
برقراری پرواز دو ایرالین خارجی 
به ایران 

رئی��س س��ازمان هواپیمایی کش��وری از مذاکره و 
تفاهم برای برقراری پروازه��ای خارجی به مقاصد 

جدید خبر داد.
ت��ورج دهقانی زنگن��ه اظهار کرد: در ح��ال رایزنی 
و مذاک��ره برای اضاف��ه کردن پروازه��ای خارجی 
هستیم و با برخی از کشورها در این زمینه به توافق 
رس��یده ایم. وی افزود: منتظر تب��ادل پروتکل های 
بهداش��تی دو جانبه و مش��ترک بین دو وزارتخانه 
بهداشت هستیم. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
ادامه داد: پروتکل های بهداشتی ایران در آن کشورها 
و پروتکل های بهداش��تی مد نظر آن ها در ایران در 
حال بررس��ی اس��ت و پس از تایید ش��دن آن ها از 

سوی طرفین، پروازها از سر گرفته می شود.
دهقانی زنگنه گف��ت: دو ایرالین خارجی به زودی 
پروازهای خود به ایران را از س��ر می گیرند و البته 
برخی مش��کالت در داخل وجود داشت که برطرف 

شده است. ایسنا 

 کمیته مشترک بیمه و تعاون 
تشکیل می شود

نشست مشترک رئیس کل بیمه مرکزی با دبیرکل 
اتاق تعاون، مدیران عامل اتحادیه ها و کمیسیون ها 
با هدف بررس��ی مش��کالت و چالش ه��ای بیمه ای 

بخش در اتاق تعاون ایران برگزار شد.
طبق اع��الم اتاق تعاون ایران، ماش��اء اهلل عظیمی 
دبیر کل اتاق تعاون ایران در نشس��ت با رئیس کل 
بیمه مرکزی، تشکیل کمیته مشترک بخش تعاون 
و بیمه، پوشش بیمه ای برای بازار سرمایه همچنین 
مجوز تش��کیل یک ش��رکت ۱۰۰ درصد تعاونی را 

پیشنهاد داد.
غالمرضا س��لیمانی امیری رئیس کل بیمه مرکزی 
در جم��ع تعاونگران، توضیحات��ی در مورد وضعیت 
بیمه و خدمات گس��ترده بیمه ای ارائه کرد و گفت: 
بیمه با تع��اون تعریف می ش��ود، چراکه از تجمیع 
س��رمایه های خ��رد، از خطرات ب��زرگ جلوگیری 
می کند.وی افزود: در کش��ور ضم��ن نیاز به صنایع 
SME مادر، به کسب و کار های کوچک و متوسط

ه��ا برای ایجاد و گس��ترش اش��تغال نیاز اس��ت و 
مصداق بارز SMEها تعاونی ها هستند.

 GDP وی ادام��ه داد: از آنجای��ی ک��ه ۸ درص��د
تولی��د ناخال��ص داخلی کش��ور در بخ��ش تعاون 
اس��ت، اتحادیه ها و تعاونی ه��ا می توانند با قدرت با 

شرکت های بیمه ای مذاکره کنند.
وی در بخش دیگری از این نشست، گفت: همکاری 
در دو بخش بیمه مرکزی و تعاون می تواند توس��عه 
یابد و بس��یار عالقمندیم ک��ه در زمانی که نرخ ها 
تعیین می کنیم یا ضریب نفوذ را افزایش می دهیم، 

از اتحادیه ها و تعاونی ها هم کمک بگیریم.
س��لیمانی امی��ری خاطر نش��ان کرد: نق��ش بیمه 
ب��ه صورتی اس��ت که می توان��د تولید، ص��ادرات، 
س��اختمان، خدمات و… را بیمه کرده و از س��وی 
دیگر در بازارسرمایه، بازار پولی و تولید نیز فعالیت 
کند، به طوری که در حال حاضر ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری توسط بیمه انجام شده است. 
وی در توصی��ه به تعاونگران، گفت: فروش��گاه های 
تعاون��ی و اتحادیه های می توانن��د از بیمه اعتباری 
اس��تفاده کنن��د. س��لیمانی امیری با اس��تقبال از 
تش��کیل کارگروه مش��ترک بین اتاق تعاون و بیمه 
مرکزی، ابراز داشت: این کمیته می تواند مشکالت 
و چالش های بخش را احصا و راهکار های متناسب 

ارائه کند. بیمه مرکزی

صندوق توسعه ملی موافقت کرد؛
 پرداخت وام به پروژه خط آهن 

بیرجند-یونسی
 هیئ��ت امنای صندوق توس��عه ملی ب��ا پرداخت 
تس��هیالت از محل این صندوق ب��ه پروژه راه آهن 

بیرجند-یونسی موافقت کرد.
در این مصوبه آمده است:با عنایت به مصوبه شماره 
۳۰/ ۰۶/ ۱۳۹۸و  م��ورخ  ه   ۵۶۹۸۸ ت   / ۷۹۷۸۷
اینک��ه طرح های س��رمایه گذاری ایجاد و توس��عه 
زیرس��اخت های حم��ل و نق��ل ریل��ی از جمل��ه 
فعالیت ه��ای واج��د اولوی��ت دریافت تس��هیالت 
صندوق می باش��د، با پرداخت تس��هیالت ریالی به 
پروژه راه آهن بیرجند یونس��ی بر اساس نظام نامه 
ضوابط و شرایط اعطای تس��هیالت ریالی صندوق 

توسعه ملی موافقت شد.
گفتنی اس��ت پروژه زیرس��اختی راه آهن بیرجند-

یونس��ی )واقع در گناباد خراس��ان رضوی( به طول 
۲۷۱ کیلومتر اس��ت که پیش از این، در این مسیر 
حدود ۵۸ کیلومتر از سمت خراسان رضوی عملیات 

زیرسازی و ریل گذاری آغاز شده بود.
پ��روژه ریلی بیرجند-یونس��ی بخش��ی از ابرپروژه 
کری��دور ریل��ی چابهار-یونس��ی به ط��ول ۱۴۰۰ 
کیلومتر اس��ت که قطع��ه چابهار-زاهدان به طول 
۶۰۰ کیلومت��ر با اس��تفاده از تس��هیالت صندوق 
توس��عه ملی به سرعت در حال ساخت بوده و سال 
آین��ده به بهره برداری می رس��د. ۹۰۰ کیلومتر نیز 
قطعه زاهدان-یونس��ی اس��ت که به زودی عملیات 
اجرایی قطعه بیرجند-یونسی )گناباد( آغاز خواهد 
شد.شرکت کنسرس��یوم داخلی راه آهن بیرجند-

یونس��ی متشکل از س��هامداری ۵ شرکت بوده که 
ذیل ش��رکت ساخت و توس��عه زیربناهای حمل و 
نقل کش��ور عملیات اجرایی این پروژه زیرساختی 
را اج��را خواهن��د ک��رد. بیرجند )مرکز خراس��ان 
جنوبی( با این ۲۷۱ کیلومتر خط ریلی، به راه آهن 
سراسری بافق-مش��هد )ایس��تگاه یونسی( متصل 

خواهد شد. وزارت راه و شهرسازی
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سارا علیاری

 روز گذش��ته مقام معظم رهبری در فرمایشات خود برای 
چندمی��ن بار راهکار اصلی و درس��ت برای ب��رون رفت از 
ش��رایط کنونی را مطرح کردند وفرمودند::» باری دیگرتنها 
راه برطرف کردن این دش��منی آن است که آنان را مایوس 
کنیم و نظام جمهوری اسالمی باید طرف مقابل را مایوس 
کند و ما باید قوی ش��ویم. به مس��ئوالن ب��ه صورت مکرر 
گفت��ه ام که باید ابزارهای قدرت واقعی نه قدرت پوش��الی 
تقویت ش��ود که در این صورت دش��من مایوس می ش��ود. 
البته مردم انصافاً خوب ایس��تادگی کردند و مش��کالت را 

تحمل کردند.«
 معظم له در فرمایش��ات خود با تاکید بر تقویت کش��ور در 
زمینه ه��ای مختلف فرمودند:» مس��ئوالن بای��د در زمینه 
اقتصاد، امنی��ت و فرهنگ خود را تقوی��ت کنند. در زمینه 
اقتصادی باید عالج را در داخل کشور پیدا کنیم اما به معنای 
قطع ارتباط با کشورها نیست؛ بلکه به این معناست که عالج 
در داخل کشور است و یکی از موارد آن افزایش تولید است.«  
مقام معظم رهبری  در بیانات خود با تاکید براین مساله که 
» بس��یاری از مشکالت کنونی ما ربطی به تحریم ها ندارد و 
بسیاری از گرانی های اخیر توجیهی ندارد و باید مسئوالن با 
هماهنگی عالج کنند.« فرمودند:» جنس هس��ت و چنانچه 
هماهنگی باشد بین دستگاه ها، این مشکل را می توانند حل 

کنند و همه این مسائل قابل کنترل است.«

 زمانی برای عملیاتی شدن راهکارها 
 نکات کلیدی و قابل تاملی که در فرمایشات رهبری مطرح 
ش��د  اتفاقی نیس��ت که ب��رای اولین بار رخ داده باش��د و 
بررسی سخنان  معظم له در مناسبت های مختلف به ویژه  
در سالهای اخیر که مشکالت اقتصادی و فشار آن بر مردم 
بیشتر شده است به خوبی دلیلی براین مدعاست اما چرا و 
به چه دلیلی این راهکار به ش��کل درست و دقیق عملیاتی  
نش��ده اس��ت؟   نکته کلیدی و اساسی در حل مشکالت و 
معضالت  آن اس��ت  که درکنار اقدامات متولیان و دس��ت 
ان��درکاران مردم  نیز همراه��ی الزم در اجرای برنامه های 

تدوین شده را داشته باشند. 
 به اعتقاد و باور کارشناس��ان و تحلیلگران در به ثمر رسیدن 
یک هدف چند شاخص باید مدنظر باشد نخست آن است که 
راهکارهای موجود برای حل مش��کالت بررسی و  مولفه های 

مورد نظر برای تحقق موفقیت و قطعیت آن بررسی و بهترین 
گزینه از میان آن انتخاب ش��ود. مرحله دوم آن اس��ت که به 
منظور اجرای کامل و دقیق این راهکار یک برنامه ریزی درست 
طراحی ش��ود و  درمرحله بعد به شکل درست و دقیق برنامه  
تدوین شده با  مدیریت مدیران مسئولیت پذیر اجرایی شود . 
دست آخر در کنار این اقدام نیاز اصلی و مبرم آن است تا مردم 

همراهی الزم در اجرای این برنامه ها را داشته باشند . 
    ب��ا مبنا قراردادن این مراحل  در رویارویی با مش��کالت  
اقتصادی که امروز معیش��ت م��ردم را تنگ تر کرده و کمر 
اقش��ار مختلف به ویژه اقشار آس��یب پذیر را خم و خم تر 
کرده اس��ت  س��وال مهم و کلیدی اول آن است مشکالت 

اقتصادی حاکم بر کشور چیست؟

پاس��خ این سوال را به خوبی می توان در فرمایشات معظم 
ل��ه در تاریخ ۲۲ تیر ماه س��الجاری مط��رح کردند یافت. 
ایش��ان فرمودند: »مش���کالت اقتص�ادی ک�ه از آن تعبی�ر 
کردی���م ب�ه بیم��اری، خ�ب عمده ترین�ش تورم اس���ت، 
کاه��ش ارزش پول ملی اس��ت، گرانی ه���ای بی منط�ق 
اس���ت، مش���کالت بنگاه ه�ای تولی�دی اس���ت، وج�ود 
تحریم ه�ای خارج�ی اس���ت -ک�ه نق�ش ای�ن تحریم ه�ا 
را نبای�د نادی�ده گرف�ت- و نتیج�ه ی این ها ه�م س�ختی 

معیش�ت طبق�ات پایی�ن و متوس�ط اس�ت.« 

مولفه های الزم برای قوی تر شدن  اقتصاد 
مقام معظم رهبری همزمان با مطرح کردن این مش��کالت 

راهکاره��ای مرتف��ع ک��ردن آن را نی��ز بی��ان فرم��وده و 
گفتند:»در مقول�ه اقتص�اد اگ�ر بخواهی�م مس�ائل کلی�دی 
را مط�رح کنی�م، مس���ئله  تولی�د جدا کلی�دی اس���ت... 
مس���ئله  اشتغال ج�زو مس���ائل کلی�دی اس�ت ک�ه البته 
با تولی�د ارتب�اط پی�دا می کن�د. مس���ئله ی مه�ار ت�ورم 
مسئله ی جدا کلیدی اس��ت... مدیریت نظام پولی و مال�ی 
ج�زو مس���ائل کلی�دی اس���ت؛ ع�دم وابس�تگی اقتص�اد 
کش���ور ب�ه نف�ت ج�زو مس���ائلِ  کلی�دی اس�ت؛ این ه�ا 
مس���ائل مه�م اس���ت، در زمینه ه�ای اقتص�ادی.«  آنچه 
از برآیند فرمایش��ات معظم له حاصل می شود آن است که 
عالج  تمام این مشکالت و مرتفع کردن آنها در داخل است 
که متاس��فانه مس��ئوالن توجهی به آن نداشته و ندارند  و 
برای سرپوش گذاش��تن بر اقداماتی که می باید انجام می 
دادند و آن را عملیات��ی نکرده اند همچنان یا دنبال رابطه 
اند یا بهانه هایی مثل عدم اجرای برجام، فشارهای ناشی از 
آمریکا و وجود ترامپ، اجرایی نشدن آنچه FATF  و ... را 

مطرح می کنند که هیچ کدام محلی از اعراب ندارند.
ب��ه فرمایش معظم له»در مقول�ه اقتص���اد اگ�ر بخواهی�م 
مس���ائل کلی�دی را مط�رح کنی�م، مس���ئله  تولی�د جدا 
کلی���دی اس���ت«  با مبنا قرار دادن ای��ن مهم  نکته قابل 
تامل آن اس��ت که افزایش تولید به عن��وان یکی از مولفه 
های قوی ش��دن راهکارش حمایت و باز گرداندن کارخانه 

های تعطیل  و نیمه تعطیل است. 
مس��اله تولید به حدی مولفه کلیدی و جدی است که اگر 
به آن توجه ش��ود بی ش��ک  سایر مولفه ها از جمله گرانی 
ها و مش��کالتی از این دست نیز کمتر خواهد شد  و دیگر 
ش��اهد گرانی پی در پی و دومینوی��ی بازارها نخواهیم بود. 
بررس��ی مش��کالت کنونی از این دس��ت و اقداماتی که از 
س��وی متولیان برای حل آن عنوان  می شود بدون توجیه 
گرانی در شرایط کنونی را نشان می دهد چراکه  کاالهایی 
که امروز برای گرانی آن فریاد وا اس��فا س��رداده می شود 
کاالهای تولید داخل و درصد کمی از آن  به واردات و مواد 

اولیه وارداتی  مرتبط است.
 در رویارویی با این گرانی هایی که مردم  همچنان ایستادگی 
کرده و  تحمل میکنند ریش��ه در عدم هماهنگی و کار کرد 
درست داردو آنچه کمبود است به کاال و اجناس مرتبط نمی 

شود بلکه ریشه در کمبود مدیریت  تخصصی دارد. 
  در ی��ک برآین��د کلی می توان گف��ت اگرچه اصل مهم و 
کلیدی  در کش��ور حل مشکالت اقتصادی است  اما مولفه 
دیگ��ری که م��ی تواند مرتفع کردن این مش��کالت را رقم 
بزند چیزی نیست جز اصل فرهنگ سازی است بدین معنا 
که  مش��کالت اقتصادی امروز کشور برای حل و رفع شدن 
در کن��ار مدیریت درس��ت و دقیق  و البته مس��ئوالنه نیاز 
ب��ه راهکار فرهنگی  نیز دارد ک��ه تا کنون مورد توجه قرار 

نگرفته است. 
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ریشه مشکالت اقتصادی در مسائل داخلی؛
 قیمت ارز در داخل تعیین می شود

یک اقتصاددان با اشاره به اینکه پیروزی بایدن یا ترامپ 
در انتخاب��ات تاثیر مهمی بر اقتصاد ای��ران و قیمت ارز 
ن��دارد تاکید کرد قیمت ارز در داخل تعیین می ش��ود و 

هیچ ربطی به مسائل خارجی ندارد.
  حس��ین راغفر با اش��اره به نمایان ب��ودن این رویه ی 
عمدی که اقتصاد ایران به ش��دت نس��بت به تحریم ها 
حساس است، گفت: عده ای می خواهند فشار غرب را بر 
اقتصاد ایران برجس��ته تر کنند و نشان دهند کشورمان 

شکننده است.
این اقتصاددان اصالح طلب ش��کنندگی اقتصاد کشور را 
مربوط به سیاست های داخلی دانست و تصریح کرد: اگر 
سیاست های داخلی مناسب باشند، اثر تحریم ها به شدت 

تقلیل می یابد و اثر بخشی آن نیز کاهش خواهد یافت و 
دیگران نی��ز به فکر تغییر روش برخورد با ایران خواهند 
افتاد. راغفر ادامه داد: ما باید بدانیم چه کس��انی صاحب 
چه منافعی هس��تند. عده ای می خواهن��د ترامپ پیروز 
میدان باش��ند چون منافع گروهی و طبقاتی آنان توسط 
این مس��ئله تامین می ش��ود. این عده می خواهند سایه 

هراس را بر اقتصاد ایران حاکم کنند و منفعت ببرند.
وی افزود: گروهی نیز تصور دارند اگر رقیب ترامپ روی 
کار آید قیمت ارز به زودی کاهش پیدا می کند در حالی 
که قیمت ارز در داخل تعیین می ش��ود و هیچ ربطی به 

مسائل خارجی ندارد.
راغفر ادامه داد: اگر دولت می خواست می توانست از ساز 
و کاره��ای دیگر منابع ارزی خود را تامین کند که مهم 

تریِن آن نیز مالیات است.
این اقتصاددان گفت: نظام مالیاتی ما عقب مانده اس��ت 

چراکه عده ای در مالیات نپرداختن منفعت می برند.
راغف��ر گفت: دولت باید بخش خصوصی را فعال کند. از 
طرفی رابطه امریکا با ایران توسط منافع تامین نمی شود؛ 
بلکه منافع دولت اسرائیل تامین کننده این مسئله است 
و موضع هر دو رقیب انتخاباتی در امریکا، یکسان است. 
وی ادام��ه داد: این دو نفر موض��ع گیری هایی خصمانه 
دارند و ش��اید اگر اقتصاد ایران تا حدی از فضای رقابتی 
نش��أت بگیرد، حضور بایدن بر س��ر کار، این روزنه ها را 

خواهد بست.  تسنیم 

سازمان حمایت ابالغ کرد
تشدید نظارت ها بر روند تولید تا 

مصرف سیمان
 س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی 
ابالغیه ای از تشدید اقدامات نظارتی بر روند بازار سیمان 
خبر داده و اعالم کرده اس��ت که حوزه های بازرس��ی و 
نظارت س��ازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها با 
اس��تفاده از تمام توان و ظرفیت بازرس��ان روند تولید تا 
مصرف س��یمان را مورد رص��د و پایش قرار خواهند داد 
و عامالن توزیع عم��ده و خرده فروش متخلف به حوزه 

قضایی معرفی می شوند.
این س��ازمان در رابطه با بازار س��یمان بخش��نامه ای را  
ابالغ کرده که ضمن آن خواستار اجرای تعهدات انجمن 
صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان مبن��ی بر تامین به 

موقع  محصول مورد نیاز بخش های مختلف شده است.
طبق آنچه که در این بخشنامه آمده است: " از آنجا که 
در ش��رایط حساس کنونی برخالف فراوانی کاال در بازار 
و ش��رایط مناس��ب تولید در کش��ور، تخلفاتی در حوزه 
سیمان مشاهده می شود، به همین دلیل به  منظور تامین 
آرامش و ثبات بازار و ایجاد بس��تر امن برای عموم مردم 
و جلوگیری از هرگونه سوءاس��تفاده احتمالی، س��ازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان های سراسر کشور موظف 

به تشدید نظارت بر بازار سیمان هستند.
براس��اس این بخش��نامه حوزه های بازرس��ی و نظارت 
س��ازمان های صنع��ت، معدن و تجارت اس��تان، موظف 
هس��تند با اس��تفاده از تمام توان و ظرفیت بازرس��ان و 
همکاری و همراهی س��ایر حوزه های ذی ربط، نظارت و 
کنترل قیمت ها را با اهتمام جدی در اولویت کاری  قرار 
داده و در خصوص تخلفات احتمالی عاملین توزیع عمده 
و خرده فروش بدون کوچکترین اغماضی برخورد کنند. 
" این بخش��نامه می افزاید: انجمن  مربوطه ضمن بررسی 
دالیل کمبود و افزایش قیمت در س��طح تولید و عرضه، 
مکلف به اعمال مدیریت بر عملکرد کارخانه ها در جهت 
افزایش تولید و عرضه و تسهیل شرایط فروش مستقیم 
س��یمان به مصرف کنندگان نهایی توس��ط کارخانه های 
تولیدی و فروش س��یمان به عاملین مجاز و نیز کاهش 
واسطه گری و داللی در این بخش با رعایت دستورالعمل 

نظارت بر بازار سیمان است. ایسنا 

خ��ب��رخ��ب��ر

سیاستروزراهکارپایانگرانیهایتوجیهناپذیراخیررابررسیمیکند

مدیریتمسئوالنهورونقتولیدراهکارعالجگرانیها

بی توجهی به تولید و سرمایه گذاری 
مقام معظم رهبری )22 تیر ماه 99( : »مشـکالت مـا حقیقتـا ناشـی از ایـن اسـت کـه خودمان کم توجهی کردیم: 
َظَهَر الَْفَساُد ِفی الْبَِرّ َوالْبَْحِر ِبَما َکَسبَْت أَیِْدی النَّاِس؛ )روم/۴۱( خود مـا یـک جاهایـی بی توجهی کردیم، کم توجهی 
کردیم. مثال فـرض کنید بـه تولید اهمیت ندادیـم، به سـرمایه گذاری اهمیت ندادیم، ناگهان مواجه شـدیم بـا 
شکسـت کارخانه جـات مـن بـاب مثـال، یـا فـرض کنیـد کـه مشـکالت تولیـد در کشـور. خـب وقتـی انسـان کار 
نکنـد، نتیجـه کار نکـردن مشـهود اسـت. آنجاهایـی کـه خـود ما مسـئولین بی توجهی کردیـم، کم توجهی _ در طول 

سال های مختلف البته_ کردیـم، نتایجـش ایـن خواهـد بـود.« 

نمای نزدیک

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با انتقاد از مصوبه واردات 
بدون انتق��ال ارز گفت: با این تصمی��م غلط که در نتیجه 
الب��ی واردکنن��دگان متخلف حاصل ش��ده، ب��از هم قصه 
صادرات کارتن خواب ها و واردات پورش��ه توسط پیرزن ها 

تکرار خواهد شد.
 مجیدرض��ا حریری در مورد اثرات واردات بدون انتقال ارز 
یا واردات کاال با ارز متقاضی بر وضعیت ارزی کشور، گفت: 
مش��کل کنونی کش��ور در خصوص حفظ منابع ارزی این 
اس��ت که کس��ی دارایی های ارزی خود را از کشور خارج 
نکند، این در حالی اس��ت که طی سال های اخیر تقاضای 
خروج س��رمایه ه��ای ارزی به می��زان ۱۰ میلیارد دالر در 

کشور وجود داشته است. 

رئی��س اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: براس��اس صورت 
حس��اب های بانک مرکزی در سال های گذشته به میزان 
۱۰ میلیارد دالر خروج س��رمایه های ارزی از کشور داشته 
ایم، بنابراین با توجه به خروج منابع عظیم ارزی از کش��ور 
اینکه بگوییم کسی با ارزی که در خارج از کشور دارد، کاال 
به کش��ور وارد می کند به معنای آن اس��ت که خودمان را 

فریب داده ایم. 
وی بیان داش��ت: اینکه فردی منابع ارزی خود در خارج از 
کشور را به کاال تبدیل کند و آن را به کشور وارد و تبدیل 
ب��ه ریال کند اصال منطقی نیس��ت و چنین اقدامی اصال با 

عقل تجاری و کسب و کار تطابق ندارد. 
حریری بیان داش��ت: بنابراین واردات بدون انتقال ارز و یا 

ارز متقاضی به این ش��کل انجام خواهد شد که وارد کننده 
ارز مورد نیاز را از بازار آزاد خریداری می کند و لذا فش��ار 
تقاض��ا به ب��ازار آزاد، اندک کنترل بان��ک مرکزی را نیز بر 
ب��ازار از بین خواهد برد.  رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین 
ب��ا بیان اینکه واردات کاال ب��ا ارز متقاضی باعث تالطم در 
بازار ارز می شود، گفت: با توجه به محدودیت منابع ارزی؛ 

افزایش تقاضا باعث افزایش نرخ ارز می شود. 
وی بیان داش��ت: واردات بدون انتقال ارز و یا ارز متقاضی 
عالوه بر افزایش قیمت ارز منجر به افزایش قاچاق کاال نیز 
می ش��ود زیرا برای واردات بدون انتقال ارز باید ارز تامین 

شود و این موضوع قاچاق را نیز افزایش می دهد. 
حریری ب��ا بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی یک س��ال 
در خص��وص واردات بدون انتق��ال ارز مقاومت کرد، اظهار 
داشت: اما البی های واردکنندگانی که کار غیرقانونی انجام 
داده ان��د و بدون تخصیص ارز اقدام ب��ه واردات کاال کرده 
ان��د و کاالهای خود را اکنون در گم��رکات ریخته اند و از 
این کاال به عنوان رس��وب کاال در گمرکات یاد می ش��ود 

موفق ش��د تا باالخره واردات بدون انتقال ارز که به دنبال 
آن بودند مجاز شود. 

وی بیان داش��ت: با این شرایط آن مقام مسئول گمرک که 
مدام  درباره رسوب کاال اطالع رسانی می کند و یا آن وزیری 
که از رسوب کاال گالیه مند است و آن نماینده مجلسی که 
ه��ر روز در مورد رس��وب کاال در گمرک س��وال می کند یا 
فری��ب واردکنندگان متخلف را خورده اند که بدون توجه به 
قوانی��ن اقدام ب��ه واردات کاال بدون تخصیص ارز کرده اند و 
ی��ا ماجرای دیگری وجود دارد؛ که وای به حال مملکتی که 

مدیران آن در این سطوح به راحتی فریب بخورند. 
وی با بیان اینکه منفعت چنین تصمیمات اشتباهی را عده 
معدودی کسب می کنند که کامال می دانسته اند زورشان 
می رس��د که کاالهای وارداتی خ��ود را بدون تخصیص ارز 
وارد کنن��د، بیان داش��ت: ل��ذا از آنجا که ای��ن افراد کامال 
مطمئن ب��وده اند که می توانند کااله��ای وارداتی خود را 
وارد کش��ور می کنند میلیارده��ا دالر کاالی خود را بدون 

تخصیص ارز به گمرکات ریخته اند.   فارس

  رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین مطرح کرد؛

شکستبانکمرکزیدرمقابلالبیواردکنندگان


