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 افزايش 69 درصدي 

واردات كاالهاي اساسي در سال جاري 
گره واردات كاالهاي اساسي در بازديد 

همتي از گمركات حل شد
با بازديد همتي، رئيس كل بانك مرك�زي از بندر امام خميني ) ره( 
و بندر ماهشهر با هدف ارزيابي كندي عملكرد بخش هاي مختلف 
در ترخيص كاال از يك س�و مشخص ش�د دپوي كاالهاي اساسي 
نسبت به مدت مشابه و به دليل بوروكراسي هاي موجود بيش از 90 
درصد افزايش يافته و در همين راستا تصميم گرفته شد با همكاري 
و همراهي بيش�تر گمرك ش�ركت هاي دولتي بتوانن�د 90 درصد 
كاالهايش�ان را ترخيص و عوارض گمركي را بعداً پرداخت كنند. 
به نظر مي رسد مردان اقتصادي دولت بيشتر به اين نوع رفتارها كه حل 
مشكالت را تسريع مي بخشد، در شرايط حاضر نياز دارند، زيرا رئيس كل 
بانك مركزي گفت: يك سري مشكالت جزئي و مقرراتي بين واحدهاي 
مختلف وجود داشت كه اميدوارم حل و سريع تر تخليه انبارهاي بندر 
امام خميني)ره( انجام شود تا كاالهايي را كه به تازگي توسط كشتي ها 

وارد كشور مي شود، بتوانيم در انبارها قرار دهيم. 
وي با اشاره به اينكه در زمينه تأمين ارز ۴۲۰۰ توماني براي كاالهاي 
اساسي مشكلي وجود ندارد، خاطرنشان كرد: ما اكنون نه تنها مشكلي 
در واردات نداريم، بلكه به دليل باال بودن حجم كاالها با كمبود فضا در 
بندر امام خميني)ره( مواجه هستيم و نسبت به سال گذشته 69 درصد 

بيشتر كاالي اساسي وارد كرديم. 
رئيس شوراي پول و اعتبار ادامه داد: مشكل فعلي ما پر شدن انبارها در 
بندر است كه با كمك مسئوالن مربوطه بايد زودتر تخليه شوند تا فضا 

براي كشتي هاي بعدي مهيا شود. 
همچنين عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي در گزارشي كه روي 
صفحه اختصاصي اينستاگرام خود در اين باره انعكاس داده، نوشته است: 
مرداد9۸ براي بازديد از نحوه ورود وترخيص كاالهاي اساسي به بندر 
امام خمين��ي )ره(و ارزيابي نحوه عملكرد بخش ه��اي مختلف بندر، 
گمرك، واردكنندگان، حمل ونقل و بررس��ي داليل كندي رفع تعهد 
ارزي واردكنندگان عازم ماهش��هر و بندر امام شدم. حجم عظيمي از 
نهاده هاي دامي وكاالهاي اساسي در انبارهاي بندر انباشته شده است. 
ميزان كاالهاي موجود بيش از 3 ميليون تن بود كه 9۰درصد بيش از 

ميزان آن در زمان مشابه سال گذشته مي باشد. 
تخصيص و تأمين كافي وبه موقع ارز موردنياز كاالهاي اساسي موجب 
افزايش 69درص��دي واردات شده اس��ت. ليكن كندي ش��ركت هاي 
وارد كننده عمدتاً دولتي در تعيين تكليف ب��ا گمرك و حمل به موقع 
به مراكز مقصد در داخل كشور موجب باال رفتن ميزان دپوي واردات 
شده است. به نظر مي رسد، مراكز مسؤل براي واردات بايد با برنامه دقيق 
نسبت به درخواس��ت تخصيص و تأمين ارز اقدام نمايند تا بتوانند در 

موعد مقرر تعهد ارزي خود را رفع كنند. 
........................................................................................................................

 بالتکلیفی 1000خودروی دپو شده
در گمرک

با پاي�ان مهلت ترخي�ص خودروه�اي دپو ش�ده، وضعيت ۱04۸ 
دستگاهي كه پروانه الكترونيكي دريافت كرده و در آستانه خروج 
قرار داشت، بالتكليف باقي ماند و با وجود ارائه پيشنهاد جديدي از 
سوي گمرك براي رفع اين مشكل هنوز به نتيجه اي نرسيده است. 
به گزارش »ايس��نا«، نيمه تيرماه پايان مهل��ت ترخيص خودروهاي 
دپو ش��ده در گمرك بود، اما در مهلت زماني كه از سوي هيئت وزيران 
تعيين شد فقط 66۵3 خودرو ترخيص شده و ۱۰۴۸ دستگاه به وجود 

دريافت پروانه الكترونيكي زمان كافي براي خروج نداشتند. 
در حالي دولت اعالم كرد كه فعاًل  هم برنامه اي براي تمديد زمان 
ندارد كه در فاصله اي كوتاه گمرك پيشنهادي را مطرح كرد كه در 
صورت تأييد در هيئت وزيران اين ۱۰۴۸ دستگاه امكان ترخيص 
سريع را پيدا مي كنند؛مبني بر اينكه با اصالح مصوبه هيئت دولت 
عبارت »مهلت ترخيص« به »مهلت ص��دور پروانه الكترونيكي« 
تغيير كند كه در اين حالت تمام خودروهاي��ي كه پروانه دريافت 
كرده بودند، امكان ترخيص داش��تند حتي اگر ديگ��ر زمان براي 

ترخيص تمديد نمي شد. 
حدود دو هفته از پيشنهاد گمرك به وزارت اقتصاد به منظور طرح در 
هيئت دولت گذش��ته، اما همچنان به نظر مي رسد اين موضوع تعيين 
تكليف نش��ده و تصميمي در اين رابطه گرفته نشده اس��ت و صاحبان 

خودرو بالتكليف باقي مانده اند. 
ماجراي خودروه��اي وارداتي دپو ش��ده به حدود دو س��ال پيش بر 
مي گردد كه نزديك به ۱3 هزار خودرو وارد ش��د، اما به دليل مسائل 
مختلف از جمله ثبت سفارش هاي غير قانوني و تغيير سياست ارزي 
دولت اين خودروها در گمرك دپو شد، اما به هر صورت از نيمه دي ماه 
دولت مصوبه اي را گذراند كه به صاحبان خودرو چهار ماه فرصت داد 
كه براي ترخيص خودروها با دريافت مجوزهاي الزم و انجام تشريفات 

گمركي اقدام كند. 
........................................................................................................................

 چین همچنان 
در حال واردات نفت ايران 

تحقيق�ات انج�ام ش�ده نش�ان مي ده�د به رغ�م خط و نش�ان 
امري�كا و تم�ام ش�دن معافي�ت تحريم�ي ب�راي چي�ن اي�ن 
كش�ور همچن�ان ب�ه واردات نف�ت از اي�ران ادام�ه مي ده�د. 
به گزارش رويترز، براس��اس تحقيقات انجام ش��ده توسط سه 
شركت آماري، چين حتي در ماه جوالي تنها با گذشت دو ماه 
از پايان معافيت تحريمي ارائه شده از سوي امريكا همچنان به 
واردات نفت ايران ادامه داده است. براساس اطالعات ارائه شده 
از سوي اين سه شركت كه در زمينه رهگيري خطوط نفتكش ها 
فعاليت مي كنند ماه گذش��ته ميالدي بين ۴/ ۴ ميليون تا ۱۱ 
ميليون بش��كه معادل ۱۴۲ تا 36۰ هزار بش��كه در روز نفت از 
ايران به چين ارسال شده است. اين آمار نشان مي  دهد كه به رغم 
تحريم ها چين معادل نصف مدت مش��ابه سال گذشته از ايران 

نفت وارد كرده است.

بدون كارت ها بدون بنزين نمی مانند
ب�ا اج�راي ط�رح عرض�ه س�وخت ب�ا كارت ش�خصي، خيل�ي 
دس�ت و دلبازان�ه كارت س�وخت جايگاه ه�ا در اختي�ار 
م�ردم ق�رار مي گي�رد و ت�ا زماني ك�ه مطمئ�ن نش�ده ايم همه 
مال�كان كارت دارن�د، محدوديت ه�ا را اعم�ال نخواهي�م كرد. 
به گزارش »فارس«، امير وكيل زاده، مدير عامل ش��ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران گفت: مردم نگران دريافت س��وخت نباشند، 
تا همه داراي كارت نش��ده اند، كارت جايگاه ها فع��ال مي ماند اگرچه 
تقاضا داريم، مردم در سراسر كش��ور به ويژه در چهار كالنشهر تبريز، 
تهران، كرج و اصفهان از كارت شخصي استفاده كنند، اما باز هم تأكيد 
مي كنيم مردم نگران نباش��ند، زيرا اصاًل مايل نيستيم در اين مرحله 
كسي وارد جايگاه شود و به دليل نداشتن كارت سوخت شخصي نتواند 

سوختگيري كند. 
مدير عامل ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران با بيان اينكه 
از ۲۰ مرداد سوخت با كارت شخصي عرضه مي شود، گفت: با اين حال 
تأكيد مي كنيم در اين مرحله مردم نگران دريافت س��وخت نباشند و 
تا زماني كه همه اف��راد داراي كارت نش��ده اند، كارت جايگاه ها فعال 

خواهد ماند. 
مدير عامل ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي درباره متقاضياني 
كه براي صدور كارت المثني با مراجعه به دفاتر پليس +۱۰ يا از طريق 
س��امانه دولت همراه ثبت نام كرده اند، گفت: اي��ن افراد بايد همچنان 
منتظر باشند تا كارت آنها صادر و به در منازلشان ارسال شود، اما براي 
اطالع از آخرين وضعيت ص��دور كارت خود مي توانن��د با مراجعه به 
سايت epolic. ir و وارد كردن شماره پالك خودرو باركد پستي كارت 
سوخت خود را دريافت كنند. وكيل زاده افزود: بااين حال اگر فردي به 
اين سايت مراجعه كرد و سابقه اي نديد نگران نباشد، زيرا ممكن است 
هنوز كارتش به پست تحويل نشده باش��د؛ بنابراين بايد صبر كنند تا 

اين فرآيند انجام شود. 
........................................................................................................................

دولت آمار دقیقي از حذف يارانه 
پردرآمدها ارائه نمي دهد 

عض�و كميس�يون ان�رژي مجل�س ش�وراي اس�المي ب�ا تأكيد 
بر اينكه هنوز مش�خص نيس�ت كه دولت ب�ه طور دقي�ق يارانه 
چ�ه تع�داد از پردرآمده�ا را ح�ذف كرده اس�ت، گفت: دول�ت 
آم�ار دقيق�ي از ح�ذف ياران�ه پردرآمده�ا ارائ�ه نمي ده�د. 
قاسم ساعدي از روش دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها انتقاد 
كرد و گفت: از زمان اجراي قانون هدفمن��دي يارانه ها تاكنون بخش 
توليد هيچ نصيبي نبرده است و توليد كنندگان ناگريز شده اند تبعات 

اجراي اين قانون را در كنار فشارهاي ناشي از تحريم ها تحمل كنند. 
 وي افزود: پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، تا قبل از سال 93 ما 
به هيچ عنوان سهم يارانه توليد را مشخص نكرده بوديم، اما از سال 9۴ 
سهم توليد از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مشخص 
شد كه متأسفانه اين يارانه نيز در اختيار توليدكنندگان قرار نگرفته است. 
نماينده مردم دشت آزادگان و هويزه در مجلس تصريح كرد: امسال نيز 
در قالب بودجه، سهم توليد از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي 
يارانه ها از سوي مجلس و در قالب قانون بودجه مشخص شده كه براي 
تأمين اين منابع از دولت درخواس��ت كرده ايم تا يارانه نقدي را تنها در 
اختيار افراد نيازمند واقعي قرار داده و با حذف پردرآمدها از دريافت يارانه 

نقدي، منابع پرداخت يارانه به بخش توليد را تأمين كند. 
عضو كميسيون انرژي مجلس با تأكيد بر اينكه سود توليد بايد در داخل 
كشور افزايش يابد، اظهار داشت: معناي آن اين است كه دولت در اجراي 
قانون هدفمندي يارانه ها، يارانه افراد پُردرآمد و نيز يارانه س��وخت و 
انرژي را به توليد اختصاص دهد تا از اين طريق هزينه توليد كاهش و 

ميزان سود دهي آنها افزايش يابد. 
ساعدي با تأكيد بر اينكه هنوز مشخص نيست كه دولت به طور دقيق 
يارانه چه تعداد از پردرآمدها را حذف كرده است، گفت: وزارت تعاون 
آمار دقيقي از تعداد افرادي كه در دهك هاي باال و پردرآمدي بوده اند و 
يارانه شان را حذف كرده، ارائه نمي دهد. نماينده مردم دشت آزادگان 
و هويزه در مجلس اضافه كرد: هر گاه از مسئوالن درباره ميزان دقيق 
حذف يارانه پردرآمدها سؤال مي كنيم، به پاسخ هاي كلي اكتفا مي كنند 
و حتي بعضاً آمارهاي كلي ارائه مي دهند، اصاًل به طور شفاف مشخص 

نيست كه چه ميزان از يارانه پردرآمدها حذف شده است.  
........................................................................................................................

ارزان ترين و گران ترين پروازهاي داخلي 
ب�ر اس�اس آخري�ن گ�زارش س�ازمان هواپيماي�ي كش�وري 
ارزان تري�ن پ�رواز داخل�ي مربوط ب�ه پروازه�اي كوت�اه مانند 
ته�ران - خرم آب�اد و اهواز - ش�يراز اس�ت كه ۱۷۳ ه�زار و 400 
توم�ان قيم�ت دارد. همچني�ن گران تري�ن پروازه�اي داخل�ي 
مرب�وط ب�ه مس�افت هاي طوالن�ي مانن�د تبري�ز - بندرعباس 
اس�ت ك�ه ي�ك ميلي�ون و ۵66 ه�زار توم�ان قيم�ت دارد. 
به گزارش »ايس��نا«، با وجود ش��ناور بودن قيمت پروازها براي ايجاد 
رقابت ميان آنه��ا دامنه قيمتي تعريف شده اس��ت ك��ه در پروازهاي 
داخلي بر اساس هر ايرالين و مس��يرهاي پروازي متفاوت است كه از 
سوي شركت هاي هواپيمايي شانزده گانه داخلي به سازمان هواپيمايي 
كشوري اعالم شده اس��ت. در جداولي كه نرخ نامه تير ماه آن از سوي 
سازمان هواپيمايي كشوري منتش��ر شده است، پروازهاي كوتاه مانند 
تهران - خرم آباد، ته��ران - گ��رگان، تهران - اصفه��ان حداقل نرخ 
بليت  را دارند كه ۱۷3 هزار و ۴۰۰ تومان اس��ت. حداكثر قيمت بليت 
در پروازهاي داخل��ي مربوط به پروازهاي طوالني ت��ري مانند تبريز - 
بندرعباس، بندرعباس - ساري و تهران - چابهار است كه به ترتيب يك 
ميليون و ۵66 هزار و ۲۰۰ تومان، يك ميليون و ۴۴6 هزار تومان و يك 

ميليون و ۴۱۴ هزار و 9۰۰ تومان قيمت دارند. 
بنابراين مردم نبايد بابت پروازهاي داخلي نرخي باالتر از يك ميليون 
و ۵66 هزار و ۲۰۰ تومان پرداخت كنند يا اگر ش��ركت هواپيمايي يا 
آژانس مس��افرتي بليتي از پروازهاي داخلي را باالت��ر از اين قيمت ها 
بفروشد بايد از طريق سازمان هواپيمايي كش��وري پيگيري كنند تا 

ضمن استرداد وجه شان، با متخلفان هم برخورد شود.

همزم�ان با فص�ل برداش�ت برنج ه�اي ايراني 
همواره بحث ممنوعي�ت واردات يا ممنوعيت 
توزيع برنج ه�اي خارجي مطرح مي ش�ود، اين 
در حالي اس�ت كه هر س�اله از تيرم�اه قيمت 
برنج هاي ايراني كم ش�ده و بع�د از اتمام فصل 
برداشت برنج ها توسط دالالن گران مي شود، اما 
اين تدبيري كه هرس�اله اجرا مي ش�ود و آقاي 
نوبخت روز گذش�ته بر آن تأكيد كرده است تا 
چه اندازه در كنترل قيم�ت و يا به عبارت بهتر 
دستكاري قيمت برنج هاي داخلي مؤثر است ؟ 
   نوبخت: تا برنج ايراني فروخته نشود برنج 

خارجي توزيع نمي كنيم!
داستان تكراري ارزاني به بهانه واردات برنج خارجي 
از آنجايي آغاز ش��د كه در تيرماه امسال همزمان با 
آغاز فصل برداش��ت برنج ايراني در انواع مختلف در 
حدود ۲ هزار تومان كاهش ياف��ت و بين ۱۸ تا ۲3 
هزار تومان رسيد.  از اين رو نماينده مردم ساري در 
مجلس خطاب به وزير جهاد كشاورزي گفت: »بارها 
گفته ايم كه معناي واردات برنج در فصل برداش��ت 
برنج چيست، بشكند دستي كه برنج وارد مي كند. 
آقاي وزير به خودتان بياييد و به حال كشاورزان ما 
فكري بكنيد.« مهرداد الهوتي، نماينده مردم لنگرود 
در مجلس شوراي اس��المي نيز در تذكري به وزير 
جهاد كشاورزي گفت: »خود شما در صحبت هايتان 
گفتيد كه ژاپن برخالف اينكه زمين كم دارد، دنبال 
اين اس��ت كه برنجش را خودش تأمين كند، اما در 
ادامه صحبت هاي خود گفتيد كه ما در فصل زراعي 
برنج وارد مي كنيم كه اين واقعاً هم براي شما و هم 

براي آقاي روحاني جاي تأسف دارد.« 
اما سه روز پيش نامه اي از سعيد عباسپور، مديركل 
دفتر مق��ررات ص��ادرات و واردات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت خطاب به گمركات اجرايي منتشر 

شد كه در حكم بنزين روي آتش بود. بر مبناي اين 
نامه ممنوعي��ت فصلي واردات برنج لغو ش��ده بود 
كه بر اين اساس عباس��پور اعالم كرد به دليل كد 
سيستمي تأييديه هاي ثبت سفارش، امكان صدور 
بخشنامه صرفاً براي محموله هاي مشخص وجود 
نداشته به همين دليل ادبيات به كار برده شده در 
بخشنامه، ابهاماتي ايجاد كرده كه بايد به صراحت 
اعالم كرد كه اين بخشنامه تنها براي محموله هاي 

شركت بازرگاني دولتي ايران قابل اجرا است. 
ش��ايد بر همي��ن مبنا ب��ود كه نوبخ��ت رئيس 
س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور در برنامه »در 
مسير توسعه« شبكه باران استان گيالن گفت: 
بي تردي��د در فصل فروش برن��ج داخلي، توزيع 
برنج وارداتي در بازار صورت نخواهد گرفت و تا 
كش��اورزي برنج خود را كامل به فروش نرساند، 
هيچ برنج وارداتي توزيع نخواهد ش��د.  نوبخت 
كه مسئوليت جديدش فرماندهي ستاد اقتصاد 
مقاومتي گيالن است، عنوان كرد: طي دو سال 
پاياني دولت بايد اهتمام بيشتري داشته باشيم 
و جوان��ان را ويژه ببينيم؛بنابراي��ن از واحدهاي 
تولي��دي مي خواهيم جوانان را مش��غول كنند. 
البته بايد واحدهاي توليدي جديدي ايجاد كنيم. 
ساخت و ساز در بافت هاي فرسوده شروع شده كه 

واحد توليدي محسوب مي شود. 
معاون رئيس جمهور با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي 
در قالب پروژه تعريف شده است، خاطرنشان كرد: 
با توجه به تبصره ۱۸، ايجاد ۲6 هزار نفر شغل در 
گيالن در دس��تور كار است و اين اش��تغالزايي در 

بخش هاي صنعتي و كشاورزي است. 
وي واردات برنج را به جهت تنظيم بازار دانست 
و متذكر ش��د: بي ترديد در فصل ف��روش برنج 
داخل��ي توزيع برن��ج وارداتي در ب��ازار صورت 

نخواهد گرفت و تا كشاورزي برنج خود را كامل 
به فروش نرس��اند، هي��چ برنج واردات��ي توزيع 
نخواهد شد،بنابراين كش��اورزان نگران واردات 
برنج نباش��د و به عنوان يكي از وظايف س��تاد 

اقتصاد مقاومتي از كشاورزان دفاع مي كنيم. 
  واردات كه ممنوع است ! 

بالفاصله بعد از اين اظهار نظرهاي دكتر نوبخت 
مدي��ركل دفت��ر مق��ررات ص��ادرات و واردات 
با بي��ان اينك��ه واردات برن��ج كم��اكان ممنوع 
اس��ت، گفت: ابالغيه روز گذش��ته اين دفتر تنها 
متعلق به محموله هاي ش��ركت بازرگاني دولتي 
ايران بوده است. سعيد عباس��پور در گفت وگو با 
»مهر« با بيان اينكه واردات برنج كماكان ممنوع 
است، اظهار داشت: نامه نگاري دو روز گذشته دفتر 
مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت، تنها مربوط به محموله هاي ش��ركت 
بازرگاني دولتي ايران بوده و واردات براي س��اير 
مجموعه ها كماكان ممنوع است. مديركل دفتر 
مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و 
تجارت افزود: بخشي از برنج هاي وارداتي شركت 
بازرگاني دولتي ايران كه به منظور تأمين ذخاير 
اس��تراتژيك و تنظيم بازار كاالهاي اساسي وارد 
شده است، در گمركات معطل مانده بود كه بر اين 
اساس ستاد تنظيم بازار در مصوبه اي اعالم كرد كه 
محموله هاي برنج اين شركت از گمركات ترخيص 
شود، اما كماكان ممنوعيت واردات برنج به منظور 
حمايت از توليد داخلي ادام��ه دارد.  وي تصريح 
كرد: وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت حمايت 
از توليدكنندگان داخلي را مد نظ��ر قرار داده و 
در فصل برداش��ت برنج به بازار، با افزايش عرضه 
مواجه است، به هيچ عنوان اجازه واردات برنج را 
نمي دهد و محموله هاي شركت بازرگاني دولتي 

ايران نيز صرفاً به منظور تأمين ذخاير استراتژيك 
و توزيع در بازار وارد خواهد شد. 

عباس��پور در پاي��ان خاطرنش��ان ك��رد: تأييد 
ثبت سفارش هرگونه واردات برنج به عهده وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است و تا اطالع ثانوي، 
اين وزارتخانه ثبت س��فارش هيچ محموله برنج 

وارداتي را تأييد نخواهد كرد. 
  برنج هاي خارجي بازار برنج ايراني را 

برهم مي زند ؟ 
اگ��ر چ��ه سياس��تگذاري درس��ت با توج��ه به 
مزيت هاي نسبي اس��تان در حوزه توسعه مورد 
توجه آقاي دكتر نوبخت در مسير درستي است، اما 
اظهار نظرات آقاي نوبخت درباره عدم توزيع برنج 
خارجي تا پايان فصل فروش برنج، بار ديگر نشان 
داد كه به رغم گيالني بودن دكتر نوبخت اش��راف 
چنداني ب��ر بازار برنج كش��ور و تأثي��ر برنج هاي 

خارجي بر بازاربرنج هاي داخلي ندارند. 
 با توجه ب��ه تخصي��ص ارز ۴۲۰۰ تومان��ي براي 
واردات برنج به وضوح مي ت��وان دريافت كه ديگر 
برنج خارجي كاالي جانشين برنج ايراني نيست و 
اختالف فاحش بين برنج هاي خارجي و داخلي در 
عمل اين دو كاال را ب��ه كاالي لوكس و غير لوكس 
در مصارف خانگي بدل كرده است. به عبارت بهتر 
كساني كه قادر به خريد يا تهيه برنج ايراني هستند، 
در عمل برنج خارجي مصرف نمي كنند و برعكس 
كساني كه از برنج خارجي مصرف مي كنند، البد با 
همين قيمت هاي فعلي )كه در تيرماه حدود ۲ هزار 
تومان كاهش داشته( هم قادر به مصرف آن نيستند.  
اين به اين معنا اس��ت كه واردات برنج خارجي در 
هرفصلي تأثير قابل توجهي در بازار برنج هاي ايراني 
نخواهد داشت، مگر اينكه برنج ايراني به روش هاي 
ديگر مانند تجربه فروشگاه زنجيره اي ارزان شده و 

به نام برنج ايراني به مردم بفروشند! 
 البته الزم به ذكر اس��ت كه به واردكنندگان برنج 
نيز نبايد ب��ه طور بي ضابط��ه و خارج از ش��رايط 
كش��ور ميدان داد؛ چراكه هيچ كس جريان حجم 
زياد برنج هاي مازاد را ازياد نبرده اس��ت. برنج هاي 
تاريخ مصرف گذش��ته اي كه حواش��ي خريد آن 
نيز خود تا مدت ها نقل محافل بود.  اما در س��وي 
ديگر بخ��ش عمده مص��ارف برنج ه��اي خارجي 
دررس��توران ها، آش��پزخانه ها، تاالرهاي عروسي 
غير لوكس است،بنابراين عمدتاً به كاالهاي مكمل 
براي تهيه غذا بدل ش��ده اس��ت. بنابراين نه تنها 
برنج خارج��ی اكنون به تهديدي ب��راي بازار برنج 
ايراني به ش��مار نمي رود،  بلكه هر گونه اختالل در 
عرضه يكي از اين كاال ها در عمل موجب اخالل در 
كاالي نهايي ) غذايي كه به دست مردم و ادارات و 
تاالرها و حتي مراسم مذهبي مي رسد( مي شود و 
از اين رو چنين اظهار نظر هايي ممكن است كه به 
ضرر مصرف كنندگان نهايي و خداي ناكرده ايجاد 
فرصت براي دالالني باشد كه فرصت و امكان انبار 

كردن اين كاالها را دارند. 
 البته اين ن��وع اظهار نظرها ممكن اس��ت روي 
ديگري نيز داش��ته باش��د، چنانكه ممكن است 
دخال��ت دولت با اي��ن نوع اظهار نظرها بيش��تر 
تحت تأثير مكان و زمان سخنراني يا جلسه بوده 
تا متكي بر آمارهاي دقيق مصرف و نياز بازار به 

كاالهاي استراتژيكي مانند برنج !

جوسازي براي بازار برنج ! 
در حالي كه واردات برنج خارجي ممنوع است،  معاون رئيس جمهور گفته تا برنج ايراني فروخته نشود برنج خارجي توزيع نمي كنيم
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در پ�ي تغي�ي��ر و 
تحوالت شاخص هاي     بازار

اقتصادي و بازار نف�ت، ارزش هر اونس طالي 
جهاني به يكباره رشد قابل توجهي را به ثبت 
رساند، اما ثبات نرخ ارز از افزايش يكباره طال 
و سكه در بازار داخلي جلوگيري كرده است. 
محمد كشتي آراي در گفت وگو با »ايسنا«، در 
رابطه با وضعيت بازار طال و سكه اظهار كرد: در 
هفته گذشته بازار طال با اتفاق عجيبي روبه رو شد 
و هر اونس طال در بازار جهاني با رشد قابل توجهي 

در محدوده 3۵ تا 6۰ دالري مواجه شد. 
اين كارشناس بازار طال و سكه خاطرنشان كرد: 
دليل اصلي رشد قابل توجه ارزش هر اونس طال 
تغيير شاخص هاي اقتصادي و تحوالت بازار نفت 
بوده است. رشد ارزش اونس جهاني در حالي رخ 
داد كه در پي مديريت بانك مركزي بر بازار ارز، 
ارش ارز ب��ه ويژه دالر روند ب��ا ثباتي را در پيش 
گرفته بود كه اين موضوع تا حدودي از افزايش 

قابل توجه طال و سكه در بازار داخلي جلوگيري 
كرد. كشتي آراي با اش��اره به اينكه قيمت سكه 
طي يك هفته رش��د ۱۴۰ هزار توماني را تجربه 
كرده است، بيان كرد: قيمت هر گرم طالي خام 
۱۸ عيار طي هفته گذشته از ۴۰۵ هزار به ۴۱۸ 
هزار تومان افزايش يافت و اين در حالي بود كه 

حباب سكه به ۱۰۰ هزار تومان رسيد. 
وي گفت: اگر مديريت بازار ارز ادامه يابد و ارزش 
هر اونس طالي جهاني روند صع��ودي به خود 
نگيرد، قيمت ها ب��راي هفته آين��ده در همين 

محدوده باقي خواهد ماند. 
اين كارشناس بازار طال و سكه، ارزش هر اونس 
طالي جهاني را ۱۴9۵ دالر، قيمت س��كه تمام 
طرح قديم را ۴ ميليون و ۱۵۰ هزار تومان، سكه 
تمام طرح جديد را ۴ ميليون و ۲۲۵ هزار تومان، 
نيم س��كه را ۲ ميليون و ۲6۰ هزار تومان، ربع 
س��كه را يك ميليون و ۴6۰ هزار تومان و سكه 

گرمي را 9۷۰ هزار تومان اعالم كرد. 

قط�ع���ًا مي��ان 
هواپيماهاي دست     عمران

دوم اروپايي و هواپيماهاي روس�ي، اولويت 
خري�د ب�ا هواپيماه�اي دس�ت دوم اس�ت. 
مجيد كيانپور، عضو كميسيون عمران مجلس در 
گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به رويكرد سازمان 
هواپيمايي و وزارت راه و شهرسازي براي بهسازي 
ناوگان حمل و نقل هوايي كش��ور گفت: در دهه 
اخير و با اجراي توافق هسته اي، فضا براي نوسازي 
ناوگان حمل و نقل هواي��ي و خريد هواپيماهاي 
جديد فراهم شد و وزارت راه و شهرسازي از فرصت 
مربوطه براي تأمين هواپيما به خوبي اس��تفاده 
كرد. نماينده مردم دورود و ازنا در مجلس شوراي 
اسالمي ادامه داد: البته بعد از بازگشت تحريم ها 
و رويكرد امريكا و اروپا، امروز شرايط براي خريد 
هواپيماهاي جديد وجود ندارد، از اين رو بهترين 
راهكار براي نوس��ازي ناوگان حمل و نقل هوايي 

كشور، خريد هواپيماهاي دست دوم است. 

وي تصريح كرد:در شرايط كنوني سازمان هواپيمايي 
و به تبع آن ايرالين ها ب��ه دنبال خريد هواپيماهاي 
دست دوم براي بهبود وضعيت ناوگان هستند. دست 
دوم بودن هواپيما به معناي فرسوده بودن آن نيست، 
بلكه ميانگين عمر هواپيما بايد بين ۵ تا ۱۰ س��ال 
باشد، از اين رو مي توان با خريد اينگونه هواپيماها، 

بخشي از كمبودهاي مربوطه را مرتفع كرد. 
اين نماينده م��ردم در مجلس ده��م گفت: البته 
براي نوس��ازي ناوگان حمل و نقل هوايي كشور، 
پيش��نهادات ديگري ني��ز وج��ود دارد كه خريد 
هواپيماهاي روس��ي يكي از گزينه ها است، اما به 
نظر من ميان هواپيماهاي دس��ت دوم اروپايي و 
هواپيماهاي روسي، اولويت خريد با هواپيماهاي 
دست دوم است. عضو كميسيون عمران مجلس 
تصريح كرد: بر اس��اس آمارها ح��دود 3۰ تا ۴۰ 
درصد ناوگان حمل و نقل هوايي كش��ور فرسوده 
است كه اين آمارها نشان دهنده ضرورت نوسازي 

اين ناوگان است.

هواپيماهاي دست دوم اروپايي در اولويت خريدارز ترمز طال را هم كشيد


