اخبار
کاهشمحسوسقیمتگوشتقرمزبه
زیر ۹۰هزار تومان در برخی نقاط تهران

قیمت گوشت قرمز در روزهای اخیر کاهش
محسوس��ی داش��ته اس��ت به طوری که بر
اساس مشاهدات میدانی هر کیلوگرم گوشت
شقه گوسفندی تا  ۸۹.۵هزار تومان در تهران
کاهش یافته است .به گزارش تسنیم قیمت
گوش��ت قرم��ز در هفت��ه های اخی��ر روند
کاهشی داشته است اما بر اساس مشاهدات
میدانی در روزهای اخیر قیمت این محصول
کاهش بیش��تری را تجربه کرده اس��ت.هر
کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی نر تا 89.5
هزار توم��ان در تهران کاهش یافته اس��ت
هرچند این محصول با قیمت های مختلفی
به فروش میرسد و در مغازه های دیگر 103
هزار تومان و  110هزار تومان نیز به فروش
میرس��د؛ هر کیلوگرم گوشت گوسفندی بره
نی��ز با قیمت های نظی��ر  110تا  115هزار
تومان قیمت گذاری شده است.قیمت های
یاد شده بر اساس مشاهدات میدانی در بلوار
کوهس��ار ش��هران و خیابان کارگر ش��مالی
تهران است و ممکن است برخی از فروشگاه
ها هنوز حاض��ر به کاهش قیمت های خود
نباشند.درحالی که قیمت گوشت در روز های
اخیر کاهش محسوس��ی داش��ته است  این
محصول در ماه های گذش��ته تا  140هزار
تومان نیز به فروش می رسید.
برداشت گاز از پارس جنوبی به سقف
تولید رسید

مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز پارس گفت:
تولی��د گاز از میدان مش��ترک پارس جنوبی
به پیک ظرفیت رس��یده و از حدود  ۴س��ال
آینده ،ساالنه به اندازه یک فاز پارس جنوبی
افت تولید خواهد داش��ت.به گزارش مهر به
نق��ل از ش��رکت نفت و گاز پ��ارس ،محمد
مشکینفام با تش��ریح اقدامهای انجام شده
در توس��عه پارس جنوبی افزود :روزانه ۷۰۰
میلی��ون مترمکعب از پ��ارس جنوبی۲۵۲ ،
میلی��ون مترمکعب از س��ایر میدانها و ۷۰
میلیون مترمکع��ب از بخش گازهای همراه
با نفت تولید میش��ود.وی میزان برداش��ت
تجمعی گاز غنی از میدان مش��ترک پارس
جنوبی را یکهزار و  ۹۹۴میلیارد مترمکعب
عنوان کرد و افزود :ارزش محصوالت پارس
جنوب��ی در این م��دت ۳۵۹ ،میلی��ارد دالر
برآورد میشود.مدیرعامل شرکت نفت و گاز
پارس میزان برداش��ت روزانه ایران و قطر از
میدان مش��ترک پارس جنوبی را به ترتیب
 ۶۲۸و  ۷۰۰میلی��ون مترمکعب عنوان کرد
و گف��ت :در بخش فراس��احل پارس جنوبی
 ۳۷سکوی گازی ۳۴۰ ،حلقه چاه ۳ ،هزار و
 ۲۰۰کیلومتر خط لوله و  ۵۰ردیف عملیاتی
در حال بهرهبرداری است.مشکینفام با بیان
اینکه از ابتدای توسعه این میدان تاکنون ۸۰
میلیارد دالر سرمایهگذاری شده است ،افزود:
از مجموع  ۳۷س��کوی در حال بهرهبرداری،
 ۱۷سکوی اصلی با ظرفیت تولید روزانه ۲۸
میلیون مترمکعب گاز و  ۲۰س��کوی فرعی
ب��ا ظرفیت تولید  ۱۴میلی��ون مترمکعب در
روز در خلیجفارس نص��ب و به بهرهبرداری
رس��یدهاند.وی ب��ا بی��ان اینکه ه��ر یک از
س��کوهای اصلی این می��دان با ظرفیت ۲۸
میلیون مترمکع��ب ،گاز مصرفی حدود یک
میلیون خانوار را تأمین میکند ،افزود :برای
هر ی��ک از ردیفهای دریایی پارس جنوبی
(شامل حفاری چاهها ،عرشه دریایی و خطوط
لوله زیردریایی) نزدیک به یک میلیارد دالر
هزینه شده و تمام سکوها از سوی پیمانکاران
ایرانی ساخته و نصب شدهاند.
افت دالر قیمت جهانی طال را باال برد

قیمت جهانی طال در معامالت امروز ،جمعه،
در حالی رش��د کرد که ارزش دالر در مقابل
ارزهای مهم جهان پایین آمد.
به گزارش مه��ر به نقل از سیانبیس��ی،
قیم��ت جهانی ط�لا در معام�لات دیروز ،
جمعه ،در حالی رش��د کرد که ارزش دالر در
مقاب��ل ارزهای مهم جهان پایین آمد.قیمت
خری��د نقدی هر اونس طال در بورس لندن،
اسپاتگلد ،تا ساعت  ۱۰:۰۸به وقت تهران،
 ۰.۴۲درصد رشد کرد و به  ۱٫۷۹۰.۲۷دالر
رس��ید.قیمت پیشخرید ه��ر اونس طالی
آمری��کا هم ت��ا این لحظه با رش��دی ۰.۵۲
درصدی به  ۱٫۷۹۱.۲۰دالر رس��ید.قیمت
ط�لا در حالی در معامالت امروز رش��د کرد
که افت ارزش دالر باعث ش��د تأثیر رش��د
س��ود اوراق قرضه و نگرانی از آغاز کاهش
کمکهای پولی بانک مرک��زی آمریکا ،بر
بازاره��ای طال کاهش یابد.ب��ا پایین آمدن
ارزش دالر در مقاب��ل ارزه��ای دیگر قیمت
خرید ط�لا برای دارن��دگان ارزه��ای غیر
دالری ارزانتر تمام شده و تقاضا برای خرید
آن ب��اال میرود که این افزایش تقاضا منجر
به تقوی��ت قیمت طال در بازار میش��ود.در
صورتی که معامالت دیروز به همین صورت
تا نیمه ش��ب ادامه داشته باشد دومین رشد
هفتگی متوالی قیمت ط�لا به ثبت خواهد
رسید.

اعظمی ساردوئی:

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ،گفت:
برنج از کش��اورزان با قیم��ت حدودی هر
کیلوگ��رم  ۳۹تا  ۴۰ه��زار تومان خریداری
میش��ود اما با قیمت حدود  ۶۰هزار تومان
به دس��ت مصرف کنندگان میرسد بر این
اس��اس یک س��وم قیمت این محصول به
جی��ب دالالن و واس��طهها م��یرود .ذبیح
اهلل اعظمی س��اردوئی عضو هیات رئیس��ه
کمیسیون کش��اورزی ،آب ،منابع طبیعی و

یک سوم قیمت برنج به جیب دالالن میرود

محیط زیس��ت مجلس شورای اسالمی در
گفتوگو با خبرنگار خانه ملت ،در خصوص
دالیل افزایش قیم��ت برنج در بازار ،گفت:
 19استان کش��ور امکان کشت برنج دارند
اما با توجه به خشکسالی رخ داده سطح زیر
کش��ت این محصول کاهش قابل توجهی
داشته است .به صورت مثال در استانی مانند
خوزستان حدود  7هزار هکتار از اراضی زیر
کشت برنج نرفت و این اتفاق در استانهای

مانند فارس نیز رخ داده است.نماینده مردم
جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی
با اشاره به اینکه با برنامه ریزی میتوانیم به
راحتی میزان تولید برنج را تا حد بسیار زیادی
افزایش دهیم ،ادامه داد :برنج از کشاورزان با
قیم��ت حدودی هر کیلوگرم  39تا  40هزار
تومان خریداری میشود اما با قیمت حدود
 60هزار تومان به دس��ت مصرف کنندگان
میرس��د بر این اس��اس یک س��وم قیمت

شنبه  1آبان  16 1400ربیعاالول 1443
 23اکتبر 2021شماره 3396

این محصول به جیب دالالن و واس��طهها
میرود.این نماینده مردم در مجلس شورای
اس�لامی با تاکید ب��ر اینکه با نوس��ازی و
بازس��ازی واحدهای شالی کوبی میتوان از
هدر رفت و تبدیل ش��دن حدود  100هزار
تن برنج به ضایعات جلوگیری کرد ،عنوان
کرد :بهبود عملکرد در واحد سطح تولید برنج
میتواند به افزایش میزان تولید این محصول
کمک فراوانی داشته باشد و نیاز به واردات

را کم کند.نایب رئیس کمیسیون کشاورزی،
آب ،منابع طبیعی و محیط زیس��ت مجلس
ش��ورای اس�لامی تصریح کرد :ساالنه به
3میلی��ون  200هزار تن برنج نیاز داریم که
 2میلیون  200هزار تن آن در داخل کشور
تولید میش��ود ،در شرایط اقتصادی فعلی و
گرانیها متاسفانه س��رانه مصرف برنج هر
ایرانی از  36کیلوگرم به کمتر از  30کیلوگرم
کاهش پیدا کرده است.

از کاهش  ۲۵درصدی تولید ماهی قزلآال تا افت  ۴۰درصدی مصرف با افزایش قیمت

روز ناخوش تولید و مصرف ماهی در کشور

در حال حاضر کش��ورهای صنعتی و پیش��رفته با سرعت
فزایندهای به توسعه زیرساختهای صنعت آبزیپروری خود
اقدام کردهاند و طی سالهای اخیر کشورهایی مانند نروژ،
آلمان ،کانادا ،فرانسه ،امریکا و  ...توانستهاند ضمن توسعه
کمی سطح تولید خود در پرورش ماهیهای سردابی مانند
قزلآال ،به سطح فناوریهای بسیار نوینی در این صنعت
دس��ت یابند بهگونهای که در حال حاضر کش��وری مانند
آلمان با به کارگیری آخری��ن تکنولوژیها در این صنعت،
موفق به دستیابی به سرانه تولید  600تُن به ازای  15لیتر
آب شده است و این یعنی دستیابی به نهایت بهرهوری
به مدد تکنولوژیهای روز این حوزه ...متاسفانه کشورمان با
وجود برخورداری از سابقه بسیار طوالنی در صنعت پرورش
ماهی ق��زلآال ،امروز در بدترین ش��رایط ممکنه در این
صنعت قرار دارد اما دالیل و چرایی دچار شدن واحدهای
تولیدی ماهی قزلآالی کش��ور به وضعیت بحرانی امروز
نیز در جای خود بس��یار قابل تامل و البته تاسفبار است.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی ماهیان سردآبی کشور اظهار
داش��ت :افزایش ن��رخ قزل آال مصرف ای��ن ماهی را ۴۰
درصد کاهش داده اس��ت.آرش نب��ی زاده در گفتوگو با
خبرنگار اقتصادی ایلنا ،با اشاره به دالیل گرانی ماهی قزل
آال ،گفت :تولید آبزیان از حمایتهای الزم برخوردار نیست
و تولید آن به صورت مستقل صورت میگیرد.وی با بیان
اینکه در زمان ارزانی کمتر کسی به ماهی قزل آال اهمیت
میداد ،افزود :حساس��یتهای اخیر نسبت به گرانی قزل
آال ریش��ه در انعکاس خبری آن در رس��انهها دارد .قیمت
در بازار قزل آال را عرضه و تقاضا تعیین میکند.این فعال

اقتصادی ادامه داد :تولید کنندگان قزل آال در پی افزایش
نرخ نیس��تند چرا که با گرانی ماهی این محصول از سبد
پروتئینی خانوارها حذف میش��ود و این چیزی نیست که
ما خواهان آن باشیم.نبی زاده با اشاره به حمایت دولت از
تولیدکنندگان مرغ گوشتی ،تصریح کرد :دولت  90درصد
نهادههای مورد نیاز تولیدکنندگان مرغ را تامین و تالش
میکند تا آنجا که امکان دارد نرخ آن را ثابت نگه دارد این
درحالیس��ت که شاهد چنین حمایتهایی در بخش تولید
ماهی نیس��تیم.نبی زاده تولید قزل آال در سال گذشته را
 140هزار تن عنوان کرد و افزود :در س��ال جاری به دلیل
خشکس��الی میزان تولید کاهش یافت و پیش بینی تولید
روی رقم  110هزار تن نشسته است .امسال در حدود 25

درصد کاهش تولید داش��تیم.مدیر عامل اتحادیه مرکزی
ماهیان سردآبی کشور ،ادامه داد :اگر قیمت مرغ پایین نبود
ماهی از سبد غذایی مردم حذف نمیشد و این مسئله در
دراز مدت به س�لامت آنها خدشه وارد میکند.وی بابیان
اینکه کاهش مصرف انگیزه تولید را از تولیدکنندگان گرفته
است ،افزود :قزل آال سال گذشته  40هزار تومان بود اما در
س��ال جاری این نرخ به  68هزار تومان سر مزرعه رسیده
اس��ت.به گفته این فعال اقتصادی ،افزایش نرخ قزل آال
مصرف این ماهی را  40درصد کاهش داده اس��ت.وی با
بیان اینکه ماهی این روزها جزو خوراکی لوکس محسوب
میشود ،افزود :متاسفانه عدم حمایت دولت باعث شد که
این ماده غذایی برای س�لامت انسان مفید است به یک

کاالی لوکس تبدیل شود که فقط عدهای خاص توانایی
خرید و مصرف آن را دارند.این فعال اقتصادی بابیان اینکه
نهاده و خوراک ماهی با ارز آزاد وارد می شود ،خاطر نشان
کرد :پودر ماهی ایرانی یک کاالی صادراتی اس��ت که ما
مجبوریم این کاال را با نرخ جهانی خریداری کنیم .قیمت
پ��ودر ماهی کیلویی  30هزار تومان اس��ت که  60درصد
خوراک ماهیها از این ماده تامین میش��ود.وی ادامه داد:
برخ��ی نهادهها مانند کنجاله ذرت و س��ویا که  10درصد
خ��وراک تولیدات م��ا را تامین میکند ب��ا ارز دولتی وارد
میش��ود.نبیزاده با اشاره به افزایش نرخ تجهیزات مزارع
آبزی پروری ،گفت :هزینههای برگشت آب روند صعودی
به خود گرفته است قطع مکرر برق در مزارع به بسیاری از
این تجهیزات آسیب وارد کرد و از آنجایی که هزینه خرید
و تعمیر آن بسیار باال رفته است تولیدکننده ترجیح میدهد
ک��ه تولید را متوقف کن��د.وی در ادامه با اش��اره به رقم
صادرات گفت :در س��ال گذشته  16هزار تن ماهی قزل
آال صادر کردیم که این رقم نس��بت به سالهای گذشته
بسیار قابل توجه است.این فعال اقتصادی با اشاره به قیمت
پایین ق��زل آال ایرانی در بازارهای جهانی ،افزود :اگر نرخ
قزل آال نسبت به بازار های جهانی باالتر بود واردکنندگان
همیش��ه در صحنه قزل آال در حجم زیادی وارد و قیمت
تولید داخلی شکسته میش��د.نبی زاده نرخ قزل آال را 4
یورو عنوان کرد و افزود :کش��ورهای حوزه خلیج فارس،
روسیه ،آذربایجان و ارمنستان خریدار ماهی قزل سالمون
ایرانی هستند .وزن این ماهی باالی  2کیلو است و رنگ
گوشت آن قرمز است.

تعلل دولت روحانی در اصالح آییننامه واردات مرزنشینی

ب��ا توجه به ضرب االجل رئیس جمهور  ،مس��ئوالن باید برای س��اماندهی
واردات کاال از طریق تهلنجی اقدام کنند؛ زیرا با تداوم وضع فعلی،معیش��ت
مرزنشینان بیش از پیش به منافع مافیای قاچاق کاال گره میخورد.به گزارش
مهر ،با توجه به ضرباالجل رئیس جمهور مبنی بر ساماندهی واردات کاال از
طریق تهلنجی ،هر چه سریعتر مسئوالن مربوطه بایستی تصمیمات مناسبی
اتخاذ کنند؛ چرا که با تداوم وضعیت فعلی ،معیشت مرزنشینان بیش از پیش
به منافع مافیای قاچاق کاال گره زده خواهد ش��د.یکی از مصوبات شش��مین
سفر اس��تانی رئیس جمهور و هیئت دولت سیزدهم به استان بوشهر ،تعیین
تکلی��ف وضعیت کاالی همراه ملوان تح��ت عنوان تهلنجی بود که به گفته
مس��ئوالن اس��تانی قرار اس��ت طی  ۱۰روز آینده ،تصمیمات اتخاذ شده در
این رابطه نهایی ش��ود.واردات کاال از طریق رویه تعاونیهای مرزنش��ینی و
تهلنجی ،یکی از راههای تأمین معیش��ت برخی از مرزنش��ینان کشور است.
البته به دلیل عدم نظارت مناس��ب بر این فرآیندهای تجاری ،س��االنه حجم
قابل توجهی از کاالها ،بدون رعایت تش��ریفات گمرکی و اولویتبندی وارد
یشود .این امر موجب شده
کش��ور شده و در بازار ش��هرهای بزرگ توزیع م 
است که برخی از سیاستهای کلی از این طریق دور زده شود ،به طور مثال
ممنوعی��ت ورود لوازم خانگی و کاالهای مش��ابه تولید داخ��ل که اخیراً نیز
مورد حمایت رهبری قرار گرفته اس��ت ،با واردات گسترده از طریق تهلنجی
و تعاونیهای مرزنش��ین عم ً
ال تأثیر خود را از دست میدهد.واردات گسترده
از طریق معافیتهای مرزنشینی در حالی صورت میگیرد که مطابق ماده ۶

افزایش بیضابطه واردات تهلنجی به ضرر تولیدکنندگان داخلی


متأسفانه ضعف نظارتی و عدم رعایت ضوابط واردات کاال از طرق مرزنشینی و
تهلنجی ،باعث نارضایتی تولیدکنندگان داخلی نیز شده است .چرا که بسیاری
از کاالها از طریق ملوانی و کولهبری بدون پرداخت مالیات و عوارض گمرکی

به راحتی وارد کش��ور ش��ده و مصرف آنها نیز محدود به استانهای مرزی
نمیشود.گفتنی اس��ت که بر اساس آئیننامه فعلی واردات ت هلنجی ،ملوانان
اجازه ندارند کاالهای موس��وم به تهلنجی را خارج از اس��تان خود به فروش
برس��انند؛ اما شواهد حاکی از آن است که این کاالها به بازار تمام شهرهای
ایران ارسال شده و در عمل هیچ نظارتی بر اجرای درست قوانین وضع شده
وجود ندارد.تولیدکنندگان ل��وازم خانگی یکی از مهمترین منتقدان وضعیت
فعلی واردات تهلنجی و مرزنش��ینی هس��تند .به گفته دیانی ،رئیس انجمن
صنفی صنایع لوازم خانگی ،دو کش��تی لوازم خانگی از کره جنوبی به سمت
ایران در حال حرکت اس��ت و کرهایها نقش��ه دارند تا از طریق تعاونیهای
مرزنشینی و تهلنجی آنها را به در بازار ایران بفروشند .این در حالی است که
حجم واردات تهلنجی و همچنین نیاز استانهای مرزی به لوازم خانگی بسیار
محدود بوده و این موضوع بیانگر آن است که مافیای قاچاق کاال قصد دارد
این کاالها را در سراسر کشور عرضه کند.
تعلل دولت روحانی در خصوص اصالح آئیننامه واردات مرزنشینی


ب��ا توج��ه به نکاتی که ذکر ش��د ،ضرورت اص�لاح روی��ه واردات ملوانی و
مرزنشینی مدتهاست برای مس��ئوالن مسجل شده است اما به علت اهمال
برخی مس��ئوالن در دولت گذش��ته طرح س��اماندهی و نظارت بر مبادالت
تجاری ته لنجی و مرزنشینی تاکنون تصویب نشده است.شواهد حاکی از آن
است که در دولت گذشته با همکاری دستگاههای ذیربط ،طرحی میانمدت
به منظور ساماندهی پدیده ملوانی آماده شده بود.

تجارت  ۱۶میلیارد دالری ایران با اعضای پیمان شانگهای در نیمه نخست ۱۴۰۰

در نیمه نخست امسال ،بیش از ۲۶میلیون و ۳۸۷هزار
تن کاال به ارزش ۱۶میلی��ارد و ۵۶میلیون و ۶۹۷هزار
و  ۷۰۹دالر بی��ن ای��ران و اعضای پیمان ش��انگهای
تبادل ش��د که  ۹.۵میلیارد دالر س��هم صادرات و ۶.۵
میلیارد دالر آن س��هم واردات بود .به گزارش تسنیم،
در نیمه نخست امس��ال 22میلیون و 825هزار و 884
ت��ن کاالی ایرانی به ارزش  9میلی��ارد و 558میلیون
و 877ه��زار و  832دالر ب��ه 10کش��ور عض��و پیمان
ش��انگهای صادر شد که نسبت به مدتمشابه 13درصد
در وزن و  61درصد در ارزش افزایش داش��ته اس��ت.
چین با خرید بی��ش از 14میلیون 833هزار تن کاال به
ارزش 6میلیارد و 568میلیون دالر و رش��د 13درصدی
در وزن و 77درصدی در ارزش نس��بت به مدت مشابه
در ص��در مقاصد صادراتی ایران ق��رار گرفت و پس از

نمایندگان مجلس بعد از دو دهه ناکارآمدی در
نظام جامع مالیاتی پرونده عملکرد مسئوالن
س��ازمان مالیات را به قوه قضاییه سپردند و
اکنون نوب��ت مدیران جدی��د وزارت اقتصاد
است که چه نسخهای برای کارآمدی تجویز
میکنند .ب��ه گزارش ف��ارس ،اصالح نظام
مالیاتی شاه بیت سخنان دولتمردان سیزدهم
به ویژه وزیر اقتصاد و رئیس س��ازمان برنامه
و بودجه است .کس��ری بودجه وحشتناک و
کاهش درآمدهای نفتی در مقابل افزایش بی

آن افغانستان با خرید دومیلیون و 516هزار تن کاال به
ارزش 999میلیون دالر و کاهش 25درصدی در وزن و
 10درصدی در ارزش قرار گرفته اس��ت و هند با خرید
دومیلی��ون و 918هزار تن کاال ب��ه ارزش 830میلیون
دالر ،رش��د 37درص��دی در وزن و 115درص��دی در
ارزش کاالی صادراتی ایران را نسبت به نیمه نخست
سال قبل تجربه کرده است.در همین رابطه سخنگوی
گمرک گفت  :پاکستان با خرید یک میلیون و 361هزار
ت��ن کاالی ایرانی به ارزش 544میلیون دالر و رش��د
41درص��دی در وزن و 39درص��دی در ارزش در رتبه
چهارم و روس��یه با خرید 506ه��زار تن کاال به ارزش
270میلیون دالر و رش��د هش��ت درص��دی در وزن و
34درصدی در ارزش در رتبه پنجم خرید کاالی ایرانی
در بین کشورهای عضو این پیمان قرار گرفته است.

ازبکستان با خرید 217میلیون دالر (رشد438درصدی
در وزن و 328درصدی در ارزش) ،قزاقستان 80میلیون
دالر (رشد 102درصدی در وزن و 30درصدی در ارزش)
،قرقیزس��تان با 33میلیون دالر (رشد 349درصدی در
وزن و 261درصدی در ارزش) ،تاجیکستان با 17میلیون
دالر (رش��د 157درص��دی در وزن و 143درصدی در
ارزش) و مغولستان با  281هزار دالر (رشد 49درصدی
در وزن و کاه��ش یک درص��دی در ارزش) به ترتیب
در رتب��ه های بع��دی قرار دارن��د .لطیفی در خصوص
واردات از اعضای پیمان ش��انگهای اظهار داشت :سه
میلی��ون و 561هزار و 719تن کاال به ارزش 6میلیارد
و 497میلی��ون و 819هزار و 877دالر از کش��ورهای
عضو پیمان ش��انگهای خریداری ش��د که سه کشور
چین ،روسیه و هند 92درصد وزن و 96.5درصد ارزش

سرنوشت مبهم سامانه مودیان با مدیران کنونی

ضابطه و مس��تمر هزینههای جاری بودجه،
باعث ش��ده تا تمرکز مسئوالن دولتی روی
درآمدهای سبز بیشتر ش��ود.دو دهه از شعار
و برنامهری��زی برای تح��ول و اجرای برنامه
جامع در نظام مالیاتی میگذرد و کارشناسان
و متخصصانی که سالها در سنگر پژوهشی
دس��ت به قلم بودند که نظ��ام مالیاتی باید
چنین و چنان ش��ود و نس��خ ه برای اصالح
نظام مالی��ات میپیچیدند ،اکن��ون در مقام
اجرا قرار گرفتهاند و نوبت به خودشان رسیده

است تا عیارش��ان محک بخورد .مالیات در
دوره کنونی باید دو جبهه اساس��ی و پایهای
دنبال شود ،نخست معافیتهای غیرهدفمند
و قوانی��ن مزاحم تولید اصالح ش��ود که در
س��الهای اخیر مورد توجه مس��ئوالن قرار
گرفته ،اما رفت و برگش��تهای زیادی میان
کمیس��یون اقتصادی دول��ت ،وزارت اقتصاد
و س��ازمان مالیاتی داشته است .بستر توسعه
الکترونیکی ،هوش��مند س��ازی فرآیندهای
مالیات��ی و اهتمام به تکمیل و توس��عه نظام

کل واردات از اعض��ای این پیمان را به خود اختصاص
دادند .چین با یک میلیون و 561هزار تن کاال به ارزش
پنج میلی��ارد و 41میلی��ون دالر43 ،درصد کل وزن و
77.5درصد کل ارزش واردات ایران از پیمان شانگهای
را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه ،سه
درص��د در وزن کاهش و 16.5درصد افزایش در ارزش
فروش کاال به ایران داشته است .روسیه با یک میلیون
و 269هزار تن به ارزش تقریبی 639میلیون دالر،هند
ب��ا 596میلیون دالر ،پاکس��تان ب��ا 110میلیون دالر ،
قزاقس��تان با 32میلیون دالر ،افغانستان با 6.4میلیون
دالر ،تاجیکستان با 4.7میلیون دالر ،قرقیزستان با 1.4
میلیون دالر و مغولستان با 662هزار دالر به ترتیب در
جایگاه بعدی تامین کاالهای مورد نیاز کش��ورمان در
6ماهه نخست امسال بودند.

یکپارچ��ه و متمرک��ز اطالع��ات طبق ماده
 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است.
سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد در این باره
به برنامهریزی برای رشد  50درصدی نسبت
مالیات ب��ه تولید ناخالص داخل��ی با مالیات
ستانی هوش��مند و عادالنه خبر میدهد ،در
حال حاضر این نس��بت حدود  6درصد است
که باید به  8درصد برس��د.وی به همراه داود
منظور رئیس سازمان امور مالیاتی ،از میثاق
ب��ا رئی��س جمهور ب��رای تحقق اه��داف و
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اخبار
 ۱۰۴هزار کامیون و  ۳۸۰۰اتوبوس
فرسوده در جادهها تردد میکنند

قائم مقام س��ازمان راه��داری و حمل و نقل
جادهای با اشاره به آسیبهای فعالیت ناوگان
فرس��وده در جادهها اظهار داشت :قرار است
س��االنه  ۴۰هزار دس��تگاه از ن��اوگان باری
فرسوده کش��ور نوسازی شود.به گزارش مهر
به نقل از س��ازمان راه��داری و حمل و نقل
جادهای ،فرامرز مداح با اش��اره به آسیبهای
فعالی��ت ن��اوگان فرس��وده در جادهها اظهار
داش��ت :قرار است س��االنه  ۴۰هزار دستگاه
از ناوگان باری فرسوده کشور نوسازی شود.
البته این امر مشروط به تولید و انجام واردات
و نیز تأمین اعتبارات اس��ت.وی با اش��اره به
اینکه  ۳هزار دس��تگاه اتوبوس در کش��ور به
سن فرسودگی رسیده است که باید نوسازی
ش��ود ،گفت :برای نخس��تین ب��ار ،پرداخت
تسهیالت از محل تبصره  ۱۸برای بازسازی
ناوگان سواری پرداخت میشود و در این منابع
صرف ًا برای اورهال و بازس��ازی هزینه خواهد
شد.مداح افزود :در این زمینه  ۲۰هزار میلیارد
ریال اعتبار از منابع تبصره  ۱۸به بازس��ازی
و اورهال ناوگان اختصاص یافته اس��ت.قائم
مقام سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
خاطرنش��ان کرد :این تسهیالت ارزان قیمت
با نرخ  ۳تا  ۴درصد در اختیار متقاضیان قرار
میگیرد.وی در پاسخ به برنامهها برای اجرای
پروژههای راهسازی در محورهای روستایی
گفت :مجلس شورای اسالمی در سال جاری
 ۵۰ه��زار میلی��ارد ریال اعتبار ب��رای اجرای
طرحهای راهس��ازی در محورهای روستایی
کشور منظور کرده اس��ت.قائم مقام سازمان
راهداری و حمل و نق��ل جادهای افزود :امید
است این اعتبار تخصیص مناسب داشته باشد
ت��ا بتوانیم به انجام پروژههای راهس��ازی در
محورهای روستایی سرعت دهیم.
بیشتر مقررات و بخشنامههای
صادراتی ،دست و پاگیرند

سرنوشت ضرباالجل رئیسی برای ساماندهی واردات تهلنجی
قانون ساماندهی مبادالت مرزی ،ارزش کل کاالهای قابل مبادله در مناطق
مرزی بایس��تی ساالنه معادل  ۳درصد مجموع صادرات کشور به مأخذ سال
قبل تعیین ش��ود که با توجه به عملکرد تجاری کش��ور در سال گذشته این
رقم حدود یک میلیارد دالر تخمین زده میشود؛ اما شواهدی همچون حجم
محمولههای مربوط به تهلنجی و معافیتهای مرزنشینی ،بیانگر آن است که
میزان واردات کاال از این رویه بسیار چشمگیرتر از این رقم است.بررسیهای
انجام ش��ده نشان میدهد سود سرشار حاصل از این فعالیتهای تجاری نیز
ب��ه هیچ وجه به جیب ملوانان و کولهب��ران نمیرود و در واقع برنده وضعیت
فعلی ،مافیای قاچاق کاال است که با سوءاستفاده از وضعیت نامناسب معیشت
مرزنش��ینان ،به دنبال دور زدن قوانی��ن و واردات کاال بیش از ظرفیت مجاز
و همچنین واردات کاالهای ممنوعه به کش��ور هستند.مس��ئوالن محلی در
اس��تانهای مرزنشین سالهاست به دنبال ایجاد فرصتهای شغلی مناسب و
درآمد پایدار برای بومیان بودهاند ،اما به دلیل عدم برنامهریزی مناس��ب و به
موقع ،به دنبال راهحلهای موقت رفته و با تصویب برخی از استثنائات تجاری
برای ملوانان و کولهبران ،بدترین نس��خه ممکن را برای درمان این وضعیت
نابسامان تجویز کردهاند.
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اقتصاد کالن

برنامههای باالدستی میگوید و معتقد است:
ما هم از ش��یوههای مالیات ستانی ناکارآمد
و س��نتی و هم از ش��یوه های مالیات ستانی
ناعادالن��ه که موجب اجح��اف به گروههای
مختلف اجتماعی میش��ود ،آسیب دیدهایم.
خان��دوزی به رئیس جدی��د ماموریت داده تا
ظرف س��ه روز دو الیحه برنامه های کوتاه
مدت (تا پایان س��ال  )۱۴۰۰و بلند مدت (تا
پایان دولت) بررس��ی و نهایی ش��ود و برای
حکمرانی مالیاتی طرحی نو در اندازد.

مع��اون فن��ی گم��رک گف��ت :قوانی��ن
محدودکننده ،دست و پاگیر و خلقالساعهای
بر رویهی صادرات کش��ور حکمرانی میکند
که این رویه را با ایستاییهای مختلف مواجه
کرده و انگی��زه را از صادرکنندگان میگیرد.
به گزارش مهر به نقل از صداوسیما ،مهرداد
جم��ال ارونقی اف��زود :این موض��وع در روز
ص��ادرات مورد تأکید ریاس��ت جمهوری هم
قرار گرفته و دستورات الزم در این خصوص
از س��وی ایشان صادر ش��د.ارونقی ادامه داد:
در خصوص ص��ادرات ،معم��و ًال روزانه یک
بخش��نامه صادر و به گمرک ابالغ میش��ود
که بیش��تر این بخش��نامهها محدودکننده یا
ممنوع کننده صادرات هس��تند و صادرکننده
را در برنامهری��زی برای صادرات با مش��کل
مواجه نموده و باعث میش��ود صادرکنندگان
نتوانند در موعد مقرر کاالهای صادراتی خود
را به خری��دار تحویل دهند و مش��تریهای
خارج��ی خ��ود را به م��رور زمان از دس��ت
بدهند.مع��اون فن��ی گمرک تصری��ح کرد:
مقرراتی که طی س��الیان گذشته به گمرک
ابالغ گردید باعث ش��د بیشتر اظهارنامههای
صادراتی در مسیر قرمز قرار گرفته و مشمول
کنترلهای فیزیکی مضاعف ش��د که در هر
ح��ال ایس��تاییهایی را در امر ص��ادرات به
وجود آورد.ارونقی گف��ت :در زمینه صادرات
محصوالت کش��اورزی ،به دلیل سریعالفساد
بودن کاال ،تس��هیالتی از سوی گمرک اعطا
شد که نتیجه این تسهیالت ،به خوبی در آمار
صادرات ماهیانه مشخص و گویا است.
قیمت نفت سنگین ایران و اعضای
اوپک افزایش یافت

قیمت سبد نفتی اوپک از جمله نفت سنگین
ایران پنجش��نبه  ۲۹مهر ماه اندکی افزایش
یافت.ب��ه گزارش مهر به نقل از وزارت نفت،
دبیرخان��ه س��ازمان کش��ورهای صادرکننده
نف��ت (اوپک) اعالم کرد :قیمت س��بد نفتی
اوپک پنج ش��نبه  ۲۹مهر ماه  ۸۳دالر و ۳۶
س��نت ثبت ش��د ،در حالی که چهارشنبه ۲۸
مهر ماه  ۸۳دالر و  ۳۰س��نت بود.سبد نفتی
اوپک ش��امل  ۱۳نوع نفت خام اعضای این
س��ازمان از جمله مخلوط الجزایر ،گیراسول
آنگوال ،س��بک رابی گابن ،میناس اندونزی،
سنگین ایران ،سبک بصره ،صادراتی کویت،
السدر لیبی ،سبک بونی نیجریه ،سبک عربی
عربستان ،موربان امارات ،مری ونزوئال و جنو
کنگوس��ت.قیمت نفت خام شاخص برنت و
وست تگزاس اینترمدیت ( )WTIنیز امروز
جمعه  ۳۰مهر ماه و تا لحظه انتشار این خبر
بهترتیب  ۸۴دالر و  ۷۷سنت و  ۸۲دالر و ۶۶
سنت به ازای هر بشکه بود.

