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آجر روی آجر نرفت!
صفحه 6

معاون فنی گمرک در گفت و گو با «ایران» خبر داد

آمادگی زیرساختهای ایران برای سوآپ گاز

اخـــبار

رشد  87درصدی واردات کاالهای اساسی به کشور

واردات  12.4میلیارد دالر کاالی اساسی در  8ماه  /دیگر هیچ کاالی رسوبی در گمرک نخواهیم داشت

ابوالفضل نسائی /ایران

گــروه اقتصادی /بررســی آمــار واردات
و ترخیــص کاالهــای اساســی از ابتدای
ل توجهی
سالجاری حاکی از رشــد قاب 
اســت .در ایــن زمینــه مهــرداد جمال
ارونقــی ،معــاون فنــی گمــرک ایــران
در گفتوگــو بــا «ایــران» بــا اشــاره به
تازهترین آمــار ورود و ترخیص کاالهای
اساســی با ارز  4هــزار و  200تومانی و ارز
نیمایــی از واردات بیــش از  20میلیــون
تن کاالی اساسی به کشور خبر میدهد.
براســاس اطالعاتی که معــاون گمرک
ایران ارائه میدهد ،از ابتدای امســال تا
پایان آبان ماه  17میلیــون و  843هزار
تــن کاالی اساســی بــه ارزش  9میلیارد
و  777میلیــون دالر وارد کشــور شــده
اســت .این درحالی اســت که در مدت
مشــابه ســال قبل حجم کاالی اساســی
وارد شــده بــه کشــور  12میلیــون و 932
هــزار تــن بــه ارزش  5میلیــارد و 215
میلیون دالر بوده اســت .بدین ترتیب
واردات کاالی اساســی از نظــر وزنــی
نســبت بــه پارســال  37.9درصــد و از
لحاظ ارزشــی  87.4درصد رشد داشته
است.
ëëهماکنون چه میزان کاالی اساسی در
گمرکات و بنادر کشور دپو شده است؟
ل جاری
تــا تاریخ  30آبــان ماه ســا 
حجــم کاالهــای اساســی دپو شــده در
گمرکات و بنادر کشــور بــه  3میلیون و
 681هزار و  253تن میرسد که عمده
ایــن کاالهــا مشــمول ارز  4هــزار و 200
تومانی شــامل گندم ،جو ،سویا ،ذرت،
دانههای روغنی و روغن خام میشود.
ëëســهم بنــادر ازایــن میــزان کاال
چقدراست؟
از ایــن رقــم  2میلیــون و  767هزار
و  53تــن از بندر امــام خمینی(ره) که
تخلیه شده است.

ëëچقــدر کاالی اساســی روی کشــتیها
وجود دارد؟
در کنار این کاالها 19 ،فروند کشــتی
در حــال تخلیــه  533هزارتــن کاالی
اساســی شــامل ذرت ،گنــدم ،ســویا،
جــو ،روغــن و شــکر هســتند .همچنین
 34فروند کشــتی حامل کاالی اساسی
درانتظار پهلوگیری در بنادر هستند که
حامــل  2میلیون و  270هزار تن ذرت،
گندم ،دانههای روغنی و سویا هستند.
ëëبدینترتیب با لحاظ کشتیها حجم
کاالهای اساسی وارد شــده به کشور چه
میزان است؟
مجموع کاالهای دپو و تخلیه شده،
درحین تخلیه و کشتیهای حامل کاال
به  6میلیون و  485هزار تن میرسد.
ëëورود کاالی اساسی به کشور نسبت به
سال قبل چه تغییری کرده است؟
از ابتدای ســال جاری تــا پایان آبان
مــاه  7قلــم کاالی اساســی گــروه یــک
مشــمول ارز  4هــزار و  200تومانــی از
جملــه گنــدم ،ذرت ،جــو ،دانههــای
روغنــی ،روغــن خــام ،کنجالــه ســویا،
دارو و تجهیــزات پزشــکی بــه میــزان
 17میلیــون و  843هــزار تــن به ارزش
 9میلیــارد و  777میلیــون دالر وارد
کشــور شــده اســت .این درحالی است
که در مدت مشــابه ســال قبــل ،یعنی
از فروردیــن تــا  30آبــان  1399وزن
کاالهای اساســی وارد شــده به کشور به
 12میلیون و  932هزار تن میرسید.
همانگونــه کــه اشــاره شــد ارزش
کاالهای اساســی وارد شده به کشور در
هشــت ماهه امســال  9میلیارد و 777
هــزار و  325دالر اســت کــه ایــن رقــم
درمدت مشــابه ســال قبل  5میلیارد و
 215میلیون دالر بوده است.
ëëوضعیــت واردات کاالهــای اساســی

که با ارز نیمایی تأمین میشــود چگونه
است؟
عــاوه بر کاالهای اساســی کــه با ارز
 4هزار و  200تومانی وارد شــده اســت،
بخشــی از کاالهــای گروه یک نیــز با ارز
نیمایی وارد شــده که حجم این کاالها
نیــز بــه  2.4میلیــون تــن میرســد کــه
ارزش آن  2میلیــارد و  374میلیــون
دالر است.
ëëبــا ایــن حســاب مجمــوع کاالهــای
اساســی وارد شده به کشــور بیشتر شده
است؟
بله ،جمع کل کاالهای اساسی وارد
شده به بنادر و گمرکات کشور از ابتدای
سال تا  30آبان ماه 20 ،میلیون و 322
هــزار و  873تن بــوده که ارزش آن 12
میلیــارد و  436میلیون و  97هزار دالر
بوده است.
ëëبــرای افزایــش واردات و ترخیــص
کاالهــای اساســی بــه کشــور در ماههای
اخیر چه اقداماتی انجام شده است؟
بــرای ســرعت گرفتــن واردات و
تخلیــه و ترخیــص کاالهــای اساســی

مــورد نیــاز کشــور تدابیــر ویــژهای
اندیشیده شــده اســت .برای ترخیص
با نظــارت و اتخاذ و ابــاغ تصمیمات
دســتگاههای ذیربــط حمــل یکســره و
نمونهگیری واحد و تعمیم مجوزها به
ســایر کاالها از جمله تدابیری است که
اجرایی شده .در گذشته برای ترخیص
کاال بــه  2تــا  3مجوز جداگانه از ســوی
ســازمان اســتاندارد و وزارت جهــاد
ل جاری
کشــاورزی نیــاز بود کــه درســا 
این مجوزها به صورت واحد براســاس
توافــق دســتگاهها بــه صــورت واحــد
صادر میشــود کــه تأثیر بســیار زیادی
در کاهش رسوب کاال در گمرک دارد.
ëëدر  100روز نخســت دولت ســیزدهم
چه کارهایی صورت گرفته است؟
در  100روز نخســت فعالیت دولت
ســیزدهم دو اقــدام مهــم در زمینــه
ترخیــص کاالهــا انجــام شــده اســت.
اقــدام نخســت در بحــث خــروج کاال
از بنــادر شــاهد افزایــش قابــل توجــه
ســرعت ترخیص هســتیم .برای مثال
در بنــدر امــام خمینــی(ره) کــه 80

درصــد از کاالهای اساســی دراین بندر
تخلیــه میشــود ،در یــک روز شــاهد
ترخیــص  75هــزار تــن کاال بودیــم که
بــا درنظــر گرفتــن خــروج کاال از ســایر
بنادر این رقم به  120هزارتن میرســد
کــه یک رکــورد جدیــد در ترخیص کاال
محسوب میشود.
دومیــن اقدامــی کــه در  100روز
نخســت دولــت انجــام شــد ،پیشــی
گرفتن خروجی کاال از ورودی آن در دو
ماه اخیر اســت .این درحالی اســت که
پیش از ایــن ،همواره ورودی کاال بیش
از خروجی بود و به همین دلیل شاهد
رســوب کاال بودیــم .با تــداوم این روند
درآینده نزدیک میزان رســوبی کاال در
بنادر کاهش مییابد.
موضوع دیگری که درماههای اخیر
در دســتور کار قرارگرفته این اســت که
گمــرک بتواند ســایر کاالهایــی را که در
صــف تخصیــص ارز هســتند ترخیص
کند .قبــل از این اجازه ترخیص کاال در
مرحلــه تأمیــن ارز صادر میشــد ولی
اکنــون با موافقــت دولت که بــه بانک
مرکــزی نیــز ابــاغ شــده اســت ،تمام
کاالهایی کــه در مرحلــه تخصیص ارز
هستند میتوانند نسبت به ترخیص تا
 100درصد اقدام کنند.
ëëیکی از مشــکالت در ماههای گذشــته
دپوی ســرم و برخــی از مــواد اولیه دارو
بود ،این مشکل حل شده است؟
در ماههــای گذشــته هــزار و 300
تــن ســرم در گمرک دپو شــده بــود که
خوشــبختانه با همکاری دســتگاههای
ذیربــط ترخیــص شــده اســت .دراین
زمینــه بــا دســتور رئیــس مجلــس
بازدیــدی از گمــرک فــرودگاه امــام
خمینی که تمــام داروها از این گمرک
وارد کشــور میشــود و نیــز انبارهــای

ســازمان امــوال تملیکــی ،انجــام و
مشــخص شــد کــه هیــچ ســرم و اقالم
مربــوط بــه کرونــا دپــو شــده نداریم و
تمــام آن ترخیــص شــده اســت .در
واکســن نیــز از ابتــدا حمــل یکســره و
بدون توقف در دستور کار قرارگرفت.
ëëحجــم ســرم ترخیــص شــده چقــدر
است؟
در دو ماه اخیر هزار و  500تن سرم
ترخیص کردیم .بــا اطمینان میتوان
گفت که هماکنون هیچ ســرم انســانی
کــه درماههــای گذشــته وارد کشــور
شــده بــود در گمــرک نداریــم و تمــام
محمولههــا ترخیــص شــده اســت .در
این زمینه دستور دادستانی و همکاری
تمــام نهادهــای دولتــی باعــث شــد
تــا مشــکل مانــدگاری ســرم و دارو در
گمرک حل شود.
ëëحمــل یکســره کاال درآینــده ادامــه
مییابد؟
در ایــن زمینــه طبــق مقــررات
صاحبــان کاال میتواننــد کاالی خود را
تا دو ماه در انبارهای گمرک نگهداری
کننــد کــه بــا جلســاتی کــه بــا صاحبان
کاال برگزار شــده مقرر شــد که در اولین
فرصت نســبت به ترخیص کاال اقدام
شود.
بــا تــداوم ایــن رونــد بهطــور قطــع
دیگــر هیــچ کاالی رســوبی درگمــرک
نخواهیــم داشــت .طــی ماههــای
گذشــته دارو و تجهیــزات پزشــکی بــه
صــورت حمل یکســره ترخیص شــده
و درصــدد هســتیم تــا این رونــد برای
تمام کاالها انجام شود .به این صورت
کــه دیگرهیچ کاالیــی درگمرک تخلیه
نشــود و یکســره حمل شــود .با فراهم
کردن بسترهای مورد نیاز درآینده این
اتفاق مهم رخ خواهد داد.

مدیرعامل شــرکت انتقــال گاز ایران با تأکید بر اینکه حبس گاز در زمســتان
نخواهیم داشت ،گفت :زیرساختهای انتقال گاز ایران این ظرفیت را دارد
تا ســوآپ گاز را به شــکلی مناســب انجام دهیم« .مهدی جمشیدی دانا» با
اشــاره بــه اینکه اکنون حــدود  ۸۰۰میلیون متر مکعب گاز شــیرین در روز در
شــبکه انتقال گاز جابهجا میشــود ،ادامه داد :در ســالجاری حداکثر انتقال
گاز در آبــان مــاه و حدود ۸۴۴میلیون مترمکعــب در روز بود .وی تأکید کرد:
البته توان انتقال گاز در شــبکه بیشــتر اســت و تا  ۹۰۰میلیون متر مکعب گاز
در روز قابلیت انتقال دارد/.ایرنا

حل مشکل آب و برق اولویت نخست کشور

معــاون پارلمانــی وزیــر نیــرو گفــت :مشــکل آب و بــرق یکــی از مســائل و
موضوعات نخست کشور است و با همدلی و همکاری میتوان این مسائل و
مشــکالت را برطرف کرد .احمد حیدری افزود :مجموعه صنعت آب و برق
یک تیم واحد اســت با همدلی و همکاری مردم میتوان بر مشــکالت غلبه
کرد .معاون حقوقی ،پشتیبانی و مجلس وزیر نیرو تأکید کرد :باید از تمامی
ظرفیتهــا بــرای برنامهریــزی و حــل مشــکالت آب و برق مــردم خصوصاً
روســتاییان عزیــز اســتفاده کــرد و در ایــن راســتا تــاش میشــود طرحهای
ناتمامی که مشــکالت زیادی را برای مردم و دولت به وجود آورده اســت با
برنامهریزیهای دقیق و تالش جهادی به اتمام برسند/.ایرنا

اعالم میزان سرمایهگذاری خارجی در سالجاری

رئیس انجمن ســرمایهگذاریهای مشــترک ایرانی و خارجی اظهار داشــت:
ســاالنه  3تا  4میلیارد دالر درخواســت مجوز داشتیم که حدود  50درصد از
آن عملی میشد اما امسال در  7ماه ابتدایی سال به اندازه کل سال گذشته
درخواســت ســرمایهگذاری خارجــی داشــتیم .حســین ســلیمی ادامــه داد:
ســال گذشــته  2تا  2.5میلیارد دالر پروژه عملیاتی ســرمایهگذاری مشــترک
داشــتیم .تعداد مجوزهایی که صادر شــده بود بیش از  4.5میلیارد دالر بود
اما میزان عملی شــده آن همان بازه  2تا  2.5میلیارد دالر را شــامل میشــد
ولی امســال در  7ماهه امسال میزان درخواستها بیش از  4.5میلیارد دالر
بــود .بنابراین احتماالً میزان عملیاتی شــده آن هم از ســال گذشــته بیشــتر
خواهــد بــود .رئیس انجمن ســرمایهگذاریهای مشــترک ایرانــی و خارجی
بیان کرد :رقمهای پیشنهادی عموماً  20تا  50میلیون دالر است/.ایلنا

 15مگاوات صرفهجویی انرژی در ادارات پایتخت

معاون فروش و خدمات مشــترکین شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
گفت :با اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت مصرف برق 15 ،مگاوات در
مصرف برق ادارات پایتخت صرفهجویی شــده است« .مسعود عزیزی» در
ایــن رابطه افزود :پیشبینی میشــود در پایان این طرح شــاهد  30مگاوات
صرفهجویــی در مشــترکان اداری پایتخــت باشــیم .وی بــا اشــاره بــه برخی
راهکارهای اعالم شده به ادارات گفت :دمای حداکثر  18درجه در فضاهای
بسته ،خاموش بودن موتورخانه و تأسیسات از ساعت  14تا  7صبح روزهای
میانی هفته و اعمال این خاموشی در تمام ساعات روزهای تعطیل ،کاهش
روشــنایی در محیــط داخلــی و اســتفاده از نــور طبیعــی و تعدیــل تابلوهای
تبلیغاتی از جمله این موارد است که با بررسی دادههای کنتورهای هوشمند
میتوان تأثیر تعدیل روشنایی در ادارات را ارزیابی کرد /.وزارت نیرو

