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دوشنبه  3اردیبهشت 1397

سال چهارم شماره 856

در نامه ای به رییس جمهور؛

اخبار کوتاه

نمایندگان مناطق کردنشین خواستار برقراری مجدد مبادالت مرزی شدند
جمعی از نمایندگان مناطق کردنشین و مرزی مجلس شورای اسالمی در نامهای به
رییسجمهور ،خواستار برقراری مجدد مبادالت مرزی و رفع مشکالت معیشتی مردم
مناطق مرزنشین شدند .به گزارش ایرنا ،در نامه جمعی از نمایندگان مناطق کردنشین
و مرزی مجلس که روز یکشنبه منتشر شد ،خطاب به حجت االسالم و المسلمین
حسن روحانی آمده است :همچنان که استحضار دارید مردم کرد ساکن در مناطق
مرزی و غرب کشور سالها آماج بمبارانهای شدید رژیم جنایتکار بعث بوده و تعدادی
از شهرها و روستاهای مرزی این مناطق نیز بمباران شیمیایی شدهاند.
ایــن نامه می افزاید :در طول زمانها و دورانهای تاریخ و از اول انقالب مردم این

مناطق با جان و دل و از روی وفای به تمامیت ارضی کشور و ایران عزیز مرزها را از
نفوذ بیگانگان حفظ کردند ،در انتخابات و مناسبتهای ملی و مذهبی حضور فعال
داشته و در دو دوره انتخابات ریاستجمهوری جنابعالی با رای حداکثری به شعارهای
اعتدال دولت برای آینده خود و معیشت مرزنشینان گام برداشتند اما حال میبینیم که
به بهانههای مختلف مناطق مرزی و شهرهای کردنشین با بیمهری شدید مسئولین
از جمله شخص جنابعالی روبرو شدهاند .در ادامه این نامه بیان شده است :آیا جواب
رشــادتها،از جان گذشتگیها ،مرزداریها و مشارکت حداکثری مردم این دیار در
انتخابات ،بستن مرزها ،تعطیلی کولهبری و معیشت حداقلی آنان بود؟ آیا میخواهید

دیوار اعتماد این مردم پاک و بیآالیش ،نوعدوست و عاشق وطن را برای همیشه فرو
بریزید؟ آیا میخواهید مزد سالها زحمات و مرزداری این مردم را با تحریم اقتصادی
و خالی نمودن ســفرههای خانواده آنان پاسخ دهید؟ از طرفی نه شرع و نه قانون به
کسی اجازه نمیدهد اینگونه با مردم خود و مرزداران اصلی این سرزمین برخورد کند.
این نامه می افزاید :ما نمایندگان مناطق کردنشــین و مرزی ضمن هشدار جدی
نســبت به ادامه وضعیت موجود از جنابعالی و مســئولین امنیتی درخواست داریم
که ســریعا نسبت به برقراری مجدد مبادالت مرزی همانند سابق و رفع مشکالت و
دغدغههای معیشتی مردم مناطق مرزنشین اقدام فرمایید.

نارضایتی نمایندگان مردم از اوضاع اقتصادی بیخ پیدا کرد؛

اولین کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد
طی سالهای  89تا  95تنها یک درصد از منابع هدفمندی یارانهها به تولید اختصاص پیدا کرد

حاشــیههای دالر  6هزار تومانی همچنان ادام ه دارد.
هر چند حاال دیگر خبری از گرانیهای پرحاشــیه در
چهارراهاستانبول نیســت و دالر در کانال چهار هزار و
 200تومانی سیر میکند ،اما انگار پسلرزهها همچنان
ادامه دارد و حاال دیگر بهارستانیها روزهای پرخبری را
بعد از ماجــرای دالر  6هزار و  100تومانی میگذارنند.
دیروز ،یکی از همین روزهای پرخبر بود.
خبرها از حضــور وزیر اقتصاد در مجلس و ســوال
و جواب نمایندگان از مســعود کرباسیان درباره حال و
روز ارز و بحران دالر ،که اینروزها برای اقتصاد کشــور
نگران کننده است ،حکایت میکردند .دیروز نمایدگان
مردم در مجلس در حالی میزبان سکاندار اقتصاد ایران
بودند که سیاســتهای دولت برای ساماندهی بازار ارز
یکبار دیگر زیر ذره بین بهارســتان نشینها رفته بود و
کرباســیان با حضور در صحن علنی مجلس ،در پشت
تریبون پاسخگوی سواالتی بود که حاال نه تنها دغدغه
نمایندگان ،که دغدغه کل مردم ایران است.
روز پرکار وزیر اقتصاد در حالی به پایان رســید که او
پاسخگوی ســواالت ارزی برخی از نمایندگانی بود که
به راحتی از پاســخهای او قانع نمیشــدند .به گزارش
خبرآنالین ،مسعود کرباسیان در نشست علنی دیروز،
مجلس در پاسخ به سوال امیر خجسته ،نماینده مردم
همدان و فامنین در مجلس ،ضمن تشریح وضعیت بازار
ارز اظهار داشت 12« :روز پیش رئیس بانک مرکزی در
مورد سیاستهای ارزی جدید دولت در مجلس توضیح
دادند که نمایندگان و رییسمجلس نیز نکات مهمی را
بیان کردند».
او با تشــکر از کمیســیون اقتصــادی مجلس که
جلسات متعددی را در خصوص ارز برگزار کرد و اثرات
سیاستهای ارزی بر بازار کار و پول را مورد بررسی قرار
داد ،عنوان کرد« :تعیین نرخ ارز یکســان آرامش را به
جامعه برگرداند و دیگر نوســانات سابق در سطح بازار
نیست».
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تعیین نرخ
 4200تومان برای دالر اقدام کارشناسانه بود که موجب
پایان التهابات بازار ارز شــد ،افزود 85« :درصد واردات
رسمی کشــور کاالهای واسطهای است که تعیین نرخ
 4200تومان برای ارز کمک میکند تا واحدهای تولیدی
مواد اولیه خود را وارد کنند».
کرباسیان با بیان اینکه در سیاستهای ارزی دولت
قیمت کاالهای اساسی ثابت میماند ،ادامه داد« :در این
ت جدید ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور
سیاســ 
بازمیگردد».
او با بیان اینکــه مطابق اظهارنظــر رییسجمهور،
سیاستهای جدید ارزی اقدامی پیشدستانه بود ،گفت:
«جلوگیری از قاچاق نتیجه دیگر اتخاذ سیاســتهای

قاچاق

جدید ارزی است ،زیرا ارز صادراتی به چرخه اقتصادی شود ».کرباســیان گفت« :برخی بانکهای خصوصی  24میلیون نفر ،اظهار داشت« :هر سال دولت مکلف می
کشــور بازمیگردد در نتیجه ارزی بــرای قاچاقچیان اعــام میکنند که اموال در اختیار آنها به دلیل ضعف شود که براســاس دهک های پردرآمد بخشی از یارانه
باقــی نمیماند که این اقدام موجب کاهش آمار قاچاق تضامین وامهایی است که وصول نشده ولی با این وضع بگیران را حذف کند ،هدف از این قانون حذف یارانه همه
افراد نیست ».رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
میشــود ».وزیر امور اقتصــادی و دارایی با بیان اینکه هم باید مالیات خود را بپردازند».
دولت اعتقادی به حذف یارانه پردرآمدها ندارد اسالمی توضیح داد« :در واقع باید یارانه افرادی پردآمد
سیاست جدید ارزی مانعی برای خروج سرمایه از کشور
کها در حالی سوژه داغی حذف شود و به کسانی پرداخت شود که نیازمند هستند
بحران ارزی و بنگاهداری بان 
است ،افزود« :ساماندهی صرافیها نیز در این سیاست
یا در حوزه های دیگر از جمله
جدید انجام و مکانیزم همکاری آنها با بانکها
اشتغال هزینه شود».
نیز مشخص میشود».
پس از اظهارات وزیر و توضیحات نماینده همدان ،این ســواالت به رای
نماینده مردم کرمان و راور در
ســواالت دیروز نماینــدگان از وزیر تنها
مجلس دهم شورای اسالمی با
مختــص دالر نبــود و برخــی از مهمترین
مجلس گذاشــته شد و نمایندگان با  ۱۰۹رای موافق ۴۸ ،رای مخالف و ۸
اشاره به تفاوت قوانین در زمینه
دغدغ ههای اقتصادی کشور نیز در کنار بحران
رای ممتنع از مجموع  ۱۹۹نماینده حاضر ،سوال را وارد دانستند.
حذف یارانــه نقدی ،گفت :هر
ارزی هم سوژه داغ بهارستانیها برای صحبت
وزیر اقتصاد در جریان طرح ســوال نماینده همدان از مجلس کارت زرد
ســال در زمینه حــذف یارانه
با سکاندار اقتصادی کشور بود.
گرفت .به گزارش ایسنا ،سوال امیر خجسته نماینده همدان از وزیر اقتصاد
پردرآمدهــا تکالیفی به دولت
پیرامون
دوم
سوال
کرباسیان در خصوص
در جلســه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس مطرح شد که این سواالت
می شــود و در خصوص روش
بازار
به
مالی
موسســات
علت ورود بانکها و
در خصوص نوسانات بازار ارز ،حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره بانکها
آن گاهی دولت مختار شــده و
گفت:
است،
شده
گرانی
موجب
مســکن که
و علت ورود بانکها و موسسات مالی به عرصه خرید و فروش مسکن بود.
گاهی به دولت گفته ایم یارانه
اکنون
و
بوده
95
سال
به
مربوط
موضوع
«این
پس از اظهــارات وزیر و توضیحات نماینده همدان ،این ســواالت به رای
افرادی که بــاالی  20میلیون
ندارد».
موضوعیت
مجلس گذاشــته شد و نمایندگان با  ۱۰۹رای موافق ۴۸ ،رای مخالف و ۸
درآمد دارند یا میزان مشخصی
وزیر امور اقتصــادی و دارایی تصریح کرد:
رای ممتنع از مجموع  ۱۹۹نماینده حاضر ،سوال را وارد دانستند .سواالت
دارایی دارند حذف شود.
«متاسفانه در سالهای گذشته اموال بانکها
نماینده همدان از وزیر اقتصاد مربوط به سال  ۹۵بوده است.
او ادامه داد« :امسال نیز مانند
به دلیل انتقال به بخش بنگاهداری از دسترس
سنوات گذشته دولت مکلف به
سیستم بانکی خارج شده ،ولی از طریق فروش
حذف یارانه پردرآمدها شــده
اموال غیرمرتبط بانکها این اموال به سیستم
برای بحث با وزیر اقتصــاد بود که برخی از نمایندگان است و این اختیار به دولت داده شده است که با مکانیزم
بانکیبازمیگردد».
او افزود« :در دولت دوازدهم بالغ بر سه هزار میلیارد در مجلــس انتقادهایی درخصوص علــت حذف یارانه خود افراد پردرآمد را شناسایی و یارانه آنها را قطع کند».
تومان از اموال بانکهای دولتی به فروش رفته که بنابر افراد پردرآمد داشتند .به گزارش خانه ملت ،محمدرضا پور ابراهیمی در ادامه باانتقاد از رویه دولت در خصوص
قانون رفع موانع تولید باید از اموال بانکها مالیات گرفته پورابراهیمی در خصوص تکلیف دولت برای حذف یارانه اجرای این بخش از قانون بودجه سنواتی ،اظهار داشت:

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:

مدیریت قاچاق کاال و ارز نیازمند بازبینی است
رئیس ســازمان تعزیرات حکومتــی با بیان اینکه
مدیریت قاچاق کاال و ارز نیازمند بازبینی است ،گفت:
اگر قرار بود سیاست های دهه گذشته ،قاچاق کاال را
کنترل و محو کند تاکنون این مهم رخ داده بود.
به گزارش ایرنا جمال انصاری در نشست کمیسیون
برنامــه ریزی هماهنگی و نظارت بر قاچاق کاال و ارز
خراسان شمالی در بجنورد اظهار کرد :کنترل و نظارت
بر حوزه بازار و جامعه ،رسالت و فلسفه اصلی سازمان
تعزیرات حکومتی است و این موضوع حد و مرزی را
نمی شناسد.
او با ذکر اینکه ســاالنه بخش بســیاری از پرونده
های ســازمان در حوزه ادارات دولتی تشــکیل می
شــود ،افزود :اگر این ادارات می خواهند خدماتی را
به مردم ارائه دهند یا بفروشند و این خدمات خارج از
استاندارد مشخص باشد ،مورد رصد و پیگیری سازمان
تعزیرات حکومتی قرار می گیرد .انصاری عنوان کرد:
خوشبختانه خراسان شــمالی خیلی درگیر موضوع
قاچاق کاال و ارز نیســت و تدابیر مدیران در اســتان
توانسته این صحنه را مدیریت کند.
او گفت 95 :درصــد از پرونده های قاچاق کاال و
ارز در خراسان شمالی به سازمان تعزیرات حکومتی
وارد می شــود در حالیکه در کشور این رقم فقط 5
درصد اســت  .انصاری اضافه کرد 95 :درصد پرونده
های تشکیل شده درتعزیرات حکومتی در حوزه کاال و
خدمات است و این خود یک پیکره وسیعی است که
به تدابیر خاصی نیاز دارد.
او با بیان اینکه نظارت ها در سطح کشور نه مبتنی

بر نیاز مردم بلکه مبتنی بر داشته ها است ادامه داد:
تالش می کنیم با کمک مدیران استانی شاکله های
نظارتی را ابتدا در محور نظارت و کنترل قرار دهیم به
دلیل اینکه اعتقاد بر این اســت که ‹پرونده محوری›
نمی تواند همه مشکالت را حل کند.
انصاری گفت :هر سال در سازمان تعزیرات حکومتی
با افزونی از پرونده ها مواجه می شویم که این امر یک
بار سخت هزینه ای بر حاکمیت تحمیل می کند.
وی با اشــاره به نامگذاری امســال از سوی مقام
معظم رهبری گفت :باید در حوزه استحکام اقتصاد
داخلی گام جدی برداریم و پیام رهبری را به شــکل
جدی عملیاتی کنیم .انصاری افزود :برای حمایت از
تولید داخلی باید تولید کاالها رقابتی شود که این امر
نیازمند کیفی سازی است .او ادامه داد :برای تحقق
کیفی ســازی نیز باید از جعل و تقلب در این حوزه
جلوگیری کرد که این امر نیز نیازمند آسیب شناسی
و برخورد است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت :باید
با کسانیکه سالمت مردم را مورد هدف قرار داده اند،
مقابله و برخورد کرد.
او با ذکر اینکه قاچاق کاال و ارز یک پدیده مخرب
و مذموم است اظهار کرد :اگر از مجاری صحیح نتوان
این موضوع را مدیریت کرد به طور طبیعی خلل جدی
به اقتصاد وارد خواهد شــد .انصــاری عنوان کرد :در
حوزه مبارزه با قاچاق کاال و ارز 18 ،دستگاه به صورت
مســتقیم و غیر مستقیم دخیل هستند که تاکنون
مدیریت منسجمی در این زمینه رخ نداده است.

«به نظر می رسد دولت به اصل موضوع اعتقادی ندارد و
اگر اعتقاد دارد به آن عمل نمی کند و کل حذف یارانه
نقــدی را با این موضوع گره می زند که نمی توان یارانه
مردم را قطع کرد».
این نماینده گفت« :در کشور افرادی وجود دارند که
یارانه  45هزار تومانی در زندگی آنها رقمی محسوب نمی
شود در عضو خانواده هایی داریم که این مبلغ برای آنها
بسیار مهم اســت ،بنابراین باید یارانه پردرآمدها حذف
شود».
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
تاکید کرد« :دولت برای ســهولت در پاســخگویی می
گوید حذف یارانه نقدی مردم ممکن نیست در حالی که
تکلیف در قانون مشخص است و باید در چارچوب قانون
به آن عمل شود».
تنهــا یک درصد از منابع بــه بخش تولید
اختصاصیافت
ســخنگوی کمیســیون بودجه مجلس نیزگزارش
کمیســیون متبوعــش در خصوص عملکــرد قانون
هدفمندی یارانهها از ســال  ۸۹تــا  ۹۵را قرائت کرد.
به گزارش خانه ملت ،محمدمهدی مفتح در نشســت
علنی دیروز مجلس شورای اسالمی گزارش کمیسیون
متبوعش در خصوص عملکرد قانون هدفمندی یارانهها
و تبصرههای مربوط به آن در قوانین بودجه سنواتی طی
سالهای  1389لغایت  1395را قرائت کرد که بر اساس
این گــزارش در مجموع مبلغ پرداختی برای کمک به
تولید کمتر از یک درصد از کل مبالغ پرداخت شــده
سازمان هدفمندسازی یارانهها است.
ســخنگوی کمیســیون برنامه و بودجه در مجلس
شورای اسالمی ادامه داد :در سنوات گذشته بررسیهای
همه جانبه کارگروههای تحول اقتصادی حاکی از آن بود
که نظام مالیاتی ،نظام گمرکی ،نظام بانکی ،چارچوب
ارزشگــذاری پول ملی ،بهرهوری ،نظــام توزیع کاال و
خدمات و همچنین نظام تخصیــص و توزیع یارانهها،
نیازمند اصالحات ســاختاری هستند تا اقتصاد کشور
رونق یافته و به رشد و توسعه برسد .او یادآور شد :در این
راستا هدفمند کردن یارانهها ،یکی از مهمترین محورها
در میان برنامههای هفتگانه طرح تحول اقتصادی است
که با آحاد مردم و عدالت اجتماعی ارتباط مستقیم دارد.
مفتح افــزود :قبل از اجرای قانــون هدفمند کردن
یارانهها ،همــواره یارانههایی به طــور غیر هدفمند به
بخشهای مختلف اقتصــادی پرداخت میگردید که
این امر از عوامل گسترش بیعدالتی ،کاهش بهرهوری
و همچنین کسری بودجه و تبعات ناشی از آن همچون
تورم میگردید؛ لذا به منظور ایجاد تحول در کشور در
سال  1388قانون هدفمند کردن یارانهها تصویب و به
اجرا گذاشته شد.

خودرو

قیمت تمام شده ارز برای واردات خودرو  4850تومان
نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه از زمان انتقال سامانه
ثبت سفارش واردات خودرو به سامانه جامع تجارت امکان ثبت سفارش وجود
ندارد ،گفت :قیمت تمام شــده ارز برای واردات خودرو  4850تومان است به
گزارش خودرونویس ،فرهاد احتشــامزاد در خصوص وضعیت ثبت ســفارش
واردات خودرو پس از بخشــنامههای جدید ارزی ،گفت :از زمانی که سیستم
ثبت ســفارش واردات خودرو به سامانه جامع تجارت انتقال یافته است هیچ
سفارش جدیدی ثبت نمیشود.
نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود :گفته میشود این موضوع به
دلیل دستورالعملهای اجرایی است که هنوز ابالغ نشده و فرآیندها و اطالعاتی
که کماکان نامشــخص است .او با بیان اینکه پس از تک نرخی شدن ارز با
دالر  4200تومان متقاضیان واردات خودرو برای تخصیص ارز از بانکها موفق
نشدهاند گفت :سیل عظیمی از تقاضای ارز برای واردات به بانک رسیده است و
باعث شده که برای تخصیص ارز به واردات اولویتبندی شکل بگیرد.
احتشام زاد با اشاره به اینکه اما علیرغم این شرایط متقاضیان واردات خودرو
موفق به تخصیص ارز برای تقاضای خود از بانک شدهاند ،افزود :بانک نرخ برابری
دالر به یورو را برای واردات خودرو با ضریب تبدیل  1.2اختصاص داده اســت
و بر این اساس نرخ دالر تخصیص یافته برای واردکننده خودرو  4850تومان
محاسبه شده است .نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت :نرخ
برابری دالر به یورو  1.05است.
تذکرات انجمن در مورد تخلف ثبت سفارشات نادیده گرفته شد
او همچنین در خصوص ثبت سفارش و واردات  6400خودرو در زمان توقف
و ممنوعیت ثبت سفارش خودرو در سال گذشته گفت :انجمن واردکنندگان
خودرو این موضوع را از سال گذشته اعالم کرد اما متاسفانه جدی گرفته نشد.
احتشامزاد اظهار داشت :اما بعد از یکسال پیگیریهای مختلف از سوی نهادهای
نظارتی پیرامون موضوع ذکر شده اکنون اعتراف میشود که تخلف در واردات
خودرو در زمان توقف ثبت سفارش انجام شده است.
نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه این تخلف در سیستم
ثبت سفارش واردات خودرو و در دورانی اتفاق افتاده که ثبت سفارش واردات
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خودرو متوقف بوده اســت ،گفت :در این دوران هم ثبت سفارش و هم تمدید
سفارش انجام شده است.
وی افزود :طبیعتا از آنجایی که سامانه ثبت سفارش تحت نظر دفتر مقررات
صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت است و این سازمان هم زیر نظر وزارت
صنعت ،معدن و تجارت است ،این ایراد باید در همان مجموعه شناسایی شود.
احتشام زاد اظهار داشت :حدود دو سال پیش هم یک مورد مشابه اتفاق افتاد
که انجمــن واردکنندگان خودرو موضوع را به صورت مکتوب با دفتر مقررات
صادرات و واردات اطالع داد و ایراد هم بیان شد اما تنها دستاورد برای انجمن
واردکنندگان خودرو خارج شدن از فرآیند کنترل بود .به گزارش فارس ثبت
سفارش واردات خودرو از اواخر تیرماه سال گذشته به دلیل ساماندهی واردات
خودرو تا دهم دی ماه همان سال بسته بود .اما طی مدت مذکور ثبت سفارش
بیش از  6400خودرو انجام شده است .رئیس سازمان توسعه تجارت با تایید
این تخلف گفته اســت« :آنچه در حال حاضر در قالب  6هزار و  400دستگاه
خودرو مطرح می شــود مواردی از ثبت سفارشهای خارج از تایید ما است،
که در واقع ما چنین ثبت سفارشــی را در سیستم انجام ندادیم ،حال این که
چطور شرکتها و افراد توانستهاند ثبت سفارش انجام دهند باید به صورت فنی
رسیدگی شود و گمرکات تعداد خودروهای ترخیص شده پس از اعالم توقف
ثبت سفارش را باید اعالم کنند».

۳میلیون و 300هزار بشکه نفت خام
سوآپ به تهران رسید

مدیرعامل شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت
ایران آخریــن اخبار از میــزان و مذاکرات صورت
گرفته در مورد سوآپ نفت خام و فرآوردههای نفتی
را تشــریح کرد .جعفرینسب در گفتوگو با ایسنا،
با تاکیــد بر اینکه آغاز برنامه ســوآپ به نیازهای
کشورهای همسایه بستگی دارد ،اظهار کرد :تاکنون
دراین مــورد درخواســت جدیدی نداشــتیم ،اما
احتمال دارد با عراق از طرف جنوب یعنی از سمت
بصره هم سوآپ داشته باشیم .او افزود :این سوآپ،
ســوآپ فرآورده و نفت خام است و در حال مذاکره
هستیم .مذاکرات در این مورد است که فرآوردههای
نفتی پاالیشگاه آبادان را برای عراق سوآپ کنیم و
معادل آن نفت خام بگیریم.
مدیرعامل شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت
ایران در ادامه از ســوآپ ســه میلیون و ٣٠٠هزار
بشکه نفت خام ســوآپ به منطقه تهران خبر داد
و گفت:افزایش میزان روزانه ســوآپ بســتگی به
برنامه شرکت نیکو دارد .براساس این گزارش ،سال
گذشــته پس از هفت ســال وقفه در سوآپ نفت
کشــور ۳۶۰ ،هزار بشــکه نفت خام از طریق خط
لوله  ۳۲اینچ نکا ،ساری ،ری سوآپ و به پاالیشگاه
تهران وارد شد.

بانک مرکزی خرید و فروش
ارزهای مجازی را ممنوع کرد

براســاس بخشــنامهای که بانک مرکــزی ابالغ
کرده است معامله ارزهای رمزنگاری شده (ارزهای
مجازی) ممنوع شــد .به گزارش خبرنگار اقتصادی
خبرگزاری فارس ،براساس بخشنامه بانک مرکزی
خریــد و فروش انــواع ارزهای رمزنگاری شــده یا
دیجیتال توسط شبکه بانکی و پرداخت و یا از طریق
ابزارهای این نهادها رسما ممنوع شد .حوزه مدیریت
کل مقررات ،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
بانک مرکزی اواخر فروردین ماه این بخشنامه را به
شبکه بانکی ابالغ کرده است .تا پیش از این ارزهای
رمزنگاری شده از مسیر کانالهای فضای مجازی و
سایتها معامله میشد.

صادرات شرکتهای دانشبنیان
در سال  ۹۶حدود  ۴۵۰میلیون دالر

معاون علمی و فنــاوری رئیسجمهور به فروش
 ۶۰هزار میلیارد تومانی و صــادرات  ۴۵۰میلیون
دالری شــرکتهای دانشبنیان در سال  ۹۶اشاره
کرد .ســورنا ســتاری در گفتوگو با خانه ملت در
پاسخ به اینکه سیاست حوزه آموزشی و پژوهشی
کشــور برای کاهش بیکاری جامعه چیست ،گفت:
ما برای این هدف توســعه شرکتهای دانش بنیان
را در اولویت قرار دادیم؛ ســال گذشته فروش این
شــرکتها  60هــزار میلیارد تومان بــود و انتظار
مــیرود این رقم در ســال  97حــدود  40درصد
رشد داشته باشد .ستاری خاطرنشان کرد :صادرات
شرکتهای دانشبنیان در سال گذشته حدود 450
میلیون دالر بوده اســت؛ اشتغالزایی این شرکتها
برای کاهش بیکاری جامعه بســیار مهم و اثرگذار
است .معاون علمی و فناوری رئیسجمهور در پایان
افزود :توسعه شرکتهای دانشبنیان ،تغییر جهت
پژوهشی دانشگاه به سمت دانشگاههای کارآفرین،
توسعه صادرات شرکتهای دانش بنیان و ...از جمله
سیاستهای ما برای اشتغالزایی است.

واردات برنج همچنان
برقرار است

دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور اعالم کرد:
با توجه به این که تغییری در سیاست وزارت جهاد
کشاورزی برای واردات برنج اعمال نشده و همچنان
واردات این محصول از بهمن ماه ســال  96تاکنون
برقرار اســت .به گزارش ایرنا ،پس از گذشت بیش
از ســه ماه برقراری واردات برنج ،برخی از رسانه ها
اقدام به انتشــار اخباری مبنی بر آزادسازی واردات
برنج از دوم اردیبهشت ماه کردند ؛ این در حالیست
که واردات برنج از ابتدای بهمن ماه گذشــته برقرار
بوده و وقفه ای در این زمینه ایجاد نشده است.
با توجه به سیاســت وزارت جهاد کشــاورزی در
حمایــت از تولید داخلی ،ممنوعیــت واردات برنج
در فصل برداشــت این محصول هر ساله از ابتدای
مردادماه آغاز می شود و تا اواخر دی ماه ادامه دارد.
طبق آمارها میزان سرانه مصرف برنج برای هر ایرانی
بین  40تا  42کیلوگرم محاسبه می شود که به نظر
می رســد مصرف سالیانه آن در کشور نزدیک 3.2
میلیون تن باشد؛ از این رو سالیانه  1.7تا  2میلیون
تن برنج مورد نیاز کشور از محل تولیدات داخلی و
 1.2تــا  1.5میلیون تن از محل واردات تامین می
شــود که نشــان می دهد برای تامین کسری بازار
برنج ،چــاره ای جز واردات نداریــم .در این پیوند
«مسیح کشــاورز» روز یکشــنبه در گفت و گو با
خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود :وزیر جهاد کشاورزی
 24دی ماه ســال  96در نامــه ای به وزیر صنعت،
معدن و تجارت خواســتار آزادسازی واردات برنج از
یکم بهمن ماه ســال  96تا  31خردادماه سال 97
شد که این نامه منجر به لغو ممنوعیت واردات شد.
او اظهارداشــت :همچنین مقرر شد ،ثبت سفارش
محمولــه های برنج وارداتی ســه ماهه و برای یک
ماه قابل تمدید است بنابراین متقاضیان حداکثر تا
 31تیرماه سال  97مهلت واردات و ترخیص قطعی
کاالهای خود را دارند او افزود :پارسال بیش از 1.2
میلیون تن برنج خارجی به کشــور وارد شد تا نیاز
داخلی تامین شود.

