ﮐﺸﻒ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺨﻠﻒ ارزی در اﻟﺒﺮز
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﻟﺒﺮز ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﻨﺞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﻠﻒ ارزی ﺑﻪ ﺗﻌﺰﯾﺮات اﻟﺒﺮز رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ارزش اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻪ  200ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻣﺨﺘﺎری ﮔﻔﺖ :اﺧﯿﺮاً دو اﻧﺒﺎر ﺧﻮدرو در اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻒ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻧﺒﺎرﻫﺎ 31
ﺧﻮدرو ﻫﯿﻮﻧﺪای و در اﻧﺒﺎر دوم  11ﺧﻮدرو ﺟﮏ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ارزش ﯾﮑﯽ از اﻧﺒﺎرﻫﺎ  9ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد اﻣﺎ ارزش اﻧﺒﺎر دوم ﻫﻨﻮز ﺑﺮآورد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﺨﺘﺎری اﻓﺰود :ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﺎ اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن
ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ از ﻓﺮوش اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺧﻮدروﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻬﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد؛ اداﻣﻪ داد:
زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺗﻌﻬﺪ داﺷﺘﻨﺪ از
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
اﻟﺒﺮز در ﺧﺼﻮص ﺗﺨﻠﻔﺎت ارزی در اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﻨﺞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﻠﻒ ارزی ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دی ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺗﻌﺰﯾﺮات اﻟﺒﺮز رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻪ
 200ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو
ﺑﺮای واردات ﮐﺎﺋﻮﭼﻮ اﺳﺖ؛ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای واردات ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ  2.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ارز دوﻟﺘﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻ  19ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮآن ﭼﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ؛ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای واردات  115ﻣﯿﻠﯿﺎرد وون ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖﻫﺎ ﻣﻌﺎدل  200ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد .وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در
ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر اﺳﻨﺎد ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ واردات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ 200
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ارز دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ در ﺑﺎزار آزاد ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺻﺮف واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺷﺪه و
ﯾﺎ اﺻﻼ ً ﮐﺎﻻﯾﯽ وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﺨﺘﺎری ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺎﻧﮏ در ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮای ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﺷﻌﺐ وﯾﮋهای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

