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واریز یارانه نقدی قطع میشود

گروه اقتصادی :اخبــار جدیدی مبنی بر
تغییر قیمت یارانه نقدی یا جایگزینی کاالبرگ
بجای یارانه نقدی منتشر شد .هنوز برای تغییر
یارانه نقدی تصمیم گیری نشــده است .وزیر
اقتصاد گفت :تا تیرمــاه خبری از تغییر یارانه
نقدی وجود ندارد.تیرماه به حساب سرپرستان
خانوار وایرز شد اما هنوز قابل برداشت نیست.
مشخص نیست چه زمانی مشکل یارانه نقدی
حل خواهد شد.

تجارت خارجی  25/5میلیارد دالری ایران در بهار

کاال برگ
جایگزین یارانه نقدی خواهد شد!

به گــزارش برنا به نقل از تجارت نیوز ،وزیر
کشــور گفت رعایت ســقف افزایش اجاره بها
بــرای بنگاههای معامالت ملکی الزامیاســت
و با مشــاوران امالک که این ســقف را رعایت
نکنند برخورد میشود .همچنین صدا و سیما
نوشــت ،احمد وحیدی در حاشیه جلسه ستاد
تنظیم بــازار که با حضور وزرای جهاد ،صمت،
دادگســتری و راه در وزارت کشور برگزار شد
گفت :سقف افزایش اجاره بها در کالن شهرها
 ۲۵درصد و در شــهرهای کوچک  ۲۰درصد
اســت که این حدود باید رعایت شــوند .وزیر
کشور گفت :تنظیم بازار و کنترل قیمتها در
دســتور کار وزارت خانههای مربوطه قرار دارد
و با هرگونــه افزایش قیمت بیضابطه برخورد
تعزیراتی میشود.
وحیدی گفت :واحدهای صنفی که خالف
مقررات قیمت گذاری عمل کنند جریمههای
سنگین میشوند و حتی ممکن است کسب و
کارشان تعطیل شود.
وی خاطرنشــان کرد :تا وقتی کاالبرگها
آماده توزیع شــوند واریز یارانه به شکل نقدی
ادامه دارد.

تغییرات یارانه نقدی
از چه زمان اعمال خواهد شد؟

«احســان خاندوزی» روز سه شنبه اظهار
داشــت :در خصــوص زمان تغییــر یارانهها و
افزایــش میزان پرداخــت یارانهها ،هیچ تاریخ
دقیقی تعیین نشده اســت .وی همچنین در

خصــوص افزایش قیمت بنزیــن ،تاکید کرد:
تاکنــون تصمیمیدر این زمینه اتخاذ نشــده
اســت .روز گذشــته در برخی اخبار ادعا شد
که قرار بوده از آذرمــاه میزان مبلغ پرداختی
یارانه بــه مردم به دو برابــر افزایش پیدا کند
که به دلیل برخی مشکالت برای صدور کارت
اعتباری انجام آن به دی ماه موکول شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :دولت برای
پرداخت یارانه کاالیی منتظــر گزارش نهایی
دوره آزمایشی سامانههای کاالبرگ است.
وی دربــاره نحوه تخصیــص یارانه نقدی
یا کاالیــی در ماههای آینده گفــت :تا زمانی
که گزارش نهایی دوره آزمایشــی سامانههای
کاالبرگ آماده نشــود دولت تصمیم جدیدی
اتخاذ نمیکند .او افــزود :امیدواریم در تیرماه
گزارش دوره آزمایشــی به دولت ارســال شود
سپس دولت تصمیم میگیرد برای ماههای بعد
به چه ترتیبی اقدام کند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت :تالش دولت

این است که از طریق انضباط بخشی و نظارت
صحیح بر بازار قیمتها کنترل شــود و انتظار
داریــم در ماهها و فصول آینده تورم و فشــار
قیمتی کاهش یابد .خاندوزی گفت :باتوجه به
شــرایط عمومیاقتصاد ایران در تابستان سال
گذشته نرخ باالی تورم را تجربه کردیم و تالش
دولت این بود که در شــش ماهه اول سال بر
ایجاد ثبات اقتصاد کالن متمرکز شــود و تورم
را مهار کند که تا پایان اسفندماه سال گذشته
هم اتفاقات بسیار خوبی در زمینه تورم نقطه به
نقطه کشور رخ داد.

یارانه نقدی در ایران

پرداخت یارانه در ایران ســابقهای طوالنی
دارد ،اما تا سال  ۱۳۵۴و دورانی که قیمت نفت
بــه یک باره افزایش یافت ،عم ً
ال یارانه چندانی
برای افزایش رفاه مردم پرداخت نمیشد .پس
از انقالب اسالمیپرداخت یارانه به صورت غیر
مستقیم و با تزریق به بازار و بخشهای مختلف
تولیدی در دستور کار قرار گرفت.

گره  17ساله نوسازی ناوگان کامیونی ایران
نوســازی کامیونهای فرســوده که از سال ۱۳۸۴
در برنامهها و شــعارهای مسئوالن دستگاههای متولی
به آن اشــاره شده ،هنوز با مشــکالتی روبهروست که
کامیونداران به کامیونهای خود نرســیده و به گفته
دبیــر کانون انجمنهای صنفی کامیونــداران این گره
کور  ۱۷ساله شــده است .احمد کریمیدر گفتوگو با
ایسنا درباره مشکالت کامیونداران برای نوسازی ناوگان
فرسوده اظهار کرد :در ابتدای آغاز پروژه نوسازی ناوگان
فرسوده با اســتفاده از کامیونهای کارکرده اروپایی با
عمر کمتر از ســه ســال ،ناهماهنگی بین مسئوالن و
دستگاههای متولی وجود داشت که همین مسئله سبب
بروز مشکالت متعددی برای کامیونداران شده بود.
وی افزود :بزرگترین مشکل در این میان به واسطه
صدور گواهی خدمات پس از فروش توسط شرکتهایی
بود ،که به عنوان نماینده برند معرفی شــدند .در ادامه
مسئله کد ساتا مطرح شد و بانک مرکزی اعالم کرد که
منشاء ارز واردات کامیون کارکرده اروپایی نباید داخلی
باشد و از این جهت تا ایجاد همانگی بین کامیوندار به
عنوان خریدار و تاجر و واردکننده به عنوان فروشــنده،
مشکالت عدید ه دیگری پیش پای رانندگان افتاد.
دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران ادامه داد:
در نهایت مســئله پالک و شمارهگذاری از نظر زمانی و
نحوه آن نیز مشــکل دیگری بود که در مسیر نوسازی
قرار گرفت .به گونهای که در وهله نخست اینگونه مطرح
شد که برای شــمارهگذاری این کامیونها باید اسقاط
پیش از آن انجام شود یا بعد از شمارهگذاری .در ادامه
افزایش قیمتها سبب شد تا هزینه اسقاط نیز آنقدر باال
برود که برای کامیونداران صرفه نداشته باشد و آنها
نتوانند این مبلغ را برای اســقاط پرداخت کنند .اما در
ادامه این مشــکل هم تقریبا حل شد .کریمیدر پاسخ
به ســوالی درباره اینکه چه تعدادی کامیون کارکرده

هدفمندی یارانههای نقدی

از نیمه دوم سال  ۱۳۸۹و با تصویب مجلس
شــورای اســامیپرداخت یارانهها به صورت
نقدی و به حســاب هر خانوار با نرخ ۴۵۵۰۰
تومان آغاز شــد .این یارانــه همچنان و بدون
تغییر مبلغ به حســاب سرپرست خانوارهای
ایرانی پرداخت میشــود .با ایــن توضیح که
در طول ســالهای گذشــته بخش زیادی از
خانوادههای پر درآمد جامعه از سوی دولت از
دریافت یارانه منع شدند.
در الیحــه بودجه  ۹۷نیــز پرداخت یارانه
با مبلغ  ۴۵۵۰۰تومان به حســاب سرپرست
خانوارهای نیازمند مد نظر قرار گرفته است و
دولت مسئولیت حذف خانوادههای مرفه را از
این لیست بر عهده استانداریها قرار داده است.
علت قطع یارانه نقدی
دولت یازدهم از همــان ابتدای آغاز به کار
با اشاره به این استدالل که توزیع یارانه نقدی
نمیتواند زمینه توسعه عدالت باشد و از سویی

نیز منابع مالی کافی برای ایجاد این پرداختها
را نــدارد ،تالش کرد تا یارانه افراد غیر نیازمند
را قطع کند .وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در اطالعیهای اعالم کرده اســت بدلیل اینکه
برخی از شهروندان موفق به ارسال درخواست
بررســی علت قطع یارانه در ســایت یارانه ۱۰
نشــده اند ،به منظور ایجــاد فرصت برای این
دسته از هموطنان اعالم میگردد ،هموطنانی
که یارانه آنها قطع شــده است تا مدت  ۲ماه
پس از قطع یارانه میتوانند به سایت یارانه ۱۰
مراجعه و درخواســت خود را ثبت نمایند .بر
اساس این اطالعیه ،شهروندانی که یارانه آنها
در ماههای آینده هم قطع شــود میتوانند به
مدت  ۲ماه پس از قطع یارانه به ســایت یارانه
 ۱۰مراجعه و درخواســت خود را ثبت نمایند.
نکته مهم این است که فرآیند بررسی اعتراض
(از ثبت درخواست تا پاسخ) کام ً
ال غیر حضوری
صورت خواهد گرفت .آئین نامه اجرایی تبصره
 ۱۴قانون بودجه امسال در خصوص درآمدها،
پرداختیها و مصارف قانون هدفمندی یارانهها
برای ســال  ۹۷از طرف اســحاق جهانگیری
معــاون اول رئیــس جمهور به دســتگاههای
اجرایی ابالغ شد.
براســاس این آیین نامه در بخش مصارف
هدفمندی یارانهها برای ســال  ۹۷مبلغ ۴۱۵
هزار میلیــارد ریال برای پرداخت یارانه نقدی،
تا سقف  ۷۰هزار میلیارد ریال پرداخت نقدی
بــرای کمک به کاهش فقــر مطلق و  ۳۷هزار
میلیارد ریال برای سالمت و تا سقف  ۳۳هزار
میلیارد ریال نیز بابــت خرید تضمینی گندم
و یارانــه مان اختصاص مییابد .دســتگاههای
اجرایی زیر موظفند در راستای شناسایی و رتبه
بندی خانوارها ،تمام دادههای مورد نیاز وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی را مطابق آیین نامه
به صورت یکجــا ،تجمیعی و برخط در اختیار
وزارت مذکور قرار دهند و آن را به روز رســانی
کنند .بر اساس الیحه بودجه  ۹۸دولت اختیار
شناسایی افراد پردرآمد و نیز قطع یارانه افراد را
به استانداری و فرماندریها واگذار کرد.

ضعف در اجرای قانون مالیات خانههای خالی

اروپایــی خریداری و وارد شــده و هم اکنون در گیر و
دار این آییننامهها و موانع هســتند؟ گفت :از آنجا که
آماری در این زمینه به صورت شفاف اعالم نمیکنند،
نمیتوانیم به صورت دقیق بگوییم که چه تعداد کامیون
در گمرک اســت ،چه تعداد ثبت ســفارش شده و چه
تعدادی از آنهای ترخیص و چند دستگاه شمارهگذاری
و تحویل شــدند اما به صورت کلی حدود  ۶۰۰۰نفر از
کامیونداران با این مشکل مواجه هستند.
وی بــا تاکید بر اینکه مســئوالن بــرای حل این
مشکالت که حدود  ۱۷ســال گریبانگیر کامیونداران
شده ،باید پروژهای تعریف کنند که بتوانند نوسازی را
انجــام دهند ،گفت :با تعریف یک پروژه واحد ،میتوان
امیدوار بود که مشــکالت برطرف شــود و شاهد این
نارضایتیها نباشیم اما این اشتباه در سالهای گذشته
وارد ادبیات برخی از مســئوالن شــد که حتما باید به
ازای هر دستگاه کامیون وارداتی یک دستگاه کامیون
فرسوده اسقاط شــود و اساسا بر همین اساس بود که
طرح کلید به کلید در دولت گذشــته برای نوســازی
کامیونهای فرسوده مطرح شد اما این طرح مشکالتی
دارد که تحقق کامــل آن را تا کنون غیر ممکن کرده
است .در همه کشــورهای دنیا زمانی که کامیونهای
نو و جدید وارد و خریداری میشــود ،ناوگان فرسوده
اجازه تردد ندارند اما در ایران به سبب شرایط اقتصادی
و وضعیت خاصی که در آن قرار داریم طی ســالهای
گذشــته تنها  ۱۰درصد ناوگان وارداتی و نو ،اســقاط
داشــتهایم .دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران
تاکید کرد :اگر تسهیالت ارزان قیمت بلند مدت برای
نوسازی ناوگان فرسوده تخصیص یابد و شرایط نوسازی
برای کامیونداران تســهیل شود ،در آن زمان میتوان
انتظار داشت که به کامیونهای فرسوده با شرایطی که
اعالم میشود ،اجازه تردد داده نشود.

ت خانههای خالی پس
در شــرایطی که قانون مالیا 
از معطلیها و اختالفهای بســیار وارد فاز اجرا شــد
اما همچنــان انتقاداتی به کندی روند شناســایی این
واحدهای مســکونی و اخذ مالیات از آنها پابرجاست
که بررسی عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی در دو
ماهه سالجاری نیز نشان میدهد که در این مدت فقط
 ۲میلیون و  ۳۰۰هزار تومان از خانههای خالی مالیات
اخذ شده است.
به گزارش ایسنا ،قانون مالیات بر خانههای خالی که
انتقادات بســیاری بر اجرای آن مطرح بود ،سرانجام در
سال گذشته با فراز و نشیبهای بسیار وارد فاز اجرایی
شــد .در این زمینه ،ســازمان امور مالیاتی از ارســال
اطالعات  ۵۶۸هزار خانه خالی مربوط به  ۹ماهه ســال
گذشــته برای اخذ مالیات خبر داد .این در حالی است
که بر اســاس اعالم وزارت راه و شهرسازی ،بیش از ۲
میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد.
آخریــن اعالم ســازمان امــور مالیاتــی در اوایل
اردیبهشت ماه امسال به ایسنا حاکی از آن است که از
خانههای خالی معرفی شده کمتر از  ۱۰میلیارد تومان
مالیات اخذ شــده است .در این بین ،با توجه به ناتمام
مانــدن اجرای قانون مالیات خانههای خالی در ســال
گذشته و لزوم شناسایی خان ه خالی جدید در سالجاری
باید اطالعات جدیدی از خانههای خالی شناسایی شده
به ســازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات ارسال شود
که طبق آخرین گفته مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل
فرآیندهای مالیاتی به ایســنا ،هنــوز اطالعات جدید
خانههای خالی به این سازمان ارسال نشده است.
وی همچنین اعالم کــرد که تعداد خانههای خالی
شناسایی شده اولیه زیاد نبوده و سازمان مالیاتی هنوز
برگ مطالبه ارسال نکرد ه است.
براســاس گفته این مسئول مالیاتی ،افزایش وصول

مالیات از خانههای خالی به اطالعات جدید بســتگی
دارد زیرا ،احتمال اینکه شناســایی این خانهها دقیق
باشد ،بیشتر است و هر چه اطالعات دریافتی درستتر
باشد ،آمار وصولی نیز باال میرود.
درحالیکه ســازمان امور مالیاتی از ارســال نشدن
اطالعات جدیــد خانههای خالی میگویــد ،وزیر راه
و شهرســازی از گزارش حدود  ۴۰۰هزار خانه جدید
خالی خبر داده است .عالوه براین ،محمودزاده  -معاون
ساختمان و مســکن این وزارتخانه نیز به تازگی اعالم
کرده که  ۱۲۰هزار واحد مسکونی خالی شناسایی و به
سازمان مالیاتی معرفی شده است.
کنــدی روند شناســایی خانههای خالی و ارســال
اطالعات آنها به ســازمان مالیاتی ،صــدای اعتراض
مجلســیها را نیز بلند کرد و رئیس مجلس در جلسه
علنی امروز به وزارت راه و شهرســازی تذکر داد که با
وجود راه اندازی سامانه مربوط به مالکیت و استفاده از
امالک خالی ،عم ً
ال بر اســاس خوداظهاری تنها از چند
صد خانه خالی بجای چند صد هزار خانه خالی مالیات
دریافت شده است که بنظر میرسد وزارت راه باید در
این زمینه جدیتر عمل کند.
فارغ از این ،بررســی عمکلرد درآمدی سازمان امور
مالیاتی تا پایان اردیبهشــت ماه ســالجاری نیز حاکی
از آن اســت که از محل مالیات بــر واحدهای خالی از
ســکنه فقط  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار تومان درآمد عاید
این سازمان شده است و کندی روند اخذ مالیات از این
واحدهای مسکونی را به نوعی تایید میکند.
البته ،با وجود انتقادات به عملکردها در شناســایی
خانههــای خالی و اخذ مالیات از آنها ،ســازمان امور
مالیاتی وعده داده تا بعــد از تیرماه اطالعات خوبی از
وصول پایههای مالیاتی از جمله مالیات خانههای خالی
اعالم خواهد شد.

ت آلوده
ماجرای ترخیص عجیب  ۲۷هزار تن ذر 
مکاتبه گمرکی بیانگر ترخیص  ۲۷هزار تن
ذرتی است که با تشخیص سازمان استاندارد،
آلوده تشــخیص داده شــده بــود .ظاهرا دو
شــرکت واردکنند ه با هماهنگی یکدیگر برای
خروج این ذرتها اقدام کردهاند که بخشی از
جزئیات این اقدام مشخص نیست.
به گزارش ایســنا ،اخیــرا برخی خبرها از
ترخیص ذرتهای آلــوده از گمرک حکایت
داشــته اســت .در این میان برداشــتها و
ســوالهای متفاوتی وجــود دارد؛ اینکه این
ذرتها جزئی از محموله پرحاشیه  ۱۲۵هزار
تنی قبلی است یا محموله جدید؟ که در این
رابطه باید به دو موضوع ورود ذرتهای آلوده
به بنادر اشاره کرد.

ذرتهای آلوده قدیمیصادر شده بود

پیش از ایــن ،ماجرای ذرتهــای آلوده
وارداتــی دپــو شــده در گمرک کــه برای
تعیینتکلیف در اختیار سازمان اموال تملیکی
قرار گرفت ،مطرح بود و مدتها سر و صدای
زیادی در رسانهها به پا کرد .از مجلس گرفته
تا دولت و حتی مراجع قضایی نظرات متفاوتی
در مــورد وضعیت این ذرتها و تعیینتکلیف
آن مطرح کردند؛ محمولههایی که در مجموع
بــه حدود  ۱۲۵هــزار تن ذرت میرســید و
از ســال  ۱۳۹۰به صورت تدریجی توســط
 ۱۲شــرکت به بنادر وارد شــده بود .از نظر
سازمان اســتاندارد ،این ذرتها آلوده به سم
آفالتوکسین و غیرقابل استفاده در کشور بوده
و به همین دلیل امکان ترخیص پیدا نکرد.
در نهایــت در دی ماه  ،۱۳۹۸ســازمان
امــوال تملیکی اعالم کرد که طی جلســات
برگزار شده در دفتر مبارزه با مفاسد اقتصادی
در ریاست جمهوری ،قرار شده که این ذرتها
تحت شــرایطی به کشــورهای غیرهمسایه
فروخته شــود تا امکان برگشت این محموله
به ایران کامال منتفی باشد؛ با این توضیح که

ســم موجود در ذرتهای آلوده ،آفالتوکسین
اســت که معیــار ســنجش( )ppbآن برای
استاندارد در ایران بین پنج تا هفت و حداکثر
 ۱۰است ،اما کشــورهای دیگری هستند که
معیار شــاخص مصرف آنها باالتر از این رقم
و تا  )ppb( ۳۰۰اســت .بــه عنوان مثال در
فیلیپین این شــاخص برای پــروش ماهی یا
خوک گوشــتی تا  ۳۰۰است .از این رو مقرر
شد که ذرتهای آلوده به شرطی فروخته شود
که حتما درصد باالی معیار  ppbدر کشــور
مقصد تائید و مورد پذیرش قطعی قرار گیرد.
گزارش ســازمان اموال تملیکی در خرداد
 ۱۳۹۹نشان داد که  ۲۳هزار تن از ذرتهای
آلوده صادر شده ولی با توجه به شرایط کرونا
و نیاز به الکل ،با دســتور رئیسجمهور وقت
(روحانی) برای تبدیل باقی مانده آن به الکل،
ش و بررسیها روی  ۱۵۰۰تن آغاز شد.
آزمای 
در نهایت تبدیل این ذرتها به الکل هم ظاهرا
منتفی و قرار شد کامال بازصادرات شود.
اعالم ســازمان اموال تملیکــی در هفته
جــاری نیز حاکی از آن بود که  ۱۰۰هزار تن
از این ذرتها از کشــور خارج شــده و حدود
 ۲۵هزار تن دیگر باقی مانده که تعیینتکلیف
خواهد شد .اما در فاصلهای کوتاه از این خبر،
موضوع ترخیص ذرتهای آلوده مطرح شد که
بحث همان ذرتهای قدیمییا محموله جدید
را به میان آورد که در هر دو حالت بسیار قابل
تامل خواهد بود.

ماجرای ورود همزمان دو شرکت
برای واردات و ترخیص ذرت

بررســی مکاتبه صورت گرفته بین گمرک
بنــدر امــام(ره) و مدیر کل دفتر بازرســی و
عملکرد گمــرک ایران در  ۱۱اردیبهشــت
امسال نشان میدهد که شرکت «پ» حدود
 ۶۸هزار تــن ذرت را که در یکی از انبارهای
منطقه ویژه اقتصادی بنــدر امام (ره) تخلیه

کرده بود ،طی  ۱۱فقره اظهارنامه وارداتی در
 ۲۳دیمــاه  ۱۴۰۰به گمرک اظهار میکند.
در هفتم اسفندماه ،اداره استاندارد به گمرک
امام اعــام میکند که در آزمــون اول ،این
محموله از نظر میزان آفتکشها ،با استاندارد
انطباق ندارد و بخشــی از کاال خارج شــده
است .حتی سازمان اســتاندارد ،قبل از اینکه
به گمرک اطالع دهد ،در دوم اســفند ،نسبت
بــه پلمپ انبار اقــدام میکند .این در حالی
است که برای اظهارنامههای ذرتهای مربوط
به شرکت فوق ،حقوق ورودی پرداخت نشده
بود و مجوز دامپزشــکی و اســتاندارد و سایر
مجوزهای خروج هم صادر نشده بود.
همزمان در  ۲۲دیماه پاسال اتفاق دیگری
افتــاد .یعنی یک روز قبــل از اظهار محموله
ذرت شــرکت»پ» به گمرک ،شــرکت «ز»
برای اظهار  ۶۵هزار تن ذرت دامیتخلیه شده
در همان انبار که محموله آلوده قرار داشــت،
اقدام و بر اســاس مجوزهای قانونی صادره و
پرداخت حقوق ورودی ،شــروع به ترخیص
کاال میکند.

شرکت دوم  ،ذرت آلوده شرکت اول را
از گمرک خارج کرد!

اما موضوع اینجاســت که شــرکت «ز» از
محل اظهارنامههای خــود با صدور بیجک یا
همان پایانه ترخیص ،محموله ذرتهای آلوده
شرکت «پ» که در همان انبار بود را ترخیص
کرده اســت که این موضوع در مکاتبه انجام
شده بین گمرک و بنادر تأئید میشود.
بعد از آنکه در اردیبهشــت امســال ،اداره
اســتاندارد اعالم میکنــد در آزمون دوم هم
محموله شــرکت»پ» مردود شــده اســت،
گمرک از بندر ،درباره میزان خارج شــده آن
استعالم میگیرد و از اداره پایانه بندر امام نیز
آمار حوالههای صادره توســط شرکت حمل
و نقل را درخواســت میکند که با این پاسخ
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رئیس کل گمرک از تجارت غیرنفتی  ۲۵.۵میلیارد دالری کشور در سهماهه
نخست امسال خبر داد و گفت :با پیشتازی سهماهه صادرات نسبت به واردات در
سال جدید تراز تجاری کشور مثبت  ۶۰۵میلیون دالر شد.
به گزارش گمرک« ،علیرضا مقدســی» در خصوص کارنامه تجارت خارجی
غیرنفتی کشــور در فصل بهار اظهار داشت :در ســهماهه امسال نزدیک به ۳۶
میلیون تن کاال به ارزش  ۲۵.۵میلیارد دالر بین ایران و ســایر کشــورها تبادل
شد که شاهد رشد  ۱۹.۵درصدی تجارت خارجی کشور در بهار امسال بودیم.
وی افزود :سهم صادرات ایران از این میزان تجارت ۲۷.۷ ،میلیون تن کاال به
ارزش  ۱۳میلیارد و  ۶۹میلیون دالر بود که نسبت به بهار سال قبل با افزایش ۲۱
درصدی همراه بوده است .رئیس کل گمرک در خصوص میزان واردات سه ماهه
کشــور تصریح کرد :واردات ایران در این مدت نیز با هشت میلیون و  ۱۵۴هزار
تن به  ۱۲میلیارد و  ۴۶۴میلیون دالر رسید که  ۱۸درصد نسبت به مدت مشابه
افزایش داشــته است .وی افزود :با پیشتازی صادرات نسبت به واردات در فصل
بهار امسال ،تراز تجاری کشــور مثبت  ۶۰۵میلیون دالر شد که این پیوستگی
ســه ماهه برای ایران بیسابقه بوده است .مقدسی در خصوص مقاصد صادرات
کاالهای ایرانی در فصل بهار گفت :در سه ماه نخست امسال کشورهای چین با
چهار میلیارد و  ۲۱۴میلیون دالر ،عراق با یک میلیارد و  ۸۲۴میلیون دالر ،ترکیه
بــا یک میلیارد و  ۷۳۷میلیون دالر ،امارات با یک میلیارد و  ۶۴۵میلیون دالر و
هنــد با  ۴۲۴میلیون دالر ،پنج مقصد اول کاالهای صادراتی ایران بودند .رئیس
کل گمرک ایران در خصوص کشــورهای نخست طرف معامله با ایران در فصل
بهار تاکید کرد :کشورهای امارات با سه میلیارد و  ۴۲۶میلیون دالر ،چین با سه
میلیارد و  ۱۳۱میلیــون دالر ،ترکیه با یک میلیارد و  ۲۷۳میلیون دالر ،هند با
 ۵۱۲میلیون دالر و آلمان با  ۴۵۶میلیون دالر ،پنج کشور نخست تامین کننده
کاالهــای موردنیاز ایران در فصل بهار بودنــد .وی در خصوص میزان ترانزیت
خارجی در فصل بهار خاطرنشــان کرد :در سه ماه نخست امسال سه میلیون و
 ۶۷۴هزار تن کاالی خارجی از مســیر ایران عبور کرده که نســبت به بهار سال
قبل ،با رشد  ۳۲درصدی همراه بوده است ،این روند رو به رشد ترانزیت خارجی،
یکی از دستاوردهای مهم کشور به شمار میآید.
خودرو

آغاز پیشفروش بدون قرعهکشی محصوالت سایپا

پــس از اعالم آمادگی بــرای عرضه محصوالت گروه خودروســازی بدون
فرآیند قرعهکشــی اما در قالب سامانه یکپارچه ،این طرح از امروز (پنجشنبه
 ۲تیرماه) در قالب دو طرح پیش فروش یکســاله و پیشفروش مشــارکت در
تولید در جهت تکمیل ظرفیت محصوالت آغاز خواهد شد .به گزارش ایسنا ،دو
هفته پیش ،سخنگوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،از فروش محصوالت گروه
خودروسازی در قابل فروش بدون قرعهکشی خبر داد و گفـت :همزمان با پایان
یافتن مهلت واریز وجه منتخبان نخســتین طرح فروش یکپارچه خودروها ،این
آمادگی وجود دارد که پنج محصول گروه خودروســازی سایپا شامل کوییک ،S
کوییک  ،Rساینا  ،Sساینا و شاهین ،بدون فرآیند قرعهکشی و در قالب سامانه
یکپارچه عرضه شــود .به گفته این مقام مســئول ،میزان عرضه در این طرح،
بر اســاس ظرفیت باقیمانده و احتساب یک تراز خواهد بود تا مشخص شود
چه تعداد از خودروهای فوق امکان عرضه بدون قرعهکشــی خواهند داشــت.
بر این اساس طبق تاکید اخذ شده از سوی گروه خودروسازی سایپا ،از امروز
(پنجشــنبه  2تیرم ماه) اولین مرحله فروش بدین شــکل (بدون قرعهکشی)
در قالب ســامانه یکپارچه تخصیص خــودرو و در قالب دو طرح پیشفروش
یکســاله برای پنج محصول سایپا و پیشفروش مشارکت در تولید برای چهار
محصول این شرکت آغاز خواهد شــد .متقاضیان میتوانند از ساعت  ۹صبح
امروز (پنجشــنبه) با مراجعه به ســامانه یکپارچه تخصیص خودرو به آدرس
 ،sale.iranecar.comپس از ثبت اطالعات شخصی و دریافت کد کاربری
و رمز عبور اخذ شــده از سایت ،نسبت به انتخاب نوع خودرو و ثبت نام اقدام
کنند .الزم به ذکر اســت مشارکت در این طرح صرفاً از طریق سایت سامانه
یکپارچه امکانپذیر بوده و در صورت خرید از ســایتهای دیگر ،سایپا و سایر
نهادهای ذیربط مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.
گمرک

دپوی  4/3میلیون تنی کاالی اساسی
در گمرک و بنادر

آنطور که گمرک ایران اعالم کرده است در حال حاضر بیش از ۴.۳میلیون
تن کاالی اساسی در گمرک و بنادر و البته شناورهای رسیده ،موجود است.
به گزارش ایسنا ،سید روح اله لطیفی-سخنگوی گمرک -وضعیت موجودی
کاالی اساســی در گمرک و بنادر تا  ۳۰خرداد ماه را اعالم کرد که نشان داد
چهار میلیون و ۳۳۱هزار و ۳۹۹تن موجودی انواع کاالی اساســی در اماکن
بندری و گمرکی اســت .از این میزان دو میلیون و ۹۶۸هزار و ۴۷۰تن کاال
در انبارها و اماکن بندری و گمرکی در حال انجام تشریفات اظهار یا ترخیص
هســتند و ۳۹۵هــزار و ۸۳۳تن نیز در حــال تخلیه از  ۲۰فروند شــناور و
۹۷۳هزار و ۹۳۹تن کاالی اساســی هم در ۱۸شناور منتظر آغاز فرایند تخلیه
هستند .از کاالهای موجود در بنادر ،یک میلیون و ۹۵۴هزار و ۵۴۷تن ذرت
است که یک میلیون و ۴۵۹هزار و ۴۱۸تن آن در اماکن بندری در حال انجام
تشریفات ترخیص قرار دارد و مابقی در ۱۳شناور که ۷شناور در حال تخلیه و
۶شــناور منتظر در اسکله است .بعد از ذرت که باالترین میزان کاالی اساسی
دپو در بنادر را به خود اختصاص داده ،گندم با ۹۳۲هزار و ۴۹۲تن در جایگاه
بعدی قرار دارد که ۴۵۵هزار و ۱۳۶تن در اماکن بندری و مابقی در  ۱۱شناور
در حال تخلیه یا منتظر تخلیه اســت .دانههای روغنی با ۵۸۱هزار و ۲۴۶تن،
که ۳۶۳هــزار و ۴۲۹تن آن در اماکن بندری و مابقی در چهار شــناور قرار
دارند ،روغن خام هم با ۳۲۹هزار و ۳۶۵تن که ۲۹۴هزار و ۱۳۶تن آن تخلیه
شــده و مابقی در سه شناور در حال تخلیه و یا منتظر تخلیه هستند ،سویا با
۲۲۴هزار و ۱۰۵تن که ۱۸۰هزار و ۹۰۶تن آن در اماکن بندری تخلیه شــده
و مابقی در سه شناور قرار دارد ،جو با  ۱۴۷هزار و ۳۸۴تن ،شکر با ۸۵هزار و
 ۲۵۰تن که ۲۷هزار و ۱۷۶تن آن در اماکن بندری در حال انجام تشــریفات
اظهار و ترخیص هســتند و مابقی از دو شناور در حال تخلیه است و  ۴۰هزار
و ۸۸۵تن برنج موجودی بنادر و گمرکات کشور هستند.
به گفته لطیفی ،روزانه بین ۴۵تا ۶۰هزار تن از کاالهای اساســی در حال
ترخیص از گمرکات اجرایی اســت که این میــزان خروجی به همراه ورودی
مناسب به بنادر جریان مناسبی از ورود کاال به شمار میرود.
توانیر

جزئیات قطعی برق شهرکها
مواجه میشــود که امکان دسترســی به این
حوالهها وجود ندارد ،اما بندر در  ۲۴اسفندماه،
رسما خروج محموله ذرت آلوده شرکت»پ»
که هیچ مجوزی برای ترخیص نداشت را تائید
میکند و مشخص میشود که  ۲۷هزار تن از
ذرت دامیاین شــرکت از محل کوتاژ شرکت
«ز» ترخیص شده است.
در ادامــه نیــز گمرک در  ۱۱اســفندماه
پارسال ،علیه شــرکت انباردار و همچنین دو
شرکت»پ» و «ز»به جرم مشارکت در قاچاقا
به مراجع قضایی اعالم جرم میکند.

ذرتهای خارج شده کجاست؟

ایــن اتفاق در حالــی رخ داده که با توجه
به اعالم صــورت گرفته ۲۷ ،هزار تن از ذرتی
که توسط اداره استاندارد ،آلوده و ممنوع برای
ترخیص اعالم شده بود ،از گمرک خارج شده
و اینکــه در چند ماه اخیــر این محموله کجا
قرار داشــته و آیا توزیع و مصرف شده است
در ابهام قرار دارد.
در عین حال بحــث ترخیص عجیب این
محموله مطرح است که دو شرکت در فاصله
یک روز اظهار کردهانــد و حتی تاریخ اظهار

ذرتهای سالم شــرکت دوم زودتر از شرکت
اول اســت .اینکه به چه نحــوی هماهنگیها
بــرای ترخیــص ذرت آلوده از محــل کوتاژ
ذرتهای سالم صورت گرفته ،مبهم است.
این که مطرح میشــود ذرتهای ترخیص
شــده اخیر از محل همان ذرتهــای آلوده
قدیمــی( ۱۲۰هزارتن قبلی) اســت ،چندان
قابل تائید نیســت که البته انتشــار اســناد
صادرات  ۱۰۰هزارتنی این محموله توســط
سازمان اموال تملیکی میتواند به این حواشی
نیز پایان دهد.
در مجموع عملکرد دستگاههای ذیربط از
جملــه بنادر و انبارها به عنوان مراجع تحویل
گیرنــده و البته گمرک به عنــوان ترخیص
کننده و سایر دستگاهها در جریان مصرف آن
مطرح است که باید درباره این جریان و ابعاد
مختلف آن پاسخگو باشــند .الزم به توضیح
اســت که پیگیریهای ایسنا از گمرک ایران
اعم از اداره کل بازرســی و همچنین معاونت
فنی و امور گمرکی ،برای شــفاف شــدن این
موضــوع ،تاکنون با توضیحــی در این رابطه
همراه نبوده است.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی از کاهش  ۱۵درصدی
واحدهای راکد در کشور خبر داد و جزئیات قطعی برق در شهرکهای صنعتی
را تشــریح کرد .به گزارش ایسنا ،علی رســولیان در مراسم گرامیداشت دهه
تولید و تجارت،از بهرهبرداری از  ۱۸۴پروژه زیرساختی در داخل شهرکها و
نواحی صنعتی با سرمایهگذاری  ۹۰۰میلیارد تومان خبر داد.
به گفته این مقام مسئول بزرگترین شهرک صنفی آماده بهره برداری است.
در مورد واحدهای راکد صنعتی نیز ســال گذشته آمار آنها احصا شد .بیش
از  ۱۲هزار واحد صنعتی راکد داخل و بیرون شــهرکها شناسایی شد که ۶۲
درصد قابلیت احصا دارند و  ۵۷درصد برای احیا اعالم آمادگی کردند .ســال
گذشــته تعداد واحدهای راکد کشــور کاهش و حدود  ۲۰۰۰واحد احیا شد.
امسال دو برنامه شامل افزایش ظرفیت واحدهایی که با ظرفیت زیر  ۵۰درصد
فعال هستند و دوم احیای واحدهای راکد در دستور کار است.
وی افزود :بخش عمــده منابع مالی برنامه اول از منابع داخلی ســازمان،
تبصره  ،۱۸رونق تولید و غیره تامین میشــود .امســال تاکنون  ۱۳۴افزایش
ظرفیت داشــته و  ۱۸۶واحد راکد احیا شــده اســت .وی با اشاره به احیای
حدود  ۲۰۰۰واحد صنعتی راکد در سال گذشته از کاهش  ۱۵درصدی تعداد
واحدهای غیرفعال خبر داد و گفت :امســال احیاء  ۲۰۰۰واحد راکد دیگر در
دستور کار است ،از ابتدای امسال تاکنون  ۱۸۶واحد راکد احیا شده و افزایش
ظرفیت  ۱۳۴واحد در دســتور کار قرار گرفت .البته ۶۲درصد واحدهای راکد
قابلیت احیا دارند و  ۵۷درصد این واحدها برای احیاء اعالم آمادگی کردهاند.
همچنین به گفته این مقام مســئول برای ســال جــاری افزایش ظرفیت
 ۳۳۰۰واحد راکد کمتر از  ۵۰درصد ظرفیت آغاز شــده که بخش کوچکی از
منابــع مالی آن از محل بودجه داخلی این ســازمان و بقیه از اعتبارات بانکی
مربوط به تسهیالت تبصره  ۱۸و رونق تولید ،طرح تام و غیره خواهد بود.

