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راهکار پیشنهادی مدیرعامل بانک توسعه 
صادرات برای کاهش تعداد شعب بانک ها

مدیرعامل بانک توس��عه صادرات ایران معتقد اس��ت 
برای کاهش تعداد ش��عب بانکها نیاز به وضع مقررات 
جدید نیس��ت بلکه باید اول هماهنگ��ی یکپارچه در 

سطح کشور داشته باشیم. 
س��پس بانک مرکزی با همکاری خود بانکها، نس��بت 
ب��ه تعیین تعداد ش��عب مجاز هر بانک اق��دام نماید.
دکتر علی صالح آب��ادی در برنامه گفتگوی اقتصادی 
رادی��و گفتگو با موضوع »کاهش تعداد ش��عب بانکها، 
الزام��ات و بایدها« گف��ت: برای حذف ش��عب بانکی 
مازاد در کش��ور باید در سطح سران سه قوه به اجماع 
برس��یم؛ الزم به ذکر اس��ت برای تعطیلی یک شعبه 
بانک در اس��تان مالحظات استانی وجود دارد که عدم 
رعایت آن مشکالت دیگری را به وجود می آورد.وی با 
اش��اره به اینکه عمده شعب اضافه کشور در دوره خال 
بانکداری الکترونیک ایجاد ش��ده اند، گفت: بانکداری 
از طری��ق موبایل، ارائه خدمات بانک��داری اینترنتی و 
سایر خدماتی که با توسعه بانکداری الکترونیک شکل 
گرفت، نیازبه حضور مش��تری در ش��عب را به حداقل 
رساند و امروز با شعب مازاد روبرو هستیم.عضو شورای 
هماهنگی بانک ها گفت: ضروری اس��ت پیش از اقدام 
به حذف ش��عب م��ازاد، با تش��کیل جلس��ه در بانک 
مرکزی چالش ه��ای این تصمیم مورد بررس��ی قرار 
بگیرد و تعداد ش��عب اضافه هر بانک متناسب با تعداد 
مشتریان، توزیع جغرافیایی و سطح عملکرد آن بانک 
استخراج شود و بر اساس آن، در یک اقدام هماهنگ، 
طی بازه زمانی دو تا س��ه س��ال از تعداد شعب کاسته 
شود.مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران یادآور شد: 
نیروی انس��انی شعب حذف ش��ده موضوعی است که 
باید آن را با س��وق دادن به س��مت خدمات با ارزش 

افزوده باالتر مدیریت کرد.

هدایت شبکه شعب بانک توسعه تعاون بر 
اساس حداکثر کارآمدی 

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توس��عه تعاون: 
هدایت ش��بکه ش��عب بانک توس��عه تعاون بر اساس 

حداکثر کارآمدی صورت می پذیرد
حجت ال��ه مهدیان رئیس هیات مدی��ره و مدیرعامل 
بانک توس��عه تعاون در جلسه ای که بر اساس ارتباط 
ویدئو کنفرانس با مدیران شعب استان ها تشکیل شده 
بود گفت: بانک توس��عه تعاون جه��ت نیل به اهداف 
کیفی و کمی برگرفته از تکالیف توسعه ای نیاز به دقت 
و چابکی فراوان در فرآیندهای عملیات بانکداری دارد 
که بر این اس��اس نیاز اس��ت شبکه ش��عب با حداکثر 
کارآمدی و بهره وری هدایت گردند.وی افزود: عملکرد 
مناسب بانک توسعه تعاون در طرح های ملی و تکالیف 
دولتی باعث ارتقای جایگاه این بانک در میان مسئولین 
دولتی و دستگاه های باالدستی گردیده است و تجربه 
عمل��ی و نظری این بانک در اجرای طرح ها به گونه ای 
بوده اس��ت که نظرات بانک نه فقط در سطح عملیاتی، 
بلکه در سطح سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه ای 

مورد لحاظ قرار می گیرد.
مهدی��ان جایگاه ط��رح اش��تغال پایدار روس��تایی و 
عش��ایری را در ص��در برنامه های ج��اری بانک تلقی 
نمود و مجموعه بانک توسعه تعاون را به ادامه اجرای 
مناس��ب این ط��رح ملی فراخوان��د. وی در این رابطه 
افزود: رویکرد بانک در طرح های اشتغال زایی و تأمین 
مالی بنگاه های خرد و متوسط بر مبنای تسهیل یافته 
می باش��د و ضمن رعایت اهلیت متقاضیان تسهیالت، 
حداکث��ر هم��کاری و راهنمای��ی لح��اظ می گ��ردد، 
به صورتی ک��ه تاکنون مبل��غ 1600 میلی��ارد تومان 
تس��هیالت اشتغال پایدار روستایی پرداخت گردیده و 
طبق هدف گذاری، رقم پرداختی بانک در این طرح به 

مبلغ 2500 میلیارد تومان می باشد.

افزایش سهم بازار بانک ایران زمین با 
 همراهی کارکنان

و اجرای بانکداری دیجیتال
جلس��ه تکریم و معارفه مدیریت امور ش��عب اس��تان 
ه��ای آذربایجان ش��رقی، غربی و اردبی��ل بانک ایران 
زمی��ن با حضور معاون عملی��ات بانکی، مدیریت امور 
ش��عب اس��تان ها، معاونین اس��تان و کلیه همکاران 
س��تاد و صف در این اس��تان ها برگزار شد.به گزارش 
روابط عمومی: ه��ادی قدیمی عضو هیات عامل بانک 
ایران زمین، ضمن تقدیر و تش��کر از زحمات ش��هرود 
مدیرس��ابق و خیر مقدم به اسدی مدیرجدید استان، 
خواس��تار تالش بیش از پیش همکاران در راس��تای 

تحقق اهداف بانک شد.
وی ضم��ن تاکی��د بر حمای��ت از رونق تولی��د اظهار 
داشت: ش��عب تالش خود را جهت جذب منابع ارزان 
قیمت بیش��تر از گذش��ته کنند تا ب��ا ارائه طرح های 
مختلف از طرح های رونق تولید و کارآفرینی حمایت 
ش��ود.قدیمی با بیان این که جذب منابع با هر قیمتی 
مطلوب بانک نیس��ت و باید ترکیب منابع به س��مت 
جذب منابع ارزان قیمت س��وق داده شود، تاکید کرد: 
صدور ضمانت نامه و گش��ایش اعتباری اسنادی باید 
در دس��تور کار ش��عب قرار گیرد این امر به طور حتم 
ب��ا تالش و مس��اعی کارکنان در ای��ن زمینه محقق 

می شود.

اخبار

ایران هفتمین صادرکننده کفپوش های نساجی در جهان
مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
مطابق آمارهای بانک اطالعات س��ازمان توس��عه صنعتی مل��ل متحد )یونیدو(، 
ایران هفتمین صادرکننده کفپوش های نس��اجی ماش��ینی در سال 201۷ بوده 
است. افسانه محرابی افزود: این آمار بدون احتساب صادرات فرش ماشینی است 

و در صورت لحاظ شدن آن، ایران مقام پنجم برترین صادرکنندگان کفپوش های 
نساجی ماشینی را در آن سال در اختیار داشته است. 

محرابی خاطرنش��ان کرد:  اکنون ۸۷0 واحد صنعتی در صنعت فرش ماش��ینی کش��ور 
به تولید مش��غولند و اش��تغال 25 هزار نفری در این صنعت و صنایع وابس��ته آن وجود 
دارد ودرحال حاضردس��تاوردهای جدید و دس��تباف گونه با طرح ها و نقشه های سنتی 
و م��درن برخی تولیدکنندگان این حوزه رونمایی ش��د که بخش��ی از قابلیت های این 

حوزه اس��ت.   ایرنا 

آغاز جهش سوم پتروشیمی به ارزش 37 میلیارد دالر  
وزیر نفت با اش��اره به اینکه جهش دوم در بخش پتروش��یمی در حال به پایان 
رسیدن اس��ت و جهش سوم شروع شده اس��ت، گفت: در بخش پتروشیمی در 
جهش دوم، 100 میلیون تن محصوالت پتروش��یمی به ارزش 25 میلیارد دالر 

تولید می شود.
 بیژن نامدار زنگنه  با اشاره به اینکه با سرمایه گذاری های باالی 6 میلیارد دالر عالوه بر 

حل کردن مشکالت زیست محیطی، این سرمایه گذاری ها به ثروت تبدیل می شود، گفت: 
در حال حاضر 95 درصد جمعیت کشور تحت پوشش گاز هستند،  پس این اقدام می تواند 
باعث کاهش مشکالت زیست محیطی شود و می تواند مصارف نفتی را نیز کم کند. وزیر نفت 
ادامه داد: در بخش پتروشیمی، جهش دوم در حال به اتمام رسیدن است و جهش سوم آغاز 
شده به طوریکه در جهش دوم 100 میلیون تن محصوالت پتروشیمی به ارزش 25 میلیارد 

دالر تولید می شود، و در جهش سوم این عدد به 3۷ میلیارد دالر خواهد رسید.  فارس

 ۲.۲ میلیون تومان ؛نرخ بلیت هواپیما در ایام اربعین 
دبی��ر انجمن ش��رکت های هواپیمایی با اش��اره به تعیین ن��رخ معین برای بلیت 
هواپیما در ایام اربعین گفت: نرخ بلیت پرواز های تهران � نجف � تهران و تهران 
� بغداد � تهران 2.2 میلیون تومان و نرخ بلیت مشهد � نجف � مشهد و مشهد 

� بغداد � مش��هد 2.۸ میلیون تومان تعیین ش��ده اس��ت.
مقص��ود اس��عدی س��امانی اف��زود: ب��رای جلوگی��ری از گرانفروش��ی برخی از 

ش��رکت های هواپیمای��ی در ایام اربعین تصمیم گرفته ش��ده تا ن��رخ معینی برای 
بلیت اربعین اعالم ش��ود.

وی اظه��ار کرد: نرخ بلیت پرواز های تهران � نجف � تهران و تهران � بغداد � تهران 2.2 
میلیون تومان و نرخ بلیت مشهد � نجف � مشهد و مشهد � بغداد � مشهد 2.۸ میلیون 
تومان تعیین ش��ده است به عالوه نرخ بلیت سایر شهرستان ها هم در مسیر های نجف و 

بغداد مشابه نرخ تهران به نجف و بغداد است.  میزان 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد از راه اندازی بورس 
بین الملل در مناطق آزاد در دهه فجر امس��ال 
خب��ر داد و گف��ت: بس��یاری از فعالیت های 
بانک��ی در این مناطق به دلی��ل فقدان بانک 
های مستقل از طریق بورس بین الملل انجام 

خواهد شد.
مرتضی بانک با اش��اره به اهمیت نقش فناوری 

اطالعات و تبادل و بررس��ی برنام��ه و ارتقاء برنامه 
ه��ای حوزه IT در مناطق آزاد کش��ور گف��ت: مهم ترین 

عامل توس��عه اقتصادی مناطق آزاد سیستم مبادالت بانکی 
و جذب سرمایه است.

 پ��س این س��ه محور تکمی��ل کننده یکدیگرن��د و اگر در 
مناطق آزاد کش��ور پیش��برد فعالیت این سه محور به جد 
دنبال ش��ود آثار مطلوبی را بر جای خواهد گذاش��ت. دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه این 
مناط��ق فارغ از هرگونه مقررات س��ختگیرانه باید با قوانین 
ش��فاف و روش��ن در حوزه های اقتصادی و به ویژه سرمایه 
گذاری فعالیت کنند گفت: خوش��بختانه با توجه به چالش 
ه��ای اقتصادی و تحریم هایی که در کش��ور حاکم اس��ت، 
مناط��ق آزاد تاکنون موفق عمل کرده اند و میزان صادرات 
را از این مناطق )آزاد و ویژه( در سال گذشته به 20 میلیارد 
دالر رسانده اند. این در حالی است که میزان صادرات کشور 
در همین سال کمتر از 50 میلیارد دالر بوده است که سهم 
صادرات مناطق آزاد در این عدد، نشان دهنده موفقیت این 

مناطق در دوران تحریم است.  
بانک اظهار داشت: باید فرآیندهای صریح و روشنی در حوزه 
بانکی در مناطق آزاد تعریف شود تا مسیر توسعه اقتصادی 

و جذب س��رمایه گذاری در ای��ن مناطق هموارتر 
شود. ایجاد مکانیسم های مالی همچون ایجاد 
ب��ورس بین الملل در مناطق آزاد  هم از دیگر 
مواردی اس��ت که به ای��ن فرآیند کمک می 

کند. 
او ه��م چنین از راه ان��دازی بورس بین الملل 
در مناط��ق آزاد در دهه فجر امس��ال خبر داد و 
گفت: بسیاری از فعالیت های بانکی در این مناطق 
به دلیل فقدان بانک های مس��تقل در مناطق آزاد از طریق 
بورس بین الملل انجام خواهد ش��د. مش��اور رئیس جمهور 
همچنین ایجاد صندوق ضمانت، ش��روع به کار رمزارزها به 
صورت پایلوت در مناطق آزاد و استفاده از برات الکترونیک 
ی��ا مبادالت تهاتری در این مناطق را از جمله مکانیزم های 
جدید برای توس��عه فعالیت ه��ای اقتصادی در مناطق آزاد 
عنوان ک��رد و گفت: این برنامه ها نیز در حال برنامه ریزی 
است تا با اجرایی شدن روند فعالیت های اقتصادی مناطق 

آزاد تسهیل شود. 
همچنین در بحث اس��تفاده از سیس��تم، امکانات و خدمات 
الکترونیک هم تا پایان امسال 30 خدمت به صورت یکپارچه 
در مناطق آزاد ایجاد می ش��ود که امیدواریم تا پایان سال 
99 این سیس��تم به صورت کام��ل در تمامی مناطق آزاد و 

ویژه اقتصادی پیاده سازی شود. 
در ادامه این نشست، دبیر کمیته راهبردی فناوری اطالعات 
و مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد ضمن معرفی خاستگاه 
قانون��ی، اهداف و وظایف کمیته راهبردی فناوری اطالعات 
مناطق آزاد به ارائه گزارش��ی از وضع موجود و چش��م انداز 

آتی فناوری اطالعات در این مناطق پرداخت.  فارس

دبیر شورای عالی مناطق آزاد خبرداد؛

راه اندازی بورس بین الملل در مناطق آزاد از دهه فجر
    مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی صنای��ع پتروش��یمی 

گفت:ظرفیت تولید صنایع پتروشیمی در سال 92 
ح��دود 5۷ میلیون تن بود که در حال حاضر به 

65.۸ میلیون تن رسیده است.
 به��زاد محم��دی با اش��اره به اهمی��ت صنعت 
پتروش��یمی در کش��ور اظه��ار ک��رد: صنع��ت 

پتروش��یمی یک بنگاه اقتصادی نیست و تاثیرات 
آن بر اقتصاد کشور اجتناب ناپذیر است.

مدیرعامل ش��رکت ملی صنای��ع پتروش��یمی تصربح کرد: 
صنعت پتروشیمی 33 میلیون تن خوراک از پاالیشگاه نفت 
و گاز دریافت می کند که 25 میلیون آن خوراک مستقیم و 
۸ میلیون تن آن مربوط به س��وخت صنعت است که معادل 

650 هزار بشکه نفت که وارد صنعت شده است.
وی افزود: 56 مجتمع پتروش��یمی در کشور وجود دارد که 
5۴ واح��د آن تولیدی و 2 مجتمع در زمینه تامین کیفی و 
اجرایی فعالبت می کند. محمدی گفت: ظرفیت تولید صنایع 
پتروش��یمی در س��ال 92 حدود 5۷ میلیون تن بود که در 

حال حاضر به 65.۸ میلیون تن رسیده است.
مدیرعامل ش��رکت ملی صنای��ع پتروش��یمی تصربح کرد: 
مجموع درآمد صنعت پتروشیمی 1۷ میلیارد دالر است که 
در س��ال های 1۴00 و 1۴0۴ به ع��دد قابل توجهی خواهد 
رس��ید. وی ادامه داد: با توجه ب��ه افزایش ظرفیت تولید در 
س��ال های آتی، میزات اش��تغال از 10۸ ه��زاز نفر به 123 
هزار نفر در س��ال 1۴00 خواهد رس��ید. به گفته وی؛ تولید 
محصوالت پتروشیمی در سال 1۴0۴ به 350 گرید خواهد 

رسید.
محمدی بیان کرد: برای افزایش ضریب توسعه سه جهش در 

نظر گرفته شده است که در بخش اول مربوط به 
تولید محصول با کیفیت است، در بخش دوم 
اس��تفاده از کاتالیست های پرمصرف و بومی 
ساز آن مدنظر است که تاکنون 1۴ گروه از 
این کاتالیست ها بومی سازی شده است. وی 
افزود: 9 گروه بومی س��ازی و تجاری سازی 
در س��ال 1۴00 و درسال 1۴0۴ در تولید ۴0 
گروه کاتالیس��ت خودکفا خواهیم شد. مدیرعامل 
ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی تصریح ک��رد: ظرفیت 
تولی��د متانول کاوه از ۷ هزار تن در س��ال به 2هزار و 300 
ت��ن افزایش خواهد یافت.وی افزود: در نیمه دوم س��ال 9۸ 
مجموع��ا 2۷ طرح و بهره برداری می رس��د و ظرفیت تولید 
پتروش��یمی به 100 میلیون تن خواهد رس��ید. مدیرعامل 
ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی با اش��اره به حجم سرمایه 
گذاری در طرح های توس��عه بیان کرد: حجم سرمایه گذاری 
طرح ها در جهش دوم و س��وم صنعت پتروشیمی به ترتیب 
1۷ و 23 میلیارد دالر اس��ت.وی اف��زود: برای جهش دوم و 
س��وم 13 میلیارد دالر فایناس شده است و تاکنون 6 طرح 
تامین خوراک در دس��ت اجراس��ت که تا پایان 1۴02 مورد 
به��ره برداری و ظرفیت خوراک صنعت را به 15 میلیون تن 

افزایش خواهد داد.
محمدی با بیان برنامه ها برای افزایش جهش سوم بیان کرد: 
در جهش س��وم با دنبال کردن 26 پروژه به افزایش ظرفیت 
صنعت به 133 میلیون میلیون تن خواهیم بود که منجر به 
افزایش درآمد صنایع پتروشیمی تا 3۷ میلیارد دالر خواهد 
ش��د.به گفته وی؛ 15 هزار بنگاه فع��ال و ۸50 هزار نفر در 

صنایع پایین دستی پتروشیمی فعالیت می کنند.  شانا 

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعالم کرد؛

افزایش ۱۰ درصدی تولید مواد پتروشیمی

درآمد خانوار های شهری و روستایی در سال 9۷ 
به طور متوس��ط در ماه، ب��ه ترتیب 3۴۷ هزار و 
300 تومان و 155 هزار و ۴00 تومان بیشتر از 

هزینه ها بوده است.
مابه التفاوت درآمد و هزینه خانوار های ش��هری 
و روس��تایی کش��ور در س��ال 139۷ به تفکیک 
دهک های درآمدی و مقایسه روند آن با سال های 

گذشته از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.
بر اس��اس نتای��ج طرح های آمارگی��ری هزینه و 
درآمد خانوار های شهری و روستایی سال 139۷ 
هر خانوار شهری در کل سال به طور متوسط ۴3 
میلیون و ۴91 هزار تومان درآمد و 39 میلیون و 
323 هزار تومان هزینه داشته که معادل متوسط 
ماهانه 3 میلی��ون و 62۴ هزار تومان درآمد و 3 

میلیون و 2۷۷ هزار تومان هزینه است.
هر خانوار روستایی نیز در سال مزبور 23 میلیون 
و 311 ه��زار تومان درآمد و 21 میلیون و ۴۴۷ 
ه��زار تومان هزینه داش��ته که معادل متوس��ط 
ماهانه یک میلی��ون و 9۴3 تومان درآمد و یک 

میلیون و ۷۸۷ هزار تومان هزینه بوده است.
مابه التف��اوت درآمد و هزینه س��االنه خانوار های 
کشور در س��ال 139۷ نشان می دهد هر خانوار 
شهری به طور متوس��ط ۴ میلیون و 16۸ هزار 
توم��ان و هر خانوار روس��تایی به طور متوس��ط 

ی��ک میلی��ون و ۸6۴ ه��زار توم��ان بیش��تر از 
هزینه س��االنه اش درآمد داشته است که معادل 
متوس��ط ماهانه 3۴۷ هزار و 300 تومان و 155 
ه��زار و ۴00 تومان به ترتیب ب��رای هر خانوار 
شهری و روستایی بوده است. الزم به ذکر است 
مابه التفاوت درآمد و هزینه خانوار لزوماً به معنی 
پس انداز خانوار نیس��ت. به طور ساده پس انداز 
عبارت اس��ت از بخش��ی از درآمد های افراد که 
خرج نشده است. اما در تحلیل های اقتصاد کالن 
مفهوم صحیح پ��س انداز را باید از جریان دایره 

وار درآم��د و تولید ملی فهمید. با توجه به اینکه 
هر درآمدی که ایجاد می  شود از طرف دیگر به 
معنی تولید کاال و خدمات اس��ت، لذا خودداری 
از مص��رف و خرج نکردن تم��ام درآمد به معنی 
مصرف نش��دن بخش��ی از کاال و خدمات تولید 
شده نیز بوده و در واقع در مفهوم اقتصاد کالن، 
همین بخش از تولید مصرف نش��ده اس��ت که 
بیانگر پس انداز اس��ت. چنانچ��ه به پس انداز از 
دید تشکیل سرمایه بنگریم، مناسب ترین مفهوم 
برای پس انداز اس��ت، زیرا پس انداز و س��رمایه 
گذاری در دنیای واقعی جدا از هم نیس��تند. به 
عب��ارت دیگر هم��ان کاال و خدمات��ی که بر اثر 
خودداری افراد جامعه از خرج کردن همه درآمد 
یا بر اثر پس انداز به مصرف نرس��یده است، می  

تواند تبدیل به سرمایه گذاری شود.
در ط��رح های آمارگیری هزین��ه و درامد خانوار 
درامد یک سال گذش��ته خانوار سوال شده و آن 
بخشی که برای س��رمایه گذاری از خانوار خارج 
می ش��ود پرسیده نشده و فقط در صورتی که در 
کوتاه مدت )دوره زمانی یک ساله مورد پرسش( 
دارای بازدهی مالی باشد در بخش درامد ها ثبت 
می شود؛ لذا نمی توان پس انداز خانوار ها را )چه 
در کوت��اه مدت و چه در بلند مدت( از طریق این 
آمارگیری محاس��به کرد. در واقع، از سال 1395 
تا 139۷ هر خانوار شهری به ترتیب 10.2، 10.2 
و 9.6 درص��د و ه��ر خانوار روس��تایی به ترتیب 
11.3، 11.5 و ۸ درصد از درآمدش نسبت به کل 

هزینه هایش بیشتر بوده است.  میزان

سیاست روز ممنوعیت واردات برنج را بررسی میکند؛

واردات برنج غیرقانونی از مسیر قانون  
گزارش

»آرامش بر بازار حکمفرما اس��ت«. این جمله ای است که روز 
گذشته از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت  مطرح شده  در 
حالی مطرح شده که همچنان گرانفروشی ها متعدد در بخش 
های مختلف اقتصادی وجود دارد و کمر مردم در زیر بار تورم 

باالی 50 درصد و نبود نظارت کافی خم شده است. 
وزی��ر صنعت ؛معدن و تجارت در کنار جمله یاد ش��ده مبین 
براینکه »امروز آرامش بر بازار حکمفرما اس��ت « از این مساله 
پرده برداش��تندکه رصد کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم به 
صورت روزانه انجام می شود و کاهش یا افزایش قیمت ها مورد 
پایش قرار می گیرد ومس��ایل در کارگروه تنظیم بازار کارگروه 

به صورت کارشناسی موشکافی می شود.
این گفته های وزیر درحالی مطرح می ش��ود که طی روزهای 
اخیر ش��اهد کش��مکش های گس��ترده ای میان وزارت خانه 
متبوع وی  و وزارت جهاد کشاورزی  در خصوص واردات برنج 

بوده ایم و اختالفات دراین زمینه بسیار باال گرفته است. 

کشمکش دو وزارتخانه بر سر واردات برنج
هر س��اله در هن��گام فصل برداش��ت برنج در کش��ور؛ وزارت 
جهادکش��اورزی واردات برنج را ممنوع می کرد تا کش��اورزان 
ایرانی متضرر نشوند اما امسال داستان این واردات رنگ و بوی 
دیگری داش��ت به طوریکه پس از انتق��ال اختیارات به وزارت 
صمت، واردکنندگان موفق ش��دند نظر مثبت مسئوالن وزارت 
صمت را جلب کنند و مجوز واردات را کس��ب و اقدام به ثبت 

سفارش کردند.
اما خوش��حالی واردکنندگان مدت زم��ان زیادی پایدار نبود تا  
اینکه با گذش��ت چن��د روز از ابالغ مصوبه آزاد ش��دن واردات 
برنج توسط وزارت صنعت به ناگاه با نامه نگاری رئیس سازمان 
برنامه و بودجه بار دیگر واردات برنج در فصل برداش��ت ممنوع 
شد و این موضوع سردرگمی هایی را در پی داشت. هرچند این 
تناقضات در عرض چند روز پدید آمد اما تبحر واردکنندگان در 
ثبت سفارش اکنون این بارهای ثبت منجر به آن شده تا حجم 

قابل توجهی برنج در گمرک معطل این تناقضات باقی بماند.
 مشکلی که در این میان وجود دارد برنج هایی وارداتی که در 
گمرک رسوب کرده و مجوز ترخیص نگرفته اند و خطر از بین 

رفتن این برنج ها وجود داردو هیچکدام از دو وزارتخانه صمت 
و جهادکشاورزی مسئولیت آن را قبول نمی کنند.

 واردات در عین بی نیازی
ای��ن اتف��اق در حال��ی رخ داده ک��ه ب��ه گفته نای��ب رییس 
کمیس��یون کش��اورزی اتاق ایران؛در فصل برداش��ت، به برنج 
وارداتی نیاز نداریم و بی ش��ک واردات برنج به ضرر کشاورزان 

و تولیدکنندگان تمام می شود. 
به گفته امیر یوسفی از گذشته نیز روال بوده در فصل برداشت 
برنج ایران��ی، موضوع واردات برنج دیگ��ر توجیحی ندارد زیرا 
در ای��ن فصل محصوالت کش��اورزان در مدتی کوتاه وارد بازار 
ش��ده و در صورتی که بازار از س��وی خارجی ها اش��باع شده 
باشد، کش��اورزان ایرانی متضرر خواهند ش��د.ضمن اینکه در 
س��ال جاری با توجه به افزایش قابل توجه بارندگی ها، میزان 
س��طح کشت برنج کش��ور نیز به ش��کل قابل توجهی افزایش 
یافته اس��ت و با این تفاس��یر و از آنجایی که  با افزایش سطح 
کش��ت، میزان محصولی که از طرف تولیدکنندگان ایرانی به 

بازار عرضه می ش��ود، قطعا افزایش خواهد یافت و بخش قابل 
توجهی از نیاز کشور به این ترتیب پاسخ داده خواهد شد.

  نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با اشره 
به آمار و ارقام موجود از این نکته پرده بر می دارد که س��طح 
کشت برنج در کشور بسیار قابل توجه بوده است به این ترتیب 
ک��ه نه تنها در اس��تان های اصلی کش��ت کننده برنج، بلکه در 
دیگر استان ها نیز میزان کشت برنج با رشد روبرو بوده است.

 مجوز به ضرر بازار 
در کنار تمام کشمکش هایی که  در روزهای اخیر به تیتر یک 
خبرگزاری های مختلف کش��ور تبدیل ش��ده بود  حال برخی 
از اخبار منتش��ر ش��ده از این مس��اله خبر می دهد که وزارت 
صنعت، معدن و تجارت روز گذشته  مجوز ترخیص برنج هایی 
ک��ه در گمرک باقی مانده  بودند را صادر کرده اس��ت و با این 
وجود به زودی این برنج ها رهس��پار بازار می شوند . به گفته 
دبیر انجم��ن واردکنندگان برنج می��زان رقمی که در گمرک  
دپو شده بوده چیزی معادل  1۸0 هزار تن برنج  بوده است. 

چندی پیش علی زاده ش��ایق  دبیر انجمن برنج کشور با بیان 
اینک��ه حداکثر نیاز س��االنه برنج ب��ه واردات را ۸00 هزار تن 
است اعالم کرد؛ س��ال گذشته یک میلیون و 200 هزار تن و 
سال ماقبل یک هزار و 600 هزار تن برنج وارد کشور شده که 
با احتس��اب واردات 600 هزار تن برنج در چند ماهه نخس��ت 
امسال، یک میلیون و 600 هزار تن برنج مازاد داریم که با این 
وجود دیگر نیازی به اس��تمرار واردات نیست.البته وی به این 
نکته نیز اش��اره کرد که با توجه به آنکه برنج خارجی به سبب 
کیفی��ت پایین، خریدار خ��ود را دارد، بنابراین واردات بیش از 
حد نیازتاثیری در ارزان ش��دن ن��دارد. وی همچنین با تاکید 
براین مساله که دیگر نیازی به وادات برنج تا پایان سال نداریم 
اذعان داش��ت که  با توجه به ش��رایط مس��اعد آب و هوایی، 
بارندگی های اخیر و وجود 500 هزار هکتار شالی در 2 استان 
مازندران و گیالن و بی تاثیری سیل اخیر بر شالیزار ها و آفتاب 
مناس��ب تیرماه پیش بینی می شود که برداشت برنج از لحاظ 

کمی و کیفی با 3 تا ۴ سال گذشته قابل مقایسه نیست.

 واردات غیرقانونی از مسیرقانون
 در کن��ار تمام این موارد و نقط��ه نظراتی که فعاالن  و تولید 
کنن��دگان برنج مطرح کرده اند اما این باور وزیر صنعت،معدن 
و تجارت به واردات برنج و سفارش��ات ثبت ش��ده نگاه جالبی 
اس��ت چراکه در مورد ممنوعیت ثبت سفارش برنج وارداتی تا 
پایان فصل برداش��ت  معتقد است اتفاق غیرمعمولی رخ نداده 
اس��ت و از اول هم بنا بر این بود که در جهت حمایت از تولید 
داخل، برنج در فصل برداش��ت وارد نش��ود. ام��ا حال با مجور 
وزارت خان��ه تحت امر وی این کار غیر قانونی در عین  رعایت 
قانون وارد کش��ور شده اس��ت و وزیر صنعت، معدن و تجارت 
هم که مدعی اس��ت  باید جلوی ص��ادرات کاالهای غیرکیفی 
و غیراس��تاندارد گرفته شود چراکه  این کار یک تکلیف است 
و صادرات اینگونه کاالها عالوه بر اینکه از نظر ش��رعی درست 
نیس��ت، به آبروی کشور آس��یب می زند ، حال پای مجوزی را 
صادر کرده که قرار است به بازار برنج کاران ایرانی زده شود و 
ب��ا این وجود این جمله را بر زبان می آورد که آرامش بر بازار 

حکمفرماست.

براساس اعالم مرکز آمار؛

درآمد خانوار ها از هزینه هایشان پیشی گرفت


