www.iran-newspaper.com

سال بیستوچهارم شماره 6874
چهارشنبه  21شهریور 1397

editorial@iran-newspaper.com

12

درصد
رشد مصرف آلومینیوم در ایران

مهدیکرباسیانمعاونوزیرصنعتگفت:تکمیلطرحها،
ایرانرابهرتبهدوازدهمتولیدکنندهشمشآلومینیومدر
جهانتبدیلمیکند،امارشد 12درصدیمصرفآلومینیوم
درایرانازمیانگینجهانیسبقتگرفتهاست.

152

نفر شمار کشفیات امسال
قاچاق انسان

شمارکشفیاتگمرکجمهوریاسالمیایراندرمورد
قاچاقانسانازآغازامسالتاکنونباشناساییهفتمورد
جدید در مرز بازرگان به 152نفر رسید.پارسال 550مورد
قاچاقانسانکشفشد.

360

هزار میلیارد ریال
مالیات وصول شد

نادرجنتیمعاونمالیاتهایمستقیمسازمانامورمالیاتی
کشور گفت :در پنج ماه نخست سال جاری 360هزار میلیارد
ریال مالیات از مودیان وصول شد.در این مدت باید 470هزار
میلیاردریالدرآمدهایمالیاتیوصولمیکردیم.

۳۸

درصد
کاهش تولید خودرو

براساسجدیدترینآمارهایرسمیتولیدانواعخودرو
در مرداد ماه امسال به طور میانگین ۳۸درصد کاهش
یافت .تولید انواع خودرو از ۱۴۴هزار و ۳۷۰دستگاه در
مرداد ماه سال گذشته به ۸۹هزار و ۴۵۰دستگاه رسید.

خریداران کمتر از  25سکه از مالیات معاف شدند

تشکیل  57هزار پرونده احتکار و گرانفروشی در  4ماه

معاون بازرسیو رسیدگی به تخلفاتسازمان حمایتمصرفکنندگان
و تولیدکننــدگان گفــت :براســاس بازرســیهای روزانه از  31اســتان57 ،
بــــازار هزار پرونده تخلف احتکار و گرانفروشــی به ارزش  500میلیاردتومان از
 31اردیبهشت ماه تا  10شهریور تنظیم و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده
اســت .بهگزارش وزارت صنعت« ،شــهرام میر آخورلو» افزود :ســتاد ویژهای از ســوی وزیر
صنعت،معدن و تجارت در قالب ستاد تشدید مقابله با احتکار و اختفای کاال با عضویت
ســازمان حمایت ،وزارت اطالعات ،گمرک ،سازمان تعزیرات و سازمان توسعه تجارت به
ریاســت معاون امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه تشــکیل شــده که وظیفه آن رصد
وضعیت تأمین و عرضه اقالم هدف مهم و اولویت دار است .وی در زمینه افزایش قیمت
حاشیه بازار یادآور شد :پیرامون خودرو هم بهدلیل مدیریت عرضه و تقاضا و وجود اختالف
قیمتکارخانهوبازار،منطقیترینراهکارایناستکهقیمتدرقالبقیمتحاشیهبازار،
اجراییشودتاتقاضایکاذبازبینبرودوسپسقیمترابراساسعرضهبهقیمتواقعی
برسانیم.
1/8ëëمیلیونبازرسیازواحدهایتولیدیوصنفیازابتدایسال
میرآخورلــو گفــت :امســال تاکنون یک میلیــون و 800هــزار نوبت بازرســی ازمبادی
تولیدی و شــبکه توزیع کاال و خدمات توسط ســازمانهای صنعت ،معدن وتجارت
و اتاقهای اصناف سراسر کشور انجام شده است .وی افزود 150 :هزار نوبت بازرسی
در حوزه قاچاق کاال محقق شــده اســت.معاون بازرسی سازمان حمایت در تشریح
رویه سازمان حمایت در قیمتگذاری کاالها ،گفت :کاال و خدمات بر اساس ضریب،
اولویتبندی شــدهاند .وی افزود :بخش اول کاالهای اساســی و ضروری ،شــامل 25
قلــم کاال که در ســبد مصــرف خانوار نقش اساســی دارنــد و تا پایــان فروردین  98با
قیمت ثابت بر مبنای دســتورالعمل کارگروه تنظیم بازار عرضه میشــوند و قیمت
آنها توسط سازمان حمایت به طور کامل مورد رصد و پایش قرار میگیرد.میر آخورلو
افزود :دسته دیگرکاالهایی است که در بورس کاال عرضه و قیمتگذاری میشوند.

ایسنا

گــروه اقتصــادی  /در طــرح پیشفروش
ســکه کــه از تاریــخ  17بهمــن ماه ســال
گذشــته آغاز شــد و تــا  16فروردیــن ماه
ادامــه داشــت  ۷میلیــون و  ۶۰۰هــزار
ســکه فروخته شد .این ســکهها قرار بود
از یکماه تا یکســال بهدســت متقاضیان
برســد .اما دولت که با هدف جمعآوری
نقدینگی مردم نســبت ب ه فروش ســکه
اقــدام کــرده بود بــه یکبــاره بــا افزایش
قیمــت طــا و ســکه مواجــه شــد و کــم
کم زمزمــه اینکه چه کســانی  7میلیون
و  600هــزار ســکه را خریدنــد مطــرح
کــرد .بعــد از آن اســم یکســری افــراد
بــر ســر زبانها آمــد .بــا هیاهــو در مورد
کســانی که ســکه را پیش خریــد کردند و
دولــت هم چــارهای جز پرداخت ســکه
به آنهــا نداشــت ،ســازمان امورمالیاتی
 2تیرماه وارد گود شد و پیشنهاد دریافت
مالیــات از ثبتنامکننــدگان را داد .در
آن زمان عنوان شــد اطالعات مرتبط با
پیش فروش ســکه با اطمینــان از احراز
هویــت خریــداران حقیقــی و حقوقــی و
اصالت سنجی اطالعات توسط مراجع
ذیربط ،پیگیــری و نتایج حاصل جهت
تشــکیل پروندههای مالیاتــی یا تکمیل
پروندههــای موجــود و به تبــع آن انجام
فرآینــد رســیدگی و مطالبه مالیــات ،در

خریــد کردنــد مالیــات بدهنــد و در این
میان هیچ راه میانبری وجود ندارد.
موضــوع دیگــری کــه در ایــن نشســت
خبری مطرح شــد ،مربوط به مالیات از
واردکنندگان خودرو بود .وی خاطرنشان
کــرد :آنچــه کــه مــا میخواســتیم ایــن
اســت که تمــام واردکنندگان خــودرو در
سالهای  ۱۳۹۶و  ۱۳۹۷عالوه بر مالیات
معمــول  ۶۰درصــد مالیــات اضافه نیز
پرداخت کنند ۲۲ .شــرکت را شناســایی
کردیــم و عملیــات مربوط به مــاده ۱۸۱
قانــون مالیاتهــای مســتقیم را انجــام
دادیــم و بهعنــوان مثــال  ۸۳۰میلیــارد

بــرای یــک واردکننــده خــودرو مالیــات
تشخیص دادیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان
اینکه در  ۵ماه امسال  ۳۶.۶هزار میلیارد
تومان درآمد مالیات وصول شد ،گفت:
برگ تشــخیص بــرای  ۲۲هــزار میلیارد
تومان فرار مالیاتی صادر شد.
بهگفته وی ،در راستای مبارزه با شرکتها
و فاکتورهای صوری در یک اســتان 3000
میلیــارد تومــان بــرگ تشــخیص صــادر
شــد ،یک ســبزی فروش شناسنامه خود
را در ازای مبلــغ ســه میلیــون در اختیــار
ســودجویان قــرار داد تــا بــا آن واردات

ذخایر کاالی اساسی کافی است

معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه ذخایر کاالهای اساسی کافی
است ،گفت :نگرانی برای تأمین نیازهای مردم در این زمینه وجود ندارد.
بهگزارش فارس ،علیاکبر مهرفرد با اشاره به اینکه سال گذشته رکورد تولید شکر
در 120ســال گذشــته زده شــد ،گفت 2 :میلیون و  15هزار تن در کشــور شــکر تولید
شد ،در حالی که نیاز کشور ما به این محصول  2میلیون و  300هزار تن است و در
ســال جاری نیاز به واردات شــکر نداریم .وی در مورد سه کاالی ذرت ،جو و کنجاله
ســویا که پایه تولید شیر،گوشت ،مرغ و تخم مرغ است؛ اظهار داشت :تا تاریخ 16
شــهریور  97میزان واردات ذرت و جو نســبت به ســال گذشــته افزایش داشته ،اما
واردات کنجاله کاهش داشت و از آنجا که واردات دانههای روغنی افزایش داشته،
بنابراین برای تهیه کنجاله با مشکلی مواجه نیستیم .معاون بازرگانی وزیر جهاد
کشــاورزی افــزود :در ســالجاری حدود  900هزار تن برنج به کشــور وارد شــده ،در
حالــی که نیاز وارداتی ما یک میلیون تا یک میلیون و  100هزار تن اســت .مهرفرد
گفت :میزان واردات گوشــت نســبت به سال گذشــته افزایش و واردات روغن هم
تقریباً متناسب با واردات در سال گذشته بوده است.

کمبود شیرخام جوسازی است

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران گفت :افزایش قیمت شیرخام باعث شده
عدهای جوسازی کنند این کاال با کمبود مواجه شده است؛ در حالی که دلیل گرانی
توگو با
شیرخام ،افزایش قیمت تمام شده تولید است .علیرضا عزیزالهی در گف 
مهر درباره مباحث مطرح شده مبنی بر کمبود شیرخام در کشور ،اظهار کرد :چنین
مســألهای صحت ندارد چه دلیلی وجود دارد ما با کمبود شــیرخام مواجه شویم؟
وی اضافه کرد :باتوجه به اینکه قیمت تمام شده تولید باال رفته ،شیرخام نیز گران
شــده و این مسأله هیچ ربطی به بحث عرضه و تقاضا ندارد ،اما عدهای میگویند
چون عرضه شیر کم شده قیمت آن باال رفته است.

وزیر راه و شهرسازی گفت :اداره شهر  11میلیونی تهران در یک
حمـــل دهه گذشــته با مدیریت اشــتباه از طریق «شــهر فروشی» بوده
و نقــل که این مســأله کیفیت زندگی شــهروندان را در این کالنشهر به
پایینترین سطح تنزل داده است.به گزارش ایرنا« ،عباس آخوندی» در چهل
و نهمین جلســه ســتاد ملی بازآفرینی پایدار شــهری ایران افزود :اکنون مسأله
آب و هــوا در تهــران به مهمترین مشــکالت ما تبدیل شــده اســت؛ متأســفانه
فروش شــهر در  10ســال گذشته ســبب شــد تاوان مدیریت غلط اداره تهران را
مردم بدهند .آخوندی بر تســریع اجرای طرح بازآفرینی شــهری در کالنشــهر
تهران و شهرستانهای همجوار آن تأکید کرد و افزود :ارتقای کیفیت شهروندان
مهمتریــن هدف اجــرای این طرح اســت؛ اکنون  4.5میلیون نفــر در تهران در
محالت نازل زندگی میکنند.

قطع دسترسی سایتهای آنالین به پروازهای هما لغو شد

تنبیه مالیاتی برای خریداران انبوه سکه
دســتور کار ســازمان امــور مالیاتــی قــرار
گرفتــه اســت 3 .روز بعــد از ایــن گفتــه
مســعود رحیمــی مدیرکل ریالی و نشــر
بانــک مرکــزی گفــت :بنــا بر آنچــه که
اطــاع دارم و مطابــق با آنچه که پیش
از این توافق شــده ،قرار نیســت از مردم
برای پیشفروش سکه مبلغی بهعنوان
مالیات بر ارزش افزوده اخذ شود.
ëëجزئیاتدریافتمالیاتازسکه
روز گذشته ســید کامل تقوینژاد رئیس
کل ســازمان امور مالیاتی کشور در جمع
خبرنگاران حاضر شــد و درباره دریافت
مالیات از کسانیکه سکه ثبتنام کردند،
گفت :خریداران کمتر از ۲۵سکه معاف
از مالیات شــدند و بیش از آن بر اســاس
یک جدول میزان مالیات آنها مشخص
شده است ،به طوری که برای هزار سکه
میتوانیم تا  ۳۵درصد مالیات بگیریم.
در این میان معاملهگــران باالی  ۵هزار
دالر ،در انتظار پرداخت مالیات باشــند.
پیشــنهاد اخــذ مالیات از معامــات ارز،
ســکه و خــودرو به ســران قوا ارائه شــده
است.
ایــن جمله نشــان میدهــد افــرادی که
برخــی آن را آقــازاده و برخــی دیگــر
جــزو گروههــای درآمدی بــاالی جامعه
میداننــد باید نســبت به ســکههایی که

آخوندی :مردم تاوان مدیریت غلط
شهرفروشیرامیدهند

صورت گیــرد .یک لحافدوز  30میلیارد
تومان بدهی مالیاتی دارد.
ëëتأثیرمالیاتستانیبرقیمتسکه
در پی اعالم در نظر گرفتن مالیات برای
خریــد بیــش از  ۲۵ســکه ،عضــو هیأت
مدیــره اتحادیه طــا و جواهر گفت :این
اقدام حباب قیمت ســکه را میشکند و
عدالت برای خرید آن برقرار میشود.
محمد کشــتی آرای دربــاره تأثیرگذاری
ایــن تصمیــم بــر بــازار ســکه به ایســنا،
گفــت :این اقــدام میتواند ارزانــی آن را
در پی داشــته باشــد ،چراکه دیگر کســی
نمیتواند بــا پولهای بــاد آورده تعداد

زیادی ســکه بخرد و با قیمــت و بازار آن
بازی کند.
وی گفــت :آنچــه مســلم اســت اینکــه
عدالت در بازار ســکه رعایت میشــود و
همه مردم میتوانند بهعنوان متقاضی
در ایــن بــازار اقــدام بــه خریــد و فروش
کننــد ،چراکــه دیگــر کســی نمیتوانــد
 ۳۵هــزار ســکه بخرد و به کــس دیگری
حتی یک سکه هم نرســد .البته از سوی
دیگر نیز با توجه به شفاف شدن خرید و
فروش معامالت در بازار سکه میتواند
تأثیــر مثبتــی روی ایــن حــوزه بگــذارد و
امیــدوار باشــیم که قیمت ســکه بــا این
سیاستگذاری متعادل شود.
گفتنــی اســت روزگذشــته در بازار ســکه
قیمتهــا رونــد صعــودی بــه خــود
گرفــت .دراین روز هرقطعه ســکه تمام
طــرح جدیــد با  60هــزار تومان رشــد به
 4میلیون و  450هزار تومان رسید .سکه
تمــام طرح قدیم نیز بــا  100هزار تومان
افزایــش روی نرخ  4میلیــون و  106هزار
تومــان ایســتاد .در بازار ســکه همچنین
نیم ســکه  80هزار تومان گران شــد و به
 2میلیــون و  154هزار تومان رســید .ربع
ســکه هم نرخ یــک میلیــون و  113هزار
تومانــی را تجربه کرد کــه  40هزار تومان
بیشتر از روز دوشنبه بود.

در حالــی مقام مســئول هواپیمایی جمهوری اســامی ایران دسترســی دوباره
ت به پروازهــای ایرانایر را بعید دانســته بــود که مدیر
ســایتهای آنالیــن بلیــ 
روابط عمومی ســازمان هواپیمایی کشــوری از دسترسی دوباره این سایتها به
پروازهای هما خبر داد .بهگزارش تسنیم ،رضا جعفرزاده مدیر روابط عمومی
ســازمان هواپیمایی کشــوری با اشــاره به دسترســی مجدد ســایتهای فروش
اینترنتــی به بلیت پروازهای هواپیمایی جمهوری اســامی ایــران گفت :عصر
دوشــنبه در یک جلســه با حضور مســئوالن مســائل ســایتهایی که به دالیلی
موجب قطع دسترســی آنها به سیســتم فروش بلیت ایرانایر شــده بود مورد
بررسی و بر لزوم اهتمام بیشتر در خدماترسانی و تسهیل استفاده متقاضیان
از امکانات بخش هوایی تأکید شد.

آغاز پروازهای مسافری فرودگاه پیام از  ۲۳شهریور

معاون هوانوردی و امور فرودگاهی شــرکت خدمات هوایی پیــام از آغاز پروازهای
مسافری این فرودگاه در تاریخ  ۲۳شهریورماه خبر داد .بهگزارش تسنیم ،منوچهر
اتقیایی اظهارکرد :مطابق برنامهریزی صورت گرفته روز جمعه  23شــهریور ماه،
اولین پرواز مســافری فرودگاه پیام ساعت  15از مشهد به فرودگاه پیام وارد شده و
ساعت  16:15دقیقه فرودگاه پیام را به مقصد مشهد ترک خواهد کرد.

تحریم ایران قیمت نفت را به  100دالر میرساند

یــک تحلیلگر صنعــت نفت گفــت تحریمهــای امریــکا علیه
صنعــت نفت ایــران میتواند قیمت نفت را به بــاالی  100دالر
خبـــر در هر بشــکه برســاند و این استدالل غلطی است که نفت شیل
امریــکا میتوانــد جای خالــی نفت ایران را پــر کند .بهگزارش فــارس به نقل از
سیانبیسی ،فریدون فشارکی معتقد است ،تحریمهای امریکا علیه صنعت
نفت ایران زمانی که در ماه نوامبر اجرایی شود ،میتواند قیمت نفت را به باالی
 100دالر در هر بشــکه برساند .مؤسس و رئیس مؤسسه مشورتی «فکتز گلوبال
انــرژی» در حاشــیه کنفرانســی در هنگکنگ گفــت« :اگر یکســری از تحریمها
نباشد ،من فکر میکنم قیمت به  70دالر یا حتی کمی پایینتر برسد .اما اکنون
کــه تهدیــد تحریمها واقعی اســت و کمتر از دو مــاه با ما فاصلــه دارد ،این امر
قیمتها را در بازار بسیار باالتر خواهد برد».

