
كــش  ۱.۳ میلی��ارد دالر ارز ب��رای  تجهی��زات خـط  و  دارو  واردات 
پزش��کی، در دو هفت��ه اخیر جنجال آفرین ش��د. 
بررس��ی اظهارات مقامات مطل��ع در دولت و بخش 
خصوصی، نش��ان می دهد که در بخش��ی از ماجرا 
مساله مربوط به بروکراسی ها و روند طوالنی واردات 
در دوران تحریم اس��ت و از طرف دیگر در بستر ارز 

۴۲۰۰ تومانی فساد جدی اتفاق افتاده است.
»یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر ارز تجهیزات پزشکی 
رفته و هنوز دقیقاً معلوم نیست چه کسی برده است 
و چه چیزی آورده و به چه کسانی داده است.« سعید 
نمکی، وزیر بهداش��ت، آموزش و درمان پزشکی روز 
۲۳ تیرماه در جمع اعضای فراکسیون والیی مجلس 
چنین از فساد ارزی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی 
صحبت ک��رد. نمکی در ادامه با صراحت از »فس��اد 
سازمان یافته« خبر داد و گفت: »با یک فساد سازمان 
یافت��ه در دارو و تجهی��زات پزش��کی و حتی برخی 
شرکت های وابسته به وزارت بهداشت درگیر بودیم، 
ابایی ندارم بگویم بسیاری از این شرکت های وابسته 
به هیأت امنای ارزی هر یک به نوعی مش��کل دارند، 
البته در حال حسابرسی هستیم و بعد از آن هم اغلب 

این شرکت ها منحل خواهند شد.«
پیش از این اظهارات »عبدالناصر همتی« رئیس کل 
بانک مرکزی در نامه ای به رئیس جمهوری از فعالیت 
آمیخته با فس��اد نزدیک به ۲۰ ش��رکت واردکننده 
دولتی و خصوصی در حوزه دارو و کاالهای اساسی با 
رقمی نزدیک به یک میلیارد یورو، خبر داده بود. همان 
زمان محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری به 
چهار وزیر برای پاسخگویی فوری به نامه رئیس کل 
بانک مرکزی و پاسخگویی به این تخلفات نامه نوشته 
بود. در نهایت، دو روز پیش وزیر بهداشت اعالم کرد: 
»تا اواخر هفته آینده، به جمع بندی خواهیم رس��ید 
ک��ه کل ارزی که به حوزه دارو و تجهیزات پزش��کی 
اختص��اص یافته، به چه مواردی اختصاص یافته، چه 

کاالهایی وارد کشور شده و در حوزه تجهیزات پزشکی 
آیا این تجهیزات به بیمارستان های دولتی اختصاص 

یافته و یا به بخش خصوصی عرضه شده است.«

بستر فساد چطور شکل گرفت؟
هال��ه حامدی فرنای��ب رئیس کمیس��یون  اقتصاد 
س��المت اتاق بازرگانی تهران در ای��ن باره به می 
گوی��د: »اصل فس��اد، ب��ه ارز ۴۲۰۰ تومانی برمی 
گ��ردد. ارز ۴۲۰۰ تومان��ی در ح��وزه تجهی��زات 
پزش��کی و دارو به این دلیل که یارانه ای است، در 
ذات خود می  تواند عامل فساد باشد. در این مساله 
هیچ  شکی نیست.« اما او مالحظاتی درباره سر و 
صداهای این روزها دارد. حامدی فر ادامه  می دهد: 
»درباره لیس��تی که از دریافت کنندگان ارز دارو و 
تجهیزات پزش��کی منتشر ش��د، مالحظاتی وجود 
دارد. ب��ه  نظر من در این فض��ا افرادی که جنس 
آورده ولی هن��وز ترخیص نکرده اند با  گروه هایی 
که سوءاس��تفاده کرده اند، اش��تباه  گرفته ش��ده 

است.« 
حامدی فر روند واردات دارو و تجهیزات پزش��کی 
را چنین توضیح می دهد: »روند واردات دارو زمان 
زی��ادی نی��از دارد. از زمان تخصی��ص ارز تا زمان 
خروج دارو باید مراحل مختلفی طی شود. به اسناد 
و مدارک متعددی نیاز است. بخشی از ارزهایی که 
می گویند به ازای آن ها کاال وارد نشده، ماجرایش 
همین اس��ت. این واردکننده ها هنوز برای تحویل 

اجناسشان زمان دارند.«
وی ادامه می دهد: »بر اس��اس لیس��ت خامی که 
از دریافت کنن��دگان  ارز وج��ود دارد، نمی ت��وان 
قضاوت کرد. چرا که معلوم نیس��ت واردات آنها در 
چه مرحله ای قرار دارد.« نایب رئیس کمیس��یون 
اقتصاد سالمت اتاق تهران ادامه می دهد: »کلیات 
مس��اله به رون��د تخصی��ص، واردات و ترخیص از 
گم��رک برمی گردد ولی مس��لما فس��اد هم اتفاق 

افتاده است. هرچیزی که یارانه ای شده باشد، افراد 
درگیر در آن با خطر فساد مواجه هستند.« 

س��از و کار واردات در دوران تحریم سخت شده و 
حتی دارو را هم که گفته می ش��ود تحریم نیست، 
درگیر کرده اس��ت. هاله حامدی فر در این باره نیز 
می گوید: »به این نکته هم باید توجه داشته باشیم 
که دارو تحریم نیس��ت، اما روابط بانکی ما بس��یار 
محدود ش��ده اس��ت. واردات کاالیی که قبال یک 

ماهه انجام می شد، حاال تا ۶ ماه زمان می برد.«
همچنی��ن ب��ر اس��اس توضیح��ات روز گذش��ته 
»ابوالفت��ح صانع��ی« ریی��س اتحادی��ه بازرگانان 
تجهیزات پزش��کی، واردکنندگان بعد از آنکه ارز 
به آنها تعلق گفت و تامین ش��د، س��ه ماه فرصت 
دارن��د که با رفع تعه��د ارزی کاال وارد کنند. این 
سه ماه، یکبار هم قابل تمدید است و وارد کننده 
در نهایت ۶ ماه برای رفع تعهد ارزی دولت فرصت 
دارد. به گفته صانعی، ۱.۶ میلیارد یورو ارز دولتی 
در س��ال گذش��ته به تجهیزات پزشکی اختصاص 
یافته که ۱.۳ میلیارد آن به واردکننده داده شده 
اس��ت. از این می��زان، ۱.۱ میلیارد یورو کاال وارد 
ش��ده و کاالهای ۲۰۰ میلیون ی��وروی باقی نیز 

بخش��ی در گمرک و بخش��ی در راه اس��ت.  
حامدی فر، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت 
اتاق تهران تاکید می کن��د: »پیچیدگی های ارزی 
همه زنجیره تولید و واردات را درگیر کرده اس��ت. 
م��ا در اتاق بازرگانی، راه��کار قطعی مان حذف ارز 

۴۲۰۰ تومانی است.«
اما قیمت دارو و تجهیزات پزشکی با وجود تخصیص 
ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز  نوس��ان زیادی داشته است. 
حامدی فر معتقد است که این مشکل را به نحوی 
دیگ��ر باید حل ک��رد. وی می گوی��د: »اگر نگران 
هزینه ه��ای دارو و درم��ان مردم هس��تیم، همین 
یارانه را از طری��ق بیمه ها باید تامین کرد تا مردم 
دچار مش��کل نش��وند. االن همه دچار سردرگمی 

هستند 
مرجعی   و  

تم��ام  ب��ه  ک��ه 
دارد،  اطالعات دسترس��ی 

باید شفاف تر از این ها گزارش بدهد.«
ناص��ر ریاحی عضو هیات رئیس��ه ات��اق بازرگانی 
تهران و رئیس انجمن واردکنندگان دارو نیز درباره 
جنجال ه��ای اخیرمی گوید: »آنچ��ه ما می دانیم، 
این اس��ت که روند واردات دارو و تجهیزات بسیار 
کنترل ش��ده است. مشخص اس��ت که هرشرکتی 
باید چه چیز و چقدر کاال وارد کند. در گمرک هم 
کاال باید مجوز ترخیص داش��ته باش��د و بالفاصله 
بع��د از ترخی��ص، موظفیم که به ش��رکت پخش 

تحویل دهیم.«
رئی��س انجمن واردکنن��دگان دارو ادامه می دهد: 
»برای ما هم که در این صنعت فعال هستیم، این 
مساله مبهم است. چه اتفاقی می افتد و چه کسانی 
دخیل هس��تند که چنین فس��ادی می تواند انجام 
ش��ود؟ مشکل اصلی من این است که وقتی چنین 
مس��ائلی وجود دارد، اقدام کنی��د و برخورد کنید. 
چرا ب��ا صحبت های ضد و نقی��ض، ذهن مردم را 
مغش��وش می کنید؟ مس��اله ارز تجهیزات پزشکی 

االن برای همه مهم شده است.«
ماج��رای سوءاس��تفاده ارزی ب��رای واردات دارو 
و تجهی��زات پزش��کی، دفعه اولی نیس��ت که بعد 

از تخصی��ص ارز دولت��ی اتف��اق می افت��د. 
ریاحی می گوید: »در دول��ت قبلی، زمانی 
که خانم دس��تجردی وزیر بهداش��ت بود، 
تعری��ف می کرد که ش��رکت هایی ناش��ناس 
ب��رای واردات دارو ارز دریافت می کنند و کاالهای 
دیگری وارد می کنند. وی هم معتقد بود که از ارز 

دارو سوءاستفاده می کنند.«
این ماجرا در دولت قبل هم درس��ت زمانی اتفاق 
افت��اده بود که ارز مبادل��ه ای در دوران تحریم راه 
افتاد. آن زمان گفته می ش��د ک��ه ارز مرجع برای 
واردات دارو و تجهیزات پزش��کی، به ش��رکت های 
داروی��ی اختصاص پی��دا نکرده و ص��رف واردات 
خودروی »پورش��ه« ش��ده اس��ت. حاال نیز سعید 
نمکی، وزیر بهداش��ت خود دس��ت به افشاگری و 
مبارزه با فس��اد زده و اعالم کرده اس��ت که برخی 
داروی تاریخ گذش��ته وارد کرده ان��د و یا به جای 
اس��تنت قلبی، کابل ب��رق آورده و از کش��ور فرار 
کرده ان��د. در توضیحات بعدی مس��ئوالن روش��ن 
ش��د که اصل کابل برق وارد نش��ده اس��ت. بلکه 
جعبه های اس��تنت قلبی به کشور وارد شده اما در 
گمرک دیده شده است که به جای استنت، داخل 
جعبه ها سیم های مفتول گذاشته شده است. این 
اق��دام را دو نفر انجام داده اند که از کش��ور خارج 
ش��ده و تحت پیگرد قرار دارن��د. هاله حامدی فر 
تاکید می کند: »راه حل کالن و دائمی مسائل این 
چنینی تنها این است که مجرای فساد بسته شود؛ 

یعنی به سمت ارز تک نرخی برویم.«   ایرنا 
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توضیح بانک پاسارگاد در خصوص حمله 
به مسئول شعبه این بانک در آمل

روابط عموم��ی بانک پاس��ارگاد در پی انتش��ار اخباری 
مبنی بر حمله به مسئول یکی از شعبه های این بانک 
در شهر آمل توضیحاتی ارایه داد.به اطالع هم میهنان 
گرامی می رس��اند؛ متأس��فانه در روز یکشنبه مورخ ۶ 
اَمرداد، مس��ئول یکی از ش��عبه های بانک پاسارگاد در 
ش��هر آمل، مورد حمل��ه ی فردی ق��رار گرفت. علت 
مراجع��ه وی به ش��عبه آمل، انجام ام��ور مالی نبوده؛ 
بلک��ه به منظور اعتراض به انس��داد و برداش��ت وجه 
از حس��اب وی بنا به دس��تور مقامات قانونی در یکی 
دیگر از ش��عبه های این بانک بوده است. نامبرده پیش 
از مراجعه به ش��عبه خش��مگین و عصبان��ی بوده و با 
برنامه ریزی قبلی، قصد سوء برای ارتکاب جرم داشته 
اس��ت. مطابق اعالم اداره آگاهی آمل، مایع اس��تفاده 
شده توسط مرتکب، اسید با غلظت نه چندان باال بوده 
که روی تمام صورت مس��ئول شعبه و قسمت زیادی 
از دس��ت یکی از نگهبانان ش��عبه ریخته شده اس��ت. 
مداوا روی مجروحین ادامه دارد و برای انجام اقدامات 
درمانی گسترده تر به تهران منتقل شدند.الزم به ذکر 
اس��ت ش��عبه آمل طبق روال معم��ول، در حال ارایه 
خدمات بانکی به مشتریان، بدون وقفه بوده و آنچه در 
خبرها مبنی بر تأخیر در پاس��خگویی به مشتری ذکر 

شده است، کذب محض است.

سارقان مسلح شعبه ساوه بانک 
صادرات ایران ناکام ماندند

سرقت مسلحانه صبح امروز شعبه ساوه بانک صادرات 
ایران هیچ گونه خسارت جانی در پی نداشت.

امیر لعلی، رئیس اداره کل روابط عمومی بانک صادرات 
ایران در گفت وگو با خبرنگار ایسنا با بیان این مطلب 
گفت: صبح امروز دو س��ارق با سالح های گرم و سرد 
برای س��رقت پول های موجود در صندوق، وارد شعبه 
بانک صادرات ایران شدند اما همکاران شعبه بالفاصله 
ب��ا آگاهی از موضوع، آژیر ش��عبه را فع��ال کردند که 
این اقدام منجر به ناکام ماندن عملیات اصلی سارقان 
ش��د. وی افزود: سارقان با ش��نیدن صدای آژیر، صرفاً 
ب��ه جمع ک��ردن پول ه��ای روی باجه اق��دام کردند 
ک��ه مجموع مبالغ سرقت ش��ده کمت��ر از ۲۰ میلیون 
تومان بوده اس��ت.لعلی با بیان اینکه شعبه یادشده به 
جدیدترین سیس��تم های امنیتی مجهز بوده و همین 
موضوع منجر به واکنش س��ریع همکاران شده است، 
گفت: خوش��بختانه در این حادثه آسیبی به همکاران 
و مش��تریان وارد نشده و نیروی انتظامی نیز در زمان 
مناس��ب در محل ش��عبه حاضر ش��د.رئیس اداره کل 
روابط عموم��ی بانک صادرات ایران از تش��کیل پرونده 
این س��رقت در نیروی انتظامی س��اوه ب��رای ردیابی 

سارقان خبر داد.

 بازدید عضو هیأت مدیره بانک رفاه 
از بیمارستان میالد شهریار 

حسین رحمتی عضو هیأت مدیره بانک رفاه با هدف 
ایف��ای مس��ئولیت های اجتماعی بانک و پاسداش��ت 
رش��ادت ها و دالور مردی ه��ای رزمندگان 8 س��ال 
دفاع مقدس، با حضور در بیمارس��تان میالد شهریار 
و بخ��ش اعص��اب و روان، از جانب��ازان بس��تری در 
ای��ن بخش دلجوی��ی کرد.به گ��زارش روابط عمومی 
بان��ک رف��اه کارگران، عض��و هیأت مدی��ره و رئیس 
کمیت��ه فرهنگی بانک رفاه در ای��ن بازدید بر ایفای 
مس��ئولیت های اجتماعی از س��وی بانک تأکید کرد 
و گف��ت: بانک رفاه به عنوان ی��ک بانک اجتماعی و 
سالمت محور حضور در بخش های مختلف اجتماعی 
را یک وظیفه برای خود تلقی می کند و برای پیشبرد 
اه��داف خیرخواهان��ه و اجتماعی از هیچ کوشش��ی 
فروگ��ذار نمی کند.رحمت��ی ب��ه برخ��ی از اقدامات 
اجتماعی بانک نظیر حمایت از زلزله زدگان و س��یل 
زدگان اش��اره و خاطرنشان ساخت: بانک رفاه تالش 
ویژه ای داشته تا در تمامی بخش های اجتماعی نظیر 
احداث مدرس��ه، درمانگاه و مسجد مؤثر واقع شود و 
گام های اثربخشی برای رفاه حال هم میهنان به ویژه 

اف��راد کم برخ��وردار ب��ردارد.

همراهی بانک ایران زمین با جشنواره 
ملی روز جنگل بان

جشنواره ملی روز جنگل بان برای سومین سال پیاپی 
ب��ا حمایت بانک ایران زمین و با هدف معرفی و تقدیر 
از جنگلبان��ان نمونه، ۱۴ مرداد در س��ازمان جنگل ها 
مراتع و آبخیزداری کش��ور برگزار می شود.به گزارش 
رواب��ط عموم��ی بانک ای��ران زمین، براس��اس اعالم 
دبیرخانه جش��نواره ملی روز جنگل بان، مراسم تقدیر 
از جنگلبانان نمونه کش��ور، دوش��نبه هفته آینده ۱۴ 
مرداد در محل تاالر غدیر س��ازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری برگزار می شود.سومین دوره جشنواره روز 
جنگل بان همچون دو دوره گذش��ته، با تالش سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کش��ور و تش��کل مردم  
نه��اد جمعیت حامی��ان زمین و حمای��ت بانک ایران 
زمین برگزار می شود.در جش��نواره ملی، از هر استان 
ی��ک جنگل بان نمونه انتخ��اب و از وی تقدیر خواهد 

شد. 

اخبار

سیب های دماوند صادر شد
رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی اعالم کرد: اخباری که اخیرا درباره فاسد 
شدن هزاران تن سیب در س��ردخانه های دماوند منتشر شده، به شدت تکذیب 

می شود و این محصول در هفته های گذشته صادر شده است.
حس��ین شیرزاد رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی  گفت: ستاد تنظیم بازار 

دی ماه س��ال گذش��ته و با تاخیر به وزارت جهاد کش��اورزی دستور داد که میوه 
مورد نیاز برای تنظیم بازار شب عید را که شامل سیب و پرتغال می شد، خریداری و 

ذخیره کند که در این راستا ۳۶ هزار تن سیب خریداری شد و از این میزان حدود ۳۰ 
هزار تن برای ذخایر اصلی و مابقی برای ذخایر احتیاطی و ملی بود.

رئیس س��ازمان مرکزی تعاون روستایی ادامه داد: در تنظیم بازار شب عید ۳۲ هزار تن 
سیب با کیفیت عالی در همه شهرستان های کشور ذخیره و توزیع شد و ۴۰۰۰ تن دیگر 
باقی ماند که باید منتظر دس��تور ستاد تنظیم بازار برای تعیین تکلیف باقیمانده ذخایر 

احتیاطی سیب می ماندیم.   ایسنا 

 ایران از مرداد امسال صادرکننده بنزین می شود
مدیرعامل بورس انرژی با اش��اره به خودکفایی کش��ور در تولی��د بنزین، از آغاز 
نخستین عرضه این محصول داخلی از طریق رینگ صادراتی بورس انرژی ایران 

خبر داد.
 سید علی حسینی از خودکفایی ایران در تولید بنزین و آغاز صادرات آن از طریق 

رین��گ بین الملل بورس انرژی خبر داد و گفت: با تمهیدات صورت گرفته در قانون 
برنامه ششم توسعه، وزارت نفت مکلف به عرضه نفت خام و فرآورده های نفتی در بورس 

انرژی ش��ده و در این راس��تا نیز طی تفاهم ثمربخش اخیر با این وزارتخانه و شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی نس��بت به عرضه بنزین در بورس انرژی تصمیم گیری 
ش��ده است. وی با اشاره به پذیرش بنزین در رینگ صادراتی این بازار ابزار امیدواری کرد: 
مطاب��ق برنامه ریزی های صورت گرفته انتظار می رود با توجه به تکمیل فاز س��وم عملیات 
بنزین س��ازی پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس، در مرداد ماه امسال ایران نخستین محموله 

بنزین خود را از طریق رینگ صادراتی بورس انرژی صادر کند.  تسنیم 

بسته حمایت از کارآفرینان پیش روی میز دولت  
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار از ارائه بسته سیاست های تشویق و 

حمایت از کارآفرینان پیشرو به دولت خبر داد.
عیس��ی منصوری درب��اره آخرین اقدامات برای حمای��ت از کارآفرینان و حذف 
موانع پیش رو اظهار داش��ت: برای حمایت از کارآفرینان مجموع سیاس��ت های 

تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو در وزارت کار تدوین شده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داش��ت: این بسته در وزارت کار نهایی 

و هفته گذشته تقدیم دولت شد.
منصوری درباره مهمترین ویژگی این بس��ته افزود: سیاست ها و حمایت های دولت ها در 
ادوار مختلف معموالً معطوف به بنگاه ها و بنگاه محور بوده اس��ت؛ به عنوان مثال یکی از 
این حمایت ها تأمین س��رمایه در گردش از طریق اعطای تسهیالت بوده است. وی ادامه 
داد: اما در بسته جدیدی که مبتنی بر حمایت از کارآفرینان تهیه شده است، »کارآفرین« 

محور حمایت قرار می گیرد و حمایت ها معطوف به شخص کارآفرین است.  مهر 

ت بازار متش��کل ارزی تا چند روز دیگر  ر کار خ��ود را آغ��از می کن��د و گفت��ه تجــــا
می شود آغاز به کار این بازار با بیش از ۱۰۰ صرافی خواهد 
ب��ود که در ادامه نیز ب��ه تعداد آن ها اضافه خواهد ش��د تا 

بتوان قیمت واقعی ارز را در تهران کشف کرد.
بر اساس آنچه بانک مرکزی اعالم کرده، بازار متشکل ارزی 
قرار اس��ت تا عید سعید قربان یعنی روز ۲۱ مرداد ماه سال 
جاری راه اندازی ش��ده و فعالیت رسمی آن آغاز شود، البته 
پیش از این نیز در ماه های گذش��ته تاریخ هایی درباره آغاز 
فعالی��ت این بازار اعالم ش��ده بود، اما به نظر می رس��د که 

فعالیت این بازار تا این تاریخ آغاز شود.
بان��ک مرکزی در ابتدا حق عضویت صراف ها در این بازار را 
۱۰۰ میلیون تومان اعالم کرد، اما پس از مدتی تخفیف ۷۵ 
میلیون تومانی برای آن ها در نظر گرفته شد و بر این اساس 
صراف ها می توانند با پرداخت ۲۵ میلیون تومان به عضویت 

این بازار درآیند.
ب��ا این وجود قرار اس��ت این بازار در ابت��دا با حضور حدود 
۱۰۰ صراف��ی کار خود را آغاز کند ک��ه روند افزایش تعداد 

صرافان حاضر در این بازار به مرور افزایش خواهد یافت.
بانک ه��ا، صرافی های مجاز بانک مرک��زی و صرافی بانک ها 
قرار اس��ت بازیگران اصل��ی این بازار باش��ند و می توانند با 
دریافت کد کارگزاری، نس��بت به خرید و فروش ارز در این 
بازار اقدام کنند. بانک مرکزی بر آن اس��ت تا با اس��تفاده از 
این تجربه موفق جهانی، نرخ واقعی ارز را بر اساس معامالت 
واقعی و کالن در این بازار تعیین کند تا قیمت سایر بازارها، 

تاثیر زیادی بر بازار ایران نداشته باشد.
در این بازار، امکان انجام معامالت غیرواقعی وجود نخواهد 
داشت، چراکه هر بانک یا صرافی که بخواهد قیمت ارز خود 

را برای ف��روش اعالم کند، رقم موردنظ��ر در همان لحظه 
در حس��اب ارزی او مس��دود خواهد ش��د و بدین ترتیب از 

معامالت غیرواقعی جلوگیری می شود.
قیمت پایه هر روز بر اس��اس نرخ بس��ته شدن بازار در روز 
گذش��ته با حداکثر تغییری که به تصویب رسیده، محاسبه 
می ش��ود که این درصد تغییر در دستورالعمل بازار متشکل 

ارزی اعالم خواهد شد.
بانک مرکزی امیدوار اس��ت که با ایجاد بازار متشکل ارزی 
بتوان��د ثبات را در بازار ارز ایجاد کرده و افزایش ش��فافیت، 
کش��ف نرخ و امنی��ت در انجام و تس��ویه معامالت از دیگر 

اهداف این بازار به شمار می رود.
به نظر می رس��د که س��قفی ب��رای معامالت در ای��ن بازار 
مش��خص ش��ود که با راه ان��دازی این بازار، س��ایر جزییات 

مربوط به آن نیز مشخص خواهد شد.
گفته می ش��ود ک��ه اطالعات آنالین خری��د و فروش ارز در 
این بازار در دس��ترس عموم مردم قرار ندارد و اعضا قادر به 
مشاهده آن هستند، اما اطالعات کلی از این بازار در سایت 

ice.ir در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت.
به این ترتیب باید منتظر بود که این بار وعده بانک مرکزی 
برای آغاز به کار بازار متش��کل ارزی محقق شود تا ببینیم 
این بازار تا چه اندازه بر روند نرخ ارز تاثیرگذار خواهد بود.

البته پیش از این، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی 
گفته بود که همه چیز برای راه اندازی بازار متش��کل ارزی 
آماده اس��ت، اما باید مطمئن شوم که این بازار تاثیر منفی 
بر بازار ارز ایجاد نمی کند. حال به نظر می رس��د که آخرین 
تحقیق��ات در رون��د ایجاد بازار متش��کل ارزی نیز به اتمام 
رس��یده و همتی نسبت به مطلوب بودن این بازار، اطمینان 

حاصل کرده است.  ایسنا 

 تا چند روز دیگر انجام می شود؛
آغاز فعالیت بازار متشکل ارزی با ۱۰۰ صرافی

دولتی  بازرگان��ی  ش��رکت  مدیرعامل  ایران اعالم کرد که این ش��رکت تمام جنب استانبول
تعه��دات ارزی خود را اجرایی کرده و کاالهای اساس��ی که 
باید با ارز تخصیص یافته وارد می ش��د، براس��اس برنامه به 

کشور رسیده است.
یزدان س��یف با انتشار لیست کش��تی ها و محموالت تأمیِن 
ارز ش��ده به همراه زمان ورود ای��ن کاالها به بنادر ایران در 
س��ال ۱۳۹۷، درباره رفع تعهد ارزی کاالهای اساسی اظهار 
کرد: در سال ۱۳۹۷، ۵۰۰ میلیون و ۹8۲ هزار و ۵۰۲ یورو 
به منظور واردات کاالهای اساس��ی برای ش��رکت بازرگانی 
دولتی ایران تعهد ارزی ایجاد شده که معادل صد درصد ارز 
مذکور، کاال به کش��ور وارد و تخلیه و بخش عمده ای از آن 
ترخیص شده است. همچنین بیش از ۲۷۵ میلیون یورو ارز 

نیز رسما رفع تعهد شده است.
وی اضاف��ه کرد: ورود کاال و رفع تعهد ارزی دو مقوله کامال 
متفاوت اس��ت و برخی اظهارات درباره مکاتبات انجام شده 
چنین القا می کند که در قبال ارز تخصیص داده شده، کاالیی 
به کش��ور وارد نشده است که این مسئله درست نیست. در 
کنار آن مبلغ ۲۲۵ میلیون یورو  مانده  و تس��ویه نشده ارز 
دریافت شده، ناش��ی از مغایرت ها و موضوعات اداری است 
ک��ه با توجه ب��ه درگیر بودن چهار س��امانه ثبتارش، خرید 
ارز، س��متاک و س��امانه جامع گمرک��ی در فرآیند واردات، 
بروز کوچکترین مغایرت اس��نادی  یا اش��تباه در بارگذاری 
اطالعات پرونده ها، منجر به عدم تسویه کامل تعهدات ارزی 
مربوطه می شود و آنچه از تعهدات این شرکت باقیمانده نیز 
از همین جنس اس��ت. جدول پیوست تاریخ ورود کشتی ها 
به بنادر مورد نظ��ر و تاریخ تخلیه آنها این موضوع را کاماًل 

شفاف می کند.  

س��یف درب��اره دلی��ل ایج��اد ای��ن مغایرت ها با اش��اره به 
پرداخت های تهاتری  یا پرداخت هایی که از مسیرهای غیر 
مرسوم ) تعریف شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران( ارز را به کش��ور بازگردانده، اظهار کرد: از آنجایی که 
بین زمان ایجاد تعهد تا زمان پرداخت و تسویه کامل اسناد 
حمل و صدور کد رهگیری، فاصله زمانی قابل توجهی وجود 
دارد، از این رو تس��ویه تعهدات زمان بر و پیچیده می شود و 

همین امر بخشی از این مغایرت را پدید آورده است.
مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی ایران با اش��اره به اینکه 
قراردادها با فروشندگان عمدتاً با ارزهای پایه منعقد می شود 
ولی پرداختها ) بس��ته به نوع ارز در دسترس بانک مرکزی( 
ب��ه ارزهایی چون لیر، روپیه و ی��وان صورت می گیرد، بیان 
کرد: تفاوت بین ارز ثبت سفارش و ارز تأمین شده، موجب 
بروز مغایرت در ثبت اس��ناد حم��ل و در نتیجه عدم امکان 

تسویه تعهدات ارزی در موعد مقرر می شود.
وی همچنی��ن به رویه اجرایی گم��رکات و مبادی ورودی در 
مس��تهلک کردن پروانه های س��بز گمرکی پرداخت و گفت: 
اس��اس تسویه حساب سامانه گمرک در اتصال با سامانه های 
بانکی، وزن باس��کول اس��ت؛ این در حالی است که بر مبنای 
رویه های بین المللی در توزین محموالت کشتی های فله بر در 
تجارت بین المللی از رویه های درافت سوروی و اولیج سوروی 
استفاد می شود که این موضوع و در نظر نگرفتن کسری ناشی 
از ریزش، افت و تلورانس باسکول، منجر به بروز مغایرت های 
وزنی و کسری کاالی وارداتی می شود که در این رابطه هرچند 
مبلغ مذکور در  تعهدات س��ال ۱۳۹۷ این ش��رکت حدود دو 
میلیون و ۵۰۰ هزار یورو اس��ت اما مانع از رفع تعهد ارزی۱۰ 
فقره ثبت سفارش به ارزش ۱۰۷ میلیون و 8۳۵ هزار و ۶۴۰ 

یورو یورو شده است.   بازرگانی دولتی ایران

مدیرعامل شركت بازرگانی دولتی ایران:
۱۰۰ درصد ارز تخصیصی، كاالهای اساسی وارد شد

ارز4200 تومانی همچنان دردسرسازاست؛

سایه فساد برسر سالمت مردم  

از پایان شهریور انجام می شود؛
واگذاری کارت اعتباری مصالح 

بخش  عامل  بانک  مدیرعامل  خونه به  مسکن از آغاز واگذاری کارت خونه 
اعتباری مصالح به انبوه سازان با سود ۱8 درصد از 

پایان شهریور امسال خبر داد.
ابوالقاس��م رحیمی انارکی درباره مصوبه ش��ورای 
پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیالت مسکن، 
اظهار داشت: آنچه در شورای پول و اعتبار تصویب 
شد، افزایش سقف تقس��یط سهم الشرکه بود. این 
ش��ورا ارقامی را به عنوان سقف تسهیالت ساخت 
اع��الم کرد که ش��امل ۱۶۰ و ۲۵۰ میلیون تومان 
است و به س��ازنده داده می شود ضمن اینکه قابل 
تقس��یط و انتقال به خریدار است اما برای افزایش 
سقف تسهیالت مسکن، هیچ مصوبه ای نداشته ایم 
و س��قف های قبلی وام های مس��کن کماکان باقی 

اس��ت. پیش��نهادهای بانک عامل بخش مسکن به 
بانک مرکزی نیز همچنان به صورت پیشنهاد باقی 

مانده است.
وی درباره کارت تعهدی مصالح ساختمانی افزود: 
اجرای این طرح از پایان شهریور ماه آغاز می شود 
و در حال انجام کارهای نهایی آن هس��تیم. طرح 
کس��ب و کار مربوط به این برنام��ه در حال آماده 
شدن اس��ت و امیدواریم تا پایان شهریور مقدمات 

راه اندازی آن را فراهم کنیم.
مدیرعامل بانک عامل بخش مس��کن تصریح کرد: 
در مکانی��زم این طرح، چن��د عنصر کلیدی داریم 
که نق��ش اصلی را دارن��د که هم ش��امل افرادی 
مانند انبوه س��از ی��ا تولیدکننده مصال��ح و بنکدار 
عمده ف��روش مصال��ح س��اختمانی و هم ش��امل 
محصوالتی مانند آهن، تیرآهن، میلگرد و سیمان 

می شود که مصرف باالیی در ساخت وساز دارد.
وی یادآور شد: افرادی که واجد شرایط دریافت این 

کارت باشند و صالحیت آنها تائید شود، وارد چرخه 
این کسب و کار شده اما باید در این صنعت حرفه ای 
باشند. در حال شناسایی افراد اثرگذار در این چرخه 
هس��تیم و بانک عامل کار خ��ود را با این افراد آغاز 
خواهد کرد. کارگروه شناس��ایی افراد مشمول این 
طرح تشکیل ش��ده و مالک شناسایی آنها، داشتن 
کارکرد باال در کسب و کار مربوطه است به گونه ای 
که هر سازنده یا تولیدکننده مصالح و دیگر فعاالن 
صنعت س��اختمان ک��ه در این چرخ��ه، از کارکرد 
باالتری برخوردار باش��ند، مش��مول دریافت کارت 

اعتباری مصالح ساختمانی خواهند شد.
به گفته رحیم��ی انارکی، در این طرح اعتباری در 
اختیار فعال صنعت ساختمان قرار می گیرد تا بتواند 
از تولیدکننده، مصالح س��اختمانی دریافت کند. از 
آنجایی که تعداد زیادی انبوه س��از و بنکدار مصالح 
س��اختمانی، از تولیدکننده به شکل یکجا محصول 
دریافت می کند، از تخفیف خوبی برخوردار خواهند 

شد. سود اعتبار نیز ۱8 درصد است.
وی خاطرنشان کرد: دریافت کنندگان این مصالح، 
محصوالت خریداری شده را در یک چرخه کسب 
و کار، از تولیدکنن��ده ت��ا مصرف کننده به ش��کل 
اعتب��اری در اختیار افراد حاضر در این چرخه قرار 
می دهن��د و ب��ه ترتیب ۲۵ ت��ا ۳۵ درصد تخفیف 
در قیمت تمام ش��ده ساختمان به مصرف کننده و 

خریدار نهایی منتقل خواهد شد.
مدیرعامل بانک عامل بخش مس��کن در پاسخ به 
پرسشی درباره برنامه دولت مبنی بر افزایش سقف 
تس��هیالت بخش مس��کن از ۱۳.۵ به ۲۰ درصد و 
نقش بان��ک عامل بخش مس��کن در افزایش این 
س��قف، اظهار داش��ت: این بانک ام��کان افزایش 
س��قف تس��هیالت مس��کن را ندارد چون در حال 
حاضر بیش از ۹۰ درص��د توان بانک عامل بخش 
مس��کن، به پرداخت تس��هیالت اختص��اص یافته 
اس��ت بخصوص آنکه افزایش س��قف تس��هیالت 

تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده نیز 
به صورت صد درصدی به این بانک س��پرده شده 

است و باید آن را تأمین مالی کنیم.
رحیم��ی انارکی ادام��ه داد: همچنی��ن در برنامه 
اق��دام ملی تولید و عرضه مس��کن نیز قرار اس��ت 
بانک عامل بخش مسکن مشارکت داشته باشد اما 
امکان توانایی تأمین مالی کل این ۴۰۰ هزار واحد 
را نداریم. هر چند که ممکن است بخش مهمی از 
تأمین مالی س��اخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در 
برنامه اقدام ملی، به این بانک داده شود اما بخش 

باقی مانده را باید سایر بانک ها کمک کنند.
وی درباره افزایش س��قف تس��هیالت مسکن مهر 
افزود: افزایش سقف این تسهیالت برای ۲۰۰ هزار 
واحد به بانک مذکور ابالغ ش��د که بین ۳۰ تا ۴۰ 
هزار واحد آن، به شهر جدید پردیس اختصاص دارد 
و مشمول افزایش ۱۰ میلیونی سقف این تسهیالت 

تا ۵۰ میلیون تومان خواهند شد. مهر


