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اقتصاد

سال چهارم شماره 940

سوداگران با باز کردن پای واردات غیرقانونی میوه به شبکههای مجازی ،شکل جدیدی از قاچاق را به تصویر کشیدند

خبر

مدرنیزاسیون قاچاق

اویل پرایس خبر داد؛
کشف یک میدان نفتی عظیم در مرز
ایران و پاکستان

مهر| شرکت “اکســون موبیل” آمریکا در پی انجام
حفاریهای عمیق در نزدیکی مرز ایران در پاکستان در
آستانه کشف ذخایر نفتی عظیمی قرار گرفته که پیش
بینی میشود از ذخایر نفت کویت نیز بیشتر باشد.
پایگاه خبری “اویل پرایس” به نقل از وزیر امور دریایی
و امور خارجه پاکستان خبر داد که اکسونموبیل آمریکا
به کشف یک میدان نفتی عظیم در پاکستان که نزدیک
به مرز ایران اســت نزدیک شده است و پیش بینی می
شــود که این میدان بیش از ذخایر نفتی کویت نفت
داشته باشد.
هارون که در اتاق بازرگانی و صنعت پاکستان با مدیران
و رهبران شرکتها صحبت میکرد ،گفت که اکسون در
نزدیکی مرز ایران برای نفت حفاری کرده اســت و این
غول انرژی آمریکایی در مورد کشف نفت در این محل
خوشبین است .وزیر پاکستان در بیانیه خبریای که
توسط اتاق بازرگانی و صنعت پاکستان منتشر شد گفت:
سرمایهگذاران خارجی عالقهمندند به پاکستان بیایند .ما
مدیریت کردهایم که استانداردهای آنها را رعایت کرده و
سرمایهگذاریها را برای آنها جذاب کنیم.
اویل پرایس عنوان کرده  ،طبق ادعای عربنیوز اگر
کشف نفتی پاکستان به همان اندازه که انتظار میرود
عظیم باشــد ،این میتواند پاکســتان را به یکی از ۱۰
تولیدکننده برتر نفت در جهان تبدیل کند و حتی سطح
تولید آن از کویت باالتر باشد.
طبق برآورد آماری بریتیش پترولیوم از انرژی جهان،
کل ذخایر نفتی اثبات شده کویت در پایان سال ۲۰۱۷
برابر با  ۱۰۱.۵میلیارد بشــکه بوده است .ذخایر نفتی
کویــت  ۶درصد از ذخایر نفتی اثبات شــده جهان را
تشکیل میدهد و کویت را در بین  ۱۰کشور برتر دارنده
نفت جهان قرار میدهد .ونزوئال ،عربســتان سعودی،
کانادا ،ایران ،عراق و روسیه بزرگترین ذخایر نفت جهان
را در اختیار دارند.

معاون وزیر کشاورزی خبر داد:
تغییر قیمت مرغ مجددا روی میز
ستاد تنظیم بازار

ایسنا| در حالیکه قیمت گوشت مرغ در بازار افزایش
یافته و به حدود  ۱۱۰۰۰تومان رسیده است ،معاون وزیر
کشاورزی معتقد است که گرچه برخی از فروشندگان،
گرانفروشی میکنند اما قیمت گوشت مرغ در بازار گران
نیست و مرغداران از قیمت مصوب  ۸۲۰۰تومانی ناراضی
هستند و در حال رایزنی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر
نرخ مصوب هستند.
طی هفتههای گذشته قیمت گوشت مرغ روند افزایشی
در بازار پیدا کرد و طی روزهای گذشته به کیلویی بیش
از  ۱۱۰۰۰تومان هم رســید که البته مرغداران عامل
آن را باال بودن قیمــت نهادههای تولید و خوراک مرغ
عنوان میکردند .این در حالی است که رضایی  -معاون
وزیر جهاد کشاورزی  -در امور دام معتقد است که هیچ
مشکلی در زمینه تامین ،قیمت و بازار خوراک مرغ وجود
ندارد و ماههاست که قیمت کنجاله سویا و ذرت به ثبات
رسیده است.
وی همچنین در خصوص وضعیت قیمت مرغ توضیح
داد که گرچه طی روزهای گذشته با افزایش نسبی قیمت
گوشــت مرغ در بازار مواجه بودیم اما گوشت مرغ گران
نیســت و با در نظر گرفتن هزینههای تولید مرغداران
و ســود منطقی در سیستم توزیع و بازار به این نتیجه
میرسیم که قیمت این محصول پروتیینی نسبتا متعادل
است.
رضایی با بیان اینکه طی روزهای گذشته شیب افزایش
قیمت گوشت مرغ قدری تند شده است ،گفت :گوشت
مرغ گران نیست اما برخی گرانفروشی میکنند که باید
با آنها برخورد شود چرا که به نظر من برخی هیجانات
موجود در بازار باعث افزایش قیمت این محصول شده
است .معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه اگر
از طرف اتحادیهای قیمت گوشت مرغ غیرقانونی افزایش
پیدا کند ،تخلف اســت و با آن برخورد میشود ،گفت:
گرچه ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب کیلویی  ۸۲۰۰تومان
را برای مرغ تصویب کرده اســت اما مرغداران به شدت
نســبت به این قیمت اعتراض دارند و از آنجا که بازار را
نمیتواندستوریکنترلکرد،غافلگیریتولیدکنندگان،
قیمت گوشت مرغ در حال بررسی مجدد است.
وی اظهار کرد :در راستای تعادل بخشی بیشتر به بازار
گوشت مرغ ،شرکت پشتیبانی امور دام مدتی است که به
بازار ورود کرده و توزیع گوشت مرغ منجمد و گرم را با
قیمت مناسب آغاز کرده است تا بازار را در دامنه قیمتی
مدنظر کنترل و تنظیم کنیم و نوسانات قیمتی به زیان
تولیدکنندگان و مردم تمام نشود.

مسئول امور خاورمیانه کابینه انگلیس خبر داد؛
مصونیت کمپانیهای اروپایی در برابر
تحریمهای آمریکا علیه ایران

ایلنا| معاون وزیر امور خارجه و مسئول امور خاورمیانه
در دولت انگلیس گفت :شرکتهایی که از نتیجه قضایی
تحریمهای آمریکا علیه ایران میترسند بدانند تا جایی
که به قوانین اروپا مربوط اســت ،مــورد حمایت قرار
میگیرند.
“آلیستر برت” ،معاون وزیر امور خارجه و مسئول امور
خاورمیانــه در دولت انگلیس از مصونیت کمپانیهای
اروپایی در برابر تحریمهــای آمریکا خبر داد .این وزیر
بریتانیا در گفتوگو با رادیو بیبیسی گفت“ :اگر یک
شــرکت از اقدامات قضایی یا اقدامات انتظامی توسط
یک نهاد ناشی از تحریمهای آمریکا بترسد ،این شرکت
تا جایی که به قوانین اتحادیه اروپا مربوط اســت ،مورد
حمایت قرار میگیرد ”.این عضو دولت انگلیس تاکید
کرد :اینکه شرکتها به کار با ایران ادامه دهند یا خیر،
یک تصمیم تجاری است”.
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همدلی| پای میوههای ممنوعه به فروشــگاههای
اینترنتی باز شد .بر اساس خبری که چند روز پیش روی
سایت “ایانا” ،قرار گرفت ،فروش مجازی میوههایی که
واردات آنها از سوی وزارت جهاد کشاورزی ممنوع اعالم
شده به یکی از دغدغههای این وزارتخانه تبدیل شده
است .آنطور که در این گزارش آمده است سایتی به نام
 mivebaran.comکه اتفاقا دارای نماد الکترونیکی
از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک بوده اقدام به
عرضه بدون محدودیت میوههــای الکچری از جمله
گواوا ،بلکبری ،اســتار فروت ،دراگون فروت و ....کرده
است .میوههایی که حتی تلفظ نام بسیاری از آنها برای
برخی دشوار است.
بسیاری از کارشناســان بر این باور هستند واردات
غیرقانونی بیش از هر اتفاقــی مصرف گرایی کاذب را
در جامعه افزایش میدهد .این کارشناســان همچنین
میگویند “ :در حالی که به دلیل خشکسالی و بسیاری
مشکالت دیگر بار میوه روی دست بسیاری از کشاورزان
مانده اســت ،ورود غیر قانونی انواع میوههای لوکس و
قاچاق تیر خالص را بر پیکر نیمه جان کشاورزی ایران
وارد میکند ”.به نظر میرسد ،این اقدام در حالی صورت
گرفته که بر اساس ضوابط و مجوزهای بازرگانی ابالغ
شــده ،واردات تنها چهار نوع میوه انبه ،موز ،آناناس و
نارگیل آزاد است .همچنین اعالم شده است واردات این
چها نوع میوه تنها در صورتی آزاد اســت که از مجاری
رسمی و قانونی باشــد .حاال به نظر میرسد با وجود
محدودیتهای در نظرگرفته شده اما راه برای دور زدن
قانون باز شده است.
شاهرخ رمضاننژاد ،سخنگو و رئیس مرکز اطالعرسانی
و روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص
به “همدلی”،میگوید “ :وقتی شعار ما حمایت از تولید
ملی اســت باید با هرگونه ورادات غیرقانونی و نوعی از
واردات که به تولید ملی ضربه وارد کند،برخورد کرد”.
او صحبتهــای خــود را اینطــور توضیــح
میدهد”:برخورد با سایتهایی که به صورت غیر قانونی
اقدام قاچاق انواع میوه به کشور میکنند ،موضوعی است
که گالیه بسیاری از کشاورزان و اتحادیه کشاورزی را در

پی داشته اســت ”.او معتقد است “ :باید حساسیتها
نســبت به پدیده قاچاق الکترونیکی کاال افزایش پیدا
کند .”.رمضاننــژاد تاکید میکنــد“ :اقداماتی از این
دســت این پیام مثبت را به همراه دارد که نظارت تنها
مختص واردات غیرقانونی موبایل و سیگار و کاالهایی از
این دســت نخواهد بود .این نوع اقدامات در بلند مدت
میتواند نقش موثری را در بهبود اوضاع اقتصادی ایجاد
کند”.
بیراههها هموار است
اگر چه علی مویدی ،رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال
و ارز پیش از این گفته اســت ”:قاچاق میوه در کشور
بسیار ناچیز است و بخش اعظمی از مبادی رسمی وارد

کشور شده که این میزان تاثیر زیادی بر تولید میوه در
کشور ندارد” ،اما صدرالدین نیاورانی ،عضو اتحادیه صادر
کنندگان میوه بر این باور است“ :از زمانی که تصمیم بر
تحریم شکنی گرفته شد بیشتر از همیشه شاهد واردات
غیر قانونی انواع میوه به کشــور بودهایم ”.نیاورانی در
توگو با “همدلی” ،تاکید میکند :به نظر میرســد
گف 
تمام بیراههها در کشور برای قاچاق میوه هموار است”.
او میگوید :تا زمانی که تجارت آزاد در کشور شکل
نگرفته و مســئوالن بخواهند دســتوری همه امور را
کنترل کنند ،نه تنها قاچاق میوه که واردات غیرقانونی
در هیچ بخشی از اقتصاد کاهش نخواهد یافت”.
عرضه میوههــای قاچــاق وارداتی از ســوی یکی

ازسایتها که نشــان نماد اعتماد الکترونیک از مرکز
توســعه تجارت الکترونیکی دارد ،مــورد انتقاد وزارت
جهاد کشاورزی قرار گرفت و رئیس مرکز اطالع رسانی
و روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامهای
خطاب به رمضانعلی صادقزاده رئیس مرکز توســعه
تجارت الکترونیک خواســتار رسیدگی به این موضوع
شد.
به گزارش ایانا ،خریدهای آنالین یکی از نشــانههای
زندگی در شهرهای شلوغ است که این روزها خرید میوه
آنالین هم به آن اضافه شده .اما فروش میوههای آنالین
حساســیتهای خاصی دارد که عالوه بر کیفیت میوه
موضوع مبدا تولید و چگونگی ورود آن به کشــور نیز

مطرح اســت ،چرا که ورود و خرید و فروش میوههای
خاص که عمدتا قاچاق هســتند ،امــکان ندارد .اقالم
میوههای مجاز وارداتی بســیار محدود هستند و بقیه
میوههای خارجــی به عنوان میوه قاچاق محســوب
میشــوند .بر اســاس قانون ،خرید و فروش قاچاق در
کشور ممنوع است اما برخی از سایتها اقدام به فروش
میوههــای عجیب و غریب خارجــی کردهاند و این در
حالیست که دارای نشان نماد اعتماد الکترونیک ،مرکز
توسعه تجارت الکترونیکی نیز هستند.
فعالیــت این ســایتها از وزارت جهاد کشــاورزی
پنهان نماند و بر این اساس ،رئیس مرکز اطالعرسانی
و روابــط عمومی وزارت جهاد کشــاورزی طی نامهای
از رمضانعلی صادقزاده رئیس مرکز توســعه تجارت
الکترونیک با اشاره به اینکه سایتی که دارای نماد اعتماد
الکترونیک آن سازمان و متصل به درگاه پرداخت بانکی
اســت ،مبادرت به عرضه و فروش بــدون محدودیت
مجموعه ای از ســبزیها و میوههای خارجی ممنوعه
و قاچاق از جمله گواوا ،بلک بری ،اســتار فروت ،جک
فروت ،دراگون فروت ،درویان ،چیکو و ...میکند ،از این
سازمان خواشته است تا “براساس ضوابط و مجوزهای
بازرگانی ابالغ شده از سوی وزارت ،واردات و عرضه چهار
عنوان میوه (انبه ،موز ،آناناس و نارگیل) مشروط بر آنکه
از مجاری رسمی و قانونی وارد شده باشند ،مجاز بوده و
واردات و فروش سایر میوههای خارجی ممنوع و عرضه
و فروش آنها به مثابه کاالی قاچاق اســت ،خواهشمند
اســت دستور فرمایید ضمن رسیدگی و اقدام قانونی و
بازدارند در ارتباط با ســایت فوقالذکر ،از ارایه مجوز یا
تدام کار کسب کارهای الکترونیکی مشابه جدا ممانعت
به عمل آید”.
این در حالی اســت که فعالیت برای خرید و فروش
در فضــای مجازی نیاز به کســب اجــازه و تائیدیه از
بخشهــای مختلفی دارد و فــروش کاالی قاچاق در
کشور ممنوع است ،اما به نظر میرسد در فضای مجازی
این ممنوعیت چندان جدی گرفته نمیشود اما قانون به
شکل صریح و بدون هیچ تبصره یا مادهای هیچ کاالی
قاچاقی را برای فروش مستثنی نکرده است.

ارز
نایب رئیس اتاق ایران:

بسته جدید ارزی ،ایران را در جنگ روانی اعمال تحریمها پیروز کرد

پدرام سلطانی ،نایب رئیس اتاق ایران اجرای بسته جدید ارزی دولت همزمان با روز اجرای
اولین دور از تحریمهای آمریکا را اتفاق مثبتی عنوان کرد که توانست اثرات روانی تحریمها
را خنثی کند و مانع از شکلگیری دور جدید التهابات ارزی شد .البته او ایرادات قابلتأملی
نیز به سیاستهای جدید ارزی دولت دارد.
نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به اجرای بسته جدید ارزی دولت از امروز ،گفت :اجرای این
بسته ،تعدادی از اشتباهات واضح و ویرانگری که در تصمیمات ارزی فرودین ماه اتخاذ شده
بود را اصالح کرد و این اقدام قابل تقدیری است که میتواند پیامدهای سوء سیاستهای
قبلی را متوقف کند .پدرام سلطانی افزود :آن تصمیمگیریهای بد و نادرست که بیش از 3
ماه بر سر اقتصاد کشور آوار شد و همه شاهد بودیم چقدر بازار را متالطم کرد ،عم ً
ال توزیع
رانت را در مقیاسی وسیع رواج داد و به ناامیدی تولید منجر شد درحالیکه از همان ابتدا
بارها هشدار داده شود از دولتی که مسئوالن آن بیش از  30سال سابقه کار در سطوح عالی
دارند ،بعید است چنین تصمیمات غلطی بگیرند و بر اجرای آنهم پافشاری کنند.
به عقیده سلطانی باز هم مایه خوشحالی است که این سیاستهای نادرست بیش از این
به طول نینجامید و با همه آثار بد و عمیقی که بر جای گذاشــت ،عاقبت در بسته جدید
ارزی اصالح شد.
او عقبنشــینی دولت از تصمیم نادرستی که در قاچاق اعالم کردن مبادالت ارزی بازار
اتخاذ شده بود را مهمترین ویژگی بسته جدید ارزی دانست و تصریح کرد :اهمیت این اصالح
تصمیم ،حتی از ورود کل ارز صادرات غیرنفتی کشور به بازار ثانویه نیز بیشتر است چراکه
آرامش و اعتماد را به جامعه برمیگرداند.
نایب رئیس اتاق ایران ،ورود کل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به بازار ثانویه و همچنین

اطمینانبخشی از اینکه دولت قصد قیمتگذاری در بازار ثانویه ندارد را از دیگر مزیتهای
بسته جدید ارزی عنوان کرد که به تولید و صادرات کمک میکند متناسب با شرایط روز
اقتصــاد و هزینههای واقعی به فعالیت خود ادامه دهند و به تطبیق تجارت خود با قیمت
روز امیدوار باشند.
سلطانی معتقد است :همزمانی اجرای این بسته با اجرای دور اول تحریمهای آمریکا نیز
اتفاق مثبتی است که تا حدی نگرانیهای فعاالن اقتصاد از بروز آثار تحریمها را کمرنگ کرد
و میتوان گفت امیدی بود که سایه بر بیم دور اول تحریمها گستراند و از وحشت دوباره بازار
در آستانه اجرای تحریمها جلوگیری کرد.
او افزود :شاید اگر بسته جدید ارزی امروز اجرا نمیشد ،دور جدید التهابات ارزی در بازار
بروز میکرد .هرچند باید به این نکته توجه داشته باشیم که هزینهها و آثار این تحریمها در
ماههای آتی خود را در تجارت ما نشان خواهد اما جنگ روانی تحریمها پیش از اثرگذاری
اصل محدودیتها میتوانست اقتصاد را به چالش بکشد که اعالم همزمان بسته جدید ارزی
کمک کرد در این جنگ روانی دست باال را داشته باشیم .این فعال اقتصادی اعالم نرخ صفر
برای حقوق ورودی و مالیات ارزشافزوده واردات طالی خام به کشور آر نیز سیاست مثبتی
عنوان کرد که به ورود ثروت به کشور و افزایش شفافیت منجر میشود.
البته به گفته سلطانی ،اتاق ایران بیش از سه سال است که در قالب اصالح قانون مالیات
ارزشافزوده و اصالح قانون حقوق گمرکی ،مرتباً پیشــنهاد اصالح تعرفه گمرکی واردات
طال و کاهش مالیات ارزشافزوده این کاال را گوشزد کرده تا واردات طال به سمت تجارت
غیرقانونی منحرف نشود که هر بار دولت با بیتوجهی از کنار این پیشنهاد گذشت اما حاال به
آن تن داده است .سلطانی البته نقدهایی نیز به بسته جدید ارزی دولت دارد .از جمله اینکه

گوشه

آمریکا در تحریم علیه ایران یک قدم به عقب برگشت
پیکان تیز تحریمهای نفتی از سوی آمریکا علیه ایران با همراهی
نکردن مشتریان نفتی ایران با این کشور کند شده است و آمریکا که
پیش از این از مشتریان نفت ایران خواسته بود واردات نفت را به طور
کامل متوقف کنند و هیچ معافیتی در برنامهاش نبود ،حاال در حال
بررسی معافیت مشتریان نفت ایران از تحریمها است.
اوایل تیرماه بود که یک مقام بلندپایه وزارت خارجه آمریکا اعالم
کرد :شــرکتهایی که نفت خام ایران را خریداری میکنند باید تا
ابتدای نوامبر خرید نفت را به طور کامل متوقف کنند ،در غیر این
صورت با تحریمهای قدرتمند آمریکا مواجه خواهند شد.
تصمیم ترامپ نشان میداد بر خالف اوباما ،قصد کاهش پلکانی
صادرات نفت ایران را ندارد .دولت اوباما در دوران تحریمهای قبلی
از خریداران خواسته بود واردات نفت ایران را هر  ۱۸۰روز به میزان
 ۲۰درصد کاهش دهند ،اما وزارت خارجه آمریکا این بار تایید کرد
خریداران نفت ایران باید خریدشــان را با هدف رساندن به صفر ،تا
چهارم نوامبر کاهش دهند .دولت ترامپ تاکید کرد انتظار ندارد به
شرکتهایی که نفت ایران را خریداری میکنند یا در صنعت انرژی
این کشور سرمای ه گذاری میکنند هیچگونه معافیتی اعطا کند.
هرچند اعمال تحریمها در دولت ترامپ ســختگیرانهتر به نظر
میرسید اما دولت آمریکا در زمان اوباما به سرعت توانست صادرات
نفــت ایران را کاهش دهد ،زیرا تا حدود زیادی از حمایت متحدان
اروپایی خود برخوردار بود .کشورهای اروپایی نیز تحریمهای خود را
علیه صادرات نفت ایران اعمال کرده بودند که خرید این قاره را در
ظرف مدت شش ماه به صفر رسانده بود .اما این بار انگلیس ،فرانسه
و آلمان و اتحادیه اروپا با خروج ترامپ از توافق هســتهای به شدت
مخالفت کرده و تدابیری را برای حمایت از شرکتهای خود در برابر
تحریمهای ثانویه وضع کردند.
این تحریمهای ثانویه شرکتهایی را که با نهادهای ایرانی تحت

تحریم همکاری میکنند مجازات کرده و مانع دسترسی آنها به بازار
آمریکا و سیستم مالی بینالمللی میشود.
از سوی دیگر مشتریان سنتی نفت ایران هم همچنان پای نفت
ایران ایستاده اند .حتی چین میزان واردات نفت از ایران را افزایش
داده است و صادرات نفت ایران به هند و کره جنوبی همچنان ادامه
دارد و با وجــود اینکه آمریکا قاطعانه تصمیم به حذف نفت ایران
گرفته بود اما اکنون بعد از گذشت یک ماه از تصمیم مذکور مذاکره
درباره معافیت محدود برای واردکنندگان نفت خام این کشور ادامه
دارد.
در این راســتا یکی از مسئوالن ارشد آمریکایی اعالم کرد :دولت
آمریکا همچنان قصد دارد با آغاز تحریمها در ماه نوامبر امســال،
صادرات نفت ایران را کاهش دهد ،اما دیپلماتها همچنان به مذاکره
درباره معافیتهای محدود بــرای واردکنندگان نفت از ایران ادامه
میدهند .هدف آمریکا توقف کامل صادرات نفت ایران اســت و ما
در پی اعطای معافیت یا استثنا نیســتیم ،اما مشتاقیم که درباره
درخواستها بحث کنیم و آنها را به صورت موردی بررسی کنیم.
پیشبینی میشود مشــتریان عمده نفت ایران از جمله چین و
هند ،راهی برای ادامه واردات نفت از ایران بیابند و ترکیه نیز اعالم
کرده است به خرید نفت از ایران ادامه میدهد .از سوی دیگر ،دیگر
امضاکنندگان برجام بر پایبندی خود به این توافق تأکید کردهاند.
وزیران امــور خارجه اتحادیه اروپا ،فرانســه ،آلمان و انگلیس نیز
دوشنبه ۱۵ ،مرداد ماه در بیانیهای مشترک بر تعهد خود بر حفظ
صــادرات نفت و گاز ایران ،تأکید کردند .اروپا با واردات روزانه ۷۰۰
هزار بشــکه نفت از ایران ،حدود یک چهارم از خرید جهانی نفت
ایران را به خود اختصاص داده اســت و برخی شرکتهای اروپایی
توافقهایی برای کمک به توسعه میدانهای نفت و گاز ایران امضا
کردهاند.

او تأکید کرد دولت باید صریحاً تکلیف خوراک پتروشــیمیها روشن کند و قیمتگذاری
آن را از نرخ ترجیحی مبتنی بر دالر  3800تومانی ،به نرخ بازار ثانویه تغییر دهد هر چند
حاشــیه سود پتروشــیمیها در چرخه فروش ارز به قیمت آزاد با اصالح نرخ خوراک نیز
اصالح نمیشــود و دولت باید تمهیدات دیگری نیز برای جلوگیری از توزیع رانت در این
حوزهبیندیشد.
او کاهش قیمت دالر دولتی از  4412تومان به  4200تومان را نیز یکی دیگر از تصمیمات
دولت در بسته جدید ارزی دانست و اظهار کرد :این اقدام عم ً
ال خالف تفکر اقتصادی حاکم
بر تدوین بسته جدید ارزی است و شاید اقدامی سیاسی باشد که در صحبتهای دیشب
رئیسجمهور بازتاب پیدا کرد.
سلطانی تصریح کرد :نرخ ارز دولتی و ارز آزاد باید با یکدیگر همگرایی داشته باشند نه
اینکه نرخ ارز دولتی برعکس نرخ آزاد حرکت کند .این اقدامی نادرست و پوپولیستی است
که بخواهیم قیمت ارز دولتی را ثابت نگهداریم.
نایبرئیس اتاق ایران ،افزایش دایره کاالهای اساسی در بسته جدید ارزی را نیز یکی دیگر
از تصمیمهای اشــتباه دولت عنوان کرد .به عقیده او از دولت انتظار میرود دایره کاالهای
اساســی که ارز دولتی برای واردات آن اختصاص مییابــد را کم کند تا بتواند بر واردات،
لجستیک ،توزیع و نظارت آن اشراف داشته باشد .سلطانی اظهار کرد :همانگونه که قب ً
ال هم
گفتهام ،کاش در اصالح سیاستهای ارزی دولت شجاعت به خرج میداد و کاالهای اساسی
را نیز از شمول نرخ ارز دولتی خارج میکرد و تأمین ارز این کاالها را از محل منابع خود و
به نرخ بازار ثانویه انجام میداد اما در عوض مابهالتفاوت نرخ دولتی و آزاد را در صندوقی نگه
میداشت و به اقشار آسیبپذیر پرداخت میکرد.

رئیس مجمع واردات:

واردات

برخی در این  ۴ماه سود میلیاردی به جیب زدند

ایلنا| رئیس مجمع واردات گفت :باید بررســی شود یازده
میلیارد دالری کــه در این مدت واردات شــده اعم از کاالی
سرمایهای ،واسطهای یا اساســی ،االن با چه نرخی در بازار به
فروش میرود.
علی رضا مناقبی در خصوص بسته اقتصادی دولت که توسط
رئیس بانک مرکزی اعالم شد ،اظهار داشت :اگر واقعا چیزی که
عنوان شــده اجرا شود و هیچکس در آن دخل و تصرفی نکند
و اجازه دهند کار مردم به خود مردم واگذار شود وضعیت بهتر
خواهد شد و به سمت ثبات و آرامش پیش خواهیم رفت.
رئیس مجمع واردات ادامه داد :تجربه نشــان داده که هر جا
دولت به صورت دســتوری و تصدی گری وارد شده وضعیت
اقتصادی مطلوب نبوده است.
وی افزود :ســال گذشته ما شاهد یک اقتصاد با ثبات و فارغ
از هر گونه هیجان بودیم اما تا دولت خواســت برخالف روند
بازار حرکت کند و شروع به صدور بخشنامه کرد تا به صورت
دستوری ارز را تک نرخی کند همه چیز به هم ریخت و چهار
ماه کشــور در تالطم اقتصادی قرار گرفت در آخر هم آقایان
به حرف بخش خصوصی رسیدند که بگذارید بازار خودش را
مدیریت کند و امور مردم را به خود مردم بسپارید.
مناقبی گفت :پیش بینی میشود بازار دیگر رفتار هیجانی
نداشته باشد نباید آنهایی که در این مدت ارز  3800یا 4200
تومانی گرفتهاند را فراموش کنیم.
وی ادامه داد :باید بر روی این افراد نظارت شود که جنسی که
با این نرخ ارز وارد کردهاند با همان نرخ نیز بفروشند.
مناقبی تاکید کرد :باید بررسی شود  11میلیارد دالری که
در این مدت واردات شده اعم از کاالی سرمایهای ،واسطهای یا
اساسی ،االن با چه نرخی در بازار به فروش میرود.

وی یادآور شــد :نباید با مطرح کردن واردات  160میلیون
دالری موبایل 11 ،میلیارد واردات را به حاشیه راند و فراموش
کرد.
مناقبی تصریح کرد :وارد کننده شناسنامه دار و واقعی هیچ
موقع کاالی مازاد وارد نمیکند زیــرا اگر بازاری برای فروش
نداشته باشد مجبور اســت کاال را انبار کند .کسی که با پول
خودش این تجارت را انجام میدهد هیچ وقت حاضر نیســت
پولی را که میتواند در بانک بگذارد و یک سودی از آن بگیرد
آن را تبدیــل به کاال کرده و در انبار نگهداری کند که آیا بعدا
میشود آن را با قیمت باال فروخت یا خیر حاال یک سری افراد
که مشخص نیست چه کسانی هستند ارز برای نیاز نصف سال
دریافتمیکنند.
وی افزود :باید دیــد از تاریخ  22.1.97چه افرادی رقمهای
باالی ارز برای واردات گرفته اند و آن را چه کردهاند و برای چه
هدفی به کار بردهاند.
مناقبی گفت :تنها اتفاقی کــه در این چهار ماه رخ داد این
بود که یک سری افراد جیبشان پر شد و مردم این وسط زجر
کشیدند و متضرر شدند اما االن دوباره همه چیز دوباره به عقب
برگشت.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه باید در این حوزه ورود کند،گفت:
دستگاه قضا نباید از اسامی با حروف مخفف یا شطرنجی کردن
چهرهها استفاده کند بلکه باید با قاطعیت با متخلفین فارغ از
هرگونه وابستگی سببی  ،نسبی و ژن خوب برخورد شود.
مناقبی گفت :ما آمدهایم برای زندگی کردن نه برای مردن
و زجر کشیدن .شــرایطی که امروز کشور مبتال به آن شده و
صدای اعتراض مردم بلند شده به خاطر همین رانت بازیها و
فسادهایی است که حق مردم و بیت المال را تضییع کرده است.

