
پاسكاري هاي وزارت صنعت و جهادكشاورزي بر 
سر مشكالت توليد، توزيع و صادرات محصوالت 
كش�اورزي و مواد  مصرفي مردم كم ب�ود؛ اخيراً 
گمرك نيز به آن اضافه ش�ده است. روز گذشته 
وزير جهاد كش�اورزي پس از هفته ها سكوت را 
شكس�ت و در نامه اي به وزير صنع�ت و تجارت 
از تداوم ص�ادرات رب و گوجه فرنگي گله كرد و 
خواستار رسيدگي شد. ۱۲ روز از اعالم ممنوعيت 
ص�ادرات اي�ن دو كاال مي گ�ذرد و حجت�ي و 
شريعتمداري همچنان در حال نامه نگاري هستند. 
ماه هاست كه قيمت مواد مصرفي و كاالهاي اساسي 
مردم روبه افزايش اس��ت، از مرغ، گوشت، گوجه و 
سيب زميني گرفته تا مواد ش��وينده و بهداشتي و... 
همگي روزانه با تغييرات قيمتي همراه بوده اند، اما 
اين گراني ها زماني به طنز فض��اي مجازي تبديل 
شد كه قيمت گوجه به ۷۵۰۰ تومان و سيب زميني 
به ۵ هزار تومان رسيد. رس��انه ها نوشتند، غذاهاي 
الكچري ايراني ها اي��ن روزها از د    ن��د    ه كباب، مرغ 
مس��ما، ماهيچه و گرد    ن گوسفند    ي به املت گوجه 
و خوراك سيب زميني تنزل پيد    ا كرد    ه است. گوجه 

۵۵۰۰ توماني و سيب زميني 3هزار توماني هم اين 
روزها براي سفره مرد    م ناز مي كند     و غذاهايي كه تا 
پيش از اين به قول معروف د    م د    ستي و خود    ماني بود     

هم از قوت غالب مرد    م پر مي كشد    .... 
هر چند كه رئي��س اتحاديه فروش��ندگان ميوه از 
ابتداي شهريور ماه نسبت به كمبود گوجه و افزايش 
ص��ادرات آن در نامه اي به وزارت جه��اد، صنعت و 
اصناف هشدار داده بود، اما دو وزارتخانه فوق با تأخير 
يك ماهه، زماني كه كمبود گوجه و سيب زميني به 
وضعيت بحراني رسيد به دنبال راه چاره افتادند. به 
گفته كارشناسان علت عمده گراني گوجه فرنگي و 
رب آن، صادرات بي رويه اين محصول كش��اورزي 
است و به همين منظور محمد شريعتمداري، وزير 
صنعت، معدن و تجارت طي بخشنامه اي در مورخه 
2۷ شهريور 139۷ صادرات گوجه فرنگي را تا اطالع 
ثانوي ممنوع اعالم كرد و اين بخشنامه از دوم مهر 

139۷ اجرايي شد. 
اما آمار هاي گمرك نشان مي دهد، نه تنها ممنوعيتي 
براي صادرات وجود ندارد، بلكه از سوم مهر ماه، اين 
محصول كشاورزي صادر شده است. ظاهراً اين امر 

به دليل بي توجهي گمرك به بخشنامه وزارت صنعت 
بوده و اين روند ) بي توجهي گمرك به بخشنامه هاي 
وزارت صمت پيرامون ممنوعيت صادرات كاال ها ( در 

گذشته نيز اتفاق افتاده است. 
طبق اطالعات روزانه گمرك، گوجه فرنگي در سوم 
مهر 139۷ به رغم ممنوعيت صادرات، به ميزان يك 
ميليون و 6۵۵ هزار و 61 كيلوگ��رم به ارزش ۷62 

هزار و ۷۷ دالر صادر شده است. 
اكنون پس از گذش��ت 12 روز از تاري��خ ابالغ اين 
بخش��نامه در ش��رايطي كه مردم در انتظار كاهش 
قيمت ها هس��تند از وزارت جهاد كش��اورزي خبر 
مي رس��د كه صادرات متوقف نش��ده اس��ت. وزير 
جهاد كشاورزي با ارسال نامه اي گاليه آميز به وزير 
صنعت، معدن و تجارت از بي توجهي به ممنوعيت 
صادرات گوجه فرنگي و رب براي تنظيم بازار گاليه 

كرد. 
متن نامه بدين شرح است: نظر به محدوديت عرضه 
س��يب  زميني در بازار داخل��ي و همچنين ضرورت 
تأمين خوراك دام و طيور، خواهشمند است ترتيبي 
اتخ��اذ فرماييد تا با اع��الم قبلي از تاري��خ 1۵ مهر 

139۷ صادرات س��يب  زميني و همچنين صادرات 
خوراك دام و طيور ممن��وع اعالم گردد. ضمناً الزم 
به ذكر است كه متأسفانه به رغم ممنوعيت صادرات 
گوجه  فرنگي از تاريخ 2۷ ش��هريور 139۷ موضوع 
نامه ش��ماره 1۷۰۷99 مورخ 2۷ ش��هريور 139۷ 
طب��ق گزارش ه��اي روزانه گم��رك، گوجه فرنگي 
صادر مي ش��ود. در مورد صادرات رب گوجه  فرنگي 
همان طور كه طي نامه ش��ماره 2۰/1186۷ مورخ 
2۰ ارديبهشت 139۷ اعالم گرديد بايستي با اتخاذ 
ممنوعيت در كوتاه  مدت و بعد از آن با تمهيداتي به  
صورت درصدي از توليد با نگاه به تأمين بازار داخل 

مجوز صادرات داده شود. 
  عدم شفافيت بخشنامه ممنوعيت صادرات 

رب و گوجه فرنگي 
رئيس اتحاديه صادركنندگان محصوالت كشاورزي 
طي مصاحبه اي ضمن انتقاد از صادرات گوجه فرنگي 
گلخانه اي مي گوي��د: بنا بر مصوب��ه اخير، صادرات 
گوجه فرنگي گلخانه هيچ گونه محدوديتي ندارد، اما 
شايد به سبب شفاف نبودن قانون سوءاستفاده هايي 
در اين ميان رخ دهد، به گونه اي كه هر گوجه فرنگي 
به بهانه گوجه فرنگي گلخانه از مرزها خارج ش��ود. 
رضا نوراني مي افزايد: در چند روز اخير طي نامه اي 
به رئيس سازمان توسعه تجارت خواستار ممنوعيت 
صادرات گوجه فرنگي گلخانه تا اطالع ثانوي شديم تا 

برخي افراد به بهانه اين مصوبه قانون را دور نزنند. 
به هر صورت اين س��خنان رضا نوراني ش��ايد اين 
تصور را ايجاد كند كه برخي به دليل شفاف نبودن 
بخشنامه وزير صمت در زمينه ممنوعيت صادرات 
گوجه فرنگ��ي، اق��دام ب��ه ص��ادرات گوجه فرنگي 
گلخان��ه اي كرده اند، ام��ا بايد گفت اي��ن كم كاري 
گمرك است كه به رغم ممنوعيت صادرات كاالها، 
باز هم شاهد آن هس��تيم كه اين اقالم از گمرك ها 
صادر مي ش��وند. اين موضوع بي توجهي گمرك به 
بخشنامه هاي ممنوعيت صادرات برخي اقالم، تنها 
به موضوع ممنوعيت ص��ادرات گوجه فرنگي ختم 
نمي شود، بلكه در گذشته نيز اين اتفاق افتاده است؛ 
مثاًل در هفتم خرداد 139۷ نيز وزير صمت به منظور 
تنظيم بازار گوشت قرمز، صادرات هر گونه دام زنده 
و گوشت قرمز را ممنوع اعالم كرده بود، اما اين اقالم 

بعد از ممنوعيت صادرات باز هم صادر شده بودند. 
اكنون رئيس گمرك بايد پاسخگوي اين كم كاري 
حوزه تحت اختيار خود باشد و به اين پرسش پاسخ 
دهد چرا به رغم ممنوعيت صادرات برخي اقالم، اين 
اقالم همچنان صادر مي شوند؟ اين افراد چه كساني 
هستند كه مي توانند صادرات اقالم ممنوعه را انجام 

دهند و چگونه اين كار را انجام مي دهند؟

آگــهی  تجدید مناقصه عمومی 
یک مرحله اي  (شماره 97-33/29/1)
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 صادرات گوجه فرنگی را 
وزارت کشاورزی ممنوع می کند،  گمرک مجاز

گاليه حجتي از تداوم صادرات رب و گوجه فرنگي  و تحميل گرانی به عموم مردم 

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

بلیت هواپیما فقط صعود می کند!
به رغ�م كاه�ش چش�مگير قيم�ت ارز در ب�ازار بس�ياري 
چش�م انتظار كاه�ش قيم�ت خدمات�ي هس�تند ك�ه در اي�ام 
گران�ي ارز بي ضابط�ه باال رفت�ه بود، اما ش�واهد نش�ان مي دهد 
ك�ه در بخ�ش س�فرهاي هواي�ي نبايد چني�ن انتظاري داش�ت. 
همزمان با جهش بي سابقه نرخ ارز در كشور، قيمت بليت هواپيما نيز 
رشد بي سابقه اي داش��ت و اين روند تا آنجا ادامه پيدا كرد كه بسياري 
از مردم قيد س��فرهاي هوايي را زدند و پروازها در مسيرهاي مختلف 
داخلي و خارجي، مجبور به پرواز با حداقل تعداد مسافر بودند. اين اتفاق 
زماني بيشترين واكنش در بين مردم را ايجاد كرد كه تصاوير مختلفي 
از صندلي هاي خالي هواپيما در هنگام پرواز در ش��بكه هاي اجتماعي 
دست به دست شد.  نكته مهم اين بود كه در چنين شرايطي تنها مردم 
متضرر اين افزايش قيمت نبودند، بلكه شركت هاي هواپيمايي نيز به 
دليل آنكه مجبور بودند با صندلي ه��اي خالي پرواز كنند، ضرر زيادي 

را متحمل شدند. 
  چرا بليت گران شد؟

واقعيت آن بود كه همزمان با توقف عرضه ارز به شركت هاي هواپيمايي 
داخلي با نرخ ارز دولتي )۴2۰۰ تومان��ي( و اختصاص اين ارز صرفاً به 
كاالهاي اساسي و ضروري، نرخ بليت هواپيما با افزايش ناگهانی از سوي 
ايرالين ها چه در بخش پروازهاي داخلي و چه پروازهاي خارجي روبه رو 
ش��د. در پي افزايش قيمت بليت  بسياري از ش��ركت هاي هواپيمايي 
اعالم كردند ادامه اين وضع براي آنها قابل تحمل نيست كه در نهايت 
با پيگيري هاي س��ازمان هواپيمايي كش��وري و انجمن ش��ركت هاي 
هواپيمايي، مقرر شد بليت هواپيما به نرخ مندرج در سامانه نيما )بازار 

ارز ثانويه( محاسبه شود. 
ايرالين ها ادع��ا مي كردند كه بر اس��اس برآوردهاي ص��ورت گرفته، 
شركت هاي هواپيمايي حدود 6۰ درصد از هزينه هاي خود را با ارزهاي 
خارجي پرداخت مي كنند از اي��ن رو بخش قابل توجهي از منابع مالي 

موردنياز اين شركت ها ارزهاي خارجي است. 
  چرا بليت ارزان نشد؟

اما از هفته گذشته همزمان با ريزش شديد قيمت ارزهاي مختلف در 
بازار آزاد بسياري انتظار آن را داشتند كه نرخ بليت هواپيما نيز با كاهشي 
چشمگير مواجه شود اما چنين نشد و همچنان آژانس ها و سايت هاي 
فروش بليت هواپيما، هيچ تعديل نرخي انجام نداده اند. اين در حالي بود 
كه شادمهر كاظم زاده، رئيس كميته حمل و  نقل مجلس چندي پيش 
با بيان اين انتظار كه قيمت بليط هواپيما در روزهاي آينده بايد كاهش 
پيدا كند، يادآور شده بود: »مسئوالن س��ازمان هواپيمايي بارها اعالم 
كرده اند ۵۵درصد از قيمت بليت هواپيما به نرخ ارز مربوط است، از اين 

رو وضعيت ارز نقش مستقيمي در نرخ تمام شده بليط دارد.«
اين نماين��ده مجلس همچنين هش��دار داد: »قطعاً اگر ش��ركت هاي 
هواپيمايي نسبت به تعديل و كاهش نرخ هاي بليت هواپيما اقدام نكنند، 
اين مسئله به صورت ويژه در كميسيون عمران مجلس مورد پيگيري 

قرار خواهد گرفت، زيرا اين شركت ها به كاهش قيمت ها مكلف اند.«
اما سخنان روز گذشته دبير انجمن صنفي شركت هاي هواپيمايي نشان 

مي دهد كه در شرايط فعلي نبايد منتظر كاهش نرخ پرواز بود. 
بر اين اساس، مقصود اسعدي س��اماني درباره تأثير كاهش نرخ ارز بر 
قيمت بليت هواپيما به برخي رس��انه ها گفت: »بايد ديد در آينده چه 

مي شود؛ چراكه اكنون بازار ارز در وضعيت ثبات قرار ندارد. «
او قيمت گذاري ش��ركت هاي هواپيمايي را در حالي متأثر از س��امانه 
»نيما« دانست كه بانك مركزي روز چهارش��نبه از كاهش نرخ ارز در 
اين س��امانه خبر داده و ارزش هر »يورو« را حدود 9196 تومان اعالم 
كرده بود. با اين حال اسعدي س��اماني گفت كه برخي شركت ها هنوز 
نتوانسته اند ارز موردنياز خود را از اين سامانه تهيه كنند و مجبور شده اند 

از بازار آزاد ارز مصرفي خود را تأمين كنند. 
  كاهش قيمت به دليل كاهش استقبال مردم

حرمت اهلل رفيعي، رئيس هيئت مديره انجمن دفاتر خدمات مسافرتي 
ايران نيز به ايسنا گفت: در اين مدت كه ارز با افت قيمت روبه رو شده، 
اتفاق جديدي در نرخ بليت هواپيماها رخ نداده اس��ت و ش��ركت هاي 
هواپيمايي قيمت ها را پايين نياورده اند و بيشتر پروازها همچنان خالي 
مي روند و كاهش قيمتي كه در چند روز اخير اتفاق افتاده صرفاً به خاطر 

عرضه و تقاضا در اين فصل بوده است. 
او در واكنش به گزارش هاي��ي درباره كاهش قيم��ت بليت در برخي 
مسيرهاي هوايي كه به زير 2۰۰ هزار تومان رسيده است، اظهار كرد: 
متأس��فانه اين اخبار درس��ت نيس��ت؛ چراكه با وجود افت قيمت ارز 
در س��امانه نيما )كه طبق دستور س��ازمان هواپيمايي قيمت بليت بر 
اساس نرخ آن تعيين مي شود( قيمت ها نه تنها كاهش پيدا نكرده، بلكه 

همچنان باالست. 
رفيعي يادآور شد: زماني كه قيمت ارز در بازار با شيب تند صعود كرد، 
ش��ركت هاي هواپيمايي ناعادالنه قيمت ها را افزايش دادند و حاال كه 
قيمت ارز به زير 1۰ هزار تومان رس��يده، يك ريال هم كاهش قيمت 

نداشته ايم. 

زمزمه  واردات اتوبوس هاي دست دوم
   صنعت

س�ازمان ها  برخ�ي  ك�ه  مي ش�ود  ش�نيده  زمزمه هاي�ي 
ب�ه بهان�ه تحري�م ب�ه دنب�ال واردات اتوبوس ه�اي دس�ت 
ك�ه  ش�رايطي  در  ه�م  آن  هس�تند؛  ش�هري  درون  دوم 
ظرفي�ت توليد كنن�دگان داخل�ي بالاس�تفاده مان�ده اس�ت. 
يك كارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: اتوبوس 
يك محصول خاص است كه مشتري عام نداشته و مشتريان و خريداران 
اصلي آن سه گروه شهرداري ها، سازمان شهرداري هاي وزارت كشور 
و شركت تعاوني اتوبوسراني هستند.  وي با بيان اينكه در حال حاضر 
بيش از ۷۰ درصد ظرفيت شركت هاي داخلي توليد كننده اتوبوس به 

دليل نبود سفارش بالاستفاده مانده است، خاطر نشان كرد: در چنين 
شرايطي شنيده مي شود كه برخي از شهرداري ها با اين بهانه كه واردات 
قطعات خودرو )CKD( به ايران تحريم شده، اما واردات خودروي آماده 
)CBU( تحريم نيست، به دنبال واردات اتوبوس هاي درون شهري آن 
هم از نوع دست دوم و كار  كرده هستند.  اين كارشناس صنعت خودرو 
ادامه داد: چنين زمزمه هايي در حاليس��ت كه خودروسازان داخلي با 
وجود تحريم ها توانايي واردات قطعات و توليد اتوبوس هاي درون شهري 
را دارند و در حال حاضر نيز توليد اين محصول در شركت هاي داخلي 
در حال انجام است.  وي افزود: متأسفانه واردات اتوبوس داراي منافع 

خاص براي عده اي اس��ت و اين منافع موجب شده كه اين افراد بدون 
توجه به پتانسيل و توانمندي خودروس��ازان داخلي به دنبال واردات 
باش��ند و بهانه آنها نيز تحريم و ضرورت پاس��خگويي به نياز مردم در 
سيستم حمل و نقل عمومي درون شهري اس��ت.  كريمي سنجري با 
بيان اينكه واردات اتوبوس دست دوم عالوه بر ضربه زدن به توان توليد 
داخل در ش��أن مردم ايران نيز نيس��ت، تصريح كرد: در شرايطي كه 
توليد كنندگان داخلي توانايي توليد اتوبوس با هر مشخصات و كيفيتي 
را دارند، واردات اتوبوس آن هم از نوع دس��ت دوم و كار كرده بر خالف 

شأن و منافع ملي ايرانيان است. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

60863183شهدايران
4024819317سپنتا

28631106صنايعسيماندشتستان
1977714بانكاقتصادنوين
204962008پااليشنفتتبريز

2625244سيمانتهران
3767349صنايعالستيكيسهند
133981241صنايعخاكچينيايران

3964366سرمايهگذاريپارستوشه
2985275سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3552324صنايعكاغذسازيكاوه
1744159سرمايهگذاريپرديس

51747سرمايهگذارينوركوثرايرانيان
3722338صنعتيبهشهر

1363123بينالملليتوسعهساختمان
46440سرمايهگذارينيرو

2180185توسعهشهريتوسگستر
215001328گروهصنعتيپاكشو

5059306كشتيرانيجمهورياسالميايران
7657443داروسازيجابرابنحيان

4011191سراميكهايصنعتياردكان
19154912داروسازيزهراوي

366101743معادنبافق
4831230تايدواترخاورميانه

394061876معدنيدماوند
3718177بينالملليمحصوالتپارس

20338968معدنيامالحايران
195493تامينسرمايهاميد
3257155فنرسازيخاور

7334349معادنمنگنزايران
8763417گلتاش

9100433فروسيليسايران
13703652صنايعشيمياييسينا
2228106پستبانكايران

12759607پااليشنفتبندرعباس
5003238لنتترمزايران

10364493باما
5487261توسعهمعادنرويايران

11165531فرآوردههايتزريقيايران
157775بانككارآفرين
2923139نوردآلومينيوم

6078289پتروشيميشيراز
18090860سيمانسفيدنيريز

8794418داروسازيزاگرسفارمدپارس
6901328آلومراد

360081711البراتوارداروسازيدكترعبيدي
7008333ذغالسنگنگينطبس

3241154سايپاآذين
4483213سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان

5704271توليديگرانيتبهسرام
6989332سرمايهگذاريصنعتبيمه

18590883نفتبهران
2716129سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ

2674127بانكخاورميانه
204397گروهپتروشيميس.ايرانيان

6466307پتروشيميآبادان
4044192آبسال

2528120ايرانياساتايرورابر
4066193تراكتورسازيايران

3392161داروسازيامين
3498166پمپسازيايران
3351159فوالدآلياژيايران

3984189توسعهمعادنوفلزات
3880184سرمايهگذاريساختمانايران

175183سيماندورود
2806133سرمايهگذارياعتبارايران

3228153كارخانجاتتوليديشيشهرازي
5893279سيمانبجنورد
14937707داروييرازك

12405587خدماتانفورماتيك
2325110س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

196693بانكملت
2643125توليديكاشيتكسرام

203196سرمايهگذاريتوسعهملي
135564سيمانكردستان

6484306پااليشنفتتهران
169980بيمهما

7332345معدنيوصنعتيگلگهر
4301202كشاورزيودامپرويمگسال

166178ليزينگصنعتومعدن
6523306آهنگريتراكتورسازيايران

3222151كاشيسعدي
5208244س.صنايعشيمياييايران

2350110ايركاپارتصنعت
8914417قندهكمتان

356921669سيمانبهبهان
6340296پشمشيشهايران

5305247مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
15472720قنداصفهان

131161سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
2929136مخابراتايران
3765174شيشههمدان

5692263البرزدارو
2993138كابلالبرز

4513208سيمانخزر
6012276توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

2179100سيمانفارسوخوزستان
6591302نيروكلر

6497297لولهوماشينسازيايران
13605620كربنايران

6955316قندمرودشت
3347152سايپاشيشه
144565بيمهالبرز

3516158سبحاندارو
149167بانكپارسيان

129358سرمايهگذاريخوارزمي
18148808پتروشيميجم

4736210گسترشنفتوگازپارسيان
3678162كيميدارو
5340234كيميدارو
11129486نفتپارس

4891213معدنيوصنعتيچادرملو
535762322پتروشيميفناوران
5678246پتروشيميشازند

212892سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
2978127سرمايهگذاريصنعتنفت

5514233بيسكويتگرجي
5041212ريختهگريتراكتورسازيايران
9402395صنايعپتروشيميخليجفارس

6495271كاشيالوند
422091724پتروشيميخارك
4260172توليديچدنسازان

5819231فرآوردههاينسوزپارس
5271209سيمانفارسنو
3510139سيمانصوفيان

4976197فوالدكاوهجنوبكيش
401541545پتروشيميپارس

7057269پارسسويچ
5771219دادهگسترعصرنوين-هايوب

11951447شهد
209478سيمانشاهرود

16554616پتروشيميپرديس
8092299كارتنايران

6482237تامينماسهريختهگري
6532238سرمايهگذاريداروييتامين
3994144صنايعكاشيوسراميكسينا

144552كمباينسازيايران
6186222افست

10224366فوالدخوزستان
246988حفاريشمال

4580161مليصنايعمسايران
4805167تكنوتار
4496156البرزدارو

161556ماشينسازياراك
4720162آلومينيومايران

3852129شيميداروئيداروپخش
8217275پاكسان

6003200پارسالكتريك
8421280قندلرستان
238078لبنياتپاك

225974سرمايهگذاريسپه
4344142سرماآفرين

جعفر تكبيري

معاون حمل و نقل سازمان راهداري از چند تصميم 
خوب براي كاميونداران در زمينه تأمين الستيك 
از جمله آزاد شدن واردات الستيك باياس و نيز 
تخصي�ص ارز دولتي ب�ه واردات تاي�ر خبر داد. 
بر اس��اس اعالم مس��ئوالن س��ازمان راه��داري و 
حمل و نقل جاده اي، در كشور ماهانه نياز به تأمين 

1۰۰ هزار حلقه الستيك داريم. 
در پي افزايش نرخ دالر و گراني الس��تيك بار ديگر 
شاهد اعتراض كاميونداران در مهر ماه بوديم كه در 
روزهاي گذشته با اجراي تمهيداتي كه در خصوص 
جبران كمبود الستيك انديشيده شد، اين اعتراضات 
تا حدود زيادي فروك��ش كرد و اخي��راً هم معاون 
وزير راه و شهرسازي و رئيس س��ازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي خبر داد كه تردد كاميون ها در 
جاده ها به حالت عادي بازگش��ته است. عبدالهاشم 
حسن نيا نياز كشور به الستيك را ماهانه 1۰۰ هزار 
حلقه اعالم كرد و گفت: سه برنامه كلي براي تأمين 
الستيك در دست اجرا داريم؛ از جمله كاهش تعرفه 
گمركي واردات به ۵ درصد و تس��ريع در ترخيص 
الس��تيك هاي باقي مان��ده در گم��رك، واگذاري 
الستيك هاي متعلق به س��ازمان اموال تمليكي به 
سازمان راهداري با هدف توزيع بهينه ميان رانندگان 
و نهايتاً نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت براي 
تسريع در فروش الستيك هاي توليد داخل افزايش 

خواهد يافت. 
در همين راس��تا، داريوش اماني، معاون حمل و نقل 
س��ازمان راه��داري و حمل و نق��ل ج��اده اي نيز از 
برنامه هاي ديگر اين سازمان براي افزايش دسترسي 

رانندگان به الستيك خبر داد. 
داريوش امان��ي در گفت وگو با مهر، ب��ا بيان اينكه 
واردات الس��تيك باياس )نخي( كه تا پيش از اين 
از س��وي وزارت صنعت، معدن و تج��ارت با هدف 

حمايت از توليد داخل ممنوع بود، آزاد شده است، 
افزود: اگرچه الستيك هاي راديال )سيمي( از قدرت، 
طول عمر و كيفيت بيش��تري برخوردارند و وزارت 
صمت قباًل واردات آنها را آزاد كرده بود، اما واردات 
الس��تيك هاي نخي نيز با توجه به نزديك شدن به 
فصول سرد سال و كاهش خطرات احتمالي اين نوع 
الستيك ها كه قباًل در فصول گرم سال ديده مي شد، 

آزاد شده است. 
اين مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازي با تأكيد 
بر اينكه بازار الستيك با اجراي اين تمهيدات متعادل 
مي شود، گفت: با تدبير دولت، الستيك جزو كاالهاي 
اساسي قرار گرفت و از اين پس با ارز ۴2۰۰ توماني 

واردات آن انجام مي شود. 
  كاهش تعرفه گمركي واردات الستيك

اماني ادام��ه داد: همچنين با مصوب��ه دولت، تعرفه 
گمركي واردات الس��تيك 21 درصد كاهش يافته 
و از 26 درصد به ۵ درصد رس��يده اس��ت. به گفته 
وي، همچنين اختالفات اداري ميان وزارت صمت 
و گمرك در قضيه واردات الس��تيك برطرف شد و 
كساني كه قباًل الستيك وارد كرده بودند، توانستند 
با دستور معاون اول رئيس جمهور، بخش زيادي از 
بار خود را از گمرك ترخيص كنند.  اماني ادامه داد: 
از ديگر اقداماتي كه براي جبران كمبود الس��تيك 
انجام ش��د، اين بود كه تا پيش از اي��ن افراد خاصي 
كه تحت حمايت انجمن واردكنندگان تاير بودند، 
مي توانستند الس��تيك وارد كنند و اگر افرادي غير 
از اينها مي خواستند اقدام به واردات الستيك كنند 
حتي اگر توان مالي هم داشتند، نمي توانستند؛ اين 
مصوبه اخيراً تأييد و به س��ازمان راه��داري و ديگر 
دس��تگاه هاي مربوطه ب��راي رفع انحص��ار واردات 
الس��تيك ابالغ شده اس��ت و هر فردي مايل باشد، 

مي تواند اقدام به واردات الستيك كند. 

واردات الستیك کامیون با ارز ۴۲۰۰ توماني 
   بازار


