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اخباربانک
یادداشت

تا اطالع بعدی ،عرضه ارز به بازار
انجامنمیشود

ســخنگوی بانک مرکزی گفــت :تا اطالع
بعدی ،خرید و فروش نقدی اســکناس ارزهای
خارجی در صرافی ها انجام نخواهد شد.
به گزارش همبستگی ،محمد علی کریمی،
سخنگوی بانک مرکزی با اشــاره به اینکه این
بانک با رصد نیازهای همه گروه ها ،ارز مورد نیاز
را از طریق بانک های عامل تامین اعتبار میکند
گفت :تا اطــاع بعدی ،خریــد و فروش نقدی
اســکناس ارزهای خارجی در صرافی ها انجام
نخواهدشد.
وی تقاضــای عمــده ارز را از محل واردات
دانســت که باید پس از ثبت سفارش از طریق
بانک انجام شــود و در عین حال درباره تامین
نیازهای خرد نیز افزود :ارز مسافرتی از طریق
بانک های ملی و سامان و ارزهای دانشجویی و
درمانی هم از طریق بانک های تجارت و سامان
پرداخت می شــود تا از رهگذر آن با شناسایی
و رصــد نیازهــا ،ارز به متقاضیــان واقعی ارز
تخصیص یابد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی پارســال ۴۸
میلیــارد دالر از محل درآمدهــای نفتی برای
وارداترسمیکشورتامیناعتبارکردگفت:بقیه
نیزازمحلدرآمدصادراتغیرنفتیصرفواردات
شدکهطبقسیاستهایجدید،صادرکنندگان
غیرنفتی مکلف شدند ارزشان را برای ایفای نقش
در واردات تجــارت خارجی کشــور اختصاص
دهند .کریمی ادامه داد :در این باره بانک مرکزی
ســامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) را
راهاندازی کــرد تا صادرکننــدگان غیرنفتی با
عرضه درآمدشــان در این مسیر ،آن را مستقیم
در خدمت واردات کاالهای ضــروری موردنیاز
کشــور قرار دهند .از آن پس ،بانک های عامل و
صرافیهای مجاز با خریــد ارز صادرکنندگان
میتواننــد آن را در اختیــار واردکنندگان قرار
دهند که این موجب نظم بخشی به مدیریت کل
درآمدهایغیرنفتیمیشود.
این مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه پیش
از ایــن ،حجم قابل توجهی از واردات کشــور از
طریق بدون ثبت ســفارش یا با ثبت سفارش به
غیر از نظام بانکی صورت می گرفت گفت :طبق
سیاســت های جدید ،محوریــت کار از طریق
بانکها انجام می شــود و نمی توان در این باره
نقش بانک ها را نادیده گرفت.
کریمی افــزود :از موارد دیگــری که تعیین
تکلیف شــده این اســت که واردکنندگانی که
پیــش از مصوبه اخیــر  ۲۱فروردین امســال،
گشایش اعتبار ریال و حواله شان را ارائه کرده اند
و منتظر وارد شدن کاالیشان هستند ،با نرخ های
قبلی می توانند اقدام به واردات کنند اما اگر کاال
در موعد مقرر وارد نشــود ،طبق شرایطی با دالر
 ۴۲۰۰تومان ارز در اختیار اینگونه واردکنندگان
قرار می گیرد.

وام قرضالحسنه ۲۶.۵درصد
رشد کرد

آخرین آمار عملکرد بانکها و موسســات
اعتباری کشــور حاکــی از افزایــش ۱۳.۹
درصدی مبلغ کل تسهیالت اعطایی نسبت به
اسفند ۹۵است.
به گزارش ایلنــا ،بررســی جدیدترین آمار
عملکرد بانکها و موسســات اعتباری کشــور
در بهمن ماه ســال  ۹۶نشــان میدهد که کل
تسهیالت اعطایی بانکها و موسسات اعتباری
 ۱۰هزارو  ۳۶۶.۹میلیارد ریال بوده که نسبت به
اسفند ماه ســال  ۹۵که  ۹هزارو  ۱۰۱.۱میلیارد
ریال بود  ۱۳.۹درصد افزایش یافته است.
همچنین تسهیالت قرضالحسنه ۵.۶درصد
از کل تســهیالت اعطایی بانکها و موسسات
اعتباری قرضالحســنه را تشکیل داده و حجم
عمده عملکرد تســهیالتی بانکهــا مربوط به
مشارکت مدنی با  ۳۷.۱درصد و فروش اقساطی
با  ۲۶درصد است .به لحاظ عددی در بهمن ماه
سال گذشــته  ۵۸۵.۲هزار میلیارد ریال از کل
تسهیالت اعطایی بانکها و موسسات اعتباری
کشور قرضالحسنه بوده که این میزان نسبت به
اسفندماه سال قبل از آن که  ۴۶۲.۷هزار میلیارد
ریال بوده ۲۶.۵ ،درصد رشد نشان میدهد.
با وجود اینکه از تیرماه سال ۹۴آمار تسهیالت
اعطایــی بانکها بــه تفکیک عقــود مرابحه و
استصناع به انواع تسهیالت اعطایی به تفکیک
عقود اســامی اضافه شده ،اما در بهمنماه سال
جاری سهم استصناع از تسهیالت پرداخت شده
بانکها و موسسات اعتباری صفر بوده ولی منابع
مرابحه  ۷.۹درصد بوده است.
بر پایه این گزارش ،تسهیالت پرداخت شده
در بانکهای تجاری کشور در بهمن ماه سال ۹۶
متفاوت بوده به نحوی که  ۷.۵درصد از وامهای
بانکهای تجاری قرضالحسنه بوده که رقم آن
 ۱۲۵.۹هزار میلیارد ریال بود .میزان تسهیالت
اعطایی قرضالحســنه بانکهــای تجاری در
اسفندماه ســال قبل از آن  ۱۰۲.۳هزار میلیارد
ریال بوده است.
در بخش بانکهای غیردولتی و موسســات
اعتباری نیز  ۶.۳درصد تسهیالت پرداخت شده
در بهمن ماه ســال  ۹۶به میــزان  ۴۰۰.۸هزار
میلیارد ریــال به عنوان قرضالحســنه و ۴۷.۶
درصد کل اعتبــارات ارائه شــده به متقاضیان
در بخش مشــارکت مدنی به رقم  ۳هزارو ۳۸.۳
میلیارد ریال بوده است.
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سیاستهای جدید ارزی شتابزده است
رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی تهران معتقد اســت
سیاســت های جدید ارزی دولت و بانک مرکزی شتاب زده بوده و
رویه هایی که تاکنون بوده را نیز بهم ریخته است.
به گزارش ایســنا ،رضا پدیدار با بیان این مطلب ،اظهار کرد :به
طور کلی به نظر میرسد در سیاست های جدید ارزی بانک مرکزی
یک شتاب زدگی خیلی زیادی به وجود آمده است .همان زمانی که
دولت بودجه را به مجلس می داد و نرخ دالر را  ۳۵۰۰تومان اعالم
کرد بهترین زمان برای اعالم تک نرخی کردن ارز بود.
وی ادامه داد :منطقی بود که تفاوت زیادی در آن زمان بین نرخ
ارز وجود نداشــت .دولت  ۳۵۰۰تومان در بودجه اعالم کرده بود و

قیمت در بازار نزدیک  ۴۰۰۰تومان بود .این شتابزدگی که اکنون
برای ساماندهی بازار ارز پیش آمده اتفاق مثبتی نیست.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی افزود :با این شتاب زدگی
همه نهادهای پولی و مالی مختل شــده اند و به نظر می رســد که
دولت باید این رونــد را متوقف کند.کاری که اکنون به وجود آمده
شتاب زدگی است که اقتصاد را با مشکل مواجه کرده است.
رضا پدیدار تصریح کرد :یکی روند تولید است که با مشکل روبرو
شده است .ما به مواد اولیه خارجی نیاز داریم که موضوعی مهمی
است که در حال حاضر اختالل پیدا کرده است .در سالیان اخیر هیچ
گاه قانون حاکم نبوده بلکه رویهها حاکم بوده است و حاال اینکه یک

شــبه رویهها از بین برود و قانون جایگزین شود معموال با خودش
خسارت ایجاد می کند.
وی افــزود :این اتفاقات شایســته اقتصاد نیســت .اینکه مثال
صرافیها از خرید و فروش ارز ممنوع شــده اند درست نبود و یک
رویه ای بود که کنار گذاشته شد .تصمیمات لحظه ای اثرات مثبتی
هم شاید داشته باشد ولی آثار تخریبی آن بیشتر است چون تا جا
بیفتد زمان بر است.
گفتنی است که در هفته گذشته به دنبال جلسه ستاد اقتصادی
دولت نرخ دالر  ۴۲۰۰تومان اعالم شد و بر اساس همین نرخ ،دالر
تکنرخیشد.بهدنبالاینتصمیمبانکمرکزیدستورالعملهای
مختلفی را اعالم کرد که طبق آن به صرافی ها دالر  ۴۲۰۰تومانی
ارائه نمیشود و دالر با این نرخ به متقاضیان قانونی اعم از مسافران،
دانشجویان و فعاالن اقتصادی تعلق می گیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی:

تلگرام هر آن ممکن است فیلتر شود

دبیر شــورای عالی فضــای مجازی با
بیان اینکه شــهروندان حــق دارند از هر
پیامرسانی استفاده کنند ،به شرط اینکه
تابع قوانین کشــور باشــد ،گفــت :فعال
تصمیمی در رابطه با انسداد تلگرام اتخاذ
نشده ،اما هرآن ممکن است شرایطی برای
انســداد تلگرام پیش بیاید .این در حالی
است که پیشتر انتقادات فراوانی به وزارت
ارتباطــات در رابطه با احتمال فیلترینگ
شبکه های اجتماعی مطرح شده بود ولی
در نهایت محمدجــواد آذری جهرمی بر
این مساله تاکید کرد که این وزارت خانه
تصمیم گیرنده نهایــی درباره فیلترینگ
شــبکه های مجازی و اجتماعی نیست و
به طریقی او در آخریــن واکنش خود در
خصوص این ماجرا شورای عالی مجازی را
متولیامربرشمرد.
باید اولین پیام رسان کشور،
داخلیباشد
روز گذشته سیدابوالحسن فیروزآبادی
دبیر شــورای عالی فضــای مجازی در
توضیحی نسبت به ابهامات در خصوص
سرنوشــت شــبکه های مجازی ،اظهار
کرد :ما به دنبال پیامرســانی با کاربران
بــاال و قابلیت اشــتغالزایی هســتیم.
تاریخی برای مســدود کــردن تلگرام
مطرح نشــده ،امــا از کســب و کارها و
موسســاتی که کانالهای زیادی دارند
دعوت شــده از پیامرسانهای خارجی
به پیامرســانهای داخلــی کوچ کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر استفاده
شخص خود از پیامرسانها و شبکههای
اجتماعی خارجی اظهار کرد :من هم از
تلگرام و اینســتاگرام استفاده میکنم و
بنا به تعهدی که به پیامرسانهای داخلی
دارم از آنها نیز استفاده میکنم.

رییس مرکــز ملی فضــای مجازی
با بیان اینکــه در حوزه پیامرســانها
نوعی نابسامانی در کشــور وجود دارد،
افزود :اقدامات وســیعی بنا به دســتور
رییسجمهور در دی ماه  ۹۶انجام شــد
که فرمودند کشــور باید از پیامرســان
غالــب (تلگــرام) خارج شــود .به طور
جدی در سال  ۹۷در حوزه پیامرسانها
باید اولین پیامرســان ،داخلی باشــد.
پیامرســانهای خارجی هم میتوانند
فعالیت کنند به شــرطی که تابع قوانین
جمهوری اسالمی باشند .وزارت آموزش
و پرورش در حوزه کوچ پیامرســانهای
خارجــی به داخلــی بخشــنامه صادر
کردهاست.
فیروزآبادی با بیان اینکه به پیامرسان
داخلی انواع تهمتها زده شده ،گفت :در
مقایسه با کاربرانی که از پیامرسانهای
خارجی استفاده میکنند ،رقم کاربران
استفادهکننده از پیامرسانهای داخلی

بســیار کم است .به کســانی که با کوچ
پیامرسانهای خارجی به داخلی کسب
و کارشــان دچار اختالل میشود ،بیمه
بیکاری تعلق میگیرد.
وی که در یک برنامه رادیویی ســخن
میگفت ،با بیان اینکه شــهروندان حق
دارند از هر پیامرســانی استفاده کنند ،به
شرط اینکه تابع قوانین کشور باشد ،درباره
موضوع حریم خصوصی در پیامرسانها
نیــز توضیــح داد :به بحــث حفاظت از
حریم خصوصی مردم اهمیت میدهیم،
کمیتهای تشکیل میدهیم تا محتوا نیز
حفاظت شود .اطالعات مردم داراییهای
مردم هســتند نهایت تالش را داریم که
حریم مردم در پیامرسانهای داخلی حفظ
شود .دبیر شــورای عالی فضای مجازی
همچنین درباره شــرایط رفع فیلتر برای
دانشــگاهیان اظهار کرد :برای دارا بودن
دانشگاهها به اینترنت بدون فیلتر به دنبال
فرمولیمناسبهستیم.

خبر

پیام رسان های داخلی اعتماد
عمومیایجادکنند
در همین حال نیز روز گذشــته پروانه
مافی در واکنش به اخبــار ضد و نقیضی
که درباره احتمال فیلترینگ شبکه های
مجازی مطرح شده بود با اشاره به بیانات
رهبــر معظم انقــاب در خصوص حفظ
حریم خصوصی افراد در پیام رسان های
داخلی ،گفت :با توجه به اینکه این موضوع
از ســوی رهبر انقالب حرام شرعی اعالم
شده بنابراین  ،باید عالوه بر رسانه ها ،این
موضوع مورد توجه متشرعین ،مومنین،
متدینین و نخبگان حــوزه دینی بعنوان
صاحبنظرقراربگیرد.
نماینده مــردم تهران با بیــان اینکه
موضوع ایجاد پیام رســان هــای داخلی
از اهمیــت باالیی برخوردار اســت ،ادامه
داد :تاکیــد رهبر انقــاب بر حفظ حریم
خصوصی در اســتفاده از پیام رسان های
داخلی باعــث ایجاد آرامش و احســاس

امنیت در میان مردم می شــود و ما به این
نوع پیام رسان ها که بتوانند اعتماد مردم را
به خود جلب کند ،نیازمندیم .مافی اضافه
کرد :تا زمانی که پیام رسانهای داخلی با
این ویژگی هایی که مطرح شــد معرفی و
ایجاد نشوند ،طبیعتا همچنان پیام رسان
های خارجی مورد استفاده مردم قرار می
گیرد و حتی اگر فیلتر هم شوند ،باز هم از
شیوه های مختلف ،به آن دسترسی پیدا
خواهندکرد.
وی به تخریب فضای جامعه توســط
پیام رســان های خارجی در کشور اشاره
کرد و دربــاره چگونگــی رویکرد مردم
به پیام رســان های داخلــی نیز گفت:
اگر پیامرســان ها با نیت درســت و در
چارچوبهای اخالقی و شرعی مشخص
شــده ایجاد شــوند و در حوزه های زیر
ساخت و همین طور شکل ،جذابیتهای
الزم را داشته باشند ،اعتماد مردم نسبت
بــه آنها ایجاد می شــود و قطعــا از آن
استقبال خواهد شد.
رییس فراکســیون خانــواده مجلس
به درک باالی مردم ایران نیز اشــاره کرد
و گفت :مردم هیچ اصراری به اســتفاده از
پیام رسان های خارجی به دلیل در خارج
بــودن آن ،ندارند و اگر به ســراغ این نوع
پیام رسان ها می روند ،دلیل آن احساس
حفظ امنیت و شرایط مساعد برای انتقال
اطالعاتاست.
مافی یادآور شد :در بخشی از حوزهها از
جمله مواد غذایی و بخش دارویی با توجه
بهاعتمادعمومی،مردمازنمونههایایرانی
آن استقبال می کنند .وی در پایان تاکید
کرد :زیرکی ،فراست ،دقت و نیت خالص
برای خدمت رســانی واقعی شــرط الزم
برای جلب اعتماد مردم در پیام رسانهای
داخلیاست.

دیدار
عضوکمیسیونبرنامهوبودجه:

با اعدام نمیشود اقتصاد کشور را کنترل کرد

نمایندهفراکسیونمستقلیندرمجلسشورای
اســامی ،بر این عقیده است که تصمیم دولت در
خصوص ممنوعیت خریدوفروش ارز در صرافیها
کام ً
ال نادرست اســت و باید سریعاً یک تدبیر برای
این موضوع اندیشــیده شود ،زیرا ما نمیتوانیم که
کشــور را متوقف کنیم .اکنون در چنین شرایطی
مسافرانی که نیاز به ارز دارند ،باید ارز خود را از کجا
و چگونه تأمین کنند؟ امیدواریم دولت سریعاً برای
اینمشکلیکتدبیربیندیشد.
به گزارش رویداد ،24غالمعلی جعفرزاده ایمن
آبادی با اشــاره به آخرین تصمیمات در خصوص
ممنوعیت خریدوفروش ارز در صرافیها ،گفت :در
مورد تصمیمی که اخیرا ًدر مورد عدم خریدوفروش
ارز در صرافیها گرفته شــده است ،باید بگویم که
این تصمیــم قابلیت ادامه دادن نــدارد .ما در یک
مقطعی میتوانیم همه مســائل را متوقف کنیم تا
یک آرامشی برقرار شود .اما شما در هیچ کجای دنیا
عبارتهایی مانند اعدام میکنیم و  ..را نشنیدهاید
که بخواهند اقتصادشان را با این کارها کنترل کنند.
ما نمیتوانیم بیشــتر از این ادامه بدهیم ،در یک
مقطعی برای اینکه التهاب بازار را بگیرند ،متوقف
کردن دادوستد هیچ اشکالی نداشت اما دولت باید
یک برنامه و تدبیری را در این خصوص بیندیشد.
این نماینده مجلــس ادامه داد :ما نمیتوانیم
که با این تصمیمات کشــور را تعطیل کنیم .این
تصمیم باید موقتی باشد و سریعاً در خصوص آن
تعیین و تکلیف کنند ،این شــرایط باید موقتی
باشــد .تیم اقتصــادی دولت هــم از ما فرصت
میخواهند که بتواننــد التهابات بازار را بهنوعی
کنترل کنند .طبیعتاً ما نیــز تصمیم نداریم که
کشور را اینگونه اداره کنیم .من در گذشته هم
اعالم کردهام که توزیع ارز باید از سوی بانکهای
مورد اعتماد به مردم صورت بگیرد.
جعفرزاده ،با بیان اینکه در این شــرایط حتماً و
قطعاً یک بازار سیاه شــکل میگیرد ،خاطرنشان
کرد :فردی که ارز نیاز دارد بایــد ارز خود را در این
شــرایط از کجا تهیه کند؟ آیا این افرادی که به ارز
نیاز دارند باید همینطور صبر کنند تا آییننامهها
تصویب شود؟ مگر میشود ملت را اینگونه معطل

کــرد .علیرغم همه قولهایی کــه دادهاند و اعالم
کردهاند که هیچ مشــکلی در بحــث دارو و درمان
ش نمیآید ،اما دقیقاً در همین حوزهها مشکالت
پی 
در حال بروز اســت و مردم برای بیماران خودشان
نگرانند ،دانشجویانی که در خارج از کشور هستند
برای تأمین ارز خود مشکل دارند و بهشدت نگران
هســتند ،در همین یک ماه گذشته کلی مشکل
برایشان ایجاد شده اســت .بنابراین معتقدم ادامه
این روند اص ً
ال به صالح نیست و دولت باید برای باز
شدن فضای اقتصادی کشور و ثابت ماندن قیمت
ارز ،تدبیراتی رابیندیشــد .دولت تدبیر و امید هم
یعنی اینکه در خصوص مسائلی مانند این موضوع،
تدبیر الزم را اتخاذ کند.
عضو کمیســیون برنامهوبودجه ،با اشــاره به
افزایش قیمت عوارض خروج از کشور که در مجلس
به تصویب رسیده اســت ،گفت :مجلس عوارض
خروج از کشور برای سفرهای زیارتی را حل کرده
است.امادرخصوصسفرهایسیاحتیبایدبگوییم
که فردی که میخواهد به خارج از کشور برود و چند
هزار دالر خرج کند ،چند دالر یا چند صد دالر زیاد
برایش مشــکلی ایجاد نمیکند .ما نمیتوانیم به
کسی که میخواهد برود گردش سوبسید بدهیم.
این عوارض خروج از کشور آنطوری که ما حساب
کردیم ،بیش از  4درصد هزینه سفر نیست .فردی
که میخواهد بــرود گردش ،باید ایــن عوارض را
پرداخت کند ،در بسیاری از کشورهای دنیا این امر
مرسوم است و در برخی از کشورهای دیگر خیر .این
موضوع بستگی به تصمیم دولت آن کشور دارد .با
این شــرایط در نوروز دیدیم که سفرها کم نشد و
مردمبه سفرهای سیاحتیخود رفتند.

نشست مبارزه با قاچاق کاال و حمایت از تولید ملی برگزار شد؛

کاهش ۲۵میلیارد دالری قاچاق کاال

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجــی مجلس ،گفت :مطابق آمــار قاچاق کاال
۲۵میلیارد دالر کاهش یافته و گفته میشــود به
حدود  ۱۲.۵میلیارد دالر رسیده است .به گزارش
خانه ملت ،سید حســین نقوی در تشریح نشست
جلسه بررسی قاچاق کاال به ویژه پوشاک و راههای
حمایت از کاالی ایرانی مشــترک بین کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی ،کمیسیون صنایع
و معــادن و قضایــی و حقوقی مجلس شــورای
اســامی ،اظهار داشــت :در این جلسه روسای 3
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ،صنایع
و معادن و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی
همراه با اعضای کمیسیون حضور داشتند و کلیه
دســتگاههای مربوطه به حوزه مورد بحث دعوت
شــده بودند .ســخنگوی امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شــورای اسالمی با تاکید بر اینکه
یکی از سواالتی که در این جلسه مطرح شد این بود
که همه در مخالفت با قاچاق کاال صحبت میکنند
اعم از سران سه قوه ،وزارتخانهها ،گمرک ،مناطق
آزاد ،سیســتم بانکی اما مبارزه بــا قاچاق موفق
نیست ،عنوان کرد 25 :دستگاه عضو ستاد مبارزه
با قاچاق کاال هستند اما قاچاق کاال همچنان انجام
میشود بنابراین باید هماهنگی و افزایش عزم در
مبارزه با قاچاق کاال در دستگاهها ایجاد شود.
بنابراین گــزارش مرتضی بانــک در ادامه این
جلسه ،اظهار داشــت :مناطق آزاد قانون دارد و با
اهداف مشخص ایجاد شدهاند و اینکه مناطق آزاد
را متهم به مبادی ورودی قاچاق کاال کنیم درست
نیست؛ از حدود  54میلیارد دالر واردات کشور چه
میزان از طریق مناطق آزاد وارد میشــود که آن را
متهمبهمبادیقاچاقمیکنیم،مناطقآزادباهدف
توسعه پیرامونی تأسیس شدند .دبیر شورای عالی
مناطق آزاد و ویــژه اقتصادی با بیان اینکه مناطق
آزاد به طور جدی به دنبال قانونمند کردن واردات
و صادرات اســت اما نباید واردات بــه مناطق آزاد
وارد بازار داخلی شــود اگر ایــن کاالها وارد بازار
میشود باید تابع قوانین و مقررات باشد که ثبت
آن برعهده گمرکات است ،گفت :محدود سازی
واردات پوشــاک به مناطق آزاد یکی از راههای

کنترل قاچاق کاال است که در دستور کار مناطق
آزاد قرار گرفته است.
در ادامه جلسه خســروتاج با بیان اینکه برنامه
جامع مبارزه با قاچاق کاال مطرح شده که باید تولید
داخلی جایگزین مناســبی به جای واردات کاالی
قاچاق خارجی باشد ،گفت :حمایت از تولید داخلی
با کیفیت مناســب میتواند به انگیزه و خواســت
مصرفکننده پاســخ دهد ،نکته دیگر اینکه نحوه
واردات کاالی خارجــی هم باید چارچوب و قاعده
داشته باشــد .معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت
با اشاره به اینکه دستورالعملها باید اصالح و به روز
شوند ،ادامه داد :وقتی به  55درصد تعرفه پوشاک
 40درصد تخفیف داده شــود اثــر گمرک از بین
میرود ،واردات یک میلیارد دالری پوشاک به ایران
از طرف تجارت جهانــی و ثبت  59میلیون دالری
واردات پوشاک به معنای این است که تقریبا همه
واردات پوشاک کشــور قاچاق است و سهم بسیار
ناچیزی از مبادی رســمی وارد کشــور میشود
بنابراین باید در حوزه پوشــاک کارهای اساســی
صورت گیرد .کــد رهگیری یکی از راههای کنترل
قاچاق پوشاک است.
در این جلسه علی مویدی خرمآبادی با بیان
اینکه این گام مبارکی است که 3کمیسیون ورود
پیدا کردند و به کمک ســتاد مبــارزه با قاچاق
کاال آمدند ،گفــت :قطعا مبارزه بــا قاچاق کاال
نیازمند عزم ملی است ،اینجانب مرز و مرزنشین
را میشناســم  ،قوانین و مقررات خوبی داریم،
به جــای مقابله بایــد به راهکارهــای ایجابی و
پیشــگیری متمرکز شــویم .با نگاه برخوردی و
پلیسی قاچاق کاال حذف نمیشود.

خبر

در چند روز اخیر هیچ کاالیی
وارد کشور نشده است

رییس انجمن وارد کننــدگان مواد غذایی از
توقف واردات به کشــور طی چند روز گذشــته
خبرداد.
به گــزارش ایلنا ،محمد فراهانــی با بیان این
مطلــب ،گفت :از زمانــی که دولــت به صورت
رسمی اعالم کرد که ارز تک نرخی شده و قیمت
آن  ۴هزار و  ۲۰۰تومان اســت تقریبا هیچ ثبت و
سفارشی صورت نگرفت که دولت بخواهد به آن
ارز اختصاص دهد و در این چند روز هیچ کاالیی
از اعم از مصرفی ،ســرمایهای یا واسطهای ثبت
سفارش نشده اســت .امروز همه اقتصاد کشور
درگیر بازار ارزی هســتند که از فاز التهاب به فاز
ابهامرفتهاست.
وی ادامه داد :اصل داســتان که قیمت ارز تک
نرخی شــده درست اســت و همه از آن حمایت
میکنند اما حاشیههایی به وجود آمده که همه را
دچار ابهام کرده است از جمله اینکه ارز مبادلهای
که بیشتر به مواد خوراکی و کاالهای اصلی مردم
داده میشــد از  ۳۵۰۰به  ۴۲۰۰رسیده است و از
طرف دیگر عمال ارز با قیمت آزاد وجود ندارد که
ضامناعتباروثباتارز۴۲۰۰باشد.
رییس انجمن وارد کننــدگان مواد غذایی
گفت :زمانی ارز تک نرخی قابل قبول است که
در تمام بازارها این قیمت حکمفرما باشــد اما
امروز با این راهکاری که به بازار تحمیل شــده
حتی معیشــت و وضعیت عادی مردم را تحت
شــعاع قرار داده اســت .امروز پدر و مادری که
فرزند خود را برای تحصیل به خارج از کشــور
فرســتاده اســت نمیتواند برای او ارز بفرستد
چرا که نه دولت بــه او دالر  ۴۲۰۰میدهد و نه
صرافیها اجازه دارند که دالر را خارج از سیستم
بانکی بفروشند.
فراهانی ادامــه داد :از طــرف دیگر وضعیت
فعالیت صرافیها نیز در هالهای از ابهام قرار گرفته
اســت بانک مرکزی که چند هــزار مجوز برای
فعالیت صرافیها صادر کرده اســت و وثیقههای
سنگینی از آنها گرفته تمام فعالیتهای آنها را
امروز محدود کرده اســت .در هیچ کجای دنیا ارز
خارجی را قاچاق نمیداننــد و صرافیها وظیفه
تبدیلپولهایخارجیرادارند.
رییس انجمن وارد کننــدگان مواد غذایی
افزود :از ابتدای تصمیم دولــت تا االن اعضای
ما به مشــکالت زیادی خوردهاند و هر روز با من
تماس میگیرند که تکلیف ما چیســت و چکار
بایــد بکنیم زیرا موجودی انبارهــا برای یک تا
دو ماه اســت و بعد از آن باید مــواد اولیه جدید
خریداری شــود ضمن آنکه بسیاری از تاجران
ما بر حســب اعتبار ،کاال وارد کردهاند و االن که
زمان سررسید کاال رسیده است مشکل تامین
ارز دارند این مشکل به آن حد رسیده است که
من میتوانم بــه جرات بگویم که هر کس در دو
سه ماه اخیر به صورت اعتباری کاال وارد کشور
کرده است در آســتانه ورشکستگی قرار گرفته
اســت چون بانک فقط به ثبت ســفارشها و
درخواستهای جدید که از  ۱۰روز پیش آمده
ارز اختصاص میدهد.
وی ادامه داد :چنیــن تصمیمهای کالنی که
به صورت مســتقیم با زندگی و معیشت مردم در
ارتباط است بایستی با نظر تشکلها ،انجمنها و
نمایندگان بخش خصوصی اتخاذ گردد اما امروز
ما شاهد هســتیم که هیچ نظرخواهی از بخش
خصوصی نشــده اســت دولت به صادر کننده
میگوید که باید پول حاصل از صادرات مواد را به
کشور برگرداند اما با کدام سیستم بانکی این کار
صورتبگیرد؟بعدمیگویندبهجایپولکاالوارد
کند اما موضوع این است که هر کسی تخصصی
دارد و نمیتوان یک فــرد صادرکننده را مجبور
کنیم که کاال وارد کند و در آن حوزه فعالیت کند.
وی تصریح کرد :با تمام این اوصاف ســایت
ثبت سفارش هم بسته اســت و عمال در ده روز
گذشــته هیچ کاالیی ثبت سفارش نشده است
این یعنی به صورت رسمی ما وارداتی نداشتیم
این در حالی اســت که برخی از مواد خوراکی،
شکالت ،آب میوه و بستنی نزدیک به  ۶۰درصد
مواد اولیه آن وارداتی اســت و اگر زودتر در این
خصوص تصمیمی اتخاذ نشــود با کمبود این
مواد در بازار و گرانی آنها مواجه خواهیم شد.

