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»آموزش« عنصر جدایی ناپذیر فعالیت های 
بانک ملی ایران است

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: آینده و سرنوشت 
همه ما به آموزش گره خورده است.

آموزش��ی  کارگاه  در  حس��ین زاده  محمدرض��ا 
آینده پژوهی در آموزش س��ازمانی و بیست و ششمین 
نشس��ت بررس��ی عملکرد آموزش��ی بانک با تقدیر از 
همه کس��انی که در حوزه آم��وزش کارکنان فعالیت 
می کنند، اظه��ار کرد: بانک ملی ای��ران از ابتدا برای 
آم��وزش و پژوهش ارزش زیادی قائل بوده و آن را به 
عنصری جدانش��دنی از فعالیت های خود تبدیل کرده 
اس��ت. وی با بیان اینکه هیچ ک��دام از عوامل بانک از 
آموزش بی نیاز نیس��تند، ادامه داد: موضوعات مرتبط 
با بانکداری، به روزن��د و یادگیری مرتب و منظم آنها 

اجتناب ناپذیر است.

 تاکید مدیران عامل بانک ملت
و مخابرات ایران بر تقویت همکاری ها

مدیرعامل بانک ملت در راس تیمی از مدیران ارشد 
این بانک، از شرکت مخابرات ایران، مشتری شعبه میرداماد 

بازدید و با مدیرعامل این شرکت دیدار و گفت وگو کرد.
محم��د بیگدلی در این دیدار با اش��اره به تعامل 
نزدیک بانک ملت و مخابرات، از این شرکت به عنوان 
یکی از مشتریان ارزنده و شرکای تجاری این بانک نام 
 ب��رد و بر لزوم افزایش تعام��ات فی مابین تاکید کرد. 
وی با اشاره به عملکرد خوب مخابرات در خدمات دهی 
ب��ه مردم در زمین��ه ارتباطات، اظه��ار امیدواری کرد 
ک��ه بانک مل��ت بتواند با حمای��ت از فعالیت های این 
ش��رکت بزرگ، در ارتقای س��طح ارتباط��ات و بهبود 
زیرساخت های مخابراتی کشور نقش موثری ایفا کند. 
سیدمجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران 
نیز با ابراز رضایت از عملکرد بانک ملت در خدمات دهی 
به این شرکت، از بانک ملت به عنوان یک بانک بزرگ و 
تاثیرگذار در کشور یاد کرد و خواستار افزایش همکاری 

طرفین در بخش های مختلف شد. 

پایان تیرماه، آخرین مهلت شرکت
در قرعه کشی حساب های قرض الحسنه

مش��تریان ب��رای ش��رکت در س��ی ونهمین دوره 
قرعه کشی حساب های قرض الحس��نه تا پایان تیرماه 
فرص��ت دارند نس��بت به افتت��اح حس��اب و تکمیل 

موجودی به منظور کسب امتیاز باالتر اقدام کنند.
بانک مس��کن هر سال با برگزاری قرعه کشی بزرگ 
و کش��وری ضم��ن اعطای جوای��ز ارزنده ب��ه دارندگان 
حس��اب های قرض الحس��نه پس انداز، عاوه بر اینکه از 
سپرده گذاران خود که در پرداخت تسهیات قرض الحسنه 
به متقاضیان مشارکت می کنند، به نوعی تقدیر می کند، 
س��پرده گذاران و مش��تریان خود را به افتتاح این نوع از 
سپرده ها که به تامین منابع ارزان قیمت برای بانک مسکن 
و تسهیل جریان پرداخت تسهیات خانه دار شدن کمک 
می کند، به این ترتیب تش��ویق می کنند. شکل متعارف 
قرعه کشی های س��االنه بانک مس��کن مبتنی بر امتیاز 
شماری است و امسال نیز به همین ترتیب عمل می شود. 
دارندگان حس��اب های قرض الحسنه تا پایان تیرماه 98 
فرصت دارند نسبت به افتتاح حساب و افزایش موجودی 
خود برای دریافت امتیاز بیشتر به منظور افزایش احتمال 
برنده ش��دن در قرعه کشی اقدام کنند.حداقل موجودی 
برای ش��رکت در قرعه کشی حساب های قرض الحسنه 
پس انداز بانک مس��کن در دوره جاری، 50 هزار تومان 
تعیین ش��ده و بدیهی اس��ت به منظور شرکت در قرعه 
کش��ی، عاوه بر حفظ حداقل موجودی مذکور، طی 3 
ماه یا 90 روز متوالی، مفتوح بودن حس��اب و داش��تن 
حداقل موجودی مذکور در روز قرعه کشی ضروری است. 
برای مبالغ 50 هزار تومان و بیشتر، به ازای هر 10 هزار 
تومان در هر روز یک امتیاز منظور می شود که دارندگان 
امتیازهای باالتر شانس بیشتری نیز برای برنده شدن در 

قرعه کشی مذکور خواهند داشت. 

 بانک دی خدمت به جامعه هدف را 
وظیفه شرعی و اخالقی خود می داند

رئیس هیئت مدیره بانک دی در حاش��یه سفر به 
استان همدان با مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 

این استان دیدار کرد.
رضا سهم دینی در دیدار با ناصر عارف درباره گسترش 
تعامل و زمینه های مش��ترک همکاری میان بانک دی و 
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت و گو کرد. وی که 
به منظور بازدید از شعبه همدان بانک دی به این استان 
سفر کرده بود در یک نشست صمیمی با عارف بر اهتمام 
بانک دی برای خدمت رسانی مطلوب و شایسته به خانواده 
معزز شهدا و جامعه بزرگ ایثارگران تاکید کرد و گفت: 
در تمامی بانک ها خدمت به خلق از واجبات اس��ت و در 
بانک دی، خدمت به خانواده های معزز شهدا و ایثارگران 
را وظیفه ش��رعی و اخاقی خود می دانیم. سهم دینی با 
اشاره به این که مردم ایران اسامی براي پیروزي انقاب 
و بقاي آن از جان و مال خود گذش��تند، گفت: انس��ان 
هاي آزاده، واالمق��ام و با ایمان در خانواده هایي مذهبي 
و متدین رش��د می کنند و خانواده ش��هدا که توانستند 
اینچنین به تربیت فرزندان خود بپردازند تا در راه اسام 
و انق��اب از جان خود بگذرند س��هم بزرگي در پیروزي 

انقاب اسامي و تداوم نظام دارند.

اخبار

تشکیل صندوق حمایت از مستأجران
مدی��ر طرح و برنامه بانک عامل بخش مس��کن از برنامه ریزی این بانک برای 

تشکیل صندوق حمایت از مستأجران با هدف ساماندهی بازار اجاره بها خبر داد.
محمدحسن مرادی با بیان اینکه هنوز طرح حمایت از بازار اجاره و راه اندازی 
سازوکار پرداخت تسهیات به مستأجران در این بانک و دولت نهایی نشده، تاکید 

کرد: این طرح هنوز در مرحله مطالعه قرار دارد و کارشناس��ان و مس��ئوالن بانک 
مذکور در حال ارزیابی مدل های مختلفی هستند که به واسطه آنها بتوان بهترین روش 

را برای این کار انتخاب و عملیاتی کرد.
وی افزود: راه اندازی صندوق حمایت از مستأجران برای پرداخت تسهیات اجاره مسکن 
به آنها با تکیه بر منابع مردمی و پس اندازهای متقاضیان یکی از روش های مورد بررسی برای 
اجرای این کار است، حال آنکه روش ها و مسیرهای دیگری نیز در دست مطالعه و بررسی 

قرار دارد و هنوز روش نهایی برای اجرای این طرح انتخاب نشده است.  مهر

خونه به خونه 
کشف ۱۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ظرفیت اخذ مالیات به  مفهوم فشار 
بر مردم نیست گفت: در سال 9۷ با بررسی تراکنش های بانکی حدود 1۲ هزار میلیارد 

تومان مالیات از کسانی که یکبار در اقتصاد ایران مالیات نداده بودند وصول شد.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: جایگاه نفت در مجموع درآمدهایی که در کشور 

به کار گرفته می شود بیش از 50 درصد است که به تدریج در سال های مختلف کاهش 
پیداکرده اس��ت. وی افزود: اتکا به کاه��ش درآمدهای نفتی در مقاطعی به دلیل توفیق 

اجباری بوده اس��ت نه برنامه ریزی بنابراین وقتی در س��ال 91 با تحریم های آمریکا مواجه 
شدیم کاهش درآمدها خواسته و ناخواسته به سمت کاهش درآمدهای نفتی پیش رفت.

وی گفت: به  دلیل سهولت دستیابی به درآمدهای نفتی دولت ها عمًا آنچه را به  عنوان 
ضوابط بوده به آن نپرداخته اند. در دنیا میانگین نسبت میران مالیات به تولید ناخالص ۲0 

درصد است و در برنامه ششم برای کشور ما 10 درصد را تعیین کرده ایم.  تسنیم

بهارستان
راه اندازی ابزارهای مالی مشترک با کشورهای اسالمی

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به انواع ابزارهای مالی اسامی 
در بازار سرمایه ایران، گفت: بازار سرمایه ایران آمادگی دارد با تشکیل کمیته ای 

با دیگر کشورهای اسامی ابزارهای مالی اسامی مشترک را طراحی کند.
شاپور محمدی اظهار کرد: در تمام حوزه ها ابزارهای مالی ما براساس موازین 

ش��ریعت طراحی ش��ده و در مرحله اجرا نیز همینطور است. تاش ما در سازمان 
بورس این است که ضوابط کمیته فقهی رعایت شود.

وی ادامه داد: در سال ۲018 نزدیک به 18 میلیارد دالر ابزارهای مالی اسامی در 
ایران منتشر شد. عمده ترین اوراقی که در ایران به عنوان ابزار مالی اسامی مورد معامله 
قرار می گیرد، ابزار مالی اس��امی است. در سال های گذشته ابزار اختیار خرید و اختیار 
فروش را کمیته فقهی سازمان بورس تأیید کرد که استقبال خوبی هم از این اوراق شد. 

حجم معامات این ابزار قابل توجه است.  سنا
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بنابر اس��ناد رس��یده تخلفات  ل و از طریق »گمرک پت�����ر گسترده ای 
بندر ش��هید رجایی« و توس��ط ش��رکت »ت. ت« 
صورت گرفته اس��ت. این ش��رکت توانسته از طریق 
اظهارنامه هایی اقدام به واردات کاال و ترخیص آن ها 
از گمرک مذکور کند که بعضاً مجوز های بانک، ثبت 
س��فارش و... ضمیمه اظهارنامه های مربوطه جعل و 
مورد سوءاس��تفاده قرار گرفته و حق��وق و عوارض 
کامل پرداخت نشده اس��ت. این شرکت توانسته از 

این طریق پلی اتیلن و پلی استایرن وارد کند.
در روزه��ای اخی��ر، دو خبر پیرام��ون صنایع 
پتروشیمی ایران منتشر شده که نشان از تخلفات 
گس��ترده در این ح��وزه دارد. هر دو خبر توس��ط 
رئی��س فراکس��یون مبارزه ب��ا مفاس��د اقتصادی 
مجلس رس��انه ای ش��ده اس��ت؛ اولین خبر که در 
۲۲ خردادماه 98 منتش��ر شد، نش��ان می داد که 
پتروش��یمی های کش��ور ب��رای ف��رار از پرداخت 

مالیات، صادرات صوری انجام می دهند.
امیر خجس��ته در این زمینه گفت: شرکت های 
پتروش��یمی وقتی که می خواهند کاالی خود را در 
کشور بفروشند، باید 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده 
پرداخت کنند و طبق گزارش��ی که به فراکس��یون 
مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس رسیده برای اینکه 
این 9 درصد مالیات را پرداخت نکنند، با تبانی با یک 
گمرک در عسلویه، صادرات صوری انجام می دهند.

وی افزود                                                                                                                                                                                                                   : این صادرات صوری به این شکل است 
که کاالیی از گمرک صادر نمی  ش��ود و فقط اسناد و 
مدارک کاغذی آن به گمرک مربوطه ارسال و مراحل 
صادرات روی کاغذ انجام می شود و بعد شرکت های 

پتروش��یمی، محصوالت خود را در داخل به فروش 
می رسانند و بدین ترتیب از پرداخت 9 درصد مالیات 
ب��ر ارزش اف��زوده فرار می کنند. رئیس فراکس��یون 
مب��ارزه با مفاس��د اقتصادی مجلس اظهار داش��ت:                                                                                                                                                                                                                                                     
اینگونه اقدام، قاچاق کاال محسوب می شود و از طرف 
دیگر چون ارزش افزوده را از بین برده اند، اختاس در 

شرکت های پتروشیمی هم به شمار می آید.
هنوز رسانه ها ابعاد مختلف این موضوع را بررسی 
نکرده بودند که رئیس فراکسیون اقتصادی مجلس در 
۲5 خرداد 98 طی مصاحبه ای دومین خبر را پیرامون 
پتروشیمی ها رسانه ای کرد که نشان می داد، تخلفات 
گس��ترده ای در حوزه واردات محصوالت پتروشیمی 
ص��ورت گرفته اس��ت. وی در این مصاحب��ه با بیان 
اینکه به تازگی مس��تنداتی درخصوص قاچاق کان 
محصوالت پتروش��یمی در اختیار فراکسیون مبارزه 
با مفاس��د اقتصادی مجلس قرار گرفته است، گفت: 
براساس مستندات، جعل اسناد و دستکاری ارزش به 
منظور فرار از پرداخت حقوق واقعی و عوارض گمرکی 

و پایمال کردن حقوق دولت محرز شده است.
رئیس فراکس��یون مبارزه با مفاسد اقتصادی 

مجل��س ادام��ه داد: با وج��ود اعام ج��رم صریح 
صورت گرفته در این پرونده مش��خص نیس��ت به 
چه دلیل رس��یدگی نهایی ب��ه این پرونده طوالنی 
ش��ده اس��ت. به گفته این عضو کمیت��ه تحقیق و 
تفحص از گم��رک ایران، یکی از ن��کات بااهمیت 
در این پرونده شائبه های مطرح درباره نقش برخی 
مدیران ش��ناخته شده می باش��د که الزم است در 

این خصوص شفاف سازی الزم شود.
همانگونه که ماحظه می شود رئیس فراکسیون 
مبارزه با مفاس��د اقتصادی مجلس تنها به کلیاتی 
در ای��ن زمینه بس��نده کرده اس��ت. طبق اس��ناد 
رس��یده به تابناک اقتصادی، این تخلفات گسترده 
از طریق "گمرک بندر ش��هید رجایی بندرعباس" 
و توسط "شرکت ت.ت" به مدیرعاملی آقای م.الف 
و ب��ه نمایندگی از آقای ح.ع و کارگزاری آقای ر.ه 

صورت گرفته است.
این شرکت توانسته است از طریق اظهارنامه هایی 
که در ادامه مش��خصات برخی از آن ها ذکر خواهد 
ش��د، اقدام به واردات کاال و ترخیص آنها از گمرک 
مذکور در س��ال 90 کند که بعضاً مجوزهای بانک، 

ثبت س��فارش و... ضمیم��ه اظهارنامه های مربوطه 
جعل و مورد سوءاس��تفاده ق��رار گرفته و حقوق و 
عوارض کامل پرداخت نش��ده اس��ت. این ش��رکت 
توانسته است از این طریق پلی اتیلن و پلی استایرن 
وارد کند. در ادامه به بخشی از این اظهارنامه های و 

جعل های صورت گرفته اشاره می شود:
این ش��رکت در مورخه 1۷ آذرم��اه 90 اقدام 
به واردات 85 هزار کیلوگرم پلی اس��تایرن به ارزش 
11۷365000 وون کره کرده است که در بررسی و 
بازبینی اسناد مشخص شده است که مبلغ صحیح 
1۷1064۲00 وون کرده بوده اس��ت. بنابراین این 
شرکت به میزان 53699۲00 وون کره کم اظهاری 
داش��ته و حقوق ورودی و ع��وارض متعلقه را کامل 

پرداخت نکرده است.
این ش��رکت در مورخ��ه ۲5 آبان ماه 90 مقدار 
4800 کیلوگ��رم پلی اتیلن ب��ه ارزش ۲۲08۷۲0 
درهم وارد کرده است که در بررسی و بازبینی اسناد 
مش��خص شده اس��ت که وزن صحیح این محموله 
48000 کیلوگ��رم و ب��ه ارزش 3356160 دره��م 
بوده اس��ت و این شرکت به مبلغ 114۷440 درهم 

کم اظهاری داشته است.
این ش��رکت در مورخ��ه ۲1 مهرماه 90 مقدار 
49500 کیلوگرم پلی اتیلن به ارزش 564300000 
وون کره وارد کرده اس��ت که در بررسی و بازبینی 
اسناد مشخص شده است ارزش واقعی این محموله 
 5058000 آن  واقع��ی  وزن  و   8۷1398000
کیلوگرم بوده اس��ت و بدین ترتی��ب این محموله 

30۷098000 وون کره کمتر اظهار شده است.
در مورخه 1۷ آذرماه 1390 ش��رکت مذکور 

اقدام ب��ه واردات 10۲۷34 کیلوگرم پلی اتیلن به 
ارزش 140838000 وون کره نموده است که در 
بررس��ی و بازبینی اسناد مش��خص شده است که 
ارزش واقعی این محموله 1909۷4600 وون کره 
بوده است. پس این محموله نیز 50136600 وون 
کره کمتر اظهار ش��ده اس��ت. طبق بند الف ماده 
113 قان��ون امور گمرک��ی، اظهارنامه های مذکور 

مشمول قاچاق می باشند.
خجس��ته در مصاحبه اخیر خود گفته اس��ت: 
برای پیگیری بیش��تر ماجرا و به سرانجام رسیدن 
این پرون��ده مهم قاچاق محصوالت پتروش��یمی، 
مکاتباتی با مقامات مرتبط شده و حاال پرسش اول 
این است که چرا بررس��ی این پرونده هشت سال 
به طول انجامیده است؟ پرسش دوم آنکه براساس 
ادعای رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی 
مجلس، ش��ائبه حضور کدام مدیران شناخته شده 
در این پرونده مطرح می باش��د؟ پرسش سوم این 
که در حالی که ایران خود تولیدکننده محصوالت 
پتروشیمی می باشد واردات این محصوالت به چه 

منظوری انجام گرفته است؟
البت��ه رئیس فراکس��یون مب��ارزه با مفاس��د 
اقتصادی مجلس در مصاحبه اخیر خود گفته است: 
مقدم��ات کار برای پیگیری پرونده از مرجع قضایی 
انجام و همچنین این فراکسیون طی نامه ای به وزیر 

اقتصاد، خواستار توضیح در این باره شده است.
بای��د منتظر مان��د و دید در روزه��ای آینده چه 
خبره��ای دیگری پیرامون این تخلفات گس��ترده در 
زمینه صادرات صوری پتروش��یمی ها و واردات قاچاق 
محصوالت پتروشیمی منتشر خواهد شد.  تابناک

تخلفات جدید رونمایی شدند؛

 چنبره قاچاقچیان
بر سر محصوالت پتروشیمی

بازگشت کره ای ها به بازار لوازم خانگی ایران 
رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان ل��وازم خانگ��ی از قول  ت ر کره ای ها برای تامین قطعات لوازم خانگی در ایران خبر تج����ا
داد و گفت: عاوه بر این، از س��وی طرف ایرانی، مذاکراتی با یک برند درجه 

یک چینی صورت گرفته تا محصوالتش در ایران تولید و عرضه شود.
مرتضی میری با اشاره به اظهارات دو برند بزرگ تامین کننده محصوالت 
ال جی و سامسونگ در کشور اظهار کرد: در سال های گذشته دو برند بزرگ، 
سرمایه گذاری کانی برای تامین محصوالت لوازم خانگی سامسونگ و ال جی 
در کش��ور کردن��د به ای��ن صورت که این دو، بخش��ی از ای��ن محصوالت را 
یا به صورت کاما س��اخته ش��ده وارد می کردند و بخ��ش دیگر را با واردات 
 قطعات و م��واد اولیه از کره، در خطوط تولید خود تبدیل به محصول نهایی 

می کردند.
رئی��س اتحادیه لوازم خانگی افزود: اما ب��ا بدعهدی کره ای ها در ماه های 
گذش��ته، 90 درصد تولیدات این دو محصول در کشور کاهش یافت ولی در 
پیگیری های ما مش��خص شد، هم اکنون مذاکراتی با کره ای ها صورت گرفته 
که براس��اس آن مقرر ش��ده از این پس دو شرکت سامسونگ و ال جی، مواد 

اولیه و قطعات مورد نیاز در بازار ایران را تامین کنند.
وی گفت: همچنین این دو ش��رکت ایرانی در مذاکره با یک شرکت درجه 

یک چینی، به تفاهم رسیده اند تا محصول این شرکت را در ایران تولید کنند.
میری خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر با توجه به سیاست گذاری قیمتی 
تولیدکنن��دگان داخل��ی، التهاب و عطش در بازار فروک��ش کرده و علی رغم 
برخی کمبودهایی که بعد از ممنوعیت لوازم خانگی به کش��ور به وجود آمد، 

از التهاب در بازار لوازم خانگی کاسته شده است.  تسنیم

شکر ارزان شد 
رئیس اتحادیه نبات، آب نبات ریز و قند ریز گفت: قیمت  ش��کر در س��طح بازار کاهش یافته و به محدوده 4000 ب����ازار روز

تومان رسیده است.
حس��ن افخمی اظهار ک��رد: عموم واحدهای تولی��دی و فعال این صنف 
در س��طح تهران در قالب واحدهای کارگاهی کوچک فعال هستند و فعاالن 
صنفی که حجم کار خود را وس��عت داده اند و در معیار کارخانجات صنعتی 

فعالیت دارند، از سطح شهر خارج و به اطراف شهر نقل مکان کرده اند.
وی با بیان اینکه 550 واحد صنفی دارای جواز کس��ب و ۲50 واحد در 
دس��ت اقدام برای دریافت مجوزهای قانونی هستند، گفت: قیمت مواد اولیه 
رشد قابل توجهی داشته و این موضوع بر میزان مصرف تأثیرگذار بوده است 
و از س��وی دیگر افراد با توجه به فرهنگ مصرف خود محصوالت س��نتی و 

صنعتی را برای مصرف انتخاب می کنند.
افخمی یادآور ش��د: محصوالت این صنف، نبات، آب نبات، ش��کر پنیر و 
آبنبات های س��نتی اس��ت که عمده ماده اولیه آن شکر است که در ماه های 
اخیر روند صعودی قیمت را در دس��تور کار قرار داد و با اقدامات دولت روند 
صعودی قیمت آن تا حدودی خنثی ش��د. وی خاطرنش��ان کرد: در ایام ماه 
مبارک رمضان در سه نوبت شکر دولتی از سوی اتحادیه به مجموع وزن هزار 

و ۲50 تن در بین اعضا با قیمت 3 تا 3 هزار و 400 تومان عرضه شد.
رئیس اتحادیه نبات، آب نبات ریز و قند ریز تاکید کرد: توزیع دولتی شکر 
کاهش قیمت را به همراه داشت و قیمت بیش از 8,000 تومان را به محدوده 
4,000 تومان رسانده است. در این شرایط محصوالت نهایی این صنف نیز با 

توجه به قیمت شکر و فضای رقابتی قیمت گذاری می شوند.  ایسنا 

صادرات سیمان و کلینکر توسط شرکت های تولیدکننده 
گم��رک ایران در بخش��نامه ای اعام کرد ک��ه تا پایان  توس�عه ش��هریورماه صرفاً ش��رکت های تولیدکنن��ده یا نماینده چرخ 

رسمی، مجاز به صادرات سیمان و کلینکر هستند.
علی اکبر ش��امانی مدیرکل دفتر صادرات گم��رک ایران درپی نامه وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت ب��ه گمرک ایران مبنی ب��ر محدودیت در صادرات 
س��یمان و کلینکر، در بخش��نامه ای به گمرکات اجرایی کشور اعام کرد: تا 
پایان ش��هریورماه سال جاری صرفاً شرکت های تولیدکننده مندرج در لیست 
پیوس��ت و یا نماینده رس��می آنان مجاز به صادرات س��یمان و کلینکر ذیل 

کدهای طبقه بندی مندرج در جدول مذکور می باشند.
نمایندگان رسمی تولیدکنندگان موصوف نیز می بایست صرفاً از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت معرفی شده و از سوی این دفتر به کلیه گمرکات اجرایی 
اباغ گردد. در نامه رضا رحمانی خطاب به رئیس کل گمرک، آمده است: نظر به 
ضرورت ساماندهی صادرات سیمان واحدهای تولیدی و جلوگیری از رقابت منفی 
صادرکنندگان و همچنین بنا به درخواس��ت انجمن صنفی کارفرمایان صنعت 
سیمان و واحدهای تولیدکننده از نیمه خرداد تا پایان شهریور سال جاری، صرفاً 
شرکت های تولیدکننده مندرج در لیست پیوست و یا نماینده رسمی آنها مجاز به 

صادرات محصوالت ردیف تعرفه های مشخص شده در جدول مذکور می باشند.
الزم به ذکر است مس��ئولیت برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور به 
عهده ش��رکت های تولیدکننده و صادرکننده خواهد بود که پس از بررسی و 
کنترل بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما، فهرست صادرکنندگان 
مجاز برای مقاطع زمانی بعدی متعاقباً توس��ط معاونت امور معادن و صنایع 

معدنی این وزارتخانه ارسال خواهد شد.  گمرک ایران


