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تعیین تکلیف عوارض 
گمرکی و مالیات بر ارزش 

افزوده واردات تا زمان اعالم 
نرخ 1400

با ابالغ دولت، مجوز اخذ حقوق ورودی، عوارض 
و مالیات بر ارزش افزوده کاالهای وارداتی، براســاس 
مأخــذ منــدرج در جــدول منــدرج در آیین نامــه اجرایــی 

قانون مقررات صادرات و واردات، صادر شد.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتــر هیات دولت 
در جلســه هیــات وزیــران مــورخ ۸ فروردیــن ۱۴۰۰، بــه 
گمــرک جمهــوری اســالمی ایران اجازه داده شــد تا زمان 
ابــالغ حقــوق گمرکی و ســود بازرگانی منــدرج در قانون 
امــور گمرکــی، بــر مبنــای قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ کل 
کشــور، نســبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات 
بــر ارزش افــزوده کاالهــای وارداتــی، براســاس مأخــذ 
منــدرج در جــدول منــدرج در آیین نامــه اجرایــی قانــون 

مقررات صادرات و واردات اقدام کند.
ایــن تصمیــم بــا هدف تســهیل و تســریع در انجام 
تشــریفات گمرکــی کاالهــای اساســی، نهاده هــای تولید 
ـواد اولیــه واحدهــای تولیــدی، مــواد واســطه ای،  )مـ
تجهیزات و ماشــین آالت مرتبط با تولید( و لزوم رعایت 

حقوق مکتسبه صاحبان کاال، اتخاذ شد.

 آغاز عقد قرارداد

با کارخانه های چایسازی 
برای خرید برگ سبز چای

به گفته رئیس ســازمان چای کشور، کارخانه های 
چایســازی می توانند با مراجعه به این ســازمان نســبت 
بــه عقــد قــرارداد بــرای خرید برگ ســبز چــای در فصل 

جدید برداشت اقدام کنند.
ـر، حبیــب جهانســاز  ـزاری مهـ ـزارش خبرگـ ـه گـ بـ
شــامگاه شــنبه در گفت وگو با بخش خبری شبکه باران 
با اشــاره به اعالم قیمت خرید تضمینی برگ ســبز چای 
بــرای ســال جــاری، اظهــار کــرد: براســاس دســتورالعمل 
ابالغ شــده بــرگ ســبز درجــه یک بــا قیمت شــش هزار و 
۶۹۰ تومان و برگ سبز درجه2 نیز با قیمت چهارهزار و 

۷۸۱تومان خریداری می شود.
او به اقدامات انجام شــده از ســوی ســازمان چای 
کشــور اشــاره کــرد و افــزود: بعــد از ابــالغ قیمــت خرید 
تضمینــی بــرگ ســبز چــای، ایــن ســازمان تمهیــدات و 
اقدامات الزم برای ســاماندهی ناظران و عقد قرارداد با 
کارخانه های چایسازی را در دستور کار قرار داده است.
رئیــس ســازمان چــای کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه 
آمادگــی الزم بــرای اعزام و حضور کارشناســان در مراکز 
خریــد بــرگ ســبز چــای، گفــت: کارخانه هــای چایســازی 
نیــز می تواننــد بــه بخــش حقوقی ســازمان چای نســبت 

به عقد قرارداد برای خرید برگ سبز چای اقدام کنند.

اخبـــــــــــــــــار

رئیــس اتحادیــه وارکننــدگان دارو می گوید 
مسیر واردات واکسن کرونا بسیار دشوار است 
اما کار روی تمام گزینه های موجود ادامه دارد.

بــه گفتــه ناصر ریاحــی در گفت وگو با ایســنا 
در ماه هــای ابتدایــی شــیوع کرونــا، ســازمان غذا و 
دارو نیز از شرکت های خصوصی دعوت کرد که اگر 
طرح یا برنامه ای دارند، ارائه کنند که در این زمینه 
جلساتی نیز برگزار شد و برخی شرکت ها طرح های 
خود در حوزه های مختلف از جمله واردات واکسن 
را ارائــه کردنــد. در جلســه کمیته دارو ســتاد کرونا 
اســتان تهــران نیــز اتحادیه نامه نوشــت کــه آماده 

همکاری در تمامی زمینه ها خواهد بود.
عضــو هیات رئیســه اتــاق بازرگانــی تهــران 
بــا بیــان اینکــه از ابتــدای شــیوع کرونــا، بســیاری 
از شــرکت های بین المللــی ترجیــح دادنــد کــه 
بــا دولت هــا کار کننــد، توضیــح داد: بــا توجــه بــه 
گســتردگی شــیوع ایــن ویــروس و هزینــه کالنــی 
کــه تحقیــق بــر روی واکســن و ســپس تولیــد و 
توزیــع آن نیــاز داشــت، دولت هــا محوریت کار را 
در اختیار گرفتند و در ایران نیز وزارت بهداشــت 
و ســازمان غــذا و دارو نقــش اصلــی را داشــتند و 
در حــوزه واردات نیــز هیــات امنــای ارزی وزارت 

بهداشت پیگیری ها را انجام داد.
ریاحــی ادامــه داد: همانطــور کــه بخــش 
خصوصــی ایــران اعالم کــرد که در پیگیــری کرونا 
به دنبال سودآوری اقتصادی نیست، شرکت های 
ســازنده واکســن در جهان نیز اعالم کردند که تا 
2۰درصــد از جمعیت دنیا واکســینه نشــود، هیچ 
طرح و برنامه ای برای سودآوری نخواهند داشت 
و تولیدات خود را با حداقل قیمت و بدون ســود 
عرضــه می کننــد. از این رو بخش خصوصی ایران 
نیز به دولت اعالم کرد در پیگیری این موضوع ها 
هــر کمکــی نیــاز بــود می توانــد روی ظرفیــت ایــن 

بخش حساب کند.

محدودیت های جدی در مسیر 
تهیه واکسن

او با بیان اینکه امروز تمام جهان از مشکل 
کمبــود واکســن کرونــا رنج می بــرد، توضیــح داد: 
ـورهای توســعه یافته از ماه هــا  یاری از کشـ ـ بسـ
قبل واکســن شــرکت هایی کــه احتمــال موفقیت 
آنهــا بیشــتر بــود و در مراحل مختلــف آزمایش و 
کارآزمایی بالینی موفق بودند را رزرو کردند و در 
واقــع بــا ســرمایه گذاری در ایــن طرح هــا، اولویت 
مصرف را به خود اختصاص دادند که متاســفانه 
مــا در ایــران مقدمــات الزم بــرای ایــن مســئله را 
نداشــتیم. بــا وجــود ایــن در اوضــاع فعلــی حتــی 
این کشــورهای توســعه یافته نیــز محدودیت های 

زیادی در مسیر واکسیناسیون دارند.
عضــو اتاق بازرگانی تهران افزود: برای مثال 
امــروز کشــورهایی ماننــد آمریــکا اعــالم کرده انــد 
کــه بــا توجه بــه نیاز اتباع خودشــان به واکســن، 
صــادرات ایــن محصول را یا ممنوع کرده اند یا آن 
را بــه حداقــل کاهــش داده انــد و همیــن مســاله 
توزیــع عادالنــه واکســن را با چالــش مواجه کرده 
اســت. از ســوی دیگر در کشــورهایی مانند کانادا 
یــا برخــی کشــورهای اتحادیــه اروپــا، بــه دلیــل 
کمبود واکســن، دوز نخســت را تزریق می کنند و 
دوز دوم را بــه چنــد مــاه بعد موکــول می کنند که 
اساســا معلوم نیســت میزان اثرگذاری آن چگونه 

خواهد بود.
ریاحی با تاکید بر اینکه باید بپذیریم امروز 
در ســطح جهانــی کمبــود شــدید واکســن وجــود 
دارد، گفــت: بــرای ما کــه در طرح هایی که اکنون 
به نتیجه رســیده اند مشــارکت نکرده ایم و از قبل 
واکســن رزرو نکرده ایــم قطعــا واردات گســترده 
واکســن دشــوار خواهــد بــود و بایــد مقدمــات 

گسترده ای برای این کار فراهم شود.

مجوز واردات به بخش خصوصی 
ابهام داشت

رئیــس اتحادیــه واردکنندگان دارو با اشــاره 
بــه مصوبه اخیر دولت بــرای صدور مجوز واردات 
واکســن کرونا به بخش خصوصی، اظهار کرد: ما 
در ابتــدا ایــن تصــور را داشــتیم کــه دولــت اعــالم 
کــرده کــه بخــش خصوصــی از طریــق ارز نیمایــی 
یا ارزی خودشــان دارند واکســن وارد کنند و این 
واکســن بــا همــان قیمــت در برخــی مراکــز توزیع 
شــوند امــا در نهایــت وزارت بهداشــت اعــالم کرد 
که هر واکســنی به کشــور وارد شــود را از بخش 
خصوصی می خرد و به شکل مجانی آن را تزریق 

می کند که به این ترتیب فرضیه اول کنار رفت.
او اضافه کرد: از سوی دیگر اگر بنا باشد ارزی 
برای واکســن تخصیص داده شــود یا تعداد زیادی 
واکسن از این طریق به کشور برسد، قطعا بخش 
خصوصی این میزان ارز کافی را در اختیار نخواهد 
داشــت و بــا توجه به محدودیت هایــی که بانک ها 
دارنــد، دولت باید راه حلی ارائه دهد تا اگر اساســا 

ظرفیتــی بــاز شــد، در حــوزه اجــرا مشــکالت کمتــر 
شــوند. در روزهای آینده بنا شــده جلساتی در این 

زمینه برگزار شود تا ابهام ها کمتر شوند.

راه باقی مانده واردات واکسن
ریاحــی با تاکید مجدد بــر محدودیت تعداد 
واکســن های تولیــدی در جهــان و مشــکالتی کــه 
دولت هــا در ایــن زمینــه دارنــد، بیــان کــرد: یــک 
گزینه باقی مانده تعدادی شــرکت ســرمایه گذاری 
در سراســر دنیــا هســتند کــه از همــان ابتدا روی 
شــرکت های ســازنده واکســن و طرح هایشــان 
ســرمایه گذاری کرده انــد و امــروز در جــواب ایــن 
ســرمایه گذاری، بخشــی از ســود خود را در قالب 

واکسن در اختیار گرفته اند.
او ادامــه داد: قطعــا تعداد واکســن هایی که 
آنهــا در اختیــار دارند نیز محدود اســت اما به هر 
حــال امکان پیگیری موضوع وجود دارد. واکســن 
آنهــا احتمــاال از قیمــت واکســنی که شــرکت های 
تولیدکننــده اعــالم کرده انــد بیشــتر خواهد بود و 
از این رو احتمال آنکه شــایعه و شــائبه در مسیر 

آن به وجود آید دور از ذهن نیست.
عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران بــا بیــان اینکــه 
بخش خصوصی آمادگی دارد اطالعات مربوط به 
واکسن های موجود در این شرکت ها را به وزارت 
بهداشت و هیات امنای ارزی تحویل دهد، اظهار 
کــرد: مــا در این مســیر بدون نفــع اقتصادی تمام 
تالش خود را به کار خواهیم بست و حتی ترجیح 
می دهیــم اطالعــات به هیات امنــای ارزی تحویل 
شــود، آنهــا اطالعــات را بررســی و صحت ســنجی 
کنند و کار واردات از ســوی خودشــان انجام شود 
و در غیر این صورت نیز تمام مراحل کار از سوی 

مقامات دولتی رصد شود.
ریاحی خاطرنشــان کرد: تمام همکاران ما و 
با هر ظرفیتی که دارند در حال تماس هستند تا 
حتی بخش کوچکی از مشکالت مربوط به کرونا 
و تامین واکســن حل شــود. در رابطه با واکســن 
نیــز همکاری هــا بــا تمــام ظرفیــت ادامــه خواهــد 
داشــت و مــا تــالش می کنیم بــا نگاهی ملــی و با 
هــدف کاهــش مشــکالت مــردم، هــر اقدامــی که 

ممکن است را پیگیری کنیم.

بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما، رئیــس 
مرکــز پژوهش هــای اتــاق بازرگانی ایــران با حضور 
در برنامــه گفت و گــوی ویــژه خبــری شــنبه شــب 
اظهــار کرد: اگر چــه حرف های زیادی درباره میزان 
نقدینگی در کشــور زده می شــود، اما واقعیت این 
اســت که تأمین مالی تولید از طریق بازار ســرمایه 
و ســرمایه گذاری خارجی در کشــور، چندان وســیع 
نبــوده اســت؛ بنابرایــن می تــوان گفــت نقدینگی و 
منابــع کافــی بــرای ســرمایه گذاری در کشــور وجود 
نــدارد و از منابــع موجــود هــم بــه خوبــی اســتفاده 

نمی شود.
محمد قاســمی با تاکیــد به اینکه نظام بانکی، 
نظــام تأمیــن اجتماعــی یــا نظــام حمایتــی نیســت، 
گفــت: نظــام بانکــی قرار نیســت خزانــه دوم دولت 
باشد. سال هاست که سیاست گذاران اعم از دولت 
و مجلــس، نظــام بانکــی را از کارکــرد خــود خــارج 

کرده اند.
او با بیان اینکه نقش نظام بانکی در طرح های 
زودبــازده و طرح هــای مشــابه صرفــاً نــگاه حمایتــی 
بوده است، ادامه داد: زمانی که این بنگاه ها جنبه 
اقتصادی نداشــته باشند، پول، خراب می شود و به 

جایی می رود که بازده ندارد.
رئیــس مرکز پژوهش هــای اتاق بازرگانی ایران 

اضافه کرد: از آن جایی که همیشــه کســری بودجه 
وجود دارد یکی از راه های تأمین این کسری، رجوع 

مستقیم و غیرمستقیم به بانک هاست.

بانک نباید منبع تأمین کسری 
بودجه باشد

ان اینکــه حجــم عمــده ای از منابــع  ـ ا بیـ ـ ـ او ب
ـا بــه عنــوان بدهی هــای دولــت، محبــوس  بانک هـ
شــده اســت، تاکید کرد: بانک باید بانکداری کند نه 
اینکــه بــه عنوان منبع تأمین کســری بودجه باشــد. 
سیاســتگذار بایــد نظــام بانکی را در مســیر توســعه 
کشور هدایت کند ضمن اینکه بانک مرکزی و نظام 

بانکی به اصالح نیاز دارند.
رئیــس مرکز پژوهش هــای اتاق بازرگانی ایران 
بــا بیــان اینکــه گــردش پــول در همــه اقتصادهــای 
مــدرن، بــه صــورت جــدی مدیریت می شــود، افزود: 
بایــد بانک هــای اطالعاتــی نظــام مالیاتــی، بانکــی و 

عملیات تولید را به هم وصل کنیم.
قاســمی اضافــه کــرد: بی ثباتــی قیمــت مــواد 
اولیــه و نبــود دسترســی بــه موقع به منابــع مالی از 

مشکالت اصلی تولید کنندگان است.

باید بازارهای موازی را مدیریت کنیم

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای 
اســالمی نیــز در این برنامــه گفت: به علل مختلف، 
هدف گــذاری تأمیــن مالی بــرای بنگاه های کوچک و 
زودبازده، محقق نشده و این موضوع در دولت های 
مختلــف اتفــاق افتاده و آمارها بیانگر آن اســت که 
تــا ۴۰درصــد از این منابع به جای اینکه به مجموعه 
فعالیت های تعریف شــده حوزه اقتصادی برســد به 

این هدف ها اصابت نکرده است.
ـا پورابراهیمــی ادامــه داد: زمانــی  محمدرضـ
کــه تــورم در کشــوری وجــود دارد، گرفتــن وام برای 
ســرمایه گذاری در حوزه غیر تولیدی برای تسهیالت 

گیرنده ایجاد مزیت می کند.
او گفــت: بایــد جذابیــت بازارهــای مــوازی را 
برای سوق پیدا کردن منابع چه در قالب تسهیالت 
بانکی و چه در قالب تسهیالت مالکیت شخصی به 

تولید، کاهش دهیم.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس افــزود: 
زمانــی تولیــد در کشــور رونــق می گیرد و تســهیالت 
بانکــی زمانــی بــه هــدف اصابت می کند کــه بتوانیم 
بازارهــای مــوازی را بــه شــکلی مدیریــت کنیــم کــه 

جذابیت تولید در اقتصاد کشور افزایش یابد.
او گفــت: اعمــال مالیــات بر عایدی ســرمایه، 
ظرفیتــی را فراهــم می کنــد تــا بتوانیــم نقدینگی را 

بــه ســمت فعالیت هــای مولــد اقتصــادی هدایــت 
کنیم.

پورابراهیمــی افزود: هر اقدامی که مزیت های 
تولیــد را بــرای ســرمایه گذار بیشــتر کنــد و مزیــت 
ـای مــوازی را کاهــش دهــد، ظرفیت ســازی  بازارهـ
می کنــد تــا مســیر نقدینگــی به ســمت تولید ســوق 

پیدا کند.

بانک مرکزی نمی تواند منافع کالن 
اقتصادی کشور را حفظ کند

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای 
اســالمی در ادامــه گفــت: دولــت یــا مجلــس یــا هر 
نهــاد تصمیم گیرنــده دیگــر کــه تصمیمــی را بر نظام 
بانکی تکلیف کند باید در چارچوب ضوابط و قاعده 
اقتصادی باشــد و هر مابه التفاوتی را باید در قالب 

تعهداتشان به نظام بانکی بپردازد.
پورابراهیمــی بــا اشــاره به اینکــه قوانین حوزه 
نظــام بانکــی بایــد دقیــق اجــرا شــود، افــزود: بانــک 
مرکــزی باید بر بانک های دولتی و خصوصی نظارت 

کند تا بر اساس ضوابط، عمل کنند.
او اضافه کرد: وثائق باید جزئی از اعتبار باشد 
و اهلیت فردی که در ارتباط با رویکرد تصمیم گیری 

برای گرفتن تسهیالت اقدام می کند مهم است.
پورابراهیمــی بــا بیــان اینکــه ناتــرازی نظــام 
بودجــه ای و ناتــرازی نظــام بانکــی را بایــد مدیریــت 
کنیــم، افــزود: بارها بحث اصــالح قانون بانکداری و 
بانک مرکزی و حوزه نظام بانکی کشــور مطرح شــد 
و هــر بــار گفتنــد در این بــاره الیحــه دولــت را ارائــه 

می کنیم و تالش کردیم با دولت همکاری کنیم.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای 
اختار  ـ ـه در سـ ـزی کـ ـت: بانــک مرکـ ـالمی گفـ اسـ
اقتصــادی فعلــی مــا بخشــی از قــوه مجریــه اســت 
ـت های کالن  ع و سیاسـ ـ فـ د منا ـ ـ ن توا ً نمی  ا ـ قطعـ

اقتصادی کشور را حفظ کند.
پورابراهیمــی افزود: مجلس یازدهم، محکم و 
قاطع درباره اصالح قانون بانک مرکزی و هم درباره 
اصــالح قانــون بانکــداری اقدام می کنــد و امیدواریم 
در ســال ۱۴۰۰ این دو اصالح را در نظام اقتصادی، 

عملیاتی کنیم.

بانک باید به تولیدکننده واقعی 
تسهیالت دهد

مشــاور  و  دانشــگاه  اســتاد  دی،  را ـ ـ م ر  ـ سـ ا ی
حقوق بانکی هم در ارتباط تصویری با این برنامه 

با اشــاره به اینکه واحدهای تولیدی به تســهیالت 
ارزان قیمــت نیــاز دارنــد گفــت: بــرای ســرمایه در 
گــردش آن هــا بــه تســهیالت ارزان قیمــت، نیــازی 
بــه  ـنجی کنــد و  ـار سـ ـد اعتبـ یـ نــک با ـم. با یـ ر ندا
تولیدکننــده واقعــی دارای اعتبــار الزم و کافــی، 

تســهیالت را اعطا کند.
او افــزود: در برخــی مــوارد، بانک ها با فشــار و 
البی ها مجبور می شوند به واحدهایی که ظرفیت و 
اعتبار الزم ندارند، تسهیالت بدهند با وجود اطالع 
از اینکه این تســهیالت و منابع اعطایی برنمی گردد 

و این موجب هدر رفت منابع می شود.
مــرادی گفــت: همچنین بســیاری از واحدهای 
تولیــدی، زیرســاخت های الزم بــرای اعطــای وثیقــه 
بانکــی مــورد تأییــد قانــون را ندارنــد و بانــک بــرای 
تملیــک ایــن وثایــق بــا مشــکالت فراوانــی روبــه رو 

می شود.
ایــن اســتاد دانشــگاه و مشــاور حقــوق بانکــی 
بــا بیــان اینکــه شــبکه بانکــی بــر مصرف تســهیالت 
اعطایی نظارت دقیقی ندارد، اضافه کرد: تسهیالت 

در محل خود مصرف نمی شود.
او افــزود: امهــال غیــر واقعــی بــرای تســهیالت 
گیرندگانــی کــه می دانیــم توانایــی بازپرداخت ندارد 

خیانت به شبکه بانکی و تولیدکننده است.

بــر اســاس نامــه دبیــر ســتاد تنظیــم بــازار، 
کارخانه هــای تولیــدی در ســال جــاری بایــد نســبت 
بــه تولیــد ماهانه ۱۸۰هــزار تن روغن کــه ۱۲۰هزار 
تــن در بخش هــای خانــوار، ۲۵هــزار تــن در بخش 
صنف و ۳۵هزار تن در بخش صنعت خواهد بود، 

اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، عباس قبادی طی نامه ای به 
مســئوالن سازمان حمایت، وزارت جهاد کشاورزی، 
شرکت بازرگانی دولتی ایران و معاونت امور صنایع 
وزارت صمــت دربــاره سیاســتگذاری عرضــه و توزیع 
روغن خوراکی در سال ۱۴۰۰، اعالم کرده که میزان 
روغــن خــام مــورد نیــاز بــرای تولیــد و توزیــع روغــن 
نباتی برای شش ماهه اول سال ۱۴۰۰، معادل یک 
میلیــون و ۵۰ هزارتــن )۷۹۰هــزار تــن روغــن خام و 

2۶۰ هزار تن روغن از محل استحصال دانه روغنی 
وارداتی( مصوب شده است.

مقادیــر نیــاز روغــن خــام بــرای تحقــق برنامــه 
تولیــد و آرامــش بــازار نیــز شــامل 2۴۰هــزار تــن 
روغــن خــام پالــم، ۴۰۰هــزار تن روغن خــام آفتاب، 
۱۵۰هــزار تــن روغــن خام ســویا اســت. همچنین از 
محل استحصال روغن از دانه روغنی سویا وارداتی 
حدود 2۶۰هزار تن روغن استحصال می شود که در 
فرایند تولید و عرضه به کشور قرار خواهد گرفت.

او همچنیــن بــا بیــان اینکــه جــدول ســهمیه 
ا و  ـ ـد انجمن هـ ـورد تاییـ ـدی مـ ـای تولیـ کارخانه هـ
تشــکل های ذی ربــط قــرار گرفتــه، در نامــه نوشــته 
کــه کارخانه هــای تولیــدی براســاس برنامــه ابالغــی 
بایــد نســبت بــه تولیــد ماهانــه ۱۸۰هزار تــن روغن 

کــه ۱2۰هزار تن در بخش هــای خانوار، 2۵هزار تن 
در بخــش صنــف و ۳۵هــزار تــن در بخــش صنعــت 
خواهــد بــود، اقــدام کننــد؛ البتــه جابجایــی ارقــام 
اعالمــی در صــورت لــزوم و به منظــور مدیریت بازار 

امکان پذیر خواهد بود.

 ثبت اطالعات تولیدکنندگان

در سامانه جامع تجارت 
همچنیــن بر اســاس اعــالم دبیر ســتاد تنظیم 
بازار کارخانه های تولیدی باید برنامه ریزی الزم برای 
تولیــد روغــن در بخــش خانوار به صــورت ۷۰درصد 
روغن مایع )معادل ۸۴ هزار تن( و ۳۰درصد روغن 
نیمه جامد )معادل ۳۶ هزار تن( و به تفکیک روغن 
تولیــدی مایــع خانــوار ۶۰درصــد پخت و پــز )معادل 

۵۰هــزار تــن( و ۴۰درصد ســرخ کردنــی )معادل ۳۴ 
هزار تن( را در دستور کار قرار دهند.

 در ادامه این نامه با اشــاره به تکالیف دولت 
در رصــد و پایــش واردات و توزیــع انــواع روغن خام 
و ساخته شــده، همــه واحدهای تولیــدی، توزیعی و 
پخــش مکلــف بــه ثبت اطالعــات ترخیــص، تولید و 
توزیــع به تفکیــک خریدار در ســامانه جامع تجارت 
داخلــی شــدند. ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان 
و تولیدکننــدگان نیــز بایــد بــر کلیــه مراحــل تامین، 
تولیــد و توزیــع و رعایت قیمت هــای مصوب نظارت 
حداکثــری داشــته باشــد و بــا تخلفــات احتمالــی 

برخورد کند.
بــر اســاس آمــار ۱۱ ماهــه ســال ۱۳۹۹، از بین 
کاالهــای منتخب صنعتی، بیشــترین کاهش تولید 

مربــوط بــه روغــن ســاخته شــده نباتــی بــوده کــه با 
۱۶.2درصد کاهش از حدود یک میلیون و ۶۵۰هزار 
ـه یــک میلیــون و  ـال ۱۳۹۸ بـ ۱۱ماهــه سـ تــن در 
۳۸۰هزار تن در مدت مشــابه ســال گذشته رسیده 
اســت. همچنین بر اســاس این آمار در بهمن ســال 

قبــل تولیــد روغــن بــه ۱۶۵هــزار تــن رســیده اســت 
کــه نزدیــک به ۱۰درصد نســبت به مــاه قبل از خود 
افزایــش داشــته اســت. ایــن در حالــی اســت که بر 
اســاس نامــه تولید روغــن باید ماهانه بــه ۱۸۰هزار 

تن برسد.

برنامه تولید و توزیع روغن در سال ۱۴۰۰ اعالم شد

 رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران: نقدینگی و منابع کافی برای سرمایه گذاری

در کشور وجود ندارد

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو: واردات واکسن کرونا 
دشوار است اما بررسی گزینه ها ادامه دارد


