اقتصادی
اخبـــار
فراخوان شناسایی تامین کننده
در حوزه فناوری اطالعات

بانک ســامان در نظر دارد جهت تأمین تجهیزات
مرکز داده خود ،نسبت به شناسایی تأمینکنندگان
معتبر اقدام کند.
به گزارش ســامان رســانه ،بر این اســاس بانک
سامان از شــرکتهای دارای رتبه  1شورای عالی
انفورماتیک در بخــش تولید و ارائه رایانههای غیر
 mainframeبا ســابقه فعالیت رسمی حداقل 5
ســال مرتبط با موضوع فراخوان دعوت میکند تا
پس از مالحظه شــرایط مندرج در اسناد فراخوان
مطابق فایل پیوست این آگهی و دارا بودن مدارک
و گواهینامههــای مورد درخواســت بانک ،ظرف
مــدت یک هفتــه و حداکثر تا پایــان وقت اداری
روز چهارشــنبه مورخ  11خرداد  1401نسبت به
ارســال رزومه کاری و مدارک درخواستی مطابق
مندرجات اسناد فراخوان در قالب یک لوح فشرده
به نشــانی تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،نرسیده به
پارکوی ،کوچه ترکشدوز ،پالک  ،2ســاختمان
مرکزی بانک سامان ،طبقه سوم مدیریت پشتیبانی
اقدام کنند.

یاری کارکنان بانک رفاه کارگران کرمان
به دانشآموزان هموفیلی استان
کارکنــان بانک رفــاه کارگران اســتان کرمان در
اقدامــی انساندوســتانه و خیرخواهانــه به یاری
دانشآموزان هموفیلی استان شتافتند.
به گزارش روابط عمومی بانــک رفاه کارگران ،در
مراســمی که به همین منظور برگزار شــد ،چک
مساعدت مالی کارکنان بانک رفاه کارگران استان
کرمان توسط موسویمقدم مدیر شعب این استان
به کانون هموفیلی شهر کرمان تقدیم شد .الزم به
ذکر اســت ،بانک رفاه کارگران در سالهای اخیر
با توسعه فعالیتهای خود در حوزه مسئولیتهای
اجتماعی به عنوان یک بانک پیشــرو در این زمینه
شناخته میشود.

نحوه تامین کسری موجودی
چکهای جدید صیادی
در راستای اجرای تکالیف قانون اصالح قانون صدور
چک ،ســامانه «محچک» (مسدودســازی حساب
صادرکننده چک برگشــتی) از تاریخ هفتم خرداد
ماه جاری در شبکه بانکی کشور عملیاتی می شود.
به گــزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات
ایــران ،بانک مرکزی طی اطالعیــه ای اعالم کرد
روند کار این سامانه بدین گونه است که در صورت
کسری موجودی حساب فرد صادرکننده چک نزد
بانک ،مبلغ مورد نظر از ســایر حساب های شخص
در همان بانک برداشــت شــده و بــه ذینفع چک
پرداخت می شــود.در مرحله بعــدی این فرایند و
در صورت عدم تامیــن مبلغ چک در همان بانک،
حساب های فرد صادرکننده چک در سایر بانک ها
و موسســات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک
به ترتیب از بیشــترین به کمترین مانده از طریق
ســامانه محچک ،مسدود و سپس مراحل قانونی از
سوی قوه قضاییه انجام می شود.

کسب رتبه برتر اداره کل
روابط عمومی در حوزه افکارسنجی
اداره کل روابــط عمومی بانک توســعه تعاون در
جشن ملی روابط عمومی موفق به کسب رتبه برتر
در حوزه افکارسنجی و تحلیل محتوا گردید.
همزمــان با فــرا رســیدن  27اردیبهشــت ماه و
گرامیداشــت هفته ارتباطــات و روابط عمومی،
جشــن ملی روابــط عمومــی و تقدیــر از روابط
عمومیهای برتر ســازمانها و نهادها ی دولتی و
خصوصی  ،در تاالر وحدت برگزار شــد .در جشن
ملی روابط عمومی که با حضور دکتر ســعید رضا
عاملی ،دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی ،اساتید
برجسته روابط عمومی و جمعی از پیشکسوتان این
حوزه برگزار شــد،به بانک توسعه تعاون در بخش
افکارســنجی و تحلیل محتوا لوح سپاس و تندیس
اهدا شد.

پرداخت بیش از  1540میلیارد ریال
تسهیالتفرزندآوری
در بانک ملی ایران
بانــک ملی ایران از ابتدای ابالغ تســهیالت قرض
الحسنه فرزندآوری تا کنون بیش از  1540میلیارد
ریال از این محل به متقاضیان پرداخت کرده است.
به گزارش روابــط عمومی بانک ملــی ایران ،این
میــزان تســهیالت بــه  3هــزار و  713متقاضی
پرداخت شده است.
پرداخت تســهیالت فرزندآوری پــس از ثبت نامه
در ســامانه  ve.cbi.irو تکمیل پرونده و انتخاب
بانک مــورد نظر امــکان پذیر اســت .بانک ملی
ایران حداکثــر تا  45روز پــس از تکمیل پرونده
متقاضیان ،تسهیالت را به حساب آنها واریز خواهد
کرد.پرداخت این تســهیالت بر اســاس قانون به
پــدر اطفالی که تاریخ تولد آنــان از اول فروردین
 1400بــه بعد بوده و در داخل ایران متولد شــده
باشــند ،به این شرح اســت:فرزند اول مبلغ 200
میلیــون ریال با دوره باز پرداخت  3ســال  /فرزند
دوم مبلغ  400میلیون ریــال با دوره باز پرداخت
 4ســال  /فرزند ســوم مبلغ  600میلیون ریال با
دوره باز پرداخت  5سال  /فرزند چهارم مبلغ 800
میلیــون ریال با دوره باز پرداخت  6ســال  /فرزند
پنجم به بعــد مبلغ  1000میلیــون ریال با دوره
باز پرداخت  7سال.
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جزئیات ثبت نام جدید یارانهها

خانوادههای جدید حساب رفاهی خود را به بانک اعالم کنند
سـخنگوی سـازمان هدفمندسـازی یارانههـا با بیـان اینکه
قطعـا زمـان ثبتنـام یارانههـا تمدیـد خواهـد شـد ،گفت:
فـردی کـه یارانـه بگیـر بـوده و ازدواج کـرده ،بایـد بـه
پلیـس ۱۰+مراجعـه کند و پس از آن سرپرسـت خانوار باید
حسـابی را بـه عنـوان حسـاب رفاهی بـه بانک اعلام کند.
سـیده طیبه حسـینی سـخنگوی سـازمان هدفمندسـازی
یارانههـا در خصـوص افـراد مجـردی کـه قصـد تفکیـک
خانـوار خـود را دارنـد ،گفـت :مجردینـی کـه از ابتـدای
طـرح فدهمندسـازی یارانـه تـا امـروز یارانـه دریافـت
نکردهانـد یـا اینکـه در سـالهای قبـل یارانـه آنهـا حذف
شـده اسـت میتواننـد بـا مراجعه بـه سـامانه my.gov.ir
نسـبت بـه ثبـت نـام اقـدام کننـد .وی افـزود :مجردینـی
کـه خانـوار آنهـا یارانـه دریافـت میکـرده و یـا اینکـه تـا
اردیبهشـت مـاه امسـال یارانـه دریافـت میکردنـد امـا

حـذف شـدند ،نمیتواننـد ثبت نـام کنند .این اقـدام صرفا
بـرای افـرادی اسـت کـه یارانـه دریافـت نمیکردنـد و یـا
اینکـه در سـالهای گذشـته یارانـه آنها قطع شـده اسـت.
در حـال حاضـر زمینـه الزم بـرای ثبـت نـام ایـن افـراد
فراهم نشـده اسـت و اولویـت ثبت نام سـازمان هدفمندی
یارانههـا بـر روی ثبـت نـام جاماندههـا اسـت.
حسـینی در پاسـخ بـه سـوالی در مـورد ثبتنـام افـرادی
کـه خانـوار آنهـا دچار تغییر شـده اسـت ،گفت :کسـی که
یارانـه بگیـر بوده و بـه طور مثـال ازدواج کرده اسـت ،باید
بـه پلیـس بـه علاوه  10مراجعـه و مـدارک الزم را ارائـه
کنـد تـا از خانـواده پـدری جدا شـود .پـس از ایـن مرحله
سرپرسـت خانـوار حسـابی را در بانک افتتـاح میکند .وی
بـا بیـان اینکـه ایـن افـراد بایـد بـه بانک اعلام کننـد که
ایـن شـماره حسـاب را بـه عنـوان شـماره حسـاب رفاهی

مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شــهری از دو برابر شــدن مدت زمان بازپرداخت
تسهیالت ویژه نوسازی بافت فرسوده خبر داد.
آئینی افزود :به منظور ترغیب مردم و ســازندگان برای مشــارکت در نوسازی
بافتهای فرســوده پیشنهاد طوالنی شــدن بازپرداخت تسهیالت ویژه نوسازی
بافتهای فرســوده به  ۲۰سال به تایید وزیر راه و شهرسازی رسیده است که به
زودی ابالغ و عملیاتی خواهد شد.
بــه گفتــه مدیر عامل شــرکت بازآفرینی شــهری در حال حاضــر مدت زمان
بازپرداخت تســهیالت ویژه نوسازی بافتهای فرســوده بستگی به میزان وام ۸
تا  ۱۲ســال است.معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه استانهای تهران،
آذربایجانشــرقی ،مازندران ،اصفهان و گلستان از لحاظ تعداد واحدهای در حال

زمان بازپرداخت تسهیالت نوسازی
بافت فرسوده  ۲برابر میشود
نوســازی در رتبههای اول تا پنجم هستند ،گفت :در مجموع در بخش نوسازی
مردمی حدود  ۵۰هزار واحد در دســت ســاخت است که بیش از  ۲۰هزار واحد
از این تعداد در هفته دولت و دهه فجر امسال تکمیل و بهرهبرداری میشوند.
آئینی افزود :تعداد متقاضیان دریافت تســهیالت نوسازی در بافتهای فرسوده
و محالت هدف بازآفرینی شــهری از  ۲۰هــزار نفر عبور کرد.به گفته آیینی این
متقاضیان در بیش از  ۴هزار و  ۸۷۰پروژه متقاضی دریافت تســهیالت نوسازی

واردات  ۱۶۰هزار تن برنج از ابتدای سال
دبیـر انجمـن واردکننـدگان برنـج از واردات و ترخیـص
 ۱۶۰هـزار تـن برنـج از ابتدای سـال خبـر داد.
مسـیح کشـاورز گفـت :بـا توجـه بـه جنـگ جهانـی
روسـیه و اوکرایـن ،قیمـت برنـج در بازارهـای جهانـی
 ۱۰تـا  ۲۰درصـد افزایـش داشـته اسـت.به گفتـه او،
هـم اکنـون قیمـت هـر کیلـو برنـج خارجـی بـرای
مصـرف کننـده حـدود  ۴۰هـزار تومان اسـت .کشـاورز
میگویـد ،بنابـر آمـار از زمـان آزادسـازی ثبـت
سـفارش تاکنـون  ۱۶۰هـزار تـن برنـج وارد شـده کـه
بـا ابلاغ بودجـه  ،۱۴۰۱برنـج هـای مانـده در گمـرک
ترخیص میشوند.
دبیـر انجمـن واردکننـدگان برنـج گفـت :بـا توجـه بـه
التهابـات بـازار برنـج ایرانـی و ازدیـاد تقاضا بـرای برنج

خارجـی بـه دولت پیشـنهاد دادیمکه همانند سـالهای
گذشـته ممنوعیـت در فصـل برداشـت برقرار نشـود که
ایـن موضـوع در سـتاد تنظیـم بـازار در حـال بررسـی
اسـت ،هـر چنـد دولـت موافقـت خـود را اعلام کـرده
است.پارسـال بـه رغم درخواسـت هـای مکـرر مبنی بر
آزادسـازی واردات برنـج  ۲مـاه زودتـر از موعـد ،وزارت
جهـاد کشـاورزی موافقـت نکـرد .امسـال مسـئوالن
سـتاد تنظیـم بـازار بایـد در ایـن خصـوص تصمیماتـی
اتخاذ کنند.
بنابـر آمـار انجمـن واردکننـدگان ماهانـه  ۱۲۰تا ۱۵۰
هـزار تـن برنـج خارجـی مـورد نیـاز اسـت ،چـرا که ۶
دهـک جامعـه مصـرف کننده برنـج هندی و پاکسـتانی
خبرنگاران
هسـتند.

بانک مرکزی اعالم کرد:

جزئیاتبهروزرسانی
فهرست بدهکاران بانکی
مدیر اداره اطالعات بانکی بانک مرکزی ،با اشــاره بــه مطالبات معوق برخی از
اشــخاص حقیقی و حقوقی دریافتکننده تســهیالت و تعهــدات کالن گفت:
متاسفانه عدهی کمی از اشــخاص و شرکتهای دریافت کننده تسهیالت کالن
نســبت به بازپرداخت تسهیالت به موقع اقدام نمیکنند و در سرفصل تسهیالت
غیرجاری قرار گرفته اند که در انتشــار اسامی نیز تفکیکی با عناوین «تسهیالت
کالن» و «تسهیالت غیرجاری» لحاظ شده است.
محبوب صادقی ضمن اشــاره به انتشــار لیست اســامی بدهکاران تسهیالت و
تعهدات کالن گفت :این دســته اشخاص حقیقی حقوقی هستند که تسهیالتی
را با مبلغ مشخصی به میزان  ۱۰درصد سرمایه پایه یک بانک دریافت کردهاند
کــه به این افــراد حقیقی یا حقوقی دریافت کننده تســهیالت و تعهدات کالن
اطالق میشود.
وی افزود :این افراد به این منظور نباید تلقی شوند که تسهیالت را اخذ کردهاند

وزیر صمت اخیرا ً طینامــهای اختصاص ۱میلیارد دالر به
واردات اپل در سال گذشته را نشاندهنده وضعیت مناسب
ارزی و توجیهگر آزادسازی واردات خودرو دانسته؛ این در
حالی اســت که تداوم واردات یــک کاالی لوکس بیش از
هرچیز حاکی از عدموجود برنامه مدون منابع ارزی است.
در روزهای گذشــته با داغ شــدن بحث واردات خودرو و
گمانهزنی درباره دســتورالعملهای مرتبــط با آن ،وزارت
صمــت از بابت تأمین ارز این موضــوع ابراز اطمینان کرد.
این وزارتخانه مدعی شده است با توجه به افزایش صادرات
غیرنفتی و مثبت شــدن تراز تجاری کشور مشکل خاصی
برای تأمین ارز واردات خودرو در سال جاری وجود نخواهد
داشت.
با وجود این ،آمارهای رســمی تجاری بیانگر آن است که
افزایش صادرات غیرنفتی حاصلشــده نتوانسته است تراز
تجاری کشــور را که با کســری  4میلیــارد دالری مواجه
است ،بهبود ببخشد ازسوی دیگر در سال  1400نسبت به
سالیان گذشته واردات با رشد باالتری افزایش یافته است.
نکته دیگری کــه باید به آن توجه کــرد به ارزش کاالی
وارداتی و صادراتی کشور مربوط میشود .براساس آمارها،
متوســط ارزش کاالی صادراتی کشور  320دالر و متوسط
ارزش کاالی وارداتی کشــور  1300دالر اســت ،بهبیانی
دیگر ،ارزش فــروش  4تُن کاالی ایرانــی برابر با یک تُن
کاالی وارداتی خارجی اســت ،این بدان معنی اســت که
کشــور همچنان با مشکل خامفروشی روبهروست و وزارت
صمت و نفت هنوز به این مسئله توجه ویژهای نداشتهاند،
این درحالی اســت که یکی از بندهای اصلی ســند جامع

آنهـا در سـامانه ثبـت کند ،گفـت :از آنجایی که ایـن افراد
یارانه بگیر بودند دیگر بررسـی شـرایط در مـورد آنها انجام
نخواهد شـد .اما کسـانی که از سـوی خانواده پـدری یارانه
دریافـت نمیکردنـد ،دیگـر نیـازی بـه مراجعـه بـه پلیس
بـه علاوه  10ندارنـد و سرپرسـت خانواده ضمـن ثبت نام،
همسـر خـود را بـه عنـوان فرد تحـت تکفل ثبـت میکند.
سـخنگوی سـازمان هدفمندسـازی یارانههـا در خصـوص
احتمـال تمدیـد زمـان ثبـت نـام بـرای متقاضیـان یارانـه
گفـت :قطعـا ایـن زمـان تمدیـد خواهـد شـد .حتـی اگـر
بالفاصـه پـس از اتمـام فاصلـه زمانـی کـه امـروز بـه اتمام
میرسـد ،زمـان ثبـت نـام تمدیـد نشـود ،قطعـا در بـازه
زمانـی پیـش رو مجـددا سـامانه بـاز ،و امـکان ثبـت نـام
فراهـم خواهد شـد .وی در پاسـخ به سـوالی در مورد علت
مراجعـه برخـی افـراد بـه بخشـداریها گفـت :افـراد بایـد

بودهاند.وی افزود :تسهیالت نوسازی بافت فرسوده در محدوده بافتهای فرسوده
پیرامون حرمهای مطهر در چهار کالنشــهر تهران ،قم ،مشــهد و شــیراز ۶۰۰
میلیون تومان است.
این تســهیالت در سایر محدوده بافت فرســوده تهران  ۴۵۰میلیون تومان و در
سایر کالنشهرها  ۴۰۰میلیون تومان با نرخ سود حدود  ۱۱درصد و سایر شهرها
 ۳۵۰میلیون تومان با نرخ سود حدود  ۱۰درصد است که در تمام این موارد ۱۵۰
میلیون تومان از مبلغ وام با نرخ سود صفر درصد پرداخت میشود.
وی همچنین گفت :همچنین میتوانند از تســهیالت نهضت ملی مسکن با مدت
زمان بازپرداخت  ۲۰ساله استفاده کنند که نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده
صدا و سیما
از نرخ ترجیحی سود تسهیالت برخوردار خواهد بود.

تولید روغننباتی از تقاضا پیشی گرفت
رئیــس اتحادیه تولیدکننــدگان روغننباتــی گفت :با
افزایش تولید روغننباتی تولید این محصول از تقاضای
بازار پیشــی گرفــت و آرامــش در بازار روغــن نباتی
برقرار شد.
عبدالرحیــم گلســتانی اظهار داشــت :پــس از اعالم
قیمتهــای جدید روغننباتی تقاضــای کاذب در بازار
روغننباتــی بهشــدت کاهــش یافت و با تــاش زیاد
کارخانهجــات روغننباتی طی اردیبهشــت ماه ثبات و
آرامش بــه بازار روغننباتی بازگشــت.وی تصریح کرد:
مشــکل توزیع روغننباتی در سراسر کشور نیز برطرف
شده اســت و بهزودی برخی نارســاییهای موجود نیز
برطرف میشود.
گلســتانی خاطرنشان کرد :در سال گذشته بهرغم تولید

و نســبت به بازپرداخت اقدامی نکرده باشــند در حالیکه خیلــی از این افراد با
تسهیالت دریافت شده بانی اشتغال و تولید در کشور و گردانندگان شرکتهای
بزرگ فوالدی و نفتی ،صنایع ســنگین و ســیمانی هســتند که در راســتای
فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه ایجاد اشتغال و تولید فعالیت میکنند و
در موعد مقرر نیز نسبت به بازپرداخت تسهیالت اقدام کردهاند.
این مدیر بانک مرکزی با بیان اینکه عموم تامین مالی کشــور توســط بانکها
انجام میگیرد ،افزود :صنایع بزرگ و اشــخاص تولیــد کننده چارهای جز اخذ
تســهیالت از شبکه بانکی ندارند و برای گردش مالی از ظرفیت بانکها بهرهمند
میشــوند.طبق اعالم بانک مرکزی ،صادقی با اشــاره به مطالبات معوق برخی
از اشــخاص حقیقی و حقوقی دریافتکننده تســهیالت و تعهدات کالن گفت:
متاســفانه عدهی کمی نیز از اشخاص و شــرکتهای دریافت کننده تسهیالت
کالن نســبت به بازپرداخت تســهیالت به موقع اقدام نمیکنند و در ســرفصل
تســهیالت غیرجاری قرار گرفتهاند که در انتشــار اسامی نیز تفکیکی با عناوین
«تســهیالت کالن» و «تســهیالت غیرجاری» لحاظ شده است.وی افزود :بدین
معناکــه برخی از افراد چه حقیقی یا حقوقی ،تسهیالتشــان به هر دلیلی معوق
شــده است و تحت عنوان تسهیالت غیرجاری رده بندی شدهاند و لذا در مرتبه
دوم انتشــار اطالعات برای آگاهی هر چه بیشتر جامعه دو مورد فوق از یکدیگر
تفکیک شدهاند.

 2.2میلیون تن انــواع روغننباتی بهدلیل قیمت پایین
روغننباتی در کشور تقاضای کاذب در بازار وجود داشت
و رکوردشــکنی در تولید نیز جوابگــوی نیاز بازار نبود.
رئیس هیئــت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان روغننباتی
تصریــح کرد :در صــورت تأمین روغن خــام مورد نیاز
کارخانهجــات روغننباتی مشــکلی بــرای تنظیم بازار
روغننباتــی وجود نخواهد داشــت.وی افــزود :بهدلیل
کاهــش مواد اولیه کارخانهجــات و همچنین غیرواقعی
بودن قیمت روغننباتی ،تولید روغننباتی طی فروردین
ماه سال جاری کاهش محسوسی داشت که این روند در
اردیبهشــت ماه و پس از اصالح نرخ ارز واردات کاالهای
اساســی تا حد زیادی بهبود یافت و بازار روغننباتی به
ایرنا
روال عادی بازگشت.

مدیر اداره اطالعات بانکی با اشــاره به اینکه برخی از این تسهیالت تحت تکلیف
خود دولت است ،تصریح کرد :بدین معناکه برخی از این تسهیالت تحت تکلیف
دولت اســت تا به این واســطه ،تســهیالتی را پرداخت کنند و اقداماتی را برای
کشور انجام دهند و مواد غذایی را تأمین کنند .برهمین اساس بانک مرکزی نیز
برای آنها تسهیالت در نظر میگیرد .پس از دریافت این تسهیالت و وارد کردن
مواد و یا تولید مواد غذایی توســط کشاورزان ،بعد از فروش محصوالت مبالغ به
بانکها عودت میشوند.
صادقی عملکرد و همکاری بانک مرکزی درخصوص انتشــار فهرســت مذکور را
مطلــوب ارزیابی کرد و گفت :بانک مرکزی پیش از آن و پیگیریهای الزم را از
شبکه بانکی انجام داد و این مهم پس از ابالغ قانون بودجه ،در قالب بخشنامه به
شــبکه بانکی ابالغ شد تا آمار را به بانک مرکزی ارسال کنند .الزام قانون بودجه
 ۱۴۰۱بودجه بر انتشــار آمار به صورت فصلی اســت .یعنی ابتدای تابستان باید
آمار مرتبط با انتهای خرداد ماه را منتشر کنیم و این اولین تکلیف بانک مرکزی
در این زمینه به حساب میآید.
وی یادآور شــد :اما در راســتای همراهی قوه قضائیه و مجلس شورای اسالمی
و انتشــار آمار زودتر از موعد توســط بانک مرکزی به معنای همکاری ماســت.
که اولین مرتبه از انتشــار آمار در فروردین ماه و پس از آن روز گذشــته و در
ایسنا
اردیبهشت ماه انتشار یافت.

منابع ارزی واردات خودرو از کجا تأمین میشود؟

وقتی واردات اپل توجیهگر وضعیت مناسب ارزی میشود!
اقتصاد مقاومتی کاهش خامفروشــی اســت.عالوه بر این،
بر اســاس ادعای وزارت صنعت ،معــدن و تجارت حداکثر
نیاز ارزی برای واردات خودرو در ســال جاری حدود 1.5
میلیارد دالر خواهد بود؛ این درحالی است که از هفتههای
گذشــته بحث ممنوعیت واردات گوشیهای لوکس باالی
 600دالر از ســوی کمیســیون اصل  90مجلس پیشنهاد
شــده اســت .نکته جالب توجه این اســت که کمیسیون
اصل  90بهدلیل نیاز مبرم به صرفهجویی ارزی در شرایط
بحرانی تحریم این موضوع را مطرح کرده اســت .البته در
سال گذشته قریب به  1.4میلیارد دالر گوشی لوکس باالی
 600دالر که عمدتاً از برند تجاری اپل بودهاند ،به کشــور
وارد شــده اســت که با رقم مورد نیاز برای واردات خودرو
برابــری میکند.این موضوع حتــی در نامه وزیر صمت به
رئیس جمهور نیز مــورد تأکید قرار گرفته و فاطمی امین
بهنوعی حجم باالی واردات اپل را توجیهگر بالاشکال بودن
واردات خودرو دانسته است.
اشــاره وزیر صمت به حجم باالی منابــع ارزی اختصاص
دادهشده به واردات اپل در انتهای این نامه در حالی صورت
گرفته اســت که طی سالهای گذشته بانک مرکزی مکررا ً
از وزارت صمت و سایر دستگاهها خواسته است در شرایط
تحریمی اقدامات خود نســبت بــه اولویتبندی کاالهای
وارداتی جهــت جلوگیری از واردات بیرویه و اتالف منابع

بـرای تغییـرات خانـوار و مـواردی کـه مربوط بـه ازدواج و
طلاق اسـت بایـد بـه دفاتر پلیـس بـه علاوه  10مراجعه
کننـد اما در برخی مـوارد مانند حزانـت ،کفالت و قیومیت
نیـاز بـه نامـه فرمانـداری وجود دارد.حسـینی تاکیـد کرد:
فرمانـداری بـه افـراد نامـهای میدهـد کـه بـا اسـتفاده از
آن میتواننـد بـه پلیـس بـه علاوه  10مراجعـه کننـد و
تغییـرات مـورد نظـر را اعلام کنند چـرا کـه فرمانداریها
امـکان اعمـال تغییـرات را ندارنـد ،امـا کسـی کـه قطعـا
ازدواج کـرده و یـا قطعـا طلاق گرفته اسـت ،دیگـر نیازی
بـه مراجعـه بـه فرمانداریهـا یـا بخشـداریها نـدارد.وی
در انتهـا گفـت :کلیـه افـرادی کـه از ابتـدا یارانـه دریافـت
نکردنـد یـا اینکـه تـا ابتـدای اردیبهشـت  1401یارانـه
دریافـت نمیکردنـد ،میتواننـد بـا مراجعه به سـامانه ثبت
تسـنیم
نـام خـود را انجـام دهند.

ارزی را تســریع بخشــند.با تمام این اوصاف تاکنون هیچ
برنامه و طرح معینی از سمت وزارت صمت برای مدیریت
و اولویتبندی منابع ارزی کشــور در اوج بحران «افزایش
جهانی قیمت اقالم اساســی» و نیز «کســری تراز تجاری
داخلی» مطرح نشده است.
بنابرایــن در این بین نکته مهم ،ســرگردانی و بیبرنامگی
متولیان ارزی و اظهارات غیردقیق آنهاست که باعث شده
اســت خطر جــدی متوجه منابع و ذخایر ارزی در ســال
جاری باشد.فارغ از بحران جنگ اوکراین و کمبود گندم و
روغنهای خوراکی ،آمار منتشرشده از سوی بانک جهانی
بیانگر آن است که قیمت متوسط  15ماده غذایی در بازار
جهانــی فقط در یک ماه  13درصد افزایش یافته اســت و
ســازمان ملل نیز هشدار داده اســت که جهان از یک ماه
دیگر وارد بحران جدی تأمین مواد غذایی میشود.
بر همین اســاس قیمت چای ،قهوه ،ماهــی ،روغن پالم،
روغن ســویا ،ذرت ،برنج ،گندم ،موز ،بادامزمینی ،پرتقال،
گوشــت گوساله ،گوشــت مرغ ،میگو و شکر در ماه آوریل
(فروردین و اردیبهشت)  2022نسبت به ماه مارس (اسفند
و فروردین) بهطور متوسط  13درصد گرانتر شده است.
با وجود گذشت بیش از  4سال از ممنوعیت واردات خودرو
به کشور و در چارچوب برنامه اصالحی دولت برای صنعت
و بازار خودرو موضوع واردات خودرو مطرح شــده اســت.

جدای از نوع خــودروی وارداتی و محل تأمین ارز آن (که
خود محل بحث جدی اســت) ،الزم است سیاستگذاران
این صنعت به این نکته پاســخ دهند کــه چهتغییری در
شــرایط ارزی و دسترســی به منابع ارزی کشور نسبت به
چهار ســال گذشته اتفاق افتاده است که با واردات خودرو
مشــکالت این صنعت و بازار داخلی رفع خواهد شد.آنچه
مشخص است در بعد اقتصاد کالن شاهد تغییر محسوسی
در پارامترهای اقتصادی کشور نبودهایم ،این در حالی است
که آمارهای بانک مرکزی از افزایش واردات به کشور خبر
میدهد.
براســاس اعالم بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری،
3میلیارد دالر برای واردات کاالهای اساسی1 ،میلیارد دالر
برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و حدود هفت میلیارد
دالر برای واردات سایر اقالم ارز تخصیص داده شده است.
عــاوه بر این بانک مرکزی در فروردین ماه  7میلیارد دالر
برای واردات کاالهای غیراساســی تخصیص ارز داده است.
از ســوی دیگر ،شواهد حکایت از آن دارد که بخش عمده
کاالهایی که کد رهگیری دریافت کردهاند ،هنوز وارد کشور
نشــدهاند ،با این تفاصیل جهش تخصیص ارز وارداتی ،در
آمارهای فروردین ماه گمرک ثبت نشده است و باید انتظار
داشــت در آمارهای فصلی افزایش قابــل توجه واردات به
کشــور توسط گمرک جمهوری اسالمی ثبت گردد.الزم به
ذکر است ،واردات کشور در فروردین ماه  2میلیون و 252
هــزار تن کاال ،بهارزش  2میلیارد و  824میلیون دالر بوده
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 10درصدی در
تسنیم
وزن داشته است.

