
معاون فن�ي و امور گمركي گم�رك جمهوري 
اس�امي اي�ران، با تش�ريح جزئيات هش�ت 
پيشنهاد وزارت اقتصاد به دولت براي كاهش 
رس�وب كاال گف�ت: در ح�ال حاض�ر ۸۵هزار 
 TEUكانتين�ر كاال در بنادر كش�ور رس�وب 
شده و ۲ هزار اظهارنامه باتكليف مانده  است. 
مهرداد جم��ال ارونق��ي در گفت وگو ب��ا مهر در 
خصوص بررس��ي وضعيت رس��وب كاال در بنادر 
كشور اظهار داشت: با توجه به حضور معاون اول 
رئيس جمهور در بندر ش��هيدرجايي و بررس��ي 
انباشت كاالها در اين بندر، متعاقباً دولت در اين 
خصوص برنامه ريزي هاي الزم را انجام داده و در 
جلسات متعددي مانند كميته ملي رصد تحريم، 
تصميمات مناسبي اتخاذ كرده تا با هماهنگي همه 
دس��تگاه ها و حذف مقررات زائد، جريان واردات 
كاال روند عادي به خود گرفته و اقالم موردنياز در 

اختيار مردم كشور قرار گيرد. 
معاون فن��ي و امور گمركي گمرك اي��ران افزود: 
در حال حاض��ر ۸۵ ه��زار TEU كانتينر كاال در 
بنادر كش��ور موجود داريم كه از اي��ن ميزان، ۶۴ 
هزار كانتينر مربوط به بندر شهيد رجايي، ۶۴۰۰ 
كانتينر مربوط به بندر امام خميني )ره(، ۶ هزار 
كانتينر مربوط به بندربوش��هر، ۴ ه��زار كانتينر 
مربوط به خرمش��هر، ۳۵۰۰ كانتين��ر مربوط به 
بندر چابهار و ۱۱۰۰ كانتينر مربوط به باقي بنادر 

كشور مي شود. 
وي تأكي��د كرد: البت��ه نمي توان گف��ت كل اين 
كاالها ماندگاري داشته و قابليت اظهار به گمرك 
را نداش��ته اند، بلكه اين كاالها به عنوان موجودي 
بنادر است و ممكن است صاحب كاال براي اظهار و 

ترخيص مراجعه كند. 
معاون فني و امور گمركي گمرك ايران در ادامه با 
بيان اينكه براي كاهش دپوي كاال در بنادر و اماكن 
گمركي از طرف وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي، 
گزارشي به همراه هشت پيشنهاد به رئيس جمهور 
ارسال شده اس��ت، گفت: اين گزارش، داراي سه 
محور اساسي شامل آمار كاالهاي موجود در بنادر 
و اماكن گمركي، علل رسوب كاال و پيشنهاد براي 

كاهش رسوب يا ماندگاري كاال است. 
  ثبت سفارش براي كاالهاي فاقد ثبت سفارش 
ارونقي افزود: مورد اول مربوط به عدم وجود مجوز 
ثبت س��فارش براي اقالمي است كه ممكن است 
در بنادر كشور دپو شده باش��ند و به دليل فقدان 

مجوز ثبت سفارش، صاحبان كاال نمي توانند كاال 
را به گمرك اظهار كنند؛ دليل اين امر اين اس��ت 
كه يك عرف تجاري در كشور ش��كل گرفته بود 
مبني بر اينكه در اغلب موارد، كااليي را به مناطق و 
اماكن گمركي مي آوردند و بعد اقدام به اخذ مجوز 
ثبت سفارش مي كردند؛ از اين رو، برخي از كاالها 
هنوز ثبت س��فارش ندارند كه البته اين موضوع، 
ارتباطي به وظايف وزارت اقتصاد و گمرك ندارد و 
وزارت صمت هم براي اين مسئله بايد مجوز صدور 
ثبت سفارش داش��ته باش��د. اين موضوع بايد در 
هيئت وزيران بحث شود؛ بنابراين پيشنهاد داده 
شده است كه با در نظر گرفتن تمامي مالحظات، 
مصوب ش��ده و اجازه داده ش��ود براي اين كاالها 
ثبت سفارش صادر شود تا بتوانند كاال را به گمرك 

اظهار كنند. 
  تعيين تكليف بي�ش از ۲ هزار اظهارنامه 

گمركي
معاون فن��ي و امور گمركي گم��رك ايران اظهار 
داش��ت: مورد دوم مربوط به زماني مي ش��ود كه 
كاالهايي كه به گمرك اظهار مي ش��وند، ممكن 
اس��ت رديف تعرفه اي كه اظهاركننده، كاال را به 
گمرك اظهار كرده اس��ت با ردي��ف تعرفه اي كه 

گمرك استنباط كرده فرق كند. 
ارونقي افزود: زماني كه گمرك اين اس��تنباط را 
داش��ته باش��د، يا مي تواند خودش ما به التفاوت 
حقوق ورودي كه براي مأخذ رديف تعرفه اي كه 

متصور اس��ت، از اظهاركننده بگيرد و براي ادامه 
تشريفات اقدام كند يا صاحب كاال را براي اصالح 
رديف تعرفه در مجوز ثبت س��فارش، به س��مت 
وزارت صمت رهنمون كند كه اين پروسه ممكن 
است زمان بر باشد.  وي گفت: اين پيشنهاد داده 
شده زماني كه رديف تعرفه كاال مطابق استنباط 
گمرك اجرايي يا گمرك ايران تغيير مي كند. در 
صورت ثابت ماندن شرح تجاري كاالي مندرج در 
ثبت سفارش، بدون اصالح ثبت سفارش، نسبت به 
ادامه تشريفات گمركي اقدام شود كه در اين راستا 
گمرك و وزارت صمت توافق كردند در اين شرايط، 
بدون نياز به اصالح ثبت س��فارش و بروكراس��ي 

مربوطه، تشريفات گمركي ادامه داده شود. 
معاون فني و امور گمركي گم��رك ايران با بيان 
اينكه اين پيش��نهاد تصويب ش��د، اظهار داشت: 
بيش از ۲ هزار اظهارنامه با همي��ن اقدام تعيين 
تكليف و به سرعت قابل ترخيص قطعي از گمرك 

خواهند بود. 
  حل مش�كل كاالهايي ك�ه كدرهگيري 

بانك ندارند
ارونقي به مورد سوم اش��اره كرد و گفت: براساس 
مصوباتي كه در خصوص كاالهايي كه اسنادشان 
تكميل است، ولي كدرهگيري بانك را نتوانستند 
ارائه دهند، به گمرك اعالم شده است به صورت 
درصدي بخش��ي از كاال ترخيص شود؛ در نتيجه 
مقداري از كل كاال در انتظار ارائه كدرهگيري بانك 

در گمرك باقي مي ماند. 
وي گفت: در نتيجه پيشنهاد ش��ده است كه اگر 
معادل ريالي ارزي كه بايد جا به جا ش��ود، توسط 
بانك عامل دريافت ش��ده باش��د بانك به گمرك 
اعالم كند كه ترخيص كل كاال بالمانع است. البته 
اين پيشنهاد نياز به بررسي و اعالم نظر كارشناسي 
مرجع مربوطه داشته و هنوز تصويب نشده است. 
  ترخي�ص دارو و محص�والت داروي�ي با 

حداقل اسناد
ارونقي با بيان اينكه برخي از داروها براي ترخيص 
داراي مشكالت متعددي هس��تند، گفت: برخي 
از داروها و مواداوليه دارويي در گمركات موجود 
بودند كه مشكالت متعددي از نظر سندي يا انتقال 
ارز و... داش��تند، در حالي كه دارو، كاالي ويژه اي 
اس��ت كه گمرك در خصوص ترخي��ص فوري و 

خارج از نوبت آن اهتمام ويژه اي دارد. 
وي افزود: پيشنهاد شده اس��ت گمرك با نظارت 
وزارت بهداش��ت و ارائه مجوز اين مرجع، داروها 
را با حداقل اسناد بپذيرد و مشكل خاصي در اين 

خصوص وجود نداشته باشد. 
معاون فني و امور گمركي گم��رك ايران اظهار 
داشت: در صورت وجود مشكل اسنادي و غيره، 
صرفاً وزارت بهداش��ت مرجع صالحيت دار براي 
رس��يدگي خواهد بود و گمرك بر اساس نظر اين 
وزارتخانه نسبت به ترخيص كاال اقدام خواهد كرد 
كه اين پيشنهاد نيز در كميته مقابله با تهديدهاي 
تحريم و ضم��ن توافق ب��ا وزارت صمت تصويب 

شد. 
  ترخيص خودروهاي بدون ثبت سفارش

ارونقي به پيش��نهاد ديگري اش��اره كرد و گفت: 
از طرف وزي��ر صنع��ت خودروهايي ك��ه داراي 
ثبت سفارش بانكي و قبض انبار تا ۱۶/ ۱۰/ ۱۳۹۷ 
هستند با رعايت مصوبات هيئت محترم وزيران و 
شيوه نامه اجرايي مربوطه اجازه ترخيص دارند، اما 
اين امر در خصوص خودروهاي فاقد ثبت سفارش 

بانكي صادق نيست. 
وي افزود: پيشنهاد شده است در راستاي كاهش 
رسوب اين خودروهاي دپو شده در بنادر، نسبت به 
اجازه ترخيص خودروهايي كه ثبت سفارش بانكي 
ندارند هم مثل خودروهاي داراي ثبت س��فارش 
بانكي اقدام شود كه البته اين موضوع بايد از طريق 
وزارت صمت و س��اير مراجع ذيربط بررسي و در 

صورت پذيرش نهايي ابالغ شود.

افزاي�ش مص�رف بنزي�ن و نگران�ي از ظهور 
دوب�اره واردات آن، زمزم�ه دو نرخي ش�دن 
بنزين با قيمت هاي مختلف را باز هم زنده كرد. 
به گزارش »ج��وان«، روز سه ش��نبه خبرگزاري 
فارس در خبري نوش��ت كه س��ران قوا در يكي از 
جلس��ات خود بر دو نرخي كردن بنزين به توافق 
رسيده اند و به زودي اين س��وخت سهميه بندي 
و دو نرخي مي ش��ود. بر اس��اس تصمي��م گرفته 
شده قيمت بنزين سهميه بندي افزايش چنداني 
نخواهد يافت و مي��زان اين افزايش احتماالً كمتر 
از ۳۰ درصد خواهد بود. در عين حال قيمت دوم 
بنزين نيز فاصله زيادي با قيمت اول نخواهد داشت. 
موافقان، دليل اين تصميم را رشد كم سابقه مصرف 
بنزين در ماه هاي اخير مي دانند. چنانكه در صورت 
ادامه رشد بي رويه مصرف بنزين ايران كه اكنون 
از واردات اين فرآورده نفتي بي نياز ش��ده اس��ت، 
مجبور خواهد ش��د دوباره به واردات اين فرآورده 

روي بياورد. 
  سهميه 60 ليتري

رئيس انجمن جايگاهداران سي ان جي هم ديروز 
با اش��اره به افزايش قيمت س��ي ان جي از ابتداي 
خرداد ماه گفت: براي بنزين نيز سهميه به خودرو 

از ۶۰ ليتر براي خودروهاي شخصي تا ۱۸۰ ليتر 
براي عمومي در نظر گرفته خواهد شد. 

اردش��ير دادرس با اش��اره به مصوبه دولت مبني 
ب��ر افزايش قيم��ت CNG از تاري��خ اول خرداد 
س��ال جاري گفت: البته در اين مصوبه سه شرط 
براي افزايش قيمت CNG در نظر گرفته شده كه 
سهميه بندي و افزايش منطقي قيمت بنزين يكي 
از اين شروط خواهد بود. همچنين گفته شده است 
كه شرايط س��هميه براي تاكسي ها و خودروهاي 

عمومي متفاوت خواهد بود. 
وي خاطر نش��ان كرد: افزايش قيم��ت گاز مايع 
فشرده LPG  براي حمل و نقل نيز صورت خواهد 

گرفت. 
دادرس با اش��اره به موضوع افزايش قيمت بنزين 
گفت: افزاي��ش قيمت بنزي��ن به احتم��ال زياد 
همزمان با افزايش قيمت CNG رخ خواهد داد. 
البته تاكنون چند سناريو در اين مورد مطرح شده 
است كه سناريوي اول مربوط به مركز پژوهش هاي 
مجلس، س��ناريوي دوم مربوط به نهاد رياس��ت 
جمهوري و سناريوي سوم مربوط به وزارت نفت 

است. 
رئيس انجم��ن جايگاهداران CNG با اش��اره به 

اينكه ۹۵ درصد از تاكسي ها دوگانه سوز هستند 
و ۷۵ درصد خودروهاي عمومي گازسوز هستند، 
  CNGگفت: انتظار ما بر اين اس��ت ك��ه قيمت
معادل ۲۰ درصد قيمت بنزين باشد و بر اين اساس 
مقرر شده قيمت CNG با افزايش ۴۰ توماني از 

۴۱۵ تومان به ۴۵۴ تومان برسد. 
  مخالفت مجلس

در همين رابطه، عضو كميس��يون انرژي مجلس 
شوراي اسالمي گفت: نمايندگان در اسفندماه در 
جريان بررسي بودجه ۹۸ با هرگونه افزايش قيمت 
بنزين و بازگشت سهميه بندي مخالفت كرده بودند 
و اينطور نيست كه بتوان اين تصميم نمايندگان 
مجلس را در جلسه اي بيرون از مجلس تغيير داد. 
عبداهلل اظهار داش��ت: اطالعي از تصميم شوراي 
هماهنگي اقتصادي سران قوا در خصوص دونرخي 
شدن و بازگشت مجدد سهميه بندي بنزين ندارم و 

چيزي در اين باره نشنيده ام. 
اين عضو كميس��يون انرژي مجلس دهم با بيان 
اينكه »مجلس فقط شخص آقاي الريجاني نيست 
كه در جلسه اي با حضور ايشان رأي مجلس تغيير 
كند«، گفت: اگر تصميمي در خارج از مجلس در 
خصوص افزايش قيمت بنزين در ش��رايط فعلي 

كشور گرفته ش��ود، به طور قطع نمايندگان با اين 
تصميم مخالف��ت مي كنند و اولي��ن مخالف آن، 

خود من هستم. 
وي ادامه داد: وقتي مشكالتي در زمينه صادرات 
نفت خ��ام داري��م و در زمين��ه تولي��د بنزين نيز 
زيرس��اخت هاي خوبي در كش��ور به وجود آمده، 
كمبودي در وهله فعلي در زمين��ه بنزين نداريم 
و دليلي براي ايج��اد محدوديت در عرضه داخلي 

آن وجود ندارد. 
سامري با اشاره به لزوم اصالح روند مصرف بنزين 
در كشور تصريح كرد: اگرچه بهينه سازي مصرف 
و اصالح الگوهاي مصرفي كشور مهم است، اما در 
شرايط فعلي اقتصاد كش��ور و مشكالتي كه براي 
مردم به وجود آمده، بدترين تصميم ممكن تغيير 
در نرخ عرضه بنزين اس��ت. هرگونه افزايش نرخ 
بنزين، مشكالت موجود اقتصادي كشور را متأثر از 

خود كرده و مزيد بر بحران موجود مي شود. 
  آيا دولت مي تواند؟

مدير پيشين سامانه هوشمند سوخت با اشاره به 
وضعيت اقتصادي مردم اظهار كرد: شايد در شرايط 
فعلي تغيير نرخ بنزين فش��ار زيادي به مردم وارد 
كند، اما دولت مي تواند با توجه به مصرف بي رويه 
و تحريم ها، با ارائه متمم��ي اجازه آن را از مجلس 

اخذ كند. 
عبدالرضا اميني در گفت وگو با ايس��نا، با اشاره به 
تصويب بودجه سال جاري در مجلس اظهار كرد: 
به نظر من با توجه به اينكه بودجه س��ال ۱۳۹۸، 
ابالغ و تصويب شده و در آن از افزايش نرخ بنزين 
حرفي به ميان نيامده است، بعيد به نظر مي رسد 

تغييري در نرخ بنزين صورت گيرد. 
وي افزود: از سوي ديگر با توجه به فشارهايي كه 
در حال حاضر مردم متحمل مي شوند، باز هم بعيد 
مي دانم تصميمي درباره تغيير ن��رخ بنزين اخذ 
شود. البته بايد توجه داشت مصرف بنزين در ايران 
به شدت افزايش يافته است و حتي اتفاقات اخير 
و وقوع سيالب در اس��تان هاي مختلف، سفرهاي 
غيراضطراري مردم را كاه��ش نداد و اين موضوع 
بايد بررسي شود.  مدير پيشين سامانه هوشمند 
سوخت با بيان اينكه دولت مي تواند با ارائه اليحه 
متمم به مجلس، تصميم جديدي درباره نرخ بنزين 
يا دو نرخي ش��دن و س��هميه بندي اين فرآورده 
نفتي بگي��رد، گفت: ب��ا توجه به ش��رايط فعلي و 
تورم، احتمال آن كم است، اما از سوي ديگر بايد 
توجه داشت تحريم ها روزبه روز وسيع تر مي شود 
و اين موضوع ش��ايد بتواند موانعي را براي تأمين 
فرآورده ه��اي نفتي ايج��اد كند و ب��راي احتياط 
و جلوگي��ري از مش��كالت احتمال��ي مي توان از 

سهميه بندي بنزين استفاده كرد.
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خرداد دو نرخي
رئيس جايگاهداران سي ان جي: خرداد ماه  قيمت بنزين سهميه اي و سي ان جي افزايش مي يابد

واردات بی ضابطه  ۸۵ هزار كانتينر كاال در بنادر

وحیدحاجیپور
گزارشیک

معاون فني گمرك: ۲هزار اظهارنامه باتكليف است، اما هنوز بسياری از كاالها بدون ثبت سفارش به گمرك ها وارد شده است

گزارش2

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

76796679سيمان فارسنو
47281099قندثابت خراسان 

2549275گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
2162162سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

3925253سرمايه گذاري ساختمان ايران
14915919گلوكوزان 
335411712معادن بافق 

514752451دشت مرغاب 
20996999سيمان سفيدني ريز

370351761معدني دماوند
5410257سيمان ايالم 

12453590لنت ترمزايران 
10402467بورس كاالي ايران

7064313گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
4325191صنعتي آما

2519109ماشين سازي نيرومحركه 
23046982صنايع شيميايي سينا

201085سيمان شمال 
6788286سيمان تهران 

3643153سامان گستراصفهان 
4792200سيمان هگمتان 

3186131سيمان فارس وخوزستان
34114سرمايه گذاري شاهد
220190عمران وتوسعه فارس 

3434136سرماآفرين 
204076سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

4875178كارخانجات توليدي شهيدقندي
4650168سيمان خزر

3499126 پگاه آذربايجان غربي 
4141144دوده صنعتي پارس 

126744مهركام پارس 
3683127لعابيران 

6019203داده گسترعصرنوين-هايوب
5744193البرزدارو

161953سيمان كردستان
289794صنايع سيمان دشتستان

126441بين المللي توسعه ساختمان
124040سرمايه گذاري مسكن 

4398141ايران ياساتايرورابر
3548112گروه دارويي سبحان

4662144بين المللي محصوالت پارس 
5153159سرمايه گذاري توسعه آذربايجان 
120235سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

10642307ايران مرينوس 
97928صنايع ريخته گري ايران 

6756190سيمانخوزستان
6105171كشت وصنعت پياذر
127335سرمايه گذاري شاهد

91025پارس خودرو
10447283داروسازي ابوريحان 

237564سايپاآذين 
8797225سيمان فارسنو

6982178معدني وصنعتي گلگهر
8300206فرآورده هاي نسوزپارس 

11439261سيمان فارس 
101223زامياد

368881گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
8917166تامين ماسه ريخته گري 

239544توريستي ورفاهي آبادگران ايران
42552693سپنتا

211433بيمه ما
149322سيمان سپاهان 

143419سيمان شرق 
538863همكاران سيستم

16405190صنايع خاك چيني ايران 
712175آلومراد

411543ملي صنايع مس ايران  
280927تجارت الكترونيك پارسيان

14219129به پرداخت ملت
474643صنايع پتروشيمي خليج فارس

986789سيمان هرمزگان 
445739پمپ سازي ايران 
815365مس شهيدباهنر

456136گسترش نفت وگازپارسيان
278021تامين سرمايه نوين
14199106پتروشيمي پرديس
240114رينگ سازي مشهد

827848پشم شيشه ايران 
228311سيمان داراب 
33193156نفت سپاهان

329715بانكخاورميانه
2504496خوراك دام پارس 

457117توسعه معادن وفلزات 
549020كويرتاير

21076سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 
31088سرمايه گذاري اعتبارايران

24226توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 
1069224موتوژن 

9372سرمايه گذاري سايپا
3787873فرآوري موادمعدني ايران 
15723 گروه صنايع بهشهرايران 

20803تامين سرمايه لوتوس پارسيان
1124015فوالداميركبيركاشان

872910فوالدخراسان
10651نوسازي وساختمان تهران 

1571514داروپخش )هلدينگ 
56454پارس سويچ 

76405فرآورده هاي تزريقي ايران 
155711گروه صنعتي ملي )هلدينگ 

99350كارگزاران بورس كاالي ايران
29370داروسازي روزدارو

224480سازه پويش 
24160توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 

10000سيمان سفيدني ريز
1-2373سيمان صوفيان 

9-14440پااليش نفت بندرعباس
10-13971پتروشيمي خراسان

2-2401بانك اقتصادنوين 
8-9191المپ پارس شهاب 

9-9098پاكسان 
57-57327پتروشيمي فناوران

12-11735خدمات انفورماتيك 
9-7543سرمايه گذاري دارويي تامين

5-3805ايران خودرو
49-33034گروه صنعتي پاكشو

16-10653نوردوقطعات فوالدي 
8-5314توليدي چدنسازان
8-4860تراكتورسازي ايران 

15-8323گروه صنعتي سپاهان 
14-7726گلتاش 

13-6814صنايع پتروشيمي كرمانشاه
18-8165ايران تاير

3-1292گروه بهمن 
28-10461پرداخت الكترونيك سامان كيش
11-3579كارخانجات توليدي شيشه رازي 

105-32712معدني امالح ايران 
52-12912پتروشيمي جم
12-2728حمل ونقل توكا

69-14974سيمان خاش 
29-6187قندلرستان 

33-7006كاشي وسراميك حافظ 
45-9548نفت پارس 

6-1200سايپا
43-8517پتروشيميفجر
10-1846سيمان دورود

29-5341شيشه وگاز
50-9057داروسازي فارابي 

10-1789سرمايه گذاري توسعه ملي 
101-17125نفت بهران 

51-8437ملي سرب وروي ايران 
10-1590تامينسرمايهاميد
13-1932ايركاپارتصنعت

85-12595دارويي رازك 
11-1577ليزينگ صنعت ومعدن 

14-1983گروه ستوسعه صنعتي ايران
52-6996پتروشيمي شيراز

21-2736كارت اعتباري ايرانكيش
21-2609سيمان خزر

37-4588شكرشاهرود
55-6502توليدمواداوليه داروپخش 

330-38713پتروشيمي پارس
39-4533سيمان اروميه 

 گزارش وزارت جهاد كشاورزي
 از تخلفات برخي واردكنندگان نهاده   دامي 

مدير نظارت بر توزيع كاالهاي اساس�ي كش�اورزي با اش�اره به بروز 
تخلفات�ي در توزي�ع نهاده ه�اي دام و طي�ور دولتي گف�ت: هرگونه 
جابه جايي بار )نهاده ها( بدون ثبت و اعام قبلي به معني اختفا و احتكار 
محموله تلقي مي ش�ود و از طريق مراجع ذيربط پيگيري خواهد شد. 
به گزارش تس��نيم، محمد قديري ابيانه با ارس��ال نام��ه اي با موضوع 
»عدم جابه جايي بع��دي نهاده ه��ا از آدرس هاي اعالم« ب��ه مديران 
عامل ش��ركت هاي وارد كننده ذرت، جو، كنجاله سويا و شركت هاي 
توليدكننده كنجاله س��ويا و كارخانجات روغن كشي اظهار داشت: در 
اجراي مصوبات ستاد اقتصادي دولت و به اس��تناد تبصره ۲ ماده يك 
تصويب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳، مورخ ۹۷/۵/۱۶ هيئت وزيران 
و بخشنامه شماره ۶۴۸۵۴ مورخ ۹۷/۵/۱۸ رياست جمهوري مبني بر 
كنترل و پايش فرآيند تأمين و توزيع كاالهاي اساس��ي وارد ش��ده بر 
مبناي ارز رسمي از مبادي ورودي تا مصرف كننده نهايي و همچنين 
ابالغيه شماره ۹۷/۵۰۱/۲۷۳۱ مورخ ۹۷/۵/۲۴ معاون توسعه بازرگاني 

و صنايع كشاورزي به استحضار مي رساند. 
با توجه به اطالعات ارس��ال روزانه )ادواري(  آن ش��ركت از طريق پس��ت 
الكترونيكي ب��ه اين مديريت و ارس��ال اطالعات مزبور به ص��ورت روزانه 
براي همكاران ناظر و بازرس��ين استان ها گاهي مش��اهده شده است كه 
محموله هاي )نهاده هاي دامي( ارسالي به آدرس هاي ثبت شده در سامانه 
پايانه ها و  آدرس هاي اعالم تخليه نگرديده و بدون هماهنگي و درج مجدد 
در سامانه و اعالم قبلي در محل هاي ديگر تخليه مي شود. بدين وسيله به 
آگاهي مي رس��اند هر گونه جابه جايي بار بدون ثبت و اعالم قبلي به معني 
اختفا و احتكار محموله تلقي گرديده و از طري��ق مراجع ذيربط پيگيري 
خواهد شد. لذا خواهشمند است ترتيبي اتخاذ گردد تا موضوع با قاطعيت 
رصد و پايش شود تا موجب مش��كالت بعدي نشود. بديهي است كه كليه 
عواقب ناش��ي از اين جابه جايي برعهده تأمين كنندگان و ش��ركت هاي 

واردكننده مي باشد. 

 شريعتمداري: تمامي اضافه دريافت ها
 به بيت المال بازگردد

عام�ل  مدي�ران  ب�ه  اجتماع�ي  رف�اه  و  كار  تع�اون،  وزي�ر 
صندوق ه�اي زير نظ�ر اي�ن وزارتخان�ه دس�تور داد تمام�ي اضافه 
دريافت ه�ا ب�ه بيت الم�ال بازگ�ردد و خاطي�ان ع�زل ش�وند. 
محمد ش��ريعتمداري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماع��ي در توئيتي اعالم 
كرد:  در مسير ش��فافيت، امانتداري و فسادستيزي با احدي تعارف ندارم. 
به مديران عامل صندوق ها )صندوق هاي زير مجموعه وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي( دستور دادم تمامي اضافه دريافت ها به بيت المال بازگردد 

و خاطيان عزل گردند. 

 ذرت در رأس واردات كاالي اساسي
 در سال ۹۷

ه�زار   ۵۵6 و  ميلي�ون   19 ترخي�ص  گمرك�ي  تش�ريفات 
 617 و  ميلي�ارد   9 ارزش  ب�ه  اساس�ي  كاالي  ت�ن   761 و 
ميلي�ون و 6۵1 ه�زار و ۸07 دالر در س�ال 97 انج�ام ش�د. 
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، اين ارقام در مقايس��ه با سال ۹۶ از 
لحاظ وزني و ارزشي ۸ درصد رشد داشته است و نشان مي دهد كه با وجود 
فشارهاي ناشي از تحريم و مشكالت جانبي آن، دولت تالش كرده است تا 
كاالهاي اساسي و ضروري مورد نياز مردم از طريق واردات و ترخيص سريع 
آن از گمركات كشور تأمين ش��ود.  براساس اين گزارش ذرت با ۲ ميليارد 
و ۱۰۷ ميليون و ۸۸۲ هزار دالر، برنج با يك ميليارد و ۶۱۴ ميليون و ۲۱۲ 
هزار دالر، دانه هاي روغني با يك ميليارد و ۳۷۳ ميليون و ۷۰۹ هزار دالر، 
دارو با يك ميليارد و ۱۳۱ ميليون و ۱۶۹ هزار دالر، روغن هاي خوراكي با 
يك ميليارد و ۴۳ ميليون و ۹۷۱ هزار دالر، گوشت قرمز با ۷۸۶ ميليون و 
۳۳۸ هزار دالر، كنجاله سويا با ۶۵۱ ميليون و ۲۴۴ هزار دالر، جو با ۶۰۲ 
ميليون و ۶۳۱ هزار دالر، كود با ۲۰۳ ميليون و ۷۷۲ هزار دالر و قند و شكر 
با ۱۰۲ ميليون و ۷۲۱ هزار دالر به ترتيب ۱۰ قلم عمده كاالهاي اساسي 
وارداتي در س��ال ۹۷ بوده اند. اين گزارش حاكي اس��ت، واردات برنج با 
۳۳ درصد، گوش��ت قرمز با ۱۴ درصد، كنجاله سويا با ۲۹ درصد و جو 
با ۱۶ درصد رشد در ارزش دالري، بيشترين تغييرات را نسبت به سال 

۹۶ داشته اند.

 فروش خودروي تمام برقي در امريكا
 ركورد زد

تازه تري�ن  در  ماركي�ت  اس  اچ.  آي.  تحقيقات�ي  ش�ركت 
گزارش خ�ود اعام ك�رد: مي�زان ف�روش خودروه�اي برقي در 
امريكا در س�ال ۲01۸ رك�ورد جدي�دي را به نام خ�ود ثبت كرد. 
به گزارش اويل پرايس، در س��ال ۲۰۱۸ بيش از ۲۰۸ هزار دس��تگاه 
خودروي تمام برقي در امريكا به فروش رس��يده اس��ت.  بر اساس اين 
گزارش، اين رقم در مقايسه با سال ۲۰۱۷ بيش از دو برابر شده است.  
ميزان فروش خودروهاي با آاليندگي صفر )ZEV( در ايالت كاليفرنيا 
در سال گذشته در مقايسه با ايالت هاي ديگر امريكا به بيشترين ميزان 
خود يعني ۹۵ هزار دستگاه رسيده است.  بنابر پيش بيني آي. اچ. اس 
ماركيت، ميزان فروش خودروهاي برقي در امريكا تا س��ال ۲۰۲۰ به 
بيش از ۳۵۰ هزار دستگاه خواهد رس��يد.  آي. اچ. اس ماركيت بر اين 
باور است تا سال ۲۰۲۵ ميزان فروش خودروهاي مذكور به بيش از يك 

ميليون و ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در افزايش خواهد يافت. 

 درخواست تركيه
  برای تمديد  معافيت  از تحريم نفتي ايران

به گزارش تسنيم به نقل از رويترز، تركيه انتظار دارد امريكا معافيتي 
را كه به آنكارا براي ادامه خريد نفت از ايران داده بود، تمديد كند. 
 پس از اينكه دونالد ترامپ به طور يكجانبه از قرارداد برجام بيرون رفت، 
امريكا دوباره تحريم هايي عليه صادرات نفت ايران وضع كرد. اين قرارداد 
بين ايران و شش قدرت بزرگ جهان بسته شده بود. واشنگتن ايران را 
تحت فش��ار قرار داده تا برنامه اتمي خود را متوقف كند و از حمايت از 

شورشيان نظامي در خاورميانه دست بردارد. 
همزمان با تحريم ها واشنگتن معافيت هايي هم به هشت  كشوري كه 
خريد نفت ايران را كاهش داده بودند، اعطا كرد كه به آنها اجازه مي داد 
بدون تخلف از تحريم ها تا شش ماه از ايران نفت وارد كنند. اين كشورها 
عبارتند از: چين، هند، ژاپن، كره جنوبي، تايوان، تركيه، ايتاليا و يونان. 
ابراهيم كلين، سخنگوي رياست جمهوري تركيه گفت: تركيه خريد 
خود را از ايران كاهش داده و آنكارا خواستار تمديد معافيت هاي خود 

است. 
» ما به طور واضح گفتيم مي خواهيم به خريد نفت از ايران ادامه دهيم. 
ايران كشور همسايه ماس��ت. مردم نمي توانند از تركيه انتظار داشته 

باشند به ايران پشت كند«. 
تركيه از سياست تحريم عليه ايران حمايت نمي كند و فكر نمي كند اين 

سياست نتيجه مطلوب را بدهد. 
طبق گفته منابع، واشنگتن احتماال معافيت ها را براي سه كشور تمديد 
مي كند كه تركيه يكي از اين كشورهاست. دو كشور بعدي هم چين و 

هند خواهند بود. 

 جوان


