
پایان لوله گذاری دریایی نخستین سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی

دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران:

تولیدکنندگان به قطعات ارزان روی آوردند

گروه اقتصادی -  عملیات لوله گذاری دریایی خط انتقال گاز نخستین سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی در خلیج فارس 
به پایان رسید. عملیات لوله گذاری خط انتقال گاز موقعیت دریایی سکوی ۱۱B از فاز ۱۱ پارس جنوبی که با استقرار 
شناور لوله گذار سی مستر از ششم مردادماه آغاز شده بود به پایان رسید. این عملیات شامل یک رشته خط لوله ۳۲اینچ 
دریایی گاز ترش و یک رشته خط لوله ۴.۵ اینچ تزریق منواتیلن گالیکول به طول تقریبی ۱۵ کیلومتر است که از طریق 
اتصال در کیلومتر ۱۸ خط لوله دریایی ســکوی دریایی ۱۲C از فاز ۱۲ پارس جنوبی، وظیفه انتقال گاز ترش ســکوی 
۱۱B را به پاالیشگاه خشکی بر عهده دارد.هدف از اجرای این خط لوله، انتقال روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب گاز تولیدی 
ســکوی ۱۱B پارس جنوبی به پاالیشــگاه خشکی فاز ۱۲ در منطقه پارس ۲ کنگان خواهد بود.بر اساس این گزارش، 
عالوه بر بخش لوله گذاری دریایی، شرح کار مرحله نخست طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، نصب جکت، انتقال و 
نصب عرشــه ســکوی ۱۲C به موقعیت ۱۱B، حفاری و تکمیل ۴ حلقه چاه است که با اجرای آن ظرفیت تولید گاز از 

میدان مشترک پارس جنوبی به میزان روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب افزایش می یابد.

گروه اقتصادی -  دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه در پی اثرات منفی قیمت گذاری دستوری، 
تولیدکنندگان باید قیمت تمام شده را پایین بیاورند و حتی برخی سراغ قطعات ارزان قیمت رفته اند، گفت: به دلیل رکود 
حاکم بر بازار به دنبال افزایش قیمت نیستیم، اما ممکن است بر اساس قیمت نهاده ها، در شرایطی برای بقا مجبور به افزایش 
قیمت باشــیم.عباس هاشــمی در نشست خبری اظهار کرد: در انتهای سال ۱۳۹۹ حدود ۲۴۰ واحد تولیدی عضو انجمن 
بودند که ۴۱ واحد قطعه ساز بودند. اما انتهای ۱۴۰۰ اعضای انجمن به ۲۵۲ واحد رسید که ۴۴ تا از این واحدها قطعه سازان 
هســتند. تعداد کل اعضای انجمن نیز ۱۲ درصد رشــد داشته است.وی با بیان اینکه انجمن طی ۲۱ سال مداوم نمایشگاه 
بین المللی تخصصی لوازم خانگی را برگزار کرده، گفت: سال گذشته ۴۱۸ واحد صنعتی در نمایشگاه مشارکت داشتند که 
۴۱۱ شرکت داخلی و هفت خارجی بودند.هاشمی با اشاره به موضوعات محوری در حوزه صنعت لوازم خانگی، گفت: 
اولی قیمت گذاری دســتوری اســت که چالش هایی برای صنعت ایجاد کرده، اما انجمن اعالم آمادگی کرده که مدل های 
دانش محور از کشورهای دیگر آماده کند. پیشنهاد دوم نظارت پسینی است. از طرف دیگر رکود نسبی در بازار حاکم است.

گروه اقتصــادی -  یک مقام 
مسئول با اشاره به استفاده درست از 
دریا گفت: به عنوان مثال اسکله های 
می تواننــد  دریایــی  و  تفریحــی 
حداقل ۲۰۰ شــغل مستقیم و بیش 
 از ۱۰۰۰ شــغل غیرمســتقیم ایجاد 

کنند.
مهدی ایزدی، با اشاره به استفاده 
از امکانــات موجــود بــرای رونق 
اقتصــادی اظهار کرد: گردشــگری 
تفریحــی دریایی شــامل تفریح در 

ســواحل و داخل دریاســت برای 
همیــن در این بخش از امکانات روز 
دنیا اســتفاده می شود که ازجمله آن 
می تــوان به اتوبوس هــای دریایی، 
کشــتی های تفریحــی- دریایــی 
اشــاره کرد، ما هم با برنامه ریزی در 
کشــورمان می توانیم چنین امکاناتی 

را فراهم کنیم.
میــراث  اداره کل  سرپرســت 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
مازندران افزود: با توجه به شــرایط 

اســتان مازندران و شرایطی ویژه ای 
که دریا در این اســتان دارد در حال 
برنامه ریزی هســتیم و در این راستا 

مجوزهایی نیز صادر شده است. 
یکــی از ســرمایه گذاران برای 
واردات کشــتی تفریحی به اســتان 
درخواست داده است که در صورت 
انجــام آن اتفاقات خوبــی در دریا 

خواهد افتاد. 
کــرد:  خاطرنشــان  ایــزدی 
قطعــاً مردم از اتوبــوس دریایی و یا 
کشتی های تفریحی استقبال خواهند 
کــرد چــون کشــتی های تفریحی 
امکاناتی نظیر هتل، تفریح و پذیرایی 
دارند و مسافران می توانند از گردش 

در دریا لذت ببرند.
وی بیان کرد: در حال حاضر ۶ 
مجوز گردشــگری دریایی در استان 
مازندران صادر شــده است؛ یکی از 

مجوزهــا برای پــروژه ای در محور 
رویان به نوشهر است، در این پروژه 
۳۰۰ متــر داخــل آب حوضچه ای 
ایجاد می شــود تا قایق های تفریحی 
داخل آن پهلــو بگیرند، در واقع این 
مکان ها ایســتگاه هایی هســتند که 
قایق هــا می توانند مســافر خود را 
ســوار کنند و داخل دریا ببرند، حتی 
ایــن قایق ها می تواننــد کنار محور 
 ســاحلی از رامســر بــه انزلی تردد 

کنند.
ســرمایه گذاران  استقبال 
گردشگری دریایی از آزادسازی 

سواحل
ایزدی تصریح کرد: تا به امروز 
ســواحل دریا آزاد نبود امــا با آزاد 
شدن سواحل سرمایه گذاران بخش 
خصوصی از آن اســتقبال کردند؛ ما 
نیز تالش می کنیم مجوزها را ســریع 

صــادر کنیم تــا مــردم از امکانات 
دریایی بهره مند شوند و استفاده های 
 بهینــه ای از این مجموعه ها داشــته 

باشند.
وی با بیان اینکه رونق گردشگری 
دریایی می تواند یک شرایط ویژه ای 
را برای اســتان مازندران فراهم کند، 
اضافه کــرد: اســکله های تفریحی 
و دریایــی می تواننــد حداقل ۲۰۰ 
شــغل مستقیم و بیش از ۱۰۰۰ شغل 
غیرمســتقیم ایجاد کننــد، همچنین 
تورهای گردشگری می توانند رونق 
اقتصادی در عرصه های گردشگری 

را فراهم آورند.
رونق گردشــگری در گرو 

کشتی های تفریحی
میــراث  اداره کل  سرپرســت 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
دســتی مازندران در اشاره به کمبود 

و مشــکالت بیان کــرد: برای رونق 
گردشــگری به حضور کشتی های 
تفریحی نیاز داریم اما در این عرصه 
از تولیدات داخلی بهره مند نیستیم؛ از 
رود ولگا می توانیم برای واردات این 
کشتی ها اقدام کنیم برای این منظور 
باید چندین مجوز از وزارتخانه های 
متعدد بگیریم تــا بخش خصوصی 

بتواند آن را وارد کند.
وی مطــرح کــرد: یکــی از 
ســرمایه گذاران شــرایط واردات و 
خرید کشــتی تفریحی را دارد اما با 
توجه به محدودیتی که قانون فراهم 
کرده این امکان وجود ندارد؛ در حال 
پیگیری هســتیم تا ســازمان بنادر و 
کشــتیرانی، راه و شهرسازی، محیط 
زیســت و منابع طبیعــی مجوزهای 
الزم را صادر کنند تا این سرمایه گذار 
بتواند کشــتی تفریحی را وارد استان 

مازندران کند.
ایــزدی عنــوان کــرد: یکی از 
شــرکت های داخلی می تواند کشتی 
تفریحی بســازد اما برای ســاخت 
حداقل ســه تا چهار سال زمان نیاز 
دارد ولــی در صورت آماده شــدن 
مجوز، سرمایه گذاران برای واردات 
آن در کمتر از ســه ماه اعالم آمادگی 

کردند.
وی گفــت: بــا توجــه بــه 
محدودیت هــای موجود نمی توانیم 
در جزیره میانکاله ســازه ایجاد کنیم 
ولی ایــن جزیــره می تواند محلی 
برای بازدید گردشگران از گونه های 
پرندگان باشد، البته برای این منظور 
باید بین محیط زیست و گردشگری 
تعامــل برقــرار شــود تا مــردم از 
 چنیــن فضاهایی بیشــتر اســتفاده 

کنند.

میــراث  اداره کل  سرپرســت 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
مازندران تشــریح کرد: برای رونق 
گردشگری دریایی می توانیم قوانین 
مصوب شــده را مــرور و موانع را 
برطرف کنیم؛ برای نمونه حتی منابع 
طبیعــی اختیاری در واگذاری حریم 
۶۰ متــر به بخــش خصوصی ندارد 
بنابرایــن باید مــواردی از این قبیل 

اصالح شوند. 
قانون اجازه واردات کشتی های 
تفریحی در استان مازندران را نمی دهد 
و می گوید که باید از تولیدات داخلی 
اســتفاده شــود اما این امکان وجود 
ندارد بنابراین باید قانونش اصالح و 
یا مجوز آن از مجلس گرفته شــود تا 
تفریحی  سرمایه گذاران، کشتی های 
 را برای استفاده مردم وارد عرصه دریا 

کنند.

گروه اقتصادی - یک تحلیلگر 
بازار ســرمایه به بررســی وضعیت 
این بــازار پرداخت و گفت: افرادی 
که به بــورس نگاه بلند مدت دارند، 
برای خرید ســهم عجلــه ای ندارند 
زیــرا همیشــه ســهم خریــدن از 
فروشــنده هایی که افق هــای کوتاه 

مدتی دارند پرهزینه است.
حمید کوشکی با تاکید بر اینکه 
بازار ســرمایه از نبود نقدینگی رنج 
می برد، اظهار کــرد: مهم ترین دلیل 
در رونــد نزولی بازار که کم تر به آن 
توجه می شــود، بحث نقدینگی در 
بازار اســت. کاهش حجم معامالت 
در نمادهای مختلف قابل مشــاهده 

است.
وی با بیــان اینکه افرادی که به 
بازار نگاه بلندمدت دارند خریدار و 
افرادی که به بــازار نگاه میان مدت 
دارنــد، فروشــنده هســتند، گفت: 
اخبار لحظه ای روی رفتار معامالتی 
افرادی که نگاه میان مدت دارند بسیار 
تاثیرگذار است. از آنجایی که فردی 

کــه نگاه بلند مدت دارد به دنبال این 
نیست که از نوســانات کوتاه مدت 
بازار استفاده کند، سفارش های خرید 
خود را با آرامش بیشــتری در روزها 
و قیمت هــای مختلف ثبت می کند و 
نیازی هم ندارد که رنج مثبت بکشد 

و بازار را مثبت کند.
ایــن تحلیلگر بازار ســرمایه 
با تاکیــد بر اینکه بخــش زیادی از 
بازار ســرمایه بــه بازارهای جهانی 
وابســته اســت، عنوان کــرد: بازار 
جهانی در محصوالت پتروشــیمی 
به طور متوســط حــدود ۳۰ تا ۵۰ 
درصد ریزش کرده اســت. صنعت 
پاالیشــگاهی و فلزات اساســی نیز 
نســبت به بهار کاهشی بوده اند. این 
درحالی اســت که بیش از ۵۰ درصد 
بــازار تحت تاثیر همین چند صنعت 

بزرگ قرار دارد.
کوشــکی ادامــه داد: در بازار 
ســرمایه موضوع روان شناســی نیز 
مطرح اســت. اگر نمادهای بزرگ از 
نظر بازار توانایی رشد نداشته باشند، 

روی شــرکت های کوچک نیز تاثیر 
می گذارد. برای مثال در بازار مثبت، 
ناگهان یک نمــاد بزرگ تحت تاثیر 
خبری که فقــط مختص به خودش 
است، از حالت مثبت به حالت منفی 
تبدیل  می شود، اما از آنجایی که روی 
بازار تاثیر روانی می گذارد و از طرف 
دیگر نقدینگی هم وجود ندارد، بازار 
به ســرعت از فاز مثبت به فاز منفی 

تغییر جهت می دهد.
وی ادامــه داد: درحال حاضر 

P/E بــازار دو یا ســه نیســت که 
غیرعادی باشــد، بلکه حدود ۶ و ۷ 
و کامال نرمال است. وقتی بازار روی 
P/E ۶ یــا هفت معامله می شــود، 
توانایی رشد ندارد. حتی ممکن است 
یک تا دو ســال در این محدوده باقی 
بمانــد تا اینکه یک خبر خیلی بزرگ 
ماننــد جهش ارزی رخ دهد که بازار 
را جذاب کند. این نکته ای اســت که 

مورد توجه قرار نمی گیرد.
 این تحلیلگر بازار ســرمایه با 

تاکید بر اینکه بــازار برای صعود به 
اخبار بنیادی بســیار قوی نیاز دارد، 
عنوان کرد: بازار نگران ادامه رشــد 
ســودآوری است به همین دلیل باید 
بررســی شود شــرکت های بزرگ 
تحت چه شــرایطی سود ساخته اند. 
گاهی به رشد دالر اشاره می شود، اما 
باید این را در نظر گرفت که رشد دالر 
در نهایت منجر به چند درصد جهش 
در سودآوری شــرکت ها می شود؟ 
نکته بعدی این اســت که بازار هنوز 
اطمینان نــدارد و بعد از حذف دالر 
۴۲۰۰ دنبال صورت های مالی ۶ ماهه 
اســت که بررسی کند آیا سودآوری 
شــرکت ها بعــد از آزادســازی ارز 

کاهش پیدا می کند یا خیر.
کوشکی ادامه داد: افرادی که به 
بازار نگاه ۱۰ ســاله دارند، عجله ای 
برای خرید ندارند زیرا همیشه سهم 
خریدن از فروشنده هایی که از روند 
بازار خسته هستند و فروشنده هایی 
کــه افق های کوتــاه مدتــی دارند 

پرهزینه است.

اقتصادی6

عبدالمجید  اقتصادی -  گروه 
اجتهادی -مدیرعامل سازمان اموال 
تملیکی- در رابطه با اینکه در جریان 
ســفر اخیــر رئیس قــوه قضائیه به 
بوشهر، درباره خودروهای وارداتی 
که از ســال ها پیش در گمرک مانده 
و تعیین تکلیف نشــده چه مسایلی 
مطــرح و مورد توجــه قرار گرفت، 

توضیح داد.

خودروها بخشی از ارزش خود 
را از دست داده اند!

وی گفت: یکی از مســایلی که 
مورد انتقاد رئیــس قوه قضائیه قرار 
گرفت این بود که حدود پنج ســال 
از توقیف و نگهداری این خودروها 
گذشته ولی همچنان در شرایط آب و 
هوایی نامناسبی قرار دارد و بخشی از 
ارزش خود را از دست داده و تعیین 

تکلیف نشده است، از این رو دستور 
بررســی فوری وضعیت خودروها 

صادر شد.
امکان برگشت خودروهای 
دارای پرونــده قضایــی بــه 

صاحب کاال
این مقام مســئول در ســازمان 
امــوال تملیکی در مــورد وضعیت 
خودروهــای دپو شــده نیز گفت: 

بخشــی از ایــن خودروهــا دارای 
پرونده قضایی است که امیدواریم که 

به زودی به سرانجام برسد و با صدور 
رای، تعیین تکلیف شود. ممکن است 

با رای صادره، خودرو به ضبط دولت 
درآید و یا اینکه رای برائت صادر و به 

صاحب خودرو استرادد شود.
فاقــد ثبت ســفارش ها در 

دستور کار قرار دارند
معاون وزیــر اقتصاد این را هم 
گفت که بخشــی از ایــن خودروها 
فاقد ثبت ســفارش هستند که امکان 
ترخیص نداشــته اند، بــا این حال 
با دســتور اخیر رئیــس قوه قضائیه، 
احتماال بــه زودی نیز تعیین تکلیف 

شوند.
ایــن اولین بار نیســت که مقام 
مســئولی از وضعیــت خودروهای 
دپو شــده بازدید و دســتور تعیین 
تکلیف آنها را صادر کرده است ولی 
برای این حدود ۲۲۴۹ دستگاه باقی 
مانده در نهایت به نتیجه مشــخصی 
 نرســیده و همچنان در گمرک خاک 

می خورند.
از ســالها پیــش و قبــل از 
ممنوعیت واردات خودرو در ســال 
۱۳۹۷، بیش از ۱۲ هزار خودرو وارد 
و در گمــرک دپو شــده که با اعمال 
ممنوعیــت فرصــت ترخیص پیدا 
نکــرد و در نهایت بــا چند مصوبه 
و تمدیــد زمــان، از دی ماه ۱۳۹۷ تا 

شــهریور ۱۳۹۹ تعداد زیادی از آن 
ترخیص شــد ولی حــدود ۲۲۴۹ 
دســتگاه به دالیل مختلف، ترخیص 
 نشــده و مدت هاســت در گمرک 

مانده است.
بخشــی از خودروهــا دارای 
پرونده قضایی است که طبق مصوبه 
قبلی هیات دولت برای تعیین تکلیف 
این خودروها، برای آنهایی که دارای 
پرونده قضایی هســتند، قید زمانی 
مطرح نیســت و هر زمــان که رای 
مرجــع قضایی صادر شــود امکان 
برگشــت به صاحب کاال را خواهند 

داشت.
حــدود ۱۰۰۰ دســتگاه فاقد 
ثبت ســفارش هســتند که حتی اگر 
مهلتــی بــرای تعیین تکلیــف آنها 
مشخص شــود ولی ســامانه ثبت 
سفارش را وزارت صمت باز نکند، 

امکان ترخیص ندارند.
ایــن  از  بخشــی  همچنیــن 
خودروهــا، آمریکایی و یا ســاخت 
آمریــکا اســت که امــکان ورود به 
کشــور را نداشــته و باید مرجوع یا 

امحاء شود.

مرجع قضایی دستور فوری تعیین  تکلیف را صادر کرد؛

ضبط دولت یا ترخیص 
خودروهای دپو شده؛ لوکس ها 

از ارزش افتادند!
طبق اعالم مدیرعامل سازمان اموال تملیکی، طی بازدید اخیر رئیس قوه قضائیه از بندر بوشهر، دستور تعیین  تکلیف 

فوری خودروهای دپو شده صادر شده است و احتماال به زودی وضعیت آنها مشخص خواهد شد؛ این خودروها بنا به 
شرایطی که دارند ممکن است به ضبط دولت درآمده و یا ترخیص و به صاحبان کاال تحویل داده شود.

 
گروه اقتصادی - ورود بدون 
ثبت سفارش کاال به گمرک و بنادر، 
در چرخــه تجاری ایــران که بارها 
مســئوالن مربوطه به روال معیوب 
آن اذعان داشــته اند، از اهم عوامل 
رسوب میلیون ها تن کاال است؛ این 
که دســتورالعملی دیگر در راستای 
اصالح فرایند تجاری و این معضل 
ثبت سفارش در حال تدوین و ابالغ 
است، به تنهایی نمی تواند ضمانتی 
برای اصالح این روال باشد، چراکه 
ممنوعیــت ورود کاالی فاقد ثبت 
ســفارش به بنادر، به همراه بسیاری 
از دســتورالعمل ها برای ممانعت از 
رسوب کاال، سالهاست که مصوب 
و الزم االجــرا بــوده ولی در عمل 

چنین نشده است.
ســاالنه حجم باالیــی از کاال 
وارد گمرک و بنادر شــده و بخشی 
از آن بعد از طی تشریفات گمرکی، 
ترخیــص و وارد ایران می شــود. 
تجــارت خارجی ایران در ســال 
گذشته ۱۶۳.۹ میلیون تن به ارزش 
۱۰۱.۶ میلیــارد دالر بوده که از این 
میزان ۴۱.۱ میلیون تن به ارزش ۵۳ 
میلیارد دالر واردات اســت. در کنار 

کاالهــای ترخیص شــده، همواره 
میلیون ها تن از اقالم، پشت درهای 
خــروج قــرار دارند که بــه دالیل 
مختلف یا امکان ترخیص ندارند و 
یا اینکه صاحب کاال نســبت به طی 
تشــریفات گمرکی اقدام نکرده و 
درنهایت به مرحله اظهار به گمرک 
هم نرســیده و به رســوب منتهی 
می شــود.آنچه در حــوزه تجارت 
در این سال ها گذشــته، نشان داده 
که عوامل مختلفی در رســوب کاال 
دخیــل بوده اند کــه در کنار جریان 
تامیــن ارز و طوالنی بــودن فرایند 
صدور مجوزها و البته عدم هماهنگی 
دســتگاه های مربوطه، بخشــی به 
شرایط قبل از اظهار کاال برمی گردد 
که مربوط به ثبت سفارش به عنوان 
مجــوز اولیه ورود کاال به کشــور 
اســت و تا زمانی که صادر نشــده 
باشــد، صاحب کاال امکان اظهار به 
 گمــرک و ادامه مراحل ترخیص را 

ندارد.
دولت به دنبال آن است که 
کاال بدون ثبت ســفارش وارد 

نشود
اخیرا وزیــر اقتصاد از تدوین 

دستورالعملی جهت اصالح فرایند 
تجــاری و ورود کاال خبــر داده که 
بر اســاس آن از ایجاد رســوب در 
گمرک و بنادر ممانعت خواهد شد. 
طبق گفتــه خاندوزی، بخش عمده 
کاالهای رســوبی، کاالهایی است 
کــه هنوز به مرحله اظهار نرســیده 
و فرایند ترخیص آنها آغاز نشــده 
اســت؛ دولت به دنبال آن است تا با 
الزام ثبت سفارش برای ورود کاال به 
گمرک و بنادر، اصالح اساســی در 

تجارت انجام دهد.
اکنون هم ورود کاالی فاقد 
ثبت سفارش ممنوع است اما...
ایــن در حالی اســت که ثبت 
ســفارش بــرای ورود کاال قبل از 
آنکه به گمرک و بنادر وارد شــود، 
سال هاســت که از الزامات قانونی 
حــوزه تجارت بــوده ولی اجرایی 
نشــده اســت؛ به طوری کــه طبق 
قانون مقررات صادرات و واردات 
"واردکنندگان کاالهای مختلف اعم 
از دولتی و غیــر دولتی جهت اخذ 
مجوز ورود کاال و ثبت سفارش باید 

منحصرا به وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مراجعه کنند. "

همچنین در ســال ۱۳۹۷ بود 
که طبق مصوبه هیات وزیران اعالم 
شد: "واردات کلیه کاالها به صورت 
تجاری به کشــور اعم از مناطق آزاد 
تجــاری - صنعتی و ویژه اقتصادی 
و ســایر مبادی ورودی بدون ثبت 

سفارش ممنوع است. "
بــه دنبال آن در ســال ۱۳۹۸، 
علــی الریجانــی -رئیــس وقت 
مجلــس شــورای اســالمی- طی 

مکاتبه ای با حسن روحانی- رئیس 
دولت دوازدهــم- بر موضوع الزام 
ثبت ســفارش تاکیــد و اعالم کرد 
که "مطابق ماده )۸( قانون مقررات 
صــادرات و واردات، واردکنندگان 
کاالهای مختلــف اعلم از دولتی و 
غیردولتــی جهت اخذ مجوز ورود 
و ثبت ســفارش بایــد منحصرا به 

وزارت صمت مراجعه کنند. 
بــر این اســاس بایــد قبل از 
واردات کاال، ثبت ســفارش انجام 
شــود و بدون ثبت ســفارش قبلی، 

نمی توان نســبت بــه واردات کاال 
اقدام کــرد. "وی اقدامی خارج از 
ایــن روال را مغایرت قانونی اعالم 

کرده بود.
همچنین می توان اشاره کرد به 
بخشنامه اردیبهشت ماه امسال بانک 
مرکزی که به اســتناد مصوبه ستاد 
مقابله با تحریم شورای عالی امنیت 
ملی اعالم کرد "واردات کلیه کاالها 
به صورت تجاری به کشور، اعم از 
مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه 
اقتصادی و ســایر مبــادی ورودی 
بدون ثبت سفارش و تعیین منشأ ارز 

بانک مرکزی ممنوع است".
در  ممنوعه هــا  اذحــام 

رسوب میلیونی!
با این حال آنچه در عمل اتفاق 
افتاده این اســت که در بســیاری از 
مــوارد، صاحبان کاال بدون توجه به 
اهمیت ثبت سفارش قبل از ورود به 
کشــور، کاال را خریداری کرده، به 
گمرک و بنادر آورده و پس از آن به 
دنبال دریافت مجوز ثبت ســفارش 
و مابقی مجوزهــای الزم می روند 

و دســتگاه های مربوطــه و تحویل 
گیرنده کاال نیــز چنین الزامی برای 
واردکننــده ایجاد نکرده اند. تنها در 
مرزهای زمینی اســت که از ســال 
۱۳۹۷ الزام دریافت ثبت ســفارش 
برای ورود مورد تاکید بوده اســت 
کــه این مهم نیز از مدتی پیش تحت 

الشعاع قرار گرفت.
ایــن نابســامانی در جریــان 
واردات که از قبــل نیز مورد انتقاد 
مســئوالن حوزه تجــارت و البته 
قضایی قرار داشــته، هیچ گاه حل و 
فصل نشده است و همچنان جریان 
ورود بــدون ثبت ســفارش کاال به 
اماکن گمرکــی و بنادر ادامه دارد و 
خود به یکی از دالیل انباشــت کاال 
تبدیل شــده اســت  و گزارش های 
متفاوتــی از آن نیز وجــود دارد؛ از 
خودروهای دپو شده در گمرک که 
سال هاست حداقل ۱۰۰۰ دستگاه به 
دلیل نداشــتن ثبت سفارش و بسته 
بودن ســامانه در زمــان ممنوعیت 
واردات خودرو نتوانســته ترخیص 
شود و یا ماجرای اخیر ۳۰ کانتینری 
که ۱۳ ســال در بندر بوشهر مانده و 
به گمرک اظهار هم نشــده و حتی 

کاالهــای آن تخلیه و خارج شــده 
اســت، در حالی که ثبت سفارشی 
هم برای آن نمی تواند وجود داشته 
باشــد. همچنین حجــم باالیی از 
کاالهای بدون ثبت سفارشــی که با 
ممنوعیت گروه کاالیی مواجه شده 
و دیگر امکان ترخیص پیدا نکرد و 

فاسد شد.
اینکه دولت بار دیگر مصوبه و 
دستورالعملی جدید برای ممنوعیت 
واردات کاالی فاقد ثبت ســفارش 
به گمرک داشــته باشــد، به تنهایی 
نمی توانــد پایان دهنــده ایرادهای 
موجــود در تجــارت خارجــی و 
معضل رســوب باشد چراکه چنین 
ممنوعیتی در حال حاضر نیز وجود 
دارد و جهــت ممانعت از رســوب 
هم به وفور ، دســتوراالعمل صادر 
و در دســتور کار قرار گفته اســت؛ 
ولی یکی از مســایل مــورد توجه 
این اســت کــه بایــد از ضمانت 
اجرایــی کافی برخوردار باشــد و 
سازمان ها و دســتگاه های مربوطه، 
هماهنگــی و همراهــی الزم برای 
 اصــالح چرخه تجاری را داشــته  

باشند.

ازدحام ممنوعه ها در رسوب میلیونی!

بخشی از خودروها دارای پرونده قضایی است که طبق مصوبه قبلی هیات دولت برای تعیین 
تکلیف این خودروها، برای آنهایی که دارای پرونده قضایی هستند، قید زمانی مطرح نیست 
و هر زمان که رای مرجع قضایی صادر شود امکان برگشت به صاحب کاال را خواهند داشت.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران:

اسکله های تفریحی ۱۲۰۰ شغل ایجاد می کنند

ارسال ۸۸ هزار پرونده تخلف صنفی به تعزیرات ؛

فروشنده ها می فروشند اما خریداران صبر می کنند!
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