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اخبار بانک
یادداشت

اولویت بندی کاالهای مشمول ارز
رسمی در اختیار بانک مرکزی نیست

بانک مرکزی در نقش تامین کننده ارز رسمی
برای بانک های عامل و صرافی آنها عمل می کند
و در این روند نسبت به پذیرش تقاضای مشتریان
راسا اقدام نمی کند.
در پاســخ به انتقادات مطرح شــده با موضوع
«تخصیــص ارز رســمی به برخی شــرکت ها»
باید یادآور شــد ،اوالً :فرایند ثبت ســفارش برای
واردات ،اولویــت بندی کاالها و تعیین اینکه ورود
چه کاالهایی برای کشــور الزم اســت در اختیار
بانک مرکزی نیســت ،ثانیاً :ایــن بانک دخالتی
در فرایند پذیرش شــرکت ها و بررســی اهلیت و
شرایط آنان ندارد .ثالثاً :نظارت بر واردات کاال با ارز
دولتی و فرایند قیمت گــذاری و نظارت بر توزیع
آن در حیطه مسولیت های بانک مرکزی نبوده و
ســازوکارهای اجرایی آن در اختیار ســایر ارکان
اجرایی کشور است.
به گزارش روابط عمومی بانــک مرکزی ،این
بانک اخیرا و پس از اجرای سیاســت جدید ارزی
و به درخواســت برخی دســتگاه های اجرایی به
منظور ایجاد شــفافیت و پاســخ به افکار عمومی
فهرست شــرکت های دریافت کننده ارز دولتی
را منتشــر کرد .اما پس از انتشــار اسامی شرکت
های دریافت کننــده ارز که بابــت واردات اقالم
مجاز ،ارز مورد نیاز خود را از شــبکه بانکی کشور
با نرخ رسمی تامین کرده بودند ،به صورت پراکنده
انتقاداتی نسبت به عملکرد بانک مرکزی در فضای
رسانه ای و مجازی مطرح شده است .در یک دسته
بندی کلی انتقادات مطرح شده را می توان به سه
دسته کلی تقسیم کرد :
 -۱ارز تخصیص یافته صــرف ورود کاالهایی
که مورد نیاز کشور نبوده و در اولویت اصلی کشور
نیست ،شده است.
 -۲برخی از شــرکت های دریافت کننده ارز،
تازه تاسیس بوده و شــرایط دریافت ارز دولتی را
نداشتهاند.
 -۳برخی از گروه های کاالیی علیرغم دریافت
ارز دولتی ،کاالهای خود را به نرخ باالتر و نزدیک به
بازار غیر رسمی ارز به فروش می رسانند.
بانک مرکــزی با هدف تنویر افــکار عمومی و
شــفافیت نکاتی در خصوص محورهای سه گانه
انتقاد شده به شرح زیر به اطالع هموطنان گرامی
میرساند:
 -۱فرایند ثبت ســفارش برای واردات ،اولویت
بندی کاالها و تعیین اینکه ورود چه کاالیی برای
کشور مهم تر است اساسا در اختیار بانک مرکزی
نیست و ســازوکار آن خارج از بانک مرکزی انجام
می شــود .در این خصوص موضع بانک مرکزی از
ابتدا مشــخص بوده که با تخصیص ارز به برخی از
مصارف ارزی مخالف است.
 -۲براســاس فرآیند موجود پس از ثبت سفارش
برای واردات ،معموال مشــتریان به بانک های عامل
مراجعــه و فرایند پذیــرش ،نوبت دهــی و خرید
ارز توســط بانک هــای عامل یا صرافــی آنان انجام
می شود ،لذا بانک مرکزی دخالتی در فرایند پذیرش
شرکت ها و بررسی اهلیت و شرایط آنان ندارد.
 -۳نظارت بــر واردات کاال با ارز دولتی و فرایند
قیمت گــذاری و نظارت بر توزیــع آن در حیطه
مسولیت های بانک مرکزی نبوده و سازوکارهای
اجرایی آن در اختیار ســایر ارکان اجرایی کشور
اســت .لذا بانک مرکزی در نقش تامین کننده ارز
رســمی برای بانک های عامل و صرافی آنها عمل
می کنــد و در فرایند موجود نســبت به پذیرش
تقاضای مشتریانراسااقدامنمیکند.

تعیین تکلیف سه هزار میلیارد
ریالی اموال مازاد در بانک ملّی

رئیس اتاق بازرگانیتهران:

دونرخی بودن ارز نتیجه ای جز فساد و رانت ندارد
اتاق تهران در شهریورماه سال گذشــته طی نامهای به وزارت
صنعت ،معدن و تجارت بروز فساد در واردات خودرو را گوشزد کرده
بود اما در طول  ۹ماه گذشته هیچ تصمیمی در آن مورد اتخاذ نشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا ،صبح روز گذشته در نشست
ماهانهاتاقبازرگانیتهران،مسعودخوانساریرئیساتاقبااشارهبه
مشکل نقدینگی کشور و آسیبهایی که این افت به اقتصاد کشور
میکند ،گفت :هر چقدر دیرتر به این موضوع بپردازیم مشکالت ما
بیشتر خواهد شد .از این رو از دولت میخواهیم که هر چه زودتر به
این موضوع ورود پیدا کند.

وی ادامه داد :بســیاری از مسئولین در صحبتهای خود اعالم
میکنند که به نظــرات بخش خصوصی توجه دارند اما در عمل ما
شاهد آن نیســتیم .دولت اگر میخواهد از این فضا عبور کند باید
تصمیمگیریهای سریع داشته باشد و نظرات بخش خصوصی را
نیز جویا شود.
وی با اشــاره به جلسات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
گفت :در چهار سال اخیر ۵۳بار بحث تکنرخی کردن ارز و احتمال
جهش ناگهانی آن توسط اعضای اتاق بیان شد اما متاسفانه مورد
توجهقرارنگرفت.
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وی ادامه داد :بنا بر گزارش کمیته سالمت اتاق تهران تامین ارز
مورد نیاز واردات دارو و مواد اولیه آن با مشکالتی مواجه شدند ضمن
آنکه دیگر واحدهای تولیدی نیز بنا بر گزارشات رسیده با مشکل
مواجهند .این در حالی است که برخی کاالهایی که پیش از این با ارز
آزاد خریداری میشود و اکنون در گمرک است ترخیص نمیشوند
و مشکالت گمرکی واردکنندگان همچنان وجود دارد.
خوانساری با اشاره به تخلف در واردات خودرو گفت :اتاق تهران
در شهریورماه سال گذشته طی نامهای به وزارت صنعت ،معدن و
تجارت بروز فساد در واردات خودرو را گوشزد کرده بود اما در طول۹
ماه گذشته هیچ تصمیمی در آن مورد اتخاذ نشد .اگر در همان زمان
به این هشدارها توجه میشد امروز شاهد این فساد نبودیم.
وی ادامه داد :اتاق بازرگانی با هر گونه انحصار و دو نرخی بودن ارز
مخالف است زیرا نتیجهای جز فساد و رانت به دنبال نخواهد داشت.

بخش خصوصی واقعی به دنبال ارز چندنرخی نیست ارز یارانهای
باید به کاالهای اساسی ،دارو تعلق بگیرد و بقیه کاالها از طریق ارز
آزاد وارد کشور شود.

ممنوعیت کشت برنج منجر به افزایش واردات آن خواهد شد

استان های شمالی ظرفیت تولید برنج کل کشور را ندارند

با توجه به شــرایط بی آبــی و بحران
کمبــود آب در کشــور بســیاری از
کارشناســان و فعاالن محیط زیســت
معتقدند کاشــت محصوالتی که آب بر
هستند به این شــرایط دامن می زند .اما
از ســویی خبرهایی می شنویم مبنی بر
اینکه محصوالتی ماننــد برنج در برخی
استانهای مرکزی ایران که دچار کمبود
آب و بارندگی هستند نیز کشت می شود.
به طوری که شــاهدیم در اســتان هایی
مانند اصفهان و لرستان نیز این محصول
تولید می شــود .اما برخی از کارشناسان
حوزهکشاورزیمعتقدهستنددرصورتی
که کشت برنج تنها در استان های شمالی
کشور انجام شود ،این میزان تولید کفاف
تامین برنج مورد نیاز تمامی اســتان ها
نخواهد بــود و این مهم تنهــا منجر به
افزایش واردات برنج بی کیفیت از ســایر
کشورها می شود.
ممنوعیت کاشت برنج در استانهای
غیرشمالی تکرار تجربه شکست خورده
طرح نکاشــت اســت و اجــرای چنین
طرحهاییمنجربهوارداتبیرویهوتغییر
کاربری بســیاری از زمینهــای زراعی
میشود.
به گزارش خبرنــگار مهر ،ممنوعیت
کشت برنج در استان های غیر شمالی که
سال  ۹۳از سوی وزارت جهاد کشاورزی
به منظور مدیریت مصــرف آب ،مطرح
شد مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و
تولیدکنندگان قــرار گرفت ،چرا که آنان
معتقد بودند این طرح نمی تواند راهکار
مناســبی برای مدیریت آب باشد ضمن
اینکه اشتغال و معیشــت کشاورزان را با
مشکالت جدی مواجه خواهد کرد؛ بعدها
مســئوالن وزارت جهاد کشاورزی اعالم
کردند کشت برنج ممنوع نشده بلکه این
وزارت خانه از کشــت آن جز در  2استان
گیالن و مازنــدران حمایت نخواهد کرد.
با این حال اجرای این طرح طی ســالیان
بعد چندان با موفقیت همراه نبود چرا که
محصولجایگزینمناسبیبرایکشتبه
کشاورزانمعرفینشدوآنانترجیحدادند
به کشت برنج که محصول اقتصادیتری
اســت ادامه دهند ،به اعتقاد بسیاری از
کارشناسان عدم مطالعه و بررسی کافی
در این زمینه از سوی مسئوالن مربوطه
منجر به ایجاد چنین چالش هایی شده
اســت و چنین طرح هایی نه تنها نمی
تواند نتایج دلخواه را به دنبال داشته باشد
بلکه منجربهایجادمشکالتبیشتریهم
میشود.
در همین زمینه فــرزاد نیکپندار در
گفتگو بــا خبرنگار مهر اظهار داشــت:
موضــوع ممنوعیــت کاشــت برنج در
استانهایغیرشمالیکهازاوایلامسالاز
سوی وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده،

مصادیقی از پاک کردن صورت مســئله
به جای حل آن اســت .اجــرای چنین
طر حهایی بدون فراهم کردن پیش نیازها
و زیرساخت های الزم می تواند منجر به
تغییر کاربری اراضــی و افزایش واردات
برنجشود.
وی با بیان اینکــه موضوع ممنوعیت
کشت برنج در اســتان های غیرشمالی
از اوایل امســال در کشــور مطرح شده
و بدون هیچگونه پشــتوانه مطالعاتی و
علمی در حال اجرایی شدن است ،گفت:
این موضوع از ابعاد مختلفی قابل بحث و
بررسی اســت و اولین مساله مهم در این
رابطه شــیوه مدیریتی مسئولین وزارت
جهاد کشــاورزی اســت؛ به طوری که
همواره ســعی دارند شیوه ها و ایده هایی
را مطــرح و عملیاتی ســازند که زحمت
چندانی برای خودشــان نداشته باشد.
پیش تر طرح نکاشــت به بهانه مدیریت
بحران آب ،در برخی مناطق کشور مطرح
شــده بود و در برخــی مناطق همچون
اراضی زراعی دریاچه ارومیه عملیاتی شد
اما از آنجایی که بدون پشتوانه کارشناسی
بود شکست خورد.
این کارشناس حوزه کشاورزی عنوان
کرد :حاال در همان خط ســیر گذشته و
بدون انجام هیچ گونه کار کارشناســی،
ممنوعیت کشــت برنج در استان های
غیرشمالی مطرح شــده است .پیشنهاد
چنینطرحهاییبیشکمنجربهواردات
بی رویه برنج و تغییر کاربری بســیاری از
زمین های زراعی استانهای غیر شمالی
خواهدشد.
نیکپندار با اشاره به اینکه مسئله دوم
جایگاه ویژه برنــج در تامین نیاز غذایی
جمعیت کشور اســت ،اضافه کرد :برنج
به عنوان یک غــذای راهبردی در امنیت
غذایی کشور جایگاه ویژهای دارد و اخالل

در تولید و تامین آن میتواند بحران ساز
باشــد .در حال حاضر نیاز کشور به برنج
حدود  ۲.۹میلیون تن در ســال است که
 ۲.۴میلیــون تن از آن در داخل کشــور
تولیــد و  ۵۰۰هزار تن از محــل واردات
تأمینمیشود.اینمیزاننیزباجایگزینی
ارقام جدید و الگوی کشــت مناسب می
تواند بــه صفر برســد و در این محصول
راهبردیخودکفاشویم.
وی تصریح کــرد :با پیاده کردن طرح
ممنوعیت کشــت برنج در استان های
غیرشــمالی بیش از  ۱۲۰هزار هکتار از
اراضی کشت برنج تعطیل و بیش از ۵۰۰
هزار تــن از تولید داخلــی این محصول
کاسته خواهد شد و این به مفهوم افزایش
واردات این محصول است.
ایــن کارشــناس حوزه کشــاورزی
ادامه داد :به دلیل ســود فــراوان واردات
این محصول در ســال های اخیر برخی
سودجویان به هر وسیله ای می خواهند
مســیر واردات آن را هموار کنند ولی در
اغلب مواقع با برخــورد قاطع وزیر جهاد
کشــاورزی موفق نشــده بودند ،حاال با
ممنوعیت کشــت برنج در استان های
غیرشمالی عم ً
ال وابســته به واردات این
محصول خواهیم شــد و چه بسا دولت
به منظور تامین امنیت غذایی مجبور به
اختصاص ارز یارانــه ای برای واردات این
محصولشود.
طرحممنوعیتکشتبرنج
پشتوانهعلمیوعملیاتیندارد
نیکپندار اضافه کرد:ضعف بعدی این
طرح اعالم ممنوعیت کاشت بدون فراهم
کردن زیرساخت ها است ،قطعاً تغییر در
الگوی کشت نیاز به زیرساخت هایی دارد
که فراهم کردن آن ممکن است چندین
سال طول بکشد.

وی افزود :جالب اســت که ابتدا طرح
ی گذارند و بعد
ممنوعیــت را به اجرا مــ 
خبر از تالش بــرای تدوین برنامه الگوی
جایگزین کشــت برنج در این استان ها
می دهند در حالی کــه مطالعات الگوی
جایگزین از چند ســال قبــل از اجرای
طرح باید انجام و حتی زیرســاخت های
پیاده سازی آن از جمله ترویج ،آموزش،
تهیه ماشین آالت ،تنظیم بازار و صنایع
مربوطه نیز فراهم می شــد؛ سپس طرح
ممنوعیت کشــت را مطرح می کردند.
باتوجه به اینکه وزارت جهاد کشــاورزی
شکست جایگزینی کشــت چغندر قند
به جای ســیب زمینی در استان اردبیل
را بــدون فراهــم کردن زیرســاخت ها
تجربه کــرده بود.این کارشــناس حوزه
کشــاورزی ادامه داد :بــا توجه به تجربه
استان اردبیل ،عدم ارائه الگوی جایگزین
و عدم فراهم ســازی زیرساخت های آن
در نهایــت میتواند منجر به شکســت
طرح مذکور شود و یا اینکه کشاورزان به
سمت کشت محصوالتی سوق پیدا می
کنند که در امنیت غذایی کشور جایگاه
خاصینداشتهوهمچنیندارایبازارهای
شکننده هســتند( .از جمله کشت توت
فرنگی که توسط برخی رسانهها توصیه
شــده اســت) .نیکپندار اضافه کرد :در
صورتی که وزارت جهاد کشاورزی اصرار
بر این طرح داشــته باشــد بهتر است در
تدوین الگوی جایگزین نیازهای غذایی
استراتژیک کشــور در نظر گرفته شود
و محصوالتــی برای کشــت جایگزین
پیشنهاد شود که عمدتاً از طریق واردات
تامینمیشودوبرایامنیتغذاییکشور
راهبردیاست.
وی افزود :به عنوان مثال سویا یکی از
محصوالتی است که عالوه بر استحصال
روغن ،میتواند تامیــن کننده کنجاله

مورد نیاز دام و طیور نیز باشــد ،در حال
حاضر عمده ســویای مورد نیاز کشور از
طریق واردات تامین می شــود و تحریم
واردات این محصول یــا هر گونه اخالل
در واردات آن می تواند برای کشور چالش
برانگیز باشد ،که نمونه های آن را در چند
سال اخیر در صنعت طیور کشور مشاهده
کرده ایم .در صورتی که این محصول در
اراضی شــالیزارهای غیرشمالی توسعه
پیدا نماید تا حدی در تامین این محصول
استراتژیک خودکفا خواهیم شد ضمن
اینکه محصول سویا یک محصول کم آب
بر نیز محسوب می شود.
مدیریت آب بــا ممنوعیت و تعطیل
ی شود
کردن کشاورزی حاصل نم 
نیکپندار گفت :بــه نظر رویکرد بهتر
آن بود کــه وزارت جهاد کشــاورزی به
جای اعالم ممنوعیت کشــت و تعطیل
کردن تولید غذا و معیشــت کشاورزان،
در راســتای مدیریت منابع آبی اقدام به
آموزش کشاورزان جهت صرفه جویی آب
ی کرد؛ امروزه در سطح دنیا روشهایی
م
برای کشت برنج توســعه یافته است که
مصــرف آب را تا چهــار برابر کاهش می
دهد ،در کنار این موضوع می شد سیاست
های تنبیهی برای کشــاورزان پرمصرف
اعمال کــرد.وی ادامه داد :این رویکرد در
نهایت منجر به فرهنگ سازی در راستای
کاهش مصرف آب حتی در اســتان های
شمالی می شد .ولی در طرح فعلی تعطیل
کردنکشتبرنجدراستانهایغیرشمالی
مطرح اســت در حالی که به ارتقاء بهره
وری آب در استان های شمالی اهمیتی
داده نشده است.
نیکپنــدار افــزود :پیگیــری چنین
طر حهایــی که نهایتاً منجــر به تعطیل
کردن تولید و کشاورزی می شود می تواند
تبعات جبران ناپذیری به دنبال داشــته
باشــد ،وابسته کردن کشــور به واردات
غذا ،آن هم در چنین شرایطی که کشور
با تحریم های همه جانبــه مواجه بوده و
همچنین محدودیت های ارزی نیز دارد،
یکی از تبعات سنگین چنین طرحهای
غیرکارشناسانهایاست.
وی اضافه کرد :تعطیلی کشــاورزی،
معیشت هزاران خانوار را با مشکل مواجه
میسازد که مهاجرت از روستاها و افزایش
حاشیه نشینی شهری و تبعات فرهنگی
ناشــی از آن ،از نتایج چنین طرحهایی
میتوانــد باشــد .بنابراین الزم اســت
مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی قبل از
اعالم و اجرای هــر طرحی ابعاد مختلف
اقتصادی ،اجتماعی و امنیتی آن را مورد
مطالعه قرار دهند تــا اتخاذ رویکردهای
اشــتباه در حــل مشــکالت مدیریتی
آبی کشــور منجر به بحــران هایی خود
ساختهنشود.

شرکت هایی که حقوق رانندگان را پرداخت نکرده اند حق اخذ بار ندارند
بانک ملی ایران در ســال  96و سه ماه ابتدای
امسال سه هزار و  392میلیارد ریال از امالک مازاد
ملکی و تملیکی خود را تعیین تکلیف کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،در سه
ماه ابتدای امســال از  47مورد مزایده امالک مازاد
ملکی و تملیکی بانک 76 ،واحد واگذاری به ارزش
بالغ بر 469میلیارد ریال صورت گرفته است.
در ســال گذشــته نیز مجموعا  213مزایده
سراسری و استانی برای تعیین تکلیف امالک مازاد
ملکی و تملیکی بانک ملی ایران برگزار شد که269
مورد از این امالک به ارزش دو هزار و  923میلیارد
ریال فروخته شده است.
الزم به ذکر اســت  :با توجه به تأکیدات رئیس
جمهور و ابالغ قانون کاهــش  33درصدی بنگاه
داری ســاالنه بانک ها ،همه بانک هــای دولتی
کارگــروههایی را بــرای واگذاری و فــروش این
شرکتها تشکیل داده اند که بانک ملی ایران یکی
از موفق ترین ســازمان ها در فــروش و واگذاری
امالک مازاد و تملیکی بوده است.

وزیر راه و شهرســازی از لغو موقــت پروانه ۶۵
شــرکت حملونقل بار خبر داد و با اشاره به توافق با
وزارت نفت،گفت:بر اســاس توافق صورت گرفته با
وزیر نفت ،ســوخت بر اساس عملکرد و پیمایش در
اختیــار رانندگان فرار میگیرد و ســقفی برای این
مسئله در نظر گرفته نشده است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم ،عباس آخوندی
در جلسه با نمایندگان کامیون داران و انجمنهای
صنفی رانندگان و صنعت حمل و نقل جادهای با بیان
اینکه برای اطمینان از اجرای قانون نیاز به نظارت
عمومی داریم ،اظهار کرد :اعتراض را حق رانندگان
میدانم و بــه هیچوجه از ایــن اعتراضات گلهمند
نمیشوم .نظارت شما مایه قوت ماست ،چون خود
را نهایتا بخشی از نظام حمل و نقل میدانم .من قطعا
وظیفه خود میدانم از حقوق شــما و مشتریان شما
دفاع کنم ،چراکه کسی که از جانب دولت منصوب
میشود باید بتواند از حقوق همه دفاع کند.
وی با اشاره به اینکه در بحث کرایه حمل اتفاقات
خوبی رخ داده به شــکایات رانندگان از انجمنهای
حمل و نقلی اشاره کرد و افزود :بدون آنکه بخواهیم
صنف یا گروهی را محکوم کنیم ،به بررسی شکایات
رسیده پرداختیم 385 .مورد شکایت ثبت شده که

 65مورد منجر به لغو موقت پروانه شرکت انجامیده
اســت 224 .مورد منجر به جریمه نقدی و 50مورد
نیز به تذکر به شرکتها ختم شده  ,در 46مورد نیز
شکایت وارد دانسته نشده است.
وی با تاکید بــر اینکه راهکار حل مشــکالت،
شفافیت است ،تصریح کرد :به هیچ وجه نمیپذیرم
که قرارداد زیرمیزی ،خواه میان راننده و شــرکت و
خواه میان شــرکت و صاحب بار وجود داشته باشد.
همه قرارداها باید رسمی ،مستند و مبتنی بر قانون
باشند .اگر قرارداد رســمی شکل بگیرد ،مشکالت
حقوق طرفهای مختلــف ،بیمه ،تامین اجتماعی،
بیمه کاال و بحث سالمت بار حل خواهد شد .خواهش
من از کانونها این است که از رانندگان بخواهند زیر
بار قرارداد شفاهی و غیر رســمی نروند .بزرگترین
طرف درگیر در این مســئله راننــدگان و صاحبان
کامیونها هستند .اگر کســی خواست قرارداد غیر
رسمی را به رانندگان تحمیل کند ،الزم است گزارش
دهند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تخصیص سوخت
بهعنوان یکی از مطالبات رانندگان اظهار کرد :بحث
مربوط به ســوخت را پیگیری کردهام و فکر میکنم
تمام مسائل و مشــکالت آن حل و فصل شده باشد.

آخریــن توافقی هم که با آقــای زنگنه -وزیر نفت-
داشتم این بود که ما بر اســاس عملکرد و پیمایش
واقعی بتوانیم ســوخت را در اختیار رانندگان قرار
دهیم و سقفی نیز برای این مسئله در نظر نگیریم.
آخوندی در ادامه با اشــاره به موضوع مطالبات
راننــدگان از شــرکتهای حمــل و نقــل ،گفت:
شــرکتهایی که رانندگان از آنها مطالبه دارند و
دســتمزد رانندگان را پرداخت نکردهاند ،تا زمانیکه
حقــوق راننــدگان را پرداخت نکرده انــد به هیچ
وجه حق اخذ بار ندارند .این شــرکتها باید با تمام
رانندگان تسویه حساب کرده و مسائل را حل کنند.
وی ادامــه داد :در ارتباط با الســتیک و قطعات
یدکی ،از کانونها میخواهیم سریعا ثبت سفارش
کنند و ما از آنها حمایت میکنیم .البته ما همزمان
با این کار همانگیهای الزم را با وزارت صمت انجام
خواهیم داد .با وزارت صنعت معدن تجارت جلساتی
داشــتیم و الستیکهای توزیع شــده مصداق این
موضوع اســت .البته باید توجه داشت که وزارت راه
به هیچ عنوان وارد بحث توزیع نمیشــود و توزیع از
طریق کانونهای حملونقــل انجام خواهد گرفت.
مشــکالتی که در مورد گمرک وجود دارد نیز حتما
حل و فصل خواهد شد ،چراکه گمرک کامال همراه

است.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به مطالبات
رانندگاندرحوزهتامیناجتماعیگفت:آقایربیعی
وزیر تعان ،کار و رفاه اجتماعی در این حوزه بســیار
فعال است .در هیئت وزیران شخصا مسئله را مطرح
کرده و از ایشان میخواهم مشــکالت رانندگان را
پیگیری کند .اگر باز نیاز به مداخله بود من به عنوان
مسئول این صنف از رانندگان پشتیبانی خواهم کرد.
همچنینبحثبیمهراهمتعقیبخواهیمکرد.
وی با اشــاره به لزوم نوسازی ناوگان حمل و نقل
جادهای افزود :در ارتباط با نوسازی ناوگان ،من با نظر
کانونها موافقم .ما در ایران بــا مازاد ناوگان مواجه
هســتیم .یک زمانی ناوگان نو وارد کشور شده ،اما
ناوگان کهنه از رده خارج نشده است ،بنابراین اکنون
رقابت در داخل صنف غیــر منصفانه و غیر متعادل
است.
آخوندی گفت :شرایط کشــور بسیار پیچیده و
سخت اســت .البته کانونها و انجمنهای صنفی
باید حقــوق اعضای خود را تمــام و کمال پیگیری
کنند ،اما در عین حال باید مواظب و مراقب باشــند
که سواســتفادهای صورت نگیرد .اکنون نیاز به یک
صدایی در صنف وجود دارد.

تحلیل

قاچاق گوشی نزدیک
به صفر شد

ایســنا :رییس ســازمان تنظیم مقــررات و
ارتباطات رادیویی درباره راهکارهای جلوگیری از
احتمال احتکار گوشــیهایی که با ارز دولتی وارد
شدهاند ،از رهگیری گوشــی در فرآیند واردات از
گمرک تا عرضه خبر داد.
به گزارش ایسنا ،حســین فالح جوشقانی روز
گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به گوشیهایی
که با ارز دولتی وارد شده و امکان احتکار آنها وجود
دارد درباره پیشنهاد برای تعیین زمان رجیستری
برای آنها اظهار کرد :این پیشــنهاد قابل تعاملی
است و ما با کمیته رجیستری مطرح کردیم ،البته
مالحظات فنی دارد و راهکارهایی داده شــده که
امیدواریم تا یک ماه آینده بررسی شود.
وی ادامــه داد :در حال حاضر قاچاق گوشــی
نزدیک به صفر اســت و زمانی کــه از گمرک وارد
ث این است
میشود ،رجیســتر شده است .یک بح 
که اگر مدت زمانی گذشت و به بازار عرضه نشده و
فعال نشود ،ما با کمیته رجیستری هماهنگیهایی
کردیم .ابتدا گوشی در گمرک ثبت میشود ،سپس
در سامان ه همتا و سامانه سازمان هم ثبت میشود
و این فرآیندها باعث میشــود گوشــی که با ارز
غیرقانونیعرضهشدهشناساییشود.
جوشقانی خاطرنشان کرد :قرار است اقدامی هم
در بخشهای داخلی اضافه کنیم تا در فرآیند توزیع
ارز واردکننده تا بازار ،کار خردهفروشــی هم ثبت
شودکهمردمهمدرگیرنشوند.یعنیاگرواردکننده
گوشی را به بنکدار میدهد ،در سامانه ثبت شود و ما
بدانیم گوشی در چه مرحلهای است .چون االن قابل
ک از واردکننده یا بنکدار
شناسایی نیست که کدا م ی 
گوشی را انبار کرده است .هرچند وزارت صمت هم
موضوع را بررسی میکند و قول پیگیری داده است
که گوشیها شناسایی شده و وارد بازار شود.
رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی با بیان
اینکه مالحظات را هم باید در نظر داشت ،تصریح
کرد :ممکن است اگر گوشی را مجبور به فعالسازی
در زمان محدود کنیم ،فروشنده یک سیمکارت در
گوشی قرار داده و آن را در شبکه فعال کند اما باز هم
در انبار قرار دهدبه مردم عرضه نکند؛ مهم این است
که در فرآیند رهگیری شود.

مصرف برق دوباره از مرز
 ۵۷هزار مگاوات گذشت

انتخاب :پیک مصرف برق کشور یک بار دیگر
از مرز  ۵۷هزار مگاوات عبور کرد .بر اساس گزارش
شرکت مدیریت شبکه برق ایران ،پیک مصرف برق
در روز گذشته ،دوشنبه ( ۲۵تیرماه) به میزان ۵۷
هزار و  ۳مگاوات گزارش شد که در سال گذشته در
همین زمان پیک مصرف  ۵۱هزار و  ۲۹۲مگاوات
بوده است.
پیک مصرف برق کشور یک بار دیگر از مرز ۵۷
هزار مگاوات عبور کرد.
باوجود هشــدارهای مســئوالن وزارت نیرو و
اجرای تمهیدات متعدد در کشور از جمله کاهش
ســاعات کاری ادارات برای صرفهجویی در مصرف
برق ،ولی همچنان پیــک مصرف به روند صعودی
خود ادامه میدهــد.از طرفی با توجــه به اجرای
طرحهای عملیاتی اعم از تغییر ســاعات اداری در
برخی اســتان ها بویژه در تهران و قطع سیســتم
سرمایشی ادارات پس از ساعت  ۱۳:۳۰و همکاری
صنایع در بخــش کاهش مصرف ،امــا همچنان
افزایش دما سیر صعودی به خود دارد و شدت گرما
باعث شده تا مصرف برق افزایش پیدا کند.بر اساس
گزارش شرکت مدیریت شــبکه برق ایران ،پیک
مصرف برق در روز گذشته ،دوشنبه ( ۲۵تیرماه) به
میزان  ۵۷هزار و  ۳مگاوات گزارش شد که در سال
گذشته در همین زمان پیک مصرف ۵۱هزار و۲۹۲
مگاوات بوده است.
همچنین میــزان مصرف برق صنایــع در روز
گذشته سه هزار و  ۶۰۴مگاوات بوده که در مقایسه
با روز یکشنبه که میزان آن سه هزار و  ۱۸۲مگاوات
ثبت شــده ،مصرف برق این بخش قدری کاهش
داشته اســت.با توجه به تداوم هوای گرم در هفته
جــاری و افزایش دمــای هوا؛ ضروری اســت که
مشــترکان در مصرف برق بخش خانگی حداکثر
صرفهجویی را به عمل آورده و در ســاعات پیک از
بهکارگیریلوازمبرقیپرمصرفاجتنابکنند.

