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مهران  ابراهيميان

نظام توزيع بيمار و دولت بي خيال !
آيااقتصادايرانتوسطسلطانهاومافياهايزيادهخواهادارهميشود؟

درحاليكهب�ازارارزوس�كهآرامگرفته،اما
قيمتموادمصرفيمردموكاالهاييكهتوليد
داخلهستندبهنوبتياتركيبيبهدليلضعف
درسيستمتوزيعكش�ورروزانهروبهافزايش
است.س�ازمانهاينظارتي)سازمانحمايت
وتعزي�رات(هيچنظارت�يبرب�ازارندارندو
تنه�ادرمواقعيك�هاعتراض�اتمردميباال
ميگيرد،بادوربينرس�انهمليب�هچندبازار
عمدهفروش�يس�رزدهوچندواحدمتخلف
راپلم�بميكنند،امابهراس�تيچ�رادولت
هيچهمتيب�رايكوتاهكردندس�تدالالن
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توزيعدربس�تبهتعبيرخبرگزاريتس�نيم
دراختي�ارس�لطانهاق�رارگرفت�هاس�ت؟

اين روزها افزايش قيمت انواع كاالها، اعم از مواد 
مصرف��ي و محصوالت كش��اورزي نق��ل محافل 
عمومي شده است. مردم از افزايش قيمت گوشت 
و مرغ،پياز و سيب زميني، ميوه و تمام كاالهايي 
كه توليد داخل هستند، گله مندند. اتحاديه هاي 
توليدي و توزيعي كه مسئول توليد و توزيع كاالها 
هستند، از فعاليت دالالن خبر مي دهند و سازمان 
حمايت از توليد كنن��دگان و مصرف كنندگان و 
تعزيرات كه مسئوليت حمايت از توليد كنندگان و 

مصرف كنندگان را دارند، بازار را رها كرده اند. 
برخي شايعات حاكي از آن  است كه عدم سركشي و 
نظارت بر قيمت كاالها عمدي است و دولت تالش 

مي كند با آش��فته جلوه دادن بازارها و قيمت ها، 
نمايندگان مجلس را متقاع��د كنند تا با تفكيك 
وزارت صنعت و بازرگاني موافقت  و بار ديگر وزارت 
بازرگاني را احيا كنند،اما واقعيت بازار و نابساماني 

نظام توزيع حكايت ديگري دارد. 
نظام توزيع كاال و خدمات از جمله بخش هاي مهم 
در اقتصاد كشورهاس��ت كه از يك طرف كاالها و 
خدمات را در اختي��ار مصرف كنندگان و از طرف 
ديگر اطالعات و نقدينگي را به بخش هاي توليدي 
)داخل يا خارج از كشور( ارائه مي دهد. به طوري كه 
بخش توزيع كاال و خدم��ات را مي توان به عنوان 
موتور رش��د بخش هاي توليدي اقتص��اد در نظر 
گرفت. اما نظام توزيع كاالو خدمات در كشورهاي 
كمتر توسعه يافته و به خصوص در ايران به شكلي 
است كه نه تنها توزيع كاالها و خدمات با كمترين 
هزينه و زمان صورت نمي گي��رد، بلكه اين نظام 
تمايل زيادي براي اس��تفاده از ابزار و روش هاي 
نوين توزيع كاال و خدم��ات ندارد،بنابراين انگيزه 

توليد را هم كاهش مي دهد 
 در اين شرايط، با توجه به عملكرد نظام توزيع كاال، 
بخش توليد در مقايسه با ساير كشورها با توجه به 
ناكارآمدي بخش توزيع كاال با مشكالت متعددي 
در فروش توليدات خود روبه رو مي باشند؛چراكه 
مش��كالت بخش توزيع بر توليد اي��ن كاالها به 
خصوص در بخش كش��اورزي اثر گذاشته و اين 
تأثير موجب كاهش رشد اين بخش ها، همچنين 

رسوب قس��مت زيادي از قيمت حاصل از فروش 
محصوالت )كاالها( در بخش توزيع مي گردد. 

 به طوركلي س��اختار و عملكرد نظام توزيع كاالو 
خدمات در ايران، با توجه به مشكالت و ناكارايي 
آن، منجر به افزايش هزينه و زمان حمل و نقل، 
نگهداري و ذخيره سازي، فرآوري و توزيع كاالها 
و در نهايت افت كيفيت كاالهاي عرضه شده )هم 
توليد داخل و هم وارداتي( و در كل كاهش رفاه 

مصرف كنندگان  شده است. 
برخي از دولتمردان معتقدند كه با احياي مجدد 
وزارت بازرگاني سيس��تم توزيع س��رو س��امان 
مي گيرد و دس��ت دالالن نيز كوتاه مي ش��ود، اما 
تجربه سال هاي گذشته نشان مي دهد كه وقتي 
وزارت بازرگاني به صورت مس��تقل فعال بود نيز 
دالالن و واسطه ها بيش از زمان فعلي فعال بودند 
و اين وزارتخانه بيشتر حافظ منافع بازرگانان بود 
تا توليد كنندگان داخلي، ب��ه طوري كه در اغلب 
مواقع، م��وازي كاري وزارتخانه ه��اي بازرگاني، 
صنعت و كش��اورزي موجب دپ��و كاال در انبار ها 
يا صدور مجوز بي حس��اب و كتاب واردات كاالها 
مي ش��د. حال كه اين موازي كاري ها كاهش پيدا 
كرده است، اما متأسفانه ، شاهد حضور سلطان هايي 
هس��تيم كه با بهره گيري از رابطه ها و امضاهاي 
طاليي در سايه كم كاري سيستم دولتي به راحتي 
در تمامي بازار ها وارد شده و قيمت ها را به دست 
گرفته اند. اخيراً مشكلي كه در تنظيم بازار پيازو 

گوش��ت به وجود آمد و برخي ص��ادرات را دليل 
افزايش قيمت ها اعالم كردند نيز شاهد اين موضوع 
است كه نه صادرات، نه بروز س��يل و سرد شدن 
هوا، هيچكدام دليل منطق��ي براي گراني قيمت 
اين كاالهاي پر مصرف نيست، بلكه بازار اين كاال 
ماه هاست كه به عده اي خاص سپرده شده و دولت 

و سازمان هاي نظارتي بازار را رها كرده اند. 
پيازداخليبيثباتوموزخارجيباثبات!
 به گفته رئي��س نظام صنفي كش��اورزي قيمت 
پي��ازي كه اكنون ح��دود ۱۵ هزار تومان اس��ت 
از كش��اورزان ه��زار و ۵۰۰ توم��ان خري��داري 
شده اس��ت. اين واس��طه ها با احتكار و نگهداري 
اي��ن كاال در س��رد خانه ها موج��ب از بين رفتن 
پياز ها شده اند؛ چراكه پيازهاي توزيع شده در بازار 

نامرغوب بوده و برخي جوانه زده اند. 
به گفته كارشناس��ان، قيمت ان��واع محصوالت 
كش��اورزي از تولي��د ت��ا زمان��ي كه به دس��ت 
مصرف كنن��ده برس��د، حداقل پنج براب��ر گران 
مي شود، اما هرگز چنين نوس��انات قيمتي براي 
ميوه هاي وارداتي مانند موز اتف��اق نمي افتد. به 
اس��تثناي زمان محدودي كه قيم��ت دالر گران 
شد اين كاال در سراسر كشور قيمت واحد داشته 
و هيچ داللي اجازه گران و ي��ا ارزان كردن موز را 
ندارد؛چراكه وارد كننده خاص اين ميوه خودش 
مستقيماً بر توزيع آن در سراس��ر كشور نظارت 

داشته و قيمت ها را رصد مي كند. 
اختالفسيگاردكهوسوپر

اين نظام توزيع بيمار براي ساير كاالها نيز وجود 
دارد. به عنوان مثال توزيع انواع سيگار كه در داخل 
كشور توليد و يا بسته بندي مي شوند نيز به دليل 
عدم نظارت سازمان حمايت و تعزيرات با مشكالت 
فراواني مواجه است كه روي ديگر اين سكه زد و 
بند شبكه مافيايي براي كسب درآمد بيشتر است. 
اين كاالي مضر توس��ط دالالن چندين دس��ت 
خريد و فروش مي شود تا به دس��ت دكه داران و 
خرده فروشان برس��د و قيمت ها در ماه هاي اخير 

بيش از سه برابر گران شده است. 
 اما اين تمام ماجرا نيس��ت،  زيرا يك س��يگار با 
برند مشخص كه در فروشگاه ها به قيمت ۵هزار 
و ۵۰۰ توم��ان به فروش مي رس��د در خ��ارج از 
ش��بكه نمايندگي 7هزار تومان قيمت مي خورد 
يعني به فاصله چند قدم دو فروش��نده دو قيمت 
ارائ��ه مي دهند.  فروش��نده اين برن��د مي گويد: 
نمايندگي هاي رسمي اين برند مجبور به رعايت 
قيمت هستند، اما نمي دانم چرا و چگونه همين 
س��يگار در دكه فروش��ي چند قدم آن طرف تر با 

قيمت باالتر وجود دارد. 
وي مي گويد: نماين��ده براي اينكه ف��روش آزاد 
نباش��د معموالً س��يگارها را به ش��كل پاكتي و 
باكس )بسته هاي ده تايي( به نمايندگان فروش 
مي دهد، ولي همين سيگار را در دكه فروشي شما 

مي توانيد به شكل باكس بخريد.

رامينصفري|   مهر

كدام عرضه و تقاضا تحريك شود؟ 
برخي رسانه هاي معاند و مخالف در اين مدت سعي كردند تا مخالفت 
مشروط رهبري براي استفاده از منابع ارزي صندوق توسعه ملي را به 
نوعي حركت بر خالف جهت خواست مردم جلوه بدهند. صرف نظر از 
ريشه خصومت اين نوع نوشتارها كه هر تصميمي را در كشور دستمايه 
انتقاد مي كنند، يك نكته كليدي و حياتي در پس اين تصميم وجود دارد 

و آن وجود نقدينگي بسيار باال در كشور است. 
البته اگر كسي وجدان داشته باشد و منطقي غير از عداوت را دنبال و 
به خوبي درباره شرط هاي برداشت از حساب صندوق ملي مداقه كند ، 
به خوبي مي تواند متوجه شود كه دغدغه مهم همه مسئوالن چيست و 
متوجه ضرورت رسيدگي سريع به مسائل و التيام آالم و دردهاي مردم 
س��يل زده را درك مي كند، اما حقيقت اين اس��ت كه اگر قرار باشد در 
اين اقتصاد با هر بهانه اي پول پر قدرت تزريق شود و نتيجه آن خروج 
چند ميليارد دالر ساالنه به خارج از كشور باش��د ) به استناد آمارهاي 
بانك مركزي( نتيجه اش بهتر از تخصيص منابع ارزهاي 42۰۰ توماني 
نخواهد ب��ود كه به گفته و اعتراف همه مس��ئوالن دولت��ي يارانه هاي 

تخصيص يافته به مردم نيازمند نرسيد ! 
زيرا مهم ترين و اصلي ترين مشكل امروز اقتصاد كشور، بي تحركي در 
بخش توليد و وجود نقدينگي اي است كه متأسفانه يا سر از حساب هاي 
خارجي آقازاده ها و سايرين در خارج از كشور در مي آورد يا عاملي براي 
بر هم زدن بازار هاي داخلي مي شود. بنابراين در تزريق پول پر قدرت بايد 
بسيار محتاط بود كه چه بخشي از تقاضا در جامعه تحريك خواهد شد و 
آيا اساساً تزريق بي محابا به عنوان ساده ترين راه حل از سوي دولتمردان 

خود عاملي براي افزايش تورم نمي شود ؟ 
 واقعيت تلخ بودجه به ما نشان مي دهد كه رشد سال هاي اخير اعداد چه 
باليي سر توليد آورده و چگونه قدرت خريد مردم را به نفع دهك هاي 
باالي درآمدي، كاهش داده اس��ت. البته منظور نگارنده دوگانه سازي 
تزريق پول به سيل و ايجاد تورم نيس��ت ،زيرا اساساً اين عاملي فورس 
ماژور است، بلكه ايراد وارده به تصميمات دولتي است كه در سال هاي 
اخير راحت ترين تصميمات را انتخاب كرده و تبعاتش را مردم ديده اند 

وگرنه حق مردم سيل زده رسيدگي سريع به مشكالتشان است. 
ايراد وارده و اصلي آنجايي است كه از يك سو پول پاشي راه حل منطقي 
نيست و از سوي ديگر معموالً در دولت نمي دانند كدام بخش ها از عرضه 
) توليد و خدمات( و تقاضا بايد مورد حمايت قرار گيرد.  مثال تأسف بار و 
بارز اين موضوع حمايت از خودرو سازاني است كه اكنون گفته مي شود 
بيش از 3۰۰ هزار خودرو در تعهدات خود دارند، در حالي كه بدهي دهها 
هزار ميليارد توماني نيز دارند. خودروسازاني كه در بسته هاي خروج از 
ركود تورمي در قالب تحريك تقاضا در اين دولت مورد توجه ويژه قرار 
گرفتند. به عبارت بهتر دولت بايد بداند كه نه ادامه س��ركوب تقاضا به 
خصوص دهك هاي پايين عاقبت خوش��ي ب��راي او و اقتصاد ايران به 
ارمغان مي آورد كه عده اي امروز دولت را از ان مي ترسانند و نه بي توجهي 

به بخش هاي واقعي توليد به خصوص بنگاه هاي خرد و متوسط. 
دولت هوش��يار باش��د كه در تله تحليل هاي ساده سازي شده توسط 
فرمول هاي رياضي قرار نگيرد و از ياد نبرد كه ساده سازي مسائل اقتصاد 

با مدل هاي رياضي صرفاً براي فهم اوليه است نه تصميمات اشتباه. 

 شفافيت و رقابت
2 شرط تحقق رونق توليد

عباسهش�ي،عضوهيئتعلميدانشگاهش�هيدبهشتي
بابياناينك�ه»رونقتولي�د«يكچرخهوفرآينداس�تو
زمان�ياينچرخهدرس�تعم�لميكندك�هدرآنرقابت
س�الموش�فافيتحاكمباش�د،گفت:هرچهش�فافيترا
درفعاليته�اياقتص�اديبيش�تركنيمراهراب�رايرونق
توليدبازوبرايدالالنواس�طههامس�دودميكنيمكهدر
حوزهمب�ادالتكااله�اومواداوليهكش�وربايدب�همنظور
جلوگي�ريازران�توفس�ادوايج�ادش�فافيتورقابت،
زنجي�رهتولي�دمحص�والتدرب�ورسكاالعرضهش�وند.
هشي در گفت وگو با خبرنگار ايلنا به الزمه هاي تحقق شعار امسال اشاره 
كرد و گفت: قواي مجريه و مقننه بايد مقررات و قوانين مزاحم بر س��ر 
راه توليد را حذف كنند و با فراهم كردن زمينه شفافيت حداكثري در 
فعاليت هاي اقتصادي، روزنه هاي دور زدن قانون را مسدود كنند؛ به هر 
ميزان كه محيط اقتصاد شفاف تر شود، اعتماد عمومي به اقتصاد كشور 
نيز بيشتر مي شود و واسطه ها فرصت جوالن در بازارهاي غيررسمي و 

غير شفاف را پيدا نمي كنند. 
اين عضو جامعه حسابرس��ان رس��مي ايران در خصوص ظرفيت هاي 
بورس كاال در تحق��ق رونق توليد عنوان ك��رد: در بيش از يك دهه اي 
كه از فعاليت بورس كاال مي گذرد، اين نهاد توانسته در جهت شفافيت 
گام هاي مؤثري بردارد، ولي به دليل فس��اد نهادينه اي كه در اليه هاي 
مختلف اقتص��اد وج��ود دارد و از طرفي عموماً بخش��ي از محصوالت 
در زنجيره توليد در بورس كاال معامله نمي ش��ود، ش��فافيت كامل در 
بازار كااليي كش��ور هنوز محقق نشده و به منظور ش��فافيت در تمام 
بخش ها، ورود حداكثري محصوالت در تاالر شيشه اي بورس الزم به 

نظر مي رسد. 
........................................................................................................................

مبارزه ما با امريكا يعني رشد نقدينگي 
ايران نبايد از امريكا باالتر باشد

يكپژوهش�گرريس�كگف�ت:مب�ارزهباامري�كاام�روزيعني
رش�دنقدينگياي�رانازرش�دنقدينگ�يامريكاباالترنباش�د.
به گزارش »تسنيم«، محمد حسين اديب معتقد است دكور خاورميانه 
در حال تعويض است و در عمل خاورميانه صحنه رقابت چهار جناح 
شده اس��ت: جناح تركيه – قطر، جناح عربس��تان - ام��ارات، جناح 
ايران - عراق - س��وريه - حزب اهلل و جناح تل آويو - واش��نگتن. وي 
ضمن بررسي آينده اقتصاد امريكا، بر اين باور است كه امريكا با توجه 
به شرايط خاص اقتصادي خود كه گرفتار در يك پارادوكس است به 

زودي از خاورميانه خارج خواهد شد. 
وي با بيان اينكه مش��كل توليد و صادرات امريكا بدون كاهش ارزش 
دالر حل نمي شود، گفت: بيش از ظرفيت اقتصاد امريكا، پول به اقتصاد 
امريكا تزريق مي شود و اين به حباب در بورس انجاميده است. وي در 
پاسخ به اين سؤال كه ما در چنين شرايطي چه بايد بكنيم، گفت: در 
استراتژي مبارزه ما با امريكا، رشد نقدينگي ما نبايد از رشد نقدينگي 

امريكا بيشتر باشد. 
رشد نقدينگي ما نسبت به سال 2۰۱۰، 39۰ درصد بود در حالي كه 
امريكا 6۰ درصد بود، اين اختالف به گران شدن دالر در ايران انجاميد. 
مبارزه با امريكا يعني اينكه اگر رشد نقدينگي امريكا 6۰ درصد است 

رشد نقدينگي ايران نبايد 6۱ درصد باشد.

 نامه وزير نيرو به رئيس جمهور 
در خصوص هواشناسي

وزيرنيرو،اخيراًباارس�النام�هايبهرئيسجمهوريخواس�تار
ارتقايجاي�گاهس�ازمانهواشناس�يوتقويتاينس�ازمانبه
منظ�ورارائ�هپيشبينيه�ايدرس�تترودقيقت�رش�د.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، جلسه 29 بهمن ماه 
سال 97 شوراي عالي آب در خصوص پيش بيني وضعيت سيالبي بهار 

جلسه مهمي بود. 
در اين گ��زارش، هيچ اش��اره اي به احتمال وق��وع بارش هاي كم 
سابقه فروردين و ارديبهش��ت به خصوص در غرب و جنوب غرب 
كشور نش��ده و مي توان گفت يكي از داليل اصلي تأخير در انجام 
هرگونه اقدام پيشگيرانه، پيش بيني نادرست سازمان هواشناسي 

بوده است.
 رضا اردكانيان، وزير نيرو، اخيراً با ارس��ال نامه اي به رئيس جمهوري 
خواستار ارتقاي جايگاه سازمان هواشناس��ي و تقويت اين سازمان به 

منظور ارائه پيش بيني هاي درست تر و دقيق تر شد.

بازدهي بيش از ۱۰ درصدي بازار سرمايه 
در نخستين ماه سال

كارش�ن�اسب�ازارس�رمايهگف�ت:ب�ازارب��ورساوراق
به��اداردرنخس�تينم��اهس�البازده��يبي�شاز۱۰
درص��ديرادرك�ارنام�هكاريخ�ودثب�تك��ردك�هاي�ن
ع�ام��ل،امي�دواريه��ارادرب�ازاراف�زاي�شدادهاس�ت.
به گزارش خبرگزاري ميزان، شاخص بورس اوراق بهادار طي روز هاي 
اخير ركورد هاي تازه اي را براي س��هامداران به ارمغان آورده كه اين 
عامل سبب افزايش جذابيت براي س��رمايه گذاران براي ورود به اين 

بازار شده است. 
 بازار بورس تنها در هفته گذش��ته شاهد رش��د ۵ هزار و 94۰ واحدي 
نس��بت به هفته ماقبل خود بود كه اين جهش سبب رسيدن شاخص 

كل به پله ۱99 هزار و 9۱۸ واحدي شد. 
 همايون دارابي در خصوص روند حركت شاخص بورس در بازار بورس 
اوراق بهادار گفت: بازار بورس طي روز هاي اخير و به ويژه هفته گذشته 
توانسته ركورد هاي ساالنه خود را بش��كند و توانست حدنصاب هاي 

جديدي را در تاريخ بورس از آن خود كند. 
 وي افزود: فاكتور هاي مثبتي در بازار وجود داشت كه باعث شد شاهد 
رشد چشمگير شاخص باشيم، البته در انتهاي هفته گذشته نيز يك 
اصالح قيمتي پس از رس��يدن به س��قف هاي باال، طي دو روز پاياني 
هفته را تجربه كرديم. كارش��ناس بازار س��رمايه عنوان كرد: در حال 
حاضر بورس در نخستين ماه سال بازدهي بيش از ۱۰ درصدي را در 
كارنامه كاري خود ثبت كرد، به همين خاط��ر اميدواري ها را در بازار 

افزايش داده است.

رئيسكلگمركبااش�ارهبهپيش�نهادهاي
وزارتاقتصادبرايكاهشرس�وب۸۵هزار
كانتينركاالدرگمركاتگفت:رئيسجمهور
روياينپيش�نهادهادس�توررس�يدگيو

تسهيلاموررادادهاند.
مهدي ميراشرفي، رئيس كل گمرك ايران از صدور 
دس��تور رئيس جمهور در مورد پيش��نهادات ارائه 
شده از س��وي وزارت امور اقتصادي و دارايي براي 
كاهش رس��وب كاال در گمركات خبر داد و اظهار 
داشت: پيشنهادات ارائه شده در باره رسوب كاال در 
بنادر و گمركات كشور به استحضار رئيس جمهور 
رسيده و حسب نظر و دستور، »صدور مجوز ثبت 
سفارش از س��وي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
براي كاالهاي رسيده به كشور«، همچنين »افزايش 
مهلت مندرج در مجوزهاي ثبت سفارش براي كليه 
كاالها و عدم نياز به تمديد مجوز ثبت سفارش، در 
صورت رس��يدن كاال به كش��ور در مهلت مقرر در 
ثبت سفارش يا سررس��يد اعتبار اسنادي و حواله 
بانكي«، جهت اقدام به وزير صنعت، معدن و تجارت 
ارجاع شده است. معاون وزير اقتصاد افزود: بديهي 
اس��ت اين امر به آن مفهوم نيست، تمامي اقالمي 
كه در بنادر و گمركات انباش��ت شده و فاقد مجوز 
ثبت س��فارش هس��تند، جزو گروه چهار كااليي 
مي باش��ند، بلكه اكثر كاالهايي كه س��رمايه اي و 
واسطه اي خط توليد نيز در ميان اين كاالها وجود 
دارد كه فاقد ثبت س��فارش هس��تند و با توجه به 
نامگذاري امسال به نام »رونق توليد« از سوي مقام 
معظم رهبري، اميد است نسبت به تعيين تكليف 
اين كاالها به قيد فوريت اقدام تا واحدهاي توليدي 
مشكلي از جهت اقالم مورد مصرف در خطوط توليد 

و كاالهاي سرمايه اي و واسطه اي نداشته باشند. 
ميراشرفي از ارجاع دو پيش��نهاد و راهكار وزارت 
اقتصاد توس��ط رئيس جمهور به دولت خبر داده و 
افزود: راهكارهاي »نگهداري قسمتي از كاالهاي 
اظهارش��ده به گم��رك در ص��ورت بدهي قطعي 
قبلي صاحب كاال به ميزان بدهي و اجازه ترخيص 
مابقي كاالي اظهاري «، همچنين »اجازه ترخيص 
خودروهاي داراي ثبت سفارش غير بانكي و قبض 
انبار ۱397/۱۰/۱6 و قبل از آن« نيز به استحضار 
رياست جمهوري رسيده و اين دو مورد نيز حسب 
نظر ايش��ان براي ط��رح در دولت به مع��اون اول 

رئيس جمهور ارجاع شده است. 
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي انقضاي مهلت 
مندرج در مجوز ثبت سفارش و عدم امكان اظهار 
كاال را از داليل ديگر رسوب برخي كاالها شمرد و 
تأكيد كرد: گمركات كش��ور موظف شدند نسبت 
به بررسي تاريخ انقضاي مجوزهاي ثبت سفارش 
در هنگام اظهار كاال به گمرك، انجام تش��ريفات 
گمركي و حت��ي ترخيص كاال از گم��رك اقدام و 
در صورتي كه مهلت مقرر در مجوز ثبت سفارش، 
منقضي شده باش��د، صاحبان كاال را جهت انجام 
تشريفات تمديد مجوز مذكور به سازمان صنعت، 
معدن و تجارت رهنم��ون ش��وند. وي ادامه داد: 
گرچه، وزارت صنعت، مع��دن و تجارت متعاقب 
پيگيري هاي صورت پذيرفته از سوي گمرك ايران 
اعالم كرد ترخيص كاالهاي اساسي مشمول گروه 
يك كااليي بدون الزام به تمديد ثبت س��فارش و 
انجام اصالحات و تغييرات امكان پذير است، با اين 
وجود اين اقدام براي ساير گروه هاي كااليي مورد 
موافقت قرار نگرفته و اين مورد نيز باعث مي شود، 
صاحبان كاال قبل از اظهار كاال به گمرك مجبور 
باشند، جهت انجام تش��ريفات تمديد مجوز ثبت 

سفارش به وزارت صمت مراجعه داشته باشند. 
مشكالتداروييها

رئيس كل گمرك وجود مش��كالت اسنادي را 

براي ترخيص اقالم دارو ي��ي مختلف كه داراي 
موعد مصرف هم هستند، از ديگر عوامل رسوب 
اين كاالهاي حس��اس عنوان كرد  و گفت: كليه 
محصوالت دارويي موع��ددار، در صورتي قابل 
ترخيص از گمرك براي مصرف كشور خواهد بود 
كه حداقل 6۵درصد از مدت قابل مصرف بودن 
آن حين ترخيص از گمرك باقي مانده باشد. در 
حال حاضر محص��والت داروئي متعددي وجود 
دارند كه به دليل مش��كالت بانكي يا اسنادي، 
امكان اظهار كاال به گمركات كش��ور را ندارند و 
اين موضوع باعث رسوب اين قلم كاال در برخي 

گمركات كشور شده است. 
ميراشرفي در پاسخ به س��ؤالي در باره دليل عدم 
ترخيص خودروها از گمركات كشور به رغم صدور 
مصوبه هاي مرتبط گفت: ضوابط ورود و ترخيص 
و دس��تورالعمل اجراي��ي مصوبه ه��اي مذكور، از 
سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اجرا  به 

دستگاه هاي اجرايي ذيربط ابالغ شد. 
رئيس كل گمرك ايران بدهي برخي صاحبان كاال 
به گمرك را مانع اظهار و ترخيص كاالهاي ديگر 
اين افراد عنوان و اعالم كرد: م��اده 7 قانون امور 
گمركي مقرر داش��ته كاالي موجود در گمرك، 
وثيقه پرداخت كليه وجوه متعلق��ه به آن كاال و 
ساير بدهي هاي قطعي صاحب كاال بابت وجوهي 

است كه وصول آن برعهده گمرك است. 
وي ادام��ه داد: گمرك قب��ل از دريافت يا تأمين 
وجوه مذكور، نمي تواند اجازه تحويل و ترخيص 
كاال را بدهد. بنابراين گمركات كشور از ترخيص 
كل كااليي كه صاحب آن بدهي قطعي ديگري ولو 
به ميزان بسيار اندك نسبت به كاالي موجود دارد، 
جلوگيري به عمل آورده و اين امر باعث رسوب كل 
كاالي اظهاري به گمرك گرديده و تا صاحب كاال 
اقدام به تس��ويۀ بدهي قطعي قبلي خود ننمايد 
نمي تواند حتي قسمتي از كاالي اظهاري خود را 

از گمرك ترخيص كند. 
ميراش��رفي اعالم كرد: با توجه به عواملي كه فوقاً 
در مورد رسوب كاال در بنادر كشور از آنها ياد شده 
هشت پيشنهاد با همكاري گمرك، توسط وزير امور 

اقتصادي و دارايي تقديم رئيس جمهور شد. 
مهرداد جمال ارونقي، معاون رئيس كل گمرك 
ايران نيز دراين باره گفت: يكي از مهم ترين موارد، 
» امكان ترخيص اقالم اظهار شده به گمرك، بدون 
نياز به اصالح ثبت س��فارش، طبق رديف تعرفه 
استنباطي گمرك« است كه به شرط ثابت بودن 
شرح تجاري كاال مورد موافقت رئيس جمهور قرار 

گرفته است. 
معاون رئيس كل گمرك ايران تأكيد كرد: »اجازه 
ترخيص قطعي كاالهايي كه با گواهي بانك عامل، 
ارز آنها تأمين شده است و مشكل مالكيت ندارند« 
نيز از دس��تورات مهم و حائز اهميتي اس��ت كه 
از س��وي رئيس جمهور براي اجرا به وزارت امور 

اقتصادي و دارايي ابالغ شده است. 
»فراه��م ك��ردن تمهي��دات الزم در راس��تاي 
نمونه برداري از كاالهايي كه ني��از به اخذ و ارائه 
مجوزهاي قانوني دارند، قبل از اظهار اين كاالها 
به گمرك« مورد ديگري است كه به گفته ارونقي 
مورد موافقت رئيس جمهور واقع ش��ده و دستور 

اقدام در اين خصوص صادر شده است. 
جمال ارونق��ي در پايان اضافه ك��رد: »ترخيص 
محصوالت دارويي داراي موعد زماني فاقد شرايط 
مندرج در تبص��ره 4 فصل 3۰ ج��داول ضميمه 
مقررات صادرات و واردات با مجوز صادره از سوي 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي «، 
موردي است كه با دس��تور رئيس جمهور، جهت 

اجرا  به مراجع مربوطه ابالغ شده است.

دستوررئيسجمهوربرايكاهشرسوب۸۵هزاركانتينركاالدرگمركات

حل مشكل واردات دارويي ها و توليدکنندگان

9 درصد چك ها برگشت مي خورند 
بهرغ�مآنك�هدرفض�ايب�ازاروب�هدليلن�رخرش�دقيمتها
ب�هش�دتدادوس�تدب�هش�كلنق�ديش�دهوچكه�اب�ر
اس�اسمدلجديدام�كانس�وختش�دنكمت�ريداردبااين
ح�الهنوزه�مدرح�دود9درصدچكه�ابرگش�تميخورد.
به گزارش »جوان« بالغ بر 67۱ هزار فقره چك به ارزش��ي بالغ بر 97 
هزار ميليارد ريال در اسفندماه 97 در كل كشور برگشت داده شده است 
كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 4/6 درصد و ۱7/۸ 

درصد افزايش نشان مي دهد. 
بالغ بر 7 ميليون و 6۰۰ فقره چك به ارزشي بالغ بر ۱۰3۱ هزار ميليارد 
ريال در اسفندماه ۱397 در كل كشور مبادله شد كه نسبت به ماه قبل 
از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب ۱۵/3 درصد و 39/۱ درصد افزايش نشان 
مي دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر 2 ميليون و 7۰۰ 

هزار فقره چك به ارزشي حدود ۵7۱ هزار ميليارد ريال مبادله شد. 
در اس��فندماه ۱397، ۵3/2 درصد از تعداد چك ه��اي مبادله اي كل 
كشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوي مبادله شده است 
كه به ترتيب با 3۵/6 درصد، 9/7 درصد و 7/9 درصد بيشترين سهم را 
در مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند. همچنين 66/2 درصد از ارزش 
چك هاي فوق در سه استان تهران )۵۵/3 درصد(، اصفهان )۵/ ۵ درصد( 
و خراسان رضوي )۵/4 درصد( مبادله شده است كه بيشترين سهم را در 
مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند. در ماه مورد گزارش، در كل كشور 
۸/ ۸ درصد از كل تعداد چك هاي مبادل��ه اي و 9/4 درصد از كل مبلغ 
چك هاي مبادله اي برگشت داده شده اس��ت. در ماه مورد گزارش، در 
استان تهران 7/۸ درصد از كل تعداد چك هاي مبادله اي و۸/7 درصد از 

كل مبلغ چك هاي مبادله اي برگشت داده شده است. 
........................................................................................................................

 ۶۰درصد نيازمندان دهك اول مستمري 
نمي گيرند

مطالع�اترس�ميس�ازمانبرنام�هوبودج�هنش�انميده�د،
بي�شاز۶۰درصدنيازمن�داندرده�كاولدرآمديمش�مول
ط�رح،مس�تمريبگي�رنيس�تندونزدي�كب�ه۲۲درص�د
مس�تمريبگيرانفعلي،درش�شدهكبااليدرآمديهستند.
به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر نظام يارانه اي در ايران، به رغم 
اجماع عمومي بر س��ر روش هاي نادرست اجراي سياست هاي مرتبط 
با آن، داراي اشكاالت فراواني اس��ت كه يكي از عمده اشكاالت عمده 
آن، نحوه شناسايي افراد نيازمند و مستحق دريافت اين مبالغ از منابع 
عمومي دولت است. در واقع مي توان گفت شيوه كنوني نظام يارانه اي در 
ايران، نه تنها نتوانسته چندان كمكي به قشر نيازمند كند؛ بلكه بيشترين 
بهره را به قش��ر پرمصرف و ثروتمند جامعه رسانده است؛ از اين رو طي 
سال هاي اخير كارشناسان و خبرگان حوزه اقتصاد بر ضرورت اصالح 

اين نظام تأكيد و آن را جز ملزومات اداره كشور عنوان مي كنند. 
در اين بررسي امداست:  شناسايي و تحت پوشش قرار دادن نيازمندان در 
نهادهاي حمايتي چون كميته امداد و سازمان بهزيستي مي تواند با دو نوع 
خطا همراه باشد. خطاي نوع اول به معني تحت پوشش قرار ندادن فرد، در 
صورتي كه در واقعيت نيازمند است و خطاي نوع دوم به معناي تحت پوشش 
قرار دادن فرد، در صورتي كه واقعاً نيازمند نيس��ت. نتايج مطالعات نشان 
مي دهد ساز و كار فعلي شناس��ايي نيازمندان در كميته امداد و بهزيستي 
از هر دو نوع خطا آس��يب ديده اس��ت. به طور خالصه بيش از 6۰ درصد 
نيازمندان در دهك اول درآمدي مشمول طرح، مستمري بگير نيستند و 
نزديك به 22 درصد مستمري بگيران فعلي، در شش دهك باالي درآمدي 
هستند و انتظار مي رود كه واقعاً مستحق دريافت مستمري نباشند. طرح 
بيمه همگاني سالمت با وجود دس��تاوردها با يك مشكل اساسي رو به رو 
است. حدود ۱۰ درصد جمعيت كش��ور فاقد بيمه هستند كه 3۱ درصد 
آنها در سه دهك پايين هزينه اي قرار دارند. بنابراين الزم است اين افراد و 
ويژگي هاي آنها نظير استان محل سكونت شناسايي شود و جهت افزايش 
دسترسي آنها به خدمات سالمت پروژه اي طراحي و اجرايي گردد. به نظر 
مي رسد شناسايي اين افراد به كمك پايگاه هاي داده اي نظير اطالعات بانكي 

خانوار و همچنين پايگاه رفاه ايرانيان امكان پذير باشد.
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