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بسته جدید مالیاتی برای حمایت 
از مشاغل آسیب دیده کرونایی

ایسنا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، 
با توجه به اعمال محدودیت های شدید و تعطیلی 
الزامی برخی کسب وکارها در برخی شهرهای دارای 
وضعیت نارنجی و قرمز، از تصویب و اجرای بســته 
جدید مالیاتی در حمایت از مشاغل به شدت آسیب 
دیده از کرونا خبر داد. امید علی پارسا خاطرنشان کرد: 
به سبب اوج گیری مجدد شیوع بیماری کووید ۱۹ و 
اعمال محدودیت های شدید و تعطیلی الزامی برخی 
کسب وکارها در شهرهای دارای وضعیت نارنجی و 
قرمز )بنا به اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی(، مشاغل و کســب وکارها و فعالیت های 
شدیدا آسیب دیده از کرونا )بنا به تشخیص کارگروه 
اقتصادی مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا( که در 
شهرهای مذکور قرار می گیرند، از حمایت های دولت 
بهره مند می شوند. وی در خصوص مفاد این بسته 
حمایتی گفت: براساس این مصوبه، موارد مقرر در 
قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش 
افزوده برای مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی 
که آخرین مهلت آن از تاریخ یکم آذرماه ۱۳۹۹ لغایت 
یکم بهمن ماه ۱۳۹۹ باشد، و نیز احکام اجرای ماده 
۲۳۸ قانون مالیات های مســتقیم و ماده ۲۹ قانون 
ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت یک و نیم 

ماه تمدید می شود.
    

مدیرکل تعزیرات تهران:
توان برخورد با گرانی ها را 

نداریم
اسفنانی،مدیرکل تعزیرات تهران در گفتگویی 
تلویزیونی گفت: صادقانه بگویم که توان برخورد با 
این مقدار تخلف گران فروشی را نداریم... اصال چه 
تضمینی هســت که بعد از رفتن ماموران ما از یک 

فروشگاه، بازهم گران فروشی نکنند.
    

 بیت کوین رکورد 
سه سال خود را شکست

فارس - در معامــالت دیروز قیمت بیت کوین 
برای نخستین بار در سه سال گذشــته به مرز ۱۹ 
هزار دالر رسید و با بیشینه تاریخی خود فاصله کمی 
دارد. تنها در ماه نوامبر قیمت ایــن ارز مجازی 40 
درصد رشد کرده اســت، از ابتدای سال تاکنون هم 
۱60 درصد رشد قیمت داشته است. افزایش تقاضا 
برای دارایی های با ریســک باالتر به خاطر اجرای 
سیاســت های مالی و پولی برای کمک به اقتصاد 
کشورها در راستای مقابله با کرونا از جمله دالیلی بود 
که باعث شد که شاهد افزایش قیمت بیت کوین در 
معامالت امروز و روزهای گذشته باشیم. از دیگر دالیل 
رشد قیمت بیت کوین این است سرمایه داران انتظار 
دارند که باالخره ارزهای مجازی بتوانند در نظام پولی 

بین الملل جای خوبی را برای خود دست و پا کنند.

خبر اقتصادی

 شماره   669 /     چهارشنبه 5 آذر   1399  /   9 ربیع الثانی 1442  / 25 نوامبر   2020

نرگس رسولی

ی  ا صــد ه  خــر ال با ش  بــو
تولیدکنندگان را بلند کرد. طی چند 
روز گذشــته خبر ترخیص محموله 
4۲0 کانتینری لــوازم خانگی بوش 
چنان ســر و صدایی به پا کرد که حاال 
می توان مدعی شــد تقریبا تمام افراد 
مرتبط با این ماجرا به نحوی در مورد 
این موضوع اعالم نظر کرده اند، اما در 
عین ناباوری هنوز مقصر اصلی ماجرا 
روشن نیســت. حاال اما کار به جایی 
رســیده که تولیدکنندگان دست به 
نامه نگاری زده اند تا شاید وزیر تازه نفس 
صمت مقابل واردات این حجم از لوازم 
خانگــی بایســتد. واردات این حجم 
لوازم خانگی در یکی از استثنایی ترین 
موقعیت های ارزی ایران از یک ســو و 
در سایه ممنوعیت واردات این کاال به 
کشور داستان شــگفت انگیزی است 
که به سادگی نمی توان از کنار آن عبور 
کرد. این قصه یادآور واردات پورشه در 
اوایل دهه ۹0 به کشور است، وقتی دارو 
و مواد اولیــه در اختیار مردم نبود و ارز 
دولتی برای واردات پورشه تا آدامس 

تخصیص می یافت.

تولیدکنندگان چه می گویند؟
حاال تولیدکننــدگان لوازم خانگی 
در نامه بــه وزیر صمت به مشــکالت 
این صنعت از جملــه تامین مواد اولیه، 
تحریم های آمریکا و شــیوع ویروس 
کرونا اشــاره می کنند و ترخیص این 
حجم از لوازم خانگی خارجی را به مثابه 
یک شوک ناعادالنه برای صنعت لوازم 
خانگی آن هم در بازار شب عید می دانند.

 آنها معتقدند که تامین ارز واردات 
مواد اولیه، اجزا و قطعات مورد نیاز تولید 
به مراتب از اولویــت باالتری برخوردار 
است تا واردات صرف که در حال انجام 
است. تولیدکنندگان بر همین اساس 
دســت به دامن وزیر صمت شده اند و 
از وی خواسته اند که دســتور ویژه ای 
درخصوص جلوگیری از ترخیص این 
گونه محموله ها و نظارت کافی جهت 
اجتناب از تکرار موارد مشابه صادر شود.

ماجرا از کجا آغاز شد؟
 نامه نگاری تولیدکننــدگان لوازم 
خانگی نشان می دهد در تمام روزهایی 
که تولیدکنندگان به خاطر فشارهای 
ناشی از تحریم ها و نبود مواد اولیه پیگیر 
اســتمداد از وزارتخانه هــای ذی ربط 
بوده اند و مصرف کنندگان با قیمت های 

بهت آور از بازار بیــرون رفته اند، روال 
ثبت سفارش و ورود 4۲0 کانتینر لوازم 
خانگی خارجی در حال انجام بوده است. 
آن طور که معاون فنی گمرک می گوید 
با وجود ممنوعیت واردات کاالهای گروه 
چهار از حدود دو ســال پیش تاکنون، 
واردکننده لــوازم خانگی بوش حتی تا 
آبان ماه سال جاری نیز کاالهای خود را 
وارد و اخیرا به گمرک اظهار کرده است.

مهرداد جمــال ارونقی، در توضیح 
جزئیات بیشــتر گفته است: کاالهای 
گروه چهار که از حدود دو ســال پیش 
ورود آنهــا ممنوع بوده اســت فقط در 
جریان تعیین تکلیف حدود ۸0 میلیون 
یورو از این کاالها که در گمرک و بنادر 
مانده بود، طــی مصوبه هیات دولت در 
بهمن ماه سال گذشــته امکان اظهار و 
ترخیص این کاالها تا پایان سال وجود 
داشــت، اما طی این مهلت بار دیگر از 
خردادماه تا ۲6 شــهریور سال جاری 
مهلت ســه ماهه ای برای ترخیص این 
کاالها تعیین شــد که فقط مشــمول 
کاالهایی بود که قبل از اعمال ممنوعیت 
وارد شــده بودند؛ اما بررسی ها نشان 
می دهد که از زمان ممنوعیت واردات 
کاالهای گروه چهار تاکنــون، واردات 

لوازم خانگی بوش ادامه داشــته و برای 
این کاالها قبض انبار صادر شده  است.

معاون فنی گمرک ایران با اشاره به 
اینکه کانتینرهای لوازم خانگی بوش 
در ۱۹ فقره به گمرک اظهار شده است، 
ادامه می دهد: محموله لوازم خانگی بوش 
در آبان ماه ســال ۱۳۹6 ثبت سفارش 
شده است اما در ســال ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ 
و حتی تا آبان امســال این کاالها وارد و 
به بنادر مناطق ویژه اقتصادی تحویل 
شده اســت. ارزش لوازم خانگی بوش 
اظهار شــده و موجــود در بنادر حدود 
۱۳.4 میلیون یورو است که با توجه به 
بررسی های گمرک براساس ماده)۱4( 
و )۱۵( گمرکی، ارزش این کاالها بیشتر 

خواهد بود.
ارز بی منشا 

 نکتــه جالب توجــه در این میان 
مشخص نبودن منشا ارز تخصیصی به 
این واردات است به گونه ای که ارونقی 
درباره آن گفته است: منشا ارز واردات 
این کاالها تأیید و اسناد مربوطه و کد 
ساتا بارگذاری شده است ولی منشا ارز 
هنوز برای گمرک مشخص نیست و 
در صورت لزوم بایــد بانک مرکزی به 
عنوان مرجع تخصصی در این زمینه 

اظهارنظر کنــد. بعــد از رای دیوان 
عدالت اداری مبنی بر تکلیف گمرک 
ایران بر ترخیص لوازم خانگی بوش، 
این سازمان اعالم تجدیدنظرخواهی 
کرده اســت. بــر این اســاس دیوان 
عدالت اداری بــا توجه به ادله گمرک 
مبنی بر ممنوعیت واردات این کاالها 
و تبعات ورود آن، ممنوعیت ترخیص 
را به گمرک اعالم کرد که در ادامه به 
گمرکات اجرایی ابــالغ و از ترخیص 
این کاالها جلوگیری شــده است. در 
حال حاضر با توجه به دســتور مقام 
قضایی اســتان هرمزگان، محموله 

لوازم خانگی بوش توقیف شده است.
 سرگذشت خودروهای متروکه 

در انتظار بوش 
 گفته می شــود اگر لــوازم بوش را 
صاحب کاال نبرد، متروکه می شود. این 
بدان معناســت که با توجه به ممنوعه 
بودن این کاالها، طبق ماده )۳۵( قانون 
امور گمرکی ابتدا به صاحب کاال ابالغ 
خواهد شــد که این کاالها را ظرف دو 
ماه از کشــور خارج کند، اما در صورتی 
که در فرصت اعالم شــده در این رابطه 
اقدام نشــود با اعمال مقررات متروکه 
تمامی این محموله برای تعیین تکلیف 
در اختیار ســازمان اموال تملیکی قرار 
خواهد گرفت. سازمان اموال تملیکی نیز 
بعد از اخذ مجوز از دستگاه های مربوطه 
از جمله وزارت صمت برای مصرف در 
داخل اقدام به فروش خواهد کرد، ولی 
اگر با اعالم نظر مراجع ذی ربط، امکان 
فروش و مصرف داخل وجود نداشــته 
باشد این کاالها به شــرط صادرات به 

مزایده گذاشته می شود.
تجربه ای که پیش از این بارها تکرار 
شــده و زمانی که خودروهــای باالی 
۲۵00 سی سی وارد کشور و در گمرک 
توقیف شدند، قرار شد تا این خودروها 
به ســفارتخانه ها و وزارت امور خارجه 
برای امور تشریفاتی واگذار و یا حتی به 
سفارتخانه های ایران در سایر کشورها 
ارسال شوند، اما هیچ وقت هیچ خبری 
از سرگذشت آنها منتشر نشد و تصاویر 
خودروهای رنــگ و رو رفته در گمرک 

نشــان می دهد ثروت کشــور در چه 
نقطه ای از میان رفته است.

گشایش  خطرناک 
تولیدکنندگان داخلی که چندی 
اســت به دلیل فشــار تحریم و برخی 
خودتحریمی های داخلــی با افزایش 
قیمت  تمام شده مواجه شده اند؛ حاال 
در شــرایطی قرار دارند که با توجه به 
احتمال وقوع گشــایش های سیاسی؛ 
نگران تکرار موارد مشابه بوش هستند، 
به گونــه ای که عباس هاشــمی، دبیر 
انجمــن صنایع لــوازم خانگی معتقد 
اســت:» تکرار چنین اتفاقاتی با توجه 
به احتمال گشــایش های سیاســی و 
برداشته شدن تحریم ها، می تواند همه 
دستاوردهای داخلی سازی را از بین ببرد. 
با توجه به چشم انداز مثبت ایجاد شده در 
فضای سیاسی بین المللی با برگزاری 
انتخابــات آمریکا، امیــدواری به رفع 
تحریم ها و محدودیت های بین المللی 
و احتمال بهبود درآمدهای ارزی کشور؛ 
تولیدکنندگان نگرانند تا همچون ادوار 
گذشــته با بهانه هایی همچون تامین 
بازار، اجازه واردات کاالهای نهایی داده 
شــود که می تواند برای صنایع کشور 
خطرناک باشد. این در حالی است که با 
توجه به محدودیت های کرونایی، صنایع 
داخلی آسیب زیادی دیده اند و دولت باید 

همه این موارد را مدنظر داشته باشد.«

درخواست تولیدکنندگان از وزیر صمت:

 جلِو ترخیص کانتینرهای بوش را بگیرید
ثبت سفارش و ورود ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی به کشور با ارزی که منشأ آن مشخص نیست

 نامه نگاری تولیدکنندگان 
لوازم خانگی نشان 

می دهد در تمام روزهایی 
که تولیدکنندگان به 

خاطر فشارهای ناشی 
از تحریم ها و نبود مواد 
اولیه پیگیر استمداد از 
وزارتخانه های ذی ربط 

بوده اند و مصرف کنندگان با 
قیمت های بهت آور از بازار 
بیرون رفته اند؛ روال ثبت 

سفارش و ورود ۴۲۰ کانتینر 
لوازم خانگی خارجی در 

حال انجام بوده است

گزارش

رئیس کمیســیون کشــاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران 
می گوید دولت در طول ماه های گذشته صدای هشدارهای فعاالن بخش 
خصوصی درباره  احتمال افزایش قیمت مرغ را نشنید و امروز نتیجه این 

نادیده گرفتن ها را در بازار می بینیم.
احمد فرشچیان در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: بخش خصوصی از 
چند ماه قبل به روش های مختلف و از هر تریبونی که ممکن بود، به دولت 
هشدار داد که در حوزه نهاده های دامی مشکالت و محدودیت های جدی 
وجود دارد و اگر این مشکالت حل نشود، به کاهش توان تولیدی کشور در 

حوزه مرغ و تخم مرغ منجر شده و در نهایت به افزایش نرخ ها می انجامد.
وی در پاسخ به این ســوال که در شــرایطی که دولت اعالم می کند 
نهاده های دامی همچنان ارز 4۲00 تومانی دریافت می کنند، پس دلیل 
این افزایش قیمت چیست؟ توضیح داد: سوال بخش خصوصی نیز دقیقا 
همین اســت. ما به آمار و جزییات تخصیص ارز دولتی دسترسی نداریم، 
اما دولت می گوید امســال نه تنها این ارز پرداخت شــده بلکه حتی عدد 
بیشتری نیز در نظر گرفته شده است. همچنین در حوزه نهاده های دامی 

مانند ذرت، دولت می گوید عدد واردات از سال قبل نیز بیشتر بوده است.
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران ادامه 
داد: در چنین شرایطی ما با مرغداران بسیار زیادی مواجه هستیم که به این 

نهاده های دامی دسترسی نداشــتند یا مجبور شدند آنها را در بازار آزاد با 
چند برابر قیمت بخرند. اگر دولت می گوید که ارز را داده پس باید در حوزه 
توزیع نهاده های دامی ورود کند تا متوجه شود کجای کار اشکال داشته 

که وضعیت واحدهای مرغداری را به اینجا کشانده است.
وی با بیان این که اگر کرونا نبود قیمت مرغ می توانست بسیار بیشتر از 
این باشد، تصریح کرد: با شیوع ویروس کرونا برگزاری مراسم های عروسی، 
عزا و جشن های گســترده متوقف شــد و حتی در قالب محدودیت های 
جدید، دورهمی ها نیز محدود شــده است. در چنین شــرایطی میزان 
مصرف مرغ به شدت کاهش یافته زیرا مصرف رستورانی ما بسیار بیشتر 
از مصرف خانگی است  و به همین دلیل اگر تقاضا مانند سال های گذشته 

بود، احتمال باالتر رفتن قیمت ها نیز به دلیل کاهش تولید وجود داشت.
فرشچیان در پاسخ به این ســوال که چقدر تحقق وعده های دولت در 
کاهش قیمت مرغ در روزهای آینده امکان پذیر خواهد بود؟ بیان کرد: در 
اقتصاد هیچ مساله ای را نمی توان با دستور مدیریت کرد. این که ما بگوییم 
قیمت به شکل دستوری یک عدد خاصی تعیین می شود و هیچ کس حق 
ندارد بیشتر از آن بفروشــد با واقعیت های اقتصاد سازگار نیست. ما باید 
چند ماه قبل و زمانی که مرغ هنوز به مرز 40 هزار تومان نرسیده بود برای 
بهبود اوضاع بازار برنامه ریزی می کردیم. در حال حاضر نیز برطرف کردن 
مشــکالت واحدهای مرغداری و توزیع نهاده های دامی در اولویت اصلی 
هســتند و در غیر این صورت نمی توان انتظار داشــت که این بازار بهبود 

جدی پیدا کند.
توزیع کرونا درصف مرغ دولتی

به گزارش ایســنا،  در روزهای اخیر گرانی مرغ خبرســاز شده است و 
براساس مشــاهدات میدانی، هر کیلو گوشت مرغ در خرده فروشی های 
سطح شهر تهران با قیمت ۳۳ هزارتومان به فروش می رسد. البته گزارش 
های رســیده حاکی از آن اســت که در برخی از مناطق تهران قیمت آن 
بیشتر و تا ۳۷ هزارتومان هم رسیده است. به عبارت دیگر در کمتر از یک 

هفته 6000 تا ۱0 هزار تومان افزایش قیمت!
فعاالن صنعت مرغداری نرسیدن نهاده های دامی و اجبار برای خرید 
آنها در بازار آزاد را اصلی ترین علت باالرفتن قیمت این محصول می دانند 

و اگرچه تقریبا از ابتدای سال این روزها را پیش بینی می کردند و بارها و 
بارها در رسانه ها نیز اعالم کردند که مشکل تامین نهاده برای دام و طیور 
دارند و در صورتی که دولت تدابیری برای آن اتخــاذ نکند مجبورند که 
خوراک دام و طیور خود را از بــازار آزاد تهیه کنند و در این صورت قیمت 

مرغ هم باال خواهد رفت، اما شــرایط پیش آمده نشان می دهد که هنوز 
مسئوالن مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت صدای آنها را 

به درستی نشنیده اند.
حال باید دید آیا در روزهای آینده دســتگاه های نظارتی مربوطه به 
این موضوعــات ورود خواهند کرد و نظارت ها بر چرخــه تولید از توزیع 
نهاده ها تا محصول نهایی بیشــتر  می شــود و مشــکل تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان یک بار برای همیشــه حل خواهد شــد یا اینکه قرار 
 اســت هر چند وقت یکبار علی رغــم محدودیت های کرونایی شــاهد 

چنین صف هایی باشیم؟

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران:

وضعیت فعلی بازار مرغ قابل پیش بینی بود، کسی به هشدارهای ما توجه نکرد

» بسمه تعالی «

مناقصه عمومی
 شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد تهیه کابل، کابل کشــی، نصب و راه اندازی کابل های پاور 
ترانسفورماتورهای 6 کیلوولت مورد نیاز مجتمع خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 
بندر امام خمینی سایت 4، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به اشخاص توانمند و واجد 

شرایط در این زمینه واگذار نماید.
1- مهلت دریافت اسناد مناقصه، ده روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج در بند 5.

2- آخرین مهلت تسلیم پاکتهای مناقصه ) الف ، ب ، ج ( و پاکت ارزیابی کیفی، ده روز پس از خاتمه مهلت 
دریافت اسناد مناقصه به نشانی مندرج در بند 5.

3- مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه )2.250.000.000( دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون( ریال 
بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در وجه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا می باشد. 

4- زمان بازگشایی پاکتهای مناقصه: زمان بازگشــایی یک هفته پس از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها 
می باشد. 

5- متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه بعد از انتشار آگهی نوبت دوم به نشانی 
سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به نشانی: WWW.BSPC.IR مراجعه نمایند.

  روابط عمومی      
شرکت پتروشیمی سینا

نوبت دوم


