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با حمایت بانک صادرات ایران

فعالیت مجدد بیمارستان حضرت
فاطمه(س) ساوه آغاز شد
بیمارستان حضرت فاطمه(س) ساوه با
حمایت بانک صادرات ایران فعالیت خود را از
سر گرفت.
بانک صادرات ایران در راستای انجام
مسئولیتهای اجتماعی و افزایش رفاه
هموطنان و به منظور ارتقای زیرساختهای
سالمت کشور ،اعتبار مورد نیاز برای فعالیت
مجدد بیمارستان حضرت فاطمه(س) را تأمین
کرده که با تحقق این مهم این مرکز درمانی
آماده خدماترسانی به آحاد جامعه شده
است.
این بیمارستان با اعتبار اولیه  ٦٦میلیارد
ریال مشارکت و  ١١٠میلیارد ریال تأمین اعتبار
تدریجی ،شروع به فعالیت کرده است که در
فاز نخست بیمارستان مذکور با  ٩٦تخت
شامل  ٥٠تخت عمومی ٦ ،تخت ٩ ،ICUتخت
 CCUو تختهای بلوک زایمان در بخشهای
جراحی عمومی ،ارتوپدی ،گوش و حلق و بینی،
زنان و زایمان ،قلب و عروق ،مغز و اعصاب،
کودک و نوجوان ،عفونی و اعصاب و روان در
حال فعالیت است.

برای هفتمین سال متوالی

اخبار

رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت میگوید کمبودی در عرضه بنزین وجود ندارد

مهدی احراری ،سرپرست جدید
مدیریت دفتر مطالعات و تحقیقات
بیمهای بیمه دانا

تاخیر در عرضه بنزین سوپر

طرح چاووش بانک مسکن
تمدید شد
با تمدید طرح چاووش تا پایان پاییز امسال،
شرایط جدید بهرهمندی از بخشودگی جرایم
مربوط به اقساط معوق تسهیالتگیرندگان
بانک مسکن اعالم شد.
بانک مسکن به منظور تشویق سازندگان به
تسویه مطالبات سررسید گذشته مربوط به
تسهیالت ساخت ،از اوایل تابستان امسال
طرح چاووش را به اجرا گذاشت .این طرح در
راستای اجرای تبصره الحاقی به بند  16قانون
بودجه سال  97طراحی شد که طی آن مقرر
شد به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه
مطالبات بانکها و موسسات مالی و اعتباری،
چنانچه تسهیالتگیرندگان از شبکه بانکی
بدهی سررسید گذشته خود در سال  96را تا
پایان شهریور  97تسویه کنند ،از بخشودگی
کامل جریمه برخوردار شوند.
از آنجا که سازندهها نیز در زمره تولیدکنندگان
قرار دارند ،با موافقت هیات مدیره بانک مسکن
طرح چاووش کلید خورد و به واسطه اجرای
آن در تابستان امسال ،جرایم سازندههایی
که تسهیالت ساخت دریافت کرده بودند ،در
صورت تسویه نقدی کل مطالبات (شامل اصل
و سود تسهیالت طبق قرارداد اولیه) تا پایان
مرداد ماه بخشیده شد.

بازاروسرمایه

رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت درباره تشکیل
صفهای طوالنی برای دریافت بنزین در برخی
استانها و جایگاههای عرضه سوخت توضیح داد :با
توجه به میزان بنزین ذخیره شده هیچ کمبودی وجود
ندارد و مشکالت به وجود آمده در برخی استانها و
شهرها به دلیل توزیع است که معموال در کوتاهترین
زمان ممکن این موارد برطرف میشود.
ذخیرهسازی  ۲میلیارد و  ۷۰۰میلیون لیتر بنزین
حاجمحمدرضا تصریح کرد :در هیچ مقطع تاریخی
چه زمان پیش از انقالب و چه سالهای پس از
انقالب به این حجم و میزان دارای بنزین ذخیره
نبودهایم .خوشبختانه اکنون حداقل  ۲میلیارد و ۷۰۰
میلیون لیتر بنزین در کشور ذخیره شده که در صورت
بروز هرگونه مشکل ،توانایی تامین نیاز حداقل  ۵تا ۶
ماه این سوخت را در کشور داریم و میتوانیم بدون
محدودیت بنزین را عرضه کنیم .باید گفت همچنان
در حال ذخیرهسازی بنزین تولید داخل هستیم.
وی گفت :اکنون توان عرضه بدون محدودیت
بنزین یورو  ۴را داریم و پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
به عنوان تولیدکننده بنزین یورو  ،۴شرایطی را فراهم
کرده تا  ۲۵تا  ۳۰میلیون لیتر مازاد تولید داشته باشیم.
علت تاخیر در عرضه بنزین سوپر
وی درباره علت تاخیر در عرضه بنزین سوپر گفت:
اگر تاخیری در عرضه بنزین سوپر پیش آمده ،به
دلیل ذخیرهسازی بنزین یورو  ۴است.
این مسئول عنوان کرد :معموال هر سال و با
آغاز سال تحصیلی و همچنین پایان مدارس و آغاز
تعطیالت تابستانی میزان مصرف بنزین در کشور اوج
میگیرد و پس از چند روز کمکم فروکش میکند که
باید گفت در تابستان  ۹۷میزان مصرف بنزین معموال
بین  ۷۰تا  ۸۰میلیون لیتر در روز بود که نسبت به
سال گذشته آمارها کمی افزایش نشان میدهند.
دالیل تشکیل صفهای طوالنی مقابل جایگاهها
حاجمحمدرضا درباره سهیمه جایگاههای عرضه
سوخت و علت تشکیل صفهای طوالنی در برخی
شهرها برای دریافت بنزین توضیح داد :سهیمه
جایگاهها حداقل در  ۴۸ساعت فروخته میشوند و
جایگاهداران به صورت نسیه ،بار را تحویل میگیرند
و پس از آن نسبت به تسویه حساب اقدام میکنند.
پس کمبودی نمیتواند وجود داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد :میزان فروش هر جایگاه در
اصل سهیمه اختصاص یافته را تعیین میکند و هیچ
محدودیتی برای عرضه بنزین وجود ندارد .برای نمونه
میزان فروش یک جایگاه  ۵۰هزار و یا  ۲۵۰هزار لیتر
باشد ،بر همان اساس سهیمه دریافت میکند.
وی درباره مقابله با تخلفات احتمالی در جایگاههای
سوخت توضیح داد :اصوال فرآوردهای که امروز از
سوی جایگاهها گرفته میشود ،از قبل تعیین شده
است .یعنی مناطق ،دوایر و نواحی شرکت پخش

هیچگونه کمبودی در زمینه تامین سوخت و به ویژه بنزین در کشور وجود ندارد و خوشبختانه بنزین فراوانی ذخیرهسازی شده است .بیژن حاجمحمدرضا
درباره چرایی بروز این مشکل به خبرآنالین اظهار کرد :مشکلی در زمینه توزیع سوخت نداریم و خوشبختانه بنزین فراوانی ذخیرهسازی شده است.

توسط اعضای هیات مدیره و مدیران
ارشد بانک ملت انجام شد

تهای
کار 
سوختقدیمی
است و حتی
یک ریال
ارزش ندارد،
اما کارگران
بیاطالع
هستند
اطالع دارند که هر جایگاه چه میزان مصرف دارد.
برای نمونه اطالع دارند بنده  ۳۰میلیون لیتر بنزین
میفروشم و یا  ۵۰میلیون لیتر ،بنابراین از جانب
جایگاهها نمیتواند قصوری صورت گیر د مگر اینکه ۳۰
لیتر ۵۰ ،لیتر ۱۰ ،لیتر به عنوان تخلف در نظر گرفته
شود که بنده بحثی ندارم.
مقابله با تخلفات در عرضه سوخت
حاجمحمدرضا گفت :اگر تخلف در مصارف آن
چنانی باشد و از مرزها خارج شود ،باید آن را در
انبارها جستجو کرد و قبال هم گفتهام ما تا بن دندان
آماده کمک درباره این مساله هستیم.
وی درباره خروج روزانه چند هزار لیتر بنزین از
مرزها نیز توضیح داد :این موضوع داستان زیادی دارد
و سالهاست که ما در این باره گفتهایم و در طول
این سالها افراد مختلف به جرم خارج و وارد کردن
سوخت دستگیر میشوند ،اما هنوز برخورد جدی
صورت نگرفته است و این مساله جزو مسئولیت ما
نیست و با این وجود برای همکاری در این حوزه اعالم
آمادگی میکنیم.
تاثیر اعتصاب کامیونداران در نحوه توزیع سوخت
وی درباره تاثیر اعتصاب برخی کامیونداران نیز
گفت :در برخی استانها و شهرستانها شیطنتهایی

میشود که شاید همین مساله باعث تاخیر در توزیع
سوخت شود ،اما در مقابل راننده کامیونهای قسم
خورده داریم که این عزیزان به صورت شبانهروزی
مشغول خدماترسانی هستند که باید از آن قدردانی
کرد .همان طور که ذکر شد این شیطنتها تاثیر
منفی نداشته و فقط منجر به بروز تاخیر در توزیع
شده که حداکثر ظرف  ۲۴ساعت شکسته شده و
نسبت به توزیع اقدام شده است .رئیس هیات مدیره
سندیکای جایگاههای تک و دومنظوره سوخت سراسر
کشور تاکید کرد ۴۰ :سال است که در کار پخش و
توزیع فرآوردهها هستیم و هیچ مقطعی مشکلی در
زمینه توزیع نداشتهایم و خوشبختانه در این مسیر
مردم با ما همراه بودهاند ،زیرا سوخت به عنوان یک
فرآورده اصلی مورد احتیاج همه اقشار جامعه است،
ولی بعضی از کامیونداران به اصطالح خود را لوس
میکنند که شناخته شده هستند.

کارتهای فعلی بنزین حتی یک ریال
ارزش ندارد
وی درباره خرید و فروش کارت سوخت از سوی
کارگران برخی جایگاهها گفت :این کارتهای سوخت
قدیمی است و حتی یک ریال ارزش ندارد ،اما کارگران
بیاطالع هستند و اگر دقت کرد ه باشید ،شرکت

ملی پخش درصدد عوض کردن کارتهای سوخت و
تغییر نحوه سوخترسانی است ،بنابراین این کارتها
اصال کارایی نخواهند داشت و این کارگران با این
امید کارتها را میخرند که شاید روزی به کار آید
و استفاده شود.
تغییرات در نحوه عرضه سوخت
حاجمحمدرضا درباره زمان فراگیر شدن تعویض
کارتهای سوخت و تغییر دستگاهها و نحوه سوخت
رسانی بیان کرد :در مورد این موضوع تابع شرکت ملی
پخش هستیم و هر مقطعی که صالح است ،این طرح
را اجرایی خواهد کرد ،اما به جای یک کارت در این
طرح  ۲کارت در نظر گرفته شده که یک کارت برای
پرداخت وجوه است و در دستگاه پوز قرار میگیرد
و وجه بنزین دریافتی از طریق آن پرداخت میشود
و کارت دیگر مربوط به سهمیه است که در دستگاه
قرار گرفته و سهیمه هر خودرو را مشخص میکند که
در این زمینه هنوز دستورالعملی به ما نرسیده است.
وی درباره نتایج طرح پایلوت طرح جدید ارائه بنزین
در برخی جایگاههای غرب تهران توضیح داد :این طرح
موفقیتآمیز بوده است و اگر اوضاع به همین منوال
ادامه یابد ،به احتمال زیاد این طرح تا پایان سال
اجرایی خواهد شد.

صادرات گوجهفرنگی قیمت آن را دو برابر کرد

« بیمه ما» سطح یک توانگری مالی
را کسب کرد

درحالی که قیمت گوجهفرنگی و رب گوجهفرنگی در بازار افزایش
یافته و در برخی میوهفروشیها به کیلویی  ۸۰۰۰تومان هم رسیده
و هر قوطی رب نیز  ۱۶هزار تومان فروخته میشود ،آمار صادرات
نشان میدهد که در پنج ماهه امسال بیش از  ۸۷درصد صادرات
گوجه افزایش یافته که به گفته اتحادیههای صنفی عامل افزایش ۱۰۶
درصدی قیمت در بازار مصرف است.
به گزارش ایسنا ،قیمت گوجهفرنگی و رب گوجهفرنگی در بازار
مصرف طی هفتهها و ماه اخیر افزایش چند برابری نسبت به گذشته
پیدا کرده است که به گفته اسدالله کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان
میوه افزایش صادرات این محصول در کنار افزایش تقاضای داخلی
آن از سوی کارخانهها عامل گرانی آن بوده است.
براساس آمار رسمی منتشر شده طی پنج ماهه نخست امسال
بالغ بر  ۳۵۴هزار تن گوجهفرنگی به ارزشی بالغ بر  ۱۸۰میلیون
دالر به کشورهای مختلف صادر شده است که از نظر وزنی ۸۷.۳
درصد و از نظر ارزشی  ۶۵.۸۲درصد بیشتر از همین بازه زمانی
در سال گذشته بوده است .این افزایش صادرات که طبیعتا در پی
افزایش چند برابری نرخ ارز اتفاق افتاده در حالی به ثبت رسیده
است که قیمت گوجهفرنگی در بازار داخلی رو به افزایش بوده و به
گفته کارخانههای تولیدکننده رب گوجهفرنگی این محصول نیز به

بیمه مرکزی رسما توانگری مالی بیمه
«بیمه ما» در باالترین سطح توانگری مالی
را تایید کرد که بر این اساس سطح توانگری
شرکت « بیمه ما» در سال  97معادل 227
درصد اعالم شد.
مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی در راستای
اجرای ماده  ٦ایین نامه نحوه محاسبه و نظارت
بر توانگری مالی موسسات بیمه (شماره  )69و
حسب بررسی و کنترل انجام شده ،بر اساس
صورت های مالی سال  1396و پس از اعمال
تعدیالت ،نسبت توانگری مالی شرکت « بیمه
ما» برای سال  1397در سطح یک و معادل
 227درصد را تأیید کرد.
بیمه مرکزی رسما توانگری مالی « بیمه ما»
در باالترین سطح توانگری مالی را تایید کرد که
بر این اساس سطح توانگری شرکت « بیمه ما»
در سال  97معادل  227درصد اعالم شد.

ابراهیم کاردگر نایب رئیس هیات مدیره و
مدیرعامل بیمه دانا در حکمی ،مهدی احراری را
به سمت سرپرست دفتر مطالعات و تحقیقات
بیمه ای این شرکت منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا ،احراری
مدرک کارشناسی خود را در رشته اقتصاد
نظری از دانشگاه عالمه طباطبائی و کارشناسی
ارشد خود را در رشته علوم اقتصادی از دانشگاه
فردوسی مشهد دریافت کرده و در حال حاضر
دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز ،گرایش
بازارها و مالیه در دانشگاه عالمه طباطبائی
است.

دنبال گرانی گوجهفرنگی با افزایش قیمت مواجه شده است ،چراکه
گوجهفرنگی در سال گذشته و در همین بازه زمانی حداکثر کیلویی
 ۲۰۰۰تومان قیمت داشت .حال آنکه قیمت آن در سطح شهر به
کیلویی  ۵۰۰۰تا  ۸۰۰۰تومان رسیده است.
افزایش  ۱۰۶درصدی قیمت گوجهفرنگی
براساس آخرین آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نیز
هر کیلوگرم گوجهفرنگی به طور متوسط  ۴۵۲۴تومان در سطح شهر
تهران در هفته منتهی به  ۳۰شهریورماه فروخته شده است که نسبت
به هفته قبل  ۱۵.۶درصد ،نسبت به هفته مشابه ماه قبل  ۴۲.۱درصد
و نسبت به هفته مشابه سال قبل  ۱۰۶.۷درصد گرانتر شده است.
البته وزیر صنعت ،معدن و تجارت صادرات گوجهفرنگی را
ممنوع اعالم کرده است اما به گفته مسئوالن صنایع غذایی باتوجه
به اینکه ابتدای تابستان اوج برداشت گوجهفرنگی است که در آن
زمان صادرات اوج گرفته ،ممنوعیت صادرات دیر اعالم شده است.
اما مشخص نیست که مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی به عنوان
تامینکننده و تنظیمکننده بازار و مسئوالن دستگاههای نظارتی مانند
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان چرا اقدامی در
این زمینه انجام نمیدهند که هفته به هفته گوجهفرنگی نایابتر
میشود.

بازدید از موزه شهدای انقالب
اسالمی و دفاع مقدس

همزمان با سالروز گرامیداشت هفته دفاع
مقدس اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد
بانک ملت از موزه شهدای انقالب اسالمی و
دفاع مقدس بازدید کردند.
حسن روستا ،رئیس هیات مدیره ،علی رضا
لگزایی قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات
مدیره ،حمید تاجیک عضو هیات مدیره،
معاونین مدیرعامل ،مدیران امور و مدیران
مناطق و روسای ادارات کل ستادی بانک ملت
از بخش های مختلف موزه شهدا و آثار به جا
مانده از شهدای واالمقام بازدید کردند و به
مقام شامخ شهدای انقالب و دفاع مقدس ادای
احترام کردند .حسن روستا رئیس هیات مدیره
در این بازدید اظهار داشت :حضور مدیران
بانک در موزه شهدا نشان دهنده احترام به
مقام شامخ شهدا و گرامیداشت یاد این عزیزان
و یادآور حماسه آفرینی شهدای راه انقالب و
شهدای هشت سال دفاع مقدس است.

با صدور حکمی از سوی مدیر عامل

معاون فنی بیمه های اموال و
مسئولیت بیمه دانا منصوب شد
مدیرعامل بیمه دانا با صدور حکمی منصور
حسینی را به سمت سرپرست معاونت فنی
بیمه های اموال و مسئولیت منصوب کرد.
منصور حسینی که دارای لیسانس مدیریت
بیمه و فوق لیسانس مدیریت تکنولوژی
است ،سابقه تدریس در رشته بیمههای
مهندسی ،کشتی و هواپیما و مدیریت ریسک
در دانشکده علوم اقتصادی را دارد .وی پیش
از این در سمتهای مختلفی همچون مدیر
بیمههای مهندسی ،مسئولیت و خاص ،معاون
مدیر بیمههای مهندسی ،رئیس اداره خسارت
بیمههای مهندسی ،رئیس اداره و معاون اداره
امور نمایندگان بیمه دانا خدمت کرده است.

سلیمانی در نشست هیات امنای
پژوهشکدهبیمه

صنعت بیمه برای بقا به طراحی
محصوالت جدید نیاز دارد
صنعت بیمه مانند هر صنعت دیگری برای
بقا و توسعه به طراحی محصوالت جدید نیاز
دارد که مقدمات آن باید در پژوهشکده بیمه
فراهم شود.
غالمرضا سلیمانی امیری ،رئیس کل بیمه
مرکزی صنعت بیمه در ایران را صنعتی نوجوان
توصیف کرد و گفت :دعوت از متخصصان
خارجی برای همایش ها و دوره های آموزشی
در کنار بهره گیری از اساتید داخلی یک
ضرورت آشکار است که باید به لحاظ کمی و
کیفی توسعه پیدا کند.

مدیرعامل کارگزاری بانک آینده:

به منظور تسهیل در ترخیص کاالهای مانده در گمرک

در حال حاضر بازارسرمایه نشان داده که یک بازار کاراست چراکه علیرغم ظاهر شدن حقوقیها در نقش فروشنده ،بازار به دلیل
برآوردی که از ارزش سهام دارد شروع به خرید کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه  ،احمد اشتیاقی مدیرعامل کارگزاری بانک آینده با اشاره به تغییرات نرخ ارز
به عنوان مهمترین عامل رشد قیمت سهام شرکتها در نیمه نخست سال گفت :با توجه به این که اغلب شرکتهای پذیرفته
شده در بازار سرمایه صادراتی هستند ،بازار تا به امروز با رشد قابل توجهی همراه بوده و سرمایهگذاران اقبال خوبی نسبت به
سهام این شرکتها نشان دادهاند.
بر اساس ارزیابی کلی شرکتها میتوان گفت در نیمه دوم سال نیز کماکان گروههای فلزی ،معدنی ،پتروشیمی و پاالیشی
اقبال بیشتری در بین سایر صنایع و شرکتها برای سرمایهگذاری خواهند داشت .در کنار مجموعه عوامل تاثیرگذار بر روی شرکتها،
امسال با بحث آغاز تحریمها از  13آبان نیز مواجه هستیم.
وی با تشریح تصمیمگیریهای سرمایهگذاران بر اساس شرایط جدید گفت :ممکن است واکنشهای متفاوتی در بازار نسبت به خرید و فروش سهام
ک سال و کوتاه مدت ارزیابی کنند ،با وجود کاهش تولید و فروش شرکتها،
مختلف صورت گیرد؛ چنانچه سرمایهگذاران این مدت را کمتر از ی 
تصمیماتشان چندان بر روند بازار تاثیرگذار نخواهد بود.
تخمین زمان بیش از یکسال برای تحریمها ،سبب تعدیل سودهای پیشبینی شده و به طبع تصمیمگیری سرمایهگذاران میشود .در حال حاضر بازار
نشان داده که یک بازار کاراست چراکه علیرغم ظاهر شدن حقوقیها در نقش فروشنده ،بازار به دلیل برآوردی که از ارزش سهام دارد شروع به خرید
کرده است.
در ادامه بهتر است حقوقیها شروع به خرید و بازارگردانی کنند تا سهام بنا بر ارزش ذاتی خود در قیمت مناسب معامله شود .همچنین در مقطعی که
تحریم اتفاق میافتد سهامداران حقوقی عرضه را متوقف کنند و به بازارگردانی بر اساس شرایط جدید روی آورند ،تا سهام شرکتها به حال خود رها نشود
زیرا عکسالعمل سهامداران خرد چه در خرید و چه در فروش ،اغلب هیجانی است.

به منظور تسهیل در ترخیص کاالهای مانده در گمرک ۳۶۳۷ ،قلم کاال مشمول معافیت پرداخت مابهالتفاوت ارزی شدند و قرار شد
تعدادی دیگر از کاالها به این لیست اضافه شود اما به گفته نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران ،هنوز به
تعداد کاالهای ترخیصی با معافیت ارزی افزوده نشده است.
به اعتقاد وی ،چابکی الزم در بدنه دولت برای اقدام به موقع برای بهبود شرایط وجود ندارد.
به گزارش ایسنا ،پس از ابالغ و اجرای بسته جدید ارزی از نیمه مرداد ماه امسال ،واردکنندگانی که کاالهای خود را قبل از
این بسته ،ثبت سفارش کرده و از گمرکات کشور ترخیص نکرده بودند ،ملزم به پرداخت مابهالتفاوت ارزی از دالر  4200تومان
تا نرخ دالر در بازار ثانویه شدند.
این مصوبه که گالیه وادکنندگان را به همراه داشت ،سبب شد حجم زیادی از کاالهای وارد شده در گمرک رسوب کند و ترخیص
نشود که به هزینههای کاالهای وارداتی افزود و به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران ،بیش از  ۱۳۹هزار کانتینر در بنادر کشور رسوب کرده که شامل هفت
میلیون تن کاال و  ۲.۵میلیون تن کاالی اساسی میشود.
همچنین این موضوع ،کارخانهها را یکی پس از دیگری به دلیل مشکل در تامین مواد اولیه به تعطیلی یا تعدیل نیرو کشانده است .به دنبال این افزایش
هزینهها ،قرار شد برخی کاالها از پرداخت مابهالتفاوت ارزی معاف شوند.
همچنین قرار شد ترخیص کاالهایی که تاریخ صدور ثبت سفارش آنها اول مرداد ماه سال جاری است ،بدون رعایت سقف ارزشی واردات بالمانع
باشد.
در این راستا در نشست بررسی مسائل واردات و صادرات که با حضور معاون اول رئیس جمهوری ،رئیس بانک مرکزی و رئیس گمرک
برگزار شد ،مقرر شد بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت این مشکالت را برطرف کند و به زودی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت تعدادی دیگر از کاالهای مشمول این قانون را اضافه کند اما به گفته فعاالن حوزه واردات اتاق بازرگانی ،هنوز بر تعداد این کاالها
افزوده نشده است.

بازار سرمایه کارا است

کاالی جدیدی از پرداخت مابهالتفاوت ارزی معاف نشده است

