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فوالدی ها در ٩ ماهه امسال چقدر صادر کردند؟
طبــق آمار، طی ٩ ماهه ســال جاری بالغ بر ١٠ میلیــون تن صادرات اقالم 
فوالدی صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای مقاطع تخت، 
محصوالت و آهن اسفنجی کاهشی ثبت  شده و تنها میزان صادرات شمش فوالد 
و مقاطع طویل افزایشــی رقم خورده است.بر اســاس آماری که توسط انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران در اختیار ایســنا قرار گرفت، طی ٩ ماهه امســال دو 
میلیون و ١٣٨ هزار تن مقاطع طویل فوالدی صادر شده که نسبت به دو میلیون 
و ٢۶ هزار تن صادر شــده در مدت مشابه سال گذشته شش درصد بیشتر شده 
است.پس از آن صادرات شمش فوالد نیز افزایش یک درصدی را ثبت کرده و از 
پنج میلیون و ١٩٠ هزار تن در مجموع ٩ ماهه ١۴٠٠ به پنج میلیون و ٢٢۴ هزار 
تن در مدت مشابه سال جاری رسیده است.در مقابل صادرات سایر اقالم فوالدی 
در مجمــوع ٩ ماهه ١۴٠١، همچون مقاطع تخــت، محصوالت فوالدی و آهن 
اسفنجی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افت یک درصدی برای محصوالت 
فوالدی،  افت ٢٨ درصدی برای آهن اســفنجی و افت ٣٠ درصدی برای مقاطع 
تخت ثبت شده است.از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه، ٣٢٠ هزار تن مقاطع 
تخت فوالدی صادر شده که در مجموع نسبت به صادرات این مقاطع در ٩ ماهه 
١۴٠٠ معادل ۴۵۴ هزار تن ٣٠ درصد. کاهش تولید رخ داده اســت.از مجموع 
کل محصوالت فوالدی تولید شــده در ٩ ماهه ســال جاری، دو میلیون و ۴۵٨ 
هزار تن صادر شــده که یک درصد کمتر از میزان صادرات آن در مدت مشــابه 
سال گذشته  )دو میلیون و ۴٨٠ هزار تن( است.در نهایت نیز بر اساس آمار، طی 
٩ ماهه امســال ۶٣٠ هزار تن آهن اسفنجی صادر شده که به نسبت ٨۶٩ هزار 
تن مجموع  آهن اســفنجی صادر شده در مدت مشابه سال ١۴٠٠،  کاهش ٢٨ 

درصدی را تجربه کرده است.  

واردات ۵۰ هزار تن پیاز از خارج   
مدیرکل نظارت بر کاالهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی از واردات نخستین 
محموله پیاز به کشور برای تنظیم بازار داخلی خبر داد.مسعود امراللهی مدیر کل 
نظارت بر کاالهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای کمک به ثبات بازار 
پیاز قرار اســت ۵٠ هزار تن از این محصول وارد کشور شود که دیروز نخستین 
بخش از این محموله وارد بندر جاســک شده است.پیش تر معاون برنامه ریزی و 
اقتصادی وزارت جهاد کشــاورزی از اعالم ١٨٠ درصد برای تعرفه پیاز به منظور 
جلوگیری از قاچاق و حمایت از مصرف کننده خبر داده بود.شاهپور عالیی مقدم با 
اشاره به افزایش تعرفه پیاز گفت: به دلیل تقاضای بسیار باال در کشورهای عراق، 
افغانستان و حوزه خلیج فارس و همچنین تفاوت قیمت و تفاوت ارز این محصول 
به این کشــورها قاچاق می شود.وی با بیان اینکه در زمینه تولید پیاز با مشکلی 
مواجه نیستیم، افزود: برای جلوگیری از قاچاق و حمایت از مصرف کننده تعرفه 

پیاز را ١٨٠ درصد افزایش دادیم.

افزایش مبادالت تجاری ایران و زیمبابوه 
به بیش از ۵۰۰ میلیون دالر

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از پیش بینی افزایش ســطح مبادالت تجاری 
میان ایران و زیمبابوه به بیش از ۵٠٠ میلیون دالر در ســال خبر داد.به گزارش 
ایسنا، نهمین اجالس کمیسیون مشــترک ایران و زیمبابوه بهمن ماه امسال در 
تهران برگزار شد و در این رویداد تعدادی سند همکاری دوجانبه به امضا رسید.در 
جلسات قبلی دو طرف، متن های پیشنهادی برای تفاهم نامه های همکاری مبادله 
شد. روابط سیاسی دو کشور ایران و زیمبابوه تاریخی و راهبردی بوده و بر همین 
اساس افزایش سطح همکاری های اقتصادی میان دوطرف مورد تاکید قرار دارد. 
به همین منظور این اجالس بستر توسعه همکاری های اقتصادی و ارتقای سطح 
تبادالت تجاری دو کشــور را فراهم می کند.سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در دیدار اخیرا با وزیر صنایع و تجارت زیمبابوه با اشــاره به 
ظرفیت های شــرکت دخانیات به عنوان یکی از زیرمجموعه های این وزارتخانه 
گفت: این شرکت محصول توتون خود را از زیمبابوه وارد می کند که در آینده ای 
نزدیک همکاران این شــرکت برای تبادل تجربیات و مبادله نیازها به این کشور 

سفر خواهند کرد.

ظرفیت ۱۲۰ میلیون تنی 
فرآوری محصوالت کشاورزی در کشور

مدیرکل دفتر صنایع تبدیلی و غذایی وزارت جهاد کشــاورزی گفت: در حال 
حاضر ظرفیت فرآوری محصوالت کشــاورزی در کشور ١٢٠ میلیون تن در ٢٢ 
هزار کارخانه صنایع تبدیلی است.چنگیز اسفندیاری در جریان افتتاح و کلنگ زنی 
چند پروژه جهاد کشاورزی ساوه و زرندیه در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه 
بخش کشاورزی درگیر دو ویژگی فصلی بودن و فسادپذیر بودن است، اظهار کرد: 
به همین دلیل توســعه صنعت تبدیل محصوالت غذایی به عنوان پیشران حوزه 
کشاورزی، ضروری است.وی با اشاره به اینکه صنایع تبدیلی غذایی در کشور از 
نظر اشتغال رتبه اول، تعداد کارخانه رتبه دوم، سرمایه گذاری رتبه سوم و از نظر 
ارزش افزوده رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است، افزود: در حال حاضر به 
میزان ١٢٠ میلیون تن در ٢٢ هزار کارخانه صنایع تبدیلی کشور، ظرفیت سازی 

فرآوری صورت گرفته است.

ایجاد محدودیت در واردات کود
رئیس انجمن واردکنندگان کود و ســم گفت: ثبت سفارش های جدید برای 
واردات کود باطل اســت و ثبت ســفارش های قدیمی نیز تمدید نمی شود.سید 
مهدی حســینی یزدی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: سه هفته ای می شود 
که بانک مرکزی ثبت ســفارش های واردات کود را باطل کرده و در حال حاضر 
هیچ ثبت ســفارش جدیدی برای واردات کود انجام نمی شــود. همچنین ثبت 
ســفارش های قدیمی نیز تمدید نشده است.وی افزود: علت آن هنوز دقیقا برای 
ما مشــخص نیست ولی به نظر می رسد بی برنامگی بانک مرکزی و نبود اشراف 
بر بازار نهاده های کشــاورزی باعث چنین تصمیمی شــده اســت.رئیس انجمن 
واردکنندگان کود و ســم اضافه کــرد: بخش خصوصی کــه دارای اعتبار بین 
کمپانی های بین المللی است به آنها سفارش می دهد و کمپانی ها کاال را آماده و 
ارسال می کنند و تا زمان ارسال، ارز گرفته می شود و وقتی کاال به گمرک می رسد 
قبل از ترخیص، پول کمپانی پرداخت می شود. اما با توجه به تحریم ها و تخصیص 
ارز نیمایی، کمپانی ها اجازه نمی دهند که ارز حاصل از فروش نفت در قبال کاال 

وارد ایران شود و این موضوع شرایط را برای واردکنندگان پیچیده کرده است.

ریزش ۱7 هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل بورس تهران در پایان معامالت روزگذشته )یکشنبه، ١۶بهمن ماه( 
با ١۷ هزار و ۵٩ واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون و ۵۴٠ هزار واحدی ایستاد.
به گزارش ایرنا، تصمیم شــورای رقابت در توقف عرضــه خودرو در بورس کاال 
موجب نزولی شدن بازار سرمایه شد. طی چند ماه اخیر با افزایش عرضه خودرو 
در بورس کاال، ضمن خروج خودروســازان از زیان، حباب قیمت ها در بازار آزاد 
هم کاهشی شــده بود اما مداخله شورای رقابت سبب معکوس شدن روند بازار 
خودرو و متعاقبا نزول بازار ســرمایه شــده است.شاخص هم وزن با هفت  هزار و 
۴٠۵ واحد کاهش به ۴٨٠ هزار و ١۵٢ واحد و شــاخص قیمت با چهار هزار و 
٣٩٩ واحد افت به ٢٨۵ هزار و ٢۵٣ واحد رسید.روزگذشــته در معامالت بورس 
تهران، بیش از ٩ میلیارد و ۵۵١ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۵۷ هزار و ١۶۴ میلیارد ریال معامله شد.همچنین پتروشیمی فناوران )شفن( با 
١۴٢ واحد، گروه دارویی برکت )برکت( با ١٣۵ واحد، بانک سینا )وسینا( با ٩١ 
واحد، نفت و گاز پتروشــیمی تامین )تاپیکو( با ٨٢ واحد و بیمه دانا )دانا( با ۷٩ 
واحد تاثیر مثبت بر شــاخص بورس داشــتند.در مقابل، توسعه معادن و صنایع 
معدنی خاورمیانه )میدکو( با یک هزار و ۴٨٣ واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( 
با یک هزار و ١٣۵ واحد، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با ٩۴٩ واحد، پاالیش 
نفت تهران )شتران( با ٩۴٩ واحد و ملی صنایع مس ایران )فملی( با ۷۶٠ واحد با 
تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شد.بر پایه این گزارش، دیروز نماد گسترش 
ســرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر(، سایپا )خســاپا(، شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شستا(، بانک تجارت )وتجارت(، پاالیش نفت تهران )شتران(، 
بانک ملت )وبملت( و پاالیش نفت اصفهان )شــپنا( در نمادهای پُرتراکنش قرار 
داشتند.گروه خودرو هم در معامالت امروز صدرنشین برترین گروه های صنعت 
شــد و در این گروه یک میلیارد و ۶۴٣ میلیون برگه سهم به ارزش پنج هزار و 

٣٢۶ میلیارد ریال دادوستد شد.

گزارش

اخبار کوتاه

بورس

گــروه اقتصادی- حســین قبادیان: 
جدال مســافران با شــرکتهای هواپیمایی در 
ایران همچنان ادامــه دارد؛ جدالی که همواره 
یک طــرف بازنده دارد: مــردم! این جدالها، از 
تاخیرهــای مداوم در پروازها آغاز می شــود و 
تا ابطــال پروازها در بدترین زمان ممکن ادامه 
می یابد و نکته مهم اینجاســت که غالبا شاهد 
هیچ پاســخ قانع کننده ای هم از شــرکتهای 
هواپیمایی نیســتیم.در تازه ترین نمونه، پرواز 
هواپیمایی آتــا از تهران بــه مقصد نجف که 
قرار بود ساعت ٨:٣٠ دقیقه صبح شنبه انجام 
شــود بارها و بارها به تاخیر افتــاد و به عصر 
موکول شد! این موضوع برای چند پرواز دیگر 
هواپیمایی آتا در روز شنبه هم رخ داد که گویا 
دلیل اصلی آن، تاخیر در پرواز نجف به تهران 

به دلیل آسیب دیدگی یک قطعه بود.  
یکــی از مســافران پــرواز تهران-نجــف 
هواپیمایی آتا گفت: جمعه شب هواپیمایی آتا 
با ارسال پیامک به مسافران تهران-نجف اعالم 
کردند ساعت ٠۴:٣٠ دقیقه بامداد برای انجام 
پرواز در فرودگاه امام حضور داشته باشند. برخی 
از مســافران این پرواز از شهرســتان ها اطراف 
تهــران از جمله قم و حتی اصفهان به فرودگاه 
آمام آمدند و کل مسافران ساعت ۴:٣٠ دقیقه 
در ترمینال سالم حضور داشتند. وی افزود: با 
توجه به اعالم قبلی قرار بود پرواز مذکور ساعت 
٨:٣٠ دقیقه صبح انجام شود، اما قبل از ساعت 
مذکور اعالم شد به دلیل مشکالت و نقص فنی 
هواپیما پرواز ساعت ١٣:٣٠. انجام خواهد شد. 
با توجه به اینکه فرصت برای رفتن و برگشتن 
نبود، همه مسافران در فرودگاه ماندند. در این 
مدت نیز نه پذیرایی از آن ها صورت گرفت و نه 
اینکه مدیران آتــا از زائران عذرخواهی کردند. 
حدود ســاعت ١٢ ظهر بود که اعالم شد پرواز 
در ســاعت ١٣:٣٠ دقیقه نیز انجام نمی شود و 
به ساعت ١۵ موکول شد. بر این اساس بود که 
کارت پرواز مسافران بعد از ١٠ ساعت صادر شد 

و آن ها داخل سالن ترانزیت شدند.
 این در حالی بود که سرانجام اعالم شد پرواز 
ساعت ١۷:١۵ انجام خواهد شد.هوایپمایی آتا 
شامگاه شنبه اطالعیه ای منتشر کرد و درباره 
تاخیر در پرواز نجف – تهران توضیحاتی ارائه 
داد. بر اساس اعالم این شرکت هواپیمایی، در 
خصوص پرواز شــماره۶۶۴۷ نجف به تهران ، 
اعالم هشدار در قســمت چرخ هواپیما باعث 
نقص فنی و تاخیر در انجام این پرواز از شــب 

گذشته شده اســت. هواپیمایی آتا اعالم کرده 
اســت: با هماهنگــی  انجام شــده جهت رفع 
مشــکل، قطعه مورد نیاز تامین و روز )شنبه( 
با اولین پرواز از تهران به فرودگاه نجف ارسال 
شد. بر اســاس این خبر پس از بررسی و رفع 
هشدار مذکور، توســط متخصصین نگه داری 
و تعمیرات هواپیمایی آتا، مســافران با همان 
هواپیما عازم فرودگاه امام خمینی)ره( خواهند 
شــد. این اطالعیه درباره وضعیت مسافران در 
فرودگاه نجــف توضیح می دهد: در طول زمان 
انتظار رفع مشــکل بوجود آمده، مسافران در 
هتل نزدیک فرودگاه نجف اسکان داده شده و از 
آنها پذیدایی شده است.این شرکت هواپیمایی 
با اشاره به تاخیر در سایر پروازهای این هواپیما، 
توضیح داده اســت: تاخیر ایجاد شــده در این 
پرواز، باعث ایجاد تاخیر در سایر پروازهای این 
خط پروازی به شماره های ۶۶۵٠ و ۶۶۵١ نیز 
شــده که مسافران مستقر در فرودگاه امام)ره( 
نیز در هتل اسکان داده شده و از آنها پذیرایی 
شده است. این درحالیست که مسافران حاضر 
در فــرودگاه امام خمینی خالف این موضوع را 
مطرح کرده بودند.البته این تنها تاخیر طوالنی 
هواپیماهــا در ماههای اخیر نیســت. پیش از 
این هم مســافری که بلیت مشــهد – تهران 

هواپیمایی ایــران ایرتور را خریداری کرده بود 
در تماس با »مردم ســاالری« از تاخیرهای بی 
ضابطه و مهمتر از آن عدم پاسخگویی شرکت 
مربوطه به مسافران انتقاد کرده بود. به گفته او 
پرواز مشهد – تهران این هوایپمایی ابتدا طی 
اعالم پیامکی، آن هم فقط چند ساعت قبل از 
پرواز، چند ساعت به تاخیر افتاد و در فرودگاه 
هم چند بار پــرواز را به تاخیر انداختند و طی 
این مدت نه هیچ مقام مســئولی در فرودگاه 
مشهد پاســخگو بود نه تماس تلفنی با دفاتر 

ایران ایرتور در تهران فایده داشت.
 در ایــران، تاخیرها تا ٢ ســاعت به حدی 
عادی شده که نه کسی خود را بابت آن موظف 
به پاســخگویی می داند و نه مســافران آن را 
پیگیــری می کنند. طبق قانون، در صورتی که 
تاخیــر پروازها بیش از یک ســاعت و کمتر از 
دو ساعت باشد؛ مسافران باید به صورت رایگان 
مورد پذیرایی از سوی شرکت هواپیمایی قرار 
بگیرند که عموما این اتفــاق در مورد پروازها 
در ایران رخ نمی دهد! در شــرایطی تاخیر در 
شروع ســفر هوایی، بیش از دو ساعت و کمتر 
از چهار ساعت باشد، وظایف شرکت هواپیمایی 
در مقابل مســافران، بیشتر خواهد شد. در این 
حالت باید عالوه بر پذیرایی،  امکان تغییر پرواز 

با درخواست مســافر،    جا به جایی مسافران 
به دیگر پروازها یا استرداد کامل مبلغ پرداخت 
شده بابت بلیط و انصراف از پرواز، توسط شرکت 
هواپیمایی فراهم شــود. در واقع در این مرحله 
مســافر می تواند به طور کلی از پرواز انصراف 
داده و کل مبلغ پرداخت شده بابت بلیط، باید 
بدون جریمه و هیچ گونه کســوراتی، مسترد 
گردد. البته در صورت جا به جایی مسافر با یک 
شــرکت هواپیمایی دیگر یا یک خط و مسیر 
هوایی دیگر، جریمه اضافی یا خســارت تاخیر 
در پرواز از ســوی شرکت هواپیمایی پرداخت 
نخواهد شد.در بدترین شرایط با وضعیتی روبرو 
هستیم که مسافر چهار ساعت انتظار را متحمل 

شده، اما همچنان پرواز اتفاق نمی افتد. 
در این شرایط نه تنها باید شرکت هواپیمایی 
وجه بلیط را مسترد نماید، بلکه مبلغی نیز به 
عنوان خســارت بر آن اضافه خواهد شد.اما در 
ایران عموما نه تنها از مسترد کردن وجه بلیت 
در صورت تاخیر پرواز خبری نیست بلکه حتی 
در صــورت ابطال پرواز هم صرفا مبلغ بلیت به 
مسافر بر می گردد و خبری از پرداخت خسارت 

نیست. 
ماجرای عجیب ابطال پروازها!

یکی از موضوعاتی که جدیدا بیش از گذشته 

رخ می دهد، ابطال پروازها بویژه پروازهای بین 
المللی، آن هم در مــدت زمان کوتاهی گاه تا 
یک هفته قبل از زمان پرواز است که مسافران 
را با مشــکالت فراوانی مواجه می کند. یکی از 
مسافران هواپیمایی کاسپین به مقصد استانبول 
که ماه گذشته دچار این مشکل شده بود گفت: 
در فاصله کمتــر از ده روز به زمان پرواز، ابتدا 
بلیت رفت و ســپس بلیت برگشت هواپیمایی 
کاســپین که قبال خریداری کرده بودم هر دو 
کنسل شد و در شــرایط منتهی به تعطیالت 
ژانویه که خریداری بلیت بســیار دشوار بود به 
زحمت توانســتم بلیت جایگزین تهیه کنم و 
شــرکت هواپیمایی هم هیچ پاسخی نداد.اما 
ماجرای یک شهروند دیگر که در صفحه خود 
در شــبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته 

تجربه عجیبتری است.
 ایــن فرد چند هفته پیش بلیتی به مقصد 
قزاقســتان از هواپیمایی کشــی ایر برای روز 
بیســتم بهمن تهیه کرد. اما کمتر از دو هفته 
قبل از سفر، شرکت کیش ایر در پیامکی اعام 
کرد پرواز باطل شده است! مسافر، با شماره های 
این هواپیمایی و همچنین ســایت خریداری 
بلیت و ... تماس گرفت اما پاسخ قانع کننده ای 
دریافت نکرد و صرفا بعد از ۴٨ ساعت، هزینه 
بلیت بدون هیچ گونه خسارتی، به حساب فرد 
واریز شــد. این مسافر مجبور شد برای سفر به 
قزاقستان، ابتدا بلیت اســتانبول را خریداری 
کرده و از آنجا به قزاقستان برود که هم هزینه 
سفر و هم مدت زمان سفر را چند برابر می کرد. 
اما نکتــه عجیب این بود کــه یک هفته بعد، 
دوباره پرواز کیش ایر برای قزاقستان فعال شد 
و دوباره اقدام به فروش بلیت کرد اما با قیمت 

١ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان بیشتر از قبل! 
نه کســی پاســخگوی ضرر و زیانی هزینه 
و وقتی اســت که به مســافر تحمیل شده و 
نه ســازمان هواپیمایی این مــوارد را پیگیری 
می کند.موارد مشــابه دیگری هــم در ابطال 
پروازها رخ داده که شــائبه سودجویی برخی 
شــرکتهای هواپیمایــی را تقویــت می کند. 
شــرکتهای هواپیمایی کوچکترین انتقادهای 
مسافران را به مسائلی همچون تحریم یا ارزان 
بودن بلیت هواپیما نسبت می دهند اما زمانی 
که قرار بــه اجرای دقیق قانون درباره تاخیر یا 
ابطال پروازها و پاسخگویی به مسافران می شود، 
خودشان را کنار می کشند. آیا زمان برخورد با 

شرکتهای هواپیمایی متخلف نرسیده است؟!

معاون وزیر اقتصاد از شناســایی ٩٠ هزار 
میلیارد تومان فرار مالیاتی از ٣ میلیون واحد 
صنفی و ٣٠٠ هزار شرکت اقتصادی فعال طی 
٣ سال گذشــته خبر داد.به گزارش خبرنگار 
مهر، داود منظور در نشست خبری خود اظهار 
کرد: اظهارنامه برآوردی برای سالهای ١۴٠٠، 
١٣٩٩ و ١٣٩٨ تولید کردیم؛ بررسی ها نشان 
داد که ٣٠٠ هزار شــرکت در ٣ سال گذشته 
فعــال بوده اند اما اظهارنامه و مالیات نداده اند. 
ما برای این شرکت ها اظهارنامه مالیاتی تولید 
کردیم.رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: 
همچنین حدود ٣ میلیون واحد صنفی وجود 
داشتند که در ٣ سال گذشته علی رغم اینکه 
مودی بودند امت اظهارنامــه نداده و مالیات 
پرداخت نکرده بودند؛ با توجه به اطالعاتی که 
داریم برای این واحدها اظهارنامه تولید کردیم.
وی ادامه داد: مجموع مالیات این شرکت ها و 
واحدهای صنفی ٩٠ هزار میلیارد تومان است.
منظور گفت: مــودی می تواند تمکین کرده و 
مالیــات را بپــردازد و در صورت عدم تمکین 
می تواند اعتراض کند و اظهارنامه مالیاتی به ما 
بدهد که پس از رسیدگی به اظهارنامه، مالیات 
را قطعی سازی کرده و وصول می کنیم.معاون 
وزیر امــور اقتصادی و دارایــی تصریح کرد: 
نســبت به تحقق مالیــات ۷٠٠ هزار میلیارد 
تومانی کاماًل خوشــبین هستیم و تدابیر را از 
۶ ماه پیش شروع کردیم.وی افزود: این برنامه 
ریزی ها به ما این اطمینان را می دهد که سال 
آینده تعهد مالیاتی را پاسخ خواهیم داد.منظور 
افزود: این برنامه ریزی ها به ما این اطمینان را 
می دهد که سال آینده تعهد مالیاتی را پاسخ 
خواهیم داد.منظور در مورد بازار رمزارزها نیز 
گفت: توصیه کارشناســی من بــه مردم این 
اســت که وارد بازار رمز ارز نشــوند زیرا بازار 

پرریســکی است و افت و خیزی بسیاری دارد 
و خانمان سوز اســت. البته شاید عده ای وارد 
شوند و منفعت ببرند اما ریسک بسیاری دارد.
معــاون وزیر اقتصاد تصریح کــرد: در قوانین 
جاری، معامالت رمز ارز پذیرفته نشده و عماًل 
غیرقانونی اســت پس ورود بــه این بازار یک 
ریســک دیگر دارد که با توجه به غیرقانونی 
بودن شاید تبعات دیگری هم داشته باشد.وی 
اضافه کرد: در این طرف ماجرا نیز ما به عنوان 
ســازمان امور مالیاتی با کمک بانک مرکزی 
سکوهای معامالت رمز ارزها را پایش می کنیم. 
در واقع بر اســاس میزان خرید و فروشی که 
هر فرد انجــام داده می توان به درآمد حاصل 
شــده از رمز ارز دســت یافت که می توان بر 
اســاس این اطالعات مالیات اخذ کرد.رئیس 
کل ســازمان امور مالیاتــی در مورد ضریب 
ســود نیز گفت: بر اســاس قانون مالیات های 
مســتقیم چیزی به اســم ضریب سود عماًل 
وجود ندارد و ما مکلف هســتیم مالیات را بر 
اساس مدارک و اسناد محاسبه کنیم که خود 
مودی در اختیارمان قــرار می دهد.وی افزود: 
البته ممکن اســت برخی از اصحاب کسب و 
کار به ویژه کســب و کار کوچک بگویند فاقد 
دفتر حسابرســی هستند در این صورت نظام 
مالیات مجبــور به براورد مالیات بر اســاس 
ارزش منصفانه است؛ ارزش منصفانه نیز یعنی 
میزان سودی که منطبق با فعالیت های مشابه 
و بر اســاس ضرایب کارشناسی وزارت صمت 
است که البته اعالم کرده ایم که، این ضرایب 
ثابت نیست و میانگین محسوب می شود و در 
مرحله رســیدگی ممیز و مسئوالن استانی ما 
می تواننــد ضرایب را اصــالح و تعدیل کنند.
وی در مــورد مزایــده ۷٠٠ خودرو نیز گفت: 
موضوع خودروها یک اقدام مهم ســازمان در 

مقابله با فرار مالیاتی بود. یک شــرکتی باید 
مالیــات دوره انحالل خــود را می پرداخت و 
عمل نکرد و از ســویی دیگر دارایی های خود 
یعنی همین ۷٠٠ خودرو را نیز پنهان کرد که 
همکاران مالیاتی ما این دارایی ها را شناسایی 
کردند.معاون وزیراقتصــاد اضافه کرد: برآورد 
پایه ما از فــروش این خودروها کمتر از ۷٠٠ 
میلیارد تومان بود امــا در مزایده باالی ٩٠٠ 
میلیــارد تومان به فروش رفت. هم اکنون نیز 
در خال وصول درآمدهای حاصله هســتیم تا 
به خزانــه واریز کنیم.وی ادامــه داد: مالیات 
مالــک خودرو بیش از این مقدار اســت و باز 
ما رقمی از او طلبکار هستیم.منظور افزود: این 
٩٠٠ میلیــارد تومان یک نمونــه از فرارهای 
مالیاتی بزرگ اســت و ما از این موارد بسیار 
داریم؛ به عنوان نمونه یک فرار مالیاتی بزرگ 
با ١,٢٠٠ میلیارد تومان داریم که این فرد ٢۴ 
شــرکت دارد و ۵ هزار روز است که یک ریال 
هم مالیات نپرداخته است. تمام اموال و سهام 
و اموال غیرمولد این فرد را شناسایی کرده ایم. 

البته کارخانه و برند او را دست نمی زنیم.
اقتصــاد گفــت: همچنین  وزیر  معــاون 
واردکننده بزرگی را نیز سشناســایی کردیم 
که ۷٠٠ میلیارد تومان فرار مالیاتی داشــت 
که ۴٠٠ میلیارد تومــان را پرداخت و مابقی 
را نیــز در حال پرداخت اســت.وی ادامه داد: 
پیش بینی کرده ایم برای سال آینده چنانچه 
شــرکت های بورســی درآمدهای مالیاتی را 
صرف توسعه کنند مشــمول معافیت شوند. 
بینی شــده شــرکت های  همچنیــن پیش 
بورســی معافیت ١٠ درصد و در شرایطی ٢٠ 
درصد را شــامل شوند.منظور در مورد مالیات 
سلبریتی ها اظهار کرد: سلبریتی ها مانند باقی 
مودیان مالیاتی ما هســتند؛ یک اداره کلی را 

در تهــران به طور خاص فقط بــرای مالیات 
سلبریتی ها مکلف کرده ایم و تمام قراردادهای 
سلبریتی ها را از واحدهای طرف قرارداد با آنها 
گرفته و بررسی و مالیات را محاسبه می کنند.

وی همچنیــن در ادامه گفت: مالیات در نظر 
گرفته شــده برای حقوق و دستمزد در الیحه 
بودجه ١۴٠٢ رشــد ٢۷ درصدی داشته است 
اما میــزان افزایش حقوق کارکنــان در این 
الیحه افزایــش ٢٠ درصــدی دارد.به گفته 
رئیس ســازمان امور مالیاتی کشور علت این 
رشــد پیدا شــدن برخی مالیات های سالهای 
قبل اســت که پرونده آنها از قبل مانده است. 
در ســال های گذشته شــاهد آن بوده ایم که 
فرارهای مالیاتی از حقوق و دســتمزد صورت 
می گرفت که امســال با محاســبات سنجیده 
شــده جلوی آن گرفته شــده اســت.معاون 
وزیــر اقتصاد افزود: این اقدامات امســال هم 
صورت گرفته و درآمد مالیاتی از محل حقوق 
و دســتمزدها بیــش از رقــم افزایش حقوق 
کارکنان بوده است.وی درباره مالیات مشاغل 
و اصناف گفت: امسال ٣ میلیون و ٣٠٠ هزار 
مؤدی مالیاتی در بخش مشاغل عماًل مالیات 
مقطــوع را پذیرفتند ولی نه با رشــد ١٠ تا 

١۵ درصدی ســاالنه، بلکه با محاسبه میزان 
فروش سالهای قبل اصناف بوده است.منظور 
افزود: امسال ٢٠٠ درصد رشد در صورت های 
اظهارنامــه مالیاتی اصناف و مشــاغل و نیز 
طبق ماده ١٠٠ قانون مالیات های مســتقیم 
داشــته ایم.معاون وزیر اقتصاد درباره درآمد 
مالیاتی بودجه سال آینده گفت: از ۴۵٠ هزار 
میلیارد تومان امســال به ۷٠٠ هزار میلیارد 
تومان می رسد که رشد ۵۴ را نشان می دهد. 
محل این درآمدها قطعی ســازی پرونده های 
مالیاتی مانده از سالهای قبل است که برآورد 
ما ٢١٣ هزار میلیارد تومان از این محل است 
و ســریع تر باید تعیین تکلیف شــوند. امسال 
هم ٢٠٠ هزار میلیارد تومــان از پرونده های 
مالیاتی سالهای قبل قطعی سازی شده است.
وی تاکید کرد: از ۴٠٠ شرکت بورسی در این 
٣ ماه توانســته ایم ٣٣ هزار میلیارد تومان از 
محــل مالیات بر ارزش افزوده، درآمد دریافت 
کنیم.معاون وزیر اقتصاد در مورد سهم مالیات 
حقوق و دســتمزد در کل مالیات نیز تصریح 
کرد: سهم حقوق و دســتمزد در کل مالیات 
کشور ١٠ تا ١١ درصد است، بنابراین ما روی 

آن حساب زیادی باز نمی کنیم.

گزارش »مردم ساالری« از جدال مسافران با شرکت های هوایپمایی؛ از تاخیر تا ابطال پرواز

چرا شرکت های هواپیمایی هیچگاه پاسخگو نیستند؟!

رئیس سازمان امور مالیاتی اعالم کرد

شناسایی ٩۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

رئیس اتحادیه دام ســبک خاطر نشان کرد: به نظر 
می رســد بخشــی از التهاب موجود در بازار ناشــی از 
زیادخواهی دالل هاســت. شرکت پشــتیبانی امور دام 
گوشتی که در تابستان امسال از دامداران خریداری کرد 
در بازار عرضه می کند و بهتر بود برای کنترل بازار باید 
عرضه گوشت منجمد را زودتر آغاز می کرد.افشین صدر 
دادرس در گفت وگــو با ایلنا، بــا بیان اینکه در آخرین 
روزهای فصل تولید قرار داریم، گفت: ۶ ماه دوم ســال 
عرضه دام کاهش پیدا می کند از این رو شــاهد افزایش 
نرخ دام زنده و گوشت در بازار هستیم؛ اما شرایط خاص 
امســال باعث افزایش جهش گونــه قیمت ها در دام و 

گوشت شده است.
وی با اشاره به سو ءاستفاده دالل ها از وضع موجود، 
تصریح کرد: به نظر می رسد بخشی از التهاب موجود در 
بازار ناشی از زیادخواهی دالل هاست. شرکت پشتیبانی 
امور دام گوشتی، عرضه گوشتی که در تابستان امسال 
از دامداران خریداری کرده بود را آغاز کرد اما بهتر بود 
برای کنترل بازار عرضه گوشــت منجمد را زودتر آغاز 
می کرد.به گفته رئیس اتحادیه دام سبک؛ توزیع گوشت 
گرم با منشــا داخلی در میادین میوه و تره بار آغاز شده 
اســت.صدردادرس با تاکید بر جلو بودن قیمت گوشت 
نســبت به دام زنده، افزود: قیمت  گوشت کیلویی ٣۷٠ 
تا ۴٠٠  هزار تومان با قیمت دام زنده تناســب ندارد؛ 
میانگین کشــوری قیمت دام زنده کیلویی ١٣٠ هزار 

تومان است و با این قیمت فروش دامدار بره نر پرواری 
زیر نرخ تمام شــده عرضه می کند.وی افزایش قیمت 
نهاده هــا بعد از حذف ارز ترجیحــی را ۵٠٠ درصدی 
عنوان کرد و خاطر نشــان کرد: قیمت دام زنده با تورم 
نیز جلو نرفت و الزم اســت که دولت به وعده های که 
برای حمایــت از دامدار داده بود عمل کند؛ اگر قیمت 
تمام شده پایین بیایید گوشت باقیمت کمتری به دست 
مصرف کننده خواهد رسید.این فعال اقتصادی با تاکید 
بر اینکه قیمتی که دولت برای خرید گوشت به دامدار 
پیشنهاد می دهد منطقی نیست، گفت: فروش گوشت 
کیلویی ٢٢٠ هزار تومان واقعی نیســت قیمت گذاری 
دســتوری باعث شده است که عرضه در میادین اصلی 
کــم و در نتیجــه قیمت های در تمام ســطوح عرضه 
بــاال برود همچنیــن تعیین قیمت دســتوری رغبت 
واردکنندگان را برای واردات گوشت کاهش داده است؛ 
به نظر می رسد عدم نگاه واقع بینانه به شرایط و تعلل در 
تصمیم گیری ها افزایش قیمت را به همراه آورده است.

صدردادرس با انتقاد از قیمتــی که دولت برای خرید 
گوشت به دامداران پیشــنهاد داده است، افزود: خرداد 
امســال دولت با جو کیلویی ٢ هزار تومان گوشــت را 
از دامدار کیلویی ٢٢٠ هــزار تومان خریداری کرد اما 
نمی دانم با چه منطقی می خواهد در بهمن گوشت را با 
جو کیلویی ١٢ هزار تومان همچنان کیلویی ٢٢٠ هزار 

تومان از دامدار خریداری کند؟

مبنای پرداخت عیدی کارگران در صورتی که یک 
سال کامل در محل کار خود سابقه پرداخت حق بیمه 
داشته باشند، حداکثر ١٢ میلیون و ۵٣٩ هزار و ٢۵٠ 
تومــان و حداقل ٨ میلیون و ٣۵٩ هزار و ۵٠٠ تومان 
اســت.به گزارش خبرنگار مهر، تمام کارکنان مشمول 
قانون کار که طبق تعریف این قانون »کارگر« شناخته 
می شوند، مشمول عیدی و پاداش پایان سال هستند. 
عیدی ایــن گروه، متفاوت با میــزان عیدی کارکنان 
دستگاه های اجرایی و دولتی است و به تناسب میزان 

»حقوق پایه« متفاوت است.
مبنای پرداخت عیدی کارگران در صورتی که یک 
سال کامل در محل کار خود سابقه پرداخت حق بیمه 
داشته باشــند، حداکثر )ســقف عیدی کارگران( ١٢ 
میلیــون و ۵٣٩ هزار و ٢۵٠ تومــان و حداقل )کف 
عیــدی کارگران( نیز ٨ میلیــون و ٣۵٩ هزار و ۵٠٠ 
تومان است.کارگرانی هم که کمتر از یک سال یعنی از 
یک تا ١١ ماه سابقه پرداخت حق بیمه دارند، مشمول 

عیدی پایان سال هستند.
 این دســته از کارگران به میــزان »دو برابر حقوق 
پایه مندرج در فیش حقوقی، تقســیم بر ١٢، ضربدر 
تعداد ماه کارکــرد« عیدی دریافت می کنند.به عنوان 
مثال کارگری که در سال ١۴٠١ حداقل حقوق مصوب 
وزارت کار یعنــی ۴ میلیون و ١۷٩ هزار و ۷۵٠ تومان 
را دریافت می کند و یک ماه سابقه کار دارد، بر اساس 

فرمول محاســبه عیدی باید ۶٩۶ هزار و ۶٢۵ تومان و 
کارگری که با همین میزان پایه حقوق، ١١ ماه سابقه 
کار دارد، بایــد ۷ میلیون و ۶۶٢ هــزار و ٨۷۵ تومان 
عیدی دریافت کنــد. تاکید می شــود، میزان عیدی 
محاسبه شده، صرفاً برای کارگرانی است که »حداقل 
حقوق ســال ١۴٠١« را دریافت می کنند و به عبارتی 
در سال نخست ورود به بازار کار قرار دارند.عیدی سایر 
کارکنان دارای بیش از یک سال سابقه که قطعاً حقوق 
پایه آنها بیش از »حداقل حقوق مصوب« اســت، نیز 
طبق فرمول یاد شــده خواهد بود. به این معنا که اگر 
پایه حقوق کارگری ۵ میلیون تومان است باید این عدد 

را در فرمول قرار داده و عیدی را محاسبه کند.
عیــدی و پاداش کارگران معمــوالً همراه با حقوق 
بهمن ماه توسط کارفرمایان واریز می شود، اما واریز آن 
با حقوق اسفند ماه نیز منع قانونی ندارد.همچنین برای 
محاسبه سنوات سال ١۴٠١، باید حقوق پایه کارگر را 
در تعداد روزهای کارکرد او در طول یک ســال ضرب 
کنیم. عددی که به دســت می آید را تقســیم بر ٣۶۵ 
روز ســال می کنیم و عدد نهایی، میزان سنوات پایان 
خدمت فرد در ســال ١۴٠١ اســت.بر اساس ماده ٣٩ 
قانــون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه 
وقت و یا کمتر از ســاعات قانونی تعیین شــده به کار 
اشتغال دارند، به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه 

و پرداخت می شود.

جزئیات عیدی کارگران در ۱۴۰۱ اعالم شددولت برای کنترل بازار باید زودتر گوشت عرضه می کرد


