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وطن امروز

کار

شماره 3 2763
اخبار

فارس و همدان پرکارترین استانها

گروه اقتصادی :نتایج ط��رح آمارگیری نیروی
کار در بهار  1398نش��ان میدهد اس��تانهای
هم��دان ب��ا  6/1و فارس ب��ا  7درصد کمترین
میزان نرخ بیکاری را داشتهاند و نرخ بیکاری در
اس��تان تهران نیز  2/2درصد نسبت به بهار 98
کاهش داشته است .بیشترین میزان بیکاری هم
متعلق به چهارمحال و بختیاری با  16/7درصد،
خوزستان  16/2درصد ،لرستان  16/1درصد و
هرمزگان  15/9درصد اس��ت .نکته قابل توجه
اینکه اس��تان چهارمحال و بختی��اری با وجود
آنکه در میان استانهای کشور بیکارترین استان
کشور به شمار میرود اما در بهار سال گذشته
نرخ بیکاری  22/8درصدی را تجربه کرده است
که با کاهش��ی  7/2درصدی ب��ه  15/6درصد
در زمس��تان سال  ۹۷رس��یده است .بیشترین
نرخ مش��ارکت اقتصادی نیز به اس��تان گیالن
اختصاص دارد و پ��س از آن مازندران ،زنجان،
خراس��ان شمالی و همدان در میان استانهای
کشور از نرخ مشارکت بیشتری برخوردار بودهاند.
شاخصهای عمده بازار کار در بهار (98درصد)
استان

پرونده سیتروئن  C3بسته شد

« ۸۰۰پرون��ده خودروی س��یتروئن C3
بسته و محصوالت تحویل مشتریان شد» .به
گزارش تسنیم ،سیدیاسر رایگانی ،سخنگوی
سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب
گفت :این تعداد خودرو در یک ماه گذش��ته و
بدون اینکه پرونده به محاکم قضایی فرستاده
ش��ود ،با تالش و همکاری سازمان تعزیرات و
گروه خودروسازی سایپا به متقاضیان تحویل
شد .گفتنی است سایپا پاسخگویی به تعهدات
و جلب رضایت یکایک مش��تریان را بهعنوان
ی��ک اولویت جدی در دس��تور کار خود قرار
داده اس��ت .این گ��روه در چند ماه گذش��ته
تالش کرده با تس��ریع در تحوی��ل خودروی
مصرفکنندگان ،نسبت به ایفای تعهدات خود
اقدام کند.

برگزاری الکترونیک مجامع بانکها

گزارش «وطنامروز» از سیاستهای جدید دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی

مالیات بادآورده!
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بودجه

 ۶۲هزار میلیارد از بودجه حذف شد!

در حالی دولت صرفهجویی  ۶۲هزار میلیاردی
در هزینههای بودجه امسال را در دستور کار قرار
داده که بخشی از آن از بودجههای عمرانی و بخش
قابل توجه دیگری از اعتبارات هزینهای و حقوق و
دستمزد کسر خواهد شد .بودجه سال  98با حدود
 ۵۲۰هزار میلیارد تومان در بخش منابع عمومی و
اختصاصی بسته شد اما  ۴۴۸هزار میلیارد تومان
تصویب شده اس��ت .به گزارش ایسنا ،اینکه این
 ۶۲ه��زار میلی��ارد توم��ان در چ��ه بخشهایی
صرفهجویی ش��ده اس��ت ،موضوعی اس��ت که
پیگیری از مناب��ع آگاه حکایت از آن دارد که ۲۳
هزار میلیارد تومان از بودجههای عمرانی کس��ر
ش��ده و از  ۶۶ه��زار میلیارد به ح��دود  ۴۳هزار
میلیارد تومان کاهش یافته است .همچنین بخش
دیگ��ر مربوط به اعتبارات هزینهای دولت اس��ت
که برای س��ال جاری تا  ۳۵۲هزار میلیارد تومان
پیشبینی شده بود ،البته اعتبارات هزینهای بیش
از  ۷۵درصد مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان
اس��ت .در مجموع در بودجه  98در بخش منابع
عمومی حدود  ۲۳۸هزار میلی��ارد تومان درآمد
که از  2بخش مالیات و دیگر درآمدها تش��کیل
میش��ود ،فروش نفت و فرآوردههای آن با ۱۵۸
هزار میلیارد تومان و واگذاری داراییهای مالی با
 ۵۱هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است که
در بخش فروش نفت با توجه به کاهش صادرات تا
حدودی منابع تحت تأثیر قرار گرفته است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور 44 :هزار خریدار سکه باید مالیات بدهند
وزیر اقتصاد :وزارت اقتصاد درحال تدوین الیحهای برای گرفتن مالیات از درآمدهای بادآورده است
گروه اقتصادی :تاکید دولت برای تامین درآمدهای
خ��ود از طریق «مالی��ات» در س��الهای اخیر به
صورت جدی در حال دنبال ش��دن است .با وجود
اینکه این سیاس��تهای مالیاتی تاکنون به صورت
عملی تنها در زمینه عایدی بر س��رمایه سکههای
فروخته ش��ده توس��ط بانک مرکزی اجرا شده اما
خبرهای خوب��ی مبنی بر تدوی��ن قوانینی درباره
عایدی مسکن ،ارز ،خودرو و طال به گوش میرسد.
در کنار پیشرفتهای مناسبی که در زمینه مالیات
بر عایدی سرمایه به دست آمده ،موضوع مالیات بر
خانههای خالی هم در حال پیگیری اس��ت .اخیرا
نیز وزیر اقتصاد به یک مالیات جدید تحت عنوان
مالیات بر درآمدهای اختاللزا اشاره کرده؛ مالیاتی
که قرار اس��ت مانع از سرریز نقدینگی به بازارها و
ایجاد تورم در آن شود.
ب��ه گزارش «وطنام��روز» ،وزیر اقتصاد با بیان
اینکه این وزارتخانه در حال تدوین الیحه مالیات بر
درآمد فعالیتهای اختاللزاست ،گفت :درآمدهای
نجوم��ی بادآورده بر اس��اس این الیحه مش��مول
پرداخت مالیات میش��وند .فرهاد دژپسند با اشاره
به مطرح بودن طرح مالیات بر عایدی س��رمایه در
کمیسیون اقتصادی ،گفت :مقرر شده وزارت امور
اقتص��ادی و دارایی نقطه نظ��رات تکمیلی خود را
درباره این ط��رح به نمایندگان ارائه دهد اما بحث
دیگر موضوع مالیات بر عملکرد و مالیات مستقیم
است که در این راستا قرار شده در این حوزه تجدید
نظر شده و برخی معافیتها اصالح شود .وزیر امور
اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ش��اید در برههای
از تاریخ اعمال برخی معافیتها ضروری بود ،افزود:
در ح��ال حاضر برخی از ای��ن معافیتها ضرورت
خود را از دس��ت داده که باید اصالح ش��ود اما در
برخی دیگر از بخشها باید قانونی همانند مالیات
بر عواید سرمایه یا مالیات بر فعالیتهای اختاللزا
وضع شود ،بنابراین وزارت امور اقتصادی و دارایی از
یک اقتصاددان با بیان اینکه دولت
ارز
میتواند ن��رخ ارز را کاهش دهد،
گف��ت :ارز  ۴۲۰۰تومانی کارای��ی دارد اما به دلیل
سوءاس��تفاده برخیها ،اثرگذاری اصل��ی خود را از
دست داده است .حسین راغفر در گفتوگو با خانه
ملت ،درباره گرانی ماههای اخیر و راهکارهای افزایش
قدرت خرید مردم ،گفت :افزایش قیمتها در طول
یک س��ال و نیم گذشته تعمدی بوده و دولت برای
تامین منابع از دست رفته مردم نزد بانکها -به دلیل
فس��اد نظام بانکی -و تامین کسری بودجه ،قیمت
ارز را افزایش داد .این کارش��ناس اقتصادی با بیان
اینکه افزایش نرخ ارز برای اقتصاد ،جامعه و سیاست
پیامدهای بسیاری داشته ،افزود :دولت باید قیمت

نما
دولت در اخذ مالیات از خانههای خالی تسریع کند
سیدحسین افضلی ،عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با انتقاد از افزایش بیرویه قیمت مسکن
بویژه در کالنشهرها ،گفت :دولت باید به این وضعیت رسیدگی کند ،مردم برای اجاره یک واحد مسکونی در
تنگنا هستند .وی با بیان اینکه دولت به قانون مالیات بر خانههای خالی تمکین نکرده است ،اظهار داشت:
مجلس در قانونی دولت را ملزم کرده که بر خانههای خالی مالیات وضع کند اما این قانون از سوی دولت اجرا
نمیشود که باید پاسخگو باشد .افضلی اضافه کرد :در جلساتی که با دولتیها داشتهایم ،به آنها تذکر دادهایم
که باید قانون مالیات بر خانههای خالی را اجرا کنند اما این طور عنوان میکنند که در شرایط فعلی امکان
اجرای این قانون وجود ندارد ،در صورتی که زیرساختهای آن از سوی قانونگذار تعبیه شده است .وی ادامه
داد :دولت در اجرا نکردن قانون مصوب مجلس برای اخذ مالیات از خانههای خالی تخلف کرده است ،معتقدم
اجرای صحیح این قانون میتواند بر کاهش التهابات موجود در بازار مسکن و اجارهبها مؤثر باشد.

 2طرف پایههای مالیاتی را اصالح کرده و افزایش
میدهد.
■■مالیات بر درآمد فعالیتهای اختاللزا

وی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی
در حال تدوین الیحه مالیات بردرآمد فعالیتهای
اختاللزاس��ت ،تصریح کرد :منظور از فعالیتهای
اختاللزا این اس��ت که در برههای از زمان بخشی
از نقدینگی ب��رای خرید کاالیی ک��وچ و تقاضای
مصنوع��ی ایجاد میکند و ب��ازار آن کاال نیز دچار
اختالل میش��ود که این موضوع طبیعی نیست و
درآمدهای بادآورده ایجاد میکند ،لذا این درآمدها
نیز مشمول مالیات میش��ود .وزیر امور اقتصادی
و دارایی ب��ا تاکید بر اینکه هدف اصلی الیحه این
بوده که درآمدهای نجومی ب��ادآورده که از طریق
این نوع فعالیتها ایجاد شده ،مشمول مالیات و از
این نوع فعالیتها جلوگیری شود ،گفت :ساز و کار
اخذ مالیات بر درآمد فعالیتهای اختاللزا در الیحه
تنظیم ش��ده است و این الیحه باید ابتدا در دولت
بررسی و س��پس به مجلس ارسال شود ،البته ما
به دنبال این هس��تیم ابتدا دستگاههای اجرایی در
اینباره مش��ارکت کرده و نظر بدهند و سپس در
دولت تصویب شده و به مجلس ارسال شود.

اما دیروز رئیس س��ازمان امور مالیاتی اطالعات
جدیدی از نحوه پیگیری سیاستهای اخذ مالیات در
سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه مطرح کرد.
امیدعلی پارس��ا با تاکید بر اخذ مالیات از خریداران
س��که گفت :سال گذش��ته  ۱۰۲هزار نفر در کشور
 ۵میلیون و  ۸۹۰هزار قطعه س��که خریدند که ۴۴
هزار نفر آنها مشمول دریافت مالیات هستند .وی با
بیان اینکه در همه کشورهای دنیا اداره امور کشور با
مالیات دریافتی از مردم انجام میشود ،گفت :این در
حالی اس��ت که در ایران  37درصد بودجه دولت از
مالیات و کمت��ر از  50درصد هزینه جاری دولت از
مالیات تأمین میشود .رئیس سازمان مالیاتی کشور
افزود :در کش��ورهای پیشرفته  25درصد کل درآمد
م��ردم به عنوان مالیات به دولت پرداخت میش��ود
اما این رقم در ایران  8/5درصد اس��ت که در نتیجه
بسیاری از کارهای عمرانی و اجرایی دولت نیمهتمام
باق��ی میماند .وی از تالش برای نوینس��ازی روش
مالیاتس��تانی در کش��ور خبر داد و گفت :از روش
قدیمی تش��خیص علیالرأس به روش تش��خیص
مبتن��ی بر اطالعات واقعی م��ردم حرکت میکنیم.
پارسا با تاکید بر لزوم دسترسی کامل سازمان مالیاتی

حسین راغفر:

دولت میتواند نرخ ارز را کاهش دهد
ارز را کاه��ش ده��د؛ مادامی
ک��ه این ام��ر محقق نش��ود،
مش��کالت از بین نم��یرود.
وی ب��ا بیان اینک��ه توزیع ارز
 ۴۲۰۰تومانی به دلیل فس��اد
موجود در س��اختار کشور ،با
مشکالت بس��یاری همراه بود و نفعی از ارز دولتی
به مردم نرس��ید ،اظهار کرد :فساد از وزارت صنعت،
معدن و تجارت و بانک مرکزی شروع شد و تا جایی

وزارت راه باید هواپیماهای با عمر  5سال بخرد

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت :وزارت
راهوشهرس��ازی باید اقدام ب��ه خرید هواپیماهای
دس��ت دوم با عمر زیر  ۵س��ال کند ،البته خرید
هواپیماهای روسی به دلیل بروز برخی مشکالت
در دس��تور کار نیس��ت .س��یدهادی بهادری در
گفتوگ��و با خانه ملت ،با اش��اره به فرس��ودگی
ناوگان حملونقل هوایی کش��ور گفت :بر اساس
بررس��یهای انجام ش��ده ،میانگین عمر ناوگان
حملونقل هوایی حدود  24س��ال اس��ت ،از این
رو فرس��ودگی هواپیماهای ایران��ی یک موضوع
نگرانکنن��ده ب��وده که باید این مش��کل هر چه

■■مالیات بر عایدی سکه اجرا میشود

س��ریعتر رفع ش��ود .وی با بی��ان اینکه قدمت و
فرسودگی هواپیماهای کشور یکی از چالشهای
بزرگ حملونقل هوایی است ،ادامه داد :در شرایط
کنونی بسیاری از هواپیماهای فعال در ایرالینها
باید از رده خارج شوند اما به علت کمبود هواپیما،
مجبور به اس��تفاده از تمام ظرفیتها هس��تیم.
وی اف��زود :قطعا باید از تمام راههای ممکن برای
نوس��ازی ناوگان حملونقل هوایی استفاده کرد،
زیرا عمر استاندارد برای ناوگان هواپیمایی کشور
حدود  15س��ال اس��ت .بهادری بر لزوم خرید و
واردات هواپیماهای جدید تأکید کرد.

ادامهدار شد که به جای اینکه
کاالی ارزانقیمت به دس��ت
مردم برس��د ،صرف سایر امور
شد .این استاد دانشگاه با بیان
اینکه دولت میتواند نرخ ارز را
کاهش دهد ،خاطرنشان کرد:
عدهای معتقدند از آنجایی که فساد وجود دارد باید
قیمت ارز در کش��ور افزایش پیدا کند ،در حالی که
این سیاست اشتباه است .در واقع افرادی که از رانت

ب��ه درآمدها و اطالعات مالی و امالک و مس��تغالت
م��ردم ،گف��ت :این ام��ر در ماده  169مک��رر قانون
مالیاتهای مستقیم ذکر شده است .وی با اشاره به
فرارهای مالیاتی بزرگ ،گفت :معضل دیگر معوقات
مالیاتی باالست و برنامههای زیادی در سازمان امور
مالیات��ی برای کاهش فرار مالیاتی و کاهش معوقات
ش��روع شده است .سازمان مالیاتی باید ریز دادهها و
تراکنش مالی و ملک و امالک را در اختیار داش��ته
باشد .پارسا در ادامه گفت :فرار مالیاتی حتی در بخش
دولتی و بخشهای عمومی غیردولتی وجود دارد و
س��ازمان امور مالیاتی با قدرت و قوت وصول مالیات
را دنبال میکند .رئیس سازمان مالیاتی همچنین از
دریافت مالیات از درآمدهای بادآورده خبر داد و گفت:
در همه جای دنیا از این نوع درآمدها مالیات گرفته
میش��ود .پارس��ا با بیان اینکه سال گذشته بیش از
 5میلیون و  890هزار قطعه سکه بهار آزادی فروخته
شد که  102هزار نفر در کشور این سکهها را خریده
بودند ،گفت 58 :هزار نفر از این افراد کسانی بودند که
زیر  20قطعه سکه خریدند که طبق قانون مشمول
مالیات نمیشوند .وی افزود 490 :نفر بیش از یکهزار
قطعه س��که خریدند و  38نفر نیز هر کدام بیش از
 5هزار قطعه سکه خریدند و یک نفر به تنهایی 38
هزار قطعه سکه بهار آزادی خریده بود .رئیس سازمان
امور مالیاتی با بیان اینکه قیمت هر سکه خریده شده
توسط این افراد حدود یک میلیون و  300هزار تومان
بود ،گفت :امروز قیمت هر س��که به بیش از  4و نیم
میلیون تومان رس��یده و ثروت و سود بادآوردهای را
برای این افراد ایجاد کرده که سازمان امور مالیاتی باید
حتماً از این افراد مالیات دریافت کند .پارسا با اشاره
به طرح مالیات بر عایدی ثروت شامل امالک ،خودرو،
سکه و ارز گفت :همه این موارد در الیحهای در وزارت
امور اقتصادی و دارایی نهایی شده که برای تصویب به
هیأت دولت ارائه شده است و برای همه این اشکال
که اموال بادآورده است ،باید مالیات بدهند.
ارزی منتفع میش��وند به دنبال افزایش قیمت ارز
هس��تند .وی با بیان اینکه باید به جای افزایش نرخ
ارز ،فساد کنترل ش��ود ،ادامه داد :در صورت حذف
دالر  ۴۲۰۰تومان��ی ،ارز نیمایی به  ۱۲هزار تومان
و ارز آزاد به  ۱۸هزار تومان میرسد .این کارشناس
اقتصادی تصریح کرد :دی ماه سال گذشته بر اساس
شاخصهای تورم مشخص شد کاالهای صنعتی و
تولیدی افزایش قیمت  ۷۰درصدی داش��تهاند ،در
حالی که این تورم برای کاالهای اساسی  ۴۵درصد
بود؛ به عبارت دیگر ارز  ۴۲۰۰تومانی کارایی دارد اما
به دلیل سوءاستفاده برخی اثرگذاری اصلی خود را از
دست داده است و دولت به جای حذف این ارز باید
به دنبال اصالح ساختار باشد.

سرمایهگذاران عمانی به چابهار میآیند

وزیر صنعت ،معدن و تج��ارت ایران در دیدار
با احمد بنمحمد الفطیس��ی ،وزیر حملونقل و
ارتباطات سلطاننش��ین عمان با اشاره به روابط
برادرانه و نزدیکی جغرافیایی  2کشور ،بر ضرورت
تقویت و تحکی��م همکاریه��ای حملونقلی و
زیرس��اختی و ارائه تسهیالت برای توسعه حجم
روابط  2کش��ور تاکید کرد .رضا رحمانی در این
دی��دار با تأکید ب��ر این موضوع��ات ،افزود :یکی
از محورهای اصلی توس��عه مناس��بات  2کشور،
فعالسازی موافقتنامه عشقآباد و همکاری عمان
در کرویدر ش��مال -جنوب با هدف اس��تفاده از

ظرفیتهای بندری و ریلی  2کشور و دستیابی به
بازار آسیای میانه است .احمد بنمحمد الفطیسی
نیز در این دیدار با اش��اره به امکانات زیرساختی
کش��ورش در زمینه برقراری خطوط حملونقل
هوایی و دریایی تصریح کرد :هماکنون خطهای
هوای��ی مختلفی میان  2کش��ور برق��رار و الزم
است در حوزه دریایی نیز فعاالن تجاری فعالیت
بیشتری داشته باشند .وی همچنین با دعوت از
س��رمایهگذاران ایرانی برای شرکت در مناقصات
زیرس��اختی این کشور ،برای س��رمایهگذاری در
طرحهای توسعهای چابهار اعالم آمادگی کرد.

مدیرعامل شرکت س��پردهگذاری مرکزی
ب��ورس میگوید :با برگزاری مجامع به ش��کل
الکترونی��ک ،بهان��ه کمبود وقت ب��رای فرار از
پاس��خگویی تمام میش��ود و بان��ک مرکزی
میتواند آنالین بر عملکرد بانکها نظارت کند.
به گزارش تسنیم ،شرکت سپردهگذاری مرکزی
«سمات» وابسته به بورس اوراق بهادار بتازگی
خدمات و ابزاره��ای جدیدی را به فعاالن بازار
س��رمایه معرفی کرده اس��ت .بر این اساس در
مجمع الکترونی��ک از  5روز قبل زمان و نوبت
داده میش��ود .دیگر اینک��ه داخل پنل مجمع
الکترونیک بخش��ی برای هیات رئیسه تدارک
دیده شده است .همچنین نهادهای نظارتی از
جمله سازمان بورس اوراق بهادار کنترل کامل
بر اجرای مجامع آنالی��ن دارند و برای مجامع
بانکه��ا نیز برای بانک مرکزی (به عنوان نهاد
نظارت بانکها) پنل ویژهای درون درگاه ناظر
تعبیه شده است.

تهاتر نفت ایران
در برابر سرمایهگذاری

تهات��ر نفت در برابر اجرا یا تهاتر نفت ایران
در برابر سرمایهگذاری ،راهکار جدیدی است که
مجوز آن در قالب قانون بودجه سال  ۹۸صادر
شده و نخستین قرارداد در این زمینه بهمنظور
احداث نیروگاه جدید ری در جنوب شهر تهران
این هفته امضا میش��ود .به گزارش تسنیم ،با
این راهکار ،بهج��ای پول نقد ،فروش نفت به
شرکتها (شرکتهای سرمایهگذار در پروژهها
یا فروش��نده کاال به ایران) انجام میش��ود .بر
ایناس��اس نخستین قرارداد نفت در برابر اجرا
مربوط به نوس��ازی نیروگاه ری است که ارزش
کلی آن  500میلیون یورو تعیین ش��ده و قرار
است بهازای سرمایهگذاری یک شرکت ایرانی
در اجرای این پروژه ،بهمیزان اصل و سود این
سرمایهگذاری ،نفت خام در اختیار این شرکت
داخلی قرار گیرد .این طرح با تأمین مالی بودجه
داخلی انجام میشود.

ایرانیها شناسنامه شغلی میگیرند

معاون وزیر تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی با
اش��اره به اینکه سامانه اشتغال ایرانیان تا پایان
تیر امس��ال رونمایی میش��ود ،گفت :در این
سامانه هدف این اس��ت که همه افراد در سن
اشتغال و کار کشور دارای یک کد شغلی باشند.
به گزارش تس��نیم ،عیسی منصوری افزود :در
این سامانه هدف این است که همه افراد در سن
اشتغال و کار کشور دارای یک کد شغلی باشند.
کس��ی که خارج جمعیت فعال است و آنکه
درون جمعیت فعال است مشخص شود شاغل
یا بیکار است و اگر شاغل است در چه رشتهای
و اگ��ر تخصص ،تجربه و مه��ارت دارد در چه
رش��تهای؛ که به صورت دقیق کدبندی شده و
مشخص باشد .این ابزاری برای سیاستگذاری
دقیق اشتغال است.

ذخیره  4/2میلیون تن
کاالی اساسی در بنادر

وزیر اقتص��اد از ذخیره  ۴میلی��ون و ۲۰۰
هزار تن کاالی اساس��ی در بنادر کش��ور خبر
داد و گفت :رشد تولید داخل کاالهای اساسی
در س��ال  98در بخش��ی از اق�لام حت��ی به
 20درصد هم میرسد .فرهاد دژپسند با بیان
اینکه مسؤوالن بنادر در تالشند انتقال کاال از
بنادر به اقصی نقاط کش��ور با س��هولت هرچه
بیشتر انجامشود ،افزود :سیر تخلیه و ترخیص
کاال با حرکتی ش��تابان در حال انجام اس��ت.
وی با یادآوری اینکه در ش��رایط فعلی ،واردات
بهمنظور تقویت تولید انجام میش��ود ،اضافه
کرد :س��هم کاالهای واردات��ی مصرفی زیر ١٥
درصد است و این به آن معناست که  ٨٥درصد
واردات کشور ،کارکرد تقویت و رونق تولید دارد.
دژپسند با بیان اینکه بهدالیل مختلف ،اساساً
محل نگهداری برخی کاالهای اساس��ی بنادر
کشور هستند ،گفت :روغن خوراکی یکی از این
نوع کاالهاس��ت که حدود  700هزار تن از کل
موجودی کاالی اساس��ی موجود در بنادر را به
خود اختصاص میدهد.

