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 بانک ایران زمین
بازار منطقه ای را در اختیار گرفت

مدیرعامل بانک ایران زمیــن گفت: مدیران ما در 
اســتان ها با درایت و دانش توانستند بازار منطقه 

خود را در اختیار گیرند.
بــه گــزارش اخباربانک، عبدالمجید پورســعید با 
اعــام این خبر افزود: از مدیــران می خواهم تا با 
برگزاری جلسات منظم با همکاران استان در ارتقا 
ســطح علمی آنها در زمینه های مختلف همچون 
بانکداری مدرن، بخشــنامه ها و دستورالعمل های 
بانک این روند و مســیر را ادامــه دهند. وی ایجاد 
تجربیات جدید برای مشــتریان را از اولویت های 
مهم این بانک دانســت و اظهارداشت: دیگر معنا و 
مفهوم بانکداری در نظام بانکی، تغییر کرده است. 
امروز بر اســاس نیاز مشــتری، سرویس به صورت 
اختصاصی طراحی می شــود و در اختیار آن قرار 
داده می شــود. عائق، اولویت ها و سبک زندگی 
مشتریان مورد بررسی قرار می گیرد و بر اساس آن 
خدمات مختص آنها ارائه می شود. پورسعید محور 
اصلی بانک را سرمایه انسانی و همکاران بیان کرد 
و گفت: بانک ایران زمین طی چند سال گذشته با 
اتکا به جوانان متخصص، با انگیزه و خاق توانست 
گام های بزرگی در مســیر ارتقا و پیشــرفت نظام 
بانکی در کشور و همینطور معرفی چهره جدیدی 
از ارائه سرویس های بانکی را ارائه کند. وی فعالیت 
اقتصادی امروزی را مبتنی بر شــبکه های مجازی 
بیان کرد و افزود: کســب وکار ها در حال تغییر و 
تبدیل به یک فضای دیجیتالی هســتند. در نتیجه 
اقتصاد امروز اقتصادی دیجیتالی است که از طریق 
شــــبکه های اجتماعی این امکان را به کســــب 
وکارها مــی دهد تا ارتباط مســــتقیم بین بانک 
و مشــتریان برقرار کنند و این یــک امتیاز مثبت 
بــرای دو طرف خواهد بود که در محیطی متفاوت 
و جذاب فعالیت کنند و به سمت پیشرفت و رونق 

بیشتر اقتصادی کشور قدم برداشته شود.

حضور بانک آینده در صنعت 
استراتژیک خودرو پررنگ تر می شود

بانک آینده و شــرکت  امداد خودرو ایران بر توسعه 
همکاری هــای مشــترک در حوزه کســب وکار و 

بانکداری نوین، تأکید کردند.
ارائه انــواع خدمات در زمینه هــای مختلف بانکی، 
مالی، بیمه ای، تجاری، گردشگری، تفریحی، عملیات 
بانکداری الکترونیکی و صدور انواع ضمانت نامه بانکی 
از ســوی بانک آینده به شرکت امداد خودرو ایران و 
شرکت های پیمان کاری آن از جمله خدمات قابل ارائه 
در ایــن تفاهم نامه  اســت. هم چنین اعطــای انواع 
تسهیات در قالب طرح های »آینده داران«، »طراوت«، 
»کارا« و »کارگشا«، اعطای وام  قرض الحسنه ازدواج و 
فرزندآوری، صدور کارت اعتباری برای کارکنان این 
شــرکت و شــرکت های هم گروه از دیگر موضوعات 
مطرح در این تفاهم نامه بود. تمرکز بخشی از عملیات 
بانکی شرکت امداد خودرو ایران و شرکت های طرف 
قرارداد و پیمان کاران آن، از طریق افتتاح حســاب و 
تمرکز حساب ها نزد بانک، اخذ ضمانت نامه ها، تمرکز 
حســاب های واریز حقوق کارکنان این شــرکت و 
شرکت های پیمان کار نزد بانک آینده، از جمله دیگر 

مفاد این تفاهم نامه است.

 ایجاد بیش از 2 هزار شغل 
با مشارکت بانک توسعه صادرات ایران

رئیس اداره کل صادرات خدمات فنی و مهندســی 
و طرح های ســرمایه گذاری بانک توسعه صادرات 
ایران گفت: بیش از دو هزار شغل مستقیم در نتیجه 
مشارکت بانک توسعه صادرات ایران در طرح های 

صنعتی طی دو سال اخیر ایجاد شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، 
مجید تفته اظهار داشــت: طرح های یادشده عمدتا 
در حــوزه های صنعت و معدن و پتروشــیمی بوده 
و از محل منابع صندوق توســعه ملی، منابع بانک 
وهمچنین فاینانس تامین مالی شــده اند. وی بیان 
داشت: شرکت هایی چون فوالد کاوه جنوب کیش، 
مجتمع فوالد اردکان، سولیکو کاله، دستکش گیان، 
زرین چوب آرتاویل، پتروشــیمی بوشــهر و کیمیا 
پارس خاورمیانه از تسهیات بانک توسعه صادرات 
ایران بهره مند شده اند. وی، میزان پیشرفت فیزیکی 
احداث کارخانه تولید اتیلن پتروشیمی گچساران را 
تا پایان فروردین 1401 معــادل 91 درصد؛ ایجاد 
واحــد تولید آهن اســفنجی فــوالد اردکان را صد 
درصد؛ تولید اســلب عریض فوالدی در فوالد جهان 
آرا را 97 درصد؛ احداث واحد تولید شــمش فوالد 
آلیاژی ایران را 77 درصد؛ ســه خط بســته بندی و 
پرکنی محصوالت سولیکو کاله را 100 درصد و طرح 
توسعه تولیدات بلوکات گازی صنایع خاک چینی را 

هم 94 درصد اعام کرد.

بازدید مديرعامل سازمان صنايع 
كوچك و شهرك های صنعتی از 

نمایشگاه و رویداد ملی 
معاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت و مدیرعامل 
سازمان صنایع کوچک و شهرک هاي صنعتي ایران 
از نمایشــگاه و رویداد ملی »همــه با هم؛ از جهاد 
سازندگی تا جهاد پیشرفت و عدالت« بازدید کرد.

علی رســولیان در بازدید از نمایشگاه و رویداد ملی 
»همه با هم؛ از جهاد ســازندگی تا جهاد پیشرفت 
و عدالت« که در مجموعه فرهنگی عبادی مصای 
امام خمینی)ره( تهران برپا شده است، از تاالرهای 
سیمای طاغوت، گام اول انقاب، سیمای محرومیت 

و گام دوم انقاب دیدن کرد.

گزارشاخبـــار

گروه اقتصــادی  نقشــه راه تامین مالــی زنجیره ای 
در حالی راهکاری برای حل مشــکات کشــور اســت که 
هدایت اعتبارات بانک ها و منابع مالی به بخش کشــاورزی 

اصلی ترین مولفه برای تحقق این مهم است. 
وزیــر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه کشــت قــراردادی 
زمینه ســاز تحقق الگوی کشت است، با اشــاره به برنامه 
دولت برای کشــت قراردادی در سطح 2 میلیون هکتار در 
ســال زراعی 1401-1402، گفت: برای تامین نهاده های 
ایــن 2 میلیون هکتــار به 38 تا 40 هــزار میلیارد تومان 

اعتبار نیاز داریم.
جواد ســاداتی نژاد در مراســم رونمایی از نقشه راه تامین 
مالی زنجیره ای در بخش کشــاورزی با تاکید بر کشاورزی 
قراردادی، اظهارداشــت: مدت زیادی نیست که با بانک ها 
ارتباط دارم اما می دانم که بانک ها خیلی پول و تسهیات 
نمی دهند اما در ظرف 24 ســاعت 15 هزار میلیارد تومان 
پول بابت خرید تضمینی گندم پرداخت شــد که این یک 
مقدار عجیب اســت.وی افزود: در بخش کشاورزی نیازمند 
رشد هستیم که الزمه آن یک حکمرانی خوب است و یکی 
از اصول حکمرانی خوب پیاده ســازی الگوی کشت است. 
آب یک کاالی اســتراتژیک اســت و در قوانین برنامه دوم 
تا ششم همواره بر پیاده ســازی الگوی کشت  تاکید شده 
اســت اما همچنان بســیاری از محصوالت صادراتی کشور 

محصوالت آب بر است. 
وزیــر جهاد کشــاورزی با اشــاره به تاکیــد رهبر انقاب 
بر الگوی کشــت و تولید محصوالت اســتراتژیک به جای 
محصوالت آب بــر، گفت: یکی از ابزارهــای تحقق الگوی 
کشت کشــت قردادی اســت زیرا این هدف با دستور به 
نتیجه نمی رسد. در این باره یکی از این ابزارها حوزه قیمت 
گــذاری بود و مجلس ســازوکاری را در نظــر گرفت تا به 
این واسطه مرغوبیت محصول را هم افزایش دهیم. موضوع 
دیگر حمایت از کشــاورز است و کشاورزی قراردادی عمٌا 
به دنبال آن اســت که این چالش برطرف شود و حکمرانی 

خوب در کشــاورزی محقق شود که نقطه محوری این امر 
نیز شــبکه بانکی است. وی با بیان اینکه این اقدام موجب 
امنیت غذایی و خودکفایی می شــود، افــزود: این امنیت 
غذایی نگاهی امیدوارکننده است که از سوی بانک مرکزی 
و شــبکه بانکی به آیندگان و مردم کشور ارائه می شود و 
نقش شــبکه بانکی در آن بی بدیل اســت و تقاضای من از 
مدیران شــبکه بانکی آن اســت که برای امری مهم که به 
صاح نسل آینده کشور است حداکثر تاش خود را به کار 
گیرند تا کشــاورزی ما به ســمت هرچه اقتصادی تر شدن 
حرکت کند.ساداتی نژاد با بیان اینکه در حال حاضر بانک 
مرکزی گام اصلی و مهم را برداشته است، گفت: این بانک 
نقشــه راه الزم را تدوین کرده اســت و در حال حاضر این 

طرح در اختیار شبکه بانکی است که پای کار باشد.
وی با اشاره به شروع زراعی از 15 شهریور ماه، تصریح کرد: 
برای خودکفایی گندم سه کار تعریف کردیم که اول قیمت 
محصوالت کشاورزی اصاح شد و دوم کود را با 45 درصد 
قیمت کمتر به کشــاورز تحویل دادیم زیرا به دلیل کاهش 
شدید تزریق کود به زمین ها بهره وری و برداشت محصول 

کاهش یافت.
ســاداتی نژاد ادامه داد: سومین کاری که برای خودکفایی 
گندم انجام می دهیم کشاورزی قراردادی است که در سال 
گذشــته برای 250 هزار هکتار زمین انجام شد. همچنین 
برای برنج 45 هزار هکتار کشت قراردادی انجام دادیم ولی 
امســال سطح زیر کشــت قراردادی را به 2 میلیون هکتار 
افزایش خواهیم داد و این نیازمند 40 هزار میلیارد تومان 
اعتبار اســت. وی گفت: 38 تا 40 هــزار میلیارد تومان از 
15 شهریور برای کشت قراردادی باید اختصاص بدهیم تا 
کود، بذر و سم مورد نیاز کشاورز تامین شود.وی در حوزه 
تولیــد گندم با تاکید بر اینکه هیچ وقت نباید تولید گندم 
به زیر سطح خودکفایی برسد، گفت: امیدواریم امسال 7.5 
میلیون تــن گندم تولید کنیم و این رقم در ســال آینده 
بــه 9 میلیون تن افزایش یابد؛ باوجود تداوم خشکســالی 

میــزان تولید گندم را از 4.5 میلیــون تن به 7.5 میلیون 
تن رساندیم و این نشان می دهد می توانیم نوسانات آبی را 
مدیریت کنیم. از سوی دیگر معاون وزیر صمت با اشاره به 
اینکه پرداخت 15 هزار میلیارد تومان تســهیات در قالب 
تامین مالــی زنجیره ای تولید از بهمن پارســال در بخش 
صنعت انجام شــده اســت، گفت: براســاس مصوبه دولت 
امسال باید 20 درصد از کل تسهیات در قالب سرمایه در 

گردش پرداخت شود.
مهدی نیازی در مراســم رونمایی از نقشه راه تامین مالی 
زنجیره ای در بخش کشاورزی  با بیان اینکه اجرای الگوی 
کشــت قراردادی و تامین مالی زنجیــره ای تولید موجب 
اثربخشی اعطای تسهیات بانکی خواهد شد، اظهار داشت: 
قبل از اجرای الگوی کشــن در حوزه صنعت اوراق گواهی 
اعتبار مولد )گام( اجرایی شــد اما از سال گذشته و پس از 
اباغ چند مصوبه از ســوی دولت وزارت صمت باتوجه به 

نیاز شدید بنگاه ها به تامین مالی در این حوزه ورود کرد.
وی افزود: در همین راستا با 12 بانک تفاهم نامه همکاری 
امضا شــد و امســال هم با 5 بانک دیگر تفاهم نامه تامین 
مالی زنجیره ای تولید امضا می شود. براساس این تفاهم نامه 
و مقــررات مرتبط بــا آن تامین مالی مبتنــی بر فاکتور 
الکترونیک که زیرســاخت های آن در سامانه جامع تجارت 

فراهم شده است، انجام می شود.
معاون هماهنگی و امور کســب و کار وزیر صمت، تصریح 
کرد: هم اکنون زمینه هــای الزم برای ورود بانک ها به این 
حوزه فراهم شده است و مصوبه ستاد اقتصادی دولت برای 
همه بانک ها الزم االجراســت. این 12 بانک که تفاهم نامه 
تامین مالــی زنجیره ای تولیــد را امضا کرده انــد باید در 
قالب ســامانه ها فعالیت کنند و بایــد تغییراتی در برخی 
ســامانه های مرتبط با بانک مرکزی انجام شود و باتوجه به 
مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت باید تا سه ماه آینده 
این اصاحات انجام شود.نیازی با اشاره به افزایش استقبال 
فعاالن اقتصادی از تامین مالی زنجیره ای، اظهارداشــت: تا 

االن 7 هــزار فاکتور به ارزش 11 هــزار میلیارد تومان در 
سامانه قرار گرفته و اســتعام شده است؛ تا االن با تاش 
بانک هــا و با حمایت جدی بانک مرکزی برای زنجیره های 
حــوزه صنعت حدود 15 هزار میلیــارد تومان تامین مالی 
را ســازماندهی کرده ایم که شــبکه بانکی در این ساختار 
پرداخــت تســهیات را انجام داد.وی با اشــاره به مصوبه 
دولت برای افزایش ســهم تامین مالی زنجیره ای تولید به 
20 درصد کل تســهیات اعطایی در ســال جاری، گفت: 
مقرر شده است که امسال 70 درصد تسهیات سرمایه در 

گردش براساس فاکتور الکترونیک پرداخت شود.
در همین حال رئیس کل بانک مرکزی بیان اینکه توســعه 
کشــاورزی قراردادی نیازمند تعامل فرابخشی است، گفت: 
اقدامــات بانک مرکزی در تامین مالــی زنجیره ای هم در 
بخــش تولید و هم در بخش کشــاورزی در جهت هدایت 

صحیح و هدفمند اعتبارات بانکی است.
علی صالح آبادی  در مراســم رونمایی از نقشه راه »تامین 
مالی زنجیره ای در بخش کشاورزی« با تاکید بر کشاورزی 
قراردادی با تمجید از این اقدام، اظهار داشت: با این روش 
اتفاق خوبی که می افتد این است که از یک نظام سنتی به 
یک نظام مدرن حرکت می کنیم. وی افزود: از نظر ما خیلی 
مهم اس که این تامین مالی برای بخش خصوصی اســت، 
زیرا بخش کشــاورزی یکــی از خصوصی ترین بخش های 

اقتصاد کشور است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از نگاه بانک مرکزی 
و سیســتم بانکی نتیجــه تامین مالی زنجیــره ای بخش 
کشــاورزی در قالب کشت قراردادی، تامین مالی هدفمند 
اســت که این یک دســتاورد مهم برای بخش نظام بانکی 
و بخش کشاورزی اســت.وی با بیان اینکه موفقیت کشت 
قراردادی نیازمند تعامل فرابخشــی اســت، تصریح کرد: 
برای توســعه کشــاورزی قراردادی، آقای ابوالحسنی قائم 
مقــام بانک مرکزی موضورع را در حوزه نظام بانکی دنبال 

خواهند کرد.

راهکار تحقق اهداف نقشه راه تامین مالی زنجیره ای 

هدایت اعتبارات به کشاورزی، شاه کلید حل مشکالت کشور 

دبیرانجمن واردکنندگان برنج گفت: بنابر آمار از ابتدای سال 500 هزار تن برنج 
وارد کشور شده است.

مسیح کشاورز گفت: بنابر آمار از ابتدای سال تاکنون 500 هزار تن برنج وارد شد 
که با رفع دوره ممنوعیت دیگر همانند ســال های قبل خبری از واردات فشرده 
نیســت. به گفته او، افزایش تولید برنج ایرانــی ارتباطی به واردات برنج خارجی 
نــدارد چرا که کاهش تقاضا برای برنج خارجــی زمانی اتفاق می افتد که قیمت 

برنج ایرانی در بازار کاهش یابد.
کشــاورز می گوید: با توجه به رفع ممنوعیت برنج هایی از پاکستان برای تامین 
نیاز برنج سفید کشور وارد شد که بعد از وقوع سیل به معاون اول رئیس جمهور 

اعام کردیم که انبار و زیرســاخت های گمرک سیســتان و بلوچستان مناسب 
نیســت و بی توجهی به این موضوع موجب شد خیلی از برنج ها زیر آب بمانند.

دبیر انجمن واردکننــدگان برنج گفت: علی رغم آنکه برنج های مانده در گمرک 
هر چه ســریع تر باید ترخیص شــود، اما وزارت صمت روش جدیدی برای ثبت 
ســفارش ابداع کرده که مورد توافق جهاد نیســت. چنانچه ثبت سفارش انجام 

نشود، امکان خروج کاال از بازار نیست.  باشگاه خبرنگاران

واردات ۵۰۰ هزار تن برنج از ابتدای سال

ســخنگوی گمرک گفت: کاالهای عبــوری خارجی از 
مسیر کشور در چهار ماه نخست امسال، به چهار میلیون 
و 921هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

31 درصد افزایش داشته است.
سید روح اهلل لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: از 
ابتدای امسال تا پایان تیرماه شاهد تداوم  رشد تراتزیت 
خارجی از مســیر ایران بودیم.وی افزود: گمرک منطقه 
ویژه شهید رجایی  در استان هرمزگان، با پذیرش ورود 
یــک میلیون و 727 هزار تــن کاالی عبوری خارجی و 
رشــد 44.5درصدی نسبت به مدت مشــابه در جایگاه 
نخســت قرار گرفته است  و گمرک پرویزخان در استان 
کرمانشــاه با پذیرش ورود 582هزار تنی کاالی خارجی 
برای عبور از کشــورمان و رشد 141درصدی و گمرک 
باشماق در استان کردستان با ورود 448هزار تن کاالی 
ترانزیتی و کاهش 30درصدی نســبت به 4ماه نخست 
ســال قبل در رتبه های دوم و ســوم قرار دارند.لطیفی 
در خصــوص  رتبه های چهارم تا هفتــم  ورود کاالی 
ترانزیتی خارجی توضیح داد: گمرک بازرگان در استان 
آذربایجان غربی با پذیرش 410هزار تن کاالی ترانزیتی 
عبــوری از ایران و رشــد 9درصدی ،گمرک ســرخس 
در اســتان خراســان رضوی با پذیرش 332هزار تن و 
کاهش 40درصدی،گمرک بیله ســوار در استان اردبیل 
با پذیرش 245هزار تنی و رشد 88درصدی،گمرک جلفا 

در اســتان آذربایجان شرقی با پذیرش 217هزار تنی و 
رشــد 61درصدی در رتبه های چهارم تا هفتم پذیرش 
کاالهای عبوری خارجی از مســیر ایــران در چهار ماه 

نخست امسال قرار دارند. 
وی افزود: گمرک لطف آباد در اســتان خراســان رضوی 
بــا ورود و پذیرش 150هزار تن کاالی ترانزیتی و رشــد 
115درصدی،گمرک بنــدر لنگه با پذیرش 137هزار تن 
کاالی ترانزیتی و رشد 124درصدی و گمرک میرجاوه در 
اســتان سیستان و بلوچستان با پذیرش و ورود 107هزار 
تن کاالی ترانزیتی خارجی برای عبور از کشورمان و رشد 
174درصدی نسبت به مدت مشابه،  در جایگاه هشتم تا 
دهــم ورود کاالهای خارجی عبــوری از ایران قرار دارند. 
لطیفی در پایــان ابراز امیدواری کــرد : همانطور که در 
سال 1400شاهد رشــد 68درصدی تراتزیت خارجی در 
کشــورمان بودیم و این مسیر رشد در چهار ماهه امسال 
نیز با افزایش  31درصدی نســبت به مدت مشابه همراه 
بوده، ســال 1401 حدنصاب  تراتزیت خارجی در تاریخ 
کشــورمان جابجا شــود. بنابر این گزارش، گفتنی است 
باالترین میزان جابجایی کاالی ترانزیتی کشورمان مربوط 
به ســال 93 بوده که 13میلیــون و 200هرار تن کاالی 
خارجی از مســیر ایران  عبور کرده و سیاســت اعامی 
و برنامه ریزی دولت ســیزدهم نیز  رســیدن به تراتزیت 

20میلیون تنی در سال جاری است.  فارس

سخنگوی گمرک:

ترانزیت خارجی 4 ماهه به ۵ میلیون تن رسید
معــاون صنایع عمومی وزیــر صمت با اشــاره به الزام 
تولید کنندگان به کاهش قیمــت روغن خوراکی گفت: 
همانطور که تولید کنندگان روغن با حذف ارز ترجیحی 
قیمــت تولیدات خود را بافاصلــه افزایش دادند اکنون 
نیز باید با کاهش قیمت مــواد اولیه، قیمت تولیدات را 

کاهش دهند.
محمد مهدی برادران در مورد الــزام تولید کنندگان به 
کاهش قیمــت روغن خوراکی، اظهار داشــت: با توجه 
به کاهــش نرخ جهانی و حقوق گمرکی دســتورالعمل 
کاهش 10 تا 25 درصدی قیمت انواع روغن خوارکی به 
کارخانجات اباغ شده و از روز شنبه 8 مرداد الزم االجرا 

شده است. 
معاون صنایــع عمومی وزارت صمت بیان داشــت: در 
بــازار رقابتی همانطور که با افزایــش قیمت مواد اولیه 
تولید کننــدگان قیمت هــا را افزایش می دهنــد  باید با 
کاهش قیمت   مــواد اولیه نیز قیمــت تولیدات خود را 

کاهش دهند. 
وی افــزود: بعــد از حذف ارزترجیحــی قیمت ها روغن 
خوراکی افزایش یافت به عنوان مثال قیمت یک بطری 
روغن خوراکی از 13 هزار تومان به 60 هزار تومان رسید 
و تولید کنندگان بافاصله این افزایش قیمت ها را اعمال 
کردند بنابرایــن اکنون نیز با کاهش جهانی قیمت مواد 
اولیــه باید قیمت تولیدات خــود را کاهش دهند. تولید 

کنندگان در آن برهه زمانی با افزایش قیمت سود کردند 
اکنون نیز که قیمت  مواد اولیه کاهش یافته، بازار رقابتی 
ایجاب می کنــد که قیمت ها را کاهــش دهند. برادران 
در پاســخ به این ســوال که تولیدات قبلی کارخانجات 
اکنون که قیمت ها کاهش یافته باید با چه قیمتی عرضه 
شود؟ گفت: برای اینکه روغن با کاهش قیمت 10 تا 25 
درصدی به دست مصرف کنندگان برسد تولیدات قبلی 
در  فروشگاه های زنجیره ای با تخفیف عرضه می شود، به 
طوری که در برخی از فروشــگاه های زنجیره ای روغن 
خوراکی بــا تخفیف بیش از 10 درصــد و حتی با 20 

درصد تخفیف عرضه می شود.
وی بیان داشت: در بازار رقابتی اگر تولید کنندگان روغن 
خوراکی، ایــن محصول را با قیمت هــای جدید عرضه 
نکنند بازار خود را از دست می دهند. معاون وزیر صمت 
اظهار داشــت: در حال حاضر در کارخانه ها قیمت های 
جدیــد بر روی محصوالت درج می شــود و در بازدیدی 
که خط تولید برخی کارخانه ها داشتم این موضوع رصد 
شــده اســت. معاون صنایع عمومی وزیر صمت درباره 
درخواســت انجمن روغن برای به تعویق انداختن درج 
قیمت هــای جدید گفت: موافقت با این درخواســت به 
ضرر مصرف کننده بود و روزانه چند هزار میلیارد تومان 
به مصرف کننده ضرر می زد بنابراین با درخواســت آنها 

موافقت نشده است.   فارس

معاون صنایع عمومی وزیر صمت خبر داد:

الزام تولیدکنندگان روغن به کاهش قیمت

در آستانه واردات جدید

وضعیت مبهم ۲۲۴۹ خودروی وارداتی 
ترخیص، مرجوع یا امحاء؟

در آســتانه واردات خــودرو ، همچنان حدود 2249 دســتگاه انــواع خودرو از 
سال های قبل در گمرک مانده و تعیین  تکلیف نشده است.

 بعــد از آنکه مصوبه مجلس درباره واردات خودرو در قانون بودجه 1401 حذف 
شد، در خردادماه، قانون ساماندهی واردات خودرو که در آبان ماه سال گذشته در 
راســتای ساماندهی بازار در مجلس تصویب شده بود، به دولت اباغ شد. قرار بر 
این بود که در فاصله یک ماه،  آئین نامه واردات خودرو نهایی و اباغ شود که هنوز 
خبری از آن نیســت.با این وجود اخبار از ورود خودرو تا شهریورماه یعنی کمتر 
از یک ماه دیگر حاکی اســت و آن طور کــه منوچهر منطقی- معاون حمل ونقل 
وزارت صنعت، معدن و تجارت)صمت(- تاکید داشــته،  طبق برنامه ریزی صورت 

گرفته، تا شهریور 1401 واردات خودرو انجام می شود.
اکنون واردات خودرو که از ســال 1397 به دلیل وضعیت ارزی ممنوع شد، لغو 
شــده است و دولت حدود 19 هزار میلیارد تومان درآمد از محل واردات خودرو 
در ســال جدید در بودجه امســال پیش بینی کرده اســت، اما همچنان واردات 
در ابهام قرار دارد و ســازوکار آن مشخص نیســت.در حاشیه این جریان، بحث 
خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک مطرح است که از سالها قبل از ممنوعیت 
واردات به گمرک رســیده و در نتیجه تصمیم یکباره برای ممنوعیت، باتکلیف 
باقــی ماند. بیش از 12 هزار خودروی دپو شــده در گمرک که درنهایت با چند 
مصوبــه و تمدید زمان، از دی ماه 1397 تا شــهریور 1399 تعداد زیادی از آن 

ترخیص شد ولی بخشی دیگر به دالیل مختلف، ترخیص نشد و مدت هاست در 
انبارها مانده اســت و بارها تصاویری از وضعیت نامناسب آنها در فضای مجازی 

منتشر و مورد توجه کاربران قرار گرفته بود. 
این در حالی اســت که در آبان سال گذشته و به دنبال  دستور رئیس جمهوری 
مبنی بر پیگیری وضعیت خودروهای دپو شــده در گمرک، گزارشــی از سوی 
معاونــت وقت فنی گمرک ایران به وزارت اقتصاد ارائه و وضعیت خودروها اعام 
شــد. بر اســاس این گزارش، از 12 هزار و 261 دستگاه خودروی وارداتی که با 
ممنوعیت واردات مواجه شــده بود،  10 هزار و 12 دستگاه طبق مصوبات دولت 

ترخیص و 2249 خودروی دیگر امکان ترخیص پیدا نکرده بود.
دلیل عدم تعیین تکلیف خودروهای باقی مانده ، به داشــتن پرونده های قضایی، 
منع واردات و یا عدم ثبت ســفارش اســت؛ به طوری که 1089 دستگاه دارای 
پرونده قضایــی بود که طبق مصوبات قبلی قید زمانی برای ترخیص آنها مصرح 
نیست و در صورت صدور رأی قطعی منع پیگرد یا برائت از سوی مرجع رسیدگی 

کننده،  با رعایت مقررات امکان ترخیص دارد.
73 دســتگاه نیز خودروی آمریکایی و یا سفارش آمریکاست که در کل، واردات 
این قبیل خودروها از سال 1395 ممنوع اعام شده بود و امکان ورود به مناطق 
آزاد و ســرزمین اصلی را ندارند. بنابراین اینکه تکلیف این خودروها چه می شود 
تا حدودی مشخص است، زیرا امکان ورود به سرزمین اصلی و حتی مناطق آزاد 
را نداشته و درنهایت دو راه باقی می ماند؛ یا باید بازصادرات شود که ممکن است 
به در گذر زمان و افت مدل خودرو و آســیب دیــدن ظاهر آن، به دلیل ماندن 
در شــرایط آب و هوایی نامناسب، خریداری برای آن در کشورهای دیگر نباشد. 
راه دیگر نیز امحای فنی این خودروهاســت.این در حالی است که چندی پیش، 
ســه خودروی آمریکایی که چند سالی متروکه شده بود، از سوی سازمان اموال 
تملیکی امحا شــد، چرا که نه امکان ورود به کشور را داشت و نه خریداری برای 

بازصادرات آن پیدا شــد؛ از این رو ممکن است با گذر زمان،  این 73 خودرو  نیز 
به چنین سرنوشتی دچار شود.  پیش تر وقتی که بحث تعیین تکلیف خودروهای 
دپو شــده و واگذاری به مناطق آزاد مطرح شد، پیشنهاد امحای فنی خودروهای 
آمریکایی ارائه شــده بود. 100 خودرو نیز متعلق به ســهمیه جانبازان بوده که 

باالی 2500 سی سی است ولی قابلیت ترخیص داشته است.
امــا موضوع مورد توجه به حدود 927 دســتگاه خودرویــی برمی گردد که فاقد 
ثبت ســفارش بوده و یا تاریخ آن منقضی شده است، بر این اساس در صورتی که 
با مجوز دولت، وزارت صمت نســبت به باز کردن ثبت ســفارش با توجه به لغو 
ممنوعیت واردات خودرو اقدام کند،  امکان ترخیص خواهد داشــت. در سه سال 
اخیر و در جریان مصوبات دولت برای تعیین  تکلیف خودروهای مانده در گمرک ، 
موضوع انجام ثبت ســفارش برای این خودروها از سوی وزارت صمت، مطرح شد 
ولی اقدامی صورت نگرفت و اگــر این اتفاق نیفتد، بحث مرجوعی و بازصادرات 

نیز مطرح خواهد بود.
این در حالی است که در اواخر آبان پارسال، پیش نویس پیشنهادی برای مشخص 
شدن وضعیت خودروهای دپو در گمرک جهت تصویب در هیات وزیران،  از سوی 
گمرک ایران به وزارت اقتصاد ارائه شــد تا مورد بررسی قرار گیرد اما به نتیجه ای 
نرســید.در حالی تکلیفی برای این حجم از خودروی مانده در شــرایط نا مناسب 
آب و هوایــی در انبارهای مختلف گمرک و اموال تمکلیکی وجود ندارد که اعام 
آخرین موضع وزیر صمت نشان داده که برنامه ای هم برای تعیین تکلیف آنها در 
دستور کار نیســت. فاطمی امین در این باره گفته که طبق قانون، واردکنندگان 
می تواننــد کاال را بدون ثبت ســفارش وارد گمرک کنند، امــا نمی توانند آنها را 
ترخیــص کنند. این اتفاق در بخش خودرو هم افتاده، اما برنامه ای برای ترخیص 
آنها نداریم. درنهایت بعد از اباغ آئین نامه واردات خودرو بر اساس شرایط تعیین 

شده در آن، وضعیت خودروهای دپو شده مشخص می شود.  ایسنا


