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شاخص
جهش  69درصدی عرضه
ارز در سامانه نیما

تازه ترین گزارش بانک مرکزی از حجم فروش
ارزتوسطصادرکنندگاندرسامانهنیماحاکی
از آن است که در هشت ماه امسال این رقم با
 69درصد افزایش نسبت به سال گذشته به
 18.1میلیارد دالر رسیده است .طبق این
گزارش ،سال گذشته صادرکنندگان 10.7
میلیارد دالر در سامانه مذکور ارز عرضه کرده
بودند .این روند ،بهبود بازگشت ارز حاصل
از صــادرات توسط صادرکنندگان به چرخه
اقتصاد کشور را نشان می دهد.

بازار خبر

توضیحات وزیر جهاد درخصوص
فروش اینترنتی کاالهای اساسی
وزیــر جهاد کشاورزی از توزیع شکر ،روغن،
برنج و مــرغ گــرم با نــرخ تعزیراتی به صورت
هوشمند اینترنتی در منزل در کنار مرغ
منجمد و تخم مــرغ ،از این هفته خبر داد .به
گزارش خبرگزاری تسنیم ،سید جواد ساداتی
نژاد با بیان این که تمرکز ما در ماه های اول
آغاز به کار دولت تأمین امنیت غذایی و تالش
برای سامان دهی بــازار اقالم اصلی از جمله
مرغ و تخممرغ بوده است،اظهار کرد :در این
خصوص توانستیم بازار مرغ و تخم مرغ را به
گونه ای مدیریت کنیم که از روزهای آینده تا
پایان سال شرایط مطلوبی را در این بخش ها
شاهد باشیم .وی با اشاره به آغاز طرح توزیع
هوشمند کاالهای اساسی افــزود :سازمان
تعاون روستایی متولی بازاررسانی هوشمند
شده است که مرغ منجمد و تخم مرغ را با قیمت
تنظیم بازار تحت پلتفرم مشخصی به صورت
اینترنتی به دست مردم در منازل می رساند.
بر این اساس ،روزانه  300تن اقالم مذکور در
شهر تهران به این شیوه توزیع می شود .این
طرح از روزهای گذشته در کرج و اصفهان آغاز
شده است و در شیراز و مشهد هم به زودی آغاز
به کار خواهد کرد .ساداتی نژاد اظهار کرد :از
هفته آینده شکر ،روغن و برنج نیز با قیمتهای
تعزیراتی به اقــام توزیع هوشمند درمنازل
اضافه خواهد شد .همچنین برای میوه شب
عید هم قصد داریم از توزیع هوشمند استفاده
کنیم .به گفته وزیر جهاد کشاورزی ،همچنین
تالش خواهد شد از این هفته توزیع هوشمند
مرغ گرم در تهران شروع شود.

شنبه  6آذر۱۴۰۰
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خبر

طبقآخرین گزارشتحقیقوتفحصمجلس 95،درصدقاچاقازمبادیرسمیانجاممیشود بااتصال ۲سامانهگمرکوجامعتجارت اینمسئلهتاچهمیزانکاهشمییابد
وزیــر اقتصاد در حالی از حل و فصل اتصال سامانه گمرک و
سامانه جامع تجارت پس از هشت سال و در آینده نزدیک خبر
داده که طبق گــزارش تحقیق و تفحص مجلس 95 ،درصد
قاچاق از مبادی رسمی انجام می شود! خاندوزی وعده داده
است که در ماههای بعد ،کاهش قاچاق به کمک تولیدکنندگان
ایرانی خواهد آمد.به گزارش خراسان ،وضعیت واردات قاچاق
به داخل کشور ،از جمله معضالت کهنه و معماگونه ای است که
در سال های اخیر همواره مطرح بوده است .از یک سو برآوردها
از حجم باالی قاچاق کاال به کشور خبر می دهد از سوی دیگر
اما در عین حال ،تفاوت آمارها نیز باالست .طبق گزارش ایرنا،
در اردیبهشت سال گذشته به نقل از «گزارش تحقیق و تفحص
مجلس از سیاست های دولت در مقابله با قاچاق» ،رقم قاچاق
در سال های  95و  96به ترتیب  21.5تا  25.5میلیارد دالر
بوده است .این در حالی است که طبق آمارهای رئیس ستاد
مقابله با قاچاق کاال ،این رقم به  12.5میلیارد دالر رسیده است.
از این تناقض ها و آمارهای بزرگ که بگذریم ،اعالم سال گذشته
گودرزی ،دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر
این که طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی
در سال  ۹۶و  35 ،۹۷درصد از حجم واردات کشور قاچاق بوده
و  95درصد قاچاق از گمرک های رسمی می گذرد ،بر عمق
پیچیدگی این موضوع می افزاید .همه این ها در شرایطی است
کهنتیجهمستقیموارداتاینحجمازکاالیقاچاققطع ًاتعطیلی
بخش قابل توجهی از ظرفیت های تولیدی کشور خواهد بود.
▪قانونی که  5سال به دلیل مقاومت گمرک روی زمین ماند

این تناقضات در شرایطی رخ داده که رد پای تاخیر هفت ساله
اجرای بخشی از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز بسیار پررنگ
است .طبق این قانون که در سال  92به تصویب رسید ،دولت
مکلف بــوده که اقــدام به تهیه ،اجــرا و بهره بــرداری از سامانه
جامع تجارت کند .در این خصوص این مهم در سال  95به
طور ناقص اجرایی شد .اما همین اجرای ناقص ،عم ً
ال مبارزه با
قاچاق را با اشکال بزرگی مواجه کرد .گزارش خبرگزاری مهر
در  20شهریور امسال نشان می دهد که به رغم گذشت هشت
سال از تصویب قانون و پنج سال از ابالغ آییننامههای اجرایی
هیئت وزیـــران در جلسه  26آبــان آییننامه
اجرایی برای اصالح تعرفههای گاز را تصویب
کرد .به گــزارش خبرگزاری فــارس ،طبق این
آییننامه مشترکان گاز طبیعی بخش خانگی
که مصرف گاز آن ها در دوره زمانی  16آبان تا
 15اسفند هر سال ،نسبت به دوره مشابه سال
قبل کاهش یابد ،به ازای هر یک واحد درصد
کاهش ،مشمول تخفیف (پاداش صرفهجویی)
معادل  3واحــد درصــد و تا سقف  45درصد
در گازبهای صورتحساب دوره خواهند شد.

اطالعات مــورد نیاز خود از دیگر دستگا هها را بــدون واسطه
سامانه جامع تجارت و به صورت مستقیم از/به دستگاه مربوطه
دریافت/ارسال میکند که این مسئله نیز یکپارچگی فرایند را
از بین می برد و احتمال فساد را افزایش خواهد داد .در نهایت،
نتیجه انجام ترخیص کاال که باید به سامانه جامع تجارت ارسال
شود ،نیز با توجه به رعایت نکردن یکپارچگی توسط گمرک
همواره با اختالل روبه رو بوده است و امکان حسابرسی کاالهای
ثبت سفارش شده بر اســاس اطالعات ترخیص را به صورت
سیستمی مشکل (تقریبا غیرممکن) خواهد کرد.
آن ،متأسفانه یکی از مهمترین تکالیف آن که مربوط به تبادل
اطالعات گمرک با بازرگانان از طریق سامانه جامع تجارت یا به
بیان دیگر انتقال اظهار بازرگان به سامانه جامع تجارت است،
هنوز اجرایی نشده است .موضوعی که البته پای دیوان عدالت
اداری به این مسئله را نیز باز کرد.
▪فرایند احتمالی قاچاق رسمی در گمرک

اظهارات «احمدی» ،حقوقدان در گفت وگو با خبرگزاری مهر
در تاریخ  5مرداد  ،97ابعادی از این موضو ع را روشن می کند.
به گفته وی ،فرایند تجارت خارجی به طور کلی شامل چهار
زیر فرایند دریافت مجوز کارت بازرگانی ،ثبت سفارش ،تامین
ارز و ترخیص کاالست .درخصوص ثبت سفارش و تامین ارز،
این مرحله از طریق سامانه جامع تجارت و به صورت یکپارچه
بر اساس شناسه کاال (برای کاالهای مشمول) انجام می شود
اما به منظور ترخیص کاال بر اســاس سیاستی که گمرک در
پیش گرفته است ،بازرگان باید مجدد کلیه اطالعات مورد نیاز
گمرک را در سامانه جامع امور گمرکی اظهار کند .این اظهار نه
بر اساس شناسه کاال مندرج در اطالعات ثبت شده در سامانه
جامع تجارت بلکه بر اساس شناسه تولید شده در سامانه گمرک
( )TSCانجام میشود .این حقوقدان ادامه داده است :این مسئله
تطابق اطالعات موجود در گمرک با سامانه جامع تجارت را
بسیار مشکل میکند و متخلفان میتوانند از این خألبرای
واردات کاالی بدون ثبت سفارش یا بدون تایید تامین ارز توسط
بانک مرکزی استفاده کنند .به گفته وی ،همچنین گمرک

▪گام عملیاتی دولت سیزدهم علیه قاچاق رسمی

با این اوصاف ،وزیر اقتصاد در دو روز قبل خبری داد که به نظر
می رسد می تواند به پایانی بر ماجرای قاچاق رسمی از گمرک
منتهی شود .وی در یادداشتی گفت :با همکاری وزارت اقتصاد،
معضل چند ساله انتقال کامل دادههای سامان ه گمرک و سامانه
جامع تجارت در مسیر حلوفصل فوری قرار گرفته و در نتیجه
بخشی از مصوبات روی زمین مانده اجرایی شده است .وی وعده
داده که در ماههای بعد ،کاهش قاچاق به کمک تولیدکنندگان
ایرانی خواهد آمد .خاندوزی همچنین در گفت وگو با صدا و
سیما با اشــاره به تاکید ویژه رهبر معظم انقالب در نخستین
دیدار هیئت دولت سیزدهم مبنی بر اتصال و یکپارچه سازی
سامانه ها خاطرنشان کرده است :بخش زیادی از اطالعات
واردات و صــادرات کشور در سامانه گمرک و بخش دیگر در
سامانه جامع تجارت که زیر مجموعه وزارت صمت است وجود
داشت که در نتیجه دسترسی کامل به پایگاههای داده گمرک
در سامانه جامع تجارت برقرار شد و از این پس اطالعات مورد
نیاز به صورت برخط و در زمان در اختیار سامانه جامع تجارت
قرار خواهد گرفت .در این حال خبرگزاری فارس به نقل از وزیر
صمت درباره تکمیل سامانه جامع تجارت و اتصال گمرک به آن
گفت :این پروژه  80درصد پیشرفت دارد البته  70اقدام را باید
تکمیل کنیم و تا پایان سال این پروژه کامل خواهد شد .فاطمی
امین اظهار کرد :این سامانه کارکردهای متعددی در کنترل
قاچاق ،کنترل کاالهای تقلبی ،تنظیم بازار و رصد موجودی
کاالها در انبارها دارد.

اعالم جزئیات تعرفه جدید گا ز خانگی
همچنین شرکت ملی گــاز مکلف شــده است
ضمن دریافت اطالعات خانوارهای محروم
تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی
کشور ،تعرفه مشترکان در دامنه مصرف  1تا 3
را از ابتدای سال به نرخ صفر محاسبه کند .طبق
اطالع کسب شده ،مشهد در اقلیم  2و تهران در
اقلیم  3قرار دارد .بر این اساس ،در فصل سرد
دامنه مصرف یک تا سه در اقلیم  2به مصرف تا

 450و در اقلیم  3به مصرف تا  400متر مکعب
در مــاه گفته می شــود.از ســوی دیگر بررسی
جدولتعرفهگازبهایماههایسردکهدرمصوبه
مذکور آمده ،نشان می دهد که گازبهای سه پله
اول مصرفی نسبت به قبل هیچ تغییری نکرده
است .بر این اساس تعرفه پله اول برای مصرف
هر متر مکعب گاز در فصل سرد همچنان ،414
پله دوم 690و پله سوم 966ریال خواهد بود .با

این حال ،افزایش تعرفه پله چهارم به بعد ،از 40
درصدنسبتبهقبلآغازشدهوتاچهاربرابربرای
پله آخر می رسد .طبق گزارش وزارت نفت سه
پله پایانی مصرف ،شامل  4درصد از مشترکین
پرمصرف میشود که بر این اساس تعرفه آن ها
بین سه تا چهار برابر افزایش خواهد یافت.

مجری طرح تامین برق رمز ارزها،
جزئیات الیحه جدید استخراج
رمز ارز را تشریح کرد

برآورد  10درصدی نقش ماینرها
در کسری گاز زمستان
مجری طرح تامین برق رمز ارزهــا در شرکت
توانیر جزئیات جریمههای سنگین پیشنهادی
تولید غیر مجاز رمز ارز را اعالم کرد و گفت :پیش
بینی می شود حدود  ۱۰درصد کسری پیش
بینی شده برای گاز در کل کشور در زمستان
امسال ناشی از فعالیت استخراج غیر مجاز رمز
ارز باشد .به گزارش خبرگزاری تسنیم ،محمد
خدادادی ،مجری طرح تامین برق رمز ارزها در
شرکت توانیر ،از پیش نویس پیشنهادی الیحه
جدید مربوط به استخراج رمز ارزها خبر داد و
گفت :در این پیش نویس ،اطالعات مربوط به
تمامی دستگاه های استخراج رمز ارز از لحظه
ورود به کشور یا تولید در داخل و تا لحظه نصب
و به کارگیری در مراکز مجاز و قانونی استخراج
رمز ارز در سامانه جامع تجارت وزارت صمت
ثبت خواهد شد .بر این اساس هر گونه تجهیزات
استخراج که اطالعات آن ها در سامانه مذکور
موجود نباشد به عنوان ماینر غیرمجاز ضبط و
معدوم خواهد شد.
وی در خصوص جرایم در نظر گرفته شده برای
استخراج غیرمجاز رمز ارز نیز گفت :در صورتی
که فردی برای اولین بار مرتکب استفاده از برق
یا گاز یارانه ای بــرای استخراج رمز ارز شود،
جریان برق یا گاز محل وقوع تخلف حداکثر به
مدت سه ماه قطع می شود و خسارتی به اندازه
حداکثر پنج برابر هزینه برق یا گاز مصرف شده
بــرای استخراج رمز ارز با قیمت صادراتی از
متخلف دریافت خواهد شد اما در صورت تکرار
قانون شکنی ،مجازات وی عالوه بر جرایم فوق،
حبس و قطع دایــم و جمع آوری انشعاب برق
یا گاز محل وقــوع تخلف خواهد بــود .به گفته
خدادادی ،بررسی های صورت گرفته نشان می
دهد حدود  20درصد کسری برق در تابستان
امسال ناشی از فعالیت مراکز استخراج رمز ارز
بوده و همچنین پیش بینی می شود که حدود
 10درصد کسری پیش بینی شده برای گاز در
کل کشور در زمستان امسال نیز ناشی از فعالیت
استخراج غیر مجاز رمز ارز باشد.

عدم استقراض از بانک مرکزی
تورم را کاهش داد
مهر -رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در
یادداشتی نوشت :با همه مضیقهها دولت برای
تأمین بودجه سراغ استقراض از بانک مرکزی
نرفته است .آینه عملکرد درست دولت کاهش
 ۵/۴و  ۵/۳درصــدی تــورم نقطهای در مهر و
آبان است.

لوله گستر اسفراین رکورد تولید خود را شکست
لوله گستر اسفراین در ماه گذشته توانست با تولید  4هزار و  ۶۰۰تن
در یک ماه ،رکورد تولید خود را بشکند
به گزارش شاتا ،معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو در بازدید از مجتمع لوله گستر اسفراین با
قدردانی از عملکرد کارکنان و مدیریت شرکت لوله گستر گفت :این مجموعه در شرایطی که با تحریم و
محدودیت ها دست و پنجه نرم می کنیم ،توانست با تولید 4هزار و ۶۰۰تن در ماه گذشته ،رکورد مناسبی
را رقم بزند.صالحی نیا روند توسعه ای و رو به جلو لوله گستر اسفراین به ویژه در ۱۸ماه اخیر را قابل تامل
و این موفقیت را محصول برنامه ریزی و پشتیبانی مستمر ایدرو و مدیریت اجرایی دقیق شرکت در کنار
تالش و همبستگی مثال زدنی کارگران سخت کوش دانست و افزود :سیاست های محوری دولت به ویژه
وزارت صمت این است که با توسعه تولیدات ،کیفی سازی و اقتصادی کردن تولید ،به تدریج امکان عرضه
و رقابت در عرصه بین المللی را داشته باشیم.مدیرعامل ایدرو با اشاره به تالش های صورت گرفته جهت
توسعه  ،به سازی و نوسازی خطوط تولید مجتمع لوله گستر اسفراین گفت  :با این اقدامات می توانیم
شرایط بهتری را برای تولید و صادرات فراهم کنیم.صالحی نیا با اشاره به شعار سال گفت :به منظور مانع
زدایی ها در نظر داریم زنجیره تامین را به گونه ای هماهنگ کنیم که با تولیدات خودمان بتوانیم نیازهای
بخش صنعت و نیازهای کاالهای نهایی را پوشش دهیم.وی اضافه کرد :شرکت نفت به صورت مستمر به
این لوله ها نیاز دارد و براساس قرارداد ،تولید و عرضه بدون هیچ گونه مشکلی انجام می شود.شرکت لوله
گستر اسفراین تنها تولید کننده لوله های فوالدی بدون درز جریانی و جداری مورد نیاز صنعت نفت در
منطقه و از معتبرترین شرکت های تامین کاالی نفت ایران است که یکی از مجموعه های تابعه ایدرو است.
در این بازدید همچنین علی نبوی دستیار ویژه وزیر  ،محمد نوری امیری معاون نوسازی و بهره برداری
ایدرو  ،الیاسی مدیر حراست و مدیران ایدرو و مدیران مرتبط استانی حضور داشتند.
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