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تجلیل از بانک رفاه به عنوان بانک اجتماعی 
حامی ورزش کارگری  
در آئی��ن بدرقه از کاروان طالیه داران رونق تولید 
که با حضور دکتر ش��ریعتمداری وزی��ر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی برگزار شد، از بانک رفاه به عنوان بانک 

اجتماعی حامی ورزش کارگری تجلیل به عمل آمد.
به گزارش رواب��ط عمومی بانک رفاه کارگران، در 
مراسم بدرقه کاروان کارگران ورزشکار کشور که پنجم 
تیرماه سال جاری در سالن 17 شهریور وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و با حضور چهره های مطرح حوزه 
ورزش از جمله دکتر صالحی امیری رئیس کمیته ملی 
المپیک، دکتر احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش 
همگانی وزارت ورزش و جوانان، تنی چند از مسئوالن 
عالی وزارتخانه و پیشکسوتان ورزشی، مسئوالن بانک 
رفاه کارگران برگزار ش��د، از بانک رفاه به منزله بانک 
اجتماعی حام��ی ورزش و جامعه کارگری قدردانی و 
لوح سپاس و تندیس فدراسیون ورزش های کارگری 
به دس��ت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نماینده 
بانک تقدیم شد.ششمین دوره رقابت های ورزش های 
کارگری به میزبانی کش��ور اسپانیا و در شهر تورتوسا، 
یازدهم الی ش��انزدهم تیرماه س��ال ج��اری برگزار و 
کاروان ورزش��ی ایران متشکل از 140 ورزشکار، مربی 
و سرپرست، نهم تیرماه برای حضور در مسابقات عازم 

شهر تورتوسای اسپانیا خواهد شد.

نگاهی به تسهیالت بانک توسعه صادرات 
ایران در بخش صنعت و معدن

سیاس��ت ه��ای م��دون وزارت صنع��ت معدن و 
تجارت در س��ال جاری حکایت از تعیین 15 تکلیف و 
ماموریت جدید برای بخش صنعت کشور دارد. برنامه 
نویس��ان بخش صنعت تدوین استراتژی های یاد شده 
را ب��ر مبنای مزیت ها، فرصت ه��ا و حتی تهدیدهای 
کشور و با توجه به شرایط جدید اقتصادی نوشته اند.
با نگاهی به خط مش��ی این تکالیف 15 گانه می توان 
دریافت که درون گرایی و برون گرایی به طور همزمان 
که از جمله رویکردهای اقتصاد مقاومتی نیز محسوب 
می ش��ود در اجرای این طرح ها نقش مهمی ایفا می 

کند.
نقش بانک توس��عه ص��ادرات نی��ز در این عرصه 
ب��ا توجه ب��ه لزوم تامی��ن مالی طرح ه��ا و همچنین 
مس��اعدت به س��رمایه در گ��ردش پروژه های بخش 
صنعت ومعدن ، با اهمیت تلقی شده و تسهیالت این 
بانک موجبات رش��د پروژه ها و احداث کارخانه های 

مرتبط را فراهم خواهد آورد:
همزم��ان ب��ا فرارس��یدن روز صنع��ت و معدن ، 
فعالیت های بانک تخصصی توسعه صادرات به عنوان 
اگزیم بانک ای��ران در ارائه خدمات به این بخش طی 

دو سال گذشته از نظر می گذرد :
کل تس��هیالت اعطایی بانک توس��عه صادرات در 
س��ال 96 ، بیش از 58 هزار میلیارد ریال بوده است و 
قری��ب به 22 هزار میلی��ارد ریال آن به بخش صنعت 
و معدن اختصاص یافته اس��ت. رقم تسهیالت اعطایی 
در س��ال 97 بیش از 62 هزار میلیارد ریال بوده است 
ک��ه 29 هزار میلیارد ریال آن مربوط به بخش صنعت 

و معدن است.
مقایسه ارقام مربوط به سال های 97 و 96 بیانگر 
آن است که درصد تسهیالت اعطایی به بخش صنعت 
و معدن ، واجد 10 درصد رش��د درسال 97 نسبت به 

سال قبل از آن بوده است.
بررسی عملکرد بانک تا پایان اردیبهشت سال 98 
نشان میدهد کل مانده تسهیالت در بخش طرح 149 
هزار و 429 میلیاردریال بوده اس��ت که رقم 24 هزار 
و 192 میلی��ارد ری��ال آن مربوط ب��ه بخش صنعت و 

معدن است.
بانک توس��عه صادرات همچنی��ن 61 هزار و 409 
میلیارد ریال به س��رمایه درگردش تا پایان اردیبهشت 
98 اختصاص داده اس��ت که 25 ه��زار و 642 میلیارد 
ریال آن به حوزه صنعت ومعدن اختصاص یافته است.

بان��ک توس��عه ص��ادرات همچنی��ن ب��ه منظور 
مس��اعدت به واحد تولید فوالد تس��هیالتی به ارزش 
160 میلیون یورو مصوب کرده است که تاکنون 110 
میلی��ون یورو از این تس��هیالت پرداخ��ت و به میزان 
یکهزار نفر اش��تغالزایی در این واحد انجام شده است. 
واحد یاد ش��ده 100 میلی��ون دالر نیز ارز آوری برای 

کشور به همراه داشته است.

 استعالم و پرداخت خالفی خودرو 
به راحتی در بله!

با اپلیکیش��ن »بله« م��ی توانید به راحتی خالفی 
خودروی خود را استعالم و پرداخت کنید.

به گزارش روابط عمومی بان��ک ملی ایران، برای 
پرداخت خالفی خودرو دیگر نیازی نیست تا به شعبه 
بانک یا دس��تگاه خودپرداز مراجعه کنید و می توانید 
ب��ه راحتی و با نصب اپلیکیش��ن بله روی تلفن همراه 
خود در هر زمان و مکانی این کار را انجام دهید.»بله« 
تنها اپلیکیش��ن دو منظوره ایرانی اس��ت که در یکی 
از ش��رکت های زیرمجموعه شرکت داده ورزی سداد، 
با حمایت و پش��تیبانی بانک ملی ایران توس��عه یافته 
و ع��الوه بر امکانات همه پیام رس��ان ه��ای معمول، 

تراکنش های مالی نیز در بستر آن قابل انجام است.

اخبار

 برخورد دولت با حساب های بانکی اجاره ای  
  وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اراده و برنامه جدی برای مقابله با حساب 
ه��ای بانکی اجاره ای داریم، این حس��اب ها شناس��ایی و با آنها برخورد می 

شود.
فرهاد دژپس��ند درباره برنامه های در دس��ت اجرا برای مقابله با حساب های 
بانک��ی اجاره ای که با هدف پولش��ویی و فرار مالیاتی انجام می ش��ود، اظهار 

داشت: در حال شناسایی و مقابله با حساب های بانکی اجاره ای هستیم.
وی ب��ا بیان اینکه آماری از این حس��اب های اجاره ای نداری��م، تاکید کرد: باید با 

این نوع حس��اب ها برخورد ش��ود.در ماه های اخیر، میزان اجاره حساب های بانکی با 
هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کالهبرداری رشد زیادی یافته است. اجاره کنندگان، 
ماهان��ه به ازای هر حس��اب بانکی مبلغ 2 تا 4 میلی��ون تومان به افتتاح کنندگان 
حس��اب، اجاره پرداخت می کنند.متقاضیان این نوع حساب ها، افراد بی اطالع و یا 

نیازمن��د را با دادن وعده های جذاب ترغی��ب ب��ه ای��ن کار می کنن��د.   ایرن�ا 

الیحه برق مصرفی ارزدیجیتال روی میز دولت 
س��خنگوی صنعت برق با بیان اینکه پیشنهاد ش��ده برق مصرفی برای استخراج 
ارزرمزها معادل برق صادراتی محاس��به شود، گفت: امکان شناسایی مراکز تولید 

ارزرمزها با توجه به مصرف باالی برق آنها وجود دارد.
مصطفی رجبی مش��هدی گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر در بس��یاری از 
م��وارد از برق غیرمجاز برای تولید این رمز ارزها اس��تفاده می ش��ود، برابر آئین 

تکمیلی تعرفه ها باید نسبت به قطع آن اقدام کرد.
وی اف��زود: شناس��ایی ای��ن مراکز با توجه ب��ه مصرف باالی ب��رق آنها امکان 

پذیر ودر صورت شناس��ایی این موارد نس��بت به قطع برق آنها اقدام می ش��ود و 
در صورتیکه خس��ارتی به شبکه یا س��ایر مشترکین وارد شده باشد، این خسارت 
از مال��ک براب��ر قانون اخذ خواهد ش��د و تعرفه این دس��ته از متقاضیان از طرف 
وزارت نیرو به هیأت دولت پیش��نهاد ش��ده و در کمیسیون های تخصصی در حال 

رس��یدگی اس��ت و به محض ابالغ آن اطالع رس��انی خواهد ش��د.  مهر

احداث ۵۹ کیلومتر ریل فرعی برای اتصال به مراکز بار تا پایان سال
مدی��ر عامل راه آهن از احداث 59 کیلومتر خط فرعی برای اتصال مراکز بار به 

شبکه ریلی کشور در سال جاری خبر داد.
س��عید رسولی گفت: اتصال مراکز بار به خطوط ریلی کشور، یکی از مهم ترین 

اولویت های شرکت راه آهن در سال جاری است.
وی با اش��اره به اهمیت اتصال بنادر و بنادر خش��ک به خطوط ریلی  افزود: بر 

اساس قانون برنامه ششم و ابالغیه رهبری، باید لجستیک پارک ها زیادی برای 
تسهیل حمل و نقل کشور تا پایان 1404 احداث شوند و راه آهن جمهوری اسالمی 

ایران در تالش است تا این پارک ها هرچه سریع تر احداث و به شبکه ریلی کشور متصل 
ش��وند. به گفته رس��ولی برای تسریع در اتصال این مراکز به ش��بکه ریلی تصمیم 
گرفت��ه ایم برای تس��هیل در بارگی��ری و تخلیه مواد اولی��ه و محصوالت تولیدی 
 ای��ن مراکز، 59 کیلومتر انش��عابات فرعی امس��ال به خطوط اصلی متصل ش��ود. 

 ش�رکت راه آهن

براساس اعالم ستاد تنظیم بازار؛
غ تغییر نکرد قیمت مصوب مر

س��تاد تنظیم بازار، بر ض��رورت تداوم تخصیص ارز  4200 تومانی ب��رای واردات نهاده ه��ای مورد نیاز ب����ازار روز
برای تولید مرغ تاکید کرد.

در پی ارائه درخواستی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اصالح 
نرخ جوجه یک روزه و گوشت مرغ، ستاد تنظیم بازار با تاکید بر حمایت توامان 
از بخش ه��ای تولید و مصرف مقرر کرد تا وزارت جهاد کش��اورزی نس��بت به 
تامین، توزیع و نظارت حداکثری بر رعایت قیمت مصوب عرضه نهاده ها اقدام 
کند و مقرر شد مدیریت بازار به گونه ای صورت گیرد تا از رسیدن کاال به دست 

مرغداران با حذف واسطه های غیر ضروری اطمینان حاصل شود.
در این نشست که به ریاست عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار و معاون 
بازرگانی داخلی و با حضور حس��ین مدرس خیابان��ی، قائم مقام وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت در حوزه بازرگانی برگزار ش��د، اعضای س��تاد تنظیم بازار بر 

فرآیند صدور فاکتور در حلقه های مختلف زنجیره تولید مرغ تاکید کردند.
این حلقه ها ش��امل فرآیند تولید جوجه یک روزه، فروش مرغ زنده، مرغ 
کشتار ش��ده توسط کش��تارگاه ها، مراکز توزیع عمده و خرده فروشان است؛ 
به این ترتیب تکالیف تعیین ش��ده برای دس��تگاه های نظارتی مسئول، طبق 

تصمیمات پیشین ستاد تنظیم بازار بار دیگر مورد تاکید قرار گرفت.
بر این اس��اس، دس��تگاه های نظارتی مس��ئول در این راس��تا، سازمان 
حمای��ت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، س��ازمان تعزیرات حکومتی و 
دادس��تانی های استان ها اعالم شده اس��ت. بدیهی است دستگاه های مسئول 
فقط مس��ئول کنترل ص��دور فاکتور خواهند بود و س��ازمان حمایت مصرف 
کنن��دگان و تولیدکنن��دگان، س��ازمان تعزی��رات حکومت��ی و وزارت جهاد 
کش��اورزی مکلف هس��تند ضمن رصد و پایش مس��تمر میزان جوجه ریزی 
مطاب��ق با نیاز بازار و تحق��ق الزامات بازار رقابتی، گ��زارش الزم برای اتخاذ 

تصمیمات آتی را به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارائه کنند.
س��تاد تنظی��م بازار با تاکید بر ت��داوم تولید مرغ و پیش��گیری از نیاز به 
واردات، مقرر کرد در صورت بروز حاش��یه زیان برای تولید کنندگان در زمان 
کاهش قیمت فروش قیمت کف حمایتی مرغ توسط سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری دستگاه های مسئول و تشکل های مربوطه 

محاسبه و به دبیرخانه ارائه شد.  وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاون سازمان مالیاتی اعالم کرد؛
وز تحویل از بانک مرکزی  استعالم قیمت سکه در ر

معاون مالیاتهای مستقیم سازمان مالیاتی، با اشاره  دالیل س��ازمان مالیاتی برای بررسی تراکنش های ب��ه ارزش اف�زوده
بانکی مودیان، گفت: برای تش��خیص مالیات با توجه به معیار قیمت در روز 

تحویل از سایت بانک مرکزی استعالم انجام می شود.
ن��ادر جنتی با بیان اینکه، کلیه اش��خاص اعم از حقیقی و حقوقی بنا به 
حک��م صریح بندهای  2و 4 ماده  یک قانون مالیات های مس��تقیم نس��بت 
به فعالیتهای اقتصادی خود مش��مول مالیات میباش��ند، گفت:  از طرفی به 
اس��تناد مواد 100 و 110 قانون مالیتهای مس��تقیم، افراد مکلفند اظهارنامه 
مالیاتی مربوط به فعالیت یک سال خود را ابراز و اظهار نمایند، بر این اساس 
اشخاصی که مبادرت به خرید و فروش سکه می نمایند نیز مکلفند اظهارنامه 
مرب��وط به این نوع فعالیت  خود را تا مهلت مقرر قانونی )اش��خاص حقیقی 
تا پایان خرداد و اش��خاص حقوقی تا پایان تیرماه ( به س��ازمان امور مالیاتی 

ارسال نمایند.
معاون مالیاتهای مس��تقیم سازمان مالیاتی ادامه داد، با این توصیف این 
نوع فعالیت نیز مش��مول مالیات می باش��د چرا که ه��ر فعالیتی که معاف از 
مالیات باش��د معافیت آن را قانون  به صراحت اعالم و تصریح نموده اس��ت، 
مث��ل ماده 81 که کلیه فعالیت های کش��اورزی دام��داری و دامپروری را از 
پرداخت مالیات معاف نموده است و یا همینطور ماده 141 که فعالیت های 
صادراتی و ماده 145 که س��ود س��پرده های بانکی را معاف از مالیات اعالم و 
تصریح نموده اس��ت. به گفته این مقام مسئول در سازمان مالیاتی، چون بنا 
به حکم اصل 51 قانون اساس��ی هیچ مالیاتی وضع نمی ش��ود مگر به موجب 

قانون و معافیت مالیاتی را نیز قانون مشخص و تعیین می کند.
با این توصیف خرید و فروش سکه به استناد بندهای 2و4 ماده 1 و ماده 
9٣ قانون مالیاتهای مس��تقیم مشمول مالیات است و هیچ معافیتی برای آن 

در قانون پیش بینی نشده است.
جنتی گفت: بر همین اس��اس از س��وی س��ازمان امور مالیاتی کشور در 
اجرای تبصره ماده 100 قانون دس��تور العملی به منظور تسریع و تسهیل در 
انجام امور مالیاتی اشخاصی که کمتر از 200 عدد سکه خرید و فروش نموده 
باشند صادر کرده که مطابق آن اینگونه افراد نیازی به ارائه و تسلیم اظهارنامه 
مالیاتی ندارند و مالیات آنان به صورت مقطوع تعیین شده است. تسنیم 

مدیرعامل شرکت ملی نفت کش:
یم ها ما را متوقف نکرده است تحر

مدیرعامل شرکت ملی نفت کش، نوسازی ناوگان را  س�یاه ز ط�الي  برنامه های اس��تراتژیک دانس��ته و گف��ت که اخیراً ا
جلس��ه ای در نهاد ریاس��ت جمهوری در این زمینه داش��تیم اما با توجه به 
این ک��ه تامی��ن فاینانس پیچیده اس��ت، قصد داریم ابتدا زیرس��اخت ها را با 
استانداردهای بین المللی همسو کنیم و بعد سفارش ساخت جدید در داخل 

داشته باشیم.
نصراهلل سردش��تی اظهار کرد: ش��رکت ملی نفت کش ح��دود 60 فروند 
کش��تی دارد که س��ال گذشته حدود ٣2 فروند کش��تی را در چین و امارات 
تعمی��ر کردیم. وی ادامه داد: از زمانی که آمادگی ش��رکت عظیم گس��ترش 
هرمز از ش��رکت های هلدینگ ایزوایکو را داشتیم، این ششمین کشتی است 
که به بندرعباس آوردیم. این کش��تی ٣20 ه��زار تن وزن و ٣٣٣ متر طول 

دارد و یکی از بزرگ ترین کشتی های دنیاست.
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت کش ایران تصریح کرد: در برنامه هشت ماه 
آینده، تعمیرات حدود 12 فروند کش��تی دیگر را داریم، اکنون س��کویی در 
یکی از حوضچه های خش��ک عملیاتی در حوضچ��ه دوم وجود دارد که باید 
بی��رون آید؛ ما دو کش��تی آماده تعمی��رات داریم که تا یک م��اه آینده این 
مش��کل نیز حل می شود. سردشتی افزود: سکوهای نفتی عسلویه نیز در این 
ش��یپ یارد دیده می ش��وند، تعمیرات کش��تی هایی این چنینی در مقایسه با 
س��اخت و عملیاتی کردن سکوهای نفتی و گازی، کار راحتی است و نیاز به 
تخصص ه��ای زیادی ندارد و با حداکثر ظرفی��ت این کار را ادامه می دهیم و 
امیدواریم بتوانیم از اعزام کشتی ها برای تعمیرات به کشورهای دیگر و خارج 

کردن ارز از کشور جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد: من انتظار دارم در س��فرهای بعدی به این ش��یپ یارد، با 
ساخت کشتی شروع کنیم و تا چندین سال آینده بتوانیم ظرفیت ناوگان خود 
را به وسیله جایگزینی کشتی های قدیمی تر با کشتی های ایرانی، بومی سازی 
کنی��م. مدیرعامل ش��رکت ملی نفت کش ایران عنوان کرد: کش��تی هایی که 
تاکنون توسط ایزوایکو ساخته شده، متعلق به کشتیرانی جمهوری اسالمی و 
کانتینربر بوده است، کشتی نفت کش ما از سال 200٣ اینجا بوده و در حال 
بررسی هستیم که چگونه بتوانیم پروژه ای که حدود 70 درصدش تمام شده 

و 10 سال است متوقف شده را عملیاتی کنیم. ایسنا 

دالالن با ترفندی جدید برای  کالهبرداری از واردکنندگان، جنب استانبول
دام خطرناک��ی این بار در »نیما« گس��ترانده اند و 
اکن��ون پرون��ده ح��دود50 واردکنن��ده رس��می 
مالباخت��ه، منتظر تصمیم رئیس کل بانک مرکزی 

و وزیر صمت است.
امضاه��ای  رانت��ی،  و  غیرش��فاف  مکانیزم ه��ای 
طالیی و بروکراس��ی های پیچی��ده دولتی در کنار 
س��وءمدیریت و ع��دم نظارت ب��ر چگونگی اجرای 
برخی سیاس��ت های ارزی س��بب ش��ده تا بساط 
سوءاس��تفاده ب��ه خص��وص از س��وی دارن��دگان 
امضاهای طالیی در بدنه دولت، همچنان گسترده 

باشد و هر روز بخشی از آن نمایان شود.
حاال هم، دالالن با ترفندی جدید برای کالهبرداری 
از واردکنندگان، دام خطرناکی این بار در س��امانه 
»نیما« گس��ترانده اند و اکن��ون پرونده حدود 50 
واردکننده رس��می مالباخته که ارزش مبلغ ریالی 
واریزی آنها به سامانه نیما، به حدود 500 میلیارد 
تومان می رس��د، منتظر تصمیم عبدالناصر همتی، 
رئی��س کل بانک مرک��زی و رض��ا رحمانی، وزیر 

صمت است.
داس��تان از تقاضاهایی ش��روع ش��د که از س��وی 
واردکنندگان رس��می ک��ه اتفاقاً بس��یاری از آنها 
تولیدکننده نیز هس��تند، اردیبهش��ت ماه امسال 
در سامانه نیما بارگذاری شد و واردکنندگان یکی 
پ��س از دیگری برای دریافت ارز از س��امانه اقدام 
کردند. طب��ق قانون تمام��ی واردکنندگان مکلف 
هس��تند برای تأمین ارز برای واردات رسمی خود، 
یا رس��ماً از طریق سامانه نیما اقدام کنند یا اینکه 
از کوتاژهای صادراتی صادرکنندگان استفاده کرده 
و مطابق با ضوابط بانک مرکزی و البته با اختالف 
نرخ دو تا س��ه هزار تومانی از س��امانه نیما، تأمین 

ارز خود را به صادرکنندگان بسپارند.
در واقع، مکانیزم س��امانه نیما این گونه اس��ت که 
واردکنن��ده می��زان ارز دریافتی و ن��وع آن را در 
سامانه نیما به عنوان یک سفارش بارگذاری کرده 
و پس از آن، منتظر پاس��خگویی از سوی صرافان 
می ماند. در این میان صرافان نیز بس��ته به میزان 
ارزی که در اختی��ار دارند، می توانن��د تقاضاهای 
واردکنندگان را پاس��خ داده و نسبت به تأمین آن 
اقدام کنند؛ اما پیش از آن باید نس��بت به داشتن 
میزان ارز مورد نیاز برای قفل کردن یک س��فارش 

وارداتی، اطمینان حاصل نمایند.
البته مکانیزم سامانه نیما به گونه ای طراحی نشده 
ت��ا واردکننده از صح��ت ادعای ص��راف مبنی بر 
تأمین ارز درخواستی وی، اطمینان حاصل نماید؛ 
بنابراین واردکننده با اطمینانی که نس��بت به این 
س��امانه حاکمیتی دارد، نسبت به واریز وجه ریالی 
متناس��ب با خری��د ارزی خود به حس��اب صرافی 

اقدام می کند.
ام��ا در این میان اتفاقی ک��ه در یک پرونده تخلف 
یک صرافی در س��امانه نیما رخ داده، بعد دیگری 
ه��م دارد و آن اینکه، علیرغم اینکه تصور عمومی 
مبنی بر این است که صرافی های حاضر در سامانه 
نیما از فیلتر بانک مرکزی عبور کرده و نظارت های 
الزم بر فرآیند عملیاتی آنها در این سامانه صورت 
می گیرد، ام��ا گویا این اتفاق رخ نداده و صرافی ها 
در س��امانه نیم��ا با اش��تهایی کاذب، نس��بت به 

پذی��رش پرونده های واردکنن��دگان اقدام کرده و 
دور از چشم نظارتی سیاستگذار، اقدام به اقداماتی 
می کنند که در عمل، به نوعی »خالی فروش��ی« از 

سوی صرافی ها مشهور است.
به این معنا که یک صرافی بدون اینکه ارز در اختیار 
داش��ته باش��د، می تواند نس��بت به پذیرش تعداد 
باالیی درخواست واردکنندگان، به طور غیرواقعی 
اظهار کند که ارز مورد نیاز برای اختصاص به آنها 
را در اختی��ار دارد و بنابراین واردکننده باید ریال 
معادل ارز درخواستی را به حساب او واریز نمایند؛ 
در حال��ی که عماًل ن��ه تنها صراف ای��ن ارز را در 
اختی��ار ندارد، بلکه بنیه و توان او هم اجازه چنین 
مراودات کالنی را در ح��وزه ارزی نمی دهد و این 
درس��ت نقطه ای که یکی از باگ های عمده سامانه 
نیما به شمار می رود، علیرغم اینکه نفس راه اندازی 
این س��امانه یکی از توفیقات مهم بانک مرکزی به 
ش��مار رفته و به نوعی توانس��ته نمایی از دخل و 
خرج ارزی کش��ور را ارائه ده��د و همچنان باید با 
قدرت و قوت به کار خود ادامه دهد، مش��روط به 
اینکه باگ های آن برطرف ش��ده و منافذی که به 
بازیگران این سامانه اجازه تخلف می دهد، به طور 

کامل با سیاست های جدی پوشانده شود.
ام��ا اتفاق بدتر زمانی در س��امانه نیما رخ می دهد 
که صالحیت و صحت ادع��ای عرضه کنندگان ارز 
در این سامانه مشخص نیس��ت. در پرونده تخلف 
چن��د صد میلی��اردی صراف��ان در س��امانه نیما، 
فردی که به عنوان ش��خص حقیقی یا حقوقی در 
س��امانه نیما وارد ش��ده و تقاضای فروش ارز خود 
را به ثبت می رس��اند، گویا از س��وی بانک مرکزی 
یا دس��تگاه های دولتی دیگر اعتبار س��نجی نشده 
و ص��رف ثبت یک ادع��ا مبنی بر داش��تن مقدار 
مش��خصی ارز، به عضویت در این س��امانه درآمده 
و بدون اینکه ارزی در اختیار داشته باشد اقدام به 

خالی فروش می کند.

نکته حائ��ز اهمی��ت در پرونده تخل��ف چند صد 
میلیاردی واردکنندگانی که دچار دام ارزی برخی 
س��ودجویان آن هم در س��امانه معتبری همچون 
»نیما« شده اند، آن اس��ت که یک صرافی مشهور 
ب��ه ن��ام »ن« ک��ه در یک��ی از ش��هرهای جنوبی 
کش��ور مستقر اس��ت، حدود 50 تا 80 درخواست 
از واردکنن��دگان حقیقی و حقوق��ی را که عمدتاً 
تولیدکننده بوده و برای تأمین مایحتاج مواد اولیه 
و تجهیزات مورد نیاز تولید خود قصد خرید ارز از 
این صرافی )از طریق س��امانه نیما( را داش��ته اند، 
ظ��رف دو م��اه پذیرش ک��رده و هیچی��ک از این 
درخواست ها را علیرغم اینکه مبالغ ریالی آن را از 

واردکننده دریافت کرده، پاسخ نداده است.
ب��ه عبارت دیگر، 80 واردکنن��ده معتبر، از ابتدای 
اردیبهش��ت ماه تقاضای خ��ود را برای دریافت ارز 
در س��امانه نیما به ثبت رس��انده و بعد از پذیرش 
آن از س��وی صرافی »ن«، مبال��غ ریالی آن را هم 
به حس��ابی که از سوی صرافی معرفی شده است، 
واری��ز نموده ان��د و علیرغم اینک��ه صرافی مدعی 
ش��ده بود که در فاصله زمان��ی 7 تا ده روز کاری، 
با مبلغ ریالی پایین تر از س��ایر صرافی های موجود 
در س��امانه نیم��ا، اقدام ب��ه تأمین ارز م��ورد نیاز 
واردکنن��دگان خواهد کرد، اما هیچیک از این 80 
تقاضا پاس��خ داده نشده است و البته بانک مرکزی 
نیز نظارتی بر روی عملکرد این صرافی در سامانه 
نداشته و علیرغم اینکه هیچیک از سفارش پذیری 
های این صرافی به س��رانجام نرس��یده اما سامانه 
نیما باز هم به این صرافی اجازه پذیرش س��فارش 

داده است.
اگرچه به نظر می رس��د این پرون��ده ابعاد امنیتی 
دارد اما متأسفانه عدم تکمیل سامانه نیما و ضعف 
و فساد در برخی دستگاه های اجرایی فضا را برای 
ایجاد چنی��ن پرونده تخلفی با ابعاد امنیتی فراهم 

کرده است.

س��ت  د
ان��درکاران ب��ازار ارز و فع��االن اقتص��ادی بر این 
باورن��د که نظارت دقیقی از س��وی بانک مرکزی و 
دس��ت اندرکاران س��امانه نیما بر روی خریداران و 
فروشندگان ارز در این س��امانه نیست و اگر بانک 
مرکزی هرچه س��ریع تر نس��بت به رف��ع نقایص و 
تکمیل سامانه اقدام نکند، اعتماد فعاالن اقتصادی 
برای معامله در این سامانه را کمرنگ خواهد کرد.

نکته دیگر در این پرونده تخلف، فرار رو به جلویی 
است که صرافی برای انجام نقشه خود به کار برده و 
آن اینکه، این صرافی از واردکنندگانی که مشتری 
او ب��رای تأمین ارز بوده اند، درخواس��ت کرده تا با 
ارسال نامه ای به صرافی، فردی به نام »م. ح« را به 
عنوان کارگزار خ��ود به این صرافی معرفی کرده و 
از صرافی بخواهند تا او را به عنوان کارگزار بپذیرد، 
در حالی که »م. ح« با همدستی صرافی »ن« اقدام 
به انجام تخلف کرده است. به این معنا که »م. ح« 
جوانی 2٣ ساله که کارگر یک گاراژ تعمیرات خودرو 
در ماکو است، به عنوان کارگزار از سوی صرافی به 
واردکنندگان مختلف معرفی ش��ده و حساب او در 
یکی از بانک ها نیز برای واریز وجه ریالی از س��وی 

صرافی به واردکنندگان معرفی می شود.
البته این پایان ماجرا نیس��ت، بلکه »م. ح« نیز در 
مکاتبات��ی که در فض��ای مجازی ب��ا صرافی »ن« 
داش��ته اس��ت، فرد دیگری به نام توران معروف به 
»ت. ا« را در استانبول به صرافی »ن« معرفی کرده 
و درخواست نموده تا حساب وی، جایگزین حساب 
»م. ح« در واریزی ها شود. اکنون البته مدیر صرافی 
»ن« در اهواز دستگیر شده و البته مدعی است که 
در این پرونده، تخلفی نداش��ته است و همه موارد 
تخلف از س��وی »م. ح« بوده که به عنوان یک فرد 
فروشنده ارز، در سامانه نیما احراز هویت شده و از 
سوی بانک مرکزی و وزارت صمت، در سامانه نیما 
احراز صالحیت هم ش��ده است. بنابراین صرافی به 

عنوان یکی از افراد فروش��نده ارز در سامانه نیما، 
او را به رس��میت ش��ناخته و مبالغ ریالی را به 

حساب وی واریز کرده است.
آن گونه که کسب اطالع شده، »م. ح« متواری 
ش��ده و از کش��ور گریخته اس��ت؛ اما همچنان 

مدیر صرافی »ن« در بازداشت به سر می برد.
نکت��ه بع��دی در ای��ن پرونده آن اس��ت که در 
مرحل��ه اولی که واردکننده وج��ه ریالی معادل 
خرید ارزی خود را به حساب صرافی واریز کرده 
اس��ت، بانک مرکزی کارمزد مرتب��ط با آن را از 
مبلغ واریزی کس��ر کرده که به عنوان مثال در 
مورد یک فقره از این پرونده ها که مبلغی معادل 
یک میلیارد و 200 هزار تومان داشته است، 57 
میلیون تومان کارمزد کس��ر شده است؛ اما این 
در شرایطی است که مراجعات مکرر نمایندگان 
مالباختگان به بانک مرکزی، با این پاس��خ روبرو 
ش��ده که بانک مرکزی در این رابطه مسئولیتی 
ندارد و مالباختگان باید پرونده خود را از صرافی 

پیگیری نمایند و از او شکایت کنند.
از س��وی دیگ��ر، مالباخت��گان معتقدند که به 
اعتبار بانک مرکزی، وارد سامانه نیما شده و به 
صرافی که در این سامانه از سوی بانک مرکزی 
ثبت و معرفی ش��ده اس��ت، اعتماد کرده اند و 
اکنون بانک مرکزی به این راحتی نمی تواند از 
پیگیری پرونده و البته ضعفی که س��امانه نیما 
به عنوان یک س��امانه حاکمیت��ی دارد، بی تفاوت 

عبور نماید.
البته نکته حائز اهمیت آن است که در سامانه نیما، 
زمانی که یک واردکننده اقدام به ثبت درخواست 
خود می نماید، پیامی به صورت خودکار ظاهر شده 
که محتوای آن مبنی بر این است که هر گونه طرح 
دعوی و ش��کایت از صرافی از سوی واردکنندگان 
قابل پذیرش نیس��ت. به این معنا که تا زمانی که 
واردکنندگان این گزینه خودکار را در سامانه نیما 
تائید نکند، اجازه ورود به مرحله بعدی برای انجام 
عملی��ات ارزی خود را نخواهد داش��ت و این طور 
است که واردکننده عماًل، چاره ای جز پذیرش این 
ش��رط از سوی بانک مرکزی ندارد و اکنون هم به 
لح��اظ قانونی ای��ن امکان وجود ن��دارد تا از بانک 
مرکزی در این مورد بتوان بازخواس��تی داشت؛ اما 
ب��ه هر حال از آنجا که این س��امانه تنها راه تأمین 
رس��می ارز برای واردات است، به نظر می رسد که 
کنار کشیدن بانک مرکزی از صحت عملیات انجام 

شده در آن، منطقی به نظر نمی رسد.
آنگونه که برخ��ی مالباختگان می گویند؛ هم اکنون 
4 صراف��ی دیگر هم در ای��ن رابطه چنین تخلفاتی 
داش��ته اند که گویا برخی از آنها نیز پلمب شده اند و 
البته در میان آنها، نام یک صرافی بانکی نیز به چشم 
می خورد که البته صحت این ادعا مورد تائید نیست.

ب��ه هر ح��ال به نظر می رس��د که چنی��ن پرونده 
تخلفی در س��امانه نیما، بار س��نگینی را به دوش 
عبدالناص��ر همتی، رئی��س کل بان��ک مرکزی و 
رض��ا رحمانی، وزیر صنعت، مع��دن و تجارت قرار 
داده است تا با بررس��ی دقیق این پرونده و صدور 
دستورات الزم برای بررسی مجدد مکانیزم سامانه 
نیم��ا، اعتماد به س��امانه نیما را دوب��اره به فعاالن 

اقتصادی برگردانند.  مهر

دالالن در سامانه نیما نفوذ کردند؛

جزئیات 
تخلف 

چند صد 
میلیاردی 

صرافان  


