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اعطای تسهیالت برای بهبود باغ و کارخانه های چای
رئیس سازمان چای گفت: پرداخت تسهیالت به زارعی باغ های چای و بهسازی 
کارخانه های چایســازی شمال کشور از امروز آغاز شد.حبیب جهانساز در جمع  
خبرنگاران گفت: ۵۵ میلیارد تومان تســهیالت از محل صندوق حمایت توسعه 
صنعت چای و بانک های عامل، برای به زراعی باغ های چای و بهسازی کارخانه ها، 
به چایکاران و کارخانه داران چای گیالن و مازندران پرداخت می شود.وی با بیان 
اینکه تسهیالت به زراعی با سود چهار درصد پرداخت می شود، افزود: برای احیای 
باغ های چای بــه ازای هرهکتار ۱۵ میلیون تومان، هــرس کف بر ۱۰ میلیون 
تومان وهرس کمربر ۵ میلیون تومان پرداخت می شود.جهانســاز از چایکاران و 
کارخانه داران خواست برای دریافت این تسهیالت به اداره های چای محل سکونت 
شان مراجعه کنند.رئیس سازمان چای خاطرنشان کرد: دولت ۸۵ درصد هزینه 
سامانه آبیاری تحت فشار را هم بالعوض به چایکاران پرداخت می کند و چایکاران 
دارای مجوز پروانه بهره برداری، می توانند از این تسهیالت بالعوض بهرمند شوند.

وی بــا بیان اینکه گیالن و مازندران ۵۵ هزار خانوار چایکار، ۲۵ هزار هکتار باغ 
چای و ۱۸۲ کارخانه چایســازی دارد، گفت: تســهیالت به زراعی باغ های چای 

شامل هرس بوته ها، وجین علف های هرز و همچنین کودپاشی است.

سهام پاالیشی یکم از شنبه قابل معامله می شود
مدیر امور ناشــران شرکت ســپرده گذاری مرکزی از امکان معامله صندوق 
پاالیشی یکم برای افرادی که حساب سجامی دارند و کارگزار ناظر خود را انتخاب 
کرده اند، خبر داد.مریم شــاه حسینی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه سهام 
پاالیشی یکم روز چهارشنبه به حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر که کد بورسی 
فعال داشــتند تخصیص داده شده اســت، اظهار کرد: چنانچه افراد می خواهند 
اطالعات در پرتفوی آن ها قابل مشاهده شود باید گزینه کارگزار ناظر را انتخاب 
کنند؛ بنابراین افرادی که این صندوق را از طریق کارگزاری خریداری کرده اند، 
کارگزاری دارایی آن ها را فریز کرده و سهام پاالیشی یکم از فردا )شنبه ۱٧ آبان( 
در پرتفوی آنالین آنان قابل مشــاهده خواهد بــود.وی ادامه داد: افرادی که کد 
آنالین دارند اما کارگزار ناظر را انتخاب نکرده اند، می توانند روز شنبه درخواست 
خود را به کارگزار مد نظر بدهند تا کارگزار مد نظر، به صورت گروهی، در درگاه 
کارا تخصیص ناظر دهد. پس از این فرایند سهام در پرتفوی افراد قابل مشاهده 
خواهد بود و می توانند آنرا بفروشــند.مدیر امور ناشــران شرکت سپرده گذاری 
مرکزی درمورد افرادی که کد سهام داری فعال ندارند نیز توضیح داد: حدود ۲۰۰ 
هزار نفر کد سهام داری فعال یا کد ندارند که این افراد باید حتما سجامی شوند تا 
کد برای آن ها فعال صادر شود؛ بعد به مدیریت صندوق پاالیشی یکم اعالم کنند 
تا صندوق نیز مشخصات این افراد را به شرکت سپرده گذاری مرکزی اعالم کند 

تا دارایی به این افراد تخصیص داده شود.

ریزش قیمت ها در بازار ارز و طال
بازارها در آستانه اعالم نتایج قطعی انتخابات آمریکا با ریزش قیمت ها مواجه 
بوده اند. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز پنجشنبه با ثبت ریزش 
دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومانی نســبت به روز قبلی به بهای ۱۲ میلیون و ۸۵۰ 
هزار تومان رسیده بود.به گزارش ایرنا، سدر روز پنجشنبه سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید به بهای ۱۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیــم با افت یک میلیون و ٧۰۰ هزار تومانی به ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
کاهش یافت.همچنین قیمت نیم سکه بهار آزادی با کاهش ۸۰۰ هزار تومانی به 
هفــت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع ســکه با کاهش ۴۰۰ هزار تومانی به پنج 
میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ســکه یک گرمی با افــت ۲۵۰ هزار تومانی به دو 
میلیون و ٧۰۰ هزار تومان نرخ داشــت. عالوه بر ایــن، در بازار طال نیز هر گرم 
طالی ۱۸ عیار به مبلغ یک  میلیون و ۲۱۸ هزار تومان و هر مثقال طال به بهای 
پنج میلیون و ۲٧۵ هزار  تومان فروخته شــد.این در حالی است که انس جهانی 
طال روز پنجشنبه با رشد ۲۹ دالری نسبت به روز چهارشنبه به قیمت یک هزار 
و ۹۱٧ دالر و ۱۸ سنت معامله شد.همچنین نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودرو تهران گفت: افت نرخ ارز سبب می شود تا خریداران به انتظار ریزش بیشتر 
قیمت ها از خرید دســت بکشند، هر چند بیش از دو هفته است که رکود مطلق 
در بازار حاکم است.بازار خودرو که از ماه های گذشته آشفتگی شدیدی را تجربه 
می کند و قیمت ها در آن به صورت حبابی باال رفته و هر کس به صورت سلیقه ای 
قیمتی برای خودروی خود تعیین می کند، مدت هاســت با نوسان نرخ ارز باال و 
پایین می شود و نرخ دالر، درست یا نادرست به عنوان شاخص دالالن، واسطه ها 

و فروشندگان در قیمت گذاری ها محسوب می شود. 

رشد کم رمق شاخص بورس در هفته ای که گذشت
شــاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت روز چهارشنبه )۱۴ 
آبان( به عدد یک میلیون و ۲۹۰ هزار واحد رســید که در مقایسه با پایان هفته 
پیش از آن کمتر از یک درصد رشــد داشــت.به گزارش ایرنا، شاخص بورس در 
معامالت هفته جاری دو هزار واحد افزایش داشــت؛ شــاخص کل در پایان روز 
چهارشــنبه )٧ مهر ماه( با عدد یک میلیون و ۲۸۸ هزار واحد به معامالت پایان 
داد که این رقم در روز چهارشنبه )۱۴ آبان ماه( به عدد یک میلیون و ۲۹۰ هزار 
واحد رســید.همچنین شــاخص کل )هم وزن( در پایان قبلی ۳٧۹ هزار و ۹۶٧ 
واحد بود که در هفته گذشــته این عدد به ۳٧۴ هزار و ۸۹۰ واحد و شــاخص 
قیمت )هم وزن( از ۲۴۶ هزار و ۹۰۵ واحد به عدد ۲۴۵ هزار و ۵۴۵ واحد رسید.

در چهــار روز معامالتی این هفته بورس نمادهای ایران خودرو، تامین ســرمایه 
امید، بهساز کاشانه تهران، ملی صنایع مس ایران، فوالد مبارکه اصفهان، پاالیش 
نفت بندرعباس، سرمایه گذاری سیمان تامین و تولید نیروی برق آبادان در گروه 
نمادهای پربیننده قرار داشــتند. در هفته ای که گذشت، عمده فروشی، کاشی و 
سرامیک، اســتخراج کانه های فلزی، استخراج زغال سنگ، فعالیت های کمکی 
به نهادهای مالی واسط، ســایر واسطه گری های مالی، زراعت و خدمات وابسته، 
فلزات اساسی، چند رشته ای صنعتی، فنی و مهندسی و صنایع غذایی به جز قند 
و شکر با باالترین درصد بازدهی همراه بودند.همچنین نماد چاپ، سایر حمل و 
نقل، اســتخراج نفت و گاز به جز اکتشافات، پیمانکاری صنعتی، کانی غیرفلزی، 
منسوجات، شیمیایی، محصوالت چرمی، رایانه، ماشین آالت و تجهیزات، قند و 
شکر، سیمان، آهک و گچ، خرده فروشی، الستیک و پالستیک، عرضه برق، گاز، 
بخار و آب گرم، هتل و رســتوران، بیمه و بازنشستگی، واسطه گری های مالی و 
پولی، خودرو و قطعات، استخراج سایر معادن، وسایل ارتباطی، سرمایه گذاری ها، 
بانک ها و موسســات اعتباری، دارویی، محصوالت فلــزی، فعالیت های هنری، 
ســرگرمی و خالقانه، انبوه سازی امالک و مســتغالت، محصوالت کامپیوتری، 
الکترونیکی و نوری، مخابرات، محصوالت کاغذی، فرآورده های نفتی، دستگاه های 
برقی، اطالعات و ارتباطات و  حمل و نقل انبارداری و ارتباطات از جمله نمادهایی 
بودنــد که بازدهی منفــی را در بازار به همراه داشــتند.نمادهای صنعتی مینو 
)غصینو(، شیر و گوشت زاگرس شــهرکرد )زشگرا(، آهنگری تراکتور )خاهن(، 
پتروشیمی غدیر )شغدیر(، قند قزوین )قزوین(، شرکت سرمایه گذاری ساختمان 
ایران )وساخت(، کاشی پارس )کپارس(، کشت و دام قیام اصفهان )زقیام(، پیوند 
گستر پارس )بپیوند(، حمل و نقل توکا )حتوکا(، نفت بهران )شبهرن(، آسیا سیر 
ارس )حآسا(، پتروشیمی نوری )نوری(، پست بانک ایران )وپست(، کاشی حافظ 
)کحافظ(، کاشــی سینا )کســاوه(، خوراک دام پارس )غدام(، چادرملو )کچاد(، 
صنعتی سپاهان )فسپا(، شیشه دارویی رازی )کرازی(، سیمان کارون )سکارون(، 
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان )زر(، صنایع کشاورزی و کود زنجان 
)زنجان(، نفت ایرانول )شــرانل(، تجارت الکترونیک پارسیان کیش )تاپکیش(، 
کشــاورزی و دامپروری بینالود )زبینا(، جوشکاب یزد )بکاب(، آهن و فوالد ارفع 
)ارفع(، نفت سپاهان )شسپا(، شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی )وتوسم(، رینگ 
ســازی مشهد )خرینگ(  و شرکت ســرمایه گذاری جامی )وجامی( مثبت ترین 
نمادهــای بازار بودند.همچنین پارس الکتریک )لپــارس(، نهادهای مالی بورس 
انرژی )انرژی ۱(، شرکت سرمایه گذاری شاهد )ثشاهد(، پارس خودرو )خپارس(، 
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی )وخارزم(، مارگارین )غمارگ(، ماشین سازی ارک 
)فاراک(، بانک دی )دی(، عمران و توسعه فارس )ثفارس(، پارس سرام )کسرام(، 
بــورس کاالی ایران )کاال(، شــهید قندی )بکام(، کارت اعتبــاری ایران کیش 
)رکیش(، بیمه کوثر )کوثر(، شرکت سرمایه گذاری سبحان )وسبحان(، توسعه 
و عمران امید )وامید(، ســیمان تهران )ســتران(، گروه اقتصادی کرمان خودرو 
)خکرمان(، ایران ترانســفو )بترانس(، کشتیرانی ایران )حکشتی(، ، کشاورزی و 
دامپروری مالرد شیر )زمالرد(، عمران و توسعه شاهد )ثعمرا(، بیسکوییت گرجی 
)غگرجی(، ویتانا )غویتا( ف صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس(، پاالیش نفت 
الوان )شــاوان(، فرابورس ایران )فرابورس(، بورس اوراق بهادار تهران )بورس( و 

نیرو محرکه )خمحرکه( از جمله نمادهای منفی معامالتی در بازار بودند.

اخبار کوتاه

بازار

بورس

آنطــور که معاون فنی گمرک می گوید با تســهیالت و 
راهکارهایی که برای تسریع در ترخیص میلیون ها تن کاال 
پیش بینی شــده و از روز شنبه اجرایی می شود حدود ۶۰ 
درصد کاالهای اساســی و ٧۰ درصد کاالهای غیراساســی 
و مــواد اولیه تولید امکان ترخیص فــوری دارند، از این رو 
صاحبان کاال باید به سرعت نسبت به انجام فرایند ترخیص 
اقدام کنند. مهرداد جمال ارونقی -معاون فنی و امور گمرکی 
گمرک ایران -در گفت وگو با ایسنا تمامی جزئیات مربوط 
بــه ترخیص فوری کاالهای دپو شــده در گمرک و بنادر و 
راهکارهای پیــش روی وارد کنندگان کــه در مذاکرات و 
جلسات اخیر بین دســتگاه های مربوطه مصوب شده است 

را تشریح کرد.  
وضعیت صاحبان کاالهای اساسی 

وی با اشــاره به دپوی حدود هشت میلیون تنی کاال در 
گمرک و بنادر که ۳.۵ میلیون تن آن را کاالهای اساســی 
موجود و یک میلیون تن دیگر در شــناورها و حدود چهار 
میلیون تن را کاالهای غیر اساســی غیرکانتینری - که ۸۰ 
درصد آن نهاده ها و تجهیزات تولید است - گفت: در رابطه 
با کاالهای اساسی دو حالت وجود دارد: برای بخشی از آنها 
هنوز اسناد مالکیت در اختیار صاحب کاال نیست و نمی تواند 
نسبت به اظهار کاالی خود به گمرک اقدام کند. اسناد زمانی 
می تواند در اختیار صاحب کاال باشــد که تامین ارز از سوی 
بانک مرکزی انجام و با انتقال ارز، اسناد به خریدار منتقل و 
صاحب کاال نســبت به اظهار کاال اقدام و تشریفات گمرکی 
را انجام دهد.  ارونقی با بیان اینکه در مورد بخشــی دیگر از 
کاالهای اساســی که عمده آنها را تشکیل می دهد وضعیت 
اینگونه اســت که کاال با اعتبار خریدار داخلی خریداری و 
به بنادر و گمرکات کشــور حمل شــده است افزود: این در 
حالی اســت که اســناد مالکیت علی رغم عدم تامین ارز از 
ســوی بانک مرکزی در اختیار صاحــب کاال قرار گرفته و 
نسبت به اظهار این کاالهای اساسی به گمرک اقدام و حتی 
تشریفات الزم انجام شده است و مجوزهای قانونی الزم مانند 
استاندارد، بهداشت و سایر مجوزها دریافت شده است، ولی 
تنها مشــکل برای آنها بحث تامین ارز ترجیحی و متعاقب 
آن صدور کد رهگیری بانک است که صاحبان این اقالم، در 
صورت ارائه کد رهگیری بانک می توانند نسبت به ترخیص 

کاال اقدام کنند.  
مصوبات مربوط به ترخیص فوری 

کاالهای اساسی
معاون فنی گمرک در ادامه با اشــاره به مصوبات جلسه 
۱۱ آبان ماه در وزارت صمت که به ریاســت وزیر صمت و با 
حضور دستگاه های مربوطه برگزار شد، گفت: بر این اساس 
دو تصمیم گرفته شده اســت که اول، بانک مرکزی با قید 
فوریت نسبت به تامین ارز ترجیحی کاالهای اساسی موجود 
در گمرک و بنادر که اسناد آن هنوز به خریدار منتقل نشده 
اقــدام کند، به عبارتی با این اقدام بانک مرکزی و انتقال ارز 
تأمین شده به فروشنده، بالفاصله اسناد مالکیت به خریدار 
منتقل و نســبت به اظهار و انجام تشریفات گمرکی اقدام 
می شــود.وی با اشاره به تصمیم اخذ شــده برای تامین ارز 
کاالهایی که ترخیص آنها منتظر صدور کد رهگیری بانک 
مرکزی است ادامه داد: بر این اساس مقرر شد بانک مرکزی 
بــرای صدور اعالمیه تامین ارز به صــورت اعتباری اقدام و 
تعهد تامین ارز ترجیحی ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کاال 
را بر اساس مصوبه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت انجام 
دهد تا کاالها قابل ترخیص از گمرک و بنادر باشد.به گفته 
وی به غیر از اقالمی که هنوز مالکیت آن به خریدار منتقل 
نشده صاحبان کاال به استناد این مصوبات می توانند از روز 

شنبه)۱٧ آبان( نســبت به ترخیص کاالهای اساسی خود 
اقــدام کنند که در این حالت بخش عمــده ای از کاالهای 
اساســی در هفته آینده ترخیص می شود.این مقام مسئول 
در گمرک ایران در ادامه به تعیین تکلیف سایر کاالها اشاره 
کــرد و افزود: در حال حاضر حدود چهار میلیون تن کاالی 
غیر اساســی غیر کانتینری در گمرک وبنادر موجود است 
که بیش از ۸۰ درصد آن مربوط به واحدهای تولیدی، مواد 
اولیه، مواد واســطه ای، ماشــین آالت و تجهیزات خطوط 
تولید است که توسط واحدهای تولیدی یا بازرگانان و تجار 
وارد شده و این کاالهای مرتبط با تولید در گروه های ۲۱ تا 
۲۴ و بخشــی در گروه ۲۵ - که توسط وزارت صمت اعالم 
شده - طبقه بندی شده اند. بر اساس مصوبات اخیر، گمرک 
مکلف شــده نسبت به ترخیص این کاالها دارای قبض انبار 
تا ۱۰ آبانماه سال جاری و با ارز اشخاص بوده و با ارز بانکی 
تامین ارز نشــده اند - با اعالم اولویت وزارت صمت و بدون 
کــد رهگیری بانک - با رعایت مقررات مربوطه اقدام کنند. 
وی افزود: بازرگانان یا صاحبان کاال نسبت به ویرایش ثبت 
ســفارش با ارز اشــخاص و یا ارز واردات در مقابل صادرات 
خود یا غیر در سیســتم اقدام و با قید فوریت با همان ثبت 
سفارش و مجوزهای قبلی که مورد تایید وزارت صمت قرار 
گرفته نسبت به ترخیص کاالهای خود اقدام می کنند. این 
در حالی اســت که در خصوص رویه واردات مقابل صادرات 
بانک مرکزی مکلف شده است طی ۲۴ ساعت کد رهگیری 
مربوطه را صادر کند.به گفتــه ارونقی در حال حاضر بیش 
از ۳۰ هزار باکس کانتینــر  پُر وارداتی در بنادر و گمرکات 
کشور حاوی کاالهای اساســی و غیراساسی وجود دارد که 
نحوه اقدام درخصوص این کاالها به همان شــیوه ای است 

که اشاره گردید. 
ترخیص ۹۰ درصدی کاالهای در صف

 تخصیص و تامین ارز 
معاون فنــی گمرک در ادامه به مصوبات جلســه ۱٧٧ 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اشــاره کرد و گفت که به 
منظور تســریع در ترخیص کاالها به گمرک اجازه داده شد 
تا در مورد کاالهای اساســی و ضروری مورد نیاز واحدهای 
تولیدی که تا ۱۰ آبان ماه ســال جــاری دارای قبض انبار 
هستند - بر اســاس اولویت های اعالمی وزارت صمت - با 

استفاده از ارز صادراتی یا متقاضی و یا تامین ارز شده توسط 
بانک مرکزی نســبت به ترخیص بــدون الزام کد رهگیری 
اقدام کند.وی ادامه داد:بصورت کلی، گمرک می تواند نسبت 
بــه ترخیص ۹۰ درصد کاالهای اساســی و اقالم مربوط به 
واحدهای تولیدی در گروه هــای ۲۱ تا ۲۴ و حتی از گروه 
۲۵ - با اولویت اعالمی از سوی وزارت صمت - قبل از ادامه 
روند و تشریفات گمرکی و تعیین تکلیف رویه گمرکی )ارز 
اشخاص یا واردات مقابل صادرات و یا سیستم بانکی( که در 
صــف »تخصیص« و یا »تامین« ارز قرار دارند اقدام کرده و 
صاحــب کاال می تواند برای ترخیص این اقالم به میزان ۹۰ 
درصد، فرآیند ترخیص را شــروع کند.ارونقی افزود: بر این 
اســاس اولویت ها و ردیف تعرفه های مربوطه توسط وزارت 
صمت تا فردا اســتخراج و به گمرک تحویل می شود تا این 
سازمان بر اساس آن، نسبت به ترخیص ۹۰ درصدی کاالها 
طبق درخواست صاحب کاال اقدام کند.وی از صاحبان کاال 
خواســت تا به قید فوریت برای ترخیص و انجام تشریفات 
گمرکی اقدام کنند و این در حالیست که اگر در اسرع وقت 
صاحبان کاال بــرای تعیین تکلیف اقدام نکنند و یا علیرغم 
صدور کد رهگیری بانک نسبت به ترخیص قطعی کاالهای 
خــود مبادرت ننمایند، مشــمول اعمال مقــررات متروکه 
خواهند شد.وی یادآور شد: در مورد کاالهای کانتینری نیز 
که بخشی از آن را برنج تشکیل می دهد، بانک مرکزی نسبت 
به صدور کد رهگیری قســمتی از این کاالها اقدام کرده و 

برنج های رسوبی به تدریج در حال ترخیص است.
موانع ثبت سفارش برداشته شد

ارونقی در رابطه با اقدامات صورت گرفته برای رفع موانع 
مربوط به ویرایش ثبت سفارش نیز توضیح داد: کاالهایی که 
مطابق استنباط گمرک ردیف تعرفه مندرج در ثبت سفارش 
آنها تغییر کرده اســت، اگر ردیف تعرفه کاالها در گروه های 
۲۱ تا ۲۴ و گروه یک باشد، با کنترل ردیف تعرفه استنباطی 
گمرک -به شرطی که شرح تجاری کاال تغییر نکند و ردیف 
تعرفه استنباطی در ردیف تعرفه کاالهای ممنوعه گروه ۲٧ 
و چهار و همچنین کاالهایی که تولید داخلی دارند نباشد- 
صاحبان کاال می توانند بدون ویرایش ثبت سفارش، نسبت 
به ترخیص کاال اقدام کنند.وی افزود: لیست اقالم ممنوعه 
گروه های ۲٧ و ۴ و لیســت اقــالم مربوطه به کاالهایی که 

تولید مشابه داخلی دارند توسط وزارت صمت استخراج شده 
اســت که در روز شنبه تحویل گمرک داده شده و بر اساس 
آن ردیــف تعرفه ها چک و کنتــرل الزم صورت می گیرد و 
در صورت مطابقت الزم،  نیازی به ویرایش ثبت ســفارش 
نخواهد بود.معاون فنی گمرک همچنین به بخشنامه ابالغی 
ودستورالعمل مبنی بر استفاده صاحب کاالی تولیدی برای 
ترخیص به صورت نسیه نیز اشاره کرد و گفت که به محض 
تکمیل این روند اطالع رســانی خواهد شد.وی در ادامه به 
پیگیری هــای گمرک در رابطه با ابالغ مصوبه مبنی بر اخذ 
مالیات بر ارزش افزوده به صورت ضمانتنامه بانکی اشاره کرد 
و گفت که به محض ابالغ این مصوبه صاحبان کاال می توانند 
نســبت به تودیع ضمانتنامه بانکی به جای سپرده نقدی یا 
وجه نقد برای مالیات بر ارزش افزوده اقدام و کاالی خود را 
بدون پرداخــت مالیات بر ارزش افزوده و با تضامین الزم از 
گمرک ترخیص کنند که جزئیات آن طی هفته آینده اعالم 

خواهد شد.
ترخیص ۶۰ درصدی کاالهای اساسی

 و ۷۰ درصدی تولیدی 
معــاون فنی گمرک در رابطه بــا اینکه با مصوبات اخیر 
چه میزان از کاالهای اساسی و غیر اساسی امکان ترخیص 
خواهند داشت ادامه داد: با توجه به اینکه حدود چهار و نیم 
میلیون تن از کاالهای موجود را کاالهای اساســی تشکیل 
می دهنــد پیش بینی می کنیم که بر اســاس این مصوبات 
بیش از ۶۰ درصد کاالهای اساســی قابل ترخیص باشد، به 
غیر از مواردی که صاحب کاال اســناد مربوط به مالکیت را 
در اختیار نداشــته و نمی تواند آن را به گمرک اظهار کند.

وی افزود: در مورد کاالهــای تولیدی نیز با توجه به ردیف 
تعرفه هایی که توسط وزارت صمت در حال استخراج است 
در گــروه ۲۱ تا ۲۴ توانایی ترخیص وجــود دارد و به نظر 
می رســد بیش از ٧۰ درصد مواد اولیــه و نهاده های تولید 

ترخیص و در اختیار صاحبانشان قرار گیرد.  
یک میلیارد دالر تامین ارز واردات
 هنوز در گمرک اظهار نشده است

بانک مرکزی حــدود ۲۰ میلیــارد دالر »کد رهگیری 
اعالمیه تأمین ارز« صادر کرده است که به موجب اطالعات و 
آمار، تاکنون حدود یک میلیارد دالر از این موارد در گمرک 
اظهار نشده است.به گزارش بانک مرکزی، با توجه به اینکه 
در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر ایجاد امکان ورود کاال با 
ارز متقاضی منتشر شده، در این زمینه الزم به توضیح است 
که رویه واردات کاال از محل »ارز متقاضی« )ســپرده ارزی 
متقاضی( از ابتدای ســال ۹٧ وجود داشته و تغییر جدیدی 

در این فرآیند رخ نداده است.
 بر این اســاس واردکنندگان پس از ثبت سفارش و ارائه 
مدارک و مســتندات منشــأ ارز خود و تأیید بانک مرکزی، 
می تواننــد در کمترین زمان ممکن نســبت به دریافت کد 
رهگیــری اعالمیه تأمین ارز خود اقــدام کنند.همچنین از 
ابتدای ســال تا پایان مهر ماه، این بانک حدود ۲۰ میلیارد 
دالر »کد رهگیری اعالمیه تأمین ارز« صادر کرده است که 
بــه موجب اطالعات و آمار، تاکنون حدود یک میلیارد دالر 
از موارد فوق در گمرک اظهار نشــده است. همچنین بیش 
از ۳۵۰ میلیــون دالر نیز علی رغــم اظهار کاال در گمرک، 
منجر به ترخیص کاال نشــده است.بنابراین به نظر می رسد 
عدم صدور کد رهگیری تأمین ارز، علت اصلی عدم ترخیص 
کاالها از گمرک نباشــد. گفتنی اســت واردات بیش از ۲۰ 
میلیارد دالر کاال طی هفت ماهه ســال جاری با طی کردن 
فرایندهای قانونی حاکم بر تجارت خارجی کشور، موید این 

موضوع است.

وزیــر صنعت، معدن و تجــارت گفت: طی 
۶ ماه آینده با برنامــه و اقدامات دولت، تولید 
کاالها به شکل چشمگیر افزایش پیدا می کند 
و مشکالت اقتصادی کشور به حداقل می رسد.

به گزارش ایرنا، علیرضا رزم حســینی شامگاه 
پنجشنبه در نشست با فعاالن اقتصادی استان 
کرمــان افزود: تفویض اختیارات به اســتان ها 
حتما انجام می شود اما مشکالت بسیاری دارد 
زیرا این مهم منافع افرادی را به خطر می اندازد 
و ایجاد لرزه برای ساختاری که دهها سال ایجاد 
شــده حتما با مقاومت افرادی همراه است اما 
آن را انجام می دهیم.وی اظهار داشــت: نظام 
تصمیم گیری وزارت صمت و هرگونه تصمیم 
ســازی با بخش خصوصی، دولت و نمایندگان 
اســت و ســعی می کنیم در این راستا ابتدا به 
اجماع برسیم، ســپس آن را اجرا کنیم لذا در 
حــوزه فوالد به اجماع رســیدیم که به زودی 
اعالم می شــود.وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
گفت: برای بسته صادرات و واردات، با مجلس 
شــورای اسالمی و بخش خصوصی گفت و گو 
کردیم و بســته آن مشــخص و اعالم شد.وی 
بیان داشت: معادنی که فعال نیستند و پروانه 
گرفتند ســه ماه فرصت دارند که احیا و ادامه 
فعالیت دهند و در صورت اجرایی نشــدن این 
قانون، سازمان های صنعت، معدن و تجارت در 
استان ها مختارند که یک طرفه پروانه را لغو و 
آن را به افراد جدید واگذار کنند.وی با اشاره به 

شرایط تحریم ها و کرونا افزود: وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ۴۰ درصد تولید ناخالص و ۳۸ 
درصد اشتغال کشــور را در اختیار دارد لذا به 
سیاست ارزی و پولی کشور نمی تواند بی تفاوت 
باشد.رزم حسینی تاکید کرد: بر اساس برنامه 
افزایش صادرات، تامین مواد اولیه برای تولید و 
صادرات جزو برنامه های اصلی این وزارت خانه 
بوده که در دولت مورد اقبال تمامی اعضا قرار 
گرفته است.وی ادامه داد: سیاست های جدید 
صادراتی و وارداتی جزو وظایف وزارت صنعت، 
معدن و تجارت است و می توانیم رفع تعهدات 
ارزی را با واردات جبران کنیم و مشکلی برای 
صادرکنندگان نباید به وجود بیاید و مشکالت 
آنان رفع کنیم زیرا آنان مجاهدین اند. وی افزود: 
تمام کارخانه هــای تولیدی نیاز به تامین مواد 
اولیه دارند که می تواننــد کاالهای اولویت دار 
خود را از طریق استان کرمان تامین کنند و رفع 
تعهدات ارزی خود را انجام دهند.وزیر صنعت، 
معــدن و تجارت با بیان اینکه به کرمانی بودن 
خود افتخار می کنم گفت: امیدواریم مبارزه با 
جهل و فقر را همه با هم به ســرانجام برسانیم 
و بخش مسئولیت اجتماعی شرکت های بزرگ 
فقــر و جهل را کاهش می دهــد زیرا ثروت به 
وفور در کشــور و استان کرمان وجود دارد.وی 
تاکید کرد: ۹۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
بانکی طی سال گذشــته در کشور داده شده 
کــه ۹۰ درصد آن متعلق بــه ۱۰ درصد افراد 

بوده کــه این امر توزیع عادالنــه ثروت را زیر 
ســئوال می برد و موجب عدم توسعه در کشور 
می شود.وی افزود: ۲ میلیون نفر از ۳.۵ میلیون 
نفر جمعیت اســتان کرمان در مناطق محروم 
زندگی می کنند در حالی که استانی صنعتی و 
معدنی و ثروتمند است.رزم حسینی عنوان کرد: 
مسئولیت اجتماعی حرکتی بود که در کرمان 
آغاز و در خراســان رضوی بلوغ پیدا کرد و هر 
استانی که داوطلب شود با همکاری امام جمعه، 
دولت و نمایندگان مجلس شورای اسالمی، نهاد 
اقتصاد مقاومتی شــکل می گیرد و مسئولیت 
اجتماعی ایجاد می شــود اما ضابطه مند شدن 
آن را پایــدار می کنــد.وی یادآور شــد: امروز 
معافیت مالیاتی صادرات آب و خاک در اختیار 
بخش خصوصی قرار گرفته لذا قطعا عالقمند 
به اشتغال و توانمندسازی جوامع محلی هستند 
که می تواند کارنامه درخشانی برای آنان باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه پروژه 
انتقــال آب از خلیج فارس طرحی بی نظیر در 
منطقه خاورمیانه و جزو افتخارات ملت ایران و 
مردم کرمان است گفت: داشتن این آب پایدار 
در استان کرمان باید جشــن گرفته شود.وی 
افزود: پروژه انتقال آب خلیج فارس می تواند در 
فازهای بعدی نقاط دیگر را نیز ســیراب کند و 
امروز باید ایرانیان و کرمانیان برای اجرای این 
طرح به خود ببالند.وی ادامه داد: در سال های 
گذشته قنوات جوپار و بم را ثبت جهانی کردیم 

و اینچنین طرح ها شــبیه پروژه انتقال آب را 
برای نسل های آینده می توان استفاده کرد.رزم 
حسینی با اشاره به سه مطلب مشوق گرداوری 
کتاب قوانین مزاحم تولید و ســرمایه گذاری 
گفــت: ابتدا در دوران دفاع مقدس اتفاقات کم 
نظیری افتاد که بــه علت عدم ثبت اطالعاتی 
از آن در اختیار نیســت.وی افزود: در عملیات 
آزادی خرمشهر پس از ورود نیروهای ما سردار 
شهید حسن باقری یادداشتی به من داد که از 
من خواست که به شهید حاج احمد کاظمی و 
شهید احمد متوسلیان بدهم و در این عملیات 
ســاعت ۲ نیمه شب جنگ بسیار سنگین بود 
و در یک ســنگر متوسلیان مجروح شده بود و 

بحث هایی مطرح شد که برای انجام کار توافق 
کردیم و یادداشــت را نیز به او دادم و ۱۰ سال 
پیش فــردی تماس گرفت کــه در مورد این 
یادداشت توضیح بدهم.رزم حسینی خاطرنشان 
کرد: مشوق دیگر در موزه جهان اسالم خارج از 
کشــور بودم و تصویر گنبد جبلیه کرمان آنجا 
بود اما یادداشــت و توضیحاتی نداشت و پس 
از صحبت، مدیر موزه در این راســتا تشــکر و 
قدردانی کرد برای قول بررســی موضوع را داد.
همچنین کتاب وقف وقت با گردآورنده گالب 
زاده )عملکرد پنج ساله دولت تدبیر و امید در 
استان کرمان( نشر مرکز کرمان شناسی و بنیاد 

ایران شناسی نیز در این آیین رونمایی شد.

گمرک اعالم کرد

همه راه های ترخیص فوری میلیون ها تن کاال

وزیر صمت وعده داد

 دولت مشکالت اقتصادی کشور را به حداقل می رساند

نایــب رئیــس اتحادیه مشــاوران امالک کشــور 
گفت:وضعیت بازار مســکن در نیمه اول سال با وجود 
شیوع کرونا که تصور می شد رشد زیادی نداشته باشد 
شــاهد رشــد قیمت ها بود واین قیمت ها تقریبا ۱۰۰ 
درصد رشــد داشــت.به گزارش صدا و ســیما، حسام 
عقبایی، با اشــاره بــه اینکه در نیمه اول ســال، بازار 
مسکن رشدی غیر معمولی و فراتر از سطح توقع داشت 
گفت: پیش بینی می کنیم در نیمه دوم ســال جاری 
که هم اکنون در ماه دوم آن هســتیم شــاهد افزایش 
قیمت مســکن بیش از نــرخ تورم نخواهیــم بود.وی 
افزود: وضعیت بازار مســکن در نیمه اول سال باوجود 
کرونا در کشور که تصور می شــد رشد زیادی نداشته 
باشــد شاهد رشــد نامتعارف و جهشی قیمت ها بود و 
این قیمت ها تقریباً ۱۰۰ درصد رشــد داشت بطوریکه 
میانگین قیمت متوسط آپارتمان در تهران به باالی ۲۵ 
میلیون تومان در متر مربع رســید. این موضوع نشان 
داد دولت باید با توجــه به تکالیف قانونی خود در این 
خصوص بیش از گذشــته برنامه ریزی و اقدام کند تا 
عرضــه و تقاضا در این بازار به توازن و تعادل برســد.

نایب رئیس اتحادیه مشــاوران امالک کشور با اشاره به 
اینکه در ۶ ماه نخســت ســال بازار مسکن تحت تأثیر 
عواملی، چون کرونا، بازارهای موازی از قبیل ارز و سکه 
و حتی بورس و همچنین مسائل کالن اقتصادی کشور 
و فضای دالل بازی، رشــدی نامتعارف و سونامی گونه 
داشت ادامه داد: ظرفیت افزایش قیمت مسکن در نیمه 
دوم ســال وجود ندارد که این به معنای کاهش قدرت 
خرید مردم و دست نگهداشتن عموم برای معامله حتی 
برای تبدیل به احسن کردن خانه های خود است و فعاًل 
کســی این ریسک را نمی کند که خانه خود را بفروشد 
تا خانه بزرگ تری بخرد چراکه قیمت ها روز به روز رشد 
می کنند.عقبایی افزود: بیش از ۸۰ درصد کســانی که 
این روزها در بازار معامله می کنند نیز کســانی هستند 
که در حوزه سرمایه ای در این بخش ورود کرده اند .وی 
با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی در چند 
روز گذشته به دولت در خصوص افزایش ثبات اقتصادی 
و نظارت بر قیمت ها ابراز امیدواری کرد قیمت ها در بازار 
مسکن به ســمت و سویی برود که شاهد جلوگیری از 

ایجاد حباب بیشتر قیمت مسکن باشیم.

ســخنگوی اتحادیــه مرغــداران میهن بــا بیان 
اینکه در شــرایط فعلی مشــکل تامین نهاده است و 
تفاوتی نمی کند تنظیم بازار بر عهده کدام دســتگاه 
باشــد،گفت:دولت از تولیدکننده،یارانه مصرف کننده 
را دریافت می کند.ناصر نبی پور در گفتگو با خبرنگار 
مهر در واکنش به واگذاری تمام اختیارات مربوط به 
تنظیم بازار نهاده های دامی به وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: پیش از این هم توزیع نهاده ها در اختیار وزارت 
جهاد بود و االن قسمت های دیگری از فرایند تنظیم 
بازار نهاده های دامی به این وزارت خانه واگذار شــده 
اســت ولی این مشکلی را از تولید و تولیدکننده رفع 

نمی کند.
وی ادامــه داد: هنوز نهاده مربــوط به ماه مهر به 
تولیدکننده تحویل داده نشــده یا اگر هم شده هنوز 
بارگیری نشده است، بنابراین در روند تحویل نهاده ها 
یک ماه عقب هستیم و تولیدکنندگان نمی دانند این 
خأل یک ماهه را چگونــه برطرف کنند و ناچارند که 
از بازار آزاد نهاده مورد نیازشــان را تأمین کنند.نبی 
پور بــا بیان اینکه قیمت کنجاله ســویا در بازار آزاد 

از ۱۶ هــزار تومان هم گذشــته و قیمت ذرت باالی 
۴۴۰۰ تومان اســت، گفت: هزینه های واکسن و دارو 
نیز ۵ تا ۶ برابر شــده است. به عنوان مثال حدود ۵ 
مــاه قبل، هزینه دو واکســن آنفلوانزا برای هر قطعه 
مرغ، ٧۰۰ تومــان بوده االن به ۴ هزار و ۴۰۰ تومان 
رســیده اســت و تولیدکننده نمی تواند این هزینه را 
تأمین کند.وی تصریح کرد: با شــرایط موجود، مهم 
نیست که تنظیم بازار در اختیار چه دستگاه و نهادی 
باشد مســاله مهم بحث تأمین است. وقتی ارز و کاال 
فراوان باشد مشکلی هم وجود ندارد اما وقتی نیست 
چگونه می خواهنــد تنظیم بازار انجام دهند؟نبی پور 
ادامه داد: از ســوی دیگر هم دولــت حاضر به تغییر 
نرخ تخم مرغ نیســت هم اکنون قیمت تمام شــده 
تولیــد هر کیلوگرم تخم مرغ بیش از ۱۵ هزار تومان 
اســت و به تولیدکننده می گویند باید آن را به قیمت 
۱۲ هزار تومان عرضه کنید که این درســت نیست.

وی تصریــح کــرد: در واقع دولت به جــای اینکه به 
تولیدکننده یارانه بدهد یارانــه مصرف کننده را هم 

از تولیدکنندگان می گیرد.

واکنش به واگذاری تنظیم بازار نهاده ها به وزارت جهادرشد ۱۰۰ درصدی نرخ مسکن


