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اخبار
خودروی اقتصادی و محصول جدید
نداریم

وزیر صم��ت با بیان اینکه ه��م اکنون تولید
خ��ودرو کمت��ر از ظرفیت اس��ت ،گف��ت :ما
خودروی اقتصادی و محصول جدیدی نداریم
که متناسب با تقاضا و قدرت خرید عموم مردم
باش��د .به گزارش «عصر ایرانیان» ،سید رضا
فاطمی امین اظهار ک��رد :نمیتوانیم از همه
ظرفیت خودروس��ازی کشور اس��تفاده کنیم،
زیرا ما خودروی اقتصادی و محصول جدیدی
نداریم که متناسب با تقاضا و قدرت خرید عموم
مردم باشد .وزیر صمت افزود :اگر خودروسازان
ما دو شیفت کار کنند ما برای امسال ظرفیت
مونتاژ  ۳میلیون و  ۲۰۰هزار دستگاه را داریم
و اگر سه شیفت کار کنند ظرفیت بیشتر هم
میشود ،اما هم اکنون تولید کمتر از ظرفیت
اس��ت ،به طوری که که در سال گذشته فقط
 ۹۰۰هزار دستگاه خودرو تولید شد .وی ادامه
داد :نبود خ��ودروی اقتصادی روی خط تولید
یکی از نقایص صنعت خودروس��ازی اس��ت
که البته ش��رکت ای��ران خ��ودرو تولید یک
محص��ول جدی��د را آغاز کرده اس��ت ضمن
اینکه ما هم در بخش واردات ،مش��وقهایی
برای واردات خودروهای اقتصادی پیش بینی
کرده ایم .فاطمی امین گفت :ضمن اینکه از
دو خودروساز بزرگ کشور خواسته ام تا تولید
محصوالت جدید را به سمت تولید خودروهای
اقتصادی سوق دهند تا جایگزین محصوالتی
مانند تیبا بشوند.
ارسال  ۸۸هزار پرونده تخلف صنفی
به تعزیرات

مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان
حمایت از ارسال پرونده تخلف  ۸۸هزار و ۷۴۵
واحد اقتصادی به دالیلی چون گرانفروش��ی،
ع��دم درج قیمت ،عدم ارائ��ه فاکتور خرید و
کم فروشی به تعزیرات خبر داد .سید مجتبی
س��جادی در گفت و گو با «عص��ر ایرانیان»
در مورد آخرین وضعی��ت برخورد با تخلفات
صنفی ،اظهار کرد :بر اساس گزارش ارائه شده
از سوی سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت
اس��تانها در بازه زمانی چه��ار ماهه ابتدایی
س��ال جاری و با اجرای طرح مردمی س��ازی
یارانهه��ا و برگزاری مانورهای نظارتی ،حدود
 ۵۲۳هزار و  ۱۴۹مورد بازرس��ی از بازار اقالم
هدف و پرمصرف در سراس��ر کش��ور صورت
گرفته اس��ت .مدیرکل بازرس��ی ویژه و امور
تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان گفت :تعداد تخلفات کشف شده
 ۱۱۰هزار و  ۴۷۳مورد بود که گرانفروش��ی،
کم فروشی و عدم ارائه فاکتور خرید در صدر
تخلفات قرار داش��ته است .وی افزود :از تعداد
کل این بازرس��یها ،پرونده تخلف  ۸۸هزار و
 ۷۴۵واحد اقتصادی با ارزش ریالی ۱۹۷،۷۶۷
میلی��ارد رالت جهت ص��دور رأی به تعزیرات
حکومتی استانها ارسال شد و بعض ًا مشاهده
میش��ود که در برخ��ی از واحده��ا تخلفات
مختلفی به صورت همزمان صورت پذیرفته
است.
آغاز ساخت  ۴هزار مسکن در داخل
شهر تهران تا یک ماه آینده

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن از همکاری
این بنیاد با شهرداری برای ساخت  ۴هزار واحد
مس��کونی مشارکتی در شهر تهران طی یک
م��اه آینده خبر داد .به گ��زارش پایگاه خبری
وزارت راه و شهرس��ازی ،حمیدرضا سهرابی
اظهار کرد :بنیاد مسکن در تفاهم با شهرداری
تهران ساخت  ۱۰هزار واحد مسکونی شهری
را عالوه بر س��ایر فعالیتهای بنیاد در حوزه
تولید مس��کن در برنامه دارد .معاون مسکن
شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی ادامه داد:
کلن��گ احداث  ۶هزار واحد مس��کونی در دو
مرحله و هرکدام به تعداد  ۳هزار واحد به زمین
زده ش��د .مقرر اس��ت تا طی یک ماه آینده ۴
هزار واحد دیگر نیز اجرایی و عملیاتی شود که
با این اقدام ،س��اخت  ۱۰هزار واحد مسکونی
به شکل مش��ارکتی آغاز خواهد شد .سهرابی
توضیح داد :در این پروژه مشارکتی در برخی از
واحدها ،زمین و ساخت از بنیاد مسکن و پروانه
از شهرداری تهران و در برخی از پروژهها نیز
زمین و پروانه از ش��هرداری و ساخت برعهده
بنیاد مسکن است .گفتنی است ۳ ،هزار واحد
از  ۱۰هزار واحد مشارکتی بنیاد و شهرداری با
ایجاد قرارگاه سازندگی مسکن در شهر تهران
و در منطقه  ۱۸در حال احداث اس��ت که در
اسفندماه سال گذشته کلنگزنی شد و  ۳هزار
واحد نیز در تیرماه س��ال جاری طی مراسمی
با حضور رئیس بنیاد مسکن و شهردار تهران
آغاز شد .مقرر است تا  ۴هزار واحد نیز در یک
ماه آتی آغاز شود.

وزی��ر راه و شهرس��ازی گف��ت :ب��رای
جلوگیری از نابس��امانیهای فروش بلیت
و انج��ام پروازهای اربعین بخش��نامهای
صادر میکنی��م و اگر الزم باش��د خودم
کارها را رها میکنم و در فرودگاه حضور
می یابم .رس��تم قاسمی در حاشیه جلسه
کمیته حم��ل و نقل س��تاد اربعین اظهار
داشت :بر اساس جلسات اربعین قرار است
حدود  ۵میلیون نفر جابهجایی مس��افر در

این ایام انجام شود و سهم همه ناوگانها
مش��خص ش��ده اس��ت .وی بی��ان کرد:
س��هم راهآهن در جابهجای��ی زوار اربعین
حدود  ۳۰۰هزار نفر و س��هم حمل و نقل
هوایی  ۶۰هزار نفر اس��ت و مابقی زائران
از طریق حم��ل و نقل ج��ادهای جابهجا
میش��وند .وزیر راه و شهرسازی گفت :با
توجه به اینکه ش��هریورماه اوج سفرهای
داخلی اس��ت از مردم تقاضا میش��ود در

این ایام از وس��ایل حمل و نقل شخصی
خود نیز اس��تفاده کنند .قاسمی گفت :در
سفر حج امسال فقط با ایران ایر  ۴۰هزار
نفر مسافر جابهجا کردیم در حال حاضر ۵
شرکت هواپیمایی باید همین تعداد مسافر
را جابهج��ا کنند .وی درب��اره قیمت بلیت
پروازهای اربعین بی��ان کرد :قیمت بلیت
هواپیما هم��ان  ۶میلیون تومان و قیمت
بلی��ت قطار ه��م فع ً
ال  ۲۵۰ه��زار تومان

اس��ت اما قیمت نهایی اتوب��وس و قطار
را از طریق رس��انه ملی ب��ه مردم اطالع
رسانی خواهیم کرد .وزیر راه و شهرسازی
تاکید کرد :ف��روش دالری بلیت هواپیما
ال ممنوع اس��ت اما ممکن اس��ت بعداً
فع ً
تغییرات��ی ایج��اد ش��ود ضم��ن اینکه با
ش��رکتهای هواپیمایی خاط��ی در این
زمینه برخورد ش��ده و مجوزهایی هم لغو
کردیم و به س��ازمان تعزیرات نیز معرفی

شدهاند .قاسمی گفت :امسال قیمتهای
بلیت هواپیما تغییر نداش��ت ،سال گذشته
وضعیت نامساعدی در سفر اربعین وجود
داش��ت برخی بدون بلیت یا با قیمتهای
گ��زاف از طریق داللها ی��ا چارتر کننده
اقدام به تهیه بلیت کرده بودند.وزیر راه و
شهرسازی افزود :امسال با تمام فشارهایی
که وجود داشت قیمتهای بلیت هواپیما
را تغییر ندادیم.

تخلیه غیرقانونی  ۳۰کانتینر وارداتی؛

بندر بوشهر  ۱۳سال خبر نداشت!

طبق اعالم مدیر عامل سازمان اموال تملیکی ۳۰ ،کانتینر
از حدود  ۱۳سال پیش وارد بنادر شده ولی بدون اظهار به
گم��رک و ورود به فرایند ترخیص ،عمده کاالهای داخل
آنها تخلیه و خارج شده است؛ موضوعی که حتی بنادر و
کشتیرانی در این سالها از آن خبر نداشته و اخیرا کشف و
به مقام قضایی اعالم کرده است .اینجا خروج غیرقانونی
و قاچاق کاال مطرح است و افراد تحت پیگرد قضایی قرار
خواهند گرفت .عبدالمجید اجتهادی  -مدیرعامل سازمان
اموال تملیک��ی و معاون وزیر اقتص��اد  -در گفتوگو با
ایس��نا ،در رابطه با ماجرای  ۳۰کانتینری که از اواخر دهه
 ۸۰وارد بنادر ش��ده و در سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به
بوشهر مورد توجه قرار گرفت ،توضیحاتی ارائه کرد.

کانتینرها تخلیه شده ،احتماال قاچاق شده است


آنط��ور که اجتهادی گفته ،احتمال قوی این اس��ت که
این کانتینرها ُپر بوده و افرادی آنها را به صورت غیرمجاز
تخلیه کردهاند چون به گمرک اظهار نش��ده و از مس��یر
قانونی ،به خارج از محوطه گمرکی منتقل نش��ده است،
بنابرای��ن به احتمال زی��اد ،قاچاق صورت گرفته اس��ت
و افراد تح��ت تعقیب قضایی ق��رار میگیرند .همچنین
ماهیت کااله��ای موجود در این کانتینرها که تخلیه نیز
شده ،مورد بحث اس��ت که آیا کاالی مجاز ،غیرمجاز یا
ممنوعه بودهاند؟
هر چقدر کاال مانده باشد در نهایت امحاء خواهد شد


مصوبه  ۹۷اوضاع را تغییر داد


این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه
این  ۳۰کانتینر از حدود  ۱۳س��ال پیش وارد بندر ش��ده
ولی هنوز به گمرک اظهار و وارد فرایند ترخیص نش��ده
بود گفت:طبق ماده  ۲۴قانون امور گمرکی ،واردکنندگان
س��ه ماه فرصت دارند کاال را به گمرک اظهار و ترخیص
کنن��د که این زمان با درخواس��ت از گمرک دو ماه دیگر
ام��کان تمدی��د دارد ،در غیر این صورت کاال مش��مول
مقررات متروکه خواهد ش��د .همچنین طبق تبصره ماده
 ۲۴قان��ون امور گمرکی ،این زمان ب��رای مناطق آزاد و
ویژه اقتصادی ،در اختیار مناطق قرار دارد ولی در نهایت
نباید مدت زیادی طول بکشد .اما از سال  ۱۳۹۷با تشدید
تحریمها و ض��رورت تامین کاالی اساس��ی ،با تصمیم
شورای عالی امنیت ملی ،این زمان برای گمرک و مناطق
به دو ماه کاهش پیدا کرد .بر این اساس اگر صاحب کاال
در این فرصت برای ترخیص اقدام نکرد ،گمرک و بنادر
و یا انبارهای عمومی موظف اس��ت مق��ررات متروکه را
درمورد کاال اعمال و به گمرک گزارش دهد تا بالفاصله
اظهارنامه متروکه تنظیم و برای تعیینتکلیف به سازمان
اموال تملیکی ارسال شود.
بندر  ۱۳سال از  ۳۰کانتینر خبر نداشته است


وی ادام��ه داد :بر این اس��اس تا زمانی ک��ه اداره بندر و
یا س��ایر مراجع تحویل گیرنده ،گزارشی به گمرک ارائه
ندهند ،گمرک نیز اطالعی از کاالی اظهار نشده ندارد تا
به سازمان اموال تملیکی اعالم شود ،این در حالی است

بر اساس قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده،
شرکت های هواپیمایی از نرخ خالص بلیت
باید  ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت
کنند که به نظر می رسد تا کنون حدود ۴۰۰
میلیارد تومان ش��ده باشد .به گزارش مهر ،تا
قبل از اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده
در  ۲خرداد  ۱۴۰۰و اعمال آن از  ۱۳دی ماه
همان س��ال ،شرکتهای هواپیمایی که هم
مالیات بر ارزش اف��زوده پرداخت میکردند
و ه��م ع��وارض ش��هرداریها ،از عوارض
شهری معاف شدند ولی به جای آن  ۹درصد
مالیات ب��ر ارزش افزوده از نرخ خالص بلیت
بای��د پرداخت کنند .این در حالی اس��ت که
تا پی��ش از اصالح قانون مالی��ات بر ارزش
افزوده ،بر اس��اس مصوبه ش��ورای انقالب
در س��ال  ،۱۳۵۸ش��رکتهای هواپیمایی ۵
درصد عوارض شهرداری بابت فروش بلیت

که اداره بندر و کشتیرانی بوشهر اعالم کرده که خودشان
هم در جریان این  ۳۰کانتینر در این س��الها نبودهاند و
در زمان آمارگیری ،متوجه ش��دهاند که این تعداد کانتینر
چندین سال در آنجا بوده و تکلیف مشخصی نداشته است
و اطالعی هم از صاحب کاال ندارند.

س�وال مرجع قضایی؛ چرا کش�تیرانی  ۱۳سال سراغ

کانتینرهایش نیامد؟!

اجته��ادی ،با اش��اره به اینکه طبیعتا ش��رکت واردکننده
این کاالها ،مش��خص اس��ت و شرکت کش��تیرانی و یا
شرکتهای حمل و نقل دریایی هستند و از طریق اسناد
نیز ،صاحب کاال مشخص و قابل شناسایی است ،افزود:
اینکه ماجرای این کانتینرها چیست را مقامات مسئول در
کشتیرانی بررس��ی و توضیح خواهند داد چراکه بازرسی
این س��ازمان ،آن را کشف و به مقام قضایی گزارش داده
است ،اما کانتینرهایی که کاال با آنها حمل شده ،متعلق به
شرکت کشتیرانی بوده و ممکن است به واردکننده اجاره
داده باشند .موضوعی که مورد سوال رئیس قوه قضاییه در
بازدید از بوشهر ،قرار گرفت این بود که آیا صاحب کاال در
این سالها برای ترخیص نیامده و یا اینکه تخطی کرده و

به صورت قاچاق بخشی را خارج کرده است؟ یا اینکه چرا
شرکت کش��تیرانی در این  ۱۳سال ،سراغ کانتینر نیامده
است؟ اینها بخشی از مسایلی بود که رئیس قوه قضائیه
نیز تاکید داشتند باید مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ آن
از شرکت کشتیرانی دریافت شود.

چن�د دوربین عکاس�ی در ی�ک کانتینر مان�ده و مواد

غذایی فاسد شد

مع��اون وزیر اقتصاد درباره وضعیت کانتینرها نیز توضیح
داد :کاالی موج��ود در برخ��ی از ای��ن کانتینره��ا بدون
اینکه اظهار شده باش��د ،تخلیه شده است و یا در بخش
عم��دهای از آنها ،به میزان محدودی کاال قرار دارد ،مثال
چند دوربین عکاسی در یک کانتینر مانده و یا یک سوم
کانتین��ر  ۴۰فوت ،کاال و مابقی خالی اس��ت ،در موردی،
قس��مت انتهایی یکی از کانتینرها پارگی داشت و کاال از
آن بخش خارج شده بود که جای تعجب دارد .در بینشان
کانتینرهای حاوی مواد غذایی فاس��د شده هم بود .اینجا
این سوال مطرح است که آیا این کانتینرها از کشور مبدا
با همین میزان کاال به بندر رسیده است ،که بعید به نظر
میرسد.

وی ای��ن را هم گفت ک��ه با توجه به ع��دم اظهار کاال
ب��ه گمرک و در ادامه عدم ارس��ال اظهارنامه متروکه به
س��ازمان اموال تملیکی ،در حال حاضر این دو س��ازمان
هیچ مسئولیتی در مورد این کانتینرها ندارند ،به هر حال
وضعیت این کاالها و اش��خاص مرتبط با آن شناس��ایی
خواهد ش��د و همان اندک کاالی��ی که در این کانتینرها
باقی مانده ،به گمرک اعالم و این سازمان نیز اظهارنامه
متروکه تهیه و به سازمان اموال تملیکی اعالم خواهد کرد
و در نهایت با طی فرایند قانونی ،امحاء خواهد شد.
برخی صاحبان کاال برای ترخیص عجله ندارند ،زمان

که بگذر گرانتر می فروشند

مدیرعامل س��ازمان اموال تملیک��ی همچنین به جریان
رس��وب کاال در بنادر اش��اره داشت و یادآور شد که قبال
طب��ق قان��ون ،در مناطق آزاد ک��ه ادارات بنادر هم جزو
این مناطق هس��تند زمان برای تعیینتکلیف و ترخیص
کاال در اختیار خودش��ان بود و از سویی صاحبان کاال در
محوطهها و انبارهای گمرکی از هزینه کمتری برخوردار
بودند و چندان برای ترخیص عجلهای نداشتند ،در عین
حال که با توجه به ش��رایط تورمی که موجب میش��د
در گذر زمان ،ارزش کاال بیش��تر ش��ده و بتواند با قیمت
باالت��ری عرضه کن��د ،عاملی برای کن��دی ترخیص و
رس��وب ش��ده بود .با این حال با توجه به مصوبهای که
در دس��تور کار دولت ق��رار دارد و به زودی ابالغ خواهد
شد پیشبینی این است که در مرحله اول از رسوب کاال
جلوگیری ش��ود و هم اینکه کاالهای رسوبی به سرعت
تعیین تکلیف شوند.

ایرالینها امسال چه قدر مالیات دادهاند؟

پروازهای داخلی پرداخ��ت میکردند که به
یکی از مش��کالت اساسی ایرالینها تبدیل
شده بود؛ چون ماده  ۴۶قانون قبلی مالیات بر
ارزش افزوده ،شهرداری محل ثبت ایرالین
را دریافت کننده عوارض میدانست و در ماده
 ۴۷همان قانون ،شهرداری شهر مقصد پرواز؛
تض��ادی که به گفته یونس دقیق کیا رئیس
سابق انجمن ش��رکتهای هواپیمایی۲.۵ ،
هزار میلیارد تومان خس��ارت به شرکتهای
هواپیمایی در نیمه نخست  ۱۳۹۹وارد کرده
ب��ود .اما با اص�لاح قانون مالی��ات بر ارزش
اف��زوده و ابالغ آن از س��وی کاپیتان محمد
محمدی بخش رئیس س��ازمان هواپیمایی
کش��وری ،قانون جدید کسر  ۹درصد مالیات
ب��ر ارزش افزوده از نرخ بلی��ت هواپیما را به
ش��رکتهای هواپیمایی ابالغ ک��رد .این ۹
درصد مالیات بر ارزش افزوده بلیت هواپیما،

از مصرف کننده نهایی کسر شده و مستقیم ًا
به س��ازمان امور مالیاتی داده میشود؛ طبق
قانون س��ازمان امور مالیاتی موظف اس��ت
یک درصد این مالیات را به توسعه بهداشت
عمومی و سالمت ۴ ،درصد را به شهرداریها
و  ۴درص��د را هم به خزانه دولت واریز کند.
گفتنی اس��ت در صورتی که خریدار بلیت ،از
خدمات حملونقل هوایی استفاده نکرده و از
انجام پرواز انصراف دهد کل مبلغ مالیات بر
ارزش افزوده دریافتی به مس��افر بازگردانده
میش��ود .مبالغ دریافتی بابت جریمه ،ابطال
و تغییر رزرواس��یون مشمول مأخذ مالیات و
عوارض نخواهد شد.

ع�وارض و تعرفههای خدمات فرودگاهی

جزو مالیات بر ارزش افزوده نیستند

می��ر اکب��ر رض��وی س��خنگوی س��ازمان
هواپیمایی کش��وری نی��ز در خصوص نحوه

دریافت مالیات بر ارزش افزوده بابت فروش
بلیت پروازهای داخلی عنوان کرده بود :بلیت
صادره پروازهای سیستمی یا چارتری اعم از
الکترونیکی یا جلدی در حکم صورتحس��اب
صادره اس��ت بنابراین درج اجزای تش��کیل
دهن��ده بهای بلیت الزامی اس��ت زیرا مأخذ
محاس��به مالیات ب��ر ارزش اف��زوده ،بهای
خالص بلیت اس��ت و عوارض و تعرفههایی
از قبیل ع��وارض فرودگاهی ،هالل احمر و
تعرفه نظارت بر ایمنی مسافر در پروازها که
به موجب قان��ون ،مصوبات هیئت وزیران و
غیره در بلیت از مس��افر اخذ میش��ود جزو
محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نیست.

در  ۴ماهه امسال  ۶میلیون مسافر ،هوایی

سفر کردند

مقص��ود اس��عدی س��امانی دبی��ر انجم��ن
ش��رکتهای هواپیمای��ی در گف��ت وگو با

خبرنگار مهر درب��اره میزان مالیات پرداختی
شرکتهای هواپیمایی در سال جاری گفت:
بر اس��اس آمارها در  ۴ماهه نخست امسال،
حدود  ۶میلیون مس��افر هوایی داشتیم .وی
افزود :اگر میانگین بهای هر بلیت را  ۷۰۰تا
 ۸۰۰ه��زار تومان در نظر بگیریم و  ۹درصد
بابت مالیات بر ارزش افزوده از آن کسر کنیم،
رقم مالیات پرداختی  ۴ماهه امسال ایرالینها
بابت پروازهای داخلی محاس��به خواهد شد.
اسعدی س��امانی از عدم اعمال کسر مالیات
بر ارزش افزوده بابت فروش بلیت پروازهای
خارج��ی خبر داد .با این حس��اب در  ۴ماهه
نخس��ت امس��ال ،ایرالینهای ایرانی بابت
فروش بلیت پروازهای داخلی ۴ ،هزار و ۲۰۰
تا  ۴هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان درآمد داش��ته
اند که با کسر  ۹درصد ،تا کنون  ۳۷۸تا ۴۳۲
میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده اند.

 ۵۰درصد کارخانجات تولید رب گوجه فرنگی تعطیل شدند

نای��ب رئیس هیأت مدیره س��ندیکای کنس��رو ایران از
تعطیلی  ۵۰درصد از کارخانجات تولید رب گوجه فرنگی
ب��ه دلیل تعلل دولت در قیمت گذاری این محصول خبر
داد .به گزارش مهر ،مسعود بختیاری ،نایب رئیس هیأت
مدیره سندیکای کنسرو ایران در نشستی خبری با انتقاد
از سیاست گذاری دولت در حوزه قیمت گذاری دستوری
کاالهای مصرف��ی خانوار اظهار داش��ت :قیمت گذاری
دستوری در کشور ما بیش از  ۵۰سال سابقه دارد و تجربه
همه این س��الها نش��ان میدهد که این یک سیاست
شکست خورده است .وی با اشاره به اینکه به نظر میرسد
دولت فعلی اعتقاد راس��خ به قیمت گذاری دستوری دارد
گفت :از اویل دی ماه سال گذشته صنعت کنسرو کشور
با این مساله درگیر ش��ده و چالشهای زیادی برای این
صنعت به وجود آمده است .بختیاری با بیان اینکه سه ماه
پایانی سال گذشته را با چالشهای بسیاری در این حوزه به
پایان رساندیم ،افزود :بسیاری از کسانی که آن زمان برای
این صنعت تصمیم گیری میکردند در حال حاضر هیچ
س��متی ندارند و روی کار نیستند اما مشکالتی که برای
تولیدکنندگان به وجود آورده اند کماکان باقی است .نایب
رئیس هیأت مدیره سندیکای کنسرو ایران با اشاره به اینکه

بدنه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت معتقدند که
رب گوجه فرنگی و تن ماهی نباید مشمول قیمت گذاری
دستوری باشد ،اضافه کرد :اگر نظر مسئوالن این است که
کشور در شرایط پر تنشی قرار دارد و به صالح است که
قیمت گذاری دستوری در این دوره انجام بگیرد خواسته
ما این است که قیمت منطقی برای کاالها تعیین و اعالم
شود هر چند تولیدکنندگان در شرایط فعلی با حاشیه سود
صفر درصد نیز حاضر به تولید شده اند .بختیاری تصریح
کرد :با این حال مسیری که دولت در پیش گرفته به ضرر
تولیدکننده است و متأسفانه دولتمردان به صورت خودکامه
و اقتدارگرانه در ای��ن حوزه عمل میکنند که این نحوه
برخورد صحیح نیست و نتیجهای جز تعطیلی واحدهای
تولیدی و گس��ترش اعتراضات ندارد .نایب رئیس هیأت
مدیره سندیکای کنسرو ایران با اشاره به اینکه بعد از چانه
زنیهای فراوان میان صنعت و دولت تصمیم بر این شد
قیمت رب گوجه فرنگی  ۴۵هزار تومان باشد ،افزود :این
در حالی است که قیمت  ۴۵هزار تومان برای تولیدکننده
به هیچ عنوان به صرفه نیست و با توجه به شرایط فعلی
کشور قرار بود به صورت موقت این قیمت لحاظ شود اما
هفته گذشته مسئوالن مربوطه به صنعت عنوان کردند

که قیمت  ۴۳هزار تومان را بپذیرید .بختیاری با اشاره به
اینکه مگر بقالی است که بتوانیم درباره قیمت یک کاال
به این شکل چانه زنی کنیم ،گفت :این رفتارها منجر به
این شده  ۵۰درصد کارخانجات تولیدکننده رب در کشور
تعطیل شوند و همچنین بیش از  ۵۰درصد کارخانجات
تولید تن ماهی نیز در کش��ور تعطیل شدند که دود این
اتفاق در چشم مصرف کننده میرود .وی با اشاره به اینکه
قیمت تمام شده تولید تن ماهی بیش از  ۴۰هزار تومان
است گفت :با این حال تولیدکنندگان به قیمت  ۴۱هزار و
 ۵۰۰تومان راضی شدند اما دولت این قیمت را نمیپذیرد
در حال��ی که نمیتواند قیمت مواد اولیه از جمله ماهی را
کنترل کند به طوری که قیمت ماهی از  ۳۵هزار تومان
سال گذشته به  ۵۵هزار تومان در سال جاری رسیده است.
بختیاری درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه افزایش
بی رویه قیمت تن ماهی که به عنوان غذای فقرا مطرح
میشود ،منجر به حذف این کاال از سبد خانوار خواهد شد،
گفت :متأسفانه این نگرانی نیز برای ما وجود دارد چرا که
تن ماهی اقشار متوسط به پایین مصرف میکنند .با این
حال کنترل قیمتها وظیفه دولت است و دولتمردان باید
قیمت مواد اولیه را کنترل میکردند که متأسفانه قادر به

این کار نبودند .وی اضافه ک��رد :یکی از روشهایی که
دولت میتواند قیمت تن ماه��ی را کنترل کند حذف ۹
درصد مالیات بر ارزش اف��زوده از واردات ماهی تن بوده
ک��ه این اتفاق برای  ۱۱قلم کاالی اساس��ی دیگر افتاده
و مالیات ب��ر ارزش افزوده درباره این کاالها از  ۹به یک
درصد کاهش یافته است.

چون وزیر در آستانه اس�تیضاح است ،تولیدکننده را

تحت فشار قرار می دهند

در ادام��ه این نشس��ت محمد مختاریان��ی عضو هیات
مدیره سندیکای کنسرو و دبیر کمیته رب گوجه فرنگی
این س��ندیکا اظهار داشت :برای قیمت گذاری دستوری
باید فرآیند دقیقی وجود داشته باشد که متاسفانه در حال
حاضر چنین روندی وجود ندارد .وی با اشاره به اینکه تمام
مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت صمت و سازمان
حمایت باید مستندات الزم را در زمینه لزوم افزایش قیمت
رب گوجه فرنگی دریافت کردند و پذیرفتند قیمت  ۴۵هزار
تومان برای این محصول منطقی است اما مساله اینجاست
که یک یا حتی چند وزی��ر اختیار تصمیم گیری در این
زمینه را ندارند و در نهایت س��تاد تنظیم بازار و ش��خص
معاون اول رئیس جمهور باید درباره آن تصمیم بگیرد.

تأمین مصالح نهضت ملی مسکن
با تشکیل زنجیره تأمین بین دو
وزارتخان ه

سرپرس��ت مرک��ز تحقیقات راه ،مس��کن و
شهرسازی از تشکیل زنجیره تامین مصالح
س��اختمانی طرح نهضت ملی مس��کن بین
وزارت راه و وزارت صم��ت خب��ر داد .ب��ه
گزارش «عص��ر ایرانی��ان» ،محمد مهدی
حی��دری با اعالم تش��کیل زنجی��ره تامین
مصالح ساختمانی فوالد و سیمان بین وزارت
راه و وزارت صم��ت از جایگزینی س��یمان
آمیخته که انطباق با محیطزیس��ت دارد به
جای س��یمان پرتلند در س��اخت و ساز خبر
داد .سرپرس��ت مرکز تحقیقات راه ،مسکن
و شهرس��ازی ادام��ه داد :دو مصال��ح مهم
پرمصرف در س��اخت و ساز ،سیمان و فوالد
اس��ت که در این خصوص زنجی��ره تامین
مصالح س��اختمانی در هم��کاری وزارت راه
و شهرس��ازی و وزارت صمت تشکیل شده
اس��ت .مقرر ش��ده تا ترویج سیمان آمیخته
به جای س��یمان پرتلند ک��ه هماکنون مورد
اس��تفاده بوده و هم انرژیب��ر و هم آلودگی
محی��ط زیس��ت دارد ،م��ورد اس��تفاده قرار
بگی��رد .وی توضیح داد :س��یمان آمیخته از
مناب��ع طبیعی مانند پوزوالن و س��رباره و ...
تهیه میشود که مصرف این نوع از سیمان
تا  ۳۰درصد س��بب صرفهجویی در مصرف
انرژی میش��ود و آلودگی محیطزیستی نیز
ندارد .حیدری با اش��اره به اینکه در دنیا ۴۰
نوع سیمان تولید میشود ،گفت :در کشور ما
کمتر از  ۱۰نوع س��یمان تولید میشود و در
ساخت و ساز مورد استفاده قرار میگیرد که
ضرورت دارد تا بر تنوع تولید انواع سیمانها
افزوده شود.
شرکتهای جعلی ،پاشنه آشیل
خدمات پس از فروش لوازمخانگی

یک کارش��ناس ل��وازم خانگی گف��ت :این
روزها ش��رکتهای بینام و نش��ان و جعلی
لوازمخانگ��ی ،ب��ه معضلی اساس��ی در ارائه
خدمات پس از فروش به مشتریان و از بین
برنده اعتماد آنان به ش��رکتها و برندهای
معتبر تبدیل شده اند ، .یک کارشناس صنعت
لوازمخانگی در گفت وگو با «عصر ایرانیان»
افزود :با وجود تالش ش��رکتها و برندهای
بزرگ لوازمخانگی کشور در خصوص بهبود
مسائل ک ّمی و کیفیت محصوالت ،خالهایی
وجود دارد که در حقیقت پاش��نه آشیل این
صنعت است« .احس��ان فدایی» بیانداشت:
یکی از مش��کالت شرکتهای عرضهکننده
خدمات پس از ف��روش لوازم خانگی ،وجود
ش��رکتهای جعلی و ساختگی (به اصطالح
 )Fakeو غیر رس��می است .این کارشناس
ل��وازم خانگی ادامهداد :در این میان نکتهای
که مغف��ول مانده ،عدم اطالع کافی مردم و
مشتریان از مراکز رس��می و اصلی خدمات
پس از فروش اس��ت که سبب مراجعه آنان
به مراکز غیر رس��می و جعلی میش��ود.وی
گفت :شرکتهای جعلی یاد شده بهویژه در
سالهای گذش��ته فعالیتهای وسیعی روی
«س��ئوی» س��ایتهای خود انج��ام دادهاند
و بهخص��وص روی عبارتها و کلماتی که
مردم هن��گام مواجهه با مش��کالت آنها را
بیشتر در اینترنت جس��توجو میکنند ،کار
کردهاند.
وسایل توزین بدون برچسب استاندارد
جمعآوری میشود

مدیرکل اس��تاندارد اس��تان ته��ران گفت:
هرگون��ه وس��ایل توزین و س��نجش بدون
برچس��ب آزم��ون اس��تاندارد در واحدهای
صنف��ی جم��عآوری و توقیف میش��ود .به
گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از ادارهکل
استاندارد اس��تان تهران« ،عباس نوری» با
اشاره به ماده  ۱۲قانون تقویت و توسعه نظام
استاندارد و نیز ماده  ۲۰از فصل پنجم ضوابط
اجرایی و مقررات اوزان ،مقیاسها و وسایل
سنجش ،خطاب به واحدهای صنفی دارنده
وسایل توزین و سنجش استان اظهار داشت:
در صورت قبول ش��دن در آزم��ون دورهای
وسایل توزین و س��نجش و انطباق آنها با
استاندارد ملی ،ضمن الصاق برچسب آزمون،
توسط بازرس��ان آزمایشگاههای همکار این
ادارهکل ،ب��ا پلمب وی��ژه اوزان و مقیاسها،
پلمپگذاری خواهند ش��د .این مقام مسوول
ادام��ه داد :الصاق پلمبهای مذکور بر روی
وس��ایل توزین و س��نجش ،به منزله قانونی
بودن این وس��ایل بوده و مس��وولیت حفظ
و نگه��داری از آن بر عهده صاحب وس��یله
اس��ت .وی هش��دار داد :امسال همه وسایل
توزین و س��نجش فاقد پلم��ب ویژه اوزان و
مقیاسها غیرقانونی تلقی و به اس��تناد ماده
 ۱۹از بند «ب» ذی��ل فصل چهارم ضوابط
اجرایی و مقررات اوزان ،مقیاسها و وسایل
سنجش ،توقیف و جمعآوری میشوند .نوری
خاطرنش��ان کرد :از ابتدای امسال تاکنون،
ح��دود چهار هزار مورد بازرس��ی و آزمون از
وس��ایل توزین و سنجش عمومی در استان
انجام شده است.

