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رایزنی برای استرداد تمام مالیات ارزش افزوده
با بازگشت  ۸۰درصد ارز

آغاز ثبتنام بیمه تکمیلی درمان برای رانندگان
بازمانده

مدیــرکل دفتــر حمل و نقــل کاالی ســازمان راهداری گفــت :ثبتنام
راننــدگان بازمانــده و جدیدالورود بــرای بیمه تکمیلی درمــان رانندگان
بخش کاال از  ۲۰اردیبهشتماه آغاز و تا پایان ماه جاری ادامه دارد.
«غالمحســین دغاغله» اظهار داشــت :با پیگیریهــای به عمل آمده
و طبــق توافقهــای صــورت گرفتــه میــان نماینــدگان صنــوف کارگری و
کارفرمایی بخش حمل و نقل و شــرکت بیمه گر ،مقرر شــد ســایت ثبت
نام از تاریخ  ۲۰اردیبهشــت تا ســیام همین ماه برای ثبت نام رانندگان
بازمانده و جدیدالورود (به همراه همسر و فرزندان آنها) بازگشایی شود.
دغاغله با بیان این که هر دوماه یکبار به مدت یک هفته ســایت ثبت
نام باز و امکان ثبت نام افراد جدید با هماهنگی فراهم میشــود ،افزود:
مــدارک مورد نیاز بــرای ثبتنام بیمــه تکمیلی رانندگان شــامل اصل و
کپی کارت هوشمند رانندگان یا رسید آن ،اصل و کپی شناسنامه و کارت
ملی رانندگان و همســرو فرزندان آنها و شــماره حســاب شــبا متعلق به
راننده جهت درج در سامانه مربوطه است.
مدیــرکل دفتــر حمــل و نقــل کاال اظهار داشــت :بــا توجه بــه گزارش
دریافتی از ســایت ثبت نــام بیمه تکمیلی راننــدگان تاکنون تعداد ۳۹۸
هــزار نفــر از رانندگان بــه همراه افراد تحت تکفلشــان جمعــاً به تعداد
 ۹۰۹هزار و ۸۵۰نفر تحت پوشش بیمه تکمیلی رانندگان قرار گرفتهاند.
دغاغله خاطر نشــان کرد :بر اساس اعالم شرکت بیمهگر اکنون بیش
از چهار هزار و  ۳۸۶مرکز درمانی طرف قرارداد در سراسر کشور ،خدمات
درمانی به رانندگان ارائه میدهند که مشــخصات آنها به آگاهی صنوف
رانندگان و کامیونداران کشور و ادارات کل استانی جهت اطالعرسانی به
رانندگان رسیده است /.سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای

تنها یک میدان مشترک نفتی تعیینتکلیف
نشده است

مدیــر برنامهریــزی تلفیقــی شــرکت ملــی نفت ایــران گفــت :تمامی
میادین مشترک نفت و گاز به جز یکی از آنها تعیین تکلیف شده و روند
توسعه آنها در جریان است.
«کریــم زبیدی» با بیان اینکه توســعه میادین مشــترک نفت و گاز در
جریــان اســت،ادامه داد:تنهــا میدان مشــترکی که هنــوز تعیین تکلیف
نشده ،یک میدان کوچکی است و کشور مقابل نیز از آن برداشتی ندارد.
زبیــدی تأکید کــرد :در بقیه میادین مشــترک کار در جریان اســت .در
غــرب کارون نیز با اجرای طرحهای توســعهای ،ایــران همچنان از عراق
برداشت بیشتری دارد.
وی گفــت :در فــرزاد  Aو  Bکلیــه برنامهریزیها انجام شــده و در حال
مطالعات نهایی و تصمیمات کلی هستیم.
مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران درخصوص میدان
مشــترک پــارس جنوبــی نیز افــزود :توســعه تنها فــاز باقی مانــده از این
میدان یعنی فاز  ۱۱نیز با بارگیری نخســتین سه پایه برای حفاری چاهها،
وارد فرآیند اجرایی شد.
وی بــا تأکیــد بر اینکه تولید از میادین مشــترک باید افزایش پیدا کند،
گفــت:ایران در پارس جنوبی اکنون روزانه برداشــت گاز بیشــتری از قطر
دارد /.ایرنا
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«ایران» از چرایی عدم موفقیت در ادغام وزارت صنعت ،معدن و تجارت گزارش میدهد

دیده نشدن بخش خصوصی دلیل ناکامی ادغام
مرجان اسالمی فر روز گذشـــــــته نماینـــــــدگان
خبرنگار
مجلــس دوبــاره بــه تفکیک
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت «نــه» گفتنــد و عمالً
طرح تشــکیل وزارت بازرگانی که تیرماه ســال گذشته در
مجلس تصویب شده بود و از سوی شورای نگهبان برای
رفع برخی از ایرادات به مجلس برگشت داده شده بود،
کنار گذاشته شد.
صنعــت ،معــدن و بازرگانی کشــور در ســال  90روزهای
ســختی را پشــت ســر گذاشــت ،چرا که به رغم مخالفت
کارشناســان و اهالــی صنعت و تجارت ،بــه اصرار دولت
وقــت ،وزارت صنعــت بــا وزارت بازرگانــی ادغــام شــد.
زمانــی که ایــن ادغام صورت گرفت این وعده داده شــد
کــه دیگــر تصمیمهــای وزارت صنعــت مقابــل وزارت
بازرگانــی نیســت و ســرعت عمــل در سیاســتگذاریها
افزایش قابل توجهی پیدا میکند؛ ولی با گذشــت زمان،
خیلی از این وعدهها محقق نشــد و بعضاً تصمیمها در
سایر دستگاهها جا خوش میکرد.
از ایــنرو نمایندگان مجلس و دولــت دوازدهم تصمیم
گرفتند که با الیحه و طرحی این دو وزارتخانه را جدا کنند
تا مشــکالت این حوزه برطرف شود اما در هیچ مقطعی

طرح و الیحه تفکیک نتیجه نداد و اکنون کارشناسان هم
مخالف تفکیک وزارتخانه یاد شــده هســتند و معتقدند
در شــرایط فعلــی ،هرگونــه جداســازی بــه جــز افزایش
هزینــه و ضــرر و زیــان برای کشــور نتیجه دیگــری ندارد.
حال ســؤال این است چرا ادغام وزارت صنعت ،معدن
و تجارت موفق نبود که هر ساله مسئوالن به دنبال طرح
یا الیحه جداسازی آن هستند؟
تجربــه کشــورهایی کــه بــه ایــن ســمت رفتهانــد نشــان
میدهد که ادغام تصمیم درستی بوده است ،اما ادغام
درســت نیازمند الزامهایی است که در ایران مورد توجه
قــرار نگرفتــه اســت .مهمتریــن موضوعــی که طــی این
ســالها فراموش شده ،افزایش ســهم بخش خصوصی
در فعالیتهــای صنعتــی و بازرگانــی اســت .یکــی از
معیارهــای موفقیــت در ادغام ،شــاخص رقابتپذیری
اســت .کشــورهایی که صنعت و بازرگانــی ادغامی دارند
رتبه شاخص رقابت پذیرشــان در مجموع  60.8درصد
اســت ،کشــورهایی که صنعت و بازرگانیشان جدا است
در ایــن شــاخص رتبــه  72را دارند و این در حالی اســت
کــه رتبه شــاخص رقابتپذیری در ایران بیــن  84تا 85
است .البته کارشناســان عنوان میکنند مهمترین علتی

صنعت و بازرگانی کنار هم دیده نشد
بــرای آنکه یک ادغام مؤثر و
کارآمد باشــد ،باید همــه جانبه
بــه آن نــگاه کرد .امــا مهمترین
نکتهای که در این موضوع وجود
دارد ،مدیریــت یــک مجموعــه
علی قنبری
استاد دانشگاه
ادغامــی اســت .اگــر مدیــر یک
مجموعــه در بخشهــای مــورد
هــدف توانمنــد باشــد میتوانــد ادغــام را موفــق کنــد .اما
اگــر غیر از این باشــد به طــور قطع ادغام صــورت گرفته با
شکســتهایی روبهرو میشــود .اگر وزنه علمی و کاری یک
مدیر در بخش صنعت قویتر باشد ،بخش بازرگانی تنزل
میکنــد و اگــر عکــس این باشــد ،صنعــت بــا ناکامیهایی
مواجه خواهد شــد .به نظر میرســد طی ســالهای بعد از
ادغام توازن مدیریت در بخش بازرگانی و صنعت رعایت
نشــده و در هر دوره وزنه یک مدیــر در صنعت یا بازرگانی
بیشــتر بوده اســت .برای کنتــرل بخش صنعــت و تجارت
کشــور نمی توان یک نســخه پیچید ،حوزه صنعت نیازمند
نیــرو و مدیریــت فنــی و صنعتی اســت و بخــش بازرگانی
نیــاز به قدرت تجزیه و تحلیــل دارد ،یعنی افرادی باید در

که باعث میشــود این شــاخص بهبود پیــدا کند ،فاصله
از اقتصــاد دولتی اســت .بــرای واکاوی اینکــه چرا ادغام

پســتهای مدیریتی قرار گیرند که پتانســیل مــوارد عنوان
شده را داشته باشند.
معتقــدم مهمتریــن دلیــل ناکامــی در ادغــام وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت ،عــدم تعــادل مدیریتها در
تخصصهــای مــورد نیــاز اســت .از ســویی در تمــام ایــن
ســالها دو بخــش صنعــت و بازرگانــی در کنــار هــم دیده
نشــدند و نتوانســتند در یک راســتا رشــد کننــد .در برههای
از زمــان صنعــت پیشــرفت کــرده و در مقطعــی دیگــر،
بخش بازرگانی رشــد کرده اســت .نکته دیگری که میتوان
بــه عنــوان ناکامــی در ادغــام دیــد ،عــدم همــکاری ســایر
دســتگاهها اســت .در کشورهای جهان ســوم در حال رشد،
همکاری بین دســتگاهی بسیار ضعیف است ،از اینرو این
امر بر موضوع ادغام وزارت صنعت ،معدن و تجارت هم
اثــر گذاشــت ،بعضاً دیده شــده که مجموعههــا به صورت
جزیــرهای فعالیت میکنند و کمتر فعالیتهای اقتصادی
کشور را در یک کار گروهی و جمعی میبینند .اگر همکاری
بین دســتگاهی وجود داشــت ،شــاید میتوانســتیم به این
نتیجه برســیم کــه در آینده با ادغام صورت گرفته شــرایط
بهتر خواهد شد.

پیــدا میکنــد .با ادغام تنها ســردر ،یــک وزارتخانه تغییر
نمیکند ما برای ادغام موفق و اثرگذار به زیرساختهایی
نیاز داریم که متأســفانه طی سالهای اخیر فراهم نشده
است.
وقتــی دو وزارتخانه بــزرگ صنعــت و بازرگانی ادغام
شــد ،نگرانیها از ضعف مدیریت ،تشــکیالت سازمانی و
تعــدد مراکــز تصمیمگیری وجود داشــت و بارها هم این
موارد گوشزد شد ،ولی با گذشت زمان هنوز شاهد اصالح
موارد یاد شــده نیســتیم ،به همین دلیل ناکامی در ادغام
صورت گرفته زیاد است.
ایــن صحبتهــا بــه منزله موافقــت با تفکیــک وزارت
صنعــت ،معــدن و تجارت نیســت ،بلکه خواســته ما این
اســت که بــا بازنگری فعالیتها مشــکالت به وجود آمده
حل شــود و ما شاهد ادغام موفق در کشور باشیم .از آنجا
کــه ادغــام وزارتخانــه یادشــده چالشهایــی دارد ،بارهــا
شــاهد آن بودیم که تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی در
مجلس و دولت کلید خورده است.
با توضیحات ارائه شــده اصرار بر این است که دولت و
مجلس اجازه دهد که ادغام ادامهدار باشــد و دیگر الیحه
و طــرح تفکیک به مجلس ارســال نشــود ،وقتی عمر یک
ادغام طوالنی میشود ،خیلی از مشکالتی که به آن اشاره
شد ،حل میشود.

چــرا ادغام وزارت صنعت،
معــدن و تجــارت موفــق
نبوده است؟ برای پاسخ به
این سؤال و سایر ابهامهایی
محمدقلییوسفی کــه در ایــن بخــش وجــود
استاد دانشگاه
دارد ،باید به قانون اساســی
رجوع کــرد .قانون اساســی
روشن نیست و باید در آن به صورت شفاف مشخص
شود که اختیار دولت و حاکمیت چقدر است.
در قانــون اساســی بهتــر اســت تمــام فعالیتهــا
بــه بخــش خصوصــی ســپرده شــود نــه آنکــه تمــام
فعالیتهــا را دولــت انجام دهــد و اگر ســهمی باقی
مانــد بــه بخش خصوصــی داده شــود .نقــش دولت
در قانــون اساســی تنها بایــد در نظم و امنیت باشــد،
نــه آنکه بــه دنبال کارخانه داری ،بورسداری و ســایر
موارد باشد ،در چنین شرایطی چگونه میتوان ادغام
موفق داشت؟
در حــال حاضــر دولــت بــه قانــون اساســی پایبند
است و براســاس چارچوب مشخص شده آن حرکت

یــک ماده به عنوان ماده  ۵۰مکــرر یک به قانون مبارزه با
قاچــاق کاال و ارز الحــاق شــد .به این ترتیــب؛ آرای صادره
از شــعب بــدوی تعزیــرات حکومتــی ،دادســرا و دادگاه
انقــاب در صورتــی کــه مبتنی بــر برائت ،منع یــا موقوفی
تعقیب باشــد یا در مواردی که نسبت به برخی از متهمان
یا بخشــی از ارزش پرونده یا عنــوان یا عناوین اتهام متهم
یــا متهمــان پرونــده ،آرای مذکور صــادر شــود و همچنین
آرای محکومیــت در مــواردی کــه مجــازات تعیینــی کمتر
از مجــازات مقــرر قانونی باشــد ،رأی صادره بــه دبیرخانه
ســتاد ،وزارت اطالعــات و حســب مــورد دادســتان ابــاغ
میشود و ظرف ۲۰روز از تاریخ ابالغ وقف تبصرههای این
ماده قابل اعتراض یا تجدید نظرخواهی است.
بنابرایــن مصوبه؛ پرونده حســب مورد از ســوی رئیس

مصرف روزانه برق کشور به مرز  ۴۲هزار مگاوات رسید
روند صعــودی مصرف برق کشــور همچنــان ادامه
دارد بــه طــوری که دیــروز میــزان مصرف بــه  ۴۱هزار و
 ۶۹۴مگاوات رسید.
میزان مصرف برق کشــور در مدت مشــابه پارســال
 ۳۸هزار و  ۶۹۵مگاوات بود که نشــان از رشــد دو هزار و
 ۹۹۹مگاواتی دارد .روند مصرف افزایشی برق کشور در
اردیبهشــت ماه امسال بیانگر آن است که در شانزدهم

اردیبهشــت نیــز مصــرف برق از مــرز  ۴۱هــزار مگاوات
گذشــته و به  ۴۱هزار  ۵۶مگاوات رســید اما روز گذشــته
( ۲۰اردیبهشــت) روند مصرف حتــی از میزان مصرف
در شانزدهمین روز اردیبهشت نیز فراتر رفت.
میــزان مصرف برق توســط صنایع نیــز از مرز چهار
هزارمــگاوات گذشــته و به چهــار هــزار و  ۵۷۷مگاوات
رسید /.شرکت مدیریت شبکه برق ایران

میکنــد ،امــا ایــن قانــون مشــکل دارد .بدیــن جهت
اگــر براســاس تغییر و اصــاح قانون اساســی حرکت
میکردیــم دیگــر نیــازی بــه جابــه جایــی ،ادغــام و
تفکیک وزارتخانهها و ســازمانها نبود .قانون اساسی
صراحــت الزم در مــورد فعالیــت بخــش خصوصــی
را نــدارد و قبــل از آنکــه در مــورد ادغــام و تفکیــک
وزارتخانهها صحبت شود بایستی قانون اساسی را به
روز و ضعفهای آن را حذف کرد.
نقــش دولــت در اقتصــاد بایــد ماننــد داور فوتبال
باشــد ،دولــت نمیتواند ماننــد بازیکنــان فوتبال هم
بازی کند و هم داوری.
در نتیجهگیــری بایــد گفــت کــه بــا چالشهایــی
کــه در قانــون اساســی وجــود دارد ،نمیتــوان انتظــار
ادغــام موفق یــا حتی تفکیــک مناســب وزارتخانهها
را داشــت .از اینرو توصیهام بــرای ایجاد یک جریان
ســالم در اقتصاد این اســت که به فکــر اصالح قانون
اساســی باشــیم در غیر این صورت با تغییر هر دولت
و مجلســی شــاهد الیحــه و طــرح تفکیــک و ادغــام
وزارتخانهها خواهیم بود.

دو علت در ناکامی ادغام
قبل از آنکــه درباره موضوع
ادغــام یــا تفکیــک وزارت
صنعــت ،معــدن و تجارت
صحبــت شــود ،اول از همه
سید عزیز آرمن بایــد به صورت دقیق پایش
استاد دانشگاه
شــود که در دوره ادغام ،این
وزارتخانه به چه موفقیتها
و ناکامیهایــی رســیده اســت و در زمانــی کــه رونــد
فعالیــت وزارت صنعــت و معــدن از وزارت بازرگانــی
جــدا بود ،عملکرد این وزارتخانهها چگونه بود .در این
صــورت میتوان به تحلیل درســتی از وضعیت ادغام
صورت گرفته ،رسید.
اگــر بخواهیم به صورت کلی به پســا ادغــام وزارت
صنعت ،معدن و تجارت اشــاره کنیم ،طبق دادههای
موجــود در بخــش صنعــت و بازرگانــی ایــن نتیجه به
دســت میآید که ادغام صورت گرفته موفق نبوده و با
چالشهایی هم مواجه بوده است.
از دو منظر ادغام وزارت صنعت و بازرگانی مشکل
دارد کــه اگر این موارد حل شــده بــود ،اکنون وضعیت
اقتصــاد بهتــر بــود .وزارتخانههــای یــاد شــده بســیار
حجیــم و عظیــم هســتند و از ســویی تخصــص آنها با
یکدیگــر فاصلــه معناداری دارد ،درســت اســت که هر

شرایط اعتراض و تجدید نظر آرای متهمان قاچاق کاال و ارز تعیین شد

مجلس شــورای اســامی شــرایط اعتــراض و تجدید نظر
خواهــی متهمــان قاچاق کاال و ارز را تعییــن کرد که بر این
اساس ،آرای صادره مراجع رسیدگی در صورتی که مبتنی
بر برائت ،منع یا موقوفی تعقیب باشــد به دبیرخانه ستاد
مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،وزارت اطالعات ابالغ میشود.
نماینــدگان مجلس شــورای اســامی در جلســه علنی
دیروز -یکشــنبه -بــا تصویب مــواد  ۴۲و  ۴۳الیحه اصالح
قانــون مبارزه با قاچاق کاال نحوه اعتراض به رأی متهمان
قاچاق کاال و ارز را مشخص کردند
با تصویب ماده  ۴۲این الیحه ،تبصره  ۳ماده  ۵۰قانون
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز حذف و شــماره تبصــره  ۴این
الیحه به شماره  ۳تغییر یافت.
همچنیــن با موافقت نمایندگان با ماده  ۴۳این الیحه،

موفق نبوده اســت ،نظر  4نفر از کارشناســان اقتصادی و
اساتید دانشگاه را جویا شدیم که در ادامه میآید:

وظایف دولت در قانون اساسی شفاف تر شود

سیاستهای صنعتی و بازرگانی باید از یکدیگر تبعیت کنند
بــرای آنکــه ادغــام موفــق
باشــد مجموعههــای ادغامــی
باید در راستای وظایف و هدف
نهایــی آن مجموعــه حرکــت
علی دینی ترکمان کنند ،اگر غیر از این باشد بدون
کارشناس اقتصادی شــک سیاست کوچکســازی و
ادغــام فعالیتهــا ثمربخــش
نخواهــد بــود .با ادغــام وزارت صنعت ،معــدن و تجارت
راهکارهــای مختلفــی ارائــه شــد تــا شــاهد یــک ادغــام
موفق باشــیم اما به واســطه مشــکالتی که پیــش آمد ،به
چنیــن دســتاوردی نرســیدیم .مهمترین نکتــه در دوران
ادغــام وزارتخانههــا و مجموعههــای دولتــی ایــن اســت
کــه سیاســتگذاری در راســتای سیاســتهای کالن باشــد،
نمیتوان سیاســت صنعتی داشــت و در مقابل سیاســت
بازرگانی اتخاذ کرد که به صنعت ضربه وارد کند.
بدیــن جهــت وزارتخانــه ادغامــی صنعــت ،معــدن
و تجــارت بایــد بــه گونــهای حرکــت کنــد کــه تصمیــم و
سیاســتهایش منطبق با یکدیگر باشــد نه آنکه سیاستی
اتخاذ شود که بازوی دیگر صدمه ببیند.
سیاســتهای صنعتــی ،بازرگانــی و تجــاری بایــد از
یکدیگــر تبعیت کنند؛ هر زمان که موارد عنوان شــده ضد
هم باشــند نتایج ادغام نامناســب در بدنه اقتصاد ظهور

ایسنا

قائممقــام وزیــر صمت با بیان اینکه تضمیــن میکنیم بانک مرکزی
تا ۱۰درصد میزان صادرات ،صادرکنندگان را از بازگشــت ارز معاف کند،
گفــت :برای اســترداد۱۰۰درصد مالیات با بازگشــت ۸۰درصد ارز رایزنی
میکنیم.
حســین مــدرس خیابانی با اشــاره بــه نگرانیهای صادرکننــدگان در
مورد بخشنامه معاونت ارزی بانک مرکزی در خصوص استرداد مالیات
بــر ارزش افزوده صادرات منوط به بازگشــت  ۱۰۰درصــدی ارز حاصل از
صــادرات گفت :مکاتباتی در این رابطه میــان رئیس اتاق بازرگانی ایران
و رئیــس کل بانک مرکزی صورت گرفته اســت؛ امــا در جایگاه قائممقام
وزیر صنعت ،معــدن و تجارت این اطمینان را به صادرکنندگان خواهم
داد کــه همانطــور کــه تــا به حــال بانــک مرکــزی ،بازگشــت ارز حاصل از
صادرات را تسهیل و تا حدود خیلی زیادی ،نقطه نظرات صادرکنندگان
کشــور را تأمیــن کرده ،در مــورد رفع تعهد ارزی صادرات ســالهای  ۹۸و
 ۹۹و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نیز ،همین همراهی
تداوم خواهد داشت؛ به نحوی که بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،
حتماً و حتماً نقطه نظرات صادرکنندگان و اتاق بازرگانی ایران را تأمین
خواهد کرد.
قائممقــام وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت افــزود :امــروز ضــرورت
توســعه صــادرات و جهــش تولید ،بــر بانک مرکــزی جمهوری اســامی
ایــران پوشــیده نیســت و حتماً بانک مرکــزی با نگاه ویژهتر و ســهلتری،
موضــوع رفع تعهــد ارزی را پیش خواهد برد ،لذا به صادرکنندگان حتماً
این اطمینان را میدهم که وزارت صنعت ،معدن و تجارت تمام تالش
خود را برای تسهیل در روشهای بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی
به کار خواهد بست و در این رابطه ،صادرکنندگان بدون هیچ وقفهای کار
صادرات را ادامه داده و اجازه ندهند که مباحث منفی مرتبط با بازگشت
ارز صادراتی و مسائل مرتبط با استرداد مالیات بر ارزش افزوده ،تأثیری
بر روی امر مقدس صادرات آنها بگذارد.
وی از صادرکنندگان درخواســت کرد تا با شدت و قوت کار صادرات را
ادامــه دهنــد و تأکید کرد :حتماً در نحوه بازگشــت ارز حاصل از صادرات
ســالهای  ۹۸و  ،۹۹بــه عــاوه اینکــه حتمــاً تســهیالت الزم و شــیوههای
متنوعــی بــرای بازگشــت ارز صادراتــی را پیــش روی صادرکننــدگان قرار
خواهیــم داد ،تالش میکنیم تا با رایزنی ،بتوانیم بانک مرکزی را راضی
کنیم تا با بازگشــت  ۸۰درصد ارز حاصل از صادرات ۱۰۰ ،درصد مالیات
بر ارزش افزوده صادرکنندگان را به آنها برگرداند /.مهر

اخبـــــار

اجرای طرح یاوران تولید در کشاورزی

وزیــر جهــاد کشــاورزی اعــام کــرد :طــرح «یــاوران تولیــد» بــا هدف
بهرهمنــدی حداکثــری از ظرفیــت اعضــای هیــأت علمــی و محققــان
مؤسســات مراکــز تحقیقاتی بــرای تســهیل انتقال دانش بــه عرصههای
تولیدی با اولویت کشت بهاره محصوالت استراتژیک اجرا میشود.
«کاظم خاوازی» در نامهای خطاب به رؤسای سازمان جهاد کشاورزی
اســتانها ،افــزود :بــه منظــور تحقق جهش تولیــد در بخش کشــاورزی با
هــدف ارتقــای خوداتکایی در تولید غــذا بر اســاس و برنامههای اعالمی
و بــه منظور تعامل هر چه نزدیک همــه واحدهای اجرایی و تحقیقاتی و
افزایش اثربخشــی علم و فناوری در عرصههای تولیدی ،ضروری اســت
طرح «یــاوران تولید» با هدف بهرهمندی حداکثری از ظرفیت و اعضای
هیــأت علمــی و محققان و مؤسســات و مراکــز تحقیقاتی به طــور مؤثر و
حداکثری ،با اولویت کشــت بهاره محصوالت اســتراتژیک در دســتور کار
قرار گیرد.
وزیر جهاد کشــاورزی تأکید کرد :الزم اســت ،تیمهای پایش و نظارت
متشــکل از کارشناســان بخشهــای اجرایــی و محققــان ،تحــت نظــارت
مســتقیم رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان به عرصههای تولیدی
اعزام و چالشهای تولید را بررسی کنند /.وزارت جهاد کشاورزی

http://irannewspaper.ir

سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان
بــرای رســیدگی مجــدد بــه یکــی از شــعب مربــوط ارجاع
میشود .رأی این شعب قطعی و الزم االجرا است.
بــر اســاس تبصــره  ۱ایــن مــاده؛ آرای برائــت صــادره
در خصــوص پروندههــا بــا ارزش کمتــر از یــک میلیــارد
ریــال بــه اســتثنای پرونــده ســازمان یافته حرفــهای کاالی
ممنــوع مســتلزم حبس یــا انفصــال از خدمــات دولتی یا
مــوارد موضوع تبصــره  ۴ماده  ۵۰این قانــون قابل تجدید
نظرخواهی یا اعتراض نیست.
بنابر تبصــره دو؛ درخصوص پروندههــای قابل تجدید
نظــر خواهی یا اعتراض بــه این ترتیب اقدام میشــود که
در پروندههایــی که کاشــف یــا ضابــط آن وزارت اطالعات
اســت ،تجدید نظــر خواهی یا اعتراض از آن رأســا توســط

دو مجموعــه در امتــداد یکدیگــر فعالیــت میکنند اما
نمیتوان هر دو را در کنار هم دید.
از زمانــی که موضوع ادغام وزارتخانههای بازرگانی
و صنعــت مطرح شــد ،خیلــی از کارشناســان با چنین
پیشــنهادی مخالفــت کردند اما این اتفــاق افتاد ،حال
بــرای آنکــه بتوان از مشــکالت این حوزه کــم کرد ،یک
راهــکار وجــود دارد و آن بازنگــری فعالیــت وزارت
صنعت ،معدن و تجارت است.
این وزارتخانه به دلیل آنکه سهم باالیی در اقتصاد
دارد بایــد چابــک کار کنــد از اینرو بهتریــن راهکار این
است که برای جبران اشــتباهات صورت گرفته ،بخش
قابــل توجهی از فعالیتهای وزارت صنعت ،معدن و
تجارت به بخش خصوصی واقعی ســپرده شــود ،البته
رونــد واگذاری باید به گونهای باشــد کــه مجموعههای
خصولتی ســکاندار فعالیتهــای صنعتــی و بازرگانی
نشوند.
بــا واگــذاری صحیــح میتــوان رقابــت بیــن بخش
خصوصــی ایجــاد و شــرایطی را فراهــم کرد کــه ادغام
موفقیت آمیز شود .اگر خارج از این مسیر حرکت شود،
ادغام صورت گرفته شکســت بیشــتری خواهد خورد و
از سویی این وزارتخانه با ساختاری حجیم و تخصصی
چند تکه شده حرکت خواهد کرد.

این وزارتخانه صورت میگیرد.
همچنیــن در غیر از ایــن پروندههای موضــوع بند الف
کارگروهــی با مســئولیت دبیرخانه ســتاد باحضور نماینده
مطلع و تاماالختیار دســتگاه کاشــف پرونده مأمور وصول
درآمدهــای دولــت و در وزارت اطالعــات تشــکیل و بــه
تشــخیص ایــن کارگــروه تجدیــد نظرخواهــی یــا اعتراض
صورت میگیرد.
دستورالعملهای مربوط به نحوه برگزاری ،حدنصاب
رســمیت و اتخــاذ تصمیــم و تنظیــم لوایــح تجدیــد
نظرخواهــی ظــرف مدت شــش مــاه از تاریــخ الزم االجرا
شــدن ایــن قانــون بــه تصویب ســتاد میرســد .دادســتان
در تمامــی آرای صــادره از مراجــع قضایــی حــق تجدیــد
نظرخواهی دارد.

پرداخت وام  ۵۰۰میلیارد تومانی به شرکت فرودگاهها و فرودگاه امام

(ره)

مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
از پرداخت تســهیالت  ۵۰۰میلیارد تومانی حمایتی در
برابر کرونا به این شــرکت و فــرودگاه امام خمینی (ره)
خبر داد .ســیاوش امیر مکری درخصوص اولویتهای
در نظــر گرفته برای ســال جاری گفت :شــرایط خاصی
که امــروز بر صنعت هوانوردی دنیا حاکم اســت ،تأثیر
بســزایی بــر درآمــد شــرکتهای هواپیمایی گذاشــته و

شــرکت فرودگاههــا و ناوبــری هوایــی ایــران نیــز از این
قضیه مستثنی نیست.
وی افــزود :در حال حاضر با توجه به کاهش شــدید
منابــع ناچار به بازبینی در برنامههای اجرایی ســال ۹۹
شــده ایــم و در حــال تعییــن پروژههایی هســتیم که در
ســال جاری با توجــه به درآمدهایمــان بتوانیم آنها را
به انجام برسانیم /.وزارت راه و شهرسازی

