
بانك های پارسیان و پاسارگاد به 
فهرست بانك های منتخب جهت 

پذیره نویسی افزوده شد 
اطالعیه ش��ماره )۳( وزارت امور اقتصادی و دارایی 
در خصوص فراخوان واگذاری واحد های س��رمایه 
گ��ذاری صندوق س��رمایه گ��ذاری قاب��ل معامله 
)ETF( )واس��طه گری مالی یکم( منتش��ر ش��د: 
وزارت اقتصاد در این اطالعیه، بانک های پارسیان 
و پاس��ارگاد را ب��ه فهرس��ت بانک ه��ای منتخب 
جهت پذیره نویس��ی افزوده اس��ت / گفتنی است، 
ای��ن وزارتخانه در اطالعیه ش��ماره )2(، بانک های 
منتخب جهت پذیره نویس��ی متقاضیان را ش��امل 
بانک ملی، س��په، مسکن، کشاورزی، رفاه کارگران، 
ملت، تجارت، صادرات ایران و قرض الحس��نه مهر 
ای��ران اعالم کرده بود / فهرس��ت کامل بانک های 
منتخب و درگاه های غیر حضوری و حضوري آنها 
بر مبنای اطالعیه شماره )۳( وزارت امور اقتصادی 
و دارای��ی، در درگاه های این وزارتخانه به نش��انی 
 Mefa.ir Etf.mefa.ir ذیل قابل مشاهده است؛

Shada.ir
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطالعیه ش��ماره 
)۳( فراخ��وان واگذاری واحد های س��رمایه گذاری 
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله )ETF( )واسطه 
گری مالی یکم(، بانک های پارس��یان و پاسارگاد را 
به فهرس��ت بانک های منتخب جهت پذیره نویسی 
افزوده است.به گزارش شبکه اخبار اقتصاد و دارایی 
ایران )ش��ادا(، وزارت اقتصاد در این اطالعیه، بانک 
های پارسیان و پاسارگاد را نیز به فهرست بانک های 
منتخب جهت پذیره نویس��ی افزوده اس��ت.گفتنی 
اس��ت، وزارت امور اقتصادی و دارای��ی در اطالعیه 
ش��ماره )2( واگ��ذاری واحد های س��رمایه گذاری 
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله )ETF( )واسطه 
گ��ری مالی یکم(، بانک ه��ای منتخب جهت پذیره 
نویسی متقاضیان را شامل بانک ملی، سپه، مسکن، 
کش��اورزی، رفاه کارگران، ملت، تج��ارت، صادرات 

ایران و قرض الحسنه مهر ایران اعالم کرده بود.

مجامع عمومی عادی به طور فوق 
العاده سال های 96 و 97 بانك شهر 

برگزار شد
مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده س��ال های 
مالی منتهی به 29/12/1۳96 و 29/12/1۳97 بانک 
ش��هر با حضور حداکثری س��هامداران این بانک با 
رعایت فاصله اجتماعی حاضرین در جلس��ه برگزار 
شد.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک 
ش��هر، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سال 
های مالی منتهی به 29/12/1۳96 و 29/12/1۳97 
بانک ش��هر با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران از ساعت 14 روز سه شنبه 16 اردیبهشت ماه 
1۳99 برگزار شد.همچنین با توجه به ابالغیه ستاد 
ملی مدیریت بیماری کرونا از سوی وزارت بهداشت 
، درمان و آموزش پزش��کی و سازمان بورس و اوراق 
بهادار مبنی بر برگزاری مجامع با حضور حداکثر 15 
نفر از س��هامداران حقیقی یا حقوقی عالوه بر پیش 
بینی امکانات حضور افراد س��هامدار با رعایت فاصله 
اجتماعی در سالن جانبی، این مراسم به صورت زنده 
shahr- از طریق وب س��ایت بانک شهر به آدرس

bank.ir برای رویت عموم پخش شد.
این گزارش می افزاید، احمد درخش��نده مدیرعامل 
بانک شهر طی سخنانی، گزارشی در خصوص فعالیت 
های این بانک طی 2 سال اخیر حاوی استراتژی ها 
و دس��تاوردهای این بانک در اج��رای وظایف و ارائه 
خدمات به عموم جامعه و بهبود وضعیت مالی بانک 
ارائه نمود.درخشنده با اشاره به تداوم محبوبیت بانک 
ش��هر در میان شهروندان و مشتریان شبکه بانکی،از 
تالش های گس��ترده برای خدمات رسانی به فعاالن 
بازار سرمایه طی سال جاری خبر داد و گفت:گسترش 
بانکداری الکترونیکی ، حمایت از پروژه های عمرانی، 
فرهنگی و حمل و نقل کالنشهرها و ارائه به روزترین 
خدمات بانکی به مشتریان بانک شهر در دستور کار 

این بانک قرار دارد.

اولویت بانك صنعت و معدن پیگیری 
و تعامل مستمر با مشتریان

عل��ی باقری مدیر بانک صنعت و معدن در اس��تان 
چهارمحال و بختی��اري در گفتگو با روابط عمومی 
ای��ن بانک اولویت س��ال جاری خ��ود را پیگیری و 
تعامل مستمر با مشتریان اعالم کرد.روابط عمومي 
بانک صنع��ت و معدن در مصاحبه ب��ا علي باقري 
مدیر بانک صنعت و معدن در اس��تان چهارمحال و 
بختی��اري در خصوص عملکرد این مدیریت و طرح 
هاي تأمین مالي شده در استان یاد شده به گفتگو 

نشسته است که مشروح آن درادامه مي آید؛
1- طي یکس��ال گذشته به چند طرح صنعتي و به 

چه میزان تسهیالت پرداخت کرده اید؟
از آنجائیکه که ه��دف بانک صنعت و معدن تامین 
مال��ي واحدهاي تولیدي و صنعتي اس��ت ، ش��عبه 
ش��هرکرد در اس��تان کمتر برخ��وردار چهار محال 
و بختی��اري بر اس��اس اولویتهاي س��رمایه گذاري 
ابالغي از سوي هیئت مدیره محترم بانک از ابتداي 
س��ال گذشته تاکنون تسهیالت به 8 واحد صنعتي 
پرداخت نموده که تا پایان سال به یک هزار و 900 

میلیارد ریال خواهد رسید.
2- در ای��ن مدت چند طرح صنعتي با تس��هیالت 
بان��ک در اس��تان به بهره برداري رس��یده و به چه 

میزان اشتغال ایجاد کرده است؟
در م��دت مذکور س��ه طرح صنعتي با تس��هیالتي 
بالغ بر 65 میلیارد ریال و 22 نفر اش��تغال به بهره 

برداري رسیده است.

اخبار گزارش

کرونا ویروس در حالی بخش های اقتصادی 
را زمی��ن گیر کرده اس��ت که ای��ن روزها 
توجه��ات به بخش صنعت ب��رای خروج از 
بحران بسیار شده است در حالی که توجه 
به بخش کشاورزی اولویتی است که نباید 

از آن غافل شد. 
 از قدی��م گفته ان��د که اولوی��ت هر س��اختاری باید تامین 
نیازهای غذایی ساکنان آن س��رزمین باشد چرا که تامین 
ای��ن بخ��ش زمینه س��از ارام��ش داخلی و حت��ی تقویت 
سیاست خارجی می شود. ش��اید به همین دلیل است که 
کش��ورها اولویت کاری خود را بر اساس��ا بخش کشاورزی 
ق��رار می دهن��د و حتی صنعت در خدمت کش��اورزی قرار 
می گیرد. کیس��یجر وزیر خارجه اسبق آمریکا می گوید در 
خاورمیانه اگر بخواهید بر دولت ها س��لطه داش��ته باشید 
نفت را در دس��ت بگیرید و اگر می خواهید بر مردم مسلط 
شوید غذای آنها را در دست داشته باشید. بر همین اساس 
می توان دریافت که اس��تقالل و توس��عه کشاورزی امری 
مهم است که نباید از آن غافل شد. در این دوران که کرونا 
اقتصاد کش��ور را در ب��ر گرفته توجه به ای��ن بخش امری 
ض��روری می نماید و نباید از آن غافل ش��د. مس��ئله ای که 
تم��ام بخش ها باید برای حمایت از آن وارد عرصه ش��وند. 
البت��ه اقدامات��ی صورت گرفته اس��ت چنانکه سرپرس��ت 
معاونت امور زراعت وزارت جهاد کش��اورزی، اقدامات این 
وزارت خان��ه برای مقابله با تاثی��رات ویروس کرونا بر تولید 
محصوالت زراعی را تش��ریح کرد.به گ��زارش پایگاه اطالع 
رس��انی وزارت جهاد کش��اورزی، جواد وفابخش با اش��اره 
به این که بر اس��اس توصیه کمیته مش��ترک ستاد مقابله 
با کرونا در اس��تان های گیالن و مازندران مبنی بر کش��ت 
مکانی��زه برن��ج و پرهیز از به کارگی��ری کارگر در عملیات 
نشاء سنتی، تقاضا برای کشت مکانیزه افزایش یافت، اظهار 
کرد: با توجه به ظرفیت های موجود، این امر باعث افزایش 
هزینه های تولید در محل خزانه، پرورش نش��اء و نشاکاری 
ش��د که تالش کردیم اوج تقاضا را برای عملیات یاد ش��ده 
با طوالنی ش��دن پروانه کاشت متعادل کنیم ضمن آن که 
دس��تورالعمل رعایت و پیگیری کرونا در کشت برنج تهیه 
و به س��ازمان جهاد کشاورزی استان ها ابالغ شد.وی گفت: 
تردد خودروها، نقل و انتقال ماش��ین ها و ادوات کاش��ت و 
برداش��ت محصوالت زراعی نظیر کمباین ه��ا، کامیون ها و 
همچنین وانت بارها برای حمل نهاده های کش��اورزی مانند 
بذر، س��م و کود و تحوی��ل محصول گندم، ج��و و کلزا به 
انباره��ا و س��یلوها با محدودیت مواجه ش��ده و با توجه به 
این که برداش��ت محصوالت گندم، ج��و و کلزا با 17 هزار 
دس��تگاه کمباین از مناطق گرم جنوب کش��ور شروع و به 
سمت مناطق گرم و مرطوب خزری، مناطق معتدل و سرد 
ادام��ه پیدا می کند؛ بنابراین ایجاد س��هولت در انتقال این 
ماش��ین آالت و برداش��تن هرگونه محدودیت ضروری بوده 
که بر این اس��اس موضوع به پلی��س راهور ناجا منعکس و 

مشکالت تا حدودی مرتفع شده است.
وی یادآور شد: بسته شدن بازارهای صادراتی و منع رفت و 
آمد به علت حفظ پروتکل های بهداشتی از سوی کشورهای 
همسایه منجر به برهم خوردن عرضه و تقاضا شده و قیمت 
محصوالت س��بزی و صیفی را با نوس��ان روبرو کرده است.

سرپرس��ت معاونت ام��ور زراعت وزارت جهاد کش��اورزی 
ادام��ه داد: برداش��ت محصوالت س��بزی و صیفی در فصل 
جاری که مختص مناطق جنوبی کش��ور اس��ت، به صورت 
دس��تی و توس��ط کارگر صورت می گیرد و در حال حاضر 
اعم��ال محدودیت قرنطین��ه، اس��تفاده از کارگران فصلی 
خارجی را با محدودیت روبرو کرده اس��ت بنابراین سرعت 
برداش��ت محصوالت کند شده که برای رفع این مشکالت، 

از  خارج��ه  ام��ور  وزارت  رایزنی ه��ای 
اهمیت ویژه ای برخوردار است.وفابخش 
بیان ک��رد: محدودیت حمل و نقل بین 
الملل��ی برای حمل بذر پنب��ه )به ویژه 
کامیون( از کشورهای ایران و ترکیه در 
حال حاضر ضمن تاخیر در کاش��ت این 
محصول، موجبات افزایش هزینه تولید 
را فراهم کرده و امید است رایزنی های 
وزارت امور خارجه با کش��ور ترکیه در 
چارچوب پروتکل های بهداشتی منجر 

به رفع مشکل شود.
وی خاطرنش��ان کرد: با توجه به رعایت 
قرنطین��ه خانگی، س��رعت عقد قرارداد 
چغن��درکاران ب��ا کارخانج��ات مرتبط 
نس��بت به زمان مش��ابه در س��ال های 

گذشته با کاهش روبرو بوده که طی نامه ای پیشنهاد شد، 
نماین��دگان کارخانجات به طور مس��تمر و پویا در مناطق 
مختلف کش��ت و عرصه حض��ور فعال داش��ته و موجبات 
تش��ویق و ترغیب کشاورزان را به کشت چغندر قند فراهم 

کنند.
در همین حال صحبت هایی از خرید گندم نیز مطرح شده 
است چنانکه از آغاز فصل برداشت تا تاریخ 17 اردیبهشت 
ماه س��ال جاری ، 825 ه��زار و 182 تن گندم مازاد بر نیاز 
کش��اورزان به صورت تضمینی خریداری ش��ده اس��ت. بر 

اس��اس اعالم مرکز فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات وزارت 
جهاد کشاوزی، ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان دو 
هزار و 75 میلیارد تومان بوده که تاکنون بیش از یک هزار 
و 597 میلی��ارد تومان از بهای این محصول به گندمکاران 

پرداخت شده است.
خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در 16 استان 
آذربایج��ان غربی، ایالم، بوش��هر، چهارمح��ال و بختیاری، 
خراس��ان شمالی، خوزس��تان، سمنان، 
سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، 
کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، 
گلستان، لرس��تان و هرمزگان در حال 
انجام است و اس��تان های خوزستان با 
546 هزار و 595 تن، بوشهر با 88 هزار 
و 55 تن، کرمان با 51 هزار و 986 تن 
و ای��الم با 51 ه��زار و ۳۳9 تن تاکنون 
بیش��ترین میزان خرید گندم را به خود 

اختصاص داده اند.
در کن��ار این مس��ائل باید ب��ه این امر 
توج��ه  داش��ت ک��ه ب��ردن صنعت به 
س��وی کش��اورزی امری ضروری است 
بوی��ژه اینکه کرونا زمینه س��از رویکرد 
کش��اورزان به بخش های مکانیزه شده 
اس��ت.  در همین چارچوب سرپرست معاونت امور زراعت 
وزارت جهاد کش��اورزی گف��ت: با توجه به ش��یوع کرونا،  
تقاضای کش��ت مکانیزه برنج برای پرهی��ز از به کارگیری 

کارگر در عملیات نشاء سنتی، افزایش یافته است.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، »جواد وفابخش« درباره 
اقدام��ات این وزارت برای مقابله ب��ا تاثیرات ویروس کرونا 
ب��ر تولید محصوالت زراعی اف��زود: با توجه به ظرفیت های 
موج��ود، این امر باعث افزای��ش هزینه های تولید در محل 
خزانه، پرورش نش��اء و نشاکاری شد که تالش کردیم اوج 

تقاضا را برای عملیات یاد شده با طوالنی شدن پروانه کاشت 
متعادل کنیم ضمن آن که دس��تورالعمل رعایت و پیگیری 
کرونا در کش��ت برنج تهیه و به س��ازمان جهاد کش��اورزی 

استان ها ابالغ شد.
وی اظهار داش��ت: تردد خودروها، نقل و انتقال ماشین ها و 
ادوات کاش��ت و برداشت محصوالت زراعی نظیر کمباین ها، 
کامیون ه��ا و همچنی��ن وانت باره��ا برای حم��ل نهاده های 
کش��اورزی مانند بذر، س��م و کود و تحویل محصول گندم، 
جو و کلزا به انبارها و س��یلوها با محدودیت مواجه ش��ده و 
با توجه به این که برداش��ت محص��والت گندم، جو و کلزا با 
17 هزار دستگاه کمباین از مناطق گرم جنوب کشور شروع 
و به س��مت مناطق گرم و مرطوب خزری، مناطق معتدل و 
س��رد ادامه پیدا می کند؛ بنابراین ایجاد س��هولت در انتقال 
این ماشین آالت و برداشتن هرگونه محدودیت ضروری بوده 
که بر این اساس، این موضوع به پلیس راهور ناجا منعکس و 

مشکالت تا حدودی مرتفع شده است.
وفابخش یادآور ش��د: بسته ش��دن بازارهای صادراتی و منع 
رفت و آمد به علت حفظ پروتکل های بهداش��تی از س��وی 
کش��ورهای همس��ایه منجر به برهم خوردن عرضه و تقاضا 
ش��ده و قیمت محصوالت سبزی و صیفی را با نوسان روبرو 
کرده است.سرپرس��ت معاون��ت امور زراع��ت وزارت جهاد 
کش��اورزی ادامه داد: برداش��ت محصوالت سبزی و صیفی 
در فصل جاری که مختص مناطق جنوبی کش��ور است، به 
صورت دس��تی و توس��ط کارگر صورت می گیرد و در حال 
حاضر اعمال محدودیت قرنطینه، استفاده از کارگران فصلی 
خارجی را با محدودیت روبرو کرده اس��ت بنابراین س��رعت 
برداشت محصوالت کند ش��ده که برای رفع این مشکالت، 
رایزنی های وزارت امور خارجه از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. وفابخش با اشاره به محدودیت حمل و نقل بین المللی 
ب��رای حمل بذر پنبه )به ویژه کامیون( از کش��ورهای ایران 
و ترکی��ه، گفت: این موضوع عالوه بر تاخیر در کاش��ت این 
محص��ول، موجبات افزایش هزین��ه تولید را فراهم کرده که 
امید است رایزنی های وزارت امور خارجه با کشور ترکیه در 
چارچوب پروتکل های بهداشتی منجر به رفع مشکل شود. 
وی اف��زود: با توجه به رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی، 
س��رعت عقد قرارداد چغن��درکاران ب��ا کارخانجات مرتبط 
نس��بت به زمان مشابه در سال های گذشته با کاهش روبرو 
ش��د که طی نامه ای پیشنهاد ش��د نمایندگان کارخانجات 
به طور مس��تمر  در مناطق مختلف کش��ت و عرصه، حضور 
فعال داشته و زمینه تشویق و ترغیب کشاورزان را به کشت 

چغندرقند فراهم کنند.

جان کالم 
با توجه به این شرایط می توانیم بگوییم که هر چند گام هایی 
برای بخش کشاورزی برداشته شده است اما همچنان مسائل 
بس��یاری در این بخش باقی اس��ت چنانکه امروز پیازکاران، 
حاصل دست رنجشان روی زمین مانده در حالی که پیاز در 
ب��ازار قیمت نجومی دارد و گوی متولی برای حمایت از این 
کشاورزان نیس��ت. امروز باید به فکر بخش کشاورزی بود تا 
آنچه امروز بر سر پیازکاران آمده فردا بر سر سایر بخش های 
کشاورزی نیاید و بتوان جهش تولید را در بخش کشاورزی 

نیز محقق سازیم. 
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معاون سازمان امور مالیاتی اعالم کرد:
برونسپاری اخذ مالیات انتقال امالک 

مسکونی به دفاتر اسناد رسمی
معاون درآمدهای مالیاتی س��ازمان امور مالیاتی کش��ور 
گفت: تا پایان اردیبهش��تماه ص��دور گواهی مالیات نقل 
و انتقال امالک مس��کونی در مراکز اس��تانهای کشور از 

طریق دفاتر اسناد رسمی انجام میشود.

محمد مس��یحی افزود: سامانه برون سپاری اخذ مالیات 
نق��ل و انتقال امالک به دفاتر اس��ناد رس��می )موضوع 
تبص��ره )4( ماده 187 قانون مالیات های مس��تقیم( با 
همکاری س��ازمان ثبت اسناد و امالک کشور، طراحی و 
پس از طی مراحل آزمایش��ی، پیاده سازی آن از اسفند 
ماه 1۳98 به همه دفاتر اسناد رسمی مستقر در مناطق 
22 گانه ش��هر تهران توس��عه یافت. وی افزود: ش��رایط 
حساس ناشی از شیوع ویروس کرونا سبب شد به منظور 
کاهش مراجعات حضوری مردم در جهت حفظ سالمت 
عمومی جامعه از طریق توسعه اهداف دولت الکترونیک، 
با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور این طرح 
تا پایان اردیبهش��ت ماه در مراکز استان ها اجرایی شود 
و بعد از اجرا در مراکز اس��تان ها به س��رعت در سراسر 
کش��ور عملیاتی می ش��ود. معاون درآمده��ای مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: طبق این طرح، 
صدور گواهی مالیاتی برای نقل و انتقال قطعی و قطعی 
رهنی امالک مسکونی از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام 

خواهد شد.   سازمان امور مالیاتی

معاون وزیر صنعت خبرداد:
افتتاح ۳۱ طرح معدنی با سرمایه گذاری 

۲.۲ میلیارد دالری
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: براساس 
برنامهریزی ۳1 طرح با سرمایهگذاری دو میلیارد و 276 

میلیون دالر در سال 99 افتتاح خواهد شد.
خداداد غریب پور  افزود: ایمیدرو و ش��رکت های تابعه 

برنامه مزبور را در حوزههای فوالد، مس، طال، آنتیموان، 
نفلین سینیت، فس��فات و زیرساختی را در دست اقدام 
دارن��د تا در س��ال 1۳99 ک��ه به نام »جه��ش تولید« 

نامگذاری شده، به بهره برداری برسد.
وی اضافه کرد: میزان »اش��تغال مستقیم« این طرح ها، 
چهار هزار و 11۳ نفر و »اشتغال غیر مستقیم« 2۳ هزار 

و 280 نفر پیش بینی شده است.
ریی��س هی��ات عامل ایمیدرو با اش��اره ب��ه افتتاح یک 
میلیارد و 9۳ میلیون دالر طرح توسط بخش خصوصی 
با حمایت ایمیدرو در س��ال 99، تصریح کرد: این طرح 
ها ش��امل تولید آب شیرین کن با ظرفیت 55 هزار متر 
مکعب در روز )ش��رکت فوالد کاوه جنوب کیش(، فاز 2 
اح��داث کارخانه تولید بیلت به ظرفیت 1.2 میلیون تن 
) فوالد کاوه جنوب کیش( و فوالدسازی زرند با ظرفیت 

تولید ساالنه 1.7 میلیون تن شمش است.
وی خاطرنشان کرد: راه اندازی این طرح ها موجب می 
ش��ود تا برای چهار ه��زار و 790 نفر به طور مس��تقیم 

اشتغال ایجاد شود. ایمیدرو 

خ��ب��رخ��ب��ر

 رئی��س انجمن صنایع خوراک دام و طیور با بیان اینکه 
نهادهه��ای دامی وارداتی با ارز دولتی عمدتا به دس��ت 
تولیدکننده نمی رس��د، پیشنهاد کرد ارز 4200 تومانی 

از واردات برخی نهاده ها حذف شود.
مجید موافق قدیری با اشاره به اهداف آرمانی تخصیص ارز 
4200 تومانی برای واردات کاالهای اساسی، گفت: کاهش 
بهای تمام ش��ده محص��والت پروتئین��ی، افزایش رقابت 
پذیری در صنعت با کاهش س��رمایه در گردش مورد نیاز 
در زنجیره تأمین محصوالت پروتئینی و وصول مطالبات 
ارزی دولت از محل نفت با ایجاد مشروعیت جهانی و البته 
ایج��اد انگیزه برای بخش خصوصی ب��ا واردات نهادههای 
دام��ی و دارو اظهارداش��ت: با توجه به اینکه رس��یدن به 
اهداف فوق تاکنون به درس��تی محقق نشده و معضالت 
عدیده برای صنایع خوراک دام و دامپروری کش��ور ایجاد 

کرده بنابراین باید به دنبال راهکارهای جایگزین بود.
وی تصری��ح ک��رد: ارز 4200 تومانی نهادههای دامی نه 
تنها گرهای از مشکالت تولیدکنندگان باز نکرده بلکه با 
توزیع رانت قابل توجه میان عدهای خاص، بازار نهاده را 

بهم ریخته و تولیدکننده را دچار مشکل کرده است.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران تصریح 
کرد: باید موارد مختلف به دقت بررسی و بعد برای آن تصمیم 
گیری شود به عنوان مثال چگونه محصوالت پروتئینی سبد 
خانوار، ارزان به دست مصرف کننده برسد؟ آیا کوپن راه حل 
مناسبی است؟ آیا زیر ساخت مناسبتری جهت مدیریت رانت 
وجود دارد؟ چه نهادی باید متولی قصه باشد؟ چگونه منابع 
ریالی در زنجیره تأمین مربوطه تزریق شود؟ در این خصوص 
نیز متولی نهایی که باشد؟ آیا مکانیزم بهتری وجود ندارد؟ 
و اینکه چگونه دولت میتواند بخش خصوصی را تش��ویق به 

وصول مطالبات خود با واردات نهادههای دامی و دارو کند؟
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در همین راس��تا 
پیشنهاد میکنم حداقل بخشی از واردات کاالهای اساسی 
مانند ویتامینهای دامی، مواد افزودنی خوراک دام، و سایر 
ری��ز مغذیهای مورد مص��رف در دام و طیور و آبزیان که 
ارز 4200 تومانی مشمول آن میشود و در معادالت فوق 
نقش معنی داری ندارد جهت کمک به اقتصاد دامپروری 
کشور، از گروه تخصیص ارز دولتی سریعتر خارج شود تا 
دولت از معضالت ارز 4200 تومانی که سالهاست مشکل 

ساز شده رهایی پیدا کند. مهر 

رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور پیشنهاد داد؛

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات برخی نهاده های دامی
  در حال��ی که بازار خودرو چش��م انتظار تعیین قیمت 
ها اس��ت که دعوای بین ش��ورای رقابت و ستاد تنظیم 
بازار ب��رای اینکه کدام نهاد تعیین کننده قیمت باش��د 

باال گرفته است.
در حالی که بازار خودرو به هیچ عنوان وضعیت طبیعی 
ندارد و بازار در بدترین ش��رایط خود قرار دارد و قیمتها 
در این بازار روزانه س��یر صعودی دارد، این روزها تعیین 
قیمت از س��وی دولت برای خ��ودرو نیز وضعیت بازار را 

بغرنجتر کرده است.
عدم تعیین تکلیف قیمت خ��ودرو و وزارت صنعت طی 
هفتهه��ای اخی��ر از نظر روان��ی بازار آش��فته خودرو را 
آش��فتهتر از گذش��ته کرده اس��ت.دولت که به راحتی و 
در کمترین زمان میتوان��د قیمت خودرو را تعیین کند، 
اما با تعلل در این باره موجب شده برخیها از این آشفته 
بازار ماهیگیری کنند.شاید یکی از عوامل تعلل در تعیین 
قیمت خودرو، مش��خص نبودن نهاد تصمیم گیر در این 
باره است تا پیش از بهمن سال 97 وظیفه قیمت گذاری 
خودرو بر عهده ش��ورای رقابت بود، ام��ا پس از آن این 
وظیف��ه بر عهده س��ازمان حمایت و س��تاد تنظیم بازار 

قرار داده ش��ده به گونهای که س��ازمان حمایت آنالیزی 
قیمتی و میزان سود خودروها را تعیین و پس از ارسال و 
تصویب ستاد تنظیم بازار این قیمتها اجرایی شود، امری 
که همیشه مورد اعتراض شورای رقابت در این مدت به 
همراه داش��ت. اما در فعل و انفعاالتی که صورت گرفت 
مقرر ش��د مجددا شورای رقابت به عرضه تصمیم گیری 
برای قیمت گذاری خودرو بازگردد و نقش آفرینی کند، 
ظاهرا بازگشت شورای رقابت تازه اول دعوا بین این نهاد 

و سازمان حمایت و تنظیم بازار است.
در حالی که قرار بر این بود تا ش��ورای رقابت و سازمان 
حمای��ت با یک فرمول تلفیقی قیم��ت خودرو را تعیین 
کنن��د، اما اخت��الف دیدگاه این دو نه��اد در نوع قیمت 

گذاری عمال به نتیجه رسیدن را ناممکن کرده است.
در این باره رضا ش��یوا رییس ش��ورای رقابت اظهار کرد: 
ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت معتقد به لحاظ کردن 
هزینه تمام ش��ده برای قیمت گذاری خودرو هستند، اما 
شورای رقابت معتقد است بخشی از هزینههای تمام شده 
خودرو مرتبط با هزینههایی غیر از کار تولیدی اس��ت به 

همین دلیل این هزینهها مورد قبول ما نیست. میزان

 بین شورای رقابت و تنظیم بازار

دعوای خودرویی باال گرفت

کرونا و روزگار 
بخش کشاورزی

صنایع غذایی کشور اصلی که نباید این روزها فراموش شود 

بازاره���ای  ش���دن  بس���ته 
رف���ت  من���ع  و  صادرات���ی 
و آم���د ب���ه عل���ت حف���ظ 
پروتکل های بهداشتی از 
سوی کشورهای همسایه 
منج���ر ب���ه برهم خ���وردن 
عرض���ه و تقاض���ا ش���ده و 
قیمت محصوالت سبزی 
نوس���ان  ب���ا  را  صیف���ی  و 

روبرو کرده است.


