
نقدینگی از دو بخش پول و شبه پول تشکیل شده است. 
رشد نقدینگی از سمت رشد پول می تواند به عنوان زنگ 
خطری برای اقتصاد محسوب شود. آمار ها نشان می دهند 
در یک سال اخیر سهم پول در نقدینگی در حال افزایش 
در  ماه ۱۳۹۷  مرداد  در  پول  رشد  همچنین  است.  بوده 
مقایسه با اسفند ماه ۱۳۹۶ حدود ۱۹ درصد و در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۹.۷ درصد بوده است.

 نقدینگی از دو بخش پول و شبه پول تشکیل شده است. رشد 
نقدینگی از سمت رشد پول می تواند به عنوان زنگ خطری برای 
اقتصاد محسوب شود. آمارها نشان می دهند در یک سال اخیر سهم 
پول در نقدینگی در حال افزایش بوده است. همچنین رشد پول در 
مرداد ماه 1397 در مقایسه با اسفند ماه 1396 حدود 19 درصد و 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 39.7 درصد بوده است.
به گزارش تابناک اقتصادی، رشد عجیب نقدینگی که کارشناسان 
اقتصادی از آن به عنوان بمب ساعتی اقتصاد ایران یاد می کنند، باعث 
شده است تا رهبر انقالب در دیدارهای اخیر خود به رشد نقدینگی 
اشاره کند و به آن نقدهایی را وارد نماید. به عنوان نمونه در دیدار 
اعضای هیات دولت با رهبر انقالب در مورخه 24 تیر ماه 1397 وی 
در این زمینه فرمودند: این نقدینگی نعمت بزرگی بود، االن یک بالی 
بزرگی است، واقعاً یک چیز خیلی خطرناکی است.  این رقم نقدینگی 
خیلی رقم فوق  العاده  ای است، هم رقمش خیلی باال است، هم 
رشدش زیاد است، 1۵۰۰ هزار میلیارد یک چیز افسانه  ای است.  یا 
رهبر انقالب در دیدار دوم خود با اعضای هیات دولت در مورخه 7 
شهریور ماه 1397 با تأکید بر امکان مهار نقدینگی، افزودند: نقدینگی 
سرگردان به هر سو که برود )سکه، ارز، مسکن یا هر زمینه ی دیگر( 
ویرانگر خواهد بود و باید مجموعه  ای تمام  وقت، فعال و جهادی 
مسئول کنترل و مدیریت آن شود. به تازگی گزیده آمارهای اقتصادی 
مرداد ماه 1397 توسط بانک مرکزی منتشر شده است. آمارهای 
منتشر شده در بخش گزارش پولی و بانکی نشان می دهند که میزان 
نقدینگی در مرداد ماه 1397 به یک هزار و 647 هزار میلیارد تومان 
رسیده است. این میزان نقدینگی در مقایسه با اسفند ماه 1396 رشد 
7.6 درصدی و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 2۰.۵ 

درصدی را داشته است.
نقدینگی خود از دو بخش تشکیل شده است: بخش پول و بخش 

شبه پول. پول شامل سپرده های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک 
ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه پول شامل سپرده 
های سرمایه گذاری مدت دار، قرض الحسنه پس انداز و سپرده های 
متفرقه می باشد. با توجه به این تعاریف می توان این گونه عنوان 
نمود که رشد نقدینگی از سمت بخش پول بسیار خطرناک تر از رشد 

نقدینگی از سمت بخش شبه پول می باشد.
آمارهای مرداد ماه 1397 نشان می دهند که از یک هزار و 647 
هزار میلیارد تومان نقدینگی، سهم پول 232 هزار میلیارد تومان و 
سهم شبه پول یک هزار و 41۵ هزار میلیارد تومان بوده است. میزان 

رشد پول در مقایسه با اسفند ماه 1396، 19 درصد و در مقایسه با 
مدت زمان مشابه سال گذشته 39.7 درصد بوده است. همچنین 
میزان رشد شبه پول در مقایسه با اسفند ماه 1396، 6 درصد و 
در مقایسه با مرداد ماه 1397، 17.9 درصد بوده است. نتیجه آن 
که رشد پول نسبت به شبه پول در یک سال گذشته بسیار بیشتر 

بوده است.
اگر نقدینگی به هر دلیلی از حالت شبه پول به پول تبدیل شود و یا 
به عبارتی سهم شبه پول از نقدینگی کم و سهم پول از نقدینگی زیاد 
شود، این می تواند برای اقتصاد خطراتی را به همراه داشته باشد. در 

شهریور ماه سال گذشته این اتفاق رخ داد و با تصمیم بانک مرکزی 
مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی برخی از سپرده گذاران تصمیم 
گرفتند، سپرده های خود را از بانک ها خارج کنند و به بازارهایی با 
سوددهی بیشتر ببرند. همین موضوع باعث بر هم ریختن بازارهای 
ارز، سکه، طال و مسکن شد. آمارها نشان می دهند در حالی که در 
مرداد ماه 96 سهم پول از کل نقدینگی 12.1 درصد بوده است، این 
سهم در مرداد ماه 97 با افزایشی 1.9 درصدی به 14 درصد رسیده 
است. همین میزان افزایش در سهم پول از نقدینگی طی یک سال 

گذشته کافی است تا بازارها دچار بهم ریختگی شوند.

اقتصادی 5

توسط مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران بررسی شد

راهکار آرامش ارزی در تنظیم عرضه و تقاضا
واقعیات اقتصادی کشور با آنچه در فضای جامعه به واسطه جوسازی های 
یادشده جریان دارد، متفاوت است و می توان با مدیریت عرضه و تقاضا 

آرامش را به بازار ارز کشور بازگرداند.
  علی صالح آبادی، مدیر عامل بانک توسعه صادرات گفت: فارغ از اینکه قیمت 
ارز چه رقمی باشد، نوسانات شدید اقتصادی به دلیل اینکه قدرت پیش بینی را از 

فعاالن اقتصادی می گیرد، به نابسامانی های اقتصادی دامن می زند.
وی با اذعان به اینکه ارز بر بسیاری از مولفه اقتصادی اثر مستقیم می گذارد، 
گفت: بر این اساس نوسانات شدید نرخ ارز، پدیده مبارکی نیست و باید راهکارهای 

عملی برای کنترل آن به کار گرفته شود.
صالح آبادی با اشاره به توانمندی داخلی کشور برای عبور از موانع تحریمی گفت: 
کشور ما به لحاظ تولید در سطح مطلوب و قابل قبولی قرار دارد و حتی در صورت 
ایجاد شرایط سخت تحریمی، می توانیم بسیاری از نیاز ضروری خود را تهیه کنیم 
بنابراین می توان با مدیریت دقیق، واردات کاالی لوکس و غیر ضروری را ممنوع 
کرد چرا که بدون این کاال ها نیز مشکلی متوجه مردم و اقتصاد کشور نخواهد شد.

مدیرعامل گروه سایپا خبر داد

داخلی سازی قطعه ECU خودرو در کشور با حمایت 
سایپا

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در بازدید از هجدهمین نمایشگاه بین 
المللی صنعت گفت: با استفاده از توان نخبگان کشور و دانش علمی موجود 
توانسته ایم قطعهECU خودرو را که یکی از قطعات های تک خودرو می 

باشد داخلی سازی کنیم.
هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت با حضور دکتر معظمی رئیس هیات 
جهرودی  مهندس  )ایدرو(،  ایران  صنایع  نوسازی  و  گسترش  سازمان  عامل 
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و جمعی از مدیران صنعتی کشور در محل 

دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در حاشیه بازدید از غرفه های این نمایشگاه 
و در جمع خبرنگاران گفت: دولت با حساسیت بحث نوسازی نوسازی ناوگان حمل 
و نقل تجاری کشور را دنبال می کند و در جلسات متعددی که با حضور وزیر 
صنعت معدن و تجارت در این خصوص برگزار شد، این موضوع عملیاتی شده و 

در حال انجام است.

با هدف خلق ارزش افزوده برای مشتریان انجام می شود

تعیین شعب ارزی در بانک اقتصادنوین برای فروش ارز 
خدماتی

در راستای سیاست های ارزی بانک مرکزی فروش ارز خدماتی با ساز و کار 
جدید از طریق شعب ارزی منتخب بانک اقتصادنوین با هدف خلق ارزش 

افزوده برای مشتریان عملیاتی و اجرایی خواهد شد.
با توجه به انتخاب بانک اقتصادنوین از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان یکی از بانک های عامل فروش ارز خدماتی، جلسه کارگروه بررسی 
ساز و کار اجرایی این موضوع با حضور معاون اعتبارات و بین الملل، مدیران ستادی 

حوزه بین الملل، سرپرستان مناطق و روسای شعب ارزی منتخب برگزار شد.

با ارسال لوح انجام شد

تقدیر سازمان بهزیستی کشور از بانک پارسیان
همزمان با فرارسیدن روزجهانی نابینایان رئیس سازمان بهزیستی با ارسال 
لوح تقدیر از حمایت های بانک پارسیان در فراهم نمودن و تسهیل امکان 

ارایه خدمات بانکی به جامعه نابینایان تقدیرکرد.
همزمان با فرارسیدن 23 مهر )روزجهانی نابینایان(، رئیس سازمان بهزیستی کشور 
با ارسال لوح تقدیری خطاب به دکتر پرویزیان، از حمایت های بانک پارسیان در 

فراهم نمودن و تسهیل امکان ارایه خدمات بانکی به جامعه نابینایان تقدیرکرد.
 الزم به ذکر است که مرداد ماه سال گذشته، بانک پارسیان با هدف آسان سازی 
دسترسی  به خدمات بانکی برای این گروه از هم میهنان، شعب خود واقع درکریم 
خان زند، میدان انقالب و میدان فردوسی  خود را به سامانه ارائه خدمات بانکی ویژه 

نابینایان تجهیز کرد

صیدی اعالم کرد

هدف بانک صادرات خروج از زیان دهی است
بین بخش های مختلف بانک صادرات ایران از جمله فناوری اطالعات، محصوالت 

و خدمات، بازاریابی همافزایی کاملی برای خروج از زیان دهی ایجاد شده است.
 حجت اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران هدف این بانک در سال ٩٧ را 
خروج از زیان دهی و ورود به منطقه سود عنوان کرد و گفت: قدم های خوبی در این 
مسیر توسط همکاران بانک برداشته شده و ضمن اصالح ساختار و فرایندها، بین 
بخش های مختلف بانک از جمله فناوری اطالعات، محصوالت و خدمات، بازاریابی 

و... همافزایی کاملی ایجاد شده است.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در مراسم اختتامیه همایش سراسری روسای 
حوزههای صف، ستاد و شعب ممتاز این بانک در مشهد مقدس با تاکید بر این 
مطلب، گفت: برای تحقق اهداف بانک صادرات ایران در سال ٩٧ در حوزه افزایش 
منابع و تعیین تکلیف عملی مطالبات و برای خروج از زیان دهی و ورود به منطقه 
سود دهی همگی با هم تالش خواهیم کرد تا بانک صادرات ایران همیشه در اوج 

نگه داشته شود.

 با حضور مدیرعامل

سند استراتژیک بانک دی تا افق 1400 تدوین شد
سند استراتژیک بانک دی تا افق ۱400 در آخرین نشست تخصصی دفتر 

برنامه ریزی استراتژیک این بانک تدوین شد.
  نشست پایانی تدوین برنامه استراتژیک بانک دی با حضور محمدرضا قربانی، 
مدیرعامل، اعضای کمیته راهبری و اعضای دفتر برنامه ریزی استراتژیک بانک دی 
برگزار شد. در این نشست محمدرضا قربانی، مدیرعامل بانک دی، با اشاره به اهمیت 
تدوین برنامه استراتژیک برای سازمان گفت: طراحی استراتژی بلندمدت برای یک 
سازمان یکی از مسائل ضروری است که اگر همراه با بررسی و مطالعه عمیق و تعهد 
ارکان سازمان به اجرای آن باشد، می توان از پیشرفت سازمان در بازار  اطمینان 
حاصل کرد. قربانی همچنین با اشاره به عزم جدی تیم مدیریتی بانک دی برای 
ایجاد تحول در رویکردهای آتی گفت: اولویت تیم مدیریت، حرکت مطابق استراتژی 
های تدوین شده است و بدنه کارشناسی بانک باید با شناخت دقیق و درک شرایط 
حاکم بر نظام بانکی و نیز پایبندی به برنامه ها تالش خود را جهت تحقق اهداف 

به کار گیرند.
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عطری سرپرست معاونت فنی بیمه های اشخاص بیمه دانا شد
مجتبی عطری عضو هیأت مدیره بیمه دانا با حفظ سمت سازمانی، سرپرست معاونت فنی بیمه های اشخاص شد.  ابراهیم کاردگر، نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بیمه دانا با صدور حکمی مجتبی عطری، عضو هیأت مدیره را با حفظ پست 

سازمانی به سمت سرپرست معاونت فنی بیمه های اشخاص منصوب کرد. عطری در حال حاضر عضو هیأت مدیره این شرکت است و پیش از این در سمت های پزشک معتمد، معاون اداره خسارت بیمه های درمان، معاون مدیر بیمه های درمان، مدیر 
بیمه های درمان، مدیر پروژه تحول در فروش، معاون فنی بیمه های اشخاص و نماینده سندیکای بیمه گران در کمیته سه جانبه وزارت بهداشت، نظام پزشکی و سندیکای بیمه گران فعالیت کرده است.

زنگ خطر باز هم به صدا درآمد

افزایش سهم پول در نقدینگی طی یک سال اخیر
اخبار

نماینده تام االختیار رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای :

جزئیات نحوه محاسبه کرایه حمل ونقل جاده ای داخلی بار بر اساس تن-کیلومتر
عضو هیات عامل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ضمن تشریح جزئیات نحوه 
محاسبه کرایه حمل ونقل جاده ای داخلی بار بر اساس تن-کیلومتر تصریح کرد: با 
احتساب کرایه حمل جاده ای بار طبق تن-کیلومتر، نرخ کرایه نسبت به روش توافقی 

به طور متوسط افزایش می یابد.
فرامرز مداح درخصوص چگونگی دستیابی به مدل محاسبه نرخ کرایه حمل بار در 
جمل ونقل جاده ای به روش تن -کیلومتر اظهار داشت: تعریف تن -کیلومتر  محاسبه 
کرایه حمل بر اساس قیمت تمام شده حمل یک تن بار در یک کیلومتر است و برای 

دستیابی به این مدل، تمام هزینه های حمل بار با استفاده از کشنده استخراج شد.
به گزارش ایلنا، وی افزود: در ابتدا هزینه ها به دو بخش ثابت )مانند بیمه بدنه، بیمه 
شخص ثالث، عوارض ساالنه خودرو، دست مزد های راننده و کمک راننده، بیمه راننده 
و کمک راننده و ...( و متغیر )مثل هزینه های تعمیر و نگهداری، الستیک، سوخت، 

عوارض آزادراهی و مواردی از این دست(  تقسیم شد.
نماینده تام االختیار رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در حوزه فناوری 
اطالعات بیان داشت:  همچنین بر مبنای اینکه هر پارامتر چقدر موثر است، میزان 
هزینه های هر پارامتر مانند سوخت، استخراج و یک قیمت ثابت در نظر گرفته شد، 
سپس با توجه به میزان سوخت مصرفی برای جابه جایی یک  تن بار در یک کیلومتر، 

یک حد متوسط برای سوخت در نظر گرفته شد.
7 کالس ناوگان باری و 7 تن کیلومتر مجزا

مداح با اشاره به تقسیم بندی ناوگان حمل ونقل جاده ای کاال گفت: کل ناوگان 
جاده ای حمل بار در 7 دسته تقسیم بندی شد که به معنی استخراج 7 تن کیلومتر 
جداگانه است. به طور مثال میانگین مصرف سوخت یک »کشنده جفت« در یک 
کیلومتر 4۵ لیتر در نظر گرفته شده است و ظرفیت ناوگان بر مبنای فراوانی ظرفیت 

احصاء شده است.
به چگونگی  اشاره  با  راهداری و حمل ونقل جاده ای  عضو هیات عامل سازمان 
استخراج قیمت الستیک در این مدل نیز گفت: انواع الستیک های موجود در بازار و 
میزان کارکرد هر یک احصاء و سپس بر اساس وزن هم محاسبه شد تا مشخص شود 

میزان استهالک آن در حمل یک تن بار در یک کیلومتر چقدر است.
مداح یادآور شد: هزینه های تعمیر و نگهداری ناوگان نیز در 6 دسته تا 9۰ قلم 

تقسیم بندی و قیمت ها استخراج شده است.
تردد یک سرخالی 33 درصد ناوگان باری جاده ای کشور طی سال

وی یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار را میزان پیمایش و تردد یک سرخالی ناوگان 
در یک سال عنوان کرد و گفت: حدود 33 درصد ناوگان باری جاده ای کشور طی 
یک سال به صورت یکسر خالی تردد می کنند، بنابر این باید هزینه ها به دو بخش 
یک سرخالی و پُر تقسیم می شد که درآمد مختص ناوگان پُر است اما هزینه ها برای 

هر دو بخش محاسبه می شود.
نماینده تام االختیار رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در حوزه فناوری 
اطالعات با بیان اینکه محاسبه تن- کیلومتر بر مبنای مسافت حائز ضریب می شود، 
اظهار داشت: تن -کیلومتر برای راه های کوتاه تر با احتساب زمان تخلیه و بارگیری از 

قیمت بیشتری برخوردار است.
عضو هیات عامل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با اشاره به الگو برداری از 
فهرست  بهای سازمان برنامه و بودجه و فواصل استفاده شده گفت: یک سری ضرایب 
کاهنده و افزاینده برای محاسبه قیمت تن-کیلومتر مورد استفاده قرار گرفت و برای 
اعمال ضرایب، متوسط پیمایش ناوگان باری جاده ای کشور 4۵۰ کیلومتر در نظر 
گرفته شد. از این رو باالی 4۵۰ کیلومتر به عنوان ضریب زیر 1و پایین تر، ضریب 
باالی 1 در نظر گرفته و در نهایت نرخ کرایه حمل برمبنای تن-کیلومتر استخراج شد.

اعمال ضریب جذابیت بار در اختیار استان ها قرار گرفت.
مداح افزود: ضرایب کاهنده یا فزاینده دیگری مانند »ضریب جذابیت بار در مقصد« 
نیز در نظر گرفته شده است. به طور مثال جذابیت بار از تهران به بندر عباس کمتر از 

مسیر برعکس آن است که اعمال آن در اختیار استان ها قرار داده شد.    
این مقام مسئول در سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با اشاره به دسته های 
بندی پروفیل طولی نیز بیان داشت: در این پارامتر، شیب تا 3 درصد هموار، 3 تا 
7 درصد تپه ماهور و باالی 7 درصد کوهستانی به عنوان ضریب جداگانه در نظر 

گرفته شد.
به گفته نماینده تام االختیار رئیس سازمان در حوزه فناوری اطالعات، ضریب حمل 
مواد خطرناک به طور کامل افزایشی است و عوارض آزادراهی فقط در صورت عبور 

ناوگان از این مسیرها محاسبه خواهد شد.
 این عضو هیات عامل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای خاطرنشان کرد: در 
پایان کار برای کسب اطمینان خاطر، فرمول به دست آمده را کالیبره کردیم تا صحت 
و سالمت آن احراز شود. به همین خاطر نرخ کرایه های مبدا بندرعباس مبنا قرار 
گرفت که خوشبختانه از کمترین خطای ممکن برخوردار بود که بر طرف شد و از 

منحنی ثابتی پیروی می کرد.
 نماینده تام االختیار رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت: با احتساب 
کرایه حمل جاده ای بار طبق تن-کیلومتر، نرخ کرایه نسبت به روش توافقی به طور 

متوسط افزایش می یابد.   
فرامرز مداح در پایان یادآور شد: این پروژه به همت کارشناسان سازمان راهداری با 
نهایت دقت بر جزئیات در کوتاه ترین زمان ممکن تهیه شده و این قابلیت را دارد تا 
در صورت تغییر نرخ هر یک از پارامترها فقط با تغییر نرخ ها، رقم تن-کیلومتر تغییر 

و به روزرسانی شود.  
گفتنی است، در دویست و نهمین نشست شورا عالی هماهنگی ترابری کشور، 
پیشنهاد تعیین کرایه حمل ونقل جاده ای داخلی بار بر اساس تن-کیلومتر با ارائه 
گزارش توجیهی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای مطرح و با شرط تأمین نظرات 
مراجع رسمی قیمت گذاری کاال و خدمات توسط سازمان  یادشده، مورد تصویب قرار 

گرفت.

نوسانات شدید  به دلیل  ایران  در ماه های اخیر تجارت 
نرخ ارز تحت تاثیر قرار گرفت و تمایل تولیدکنندگان به 
صادرات افزایش یافت، لذا دولت برای تنظیم بازار داخلی، 
به گفته  اعالم کرد که  را ممنوع  برخی کاالها  صادرات 
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا، بسیاری از 
این کاالها فاسدشدنی بوده و منع صادرات و ماندن شان 
در کامیون ها موجب هدر رفت آن ها شده است. ضمن 
ببیند  اگر  و  نمی ماند  ما  منتظر  خارجی  مشتری  اینکه 
نیازش تامین نمی شود، از کشورهای رقیب نیاز خود را 
بازار رقابتی  از  ایران  به خروج  تامین می کند که منجر 

جهان خواهد شد.
به گزارش ایسنا، صدور بخشنامه هایی از سوی دولت در مورد 
ممنوعیت صادرات انواع کاالها و افزایش روزانه ممنوعیت اقالم 
بدون مشورت  ایران  بازرگانی  اتاق  فعاالن  به گفته  جدید که 
برای  را  عدیده ای  مشکالت  می شوند،  اعالم  اطالع رسانی،  و 
صادرکنندگان، واردکنندگان و حتی تولیدکنندگان داخل ایجاد 
کرده است چرا که این ها همه چون دومینویی به هم وابسته اند 
که افتادن یکی بقیه را نیز می اندازد. همچنین دولت به این نکته 
توجه نمی کند که صادرکننده متعهد است و باید طبق قرارداد 
خود با طرف مقابل عمل کند. اما بدون درنظر گرفتن این مسئله 

صادرات را ممنوع می کند.

طی ماه های اخیر تجارت ایران به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز 
تحت تاثیر قرار گرفت و با افزایش نرخ ارز، تمایل تولیدکنندگان 
به صادرات افزایش یافت که البته در برخی موارد به جای تامین 
نیاز داخل، اقدام به صادرات می شود؛ لذا در این راستا، دولت 
برای تنظیم بازار داخلی، صادرات برخی کاالها را ممنوع اعالم 
کرد. در این زمینه فعاالن اقتصادی معتقدند که درست است 
دولت در جهت تامین نیاز داخلی و نگرانی از بابت کمبود کاال 
در زمان بحران و تحریم، صادرات کاال را ممنوع می کند اما باید 
توجه داشت که ممنوعیت صادرات، بیش از همه به تولید آسیب 
می زند و اعتبار بین المللی را از بین می برد و ایران را از بازار 
رقابتی جهان خارج می کند؛ خروجی که بازگشتش به راحتی 

نخواهد بود.
در همین زمینه، احمد پورفالح، رئیس اتاق مشترک بازرگانی 
ایران و ایتالیا  در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: به دلیل نبود 
از  از محصوالت در کامیون ها  سردخانه های مناسب، بسیاری 
بین رفته است. از طرف دیگر مشتریان کاالهای ایرانی همچون 
مصرف کننده بادمجان، کاهو و گل ایرانی منتظر نمی مانند و نیاز 
خود را از کشورهای رقیب تامین می کنند که این به معنی از 
دست دادن بازارهای صادراتی  برای ما است. همچنین مقدار 
زیادی کاال داشته ایم که تاریخ مصرف داشته و فاسد شده و 
بازارشان از داخل نیز خراب شده چون مشتری و شبکه توزیع 

آن مختل شده است، بسیاری از واردکنندگان جنس شان در 
کشتی ها مانده و دموراژ دادند یا برای همین ماندن در گمرک 
باید هزینه انبارداری پرداخت شود و بسیاری دیگر از این موارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین در 
رابطه با پرداخت مابه التفاوت ارزی و بخشنامه هایی که منجر به 
رسوب کاال در گمرک شده اند، گفت: واردات و ترخیص برخی 
کاالها با بخشنامه ارزی جدید و باال رفتن نرخ ارز و درخواست 
مابه التفاوت ارزی مواجه شد درصورتی که بسیاری از کاالهای 
سبزی هایی  و  میوه ها  انواع  شامل  گمرک،  از  نشده  ترخیص 
از  در خروج  تاخیر  و  بوده  فاسدشدنی  نیز  این ها  که  هستند 

گمرک موجب هدر رفت آن ها شده است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا تصریح کرد: نمونه 
واضح مشکالت ناشی از بخشنامه هایی که منجر به رسوب کاال 
در گمرک شده و چندی پیش به آن برخورد کردیم، این است 
که قهوه بدون انتقال ارز از کشور ایتالیا وارد گمرک شد که 
همراه این جنس 2۰ لیوان  )ماگ( به عنوان هدیه با آن وارد شده 
است. حال به بهانه ای که آن 2۰ عدد شامل تخفیف نمی شود، 
عمال کل جنس در گمرک مانده و تالش های واردکننده تا امروز 
به نتیجه نرسیده است  لذا خواستار حمایت وزیر صنعت، معدن و 
تجارت هستیم که بتوان مشکالت و گرفتاری هایی از این دست 

را حل کرد.

رقبا جای مان را می گیرند

فکر اساسی برای کاالهای فاسد شدنی


