
کمک ١١ میلیارد ریالی بانک صادرات 
ایران به سیل زدگان سیستان و بلوچستان 
مع��اون س��رمایه های انس��انی و پش��تیبانی بانک 
ص��ادرات ای��ران از واریز ح��دود ١١ میلیارد ریال 
کمک ه��ای نقدی کارکنان بانک ص��ادرات ایران و 
مش��تریان این بانک به آسیب دیدگان از سیل اخیر 
سیس��تان و بلوچستان به حساب ویژه این کمک ها 

خبر داد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک ص��ادرات ایران، 
سیدبیوک موس��وی  با اعالم این خبر، اظهار کرد: 
کمک های نقدی تجمیع ش��ده از مح��ل بازخرید 
مرخص��ی و مبالغ اهدایی کارکن��ان بانک صادرات 
ایران بعالوه مبالغ  واریز ش��ده توس��ط هموطنان 
و مش��تریان این بانک به حس��اب وی��ژه کمک به 
آس��یب دیدگان ناش��ی از س��یل اخیر سیس��تان و 
بلوچس��تان به بیش از ١٠ میلیارد و ٨٠٠ میلیون 
ریال رس��ید که در اختیار هموطنان آسیب دیده از 

سیل اخیر این استان قرار خواهد گرفت.

حمایت تمام قد بانک رفاه کارگران از 
هموطنان سیل زده سیستان و بلوچستان

در پی جاری ش��دن سیل در اس��تان کم برخوردار 
سیس��تان و بلوچستان،  بانک رفاه کارگران تمام قد 
به حمایت از هموطنان سیل زده به منظور جبران 
خس��ارات مال��ی و حمای��ت از آالم آنه��ا در قالب؛ 
اعطای کمک های بالعوض ، قرض الحسنه، اجرای 
پروژه ه��ای عمرانی، تخصیص اعتب��ارات ریالی به 
مش��اغل خانگی، افزایش اعتبارات ریالی و ارزی و 

... پرداخته است. 
به گ��زارش روابط عمومی بانک رف��اه کارگران ، به 
نقل از پایگاه خبری تابناک، به دنبال وقوع سیل در 
اس��تان سیستان و بلوچستان و وارد شدن آسیب و 
خسارت های مالی و جانی در این استان، بانک رفاه 
در راستای ایفای مسئولیت ها و تعهدات اجتماعی 
و تس��کین آالم روحی آنه��ا، مبلغ ۳٠ میلیارد ریال 
از مح��ل بودج��ه تبلیغات��ی خ��ود در قالب کمک 
بالع��وض برای تهیه مخازن آب و تانکر آبرس��انی و 
١۳٠ میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه نیز برای 
کمک به هموطنان سیل زده استان اختصاص داد . 

آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی 
مسکن در استان خوزستان

عملیات اجرایی س��اخت هفت ه��زار و ۶١۲ واحد 
مس��کونی طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن با 
حضور وزیر راه و شهرس��ازی در اس��تان خوزستان 

آغاز شد.
ب��ه گ��زارش هیبن��ا، محمد اس��المی وزی��ر راه و 
شهرسازی در این مراسم با تشریح طرح اقدام ملی 
مس��کن اظهار کرد: یکی از پایه های اصلی اجرای 
این طرح، بانک مس��کن است که بخش اعظمی از 
تامین مالی این طرح را به عهده دارد. خوشبختانه 
بانک مس��کن با داشتن کارشناسان خبره به خوبی 

از پس تامین مالی این طرح بر می آید.
غالمرضا ش��ریعتی اس��تاندار خوزس��تان نیز در این 
مراس��م در بخشی از س��خنان خود بیان کرد: بانک 
مسکن به عنوان بانکی که قرار است بخش عمده ای 
از این طرح را تامین مالی کند خوش��بختانه تاکنون 
همکاری خوبی با پروژه های بخش مسکن در استان 
داش��ته است و همواره به خوبی از عهده این طرح ها 
برآمده اس��ت. مدیر شعب بانک مسکن نیز با تشریح 
جزئی��ات طرح اقدام ملی تولید و عرصه مس��کن در 
خوزستان گفت: در جریان سفر وزیر راه و شهرسازی 
به استان خوزس��تان، عملیات اجرایی ساخت، هفت 
هزار و ۶١۲ واحد مس��کونی طرح اقدام ملی تولید و 

عرضه مسکن در سراسر استان خوزستان آغاز شد.
وی توضی��ح داد: ب��ر اس��اس اع��الم وزارت راه و 
شهرس��ازی، طرح اقدام ملی تولید مسکن در استان 
خوزستان ش��امل هفت هزار و ۶١۲ واحد مسکونی 
می شود که س��اخت یک هزار و ۶٨٠ واحد بر عهده 
ش��رکت بازآفرینی ش��هری ایران، س��ه هزار و ۴١٠ 
واحد بر عهده بنیاد مسکن انقالب اسالمی، یک هزار 
و ۵۳٨ واحد بر عهده ستاد اجرایی فرمان امام )ره( و 

۹٨۴ واحد بر عهده شرکت توسعه مسکن است.

اخبار

مهارافسار گسیخته نقدینگی  با بازار باز بانکی 
کارشناسان مطرح کردند؛

گزارش

با توجه به تاکید اقتصاددانان بر کنترل و هدایت نقدینگی 
به س��مت فعالیت ه��ای مولد برای رس��یدن ب��ه تولیدات 
گس��ترده، مه��ار ت��ورم و افزای��ش ۲٨.۲ درص��دی حجم 
نقدینگی در آذرماه، جای س��وال است که عملیات بازار باز 
بانکی می تواند با اتخاذ سیاس��ت های مناسب و هماهنگ با 
اه��داف کالن اقتصادی و بکار بردن ابزارهای کنترل دقیق، 
نقدینگی را به س��مت فعالیت ه��ای مولد اقتصادی هدایت 

کند یا خیر؟
نظ��ام پول��ی و بانک��ی ب��ه دلیل نق��ش تعیین کنن��ده در 
سیاست های پولی و اعتباری و به عنوان یک قدرت اقتصادی 
مهم در اختیار دولت، می تواند با اتخاذ سیاست های مناسب 
و هماهن��گ با اهداف کالن اقتصادی و بکار بردن ابزارهای 
کنت��رل، نقدینگی را به س��مت فعالیت های مولد اقتصادی 
هدای��ت کند و با افزای��ش ثبات اقتص��ادی زمینه را برای 

شکل گیری سرمایه گذاری، اشتغال، تولید و... فراهم آورد.
از آنجاکه طبق جدیدترین اطالعات منتش��ر شده از بانک 
مرک��زی، حجم نقدینگی در آذر امس��ال مع��ادل ۲۲ هزار 
و ۶۲۳ هزار میلیارد ریال اعالم ش��ده که نس��بت به مدت 

مشابه در سال قبل ۲٨.۲ درصد افزایش داشته است.
افزایش ۴٨.۶ درصدی حجم پول در آذر امسال

همچنی��ن، حجم پول در این دوره معادل ۳۶۳ هزار و ٨.۴ 
میلیارد ریال بوده که ۴٨.۶ درصد نس��بت به آذر ماه سال 
قبل افزایش داش��ته و حجم ش��به پول نیز با ۲۴.۹ درصد 

رشد، معادل ١٨۹ هزار و ٨٨.۳ میلیارد ریال است.
ع��الوه بر این، اخیرا رئیس کل بانک مرکزی درباره رش��د 
نقدینگ��ی توضیحاتی ارائه کرده اس��ت که طبق گفته این 
مقام مسئول، آخرین آمار به صورت غیر رسمی نشان دهنده 
۲٨ درصد رش��د نقدینگ��ی بوده و مع��ادل ۲۵ درصد هم 

نسبت به میانگین ۵٠ سال گذشته، رشد داشته است.
همتی گفته این رش��د خوب نیس��ت و تالش می کنیم آن 
را کنترل کنیم. س��ه درصدی که امسال نسبت به میانگین 
بیشتر شده نش��ان دهنده این است که ذخایر ارزی خالص 

ما افزایش یافته است.
به گفته او، بانک مرکزی چند میلیارد دالر ارز برای رش��د 
ذخای��ر خریداری کرده که این موضوع باعث ش��ده رش��د 
نقدینگی از میانگین ۵٠ س��اله بیشتر شود.البته رئیس کل 
بان��ک مرکزی تاکی��د دارد که ۲٨ درصد رش��د نقدینگی، 
رکورد نقدینگی نیس��ت، زیرا در س��ال های گذش��ته رشد 

نقدینگی  از این میزان هم بیشتر بوده است.
طب��ق آنچه همتی ادع��ا کرده، در حال کنت��رل نقدینگی 
هس��تیم. از س��وی دیگر هدف، کنترل انتظارات اس��ت و 
پیش بینی هایی که ارائه ش��ده، هیچ ک��دام تورم باالی ۲٠ 

درصد را نشان نمی دهد.

نکت��ه  حائز اهمیت در این زمینه این اس��ت که چه روندی 
باید ش��کل بگیرد تا با کنترل حجم پول مانع از ایجاد تورم 
ش��د. ش��اید بتوان از عملیات بازار بانکی که در هفته های 
اخیر توس��ط بانک مرکزی رونمایی ش��ده و بن��ا به گفته 
رئیس این بانک، اجرای این طرح موجب کنترل نرخ تورم، 
ساماندهی اضافه برداشت بانک ها، تنظیم چارچوب مشخص 
برای اعطای اعتبار به بانک ها و موسس��ات اعتباری، اجرای 
سیاست پولی و مدیریت نرخ های سود می شود، برای تحقق 

این هدف مهم اقتصادی استفاده کرد.
هر گاه بانک ها با کاهش نقدینگی مواجه می شوند اقداماتی 
همچون دریافت س��پرده یا س��ود باالتر، ق��رض گرفتن از 
یکدیگر یا برداش��ت از بانک مرک��زی را انجام می دهند که 
این اقدامات موجب افزایش س��ود بین بانکی، اثرگذاری بر 
س��ود س��پرده بانک ها و در آخر تحت تاثیر قرار دادن تورم 
خواهد ش��د. با عملی��ات بازار باز بانکی، کنترل نرخ س��ود 
کوت��اه مدت و یا بین بانکی از کانال آن امکان پذیر خواهد 
بود؛ به گونه ای که اگر زمانی بانک ها دچار کمبود نقدینگی 
شوند و نرخ سود در بازار بین بانکی باال برود، بانک مرکزی 
شروع به خرید اوراق از بازار و تزریق پول می کند تا بانک ها 
بتوانند مشکل نقدینگی را حل کرده و نرخ سود بین بانکی 

کاهش پیدا کند.  
 در این راس��تا، رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده که در 
دی ماه گذشته تورم ماهانه به ٠.٨ درصد رسیده و به طور 
جدی در این زمینه تالش هایی صورت می گیرد تا عملیات 
بازار باز به دلیل کس��ری بودجه س��ال آینده، محلی برای 

استقراض و رشد نقدینگی نباشد.

 

گفتنی اس��ت؛ اگر چه افزایش حجم پ��ول منجر به ایحاد 
یک دوره رونق مصنوعی و موقتی در اقتصاد می ش��ود، اما 
ای��ن موضوع در بلند مدت باعث افزی��ش نرخ تورم از یک 
س��و و ایجاد رکود اقتصادی از س��وی دیگر می ش��ود و هر 
چه افزایش حج��م پول برای تداوم رونق مصنوعی افزایش 
یابد، تورم ایجاد ش��ده و رکودی که در پی آن خواهد آمد؛ 

شدیدتر، عمیق تر و طوالنی تر خواهد بود.
پیامدهای نرخ تورم باال بر آینده اقتصادی کشور

ن��رخ تورم باال و نوس��ان های آن هزینه های بس��یاری را بر 
اقتصاد تحمی��ل می کند که می توان به کاهش نرخ رش��د 
اقتصادی و به تبع آن کاهش سطح رفاه عمومی از یک سو 
و تغییر توزیع درآمد، ثروت و رفاه به زیان اقشار کم درآمد 

جامعه از سوی دیگر اشاره کرد.
 همچنین، تورم باال و بی ثباتی موجب اخالل در شناسایی 
قیمت های نس��بی توسط فعاالن اقتصادی می شود، چراکه 
در فرآیند تورمی، قیمت تمام کاالها به یک نسبت افزایش 
نمی یاب��د، در نتیجه فعاالن اقتص��ادی نمی توانند تغییرات 
قیمت ه��ای نس��بی را از تغییرات س��طح عمومی قیمت ها 
ب��ه خوبی تفکیک کنند. عالوه برای��ن، تورم باال و بی ثباتی 
موج��ب نااطمینانی فع��االن اقتصادی نس��بت به تحوالت 
آینده خواهد ش��د و فعاالن اقتصادی نمی توانند چشم انداز 
روشن و شفافی از آینده ترسیم کنند که این امر به ویژه بر 

سرمایه گذاری تاثیر منفی خواهد گذاشت.
 اخی��را جمع��ی از اقتصاددان��ان در نشس��تی تحت عنوان 
»نق��ش پول در اقتصاد، عامل رونق تولی��د یا ایجاد تورم« 

درباره اینکه خلق پول در اقتصاد می تواند عاملی برای رشد 
تولید یا ایجاد تورم باش��د بحث کردند که از نظر آنان پول 
به عنوان یک منبع مالی برای تولید و رش��د اقتصادی الزم 
اس��ت اما این کافی نیست بلکه باید عامل و روند خلق پول 
مش��خص باشد و با شناس��ایی  فعالیت های مولد به سمت 
آن ها حرکت کند ت��ا در اثر افزایش تولید ناخالص داخلی، 

رشد اقتصادی را به همراه بیاورد.
خلق اعتبار باید به سمت فعالیت های مولد حرکت کند

طبق گفته این کارشناسان اقتصادی، رابطه رشد نقدینگی 
و ت��ورم ب��اال در طول زمان اثبات ش��ده ام��ا خلق پول در 
کوتاه مدت منجر به ایجاد تورم نمی شود و فقط برای مدت 
موقتی رش��د تولید مصنوعی را ایجاد می کند. عالوه براین، 
تولید و رشد آن به پول احتیاج دارد اما در این راستا، حجم 
خلق پول بس��یار مهم است زیرا، هر چه خلق پول و اعتبار 

بیشتر شود، رشد قیمت ها هم باال می رود.
 عالوه براین، براساس اظهارات کارشناسی انتشار پول باید 
به س��مت فعالیت های مولد حرکت کن��د و اگر این اعتبار 
در اختی��ار ف��رد کارآفرینی که دارای دان��ش فعالیت های 
مولد اس��ت که در آن حوزه بیکاری وجود دارد؛ قرار بگیرد 
می تواند موجب رونق تولید شود و دیگر این پول در اقتصاد 

خنثی نباشد.
 حال از آنجاکه طبق گفته یک کارشناس اقتصادی موفقیت 
عملیات بازار باز در این است که دولت توانسته باشد تعادل 
را در سیاس��ت های مالی، بودجه ای، تعرفه ای و بازرگانی و 
همچنین مالیاتی ایجاد کند تا بتواند به سیاست های پولی 
که بانک مرکزی اعمال می کند، پاس��خ دهد و برای رشد و 

رفاه اقتصاد، کنترل تورم و نقدینگی نتیجه بخش باشد.
نابراین باید از بانک مرکزی به عنوان هرم اصلی نظام پولی 
و بانکی کش��ور در راس��تای تحقق عملیات بازار باز بانکی، 
انتظار داشت تا ساز و کار و برنامه های خود را در این زمینه 
اع��الم کند و از آنجا که ای��ن طرح در کوتاه مدت منجر به 
تغییرات ذکر شده نمی شود و با وجود بی ثباتی که در سایر 
سیاس��ت های اقتصادی وجود دارد، باید منتظر ماند تا دید 
که بانک مرکزی چگونه در بلند مدت شرایط را برای تحقق 
این عملی��ات فراهم می کند تا در پی آن هم نظام بانکی و 
پولی از یک س��اختار مناس��ب برخوردار ش��ود و هم اینکه 

اقتصاد، تولیدات و رشد اقتصادی کشور بهبود پیدا کنند.
 ب��ا این تفاس��یر که عملیات بازار باز بانک��ی در بلند مدت 
عملی می شود و سایر ساختارهای اقتصادی کشور به دلیل 
بی ثبات��ی و عدم تعادل آماده اعمال این عملیات نیس��تند، 
نمی ت��وان از بازار ب��از بانکی انتظار چندان��ی برای کنترل 
نقدینگ��ی و مه��ار تورم داش��ت و باید منتظ��ر اقدامات و 

برنامه های بانک مرکزی در این زمینه ماند. ایسنا 
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رئیس مرکز برنامه ریزی دخانیات خبر داد
  گردش مالی یک میلیارد دالری  

سیگار قاچاق 
رئی��س مرک��ز برنامه ریزی دخانی��ات گفت: 
گردش مالی قاچاق س��یگار در کشور باالی 

یک میلیارد دالر است.
عط��ااهلل مع��روف خانی در مراس��م رونمایی 
از ط��رح رهگیری س��یگار که با هدف حذف 
قاچ��اق از ای��ن ب��ازار، رونمایی ش��د، گفت: 
ش��رکت دخانیات یک شرکت ملی است که 
س��ابقه یکصد ساله دارد و مطابق ماده ١۳ و 
تبصره ۴ ماده ١٨ قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز وظایفی بر عهده این شرکت در خصوص 

مبارزه با قاچاق سیگار نهاده شده است. وی 
افزود: س��یگار از گذشته موضوع قاچاق کاال 
بود که مبارزه ب��ا آن جزو اولویت های دولت 

قرار گرفت.
رئیس مرکز مدیریت و برنامه ریزی دخانیات 
ادامه داد: گردش مالی قاچاق س��یگار باالی 
یک میلیارد دالر اس��ت که پیامدهای منفی 
اقتص��ادی و بهداش��تی فراوان��ی داش��ته و 
مهمترین آن هزینه باالی درمان بیماری های 

ناشی از استعمال دخانیات است.
به گفت��ه معروف خانی س��ال گذش��ته ۴٨ 
میلیارد و س��ال پس از آن )۹۶( ۴۹ میلیارد 
نخ سیگار در کش��ور تولید شد در حالی که 
حداقل مصرف آن در کش��ور ۹۷ میلیارد نخ 
است؛ بنابراین مابه التفاوت آن قاچاق می شود. 
این مقام مسئول در وزارت صنعت ادامه داد: 
امیدواری��م ب��ا رونمایی از این طرح ش��اهد 
کاهش و در ادامه ریش��ه کنی قاچاق سیگار 
باشیم ضمن اینکه بر اساس اجرای این طرح 
امکان ردیابی و کشف قاچاق سیگار افزایش 
یافته و دس��تگاه قضائی راح��ت تر می تواند 

احکام مرتبط را صادر کند. مهر 

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور 
مالیاتی  اعالم کرد؛

قابلیت بخشایش 90 درصد جرایم 
مالیاتی تولیدی ها 

مع��اون درآمده��ای مالیاتی س��ازمان امور 
مالیاتی کشور میزان بخشودگی جرایم قابل 

بخشش مالیاتی در اسفندماه را اعالم کرد.
محمد مسیحی با اش��اره به بخشنامه رئیس 
کل س��ازمان مبنی ب��ر بخش��ودگی جرایم 
مالیات��ی قابل بخش��ش موضوع م��اده ١۶۹ 
مکرر قان��ون مالیات های مس��تقیم مصوب 
 ،١۹۳  ،١۹٠  ،١۶۹ م��واد  و   ۲۷/١١/١۳٨٠
١۹۷ و ١۹۹ قانون مالیات های مس��تقیم و 

مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، 
عن��وان کرد: در صورت پرداخت مانده بدهی 
قطعی شده در اسفند ماه، میزان بخشودگی 
جرایم قابل بخش��ش برای مودیان واحدهای 
تولی��دی دارای پروانه به��ره برداری و پروانه 
کس��ب تولیدی از مراجع ذیربط، معادل ۹٠ 
درصد و برای سایر مودیان معادل ٨٠ درصد 
می باش��د. وی تاکید کرد: این بخش��ودگی 
صرفا به منظور حمای��ت از فعاالن اقتصادی 
در س��ال رون��ق تولید و با توجه به ش��رایط 

خاص اقتصادی کشور صادر شده است.
مع��اون درآمده��ای مالیاتی س��ازمان امور 
مالیات��ی کش��ور ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه پایان 
اس��فندماه س��ال ج��اری، آخری��ن فرصت 
بخش��ودگی جرای��م قابل بخش��ش موضوع 
برخی م��واد قانون مالیات های مس��تقیم و 
قان��ون مالیات بر ارزش افزوده اس��ت، اضافه 
کرد: در س��ال های آتی، بدین منوال شاهد 
بخش��ودگی جرایم مالیاتی نخواهیم بود; لذا 
الزم اس��ت فعاالن اقتص��ادی به ویژه فعاالن 
عرصه تولید، از این فرصت، نهایت استفاده را 

ببرند.  رسانه مالیاتی ایران

معاون نظارت بر بورس ها سازمان بورس 
خبرداد؛

 احتمال ورود ابزارهای جدید مالی 
به بازار سرمایه

معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران سازمان 
بورس با بیان اینک��ه همه ابزارهای مالی که 
در دنیاست، در بازار سرمایه ایران نیز وجود 
دارد، گفت: امکان عملیاتی ش��دن و به بازار 

آمدن ابزارهای جدید مالی وجود دارد.
حسن امیری با بیان اینکه همه ابزارهای مالی 
ک��ه در بورس ه��ای دنیا وج��ود دارد، در بازار 
س��رمایه ایران نیز هس��ت، اظهار کرد: اما باید 
توجه داشت تنوع این ابزارها بسیار وسیع است. 

ممکن است برای صنعت خاصی ابزار و نواری 
جدیدی باشد. نقش شرکت های تامین سرمایه  
این است که مهندسی مالی کنند و ابزارسازی 
جدی��د کنند. حت��ی ممکن اس��ت ابزارهای 
مختلف را برای یک پروژه باهم استفاده کنند. 
این روشهایی است که می تواند مورد استفاده 
قرار گیرد. برای مثال ابزارهای حوزه بیمه هنوز 
راه اندازی نشده است و امکان عملیاتی شدن و 

به بازار آمدن آن ها وجود دارد.
وی درم��ورد اینک��ه ب��ا وج��ود اینک��ه برخی 
ابزارهای مالی مدت هاس��ت وارد بازار شده اند اما 
س��رمایه گذاران و کارگزاران دان��ش کافی برای 
استفاده از این ابازارها را ندارند، توضیح داد:به هر 
حال ابزارهای جدید که وارد بازار سرمایه می شود 
تا زمانی که عملیاتی شوند و عامه مردم بتوانند 
عانمه از آن استفاده کنند پروسه  طوالنی مدت 
است. نقش فرهنگ سازی و برگزاری سمینار و 
دوره هایی که بورس و فرابورس در شهرستان ها 
برگزار می کنند به توسعه این فرهنگ در سطح 
جامعه کمک می کند. می توان گفت بازار سرمایه 
از لحاظ ابزار مالی کامل است اما درمورد استفاده از 

این ابزارها باید کار بیشتری انجام شود. سنا 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

دبی��ر انجمن واردکنن��دگان برنج ای��ران گفت:تعلل در 
تخصی��ص ارز برای واردات اقالم اساس��ی چ��ون برنج، 
موجب آسیب دیدن امنیت غذایی کشور و ایجاد اختالل 

در ثبات بازار می شود.
مسیح کشاورز   اظهار کرد: آنچه مسلم است در شرایط 
کنونی که کش��ور تحت تحریم ه��ای خصمانه قرار دارد، 
بای��د از ذخایر ارزی مراقبت کنی��م، اما این موضوع باید 
در خصوص اقالم غیرضروری اعمال ش��ود و نباید اجازه 

دهیم ذخایر کاالی اساسی کشور آسیب ببیند.
وی ب��ا بیان اینکه بارها رئیس کل بانک مرکزی و برخی 
دیگر از مدیران ارش��د دولت از مناس��ب بودن وضعیت 
ذخایر ارزی کشور سخن گفته اند، مطرح کرد: با این وجود 
در زمان تأمین ارز مورد نیاز واردات محصولی چون برنج 
که از سوی س��تاد تنظیم بازار تصویب شده است، شاهد 

تعلل و تأخیر بدون دلیل هستیم.
او با اش��اره  به اینکه به دلیل شرایط سختی که به دلیل 
وجود تحریم ها بر اقتصاد کشور تحمیل شده است وتجار 
ب��ا چالش هایی جدی روبرو هس��تند، اظه��ار کرد: تجار 
ب��رای حفظ ثبات بازار و تأمین اقالم اساس��ی باید مورد 
حمایت قرار بگیرند، اینگونه بی توجهی از س��وی برخی 

دس��تگاه ها، کم لطفی بزرگی به فعاالن اقتصادی و بازار 
کشور است.

دبی��ر انجم��ن واردکنندگان برنج ایران ب��ا بیان اینکه با 
توجه به آمار تولید و مصرف برنج کش��ور، باید بخش��ی 
از نیاز بازار از محل واردات تأمین شود، تصریح کرد: این 
موضوع از س��وی متولی دولتی و همچنین ستاد تنظیم 
بازار مورد تایید قرارگرفته اس��ت و با این وجود پرداخت 
قطره چکان��ی و با تأخیر ارز از س��وی بانک مرکزی جای 
سؤال دارد. وی با یادآوری اینکه همچنان ۵٠ هزارتن از 
برنجی که ماه های پیش وارد و در گمرکات متوقف شده 
به دلیل عدم تخصیص ارز ترخیص نشده است، اظهار کرد: 
این مشکل مش��مول برنج هایی که پس از آن وارد شده  
نیز صادق اس��ت و تأمین ارز آنها نیز با تأخیر و س��ختی 
زیادی انجام می گیرد. کشاورز با بیان اینکه توقف برنج ها 
هزین��ه زیادی به تجار به صورت دالری تحمیل می کند، 
که بخش قابل توجه آن س��هم ش��رکت های کشتیرانی 
خارجی اس��ت، گفت: معطل ماندن برنج های وارداتی در 
گمرکات به افزایش هزین��ه و در نهایت باالرفتن قیمت 
تمام ش��ده منتهی می ش��ود و تبعات منف��ی آن متوجه 

مصرف کنندگان می شود. ایسنا 

دبیر انجمن واردکنندگان برنج انتقاد کرد؛

تهدید امنیت غذایی  با تعلل در تخصیص ارز واردات  کاالهای اساسی 
 معاون س��اخت آزادراه های ش��رکت س��اخت و توسعه 
زیربناه��ای حمل و نقل کش��ور گف��ت: در حال حاضر 
هزین��ه احداث هر یک کیلومتر آزادراه در مس��یرهای با 

شرایط عادی، ۲٠ میلیارد تومان است.
جالل بهرامی درباره آخرین وضعیت نرخ عوارض آزادراه 
تهران-شمال اظهار داشت: هنوز نرخی مشخص نشده و 
تنها یکی از مس��ئوالن ذی ربط، یک رقم را اعالم کرده؛ 
ولی مس��ئولی دیگر آن را رد کرده اس��ت و بنابراین، تا 
ب��ه امروز هیچ نرخی قطعی نیس��ت؛ بلکه قرار اس��ت تا 
روز س��ه شنبه ۶ اس��فند که روز افتتاح آزادراه با حضور 
رئیس جمهور اس��ت، نرخ ع��وارض آزادراه نیز قطعی و 

اعالم شود.
بهرامی تصریح کرد: آزادراه تهران-شمال مسیر تردد به 
اس��تان های ش��مالی را یک س��اعت و نیم کوتاه تر کرده 
است که اگر این مسیر را معادل ١١ لیتر مصرف سوخت 
در نظ��ر بگیری��م، ب��ه ازای هر خودرو، ۳۳ ه��زار تومان 
کاهش هزینه س��فر در پ��ی خواهد داش��ت که آن هم 
بدون در نظر گرفتن صرفه جویی در اس��تهالک خودرو 
و دیگر آیتم های اقتصادی است؛ بنابراین ساخت آزادراه 
به س��ود اقتصاد کشور اس��ت؛ اما برخی نمی خواهند در 

کشور سرمایه گذاری شود؛ ضمن اینکه بازگشت سرمایه 
گ��ذاری ها در راهس��ازی از طریق اخذ ع��وارض منجر 
به رش��د پروژه های عمرانی خواهد ش��د که هم به سود 
مردم اس��ت و هم اقتص��اد کالن کش��ور را رونق دوباره 
ای می دهد. وی با اش��اره به اینکه ٨٠ درصد قطعه یک 
آزادراه تهران-ش��مال را پیمان��کاران ایرانی صرفاً ظرف 
۴ س��ال س��اختند، گفت: بنا به اعالم فرمانده پلیس راه 
کشور، قطعه ۴ آزادراه تهران-شمال از زمان بهره برداری 
از آن در دولت دهم تا کنون که حدود ۹ س��ال اس��ت، 
حتی یک فقره تصادف منجر به فوت هم نداش��ته است 
که نشان می دهد ساخت آزادراه باید در صدر پروژه های 

راهسازی کشور قرار گیرد.
این مقام مس��ئول درباره آزادراه های در دس��ت ساخت 
کش��ور گفت: بنای ما این است که حدود ۵٨٠ کیلومتر 
آزادراه را ت��ا پایان این دولت به بهره برداری برس��انیم؛ 
به نحوی که آزادراه های تهران-ش��مال و همت-کرج که 
مجموع��اً ۵٠ کیلومتر ب��وده و ۵٠٠ کیلومتر مابقی نیز 
س��ایر آزادراه ها ش��امل کنارگذر جنوبی تهران )آببیک-

چرمشهر( با ١۶٠ کیلومتر را شامل می شود که حدود ٨٠ 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد. وزارت راه وشهرسازی 

 معاون ساخت آزادراه های شرکت ساخت اعالم کرد؛

20 میلیارد تومان ؛ هزینه ساخت هر کیلومتر آزادراه  


