
تولیــــــــــد و بازرگــــــــــــانی
 . دوشنبه . 04 اسفند 1399 . سال هجدهم . شماره 4620 .

1(موضوع فعالیت شرکت: 
موضوع شرکت عبارت است از :

الف - موضوع اصلی
 شــرکت طبق ماده 2 اساســنامه ، ایجاد کارخانجات آهن و فوالدســازی و واحدهای مربوط در راســتای پیشبرد 
و گســترش معــادن و صنایــع معدنــی ایــران در نقــاط تعییــن شــده بــا روش احیــاء مســتقیم ، انجــام عملیــات 
فوالدســازی بــا روش هــای مختلــف عملیــات ذوب و ریختــه گــری و نــورد فلــزات آهنــی و تولیــد انــواع قطعــات 
هندســی اســتاندارد ، احداث واحدهای مربوطه و صنایع وابســته جنبی و پایین دســتی و تکمیلی در راســتای 

توسعه هر چه بیشتر و بهینه صنعت فوالد.

ب – موضوع فرعی
1- ایجــاد مراکــز و فرآهــم نمــودن تســهیالت الزم بمنظور انجام تحقیقات و آموزشــهای علمی و عملی در جهت 

دستیابی  به فناوری روز و سایر فناوریهای صنعت فوالد در صنایع وابسته و جنبی و تکمیلی.
2- انجــام کلیــه فعالیــت هــای بازرگانــی اعم از خرید و فــروش کاالهای تجاری، خدماتی، فنــی، مدیریتی، داد و 
ستدهای وارداتی و صادراتی، قطعات، تجهیزات، محصوالت، مواد و مصالح مربوط به معادن و صنایه معدنی 
و همچنین توزیع، حمل و نقل و هرگونه عملیاتی که به نحوی از انحاء با اهداف فوق مرتبط باشد. حق العمل 
کاری، انبــارداری، تصــدی خدمــات معامالتــی و اوراق بهــادار و قرضه و خرید و فروش ســهام بانکها و شــرکتهای 

پذیرفته شده در بورس از طریق بورس وسایر مبادالت تجاری از هر قبیل.
3- مشــارکت و ســرمایه گذاری در ســایر شرکتها و مؤسسات مرتبط از طریق خرید و یا تعهد سهام.

4- طراحی و تجهیز و بهره برداری از معادن و سایر فعالیتهای مرتبط از قبیل عملیات ساختمانی و راهسازی، 
احداث تأسیسات و راه اندازی کارخانجات و صنایع فرآوری معدنی.

5- انجام هر گونه عملیات پیمانکاری مشــتمل بر مشــاوره، پیمان مدیریت، ارائه خدمات مهندســی در داخل و 
خارج از کشور که مرتبط با معادن و صنایع معدنی باشد.

6- انجــام فعالیتهــای فرهنگــی، آموزشــی، تحقیقات و پژوهش و کمک به مؤسســات آموزشــی عــام المنفعه در 
چارچوب قوانین و مقررات داخلی شــرکت و مقررات جاری کشــور.

7- تأســیس شــرکت و ســرمایه گذاری و مشــارکت در طرحها و واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط با فعالیتهای 
شرکت. 

8- عرضــه کاال در بــورس فلــزات و انتخاب شــرکت کارگزاری جهت امــورات مربوط به خرید و فروش و بازاریابی 
کاال.

9- انجــام کلیــه امــور معامالتــی و مبــادرت به ســایر عملیاتی که به طور مســتقیم و یا غیرمســتقیم در چارچوب 
قوانین جاری کشور برای تحقق اهداف شرکت الزم و یا مفید بوده یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت 

ضروری باشد.   
2(مرکــز اصلــی شــرکت و کدپســتی: تهــران بلــوار نلســون مانــدال ) آفریقا ( کوچــه ایرج پالک 4 طبقــه چهارم – 

کدپستی 1917753383
3(سرمایۀ فعلی شرکت:9،000،000،000،000  ریال

4(موضوع افزایش سرمایه:  اجرای طرح های توسعه
5(محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

6(مبلغ افزایش سرمایه: 3،000،000،000،000 ریال
7(مبلغ سرمایه پس از افزایش: 12،000،000،000،000ریال

8(مدت شرکت: نامحدود
9(نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.

10( ارزش اسمی هر سهم: 000ر1 ریال
11(مبلغ مشارکت  شده توسط سهامداران شرکت: 2،918،544،448،000 ریال

12(تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 81،455،552 سهم

13(مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: 

شمارۀ ثبت اشخاص حقیقی یا حقوقی
اشخاص حقوقی

شناسۀ ملی 
شماره نام پدر نمایندهاشخاص حقوقی

سمتکد ملیشناسنامه

شرکت توسعه معدنی و 
صنعتی صبانور 
)سهامی عام (

علی اکبر 12926610101726150
993620905207عزیزپوریانی

رئیس 
هیات مدیره  

غیرموظف

شرکت کارخانجات نورد 
لوله یاران

) سهامی خاص (
سید محسن 14867010101915348

39640054366461سیدهدایتابوئی مهریزی
 نائب رئیس 
هیات مدیره  

غیرموظف

شرکت سرمایه گذاری توسعه 
معادن و فلزات
) سهامی عام (

امیر رحیمی 11986910101634157 
133550061741574علیقاضی کالیه

عضو هیات 
مدیره

غیرموظف

شرکت گروه مدیریت سرمایه 
گذاری امید

)سهامی عام (
محمداسمعیل 18365010102258090

16830044255993محمدفدائی نژاد
عضو هیات 

مدیره 
غیرموظف

شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو 

)سهامی عام (
 492002445761مهدیعلیرضا خیاط14585710101887744

 مدیر عامل 
و  عضو هیات 
مدیره-موظف

مدیر عامل و  عضو هیات مدیره- موظف
* "شرکت فاقد عضو علی البدل هیئت مدیره می باشد."

14(شــرایط حضور و حق رأی صاحبان ســهام در مجامع عمومی: ســهام شــرکت غیرقابل تقســیم میباشــد و هر ســهم 
نماینده یک رای در مجامع عمومی است مالکان مشاع سهام مکلفند که در برابر شرکت به یک نفر نمایندگی بدهند. 
15(مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: رویه تقسیم سود ویژه 

به قرار زیر خواهد بود.
* تامین زیان ) در صورت وجود ( سال یا سال های قبل.

*وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب 
مجمع عمومی عادی ، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود.

*تخصیص بقیه سود ویژه به پیشنهاد هیاًت مدیره و تصویب مجمع ، به هرحال تقسیم 10 درصد از سود طبق قانون 
تجارت الزامی است.

* تقسیم دارایی بعد از تصفیه طبق مفاد اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.
16(تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد.

17(مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است.
18(مبلغ بازپرداخت  نشدۀ اوراق مشارکت: شرکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت  نشدۀ اوراق مشارکت است.

19(مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مطابق با صورتهای 
مالی حسابرسی شده منتهی به 31 شهریور 1399 مجموع بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت به ترتیب برابر با 
18.587.941 و 29.839 میلیون ریال می باشد. بدهی های احتمالی نیز به مبلغ 38.033.916 میلیون ریال می باشد.

20(مدت پذیره نویسی: پذیره نویسی از اول وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1399/12/04 آغاز و تا پایان وقت اداری روز 
سه شنبه مورخ 1400/01/03 به  مدت 30 روز ادامه خواهد داشت. 

تذکر: چنانچه ســقف ســرمایه تعیین شــده قبل از انقضای مهلت پذیره نویســی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، 
عملیات پذیره نویسی متوقف خواهدشد.

21(حداقــل و حداکثــر ســهامی کــه هنــگام پذیره نویســی بایــد تعهــد شــود: حداقــل یــک ســهم و حداکثــر بــه میــزان 
81.455.552 سهم

22(مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات آن: 

موضوع فعالیت میزان تعهدات شخصیت حقوقی نام متعهد

اکتشاف ، استخراج و بهره برداری از معادن سنگ 
آهن و تولید گندله و سنگ آهن

کل حق تقدم های 
استفاده نشده سهامی عام شرکت معدنی و صنعتی 

چادرملو

اکتشــاف ، اســتخراج و بهــره بــرداری از معــادن ســنگ آهــن و تولیــد گندلــه و ســنگ آهــن کل حــق تقــدم های 

استفاده نشده سهامی عام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
23(روزنامــۀ کثیراالنتشــار: روزنامــۀ هــای کثیراالنتشــاری که اطالعیه ها و آگهی های ناشــر در آن منتشــر 
می شود روزنامۀ دنیای اقتصاد و جهان صنعت می باشد. همچنین اعالمیه مذکور در روزنامه های عصر 
اقتصــاد و کار و کارگــر ) بــر اســاس مفــاد مادة 177 الیحة اصالحی قســمتی از قانون تجارت( نیز منتشــر 

می گردد. 
24(چگونگی پذيره نويسی: با توجه به ثبت شرکت آهن و فوالد ارفع )سهامی عام( نزد سازمان بورس و 
اوراق بهادار، پذیره نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان 

پذیره نویسی 
می تواننــد در مهلــت تعیین شــده بــرای پذیره نویســی بــا مراجعه به شــرکت های کارگزاری عضــو فرابورس 
ایــران نســبت بــه ارائه تقاضای ســفارش خرید اقــدام نمایند. ضمناً خریداران حق تقدم فوق، می بایســت 
عــالوه بــر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اســمی هر ســهم را نيز به کارگــزار مربوطه بپردازند. وجوه 
متعلق به پذیره نویسانی که سهامی به ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری از 

تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد.
25(مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:

حساب شمارۀ 1854301850611 به نام شرکت آهن و فوالد ارفع ) سهامی عام ( ، نزد بانک سپه شعبۀ 
ممتاز بلوار اسفندیار تهران کد 1854

26(کلیــۀ اطالعــات و مدارک مربوط به شــرکت شــامل: اساســنامه، طــرح اعالمیۀ پذیره نویســی و آخرین 
صورت هــای مالــی بــه ادارۀ ثبــت شــرکت های تهــران تســلیم شده اســت. همچنیــن گــزارش توجیهــی 
هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار در 
سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.arfasteel.com و سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس 

www.Codal.ir  در دسترس عالقه مندان می باشد.

27(مشخصات سهامدارانی که بیش از ده درصد سهام شرکت را دارا می یاشند :

نوع شخصیت حقوقیتعداد سهامدرصد مالکیتنام سهامدار

سهامی عام43،703،936،842،737شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

سهامی عام21،201،908،553،270شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

سهامی خاص17،431،569،167،945شرکت کارخانجات نورد لوله یاران

28(نحوة عمل در صورت عدم تکمیل پذیره نویسی سهام شرکت: 
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ) سهامی عام ( متعهد گردیده است ظرف مدت پنج روز پایانی عرضه 

نسبت به خرید کل حق تقدم باقیمانده اقدام نماید.
نکات مهم:

•مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات اعالمیه پذیره نویسی بر عهده ناشر است.
•ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت 
وارده بــه ســرمایه گذارانی هســتند کــه در اثــر قصور، تقصیر، تخلــف و یا به دلیل ارائــة اطالعات ناقص و 

خالف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد، متضرر گردیده اند.
•ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی 
و مصوبــات ســازمان بــورس و اوراق بهــادار و شــفافیت اطالعاتــی بــوده و به منزلــه تأییــد مزایــا، تضمیــن 
ســودآوری و یا توصیه و سفارشــی در مورد شــرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توســط ســازمان 

نمی باشد.
•پذیره نویســان می توانند در صورت مشــاهده هر گونه تخلف از موارد یاد شــده در این اعالمیه مراتب را 

کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.
تهران – ابتدای خیابان مالصدرا – شــماره 13 ســازمان بورس و اوراق بهادار – اداره نظارت بر انتشــار و 

ثبت اوراق بهادار سرمایه ای

اعالمیۀ پذیره نویسی سهام شرکت آهن و فوالد ارفع )سهامی عام(
ثبت شده به شمارۀ 242295 و شناسه ملی 10102830088

 هیئت مدیرة شرکت آهن و فوالد ارفع )سهامی عام(

به اطالع می ر ساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق العاده 1398/07/08 و مصوبۀ هیئت مدیرۀ مورخ 1399/05/11 و مجوز شماره 036-996/645026 مورخ 1399/05/20 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ 9،000،000،000،000 ریال به مبلغ 12،000،000،000،000 ریال، افزایش 
یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام، تعداد 2،918،544،448 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 81،455،552 سهم 000ر1 ریالی استفاده 

نشده سهامداران برای پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره 139930400901136768 مورخ 1399/12/03 اداره ثبت شرکت ها به شرح زیر عرضه می گردد:

وزیر صنعت: ممنوعیت واردات 2500قلم کاال 
در صورت رفع تحریم ها تداوم می یابد

بــه گفتــه وزیــر صنعــت، واردات ۲هــزار و ۵۰۰ کاال در کشــور محــدود و حتی تحریم 
شــده اســت و ایــن محدودیت هــا بــرای رونــق تولیــد داخــل انجــام شــده اســت و حتی اگر 

تحریم ها لغو شود، محدودیت واردات این کاال ها ادامه خواهد یافت.
علیرضا رزم حسینی اظهار کرد: ساخت قطعات داخلی در بسیاری از رشته ها افزایش 
یافته به نحوی که اکنون در لوازم خانگی تا ۷۵درصد و خودرو تا ۸۰درصد به تولید داخلی 

رسیده ایم.
او عنــوان کــرد: در حــوزه پوشــاک نیز کارخانه هایی در حال کار و فعالیت هســتند و با 
توجــه بــه اینکــه صرفه واردات پوشــاک کاهــش یافتــه، کار کارخانجات تولید پوشــاک رونق 
گرفتــه اســت. وزیــر صنعــت، معــدن و تجارت در مورد مرغ و تخم مرغ نیــز بیان کرد: تولید 
مرغ و تخم مرغ ما ۸۵درصد وابسته به خارج از کشور است، زیرا خوراک دام از خارج وارد 

می شود، اما جهاد کشاورزی به دنبال تولید کلزا است.

 نامه وزارت کشاورزی به بانک مرکزی:

خرید بذر علوفه با ارز نیمایی برای کشاورزان 
غیرممکن است 

معاون وزیر کشاورزی با ارسال نامه ای به معاون بانک مرکزی مطرح کرد که خرید و 
جذب بذور علوفه ای به قیمت تمام شده با ارز نیمایی از سوی کشاورزان غیرممکن است 
و اجرای توسعه کشت علوفه در مناطق دیم که نقش به سزایی در کاهش میزان واردات 

علوفه دارد با مشکل مواجه می شود.
 به گزارش خبرگزاری تســنیم، امیدگیالن پور، معاون توســعه صنایع تبدیلی و کســب 
و کارهــای کشــاورزی وزارت جهــاد کشــاورزی با ارســال نامــه ای به  غالمرضــا پناهی، معاون 

ارزی بانک مرکزی نوشت: 
»احتراماً به اســتحضار می رســاند یکی از طرح های مهم و اساســی کشور بهبود تناوب 
زراعــی و ارتقــای بهــره وری در دیــم زارهــای کشــور بــا اهــداف تولیــد علوفه، اســتفاده بهینه 
از آب ســبز، بهبــود تنــاوب زراعــی و پایــداری تولیــد و باالخــره بهبــود معیشــت ضعیف ترین 
بهره برداران کشــاورزی اســت. پس از 4 ســال مطالعه و بررســی میدانی از جمله ســازگاری 
ارقام و محصوالت متفاوت در استان های دیم کار خوشبختانه نتایج بسیار مطلوب و مورد 
اســتقبال زارعیــن قــرار گرفــت. مهمتریــن رکن اجرای این طرح، توســعه، کشــت محصوالت 
علوفــه ای اســت کلیــد موفقیــت آن تامیــن ارقام مناســب و بذر کافی بــرای زارعین در اقلیم 
سرد، معتدل و گرم کشور است. علی هذا از سال گذشته به پیشنهاد این وزارتخانه برخی 
شــرکت ها اقــدام بــه واردات بذور محصوالت علوفه ای عمدتاً جدیــد برای مناطق دیم نموده 
و علی رغم تهیه مقدمات امر در ســال گذشــته به واســطه مشــکالت ناشی از شیوع بیماری 
کووید 19 در بخش حمل و نقل و مسدود شدن مرزهای بین المللی، ورود محموله های بذر 
به کشور به سال 1399 موکول و مقارن با تغییر گروه کاالیی بذر از گروه یک به 21 شد. با 
توجه به اینکه بذور مشروحه جدول پیوست با ارز ترجیحی وارد کشور شده و عمدتا جهت 
تولید بذر و اســتفاده در مناطق محروم برای اقشــار ضعیف کشــاورزان دیم کار برنامه ریزی 
شــده اســت، خواهشــمند اســت ترتیبی اتخاذ فرمایید تا کاالهای مشــروحه ذیل از شــمول 

دریافت مابه التفاوت ارز معاف شوند.
بدیهــی اســت توزیــع این بذور تحت نظارت کامل ایــن وزارتخانه )موضوع ۷۰۰/1311۵ 
مورخ 1399/۷/2۷( با قیمت مصوب توسط سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده 

صورت خواهد گرفت.

اخبـــــــــــــــــار

عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع طبیعی 
و محیــط زیســت مجلــس عنــوان کــرد نقــش معــاون 
اول رئیس جمهــوری بــه عنوان رئیس قــرارگاه اقتصاد 
مقاومتی کشــور با اختیارات کامل را مبهم دانســت و 

خواستار شفاف سازی شد.
علیرضــا عباســی، نماینــده مردم کــرج، فردیس و 
اشــتهارد در مجلــس در گفت وگــو بــا خبرگــزاری خانــه 
ملت،  درباره ابالغ سیاســت های اقتصاد مقاومتی به 
عنوان نقشــه راه کشــور، گفت: سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی برخاسته از الگوی علمی و بومی کشور بوده 
و اگر در این سالها به درستی اجرا می شد می توانست 
مشــکالت اقتصــادی کشــور را حــل کنــد و نســبت  بــه 
تکانه هــای بین المللــی، کشــور را واکســینه کنــد ولــی 
متاســفانه سیاســت های غلــط اقتصــادی دولت، وضع 
معیشــتی مــردم و بازار هــای اقتصادی موجــود از قبیل 
مســکن، خــودرو، ارز و بــورس را با نوســانات شــدیدی 

روبه رو کرده است.
او نقــش معــاون اول رئیس جمهــوری بــه عنــوان 
رئیــس قــرارگاه اقتصــاد مقاومتــی کشــور بــا اختیــارات 
کامل را مبهم دانست و افزود: جهانگیری فعالیت های 
اجرائــی ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی را از بــدو 
شــروع بــه کار تاکنــون بــرای تنویــر افــکار عمومی بیان 
کننــد تــا معلوم شــود عامل شکســت دولــت در اجرای 

این سیاست ها کیست.
منابــع  آب،  کشــاورزی،  کمیســیون  عضــو 
طبیعــی و محیــط زیســت مجلــس شــورای اســالمی 
کشــور  کشــاورزی  اینکــه ظرفیــت  بــر  تاکیــد  ضمــن 

به گونــه ای اســت کــه اگــر درســت بهره برداری شــود 
دارد،  را  نفــر  میلیــون   3۰۰ غــذای  تامیــن  توانایــی 
اظهار کرد: شــخصی که ســالها ســکاندار کشــاورزی 
کشــور بوده با بی توجهی به ظرفیت های کشــاورزی 
کشــور اعــالم می کنــد ظرفیــت کشــاورزی مــا بــرای 
3۵میلیــون نفــر اســت! آیــا واقعــا نمی داننــد کــه ما 

یــک کشــور چهار فصل داریم؟

حــدود  ایــران  کشــور  مســاحت  افــزود:  عباســی 
4۰برابــر کشــور هلنــد اســت و از 13 اقلیــم موجــود 11 
اقلیم را در خود دارد، با وجود این صادرات محصوالت 
کشاورزی هلند 2۰ برابر صادرات محصوالت کشاورزی 

کشور ایران بوده است.
او بــا بیــان اینکــه ظرفیت بخش کشــاورزی ایران 
در بسیاری از بخش ها در دنیا سرآمد است، تصریح 

نــگاه  فقــدان  کشــاورزی  بخــش  مشــکل  تنهــا  کــرد: 
مدیریتی درست در این بخش برای به فعلیت رساندن 
ظرفیت ها اســت، وجود این مشــکل باعث تورم شدید 

در قیمت محصوالت کشاورزی شده است.
رئیس مجمع نمایندگان اســتان البرز خاطرنشان 
کــرد: در بخش هــای کشــاورزی و صنعتــی در اســتان 
البــرز ظرفیت هــای بی نظیــری وجــود دارد. این اســتان 
یکی از هسته های تولید محصوالت ارگانیک کشاورزی 

و زراعی است.
ایــن نماینــده مــردم در مجلس شــورای اســالمی، 
گفت: وجود حدود 13درصد از صنایع کشور در استان 
البرز شامل صنایع غذایی، هایتک، دانش بنیان، هاب 
دارویی کشور، کریدور ارتباطی شمال به جنوب و غرب 
به مرکز و جنوب کشور و همچنین ظرفیت فوق العاده 
منطقــه  ویژه اقتصادی و فــرودگاه بین المللی پیام این 
امکان را برای جذب بیشتر سرمایه گذاران فراهم کرده 

است.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس 
شــورای اســالمی در پایــان بــا تاکیــد بــر ظرفیت هــای 
منطقــه ویــژه اقتصــادی و فــرودگاه بین المللــی پیــام 
البرز گفت: یکی از مشــکالت منطقه ویژه اقتصادی و 
فــرودگاه بین المللی پیام البرز موضوع یارانه ســوخت 
بــه پروازهــای کارگوبــاری خارجــی )حمل بــار به صورت 
هوایی( است که تالش می کنیم تا این مساله برطرف 
شــود. ظرفیت هــای فرودگاه پیام به گونه ای اســت که 
می تواند گذرگاه صادراتی کشور باشد و نقش تکمیلی 

را برای صنایع و کشاورزی استان ایفا کند.

معــاون فنــی و امــور گمرکــی عنــوان کــرد کــه 
هیچ گونــه ممنوعیتــی بــرای واردات مــوز بــه گمــرک 
اعــام نشــده اســت بلکــه کنتــرل واردات فرآینــدی 
است که باید وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام 

دهد.
مهــرداد جمــال ارونقــی در گفت وگو با  باشــگاه 
خبرنــگاران جوان، درباره جزئیات واردات موز گفت: 
برخی اعالم کردند واردات موز ممنوع شــده اســت، 
هیچ گونــه ممنوعیتــی بــرای واردات مــوز بــه گمــرک 

اعــالم نشــده اســت؛ بلکــه کنتــرل واردات فرآینــدی 
اســت که باید وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام 

دهد.
ارونقی گفت: سیاست گذار و تصمیم گیرنده در 
کنتــرل واردات مــوز ســتاد تنظیم بــازار، وزارت جهاد 
کشــاورزی و وزارت صمــت هســتند و گمــرک نقــش 
یــک مجــری را دارد. زمانی که کاالی سریع الفســادی 
مانند موز به بندرها و گمرک ها وارد می شــود، همه 
ارگان هــا گمــرک را مقصــر می داننــد کــه چــرا اجــازه 

ترخیص کاال را نمی دهد.
او ادامــه داد: اینکــه بــه صــورت شــفاهی گفتــه 
شــود که واردات موز ممنوع اســت اما از طرفی ثبت 
ســفارش انجــام و کــد منشــا ارز آن بــه گمــرک ابالغ 
شود، گمرک موظف است ترخیص آن را انجام دهد 

که این امر هم صورت گرفت.
ارونقــی گفــت: یــک محمولــه  مــوز بــه گمــرک 
بازرگان رســیده بود و ما اســتعالمی از وزارت صمت 
و دفتــر تنظیــم مقــررات صــادرات و واردات داشــتیم 

کــه بــا توجه به اینکه کد منشــا ارز مــورد تایید بانک 
عامــل و بانــک مرکــزی قــرار گرفتــه بــود و مجوز های 
قانونــی دیگــر ماننــد مجــوز قرنطینه اخذ شــده بود، 

گمرک نسبت به ترخیص کاال اقدام کرد.
معــاون فنــی و امــور گمرکی بیان کــرد: با توجه 
به دپوی کامیون های موز در گمرک و بندرها، ســتاد 
تنظیم بازار در تاریخ  11بهمن اجازه صادرات ســیب 
بــه خــارج از کشــور و در قبــال آن واردات موز با  ارز 

حاصــل از صادرات را صادر کرد.

معاون فنی گمرک: ممنوعیتی برای واردات موز اباغ نشده است

عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: اختیارات 
جهانگیری در قرارگاه اقتصاد مقاومتی مبهم است


