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سهشنبه اول خرداد 1397

برجام

برجام بدون ترامپ هم جلو میرود

سکه

سکه باز هم  2میلیونی شد

در روزهایی که بازار ارز فضای نس��بتا آرامی
را س��پری میکند ،قیمت س��که ش��اهد ادامه
جهشهای خود است .بر این اساس دیروز سکه
طرح جدید یا امام��ی در بازار با قیمتی بیش از
 2میلیون تومان معامله شد .محمد کشتیآرای
درباره علت گرانی طال و سکه در روزهای اخیر،
گفت :امروز قیمت جهانی طال کم شد که دلیل
آن افزای��ش ارزش دالر در مقابل س��ایر ارزهای
جهانی اس��ت .ب��ه همین دلیل ه��م طال گران
ش��د هم س��که حدودا  20هزار توم��ان تا االن
افزایش قیمت داش��ته اس��ت .کشتیآرای علت
اصلی گرانی قیمت س��که و طال در بازار داخلی
را قیمت جهانی دانس��ت و گفت :این نوس��ان
تحت تاثیر بازار جهانی اس��ت .البته به دلیل ماه
رمضان س��طح دادوستدها کاهش یافته است و
تقاضا هم در بازار داخلی معقول اس��ت و همین
امر نشان میدهد این افزایش قیمت تحت تاثیر
نوسانات بینالمللی است .بر این اساس هر قطعه
سکه تمامبهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با
قیمت  2میلیون تومان و هر گرم طالی ۱۸عیار
با قیمت ۱۸۶هزار تومان فروخته شد .به گزارش
«وطن امروز» در بازار آزاد س��که تمامبهار آزادی
طرح جدید با افزایش قیمت نسبت به روز قبل 2
میلیون تومان و سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم
یکمیلیون و  890هزار تومان معاملهش��د .هر
قطعه نیمبه��ار آزادی هم در بازار آزاد  976هزار
تومان ،ربعسکه  560هزار تومان و هر قطعه سکه
گرمی  350هزار تومان فروختهشد.
شاخص

نرخ تورم  ۳ماه آینده
صعودی خواهد بود

معاون پژوهشکده آمار گفت :روند نرخ تورم
در ماههای اردیبهشت ،خرداد و تیر سال جاری
صعودی خواهد بود .به گزارش تس��نیم ،ایوب
فرامرزی ضمن اشاره به نرخ تورم  8/1درصدی
فروردینماه س��ال جاری از س��وی مرکز آمار
ایران گفت :نرخ اعالمی این مرکز تنها مربوط
به تغییرات ش��اخص قیمت کاالها و خدمات
مصرفی خانوار است .وی افزود :از شاخص مزبور
در ادبیات اقتصادی دنیا بهعنوان نرخ تورم یاد
میشود ،در حالی که تورم مفهومی گستردهتر
و وسیعتر از این شاخص است .معاون آمارهای
اقتصادی پژوهش��کده آمار گفت :بس��یاری از
کش��ورهای جهان از ش��اخص قیمت کاالها و
خدمات مصرف��ی خانوار بهعنوان نمایندهای از
تورم استفاده میکنند .وی در ادامه ضمن اشاره
به اجزای تش��کیلدهنده ت��ورم  8/1درصدی
فروردینماه سال جاری در کشور افزود :مجموع
سبد مصرفی خانوار  2جزء عمده و اساسی دارد؛
جزء اول شامل کاالهای خوراکی ،آشامیدنی و
دخانیات و جزء دوم شامل کاالهای غیرخوراکی
و خدمات است .وی همچنین گفت :جزء اول و
دوم سبد مصرفی خانوار در فروردینماه امسال
بهترتیب  11/4و  6/9درصد رشد داشته است.

قانون

گزارش «وطنامروز» از آخرین وضعیت ارز دولتی

دالر جهانگیری هم گران شد

گ�روه اقتص�ادی :دالر  4200تومانی ک��ه به دالر
جهانگی��ری معروف ش��ده ،گران ش��د و به قیمت
 4205تومان رس��ید .ب��ه گ��زارش «وطنامروز»،
نزدیک به  40روز اس��ت دولت سیاس��ت انقباض
تقاضا را برای مدیریت بازار ارز به کار گرفته است و
خود به صورت مستقیم قیمتگذاری در این حوزه را
انجام میدهد ،قیمتی که هیات دولت برای دالر در
نظر گرفته  4200تومان است که حاال زمزمههایی
از افزایش آن به گوش میرسد .دیروز سامانه اعالم
قیمت ارز بانک مرکزی قیمت دالر را  4205تومان
اعالم کرد ،با وجود اینکه این افزایش بس��یار جزئی
است اما نشان از روند افزایش قیمت ارز رسمی در
روزه��ای آینده دارد .رئی��س کل بانک مرکزی نیز
اخیرا گفته است احتمال افزایش قیمت دالر رسمی
وجود دارد .سیف در این باره گفت :بر اساس شرایط
اقتصادی پیشبینی میکنیم تا پایان سال جاری ۵
تا  ۶درصد در این نرخ تغییر ایجاد شود .وی افزود:
بانک مرکزی با توجه به شاخص تورم در این زمینه
عمل خواهد کرد .بنابراین احتمال رس��یدن قیمت
دالر جهانگیری تا  4500تومان وجود دارد.
■■دالر دولت ،اختالف چشمگیری با دالر آزاد دارد

نایبرئیس کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به اختالف نرخ
دالر دولتی و ب��ازار آزاد اظهار داش��ت :دولت نرخ
دالر را  4200توم��ان در نظر گرفته اس��ت اما در
حال حاضر بازار س��یاه رقمی بین  6100تا 6200
را نشان میدهد ،علت اختالف این دو نرخ به عرضه
و تقاضا در بازار برمیگردد .هادی قوامی توضیح داد:
ن��رخ دالر در بازار بر اس��اس عرضه و تقاضا تعیین
میشود به همین جهت نرخ هر روز متفاوت است
و اختالف چشمگیری با نرخ اعالمی از سوی دولت
دارد .نماینده مردم اسفراین در مجلس دهم شورای
اس�لامی درباره نحوه تعیین نرخ دالر توضیح داد:
متقاضیان دالر بر س��ر نرخ به توافق میرس��ند و
خرید و فروش صورت میگیرد .عضو هیاترئیسه
کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس با
اش��اره به نرخگذاری دالر در کش��ورهای همسایه
گفت :نرخ دالر در خارج از کشور تعیین میشود و
همان قیمت به بازارهای ایران نیز راه پیدا میکند؛
بازارهای امارات و سلیمانیه قیمت ارز در داخل ایران
را مشخص میکنند.

■■در حوزه اقتصادی نمیتوان دستوری عمل کرد

عضو کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاس��بات
مجلس با اش��اره به تکنرخی شدن یکشبه دالر،

گفت :در حوزه اقتصادی نمیتوان دستوری عمل
کرد ،تعیین یک نرخ واح��د را زمانی میتوانیم به
نوع��ی تا انتها پیش ببریم که اعتمادس��ازی برای
تامی��ن عرضه و تقاضا داش��ته باش��یم ،پس از آن
میتوانیم از ثبات برخوردار شویم .محمد حسینی
ب��ا بیان اینکه تراز تجاری ارزی ش��رایط خاصی را
طی میکند ،ادام��ه داد :در واقع دیوار بیاعتمادی
شکل گرفته است ،بنابراین باید به نوعی بازار ارز را
مدیریت کنیم تا بتوانیم در بازار تولید اعتمادسازی
کنیم و دراین راستا باید بازار متشکله ایجاد شود.
وی توضی��ح داد :بای��د توزیع ارز دس��تهبندی
ش��ود و به کاالی اس��تراتژیک ارز با قیمت خاص
اختصاص یابد و برای مابقی تقاضاها ارز را با قیمت
مبادلهای دیگر عرضه ک��رد .در این بین باید برای
تش��ویق صادرات ،تولید و سایر مصارف عدد قابل
قبولی تعریف کرد .حسینی با بیان اینکه سیف از
عدم ثبات نرخ ارز خبر داده اس��ت ،اظهار داش��ت:
موضوع��ی که رئیس بانک مرکزی اخیرا در زمینه
افزایش نرخ دالر مطرح کرده است ،نظری است که
تمام افرادی که در حوزه اقتصادی دس��تی دارند و
بازار تولید ،نقدینگی و عرضه را میشناسند نیز به
آن اذعان کرده بودند.
■■دالر جهانگیری ،شاید پشت ابرها

کنترل تقاضا در بازار ارز باعث شد ارزش تومان

بسته شدن حساب ایرانیان در یک بانک گرجستان

با وجود اینکه رئیس کل گمرک
خودرو
ورود غیرقانونی  ۶۴۰۰خودرو به
کش��ور را تایید کرده اما همچنان شاهدیم برخی
نمیخواهند این موضوع شفاف شود .میثم رضایی،
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره
به قاچاق خودرو در گفتوگو با تس��نیم ،با اشاره
به سختتر شدن سیر واردات خودرو در ماههای
پیش رو ،اظهار داشت :با وجود اینکه در سالهای
اخیر خودروسازان داخلی نتوانستند خودرویی در
شأن مصرفکننده ایرانی تولید کنند ،شاهد بودیم
سیاس��تهای دولت باز هم در جانبداری از آنان و
محدودسازی واردات بود ،تناقضی که هم حاشیه
امنیت بیدلیلی را برای خودروسازان فراهم کرد و
هم مانع ورود تکنولوژی و خودروهای باکیفیت به
کشور شد .به گفته وی ،برخی محصوالت خارجی
نظیر هیوندایی سانتافه کرمان موتور در حدود 10
ماه گذشته  100میلیون تومان افزایش قیمت را
تجربه کرده یا خودروهایی نظیر رنو کپچر یا سراتو

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب
کلیات الیحه اصالح و دائمی شدن قانون مدیریت
خدمات کشوری در نشست دیروز این کمیسیون
خبر داد .عبدالرضا عزیزی در گفتوگو با فارس،
گفت :در جلس��های با حضور جمش��ید انصاری،
رئیس س��ازمان اداری و اس��تخدامی کش��ور و
دیگر نمایندگان دولت و همچنین نماینده مرکز
پژوهشهای مجلس برگزار ش��د ،الیحه اصالح
و دائمی ش��دن قانون مدیریت خدمات کشوری
مورد بحث و بررس��ی قرار گرف��ت .وی افزود :در
این نشس��ت پس از بحث و بی��ان نقطه نظرات
پیرامون این الیحه ،کلیات آن به تصویب اعضای
کمیسیون رسید .همچنین در جزئیات این الیحه
مواد یک و  2آن که مربوط به تعاریف وزارتخانهها،
س��ازمانهای دولتی و ...است به تصویب اعضای
کمیس��یون رسید و ماده  3نیز مراعا ماند و برای
بررسی بیشتر به کمیته تخصصی ارجاع شد.
اصناف

به دالیل نامعلومی انجام شد

رئی��س ات��اق بازرگان��ی ایران
تجارت
و گرجس��تان با تایید انس��داد
حس��اب تعدادی از ایرانیان در گرجستان گفت:
با س��فارت ایران در گرجستان صحبت کردیم و
قرار شد پیگیری بیشتری داشته باشند و اعالم
نتیجه کنند .به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی،
سیدهفاطمه مقیمی در اینباره اظهار داشت :این
مس��أله را پیگیری کردهایم اما به صورت مبهم
ج��واب دادن��د تع��دادی از
حس��ابهای ایرانیان بسته
ش��ده و همچنی��ن اج��ازه
افتت��اح حس��اب جدی��د را
ب��ه دالیل��ی نمیدهند .وی
افزود :بس��یاری از موارد به
دلی��ل بحث اقامتی و مهاجرتی بوده که در حال
بررسی اس��ت ،همچنین مقداری هم به شرایط
تحریمی که آمریکا دوباره علیه ایران اعمال کرده
بازمیگ��ردد .وی تاکید کرد :ب��ا توجه به اینکه
اتحادی��ه اروپایی تحریمها را تایید نکرده ،انتظار
میرود این مسأله حل شود که به عنوان اعتراض
این موضوع را اعالم کردیم .در همین باره بانک
مرکزی ایران توضیح داد اصال این بانک ،حسابی
نزد بانکهای گرجستانی ندارد که به برجام ربط

قانون مدیریت خدمات کشوری
دائمیشد

عكس :وطنامروز

رئیس اتاق بازرگان��ی ایران و چین با تاکید
بر اینک��ه اروپا نمیتواند ایران را در مناس��بات
تجاری کنونی خود نادی��ده بگیرد ،تاکید کرد:
وضعیت مالی کشور خوب است و نگرانی بابت
ذخایر ارزی وجود ندارد .اسداهلل عسگراوالدی در
گفتوگ��و با مهر ،گفت :با خروج ایاالت متحده
آمریکا از برجام ،اگرچه وضعیت اقتصادی کشور
نس��بت به قبل متفاوت خواهد شد اما ایران با
قدرت به مس��یر خود در عرص��ه بینالمللی و
منطقهای ادامه خواهد داد و جای نگرانی نیست.
وی افزود :اروپا حداقل در میانمدت ،راه خود با
ایران را در فعالیتهای اقتصادی ادامه میدهد،
چرا که راه اروپاییها و منافع آنها به ایران نزدیک
اس��ت و ایران س��االنه میلیارده��ا دالر به این
کشورها کاال صادر میکند و البته آنها نیز از ما
کاال میخرند و به ما کاال میفروش��ند ،بنابراین
دنیا بدون دونالد ترامپ و کشورش در برجام هم،
رو به جلو میرود و اینطور نیست که اروپا بتواند
ایران را نادیده بگی��رد .وی تصریح کرد :اکنون
اقتصاد ایران باید تغییر مسیر داده و راه خود را
در عرص��ه اقتصادی تغییر دهد ،به این معنا که
بای��د روی اقتصاد خود کار کنیم و پایههای آن
را قوی کنی��م .اکنون منتظر یک برنامه قوی و
مدیریت منسجم از سوی دولت هستیم تا برخی
اصالحات الزم در اقتصاد انجام شود.

وطن امروز

شماره 3 2445

داده ش��ود ،این جریان مربوط به ایرانیان مقیم
گرجستان یا افرادی است که از ایران به بانکهای
این کش��ور پول حواله کردهاند .با این حال آنچه
گفته میش��ود این است که به نظر میرسد در
ماههای اخیر گرجستان یکی از مقاصد ارزی بوده
و مردم ارز زیادتری را نسبت به دورههای قبل به
حسابهای بانکی در این کشور وارد کردهاند .از
این رو به طور کامال طبیعی کشور گرجستان با
توجه به احساس این تفاوت
و بر اساس اس��تانداردهای
پولش��ویی میتواند دس��ت
ب��ه بس��تن حس��ابها زده
باش��د .گفتنی اس��ت بانک
«تیبیس��ی» گرجس��تان،
بتازگ��ی با صدور بخش��نامهای ،انج��ام هرگونه
تراکنش بانکی برای ایرانیان بدون کارت اقامت
را ممنوع کرده است .بر این اساس در حال حاضر
حس��اب کس��انی که قبال در این بانک حساب
داش��تند و کارت اقامت آنها آماده نیست ،بلوکه
شده است .سال گذش��ته نیز یکی از بانکهای
چین حساب ایرانیان را مس��دود کرد که باعث
مش��کالت زیادی برای دانش��جویان و بازرگانان
ایرانی شد.

که در سراش��یبی افتاده بود و هر ساعت بر شدت و
س��رعت آن افزوده میشد ثبات پیدا کند اما تامین
ارز برای مسافران ،واردات قانونی ،دانشجویان و دیگر
قشرهای نیازمند واقعی بسیار دشوار شده است .یکی
از واردکنن��دگان لوازم جانبی موبایل در گفتوگو با
«وطن امروز» با گالیه از عدم کارایی س��امانه جامع
تجارت ،گفت :پیش از این بس��ادگی میتوانستیم
اقدام به ثبت س��فارش و گرفتن حواله برای تجارت
کنیم اما حاال باید حتما ارزی مبنی بر ثبت سفارش
دریافت کنی��م ،برای این امر باید پس از مراجعه به
ثبت��ارش از طرف چینی یا ک��رهای خود که جنس
را از آن خریدهایم فاکت��ور بگیریم ،فاکتور را دوباره
در اختیار ثبتارش قرار دهیم و آنها با س��امانه جامع
تجارت برای بانکهای خارجی پول حواله کنند اما
مشکل اینجاست که پیدا کردن تولیدکنندهای که
در بانک مورد نظر بانک مرکزی ایران حساب داشته
باشد بسیار سخت است .وی افزود :از بهمنماه سال
 96تا امروز نتوانس��تهام هیچ کاالیی وارد کنم .این
مشکل را دیگر همکاران من هم دارند و پیشبینی
یکنم تا چند وقت آینده قیمت این کاالها در بازار
م
افزایش پیدا کند .در همین باره ،محمد حس��ینی،
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
گفت :هنوز مش��خص نیست دالر  4200تومانی به
دست تولیدکنندگان رسیده است یا خیر .این مساله

■■جای خالی بورس ارزی در ایران

حیدرمستخدمینحسینی،کارشناساقتصادی
و معاون ریاس��ت بانک مرک��زی دولت اصالحات
پیشت��ر در گفتوگو با «وطن امروز» برای کنترل
تقاضا در بازار ارز گفته بود :یک بورس ارزی میتواند
بس��یاری از مش��کالت موجود را حل کند .به این
ص��ورت که دولت درآمد حاص��ل از فروش نفت را
در اختیار واردکنندگان کاالهای اساسی بگذارد تا
منفعت آن برای تمام مردم باشد ،در کنار این یک
سازمان بورس ارزی شکل بگیرد برای تامین منابع
واردات کاالهای لوکس یا کارهای مشابه دیگر .در
آن محیط ش��فاف افراد اگ��ر ارز دارند عرضه کنند
و تقاضاکنندگان هم تهیه کنند .در غیر اینصورت
یک تشکیالت عجیب و غریبی مثل امروز بازار ارز
شکل میگیرد .به صورت کلی دلیلی ندارد اگر قرار
است کسی برای تفریح به خارج از کشور برود هزینه
آن را مردم پرداخت کنند بلکه این افراد میتوانند به
بورس ارزی بروند و ارز تهیه کنند.

دی��روز و ب��هدنب��ال برگ��زاری انتخابات
اتحادیههای صنفی شهر تهران 5 ،نفر از اعضای
جدید هیأترئیسه اتاق اصناف تهران انتخاب
ش��دند .به گزارش «وطنامروز» ،انتخابات اتاق
اصناف تهران دیروز انجام ش��د .بر اساس این
گزارش ،ب��ا پایان یافتن رایگی��ری انتخابات
اتاق اصناف تهران ،براس��اس آرای گرفته شده
از روسای اتحادیههای صنف تهران ،به ترتیب
آرای شمارش ش��ده ،ابراهیم درستی ،حسین
درودیان ،علی فاضلی ،خسرو ابراهیمی و قاسم
نودهفراهانی با دریافت بیش��ترین آرا به عنوان
اعضای هیأترئیسه اتاق اصناف تهران انتخاب
شدند .گفتنی است ،ش��هر تهران دارای 138
اتحادیه صنفی است که اغلب آنها دارای کمتر از
 300واحد صنفی فعال هستند و ضرورت دارد
با اتحادیههای همگن یا موازی خود ادغام شوند.
نفت

بومیسازی  ۱۰گروه کاالیی
تجهیزات صنعت نفت

با تصویب هیأت دولت

وام ۵۰میلیونی نوسازی مسکن اجباری شد
عض��و هیأتمدی��ره ش��رکت
خانه
بازآفرینی شهری ایران از مصوبه
هیات دولت مبنی بر تکلیفی شدن اعطای وام ۵۰
میلیون تومانی نوسازی مسکن از سوی بانکها با
سود  ۹درصد خبر داد .مجید روستا در گفتوگو با
مهر ،درباره تکلیفی شدن پرداخت وام  ۵۰میلیون
تومانی بازسازی بافت فرسوده اظهار داشت :پیشتر
نیز اعطای این وام به تصویب رسیده بود اما شورای
پ��ول و اعتبار و بانک مرکزی
در ابالغیه خود ب��ه بانکها،
پرداخ��ت این وام از س��وی
بانکها را «مشروط به وجود
منابع و مصارف» کرده بودند
اما در مصوبه جدید ،بانکها
«مکل��ف» به پرداخت این تس��هیالت ش��دهاند.
همچنین در این مصوبه قرار اس��ت به متقاضیان
نوس��ازی مس��کن در تهران ،عالوه بر  ۵۰میلیون
تومان وام نوس��ازی مس��کن به صورت مشارکت
مدنی ۲۰ ،میلیون تومان وام قرضالحس��نه برای
اس��کان موقت هم داده ش��ود که این تس��هیالت
در ط��ول دوره مش��ارکت مدن��ی و نوس��ازی در
اختیار متقاضیان ق��رار میگیرد و پس از تکمیل
ساختوس��از و انتق��ال خانوار به واحد مس��کونی

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو:

چرا عامالن قاچاق خودرو معرفی نمیشوند؟

آپشنال که تولیدات مش��ترک ما با خودروسازان
خارجی اس��ت و برای رفاه حال مشتریان داخلی
عرضه ش��ده هم با  30و  20میلیون تومان رشد
قیمت در میان رکوردداران گرانی است .در نتیجه
نیاز است نهادهای نظارتی نظیر سازمان حمایت

موجب نگرانی شده است و بانک مرکزی باید با اتخاذ
سیاست درست مسیر ثبات ارز را طی و این هدف را
عملیاتی کند .وی گفت :اینکه بانک مرکزی نتواند در
مدت یکس��ال نرخ دالر را ثابت نگهدارد این پیام را
دارد که حتما باید به سمت بازار متشکل ارزی برویم
و از نرخهای مبادلهای استفاده کنیم.

هیأترئیسه اتاق اصناف تهران
انتخاب شدند

و تعزی��رات حکومتی به این روال بیمنطق پایان
دهن��د .رضایی تصریح کرد :وضعیت بازار نش��ان
میدهد در حال حاضر بیش��ترین کارش��کنیها
از سمت ش��رکتهای نماینده رسمی در جریان
ط��رح س��اماندهی واردات خودرو انجام ش��ده و

نوس��ازی ش��ده ،این مبلغ به صورت یکجا دوباره
به بانک عامل بازگردانده میش��ود .از سوی دیگر
بانک مسکن مصوبه جدید هیاتمدیره این بانک
مبنی بر امکان دریافت دوباره وام خرید مسکن از
سوی زوجین را به شعب سراسر کشور ابالغ کرد؛
زوجین استفادهکننده از تسهیالت خرید مسکن،
مشروط به گذشت دوره زمانی مشخص از نخستین
مرتبه استفاده از این تسهیالت و همچنین تسویه
بدهی خ��ود با بانک یا انتقال
تس��هیالت به غیر ،میتوانند
ی��ک ب��ار دیگر تس��هیالت
خرید مسکن دریافت کنند.
رف��ع محدودیت ،وی��ژه وام
«خرید مس��کن ب��ا اوراق» و
وام «س��اخت مسکن» اس��ت .در پرداخت دوباره
تس��هیالت خرید مس��کن زوجین از محل اوراق
گواهی حق تقدم اس��تفاده از تس��هیالت مسکن،
اعطای تسهیالت خرید مسکن بدون سپرده مازاد
بر سقف تسهیالت از محل اوراق گواهی حق تقدم
اس��تفاده از تسهیالت مس��کن نیز انجام میشود.
اما این تسهیالت (بدون س��پرده) ،تا زمان اجرای
بخشنامه مربوط به همین نوع تسهیالت ،در اختیار
متقاضیان قرار خواهد گرفت.
ای��ن طیف به دلیل ترس از ایج��اد رقابت در بازار
مشغول رایزنی برای حذف گری مارکتها و عدم
کاهش تعرفه واردات خودرو هستند .وی با اشاره
به قاچاق خودرو تاکید کرد :با وجود اینکه رئیس
کل گم��رک نیز ورود غیرقانونی  6400خودرو به
کش��ور را تایید کرده اما همچنان شاهدیم برخی
نمیخواهند این موضوع شفاف شود ،چرا که همه
میدانند تعدادی از ش��رکتها با تابلوی نماینده
رسمی مشغول کار هستند و قریب به اتفاقشان
جعلی و غیرقانونیاند ب��ه نحوی که عامل اصلی
ورود این خودروهای قاچاق به کشور هستند .وی
اضافه کرد :طبق اطالع ما سرچش��مه این تخلف
در یکی از شرکتهای زیرمجموعه وزارت صنعت
بوده و در دوره ممنوعه ثبت س��فارش را به ثبت
رس��اندهاند اما چگونه در گمرک کش��ور چنین
سفارشهای بیاعتباری ترخیص شدهاند و تا امروز
به دلیل فشار شرکتهای دخیل در این موضوع،
ابعاد واقعی آن در هالهای از ابهام باقی مانده است.

برای بومیسازی  ۱۰گروه کاالیی تجهیزات
صنعت نفت  ۵۵قرارداد با سازندگان داخلی به
ارزش  1/2میلیارد دالر امضا شد .رضا پدیدار،
عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت
ایران در گفتوگو با مهر ،با بیان اینکه س��هم
 14/5درص��دی وزارت نف��ت از درآمده��ای
نفتی ،مربوط به بخش نگهداشت سطح تولید
و توسعه اس��ت ،گفت :با توجه به هزینهها ،با
این رقم امکان پوششدهی هزینههای توسعه
صنعت نفت وجود ندارد اما میتوان بخش��ی
از هزینههای نگهداش��ت سطح تولید را با آن
پوش��ش داد .مبلغ  ۶میلیارد دالری که وزیر
نفت از آن به عنوان سهم نوسازی و بازسازی
تجهیزات صنعت نفت نام برد ،از همین محل
تامین میشود .وی با اشاره به اینکه پروژههای
نوس��ازی و بازسازی تجهیزات صنعت نفت با
برگزاری مناقصه ،به سازندگان واگذار میشود،
افزود :البت��ه تاکنون مناقصهای در این زمینه
برگزار نش��ده اس��ت اما برای بومیسازی ۱۰
گروه کاالیی تجهیزات صنعت نفت  ۵۵قرارداد
با سازندگان داخلی به ارزش  1/2میلیارد دالر
امضا شده که از این مبلغ  ۲۰تا  ۲۵درصد آن
پرداخت شده است.
گمرک

معافیت ورود موقت کاال از ثبت سفارش

کاالهایی که به صورت ورود
موقت به کشور وارد میشوند،
مشمول ضوابط ثبت سفارش
نیس��ت .به گ��زارش فارس،
مدی��رکل دفت��ر ص��ادرات
گمرک در بخش��نامهای به گم��رکات اجرایی
اعالم کرد :کاالهایی که به صورت ورود موقت
به کش��ور وارد میشود ،مشمول ضوابط ثبت
سفارش نیست .در بخشنامه علیاکبر شامانی
آمده است کاالهایی که به صورت ورود موقت
به کشور وارد میش��ود ،در صورتی که نیاز به
تأمین ارز نداشته باشد ،با توجه به اینکه واردات
قطعی تلقی نمیش��ود ،مشمول ضوابط ثبت
سفارش نیست.

