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چرایی ترخیص موز بدون 
صادرات سیب

گمــرک ایــران معتقــد اســت، برخــی واردکنندگان 
بی ســروصدا مجــوز واردات مــوز را از بانــک مرکــزی و 
وزارت صمــت می گیرنــد آن هــم بــدون اینکــه به شــرط 
واردات مــوز در قبــال صــادرات ســیب پایبندی داشــته 
باشــند، البتــه گمــرک نیز دربــاره ترخیص بــدون مجوز 

این کاال فسادپذیری را عنوان کرد.
بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم، دو روز قبل معاون 
گمــرک ایــران در نامــه ای بــه عبــاس قبادی نوشــته بود: 
به تازگــی برخــی واردکننــدگان نســبت به ثبت ســفارش 
واردات مــوز از محــل صــادرات خــود یــا دیگــران )بــدون 
سابقه صادرات سیب( اقدام و پس از حمل محموله به 
مبادی ورودی و اخذ تمامی مجوز های الزم از واحد های 
تابعــه آن وزارتخانــه و نیــز اخــذ تأییدیــه بانــک مرکزی و 
دریافت کد ساتا از بانک عامل ذی ربط، نسبت به اظهار 
محموله های وارداتی خود در گمرکات اجرایی و پرداخت 
حقــوق ورودی متعلقــه بــدون اعمال تســهیالت تخفیف 
حقوق ورودی مقرر در بند 5 مندرجات ذیل یادداشــت 
و  مقــررات صــادرات  کتــاب  جــداول ضمیمــه  فصــل 8 

واردات اقدام می نمایند.
نکتــه  ایــن  بــه  ادامــه  در  جمال ارونقــی  مهــرداد 
پرداختــه اســت: با عنایت به مفاد مصوبه ســتاد تنظیم 
بــازار و الــزام واردات موز صرفــاً در قبال پروانه صادرات 
ســیب درختی، انجام تشــریفات گمرکی این محموله ها 

که فسادپذیرند، با مشکل روبه رو می شود.
صمــت  وزارت  از  گمــرک  فنــی  معــاون  ادامــه  در 
تقاضــا کــرده اســت: به منظــور تبییــن موضــوع، چنانچه 
مقــرر اســت ثبت ســفارش واردات موز صرفــاً در مقابل 
صــادرات ســیب درختــی صورت پذیرد، این امر از ســوی 
تمامی دســتگاه های اجرایی همجوار و ذی ربط در انجام 
جمهــوری  مرکــزی  بانــک  جملــه  از  گمرکــی  تشــریفات 
اســالمی ایــران، نیــز مــورد توجــه و اجــرا قــرار گیــرد و 
چنانچــه در نظــر اســت نســبت بــه واردات مــوز صرفاً از 
محــل ارز حاصل از صــادرات به صورت عام اقدام گردد، 
نســبت بــه اصــالح مصوبــه ســتاد تنظیــم بــازار اقــدام 

مقتضی صورت پذیرد.
معــاون فنــی گمــرک در پایــان ایــن نامــه از ترخیص 
کانتینر هــای مــوز خبر داده و گفته اســت: گمرک با توجه 
بــه اظهــار مــوز بــدون تخفیف در ســود بازرگانی، داشــتن 
ثبــت ســفارش معتبــر و ارائــه کــد رهگیری بانــک عامل و 
حقوق مکتسبه ایجادشده برای صاحبان کاال های وارداتی 
نمی تواند از ترخیص کاال های فســادپذیر خودداری نماید 
لــذا بــا اخــذ مجوز های قانونــی و مقرراتی الزم نســبت به 

ترخیص این کانتینر های موز اقدام نموده است.
براساس مصوبه ستاد کارگروه تنظیم بازار و ابالغ 
دفتــر مقــررات صــادرات و واردات کشــور از بهمن ســال 
گذشته، واردات موز تنها در قبال صادرات سیب، مجاز 
اســت، بــر این اســاس واردکننــدگان می تواننــد در قبال 
صادرات ســیب، نســبت بــه اخذ موافقــت وزارت صمت 
و بــا تأییــد منشــأ ارز حاصل از صــادرات، به واردات موز 

اقدام کنند.
اما در همین خصوص معاون فنی گمرک می گوید: 
بــا وجــودی که طبق مصوبه ســال گذشــته ســتاد تنظیم 
بــازار، واردات مــوز بایــد به  شــرط صادرات ســیب انجام 
شــود اما برخی واردکنندگان بی ســروصدا مجوز واردات 
ایــن کاال را از بانــک مرکــزی و وزارت صمت می گیرند آن 
هــم بــدون اینکه به شــرط مذکــور یعنــی واردات موز در 

قبال صادرات سیب پایبندی داشته باشند.
آن طور که ارونقی گفته  اســت، گمرک بر اســاس 
از ترخیــص  بــازار نمی توانســت  مصوبــه ســتاد تنظیــم 
اســت  ناچــار  و  کنــد  خــودداری  فســادپذیر  کاالهــای 

کانتینرهای موز را ترخیص کند.

خبـــــــــــــــــر

صنایعی که مصرف برق 
را کاهش دهند، تشویق 

می شوند
بــرق می گویــد، صنایعــی کــه  ســخنگوی صنعــت 
مصرف برق خود را کاهش می دهند، در دوره بعد برق 
رایگان دریافت می کنند و اعطای مشوق های مالیاتی و 

بیمه ای به صنایع نیز در حال بررسی است.
بــه گــزارش وزارت نیــرو، ســخنگوی صنعــت بــرق 
کشــور بــا بیان اینکه دولت مشــوق هایی بــرای صنایعی 
کــه میــزان مصــرف خــود را کاهش دهنــد در نظر گرفته 
برنامه هــای  کــه  صنایعــی  کــرد:  خاطرنشــان  اســت، 
تعمیراتی روتین خود را که معموالً در مرداد یا شهریور 
انجــام می دادنــد به زمان خارج از پیک بار موکول کنند، 
میــزان برقــی که در این دو هفته مصرف نمی کنند را در 
دوره بعــد از رفــع محدودیــت بــا تعرفــه رایــگان دریافت 
خواهنــد کــرد کــه این خــود مشــوقی برای جلب بیشــتر 

همکاری صنایع محسوب می شود.
ایــن  تــا  کــرد:  اضافــه  رجبی مشــهدی،  مصطفــی 
بیمــه  و  مالیاتــی  بدهی هــای  امهــال  موضــوع  لحظــه 
تأمیــن اجتماعــی در دســتور کار کارگروهــی متشــکل از 
وزارتخانه های اقتصاد، نیرو و صمت قرار گرفته است.

او بــا اشــاره بــه تمهیــدات پیش بینــی شــده بــرای 
کاهش خاموشی ها گفت: از روز پنجشنبه 17 تیر هیچ 

خاموشی خارج از برنامه ای در کشور نداشته ایم.
افــزود:  خبــر  ایــن  اعــالم  بــا  رجبی مشــهدی 
نیــز  ترانســفورماتورها  از حریــق  ناشــی  خاموشــی های 
کــه در مناطــق تهران پــارس، لواســانات و قیطریه تهران 
اتفاق افتاد با بازگشت دو ترانسفورماتور به مدار از روز 

یکشنبه برطرف شد.

سند ارتقای بهره وری 
صنعت تصویب شد

بخــش  بهــره وری  ارتقــای  ســند  وزیــران،  هیــات 
صنعت را به تصویب رساند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، هیات وزیران در جلسه 
نهــم تیــر بــه پیشــنهاد مشــترک وزارتخانه هــای صنعت، 
معــدن و تجــارت و نفت و ســازمان اداری و اســتخدامی 
کشــور و به اســتناد اصل یکصد و ســی و هشــتم قانون 
اساســی، در اجــرای بنــد الف ماده پنــج و تحقق اهداف 
جدول شماره ۲ ماده سه قانون برنامه پنج ساله توسعه 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی کشــور، ســند ارتقــای 

بهره وری بخش صنعت را تصویب کرد.
بــر ایــن اســاس، وزارتخانه هــای صنعــت، معــدن و 
تجارت و نفت )شرکت ملی صنایع پتروشیمی( موظفند 
گــزارش پیشــرفت اقدام هــا و برنامه های منــدرج در این 
سند را در مقاطع زمانی ۶ ماهه تهیه و به سازمان ملی 
بهــره وری ایــران ارائــه کننــد. همچنیــن ســازمان اداری و 
استخدامی کشور و سازمان ملی بهره وری ایران مکلفند 
گزارش تجمیعی اقدام های انجام شده برای این سند را 

به صورت سالیانه به هیات وزیران ارسال کنند.
بخــش صنعت یکی از بخش هــای ۹ گانه اقتصادی 
است که شاخص های رشد ارزش افزوده، رشد بهره وری 
کار  )نیــروی  تولیــد  و رشــد عوامــل  تولیــد  کل عوامــل 
و ســرمایه( آن در ســال های برنامــه ششــم توســعه بــه 

ترتیب ۹.۳، ۲ و 7.۳ درصد هدف گذاری شده است.
عملکــرد ایــن بخــش در رشــد ارزش افزوده، رشــد 
بهــره وری کل عوامل و رشــد عوامــل تولید )نیروی کار و 
ســرمایه( در ســال های برنامه ششــم توســعه به ترتیب 
منفــی هفــت دهــم، منفــی ۹ دهــم و ۲ دهــم درصــد 

گزارش شده است.

قانون افزایش غیرمتعارف 
آب بهای بخش کشاورزی 

بازنگری می شود 
و  آب  کشــاورزی،  کمیســیون  اول  نایب رئیــس 
منابــع طبیعــی مجلــس شــورای اســامی عنــوان کــرد، 
قانــون افزایــش غیرمتعــارف آب بهای بخش کشــاورزی 
در راستای حمایت از باغداران در حال بازنگری است.

جــالل محمــودزاده در گفت وگــو با خبرگــزاری ایرنا 
افــزود: افزایش 1۴5درصدی آب بهــای باغات آذربایجان 
غربی موجی از اعتراض و شــکوائیه از سوی تشکل های 
آب بران، کشــاورزان و تولیدکنندگان را به دنبال داشت 
که رســیدگی به این مشــکل در دســتور کار کمیســیون 

کشاورزی مجلس قرار گرفت.
او ادامــه داد: اعتــراض نســبت بــه ایــن افزایــش 
غیرمتعــارف بــه وزیــر نیــرو بــرای بازنگــری و اصــالح آن 
بــه طــوری کــه بــه بهــای عادالنه تغییــر پیدا کنــد، انجام 
شــده اســت. نایب رئیس اول کمیســیون کشاورزی، آب 
و منابــع طبیعی مجلس شــورای اســالمی بــا بیان اینکه 
ســال گذشــته نیــز میــزان آب بهــای بخــش کشــاورزی با 
ثبــت اعتــراض بــه وزیــر نیرو کاهــش یافته بــود، اضافه 
کــرد: بــا توجــه بــه اهمیــت تولیــد و تحقــق شــعار ســال 
مبنی بر رفع موانع تولید و همچنین خشکســالی حاکم 
بر کشــور و از طرفی کاهش تولیدات بخش کشــاورزی 

انتظار داریم قیمت تعیین شده کاهش یابد.
هــر ســاله نــرخ آب بهــای بخــش کشــاورزی بــرای 
مصــارف باغــی و زراعــی ایــن حــوزه مشــخص شــده و 
کشــاورزان موظــف بــه پرداخــت حق آبه تعلــق گرفته به 
مزارع خود می شوند که شامل یارانه دولتی نیز است.

اخبـــــــــــــــــار

تجــارت،  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
خواستار تقویت ارتباط بین وزارت صنعت و 
بانک مرکزی در راســتای حل مشکات حوزه 
تولیــد و همچنیــن رفــع موانع موجــود درباره 
تامیــن ارز و رفــع تعهــدات ارزی بازرگانــان و 

تجار شد.
و  معــدن  صنعــت،  وزارت  گــزارش  بــه 
جلســه  در  رزم حســینی  علیرضــا  تجــارت، 
مشــترک بیــن مدیــران وزارت صنعــت و بانک 
مســائل  بررســی  و  طــرح  به منظــور  مرکــزی 
مختلــف بانکــی در راســتای تامیــن کاالهــای 
اساســی، واردات مــواد اولیه تولید و تســهیل 
در امــور صــادرات، از همــکاری و هماهنگــی 
وجــود  بــا  وزارتخانــه  ایــن  بــا  مرکــزی  بانــک 
محدودیت های بانکی و ارزی تحمیل شده به 

کشور، تقدیر کرد.
در ادامــه، محمدصادق مفتح، قائم مقام 
وزیــر صنعــت در امــور بازرگانــی بــا قدردانــی 
ایــن  بــا  بانــک مرکــزی  تــالش و همــکاری  از 
وزارتخانــه، به مشــکالت مربوط بــه بانک های 
خصوصــی در زمینــه ارســال برخــط اطالعــات 
مربــوط بــه رفــع تعهــدات ارزی بازرگانــان بــه 
مراجع مربوطه اشــاره کرد و خواستار پیگیری 

و رفع آن شد.

شــرکت  مدیرعامــل  ســیف،  یــزدان 
بازرگانــی دولتــی ایران نیز با ارائه گزارشــی از 
آخریــن وضــع تامیــن منابــع مالــی و پرداخــت 
همچنیــن  و  گنــدم  تضمینــی  خریــد  هزینــه 
واردات روغــن و دانه هــای روغنــی به کشــور، 
بــه مشــکالت مربــوط بــه ثبــت اطالعــات در 
ســامانه های مختلــف دردســتگاه های مربوطه 

اشاره کرد و خواستار رفع آن ها شد.

راســتای  در  پیشــنهادی  بســته  ارائــه 
حمایــت از تولیــد، موضــوع دیگــری بود که در 
ایــن جلســه از ســوی معــاون طــرح و برنامــه 

وزارت صنعت مطرح شد.
ســعید زرنــدی ایجــاد ســرمایه جدیــد در 
بخش تولید را مهم خواند و ضمن درخواست 
ایجــاد یــک نــگاه جدیــد بــه موضوعــات بانکی 
و تســهیالت، بــر بازنگری سیاســت های بانک 

مرکزی در این زمینه تاکید کرد.
در بخــش دیگــری از ایــن جلســه، معاون 
امور صنایع وزارت صنعت با اشــاره به کاهش 
ارزش واردات و رشد بیش از 8درصدی صنعت 
در ســال گذشــته، نکاتــی را در زمینــه پرداخــت 

تسهیالت به بخش صنایع مطرح کرد.
مهدی صادقی نیارکی خواســتار همکاری 
بیشــتر بانــک مرکــزی دربــاره موضــوع »برات 
بــدون تعهــد« در راســتای تامیــن مــواد اولیــه 

تولید و استمرار رشد صنعت در کشور شد.
تشکیل کمیته ماده ۲ برای تعیین تکلیف 
موضــوع رفــع تعهــدات ارزی صادرکننــدگان، 
برخط بودن اطالعات بین دستگاه های مرتبط 
بــا تجــارت بین المللــی و افزایــش مهلــت رفــع 
مطــرح  موضوعــات  دیگــر  از  ارزی،  تعهــدات 

شده در این جلسه بود.
کمیجانــی،  اکبــر  گــزارش،  ایــن  برپایــه 
رئیــس کل بانــک مرکزی نیز در این جلســه به 
ارتبــاط مســتمر بانک مرکــزی و وزارت صنعت 
اشــاره کــرد و دربــاره مســائل مطرح شــده در 
جلســه، ضمن اســتناد به گزارش های مدیران 
بانک مرکزی و با توجه به پیشنهادهای وزارت 
صنعــت، دســتورات الزم بــرای پیگیــری ایــن 

موضوعات را صادر کرد.

گندمــکاران  ملــی  بنیــاد  نایب رئیــس 
کشور از کاهش ورود دالالن به خرید گندم 

با حضور نیروهای امنیتی خبر داد. 
علی قلــی ایمانــی بــا بیــان اینکــه حضــور 
دالالن در مزارع و خرید گندم از ســوی آن ها 
کاهش قابل توجه داشــته اســت، اظهار کرد: 
نیروهــای امنیتــی بــه موضــوع خریــد گندم از 
ســوی دالالن و حضــور آن هــا در مــزارع ورود 
کرده انــد و اکنــون ایــن افــراد ســودجو جــرات 

نمی کنند به سراغ کشاورزان بیایند.
نیروهــای  ورود  دلیــل  داد:  ادامــه  او 
ســوی  از  گنــدم  خریــد  موضــوع  بــه  امنیتــی 
دالالن، جلوگیــری از انحــراف ایــن محصــول 
ذخایــر  تامیــن  و  تضمینــی  خریــد  مســیر  از 

استراتژیک کشور است.
ایمانــی تصریــح کــرد: در همیــن راســتا 
تمامــی انبارهــا باید با مشــخصات کامل ثبت 
نشــدن  ثبــت  صــورت  در  و  شــوند  ســامانه 

برخورد شدید با متخلفان خواهد شد.
شــاهد  ســال جاری  در  افــزود:  ایمانــی 
ســوی  از  گنــدم  انبــار  چشــمگیر  افزایــش 
فــروش  از  آن هــا  خــودداری  و  گندمــکاران 
محصــول بــه دولــت هســتیم. او اصلی تریــن 
دلیــل گندمکاران بــرای اقدام به انبار گندم را 
احتمــال افزایــش قابل توجه قیمــت بذر برای 

کشت سال  زراعی بعد عنوان کرد.
مــوارد،  بســیاری  ایمانــی،در  گفتــه  بــه 
میــزان انبــار گنــدم به این بهانــه، بیش از حد 

معلــوم اســت، بــه نحــوی کــه مــواردی بــه مــا 
گزارش شــده که یک کشــاورز 50 تن گندم را 
در انبار خود ذخیره کرده در حالی که ســطح 
مزرعــه او ۲0 هکتــار اســت و حداکثــر میــزان 
خود مصرفی بذر برای این سطح ۲ تن است.
بــرای  گندمــکاران  دالیــل  دیگــر  از  او 
افزایش انبار گندم در سال جاری را باال رفتن 
قیمــت خــوراک دام، افزایش تولیــد آرد و نان 
خانگی و احتمال افزایش دوباره قیمت خرید 

گندم برشمرد.
ایمانــی در پاســخ بــه ایــن پرســش که با 
توجــه بــه اصــالح اخیــر قیمــت گندم از ســوی 
دولت، چرا گندمکاران امید به افزایش دوباره 
قیمــت دارنــد، اظهــار کرد: هنــوز قیمت گندم 

بــرای صنــف و صنعــت اصــالح و اعالم نشــده 
اســت. کشــاورزان احتمــال می دهنــد قیمــت 
بــرای صنــف تا 5 هــزار و ۴00 تومان برای هر 

کیلوگرم گندم تعیین شود.
نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشــور 
معتقــد اســت بــا توجــه بــه اوضــاع نامســاعد 
اقتصــادی کشــاورزان، بایــد به آن هــا حق داد 
بــه دنبــال قیمــت باالتر برای فروش دســترنج 

خود باشند.
ایمانــی یــادآور شــد: درآمــد کشــاورزان 
بــرای تامیــن زندگــی و معــاش آن هــا کفایــت 
نمی کنــد، بــه همیــن دلیــل موضــوع فــروش 
محصــول بــا قیمت باالتر حتی اگر احتمال آن 

ضعیف باشد برای کشاورزان اهمیت دارد.

 نایب رئیس کانون سراســری مرغداران 
گوشــتی بــا بیــان اینکــه در هفته هــای اخیر، 
تولیــد مــرغ دچــار چالش هــای جــدی شــده 
اســت، عنــوان کــرد، کمبــود جوجــه، تاخیــر 
در بارگیــری نهاده هــا و گرمــای هــوا از جملــه 

مشکات تولید است.
حبیب اسدهللا نژاد در گفت وگو با خبرگزاری 
مهر وضع تولید مرغ را نامطلوب توصیف کرد و 
گفت: متأسفانه در هفته های اخیر، تولید مرغ 

دچار چالش های جدی شده است.

او کاهــش تولیــد، تلفــات و وزن نگرفتن 
مناســب مرغ هــا را بــه دلیل اســترس گرمایی 
از جملــه ایــن چالش هــا عنــوان و اضافه کرد: 
گرمــای شــدید عــالوه بــر اینکــه باعــث شــده 
مرغ هــا به وزن مناســب نرســند، باعث ایجاد 

تلفات در جمعیت آنها نیز شده است.
ایــن فعــال بخــش خصوصــی همچنیــن 
بــا اشــاره به تــداوم کمبــود جوجه یــک روزه از 
بی توجهــی مســئوالن بــه ایــن مســأله انتقــاد 
کرد و گفت: ماه هاســت که با کمبود و گرانی 

جوجه یک روزه مواجه هســتیم و این مشــکل 
کماکان پابرجاست.

اســدهللا نژاد با بیان اینکه قیمت جوجه 
یک روزه هم اکنون باالی 75٠٠ تومان اســت، 
افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه نــرخ مصوب 

جوجه یک روزه گوشتی ۴٢٠٠ تومان است.
در  دولــت  سیاســت  از  همچنیــن  او 
افزایــش  علی رغــم  مــرغ  قیمــت  ســرکوب 
بعــد  افــزود:  و  کــرد  انتقــاد  نهاده هــا  قیمــت 
از اینکــه قیمــت مــرغ ٢۴هــزار و ٩٠٠ تومــان 

تعیین شــد، هم شــاهد افزایــش نرخ مصوب 
نهاده هــا بودیــم و هــم قیمت جوجــه یک روزه 
افزایــش شــدید داشــته امــا نرخ مصــوب مرغ 
بــه بهانــه حمایــت  تغییــری نکــرده و دولــت 
اصــالح قیمــت  بــار  زیــر  از مصرف کننــدگان، 

نمی رود که منطقی نیست.
ایــن فعال بخش خصوصــی تأخیر بیش 
از یک ماه در بارگیری نهاده های دامی را پس 
از خریــد ایــن محصــوالت، از دیگــر مشــکالت 

مرغداران عنوان کرد.

و  دام  نهاده هــای  واردکننــدگان  اتحادیــه 
بــه رئیــس کمیســیون  ایــران در نامــه ای  طیــور 
واردکننــدگان  کــرد،  اعــام  مجلــس  کشــاورزی 
بخــش خصوصی امــکان تأمیــن نهاده های دامی 

را از دست داده اند.
اتحادیــه  مهــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران در نامه ای 
به رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اعالم کرد: 

واردکننــدگان بخــش خصوصــی به دلیــل نامعلوم 
قیمت هــای  افزایــش  ارز،  تأمیــن  شــرایط  بــودن 
جهانی و ابهام در سیاست های جاری و دولت آتی 
امــکان پیش خریــد و تداوم فرآینــد تجارت و تأمین 

نهاده های دامی را از دست داده است.
ســیدجواد  بــه  اتحادیــه  ایــن  نامــه  در 

ساداتی نژاد آمده است:
اطــالع  حســب  می رســاند؛  اســتحضار  بــه 

ارزی  ســهمیه  مرکــزی،  بانــک  اعــالم  و  واصلــه 
نهاده هــای دامــی کشــور در ۶ ماهه اول ســال به 
اتمــام رســیده و در شــرایط موجــود تکلیــف منبع 
تأمیــن ارز مــورد نیــاز واردات نهاده هــای دامــی 
تــا انتهــای ســال 1۴00 )صــرف نظــر از نــرخ ارز( 
نامعلــوم بــوده کــه ایــن امــر بــا توجــه به شــرایط 
خشکســالی کشــور، التهــاب و کمبــود در تأمیــن 
علوفه مورد نیاز نگرانی های جدی را در پی دارد.

مزیــد اســتحضار اینکــه افزایــش کم ســابقه 
و  اساســی  تغییــر  موجــب  جهانــی  قیمت هــای 
کاهــش حداقــل ۳5 درصــدی واردات وزنی نهاده 
دامــی بــه کشــور، نســبت بــه برآوردهــای اولیــه 

خواهد بود.
بخــش  واردکننــده  شــرکت های  همچنیــن 
خصوصــی بــه دلیــل ابهــام در سیاســت های جاری 
و دولــت آتــی، امــکان پیــش خرید و تــداوم جریان 

تجــارت و تأمیــن نهاده های دامی را از دســت داده 
کــه هــم زمانــی آن بــا تغییــر دولــت آثــار منفــی و 
پیش بینی نشده وضعیت موجود را تشدید خواهد 
نمــود. لــذا از جنابعالــی اســتدعا دارم ضمــن توجه 
ویژه به اهمیت حیاتی موضوع نســبت به پیگیری 
تعیین و تأمین مستمر منابع ارزی به مقدار مورد 
نیــاز و اعــالم آن جهــت جلوگیــری از توقــف رونــد 

تأمین کاال اقدام عاجل مبذول فرمائید.

با وجود تمامی مصوبات و دســتورالعمل ها 
برای تسریع ترخیص کاالهای اساسی، همچنان 
رونــد روبه رشــد دپــوی کاال در گمــرک و بندرهــا 
ادامــه دارد؛ بــه طــوری کــه اکنــون حداقــل ۱.۳ 
میلیون تن کاالی اساســی در شــناورها روی آب 

مانده و حتی امکان تخلیه ندارد. 

 روند افزایشی دپوی کاال

با وجود دستور رئیس جمهوری 
برای ترخیص فوری

بــه گزارش ایســنا، آخریــن گزارش از وضع 
کاالهــای اساســی موجــود در گمــرک و بندرهــا 
در مــاه جــاری نشــان داده بود کــه بیش از ۶.8 
میلیون تن کاالی اساســی شــامل موجودی و یا 
آنچــه کــه در شــناورها بــه بندرهــا رســیده و در 
حــال تخلیــه و یــا منتظــر در لنگــرگاه هســتند، 
بــا  کــه  اســت  شــرایطی  در  ایــن  و  دارد  وجــود 
صادرشــده،  فاصلــه  همیــن  در  کــه  مصوباتــی 
 5.۲ حــدود  از  اساســی  کاالهــای  دپــو  میــزان 
میلیون تن در اردیبهشــت امســال تاکنون روند 

افزایشــی طی کرده است.

امــا آنچــه کــه در رابطــه با دالیــل اصلی این 
در  دارد  وجــود  اساســی  کاالهــای  دپــو  افزایــش 
اهــم آن تأمیــن ارز قــرار گرفته اســت و بارها این 
موضــوع محــل اختــالف دســتگاه های ذی ربــط در 
امر تجارت از جمله گمرک، بانک مرکزی و وزارت 

صمت بوده است.

 ۱.۳ میلیون تن کاال روی آب

طبــق تازه ترین اعالم مهــرداد جمال ارونقی، 
مجمــوع  از  اکنــون  ایــران،  گمــرک  فنــی  معــاون 
 1.۳ حداقــل  رســیده  بندرهــا  بــه  کــه  کاالهایــی 
میلیــون تن آن در شــناورها باقــی مانده و امکان 
تخلیــه هــم حتی نــدارد. دلیل به ایــن برمی گردد 
کــه تأمیــن ارز صــورت نگرفتــه و اســناد خریــد به 
دســت خریــدار نرســیده تــا بتوانــد کاالی خــود را 

تخلیه کند.
این در حالی است که مجموع این کاالهای 
اساســی تمامــا بــا ارز ۴۲00 تومــان بایــد تأمیــن 
ارز شــود و بعــد از آن بــا ورود ارز بــه حســاب 
فروشــنده، اســناد خریــد بــه دســت صاحــب کاال 

برسد تا بتواند آن را به گمرک اظهار کند.

  حتی دولت ها هم اعتمادی

به ترخیص درصدی ندارند
 از ســوی دیگر برخی واردکنندگان با اعتبار 
خــود کاال را خریــداری کرده و اســناد مالکیت هم 
در اختیــار دارنــد و کاال بــه بندرهــا رســیده و در 
شــرایطی کــه می توانند به صــورت درصدی کاال را 
ترخیــص و بعــدا تأمیــن ارز از ســوی بانــک انجام 
شــود این اعتماد را به سیســتم دولتی ندارند که 
بیاینــد کاالی خــود را از گمــرک ترخیــص و با نرخ 
مصوب در بازار بفروشــند ولی در آینده با تأمین 

نشدن ارز از سوی دولت مواجه شوند.
ایــن موضــوع البتــه فقــط خــاص بخش هــای 
خصوصی نیســت و آن طور که معاون فنی گمرک 
می گوید حتی شــرکت های دولتــی هم در ترخیص 
بــا ایــن بی اعتمادی مواجه هســتند به خصوص در 
اوضاع فعلی که دولت در آستانه تغییر قرار داشته 

و برنامه پیش رو در این رابطه مشخص نیست.

یک بار خریدار به فروشنده ارز 
می دهد، یک بار بانک

امــا ایــن بخــش از جریــان تأمیــن ارز را کنار 
بگذاریم موضوع دیگر به اتفاق عجیبی در زمینه 

تأمین ارز واردات رخ می دهد، بر می گردد.
از سال 1۳۹7 بود که با تغییر سیاست های 
دولــت بــرای تأمیــن ارز واردات، ارز ۴۲00 تومــان 
ارز  شــدن  محــدود  بــا  ادامــه  در  و  شــد  تعییــن 
ترجیحی به چند قلم کاالی اساسی، سامانه نیما 
راه اندازی تا تمامی تأمین ارز در این سامانه بین 
واردکننــده و صادرکننــده بــا نظــارت بانک مرکزی 

صورت بگیرد.
 اعــالم معــاون فنــی گمــرک از ایــن حکایــت 
دارد کــه در برخــی موارد  وقتــی واردکننده کاالی 
خــود را خریــداری می کند اغلب نســبت به تأمین 
ارز آن و پرداخــت بــه فروشــنده از کانــال صرافی 
اقدام کرده و ارز  را به حســاب آن برای دریافت 

کاال واریز می کند.
امــا ماجــرا اینجاســت کــه بانک مرکــزی این 
تأمیــن ارز را قبــول نــدارد و واردکننــده را مجبــور 
می کنــد که در صف نیمــا برای تخصیص و تأمین 

ارز قرار بگیرد.
در این حالت در کنار زمانی که صرف تأمین 
ارز در ســامانه نیمــا می شــود، مجــددا ارز نیمایی 

به حســاب فروشــنده واریز می شــود، بــه عبارتی 
دو بار ارز به حساب فروشنده می رود؛ یک بار از 
سوی واردکننده و بار دیگر از سوی بانک عامل.

ایــن دوبــاره کاری در حالــی رخ می دهــد کــه 
بــه گفتــه ارونقــی، از ســویی موجــب تضییع حق 
یک نفر دیگر که می تواند در ســامانه نیما تأمین 
ارز کنــد می شــود و یــا بــر تامین ارز اثــر بگذارد و 
از ســویی دیگر  روی خوشــی مقابل فروشــندگان 
خارجــی نــدارد. در ایــن اوضــاع خریــدار مجبــور 
اســت از ارزی کــه پیش تــر به حســاب فروشــنده 
واریــز کــرده بود بــرای خریدهای بعدی اســتفاده 

کند.
واردات  چرخــه  در  کــه  آنچــه  مجمــوع  در 
بــه ویــژه در حــوزه ارز در چنــد ســال اخیــر اتفــاق 
افتاده بارها مورد نقد واردکنندگان و ســایر تجار 
بــوده اســت و حتــی بــا وجــود دســتورات صریــح 
کاالی  ورود  و  ارز  تأمیــن  بــرای  رئیس جمهــوری 
اساســی، اعــالم گمــرک از ایــن حکایــت دارد کــه 
همچنــان یکــی از معضــالت پیــش رو ترخیــص 
کاال، تأمیــن ارز و صــدور کــد رهگیــری بانک برای 
بانــک مرکــزی  کــه  ترخیــص ۹0 درصــدی اســت 

چندان با آن همراهی نمی کند.

رزم حسینی خواستار شد: تقویت ارتباط وزارت 
صنعت و بانک مرکزی برای حل مشکات تولید

باتکلیفی ۱.۳  میلیون تن کاالی اساسی روی آب

نامه واردکنندگان بخش خصوصی به رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس: پیش خرید 
نهاده های دامی را از دست دادیم 

چالش جدید مرغداران: تلفات ناشی از گرما

کاهش حضور دالالن در مزارع گندم با ورود نیروهای امنیتی


