
 عضو هيئت ناظر انجم�ن واردكنندگان برنج 
با بيان اينكه بانك مركزي تالش مي كند توپ 
را به زمي�ن گمرك و صم�ت بين�دازد، گفت: 
»دعواي بين نهادهاي دولتي نتيجه اي جز زيان 
بيشتر براي واردكنندگان و مردم ندارد؛ چراكه 
قيمت برنج ايراني از كيلويي ۲۵هزار تومان در 
هفته گذش�ته به ۳۰تا ۳۲هزار تومان افزايش 
يافته اس�ت و ورود به موقع برنج هاي وارداتي 
مي تواند قيمت را كاهش داده و متعادل كند.«

اوايل سال جاري بخشنامه اي از سوي ستاد تنظيم 
بازار، صادر شد كه براس��اس آن كاالهاي موجود 
در انبارهاي بن��ادر در صورتي ك��ه صاحبان كاال 
درخصوص ماندگاري كاالهايشان قصوري نداشته 
باشند، دپوي بيش از يك ماه كاالها عماًل رايگان 
خواهد ب��ود. اين رويه به نوعي تش��ويق صاحبان 
كاالها به نگهداري كاالها در بنادر شد و در نهايت 
موجب ترخيص نکردن اقالم مورد نياز كشور در 
س��ريع ترين زمان ممکن شده اس��ت. صدور اين 
بخشنامه غيركارشناس��ي در شرايطي كه كشور 
به شدت به كاالهاي اساسي نيازمند است، جاي 
تأمل دارد. به گفته صاحب نظران كمبود كاالهاي 
اساسي در بازار و گراني قيمت ها و همچنين ايجاد 
زمينه امضاي طاليي براي شکل گيري رانت هاي 
بزرگ از اثرات اين بخش��نامه غيركارشناسي بود 
كه متأسفانه بعد از هشت ماه منجر به رسوب كاال 
در بنادر و فس��اد هزاران تن كاالي اساس��ي شد. 
موضوع رس��وب ۲۰۰هزار تن برنج كه اين روزها 
موجب تنش بانك مركزي، گمرك و وزارت صمت 
شده، مربوط به همان مصوبه س��تاد تنظيم بازار 
می باشد، البته ۳۰هزار تن آن مربوط به سال ۹۸ 
است كه متقاضي ارز 4 هزار و ۲۰۰ توماني بودند، 
اما با مخالفت بانك مرك��زي تخصيص ارز دولتي 
به ارز نيمايي تغيير مي كند و اكنون در آس��تانه 
فاسدشدن قرار دارند. اين دعواها و پاسکاري ها در 
حالي است كه بازار داخلي برنج اين روزها همگام با 
افزايش قيمت همه كاال ها به ويژه كاالهاي اساسي 
و مصرفي با افزايش قيمت مواجه ش��ده است. به 
طوري كه قيمت برنج هاش��مي ايراني از كيلوي 
۲4 تا ۲۵ هزار تومان روز گذش��ته ب��ه ۳۰ تا ۳۲ 
هزار تومان افزايش يافت و قيمت ساير برنج هاي 

خارجي نيز تا مرز ۲۰هزار تومان رسيده  است. 
در اين خصوص ساالر س��اكت، عضو هيئت ناظر 
انجمن واردكنندگان برنج اي��ران در گفت وگو با 

مهر در واكنش به اطالعيه بانك مركزي مبني بر 
»مشکل برنج هاي رسوبي، ترخيص درصدي كاال 
خارج از روال است«، گفت: »بانك مركزي تالش 
مي كند توپ را به زمين گم��رك و وزارت صمت 
بيندازد كه اين درست نيست. در واقع مسئوالن 
با برجسته س��ازي بحث ترخيص هاي درصدي و 
اينکه تقصير گمرك بوده، تعلل در تخصيص ارز 
۳۰۰الي 4۰۰هزار تن برنج رسوبي معطل در بنادر 
را، الپوشاني مي كنند.« وي اضافه كرد: »متأسفانه 
هر هفته حرف جديدي از بانك مركزي ش��نيده 
مي ش��ود. اين بانك براي عدم تخصي��ص ارز به 
كاالهاي رسوبي كه به صورت درصدي خارج شده 

است، داليلي عنوان مي كند كه براي واردكنندگان 
جاي تعجب داش��ته و تازگي دارد. بعد از رسوب 
ناخواسته كاالهاي اساسي در بنادر واردكنندگان 
براساس تسهيالتي كه گمرك اعالم كرد، كاالهاي 
خود را با درياف��ت نامه از بان��ك عامل به صورت 
درصدي ترخيص كردند، اما با گذشت قريب به ۹ 
ماه از اين اتفاق، هنوز اين موضوع تعيين تکليف 
نشده و به رغم نامه هاي ارس��الي وزارت صمت و 
تأكيد گمرك ايران مبني بر صحت موضوع، بانك 
مركزي ايرادات قبلي را تکرار مي كند ضمن اينکه 
واردكنن��دگان كه متضرر اصل��ي در اين تصميم 
هس��تند به هيچ عنوان اي��راد را وارد ندانس��ته و 

خواستار احقاق حقوق خود هستند.«
ساكت تصريح كرد: »بانك مركزي نبايد به دنبال 
تبرئه خود در قضيه برنج هاي درصدي باشد، اين 
برنج ها به دليل تخصيص ندادن به موقع رس��وب 
شده است. همچنين براس��اس دستورات معاون 
اول رياست جمهور در س��فر اخير خود به استان 
هرمزگان مقرر گرديد منابع متناسب از سوي بانك 
مركزي براي اين محموله ها تعيين شده و در اسرع 
وقت مشکل مرتفع شود، پس يادآوري بحث هاي 
قبلي بر ابهام موجود اضافه خواهد كرد.« اين فعال 
بخش خصوصي اف��زود: »واردكنن��دگان انتظار 
دارند با دس��تور آقاي جهانگيري و اعالم رسمي 
ليس��ت محموله ه��اي درصدي از س��وی وزارت 
صمت ديگر مانعي براي تخصيص ارز وجود نداشته 
باشد. در واقع بازرگانان با توجه به شرايط موجود 
تن به خروج درصدي دادند و م��ا اطالع كافي از 
عواقب قضيه نداشتيم.« وي با بيان اينکه بارهاي 
رسوبي در بنادر دو نوع هس��تند، افزود: »بخشي 
از آن محموله هاي خ��روج درصدي و بخش دوم 
محموله هاي رسوبي هس��تند؛ خروج درصدي ها 
راستي آزمايي و نامه از صمت به بانك مركزي براي 
تخصيص ارز ترجيحي ارسال شده است. براساس 
آخرين اخباري كه به ما رسيده پنج شنبه گذشته 
نيز بانك مركزي اعالم كرد در حال تأمين منابع 
از ارز يورو نيکو براي اين محموله هاس��ت و طبق 
اين وعده احتماالً در هفته آين��ده كد تخصيص 

داده شود.«
ساكت افزود: »براي دس��ته دوم يا همان بارهاي 
رس��وبي نيز در هفته گذش��ته براي تع��دادي از 
محموله هاي كد تخصيص ارز نيمايي صادر شده 
ضمن اينکه به خاط��ر افزايش ن��رخ ارز نيمايي 
بهاي تمام شده افزايش زيادي پيدا كرده است و 

واردكنندگان متضرر مي شوند.«
وی تصري��ح ك��رد: »متأس��فانه دع��واي بي��ن 
نهادهاي دولتي نتيجه اي جز زيان بيش��تر براي 
واردكنندگان به همراه نخواهد داشت و دود آن به 
چشمان واردكنندگان و مصرف كنندگان مي رود. 
با اين وضعيت به رغم اتمام فصل ممنوعيت هيچ 
واردكنن��ده اي راغ��ب ب��ه واردات كاالي جديد 
نيس��ت كه اين قطعاً در بلندمدت آثار بدي را در 
بازار به هم��راه دارد و مصرف كنندگان و اقش��ار 
آس��يب پذير بيش از پيش نگران امنيت غذايي 

خود خواهند بود.«  
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دود دعواي دولتي ها بر سر تخصيص ارز درچشم مردم

   گزیده خبر

 اختالف بانك مركزی و وزارت صمت بر سر تخصيص ارز موجب رسوب ۲۰۰هزار تن برنج در گمرك شده است
در اين ميان قيمت برنج داخلي نيز از كيلويي ۲۵هزار تومان به ۳۰ تا ۳۲هزار تومان افزايش يافته است

  گزارش  یک

تاالر شيشه اي

نام شركت 
مقدارآخرين 

قيمت
تغييرآخرين 

قيمت
57801۳۰گروه صنايع كاغذپارس

۵۵۰-19200گروه بهمن 
13420۰سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

19000۳۸۰آلومينيوم ايران 
28460۰پااليش نفت بندرعباس

4810۲۲۰بانك ملت
35140167۰معادن بافق 

4720۲۲۰ليزينگ پارسيان
13970۲۹۰شيشه وگاز

3673014۲۰توليدمواداوليه داروپخش 
58000176۰معدني امالح ايران 

1۹۰-4600بانك كارآفرين 
11۰-12490داروسازي امين 

14501۲۰سرمايه گذاري صنعت بيمه 
11360۵4۰فنرسازي زر
9900۸۰۰بيمه پارسيان

1210011۰۰كويرتاير
4660۲1۰لعابيران 

43750۳۸1۰صنايع خاك چيني ايران 
10780۳۰6پشم شيشه ايران 

14130۰پااليش نفت اصفهان
4۵۰۰-0توليدي مهرام 

44804۰۰تجارت الكترونيك پارسيان
۹7۰-18610فنرسازي خاور
۳6۰-6900مهركام پارس 

16۰۰-30570توريستي و رفاهي آبادگران ايران
۳۳۰-29990البراتوارداروسازي دكترعبيدي 

6910۳۲۰پارس مينو
۳۵۰-6820سايپاآذين 
11۵۰-22020قندلرستان 

33001۵۰ايران خودرو
130606۲۰فوالدمباركه اصفهان

۲۹۰-5530كارخانجات توليدي شهيدقندي
41۰-7940لعابيران 

1۹۸7۰-377560گروه صنعتي ملي )هلدينگ 
۵17۰-98240معادن منگنزايران 

1۰77۰-204710پارس خزر
46۰۰-87420لنت ترمزايران 

۲7۸۰-52900كمك فنرايندامين 
176۰-33470قندمرودشت 

253401۲۰۰كاشي وسراميك حافظ 
۲۳۳۰-46500رادياتورايران 

47۳۰-89920قندنيشابور
298301۰۲۰خدمات انفورماتيك 

14080۳4۰سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 
35140167۰معادن بافق 

159407۵۰ليزينگ خودروغدير
114۰-21750فرآوري موادمعدني ايران 

۹۵۰-18150 ايران دارو
381301۸1۰شكرشاهرود

74۹۰-142440آلومراد
1۸۰-24300فرآورده هاي تزريقي ايران 

1۰1۰-19330الكتريك خودروشرق 
۵۸۰-44460موتوژن 

116۰-22090كيميدارو
4۸۰-9190سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

152907۲۰معدني وصنعتي گلگهر
9890۳۸۰شيشه همدان 

502001۳۵۰مس شهيدباهنر
14۳۰-27170بيسكويت گرجي 

67۰-12910لبنيات پاك 
۵7۰-11010 گروه صنايع بهشهرايران 

144۰-56000سيمان بهبهان 
۲6۰۰-49410صنايع الستيكي سهند

4250۲۰۰گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
6۳۰-12140لبنيات كالبر

16۰-49580توليدي مهرام 
8020۲6۰سرمايه گذاري بوعلي 
1۰1۰-19340 پگاه آذربايجان غربي 

37200177۰رينگ سازي مشهد
1۳۳۰-25290مارگارين 
49601۸۰گلوكوزان 

860504۰۹۰فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
۳۹۰-7530ليزينگ صنعت ومعدن 

31200۳6۰سيمان بجنورد
۲۸۸۰-54770ايران مرينوس 

۲6۲۰-49850جام دارو
1652307۸6۰باما

842904۰1۰قندثابت خراسان 
6۰۰-11510سيمان داراب 

۸۳۹۰-159420قنداصفهان 
15715074۸۰صنايع جوشكاب يزد

46۰-8890ليزينگ ايران 
98000466۰كاشي پارس 

3375016۰۰كارخانجات قندقزوين 
259101۲۳۰گروه صنعتي بارز

۳۹۹۰-75910گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
۲۳۰-12370داروسازي امين 
۲۳۰-4560بانك كارآفرين 

۳۵۲۰-67000معدني امالح ايران 
216001۰۲۰ملي صنايع مس ايران  

7۰۰-20010سراميك هاي صنعتي اردكان 
171۰-32630ايركاپارت صنعت

1۳۵۰-25700كشاورزي ودامپروي مگسال 
26250۳۵۰توسعه معادن روي ايران 

354016۰كارتن ايران 
61۰-11600موتورسازان تراكتورسازي ايران 

39001۸۰قطعات اتومبيل ايران 
4291011۹۰قندهكمتان 

اعالم كارمزدهاي جديد خدمات بانكي
بانك مركزي آخرين تغييرات اعمال شده در كارمزد خدمات بانكي 
را اعالم كرد؛ زمان اجراي اين بخشنامه جديد اول آذر خواهد بود. 
 براساس ابالغيه جديد بانك مركزي به بانك ها كارمزد خدمات بانکي، 
كارت به كارت به ازاي انتقال هر يك ميليون تومان از ۵۰۰ به 6۰۰ تومان 
تغيير خواهد كرد و در صورت افزايش هر يك ميليون تومان در فرآيند 

كارت به كارت معادل ۲4۰تومان به اين هزينه افزوده مي شود. 
طبق مصوبه اي كه از آذرماه اجرا مي شود، كارمزد انتقال وجه بين بانکي 
پايا يك صدم مبلغ تراكنش با كف ۲۰۰تومان و تا سقف ۲ هزار و ۵۰۰ 

تومان خواهد بود. 
همچنين، كارمزد انتقال وجه بين  بانکي ساتنا نيز ۲ صدم درصد مبلغ 
تراكنش تا س��قف ۲ هزار و ۵۰۰ تومان تعيين ش��ده اس��ت. برهمين 
اس��اس هزينه اعالم مان��ده كارت و صورتحس��اب 1۰گ��ردش آخر 
معادل ۲4۰تومان و اعالم مانده كارت از طريق خودپرداز ها به قيمت 

1۲۰تومان خواهد بود. 
كارمزد اعالم 1۰گ��ردش آخر كارت شناس��ايي، صدور ان��واع كارت 
مغناطيسي و دريافت حضوري و غيرحضوري قبوض به ترتيب 1۵۰، 

6هزار، ۲ هزار و 4۰۰ و 1۲۰ تومان مي شود. 
ارائه صورتحساب سال جاري هر صفحه 6۰۰ و براي سال هاي گذشته 
به ترتيب 6۰۰ و 7۲۰ تومان هزينه دارد. هزينه ارس��ال پيامك براي 
اطالع رساني با گرفتن رضايت مشتري نيز معادل ۳۰ تومان به اضافه 

هزينه پيامك و حق اشتراك ساالنه تعيين شده است. 
   افزايش كارمزد بانكي باالخره بد است يا خوب؟

در پي افزايش كارمزد بانکي، يك كارشناس اقتصادي در توئيتي نوشت: 
يکي از پيشنهادها براي تأمين مالي غيرتورمي طرح دسترسي فقرا به 
كاالهاي اساس��ي، اخذ كارمزد پنج در ده هزار تراكنش هاي با رقم باال 
بود. دولت به شدت مخالفت كرد و آن  را موجب خروج پول از بانك ها 
دانست! حاال به فاصله دو روز خبر افزايش كارمزد كارت به كارت و واريز 

وجه آن به جيب بانك ها اعالم شد!
...........................................................................................................................
بررسي ۱۰ پرونده تخلف بورسي در هفته گذشته

1۰پرون�ده تخلفات�ي در هفت�ه گذش�ته در هيئ�ت رس�يدگي 
ب�ه تخلف�ات س�ازمان ب�ورس و اوراق به�ادار م�ورد رس�يدگي 
ق�رار گرف�ت و ب�راي هش�ت پرون�ده رأي انضباطي صادر ش�د. 
به گزارش بازار س��رمايه، مدير پيگيری تخلفات سازمان بورس گفت: 
مطابق ماده۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران، نخستين 
هدف اركان نظارتي بازار س��رمايه، حمايت از حقوق سرمايه گذاران با 
هدف ساماندهي، حفظ و توسعه بازار ش��فاف، منصفانه و كاراي اوراق 
بهادار است كه تدوين قوانين و مقررات در بازار سرمايه بر پايه اين هدف 

مهم صورت مي گيرد. 
سميه س��ادات آقاميري ادامه داد: از جمله مقرراتي كه گامي مؤثر در 
تحقق اين هدف واال خواهد بود، تصوي��ب آيين نامه »حفظ ثبات بازار 
سرمايه و صيانت از حقوق سهامداران و سرمايه گذاران« است كه اخيراً 

از سوي شوراي عالي بورس به تصويب رسيده است. 
آقاميري افزود: يکي از موضوعاتي كه در آيين نامه مزبور به آن اش��اره 
ش��ده و نقش مهمي در ثبات بازار س��رمايه ايفا مي كند، بحث تکليف 
بازارگرداني از س��وی ناشرين اوراق بهادار اس��ت كه عدم اجراي آن از 
سوي ناشر تخلف محسوب و حسب مورد مجازات انضباطي براي ناشر 

و مديران آن در نظر گرفته خواهد شد. 
وي افزود: همچنين به موجب مصوبه م��ورخ 7 مهر ۹۹ هيئت مديره 
سازمان »تمامی ناشران ثبت ش��ده نزد سازمان موظفند ظرف مهلت 
ابالغي از سوي بورس و فرابورس نسبت به انعقاد قرارداد بازارگرداني و 
معرفي بازارگردان حسب مورد به بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس 

ايران اقدام كنند.«
به موجب آرا صادره ۳۹ نفر از مديران متخلف به مجازات سلب صالحيت 
از تصدي سمت مديريت محکوم شدند. عالوه بر آن )شخص حقيقي( 
مديران مذكور به جريمه نقدي نيز محکوم شده اند كه مکلف هستند 

آن را به حساب خزانه دولت واريز كنند. 
آقاميري تأكيد كرد: آنچه براي سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان 
باالترين ركن نظارتي بازار سرمايه داراي اهميت است، اجراي بدون قيد 
و شرط قوانين و مقررات و برخود قاطع با ناقضان آن در راستاي حفظ و 

در پي افزايش دو تا س�ه براب�ري قيمت كود صيانت از حقوق سرمايه گذاران است. 
و س�م، وزارت جهاد كش�اورزي در راستاي 
حمايت از كش�اورزان »كش�اورز كارت« را 
طراحي كرده اس�ت تا كش�اورزان بتوانند با 
اي�ن كارت نهاده و ك�ودرا خري�داري كنند. 
كاظم خاوازي وزير جهاد كشاورزي با اشاره به 
ارائه »كشاورز كارت« به كشاورزان گفت: بخش 
اول اين كارت در اختيار كشاورزاني كه گياهان 
استراتژيك مانند گندم، جو و دانه هاي روغني 
كشت مي كنند، قرار مي گيرد تا دغدغه اي براي 

خريد نهاده و كود نداشته باشند و بتوانند از اين 
كارت استفاده كنند. 

وي ادام��ه داد: از ۳ ميليون تن ك��ود مورد نياز 
ساالنه كشاورزان، ۲ ميليون و 4۰۰ هزار تن كود 
اوره است كه با قيمت س��ال گذشته در اختيار 
كش��اورزان قرار مي گي��رد، اما س��اير كودهاي 
وارداتي به دليل تغيير قيمت ارز از ترجيحي به 

نيمايي افزايش قيمت داشته است. 
خاوازي به ميزان اعتبار موجود در اين كارت ها 
اش��اره اي نکرد و افزود: وزارت جهاد كشاورزي 

براي كمك ب��ه كش��اورزان، طرح »كش��اورز 
كارت« را با همکاري بانك مركزي ايران و بانك 
كشاورزي تهيه كرده است. ان شاءهلل كشاورزان 
با اين كارت بتوانند نهاده هاي مورد نياز خود را 
به موقع تأمين كنند و سال آينده با بانك تسويه 

حساب كنند. 
وزير جهاد كش��اورزي با تأكيد ب��ر اينکه نکات 
بسيار ريزي در اين كارت ديده شده است، يادآور 
ش��د: بانك كش��اورزي و معاونت ام��ور زراعت 
طراح��ي خوبي براي اي��ن كارت داش��ته اند تا 

كشاورزان بتوانند بدون دغدغه و بروكراسي هاي 
معمولي بانك، س��ريعاً به اين منابع مالي دست 

يابند. 
وي با بي��ان اينکه طرح »كش��اورز كارت« يك 
اق��دام بزرگ و ملي محس��وب مي ش��ود و بايد 
با جدي��ت آن را دنب��ال كنيم، تصري��ح كرد: با 
تأثيرگذاري كه كود در توليدات كشاورزي دارد 
در گام اول اين محصول انتخاب ش��د و در گام 
دوم آفت كش ها هس��تند و ما از منابع مختلف 

اعتباري الزم را براي آن تجهيز مي كنيم.

ارائه »كشاورز كارت«  براي خريد نهاده و كود
   کشاورزی

ركوردشكني رشد اقتصادي اروپا
فصل�ي  اقتص�ادي  رش�د  امس�ال  س�وم  ماه�ه  س�ه  در 
رس�يد.  خ�ود  تاريخ�ي  س�طح  باالتري�ن  ب�ه  اروپ�ا 
به گزارش ايس��نا، مركز آمار اتحاديه اروپا گزارش اوليه خود از رش��د 
اقتصادي كشورهاي اروپايي در س��ومين فصل سال ۲۰۲۰ را منتشر 
كرد كه بر اين اساس متوسط رش��د اقتصادي 1۹ كشور عضو منطقه 
يورو و ۲7كشور عضو اتحاديه اروپا به ترتيب مثبت 1۲/7 درصد و مثبت 
1۲/1درصد بوده است كه اين رشد در مقايسه با متوسط رشد سه ماهه 
قبل در منطقه يورو ۳4/۵درصد و در سطح اتحاديه اروپا ۳4/۳درصد 

افزايش پيدا كرده است.
 اين بهترين عملکرد اقتصادي كش��ورهاي اروپايي از زمان تأس��يس 
اتحاديه اروپا محس��وب مي شود. همچنين رش��د اقتصادي در 1۲ماه 
منتهي به س��پتامبر در س��طح منطقه ي��ورو به طور متوس��ط منفي 
4/۳درصد و در س��طح اتحاديه اروپا به طور متوسط منفي ۳/۹ درصد 

بوده است. 
در بين كشورهاي اروپايي، بيشترين رشد اقتصادي طي اين مدت سال 
متعلق به فرانسه با 1۸/۲ درصد بوده است و پس از اين كشور، اسپانيا با 

16/7 درصد و ايتاليا با 16/1درصد قرار دارند.
 از طرف ديگر كمترين رشد اقتصادي مربوط به ليتواني بوده كه رشد 

۳/7 درصدي را تجربه كرده است. 
رشد جمهوري چك نيز طي اين مدت 6/۲ درصد و لتوني 6/6 درصد 

اندازه گيري شده است. 

بعد از نامشخص بودن نتايح سفر يك ماه قبل تيم 
مديران ارش�د دولت به بندر شهيدرجايي براي 
شناس�ايي موانع ترخيص كاالهاي رس�وبي در 
بنادر كشور، حاال معاون اول رئيس جمهور براي 
شناسايي دستگاه خاطي اولتيماتوم داده است. 
به گزارش تس��نيم، ح��دود يك ماه قبل اس��حاق 
جهانگيري به  همراه تعدادي از مديران ارشد دولت از 
جمله رئيس كل بانك مركزي، چند وزير و مسئوالن 
گمرك راهي بندر شهيدرجايي شدند تا براي تعيين 
تکليف ح��دود 1۰ميليون تن كاالي رس��وبي يك 
تصميم اساس��ي بگيرند. نکته جالب توجه اينکه با 
توجه به اهميت بس��يار زياد چالش مذكور و ش��ور 
تبليغاتي كه بعد از اين س��فر ايجاد شد، انتظار اين 

بود در كوتاه ترين زمان تصميمات فوري و كارگشا 
براي شناسايي و رفع موانع ترخيص كاالهاي رسوبي 
اتخاذ شود، اين درحالي است كه حاال يك ماه از سفر 
مديران ارشد دولتي به مهم ترين بندر كشور مي گذرد، 
اما گويي آب از آب تکان نخورده است. در پي اين سفر 
بي حاصل و انتشار گزارش های گوناگون رسانه ها از 
بي نتيجه ماندن س��فر معاون اول ب��ه بندرعباس، 
اسحاق جهانگيري از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و گمرك خواسته اس��ت ظرف يك هفته گزارشي 
دقيق از نحوه اجراي مصوبات سفر بندرعباس براي 
تسهيل واردات ترخيص كاالها از گمركات كشور 
ارائه دهند تا مشخص ش��ود چه دستگاهي در اين 

زمينه همکاري الزم را نداشته است.

 بالتكليفی كاالها در بندر شهيدرجايی 
با گذشت يک ماه از سفرجهانگيري
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