
درحالي ك�ه ن�رخ خري�د تضمين�ي ه�ر 
كيلوگ�رم چغندر قند در س�ال زراعي جاري 
با ۲0 درص�د افزايش ب�ه 3 ه�زار و 700 ريال 
رس�يده كه هزينه كرايه حم�ل اين محصول 
300 درص�د افزاي�ش داش�ته اس�ت؛ اين در 
حاليس�ت كه برداش�ت چغندر قند ب�ه دليل 
كرايه حمل گران ديگر مقرون به صرفه نيست. 
در حالي كه اين روزها قيمت شكر در بازار افزايش 
يافته و بر اساس گزارش هاي ميداني تا كيلويي 10 
هزار تومان به فروش مي رسد و شركت بازرگاني 
دولتي ب��راي تنظيم بازار اين محص��ول اقدام به 
توزي��ع نامحدود ش��كر در مراك��ز منتخب خود 
مانند ميادين ميوه و تره بار به نرخ مصوب 3 هزار 
و 400 ريال��ي مي كند كه چغندرقند برداش��ت 
شده كشاورزان در جنوب كشور صرفه اقتصادي 

زيادي ندارد. 
ماجرا از اين قرار اس��ت كه از نيمه سال گذشته 
كرايه حمل و نقل به صورت رس��مي دو برابر شد، 
اما ب��ا اين وجود، اظه��ارات فع��االن اقتصادي و 
توليدكنندگان نش��ان مي دهد ك��ه اين افزايش 
قيمت در مقام عمل سه برابر  بوده است و شبكه 
حمل و نقل براي گريز از جريمه شدن اين افزايش 
كرايه را به ص��ورت به اصطالح پش��ت برنامه از 

صاحبان كاال دريافت مي كند. 
اين ش��رايط باعث ش��ده اس��ت قيمت برخي از 
محصوالت كش��اورزي افزايش غير متعارف پيدا 
كند و در محصوالتي كه قيمت مش��خصي دارند 
و به ص��ورت تضمين��ي و توافقي از كش��اورزان 
خريداري مي ش��ود، صرفه اقتص��ادي براي آنها 

وجود نداشته باشد يا اين صرفه كم شود. 
مسعود اسدي، عضو شوراي مركزي خانه كشاورز 
در گفت وگو با تس��نيم در اين ارتباط اظهار كرد: 

باال رفتن هزينه هاي حمل و نقل مشكالتي را براي 
توليدكنن��دكان چغندرقند ايجاد كرده اس��ت. 
كرايه حمل و نقل در مقايس��ه با سال گذشته سه 
برابر ش��ده ، اما قيمت چغندر قند تنها 20 درصد 
افزايش يافته اس��ت به همين دليل هزينه كرايه 

حمل نصف خود محصول شده است. 
وي افزود: قيمت هركيلوگ��رم چغندر قند 370 
تومان است، اما براي حمل و نقل اين محصول در 
مس��ير هاي 700 كيلومتري 150 تا 170 تومان 
كرايه حمل در خواس��ت مي ش��ود. هزينه كرايه 
حمل مسير هاي 700 كيلومتري در حالي كه در 
سال گذش��ته 50 تا 60 تومان بود كه امسال سه 

برابر شده است.
  دولت به جاي حمايت از توليد، تبديل به 

وارد كننده شكر شده است
همچنين مديرعام��ل قند بيس��تون در نامه اي 

به مع��اون اول رئيس جمهور با هش��دار به دولت 
در خصوص تبديل ش��دن به واردكننده ش��كر 
خواس��تار رس��يدگي جهانگيري به مشكل عدم 
حمل چغندرقند توسط ناوگان ترابري كشور به 

كارخانه هاي قند شد. 
در نامه مديرعامل قند بيس��تون ب��ه معاون اول 
رئيس جمهور  آمده است؛ همانگونه كه استحضار 
داريد، ه��دف غايي دول��ت خدمتگ��زار، اجراي 
سياس��ت هاي راهبردي نظام، مبن��ي بر رويكرد 
داخلي به منابع، امكان��ات، نيروها و به طور كلي 
همه داش��ته هاي بومي به منظور تقابل اساسي 
با هجمه و فشار غرب و به ويژه امريكا، ممانعت از 
خروج هرگونه ارز از كشور، كمك به رونق توليد و 
مقاومت و مداومت در برابر زورگويي ها، تهديدها، 
تحريم ها و فشارهاي روز افزون اقتصادي دشمن 

است. 

به همين سبب، بس��يار دور از ذهن مي نمايد كه 
ناوگان ترابري كش��ور درگير جابه جايي اقالمي 
مانند محصوالت پتروشيمي و فوالدي بشود كه 
در ش��رايط كنوني از اولويت و ضرورت چنداني 
برخ��وردار نب��وده، در نقط��ه مقابل و بن��ا به هر 
دليل از حمل و به مقصد رساندن چغندر قند به 
كارخانه هاي قند و شكر سر باز زده يا تمايل زيادي 

به اين مهم از خود نشان ندهند. 
زير كشت چغندر بودن 600هزار هكتار از اراضي 
استان خوزستان و ماهيت فساد پذير اين محصول، 
به وضوح حاكي از اين واقعيت ملموس است كه اگر 
اين حجم از چغندر كاشت شده كه حاصل رنج و 
سخت كوشي كشاورزان شريف و زحمتكش ايراني 
است، به موقع به كارخانه هاي فوق نرسد، عالوه بر 
ضايع شدن دسترنج كش��اورزان تالشگر و فهيم، 
ما را مجبور به واردات ما به ازاي ش��كر كه يكي از 
كاالهاي اساسي و استراتژيك بوده و خروج مبلغ 
قابل توجهي ارز از كش��ور خواهد كرد كه در اين 
برهه، حفظ حتي يك دالر از صندوق ذخيره ارزي 
و ساير منابع در دسترس، بسيار مهم و حياتي است.  
عالوه بر اين از كشور توليد كننده شكر، به كشوري 
وارد كننده تبديل خواهيم شد، اين امر نيز تعطيلي 
واحدهاي توليدي قند و شكر و در نهايت بيكاري 
مضاعف را در منطقه به دنبال خواهد داش��ت كه 

خود رتبه اول بيكاري در كشور را دارا مي باشد. 
عدم استقبال از كش��ت چغندر، كشاورزان را در 
سال هاي آتي نس��بت به اين نوع خاص از كشت 
بي رغبت نموده و آنان را به س��مت كش��ت هاي 
جايگزين نظير گوجه فرنگي و س��يب زميني و... 
س��وق خواهد داد و اين به آن معناست كه روند 
توليد شكر در سال هاي آتي نيز با مشكل مواجه 

خواهد بود. 

به فاصله كمتر از شش روز و در پي فشار رسانه ها 
مبني بر معرفي صادركنندگان، سرپرست سازمان 
توسعه و تجارت به طور كلي سخنان مشاور وزير 
اقتصاد را كه گفته بود 30 ميليارد دالر ارز صادراتي 
از هيچ طريقي بازنگشته است، تكذيب كرد و گفت 
اين رقم از كانالي كه مد نظر بانك مركزي بوده، به 
كش�ور بازنگش�ت ، ولي قطع يقين از كانال هاي 
ديگر برگشته اس�ت؛ چراكه اگر چنين رقمي به 
كشور بازنمي گشت، االن بايد كشور قفل مي شد. 
آيا اين تكذيب بعد از جريان سازی های چندهفته 
اخير راه ف�راری ب�رای صادركنن�دگان بی نام و 
نش�انی كه ارزهای خود را نياورده اند، نيس�ت؟ 
محمدرضا مودودي در گفت وگو با تسنيم، در واكنش 
به عدم بازگش��ت 30 ميلي��ارد دالر ارز صادراتي به 
كشور و انگشت اتهام فرار سرمايه از كشور به سمت 
صادركنندگان تأكيد كرد: ما به هيچ وجه اعتقادي به 

فرار سرمايه نداريم. 
وي ادام��ه داد: من تص��ور مي كن��م صادركنندگان 
واقع��ي م��ا و توليدكنندگاني كه محصوالتش��ان را 
صادر مي كنند، ارتباط عاطفي مستحكمي با نيروي 
انساني ش��ان در داخل كش��ور دارند و نمي توانند به 
يكباره كار و توليد و فعاليتش��ان را تعطيل كنند و از 
همين رو فرار س��رمايه توسط صادركنندگان واقعي 
و توليدكنندگاني كه محصوالتشان را صادر مي كنند، 

اتفاق نمي افتد. 
  توليدكنن�دگان و صادركنن�دگان به پول 

نياز دارند
مودودي افزود: از طرف ديگر اين يك واقعيت است 
كه صادركنندگان و توليدكنندگان، نيازمند سرمايه 
براي تأمين مواد اوليه خطوط توليدشان و همچنين 
تأمين هزينه هاي جاري فعاليت حرفه اي شان هستند 
و از همين رو اگر قرار بود كه سرمايه شان را از كشور 
خارج كنند، طبيعتاً نمي توانستند كسب و كار و خط 
توليدشان را س��رپا نگه دارند و بايد خطوط توليد و 

فعاليت حرفه اي آنها تعطيل ش��ود، مگر آنكه آنها به 
يك منبع اليزال سرمايه اي متصل باشند كه به رغم 
خروج ارقامي كه گفته مي شود، باز هم بتوانند سرمايه 

و هزينه هاي توليداتشان را تأمين كنند. 
سرپرست سازمان توسعه تجارت با طرح اين سؤال كه 
اگر در كشور ما 30 ميليارد دالر خروج سرمايه يا فرار 
سرمايه اتفاق افتاده باشد، چطور خطوط توليد كشور 
فعالند؟ گفت: م��ا نمي گوييم اين آم��ار 30 ميليارد 
دالر اشتباه است، ولي معتقديم اين رقم از كانالي كه 
مد نظر بانك مركزي بوده به كش��ور بازنگشته است، 
ولي اين به معني عدم بازگشت ارز به كشور نيست، 
بلكه قطع يقين اين ارقام به كش��ور بازگشته ولي از 

كانال هاي ديگر. 
وي با تأكيد بر اينكه »من معتقدم خروج سرمايه از 
كشور صورت نگرفته و صادركنندگان ما به كشورشان 
خيانت نمي كنند«، گفت: اگر قرار بود 30 ميليارد دالر 
از كشور برود و بازنگردد، االن بايد كاماًل كشور قفل 

مي شد و هيچ خط توليدي كار نمي كرد. 
مودودي در پايان خاطر نش��ان كرد: بايد در اين 
شرايط دس��ت صادركنندگان را بوسيد؛ چراكه 
امروز آنها بايد كمبود ارز نفتي كشور را هم جبران 
كنند، لذا نبايد آنها را دلسرد كنيم و اجازه ندهيم تا 
اين تصور برايشان به وجود آيد كه با وجود فعاليت 
در اين شرايط سخت و توليد و صادرات و ارزآوري 
آنها به كش��ور، به خيانت به كش��ور آن هم براي 
بازنگرداندن ارز صادراتي شان متهم شده اند.  اگر چه 
اظهارات مودودي درباره صادركنندگان خوشنام و 
با وجدان مصداق دارد و حقيقتاً بايد در اين شرايط 
آنها را حمايت و كرامت كرد، اما در سخناني كه خود 
وي پيشتر نيز به شكل آمار ارائه كرده بود، نشان از 
وجود صادركنندگان يك بار مصرفي كه هيچ ردي 
اكنون از آنها نيست و ورود صادركنندگاني كه تنها 
در سال گذشته مثل قارچ رشد كرده بودند، خبر 
داده بود. به عالوه نشست هاي متعدد رئيس كل 

بانك مركزي، وزيران صنع��ت، معدن و تجارت و 
وزير اقتص��اد با صادركنندگان و مس��ئوالن اتاق 
بازرگاني با موضوع بازگش��ت ارزهاي صادراتي و 
همچنين هشدارهاي مكرر برخي صادر كنندگان 
مبني بر احتمال تكرار تجرب��ي كارت هاي يكبار 
مصرف در حوزه صادرات در ماه هاي اخير همگي 
نشان مي دهد كه ارزهاي صادراتي به اقتصاد ايران 

تزريق نشده است. 
به عنوان مثال در 9 ارديبهش��ت بعد از بروز مشكل 
اطالع��ات تجار كش��ور در س��امانه ات��اق بازرگاني 
ايران، رئيس س��ازمان توس��عه تج��ارت از 6 هزار و 
400 صادركننده بي شناسنامه خبر داد و گفته بود: 
صادرات 5ميليارد و 700 ميليون دالر بي بازگشت با 

بي شناسنامه ها رخ داده است. 
  ارزها به هيچ روشي نيامده است

پيشتر نيز حسين ميرشجاعيان، مشاور وزير اقتصاد 
در پاسخ به ادعاي برخي از صادركنندگان كه مدعي 
بازگشت ارزهاي صادراتي خود در قالب كاال و مواد اوليه 
هس��تند، گفته بود: 30 ميليارد دالر از مجموع 40 
ميليارد دالر ارز حاصل از صادرات، نه به صورت كاال و 

نه به هيچ صورت ديگري وارد كشور نشده است. 
وي گفته بود: برخي ادعا مي كنند كه از طريق ارزهاي 
صادراتي، خودشان واردات مواد اوليه را انجام داده اند 
كه همه اينها از طريق كارت هاي بازرگاني و همچنين 

سامانه نيما قابل بررسي است. 
  عدم بازگش�ت ارزها مصداق فرار س�رمايه 

است
معاون سابق وزير امور اقتصادي و دارايي بازنگشتن ارز 
حاصل از صادرات در قالب كاال يا پول را مصداق فرار 
سرمايه ارزيابي كرده و گفته بود: طبق مصوبه اي كه 
براي سران سه قوه ارسال كرده ايم، معافيت مالياتي 
افزايش سرمايه شركت هاي بورسي را مطرح كرده ايم 
و در آنجا تأكي��د بر اين بود كه كس��اني مي توانند از 
معافيت مالياتي استفاده كنند كه ارز خود را برگردانده 

باشند و به ميزاني كه ارزشان را برنگردانده اند، مشمول 
اين معافيت ها نخواهند شد. 

او همچنين با تأكيد بر اينكه قرار است در سال جاري 
معافيت هاي مالياتي صادركنندگاني كه ارزش��ان را 
برنمي گردانند لغو ش��ود، بر شرايط خاص اقتصادي 
كش��ور و لزوم همكاري فع��االن اقتص��ادي بخش 
خصوصي براي برون رفت از اين شرايط تأكيد كرده 

بود.
ميرش��جاعيان عمده ارقام بازگش��ت ارز حاصل از 
ص��ادرات را از محل محص��والت پتروش��يمي ها و 
فوالدي ها عنوان كرده و افزوده بود: ساير حوزه ها مانند 

صادرات موادغذايي كمترين ارزآوري را داشته اند. 
اين اظهارات در حالي از سوي اين مقام مسئول بيان 
ش��ده كه دو روز پيش در اقدامي هماهنگ از سوي 
سازمان امور مالياتي و اتاق بازرگاني توافق شده بود تا 
از صادركنندگان خاطي ماليات اخذ شود و آنها به افكار 

عمومي معرفي شوند. 
  عدم بازگشت ارز صادرات سابقه دارد 

 اما آيا خروج س��رمايه س��ابقه اي ه��م دارد ؟ رئيس 
كميس��يون اقتصادي مجلس نيز پارس��ال از خروج 
سرمايه خبر داده و گفته بود: در سال 96 بيش از 30 
ميليارد دالر ارز از كشور خارج شده است. پيش از اين 
نيز وزير اسبق بازرگاني، دكتر غضنفري در تحقيقي 
از خروج س��رمايه بيش از 100 ميلي��ارد دالري در 

سال هاي 88 تا 91 خبر داده بود. 
يك كارش��ناس اقتصادي نيز در اين  باره با اش��اره به 
گ��زارش مركز پژوهش ه��اي مجلس گف��ت: مركز 
پژوهش هاي مجلس ايران ادع��ا كرده بود كه خروج 
سرمايه در سال 96 برابر با 83 درصد درآمد ايران از 
محل صادرات غيرنفتي در اين س��ال بود و رقمي در 
حدود 39 ميليارد دالر بوده اس��ت. همين رقم براي 
سال 95 نيز 20 ميليارد و 200 ميليون دالر ارزيابي 
شده كه اين به معناي مسبوق به س��ابقه بودن فرار 

سرمايه  هاست. 
وي با اشاره به داليلي كه مركز پژو هش هاي مجلس 
در بررس��ي خود آورده اس��ت، مي گويد: »غيرقابل 
پيش بيني بودن وضعي��ت سياس��ي و اقتصادي«، 
»خألهاي موجود در سياس��ت عمومي كشور براي 
حمايت از سرمايه«، »دشوار بودن فعاليت اقتصادي«، 
»ريسك باالي سرمايه گذاري« و »تمايل به زندگي در 
خارج از كشور« از مهم ترين داليل خروج سرمايه از 
ايران از نظر اين مركز است، اما بايد به اين موضوع فساد 

و كم كاري هاي دولت را نيز افزود. 
اين كارشناس ادامه مي دهد: چه طور مي شود دولتي 
نداند كه چقدر ارز و چگونه از كشور خارج مي شود و 

چگونه به داخل وارد مي شود ؟ 
وي در پاسخ به اين سؤال جوان كه مگر صادركنندگان 
نياز به سرمايه براي كسب و كار يا توليد ندارند، گفت: 
در داخل كشور عمدتاً اين افراد به سرمايه ريالي نياز 
دارند، نه سرمايه با ارز خارجي، لذا به راحتي مي توانند 
ارزهاي صادراتي را با افرادي كه به س��ود هاي بانكي 
داخل و دهها هزار ميلي��ارد تومان رانت هاي اخيري 

دسترسي دارند، تهاتر كنند. 
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه اين موضوع نبايد 
بهانه اي براي بررسي موضوع شود، گفت: در هر صورت 
بايد دولت رد ارزهاي صادراتي و صادركنندگان يك بار 
مصرف را بزند، زيرا كشور در شرايطي نيست كه هر 
كس هر كاري دلش خواس��ت انجام بدهد و بعد هم 
بگويد، چون قيمت ها را كنت��رل كرده ايد نتيجه اش 

اين مي شود!  
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راهفراردولتيبرايصادركنندگانخاطي!
اظهارات متناقض مسئوالن دولتي درباره 30ميليارد دالر ارز صادراتي گمشده عاملي براي انحراف برخورد با صادركنندگان خاطي نشود 

مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

هزينه حمل چغندرقند به نصف قيمت اين محصول رسيد
   گزارش 2

نمايشگاهضيافترمضان
برايتوزيعكاالهاياساسي

نمايش�گاه ضياف�ت رمضان ب�ا محوريت عرض�ه و ارائ�ه كاال هاي 
اساس�ي س�بد خان�وار و اق�ام تنظي�م ب�ازاري برگ�زار ش�د. 
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، نمايشگاه ضيافت رمضان با محوريت 
عرضه و ارائه كاال هاي اساسي سبد خانوار و اقالم تنظيم بازاري از سوي 
اتاق اصناف تهران و با همكاري سازمان جهاد كش��اورزي و استانداري 

تهران برگزار شد. 
در اين نمايشگاه بيش از 60 غرفه انواع اقالم تنظيم بازاري شامل؛ شكر 
هر كيلو 3 هزار و 400 تومان، برنج هر كيلو 7 هزار و 400 تومان، گوشت 
وارداتي هر كيلو 62 هزار تومان و مرغ منجمد هر كيلو 10 هزار و 500 
تومان عرضه مي ش��ود.  دركنار اين مواد غذايي و س��بد خانوار كاال هاي 
ديگري همچون خرما، عسل، زيتون، چاي، حبوبات، شيريني و زولبيا 
و باميه، برنج ايراني و مواد شوينده و بهداش��تي نيز با تخفيف 15 تا 20 

درصدي و زيرنظر بازرسان اتاق اصناف ارائه شده است. 
نمايش��گاه ضيافت رمضان با هدف تأمين و عرضه مايحتاج شهروندان 
با قيمت مناس��ب براي ماه مب��ارك رمضان برگزار ش��ده و از 26 تا 30 
ارديبهشت در نمايشگاه شهرداري تهران واقع در بوستان گفت وگو هر 

روز از ساعت 13 تا 23 آماده بازديد عالقه مندان است. 
 

رانتآرددولتيهمچنانباقياست
دبير انجمن صنف�ي كارفرمايان كارخانجات نان صنعتي ماش�يني 
اي�ران با اش�اره ب�ه عرض�ه آرد دولتي ب�ه قيمت هاي متف�اوت به 
بخش ه�اي مختل�ف تولي�د ن�ان گفت ك�ه ران�ت ايجاد ش�ده به 
دليل اي�ن تف�اوت قيمت، دغدغ�ه كل صنعت نان كش�ور اس�ت. 
اسفند ماه س��ال گذشته نمايندگان مجلس شوراي اس��المي يارانه آرد 
صنعت را حذف كرده و منابع حاصل از آن را ب��ه خريد تضميني گندم 
اختصاص دادند، اما بخش هاي ديگر توليد نان از جمله توليدكنندگان 

نان با روش صنعتي هنوز يارانه دريافت مي كنند. 
عليرضا مروت پور در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه تفاوت قيمت آرد باعث 
ايجاد رانت مي ش��ود، اظهار كرد: با توجه به اينكه دولت نتوانسته براي 
اقشار آسيب پذير كش��ور فكري كند كه نان ارزان قيمت دريافت كنند، 

هميشه تفاوت قيمت آرد حفظ شده است. 
وي با اش��اره به عرضه آرد دولتي به قيمت هاي متفاوت به بخش هاي 
مختلف نان توليد شده به روش س��نتي و صنعتي اظهار كرد: در اين 
ميان سودجوياني هس��تند كه س��هميه آرد خود را با قيمت كمتر از 
قيمت بازار آزاد عرضه مي كنند. بنابراين ع��ده اي آرد مورد نياز خود 
را با قيمت ارزان تر تهيه مي كنند و عده ديگ��ري نيز دغدغه توليد را 

كنار مي گذارند. 
 دبير انجمن صنفي كارفرمايان كارخانجات نان صنعتي ماشين ايران با 
بيان اينكه خط شروع هاي متفاوت براي يك مسابقه باعث ايجاد رانت و 
فساد مي شود، تصريح كرد: براي تعيين قيمت نان دولت ها بايد به فكر 
قشر آسيب پذير باشند؛ چرا بايد افرادي در مناطق محروم نان را به همان 
قيمتي بخرند كه خانواده هايي در بهترين مناطق تهران نان را با همان 

نرخ تهيه مي كنند؟!

۲۷۰۰خودرودرآستانهورودبهبازار
بررس�ي ها نش�ان مي ده�د، از ح�دود ۲ ه�زار و 700 خ�ودرو 
پروان�ه ش�ده در چه�ار م�اه گذش�ته تع�داد قابل توجه�ي 
اس�ت.  ش�ده  ترخي�ص  مختل�ف  گم�ركات  از  خ�ودرو 
از زمان مصوبه خودرويي هيئت دولت در نيمه بهمن س��ال گذش��ته 
وضعيت بازار خودروي كش��ور بس��يار نامتعادل بوده و حتي ترخيص 
خودروهاي در گمرك مانده نيز نتوانسته در اين بازار اثر گذار باشد. هر 
چند به نظر مي رسد ترخيص اين دس��ت خودروها و همچنين احياي 
تزريق خودروهاي وارد ش��ده بدون ثبت س��فارش نوعي رانت قيمتي 
براي صاحبان آنها ايجاد مي كند، اما به هر ح��ال دولت بايد براي بازار 
متش��نج خودروهاي داخلي و خارجي تدبير مش��خصي داشته باشد.  
بر اساس پيگيري هاي تس��نيم، از نيمه بهمن ماه س��ال قبل تا اواخر 
ارديبهشت ماه س��ال جاري بيش از 2 هزار و 700 خودرو در گمركات 
پروانه گمركي صادر شده است. بر اين اساس در 15 گمرك مختلف از 
جمله س��لفچگان، باهنر، رجايي، غرب تهران، لنگه، خرمشهر، بوشهر 
و... پروانه ترخيص خودرو صادر شده است. بر مبناي اعالم مسئوالن از 
2 هزار و 700 خودروي داراي پروانه حدود هزار و 600 دستگاه خودرو 

از گمركات مذكور ترخيص شده اند. 
اين گزارش حاكي از اين است كه گمرك سلفچگان با صدور 895 پروانه 
در صدر فهرست مذكور قرار گرفته اس��ت. نكته جالب توجه اينكه بر 
اساس گزارش تا 20 ارديبشهت تنها 39 دستگاه خودرو از اين گمرك 
خارج شده است. به عبارت ديگر بيشترين تعداد خودروي ترخيص شده 

به گمرك باهنر مربوط مي شود. 
بر اين اس��اس با وجود اينكه 646 پروانه در گمرك شهيد باهنر براي 
خودروهاي وارداتي صادر شده نزديك به 330 دستگاه خودرو از گمرك 
مذكور خارج شده اس��ت.  همچنين، در حالي بر اس��اس يك گزارش 
مكتوب، تا 17 ارديبهشت ماه هزار و هفت دستگاه خودرو از 15 گمرك 
اصلي ترخيص شده   كه ظاهراً ظرف يك هفته اخير اين آمار به بيش از 

هزار و 600 دستگاه رسيده است. 

انبوهسازانهركدام۱۰۰واحدميساختند
بازارمسكنتعادلداشت

عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسامي با تأكيد بر اينكه 6 هزار 
و 500 انبوه ساز در كشور داريم كه هركدام ساالنه 100 واحد مسكوني 
احداث كنند مي توان در بازار مسكن تعادل ايجاد كرد، گفت: از سال 
۹۲ مدام گفته مي شود پرونده مسكن مهر سال بعد بسته مي شود. 
مجيد كيان پور در برنامه تيتر امشب با موضوع صنعت مسكن، پيشران 
اقتصاد كشور گفت: با برنامه هاي جديد دولت براي ساخت مسكن و طرح 
اقدام ملي مي توان اميدوار شد كه براي 2 ميليون نفر فرصت شغلي ايجاد 
مي شود، پس بخش مسكن اگر رونق بگيرد، مي توان به ايجاد فرصت هاي 

شغلي باال اميدوار بود و آن را به فال نيك گرفت. 
وي با اشاره به پروژه مس��كن مهر كه توانست فرصت هاي شغلي زيادي 
براي كشور ايجاد كند، افزود: از سال 92 مدام اين موضوع را شنيده ايم كه 
پرونده مسكن مهر سال آينده به اتمام مي رسد، اما هر بار اتمام اين پروژه 
به تأخير افتاده است.  عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي با 
اشاره به اينكه پروژه مسكن مهر به دليل اينكه چند وزارتخانه با آن درگير 
هستند يك كار فرابخشي است، اظهار داشت: براي اتمام پروژه مسكن 
مهر به اعتقاد بنده بايد ش��وراي عالي مس��كن به رياست رئيس جمهور 
تشكيل و وزارتخانه ها را به اين موضوع مسكن مهر آگاه كند كه اين پروژه 

بايد در ظرف 9ماه به اتمام برسد. 
كيان پور خاطر نش��ان كرد: در طرح اقدام ملي كه قرار شده تا سال 99 
بالغ بر 400هزار مسكن احداث ش��ود، بايد گفت كه در كنار اين برنامه 
بايد بخش خصوصي 500 تا 550 هزار واحد مسكوني احداث كند تا ما 
به سقف مورد نياز س��االنه يك ميليون واحد مسكوني براي پاسخگويي 
به تقاضا برسيم، پس شوراي پول و اعتبار بايد تأمين منابع مالي و ارائه 
تسهيالت را به خوبي انجام دهد.  وي گفت: در حال حاضر 6 هزار و 500 
شركت انبوه ساز در كشور داريم كه هركدام اگر 100 واحد مسكوني در 

سال احداث كنند، تعادل در بازار مسكن ايجاد خواهد شد. 
وي افزود: قطعاً تعادل در بازار عرض��ه و تقاضا موجب كاهش التهاب در 

بازار مسكن و اجاره بها خواهد شد. 

عربستانتوليدنفتراكاهشداد
جديدتري�ن گ�زارش اوپ�ك نش�ان داد، تولي�د نف�ت اي�ن 
س�ازمان در م�اه آوري�ل ب�ه 30 ميلي�ون و 31 ه�زار بش�كه 
در روز كاه�ش يافت�ه و عربس�تان با وج�ود درخواس�ت امريكا 
از اي�ن كش�ور، همچن�ان تولي�د خ�ود را كاه�ش داده اس�ت. 
به گزارش فارس، سازمان كش��ورهاي صادركننده نفت خام اوپك در 
جديدترين گزارش خود به نقل از مناب��ع ثانويه اعالم كرد: توليد نفت 
ايران در ماه آوريل 2019 برابر با فروردين م��اه 1398 به 2 ميليون و 
554 هزار بشكه در روز رسيده كه نسبت به ماه پيش از آن 164 هزار 

بشكه در روز كمتر است. 
بر اس��اس اين گزارش، ايران در ماه مارس برابر با اسفند 97 روزانه 2 
ميليون و 718 هزار بشكه نفت توليد كرده است كه اين رقم در ماه پيش 
از آن يعني فوريه )بهمن 97( 2 ميليون و 726 هزار بشكه در روز بوده 
است. بر اساس اين گزارش، توليد نفت 15 كشور عضو اين سازمان در 
ماه آوريل 2019 )فروردين 98( 30 ميليون و 31 هزار بش��كه در روز 
عنوان شده است كه كاهش روزانه 3 هزار بشكه  اي نسبت به ماه مارس 
را نشان مي دهد. اوپك در ماه مارس 2019 روزانه 30 ميليون و 34 هزار 

بشكه نفت توليد كرده بود. 
عربستان نيز در ماه آوريل روزانه 45 هزار بشكه نفت كمتر توليد كرده و 
ميزان توليدش به 9 ميليون و 742 هزار بشكه رسيده است. ميزان توليد 
اين كش��ور در ماه مارس 9/787 ميليون بشكه در روز بود. كشورهاي 
عراق، ليبي، نيجريه، امارات و ونزوئال افزايش توليد داشتند و بيشترين 

كاهش توليد به ايران تعلق دارد.
 

محموله۱۳۰هزارتنينفتايرانبهچينرسيد
رويترز طي گزارش�ي تأييد ش�ده نوشت: نفتكش�ي حاوي نفت 
خام اي�ران به مقصد خ�ود در يك بن�در چيني رس�يد و محموله 
130 ه�زار تن�ي خ�ود را در تانكر ه�اي ذخي�ره تخلي�ه ك�رد. 
به گزارش رويترز، اين كار بر خالف تحريم هاي امريكا عليه ايران پس از 

لغو معافيت هاي واردكنندگان نفت ايران توسط واشنگتن است. 
تخليه اين محمول��ه 130 هزار تني نفت خام توس��ط پايانه ذخيره 
نفت در ژوسان تأييد شده است، ولي يك مقام رسمي اين خبر را رد 
كرد و گفت: چهار سال اس��ت هيچ نفتي از ايران در اين بندر تخليه 

نشده است. 
صادركنندگان اي��ران از 2018 ب��راي دور زدن تحريم ها از روش هاي 
مختلفي مثل انتقال كشتي به كشتي محموله ها در دريا و دستكاري 
مدارك به نام عراق اس��تفاده كرده اند. ظاهراً نفتكش��ي كه در ژوسان 

تخليه شده، داراي مدارك جعلي بوده است. 
اين خبر زماني منتشر ش��د كه درگيري بين امريكا و چين دوباره باال 
گرفته است. ترامپ با اعالم كند ش��دن دور جديد مذاكرات با چين و 
افزايش عوارض، اين جنگ را ش��عله ورتر كرد. چين هم تالفي كرد و 

عوارض بر واردات گاز طبيعي مايع امريكا را افزايش داد. 
در همي��ن حي��ن، آخرين اطالع��ات پااليش��گاهي نش��ان مي دهد 
پااليش��گاه هاي محلي چين به باالترين ركورد پاالي��ش در آوريل تا 
12/68 ميليون بشكه در روز رسيده اند. اين يعني تقاضا براي نفت در 
چين همچنان باال و رو به رشد است و پااليشگاه هاي كشورهاي همسايه 
را نگران كرده است.  چين به طور واضح اعالم كرده از تحريم هاي امريكا 
عليه ايران پيروي نمي كند، ولي پااليشگاه هاي دولتي اين كشور مراقب 
هستند. سي ان پي سي و سينوپك هردو سفارش نفت خام از ايران را 

پس از لغو معافيت ها متوقف كردند. 

جزئياترسوبهزارانكانتينردربنادر
 ۸7 بررس�ي ها نش�ان مي ده�د در ح�ال حاض�ر ح�دود 
ه�زار كانتين�ر و همچني�ن مقادي�ر قاب�ل توجه�ي ان�واع 
بن�ادر، گم�ركات مناط�ق وي�ژه  كاالي غيركانتين�ري در 
اقتص�ادي و انباره�اي عموم�ي كش�ور دپ�و ش�ده اس�ت. 
چندي قبل رئي��س كل گمرك با اش��اره ب��ه پيش��نهادهاي وزارت 
اقتصاد براي كاهش رس��وب 85 هزار كانتينر كاال در گمركات گفت: 
رئيس جمهور روي اين پيش��نهادها دستور رس��يدگي و تسهيل امور 

را داده اند. 
 ميراشرفي از صدور دس��تور رئيس جمهور در مورد پيشنهادات ارائه 
شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي براي كاهش رسوب كاال در 
گمركات خبر داد و اظهار داشت: پيشنهادات ارائه شده در باره رسوب 
كاال در بنادر و گمركات كش��ور به اس��تحضار رئيس جمهور رسيده و 
حسب نظر و دستور، »صدور مجوز ثبت سفارش از سوي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت براي كاالهاي رس��يده به كشور«، همچنين »افزايش 
مهلت مندرج در مجوزهاي ثبت سفارش براي تمام كاالها و عدم نياز 
به تمديد مجوز ثبت سفارش، درصورت رسيدن كاال به كشور در مهلت 
مقرر در ثبت سفارش يا سررسيد اعتبار اسنادي و حواله بانكي« براي 

اقدام به وزير صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده است. 
بر اساس اطالعات موجود، حدود 87 هزار TEU رسوب كاال به صورت 
كانتينري در بنادر كشور وجود دارد كه در اين بين، بندر شهيد رجايي 

با بيش از 60 هزار كانيتنر در صدر فهرست قرار دارد. 
همچنين حدود 7 ميليون تن كاالي غير كانتينري در بنادر و مناطق 
ويژه اقتصادي قرار دارد كه قسمت مهمي از كاالهاي مورد اشاره در 
بندر امام خميني)ره( قرار گرفته اند. به نظر مي رس��د دليل اصلي 
رسوب كاالهاي كانتينري و غير كانتينري به دليل مشكالت مربوط 
به مباحث ارزي و مقررات بازرگاني باشد كه به نظر مي رسد بايستي 
براي رفع اين موانع دس��تورات رئيس جمهور با س��رعت بيشتري 

اجرايي شود. 
بر مبناي اين گزارش ظاهراً مقادير قابل توجهي از كاالهاي اساسي نيز 
از چند بندر مهم از جمله بندر امام خميني ترخيص نشده كه الزم است 

مسئوالن مربوطه در اين خصوص شفاف سازي كنند. 
يك مقام اجرايي در اين رابطه با اشاره به رسوب كاالي اساسي در برخي 
بنادر مهم كشور به تسنيم گفت: در بخش دولتي، به غير از مشكالت 
مربوط به حمل، براي ترخيص اين كاالها مشكل پول و نقدينگي وجود 
ندارد. به عنوان مثال برخي از اي��ن محموله ها حقوق و عوارض خود را 
پرداخت كرده و در مرحله صدور مجوز بارگيري مي باشند؛ ضمن اينكه 
بايد به اين نكته توجه داشت كه ميزان واردات كاالي اساسي در ماه هاي 
اخير نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد خوبي داشته است. در حال 
حاضر به علت مباحث نظارتي خروج كنجاله سويا و دانه سويا با تأخير 
انجام مي ش��ود. طي روزهاي آتي تيمي متشكل از مديران ارشد چند 
دس��تگاه مرتبط با موضوع رسوب كاال، بعد از بررس��ي ميداني ميزان 
كاالهاي رس��وبي و همچنين نحوه مديريت آن گزارش خود را در اين 

خصوص ارائه خواهند كرد. 


