
مشارکت ۴۰ درصدی بانک پارسیان در 
ایجاد کارخانه کاغذ خوزستان 

ـــندیکایی  آیین امضای موافقت نامه تامین مالی س
ـــرمایه گـذاری تولیـدکاغـذچاپ و تحریر  طرح س
ــتان با حضور رییس ستاد اجرایی  در استان خوزس
ــات عامل  ــت هی ــام )ره(،ریاس ــان حضرت ام فرم
ــران عامل بانک های  ــعه ملی و مدی صـندوق توس
ــیان، ملی، سپه و صنعت معدن روز سه شنبه  پارس
ــیان برگزار شد.دکتر  3 دی ماه در محل بانک پارس
پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان در این مراسم با 
بیان اینکه در سال های اخیر همکاری خوبی میان 
ــورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک  ش
ــت، افزود :طرح  های خصوصی صورت پذیرفته اس
ــبکه بانکی برای رونق اقتصادی  های مختلفی در ش
ــور در حال انجام است که اساس آنها، همکاری  کش
ــبکه  ــت و ش مضاعف و ایجاد رقابت های مثبت اس
ــرای رونق اقتصادی حرکت  بانکی همپای دولت، ب
ــه داد: با همراهی و همگامی که از  می کند.وی ادام
ــتان سال جاری با صندوق توسعه ملی و ستاد  تابس
ــای تفاهم نامه  ــاهد امض ــد، امروز ش اجرایی آغاز ش
ــرح جنبه های متفاوت  ــتیم و این ط این طرح هس
ــت  ــوص از لحاظ اقتصادی، زیس ــی به خص و مهم
محیطی و اشتغالزایی خواهد داشت.کورش پرویزیان 
در خصوص سرمایه گذاری پروژه گفت: هزینه ارزی 
پروژه حدود ۴۸۰ میلیون دالر و آورده ریالی شرکت 
ــت.مدیرعامل بانک  قریب 11۰۰ میلیارد تومان اس
ــیان در حاشیه امضای این موافقت نامه افزود:  پارس
ــهم بانک  ــرمایه گذاری طرح ۴۰ درصد س از کل س
پارسیان به عنوان بانک عامل سندیکا است و مابقی 

آن بین بانک ها تقسیم می شود. 

برگ�زاری نمایش�گاه مبلم�ان ایران در 
حاشیه جام جهانی فوتبال قطر

ــین زاده از برگزاری نمایشگاه مبلمان ایران در  حس
ــر به منظور تجهیز  ــیه جام جهانی فوتبال قط حاش

۴۰۰ هتل این کشور خبر داد.
به گزارش اقتصاد روز بهمن حسین زاده مدیرعامل 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران در 
حاشیه افتتاح بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی 
مبلمان منزل و نهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان 
اداری گفت: حدود 2۰۰ شرکت تولید کننده مبلمان 
اداری و منزل در این نمایشگاه حضور دارند و نسبت 
ــد 5۰ درصدی  ــال قبل این نمایشگاه ها رش به س
داشته اند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: 
ــتغال کشور را  صنعت مبلمان حدود ۸ درصد از اش
تامین می کند و 6۰  هزار واحد تولید کننده مبل در 
کشور فعال هستند و همه این ها گواه جایگاه ویژه 
ــین زاده  صنعت مبلمان در اقتصاد ایران است.حس
ــان کرد: ما آمادگی خود را برای برگزاری  خاطرنش
ــورهای همسایه  ــگاه های مبل ایرانی در کش نمایش
ــم و مطمئنا خالقیت تولیدکنندگان  اعالم می کنی
مبل ایران در حوزه های مختلف بسیار باالست.وی 
از برگزاری نمایشگاه مبلمان ایران در کشور قطر در 

حاشیه جام جهانی فوتبال خبر داد 

انتخاب بانک س�په به عنوان بانک برتر 
جشنواره شهید رجایی 

ــپه، در  ــانی بانک س ــگاه اطالع رس ــه گزارش پای ب
ــاه با حضور  ــنبه دوم دی م ــمی که روز دوش مراس
ــس جمهور و  ــاری معاون رئی ــید انص دکتر جمش
ــور، دکتر  ــتخدامی کش ــازمان اداری و اس رئیس س
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاونان  
ــازمان  ــد س ــور و جمعی از مدیران ارش وزارت مذک
ــپه در بین بانکهای  ــد، بانک س های تابعه برگزار ش
ــاخصهای عمومی  تابعه این وزارتخانه در مجموع ش
ــد.دکتر  و اختصاصی به عنوان بانک برتر انتخاب ش
فرهاد دژپسند با اهدای لوح سپاس به محمد کاظم 
ــب رتبه برتر در  ــپه برای کس چقازردی، از بانک س

جشنواره شهید رجایی قدردانی کرد.

جزییات افزایش سقف تسهیالت اوراق 
مسکن

ــورای پول و اعتبار در جلسه عصر سه شنبه خود  ش
ــکن برای افزایش سقف تسهیالت  با طرح بانک مس

اوراق موافقت کرد.
ــکن-هیبنا، در   ــزارش پایگاه خبری بانک مس به گ
ــه  ــتاد و پنجمین جلس ــت و هش یک هزار و دویس
ــت  ــته به ریاس ــورای پول و اعتبار که روز گذش ش
ــس کل بانک مرکزی  ــر عبدالناصر همتی، ریی دکت
ــورای پول و اعتبار با افزایش  برگزار شد، اعضای ش
سقف تسهیالت مسکن از محل اوراق موافقت کرد.

مسعود ایزدی مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت 
ــورای پول  ــکن درباره جزییات مصوبه ش بانک مس
ــورای  ــار به پایگاه خبری بانک اعالم کرد: ش و اعتب
ــت اولیه  ــته بعد از موافق ــار روز گذش ــول و اعتب پ
ــکن، به  ــنهادی بانک مس بانک مرکزی با طرح پیش
ــقف ریالی تعدادی از تسهیالت پرداختی  افزایش س
ــت داد و با آن موافقت کرد. ــکن رای مثب بانک مس

ــکن  مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مس
تاکید کرد: مصوبه شورای پول و اعتبار بعد از ابالغ 
رسمی به بانک مسکن بالفاصله در ستاد بانک وارد 
مرحله مقدماتی اجرا می شود. در مرحله مقدماتی، 
ادارات مرتبط با این نوع تسهیالت نسبت به تدوین 
بخشنامه اجرایی »پرداخت تسهیالت اوراق در سقف 
ــدام خواهند کرد و در نهایت بعد از  های جدید« اق
تایید بخشنامه اجرایی مصوبه شورای پول و اعتبار 
ــط هیات مدیره بانک، متن آن به شعب بانک  توس
ــور ابالغ می شود و پرداخت  مسکن در سراسر کش

تسهیالت مصوب شروع خواهد شد.

اخبار گزارش

ــت مبنی  ــازمان محیطزیس ــئول از آمار س ــک مقام مس  ی
ــوای تهران  ــی ه ــارد دالری آلودگ ــارت2.6 میلی ــر خس ب
ــابق  ــتور وزیر س ــر داد و گفت:با دس ــه ۹۸ خب در 1۰ماه
صنعت،خودروسازان مکلف به از رده خارج کردن خودروها 

نیستند.
داوود کریمی با بیان اینکه پدیده آلودگی یکی از معضالت 
ــت، گفت: از سال  ــهرها و بخصوص تهران اس امروز کالنش
ــاس به وجود آمد که با توجه به تولید ساالنه  ۸3 این احس
ــال باید برای خروج  ــک میلیون و 2۰۰هزار خودرو در س ی
ــود که بر این اساس در  ــوده نیز تدبیر ش خودروهای فرس
ــه مطابق  ــد ک ــی در مجلس مصوب ش ــت نهم، قانون دول
ــت مبنای از رده  ــال ۸5 توانس تبصره 13 قانون بودجه س

خارجسازی خودروهای فرسوده شود.

ــقاط خودرو  ــن صنفی مراکز اس ــو هیئت مدیره انجم عض
ــاس، واردکنندگان و خودروسازان داخلی  افزود: بر این اس
ــده؛ به  ــوده ش ــر از رده خارج کردن خودروهای فرس درگی
ــق با حجم  ــه ازای واردات خودروها، منطب ــه ب ــوی ک نح
ــت خودرو باید از رده خارج شود ضمن  موتور از یک تا هش
ــازان داخلی نیز مسئول از رده خارج کردن  اینکه خودروس

خودروهای با احتراق ناقص شدند.
ــوا وجود دارد  ــرد: در روزهایی که جریان ه وی تصریح ک
هم ذرات آالینده از سوی خودروها، شوفاژخانهها و صنایع 
تولید میشوند اما به دلیل جریان هوا، آلودگی کمتر احساس 
ــا پدیده وارونگی هوا  ــردد درحالیکه در روزهایی که ب میگ
ــتیم، غلظت ذرات آالینده به حداکثر رسیده و  مواجه هس

پدیده آلودگی شدید هوا رخ میدهد.
کریمی با بیان اینکه چهار عامل اساسی شامل خودروهای 
ــهم 2۰ درصدی، موتورسیکلتها، خودروهای  سنگین با س
ــدی و عوامل آالینده  ــهم 35 درص ــبک و وانتبارها با س س
ــکلگیری  ــا و موتورخانهها در ش ــون کارخانهه ثابت همچ
ــت که  ــنهاد ما این اس آلودگی هوا نقش دارند، گفت: پیش
ــه پرونده از رده خارج کردن خودروهای  یکبار برای همیش
ــم »گواهی اسقاط  ــود و چیزی به اس ــته ش ــوده بس فرس
ــیم؛ به نحوی که با مجموعه عواملی  ــته باش خودرو« نداش
ــوده را  ــوی از رده خارج کردن خودروهای فرس ــوان جل بت

گرفت که اتفاقاً بار مالی برای دولت ندارد.
ــقاط خودرو  ــن صنفی مراکز اس ــو هیئت مدیره انجم عض
ــتگاه خودروی وارداتی گرانقیمت  خاطرنشان کرد: هر دس
باید معادل سه تا چهار دستگاه خودروی فرسوده را اسقاط 
ــتگاه خودرویی که تولید  ــل هر چهار دس ــد اما در مقاب کن
ــتگاه خودروی  ــوی خودروساز یک دس ــود، باید از س میش

فرسوده اسقاط شود.
ــت صنعت، معدن و  ــازان با وزیر وق ــی خودروس وی از الب
ــوده خبر  تجارت برای از رده خارج کردن خودروهای فرس
ــین صنعت،  ــریعتمداری وزیر پیش ــت: محمد ش داد و گف
معدن و تجارت در بخشنامهای اعالم کرد که خودروسازان 
ــودرو از رده خارج کنند بنابراین  ــد در مقابل تولید، خ نبای

ــدگان را از گردونه از رده  ــی، تولیدکنن بدون کار کارشناس
ــوده بیرون راندند درحالیکه  خارج کردن خودروهای فرس
ــودرو، اکنون  ــه دلیل توقف واردات خ ــدگان نیز ب واردکنن
ــارج نمیکنند و این امر  ــوده از رده خ دیگر خودروی فرس
ــقاط با پنج درصد ظرفیت  ــده که مراکز اس منجر به آن ش

خود، به کار ادامه دهند.
کریمی ادامه داد: از یک میلیون خودرویی که تولید میشود، 
ــتگاه خودرو باید از رده خارج شود درحالیکه  25۰هزار دس
ــز اجرایی  ــی ۰.۰1 این مصوبه نی ــی حت ــرایط کنون در ش
نمیشود لذا درخواست ما آن است که ستاد مدیریت حمل 
ــوخت به عنوان متولی امر این موضوع را پیگیری  و نقل س

نموده و عملیاتی سازد.
وی افزود: یکی از معضالت قانونگذار آن است که متأسفانه 
قوانین حاکمه اجرایی نمیشود این در حالی است که طبق 
ــت، شهر تهران  ــازمان حفاظت محیطزیس اعالم معاون س
ــال ۹۸ از آلودگی هوا  ــارد دالر ظرف 1۰ ماهه س 2.6 میلی
ــت که چنانچه  ــت. این در شرایطی اس ــارت دیده اس خس
ــال گذشته از ساالنه یک میلیون و 2۰۰ هزار  ظرف 1۰ س
ــتگاه خودروی تولیدی، 25 درصد از رده خارج میشد،  دس
ــودهای در کشور تردد نمیکرد که  هماکنون خودروی فرس

چنین هزینهای به پاکی هوا وارد نماید.
ــقاط خودرو  ــن صنفی مراکز اس ــو هیئت مدیره انجم عض

ــا از رده خارج کردن  ــدم عمل به قوانین مرتبط ب گفت: ع
ــوده 5.۷ میلیارد دالر به کل کشور آسیب  خودروهای فرس
ــهم کاهش آالیندههای  ــت در حالی که چنانچه س زده اس
ــد، اکنون 3۸۴هزار میلیارد تومان به  متحرک اجرایی میش
ــوا اعم از بیماریهای  ــی از آلودگی ه عنوان کل هزینه ناش
تنفسی و آسیب دیدن محصوالت کشاورزی حادث نمیشد. 
ــرد: حمایتهای مخرب باید از روی صنعت  کریمی تأکید ک

خودرو برداشته شود.
همچنین در این نشست یداهلل مرتضوی عضو هیئت مدیره 
ــت  ــقاط خودرو گفت: حدود هش ــن صنفی مراکز اس انجم
میلیون موتورسیکلت در کشور تردد میکنند که ۹۰ درصد 
ــتند این در حالی است که 25۰ مرکز  آنها کاربراتوری هس
ــج درصد ظرفیت خود  ــقاط خودرو وجود دارد که با پن اس

مشغول به کار هستند.
ــت میلیون خودروی  ــال 1۴۰۴، هش ــالم کرد: تا س وی اع
ــه این روند،  ــت که در صورت ادام ــوده خواهیم داش فرس

وضعیت بسیار اسفبار است.
ــالم وزارت صنعت، معدن و  ــه داد: طبق اع ــوی ادام مرتض
ــک میلیون و 5۰۰هزار  ــقاط ی تجارت، هر مرکز امکان اس
خودرو در سال را دارد که این ظرفیت هیچگاه مقرر نشده 
ــال 25۰هزار دستگاه  ــقاط خودرو در یک س و حداکثر اس

بوده است.
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دبیر انجمن واردکنندگان برنج عنوان کرد؛

نیاز به واردات ۵۰۰ هزار تن برنج  
ــاص ارز برای واردات برنج  ــاورز با بیان اینکه اختص کش
ــیار کند است، گفت: نگرانیم بازار برای عید به موقع  بس

تامین نشود.
ــری 5۰۰ هزار تنی برنج برای  ــاورز  از کس ــیح کش مس
ــر داد و اظهار کرد: در حالی که واردات  تنظیم بازار خب
ــت و متولیان  کاال رویه معمول خود را دارد و زمانبر اس
ــتند، اما در اختصاص ارز  دولتی نیز از این امر آگاه هس

تعلل میکنند. 
ــان اینکه رویکر  ــدگان برنج با بی ــر انجمن واردکنن دبی
دولت برای اختصاص ارز برای ثبت سفارش برنج بسیار 

ــه نتوانیم به موقع  ــت، افزود: نگرانیم با این روی کند اس
کسری بازار برای ایام عید را تامین کنیم.

ــه گونهای صورت گیرد  ــت: اختصاص ارز باید ب وی گف
ــری بازار به موقع تامین شده تا موجب افزایش  که کس

قیمت و کمبود کاال در بازار نشود. 
کشاورز بیان کرد: رفع ممنوعیت واردات برنج با توجه به 
شرایط و نیاز کشور در ستاد تنظیم بازار مصوب شده بود 
اما، رئیس سازمان برنامه بودجه در این موضوع دخالت 
ــد. دبیر انجمن واردکنندگان برنج  کرد و مانع واردات ش
ــاه واردات برنج را با این  ــه داد: در حالی که چند م ادام
ادعا که برنج داخلی به اندازه نیاز داخل تولید و در بازار 
وجود دارد ممنوع کردند، اما در همین مدت قیمت برنج 

خارجی به دلیل کمبود با ا فزایش قیمت مواجه شد. 
ــده برنج ایرانی  ــان اینکه دهکهای مصرف کنن وی با بی
ــتند، بیان کرد:  ــج خارجی با یکدیگر متفاوت هس و برن
دهکهای مصرف کننده برنج خارجی توانایی خرید برنج 
داخلی که با قیمت 2۸ تا 3۰ هزار تومان عرضه میشود 
ــد تا برنج خارجی  را ندارند، ممنوعیت واردات موجب ش

نیز با افزایش قیمت مواجه شود. 
ــده  ــاورز با بیان اینکه از 25۰ هزار تن برنج وارد ش کش
ــده است، افزود:  به گمرکات، 1۷۰ هزار تن وارد بازار ش

مابقی این میزان در انتظار تخصیص ارز قرار دارد. 
 میزان

خبر

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی گزارش داد؛

کسری99 معادل نصف بودجه  
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی با انتشار گزارشی 
ضمن تاکید بر اینکه توازن الیحه بودجه ۹۹ صرفاً تا حدود 
ــه در فرایند اجرا با  ــده و بودج زیادی روی کاغذ انجام ش
ــد، اعالم کرد: معادل  ــری قابل توجه مواجه خواهد ش کس
ــری است که به طوری صوری  نصف بودجه و بیشتر، کس
تراز شده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
ــاده«، به این  ــه زبان س ــزارش »بودجه ب ــی از گ در بخش
ــوال پاسخ داده است که دولت در الیحه بودجه ۹۹ چه  س
ــت؟ در این بخش از گزارش بازوی  اقدامی را انجام داده اس
کارشناسی مجلس آمده است: »ارزیابی ما در مرکز پژوهش 

های مجلس آن است که در بودجه ۹۹:
ــد از طریق انبساط بودجه، به دلیل فقدان  1. تحریک رش
ــده است و دولت صرفا سعی کرده،  منابع، عمال دنبال نش
ــتر تزریق بودجه ای به اقتصاد، به  تا حد امکان از افت بیش
صورت صوری و یا در عمل از طریق استقراض )اوراق بدهی 
یا صندوق توسعه( جلوگیری کند. 2. حفظ قدرت خرید از 
ــورم و یا افزایش حمایتهای  ــتمزدها با ت طریق تعدیل دس
ــدان منابع امکانپذیر  ــاِی فراتر از تورم، به دلیل فق بودجه
نبوده و اگر هم بوده عماًل از طریق چاپ پول بیشتر میسر 
ــده که دولت با هدف جلوگیری از پولی شدِن بیِش  می ش
ــری بودجه )تأمین کسری از طریق چاپ پول(  از این کس
ــدیدتر دنبال نکرده است یعنی نخواسته بیش از  و تورم ش
مقدار کنونِی پولی شدِن کسری، از یک طرف جیب مردم را 
پر کرده و از طرف دیگر جیب آنها را با تورم ناشی از همین 
سیاست خالی کند، هرچند در همین حالت حداقلی فعلی، 
نیز به دلیل کسری بودجه، گزینه چاپ پول )یا استقراضی 
ــون از چاپ پول تامین  ــیوه های گوناگ که در نهایت به ش

خواهد شد( در سال آتی همچنان روی میز خواهد بود.
3. توازن بودجه صرفاً تا حدود زیادی روی کاغذ انجام شده 
و بودجه در فرایند اجرا با کسری قابل توجه مواجه خواهد 
ــد. تالش دولت برای توازن بودجه، عمدتاً به استفاده از  ش
ــعه ملی محدود  ــتقراض از طریق اوراق یا صندوق توس اس

شده است.  فارس 

خبر

  خسارت ۲.۶میلیارد دالری آلودگی هوا 
در۱۰ماهه سالجاری اعالم شد؛

مرگ ساالنه 7 میلیون نفر بر اثر آلودگی 
هوا در جهان

وزن  کاهش  کارشناسان  نظر  اعالم  براساس   
فعالی،  بیش  تولد،  زمان  وزن  کاهش  نوزادی، 
دستگاه  عفونت  مغزی،  رشد  کاهش  اوتیسم، 
تحتانی تنفس، آسم و سرطان خون بر اثر آلودگی 
هوا در کودکان ثابت شده است به طوریکه ساالنه 
۶۰۰ هزار کودک زیر پنج سال به دلیل آلودگی 
هوا میمیرند. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، 
ساالنه ۷ میلیون نفر بر اثر آلودگی هوا در دنیا 
میمیرند که این امر نشاندهنده وسعت درگیری 
آن  به  توجه  اهمیت  و  موضوع  این  با  کشورها 
بهداشت جهانی،  نگرانی شدید سازمان  و   است 
اثر آلودگی هوا بر کودکان به عنوان آیندهسازان 
علت  درصد   ۳۶ و  فرداست  جامعه  مولدان  و 
مرگهای مرتبط با ریه، ۳۴ درصد سکتههای مغزی 
و ۲۵ درصد سکته های قلبی در افراد، ناشی از 

آلودگی هواست. 

نمای نزدیک

ــور با اشاره به اینکه شکرهای   دبیرانجمن قند و شکر کش
ــت  ــود و برداش ــور می ش وارداتی از هفته آینده وارد کش
ــود، گفت:  ــکر نیز از یک الی دو روز آینده آغاز می ش نیش

قیمت شکر در روزهای آینده متعادل می شود.
ــاره به افزایش قیمت شکر در بازار گفت:  بهمن دانایی با اش
ــته جزئی بوده  ــش قیمت این کاال طی روزهای گذش افزای

است.
ــت که از مالیات  ــکر جزو کاالهایی اس وی با بیان اینکه ش
ــت، افزود: حدود سه هفته قبل  ارزش افزوده معاف بوده اس
ــکر  مجلس تصمیم به اصالح این قانون گرفت و قرار بود ش
ــاله  ــت این کاالها خارج کند. که همین مس ــم از لیس را ه
باعث شد قیمت شکر در بازار بین 1۰ تا 15 درصد افزایش 
ــدیم و با  ــد ما بعد از گرانی کاال بالفاصله وارد ماجرا ش یاب

ــت در امور بازرگانی  ــه قائم مقام وزیر صنع پیگیریهایی ک
ــیون اقتصادی مجلس  ــام داد و مذاکراتی که با کمیس انج
ــتور کار مجلس خارج شد و  صورت گرفت این طرح از دس
ــاله باعث افت قیمت شکر شد اما هنوز قیمت با  همین مس
نرخ مصوب مقدار کمی فاصله دارد که پیش بینی میکنیم 

این گپ قیمتی نیز طی روزهای آینده از بین برود.
ــکر و  ــه االن فصل کم مصرف ش ــاره به اینک ــی با اش دانای
مصرف این کاال از نیمه بهمن و اسفندماه باال میرود، گفت: 
در حال حاضر نیاز کشور به شکر ماهی حدود 15۰ تا 16۰ 

هزار تن و در ایام پرمصرف حدود 2۰۰ هزارتن است.
ــکر ثبت سفارش شده و قرار است  تاکنون ۹۰۰ هزارتن ش
ــود  ــفارش دیگر نیز انجام ش 2۰۰ تا 25۰ هزارتن ثبت س
ضمن اینکه طی یکی دو روز آینده اولین محموله شکرهای 
وارداتی وارد کشور میشود و همه این واردات از هند انجام 
میگیردوی اضافه کرد: با این حال به دلیل هیجانی که بازار 
دارد ما طی ماههای اخیر بین 1۹۰ تا 2۰۰ هزارتن شکر را 

ماهیانه به بازار عرضه کرده ایم تا مشکلی بوجود نیاید.
ــال  این فعال بخش خصوصی گفت: به دلیل تأخیری که س
گذشته در واردات رخ داد و باعث نابسامانی بازار شد امسال 

به موقع برای این کار اقدام کردیم.
ــکر ثبت  ــون ۹۰۰ هزارتن ش ــان اینکه تاکن ــی با بی دانای
ــابه سال گذشته  ــده است، افزود: در مدت مش سفارش ش
ــفند اقدام به  ــها صفر بود و ما اواخر اس میزان ثبت سفارش

این کار کردیم.
وی ادامه داد: برای 3۰۰ هزارتن از شکرهای ثبت سفارش 
ــده تخصیص ارز صورت گرفته و امیدوار هستیم که این  ش
میزان از هفته آینده به تدریج وارد کشور شود ضمن اینکه 
ــفارش دیگر نیز انجام  حدود 2۰۰ تا 25۰ هزارتن ثبت س
ــد که امیدواریم همه این محصوالت تا آخر سال  خواهد ش

وارد کشور شوند.
دانایی با بیان اینکه این میزان واردات برای تأمین نیاز بازار 
ــکر تا پایان تابستان ۹۹ است، افزود: طی یکی  داخلی به ش
ــکرهای وارداتی وارد کشور  دو روز آینده اولین محموله ش

میشود و همه این واردات از هند انجام میگیرد.
ــاره به ذخایر استراتژیک کشور نیز گفت: شرکت  وی با اش
بازرگانی دولتی ایران حدود 5۰۰ هزارتن شکر را برای این 

منظور وارد کرده است.
ــه داد: تمام مصرف کنندگان حقیقی و حقوقی  دانایی ادام
ــکر میخواهند میتوانند درخواست خود را به سازمان  که ش
ــرکتهای غله هر استان ارائه  ــتانها یا ش صنعت و معدن اس
ــا نیز از  ــل ما میدهند و م ــت را تحوی ــد آنها نیز لیس کنن
ــاز آنها را تحویل  ــکر مورد نی کارخانجات میخواهیم که ش
دهند.ما از حذف ارز ۴2۰۰ تومانی از واردات شکر استقبال 
ــاص ارز ۴2۰۰ تومانی برای واردات  میکنیم چرا که اختص

شکر منجر به ایجاد رانت برای عدهای معدود شده است.
دبیر انجمن قند و شکر کشور با اشاره به اینکه مقدار تولید 

ــرای اولین بار حتی از میزان پیش  ــور ب چغندر قند در کش
ــط بخش خصوصی نیز کمتر شده است،  ــده توس بینی ش
ــش بینی میکردیم میزان تولید بین 3 میلیون  گفت: ما پی
ــد اما در  و ۸۰۰ هزار تن تا 3 میلیون و ۹۰۰ هزار تن باش
ــور تولید  نهایت حدود 3.2 میلیون تن چغندر بهاره در کش
شد که با احتساب تولید حدود ۷۰۰ هزار تن چغندر پاییزه 

مجموع تولید به 3.۹ میلیون تن میرسد.
دانایی با اشاره به اینکه در صورت حذف ارز ۴2۰۰ تومانی 
ــرای کنترل بازار  ــای مختلفی ب ــکر، راهکاره از واردات ش
ــکر را به  ــت: به عنوان مثال میتوان ش ــود دارد، گف آن وج
صورت مستقیم عرضه کرد یا اینکه آن را در بسته بندیهای 
ــاله اینجاست که در حال حاضر  مختلف ارائه نمود. اما مس
ــبد هزینه خانوار ندارد. هم اکنون  ــکر اثر چندانی در س ش
نرخ مصوب آن ۴,۰5۰ تومان است و پیش بینی میشود در 
ــورت حذف ارز ۴2۰۰ تومانی و تبدیل آن به ارز نیمایی  ص

قیمت شکر به ۴۸۰۰ تا ۴,۹۰۰ تومان برسد.
وی با بیان اینکه قیمت شکر شهریور هر سال بعد از اعالم 
ــتمزد تعیین میشود  نرخ خرید تضمینی چغندر قند و دس
ــهریور سال آینده ثابت میماند، اضافه کرد: باید این  و تا ش
ــوم که با توجه به شرایط جامعه و قدرت  نکته را متذکر ش
ــد مردم این اتفاق بزودی رخ نمیدهد و حداقل تا قبل  خری

از عید شاهد چنین اتفاقی نخواهیم بود.  مهر 

رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر برای ۱۵۰ نفر  
دبیرانجمن قند و شکر کشور عنوان کرد؛


