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در حالی که برخی منتقدان از رشــد صفر مالیات بر 
ارزش افزوده در بودجه سال ۱۴۰۰ درمقایسه با سال 
جاری صحبت می کنند اما ســازمان برنامه و بودجه 
کشور اعالم کرده که در الیحه بودجه ۱۴۰۰ رشد ۲۷ 
درصدی مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی شده است.

ســازمان برنامه و بودجه در گزارش خود تاکید کرده 
است: برخی اقالم درآمدی از جمله مالیات بر ارزش 
افزوده در زمان بررســی الیحه بودجه سال ۱۳۹۹، 
فارغ از شــرایط پیش آمده ســال جاری و مشکالت 
شیوع ویروس کرونا، پیش بینی شده است و مقایسه 
ارقام الیحه ۱۴۰۰ با ارقــام مصوب ۱۳۹۹ به لحاظ 
قضاوت در میزان عملکرد محقق شده، معنادار نیست.

این سازمان با اشاره به رشــد صفِر مالیات بر ارزش 
افزوده با وجود تورم باال آورده است که انتقاد به رشد 
صفر مالیات بر ارزش افزوده درحالی مطرح می شود 
که برآورد مالیات ارزش افزوده در الیحه بودجه سال 
۱۴۰۰ با رشد ۲۷ درصدی نسبت به پیش بینی این 

پایه مالیاتی در سال جاری است.سازمان برنامه یادآور 
شده است،  با وجود تصور عمومی کارشناسی، به دالیل 
ساختار تورم رکودی کشور و وجود تورم ناشی از فشار 
هزینه بر فعالیت های اقتصادی؛ کاهش انگیزه و توان 
پرداخت مالیات مودیان ناشــی از تــورم باال و وقفه 
قانونی پرداخت مالیات های مستقیم، لزوما رابطه یک 
به یک بین نرخ تورم و رشد آمارهای مالیاتی در کشور 
برقرار نیســت.همچنین در این گزارش تاکید شده 
اســت که برخی از واقعیت های اقتصادی کشور طی 
سال های گذشــته اثر محسوسی بر کاهش ظرفیت 
مالیاتی کشور داشته  اند و به نظر می رسد که کماکان 
ادامه داشته باشند و از جمله این واقعیت ها، کاهش 
واردات به دلیل محدودیت های ارزی است که عالوه 
بر اثر کاهشی مسقیم بر درآمدهای مالیاتی در منبع 
مالیات ارزش افزوده و مالیات علی الحســاب واردات، 
سایر درآمدهای مالیاتی را نیز به صورت غیرمستقیم 

تحت تاثیر منفی قرار داده است.

رئیس کل بانــک مرکزی گفت: پروژه بزرگ و مهم 
ادغام بانک های وابســته به نیروهای مســلح، امروز 
)یکشنبه( به پایان رسید.به گزارش ایرنا، »عبدالناصر 
همتی« در یادداشــتی در یکی از حساب های خود 
در فضای مجازی بــا اعالم  این مطلب افزود: »چند 
وقت گذشته اعالم کرده بودم تا پایان آذرماه پروژه 
عظیم ادغــام بانک های انصار، مهر اقتصاد، حکمت، 
قوامین و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه نهایی 
خواهد شد.«وی افزود: صبح امروز با برگزاری مجمع 
بانــک انصار، آخرین بانک نیز در بانک ســپه ادغام 
شــد.رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: پروژه ادغام 
این ۶ بانک، کاری بسیار پیچیده و عظیم بود که با 
پشتکار و مدیریت دقیق همکارانم در حوزه نظارت 
بانک مرکزی، همراهی صمیمانه و خوب بانک های 
ادغامــی، ســتاد کل نیروهای مســلح، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و مدیران تالشــگر بانک سپه در 
طول دو ســال و نیم گذشته به سرانجام رسید.وی 

گفت: انجام این پروژه، یکی از مهمترین برنامه های 
اصالح نظام بانکی بود که با تدابیر رهبر معم انقالب 
و تاکیدات رئیس جمهــوری با جدیت آغاز و با یک 
کار فشرده به یاری خداوند به نتیجه رسید و از همه 
افرادی که در به ثمر رسیدن این کار بزرگ همراهی 
کردند، قدردانی می کنم.به گزارش ایرنا، طرح ادغام 
پنج بانک و موسســه مالی نظامی در بانک ســپه با 
هدف ساماندهی شــبکه بانکی کشور از اواخر سال 
۹۷ آغاز و گام به گام اجرایی شد.۱۰ خرداد امسال 
بود که خبر ادغام بانک حکمت به عنوان نخســتین 
بانک نظامی در بانک ســپه منتشــر شد و از همان 
زمان اعالم شــد که در گام بعدی قرار اســت چهار 
بانک و موسسه اعتباری انصار، قوامین، مهر اقتصاد 
و موسســه اعتباری کوثر نیز فراینــد ادغام را طی 
کنند.عالوه بر ادغام شــعب، قرار است شرکت های 
زیرمجموعه بانک های وابسته به نیروهای مسلح نیز 

تعیین تکلیف شوند.

پایان پروژه بزرگ ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح رشد ۲۷ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در الیحه بودجه ۱۴۰۰
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واریز سهمیه بنزین دی ماه در شب گذشته 
ســهمیه بنزین دی ماه بدون تغییر نسبت به ماه های گذشته، ساعت ۲۴ 
شب گذشته در کارت های سوخت واریز  شد.به گزارش ایرنا، سهمیه بنزین 
دی ماه به عنوان پانزدهمین ســهمیه واریزی بعد از اجرای سهمیه بندی، 
یکشنبه شب در کارت های سوخت شارژ  شد.این سهمیه برای خودروهای 
ســواری بنزینی ۶۰ لیتــر و خودروهای دوگانه ســوز ۳۰ لیتر و ۲۵ لیتر 
بنزین به کارت ســوخت موتورســیکلت ها با نرخ یک هزار و ۵۰۰ تومان 
واریز  شــد، همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق 
جدول ســهمیه طرح مدیریت مصرف ســوخت واریز شد.به گزارش ایرنا، 
ســهمیه بندی بنزین از آبان ماه سال گذشته و بر اساس تصمیم سران سه 
قوه انجام شد که براساس آن قیمت بنزین سهمیه ای هرلیتر ۱۵۰۰ تومان 

و بنزین آزاد نیز سه هزار تومان تعیین شد. 
ایــن اقدام با هــدف اصالح الگوی مصــرف و افزایش ظرفیــت صادراتی 
فرآورده های نفتی در کشــور انجام شــد.افراد می توانند تا ۹ ماه از سهمیه 
خود را در کارت های ســوخت ذخیره کنند و ذخیره بیشــتر امکان پذیر 
نیست.با اجرای سهمیه بندی در حالی که میانگین مصرف روزانه بنزین در 
آبان ســال گذشته ۹۴ میلیون لیتر در روز بود در آذر همان سال به ۷۶.۵ 
میلیون لیتر رســید.روند کاهش مصرف بنزین در ماه های بعدی سال نیز 
ادامه داشت.در اسفند ماه اما به دلیل شیوع کرونا و اعمال محدودیت های 
تردد برای کنترل این بیماری، مصرف بنزین که به دلیل سهمیه بندی در 
میانــه کانال ۷۰ میلیون لیتری جا خوش کرده بود به ۶۷ میلیون لیتر در 
روز رســید.  بررســی این آمارها حکایت از آن دارد در حالی که میانگین 
مصــرف بنزین در ۷ ماهه اول ســال ۹۸ عددی معــادل ۹۷ میلیون لیتر 
در روز بوده،  در ۷ ماهه ســال جاری به ۷۵ میلیون لیتر در روز رســیده 
است. عددی که نشــان می دهد مصرف بنزین حدود ۳۰ درصد کاهش را 
در کشور ثبت کرده اســت.در مجموع باید گفت اگرچه مصرف بنزین در 
ایران به دلیل ســهمیه بندی، افزایش ســهم سی ان جی در سبد حمل و 
نقل کشــور و همچنین محدودیت های کرونایی با کاهشی ۳۰ درصدی در 
ســال جاری همراه بوده اما همچنان باید اقدامات الزم برای بهینه سازی 

مصرف انرژی انجام شود.

ناکامی صنعت برق ایران در عراق 
دبیرکل فدراســیون صادرات انــرژی گفت: عراق قــراردادی ۲۰ میلیارد 
دالری بــا ترکیه و ۸ میلیارد دالری با آمریکا دارد در حالیکه نتوانســتیم 
تفاهمنامه برق خود را تبدیل به قرارداد کنیم.سیدحمیدرضا صالحی، دبیر 
کل فدراســیون صادرات انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تفاهمنامه 
ســه بخشــی برق ایران و عراق گفت: حدود دو سال پیش هیأتی ایرانی با 
محوریت بخش خصوصی که در رأس آن ســندیکای برق حضور داشــت، 
به عراق رفت؛ طی این ســفر تفاهمنامه ای ســه بخشی به امضا رسید که 
بر اســاس آن مقرر شد اصالح شبکه برق و بازسازی و نوسازی نیروگاهی، 
کاهش تلفات شبکه برق و ســنکرون شبکه برق ایران و عراق انجام شود. 
در حالیکه هیچ یک از این بخش ها تبدیل به قرارداد نشــد و ناکام ماندیم 
در این بین تنها شــاهد سنکرون شبکه برق ایران و عراق بودیم.وی افزود: 
شرکت های سعودی، ترکیه ای، آمریکایی و اروپایی ها در صنعت برق عراق 
حضور فعال و قراردادهایی دارند، این در حالی اســت که صنعت برق ایران 
از نظر دانش فنی و تجهیزات در ســطح باالیی قرار دارد اما نتوانســته ایم 

قراردادی در این زمینه داشته باشیم.
صالحی با اشــاره به اینکه ایران در حوزه امنیت و اقتصاد دوشادوش عراق 
بوده اســت، اما در زمینــه عقد قراردادهای اقتصادی موفق نبوده اســت، 
اظهار داشت: اما شرکت های آمریکایی و اروپا در فروش تجهیزات به عراق 
بســیار موفق عمل کردند. این در حالی اســت که با وجود سفر الکاظمی، 
نخســت وزیر عراق به ایران قراردادی با ایران بســته نشد اما حاصل سفر 
الکاظمی بــه آمریکا ۸ میلیارد دالر قرارداد بود. از ســویی دیگر به تازگی 
الکاظمی برای افزایش ســطح همکاری ها با ترکیه عازم این کشور شده تا 
قراردادی به ارزش ۲۰ میلیارد دالر با ترک ها منعقد کند. اما ایران به طور 
شایســته ای از ظرفیت عراق که در حال سازندگی است استفاده نکردیم.

این عضو کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه عراق از نظر 
زیرساخت های صنعت برق به شــدت در مضیقه و ضعف است، ادامه داد: 
ایران می تواند در زمینه ساخت نیروگاه و انتقال فناوری و تجهیزات بسیار 
موفق عمل کند. به این ترتیب باید روش های گذشته خود را کنار بگذاریم 
چرا که از آنها نتیجه ای نگرفتیم و با توجه به رقبای ســعودی و ترکیه ای 
نقشــه راه دیگری برای حضور فعال در بازار عراق داشته باشیم تا با حضور 
در بخش صنعت و شهرک های صنعتی با ایجاد زیر ساخت های الزم حضور 
خود را تثبیت کنیم.وی گفت: وقتی ایران ســفیر خود در عراق را از طیف 
نظامیان قرار دهد نشــان می دهد به سایر بخش ها ورود جدی نداشته ایم 
و تنها معطوف به حوزه نظامی بوده ایم. بی شــک اثر اقتصاد کمتر از حوزه 
نظامی نیســت. چرا که روی فرهنگ عراق تأثیر گذاشته و موجب افزایش 

عمق نفوذ ایران در عراق می شود.

پیش بینی افزایش تقاضای جهانی گاز
 تا 3۰ سال آینده

معاون وزیر انرژی روسیه، اعالم کرد که تقاضای گاز جهان در طول ۲۵ تا 
۳۰ ســال آینده کاهش نمی یابد، بلکه به دلیل پاک بودن این سوخت )کم 
کربن( افزایش هم می یابد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس روسیه، 
پاول سوروکین، معاون وزیر انرژی روسیه، اعالم کرد که تقاضای گاز جهان 
در طول ۲۵ تا ۳۰ سال آینده کاهش نمی یابد، بلکه به دلیل پاک بودن این 
ســوخت )کم کربن( افزایش هم می یابــد. وی گفت: با توجه به اینکه گاز 
طبیعی کربن بسیار کمی دارد، انتظار نداریم مصرف گاز در ۲۵ تا ۳۰ سال 
آینــده کاهش یابد.انتظار می رود تقاضا برای گاز تا حد زیادی با عرضه گاز 
طبیعی مایع شــده )ال ان جی( تأمین شود.معاون وزیر انرژی روسیه افزود: 
پیش بینی می شــود بازار عرضه ال ان جی در ۱۵ تا ۱۷ ســال آینده ۲۰۰ 
میلیــون تن افزایــش یابد، به این معنا که بــازار گاز تاکنون به طور کامل 
جهانی نشده اســت، اگرچه به سمت آن در حال حرکت است. پیش بینی 

می شود با جهانی شدن بازار گاز رقابت نیز در این بازار افزایش یابد.

برآورد میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۱ 
بانک جهانــی، میانگین قیمت نفت را در ســال ۲۰۲۱ میالدی ۴۴ دالر 
برای هر بشــکه بــرآورد کرد.به گزارش خبرگزاری مهر بــه نقل از پایگاه 
خبری اویل پرایس، بانک جهانی در گزارش اخیر خود که روز چهارشــنبه 
)۲۶ آذرماه( منتشــر شــد، اعالم کرد میانگین قیمت هر بشــکه نفت که 
میانگین قیمت شــاخص های نفت خام برنت، وست تگزاس اینترمدیت و 
دوبی اســت، در ســال ۲۰۲۱، ۴۴ دالر و در سال ۲۰۲۲، ۵۰ دالر خواهد 
بود و نســبت به میانگین ۴۱ دالر برای هر بشــکه در سال ۲۰۲۰ افزایش 
می یابد.بر اساس این گزارش، همه گیری ویروس کرونا همچنان بر تقاضای 
جهانی نفت تأثیر خواهد گذاشت و مقدار مصرف در سال ۲۰۲۱ همچنان 
کمتر از ســطح پیش از شــیوع ویروس کرونا خواهد بــود. انتظار می رود 
مصــرف نفت تا پایان ســال ۲۰۲۱ حدود ۵ درصد کمتر از ســال ۲۰۱۹ 
باشد.در این گزارش، چشــم انداز تولید نفت روسیه که صادرات انرژی آن 
برای درآمدهای بودجه این کشور حیاتی شمرده می شود، به مدت و مقدار 
کاهش تولید اوپک پالس بســتگی خواهد داشت.احیای اقتصادی بیش از 
انتظار ســه ماه سوم امسال سبب شــد بانک جهانی چشم انداز اقتصادی 
خود برای روســیه را به رشد منفی چهار درصدی بهبود دهد. برآورد رشد 
اقتصادی روسیه در ماه سپتامبر منفی ۵ درصد بود. این در حالی است که 
این بانک هشــدار داد اقتصاد روسیه با افزایش شیوع ویروس کرونا در سه 
ماه چهارم، کم رمق تر خواهد شــد.بودجه فدرال روسیه در ۱۰ ماه نخست 
۲۰۲۰ - به دلیل هزینه های الزم برای مهار شیوع ویروس کرونا و ضرورت 
حمایت از اقتصاد در برابر درآمدهای پایین تر نفت و گاز - با کسری روبه رو 
شــد، این در حالی است که این کشور در مدت مشابه پارسال مازاد درآمد 
داشت.درآمدهای نفت و گاز روسیه در فاصله ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۰ نسبت 
به مدت مشابه پارسال ۳۵.۲ درصد کاهش یافت. این کاهش درآمد ناشی 
از ســقوط قیمت های نفت و تولید کمتر این کشــور به دلیل مشارکت در 
توافق کاهش تولید ائتالف ســازمان کشورهای تولیدکننده نفت )اوپک( و 
متحدانش )اوپک پالس( بود.این بانک برآورد کرد که واکسیناسیون سال 
۲۰۲۱ می تواند اقتصاد روســیه را در مسیر احیای پایدار قرار دهد، این در 

حالی است که ریسک ها کاهش خواهند یافت.

اخبار انرژی

صدها دستگاه خودروی دارای پرونده قضایی می توانست 
طبق مصوبه دولت بعد از رفع توقیف و بدون قید زمانی 
از گمرک ترخیص شــود، اما اکنون بــه دلیل ابهام در 
رای صادره از ســوی مرجع قضایــی و مصوبه مربوطه، 
با وجود رفــع توقیف نه تنها احتمــال ترخیص آنها به 
حداقل رسیده، بلکه ممکن است گمرک براساس قانون 
نســبت به اعمال مقررات متروکه اقدام کند و هیچ گاه 
دراختیار صاحبانشــان قرار نگیرد.  به گزارش ایسنا، به 
تازگــی مرکــز واردات و امور مناطــق آزاد و ویژه، طی 
بخشــنامه ای به گمرک به شرایط ترخیص خودروهای 
دارای پرونــده قضایی اشــاره و اعالم کرده اســت »در 
مواردی که از خودروهای سواری رفع توقیف شده و این 
خودرو مشمول فهرست منضم به بخشنامه مرکز مبارزه 
با جرایم سازمان یافته نیســت، با توجه به اینکه مهلت 
ترخیص سایر خودروها بر اساس مصوبه هیات وزیران به 
پایان رسیده اجرای احکام صادره و ترخیص خودروهای 
رفع توقیف شده منوط به تمدید مجدد مهلت ترخیص 

خودروهای سواری موجود و ابالغ از این دفتر است. 
» بر این اساس ترخیص خودروهایی که از سوی مرجع 
قضایی رفع توقیف می شــود، مانند ســایر خودروهای 
سواری مربوطه مشروط به تمدید مجدد مهلت ترخیص 
شــده است. اما پیش از این و با توجه به مصوبات هیات 
وزیران شــرایط برای این خودروها به نحوی تعریف شد 
که ترخیص در قید زمان مطرح نبود.این در حالی است 
که حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ خودرو طی سال های گذشته 
به گمرک و بنادر وارد شد ولی به هر دلیلی ترخیص آنها 
متوقف شد تا اینکه ســرانجام طی مذاکرات و با مصوبه 
هیــأت وزیران طــی چهار مرحلــه از دی ۱۳۹۷ تا ۲۶ 
شــهریور امسال زمان هایی در نظرگرفته شد تا صاحبان 
کاال طبق شــرایط تعریف شــده برای تعیین تکلیف و 
ترخیص خودروها اقدام کننــد و بعد از آن دیگر زمانی 
تمدید نشد.بخشــی از خودروها )حدود ۲۵۰۰ دستگاه( 
دارای پرونــده قضایی بــوده و ترخیص آنهــا منوط به 

تصمیم مرجع  قضائی شد.
در همین جریان در بهمن ماه سال قبل با مصوبه هیات 
دولت زمان ســه ماهه ای بــرای خودروهای باقی مانده 
تعیین شد که این بار در مورد خودروهای دارای پرونده 
قضایــی قید زمان مطــرح نبود. تا قبــل از این مصوبه  
حدود ۷۱۵۳ دستگاه ترخیص و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر در 

گمــرک و بنادر باقی مانده بود، ولی در پایان این مهلت 
در اردیبهشت امسال، مهرداد جمال ارونقی - معاون فنی 
گمرک ایران - طی گزارشــی با اشــاره به ترخیص های 
صــورت گرفته اعالم کرد کــه از خودروهای باقی مانده 
۲۴۷۱ دســتگاه که عمدتا دارای پرونده قضایی هستند، 
در صورت صدور رای مبنی بر برائت صاحب کاال از سوی 
مرجع رسیدگی کننده، نیاز به تمدید زمان ندارند، ولی 
برای ۱۲۴۸ خودروی دیگر که ۱۱۰۰ دســتگاه آن فاقد 
ثبت ســفارش است، باید مهلت از ســوی هیات دولت 
تمدید شــود که اگر وزارت صمت نســبت به باز کردن 
ثبت سفارش اقدام نکند این خودروها هیچ گاه ترخیص 
نخواهند شــد و عمال زمان بــرای ۱۴۸ خودرو تمدید 

می شود.
در ادامه بار دیگر زمان به مدت ســه ماه تا ۲۶ شهریور 
از سوی هیات دولت تمدید شد و این بار گزارش نهایی 
معاون فنی گمرک ایران نشــان داد که ۲۳۲۵ دستگاه 
خودروی سواری از مجموع ۵۱۰۸ دستگاه دپو شده باقی 
مانده در گمرکات )قبل از مصوبه بهمن( ترخیص قطعی 
و ۲۷۸۳ دستگاه خودرو امکان ترخیص پیدا نکردند که 
تعــدادی از خودروهای باقیمانــده دارای پروندۀ قضایی 
بودند.وی گفته بود که بدیهی اســت انجام تشــریفات 
گمرکی و ترخیــص خودروهــای دارای پرونده قضایی 

که »رأی قطعی برائت« آنها از ســوی مراجع رسیدگی 
کننده صادر می شود، مشمول قید زمانی برای ترخیص 
نبــوده و ترخیص این خودروها با رعایت ســایر مقررات 
بالمانع اســت. با این حال آنچه اخیرا طی بخشنامه ای 
به گمرکات اجرایی درباره شــرایط ترخیص خودروهای 
دارای پرونده قضایی ابالغ شــده از ضرورت تمدید زمان 
برای ترخیص خودرو های رفع توقیف شــده از ســوی 
مرجع قضایی حکایت دارد.بر اساس پیگیری های ایسنا 
درباره این بخشــنامه و رویه تازه در ترخیص خودرهای 
توقیفی، ماجرا از این قرار اســت که در بند )۳( مصوبه 
هیات دولت در بهمن ماه ۱۳۹۸، تأکید شــده است که 
»انجام تشــریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای 
پرونده قضایی که »حکم قطعی برائت« آن ها از ســوی 
مرکز رسیدگی کننده صادر می شود م، شمول قید زمانی 
برای ترخیص نبوده و با رعایت ســایر مقررات ترخیص 
آن ها بالمانع است. »بعد از پایان مهلت سه ماهه مصوبه 
بهمن ماه، وزارت صمــت در هفتم خرداد ماه طی نامه 
ای به معاون اول رئیس جمهور درخواست تمدید مجدد 
زمــان را مطرح می کند که خواســته می شــود عبارت 
»حکم قطعی« در بند)۳(، به »دســتور قضایی« تغییر 
کند، اما آنچه در نهایت در ۲۶ خردادماه توســط هیات 
وزیران بــرای تمدید زمان، مصوب شــد در بند )۲( بر 

این تاکید داشــت که در بند )۳( تصویب نامه ۲۹ بهمن 
۱۳۹۸، عبــارت »حکم قطعی برائــت« به »رای قطعی 
منع پیگیری یا برائت« اصالح می شــود.  به استناد این 
مصوبه، بعد از پایان مهلت ۲۶ شــهریورماه دیگر امکان 
ترخیص هیــچ خودرویی بدون تمدید زمان وجود ندارد 
مگر خودروهای دارای پرونــده قضایی که طبق مصوبه 
هیــات دولت در قید زمان نبودند، بنابراین گمرک ایران 
تنها در صورتی می تواند نسبت به ترخیص آنها اقدام کند 
که مرجع قضایی »رای قطعــی منع پیگیری یا برائت« 

صادر کرده باشد.
احتمال متروکه شدن از سوی گمرک 

ولــی آنچه اتفاق افتاده این اســت که از ســوی مرجع 
قضایــی اعالم شــده  »با رفع منع تعقیــب، ترخیص با 
رعایت ضوابط بالمانع خواهد بود«؛ این عبارت به نوعی با 
تاکید مصوبه مبنی بر صدور »رای قطعی منع پیگیری یا 
برائت« و بدون قید زمانی همخوانی نداشته، مبهم است 
و منجر به ترخیص نهایی خودرو از ســوی گمرک بدون 
تمدید زمان نمی شــود، به عبارتی رای صادر شده ولی 
ادامه ماجرا به ضوابط ارجاع داده شــده است.بر همین 
اســاس در بخشــنامه گمرک ایران درباره خودروهای 
توقیفــی موجود در گمرکات که توســط مراجع قضایی 
رفع توقیف می شــوند تصریح شده است؛ به گونه ای که 
ترخیص خودروهای رفع توقیف شــده منوط به تمدید 
مجدد مهلت ترخیص خودروهای ســواری موجود طبق 
مصوبه هیات وزیران و در ادامه ابالغ توسط مرکز واردات 

به گمرک ایران است.
تاکیــد مرجع قضایــی در حالی بر اقــدام گمرک ایران 
»بر اســاس مقــررات حاکم بر این ســازمان« در مورد 
خودروهای توقیفی اســت کــه در این حالت با توجه به 
اینکه به  قید زمانی اشــاره نداشته، گمرک نیز تا زمانی 
که مهلت تمدید نشــود امکان ترخیص خودروهای رفع 
توقیف شــده را ندارد.از این رو، در شــرایطی که تمدید 
زمان بعید به نظر می رسد احتمال اینکه گمرک بر اساس 
مقررات و ضوابط حاکم بر خود اقدام و این خودروها که 
رفع توقیف شده ولی مصوبه ای برای تمدید زمان ندارند 
را متروکه اعالم کند وجود دارد.این در حالی اســت که 
بعد از مهلت ۲۶ شــهریور ماه، دیگر زمانی تمدید نشد و 
مابقی خودروها که بخشــی از آن فاقد ثبت سفارش بود 

مشمول مقررات متروکه شده است.

سخنگوی ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه 
در ۵ ماهه سال جاری ۱۸۷۷ میلیارد تومان لوازم خانگی 
قاچاق کشف شــده اســت گفت:وزارت صمت و نیروی 
انتظامی باید مبارزه با قاچاق را جدی تر بگیرند.حمیدرضا 
دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 
گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: کشفیات قاچاق لوازم خانگی 
در ۵ ماهه امسال، ۱۸,۷۷۱ میلیارد ریال بوده که نسبت 
به ۵ ماهه مشابه ســال گذشته ۵۲۶ درصد رشد داشته 
اســت. علت این افزایش فشاری اســت که با هماهنگی 
ستاد مبارزه با قاچاق برای کشفیات قاچاق صورت گرفته 
اســت. اما همچنان انتظار ما از سازمان حمایت، وزارت 
صمت و نیروی انتظامی این اســت کــه با توجه به ایجاد 
ابزار تشــخیص کاالی قاچاق از غیر قاچاق لوازم خانگی 
اقدام مقتضی را انجام دهند تا بازار لوازم خانگی از وجود 
قاچاق پاکسازی شود.وی ادامه داد: زمانی امکان تشخیص 
لوازم خانگی قاچاق وجود نداشت اما امروز با وجود سامانه 
گارانتی، ســامانه تجارت و سامانه شناسایی کاال با توجه 
به اینکــه واردات ۷ قلم لوازم خانگی ممنوع شــده و با 
توجه به اینکه تمامی کاالها از مبدا تولید دارای شناســه 
هســتند و برای ۴ میلیون لوازم خانگی خارجی موجود 
در بازار کشــور کد رهگیری صادر شده است هم بازرس 
در سطح عرضه و هم مردم این امکان را دارند که بتوانند 

بررســی کنند آیا این کاال قاچاق است یا خیر.سخنگوی 
ســتاد مبارزه با قاچاق بیان داشــت: مردم می توانند از 
طریق شماره گیری کد #۷۷* یا از طریق نصب نرم افزار 
سامانه تجارت شناســه گارانتی را استعالم کنند.وی در 
پاسخ به این سوال که وظیفه برخورد با کاالی قاچاق بر 
عهده کیست، بیان داشــت: وظیفه برخورد در مرز جزو 
وظایف مرزبانی و ناجا و برخورد در ســطح عرضه وظیفه 
وزارت صمت وســازمان حمایت مصرف کنندگان است. 
امروزه ابزار تشخیص کاالی قاچاق برای مردم و بازرسان 
مهیا شــده اســت. انتقاد ما نیز به عنوان ستاد مبارزه با 
قاچاق این اســت که چرا عزیزان در سطح عرضه مبارزه 
نمی کنند؟ ستاد وظیفه سیاســت گذاری دارد که آن را 
در قالب آئین نامه و قانون انجام داده است هیچ بهانه ای 
وجود ندارد و دوســتان باید در ســطح اجرا ورود کنند.
دهقانی نیا بیان داشت: طبق هماهنگی وزیر کشور و ابالغ 
به اســتاندارها، هماهنگی برای مقابله با کاالی قاچاق به 
وجود آمد. اگر ضرورت داشــت، گشت تعزیرات نیز ورود 
پیدا می کند امــا اصل وظیفه بر عهده نیروی انتظامی در 
مرز و بازرسان سازمان حمایت در سطح عرضه است. هم 
مرز مهم است و هم سطح عرضه و هیچکدام بر یکدیگر 
اولویت ندارد. مطالبه ما این اســت که در ســطح عرضه 

مقابله جدی تری صورت گیرد.

برخی لوازم خانگی بوش تقلبی 
و بازآفرینی شده هستند

سخنگوی ســتاد مبارزه با قاچاق با اشاره به کالهبرداری 
برخی ســودجویان اظهار داشــت: یکی از مشــکالتی که 
در زمینــه لوازم خانگی وجود دارد این اســت که در حال 
حاضر در کارگاه های غیر صنفی و زیر پله ای کابینت برخی 
کاالهای دســته دوم رنگ و صاف کاری شده و بر روی آن 
آرم کاالی خارجی مانند بوش زده می شود به همین دلیل 
خواهش ما از مردم این اســت که اگر قصد خریداری دارند 
استعالم اصالت کاال را اســتعالم کنند. شاید شناسه کاال 
برروی کاال باشد اما استعالم بگوید اصالت قابل تأیید نیست. 
مردم باید دقت بیشتری کنند و اصالت آن کاال را بسنجند. 
این اقدام مانند دریافت برگه چک است که دریافت کننده 

چک قبل از دریافت باید صحت آن را چک کند.
لوازم خانگی که کدرهگیری ندارند 

یا قاچاق هستند یا جعلی
وی با اشاره به نحوه کالهبرداری برخی از فروشنده نماها، 
گفت: برای خرید لوازم خانگی باید کدرهگیری و شناسه 
گارانتی محصول را مطالبه کرد؛ ممکن اســت فروشنده 
بگوید این کاال خارجی اســت و کد ندارد؛ اینجاست که 
باید شــک کنیم اوالً ممکن اســت کاالی جعلی یعنی 
دست دوم بوده و تنها کابینت آن اصالح شده باشد. دوماً 

ممکن اســت قاچاق باشد و گارانتی به آن تعلق ن گیرد. 
لوازم خانگی دو ســال است وارداتش ممنوع شده اما اگر 
از دو سال قبل در انبارها باقیمانده باشد، معرفی شده اند 
و شناسه گرفته اند. اگر کاالیی شناسه ندارد قطعاً قاچاق 
است. تمام هماهنگی ها انجام شده و از طرف وزیر کشور 
ابالغ مجدد به استانداری ها صورت گرفته است.سخنگوی 
ســتاد مبارزه با قاچاق در پاســخ به این ســوال که چرا 
کاالهای قاچاق آتش زده نمی شوند، گفت: کاالی قاچاقی 
که کشف می شــود پرونده ای برای آن تشکیل می شود. 
این پرونده یا دســت تعزیرات می رود یا قاضی و آنها نیز 
طبق قانون حکم می دهند. اگر قانون به قاضی این اجازه 
را داده باشد که رأی به آتش زدن کاال بدهد، همین رأی 
را می دهد.دهقانــی نیا در پایان خاطر نشــان کرد: طبق 
بیانات رهبری در شرایط جنگ اقتصادی، قاچاق خنجری 
از پشت بر پیکره اقتصاد کشور است هر کسی در مبارزه 
بــا قاچاق وظایفی بر عهده دارد ما در حوزه برخی کاالها 
مانند تلفن همراه، لوازم خانگی، ســیگار و پوشــاک زیر 
ساخت های تشــخیص کاالی قاچاق را فراهم کرده ایم و 
کارهای فنی آن انجام شــده و آحاد مردم باید دست به 
دست هم بدهند وقتی برای خرید این اقالم می روند باید 
اصالت کاال را بســنجد و هر کس بــه زعم خود اثری بر 
اقتصاد کشور دارد و آن هم نخریدن کاالی قاچاق است.

ترخیص خودروهای توقیفی به بن بست خورد

احتمال متروکه شدن صدها خودرو

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم کرد

کم کاری وزارت صمت و نیروی انتظامی در برخورد با لوازم خانگی قاچاق

معــاون امور بنــدری و اقتصادی ســازمان بنادر و 
دریانوردی از وجود ۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تن کاالی 
اساسی در بنادر کشور خبر داد.به گزارش وزارت راه 
و شهرســازی، فرهاد منتصر کوهساری در بازدید از 
پروژه های توسعه ای بندر انزلی و نشست با برخی از 
اپراتورهای مجتمع بندر انزلی، با بیان اینکه افزایش 
بهره وری تجهیزات بندری در کشــور عملیاتی شد، 
گفت: ۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تن کاالی اساســی در 
بنادر وجود دارد و همکاری همه دســتگاه ها برای 
افزایش ســرعت تخلیه کاالها ضروری است.معاون 
امور بندری و اقتصادی ســازمان بنادر و دریانوردی 
افزود: در راســتای متناسب ســازی توان تجهیزات 
بندرانزلی نســبت به رشــد تخلیه و بارگیری آن، 
اقداماتی انجام شده اســت، همچنین بررسی هایی 
انجام شــده تا اپراتور مجتمع بندر انزلی تجهیزات 
جدیــد را تأمین کند تا در آینــده ارائه خدمات به 
مشتریان بیشتر شــود.وی با بیان اینکه بندر انزلی 
در ســال جاری بیش از یک میلیــون تن تخلیه و 
بارگیری داشته است، افزود: مجتمع بندری انزلی در 
هشت ماهه امسال ۵۳ درصد رشد تخلیه و بارگیری 
داشته که با توجه به اینکه اغلب کاالها در این بندر 

جز اقالم اساسی هستند، این ظرفیت و استعداد در 
انزلی وجود دارد تا تنــاژ تخلیه و بارگیری افزایش 
پیــدا کند.معاون امور بندری و اقتصادی ســازمان 
بنادر و دریانوردی با تأکیــد بر ضرورت توجه ویژه 
به ظرفیت بندرانزلی، یادآور شد: این بندر استعداد 
دارد تــا در کاالهــای کانتینری، غیــر کانتینری و 
کاالهای اساســی فعالیت کند.وی به شرایط سخت 
تحریم اشــاره و با بیان اینکه بر اســاس تصمیمات 
مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی باید بتوانیم 
از ظرفیت موجود بنادر استفاده کرده و در جاهایی 
کــه تجهیزات اضافه، مازاد و کم کارکرد وجود دارد 
به سمت بنادر سوق دهیم که نیازمند این تجهیزات 
هســتند، تصریح کرد: برای همه بنادر این مزیت ها 
دیده شده است تا بتوانیم از ظرفیت های موجود به 
منظور افزایش بهره وری تجهیزات اســتفاده کنیم.
وی با اشــاره به وضعیت کاالهای اساسی در بنادر، 
گفت: ۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تن کاالی اساســی در 
بنادر کشــور وجود دارد که بیشــترین آن در بندر 
امام )ره( با موجودی دو میلیون و ۷۰۰ هزار تن است 
و در بندر شــهید رجایی نیــز ۴۲۰ هزار تن کاالی 

اساسی وجود دارد.

جدیدتریــن آمار منتشــر شــده از ســوی وزارت 
صمت نشــان دهنده افزایش ۷۱.۲ درصدی ارزش 
ســرمایه گذاری خارجــی در بخش هــای صنعتی، 
معدنی و تجاری است.جدیدترین آمار منتشر شده 
از ســوی وزارت صنعت، معــدن و تجارت )صمت( 
نشــان می دهد که در هشــت ماهه نخست امسال 
۷۵ مورد ســرمایه گذاری خارجی با حجم سرمایه 
گذاری ۱۰۲۲ میلیون دالر در بخش صنعت، معدن 

و تجارت مصوب شده است.
بنابراین ســرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش 
صنعت، معدن و تجارت در مدت یاد شــده نسبت 
به هشت ماهه اول ســال قبل از لحاظ تعداد ۳۶.۴ 
درصد و از نظر ارزش ۷۱.۲ درصد رشد داشته است.

بر اســاس این آمار در هشــت ماهه اول سال قبل 
۵۵ طرح صنعتــی، معدنی و تجاری به ارزش ۵۹۷ 
میلیــون دالر در هیئــت ســرمایه گذاری خارجی 

مصوب شده بود.
جزئیات آمار این بخش طی هشت ماهه اول امسال 
در دسترس نیست، اما آمارهای قبلی وزارت صمت 
که وضعیــت طرح های صنعتــی، معدنی و تجاری 
مصوب در هیئت ســرمایه گذاری خارجی را تشریح 

کرده حاکی از این اســت که در هفت ماهه نخست 
امســال ۲۷ درصد از کل ســرمایه گذاری خارجی، 
در بخــش صنعت، معدن و تجارت بوده که ســهم 
بخش صنعــت ۸۴، معدن ۶.۷ و تجارت ۹.۳ درصد 

بوده است.
بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی وزارت صمت 
بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی تا پایان مهر 
ماه امســال در گروه های ساخت مواد و محصوالت 
شــیمیایی با ۲۰ طرح به ارزش ۴۴۳ میلیون دالر، 
ســاخت کک، ســاخت فلزات اساسی با چهار طرح 
به ارزش ۹۵ میلیــون دالر، فرآورده های حاصل از 
تصفیه نفت و ســوخت های هسته ای با ۱۰ طرح به 
ارزش ۸۱.۳ میلیــون دالر و ســاخت محصوالت از 
الســتیک و پالســتیک با چهار طرح به ارزش ۵۸ 

میلیون دالر بوده است.
چهــار کشــور اول از لحاظ ارزش ســرمایه گذاری 
خارجی مصوب نیز کشورهای آلمان با ۳۴۳، چین 
بــا ۳۲۲، ترکیــه ۹۸.۷ و هند بــا ۶۸ میلیون دالر 
هستند. بیشترین تعداد سرمایه گذاری ها نیز توسط 
کشور افغانستان با ۲۲ مورد،  ترکیه با هشت مورد و 
چین و هند هر کدام با هفت مورد انجام شده است.

افزایش بیش از ۷۱ درصدی سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت 3میلیون و ۸۱۰ هزار تن کاالی اساسی در بنادر کشور 


