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 فروش 40 هزار كانتينر كاالي ممنوعه 

با امضاي وزير
در حالي كه وزير صمت روز گذشته از ممنوعيت ورود كاالهاي گروه 4 به كشور 
خبر داده بود، قرار است با امضاي وزير اقتصاد 40 هزار كانتينر كاالي ممنوعه 
برخالف مصوبه هيئت وزيران از طريق سازمان اموال تمليكي فروخته شود. 

 طبق 13 مصوبه ميان وزارت صمت،  بانك مركزي و گمرك به نمايندگي 
از وزارت اقتصاد و ديگر سازمان هاي مربوطه مقرر شده است كه بخشي از 
كاالهاي رسوب شده در بنادر و مناطق آزاد ويژه اقتصادي كه متروكه شده 
است، براي فروش به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي واگذار شود. 
اين مصوبات توسط نمايندگان تام االختيار وزارتخانه هاي صنعت معدن و 
تجارت، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي، بهداشت و درمان، بانك مركزي، 
گمرك و سازمان ملي استاندارد تأييد شده و با امضاي فرهاد دژپسند، وزير 

امور اقتصادي و دارايي به استحضار رئيس جمهور رسيده است.«
تعيين اقالم و كاالهاي ممنوع شده كه سال گذشته از سوي هيئت وزيران 
مصوب شده بود، اكنون توس��ط نماينده چند وزارتخانه و سازمان تغيير 
كرده است. براس��اس آخرين آمار رقمي بالغ بر 104 هزار كانتينر كاال در 
بنادر دپو شده است كه به زعم مسئوالن وزارت راه و شهرسازي اين كاالها 
رسوب تلقي مي شود، اما از نگاه مسئوالن گمرك وجود اين تعداد كاال امري 
طبيعي بوده و رسوب كاال قلمداد نمي شود. براساس اطالعات كسب شده از 
اين تعداد كانتينر موجود در مناطق مختلف 30 تا 40 هزار كانتينر كاالهاي 

ممنوعه دولتي يا همان گروه 4 و رسته 6 گروه 2 كااليي هستند. 
به گزارش فارس، گروه 4 و رسته 6 گروه 2 كااليي از جمله كاالهايي هستند 
كه مش��ابه توليد داخلي دارند و به همين علت ورود آنها به كشور ممنوع 
شد. اين مصوبه در حالي به استحضار و تأييد مسئوالن و وزرا رسيده است 
كه رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت ديروز در حاشيه اولين ميز 
تعميق ساخت داخل در صنعت خودرو گفته بود: »واردات كاالهاي گروه4 
ممنوع اس��ت و واردكنندگان اين كاالها بايد بدانند كه ما با ترخيص آنها 

موافقت نمي كنيم و حتي در اين مورد برخورد قانوني نيز خواهد شد.«
با توجه به تأكيد وزير صنعت مشخص نيست مجوز فروش داخلي حدود 
40 هزار كانتينر كاالهاي مشابه توليد داخلي كه از سوي هيئت وزيران 
ممنوع شده بود، بر اس��اس چه منطقي از سوي وزير اقتصاد تأييد شده 
است.  نكته حائز اهميت اين است براساس مصوبه دستگاه هاي مذكور، 
س��ازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي عماًل به مفري براي ورود 
كاالهاي ممنوعه و دور زدن قانون تبديل شده است. پاسخ به اين پرسش 
بسيار حائز اهميت است كه در سالي كه مزين به نام رونق توليد داخل 
اس��ت، چرا 30 تا 40 هزار كانتينر كاالی ممنوع��ه دولتي از طريق اين 

سازمان بايد در كشور توزيع شود؟ 
كارشناسان اقتصادي سؤاالت و دغدغه هايي در اين زمينه مطرح مي كنند 
كه مسئوالن از جمله وزارت صمت، بانك مركزي، گمرك  و سازمان اموال 

تمليكي بايد نسبت به آن شفاف سازي كنند. 
1- چرا در سال رونق توليد كاالهايي كه مشابه توليد داخلي دارند براساس 
مصوبه ميان دستگاهي و نه هيئت دولت بايد در داخل كشور فروخته شود؟ 

ذي نفعان اين حجم وسيع از كاالهاي ممنوعه چه كساني هستند؟
2- آيا ارز اي��ن كاالها ب��ا توجه به آنك��ه ثبت س��فارش ندارند تأمين 
شده است؟ چه تضميني وجود دارد كه با فروش اين كاالها در بازار ارز 

اختالل و نوسان ايجاد نشود؟
3- اگر قرار به فروش اين كاالها است چرا نبايد از طريق گمرك و پس از 
طي كردن تشريفات قانوني وارد كشور شود كه قطعاً نظارت هاي بيشتري 

نسبت به سازمان اموال تمليكي روي آن صورت مي گيرد؟
4- آيا نظام ارزش گذاري روي كاالها در س��ازمان اموال تمليكي همانند 
گمرك از سامانه و براساس ارزش واقعي كاال و منافع كشور تعيين مي شود 

يا نگاه هاي سليقه اي و منافع خرد مالك عمل خواهد بود؟

تحريم انگليس چقدر جدی است؟
رئیس اتاق مش�ترک بازرگانی ایران و انگلیس به احتمال تحریم 
و مصادره اموال کش�ورمان از س�وی انگلیس واکنش نش�ان داد.
سيد علی نقی سيدخاموشی در گفت وگو با تسنيم در واكنش به اخبار 
منتشر ش��ده مبنی بر تحريم ايران از س��وی انگليس و مصادره اموال 
ايران توسط اين كشور به دنبال توقيف كشتی انگليسی از سوی ايران 
اظهار كرد: تحريم ايران توسط انگليس گرچه بر روند صادرات و واردات 
كشورمان بی تأثير نيست، ولی در مجموع چنين موضوعی نمی تواند بر 

صادرات و واردات كشور ما تأثير چندان زيادی داشته باشد.
رئيس اتاق بازرگانی مش��ترك ايران و انگليس در واكنش به مصادره 
اموال ايران توسط انگليس نيز خاطرنشان كرد: تا جايی كه من اطالع 
دارم، ايران در انگليس اموالی ندارد كه دولت اين كشور بخواهد آن را 

مصادره كند.
.............................................................................................

وجود 17 هزار تن گوشت در گمرک
مهرداد جمال ارونقی، معاون امور گمرکی دیروز در نشست خبری 
با بیان اینکه در ۲۰ و ۲۱ تیرماه با همراهی سازمان های دیگر دخیل 
در تجارت از بندر ش�هید رجایی بازدید کردیم، گفت: ۱3 مصوبه 
برای کاهش رسوب کاال در بنادر تصویب شده، اما ابالغ نشده است.

وی تصريح كرد: 66 هزار كانتينر بررسی شده مربوط به گمرك شهيد 
رجايی بود. بنابراين با دستور رئيس جمهور و بررسی های صورت گرفته، 
عدم وجود معنادار كاال به عنوان رسوب در بنادر بود و وضعيت در گمرك 

شهيد رجايی مطلوب است.
وی با اش��اره به اينكه در حال حاضر 1۷ هزار تن گوش��ت در بيش از 
۹00 كانتينر در بندر شهيد رجايی موجود است، گفت: 30 تا 40 هزار 
كانتينر كاال مربوط به گروه 4 كااليی است كه به سازمان اموال تمليكی 

برای فروش ارائه شد.

با توجه به اینکه اس�تفاده از کارت سوخت از 
۲۰ مرداد امس�ال الزامي مي ش�ود، دارندگان 
وس�ایل نقلیه باید هر چه سریعتر کارت هاي 
خود را فع�ال و آزمایش کنند، زی�را به گفته 
وزی�ر نف�ت کارت س�وخت جای�گاه داران 
ت�ا م�دت مح�دودي فع�ال خواه�د ب�ود. 
اگر چه دول��ت در حال حاضر از س��هميه بندي 
بنزين س��خني نگفته اس��ت، اما ال��زام مردم به 
استفاده از كارت سوخت خود عاملي جدي براي 
رصد مصرف سوخت توسط افراد است كه با توجه 
به داده هاي آماري آن حداق��ل مي توان جلوي 
بخش مهمي از قاچاق را گرفت. اگر چه موضوع 
قيمت بنزين همچنان عامل مهم و جذابي براي 
قاچاق سوخت اس��ت با اين حال حداقل يكي از 
راه هاي جلوگيري از مصرف بيش��تر را مي توان 

استفاده از كارت هاي شخصي دانست. 
 البته برخي از كارشناس��ان بر اي��ن باورند كه 

با ورود دولت به نيمه دوم س��ال و نمود بيش��تر 
كسري بودجه ها و تخصيص منابع، دستگاه هاي 
دولتي به ناگزير مجبور به تصميمات جدي تري 
مانند اصالح نحوه تخصيص يارانه هاي سوخت 
خواهند بود و لذا الزام استفاده از كارت سوخت 
دارندگان وسايل نقليه مي تواند مقدمه اي بر اين 

موضوع نيز باشد. 
موضوع استفاده از كارت سوخت فرايند خاصي 
را در مجلس شوراي اسالمي طي كرد، به گونه اي 
كه در جلسه غيرعلني مجلس براي چند سناريو 
رأي گيري شد، اول اين كه روش فعلي ادامه پيدا 
كند و قيمت افزايش پيدا نكند و توسعه سوخت 
CNG در دستور كار قرار گيرد كه اين سناريو با 
رأي مثبت مواجه شد، اما سناريوي بعدي افزايش 
قيمت بنزين از 1۵00 ت��ا 2۵00 تومان بود كه 
رأي نياورد و س��ناريوي اول هم بر اين مبنا رأي 
آورد كه س��امانه كارت هوشمند سوخت فعال و 

سوخت رساني بدون محدوديت انجام شود. 
   کارت خودرو 

جایگزین کارت سوخت شود
در اين باره حسن ضيا كاشاني، مديرعامل اسبق 
شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران با اشاره به تأثيرات كارت سوخت در كاهش 
قاچاق به ايسنا گفت: اكنون تنها ابزاري كه براي 
كنترل مصرف س��وخت در اختيار ما قرار دارد، 

استفاده از كارت هوشمند سوخت است. 
وي افزود: پس از به كارگيري كارت هوش��مند 
سوخت، شاهد بوديم كه روزانه 2۵ ميليون ليتر 
ميزان مصرف بنزين كاهش پي��دا كرد و اين در 
ش��رايطي بود كه تمام خودروها بدون مش��كل 
سوخت گيري مي شدند و اين كاهش معنادار به 
مصرف بنزين حت��ي در وضعيتي رقم خورد كه 

نرم افزار درست انجام نمي شد. 
وي افزود: اگر شخصي در منطقه مرزي با كارت 

سوخت شخصي خود بيش از نياز معقول خودرو 
سوخت گيري كند، سرور مركزي پااليش و پخش 
اين مس��ئله را متوجه مي ش��ود و مانع از دپوي 

سوخت و قاچاق خواهد شد. 
   کارت سوخت جایگاه داران 

تا مدت محدودي فعال خواهد بود
همچني��ن بيژن زنگنه درحاش��يه نشس��تي با 
وزراي س��ابق و اس��بق و در ديدار با خبرنگاران 
نيز از تصميم دولت براي الزامي ش��دن استفاده 
از كارت سوخت شخصي از 20 مرداد ماه خبر داد 
و گفت: تصميم دولت براي الزامي شدن استفاده 
از كارت سوخت شخصي از 20 مرداد ماه اجرايي 
مي شود و تمامي كساني كه در ثبت  نام هاي قبلي 
شماره حس��اب هاي خود را اعالم كرده اند و نياز 
خود را براي دريافت كارت سوخت المثني اعالم 
كرده اند، كارت س��وخت خواهن��د گرفت و اگر 
كس��ي بعد از تاريخ 20 مرداد به هر دليلي كارت 
سوخت ش��خصي نداشته باش��د از اين تاريخ تا 
مدت محدودي كارت سوخت جايگاه داران براي 

استفاده اين قبيل افراد فعال خواهد بود. 
وي افزود: در اين مرحله بيشتر هدف ما انضباط 
دادن به س��وخت گيري اس��ت و در اين مرحله 

هيچ گونه سهميه بندي ای مطرح نيست.
گفتني اس��ت زنگنه همچنين در حاشيه اين 
ديدار با اشاره به حمله اقتصادي دشمن گفت: 
صنعت نفت در خط مقدم اين جبهه اس��ت و 
بعد از آن سيستم بانكي قرار دارد كه بايد پول 
حاصل از فروش نفت را تبادل كرده و به كشور 
بازگرداند. موضوعات پيش آم��ده ميان ايران 
و انگلي��س هنوز روي بازار نفت  تأثير نداش��ته 
است، ولي بايد به اين روال دقت كنيم؛ چراكه 
يكي از مسائل ما نفتكش است و در اين زمينه 
محدوديت داريم. امريكا و همپيمانانش با اين 
ديد براي ما محدوديت ايجاد مي كنند و ما بايد 

حساس باشيم. 
وي با اش��اره به موض��وع اينس��تكس گفت: در 
صورتي اين راهكار اروپايي ها جواب مي دهد كه 
از طريق آن پول نفت به كشور بيايد، در غير اين 

صورت اينستكس اصاًل فايده اي ندارد. 
 وي با اشاره به اينكه آيا عربستان و امارات يا عراق 
مي توانند ج��اي خالي نفت اي��ران را در بازار پر 
كنند، گفت: جاي نفت ما را هيچ كس نمي تواند 

پر كند، اما آ نها هم توليد خود را دارند.

 21 روز تا فعال شدن كارت سوخت
زنگنه: کارت سوخت جایگاه داران تا مدت محدودي فعال خواهد بود

مهران  ابراهیمیان
  گزارش

   زارع، عضو كميسيون اقتصادی مجلس گفت: مبلغ يارانه های آشكار 
و پنهان پنج برابر درآمد نفتی لحاظ ش��ده در بودجه است. در صورت 
محقق شدن برنامه های مالياتی، رقمی حدود 40 هزار ميليارد تومان 

عايد دولت می شود.
    معاون وزير ني��رو در امور برق و انرژی از موافق��ت با نرخ صادراتی 
برق برای اس��تخراج ارز مجازی و بيت كوين در كميس��يون اقتصادی 

دولت خبر داد.
   نمايندگان مجلس، دولت را مجاز به اضافه كردن تعرفه پسماند به 
قبوض برق مشتركان پرمصرف به استثنای مشتركان خانگی روستايی 

و چاه های كشاورزی كردند. 
   زنگنه گفت: اينستكس بدون دريافت پول نفت به درد نمی خورد. 

   جمعی از كاميونداران ضررديده در جريان كالهبرداری نمايندگی 
ماموت ديزل،  رسيدگی سريع تر قوه قضائيه به اين پرونده 200 ميليارد 

تومانی را خواستار شدند.
    مديرعامل شركت توزيع برق شهر تهران با اشاره به اينكه برق 1۵ 
دستگاه ملی بعد از دادن هشدار قطع شد، گفت: ۹ واحد مجموعه توليد 
بيت كوين در تهران شناسايی شد كه بزرگ ترين آن 2هزارو۵00 واحد 

بود كه باری حدود ۷ مگاوات را مصرف می كرد. 
    وزير نيرو از نصب ۵ ميليون كنتور هوشمند در فاز دوم طرح ملی فهام 
خبر داد و گفت: طبق وعده داده شده، اولين مجموعه اين محصوالت به 

تعداد 100 هزار كنتور ظرف دو ماه آينده وارد بازار خواهد شد.

اعـالمیه پذیره نویسـی شرکت [جاوید نشان فرحبخش تنگستان ]
 (تعاونی سهامی عام معاف از ثبت نزد سازمان بورس در شرف تأسیس)
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