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رقابت مخرب درصنعت قطعه سازي 
عضو انجمن همگ�ن قطعه س�ازان خودرو ب�ا بيان اينك�ه برخي 
قطعه سازان در رقابتي مخرب براي تأمين قطعات خودروسازان به 
يكديگر لطمه مي زنند، گفت: قطعه سازان نامه هاي فوق محرمانه 
رقباي خود را در شبكه هاي تلويزيوني خارجي مطرح مي كنند كه 
لطمه بزرگي به صنعت قطعه سازي و خودروسازي كشور وارد مي كند. 
حميدرضا صمدي در نشست هم انديشي رونق صنعت قطعه سازي در 
واكنش به بحث هاي مطرح شده مبني بر واگذاري سهام خودروسازان 
اظهار داشت: وزير صنعت از واگذاري س��هام شركت هاي خودرويي 
تا س��ال 99 خبر داده، در حالي كه واگذاري ها م��دت زمان زيادي به 
طول انجامي��ده و مطمئناً حاال هم ب��ه نتيجه نخواهد رس��يد. وي با 
اشاره به مصوبه فروردين سال 90 ش��وراي رقابت در مورد واگذاري 
شركت هاي خودروساز اظهار داش��ت: اين مصوبه اجرايي نشد و حاال 
هم دولت نمي تواند طي دو سال سهم خود را در شركت هاي خودرويي 

واگذار كند. 
صمدي با اش��اره به تالش برخي افراد ب��راي زمينگيركردن صنعت 
خودروی كش��ور گفت:  برخي قطعه س��ازان در رقابت��ي مخرب براي 
تأمين قطعات خودروس��ازان به يكديگر لطمه مي زنند، به طوري كه 
نامه هاي فوق محرمانه رقباي خود را در شبكه هاي تلويزيوني خارجي 
مطرح مي كنند كه لطمه بزرگي به صنعت قطعه سازي و خودروسازي 

كشور وارد مي كند. 
وي با تأكيد بر اينكه مشكالت صنعت قطعه سازي و خودروسازي بايد 
در محدوده همين صنايع حل ش��ود، گفت:  صنعت خودروی كشور با 
سابقه بيش از 60س��ال هنوز مونتاژكار اس��ت و با وجود ظرفيت هاي 

موجود نتوانسته ايم به جايگاه مناسبي دست يابيم. 
عضو انجمن همگن قطعه س��ازان خودرو در ادامه با اش��اره به انباشت 
100هزار دستگاه خودروي ناقص در هر يك از كارخانه هاي خودروساز 
ايران خودرو و سايپا گفت:  سرمايه زيادي در اين بخش راكد مانده و اين 
در حالي است كه خودروس��ازان براي دريافت وام به بانك ها التماس 

مي كنند تا بتوانند به توليد خود ادامه دهند. 
وي ادامه داد:  اين وضعيت در ش��رايطي حاكم است كه طبق ترازنامه 
بانك ها، سهم صنعت در برخورداري از وام بانك ها براساس تراز تجاري 

آنها بايد به 40درصد برسد. 
وي تصريح كرد: اگر متوس��ط قيمت هر خ��ودروی ناقص موجود در 
كارخانه هاي خودروساز را 50 ميليون تومان در نظر بگيريم، مشاهده 
مي كنيم كه حدود 10 هزار ميليارد تومان از س��رمايه ش��ركت هاي 
خودروساز راكد مانده و اين در شرايطي است كه در صنعت قطعه سازي 

رقابتي منفي شكل گرفته است. 

افزايش ۱۶ هزار كانتينري رسوب كاال در بنادر
بانك ها براي ترخيص همراهي نكردند

آمارهاي رسمي نشان مي دهد، در ماه  هاي اخير ۱۶هزار كانتينر كاال 
به رسوب كاال در بنادر و گمركات افزوده شده كه بخشي از مشكالت 
به همراهي نكردن بانك ها ب�راي ارائه كدرهگي�ري بازمي گردد. 
به گزارش فارس، يك��ي از مهم ترين دغدغه ه��ا و چالش هاي پس از 
نوسانات ارزي س��ال 97 رس��وب كاال در بنادر و مبادي ورودي كشور 
است. طي ماه هاي گذشته مهدي ميراشرفي، رئيس كل گمرك ايران 
از موجودي يا همان رس��وب 85 هزار كانيتنر كاال در اين مناطق خبر 
داده بود كه بدين منظور پيشنهاد هشت بندي به رئيس جمهور ارسال 
شد و روحاني نيز روي برخي از اين پيشنهادات مستقيماً دستور اجرايي 
گذاشت تا از اين طريق رسوب كاال در شرايط جنگ اقتصادي و تحريمي 
كاهش يابد چراكه برخي معتقدند بخشي از اين كاالها مربوط به توليد و 
بنگاه هاي اقتصادي است و مي تواند بخشي از نيازهاي را برطرف كند. 

براس��اس آخرين گزارش س��ازمان بنادر و دريانوردي نه تنها رسوب 
كاالهاي كانتين��ري و غيركانتينري كاهش نيافته بلكه آمار نش��ان از 
افزايش رس��وب كاال دارد. طبق آخرين گزارش مرب��وط به هفته آخر 
خرداد س��ال جاري در مجموع 101 هزار و 211 كانتينر )TEU( در 
مبادي ورودي از جمله شهيد رجايي بندرعباس،  امام خميني، بوشهر، 

خرمشهر، چابهار و ساير بنادر دپو شده است. 
ميزان رس��وب كاالهاي غيركانتينري در مناطق مختلف به 4 ميليون 
و 640 هزار و 377 تن رسيده كه عمده آنها به ترتيب در شهيد رجايي 
بندرعباس، امام خميني، انزلي، خرمشهر و اميرآباد است. همچنين بالغ 
بر 4ميليون و 315هزار و 111تن كاالي اساس��ي در بنادر و گمركات 

رسوب كرده كه عمده آن در بندر امام خميني است. 
   داليل رسوب كاال در گمركات بعد از اظهار كاال

مهرداد جمال ارونقي، معاون فني گمرك با اشاره به داليل رسوب كاال 
در گمركات بعد از اظهار كاال به فارس مي گويد: 50 درصد دليل رسوب 
به عدم ارائه كد رهگيري بانك بازمي گردد كه باالترين سهم را دارد و 
طوالني شدن صدور مجوزهاي قانوني از جمله استاندارد در جايگاه دوم 

با سهم 30درصدي به خود اختصاص مي  دهد. 
وي افزود: عدم تمكن مال��ي صاحب كاال به منظ��ور پرداخت حقوق 
ورودي سهم 10 درصدي داشته و در جايگاه سوم قرار مي گيرد و پس از 
آن رسيدگي به ارزش كاال و بررسي اظهارنامه توسط كارشناسان فضاي 
مجازي هركدام با 5درصد در جايگاه هاي بعدي قرار مي گيرند. آخرين 
مورد نيز به عدم وج��ود كاميون در برخي بنادر ب��راي حمل كاالهاي 

ترخيص شده است. 
ارونقي البته معتقد اس��ت: قس��متي از اين ميزان رسوب كاال طبيعي 
اس��ت. برخي از اين كاالها به نحوي در بنادر تخليه شده اند؛ اما هنوز 
نتوانسته اند اظهار كنند. برخي از محموله ها در لنگرگاه مانده اند و هنوز 

نتوانسته اند از كشتي تخليه شوند. 
اين مقام مسئول با تأكيد بر اينكه رس��وب كاال در بنادر و گمركات با 
يكديگر متفاوت است، خاطرنشان مي كند تا زماني كه كااليي به گمرك 
اظهار نشود كاالي رسوب شده در بنادر تلقي مي شود. ارزيابي ها نشان 
مي دهد 45 درصد دليل رس��وب كاالهايي كه قبل از اظهار به گمرك 
در بنادر رسوب كرده اند مربوط به نداشتن مجوز ثبت سفارش وزارت 

صنعت،  معدن و تجارت است. 
براس��اس آنچ�ه در اين گ��زارش آم���ده، از كااله�اي�ي ك��ه به دليل 
نداش��تن مج�وز ثبت س��فارش وزارت صنعت، مع�دن و تج�ارت در 
درص�د گ�روه 4 كااليي و 70درص�د ني�ز س��اي�ر  بن�ادر م�انده اند 30 

گ�روه ه�اي كااليي ه�ستن�د. 
ارونقي در اين باره مي گويد: پيش��نهادي از س��وي گمرك داده شد و 
رئيس جمهور دس��تور داد اگر كااليي در مهلت ثبت سفارش به كشور 
رسيده باشد )12 مايلي آب هاي ساحلي( ثبت سفارش قبول شود، اما 

اين مورد تاكنون به صورت كامل به مرحله اجرا درنيامده است. 
معاون گمرك به برخي كاالهاي رس��وب ش��ده به بهانه گروه4 اشاره 
مي كند و معتقد اس��ت: كاالهايي كه در گروه 2 قرار دارند و چند ماه 
است در بنادر به دليل نداشتن مجوز از ثبت سفارش از وزارت صمت 
در بنادر مانده اند. به عنوان مثال، يك محموله »شيرآالت و مكانيسم 
آنها« كه در اولويت 2 كااليي قرار گرفته اند، شش ماه در بنادر رسوب 
كرده است. يك محموله »چراغ ال اي دي« كه در گروه2 كااليي قرار 
گرفته، هفت ماه از مان��دگاري اش در بنادر مي گ��ذرد. يك محموله 
»دستگاه س��رزيپ زن« كه در گروه 2 كااليي قرار دارد نيز هشت ماه 

است كه در بنادر مانده و به گمرك اظهار نشده است. 
به گفته وي، كاالهاي رسوب شده به دليل نداشتن مجوز ثبت سفارش 
در بنادر، تنها شامل گروه 4 كااليي نيست بلكه كاالهاي گروه2 كه اغلب 

كاالهاي واسطه اي هستند نيز در بنادر ماندگار شده اند.

قيم�ت ه�ر برگ�ه تس�هيالت مس�كن در 
معام�الت ديروز فراب�ورس ب�ه كمترين نرخ 
چند سال اخير رس�يد و قيمت ۳۹ تا 4۱ هزار 
تومان را در چند نم�اد معامالتی تجربه كرد.

اگرچه آمار غيررس��می حكايت از حاكم شدن 
ركود س��نگين بر بازار مس��كن طی دو ماه اخير 
دارد، ام��ا در حالی كه س��ه روز از آغ��از تيرماه 
گذش��ته، هيچ ي��ك از دس��تگاه های رس��می 
منتش��ركننده آمار بازار مس��كن ش��امل بانك 
مركزی و دفت��ر برنامه ريزی و اقتصاد مس��كن 
وزارت راه و شهرسازی به انتشار آمار بازار مسكن 
پايتخ��ت طی ماه گذش��ته )خ��رداد 98( اقدام 
نكرده اند. رئيس اتحاديه مشاوران امالك تهران 
نيز روز گذشته از كاهش 33 درصدی معامالت 
مسكن در تهران در خردادماه امسال نسبت به ماه 

مشابه سال گذشته خبر داده بود.
نتايج اي��ن فضای مبهم ناش��ی از عدم انتش��ار 
اطالع��ات بازار مس��كن از يك س��و و همچنين 
افزايش 12/5 درصدی ميانگين قيمت مسكن 
در تهران در ارديبهش��ت ماه امس��ال نسبت به 
ماه قبل از آن )فروردين 98( كه باالترين ميزان 
افزايش قيمت ماهانه مس��كن طی پنج س��ال 
گذشته محسوب می شود، بی تمايلی خريداران و 
فروشندگان نسبت به حضور در اين بازار و ناتوانی 
بخش مهمی از خريداران مسكن نسبت به تهيه 
هزينه خريد واحد مسكونی در پايتخت و ديگر 
كالنشهرها را نش��ان می دهد. ركود بازار مسكن 
به بازار اوراق تس��هيالت مسكن نيز نفوذ كرده و 
سبب شده قيمت اين اوراق طی روزهای اخير به 

پايين ترين حد خود در چند سال اخير برسد.
در معامالت روز گذشته اوراق گواهی حق تقدم 
تس��هيالت مس��كن در فرابورس كه سبب شده 
تابلوی اين ب��ازار كاماًل قرمزپوش باش��د و يكی 

از نمادهای معامالتی تسه ش��امل تسه 9804 
)اوراق تسهيالت مسكن صادره در تيرماه 96( به 
قيمت 38 هزار و 466 تومان در كمترين قيمت 
و 40 هزار و 487 تومان در گران ترين قيمت )با 
ميانگين 39 هزار تومان( به فروش برسد و اولين 
نماد معامالتی در اوراق تسهيالت مسكن باشد و 

ورود به كانال 30 هزار تومانی را تجربه كند.
همچنين در پن��ج نماد معامالتی تس��ه 9611 
)اوراق تسهيالت مس��كن صادره در بهمن 96(، 
تس��ه 9605 )اوراق تسهيالت مس��كن صادره 
در مرداد 96(، تس��ه 9612 )اوراق تس��هيالت 
مسكن صادره در اسفند 96(، تسه 9609 )اوراق 
تسهيالت مسكن صادره در آذر 96( و تسه 9701 
)اوراق تسهيالت مسكن صادره در فروردين 97( 
در كمترين قيمت در بازه 41 ه��زار تومان و در 
گران ترين قيمت در بازه 42 ت��ا 44 هزار تومان 

به فروش رسيدند.
در هفت نماد معامالتی اوراق تسهيالت مسكن 
نيز فروش اين برگه ها در كمترين قيمت در بازه 
قيمتی 42 هزار توم��ان و گران ترين نرخ نيز در 

بازه قيمتی 43 تا 45 هزار تومان فروخته شد.
    حجم معامالت اوراق تسهيالت مسكن

از نظر حج��م معامالت ني��ز بيش��ترين تعداد 
خريد و فروش اوراق تسهيالت مسكن به اوراق 
تس��هيالت مس��كن صادره در خرداد 98 )تسه 
9803( اختصاص دارد كه بي��ش از 3 هزار نفر 
در ص��ف خريد بودن��د و 33 ه��زار و 300 برگه 

خريداری كردند.
نماد معامالتی تس��ه 9802 )اوراق تس��هيالت 
مسكن صادره در ارديبهش��ت امسال( با 5 هزار 
و 90 برگه و ايجاد صف خريد از سوی 844 نفر 
دومين نماد معامالتی در معامالت ديروز اوراق 

تسهيالت مسكن بود.
كمترين ميزان فروش اين برگه ه��ا نيز به نماد 
معامالتی تسه 9709 )اوراق تسهيالت مسكن 
صادره در آذر 97( با خريد دو برگه از سوی يك 

نفر تعلق داشت.
با اين حال در پنج نماد معامالتی تعداد برگه های 
خريداری ش��ده در بازه هزار تا 2 هزار برگه قرار 
داشت و در 11 نماد معامالتی كمتر از هزار برگه 
به فروش رسيد. در سه نماد معامالتی نيز كمتر از 
10 برگه خريد و فروش شد. در حالی كه فرابورس 
ماهانه آمار معامالت انواع س��هام، برگه ها، اوراق 
بدهی، اس��ناد خزانه، س��هام گروه های مختلف 
بورس شامل صنعتی ها، ش��يميايی، فلزی ها و 
صندوق های سرمايه گذاری و ابزار نوين معامالتی 
را منتشر می كند، در خردادماه آماری از ميزان 
خريد و فروش اوراق تسهيالت مسكن ارائه نكرده 
و تنها به ذك��ر اين جمله كه »اوراق تس��هيالت 
مس��كن افت حجم و ارزش معام��الت را تجربه 

كرد«، بسنده كرده است.
   افت شديد حجم و ارزش معامالت نسبت 

به خرداد پارسال
جمع آوری آمار منتش��ره در خصوص معامالت 
اوراق تس��هيالت مس��كن در خردادماه امسال 
نش��ان می دهد تنها در 18 روز كاری، معامالت 
در اين بازار انجام شد و تعداد 43 ميليارد و 652 
ميليون برگه اوراق تس��هيالت مسكن به ارزش 
14 هزار و 711 ميلي��ارد و 800 ميليون تومان 
)با احتس��اب مجموع قيمت هر برگ��ه به اضافه 
ارزش 500 هزار تومانی ه��ر برگه برای دريافت 
تسهيالت مسكن( خريد و فروش شده كه نسبت 
به ماه مشابه سال گذش��ته )خرداد 97( كاهش 
21 درصدی از نظر حج��م و 42 درصدی از نظر 

ارزش معامالت را نشان می دهد.

سقوط آزاد قيمت اوراق تسهيالت مسكن

نرخ »تسه« در کانال ۳۰ هزار تومان

  گزارش   2

برنج در صدر كاالهاي اساسي وارداتي
بررسي آمارهاي تجارت خارجي نشان مي دهد تا اواخر خردادماه 
در حالي كه برنج در صدر كاالهاي اساسي وارداتي قرار گرفته، شكر 
خام، كره و كنجاله س�ويا بيش�ترين افزايش واردات را داشته اند. 
به گزارش مش��رق، بررس��ي آمار تج��ارت خارجي كش��ور از ابتداي 
س��ال جاري تا 25 خردادماه نش��ان مي دهد كه برنج خارجي، ذرت، 
انواع دانه هاي روغني )س��ويا(، دارو و تجهي��زات و ملزومات ضروري 
پزشكي و كنجاله س��ويا، روغن هاي خوراكي نيمه جامد و مايع و خام، 
كره با بسته بندي بيش از 500گرم، جو و شكر خام، گوشت قرمز سرد، 
چاي خشك، گوش��ت قرمز گرم و حبوبات به ترتيب بيشترين ميزان 

واردات را طي اين مدت داشته اند. 
بنابر اين گزارش برنج با ارزش 663 ميليون دالر در صدر كاالي اساسي 
قرار دارد، به طوري كه نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته 11 /85 

درصد افزايش را نشان مي دهد. 
ذرت از جمله كاالهاي اساسي است كه در رتبه دوم جاي دارد و طي اين 
مدت به ميزان 523ميليون دالر به كشورمان وارد شده و از نظر ارزشي 

28/90 درصد افزايش داشته است. 
اين گزارش مي افزايد: ارزش دالري انواع دانه هاي روغني )س��ويا( به 
كشورمان طي اين مدت 346 ميليون دالر بوده كه از نظر وزني 0/49 

درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش داشته است. 
اين گزارش حاكي از آن است كه كنجاله سويا با حجم 753 هزار و 46 
تن به ارزش 331 ميليون دالر طي اين مدت وارد كشور شده كه از نظر 

ارزشي با افزايش 236/78 درصدي همراه بوده است. 
........................................................................................................................

كليات طرح افزايش ظرفيت پااليشگاه هاي 
گازي و نفتي تصويب شد

نمايندگان مجلس ش�وراي اس�المي با اكثري�ت آرا، كليات طرح 
افزايش ظرفيت پااليش�گاه هاي گازي و نفت�ي را تصويب كردند. 
به گزارش تسنيم، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني 
ديروز پارلمان و در جريان بررس��ي طرح افزايش ظرفيت پااليش��گاه 
ميعان��ات گازي و نفت خام با اس��تفاده از س��رمايه گذاري مردمي، از 
مجموع 202 نماينده حاضر، با 136 رأي موافق، 32 رأي مخالف و  سه 

رأي ممتنع، كليات آن را تصويب كردند. 
بر اس��اس اين گزارش، سكينه الماسي س��خنگوي كميسيون انرژي 
مجلس در توضيح اين طرح گفت: احداث پااليشگاه پاسخ هوشمندانه 
ايران ب��ه تحريم ه��اي نفتي، رون��ق تولي��د، اش��تغالزايي و موضوع 

ارزش افزوده نفت است. 
وي افزود: از 650 پااليش��گاه موجود در دنيا، تنها 40 پااليش��گاه بر 
مبناي نفت ايران طراحي ش��ده كه زمان تحريم نفتي، خريد نفت از 
ايران را كاهش مي دهند، بنابراين راه��كار اصولي ضدتحريمي براي 
مقاوم سازي احداث پتروپااليشگاه به اندازه نفت خام و ميعانات گازي 
و تبديل آن به فرآورده ها و صادرات بيش از 50 نوع محصول است كه 

به علت تنوع براي مشتريان قابل تحريم نيست. 
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس گفت: يك پتروپااليشگاه طي چهار 
سال ساخته مي شود و اميدواريم اين طرح كمك كند كه پتروپااليشگاه ها 
با استفاده از سرمايه هاي مردمي به مدت يك سال با استفاده از تسهيالت 
و تنفِس خوراك ساخته شوند؛ هزينه اين خوراك نيز به صورت اقساط 

12 ساله با نرخ 4 درصد و برگشت سرمايه است. 
........................................................................................................................

خريداران سكه به ديوان عدالت اداري 
شكايت كردند

رئيس ديوان عدالت اداري از طرح دعوي درباره دريافت ماليات از 
سكه در اين ديوان خبر داد. 

حجت االسالم و المسلمين محمدكاظم بهرامي در گفت  وگو با فارس 
 در پاسخ به اين سؤال كه اخيراً سازمان امور مالياتي طي دستورالعملي 
به دنبال اخذ ماليات از سكه اس��ت و درباره قانوني بودن اين موضوع 
اختالف نظر بين كارشناس��ان وجود دارد،  آيا اي��ن موضوع در ديوان 
عدالت اداري طرح دعوي ش��ده اس��ت؟ اظهار داش��ت: روز گذشته 
ش��كايتي به ديوان واصل ش��ده و اكنون نمي توان در مورد آن نظري 
داد. وي تصريح كرد: اين شكايت بررسي و از منظر قانون انطباق داده 

خواهد شد كه قانوني است يا خير. 
رئيس ديوان عدالت اداري در پاسخ به اين موضوع كه مورد مشابهي در 
سال هاي گذشته درباره اخذ ماليات از خودروهاي وارداتي وجود داشت 
كه ديوان آن را ابطال و عنوان كرد:  بله، در اين ش��كايت نيز استناد به 
رأي سال 93 مربوط به خودروهاي وارداتي شده است اما در بحث هاي 
قضايي نمي توان قبل از بررس��ي كامل نظر داد و باي��د منتظر ماند تا 
واقعيت مباحث حقوقي مشخص ش��ود. وي در مورد فرايند رسيدگي 
به اين شكايت گفت:  ابتدا مباحث اداري و دفتري در دبيرخانه ديوان 
انجام مي ش��ود و نامه اي به طرف مقابل نوشته خواهد شد كه داليل و 
مستندات شما چيست. بعد از دريافت نامه يك ماه فرصت پاسخ دارد. 
پس از تكميل پرونده، در هيئت تخصصي مطرح و نظر داده مي شود و 

تمامي نظرات به هيئت عمومي براي صدور رأي مي آيد. 

شاخص بورس ۳۵۷۳ واحد رشد كرد
ب�ازار  ام�روز  معام�الت  جري�ان  در  ب�ورس  ش�اخص 
س�رمايه ب�ا ۳ه�زار و 57۳ واح�د رش�د روب�ه رو ش�د. 
به گزارش تسنيم، در جريان دادوس��تدهاي ديروز بازار سرمايه تعداد 
2ميليارد و 921ميليون سهم و حق تقدم به ارزش 921ميليارد تومان 
در 659هزار نوبت مورد دادوس��تد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 

3هزار و 573 واحدي در ارتفاع 237هزار و 459واحد قرار گرفت. 
بيش��ترين اثر مثبت بر رشد دماس��نج بازار س��هام در روزجاري به 
نام نماده��اي معدني و صنعتي گل گهر، پتروش��يمي پارس و گروه 
مديريتي س��رمايه گذاري اميد ش��د و در مقابل نمادهاي معامالتي 
پتروشيمي جم، بانك خاورميانه و پاكسان با افت خود مانع افزايش 

بيشتر شاخص بورس شدند. 
شاخص هاي اصلي بازار سرمايه هم روز مثبتي را پشت سر گذاشتند؛ 
به طوري كه ش��اخص قيم��ت )وزن��ي - ارزش��ي( 1010واحد، كل 
)هم وزن(هزار و 108 واحد، قيمت )هم وزن( 757واحد، آزاد شناور 4 
واحد و شاخص هاي   بازار اول 2هزار و 859 واحد و بازار دوم  هزار و 18 

واحد رشد را به ثبت رساندند.  6 هزار و 81 
بر اس��اس اين گ��زارش، در بازارهاي فراب��ورس ايران هم ب��ا معامله 
ميلي��ون ورقه به ارزش ه��زار و 75 ميليارد تومان  يك ميليارد و 512 
در 179هزار نوبت، آيفكس 79واحد رشد كرد و در ارتفاع 3هزار و 46 

واحد قرار گرفت.

س�رانجام پ�س از ماه ه�ا تهديد و هش�دار 
ب�ه صادركنن�دگان متخلف، بان�ك مركزی 
اس�امی ۱5۰ صادركننده ای كه 4/7 ميليارد 
دالر ارز را ب�ه كش�ور بازنگردانده ان�د ب�ه 
ق�وه قضائي�ه ارس�ال ك�رد و سرپرس�ت 
س�ازمان توس�عه تجارت نيز اطمين�ان داد 
خوب ها نگ�ران برخ�ورد قضايی نباش�ند. 
رقم 30 ميليارد دالر ارز صادراتی كه در ماه های 
اخير از س��وی دولتی ها گاهی تأيي��د و گاهی 
تكذيب می شد؛ روز گذشته با اظهارات جداگانه 
رئيس كل بانك مركزی و سرپرس��ت سازمان 
توس��عه تجارت ب��ه 4/7ميلي��ارد دالر تقليل 
يافت و بار ديگر تأكيد ش��د كه اين ارز از سوی 
صادركنندگان بی نام و نشان از كشور خارج و به 

كشور بازنگشته است. 
در اين خصوص رئيس ش��ورای پ��ول و اعتبار 
با اش��اره به مصوبه س��ران قوا و اعالم اس��امی 
صادركنن��دگان متخلف گفت: 150 ش��ركت 
حقيقی و حقوقی حدود 4 ميليارد دالر صادرات 
داش��ته اند كه حتی ي��ك دالر آن را به كش��ور 
بازنگردانده اند و پرونده آنها به طور جدی در حال 
پيگيری است. عبدالناصر همتی از پتروشيمی ها 

برای بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به كشور 
قدردانی كرد و اظهار داش��ت: بيشترين ارزی 
كه به كش��ور بازنگش��ته برای صادركنندگان 

غيرنفتی است.
رئيس كل بانك مركزی افزود: كشور نمی تواند 
اجازه خروج سرمايه را بدهد و بانك مركزی بايد 
بداند كه ارز صادراتی كجا رفته است. به هر ترتيب 
بانك مركزی بر اساس سياست های تعريف شده 
جلوی خ��روج ارز را می گي��رد و آن چيزی كه 
مشخص اس��ت اينكه بايد كاال يا س��رمايه وارد 
كشور شود كه اين مسير به شدت رصد می شود.

همتی ادام��ه داد: در حقيق��ت صادركنندگان 
باعث توس��عه فعاليت های كشور می شوند. در 
عين حال صادركنندگان بايد به بانك مركزی 
ثابت كنند كه ارز وارداتی آنها به كجا رفته است. 
اگر به داخل كشور وارد شده بايد مشخص شود 
اين ارز كجا وجود دارد، آيا به صرافی ها منتقل 
شده اس��ت. اگر حتی در خارج از كشور است 
بايد تعيين شود قرار است چه اتفاقی برای آن 
رخ دهد. بنابراين بانك مرك��زی بايد دقيقاً در 
جريان اين تحوالت قرار بگيرد. رئيس كل بانك 
مركزی گفت: در حال حاضر اتحاديه خشكبار، 

پتروش��يمی ها و فوالدی  ها با هماهنگی كامل 
با بانك مركزی ب��ه فعاليت های صادراتی خود 
مشغول هس��تند و همه رويدادهايش��ان را به 

اطالع بانك مركزی می رسانند.
  مهلت بانك مرك�زی به صادركنندگان 

باسابقه 
همچنين محمدرض��ا م��ودودی در گفت وگو 
با ف��ارس در م��ورد معرف��ی 150 صادركننده 
متخلف به دس��تگاه قضا گفت: قطعاً با توجه به 
رويكرد بانك مركزی در توجه به مقوله صادرات، 
صادركنندگان خوب مش��مول اين برخوردها 
نمی شوند. سرپرست س��ازمان توسعه تجارت 
اف��زود: در س��ال گذش��ته 6447 صادركننده 
)شركت و شخص حقيقی( اقدام به 5/4 ميليارد 
دالر ص��ادرات كردند كه اي��ن صادركنندگان 
پيش از اين هيچ گونه سابقه صادراتی نداشته اند 
و 4/7 ميليارد دالر ارز حاصل از صادرات اين افراد 

به كشور بازنگشته است.
وی با بيان اينكه بانك مرك��زی در صورتی كه 
صادركنندگان شناسنامه دار كشور ارز حاصل از 
صادرات خود را به كشور بازنگردانده باشند دليل 
اين مسئله را از آنها جويا می شود، بيان داشت: 

اگر آنها دليل موجهی برای عدم بازگش��ت ارز 
خود ارائه دهند و بانك مركزی هم مطمئن شود 
دليل تأخير در بازگشت ارز قانع كننده بوده است 
به آنها فرصت می دهد و داليل آنها از سوی بانك 
مركزی پذيرفته و به آنها فرصت برای بازگشت 

ارز داده می شود. 
مودودی بيان داش��ت: در اين مورد حتی چند 
صادركننده ب��ا من تماس داش��ته اند و از نحوه 
برخ��ورد بانك مركزی با موض��وع ابراز رضايت 
كردند. بنابراين با توجه به شرايطی كه در آن قرار 
گرفته ايم ممكن است به داليل مختلفی برخی 
صادركنندگان موفق به بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات خود در موعد مقرر نش��ده باشند كه با 
تشريح شرايط به بانك مركزی داليل آنها مورد 

بررسی و حتی پذيرفته می شود.
وی افزود: اگر تعدادی صادركننده متخلف پيرو 
بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به دس��تگاه 
قضايی معرفی شده اند، احتمال می دهم كه اين 
افراد جزو صادركنندگان بی سابقه ای بوده باشند 

كه به تعهد ارزی خود عمل نكرده اند. 
مودودی بي��ان داش��ت: در مجموع س��ازمان 
توسعه تجارت معتقد اس��ت كه اين برخوردها 
نبايد صورت گيرد، زيرا ممكن اس��ت منجر به 
سوءبرداش��ت ش��ود و برخی از صادركنندگان 
خوب ما كه ب��ه داليلی موفق به بازگش��ت ارز 
حاصل از صادرات در موعد مقرر نشده اند، تصور 

كنند بعداً نوبت به آنها خواهد رسيد.
  متخلفان قصد بازگردان�دن ارز خود را 

نداشته اند
سرپرست سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: 
ما بايد سياس��ت های ارزی را درست كنيم تا از 
برخورد تنبيهی جلوگيری شود. بنابراين حتماً 
بايد در مورد اينگونه برخوردها شفاف سازی شود 
تا صادركنندگانی كه صادرات را به درستی انجام 

می دهند نگران اين برخوردها نباشند. 
وی با بيان اينكه با برخی برخوردها نبايد منجر به 
نگرانی صادركنندگان شد، گفت: اكنون امريكا و 
كسانی كه اقتصاد ما را نشانه گرفته اند، منتظر 
اينگونه مسائل هستند و می خواهند نشان دهند 
كه ص��ادرات در ايران كاه��ش يافته، به همين 
دليل در اقداماتی كه انجام می شود، نبايد منجر 

به نگرانی صادركنندگان واقعی شويم. 
سرپرست س��ازمان توس��عه تجارت گفت: در 
مجم��وع رويك��رد بان��ك مرك��زی حمايت از 
صادركنندگان اس��ت و قطع��اً صادركنندگان 
متخلفی كه به دستگاه قضايی معرفی شده اند 
جزو افرادی بوده اند كه قصد بازگشت ارز حاصل 

از صادرات را نداشته اند.

بهناز قاسمی
  گزارش   یک

   انرژی

دستگيري اعضاي باند نفوذي در وزارت نفت
اخي�راً نهاده�اي امنيت�ي بان�د نف�وذي را در وزارت نف�ت 
دس�تگير كردن�د ك�ه در رأس آن خانمي ب�ا ايج�اد ارتباط با 
۱۶نف�ر از مقام�ات ارش�د اي�ن وزارتخانه توانس�ته ب�ود در 
جهت تكمي�ل پازل دش�من ضربات�ي را به كش�ور وارد كند. 
حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده مردم شاهين شهر در مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با فارس گفت: اخيراً نهادهاي امنيتي 

يك باند را دس��تگير كردند كه با نفوذ در ميان تعدادي از مديران 
وزارت نفت در جهت تكميل پازل دشمن اقدام مي كردند. 

وي افزود: در رأس اين باند خانمي قرار داشت كه با نفوذ در 16نفر از 
پرسنل مهم و تأثيرگذار وزارت نفت توانسته بود، تصميمات مهمي 
را در وزارت نفت مس��كوت بگذارد يا تصميمات غلطي را در جهت 
خواسته هاي دشمن و برعليه منافع ملي كشور اتخاذ و ضربه كاري 

را در اين جنگ اقتصادي به كشور وارد كند. 
حاجي دليگاني گفت: با توجه به اينكه ما در شرايط جنگ اقتصادي 
به سر مي بريم و با توجه به اينكه متأسفانه اقتصاد ما متكي به نفت 
اس��ت، وزارت نفت به پاشنه آشيل ما تبديل ش��ده و امريكا سعي 
مي كند تا با نفوذ و ايجاد اخالل در عملكرد اين وزارتخانه ضرباتي 

را به كشور ما وارد كند.

مصطفي غالم نژاد  |   تسنيم

معرفی ۱۵۰ صادراتچی متخلف به قوه قضائيه
بی نشان ها شناسايی شدند، خوب ها نگران نباشند


