
افتتاح پنجمین نمایشگاه بین المللی 
بیمارستان سازی، تجهیزات وتأسیسات 

بیمارستانی
 پنجمین نمایش��گاه بین المللی بیمارستان سازی، 
تجهیزات وتأسیس��ات بیمارس��تانی امروز در محل 
دائمی نمایش��گاه ه��ای بین المللی ای��ران آغاز به 
کار کرد. پنجمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان 
سازی، تجهیزات وتأسیسات بیمارستانی دیروزسه 
ش��نبه 26 آذر ماه در محل دائمی نمایش��گاه های 
بی��ن المللی ایران آغاز به کار کرد. محمود صدیقی 
رئیس ستاد برگزاری پنجمین نمایشگاه بین المللی 
بیمارستان سازی، تجهیزات وتأسیسات بیمارستانی 
در خصوص جزئیات این نمایشگاه گفت: بازارهدف 
محصوالت معرفی ش��ده درپنجمین نمایشگاه بین 
المللی بیمارس��تان س��ازی، تجهیزات وتأسیسات 
بیمارس��تانی آس��یای میان��ه، عراق، افغانس��تان و 
کش��ورهای ح��وزه خلیج فارس اس��ت. وی با بیان  
این ک��ه کاالهای صادراتی در ای��ن حوزه در حال 
حاضر به سه بخش تقس��یم می شود، افزود: گروه 
اول ش��امل کاالهایی  اس��ت که با برند خارجی در 
ایران تولید و به کش��ورهای اروپایی و عمدتاً آلمان 
و ایتالیا صادر می ش��ود که تمام این کاالها دارای 
نش��ان استاندارد تجهیزات پزشككی اروپا هستند و 
به دلیل کیفیت و قیمت مناس��ب برای آنها تقاضا 
وجود دارد.صدیقی یادآور ش��د:  گ��روه دیگری از 
کاالهای تجهیزات پزشكی با نشان )ساخت ایران( 
به کش��ورهای آسیایی میانه آمریگای التین، عراق، 
افغانستان و س��وریه صادر می شود. برخی دیگر از 
تجهیزات پزش��كی به صورت دانش فنی یا قطعات 
صادر می ش��ود که در کش��ورهای دریافت کننده 
مانند آلمان، س��وئد، چك و روسیه مراحل مونتاژ، 
تست، کالیبراسیون، بسته بندی و بر چسب گذاری 

روی آن انجام می شود.

سهم بانک مسکن در طرح اقدام ملی
نادر قاس��می، عضو هیأت مدیره بانك مسكن سهم 
بانك مس��كن در طرح اقدام ملی ساخت واحدهای 

مسكونی را اعالم کرد.
نادر قاسمی، عضو هیأت مدیره بانك مسكن در گفت 
وگو با خبرنگار پایگاه خبری بانك مس��كن- هیبنا ، 
اعالم ک��رد: در قالب طرح اقدام ملی قرار اس��ت تا 
سال 1400 معادل 400 هزار واحد مسكونی ساخته 
شود و در این زمینه نه تنها بانك مسكن بلكه شبكه 
بانكی کشور مس��وولیت مشارکت در تامین مالی و 
کمك به پیشبرد ساخت واحدها را بر عهده دارد.وی 
افزود: براساس برنامه ریزی های انجام شده اجرای 
طرح اقدام ملی قرار است از مجموع اعتبارات بانكی 
مورد نیاز برای س��اخت این واحدها در کل 14 هزار 
میلیارد تومان برای س��ال های 98 و 99 از س��وی 
بانك مس��كن به متقاضیان پرداخت ش��ود و سایر 
بانك ها هم با توجه به اینكه در برنامه مجلس پیش 
بینی ش��ده است که هر یك از بانك ها باید به طور 
متوس��ط 20 درصد از تس��هیالت خود را به بخش 
مسكن اختصاص دهند، سهمی جداگانه و مشخص 

را در این زمینه بر عهده دارند.

خرید پنج هزار میلیارد ریال کاالی بادوام 
داخلی با تسهیالت بانک ملی ایران

    بان��ك مل��ی ایران ب��ا هدف رونق ب��ازار تولید و 
کس��ب و کار داخلی و حمای��ت از کاالی ایرانی، از 
ابتدای س��ال جاری تا پایان آب��ان ماه بیش از پنج 
هزار میلیارد ریال تس��هیالت فروش اقساطی برای 
خرید کاالی داخلی تخصیص داده است.به گزارش 
روابط عمومی بانك ملی ایران، این بانك طی مدت 
مذک��ور بالغ بر 36 ه��زار و 636 فقره تس��هیالت 
فروش اقس��اطی خرید کاالی داخلی به ارزش پنج 
هزار و 11 میلیارد ریال پرداخت کرده اس��ت.بانك 
ملی ایران در سال گذشته نیز تعداد 82  هزار و 20 
فقره تسهیالت فروش اقساطی خرید کاالی داخلی 
به ارزش هش��ت هزار و 602 میلیارد ریال پرداخت 
کرده اس��ت.در هشت ماه ابتدای امسال، 122 هزار 
و 665 میلیارد ریال تس��هیالت سرمایه در گردش 
برای حمایت از تولید و اشتغال در 52 هزار و 449 
فقره توس��ط بانك ملی ایران پرداخت ش��ده است.

همچنی��ن در این مدت، تع��داد 595 هزار و 379 
فقره تسهیالت نیز به صورت فروش اقساطی، جعاله 
و مرابحه برای رفع نیازهای ضروری خانوار پرداخت 
کرده است که ارزش این تسهیالت به 184 هزار و 

46 میلیارد ریال می رسد.

اخبار

 افت ۵۰درصدی قدرت خرید کارگران 
در سال ۹۸

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کش��ور با اش��اره به اینكه قدرت خرید 
کارگران 50درصد کاهش یافته است گفت: درآمد کارگران کفاف زندگی را نمی دهد، 

آنها با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته اند.
ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور درباره کاهش قدرت 
خرید کارگران و عدم همخوانی دستمزد و هزینه ها گفت: جلسات کمیته دستمزد فعاًل 
تش��كیل نشده است، چرا که منتظر هستیم قیمت ها به یك ثبات مشخص برسد. بعد 
از افزایش قیمت بنزین، چند روزی قیمت ها را پایین نگه داش��تند، اما یك باره بعد از 
چند روز قیمت ها سیر صعودی پیدا کرد. وی با اشاره به بررسی تشكل های کارگری در 
زمینه هزینه های سبد معیشت کارگران ادامه داد: ما اعتقاد داریم دامنه گرانی هایی که 
اتفاق می افتد تا پایان س��ال نخواهد بود، متأسفانه بعد از سال 98 و در اوایل سال 99 
نیز ش��اهد این افزایش ها خواهیم بود. تأثیراتی که گرانی بنزین داش��ته است، در سال 
آینده تأثیر خواهد گذاش��ت، همچنین تورم س��بد معیشتی خانوار باالتر خواهد رفت، 
به همین خاطر برای اینكه بتوانیم دورنمایی از تورم داشته باشیم، باید با دقت و صبر 
بیش��تری بررسی کنیم. چمنی افزود: قصد داریم با دورنمایی دقیق تر سبد معیشت را 
مشخص کنیم. اگر وزارت کار جلسات را برگزار کند، ما آمادگی کامل برای حضور در 
جلس��ات را داریم. با بررسی هایی که داش��تیم، تورم ها بعد از عید هم ادامه دار خواهد 
بود. رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کش��ور اظهار داش��ت: در سال 98 
حدود 50 تا 60 درصد قدرت خرید خود را از دست داده ایم، در چند دوره متفاوتی که 
بحث دستمزد انجام شده است، در بعضی سال ها قدرت خرید کارگران افت چشمگیر 
داش��ته است، همین باعث شده است که ]مشكل[ دس��تمزد کارگران از قبل ادامه دار 
شود. چمنی اظهار داشت: بعد از تورم های سال 96، که قیمت ارز به یك باره از 4000 
هزار تومان به مرز 18000 هزار تومان رس��ید، کارگران قدرت خرید خود را به یك باره 
از دس��ت دادند، در ح��ال حاضر با وضعیتی که به وجود آمده اس��ت کارگران از پس 
هزینه های زندگی برنمی آیند، چرا که افزایش قیمت تنها در بخش بنزین نیست، بلكه 

در قیمت اجاره بها، خوراکی و هزینه های درمان هم افزایش داشته ایم.    تسنیم

نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در جلسه 
علنی دیروز با کلیات طرح بانكداری جمهوری 

اسالمی موافقت کردند.
ب��ر همی��ن اس��اس از  201 نماین��ده حاضر 
در پارلم��ان، 132 نماین��ده ب��ه ای��ن کلیات 
رای مواف��ق داده، 44 نماین��ده رای مخال��ف 
و 6 رای ه��م ممتنع ب��ود. در طرح بانكداری 
جمهوری اس��المی قرار اس��ت استقالل بانك 
مرکزی افزایش پیدا کرده و تمامی بانك های 
تخصصی کش��ور ذیل این بانك قرار گرفته و 
در خدمت تولید و اقتصاد کش��ور باشند.  این 
درحال��ی بود ک��ه در این جلس��ه نمایندگان 
مواف��ق و مخال��ف این ط��رح نظراتش��ان را 
بیان کردن��د. محمدرضا صباغی��ان بافقی در 
مخالفت با طرح بانكداری جمهوری اس��المی 
ایران گفت: همه ما معترف هس��تیم که نظام 
بانكداری باید به اقتصاد کش��ور کمك کند و 
فاصل��ه طبقاتی را کاهش ده��د در حالی که 
بسیاری از فعاالن اقتصادی را ورشكست کرده 
و آنها خانه نش��ین ش��ده و اقتص��اد ایران فلج 
شده است. وی افزود: بانك ها هم اکنون دارای 
س��اختمان های مجلل و س��رمایه های زیادی 
هستند و منازل و ش��رکت های وام گیرندگان 
هم از س��وی بانك ها توقیف می شود. نماینده 
م��ردم مهری��ز در مجلس تصری��ح کرد: طرح 
بانكداری جمهوری اس��المی به دنبال اقتدار 

بانك مرکزی و اس��تفاده از ظرفیت مؤسسات 
خصوصی در اقتصاد کشور است. 

مهرداد الهوت��ی در موافقت با طرح بانكداری 
جمهوری اسالمی ایران گفت: بانك مرکزی در 
کشورمان استقالل ندارد و رئیس آن از طرف 
وزیر اقتصاد معرفی شده و رئیس جمهور حكم 
تأیی��د او را امضا می کن��د. وی افزود: در طرح 
بانكداری جمهوری اس��المی تالش شده است 
اس��تقالل بانك مرکزی بیش��تر شود. نماینده 
مردم لنگرود در مجلس تصریح کرد: متأسفانه 
ه��ر دولتی که تغییر می کند اعضای ش��ورای 
پ��ول و اعتبار هم تغیی��ر می کند که معنایش 
تغییر سیاست هایی در این زمینه است ضمن 

اینكه نشان دهنده بی ثباتی در این امر است.
در همی��ن زمین��ه رئیس کل بان��ك مرکزی 
خط��اب به نمایندکان مجل��س گفت: اگر می 
خواهید به استقالل بانك مرکزی کمك کنید 
مقررات بانك مرکزی را اصالح کنید ولی باید 
متوجه باش��یم که 50 درص��د تكالیف قانون 

بودجه برعهده بانك مرکزی است.
عبدالناص��ر همتی رئی��س کل بانك مرکزی 
نیز در جلس��ه علنی مجلس در خصوص طرح 
بانك��داری اس��المی اظهار داش��ت: من منكر 
ن��كات مثب��ت این طرح نیس��تم ام��ا در این 
طرح س��اختار بانك مرکزی را تغییر داده اند. 
وی افزود: در ش��رایط تحریم هستیم و بانك 

مرکزی نیز عمود این خیمه است نباید اجازه 
دهی��م این ش��وک به س��اختار بانك مرکزی 
وارد ش��ود. رئیس کل بان��ك مرکزی تصریح 
کرد: مگر می ش��ود 205 م��اده در خصوص 
سیس��تم بانكی آماده باشد و یكباره همه این 
تغییرات ایجاد شود بدون اینكه کارشناسان و 
بانك مرکزی در این زمینه اقناع شده باشند. 
همتی گفت: اجازه بدهید الیحه دولت در این 
زمینه به مجلس ارائه ش��ود، اگر می خواهید 
به استقالل بانك مرکزی کمك کنید مقررات 
بان��ك مرکزی را اصالح کنی��د. وی افزود: در 
حال حاضر باید ش��رایط اقتصادی کش��ور را 
ببینیم و متوجه باشیم که 50 درصد تكالیف 

قانون بودجه برعهده بانك مرکزی است.
رئیس کل بانك مرکزی گفت: اس��تقالل بانك 
مرکزی به این معنا نیست که با دولت هماهنگ 
نكنیم بلكه اس��تقالل یعنی نظرات کارشناسی 
مبنای تصمیم گیری در بانك مرکزی باش��د؛ 
در یك س��ال و نیم گذش��ته اگ��ر تصمیمات 
کارشناسی نبود و دس��توری عمل می کردیم 
ثبات ارزی ایجاد نمی شد. همتی اظهار داشت: 
در ش��رایطی که همه چی��ز علیه بانك مرکزی 
اس��ت و بانك مرکزی تحت تحریم تروریستی 
آمریكا است نباید چنین طرحی تصویب شود. 
رئی��س کل بانك مرکزی گفت: براس��اس این 
طرح بانك توسعه باید ایجاد شود که این طرح 
با استقالل بانك مرکزی تناقض دارد زیرا براین 
اس��اس بانك مرکزی باید پول چاپ کند و در 

اختیار بانك توسعه قرار دهد.   فارس

بانک مرکزی در تکاپوی پیاده سازی قانون چک
فرصت قانونی یکساله به پایان رسید؛

گزارش

حدود یكس��ال از ابالغ رس��می قانون جدید 
چ��ك به نظام بانكی می گ��ذرد و هنوز برخی 
موارد همچ��ون صدور چك ه��ای موردی به 
درخواس��ت مش��تریان نظام بانك��ی و صدور 
چ��ك الكترونیك��ی همچنان از س��وی بانك 
مرک��زی اجرایی نش��ده و این در حال اس��ت 
که مهلت قانونی اجرای آنها نیز به س��ر آمده 
است؛ قانونی که عالوه بر ویژگی های شاخص 
و حائ��ز اهمیتی که دارد، ش��رایطی را پیش 
روی نظام بانكی گذاشته است تا بتوان اعتبار 
را ب��ه چك برگرداند و ش��رایطی را پیش برد 
که صادرکنندگان چك مراقبت بیش��تری از 
چك های صادر ش��ده خود داشته  باشند و در 
مقابل، دریافت کنندگان چك اطمینان داشته 
باش��ند که دریافت این برگه بهادار از س��وی 
صادرکنندگان آن، ریسك کمتری را به عهده 

آنها قرار می دهد. 
در این قانون هش��ت کار عمده بر عهده بانك 
مرکزی قرار داده ش��ده بود که از این تعدد 5 
مورد عملیاتی ش��ده و سه مورد آن همچنان 
باقی مانده است. در واقع، بانك مرکزی ظرف 
یكسال گذشته، اقداماتی همچون »ثبت قابل 
پرداخت بودن چك در سامانه یكپارچه بانك 
مرکزی«، »دریافت کد رهگیری و درج آن در 
گواهینامه توسط بانك«، » عدم ارایه خدمات 
بانكی و اعم��ال محرومیت ه��ای قانون برای 
صادرکنندگان چك برگشتی«، »صدور اجراییه 
برای وصول اصل مبلغ چك بدون رس��یدگی 
قضایی توس��ط دادگاه« و »تصویب آیین نامه 
اجرایی چگونگی تعلیق محرومیت های قانونی 
دارندگان چك برگشتی توسط شورای تامین 
استان به دلیل اخالل در امنیت اقتصادی« را 

اجرایی و عملیاتی نموده است. 
اما هن��وز چند کار مهم دیگر از س��وی بانك 
مرکزی باید اجرایی ش��ود تا بتوان به معنای 
واقعی، اج��رای قانون جدید چك در کش��ور 
را ش��اهد ب��ود. در واقع هنوز بان��ك مرکزی 
س��ه اقدام مهم دیگر را بر عه��ده دارد که بار 
س��نگین آنها را هن��وز به س��رمنزل مقصود 
بانك مرکزی دس��تورالعمل  نرسانده اس��ت؛ 

چك ه��ای الكترونیكی را هنوز ص��ادر نكرده 
اس��ت؛ دس��تورالعمل ش��رایط دریافت دسته 
چك، نحوه محاسبه س��قف اعتباری و موارد 
مندرج در برگه چك را به س��رانجام نرسانده 
و در نهای��ت، ضوابط و راه اندازی زیرس��اخت 
برداش��ت مس��تقیم با چك م��وردی را هنوز 

عملیاتی نكرده است.
یاس��ر مرادی، کارش��ناس حقوق با اش��اره به 
تكالیف��ی ک��ه در اج��رای قانون چ��ك، هنوز 
عملیاتی نشده اس��ت، گفت: قانون چك در 5 
آذرماه سال 97 در روزنامه رسمی منتشر شده 
و 15 روز بعد از آن یعنی 21 آذر سال گذشته، 
ب��رای کل ش��بكه بانكی، بانك مرک��زی و نیز 
مشتریان نظام بانكی الزم االجرا شده است؛ در 
این میان، تكالیفی در سه بخش به عهده بانك 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران قرار داده شده 
بود که بر مبنای آن، بخش��ی از آنها به محض 

ابالغ قانون، باید اجرایی می شدند.

این کارش��ناس حق��وق بانكی اف��زود: بانك 
مرک��زی بای��د از بدو اب��الغ قان��ون، موضوع 
غیرقاب��ل پرداخ��ت ب��ودن چك برگش��تی و 
ثبت آن در س��امانه بانك مرکزی را پیگیری 
ک��رده و ک��د رهگیری که تا پی��ش از آن، بر 
درج  پرداخ��ت  ع��دم  گواهینامه ه��ای  روی 
نمی ش��د را اضافه می کرد؛ ضمن اینكه بانك 
مرکزی مكلف ش��ده بود ت��ا افراد دارای چك 
برگش��تی، از تمامی خدم��ات بانكی از جمله 
افتتاح حس��اب،دریافت کارت جدید، دریافت 
ضمانتنامه یا خدمات ال سی و حتی دریافت 
خدم��ات ارزی و وام بانك��ی محروم ش��ده و 
تمامی حس��اب های آنها به میزان مبلغ چك، 
در شبكه بانكی مس��دود می شد. وی تصریح 
کرد: همچنین بحث اجراییه نیز مطرح ش��ده 
ب��ود که ب��ر مبن��ای آن، موضوع بای��د بدون 
رس��یدگی قضایی از س��وی دادگاهها اجرایی 
می ش��د که اینها همگی تا پایان مهلت قانونی 

خود، الزم االجرا ش��دند و بانك مرکزی و قوه 
قضاییه نس��بت ب��ه اجرایی ش��دن آنها اقدام 

مقتضی را انجام دادند.
مرادی با بیان اینكه سه مورد از تكالیف قانون 
چك بای��د تا 21 آذر 98 اجرایی می ش��دند، 
گف��ت: ب��ر این اس��اس، بانك مرک��زی برای 
اجرایی ش��دن این موارد فرصت داشت تا این 
تاری��خ اقدامات الزم را انجام دهد، اما تاکنون 
هیچ خبری از اجرایی شدن این موارد نیست 
و کماکان اج��رای آنها بالتكلیف اس��ت. وی 
ادام��ه داد: اولین موضوع، انجام اقدامات بانك 
مرک��زی برای صدور چك الكترونیكی اس��ت 
که این بانك می بایس��ت مكانی��زم الزم برای 
صدور چك های الكترونیكی را فراهم نموده و 
دستورالعمل مربوط به آن را ابالغ می کرد که 
این اتفاق رخ نداده اس��ت. در واقع،چك های 
الكترونیك��ی، چك هایی هس��تند ک��ه بدون 
نی��از به برگه فیزیكی چك و صرفا در بس��تر 

الكترونیك صادر می ش��وند و داده ها بر اساس 
داده پردازها در اختیار هستند و برگه فیزیكی 

رد و بدل نمی شود. 
م��رادی گفت: در عی��ن حال، بان��ك مرکزی 
بای��د ضوابط و زیرس��اختهای الزم برای صدور 
چك م��وردی را نیز فراهم کن��د؛ به این معنا 
که چك های موردی برای اولین بار اس��ت که 
از س��وی قانونگذار تدارک دیده شده و افرادی 
را تحت پوش��ش قرار می دهد که دس��ته چك 
ندارند؛ اما حس��اب جاری در اختیار داشته و به 
صورت م��وردی، نیاز به چ��ك دارند؛ پس این 
افراد می توانند به بانكه��ا مراجعه کرده و برگه 
چك مورد نیاز خود را دریافت نمایند. وی ادامه 
داد: ضواب��ط دریافت چك های م��وردی، عینا 
ش��بیه چك های بانكی است با این تفاوت که، 
سقف اعتبارس��نجی ندارند و افراد بدون اینكه 
اعتبارسنجی بش��وند، به بانك مراجعه کرده و 
چك خود را دریافت می کنند؛ اما محرومیت های 
افرادی که چك موردی آنها برگشت می خورد، 
عینا همان محرومیت هایی است که افرادی که 

چك عادی دارند با آن مواجه هستند. 
مرادی ادامه داد: مورد سومی که بانك مرکزی 
بای��د اجرایی می ک��رد این بود ک��ه ضوابط و 
شرایط دریافت دسته چك و محاسبات سقف 
اعتب��اری و مواردی از این دس��ت که در چك 
می آید را باید مش��خص نماید که این کار هم 
تاکن��ون رخ نداده اس��ت. در عین حال مدت 
اعتبار چك صرفا سه سال از تاریخ صدور چك 
است و افراد تا سقف اعتباری که بر روی چك 
آنها مندرج شده است، امكان صدور چك دارند 
و بیش از آن نمی توانند برگه چك صادر کنند؛ 
ام��ا این امر، مس��تلزم راه اندازی س��امانه های 
اعتبارس��نجی بوده تا افراد با استفاده از اعتبار 
خود، چ��ك را دریافت کرده و در مدت اعتبار 
خود خرج کنند. وی گفت: بر این اساس مقرر 
شده بود تا این موارد، به صورت دستورالعملی 
به نظام بانكی ابالغ ش��ود تا مشخص شود که 
کدامیك از ای��ن موارد باید بر روی چك درج 
ش��ود. این اتفاق مهمی اس��ت که تاکنون رخ 

نداده است.   مهر
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قائم مقام وزیر صمت خبر داد:
قیمت فوالد کاهش می یابد

قائم مق��ام وزیر صم��ت در ام��ور بازرگانی از 
برنامه ریزی برای کاهش قیمت فوالد خبر داد 
و خاطرنشان کرد: با افزایش عرضه شرکت های 
ب��زرگ تولید فوالد، قیمت آن کاهش خواهد 

یافت و به تعادل خواهد رسید.
حس��ین مدرس خیابانی با بیان اینكه به طور 

کل��ی قیمت  کااله��ا در بازار متع��ادل بوده و 
نوسان چندانی در هیچ کاالیی وجود ندارد، از 
برنامه ریزی برای کاهش قیمت فوالد خبر داد و 
گفت: طبق دستور وزیر صمت،  به شرکت های 
بزرگ تولید فوالد )از جمله فوالد مبارکه، ذوب 
آهن اصفه��ان، فوالد خوزس��تان و همچنین 
فوالد خراس��ان( اعالم کرده ایم تا میزان عرضه 
در بورس را زیاد کنند تا قیمت ها متعادل شوند. 
وی ب��ا تاکید بر اینكه در حوزه فوالد کمبودی 
وج��ود ندارد و تقریبا 50 درصد تولید فوالد ما 
قابلی��ت صادراتی دارد، گفت: با این حال نحوه 
عرضه و ایجاد رقابت های بورسی باعث شد که 
تا حدودی قیمت ه��ا در بازار فوالد بهم بریزد؛ 
اما اکنون در حال تالش هستیم تا قیمت ها به 
حال اولیه خود بازگردد. میزان عرضه تا حدی 
ادامه پیدا خواهد کرد تا در نهایت قیمت فوالد 

به تعادل رسیده و کاهش یابد.   ایسنا

رئیس فدراسیون صادرات ایران:
 دولت باید ارز ۴۲۰۰ تومانی 

را متوقف کند
رئیس فدراسیون صادرات ایران می گوید بخش 
خصوصی خواس��تار آن است که یك تصمیم 
قاطع درباره تزریق ارز 4200 تومانی به اقتصاد 
ایران گرفته ش��ود. محمد الهوتی گفت: تمام 
بررسی های صورت گرفته از سوی کارشناسان 

و فعاالن اقتصادی نش��ان می دهد که برخالف 
هدف گذاری انجام ش��ده در رس��اندن این ارز 
به اقش��ار کم درآمد، عمال ای��ن هدف به اجرا 
نمی رسد و از همین رو توجیحی برای تداوم آن 
وجود ندارد. به گفته وی، بخش خصوصی گمان 
می کرد که پس از این بررسی ها و بحث های که  
در این زمینه ص��ورت گرفته، الاقل تخصیص 
این ارز  در س��ال 99 متوقف ش��ود که باز هم 
در الیح��ه بودجه جا گرف��ت.وی با بیان اینكه 
یكی دیگر از ابهامات بخش خصوصی بحث ارز 
8500 تومانی در سامانه نیما است، توضیح داد: 
مطرح ش��دن این عدد این س��وال را به وجود 
آورده که با توجه به مبنا بودن عرضه و تقاضا در 
این بازار چگونه بناست این نرخ 8500 تومان 
ش��ود و آیا بازهم بنا اس��ت به شكل دستوری 
تصمیم گیری شود یا برنامه دیگری در دستور 

کار است.  فارس

معاون فنی گمرک ایران خبر داد:
دستور کاهش معطلی اظهارنامه کاال 

در گمرکات
مهرداد جم��ال ارونقی، معاون فن��ی گمرک از 
دس��تور برای کاه��ش معطل��ی اظهارنامه کاال 
در گم��رکات تحت خ��ارج ک��ردن اظهارنامه از 
صف رس��یدگی خبر داد. در بخشی از این نامه 
آمده است: پیرو بخش��نامه های قبلی صادره در 

مورد فرآین��د اجرای طرح کارش��ناس متمرکز 
و ب��ه منظ��ور وحدت روی��ه و تقوی��ت بازدهی 
طرح موص��وف، با عنایت به اینك��ه اقدام مكرر 
کارشناس��ان به »خروج از صف« اظهارنامه های 
درحال بررسی، منجر به معطلی اظهارنامه ها و 
تطویل امر رسیدگی و ایستائی در انجام تشریفات 
گمرکی شده که مراتب از سوی صاحبان کاال یا 
اظهارکنن��دگان در کارتاب��ل » ارتباط با معاون 
فن��ی و امورگمرکی گمرک ایران « به این حوزۀ 
معاونت منعكس شده اس��ت، لذا مقتضی است 
کارشناسان ضمن بررس��ی دقیق و همه جانبۀ 
اظهارنامه های ارجاعی در راستای شرح وظایف 
سازمانی، درصورت لزوم ، کل نقایص اظهارنامه 
را طی یك مرحله و از طریق درج » نظر مشروح 
و مستند « به صورت سیستمی به ذینفع اعالم 
نم��وده و اظهارنام��ۀ موص��وف را از صف خارج 
نمایند تا از تكرار فرآیند خروج از صف اظهارنامه 

ها جلوگیری شود.  ایرنا

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر
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