
مدنی در قزوین خبر داد:
احیای ۱۱۰ واحد صنعتی راکد توسط 

بنیاد برکت
مدیرعامل بنیاد برکت س��تاد اجرای��ی فرمان امام 
از احی��ای ۱۱۰ واحد صنعت��ی راکد و نیمه تعطیل 
توس��ط این بنی��اد خبر داد. امیرحس��ین مدنی در 
مراس��م افتتاح طرح مشارکت اقتصادی بنگاه محور 
برکت در اس��تان قزوین با بی��ان این مطلب افزود: 
س��تاد اجرایی فرم��ان امام در س��ال جهش تولید 
احی��ای ۱۱۰ واحد صنعتی راک��د و غیرفعال را بر 
عه��ده بنیاد برکت واگذار نموده که بنیاد برای این 
منظ��ور ۲ هزار میلیارد ریال س��رمایه گذاری کرده 

است.
وی تصریح کرد: با س��رمایه گذاری ۲ هزار میلیارد 
ریالی بنیاد برک��ت، عالوه بر آغاز به فعالیت مجدد 
۱۱۰ واح��د صنعتی بیش از ۶ هزار میلیارد ریال از 

سرمایه های راکد مردم نیز فعال می شود.
 مدنی درباره اشتغال زایی از طریق احیای واحدهای 
صنعت��ی راکد نیز گف��ت: احیای ای��ن ۱۱۰ واحد 
صنعتی راکد و نیمه تعطی��ل، ایجاد ۸ هزار فرصت 
ش��غلی را در مناطق محروم و کمتر توس��عه یافته 

به دنبال دارد.
ب��ه گفته مدیرعامل بنی��اد برکت، بیش از ۳۶ هزار 
واحد صنعتی راکد و نیمه تعطیل در کش��ور وجود 
دارد.  وی در این باره توضیح داد: احیا و فعال شدن 
دوباره این تعداد واحد صنعتی عالوه بر اشتغال زایی، 
افزای��ش ظرفی��ت تولید و برطرف ش��دن نیازهای 
کش��ور را در پی خواهد داشت. مدنی با بیان این که 
کشور در حوزه نقدینگی دچار مشکل است، اظهار 
داشت: امروزه ش��اید نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد 
تومان نقدینگی در اختیار مردم است که متاسفانه 
برنامه ای برای جذب و استفاده از این سرمایه وجود 
ندارد و این نقدینگی در حوزه هایی صرف می ش��ود 
که نتیجه اش افزایش تورم و از دست رفتن سرمایه 
مردم است. مدیرعامل بنیاد برکت خاطرنشان کرد: 
ص��ادرات ۱۵ میلیون دالر از محصوالت ۱۱۰ واحد 
صنعتی احیا ش��ده در سال ۹۹ در دستور کار است 
و همچنی��ن به میزان ۵ میلی��ون دالر از واردات و 

ارزبری جلوگیری می شود.
وی ب��ا تاکید بر این ک��ه واحده��ای صنعتی مورد 
حمای��ت بنی��اد برک��ت در مناط��ق مح��روم واقع 
ش��ده اند،  یادآور شد: باید نقدینگی و سرمایه مردم 

را به سمت تولید سوق داد.
مدنی با اش��اره به افتتاح طرح مش��ارکت اقتصادی 
بنگاه مح��ور برک��ت در اس��تان قزوین بی��ان کرد: 
س��رمایه گذاری ۱۰۴ میلیارد ریالی بنیاد برکت در 
شرکت آبگون پلیمر توان البرز باعث ایجاد اشتغال 

برای ۱۸۰ نفر شده است.
مدیرعامل بنیاد برکت ادامه داد: بنیاد از س��ال ۹۸ 
اقدام به مشارکت اقتصادی و سرمایه گذاری در این 
واحد صنعتی فعال در حوزه تولید انواع مخازن پلی 
اتیلن به عنوان یکی از نیازهای کش��ور کرده است 
و برای توس��عه فعالیت های آن نی��ز اعالم آمادگی 
می کند. مدنی همچنین در س��فر خود به اس��تان 
قزوین ۴۳۰ طرح اش��تغال زایی اجتماع محور بنیاد 

برکت را در مناطق محروم این استان افتتاح کرد.
راه ان��دازی ای��ن تع��داد ط��رح اش��تغال زایی ب��ا 
س��رمایه گذاری ۱۵۰ میلی��ارد ریال��ی بنیاد برکت 
باع��ث ایجاد فرصت های کس��ب و کار برای ۱۲۹۰ 
نفر ش��ده اس��ت. دیدار با نماینده ولی فقیه و امام 
جمعه و اس��تاندار قزوین از دیگر برنامه های س��فر 

رئیس بنیاد برکت به این استان بود.
مدیرعام��ل بنی��اد برک��ت در دیدار با ام��ام جمعه 
قزوی��ن و نماین��ده ولی فقیه در این اس��تان ضمن 
ارائه گزارش��ی از اقدامات انجام شده از سوی ستاد 
اجرایی فرمان امام اظهار داش��ت: در استان قزوین 
۲۰۸ پ��روژه انجام ش��ده که ۱۲۳ پ��روژه در حوزه 
توانمندس��ازی اقتصادی اس��ت. آیت اهلل عبدالکریم 
عابدینی نیز تاکید کرد: نگاه ستاد اجرایی فرمان امام 
و بنیاد برکت در راس��تای توانمندسازی افراد بسیار 
ارزشمند و راهگشاست.   خدمات اقتصادی، عمرانی 
و زیرساختی ستاد اجرایی فرمان امام موجب تقویت 
روح امید در جامعه می ش��ود. هدایت اهلل جمالی پور، 
اس��تاندار قزوین نی��ز در دیدار ب��ا مدیرعامل بنیاد 
برکت گفت: استان قزوین در حوزه مدارس و مراکز 
بهداش��تی در برخی از بخش ها با وضعیت مطلوبی 
روبرو نیس��ت و نیازمند حمایت های دس��تگاه هایی 

مانند ستاد اجرایی فرمان امام هستیم.

اخبار گزارش

محصوالت کش��اورزی سالهاس��ت ب��ه عن��وان گزینه برتر 
جانشینی بر صادرات نفتی است.

آیا صادرات محصوالت کش��اورزی جایگزین مناسبی برای 
درآمدهای نفتی اس��ت؟ چالش ه��ای پیش روی صادرات 
چیس��ت؟به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کش��اورزی 
گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان، چند سالی است 
که به علت تاکید قابل تامل مقام معظم رهبری و همچنین 
تحریم ه��ای ایاالت متح��ده آمریکا، موض��وع جایگزینی 

صادرات غیر نفتی بر صادرات نفت مطرح است.
همین موضوع منجر می ش��ود که کارشناسان امر  تجارت، 
موارد متع��ددی را برای جایگزینی ص��ادرات نفتی مطرح 
کنن��د. صادرات محصوالت کش��اورزی ک��ه از درصد قابل 
توجه��ی در امر ص��ادرات هم برخوردار یک��ی از این موارد 
اس��ت. ایران در جای جای خود که به کش��ور چهار فصل 
مشهور اس��ت، توانمندی کشت انواع محصوالت کشاورزی 
از میوه تا غالت را داراس��ت. حال برای بررسی این موضوع 

به سراغ متخصصان این امر رفته ایم.
رض��ا نورانی رئی��س اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی با 
اش��اره به اینکه چالش های پیش روی ص��ادرات کماکان 
پابرجاس��ت، اظهار کرد: با توجه ب��ه تحریم های ظالمانه و 
کمبود حمل و نقل دریایی و ریلی، صادرکنندگان با چالش 

هایی در بخش صادرات روبرو هستند.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر حف��ظ مویرگ��ی ص��ادرات محصوالت 
کش��اورزی افزود: در ش��رایط تحریم، حمای��ت ویژه ای از 
صادرات مویرگی محصوالت کش��اورزی باید صورت گیرد 
تا نقش توس��عه صادرات پررنگ شود، اما الزمه تحقق این 
امر رفع موانع پیش روی صادرات و اعطای تس��هیالت ویژه 

به صادرکنندگان است.
آیا صادرات محصوالت کش��اورزی جایگزین مناسبی برای 
درآمدهای نفتی اس��ت؟ چالش ه��ای پیش روی صادرات 

چیست؟
نورانی با بیان اینکه اتخاذ تصمیمات مختلف برای صادرات 
در اتاق های دربسته کار معقولی نیست، گفت: صادرکننده 
ارز حاصل از صادرات را باید به کش��ور بازگرداند، اما روش 
بازگشت آن را باید از صادرکننده پرسید که از چه طریقی 

می تواند ارز را وارد کشور کند.
این مقام مسئول ادامه داد: در شرایط کنونی از صادرکننده 

راهکارهای توس��عه صادرات و ارزآوری را باید پرس��ید چرا 
که در زمان صلح مش��کلی برای نق��ل و انتقال ارزی وجود 

ندارد.
وی با تاکید بر اجرای سیاس��ت ص��ادرات در ازای واردات 
بی��ان ک��رد: در ح��ال حاض��ر سیاس��ت واردات در مقابل 
ص��ادرات کارایی ن��دارد چرا که در زمان صل��ح این قانون 

به جا نیست.

صادرات محصوالت کشاورزی نیازمند 
کانتینرهای یخچالی

نورانی ادامه داد: با توجه به بسته بودن مرزها و موانع پیش 
روی نق��ل و انتقال ارز ، سیاس��ت صادرات در ازای واردات 
دیگر نیازی به نقل و انتقال ارزی ندارد، اما شفاف سازی در 
این خصوص نباید صورت گیرد چرا که دش��من مسیرهای 

باز پیش روی ما را می بندد.
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی کمبود کانتینرهای 
یخچالی را یکی از چالش های اصلی حمل و نقل دریایی و 
جاده ای دانست و گفت: بارها اعالم کرده ایم که کشور نیاز 
به واردات ۴ تا ۵ هزار کانتینر یخچالی دارد تا تس��ریع در 

بحث حمل و نقل صورت گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به آنکه ۳۰ تا ۳۵ درصد اشتغالزایی 
در بخش کشاورزی و صنایع جانبی است، از این رو توسعه 

صادرات تنها با جهش تولید به شمار می رود.
مجتبی ش��ادلو نای��ب رئیس اتحادیه باغداران با اش��اره به 
اینک��ه فرصت های بی نظیری پیش روی صادرات اس��ت، 
اظهار کرد: با توجه به ش��رایط جغرافیایی و اقلیم  ۴ فصل، 
پتانس��یل باالیی در تولید محصوالت کش��اورزی داریم که 
متاسفانه تاکنون به پایداری و ثبات در صادرات نرسیدیم.

آیا صادرات محصوالت کش��اورزی جایگزین مناسبی برای 
درآمدهای نفتی اس��ت؟ چالش ه��ای پیش روی صادرات 

چیست؟
وی افزود: با وجود نبود اطالع دقیق از فرصت های صادراتی 
و بازاره��ای هدف و متغیر بودن قوانین کش��ور صادرات با 
چالش هایی روبروس��ت که انتظار می رود مرزهای خشکی 
بازاره��ای اط��راف که فرص��ت های خوبی ب��رای صادرات 
است، شناسایی ش��ود که متاسفانه در بسیاری از مواقع به 

دیپلماسی ما اهمیت داده نمی شود.
ش��ادلو با انتقاد از این مسئله که وزارت امور خارجه جنبه 
سیاس��ی را دنبال می کند، بیان کرد: در بسیاری از مواقع 
محدودیت و لغو صادرات منجر به از دس��ت دادن بازارهای 

ه��دف می ش��ود، این درحالی اس��ت ک��ه صادرکنندگان 
بازارهای صادراتی را با مشکالت متعددی بدست آوردند.

نای��ب رئیس اتحادیه باغداران با اش��اره ب��ه اینکه صادرات 
محصوالت کشاورزی جایگزین مناس��بی برای درآمدهای 
نفتی اس��ت، بیان کرد: در شرایط فعلی تحریم که صادرات 
نفت خام متوقف اس��ت، برای تامین ارز مورد نیاز و توسعه 
یافتگی نیاز اس��ت ک��ه از حداکثر فرصت ه��ای صادراتی 

استفاده کنیم.

تولید صادرات محور 
عل��ی خ��ان محمدی مدی��ر عام��ل مجمع مل��ی نخبگان 
کشاورزی با اش��اره به اینکه توسعه صادرات نیازمند ایجاد 
زیرس��اخت های الزم اس��ت، اظهار کرد: توس��عه صادرات 
محصوالت کش��اورزی و جایگزینی با درآمدهای نفتی تنها 
با ایجاد زیرساخت های الزم همچون تولید بر مبنای ثبت 
سفارش، ارتقای کیفیت و رعایت استانداردهای الزم تولید 

صورت می گیرد.
وی افزود: اگر کش��اورزان تولید کنن��د تا در صورت فراهم 
بودن ش��رایط صادراتی آن را به بازارهای هدف صادرکنند، 
هیچ گاه ش��اهد حضور پررنگ در بازارهای هدف نخواهیم 
بودو به عبارت دیگر تا زمانیکه تولید صادرات محور صورت 
نگیرد، نم��ی توان امیدی به توس��عه ص��ادرات غیر نفتی 

داشت.
خ��ان محمدی با تاکید بر تولید ص��ادرات محور بر مبنای 
ثبت س��فارش و کیفیت بیان کرد: با ایجاد زیرساخت های 
الزم و به روز کردن صنایع تبدیلی، تکمیلی و بس��ته بندی 
و ن��اوگان حمل و نقل می ت��وان در بازارهای هدف حرفی 

برای گفتن داشت.
مدی��ر عامل مجمع مل��ی نخبگان کش��اورزی ادامه داد: با 
اجرای کش��اورزی ق��راردادی و الگوی کش��ت دیگر نیازی 
به درآمده��ای نفتی نداریم که متاس��فانه تاکنون بر روی 

زیرساخت ها کار نکردیم.
ب��ا توجه به پتانس��یل باالی تولید محصوالت کش��اورزی، 
امکان تامین نیاز کشورهای همجوار به سهولت وجود دارد. 
این امر بیانگر این اس��ت که صادرات محصوالت کشاورزی 

قطعا ارز آوری خوبی برای کشور خواهد داشت.
 باشگاه خبرنگاران جوان 
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عدم تامین نهاده با نرخ مصوب و قاچاق 
رقم زد؛

گرانی چند باره گوشت 
مدیرعام��ل اتحادی��ه دام��داران علت اصلی 
افزایش قیمت گوشت گوسفندی را نرسیدن 
نهاده ه��ای دامی با قیمت مصوب به دس��ت 

دامداران و قاچاق دام زنده عنوان کرد.

سعید س��لطانی مدیرعامل اتحادیه دامداران 
علت اصلی افزایش قیمت گوشت گوسفندی 
را نرس��یدن نهاده های دامی با قیمت مصوب 
به دس��ت دامداران و البت��ه قاچاق دام زنده 

می داند.
بر اس��اس یافته های میدانی قیمت گوش��ت 
گوسفندی و گوس��اله در خرده فروشی ها با 
افزایش ۳۰ درصدی و در میادین میوه و تره 
بار با افزایش حدود ۱۵ درصدی مواجه شده 

است.
بر همین اساس قیمت ش��قه گوسفندی در 
خرده فروش��ی ها از ۹۸ به ۱۳۰ هزار تومان 
و شقه گوس��اله هم از حدود ۹۸ هزار تومان 
به ۱۳۰ هزار تومان رسید و در میادین میوه 
و تره بار نیز قیمت ران گوس��فندی از ۱۱۸ 
هزار تومان به ۱۳۵ هزار تومان افزایش یافته 

است.  فارس

مواد شوینده 5۰ درصد افزایش یافت؛ 
  مهر تایید سازمان حمایت بر گرانی

مدی��رکل نظارت ب��ر محصوالت بهداش��تی 
س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولید 
کنندگان گفت: با توجه به افزایش ۴۰ تا ۵۰ 
درص��دی قیمت مواد اولیه م��ورد نیاز تولید 
محصوالت شوینده نمی توان مخالف افزایش 

قیمت در این بخش بود.
اس��ماعیل مهدی پور در پاسخ به این سوال 
ک��ه آیا مجوزی ب��رای افزای��ش قیمت مواد 
شوینده از سوی سازمان حمایت صادر شده 
است، گفت: مواد شوینده تابع قیمت گذاری 

تثبیتی و تکلیفی سازمان حمایت نیست. 
مدی��رکل نظارت ب��ر محصوالت بهداش��تی 
س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولید 
اف��زود: قیمت گ��ذاری محصوالت  کنندگان 
و م��واد ش��وینده و هر ن��وع کاالی  تولیدی 
دیگری براس��اس مولفه ه��ای مختلف تاثیر 

گذار بر قیمت تمام شده انجام می شود.
مهدی پور بیان داش��ت: م��واد  مصرفی  در 
بخ��ش تولی��دات م��واد ش��وینده ۸۰ تا ۹۰ 
درص��د قیمت تم��ام ش��ده درب کارخانه به 
غیر از اعمال سود واحد تولید کننده تشکیل 

می دهد. فارس

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران 
خبر داد

پایان پرونده مسکن مهر در تهران
مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان تهران از 
پای��ان پروژه مس��کن مهر در ای��ن اداره کل 

خبر داد.
خلیل محبت خواه، مدیرکل راه و شهرسازی 

اس��تان تهران گفت: کلنگ اجرایی ۱۹ هزار 
و ۲۲۷ واحد مسکونی اقدام ملی در ۱۰شهر 
استان تهران )شهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر 
جمعیت و زیر ۱۰۰ هزار نفر( به زمین خورد 
ک��ه از این میزان ۷هزار و ۵۵۰ واحد مرتبط 
با این ش��هرها و اداره کل راه و شهرس��ازی 
تهران و مابقی در حوزه شهرهای جدید پرند 

و پردیس است.
وی با اش��اره به بسته ش��دن پرونده مسکن 
اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان تهران در 
مهرماه امسال افزود: این برنامه تنها مختص 
آغ��از عملیات اجرایی نب��ود، ۲ هزار و ۳۶۷ 
مورد از آن مج��ددا مرتبط با اداره کل راه و 
شهرس��ازی استان تهران و پروژه های بخش 
خصوصی اس��ت که ۱۲۲۷ م��ورد از آن در 
قالب تفاهم نامه به متقاضیان اقدام ملی این 

استان واگذار شده است. ایسنا 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

صادرات نفت چه جانشینی دارد؛

صادرات محصوالت کشاورزی گزینه طالیی درآمدزایی

واریز 27 هزار میلیارد تومان به »حساب 

خاص« رئیس جمهور؛

تشکیل خزانه سوم در 
وزارت نفت

عضو س��ابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:  تنها 
در س��ال ۹۸ بالغ ب��ر ۲۷ هزار میلیارد تومان به حس��اب 
خاص رئی��س جمهور از فروش فرآورده ه��ای نفتی واریز 
ش��ده که ۱۲۰ میلی��ارد تومان از این محل به دانش��کده 

شهید بهشتی اختصاص یافت.
محمد حس��ینی با اشاره به اصل ۵۳ قانون اساسی، اظهار 
داش��ت: تمامی درآمدهای کشور و سایر دریافت ها باید به 
حس��اب خزانه کل کشور واریز و هزینه ها بر اساس میزان 
وصولی از حس��اب خزانه پرداخت ش��ود این اصل یکی از 
اصول مترقی قانون اساس��ی اس��ت که متاسفانه در روند 

اجرایی کشور به فراموشی سپرده شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم با بیان اینکه 
امروز ش��اهد آن هس��تیم که خزانه کل کش��ور نسبت به 
دریافت ها س��هم کمت��ری به خود اختصاص داده اس��ت، 
گفت :در دولت آقای روحانی روند گذشته ادامه یافته و به 

جای یک خزانه سه خزانه ایجاد شده است.
مش��اور رئیس دیوان محاسبات کل کشور به تشریح انواع 
خزانه ها پرداخ��ت و عنوان کرد: نخس��تین خزانه، خزانه 
کل کش��ور بوده که مدیریت آن با وزارت امور اقتصادی و 
دارایی است و درآمدهای عمومی و سایر دریافتهای قانون 
بودجه را ش��امل می شود و پرداخت ها نیز شامل حقوق و 
دس��تمزد و سایر موارد اس��ت. وی به دومین خزانه ایجاد 
ش��ده پرداخت و یادآور شد:  در دو سال اخیر خزانه ای به 

نام س��ازمان هدفمندی یارانه ها ایجاد ش��ده است. اگر به 
تبص��ره ۱۴ قانون بودجه مراجعه ش��ود حدود ۳۰۰ هزار 
میلیارد تومان به حس��اب این س��ازمان واریز و سپس بر 
اساس دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه به دستگاه ها 

و نیز برای یارانه نقدی پرداخت می شود.
این نماینده س��ابق مجلس افزود: ع��الوه بر این دو خزانه 
روند برداش��ت ها از صندوق توس��عه ملی ب��رای مباحث 

مختلف در دولت یازدهم شدت بیشتری گرفته است.
حسینی به خزانه سوم اش��اره کرد و اظهارداشت: این خزانه 
با نظر رئیس جمهور در وزارت نفت ایجاد ش��ده که صرفاً به 
»حس��اب خاص« بر اساس دس��تور مستقیم رئیس جمهور 
اختص��اص دارد. وی ادامه داد: یکی از این برداش��ت ها همان 
۱۲۰ میلیارد تومان متعلق به خرید س��اختمان دانش��کده 
فناوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی است. مشاور رئیس 
دیوان محاسبات کشور با طرح این سوال که اساساً این خزانه 
سوم از چه زمانی تشکیل و چه میزان منابع به آن واریز شده 
و پرداخ��ت ها به چه منظور و چ��ه موضوعات و افرادی بوده 
اس��ت، تصریح کرد: تنها در س��ال ۹۸ از محل مازاد فروش 
داخلی فرآورده های نفتی که در اختیار وزارت نفت است به 
این حساب ۲۷ هزار میلیارد تومان واریز شده و شماره حساب 

۳۵۰۶ خزانه نزد بانک مرکزی متعلق به این موضوع است.
عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این مسئله را 
یکی از مفس��ده های قانون بودجه دانست و افزود: امیدواریم 
رابطه نفت و دولت اصالح ش��ود. بس��یاری از منابع نفتی در 
حساب های خاص واریز می شود که باید شفاف شده و دست 
اندازی به آن متوقف شود.  ۳۰ تیرماه با دستور رئیس جمهور 
۱۲۰ میلیارد تومان از محل منابع صندوق توس��عه ملی که 
برای مقابله با کرونا در نظر گرفته شده، برای خرید ساختمان 
دانشکده فناوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی تخصیص 
یافت که در ۶ مرداد ماه این محل این تخصیص اصالح و به 

حساب خاص رئیس جمهور تغییر کرد. فارس

کسی پاسخگوی سایر تولیدکنندگان 

نیست؛

حمایت ویژه از خودروسازها 
در حالی ح��دود ۸۰ درصد از ۳.۵ میلی��ون تن از کاالی 
غیراساسی دپو شده در گمرک را کاالی واسطه ای و مواد 
اولیه خطوط تولید تش��کیل می دهد و تولیدکنندگان در 
انتظار ترخیص کاال هس��تند که در این بین وزارت صمت 
خودروسازان را مورد توجه قرار داده و برای ترخیص ۳۰۰ 
میلی��ون دالر قطعه خودروس��ازها و معط��ل نماندن خط 

تولید آنها رایزنی کرده است.
وضعی��ت موجودی کاالهای دپو ش��ده در گمرک و بنادر 
نش��ان م��ی دهد ک��ه ح��دود ۳.۴ میلیون ت��ن کاالهای 
اساس��ی و بیش از ۳.۵ میلیون تن کاالهای غیراساس��ی 
غیرکانتین��ری موجود اس��ت ک��ه طبق اعالم مس��ئوالن 
مربوط��ه ح��دود ۸۰ درصد کاالهای غیر اساس��ی را مواد 

اولیه تولید تشکیل می دهد.
در حالی طی ماه های گذش��ته بارها در رابطه با ترخیص 
کاالهای دپو شده و به ویژه کاالهای مربوط به خط تولید 
بحث هایی مطرح بوده و از مس��ئوالن ت��ا تولید کنندگان 
نس��بت به تعطیلی و یا نیمه تعطیل شدن واحدهای های 
تولیدی به دلیل عدم تامین مواد اولیه هشدار داده اند که 
همچنان با وجود مصوباتی که در این رابطه وجود داش��ته 
ترخی��ص کاالها صورت نگرفته اس��ت؛ ع��دم تخصیص و 
تامین ارز عمده مشکل ترخیص این کاالها بوده و گمرک 
ام��کان ترخیص کاال بدون کد رهگی��ری بانک را نخواهد 
داش��ت. در ش��رایطی که واردکنندگان و تولیدکنندگان 
خواستار رسیدگی وزارت صنعت، معدن و تجارت)صمت( 
ب��ه وضعیت موجود و باز ش��دن گره ترخیص برای احیا و 

ادامه فعالیت تولیدی خود در س��ال جهش تولید هستند 
که ظاه��را وزارت صمت در رابطه با خودروس��ازها امتیاز 
ویژه ای قائل شده و به رایزنی برای ترخیص قطعات اولیه 

تولید آنها پرداخته است.
اما مس��تندات نش��ان می دهد طی چند ماه گذش��ته بارها 
خودروسازها برای ترخیص قطعات اولیه خود با وزارت صمت 
مکاتبه داشته است و اعالم کرده اند که به دلیل شرایط ارزی 
امکان ترخیص کاالهای خود را نداش��ته و خواهان ترخیص 

کاالهای خود از کانال های دیگر شده اند.
خودروس��ازها به وزارت صمت اع��الم کردند که تغییر در 
مق��ررات ترخیص ارز بانک مرک��زی و زمانبر بودن تامین 
ارز حاص��ل از ص��ادرات و ارز نیمای��ی و همچنی��ن عدم 
تخصیص به موقع از س��وی بانک مرکزی موجب انباشت 

محموله های آنها در گمرک شده است.
بر این اس��اس خواستار آن شده بودند که وزارت صمت از 
گمرک درخواست استفاده از ماده )۴۲(گمرکی و ترخیص 
تعه��دی را مطرح و از این کان��ال کاالی خود را ترخیص 
کنند. طبق ماده )۴۲(قانون امور گمرکی در موارد استثنا 
و در خص��وص کاالی م��ورد نیاز فوری اع��م از دولتی و 
غیردولت��ی گم��رک می تواند با اج��ازه رئیس کل گمرک 
ای��ران و تعهد باالترین مقام وزارتخانه یا موسس��ه دولتی 
مرتبط و با محاس��به  وجوه متعلقه و ص��دور حکم مجوز 
خروج کاال را صادر کند. متقاضی مکلف است ظرف هفت 

روز اداری نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام کند.
این در حالی اس��ت که وزیر صمت اخیرا طی مکاتبه ای با 
میراش��رفی - رییس کل گمرک – اعالم کرده با توجه به 
اهمیت تداوم تولید و عرضه خودرو به منظور جلوگیری از 
توقف خطوط تولید نسبت به ترخیص کاالهای مربوط به 
یک ش��رکت خودروسازی اقدام شود. اما پیگیری موضوع 
از مس��ئوالن مربوطه در گمرک ایران با تایید درخواست 

خودروسازها برای ترخیص قطعات همراه بود. ایسنا 


