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اقتصادی

استقبال تهران از مذاکره با اسالمآباد درباره خط لوله گاز

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت تاکید کرد :جمهوری اسالمی ایران انرژی و گاز
را عاملی برای توسعه همکاریهای منطقهای و همبستگی با همسایگان ،از جمله پاکستان
میداند .به گزارش ایرنا ،امیر حسین زمانی نیا با اشاره به مواضع مثبت دولت منتخب
پاکستان ادامه داد :در همین راستا و در شرایط جدید ،از ادامه مسیر مذاکرات درباره
تکمیل و راهاندازی خط لوله انتقال گاز به پاکستان استقبال میکنیم.

گزارش

فروشگاههایتخفیفیدیگر
تخفیفنمیدهند

عمــر فروشــگاههای تخفیفــی در ایــران
چنــدان طوالنی نیســت ،از پس مهار تورم
در فاصله ســالهای  1392تــا  1396بود
که این فروشــگاهها در جای جای شهرهای
بزرگ و کوچــک ایران ســر برآوردند و با
شــعار تخفیف دائمی ،همــواره تخفیف و...
در صدد جذب مشــتری برآمدند.به گزارش
خبرآنالین،هر چند این فروشــگاهها کمی
از حدود ســه تا چهار سال پیش در تهران
و دیگر شــهرها فراگیر شــدهاند ،اما امروزه
در ســایه تغییــرات قیمتی و نوســانهای
بازار دیگر کارکرد پیشــین خود را از دست
دادهاند و جای تخفیفهــا در فاکتورهایی
که به مشــتری ارائه میکنند ،خالی مانده
اســت .یکی از فروشــندگان یک فروشگاه
زنجیرهای تخفیفی در جواب این سوال که
چرا تخفیفها متوقف شــده اســت؟ گفت:
تولید کنندگان دیگر با تخفیف کاالیشــان
را نمیدهنــد ،قبال ما به صــورت چکی از
تولیدکننــدگان کاالیشــان را خریــداری
میکردیم اما به دلیل نوسان بازار معامالت
تنها به صورت نقدی انجام میشود و همین
امر هزینههــا را باال میبــرد .وی با تاکید
بر اینکه رقابــت در دورههــای ثبات معنا
میدهد ،توضیــح داد  :وقتی ثباتی در بازار
نیست و کاال مشتری خود را دارد انگیزهای
برای تخفیف باقی نمیماند ،به عنوان مثال
از حــدود یک هفته پیــش تولید کنندگان
مواد غذایی و مــواد لبنی تخفیفهای خود
را حذف کردند و االن در فروشــگاه ما جز
برخی اقالم کم مصرف و غیر ضروری کاالی
دیگری تخفیف ندارد.
یکی دیگر از کارکنان فروشــگاه زنجیرهای
تخفیفی در میردامــاد نیز در این خصوص
به خبرنگار ما گفت :ما تا شــش ماه پیش،
گوشــت و مرغ را نیز به صورت تخفیفی به
مشــتریان میفروختیم اما امروز با افزایش
قیمتهــا ایــن کاال دیگر امــکان تخفیف
ندارد .وی با اشــاره به اینکه دســت باال در
بازار امروز در اختیار تولید کنندگان اســت،
گفــت :تا زمانــی تولید کننــدگان کاال را
تخفیفی میدادند که نیاز به رقابت داشتند
و برای جلب مشتری تالش میکردند ،امروز
مشتری هســت و برخی از تولید کنندگان
اصال تمایل چندانی ندارند به سرعت تولید
خود را وارد بازار کنند.
تجربه تخفیفیها در ترکیه

بررســیها نشــان میدهد تجربه ترکیه در
حوزه فروشــگاههای تخفیفی بســیار قابل
توجه است .این فروشــگاهها در دوره تورم
فزاینده ترکیه در دهه هشــتاد نقش بسیار
مثبتــی را برای کاهش هزینهها ایفا کردند.
ســاختار این فروشــگاهها به صورتی است
کــه با کم کردن هزینهها ،بــه عنوان مثال
قفســه چینیهای کم هزینه و تعداد کمتر
کارکنان و دور زدن ســاختار مالوف توزیع،
کاال را بــه قیمتهای پایین تر به دســت
مصرف کنندگان برسانند اما به نظر میرسد
این فروشــگاهها که در دوره ثبات و کاهش
نــرخ تورم اما و اگرهای فراوانی در خصوص
ماهیــت وجودی شــان مطرح بــود ،امروز
نتوانستهاند بر اساس برنامه از پیش تعیین
شده ،فعالیت نمایند.
هر چند حذف تخفیفها خود نشــانهای از
تورم رو به افزایش در اقتصاد ایران است اما
به نظر میرسد تمرکز بر کوتاه شدن زنجیره
توزیع و بهینه کردن آن میتوانســت خود
مانعی در برابر افزایش قیمتها باشد.
تورم خوراکی رو به صعود

برآوردهــا نشــان میدهد تــورم در حوزه
خوراکیها و آشــامیدنیها همزمان با سایر
اقالم در حال افزایش است .این نکته سبب
شده است بســیاری از تولیدکنندگان دیگر
تمایــل چندانی بــه درج قیمــت بر اقالم
شان نشــان ندهند .مشاهده دقیق برخی از
محصوالت نشــان میدهد قیمتهای درج
شــده بر آن ناخوانا و بعضا مخدوش است.
چاپ قیمت بر برچســبها به صورتی است
که قیمت درج نشــده است.با هدف کنترل
روند رو به رشــد قیمتها ،تدابیر متعددی
در دستور کار اســت .تشکیل ستاد تشدید
مبارزه با احتکار و اختفا و همچنین نظارت
دقیــق بر بازار از جمله این اقدامات اســت
اما سیگنالهایی که بازار نشان میدهد ،بر
فرارسیدن دورهای تازه در اقتصاد تورم زده
ایران داللت دارد.

حمل و نقل

قیمتبلیت
پروازهای خارجی دو برابر شد

شــرکتهای هواپیمایی تا روز چهارشــنبه
 ۱۷مردادمــاه ،بلیتها را بــا ارز  ۴۴۰۰تومان
میفروختند ،اما وقتــی از دریافت ارز دولتی
محروم شدند ،نرخ  ۸۸۰۰تومان را برای بلیتها
تعیین کردند که قیمتها را تا بیش از دو برابر
افزایش داد.به گزارش ایسنا ،حرمتاهلل رفیعی
ـ رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی
ایران ـ این اقدام شرکتهای هواپیمایی خارجی
را تخلف محض دانست و گفت :ایرالین خارجی
اصال حق ندارد سیســتم فروش بلیت خود را
مسدود کند ،فروش مستقیم داشته باشد و از
مشــتری ارز دریافت کند ،اگر قرار بر این بود،
پس چرا به آژانسهای ایرانی نمایندگی فروش
داده و بلیتهای خود را روی سیستم قرار داده
اســت ،این کار مصداق آن اســت که آژانسی
مســیر هوایی را چارتر کند ،اما به وعدههایش
عمل نکند .در واقع ایرالینهای خارجی از نبود
حمایت در این صنعت سوء استفاده میکنند.
وی دربارهی اینکــه اگر ایرالینهای خارجی
سیســتم فروش خود را مسدود کردهاند ،پس
چگونه بلیتهــا به همراه نرخهای جدید روی
این سیســتمها عرضه شده است؟ اظهار کرد:
سیستم فروش ،بلیت را نشان میدهد ،امکان
رزرو هم وجود دارد ،اما نمیتوان خرید را کامل
انجــام داد و پرداختی داشــت ،وقتی با دفتر
شرکت هواپیمایی پرواز مدنظر تماس بگیرید از
شما میخواهند که به دفتر نمایندگی خودشان
مراجعه و پرداخــت را ارزی انجام دهید ،این
تخلف است.

دولت

درباره منابع ارزی باید
با احتیاط عمل کنیم

وزیــر صنعت ،معدن و تجــارت با بیان اینکه
ذخایر قابل قبولی در کاالهای اساســی داریم،
گفت :درمورد منابع ارزی باید با احتیاط عمل
کنیم.محمد شریعتمداری با بیان اینکه اقتصاد
از مشــکالت ســاختاری رنج میبــرد ،اظهار
داشــت 1600 :هزار میلیارد تومان نقدینگی
در جامعه رقم بسیار بزرگی است و بخش قابل
مالحظهای از آن به صورت پول و شــبه پول
در نظام بانکی اســت .وی گفت :هر کاری که
باعث شود حرکت پول به سمت کاال و خدمات
باشــد ،حتما موجبات مشــکالتی در زندگی
مردم میشود؛ بنابراین همه باید تالش کنیم با
حرکت به سمت آرامش در جامعه ایران مسائل
و مشکالت را از سر راه برداریم .شریعتمداری
با بیان اینکه ذخایر کشور در کاالهای اساسی
ذخایر قابل قبولی است و بدون تردید ما با این
ذخایر میتوانیم قدمهای خوبی برداریم ،گفت:
در مورد منابع ارزی باید با احتیاط عمل کنیم.

بازار

افزایش قیمت سکه در بازار

روز پنجشــنبه در بازار آزاد ،سکه تمام بهار
آزادی طرح جدید با افزایش قیمت نسبت به
روز قبل چهــار میلیون و  ۱۶۵هزار تومان و
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم سه میلیون
و  ۸۰۱هــزار تومان معامله شــد.به گزارش
تســنیم ،هر قطعــه نیمبهار آزادی شــاهد
افزایش قیمت بــود بهنحوی که در بازار آزاد
هر قطعه نیم سکه بهار آزادی یک میلیون و
 ۹۸۰هزار تومان ،ربع سکه  ۹۸۰هزار تومان
و هر قطعه ســکه گرمــی  ۵۱۰هزار تومان
فروخته میشــد.هر گرم طالی  ۱۸عیار نیز
 ۳۰۳هزار تومان ارزشگذاری شده بود ،ضمن
آنکه هــر اونس طال در بازارهــای جهانی با
قیمت ۱۲۱۱.۴دالر معامله میشود .هر یورو
 ۱۱هزار و ۹۱۰تومان و هر پوند با ارزش ۱۳
هــزار و  ۱۹۹تومان و درهــم امارات ۲۷۹۷
تومان دادوستد میشد.

خبر

پیشبینیامیدبخشصندوق
بینالمللی پول درباره ایران

صنــدوق بیــن المللــی پول پیــش بینی
کرد ایران با کنار زدن ســه کشــور اسپانیا،
عربســتان و کانادا پانزدهمین اقتصاد بزرگ
دنیا در ســال  ۲۰۲۱شود.به گزارش تسنیم،
بر اســاس آمارهای منتشر شده از سوی این
نهاد بینالمللی ،تولید ناخالص داخلی ایران
براساس شاخص قدرت خرید در سال 2017
بالــغ بر  1644میلیارد دالر بــوده و ایران از
این نظر در رتبه  18جهان قرار گرفته است.
صندوق بین المللی پــول پیش بینی کرده
اســت ایران در ســالهای  2019 ،2018و
 2020نیز همچنان هجدهمین اقتصاد بزرگ
دنیا باقی بماند اما در سال  2021با پشت سر
گذاشتن سه کشور اسپانیا ،عربستان و کانادا
به جایگاه پانزدهم صعود کند.پیشبینی شده
اســت تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس
شــاخص قــدرت خرید در ســال  2021به
 2095میلیارد دالر برسد که بیشتر از تولید
ناخالص داخلی اســپانیا ،عربســتان و کانادا
خواهد شد.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

aftab.yz@gmail.com

یک اقتصاددان گفت :عنصر گوهری که میزان اهتمام
و مســئولیت هر حکومتی درباره حق مالکیت را به
محک میگذارد ،طرز برخورد با پول ملی اســت .در
سه دهه گذشته شــاهد این پدیده بودیم که ارزش
پول ملی همــواره قربانی مطامع دالالن ،رباخواران و
وارد کنندگان بوده و بهای این رویکرد که با سهلانگاری غیرقابل
بخشــش همراه بوده ،عموم مردم و فرودستان و تولیدکنندگان
جامعه بوده و در جامعهای که مردم و تولیدکنندگان از فهرست

بازار ثانویه ارز شعبدهبازی است

اولویت دولــت خارج شــوند آن حکومت متزلزل
خواهد شــد.به گزارش ایلنا ،فرشاد مومنی با اشاره
به بازار ثانویه ارز گفت :باید به ســران سهقوا بهویژه
رئیسجمهــور و رئیس بانک مرکزی هشــدار داد
کسانی که از رهگذر کاهش ارزش پول ملی منافعی
را به دســت آوردهاند ،در حال تعزیهگردانی هســتند و دولت را
برای کاهش ارزش پول ملی تشویق میکنند که شکل نوین این
تضعیف در قالب بازار ثانویه ارز جلوهگر شده و باید نسبت به بنیه

کارشناسی رئیسجمهور و رئیس بانک مرکزی تاسف خورد.استاد
دانشگاه عالمه بازار ثانویه ارز را شعبدهبازی دانست و افزود :البته
در این مورد ویژگیهای بازار در نظر گرفته نشــده و بزرگترین
خطای راهبردی آن وابســته کردن سرنوشت تولید کنندگان و
فرودســتان به مطامع رانتی سوداگران ارز بوده که طبیعی است
چنین رویکردی نمیتواند دســتاوردی داشــته باشد.وی اضافه
کرد :بنابراین به مقامهای نظارتی نسبت به این موضوع هشدار
میدهیم و حاضریم خطاهای راهبردی آن را مشخص کنیم.

موشکافی پرونده ابهام بزرگ مالی اخیر

 ۹میلیارد دالر

ارز دولتی کجا رفت؟
رئیس جمهوری برای شفافســازی در این مورد
آفتاب یزد -گــروه اقتصادی :در تنگنایی که
افکار عمومی منتظر اعالم اســامی سایر دریافت
هرروز به اقتصاد و جامعه ایران فشــار بیشتری
کنندگان ارز رسمی هستند.
را وارد میکنــد ،برخی اتفاقــات و خبرها حتی
از  ۲۱فروردین ماه سال جاری که سیاست جدید
قابل هضم نیز نیســتند و این فشــار را مضاعف
ارزی دولــت به مرحله اجــرا درآمد تا هفته اول
میکنند .ماههاست که معیشت مردم با مشکالت
تیرماه ،بالغ بر  ۲۱میلیارد دالر ثبت ســفارش با
بسیاری روبروست و درســت در همین شرایط
نرخ جدید ارز یعنی حــدود  ۴۲۰۰تومان انجام
در دو فاز جداگانه اســامی دریافتکنندگان ارز
شده و از این میزان حدود  ۱۲میلیارد دالر تامین
4200تومانی دولتی منتشــر شــد .اشکال کار
و پرداخت شده است.
اینجاســت که در این میان همچنان سرنوشت
در حالــی پرداخــت ارز دولتــی بــه تمامــی
۹میلیارد دالر در ابهام قرار دارد و ظاهرا قرار هم
واردات بــدون انجــام
نیســت در این آشفته
اولویتبنــدی موجب
بازار مورد بررسی قرار
ایجاد رانــت در حوزه
گیــرد! در پایان هفته
ارزی شــد که در ادامه
گذشــته نیز عزت اهلل
رئیــس جمهــوری
یوســفیانمال ،عضــو
خواســتار انتشــار
کمیســیون برنامــه و
اسامی تمامی دریافت
بودجه مجلس شورای
کننــدگان ارز دولتی
اســامی با اشــاره به
عزت اهلل یوســفیان مال :سرنوشــت
در ایــن دوره بــرای
ایــن امر مهــم ،لزوم
۹میلیــارد دالر ارزی که با نرخ دولتی
واردات شــد .بــر این
شفافســازی در مورد
داده شــده است مشــخص نیست.
اســاس بانک مرکزی
سرنوشت این 9میلیارد
شفافسازی اولین گام برای جلوگیری
لیســتی را منتشر کرد
دالر را خواســتار شد.
از رانت با ارز  ۴۲۰۰تومانی است
که در آن اسامی حدود
اکنون بایــد دید برای
۱۵۰۰واردکننده وجود
زدودن رنــگ و بــوی
داشــت که در مجموع حدود  ۲.۵میلیارد یورو با
رانــت و رانتخــواری از این ماجــرا چه اقدام
ارز دولتی تامین شده بود .این لیست در حالی از
عاجلی صورت خواهد گرفت.
اسامی مجموعه واردکنندگان خالی بود و غیبت
سرنوشت نامعلوم  ۹میلیارد دالر ارز
واردکنندگان خودرو در آن به چشم میخورد که
۴۲۰۰تومانی
بانک مرکزی اعالم کرد اســامی دریافتی وزارت
صنعت را منتشــر کرده است .اما وزارت صنعت
در این راســتا عضو کمیســیون برنامه و بودجه
معتقد بود لیست را کامل در اختیار بانک مرکزی
مجلس با بیان این که سرنوشت  ۹میلیارد دالر
قرار داده و با انتشار کامل آن موافق است.
ارزی که با نرخ دولتی داده شده است مشخص
در ادامه نیز بانک مرکزی لیستی را منتشر کرد
نیســت ،گفت« :شفاف ســازی اولین گام برای
که فقط اسامی واردکنندگان خودرو در آن قرار
جلوگیری از رانت با ارز  ۴۲۰۰تومانی است».
داشت و در مجموع حدود  ۱۲۲میلیون یورو ارز
عزت اهلل یوســفیان مال ،عضو کمیسیون برنامه
دریافت کرده بودند .اما این لیست هم انتظارات
و بودجه مجلس شــورای اســامی در خصوص
را بــر آورده نکرده و باز هــم مجموع آنچه که
نحوه نظارت بــرای اختصاص ارز  4200تومانی
اعالم شــد به حدود سه میلیارد دالر میرسد و
به شرکتها برای واردات کاالهای اساسی گفت:
با ۱۲میلیارد دالر پرداختی در دوره ا عالم شده
«اولین گامی که باید در این بخش برداشته شود
۹میلیارد دالر دیگر اختالف دارد.
همانند همه موارد مبارزه با مفاســد اقتصادی،
در حالی انتشــار لیســت دریافت کنندگان ارز
شــفافیت اســت .یعنی هیچ دلیلی ندارد کسی
دولتی خواســته رئیس جمهوری بوده و عموم
ارزی را بــرای واردات گندم یا کاالهای ضروری
انتظار دارند تا دســتگاههای زیرمجموعه دولت
مانند دارو گرفته باشد و محرمانه باشد .در حال
در این باره به سرعت اقدام کرده و شفاف سازی
حاضر منشــا اکثر اتفاقاتی که در کشور میافتد،
کنند که به نظر میرسد انتشار همین دو لیست
به خصــوص وامهایی که گرفته شــده و معوق
پایان ماجرا بوده و فعال خبری از اعالم اســامی
شدند و پرداخت نشــدند به خاطر پنهان کاری
ســایر واردکنندگان و کســانی که از ارز ارزان
بود».
دولتی در مقابــل نرخ بازار اســتفاده کردهاند،
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلس
خبری نیست.
به اختصاص  11میلیارد دالر ارز دولتی اشــاره
در حــال حاضر دالر در ســامانه یکپارچه ارزی
کرد و اظهار داشــت« :از این مقــدار تنها دو و
(نیما) که صادرکنندگان و واردکنندگان در آنجا
نیم میلیارد دالر افشــا شده و متاسفانه مشخص
ارز را عرضــه و تامین میکننــد ،حدود ۴۳۰۰
نیســت نزدیک به  9میلیارد دالر چه شده است.
تومان قیمت میخورد و با نرخ دالر که در بازار
اگر تاکنون موفق نشــدیم تــا ارز را تک نرخی
آزاد که به بیش از  ۸۰۰۰تومان میرسد نزدیک
کنیم ،بــه خاطر کاالهای ضروری بوده اســت.
بــه  ۴۰۰۰تومــان اختــاف دارد .این اختالف
تک نرخی کردن ارز یعنی رها کردن ارز در بازار
انتقادات بسیاری را از سوی کارشناسان و حتی
تــا با گردش مالی و اقتصادی در کشــور قیمت
برخی از مسئوالن به همراه داشته است چرا که
خــودش را بیابــد .در حال حاضــر ارز به  8الی
موجب پرداخت یارانهای ســنگین به گروههایی
 9هزار تومان رســیده در ایــن صورت با این ارز
میشــود کــه واردات آنها مشــمول کاالهای
نمیتوان برنج و گندم از خارج از کشور خریداری
ضــروری نبوده و از آن به عنوان هدررفت منابع
کرد و امکان زندگی برای مردم نیســت و دولت
یاد میکنند.
ناگزیر اســت برای دارو یا کاالی اساسی ،ارز را با
قیمت پایین تری ارائه دهد».
بانک مرکزی:
یوسفیان مال با بیان اینکه میزان مصرف کاالهای
سرنوشت  ۹میلیارد دالر کامال مشخص است
ضروری در کشور کامال مشــخص است ،گفت:
اما در این ارتباط ظاهــرا بانک مرکزی دیدگاه
«مصرف گندم در کشــور بیــن  11تا  11و نیم
دیگــری دارد .ایــن بانک روز گذشــته در پی
میلیون تن در ســال اســت و  2.5تا  2میلیون
اظهارات یوســفیان مال اعالم کرد که سرنوشت
و  700هزار تن مصرف برنج ســاالنه اســت .ما
 ۹میلیارد دالر کامال مشخص است.
2میلیون تن تولید برنــج داریم و  700هزار تن
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک مرکزی،
کســری داریم اگر ارز را دقیقا بــه همین اندازه
یکــی از خبرگزاریهــای داخلــی در خبری با
اختصاص دهند ،دیگر بــرای قاچاقچی منفعتی
عنوان «سرنوشــت نامعلــوم  ۹میلیارد دالر ارز
وجود نخواهد داشــت .میزان مصــرف دارو نیز
۴۲۰۰تومانــی» به نقل از آقای یوســفیان مال
مشخص است و بیماران خاص مشخص هستند
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس مطرح
و اگــر به تعداد مورد نیــاز دارو ،ارز را اختصاص
کرده اســت که «سرنوشت  ۹میلیارد دالر ارزی
دهند و این مقدار و شــرکت وارد کننده را افشا
که با نرخ دولتی داده شده ،مشخص نیست».
کنند ،تکلیف مردم مشخص میشود».
بر این اساس و در پاسخ به اظهارات منتشر شده
اولویتبندی در انتشار اسامی!
از سوی آقای یوسفیان مال توضیحات زیر برای
تنویر افکار عمومی اعالم میشود:
این همه در حالی اســت که چند روز از انتشــار
اصوال فرآیند واردات رســمی کاال به کشــور به
لیســت دوم واردکنندگان ،دریافــت کننده ارز
اجمال از مراحل زیر تشکیل یافته است:
دولتی گذشــته اســت ،اما همچنان  ۹میلیارد
 -۱اخــذ پروفرما (پیش فاکتور) از فروشــنده
دالر دیگر در ابهام قرار دارد .با توجه به دســتور

خارجی  /انعقاد قرارداد با فروشنده خارجی
 -۲انجــام ثبت ســفارش نــزد وزارت صنعت،
معدن ،تجارت (کســب اجازه رسمی ورود کاال
به کشور)
 ۳-۱تخصیص ارز توســط بانک مرکزی پس از
درخواست بانک عامل واردکننده (تایید گواهی
ثبت آماری)
 ۳-۲تامین ارز توســط بانک مرکزی به واسطه
بانک عامل یا از طریق ســامانه نیمــا و انتقال
ارز بهحســاب فروشــنده خارجی (با استفاده از
ابزارهایی همچون حواله ،برات یا اعتبار اسنادی)
 -۴ارســال کاال توســط فروشــنده خارجــی
بهگمرک مقصد (ورود کاال به کشور)
 -۵امــور گمرکــی و ترخیــص کاال توســط
وارد کننده
آمــار ثبت ســفارش لزوما به معنــی تخصیص ارز
نیست

گمرک ارســال شده اســت که قطعا در صورت
مشاهده هرگونه تخلف با برخورد مراجع نظارتی
و قضایی همراه خواهد بود.
با توجه به توضیحات اشــاره شــده که مطالعه
آن هم برای عموم مردم و هم برای ســایر افراد
صاحبنظر مفید به نظر میرســد ذکر این نکته
ضروری اســت که نمایندگان محترم مجلس و
ســایر اشــخاصی که در خصوص اینگونه موارد
به اظهار نظر رســانه ای میپردازند حتما باید از
جزئیات مسئله مطلع باشند و با اطالعات کامل
و دقیق با رســانهها مصاحبــه کنند .چرا که در
شرایط فعلی چنین گمانه زنیهایی موجب بروز
تنش در سطح جامعه و التهاب آفرینی میشود.
بیگلری :در این پول شک و شبهه وجود دارد

با توجه به اهمیت این موضوع و بررسی دقیقتر
ابعاد آن با یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه
و بودجه مجلس شورای اسالمی گفتوگو کردیم.
محسن بیگلری ،دبیر کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس در این راســتا به آفتاب یزد گفت« :من
نمیتوانم بگویم که این  9میلیارد دالر اساسا گم
شــده است یا خیر .اما اینکه در این پول شک و
شبهه وجود دارد ،واقعیت محض است».
بیگلری افزود« :این پول به یکسری نورچشمی
پرداخت شــده و هیچ نقش مثبتی در وضعیت
اقتصادی مردم ایران نداشــته اســت .بنابراین
اینمسئله باید به طور ویژه بررسی شود .اگر واقعا
این افراد واردات داشتهاند ،واردات انجام دادهاند
و کاالهایی را با ارز  4200تومانی به بازار تزریق
کردهاند ،جای تشــکر هم وجود دارد .اما اگر این
ارز در جایی خرج شده ،جنسی وارد کشور شده
و بــا ارز  9هزار یا  10هزار تومانی به بازار تزریق
شده ،باید بررسی شود تا پول بیتالمال بازگردد
و با خاطیان نیز برخورد جدی صورت گیرد».

همچنیــن بانک مرکــزی اعالم کــرد ،با توجه
بهتوضیحات اجمالی فــوق در خصوص فرآیند
واردات کاال توجه به موارد زیر ضروری است:
• از تاریــخ  ۲۲فروردیــن  ۹۷مطابــق مصوبه
هیئت وزیران انجام ثبت ســفارش برای واردات
کاال بهکشور اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد
الزامی شده است.
• ثبت سفارشهای صادره دارای سه ماه اعتبار
بوده و لزومــا همه ثبت ســفارشها به مرحله
تقاضا برای تخصیص ارز نمیرسند.
• تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب
قوانین و مقــررات مربوطه صــورت پذیرفته و
بهمعنی تامین و فروش ارز به وارد کننده نیست
و صرفا به معنی مجوز خرید ارز از بانک مرکزی
یا ســامانه نیما در صورت تامیــن ریال الزم با
اعتبار یک ماهه است.
• در صــورت تامین ارز ،مطابــق مقررات ارزی
سازمان بازرسی تعیین کننده است
واردکننده حداکثر شش ماه فرصت دارد نسبت
به ارائه اســناد حمل به بانــک عامل و دریافت
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس تصریح کرد:
اعالمیــه تامین ارز (مجــوز ترخیص از گمرک)
«جهت بررســی این موضوع ،مجلس به صورت
اقدام کند.
مستقیم نمیتواند کاری انجام بدهد و دولت باید
• از زمان دریافت اعالمیه تامین ارز (ارایه اسناد
در این راستا اقدام کند .سازمان بازرسی باید به
حمل) وارد کننده حداکثر ســه ماه فرصت دارد
پرونده ورود کند تا مشــخص شــود که اجناس
نســبت به ارایه پروانه
وارداتی کجــا و با چه
گمرکــی ورود کاال
قیمتــی توزیع شــده
مطابق ثبت ســفارش
است .سازمان بازرسی
صادره و اســناد حمل
بســیار قدرتمندتــر از
ارائه شــده بــه بانک
آن اســت کــه نتواند
عامل اقــدام کند(.در
این موضوع را آشــکار
مصوبه جدیــد دولت
کند تا با همه خاطیان
این مهلتها به ترتیب
اعــم از خاطیان دولتی
محسن بیگلری :این پول به یکسری
به سه و دو ماه تقلیل
و غیردولتــی برخورد
نورچشمی پرداخت شده و هیچ نقش
یافته است).
جدی شود .چون امروز
مثبتی در وضعیت اقتصادی مردم ایران
نتیجه اینکه آمار ثبت
وضعیت معیشتی مردم
نداشته است .بنابراین این مسئله باید
ســفارش اعالم شده
با مشکل جدی مواجه
به طور ویژه بررسی شود .اگر واقعا این
تا ایــن تاریخ لزوما به
است .مقام رهبری نیز
معنــی ارز تخصیص
فرمودهاند که بیشتر از
افراد واردات داشتهاند ،واردات انجام
یافته ،ارز تامین شده
فقر ،نسبت به تبعیض
دادهاند و کاالهایی را با ارز 4200تومانی
و عــدم ورود کاال
نگرانند .این موضوع نیز
به بازار تزریق کردهاند ،جای تشکر هم
به کشــور نیســت و
مصداق تبعیض است».
وجود دارد .اما اگــر این ارز در جایی
همچنین ارز تخصیص
بیگلــری دربــاره لزوم
خرج شده ،جنسی وارد کشور شده و
یافته لزوما به معنی ارز
پیگیــری ماجــرای
با ارز  9هزار یا  10هزار تومانی به بازار
تامین شده نمیباشد و
ابهــام در سرنوشــت
تزریق شده ،باید بررسی شود تا پول
نیز ارز تامین شــده تا
این 9میلیــارد دالر و
بیتالمال بازگردد و بــا خاطیان نیز
این تاریــخ نمیتواند
چگونگــی آن گفــت:
عــدم
بهمفهــوم
«ایــن موضــوع بایــد
برخورد جدی صورت گیرد
ورود کاال بــه کشــور
شفافسازی شود ،چرا
تلقی شود.
که رقم آن پایین نیســت و اگــر این مبلغ وارد
در خصــوص  ۹میلیارد دالر اشــاره شــده در
دو اســتان کشور شــود میتواند آنها را از فقر و
مصاحبه آقای یوســفیان مال تنهــا در صورتی
بدبختی نجات دهد .همچنین این پول میتواند
میتوان اظهار نظر قطعی کرد که سه ماه مهلت
هزاران هزار شغل ایجاد کند».
ارائه پروانه ورود کاال پس از حداکثر شــش ماه
همه اینها در حالی اســت که این رانت هنگفت
مهلت ارائه اســناد حمل ،منقضی شده و کاالیی
اگر اتفاق افتاده باشــد ،پس از تکنرخی شدن
به کشور وارد نشده باشد.
ارز و درســت در بازه زمانی انجام شده که مردم
مطابــق مقــررات ارزی با انقضــای مهلتهای
متحمــل بیشــترین فشــارهای اقتصادی طی
یاد شــده بانکهای عامل مکلفنــد به پیگیری
ســالهای اخیر بوده اند .ناگفته پیداست که در
عــودت ارز تامینی و در صورت عدم ایفای تعهد
وضعیت اقتصادی کنونی ،استشــمام بوی رانت
ارزی توســط وارد کننده معرفی این دســته از
آخرین چیزی است که جامعه باید با آن مواجه
واردکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام
شود؛ چرا که در غیر این صورت عواقب احتمالی
کنند.
ناشــی از سلب اعتماد مردم بیش از پیش اتفاق
همچنین همان طور که قبال اعالم شده فهرست
خواهــد افتاد و ارتباط آنها با مســئوالن به طور
کامل افرادی که طی چهار ماه گذشته ارز بهنرخ
کلی قطع میشــود .پس از آن نیز که مشخص
رســمی دریافت کرده اند به نهادهای نظارتی و
است چه خواهد شد!

