
گــروه اقتصــادی - وزیــر امور 
اقتصــادی و دارایی علــت عمده افزایش 
تورم و قیمت ها را ناشی از افزایش هزینه ها 

دانست و به بررسی علل آن پرداخت.
فرهاد دژپســند اظهار کرد: در هفت 
ماهه اول ســال گذشته ۲۷ هزار میلیارد از 
منابع تنخواه اســتفاده کردیم اما امسال ۱۲ 
هزار میلیارد تومان اســتفاده کردیم. روش 
تامیــن مالی از طریق مراجعه مســتقیم به 
مردم معادل ۱۱۷ هزار میلیارد تومان بوده 
کــه ۹۰ هزار میلیارد تومــان آن از فروش 

اوراق خزانه بوده است.  
بودجه کشــور تاکنون بــه گونه ای 
مدیریت شــده اســت  که هشــدارها و 
اخطارهایــی که پیش از این زده می شــد، 
نتیجه نداد. همچنین، در هفت ماهه امسال 
۳.۸ میلیارد دالر ســرمایه گذاری خارجی 

جلب شده است.
وی درباره دلیل افزایش تورم، افزود: 

در دوره هــای مختلف افزایش تورم علل 
متفاوتی داشــته است. علت عمده را باید 
ناشــی از افزایش هزینه دانســت. ۷۰ تا 
۸۵ درصــد واردات مربــوط به کاالهای 
واســطه ای، مواد اولیه بوده است که وقتی 
قیمــت این قبیل کاالها متاثــر از افزایش 
قیمــت ارز افزایش می یابد این افزایش در 
پروســه تولید می نشیند و قیمت کاالهای 
تولید شده را زیاد می کندکه به دلیل دالریزه 
بودن اقتصاد ایران متاثر از آن قیمت کاالها 

نیز افزایش می یابد.  
تاکنون ۴ درصــد از صندوق 

توسعه ملی برداشت داشته ایم
وزیر اقتصاد ادامه داد: فاصله گرفتن 
از دالریــزه بودن اقتصاد ایــران منوط به 
توسعه شــرکت های دانش بنیان و ایفای 
نقش محوری آن ها در اقتصاد است. یکی 
از برنامه هــای ما برای جهش تولید بهبود 
فضای کسب وکار است با اقداماتی که در 

زمینه کاهش زمان ثبت شــرکت ها انجام 
داده ایم اکنون فردی را داشتیم که در عرض 
۲۰ دقیقه شرکت خود را ثبت کرده است.

دژپســند با اعالم اینکه برداشت از 
صندوق توسعه ملی تاکنون ۴ درصد بوده 
است، گفت: در شــرایط کرونا بنگاه ها با 
کمبــود تقاضا مواجه هســتند که کمک 
بانک ها به آن ها برای تامین اثر انبســاطی 
دارد و اگر بانک ها کمک نکنند، تولید افت 
می کند که این امر تاثیرات خود را بر میزان 

نقدینگی خواهد گذاشت. 
در سال گذشــته ۲۶۰ هزار میلیارد 
تومــان از بورس تامین مالی کردیم که در 
شش ماهه اول امسال ۳۲۰ هزار تامین مالی 
صورت گرفت. نقدینگی تا جایی که امکان 

داشت کنترل شد درحالیکه گفته هایی مبنی 
بر ابرتورم مطرح بود، این اتفاق رخ نداد.

خصوصــی ســازی ۶ هزار 
میلیاردی در سال گذشته

وی افزود: فــروش اوراق خزانه به 
معنای بدهکار کــردن دولت های بعدی 
نیســت؛ زیرا درآمد ناشــی از آن صرف 
امــور زیر بنایی و مواردی چون آموزش و 
پرورش، آموزش عالی، حراست از مرزها 
و ... می شــود کــه ارتباطی با یک دولت و 
جناح خاص نــدارد. ضمن اینکه تا کنون 
نه تنها حتی یک ریال بدون مجوز قانونی، 
اوراق فروخته نشــده و بازپرداخت اوراق 

خزانه یک روز به تعویق نیفتاده است. 
سال گذشــته ۶ هزار میلیارد تومان 

خصوصی انجام دادیم که در شــش ماهه 
اول ســالجاری معادل ۳۲ هــزار میلیارد 
تومــان درآمدزایی از طریــق واگذاری 

دارایی ها داشته ایم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: شرایط اقتصاد 
ایران به گونه ای اســت کــه توجه به بازار 
سرمایه اجتناب ناپذیر است. تحلیل بازار 
سرمایه باید به دور از حواشی سیاسی باشد 
و همه انواع بازارهای ســرمایه محور باید 
محیط آرامش بخشــی داشته باشند. بازار 
ســرمایه فرهنگ مقابله بــا فرهنگ نفتی 
اســت. دولت به حمایت و تقویت از بازار 
ســرمایه همیشــه نیاز دارد. متغیر غالب 
و علــت تام برای بازار ســرمایه نداریم و 
اعتماد به این بازار دارد کم کم برمی گردد.

دژپســند افزود: اینکه گفته می شود 
ســازمان بورس بر وضعیت بازار سرمایه 
نظــارت نمی کند ما بســیاری از اخبار را 
رســانه ای نمی کنیم که بسیاری از مدیران 
عزل شــدند و برخــی جریمه های ۵۰ تا 
۶۰ میلیونــی پرداخت کردند. اوراق تبعی 

حمایت قاطع از سهامدار است.

گروه اقتصادی - با وجود آنکه آمار 
نشــان می دهد ۷۸ درصد واجدان شرایط 
وام اجاره مدارک خود را در ســامانه اقدام 
ملی بارگــذاری کرده اند، طول کشــیدن 
روند پرداخت این تســهیالت، بسیاری از 
مســتاجران که مهلت قراردادشان به اتمام 

رسیده بود را با مشکالتی مواجه کرد.
از ۳۵۵ هزار نفری که واجد دریافت 
تســهیالت کمک ودیعه مسکن شناخته 
شدند تا کنون ۲۸۰ هزار نفر مدارک خود را 
در سامانه بارگذاری و به بانک معرفی شده 
اند. گذشــته از اینکه هنوز ۷۵ هزار نفر در 
صف دریافت وام به سر می برند، پرداخت 
این تسهیالت آنقدر کند پیش رفت که برای 
بســیاری از خانوارهای اجاره نشین حکم 
نوشــدارو پس از مرگ سهراب را داشت؛ 
چرا که فصل جابه جایی به پایان رســیده 
و احتماال این تســهیالت هم مثل بسیاری 

وامهــای بانکی دیگر برای هدف مورد نظر 
مصرف نخواهد شد.

رونــد پرداخت تســهیالت مرابحه 
خرید کاال و خدمات یا همان کمک ودیعه 
اجاره مسکن که در ستاد ملی مقابله با کرونا 
برای کمک به مستاجران به تصویب رسید 
از روز یکم شــهریور ماه در حدود ۱۳ هزار 
شعبه بانک سراسر کشور آغاز شد اما آنقدر 
روند آشنایی کارکنان بانک با کارتابل وزارت 
راه و شهرســازی طول کشید که با گذشت 
ســه ماه از آغاز این فرآیند هنوز بسیاری از 
مســتاجران موفق به دریافت تسهیالت و 

حتی بارگذاری مدارک خود نشده اند.
البته ظاهرا سرعت پرداخت وام اجاره 
افزایش یافته است. طبق آخرین آماری که 
وزارت راه و شهرســازی ارایه کرده تا پایان 
آبــان ماه ۲۸۰ هزار نفر اطالعات خود را در 
tem. ســامانه اقدام ملی مسکن به نشانی

mrud.ir بارگــذاری کــرده اند ولی آمار 
تعداد افرادی که موفق به دریافت تسهیالت 
شــده اند ارایه نشــده است. از سوی دیگر 
تعداد متقاضیان اولیه ۲.۲ میلیون نفر بودند 
که پس از بررســی فقط ۳۵۵ هزار نفرشان 

شرایط دریافت تسهیالت را داشتند. این در 
حالی اســت که طبق برآوردها ۷.۲ میلیون 
خانوار مستاجر در کشور وجود دارد. آمار 
گویای آن است که خانوارهای اجاره نشین 
یــا از دریافت این وام خودداری کرده یا به 

دلیل محدود بودن دایره افراد واجد شرایط، 
مشمول دریافت آن نشده اند.

گروهــی از مســتاجران در اولویت 
پرداخت کمک ودیعه مســکن هستند که 
شــامل افراد تازه ازدواج کرده، کسانی که 
ســه فرزند و بیشــتر دارند، خانواده های 
تحت پوشــش کمیته امــداد امام خمینی 
)ره( و ســازمان بهزیستی می شوند. عالوه 
براین، مستاجران حتماً باید اجاره نامه دارای 
کدرهگیری و شرایط وام ساماندهی را هم 
داشــته باشند یعنی وام یا امکانات یارانه ای 
از طرف دولت در بخش زمین یا مســکن 
نگرفته باشــند و صاحب ملک نباشند و از 
ســال ۸۴ هیچگونه سابقه خرید و فروش 
ملک نداشــته باشــند. ضمن این که باید 
سرپرســت خانوار باشــند و شهری را که 
تقاضا می کنند در آن ۵ سال سابقه سکونت 
داشته باشند و همه این مولفه ها باید مستند 

و در سایت قابل بارگذاری باشند.
تســهیالت مرابحــه خریــد کاال و 
خدمات یا همــان وام کمک ودیعه اجاره 
به میــزان ۵۰، ۳۰ و ۱۵ میلیــون تومان، از 
اوایل مردادماه در ســتاد ملی مقابله با کرونا 
به تصویب رســید. سود این تسهیالت ۱۳ 
درصد اســت. نحوه بازپرداخت آن بدین 
صورت است که در روش اول، گیرندگان 
وام )مســتأجران( می توانند تسهیالت را 
یک ســاله دریافت کنند و صرفا سود آن را 
ماهانه بپردازند و در پایان ســال، اصل آن را 
پرداخت کننــد.  در روش دوم، متقاضیان 
می توانند وام را ســه ساله دریافت کنند و 
در مــدت ۳۶ ماه اصل و فرع آن را به بانک 
بپردازند. مســتاجران در تهران ماهانه ۵۴۰ 
هزار تومان، کالنشــهرها ۳۲۰ هزار تومان 
و سایر شــهرها ۱۶۰ هزار تومان پرداخت 

خواهند کرد.

دلیل افزایش قیمت ها از زبان وزیر اقتصاد

اقتصادی 6

گــروه اقتصــادی - مدیــر کل 
دفتــر ارزیابــی کاالهــای صادراتی و 
وارداتــی ســازمان ملی اســتاندارد در 
مورد خودروهای وارداتی که نتوانســتند 
مجوز ورود به کشــور را بگیرند، گفت: 
ســازمان ملی اســتاندارد با اســتفاده از 
گزینه ها و راهکارهای موجود نتوانســته 
اطمینان حاصل کند که آیا این خودروها 
اســتانداردهای ۸۵ گانه اتحادیه اروپا را 
پــاس می کنند یا خیر؛ چراکه در مواردی 
بخشی از الزامات فنی یا قطعات خودروها 
در کشــورهای مختلف جابجا می شود، 
بنابراین قطعاتی که کارخانه روی خودرو 
نصب کرده و بر مبنای آن استاندارد گرفته 
تعویض می شــود که باید مدارکی دال بر 
اینکه چنیــن روندی اتفاق نیفتاده وجود 

داشته باشد. 
اخیرا طی بازدید مسئوالن قضایی 
از گمــرک شــهید رجایــی در رابطه با 
بررســی نحوه ترخیص کاالهای اساسی 
دپو شــده در گمرکها، یکی از مسئوالن 
ســازمان اموال تملیکی استان هرمزگان 

این موضوع را مطرح کرد که برای شماره 
گذاری خودرو تائیدیه اداره اســتاندارد 
الزم است ولی ســازمان ملی استاندارد 
طی نامــه ای اعالم کــرده که چند مدل 
خودرو از جمله بنز، بی ام دبلیو، پورشه و 
تویوتا مورد تایید نبوده و با استاندارد ملی 
مطابقت ندارنــد. در این رابطه مدیر کل 
دفتر ارزیابی کاالهای صادراتی و وارداتی 
سازمان ملی استاندارد، درباره چرایی عدم 
دریافت اســتاندارد از سوی خودروهای 

مطرح جهان ارائه داد.
تقــی تقی پور با اشــاره به اینکه از 
دی ماه ســال ۱۳۹۶ تعداد استانداردهای 
خــودرو از ۵۵ به ۸۵ مورد ارتقا پیدا کرد، 
اظهار کرد: استاندارد اتحادیه اروپا نیز ۸۵ 
گانه اســت و استاندارد ایران از استاندارد 
اتحادیه اروپا اقتباس شــده است. در این 
شــرایط علت اینکه برخــی خودروها 
نمی توانند به کشور وارد شود، این است 
که بعد از ۸۵ گانه شــدن استانداردها، از 
سازمان ملی استاندارد تایید نوع دریافت 
نکرده اند. اگر قبال اســتاندارد ۵۵ گانه را 

دریافت کرده اند هم مستندات جدیدی 
ارائه نکردند که نشــان دهد بر اســاس 
استانداردهای اتحادیه اروپا ساخته شده 

است. 
وی با بیان اینکه خودروها در اتحادیه 
 whole vehicle اروپا پالکی به نــام
دارند که نوع خودرو را مشخص می کند، 
گفت: مشخصات فنی خودرو و استاندارد 
 whole vehicle ۸۵ گانــه در پــالک
ثبت شده اســت؛ بنابراین مشکلی برای 
 whole ترخیص خودروهــای دارای
vehicle وجود ندارد. حتی در شرایطی 
که مســتندات فنی خــودرو به صورت 
جداگانه در بخش های مختلف خودرو، 
گزینه های استاندارد ۸۵ گانه را پاس کرده 
باشــد، با شناسایی پالک های جداگانه به 

آنها مجوز ورود داده شده است. 
به گفته این مقام مســئول، در مورد 
خودروهایی که نتوانســتند مجوز ورود 

بگیرند، سازمان ملی استاندارد با استفاده 
از گزینه ها و راهکارهای موجود نتوانسته 
اطمینــان حاصل کند که آیــا خودروها 
اســتانداردهای ۸۵ گانه اتحادیه اروپا را 
پاس می کنند یا خیــر. از طرف دیگر در 
مواردی بخشی از الزامات فنی یا قطعات 
خودروها در کشورهای مختلف جابجا 
می شــود، بنابراین قطعاتــی که کارخانه 
روی خــودرو نصــب و بــر مبنای آن 

استاندارد گرفته تعویض می شود. 
وی افــزود: بنابراین اگر خودرویی 
به صرف اینکه بنــز، بی ام دبلیو یا دیگر 
برندهای معروف دنیا اســت، وارد و به 
وسیله آن به مصرف کننده آسیبی وارد و 
مشخص شود خودروی صفر دستکاری 
شــده بوده، ســازمان ملی اســتاندارد 

نمی تواند پاسخگو باشد. 
آیــا نیــاز امــروز جامعــه 

خودروی لوکس است؟

تقــی پور با بیان اینکه مطرح کردن 
مشکل ترخیص خودرو به عنوان بخشی 
از مشــکل دپوی کاالهای اساسی برای 
ســازمان ملی استاندارد جای سوال دارد، 
تصریح کرد: ســازمان ملی اســتاندارد 
بــرای واردات گندم، برنج و غیره عموما 
همکاری داشته، اما آیا خودروی لوکس 
کاالی اساســی محسوب می شود یا نیاز 
جامعه در حــال حاضر واردات این نوع 

کاالها است؟ 
تقی پــور با بیان اینکه کاالهایی که 
مجوز ورود به کشور را دریافت نکرده اند 
یا ثبت سفارش ندارند یا حجم موتورشان 
بیش از ۲۵۰۰ ســی سی است یا اینکه از 
سازمان ملی استاندارد تایید نوع ندارند، 
تصریح کرد: از بیش از ۱۳ هزار خودروی 
دپو شده، ۱۴۰۰ دستگاه در گمرکها باقی 
مانده که نتوانســته اند با الزامات طراحی 
شــده و راهکارهای پیش بینی شــده از 

سوی ســازمان ملی اســتاندارد منطبق 
شــود؛ بنابراین به سازمان ملی استاندارد 
حق بدهید؛ چراکه نمی تواند برای کاالیی 
که هیچ شناســایی از آن نداریم و فقط نام 
برندهــای معروف دنیــا را دارد گواهی 
صادر کند؛ در صورتی که ممکن اســت 
مســتندات فنی خودرو کــه به صورت 
ایمــارک در قطعات فنی خــودرو قابل 
ردیابی هستند برای ناظران استاندارد قابل 
شناســایی نباشد، اما به نام یک خودروی 

استاندارد وارد کشور شود. 
مدیــر کل دفتــر ارزیابی کاالهای 
صادراتی و وارداتی سازمان استاندارد در 
ادامه در پاســخ به انتقاداتی که به دریافت 
استاندارد از سوی خودروی پراید مطرح 
شــده اســت نیز گفت: در همه دنیا برای 
بخشی از تولید داخل مشوق هایی در نظر 
گرفته می شود. البته سازمان ملی استاندارد 
هــم تولید خودروی پرایــد و ۴۰۵ را به 

همین دلیل متوقف کرد. 
تملیکــی  امــوال  ســازمان 
می توانست با مراجعه به نمایندگی 
هــای رســمی ایــن خودروهــا 

مشخصات الزم را احصا کند
تقی پور در ادامه اقدامات ســازمان 
ملی استاندارد در زمینه این ۱۴۰۰ خودرو 
را در چارچوب قانــون توصیف کرد و 
گفت: در حال حاضــر این خودروها به 
سازمان اموال تملیکی تحویل داده شده، 
اما قبل از این، سازمان ملی استاندارد همه 
راه های پیش بینی شده برای حل مشکل 
آنها را بررسی کرد که خودروها حائز هیچ 
کدام از شــرایط نبودند. به طور کلی هیچ 
مســتند قانونی یا دستاویز دیگری وجود 
ندارد کــه بر مبنای آن بتوان خودروها را 

ترخیص کرد. 
ضمن اینکه قبال به ســازمان اموال 
تملیکی اعــالم کردیم به نمایندگی های 
رســمی این خودروها در داخل کشــور 
مراجعه کند تا از طریق ارتباط نمایندگی ها 
 )VIN( با شرکت مادر با ارایه وین نامبر

مشخصات فنی، سطح استاندارد خودرو 
)۸۵گانه بــودن( و ایمارک های قطعات 
خــودرو را احصا کند تا بتوانیم با گواهی 
رسمی، تایید نوع کلی را برای آنها صادر 
کنیم؛ اما سازمان اموال تملیکی نتوانست 

از این راهکار استفاده کند. 
وی افزود: همانطور که گفته شد اگر 
 whole  vehicle این خودروها پالک
که به عنوان امکان تردد خودرو در اتحادیه 
اروپا است را داشــتند، امکان اعالم نظر 
برای ترخیص آنها وجود داشت، اما این 
 whole vehicle خودرو ها فاقد پالک
چه به صــورت یکپارچه و چه بصورت 

مجزا بودند. 
شش دستگاه بنز گواهی تایید 

گرفتند
البتــه بــه گفته این مقام مســئول، 
سازمان ملی اســتاندارد برای خودروی 
بنز با نــام تجاری c-class c۲۰۰ مدل 
۲۰۵۰۴۲ نــوع ۲۰۴ گواهــی تایید نوع 
صادر کرده و ســازمان اموال تملیکی در 
حال ترخیص شش دستکاه از  آن است.

گروه اقتصادی - رئیس فراکســیون 
محیط زیســت مجلس شــورای اسالمی 
گفت: امروزه صید ترال یکی از مشکالت 
اساســی جامعه صیادان و محیط زیســت 
منطقه اســت که در راســتای مجوز خود 

فعالیت نمی کنند.
سمیه رفیعی با اذعان به اینکه نسبت 
به ۲ سال ممنوعیت صید ترال هم مجلس و 
هم صیادان کوتاه نخواهند آمد، بیان داشت: 
کشــتی های صید ترال، برابر با مجوزی که 
دارند قوانین را رعایت نمی کنند. در بیشتر 
وقت ها فاصله ۱۲ مایلی که در مجوز صید 
ترال مطرح شــده رعایت نمی شود، همین 
هم باعث شده که این نوع صید، آسیب های 

جدی به ذخایر دریایی و آبزیان بزند.
رفیعی با اشاره به اینکه با پیگیری هایی 
که نماینده گان مجلس یازدهم و فراکسیون 

محیط زیست مجلس انجام داده اند موفق 
به اعمال ممنوعیت ۲ ساله صید ترال شده 
ایم، خاطرنشــان کرد: با عمال ممنوعیت ۲ 
ساله صید ترال در منطقه باعث می شود که 
این مدت ذخایر دریایی و آبزیان بازسازی 
و احیاء مجدد شود، همچنین فرصتی است 
تا اینکه تحقیقات و کار کارشناسی بر روی 

مجوزات و انواع صیدها شود.
وی ادامــه داد: از طرفی دیگر باید به 
وضعیت صیادان بومی و محلی دارای مجوز 
که جهت خرید کشتی با کاربری صید ترال 
اقدام کرده اند هم توجه شود تا با ممنوعیت 

۲ ساله صید ترال آسیب نبینند.
رفیعی با بیان اینکه ۶۰ فروند کشتی 
مجوز صید تــرال دارند، عنوان کرد: از این 
تعداد ۷ فروند کشتی خارجی و یا متعلق به 
چین هستند، البته خیلی ها فکر می کنند که 

صید ترال در منطقه فقط خارجی ها انجام 
مــی دهند، در صورتی که بخش عظیمی از 
صید ترال بدســت ملوانان ها و شناورهای 
ایرانی انجام می شــود و خیلی از مجوزات 
صیدترال برای صیادان ایرانی صادر شــده 

است، که این موضوع پنهان مانده بود.
رفیعی افــزود: از اول آذر ماه ســال 
جاری صید ترال در منطقه ممنوع می شود، 
سود ممنوعیت صید ترال نه تنها به صیادان 
بومی و محلی بلکه ســود آن به تمام مردم 
ایــران خواهد بود. در طول دو ســال پیش 
رو امیدواریم ذخایر آبزیان در خلیج فارس 

بازسازی شود.

رئیس فراکســیون محیط زیســت 
مجلس، با اشــاره به اهرم های بازدارنده در 
اجرای صید ترال، خاطر نشان کرد: دستگاه 
های متولی از قبیل شیالت، جهادکشاورزی، 
حفاظــت محیــط زیســت و در کنار آنها 
نیروهای مســلح انتظامی و سپاه می تواند 

کشتی های متخلف را توقیف کنند.
وی با تاکید بر اینکه شــیالت بدون 
توجه به شــرایط و تحقیقات ذخایر آبزیان 
اقدام به صدور مجوز صید ترال کرده است 
اضافه کرد: اکثر این کشتی ها شناسنامه دارند 
و زیر نظر سازمان شیالت فعالیت می کنند، 
شیالت باید آنها را به صورت مرتب رصد 

کند.
وی با تاکید بر اینکه، چنانچه صیادان 
بومی و اتباع ایرانی بخواهند صید ترال انجام 
دهند، باید مقررات صید را نیز رعایت کنند، 
تصریح کرد: اگر صیادی نخواهد قانون صید 
ترال را رعایت کند، شــیالت باید قانون و 
بخشــنامه های ســختگیرانه ای را نسبت 
به متخلفان اعمال کنــد. حتی می تواند از 
فعالیت صید آنها جلوگیری شــود و هزینه 

قانون شکنی پرداخت شود.
وی یادآور شــد: مجلس بدنبال این 
است که آن دسته از صیادان بومی که کشتی 
صید تــرال دارند و با ممنوعیت صید ترال 
متضرر شده اند، با کارشناسی دقیق و بررسی 
هایی که در طول این ۲ سال به عمل می آید 

جلوی ضرر این صیادان هم گرفته شود.
رفیعی اضافه کرد: کســانی که صید 

ترال انجام می دهند به سمت آبهای کمتر از 
۱۲ مایلی می آیند و در آنجا به راحتی کف 

دریا را جارو می کنند.
وی با بیان اینکه بدنبال این هســتیم 
که قانون های ســختگیرانه تری نسبت به 
تخلفــات صید ترال تصویب کنیم، یاد آور 
شد: هر چند که نیروی انتظامی و حفاظت 
محیط زیســت با افرادمتخلــف برخورد 
قانونــی می کنند، ولی متاســفانه برخی از 
صیادان متخلف با اســتفاده از منور اقدام به 
دفاع می کنند، در این بین برخی از نیروهای 
حفاظتی و نظامی آســیب های جدی دیده 
اند. از نظر قانونی منور جز سالح سرد است 
اما سعی خواهیم کرد با اصالح قانون منور 
را در دســته ســالح های گرم قرار دهیم تا 
مجــازات مرتبط با ســالح هــای گرم در 

خصوص صیادان متخلف اعمال شود.

دلیل ترخیص نشدن خودروهای بنز، بی.ام.و و پورشه از گمرکها

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی:

   60 فروند کشتی صیدترال در خلیج فارس فعال هستند

وام اجاره داده شد، اما چه دیر!

معاونــت  اقتصــادی-  گــروه 
بررســی های اقتصادی اتاق تهــران آمار 
تجــارت کاالیی ایران و اتحادیه اروپا در ۹ 
ماه ۲۰۲۰ میالدی را منتشر کرد که بر اساس 
آن از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۰ ، ایران معادل 
۵۶۳ میلیــون یورو کاال بــه اتحادیه اروپا 
صادر کــرده و در مقابل دو میلیارد و ۷۸۳ 
میلیون یــورو کاال از این منطقه وارد کرده 
است. آمارها نشــان می دهد که صادرات 
ایــران به اتحادیه اروپــا طی ۹ ماهه ۲۰۲۰ 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 
۱۳ درصد رشــد کرده و واردات آن از این 
منطقه اما افت نزدیــک به ۱۵ درصدی را 

تجربه کرده است.
طــی این بازه زمانــی تجارت ایران 
بــا اتحادیه اروپا یــا مجموعه صادرات و 
واردات حــدود ۳ میلیــارد و ۳۴۵ میلیون 
یورو ثبت شــده که با افــت ۱۱ درصدی 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته همراه 

است. در ســپتامبر ۲۰۲۰ ارزش صادرات 
کاالیــی ایران به اتحادیــه اروپا بالغ بر ۸۱ 
میلیون یورو بوده اســت این رقم نســبت 
به ماه قبل ۹۴ درصد رشــد داشته و نسبت 
به ماه مشــابه سال گذشته حدود ۲.۳ برابر 

شده است.
در مــاه ژوئیه و ماه مــارس ۲۰۲۰ 
صادرات ایران به اتحادیه اروپا بیشــینه را 

تجربــه کرد که به ترتیــب هرکدام معادل 
۹۲.۳ میلیــون یــورو و ۸۹.۹ میلیون یورو 
اســت. طی ژانویه ۲۰۱۹ تا سپتامبر ۲۰۲۰ 
کمتریــن ارزش صادرات ایران به اتحادیه 

اروپا مربوط به آوریل ۲۰۲۰ و معادل ۱۹.۹ 
میلیون یورو اســت. طی ســپتامبر ۲۰۲۰ 
ایــران معــادل ۳۲۲ میلیون یــورو کاال از 
اتحادیه اروپا وارد کرده است که نسبت به 
ماه قبل رشد بیش از ۲۸ درصدی را تجربه 
کرد؛ این در حالی است که واردات ایران از 
اتحادیه اروپا در سپتامبر نسبت به ماه مشابه 
سال گذشته با افت ۸ درصدی مواجه شده 

اســت واردات ایران در ماه اوت ۲۰۲۰ در 
پایین ترین ســطح خود در ژانویه ۲۰۱۹ تا 
سپتامبر ۲۰۱۴ داشته است بیشترین سطح 
واردات ایــران از اتحادیه اروپا چه مدت 

مورد بررســی مربوط بــه ژوئیه ۲۰۱۹ و 
حدود ۳۵۱ میلیون یورو است به طور کلی 
ســطح واردات ایران از این منطقه در سال 
۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ در سطح پایین 

تری قرار دارد.
طی ۹ ماهه ۲۰۲۰ ، بیشــترین ارزش 
صــادرات کاالیی ایران بــه اتحادیه اروپا 
به گروه کاالیی »مــواد غذایی و حیوانات 
زنده« اختصاص داشــته کــه معادل ۲۲۲ 
میلیون یورو ثبت شــده است دومین گروه 
کاالیــی با بیشــترین ارزش صادرات نیز 
»مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط« بوده 
که صــادرات آن حدود ۱۱۰ میلیون یورو 

رقم خورده است.
ارزش صــادرات مــواد غذایــی و 
حیوانــات زنده ایــران بــه اتحادیه اروپا 
طی ۹ ماهه ۲۰۲۰ نســبت به مدت مشابه 
سال گذشــته میالدی با رشد ۶۵ درصدی 
و ارزش صــادرات مــواد شــیمیایی و 

محصــوالت مرتبط با افــت ۷ درصدی 
مواجه شــده است. همچنین سومین گروه 
کاالیی که ایران بیشــترین صادرات را به 
اتحادیه اروپا داشته »سوخت های معدنی 

و روان کننده ها« هستند.
بیشترین ارزش واردات کاالیی ایران 
از اتحادیــه اروپا طی ۹ ماهه ســال ۲۰۲۰ 
مربوط به »ماشین آالت و تجهیزات حمل 

و نقل« و معادل ۸۸۷ میلیون یورو بوده است 
واردات ایران از اتحادیه اروپا در این گروه 
کاالیی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ با 

افت ۲۳ درصدی مواجه بوده است.
بزرگترین مقصد صادراتی ایران در 
اتحادیه اروپا آلمان اســت که طی ۹ ماهه 
ســال ۲۰۲۰ حــدود ۳۶ درصــد ارزش 
صادرات ایران به اتحادیه اروپا به این کشور 

انجام شده که سهم آن نسبت به مدت سال 
۲۰۱۹ بــا افزایش حدود ۷ درصدی همراه 
بوده اســت. هلند در ۹ ماهه ســال ۲۰۱۹ 
نهمیــن مقصد صادراتی ایران در اروپا بود 
اما در مدت مشابه ســال ۲۰۲۰ صادرات 
ایران به این کشور حدود ۸ برابر شده و در 
نتیجه این کشــور به جایگاه دومین مقصد 
عمــده صادراتی ایــران در اتحادیه اروپا 

انتقال یافته است. سهم این کشور از ارزش 
صــادرات ایران به اتحادیه اروپا در ۹ ماهه 

۲۰۲۰ حدود ۱۹ درصد بوده است.
متقاباًل ارزش صادرات ایران به ایتالیا 
و اسپانیا طی این مدت به ترتیب کاهش ۳۵ 
درصد و ۱۸ درصد را تجربه کرده اســت. 
همچنین آلمان و ایتالیا در صدر کشورهای 

صادرکننده کاال به ایران قرار دارند.

تجارت ایران با اتحادیه اروپا با کاهش ۱۱ درصدی در ۹ ماه سال ۲۰۲۰ میالدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ میلیارد و ۳۴۵ میلیون یورو را
 ثبت کرد؛ این در حالی است که در همین مدت صادرات در این مسیر ۱۳ درصد رشد را تجربه کرده است.

رشد ۱۳ درصدی صادرات ایران به 
اتحادیه اروپا در ۹ ماه سال ۲۰۲۰

سهمیه ارزی ۲0 میلیون دالری واردات 
پیله وران هرمزگان ابالغ شد

گمرک ایران اعالم کرد:
پاسخگویی آنالین به ذی نفعان گمرک و 

عدم نیاز به مراجعه حضوری به ستاد مرکزی

گروه اقتصادی - معــاون امور بازرگانی صنعت، معدن و تجارت هرمزگان 
گفت: ۲۰میلیون دالر ســهمیه ارزی واردات پیله وران این اســتان در سال جاری 
از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرکات ابالغ شــد. محمد عباسی 
اظهارداشت: با توجه به سهمیه در نظر گرفته شده باید به گونه ای برنامه ریزی شود 
تا ضمن حفظ ســهمیه موجود پیله وری بتوانیم ســهمیه بیشتری را برای پیله وران 

استان در سال های آتی جذب کنیم. 
عباســی عنوان کرد: حســب ماده ۲۰ قانون مقررات صــادرات و واردات، 
دارنــدگان کارت پیله وری می توانند نســبت به صــادرات کاالهایی که صادرات 
آنها مجاز بوده، به کشــورهای همسایه صادرکنند و در مقابل کاالهای صادره شده 
کاالهای مجاز و مورد نیاز را وارد کشور کنند. وی افزود: با برنامه ریزی های بعمل 
آمده در ازای صادرات کاال از مبادی مرزی هرمزگان واردات کاالهای اساســی و 
مورد نیاز اســتان تامین می شود. عباسی ادامه داد: واردات کاالهای اساسی و مورد 
نیاز کشور از اهمیت باالیی برخوردار است و با توجه به ظرفیت های مرزی موجود، 

این استان در محقق شدن این مهم نقش بسزایی ایفا می کند.

گــروه اقتصادی -گمرک ایران با انتشــار اطالعیه ای اعــالم کرد: به منظور 
پیشــگیری از شــیوع بیماری کوویــد-۱۹ و با توجه به آماده بودن بســتر ارتباط 
الکترونیکی با ادارات و واحدهای مختلف ســتاد مرکزی این ســازمان، ذی نفعان 
می توانند از طریق سامانه های الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری، مسائل 

و مشکالت و درخواست های خود را مطرح و پیگیری نمایند.
در این اطالعیه با اشــاره به تأکید وزارت بهداشــت و ســتاد ملی کرونا مبنی 
بــر لزوم رعایــت کامل پروتکل های بهداشــتی و مقررات وضع شــده از جمله 
اجرای محدودیت های اخیر آمده اســت:  گمرک ایران با راه اندازی سیســتم های 
 الکترونیکی برقراری ارتباط آنالین و از طریق پورتال ســازمانی گمرک به نشــانی
 www.irica.ir پاســخگوی خدمت گیرنــدگان بــوده و از ذی نفعــان گمرک 
می خواهد حتی المقدور از مراجعه حضوری به ســتاد مرکزی ســازمان خودداری 
نمایند.در این اطالعیه همچنین اضافه شــده است: در صورت ضرورت به مراجعه 
حضــوری ارباب رجوع و همکاران گمرکات اجرایی به ســتاد گمرک، متقاضیان 
می توانند ضمن هماهنگی با دفتر مدیرکل واحد مربوط، نسبت به انجام امور خود 
اقدام نمایند و همکاران گمرکی نیز طبق برنامه شیفت بندی در محل کار خود حضور 

داشته و کماکان آماده پاسخگویی هستند.
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بزرگتریــن مقصد صادراتی ایران در اتحادیه اروپا آلمان اســت 
که طی ۹ ماهه ســال ۲۰۲۰ حدود ۳۶ درصد ارزش صادرات ایران 
به اتحادیه اروپا به این کشــور انجام شــده که سهم آن نسبت به 
مدت ســال ۲۰۱۹ با افزایش حدود ۷ درصدی همراه بوده اســت.


