
اختالفات باال گرفت؛

نامعادله یک میلیارد یورویی 
کرونا!

نظربه استقبال گسترده هموطنان از 
قرعه کشی سپرده های قرض الحسنه 

پس انداز بانک پارسیان
 آخرین مهلت افتتاح حس��اب یا تکمیل موجودی 
سپرده  های قرض الحس��نه پس انداز ریالی تا تاریخ 

24مهرماه 99 تمدید شد.
بر اس��اس این گزارش، مراس��م نهایی قرعه کشی 
این دوره از حس��اب های قرض الحس��نه پس انداز 
ریال��ی 29 مه��ر م��اه 99 با حضور هی��ات نظارت 
برگزار می ش��ود و پس از برگزاری مراس��م، اسامی 
برندگان از طریق شعب سراسر کشور و پایگاه های 
اینترنتی بانک پارس��یان و صندوق قرض الحس��نه 
www.parsian- بانک پارسیان از طریق آدرس
www.sandogh.parsian-bank. و bank.ir

ir اعالم خواهد شد.
شایان ذکر است؛ ۵۰ فقره کمک هزینه خرید واحد 
مس��کونی هر یک به ارزش یک میلیارد ریال، جایزه 
وی��ژه این دوره از قرعه کش��ی اس��ت. همچنین6۰ 
فقره کمک هزینه خرید خ��ودرو داخلی هر یک به 
ارزش۳۰۰ میلیون ریال،۸۰ کمک هزینه خرید لوازم 
خانگی تولید داخ��ل هر یک به ارزش ۱۵۰ میلیون 
ریال، 2۰۰ کمک هزینه س��فر به عتبات عالیات هر 
ی��ک به ارزش ۵۰ میلیون ری��ال،۵۰۰ کمک هزینه 
خرید صنایع دس��تی هر یک ب��ه ارزش2۰ میلیون 
ری��ال و۱۰۰۰ جای��زه نق��دی ۵ میلی��ون ریالی و 
هزاران جایزه نقدی دیگر نیز بخش دیگری از جوایز 
قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز ریالی 

صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان است.

»اقتصاد هوشمند« عنوان محوری 
تازه ترین شماره نشریه داخلی بانک 

ملی ایران است
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، ش��ماره 
276 سفیر که به تازگی منتشر شده، میزان تحقق 
اه��داف اقتصاد هوش��مند در این بان��ک را از زبان 
مدیرعام��ل، اعضای هیات مدی��ره و چندین تن از 

مدیران ارشد روایت کرده است.
در این شماره از نشریه که همزمان با نود و دومین 
سالگرد تاس��یس بانک منتشر شده است همچنین 
یادداش��ت ها و گزارش ه��ای پیرامون این موضوع 
دی��ده می ش��ود. بانک ملی ای��ران در افق ۱4۰۰، 
دورکاری کارکن��ان و چالش ه��ای پیش روی آن، 
افزای��ش تقاضا برای اس��تفاده از خدمات بانکداری 
غیرحضوری، گفت و گو با روس��ا و مدیران شعب و 
نیز گفت و گویی درباره ابنیه تاریخی بانک از جمله 

مطالبی است که در این شماره سفیر وجود دارد.
»س��فیر« به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می 
شود و نسخه دیجیتال آن در بخش نشریات پورتال 

خبری بانک ملی ایران قابل دسترس است.

افق های تازه  بهبود شاخص های مالی 
بانک صادرات ایران با راهبردهای 

نوین مدیریت
عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: راهبردهای 
نوین مدیریت در بانک صادرات ایران، افق های تازه ای 
از س��ودآوری و بهبود شاخص های مالی بانک را برای 

سال های پیش رو ترسیم کرده است.
به گزارش روابط عمومی بان��ک صادرات ایران، ایرج 
نیک اختر اف��زود: مجموعه اقدامات انجام ش��ده در 
س��ال های اخی��ر در این بانک ضمن افزایش س��هم 
از بازار، س��ودآوری و کاهش مطالب��ات غیر جاری، 
چشم انداز بهبود کفایت سرمایه و نقش آفرینی بیشتر 
بانک در توسعه اقتصادی و کمک به جهش تولید را 
روشن تر کرده اس��ت. نیک اختر اظهار کرد: مقایسه 
شاخص های مالی بانک از سال 96 تا پایان سال 9۸ 
نشان از تاثیرگذاری این راهبردها داشته به نحوی که 
همزمان با چابک سازی و جانمایی بهینه شعب بانک، 
حجم سپرده  های بانک با یک سرعت قابل توجه،  به 
سمت اهداف تعیین شده ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی 
در حال افزایش اس��ت و سهم بازار سپرده های بانک 

نیز به 9 درصد نزدیک شده است.
عض��و هیئت مدیره بانک صادرات ایران در خصوص 
چش��م انداز بهبود کفایت س��رمایه بانک نیز افزود: 
افزایش س��رمایه بانک از محل سلب حق تقدم در 

حال طی کردن مراحل پایانی است.

حمایت از فین تک های مالی و 
کشاورزی برای تکمیل زنجیره 

خدمات بانکی
روح ال��ه خدارحمی مدیرعامل بانک کش��اورزی در 
آیین اختتامیه آنالین سومین رویداد استارت آپی و 
دومین فین تک فارم بانک کشاورزی بر اهمیت فین 
تک ها در عرصه هوشمند سازی و ارتقای فناوری در 
بخش کشاورزی و بخش مالی و نیز تمرکز بر توسعه 
کس��ب و کارها و اس��تارتاپ ها در تکمی��ل زنجیره 
خدمات بانکی تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی و 
همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، خدارحمی 
در این مراس��م ضمن اظهار خرس��ندی از برگزاری 
س��ومین رویداد فین تکی در بانک کشاورزی، گفت: 
بانک کش��اورزی به عنوان نه��اد تخصصی و حامی 
مالی بخش کشاورزی، با آگاهی از تاثیر شگرفی که 
فناوری در پیشبرد کسب و کارها دارد، در چند سال 
اخیر توجه ویژه به توسعه فناوری در کار بانک و در 
توسعه بخش کشاورزی را در دستور کار قرار داده و 
با تمرکز بر فین تک ها در عرصه هوش��مند سازی و 
ارتقای فناوری در بخش کش��اورزی و بخش مالی و 
نیز توسعه کس��ب و کارها و استارتاپ ها در تکمیل 

زنجیره خدمات بانکی گام هایی برداشته است.

اخبار گزارش

آمار و ارقامی که از س��وی دستگاه های مربوطه در ماجرای 
اختص��اص یک میلیارد ی��ورو به هزینه ه��ای کرونا مطرح 
می شود با همدیگر چندان جور نیست و شبیه یک نامعادله 
اس��ت؛ به طوری که بانک مرک��زی می گوید ۵۰۰ میلیون 
یورو پرداخت کرده و س��ازمان برنام��ه و بودجه حدود ۸۰ 
درصد منابع دریافتی را به وزارت بهداش��ت اختصاص داده 
اس��ت، اما از س��ویی دیگر وزیر بهداشت می گوید فقط 27 

درصد آن را دریافت کرده است!
ح��دود 6 ماه از جریان درخواس��ت برداش��ت یک میلیارد 
یوروی��ی از صن��دوق توس��عه مل��ی ب��رای اختص��اص به 
هزینه های کرونا و توزیع آن بین وزارت بهداش��ت و بخش 
اندکی برای بیمه بیکاری گذش��ته است. در آن زمان مقام 
معظم رهبری با این درخواس��ت رئیس جمهوری موافقت 
و در اردیبهش��ت ماه اولین پرداخت از س��وی بانک مرکزی 
از طریق منابع یورویی صندوق توس��عه ملی با تبدیل نرخ 
س��امانه نیما ب��ه ریال و واریز آن به خزانه انجام ش��د و به 

صورت تدریجی ادامه یافت.
اینک��ه چرا تمام یک میلیارد یورو ب��ه صورت یکجا تبدیل 
به ریال نش��ده نیز به این بر می گ��ردد که باید منابع ارزی 
صندوق در اختیار بانک مرکزی قرار می گرفت تا نس��بت 
ب��ه تبدیل آن اقدام کن��د و در این مدت هر گاه این منابع 
در دس��ترس و در حس��اب صندوق قرار داش��ته به صورت 
تدریج��ی تبدیل به ریال و به حس��اب خزانه دولت واریز و 

مابقی نیز به همین ترتیب پرداخت شده است.
ام��ا در این مدت اختالف نظر در رابط��ه با پرداخت ها کم 
نبوده و نمکی -وزیر بهداشت- به دفعات نسبت به دریافت 

س��هم وزارت بهداش��ت از این یک میلیارد یورو گله کرده 
اس��ت. وی حتی طی روزهای گذشته از واریز اندک منابع 
ابراز دلخوری کرده و خواسته بود که آن را به بانک مرکزی 

برگشت دهند.

وزیربهداشت:فقط۲۷درصدگرفتهایم
تازه ترین اظهار نظر وزیر بهداش��ت از این حکایت دارد که 
این وزارتخانه تاکنون فقط 27 درصد از منابع یک میلیارد 
یوروی��ی صندوق توس��عه ملی را دریافت کرده اس��ت. این 
اعالم نمکی در مقایسه با آنچه که سازمان برنامه و بودجه، 
بان��ک مرکزی یا حتی صندوق توس��عه ملی اعالم کرده اند 

قابل تأمل است.

سازمانبرنامهوبودجه:٨٠درصدرادادهایم
در همان زمانی که اعالم شد اولین مرحله واریز معادل ریالی 
یک میلیارد یورو از س��وی بانک مرکزی به حس��اب خزانه 
دولت واریز ش��ده س��ازمان برنامه و بودجه طی جلس��ه ای 
با وزارت بهداش��ت در اواخر اردیبهشت ماه 42۰۰ میلیارد 
توم��ان را به ۱۵ برنامه وزارت بهداش��ت و درمان و ۱2۸6 
میلیارد تومان دیگر را نیز برای بیمه بیکاری اختصاص داد 

که در مجموع معادل ۵4۸6 میلیارد تومان می شد.
ام��ا در هفته های اخیر این س��ازمان اعالم کرد که تاکنون 
در مجم��وع  44۰ میلیون ی��ورو از طریق بانک مرکزی به 
حس��اب خزانه داری کل کشور واریز شده که معادل حدود 
7۰۰۰ میلیارد تومان اس��ت و از این رق��م ۵6۵۰ میلیارد 

تومان به بخش درمان اختصاص پیدا کرده بود.

با توجه به این اعالم سازمان برنامه و بودجه می توان گفت که 
از معادل ریالی 44۰ میلیون یورو حدود ۸۰ درصد به وزارت 
بهداشت اختصاص پیدا کرده و نزدیک به 2۰ درصد دیگر که 
حدود ۱۳۵۰ میلیارد تومان می ش��ود به بیمه بیکاری رفته 
اس��ت. این در شرایطی است که 44۰ میلیون یورو دریافتی 
بیش از 4۵ درصد کل یک میلیارد یورو را تش��کیل می دهد 

که عمدتا به وزارت بهداشت اختصاص پیدا کرد.

بانکمرکزی:۵۰درصدراپرداختکردیم
ولی طی روزهای گذش��ته بعد از آنکه وزیر بهداشت اعالم 
ک��رد مبلغ اندکی از س��وی بانک مرک��زی دریافت کرده، 
پیگیری ایسنا از بانک مرکزی با این توضیح همراه شد که 
در مجموع ۵۰۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی 
به ریال تبدیل و به حس��اب خزانه واریز شده که در همین 

چند روز گذشته پرداخت شد.
بر این اس��اس با توجه به اینکه بانک مرکزی ۵۰۰ میلیون 
ی��ورو پرداخت ک��رده یعنی ۵۰ درصد مناب��ع یک میلیارد 
یورویی واریز شده است. از سویی دیگر اعالم سازمان برنامه 
و بودجه نش��ان می دهد که تقریبا تمام دریافتی )تا قبل از 

پرداخت 6۰ میلیون یوروی آخر( نیز توزیع ش��ده و عمدتا 
تا ۸۰ درصد آن س��هم وزارت بهداشت بوده است. اما اینکه 
وزیر اعالم می کند فقط 27 درصد دریافت کرده موضوعی 
قابل تأمل اس��ت که نقطه ای مبهم را در معادله تبدیل به 
ریال ی��ک میلیارد یورو واریزی به خزانه و توزیع آن ایجاد 
می کند. به هر حال از س��ویی صندوق توس��عه ملی تاکید 
دارد ک��ه در ماجرای اختصاص یک میلیارد یورو به کرونا با 
توجه به صدور مجوزها هیچ مشکلی از سمت این صندوق 
برای برداشت و تبدیل وجود ندارد و از سویی بانک مرکزی 
مدعی پرداخت ۵۰۰ میلیون یورویی )۵۰درصد کل( است 
و در نهایت باید این رقم از س��وی سازمان برنامه و بودجه 

به وزارت بهداشت اختصاص پیدا کند.
در هر صورت در بحث پرداخت یک میلیارد یورویی آنهم در 
زمانی که کادر درمان دوره ای س��خت را پشت سرگذاشته 
و ب��ا موج دیگری از کرونا و ابع��اد آن مواجه بوده و نیاز به 
حمایت و پرداخت به موقع حقوق و معوقات و تامین هزینه 
های وزارت بهداشت وجود دارد، با توجه به ابهامات موجود 
الزم است که دستگاه های مربوطه این موضوع را به وضوح 

شفاف سازی کنند. ایسنا 
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مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی خبر داد
اعطای حواله  نفتی به سرمایه گذاران 

نیروگاهی
مدیرعامل ش��رکت تولید نیروی ب��رق حرارتی گفت:در 
طرح ه��ای بیع متقاب��ل، طبیعتا هر س��رمایه گذاری که 
بتوان��د پروژه خ��ود را زودتر به اتمام برس��اند ما متعهد 

هستیم که نفت خام در اختیارش قرار دهیم.
محس��ن طرزطلب، در آئین افتتاح نخستین واحد بخار 
نیروگاه س��یکل ترکیبی ارومیه با اع��الم این خبر گفت: 

ساخت واحدهای بخار این چنینی در قالب قراردادهای 
بیع متقابل در دستور کار قرار گرفته و مکانیزم بازگشت 
س��رمایه آن ه��ا از محل س��وخت صرفه جوی��ی خواهد 
ب��ود؛ بدین ص��ورت که س��رمایه گذار اقدام ب��ه احداث 
بخش بخار نی��روگاه و تبدیل واحده��ای گازی موجود 
به س��یکل ترکیبی کرده و پ��س از بهره برداری واحدها، 
هزینه سرمایه گذاری در قالب سوخت صرفه جویی شده 
پرداخت می شود. وی افزود: از سال گذشته پیگیر اصالح 
طرح ه��ای بیع متقابل و بازپرداخ��ت تعهدات موجود در 
این بخ��ش از محل س��وخت صرفه جوی��ی بوده ایم که 
پی��رو پیگیری های صورت گرفت��ه تمهیداتی در بودجه 
س��ال 99 برای بازپرداخت سوخت صرفه جویی شده به 

سرمایه گذار پیش بینی شده است.
طرزطلب با اش��اره ب��ه تدوین و تصوی��ب آئین نامه این 
بخ��ش در دولت، ادامه داد: این مهم تاکنون در نیروگاه 
پرند به سرانجام رسیده و گزارش مربوط به اندازه گیری 
س��وخت صرفه جویی در این نیروگاه به تأیید س��ازمان 
برنامه و بودجه رس��یده و در اختیار وزارت نفت نیز قرار 

گرفته است.  پاون

دبیر ستاد تنظیم بازار کشور؛
قیمت تخم مرغ بسته بندی تعیین شد

دبیر س��تاد تنظیم بازار کش��ور س��قف قیمت تخم مرغ 
بسته بندی را در جلسه ستاد تنظیم بازار اعالم کرد.

محم��د رضا کالم��ی گفت: قیمت تخم مرغ در جلس��ه 
قبلی س��تاد تنظیم بازار درب مرغداری ۱2 هزار تومان 
و برای مصرف کننده ۱4 هزار و ۵۰۰ تومان به تصویب 
رس��یده بود که برخی برندها متناس��ب با کشش بازار و 
هزین��ه های تمام ش��ده، قیمت متفاوتی را روی بس��ته 

بندی خود درج می کردند.
دبیر س��تاد تنظیم بازار کش��ور افزود: امروز مقرر شد تا 
تخم مرغ ۳۰ عددی بس��ته بندی شناس��نامه دار دارای 
زنجیره س��رد حداکث��ر ۳۱ هزار توم��ان، تخم مرغ 2۰ 
ع��ددی 22 هزار تومان، تخم م��رغ ۱۵ عددی ۱۸ هزار 
تومان، تخم مرغ 9 ع��ددی ۱۱ هزار تومان و تخم مرغ 
6 عددی 7 هزار تومان عرضه شود که این سقف قیمت 

است و برندهای دیگر زیر این عدد باید رقابت کنند. 
در این جلسه همچنین اعالم شد که هزینه خرده فروشی 
برای واحدهای فروش��گاه های زنجیره ای حداکثر برای 
۳۰ ع��ددی 2 هزار تومان و ذی��ل همین قیمت تعیینی 
خواهد بود، برای تخم مرغ 2۰ عددی س��هم فروش��گاه 
های زنجی��ره ای ۱۵۰۰ تومان، برای ۱۵ عددی ۱۰۰۰ 
تومان، ب��رای 9 عددی 6۰۰ تومان و برای 6 عددی نیز 

4۰۰ تومان می باشد.
گفتنی است از ابتدای مهرماه صادرات تخم مرغ از همه 
گمرکات کشور بدون عوارض امکان پذیر نیست و سقف 

صادرات ۵ هزار تن در ماه می باشد. 
 وزارت صنعت، معدن و تجارت

خ��ب��رخ��ب��ر

ازسویدولتانجامشد

هدف گیری تورم 22 درصدی برای 1400
بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز، نزدیک به 7۰ هزار میلیارد تومان 
تامی��ن مالی از طریق عرضه اوراق در بازار بدهی تامین کرده و نزدیک به 

۳۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه انجام شده است.
س��ازمان برنامه و بودجه گزارش داد بالغ ب��ر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از 
محل عملیات بازار باز و بازار س��رمایه برای جبران کس��ری بودجه تامین 
شد. همچنین دولت برای سال بعد تورم 22 درصدی را هدف گذاری کرده 
اس��ت.  در این گزارش آمده اس��ت: تکانه ش��یوع ویروس کرونا به صورت 
ماهوی متمایز از تکانه تحریم بود، گرچه همزمان این دو تکانه بس��یاری 
از س��ازوکارهای تشدید رکود و تورم را تقویت می کردند. دولت در پاسخ 
به کاهش شدید تقاضا عالوه بر تحریک تقاضای بخش خصوصی به شرح 
فوق و همزمان اجرای برنامه های ارتقای حقوق و مزایای کارمندان دولت 
از طریق متناس��ب سازی حقوق بازنشستگان، رتبه بندی معلمان، اجرای 
فص��ل دهم قانون مدیریت خدمات کش��وری، افزایش اعتبارات طرحهای 

تملک دارایی های سرمایه ای بخشی از تقاضا را جبران نمود.
گرچه سیاس��ت انبساط مالی در ش��رایط رکود ناشی از تقاضا مورد تایید 
و اجماع اقتصاددانان اس��ت، لکن، همزمان در خص��وص نگرانی از اثرات 
تورمی این سیاس��ت نیز بسیار بحث شده است. لذا، دولت سیاست انتشار 
اوراق مالی اس��المی و فروش دارایی و سهام دولتی در بازار سرمایه را در 
مس��یر غالب تامین مالی خود قرار داد. این دو سیاس��ت تابحال موفقیت 
آمیز بوده اس��ت.  بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز که مورد اجماع 
اقتصاددان��ان قرار دارد، نزدیک به 7۰ ه��زار میلیارد تومان تامین مالی از 
طری��ق عرضه س��هام در بازار بدهی و نزدیک به ۳۰ ه��زار میلیارد تومان 

تامین مالی از بازار سرمایه انجام شده است.
بدیهی است اثرات تورمی این دو ابزار به مراتب کمتر از اتکا به منابع بانک 
مرکزی است، سیاس��ت انبساطی مالی زمانی موثرتر خواهد بود که تکانه 
منف��ی موقتی بوده و افق آتی درآمدهای عمومی دولت و رش��د اقتصادی 
بهتر از ش��رایط فعلی اقتصاد باشد و عمده سیاست انبساطی صرف طرح 
های عمرانی دولت شود. مخصوصا زمانی که تامین مالی با هزینه پایین و 

بدون آسیب به بازار بدهی و سرمایه انجام شود.
گرچه افق پیش رو بس��یار روش��ن تر از ش��رایط فعلی کش��ور است، اما، 
ضروری اس��ت اقدامات و اصالحات اساسی در نظام بودجه و هدف گیری 

مشخص دولت در سال آینده ترسیم شود.  فارس

رئی��س کل گم��رک جمهوری اس��المی ای��ران با 
اش��اره به مصوبات س��فر معاون اول رئیس جمهور 
به هرم��زگان در مورد کاالهای اساس��ی، جزئیات 
ترخیص کاالهای اساس��ی ب��ا ارز ترجیحی و بدون 

ارز ترجیحی را تشریح کرد.
رئیس کل گمرک جمهوری اس��المی ایران درباره 
مان��دگاری کاال در گم��رکات و ترخیص آنها اظهار 
داشت: برآورد ما این است که ۸ میلیون تن کاال در 
اماکن گمرکی و بنادر کشور باشد، که ۳.۵ میلیون 
تن آن کاالهای اساسی و ۳.۵ میلیون تن کاالهای 
مواد اولیه و کاالهای واس��طه تولید است. ضمن این 
که یک میلیون تن کاالی اساسی و مواد اولیه است 

که کانتینری است.
مهدی میراشرفی ادامه داد: تصمیماتی که در سفر 
معاون اول رئیس جمهور به هرمزگان اتخاذ ش��د و 
مقررات آن تا پایان هفته نهایی می ش��ود این است 
که در مورد کاالهای اساسی که به دو گروه تقسیم 

می شوند، تصمیمات اتخاذ شود.
وی توضیح داد: کاالهای اساس��ی که ارز ترجیحی 
به آنها تعلق می گیرد، چنانچه واردکننده تمایل به 
ترخیص قبل از تأمین ارز داش��ته باشد، می تواند با 
تعهد س��ه ماهه بانک مرکزی ۵ قلم کاالی اساسی 
ک��ه ارز ترجیحی به آنها تعلق می گیرد را بدون کد 

رهگیری ترخیص کند.
رئی��س کل گمرک جمهوری اس��المی ایران اظهار 
داشت: در مورد کاالهایی که مشمول ارز ترجیحی 
نمی ش��وند، قرار ش��د این کاالها با ارز نیمایی ولی 
در اولوی��ت اول تأمین ارز نیمای��ی قرار گیرند. 2۰ 
قل��م کاالی اساس��ی داریم که ۵ قلم آن مش��مول 
ارز ترجیحی اس��ت و ۱۵ قلم مشمول ارز ترجیحی 
نمی ش��ود. به عنوان مثال دارو، ذرت، کنجاله، دانه 

روغنی و روغن مشمول ارز ترجیحی می شوند.
میراشرفی افزود: این قسمت گروه های اول کاالهای 
اساسی هس��تند که مقرر ش��د چنانچه واردکننده 
تمایل داشته باش��د، بدون کد رهگیری این کاالها 
را ترخیص کند بانک مرکزی متعهد شود ارز آن را 

سه ماهه تأمین کند.
وی ادامه داد: مدل دوم کاالهای اساس��ی هس��تند 
ک��ه ارز ترجیحی به آنها تعل��ق نمی گیرد، چنانچه 
صاح��ب کاال بخواه��د ب��دون کد رهگی��ری آن را 
ترخیص کند، امکان پذیر است و بانک مرکزی خود 
را مکل��ف می داند تأمین ارز نهایی آن را در اولویت 
قرار دهد. رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران 
تصریح کرد: کاالهای غیر اساس��ی که عمدتاً مواد 
اولی��ه تولید و کاالی واس��طه تولید و اجزاء و قطعا 
هس��تند مقرر شد، عمال چنانچه متقاضی و صاحب 
کاال تقاضای ترخیص بدون تأمین ارز توس��ط بانک 
مرکزی داشته باشد، این امکان فراهم شود تا بدون 
انتقال ارز این میزان کاالیی که برآورد ما این است 

یک و نیم میلیارد دالر باشد، ترخیص شود.
میراش��رفی اضافه ک��رد: امیدواریم قس��مت عمده 
کاالهایی که ما در اماکن گمرکی و غیر گمرکی به 
عنوان رسوب شده داریم، تعیین تکلیف شود. البته 
این ۸ میلیون تن کاال عمال رسوب ش��ده نیست، از 
ابتدای س��ال جاری تاکنون ۱6.۵ میلیون تن کاال 
وارد کرده ایم که ماهی 2.7 میلیون تن است؛ یعنی 
میزان کاالی��ی که در بنادر ما هس��تند، موجودی 
است که کاالیی وارد می شود و در ماه میانگین 2.7 
میلیون تن ترخیص می شود. رسوب واقعی کمتر از 
یک میلیون تن است و با این تصمیمات امیدواریم 

مشکل قسمت عمده این کاالها رفع شود.
وی در پاسخ به این سؤال که چه میزان از کاالهای 

رس��وبی به سازمان جمع آوری اموال تملیکی داده 
ش��ده اس��ت، گفت: کاالهای اساس��ی و پروژه های 
راهب��ردی زم��ان مان��دگاری آنه��ا در اماکن طبق 
مصوب��ات و مقررات محدود به می��زان مدت زمان 
مقرره نیست، زیرا تأمین ارز و بحث انتقال مالکیت 
آن مشکل اس��ت. این میزان اگر هم از حد مصوبه 
فراتر رود متروکه نمی شود، اما ما به صورت مستمر 
کاالیی که خارج از این مصوبات هستند را در قالب 
متروکه تحویل س��ازمان جمع آوری اموال تملیکی 
می دهی��م. رئی��س کل گمرک جمهوری اس��المی 
ایران درباره رسوب خودرو در گمرکات در دو سال 
اخی��ر اظهار داش��ت: این خودروه��ا تعیین تکلیف 
شده اند، برآورد ما این بود که ۱۳ هزار خودرو و در 
طی دوره ای که وارد ش��ده بود و تأمین و تخصیص 
ارز و کد رهگیری برای آنها ایجاد ش��ده بود، طبق 
مصوبه هیأت وزیران به گمرک ۱۰ هزار دستگاه از 
این خودروها در سال 9۸ تعیین تکلیف و ترخیص 
ش��د و تعداد کمی هم در س��ال 99 ترخیص شد و 

این مصوبه تا 26 شهریور 99 تمدید داشت.
میراش��رفی ادامه داد: تعدادی شامل ۳ هزار خودرو 
ه��م پرونده آنه��ا در محاک��م در حال رس��یدگی 
اس��ت که هر زم��ان تعیین تکلیف ش��ود اگر حکم 
به ترخیص باش��د، ترخیص می ش��وند، در غیر این 
ص��ورت تش��ریفات متروکه ب��رای آنها اج��را و به 

سازمان اموال تملیکی می روند.
وی افزود: خودروهای باالی 2 هزار و ۵۰۰ سی سی 
و خودروه��ای س��اخت طرفه��ای ممنوع المعامله 
)آمریکا و رژیم صهیونیس��تی( اصاًل وارد نش��دند. 
این خودروها اگر وارد ش��وند یا به نفع دولت ضبط 
می ش��ود و یا این که واردکننده می تواند خودرو را 

مرجوع کند.  مهر 

رئیسکلگمرکتشریحکرد

جزئیات جدید ترخیص کاالهای اساسی با ارز ترجیحی 


