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توافق برای ترانزیت مرغ های 
وارداتی براساس شرایط 

محموله های گوشت قرمز
بعــد از مشــکالتی کــه اخیــرا در رابطه بــا ترانزیت 
مرغ هــای وارداتی پیش آمــد و نبود مصوبه ای در مورد 
جریــان ترانزیــت ایــن محصول، گمــرک و وزارت صمت 
توافــق کردنــد در رابطه بــا ترانزیت مرغ هــای وارداتی، 
محموله هــای  ترانزیــت  بــه  مربــوط  شــرایط  براســاس 

گوشت قرمز اقدام کنند.
طــی مصوبــه ۲۶ اســفندماه ســال گذشــته هیــات 
وزیران، مقرر شــد ۵۰هزار تن گوشــت مرغ با اســتفاده 
از ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی از ســوی شــرکت پشتیبانی 
امــور دام وارد کشــور شــود. ایــن واردات بــه دلیل وضع 
بازار مرغ و کمبود و نوسان قیمتی که در آن ایجاد شده 
بود مصوب شــد تا بتواند ســهمی در تعدیل بازار داشته 
باشد اما آنچه اتفاق افتاد این بود که در مرحله اول در 
فروردین،۱۳۹۰ تن مرغ به گمرک رسید و با وجود اینکه 
مجــوز ترخیــص ۱۰۰درصدی آن بدون کد رهگیری را هم 
حتی صادر شده بود به دلیل مشکالتی که وجود داشت 
سازمان دامپزشکی مجوز ترخیص نداد اما مساله اینجا 
بــود که اوضاع ســردخانه ای برای نگهــداری این محموله 
تا زمان صدور مجوز دامپزشکی برای ترخیص مهیا نبود 
و طبق اعالم مســئوالن مربوطه، پیش از آن هماهنگی 
در ترانزیــت ایــن محصــول به ســردخانه های تحت کلید 

گمرک از سوی وزارت جهاد صورت نگرفته بود.

 نبود مصوبه ای

برای ترانزیت مرغ وارداتی 
در  ایــران  گمــرک  اخیــرا  جریــان،  ایــن  دنبــال  بــه 
مکاتبــه ای بــا وزارت صنعــت، معــدن و تجارت)صمــت( 
پیشــنهاد کــرده بــرای رفــع مشــکل ترانزیــت مرغ هــای 
وارداتی و با توجه به نبود مصوبه ای در این مورد، فعال 
ماننــد مصوبــه مربوط بــه ترانزیت محموله های گوشــت 
قرمز که در ســال ۱۳۹۸ مصوب شــده بود، اقدام شــود 

تا در مورد این مساله نیز تصمیم قطعی گرفته شود.

بــر این اســاس مهــرداد جمال ارونقــی، معاون فنی 
گمــرک ایران بــه عباس قبادی، معــاون بازرگانی داخلی 
وزارت صمــت اعــالم کــرده کــه مصوبــه هیــات وزیــران 
دربــاره واردات ۵۰ هزار گوشــت مــرغ به قید فوریت به 
گمرک هــای اجرایــی ابــالغ شــد کــه اولین محمولــه مرغ 
وارداتی نیز در گمرک تهران تخلیه شــده و گمرک محل 
به دلیل فسادپذیری و نبود امکان نگهداری این کاال در 
گمــرک بــه دلیل نبــود ســردخانه حائز شــرایط مطابق با 
مصوبــه مربوط به رفع مشــکالت ترانزیــت محموله های 
گوشــت قرمــز اقدام کرده اســت؛ به طــوری که محصول 
به صورت حمل یکســره به ســردخانه های معرفی شــده 
از ســوی وزارت جهاد کشــاورزی ترانزیت شود تا پس از 
مجوزهای اخذ شــده قانونی و کد رهگیری بانک نســبت 

به ترخیص قطعی آن اقدام شود.

 استفاده از مفاد گوشت قرمز 

برای مرغ و موافقت صمت 
برایــن اســاس، گمــرک از وزارت صمت خواســته تا 
مفــاد مصوبــه مربــوط بــه گوشــت قرمــز، قابــل تعمیم و 
تســری بــه محموله های گوشــت مــرغ نیز باشــد تا برای 

محموله های بعدی در این مورد اقدام شود.
در ادامه قبادی، در پاســخ به گمرک موافقت خود 
را اعالم و تاکید کرده که این معاونت با تعمیم و تسری 
مصوبــه رفع ترانزیت گوشــت های قرمز به محموله های 
مــرغ بــه دلیــل جلوگیــری از فســاد و افــت کیفیــت و 
همچنین تسریع در فرآیند تعمیم و توزیع موافق است.

شرایط ترانزیت گوشت قرمز 
بــه توافــق و  امــا جریــان ترانزیــت گوشــت قرمــز 
خــرداد  در  بــازار  تنظیــم  ســتاد  جلســه  در  مصوبــه ای 
بــرای ســاماندهی واردات  ســال ۱۳۹۸ برمی گــردد کــه 
گوشــت های قرمــز بــه گمــرک تــا ترخیــص آن پنــج مورد 

مصوب شده بود و در دستور کار گمرک قرار داشت.
براســاس ایــن مصوبــه کــه فعــال قابــل تعمیــم بــه 
گوشت مرغ نیز است باید فهرست سردخانه های مورد 
تایید وزارت جهاد کشاورزی با اعالم سازمان دامپزشکی 
بــا عنــوان »ســردخانه مرجــع تحــت کلید گمــرک« برای 
تســهیل واردات و حمل یکســره مالک اقدام گمرک قرار 

گیرد.
بــه  تاییــد مکلــف  مــورد  همچنیــن ســردخانه های 
همــکاری بــا گمــرک و ایجــاد دسترســی های الزم بــرای 
انجــام کنتــرل و نظارت هــای مربوطــه خواهنــد بــود. از 
ســویی مقــرر شــد گمرک هــای مــرزی بــا حمــل یکســره 
محموله هــای گوشــت بــه مقصــد گمرک هــای مقصــد بــا 

رعایت مقررات ترانزیت اقدام کنند.
در بنــد دیگــری مصــوب شــد گمرک مقصــد مکلف 
اســت نســبت بــه تســهیل حمــل یکســره از گمــرک بــه 
مقصد ســردخانه های تحت کلید به همراه مامور بدرقه 
اقــدام کنــد کــه در این مورد تاکید شــد گمرک مقصد در 
راستای تضمین حقوق و عوارض قانونی دولت از گمرک 
مقصد به محل ســردخانه مجاز اســت به جای تضامین 

مالی از تعهد محضری استفاده کند.
طبق این مصوبه، سردخانه ها مکلف هستند برای 
خــروج محموله هــای گوشــت ترانزیــت تاییدیــه پرداخت 
حقــوق و عــوارض گمرکــی از ســوی گمــرک را دریافــت و 
فک پلمب و اجازه خروج با حضور نماینده گمرک باشد.

خبـــــــــــــــــر

وعده پرداخت مطالبات 
گندمکاران با فاصله 

یک هفته ای از زمان تحویل 
محصول

نایب رئیــس بنیــاد ملــی گندمــکاران ایــران عنــوان 
کــرد کــه پرداخــت مطالبــات نیز بــا فاصلــه یک هفته ای 
از زمــان تحویــل محصــول به حســاب کشــاورزان واریز 

می شود.
علی قلی ایمانی در گفت وگو با ایلنا درباره آخرین 
وضع خرید تضمینی گندم از کشاورزان و تحویل آن به 
مراکز دولتی، اظهار کرد: کشاورزان تا امروز یک میلیون 

تن گندم به مراکز خرید دولتی تحویل داده اند.
ایمانــی بــا تاکید بــر اینکه امیدواریم با رســیدن به 
اوج فصل برداشت این فاصله زمانی حفظ شود، افزود: 
خوش حسابی دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان از 
انحراف محصول از مســیر خرید تضمینی و ورود آن به 

مسیر داللی و خوراک دام جلوگیری می کند.
او بــا اشــاره بــه کاهــش بارندگــی در کشــور آن را 
تهدید جدی برای تولید محصوالت اســتراتژیک از جمله 
بــر تولیــد  تاثیــر خشکســالی  گنــدم دانســت و گفــت: 
محصوالت کشــاورزی استراتژیک مختص به یک بخش 
از کشــور نیســت و مــا شــاهد خســارات زیــادی در تمام 

استان ها هستیم.
ایمانــی تصریــح کرد: به طور مثال ۱۰۰ هزار هکتار 
از مــزارع گنــدم،  جو و کلزا در اســتان گلســتان به دلیل 
خشکســالی و کاهــش بارندگــی از بیــن رفتــه اســت، در 
حالــی کــه ایــن اســتان جــز اســتان های پــر باران کشــور 

محسوب می شود.
او بــا بیــان اینکــه خســارات در مناطــق خشــک و 
کم باران بسیار شدیدتر است،  افزود: خسارت در برخی 
مناطــق بــه حدی اســت کــه حتــی اســتمرار بارندگی نیز 

نمی تواند تمام آن را جبران کند.
ایمانــی در پاســخ بــه ایــن پرســش که بایــد منتظر 
کاهش تولید قابل توجه با توجه به خشکسالی باشیم، 
گفت: پیش بینی ها این است که تولید گندم امسال به 
۱۲میلیون تن برسد، اما آنچه مهمتر است تحویل گندم 
مراکز خرید دولتی برای تامین ذخایر استراتژیک است.
او اظهــار کرد: امســال عوامل متعــددی وجود دارد 

که مانع تحویل گندم به مراکز خرید دولتی می شود.
ایمانــی یکــی از این عوامل را گرانی بذر عنوان کرد 
و افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه قیمــت خرید هــر کیلوگرم 
گنــدم از کشــاورزان ۵هــزار تومــان و قیمــت بــذر ۸هزار 
می شــود  موجــب  قیمــت  تفــاوت  ایــن  اســت،  تومــان 
گندمــکاران بخشــی از تولیــد خــود را به عنــوان بذر نگه 

داشته و از تحویل آن به دولت خودداری کنند.
او تصریح کرد: به این ترتیب بدون قطع بخشی از 
گندمی که قرار اســت به مراکز دولتی تحول داده شــود 

به عنوان بذر  از مسیر خارج خواهد شد.

رئیس اتحادیه کشوری 
گازهای طبی و صنعتی: باید 

از وقوع چالش جدید در 
تامین اکسیژن جلوگیری کرد
رئیــس اتحادیــه کشــوری گازهای طبــی و صنعتی 
عنــوان کــرد کــه بــا توجــه بــه کاهــش مصرف اکســیژن 
واحدهــای  اکســیژن  تامیــن  در  فعــال  بیمارســتان ها، 
صنعتی مشــکلی نداریم اما باید از وقوع چالش جدید 

جلوگیری کرد.
پیــکان کالنتــری در گفت وگــو با خبرگــزاری مهر در 
مــورد وضع تأمین اکســیژن صنعتی، اظهــار کرد: چندی 
پیــش بــه دلیــل آغــاز موج جدید شــیوع ویــروس کرونا، 
افزایــش  بیمارســتان ها  در  پزشــکی  اکســیژن  مصــرف 
یافــت؛ همیــن افزایــش تقاضــا مــا را مجبــور بــه کاهش 
سهمیه مراکز صنعتی کرد به شکلی که تأمین اکسیژن 

صنعتی برای واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شد.
رئیــس اتحادیــه کشــوری گازهــای طبــی و صنعتی 
افــزود: امــا اکنــون به دلیل کم شــدن موج شــیوع کرونا 
و کاهــش مصــرف اکســیژن در مراکــز درمانــی، تأمیــن 
اکســیژن نیــز به روال قبلی خود بازگشــته اســت؛ البته 
بایــد توجــه داشــت کــه میزان تولید اکســیژن در کشــور 
محــدود اســت و واحدهــا با باالترین تــوان خود در حال 
تولید هســتند و اگر شــاهد موج دیگری از شــیوع کرونا 
باشیم، باز هم در تأمین اکسیژن واحدهای صنعتی به 

مشکل خواهیم خورد.
او ادامــه داد: بــا توجــه بــه مشــکالت عدیــده ای که 
داریــم همچــون محــدود بــودن تولیــد و ســرمایه گذاری 
نکــردن در ایــن بخــش و البتــه احتمال بــروز موج جدید 
که منجر به کاهش سهمیه واحدهای صنعتی می شود، 
جلساتی را در وزارت صمت داشتیم و در آخرین جلسه 
نیــز در مــورد ظرفیت تولید و چگونگی جلوگیری از بروز 
چالش صحبت کردیم. همچنین مسئوالن وزارت صمت 
در مــورد تأمیــن اکســیژن بــا وزیر بهداشــت نیز صحبت 
کردنــد. امیدواریــم ایــن جلســات بــه نتیجــه مشــخصی 

برسد تا چالشی در ایام آتی به وجود نیاید.
صــورت  وارداتــی  حــوزه،  ایــن  در  داد:  ادامــه  او 
نمی گیــرد، از ایــن رو واحدهــا بــا تمــام ظرفیــت خود در 
حــال کار هســتند و تــا زمانــی که دســتگاه های جدید به 
خــط تولیــد اضافــه نشــوند نمی تــوان ظرفیــت تولیــد را 

افزایش داد.

اخبـــــــــــــــــار

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی معتقد 
اســت تعامــل با کشــورها و برندهای خارجی 
در مجمــوع مفیــد اســت، امــا بــا رعایت ســه 
شــرط کــه اولیــن و مهم تریــن آن ممنوعیــت 
پنج ساله واردات کاالی نهایی در حوزه لوازم 
خانگی اســت که باید در قانون برنامه هفتم 
توســعه تصویب شــود تا کســی از آن تخطی 

نکند.
دو ســال پیــش و بــا تشــدید تحریم های 
آمریکا دو شــرکت کره ای ال جی و سامسونگ 
کــه در صنعــت لــوازم خانگــی ســرمایه گذاری 
اکنــون  تــرک کردنــد.  ایــران را  کــرده بودنــد، 
برنــد ایــن دو شــرکت در ایــران به جی پالس و 
ســام تغییر کرده و قطعات آنها از کشــورهای 
دیگــری بــه جــز کــره بــه ایــران وارد می شــود. 
وضــع تقریبــا مشــابهی در صنعــت خــودرو بــا 
برنــد رنــو و پــژو نیــز رخ داد امــا حــاال بــا آغــاز 
مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی و تقویت 
احتمــال بازگشــت برجــام، گمانه زنی هایــی از 
بازگشــت شــرکت های خارجی به ایران مطرح 

شده که موافقان و مخالفانی دارد.
معاون دادســتان کل کشــور گفته اجازه 
واردات هیچ محصولی که مشابه داخلی دارد 
را نمی دهــد و انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان 
لــوازم خانگــی نیــز پیشــنهاد ورود ممنــوع و 
تنبیــه بــرای خارجی هایــی کــه ایــران را تــرک 
کردنــد مطرح کرده، اما یک عضو هیات مدیره 
کنفدراســیون صنعت با این رویه مخالف بود 

و موضــع رســمی وزارت صمــت نیز این اســت 
که ضرورتی برای بازگشت خارجی ها نیست.

دبیــر  عباس هاشــمی،  رابطــه  ایــن  در 
انجمــن صنایــع لــوازم خانگــی، در گفت وگو با 
ایســنا دربــاره احتمــال بازگشــت شــرکت های 
خارجــی بــه ایــران در پــی توافقات هســته ای، 
اظهار کرد: باید دید سیاست های کالن کشور 
چیســت. می توانیــم بگوییــم خودمــان تولیــد 
می کنیم و این یک سیاســت اســت، اما بعید 
اســت مســئوالن کشــور بــه ایــن جمع بنــدی 
کــه  دارنــد  تدبیــر  آنقــدر  کــه  چــرا  برســند، 
بخواهنــد به نحو مقبــول با دنیا تعامل کنند. 
بــه نظــر می رســد مســئوالن رده باالی کشــور 
تعامــل بــا برندهــا و شــرکت های خارجی را رد 
نمی کننــد، امــا به طور کلی تعامل باید باشــد 

اما منافع ملی اولویت و ارجحیت دارد.
او بــا بیــان اینکه تعمیق ســاخت داخل، 
صنایــع  دســتاوردهای  و  ســرمایه گذاری ها 
کشــور و لــوازم خانگــی بــه طــور خــاص بایــد 
در نظــر گرفته شــود، اظهار کــرد: هیچ ایرانی 
شــریفی راضــی نیســت ایــن دســتاوردها بــه 
راحتــی از بیــن بــرود. به طــور کلــی تعامل به 
نفــع کشــور اســت، امــا بایــد در چارچوب این 
تعامــل الزاماتــی در نظــر گرفتــه شــود که هم 
منافع کلی کشــور و هم منافع تولیدکنندگان 

حفظ شود.
دبیــر انجمــن صنایع لــوازم خانگی ایران 
در ادامــه شــرایطی را بــرای اتخــاذ سیاســت 

تعامــل بــا برندهــای خارجــی پیشــنهاد کــرد: 
اول اینکــه ورود کاالی نهایــی بــرای پنج ســال 
بــه کشــور ممنوع شــود تا در صــورت افزایش 
درآمدهــای نفتــی درهــای واردات بــاز نشــود 
و بــه تولیــد داخــل ضربــه نزند. این پیشــنهاد 
می توانــد در برنامه هفتم توســعه به تصویب 
مجلس برســد تا به عنوان یک قانون مانع از 
ورود کاالی خارجــی بــه کشــور شــود. در ایــن 
شــرایط تولیدکننــدگان نیــز می توانند با خیال 

راحت برنامه تولیدی خود را مشخص کنند.
پیشــنهاد دیگر هاشــمی ایــن اســت کــه 
شــرکت های  ســهامدار  خارجــی  برندهــای 

تولیدی فعلی در داخل شوند و در این راستا 
تجهیــزات جدیــد، قالب های بــه روز دنیا را به 
کشور وارد کنند، واحد R&D خود را در کشور 
مســتقر کنند و آموزش های مستمر در زمینه 
بازار و مدیریت به تولیدکنندگان داخلی ارائه 
کنند. همچنین توســعه صادرات با مشــارکت 
برندهــای خارجــی در دســتور کار قــرار گیــرد، 
چرا که موقعیت سوق الجیشی و مزیت حمل 
و نقلــی ایــران می توانــد مورد توجــه برندهای 
بین المللــی قــرار گیــرد تا تولیدات مــورد تایید 
برندهــای بین المللــی بــه کشــورهای منطقــه 

صادر شود.

انجمــن  هیات مدیــره  عضــو  گفتــه  بــه 
واردکنندگان نهاده های دام و طیور، شــرکت 
دولتی پشتیبانی امور دام در دو ماه ابتدایی 
امســال، بــا در اختیــار داشــتن ارز مرغــوب، 
حدود 60درصد از واردات نهاده ها به کشــور 
را در دســت داشــته و بخش خصوصــی را از 
چرخــه رقابــت و فعالیــت اقتصــادی در ایــن 

بخش، به حاشیه رانده  است.
عضــو هیات مدیــره انجمــن واردکنندگان 
نهاده هــای دام و طیــور ایران از رقابت شــدید 
شرکت پشتیبانی امور دام با بخش خصوصی 
در واردات نهاده هــا خبــر داد بــه طــوری کــه 
دامــی  نهاده هــای  واردکننــدگان  و  شــرکت ها 
عمــال از چرخــه واردات در ایــن بخــش خــارج 

شده اند. 
بــه گفتــه ســیدجالل طیباطیبــا، در دو 
ماهه نخست امسال حدود ۶۰ درصد واردات 
کنجالــه، جــو و ذرت کشــور از ســوی شــرکت 
پشــتیبانی امــور دام انجــام گرفته اســت. ایــن 
در حالــی اســت کــه بر اســاس قانــون و بنا بر 
گفته هــای مقامــات دولتــی، تجــارت خارجــی 
کشــور بایــد در دســت بخش خصوصی باشــد 
و شــرکت های دولتــی از ورود بــه ایــن عرصــه 

منع شده اند.
روزگذشــته  صبــح  نشســت  در  کــه  او 
کمیســیون کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی اتــاق 
تهران سخن می گفت، با اشاره به اینکه طبق 
قانــون، شــرکت پشــتیبانی امــور دام وظیفــه 
واردات بــه میــزان تامیــن ذخایــر اســتراتژیک 
را برعهــده دارد، افــزود: در ســال ۹۵ به بعد، 
حجم کل واردات کاالهای اساســی و نهاده ها 
از ســوی شــرکت پشــتیبانی امــور دام تنهــا ۵ 
درصــد بــود در حالــی کــه این میــزان در مدت 

دو مــاه نخســت امســال بــه حــدود ۶۰ درصــد 
شــرکت های  و  بازرگانــان  و  یافتــه  افزایــش 
واردات  گردونــه  در  عمــال  بخش خصوصــی 

نهاده ها خارج شده اند.
او بــا ایــن توضیح که شــرکت پشــتیبانی 
امــور دام بــه در دســت داشــتن ارز مرغــوب، 
اقــدام بــه واردات گســترده نهاده هــا می کنــد، 
افــزود: بر اســاس ابالغیه بانــک مرکزی که بر 
واردات اعتبــاری تاکیــد دارد، بخش خصوصــی 
بایــد کاال را خریــداری کــرده و در بــازار داخــل 
خــود  ارز  مــاه  ســه  از  پــس  و  کنــد  عرضــه 
نیــاز  مــورد  ارز  آنکــه  حــال  کنــد  دریافــت  را 
شــرکت های دولتــی به صورت نقــد تخصیص 

پیدا می کند.
انجمــن  هیات مدیــره  عضــو  گفتــه  بــه 
واردکنندگان نهاده های دام و طیور، در ســال 
نهاده هــا  واردات  کل  از  ۲۵درصــد  گذشــته، 
از ســوی شــرکت پشــتیبانی امــور دام صــورت 
گرفت. طیباطیبا با بیان اینکه واردات شرکت 
پشــتیبانی امــور دام بــر اســاس قانــون، تنهــا 
بــه تامیــن ذخایــر اســتراتژیک  بایــد محــدود 
باشــد، افزود: ســال گذشــته به دنبال بحران 
نیــاز  مــورد  خــوراک  تامیــن  در  پیش آمــده 
واحدهای مرغ داری، بازار مرغ دچار آشفتگی 
شــد حــال آنکــه شــرکت پشــتیبانی امــور دام 
بــرای  نتوانســت از ذخایــر اســتراتژیک خــود 
رفــع مشــکل پیش آمــده در کشــور بــه خوبــی 

استفاده کند.
او تصریــح کرد که خواســته این انجمن، 
و  واردکننــدگان  میــان  برابــر  شــرایط  اعمــال 
شــرکت های  و  بخش خصوصــی  شــرکت های 
دولتــی اســت؛ چــرا کــه بــا چنیــن تدابیــری، 
ایــن  در  فعالیت هــا  دور  از  بخش خصوصــی 

عرصه خارج خواهد شد.
سهم دولتی ها از واردات کاالهای 

اساسی به ۵0درصد رسید
اتحادیــه واردکننــدگان نهاده هــای دام و 
طیور ایران در نامه ای به رئیس اتاق بازرگانی 
بــا  دولتــی  دســتگاه های  کــرد:  اعــالم  تهــران 
اســتفاده از اوضــاع تحریــم و بــا توجیه تامین 
ذخائر اســتراتژیک، مبادرت به واردات وســیع 
کاالی اساســی کرده انــد و همیــن امــر موجب 
شــده تــا ســهم دولتی هــا از تامیــن کاالهــای 

اساسی به ۵۰ درصد برسد.
بــه گــزارش ایســنا در متن نامــه اتحادیه 
واردکننــدگان نهاده هــای دام و طیــور ایران به 

مسعود خوانساری آمده است:
 به اســتحضار می رســاند، که در یکسال 
گذشــته حجم واردات کاالی اساســی از سوی 
شــرکت های دولتــی بــه حــدود پنجــاه درصــد 
افزایــش یافته اســت و هم اکنون حدود نیمی 
از کاالهای اساســی کشــور از ســوی دولت به 
کشــور وارد می شــود که این روند با رویه های 
اعمالــی دســتگاه های دولتــی رو بــه افزایــش 

است.
بــر طبــق تبصره ۳ بنــد ب ماده ۳ قانون 
اصــل ۴۴، دولــت موظــف اســت صرفــا درحــد 
تامیــن کاالی  بــه  بحــران نســبت  بــا  مقابلــه 
الزم  تمهیــدات  معیــن  مــدت  بــرای  اساســی 
عالی رتبــه  مســئوالن  تاکیــدات  بیندیشــد.  را 
کشــور و صاحبنظــران طــی ســالهای گذشــته 
اقتصــاد  از دولتــی شــدن  بــر جلوگیــری  نیــز 
)باالخــص در بخــش خدمــات( بــوده اســت. 
معهذا دستگاههای دولتی با استفاده از وضع 
تحریــم و بــا توجیه تامین ذخائر اســتراتژیک، 

اساســی  کاالی  وســیع  واردات  بــه  مبــادرت 
کرده اند که این حجم واردات بسیار بیشتر از 
مقادیر تعریف شــده برای ذخایر اســتراتژیک 
اســت و عجیب تــر آنکه دولــت محترم، تامین 
ذخایــر را صرفــا از طریــق واردات شــرکت های 
دولتــی مباشــرتاً می دانــد و تمایلــی بــه خریــد 
در  خصوصــی  بخــش  وارداتــی  محمــوالت 

گمرک ها به صورت ریالی ندارند.
این در حالی است که طی یکسال و نیم 
گذشــته تمامــی محمــوالت بخــش خصوصــی 
پــس از ورود بــه گمــرک، الزامــا بایــد از طریق 
سیســتم بــازارگاه و بــا قیمت هــای مصــوب به 
مشــتریان تعیین شــده از ســوی وزارت جهــاد 
کشــاورزی عرضه شــود و بدین ترتیب اساســا 
ذخائــر اســتراتژیک با تعاریف گذشــته، تغییر 

کرده است.
پــر واضح اســت که این حجــم واردات از 
ســوی شــرکت های دولتی با امتیــازات ویژه از 
ســوی وزارتخانه های مربوطــه صورت می گیرد 
و این امتیازات حتی تا بارگیری کامیون ها در 
بندرها برای شــرکت های دولتی ادامه می یابد 
که این امر نیز مخالف صریح ماده ۵۲ همان 

قانون است.
کــه  داریــد  اســتحضار  جنابعالــی 
تصدی گــری دولــت در واردات کاال، نه تنها به 
منافــع بخــش خصوصــی آســیب وارد می کند 
بلکه با هزینه های ســربار بیشتر و ناکارآمدی 

مدیریتی همراه است.
مجدانــه  محتــرم  مقــام  آن  از  لــذا 
بــه فوریــت دســتور  تــا  درخواســت می شــود 
اقدامــات الزم دربــاره الــزام دولــت بــه تغییــر 
رویه های جاری و حفظ منافع مشــروع بخش 

خصوصی را صادر کند.

پــس از قطــع ســامانه صــدور و تمدیــد 
کارت بازرگانــی، رایزنی هــای زیــادی بــا قــوه 
ســوی  از  مشــکل  ایــن  رفــع  بــرای  قضاییــه 
نهادهــای مختلــف شــد اما با این حــال هنوز 
ســامانه  و  نیفتــاده  جدیــدی  اتفــاق  هیــچ 

همچنان قطع است. 
در ســال های گذشــته شــیوع اســتفاده 
بــه یکســال  بازرگانــی موســوم  از کارت هــای 
مصــرف از ســوی افــراد ســودجو، بــه بســتری 
برای وقوع مفاســد اقتصادی نظیر قاچاق کاال 
و فــرار مالیاتــی تبدیــل شــده بــود. بــه همیــن 
دلیــل، طبــق بنــد ۳ مــاده ۶ قانــون مبــارزه بــا 
قاچــاق کاال و ارز مصــوب ســال ۱۳۹۲، دولت 
موظف شــد تا با راه اندازی »ســامانه یکپارچه 
اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری«، اصالحات 
الزم را در راســتای ســاماندهی فرآینــد صــدور 
دهــد.  انجــام  بازرگانــی  کارت هــای  تمدیــد  و 
ســرانجام پــس از ۷ ســال انتظــار در تاریــخ 
یــک مــرداد ۱۳۹۹، این ســامانه توســط وزارت 
صمــت تکمیل و مــورد بهره برداری قرار گرفت 
و با وجود اینکه ســال گذشــته با رایزنی میان 
وزارت صمــت و مرکــز فنــاوری قــوه قضائیــه، 
وب سرویس استعالم احراز ورشکسته نبودن 
به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت مؤثر 
کیفری در سامانه جامع تجارت مهیا شد و در 

اختیار وزارت صمت قرار گرفت.
صــدور کارت هــای بازرگانــی نیــاز بــه ۱۴ 

بــا  اســتعالم از نهادهــای گوناگــون دارد کــه 
اســتفاده از ایــن ســامانه می تــوان بــه صورت 
امــا  داد  ارائــه  را  ایــن خدمــات  وب ســرویس 
بــا ایــن حــال پــس از گذشــت مــدت کوتاهی، 
اشــتراک گذاری اطالعات از ســوی قوه قضائیه 

در این سامانه قطع شد.
پــس از قطع ســامانه، رایزنی های زیادی 
بــا قوه قضائیــه برای رفع این مشــکل از ســوی 
نهادهــای مختلف شــد اما بــا این حال آخرین 
کــه هنــوز هیــچ  نشــان می دهــد  پیگیری هــا 
اتفــاق جدیــدی نیفتــاده و ســامانه همچنــان 

قطع است.

نامه نگاری شافعی با قوه قضائیه
اقــدام،  تازه تریــن  در  همچنیــن 
غالمحســین شــافعی، رئیــس اتــاق بازرگانــی 
ایــران در نامــه ای به محمدباقــر الفت، معاون 
قــوه  جــرم  وقــوع  از  پیشــگیری  و  اجتماعــی 
قضائیــه خواســتار رفع مشــکل ارائه اطالعات 
مــورد نیــاز ســامانه یکپارچــه اعتبارســنجی و 

رتبه بندی اعتباری شده است.
در ایــن نامــه آمــده اســت: احترامــاً بــه 
استحضار می رســاند علی رغم تکالیف قانونی 
مصــرح درباره ســامانه جامع تجــارت موضوع 
بنــد ت مــاده ۶ قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال 
و ارز و همچنیــن مــاده ۴ آیین نامــه اجرایــی 
مــواد ۵ و ۶ قانــون مذکــور جهت ســاماندهی 

هــدف  بــا  بازرگانــی  کارت  تمدیــد  و  صــدور 
پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کاال و ارز 
کــه اخیــراً در موضــوع بازگشــت ارز حاصل از 
صــادرات نیــز مــورد تاکیــد رئیــس قوه قضائیه 
قرار گرفته اســت، برابر اعالم مدیران سامانه 
جامــع تجارت نه تنها دسترســی جدیدی برای 
ســامانه مزبــور ایجاد نشــده، بلکه متأســفانه 
اســتعالم  دسترســی  گذشــته  هفته هــای  در 
برخــط ســابقه محکومیــت )جایگزیــن گواهی 
سوءپیشــینه( که پس از مکاتبات، جلسات و 
پیگیری های متعدد از دی سال گذشته برقرار 

و نیازمند تکمیل بود نیز قطعه شده است.
این اقدام که بدون لحاظ اوضاع کشــور 
جنــگ  و  ظالمانــه  تحریم هــای  بــه  توجــه  بــا 
اقتصــادی و رونــد تجــارت خارجــی در ماه های 
پایانــی ســال انجــام شــده، منجــر بــه توقف و 
ایجاد تأخیر در عملیات صدور و تمدید کارت 
و  تجــار  نارضایتــی شــدید  و  بازرگانــی شــده 
فعــاالن اقتصــادی را بــه دنبال داشــته اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه طبــق تبصــره ۱ ماده 
۴ آیین نامــه اجرایــی مزبور مثرر شــده اســت: 
دســتگاه های ذی ربط بر اســاس شــاخص های 
تعیین شده، اطالعات الزم برای اعتبارسنجی 
بــه صــورت  را  و حقوقــی  اشــخاص حقیقــی 
سیســتمی و برخــط از طریــق ســامانه جامــع 
تجارت برای ســامانه یکپارچه اعتبارســنجی و 

رتبه  بندی اعتباری ارسال کند.

از طرفــی طبــق اجــزای ۸، ۱، ۲ و ۹، ۱، 
۲ بنــد ۲ مــاده ۱۰ آیین نامــه اجرایــی قانــون 
ترتیــب  بــه  واردات،  و  صــادرات  مقــررات 
و  تقلــب  یــا  تقصیــر  بــه  نشــدن  ورشکســته 
نداشــتن محکومیــت مؤثر کیفری جز شــرایط 
صــدور کارت بازرگانــی اســت کــه احــراز آنهــا 
بــدون اســتعالم از آن قــوه عمــالً امکان پذیــر 

نیست.
لذا بدینوسیله خواهشمند است دستور 
فرمائید به منظور تســهیل در فرایند کســب و 
کار کشور و کاهش زمان و هزینه های مترتب 
بر آن نســبت به برقراری دسترســی استعالم 
برخــط ســابقه محکومیــت و ایجاد دسترســی 
در مورد اســتعالم سیســتمی ورشکســتگی به 

تقصیر اقدام الزم را مبذول کنید.
روز گذشته هم محمدرضا پورابراهیمی، 
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس در نامه 
خود به آیت هللا رئیســی از قطعی ایجادشــده 
یکپارچــه  ســامانه  اســتعالم های  از  یکــی  در 
وزارت  بازرگانــی  کارت هــای  اعتبارســنجی 
صمــت از ســوی مرکز آمــار و فناوری اطالعات 
آن قــوه کــه موجــب ایجــاد مشــکل جــدی در 
و  بازرگانــی  کارت  تمدیــد  و  صــدور  فراینــد 
اختالل در فرایند تجارت خارجی کشور شده، 
انتقــاد و اظهــار کــرده که این وضــع نارضایتی 
شــدید تجــار و فعــاالن اقتصــادی را بــه دنبال 

داشته است.

نامه شافعی به قوه قضاییه درباره اختالل سامانه صدور کارت بازرگانی 
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