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بورس

شــاخص کل بازار بورس روزگذشــته با ۳۶ هزار و ۵۵۳ واحد کاهش در 
جایگاه یک میلیون و ۳۹۱ هزار واحدی قرار گرفت.به گزارش روز سه شــنبه 
ایرنا، در معامالت روزگذشته بیش از ۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش ۵۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال داد و ستد شد.همچنین 
شاخص کل )هم وزن( با ۱۱  هزار و ۸۹ واحد کاهش به ۴۲۱ هزار و ۵۲۰ واحد 
و شــاخص قیمت )هم وزن( با ۶ هــزار و ۹۹۷ واحد افت به ۲۶۵ هزار و ۹۷۹ 
واحد رسید.شاخص بازار اول ۳۲ هزار و ۲۰ واحد و شاخص بازار دوم ۵۷ هزار 

و ۳۳۰ واحد کاهش داشتند.
در مقابل پارس فوالد ســبزوار )فســبزوار( با ۱۷۵ واحد، آریان کیمیا تک 
)کیمیاتک( با ۶۳ واحد، تامین سرمایه امین )امین( با ۴۱ واحد، توسعه معادن 
و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( با ۲۹ واحد و ســپنتا )فپنتا( با ۲۵ واحد 
تاثیر مثبت بر شــاخص بورس همراه شدند.عالوه بر این در بین همه نمادها، 
فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با ۲ هزار و ۴۷۹ واحد، شــرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شســتا( با یک هــزار و ۸۷۲ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر 
)کگل( با یک هزار و ۷۴۱ واحد، معدنی و صنعتی چارملو )کچاد( با یک هزار و 
۷۲۶ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با یک هزار و ۶۹۲ واحد، گســترش 

نفت و گاز پارسیان )پارسان( با یک هزار و ۲۴۹ واحد و صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس )فارس( با یک هزار و ۷۱ واحد تاثیر منفی بر شــاخص بورس داشتند.
برپایه این گزارش، روز ســه شنبه نماد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شســتا(، پارس فوالد سبزوار )فسبزوار(، آریان کیمیا تک )کیمیاتک(، پارس 
الکتریک )لپارس(، ایران خودرو )خودرو(، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( و سپید 

ماکیان )سپید( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.
گروه خودرو هم در معامالت دیروز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد 
و در این گروه یک  میلیارد و ۶۱۶ میلیون برگه سهم به ارزش پنج هزار و ۶۸۹ 
میلیارد ریال داد و ســتد شد.روزگذشته شاخص فرابورس بیش از ۴۴۲ واحد 
کاهش داشــت و بر روی کانال ۲۰ هزار و ۷۲۳ واحد ثابت ماند.همچنین در 
این بازار چهار میلیارد و ۳۵۶ میلیون برگه ســهم به ارزش ۱۸۳ هزار و ۱۳۰ 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
دیــروز نماد مجتمع جهــان فوالد ســیرجان )فجهان(، فرابــورس ایران 
)فرابورس(، ســرمایه گذاری مالی سپهر صادرات )وسپهر(، تولید برق عسلویه 
مپنــا )بمپنا(، بیمه اتکایی ایرانیان )اتکای(، ریــل پرداز نوآفرین )حآفرین( و 
صنایع پتروشــیمی تخت جمشید )شــجم( تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس 

داشــتند.همچنین پلیمر آریا ساسول )آریا(، پتروشــیمی زاگرس )زاگرس(، 
ســنگ آهن گهرزمین )کگهر(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، بیمه پاسارگاد 
)بپاس(، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، پتروشیمی مارون )مارون( و 

پتروشیمی تندگویان )شگویا( با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.

شاخص بورس منفی شد

دیافت مالیات از خانه های خالی 
در دی ماه

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تشخیص خالی بودن واحدهای مسکونی 
را با وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت: دی ماه امسال اولین سری برگه 
تشــخیص مالیاتی برای مالکان این خانه ها ارســال می شود.به گزارش خانه 
ملت، امیدعلی پارســا رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به 
برخی انتقــادات در خصوص عدم اجرای قانون مالیــات بر خانه های خالی 
توسط این سازمان، گفت: تشخیص خانه های خالی برای اخذ مالیات با وزارت 
راه و شهرســازی است و آنها این اطالعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی 
کشــور قرار می دهند تا مالیات الزم دریافت شود.وی ادامه داد: طبق قانون 
مالیات بر خانه های خالی باید ۱۲۰ روز یا ۴ ماه یک خانه خالی مانده باشد، 
بنابراین خانه هایی که از ابتدای ســال جاری تا مرداد ماه خالی مانده باشد، 
مشــمول این قانون می شــوند و اطالعات آنها را وزارت راه و شهرسازی در 
اختیار ســازمان امور مالیاتی قرار می دهد و ما در دی ماه امسال اولین سری 
برگه تشــخیص مالیاتی را برای مالکان خانه های خالی ارسال خواهیم کرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشــور تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی در 
انتظار اطالعات الزم در خصــوص اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی از 

سوی وزارت راه و شهرسازی است.

رکود ۷۰ درصدی در بازار لوازم التحریر
رئیس اتحادیه فروشــندگان نوشــت افزار و لوازم مهندسی از رکود ۷۰ 
تا ۸۰ درصدی طی دو ســال گذشــته در صنف نوشت افزار و افزایش ۲۰ تا 
۳۰ درصدی قیمت انواع لوازم التحریر نســبت به سال قبل خبر داد. موسی 
فرزانیان در گفت وگو با ایســنا، گفت: به دلیــل تعطیلی حضور فیزیکی در 
مدارس، دانشگاه ها و آموزشــگاهها این صنف رکود سنگینی را تجربه کرده 
و فعال هم چون قرار بر بازگشــایی در مهرماه نیســت، در واحدهای صنفی 
خبری از رونق نیســت و رکود همچنان حاکم است.به گفته وی جنبه دیگر 
این رکود، آســیب به تولید کنندگان است، به طوری که محصوالت آنها انبار 
و شــیفت کاری آنها کمتر شده و در مواردی مجبور به تعدیل نیرو شده اند.

رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار با اشاره به تغییر شغل در این صنف، 
تصریح کرد: احتماالً اگر تا پایان ســال مدارس و دانشگاه بازگشایی نشوند، 

ریزش خیلی بیشتر می شود.  

قیمت سکه به ١١ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید روزگذشــته در بازار 
آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. به گزارش خبرنگار مهر، 
قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان بود. قیمت هر قطعه نیم سکه ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه 
۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
بود .قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ۱۷۶۶ دالر و ۳ سنت و هر 
گــرم طالی ۱۸ عیار در بازار تهران یــک میلیون و ۱۴۰ هزار و ۳۹۸ تومان 
اســت . به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر دالر آمریکا )اسکناس( دیروز در 
صرافی های بانکی به ۲۶ هزار و ۵۳۱ تومان رســید. روزگذشته صرافی ها هر 
دالر را ۲۶ هــزار و ۵ تومان خریداری می کردند.قیمت خرید هر یورو نیز در 
صرافی هــای بانکی ۳۱ هزار و ۶۳ تومان و قیمت فروش آن ۳۱ هزار و ۶۹۰ 

تومان بود.

عملکـرد بخـش خصوصی در نیشـکر هفت تپه
ادامه از صفحه 1

 همچنین اقدام به خرید ۱۰۰ هکتار گلخانه شــده که به صورت چهار فاز 
در حال اجراست؛ عملیات اجرایی شــهرک های واقع در پادگان ۲۵ کربال به 
عنوان طرح توســعه شرکت شامل شهرک گردشــگری، شهرک دام، شهرک 
صنعتی و گیاهان دارویی آغاز شده است. در عین حال منطقه ویژه اقتصادی 
برای صادرات محصوالت صیفی و ترانزیت شــکر به اوراسیا، کشورهای عراق، 
روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس توسط واحد بازرگانی خارجی مجموعه 

اجرا شده است.
در بخش صنعت کشــاورزی چه اقداماتی انجام گرفته یا در حال 

انجام است؟
نکته مهم اینجاست که بخش کشاورزی اهمیت ویژه ای دارد و باید به طور 
دائم زیرنظر باشد. به همین دلیل اقداماتی در این بخش انجام شد که از جمله 
آنها می توان به  احیای زمین های کشاورزی، توسعه و بازسازی اراضی نیشکر و 
غیرنیشکری؛ ایجاد شبکه آبیاری تحت فشار به مساحت هزار هکتار و توسعه 
آن به ۲هزار هکتار در اراضی بایر؛ بازسازی کانال های آبرسانی به مزارع نیشکر؛ 
توســعه باغات در مساحتی به وسعت ۷۰۰ هکتار؛  واردات انواع نهال انگور از 
ایتالیا؛ افزایش میزان تولید در ســال ۱۳۹۸ بــه میزان تقریبی ۵۰هزار تن با 
عملکــرد تقریبی ۷۰ تن در هکتار؛ اصــالح اراضی و پایان عملیات راتونینگ 
در مرداد ماه ۹۹؛ تهیه زمین و آماده سازی اراضی برای کشت نیشکر در سال 
جدید زراعی ۹۹-۹۸؛ کشــت ۲۶۵۰ هکتار نیشکر و رساندن سطح زیرکشت 
به ۹هزار هکتار؛ کشت هزار هکتار چغندرقند؛ کشت ۷۰۰ هکتار ُکلزا؛ احداث 
مجتمع گلخانه ای ۱۰۰ هکتاری؛ احداث هزار هکتار تاکســتان امید و تکمیل 
فازهای ۱و۲و۳ آن و آغاز عملیات اجرایی فاز ۴ تاکستان به وسعت ۲۰۰ هکتار؛ 
خریــد یک میلیون اصله نهال اکالیپتوس برای مصــرف کارخانه  MDF   و 

همچنین ایجاد طرح آبیاری قطره ای به میزان ۲۵۰ هکتار اشاره کرد.
آیا انجام اقدامات زیربنایی خاصی هم در این دوره مورد توجه قرار 

گرفت؟
انجام برخی امور اگر چه ربطی به تولید ندارد، اما در ایجاد روحیه و رفاه برای 
کارکنان نقش موثری دارد. از اینرو این مساله مهم در دستور کار مدیریت این 
مجموعه قرار گرفت و اقدامات موثری انجام شد که عمده آنها شامل مواردی از 
قبیل بهسازی جاده ها، کانال ها، اماکن و انبارها؛ آبرسانی به روستاهای اطراف 
منطقه؛  بازســازی کلیه مدارس موجود در هفت تپه ؛ توسعه فضاهای ورزشی 
و تکمیل باشگاه فرهنگی ورزشی شهدای هفت تپه و نیز بازسازی و راه اندازی 

استخر، باشگاه پرورش اندام و سالن سینمای هفت تپه بود.
با این اوصاف طبق اظهارات شما توفیقات و دستاوردهای زیادی در 
این مدت به دست آمده که ممکن است عموم جامعه و بسیاری از افراد 
و مســئوالن، اطالعات و آگاهی کافی نسبت به این اقدامات نداشته 
باشند. حال به نظر شما اگر هفت تپه مجددا به بخش دولتی بازگردانده 

شود، چه آینده ای در انتظار این شرکت خواهد بود؟
در این راستا آگاهی سازی دو قشر بیش از همه الزم است. قشر اول آنهایی 
هســتند که به طور دائم چوب الی چرخ تولید می گذارند و اصرار بر واگذاری 
به بخش دولتی دارند و قشــر دوم، کارگرانی هستند که مخارج زندگی خود 
را از کار شــرافتمندانه در نیشکر هفت تپه تامین می کنند. هم اکنون شرکت 
در آرامش قرار دارد، به طوری که حقوق کارکنان به موقع پرداخت می شــود، 
طرح های توســعه در جریان اســت و حرکت به ســوی رکوردهای جدید با 
سرعت انجام می شود. اما پیش بینی می کنم اگر بخش خصوصی کنار برود، بار 
دیگر حقوق های عقب افتاده ۷ ماهه بازمی گردد، دســتگاه ها و ادارات مختلف 
ســهم خواهی می کنند که این مســاله خود هزینه های جانبی بسیاری را به 
شــرکت تحمیل می کند، اورهال کارخانه همچون ماه های گذشته به تعویق 
خواهد افتاد، کشت به موقع انجام نخواهد شد یا کیفیت الزم را نخواهد داشت، 
کارخانه های جانبی همچون گذشــته تعطیل می شوند، در عین حال تامین 
ادوات کشــاورزی که اکنون بدون وقفه صورت می گیرد، به چالش کشــیده 
خواهد شــد و در یک کالم، شرکت کشــت و صنعت نیشکر هفت تپه برای 
ســال ها روی فاز زیان دهی قرار خواهــد گرفت. ضمن اینکه دولت باید توجه 
کند، در شــرایطی که تنها یک بار خصوصی ســازی صورت گرفته و با بخش 
خصوصی این گونه رفتار شــده، اگر در آینده مجددا بخواهد این شرکت را به 
بخش خصوصی واگذار کند، دیگر کسی تن به مدیریت خصوصی بر کشت و 
صنعت نیشکر هفت تپه نخواهد داد، زیرا تجربه ای تلخ برای این شرکت باقی 
مانده است و هر مجموعه ای که بخواهد در آینده مدیریت هفت تپه را به دست 

بگیرد، به عملکرد دولت با بخش خصوصی قبلی توجه می کند.
در این صورت مشاهده خواهد کرد که وقتی یک مدیر بخش خصوصی که 
۷ ماه حقوق معوقه را پرداخت و پرداخت را به روز کرده، صنایع جانبی ایجاد 
کرده، بحران ها را مدیریت کرده و هر گونه تعامل با کارگران در ســخت ترین 
شرایط را داشته، این گونه مورد بی مهری قرار گرفته، پس دیگر انگیزه ای برای 
مدیریت بر این شرکت نخواهد داشت. در نهایت سابقه قدرنشناسی بر پیشانی 

هفت تپه زده خواهد شد.

اخبار کوتاه

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی 
فعالیت های قماربازی را به صورت هوشمند رصد می کند و 
تا کنون تخلف در حــوزه کارت به کارت ۶۰ درصد کاهش 
یافته اســت.به گزارش ایرنا، »مهرداد محرمیان« در نشست 
خبری با موضوع اقدام های بانک مرکزی برای مقابله با قمار 
در محل بانک مرکزی اظهارداشت: اقدام های بانک مرکزی 

در این موضوع بر سه پایه استوار است. 
وی افزود: نخستین استراتژی ما نظارت هوشمند است و 
قماربازان و فعاالن در این بخش باید بدانند که فعالیت های 
آنها رصد می شود و چنانچه فعالیت آنها جزیی باشد پیامک 
هشــدار دریافت می کنند و چنانچه به قمار اعتیاد داشــته 
باشــند و فعالیت مداوم داشته باشــند پیامک های اخطار 

دریافت می کنند.
معاون فناوری نوین بانک مرکزی تاکید کرد: براســاس 
آخرین آمــار افرادی کــه فعالیت مداومی در شــبکه های 
شــرط بندی داشــتند و پیامک اخطار دریافت کردند ۷۵ 
درصد از این افراد پــس از دریافت پیامک و اطالع از رصد 
آنها توسط بانک مرکزی دیگر در این زمینه فعالیت نکردند.
وی اســتراتژی دوم بانک مرکزی در برخورد با قماربازی را 
مشارکت دانست و گفت: زیست بوم قمار به صورت الیه الیه 
و مشارکت افراد انجام می شود و براین اساس تصمیم گرفتیم 
ما نیز با نهادهای مختلف برای مقابله با این موضوع مشارکت 
کنیم و بنابراین مثلث دادستانی، بانک مرکزی و پلیس فتا 

با هم همکاری کنیم.
محرمیان اظهارداشــت: اقدام آگاهی رسانی، تشویقی و 
تنبیهی استراتژی سوم بانک مرکزی برای مقابله با قماربازی 
اســت و در ســال ۹۸ وقتی با درگاه های اینترنتی متخلف 
را جریمــه کردیم ظــرف مدت کوتاهی ایــن فعالیت های 
غیرقانونی متوقف شــد .وی افزود: بسیاری از فعالیت های 
قماربــازی با روش کارت بــه کارت انجام می شــود که با 
برخوردهای انجام شده از آبان سال ۹۸ براساس آمار موجود 

۶۰  درصد فعالیت ها کاهش یافته است.معاون فناوری  نوین 
بانک مرکزی درباره برخــورد با متخلفان گفت: در موضوع 
برخــورد با قماربازهــا، در چهار الیه همکاری دادســتانی، 
پیامک هشدار به متخلفانی که به دفعات کم وارد سایت های 
شرط بندی می شوند ارسال می شود و چنانچه افراد به دفعات 
وارد این سایت ها شوند پیامک اخطار برایشان ارسال می شود 
و چنانچه توجهی نکنند پرونده قضایی برای آنها تشــکیل 

می شود و حساب  آنها مسدود می شود. 
وی در هشــدار به افرادی که کارت هــای بانکی خود را 
اجاره می دهند، گفت: این افراد توســط بانک مرکزی رصد 

و شناســایی می شــوند و با آنها برخورد جدی می شود و با 
تصویب قانون جدید در مجلس شورای اسالمی حکم قضایی 
با فاصله کمی اجرایی می شــود و برخوردها تشدید می شود. 
محرمیان ادامه داد: شناسایی سرشاخه ها اقدام دیگری است 
که در بانک مرکزی در حال انجام است و پرونده های کالنی 

نیز در این خصوص تشکیل شده است. 
قطع ۴۵۰۰ دستگاه پوز خارج شده از کشور 

وی در رابطــه با وضعیت دســتگاه های پوز )کارتخوان( 
خارج شــده از کشور گفت: از آبان ســال ۱۳۹۸ شناسایی 
دســتگاه های کارتخاوان خارج شده از کشور شروع شد که 

برابر آمار تعداد آنها هشــت هزار و ۵۰۰ دستگاه بود که تا 
کنون چهار هزار و ۵۰۰ دســتگاه قطع شــده است.معاون 
فناوری هــای نوین بانــک مرکزی ادامــه داد: چنانچه این 
دستگاه ها در شرکتی از خارج از کشور بدون استفاده باشد 
امکان شناسایی آنها نیست اما به محض انجام تراکنش این 

دستگاه ها شناسایی و قطع می شوند. 
وی تاکید کرد: چنانچه افراد دستگاه های پوز خود را به 
متقاضیان در خارج از کشــور اجاره دهند در لیســت سیاه 
شاپرک قرار می گیرند و دیگر دستگاه های فعال آنها نیز قطع 
می شــود و با افرادی که این دســتگاه ها را اجاره کنند نیز 
برخورد و جریمه می شــوند. محرمیان با اشاره به اینکه راه 
مبارزه با فســاد در کشور اســتفاده از ابزار هوش مصنوعی 
است گفت: در بخشنامه  بانک مرکزی به بانک ها برای مقابله 
با سایت های قماربازی مقرر شــد هر فرد در طول روز ۲۰ 
تراکش بانکی با کارت ملی خــود انجام دهد و این رقم در 
طول ماه باید ۸۰ تراکنش باشــد که با اجرای این بخشنامه 
توسط بانک ها امیدواریم بسیاری از تخلفات در بخش کارت 

به کارت برطرف شود.
شناسایی حدود ۲۰ هزار کارت بانکی فعال در حوزه قمار
رئیــس کمیتــه اقتصــاد دیجیتــال مجلس شــورای 
اســالمی گفت که با پیگیری این کمیسیون، بانک مرکزی 
حــدود ۲۰ هــزار کارت بانکــی فعــال کــه از طریق آن 
تراکنش های شــبکه قمار صورت می گرفت را شناســایی 
کرده اســت.به گزارش ایسنا، مجتبی توانگر نماینده تهران 
در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشــت: »در حال حاضر 
دســت اندرکاران سایت های  قمار  و  شرط بندی  به جای پوز، 
عمدتا تراکنش های مالی را به صورت کارت به کارت انجام 
می دهند.با پیگیری کمیته اقتصاد دیجیتال  مجلس ، بانک  
مرکزی حدود ۲۰ هــزار کارت بانکی فعال که تراکنش های 
شبکه قمار به وسیله آنها صورت می گیرد را شناسایی کرده 

است.«

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان 
پوشاک از آغاز طرح مقابله با قاچاق پوشاک در سطح عرضه 
در هفت اســتان تهران، آذربایجان شــرقی، اصفهان، البرز، 
خراسان رضوی، فارس و مازندران از روز سه شنبه خبر داد.
مجید افتخاری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز در ســال ۱۳۹۷ قــول داده بود با قاچاق 
محرز برخورد کند و در نامه به مراکز تجاری هم وعده برخورد 
با محرزها را داده بود. اما به گفته وی در لیســت ستاد از از 
برندهای محرز قاچاق شائبه وجود داشت، به طوری که یک 
برند ایرانی در آن درج شده بود و یک یا چند برند متخلف هم 
ذکر نشده بود. در نهایت قرار شد ستاد لیست را به روز کند. 
مسئله دیگر این بود که گفته می شد بازیگران اصلی صحنه 
واردات در لیســت ستاد نیستند.عضو هیئت مدیره اتحادیه 
تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک درباره طرح جدید ستاد 
برای مقابله با قاچاق پوشاک گفت: ستاد قبال اعالم کرده بود 
تا پایان تیرماه باید برندهای محرز قاچاق جمع آوری شوند، 
اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران معتقد است 

که برخوردها با فروشندگان کاالی قاچاق در سال جاری به 
صورت جدی انجام نشده و شاهد آن هستیم که عده ای بدون 
ثبت برند، کسب نمایندگی و مجوز واردات؛ دوباره شروع به 
فروش پوشــاک وارداتی کرده اند. د از دو ماه هنوز این اتفاق 
نیفتاده است. اما وعده جدید ستاد این است که از ۳۰ شهریور 
فاز جدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز شــروع خواهد شــد. در 
این طرح ســه گام اصلی طی شش ماه برای فروش آنالین و 
آفالین مشخص شده است.به گفته وی در گام اول با پوشاک، 
کیف و کفش برندهای خارجی فاقد شناســه، در گام دوم با 
پوشاکی که شناسنامه منطبق ندارند و در گام سوم با پوشاک 
خارجی قاچاق غیر محرز، یعنی با موجودی نامنطبق برخورد 
می شود.  این مقام صنفی درباره روند برخورد با کاالی قاچاق 
نیز گفت: طرح جدید طرح جامعی اســت که در آن تعداد 
برخــورد در هفته، هماهنگ کننده ناظر و غیره مشــخص 
شده اســت. در فضای مجازی نیز همین سیستم متناسب 
با آن فضا اجرا می شــود.  افتخاری با بیــان اینکه عده ای با 
وجود گذشت بیش از چهار سال از ممنوعیت واردات، هنوز 

می گویند کاالی خود را چهار سال قبل وارد کردند که ادعای 
غریبی است، تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
این افراد خواسته لیست موجودی کاالها در انبار و فروشگاه ها 
و گزارش فروش هفتگی خود را اعالم کنند انطباق داده شود. 
از طرف دیگر شناســه کاال به تنهایی بدون صندوق مکانیزه 
جوابگوی برخورد با قاچاق نیست. بنابراین مقرر شده شناسه 
کاال با جدیت بیشــتری تکمیل و این طرح مقدمه ای شود 
برای نظارت جدی و اجرای طرح مکانیزه که قرار اســت در 
آینده اجرا شود.  وی با بیان اینکه با توجه به راههای فراری 
که وجود دارد، شناســه کاال به تنهایی تاثیری ندارد، اظهار 
کرد: بنابراین اول باید نظارت در سطح عرضه و بعد صندوق 
مکانیزه وجود داشته باشد. اگر شناسه کاال به صندوق مکانیزه 
متصل و واردات کنترل شود شرایط قابل کنترل است. برای 
مثال واردکنندگان می توانند همان شناسه قبلی را از کاالهای 
قبلی جدا و به کاالهای جدیدی که وارد می کنند درج کنند. 
همچنین با اتصال شناسه به صندوق مکانیزه وضعیت فروش 
و موجودی مشــخص و قابل کنترل اســت. اما به طور کلی 

شناســه گام اول اســت و در مرحله بعد برخورد در سطح 
عرضه و رهگیری کاال در مراحل قبل است.افتخاری با بیان 
اینکه به دلیل گران تمام شــدن کاالی داخلی بستر قاچاق 
فراهم اســت، گفت: اگر برخورد جدی نشــود قاچاق سطح 
بازار را فرا می گیرد. البته این طرح برخورد با برندهای قاچاق 
اســت نه کل قاچاق.به گزارش ایسنا،  از ابتدای دی ماه سال 
۱۳۹۷، نیز قرار بود که ســتاد با تمام فروشندگان برندهای 
بدون مجوز رسمی پوشــاک، برخورد کند که این طرح بعد 
از مدتی متوقف شــد. به طوری که تابســتان سال ۱۳۹۸، 
اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشاک ایران اعالم کرد 
که برخوردها با فروشندگان کاالی قاچاق در سال جاری به 
صورت جدی انجام نشــده و عده ای بدون ثبت برند، کسب 
نمایندگی و مجوز واردات؛ دوباره شــروع به فروش پوشاک 
وارداتی کرده اند.گفتنی اســت که براساس آیین نامه اجرایی 
ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کاال که مصوبه هیات وزیران 
است، درج شناسه کاال برای تمام کاالهای موجود در بازارها 

و انبارهای کشور الزامی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با 
بیان اینکه بر اساس آمار اعالم شده یارانه انرژی پرداختی از 
سوی دولت هر سال ۶۳ میلیارد دالر است، خاطرنشان کرد: 
این آمار نشــان می دهد ساالنه به هر نفر ۱۹ میلیون تومان 

یارانه تعلق گرفته است.
به گزارش ایرنا، مســعود خوانســاری روز سه شنبه در 
بیست و ششمین نشســت هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران، اظهار داشــت: سال گذشــته اقتصاد ایران اندکی از 
رکود خارج شد و شاهد رشد اقتصادی ۱.۲ درصدی بودیم و 
بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در فصل 
اول امسال اقتصاد رشد ۶.۲ تا ۷.۴ درصدی را تجربه کرد که 

ادامه این روند موجب بهبود اوضاع می شود. 
رئیــس اتــاق بازرگانی تهــران می گوید اصــالح نظام 
پرداخت یارانــه و در اولویت قرار دادن مهــار تورم باید به 

عنوان اولویت های دولت در دســتور کار قرار گیرد. مسعود 
خوانساری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
اظهار کرد: یکی از اصلی ترین مســائلی که جامعه و اقتصاد 
ایران در ماه های گذشته با آن درگیر بوده و هستند موضوع 
شیوع ویروس کروناست. خوشبختانه در هفته های گذشته 
روند واردات و تزریق واکســن ســرعت گرفته اما ای کاش 
برخی تصمیم ها زودتر گرفته می شــد تا شــاهد درگذشت 

تعدادی زیادی از هموطنان نبودیم.
وی با بیان اینکه با ســرعت گرفتن واکسیناسیون تعداد 
زیادی از شــهرهای کشــور از وضعیت قرمز خارج شده اند، 
بیان کرد: امیدواریم با تداوم این روند، ریسک ابتال به کرونا 
کاهش یابد و اقتصاد ایران نیز مانند بسیاری از دیگر کشورها 
از اثرات کرونا خالص شــود.رئیس اتــاق بازرگانی تهران با 
اشــاره به روند جهانی اقتصاد پس از واکسیناسیون توضیح 

داد: براوردهای سازمان ملل نشان می دهد که در فصل اول 
سال ۲۰۲۱، رشد صنعتی ۱۲ درصد و در فصل دوم بیش از 
۱۸ درصد بوده است. در ایران نیز تولیدات صنعتی به ترتیب 
رشــد ۸.۴ و ۶.۱ درصد داشــته اند. وی با بیان اینکه رشد 
نقدینگی همچنان صعودی است، تصریح کرد: در مردادماه 
رشد نقدینگی به سه هزار هزار و ۹۲۱ میلیارد تومان رسید 
که علت اصلی آن کسری بودجه است.خوانساری همچنین 
با بیان اینکه بر اساس آمار اعالم شده یارانه انرژی پرداختی 
از سوی دولت هر ســال ۶۳ میلیارد دالر است، خاطرنشان 
کرد: این آمار نشــان می دهد ساالنه به هر نفر ۱۹ میلیون 
تومان تعلق گرفته که در صورت هدفمند پرداخت این رقم، 
موجب جلوگیری از آســیب به اقشار آسیب پذیر و حرکت 

در اقتصاد می شد.
وی با بیان اینکه دهک های باالی درآمدی بیشترین نفع 

را از یارانه هــا می برند، گفت: دهک هــای پایین درآمدی از 
یارانه بنزین ۱.۶ درصد بهره می برند در حالی که دهک های 
باالی درآمدی ۲۴.۸ درصد اســتفاده می کنند.رئیس اتاق 
بازرگانی تهران گفت: اثرات این روند نه تنها منجر به افزایش 
روز افزون اختالف طبقاتی می شود و آثاری در رفاه اجتماعی 
ندارد بلکه تغییر در قیمت ها را ایجاد می کند که در صورت 
آزاد نشدن قیمت ها زمینه های قاچاق محصوالت تولیدی به 

خارج از کشور فراهم خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: همچنان شــاهد 
حضور ارز ترجیحی در اقتصاد ایران هســتیم اما امیدواریم 
دولت هر چه سریع تر نســبت به یکنواخت کردن ارز اقدام 
کند.وی افزود: دولــت دو موضوع هدفمند کردن یارانه ها و 
حذف ارزهای چند نرخی را در دستور کار قرار دهد و وزرای 

اقتصادی دولت کاهش تورم باشند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی خبر داد

کاهش ۶۰ درصدی تخلفات قماربازی در حوزه کارت به کارت

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک خبر داد

جمع آوری پوشاک قاچاق در ۷ استان از روز سه شنبه

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مطرح کرد

سرانه ١۹میلیون تومانی یارانه هر ایرانی در سال

تجارت خارجی جمهوری اسالمی ایران با کشورهای 
عضو اتحادیه اقتصادی اوراســیا در ۵ ماهه سال جاری 
از یک میلیارد و ۹۵۷ میلیون دالر گذشــت.به گزارش 
روابط عمومی گمرک جمهوری اسالمی ایران به نقل از 
مهندس حســین کاخکی مدیرکل دفتر همکاری های 
بین الملل گمرک در ۵ ماهه ســال جــاری صادرات 
کشورمان به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
بالغ بر ۴۲۰ میلیون و ۸۲۳ هزار دالر شده که در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته ۳۷ درصد رشد داشته است 
که از کشــورهای مذکور به ترتیب فدراسیون روسیه با 
۲۲۲ میلیون و ۷۴۳ هزار دالر؛  ارمنستان با ۹۹ میلیون 
و ۶۸۳ هزار دالر؛ قزاقســتان با ۶۳ میلیون و ۶۷۷ هزار 
دالر , قرقیزســتان با ۲۶ میلیــون  و ۹۸۱ هزار دالر و 
بالروس با ۷ میلیون و ۷۳۸ هزار دالر اولین تا پنجمین 
کشورهای مقصد کاالهای صادراتی کشورمان شده اند.
در همین مدت واردات کشــورمان از کشورهای عضو 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا به یک میلیارد و ۵۳۶ میلیون 
و ۶۵۹ هزار دالر رســیده که در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته ۵۹ درصد رشد داشته است که کشورهای 
عضو اتحادیه اقتصادی اوراســیا به ترتیب  فدراسیون 
روســیه با مبلغ یک میلیــارد و ۳۲۷ میلیون و ۶۴۶ 
هزار دالر؛ قزاقســتان با ۱۹۵ میلیون و ۵۸۴ هزار دالر؛ 
بالروس با ۹ میلیون و ۶۱۶ هزار دالر؛ ارمنســتان با ۳ 
میلیون و ۵۴۲ هزار دالر و قرقیزستان با ۲۶۹ هزار دالر، 
اولین تا پنجمین مبدا کاالهای وارداتی کشورمان بوده 
اند.مدیرکل دفتر همکاری های بین الملل گمرک ایران 
افزود: بدین ترتیب حجم تجارت خارجی کشــورمان 
)صادرات و واردات ( با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی 
اوراســیا در ۵ ماهه سال جاری به یک میلیارد و ۹۵۷ 
میلیون و ۴۸۲ هزار دالر رسید که در مجموع به لحاظ 
ارزش ۹۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 

داشته است.

در جریان تعیین تکلیف ۶۰۰۰ کامیون دپو شــده، 
گمرک ایران دســتور توقف متروکه این کامیون ها به 
مدت یک ماه تا زمان تعیین تکلیف را صادر کرده است.
به گزارش ایســنا، بالتکلیفی کامیون های وارداتی که 
براســاس مصوبه دولت و ابالغیه وزیر راه  و شهرسازی 
از سال ۱۳۹۸ وارد گمرک شده بود، آنقدر طول کشید 
تا این که طی هفته گذشــته معاونان دادســتان تهران 
بازدیدی از گمرک تهران داشته و از نزدیک در جریان 
ایــن موضوع قرار گرفتند، به دنبال آن ۱۵ دســتور از 
سوی دادســتانی برای تعیین وضعیت این کامیون ها 
حداکثر در یک ماه بعد از ابالغ برای دستگاه های ذیربط 
صادر شــد.اما گزارشــی که  گمرک ایران در این باره 
اعالم کرده بود نشــان می داد که در حال حاضر حدود 
۶۰۰۰ دستگاه کامیون در گمرکات کشور رسوب کرده 
که ظاهرا بالغ بر ۷۰ درصد آن هنوز اظهار هم نشــده 
است، در عین حال با توجه به گذر زمان بخشی از این 

کامیون ها مشــمول اعمال مقررات متروکه شده بودند 
و یا در آســتانه متروکه قرار داشتند.براین اساس بعد 
از این که طبق دستور دادستانی مهلت یک ماهه برای 
تعیین تکلیف این کامیون ها مشــخص و دستگاه های 
مربوطه موظف به انجام تکالیف ابالغی شــدند گمرک 
ایران نیز طی اعالمی به گمرکات کشور اعمال مقررات 
متروکه را به تاخیر انداخته است.به هر حال با توجه به 
این کــه بیش از یک ســال از ورود بخش زیادی از این 
کامیون ها به گمرک می گذرد، این ســازمان طبق ماده 
۲۴ قانون امور گمرکی می تواند نسبت به اعالم متروکه 
اقدام کند، این در حالی اســت که طبق قانون، گمرک 
بعد از سه ماه از ورود کاال نسبت به تعیین تکلیف کاال 
ورود خواهد کرد کــه این زمان حداکثر تا دو ماه قابل 
تمدید خواهد بود و بعد از آن می تواند نسبت به اعمال 
مقــررات متروکه اقدام و برای تعیین تکلیف در اختیار 

سازمان اموال تملیکی قرار خواهد داد.

دستور جدید درباره کامیون های وارداتی متروکهتجارت ایران با اوراسیا به حدود دو میلیارد دالر رسید


