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سازمان محیطزیست حدود دو ماه پیش صراحتاً اعالم کرد
که قاچاق خاک وجود دارد اما اخیرا ًوجود این مسئله را انکار کرده است.
بهگزارشاقتصادسرآمد ،گرچهماجراهایقاچاقخاکازچندسالپیش
در کشور مطرح بوده و بارها افراد مختلف از رئیسجمهور گرفته تا رئیس
سازمان محیطزیست و تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به وجود و
وقوع پدیده شوم قاچاق خاک اظهارنظر کردهاند ،اما آخرین اظهارنظر در
این مورد به حدود دو ماه پیش برمیگردد که علی مریدی ،مدیرکل دفتر
آبوخاکسازمانحفاظتمحیطزیستاعالمکردکهقاچاقخاکمزارع
و مراتع کشور از دهه ۸۰شروعشده و همچنان ادامه دارد.
او همچنین در مورد مقصد خاکهای قاچاقشده هم گفت :مقصد این
خاکهای قاچاقشده کشورهای حاشیه خلیج فارس بهویژه امارات و قطر
است که در امارات برای ساخت جزایر مصنوعی و در قطر برای خشک
کردن دریا استفاده میشود.
طی روزهای گذشته ،این خبر بازتاب بسیاری داشت و حساسیتهایی
را در مجلس شورای اسالمی و دســتگاههای مختلف از جمله سازمان
محیطزیست برانگیخت ،البته در نهایت خبری از قول مسعود تجریشی،
معاون محیطزیست انسانی سازمان محیطزیست روی پایگاه خبری
سازمان محیطزیست با تیتر «قاچاق خاک صحت ندارد» منتشر شد،
مبنی بر اینکه بررسیهای انجامشده طی هفتههای اخیر نشان میدهد
تمام مواردی که تحت عنوان قاچاق خاک رسانهای شده ،تأیید صحت
نشده و عمدتاً صادرات خاک صنعتی بوده که طبق قانون منعی ندارد.
با این وجود برخی همچنان به احتمال وقوع قاچاق خاک قائل هستند.
در همین مورد حسین بشــارتی عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات
خاک و آب ،با بیان اینکه متأسفانه ادامه قاچاق خاک ایران که از چند سال
پیش شروعشده صحت دارد ،امیدواریم مسئولین موضوع قاچاق خاک
را جدی بگیرند چون خاک یک منبع تجدیدناپذیر و یا دیرتجدیدپذیر
است و تشکیل یک سانتیمتر از آن سالها زمان میبرد ،گفت :تعدادی
افراد سودجو با بهانههای مختلف خاک حاصلخیز کشور را جمعآوری
و به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر میکنند تا صرف ساخت جزایر
مصنوعیشود.
وی با تاکید بر این نکته که قاچاقچیان ،قاچاق خاک را در پوشش کاالی
دیگر انجام میدهند تا اسناد و مدارکی درباره آن وجود نداشته باشد ،ادامه
داد :برخی به بهانه صادرات محصوالت گلدانی خاک صادر میکنند برخی
هم در پوشش سیمان این کار را انجام میدهند.
ممنوعیتفروشوقاچاقخاکبراساسقانونحفاظتازخاک
اینکارشناسحوزهخاکبابیاناینکهدرالیحهحفاظتازخاکبهصورت
ویژه به موضوع قاچاق خاک پرداخته شده و در یکی از مواد الیحه حفاظت
ازخاکآمدهکه«هرگونهفروشوقاچاقخاکممنوعاست»،گفت:خاک

جلوی قاچاق خاک را بگیرید

فرسایش ساالنه ۲میلیارد تن خاک

درکشورخشکونیمهخشکیمانندایرانموضوعفوقالعادهمهمیاست
و متأسفانه خاک کشور ما به غیر از قاچاق ،با روشهای دیگر نیز در حال از
دست رفتن است بهطوری که ساالنه ۲میلیارد تن خاک را در اثر فرسایش
از دست میدهیم و حجم خاکی که ساالنه در اثر فرسایش خاک و شور
شدن اراضی از بین میرود قابل مقایسه با قاچاق نیست.
اینعضوهیأتعلمیتحقیقاتآبوخاکدرمؤسسهتحقیقاتآبوخاک
در مورد قاچاق یا صادرات خاک از طریق صادرات گلدانهای زینتی در
برنامهای رادیویی گفت :یکی از صادرکنندگان گل ،این اتفاق را در سال
 ۱۳۹۵تأیید کرد که برخی صادرکنندگان این کار را در قالب صادرات گل
یدادند.درداخلکارخانهسیماننیزبهجایپروسهتولیدسیمان،
انجامم 
خاک را غربال و آن را از طریق کشتی به کشورهای دیگر قاچاق میکردند.
گمرک قاچاق خاک را جدی بگیرد
وی تاکید کرد :قطعاً همه وزارتخانه و نهادها با قاچاق خاک مخالفند و نه
تنها مجوزی برای این کار صادر نمیکنند بلکه در صورت مشاهده با آن

پارسایی با اشاره به بدعهدیهای مکرر خودروسازان؛

ش خودرو ریسک است
ثبت نام در پیش فرو 

سخنگوی کمیسیون اصل نود
مجلس شورای اسالمی گفت :مردم برای
ثبت نام در پیش فروش خودرو باید تمام
شرایط ،تجربهها و بدعهد یهای مکرر
خودروسازان را مد نظر قرار دهند.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،بهرام پارسایی
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس
شورای اسالمی با انتقاد از شروع مجدد
پیش فروش خودرو ،گفت :براســاس
قواعد و آییننامههای دولت پیش فروش
خودرو شرایط خاصی دارد؛ صدور مجوز
پیــش فروش مســتلزم آن اســت که
خودروســاز یا قطعات موردنیاز خود را
در انبار شــرکت یا گمــرک جمهوری
اسالمی ایران داشته باشد یا اسناد حمل
و گشــایش اعتبار را در دســت داشته
باشد.
شروع مجدد پیش فروش خودرو
تخلف است
نماینــده مــردم شــیراز در مجلــس
شورای اســامی افزود :در حال حاضر
خودروســازان عدم تحویــل به موقع
خودروهای پیش فروش شده قبلی را ،با
دالیلی مانند نبود قطعات موردنیاز برای
تولید در اثر تحریم ،توجیه میکنند .در
حال حاضر که شرایط تغییری نکرده و
قطعهای وارد نشده شروع مجدد پیش
فروش خودرو تخلف اســت و دستگاه
های نظارتــی و وزارت صنعت ،معدن و

تجارت باید بر اقدامات خودروسازان و
پیش فروش خودرو نظارت کند.
پرونده خودروسازان در کمیسیون
اصل  90مفتوح است
وی بیان کرد :در صورتی که دســتگاه
های زیربــط به موضــوع پیش فروش
مجدد خودروسازان رســیدگی نکنند
بــا توجه بــه مفتــوح بــودن پرونده
خودروســازان در کمیسیون اصل ،90
این کمیســیون به این موضــوع ورود
خواهد کرد.
ثبت نام برای خرید خودرو ریسک
است
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه نمی توان
هشــداری به مردم در مورد ثبت نام یا
عدم ثبت نام در پیش فــروش خودرو
داد ،اظهار کرد :بازار خــودرو در ایران
انحصاری اســت و مردم بــه جز خرید
خودروی داخلی حــق انتخاب دیگری
ندارنــد .در حال حاضر ثبــت نام برای
خریــد خودرو ریســک اســت چراکه
خودروســازان تجربــه ناموفق پیش
فروشهای قبلی را دارند.
پارسایی ادامه داد :علیرغم اینکه شرکت
در پیش فروش خودرو ریســک بزرگی
اســت اما مردم ناچارنــد در این پیش
فروشها شرکت کنند چون حق انتخاب
دیگری ندارنــد .رقابتی کــردن بازار

برخوردهممیکننداماقاچاقچیان،قاچاقخاکرادرپوششکاالیدیگر
انجام میدهند تا اسناد و مدارکی درباره آن وجود نداشته باشد .بنابراین
اگر قاچاق خاک شایعه باشد خبر خوشحالکنندهای است اما باید مبادی
ذیربط یعنی گمرک و دستگاههای نظارتی این قضیه را به صورت دقیق
بررسیکنند.
بشارتی با تاکید بر اینکه وزارت جهادکشاورزی در مورد صیانت از خاک
هیچکوتاهینداشتهاست،گفت:دستگاههاینظارتیبایددرموردقاچاق
و صادرات خاک در ایران گزارش بدهند تا متولیان جلوی این مسئله را
بگیرند.
خاکرابایدباچنگودندانحفظکنیم
علی خادم آستانه معاون حفاظت منابع طبیعی سازمان جنگلها با بیان
اینکه هماکنون حفاظت از خاک به اشکال مختلف انجام میشود گفت:
باید جلوی عوامل تخریبکننده خاک ،از جمله قاچاق خاک گرفته شود.
خاک یک منبع زیستی و پایه است و قطعاً قاچاق آن هم با دیگر کاالها

خودرو تنها راهــکار حمایت از مردم و
جلوگیری از بروز مشــکالت مجدد در
این حوزه است.
تقدیــر از عملکرد قــوه قضاییه
در رابطــه با برخورد بــا واردات
غیرقانونی خودرو
عضو فراکســیون امید مجلس با بیان
اینکه مردم بــرای ثبت نــام در پیش
فروش ها باید تمام شرایط و تجربههای
گذشته خودروســازان را مد نظر قرار
دهند ،خاطرنشان کرد :قطعا کمیسیون
اصــل  90مکاتباتی بــا وزارت صمت،
ســازمانهای تعزیــرات ،حمایــت از
مصرف کننده و بازرسی انجام میدهد
چراکه این سازمان ها مسئول نظارت بر
اقدامات خودروسازان هستند.
حمایــت هــای بســیار از صنعــت
خودروســازی ،این صنعــت را به مافیا
تبدیل کرده است بنابراین حل مشکالت
آن به عزمی جدی و همگانی نیاز دارد
این نماینــده مــردم در مجلس دهم
ادامه داد :از شــرکتهای خودروسازی
نیز اســتعالمی گرفته میشود تا دلیل
پیش فرو شهای جدید علیرغم اینکه
خودروسازان نتوانســتهاند به تعهدات
قبلی خود عمل کنند روشــن شــود.
از ســوی دیگر باید مشــخص شــود
چه ضمانتی بــرای تحویل بــه موقع
خودروهایی که در حــال حاضر پیش
فروش میشود وجود دارد.
وی با اشــاره به راهکارهای الزم برای
تحویل هرچه سریع تر خودروهای پیش
فروش شده ،یادآور شد :ساماندهی این
وضعیت بــه اراده وزارت صمت ،دولت،
مجلس ،ســازمان هــای نظارتی و قوه
قضاییه نیازمند است.
ســخنگوی کمیســیون اصــل نــود
مجلس شورای اســامی ضمن تقدیر
از عملکرد قــوه قضاییــه در رابطه با
برخورد با واردات غیرقانونی خودرو و
انتظار حمایت از واردات قانونی که با
ثبت سفارش صورت گرفته و می تواند
باعث کاهش نوسانات در بازار خودرو
شود اضافه کرد :حمایت های بسیار از
صنعت خودروســازی به گونه ای بود
که ایــن صنعت به یــک مافیا تبدیل
شده اســت بنابراین حل مشکالت آن
به عزمی جدی و همگانی نیاز دارد.

متفاوت است ،به همین خاطر باید با چنگ و دندان از آن محافظت کرد.
اینمقاممسئولدرسازمانجنگلهاباتاکیدبراینکهیکیازوظایفاصلی
سازمانجنگلهاحفاظتازمنابعطبیعیاستواینسازمانبایدازخاک
به عنوان یکی از ارکان اصلی منابع طبیعی کشور حفاظت کند ،تصریح
کرد:البتهخاکزارعیباخاکمعدنیمتفاوتاست.طبقبررسیها،قضیه
خاکیکهدرکارخانهسیمانخبرسازشدهیکخاکمعدنیاستومجوز
خاکهای معدنی هم توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت با استعالم از
سازمانجنگلها،صادرمیشود،بنابرایناگراینسازماناحساسکندکه
قرار است خاک زراعی نابود و یا به عنوان ماده معدنی برداشت شود؛ قطعاً
مجوز صادر نمیکند و یا جلوی آن را خواهد گرفت ،ضمن اینکه متأسفانه
در این قضیه معنای عام خاک در نظر گرفته شده و در جامعه شائبه ایجاد
کرده است.
معاون حفاظت منابع طبیعی سازمان جنگلها تاکید کرد :حتی بعد از
مجوزهایی که وزارت صنعت ،معدن و تجارت در مورد فعالیتهای معدنی
بعد از اســتعالم و موافقت منابع طبیعی صادر میکند از معدنکاران
میخواهد تا خاک حاصلخیز زراعی روی ماده معدنی را تحویل سازمان
منابع طبیعی دهند تا برای بازسازی و احیای معدن از آن استفاده شود.
این مقام مسئول همچنین یادآور شد :در پروژههای عمرانی و راهسازی
نیز به همین شکل عمل میکنیم ،یعنی خاک سطحی و حاصلخیز باید
تحویل منابع طبیعی داده شود و اگر امکان بازگرداندن آن نباشد باید به
جای اولیه خود بازگردد ،بنابراین امکان ندارد اجازه قاچاق یا صادرات خاک
داده شود ،چون قانونگذار هم این موضوع را ممنوع کرده است.
معاون دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخیزداری در یک برنامه رادیویی گفت :پیگیری جدی الیحه جامع
حفاظت از خاک در مجلس شورای اســامی از مزایای رسانهای شدن
موضوع قاچاق خاک است .خوشــبختانه در حال حاضر این الیحه به
تصویب مجلس رسیده و انجام مراحل نهایی آن نیز در شورای نگهبان
در حال طی شدن است.
قاچاق خاک ایران در پوشش صادرات گل و سیمان
در همین راســتا ،اخیرا ً رمضانعلی ابراهیم پور رئیس گروه حفاظت و
حاصلخیزی خاک و معاونت آبوخاک وزارت جهاد کشــاورزی اعالم
کرد که دســتگاههایی که باید در رابطه با قاچاق خاک پاسخگو باشند،
دستگاههای امنیتی و نظارتی هستند و وزارت جهاد کشاورزی در این
رابطهمسئولیتیندارد.
ویتاکیدکرد:هیچیکازدستگاههایدولتیمجوزیبرایصادراتخاک
معدنی و دیگر خاکها صادر نکردند و نخواهند کرد اما از آنجایی که قاچاق
به شکل رسمی و آشکار انجام نمیشود ،قطعاً از سالیان دور و دهه  ۸۰به
بعد خاک از کشور ما به شکل غیرقانونی خارج میشود.

تازه ها

بازار با بخشنامه اصالح نمیشود
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه
بازار با بخشنامه اصالح نمی شود ،تصریح کرد ،باید با
روش های علمی به این حوزه ورود کرد.
وزیر صنعت ،معــدن و تجارت با بیــان اینکه بازار با
بخشنامه اصالح نمی شود ،تصریح کرد ،باید با روش
های علمی به این حوزه ورود کرد.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،رضا رحمانی در جلسه
ســتاد تنظیم بازار گفت :باید تصمیم های الزم به
سرعت توسط این ستاد اتخاذ شــود و اگر نیاز بود
شبانه روزی کار کنیم تا برای مردم مشکلی پیش
نیاید.
وی به وضعیت کنونی بازار گوشت و مرغ اشاره کرد و
گفت :باید درباره کاالهای پرمصرف همچون گوشت
و مرغ تصمیم های شفاف و روشــنی گرفته شود تا
مطمئن شویم در 2ماه آینده با مشکلی مواجه نیستیم.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت بــا بیان اینکه با اجرای
تصمیم های ســتاد تنظیم بازار در آینده قیمت ها
تعدیل خواهد شد ،تاکید کرد :در بحث نظارت مردم
باید احساس کنند که با متخلف به طور جدی برخورد
می شود.
به گفته این مقام مسئول ،معنی برخورد ،اعالم آمار
پنج هزار نفری از تشکیل پرونده ها نیست ،بلکه ممکن
است  2پرونده تشکیل شود اما باید برای تخلف های
اساسی باشد.
رحمانی از تاکید به سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان برای تشدید نظارت ها خبر و ادامه داد:
در موقعیت هایی باید از مکانیزم بازار برای کنترل و
نظارت استفاده کرد؛ همچنین در مواردی ،برخی طمع
کاری می کنند که باید ورود کنیم؛ البته این ورود باید
محسوس باشد.
پیشتر وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرده بود،
آذرماه امسال  36هزار و  114مورد بازرسی از مراکز
خرد و کالن در ســطح عرضه در سراسر کشور انجام
شد که تشکیل 851مورد پرونده تخلف به ارزش بیش
از  65میلیارد ریال و ارسال آنها به مراجع قضایی را به
همراه داشت.

