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واردکنندگان هنوز نتوانسته اند
دالر  ۴۲۰۰تومانی بگیرند

...

گفتوگو
مدیرعاملشرکتپخشفراوردههاینفتیدر
گفتوگوباخراسانمطرحکرد:

مازاد 22میلیونلیتریتولیدبنزین
تاپایانسال

حسین بردبار-اکنون که فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج
فــارس در حــال بهره بــرداری اســت و قــرار اســت درهمین
اردیبهشتماه 12میلیونلیتردیگربهظرفیتتولیدبنزین
کشورمان افــزوده شــود ،این پرسش مطرح است که چرا
مسئوالن وزارت نفت خبر خودکفایی بنزین را مطرح نمی
کنند؛ این موضوع را در پرسش و پاسخ با سید محمدرضا
موسوی خواه ،مدیرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی
درمیانگذاشتیم.
اگرچه از طرف مسئوالن شرکت پاالیش و پخش فراورده
های نفتی بیان می شود که مافیای واردات بنزین نداریم
اما این بحث مطرح است که چرا باوجود این که تولید
بنزین در کشور روز به روز در حال افزایش است و به
تازگی در همین روزها شاهد افزایش  12میلیون لیتر
دیگر به ظرفیت تولید بنزین کشور در پاالیشگاه خلیج
فارس هستیم اما می بینیم که واردات داریم؟
ببینید ،سال گذشته  80.6میلیون لیتر به طور میانگینمصرفبنزینداشتیمولیتولیددرنیمهاولسال 60میلیون
لیتر بود و از نیمه دوم و آمدن فاز اول پاالیشگاه ستاره خلیج
فارس در مدار بهره برداری و افزایش تولید چند پاالیشگاه
دیگربهرقم 77میلیونلیترتولیدرسیدیم،بازاینرقمتا80
میلیونلیترچقدرفاصلهدارد..
3میلیون لیتر؟
خوباینرقمبایدازکجاتامینشود؟احتماال باید از خارج تامین شود.
خوب ،درست؛ فکر نمی کنم هیچ کسی دراین مملکتمانع از آن باشد که پاالیشگاهی ساخته نشود و واردات باشد
چون رانت دارد ،از طرفی قیمت بنزین وارداتی که مشخص
است و جهانی است و نرخی که می خرند هم کامال تحت
نظارت دستگاه های نظارتی است و کیفیت آن را نیز اداره
استاندارد نظارت می کند و تا استاندارد کشتی های حامل
بنزینوارداتیتاییدنشود،اجازهپهلوگیریبهآننمیدهند،
بنابرایننمیتوانمدرککنمکهاینرانتومافیاکجاست...
ولی میزان واردات هنوز باالست ،آقای صادق آبادی ،
معاون وزیر نفت رقم آن را در فروردین ماه امسال بیش
از5میلیون لیتر اعالم کردند و با 3میلیون لیتری که می
گویید فاصله دارد ،علت چیست؟
نه ،این رقم باال نیست ،ما برای  80روز کشور باید ذخیرهاستراتژیک داشته باشیم ،بخشی از این واردات مربوط به
ذخیرهسازیاستکهاگرخداینکردههراتفاقیافتادبرای
 80روزمصرفکشورذخیرهاستراتژیکداشتهباشیم،نمی
خواهیمبهآنعددبرسیمآنراازتولیدداخلپرمیکنیم،ولی
مطمئنباشیدکهدروزارتنفتکارگروهمتخصصومتبحری
نشستهاستولیتربهلیتربنزینراحسابمیکنندومیبینند
کهبایدچهمقدارواردکنندکهحداقلوارداتباشدونیازهای
کشورراتامینکند.
با توجه به ارقــام تولید جدید در پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس می توانید قول دهید که امسال ان شاء ا...
صادرکننده بنزین خواهیم شد؟
انشاءا...حتمااینطورخواهدشد.میزان آن را حدودی می توانید اعالم بفرمایید؟
باید ببینیم که پیش بینی برآورد مصارفمان چقدر خواهدبود؛ آقای مهندس صادق آبادی آن را  9درصد اعالم کردند
کهاینیعنی 88میلیونلیترمصرفخواهیمداشتیعنیاگر
مامیزانتولیدراباافزایشهاییکهاکنونصورتمیگیردبه
 110میلیونلیتربرسانیماگرمازادبرآنتولیدداشتهباشیم
میتوانیمبنزینراصادرکنیم.

...
خبر

سایپابرخیمحصوالتشراگرانکرد

سایپاقیمتمحصوالتپارسخودروازجملهساندرووساندرو
استپویراافزایشداد.بهگزارشتسنیمبراساسبخشنامه
جدید شرکت سایپا ،متقاضیان محصوالت پارس خودرو از
یک شنبه مــورخ 97/2/2باید خودروهای این شرکت را با
قیمت جدید تسویه حساب کنند .فهرست قیمت های جدید
این شرکت نشان میدهد پارس تندر با گیربکس جدید با
رشد 521هزارتومانیباقیمت 43میلیونو 64هزارتومان،
پارستندرباگیربکسجدیدبههمراهمولتیباافزایش701
هزار تومان با قیمت  44میلیون و  160هزار تومان ،ساندرو
اتوماتیکباافزایش 4میلیونو 654هزارتومانباقیمت54
میلیونو 644هزارتومان،ساندرودندهایباگیربکسجدید
با افزایش  4میلیون و  156هزار تومان با قیمت  48میلیون
و  956هزار تومان ،ساندرو استپ وی دندهای با افزایش 4
میلیون و  578هزار تومان با قیمت  53میلیون و  877هزار
تومان و ساندرو استپ وی اتوماتیک با افزایش  5میلیون و
 210هزارتومانباقیمت 61میلیونتومانبهفروشمیرسد.
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باابرازنگرانیبانکمرکزیازتبدیلشدنارزهایمجازیبهابزارپولشوییوتامینمالیتروریسم

بیت کوین و دیگر ارزهای مجازی ممنوع شد
بانک مرکزی اعالم کرد :به کارگیری ابزار بیت کوین
( )Bit Coinو دیگر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی
و مالی کشور ممنوع است.به گــزارش روابــط عمومی
بانک مرکزی ،در جلسه سی ام شورای عالی مبارزه با
پولشویی در تاریخ  9دی ماه  ،1396به کارگیری ابزار
بیت کوین ( )Bit Coinو دیگر ارزهای مجازی در تمام
مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعالم شد .بر اساس
این گزارش ،از آن جایی که انواع ارزهای مجازی از این
قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پولشویی
و تامین مالی تروریسم و به طور کلی ،جابهجایی منابع

پولی مجرمان بدل شوند ،حوزه نظارت بانک مرکزی
برای پیشگیری از وقوع جرایم از طریق ارزهای مجازی،
موضوع ممنوعیت به کارگیری ارزهای مجازی را به بانک
ها ابالغ کرده است.از این رو ،با توجه به اهمیت موضوع،
تمام شعب و واحدهای تابعه بانک ها و موسسات اعتباری
و صرافی ها باید از انجام هر گونه خرید و فروش ارزهای
مذکور یا انجام هر گونه اقدامی که به تسهیل یا ترویج
ارزهــای یاد شده بینجامد ،به طور جد اجتناب کنند.
همچنین شایان ذکر است با متخلفان ،برابر قوانین و
مقررات مربوط برخورد خواهد شد.

بیتکویننوعیواحدپولدیجیتالوکام ً
المجازیاستکهدرشبکهاینترنتجابهجامیشود.بیتکوینتوسطهیچ
بانکمرکزیپشتیبانینمیشودبنابراینمیتوانگفت،مابهازایآن،هیچپشتوانهاینظیرآنچهبهعنوانپشتوانه
پولمیشناسیم،وجودندارد.ارزشبیتکوین،حاصلکمیابیخودوجذابیتتالشبرایحلیکمسئلهرایانهای
استکهصرف ًاتوسطرایانههاودرقالبشبکهاینترنتانجاممیشود.اینمسئلهیکجوابنداردوبایافتنیکجواب،
حلمسئلهبعدیدراینقالبانجاممیشود.همچنینباحلهرمسئله،یککدرایانهایناظربهبخشیاتمامیکواحد
بیتکوینبهکسیکهآنراحلکردهاست،تعلقمیگیرد.البتهظاهر ًااینبرنامهرایانهایبهگونهاینوشتهشدهاست
کهتعدادجوابهاینهاییآنمحدوداست.همچنینسرعتدستیابیبهپاسخهایادرحقیقتهمانبیتکوینهابه
مرورکمترمیشود.ازآنجاییکهاینارزها،بهعنوانتهدیدیبرایقدرتحاکمیتیبانکهایمرکزیدنیادرحوزه
پولیبهشمارمیروند،لذاتعدادقابلتوجهیازبانکهایمرکزیدنیا،سعیدرمحدودکردناینحوزهپولیجدید
دارند.بهعنوانمثالبانکمرکزیاروپاپاییزسالگذشتهوبانکتسویهحسابهایبینالمللیکهبهعنوانپدربانک
هایمرکزیدنیامحسوبمیشود،بهمنسالگذشتهدرقبالاینارزهاموضعگرفتند.

...

هواپیما

گزارش سازمان بازرسی درباره
خرید «فالیت چک» نهایی شد

ناصر ســراج ،رئیس سازمان بازرسی کل کشور
از اتمام گزارش خرید دو هواپیمای فالیت چک
خبر داد و گفت :گزارش به اتمام رسیده اما هنوز
به دادگاه ارسال نشده است .سال گذشته خرید
هواپیمای فالیت چک از سوی شرکت فرودگاه
ها با واسطه گری شرکت آلمانی «ایــرو دیتا» به
رقم پیشنهادی  11میلیون یورو خبر ساز شد .در
این زمینه شرکتی انگلیسی به نام اف سی اس ال
()FCSLدرشکایتیمدعیشدکهمدتیقبلازآن،
اعالم آمادگی کرده است که می تواند این هواپیما
را به قیمت دو میلیون و  ۸۸۵هزار و  ۱۲۳یورو
تامین کند .به همین منظور ،دادسرای کارکنان
دولت نیز در نامه ای به سازمان بازرسی کل کشور،
رسیدگی به این قــرارداد را از نظر قانونی بودن
خواستار شده بود  .

ارز

کشورهای عربی هم به فکر استفاده
از ارزهای ملی افتادند
تسنیم به نقل از رویترز -در پی افزایش هزینه
استفاده از ساز و کارهای موجود نقل وانتقال
پول از طریق بانک های بین المللی ،کشورهای
عربی تصمیم گرفته اند یک سیستم مستقل و
منطقه ای پرداخت های بین المللی ایجاد کنند.
تشدید مقررات ضد پولشویی توسط بانک های
آمریکایی و اروپایی در چند سال گذشته موجب
شــده تا هزینه نقل و انتقال پــول به ایــن شکل
افزایش یابد و برخی بانک ها برای تمرکز روی
حوزه های پرسودتر از این بازار خارج شوند .به
همین منظور ،هیئت مدیره صندوق پولی عربی
که  22کشور عرب در آن عضویت دارند ،دیروز
با ایجاد یک نهاد مستقل منطقه ای جهت انجام
پرداخت ها و تسویه حساب ها میان کشورهای
عضو موافقت کرد.

حمایت دیده بان شفافیت و عدالت از سیاست ارزی دولت

سیاست جدید ارزی درست و ضروری ،ولی ناتمام است
رئیس دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به معاون اول
رئیس جمهور ضمن حمایت از سیاست های ارزی جدید
دولت تاکید کرد ،سیاست جدید ارزی درست و ضروری،
ولی ناتمام است .به گزارش الف ،دیده بان شفافیت و
عدالت در نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس
جمهور ضمن حمایت از سیاست های ارزی جدید دولت
تاکید کرد که این طرح نقایصی چون در نظر نگرفتن بسته
حمایتی برای مستضعفان دارد که باید برای رفع آثار
سوء سیاست ارزی بر این قشر لحاظ می شد .دیده بان
شفافیت و عدالت ،ضمن انتقاد از پرداخت مابه التفاوت

نرخ ارز به واردات کاالهای اساسی ،راهکار جایگزین
بــرای حمایت از مستضعفان در ایــران که تجربه موفق
جهانی را نیز به همراه دارد ،تضمین عرضه سبدی از غذا
و کاالهای بهداشتی برای طبقات پایین جامعه ،همراه با
تقویت بیمه همگانی را ذکر کرده که کارت هوشمند ابزار
بسیار مناسبی برای این مقصود است .در این نامه برخی
ویژگی های این بسته همچون تامین ارز با نرخ ثابت هر
دالر چهار هزار و  ۲۰۰تومان برای تمامی نیازهای مجاز،
دادن یارانه به وارد کنندگان کاالی اساسی مانند خوراک
دام و طیور ،انجام معامالت تنها در بانکها و صرافیهای

رئیس سازمان توسعه تجارت ضمن تایید ثبت سفارش 6400خودرو در زمان ممنوعیت واردات خبر داد:

ورود پرونده واردات غیرقانونی خودرو به فاز قضایی و امنیتی
رئیس سازمان توسعه تجارت از ارســال پرونده تخلفات
واردات غیرقانونی خودرو به دستگاههای امنیتی و قضایی
خبر داد.به گزارش فارس به نقل از صدا و سیما ،مجتبی
خسروتاج با بیان این که حراست وزارت صنعت ،معدن و
تجارت در چندین نوبت در این باره که برخی ثبت سفارش
واردات خودروها مورد تایید نیست ،اطالع رسانی کرده
است،افزود:علیرغمآنکهتیرماهسالگذشتهبارهااعالم
شد ثبت سفارش واردات متوقف شده اما خودروهایی از

مسیر گمرکات ترخیص شده که ثبت سفارش آن ها بعد از
تاریخاعالمشدهبودهاست.رئیسسازمانتوسعهتجارتبا
تاکید بر این که قطعا در این باره تخلف صورت گرفته است،
گفت :آن چه هم اکنون در قالب شش هزار و 400دستگاه
خودرومطرحمیشودمواردیازثبتسفارشهایخارجاز
تاییدماست،کهدرواقعماچنینثبتسفارشیرادرسیستم
انجامندادیم،حالاینکهچطورشرکتهاوافرادتوانستهاند
ثبتسفارشانجامدهند،بایدبهصورتفنیرسیدگیشود

شاخص

پیش فروش  3ماهه سکه هم متوقف شد

سیف :ممکن است در آینده حراج سکه نیز داشته باشیم
در حالی که قیمت سکه همچنان باالی  1.8میلیون
تومان است و با توجه به دالر  4200تومانی ،بیش از
 400هزار تومان حباب دارد ،بازدهی طرح پیش فروش
سکه بسیار افزایش یافته است و بعد از توقف پیش فروش
سکه در سررسید یک ماهه ،بانک مرکزی از دیروز پیش
فروش در سررسید سه ماهه را نیز متوقف کرد .به گزارش
ایسنا ،در اواخر هفته گذشته بانک ملی که مجری طرح
پیش فــروش سکه اســت ،از ثبت نــام موعد یک ماهه
خودداری و دلیل آن را دستور بانک مرکزی اعالم کرد.
هر چند که در همان زمان اخباری در خصوص توقف
پیش فروش سررسید سه ماهه نیز وجود داشت.
▪علت توقف پیش فروش ،تولیدسکه با کیفیت است

بیت کوین چیست؟

...

عضوهیئتنمایندگاناتاقبازرگانیایرانتصریحکردکهتاکنونهیچواردکنندهاینتوانستهاستبادالر ۴۲۰۰تومانیثبتسفارشکندوادامهاینروندباعث
خواهدشدقیمتهادربازارغیررسمیبهشکلفزایندهایافزایشیابد.بهگزارشایسنا،محمدحسینبرخوردار،دربارهعللاینموضوعگفت:احتماالمسئوالن
دولتیوبانکیمیخواهنددستورالعملهاییرامجددتعیینکنند؛چونبهعلتمحدودیتارزیمجبورهستندکنترلهایبیشتریدرثبتسفارشهاانجامدهند.

به گــزارش روابــط عمومی بانک مرکزی ،در خصوص
علت توقف پیش فروش در برخی سررسیدها ،مدیر کل
ریالی و نشر بانک مرکزی ،چند روز قبل گفته بود که
یکی از موضوعات مهمی که در اجرای طرح پیشفروش
سکه مطرح است ،برنامهریزی برای تولید سکههای
پیشفروش شده با توجه به سررسیدهای مختلف است.
به گفته رحیمی ،با توجه به استقبالی که از پیشفروش
با موعد یک ماهه شده است و محدودیت های خطوط
تولید سکه طال در ضرابخانه ،پیش فروش با سررسید
یک ماهه متوقف شد.
شایان ذکر است طبق آخرین طرح بانک مرکزی ،قیمت
پیش فروش سکه تحویل یک ماهه یک میلیون و ۵۹۰
هزار تومان ،سه ماهه یک میلیون و  ۵۴۰هزار تومان،

...

پیمان پولی
اردوغان :تجارت ترکیه با ایران
می تواند با لیر و ریال انجام شود

رئــیــس جمهور ترکیه در بخشی از مصاحبه
تلویزیونی خود با شبکه ان تی وی ،ضمن تاکید
بر لــزوم استفاده از پو لهای ملی در معامالت
تجاری بــرای کاهش فشارهای خارجی گفت:
«برای مثال ،در تجارت با ایران میتوانیم از لیر و
تومان استفاده کنیم».وی ادامه داد« :اگر بتوان
این کار را با طال انجام داد ،بهتر است اما در غیر
این صورت میتوان از لیر و تومان استفاده کرد.
وقتی گردشگر ایرانی به ترکیه میآید ،میتواند
با تومان هر خریدی انجام دهد .به همین شکل،
وقتی گردشگر ترک نیز به ایران میرود ،میتواند
خریدهای خود را با لیر انجام دهد» .نکته قابل
توجه در این سخنان این است که وی برای اشاره
به واحــد پول ایــران ،از «تومان» به جای «ریــال»
استفاده کرده است.

مجاز برشمرده شده و ضمن دفاع از این تصمیم تاکید
کــرده است که این تصمیم باید خیلی زودتــر از اینها
گرفته میشد.
▪لیبرال ها عامل تاخیر تصمیم دولت درباره بازار ارز

دیده بان در ادامه اصلیترین علت تاخیر در مهار بازار
متالطم ارز را حاکمیت تفکر نئولیبرالی بر اغلب مردان
اقتصادی دولتهای بعد از جنگ تاکنون دانسته است.
بر اساس مدل مورد اتکای این اقتصاددانان ،تعدیل نرخ
اسمی ارز بهانــدازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی
ضــرورت دارد و چون نرخ تورم داخلی خیلی بیشتر از
تــورم خارجی اســت ایــن مــردان اقتصادی و همکاران
غیراقتصادی آنــان بر افــزایــش نــرخ اسمی ارز اصــرار
یورزند.
م 

شش ماهه یک میلیون و  ۴۷۵هزار تومان 9 ،ماهه یک
میلیون و ۴۱۰هزار تومان ،یک ساله یک میلیون و۳۵۰
هزار تومان ۱۸ ،ماهه یک میلیون و  ۲۴۵هزار تومان و
 ۲۴ماهه یک میلیون و  ۱۱۶هزار تومان بوده است که
تاکنون دو سررسید یک و سه ماهه متوقف شده اند.
▪سیف :حباب نرخ سکه از بین میرود

در خصوص قیمت باالی سکه نسبت به دالر 4200
تومانی ،رئیس کل بانک مرکزی هم دیروز ،قیمت فعلی
سکه را حباب دانست و گفت :بانک مرکزی با عرضه
سکه ،حباب پیش آمده را از بین میبرد .ولی ا ...سیف
در خصوص این که چرا بازار طال از دالر  ۴۲۰۰تومانی
تبعیت نمیکند و قیمت سکه طال باالتر از ارزش واقعی
آن است ،گفت :سکه شرایط خاص خود را دارد .وی
افــزود :ممکن است در آینده بحث حــراج سکه را نیز
داشته باشیم.

...

لوازم خانگی
لوازم خانگی
 ۱۰درصد گران شد

رئیس اتحادیه لــوازم خانگی از افزایش  7تا 10
درص ــدی قیمت ل ــوازم خانگی خبر داد .محمد
طحانپور در گفتوگو با فارس ،اظهار کرد :لوازم
خانگی هم اکنون توسط شرکتها و کارخانههای
تولیدی به بازار عرضه میشود و واحدهای صنفی
هیچمشکلیدرتامینتقاضایمشتریانندارند.وی
با بیان این که قیمت لوازم خانگی از اول اردیبهشت
افزایشیافتهاست،افزود:شرکتهاوکارخانههای
تولید لوازم خانگی قیمت محصوالت خود را بین 7
تا 10درصد افزایش دادند .شایان ذکر است پس از
التهاباتشدیدارزبعدازتعطیالتنوروزوبااعالمتک
نرخیشدندالربهقیمت 4200تومانتوسطبانک
مرکزیبهدلیلنابهسامانیدربازارارز،شرکتهای
لوازمخانگیازعرضهکاالبهبازارخودداریکردندو
اینامتناعمنجربهکمبودکاالدربازارشد.

ایران در  ،2018دهمین نرخ رشد اقتصاد
آسیا را کسب می کند
اسپتکتاتور ایندکس ،وضعیت رشد تولید ناخالص
داخلی کشورهای آسیایی در سال  2018را پیش
بینی کرد .براساس این گزارش در سال جاری میالدی
هند با پشت سر گذاشتن چین ،بزرگ ترین رشد تولید
ناخالص داخلی را خواهد داشت .همچنین سه اقتصاد
برتر منطقه آسیا در سال  2018؛ هند  7.4درصد،
بنگالدش  7درصد و فیلیپین  6.7درصد رشد تولید
ناخالص داخلی خواهند داشت و پس از آن چین با 6.6
درصد در جایگاه چهارم قرار میگیرد .ایران نیز در این
رتبهبندی در جایگاه دهم آسیا با رشد تولید ناخالص
داخلی  4درصد مشخص شده است .در این رنکینگ
ایران پس از ترکیه و پاکستان قرار دارد .رشد اقتصادی
رژیم صهیونیستی  3.3درصد پیشبینی شده که در
بین کشورهای آسیایی در جایگاه دوازدهم قرار دارد.
در این رنکینگ عربستان با رشد اقتصادی  1.7درصد
در جایگاه هفدهم  ،روسیه در جایگاه هجدم و ژاپن در
جایگاه نوزدهم قرار دارد( .خبرگزاری فارس)

...

بازار خبر
سرمازدگی یک هفته اخیر هزار میلیارد
تومان به باغ های کشور خسارت وارد کرد
فارس-قائممقامصندوقبیمهمحصوالت
کشاورزی گفت :سرمازدگی یک هفته
اخیرطیبرآوردهایمارقمیحدود۷۰۰
تایک هزار میلیارد تومان به کل باغ های
کشورخسارتواردکردهاستکهاینرقممعادلکلبودجه
اینصندوقدرسال ۹۷است.

رشد 10.8درصدیمصرفبنزیندرفروردین

رئیس کمیسیون عمران مجلس خبر داد:

مهر-مجموعمصرفبنزیندرفروردینماه
امــســال بــا میانگین مصرف روزانـــه ۸۷
میلیون و  ۲۰۰هزار لیتر به دو میلیارد و
 ۷۰۴میلیونلیتررسیدکهنسبتبهمدت
مشابهسالگذشته 10.8درصدرشدداشتهاست.

طرح مجلس برای تأمین مسکن اقشار
ضعیف در دست تدوین

شرکتچینیساالنه 6میلیاردسوسکپرورش
میدهد

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت :برای تأمین
مسکن دهکهای پایین جامعه در حال تدوین طرحی
با محوریت خانهدار کردن اقشار نیازمند هستیم.به
گــزارش خبرگزاری خانه ملت ،محمدرضا رضایی
کوچی با اشــاره به محورهای طرح مذکور ،افــزود:
کاهش نرخ سود تسهیالت مسکن و افزایش دوره
بازپرداخت وام مهمترین محورهای طرح پیشنهادی
مجلس در جهت خانهدار کردن اقشار ضعیف جامعه
است.

ایرنا-یکشرکتچینیکهدرفضایبسته
کارخانه ای فعالیت می کند ساالنه شش
میلیارد سوسک پرورش می دهد .یکی از
اهدافپرورشسوسکازسویاینشرکت
که شمار پرورش سوسک آن با کل جمعیت دنیا برابری می
کند استفاده برای مصارف دارویی است .این در شرایطی
است که در سراسر چین و در اقصی نقاط این کشور حتی در
شهرپکنمحلههاییبرایفروشسوسکبهعنوانیکماده
غذاییوجوددارد.

وگمرکاتبایدتعدادخودروهایترخیصشدهپسازاعالم
توقف ثبت سفارش را اعالم کند.اواخر تیرماه سال گذشته
بود که ثبت سفارش واردات خودرو به دلیل سامان دهی
واردات خودرو تا دهم دی ماه متوقف شد ،با این حال هفته
گذشتهنیزهمزمانباانتشاراخباریدراینزمینهکهحاکی
از قاچاق شش هزار و  481خودروی وارداتی بود ،رئیس
گمرک ،ضمن تایید آن ،توپ را به زمین سازمان توسعه
تجارت انداخت و گفت که این اقدام در سایت ثبت سفارش
سازمان توسعه تجارت صورت گرفته است .علی مویدی
رئیسستادمبارزهباقاچاقکاالوارزنیزازتشکیلتیمویژهای
برایبررسیثبتسفارشبیشازششهزارخودرودرزمان
بستهبودنسایتثبتسفارشخبرداد.
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