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 سازوکار خرید توافقی زعفران 
از طریق بورس کاال

وزارت جهاد کش��اورزی از هدایت سازوکار 
 خرید توافقی محصول زعفران، از طریق ظرفیت های 
ایجاد ش��ده در بورس کاال با قید فوریت خبر داد و 
دستورالعمل معامالت توافقی این محصول با استفاده 
از گواهی س��پرده کاالیی در ب��ورس کاال را ابالغ 
کرد. به گزارش تفاهم، طبق این دستورالعمل، خرید 
زعفران به قیمت توافقی توسط سازمان مرکزی تعاون 
روس��تایی ایران، در قالب دو سناریو در نظر گرفته 
شده است؛ س��ناریوی اول، خرید فیزیکی زعفران 
اس��ت که توسط س��ازمان مرکزی تعاون روستایی 
ای��ران با پرداخت 40 درصد از پول کش��اورز بوده 
 که در آن معامل��ه به صورت قطعی انجام می گردد 
 و از طریق ب��ورس کاالی ایران عرضه می ش��ود. 
در سناریوی دوم نیز خرید زعفران به شکل گواهی 
س��پرده کاالیی مورد معامله در بورس کاالی ایران 
اس��ت، که طی آن قیمت توافق��ی زعفران برمبنای 
مشخصات کیفی و وضعیت ظاهری انواع محصول، 
 در 4 دسته تعیین شده است.به این ترتیب، قیمت های 
توافقی مص��وب زعف��ران ممتاز رش��ته ای بریده 
)نگین( به ازای هر کیلوگرم 54 میلیون ریال، قیمت 
زعفران رشته ای بریده ممتاز )سرگل یا سرقلم( هر 
کیلوگرم 51 میلی��ون ریال و قیمت توافقی مصوب 
برای زعفران رشته ای درجه یک )پوشال مرغوب( 
هر کیلوگرم به قیمت 48 میلیون ریال است. قیمت 
مصوب توافقی زعفران رشته ای درجه دو )پوشال 
معمولی( نیز ب��ه ازای هر کیلوگرم 43 میلیون ریال 
تعیین شده اس��ت. در این شیوه، س��ازمان مرکزی 
تعاونی روستایی موظف به خرید 30 درصد گواهی 

سپرده کاالیی صادر شده برای کشاورز است.

 کارخانه های لبنی 
خواستار توقف خرید توافقی شیر خام 

مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: با توجه به آنکه 
قیمت خرید ش��یر خام از دامداران تا حدی مطلوب 
شده است، کارخانه های لبنی خواستار توقف اجرای 
طرح خرید توافقی هستند. علیرضا عزیزاللهی - مدیر 
عامل اتحادیه دامداران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اشاره به آخرین وضعیت خرید توافقی شیر 
خام  اظهار کرد: ب��ا وجود آثار مطلوب اجرای  این 
طرح در حفظ و ارتقای نسبی قیمت، از وزارت جهاد 
کشاورزی انتظار می رود که کماکان این طرح را ادامه 
 دهد، چرا که تعلل دولت در اس��تمرار خرید توافقی 
می تواند خسارت قابل توجهی به صنعت دامپروری 
وارد کند. وی با بیان اینکه دولت عراق تعرفه صادرات 
محصوالت لبنی را تا س��قف 40 درصد افزایش داده 
اس��ت، افزود: کاهش صادرات لبنیات به بازار عراق 

مشکالتی در اجرای این طرح ایجاد کرده است.

خبرنامه

 بسته شدن حساب ایرانی ها 
در امارات تکذیب شد

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات 
ضمن تکذیب خبر بس��ته شدن حساب ایرانیان در 
ام��ارات تصریح کرد: این اتف��اق تنها برای یک نفر 
افت��اده و این موضوع ارتباطی ب��ا ایرانی بودن افراد 
ندارد. در پی انتشار اخباری مبنی بر اینکه امارات، 
حساب بانکی فعاالن اقتصادی ایرانی را بسته و به 
تجار ایران��ی اعالم کرده  که حق مراودات اقتصادی 
و برداش��ت پول از بانک ه��ای ام��ارت را ندارند. 
مسعود دانش��مند - رئیس اتاق مشترک بازرگانی 
ای��ران و امارات در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: 
نامه ای که از س��وی یکی از خبرگزاری ها منتشر و 
بعد در رسانه های دیگر بازنشر شد، مربوط به پایان 
همکاری آن بانک با یکی از صاحبان حساب ایرانی 
بود و تا آنجایی که ما می دانیم این نامه تنها برای یک 
نفر ارسال شده است. وی افزود: با پرس وجویی که 
از اعضای اتاق بازرگانی و فعاالن اقتصادی ایرانی در 
دوبی داشتیم، مشخص شد این اتفاق برای دیگر تجار 
ایرانی که در این بانک حس��اب دارند نیفتاده است 
و در واقع ارتباطی با ایرانی  بودن صاحب حس��اب 
ندارد. بررسی ها نشان می دهد این اقدام بانک اماراتی 
مرتبط به قانون مبارزه با پول شویی است. رئیس اتاق 
مشترک بازرگانی ایران و امارات افزود:  در مواردی 
که ایرانی ها امکان ارائه مستندات و مدارک معامله را 
نداشته باشند،   معموال بانک طی یک نامه که فرمت 
آماده و مشخصی دارد، از مشتری درخواست می کند 

به ارتباط خود با بانک پایان دهد.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد
 لزوم استفاده از خط اعتباری

۲۰۰ میلیون یورویی ۲ کشور اروپایی
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر بتوانیم 
از خط اعتباری ۲00 میلیون دالری که 100 میلیون 
دالر آن مربوط به اسلواکی و 100 میلیون دالر آن 
 مربوط به اتریش اس��ت، خوب استفاده کنیم کم کم 
م��ی ت��وان آن را اضافه کرد. به گ��زارش فارس از 
اس��لواکی، بهمن عش��قی - دبیرکل اتاق بازرگانی 
تهران، با بیان اینکه اسلواکی این قابلیت را دارد که به 
دروازه ورود ایران به بازار اروپا تبدیل شود، گفت: 
حقیقت این است که ایران دروازه چندانی برای ورود 
به اتحادیه اروپا ندارد و این کش��ور می تواند چنین 
نقشی را برای ایران ایفا کند. دبیرکل اتاق بازرگانی 
با اشاره به پیشنهاد خود برای تاسیس یک شعبه از 
یکی از بانک های ایرانی در اسلواکی اظهار داشت: 
سفیر جمهوری اسالمی ایران در اسلواکی و همچنین 
رئیس اتاق بازرگانی اسلواکی از این پیشنهاد استقبال 
کردند، ضمن اینکه سفیر کشورمان در اسلواکی بسیار 

در این رابطه ابراز عالقمندی کرد.

خبرنامه

تفاهم- گروه گزارش: رئیس اتاق اصناف گفت: با توجه به نقش 
کم رنگ اصناف در برنامه شش��م و تمایل دولت به انجام امور با روال 

دولتی، به نظر نمی رسد اقتصاد مقاومتی اجرایی شود.
به گزارش تفاهم،  علی فاضلی در  دهمین اجالس��یه دوره ششم 
نمایندگان اتاق اصناف ایران که با حضور حسن یونس سینکی، معاون 
وزیر صنعت- برگزار شد،  با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه، بخش 
خصوصی و اصناف کمرنگ دیده ش��ده اند،  گفت: این در حالی است 
که مقام معظم رهبری و رئیس  جمهور تأکید زیادی بر سپردن کارها به 

مردم داشته اند ولی این اتفاق در برنامه ششم عملی نشده است.
 رییس اتاق اصناف، ضمن گالیه از قوانین و برخوردهای مالیاتی 
با اصناف، تصریح کرد: در پاسخ به برخوردهای مالیاتی به ما می گویند 
" ۲500 حس��اب به عنوان نمونه بررسی شده است"، که سوال ما این 
اس��ت به چه حقی به حس��اب های مردم سرکش��ی می کنند؟! در هیچ 
کج��ای دنیا  نخواهید دید ک��ه چنین برخوردی با صاحبان س��رمایه 

صورت گیرد.
فاضلی با بیان اینکه طی س��ال های گذش��ته هیچ بسته حمایتی 
برای اصناف اجرایی نش��ده اس��ت،  افزود: فقط سال گذشته یک بسته 
10 ه��زار میلی��ارد تومانی برای اصناف دیده ش��د و رئیس  کل بانک 
مرک��زی نیز وعده هایی را در این زمین��ه داد اما تا االن عملی و ابالغ 
نشده است.  وی تصریح کرد:  بسته حمایتی برای جابه جایی بنگاه های 
آالین��ده نیز اجرایی نش��ده و به همین دلیل دیگ��ر اجازه نمی دهیم که 
بنگاه های آالینده کوچ کنند. در حال حاضر س��هم بنگاه های تولیدی 
در اصناف حدود 19 تا ۲0 درصد است در حالی که قباًل این سهم به 

حدود 40 درصد می رسید. 
معاون ام��ور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت 

نیز در این نشست، با بیان اینکه برای تولید صادراتی در فشار هستیم، 
گفت: الزم اس��ت راه��کار مبارزه با قاچاق در اصالح سیاس��ت های 
اقتصادی تعریف و دیده ش��ود. وی اظهار ک��رد: می توان برای عرضه 
کاال در چرخ��ه توزیع رفتاری حرفه ای دید که طبق آن کاالی قاچاق 
قدرت ورود به ش��بکه توزیع را نداش��ته باش��د. حسن یونس سینکی 
اظه��ار کرد: طبق پژوهش های صورت گرفته ب��رای حمایت از تولید 
۷0 ایستگاه وجود دارد که در کشورهای توسعه یافته بانک ها ایستگاه 
دوم محسوب می ش��وند، اما در کشور ما در رده 3۷ قرار دارد که این 

موضوع گویای آن است که برای تولید صادراتی در فشار هستیم.
معاون اقتص��ادی و بازرگانی وزیر صنعت همچنین با اش��اره به 
جای خالی اصناف خرد در فروش��گاه های زنجی��ره ای، گفت: باید با 
تهدی��دی که در ای��ن رابطه وجود دارد، مقابله ش��ود. 3 میلیون واحد 
صنفی، ۲.5 میلیون واحد دارای جواز و 500 هزار واحد بدون جواز، 
امروز در معرض این پدیده جدید قرار گرفته اند. وی با اشاره به اینکه 
1۷.5 درصد تولید ناخالص داخلی کش��ور در دس��ت اصناف اس��ت، 
افزود: درصد قابل توجهی از ش��اغلین در بخش اصناف مدرک دیپلم 
ی��ا زیر دیپلم دارند، در نتیج��ه برای آموزش این بخش باید دوره های 

تخصصی برگزار شود.
سینکی با بیان اینکه دولت در عمل به برخی تعهداتش نتوانسته به 
درستی عمل کند، گفت: بازرسی صنوف یکی از این موارد است. گفتمان 
غیر حرفه ای و توده ای برای حل مشکالت، مشکالت ما را بیشتر کرده 
است. اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود است. به 
گفته وی، قاچاق از جمله نقاط آس��یب زننده به اقتصاد کش��ور است و 
بخشی از مبارزه با قاچاق در اتخاذ سیاست های اقتصادی معنا می شود و 

صرفا در رفتارهای عملیاتی و بازرسی نتیجه نمی دهد.

همچنین معاون اقتصادی وزیر صنع��ت، معدن و تجارت در این 
اج��الس، پیام وزیر را ب��رای حاضران قرائت کرد. در این نامه خطاب  
به اصناف آمده است: خوشبختانه در حال حاضر تخلفات صنفی بیش 
از هر زمان دیگری کاهش پیدا کرده و این اتفاق خوش��ایندی اس��ت 
که امیدواریم با رعایت امانتداری و نظارت مس��ئوالن اتاق و روسای 
اتحادیه ها، مثال کاس��ب حبیب ا... دوباره احیا شود. در بخش دیگری 
از این نامه آمده اس��ت: با توسعه شبکه های صنفی و تولیدی می توان 
به اش��تغال کشور نیز کمک کرد و دولت محور شدن صنوف تولیدی و 
نظارتی که بر آنها صورت می گیرد قابلیت گسترش فوق العاده ای دارد 
و شایس��ته است برای رسیدن که برنامه های ششم و افزایش صادرات 
غیر نفت��ی، برنامه ریزی عملی و گس��ترش نمایش��گاه ها اهتمام ویژه 
ش��ود. ش��ریعتمداری در پایان نامه تاکید کرده است که نظارت دقیق 
اتحادیه های صنفی سراسر کشور و جلوگیری ازهرگونه فساد در آن از 

مهم ترین وظیفه های اتاق اصناف به حساب می آید.

دولتی کردن؛ مانع تحقق اقتصاد مقاومتی

گالیه رئیس اتاق اصناف از سرکشی به حساب بانکی واحدهای صنفی

تفاه��م- گروه اقتصادی: گمرک ایران اع��الم کرد: تمام کاالهای 
وارداتی به گمرکات کشور به کمک سامانه جامع گمرکی وپنجره واحد 
تجارت فرامرزی کنترل می شود و رصد کاالهای وارداتی با استفاده از 

فن آوری اطالعات،هوشمند شده است. 
ب��ه گ��زارش تفاهم، بر اس��اس اعالم گم��رک ایران؛ ه��م اکنون 
اطالعات کاالهایی که به کش��ور وارد می ش��ود به صورت هوشمند با 
بارنامه الکترونیک، مانیفست الکترونیک، فاکتور الکترونیک، عدل بندی 
الکترونیک، اظهار الکترونی��ک، گواهی مبدا، قبض انبار الکترونیک و 
مجوزهای الکترونیکی سازمان های همکار گمرک تطبیق و در صورت 
هر گونه مغایرت س��امانه جامع گمرکی به صورت خ��ودکار  از ادامه 
 مراحل انجام تشریفات گمرکی جلوگیری می کند. یکی از مزیت های 
مهم س��امانه های الکترونیکی گمرک، ذخیره سازی اطالعات تمامی 
کااله��ای وارداتی و چگونگی اظهار و اس��ناد مرتبط با کاالها اس��ت 
ک��ه این اطالعات از ابتدای راه اندازی س��امانه جامع گمرکی در بانک 
اطالعات این س��امانه ذخیره سازی و در خدمت مبارزه با قاچاق کاال 

و ارز قرار گرفته است. هم اکنون گمرک ایران برای مبارزه با تخلفات 
در مرحله نخس��ت اطالعات اظهاری صاح��ب کاال یا نماینده قانونی 
وی را با اطالعات بارنامه، مانیفس��ت، بیمه، ثبت سفارش، قبض انبار، 
مجوزهای سازمان های همکار، گواهی مبدا، فاکتور خرید، عدل بندی، 
نظر ارزیاب و کارش��ناس به صورت هوشمند و کامال الکترونیکی در 
س��امانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی تطبیق می دهد 
و در صورت هر گونه مغایرت در هر مرحله روند تش��ریفات گمرکی 
به صورت خودکار قفل می ش��ود. گمرک ایران با اجرای سامانه جامع 
گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی هم اکنون در سطح ملی با بیش 
از ۲۷  س��ازمان به صورت الکترونیک نس��بت به تب��ادل اطالعات و 
مجوزها اقدام می کند. ازجمله: با بانک مرکزی به منظور تبادل اطالعات 
ارزی، نیروی انتظامی به منظور اس��تعالم الکترونیکی کاالهای مظنون 
به قاچاق، دریافت الکترونیکی اطالعات محموله ها از بنادر و ارس��ال 

الکترونیکی اطالعات بارنامه ها به سازمان حمل ونقل و پایانه ها.
گمرک جمهوری اس��المی ای��ران در چارچوب منطق��ه ای نیز با 

راه اندازی دروازه مش��ترک مرزی به صورت مجازی نس��بت به تبادل 
اطالعات اظهارنامه های گمرکی با کشورهای آذربایجان و ترکیه اقدام 
نموده و تبادل الکترونیکی اطالعات به صورت آزمایشی با کشورهای 
روسیه، ارمنس��تان و افغانستان آغاز شده  است و در سطح بین المللی 
دریاف��ت اطالع��ات گواهی مب��دأ به منظ��ور انجام کنترل ه��ای الزم 
درخصوص اصالت اطالعات محموله های ارس��الی از کشورهای کره 

جنوبی و چین به صورت الکترونیکی صورت می گیرد.  
در ادامه ت��الش ها و برنامه های گمرک ایران ب��رای ارتقای کارکرد 
س��امانه های الکترونیکی در گمرک از ابتدای س��الجاری هوشمند سازی 
تمام��ی اطالعات کاالهای واردات��ی با هدف مبارزه با تخلفات  با موفقیت 
 کلید خورد و با الکترونیکی شدن اطالعات بارنامه، فاکتور خرید، عدل بندی 
و منش��ا ارز، تطبیق اطالعات کامال هوش��مند سازی ش��د و  سامانه جامع 
گمرکی هم اکنون این قابلیت را پیدا کرده است که به طور کامل در زنجیره 
ورود اطالعات ترخیص، داده ها را تطبیق و عالوه بر پیشگیری از قاچاق 

کاال به صورت خودکار هر گونه تخلف احتمالی را شناسایی کند.

گمرک ایران اعالم کرد

کنترل100 درصد کاالهای وارداتی از گمرک
خبر

    

    


