
تولیــــــــــد و بازرگــــــــــــانی
 . یکشنبه . 19 بهمن 1399 . سال هجدهم . شماره 4610 .

جریمه بدهکاران صندوق 
ضمانت سرمایه گذاری صنایع 

کوچک بخشوده می شود
ســرمایه گذاری  ضمانــت  صنــدوق  مدیرعامــل 
صنایــع کوچــک از چهار خدمت ویــژه این صندوق برای 
صنعتگران به مناســبت فرا رســیدن ایام 22بهمن خبر 
داد که در صورت پرداخت اصل بدهی تا پایان امسال، 

جریمه بدهکاران بخشوده می شود.
محمدحســین مقیســه، دیــروز در نشســت خبــری 
و  کرونــا  پاندمــی  تحریم هــای ظالمانــه،  تــداوم  گفــت: 
نظیــر  داخلــی  اقتصــادی  مشــکالت  برخــی  همچنیــن 
افزایــش نــرخ تــورم و نــرخ ارز، دشــواری هایی را در یک 
ســال گذشــته برای صاحبان کسب وکارها رقم زده و اگر 
بتــوان در ایــن اوضــاع ســخت گام هایی بــرای حمایت از 

آنان برداشت، ماندگار می شود.
وی بیــان  کــرد: در این راســتا چهار اقدام ویژه برای 
مشــتریان این صندوق و صنعتگران و تولیدکنندگان در 
نظــر گرفتــه شــده کــه در مــورد نخســت، اگــر بدهکاران 
صنــدوق بتواننــد اصــل بدهــی خــود را تــا پایــان ســال 
نــرخ  آنــان بخشــوده شــده و  پرداخــت کننــد، جریمــه 

محاسبه بدهی همان ۱۴درصد سالیانه خواهد بود.
مقیســه ادامــه  داد: ایــن نرخ، ۴درصد کمتــر از نرخ مورد 
عمل بر اســاس مصوبه شــورای پول و اعتبار اســت و به 
صورت روزشمار و فقط به اصل تسهیالت تعلق می گیرد.
وی در تشــریح چگونگــی ایجــاد بدهی، اظهار کرد: 
بــر اســاس قوانیــن باالدســتی و اســاس نامه  صنــدوق 
خــود، بــا صدور ضمانت نامــه با نرخ میانگیــن ۱.۵درصد 
به تامین کســری وثیقه صنعتگران صنایع کوچک کمک 

می کند تا بتوانند تسهیالت بگیرند.
این مقام مسئول اضافه کرد: وقتی واحد تسهیالت 
گیرنده به هر دلیل نتواند در سررسید به تعهدات خود 
بــه نظــام بانکــی عمــل کنــد، بانــک مبلــغ ضمانت نامــه 
را از صنــدوق دریافــت می کنــد و اینجاســت کــه بدهــی 
صنعتگــران بــه صنــدوق ایجاد می شــود و بایــد همراه با 
جریمه به پرداخت آن اقدام کنند. وی تاکیدکرد: اکنون 
به مناسبت فرا رسیدن  دهه فجر، هیات مدیره صندوق 
در مصوبــه ای از دریافت جریمــه از بدهکاران صرف نظر 
کــرده و اگــر کســی تــا پایان ســال بدهی خود را تســویه 

کند، با همان نرخ ۱۴درصد دریافت خواهد کرد.
مدیرعامــل صندوق ضمانت ســرمایه گذاری صنایع 
کوچــک یادآور شــد: اکنــون میزان بدهــی صنعتگران به 
صندوق به بیش از ۸۰۰میلیارد ریال رســیده که بخش 

عمده آن مربوط به چند سال گذشته است.

سایر اقدامات ویژه صندوق در دهه فجر
وی بیــان  کــرد: صدور انواع ضمانت نامه پیمانکاری 
بــدون ودیعــه اول، با حداقــل وثیقه و ۵۰درصد تخفیف 
در نرخ هــای کارمــزد بــرای صنایع کوچک، دیگــر اقدامی 
اســت کــه از ســوی صنــدوق در ایــن ایام در دســتور کار 

قرار گرفته است.
مقیســه افــزود: ایــن در حالی اســت کــه در اوضاع 
عادی، تامین ضمانت نامه از ســوی شرکت ها با مراجعه 
بــه بانــک، پرداخــت مبلغی بین پنج تا ۲۰درصد ســپرده 
بــه عنــوان ودیعه و دادن وثیقه به بانک انجام می شــود 
و در نهایــت مشــتری بایــد کارمــزدی هــم بابــت صــدور 

ضمانت نامه ها بپردازد.
ایــن مســئول همچنیــن از فراهــم کــردن امتیــازات 
شــرکت های  و  دانش بنیــان  شــرکت های  بــرای  ویــژه 
مراجعــه  بــا  می تواننــد  کــه  داد  خبــر  صادرات محــور 
صــدور  جملــه  از  آن  خدمــات  انــواع  از  صنــدوق  بــه 
ضمانت نامه هــای اعتباری و ضمانت نامه های پیمانکاری 

با شرایط آسان استفاده کنند.
وی گفت: در این راستا تفاهم نامه ای بین صندوق 
ریاســت جمهوری  علمــی  معاونــت  زیرمجموعه هــای  و 
منعقــد و همچنیــن تفاهم نامــه موجود با بانک توســعه 

صادرات به روزرسانی شده است.
خاطرنشــان   نیــز  چهــارم  خدمــت  تشــریح  در  او 
صنــدوق،  مقــررات  و  قوانیــن  برخــی  اصــالح  بــا  کــرد: 
اکنــون صندوق هــای پژوهش- فناوری و همچنین ســایر 
صندوق هــای وابســته بــه دانشــگاه ها، پارک هــای علم و 
فنــاوری و همــه صندوق هایی که به واســطه قانون برای 
کمــک و حمایــت از فعالیت هــای تولیــد، صنعتی و غیره 
شکل گرفته نیز می توانند از خدمات ما استفاده کنند.

ایــن صندوق در حوزه صــدور و تمدید ضمانت نامه 
در ارتباط با دو راهبرد »جهش تولید« و اتمام طرح ها و 
پروژه های نیمه تمام، از ابتدای ســال ۹۶ تا پایان تیرماه 
امسال در مجموع ۸۳۹ فقره ضمانتنامه تمدید یا صادر 

کرده است.
مجمــوع مبلــغ ضمانت نامه های صــادره و تمدیدی 
از ابتدای ســال ۹۶ تا پایان تیرماه گذشــته ۶هزار و۱۷۶ 

میلیارد ریال بوده است.
واحدهــای  مجــوز،  دارای  دانش بنیــان  طرح هــای 
صادراتی دارای ســوابق صادراتی در ســه ســال گذشــته، 
طرح های ایجادی با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰درصد، 
تامیــن ســرمایه در گــردش بــرای افزایش ظرفیــت تولید 
واحدهــا، طرح هــای توســعه کــه بــا ظرفیــت کامــل در 
حــال فعالیتنــد و طرح هــای اشــتغال زا )طرح هایــی کــه 
نســبت سرمایه گذاری به اشتغال پایین داشته باشند(، 

اولویت های صدور ضمانت نامه محسوب می شوند.

وزیــر صمــت با اشــاره به تهیه بســته حمایتی 
صنعــت خــودرو برای شکســت انحصــار عنوان کرد 
کــه در حــال تدویــن و تهیــه بســته حمایتــی ویــژه 
صنعــت خــودرو بــا محوریت شکســت انحصــار در 

این حوزه هستیم.
به گزارش وزارت صمت، علیرضا رزم حســینی 
در  خــودرو  بــا قطعه ســازان  در نشســت مشــترک 
خراســان رضــوی تاکیــد کــرد: سیاســت های وزارت 
کاالی  از  خــودرو  کــه  اســت  گونــه ای  بــه  صمــت 
ســرمایه ای بــه کاالی مصرفی تبدیل شــود. افزایش 
نقدینگــی در ســطح جامعــه توجه برخی از دالالن و 
واسطه ها را به سوی بازار خودرو جلب کرده است 

که البته این افراد در آینده متضرر خواهند شد.
اجــرای  علی رغــم  شــد:  یــادآور  رزم حســینی 
طرح هــای مختلــف همچون قرعه کشــی برای عرضه 
خــودرو، بــاز در همیــن اوضــاع نیز حــدود ۵۰درصد 

خودروهــای فروش رفتــه گارانتی شــان باطــل شــده 
و صرفــاً در برخــی انبارهــا نگهــداری می شــوند تــا با 
افزایــش کاذب قیمت هــا بــه حفــظ ســرمایه عده ای 
کمــک کنــد. وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفت: 
بســته تهیــه شــده بــرای حمایــت از صنعــت خودرو 
شــامل نحــوه قیمت گــذاری، حمایــت مالــی، تعمیق 
ســاخت داخــل، افزایــش تولیــد و بــه صــورت ویــژه 
شکست انحصار و رقابتی کردن تولیدات خودرویی 

با کیفیت می شود.
بــا اشــاره بــه فعالیــت بیــش از  رزم حســینی 
۲۰۰۰ شــرکت قطعه ســاز در ســطح کشــور و بــاالی 
۳میلیارد دالر سرمایه گذاری در این صنعت، افزود: 

در صورت ســاخت داخل بــودن یک قطعه و رعایت 
تمام ضوابط استاندارد، حتماً جلوی واردات مشابه 

خارجی را خواهیم گرفت.
وزیــر صمــت اعــالم کرد: تا پایان ســال دو نوع 
خودرو تارا و شاهین که از سوی شرکت ایران خودرو 
و ســایپا تولید می شــوند رونمایی می شــوند و عالوه 
بــر یــک نــوع موتــور رونمایی شــده تــا پایان امســال 

موتور دیگری نیز رونمایی و معرفی خواهد شد.
رزم حســینی تصریح کرد: همسازی قطعات از 
دیگر اولویت های توســعه این صنعت اســت که به 
صــورت ویــژه در دســتور کار قــرار گرفتــه و در یــک 
پلت فرم مشترک تولید موتورهای مشابه و قطعات 

بایــد در اولویــت قرار گیرد. وی تاکید کرد: به برکت 
وجــود و تــالش صنعتگــران، صادرکننــدگان، کشــور 
علی رغم همه محدودیت های تحریمی سرپا است و 
بر همین مبنا نظام تصمیم گیری در وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت با محوریت بخش خصوصی، نگاه 
کمیســیون های  مجلــس،  نماینــدگان  کارشناســی 

تخصصی و دولت تنظیم شده است.
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت تصریــح کــرد: 
توســعه کشــور در ســایه تقویــت بخــش خصوصــی 
مشــکالت،  وجــود  بــا  و  می شــود  محقــق  توانمنــد 
اقدامــات الزم بــرای تســهیل در امــور بــا جدیــت در 

حال پیگیری است.

بهبود روند صادرات غیر نفتی 
ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  رزم حســینی 
خــود بــا مــرور بهبــود رونــد صادرات کشــور نســبت 
بــه ابتدای ســال ۹۹، گفت: یکــی از دالیل مهم این 
موضــوع اعتمــاد بــه صادرکننــدگان کشــور در ایفای 

تعهدات ارزی آنها بوده است.
تکلیــف  از  تغییــر شــرایط  بــا  داد:  ادامــه  وی 
صادرکنندگان برای عرضه ارز خود در ســامانه نیما 
بــه ایجــاد اختیــار در فــروش ارز در داخل کشــور یا 
واردات مــواد اولیــه، رونــد تأمیــن ارز در کشــور بــه 
شــکل مناســبی بهبود یافته و حتی عاملی مؤثر در 

کاهش قیمت ارز نیز بوده است.
وی گفــت: انتظار می رود روند تصمیم گیری ها 
بــه  ارزی صادرکننــدگان  تعهــدات  اجــرای  نــوع  در 
گونه ای باشــد که عزیزان صادرکننده مختار باشــند 
براســاس مصوبــه ۱۷۷ اقتصــادی دولــت کــه مــورد 
حمایــت شــخص رئیس جمهــوری قــرار گرفــت، ارز 
خود را به دولت بفروشــند و یا درباره واردات مواد 

اولیه تولید یا کاال به جای ارز اقدام کنند.

 ترخیص بیش از

۸.۵ میلیون تن کاال 
بــا  کــرد:  تاکیــد  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
ســوی  از  شــده  انجــام  حمایــت  و  اتخاذشــده  تدبیــر 
رئیس جمهــوری، شــاهد ترخیص بیــش از ۸.۵میلیون 
تن کاالی دپو شده در بندرها و گمرک ها کشور در این 

مدت بودیم که این موفقیتی بزرگ بشمار می رود.

هــزار تــن بذر پایه علوفه در معرض فســاد 
و ســه دســتگاه  اســت  گرفتــه  قــرار  گمــرک  در 
وزارت جهادکشاورزی، ستاد تنظیم بازار و بانک 
مرکــزی تاکنــون نتوانســته اند بــر ســر دریافت یا 
دریافــت نکــردن مابه التفــاوت نــرخ ارز ۴2۰۰ یا 

نیمایی از این محصول به توافق برسند.
ســاالنه حــدود ۱۰میلیون تــن ذرت دامی در 
کشــور مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد کــه از ایــن 
رقــم ۳میلیــون تــن آن داخلــی اســت؛ امــا بــرای 
تولیــد ایــن ذرت ها و حتــی  بذور یونجه که نقش 
اساسی در تأمین خوراک دامی دارد تولید داخلی 
گواهی شــده وجود ندارد و کشــاورزان برای تولید 
ایــن علوفــه و بــذور بــه واردات بــذور پایــه پــدری 

مادری وابسته هستند.
علوفــه ای  بــذور  واردات  و  تأمیــن  موضــوع 
بخــش  تولیــد  اساســی  نهاده هــای  به عنــوان 
کشــاورزی هنــوز بــا چالش هایــی جــدی مواجــه 

است.
تأمیــن ایــن بــذور علوفــه ای عــالوه بــر اینکه 
امکان تولید داخل علوفه را فراهم می کنند، برای 
تولیــدات دامــی نیــز حیاتــی اســت امــا در واردات 
بذور پایه این محصوالت که هنوز ریشه وارداتی 
دارند و به واردات وابســته هستند، بانک مرکزی 
همــکاری الزم بــرای ترخیص این محصوالت را در 
یک سال گذشته نداشته است و در فصل کشت 

سال گذشته به دست کشاورزان نرسید.

پایــه  بــذور  ایــن  واردات  بــرای  قبــل  ســال 
اقــدام و خریــداری شــد امــا به دلیــل عوض شــدن 
یک شــبه تصمیم بانک مرکزی برای تغییر نرخ ارز 
اختصاصی به این  محصوالت، بذر در گمرک دپو 
شــد و حتــی بخشــی از این محصــوالت به دلیل از 
دست دادن قوه نامیه کارایی خود را از دست داد 

و مابقی آنها نیز در معرض خراب شدن است.
از ســوی  نامه نگاری هایــی  ایــن اســاس  بــر 
وزارت جهــاد کشــاورزی و ســتاد تنظیــم بــازار بــا 
بانــک مرکــزی صــورت گرفــت و درخواســت شــد 
دریافــت  از  تولیــد  پایــه ای  محصــوالت  ایــن  کــه 
مابه التفاوت معاف شــود و تأکید شــد که واردات 
ایــن محصــوالت بــا ارز نیمایــی منجر بــه افزایش 

نهایــی  مصرف کننــده  بــرای  قیمــت  چندبرابــری 
می شود و خرید آن برای بخش کشاورزی توجیه 

ندارد.
بانک مرکزی در نامه ای به ستاد تنظیم بازار 
اعــالم کــرد کــه خــود تنظیــم بــازار در ایــن ارتباط 

تصمیم گیری و نتیجه را اعالم کند.
اســت  ســال  یــک  حــدود  کــه  حالــی  در 
بــرای  بــازار  تنظیــم  و  کشــاورزی  جهــاد  وزارت 
رفــع مشــکل بــذور علوفــه ای تــالش می کننــد اما 
هنــوز تصمیم گیــری در این بــاره میان دســتگاه ها 
پاســکاری و به ســرمایه های ملی و شخصی افراد 
و تولیدات بخش کشاورزی آسیب وارد می شود.

درباره ترخیص بذور علوفه ای تابع تصمیم 

وزارت کشاورزی هستیم
بــا  بــازار در گفتگــو  تنظیــم  کارگــروه  دبیــر 
خبرگــزاری تســنیم در این ارتباط اظهــار کرد: این 
کشــاورزی  جهــاد  وزارت  اختیــار  در  موضوعــات 
اســت و ما نظر وزارت جهاد کشــاورزی و معاونت 

مربوطه را مالک عمل قرار می دهیم.
عباس قبادی افزود: امکان برگشــت کاالیی 
کــه ارز ۴۲۰۰ می گرفتــه و بــه نیمایی رفته اســت 
از ســوی کارگــروه تنظیــم بــازار وجــود نــدارد و در 
ســطح تصمیمــات وزیــر جهاد کشــاورزی و هیات 

وزیران است.
دبیــر کارگروه تنظیم بــازار ادامه داد: ما نیز 
به عنوان ســتاد تنظیم بازار عالقه مند هستیم که 
این بذور کشــاورزی به قیمت مناســبی در اختیار 
تولیدکننــدگان بخــش کشــاورزی قــرار گیــرد امــا 

اختیاری در این ارتباط نداریم.
وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه توزیع 
این نهاده ها با اختیار خود وزارت جهاد کشاورزی 
صورت می گیرد تصمیم اینکه از کاالهایی که قبالً 
بــا ارز ۴۲۰۰ خریــداری شــده امــا بــرای توزیــع در 
بازار هنوز از گمرک ترخیص نشــده اســت با این 

وزارتخانه است.
ایــن  اگــر  اســاس  ایــن  بــر  گفــت:  قبــادی 
محصــوالت با ارز ۴۲۰۰تومانی از گمرک ترخیص 
شــد وزارت جهــاد کشــاورزی برمبنــای ایــن نرخ با 
واردکنندگان تســویه خواهد داشــت و در صورت 
ترخیص با ارز نیمایی بر اساس آن نرخ محاسبه 

می شود اما این تصمیم جهاد کشاورزی است.
وی اظهــار کــرد: تصمیم گیــری در این ارتباط 
با وزارت جهاد کشــاورزی اســت و ما تابع تصمیم 
ایــن وزارتخانــه دربــاره سرنوشــت بــذور مانده در 
منعکــس  مرکــزی  بانــک  بــه  و  هســتیم  گمــرک 

می کنیم.
قبــادی گفت: نظر ســتاد تنظیــم بازار همان 
نظر وزارت جهاد کشــاورزی است، بر این اساس 
عین نظر وزارتخانه تخصصی در این ارتباط را به 
بانک مرکزی انتقال می دهیم و ترتیب اثری داده 
می شود تا مشکالت این بخش نیز برطرف شود.
در یکــی از نامه های وزارت جهاد کشــاورزی 
به بانک مرکزی اشــاره شــده اســت که این بذور 
پایــه برای تولید بذر برای اســتفاده قشــر ضعیف 
کشــاورزان دیــم کار اســت و ترخیــص آنهــا بــا ارز 
نیمایــی توجیه اقتصادی بــرای فعالیت آنها ندارد 
اما به این درخواســت های وزارت تخصصی هنوز 

توجهی نشده است.

معــاون ســازمان امــوال تملیکــی می گویــد 
وارد  پیــش  کــه هفــت ســال  گوشــتی  ۳2۰تــن 
گمــرک شــد، مجــوز ســازمان دامپزشــکی را برای 
ترخیص دریافت نکرد و باید منهدم یا به صورت 
مصــرف ثانویــه تعییــن تکلیــف می  شــد امــا بــه 
دلیــل هزینه باالی ســردخانه و پرداخت نشــدن 
بودجــه دولتــی بــرای تامین هزینه های شــخصی 
واردکننده، تحویل و تعیین تکلیف این محموله 

امکان پذیر نبوده است.
اخیــرا ماجــرای ۳۲۰ تــن گوشــت وارداتی از 
مغولســتان و دپو در گمرک از ســال ۱۳۹۲ مطرح 
شــد که بعد از هفت ســال تعیین تکلیف آن در 

دستور کار قرار گرفته است.
مســئوالن گمــرک ایــران در ایــن بــاره اعــالم 
کردنــد کــه واردکننــده در مرحله  اول نتوانســته به 
دالیلــی از جملــه مشــکالت بانکــی در زمــان مقــرر 
ترخیــص را انجــام دهــد؛ از ایــن رو گمــرک طبــق 
قانــون، اظهارنامــه متروکــه را بــرای تعیین تکلیف 

بــه ســازمان امــالک تملیکــی ســپرده اســت اما در 
ادامــه صاحــب کاال درخواســت اعــاده اظهارنامه و 
طی فرآیند ترخیص را داشــته و این اقدام صورت 
می گیــرد، ولــی بــه دلیــل تائیــد نکــردن ســازمان 
دامپزشــکی و بــا توجــه به تاریخ انقضــای محموله 
امــکان ترخیــص پیــدا نمی کنــد و بــار دیگــر گمــرک 
اظهارنامــه متروکــه را بــه ســازمان امــوال تملیکــی 
می فرستد ولی این سازمان از سال ۱۳۹۳ نسبت 

به تحویل گوشت از گمرک اقدام نکرده است.
این کــه چــرا در ایــن مــدت ســازمان امــوال 
تملیکــی گوشــت های متروکــه را تحویــل نگرفته، 
موضوعــی اســت که معاون بهره بــرداری و فروش 
ایســنا  بــه  آن  دربــاره  تملیکــی  امــوال  ســازمان 

توضیحاتی ارائه کرده است.

اظهارنامه آمد اما دوباره برگشت
سيدحســين میرمعینــی با اشــاره بــه این که 
طبق ماده )۲۴( قانون امور گمرکی بعد از این که 

کاال از ســوی گمــرک متروکــه اعالم می شــود باید 
بــه ســازمان امــوال تملیکــی ارســال شــود، گفت: 
بــر این اســاس گمــرک نیز طبق قانــون اظهارنامه 
متروکه مربوط به این ۳۲۰تن گوشت  را برای ما 
ارسال کرد و در جریان بررسی برای اقدام نسبت 
بــه تحویــل کاال بودیم که درخواســت اعاده طبق 
تبصره ذیل ماده )۳۳( قانون گمرکی به ســازمان 
امــوال تملیکــی آمــد و  اعــالم شــد کــه اظهارنامه 
متروکه این محموله گوشــت به گمرک برگردد تا 
تشــریفات قانونی گمرک برای صدور پروانه ثبت 

انجام شود.

نوشدارو بعد از مرگ سهراب 
تملیکــی  امــوال  ســازمان  داد:  ادامــه  وی 
اظهارنامه را به گمرک می فرستد ولی صاحب کاال 
نمی توانــد مجوزهــای الزم بــرای ترخیــص به ویژه 
تائید سازمان دامپزشکی را دریافت کند و کاال در 
گمــرک باقــی می ماند. از این رو گمرک باید دوباره 

اظهارنامه متروکه را به سازمان اموال تملیکی باز 
می گردانــد امــا زمانی  به ســازمان اعالم می شــود 

که تاریخ مصرف گوشت ها منقضی شده بود .
میرمعینــی دربــاره اینکه چرا ســازمان اموال 
تملیکــی بعــد از اعــالم گمــرک بــرای تحویــل کاال 
اقــدام نکــرده اســت، توضیــح داد: به هــر صورت 
ایــن گوشــت ها در آن زمــان فاســد و دیگر امکان 
می شــدند.  منهــدم  بایــد  و  نداشــتند  اســتفاده 
ایــن در حالــی اســت کــه بــرای تحویل گوشــت ها 
کــه در ســردخانه بودنــد بایــد هزینــه ســردخانه 
پرداخــت می شــد، ولــی صاحــب کاال از پرداخــت 
هزینــه انهــدام امتنــاع کــرد و از ســویی امــکان 
پرداخــت از بودجــه عمومــی بــرای  تعیین تکلیف 
وجــود نداشــت و زمان طوالنی شــد. بــه هر حال 
اشــخاص  پرداخــت هزینه هــای  بــرای  بودجــه ای 
حقیقــی در نظــر گرفتــه نشــده و چرا بایــد دولت 
برای کاالی انهدامی شخصی از بیت المال هزینه 

پرداخت کند؟ 

فروش۴۰تن با قیمت ناچیز 
معاون بهره برداری و فروش ســازمان اموال 
تملیکــی با اشــاره به اینکــه در رایزنی های صورت 
گرفته و ورود دادســتان اســتان و اقدامات گمرک 
تمهیداتــی بــرای تعییــن تکلیــف ایــن گوشــت ها 
نیــز  امــوال تملیکــی  اندیشــیده شــد و ســازمان 
در ایــن راســتا اقــدام کــرده اســت، افــزود: اخیــرا 
ایــن  از  بخشــی  دریافــت  متقاضــی  کارخانــه ای 
محموله ۳۲۰تنی گوشــت شده که می خواهد آن 
را خریداری و به مصرف ثانویه برساند که برنامه 
آن تبدیــل بــه پــودر بــرای غــذای ماهی اســت، از 
ایــن رو حــدود ۴۰تــن را به ایــن کارخانه با قیمت 
ناچیزی فروخته شــده است. وی یادآور شد: این 
طــور نیســت کــه اکنــون متقاضیــان زیــادی بــرای 
خریــد این محموله گوشــت وجود داشــته باشــد، 
بلکــه بــر اســاس تقاضایــی کــه باشــد بــه صــورت 

تدریجی و مرحله ای به فروش می رسد.

دبیــر اتحادیه واردکننــدگان نهاده های دام 
و طیــور عنــوان کرد کــه قیمت کاالهای اساســی 
  ۹۷/۰۵ /۱۶ زمانــی  بــازه  در  واردکننــدگان  بــرای 
تــا ۵/ ۹۸/۵  بــر مبنــای فــرم ویرایــش شــده ثبت 

سفارش ها محاسبه می شود.
بــه گزارش اتحادیــه واردکنندگان نهاده های 
دام و طیــور ایــران، دبیــر اتحادیــه واردکننــدگان 
نهاده هــای دام و طیــور گفــت: قیمــت کاالهــای 
زمانــی  بــازه  در  واردکننــدگان  بــرای  اساســی 
۱۶.۰۵.۹۷  تــا ۰۵.۰۵.۹۸  بــر مبنــای فرم ویرایش 
و  می شــود  محاســبه  ســفارش ها  ثبــت  شــده 
همیــن نرخ هــا مبنــای محاســبه رفــع تعهــد ارزی 

واردکنندگان قرار می گیرد.
عباس حاجی زاده با اعالم این مطلب اظهار 
کــرد: وظیفــه تأمیــن نهاده های دامی که تا ســال 
۹۸ به عهده وزارت جهاد کشاورزی بود از ابتدای 
ســال گذشــته و بــا مصوبــه ســران قــوا بــه وزارت 

صمت منتقل شد.
وی افــزود: تــا پیش از انتقــال وظیفه تأمین 
نهاده هــای دامــی از وزارت جهــاد کشــاورزی بــه 
وزارت صمــت و در بــازه زمانــی ۱۶ مــرداد ۹۷   تــا 
۵ مــرداد ۹۸   مبنــای قیمــت واردات نهاده هــای 
دامــی مشــخص نبــود. بــه منظــور تعییــن روندی 
مشــخص بــرای ارزش اظهــاری کاالهــای وارداتــی 
در جلســه هفتــاد و نهــم کارگــروه تنظیــم بــازار 
بــه تاریــخ ۲۸.۱۱.۱۳۹۸  کــه مصوبــه آن در تاریــخ 
میانگیــن  شــد  مقــرر  شــد،  ابــالغ  ۰۵.۱۲.۱۳۹۸  
ســاده حســابی قیمت هــای ثبت ســفارش در هر 
مــاه پــس از حذف قیمت هــای غیرمتعارف تعیین 
و ابالغ شود که این مصوبه ضمن مختومه کردن 
بسیاری از پرونده های وارداتی، برای تعداد قابل 

توجهی از واردکنندگان نیز ایجاد مشکل کرد.
حاجی زاده ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ 
واردات کاال بایــد از ســوی گمــرک ارزیابــی شــده 

و پــس از آن اقدامــات اداری بــرای ترخیــص کاال 
صــورت بگیــرد تــا پیــش از تاریــخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۸  
کــه مســئولیت تعییــن تصویــب قیمــت وارداتــی 
نهاده هــای دامــی بــه کارگروه نظــارت و تخصیص 
ارز محــول شــود، در برخــی مــوارد واردکننــدگان 
بــه دلیل »بیش بود« مشــمول پرداخت جرایمی 
می شــدند زیرا بر اســاس ارزشــیابی گمرک ارزش 
از  باالتــر  واردکننــدگان  ســوی  از  کاال  اظهــاری 
نرخ هــای مدنظــر گمــرک و قیمت هــای مندرج در 

فرم های ثبت سفارش بود.
دبیــر اتحادیــه واردکننــدگان نهاده هــای دام 
و طیــور ایــران دربــاره تفاوت نرخ هــا در فرم ثبت 
داد:  ادامــه  اظهارشــده  قیمت هــای  و  ســفارش 
قیمــت نهاده های دامی در بازارهای جهانی ثابت 
نبــوده و فاصلــه زمانــی میــان ثبــت ســفارش تــا 
واردات ایــن تفــاوت در نــرخ ثبــت و اظهــار شــده 
را ایجــاد کــرده و موجــب شــده تــا واردکننــدگان 

کاالهای اساســی از ســوی گمرک به دلیل »بیش 
بود« جریمه شوند.

وی خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه بیش 
بــود یکــی از مشــکالت اصلــی واردکننــدگان بــود 
کارگروه حقوقی اتحادیــه واردکنندگان نهاده های 
دام و طیــور ایران نســبت بــه پیگیری و جمع آوری 
اطالعات و مقایسه آنها و استخراج آمار مربوطه، 
جلساتی با معاونت گمرک و مدیرکل وزارت جهاد 
کشــاورزی و وزارت صمت برگزار کرد و مشــخص 
ثبــت سفارشــات  روی  از شــرکت ها  برخــی  شــد 
خود ویرایش هایی داشــتند و لذا درخواســت شــد 
تــا تاریــخ تعییــن ارزش بــر اســاس زمــان ویرایش 
محاســبه شــود امــا دبیر کارگــروه تنظیم بــازار در 
تاریــخ ۲۹.۰۶.۹۹  به دلیل حضور نیافتن نماینده 
اتحادیه و دفاع ناقص از موضوع، نظر بر مخالفت 
داده انــد که طــی نامه شــماره ۶۰/۱۵۷۲۲۷ مورخ 

۲۹ شهریور ۱۳۹۹   ابالغ شد.

حاجــی زاده ادامــه داد: پیگیری های اتحادیه 
و ارائــه اســناد و مــدارک دال بــر بیــش اظهــاری 
نکــردن از ســوی واردکننــدگان موجــب شــد تا در 
جلســه صــد و چهاردهــم کارگــروه تنظیــم بــازار 
مقــرر شــود کــه بررســی ارزش اظهــاری کاالهــای 
وارداتی بر اساس ارزش مندرج در تاریخ آخرین 
ویرایــش ثبــت ســفارش قبــل از اظهــار گمــرک، 
مالک عمل گمرک جمهوری اسالمی ایران صورت 
بگیرد. همچنین گمرک مجاز باشــد تا در بررســی 
کاالهــای  واردات  پرونده هــای  بــه  رســیدگی  و 
اساســی، مطابــق ســاز و کار پیش بینــی شــده تــا 
سقف ۵درصد بیش از نرخ متوسط تعیین شده 

در مصوبات قبلی کارگروه اقدام کند.
دبیــر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و 
طیــور ایــران خاطرنشــان کــرد: این مصوبه ســتاد 
تنظیم بازار از تاریخ ۵بهمن ۱۳۹۹   برای اجرا به 

دستگاه های ذی صالح ابالغ شده است.

تدوین بسته حمایتی خودرو برای خروج از انحصار

فرم ویرایش شده ثبت سفارش، مبنای اظهار ارزش نهاده های دامی قرار گرفت

فاسد شدن ۳2۰تن گوشت در گمرک به دلیل مشکالت بانکی

بالتکلیفی ترخیص هزارتن بذر پایه 
 علوفه به  دلیل اختالف

۳ دستگاه دولتی


