
با تعلل هاي وزارت نفت در حوزه صادرات گاز، 
يكي ديگر از بازارهاي گازي كه مي توانست 
حياط خلوت جمهوري اسالمي ايران باشد، 
در خدمت امارات قرار مي گي�رد تا بار ديگر 
ثابت ش�ود عملك�رد وزارت نف�ت در حوزه 
ص�ادرات گاز كام�اًل در خدم�ت رقباس�ت. 
 در مي��ان قراردادها و تفاهمنام��ه صادرات گاز 
تنها س��ه قرارداد در مرحله اجرايي اس��ت؛ دو 
قرارداد صادرات گاز به عراق كه در دولت گذشته 
پايه ريزي و منعقد شد و قرارداد صادرات گاز به 
تركيه كه آن هم در دوره دولت سازندگي به ثمر 
نشست. در دوران زنگنه اول، موضوع صادرات 
گاز به عمان در دستور كار قرار گرفت كه در حد 
تفاهمنامه باقي ماند و البته قرارداد كرسنت كه 

تا به امروز تكليفش مشخص نشده است. 
يكي از تفاهمنامه هايي كه حدود 20 س��ال از 
اولين امضايش مي گذرد، صادرات گاز به عمان 
بود كه تاكنون به مرحله نهايي نرس��يده است. 
دولت يازدهم كه بر سر كار آمد، مذاكرات براي 
صادرات گاز به عم��ان جدي تر ش��د، قرار بود 
گاز ايران ب��ه عمان برود و اين كش��ور با تبديل 
آن به ال ان جي، صادركننده اينگونه گاز باشد. 
عماني ه��ا تأسيس��ات تبدي��ل گاز طبيعي به 
ال ان جي داشتند، ولي گاز نداش��تند بنابراين 
براي آنك��ه بتوانند خوراك واحده��اي خود را 

تأمين كنند به دنبال گاز ايران آمدند. 
مذاكرات فش��رده تا مرحله طراح��ي خط لوله 
پيش رفت ولي عماًل هيچ اتفاقي رخ نداد؛ وزارت 
نفت آسوده از اينكه بازار عمان در دسترس است 
اين مذاكرات را رها ك��رد، هرچند كه تحريم را 
بهانه خود قرار مي دهند، اما زنگنه صادرات گاز 
به عمان را قرارداد مي دانست و مي گفت »عمر 

اين قرارداد 2۵سال با ظرفيت ۱0 ميليارد متر 
مكع��ب خواهد ب��ود و در مرحل��ه اول ايران به 
مدت ۱۵س��ال به عمان گاز صادر خواهد كرد. 
نقش��ه برداري در آب هاي عمي��ق ظرف چند 
ماه  تا ۱0 اس��فند۹۵ تمام مي شود و پس از آن 
ما وارد مرحله برگزاري مناقصه مي شويم.« در 
فروردين ۹۷ وزي��ر نفت ايران پ��س از ديدار با 
محمد الرومحي، وزير نفت عم��ان از توافق در 
جزئيات اين پ��روژه خبر داد و اع��الم كرد كار 

اجرايي از نهم تيرماه ۹۷ آغاز خواهد شد. 
اما با وجوداي��ن ، هي��چ اقدامي انجام نش��د و 
تعلل وزارت نفت، موجب ش��د تا عمان تقريباً 
از دسترس خارج ش��ود و به احتمال فراوان به 
واردات گاز از امارات روي بياورد؛ مانند تركيه كه 
پس از نازهاي فراوان وزارت نفت، ترجيح داد به 
روسيه متمايل شود و ميزان واردات خود از اين 

كشور را افزايش دهد. 
   يك كشف بزرگ در امارات

در فوريه س��ال 2020 ميالدي شركت ادنوك 
امارات متحده عربي اعالم كرد كه موفق به كشف 
ميدان مستقل گازي شده است كه از سال 200۵ 
ميالدي و كشف ميدان گالكنيش تركمنستان 
به بعد، بزرگ ترين ميدان كشف شده گاز طبيعي 

جهان در ۱۵سال گذشته است. 
ذخيره قابل اس��تحصال اين مي��دان به ميزان 
26/2 تريليون مترمكعب است، آنچه كه اهميت 
اين ميدان را در بازار گاز منطقه اي به تهديدي 
جدي براي مناف��ع ص��ادرات گازي ايران بدل 
مي كند، امكان توسعه اين ميدان و گاز مازاد بر 
مصرف داخلي اين كشور و پتانسيل صادرات به 

بازار گاز عمان است. 
مصرف ساالنه گاز طبيعي كشور امارات متحده 

۷۹ميليارد متر مكعب ب��وده كه ۱۹/۷ ميليارد 
متر مكعب آن به وسيله واردات از طريق خط لوله 
دلفين از كش��ور قطر و باقي آن از توليد داخلي 
)حدود 60 ميليارد متر مكعب( تأمين مي شود. 
نكته قاب��ل توجه در بخش گاز ام��ارات متحده 
عربي اين است كه در پرتو راهبردهاي انرژي اين 
كشور، تقاضاي گازي اين كشور در سال جاري 
به »پيك« رسيده و از سال آينده با روند كاهش 
تقاضا روبه رو مي شود. در چنين شرايطي، كشف 
و بهره برداري س��ريع از ميدان گازي جبل علي 
مي تواند عالوه بر بازار داخلي اين كشور، بر بازار 

منطقه اي نيز تأثيرگذار باشد. 
پيش بيني مي شود توس��عه كامل اين ميدان با 
توجه به دسترسي هاي كش��ور امارات متحده 
عربي به پتانس��يل هاي فني و مالي بين المللي، 
مي توان��د بين ۵0- ۳0 ميلي��ارد متر مكعب به 

توليد گاز اين كشور بيفزايد. 
   فرصتي براي صادرات گاز

خبرگزاري مهر در اين باره نوش��ت: پيش بيني 
تحليلگران انرژي اين اس��ت كه كشور امارات 
متحده عربي، در چشم انداز افزايش توليد گازي 
خود، س��ه گزينه راهب��ردي را در نظر خواهد 
گرفت؛ نخست، سرمايه گذاري بيشتر در بخش 
پتروشيمي و كسب ارزش افزوده و تالش شركت 
ادنوك براي سه برابر كردن توليدات پتروشيمي 
خود تا سال 202۵ ميالدي با جذب ۴۵ ميليارد 
دالر سرمايه گذاري در اين حوزه، دوم، اختصاص 
گاز به تأسيسات مايع س��ازي گاز )LNG( در 
جزيره داس )DAS( در ابوظبي )با ظرفيت ۸ 
ميليون تن معادل ۱0/۹ ميليارد متر مكعب كه 
عمالً در چند سال گذشته با ظرفيت ۷/۷ ميليارد 
متر مكعب فعاليت كرد اس��ت( و افزايش آن و 

سوم، صادرات از طرق خط لوله به كشور عمان. 
   دقيقاً 10 ميليارد مترمكعب!

در مجموع، در فرض محتاطان��ه نيز اگر توليد 
گاز امارات متحده عرب��ي از ميدان جبل علي با 
ذخيره گازي 26/2 تريلي��ون متر مكعب را ۳0 
ميليارد مترمكعب در سال نيز در نظر بگيريم، 
عالوه بر اينك��ه مي تواند س��بب خودكفايي از 
واردات گازي اين كش��ور از قطر شود، به ميزان 
۱0ميليارد مترمكعب در س��ال نيز به ظرفيت 
مازاد اين كش��ور احتماالً براي صادرات اضافه 
خواهد كرد. هرچند كشور امارات متحده عربي 
با احتمال ب��اال، ق��رارداد واردات گازي خود را 
از قطر نيز به دليل قيمت مناس��ب و پايين گاز 
وارداتي قطع نكرده و گاز توليدي خود از ميدان 
جبل علي را به جاي جايگزين��ي واردات گازي 
خ��ود از قطر به ص��ادرات با قيمت مناس��ب تر 

اختصاص خواهد داد. 
تقاضاي گازي كشور عمان به دليل تقاضاي روبه 
رشد برق تا ساالنه 6درصد و فعال نگه داشتن دو 
واحد توليد ال ان جي به نام هاي عمان ال ان جي 
و قل��ه ات ال ان جي با ظرفي��ت ۳۵/۱۴ ميليارد 
متر مكعب در حال رش��د اس��ت. كشور عمان 
به ۱۱ ميلي��ارد متر مكع��ب واردات گازي نياز 
خواهد داش��ت تا واحدهاي ال ان ج��ي خود را 

فعال نگه دارد. 
اگر قرارداد صادرات ۱0 ميليارد متر مكعب گاز 
ايران به عمان كه در مارس 20۱۴ ميالدي امضا 
شد، اجرايي مي شد؛ از آنجا كه عمان در نظر دارد 
واردات گاز ايران را عمدتاً براي فعال نگه داشتن 
واحدهاي توليد ال ان جي خود اختصاص دهد، 
تاكنون به ج��ز احتمال جايگزين��ي گاز قطر از 
طريق افزايش ظرفيت صادرات خط لوله دلفين 
از طريق امارات رقيبي نداش��تيم؛ رقيبي كه به 
دليل مخالفت هاي ژئوپلتيكي عربس��تان براي 
افزايش ظرفيت خط لول��ه دلفين يا دلفين - 2 
به دليل عبور از قس��مت مرز دريايي عربستان 
چندان جدي به نظر نمي رس��يد. خاصه اينكه 
اكنون بين اين كشورها در كوتاه مدت نيز چالش 
و تنش سياسي وجود دارد، اما هم اكنون شاهد 
ظهور رقيب احتمالي جدي تري به نام گاز امارات 
متحده عربي هس��تيم ك��ه در محتاطانه ترين 
تحليل ها از توس��عه ميدان گازي تازه كش��ف 
ش��ده جبل علي، مي تواند ت��ا ۱0 ميليارد متر 
مكعب – معادل نياز عمان- براي كشور امارات 
متحده عربي ظرفيت صادرات ايجاد كند. دقيقاً 
همان ميزاني ك��ه ايران قرار بود ب��ه عمان گاز 

صادر كند. 
نكته مهمي هم كه در اين زمينه، وضعيت را به 
ضرر صادرات گاز ايران و نفع صادرات گاز امارات 
متحده عربي به عم��ان تش��ديد مي كند، اين 
است كه كشور امارات متحده عربي در صورت 
انتخاب هدفگذاري صادراتي به عمان، س��عي 
خواهد كرد از طريق مكانيس��م هاي همگرايي 
بين كشورهاي ش��وراي همكاري خليج فارس، 
خود را به عنوان اولويت تأمين كننده گاز عمان 
مطرح سازد كه به دليل وجود مرزهاي خشكي، 
احداث زيرس��اخت هاي انتقالي نيز بس��يار به 

صرفه تر است. 
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گاز عربی جايگزين گاز ايراني!
تغيير موازنه گازي در خليج فارس و ظهور امارات به عنوان رقيب ايران در منطقه

با تعلل وزارت نفت، صادرات گاز به عمان روي كاغذ باقي ماند تا اماراتي ها خود را براي جايگزيني ايران آماده كنند 

وحیدحاجیپور
گزارشیک

 بانك ها مكلف به بازگرداندن
 امالك مصادره شده به صاحبان اوليه شدند

سرپرس�ت وزارت صنع�ت، مع�دن و تج�ارت از مصوبه ش�وراي 
بازگردان�دن واحده�اي تولي�دي  اعتب�ار جه�ت  پ�ول و 
تملك ش�ده با ش�رايط آس�ان، به صاحبان اوليه آنه�ا خبر داد. 
به گزارش روابط عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسين مدرس 
خياباني گفت: واحدهاي توليدي كه به دليل بدهي، راكد مانده اند بايد 
به ستاد تسهيل و رفع موانع توليد مراجعه كنند تا مسائل آنها مورد حل 

و فصل قرار بگيرد. 
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنين شوراي پول 
و اعتبار نيز مصوب كرده است بانك ها، آن دسته از واحدهاي توليدي 
تملك ش��ده به دليل بدهي را با شرايط آس��ان به صاحبان اوليه خود 

برگردانند. 
وي با اشاره به رس��يدن پويش »توليد، تداوم اميد« به ايستگاه سوم با 
بهره برداري از طرح هاي بزرگ صنعتي و معدني در روز گذشته تصريح 
كرد: در حال حاضر، سراس��ر نقاط كش��ور همانند يك كارخانه بزرگ 
سازندگي است و در جاي جاي آن، فعاليت هاي توسعه اي در حال انجام 
است، اين در شرايطي اس��ت كه پويش »توليد، تداوم اميد« به منظور 
بهره برداري از 200 طرح بزرگ صنعتي و معدني با سرمايه گذاري ۱۷0 
هزار ميليارد توماني و اش��تغالزايي ۴۱هزار نفري به صورت مستقيم، 

مؤيد اين موضوع است. 
مدرس خياباني با اشاره به بازديدهاي صورت گرفته از واحدهاي توليدي 
مختلف اعالم كرد: توليد در واحدهاي صنعتي، به صورت افزايشي در 
حال انجام است و بيشتر واحدهاي توليدي، طرح هاي توسعه خود را نيز 

افتتاح كرده اند كه اين براي كشور يك افتخار است. 
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اين موضوع نشان 
مي دهد به رغم اينكه كشور تحت خصمانه ترين تحريم هاي ظالمانه قرار 
گرفته است، اما ذره اي از مسير توليد، توسعه و پيشرفت خارج نشده كه 

اين افتخار بزرگي است. 
وي اضافه كرد: بايد نقدينگي و سرمايه هاي سرگردان كشور به سمت 

امور مولد خارج از واسطه گري هدايت شود.

ركود 4/9 درصدي در پيش است
صندوق بين المللي پول يكبار ديگ�ر پيش بيني خود براي اقتصاد 
جهاني را كاهش داد و هشدار داد كه با تالش دولت ها براي مقابله با 
ويروس كرونا وضعيت بدهي جهاني رو به وخامت خواهد گذاشت. 
به گزارش مهر به نقل از سي ان بي سي، صندوق بين المللي پول يكبار 
ديگر پيش بيني خود براي اقتصاد جهاني را كاهش داد و هشدار داد كه 
با تالش دولت ها براي مقابله با ويروس كرونا وضعيت اعتبارات عمومي 

به شدت رو به وخامت گذاشته است. 
صندوق بين المللي پول در چشم انداز اقتصادي جديد خود اعالم كرد كه 
پيش بيني مي كند اقتصاد جهاني در سال جاري با ركودي ۴/۹ درصدي 
روبه رو شود كه اين نس��بت به پيش بيني قبلي ركود ۳درصدي كه در 
ماه آوريل انجام شده بود، خيلي بدتر ش��ده است. صندوق همچنين 
پيش بيني ريكاوري اقتصادي خود در سال 202۱ را هم كاهش داد و 
پيش بيني كرد كه در سال آينده اقتصاد جهاني ۵/۴درصد رشد كند، 
در حالي كه قباًل در ماه آوريل اين ميزان ۵/۸ درصد پيش بيني شده بود.  
آي ام اف در توضيح كاهش هاي انجام شده در پيش بيني هاي خود اعالم 
كرد: به نظر مي رسد محدوديت هاي قرنطينه اي مقابله با ويروس كرونا 
در طول نيمه دوم سال پابرجا بمانند و توليد و زنجيره هاي تأمين از اين 
موضوع آسيب ببينند. سطح بدهي جهاني امسال از ۱00درصد توليد 

ناخالص داخلي باالتر خواهد رفت. 

زيان ۱۲ ميليارد دالري عربستان
اطالعات وزارت آمار عربس�تان نش�ان مي دهد، ارزش صادرات 
نفت اين كش�ور در ماه آوريل 65/4درصد معادل 12 ميليارد دالر 
)45/3ميليارد ريال عربس�تان( پايين آم�ده و باعث كاهش كل 
ارزش صادرات بزرگ ترين صادر كننده نفت جهان ش�ده اس�ت. 
 به گزارش اويل پرايس، به رغم اينكه عربستان سعودي در ماه آوريل 
بازار را با نفت اضافي پر كرد و صادرات نف��ت آن ركورد زد، ولي ارزش 
صادرات نفت اين كشور ۱2 ميليارد دالر نسبت به آوريل 20۱۹ كاهش 
يافت. س��قوط قيمت نفت در اي��ن دوره به درآمدهاي نفتي آس��يب 
رساند. اطالعات وزارت آمار عربستان نش��ان مي دهد ارزش صادرات 
نفت اين كشور ماه آوريل 6۵/۴ درصد معادل ۱2 ميليارد دالر )۴۵/۳ 
ميليارد ريال عربستان( پايين آمده و باعث كاهش كل ارزش صادرات 
بزرگ ترين صادر كننده نفت جهان ش��ده است. طبق اين آمار، ارزش 
صادرات نفت عربستان س��عودي 2۳/۵ درصد در آوريل نسبت به ماه 
مارس كاهش يافت. س��هم صادرات نفتي در كل صادرات عربستان از 
۷۷/۴ درصد در آوريل 20۱۹ به 6۴/۷ درصد در آوريل 2020 رسيد. 

 چين در اين ماه اصلي ترين شريك تجاري عربستان بود. ارزش صادرات 
عربستان سعودي به اين كشور ۱/۹ ميليارد دالر )۷/۱6ميليارد ريال( 
ثبت شده است. عربستان پس از فروپاشي قرارداد قبلي كاهش توليد 
اوپك پالس در اوايل ماه مارس به قول خود عمل و بازار را از نفت پر كرد. 
عربستان در راه آوريل ۱0/2۳۷ ميليون بشكه در روز نفت صادر كرد كه 

بسيار بيشتر از ۷/۳۹۱ ميليون بشكه توليد شده درماه مارس بود. 
درآمد صادرات نفت بزرگ ترين توليد كننده اوپك 2۱/۹درصد در سه 
ماهه اول سال جاري ميالدي كاهش يافت يعني در دوره اي كه قيمت 

نفت خام برنت 60درصد پايين آمده بود. 
عربس��تان س��عودي طبق قرارداد كاهش توليد اوپك پ��الس كه در 
ماه آوريل بس��ته ش��د، بايد توليد نفت خود را در ماه هاي مه، ژوئن و 
جوالي تا ۸/۵ ميليون بش��كه در روز پايين بياورد، صادرات به برخي 
مصرف كنندگان آسيايي را محدود كند و ارس��ال محموله هاي نفتي 
خود به امريكا را تا حد قابل توجهي كاهش دهد. گرچه قيمت نفت در 
حال حاضر باالتر از ماه آوريل است، ولي كاهش صادرات نفت عربستان 
همچنان بر درآمدهاي نفتي آن تأثير مي گذارد. نفت اصلي ترين منبع 

درآمد دولت عربستان است. 

سهام كره جنوبي و استراليا ۲ درصد  سقوط كرد
روز پنج شنبه، پس از اينكه صندوق بين المللي پول در گزارش جديد 
خود از چشم انداز اقتصادي جهان در سال جاري، دوباره پيش بيني 
رشد اقتصادي جهان را كاهش داد، سهام آسيايي نيز سقوط كرد. 
به گزارش مهر به نقل از سي ان بي س��ي، روز پنج ش��نبه پس از اينكه 
صندوق بين المللي پول در گزارش جديد خود از چشم انداز اقتصادي 
جهان در سال جاري، دوباره پيش بيني رشد اقتصادي جهان را كاهش 
داد، سهام آس��يايي نيز س��قوط كرد. جهش تعداد مبتاليان جديد به 
ويروس كرونا در امريكا باعث س��قوط سنگين س��هام وال استريت در 
معامالت ديشب شد و داوجونز بيش از ۷00 واحد از ارزش خود را يك 
شبه از دس��ت داد. نيكي ژاپن ۱/۱۱ درصد سقوط كرد. گسترده ترين 
شاخص سهام آسيا اقيانوسيه ام اس سي آي در خارج از ژاپن 0/۷درصد 
افت كرد. در بازار چين شاخص كامپوزيت شانگهاي بر خالف بازارهاي 
منطقه با رش��د 0/۳0 درصدي روبه رو ش��د، در حالي كه هانگ سنگ 
در هنگ كنگ 0/۵0  درص��د پايين آمد. كوس��پي كره جنوبي ۱/۸۱ 
درصد سقوط كرد و اي اس اكس اس��تراليا 2/۳۴ درصد از ارزش خود 

را از دست داد. 

نقش دفتر صادرات گمرك در ماجراي پرونده آرد

 گمرك براي مهار شگردهاي سودجويانه
 قاچاقچيان چه كرد؟

بع�د از تأيي�د كم وكي�ف ماج�راي قاچ�اق آرد از س�وي وزارت 
اقتص�اد دفت�ر صادرات گم�رك اي�ران به عن�وان يك�ي از متوليان 
بح�ث ورود موق�ت و ناظ�ر مس�تقيم در خص�وص ص�ادرات كاال 
بايد درخص�وص ابع�اد و ابهامات اي�ن پرونده و همچني�ن اقدامات 
انجام ش�ده براي جلوگي�ري از چني�ن فجايعي شفاف س�ازي كند.

 به گزارش تسنيم، »يك شركت فعال در حوزه توليد آرد« طي سال هاي 
۹۸ و ۹۹ طي ۹ فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت ۳/۸ هزار تن 
گندم كرده است، اما طي 26۵ فقره پروانه صادراتي و از محل ورود موقت 
مبادرت به )انجام تشريفات( صادرات ۳2 هزار تن آرد كرده است، به اين 
ترتيب با كس��ر كاالي ورود موقت از كل كاالي صادرش��ده 2۸ هزار تن 
آرد بدون مجوز الزم اظهارنامه صادراتي تهيه ش��ده است. همچنين اين 
شركت در سال ۱۳۹۷ طي هش��ت فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود 
موقت 6هزار تن گندم و در همان برهه طي ۱2۸ فقره پروانه صادراتي و از 
محل ورود موقت مبادرت )انجام تشريفات( صادرات ۱۱هزار تن آرد كرده 
است كه با كسر مقدار كاالي ورود موقت از مقدار كل صادرات انجام شده 
مشخص گرديد كه مقدار ۵هزار تن آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت 

صادر كرده است. 
طبق مكاتبه گمرك غرب تهران با تعزيرات حكومتي »به دليل ارائه اسناد 
خالف واقع به گمرك و به  اس��تناد بند »خ« ماده ۱۱۳ قانون امور گمركي 

مجموعاً قاچاق ۳۳هزار تن آرد از نوع مجاز مشروط محرز گرديد.«
بر اساس اس��ناد موجود گمرك غرب تهران درخصوص ۳۳ هزار تن آرد 
كه توسط يك شركت تحت رويه ورود موقت )گندم( اقدام به صادرت آرد 
كرده، اعالم جرم قاچاق انجام شده اس��ت. هرچند تاكنون گمرك ايران 
توضيحي درخصوص كم وكيف ماجرا و حت��ي تأييد يا رد آن ارائه نكرده، 
اما از شواهد و سكوت گمرك ايران پيداس��ت كه احتماالً صدها كاميون 
به صورت قاچاق اين كاالي استراتژيك را از كشور خارج كرده  اند.  آرد يك 
كاالي يارانه اي مي باش��د و به صورت عادي صادرات آن ممنوع و در حكم 
قاچاق است. بورس كاالي ايران نيز تا چندي قبل آرد را با نرخ آزاد عرضه 
مي كرد كه فعاًل اين روند متوقف شده اس��ت و در سايت سازمان مذكور 
اطالعاتي از عرضه هاي جديد در اين باره وجود ندارد. براساس اعالم جرم 
گمرك غرب تهران از آنجا كه صادرات آرد مازاد بر مجوزهاي ورود موقت 
گندم انجام شده، پرونده مذكور براي رسيدگي اتهام قاچاق كاال به تعزيرات 

حكومتي ارسال شده است. 
در اين بين جداي از گمرك اجرايي كه معاون فن��ي اين گمرك و... بايد 
توضيحات الزم را ارائه كنند، نقش پيشگيرانه دفاتر ستادي در اين پرونده 
كه هنوز وضعيت آن در تعزيرات حكومتي مشخص نشده است، جاي بحث 
و بررسي دارد. گفتني اس��ت، در گمرك ايران ذيل سامانه جامع تجارت 
زيرسامانه اي به نام سامانه ورود موقت وجود دارد كه عمالً براي تطابق گيري 

مجوزهاي ورود موقت و صادرات كاالي نهايي آماده سازي شده است. 
اين سامانه در دو سه سال اخير با فراز و نشيب هاي جدي مواجه شده است 
كه هنوز از وضعيت عملك��ردي و ديتاي موجود در آن ب��ا وجود پيگيري 
رسانه ها خبري منتشر نشده است.  حاال دفتر صادرات گمرك ايران به عنوان 
يكي از متوليان بحث ورود موقت و ناظر مستقيم در خصوص صادرات كاال 
بايد درخصوص ابعاد و ابهامات اين پرونده و همچنين اقدامات انجام شده 
براي جلوگيري از چنين فجايعي شفاف سازي كند.  نكته جالب توجه اينكه 
وقتي يك كاالي ممنوع از طريق ورود موقت وارد كش��ور مي شود نظارت 
جدي درخصوص صدور و خارج شدن كاالي نهايي اهميت ويژه اي دارد، 
به عنوان مثال وقتي يك ش��ركت توليدكننده، اقالم فوالدي ورود موقت 
مي كند وظيفه جدي گمرك حس��ن نظ��ارت بر خ��روج محصول نهايي 
)مثاًل خودرو( است، چراكه با عدم تسويه و صدور كاالي نهايي عماًل رانت 
ايجادشده براي واردكننده از محل فروش كاالي واردشده در بازار آزاد منافع 
جدي براي وي به همراه خواهد داشت.  از سوي ديگر وقتي كاالي اوليه كه 
وضعيت توليد داخل آن مناسب است )مثل گندم( اما محصول نهايي آن 
سوبسيددار تلقي مي شود در پروسه ورود موقت قرار مي گيرد، نقش دفتر 
صادرات در تطابق گيري )مجوزهاي ورود موقت( مقدار كاالي واردشده و 
صادرشده اهميت مي يابد، چراكه اگر مازاد بر مجوز ورود موقت، كاال صادر 
شده باشد عماًل از محل كاالهاي سوبسيددار يا يارانه اي )آرد، سوخت و...( 

كه صادرات آن ممنوع است اين اقدام مجرمانه صورت گرفته است. 

اي�ران در حال�ي ك�ه تح�ت ش�ديدترين 
تحريم ه�ا ق�رار داش�ت، ط�ي پن�ج م�اه 
نخس�ت س�ال جاري مي�الدي در جايگاه 
نخس�ت توليد آهن اس�فنجي جهان قرار 
گرفت. كش�ورمان در همين حال باالترين 
توليد م�اه م�ي 2020 را نيز به دس�ت آورد. 
به گزارش تسنيم به نقل از ايميدرو، طبق گزارش 
جديد انجمن جهاني فوالد، ايران در ماه مي 2020 
توانست با پشت سرگذاش��تن هند، رتبه نخست 
توليد آهن اسفنجي به روش احياي مستقيم را 
در اختيار گيرد. عالوه بر اين در بيش از پنج ماه 
سال جاري ميالدي، ايران افزون بر ۱2ميليون تن 
آهن اسفنجي توليد كرد، در حالي كه توليد هند 
به ۱۱ميليون تن رسيد.  يكي از مهم ترين داليل 
افزايش توليد آهن اس��فنجي اي��ران، راه اندازي 
كارخانه هاي جديد آهن اسفنجي در كشور است. 
ايميدرو طي س��ال هاي اخير با استراتژي جديد 
خود و با مش��اركت گرفت��ن از بخش خصوصي 
توانس��ت طرح هاي متعددي را براي توليد آهن 

اسفنجي، وارد مدار توليد كند. 
  سهم 50درصدي از دنيا

براس��اس اين گزارش ايران طي م��اه مي، در 
عين حال حدود ۵0درصد از توليد اين ماده در 
جهان را در اختيار گرفته است. در اين مدت، در 
مجموع توليد يك ماه مورد بررسي ۵/6 ميليون 
تن آهن اسفنجي در جهان توليد شد كه پس 
از كش��ورمان، هند با ۱/۵ ميليون تن توليد در 
رتبه دوم قرار گرفت. توليد اين كش��ور با افت 
۵۵درصدي مواجه ش��د، در حال��ي كه ايران 
رشد ۷/6 درصدي را كس��ب كرد. پس از هند؛ 
مصر، مكزيك و عربستان جاي گرفتند كه به 
ترتيب تنها ۴62ه��زار، ۳۹0 هزار و ۳۴2هزار 
تن آهن اس��فنجي توليد كردن��د. توليد آهن 
اسفنجي تا 22 ماه ژوئن امس��ال در جهان به 
۳2/۱ ميليون تن رس��يد كه همچنان پس از 
ايران؛ كشورهاي هند، مصر)2/2 ميليون تن(، 
مكزيك )2/0۵ميليون تن( و عربس��تان )۱/۷ 

ميليون تن( قرار گرفتند. 

ايران بر بام توليد آهن اسفنجي دنيا ايستاد

آگهى مزایده عمومى  
شهردارى بندر ماه شهر به استناد موافقت نامه شماره 1149/ ش مورخ 1395/7/24 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد مغازه هاى 
مجتمع تجارى تفریحى نگین واقع در بندر ماهشهر ، خیابان طالقانى ، روبروى سازمان آتش نشانى را به نحو اجاره به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

امور قراردادهاي شهرداري بندرماه  شهر

آگـهی مناقصـه عمومی
شرکت توسعه منابع انرژى توان در نظر دارد 20,000 کیلوگرم عایق AGM مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق برگزارى مناقصه عمومى و از  شرکت هاى  
واجد شرایط تدارك نماید.  لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید جهت تهیه اسناد و  تحویل پاکت هاى مربوط به مناقصه برابر روش ذیل اقدام نمایند.
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