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رئیس کل گمرک ایران 
در گفت وگو با ایلنا خبر داد:

افزایش پنج هزار تنی واردات 
گوشت نسبت به سال گذشته

رئیس کل گمرک ایران گفت: در ۱۱ ماه گذشته 
۱۳۷ هزار تن گوشــت وارد کشــور شده است که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته پنج هزار تن 

افزایش داشته است.
به گزارش ایلنا، در ماه های اخیر بازار گوشــت 
کشور ملتهب شــده و با جهش قیمت همراه بوده 
است، اما هنوز هیچ دلیل قانع کننده ای در مورد ریشه 
این موضوع ارائه نشده است. در حالی که برخی ها 
قاچاق گوشت را عامل افزایش قیمت می دانند، ایوب 
سلیمانی، جانشین فرمانده ناجا، معتقد است قاچاق 
گوشت تنها یک درصد از نیازهای مصرفی جامعه را 
تشکیل می دهد. مهدی میراشرفی در گفت وگو با 
ایلنا در واکنش به دپوی گوشــت در گمرک گفت: 
گوشت همیشه از طریق مسیر سبز و با تشریفات 
گمرکی کمتر از یک روز ترخیص می  شود هر چند 
که ممکن است مجوزهای دامپزشکی پنج یا شش 
روز طول بکشد. وی با رد آمارهای غیرمنطقی قاچاق 
گوشت از افزایش واردات گوشت خبر داد و گفت: 
در ۱۱ ماه گذشته ۱۳۷ هزار تن گوشت وارد کشور 
شده است که نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
پنج هزار تن افزایش داشته است.رئیس کل گمرک 
تصریح کرد: بیشتر گوشت گرم وارداتی از کشورهای 
اروپایی، مشترک المنافع و استرالیا و واردات گوشت 
سرد بیشتر از آمریکای جنوبی و بویژه برزیل صورت 

می گیرد.
    

پس از گذشت یک ماه از ابالغ مصوبه
ترخیص خودروهای دپو شده 

در گمرک آغاز شد
علی رغم اعالم گمرک مبنی بر اجرایی شدن 
دســتورالعمل ترخیص خودروها، رئیس کل 
گمرک اعالم کرد که از زمان ابالغ این مصوبه در 
ماه گذشــته، ۲۰۰ خودرو از گمرک خارج شده 
است؛ امری که به نظر می رسد به خاطر وجود ۱۰ 

هزار شاکی برای این خودروها باشد.
به گزارش ایســنا، بعد از ابالغ دستورالعمل 
اجرایی ترخیص خودروهای دپو شده از گمرک 
در اواســط بهمن ماه این اولین خبر از ترخیص 
خودروهاست که از سوی رئیس کل گمرک اعالم 
می شود. ترخیص فقط ۲۰۰ خودرو از ۱۳ هزار 
خودرو دپو شده )کمتر از دو درصد( بعد از گذشت 
یک ماه از ابالغ دســتورالعمل اجرایی ترخیص 
خودروها حکایت از کند بــودن روند ترخیص 
خودروها دارد؛ امری که به نظر می رسد به خاطر 

وجود ۱۰ هزار شاکی برای این خودروها باشد.
    

دبیرکل انجمن نساجی ایران:
 هیچ کمبودی 

در بازار پارچه نداریم

دبیر کل انجمن نســاجی ایران اخبار منتشر 
شــده مبنی بر کمبود پارچــه و تعطیلی برخی 
واحدها در بازار مولوی را تکذیب کرد و گفت: ما 
هیچ کمبودی در خصوص پارچه نداریم. حسن 
نیل فروش زاده، دبیرکل انجمن نساجی ایران در 
گفت وگو با ایلنا یادآور شد: شاید برخی پارچه های 
لوکس کــه قبال وارد می شــد اکنون به ســبب 
ممنوعیت، مقدارش در بازار کم شــده باشد اما 
پارچه های مصرف باال و عرف که در تولید پوشاک 
اکثریت جامعه استفاده می شود به مقدار زیادی 
در بازار موجود اســت. وی با بیان اینکه در بازار 
پارچه شاهد رکود هستیم، تصریح کرد: بازار شب 
عید ما از دی ماه آغاز می شد، اما اکنون که کمتر 
از ۳۰ روز به عید مانــده هیچ تغییری در بازار رخ 
نداده است و می توان گفت نسبت به پارسال 5۰ 
درصد کاهش فروش داشتیم که علت آن پایین 
آمدن قدرت خرید مردم است. دبیر کل انجمن 
نســاجی ایران تأکید کرد: کامال مشخص است 
که درآمد مردم به اندازه افزایش قیمت ها رشــد 

نداشته و این بر بازار ما نیز تاثیر گذاشته است. 

اخبار اقتصادی
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زرناز غالمی

کوپن نامی آشــنا در اقتصاد ایران 
است؛ یادآور زمان جنگ ایران و عراق 
است که در آن هشت سال و تا چند سال 
پس از آن برخی مــواد غذایی ازجمله 
گوشــت، برنج و قند به صورت کوپنی 
در بین مــردم توزیع می شــد و مردم 
برای تامین کاالهای اساسی شــان در 

صف های طوالنی می ایستادند. 
مســن ترها به یاد می آورند،  بعد از 
انقالب و به ویژه شهریور ۱۳59 که عراق 
به ایران حمله کرد، کمبود برخی کاالها 
در کشور احساس شــد. مهرماه همان 
سال ستاد بسیج اقتصادی کشور زیرنظر 
مستقیم نخست وزیر فعالیت خود را آغاز 
کرد. اقالم ضروری مردم ابتدا با دفترچه 
بسیج ارائه می شد و درنهایت نخستین 
کوپن در دی ماه همان ســال به دست 

مردم رسید.

در آن زمان شرایط ایجاب می کرد 
که چنین سیاســت هایی اجرا شود و 
مردم هم همراهی الزم را می کردند و 
حرفی از واکنش هــای منفی در میان 
نبود؛ اما باید دید در این برهه از زمان، 
شــرایط اقتصادی و وضعیــت روانی 
مردم، آمــاده طرح موضــوع مجدد 
اســتفاده از کوپن یا همــان کاالبرگ 

هست یا خیر؟
 کوپن و جنگ اقتصادی 

تمام عیار امروز!
بحث احیای کوپن پریروز در مجلس 
شورای اسالمی مطرح نشده و مقدمات 
آن از مدت ها قبل کلید خــورده بود. 
اکنون با گذشت سال ها مسئوالن اعتقاد 
دارند که کشــور در جنــگ اقتصادی 
قرار دارد و عبــارت »جنگ اقتصادی 
تمام عیار« را هم رئیس جمهوری و هم 
معاونش اسحاق جهانگیری به دفعات 

مطرح کرده اند.

امروز شرایط اقتصادی پیش آمده 
دست کمی از زمان جنگ ندارد و مردم 
برای تامین کاالی اساسی معیشت شان 
با مشکالت جدی روبه رو شده اند. یکی 
از دالیلی کــه ضرورت اجــرای نظام 
کوپنی را بار دیگر مطرح کرد ســقوط 
ارزش پول ملی و گسترش میزان فقر 
بود.  البته نخستین شیوه تغییر و تحول 
یافته کوپن در قالب بسته های حمایتی 
خود را نشــان داد، در ماه های گذشته 
دولت با هدف جبران تاثیرات اقتصادی 
تحریم های آمریــکا، به برخی گروه ها 

بسته حمایتی پرداخت کرده است.
»علی ربیعی«، وزیر سابق تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، پس از بروز نوسان های 
ارزی و آشــفتگی در بــازار و گرانــی 
روز افزون کاالهــا و مایحتاج ضروری 
مردم؛ طرح توزیع ســبد کاالیی برای 
حمایت از کارگران و اقشــارکم درآمد 
و آســیب پذیر را مطرح کرد و با تداوم 

نوسان های ارزی و به منظور جلوگیری 
از کمبــود کاال در بازار؛ »انوشــیروان 
محسنی بندپی«، سرپرست سازمان 
بهزیســتی نیز از طــرح توزیع کوپن 
الکترونیک، برای تامین اقالم اساسی 

هشت دهک جامعه خبر داد.
معــاون وزیــر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی، نیز شهریورماه در گفت وگو 
با ایرنا  خبــر داده بود که این وزارتخانه 
طرح اختصــاص »کاال کارت« به ۱۰ 
میلیون نفر با مبلغ ماهیانه ۱۰۰ هزار 

تومان را به دولت ارائه کرده است.
»احمد میــدری« گفته بود در این 
طرح قرار است کارت های بانکی افرادی 
که یارانه به آنها واریز می شــود تبدیل 
بــه »کاال کارت« )کوپن الکترونیکی( 
شــوند و افراد با مراجعه به فروشگاه ها 
به میزان تعیین شده کاالهای اساسی 

دریافت کنند.
معاون وزارت تعاون در این ارتباط به 

خبرنگار ایرنا یادآور شد: پیشنهاد وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی این بود که 
امکان خرید اقالم اساسی ازجمله برنج، 
گوشــت، روغن، تخم مرغ و لبنیات با 
قیمت تثبیت شده از طریق کارت های 

الکترونیک مهیا شود.
میدری تصریح کرده بود که اکنون 
دولت بر کاالهای یادشده یارانه اساسی 
می دهد، اما در برخی موارد، این کاالها 
به سختی در اختیار مردم قرار می گیرد 

یا این اقالم در بازار وجود ندارد.
این مسئول، شهریورماه اعالم کرد 
که زیرساخت های اجرای طرح کوپن 
الکترونیک تاحدودی در وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی آماده اســت، اما 
منتظریم تا این طرح در دولت به تصویب 
برســد. در این شــیوه پرداخت تعداد 
نفرات خانوار هم مدنظر قرار گرفته بود. 
کسانی که مشمول بسته حمایتی شدند 
مبالغی پول برای خرید کاال به حساب 
افراد وارد شد که این نخستین مرحله 

پرداخت کوپنی بود.
مخالفان و موافقان

 چه می گویند؟
اقتصاددانــان معتقد به بــازار آزاد 
احیای کوپنیســم را به ضرر کشــور 
می دانند و اجرای این سیســتم برای 
آنها یادآور خاطره صف های گوشــت، 
مرغ و تخم مرغ سال های شروع جنگ 
است. آنها می گویند کوپنیسم و تثبیت 
قیمت به تولید لطمــه می زند. برخی 
اقتصاددانان نیز سیاست های تثبیتی 
و مدیریت متمرکز دولتــی را راهکار 
عقالنی و منطقی برای کشور ارزیابی 
می کنند و معتقدند در شرایط نامساعد 
فعلی، اگرچه بازگشت کوپن نمی تواند 
تاثیر خاصی بر اقتصاد کشور بگذارد، اما 
کارکرد آن در برهه حساس کنونی این 
است که از آسیب پذیری بیشتر اقشار 

مختلف جامعه جلوگیری کند.
عزیــز آرمن، اســتاد دانشــگاه از 
مدافعان توزیع کوپن در شرایط فعلی 
کشور است و می گوید: زمانی که اقتصاد 
با شوک های روانی در نوسان شدید قرار 
می گیرد دولت با توزیع کوپن می تواند 
مازاد تقاضای موجود در بازار را کنترل 
کند و به مــوازات آن برای کنترل تورم 
و نابســامانی اقتصادی سیاست های 
کالن را نیز به اجرا درآورد. اما موســی  
غنی نژاد، اقتصاددان در مخالفت شدید 
با احیای سیســتم کوپنی گفته است: 
بازگشت به کوپن از رویکردهایی کاماًل 
ایدئولوژیک برخاسته است. این افراد 
که چنیــن پیشــنهادهایی را مطرح 
می کنند به جای آنکه، راه حل مشکالت 
اقتصادی را در علم اقتصاد جست وجو 
کنند، راه حــل را صرفــاً در مدیریت 
متمرکز دولتی و جیره بندی می بینند. 
دبیر دوره نهم کمیســیون اقتصادی 
مجلس نیز درباره بازگشت کوپن های 
الکترونیکــی به خانه ها بــه »ابتکار« 

می گوید: بعد از پیــروزی انقالب و در 
دوران جنگ کوپن های کاغذی برای 
تامین کاالی اساسی در اختیار افراد قرار 
گرفته بود. اما من معتقدم که اجرایی 
شدن چنین سیاســت هایی در حال 
حاضر از اساس با اشکال مواجه است. 
ما باید ببینیم که اکنون تا چه میزان در 
شرایط بحرانی قرار گرفته ایم. از سویی 
دیگر باید بررسی شود که این شرایط 
بحرانی به دلیل اعمال تحریم هاســت 

و یا ناکار آمدی دولتی ها در میان است.
ابراهیم نکــو می افزاید: اگر بتوانیم 
مسائل درون کشــوری را حل کنیم، 
می توانیم سیاســت هایی مانند کوپن 
الکترونیکی را به عنــوان کانالی برای 
رفع مشکالت اساسی مردم بدانیم. با 
توجه به تمام این مسائل من معتقدم 
که زیرساخت های الزم برای بازگشت 
کوپن ها به صورت الکترونیکی معیوب 
اســت و ما نمی توانیم اجرایی شــدن 
این سیاســت را بدون مشــکل پشت 
ســر بگذاریم. نکو با اشاره به مشکالت 
سیســتم توزیع کاال از طریق کوپن در 
گذشته می گوید: سیســتم کوپن در 
گذشته با تمام همراهی که میان مردم 
و دولت وجود داشت متاسفانه زمینه را 
برای رانت  باز کرد که موجب هرج ومرج 
در این سیستم شــد و در مواقعی هم 
اختالس هایی صورت می گرفت. ما در 
بحث بازگشت کوپن های الکترونیکی 
باید توجه داشته باشیم که به مشکالت 
سیستم گذشته دچار نشود، باید نسبت 
به تمام راه ها با موشکافی اندیشه شود 
تا مبادا مجددا فساد و یا سیستم توزیع 
موازی دیگری شکل بگیرد چون در آن 
شرایط بدبینی در سیســتم به وجود 
می آید و ادامه روند را با مشکل مواجه 
می کنــد. دبیر دوره نهم کمیســیون 
اقتصادی مجلس عقب گرد به قوانین 
گذشــته را موردپســند مردم ایران 
نمی داند و می گوید: ما در این شرایط 
باید از خود بپرســیم کــه تاکنون به 
اهدافی که مدنظر داشته ایم رسیدیم 
یا اینکه تصمیم داریم برای جبران وضع 
موجود به برخی از تصمیمات و قوانین 

گذشته عقب گرد داشته باشیم؟ 
اجرای نادرست

نارضایتی به دنبال دارد
به هر حــال آنچه بدیهی اســت، 
آن است که اگر سیســتم کوپن های 
الکترونیکــی بــه ســالم ترین روش 
ممکن پیــاده نشــود نارضایتی مردم 
را به دنبال خواهد داشــت و اگر قرار بر 
این باشــد که مردم چنین سیاستی 
را بپذیرند یقینا بایــد به روش صحیح 
و بــه دور از هیچ گونه ابهــام اجرایی 
شود؛ نه  اینکه گروهی خاص در جهت 
منافع خودشــان فعالیت این سیستم 
را از مســیر اصلیش خارج کنند و باز 
 پای رانــت و ســودجویی های کالن 

به میان آید.

مجلس استفاده از »کوپن الکترونیک« را کلید زد

آزموده را آزمودن ...

نمایندگان مجلس شورای اسالمی، روز شنبه در جریان بررسی بودجه 9۸، مصوبه ای را تصویب کردند که در صورت تأیید از سوی شورای 
نگهبان، کاالهای اساسی در سال آینده با استفاده از »کوپن« در بین مردم توزیع خواهد شد.

نمایندگان با اختصاص ۱4 میلیارد دالر برای تامین کاالهای اساسی و دارویی با نرخ ارز 4۲۰۰ تومانی؛ دولت را موظف کردند با این مبلغ، 
کاالهای اساسی موردنیاز مردم را خریداری و برای توزیع آنها از »کاالبرگ الکترونیکی«)کوپن( استفاده کند.

طبق این مصوبه دولت مکلف است در سال ۱۳9۸ مابه التفاوت ریالی ۱4 میلیارد دالر از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر 
صرف حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند.

۱. واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی با نرخ ارز 
ترجیحی

۲.  واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و 
اختصاص مابه التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید

۳. دولت از کاالبرگ الکترونیکی برای تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می کند.
4. دولت موظف به حسن نظارت بر اجرای این برنامه است و گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه، 

اقتصاد، کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسالمی ارائه می کند.

گزارش

یک کارشناس مسائل بانکی با بیان اینکه اگر ما 
مقررات گروه ویژه اقدام مالی را نپذیریم، چند بانک 
معدود خارجی هم ارتباط خود را با ما قطع خواهند 
کرد، گفت: علت قطع همکاری ایــن بانک ها با 
کشورهای قرار گرفته در لیست سیاه این است که 
در صورت ارتباط با آن ها، خودشان را در معرض 

ریسک قرار می دهند.
مســعود قرائتی، با بیان اینکه تمام بانک ها 
و مؤسسات مالی یک کشــور عضو FATF باید 
مقررات این نهــاد بین المللــی را رعایت کنند، 
گفت: با اینکه ایران هنوز بــه عضویت این گروه 
درنیامــده، اما با ایــن حال در بانک هــای ایران 
بیشتر مقررات مورد نظر FATF اجرا می شود. 
مسائل مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم 
به طور کامل در بانک های ما رعایت می شــود، با 
این تفاوت که گروه ویژه اقدام مشترک به دنبال 
شفاف ســازی و پیاده شدن یکســری از قوانین 

مربوط به خودشان هستند و اصرار دارند قوانین 
یکسانی در کشورهای عضو به اجرا درآید. معاون 
بین الملل بانک گردشگری گفت: این گونه نیست 
که در حال حاضر بانک های کشور به دلیل موضوع 
FATF ارتباطی با بانک های دنیا نداشته باشند. 
درست است که به خاطر مسائل مربوط به برجام 
ارتباط بانک های ایران بسیار محدود شده است، اما 
تعداد اندکی از بانک ها اکنون در حال کار کردن با 
ما هستند. در عین حال موضوع مهم این است که 
ادامه این روابط کاماًل به اتفاقاتی منوط می شود 
که قرار اســت در آینده در رابطه بــا FATF رخ 
دهد. یعنی اگر ما مقررات گروه ویژه اقدام مالی را 
نپذیریم، این چند بانک هم ارتباط خود را با ما قطع 
خواهند کرد و اگر تا االن هم ارتباط آن ها با ما قطع 
نشده به دلیل تعلیق های مداوم ایران از لیست سیاه 
بوده است. قرائتی اظهار کرد: دلیل قطع همکاری 
این بانک ها با کشــورهای قرارگرفته در لیست 

سیاه هم این اســت که در صورت ارتباط با آن ها، 
خودشان را در معرض ریسک قرار می دهند. این ها 
با بانک هایی کار می کنند که مقررات یاد شده را 
رعایت کنند. به گفته این کارشناس مسائل بانکی، 
معیارها و مقررات گروه ویژه اقدام مالی بسیار زیاد 
است و بسیاری از کشورها هم آن ها را به طور کامل 
اجرا نمی کنند و هر کشوری به نسبت متفاوتی این 
قوانین را رعایت می کند. شاید کشور ایران از نظر 
رعایت این مقررات بهتر از برخی کشورهای عضو 
نیز باشد. وی همچنین گفت: FATF اطالعاتی 
از کشورها دریافت نمی کند. برای مثال این نهاد 
می خواهد مقررات مربوط به پولشویی و تأمین 
مالی تروریسم در سیستم های مالی کشور رعایت 
شود. یعنی اگر پولی به حساب کسی واریز شد، باید 
منشأ و چرایی این واریز مشخص باشد. این ها در 
کشور ما رعایت می شود، ولی آن ها می خواهند این 
مسائل بیشتر و بر اساس شرایط آن ها رعایت شود. 

چند پرسشنامه وجود دارد که کشورهای عضو باید 
آن ها را پر کنند. این پرسشنامه در زمینه شناسایی 

ریسک های بانکی کشورهاست.
به گفته وی، وقتی یک کشــور مقررات گروه 
ویژه را می پذیرد، از طریــق بانک های مرکزی، 
بخشنامه ای به سرتاسر بانک های کشور ارسال 
می شــود که توصیه هــا را رعایــت و از طریق 

پرسشنامه ریسک ها را شناسایی کنند.
قرائتی گفت: کشــورهای مذکور باید بعد از 

شناسایی و معرفی ریســک های بانکی خود، بر 
اســاس توصیه های FATF سیستم های نقل  و 

انتقال مالی خود را مقررات گذاری کنند.
وی افزود: این مقررات بــرای همه دنیا وجود 
دارد. این دقیقاً شبیه به قوانین راهنمایی و رانندگی 
است؛ یعنی یا باید همه این قوانین که بین المللی 
است رعایت شود یا اینکه بگوییم ما فقط قوانین 
خودمان را قبــول داریم که ایــن اصاًل منطقی 

نخواهد بود.

یک کارشناس مسائل بانکی مطرح کرد:

FATF قطع ارتباط بانک های همکار در صورت همکاری نکردن با


