
مش��اور وزیر صنعت گف��ت: تغییرات 
موجود در قیمت کاالها ناشی از امواج 

اجتماعی و یا عدول برخی افراد است.
این روزها مورد برخی کاالها ش��اهدیم که قیمت درج شده 
ب��ر روی کاال با قیمت ف��روش آن تفاوت زی��ادی دارد، به 
طوری که قیمت باالیی به عنوان »قیمت مصرف کننده« بر 
روی کاال درج می شود ولی در نهایت خرده فروش با قیمت 
بس��یار پایین تری کاال را به خریداران عرضه می کند. به این 
ترتیب مشخص نیست انگیزه تولیدکننده یا واردکننده کاال 
از درج قیم��ت باال بر روی محصول چیس��ت و س��ود کاال 
چقدر است که حتی با محاسبه سود واسطه ها باز هم خرده 
ف��روش، آن کاال را ب��ا قیمت پایین تر از نرخ درج ش��ده به 
مشتری عرضه می کند؟ این اتفاق در مورد کاالهای مختلف 

از جمله در مورد برخی محصوالت سلولزی صادق است.
دراین م��ورد محمدرضا فیاض، مش��اور وزیر صنعت اظهار 
داشت: این اتفاق ممکن است ناشی از امواج اجتماعی باشد. 
قیمت گذاری کاالها بر اس��اس یک رویه متعادل و مشخص 
صورت می گیرد که منش��أ تصمیم گیری آن، س��تاد تنظیم 

بازار است. 
فی��اض با بی��ان اینک��ه نمایندگان س��تاد تنظیم ب��ازار و 
تشکل های تولیدی بنا بر معیارهای روز اقتصادی و تولیدی، 
قیمت کاالها را تعیی��ن و پایش می کنند، ادامه داد: بعد از 
اینکه قیمت ها در س��تاد تنظیم بازار مش��خص شد، ممکن 
است امواج اجتماعی باعث ایجاد تغییراتی در این قیمت ها 
ش��ود و یا برخی از قیمت ها عدول کنند که دس��تگاه های 
نظارتی موظفند بر این موضوع نظارت داش��ته باش��ند. وی 
ابراز امیدواری کرد که ش��اهد واقعی ش��دن همه قیمت ها 

باشیم. 
فی��اض در ادام��ه در مورد بحث های مطرح ش��ده مبنی بر 
حذف ارز دولتی از کاالهای اساسی نیز اظهار داشت: قیمت 

ارز چیزی نیست که در یک برهه زمانی خاص در مورد آن 
تصمیم گیری ش��ود، بلکه یک تصمیم ش��ناور اس��ت که به 

دلیل تبعاتش مدتی ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه موضوع حذف ارز دولتی از کاالهای اساسی 
در حال بررسی و تبادل نظر است،  گفت: در صورتی در این 
مورد تصمیم نهایی اتخاذ می ش��ود که ش��رایط بین المللی 
اجازه این تصمیم گیری را بدهد و در ضمن، تأمین و توزیع 
م��واد اولی��ه و تبدیل آن ب��ه کاال و ارائه به ب��ازار، وضعیت 

مشخصی داشته باشد. 
وی ب��ا تأکید بر اینکه در بخش عرض��ه کاال به جامعه باید 
تفاهم کلی ایجاد ش��ود، گف��ت: قیمت ارز و نحوه تخصیص 
آن بع��د از تبادل نظرها و در صورت فراهم ش��دن ش��رایط 

مشخص می شود. 
مش��اور وزی��ر صنعت در ادام��ه در مورد برگزاری مراس��م 
بزرگداشت روز صنعت و معدن در ۱۰ تیرماه اظهار داشت: 
در این مراس��م ۵۰ تا ۵۵ نفر منتخب ملی در بخش صنعت 

و معدن در ۱۵ گروه معرفی خواهند شد. 
وی توضیح داد: این افراد در گروه های مختلف از جمله برق و 
الکترونیک، لوازم خانگی، صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی، 
صنایع س��لولزی، خودرو، ماشین سازی و تجهیزات، نساجی 
و پوش��اک، صنایع معدنی، بهره برداران معادن، مکتش��فین 
معادن، شهرک های صنعتی، پیشکسوتان، کارآفرینان بانو و 

کارآفرینان جوان معرفی و تقدیر خواهند شد. 
به گفته فیاض، برگزیدگان روز صنعت و معدن از امتیازات 
خدماتی برخوردار می ش��وند که ممکن اس��ت از نظر مالی 
ارزش باالی نداش��ته باش��د، ولی از نظر معنوی دس��تاورد 

مهمی محسوب می شود. 
وی همچنی��ن از افتتاح هزار میلیارد تومان طرح صنعتی و 
معدنی همزمان با ایام بزرگداشت صنعت و معدن در کشور 

خبر داد. فارس
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عملکرد بانک رفاه کارگران مطلوب
 بوده است

ب��ه گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران و به 
نقل از پایگاه خبری نبض بازار، س��خنگوی هیأت 
رئیس��ه مجلس شورای اس��امی گفت: بانک رفاه 
کارگران تاکنون عملکرد مطلوبی را از خود به جای 
گذاشته اس��ت و انصافاً این عملکرد رضایت بخش 
بوده است.اسداهلل عباسی با اشاره به فعالیت بانک 
رف��اه کارگران در ارائه خدمت رس��انی به مردم و 
اجتماع گفت: بانک رف��اه کارگران چون به نوعی 
متعلق به کارگران بوده و همچنین بیمه ش��دگان 
تأمی��ن اجتماعی را پوش��ش می ده��د، به خوبی 
توانسته انتظارات بخش مهمی از جامعه را چه در 
بخش تسهیات و چه در سایر بخش های رفاهی 
برآورده کند.وی افزود: این بانک تاکنون عملکرد 
مطلوب��ی را از خود به جای گذاش��ته و انصافاً این 
عملکرد رضایت بخش بوده است.سخنگوی هیأت 
رئیس��ه مجلس شورای اسامی تصریح کرد: بانک 
رفاه کارگ��ران با توجه به مأموریت خود به خوبی 
توانسته موفقیت های زیادی کسب کند و از دیگر 
بانک ها پیش��ی گی��رد و موجب��ات رضایتمندی 
بخ��ش کثیری از مردم جامع��ه را فراهم آورد که 

این امر کار سهل و آسانی نیست.

افزایش  عامل  ترین  مهم  ارزیابی  خود 
بهره وری است

رضا سهم دینی، رئیس هیئت مدیره بانک دی در 
جریان بازدید از شعبه سمنان، با اشاره به اهمیت 
خودارزیابی برای پیش��برد اهداف بانک، شناسایی 
نقاط ق��وت، ضع��ف و بهبود را عام��ل مهمی در 
افزایش بهره وری دانس��ت.به گزارش اداره روابط 
عموم��ی و تبلیغات بانک دی، رضا س��هم دینی، 
رئیس هیئت مدیره در ادامه بازدیدهای اس��تانی 
خود از شعب بانک دی در سراسر کشور به همراه 
احمد حشمی پور، مدیرکل حوزه مدیریت، حسن 
کاس��ب، رئیس اداره امور شعب ش��مال کشور و 
غرب تهران نوروز س��اقلی ، رئیس اداره بانکداری 
ش��رکتی و اختصاصی به منظور بازدید از ش��عبه 
س��منان به این اس��تان سفر کرد.س��هم دینی در 
جریان بازدید از ش��عبه س��منان ضم��ن گفت و 
گو و تبادل نظر با همکاران از تاش های ایش��ان 
قدردانی کرد و گفت: بررسی عملکرد شعبه نشان 
می دهدکه همکاران توانس��ته اند با برنامه ریزی 
و ب��ه کارگی��ری تمامی امکان��ات و قابلیت ها در 
مس��یر تحقق اهداف بانک ق��دم بردارند و انتظار 
م��ی رود با توجه ب��ه ظرفیت های ویژه اس��تان 
سمنان برای سرمایه گذاری در پایان سال جاری 
شاهد موفقیت های بیشتر این شعبه باشیم.رئیس 
هیئت مدیره بانک دی در این نشس��ت صمیمانه 
با یادآوری این که بانک ها به عنوان یک کس��ب 
و کار خدماتی شناخته می ش��وند، افزود:روسای 
ش��عب می توانند با برنامه ریزی دقیق و صحیح و 
پایبندی به سند اس��تراتژیک بانک تا افق ۱4۰۰ 
در رس��یدن به س��طوح باالی به��ره وری توفیق 

بیشتری داشته باشند.

دیدار صادرکنندگان قزوین با مدیرعامل 
بانک توسعه صادرات

رییس ات��اق بازرگانی و اتحادی��ه صادرکنندگان 
استان قزوین ضمن ابراز رضایت از خدمات شعبه 
بانک توسعه صادارات در این استان گفت: قزوین 
ب��ا برخورداری از 42۰۰ واح��د صنعتی جزو پنج 
استان صنعتی برتر کشور محسوب می شود.مهدی 
بخش��نده با اش��اره به موقعیت جغرافیایی استان 
قزوی��ن و برخورداری از امتی��از نزدیکی به مرکز 
یادآورش��د: قزوین از قدیم االیام مرکز داد و ستد 
بوده اس��ت؛ این استان ۱ درصد از مساحت کشور 
را دارد و در عین حال 4 درصد از نیازهای کش��ور 
را تامین می کند و همچنین قطب تولید کاشی و 
سرامیک، شوینده، شیشه، پلیمر و کشاورزی بوده 
اس��ت.وی گفت: قزوین در سال 97 بالغ بر 68۵ 
میلیون دالر صادرات داش��ته و در شرایط مساعد 
م��ی تواند ص��ادرات خود را ب��ه ۱۰ میلیارد دالر 
برساند؛ کشورهایی چون عراق، افغانستان، ترکیه، 
پاکس��تان، ترکمنس��تان، س��وریه، لبنان و عمان 
مقصد صادراتی کاالی ما هستند.بخشنده با تاکید 
ب��ر تعامل مطلوب بخش خصوصی قزوین و بخش 
دولتی گفت: خوش��بختانه به واسطه تعامل خوب 
بخش خصوصی با دولت،اعتماد س��ازی و ش��فاف 
سازی بین دو طرف تقویت شده و بستری مساعد 
ب��رای حرکت رو ب��ه جلو در مذاک��رات دو جانبه 
ایجاد کرده اس��ت.به گفته رئیس ات��اق بازرگانی 
قزوین، می توان هر تهدیدی را به چش��م فرصت 
دید؛ بخش��نده بیان داش��ت: محدودی��ت واردات 
باعث ش��د نیاز به کاالی واسطه ای و مصرفی در 
بازار داخل باال برود و تولید کارخانجات داخلی از 
این منظر رون��ق گرفت، از طرفی افزایش نرخ ارز 
منجر به اقتصادی شدن صادرات و تولید صادرات 

محور شده است. 

کوچک شدن دولت راه نجات کشور 
رئیس کل س��ازمان خصوصی س��ازی با بیان اینکه تا دولت کوچک و مخارج آن 
کم نش��ود کشور نجات پیدا نخواهد کرد، گفت: از همه مصوبات هیات واگذاری 

دفاع می کنم و همه آن ها خوب، صحیح و درست است.
پوری حس��ینی گفت: سازمان خصوصی س��ازی در خرداد سال 8۰ با تغییر نام 

به س��ازمان مالی گس��ترش مالکیت واحد های تولیدی، رسالت و کار خود را آغاز 
کرده است و از عمر آن حدود ۱8 سال می گذرد. وی افزود: بند های مختلف اصل 44 

در خرداد 84 و تیر 8۵ اباغ و قانون اجرایی اصل 44 هم در خرداد س��ال 87 اباغ ش��د. 
بنابراین، چون س��ازمان خصوصی س��ازی در خرداد ماه متولد ش��د و هم اباغ اصل 44 و 
قانون آن در خردادماه بوده، لذا خرداد ماه خاصی برای این س��ازمان است. پوری حسینی 
افزود: از همه مصوبات هیأت واگذاری دفاع می کنم و همه آن ها خوب، صحیح و درس��ت 

است.  سازمان خصوصی سازی

سود ۱۸درصدی تسهیالت مسکن برای نیروهای مسلح
وزیر راه و شهرسازی از سود ۱8 درصدی تسهیات ساخت مسکن برای نیروهای 
مسلح خبر داد و گفت: 2۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای پروژه های مسکن تقاضا 
کرده ایم. محمد اس��امی اظهار کرد: نرخ سود تس��هیات ارائه شده برای ساخت 
۱۰۰ هزار مسکن نیروهای مسلح ۱8درصد است و بر اساس تعهد مشترک با بانک 

مرکزی، سقف تسهیات مطابق آنچه که به زوج های جوان تعلق می گیرد پرداخت 
خواهد ش��د. وی با بیان اینکه سال گذشته بانک ها ۱۰3هزار میلیارد تومان تسهیات 

پرداخت کردند، گفت: سهم مسکن سال گذشته ۱3.۵درصد بود که تاش می کنیم آن را 
به 2۰ درصد افزایش دهیم. اس��امی گفت: اجرای برنامه ساخت ۱۰۰هزار مسکن در 2۵ 
ش��هر بزرگ عملیاتی می شود. این اقدام بر اس��اس قانون خروج پادگان ها از شهر اجرایی 
می شود و چنانچه زمین مورد نیاز در پادگان ها نداشته باشیم، در شهرهای جدید این طرح 

را اجرایی می کنیم. وزارت راه و شهرسازی

ع
مع��اون امور بانکی، بیمه و ش��رکتهای دولتی وزارت اقتصادگف��ت: ادغام بانک ها در 
راس��تای اصاح نظام بانکی کشور موضوع بسیار مهم و تجربه اولی است که در این 

سطح انجام می گیرد.
عباس معمار نژاد با بیان این که ادغام بانک ها برای بانک سپه فرصت خوبی است، 

اف��زود: با درایت مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره این بانک و برنامه ریزی و پیگیری 
بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعامل ستاد کل نیروهای مسلح تاش بر این 

است که در ادغام مشکات به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.
وی افزود: در ادغام بانک ها تراز نامه بزرگی با دارایی ها و بدهی های بزرگ قرار دارد. لذا مبنای 
ارزش گذاری ها براساس قوانین و مقررات صورت می گیرد. قوانین و مقررات نظام بانکی کشور 
یکسان است به همین سبب الزم است فرایندهای بانک های ادغامی در حوزه های مختلف به 

یک فرایند واحد تبدیل شود. فارس

دود شدن سرمایه ملی
سیاست روز عدم خودکفایی در تولید کاغذ را بررسی می کند؛

گروه معیشت  توس�عه میزان کاغذ مصرف در کش��ور و واردات آن چرخ 
ط��ی ماه ه��ای  اخیر به یکی از معضات اصل��ی و قابل توجه در 
کش��ور تبدیل ش��ده اس��ت به این ترتیب که بعد از نوسان دالر 
و اثرگذاری آن در بازارهای مختلف ؛رانت و فس��اد ایجاده ش��ده 
از واردات این محصول به یک داس��تان پر ابهام در کشور تبدیل 
شده و هنوز که هنوزه علی رغم برخی صحبت ها و اخبار منتشر 
شده وضعیت واردات این محصول و تامین نیاز داخل و  تولید آن 
در کش��ور در هاله ای از ابهام وجود دارد . چرا که نه آمارواردات 
با نی��از داخل همخوان��ی دارد و نه آمار تولید ام��ا نکته اصلی و 
مهم دراین بین آن اس��ت که همچنان ارز دولتی به این محصول 
اختصاص یافته و حجم واردات آن در بازه های زمانی مختلف به 

عنوان یکی از پر درآمدترین تجارت ها بوده است .

آیینه آمار
براس��اس آمار گمرک در س��ال 97 بیش از 4۰ ه��زار تن کاغذ 
روزنامه از ۱۱ کش��ور جهان از جمل��ه چین، کره، آلمان، اتریش، 
ن��روژ و هند وارد ایران ش��ده اس��ت به این ترتی��ب و طبق آمار 
مقدمات��ی گم��رک از تجارت خارجی در س��ال 97   واردات این 
حج��م کاغذ روزنامه باعث خ��روج 34 میلیون و 28 هزار و ۵4۵ 
دالر ارز از کش��ور ش��د که رقم ریالی آن بالغ بر ۱42 میلیارد و 
33۵ میلی��ون و 8۵۱ هزار و 33۱ ری��ال در آمار گمرک به ثبت 

رسیده است.
 سرانه مصرف کاغذ 

ب��ه گفته رئیس س��ندیکای تولید کنندگان مقوا و کاغذ س��رانه 
مص��رف کاغذ در کش��ور 22 کیلوگرم بوده در حالیکه متوس��ط 
مصرف س��رانه جهان��ی ۵4 کیلوگرم اس��ت. به ای��ن ترتیب که 
س��رانه مصرف کاغذ در آمریکا ۱۵۰ کیلوگرم و کشورهای حوزه 

اس��کاندیناوی 2۰۰ کیلوگرم اس��ت.در همین راستا ایران ساالنه 
38۰ ه��زار تن کاغذ تحریر و روزنامه نیاز دارد و مجموع ظرفیت 
ایج��ادی برای تولی��د این نوع کاغذ در کش��ور ۱8۰ هزار تن در 
سال است و این مفهومی جز این ندارد که در بخش تامین کاغذ 
تحریر و روزنامه وابس��ته به واردات است.وی با بیان اینکه ساالنه 
7۰ هزار تن کاغذ روزنامه در کشور نیاز است که از این میزان 4۰ 
هزار تن در داخل تولید و بقیه باید از محل واردات تامین ش��ود 
می گوید:  مصرف کاغذ بس��ته بندی در کشور 8۰۰ هزار تن در 
س��ال است و تاکنون برای تولید این نوع کاغذ دومیلیون و 8۰۰ 
هزار تن در مملکت ظرفیت س��ازی شده ولی هم اکنون در عمل 

۱.۵ میلیون تن در حال تولید است.
این در حالی اس��ت که مدیرکل دفتر امور طرح ها و تامین مالی 
وزارت صنعت،معدن و تجارت مدعی اس��ت که ایران توان تامین 

۵۰ درصد از نیاز کاغذ کشور را دارد. 

علیرض��ا  هادی مدیرکل دفتر امور طرح ه��ا و تامین مالی وزارت 
صنع��ت، معدن وت جارت گفت: در حال حاضر مصرف س��االنه 
کاغ��ذ چ��اپ، تحریر و روزنامه در کش��ور در ح��دود 33۵ هزار 
تن اس��ت و در س��ال 97 و همزمان با افزایش برخی هزینه های 
تولی��د، نح��وه قیمت گذاری کاغذ و ش��رایط غی��ر رقابتی کاغذ 
واردات��ی یارانه ای با کاغذ تولید داخل، حجم تولید داخل کاهش 

محسوسی داشته و شاهد افت تولید بوده ایم.
ب��ه گفت��ه وی در تولید کاغذچ��اپ، تحریر و روزنام��ه، 3 واحد 
تولیدی با ظرفیت اس��می بالغ بر ۱7۵ هزار تن در کشور فعالند 
و ۵ ط��رح دیگ��ر باظرفیت 338 هزار تن طی چند س��ال آینده 
می توانند، وارد فاز تولید ش��وند و  یکی از این طرح ها در اس��تان 
خوزس��تان و با هدف اس��تفاده از باگاس نیشکر با ظرفیت تولید 

2۰۰ هزار تن کاغذ در حال احداث است.
مدیرکل دفت��ر امور طرح ها و تامین مالی گفت: با این ش��رایط، 
توجیه اقتصادی تولید کاغذ در کش��ور ب��ا چالش جدی روبه رو 
است و ما نمی توانیم اصراری بر روی این صنعت به سرمایه گذاران 

داشته باشیم.

سرمایه ملی دود شده 
بر اس��اس آمارهای اعام شده، در طول 4۰ سال گذشته بیش از 
6 میلیون هکتار از عرصه های جنگلی کشور نابود شده است که 
در این میان بیش��ترین خسارت به جنگل های شمال کشور وارد 

آمده اس��ت و ب��ه گفته متولیان به دلیل تهدی��دات و ظرفیتهای 
موج��ود در این جنگل ه��ا زین پس نباید از آن��ان بهره برداری 

صنعتی به عمل آید.
اما در مقابل ظرفیت در کشور به نام باگاس وجود دارد که سالها 
از آن غافل بوده ایم و متولیان نه تنها از آن بهره نگرفته اند بلکه 
دود ش��دن آنرا به نفع درآمد زایی برخی دالالن به حفظ سرمایه 
های ملی ترجیح داده اند.  باگاس تفاله نیش��کر است که پس از 
ش��ربت گیری از س��اقه نیشکر به ش��کل توده فیبر خشک باقی 
می ماند. این ماده میتواند به عنوان س��وخت مورد استفاده قرار 
گیرد یا ب��ا فعل و انفعاالتی به خمیر کاغذ، خوراک دام، اتانول و 
فورفورال )دارای مصرف پزشکی و داروسازی( و چندین فرآورده 
دیگر تبدیل شود. در حال حاضر گفته می شود که کارخانه های 
تولید شکر  حجم قابل توجهی از  باگاس تولید شده که  با هزینه 
ای میلیاردی نسبت به جمع آوری  آنها اقدام می   در بیابان های 
اط��راف کارخانه ها دفع  کرده و این ماده به دلیل داش��تن مواد 
قندی و الکل پس از چند روز دچار خودس��وزی ش��ده و بتدریج 
دود ش��ده و می سوزد. این اتفاقات در حالی رخ داده کارشناسان 
ای��ن حوزه معتقدند با ای��ن میزان باگاس تولید ش��ده می توان  
حج��م قابل توجهی خوراک دام و  تخته صنعتی )MDF( تویلد 
کرد . اما در این بین نکته قابل توجه تر در خصوص این محصول 
آن اس��ت که گفته می شود با این ماده می توان نسبت به تولید 
کاغذ اقدام کرد  ،کاغذی که دیر زمانی است به یک بحران جدی 
و قابل توجه در کشور تبدیل شده و فساد و رانت های موجود در 

آن مدت زمانی است که به اخبار جنجالی تبدیل شده است. 
هزین��ه تولی��د یک تن خمی��ر کاغ��ذ از چوب جنگل��ی حدوداً 
۱،2۰۰،۰۰۰ ری��ال و از ب��اگاس حدود ۱4۰،۰۰۰ ریال اس��ت. 
ب��ا توجه به تولید فراوان باگاس در کش��ت و صنعتهای نیش��کر 
خوزس��تان، باگاس نه تنها بهترین جایگزین جنگل های ش��مال 
کش��ور برای تولید کاغذ، بلکه ناجی این جنگل هاست و با توجه 
ب��ه  ش��رایط موجود  جا دارد تا متولیان و دس��ت ان��درکاران با 
اختصاصا ومنابع و نظارت بیش��تری بر اجرایی شدن بهره گیری 
از این محصوال عاوه ب��ر جلوگیری از تخریب جنگل ها، مانع از 
سوختن بیهوده سرمایه ملی در بیابان ها شوند و از این محصول 
در جهت خودکفایی هر چه بیشتردر زمینه تولید کاغذ در کشور 

اقدام کنند. 

مشاور وزیر صنعت مطرح کرد؛
۲شرط حذف ارز دولتی

روز بررسی آمارهای تجارت خارجی نشان ب���ازار    
میده��د، تا اواخر خرداد ماه، در حالی 
که برنج در صدر کاالهای اساسی وارداتی قرار گرفته، شکر 
خام، کره، کنجاله سویا بیشترین افزایش واردات را داشته اند. 
بررس��ی آمار تجارت خارجی کشور از ابتدای سال جاری تا 
2۵ خرداد ماه نش��ان می دهد که برنج خارجی، ذرت، انواع 
دانه های روغنی )سویا(، دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری 
پزش��کی و کنجاله س��ویا، روغن های خوراکی نیمه جامد و 
مای��ع و خام، کره با بس��ته بندی بی��ش از ۵۰۰ گرم، جو و 
ش��کر خام، گوشت قرمز س��رد، چای خشک، گوشت قرمز 
گرم و حبوبات به ترتیب بیشترین میزان واردات را طی این 
مدت داشته اند. بنابراین گزارش برنج با ارزش 663 میلیون 
دالر در صدر کاالی اساس��ی قرار دارد به طوری که نسبت 
به مدت مش��ابه سال گذشته 8۵ و ۱۱ صدم درصد افزایش 
را نشان می دهد. ذرت ازجمله کاالهای اساسی است که در 
رتبه دوم جای دارد و طی این مدت به میزان ۵23 میلیون 
دالر به کشورمان وارد شده است و از نظر ارزشی 28 و 9۰ 

صدم درصد افزایش داشته است.
این گ��زارش می افزاید: ارزش دالری انواع  دانه های روغنی 
)س��ویا( به کشورمان طی این مدت 346 میلیون دالر بوده 
ک��ه از نظر وزنی 49 صدم درصد نس��بت به مدت مش��ابه 
سال گذشته افزایش داشته است. براساس این گزارش دارو 
و تجهی��زات و ملزومات ضروری پزش��کی از دیگر کاالهای 
اساسی است که با حجم 4 هزار و ۱۵۱ تن و به ارزش 333 
میلیون دالر طی مدت مذکور وارد کش��ور شده است که از 
نظ��ر وزن��ی 49 و 4۰ صدم درصد و از حی��ث ارزش ۱2 و 
4۵ صدم درصد رشد داشته است. این گزارش حاکی است 
کنجاله س��ویا با حجم 7۵3 ه��زار و 46 تن به ارزش 33۱ 
میلیون دالر طی این مدت وارد کشور شده است که از نظر 
ارزش��ی با افزایش 236 و 78 صدم  درص��دی همراه بوده 
است. روغن های خوراکی نیمه جامد و مایع  و خام از دیگر 

کاالهای اساسی است که به حجم 336 هزار و ۱42 تن و با 
ارزش 26۰ میلیون دالر وارد کشور شده که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته با افزایش ۵9 و 43 صدم درصدی وزنی 

و 47 و ۵۱ صدم درصدی از نظر ارزشی داشته است.
ش��ایان ذکر است که کره با بس��ته بندی بیش از ۵۰۰ گرم 
با رشد چش��مگیر 37۵ و 83 صدم درصدی از نظر ارزشی 
و 4۱۰ و 2۵ صدم درصدی از حیث وزنی نس��بت به مشابه 
سال گذشته همراه بوده است به طوری که واردات این کاال 
ط��ی مدت مذکور با حجم 4۱ ه��زار و 263 تن و به ارزش 
26۰ میلیون دالر بوده اس��ت. جو از دیگر کاالهای اساسی 
اس��ت که با می��زان 7۱7 هزار و 743 تن ب��ه ارزش ۱9۱ 
میلیون  دالر وارد کش��ورمان ش��ده است که با افزایش 3۵ 
و 7۱ صدم درصد وزنی و 66 و 94 صدم درصدی ارزش��ی 
مواجه بوده اس��ت. این گزارش می افزاید: واردات شکر خام 
طی این مدت با حجم 496 هزار و 229 تن به ارزش ۱74 
میلی��ون دالر بوده که افزایش چش��مگیر 6۰2 و ۱۵ صدم 
درص��دی وزنی و 439 و 24 صدم درصدی از نظر ارزش��ی 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.
واردات گوش��ت قرمز س��رد با حجم 3۱ ه��زار و ۱۱ تن به 
ارزش ۱27 میلیون دالر طی این مدت وارد کش��ور ش��ده 
اس��ت که نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته 36 و 99 
ص��دم درصد از نظ��ر وزنی و 27 و ۵۵ صدم درصد از حیث 
ارزش��ی افزایش را نش��ان می دهد. بنابراین گزارش واردات 
چای خشک به میزان 22 هزار و 3۰۱ تن و به ارزش ۱۰8 
میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 
ترتیب ۱۰3 و ۵ صدم درصد وزنی و ۱۰8 و 38 صدم درصد 

ارزشی با افزایش همراه بوده است.
گوشت قرمز س��بک گرم از دیگر کاالهای اساسی است که 
واردات آن از ابت��دای س��ال جاری تا 2۵ خرداد ماه با حجم 
7 هزار و 778 تن و به اررزش ۵۱ میلیون دالر بوده اس��ت.

 ایسنا  

آمارها نشان داد؛
برنج در صدر کاالهای اساسی وارداتی 

ت���ج���ارت

جنب استانبول

 سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تج��ارت ب��ا بی��ان اینک��ه 
صادرکنندگان خوب نگران برخورد قضایی نباش��ند، گفت: 

سال گذشته صادرکنندگان بی سابقه از ۵.4 میلیارد 
محمدرضا م��ودودی در م��ورد معرف��ی ۱۵۰ صادرکننده 
متخلف به دس��تگاه قض��ا، گفت: قطعا با توج��ه به رویکرد 
بان��ک مرکزی در توجه به  مقول��ه صادرات، صادرکنندگان 

خوب مشمول این برخوردها نمی شوند. 
سرپرست س��ازمان توس��عه تجارت افزود: در سال گذشته 
6447 صادرکننده )شرکت و شخص حقیقی( اقدام به  ۵.4 
میلیارد دالر  صادرات کردند که این صادرکنندگان پیش از 
این هیچ گونه سبقه صادراتی نداشته اند  و 4.7 میلیارد دالر 

ارز حاصل از صادرات این افراد به کشور بازنگشته است.
وی با بیان اینکه  بانک مرکزی در صورتی که صادرکنندگان 
شناس��نامه دار کشور ارز حاصل از صادرات خود را به کشور 

بازنگردانده باش��ند دلیل این مساله را از آنها جویا می شود، 
بی��ان داش��ت: بنابراین اگ��ر آنها دلیل موجه��ی برای عدم 
بازگش��ت ارز خود ارائه دهند و بان��ک مرکزی هم مطمئن 
ش��ود دلیل تاخیر در بازگش��ت ارز قانع کننده بوده اس��ت 
به آنها فرصت می دهد و دالیل آنها از س��وی بانک مرکزی 
پذیرفته می ش��ود و به انها فرصت برای بازگش��ت ارز داده 

می شود. 
مودودی بیان داش��ت: در این مورد حتی چند صادرکننده 
با من تماس داش��ته اند و از نحوه برخ��ورد بانک مرکزی با 
موضوع رضایت داش��ته اند بنابراین با توجه به شرایطی که 
در آن قرار گرفته ایم ممکن اس��ت به دالیل مختلفی برخی 
صادرکنندگان موفق به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود  
در موعد مقرر نش��ده باشند که با تش��ریح شرایط به بانک 

مرکزی دالیل آنها مورد بررسی و حتی پذیرفته می شود. 

وی اف��زود: بنابراین اگر تع��دادی صادرکننده متخلف پیرو 
بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به دستگاه قضایی معرفی 
ش��ده اند، احتمال می دهم که این افراد جزء صادرکنندگان 
بی س��ابقه ای بوده باش��ند که ب��ه تعه��د ارزی خود عمل 

نکرده اند. 
مودودی بیان داش��ت: در مجموع س��ازمان توسعه تجارت 
معتقد اس��ت که ای��ن برخوردها نباید ص��ورت گیرد، زیرا 
ممک��ن اس��ت منجر به س��وء برداش��ت ش��ود و برخی از 
صادرکنندگان خوب ما که به دالیلی موفق به بازگش��ت ارز 
حاصل از صادرات در موعد مقرر نش��ده اند، تصور کنند که 

بعدا نوبت به آنها خواهد رسید.
سرپرست س��ازمان توس��عه تجارت اظهار داش��ت: ما باید 
سیاس��ت های ارزی را درس��ت کنیم ت��ا از برخورد تنبیهی 
جلوگی��ری ش��ود  بنابرای��ن حتما بای��د در م��ورد اینگونه 
برخوردها شفاف س��ازی شود تا صادرکنندگانی که صادرات 
را به درستی انجام می دهند نگران این برخوردها نباشند. 

وی با بی��ان اینکه با برخی برخوردها نباید منجر به نگرانی 

صادرکنندگان شد، گفت: اکنون آمریکا و کسانی که اقتصاد 
ما را نش��انه گرفته اند، منتظر این گونه مس��ائل هس��تند و 
می خواهند نش��ان دهند که صادرات در ایران کاهش یافته 
بنابراین باید در اقداماتی که انجام می شود، منجر به نگرانی 

صادرکنندگان واقعی نشویم. 
سرپرس��ت سازمان توسعه تجارت گفت: در مجموع رویکرد 
بان��ک مرک��زی حمای��ت از صادرکنن��دگان اس��ت و قطعا 
صادرکنن��دگان متخلف��ی که به دس��تگاه قضای��ی معرفی 
ش��ده اند جزء افرادی بوده اند که قصد بازگش��ت ارز حاصل 

از صادرات را نداشته اند. 
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی پیش ازاین اعام 
کرده بود؛ ۱۵۰ ش��رکت و شخص حقیقی با 4 میلیارد دالر 
صادرات حتی یک دالر هم به کش��ور برنگرداه اند که اسامی 
این شرکت ها و اشخاص حقیقی در اختیار قوه قضائیه قرار 
گرفته و پرونده های آنها در دس��تگاه قضا بررس��ی می شود. 

 فارس

سرپرست سازمان توسعه تجارت اعالم کرد؛
عدم بازگشت  4.7 میلیارد دالر ارز  


