
بار دیگر بانک مرکزی برنامه های جدیدی را برای کنترل 
بازار ارز در دستور کار قرار داده است و این بار با اختیارات 
بیشتر برای ورود به بازار ارز. از نگاه برخی کارشناسان 
برنامه جدید هم حرف چندانی برای گفتن ندارد و مداخله 
و کنترل بازار ارز نیز اختیار تازه ای نیست، بلکه وظیفه 
ذاتی بانک مرکزی ازگذشته تاکنون بوده است. اما این 
اعالم  صراحت  به  وقتی  که  دارد  تعجب  جای  موضوع 
می شود که تا ۹۸ درصد ارز بازار را سیاست گذار ارزی 
تامین می کند، چگونه نمی تواند دو درصد دیگر را کنترل 

کند!؟
به گزارش ایسنا، در ادامه آزمون و خطاهای بانک مرکزی و 
دولت در بازار ارز برای ایجاد راهکاری به منظور کنترل و مدیریت 
جریان ارزی، در روزهای اخیر بار دیگر از مصوبات ارزی رونمایی 
شد. گر چه گفته می شود چندین برنامه در این سیاست گنجانده 
شده است،  اما حداقل مصوباتی که منتشر شد این گمانه زنی ها 
را تائید نکرد. در این سیاست های ارزی، سه نکته کلی وجود 
دارد، اول تاکید بر اینکه کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند 
ظرف سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در 
سامانه نیما عرضه و یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می کند 
برگردانند.  اقتصادی  چرخه  به  را  خود  صادرات  از  حاصل  ارز 
این موضوع بارها پیش از این نیز مورد تاکید قرار گرفته بود. 
موضوع دیگر اینکه اختیارات الزم به رئیس کل بانک مرکزی 
جهت مدیریت بازار ارز داده شد؛ به طوری که این بانک از طریق 
بانک ها و صرافی های مجاز در بازار ارز مداخله و اقدامات الزم 
برای کنترل نرخ ارز انجام خواهد داد و البته قرار شد تا قیمت 
مبادله در بازار ارز را نیز به نحو مقتضی اطالع رسانی کند. از 
سویی دیگر طبق یکی دیگر از مصوبات این جلسه، هر شخص 
حقیقی و حقوقی با رعایت مقررات بانک مرکزی می تواند به هر 

میزان اسکناس ارز وارد کشور کند.
ماه  در شش  مرکزی  بانک  این مصوبات  پیش  تا  حالی  در 
گذشته دو سیاست ارزی دیگر را نیز به مرحله اجرا در آورده 
بود که اکنون این سوال مطرح است که آیا قرار است با برنامه ها 
و مصوبات جدید اتفاق تازه ای در بازار رخ داده و جریان موجود 
تغییر کند؟ در همین رابطه علی اصغر سمیعی -رئیس اسبق 
کانون صرافان- در گفت وگویی با ایسنا، در ارزیابی سیاست های 
جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز  عنوان کرد که ما در 
این برنامه اتفاق جدیدی را شاهد نیستیم و باید دید که آیا این 

سیاست ها می تواند راهگشا باشد یا خیر؟
اعالم  مرکزی  بانک  جدید  برنامه  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شده که می تواند در بازار ارز مداخله کند، گفت: متاسفانه بارها 
شنیده ایم که مسئوالن این بانک عنوان می کنند که بازار آزاد 
نقش چندانی در معامالت نداشته و اولویت آنها نیست. مگر 
می شود بانک مرکزی بازار آزاد را رها کند آن هم در شرایطی 
که وظیفه ذاتی بانک های مرکزی دنیا نظارت بر بازار آزاد و به 
حداقل رساندن نوسان است. متاسفانه شاهدیم در این بازار دالر 
به حدی نوسان دارد که به یکباره تا ۱۹ هزار تومان رسیده و 
بار دیگر تا ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان هم ریزش دارد. این نوسانی 
مخرب است، مگر بانک مرکزی نظارتی ندارد که این گونه باید 
دالر دچار تالطم شود. این بانک باید بتوانند با کنترل و ردیابی 
معامالت بازار آزاد به موقع با اجرای سیاست های درست و تزریق 
مثبت و منفی بازار را کنترل کند نه اینکه آن را رها کرده و بر 

آن تاکید داشته باشد.
این تحلیلگر بازار ارز با بیان اینکه می گویند فضای مجازی 
و کانال های ارزی باعث تالطم در بازار شده است، گفت: فرض 
را بر این بگذاریم که این حرف درست است، اما وقتی رئیس 
جمهوری می گوید بین یک تا دو درصد ارز بازار را دولت تامین 
نمی کند و این بدان معناست که قبول دارد ۹۸ درصد بازار دست 
دولت است، چطور نمی تواند آن دو درصد را کنترل کند. این در 
حالی است که فضای مجازی فقط در صورت ضعف مدیریت 
واقعی کردن  با  بتواند  اگر  باشد. مدیریت  تاثیر گذار  می تواند 
قیمت ها از نوسانات و تالطمات مخرب جلوگیری کند، دیگر 
اجازه نفس کشیدن به سوداگران که برخی از سر سودجوئی و 
برخی از سر دشمنی با کشور مشغول فعالیت هستند را نمی دهد 
و اگر فضای مناسب در اختیار آنها قرار نگیرد و نرخ ها کارشناسی 
شده و واقعی باشند، همه تالش دشمنان و سودجویان عبث 

خواهد بود.
سمیعی با اشاره به اینکه در شرایط موجود بار دیگر باید بانک 
ارز توجه  مرکزی به اجرایی شدن سیاست تک نرخی کردن 
داشته باشد، گفت که بانک مرکزی از ابتدای دولت آقای روحانی 
بارها وعده تک نرخی کردن ارز را داد، اما به هر حال شرایط 
کامل فراهم نشد و این وعده از کوتاه مدت به بلند مدت رسید. 
ولی شاید هنوز هم دیر نشده باشد که بخواهند در مسیر اصالح 
حرکت کنند. چرا که آنچه که اکنون می بینیم راهکاری جز 
ایجاد نرخی واحد برای ارز ندارد. در بازار کنونی چندین نرخ 

وجود دارد که خود عاملی برای فساد و رانت شده است.
ارز به دو جهت  اینکه تک نرخی کردن واقعی  بیان  با  وی 
ضروری است توضیح داد: یک مورد جلوگیری از رانت است چرا 
که رانت در هر کجا و با هر نیتی که ایجاد و نصیب هرگروهی 

که شود، بد و غلط است و باعث فساد، تباهی، تبعیض و تنبلی 
می شود. رانت باعث دلسردی جوانانی خواهد بود که می خواهند 
با کار شرافتمندانه ترقی کنند اما وقتی می بینند، امثال آنها 
چگونه با رانت پیش می روند عقب نشینی می کنند، در عین حال 
که تضعیف اخالق در جامعه و صدمه مالی به بیت المال را به 
همراه دارد و این در حالی است که چند نرخی بودن ارز یکی از 
مراکز ایجاد رانت و فساد است که سال هاست درباره آن هشدار 
داده می شود. از سویی دیگر در تک نرخی کردن ارز  این موضوع 
باید مورد توجه قرار گیرد که جنبه روانی تورم در جامعه معموال 
بر اساس باالترین نرخ ها که همانا نرخ در بازار آزاد است شکل 
می گیرد. چرا باید ما انواع نرخ ها از جمله نرخ ارز با منشاء 
داخلی یا نیمایی یا نرخ سنایی یا نرخ بازار سیاه یا نرخ بازار آزاد 

یا نرخ دستوری  و ... داشته باشیم؟
سمیعی ادامه داد: حتی اگر بپذیریم که ۹۸ درصد بازار ارز 
دست دولت و فقط دو درصد در اختیار آن نیست، باز هم داستان 
ارز تک نرخی نباشد حتما نرخ های  از این قرار است که اگر 
متفاوت و باالی موجود است که جنبه روانی داشته مردم بر 
اساس همین ارقام موجود ۱۷ تا ۱۸ هزار تومانی جمع بندی 
می کنند که در همان بازار دو درصدی ثبت می شود و کاری 
ندارند که آیا دولت دالر ۴۲۰۰ تومانی و یا ۸۰۰۰ تومانی به وارد 
کنندگان اختصاص می دهد یا قیمتی کمتر و همین نرخ ها عامل 
توجه، ترس و نگرانی مردم شده است. این در حالی است که اگر 
دالر ۴۲۰۰ تومانی به وارد کننده می دهیم حتی اگر فرض را هم 
بر این بگذاریم که با این نرخ واردات کاالیی انجام و با قیمتی 
معقول توزیع می شود،   چطور می توان تضمین کرد با توجه به 
نرخ باالی دالر بازار آزاد صادر کننده ای اقدام به خرید همین 
کاالی وارداتی با دالر ۴۲۰۰ تومانی نکرده و آن را صادر نکند؛ 

بنابراین در هر حال چند نرخی بودن ارز نتیجه مثبتی نخواهد 
داشت و تا زمانی که این فرآیند ادامه دارد نمی توان انتظار بهبود 

چندانی داشت.
وی با اشاره به اینکه هر چند تعدیل و واقعی شدن نرخ ارز 
بسیار مهم است اما به طور حتم مهمتر از آن این است که دالر 
با منطق حرکت کند. یادآور شد:  ایران کم نوسان و  بازار  در 
در این بین نباید دولت به هر بهانه ای حتی خیرخواهانه عامل 
عالمت دهی غلط به بازار  باشد، چرا که در این حالت جامعه 
در مسیری غیرمنطقی حرکت کرده و در آن رانت ایجاد خواهد 
شد. درست است که باال رفتن نرخ ارز معایبی از آن جمله باال 
رفتن نرخ تورم و فشار بر اقشاری از جامعه را به همراه دارد و 
البته می توان آن را مدیریت کرد، اما  در کنار آن محاسنی از 
جمله تصحیح رفتارها و کم شدن برخی اسرافها، صرفه برخی 
صادرات، عدم صرفه برای واردات برخی از کاالهای غیر ضروری، 
کمتر شدن سفرهای خارجی و رونق گردشگری در داخل کشور 

را نیز رقم می زند.
 رئیس اسبق کانون صرافان به شرایط موجود صرافی ها در 
نتیجه اجرای سیاست های ارزی نیز اشاره کرد و گفت: یکی دیگر 
از شعارهای دولت تدبیر و امید رونق فضای کسب و کار بود، اما 
متاسفانه این شعار را در فضای کسب و کار صرافان مصداقی 
ندارد و شاهد عدم تمدید مجوز بیش از ۶۰۰ صرافی دارای مجوز 
و از طرف دیگر گسترش فعالیت دالالن و فعاالن بدون مجوز در 
عرصه خرید و فروش ارز بودیم. چه مانعی دارد که با رتبه بندی 
به گروه های زیادی از فعاالن بازار ارز مجوز فعالیت داده شود که 
همه آنها زیر نظارت بانک مرکزی و نهادهای قانونی قرار گرفته 
و مالیات هم بدهند و در شرایط حساس کنونی بتوانند همراه و 

همکار دولت در مهار بازار باشند.

اقتصادی 5

وزارت صنعت اعالم کرد

پرداخت ۲۴ میلیارد دالر ارز دولتی و نیمایی به واردات 

در پی انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اعالم کرد که در نیمه اول امسال دولت ۲۴ میلیارد دالر 
ارز بانکی و نیمایی پرداخت کرده است که بیشترین ارز اختصاص یافته به 

واردات ۱۰ قلم کاالی اساسی بوده است.
در پی انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی از سوی بانک مرکزی، 
یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت به ایسنا اعالم کرد که در سال 
جاری دولت ۲۴ میلیارد دالر ارز از طریق سیستم بانکی )دالر ۴۲۰۰ تومانی( و 
سامانه نیما پرداخت کرده است که ۱۰ قلم از کاالهای وارداتی بیشترین ارز را دریافت 

کرده و جزو کاالهای اساسی هستند.
وی با انتقاد از شیوه انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز از سوی بانک مرکزی که 
نواقصی مانند جمع ارز پرداخت شده و تفکیک شرکت ها و اسامی به صورت کامل 
را دارد، گفت: مجموع ارز پرداخت شده برای واردات کاال و خدمات در شش ماهه 
نخست امسال که ممکن است ثبت سفارش آنها در سال گذشته اتفاق افتاده باشد 
به ۲۴ میلیارد دالر می رسد که از این میزان ۲۰ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی از 
سیستم بانکی تامین و چهار میلیارد دالر دیگر ارز از طریق سامانه نیما پرداخت 

شده است.
پرداخت یورو ۹۰۰۰ تومانی در سامانه نیما

به گفته این مقام مسئول، البته بخشی از ارز پرداخت شده از سامانه نیما نیز به 
نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی بوده و مابقی آن که از شانزدهم مرداد ماه امسال و پس از 
بسته جدید ارزی پرداخت شده به نرخ بازار ثانویه یعنی حدود ۹۰۰۰ تومان به ازای 

هر یورو پرداخت شد.
وی با بیان اینکه ۱۰ کاالی وارداتی در شش ماهه نخست که بیشترین ارز را 
دریافت کرده اند، شامل کاالهای اساسی هستند، اظهار کرد: برنج، ذرت، انواع روغن 
خام و دانه سویا بیشترین ارز را برای واردات در شش ماهه نخست امسال دریافت 
کرده اند که به ترتیب ۶۰۲ میلیون یورو، ۵۴۰ میلیون یورو، ۳۲۸ میلیون یورو و ۳۲۸ 

میلیون یورو برای واردات این اقالم اختصاص یافته و پرداخت شده است.
همچنین طبق اعالم این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، در شش 
ماهه نخست امسال ۲۱۲ میلیون یورو برای واردات جو، ۲۰۶ میلیون یورو برای 
واردات انواع کنجاله، ۱۳۹ میلیون یورو برای واردات گوشت گوساله و ۱۲۸ میلیون 

یورو برای واردات گوشت گرم گوسفندی پرداخت شده است.
بیشترین ارز دولتی و نیمایی به ۱۰ کاالی اساسی پرداخت شده است

 او با بیان اینکه برخی از اقالم وارداتی کاالی اساسی به بخش های دیگر به غیر 
از بخش کشاورزی اختصاص دارد، گفت: در شش ماهه نخست امسال بالغ بر ۱۰۹ 
میلیون یورو انواع خمیر کاغذ و بیش از ۱۰۵ میلیون یورو انواع کاغذ تحریر وارد 
شده است که نگاهی به اقالم وارد شده نشان می دهد ۱۰ قلم کاالی اول وارداتی 
از نظر اختصاص و پرداخت ارز از سیستم بانکی و سامانه نیما به کاالهای اساسی 

اختصاص دارد.
به گزارش ایسنا، در حالی این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ارز  میزان  از  کوچکی  تفکیک  و  کاالها  واردات  برای  یافته  اختصاص  ارز  میزان 
تخصیصی به کاالهای اساسی را بیان کرد که انتظار می رفت این تفکیک ها چه از 
نظر موضوعی و کاالیی و چه از نظر شرکت ها یا افراد دریافت کننده ارز از سوی بانک 
مرکزی صورت گیرد و شفافیت اگر قرار است مد نظر دستگاه های اجرایی و دولتی 

قرار گیرد به صورت کامل رعایت شود.

 بانک مرکزی:

3 وزارتخانه مسئول تعیین تخصیص ارز کاالهای اساسی 
هستند

جهاد  صنعت،  وزارتخانه  سه  کرد:  اعالم  ای  اطالعیه  در  مرکزی  بانک   
به  ارز  تخصیص  درباره  تصمیم گیری  مسئول  بهداشت،  و  کشاورزی 
واردکنندگان کاالهای اساسی و دارو هستند و بانک مرکزی در تعیین 
مصادیق تخصیص ارز نداشته و فقط مجری تامین ارز با تایید و مسئولیت 

دستگاه های یاد شده است.
به گزارش ایرنا، روابط عمومی بانک مرکزی روز دوشنبه با انتشار اطالعیه ای 
اعالم کرد: روند پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان کاال از تیرماه امسال تغییر کرده 
و سه وزارتخانه یا شده به عنوان مسئول تصمیم گیری در ارتباط با تخصیص ارز به 

واردکنندگان کاال، براساس اولویت عمل می کنند.
در این اطالعیه آمده است: با تغییر شرایط دریافت ارز دولتی، دفاتر تخصصی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار اداره ها، مسئول دو وزارتخانه دیگر به 
عنوان مرجع تصمیم گیری در خصوص بررسی و صدور مجوز برای تخصیص ارز 

دولتی فعالیت می کنند.
»بانک مرکزی تنها تامین کننده ارز کاالهای گروه اول )کاالهای اساسی و دارو( 
است و هیچ دخالتی درباره اینکه ارز موجود در اختیار کدام واردکننده قرار بگیرد 
نداشته و فقط براساس تایید وزارت صنعت )مندرج در ثبت سفارش صادره( اقدام 

می کند.«
براساس این اطالعیه، تنها مرجع تشخیص تخصیص ارز با نرخ مصوب دولت 
)۴۲۰۰ تومان برای هر دالر( وزارتخانه های یاد شده با تایید نهایی وزارت صنعت 
تعیین مصادیق  در  مرکزی دخالتی  بانک  ارتباط،  این  در  بنابراین  و  هستند 

تخصیص ارز نداشته است.

سه شنبه / ۱۰ مهر ۱3۹7 / شماره ۲۴۴

ارزش صادرات چهارمحال و بختیاری 1۴۲ درصد افزایش یافت
 مدیر گمرک چهارمحال و بختیاری گفت: ۴6 هزار تن کاال در نیمه نخست امسال از این استان به خارج از کشور صادر شد که از نظر ارزش ۱۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.  اسماعیل اهلل دادی روز دوشنبه در گفت 
وگو با ایرنا افزود: با این میزان صادرات بیش از ۴7 میلیون دالر ارز عاید تولید کنندگان استان شد. وی کاالهای صادراتی را شامل؛ لوازم خانگی، مواد پالستیکی، موکت، کولر، خمیرمایه، مفتول، تولیدات لبنی، انواع سرامیک و الیاف دانست. مدیر 

گمرک چهارمحال و بختیاری افزود: کاالهای صادراتی به کشورهای عراق، هندوستان، امارات متحده عربی، افغانستان، پاکستان، ترکیه، سوریه، ترکمنستان، پاکستان و تاجیکستان صادر شده است.

گذری بر سیاست جدید ارزی بانک مرکزی

چطور صاحب ۹۸ درصد بازار ارز نمی تواند دو درصد را کنترل کند!؟
اخبار

 رئیس اتاق ایران در نشست نوبخت با فعاالن اقتصادی

ثروتمندان بیشتر از فقیران یارانه می گیرند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: میزان استفاده 
مردم برخوردار و ثروتمند از یارانه های کشور بیش از افرادی است که در فقر 

به سر می برند و باید روش تخصیص یارانه ها بازنگری شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »غالمحسین شافعی« امروز )دوشنبه( در نشست 
صبحانه کاری »محمدباقر نوبخت« با فعاالن اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران، افزود: روش هایی که تاکنون با هدف کمک به اقشار آسیب پذیر 
انجام شده است، بیش از آنکه نصیب این قشر شود، اشخاص برخوردار از آن بهره 

مند شده اند.
وی ادامه داد: در این ارتباط تقاضای ما، مورد توجه قرارگرفتن »هدف مقدس در این 

کار« است تا فقط از اقشار آسیب پذیر کشور حمایت شود.
رئیس اتاق ایران گفت: ما در این زمینه پیشنهادی برای تامین کاالهای اساسی 

مطرح کرده ایم که امروز یا فردا به دولت تقدیم می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تخصیص نابرابر منابع در مناطق مختلف 
کشور پرداخت و ادامه داد: یک مرور کلی نشان می دهد که در گذشته و حتی اکنون، 
جهت گیری  توسعه ای همواره تحت تاثیرات تمایالت سیاسی و مرزبندی های ناشی 

از آن بوده است و به توانمندی های خاص هر منطقه توجه نشده است.
شافعی گفت: در این روند اگر فرد با نفوذی از منطقه ای در تصمیم گیری ها حضور 

داشته، آن منطقه برخوردار شده است اما اگر فرد بانفوذی نداشته، متاسفانه آن منطقه 
برخوردار نشده است. حاصل این شرایط، دست نیافتن به توسعه متوازن و بکار نگرفتن 

ظرفیت مناطق مختلف کشور بوده است.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: وجود نابرابری بین استان های کشور و بویژه نابرابری با 
پایتخت کامال مشهود است؛ اما پرسش اینجاست که اجرای برنامه های پیشین تا چه 
اندازه در توسعه استان های کشور و نابرابری های منطقه ای موثر بوده است و چرا با 
وجود یک دولت مرکزی که نسبت به توسعه همه مناطق کشور تعهد دارد، در عمل 

کارکردهای متفاوت را در نواحی مختلف کشور داریم؟
وی افزود: آیا توازن منطقه ای با این روش ها دست یافتنی است؟ در شرایطی که 
بسیاری از مناطق محروم در دور باطل فقر گرفتار شده اند، چگونه می توان از این 

دور باطل رهایی یافت؟
شافعی ادامه داد: حاکمیت »نگاه بودجه ای به برنامه ها« سبب شده است که 
دستگاه ها از مفاد برنامه ها به عنوان ابزاری برای دریافت بودجه هایی استفاده کنند 
که متناسب با عملکردشان نیست؛ بعضا دیده می شود، تعدادی از سازمان ها و نهادها 
اهداف خود را برتر از برنامه های توسعه ای کشور تلقی می کنند و بیشتر از آنکه 
درصدد تحقق اهداف برنامه باشند، مترصد دستیابی به اهداف و گروه خود هستند؛ 

این یکی از آفات مهم تحقق نیافتن برنامه های توسعه ای کشور است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که بانک مرکزی از طریق 
بانک های عامل، ارز به موقع و منظمی برای تامین الستیک 
کامیون داران اختصاص می دهد. به گفته وی در مهرماه ۲۰۰ 
میلیون دالر برای این منظور اختصاص یافت و از ماه های 
آتی هر ماه حدود ۸۰ میلیون دالر به این کار اختصاص 

خواهد یافت.
محمد شریعتمداری بعد از جلسه مشترک امروز کمیسیون 
کشاورزی با فعاالن در عرصه کشاورزی و صنایع غذایی با رئیس 
مجلس به سوال ایسنا درباره اقدامات وزارت صنعت، معدن و 

تجارت درخصوص بهبود وضعیت کامیون داران پاسخ داد.
وی گفت: آنچه کامیون داران با آن مواجه هستند بسته ای از 
مشکالت در حوزه های گوناگون همچون بیمه و یکی از مشکالت 

آن ها الستیک است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بانک مرکزی از طریق 
بانک های عامل تعهد کرده که ارز به موقع و منظمی را برای تامین 
الستیک اختصاص دهد، لذا تقریبا در ماه مهر حدود ۲۰۰ میلیون 
دالر و از این به بعد در ماه های آتی هر ماه حدود ۸۰ میلیون دالر 
برای این کار اختصاص پیدا می کند. منابع ارزی الزم نیز تامین 

شده و واردات الستیک های سنگین آغاز شده است.
شریعتمداری همچنین با اشاره به محتوای جلسه امروز با فعاالن 
عرصه صنایع غذایی و کشاورزان گفت: این جلسه با حضور جمعی 
از مجموعه تولید کنندگان صنایع غذایی تشکیل شد. فرصتی بود 
تا آنان مسائل و مشکالت خود را به ویژه در برهه اخیر و با ایجاد 
محدودیت های ارزی بیان کنند. ما هم راه حل های طراحی شده را 
با آنان در میان گذاشتیم. وی با بیان این که شاهد روند رو به رشد 
صادرات غیرنفتی در حوزه صنایع غذایی به رغم همه مشکالت 
هستیم گفت: در صادرات محصوالت صنایع غذایی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۲۱.۱ درصد رشد داشتیم. البته از آن سو در 
برخی از اقالم محصوالت کشاورزی و غذایی رشدهای غیرمتعارف 
داشتیم که با همکاری وزارت جهاد ناچار به جلوگیری از صادرات 

برخی از کاالها شدیم.
وی توضیح داد: ما با شرایط خاص امروز نمی توانستیم غیر از 
این تصمیم گیری کنیم. با همکاری وزارت جهاد جلوی صادرات 
اقالمی همچون قند، شکر، روغن خام تصفیه شده، دام زنده، 
گوشت، شیرخشک صنعتی و اقالمی که خروج آن لطمه به بازار 

داخلی می زند و مردم را دچار مشکل می کند، گرفته شد.

شریعتمداری:

ارز مورد نیاز برای تامین الستیک کامیون داران اختصاص یافت


