
کمک شعبه فسای بانک رفاه به 
دانشگاه علوم پزشکی این شهرستان

 در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی، کمک 
های شعبه فسا بانک رفاه به دانشگاه علوم پزشکی 

این شهرستان اهدا شد. 
به گ��زارش روابط عمومی بانک رف��اه کارگران، در 
راس��تای ایفای مس��ئولیت ه��ای اجتماعی، کمک 
به تجهیز زیر س��اخت های درمان��ی و قدردانی از 
تالش های کادر درمان، شعبه فسا بانک رفاه کمک 
های خود را به همراه هزار عدد ماس��ک س��ه الیه 
بهداشتی به دانش��گاه علوم پزشکی این شهرستان 
اه��دا کرد.همچنین مدیریت ش��عب ف��ارس بانک 
رفاه نیز 10 هزار عدد ماس��ک س��ه الیه بهداشتی 
به دانشگاه های علوم پزشکی ش��یراز، فسا، جهرم، 
الر، گراش، بیمارستان های نمازی، شهید فقیهی، 
حض��رت علی اصغر)ع( ش��یراز و درمانگاه امام رضا 

)ع( اهدا کرد.

از بانک صادرات ایران وام بدون 
قسط بگیرید

بانک صادرات ایران با معرفی طرح »تسهیالت بدون 
واریز قس��ط«، بدون نیاز به ضامن، ٤٨ س��اعته تا 
سقف دو میلیارد ریال تسهیالت پرداخت می کند.به 
گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، همزمان 
با آغاز ش��صت و نهمین س��ال فعالی��ت این بانک، 
دارندگان و افتتاح کنندگان س��پرده  بلندمدت نزد 
شعب این بانک می توانند در قالب طرح »تسهیالت 
بدون واریز قسط«، تسهیالت مرابحه خرد به میزان 
حداکثر ٥0 درصد موجودی و تا س��قف دو میلیارد 
ری��ال دریافت کنند و بدون پرداخت قس��ط، اصل 
پ��ول خود را در پای��ان ق��رارداد ٦0 ماهه دریافت 
دارند.در این طرح که 1٥ ش��هریور با حضور فرهاد 
دژپس��ند وزیر ام��ور اقتصادی و دارای��ی در محل 
برج س��پهر بانک ص��ادرات ای��ران، رونمایی ش��د، 
نیازی به واریز قس��ط از طرف وام گیرنده نیس��ت. 
همچنین پرداخت تس��هیالت، بدون نیاز به ضامن 
صورت گرفته و  ظرف مدت ٤٨ س��اعت قابل ارائه 
اس��ت.در طرح »تسهیالت بدون واریز قسط« بانک 
صادرات ایران، مدت س��پرده گذاری و باز پرداخت 
تس��هیالت ٦0 ماه بوده و دارندگان حساب  سپرده 
بلند مدت نزد بانک صادرات ایران، اقوام درجه یک 
س��پرده گذار و حتی کارکنان زیرمجموعه اشخاص 
حقوقی ک��ه نزد بانک س��پرده بلند م��دت افتتاح 
کرده اند، می توانند از این تسهیالت با تضمین مبلغ 
سپرده سرمایه گذاری بلندمدت استفاده کنند.بنا بر 
این گزارش اش��خاص حقیقی می توانند نس��بت به 
افتتاح حس��اب بدون سقف مبلغ اقدام و شخص یا 
اش��خاص حقیقی )اقوام درجه یک ش��امل همسر، 
فرزن��د، برادر، خواهر، پدر و مادر( را تا حداکثر ٥0 
درص��د مبلغ س��پرده و تا س��قف دو میلیارد ریال، 

برای استفاده از این تسهیالت معرفی کنند.

رونمایی از »بسته اعتباری جهش 
تولید« در بانک توسعه تعاون

هم زمان با فرارس��یدن هفته تعاون، بانک توس��عه 
تع��اون از اعط��ای تس��هیالت وی��ژه 100 میلیارد 
ریالی ب��ه تعاونگران و فعالین اقتص��ادی با تنفس 
٤ ماهه در بازپرداخت خبر داد.بانک توس��عه تعاون 
در راس��تای تحقق ش��عار "جهش تولید"، هم زمان 
با گرامی داش��ت هفته تعاون به عن��وان تنها بانک 
تخصصی در این بخش از »بس��ته اعتباری جهش 
تولی��د« رونمایی کرد.تس��هیالت موضوع "بس��ته 
اعتب��اری جهش تولی��د" که با اولوی��ت حمایت از 
شرکت های تعاونی مورد تصویب هیات مدیره بانک 
توس��عه تعاون قرارگرفته حداکث��ر تا 100 میلیارد 
ریال و فرصت ویژه ٤ ماه��ه تنفس در بازپرداخت 
طراحی ش��ده که بر اس��اس هدف گذاری پرداخت 
تس��هیالت مؤثر از س��وی این بانک به بخش های 
مختل��ف تعاون اع��م از تولی��دی و خدماتی و نیز 
اصن��اف و بنگاه های اقتصادی خارج از بخش تعاون 
با اولویت اشتغالزایی در اقتصاد ملی پرداخت خواهد 
شد.موضوع تسهیالت فوق به منظور رونق بخشی به 
تولید و فضای کسب وکار، تأمین سرمایه در گردش 
موردنیاز بابت تأمین مواد اولیه و حمایت از نیروی 
کار شاغل در بخش های متقاضی دریافت تسهیالت 
اس��ت.بر اس��اس این طرح، مبلغ تسهیالت مطابق 
با نیازس��نجی بنگاه اقتصادی متقاضی و بر اساس 
صورت های مالی و کیفیت فعالیت و چرخش مالی 
درخواست کننده تسهیالت، حداکثر تا سقف 100 
میلیارد ریال به ازای شرکت های تعاونی و حداکثر 
تا سقف ٤0 میلیارد ریال بابت شرکت های خارج از 
تعاون، همچنین حداکثر تا سقف 20 میلیارد ریال 
بابت اش��خاص حقیقی بخش تعاون و تا سقف 10 
میلیارد ریال بابت س��ایر فعالین اقتصادی بر اساس 
چارچوب ضوابط و مقررات اعتباری بانک پرداخت 

می گردد

پرداخت 88 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت بانک صنعت و معدن 

بانک صنعت و معدن در پنج ماهه نخس��ت س��ال 
ج��اري بالغ ب��ر ٨٨ ه��زار میلیارد ری��ال در قالب 
تسهیالت سرمایه ثابت و در گردش از ابتداي سال 
جاري تا پایان مردادماه به متقاضیان پرداخت کرده 

است.
به گزارش پایگاه اطالع رساني بانک صنعت و معدن، 
علیرغم وجود تحریم هاي ظالمانه و رکود اقتصادي 
ناشي از شیوع ویروس کرونا، میزان پرداختي ها در 
این بانک نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ٦٤ 

درصد افزایش داشته است.

اخبار گزارش
 ب��ازار  تخم مرغ ای��ن روزها چای پای آش��فتگی بازار ارز 
،سکه و   خودرور گذاشته و اگرچه این محصول یک کاالی 
سرمایه ای به شمارنمی آید اما نوسان آن  و روند صعودی 
قیمت آن کار را به جایی رس��انده که  بیم آن می رود این 
کاالیی که تا دیروز در س��فره اقشارمختلف جامعه به ویژه 
اقشار آس��یب پذیر به عنوان یک کاالی قابل دسترس یاد 
می ش��د ،اما حال کار به جایی رس��یده که پیش بینی می 
ش��ود دیر یا زود با این رشد قیمتی از سبد خانوارها کم  و 

شاید در آینده نه چندان دور حذف شود. 
به گفته رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی ؛ در حال 
حاضر قیمت هر شانه تخم مرغ 2۳ تا 2٤ هزار تومان است 
و نباید بیش��تر از این مقدار فروخته شود  و این امکان که 

برخی واحدها گرانفروشی کنند  هم وجود  دارد. 
وی در تش��ریح دالیل  گرانی تخم مرغ موضوع اصلی را به 
صادرات این کاال نسبت داده و میگوید : »صادرات با وجود 
عوارض هنوز برای صادرکنندگان صرفه اقتصادی دارد و از 
آنجایی که  ما بیشتر از مصرف داخلی تخم مرغ تولید می 

کنیم و ناچاریم صادرات داشته باشیم.«
ب��ه گفته این فعال بازار؛ قیمت تمام ش��ده تخم مرغ برای 
تولیدکنندگان بس��یار باالست و در حال حاضر این قیمت 

هم برای تولیدکنندگان به نوعی زیان است.
 ای��ن اتفاقات در حالی رخ داده که قیمت  هر ش��انه تخم 
مرغ در خرده فروش��ی ها سطح شهر تهران 2٦ هزار تومان 
رسیده است و هر کیلو مرغ  هم تا 1۹ هزارتومان به مصرف 

کنندگان عرضه می شود.
 روند گرانی  این کاال،کار را به جایی رس��انده  که مجلس 
ه��م  به گرانی این کاال ورود کرده و  در تالش اس��ت تا با 
رص��د ماهانه  آن  ؛نظارت خود را ب��ر روی این کاال دقیق 

تر کند. 

رصد ماهانه 
رئیس کمیس��یون کش��اورزی مجلس گفت: ماهانه با رصد 

بازار و هزینه تولید، قیمت تخم مرغ بررسی می شود.
سیدجواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی  مجلس  
با اعالم این خبر در نشستی که با حضور متولیان این بازار 
تشکیل ش��ده  از وجود اختالف نظر بین تولیدکنندگان و 
س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در 
زمینه تعیین قیمت تخم مرغ   خبرداده و گفته است:» در 

این نشس��ت مقرر شد تعیین قیمت تخم مرغ در جلسه ای 
که به صورت ماهانه توس��ط س��ازمان حمای��ت از مصرف 
کنن��دگان و تولی��د کنندگان با حض��ور نمایندگان وزارت 
جهاد کش��اورزی، بخش خصوصی و دس��تگاه های نظارتی 
تش��کیل می شود بررسی شود و امید می رود با نگاه ماهانه 
ب��ه بازار و هزین��ه تولید، موضوع تعیی��ن قیمت تخم مرغ 
بررس��ی شود  تا پیرو آن ش��اهد تاثیرگذاری این اتفاق در 

آرامش بازار باشیم. 
البت��ه وی در صحبت ه��ای خود به هش��دارهای الزم در 
خصوص گران تر ش��دن قیمت مرغ در  هفته ها و ماههای 
آتی پرداخته و گفته اس��ت: » پایین ب��ودن قیمت جوجه 
یک روزه زنگ هش��دار است که نشان از عدم جوجه ریزی 
توس��ط واحدهای مرغداری دار د  و باید در نظر داشت که 
پایین بودن جوجه ریزی خطر کمبود گوشت مرغ در آینده 

را در پی  خواهد داشت و متولیان مربوطه از جمله ، وزرای  
جهاد کش��اورزی و صنعت، معدن و تجارت باید تمهیدات 

الزم را در این زمینه مدنظر قرار دهند.
  

اولویت بازرسی 
تبعات گرانی این محصول و تعداد کاالهای اساس��ی دیگر 
به حدی بوده که  روز گذش��ته نیز س��تاد تنظیم بازار  در 
اطالعیه ای از در اولویت قرار داش��تن این محصول  یعنی 
تخ��م مرغ و تعداد دیگری از  کاالها از جمله لوازم خانگی، 
الستیک، سیمان، شکر، فوالد  خبرداده و اعالم کرده است 
ک��ه  اولویت این موارد  کاالهای اولویت دار در طرح رصد و 

پایش بازار هستند.
 اگرچ��ه خود س��تاد تنظیم بازار  هم  ب��ر ضرورت نظارت 
دقی��ق ت��ر و ویژه تر اعتق��اد دارد و اعالم کرده اس��ت که 

ضروری اس��ت  تا س��ازمان ه��ای نظارتی و دس��تگاه های 
اجرایی مس��ئول عالوه بر نظارت بر س��ایر اقالم کاالیی در 
س��طح ب��ازار و خدم��ات، فعالیت های نظارت��ی خود را به 
صورت وی��ژه معطوف به مبارزه با عرضه خارج از ش��بکه، 
احتکار، کم فروش��ی، امتناع از عرضه و گرنفروشی و ... در 
ای��ن کاالها  انجام دهن��د  ؛اما آنچه که در نهایت به وضوح 
دیده می شود چیزی نیست جز گرانی هایی که پی در پی 
رونمایی می ش��ود  و نه گران فروشان و نه متخلفان ابایی 

از این مساله ندارند. 
 کارشناس��ان و تحلیلگران اقتصادی با ارزیابی تداوم چنین 
روی��ه ای به نقطه نظراتی اش��اره دارند ک��ه نیم نگاهی به 
آنه��ا خالی از لطف نبوده و توجه متولیان به آن نه تنها اثر 
بخ��ش که میتواند بخش قابل توجهی از مش��کالت را رفع 

و رجوع کند. 
 ب��ه باور این تحلیلگران اتف��اق مهم و قابل توجهی که می 
باید دراین زمان بیش از هر شاخص و عامل دیگری به آن 
توجه داشت آن است که  متولیان و ناظران نه تنها در یک 
دوره زمانیکه در  همواره و به صورت مس��تمر وجود داشته 
باش��د و نمیتواندمقطعی یک کاال آن هم به عنوان کاالیی 
که  همواره جز س��بد معیشتی افراد اس��ت دراولویت قرار 
گیرد و زمانی ازاین اولیوت خارج شود و از قضا سوداگران با  

نوسان گیری بر روی قیمت آن بازار آن را متشنج کنند. 
 نکت��ه مورد توجه دیگر  آن اس��ت که  بحث بر س��رتولید 
اتفاقی نیست که یه شبه و لحظه ای برای آن بتوان تصمیم 
گی��ری کرد بلکه باید روند آن به ش��کلی باش��د که آینده 
نگری و پیش بینی ها اس��توار باشد ،نه اینکه با کوچکترین  
اتفاق��ی یا تلنگری از س��وی معامله گ��ران و دالالن چنان 
نوس��انی براین بازار حاکم ش��ود که  در پی آن قیمت این 
محصوالت و در یک نگاه کلی س��بد معیشتی افراد مختلف 
جامعه به ویژه اقشار کم درآمد را تحت الشعاع قرار دهد. 

به باور ای��ن افراد تا مادامی که متولی��ان و تصمیم گیران  
توج��ه کاف��ی و  دقیق ب��ه  این نوس��انات و از همه مهمتر 
گرانی ها نداش��ته باشند   ؛ تنها مردم هستند که کمرشان 
روز ب��ه روز در برابر این حجم گرانی و مش��کالت خم می 
ش��ود و دست آخر متولیان هم به یک وعده برای نظارت و 
یا  دقت  نمایش��ی برای کاه��ش قیمت کفایت می کنند و 
ای��ن مهم هم نمی تواند دردی از این مردم به ویژه اقش��ار 

کم درآمد دوا نخواهد کرد. 
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در سال جاری رخ داد
افزایش 50 درصدی تولید سیگار 

ش��رکت دخانیات ایران در مردادماه سال جاری پس از 
دو س��ال ۹00 میلیون نخ س��یگار در ماه تولید کرده و 

رکورد جدیدی ثبت کرد.
با فعال سازی تمامی خطوط تولید سیگارت در مجتمع ها 
در دو و س��ه ش��یفت کاری و تولید محصوالت متناسب 
ب��ا نیاز بازار، علیرغم کاهش روزه��ای کاری در ٥ ماهه 
اول س��ال ج��اری به ح��دود ۹0 روز به خاط��ر رعایت 
پروتکل های بهداشتی، تولید این شرکت نسبت به مدت 
مش��ابه سال ۹٨ بر اساس روزهای کارکرد با جهش ٥0 

درصدی روبرو شد.
میزان فروش این شرکت نیز در ٥ ماهه نخست سال ۹۹ 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بر اساس تعداد نخ 
٥2 درصد و از نظر ریالی ٥٤ درصد افزایش داشته است. 
افزون بر این، حجم تولیدات شرکت دخانیات ایران طی 

٥ ماه اول س��ال گذش��ته، 2 میلیارد و ٨00 میلیون نخ 
ب��وده در حالیکه در س��ال جاری علیرغ��م تعطیلی های 
ناشی از شیوع ویروس کرونا این مقدار تولید در سه ماه 

فعالیت شرکت به ثبت رسیده است.
همچنی��ن بر اس��اس گ��زارش مجمع عموم��ی عادی 
به ط��ور فوق العاده س��الیانه منتهی به س��ال مالی ۹٨ 
ش��رکت دخانیات ایران که 11 شهریور ماه منتشر شد، 
صورت های مالی نش��ان می دهد که در نیمه دوم س��ال 
1۳۹٨ رون��د تولید و فروش ش��رکت رون��دی مثبت و 
صع��ودی را تجربه کرده و زیان عملیات��ی نیمه ابتدای 
س��ال ۹٨ به واس��طه  س��ود عملیاتی در نیمه دوم سال 
جبران و سهم بازار محصوالت شرکت در بازار مصرف به 

بیش از 1٥ درصد ارتقا یافته است.
افزون بر این، شرکت دخانیات ایران بر اساس صورت های 
مالی منتهی به س��ال 1۳۹٨ در بسیاری از شاخص های 
مالی، تامین مواد اولیه، تولید، فروش و سهم بازار موفق 
عمل کرده و مجموعاً در این س��ال مالی، س��ودآور بوده 
اس��ت که این عملک��رد و صورت های مال��ی منتهی به 
2۹ اس��فند ۹٨، مورد تایی��د و تصویب اعضای مجمع و 

سهامداران قرار گرفت.
تحق��ق بی��ش از 100 درص��دی برنامه ه��ای تولید در 
مجتمع ه��ای تولی��دی کش��ور در تیرماه نی��ز از دیگر 
دس��تاوردهای ش��رکت به ش��مار م��ی رود، به طوری که 
مجتمع های تهران،  گیالن، ارومیه، گلس��تان و مازندران 
به ترتیب موفق ش��دند، 12۳، 120، 112، 1٤۳ و 1٤٥ 

درصد اهداف را محقق کنند.  فارس 

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت  اعالم کرد
آمادگی صنایع مس برای تأمین کود 

فسفاته مورد نیاز کشاورزان
سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تج��ارت از آمادگی 
ش��رکت ملی صنایع مس ایران برای تأمین کود فسفاته 

مورد نیاز کشاورزان خبر داد.
جعف��ر س��رقینی در نشس��ت مش��ترک با وزی��ر جهاد 
کش��اورزی افزود: ش��رکت ملی صنایع مس ایران پروژه 
های بس��یار بزرگی را در دست اجرا دارد که تامین کود 
فسفاته مورد نیاز بخش کشاورزی را نیز می تواند با توجه 

به فسفات وارداتی و ذخایر فسفات کشور انجام دهد.
وی همچنی��ن تصریح کرد: تامین کود س��وپر فس��فات 
س��اده)ssp( در قالب یک بسته می تواند با تامین مواد 
اولیه الزم)خ��اک مورد نیاز( در دس��تور کار تولید قرار 

بگیرد.
سرپرس��ت وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در خصوص 

موضوع ثبت س��فارش نهاده های دامی بیان کرد: در این 
خص��وص با هماهنگ��ی وزیر جهاد کش��اورزی آمادگی 
داریم که جمع بندی نقاط مشترک را در راستای تامین 
منافع عمومی مردم و کش��ور و تس��هیل امور به اطالع 
مع��اون اول رئیس جمهور ب��رای انج��ام هرگونه اقدام 

مقتضی برسانیم.
سرقینی با اشاره به موضوع صادرات محصوالت کشاورزی 
در صادرات با اوراس��یا گفت: از س��ازمان توسعه تجارت 
ایران خواس��ته ایم تا نماینده وزارت جهاد کش��اورزی را 
در کمیسیون ها، جلس��ات و مذاکرات مشترک شرکت 
بدهد. وی با اش��اره به برخی ممنوعیت های صادراتی در 
حوزه جهاد کش��اورزی اضافه ک��رد: برخی تصمیمات با 
توج��ه به ش��رایط و اقتضائات زمان��ی و در نظر گرفتن 
منافع کش��ور انجام می شود که اعمال برخی محدودیت 
ها برای صادرات محصوالت کش��اورزی نیز از آن جمله 
است و در این موضوع نیز آماده همکاری و هماهنگی با 

وزارت جهاد را داریم.
سرپرس��ت وزارت صمت همچنین ب��ا تأکید بر ضرورت 
بازگش��ت ارز حاص��ل از ص��ادرات به کش��ور گفت: ارز 
ص��ادرات محصوالت کش��اورزی همچ��ون ارز صادرات 

فوالد و مس و... باید به چرخه کشور باز گردد.
س��رقینی با اش��اره به تش��کیل ش��ورایی برای پیگیری 
ام��ور مربوط به تج��ارت زعفران گفت: مس��ائل مربوط 
به صادرات در ش��ورای ملی زعفران مورد بررس��ی قرار 
م��ی گیرد که نماینده جهاد کش��اورزی نیز باید در این 

جلسات شرکت کند.  شاتا 

خ��ب��رخ��ب��ر

 نظارت های تخم مرغی 
سیاست روز دالیل نوسان قیمت تخم مرغ را بررسی می کند؛

بی تدبیری مس��ئولین نظارتی در مدیری��ت بازار خودرو 
باعث ش��د تا قیم��ت در بازار خودرو به ص��ورت نجومی 
ب��اال برود و قیمت خودروهای داخلی دو روزه 10 تا 2٥ 

میلیون تومان افزایش پیدا کند.
  بازار خرید و فروش خودرو این روزها با غفلت مسئولین 
اجرای��ی و نظارتی نس��بت به هفته گذش��ته با افزایش 
نجومی قیمت  انواع خودورهای داخلی روبرو شده است. 
قیمت ها درب��ازار به حدی افزایش پیدا کرده اس��ت که 
فروش��ندگان خودرو دس��ت از معامالت کشیده و هیچ 
خرید و فروشی انجام نمی شود. این درحالیست که بازار 
آگهی های فروش خودرو آن هم براساس این قیمت های 
نجومی هرلحظ��ه در حال افزایش ب��وده و گویا بازار به 

صورت سازمان یافته به سمت گرانی پیش می رود.
فروشندگان خودرو در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم 
می گویند: هفته گذش��ته روند افزایش قیمت دالر باعث 
شد تا بازار خودرو نیز متاثر از این موضوع شاهد افزایش 
قیمت در ان��واع خودروهای داخلی ش��ود اما این هفته 
اتفاقی در ب��ازار ارز بوجود نیامده ولی بازار خودرو مدام 

در حال افزایش غیرمنطقی قیمتهاست.
جالب اینجاست کس��ی تمایل به فروش خودرو ندارد و 
فقط با اعالم قیمتهای غیرمنطقی التهابات بازار را بیش 
از گذش��ته می کند. در این ش��رایط واحدهای اجرایی و 

نظارتی و به ویژه وزارت صنعت به عنوان سکان دار سامان 
دهی بازار خودرو سکوت کرده و این مصرف کننده است 
که بالتکلیف تر از دیروز نمی داند در این ش��رایط چگونه 

می تواند خودروی مورد نیاز خود را خریداری کند.
البته امس��ال قرار شد در قالب طرح های فروش، خودرو 
در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته و آنها تا یک سال 
امکان ف��روش آنها را پیدا نکنند ولی جالب اینجاس��ت 
بازار با حجم زیادی از خودروهای صفر که کس��ی مایل 

به فروش آنها نیست روبروست.
ب��ه اعتق��اد فروش��ندگان خ��ودرو اگ��ر بخش��ی از این 
خودروهای صفر را به حساب تعهدات قبلی شرکت های 
خودروساز به مشتریان بگذاریم حضور مابقی خودروهای 

صفر در بازار عالمت سوال بسیاری دارد.
فروش��ندگان خودرو می گویند:در ط��ول چند ماه اخیر 
تبلیغات زیادی از سوی واحدهای نظارتی برای مدیریت 
بازار خودرو اعالم ش��د و حت��ی چارچوب هایی نیز برای 
قیمت گذاری در بازار تعیین گردید اما متاس��فانه نه تنها 
بازار به سمت آرامش نرفت بلکه التهابات بازار خودرو هر 

روز بیشتر از گذشته می شود.
 امروز فروشنده و خریدار خودرو نمی داند براساس کدام 
استدالل باید قیمت ها دو روزه 10 تا 2٥ میلیون تومان 

افزایش پیدا کند. تسنیم 

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت گفت: در ح��ال حاضر محدودیت ثبت 
س��فارش اقالم غیر ضرور و یا مش��ابه تولید داخلی برای 

2٤00 ردیف تعرفه اعمال می شود.
س��عید عباس��پور با اش��اره به تاکیدات ویژه مقام معظم 
رهب��ری در دیدار با هیئت دول��ت در خصوص ضرورت 
کنت��رل واردات بی روی��ه و واردات اقالم کاالیی لوکس 
به کش��ور افزود: امسال ضوابط کارتابل فنی برای کنترل 
و جلوگی��ری از ورود کاال های مش��ابه تولید داخل و در 
خصوص سقف و س��ابقه برای وارد کنندگان کاال اعمال 

می شود. 
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت بیان داش��ت: در حال حاضر محدودیت 
ثبت س��فارش اقالم غیر ضرور و یا مشابه تولید داخل به 
میزان 2٤00 ردیف تعرفه از مجموع ٨100 ردیف تعرفه 
اعمال می شود. وی افزود:  در این مدت محدودیت ثبت 
سفارش برای مواد اولیه واحد های تولیدی به میزان 20 

درصد بیشتر از میانگین هر سال اعمال می شود.
عباسپور گفت: ۳200 ردیف تعرفه که در مقابل صادرات 
بودند و نیاز به رعایت س��قف و سابقه نداشتند نیز حذف 
ش��ده اند و معافیت سقف و س��ابقه واردات برای موبایل 

نیز در این مدت حذف شده است.

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت در خصوص اقدامات انجام ش��ده برای 
ساماندهی کارت های بازرگانی نیز افزود: در همین راستا 
ع��دم ارائه خدم��ات مرتبط با کارت بازرگانی تا تس��ویه 
تعهدات ارزی برابر ب��ا تکالیف وزارت متبوع، مندرج در 
بند ۷ بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات 
به س��ازمان های اس��تان ها ابالغ ش��ده اس��ت. عباسپور 
تصریح کرد: همچنین برای جلوگیری از س��وء استفاده 
احتمالی و انباشتگی تعهدات ارزی تا اطالع ثانوی صدور 
مجوز موردی برای صادرکنندگان مبتدی ممنوع ش��ده 
است. وی اضافه کرد: با توجه به مصوبات قرارگاه جهش 
تولید اعمال سقف ٥00 هزار دالری صادرات برای کارت 
اولی ها به اس��تثنای واحد های تولیدی صادر شده است. 
عباسپور گفت: در این مدت با توجه به مصوبات کارگروه 
پای��ش رفتار تجاری، کارت بازرگانی صادر کنندگان غیر 
تولیدی به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی تعلیق شده و 
همچنین صدور و تمدید کارت بازرگانی برای همه اسامی 
معرفی ش��ده با کمتر از ۷0 درصد ایفای تعهدات ارزی 
ممنوع اس��ت. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات 
در پایان تاکید کرد: صدور هرگونه کارت بازرگانی تحت 
عنوان "یکبارمصرف"، "موقت" و یا عناوین مشابه ممنوع 

شده است.  صدا وسیما 

طی ۲ روز رخ داد؛

 افزایش ۱۰ تا ۲۵ میلیون تومانی قیمت خودرو 
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت؛

 صدور کارت بازرگانی موقت ممنوع است


