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اقتصاد

یکشنبه  23مرداد 1401
شماره 3223

اخبار
قائم مقام وزیر صمت:

اختصاص ارز یارانه ای به واردات
فسادآور است

قائم مقام وزیر صمت گفت :اختصاص ارز یارانهای به
واردکننده مواد اولیه به عنوان اولین حلقه ،زمینه ایجاد
فساد سیستماتیک و سازمان یافته را فراهم میکند.
محمدصادق مفتح با اشاره به دستاوردهای طرح
مردمی سازی و بازتوزیع عادالنه یارانهها ،اظهار کرد :این
طرح از ایجاد مفاسد و رانت در تأمین ارز سوبسیدداری که
در اختیار نظامهای مختلف وارداتی و تولید قرار میگیرد،
جلوگیری میکند.
وی با اشاره به حلقههای متعدد ایجاد شده از واردات
مواد اولیه تولید تا تحویل محصول به دست مصرف
کننده ،افزود :به عنوان مثال نهادههای دامی که در اختیار
مرغداران قرار میگیرد  ۵یا  ۶حلقه را طی میکند ،لذا
اختصاص ارز یارانهای به واردکننده مواد اولیه به عنوان
اولین حلقه ،زمینه ایجاد فساد سیستماتیک و سازمان یافته
را فراهم میکند.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با ابراز تأسف از
اینکه طی سالهای گذشته شاهد رانتهای بزرگی در این
زمینه بودهایم ،تصریح کرد :به میزانی که کشور متحمل
هزینه برای تأمین ارزهای ارزان میشد ،مصرف کنندههای
نهایی که گروه هدف دولت بودند ،منتفع نمیشدند.
مفتح با تاکید بر اینکه در همه جای دنیا به حلقه نهایی
که تولیدکننده است یارانه داده میشود ،افزود :اجرای این
طرح باعث شناسایی دهکهایی با درآمد پایینتر شده و
همچنین شبکه توزیع سالمتر و بدون رانت کار خواهد کرد.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران هشدار داد:

افت کیفیت لوازم خانگی،
نتیجه قیمتگذاری دستوری

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ،با تاکید بر
اینکه این انجمن به دنبال افزایش قیمت نیست ،قیمت
گذاری دستوری را آفتی برای صنعت لوازم خانگی برشمرد
که منجر به کاهش کیفیت تولیدات خواهد شد.
«عباس هاشمی» دیروز در نشست خبری افزود:
قیمتگذاری دستوری فعالیتهای تولیدی را دچار اختالل
کرده است و ما بارها این موضوع را به ستاد تنظیم بازار،
سازمان حمایت و وزارت صمت منعکس کردهایم.
وی گفت :با توجه به افزایش شدید قیمت نهادههای
تولید و نرخ خدمات پیمانکاری ،افزایش قیمت محصوالت
باید اتفاق میافتاد اما دولت به دلیل مشکالت معیشتی
مردم بهدنبال قیمت گذاری دستوری است ،اما همین
مساله منجر به کاهش سرعت تولید خواهد شد.
این مقام صنفی ادامه داد :در ادامه شاهد کمبود کاال
در بازار خواهیم بود ،افزایش قیمت اتفاق افتاده و قاچاق
توسعه خواهد یافت.
هاشمی اظهار داشت :با توجه به تکلیف افزایش قیمت
کاال ،سبب میشود برخی واحدها به سمت کاهش کیفیت
تولیدات و استفاده از قطعات کمکیفیت بروند که این مساله
به ضرر تولید ،مصرفکننده و صادرات است.
وی خاطرنشان کرد :امروز کیسیون اقتصادی مجلس
به موضوع قیمتگذاری دستوری ورود کرده است و انجمن
نیز با همکاری این کمیسیون و دانشگاه شریف به دنبال راه
حل علمی برای برون رفت از آثار منفی آن است.
هاشمی تاکید کرد :راهکار انجمن برای برون رفت از
آثار منفی قیمتگذاری دستوری همان شیوه های آزموده
شده در جهان و تعیین قیمت در بازار بر مبنای مکانیسم
عرضه و تقاضا است.
وی تصریح کرد :با توجه به اینکه در کشور قانون
ضد انحصار وجود دارد و لوازم خانگی نیز کاالی انحصاری
نیست ،باید اجازه داد فضای رقابتی در این صنعت و بازار
آن شکل بگیرد.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران یادآور
شد :در حالی که سازمان حمایت از مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان ضوابطی داشته و به تولید کننده اجازه داده
محصوالت خود را با  ۱۷درصد سود بفروشد ،حال چگونه
است که برخی اقالم لوازم خانگی فقط اجازه  ۱۰درصد
افزایش قیمت یافتهاند؟
وی تاکید کرد :نه این انجمن و نه تولیدکنندگان
موافق گران شدن کاالها نیستند ،زیرا به دلیل شرایط رکود
نمی توانند سودی از این شرایط ببرند ،بنابراین باید اجازه
داد تولید کننده همگام با تورم بتواند نسبت به افزایش
قیمت ها اقدام کند.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران همچنین
درخصوص توسعه صادرات لوازمخانگی ،میزان متوسط سالیانه
صادرات را حدود  ۳۰۰میلیون دالر برشمرد و گفت :صادرات
نمیتواند یکشبه اتفاق بیفتد.
وی تاکید کرد :صادرات نیازمند تولید باکیفیت ،بازار
خوب ،رقابت در فضای سالم و فعالیتهای اقتصادی پایدار
است و ما نیز به دنبال صادرات پایدار هستیم.
هاشمی گفت :صادرات پایدار زمانی اتفاق میافتد که
قوانین درستی اعمال شود ،اما با سیاستهای سرکوب قیمتی
نمیتوان توفیقی در صادرات یافت ،زیرا مانع بهبود کیفیت،
اضافهدن امکانات و آپشنهای جدید وغیره خواهد شد.
در این جلسه سخنگوی انجمن صنایع لوازم خانگی
ایران نیز گفت :قیمتگذاری دستوری محصوالت در شرایطی
انجام میشود که در یک سال گذشته شاهد افزایش قیمت
نهادههای تولید ،برداشته شدن ارز  ۴۲۰۰تومانی و تبدیل
آن به ارز نیمایی ( ۶برابر افزایش) ،افزایش هزینههای حمل
( ۲بار در سال گذشته) ،افزایش قیمت ای .بی .اس ،ورقها
و غیره بودیم.
«محمود قهاری» بیانداشت :در حالی که شرکتها
متقاضی  ۳۵تا  ۴۰ردصد افزایش قیمت بودند ،اما در نهایت
سازمان حمایت فقط با  ۱۰درصد افزایش موافقت کرد.
وی گفت :حتی اگر قیمتها تا  ۴۰درصد افزایش مییافت،
شرکتها به دلیل رقابت موجود آن را اعمال نمیکردند.
سخنگوی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران خاطرنشانکرد:
اکنون تولید زیادی از سوی شرکتهای مختلف ناجام شده و
انبارها مملو از لوازمخانگی است.
وی در ادامه با اشاره به مطرح شدن فروش مدتدار
لوازمخانگی از سوی برخی شرکتها مشابه اقدام خودروسازان،
تصریحکرد :شاید یک شرکت درخصوص یکی از محصوالت
خود چنین اقدامی را انجام داده باشد ،اما زیرمجموعه این
انجمن نیست و با این اقدام بهشدت مخالفیم.
قهاری همچنین تاکید کرد :هرچند قیمتهای دستوری
برای کاالهای تولیدی داریم ،اما یک تولیدکننده واقعی هیچگاه
تولید را متوقف نکرده و کارگران را بیکار نمیکند.
وی افزود :در این شرایط ،شرکتها با کاستن از سود
خود ،فروش اقساطی کاالها و دیگر روشها ،مقاومت میکنند و
شرکتهایی سراغ داریم که برخی کاالها را با زیان میفروشند.

کاالهای فاقد ثبتسفارش در تجارت معیوب جوالن میدهند؛

ازدحام ممنوعهها در رسوب میلیونی!

ورود بدون ثبتسفارش کاال به گمرک
و بنادر ،در چرخه تجاری ایران که بارها
مسئوالن مربوطه به روال معیوب آن اذعان
داشتهاند ،از اهم عوامل رسوب میلیون ها
تن کاال است؛ این که دستورالعملی دیگر در
راستای اصالح فرایند تجاری و این معضل
ثبت سفارش در حال تدوین و ابالغ است،
به تنهایی نمیتواند ضمانتی برای اصالح این
روال باشد ،چراکه ممنوعیت ورود کاالی فاقد
ثبت سفارش به بنادر ،به همراه بسیاری از
دستورالعملها برای ممانعت از رسوب کاال،
سالهاست که مصوب و الزم االجرا بوده ولی
در عمل چنین نشده است.
ساالنه حجم باالیی از کاال وارد گمرک و
بنادر شده و بخشی از آن بعد از طی تشریفات
گمرکی ،ترخیص و وارد ایران میشود.
تجارت خارجی ایران در سال گذشته ۱۶۳.۹
میلیون تن به ارزش  ۱۰۱.۶میلیارد دالر
بوده که از این میزان  ۴۱.۱میلیون تن به
ارزش  ۵۳میلیارد دالر واردات است .در کنار
کاالهای ترخیص شده ،همواره میلیونها تن
از اقالم ،پشت درهای خروج قرار دارند که
به دالیل مختلف یا امکان ترخیص ندارند و
یا اینکه صاحب کاال نسبت به طی تشریفات
گمرکی اقدام نکرده و درنهایت به مرحله
اظهار به گمرک هم نرسیده و به رسوب
منتهی میشود.
آنچه در حوزه تجارت در این سالها
گذشته ،نشان داده که عوامل مختلفی در
رسوب کاال دخیل بودهاند که در کنار جریان
تامین ارز و طوالنی بودن فرایند صدور
مجوزها و البته عدم هماهنگی دستگاههای
مربوطه ،بخشی به شرایط قبل از اظهار کاال
برمیگردد که مربوط به ثبت سفارش به
عنوان مجوز اولیه ورود کاال به کشور است
و تا زمانی که صادر نشده باشد ،صاحب
کاال امکان اظهار به گمرک و ادامه مراحل
ترخیص را ندارد.
دولت به دنبال آن است که کاال بدون
ثبت سفارش وارد نشود
اخیرا وزیر اقتصاد از تدوین

دستورالعملی جهت اصالح فرایند تجاری و
ورود کاال خبر داده که بر اساس آن از ایجاد
رسوب در گمرک و بنادر ممانعت خواهد شد.
طبق گفته خاندوزی ،بخش عمده کاالهای
رسوبی ،کاالهایی است که هنوز به مرحله
اظهار نرسیده و فرایند ترخیص آنها آغاز
نشده است؛ دولت به دنبال آن است تا با
الزام ثبتسفارش برای ورود کاال به گمرک
و بنادر ،اصالح اساسی در تجارت انجام دهد.
اکنون هم ورود کاالی فاقد ثبت
سفارش ممنوع است اما...
این در حالی است که ثبت سفارش برای
ورود کاال قبل از آنکه به گمرک و بنادر وارد
شود ،سالهاست که از الزامات قانونی حوزه
تجارت بوده ولی اجرایی نشده است؛ بهطوری
که طبق قانون مقررات صادرات و واردات
«واردکنندگان کاالهای مختلف اعم از دولتی
و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود کاال و
ثبت سفارش باید منحصرا به وزارت صنعت،
معدن و تجارت مراجعه کنند« .
همچنین در سال  ۱۳۹۷بود که طبق
مصوبه هیات وزیران اعالم شد « :واردات
کلیه کاالها به صورت تجاری به کشور اعم از
مناطق آزاد تجاری  -صنعتی و ویژه اقتصادی
و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش
ممنوع است« .
به دنبال آن در سال  ،۱۳۹۸علی

الریجانی -رئیس وقت مجلس شورای
اسالمی -طی مکاتبهای با حسن روحانی-
رئیس دولت دوازدهم -بر موضوع الزام
ثبت سفارش تاکید و اعالم کرد که «مطابق
ماده ( )۸قانون مقررات صادرات و واردات،
واردکنندگان کاالهای مختلف اعلم از دولتی
و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت
سفارش باید منحصرا به وزارت صمت مراجعه
کنند .بر این اساس باید قبل از واردات
کاال ،ثبت سفارش انجام شود و بدون ثبت
سفارش قبلی ،نمیتوان نسبت به واردات کاال
اقدام کرد« .وی اقدامی خارج از این روال را
مغایرت قانونی اعالم کرده بود.
همچنین میتوان اشاره کرد به بخشنامه
اردیبهشتماه امسال بانک مرکزی که به
استناد مصوبه ستاد مقابله با تحریم شورای
عالی امنیت ملی اعالم کرد «واردات کلیه
کاالها به صورت تجاری به کشور ،اعم از
مناطق آزاد تجاری  -صنعتی و ویژه اقتصادی
و سایر مبادی ورودی بدون ثبتسفارش و
تعیین منشأ ارز بانک مرکزی ممنوع است».
اذحام ممنوعهها در رسوب میلیونی!
با این حال آنچه در عمل اتفاق افتاده
این است که در بسیاری از موارد ،صاحبان
کاال بدون توجه به اهمیت ثبتسفارش قبل
از ورود به کشور ،کاال را خریداری کرده ،به
گمرک و بنادر آورده و پس از آن به دنبال

دریافت مجوز ثبت سفارش و مابقی مجوزهای
الزم میروند و دستگاههای مربوطه و تحویل
گیرنده کاال نیز چنین الزامی برای واردکننده
ایجاد نکردهاند .تنها در مرزهای زمینی است
که از سال  ۱۳۹۷الزام دریافت ثبت سفارش
برای ورود مورد تاکید بوده است که این مهم
نیز از مدتی پیش تحت الشعاع قرار گرفت.
این نابسامانی در جریان واردات که از
قبل نیز مورد انتقاد مسئوالن حوزه تجارت و
البته قضایی قرار داشته ،هیچ گاه حل و فصل
نشده است و همچنان جریان ورود بدون ثبت
سفارش کاال به اماکن گمرکی و بنادر ادامه
دارد و خود به یکی از دالیل انباشت کاال
تبدیل شده است و گزارشهای متفاوتی از
آن نیز وجود دارد؛ از خودروهای دپو شده در
گمرک که سالهاست حداقل  ۱۰۰۰دستگاه
به دلیل نداشتن ثبت سفارش و بسته بودن
سامانه در زمان ممنوعیت واردات خودرو
نتوانسته ترخیص شود و یا ماجرای اخیر ۳۰
کانتینری که  ۱۳سال در بندر بوشهر مانده و
به گمرک اظهار هم نشده و حتی کاالهای آن
تخلیه و خارج شده است ،در حالی که ثبت
سفارشی هم برای آن نمیتواند وجود داشته
باشد .همچنین حجم باالیی از کاالهای بدون
ثبت سفارشی که با ممنوعیت گروه کاالیی
مواجه شده و دیگر امکان ترخیص پیدا نکرد
و فاسد شد.
اینکه دولت بار دیگر مصوبه و
دستورالعملی جدید برای ممنوعیت واردات
کاالی فاقد ثبت سفارش به گمرک داشته
باشد ،به تنهایی نمیتواند پایان دهنده
ایرادهای موجود در تجارت خارجی و معضل
رسوب باشد چراکه چنین ممنوعیتی در
حال حاضر نیز وجود دارد و جهت ممانعت
از رسوب هم به وفور  ،دستوراالعمل صادر
و در دستور کار قرار گفته است؛ ولی یکی
از مسایل مورد توجه این است که باید از
ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشد و
سازمانها و دستگاههای مربوطه ،هماهنگی
و همراهی الزم برای اصالح چرخه تجاری را
داشته باشند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور :فرودگاههای کشور سنددار میشود

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با اشاره به
ضرورت تثبیت و مستندسازی امالک دولت گفت :تعویض اسناد
دفترچهای به حدنگار و صدور سند برای فرودگاههای کشور از
اولویتهای سازمان ثبت اسناد و امالک کشور است که این
موضوع از همین امروز اجرایی خواهد شد .به گزارش سازمان ثبت
اسناد و امالک کشور ،حسن بابایی در مراسم امضای تفاهم نامه
همکاری مشترک سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و وزارت راه
و شهرسازی با موضوع قانون حدنگار که با حضور رستم قاسمی
وزیر راه و شهرسازی برگزار شد با تاکید همکاری همه ادارات ثبت
نسبت به صدور سند در راستای طرح نهضت ملی مسکن و قانون

جهش تولید مسکن افزود :در راستای سیاست نهضت خدمت
رسانی قوه قضاییه ،سازمان ثبت وظیفه خود میداند که جهت
تسریع در طرح نهضت ملی مسکن اقدامات و همکاری الزم را
با وزارت راه و شهرسازی داشته باشد .وی با اشاره به تبصره یک
ماده  ۱۰قانون جهش تولید اظهارداشت« :چنانچه دستگاههای
موضوع این ماده ظرف مدت  ۲ماه از تاریخ درخواست وزارت راه
و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و
مدارک آن اقدام نکنند ،ادارات ثبت اسناد و امالک موظف هستند
به درخواست وزارت راه و شهرسازی ،ظرف مدت یک ماه وفق
قانون اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت

راه و شهرسازی صادر کنند ».همه ادارات ثبت در سراسر کشور
مکلف به همکاری با وزارت راه و شهرسازی هستند .معاون رئیس
قوه قضاییه با اشاره به امضای این تفاهمنامه افزود :مسلما این
تفاهم نامه می تواند گام بلندی در راستای تثبیت و مستند سازی
امالک دولتی باشد .بابایی خاطرنشان کرد :شناسایی ،تثبیت و
صدور اسناد امالک دولتی نقش بسزایی در کاهش زمین خواری و
جلوگیری از دست اندازی سودجویان به این امالک خواهد داشت
که سازمان ثبت وظیفه خود می داند و آمادگی کامل دارد با
مستند سازی و تثبیت امالک دولتی مانع از مفسدههای موجود
در این اراضی شود.

معاون وزیر صمت عنوان کرد  :مبارزه با قاچاق مرحله به مرحله است ؛

 ۷میلیارد دالر قاچاق کاال مختص چند گروه کاالیی

معاون صنایع عمومی وزارت صمت
ضمن تشریح طرح مبارزه با قاچاق کاال و طرح
شناسهدار کردن کاالها ،میزان قاچاق کاال در
چند گروه کاالیی که در اولویت رسیدگی قرار
گرفتهاند (قطعات یدکی خودرو و لوازم خانگی)
را هفت میلیارد دالر و رقم کلی قاچاق را ۱۲
میلیارد دالر اعالم کرد.
موضوع قاچاق کاال و مقابله با از آن
دست موضوعاتی است که همیشه مورد تاکید
مسئوالن و نهادهای نظارتی بوده و هست؛ از
ابتدای سال جاری نیز مقابله با قاچاق کاالها
با شدت و جدیت بیشتری با برنامهریزیهای
وزارت صنعت ،معدن و تجارت پیگیری میشود.
الزم به یادآوری است که لوازم یدکی
خودرو ،لوازم خانگی ،آرایشی و بهداشتی،
پوشاک و دخانیات ،پنح اولویت نخست اجرای
طرح وزارت صنعت ،معدن و تجارت در رابطه با
مبارزه با قاچاق کاالست .با توجه به اینکه عرضه
کاالهای قاچاق و تقلبی از مشکالت اصلی که
در حوزه توزیع اقالم کاالیی در کشور است و از
سوی دیگر از موانع اصلی مشکالت اقتصادی
همچون تولید و اشتغال است.
تمامی اقدامات در نظر گرفته شده در
قالب این طرح بصورت مستمر و هفتگی رصد و
پایش خواهد شد و به صورت مرحله به مرحله
و با متناسبسازی اقتضایی طرح پیش خواهد
رفت؛ در گام نخست اجرای این طرح ،مقابله با
عرضه کاالهای قاچاق و تقلبی در حوزه لوازم
یدکی خودرو از  ۱۵فروردین ماه در سراسر
کشور عملیاتی شد .پس از آن عرضه قطعات
یدکی خودرو به بازار از  ۲۱خردادماه به داشتن
کد رهگیری مشروط شد و از این تاریخ به بعد
واحدهای صنفی از خرید اقالم بدون شناسه
منع شدند .در نهایت نیز عرضه بدون شناسه
لوازم یدکی و قطعات خودرو از  ۱۵مرداد ممنوع
و ثبت «کد نقش» فعاالن حوزه لوازم یدکی و
قطعات خودرو در سامانه جامع تجارت الزامی
شده است .در وهله اول به صورت آزمایشی
طرح شناسنهدار کردن کمکفنر و باطری
خودرو ،اجرا شد و برخی دیگر از اقالم لوازم
یدکی و قطعات خودرو نیز از  ۱۵مرداد ۱۴۰۱
حق توزیع بدون شناسه کاال ندارند و فعاالن
تولیدی ،وارد کننده و توزیع کننده بایستی با
ثبت کد نقش خود در سامانه جامع تجارت،
ادامه فعالیت دهند؛ در غیر این صورت فعالیت
ایشان غیر قانونی خواهد بود و از سوی بازرسان
با متخلفان برخورد می شود.
بالغ بر  ۷میلیارد دالر در حوزه قاچاق
چند گروه کاالیی
در همین رابطه (شناسهدار کردن کاالها)،

صبح دیروز (شنبه) ،محمد مهدی برادران-
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با حضور در
یک برنامه تلویزیونی در تشریح جزئیات بیشتر
این طرح پرداخت و گفت :برخی تصور میکنند
که ستاد مبارزه با قاچاق کاال ،تنها محدود به
رسیدگی به فعالیت قاچاقیان و امری خاص و
غیرعمومی است اما واقعیت امر این است که
کاالی قاچاق دارای ابعاد مختلف است و با جان
و مال مردم مرتبط است؛ بر این اساس جز خود
مردم هم در این زمینه نمیتوانند به ما کمک
کنند و بیشترین نقش برای اصالح نظام بازار را
مردم بایستی ایفا کنند.
وی ضمن اشاره به نظرسنجی صورت
گرفته از وضعیت بازارهای مختلف (بطور خاص
در حوزه لوازم یدکی خودرو ،لوازم خانگی و
محصوالت دخانی) ،اظهار کرد :عمدتا در حوزه
لوازم یدکی خودرو و لوازم خانگی ،تحلیلها بر
این اساس بود که شفافیت در اصالت کاالها اعم
از وارداتی و داخلی مشخص نیست .حتی در
مورد قطعات و لوازم تولید داخل برخی مشتریان
پس از مدتی استفاده متوجه شدهاند که کاال
تقلبی و جعلی بوده است .بنابراین وضعیت بازار
از نظر مردم رها ،آشفته و غیرنظارتی بود .از
سوی دیگر آمار شکایت مردم به مجموعههای
مختلف همچون سامانه  ،۱۲۴سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و دستگاههای
قضایی بصورت مستقیم اعالم میکردند.
درد عیان شد تا درمان پیدا شود
معاون صنایع عمومی وزارت صمت ،تاکید
کرد :بسیاری از شکایتها در حوزه قطعات
یدکی خودرو بوده است .در قطعات یدکی
دیده میشد که بستهبندی ،هولوگرام و حتی
بیمه اصلی محصول و قطعه جعل شده بود و
به بازار ارائه میشد .دو راهکار در این زمینه
وجود داشت .راه اول این بود که بصورت موردی
پیگیری شود .راه دوم این بود در جامعه
بایستی مشکل بصورت همگانی رفع شود؛ لذا
موضوع را علنی کردیم .درد عیان شد تا درمان
صورت گیرد.
برادران ادامه داد :نمیتوان گفت موضوع
تنها بحث قاچاق ،کاالهای تقلبی ،عدم نظارت
و از این دست موضوعات است همه اینهاست،
ضمن اینکه بصورت فراتر سوداگری با جان و
مال مردم است و از اعتماد مردم سواستفاده
میشود .این جریان سوداگر همهجا بوده و
مختص سازمان و مجموعه خاص نیست .در
حال حاضر در همین چند گروه کاالیی ،با
عددهای حداقل بیش از هفت میلیارد دالر
کشور در حوزه قاچاق مواجه هستیم (البته
میزان قاچاق کاال کشور بالغ بر  ۱۲میلیارد دالر

است).
این مقام مسئول در وزارت صمت،
مدیریت و جلوگیری از کاالی قاچاق و تقلبی را
منجر به رشد تولید ملی و رشد اشتغال خواهد
شد و بهنفع تراز مالی کشور خواهد بود ،ابراز
امیدواری کرد :امیدوار هستیم سال جایر جزو
اولین سالهایی باشد که بتوانیم تراز مالی مثبت
در کشور داشته باشیم و میزان صادرات از
واردات افزونتر باشد.
وی افزود :از سوی دیگر در اقتصاد خانوار
که همه با مشکل مواجه هستند ،خانوادهای
قصد تعمیر خودرو یا خرید وسیلهای دارد،
با همه مشورتهایی که میگیرند اما باز هم
متضرر میشوند.
صحت محصوالت تقلبی و قاچاقی برای
قطعهسازان داخلی قابل تشخیص نیست!
معاون صنایع عمومی وزارت صمت تصریح
کرد :به تولیدکنندگان همچون خودروسازان
و شبکههای فروش قطعات یدکی خودرو
مراجعه و از کیفیت کاالها ،گالیه کردیم،
این تولیدکنندگان اعالم کردند ما محصوالت
خوبی تولید کردیم که در کشورهای مختلف
مورد استقبال است و استانداردها وجود دارد
اما گاهی با محصوالتی مواجه میشویم که
بهنام تولیدکنندگان برتر عرضه میشود و برای
خود ماهم قابل تشخیص نیست! .در مراجعه به
اتحادیه فروشندگان قطعات یدکی و همچنین
تعمیرکاران مراجعه کردیم ،آنها نیز گالیهمند
بودند که حیثیت شغلیشان زیرسوال رفته
است.
برادران ضمن تاکید براینکه وضعیت
بسیار نامناسب است ،گفت :دلیل این موضوع،
عدم نظارت بر اجرای قانون ،تعداد زیادی از
فروشندگان که عضو اتحادیه نیستند و ...سبب
این وضعیت شدهاند .ذهنیت افراد این است
که دولت عزمی برای این کار نداشته یا شعاری
عمل کرده است اما حقیقت این است که ما
در دور جدید مصمم هستیم که مستمر پیگیر
باشیم .همین که از  ۱۵مرداد ماه در سطح
عرضه پیگیریها جدی است ،مطالعات از سال
گذشته آغاز و تکمیل شده و مستندات قانونی
دنبال شده و فازبندیها و زمانبدیها صورت
گرفته و کار مرحله به مرحله جلو آمده است.
وی افزود :در  ۱۵فروردین ماه ،ابتدا در
بحث کاالهای وارداتی و تولید داخل ورود
کردیم که چه میزان تولید و چه میزان وارد
شود .در این زمینه حتی برخی تولیدکنندگان
اعالم کردند که با محدود شدن واردات ،تولید
مطابق با نیاز بازار را تضمین خواهند کرد؛ بطور
مثال در حوزه باتری این اتفاق افتاد و در حال

حاضر  ۱۲تولیدکننده برتر باتری داریم که
بالغ بر  ۹۵درصد بازار را پوشش میدهند.
سختیهای خودش را داشته اما منفعت شامل
خود تولیدکنندگان میشود.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت
خاطرنشان کرد :سپس به عرصه توزیعکنندگان،
بنکداران ،شبکههای پخش ورود کردیم و سپس
به تعمیرکاران و اتحادیههای توزیعکنندگان
مراجعه کردیم که در نهایت از  ۱۵مرداد ماه،
پس از چهار ماه فرصت قانونی که ارائه شد،
طبق قانون خرید و فروش کاالهایی که فاقد
کد شناسه کاال و شناسه رهیگیری در حوزه
قطعات یدکی خودرو و لوازم خانگی باشد ،در
حکم کاالی قاچاق است و مورد رسیدگی و
جمعآوری توسط نهادهای نظارتی قرار گیرد؛
حتی اگر کاال داخلی باشد .غیر از این راهکار،
علیرغم تمام سختیهایی که داشت ،راهکار
علمی جایگزینی وجود نداشت ،اما موجب
اطمینان خاطر مشتریان خواهد شد.
این مقام مسئول در وزارت صمت ،اعالم
کرد :در مرحله بعدی ،پس از اصالت کاال،
بحث ضمانت کاال را دنبال میکنیم .این کاال
اصل ،چه ثمرهای خواهد داشت و تضمین
آن به چه صورت است .همانطور که در
ابتدا اشاره شد ،همراهی توسط مردم صورت
خواهد گرفت .خبر خوب این است عالوه بر
اینکه در حال حاضر تعداد شناسهها افزایش
یافته و طرح مورد استقبال تولیدکنندگان
قرار گرفته و کاالهای خود را شناسهدار
کردهاند ،تعداد کدهای رهگیری هم افزایش
یافته است .هماکنون  ۲۴۰میلیون قطعه
کاال را داریم که کد رهیگیری دارند و نیاز
بازار را تا حدود بسیاری تامین میکند .در هر
کجا هم که مشتریان احساس کردند ،قطعه
کیفیت الزم را ندارد ،از طریق راههای موجود
اعتراض خود را اعالم کنند.
وی تاکید کرد :در نهایت در مراحل بعدی،
به مردم اعالم خواهیم کرد که از منظر خودشان
و میزان رضایت یا شکایت مردمی ،کدام کاالها
یا کدام تولیدکنندگان برتر هستند .رقابت
تبلیغات کاذب نخواهد بود و رقابت بر اساس
کیفیت کاال خواهد بود.

اخبار کوتاه
رئیس بنیاد ملی گندمکاران:

 ۸۵درصد مطالبات گندمکاران
پرداخت شده

رئیس بنیاد ملی گندمکاران میگوید دولت  ۶۴هزار
میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران را پرداخت کرده و در
حال حاضر  ۱۲هزار میلیارد تومان هنوز باقی مانده است.
عطااهلل هاشمی در پاسخ به این سوال که تاکنون چند
درصد از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است؟ گفت:
دولت  ۶۴هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران را
پرداخت کرده و در حال حاضر  ۱۲همت باقی مانده است.
وی ادامه داد :بدهی دولت به کشاورزان گندمکار تا
 ۷مرداد تسویه شده و از آن تاریخ به بعد تقریبا پرداختی
انجام نشده است .رئیس بنیاد ملی گندمکاران اضافه کرد:
در حقیقت  ۸۵درصد پول گندمکاران پرداخت شده و ۱۵
درصد همچنان باقی مانده است .بر اساس اعالم شرکت
بازرگانی دولتی ایران از فروردینماه سالجاری تاکنون ۶
میلیون و  ۷۷۰هزار تن گندم در قالب خرید تضمینی از
گندمکاران خریداری شده است در صورتی که سال گذشته
تا این تاریخ ۴ ،میلیون و  ۴۸۶هزار تن گندم از کشاورزان
خریداری شده بود .این یعنی خرید تضمینی گندم از
ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به میزان خری ِد بازه زمانی
مشابه سال گذشته ۵۱ ،درصد رشد داشته است با این حال
اما آنطور که مسئوالن مربوطه میگویند هنوز بخشی از
مطالبات گندمکاران پرداخت نشده است.

بیشترین کاالی قاچاق در تیرماه چه بود؟

اطالعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان نشان میدهد که بیشترین کاالی
قاچاق کشف شده در تیرماه امسال ،مواد خوراکی و محصوالت
صنایع غذایی ،سوختها ،روغنها و حاملهای انرژی ،کاغذ و
مقوا ،انواع وسایل نقلیه و لوازم یدکی و مصرفی بوده است .بر
این اساس در تیر ماه امسال  ۳۶۶۹مورد بازرسی برای مقابله
با عرضه ،نگهداری و فروش کاالی قاچاق در سراسر کشور
انجام شده است .در نتیجه این بازرسیها ۴۹۵ ،پرونده به ارزش
بیش از  ۱۸۸میلیارد تومان تشکیل شده و این پروندههای
تخلف برای تعیین تکلیف به مراجع قضایی ارسال شده است.
همچنین بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی سازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بیشترین کاالی
قاچاق کشف شده در این مدت مواد خوراکی و محصوالت
صنایع غذایی ،سوختها ،روغنها و حاملهای انرژی ،کاغذ
و مقوا ،انواع وسایل نقلیه و لوازم یدکی و مصرفی بوده است.
مردم میتوانند با مراجعه به ستاد خبری سازمانهای صنعت،
معدن و تجارت استانها و شهرستانهای تابع ،شکایت خود را
تنظیم کنند یا از طریق تلفن ( ،)۱۲۴پورتال سازمان حمایت
به نشانی الکترونیکی  ،www.cppo.irسایت ( )ir.۱۲۴و
اپلیکیشن «آپ» شکایت خود را مطرح کنند .طبق قانون نظام
صنفی ،گرانفروشی ،کمفروشی ،تقلب ،احتکار ،عرضه خارج
از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع ،فروش
اجباری ،عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله
مهمترین تخلفات صنفی است.
سازمان ملی استاندارد:

زعفران با نام تجاری قائنات
غیراستاندارد است

سازمان ملی استاندارد ایران اعالم کرد که زعفران با نام
تجاری قائنات ،غیر استاندارد بوده و مورد تأیید سازمان ملی
استاندارد ایران نیست .به گزارش سازمان ملی استاندارد ایران،
در پی انتشار ویدئویی در فضای مجازی در ارتباط با اختالط
برادههای آهن در فرآوده زعفران ،سازمان ملی استاندارد ایران
اعالم میدارد ،زعفران با نام تجاری قائنات ،غیر استاندارد بوده
و مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران نیست .دفتر نظارت
بر استانداردهای صنایع غذایی ،آرایشی ،بهداشتی و حالل،
سازمان ملی استاندارد ایران زعفران را در زمره استانداردهای
اجباری قرار داده و همواره به کیفیت آن نظارت الزم را اعمال
میکند .فرآوردههای تولیدی زعفران تولیدی در کشور در
محل تولید و عرضه از لحاظ ویژگیهای فیزیکوشیمیایی
(خصوصاً وجود مواد خارجی) ،مواد افزودنی و آالیندههای فلزی
مورد پایش قرار میگیرند و در همین راستا واحدهای تولیدی
موظف هستند فراوردههای تولیدی خود را بر اساس استاندارد
ملی مربوطه تولید و پس از اخذ پروانه کاربرد عالمت استاندارد
به بازار عرضه نمایند .از مصرف کنندگان تقاضا میشود ،برای
اطمینان از محصول خریداری شده ،کد ده رقمی درج شده
در زیر نشان استاندارد را به شماره  ۱۰۰۰۱۵۱۷پیامک و از
اعتبار و اصالت پروانه نشان استاندارد اطمینان حاصل کنید
و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت مراتب را به ادارات
کل استاندارد استانها ،سامانه  ۱۵۱۷یا پورتال سازمان ملی
استاندارد ایران به نشانی www.isiri.gov.irاعالم تا اقدام
قانونی الزم به عمل آید.

واردات کدام کاالها از روسیه آزاد شد؟

اظهارارت رئیس سازمان توسعه تجارت مبنی بر امکان
واردات هر کاال از روسیه و کشورهای اتحادیه اوراسیا در
مقابل صادرات به این کشورها ،این ابهام را ایجاد کرده بود
که آیا واردات کاالهای ممنوعه نیز از روسیه آزاد شده است؛
اما بر اساس توضیحات سخنگوی وزارت صمت ،این مجوز
واردات ،کاالهای ممنوعه را شامل نمیشود.
علیرضا پیمان پاک ،معاون وزیر صمت و رئیس
سازمان توسعه تجارت ،روز گذشته درباره آخرین اقدامات
سازمان توسعه تجارت در جهت توسعه روابط تجاری با
روسیه ،گفته بود که در کمیته اقدام ارزی مصوب شده
تا هر شرکت و تاجری که به کشورهای اتحادیه اوراسیا
و روسیه صادرات دارد ،میتواند در ازای این صادرات ،هر
نوع کاالیی را وارد کند و همچنین  ۲۵درصد مشوقهای
صادراتی به کاالهایی که به روسیه صادر میشود اختصاص
یابد.
از سال  ۱۳۹۷و در پی مشکالت ارزی در کشور،
واردات بیش از  ۲۰۰۰قلم کاال تحت عنوان کاالهای
غیرضروری و لوکس ممنوع شد .از جمله مهمترین این
کاالها میتوان به خودرو ،لوازم خانگی ،پوشاک و اسباب
بازی اشاره کرد .البته وزیر صنعت ،معدن و تجارت خرداد
ماه گفته بود که حذف ممنوعیت واردات  ۴یا  ۵قلم کاال
به دولت پیشنهاد شده که در حال بررسی است ،اما عمده
ساختار ممنوعیت واردات  ۲۰۰۰قلم کاال که از سال ۱۳۹۷
تصویب شده ،حفظ میشود؛ اما هنوز این چند قلم کاال
که جزئیات آنها هم مشخصن نیست ،تعیین تکلیف نشده
است .هر چند این مقام مسئول در آخرین نشست خبری
خود در سال  ۱۴۰۰اعالم کرده بود که با واردات در همه
حوزهها به میزان حداکثر  ۲۰درصد و با برنامه ریزی برای
نسبت صادرات به واردات موافق است که ظاهرا تاکنون به
نتیجه نرسیده است.

