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خبر اقتصادی

بلیت اربعین را گران تر از ۶میلیون 
تومان نخرید، حتی یک ریال

تســنیم- سخنگوی 
ســازمان هواپیمایــی 
کشــوری با بیان اینکه 
پروازهای اربعین از ۲۰ 
تــا ۳۱ شــهریور انجام 

می شود، گفت: هیچ شــرکت هواپیمایی یا آژانس 
مسافرتی حق ندارد حتی یک ریال باالتر از قیمت 

مصوب ۶میلیون تومان، بلیت اربعین بفروشد.
میراکبر رضوی با تکذیــب قیمت 58 میلیون 
تومانی بلیت پرواز تهرانـ  نجف افزود: ما به عنوان 
مجموعه ناظــر و بحث حاکمیتی بــر ایرالین ها و 
مجموعــه هواپیمایی کشــوری و کنــار اصحاب 
رســانه وظیفه بزرگی داریم که دغدغه ذهنی این 
اوضاع اقتصادی کشــور را به حداقل برســانیم و 
مشکالتشان را با یک سری تیترهایی که بعضی ها 
کمی غیرآگاهانه این کار را می کنند کاهش دهیم.

وی افزود: چند ماه پیــش بحث قیمت ها و کف 
و ســقف قیمت مطرح شد چون ســفر عتبات از 
دغدغه های هموطنان اســت و ان شاءاهلل روزهای 
آینده عازم خواهند شــد. یک قیمت در ســایت 
انجمن شــرکت های هواپیمایی اســت که خود 
سازمان هواپیمایی اعالم کرده است هیچ شرکت، 
آژانس و سایت اینترنتی اجازه ندارد حتی یک ریال 
از آن قیمت باالتر بفروشد و اگر این اتفاق بیفتد با 

مجموعه فروشنده مسلماً برخورد خواهد شد.
    

سخنگوی دولت: 
وضعیت اقتصادی کشور

 در مسیر اصالح است
ســخنگوی دولــت 
گفت: دولت ســیزدهم 
در حالی شــروع به کار 
کرد که رشــد اقتصادی 
کشور 4 صدم درصد بود 

و حال خوبی نداشــت اما با تالش هایی که در یک 
سال گذشته انجام شــده وضعیت کشور در مسیر 

اصالح قرار گرفته است.
علی بهادری جهرمی با اشاره به موفقیت دولت 
در مدیریت کرونا از ابتدای شروع کار تا کنون و ایجاد 
رضایت و امیدواری در بین مردم، افزود: دلیل این 
رضایت آنســت که مردم احساس کردند که دولت 
در مسیر درمان قرار گرفته چرا که آمار مرگ و میر 
از حدود 7۰۰ نفر در یک روز در تابســتان گذشته 

به حدود ۶۰ یا 7۰ نفر در این روزها رسیده است.
وی در ادامه به وضعیت کنونی خودور اشــاره 
کرد و گفت: مردم سال های سال از وضعیت خودرو 
ناراضی بودند و حاال با توجه بــه روی ریل افتادن 
این صنعت و تالش مدیران بــرای افزایش تولید و 
دیگر دستاوردها باید تالش کنیم حس امیدواری 
و روشن بودن افق های پیشروی صنعت خودرو را 

در مردم ایجاد کنیم.
    

کمک ۵۰  میلیارد تومانی وزیر نفت 
به مسجد جمکران!

وزیــر نفــت 5۰۰ 
میلیارد ریال به مسجد 
جمکران کمک کرد. به 
گزارش خبر فوری، این 
مبلغ به منظور تکمیل 

ابنیه طراحی شــده و تجهیزات مورد نیاز مسجد 
جمکران تامین اعتبار شده است.

    
خبر مهم ارزی بانک مرکزی

 برای مردم
خبرآنالیــن- مدیر 
روابــط عمومــی بانک 
مرکــزی از رشــد 8۱ 
درصــدی معامالت در 

سامانه نیما خبر داد.
مصطفی قمری وفا در صفحه شخصی خود در 
فضای مجازی نوشــت: حجم معامالت در سامانه 
نیما از ابتدای سال تاکنون به بیش از ۱۶.۲ میلیارد 
دالر رسیده اســت؛ این میزان معامالت رشد 8۱ 
درصدی در مقایســه با مدت مشــابه سال قبل را 

نشان می دهد.
در بازار حواله نیز حجــم معامالت روزانه ارز به 
بیش از ۲۰۰ میلیون دالر رسیده و عرضه همیشه 

بیش از تقاضا بوده است.
وی هم چنین عنوان کرد: با ابتکار بانک مرکزی، 
ارز توافقی هم در ۲ ماه گذشته و بر اساس عرضه و 
تقاضا توانسته از نظر حجم معامالت و عمق بازار به 
شرایط مطلوبی برسد. طبق تاکید رئیس کل بانک 
مرکزی، توســعه این بازار را به عنوان هدایتگر آن 
ادامه داده و آرامش حوزه ارزی کشــور را به عنوان 

اولویت اصلی دنبال می کنیم.

  دبیر اتحادیه بنکداران گفت: به دلیل 
رکود شدید بازار اصال کسی برای خرید 

برنج اقدام نمی کند.
بازار برنج در حــال تجربه روزهای 
متفاوتی اســت زیرا در ماه های اخیر 
جهش قیمت برنج ایرانی سبب شده تا 
این محصول پرمصرف از سبد معیشت و 

سفره بسیاری از ایرانیان پر بکشد. 
بررســی ها نشــان می دهد قیمت 
برنج ایرانی در نیمه دوم سال ۱4۰۰ و 
همچنین 5 ماهه نخست امسال حسابی 
قد کشیده و سبب شده تا برخی از اقالم 
درجه ممتاز این محصول حتی با قیمت 
حدود ۱8۰ هزار تومان نیز به دســت 

مصرف کننده برسد. 
این اتفاق نــادر در حــال رخ داده 
که هیچ علت مشــخصی برای جهش 
قیمت نمی توان متصور شد زیرا جهش 
نرخ ها نه در فصل کاشــت اتفاق افتاده 
و نه در فصل برداشــت که گفته شود 
به دلیل گرانی احتمالی کود و نشــا و 
حتی کارگران نشاکار و یا برداشت کار 

بوده است. 
قیمت برنــج ایرانــی آن چنان قد 
کشــیده که خرید آن از توان اکثریت 
مصرف کنندگان خارج شــده است و 
بسیاری از خانوارهای کم درآمد قادر به 
خرید این محصول خوش مزه و خوش 
عطر نیستند اما در مقابل هر ماه بر میزان 
مصرف برنج های خارجی در کشــور 
افزوده می شود و به نظر می رسد مانند 
بسیاری از محصوالت پرطرفدار مانند 
خاویار، زعفران، پســته و ... این بار باید 
انتظار داشت که برنج ایرانی تبدیل به 

محصولی صرفا صادراتی شود. 
گرانی برنج ایرانی در ماه های اخیر 
نیز ادامه یافته و این مساله بر رکود شدید 
بازار در فصل برداشت برنج های تازه نیز 
دامن زده است. به گفته حسن تقی زاده، 
رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل؛ خرید 
و فروش برنج متوقف شده است و حتی 
فروشگاه های زنجیره ای نیز برای خرید 
و دپو محصــول ورود نکرده اند زیرا این 
باور شکل گرفته که قیمت ها باالست و 
باید ریزش کند و به زیر کیلویی 8۰  هزار 

تومان برسد. بر اساس توضیحات وی؛ 
برنج ها در کارخانه دپو شده و در دست 
کشاورزان است و هیچ واسطه گر و داللی 

برای خرید برنج ورود نکرده است.
»اکبریان« از فعاالن بخش شالکوبی 
برنج در شمال کشــور نیز گفته است؛ 
در حال حاضر بهتریــن برنج ایرانی در 
شــالیکوبی کیلویی 9۰ هزار تومان به 
فروش می رســد و میــزان عرضه این 
محصول به بازار زیاد شده است. رکود 
عمیق بازار سبب شده تا روزهای گذشته 
قیمت برنج ایرانی در بازار عمده فروشان 
کاهش ۱5 تا ۲5 هزار تومانی را تجربه 
کند به طوری که اکنون ارزان ترین نوع 
برنج ایرانی در بازار بنکداران به قیمت 
کیلویی 7۰ هزار تومــان و ممتاز ترین 
محصول نیز به نرخ کیلویی ۱۱۰ هزار 

تومان به فروش می رسد. 

مردم نسبت به خرید برنج ایرانی 
دست نگه داشته اند

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی 
درباره وضعیت و میزان خرید و فروش 
برنج در بازار به »توسعه ایرانی« گفت: به 
دلیل رکود شدید بازار اصال کسی برای 

خرید برنج اقدام نمی کند. 
قاسمعلی حسنی افزود: برنج های 

ایرانی برداشت شــده از سال  گذشته 
همچنان در انبارها و مغازه های بنکداران 
موجود است. اکنون در فصل برداشت 
برنج قرار داریم و محصول جدید نیز وارد 
بازار شده اما انتظار عمومی برای کاهش 
قیمت ها مشاهده می شود و این مساله بر 
رکود بازار برنج و میزان خرید و فروش این 

محصول افزوده است. 

حداقل و حداکثر قیمت برنج 
در بازار بنکداران تهران 

وی درباره وضعیت نرخ  اقالم مختلف 
برنج در بازار بیان کــرد: حداقل قیمت 
برنج ایرانی در بــازار برابر با کیلویی 7۰ 
هزار تومان و حداکثر قیمت نیز معادل 
کیلویی ۱۱۰ هزار تومان است اما با توجه 
به قرارگیری در فصل برداشت محصول 
جدیــد، انتظار داریم کــه قیمت برنج 
کیلویی ۱۰ تا ۱5 هزار تومان کاهش یابد. 
وی خاطرنشان کرد: اقالم مختلف 
برنج ایرانی به وفور در بازار و انبارها موجود 
است اما متاسفانه خریداری وجود ندارد 
و مردم نسبت به خرید اقدام نمی کنند و 

دست نگه  داشته اند. 

قیمت برنج خارجی در بنکداری ها 
حسنی درباره قیمت برنج خارجی 

در این بازار توضیح داد: ورود برنج های 
خارجی نامحدود است و عدم ممنوعیت 
و محدودیت واردات برنج های خارجی 
سبب شــده تا بازار اشباع شــود. برنج 

خارجی پس از عید نــوروز و همزمان 
با ماه رمضان به قیمــت کیلویی ۱8 تا 
۱8.5 هزار تومان توزیع می شــد؛ برنج 
تایلندی هم به قیمت ۱۲.5 هزار تومان 
به دســت مصرف کننده می رسید اما 
اکنون برنج های هندی با قیمت کیلویی 
۲7 تا ۳7 هزار تومان عرضه می شــود و 
به فروش می رسد، برنج های پاکستانی 
نیز به نرخ کیلویی ۲۶ تا ۳8 هزار تومان 

عرضه می شود. 

همخوانی برنج های پاکستانی
با ذائقه ایرانی 

وی در پاسخ به این پرسش که چندی 
پیش مســئوالن وعده دادند نسبت به 
واردات برنج های پاکستانی با کیفیت 
برنج طارم ایرانی اقدام شده، آیا این برنج ها 
در بازار موجود است و فروخته می شود؛ 
گفت: بله برنج های پاکستانی با کیفیت 
بســیار خوب و در حد برنج های ایرانی 
به کشور وارد شــده و با استقبال بسیار 
خوبی نیز مواجه شده و مردم نسبت به 
خرید این نوع برنج ابزار تمایل می کنند. 
باید گفت برنج های پاکستانی در اصل 
جایگزین برنج های هندی در بازار ایران 
شده اند و اکثر مصرف کنندگان به خاطر 
شباهت کیفیت و طعم به مصرف این گونه 

برنج ها روی آورده اند.  حسنی تاکید کرد: 
قیمت برنج های پاکســتانی یک سوم 

قیمت برنج های ایرانی است. 

برنج کیلویی 34 تا 37 هزار تومان 
ایرانی در بازار نداریم 

چندی است که در برخی خیابان ها 
و معابر عــده ای از افراد بــا خودروهای 
شخصی نســبت به فروش کیسه های 
۱۰ کیلویی برنج اقــدام کرده و مدعی 
هســتند که برنج طارم محلی و ممتاز 
را بــا قیمت کیلویــی ۳4 تــا ۳7 هزار 
تومان می فروشــند که این نرخ ها اصال 
با قیمت های بازار همخوانی ندارد و به 
نظر می رسد همانند سایر موارد مشابه 
اقدامی برای کالهبرداری از شهروندان 
و فروش برنج های خارجی به جای برنج 

ایرانی باشد. 
البته شائبه مخلوط کردن برنج ایرانی 
با ارقام خاجی نیز وجــود دارد؛ چراکه 
تقی زاده، رئیس اتحادیه برنج فروشان 
بابل نیز این مساله را تایید کرده و گفته 
بــود؛ مخلوط کردن ارقــام برنج اتفاق 
تازه          ای نیســت و سال هاســت که این 
تخلف از ســوی برخی فروشــندگان 
سودجو انجام می شود، از این رو همواره 
به مردم توصیه می شــود که برنج را از 
واحدهای شناخته شده خریداری کنند. 

به گفته وی؛ نوع خارجی را با نام برنج 
ایرانی در بازار عرضه می کنند به گونه ای 
که قیمت برنج خارجــی کیلویی ۳۰ 
 هزار تومان و برنج طارم نیز کیلویی ۱۱۰ 
هزار تومان است و این فروشندگان پس 
از مخلوط  کردن برنج داخلی و خارجی 
و ریختن برنج خارجی در گونی طارم، 
آنها را با قیمتی مابین این دو نرخ به عنوان 
مثال کیلویی ۶۰ هزار تومان به فروش 

می          رسانند. 
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی 
درباره فروش برنج در حاشیه خیابان ها 
با قیمت های ارزان گفــت: اکنون و در 
سطح کشور برنج ایرانی با قیمت ۳4 تا 
۳7 هزار تومان فروخته نمی شود و بنده 
نمی دانم این برنج ها چه نوع برنج هایی 
هستند زیرا در بنکداری حداقل قیمت 
فروش برنج ایرانی برابر با کیلویی 7۰ هزار 

تومان است. 
گفتنــی اســت در بنکــداری 
شــهرهای شــمالی اکنون برنج طارم 
و هاشــمی کیلویــی 97  هزار تومان، 
شــیرودی کیلویی 55  هزار تومان، ندا 
کیلویی 5۰ هزار تومــان و فجر کیلویی 

۶۰ هزار تومان به فروش می رسد. 

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

مردم برنج نخریدند؛ روی دست عمده فروشان ماند
محمد    میرزایی

معاون سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه مالیات کارت به کارت مشمول مردم عادی 
نمی شود، اظهار داشت: به صراحت اعالم می کنم که پس از یک سال که برای صنوف برگه 
تشخیص مالیات صادر شد، متوجه خواهند شد که واریز وجه از طریق دستگاه های پوز یا 
از طریق کارت به کارت تفاوتی در میزان مالیات آنها نخواهد داشت و رویه خود را اصالح 

می کنند و دستگاه های پوز را از کشوی خود بیرون می آورند.
ســعید توتونچی در گفت وگو با ایلنا درباره اخذ مالیات از تراکنش های حساب های 
مالیاتی و کارت به کارت ها تاکید کرد: نکته بسیار مهم این است که تراکنش حساب های 
مالی و کارت به کارت کردن مردم عادی )افرادی که فعالیت تجاری و اقتصادی ندارند( 

مشمول اخذ مالیات نمی شود.
وی درباره شناسایی حســاب های بانکی و تراکنش های تجاری از حساب های  غیر 
تجاری اظهار داشت: در راستای اجرای تکالیف قانون بودجه سال ۱4۰۰ و ۱4۰۱ و سایر 
قوانین مانند پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان به طور قطع باید حساب های شخصی و 
حساب های تجاری، حساب های مربوط به فعالیت های اقتصادی اعم از فعالیت  اشخاص 

حقیقی و حقوقی از هم تفکیک شوند. معاون ســازمان امور مالیاتی ادامه داد: تفکیک 
حساب های فعالیت های تجاری و حساب های شخصی از طریق خوداظهاری خود افراد و 
صاحبان حساب انجام می شود و مبنای تفکیک قوانین مصوب شده  است و بانک مرکزی 

هم در حال انجام این تکلیف قانون بودجه است.
توتونچی افزود: نحوه خوداظهاری به این گونه است که پیامکی از سوی بانک مرکزی 
به افراد برای تعیین حساب شخصی و تجاری ارسال می شود و افراد باید مشخص کنند که 
کدام یک از حساب هایشان برای مقاصد تجاری یا غیرتجاری مورد استفاده قرار می گیرد 

و به بانک مرکزی اعالم کنند.
وی درباره صحت خوداظهاری افراد گفت: بانک مرکزی بر اســاس فعل و انفعاالت و 
تراکنش ها، این حساب ها و ادعای افراد را راست آزمایی می کند. باید توجه داشت که حساب 
شخصی یک آستانه مشخصی دارد و نمی تواند تراکنش ها و واریز و برداشت آن از یک رقمی 
بیشتر باشد و فراتر برود و اگر افرادی مدعی باشند که تمام حساب های آنها شخصی است، 
بانک مرکزی با الگوریتم های طراحی شده و هوشمند، تشخیص می دهد که این حساب 

نمی تواند شخصی باشد.
معاون ســازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دوره انکار به سر آمده   است، اظهار داشت: 
حساب یک کارمند مشخص اســت و یک ورودی و خروجی مشخصی دارد حال اینکه 
ممکن است در هر چند ماه یا چند سال یک بار ورود و خروج پول قابل توجهی برای خرید 
مسکن، خودرو و... داشته باشد و به طور کامل این تراکنش ها و موارد قابل شناسایی هستند.
توتونچی با تاکید بر اینکه حساب های غیرتجاری و تجاری افراد با الگورتیم های هوشمند 
بانک مرکزی قابل تفکیک است، ادامه داد: اساسا تفکیک حساب های شخصی و تجاری 
مبنای قانونی دارد و تکلیف بانک مرکزی است. وی با بیان اینکه مردم نگران مشمول شدن 
تراکنش ها و کارت به کارت  ها به اخذ مالیات نباشند، گفت: تاکید می کنم که سازمان امور 
مالیاتی هیچ قصدی برای اخذ مالیات از تراکنش های حســاب های بانکی مردم ندارد و 
اساسا اخذ مالیات از تراکنش های مردم مبنای قانونی ندارد و طبق اصل 5۱ قانون سازمان 

امورمالیاتی، امکان اخذ مالیات در کارت به کارت و تراکنش ها وجود ندارد.
معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه با این تمهیدات واریز وجه از طریق کارت به 
کارت عبث و بیهوده اســت، گفت: این مطالبات برای پرداخت وجه تنها زحمت مردم را 
افزایش می دهد و به عنوان کارشناس امور مالیات به صراحت اعالم می کنم که پس از یک 
سال که برای صنوف برگه تشخیص مالیات صادر شد، متوجه خواهند شد که واریز وجه 
از طریق دستگاه های پوز یا از طریق کارت به کارت تفاوتی در میزان مالیات آنها نخواهد 

داشت و رویه خود را اصالح می کنند و دستگاه های پوز را از کشوی خود بیرون می آورند.

معاون سازمان امور مالیاتی:

مالیات کارت به کارت مشمول مردم عادی نمی شود

خبر

اعالم برخی واردکنندگان و البته تایید مسئوالن مربوطه از 
به سرقت رفتن قطعات خودروهای وارداتی که در گمرک و بنادر 
قرار دارد، حکایت دارد؛ آن طور که مدیر عامل سازمان تملیکی 
گفته اکنون تعداد زیادی خودروی وارداتی دپو شده وجود دارد که 

بسیاری از قطعات آنها به سرقت رفته است.
به گزارش ایســنا، چندی پیش و در جریان امحای فنی سه 
دستگاه خودروی آمریکایی که در اختیار سازمان اموال تملیکی 
قرار داشت، مدیرعامل این سازمان در بخشی از اظهاراتش در مورد 
چرایی عدم بازصادرات این خودروها به موضوع قابل تاملی اشاره 
کرد و گفت که برخی قطعات  آنها در این سال ها به سرقت رفته و یا در 

هنگام جابجایی آسیب دیده است.
واردات خودرو از سال ۱۳97 ممنوع است ولی همچنان چند 
هزار خودرو که قبل ممنوعیت وارد شده، در گمرک و بنادر بالتکلیف 

باقی مانده است، در این بین ممکن است خودروهایی برای مصارف 
خاص وارد کشور شود. این در حالی اســت که جریان سرقت از 
خودروهای وارداتی در مبادی ورودی، از برخی وارکنندگان نیز 
مورد بررسی قرار گرفت و عنوان شد که پیش آمده، خودرویی وارد 
گمرک شده بود و در فاصله ترخیص، برخی قطعات جانبی آن به 

سرقت رفته است.

قطعات خودروهای موجود در بندر انزلی
به سرقت رفته است

این موضوع از مسئوالن مربوطه نیز پیگیری شد و در همین 
رابطه اجتهادی- مدیرعامل سازمان اموال تملیکی ضمن تائید 
این جریان به ایسنا، گفت: یکی از دغدغه های فعلی سازمان اموال 
تملیکی این است که در حال حاضر تعداد زیادی خودرو در بندر 

انزلی قرار دارد که بسیاری از قطعات آنها در سال های گذشته به 
سرقت رفته است. اینکه در محوطه سازمان منطقه آزاد انزلی است و 
یا گمرک را مطمئن نیستم ولی مسئولیت بر عهده نهاد و یا سازمانی 

است که خودروها در محوطه آن پارک شده و در اختیار دارد.
اموال تملیکی: مسئولیت بر عهده 

مرجع نگهدارنده است 
وی در این رابطه توضیحات بیشتری ارائه کرد و افزود: مسئولیت 
چنین سرقت هایی بنا به اینکه کاال در اختیار کدام سازمان برای 
نگهداری قرار گرفته، متفاوت اســت، زمانی کاال در اختیار بندر، 
شرکت انبارهایی عمومی و یا در اختیار گمرک و اموال تملیکی است 
که طبیعتا مسئولیت حفاظت نیز بر عهده همان سازمان خواهد بود.

این مقام مسئول در ســازمان اموال تملیکی در مورد اینکه 
در سرقت هایی که از کاال در مبادی ورودی صورت می گیرد، آیا 

سازمانی علیه دیگری اعالم جرم خواهد کرد و یا صاحب کاال باید 
اقدام به شکایت کند؟ گفت: اگر کاال قاچاق باشد و رای قطعی به نفع 
دولت صادر شود که صاحب آن دولت است؛ اگر رای برائت باشد که 
به صاحب کاال استرداد می شود. همچنین کاال ممکن است امانی 
باشد، بر این اساس اگر شرایط نگهداری نامناسب باعث ضرر شده 
باشد، قابل جبران است. ما به عنوان نماینده دولت مکلف هستیم 
علیه اشخاصی که به اموال دولت و یا اموال امانی مردم در انبارها 
آسیبی وارد کرده اند و یا به جهت عدم  توجه مسئوالن مربوطه و 
عدم حفاظت الزم، آسیبی وارده شده باشد، شکایت کنیم تا مورد 

رسیدگی قرار گیرد.
اما موضوع سرقت و آسیب کاالی وارداتی از گمرک نیز مورد 
سوال قرار گرفت و در این باره خدرویسی-مدیرکل دفتر بازرسی 
گمرک ایران- به ایســنا گفت که اگر کاالیی در محوطه اماکن 
گمرکی باشد و بدون تشریفات گمرکی، خارجی شود که قطعا 
شامل مقررات قاچاق اســت و در مورد سرقت و خسارت کاال نیز 

قانون شرایط را مشخص کرده است.

سرقت  قطعات خودروهای وارداتی در گمرک و بنادر تایید شد 
گزارش

دبیر اتحادیه بنکداران در 
گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

برنج های ایرانی برداشت 
شده از سال  گذشته همچنان 

در انبارها و مغازه های 
بنکداران موجود است. 
اکنون در فصل برداشت 

برنج قرار داریم و محصول 
جدید نیز وارد بازار شده اما 
انتظار عمومی برای کاهش 

قیمت ها مشاهده می شود و 
این مساله بر رکود بازار برنج 

و میزان خرید و فروش این 
محصول افزوده است


