
اعالم ظرفيت هاي جديد جذب نمايندگي شركت هاي بيمه كشور
سهميه جديد جذب نمايندگي بيمه تا سال ۱۳۹۶ به شركت هاي بيمه 
ابالغ شد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از كل روابط عمومي و 
امور بين الملل بيمه مركزي، بر اساس محاسبات مربوط به ظرفيت 
پذيرش نمايندگان موسسات بيمه )اعم از سرزمين اصلي و مناطق 
آزاد( از س��وي بيمه مركزي، با لحاظ توانگري مالي، ش��اخص هاي 

كليدي عملكردي، وضعيت شعب ناظر بر شبكه فروش و پراكندگي  آنها در سراسر كشور و 
رعايت قوانين و مقررات تنظيم امور نمايندگي بيمه توسط شركت هاي بيمه مذكور تا پايان 

سال ۱۳۹۶ تعيين و پس از تصويب هيأت عامل به تمامي شركت هاي بيمه ابالغ شد.

دكتر صادق: تکريم مشتريان مهمترين عامل موفقيت يک بيمه گر
نايب رئيس هيأت مديره و مدير عامل بيمه دانا در بازديد از ش��عبه 
كرمانشاه گفت: آمار و ارقام گوياي تالش و زحمات همكاران اين 
شعبه است. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بيمه 
دانا، وي با اشاره به پيگيري هاي همكاران شعبه كرمانشاه در خدمات 
دهي به زائرين اربعين حسيني اظهار داشت: با توجه به خصوصيات 

مهمان نوازي مردم منطقه اين شعبه را در تكريم مشتريان مناسب ارزيابي كرد. دكتر صادق 
خاطر نشان كرد: با وجود موانع موجود در منطقه بويژه موانع فرهنگي كه بر فروش بيمه تأثير 
مستقيم دارند، جاي اميدواري است كه با همت و درايت همكاران در تكريم مشتريان، اين 
شعبه توانسته است جايگاه خود را در بين شركتهاي بيمه ارتقا دهد. وي عنوان كرد: با توجه 
به بازخورد مناسب بيمه گزاران نسبت به شعبه كرمانشاه جاي اميدواري است كه قريب به 

اتفاق بيمه گزاران از شعبه رضايت كامل دارند.

برندگان جشنواره نواي خرم
در پوشش بيمه عمر بيمه سرمد قرار گرفتند

با معرفي برندگان سومين دوره، جشنواره و جايزه نواي خرم به كار 
خود پايان داد. اين جشنواره با حمايت بيمه سرمد برگزار شده بود، 
كه با اهداي جوايز، لوح تقديرها، تنديس ها و بيمه نامه هاي عمر و 
سرمايه گذاري به برندگان خاتمه يافت. در مراسم اختتاميه »نواي 
خ��رم ۳« ك��ه با حض��ور مديرعامل، رئيس هيات مديره، معاونان و 

مديران بيمه سرمد برگزار شد، مديرعامل بيمه سرمد در كنار داوران جشنواره، جوايز برندگان 

را اهدا و به آنها بيمه نامه هاي عمر و س��رمايه گذاري س��رمد را تقديم كرد. هيات داوران 
جش��نواره لوح تقدير و تنديس س��ومين دوره نواي خرم را به مديرعامل اين ش��ركت تقديم 
كردند. شركت بيمه سرمد، با هدف حمايت از هنر اصيل ايراني و هنرمندان اين عرصه، و 
همچنين فرهنگ سازي در حوزه بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري، به عنوان تنها حامي مالي 
جشنواره نواي خرم در روز اختتاميه نيز تمامي 47 نفر برنده اين جشنواره را در پوشش بيمه 

عمر و سرمايه گذاري قرار داد.

برگزاري سمينار ملي مديريت بحران و بازسازي بيمه تعاون
سمينار ملي مديريت بحران و بازسازي پس از سانحه در شهرستان 
اروميه برگزار گرديد. سمينار ملي مديريت بحران و بازسازي پس 
از سانحه، روزسه شنبه مورخ ۱4/۱0/۹5 با حضور مديران و دست 
اندركاران استاني و با حمايت مالي شركت بيمه تعاون، درشهرستان 
اروميه برگزار گرديد. در اين سمينار، جناب آقاي دكتر شهركي، نائب 

رئيس محترم هيئت مديره، و جناب آقاي نعمتي، معاونت محترم فني شركت بيمه تعاون 
به ايراد سخنراني پرداختند.

رونق بازار كالهبرداري از بيمه ها با افزايش ساالنه نرخ ديه
مديرعامل بيمه ملت با اش��اره به اينكه باال رفتن س��االنه نرخ ديه 
سبب ايجاد شبكه ها و باندهايي شده است كه با تشكيالت گسترده 
اق��دام ب��ه كالهبرداري از صنعت بيمه مي كنند،گفت: نقره به دليل 
ثبات قيمت در معامالت جهاني مي تواند جايگزين مناسبي براي 
تعيين نرخ ديه باشد. به گزارش روزنامه تجارت دكترعليرضا ابراهيم 

پور در گفت و گو با خبرگزاري فارس كه درباره ايده تغيير معيار پرداخت ديه از شتر به نقره 
پرسيد، اظهار داشت: بحث نقره به دليل ثبات قيمت و معامالت اين فلز در بازار هاي داخلي و 
جهاني مطرح شد. ديه كامل يک فرد بر اساس ۱0 هزار سكه نقره چيزي حدود ۱۱0 ميليون 
تومان مي شود. از طرفي نوسانات نقره محدود و كنترل شده است و اينها به سقف پرداخت 
ديه اجازه نوسانان هاي زياد در هر سال را نمي دهد. وي با بيان اينكه پيشنهاد مذكور به اين 
دليل مطرح شده است و صنعت بيمه نيز با آن موافق است، افزود: اين بحث در كميسيون 
اقتصادي مجلس هم مطرح و عنوان شد اگر بخواهيم مبناي پرداخت ديه را بر روي شتر و 
احشام ديگر بگذاريم و هر سال هم افزايش قيمت داشته باشيم عوارض و پيامد هاي متعددي 
خواهد داشت. وي تصريح كرد: اين كسب و كار آنقدر براي عده اي جذاب است كه باند و 

شبكه تشكيل مي دهند و براي خود درمانگاه، پزشک، وكيل و تشكيالت دارند. 

اخبار بيمه
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شايعات بهداشتي نبودن و كاهش مصرف لبنيات 
رئي��س اتحاديه فروش��ندگان لبنيات تهران ب��ا بيان اينكه بازار فروش 
محصوالت لبني در مقايس��ه با س��ال گذشته در شرايط نامناسبي قرار 
دارد گفت: برخي ش��ايعات مبني بر غير بهداش��تي بودن محصوالت 
توليدكنندگان و كسبه از ميل و رغبت مردم كاسته و سبب كاهش رونق 
اقتصادي در اين بخش شده است.علي رجبي در گفت و گو با باشگاه 
خبرنگاران گفت: جهش قيمت در اقالم لبنياتي به خصوص كره موقت 
بوده و طي چند روز آتي شاهد تعديل قيمت ها خواهيم بود.وي با اشاره 
به عرضه مازاد توليدات مواد لبني اظهار كرد: بازار محصوالت لبني در 
حال حاضر با ركود دست و پنجه نرم مي كند و اين امر موجب شده تا 
شاهد رشد قيمت قابل توجه در عمده اقالم لبني نباشيم.وي گفت: بخش 
اعظ��م ك��ره موج��ود در بازار وارداتي بوده و به همين دليل بيش از بقيه 
اقالم لبني تحت تاثير نوسانات بازار ارز دستخوش تغيير و افزايش قيمت 
بوده است.رئيس اتحاديه فروشندگان لبنيات تهران گفت: طبع و ذائقه 
مردم به محصوالت پر چرب موجب شده تا بازار توليدكنندگان اين نوع 

محصوالت از رونق مطلوبي براي عرضه بر خوردار نخواهد بود.

سهم يک درصدي ايران در توليدات گل و گياه
معاون امور باغباني وزير جهاد كشاورزي با اعالم اينكه تاكنون بيش 
از 200 ميليارد تومان تس��هيالت بانكي براي ايجاد گلخانه در كش��ور 
پرداخت ش��ده اس��ت گفت: از محل اين تس��هيالت نيز تاكنون 5۱۳ 
هكتار گلخانه روباز و سربسته به بهره برداري رسيده است.به گزارش 
ايلنا، محمد علي طهماسبي گفت: همچنين با پرداخت اين تسهيالت 
مس��احت گلخانه هاي كش��ور به بيش از ۱0 هزار هكتار افزايش يافته 
است. وي هدف نهايي معاونت امور باغباني وزارت جهاد كشاورزي را 
افزايش مساحت گلخانه هاي كشور به بيش از 58 هزار هكتار تا سال 
۱404 اع��الم ك��رد. وي گف��ت: در اين راس��تا و براي تحقق اين هدف 
مهم به متقاضيان ايجاد فضاهاي گلخانه اي در كشور از محل صندوق 
توسعه ملي و منابع داخلي بانک كشاورزي تسهيالت پرداخت مي شود.
معاون امور باغباني وزير جهاد كش��اورزي به س��طح زيركش��ت 2 هزار 
و 200 هكتاري گل و گياه در كشور اشاره كرد و گفت كه هم اكنون 
هفت هزار تن از كل توليدات گل و گياه زينتي و دارويي كشور صادر 

مي شود كه سهم ايران حدود يک درصد بازار جهاني است.

اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده به نفع توليد 
رئيس اتحاديه آهنسازان تهران گفت: ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده 
براي صنوف توليدي ضربه مهلكي اس��ت و مصوب ش��ده كه صنوف 
توليدي كه برق 50 آمپر استفاده كنند، شامل ارزش افزوده شوند. اگر 
صنوف توليدي بخواهند با اجراي طرح هاي توسعه، فعاليت هاي كاري 
خود را گسترش دهند، نياز به برق 50 آمپر است كه در اين صورت بايد 
ماليات بر ارزش افزوده پرداخت كنند؛ لذا الزم است قانون ماليات ارزش 
افزوده به نفع توليد اصالح شود.حبيب اهلل بشارتي افزود: بازار توليدات 
آهن هم وابسته به نگاه حمايتي دولت است و احياي اين صنعت مهم 
در رونق اقتصاد كشور تاثيرگذار است.وي با تاكيد بر اينكه بايد شرايطي 
فراهم شود تا واحدهاي توليدي در دوران ركود ماليات پرداخت نكنند، 
افزود: طبق مصوبه مالياتي صنوفي كه جزو بند ج بودند، بايد مطابق 
سال قبل ماليات پرداخت مي كردند اما سازمان امور مالياتي اكثر صنوف 

را از بند )ج( به بند )ب( برد تا شامل اين توافق نشوند.

پيشخوان

اصناف و کشاورزی
امروزه جذب گردشگر به امكانات بستگي دارد و يكي 
از اين ظرفيتها، هتلها، مهمانپذيرها، مسافرخانه ها و 
محلهايي هستند كه از ميهمان پذيرايي مي كنند. 
در اين شرايط تعداد هتلها پاسخگوي نياز مسافران 
نيست و از سوي ديگر هزينه هتلها بسيار باالست 
ب��ه نوع��ي كه يک خانواده كم درآمد امكان اقامت 
در هتلها را ندارند. بنابر اين و به ناچار مردم ناگزير 
مي شوند به سراغ خانه هايي بروند كه به صورت غير 
قانوني خدمات اسكان به مسافران ارايه مي دهند كه 
اين مهم با انتقاد شديد هتلداران رو به رو شده است. 
در اين رابطه رئيس اتحاديه هتلداران تهران با تاكيد 
بر اينكه شهر تهران شهر توريستي نيست و بيشتر 
ميهمانان اين ش��هر تجار و بازرگان هستند،گفت: 
فعاليت شركت هاي غير مجاز به صورت گسترده 
در شهر تهران تاثير نامطلوبي را بر روند كسب وكار 
هتل ها داشته است. محمدعلي فرخ مهر افزود: كار 
برخي ش��ركت ها و موسسات كه آپارتمان هايي را 
اج��اره و از اي��ن طريق به ميهمانان س��ريس دهي 
مي كنند ، خالف مقررات است ؛ تاكنون بارها نسبت 
به اين مساله اعتراض كرده ايم اما پاسخي از سوي 

مسئوالن دريافت نكرده ايم.
وي ادامه داد: بيشتر اين شركت ها چيني هستند و 
با اجاره ساختمان اقدام به ارائه خدمات مي كنند كه 
در ابتدا اين خدمات تنها شامل بازرگانان و تجاري 
كه از چين مي آمدند مي شد اما اكنون به ميهمانان 
ساير كشورها نيز خدماتي از قبيل رستوران و اقامت 

ارائه مي دهند.
فرخ مهر اظهار كرد: در كنار اين موسس��ات برخي 
ش��ركت ها و موسس��ات داخلي هم هس��تند كه با 
اس��تفاده تاالرهاي پذيراي��ي مجموعه خود اقدام 
ب��ه ارائ��ه خدمات مي كنند و هم��ه اين اقدامات بر 
روند كس��ب و كار هتل داران تاثير گذار و فعاليت 
آنان را با ركود همراه كرده اس��ت. رئيس اتحاديه 
هتلداران تهران تصريح كرد: سطح اشغال هتل ها 

به نس��بت س��ال هاي قبل كاهش داش��ته و عدم 
بازگشت سرمايه، هتلداران را در بازپرداخت وام هاي 
دريافتي از بانک با مش��كل مواجه كرده و اس��تمرار 
اين ش��رايط نه تنها دلزدگي س��رمايه گذار داخلي را 
در پي دارد، بلكه س��رمايه گذار خارجي را نيز دچار 
دوگانگي در سياست ها و قراردادهاي منعقده كرده 
و شرايط نامناسبي را در مسير بازگشت سرمايه در 
سياس��ت هاي جاري بر گردشگري حاكم مي كند. 
رئيس اتحاديه هتل ها و هتل آپارتمان هاي استان 
ته��ران گفت: برخ��ورد قاطع با مراكز غيرقانوني و 
پلمب آنها توس��ط اداره اماكن، عدم مجوز پذيرش 

گردشگر و مسافر در مراكز دولتي براي برون رفت 
از ركود حاكم بر مراكز اقامتي هتلي ضروري بوده 

و بايد مورد توجه قرار گيرد.
فرخ مهر با تاكيد بر اهميت نظارت نهادهاي امنيتي 
بر ورودي گردشگر و ايجاد سيستم هاي نظارتي بر 
رزرو و نحوه اس��كان پذيري آنها در مراكز اقامتي 
داراي هويت و شناسنامه مانند ساير كشورها كه در 
فرم هاي فرودگاهي به مكان هاي اسكان اشاره و 
درج مي شود، گفت: بايد نظارت دقيق بر جاي جاي 
حضور گردشگر ايجاد شود تا از بحران هاي اجتماعي 
و فرهنگ هاي غيرمتعارف ايراني اسالمي جلوگيري 

و موجبات دلگرمي هتلدار فراهم شود. وي همچنين 
تعداد هتل و هتل آپارتمان هايي كه در شهر تهران با 
پروانه كسب فعاليت مي كنند را ۱۳0 واحد برشمرد 
و اف��زود: واحده��اي غي��ر مجاز بيش��تر اين تعداد 
اس��ت.  در اين رابطه محمد قانعي يک كارش��ناس 
گردش��گري به فراز و نشيب هاي متعدد دهه هاي 
اخير صنعت هتلداري پرداخته و مي گويد: در گذر ايام 
هتلها دوران خاصي طي كرده و مسايل عديده اي 
داشته اند مثاًل دوره اي كه هتلها به عنوان مكانهاي 
طاغوتي و تشريفاتي در اذهان عمومي جاي داشت 
و هيچ توجهي در جهت ساماندهي و به روز بودن 

آنها نشد كه بيشتر شامل سالهاي ابتداي پيروزي 
انقالب مي بود كه هتلها با ركود جدي مواجه بودند 
و به علت بي توجهي و قطع كامل ورود توريس��ت 
خارج��ي هي��چ انگيزه اي براي س��اخت، احداث يا 
بازس��ازي هتلها وجود نداشت. وي گفت: اكنون با 
عدم تناسب عرضه و تقاضا براساس پيشي گرفتن 
عرضه از تقاضا و به بهره برداري رسيدن هتلها، هتل 
آپارتمانها، مهمانپذيرها و مهمانسراهاي اختصاصي 
نهادها، ارگانها و موسسات دولتي و خصوصي كه 
بدون برنامه مدوني احداث شده و به طور ناگهاني 
ب��ه صورت معضلي ج��دي تبعات گوناگوني براي 

صنعت هتلداري ايجاد كرده است.
اين كارش��ناس گردش��گري گفت: در اين دوران 
متاس��فانه ش��اهد ورود اف��راد غي��ر متخصص و 
بي تجربه در عرصه صنعت هتلداري هستيم كه با 
روشهاي غيرحرفه اي و غير اخالقي و گاهاً خالف 
شئونات حرفه هتلداري و ميهمانداري ضربه هاي 
جبران ناپذي��ري ب��ه اين صنع��ت وارد كرده اند كه 
ملموس ترين اين روشها استفاده از پديده زواركشي 
و تور زدن ميهمانان ديگر هتلها است. ارايه نرخهاي 
نامناسب و بسيار پايين تر از ارزش خدمات در بعضي 
از هتلها ضربه ديگري به اين صنعت است. وي گفت: 
به طور طبيعي در اين دوران هتلهايي كه نمي توانند 
س��رويس خوبي ارايه نمايند يا بازاريابي مناس��بي 
داش��ته باشند مسلماً از اشغال كمتري برخوردارند 
بارگاه امام هشتم )ع( تنها جاذبه شهر مشهد است 
و به نظر مي رسد براي پركردن اوقات فراغت زوار و 
گردشگران و افزايش ميانگين اقامت ميهمانان نياز 
به سرمايه گذاري و ايجاد امكانات جديد مي باشد. 
قانعي گفت: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 
به عنوان يک مركز هدايت- حمايت و نظارت بر 
هتلها و تاسيسات گردشگري هميشه چراغ راه ما 
بوده است با تمهيدات اتخاذ شده از طرف سازمان 

مشكالت به حداقل رسيده است.

نگراني هتلداران از فعالیت شرکت هاي غیر مجاز مهمانپذير

چینی ها آفت هتلداری در ايران شده اند
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افقي :
  ۱ - داد و فرياد - فش��رده در دس��ت 2- كار با احتمال خطر- مردم فريبی 
- درودگر ۳ - مس��ابقه ورزش��ی سراس��ری - س��احر و جادو گر 4 - نفس 
س��وزناک - دانه س��حرآميز - از چهارعنصر قدما -  پوس��ت قيمتی 5 - ته 
چ��ک - گ��وارا - تمرك��ز ب��ر ي��ک نقطه - رود ۶ - حم��ل و نقل - دزديدن 
اشخاص برای رسيدن به مقاصد مالی يا سياسی 7 - نفس غنيمتی -  دانه 
نهان زا - پايتخت نائورو 8 - چاق و فربه خودمانی - ناپخته - فيلمی بابازی 
مريالزارعی ۹ - از نمازهای واجب - نشانه تير - جواب سر باال ۱0 - يكی 
از اركان كعبه - جنگجو ۱۱ - قدم يک پا - تاريكی ها - حشره اجتماعی 
- چين و چروک پوس��ت ۱2 - زمينه موس��يقی - اولين سلس��له پادش��اهی 
ايران - پاک كردن - اس��تفراغ ۱۳ - برگه رس��می اعمال حكم - جملگی 
۱4 - روشی برای درمان موهای زايد - نوعی سالح كمری - سنگ ترازو 

۱5- شنونده - پيروي نسنجيده

عمودي :
 ۱ - برنده نوبل اقتصاد ۱۹82 - داد خواهی 2 - حرف ندا - خورشيد - سبزی 
پيچيده - سوره سی و ششم قرآن ۳ - پيامبران و انبيا - خوشحالی - نيتروژن 
4 - نماينده - بزرگترين شهر هندوستان - گناهكار 5 - اصل و نژاد - بدهكار 
۶- الفبای موس��يقی - توانايی انجام كار - پادش��اه 7 - هجران و فراق - 
كالم درد - بوی كهنگی - بالشتک نانوايی 8 - حرف اول يونانی - علم و 
معرفت - انبار گندم ۹- همراه لفت - آخرين حرف التين - باال آمدن آب 
دريا -       بی باک ۱0- بندر گرجستان - تبهكاری و فسق - حرف پوست 
كن��ده ۱۱ - ب��ه آرزو نرس��يده - حص��ار ۱2- از ابزار باغبانی - دريايی ميان 

سيبری و آالسكا - مرطوب ۱۳- پاداش نيک - شهر پرجمعيت چين - بانگ 
درندگان ۱4- نت ششم موسيقی - كتاب دست نوشته - برگ - اشاره به 

دور۱5 - واحد فركانس - فيلمی از محمد آهنگرانی

ارق�ام 1 ت�ا 9 را ط�وري در خان�ه هاي س�فيد 
 قرار دهيد كه هر رقم در س�طرها، س�تون ها و 

مربع هاي كوچك 3*3 يكبار ديده شود
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مدير كل توسعه صادرات وزارت جهاد كشاورزي گفت: از آنجايي كه 
واردات خشكبار نداريم لذا تمام محصوالت خارجي موجود در بازار 
قاچاق است. به گزارش باشگاه خبرنگاران ميزان توليد خشكبار در 
كشور به بيش از 800 هزار تن مي رسد كه از اين ميزان توليد، حدود 

400 هزارتن صادر و بقيه در داخل مصرف مي شود.
در اين رابطه شاهرخ شجري گفت: اكنون بيش از 2 ميليارد دالر انواع 

محصوالت خشكبار به كشورهاي مختلف جهان صادر مي شود.
مدير كل توسعه صادرات وزارت جهاد كشاورزي عرضه محوري را 
مشكل اساسي ساختار صادراتي كشور دانست و اظهار داشت: زماني 
كه مازاد توليد بر مصرف وجود داشته باشد اقدام به صادرات مي كنيم 
ك��ه اي��ن رويه بايد به س��مت رويكردهاي تقاضا محور تغيير جهت 
دهد. شجري با اشاره به اينكه مهمترين اقدام در صادرات توجه به 
خواسته هاي طرف خارجي است، بيان كرد: توليدكنندگان خشكبار 
بايد بسته بندي،تبليغات و ابعاد مختلف آن را منطبق با خواسته هاي 
مصرف كننده در نظر گيرند و در آن زمان است كه با سياست هاي 
نف��وذ و توس��عه مي توان صادرات محص��والت را افزايش داد. مدير 
كل توس��عه صادرات وزارت جهاد كش��اورزي تصريح كرد: رويكرد 

اين وزارتخانه ايجاد زنجيره هاي صادراتي به جهت انسجام بيشتر 
در اين بخش و با هدف انتقال خواس��ته هاي مصرف كننده خارجي 
به توليد كننده اس��ت كه توس��عه صادرات محصوالت كشاورزي را 
در پي دارد. شجري ضمن بيان اينكه برخي محصوالت خشكبار از 
طريق بسته بندي مناسب محصوالت وايجاد ارزش افزوده در بازار 
بين المللي عرضه مي شود، عنوان كرد: در چند سال اخير محصوالت 
در قالب بسته بندي هاي كوچک توليد شده كه گامي مهم در توسعه 
صادرات بش��مار مي رود و بايد به اين نكته توجه داش��ت كه تنوع 
محصوالت در كنار تبليغات و بسته بندي مناسب منجر به افزايش 
صادرات خواهد شد. به گفته وي براي توسعه صادرت محصوالت 
خشكبار راهي جز استفاده از روش هاي نوين بازاريابي و تكنولوژي 

روز براي بسته بندي مطلوب محصوالت نداريم.
مدير كل توسعه صادرات وزارت جهاد كشاورزي در خصوص واردات 
خش��كبار به كش��ور گفت: با توجه به توليد مناس��ب و تامين نيازهاي 
داخلي، تعرفه هاي سنگيني براي واردات خشكبار وضع شده و بايد 
تالش ش��ود تا ازظرفيت هاي موجود در اين بخش براي صادرات 

بيشتر استفاده كنند. 

دبي��ر انجم��ن برنج با تاكيد بر اينك��ه اگر برنج ايراني گران 
است در عوض سالم است گفت: يک گروه تحقيقاتي تاييد 
كرده كه در ايران هيچ برنجي زمينه آلوده ش��دن ندارد؛ اما 
اي��ن زمين��ه در برن��ج خارجي وج��ود دارد. يعني وقتي برنج 
خارجي مي خريد ريس��ک ميكنيد؛ چون ممكن اس��ت كه 
آلوده باشد؛ اما برنج ايراني صد درصد آلوده نيست و ارزش 
غذايي بااليي دارد و طبيعي است كه كمي گران باشد. جميل 
عليزاده شايق در گفت و گو با ايلنا، در پاسخ به اين كه تعرفه 
ب��االي واردات برن��ج خارجي تا چه ميزان در افزايش قيمت 
تمام ش��ده اين محصول براي مصرف كنندگاني كه توان 
مالي خريد برنج هاي داخلي را ندارند تاثيرگذار اس��ت، بيان 
داشت: قيمت برنج هاي خارجي به اندازه اي پايين است كه 
ه��ر چ��ه هزين��ه و تعرفه گمركي به آن افزوده ش��ود باز هم 
قيمت تمام ش��ده آن پايين اس��ت. طبق آمار جديد فائو در 
دس��امبر 20۱۶ نرخ صادراتي برنج هندي 2۳5 دالر در هر 
ت��ن اس��ت. ب��ا فرض اين كه اگر اين برن��ج با دالر آزاد وارد 
ش��ود قيمت تمام ش��ده هر كيلوگرم ۱۳00 تومان اس��ت. او 

افزود: به اين ۱۳00 تومان نيز 500 تومان افزوده مي شود؛ 
همچنين 40 درصد هم تعرفه گمركي اخذ مي ش��ود كه در 
نهايت قيمت تمام شده برنج هندي 2500 تومان است؛ اين 
در حالي اس��ت كه اين محصول در بازار دو برابر و يا حتي 
بيش از دو برابر اين قيمت خريد و فروش مي ش��ود. ش��ايق 
تاكيد كرد: ادعاي كس��اني كه مي گويند قيمت تمام ش��ده 
برنج خارجي با اين تعرفه ها گران مي ش��ود درس��ت نيست. 
هنوز هم صد در صد در واردات برنج خارجي سود است. مگر 
واردكننده بدون سود اين كار را با تحمل مشقات و مشكالت 
انجام مي دهد؟ دبير انجمن برنج در ادامه گفت: ذائقه ايراني 
نتوانس��ته كه خود را با برنج هاي خارجي تطبيق دهد كس��ي 
كه از نظر مالي مش��كل دارد اين برنج را تهيه مي كند؛ اما 
مصرف كننده س��ود كالني را با اين كار تقديم وارد كننده 
مي كند. در اس��فند س��ال ۹2 وزارت بهداشت اعالم كرد كه 
پنج رقم برنج ايراني آلوده است كه بعد از آن از اظهارات خود 
عقب نشيني كردند؛ اما ما تحقيقات خود را ادامه داده ايم و 

نتيجه آن بزودي اعالم خواهد شد.

وجود ريسک آلودگي در برنج خارجي تمام خشکبار خارجي موجود در بازار قاچاق است


