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 روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد؛
سقف برداشت از خودپردازها افزایش نیافته است

    تهران- ایرنا- روابط عمومی بانک مرکزی خبر افزایش سقف برداشت 
از خودپردازها را رد کرد.

در پی انتشار اخباری مبنی بر افزایش برداشت از خودپردازها تا سقف 
پنج میلیون ریال، بانک مرکزی اعالم کرد هیچ بخشنامه ای در این مورد 
و مربوط به این زمان صادر نشده و مجوز قبلی این بانک صرفا برای ایام 
پایانی سال گذشته و بازه زمانی ٢5 اسفند ٩٧ تا ١٧ فروردین ٩٨ بوده 

است.
بانک مرکزی تاکید کرد اخبار مربوط به بانک مرکزی تنها از طریق روابط 

عمومی و سایت بانک مرکزی منعکس می شود.

یک مقام مسئول:
قیمت گوشت قرمز طی روزهای آتی کاهش می یابد

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه پیش بینی می شود 
قیمت گوشت قرمز در بازار کاهش پیدا کند، گفت: دولت برای جلوگیری 

از زیان مرغداران، مرغ های مازاد را جمع آوری می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، حمید ورناصری در نشستی خبری با اشاره به 
آخرین وضعیت بازار محصوالت پروتئینی اظهارداشت: در حال حاضر 
قیمت برخی از این محصوالت مانند گوشت مرغ و تخم مرغ به زیر نرخ 
مصوب رسیده است که ما برای جلوگیری از زیان تولیدکنندگان مرغ، به 

بازار این کاال ورود کرده ایم و مرغ مازاد را از بازار جمع آوری می کنیم.
ورناصری با اشاره به اینکه قیمت مصوب مرغ ۱۱ هزار و 5۰۰ تومان 
است، افزود: قیمت این کاال در بازار به حدود ۱۰ هزار تومان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه قیمت مصوب هر شانه تخم مرغ برای مصرف کننده 
۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان است، گفت: در حال حاضر قیمت هر شانه از این 

کاال در بازار به ۱۱ هزار و 5۰۰ تا ۱۲ هزار تومان کاهش یافته است.
ورناصری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا دولت به 
بازار تخم مرغ نیز ورود می کند، گفت: خیر، ما به بازار تخم مرغ ورود 
نکردیم، بلکه در این زمینه تفاهم نامه ای با تشکل مربوطه در زمینه تأمین 
نهاده های تولیدکنندگان داشته ایم، همچنین پیشنهاداتی به این تشکل 

برای افزایش قیمت این کاال به نرخ مصوب ارائه شده است.
ذخایر کشور کافی و مطلوب است

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به اینکه در سال ۹۷ حجم 
بسیار مناسبی از نهاده های دامی وارد و در کشور توزیع شد، گفت: سال 
گذشته حدود ۹ میلیون تن ذرت، حدود ۲.5 میلیون تن دانه سویا و حدود 
یک و نیم میلیون تن کنجاله سویا وارد کشور شد که این ارقام بسیار خوب 

و مطلوبی است و ما سال ۹۸ را نیز با همین روند ادامه خواهیم داد.
ورناصری تصریح کرد: با توجه به خریدی که دولت و بخش خصوصی 
انجام داده، ذخایر بسیار خوبی در این زمینه داریم و در حال تکمیل ذخایر 
خود هستیم، ضمن اینکه این اعداد و ارقام بیش از نیاز داخلی و بخشی 
از آن معموالً برای مواقع اضطراری ذخیره می شود تا اگر بازار دچار نوسان 
شد، ستاد تنظیم بازار و دولت بتوانند اقدامات احتیاطی را با استفاده از 

این ذخایر انجام دهند.
با کاهش قیمت گوشت قرمز مواجه خواهیم بود

وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود روند قیمتی گوشت قرمز، مرغ 
و تخم مرغ با توجه به فرآیند تولید در کشور، ذخایر مناسب و تأمین نیاز 
تولیدکنندگان روند ثابتی باشد، گفت: در زمینه گوشت قرمز پیش بینی 

کاهش داریم.
ورناصری با بیان اینکه حدود ۱۲ تا ۱5 هزار تومان قیمت هر کیلوگرم دام 
زنده نسبت به ایام قبل از عید کاهش یافته است، گفت: در حال حاضر 

متوسط قیمت هر الشه بین ۷5 تا ۸۰ هزار تومان است.
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: ما فکر می کنیم با توجه به 
روند تأمین و ذخیره سازی و عرضه تولیدات داخل به بازار قیمت کاهش 

پیدا می کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
از واردات گوشت گفت: نیاز ما به گوشت ساالنه ۹۰۰ هزار تن است، در 
حالی که حدود ۱5۰ هزار تن از این کاال وارد کشور می شود، بنابراین ارز 
۴۲۰۰ تومانی به ۱5۰ هزار تن از این کاال تعلق می گرفت و نمی توان این ارز 

را به کل گوشت مصرفی کشور تعمیم داد.
افزایش  اینکه در سال گذشته عوامل متعددی در  بیان  با  ورناصری 
قیمت گوشت گرم دخیل بودند، افزود: با تمهیدات دولت خوشبختانه 
توانستیم این مسئله را در اواخر سال گذشته کنترل کنیم، در حالی که 
توقف اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات این کاال و اعمال ارز نیمایی از 
هفته های اول اردیبهشت ماه عملیاتی شد، بنابراین نمی توان گفت چون 
برای واردات گوشت ارز نیمایی اعمال شد، قیمت آن کاهش یافت. این 

روند کاهش قیمت از اواخر سال گذشته آغاز شده بود.
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام اضافه کرد: در زمینه این کاهش 
قیمت نیز دالیلی مانند برنامه ریزی برای توزیع بین گروه های هدف، 

افزایش عرضه و عرضه حاصل از تولیدات داخلی مؤثر بود.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات نهاده های دامی جزو برنامه های دولت 

نیست
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تک نرخی کردن ارز به 
تعدیل قیمت کمک نمی کند، گفت: شاید این مسئله به ثبات قیمت کمک 

کند اما لزوماً باعث تعدیل قیمت نخواهد شد.
ورناصری با تأکید بر اینکه این مسئله باید مورد بررسی کارشناسی دقیق 
قرار گیرد، افزود: باید کارشناسی شود یک کاال بر اساس میزان اثرگذاری 
که در حوزه تولید دارد و اتفاقی که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و یا اعمال ارز 
نیمایی برای واردات این کاال رخ می دهد، چگونه خواهد بود. آیا این اثر در 
همه کاالها قابل پذیرش است؟ به عنوان مثال اگر نهاده مرغ با ارز نیمایی 
وارد شود )که خوشبختانه تاکنون این امر جزو برنامه های دولت نیست( 
چه تأثیری بر مصرف کننده خواهد داشت و آیا مصرف کننده نهایی قادر 

است کاالی موردنیاز خود را با قیمت دو برابر خریداری کند؟
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام توضیح داد: در برخی محصوالت 
باید واردات با ارز نیمایی انجام شود تا تفاوت قیمت به حداقل برسد، 

بنابراین نمی توانیم همه کاالها را به صورت کلی و یکجا در نظر بگیریم.
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دردسرهای اجرای ناقص یک قانون

چراوزارت جهاد درتنظیم بازارموفق نشد؟

 در سال 97 انجام شد

پرداخت بیش از 54هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی های سرمایه ای

جهاد  وزارت  ضعیف  عملکرد  برخی  که  حالی  در 
کشاورزی در تنظیم بازار رادلیل مطرح شدن بحث احیای 
وزارت بازرگانی می دانند، کارشناسان معتقدند ضعف این 

وزارتخانه ناشی از اجرای ناقص قانون انتزاع است.
به گزارش خبرنگار مهر، با مطرح شدن مجدد بحث 
برخی  بازرگانی،  وزارت  احیای  و  صمت  وزارت  تفکیک 
انگشت اتهام را به سوی وزارت جهاد کشاورزی را نشانه 
گرفته اند و ضعف این وزارتخانه را عامل نابسامانی های 

بازار اقالم اساسی می دانند.
علی رغم دستاوردهای درخشان وزارت جهاد در زمینه 
خوداتکایی برخی محصوالت کشاورزی از جمله گندم و 
شکر، ضعف بخش بازرگانی این وزارتخانه و ناتوانی آن در 

تنظیم بازار محصوالت قابل چشم پوشی نیست.
روزگذشته نیز احمدعلی کیخا با اشاره به اینکه این روزها 
دولت و بخش هایی از مجلس برای احیای وزارت بازرگانی 
تالش می کنند، اظهارداشت: دلیل این مساله آن است که 
وزارت جهاد کشاورزی مأموریت بزرگ خود را در اجرای 

قانون انتزاع انجام نداده است.
کیخا افزود: هر چند تالش هایی در این زمینه صورت 
گرفته اما کافی نبوده است و این در حالی است که از 

تصویب قانون انتزاع چند سال می گذرد.
متأسفانه  کرد:  تصریح  کشاورزی  کمیسیون  رئیس 
ظرفیت الزم برای اجرای قانون انتزاع درون این وزارتخانه 

ایجاد نشده است.
با این حال بسیاری از کارشناسان و مسئوالن معتقدند 
عدم موفقیت وزارت جهاد در این زمینه به دلیل اجرای 
وزارتخانه  از  دولت  حمایت  عدم  و  انتزاع  قانون  ناقص 

مذکور است.
در همین زمینه امید پیرهادی، کارشناس حوزه کشاورزی 
در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باوجود موفقیت هایی 
وزارتخانه  این  عملکرد  در  نیز  نواقصی  دارد،  وجود  که 
قابل مشاهده است که علت آن را نیز می توان در نواقص 

آئین نامه ای و همچنین نواقص اجرایی جستجو کرد.
وی افزود: به عنوان مثال در تابستان سال ٩٦، وزیر 
جهاد کشاورزی در پاسخ به چرایی افزایش قیمت پیاز 
گفت: »علت اصلی افزایش محصوالت کشاورزی همچون 
پیاز و گوجه بازار سیاه و فعالیت دالالن و از طرف دیگر 

کاهش تولید این محصوالت است. بررسی سود حاصل 
از افزایش قیمت محصوالت کشاورزی توسط دالالن این 
بازار بر عهده ما نیست بلکه بررسی این موضوع بر عهده 
سازمان تعزیرات، بازرسی و سازمان حمایت است.« نکته 
مهمی که محمود حجتی به آن اشاره داشت، بیانگر اجرا 

نشدن کامل قانون تمرکز بود.
از اعضای کمیسیون  افزود: همچنین برخی  پیرهادی 
کشاورزی نیز به این مساله اذعان داشته اند، عباس پاپی 
زاده نماینده دزفول در مجلس شورای اسالمی در تیرماه 
۱۳۹۶ به اجرا نشدن کامل قانون تمرکز اشاره داشته و 
عنوان کرده »ابزارهای الزم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی 
و  مصرف کننده  از  حمایت  سازمان  است،  نگرفته  قرار 

تولیدکننده در بحث تنظیم بازار کجاست؟ وزارت جهاد 
نماینده  این  نیست.«  پاسخگو  به هیچ وجه  کشاورزی 
مجلس شورای اسالمی بابیان اینکه باید به سمت حمایت 
از تولید و اشتغال در سال اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم 
اظهار داشت: »مجوز اتحادیه اصناف را وزارت صنعت و 
معدن صادر می کند االن ناظر و مدیریت کننده شبکه 
توزیع اتحادیه اصناف است البته ما در توزیع داخلی و 
در تنظیم بازار داخلی نمی توانیم به وزارت جهاد کشاورزی 

خرده بگیریم.«
اسفند   ۶ تاریخ  در  قانون  آئین نامه  گفت:  پیرهادی 
۱۳۹۲ به تصویب هیئت وزیران دولت یازدهم رسید که 
قانون   )۱( ماده  در  می خورد.  چشم  به  نواقصی  آن  در 

بازار کشاورزی به وزارت جهاد  تمرکز مسئولیت تنظیم 
کشاورزی سپرده شده است. در ماده واحده های ۱، ۲ و 
۳ آئین نامه همین قانون گرچه مسئولیت قاعده گذاری و 
سیاست گذاری تنظیم بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی 
گذاشته شده، اما ابزار الزم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی 
قرار نگرفته است. در ساختار دولت مسئولیت تنظیم بازار 
و  مصرف کنندگان  از  حمایت  سازمان  اساسنامه  طبق 

تولیدکنندگان بر عهده این نهاد دولتی است.
به گفته وی اما در آئین نامه قید نشده که این سازمان به 
وزرت جهاد منتقل شود، درحالیکه عمده محصوالتی که 
نیاز به تنظیم بازار دارند و جز گروه های کاالیی استراتژیک 

محسوب می شوند، جز بخش کشاورزی هستند.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در سال ۱۳۹۷ 
حدود 5۴ هزار و ۳۹۹ میلیارد تومان برای طرح های 
تملک دارایی های سرمایه ای از سوی دولت پرداخت 

شده است.
»محمد باقر نوبخت« روز سه شنبه در یکصد و سی 
امین جلسه نهاد تعامل سازمان برنامه و بودجه کشور با 
نمایندگان بخش خصوصی صنعت احداث، افزود: از این 
رقم حدود ۲۱ هزار و ۶۷۳ میلیارد تومان به صورت نقدی 
پرداخت شده و در حدود ۱۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان هم 

از طریق اسناد خزانه پرداخت شده است.
سازمان برنامه و بودجه کشور روز سه شنبه اعالم کرد 

به گفته وی حداقل ۳5 هزار میلیارد تومان از بدهی های 
دولت به بخش غیر دولتی از طریق اسناد تسویه و به 

وسیله تهاتر پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: رشد بودجه جاری سال ۱۳۹۷ نسبت 
به سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۳ درصد، اما در بودجه عمرانی 

این افزایش ۳۰ درصد بوده است.
به گفته وی تاکنون ۶۷ هزار ملیارد تومان اوراق مالی 
اسالمی بدون حتی یک روز تأخیر باز پرداخت شده است 

و باقی مانده آن نیز تا پایان سال ۱۴۰۰ تادیه خواهد شد.
»سید جواد قانع فر« رییس امور نظام فنی، اجرایی، 
مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور، در 

این نشست، گزارشی از پیش نویس دستورالعمل نحوه 
جبران نوسان های نرخ ارز در پیمان های فاقد تعدیل ارائه 

کرد.
وی گفت: به استناد مصوبه جلسه ۱۲۹ نهاد تعامل، ۱۴ 
جلسه مشترک میان نمایندگان شورای هماهنگی تشکل 
های مهندسی، صنفی و حرفه ای با امور نظام فنی و 
اجرایی در مورد دستور العمل یاد شده تشکیل شده و در 
مورد پیش نویس تسلیم شده به شورای عالی فنی هم 

توافق به عمل آمده است .
انصاری رییس هیات اجرایی شورای هماهنگی تشکل 
های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور در این نشست 

گزارشی از موانع موجود در واگذاری پروژه های نیمه تمام 
و پیشنهادهای رفع آنها ارائه کرد و گفت: با توجه به نظر 
نوبخت، مقرر شد که این گزارش به جلسه شورای عالی 

هماهنگی اقتصادی هم ارائه شود.
بازسازی مناطق  وی همچنین پیشنهادهایی در مورد 
سیل زده ارائه کرد و گفت: قرار است پیشنهادهای یاد 
با حضور  جاری  هفته  پایان  تا  که  ای  جلسه  در  شده 

نمایندگان شورا تشکیل خواهد شد، بررسی شود.
تعامل  منظور  به  تاکنون   ۱۳۸۱ سال  از  تعامل  نهاد 
میان سازمان برنامه و بودجه کشور با نمایندگان بخش 

خصوصی صنعت احداث، تشکیل شده است.

اما و اگرهای طرح ساماندهی صنعت خودرو از زبان ملکی

در پی بسته جدید ارزی بانک مرکزی
صادرکنندگان انتخاب کنند؛ تشویق یا تنبیه؟!

احتماالت مطرح شده  به  اشاره  با  رقابت  در شورای  ناظر مجلس  عضو 
پیرامون اجرا نشدن ماده یا موادی از طرح ساماندهی صنعت خودرو پس از 
تصویب نهایی در شورای نگهبان، گفت: قرار داشتن کشور در وضعیت جنگ 
اقتصادی شرایطی را به وجود آورده که خیلی نمی توان قوانین اقتصادی را که 
نوعا برای شرایط عادی نوشته شده یا نوشته می شود، مو به مو اجرا کرد. برای 

شرایط بحرانی قطعا باید تصمیمات متناسب اتخاذ شود.
ولی ملکی در گفت وگو با ایسنا افزود: وظیفه مجلس، قانونگذاری است. 
مجلس باید قانون بنویسد تا وقتی شرایط و بستر اجرای آن به وجود آمد، 

اجرایی شود.
وی با اشاره به تبصره ۳ ماده ۶ طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفت: 
شورای رقابت منحل نشده بود که حاال با تصویب تبصره ۳ ماده ۶ طرح 
ساماندهی صنعت خودرو که تاکید دارد »شرکت های خودروسازی موظفند 
هنگام فروش قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه 

و به شورای عالی رقابت اعالم کنند« مجددا احیا شود.
بر  بنا  این شورا  بلکه  داد:  ادامه  نماینده مردم مشکین شهر در مجلس 
صالحدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که به تدبیر مقام معظم 
رهبری، سکاندار کلیه تصمیم گیری های اقتصادی کشور در جنگ اقتصادی 
است، از گردونه قیمت گذاری خودرو خارج شد حاال هم با فرض تصویب 
نهایی طرح مذکور در شورای نگهبان، مصوبات این قانون تا اطالع ثانوی ذیل 

تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار خواهد داشت.
وی یادآور شد: حذف شورای رقابت از نظام قیمت گذاری خودرو و سپردن 

اختیار به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده نیز 
به تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تا پایان جنگ اقتصادی 
ادامه می یابد. عضو ناظر مجلس در شورای رقابت تصویب ماده ۴ طرح 
ساماندهی صنعت خودرو  درخصوص واردات خودروهای سواری تمام برقی 
و تمام هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل و معافیت ها از پرداخت حقوق 
ورودی را نیز مشروط به تامین ارز واردات دانست و افزود: تصویب این ماده و 
کلیه مواد طرح ساماندهی صنعت خودرو که به شکلی از اشکال به ارز فراوان 

و تمایل کشورها برای تبادالت اقتصادی با ایران مربوط می شود، تا عادی شدن 
شرایط اقتصادی به تاخیر می افتد. نباید فراموش کنیم که کشور از لحظه 
خروج آمریکا از برجام در جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد بنابراین به صرف 
تصویب یک قانون در مجلس نمی توان وضعیت جنگ اقتصادی کشور را 

نادیده گرفت و بی گُدار به آب زد.
ملکی در عین حال خاطرنشان کرد: البته نباید فراموش کرد که وضعیت 
اقتصادی کشور همیشه این طور نمی ماند چه بسا دولت سه ماه بعد تصمیم 
به واردات خودروهای هیبریدی یا برقی بگیرد، در این صورت قانونی وجود 

خواهد داشت که در چارچوب آن عمل شود.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس در عین حال از حمایت مجلس از 

واردات خودرو در صورت تامین ارز واردات سخن گفت.
وی در واکنش به تصمیم رییس کل گمرک ایران برای ترخیص ۳۳۰۰ خودرو 
از ۱۳ هزار خودروی ترخیص نشده از گمرک، گفت: درست است که ایشان 
به تازگی اعالم کرده ۳۳۰۰ دستگاه خودرو از ۱۳ هزار خودروی ترخیص نشده 
از گمرک که در مناطق ویژه اقتصادی و سایر اماکن غیر گمرکی کشور دپو 
شده، در صورتی که از سیستم بانکی تأمین ارز شده باشند از گمرک ترخیص  
و مابقی خودروها که ارز تأمینی آن ها خارج از سیستم بانکی باشد، یا باید 
در مهلت مقرر قانونی به خارج از کشور مرجوع شوند یا متروکه و ضبط 
خواهند شد، اما این را هم بدانید در صورت مصادره این خودروها توسط 
دولت، این خودروها خورده که نمی شود بلکه توسط دولت به بازار تزریق و 

قیمت خودروهای وارداتی شکسته می شود.

صادرکنندگانی که ارز خود را به چرخه اقتصاد باز می گردانند، تشویق شده 
و در مقابل، صادرکنندگانی که ارزی به چرخه اقتصاد بازنگردانده اند، تنبیه 

خواهند شد.
به گزارش ایسنا، بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور موضوعی است 
که اخیراً از سوی دو نهاد مهم کشور یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و این در حالی است که هر کدام از این دو 

نهاد دو آمار متفاوت از این موضوع ارائه داده اند.
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته بود که ۷5 درصد از ارز 
صادراتی به ایران برنگشته و از سوی دیگر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی اعالم کرد که بیش از ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصاد بازگشته و بخشی از این صادرات نیز هنوز برای بازگشت ارز فرصت 

دارد.
در همین راستا، بانک مرکزی برای جذب بیشتر ارز صادراتی و ترغیب بیشتر 
صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات شان، بسته ارزی جدیدی را 

در این زمینه منتشر کرد که تفاوت هایی با بسته قبلی دارد.
بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، نحوه برگشت ارز پتروشیمی ها به 

چرخه اقتصادی در سال ۱۳۹۸، حداقل ۶۰ درصد سامانه نیما، حداکثر ۱۰ 
درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شد و سایر 
صادرکنندگان باید حداقل 5۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و 
حداکثر تا ۲۰ درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات 
خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصادی اقدام کنند. به این ترتیب، صادرکنندگان محصوالت پتروشیمی باید 
حداقل ۶۰ درصد و سایر صادرکنندگان حداقل 5۰ درصد از ارز خود را در 
سامانه نیما عرضه کنند. این ارقام در سال گذشته کمی متفاوت از ارقام فعلی 
بود و اساس درصد بازگشت آن به سامانه نیما، ارزش صادرات در نظر گرفته 
شده بود؛ هرچه میزان صادرات باالتر بود، باید درصد بیشتری از ارز حاصل 

از آن در سامانه نیما به فروش می رفت.
بانک مرکزی نیز در خصوص نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال 
۱۳۹۷ نسبت به معرفی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به 
چرخه اقتصادی برابر دستورالعمل های صادره در سال گذشته اقدام کرده اند، 

به سازمان امور مالیاتی اقدام خواهد کرد.
در همین زمینه به اطالع می رساند صادرکنندگانی که تاکنون موفق به 

برگشت کامل ارز صادراتی خود نشده اند.
ابالغی سال ۱۳۹۷  پایان تیرماه مهلت دارند مطابق دستورالعمل های  تا 

نسبت به برگشت ارز اقدام کنند.
تشویق ها و تنبیه ها

اما بانک مرکزی برای نظارت بهتر بر بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور، 
تنبیه ها و تشویق هایی را نیز برای صادرکنندگان در نظر گرفته که می تواند به 

اجرای بهتر این تصمیمات کمک کند.
صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی شب گذشته در برنامه تیتر 
امشب، گفت: باید با همین منابع ارزی حاصل از فروش محصوالت غیرنفتی 
بتوانیم کاالهای مورد نیاز کشور را تأمین کنیم و به همین دلیل صادرات 
صادرکنندگان را به طور دقیق رصد می کنیم و آن هایی که بیش از ۷۰ درصد از 

ارز حاصله را به سامانه نیما عرضه کرده اند، تشویق می شوند.
هرچند که گفته نشده چه تشویق هایی برای صادرکنندگانی که بیش از ۷۰ 
درصد از ارز خود را به سامانه نیما وارد کرده اند، در نظر گرفته می شود، اما 
در مقابل هنوز صادرکنندگانی هستند که هیچ ارزی را به چرخه اقتصاد کشور 

بازنگردانده اند که در این باره بانک مرکزی دو برخورد را در نظر گرفته است.

روزنامه صبح ایران


