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صنعت ،معدن و تجارت
مدیرکل دفتر حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی وزارت نیرو :

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

حذف  ۴صفر بدون اصالحات اقتصادی موثر نیست
رئیــس اتــاق بازرگانیتهــران
بــا اشــاره بــه طــرح مجــدد
موضــوع حــذف صفــر از
پــول ملــی ،گفــت :اجــرای
ایــن طــرح اگرچــه امــور
حســابداری را آســانتر
میکنــد ،امــا بــدون اصالحــات اقتصــادی ثمربخــش نیســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،مســعود خوانســاری در نشســت
هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران بــا بیــان اینکــه
طبــق مــاده  ۱۹۱قانــون مالیاتهــا ،تشــخیص بخشــودگی
مالیاتــی بــه عهــده ممیــزان مالیاتــی اســت کــه ســال
گذشــته در خصــوص آن ،شــکایات زیــادی داشــتیم ،گفــت :با
پیگیــری معــاون اول رئیــس جمهــور ،ســازمان امــور مالیاتــی
بخشــنامهای صــادر کــرد کــه بــر مبنــای آن ،صــد درصــد
بخشــودگی بــرای افــرادی کــه تــا تاریــخ مشــخصی مالیــات
خــود را پرداخــت کردهانــد ،در نظــر گرفتــه شــده اســت.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران
افــزود :حــذف  ۴صفــر از پــول ملــی کــه از ســوی دولــت
وارد فــاز جدیــدی شــده اســت ،مــی توانــد نتایــج مثبتــی
را بــه همــراه داشــته باشــد ،چراکــه در حــال حاضــر ریــال
در معامــات و گفتگوهــای اقتصــادی ،مطــرح نیســت و
محاســبات را نیــز مشــکل کــرده اســت و صفرهــای زیــادی،
بســیاری از پروســه حســابداری را نیــز بــا معضــل مواجــه
شــده اســت .وی تصریــح کــرد :اگــر قــرار باشــد کــه تــورم
هــای بــاالی  ۳۰درصــد در ســال داشــته باشــیم ،هــر ســه
ســال یــک صفــر بــه پــول ملــی اضافــه میشــود و بــاز بایــد
هــر چنــد ســال یکبــار ،ایــن صفرهــا حــذف شــود؛ پــس
بایــد همزمــان اصــاح ســاختار اقتصــادی نیــز صــورت گیــرد.
بــه گفتــه خوانســاری ،تحریــم محمدجــواد ظریــف مــورد
اعتــراض بخــش خصوصــی اســت؛ چراکــه وی توانســته افــکار
عمومــی را بــر علیــه آمریــکا و بــه نفــع ایــران تغییــر دهــد
و ایــن امــر باعــث شــده اســت کــه تحمــل آمریــکا در مــورد
وی کــم شــود؛ ایــن در حالــی اســت کــه مصاحبــه هــای وی
توانســته بــر علیــه گــروه  Bمنجــر بــه عصبانیــت آمریــکا
شــود .بــه همیــن دلیــل ،بخــش خصوصــی قــدردان زحمــات
ایــن فــرد بــزرگ خواهــد بــود .وی اظهــار داشــت :اســتمرار
پرداخــت دالر  ۴۲۰۰تومانــی از ســوی دولــت مــورد مخالفــت
بخــش خصوصــی اســت ،چراکــه ارز دولتــی بســتر فســاد و
رانــت را ایجــاد کــرده و بــی عدالتــی ایجــاد شــده اســت کــه
ادامــه آن ،منجــر بــه ایــن شــده کــه قیمــت هایــی باالتــر از
نــرخ هــای واقعــی در خریدهــا داده شــده و خــروج ســرمایه
را ســبب شــده اســت.

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی :

مرغداران مسئول گرانی مرغ هستند

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان پرنــده و ماهــی گفــت :افزایــش
قیمــت و گرانــی مــرغ از ســوی مرغــداران اســت و محصــوالت
آنهــا در بــازار بــه قیمــت کیلویــی  ۱۵هــزار تومــان عرضــه
میشــود .ایــن در حالــی اســت کــه قیمــت مصــوب هــر کیلــو
مــرغ  ۱۲هــزار و  ۹۰۰تومــان اســت .مهــدی یوســفخانی
در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار کــرد :قیمــت مــرغ تــا بــه
امــروز رونــد کاهشــی بــه خــود نگرفتــه و تنهــا از چنــد روز
گذشــته ،قیمتهــا ثبــات پیــدا کــرده اســت .رئیــس اتحادیــه
فروشــندگان پرنــده و ماهــی ادامــه داد :در حــال حاضــر مــرغ
بــا قیمــت مصــوب ،در میــدان بهمــن کیلویــی  ۱۲هــزار تومــان
بــه واحدهــای توزیعــی عرضــه میشــود و واحدهــای فــروش
ســطح شــهر هــر کیلــو از ایــن مــرغ را بــه قیمــت  ۱۲هــزار و
 ۹۰۰تومــان عرضــه میکننــد .وی خاطرنشــان کــرد :متأســفانه
در حــال حاضــر بســیاری از مرغــداران ،مــرغ را بــه قیمــت
مصــوب کیلویــی  ۸۵۰۰تومــان عرضــه نمیکننــد و قیمــت
عرضــه آنهــا در حــدود کیلویــی  ۱۰هــزار و  ۵۰۰تومــان اســت
کــه ایــن محصــول در نهایــت در بــازار بــه قیمــت کیلویــی ۱۵
هــزار تومــان بــه فــروش میرســد .یوســفخانی بــا بیــان
اینکــه گرانــی مــرغ از ســوی مرغــداران اســت ،اظهــار کــرد:
مرغــداران مــرغ زنــده را بــا قیمتــی بیــش از قیمــت مصــوب
عرضــه میکننــد و واحدهایــی کــه مــرغ را بــه قیمــت گــران
خریــداری و عرضــه میکننــد ،از ســوی بازرســان اصنــاف و
تعزیــرات بــا جریمــه مواجــه میشــوند و برخــاف رویــه
همیشــگی اصنــاف کــه فاکتــور خریــد مــاک گرانفروشــی
اســت؛ در زمینــه قیمــت مــرغ ،مــاک قیمــت مصــوب اســت.

مردم نگران دریافت بنزین نباشند

در شــرایطی کــه پیــش از ایــن گفتــه شــده بــود از بامــداد
سهشــنبه  ۲۲مــرداد مــاه ،تمــام خودروهــای بنزینــی بایــد
بــرای دریافــت ســوخت ،از کارت ســوخت خــودرو خــود
اســتفاده کننــد ،شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی
ایــران ،اعــام کــرد :مــردم نگــران دریافــت بنزیــن نباشــند؛
کارت آزاد جایگاههــا همچنــان فعــال و در دســترس اســت.
بــه گــزارش شــرکت ملــی پخــش فرآوردههــای نفتــی ایــران،
متقاضیانــی کــه بــرای صــدور کارت المثنــی بــا مراجعــه بــه
دفاتــر پلیــس ۱۰+یــا از طریــق ســامانه دولــت همــراه ثبــت
نــام کــرده انــد ،مطمئــن باشــند کــه کارت آنهــا صــادر و بــه
درب منازلشــان ارســال خواهــد شــد.
بــر اســاس سیاســتهای دولــت و در پــی اطالعیههــا و
اطــاع رســانی هــای انجــام شــده پیشــین ،از صبــح روز ســه
شــنبه  ۲۲مــرداد مــاه جــاری ،تمــام خودروهــای بنزینــی

بایــد بــرای دریافــت ســوخت ،از کارت ســوخت خــودرو خــود
اســتفاده کننــد.
چنانچــه مالــکان خودروهــا در اســتفاده از کارت ســوخت
خــود بــا هــر مشــکلی روبــرو شــدند ،از طریــق ســایت
 niopdc.irو یــا تمــاس بــا شــماره  ۰۹۶۲۷اقــدام کننــد.
الزم بــه توضیــح اســت کــه تــا تاریــخ  ۲۲شــهریور  ۹۸عالوه
بــر رمــز جــاری کارت ۴ ،رقــم آخــر کــد ملــی شــخصی کــه
نــام او پشــت کارت ســوخت درج شــده ،بــه عنــوان رمــز
کارت در جایــگاه ســوختگیری ،قابــل قبــول اســت.
انتظــار مــی رود بــا وجــود ثبــت نــام و صــدور کارت ســوخت
المثنــی ،بــرای آن دســته از مالــکان خودروهــا کــه کارت
ســوخت خــود را گــم کــرده انــد ،احتمــال دارد تعــدادی از
مالــکان خودروهــا ،کارت ســوخت در اختیــار نداشــته باشــند،
بنابرایــن بــرای حــل مشــکل تحویــل ســوخت بــه اینگونــه
خودروهــا ،مقــرر شــد کــه بــه مــدت محــدودی از کارت
جایــگاه دار بــرای تحویــل مقــدار محــدود ســوخت بــه ایــن
گونــه خودروهــا اســتفاده شــود و برحســب مــورد ،تــا زمانــی

کــه در هــر منطقــه متناســب بــا شــرایط ،اعــان خواهد شــد،
ایــن رویــه ادامــه دارد.
همچنیــن مالــکان خودروهایــی کــه تاکنــون اقدامــی بــرای
تقاضــای صــدور کارت ســوخت المثنــی بــه عمــل نیاوردهانــد
بایــد بــا مراجعــه بــه دفاتــر خدمــات پلیــس ۱۰+نســبت بــه
ثبــت نــام بــرای دریافــت کارت المثنــی اقــدام کننــد.
قــرار اســت بــزودی درگاه ملــی ســامانه دولــت همــراه نیــز
بــرای ثبــت نــام اینگونــه درخواسـتها راهانــدازی شــود و در
ایــن زمینــه اطالعرســانی خواهــد شــد.
عــاوه برایــن حــدود  ۵۰۰هــزار کارت ســوخت صــادره بــه
دالیــل مختلــف توســط مالــکان خودروهــا دریافــت نشــده و
بــه باجههــای پســت برگشــت داده شــده و در باجههــای
معطلــه پســت اســت .مالــکان خودروهــا میتواننــد بــا
مراجعــه بــه وبســایت  epolice.irنســبت بــه دریافــت
مشــخصات باجــه پســتی مربوطــه اقــدام و بــرای دریافــت
کارت ســوخت خــود بــه باجــه پســتی مربوطــه مراجعــه
کننــد.

معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران :

سامانه توزیع کاالی اساسی فعالیت سراسری ندارد

معــاون اقتصــادی اتــاق تعــاون ایــران گفــت :ســامانه مدیریــت
هوشــمند توزیــع کاالهــای اساســی (مهتــا) پــس از رونمایــی کار
خــود را بــه صــورت آزمایشــی در تهــران شــروع کــرده اســت؛
فعالیــت ایــن ســامانه بــه صــورت سراســری منــوط بــه اعــام
نیــاز شــبکههای تعاونــی ملــی اســت.
فشــارهای اقتصــادی زمانــی بــر مــردم بیشــتر شــد کــه در
ماههــای گذشــته توزیــع کاالی اساســی بــه درســتی انجــام
نشــد و برخــی دالالن و ســوداگران از ایــن آب گل آلــود بــه
نفــع خــود ماهــی گرفتنــد و یــک شــبه ســودهای کالنــی
کســب کردنــد .در ایــن مــدت توزیــع کاالی اساســی بــه یکــی
از دغدغههــای اصلــی مســئووالن تبدیــل شــد و همــواره تــاش
کردنــد بــه کمــک کارشناســان و دس ـتاندرکاران ایــن بــازار را
ســر و ســامان دهنــد .یکــی از ایــن راهکارهــا راهانــدازی ســامانه
مدیریــت هوشــمند توزیــع کاالهــای اساســی (مهتــا) بــود کــه
هــدف هدایــت صحیــح کاالی اساســی بــود و اتــاق تعــاون کشــور

مســئولیت طراحــی ایــن ســامانه را برعهــده گرفــت؛ ایــن ســامانه
ســرانجام در آذرمــاه بــه صــورت آزمایشــی در  ۴۰فروشــگاه
کار خــود را شــروع کــرد و در تیرمــاه امســال همزمــان بــا روز
جهانــی تعــاون رونمایــی شــد .در ایــن ارتبــاط« ،محمــد علــی
ضیغمــی» معــاون اقتصــادی اتــاق تعــاون ایــران روز سهشــنبه
در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا در توضیــح جزئیــات و رونــد
فعالیــت ایــن ســامانه در ماههــای گذشــته گفــت :ایــن ســامانه
دو کارکــرد دارد؛ یکــی توزیــع در شــبکه تعــاون و دیگــری
توزیــع در ســطح وســیع و ملــی اســت .وی افــزود :توزیــع کاال در
ســطح ملــی همــواره مــورد توجــه بــوده و چنانچــه کاالهــا بــه
صــورت عمومــی بــرای مقاصــد خــاص و جامعــه هــدف مشــخص
توزیــع شــود و بــا توجــه بــه فرصتــی کــه ایــن ســامانه بــرای
مســووالن ملــی بــرای سیاســتگذاری فراهــم کــرده میتوانــد
در ایــن زمینــه کمــک کنــد .ضیغمــی اظهــار داشــت :ســامانه
هوشــمند توزیــع کاالی اساســی در ایــن مــدت فعالیــت خــود را
بــه صــورت آزمایشــی در بخشهــای مرتبــط بــا بخــش تعــاون و
زیرمجموعههــای آن همچــون فروشــگاههای زنجیــرهای شــروع
کــرده اســت .معــاون اقتصــادی اتــاق تعــاون افــزود :در ایــن

معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان:

قیمت رب گوجهفرنگی در روزهای آینده کاهش مییابد

معــاون نظــارت بــر کاالهــای مصرفــی
و شــبکههای توزیعــی و اقتصــادی
ســازمان حمایــت مصرفکننــدگان
و تولیدکننــدگان بــا تکذیــب خبــر
افزایــش  ۴۰درصــدی قیمــت رب
گوجهفرنگــی ،اظهــار کــرد :هرچنــد
در حــال حاضــر رب گوجهفرنگــی
از اقــام مشــمول اولویــت اول
قیمتگــذاری تثبیتــی و تکلیفــی
نیســت و واحدهــای تولیــدی ذیربــط
بایــد براســاس ضوابــط عمومــی
قیمتگــذاری مصــوب هیــأت تعییــن
و تثبیــت قیمتهــا نســبت بــه
تعییــن قیمــت کاالی خــود اقــدام
کننــد ،امــا بــه دلیــل کاهــش قیمــت
گوجهفرنگــی و ســهم بــاالی آن
در قیمــت رب ،هماهنگــی الزم بــا
واحدهــای تولیــدی و انجمــن ذیربــط
بــه منظــور تعدیــل قیمــت از طریــق
ایــن ســازمان انجــام گرفتــه اســت.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت ،ســیدداود
موســوی افــزود :براســاس هماهنگــی
بــه عمــل آمــده مقــرر شــد تاثیــر
کاهــش قیمــت گوجهفرنگــی بــا

توجــه بــه ســهم قابــل توجــه آن در
تولیــد رب ،اعمــال و تمامــی واحدهــا
نســبت بــه تعدیــل قیمــت اقــدام
کننــد و بــه همیــن منظــور حداکثــر
قیمــت مصرفکننــده قابــل قبــول
بــرای درج بــر روی محصــوالت بــه
زودی اطالعرســانی خواهــد شــد .او
تصریــح کــرد :برخــاف خبــر منتشــره
نــه تنهــا قیمــت رب افزایــش نیافتــه
بلکــه شــاهد کاهــش قیمــت آن نیــز
خواهیــم بــود و همانطــور کــه پیــش
از ایــن نیــز اعــام شــد ،شــفافیت در
قیمــت کاالهــا و دسترســی آســان
مصرفکننــدگان بــه قیمتهــای
موجــود در بــازار و قیمتهــای مصــوب
ازجملــه اهــداف راهانــدازی ســامانه
اطــاع رســانی قیمــت کاال و خدمــات
اســت.
موســوی اظهــار کــرد :هــدف نهایــی
طراحــی و اجــرای ســامانه مــورد نظــر،
تســهیل اطالعرســانی بــه موقــع و
دقیــق از قیمــت کاالهــا بــرای اســتفاده
عمــوم شــهروندان اســت و حساســیت و
د ّقــت مخاطبــان در شــروع راهانــدازی
ســامانه قابــل ســتایش اســت.

ســامانه یکســری شــیوهها بــه صــورت متکــی بــه نرمافزارهــا
کار ســفارشگیری و کاالگیــری را انجــام میدهــد .همچنیــن
در ایــن ســامانه امــکان ارســال کاالهــا بــه صــورت ســاده بــرای
اعضــای تعاونیهــا فراهــم اســت .وی بــا اشــاره بــه رود طراحــی
و راهانــدازی ایــن ســامانه ،گفــت :از ســال گذشــته طراحــی
ســامانه را شــروع کردیــم و در آن دوران پیشبینــی مــا ایــن بــود
کــه بدنــه اجرایــی از آن بــرای توزیــع کاال بهرهبــرداری کنــد.
ضیغمــی افــزود :ایــن ســامانه پــس از طــی مراحــل آزمــون
رونمایــی شــد و بــرای مجموعههایــی کــه اعــام نیــاز کردنــد
کار خــود را شــروع کــرد .وی توضیــح داد :ســه شــبکه تعاونــی
داریــم کــه ایــن شــبکهها خودشــان فروشــگاههای متعــددی
در ســطح کشــور دارنــد .فرهنگیــان کــه اتحادیــه سراســری
فرهنگیــان را شــامل میشــود و فروشــگاههای تحــت پوشــش در
کشــور دارد ،دیگــری اتحادیــه سراســری کارگــران (اتــکا) اســت
کــه افــراد تحــت پوشــش و فروشــگاههایی را در سراســر کشــور
دارد و آخریــن گــروه نیــز اتحادیــه سراســری کارکنــان دولــت
یــا اســکاد اســت کــه ایــن شــبکه تعاونــی هــم در واقــع زنجیــره
بزرگــی در ســطح کشــور دارد.

در سه ماهه  ۹۸ثبت شد؛

کاهش  ۲۰۸درصدی واردات محصوالت فوالدی

بررســی رونــد واردات فــوالد و
محصــوالت مربوطــه در ســه ماهــه
ابتدایــی امســال گویــای شــیب تنــد
کاهشــی اســت؛ بــه طــوری کــه واردات
محصــوالت فــوالدی در فصــل بهــار بــا
کاهشــی  ۲۰۸درصــدی همــراه بــود و
از  ۲۹۳هــزار تــن (در بهــار پارســال) بــه
 ۹۵هــزار تــن رســید.
آمارهــای انجمــن تولیــد کننــدگان
فــوالد ایــران گویــای آن اســت کــه
واردات فــوالد میانــی (خــام) بــه یــک
هــزار تــن رســید کــه در مقایســه بــا
ســه ماهــه ابتدایــی  ۹۷کاهــش ۸۳
درصــدی داشــته اســت.
مجمــوع مقاطــع طویــل فــوالدی
وارداتــی (تیرآهــن ،میلگــرد ،نبشــی ،
ناودانــی و ســایر مقاطــع) در دوره ایــن
گــزارش نســبت بــه ســه ماهــه نخســت
پارســال  ۳۷درصــد کاهــش نشــان مــی
دهــد و از  ۳۷هــزار تــن در ســه ماهــه
ابتدایــی ســال  ۹۷بــه  ۲۷هــزار تــن در
نخســتین فصــل امســال رســید.
«تیرآهــن ،میلگــرد ،نبشــی و ناودانــی و
ســایر مقاطــع» در ســه ماهــه نخســت
امســال نســبت بــه مــدت مشــابه

پارســال بــه ترتیــب  ۲۵ ،۴۳و ۲۲
درصــد کاهــش نشــان مــی دهــد.
برپایــه ایــن جــداول آمــاری ،مجمــوع
مقاطــع تخــت فــوالدی( ورق گــرم،
ورق ســرد و پوششــدار) وارداتــی در
ســه ماهــه ابتدایــی امســال بــه رقــم ۶۸
هــزار تــن رســید و در مقایســه بــا ۲۵۶
هــزار تــن عملکــرد مــدت مشــابه در
ســال  ۹۷کاهــش  ۲۷۶درصــدی دارد.
برابــر ایــن بررســی ،واردات ورق گــرم،
ســرد و پوششــدار هــم در دوره ایــن
بررســی نســبت بــه ســه ماهــه ابتدایــی
ســال  ۹۷کاهــش نشــان داشــته اســت.
همچنیــن شــمش هــای فــوالدی (
بیلــت و بلــوم) وارداتــی در دوره ســه
ماهــه ابتدایــی امســال نســبت بــه
مــدت مشــابه در ســال  ۹۷کاهــش ۸۰
درصــدی یافــت.

