
تولیــــــــــد و بازرگــــــــــــانی
 . یکشنبه . 20 تیر 1400 . سال هجدهم . شماره 4707 .

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی "فروش کنسانتره ایلمنیت تولیدی 
مجتمع تیتانیوم کهنوج در  پارتی های 5 و 10 تنی جداگانه" را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به شماره ثبت ۱۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین 
شرکت در فرآیند ارجاع کار )مزایده( برای پارتی ۱۰ تنی به شماره  ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲5 به مبلغ 
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریال )بیست میلیون( ریال و برای پارتی 5 تنی به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲6 به مبلغ 
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )ده میلیون( ریال برگزار نماید. تاریخ انتشار مزاید ه در سامانه مذکور ساعت ۱۰ صبح 
مورخ ۱4۰۰/۰4/۲۰ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱7 روز شنبه مورخ ۱4۰۰/۰5/۰۲ 
می باشد. عالقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ پانصد هزار 
ریال به حساب با شماره شبا IR 35۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۰534۰4۰۲۸367  نزد بانک مرکزی با عنوان تمرکز 
وجوه شرکت های دولتی- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران واریز نمایند. همچنین جهت ثبت نام 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸969737 و ۸5۱9376۸-۰۲۱ و 
مرکز ۱456-۰۲۱ تماس حاصل نموده و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. در 

ضمن زمان بازگشایی پاکات مزایده، صبح روز یک شنبه مورخ ۱4۰۰/۰5/۰3  می باشد.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

آگهی مزایده عمومی 
شماره 27-1400/4ت 

رایزنی کمیسیون کشاورزی 
 مجلس با 3 وزارتخانه

برای توسعه صادرات خرما
عضــو هیات رئیســه کمیســیون کشــاورزی مجلس 
شــورای اســامی از پیگیــری و برنامه ریــزی بــه منظــور 
ســوی  از  کشــور  خرمــای  محصــول  صــادرات  توســعه 
وزارتخانه هــای جهــاد کشــاورزی، امــور خارجه و صمت 

خبر داد.
ذبیــح هللا اعظمــی در گفت وگو بــا خبرگزاری ایرنا 
افــزود: بــا توجــه به نزدیک شــدن به فصل برداشــت و 
وجود خرمای مازاد نیاز کشــور، کمیســیون کشــاورزی 
در نامــه ای بــه ســه وزارتخانــه پیگیــر یافتــن بازارهــای 
بــرای فــروش محصــول تولیــدی  جدیــد و آینده نگــری 

خرمای کشور شد.
او اظهــار کــرد: در ایــن نامــه مقــرر شــد معاونــت 
اقتصــادی و باغبانــی وزارت جهــاد کشــاورزی، معاونــت 
معاونــت  و  امــور خارجــه  وزارت  اقتصــادی  دیپلماســی 
بــا  را  الزم  همــکاری  صمــت  وزارت  تجــارت  توســعه 
کمیســیون کشــاورزی مجلس شــورای اســامی داشــته 
مجمــع  امضــای  بــا  نامــه  ایــن  داد:  ادامــه  او  باشــند. 
دیگــر  امضــای  بــه  خرماخیــز  اســتان های  نماینــدگان 
نماینــدگان از طریــق کمیســیون کشــاورزی مجلــس در 

حال پیگیری است.
عضــو هیات رئیســه کمیســیون کشــاورزی مجلــس 
تصریــح کــرد: ســاالنه بیــش از یک میلیــون و ۳۰۰ هزار 
تــن انــواع مختلف خرما در اســتان های خرماخیز کشــور 

تولید می شود.

اســتان های  در  بیشــتر خرمــای کشــور  افــزود:  او 
کرمــان، سیســتان و بلوچســتان، هرمزگان، خوزســتان، 
بوشهر، فارس، ایام، کرمانشاه، یزد و خراسان جنوبی 

تولید می شود.
او خرمای تولیدشــده در ســطح کشــور را بیشتر از 
نیاز داخل کشــور عنوان کرد و از پیگیری صادرات برای 

رفع این مشکل خرماداران کشور خبر داد.
اعظمــی از برنامه ریــزی بــرای برپایــی میــز خرما در 
شهریور سال جاری خبر داد و گفت: برپایی این نشست 
نقش مهمی در رفع مشــکل خرماداران کشــور دارد لذا 
از طریــق وزارت جهــاد کشــاورزی، وزارت امورخارجــه و 

وزارت صمت پیگیر برپایی این میز خرما شدیم. 
او بــه نام گــذاری ســال جاری از ســوی رهبر معظم 
انقاب اسامی به نام تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها 
اشــاره کــرد و گفــت: بــا حمایــت از تولیــدات محصوالت 

داخلی زمینه تحقق شعار سال فراهم می شود.
عضــو هیات رئیســه کمیســیون کشــاورزی مجلــس 
شــورای اســامی به برگزاری میز خرما در ســال گذشــته 
در معاونــت توســعه تجــارت وزارت صمــت و معاونــت 
دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور خارجــه اشــاره کــرد و 
گفــت: بــا برپایــی این میز خرما شــاهد رونق بــازار خرما 
و افزایــش قیمــت خرما تا چهــار برابر در بعضی از ارقام 

بودیم.
او افــزود: امیدواریــم بــا برپایــی دوبــاره میــز خرمــا 
شــاهد افزایــش قیمــت خرمــا در فصــل برداشــت ایــن 
نخــل داران  خوشــحالی  و  کشــور  ســطح  در  محصــول 

باشیم.
مجلــس  در  عنبرآبــاد  و  جیرفــت  مــردم  نماینــده 
شورای اسامی به ظرفیت تولید خرما در جنوب کرمان 
اشــاره کرد و گفت: جنوب کرمان ســاالنه ۳۰۰ هزار تن 
خرمــا تولیــد می کنــد و متوســط تولید در هــر هکتار باغ 
خرما در این منطقه از متوسط عملکرد کشوری باالتر و 

حدود یک و نیم برابر بیشتر است.
او بیشترین نوع رقم خرمای منطقه جنوب کرمان 
را از نوع کلوته عنوان کرد و افزود: این خرما مورد توجه 

کشورهای  منطقه اوراسیاست.
عضــو هیات رئیســه کمیســیون کشــاورزی مجلــس 
شــورای اســامی بــه آخریــن وضــع خرماهــای کشــور در 
ســردخانه ها اشــاره کــرد و گفــت: بــا عنایــت خداونــد و 
تــاش های انجام شــده به ویــژه برپایی میز خرما عمده 

خرماهای کشور فروخته شده اند.
او افزود: اما طبق آخرین بررســی های انجام شــده 
فقــط در اســتان خوزســتان شــاهد باقــی مانــدن حــدود 
هــزار تــن خرمــا از نــوع اســتعمران بوده ایم کــه متولیان 
امر باید برای فروش آن تمهیدات الزم را فراهم کنند و 
کمیســیون کشــاورزی پیگیر رفع این مشــکل  تا قبل از 

فصل برداشت سال جاری است.

خبـــــــــــــــــر

درخواست وزارت کشاورزی 
برای تعیین قیمت ۱۴هزار 

ریالی سبوس گندم
کاالهــای  داخلــی  بازرگانــی  دفتــر  مدیــرکل 
کشاورزی معاونت توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی 
تمامــی  کــرد،  درخواســت  بــازار  تنظیــم  کارگــروه  از 
ســبوس اســتحصالی از گندم تا پایان ســال جاری در 
ســقف قیمت مصوب ۱۴۰۰۰ریالی و از طریق ســامانه 

ســبوس گندم عرضه شود.
جهــاد  وزارت  اطاع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
کشــاورزی، ابراهیــم زارع بــا بیــان ایــن کــه بــر اســاس 
پیش بینی هــای انجام شــده بــرای ســال جــاری، نیــاز بــه 
نهاده های دامی اصلی شــامل ذرت، جو و کنجاله ســویا 
بــه ترتیــب ۱۰میلیــون و ۸۰۰ هــزار تن، شــش میلیون و 
۷۰۰ هــزار تــن و چهــار میلیــون و ۵۰۰ هــزار تــن اســت، 
اظهــار کــرد: با توجه بــه برآورد تولید داخــل، میزان نیاز 
ُــه میلیون و ۳۰۰  وارداتــی بــه کاالهای یادشــده ترتیب ن
هــزار تــن، دو میلیــون و ۴۰۰ هزار تــن و چهار میلیون و 
۴۰۰ هزار تن و بر اساس درصد به ترتیب ۸۶، ۳۶ و ۹۸ 

درصد از کل نیاز است.
او با اشاره به این که به سبب کاهش نزوالت جوی 
و بروز خشکسالی، عاوه بر کاهش تولید علوفه و سایر 
منابع خوراکی در مراتع، تولید محصوالت علوفه ای نیز در 
مــزارع کاهــش یافت، افزود: کاهــش در عرضه و افزایش 
تقاضا موجب افزایش قیمت جو داخلی و سایر علوفه ها 

نظیر یونجه و کاه غات شده است.
زارع تصریــح کــرد: جــو وارداتــی کمــاکان بــا قیمت 
مصوب ۱۸۰۰۰ ریال از طریق ســامانه بازارگاه در اختیار 

تولیدکنندگان قرار می گیرد.
او گفت: عامل دیگری که منجر به افزایش قیمت 
خــوراک دام شــد، مصوبــه یکصــد و ســی و هشــتمین 
جلســه کارگــروه تنظیــم بــازار در مــورخ ۹۹/۴/۴ درباره 
ســبوس گندم بود که مقرر شــد، ســبوس اســتحصالی 
از گنــدم صنــف و صنعــت و گندم هــای خریــداری شــده 
از ســوی بخــش خصوصــی کــه در اختیــار کارخانه هــای 
آردســازی قــرار می گیــرد بــه قیمت بازار عرضه شــود که 
علی رغــم ســهم کــم ســبوس ناشــی از گنــدم صنــف و 
صنعت نســبت به ســبوس استحصالی از گندم خبازی، 
با افزایش قیمت سبوس در سطح بازار مواجه شدیم.

مدیــرکل دفتر بازرگانی داخلی کاالهای کشــاورزی 
ایــن  بــر  معاونــت توســعه بازرگانــی خاطرنشــان کــرد: 
شــماره  نامــه  در  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  اســاس، 
۵۸۷/۵۰۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ از دبیر محترم کارگروه 
تنظیم بازار درخواست کرد تا به واسطه کاهش نزوالت 
جوی و بروز خشکسالی که باعث کاهش ظرفیت تولید 
علوفه و سایر منابع خوراکی در سال جاری شده است 
و اکثــر دامــداران تمایــل بیشــتری بــه اســتفاده از منابع 
جایگزیــن از جملــه ســبوس گندم بــرای تعلیف دام های 
خود دارند، تمامی سبوس استحصالی از گندم تا پایان 
ســال جاری در ســقف قیمت مصوب ۱۴۰۰۰ ریالی و از 

طریق سامانه سبوس گندم عرضه شود.

اعالم آمادگی ۱2شرکت معدنی 
برای تولید ۱0هزار مگاوات برق

۱۲ شــرکت برتــر بخش معــدن و صنایــع معدنی همراه 
بــا ایمیــدرو بــرای تولید ۱۰هــزار و ۵۳۶ مــگاوات برق و 
کمک به ارتقای تولید برق پایدار اعام آمادگی کردند.
بــه گزارش خبرگــزاری ایرنا، ســعید زرندی، معاون 
طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای 
بــه وزارت نیــرو خواســتار صــدور مجوز ســاخت نیروگاه 
بــرای ۱۲شــرکت برتــر بخــش معــدن و صنایــع معدنــی 
همــراه بــا ایمیــدرو مطابــق مذاکــره  انجام شــده مبنی بر 

کمک به ارتقای توان تولید برق پایدار شد.
این نامه پیرو اعام آمادگی وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت بــرای ســرمایه گذاری در حــوزه نیروگاهــی در 
قالــب طــرح »اقتصــاد مقاومتی بــا شــرکت های برتر« و 
بــا توجــه بــه اعام آمادگی ســازمان توســعه و نوســازی 
معــادن و صنایــع معدنــی ایــران )ایمیــدرو( بــه علیرضــا 
حائری، معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو صادر شد.
بــر پایــه ایــن گزارش، به ایــن منظور پروژه هــای نیروگاه 
فوالد مبارکه )فاز ۲( با یک هزار و ۵۰۰ مگاوات، نیروگاه 
منطقــه ویــژه خلیــج فارس بــا یک هــزار و ۵۰۰ مگاوات، 
نیــروگاه آلومینیــوم المهــدی بــا ۵۰۰ مــگاوات، نیــروگاه 
شــرکت ملی صنایع مس ایران )فاز ۲( با ۸۰۰ مگاوات، 
نیــروگاه چادرملــو )فاز ۲( بــا یک هزار مــگاوات، نیروگاه 
گل گهــر )فــاز ۲( بــا یک هــزار و ۳۰۰ مــگاوات، نیــروگاه 
آلومینیــوم جنــوب بــا ۵۰۰ مــگاوات، نیــروگاه آلومینیوم 
ایران )فاز یک( با ۵۰۰ مگاوات، نیروگاه آلومینای ایران 
)فــاز یــک( بــا ۱۴۰ مگاوات، نیروگاه هــای خط انتقال آب 
خلیج فارس با یک هزار مگاوات، نیروگاه توسعه معادن 
و فلــزات بــا ۷۹۶ مــگاوات، نیــروگاه فــوالد خوزســتان با 
۵۰۰ مــگاوات و ایمیــدرو در منطقــه ویژه پارســیان بندر 

پارسیان با ۵۰۰ مگاوات تعریف شده است.

اخبـــــــــــــــــار

اتــاق  صنایــع  کمیســیون  نایب رئیــس 
بازرگانی ایران اظهار کرد، قطعی برق به این 
شــکل، خــاف مــاده ۲۵ قانون بهبــود فضای 

کسب و کار است. 
بــا  گفت وگــو  در  جبالبــارزی  عبــاس 
خبرگــزاری ایلنا در مورد اظهــارات معاون اول 
رئیس جمهــوری مبنــی بــر کاهــش تامین برق 
صنایع به ۱۰درصد در ســه هفته آینده اظهار 
کرد: قطعی برق به این شکل خاف ماده ۲۵ 
قانون بهبود فضای کسب و کار است. در این 
قانــون بــه صراحت آمده اســت که دولت حق 
نــدارد در زمــان کمبود برق، جریان برق یا گاز 
صنایــع را قطــع و اگــر ایــن کار را انجــام دهــد 
باید جبران خسارت کند. تا همین لحظه هم 
خســارات زیــادی بــه صنایــع وارد شــده و آنها 
تــوان بیــش از ایــن را ندارنــد. طبیعتــا صنایــع 
خصوصی در این اوضاع دچار مشکل خواهند 
شــد. ایــن اجبــاری اســت کــه بــه هــر حــال بر 

صنایع تحمیل می شود.
او همچنیــن افــزود: مجموعــه سیســتم 
سیاســت گذاری بایــد در ســالیان قبــل به این 
ایــن  در  مثــال  بــرای  می کــرد.  فکــر  موضــوع 
شرایط مطلوب کشور از نظر آفتاب، از انرژی 
مدیریــت  را  آن  کنیــم.  اســتفاده  خورشــیدی 
نکردیــم و بــه نقطــه ای رســیدیم کــه مصــرف 
۱۰ هــزار مــگاوات بیشــتر از تولیــد اســت. در 
این اوضاع اگر برق قطع نشــود شــبکه برق از 

پایداری می افتد.
جبالبــارزی خاطرنشــان کــرد:  ســه هفته 
کاهــش بــرق صنایــع بــه ۱۰درصــد، بــه معنای 
تعطیلی یک ماهه آنها اســت. هزینه این یک 

مــاه را چه کســی پرداخت می کنــد؟ تصمیمی 
متحمــل  بقیــه  را  آن  هزینــه  کــه  می گیرنــد 
می شــوند. ایــن تصمیــم اصــا در اختیــار آنهــا 
نیســت بلکــه بایــد بــه شــورای عالــی امنیــت 
ملــی بــرود. هزینــه حقــوق کارگــران صنایــع 
را چــه کســی پرداخــت می کنــد؟ بســیاری از 
صنایــع نمی تواننــد کار خــود را تعطیــل کنند. 
دســتگاه هایی دارند که راه انــدازی دوباره آنها 
۱۵ تــا ۲۰روز طول می کشــد. بــرای مثال کوره 

را به این سادگی نمی توان از کار انداخت.
او در پاســخ بــه ســوالی در مــورد وضــع 
تعطیلــی  مــاه  یــک  ایــن  در  کارگــران  حقــوق 
گفــت: این تعطیلی هــا جایگاه قانونی ندارند، 
چراکه در ایام کاری هســتند. پرداخت حقوق 
کارگــران بــه توان مالــی کارفرما بســتگی دارد 
ولــی اگــر درآمــد نداشــته باشــد چطــور بایــد 
حقــوق ایــن مــاه را پرداخت کنــد؟ این وظیفه 
همان کســی اســت که تعطیل می کند تا برای 
حقــوق کارگــران نیــز فکــری کنــد. اگــر کارفرما 
تــوان مالی داشــته باشــد اجــازه نمی دهد این 
فشــار به کارگر وارد شــود و حقوق را پرداخت 

می کند.
اتــاق  صنایــع  کمیســیون  نایب رئیــس 
بازرگانــی ایــران در ادامــه بیــان کــرد: صنایــع 
مــا بــه هیــچ عنــوان ظرفیــت چنیــن تعطیلــی 
را ندارنــد. حتــی بــا وجــود تعطیــات قانونــی، 
میزان کار در صنایع در ســال ۹.۵ ماه اســت. 
در حالــی کــه بــا احتســاب مرخصــی، ســنوات 
و عیــدی ۱۶مــاه هزینــه می کننــد. صنایع االن 
فقــط بــرای ســرپا ماندن تــاش می کننــد. اگر 
اینطــور نبود که ۵۰ درصــد بنگاه های تولیدی 

کشور نیمه فعال یا غیرفعال نبودند.
جبالبــارزی تصریــح کــرد: صنایــع امــروز 
در وضــع بســیار ســختی بــا وجــود تحریم هــا 
کار می کننــد.، مــواد اولیــه بــه ســختی به آنها 
می رســد. صــادرات با مکافات انجام می شــود 
و هزینه هــای صادرات ۱۰ تا ۱۵درصد با وجود 
تحریم ها بیشــتر شــده اســت. طبیعتا صنایع 
تــوان ندارنــد و ایــن تعطیلــی و قطعی هــا هم 

ضربه دیگری بر صنعت است.
او اظهــار کــرد: در ایــن اوضــاع برخــی از 
بنگاه های کوچک و متوسط قطعا دچار مشکل 
می شــوند بــه خصوص صنایعی کــه کار فصلی 
دارنــد بــا چالــش مواجه می شــود. برخــی دچار 
آسیب جدی می شوند که بعضی از آنها ممکن 
اســت نتوانند بحران هــای حاصله را حل کنند، 
بــرای مثــال نتواننــد تعهــدات خــود را پرداخــت 
کننــد و منجــر به تعطیلی آنها شــود. مســائلی 
ماننــد تعهــدات بانکی، تعهدات به مشــتریان، 
تامیــن اجتماعــی و غیــره وجــود دارد و تعطیــل 

کردن صنایع به همین راحتی نیست.
جبالبارزی درباره ســوالی مبنی بر اینکه 
آیــا دولــت کمک هایــی بــرای بازپرداخت وام و 
بــه تعویــق انداختــن آن در نظــر گرفته یا خیر 
گفــت: مــا چیــزی در مــورد بــه تعویــق افتادن 
مطالبــات بانک هــا نشــنیده ایم ولــی حتی اگر 
ایــن اتفاق نیز بیافتد کمک چندانی نیســت و 
حتی چندماه بعد هم بازپرداخت آن مشــکل 
اســت چراکــه در ایــن یک مــاه بنــگاه درآمدی 
نداشــته اســت. دولــت بایــد هزینه هــای ایــن 
یــک مــاه را تقبــل کنــد. عــاوه بــر ایــن بنــگاه 
باید پاسخگوی مشتریان خود باشد. اگر قرار 

اســت تصمیمی گرفته شود باید همه جوانب 
بررسی شود.

او افــزود: بــه نظــر می رســد بــا ایــن ۱۰ 
هــزار مــگاوات کمبــود، وضــع بــرق در کشــور 
نرمــال نیســت، بخش هــای بیمارســتانی کــه 
به خصوص در این شــرایط کرونا نباید بســته 
شــود. در بخــش خانگــی هم به نظر می رســد 
که تصمیم بر کمتر شــدن قطعی است. البته 
می توانســتند بــا خریــد خاموشــی در بعضــی 

مناطق برق صنایع را تامین کنند.
اتــاق  صنایــع  کمیســیون  نایب رئیــس 
بازرگانــی ایران با اشــاره به بخشــنامه  دیگری 
که اجازه دسترســی ســازمان تامین اجتماعی 
بــه گزارشــات ماده ۱۶۹ســازمان امــور مالیاتی 
را می دهــد بیــان کــرد: آقــای جهانگیــری اخیرا 
بخشــنامه  دیگــری را هــم کــه مصوبــه هیئــت 
وزیــران اســت را ابــاغ کرده که خــاف قانون 
تامیــن  ســازمان  مصوبــه  ایــن  طبــق  اســت. 
اجتماعــی کــه االن هــم بــه انــدازه کافــی در 
سیســتم های مــا دخالــت می کنــد اجــازه داده 
کــه بــه گزارشــات ماده ۱۶۹ که ما به ســازمان 
باشــد،  داشــته  دسترســی  داده ایــم  مالیاتــی 
در حالــی کــه این گزارشــات هیــچ ارتباطی به 
تامیــن اجتماعــی ندارد، این بخشــنامه از نظر 
مــا خــاف قانون اســت. عاوه بر ایــن از آنجا 
کــه نظر بخش خصوصی گرفته نشــده خاف 
مــاده ۲ و ۳ قانــون بهبود فضای کســب و کار 
اســت. در حالــی کــه خــود آقــای جهانگیــری و 
معــاون حقوقــی ایشــان بخشــنامه کردنــد که 
بــرای هر تصمیمی بایــد نظر بخش خصوصی 

گرفته شود.

گمرک از ســتاد تنظیم بازار درخواســت 
کــرد مصوبــه واردات مــوز در قبــال صــادرات 
ســیب از ســوی تمام دســتگاه های دخیل در 
فرآینــد تجــارت و پیــش از ورود محموله های 

موز به گمرک ها مورد توجه بگیرد.
مهــرداد  ایــران،  گمــرک  گــزارش  بــه 
جمال ارونقــی، معــاون فنــی گمــرک ایــران در 
مکاتبــه ای بــا عباس قبــادی، معــاون بازرگانی 
و  تجــارت  و  معــدن  وزارت صنعــت،  داخلــی 
دبیــر کارگــروه تنظیــم بــازار خواســتار توجــه 
دســتگاه های ذی ربــط بــه مصوبــه واردات موز 

در قبال صادرات سیب درختی شده است.
بــازار  ایــن نامــه از ســتاد تنظیــم  او در 
درخواســت کــرده کــه مصوبــه واردات مــوز در 
قبال صادرات سیب از سوی تمام دستگاه های 
ورود  از  پیــش  و  تجــارت  فرآینــد  در  دخیــل 
محموله هــای مــوز بــه گمرک هــا مــورد توجــه 

بگیــرد چراکه محموله های موز سریع الفســاد 
هستند و اگر قرار باشد دستگاه های ذی ربط، 
احــراز شــروط واردات مــوز را بــه بعــد از ورود 
محموله هــا بــه گمرک هــا موکــول کننــد، طــی 
شــدن فراینــد احــراز زمانبــر بــوده و می توانــد 

منجر به فساد این محموله ها شود.
در ایــن نامــه آمده اســت: عطف به نامه 
شماره ۲۸۵۲۰۱/۶۰ مورخ ۱۱/۲۵/ ۹۹موضوع 
و  بیســت  و  یکصــد  چهــارم  دســتور   ۱۳ بنــد 
ســومین جلســه کارگــروه تنظیــم بــازار مبنــی 
بــر الــزوم واردات موز صرفــاً در قبال صادرات 
ســیب درختی، به اســتحضار می رساند، اخیر 
برخی وارد کنندگان نســبت به ثبت ســفارش 
واردات موز از محل صادرات خود و با دیگران 
بــدون ســابقه صــادرات ســیب اقــدام و پــس 
از حمــل محمولــه بــه مبــادی ورودی و اخــذ 
تمامــی مجوزهــای الزم از واحدهــای تابعه آن 

وزارتخانــه و نیــز اخــذ تأییدیــه بانــک مرکــزی 
و دریافــت کــد ســانا از بانــک عامــل ذی ربــط، 
نســبت بــه اظهــار محمولــه وارداتــی خــود در 
ورودی  پرداخــت حقــوق  و  اجرایــی  گمــرکات 
تخفیــف  تســهیات  اعمــال  )بــدون  متعلقــه 
حقــوق ورودی مقــرر در بند ۵ مندرجات ذیل 
کتــاب  جــداول ضمیمــه   ۸ فصــل  یادداشــت 
مقــررات صــادرات و واردات( اقــدام می نمایند 
کــه بــا عنایــت بــه مفــاد مصوبــه صدراالشــاره 
ســتاد تنظیــم بــازار و الــزام واردات مــوز صرفاً 
درختــی،  ســیب  صادراتــی  پروانــه  قبــال  در 
انجــام تشــریفات گمرکــی ایــن محموله ها که 
سریع الفســاد نیز هســتند، با مشــکل روبه رو 
می گردد. از این رو خواهشــمند اســت دستور 
فرمائیــد بــه منظــور تبییــن موضــوع، چنانچه 
مقــرر اســت ثبت ســفارش واردات مــوز صرفاً 
صــورت  درختــی  ســیب  صــادرات  مقابــل  در 

پذیــرد، ایــن امــر از ســوی کلیــه دســتگاه های 
اجرایی همجوار و ذیربط در انجام تشــریفات 
جمهــوری  مرکــزی  بانــک  جملــه  از  گمرکــی 
اسامی ایران نیز مورد توجه و اجرا قرار گیرد 
و چنانچــه در نظــر اســت، نســبت بــه واردات 
مــوز صرفــاً از محــل ارز حاصــل از صادرات به 
صــورت عــام اقــدام گــردد، نســبت بــه اصاح 
مصوبه صدراالشــاره ســتاد تنظیم بازار اقدام 

مقتضی صورت پذیرد.
بــدون  مــوز  اظهــار  بــه  توجــه  بــا  گمــرک 
ثبــت  داشــتن  بازرگانــی،  ســود  در  تخفیــف 
سفارش معتبر و ارائه کد رهگیری بانک عامل 
و حقــوق مکتســبه ایجادشــده بــرای صاحبــان 
کاالهای وارداتی، نمی تواند از ترخیص کاالهای 
اخــذ  بــا  لــذا  کنــد،  خــودداری  سریع الفســاد 
مجوزهــای قانونــی و مقرراتــی الزم نســبت بــه 
ترخیص این کانتینرهای موز اقدام کرده است.

معاون فنی گمرک ایران از ورود نیم میلیون 
دُز واکســن از چند کشــور از جمله روسیه، هند، 

ایتالیا و کره جنوبی به کشور خبر داد.
به گزارش شــبکه خبر، مهرداد جمال ارونقی 
اظهــار کرد: ســاعت ۹ صبــح روز گذشــته محموله 
واکســن حــاوی ۵۰۰ هــزار دز در ۳۲ پالــت وارد 

فرودگاه امام خمینی )ره( شده است.
معــاون فنــی گمــرک ایــران افــزود: بــه زودی 
محموله هــای دیگر واکســن نیــز وارد ایران خواهد 

شد.
او ادامــه داد: واکســن های وارداتــی از چنــد 
کشــور از جمله روســیه، هند، ایتالیا و کره جنوبی 

وارد ایران شده است.

جزئیات واردات ۱9محموله 
واکسن کرونا به کشور

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس، معــاون فنی 
بــه  کرونــا  واکســن  ورود  وضــع  آخریــن  گمــرک 
کشــور را در نامــه ای بــه معــاون ســازمان غــذا و 

دارو گزارش داد.
بــه محمدرضــا شانه ســاز،  در نامــه ارونقــی 

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا آمده است:
از تاریــخ ۹۹.۱۱.۱۵ لغایــت ۱۴۰۰.۴.۱۸ بالــغ 
بــر ١۹ )محمولــه واکســن کوویــد-١۹ به شــرح ذیل 
کشــور  وارد  امام خمینــی)ره(  فــرودگاه  طریــق  از 
شــده و پــس از انجــام فــوری تشــریفات گمرکــی، 

تحویــل نماینــدگان محتــرم معرفی شــده از ســوی 
کــه  همانگونــه  اســت.  گردیــده  بهداشــت  وزارت 
مســتحضرید همکاران شــاغل در گمرک جمهوری 
اسامی ایران به عنوان مرزبانان اقتصادی کشور، 
نهایــت همــکاری را بــا وزارت بهداشــت، درمــان و 
آموزش پزشکی در ورود و ترخیص اقام مرتبط با 
مقابلــه بــا کرونا و نیز ترخیص فوری ماشــین آالت 
و تجهیــزات تولیــد واکســن داخلــی داشــته اند و 
در  کشــور  اجرایــی  گمــرکات  در  اینکــه  علی رغــم 
خــط مقــدم انجــام رویه هــای گمرکــی بــه صــورت 
تمام وقــت حضــور دارند تاکنــون برنامه جدی برای 
واکسیناســیون ایــن افــراد تدویــن و اعــام نشــده 
اســت کــه تأخیــر در ایــن امــر باعــث ابتــاء عــده 

کثیــری از همــکاران بــه ویــروس کرونــا و نیز فوت 
چندین همکار در گمرکات اجرایی مختلف گردیده 
است؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایند ضمن 
طــرح موضــوع، ترتیبی اتخاذ گــردد تا همکاران در 
معــرض خطــر گمرکات، در اســرع وقت واکســینه 
شوند تا با آرامش خاطر بیشتری نسبت به انجام 

وظایف محوله اقدام کند.

نیم میلیون دُز واکسن وارد شد

درخواست گمرک از ستاد تنظیم بازار: احراز صادرات سیب 
برای واردات موز در مرحله ثبت سفارش انجام شود

نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران: 
قطع برق صنایع مغایر ماده ۲۵ قانون بهبود 

فضای کسب وکار است
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