
انتشار فهرست تسهیالت کالن بانکی

حرکت در مسیر شفافیت است

گروه اقتصاد - برای اولین بار در تاریخ بانکی 
کشور با انتشار فهرست تسهیالت کالن مردم 
در  را  بانکی  ابربدهکاران  لیست  می توانند 

بانک های مختلف مالحظه کنند.
پرداخت  اطالعات  لیست  که  بود  مهر   ۱۲
شد.  رسانی  روز  به  بانک ها  کالن  تسهیالت 
اطالعاتی که از فروردین امسال بانک مرکزی 
آن را منتشر می کند. در این خصوص رئیس 
کل بانک مرکزی آقای علی صالح آبادی گفته 
بود اسامی بدهکاران بانکی در قالب جدول های 
کامال استاندارد و مشخص در چارچوب قانون 

بودجه ۱۴۰۱ منتشر می شود.
وزیر اقتصاد آقای احسان خاندوزی نیز در 
زمینه انتشار لیست بدهکاران تسهیالت کالن 
گفت: برای اولین بار در تاریخ بانکی کشور با 
که  داده  رخ  اتفاقی  لیست چنین  این  انتشار 
مردم کشور از دورترین روستا می توانند لیست 
مختلف  بانک های  در  را  بانکی  ابربدهکاران 

مالحظه کنند.
خاندوزی همچنین در صفحه شخصی خود 
نوشته بود در نامه ای رسمی به بانک مرکزی 
فهرست  ماه  سه  هر  بانک ها  که  خواستم 

ابربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند.

در خصوص شرایط و میزان تسهیالت کالن 
که منتشر می شود معاون امور بانکی و بیمه 

وزیر اقتصاد نکاتی را مطرح کرد.
آقای عباس حسینی گفت:لیست های منتشر 
شده افشای اسامی بدهکارانی است که باالی 
بدهکار  بانکی  شبکه  به  تومان  میلیارد   ۱۰۰
هستند و در سرفصل های مطالبات مشکوک 

الوصول بانک ها ثبت شده اند.
ابربدهکاران  لیست های  انتشار  از  پس 
تسهیالت کالن بانکی نکته ای که بسیار به چشم 
می خورد وجود برخی از افراد و دستگاه ها است 
که به چندین بانک بدهکار هستند موضوعی که 

رئیس جمهور نیز به آن اشاره کرده است.
بد  آدم  بود:یک  گفته  رئیسی  ابراهیم  آقای 
حساب با همه بانک ها نه با یک بانک ارتباط 
دارد. اصال این افراد در گرفتن تسهیالت حرفه ای 

هستند.
انتشار  که  ونکاتی  مزیت ها  خصوص  در 
لیست بدهکاران تسهیالت کالن با خود همراه 

دارد کارشناس ها مواردی را بیان کردند.
اقتصادی  کارشناس  میرزایی  مهدی  آقای 
کالن  تسهیالت  لیست  انتشار  گفت:موضوع 
بودجه ۱۴۰۱،  الیحه  در  که  بود  موردی  بانکی 

توسط مجلس قرار گرفت، ابتدا قرار بود همه 
نکات مرتبط با بحث تسهیالت کالن اعالم شود، 
اما خرداد بنا به دالیل نامشخص فقط اطالعات 
تومان  میلیارد   ۱۰۰ باالی  که  افرادی  لیست 

تسهیالت دریافت کرده اند منتشر شد.
تزریق شفافیت به اقتصاد نکته طالیی انتشار 

لیست ابربدهکاران تسهیالت کالن بانکی
که  اصلی  علت های  از  می گوید:یکی  او 
نقدینگی به صورت فزاینده رشد می کند و سبب 
همین  می شود  مختلف  بازار های  زدن  برهم 
تسهیالت کالنی است که به برخی بنگاه ها و 
لیست ها عالوه  اعالم  پرداخت می شود.  افراد 
بر این که می تواند شفافیت زیادی به اقتصاد 
کشور تزریق کند می تواند مسئوالن را نسبت به 

این موضوع تسهیالت آگاه سازد.
وثیقه سدی بزرگ مقابل مردم عادی برای 

دریافت وام خرد
شده  منتشر  لیست های  گفت:در  میرزایی 
مالحظه می شود که وام هایی بدون وثیقه و با 
کارمزد های بسیار ناچیز پرداخت شده است در 
حالی که بسیاری از مردم برای وام های خرد با 
مشکالت و موانع فراوانی از جمله وثیقه مواجه 

هستند.
پرداخت  در  بانک ها  دوگانه  سیاست های 
کرده/ مواجه  مشکل  با  را  مردم  تسهیالت 

تسهیالت کالنی که روی وام های خرد پا گذاشته 
است/تسهیالت کالن مانعی بزرگ برای اعطای 

وام خرد به مردم است
پرداخت  در  بانک ها  دوگانه  سیاست های 
کرده/ مواجه  مشکل  با  را  مردم  تسهیالت 

تسهیالت کالنی که روی وام های خرد پا گذاشته 
است/تسهیالت کالن مانعی بزرگ برای اعطای 

وام خرد به مردم است
او گفت:بحثی که در سیستم بانکی چند سالی 
است با آن مواجه هستیم تقدم منافع فردی و 
صنفی بانک ها و افراد بر منافع ملی کشور است 
وقتی  می گویند  محاسبه  با  بانک ها  از  خیلی 
به  باید  چرا  دارد  زیادی  عایده  کالن  پرداخت 
افراد تسهیالت خرد پرداخت شود و به سبب 
عایدی کم وام های خرد مانند ازدواج، بانک ها 

نبود منابع را بهانه می کنند.
آیا متولی های بخش مالی در خصوص برخورد 

با بدهکاران تسهیالت کالن تا کنون اقدامی 
انجام داده اند؟

باید  ای مهمی که  نکته  میرزایی می گوید: 
به آن اشاره کرد اقدامات عملی بانک مرکزی و 
وزارت اقتصاد در خصوص برخورد با بانک های 
است  کالن  تسهیالت  ابربدهکاران  و  متخلف 

که تاکنون این دو رکن مهم کشور به انتشار 
لیست ها و اسامی اکتفا کرده اند و چیزی از 
برخوردهای  قاطعانه مشاهده نشده است هر 
چند که انتشار خود این اسامی  گامی بزرگ 
تلقی می شود اما باید در جهت برخورد های 

مناسب نیز حرکت شود.
در خصوص لیست بدهکاران تسهیالت کالن  
بانکی کارشناس امور بانکی نیز عالوه بر تاکید بر 
نقش نظام بانکی در کشور نکاتی را مطرح کرد.

کارشناس امور بانکی آقای علیرضا بالسینی 
ایفا  کشور  در  بانکی  نظام  که  گفت:نقشی 
این  و  است  جدی  و  پررنگ  بسیار  می کند 
مسئله ضرورت نظارت بر آن را بیشتر نمایان 
می کند. در دهه های اخیر قدرت خلق نقدینگی 
که توسط نظام بانکی به وجود آماده بسیار باال 
بوده است این مسئله یک توانایی به نظام بانکی 
در خلق نقدینگی  بیشتر و گزینش در نحوه 

تخصیص منابع بانکی داده است.
بانک ها برای فرار از نظارت بانک مرکزی از 

روش های مختلف استفاده می کنند!
او گفت:نظام بانکی برای پرداخت تسهیالت 
استفاده  قانونی  خال ءهای  از  خوبی  به  کالن 
کرده است. بانک ها برای آن که در دام نظارتی 
بانک مرکزی نیفتند از روش های مختلف برای 
دور زدن استفاده می کنند یکی از متداول ترین 
صورت  به  بانک ها  که  است  این  روش ها 
ضربدری به شرکت های مجموعه هم اقدام به 
اعطای تسهیالت می کنند. در سال ۱۴۰۰ بانکی 
را داشتیم که بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان 
تسهیالت به شرکتی داده که وابسته به بانک 
دیگر بوده است. بالسینی می گوید:به رقم تاکید 
فرزند  مسکن،  تسهیالت  پرداخت  در  دولت 
آوری و ازدواج، بانک ها به شدت در این زمینه 
مقاوت می کنند بر اساس آنچه خود وزیر راه و 
شهرسازی اعالم کرده تقریبا عملکرد بانک ها در 
دادن تسهیالت به نهضت ملی مسکن نزدیک 
به صفربوده است بانک ها تمایل به پرداخت 
تسهیالت در حوزه هایی دارند که بیشتر برای 
دهنده  نشان  این  و  باشد  مفید  خودشان 

سیاست های دوگانه است.
به گفته کارشناسان انتشار  لیست بدهکاران 
جهت  در  مهم  گامی  بانکی  کالن  تسهیالت 
شفافیت است اما  تکمیل این پازل برخورد های 
قاطعانه را می طلبد.برخوردی که اگر کافی باشد 
می تواند مانع از سیاست های بانک ها برای 
پرداخت تسهیالت خرد و کالن بوده و مشکالت 
بسیاری از افراد منتظر دریافت وام های خرد 

را حل کند.

ناآگاهی معامله گران نسبت به قانون جدید چک، باعث محرومیت 
گسترده اشخاص از کارکردهای جدید چک شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، قانون جدید چک مصوب 
تا  سال ۹۷، وظایفی را به بانک مرکزی و بانک های عامل محول کرد 
ظرف مهلت سه سال و در سه گام مشخص )آذر ۹۸( و )آذر ماه ۹۹( و 
)فروردین ۱۴۰۰( به طور کامل مفاد این قانون را در سیستم بانکی پیاده 
سازی کنند. سه قابلیت »اعتبارسنجی صاحبان دسته چک«، »برقراری 
امکان صدور چک الکترونیک« و »مسدودی تمام حساب های صادرکننده 
چک برگشتی« از جمله مهمترین تحوالتی بوده است که انتظار می رفت با 

تصویب قانون جدید چک برای مراجعین بانکی در دسترس باشد.
اما متأسفانه دو مورد فوق یعنی »اعتبارسنجی« و »چک الکترونیک« 
تا به امروز در سیستم بانکی ناقص اجرا شده است و به عالوه آنکه در 
حال حاضر شاهد آن هستیم که ابعاد مختلف قانون جدید چک برای 
بخش قابل توجهی از جامعه پنهان و ناشناخته مانده و بسیاری از مردم با 

نوآوری های جدید این قانون حداقل آشنایی الزم را ندارند.
اطمینان از آموزش عمومی به مردم در جهت آشنایی با کارکردها و 
مزایای قانون جدید چک، بسیار مهم تر از قوانین مکتوب بر روی کاغذ 
است؛ چراکه بدون اطالع مردم از مفاد این قانون، عمالً بسیاری از مزایای 
قانون چک از بین می رود. اینکه کدام ارگان و کدام نهاد متولی آگاهی 
بخشی به مردم در این زمینه است، جای سوال است! اما الزم است از 
سه ارگان بانک مرکزی، بانک های عامل و صداوسیما، این مطالبه مطرح 
شود که هر کدام در این زمینه چه وظیفه ای را بر عهده خود قرار داده اند؟

ناآگاهی معامله گران چک به حقوق قانونی خود
با یک حضور میدانی در شعبات بانکی کشور مشخص می شود که 
»مردم«، »اصناف« و »متصدیان بانک ها« در زمینه قوانین حاکم بر نقل 

و انتقال چک، در هاله ای از ابهام قرار دارند.
از  بسیاری  اکنون  هم  است،  آن  گویای  میدانی  که شواهد  طور  آن 
ذی نفعان چک برگشتی در مورد برخی از قوانین جدید چک اطالعات 
کافی ندارند و بعضاً این قضیه موجب ضایع شدن حقوق آنها در شعب 

بانکی شده است.
دو مورد از مهمترین کارکردهایی که قانون جدید چک برای اشخاص 

فراهم کرده است، عبارتند از:

از سایر حساب های صادرکننده چک  ۱. پرداخت کسری مبلغ چک 
بالمحل

طبق قانون جدید، بنا بر درخواست صاحب چک برگشتی، بانک موظف 
خواهد بود بالفاصله مبالغ موجود در سپرده بلندمدت، کوتاه مدت و 
حساب قرض الحسنه متعلق به صادرکننده چک بالمحل را ابتدا در همان 
بانک و سپس از سایر حساب های شخص در سایر بانک ها به ذینفع 

پرداخت کند.
۲. پرداخت هر میزان از موجودی حساب به دارنده چک

در صورت عدم کفایت موجودی صادرکننده چک در موعد مقرر، دارنده 
چک می تواند از بانک درخواست کند که موجودی حساب شخص )ولو 
کمتر از مبلغ چک( را از بانک اخذ و برای مابقی آن گواهی عدم پرداخت 

دریافت کند.
قانون  اطالع رسانی مفاد  قانون در مورد  دلیل سکوت  به  متأسفانه 
چک، عملیاتی شدن دو موضوع باال که از مزایای جدی قانون جدید چک 
محسوب می شود؛ صرفاً در صورت ارائه درخواست صاحب چک برگشتی 
به شعبه بانک انجام می شود؛ که البته کمتر کسی از مشتریان بانکی از 

این مفاد قانونی مطلع هستند.
متأسفانه در صورتیکه ذی نفعان چک از حقوق خود مطابق قانون جدید 
مطلع نباشند، بانک ها نیز بدون کمترین تالش در جهت آگاه سازی و 

تفهیم قوانین جدید طبق روال معمول و سابق خود فعالیت می کنند.
با مراجعه به شعب بانکی این موضوع به وضوح دیده می شود که حتی 
برخی پرسنل بانک ها نیز درباره قوانین جدید چک آگاهی الزم را ندارند و یا 
اینکه از ارائه توضیحات قانونی الزم به مراجعه کنندگان خودداری می کنند.

هر چند بررسی ها نشان می دهد سطح آگاهی مشتریان بانکی بسیار 
پایین بوده و به همین دلیل بسیاری از مفاد قانونی رنگ اجرا به خود 
نمی بینند؛ اما پاسخ به چند سوال ساده زیر که در ارتباط با تغییرات قانون 
چک است؛ می تواند سنگ محک مناسبی برای تعیین سطح اطالعات 

متصدیان بانک ها و مشتریان بانکی باشد:
- آیا میدانید دارنده چک برگشتی در هنگام برگشت زدن چک از چه 

حقوقی برخوردار است؟
- آیا میدانید در صورت برگشت زدن چک، می توانید بالفاصله گواهی 

عدم پرداخت چک حاوی کد رهگیری دریافت کنید؟

- آیا میدانید در صورت عدم کفایت موجودی حساب صادرکننده چک، 
می توانید از بانک بخواهید که موجودی حساب شخص )ولو کمتر از مبلغ 
چک( را از بانک دریافت و برای مابقی آن گواهی عدم پرداخت دریافت 

کنید؟
- آیا تا به حال در ثبت چک های صیادی جدید )بنفش( در سامانه، به 
مشکل برخورده اید؟ )در ارتباط با سامانه، درج تاریخ و مبلغ، ثبت هویت 

شخص گیرنده چک و …(
- آیا تا به حال قبل از دریافت چک از دیگران، وضعیت اعتباری وی را 

از سامانه استعالم کرده اید؟
آگاهی  خصوص  در  مرکزی  بانک  اخیراً  هرچند  مهر،  گزارش  به 
مشتریان بانک ها از رویه های مرتبط با قانون جدید چک، اطالعیه هایی 
اینگونه اقدامات به هیچ وجه  صادر کرده است؛ اما به نظر می رسد 
کافی نبوده و بانک مرکزی بایستی با همکاری سایر ارگان های متولی به 
منظور کسب اطالع از میزان آگاهی مردم نسبت به مفاد قانون جدید 
چک، اقداماتی نظیر نظرسنجی و بررسی های میدانی را در دستورکار 
خود قرار دهد؛ چراکه بخش قابل توجهی از مفاد قانونی، در صورت 

عدم اطالع مردم، کارکرد خود را از دست می دهد.

حسینی:لیست های منتشر 
شده افشای اسامی بدهکارانی 
است که باالی ۱۰۰ میلیارد 
تومان به شبکه بانکی بدهکار 
هستند و در سرفصل های 
مطالبات مشکوک الوصول 
بانک ها ثبت شده اند

ناآگاهی معامله گران چک به حقوق قانونی خود کار دست شان داد
بانک ها قوانین جدید را به مشتریان توضیح نمی دهند!

  

 وزیر اقتصاد:
بسته حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از 

ناآرامی های اخیر به زودی ابالغ می شود

فعاالن  ضرر  جبران  برای  را  حمایتی  بسته  دولت  گفت:  خاندوزی 
اقتصادی به دلیل ناآرامی های اخیر و قطعی اینترنت آماده کرده و به زودی 

ابالغ خواهد شد.
سید احسان خاندوزی در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی گفت: لطمات وارد شده به بخش های اقتصادی باید به رسمیت 
شناخته شوند، زیرا امنیت کسب و کار و سرمایه گذاری، شاخص های 
مختلف اقتصادی و معیشت مردم شامل فعاالن بخش حقیقی اقتصاد، 

تجار و اصناف را تحت تاثیر قرار می دهد.
است  اقتصادی  وضعیت  آرامش  بازگشت  خواستار  دولت  افزود:  او 
تا لطمات وارد شده به بخش های مختلف جبران شود، به همین دلیل 
بسته های حمایتی از فعاالن اقتصادی تهیه شده که در صورت تأیید از 

سوی مراجع ذی صالح اجرایی خواهد شد.
خاندوزی گفت: امنیت کسب و کار و سرمایه گذاری مورد تفاهم دولت و 
بخش خصوصی است و بر همین اساس به دنبال بازگشت آرامش و امنیت 

به این بخش هستیم.

وزیر جهاد کشاورزی:
برای اجرای الگوی کشت باید یارانه بدهیم

 ساداتی نژاد با بیان اینکه تنها راه غلبه بر مشکالتی مانند کم آبی 
کشت  الگوی  اجرای  کشاورزی  محصوالت  تولید  در  نابسامانی  یا 
یارانه کشت  باید به کشاورزان  الگوی کشت  است،گفت:برای اجرای 

دهیم.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سید جواد ساداتی 
نژاد در نخستین اجالس سراسری الگوی کشت محصوالت کشاورزی 
در سال زراعی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ دستیابی به امنیت پایدار غذایی را نیازمند 
اقتدار غذایی خواند و گفت: دنیا امروز از امنیت غذایی به سطح قدرت 
غذایی رسیده و ما نیز با داشتن اقتدار غذایی، به امنیت غذایی خواهیم 

رسید.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه موضوع الگوی کشت از دهه های 
و  تحقیقاتی  و  علمی  مراکز  و  بوده  مطرح  ما  کشور  در  گذشته 
اظهار  کرده اند،  تاکید  آن  اجرای  لزوم  بر  اجرایی همواره  دستگاه های 
داشت: بحث الگوی کشت از سال ۱۳۵۰ در ایران مطرح بود و نیم قرن 
است که این موضوع در چالش های بخش کشاورزی ایران است، اما 

به دالیل مختلف در این سال ها اجرایی نشده است.
یا  و  ندارد  کافی  دانش  ما  کشور  که  معتقدند  برخی  افزود:  وی 
کشاورزان هنوز آمادگی اجرای آن را ندارند ولی ما معتقدیم نه تنها 
کمبودی در زمینه دانش الگوی کشت نداریم، بلکه کشاورزان ما نیز 

آمادگی اجرای آن را دارند.
الزامات  را  مسیر  این  در  مشکالت  عمده ترین  از  یکی  نژاد  ساداتی 
و  خصوصی ترین  کشاورزی  گفت:  و  کرد  توصیف  کشت  الگوی 
ایجاد  با  باید  دولت  و  ماست  کشور  اقتصادی  بخش  مردمی ترین 
جذابیت و مطلوبیت اقتصادی، کشاورز را به سمت اجرای الگوی کشت 

هدایت کند.
وی با بیان اینکه طبق قانون، الگوی کشت باید از اول مهرماه ابالغ 
شود، به لزوم همکاری و هماهنگی دستگاه های مختلف در این زمینه 
اشاره کرد و افزود: الگوی کشت یک کار فراقوه ای است و فقط مرتبط به 
وزارت جهاد کشاورزی نیست. این کاری است که بخش های مختلف 

حاکمیتی باید در اجرای آن سهیم باشند.
ساداتی نژاد با اشاره به وجود مشکالتی در زمینه کم آبی و کمبود 
یا بیش بود محصوالت کشاورزی در سال های مختلف، اجرای الگوی 
کشت را یگانه راه غلبه بر این مشکالت دانست و تصریح کرد: راهی جز 
اجرای الگوی کشت نداریم و باید با جدیت آن را دنبال کنیم و برای اجرا 

شدن نیاز داریم حداقل در سال های اول یارانه کشت پرداخت کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی اختصاص ردیف بودجه مشخص برای الگوی 
این  درخواست  اصلی ترین  را   ۱۴۰۲ سال  بودجه  قانون  در  کشت 
افزود: حداقل ۳۰ هزار میلیارد  این زمینه عنوان کرد و  وزارتخانه در 
تومان برای اجرای الگوی کشت در ردیف بودجه سال آینده نیاز داریم.

ساداتی نژاد در بخش دیگری از سخنانش در اجالس سراسری الگوی 
کشت محصوالت کشاورزی از مشخص شدن تکالیف استان ها در این 
زمینه خبر داد و اظهار داشت: طرح الگوی کشت برای همه وزارتخانه ها 

نیز فرستاده شده و بسته به شرایط و منابع کشور اصالح خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی درباره آثار مثبت اجرای الگوی کشت گفت: این 
سند در سال اول اجرا، کاهش شش درصدی مصرف آب، صرفه جویی 
افزایش  افزایش تولید و  افزایش بهره وری،  ۲.۲ میلیارد دالری ارزی، 
سطح کشت دیم زارها را به دنبال خواهد داشت و باعث کاهش نیم 

درصدی سطح کشت آبی کشور خواهد شد.
وی در ادامه به توسعه طرح جهش تولید در دیمزارها اشاره کرد و 
افزود: با اجرای طرح جهش تولید در دیم زارها انتظار داریم که تولید 

محصوالت در این اراضی ۴.۵ میلیون تن افزایش بیابد.
وزیر جهاد کشاورزی کشاورزی قراردادی را یکی دیگر از برنامه های 
کشاورزی  حاضر  حال  در  گفت:  و  خواند  کشت  الگوی  با  مرتبط 
قراردادی در کشور ما تنها یک درصد از محصوالت را تحت پوشش قرار 

داده است در حالی که این عدد در دنیا به ۴۰ درصد می رسد.
مناسب  محصول  کاشت  کشت،  الگوی  از  تعریف  ساده ترین 
از  پرهیز  آن،  نمونه  مناسب است و مشخص ترین  زمان  و  در مکان 
کاشت محصوالت پرآب بری مانند برنج در مناطق کم آب و اختصاص 
زمین های این مناطق به کشت محصوالت کم آب بری مانند سایر غالت 

یا دانه های روغنی است.

اقتصاداخبار
چهار شنبه 2۰ مهر ۱4۰۱/ شماره ۱327
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سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ایراد 
سه گانه رئیس مجلس شورای اسالمی از مصوبه آیین نامه 
واردات خودرو و ابالغ آن به رئیس جمهوری، تاکید دارد که 
این ایرادات مطرح شده به آیین نامه واردات خودرو سبب 

ابطال آن نخواهد شد.
به گزارش ایسنا، رئیس مجلس شورای اسالمی در نامه ای 
به رئیس جمهوری، به مصوبه واردات خودرو سه ایراد وارد 
دانسته و مصوبه دولت در رابطه با "تعیین سازوکار واردات 

خودرو" را مغایر قانون خوانده است.
نامه خود مصوبه هیات وزیران  قالیباف در  محمدباقر 
مورخ سوم شهریور ماه سال جاری با موضوع تعیین سازو 

کار واردات خودرو را با سه ایراد شامل تبصره ۲ بند )۱( 
مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به 
هزینه های حمل ونقل )سیف( دانسته، با بند )۲( مصوبه که 
اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند 
واگذار کرده و بند )۸( مصوبه که تدوین و ابالغ دستورالعمل 
اجرایی این تصویب نامه را به جای کمیسیون های متشکل از 
چند وزیر، صرفا به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول 

نموده را مغایر با قانون خوانده است.
وی تاکید کرده است: بدیهی است پس از انقضای یک 
هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد 

ایراد قرار گرفته است، ملغی االثر خواهد بود.  

متن کامل نامه محمدباقر قالیباف )رییس مجلس شورای 
رییسی  ابراهیم  والمسلمین  حجت االسالم  به  اسالمی( 

)رئیس جمهوری( از این لینک قابل مشاهده است.
ایرادات به زودی رفع می شود

به دنبال ابالغ این نامه به شخص رئیس جمهوری، امید 
قالیباف- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت -  به 
واردات  آیین نامه  به  شده  مطرح  ایرادات  گفت:  ایسنا، 

خودرو سبب ابطال آن نمی شود.
وی تاکید کرد: اشکال های وارده به این آیین نامه به زودی 
اصالح و نتیجه آن در اسرع وقت تقدیم مجلس خواهد 

شد.

عزم  کرد:  تصریح  صمت  وزارت  در  مسئول  مقام  این 
دولت و مجلس برای واردات خودرو جدی است و قطعا 

واردات انجام خواهد شد.
سیدرضا  )یکشنبه(،  گذشته  روز  که  است  گفتنی 
فاطمی امین- مقام عالی وزارت صمت نیز ضمن تاکید بر 
قطعی بودن موضوع واردات خودرو اعالم کرد: درخواست ها 
بسیاری  که  شده  ارجاع  صمت  وزارت  به  واردات  برای 
به سبب نداشتن شرایط الزم حذف شده اند، اما تا هفته 
گذشته، دو شرکت به تایید نهایی رسیده اند؛ البته تعداد 
شرکت های مجاز افزایش یافته و واردات اولین خودروها در 

آینده نزدیک انجام می شود.

به دنبال طرح ایراد از مصوبه واردات خودرو
سخنگوی وزارت صمت: ایرادات به آیین نامه سبب ابطال آن نمی شود


