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اطاله رسيدگي به پرونده متهم گم شدن
 500ميليون دالري صادرات بنزين

يك نماينده مجلس گفت :متأس�فانه اطاله پرون�ده  500ميليون
دالر پاالي�ش و پخش ب�ا اف�زودن ابع�اد و متهمان واه�ي به اين
پرون�ده موجب اتلاف وقت و ب�ه حاش�يه رفتن آن شدهاس�ت.

به گزارش فارس ،ابوالفضل ابوترابي ،نماينده مردم نجفآباد در مجلس
شوراي اسالمي در جمع خبرنگاران ،با اشاره به بررسي پرونده مربوط
به يك متهم در حوزه پااليش و پخش گفت :متأس��فانه اطاله پرونده
 500ميليون دالر پااليش و پخش با افزودن ابعاد و متهمان واهي به اين
پرونده موجب اتالف وقت و به حاشيه رفتن آن شدهاست.
وي با اشاره به بررسي پرونده گمشدن  500ميليون دالر از محل درآمد
ن افزود :متأسفانه اين پرونده دچار حاشيهشده و افزودن
صادرات بنزي 
ابعاد و متهمان به آن ،موجب شده تا اين رانت بزرگ دولتي ابعاد واهي
بسياري به خود بگيرد و روند بررس��ي تخلفات متهم اصلي و همراهي
جرياني خاص از بدنه نهادهاي نظارتي با وي به حاشيه رانده شود.
وي ادامه داد :متهم اصلي اين پرونده (م .ذ) دو سال گذشته و در دولت
سابق به اتهام خاليفروش��ي و سلففروش��ي ارز (بدون پشتوانه) در
سامانه نيما و با انباشتي از بدهيهاي هنگفت بالغ بر يك ميليارد درهم
(قريب به  8هزار ميليارد توم��ان) بدهي به بيش از  600صراف و واحد
توليدي ،پس از دستگيري بدون تعيينتكليف شدن اتهامات منتسبه
و در مدت زمان كوتاهي از زندان آزاد ميشود و شركت ملي پااليش و
پخش فرآوردههاي نفتي ايران بالفاصله بعد از آزادي نامبرده با او وارد
معامله شده و قراردادهاي فروش بنزين به صورت تركمنچاي با مبلغي
به ارزش قريب به  500ميليون دالر منعقد ميكند.
ابوترابي افزود :س��پس متهم پرونده ،محمولههاي بنزين را دريافت و
به فروش رس��انده اما اكثر وجوه حاصل از فروش بنزين را به شركت
پااليش و پخش بازنگردانده و در نهايت با ش��كايت ش��ركت پااليش
و پخش فرآوردهه��اي نفتي با بدهي ح��دود  450ميليون دالر راهي
زندان شدهاست.
اين نماينده مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد :ابهام اصلي اين پرونده
در دو سؤال قابل طرح است ،اوالً اينكه چگونه و چرا متهم اين پرونده
پس از آنكه با  8هزار ميليارد تومان دستگير شده ،بدون تعيينتكليف
شدن اتهامات منتسبه و در مدت زمان كوتاهي از زندان آزاد ميشود؟
و دوماً اينكه چرا شركت پااليش چگونه تحت نظارت نهادهاي نظارتي
(امنيتي) با فردي فاقد اهليت چنين معامله بزرگي را انجام ميدهد؟
عضو كميسيون شوراهاي مجلس با تأكيد بر لزوم بررسي ويژه نهادهاي
ي يادآور شد :فروش منابع
نظارتي به انعقاد قراردادهاي فروش منابع مل 
ملي كشور از سوي شخص حقيقي قطعاً نيازمند تأييد صالحيت آن فرد
از طرف نهادهاي نظارتي است كه در جريان پرونده ياد شده ،مشخصاً
معاونت اقتصادي يك وزارتخانه اين مسئوليت را بر عهده داشتهاست.
وي خاطر نش��ان كرد :از س��ويي ديگر بدون اينكه صن��دوق ضمانت
صادرات فرد طرف قرار داد را بيمه و ضمانت كند ،قراردادهاي اينچنيني
اجرايي نميشود ،اما در اين مورد با وجود باز بودن پرونده بدهي  8هزار
ميليارد توماني متهم به سامانه ارز نيما باز هم صندوق ضمانت صادرات
براي وي بيمهنامه و ضمانتنامه صادر كردهاست.
وي با تأكيد بر ضرورت تسريع پرداختن به اصل پرونده و يافتن پاسخ
صريح دو س��ؤال مطروحه از س��وي دس��تگاه قضا تصريح كرد :اطاله
تحقيقات موجب مفقود ش��دن و محو آثار و ادله جرم ،مفقود ش��دن
رد ارزهاي تلف ش��ده در نهايت موجب منحرفشدن مسير تحقيقات
خواهد شد .اين نماينده مجلس شوراي اسالمي در پايان اظهار داشت:
اقامت والدين متهم پرونده در كشور انگلستان ،موجب نگراني بيشتر
افكار عمومي نسبت به عدم بازگش��ت بيتالمال به خزانه كشور شده
و همين امر ض��رورت پرداختن س��ريعتر به وضعيت مته��م اصلي را
دوچندان ميكند.
........................................................................................................................

تولید  22/5میلیون تنی فوالد ایران
در  10ماه نخست 2021
تولید ف�والد ایران که برای نخس�تین ب�ار در دوره کرون�ا در ماه
س�پتامبر کاهش یافته ب�ود ،در م�اه اکتبر ،با رس�یدن ب�ه 2 /2
میلیون ت�ن بخش قاب�ل توجه�ی از افت خ�ود را جب�ران کرد و
در  10م�اه نخس�ت س�ال  2021نیز ب�ه  22/4میلیون تن رس�ید.

به گزارش فارس ،انجم��ن جهانی ف��والد در جدیدترین گزارش خود
اعالم کرد ،تولید فوالد ایران در ماه اکتبر ( 2021مهر  )1400نسبت
به مدت مشابه س��ال  2020با کاهش  15/3درصدی به  2 /2میلیون
تن رسیده است.
تولید فوالد ایران در سپتامبر ( 2021شهریور  )1400برای نخستین بار
در دوره شیوع کرونا منفی شده بود و نسبت به مدت مشابه سال 2020
با کاهش  51/4درصدی به 1/3میلیون تن رسیده بود .از این رو در مهر
ماه تولید فوالد زیادی بخش زیادی از این کاهش را جبران کرده است.
همچنین بر اس��اس این گزارش ،تولید فوالد ایران در  10ماه نخست
سال جاری میالدی به  22/4میلیون تن رسیده است که نسبت به مدت
مشابه سال  2020کاهش  5/7درصدی را نشان میدهد.
  ایران همچنان در میان  10کشور نخست تولیدکننده فوالد
جهان
بر اساس این گزارش ،ایران در فوریه ( 2021بهمن  ،)1399در میان
بزرگترین تولیدکنندگان فوالد جهان در جایگاه دهم قرار گرفت که
از آن ماه تاکن��ون و به رغم این کاهش  51درص��دی همین جایگاه را
حفظ کرده اس��ت .چین با تولید 71/6میلیون تن ،هند با  9/8میلیون
تن و ژاپن با  8/2میلیون تن در رتبههای نخست تا سوم تولید فوالد در
جهان قرار دارند.
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سرويس اقتصادي 88498433

افكار عمومي در انتظار بودجه 1401
رئیسی :اليحه بودجه به مجلس طي چند روز آينده ارائه میشود
میرتاجالدین :بودجه سال آتی بودجهای عملیاتی است

گزارش یک

هادي غالمحسيني

عمید فراهی  /آنا

نمای  نزدیک

كاهش رديفهاي بودجه  ۱۴۰۱به ۵۰رديف /استقراض از بانك مركزي صفر شد
عض�و كميس�يون برنام�ه و بودج�ه مجل�س گف�ت :بي�ش
از  ۸۰۰ردي�ف بودج�هاي در بودج�ه  ۱۴۰۱متمرك�ز
ش�ده و در  ۵۰ردي�ف بودج�هاي تنظي�م ش�ده اس�ت.

به گزارش تس��نيم ،محمدرضا ميرتاجالديني ،عضو كميسيون برنامه و
بودجه مجلس در مورد ساختار بودجه  1401گفت :كميسيون برنامه و
بودجه مجلس طي يك ماه گذشته جلسات متعددي با سازمان برنامه
و بودجه برگزار كرد.
وي افزود :در جلساتي هم كه س��ازمان برنامه و بودجه برگزار ميكرد،
نمايندگان مجلس براي تدوين بودجه  1401حضور پيدا ميكردند.
عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس ،رويكرد دولت و سازمان برنامه
و بودجه در تدوي��ن بودجه  1401را مثبت ارزيابي ك��رد و گفت :بيش از
800رديف بودجهاي وجود داش��ت اما دولت آنها را متمركز كرد و در 50
رديف بودجهاي تنظيم كرده است ،به طوري كه رديف بودجهاي دستگاهها
و رديفهاي فرعي كه در بودجه ديده ميشود ،متمركزسازي شدهاند.
ميرتاجالديني ،بودجه  1401را يك بودجه عملياتي توصيف كرد و افزود:

در حال�ي ك�ه يك�ي از ريش�ههاي اصل�ي
كاه�ش ارزش پ�ول مل�ي و ت�ورم ،كس�ري
بودجه به ش�مار م�يرود و دولت ب�ا بيش از
هزارهزارميلي�ارد توم�ان بدهي و كس�ري
بودجه چندصدهزارميليارد توماني در س�ال
ج�اري روبهرو اس�ت ،افكار عموم�ي منتظر
است ببيند دولت س�يزدهم در اولين بودجه
س�نواتي که به مجلس ارائه خواهد داد به چه
نكاتي توجه ميكند و چه اصالحاتي را كليد
خواه�د زد .در همي�ن رابط�ه رئيسجمهور
با اش�اره ب�ه اينكه اليح�ه بودج�ه طي چند
روز آينده به مجلس تقديم ميش�ود ،اظهار

سازمانها و دستگاهها بر اساس برنامههايي كه دارند ،بودجه مورد نياز
خود را دريافت ميكنند.
اين نماينده مجلس از رويكرد كاهش كس��ري تراز عملياتي بودجه كه
در اول بودجه پيشبيني شده ابراز خرسندي كرد و گفت :تراز عملياتي
بودجه هميشه يك رشد فزاينده داشته اس��ت ،به اين معني كه اتكاي
بودجه به منابع پايدار كاهش پيدا ميكند و هزينههاي ضروري كشور
بايد با منابع پايدار و ثابت بودجه تأمين شود.
ميرتاجالديني با بيان اينكه استفاده از تنخواه بانك مركزي كاهش يافته
است ،گفت :خوش��بختانه در چند ماه اخير هيچ رقمي از بانك مركزي
براي تأمين بودجه و هزينههاي جاري دولت استقراض نشده است .وي
خاطرنشان كرد :بودجه  1401در سازمان برنامه و بودجه تدوين شده و
طبق آیيننامه داخلي كشور بايد در تاريخ  16آذر به صحن مجلس ارائه
گردد .عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس بر اين باور است كه افزايش
توليد داخلي و افزايش بهرهوري و توليد ناخالص داخلي ميتواند رشد
اقتصادي را مثبت كند و يك روند صعودي به آن ببخشد.

داش�ت :دولت به تأكيد رهب�ر معظم انقالب
بر اصالح س�اختار بودج�ه توجه داش�ت .از
س�وي ديگر يك نماينده مجلس ،ضمن ابراز
خرس�ندي از كاه�ش وابس�تگي دول�ت به
تنخ�واه بانك مرك�زي ،بودج�ه  1401را يك
بودجه عملياتي توصيف كرد و افزود :بيش از
۸۰۰رديف بودج�هاي در بودجه  ۱۴۰۱متمركز
و در  ۵۰رديف بودجهاي تنظيم ش�ده اس�ت.

اقتصاد دولتي و نفتي ايران در گذر زمان با رشد
هزينههاي جاري روبهرو شده است ،به طوري كه
تقريباً كل بودجه عمومي كش��ور به هزينههاي
جاري اختص��اص دارد و بودجه عمراني ديگر به

سازمان آگهيهاي روزنامه
جوان تلفني آگهي ميپذير د

88498458

ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ )(00-58

نوبت اول

) ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻓﺎﺯ ﺍﻭﻝ ﺧﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ  16ﺍﻳﻨﭽﻰ ﺗﻘﻮﻳﺘﻰ ﺷــﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺘﺮﺍژ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ 7000ﻣﺘﺮ  16ﺍﻳﻨﭻ ﻭ  480ﻣﺘﺮ  20ﺍﻳﻨﭻ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ
ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ  CGSﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ 50000ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﻳﻚ ﻣﻮﺭﺩ ( CPS
ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻓﺎﺯ ﺍﻭﻝ ﺧﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ  16ﺍﻳﻨﭽﻰ ﺗﻘﻮﻳﺘﻰ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺘﺮﺍژ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ
7000ﻣﺘﺮ  16ﺍﻳﻨﭻ ﻭ  480ﻣﺘﺮ  20ﺍﻳﻨﭻ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ  CGSﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ 50000ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﻳﻚ ﻣﻮﺭﺩ  ( CPSﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 20000931640000113
ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﺗﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ
ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ،ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳﺘﺎﺩ( ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  www.setadiran.irﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ
ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻗﺒﻠﻰ ،ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺯﻧﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ 1400/09/06
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
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حاشيه رفته است ،در اين ميان نهاد دولت از سر
عالقه به نقشآفريني در حوزه اقتصاد به موازات
كاهش درآمدها از هزينههاي خود نكاسته ،بلكه
به پشتوانه اعتبار نهاد دولت اقدام به چاپ پول و
همچنين استقراض و آيندهفروشي كرده است.
هزينههاي ج��اري دول��ت كه اواي��ل دهه،90
ماهان��ه ح��دود 5هزارميلي��ارد تومان ب��ود به
محدوده 80هزارميليارد تومان رس��يده است،
به م��وازات اي��ن روي��داد ،حج��م نقدينگي از
مح��دوده 500هزارميليارد توم��ان به محدوده
4هزارهزارميليارد تومان رس��يده است .گفتني
است يكي از ريشههاي اصلي ايجاد تورم و كاهش

ارزش پول ملي و خلق نقدينگي بدون پش��توانه
كسري بودجه دولت است ،از اين رو افكار عمومي
از دولت سيزدهم انتظار دارد در حوزه ماليه دست
به اصالحات اساسي بزند ،پيش از اين رهبري نيز
نس��بت به اصالح حوزههاي بودجه و همچنين
بانكداري تأكيد فرمودند.
به طور معمول دولتها در نيمه آذرماه هر سال
اليحه بودجه س��ال آتي را به مجلس ش��وراي
اس�لامي تقديم ميكنند تا اليحه دخل و خرج
دس��تگاههاي متصل به بودجه س��نواتي مسير
قانوني خود را ط��ي كند .در اي��ن بين همزمان
با انتش��ار جزئيات اليح��ه بودجه ،رس��انهها و
كارشناس��ان اقتصادي و اس��اتيد دانشگاهها به
تجزيه و تحليل بودجه ميپردازند.
   تقديم اليحه بودجه به مجلس
به گزارش فارس ،آيتاهلل س��يدابراهيم رئيسي
عصر پنجش��نبه در نشس��ت با مجامع استاني
نمايندگان مجلس ش��وراي اس�لامي در ديدار
نمايندگان استانهاي گيالن ،مازندران و گلستان
با اش��اره به دغدغههاي مردم سه استان شمالي
كشور گفت :حتماً براي رفع مشكالت استانهاي
گلس��تان ،مازن��دران و گي�لان راهكارهاي��ي
كوتاهمدت و ميانمدت دنبال خواهد شد.
رئيسجمهور اليحه بودجه را مهمترين س��ند
مالي كشور در سال دانست و با اشاره به مراحل
نهايي تدوين اين اليحه براي سال  ۱۴۰۱گفت:
اين سند مالي طي چند روز آينده ،تقديم مجلس
شوراي اس�لامي خواهد ش��د كه در آن اصالح
ساختار بودجه كه مورد تأكيد رهبر معظم انقالب
بوده ،مورد توجه قرار گرفته است.
رئيسجمهور افزود :رش��د اقتص��ادي ،افزايش
توليد ،افزايش اشتغال و فقرزدايي از ويژگيهاي
مهم اين اليحه است.
رئيس��ي ب��ا تأكي��د ب��ر متحولش��دن نظ��ام
بودجهنويسي در كشور در اليحه بودجه ۱۴۰۱
خاطر نش��ان كرد :در اين اليحه ساختار بودجه
به گونهاي تنظيم ش��ده است كه نقش استانها
و اختيارات اس��تانداران روش��نتر خواهد شد.
همچنین سهم قابل توجهي به لحاظ خلق ثروت
براي وزارتخانهها و استانها در نظر گرفته شده
است .رئيسجمهور با اشاره به عدالت توزيعي در
نظام بودجهريزي كشور خاطر نشان كرد :ما بايد
بر اساس سند آمايش سرزميني حركت كنيم و
س��ازمان برنامه و بودجه نيز بر همين اساس در
حال عادالن��ه كردن س��اختارهاي بودجهريزي
در كشور است.
آيتاهلل رئيس��ي با تأكي��د بر اينكه مح��ور كار
دولت در بودجه بر اس��اس عدال��ت خواهد بود،
بيان داش��ت :نظام صحيح و عادالنه اختصاص
بودجهها در بخشهاي مختلف كشور و به تناسب
ظرفيتها و نيازها مشكالت اقتصادي كشور را به
سمتي پيش خواهد برد كه فقر مطلق ريشهكن
ش��ود .رئيسجمه��ور با اش��اره به درخواس��ت
تشكيل كارگروه براي رفع موانع توليد و صادرات
محصوالت كش��اورزي در س��ه اس��تان حاشيه
درياي خزر گفت :تش��كيل كارگروههاي مطرح
ش��ده در هر اس��تان و حتي به صورت مشترك
بسيار مهم و الزم است و استانداران هر سه استان
اقدام نمايند.

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔﺎﺯ ﺷﻬﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﮋﺍﺩ ) ﺧﺎﻧﮕﻴﺮﺍﻥ (
) ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ( SGPC

قطر نخلهاي ارسالي از ايران را پس داد!
در هفت ماهه اول س�ال جاري ،صادرات قطعي نخل و نهال خرما
به قط�ر بي�ش از  ۶۵۰تن بوده اس�ت .ب�ه دنبال حواش�ي مربوط
به ص�ادرات نخ�ل از اي�ران به قط�ر ،گم�رك ايران ضم�ن تأييد
صادرات ص�ورت گرفته اعلام كرد اي�ن محمولهها ك�ه با مجوز
وزارت جهاد كشاورزي ارس�ال شده بود برگش�ت خورده است.

به گزارش ايس��نا ،در مدت اخير اخبار متناقض��ي در مورد صادرات و
البته قاچاق درخت نخل به قطر مطرح و گفته شده بود كه با توجه به
ميزباني قطر در جام جهاني  ،۲۰۲۲اين صادرات صورت گرفته است،
گرچه مسئوالن مربوطه به صراحت در رابطه با اين موضوع شفافسازي
نكردند و ام��ا و اگرهايي وجود داش��ت ولي آمار گمرك ايران نش��ان
ميدهد اين صادرات انجام شده است.
طبق توضيحاتي كه مهرداد جمالارونقي ،معاون فني گمرك ايران به
ايسنا اعالم كرده است ،در هفت ماهه اول سال جاري ،صادرات قطعي
نخل و نهال خرما ،بيش از  ۶۵۰تن بوده كه از اين ميزان ۶۰۰ ،تن نخل
و مابقي نهال خرما بوده است .به گفته وي در فاصله مهر تا آبان امسال
در گمرك منطقه ويژه اقتصادي بوشهر ،چهار فقره اظهارنامه صادراتي
نخل ثبت شده كه در مجموع  ۵۸۸اصله نخل به وزن  ۶۰۰تن به ارزش
136/1هزار دالر و همگي صادرات به مقصد قطر بوده است.
  خروج با مجوز وزارت جهاد
اين مقام مسئول در گمرك ايران با اش��اره به اينكه در صادرات نخل
از گمرك بوشهر ،با توجه به حساس��يت كاالي اظهاري ،قبل از اتمام
تشريفات گمركي مسئوالن وزارت جهاد كش��اورزي استان بوشهر از
آن بازديد كرده بودند ،گفت :اين محمولهها بع��داز اخذ مجوز الزم از
جمله قرنطينه نباتي و مجوز سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر و
بارگذاري آن در سامانه جامع امور گمركي صادر شده است.
  محمولههاي صادراتي نخل برگشت خورد
اما اعالم ارونقي از اين حكايت دارد كه نخلهاي صادراتي از سوي قطر
پذيرفته نشده است .وي گفت كه با وجود صادرات صورت گرفته تعداد
كل نخلهاي صادر ش��ده يعني مجموع  ۵۸۸اصله به قط��ر ،به ايران
برگشت خورده اس��ت .معاون فني گمرك يادآور ش��د :بعد از برگشت
خوردن نخلها ،صاحب كاال بار ديگر نسبت به اظهار اين محمولهها از
محل اظهارنامه صادرات برگشتي تحت عنوان كاالي صادرات برگشتي
اقدام و مجددا ً مجوزهاي الزم از جمله قرنطينه سازمان جهاد كشاورزي
استان را اخذ كرده و در حال انجام تشريفات براي ورود به كشور است.
........................................................................................................................

پيشرفت ۸۰درصدي سامانه جامع تجارت

وزير صنع�ت ،معدن و تجارت ب�ا بيان اينكه اجراي طرح س�امانه
جامع تجارت ۸۰درصد پيش�رفت دارد ،گفت ۷۰ :اقدام را بايد در
اين زمينه انجام دهيم ،اميدواريم اين طرح تا پايان سال كامل شود.

سامانه جامع تجارت ايران يك مكانيسم تسهيلكننده براي انجام امور
بازرگاني است .در ش��رايطي كه پيچيدگيهاي قانوني و اداري زيادي
باعث شده اس��ت مس��ئله تجارت بينالملل به امري پيچيده تبديل
ش��ود ،نياز به سيستمهاي تسهيلگري مثل س��امانه تجارت ايران به
واقع احساس ميشود .اين سيس��تمهاي تسهيلگر دسترسي تجار را
به بسياري از فرصتها آسانتر ميكند .آذر ماه سال گذشته با دستور
رئيسجمهور سابق سامانه جامع تجارت راهاندازي شد؛ سامانهاي كه
قرار بود به واسطه ايجاد شفافيت در آمار تجارت با قاچاق كاال ،احتكار،
رانت ،فساد اداري ،امضاهاي طاليي و تبعيض اقتصادي مبارزه كند و
به قرار گرفتن ايران در تراز جهاني تجارت خارجي كمك نمايد .سامانه
جامع تجارت ايران مكانيسمي تسهيلكننده در حيطه امور بازرگاني
با هدف ايجاد ارتباط بين تج��ار و بازرگانان با دس��تگاههاي ذيربط
طراحي شده است.
اخيرا ً وزير امور اقتصادي و دارايي از انتقال دادههاي گمرك و سامانه
جامع تجارت خبر دادو گفت :ب��ا همكاري وزارت اقتصاد ،معضل چند
ساله انتقال كامل دادههاي س��امانه گمرك و س��امانه جامع تجارت
در مس��ير حل و فصل فوري قرار گرفت .از امروز بخش��ي از مصوبات
روي زمين مانده اجرايي ش��د ،در ماههاي بعد كاهش قاچاق به كمك
توليدكنندگان ايراني خواهد آمد.
احس��ان خاندوزي درباره اينكه چه زماني تمام نهادها و س��امانهها به
سامانه جامع تجارت متصل ميش��ود ،افزود :وعده ميدهيم در سال
 ۱۴۰۰اين اتفاق به طور كامل و نهايي به فضل خدا رخ خواهد داد و هيچ
قدمي براي  ۱۴۰۱از محل اين دو سامانه باقي نخواهد ماند.
همچنين س��يدرضا فاطميامين ،وزير صمت درباره تكميل س��امانه
جامع تجارت و اتصال گمرك به آن گفت :اين سامانه يكي از بزرگترين
طرحهاي دولت الكترونيك است ،رئيسجمهور از همان روزهاي اول
تشكيل دولت سيزدهم بر اجراي با كيفيت اين طرح تأكيد داشت.
او ادامه داد :يكي از بخشهايي كه بايد به سامانه جامع تجارت متصل
شود ،گمرك است و  14اقدام از  70اقدام به آن مربوط است.
فاطميامين با اش��اره به اينكه اكنون  30دس��تگاه به س��امانه جامع
تجارت متصل هستند ،اضافه كرد :همه بانكها هم در حال اتصال به
اين سامانه هستند.
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ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔﺎﺯ ﺷﻬﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻧﮋﺍﺩ– ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ.
 ﺗﻠﻔﻦ ﺩﺑﻴﺮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ 051- 37288016 : ﺗﻠﻔﻦ ﻭ ﻧﻤﺎﺑﺮ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ 051-37285024 : -4ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  1,575,000,000ﺭﻳﺎﻝ ) ﻳﻚ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ( ) .ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ(.
 -5ﻧﺤﻮﻩ ﻭ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ  :ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  19ﻣﻮﺭﺥ  ، 1400/09/18ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ( ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  www.setadiran.irﻭ ﺑﺎ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ  2000092134000142ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ
ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 -6ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ :ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  19ﻣﻮﺭﺥ  ، 1400/10/02ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷــﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ
ﺑﺎﺭﮔﺰﺍﺭﻯ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ( ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭﻓﻖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 -7ﻣﺤﻞ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ  :ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻓﻨﻰ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ )ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻓﻨﻰ( ،ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ
ﻣﻮﺭﺥ  ، 1400/11/20ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺸﻬﺪ )ﺩﻓﺘﺮ ﺁﺑﻜﻮﻩ( ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﺑﻜﻮﻩ ،ﻧﺒﺶ ﺁﺑﻜﻮﻩ ) 7ﺩﺍﻧﺸﺴﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎﻟﻲ( ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ،255
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔﺎﺯ ﺷﻬﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺎ ﺳﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ .ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ )ﺗﺎﺭﻳﺦ ﮔﺸﺎﻳﺶ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ( ﻗﻄﻌﻲ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻬـﻢ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻋﺪﻱ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً
ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ( ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺍﮔﻬﻰ 1228507

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔﺎﺯ ﺷﻬﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﮋﺍﺩ

