
در حالي س�ازمان هواپيمايي كش�وري با تأخير 
حدود يك هفته اي پس از وزير راه و شهرسازي 
از ممنوعيت ف�روش بليت چارت�ري پروازهاي 
داخلي خبر داد ك�ه در حال حاضر س�ايت هاي 
آنالين ب�ا هم�كاري ايرالين ها همچن�ان اقدام 
به ف�روش اي�ن ن�وع بليت ب�ا ش�گردي جديد 
مي كنن�د كه ب�ه نوع�ي دهن كج�ي به م�ردم، 
وزي�ر و مس�ئوالن حمل و نق�ل هواي�ي اس�ت. 
در حالي كه از وزير راه و شهرس��ازي تا مس��ئوالن 
متعدد هواپيمايي كشور از ممنوعيت و لغو پروازهاي 
چارتري خبر داده اند، اما فروشندگان نزديك به اين 
صنعت و حمل و نقل تنها با حذف كلمه » چارتري « 
و جايگزين كردن آن ب��ا واژه » غير قابل كنس��ل« 
قيمت هاي نجومي از مردم ب��راي تعطيالت بهمن 

ماه مي گيرند. 
10 ،  12 و 16 بهمن به ترتيب وزير راه و شهرسازي، 
رئيس سازمان هواپيمايي كش��وري و مدير روابط 
عمومي اين سازمان در اظهاراتي متفاوت با يكديگر 
فروش بليت پروازهاي داخلي به صورت چارتري را 
ممنوع اعالم كردند. محمد اسالمي در پرديس اعالم 
كرد: فروش بليت چارتري از اول بهمن ماه ممنوع 

بوده و س��ازمان هواپيمايي كش��وري ب��ا متخلفان 
بر اس��اس قانون برخورد خواهد كرد. وي اين را هم 
گفت: بليت چارتري فقط در صورتي كه در قالب بسته 

سفر باشد، امكان فروش دارد. 

اما اگر به همان س��ايت هاي مدنظ��ر مرد همه كاره 
س��ازمان هواپيمايي كشوري س��ری بزنيد؛ يكي از 
نكات جال��ب توجه اين س��ايت ها اس��تفاده از واژه 
»غيرقابل كنسلي« به جاي »چارتري« در هماهنگي 

با شركت هاي هواپيمايي است. اساساً بليت چارتري 
زماني كه خريداري مي شود، قابليت كنسل شدن را 

ندارد و صاحب اول و آخر آن خريدار بليت است. 
بر اين اساس قيمت بليت پرواز رفت تهران- مشهد 
كه به گفته مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي 
كشوري جزو اس��تثناها )كيش و قش��م( نيست به 
صورت چارتري و براي تاري��خ 18بهمن 97 يعني 
امروز ب��ه قيمت ي��ك ميليون و 200 ه��زار تومان 
فروخته ش��ده و بليت برگشت اين مس��ير پروازي 
)مش��هد- تهران( نيز براي روز 22 بهمن )دوشنبه 

هفته آينده( حدود 900 هزار تومان است. 
همچنين قيم��ت بليت پرواز »غيرقابل كنس��لي« 
تهران- چابهار براي امروز يك ميليون تومان و نرخ 
پرواز چابهار- تهران ب��راي روز 22 بهمن نيز تقريباً 
يك ميليون تومان است. به عبارت ديگر نرخ پرواز 

تهران- چابهار- تهران 2ميليون تومان است. 
نرخ بليت پرواز دو مسير استثنا شده يعني كيش و 
قشم نيز در ادامه مي آيد؛ نرخ پرواز تهران- كيش- 
تهران براي تعطيالت پي��ش رو هم اكنون حدود 2 
ميليون تومان و قيمت بليت پرواز تهران- قش��م- 

تهران 1/9 ميليون تومان است. 

در گذشته ش�ايعه هايي پيرامون نفوذ بدهكاران 
كالن بانكي در عزل و نصب مديران بانكي مطرح 
ش�ده بود. اگرچه هيچ مصداقي مس�تند مطرح 
نشد، اما هم اكنون گويا اين معضل به ساير بنگاه ها 
نيز تس�ري يافته اس�ت و برخي از مديران براي 
اينكه ارتقا يابند با بدهكاران بزرگ صاحب نفوذ 
سياسي بنگاه ها جلساتي را برگزار مي كنند و به 
آنها وعده مي دهند كه اگر آنها ارتقا يابند پرونده 
بدهي كالن آنها به بانك يا بنگاه را بي پرده راست 
و ريس�ت مي كنند و منظور از راس�ت و ريس�ت 
تهات�ر دارايي هاي�ي چ�ون زمي�ن، س�اختمان 
و مس�تغالت بابت بدهي اس�ت ك�ه اينگونه اخذ 
مطالب�ات مش�كل دارايي هاي س�مي بانك ها يا 
بنگاه هاي ديگر توليدي خدماتي را بيشتر مي كند. 
به گزارش »جوان«، مطالبات معوق برخالف تصور 
عامه مردم معضلي اس��ت كه عالوه ب��ر بانك ها به 
بسياري از شركت هاي اقتصادی ايران تسري يافته 
است و در شرايطي كه بنگاه ها بابت كاال، خدمات و 
تسهيالتي كه به شكل غير نقدي به فروش رسانده اند 
و مطالبات معوق دارند، اما در طرف ديگر مي بينيم 
چوب خط بدهي آنها به سازمان امور مالياتي، سازمان 
تأمين اجتماعي، بانك ها، تأمين كنندگان كاال و... 

پر و پيمان شده اس��ت، زيرا نتوانسته اند وجوه كاال 
را خريداران دريافت كنند، تحت چنين ش��رايطي 
انتظار مي رود كميته فراقوه اي اخذ مطالبات معوق 
در كشور تشكيل ش��ود، زيرا در بنگاه ها يا خارج از 
بنگاه ها نفوذهايي براي عدم باز پس گيري مطالبات 

معوق شكل گرفته است. 
برخالف تصور عامه مردم مقول��ه بدهي هاي معوق، 
مش��كوك الوصول و الوصول و س��وخت شده فقط 
مختص بخش بانكي كشور نيس��ت، بلكه بسياري از 
شركت هاي توليدي هم كاال هاي توليدي و دارايي هاي 
خود را در جريان معامالت غيرنقدي و تعهدي به نوعي 
از دست داده اند و در حس��اب هاي اين بنگاه ها حجم 
انبوهي از مطالبات معوق وجود دارد و از طرف ديگر 
به دليل وص��ول نكردن مطالبات خود نتوانس��ته اند 
بدهي هاي مربوط به نيروي كار، صندوق بازنشستگي، 
سازمان تأمين اجتماعي، بانك، سازمان امور مالياتي، 

تأمين كنندگان كاال و... را پرداخت كنند. 
در شرايطي كه وصول مطالبات معوق در بنگاه ها بايد 
همانند بانك ها براي خود رويه حقوقي مشخصي داشته 
باشد، اما مفرهاي عجيب و غريب حقوقي براي عدم 
پرداخت مطالبات در بنگاه هاي توليدي و بانكي شكل 
گرفته است، به طور نمونه در معامالت و عقود فروش 

تسهيالت بانكي يا فروش كاال و خدمات تضامين الزم 
اخذ نشده است؛ از اين رو در اينگونه معامالت مشكوك 
به تباني فروشنده و خريدار عماًل دارايي يك بنگاه در 

معرض ريسك سوخت شدن قرار گرفته است. 
  تسری دارايی سمی به ساير شركت ها

جالب آنكه در مذاكرات بدهكاران با بنگاه ها گاهي توافق 
مي شود، زمين، امالك، ساختمان، ماشين آالت و.... به 
جاي پول بدهي به بنگاه ها پرداخت شود. از همين رو 
مي بينيم كه در صورت سوخت نشدن مطالبات، جريان 
نقدي بنگاه ها در شرايطي كه كااليي نقد شونده را به 
شكل تعهدي به فروش رسانده اند، مابه ازاي آن زمين، 
ملك، ساختمان و كاالي ثابت غير نقدشونده دريافت 
مي كنند و مرتب بر دارايي هاي غير جاري و س��مي 
بنگاه ها افزوده مي شود. در عين حال هم اكنون مديران 
بانك ها برای ف��رار از ذخيره گيری مطالبات معوق با 
بدهكاران نشست هايی را برگزار می كنند تا معوقات به 

سرفصل جاری انتقال يابد. 
از س��وي ديگر در بنگاه هاي دولت��ي و نيمه دولتي و 
وابسته به دولت و عمومي شاهد اين معضل هستيم 
كه افراد مرتبط يا غير مرتبط ب��ا بنگاه ها گاهي براي 
اقدام حقوقي عليه بدهكاران سنگ اندازي هاي جدي 
مي كنند، از همين رو مي بينيم كه سال هاست بنگاه ها 

با وجود آنكه عليه بدهكار هزين��ه دعاوي حقوقي را 
متحمل ش��ده اند، ولي خب��ري از دريافت مطالبات 
نيست و ماجرا همينطور كش پيدا مي كند و در نهايت 
با گذش��ت چندين س��ال در صورت سوخت نشدن 
بدهي و وجود تضاميني نيم بند، شايد ملك يا زمين، 
ساختمان و سهام شركت نه چندان سودآوري بابت 
بدهي به بنگاه پرداخت شود كه همين دريافت نكردن 
به موقع مطالبات، بنگاه ه��ا را به دليل افزايش بدهي 
ناشي از تأخير هاي طويل المدت در دريافت مطالبات 

در آستانه ورشكستگي قرار مي دهد. 
  انحرافات در وصول مطالبات

در اين ميان از آنجايي ك��ه طوفان بدهي هاي معوق 
عالوه بر بانك ها در شركت هاي توليدي و خدماتي نيز 
شكل گرفته است، انتظار مي رود، كميته اي فرا قوه اي 
براي وصول مطالبات معوق در كشور شكل بگيرد تا 
كار وصول مطالبات از گره هايي كه در بنگاه ها و خارج 
از بنگاه ها ايجاد شده است، خارج شود.  از اين رو اگر 
قرار اس��ت بدهكاران به بنگاه هاي دولتي و عمومي 
يا نزديكان آنها نشستي با مديران بنگاه براي تعيين 
تكليف بدهي ها داشته باشند، در يك محيط حقوقي 
صورت گيرد، زيرا بعضي اوقات اخباري شنيده مي شود 
كه برخي از مديران بانك ها به دنبال نزديكان بدهكاران 
كالن بانكي صاحب نفوذ سياس��ي مي افتند و به آنها 
وعده مي دهند كه اگر كمك كنند تا آنها ارتقا يابند، در 
جهت حل و فصل پرونده مطالبات معوق تمام تالش 
خود را به كار گيرند. اينگونه اخبار ان شاء اهلل كه صحيح 
نباشد، ولي اينگونه مباحث پيرامون عزل و نصب ها در 
حوزه بانكي متأس��فانه وجود دارد و رئيس كل بانك 
مركزي و وزير اقتصاد و دارايي بايد در ارتقاي مديران 
شايسته بانكي و عزل و نصب هاي جديد اهتمام جدي 

داشته باشند. 
به طور نمونه چند روز پيش رئيس ديوان محاسبات 
مطالبات معوق بانك دولتي ملي را در حدود 100 هزار 
ميليارد تومان عنوان كرد، ولي بالفاصله مديران بانكي با 
تكذيب اين موضوع حجم مطالبات را در حدود 10هزار 
ميليارد تومان عنوان كردند. مشخص است كه در رابطه 
با شفافيت در صورت هاي مالي با چالش مواجه هستيم 
و متعاقباً براي وصول مطالبات مع��وق از بدهكاران 
نيز چالش هاي سياسي، نفوذها و سنگ اندازي هايي 
وج��ود دارد. ام��روز وزارتخانه و ش��ركت هاي بزرگ 
و مجموعه هايي چون س��ازمان تأمي��ن اجتماعي و 
صندوق بازنشستگي كشور در بعد شركت ها و سهام 
با حجم انبوهي از مطالبات معوق روبه رو هستند كه 
ناشي از معامالت مشكوك و عدم دريافت وثايق الزم 
در معامالت و فروش هاي تعهدي است. از اين رو انتظار 
مي رود در اين ارتباط كميته اي فراقوه اي در جلس��ه 
سران قوا با موضوع دريافت مطالبات معوق بنگاه هاي 

دولتي و عمومي تشكيل شود. 

 صادرات نفت اوپك به امريكا 
به كمترين ميزان در 5سال گذشته رسيد

بلومب�رگ اعالم ك�رد: ب�ا تحريم ه�اي نفت�ي ونزوئ�ال و اجراي 
توافق كاه�ش توليد اوپ�ك، ميزان ص�ادرات كش�ورهاي عضو 
اوپك ب�ه امريكا ب�ه كمترين ميزان پنج س�ال گذش�ته رس�يد. 
اين روزها نفت بسيار كمتري از كشورهاي خارجي به سواحل امريكا 
مي  رسد؛ چراكه كش��ورهاي عضو اوپك توليدشان را كاهش داده اند و 
امريكا هم نفت ونزوئال را تحريم كرده، بنابراين صادرات از اين كشورها 
به سمت امريكا بيش از اندازه كاهش يافته است، ونزوئال يكي از اعضاي 
اوپك نيز اس��ت.  بر اس��اس آمارها و رديابي ش��ركت اطالعاتي كپلر، 
ميزان صادرات نفت خام به امريكا از س��وي كش��ورهاي عضو اوپك و 
هم پيمانانش��ان در ماه ژانويه به 1/41 ميليون بشكه در روز رسيد كه 
كمترين ميزان طي پنج سال گذشته اس��ت؛ همچنين بر اساس اين 
اطالعات كاهش واردات نفت از عراق و كاهش توليد نفت بيش از اندازه 

عربستان به كاهش صادرات به امريكا كمك بيشتري كرده است. 
در همين زمان صادرات نفت ونزوئال به امريكا حدود 30 درصد كاهش 
يافته است كه حدود نيمي از نفت ونزوئال بايد به بنادر امريكا تخليه شود 
و احتماالً نيم ديگر هم در خليج مكزيك به ميزان 7/6 ميليون بش��كه 

سرگردان و شناور است. 

 تورم محصوالت غذايي
 در تركيه به باالي 20 درصد رسيد

دفت�ر آم�ار مل�ي تركي�ه اع�الم ك�رد ن�رخ ت�ورم اين كش�ور 
در م�اه ژانوي�ه 20/35 درص�د ب�وده اس�ت و بيش�ترين 
ت�ورم ني�ز در قيم�ت موادغذاي�ي اتف�اق افت�اده اس�ت. 
به گزارش فارس به نقل از حريت، دفتر آم��ار دولتي تركيه اعالم كرد: 
نرخ افزايش قيمت مصرف كننده در اين كش��ور در ماه ژانويه، با 1/06 
درصد افزايش به 20/35 درصد رسيد.  در ماه دسامبر نيز تورم در تركيه 
20/30 درصد ارزيابي شده بود.  از طرف ديگر نرخ خدمات 3/62 درصد 
و خدمات بهداشتي نيز 3/56 در ماه ژانويه رشد كرده است.  نرخ ارائه 

خدمات در اين كشور نيز 29/63 درصد رشد كرده است. 

ابرهای ناامنی اقتصادی برفراز  انگليس
مؤسس�ه تحقيقاتي نيس�ر ب�ا كاه�ش پيش بيني قبلي خ�ود از 
رش�د اقتصادي انگلي�س اعالم ك�رد: ابرهاي ناامني در آس�مان 
انگليس حتي به رغم خارج نش�دن اي�ن كش�ور از اتحاديه اروپا 
وجود خواهد داش�ت و اقتصاد اين كش�ور را ضعيف خواهد كرد. 
به گزارش بلومب��رگ، تحقيقات اجتماعي و اقتصادي مؤسس��ه ملي 
»نيسر« نشان مي دهد كه رش��د اقتصاد انگليس طي چند سال آينده 
حتي ا گر از                                                                                                               اتحاديه اروپا هم خارج نشود، كاهشي خواهد بود.  گزارشي 
كه اين مؤسسه تحقيقاتي ديروز منتشر كر د رشد اقتصادي انگليس از                                                                                                               

پيش بيني 1/9 درصد قبلي به 1/5 درصد برآورد كرده است. 

رشد تقاضاي جهاني نفت تا 20۳0 صفر می شود
بان�ك امريكايي مري�ل لين�چ پيش بيني ك�رد: افزايش س�االنه 
در مص�رف جهاني نفت در س�ال هاي آينده بس�يار كن�د خواهد 
ب�ود و ت�ا 202۴ رش�د تقاض�ا نص�ف و ت�ا 2030 صفر مي ش�ود. 
به گزارش اويل پرايس، تا سال 2030 تقاضاي نفت به اوج خود مي رسد 
و بعد از آن كاهش مي يابد.  طي ده��ه آينده يا پس از آن تقاضاي نفت 
بايد هر چند با سرعتي آهسته رشد كند. طبق اطالعات بانك امريكايي 
مريل لينچ، افزايش ساالنه در مصرف جهاني نفت در سال هاي آينده 
بسيار كند خواهد بود. تا 2024 رشد تقاضا نصف مي شود و به فقط 0/6 
ميليون بشكه در روز مي رسد يعني پايين تر از 1/2 ميليون بشكه در روز 
سال جاري، ولي تا 2030 رشد تقاضا صفر مي شود، چون مصرف به اوج 
مي رسد و پس از آن سقوطي نسبتاً س��ريع خواهد داشت.  اصلي ترين 
دليل كاهش تقاض��ا ازدياد خودروهاي الكتريكي اس��ت. به نظر بانك 
امريكايي مريل لينچ، اين خودروها تأثي��ري منفي بر تقاضاي نفت از 
2021 به بعد دارند.  مح��رك اصلي تغييرات س��اختاري در تقاضاي 
نفت در پنج سال آينده و پس از آن خودروهاي الكتريكي هستند كه 5 
درصد فروش خودروهاي جهان را تشكيل مي دهند. اين مقدار تا 2030 
به 40 درصد افزايش مي يابد و در 2050 به 95 درصد مي رس��د. تمام 
اينها نشان دهنده يك اوج تقاضاي نفت در 2030 است. بانك امريكايي 
مريل لينچ عقيده دارد ما در ميانه بزرگ ترين تغيير ساختاري در رشد 

تقاضا از زمان آغاز ازدياد اتومبيل در اوايل دهه 1900 هستيم.
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 شاخ غول بدهي
 از ترازنامه شركت ها بيرون زده است

كميته فراقوه اي اخذ مطالبات بنگاه ها تشكيل شود

فصل مذاكرات مديران بانكی با  ابر بدهكاران برای تبديل مطالبات معوق به جاری با هدف فرار از ذخيره گيری فرا رسيد 

هادی غالمحسینی
  گزارش  یک

رفع ممنوعيت پروازهاي چارتر با واژه »غير قابل كنسل«

تهران- مشهد- تهران 2/1 ميليون تومان شد

   گزارش 2

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

104849484پتروشيمي جم
1328329بانك پاسارگاد

10944521داروپخش )هلدينگ 
10050478سيمان قائن 
15328729كارتن ايران 

193692داروسازي كوثر
2970141داروسازي امين 

3121148سيمان اروميه 
6970330فروسيليس ايران 

2683127كارخانجات توليدي شيشه رازي 
6703317قندلرستان 

2430114مهركام پارس 
104849سيمان كردستان

12124553حمل ونقل بين المللي خليج فارس
12358559پتروشيمي جم

4555206س.صنايع شيميايي ايران
3541160آبسال 

2960133شكرشاهرود
13349597قنداصفهان 

5809257قندمرودشت 
5022221كويرتاير
8783386الميران

6061266معادن منگنزايران 
91240سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

4734206كشت وصنعت پياذر
103644بانك سينا

5317224سيمان فارسنو
154365سرمايه گذاري پرديس
16356682صنايع خاك چيني ايران 

127653فنرسازي زر
5841242فرآورده هاي نسوزپارس 

164367بانك تجارت
7559307كاشي پارس 
161664سيمان تهران 

5724226گروه مپنا)سهامي عام(
2932115صنايع كاغذسازي كاوه 

5212203افست 
126949بانك صادرات ايران

11153430فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
202478كاشي سعدي 

108841سرمايه گذاري خوارزمي
6807253 سالمين 

11099406فراورده هاي نسوزايران 
115042بانك پارسيان 
129147بيمه پارسيان

161958صنايع ريخته گري ايران 
165659سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 

16446585پارس خزر
4613162قندنيشابور

183464پست بانك ايران
3806132قندثابت خراسان 

4478153توليدي چدنسازان
11993404گلوكوزان 

4848160المپ پارس شهاب 
7588250صنايع جوشكاب يزد
3155103صنايع الستيكي سهند

294895كارت اعتباري ايرانكيش
4684150بهنوش ايران 

184257بيمه ما
216967نيرومحركه 
266182بانك ملت

95129سيمان شرق 
4728142سيمان غرب 

103431بيمهالبرز
3629107كاشي الوند
10435302قندهكمتان 

190155سرمايه گذاري آتيه دماوند
235468كابل البرز

3535100گروه صنعتي بارز
172248بيمه آسيا
9689268جام دارو

171346سيمان داراب 
330788بين المللي محصوالت پارس 

265569پمپ سازي ايران 
212653فرآورده هاي نسوزآذر

241059سيمان صوفيان 
6887167داده گسترعصرنوين-هايوب

245959صنايع آذرآب 
277962ايران ياساتايرورابر

98722سيمان سپاهان 
92320سرمايه گذاري مسكن 

216746بيمه دانا
11828249كربن ايران 

249951تجارت الكترونيك پارسيان
481297پتروشيمي شازند
119224ماشين سازي اراك 

261552نوسازي وساختمان تهران 
424682كشاورزي ودامپروي مگسال 

238745لعابيران 
260047سيمان هگمتان 

122521سرمايه گذاري صنعت ومعدن 
184131سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 

375163ايران تاير
223136 پگاه آذربايجان غربي 

10667170پارس دارو
7032112كارخانجات داروپخش 

458671گروه صنعتي سپاهان 
24075367سيمان بهبهان 

446668البرزدارو
191529توريستي ورفاهي آبادگران ايران

171024حمل ونقل توكا
297041سرمايه گذاري ساختمان ايران

150320ليزينگ خودروغدير
323643ايران ارقام 

468560توسعه معدني و صنعتي صبانور
431554گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

114614سرمايه گذاري شاهد
259731بانك خاورميانه

11309134كشت وصنعت چين چين
21765255گروه صنعتي پاكشو

714083كارخانجات قندقزوين 
300733سيمان خزر

20304200معدني دماوند
565351فرآورده هاي تزريقي ايران 

544549موتوژن 
8928ليزينگ ايران 

158314گروه دارويي سبحان
289025سراميك هاي صنعتي اردكان 

976881گلتاش 
152312سيمان شاهرود
481537پشم شيشه ايران 

26376185نفت سپاهان
519235داروسازي جابرابن حيان 

291519سرمايه گذاري پارس توشه 
369023سرمايه گذاري شفادارو

241615سبحان دارو
936058داروسازي زاگرس فارمدپارس

228214بانك اقتصادنوين 
13478سيمان شمال 

556832ذغال سنگ نگين ط بس 
9145بين المللي توسعه ساختمان

733340خوراك دام پارس 
588032سيمان اصفهان 

37003200سپنتا
9315كمباين سازي ايران 

932948سيمان خاش 
233712سخت آژند

11786سيمان دورود
869640فوالدخوزستان

18828الكتريك خودروشرق 
13745سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

550520همكارانسيستم
1075738شهد

579116سرمايه گذاري دارويي تامين
18115سرمايه گذاري توسعه ملي 
1147030كنترل خوردگي تكين كو

16074لبنيات پاك 
33078شيشه همدان 

4395577پتروشيمي فناوران
40007شيمي داروئي داروپخش 

807310ايران مرينوس 
16682بانك كارآفرين 

قاچاق معكوس برنج از مرز هاي كشور
برنج شب عيد گران نمي شود

دبير انجم�ن واردكنندگان برن�ج گفت: در حال حاضر مش�كلي 
كه وج�ود دارد قاچاق معكوس برنج از مرز هاي ش�رقي و غربي به 
كشور هاي همس�ايه است كه قباًل درباره آن هش�دار داده بوديم. 
مسيح كشاورز در گفت وگو با ميزان با بيان اينكه سال گذشته يك ميليون 
و 300 هزار تن برنج وارد كشور شد، اظهار كرد: امسال تاكنون يك ميليون 
و 100 هزار تن برنج وارد شده كه نسبت به سال قبل 200 هزار تن كمتر 
صورت گرفته است و عالوه بر آن از اين ميزان واردات 200 هزار تن توسط 
دولت بوده و عماًل بخش خصوصي نسبت به سال گذشته 400 هزار تن 
كمتر وارد كرده اس��ت.  دبير انجمن واردكنندگان برن��ج گفت: با بانك 
مركزي و وزارت جهادكشاورزي رايزني صورت گرفته تا اين ميزان كمبود 
جبران شود تا براي شب عيد بازار با مشكل مواجه نشود.  وي افزود: وزارت 
جهادكشاورزي در اين رابطه همكاري خوبي داشته، اما بانك مركزي در 
تخصيص ارز كند عمل مي كند، به ويژه براي خريد برنج هاي پاكستاني به 

دليل اينكه بايد براي تبادل ارز از صرافي استفاده شود. 
كش��اورز ادامه داد: اگر ارز از س��وي بانك مركزي تأمين شود برنج ها 

بارگيري شده و تا قبل از عيد براي كنترل بازار وارد كشور مي شوند. 
وي با بيان اينكه ماهانه 150 هزار تن مصرف برنج كشور است، تصريح 
كرد: در حال حاضر كمبودي در بازار وجود ندارد، اما براي اينكه با مشكل 

مواجه نشويم بايد به فكر تأمين برنج باشيم تا انبار ها خالي نماند. 
كش��اورز با بيان اينكه به دليل افزايش قيمت ارز قاچاق برنج جذابيت 
خود را از دست داده است، گفت: در حال حاضر مشكلي كه وجود دارد 
قاچاق معكوس برنج از مرز هاي ش��رقي و غربي به كشور هاي همسايه 
است كه قباًل درباره آن هش��دار داده بوديم.  دبير انجمن واردات برنج 
خاطرنشان كرد: با توجه به ش��رايطي كه وجود دارد و ادامه همكاري 

وزارت جهادكشاورزي قيمت برنج شب عيد گران نخواهد شد. 

به گزارش »ج�وان« به نق�ل از روابط عمومي 
س�ازمان توس�عه تجارت اي�ران، محمدرضا 
مودودي، با اشاره به درخواست بخش صادراتي 
كش�ور براي رفع تعه�دات ارزي خود ضمن 
بيان مطال�ب فوق افزود: با توج�ه به موافقت 
وزير صنعت، مع�دن و تجارت و ب�ا عنايت به 
صورتجلس�ه كميته بازرگاني س�تاد تنظيم 
بازار كه در مورخه 11 بهمن س�ال جاري ابالغ 
شد، انجام واردات در مقابل صادرات در سامانه 
جامع تجارت و س�امانه نيما امكانپذير ش�د. 
به اين ترتي��ب مي توان اميدوار ب��ود كه كاالهاي 
اولوي��ت دار به خص��وص كااله��اي اساس��ي ب��ا 

س��رعت بيش��تري وارد كشور ش��ود.  سرپرست 
س��ازمان توس��عه تجارت ايران خاطر نشان كرد: 
صادركنندگان��ي كه مي خواهن��د از ارز صادراتي 
خود براي رفع تعهد ارزي اقدام به ثبت سفارش و 
واردات كنند، مي توانند به تشخيص رئيس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه نسبت به 
واردات كاالهاي داراي اولويت بدون رعايت سقف 
ارزش��ي واردات اقدام نمايند.  وي همچنين براي 
صادركنندگان، صبغه وارداتي را ضروري ندانست 
و گفت: در م��ورد ثبت س��فارش هايي كه كاال در 
گمركات موجود و ارز آنها تأمين ش��ده است، نيز 

رعايت سقف و سابقه واردات ضروري نيست.

امكان واردات كاالهاي اولويت دار با ارزهاي صادراتي فراهم شد

گره كاالهاي اساسي باز مي شود ؟ 

      خبر

قيمت دالر در صرافي هاي بانك ها با افزايش 
50 توماني نس�بت ب�ه نرخ پايان�ي ديروز، 
11 هزار و ۸50 تومان تعيين ش�ده اس�ت. 
به گزارش »جوان« صرافي هاي بانك ها قيمت 
دالر را براي روز گذشته با افزايش 50 توماني 
نسبت به نرخ پاياني روز قبل، 11 هزار و 850 
تومان اعالم كرده اند. اي��ن صرافي ها دالر را از 
مردم با قيمت 11 هزار و 750 تومان خريداري 

مي كنند. 
 قيمت فروش يورو نيز در صرافي هاي بانك ها، 
13 هزار و 850 تومان اعالم ش��ده اس��ت كه 
نسبت به نرخ پاياني روز قبل 50 تومان افزايش 
داش��ته اس��ت؛ قيمت خريد يورو نيز در اين 

صرافي ها 13 ه��زار و 750 تومان اس��ت.  به 
گزارش تسنيم، پنج صرافي بانكي در خيابان 
فردوسي با داشتن كارت ملي، كارت شتاب و 
شماره همراه به نام متقاضي از ساعت 10 تا 15 
تا 2000 دالر امريكا به متقاضيان واجد شرايط 
عرضه مي كنند.  شعب منتخب فروشنده ارز 
مسافرتي در نظام بانكي فروش ارز مسافرتي 
را طبق روال روزهاي قبل، بعد از س��اعت 11 
آغاز كرده و به مس��افران يورو را با قيمت 13 
هزار و 780 تومان و 9 ريال، مي فروشند كه با 
احتساب كارمزد 7 در هزار به رقمي حدود 13 
هزار و 820 تومان مي رسد. قيمت ارز مسافرتي 

نسبت به روز قبل افزايش يافته است. 

ثبات نسبی ارز در روزهای گذشته


