
 افزايش ميزان وصول مطالبات 
بانك صنعت و معدن

بيژن اس��دی مع��اون نظ��ارت، حقوق��ي و وصول 
مطالب��ات بانك صنع��ت و معدن گف��ت: با تعامل 
مناسب اين بانك با مش��تريان و عارضه يابي مؤثر 
بخ��ش وص��ول مطالب��ات در خص��وص واحدهاي 
توليدي بدهكار، مي��زان وصولي هاي اين بانك در 
4 ماهه نخست س��ال جاري نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 99 درصد افزايش يافته است.
به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك صنعت و معدن، 
اس��دي با بيان مطلب فوق اظهار داشت: اين بانك 
ب��ه دليل ماهيت تخصصي و توس��عه اي خود براي 
اعطاي تس��هيالت بر گزارش هاي توجيهي طرح و 
گزينش مشتريان بر اساس اهليت و صالحيت آنان 
تمرك��ز دارد و براي وصول مطالب��ات نيز به لحاظ 
حمايت از توليدكنندگان و عدم تعطيلي بنگاه هاي 
توليدي با محدوديت هايي مواجه است با اين وجود 
با تعامل مناسب با بدهكاران در پايان 4 ماهه سال 
98 ميزان وصولي هاي اين بانك 685 هزار ميليارد 
ريال بوده كه اين رقم در پايان 4 ماهه سال 99 به 

رقم 870 هزار ميليارد ريال رسيده است.
وي اف��زود: بررس��ي آمار مربوط ب��ه ميزان وصول 
مطالبات در اين بانك در پايان 12 ماهه س��ال 98 
نش��ان مي دهد ، با وجود مشكالت ناشي از تحريم 
ه��اي ظالمانه اقتصادي وصول معوقات اين بانك از 
رقم 78 هزار ميليارد ريال در پايان سال 97 به رقم 
113 ميليارد ريال در پايان س��ال 98 رسيده است 
كه از رشد 45 درصدي برخوردار است و از ابتداي 
سال 99 تا پايان تيرماه نيز ميزان وصولي ها به رقم 

54 هزار ميليارد ريال رسيده است.

معرفی يك هديه بی دردسر
 »کارت های هديه« بانك آينده 

با تنوع بسيار
با اهدای كارت های هديه بانك آينده به مشتريان 

و عزيزان تان، خاطره سازی كنيد.
اي��ن كارت ه��ا ب��ا تنوع ب��اال، قابلي��ت درج پيام يا 
متن دلخواه ش��ما و در مبالغ مختلف، در دس��ترس 
مش��تريان عزيز و عموم مردم قرار دارد. كارت هديه 
بانك آينده با طرح های جذاب و متناسبی كه به شما 
ارائ��ه می كند اين امكان را فراهم كرده اس��ت تا در 
مناس�بت های مختلف و تيراژ باال، كارك�نان سازمان 
و ش��رك�ت های مختلف، مهمانی ها و م�راسم های 
مختلف، از آن بهره مند ش��وند. توجه داشته باشيد 
كه اگر در شهرهای دارای سرويس پيشخوان مجازی 
زندگی می   كنيد، می توانيد برای سفارش كارت هديه 
از پيش��خوان مجازی بانك آينده استفاده نماييد تا 
كارت هديه در محل مورد نظر ش��ما، تحويل گردد. 
ص��دور بيش از 100 هزار كارت هديه در س��ه ماهه 
نخس��ت امسال، حاكی از اس��تقبال خوب مشتريان 

بانك آينده است و البته آينده روشن است

کاهش ساعات کار شعب بانك ايران 
زمين در استان مازندران

بانك ايران زمين با هدف بهينه سازی مصرف انرژی 
و كاهش مصرف برق س��اعت كاری شعب خود را در 
اس��تان ماندران كاهش داد.به گزارش روابط عمومی: 
با توجه به فرارسيدن فصل گرما، كمبود انرژی آب و 
برق در تابستان ومصوبه استانداری استان مازندران و 
كميسيون هماهنگی بانك های استان با هدف بهينه 
سازی مصرف انرژی و كاهش مصرف برق، كليه شعب 
بانك ايران زمين در اين استان از تاريخ 5 مردادماه به 
مدت يك هفته از ساعت 7:15 الی 12:45 آماده ارائه 
خدمات بانكی به مشتريان ارجمند هستند.با توجه به 
شيوع همه گير ويروس كرونا و در راستای پيشگيری 
هرچه بيش��تر اين ويروس روابط عمومی بانك ايران 
زمين از مشتريان گرامی خواست با استفاده از خدمات 
الكترونيك��ی اين بانك از قبيل) اينترنت بانك، همراه 
بانك،تلف��ن بانك( و خودپردازها ام��ور بانكی خود را 
انجام دهند و از تردد به شعب بانك با هدف سالمتی 

خود در اين برهه زمانی اجتناب نمايند.

دوره آموزش بازاريابی کارشناسان 
شعب در بانك توسعه تعاون برگزار شد

باهدف ارتقای رويكرد كيفی و كاربردی كارشناسان 
بازاريابی مديريت شعب استان ها دوره ويژه آموزش 
بازاريابی مديريت ش��عب اس��تان ها  كارشناس��ان 

به صورت ويدئوكنفرانس برگزار شد.
مدير مركز آموزش و پژوهش بانك توسعه تعاون در 
افتتاح اين دوره آموزش��ی كه با حضور رئيس اداره 
كل بازاريابی و ارتباط با مشتريان بانك و نيز معاونت 
برنامه ريزی اداره كل آموزش و كارشناسان بازاريابی 
مديريت شعب اس��تان ها به طور رسمی آغاز شد، با 
تش��كر از همراهی و رهنمودهای شيخ زاده معاونت 
برنامه ري��زی و فناوری اطالع��ات و معادی معاونت 
محت��رم ش��عب و بازاريابی، به تش��ريح برنامه های 
آموزش��ی در اين دوره پرداخ��ت. ميرزاخانی مدير 
مركز آموزش و پژوهش بانك توس��عه تعاون در اين 
دوره آموزش��ی كه به ص��ورت ويدئوكنفرانس جهت 
كارشناس��ان بازاريابی و مديريت ش��عب اس��تان ها 
برگزار ش��د بابيان اينكه اين برنامه آموزشی باهدف 
توسعه دانش و مهارت كارشناسان بازاريابی مديريت 
شعب استان ها از س��وی مركز آموزش و پژوهش و 
با همكاری اداره كل بازاريابی و ارتباط با مش��تريان 
طراحی و تدوين شده است گفت: دوره آموزشی فوق 
مش��تمل بر 8 عنوان دوره آموزش��ی در حوزه های 
تخصصی بازاريابی خواهد بود كه با رويكرد مس��ئله 
مح��ور و با اولويت دغدغه های مط��رح در بانك در 

سطح ستاد و صف اجرا خواهد شد.

اخبار

نارضایتی  تولیدکنندگان از سامانه »بهین یاب« پابرجاست؛

گزارش

در حالی كه رش��د ش��ديد قيم��ت لوازم خانگ��ی مردم را 
تحت فش��ار ق��رار داده اس��ت، س��خنگوی انجمن صنفی 
توليدكنن��دگان لوازم خانگی يكی از علل اصلی آش��فتگی 

بازار را عملكرد نامناسب سامانه بهين  ياب می داند.
زمانی كه دولت در ابتدای س��ال 97، تصميم به ممنوعيت 
واردات ل��وازم خانگ��ی گرف��ت، نويد خودكفاي��ی و رونق 
ل��وازم خانگ��ی داخلی به فعاالن اين صنعت داده ش��د، اما 
ب��ا وجود اينكه بيش از 2 س��ال از اين ممنوعيت س��پری 
شده، هنوز هم مش��كالت عديده ای وجود دارد كه سد راه 

توليدكنندگان شده است.
از جمله مهم ترين مس��ائل صنعت ل��وازم خانگی می توان به 
»صعوبت در تأمين ارز ب��رای واردات مواد اوليه«، »افزايش 
روزاف��زون اجن��اس قاچ��اق در ب��ازار«، »عرضه گس��ترده 
اجناس تقلبی با پوش��ش برندهای معروف خارجی يا همان 
ری برندين��گ« و »تش��كيل بازار س��ياه داللی در س��امانه 
بهين ياب« اشاره كرد كه البته برخی از اين عوامل، ريشه در 
عدم اهتمام مسئوالن ذی ربط در اجرايی كردن طرح شناسه 
كاال و برخ��ورد با كاالهای فاقد شناس��ه در س��طح عرضه و 

همچنين تأخير در راه اندازی سامانه جامع گارانتی دارد.

بهینیاب؛جیبدالالنراچاقترمیکند
يكی از بزرگترين مشكالتی كه فعاالن صنعت لوازم خانگی 
را از دسترس��ی عادالنه به منابع فلزی و پتروشيمی داخلی 
محروم كرده، مربوط به عملكرد نامناسب سامانه بهين ياب 
می ش��ود. هدف از تأس��يس س��امانه بهين ياب اين بود كه 
م��واد اوليه حاصل از منابع پتروش��يمی و فلزی به دس��ت 
توليدكنن��دگان واقعی برس��د و به همين منظ��ور در اين 
س��امانه به هر واحد صنعتی متقاضی، س��هميه های دولتی 
تخصي��ص داده می ش��ود؛ اما آنچه كه در عمل ش��اهد آن 
هس��تيم، اين اس��ت كه س��امانه بهين ياب به محلی برای 
ج��والن دالالن و س��ودجويان تبديل اس��ت؛ به طوری كه 
اين افراد از يك س��و با دريافت سهميه های كاذب، اقدام به 
فروش بخش��ی از فوالد يارانه ای در بازار آزاد می كنند و از 
س��وی ديگر محصوالت نهايی توليدی خود را كه با قيمت 
تمام ش��ده نرخ فوالد دولتی توليد و پردازش كرده اند را به 

قيمت نرخ فوالد بازار آزاد در فروشگاه ها عرضه می كنند.
حميدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی توليدكنندگان 
ل��وازم خانگ��ی با بيان اينكه مش��كالت س��امانه بهين ياب 
همچنان پابرجاس��ت، اظهار داشت: در حال حاضر يكی از 
عوامل آش��فتگی و پاشنه آشيل چرخه توليد لوازم خانگی، 
سامانه بهين ياب است و اگر نواقص اين سامانه مرتفع شود، 

قطعاً شاهد سامان يافتن بازار لوازم خانگی خواهيم بود.
وی با بيان اينكه توليدكننده از يك س��و با عدم تخصيص 
ارز برای واردات مواد اوليه مواجه اس��ت و از سوی ديگر به 
منابع پتروشيمی و فلزی داخلی به شكل عادالنه دسترسی 
ندارن��د، گفت: به عن��وان نمونه س��امانه بهين ياب به يك 
توليدی كه ظرفي��ت توليد آن 2 هزار تن بوده، 9 هزار تن 
ورق فوالد س��هميه تخصيص داده اس��ت كه اين كارخانه 
هم قاعدتاً مازاد س��هميه خ��ود را در بازار آزاد عرضه كرده 
اس��ت. وی البته خبر داد: وزارت صمت در نظر دارد تعيين 
س��هميه ها را بر اس��اس يك فرمول و اس��تاندارد جديدی 

س��اماندهی كند و بر همين اساس اميدوار هستيم نواقص 
بهين ياب به زودی مرتفع شود.

سیلنارضایتیهاازبهینیاب
داريوش اس��ماعيلی، معاون امور مع��ادن و صنايع معدنی 
وزارت صنعت ضمن اش��اره به لزوم اصالح و تشديد نظارت 
بر سامانه بهمين ياب، تأكيد كرد: در صورت عدم همخوانی 
مي��زان تقاضا و مصرف در محل واح��د صنعتی، حتماً اين 
موضوع به عنوان تخلف لحاظ شده و با متخلفان برابر قانون 

برخورد قاطعی خواهيم داشت.
حميدرض��ا رس��تگار، رئيس اتحاديه آهن، ف��والد و فلزات 
ته��ران نيز با بيان اينكه س��امانه بهين ي��اب وزارت صمت 
در گزين��ش خريداران واقعی و ح��ذف خريداران كاذب به 
درس��تی عمل نمی كند، گفت: گاهی افرادی اقدام به خريد 
محص��ول می كنند كه توليدكننده نم��ا بوده و هيچ فعاليت 
واقع��ی توليدی ندارند. چگونه می ش��ود اعض��ای اتحاديه 

حق خريد ورق را براس��اس مجوزهای بهين ياب ندارند، در 
صورت��ی كه عده ای واس��طه و دالل از وزارت صمت مجوز 

خريد دريافت می كنند؟
همچني��ن به گفت��ه احمد مه��دوی ابهری، دبي��ر انجمن 
كارفرمايی صنعت پتروشيمی، در سامانه بهين ياب افرادی 
س��هميه دولتی می گيرند كه اصاًل توليدكننده نيس��تند و 
ورق های فوالد با 2 برابر قيمت نرخ بورس، توس��ط دالالن 
در بازار آزاد به فروش می رس��د. حس��ين طوس��ی رئيس 
انجم��ن صناي��ع پروفيل يو پی وی س��ی ني��ز اذعان كرد: 
س��امانه بهين ياب وزارت صمت درس��ت عم��ل نمی كند و 

ظرفيت سنجی در اين سامانه واقعی نيست.
علی لشگری، عضو هيأت مديره انجمن جامعه صنعت كفش 
نيز مش��كالت مربوط به خريد مواد اوليه برخی واحدهای 
تولي��دی و بنگاه ها را مربوط به نواقص اطالعاتی موجود در 

سامانه بهين ياب وزارت صمت دانسته بود.

۴اصالحکلیدیبرایجلوگیریازتوزیعرانت
تيرماه سال گذشته بود كه تخلف 11 كارمند وزارت صمت 
به دليل دريافت 326 ميليارد تومان س��كه و پول نقد برای 
تخصيص سهميه صوری در س��امانه بهين ياب و تأييد 28 
ش��ركت صوری در اين سامانه به اثبات رسيد. براين اساس 
به نظر می رس��د با توجه به حواش��ی و انبوه انتقادات وارد 
بر عملك��رد بهين ياب، اصالح اين س��امانه بايد در اولويت 
كاری وزارت صمت قرار گيرد. »جلوگيری از ارزان فروشی 
ف��والد در بورس كاال«، »ايجاد فرم��ول جديد و كارآمد در 
تخصيص س��هميه ها« و »كاهش س��هم روي��ه مچينگ در 
ف��روش محصوالت ف��والدی« كه رانت بزرگ��ی را تاكنون 
توزي��ع كرده اس��ت، می تواند 3 اصالح كليدی در س��امانه 
بهين ياب باش��د. به موازات انجام اين اصالحات، همچنين 
الزم است در پياده سازی طرح افق تسريع شود؛ اين سامانه 
قرار است با نظارت هوش��مند بر »فاكتور خريد و فروش« 
و »اطالعات بارنامه«، رون��د انتقال مالكيت و نقل و انتقال 
مكانی محصوالت فوالد و پتروشيمی را به شكل سيستمی 
كنت��رل كند كه از همي��ن طريق، توزيع ران��ت و احتمال 

تبانی بين خريدار و فروشنده به حداقل می رسد.  مهر
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فرم »ج« با استفاده از تسهيالت وديعه 
مسکن قرمز نمی شود

مديركل دفتر اقتصاد و مس��كن وزارت راه و شهرسازی 
گفت: استفاده از تسهيالت وديعه مسكن منجر به قرمز 

شدن فرم »ج« نمی شود.
پروانه اصالن��ی مديركل دفتر اقتصاد و مس��كن وزارت 
راه و شهرس��ازی، ضمن تكذيب خب��ر حذف متقاضيان 
تس��هيالت وديعه اجاره از فهرس��ت ثبت نام طرح اقدام 
ملی مسكن، گفت: متقاضيانی كه فرم »ج« قرمز دارند، 
مشمول اس��تفاده از تس��هيالت وديعه مسكن نخواهند 
ش��د. اصالنی با تاكيد بر اينك��ه متقاضيانی كه تاكنون 
از تسهيالت دولتی به منظور صاحب خانه شدن استفاده 
نكرده اند، می توانند از تس��هيالت وديعه بهره مند شوند، 
گفت: استفاده از تسهيالت وديعه مسكن منجر به قرمز 
شدن فرم »ج« نمی شود. اصالنی گفت: فرم »ج« قيدی 
اس��ت كه در آئين نامه قانون ساماندهی توليد و حمايت 
از عرضه مسكن به منظور بهره مندی همه اقشار جامعه 

از تسهيالت دولتی گنجانده شده است.  فارس  

زيرساخت  پاسخگويی به سهامداران 
عدالت فراهم شد

شركت سپرده گذاری مركزی اوراق بهادار و تسويه وجوه 
)س��مات( از رفع برخی مش��كالت در زير س��اخت های 

ش��ركت های كارگزاری برای پاسخگويی به سهامداران 
سهام عدالت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، در اطالعيه اين شركت 
آمده اس��ت: با هم��كاری مديريت نظارت ب��ر كارگزاران 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، كان��ون كارگزاران بورس 
و اوراق بهادار و س��مات، مش��كالت زير ساختی برطرف 
و دسترس��ی های الزم به كارگزاران ارائه ش��ده است تا 
معضل پاس��خگويی اين شركت ها به سهامداران عدالت 
برطرف ش��ود. در همين رابطه، سهامداران محترم سهام 
عدالت می توانند از روز هفتم مرداد برای پيگيری فرايند 
فروش س��هام خود به كارگزار ناظ��ر خود مراجعه كنند. 
س��هامداران ضمن تماس با مركز اطالع رس��انی س��هام 
عدالت با شماره 1569 داخلی يك و وارد كردن كد ملی 

می توانند از كارگزار ناظر خود مطلع شوند.  سنا

خ��ب��رخ��ب��ر

وزير راه و شهرسازی گفت: الكترونيكی شدن عوارض آزاد 
راهی توس��عه پيدا می كند اما اگ��ر مردم عوارض خود را 

پرداخت نكنند تهميدات ديگری را در پيش می گيريم.
محمد اس��المی درباره طرح الكترونيكی ش��دن عوارض 
آزادراه��ی و اي��ن كه چ��ه برنام��ه ای ب��رای ادامه اين 
طرح وج��ود دارد گفت: اگر مردم ع��وارض آزادراه های 
الكترونيكی كه از آن  استفاده می كنند را پرداخت كنند 
طرح الكترونيكی كردن عوارض آزاد راهی ادامه و توسعه 
پيدا می كند و بقيه آزاد راه های كش��ور نيز به اين طرح 
خواهند پيوست. وی افزود: مردم قدر الكترونيكی شدن 
ع��وارض آزاد راهی در محورهای ك��ه اين طرح اجرايی 
شده است را بدانند چرا كه نه تنها در صف های عوارضی 
توقف نمی كنند بلكه سوخت كمتر و زمان كمتری برای 
عبور از اين مس��يرها صرف كرده و ايمنی بيش��تری نيز 
دارن��د. اما اگر م��ردم بدهی خ��ود را در زمينه عوارض 
الكترونيك��ی آزادراه ها پرداخت نكنند تهميدات  ديگری 

را در اين زمينه در پيش می گيريم.

اس��المی با بيان اين كه ادامه الكترونيكی شدن عوارض 
آزاد راه��ی به اس��تقبال مردم از اين طرح بس��تگی دارد 
گفت: تاكنون در مقابل بازگش��ت ع��وارض آزادراهی به 
حالت دس��تی مخالف��ت كرده ايم و از س��وی ديگر نيز با 
پليس قراردادی امضا كردي��م تا مردمی كه عوارض آزاد 
راهی خود را نمی دهند جريمه ش��وند اما اين اقدام تنها 
ي��ك اقدام بازنداره اس��ت و قرار ش��ده پليس همزمان با 
وص��ول جرايم رانندگی خود آن را ني��ز وصول كند. اين 
در حالی اس��ت ك��ه اين منابع ام��روز مورد نياز اس��ت 
س��رمايه گذارانی كه آزاد راه ها را ساختند اقساط بانكی، 
هزينه های جاری و هزينه های تعميرات و نگه داری آزاد 
راه ها را بايد پرداخت كنند بنابراين مردم قدر الكترونيكی 
شدن عوارض آزاد راهی را بدانند. پيش از اين نيز وزير راه 
و شهرسازی در نامه ای به معاون برنامه ريزی خود اختيار 
تام داده بود تا در مقابل دستی شدن عوارض آزاد راه های 
الكترونيكی مخالفت كنند و اجازه اين كار را به هيچ يك 

از متوليان آزاد راه های الكترونيكی ندهد. ايسنا

وزیرراهوشهرسازیخبرداد:

توسعهعوارضالکترونیکیدرآزادراههابهشرطپرداخت
عضو ش��ورای فقهی بان��ك مركزی گف��ت: وزارت راه و 
شهرس��ازی به منظور پرداخت تس��هيالت وديعه اجاره، 
هنوز مس��ير قانون��ی برای تأيي��د ش��ورای فقهی بانك 

مركزی را طی نكرده است.
حجت االس��الم و المس��لمين غالمرضا مصباحی مقدم، 
عضو شورای فقهی بانك مركزی پيرامون تعيين وضعيت 
شرعی پرداخت تسهيالت وديعه اجاره كه فرآيند ثبت نام 
آن از روز ش��نبه در دس��تور كار وزارت راه و شهرسازی 
قرار گرفته اس��ت، گفت: نحوه پرداخت تسهيالت وديعه 
مس��كن و تطاب��ق آن با ش��رع، در ش��ورای فقهی بانك 
مرك��زی مورد بح��ث قرار نگرفته و اين ش��ورا نظر خود 
را اعالم نكرده اس��ت. عضو شورای فقهی بانك مركزی، 
ضمن اش��اره به روند قانونی بررسی طرح ارائه تسهيالت 
در شورای فقهی بانك مركزی، گفت: شورای فقهی بانك 
مركزی، روز چهارش��نبه هفته جاری در جلس��ه ای فوق 
العاده نس��بت به تعيين وضعيت تسهيالت وديعه اجاره 

بحث خواهد كرد.

مصباحی مقدم، در پاسخ به اين سوال كه آيا وزارت راه و 
شهرسازی بدون توجه به نظر شورای فقهی بانك مركزی 
نسبت به اعطای تسهيالت وديعه اجاره اقدام كرده است 
ي��ا خير، گفت: فعال كه همين طور اس��ت اما با توجه به 
اينكه اين تس��هيالت در مرحله ثبت نام قرار دارد و هنوز 
پرداختی به مردم انجام نشده، درصدد تهيه دستورالعمل 
تس��هيالت با در نظر گرفتن نظر شورای فقهی هستيم.  
وی با اش��اره به اينكه وزارت راه و شهرس��ازی به منظور 
پرداخت تسهيالت وديعه اجاره، هنوز مسير قانونی برای 
تاييد ش��ورای فقهی بانك مركزی را طی نكرده اس��ت، 
گف��ت: اين كار در اختيار بانك مركزی اس��ت و جلس��ه 
ش��ورای فقهی  در ارتب��اط با اين موض��وع هنوز برگزار 

نشده است.
اخي��را آيت اهلل صافی گلپايگانی و آيت اهلل نوری همدانی 
در پاس��خ به اس��تفتائاتی درباره حكم سود 13 درصدی 
وام وديعه مسكن مس��تأجران، آن را ربوی برشمردند و 

دريافت اين وام ها را جايز ندانستند. فارس

عضوشورایفقهیبانکمرکزی؛

مسیرقانونیتاییدتسهیالتودیعهمسکنطینشدهاست

»بهین یاب« پاشنه آشیل چرخه تولید لوازم خانگی

مدير اداره صادرات بانك مركزی جزييات ارزهای برنگشته 
به چرخه اقتصادی كش��ور در سال های 1397 و 1398 را 
اعالم و بس��ته سياستی بازگشت ارزهای صادراتی در سال 

1399 را تشريح كرد.
صم��د كريم��ی در خصوص مي��زان ارزهای بازنگش��ته به 
چرخه اقتصادی كش��ور گفت: بان��ك مركزی گزارش های 
تحليلی مختلفی را در خصوص بازگش��ت ارزهای صادراتی 

در مقاط��ع مختلف تهيه و برای دس��تگاه ه��ای اجرايی و 
نظارت��ی ارس��ال می كند. به ط��ور نمونه برمبن��ای پروانه 
ه��ای صادراتی دريافتی از گمرک جمهوری اس��المی طی 
س��ال های 1397 و 1398 مبلغ 56.1 ميليارد يورو )بدون 
احتساب صادرات شركت های ملی نفت ايران، ملی پااليش 
و پخش فرآورده های نفتی ايران و ملی گاز ايران( صادرات 
صورت گرفته است،   از اين ميزان تا روز 1399.3.31 فقط 
مبل��غ 33.6  ميليارد يورو برگش��ت ارز به چرخه اقتصادی 

كشور انجام پذيرفته است. 
بنابراين  تا پايان خرداد امسال مبلغ 22.5 ميليارد يورو ارز 
فقط توس��ط اين گروه به چرخه اقتصادی كشور برنگشته 

اس��ت. وی افزود: عالوه بر ارقام مذكور، مبلغ 2.5 ميليارد 
ي��ورو مربوط به كوتاژهای صادراتی عراق و افغانس��تان در 
بازه زمانی 1397.1.22 الی 1397.5.16 است كه مطابق با 
مصوبات كميته ماده 2 ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی، 
اين صادركنندگان مجاز ش��دند صادرات خود را در سامانه 
های مربوط ثبت كنند و جزو تعهدات آنان محس��وب شد، 
اما مبالغ ارزی آنها به چرخه رسمی اقتصاد كشور برنگشته 
اس��ت كه با احتساب آن، ميزان عدم بازگشت ارز به چرخه 
رس��می كش��ور در س��ال های 1397 و 1398 معادل 25 

ميليارد يورو خواهد شد.  
مدير اداره صادرات بانك مركزی افزود: بر اس��اس گزارش 

ه��ای تحليلی ديگر، اطالعات پروانه های صادراتی دريافتی 
از گم��رک ج. ا.ا تع��داد 2 ه��زار و 386 صادركننده دارای 
صادرات بيش از يك ميليون يورو با نس��بت بازگش��ت ارز 
كمتر از 70 درصد )صفر تا 70 درصد( از روز 1397.1.22 
لغايت 1398.12.28 مورد بررس��ی ق��رار گرفت كه نتايج 
آن حاك��ی از اي��ن بود كه اي��ن گروه بالغ ب��ر 24 ميليارد 
ي��ورو ص��ادرات داش��ته اند و از روز 22 1. 1397. لغاي��ت 
روز1399.3.31 تنها نسبت به بازگشت  6.4  ميليارد يورو 
اقدام كرده اند، به عب��ارت ديگر حدود 17.7 ميليارد يورو 
)حدود 20 ميليارد دالر( توسط اين دسته از صادركنندگان 

تاكنون به چرخه اقتصادی برگشت نشده است.  ايسنا

جزئیات ارزهای برنگشته 
به کشور اعالم شد


