
تمبر یادبود شهید رجایی 
رونمایی شد

در آس��تانه فرارس��یدن هفته دولت و بزرگداش��ت 
ش��هیدان رجایی و باهنر، با حضور حجت اله صیدی 
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک صادرات ایران 
از تمبر یادبود شهید رجایی رونمایی و بر تداوم راه 
و آرمان ش��هدای واالمقام دولت جمهوری اسالمی 
تأکید ش��د.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
ایران، صیدی با امضای این تمبر یادبود، یاد و خاطره 
ش��هیدان رجایی و باهنر را گرامی داش��ت و ضمن 
تأکید بر  تاسی به این شهیدان بزرگوار، آمادگی این 
بانک را برای انطباق همه فعالیت ها و خدمات خود 
با آرمان های امام راحل و انقالب  اس��المی و فرامین 
مق��ام معظم رهبری و خدمت بی منت و جهادی به 
مردم اعالم کرد.حمید تاجیک رئیس هیئت مدیره، 
رضا صدیق قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
و امیر یوسفیان نائب رئیس هیئت مدیره نیز در این 
مراس��م ضمن امض��ای تمبر یادبود، ی��اد و خاطره 
ش��هیدان رجایی و باهنر و ایثارگری های ش��هدای 

گرانقدر انقالب اسالمی را گرامی داشتند.

بانک رفاه در تجهیز بیمارستان 
لبافی نژاد مشارکت کرد

در راس��تای ایفای مس��ئولیت های اجتماعی و به 
مناسبت روز پزشک، بانک رفاه کارگران، در تجهیز 
بیمارس��تان لباف��ی نژاد مش��ارکت کرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک رفاه کارگران، طی مراسمی و با 
حضور مس��ئوالن مدیریت شعب منطقه یک تهران 
و رئیس بیمارس��تان شهید لبافی نژاد، کمک های 
بانک رفاه به منظور مشارکت در تجهیزات پزشکی 
و تخصصی به مدیران این بیمارس��تان اهدا شد.بر 
اس��اس این گزارش، دکتر زارع رئیس بیمارس��تان 
ش��هید لبافی نژاد ضمن تقدی��ر از بانک رفاه گفت: 
ای��ن حمایت ها نقش مؤثری در ارتقای س��المت و 
بهبود درمان بیماران و رضایتمندی بیش��تر آن ها 
در پی خواهد داش��ت و امیدواری��م همکاری های 

متقابل ادامه و گسترش یابد.

گام به گام تا تسهیل مبادالت ارزی 
با اوراسیا

معاون اجرایی ش��رکت صرافی توس��عه صادرات می 
گوید با توجه به این که شرایط برای تسهیل مبادالت 
ارزی بین ایران و اوراس��یا بهتر ش��ده؛ در حال حاضر 
انعطاف بیشتری در س��از و کار مبادالت مالی با این 
منطقه داریم.به گزارش روابط عمومی بانک توس��عه 
صادرات ای��ران، اتحادیه اقتصادی اوراس��یا به عنوان 
اقتصاد 2 تریلیون دالری پس از انعقاد تفاهم تجارت 
ترجیح��ی با ایران به عنوان یکی از ش��رکای کلیدی 
تجاری کشور در دس��تور کار شناسایی ظرفیت های 
بازار و فرصت ها ی س��رمایه گذاری قرار گرفته اس��ت. 
در همین راستا هفته گذشته موسسه مطالعات خلیج 
ف��ارس با همکاری دانش��گاه صنایع و مع��ادن ایران 
و مرکز آموزش بازرگانی وابس��ته ب��ه وزارت صمت، 
اولین نشس��ت ملی »اوراس��یا پلی به س��وی تجارت 
آزاد جهانی« را با محوریت رمزگشایی از فرصت های 
توس��عه تجارت و سرمایه گذاری در اتحادیه اقتصادی 
اوراس��یا را در تهران برگزار کرد.این نشست با حضور 
رایزنان بازرگانی، مسئولین می�زها و اتاق های مشترک 
کش��ورهای 5گ��ان��ه عضو اتحادی���ه، نماینده بانک 
توسعه صادرات و ف�ع�االن اقتصادی بخش های دولتی 
و خص�وصی در مرکز همایش های رایزن برگزار شد.

در این همایش نماینده بانک توسعه صادرات ایران 
به تش��ریح ش��رایط و راهکارهای مب��ادالت ارزی 
بین ایران و کش��ورهای اوراس��یا پرداخت و گفت: 
کش��ورهای حوزه اوراس��یا به ویژه کش��ور روسیه 
قوانین بانکی سختگیرانه ای دارند و به دلیل بسته 
بودن حساب سرمایه، خروج سرمایه از این کشورها 
به سختی انجام می پذیرد.حمید رضا الیاسی افزود: 
مقررات نقل و انتقال مالی در اوراس��یا تا اندازه ای 
س��ختگیرانه اس��ت که هرگونه نق��ل و انتقال وجه 
باید با اس��ناد مرتبط ش��ود و این موضوع در سال 
های اخیر با تش��دید تحریم ها ش��رایط دشوارتری 
را برای ما در بخش مبادالت مالی رقم زده اس��ت.

معاون اجرایی صرافی توسعه صادرات اظهار داشت: 
عمده نقل و انتقال های ارزی ما با کشورهای حوزه 
اوراس��یا از گذش��ته به صورت بانکی انجام می شد 
چرا که طرف مقابل تاکید داشت که انتقال وجه از 
طریق خریدار خارجی به عنوان فرستنده پول یا به 
عنوان فروشنده خارجی دریافت کننده پول باشد.

بازدید مدیر عامل بانک ملت از سایپا
مدی��ر عامل بانک مل��ت در راس هیاتی از مدیران 
ارش��د این بانک، از ش��رکت خودروس��ازی سایپا 
بازدید و با مدیر عام��ل و اعضای هیات مدیره این 

شرکت دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش روابط عموم��ی بانک ملت، دکتر محمد 
بیگدل��ی، مدیرعام��ل بانک ملت پ��س از بازدید از 
واح��د تحقیقات و ن��وآوری و خط تولید ش��رکت 
خودرو سازی سایپا، در دیدار با سید جواد سلیمانی 
مدیرعامل سایپا و دیگر مدیران ارشد این شرکت، با 
ابراز خرسندی از نوآوری های شرکت خودرو سازی 
س��ایپا اظهار داش��ت: طراح��ی و تولید محصوالت 
جدید و داش��تن نوآوری در شرکت های صنعتی را 
می توان یکی از وظایف ذاتی این واحدها دانس��ت 
اما اینکه در شرایط بسیار سخت تحریم، یک واحد 
صنعتی بتوان��د به نوآوری و تحول محصوالت خود 
دست بزند، کار بسیار بزرگ و ارزشمندی است که 
نشان دهنده توان و تخصص باالی نیروهای متعهد 

داخلی است.

اخبار گزارش

مع��اون ام��ور دام وزارت جه��اد کش��اورزی بابی��ان اینکه 
خودکفای��ی ای��ران در مرغ الین تا س��ال آینده محقق می 
ش��ود، گفت: مصرف پروتئین در ایران باالتر از ا س��تاندارد 

جهانی و توصیه های بهداشت جهانی است.
مرتضی رضای��ی معاون امور دام وزارت  جهاد کش��اورزی 
اعالم ک��رد: میزان مصرف پروتئین در م��ردم ایران حدود 
36.5 گرم در روز اس��ت که نس��بت به توصی��ه های بین 

المللی بسیار باالتر است.
رضای گفت: س��ازمان بهداشت جهانی توصیه می کند که 
میزان پروتئین مصرفی روزانه برای هر فردا حدود 29 گرم 
در روز مناسب است اما میزان مصرف پروتئین روزانه برای 

هر فرد ایرانی حدود 36.5 گرم است.
به گفته رضایی ایران امس��ال تا 50 درصد در اس��تفاده از 
مرغ الین ایرانی خودکفا می شود و سال آینده تمام مزارع 

مرغ کشور از مرغ الین ا یرانی استفاده خواهند کرد.
وی گفت: متاسفانه در سالهای گذشته بسیاری از کشورها 
فک��ر می کردند که مرغ الین ایرانی از بین رفته اس��ت اما 
اکنون 140 هزار اجداد مرغ الین وارد کش��ور می ش��ود و 
تا س��ال آینده در تمام مزارع از مرغ الین ایرانی اس��تفاده 

خواهد شد.
بسته های حمایتی برای استفاده کنندگان مرغ الین

معاون امور دام وزارت  جهاد کش��اورزی گفت: برای تولید 
کنندگانی که از مرغ الین اس��تفاده می کنند مشوق هایی 
در نظر گرفته ش��ده از جمله با بانک کشاورزی  هماهنگ 
ش��ده که به ازای هر قطعه م��رغ اجداد 200 هزار تومان با 

سود 6 درصد تسهیالت داده می شود.
وی افزود همچنین تمام نهاده پرورش دهندگان مرغ الین 
تامین شده و محصوالت انها به صورت تضمینی خریداری 
می ش��ود و حتی برای صادرات آنها ه��م برنامه ریزی می 
شود. رضایی به بهره وری و عملکرد مرغ الین هم اطمینان 
داد و گفت کس��انی که فکر می کنن��د این مرغ بهره وری 
کمتری دارند چنین فکری درست نیست و این نوع مرغ ها 

بهره وری  بسیار خوبی دارند.
وی در پاسخ به س��ؤال گفته می شود که در طی دهه های 
گذش��ته عقب ماندگی در اصالح مرغ الین ایجاد ش��ده و 
تزریق یک ب��اره آن به مرغداری ها باعث می ش��ود نتوانند 

در رقابت با سایر الین ها موفق شوند، گفت: طی این مدت 
کارشناس��ان اصالح نژاد ما بیکار نبودند و اصالحات خوبی 
روی ای��ن م��رغ انجام دادند و طبق بررس��ی های که انجام 
دادی��م تفاوت معناداری بین مرغ الین آرین با دیگر نژادها 

وجود ندارد.
رضایی در پاس��خ به س��ؤال دیگ��ر که س��ازمان اقتصادی 
کوث��ر هم روی مرغ الی��ن کار می کند آیا موازی کاری بین 
دس��تگاه ها ایجاد نمی ش��ود، گفت: مهم نیست کار را چه 
کسی انجام می دهد. مهم نتیجه کار است که با کمک همه 
دس��تگاه ها ما امسال 50 درصد مرغداری ها را به مرغ آرین 
تجهیز می کنیم و س��ال آینده ب��ه خودکفایی صد در صد 
می رس��یم. معاون امور تولید دامی وزارت جهاد کشاورزی 
همچنی��ن از تش��کیل کارگروه مل��ی برای م��رغ آرین با 
همکاری معاونت علم��ی رئیس جمهور خبر داد و گفت: هر 
اقدامی که در این زمینه انجام می شود باید در این کارگروه 

به تصویب برسد.

توزیع 30 تا 40 درصد توزیع نهاده ها 
در خارج از بازار 

رضایی در پاس��خ به اینکه به گفته مرغداران بازارگاه توزیع 
نهاده های دامی وزارت جهاد کشاورزی مشکل دارد گفت: 
بازارگاه ش��اید موردی مش��کلی داشته باش��د اما در حالت 
کل��ی این بازارگاه نقص کلی ن��دارد  و هر از چند گاهی به 

روزرسانی می شود.
وی تاکی��د ک��رد در این میا ن برخی دالالن و واس��طه ها 
تالش دارند که این مس��ائل را برجس��ته کنند چون سود 

آنها در این است.
رضایی درباره س��ؤاالت مکرر خبرنگاران درباره مش��کالت 
نهاده ه��ای دام��ی گف��ت: واقعیت این اس��ت ک��ه تحریم 
مش��کالتی ب��رای واردات نهاده ایجاد کرده اس��ت. به ویژه 
این مشکالت در تامین کنجاله سویا زیاد است و مرغداران 
حق دارن��د در این زمین��ه گالیه کنند و اکن��ون نیز بازار 
را از ذخیره استراتژیک ش��رکت پشتیبانی امور دام تامین 

کردیم.
وی همچنی��ن در صحبت های خود و در پاس��خ به س��ؤال 
خبرنگاران در باره فساد در توزیع نهاده ها گفت: متاسفانه 

ارز 4200 تومانی باعث ایجاد فس��اد می شود و کارگروهی 
از دو ماه پیش در دولت تش��کیل شده و شرایط حذف ارز 

4200 تومانی نهاده ها را بررسی می کنند.
مع��اون امور تولید دام��ی وزارت جهاد کش��اورزی با بیان 
اینکه ما معتقدی��م یارانه باید به حلقه پایانی یعنی مصرف 
کننده ها داده شود، گفت: اکنون در زمینه حذف ارز دولتی 
دو  مسئله مطرح است. نخست اینکه میزان نقدینگی الزم 
برای واردات را تا 4 برابر افزایش می دهد دوم اینکه قیمت 
محصول در بازار افزایش می یابد و دولت در پی راهکار برای 

این دو مسئله است.
رضایی در این جلسه تاکید کرد که مشکلی در توزیع نهاده 
در بازارگاه وزارت جهاد کش��اورزی وجود ندارد اما س��هم 
این بازارگاه را حدود 60 تا 70 درصد عنوان کرد و اعتراف 
کرد 30 تا 40 درصد نهاده ها در خارج از بازارگاه به فروش 

می رود.
وی به این مس��ئله هم اش��اره ک��رد که بس��یاری از تجار 
محصوالت خود را در سیس��تم بازارگاه ثبت نمی کنند و در 

جاهای دیگر به فروش می رسانند.
معاون امور تولید دامی وزارت جهاد کش��اورزی با تاکید بر 
اینکه مش��کالتی در تامین نه��اده و همچنین توزیع وجود 
دارد، گفت: مرغ��داران باید به ما کمک کنند و مش��کالت و 

اطالعات فساد را در اختیار ما بگذارند.
رضایی در پاسخ به سؤال که صحبت های شما بیشتر اظهار 
همدردی ب��ا مرغداران وخبرنگاران اس��ت، راهکار کلیدی 
ش��ما برای مبارزه با این فسادها و توزیع های ناعادالنه و یا 
ثبت نش��دن نهاده ها در سامانه بازارگاه چیست، گفت: من 
به ش��ما اطمینان می دهم که هر گرم نهاده که وارد کشور 
می ش��وند وارد کنندگان باید پاسخگو باشند و محل توزیع 

آنها را اعالم کنند و  در چند وقت دیگر  این اتفاق خواهد 
بود و با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی گف��ت: همه دس��تگاه های دولتی بای��د در این زمینه 
همکاری کنند. مثال دس��تگاه های نظارتی و حکومتی باید 
بر گرانی های بازار و همچنین رصد این نهاده ها به ما کمک 
کنند. بر اس��اس اعالم مرغداران نهاده دولتی در بازار پیدا 
نمی شود اما 4 تا 5 برابر قیمت آن به هر میزان که بخواهید 
وج��ود دارد در حالی که ای��ن نهاده ها با ارز 4200 تومانی 
وارد ش��ده اند و وارد کنن��دگان نهاده ب��ه هیچ عنوان حق 
ندارند هر طور که دلش��ان می خواه��د و به هر قیمتی که 
می خواهند توزیع کنند. نوع اختصاص ارز به  افراد خاص از 
سالهای گذشته باعث شده که تعدادی افراد قدرتمند شوند 

که دیگر حرف کسی را هم گوش نمی  کنند.

میزان تولید محصوالت دامی
معاون امور تولید دامی وزارت جهاد کش��اورزی در ادامه به 
میزان تولید محصوالت دامی اشاره کرد و گفت: پیش بینی 
می شود تولید گوشت قرمز امسال به 880 هزار تومان، شیر 
خام 11.3 میلیون تن، طیور 2.7 میلیون تن، تخم مرغ یک 
میلیون و 50 هزار تن، عس��ل 113 هزار تن برس��د. سرانه 
مصرف هم گوشت قرمز 12 و نیم کیلوگرم، شیرخام 124 
کیلوگرم، طیور 31 کیلوگ��رم، تخم مرغ 11.7 کیلوگرم و 

عسل 1.35 کیلوگرم است.
رضای��ی به صادرات و واردات محصوالت دامی اش��اره کرد 
و گفت: سال گذش��ته 700 میلیون دالر صادرات  و 1.26 

میلیارد دالر واردات انجام شد.
وی دلیل منفی تر ش��دن این تراز را محدودیت در صادرات 

مواد ژنتیکی، تلیسه زنده عنوان کرد. فارس
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رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار اعالم کرد
گرانی ۲۰ درصدی لوازم التحریر 

در سال جاری
 رئی��س انجم��ن تولیدکنندگان نوش��ت افزار کش��ور از 
افزایش قیمت 20 درصدی قیمت لوازم التحریر نس��بت 
به س��ال گذش��ته به دلیل افزایش هزینه ه��ای تولید و 
کاه��ش 60 تا 70 درصدی تقاض��ای این محصوالت در 
پی شیوع ویروس کرونا خبر داد. محمودرضا صنعتکار با 
بیان اینکه با وجود کاهش مصرف، تولید مانند گذش��ته 
ادامه دارد، اظهار کرد: تولیدکنندگان به امید بازگش��ت 

ب��ازار به حال��ت قبل محص��والت خود را تولی��د و دپو 
می کنند، چرا که نمی توانند س��رمایه اصلی خود، یعنی 
نیروی انسانی شان را هر روز کاهش دهند. وی در پاسخ 
ب��ه اینکه آیا ام��کان صادرات کاالهای دپو ش��ده وجود 
دارد، گف��ت: در زمین��ه مداد و دفت��ر ظرفیت صادرات 
وجود دارد، اما صادرات این محصول ممنوع اس��ت، چرا 
که مداد س��ال1397 در یک مقط��ع زمانی کوتاه مقدار 
جزئ��ی ارز 4200 تومانی دریافت ک��رد و واردات کاغذ 
هم قبال با ارز دولتی انجام می ش��د. ام��ا با وجود اینکه 
هر دو مورد یاد شده دیگر ارز دولتی دریافت نمی کنند، 
همچنان مش��مول ممنوعیت صادرات هس��تند. به طور 
کلی صادرات نوش��ت افزار حجم زیادی ندارد و ش��یوع 

ویروس کرونا هم منجر به افت بیشتر آن شده است.
از 21 فروردین سال 1397 که نرخ ارز در بازار آزاد افزایش 
یاف��ت، تا 16 مرداد که بازار ثانویه ارز راه اندازی ش��د، در 
مقاطعی ب��رای واردات هم��ه کااله��ا، ارز 4200 تومانی 
تخصیص داده ش��د اما از نیمه دوم مرداد ماه سال 1398 
ارز دولتی فقط برای واردات کاالهای اساس��ی اختصاص 
یافت و تولیدکنندگان ملزم ش��دند برای تأمین مواد اولیه 

مورد نیاز خود از ارز نیمایی استفاده کنند. ایسنا 

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد؛
تحویل اولین واحدهای مسکن ملی 

از ماه آینده 
وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا بی��ان این که اولین س��ری 
واحدهای طرح اقدام ملی مس��کن از ماه آینده به مردم 
تحویل خواهد شد گفت: ریشه طرح مسکن مهر به طرح 
جامع مسکن برمی گردد و ما هم ادامه طرح مسکن مهر 

را در قالب طرح اقدام ملی مسکن کلید زدیم.
  محمد اس��المی  با اشاره به اینکه 50 درصد از منازل 
شهر تهران بازآفرینی و نوسازی شده اند، افزود: برای 50 

درصد دوم هم شرکت بازآفرینی شهری برنامه هایی دارد 
و امیدواریم که در س��ال جاری شاهد استقبال بیشتری 

از سوی مردم باشیم.
اس��المی با اعالم ای��ن خبر که اولین س��ری واحدهای 
"طرح اقدام ملی مسکن" در استانهای پیشتاز ماه آینده 
ب��ه مردم تحویل خواهد ش��د افزود: بخش��ی به صورت 
زمین و گروهی به مردم واگذار می ش��ود و بخش زیادی 

از مردم هم به پروژه ها متصل خواهند شد.
این مقام مسئول با اش��اره به تعمیر و احداث187 هزار 
واحد مس��کونی شهری روستایی توس��ط "بنیاد مسکن 
انقالب اس��المی" گف��ت: پروژه های مس��کونی در اکثر 
روس��تاهای کرمانشاه و استانهای سیل زده تکمیل شده 
و ب��ه عبارتی ب��االی 95 درصد از تعمی��رات منازل این 
م��ردم و 90 درصد از اقدام��ات مربوط به احداث منازل 

سیل زده تکمیل شده است.
وی با بیان اینکه وام های مربوط به س��یل و زلزله خیلی 
روان پرداخت شده عنوان کرد: ما تاکنون گزارشی مبنی 
بر رفت و آمد و درگیری مردم آسیب زده در اثر سیل و 

زلزله با بروکراسی بانک ها نداشتیم.
 صداو سیما 

خ��ب��رخ��ب��ر

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی خبرداد؛

 خودکفایی ایران در مرغ الین 
تا سال آینده 

درحالیکه گفته می ش��ود بودجه س��ال ج��اری با 150 
میلیارد تومان کسری دست و پنجه نرم می کند و انتشار 
اوراق و واگذاری س��هام های دولتی این کس��ری را رفع 
خواه��د کرد، رئیس مرکز مدیری��ت بدهی و دارایی های 
مالی عمومی وزارت اقتص��اد با بیان اینکه بانک مرکزی 
بانک��دار درآمدهای دولت اس��ت، نق��ش وزارت اقتصاد، 
سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در تامین کسری 

بودجه از طریق انتشار اوراق را تشریح کرد. 
زمانی که بودجه با کسری مواجه می شود، سازمان هایی 
همچون وزارت اقتصاد، س��ازمان برنامه و بودجه و بانک 
مرک��زی عزم خ��ود را جمع می کنند تا این کس��ری را 
تامی��ن کنند و روش های مختلفی برای پیمودن مس��یر 
رفع کس��ری بودجه وج��ود دارد که ش��امل درآمدهای 
مالیاتی، واگذاری دارایی های سرمایه ای چون فروش نفت 
و دارایی های ثابت نظیر ساختمان، واگذاری دارایی های 
مالی همچون فروش س��هام دولت در شرکت ها و انتشار 

اوراق مالی اسالمی می شود.
در ش��رایطی که این منابع نتوانس��ت کس��ری بودجه را 
تامین کند، می توان از کاهش هزینه ها، افزایش درآمدها 
همچون گسترش پایه های مالیاتی، اصالح و ارتقای نظام 
مالیاتی اس��تفاده کرد. راه آخر در قبال عدم پاسخگویی 
این منابع برای تامین کس��ری بودجه نیز مولدس��ازی و 
واگذاری ام��وال و دارایی ها، اس��تقراض از مردم )منابع 

موجود در اقتصاد( و بان��ک مرکزی )افزایش پایه پولی( 
اس��ت و از آنجاکه اس��تقراض از بانک مرکزی و افزایش 
پایه پولی تبعات زیان باری برای اقتصاد ملی دارد، مورد 
تایید نیس��ت. دولت در میان راه ه��ای موجود، فروش و 
واگذاری س��هام های خود و انتشار اوراق را سرلوحه کار 
خود برای تامین کسری بودجه قرار داده است و در حال 
حاضر بخشی از سهام های دولت به صورت صندوق های 
ETF در بورس عرضه و اوراق نیز هم در بازار پول و هم 
بازار س��رمایه حراج می شود. در این راستا، طبق آخرین 
اعالم بانک مرک��زی، تاکنون دولت با حراج اوراق بدهی 
دولت��ی در بازار بین بانکی ط��ی 12 هفته معادل 57.1 
ه��زار میلیارد تومان برای کس��ری بودجه دور از تبعات 
تورم��ی و افزایش پایه پولی تامین کرده اس��ت. در این 
بی��ن، رئیس مرکز مدیریت بدهی ه��ا و دارایی های مالی 
عمومی به ایس��نا توضیحاتی درباره نقش وزارت اقتصاد، 
س��ازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در انتشار اوراق 

ارائه کرده است که در ادامه جزئیات آن را می خوانید. 
طبق اعالم بنانی، وزارت اقتصاد و سازمان های متولی آن 
در زمین��ه درآمدهای مالیات��ی، گمرکی و درآمد حاصل 
از س��ود سهام دولت در ش��رکت ها، متولی وصول آن ها 
هس��تند و منابع حاصل از درآمدهای مذکور به حساب 
خزانه نزد بانک مرکزی واریز می ش��ود، به عبارتی بانک 

مرکزی در این زمینه بانکدار دولت است. ایسنا 

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اش��اره به بدهی دولت 
به واردکنندگانی که محموله هایش��ان را بصورت امانی 
ترخی��ص و به نرخ مص��وب فروخته ان��د، گفت: در این 
زمینه بانک مرکزی در حال توافق با وزارت صمت است 
مس��یح کش��اورز درباره خلف وعده دولت در تخصیص 
ارز به واردکنندگانی که به درخواست ستاد تنظیم بازار 
محموله های وارداتی را بصورت امانی از گمرک ترخیص 
و به نرخ مصوب )بر مبنای دالر 4200 تومانی( فروخته 
اند گفت: هنوز بانک مرکزی این بدهی را تس��ویه نکرده 
اما در حال توافق با وزارت صمت اس��ت که از چه محلی 

این بدهی را تسویه کنند.
وی گف��ت: توافقات اولیه این کار بی��ن وزارت صمت و 
بانک مرکزی انجام ش��ده و در مرحله اجرا قرار دارد که 

باید ببینیم چه زمانی اجرا می شود.
وی با اش��اره به آغاز ممنوعی��ت واردات برنج همزمان با 
ش��روع فصل برداش��ت این محصول در کشور، گفت: به 
دلیل اتفاقاتی که در س��ال گذش��ته رخ داد امسال ما با 
ممنوعیت فصلی مخالفت نکردیم چرا که س��ال قبل نیز 
به دس��تور س��تاد تنظیم بازار ممنوعیت لغو ش��د اما به 
درخواس��ت نمایندگان مجلس، مع��اون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه مجدداً برقرار شد که این 

خسارت زیادی را به واردکنندگان برنج وارد کرد.
وی اف��زود: واردکنندگان در همان مقطع 500 هزار تن 

و در انته��ای دوره 200 ه��زار تن برن��ج وارد کردند که 
برقراری مجدد ممنوعیت منجر به رسوب این محموله ها 
در گم��رکات ش��د این در حالی اس��ت که م��ا به دولت 

اعتماد و این برنج ها را وارد کرده بودیم.
دبیر انجم��ن واردکنندگان برنج با بی��ان اینکه تا پایان 
س��ال قبل دولت به 200 هزار ت��ن از این محموله ها ارز 
تخصیص داد، گفت: بانک مرک��زی به دلیل اینکه قصد 
ح��ذف ارز 4200 تومانی را داش��ت، در تخصیص ارز به 
مابقی محموله مقاوم��ت کرد و این کار با کندی زیادی 
انجام ش��د و در نهایت 250 هزار تن از محموله نیز ارز 
نیمایی دریافت کرد و همچنان 250 هزار تن بالتکلیف 

باقی ماند.
کش��اورز با اشاره به اینکه مجموع تقاضای واردکنندگان 
ب��رای واردات در س��الجاری 950 هزار تن بوده اس��ت، 
افزود: برای 50 درصد این محموله ها تخصیص ارز انجام 
و وارد شده اس��ت اما بخشی از 50 درصد دوم در بحث 
تأیید کد تخصیص دچار مش��کل ش��ده است. وی ادامه 
داد: گمرک میزان برنج رس��وبی در بن��ادر را 300 هزار 
تن عنوان می کند که البته به اعتقاد بنده میزان رس��وب 
کمتر از این میزان است چون بخشی از برنج های موجود 
در گمرک جز محموله هایی است که تخصیص ارز برای 
آن ص��ورت گرفته اما ب��ه دلیل آغ��از ممنوعیت فصلی 

امکان ترخیص وجود نداشته است. مهر 

نقش بانک مرکزی در تامین کسری بودجه بررسی شد؛

کسری 150 میلیارد تومانی بودجه 99
بانک مرکزی و وزارت صمت توافق کردند؛

گام اول برای تسویه مطالبات وارد کنندگان برنج


