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 شرکت صرافی سپهر صادرات 
بانک صادرات ایران آماده تامین ارز 

مسافران اربعین حسینی است
مدیرعام��ل ش��رکت صرافی س��پهر ص��ادرات بانک 
صادرات ایران از اعالم آمادگی این شرکت برای عرضه 
ارز ب��ه زائران اربعین خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایران، محمودرضا گشادرو گفت: شرکت 
صرافی سپهر صادرات بانک صادرات ایران در راستای 
توس��عه خدمات ارزی، برای تامی��ن ارز زائران اربعین 
آمادگ��ی دارد و متقاضی��ان محت��رم می توانند از این 
صرافی ب��ه عنوان یکی از صرافی ه��ای منتخب بانک 
مرک��زی برای تامین ارز خود اق��دام کنند. وی افزود: 
زائران محترم می توانند قبل از عزیمت به کشور عراق 
تا س��قف ١٠٠ یورو یا معادل آن ب��ه ارزهای دیگر به 
نرخ بازار ثانویه از صرافی سپهر صادرات ایران ارز تهیه 
کنن��د. متقاضیان می توانند جهت تهیه ارز به نش��انی 
صرافی س��پهر بانک صادرات ایران در تهران به نشانی 

خیابان فردوسی، مرکز تجارت جهانی مراجعه کنند.

 برپایی نمایشگاه هفته دفاع مقدس 
در بانک کشاورزی

هم زم��ان با آغاز هفت��ه دفاع مقدس ، نمایش��گاهی 
ب��ه همین عن��وان در محل س��اختمان مرکزی بانک 
کش��اورزی برپ��ا و ب��ا حض��ور روح ال��ه خدارحم��ی 
مدیرعامل بانک افتتاح ش��د.به گزارش روابط عمومی 
بانک کش��اورزی ، برپایی غرفه هایی با هدف یادآوری 
خاطرات حماس��ه های دوران دف��اع مقدس و فرهنگ 
بس��یج و مقاومت از ویژگی های این نمایش��گاه است.
ش��ایان ذکر اس��ت این نمایش��گاه از 3١ ش��هریور تا 
هفتم مهر ماه س��ال جاری در معرض دید کارکنان و 

مشتریان بانک کشاورزی قرار خواهد داشت.

بارگذاری نسخه جدید اپلیکیشن 60
نس��خه جدید اپلیکیش��ن 6٠ که امکان دریافت رمز 
یکبار مصرف به مشتریان بانک ملی ایران را می دهد، 

بارگذاری شد.
به گ��زارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این نس��خه 
تحت سیس��تم عامل اندروید ورژن ١.١١.8 پس از رفع 
باگ های نرم افزاری نس��خ قبلی و با امکان خرید بلیط 
هواپیمای پروازهای داخلی و خارجی منتشر شده است.

امکان اش��تراک گذاری رسید در تاریخچه تراکنش ها 
و نیز  تغییر نمایش کارت های بانکی ذخیره ش��ده در 
قسمت مدیریت کارت های بانکی از دیگر قابلیت های 

نسخه جدید این اپلیکیشن است.

پیام مدیرعامل بانک صنعت و معدن به 
مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس

حس��ین مهري رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک 
صنعت و معدن به مناس��بت گرامیداش��ت هفته دفاع 

مقدس پیامي صادر کرد.
ب��ا یاد و نام ش��هیدان که با نثار جانش��ان به ما جان 

دادند 
س��ي و یکم ش��هریور ماه یادآور پایداري، استقامت و 
رادمردي مردان و زنان این مرز و بوم است که با اتحاد 
و همدلي و از خودگذش��تگي، حماسه هاي ماندگاري 
را در حفظ، حراس��ت و دفاع از کیان میهن اس��المي، 

انقالب و نظام به یادگار گذاشتند.
بدون ش��ک رشادت ها و جانفش��اني هاي جوانان در 
هشت سال دفاع مقدس برگ زریني در تاریخ انقالب 
ب��وده و ثمره آن حماس��ه ها همچون چراغي روش��ن 
هدایتگر نس��ل هاي آینده در مب��ارزه با زیاده خواهي 

دشمنان این مرز و بوم خواهد بود.

پیام مدیر عامل بانک توسعه تعاون به 
مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس

در پیشینه ایران ما، مقاطع تاریخی غرورآفرین بسیاری 
وج��ود دارد ک��ه موجب مباهات و س��ربلندی این ملت 
ریشه دار و کهن می باش��د. یکی از این مقاطع پرشکوه، 
دوران دف��اع مقدس و ایامی اس��ت ک��ه عزت و عظمت 
و اس��تقالل ایران اسالمی به واس��طه آن تثبیت گردید. 
دوران دفاع مقدس س��ال های حماس��ه جه��اد و ایثار و 
دفع متجاوزینی بود که با حمایت استکبار قصد براندازی 
انقالبی را در خیال باطل خود داشتند که امید مستضعفین 
جهان است. اما به مدد پروردگار، نه تنها به آرزوی واهی 
خود نرسیدند بلکه این مردم مومن، رزمندگان واالمقام 
و شهدا و اس��راء و جانبازان عزیز ما بودند که سرنوشت 

جنگ را به نفع اسالم عزیز رقم زدند.
جن��گ تحمیلی علیه ایران جنگی متع��ارف نبود. رژیم 
بعثی صدام به نمایندگی از تمامی قدرت های مس��تکبر 
به میهن اسالمی ما تجاوز نمود. اما با استعانت از خداوند 
متع��ال و به برک��ت راهبری امام راحل عظیم الش��أن و 
ایثارشهدا درنهایت شکستی تاریخی را پذیرا شد. شهدای 
دفاع مقدس در این آزمون الهی واالترین انسان ها بودند 
که با نثار خون خود استقالل و عظمت انقالب اسالمی را 
ضمانت نمودند.هفته دفاع مقدس نماد و الگوی انسجام، 
اراده و حضور مردم کش��ورمان ب��رای دفاع از آرمان های 
مقدسی است که با تبعیت از والیت و با تمسک به قرآن 
به نقش آفرینی در تاری��خ پرداختند و با ایثار جان خود 

توانستند آرامش و امنیت را برای ما به ارمغان بیاورند.

اخبار

افزایش ۴0 برابری تولیدات شیالتی 
وزیر جهاد کش��اورزی گفت: تولیدات ش��یالتی کشور پس از انقالب اسالمی ۴٠ 
برابر افزایش داش��ته و از حدود 3٠ هزار تن در سال ۵۷ به بیش از ١.۲ میلیون 

تن در سال ۹۷ رسیده است.
  محمود حجتی افزود: سرانه مصرف آبزیان در کشور نیز با رشد ١٠ برابری از حدود 

یک کیلوگرم به بیش از ١٠ کیلوگرم افزایش یافته است.  وی تصریح کرد: الزم است با 
گسترش ارتباط و تعامالت بین المللی و بهره گیری از دانش و تکنولوژی های روز و یافته 

های جدید تحقیقاتی، در زمینه افزایش بهره وری در تولیدات کشاورزی از جمله محصوالت 
شیالتی، اقدام شود. وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم توجه به اثربخشی نتایج تحقیقات کشاورزی 
تاکید کرد و افزود: در تحقیقات علوم شیالتی باید زنجیره تولید از مولدسازی تا عوامل موثر 
بر افزایش تولید آبزیان در مزارع و همچنین حفظ سالمت و مراقبت این محصوالت در برابر 

بیماری ها مورد توجه قرار گیرد.  وزارت جهاد کشاورزی 

صرفه جویی ۳00 میلیارد تومانی با حذف قبوض کاغذی  
وزیر نیرو با اشاره به اینکه از مهرماه امسال قبوض کاغذی برق در سراسر کشور 
حذف خواهند ش��د، گفت: پرس��نل بخش توزیع قبوض کاغذی برق نیز پس از 
این در س��ایر بخش های صنعت برق مشغول به فعالیت خواهند شد و خللی در 

زمینه فعالیت کاری آن ها به وجود نخواهد آمد.
رضا اردکانیان گفت: از ابتدای مهرماه امسال قبوض کاغذی برق حذف و به جای 

آن قبض های الکترونیکی و پیامکی در اختیار مشترکان قرار خواهد گرفت.
وی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح مانع از قطع ١۲ هزار درخت در س��ال برای چاپ 
قب��وض کاغذی برق خواهد ش��د، ادامه داد: تنها از محل چ��اپ این قبوض حدود 3٠٠ 
میلیارد تومان در سال صرفه جویی مالی صورت خواهد گرفت که مقررشده با آغاز سال 
تحصیلی جدید از محل منابع مالی صرفه جویی شده این طرح ١٠٠ هزار بسته آموزشی 

در میان دانش آموزان مناطق محروم توزیع شود.  پاون 

افزایش متوسط 22 درصدی نرخ بلیت قطار 
معاون مسافری راه آهن با تأکید بر اینکه الزم است توجه شود که  نرخ بلیت قطار 
به طور متوس��ط ۲۲ درصد افزایش یافته اس��ت، نه اینکه همه نرخ ها ۲۲ درصد 
افزایش یافته اس��ت، گفت: این افزایش ١٠ تا ۴٠ درصدی بر اس��اس نرخ پایه 

محاسبه شده است.
میرحس��ن موسوی، معاون مس��افری راه آهن درباره نظارت بر نرخ های بلیت قطار 

اظهار داش��ت: قیمت بلیت قطارها به طور متوس��ط ۲۲ درصد افزایش یافته است، در 
خیلی مسیرها این افزایش کمتر از ۲۲ درصد و در مسیرهایی هم بیش از ۲۲ درصد بود.

وی  تأکید کرد: الزم است توجه شود که  نرخ ها به طور متوسط ۲۲ درصد افزایش یافته است، 
نه اینکه همه نرخ ها ۲۲ درصد افزایش یافته و  شرکت های ریلی در بحث بازاریابی می توانند 
تخفیفاتی هم روی نرخ ها ارائه دهند. موسوی ادامه داد: با این حال شرکت های ریلی اجازه 

دارند در ایامی که تقاضای سفر وجود دارد تا 3٠ درصد افزایش دهند.  فارس

با وجود 6ساله شدن قانون مبارزه با قاچاق کاال رویت شد؛

 جوالن کاالهای قاچاق در اقتصاد 
گزارش

حدود 6 سال از عمر قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز می گذرد اما همچنان به دلیل عدم اجرای 
کامل این قانون از سوی مسئوالن، شاهد جوالن 
کااله��ای قاچ��اق در بازارهای مختلف کش��ور 

هستیم.
در س��ال های اخیر اقتصاد کشور به ویژه بخش 
تولید به عنوان س��تون فقرات اقتصاد، با پدیده 
غی��ر قابل جبرانی به نام »قاچ��اق« مواجه بوده 
اس��ت؛ این پدیده عالوه بر ایجاد دردس��ر برای 
دول��ت و تولیدکنن��دگان، در مواردی به مصرف 
کنندگان کاالی قاچ��اق نیز به دلیل نازل بودن 

کیفیت،  زیان وارد کرده است.
مطاب��ق با آخرین آماری که وزیر کش��ور درباره 
میزان قاچاق کاال در کش��ور ارائه کرده اس��ت، 
حجم این پدیده در اقتصاد ایران به ١١ میلیارد 
دالر رسیده است، عددی که شاید نسبت به سال 
های قبل و رقم ۲١ میلیارد دالر س��الهای قبل، 
روند نزولی به خود گرفته باشد اما همچنان یکی 
از عوام��ل مهم در مختل کردن اقتصاد کش��ور 
محسوب می شود؛ مساله ای که طی سال های 
گذشته همواره مورد انتقاد کارشناسان، متولیان 

و حتی مسئوالن دولتی قرار گرفته است.
ر این بی��ن یکی از اصلی ترین انتقادها، ش��یوه 
عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
به عن��وان یک نهاد فرادس��تگاهی با عمری ١۷ 
ساله است؛ چراکه طبق قانون یکی از مهم ترین 
رسالت های این ستاد تصمیم گیری در خصوص 
سیاس��ت ها، اولویت ه��ا، برنامه ها، پیش��گیری و 

مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز و ارای��ه راهکارهای 
مناس��ب در راس��تای کاهش زمینه های قاچاق 

کاال و ارز است.
با ای��ن حال آنچه در بازار مش��اهده می ش��ود 
جوالن کاالهای قاچاق و تقلبی است، کاالهایی 
که یا با ترفندهایی خاص از مبادی رس��می و یا 
با روش هایی همچون قاچاق چمدانی و غیره از 
مناطق آزاد یا ش��هرهای مرزی وارد کش��ور می 
ش��وند و بدلیل اهمال در اجرای قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز و کم کاری مس��ئوالن مربوطه، 

برخوردی نیز صورت نمی گیرد. 
چن��دی پی��ش س��ازمان بس��یج کارگ��ران و 
کارخانجات کش��ور در نامه ای خطاب به رئیس 
ق��وه قضاییه ضم��ن گالیه از  وضعی��ت کنونی 
قاچاق، خواستار برخورد قاطع با متخلفین شده 
بود. امروز هم س��ازمان بسیج اصناف و بازاریان 
در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار برخورد 
با کس��انی شده اند که در اجرای قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و برخورد ب��ا قاچاقچیان و متخلفان 

اهمال می کنند. 

 هجمه دالالن ناشی از اهمال 
در اجرای قانون است

در همی��ن ارتباط، عل��ی حس��ین رعیتی فرد، 
مس��ئول سازمان بس��یج کارگران و کارخانجات 
کشور اظهار داشت: با توجه به عدم اجرای کامل 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز که عمری چند 
ساله دارد و عدم پیاده سازی کامل سامانه های 

پیش بینی ش��ده در قانون که از ثبت س��فارش 
ت��ا واردات را ردیابی م��ی کنند، مراتب اعتراض 
کارگران و کارخانجات کش��ور را به ریاست قوه 

قضاییه اعالم کردیم.
وی با بیان اینکه با پیاده سازی کامل و یک پارچه 
این س��امانه ه��ا، هم جل��وی ورود کاالی قاچاق 
گرفته می شود و هم کاالهای وارد شده شناسایی 
می شوند، گفت: متاسفانه با گذشت حدود 6 سال 
از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز هنوز به 
صورت جام��ع و کامل به مفاد این قانون توجهی 
نش��ده است که این امر منجر به هجمه دالالن و 
واسطه هایی شده است  که منافع آنی خود را به 

مصالح کشور ترجیح می دهند.
رعیتی فرد افزود: عدم اجرای کامل قانون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز، ناشی از اهمال کاری و یا کم 
کاری مس��ئوالن مربوطه و عامل و منش��ا ایجاد 
بسیاری از مش��کالت در عرصه اقتصادی کشور 

است.
وی ادام��ه داد: در ح��ال حاضر وضعیت به گونه 
ای اس��ت که دالالن یک مرتبه دامپینگ کرده 
و اقدام ب��ه واردات کاالیی خ��اص می کنند به 
صورتی که تولیدکننده دیگر نمی تواند محصول 

تولیدی خود را بفروشد.
مس��ئول سازمان بس��یج کارگران و کارخانجات 
کش��ور تاکید کرد: اهمال در اج��رای قانون در 
حالی اس��ت که در س��ال رونق تولید باید همه 
تالش کنند ت��ا چرخ مراکز تولیدی و ش��هرک 

های صنعتی بچرخد.

وی افزود: در ش��رایطی که ب��ا جنگ اقتصادی 
مواجه هس��تیم برخ��ی ب��ا ورود کاالی قاچاق 
موجب ش��ده اند که بخش تولید با رکود مواجه 
شود و تولیدکنندگان نتوانند محصوالت تولیدی 
خود را بفروش��ند و همچنین ب��ا توجه به اینکه 
جنس وارد شده از طریق قاچاق، هزینه کمتری 
تا رس��یدن به بازار دارد، باعث می ش��ود که در 
رقابت ب��ا تولید داخل��ی )از لح��اظ قیمت( اثر 

مخربی داشته باشد.
رعیتی فرد ادامه داد: از س��ویی دیگر  سالهاست 
مناط��ق آزاد و ویژه اقتصادی ایجاد ش��ده اند تا 
س��کویی برای صادرات محصوالت تولید داخل 
باش��ند اما به جای حمای��ت از تولید داخل، در 

حال ضربه زدن به تولیدکنندگان هم هستند.
ضربه به تولید در سال رونق تولید

مس��ئول سازمان بس��یج کارگران و کارخانجات 
کشور گفت:متاسفانه طی سال گذشته و امسال 
که تحت عنوان س��ال حمای��ت از تولید و رونق 

تولید نام گذاری ش��ده، به جای توجه به تولید 
و صنعت، به تولید ایرانی و کارگر ایرانی بیش��تر 

آسیب زده اند. 
وی با اش��اره به نامه نگاری با قوه قضاییه، اظهار 
داش��ت: در این ش��رایط که باید با تالش بیشتر 
، اج��ازه ندهیم در جنگ اقتص��ادی چرخ تولید 
بایس��تد برخ��ی دالالن و ذی نفع��ان قاچاق با 
اقداماتشان در روند تولید خلل ایجاد می کنند.

رعیتی فرد افزود: قاچاق و واردات بی رویه عالوه 
بر فراری دادن س��رمایه ها از بخش تولید، سبب 
ایجاد آس��یب های اقتصادی و اجتماعی فراوانی 
برای قش��ر کارگر شده است؛ علت پیگیری ما از 

قوه قضاییه نیز به همین علت بود.
وی تاکید کرد: قوه قضاییه باید به صورت جدی 
با آندس��ته از مجریان و مسئوالنی که در اجرای 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز تخلف می کنند 
ی��ا از اجرای این قانون مهم س��ر ب��از می زنند، 

برخورد کند.  مهر 

وزی��ر نف��ت گفت: تا س��ال ١۴٠٠ ح��دود ۲۷ طرح جدید 
پتروش��یمی اجرایی می ش��ود و ظرفیت تولید نیز به ١٠٠ 

میلیون تن خواهد رسید.
بیژن زنگنه وزیر نفت با اشاره به اینکه هم اکنون در آستانه 
جهش س��وم صنعت پتروشیمی هستیم گفت: در سال ۷6 
ک��ه دولت وقت آغاز ش��د ارزش تولیدات پتروش��یمی یک 
میلی��ارد دالر بود ک��ه با تالش و کمک ش��رکت ملی نفت 
وزارت نفت و دولت و تعامل بین المللی  توانستیم مجموعه 
عظیمی از طرح ها را آغاز کنیم که بخشی از آنها تا سال 8۴ 
به نتیجه رس��ید و بخشی دیگر به مدار آمد و ظرفیت تولید 

کشور به ١۵ تا ١6 میلیارد دالر رسید.
وی ادامه داد: تالش شد طرح های نیمه تمام پایان یابد و در 
حال حاضر بیش��تر طرح ها متوجه پالستیک و الفین است 

که خوراک در آنها عامل تعیین کننده است.
زنگنه گفت: در سال ۹۲ تولید اتان ۴.۲ میلیون تن بود که 
در س��ال ۹۷ به ۷.3 میلیون تن رسید و در سال ١۴٠٠ به 

١6 میلیون تن خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه 6.3 میلیون تن خوراک از بیدبلند، 8.١ 
میلی��ون تن از ان ج��ی ال 3۲٠٠، ۲.۴ میلیون تن از خارک 
و غیره تامین خواهد ش��د گف��ت: در حال حاضر جمع آوری 
گازهای فلر با ١.۲ میلیارد دالر توسط هلدینگ خلیج فارس 
و پتروشیمی کارون در جریان است و با اجرای واحدهای ان 
جی ال و خارک گازهای مشعل صفر شد و تمامی آ نها تبدیل 
به ثروت خواهند شد و از آلودگی محیط زیست نیز جلوگیری 
خواهد ش��د. زنگنه با بیان اینکه در جهش سوم پتروشیمی 
تولید پتروشیمی به ۲۵ میلیارد دالر می رسد افزود: ظرفیت 

تولید نیز به ١٠٠ میلیون تن خواهد رسید.
ب��ه گفته وی ت��ا س��ال ١۴٠٠ حدود ۲۷ ط��رح جدید در 

شرایطی اجرایی می شود که در تحریم به سر می بریم.
وی با بیان اینکه اکنون در آس��تانه جهش س��وم هس��تیم 
خاطرنش��ان کرد: اکنون چند مالحظ��ه داریم که از جمله 
تن��وع خ��وراک و تنوع محصول اس��ت. بیش��تر تاکید بود 
حداکثر استفاده از اتان تولیدی داشته باشیم بنابراین تعداد 
زیادی واحد متانول و کود اوره طراحی شده قصد این است 
که از خوراک مایع در تلفیق با گاز استفاده شده و به تولید 

پروپیلن برسیم و زنجیره پایین دست تنوع یابد.
وزی��ر نفت با بیان اینکه آمایش س��رزمینی از جمله اهداف 
ما اس��ت خاطرنشان کرد: در حال حاضر در داخل سرزمین 
مس��اله کم آبی را داریم بنابراین توسعه پتروشیمی در کنار 
س��واحل خزر را در دس��تور کار قرار دادیم البته به ش��رط 

اینکه زنجیره پایین دست نیز توسعه یابد.
وی ادامه داد: هدف این اس��ت که ظرفی��ت تولید به ١3٠ 
میلیون تن به ارزش 3۷ میلیارد دالر در سال ١۴٠۴ برسد 
که مع��ادل مصرف خ��وراک آن یک و نیم میلیون بش��که 
هیدروکربن خواهد ب��ود. زنگنه با تاکید بر اینکه جلوگیری 
از خام فروشی یکی از برنامه های اصلی ما بوده است گفت: 
اگر رساندن یک میلیارد دالر به ۲۵ میلیارد دالر جلوگیری 

از خام فروشی نیست پس چه چیزی است.
این مقام مس��ئول خاطر نش��ان کرد: در حال حاضر ساالنه 
پنج میلیارد دالر  خوراک به پتروشیمی ها فروخته می شود 
که البته عامل محدود کننده آن تقاضا اس��ت که ناش��ی از 
پارامترهای اقتصاد کالن اس��ت. زنگنه گفت: در س��ال ۹۷، 
پاالیش��گاه ها پنج میلیارد دالر خوراک تحویل دادند که دو 

میلیارد دالر آن به پتروشیمی ها اختصاص یافت.
وزیر نفت با بیان اینکه پتروشیمی خط مقدم جنگ اقتصادی 
اس��ت خاطرنش��ان کرد: پتروش��یمی باالترین نق��ش را در 
بازگرداندن ارز در چرخه اقتصادی کشور داشته است و عمده 
ارز نیز به نیما داده شده و مابقی صرف اجرای طرح های نیمه 
تمام ش��دها ست. وی با اش��اره به لزوم توسعه استارت آپ ها 
در صنعت پتروشیمی گفت: ما برای استارت آپ ها در صنایع 
پایین دس��ت، باالدست و بازرگانی پتروشیمی برنامه مفصلی 
داریم که امسال آغاز خواهد شد فقط استقرار فیزیکی مطرح 

نیست بلکه روابط اجزا و مجموعه زنجیره مهم است.
وی خاطرنش��ان کرد: ما از اس��تارت آپ ها حمایت می کنیم 
چرا که منجر به اش��تغال زایی خواهد شد. تا چند سال قبل 
اش��تغال یعنی فقط به معنای کارمند دولت بود در حالی که 
اس��تارت آپ ها پرچمدار این هس��تند که می توان اشتغال و 
تولید داشت و موثر واقع شد بدون اینکه کارمند باشیم. این 
تغییر پارادایم بسیار مهم است. باید قدر آن را بدانیم تا تولید 

و زندگی مردم از طریق شاخه های مولد بگذرد.  شانا 

وزیر نفت خبرداد؛
اجرای 27 طرح جدید پتروشیمی تا سال 1400

رئیس کل گمرک با بیان اینکه ۲ تا 3 هزار خودرو در حال 
متروکه شدن هستند، گفت: موجودی کاال در بنادر در حال 
کاهش است و ارزش کاالهای صادراتی به تازگی 3۵ درصد 

تعدیل شده اند.
مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران با اشاره به تعدیل 
قیمت پایه کاالهای صادراتی اظهارداشت: طبق تبصره ماده 
۲۲ آیین نامه قانون امور گمرکی هرگاه ارزش پایه صادراتی 
توس��ط صادر کنندگان مورد اعتراض ق��رار گیرد کارگروهی 
متشکل از گمرک، وزارت صمت، ذی نفع و وزارتخانه متبوع 
و اتاق بازرگانی پایه های صادراتی را بررسی و تعدیل کنند.

رئی��س کل گمرک ای��ران افزود: با توجه ب��ه اینکه تاکنون 
پیمان س��پاری ارزی وجود نداش��ت و اکنون در یک و نیم 
سال اخیر این موضوع ایجاد شده، ارزش کاالهای صادراتی 
م��ورد اعتراض صادرکنندگان قرار گرفت. با وجود آنکه این 
اطالعات قیمت های صادراتی توسط خود صادرکنندگان به 
ثبت رس��یده است در یک سالی که اعتراض ها وجود داشت 

موضوع را در کارگروه رسیدگی شد.
وی ب��ا بیان اینکه ارزش کااله��ای صادراتی در حال حاضر 
3٠ تا 3۵ درصد کاهش پیدا کرده است،  بیان داشت: حتی 
با وجود تعدیل ارزش کاالی صادراتی در ۵ ماهه امسال ١۷ 
میلی��ارد و 8٠٠ میلیون دالر صادرات وجود داش��ت که ۵ 

میلیارد دالر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
معاون وزیر اقتصاد با اش��اره به اینک��ه این موضوع به خاطر 
صادرکنندگان به منظور کاهش فشار تحریم ها و هزینه های 
بیمه، حمل و نقل و برگشت با ریسک پول در نظر گرفته شد، 
عنوان کرد: تراز تجارت خارجی به نفع صادرات مثبت اس��ت 
که این نش��ان دهنده پویایی خوب در تولید قلمداد می شود. 
ارزش  کااله��ای صادرایت اکنون در س��امانه TSC  ثبت و 

مبنای عمل گمرکات و صادر کنندگان قرار گرفته است.
رئیس کل گمرک در پاسخ به این سوال که طی بخشنامه ای 
عنوان ش��د که ارزش کاالهای واردات��ی به صورت متمرکز 
نباش��د در گمرکات قیمت ارزش های ای��ن کاالها را ثبت 
کنن��د، آیا این موضوع منجر به ثبت قیمت های س��لیقه ای 
نخواهد ش��د، گفت: تمرکز ثبت قیمت  کاالهای وارداتی از 
س��امانه ارزش گذاری کاال بیرون نمی آی��د. کارها در دنیا 

به نح��وی پیش می رود که ادارات اجرای��ی مباحث اجرا را 
انج��ام دهند و س��تاد در  بخش نظ��ارت و کنترل فعالیت 

داشته باشد.
وی در مورد اینکه با این تصمیم کم اظهاری را بیش اظهاری 
در ارزش کاالها ایجاد نخواهد شد، بیان داشت: وقتی ارزش 
یا قمیت کاال در سامانه گمرکات اجرایی تعیین شود، بخش 
های نظارتی ستاد روی آن نظارت و کنترل خواهند داشت. 
نباید تمرکز در یک جا وجود داشته باشد که موجب کندی 
یا عدم سالمت شود. بنابراین ادارات اجرایی قیمت کاالهای 
وارداتی را برآورد و ثبت می کنند و این موضوع در س��امانه 
TSC با نظارت بخش های مختلف همراه است و مجددا در 

ستاد بازنگری و بررسی می شود.
میراش��رفی در مورد ترخیص خودروهای وارداتی نیز گفت: 
طی ماههای اخیر ۷۵٠٠ خودرو از گمرکات ترخیص ش��ده 
و ١۵٠٠ خودرو نیز تش��ریفات گمرک��ی را انجام داده و در 
درب خروج گمرکات متوقف هس��تند چرا که هنوز مصوبه 
دولت برای ترخیص آنها تمدید نش��ده است. در حال حاضر 

حدود ۲ تا 3 هزار خودرو متروکه وجود دارد.
رئیس کل گمرک در پاسخ به این سوال که از زمان حضور 
این خودروها در گمرکات چندین ماه گذش��ته؛ چه کس��ی 
باید آنها را متروکه اعالم کند، تصریح کرد: این کار برعهده  
مناط��ق ویژه اقتصادی مانند بندر ش��هید رجایی و منطقه 
س��لفچگان اس��ت که هر کدام را که اع��الم کنند بالفاصله 
متروکه می ش��ود و اکنون نیز این کار در حال انجام اس��ت. 
فعاًل امکان ورود این خودروها به داخل کش��ور وجود ندارد 

مگر آنکه مصوبه دولت تمدید شود.
وی در مورد کاه��ش کانتینرهای موجود در گمرکات بیان 
داش��ت: در رابطه با 8 پیش��نهاد و پس از آن ١۲ پیشنهاد  
گم��رک به منظ��ور جلوگیری از رس��وب کاال در گمرکات، 
اقدام��ات خوبی انجام ش��ده و قس��مت عمده ای��ن کاالها 
ترخیص ش��ده اند. همچنین یک مصوبه پی��رو بازدید وزیر 
اقتصاد از گمرک شهید رجایی بندرعباس وجود داشت که 
مربوط به تفاوت وزن و ارزش کاالها اس��ت که هفته آینده 
ابالغ می شود. آنچه در گمرکات موجود است رسوب نبوده 

و موجودی کاال محسوب می شود.  فارس

رئیس کل گمرک
حدود 3 هزار خودرو وارداتی متروکه می شوند


