
افزايش 112 درصدي صدور ضمانت 
نامه هاي ريالي در بانك 

صنعت و معدن
اصغر پاك طينت اعالم كرد: ميزان صدور ضمانتنامه 
هاي ريالي در بانك صنعت و معدن در 7 ماهه سال 
99 نس��بت به مدت مشابه س��ال پيش از آن 112 

درصد افزايش يافته است.
به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك صنعت و معدن، 
رئيس هيأت مديره اين بانك اظهار داش��ت: گزارش 
عملك��رد اي��ن بانك حاك��ي از آن اس��ت كه صدور 
ضمانتنامه هاي ريالي از رقم 10 هزار و 549 ميليارد 
ريال در 7 ماه ابتدايي س��ال 98 به رقم بيش از 22 
ه��زار و 346 ميليارد ريال در 7 ماهه س��ال جاري 
افزايش يافته اس��ت و اين در حالي است كه ميزان 
صدور ضمانتنامه هاي ريالي در پايان 12 ماهه سال 
گذش��ته در حدود 19 هزار ميليارد ريال بوده است، 
بديهي است، اين ميزان رشد قابل توجه در افزايش 
مي��زان ص��دور ان��واع ضمانتنامه، نمايانگ��ر اعتماد 
مشتريان و برنامه  ريزی، تالش و عملكرد مسئوالنه 
كاركن��ان اين بانك در تمامي قس��مت هاي صف و 
ستاد مي باشد.وي افزود: با توجه به گستره فعاليت 
بان��ك صنعت و معدن در تأمي��ن مالي صنايع مهم 
و زيرس��اختی كش��ور به عنوان تنها بانك تخصصی 
بخش صنعت ومعدن، شعب اين بانك در استان های 
مختلف از ظرفيت زي��ادي برای ارائه خدمات بانكی 
برخوردارن��د و كارشناس��ان اين بانك ب��ا دارا بودن 
سابقه طوالني و تبحر در ارائه مشاوره هاي تخصصي 
در تمامي زمينه هاي بانكي همواره در كنار مشتريان 

و فعاالن عرصه توليد كشور هستند.

برندگان سه طرح باشگاه مشتريان 
بانك صادرات ايران 

20 ميليارد ريال جواير نقدی مشاركت كنندگان در 
سه طرح »س��پهر دانش«، »فراز سپهر« و »رنگين 
كمان 3«  باش��گاه مشتريان بانك صادرات ايران به 

حساب  برندگان  نهايی واريز شد. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانك ص��ادرات ايران، 
قرعه كش��ی سه طرح »سپهر دانش«، »فراز سپهر« 
و »رنگين كمان 3« بانك صادرات ايران برگزار شد 
و با مش��خص ش��دن نتايج قرعه كشی اين طرح ها، 
19 هزار و 950 ميليارد ريال جايزه نقدی به هزار و 
585 برنده نهايی اين طرح ها پرداخت شد.در طرح 
سپرده كوتاه مدت »سپهر دانش« كه از مهرماه 97 
تاكنون نزدي��ك به 188 هزار دانش آموز با دريافت 
كارت ويژه دانش آموزی كشور از خدمات آن استفاده 
كرده اند، ضمن بهره مندی از نرخ 10 درصدی سود 
س��پرده، امكان افزايش موجودی، انجام تراكنش ها 
در درگاه های بانكداری الكترونيك و امكان دريافت 
وام كارت اعتب��اری مرابحه مع��ادل دو برابر معدل 
موجودی حس��اب خود، تا سقف 5 ميليون ريال در 
دوران ابتداي��ی )اول تا شش��م( و 10 ميليون ريال 
در دوران دبيرس��تان )هفتم تا دوازدهم( می توانند 
با عضويت در باش��گاه مش��تريان بانك از يك هزار 
جايزه ارزش��مند به ارزش بالغ ب��ر 6 ميليارد ريال 
به قي��د قرعه برخوردار ش��وند. در اين طرح عالوه 
بر اينك��ه صدوركارت با درج ن��ام دانش آموز بدون 
كارمزد ب��وده، دانش آموزان می توانند تا س��قف 2 
ميلي��ون ريال در هفته تراكنش داش��ته و از طريق 
تمام��ی درگاه ه��ای اينترنتی، خدم��ات بانكداری 

الكترونيك را انجام دهند.
بانك صادرات ايران به مناس��بت سال 1331 )سال 
تاسيس بانك( مبلغ 31 هزار تومان در اين كارت ها 
به عن��وان هديه واريز خواهد كرد. در قرعه كش��ی 
اي��ن طرح 100 كم��ك هزينه خري��د تلفن همراه 
هوش��مند، 100 كمك هزينه خري��د تبلت، 200 
كم��ك هزينه خريد دوچرخه، 200 هزينه نوش��ت 
افزار و كت��ب و 400 كم هزينه تهيه و خريد لوازم 
ورزشی به ارزش شش ميليارد ريال به 1000 برنده 

خوش شانس پرداخت شد.

مديرعامل بانك ملی ايران
 ارائه خدمات گسترده بانکی بدون 

دريافت کارمزد ممکن نیست
مديرعام��ل بان��ك مل��ی ايران ب��ر ل��زوم افزايش 
درآمده��ای كارم��زدی در واحده��ای اي��ن بانك 
همزمان با اب��الغ كارمزدهای جديد خدمات بانكی 
توس��ط بانك مركزی تاكيد كرد و گفت: بانك يك 
بنگاه اقتصادی اس��ت و نمی تواند خدمات گسترده 

را بدون دريافت هزينه آن انجام دهد.
به گزارش روابط عمومی بانك ملی ايران، محمدرضا 
حسين زاده در همايش بررسی عملكرد شش ماهه 
واحدهای اين بانك با بيان اين كه خوشبختانه تالش 
های نظام بانكی برای تعديل نرخ كارمزد خدمات به 
ثمر نشس��ت و بانك مرك��زی كارمزدهای جديد را 
ابالغ كرد؛ افزود: از اين پس بايد كارمزدهای جديد 
ب��ه صورت سيس��تمی در خدمات اعم��ال گردد تا 
بخش��ی از هزينه های طبيعی خدمات جبران شود.

او ادام��ه داد: هر خدمتی در هر بن��گاه اقتصادی با 
دريافت هزينه ارائه می شود و خدمات بانكی نيز از 
اين رويه مستثنا نيست؛ بنابراين واحدها بايد تا حد 
امكان و با اس��تفاده از همه ظرفيت ها، اين موضوع 
را برای مشتريان خود تبيين كنند. وی همچنين با 
اشاره به عملكرد موفق واحدهای اين بانك در شش 
ماهه اول سال گذشته، خاطرنشان كرد: بسياری از 
اهداف مش��خص ش��ده برای واحدها محقق شده و 
البته بخش��ی از اهداف نيز در حال تحقق اس��ت و 
اميدواريم تا پايان سال برنامه های استراتژيك بانك 

به صورت كامل عملياتی شده و به نتيجه برسد.

اخبار گزارش

براس��اس اصل سوم قانون اساس��ی وظايف دولت در نظام 
جمهوری اس��المی  در 16  بند خالصه می ش��ود كه  در 
12 بند آن به صراحت اين  مس��اله بيان ش��ده است كه :» 
اقتصادی صحيح و عادالنه را بر طبق ضوابط اسالمی جهت 
ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف س��اختن هر نوع محروميت 
در زمينه های تغذيه، مس��كن، كار، بهداشت و تعميم بيمه، 

در كشور پی ريزی كند.«
 ب��دون مبنا ق��رار دادن اين مهم  با وجود ش��رايط كنونی 
و با درنظر داش��تن فش��ارهايی كه اين روزها بر مردم و به 
ويژه وضعيت اقتصادی و درآمدی آنها  وارد می شود اولين 
،مهمتري��ن و اصلی ترين مطالبه مردم  چيزی نيس��ت جز  
بهبود وضعيت اقتصادی و معيشتی . معيشتی كه اين روزها 
به واسطه  دالر 30 هزار توماين ؛شيوع كرونا ؛محدود شدن 
فعاليت و كسب و كارها  در قسمت های مختلف اقتصاد و 
...  روي��ه را به وضعيتی رس��انده كه عمال بايد اين حوزه از 

اقتصاد را ورشكسته اعالم كرد. 

 معیشت سخت 
 حال در چنين ش��رايطی كه ت��ورم نقطه به نقطه به باالی 
40 درصد رس��يده   و  اين همان تورمی است كه  عمال با 
زندگی و معيش��ت مردم  درگير است  روز گذشته محمود 
واعظ��ی رئيس دفت��ر رييس جمهور با انتق��اد از عده ای از 
اف��راد اعالم كرد :»عده ای ت��الش می كنند انتظارات مردم 
را از دول��ت باال ببرند درحالی كه همه تالش دولت كاهش 
مشكالت مردم اس��ت و در اين زمينه نيز برنامه ريزی های 
مناس��بی صورت می گيرد.« اين صحبت های روز گذشته  
رئيس  دفتر رئيس جمهور اس��ت كه از باور كارشناس��ان و 

تحليلگران اقتصادی ادعايی بيش نيست. 
بررسی و برآيند كلی از آنچه اين روزها مردم مطالبه كرده 
و خواس��تار آن هس��تند  را به خوبی می توان  تنها در يك 
جمله خالصه كرد و آن اين اس��ت كه » دولت وظيفه خود 
برای مقابله با چالشهای اقتصادی را با تكيه بر داشته های 

درونی كشور اجرا كند.«

 آدرس غلط ندهیم 
 اين مطالبه و خواس��ته مردم درحالی اس��ت  كه بسياری 
از متوليان ازجمله رئيس جمهور ريش��ه عمده مشكالت را 
در »واش��نگتن دی سی« دانس��ته و معتقد است فشارهای 
آمري��كا در  بروز چنين مش��كالت اقتص��ادی  نقش اصلی 
دارد  در حاليك��ه به اعتقاد  صاحبنظران و تحليلگران  اين 
فش��ارها و تحريم ها تنها بخشی از آدرس غلطی است كه 
اين متوليان می دهند و ريش��ه اصلی در تمام اين  گرانيها 
و افزايش قيمت و نابس��امنی بازارهای اقتصادی را بايد در  
نب��ود نظارت كافی و دقيق و نداش��تن برنام��ه ريزی برای 
ب��روز چنين بحران هايی دانس��ت. به اعتقاد كارشناس��ان 

و تحليلگ��ران  اگ��ر عمده مش��كالت   تولي��د كنندگان  و 
صاحبان كارخانجات  در نظر بگيريم  مس��اله ای را بايد در 
نبود منابع كاف��ی  برای توليد  و به حركت درآوردن چرخ 
آن دانس��ت  و اين همان اتفاقی اس��ت كه بخش عمده آن 
به بانك ها مربوط می ش��ود.  براساس آنچه شواهد امر می 
گويند نهامروز كه سالهاس��ت تامين مالی از بانك ها برای 
توليد كنندگان به يك معضل مهم و جدی تبديل ش��ده و 
اين در حالی اس��ت كه عدم همكاری بانك ها درتخصيص  
منابع به توليد مس��اله ای اس��ت كه  بخ��ش عمده آن به  

داخل و عملكرد متوليان داخلی باز می گردد. 

ریشه مشکالتی که به داخل می رسد 
كارشناس��ان و تحليلگ��ران اقتصادی   وض��ع قوانين يك 

ش��به  و بدون كاركارشناس��ی را از ديگر مش��كاالت اصلی 
دربروز مش��كالت اقتصادی برش��مرده و  عنوان می دارند 
كه اين مهم هيچ گونه ارتباطی با فش��ارهای بيرونی ندارد 
و  خوداين موضوع يكی از موانع اصلی بر س��ر راه كسب و 
كار ها تبديل ش��ده اس��ت  كه حل آن نياز به بهبود روابط 

خارجی  و يا برداشته شدن تحريم و ... ندارد . 
 بح��ث مصوبه های ب��دون اجرا  ، موض��وع ماليات و اخذ 
آن از خان��ه های خال��ی و  و يا ميزان فرار های مالياتی كه 
وجود  دارد و گفته می ش��ود ع��ددی بين 30 تا 40 هزار 
ميليارد تومان  است  در كناربسياری از اين دست قوانينی 
كه  درطول اين س��الها مصوب  و  ابالغ ش��ده اما  هيچ گاه 
به مرحله اجرا نرس��يده و اگر هم رسيده مسير انحرافی را 
طی كرده است خود يك معضل جدی  است كه هيچ گونه 

ارتباطی به تحريم و  واشنگتن دی سی ندارد. 
عدم اجرای درست خصوصی سازی و مشكالت پيش روی  
اين ش��ر كت ها به واس��طه بدنه دولتی ك��ه دارند ،ميزان 
اش��تغالزايی و  رش��د نرخ بيكاری در كش��ور كه بخشی از 
آن به اين اقدام ب��از می گردد نكته كليدی و مهم ديگری 
است كه هيچ گونه ارتباطی با  فشارهای خارجی و يا  قطع 
ارتباط با س��اير كش��ورها ندارد و ريشه اصلی آن را بايد در 
ناهماهنگی ؛ بی كفايتی و نبودتدابير  دقيق و درست برای 
آن عنوان كرد.    موارد و مس��ايل ياد شده  تنها بخشی از 
مشكالتی است كه ريشه آن را بايد در داخل  جستجو كرد  
و به حدی اين  نوع بی كفايتی و بی مس��ئوليتی باالس��ت 
ك��ه نمی توان برای آن حدی متصور ش��د اما  نكته مهم و 
اساس��ی در رويارويی با بروز چنين مشكالتی  آن است كه 
مطالبه مردم و خواس��تهخ آن برای بهبود شرايط اقتصادی 
با توجه  به اينكه تمام ظرفيت ها برای حل مسائل اقتصادی 
در درون كش��ور وجود دارد ، مطالبه خيلی زيادی نيست و 
اگر متوليان مدعی هس��تند ك��ه نبايد انتظارات از دولت را 
ب��اال برد عمال  اقدامی در جهت كم كاری آنهاس��ت و هيچ 

توجيه ديگری ندارد   
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از سال آينده؛
ساخت ۹ تصفیه خانه فاضالب در تهران 

کلید می خورد
مديرعامل آبفای اس��تان تهران از ساخت 9 تصفيه خانه 
فاضالب از س��ال آينده در ش��هرهای استان تهران خبر 

داد.
محمدرض��ا بختي��اری، مديرعامل آبفای اس��تان تهران 

در نشس��ت تبيين وضعيت پيشرفت فيزيكی تأسيسات 
فاضالب استان تهران گفت: از سال آينده عمليات ساخت 
11 فاز از 9 تصفيه خانه و ش��بكه فاضالب در ش��هرهای 
استان تهران آغاز می ش��ود. شهرهايی كه قرار است در 
آن ها تصفيه خانه فاضالب س��اخته شود شامل قرچك، 
ورامين، پاكدشت، شهر قدس، رودهن، بهارستان، رودبار 

قصران، دماوند و فيروزكوه است.
وی اعتبار مورد نياز برای اين طرح را 6,200 ميليارد تومان 
عنوان و اظهار كرد: به دليل كس��ری منابع مالی موجود، 
كاهش شديد اعتبارات عمرانی و افزايش تورم ساليانه اين 
طرح ها بايد به زودی به بهره برداری برسد. هزينه ساخت 
فاز 7 و 8 تصفيه خانه فاضالب تهران در سال گذشته 350 
ميليارد تومان برآورد ش��ده بود كه اين ميزان امس��ال به 
750 ميليارد تومان رس��يده است. اگر می خواهيم آينده 
خوبی برای اس��تان تهران متصور شويم ضروری است در 
ته��ران چاه های مجاز كش��اورزی بس��ته و آب مورد نياز 

كشاورزی از طريق پساب تأمين شود. پاون

رئیس اتحاديه گوشت گوسفندی خبرداد؛
کاهش 1۵ هزار تومانی نرخ گوشت 

گوسفندی 
رئيس اتحاديه گوش��ت گوس��فندی از كاهش 15 هزار 
تومانی قيمت اين نوع گوش��ت در بازار خبر داد و گفت: 
ه��م اكنون قيمت هر كيلوگرم ش��قه ب��دون دنبه برای 

مصرف كنندگان 125 هزار تومان است.

علی اصغر ملك��ی  از كاهش 15 هزار تومانی قيمت هر 
كيلوگرم گوش��ت گوس��فندی خب��ر داد و گفت: قيمت 
گوش��ت گوسفندی از روز 5 ش��نبه گذشته روند نزولی 
ب��ه خود گرفته و در هفته جاری 15 هزار تومان كاهش 

يافته است.
وی درب��اره داليل اين كاهش قيم��ت افزود: جلوگيری 
از قاچ��اق دام يكی از داليل اين امر اس��ت ضمن اينكه 
معموالً در 5 روز اول ماه، قدرت خريد مردم خوب است 

و بعد از آن تقاضا برای گوشت كاهش می يابد.
اي��ن فعال بخش خصوصی تصريح كرد: همچنين عرضه 
دام افزاي��ش يافته و در بازار گوش��ت نيز بحث عرضه و 

تقاضا بسيار مهم است.
ملكی با بيان اينكه فعاًل در بازار گوش��ت قرمز مش��كلی 
وجود ندارد، گفت: س��ه ش��نبه هفته جاری نيز تعطيل 
اس��ت و بعد از تعطيالت ه��م بازار پررونق��ی نخواهيم 
داش��ت و بايد ديد كه در ابتدای م��اه آينده چه اتفاقی 

رخ می دهد. مهر 

خ��ب��رخ��ب��ر

سیاست روز سطح توقعات  از دولت را بررسی می کند؛ 

 صرفا هیچ

سرپرست س��ازمان صنايع كوچك و شهرك های صنعتی 
اي��ران از برنامه ريزی برای راه ان��دازی مجدد دو هزار واحد 

صنعتی راكد و غيرفعال تا پايان امسال خبر داد.
اصغر مصاحب افزود:  پيش از اين مقرر بود كه تا پايان سال 
99 تعداد يك هزار و 500 واحد صنعتی غيرفعال به چرخه 
توليد بازگردند كه در راس��تای اه��داف »جهش توليد« و 
استفاده بهينه از ظرفيت های موجود در بخش صنعت، اين 

تعداد افزايش يافت.
اين مقام مس��وول اظهارداش��ت: جلوگي��ری از غيرفعال 
ش��دن واحدهای صنعتی فعال، از ديگر برنامه های اصلی 
اين سازمان است. وی بيان داشت: رصد واحدهای صنعتی 
غيرفعال مس��تقر در شهرك ها و نواحی صنعتی در سطح 
كالن و ساختاری نشان می دهد علل عمده غيرفعال شدن 
آنها تامين نقدينگی، تامين مواد اوليه، تامين ماشين آالت 
و فقدان بازار اس��ت. وی، برخی اقدامات در قالب توانمند 
س��ازی واحدهای صنعتی را ش��امل خدمات ارائه شده در 
كلينيك های كس��ب و كار،  تقويت شبكه سازی در كسب 
و كارهای كوچك و متوس��ط و پيوند آنها با صنايع بزرگ 
در قالب برنامه  های توسعه خوشه های كسب و كار و نظام 
مبادالت پيمان كاری فرعی،  ارتقای دانش و مهارت شاغالن 
واحدهای صنعتی، حماي��ت از حضور و پذيرش SMEها 
در فراب��ورس، حماي��ت از توليد محتوا ب��رای بازاريابی در 
س��امانه فروش محصوالت و توس��عه بازار در قالب حضور 
در نمايش��گاه های مختلف عنوان كرد. سرپرست سازمان 
صنايع كوچك و شهرك های صنعتی ايران خاطرنشان كرد: 
نتايج اجرای طرح های حمايتی از صنايع كوچك و متوسط 
را می ت��وان در كاهش 5.2 درصدی روند غيرفعال ش��دن 
واحدهای توليدی در شهرك ها و نواحی صنعتی طی يك 
س��ال گذشته، كاهش 1.7 درصدی در 6 ماه و افزايش 54 
درصدی نرخ رش��د واحدهای مجدد راه اندازی شده طی 
هفت ماهه امس��ال مش��اهده كرد. وی، تع��داد واحدهای 
راه اندازی مجدد تا پايان مهر امسال را 819 واحد صنعتی 

اع��الم كرد ك��ه در نتيجه آن، برای 14 ه��زار و 458 نفر 
با ميزان س��رمايه گذاری 26 ه��زار و 743 ميليارد ريال، 
معادل ميزان س��رانه اشتغال 18 نفر و سرمايه گذاری 33 
ميليارد ريال ش��غل ايجاد شده است. مصاحب، استفاده از 
خدمات ارائه ش��ده در كلينيك های كسب وكار به منظور 
عارضه ياب��ی دقيق و كارشناس��انه واحده��ای صنعتی را 
بهترين گزينه پيشنهادی برای صاحبان صنايع به منظور 
افزايش به��ره وری، ارتق��ای ظرفيت توليد ي��ا راه اندازی 
مجدد كسب وكارهای راكد عنوان كرد. وی گفت: افزايش 
تجربه و مهارت آموزی كاركنان، كسب منابع مالی بيشتر، 
سرشكن ش��دن هزينه های بازاريابی در بازارهای وسيع تر 
و بهب��ود فناوری، می تواند موجب كاهش هزينه های ثابت 
واحدهای توليدی، افزايش صرفه ناش��ی از مقياس و رشد 
بسياری از صنايع شود. اين مقام مسوول ادامه داد: اكنون 
28 كلينيك كس��ب وكار راه اندازی ش��ده در كشور در 10 
گروه عارضه ياب��ی،  فناوری اطالعات،  زيرس��اخت،  تامين 
ورودی و مواد اوليه،  بازاريابی و بازرگانی، توس��عه محصول 
و فناوری،  توسعه نظام مديريت حقوقی و سياست گذاری، 
امور مال��ی، بيمه ای و مالياتی به ارائ��ه خدمات به منظور 
عارضه ياب��ی، ارتقاء و افزايش بهره وری، كاهش هزينه های 
تمام شده و همچنين آماده سازی بنگاه ها برای حركت به 
س��مت انقالب صنعتی چهارم می پردازند. سازمان صنايع 
كوچك و شهرك های صنعتی ايران و شركت های استانی 
تابعه آن با دارا بودن 501 شهرك و 322 ناحيه صنعتی و 
سه منطقه ويژه اقتصادی درحال بهره برداری، 77 شهرك 
و ناحي��ه صنعتی تخصصی، 6 ش��هرك فناوری، 37 مركز 
خدمات فناوری و كسب وكار، دو مجتمع فناوری اطالعات 
و خدم��ات نرم افزاری، 87 ه��زار و 863 قرارداد منعقده و 
بهره ب��رداری از 46 هزار و 413 واحد صنعتی و س��ه هزار 
و 55 واحد كارگاهی، زمينه اشتغال مستقيم 935 هزار و 

557 نفر را در سراسر كشور فراهم كرده است. 
 صنعت،معدن و تجارت 

 تا پایان سال

۲ هزار واحد صنعتی غیرفعال راه اندازی می شود
معاون گمرک خبر داد

برنج های رسوبی در گمرک 
متروکه می شود

معاون فنی گمرك ايران اعالم كرد كه با توجه به شرايط 
موجود، اين سازمان براساس قوانين امور گمركی نسبت 
به اعمال قانون متروكه ب��ا رعايت مقررات مربوطه برای 

برنج های دپو شده اقدام خواهد كرد.
بعد از حواش��ی و بحث هايی ك��ه در رابطه با برنج های 
دپو ش��ده در گمرك كه تا بيش از 230 هزار تن برآورد 
می ش��ود مطرح ش��د و واردكنن��دگان خواهان ترخيص 
كاالی خود از گمرك به دليل رو به فساد رفتن و كمبود 
آن در بازار، شده بودند اخيرا رئيس انجمن واردكنندگان 
برنج از حل شدن مشكل ارزی و صدور كد تخصيص ارز 
خب��ر داده و در يكی از مواضع خ��ود اعالم كرده بود كه 
فعال تمايلی به ترخيص اين كاال از گمرك ندارند چرا كه 
به نوعی برای آن ها به صرفه نبوده و قيمت برنج وارداتی 

با برنج داخلی برابری می كند.
اين در حالی بود كه وی و برخی ديگر از واردكنندگان و 
صاحبان برنج های دپو شده در گمرك و بنادر از چندی 
پيش ب��ا انتقاد از رويه تخصيص و تأمين ارز نس��بت به 
كمب��ود برنج در بازار و ترخيص فوری آن هش��دار داده 
بود. اما به دنبال مس��ائل مطرح شده پيگيری موضوع از 
گمرك ايران با اعالم مهرداد جمال ارونقی - معاون فنی 
گمرك ايران- در رابطه با متروكه شده برنج های رسوبی 

در گمرك همراه بود.
اي��ن مقام مس��ئول در گمرك اي��ران چند نكت��ه را در 
رابطه با مس��ائل مطرح ش��ده توضيح داد و گفت: صدور 
كد تخصي��ص ارز به هيچ عنوان به معنای مجوزی برای 
ترخي��ص برن��ج های دپو ش��ده در گمرك نيس��ت و ما 
هيچ اختي��اری برای ترخيص اين برن��ج ها با صدور كد 
تخصيص نداريم و فقط بايد كد رهگيری بانك )كد ساتا( 
صادر ش��ود، بنابراين با صدور كد تخصيص مشكلی برای 

ترخيص برنج ها حل نخواهد شد. ايسنا 

در سال جاری محقق شد؛

تامین یک میلیون و ۱۷۵ هزار تن 
کود یارانه ای 

مديرعامل ش��ركت خدمات حمايتی كش��اورزی گفت: از 
ح��دود يك ميليون و 800 هزار تن س��هميه كود اوره كه 
برای سال جاری تعيين شده، تاكنون حدود يك ميليون و 

175 هزارتن تامين و تدارك شده است.
حمي��د رس��ولی مديرعامل ش��ركت خدم��ات حمايتی 
كش��اورزی، اظهار داشت: توزيع كود اوره به صورت منظم 
در سراس��ر كشور در جريان اس��ت و در حال حاضر هيچ 
گونه كمبودی از نظر كودهای فس��فاته و پتاسه در كشور 
نداري��م. وی گفت: از حدود ي��ك ميليون و 800 هزار تن 
سهميه كود اوره كه توس��ط وزارت جهاد كشاورزی برای 
سال جاری تعيين و جهت اجرا به شركت خدمات حمايتی 
كشاورزی ابالغ شده اس��ت، تاكنون حدود يك ميليون و 
175 ه��زار تن - معادل 65 درصد - تأمين ش��ده كه اين 
ميزان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 20 درصد و 
نسبت به ميانگين ده ساله 43 درصد افزايش داشته است. 
رس��ولی ادام��ه داد: از يك ميليون و 175 ه��زار تن انواع 
كودهای يارانه ای تدارك ش��ده از ابتدای سال 99، مقدار 
ي��ك ميليون و 295 هزار تن جهت توزيع به اس��تان های 
سراسر كشور تحويل شده است؛ بنابراين با توجه به اقدامات 
به عمل آمده، هيچ گون��ه نگرانی از بابت ذخيره انواع كود و 
توزي��ع آن در اس��تان ها وجود ندارد. مديرعامل ش��ركت 
خدمات حمايتی كش��اورزی در خص��وص وضعيت توزيع 
كودهای فسفاته و پتاسه نيز گفت: مطابق برنامه هم اكنون 
مقدار 40 هزار تن كود فس��فاته در كارگزاری های شركت 
خدمات حمايتی كش��اورزی در سراس��ر كشور موجود و 
جهت خريد در دس��ترس كشاورزان قرار دارد و مقدار 91 
هزار تن كود فس��فاته نيز در بنادر موجود اس��ت. رسولی 
گفت: در خصوص كودهای پتاسه وضعيت مناسبی داريم و 
هم اكنون مقدار 48 هزارتن كودهای پتاسه در استان ها در 

دسترس كشاورزان است. وزارت جهاد کشاورزی


