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سوگیریهای سیاسی تولید را زمینگیر کرد
صفحه 8

توگو با «ایران» اعالم کرد
معاون فنی گمرک ایران درگف 

بیتوقف در هفتههای آخر

برخیازکاندیداهایریاستجمهوریازحذفارز 4هزارو 200تومانیخبردادهاندوبههمیندلیلصاحبانکاالنگرانندکه 3ماهپسازترخیصوفروشکاال،ارزترجیحیبهآنهادیگراختصاصنیابد
سیاوش رضایی
خبرنگار

نحــوه و ســرعت ترخیــص کاالهــای موجــود
در بنــادر و گمــرکات بخصوص کاالهای اساســی،
همــواره از اهمیــت باالیــی برخوردار بوده اســت.
درماههای اخیر نیز بواسطه افزایش قیمت برخی
از کاالها دربازار ،این اهمیت دوچندان شده است
وبرهمیناساسستاداقتصادیدولت،مصوبات
متعددیبرایتسهیلترخیصکاالها ازترخیص
درصدی ،اعتباری و بدون کد رهگیری ابالغ کرده
است.بررسی وضعیت کاالهای دپو شده در بنادر
و گمرکات طی هفتههای اخیرنشــان میدهد که
ترخیص کاال با سرعت بیشتری دنبال شده است،
بهطوری که طبق تازهترین آمارهای ارائه شــده از
سوی گمرک ،از ابتدای خرداد ماه جاری و با ابالغ
مصوبات جدید ،ترخیص کاال چند برابر شده و در
دو هفته یک میلیون تــن کاال بهصورت درصدی
ترخیص شــده اســت .درحالی که پیش از خرداد
روزانــه  17هزارتــن کاال از بنــدر امــام خمینی(ره)
ترخیص میشــد ،اکنــون این رقم بــه  50هزارتن
افزایش یافته است .عالوه براین پیشنهادهایی به
ســتاد اقتصادی دولت رفته اســت که با تصویب
آنها تمام مشکالتی که تاکنون روند ترخیص کاال
از گمرکات را کند کرده بود نیز برطرف میشود.
ëëموجودی کاالهای اساســی دربنادر 5.7میلیون
تن
درایــن خصــوص معــاون فنی گمــرک ایران
توگــو با «ایــران» دربــاره آخرین وضعیت
درگف 
موجــودی کاالهــای اساســی دربنــادر و گمــرکات
کشــور تا روز  ۱۸خرداد ماه جاری اعالم کرد :تا این
تاریخ موجودی کاالهای اساسی در بنادری مانند
امام خمینی(ره) ،امیرآباد ،نوشهر ،انزلی ،شهید
رجایی ،بوشهر ،چابهار و فریدونکنار به  ۴میلیون
و  ۷۸۲هزار تن میرسد.
مهرداد جمال ارونقی گفت :عمده این کاالها
کهمشمولارزترجیحیاست،شاملگندم،ذرت،
جــو ،نهادههــای دامــی ،روغــن خــام و دانههــای
روغنیمیشود.
وی همچنیــن درزمینــه کشــتیهای حامــل
کاالهــای اساســی نیز افــزود :هم اکنــون  ۱۵فروند
شــناور دراســکلههای بندری درحــال تخلیه ۲۷۴

هزار تن کاالی اساسی مانند ذرت ،جو ،کنجاله و...
هستند.
بهگفته وی ،درکنارآن  ۲۴فروند کشــتی حامل
کاالهــای اساســی ذرت ،جــو ،روغــن خــام و ...نیز
منتظر پهلوگیری هستند تا نسبت به تخلیه ۷۲۸
هــزار تن کاال اقدام کنند که برخــی از آنها بهدلیل
مشکالت اسنادی هنوز موفق به تخلیه نشدهاند.
معــاون گمــرک ایران اضافــه کــرد :بدین ترتیب
بــا درنظــر گرفتن کشــتیهایی که درحــال تخلیه
هستند ،مجموع موجودی کاالی اساسی در بنادر
به  ۵میلیون و  ۷۹۰هزار تن میرسد.
ëëمشکالتاصلیدرترخیص
معــاون فنــی گمــرک ایران درپاســخ بــه این
پرســش کــه مهمترین موانــع ترخیــص و خروج
کاال از گمرکات چیســت؟ توضیح داد :مهمترین
موضوعیکهباعثشدهاستتاترخیصکاالهای
اساسی از گمرکات با سرعت باالیی صورت نگیرد،
بحث تأمین و انتقال ارز اســت.وی ادامه داد :این
بخــش از کاالها باید پس از تخصیص ارز  4هزار و
 200تومانی با نرخ مصوبی که دولت تعیین کرده
است در بازار به فروش برسد.وی با اشاره به اینکه
درسالگذشتهمصوباتخوبیبرایایجادتسهیل
درترخیص کاالها ابالغ شده بود ،اظهارکرد :تاریخ
اجرای برخی از این مصوبات به اتمام رسیده بود و
برهمین اساس با پیشنهاد گمرک و پیگیری ستاد
تنظیم بازار و ســتاد اقتصادی دولت مصوب شد
کــه صاحبان کاال تا ارائه کد رهگیری بانک بتوانند
تا  90درصد از کاالی اساسی خود را ترخیص کنند.
ëëجهشترخیصکاالپسازابالغمصوبه
جمــال ارونقی بــا تأکید بــر نقش مؤثــر ابالغ
ایــن مصوبه گفت :تا پیش از خرداد ماه جاری که
هنــوز ایــن مصوبه ابالغ نشــده بود ،در بنــدر امام
خمینــی(ره) کــه  85درصــد از کاالهــای اساســی
درایــن بندر قرار دارد ،روزانــه  17هزارتن خروجی
داشــتیم کــه هــم اکنــون ایــن رقم بــه روزانــه 50
هزارتن رســیده اســت.به گفتــه وی ،بدین ترتیب
شــاهد یک روند جهشــی و صعودی در ترخیص
کاالهای اساســی هســتیم.وی اضافه کــرد :با این
حــال درصورتــی کــه ترخیــص و خروجــی کاال از
روزانه 50هزارتن عبور کند ،نیازمند تقویت ناوگان
حملونقــل هســتیم .چــرا کــه اگــر خروجــی کاال

ازایــن بندر بــه روزانه بیش از  ۵۰هزارتن برســد با
توجه به کمبود ناوگان حملونقل باید تمهیدات
ویژهای اندیشــیده شود.ارونقی خبرداد که با ابالغ
مصوبــات جدیــد درمــدت کوتاهی یــک میلیون
تن کاالی اساســی از گمرکات کشور ترخیص شده
اســت .درحالی که موجــودی این کاالها تا پیش از
خرداد به  6.5میلیون تن میرسید ،اکنون به 5.7
میلیونتنکاهشیافتهاست.
ëëارائهاطمینانبهصاحبانکاال
معــاون فنی گمرک ایران درادامه با اشــاره به
اینکه یکی از مشکالت در روند ترخیص کاال عدم
اطمینان صاحبــان کاال از تخصیص ارز ترجیحی
اســت ،توضیــح داد :طبــق مصوبات ابالغ شــده
صاحبــان کاالهــای اساســی میتواننــد بــدون کد
رهگیریبانکوپیشازتأمینارزترجیحینسبت
بــه ترخیص درصدی کاالی خــود اقدام کنند ،اما
صاحبان کاال نگران هســتند که پس از ترخیص و
فروشکاالبانرخهایمصوبدولت،ارزترجیحی
با نرخ  4هزار و  200تومان به آنها تخصیص نیابد
و متضرر شــوند.بهگفته وی یکی از دالیلی که این
نگرانی را تشدید کرده تغییر دولت است .چرا که
برخی از کاندیداهای ریاســت جمهوری از حذف
ارز  4هــزار و  200تومانی خبــر دادهاند و به همین
دلیــل صاحبــان کاال نگراننــد که ســه مــاه پس از
ترخیــص کاال ارز دیگری بــه آنها تخصیص یابد.
ارونقــی تأکید کرد :برهمین اســاس درجلســهای
که پنجشــنبه گذشته به ریاست معاون اقتصادی
رئیس جمهوری برگزار شد ،پیشنهادی برای ارائه
و تصویب در ســتاد اقتصادی دولت آماده شد که
بر مبنای آن صاحبان کاالهای اساسی مشمول ارز
ترجیحی فوراً کاالهای خود را بهصورت درصدی
ترخیــص کننــد ،بانک مرکــزی موظف اســت ارز
بــه نــرخ ترجیحی بــه آنهــا تخصیص دهــد .وی
افزود :با تصویب این پیشنهاد در ستاد هماهنگی
اقتصــادی دولــت بزرگترین مشــکل در ترخیص
کاالهای اساســی رفع میشــود.این مقام مسئول
درگمرکایراندرادامهبابیاناینکهدادستانهای
استانوشهرستانهایمختلفهمکاریمطلوبی
برای رفع مشــکالت صاحبــان کاال دارنــد ،گفت:
تمام مصوبات و بخشــنامههای گمرک دراختیار
آنهاقرارگرفتهاستتاصاحبانکاالبتوانندازتمام

ظرفیتها و تسهیالتی که برای ترخیص مصوب
شــده اســت ،بهره ببرند.وی همچنین اظهارکرد:
یکیازمصوباتصریحستاداقتصادیدولتاین
است که صاحبان کاالهایی که بهصورت اعتباری
کاالی خــود را وارد میکننــد ،بانــک مرکــزی باید
ظرف  3روز اعالمیه تأمیــن ارز را برای آنها صادر
کنــد .درصورت اجرایی شــدن ایــن مصوبه دیگر
هیچ دغدغهای برای ترخیص کاال و تأمین ارز آن
وجود نــدارد و پس از  3ماه تعهد میشــود که ارز
پرداختشود.
ëëآخرینوضعیتکاالهایغیراساسی
معــاون فنی گمرک ایــران دربخــش دیگری
آخرین وضعیت کاالهای غیراساسی و کانتینری
را شــرح داد .براســاس گفتههــای وی ،هــم اکنون
موجودی کاالهای غیراساســی و کانتینری که 85
درصــد آن مواد اولیه تولید یا کاالهای واســطهای
برای تولید است به  3.2میلیون تن رسیده است.
وی اضافه کرد :در ســال گذشــته میزان موجودی
ایــن کاالها در بنــادر و گمرکات به  4.8میلیون تن
رسیده بود که هم اکنون با ابالغ مصوبات مربوطه
این حجم به  3.2میلیون تن کاهش یافته است.
بــه گفتــه وی ،طبــق مصوبــات ســتاد اقتصــادی
دولت صاحبان نهادههای تولید میتوانند بدون
کــد رهگیری بانــک تــا  90درصــد از کاالی خود را
ترخیص کنند.وی ادامه داد :درمجموع حدود 70
هزارکانتینر حاوی کاالهای اساسی و غیراساسی در
گمرکات و بنادر وجود دارد که مشمول مصوبات
جدید میشــود و هیــچ مشــکلی در ترخیص آن
وجود ندارد.
ëëشائبهتعللدرترخیصکاال
معاون گمرک ایران درپاســخ به این پرســش

کــه این شــائبه وجــود دارد که برخــی از صاحبان
کاال بــرای افزایــش قیمتها به عمــد کاالی خود
را از گمــرک ترخیص نمیکنند ،توضیح داد :این
موضــوع بــرای گمــرک به هیــچ عنــوان پذیرفته
نیســت که صاحب کاالیی به عمد و برای کســب
سود بیشتر کاالی خود را ترخیص نکند.
وی اضافه کرد :درصورتی که چنین موضوعی
وجود داشته باشد حداکثر 2تا 3درصد از مجموع
کاالها را شــامل میشــود که درمقابــل  98درصد
رقم ناچیری اســت .اگر صاحب کاال از تخصیص
ارز بــه نــرخ امــروز اطمینان داشــته باشــد ،تعلل
نمیکند.
درمجمــوع اگر عامــل بیرونی وجود نداشــته
باشد ،بهطور قطع صاحبان کاال ترجیح میدهند
که کاالی خود را ترخیص کنند .بررســیها نشــان
میدهــد که اگر مشــکلی وجود نداشــته باشــد با
توجه به اینکه امکان فاسد شدن کاالها بخصوص
کاالهای اساســی وجود دارد ،ترخیص با ســرعت
انجــام میشــود.ارونقی تأکیــد کــرد :بــه هــر روی
حقوق مکتسبه صاحبان کاال بخصوص دربحث
نرخ ارز باید به رســمیت شناخته شود .درصورتی
کــه دولــت آینــده قصد تغییــر نــرخ ارز را داشــته
باشــد باید این اطمینان ایجاد شود که نرخ جدید
مشمول کاالهایی که بهصورت درصدی ترخیص
شده،نمیشود.
ëëمیزانماندگاریکاالدرگمرکات
این مقام مســئول درگمرک دربــاره اینکه کاال
چــه میــزان درگمــرکات مانــدگاری دارد؟ گفــت:
درمجمــوع بررســیهای صــورت گرفتــه نشــان
میدهد که اگر کاالی اساسی تمام اسناد و مدارک
و مجوزهــای مــورد نیاز را دراختیار داشــته باشــد
حداکثــر ظرف دو روز ترخیــص و از گمرک خارج
میشــود.وی ادامه داد :با این حال ممکن اســت
پــس از ترخیــص بهدلیــل مشــکل حملونقل یا
ثبتکاالدرسامانههاییمانندبازارگاهکاالباتأخیر
حمل و توزیع شود.
بهگفتــه وی میــزان مانــدگاری کاالهــای
اساســی و غیراساســی دربنادر بــه  3تا  3.5ماه
میرســد ،اما همانگونه که اشاره شد درصورت
تکمیــل بودن مدارک و اســناد ،ترخیص کاال از
گمرک بیش از دو روز طول نمیکشد.

ادامه از صفحه اول

ترخیص یک میلیون تن کاال در 2هفته

شــروع عملیات اجرایی نیروگاه بخاری ســیریک به ظرفیت  1400مگاوات ،با ارزش سرمایهگذاری
 38000میلیــارد تومــان بزرگترین جلوه برنامهریزی و تالشــی مجدانه برای افــزودن بر ظرفیت
تولید برق در کشــور اســت تا نیروی برق کافی برای آینده توســعه در ایران تأمین شود .این نیروگاه
از محل وام اعطا شــده توسط روسیه با ارزش سرمایهگذاری قریب به  1.4میلیارد یورو ظرف مدت
 41ماه ساخته میشود .نیروگاه سیریک شامل  4واحد بخاری  350مگاواتی با راندمان ناخالص 46
درصد است که موجب افزایش پایداری در شبکه برق منطقه جنوب شرق کشور (مکران) را فراهم
میآورد .این نیروگاه به علت مجاورت با دریا و فاصله نسبتاًزیاد تا مناطق مسکونی ،امکان استفاده از
سوخت جایگزین و به تبع آن صرفهجویی در مصرف 2.3میلیارد مترمکعب گاز در سال را داراست.
نکتــه مهــم درخصوص نیروگاه ســیریک آن اســت که این اولیــن طرح عملیاتیشــده از محل پنج
میلیارد یورو خط اعتباری تخصیصیافته از ســوی روســیه به جمهوری اســامی ایران برای توســعه
زیرساختهاست.ایننیروگاهراهمچنینمیتوانجزءاولیننمونههمکاریهایاقتصادیوفناورانه
میان ایرانوکشورهایهمسایه در اینسطحوبهرغموجودشدیدترینتحریمهایبینالمللیعلیه
کشور به حساب آورد که میتواند زمینه اجرای سایر طرحها از همین محل را نیز فراهم کند.
واحــد  2گازی نیــروگاه ســیکل ترکیبی هنگام بــه ظرفیت  307مــگاوات ،با ارزش ســرمایهگذاری
 3013میلیارد تومان نیز در این هفته افتتاح میشود .این نیروگاه همچنین شامل یک واحد بخار
بــه ظرفیت  292مگاوات نیز هســت که جمعــاً ظرفیت این نیروگاه را به  906مگاوات میرســاند.
نکته قابل توجه اینکه راندمان واحد گازی این نیروگاه  40درصد اســت و با توجه به تکمیل واحد
بخار و سیکل ترکیبی ،راندمان نیروگاه به  58درصد میرسد.آبگیری سد کنجانچم (گالل ملک) با
ارزش سرمایهگذاری  405میلیارد تومان نیز در هفته دهم پویش هرهفته  -الف  -ب  -ایران انجام
میگیرد .سد مخزنی کنجانچم یکی از سازههایی است که به عنوان بخشی از طرح گرمسیری ،در
بخشهای پایانی قطعه ســوم از طرح انتقال آب حوزه ســیروان به مناطق گرمسیری استانهای
کرمانشــاه و ایــام در نظر گرفته شــده اســت .طرح عظیم گرمســیری با هدف انتقــال آب حوضه
ســیروان به مناطق گرمســیری مرزی اســتانهای کرمانشــاه و ایالم و با هدف توســعه اقتصادی،
ط زیستی بر اساس تأمین
پایداری اجتماعی و بهبود شرایط زندگی با در نظر گرفتن مسائل محی 
درازمدت نیازهای کشاورزی ،شرب و صنعت منطقه تا افق  1425اجرا شده است .سد کنجانچم
با هدف ذخیره و تنظیم آب مازاد سامانه گرمسیری در دامنه جنوبی ارتفاعات صالحآباد در 55
کیلومتری شهرستان ایالم و  22کیلومتری مهران در استان ایالم جانمایی ،طراحی و روی رودخانه
چشمه ملک (سرشاخه فرعی رودخانه کنجانچم) و قبل از تالقی آن با رودخانه کنجانچم احداث
شــده است .تأمین کمبود آب شــبکه کنجانچم ،تأمین آب بخشهایی از شبکه آبیاری و زهکشی
مهران و گاوی ،تأمین آب شــرب و صنعت شــهر مهران به میزان  8میلیون مترمکعب در ســال
و اســتفاده از دریاچه ســد به عنوان یکی از عوامل تحول در گردشــگری منطقه از اهداف ســاخت
کنجانچماست.
مناطــق مرزی غرب کشــور در دوران جنگ اگرچه مدت کوتاهی در اشــغال دشــمن بــود ولی از آنجا
که زیر دید و تیر مستقیم دشمن قرار گرفتهبود ،ساکنان آن مجبور به ترک منطقه شدند .کم شدن
جمعیت نفتشــهر ،ســومار و قصرشــیرین پیامد این وضعیت در منطقه بوده اســت و درکنار آنها
بسیاری از روستاهای محدوده (بیش از  300روستا) خالی از سکنه و رشد جمعیت در منطقه منفی
شد.اجرایطرحگرمسیریفرصتیبرایاحیایامکانتولیداقتصادیکشاورزیدرمنطقهایجادکرده
است .بخشی از شبکه اصلی آبیاری و زهکشی طرح گرمسیری با ارزش سرمایهگذاری  570میلیارد
تومان با همین اهداف احداث شده است .بخشی از شبکههای آبیاری دشتهای گرمسیری در سطح
 6800هکتاردرچهاردشتذهابجنوبی( 2371هکتار)،حومهقراویز( 1256هکتار)،جگرلویجنوبی
( 423هکتار) و بهبود کنجانچم ( 2750هکتار) در هفته دهم پویش هرهفته  -الف  -ب  -ایران افتتاح
میشــود تا تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی مترتب بر طرح عظیم گرمسیری بیش از گذشته در
دسترس قرار گیرد .اجرای طرحهای صنعت آب و برق ایران حتی در آخرین ماههای دولت تدبیر و
امید،بیتوقفولیبابرنامه،باانگیزهوبرایرسیدنبهاهدافیکهبرایاینصنعتوپویشهرهفته-
الف  -ب  -ایران تدوین شده است ،استوار به پیش میرود .ما با تمام توان تالش میکنیم صنعت آب
و برق بدون هرگونه کندی در برنامهها ناشی از ایام تغییر دولت ،به دولت بعد تحویل گردد.

