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گزارش «وطن امروز» از آخرین وضعیت پرونده واردات غیرقانونی خودرو

ارز

تذکر به روحانی برای عدم واریز
مابهالتفاوت قیمت ارز به خزانه

نمایندگان اصفهان و مح�لات در تذکری
به رئیسجمه��ور عنوان کردن��د :مابهالتفاوت
قیم��ت ارز که حدود  140هزار میلیارد تومان
برآورد شد ،در چه محلی هزینه شده است؟ به
گزارش فارس ،احمد سالک و علیرضا سلیمی،
نماین��دگان اصفهان و مح�لات در تذکری به
رئیسجمهور عنوان کردند مابهالتفاوت قیمت
ارز که ح��دود  140هزار میلیارد تومان برآورد
ش��د ،در چه محلی هزینه شده؟ چرا به خزانه
وارد نش��ده؟ چه کس��انی از این رانت استفاده
کردن��د و چرا آن��ان را ب��ه قوهقضائیه معرفی
ی حاجیدلیگانی،
نکردید؟ همچنین حسینعل 
نماین��ده م��ردم شاهینش��هر در تذکری به
وزیر اقتصاد عن��وان کرد با توجه به میلیونها
جوان شایس��ته و دارای تحصی�لات عالی در
کشور به کارگیری افراد بازنشسته منصوب به
افراد خاص در مش��اغل حساس چه توجیهی
دارد؟ علیمحمد ش��اعری و سیدراضی نوری
نمایندگان بهش��هر و ش��وش به وزیر اقتصاد
درباره افزایش بیرویه قیمت ارز ،س��که و کاال
در بازار تذکر دادند .احمد سالک ،نماینده مردم
اصفهان به رئیسجمهور درباره ضعف مدیریت
دولت در کنترل بازار ارز ،بیتوجهی به معیشت
مردم با توجه به تورم س��رکش فعلی و ضعف
سیاستهای اشتغالزایی بویژه برای اقشار جوان
و تحصیلکرده تذکر داد.
آب

آب تهران  ۷درصد گران شد

بر اساس مصوبه ش��ورای شهر ،قیمت آب
برای مش��ترکانی که زیر  ۳۰مترمکعب در ماه
آب مصرف میکنند بین  ۶تا  ۷درصد افزایش
یافت .محمدرضا بختیاری ،مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب استان تهران در گفتوگو با ایسنا،
ب��ا تاکید بر اینکه قانون ب��رای افزایش قیمت،
ان��دازهای را تعیی��ن نکرده اس��ت ،اضافه کرد:
اختیار این مسأله به طور کامل در دست شورای
شهر است .البته عدد تعیینشده باید به تایید
فرمانداری و سپس وزارت نیرو برسد .به گفته
بختیاری ،پیشنهاد این ش��رکت برای افزایش
قیمت  ۱۵درصد بود که شورای شهر  ۱۰تا ۱۵
درصد افزایش را برای مشترکان پرمصرف و ۶
تا  ۷درصد را برای مشترکان کممصرف لحاظ
کرد .وی اف��زود :در هر مترمکعب  ۸۲تا ۱۰۰
تومان افزایش قیمت را خواهیم داشت.
نفت

جزئیات آمار فروش نفت ایران

وزارت نفت اعالم ک��رد :میانگین صادرات
نف��ت ای��ران در  4م��اه نخس��ت امس��ال از
میانگی��ن صادرات نف��ت ایران در کل س��ال
 ۹۶باالتر اس��ت .به گزارش وزارت نفت ،ایران
در ای��ن مدت بهط��ور میانگی��ن روزانه حدود
 ۲میلیون و  ۳۰۰هزار بشکه نفت خام به مقصد
کشورهای آسیایی و اروپایی صادر کرده است.
میانگین صادرات نفتخام ایران در س��ال ،۹۶
بهطور میانگین  ۲میلیون و  ۱۱۵هزار بش��که
در روز بوده اس��ت .چی��ن و هند از بزرگترین
مشتریان نفت خام ایران هستند .کرهجنوبی و
ژاپن نیز بهعنوان دیگر مشتریان نفت و میعانات
گازی ایران پس از محدودیتهای ترامپ در پی
دریافت مجوز از این کشور برای واردات نفت از
ایران هستند.
خردهفروشی

توزیع مرغ و گوشت تازه و منجمد

مرغ و گوشت گوساله منجمد و همچنین
گوش��ت تازه گوس��فندی و مرغ گرم روزانه از
طریق غرفههای سازمان میادین و فروشگاههای
زنجی��رهای به وفور و با ن��رخ مصوب دولتی در
دسترس مردم قرار میگیرد .حمید ورناصری،
مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام در گفتوگو
با فارس ،درباره تنظیم بازار مرغ خاطرنشان کرد:
تا  ۱۰روز قبل به واسطه اینکه قیمت تمامشده
تولیدکنندگان مرغ بیشتر از قیمت فروش بود و
بازار هم کشش نداشت ،این قشر زیان میدیدند
اما اکنون شرایط مناسبی را پیش رو داریم .وی
متوس��ط قیمت مرغ در تهران را بین  ۸۸۰۰تا
 ۹۵۰۰تومان در هرکیلوگرم عنوان کرد و افزود:
برای تنظیم ب��ازار روزانه عرضه مرغ گرم را در
تمام غرفههای سازمان میادین شهر تهران به
نرخ هر کیلوگرم  ۷۹۹۰تومان داریم.
وی همچنی��ن از عرض��ه م��رغ منجمد با
ن��رخ هر کیلوگ��رم  ۶۷۵۰تومان در س��ازمان
میادین و فروش��گاههای زنجیرهای سطح شهر
خبر داد .ورناصری درباره توزیع گوش��ت گرم
گوسفندی وارداتی اظهار داشت :نرخ شقه آن
در هر کیلوگرم  ۳۳هزار تومان و برای گردران و
سردست  ۴۳هزار تومان در هر کیلوگرم است.
وی همچنین نرخ هر کیلوگرم کنجاله سویا را
در مبادی ورودی کشور  ۲۱۵۰تا  ۲۲۰۰تومان
اعالم ک��رد و افزود :ذرت برزیلی نیز در مبادی
ورودی ه��ر کیلوگ��رم  ۱۱۳۰توم��ان و ذرت
اوکراین هزار تومان عرضه میشود.

وطن امروز

استیضاح

بازداشت مدیران  3شرکت بزرگ واردکننده خودرو
وزارت صنعت بازداشت معاون وزیر را تکذیب کرد :خسروتاج در اتاق کار خود است!

گ�روه اقتص�ادی :خبر بازداش��ت معاون
وزیر صنعت در پرونده واردات غیرقانونی
خودرو به سرعت منتشر ش��د اما روابط
عمومی وزارت صنعت اعالم کرد مجتبی
خسروتاج در دفتر کارش حضور دارد!
به گزارش «وطنامروز» ،خبر بازداشت
معاون کلیدی وزیر صنعت روز گذش��ته
توس��ط خبرگزاری فارس منتشر شد .در
این خبر آمده بود :در ادامه رس��یدگی به
پرون��ده تخلف در ثبت س��فارش 6400
خ��ودروی لوکس و تحقی��ق از مدیران و
مس��ؤوالن دخیل در این پرونده ،بتازگی
یک��ی از معاونان وزیر صنع��ت ،معدن و
تجارت بازداش��ت شد .براساس اطالعات
موج��ود ،این فرد که آق��ای «م» نام دارد
یک��ی از معاونان کلی��دی وزیر صنعت،
معدن و تجارت است که با دستور بازپرس
پرونده بازداشت شده و از وی تحقیق شده
است؛ این در حالی است که متهم پس از
انجام تحقیقات ابتدایی با قرار وثیقه آزاد شده است.
منتش��رکننده خبر ترجیح داد نام کامل معاون
وزی��ر را منتش��ر نکن��د و فقط ب��ه آق��ای «م» (که
مش��خص نبود نام است یا نام خانوادگی) اشاره کرده
بود .محسن صالحینیا ،معاونت امور صنایع و مجتبی
خسروتاج معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت
از محتملترین نامهایی بودند که میتوانستند نام مورد
ادعایی باشند ،البته چند دقیقه بعد وزارت صنعت این
خبر را از ریشه تکذیب و اعالم کرد هیچ معاون وزیری
در بازداشت به سر نمیبرد و نبرده است.
رئیس روابط عمومی وزارت صنعت نیز در گفتوگو
با یک رس��انه دیگر با دستپاچگی این خبر را تکذیب
کرد و نام مجتبی خسروتاج را به میان آورد!
پی��ام برازجانی ،رئیس مرکز روابط عمومی وزارت
صنع��ت ،معدن و تج��ارت در گفتوگوی��ی کوتاه با
خبرگزاری آنا ،هرگونه بازداشت معاونان وزیر صنعت،
معدن و تجارت را تکذیب کرد و گفت :آقای مجتبی
خسروتاج نیز در محل کارش حضور داشته و بازداشت
نشده است.
■■کلید واژه واردات غیرقانونی خودرو

س��ازمان توس��عه تجارت یک��ی از کلیدیترین
کلیدواژههای مقامات قضایی در تخلف خودرویی اخیر
است .حتی هفته پیش خبر بازداشت یکی از مدیران
این سازمان منتشر شد و در گزارشهای رسمی نیز به
نقش پررنگ این سازمان در واردات غیرقانونی خودرو
به صراحت اش��اره شده اس��ت .رئیس این سازمان از
زمان وزارت نعمتزاده همین مجتبی خسرو تاج بوده
و وی در زمان تخلف خودرو در همین سمت بوده و با
آمدن شریعتمداری در همین جایگاه باقی مانده است.
نمیتوان خسروتاج را به صرف رئیس بودن در سازمان
توسعه تجارت متهم این پرونده دانست اما قوهقضائیه
تاکید بسیاری در نقش پررنگ این سازمان دارد.
پیش از این ،حجتاالسالم محسنی اژهای در جمع
محمد نجار صادق�ی :به گزارش
تحریم
«وطنامروز» 48 ،س��اعت دیگر
اولین بست ه تحریمهای ایاالت متحده آمریکا طبق
گفته «جان هوک» رئیس بخش سیاستگذاری
وزارت خارجه این کش��ور اجرایی میشود .فارغ
از اتفاقات سیاسی که پیش یا پس از آن بخواهد
رخ دهد ،تبارشناس��ی این تحریمهای اقتصادی
میتواند دورنمای مناس��بی برای مقابله یا حتی
تبدیل به فرصت کردن این تهدیدها به مسؤوالن
و م��ردم بدهد .دول��ت آمریکا تاکن��ون جزئیات
حوزههای تحریمی خود را معرفی نکرده اس��ت،
البته ب��ه صورت کلی این کش��ور هیچگاه موارد
تحریمی خود را به ش��کل شفاف و کامل پیش از
اعمال تحریم اعالم نکرده است اما آنچه میتوان
از گفتهه��ای ج��ان هوک فهمید این اس��ت که
تحریمه��ای جدید در مرحل��ه اول  3بخش طال،
خ��ودرو و فلزات کلیدی را قرار اس��ت هدف قرار
دهد.
■■فلزاتکلیدی

ایران طی  30س��ال گذش��ته هم��واره تحت
تحری��م فلزات کلیدی آمریکا بوده اس��ت ،با این
وجود تعریفی از فلزات کلیدی هیچگاه ارائه نشده
اس��ت ،این یعنی کلیدواژه تحریم فلزات کلیدی
توس��ط این کش��ور برای افزودن فلزی جدید به
لیست تحریمها استفاده میشود .در حال حاضر

سوخت مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی پخش
فرآوردههای نفتی ایران درباره اقدام
خطرناک ذخیره سوخت در منازل و خودروها به مردم
هشدار داد .سیدمحمدرضا موسویخواه در گفتوگو
با رادیو اقتصاد ،در این باره گفت :نگهداری بنزین در
منازل و خودروها بسیار خطرناک است و مردم با جان
و مال و س��رمایه عزیزان خود بازی نکنند .وی افزود:
مردم به شایعات توجهی نداشته باشند و این مخاطره
را برای خانواده خود ایجاد نکنند ،زیرا آتشس��وزی و
انفجار ،تلفات بسیار ناگواری برجا خواهد گذاشت .وی
تاکید کرد :ذخیره  20لیتر بنزین در منزل یا خودرو

هم بازداشت میشوند ،موضوعی است که
بعدا در تحقیقات روشن میشود.
وی در پاس��خ ب��ه س��والی مبنی بر
جدیدترین آمار دس��تگیریها نیز گفت:
اینها البته  2دس��ته هستند؛ یک دسته
در تهران دس��تگیر ش��دهاند که قبال 13
دس��تگیری داش��تیم 5 ،نفر نی��ز اخیرا
بازداش��ت ش��دهاند .البته تعداد کسانی
که ممکن اس��ت دس��تگیر و با قرار آزاد
ش��ده باشند یا احضار شده ولی منجر به
بازداشتش��ان نشده ،بیش��تر است ولی
کس��انی که در بازداشت هستند ،همان
تعدادی است که عرض کردم.
■■آخری�ن وضعی�ت پرون�ده واردات
غیرقانونیخودرو

خبرنگاران و در پاس��خ به سوال خبرنگاری مبنی بر
نتیجه سوال دستگاه قضایی از وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و پاسخ آنها گفت :آنها یکسری پاسخها دادهاند
و دادستان تهران در حال تکمیل اظهارات است .یکی
از سواالت این بوده است که خودشان در نامههایی که
دادهاند ،گفتهاند یکی از مس��ؤوالن در سازمان توسعه
تجارت اعالم کرده ما از تیرماه سال  ،96مطلع شدیم
تخلفاتی انجام شده و مشخصا هم از  25بهمن برای ما
محرز شد که تخلفاتی انجام شده ،لذا نامهنگاری کرده
و به وزارت اطالعات و س��ازمان تعزیرات اطالع دادیم
و درخواست کردیم این اقدامات تامینی انجام شود.
معاون اول قوهقضائیه تصریح کرد :س��وال این بود
که شما که در آن موقع به این موضوع رسیدید ،غیر
از نامهنگاری ،آیا متوجه شدید افراد تشکیالت خودتان
نیز تخلفی کردهاند یا خیر؟ اگر به این موضوع رسیدید
با آنها چه برخوردی ش��ده؟ آیا آنها را عزل یا معرفی
کردید؟ پاسخ به این پرسشها هنوز دقیق مشخص
نیست و دارند پیگیری میکنند.

وضعیتخودروهایغیرقانونی
شرح

تعداد

خودروی ثبتسفارش شده

 6481دستگاه

خودروی وارد شده

 1934دستگاه

خودروی ثبتسفارش شده اما
وارد نشده

 4547دستگاه

خودروی وارد شده اما پالک نشده  300دستگاه
افراد حقوقی و حقیقی دخیل در
این تخلف

 100نفر

حجتاالس�لام و المس��لمین محس��نیاژهای
خاطر نشان کرد :بدوا به ذهن میرسد که این میزان از
تخلف نمیتواند بدون همکاری برخی افراد حداقل در
سازمان توسعه و تجارت باشد.
سخنگوی قوهقضائیه افزود :افرادی البته دستگیر
ش��دهاند و االن هم در بازداش��ت هستند و اینکه آیا
دس��تگیریها منحصر ب��ه همین اف��رادی که فعال
بازداش��ت هستند ،میشود یا اینکه بعدا افراد دیگری

شرکتهای متخلف واردکننده خودرو
نامنمایندگی

تعداد خودروی
ثبت سفارش شده

کرمان موتور

15

پرشیا خودرو

506

پاکرو سبز قشم

867

اطلس خودرو

218

آسان موتور

2276

معینموتور

45

جهان نوین آریا

73

ایرتویا

2282

افراموتور

130

خدمات تجارت نگین خودرو

10

توسعه خدمات بازرگانی آریتا

3

تولیدی خدماتی تجارت ستاره ایران

106

ارزش دالری کل خودروها

183810585

نکته :بر اس�اس فهرست ارائهشده از سوی وزارت صنعت،
مع�دن و تج�ارت تعداد خودروهای ثبتس�فارش ش�ده
غیرقانونی  6531دس�تگاه اس�ت ک�ه ارزش دالری 1147
دستگاه خودرو شامل انواع هیوندایی ،بیامو و کیا تعیین
نشده و عدد آن معلوم نیست.

تحریمهای جدید آمریکا از شنبه اعمال میشود

باز هم تحریم ،باز هم «ما میتوانیم»
آلیاژهای کاربردی در ساخت
تس��لیحات نظامی و موشک
در کن��ار قطعات خاص مورد
اس��تفاده در صنعت ساخت
هواپیما در کش��ور در لیست
تحریمه��ای س��ابق آمریکا
قرار دارد .با این تفاس��یر بای��د منتظر تحریم در
فلزات جدید باشیم .بر این اساس به احتمال زیاد
فلزات خام یا نیمهخام مانند آلومینیوم و آهن که
بیشترین استفاده را در صنعت مسکن و پروژههای
عمرانی دارد هدف تحریمها خواهد بود.
البته ایران خود جزو بزرگترین تولیدکنندگان
فلزات محسوب میش��ود و تحریم فلزات خاص
نمیتوان��د تاثی��ر کوتاهمدتی بر تولی��د و صنایع
وابسته بگذارد .البته راه مقابله با تحریم فلزات قطعا
رسیدن به خودکفایی و ترسیم برنامه جامع تولید
است.

■■طال

ای��ران سرش��ار از منابع طالس��ت .در س��ال
 1391ک��ه تحری��م طالیی ایران آغاز ش��ده بود
دولت تا توانس��ت ب��ا دور زدن تحریمها طال وارد

کشور کرد تا پشتوانه طالیی
باالیی داش��ته باشیم ،بعد از
برجام هم پیشبینی میشد
دولت بار دیگر از این فرصت
استفاده کرده و طال وارد کند.
نمیدانی��م دول��ت روحانی
ه��م طال وارد کرده یا خی��ر اما با توجه به لوکس
بودن این کاال ،تحریم طال تاثیر چندانی بر اقتصاد
نخواهد داشت.

■■خودرو

با خ��روج آمریکا از برجام تمام ش��رکتهای
خارجی تولیدکننده خودرو ی��ا حتی واردکننده
خودرویی که پس از برجام وارد کش��ورمان شده
بودند ایران را ترک کردند .ژاپن با مزدا ،کرهجنوبی
با هیوندا ،فرانس��ه با پژو ،رنو و سیتروئن وفاداری
خود را در کمتر از یک م��اه پس از خروج دونالد
ترام��پ از برجام به او نش��ان دادن��د .حاال آمریکا
میخواهد در کنار ای��ن ،واردات مواد اولیه تولید
داخ��ل را هم مس��دود کند تا با ای��ن اقدامات به
کلی صنعت خودروس��ازی ای��ران را از بین ببرد.
بنا بر آماری ک��ه وزارت صنعت ،معدن و تجارت

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران:

بنزین به اندازه کافی داریم

به دلیل شایعه گرانی بنزین اقدامی منطقی نیست و
ارزش م��ادی ندارد و تنها ایج��اد کانون خطر و بازی
با جان عزیزان است .بهگفته وی ،هیچ برنامهای برای
افزایش قیمت و س��همیهبندی بنزین اعالم نشده و
تامین س��وخت و ذخایر سوخت کش��ور نیز در وضع
مطلوبی قرار دارد .موس��ویخواه با اشاره به شایعات
منتشر شده در فضای مجازی افزود :اگر قرار به افزایش
قیمت حاملهای انرژی در میان باش��د ،وزارت نفت

بویژه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی موضوع را
اطالعرسانی کرده و با مردم در میان خواهد گذاشت.
وی تصریح کرد :هر اندازه تقاضا برای بنزین و گازوئیل
در کشور وجود داشته باشد ،بدون محدودیت نیاز مردم
را تأمین میکنیم .همچنین فاطمه کاهی ،سخنگوی
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اظهار داشت :به
علت مراجعه زیاد مردم برای س��وختگیری ،عملیات
سوخترس��انی به جایگاههای عرضه تا  2برابر حالت
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دادس��تان تهران نی��ز چند روز پیش
درب��اره جزئی��ات این پرون��ده گفته بود:
بخشنامه معاون اول دولت در سال ۱۳۹۵
مبنی بر اینکه صرفاً شرکتهای خودرویی
و خدم��ات پس از فروش اجازه ثبتس��فارش دارند،
خ تقاضاها در س��امانه ثبت سفارش
موجب ش��د تاری 
ک��ه در اختیار بخش خصوصی اس��ت ،تغییر کند و
سفارشها به تاریخ پیش از بخشنامه معاون اول یعنی
قبل از  ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ثبت شود .وزیر صنعت ،معدن
و تجارت وقت پس از گذشت بیش از  6ماه یعنی در
تاریخ  ۱۳۹۶/۴/۲۴اعالم خطر کرده و ممنوعیت ورود
خودروهای خارجی را پیشنهاد داد و حتی پس از این
تاریخ و تا  ۱۳۹۶/۴/۲۸ثبتسفارشها ادامه یافت که
زمینهساز تخلفات واردکنندگان خودرو بوده است .در
دوره زمانی  ۱۰روزه اول که س��امانه ثبتسفارش به
جای مسدود شدن همچنان باز مانده  ۳۴هزار سفارش
ثبت میش��ود و در بازه زمانی  ۴روزه دوم نیز همین
اتف��اق میافتد بهگونهای که برخ��ی متهمان که روز
چهارشنبه ( )۹۷/۵/۳۱در دادستانی حضور یافته و از
آنها تحقیق شد ،اقرار دارند تا  ۲۷تیرماه سال  ۹۶یعنی
 ۳روز پس از توقف اعالمی توسط وزیر وقت صنعت،
مع��دن و تجارت ،برخ��ی افراد و ش��رکتها در حال
ثبتسفارش واردات خودرو به کشور بودهاند .جعفری
دولتآبادی چنین روندی را موید سازمانیافته بودن
اقدامات و دخالت برخ��ی مدیران در پرونده تخلفات
خودروهای وارداتی دانس��ت و درباره اقدامات دادسرا
اظهار داشت :بازپرس پرونده دستور قضایی برای انجام
تحقیقات از مدیران  ۲۵ش��رکت واردکننده خودرو و
بررس��ی  ۲۷۴آیپی غیرمجاز و توقیف اتومبیلهای
ترخیص ش��ده را صادر کرده و همچنین دادس��تانی
تهران در راس��تای رس��یدگی تخصص��ی و تجمیع
پروندهها ،از دیوان عالی کشور درخواست کرده است
پروندههای مفتوح در دیگر استانها به دادسرای تهران
احاله ش��ود .وی همچنین اعالم ک��رد تاکنون عالوه
بر بازداش��ت  3نفر از مدیران شرکتهای واردکننده
خودرو  6نفر دیگر یعنی جمعاً  9نفر در رابطه با پرونده
خودروهای وارداتی در بازداشت هستند.
اعالم کرده است ،داخلیترین خودروهای کشور،
شامل پژو  405و پژو پارس تا مرز  ۹۳درصد ،رانا
 70درص��د ،تن��در  56درص��د ،س��مند دن��ا
 70درصد ،پژو سیصد و یک  20درصد در داخل
کش��ور تولید میش��وند و باقی قطعات آنها وارد
میش��ود .در حال حاضر طبق آخرین آمار قرائت
ش��ده در اردیبهشتماه امس��ال در صحن علنی
مجلس شورای اسالمی یک میلیون نفر به صورت
مستقیم در صنایع خودروس��ازی اشتغال دارند.
نخستین تحریم خودرویی ایران تیرماه سال 1391
آغاز شد .طبق این تحریمها تمام صنایع خودرو در
بخش مواد اولیه ،قطعات ،خدمات فنی و مهندسی
و خدم��ات پس از فروش از س��وی دولت آمریکا
تحت تحریم قرار گرفت .پژو و رنو در آن س��الها
با پش��ت پ��ا زدن به قراردادها صنع��ت خودروی
ایران را تنها گذاش��تند اما صنعت خودروسازی با
وجود مش��کالت فراوان به راه خود ادامه داد و در
تحریمها عقبنشینی نکرد .خودروسازان تا آنجایی
که امکان داشت در زمینه قطعات خودکفا شدند
تا جایی که وقتی وزیر صنعت فرانس��ه چند سال
بعد به خیابانهای تهران س��ر زد ،از تعداد باالی
محصوالت پژو و رن��و تعجب کرد! تحریم خودرو
تهدیدی است که دوباره میتواند به فرصت تبدیل
شود اگر مس��ؤوالن خودروس��از همتی مضاعف
داشته باشند.
عادی افزایش یافته تا به تقاضاها در کوتاهترین زمان
ممکن پاسخ دهیم .گفتنی است ،گزارشهای مردمی
دریافتی از ش��هرهای مختلف در  2استان مازندران و
گیالن حکایت از ش��کلگیری صفهای طوالنی در
جایگاههای عرضه بنزین و مراجعه غیرطبیعی مردم
برای س��وختگیری داشت .بر این اس��اس در روزهای
اخی��ر در اس��تان گیالن با رش��د  63درص��دی و در
اس��تان مازندران با رش��د  34درصدی مصرف بنزین
روبهرو شدهایم .تقاضا برای دریافت و مصرف بنزین در
روزهای جاری س��بب ثبت رکورد تاریخی شده و این
عدد به حدود  122میلیون لیتر رسیده است.

ربیعی بازهم استیضاح میشود

طرح استیضاح علی ربیعی ،وزیر کار ،تعاون
و رفاه اجتماعی با امضای  40نفر از نمایندگان
در صحن علنی مجلس اعالم وصول ش��د .به
گزارش فارس ،علیاصغر یوسفنژاد ،عضو هیأت
رئیسه مجلس این استیضاح را اعالم وصول کرد.
وی در اینباره اظهار داشت :بر اساس ماده 222
و  223آییننامه داخلی مجلس طرح استیضاح
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که  12تیرماه
 97به کمیسیون مربوط ارجاع شده بود با 40
امضا اعالم وصول میشود .یوسفنژاد افزود :بر
اساس ماده  225آییننامه داخلی مجلس وزیر
ظرف  10روز موظف به حضور در مجلس و ارائه
توضیحات به نمایندگان است.
تجارت

صادرات روغن ممنوع شد

با توجه به تخصیص ارز رسمی برای روغن
خام وارداتی و لزوم تأمین و تنظیم بازار روغن
خوراکی ،صادرات هرگونه روغن ساخته شده از
گمرکات ممنوع اس��ت .محمد شریعتمداری،
وزی��ر صنعت ،معدن و تج��ارت به رئیس کل
گمرک نوشت :با توجه به تخصیص ارز رسمی
برای روغن خام وارداتی و لزوم تأمین و تنظیم
بازار روغن خوراکی تولید داخل و ش��مول این
کاال در اولوی��ت اول کاالی��ی ،موضوع مصوبه
 48021س��تاد هدفمندس��ازی یارانهها ،از 9
مرداد  97صادرات هرگونه روغن ساخته شده
از گمرکات ممنوع است.

جزئیات واردات
کاالهای اولویت یک و ۲

مع��اون وزی��ر صنعت ،مع��دن و تجارت با
ارسال نامهای آنی و مهم درباره شرایط واردات
کاالهای اولویت یک و  ۲اطالعرس��انی کرد .به
گزارش تس��نیم ،مجتبی خسروتاج در نامهای
نوشت :وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،امکان
ثبتسفارش از محل بند  9ماده  38آییننامه
اجرای��ی قانون مق��ررات ص��ادرات و واردات و
ترخیص هم��ه کاالهای گروه ی��ک و  2که تا
پایان تیرماه  1397براس��اس تاییدیه گمرک
جمه��وری اس�لامی ایران ب��ه اماکن گمرکی
وارد ش��دهاند را با دریافت شماره قبض انبار از
بازرگان فراهم کرد .واردکنندگان مشمول این
بند مکلفند حداکثر تا پایان ش��هریور 1397
نسبت به ترخیص کاالهای یادشده اقدام کنند.
گفتنی است گروه یک شامل مواد اولیه ،دارو و
کاالهای اساسی و گروه  2شامل مواد واسطهای
و ماشینآالت است.

واردات  ۲۲۸میلیون دالر تلفن همراه

در  4ماه نخست امسال  ۲۲۸میلیون و ۱۳۸
هزار دالر گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده
که نس��بت به مدت مشابه پارس��ال با افزایش
 146/9درصد روبهرو ش��ده اس��ت .به گزارش
مهر ،واردات گوش��ی تلفن همراه  1/5درصد از
ارزش کل واردات به ایران در این مدت را شامل
میشود .در مدت مشابه پارسال  ۹۲میلیون و
 ۵۲۰هزار دالر گوشی تلفن همراه به ایران وارد
شده بود که 0/58درصد از کل واردات ایران در
آن مدت را به خود اختصاص داده بود .همچنین
بر اس��اس آمار گمرک در  4ماه نخست امسال
بیش از یک میلیارد دالر قطعات منفصله خودرو
از گمرکات مختلف به کشور وارد شده است .بر
این اساس  725میلیون دالر قطعات منفصله
خودرو با س��اخت داخل کمت��ر از  30درصد،
 160میلیون دالر قطعات با ساخت داخل 50
درصد و بیش��تر و  138میلیون دالر قطعات با
ساخت داخل  30تا  50درصد وارد کشور شده
است.

عزل مدیران بازنشسته وزارت صنعت

مدیرعامل شرکت س��هامی نمایشگاههای
بینالمللی تهران روز گذش��ته با دس��تور وزیر
صنعت ،معدن و تجارت کنار گذاش��ته شد .به
گزارش تسنیم ،حسین اس��فهبدی ،بهعنوان
نخستین نفر از فهرس��ت بازنشستگان وزارت
صنعت ،معدن و تجارت پس از تصویب قانون
من��ع بهکارگی��ری بازنشس��تگان در مجلس،
کنار گذاشته ش��د .ب ه دنبال این عزل ،محمد
ش��ریعتمداری ،عباس قبادی را جایگزین وی
ک��رد .در ادامه این فهرس��ت محم��ود نوابی،
رئیس س��ازمان حمای��ت مصرفکنندگان و
تولیدکنن��دگان ق��رار دارد که پی��ش از این و
طبق قانون عدم بهکارگیری بازنشس��تگان در
دول��ت یازدهم نباید به کار گرفته میش��د اما
نعمتزاده ،وزیر وقت صنعت در اقدامی خالف
قانون ب ه وی س��مت داد اما باید منتظر ماند و
دید شریعتمداری قانون را اجرا میکند یا خیر؟

