
خدمات سامانه موبایل بانک رفاه 
کارگران به روزانی شد

در راس��تای توس��عه و تکمیل خدم��ات بانکداری 
الکترونیک��ی، خدمات س��امانه موبای��ل بانک رفاه 
کارگران وی��ژه سیس��تم عامل ios به روزرس��انی 
ش��د.به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، 
در راس��تای توس��عه و تکمیل خدم��ات بانکداری 
الکترونیک��ی و ب��ه منظ��ور بهینه س��ازی و بهبود 
کیفیت س��امانه موبای��ل بانک مبتنی بر سیس��تم 
عامل ios خدمات و امکانات جدیدی ایجاده ش��ده 
و آماده بهره برداری اس��ت.بر این اساس، مشتریان 
می توانند از امکاناتی نظیر مدیریت ارسال پیامک، 
پای��ا دوره ای، پرداخ��ت اقس��اط دوره ای، ش��ارژ 
شگفت انگیز ایرانسل، حساب های قابل نمایش در 
خودپرداز و گزارش چک های واگذار ش��ده که در 

این سامانه ایجاد شده استفاده کنند.

مرحله دوم طرح آینده داران
خرید اعتباری از هایپراس��تار و فروشگاه های مرکز 
خری��د بازار بزرگ ایران )ایران مال( در مرحله دوم 

طرح آینده داران"
بانک آینده با هدف ارزش آفرینی و تنوع هر چه بیش تر 
س��بد محصوالت بانک؛ طرح جدی��د خرید اعتباری 
خ��ود را با عنوان »آینده داران«، به عموم مش��تریان 
حقیقی و حقوقی عرضه کرد.همه ی مشتریان بانک 
آینده که دارای انواع س��پرده های س��رمایه گذاری از 
جمله؛ سپرده های قرض الحسنه )جاری و پس انداز(، 
سپرده های بلندمدت ش��تاب، آینده ساز و واحدهای 
س��رمایه گذاری صندوق گس��ترش ف��ردای ایرانیان 
باش��ند، می توانند از 25 مهرماه تا 22 آذرماه امسال، 
 )abplus.ir( با ثبت نام در سامانه پیشخوان مجازی
یا مراجعه به ش��عب بانک آینده، بر اساس موجودی 
حساب انتخابی، اعتباری بین ۱۰ )ده( میلیون ریال 
تا س��قف ۱۰۰ )یک صد( میلیون ریال، دریافت کرده 
و با مراجعه حضوری به هایپراس��تار و فروشگاه های 
طرف قرارداد مرکز خرید بازار بزرگ ایران )ایران مال( 
که لیس��ت این فروش��گاه ها از طریق لینک انتهای 
متن خبر قابل دانلود می باش��د؛ از مزایای این طرح 
بهره مند شوند.مدت اس��تفاده از طرح مذکور، از 25 

مهر تا 3۰ آذر ماه سال جاری است.

تغییرات صورت گرفته در قانون 
جدید چک تشریح شد

رواب��ط عموم��ی بان��ک توس��عه تعاون ب��ا صدور 
اطالعیه ای، م��وارد و تغییرات جدید قانون چک را 

جهت آگاهی بخشی به مشتریان تشریح نمود.
با توجه ب��ه تغییرات صورت گرفته در قانون جدید 
چک مصوب س��ال 97 مجلس شورای اسالمی که 
توس��ط بانک مرکزی به کلیه بانک های کشور ابالغ 
گردیده اس��ت، ضروری است تا مش��تریان محترم 
بان��ک توس��عه تعاون ب��ا عنایت به ای��ن تغییرات، 
آگاه��ی الزم را در خصوص موارد نوآوری در قانون 

اصالح قانون چک کسب نمایند.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک توس��عه تعاون بر 
اس��اس قان��ون جدید چ��ک مصوب س��ال 97 که 
در ح��ال حاضر در ش��بکه بانکی الزم اجرا اس��ت، 
تمهیدات��ی اندیش��یده ش��ده تا نس��بت به کاهش 
مخاط��رات در معام��الت تج��اری بر اس��اس چک 
اق��دام مؤثری صورت گیرد و نی��ز میزان چک های 
برگشتی در سیستم بانکی باهدف کاهش مشکالت 
برای فعالین اقتصادی کنترل ش��ود. اهم مواردی را 
که پیش ازاین به ش��بکه بانکی برای اجرا ابالغ شده 
اس��ت، به شرح زیر اس��ت؛ در تعریف جدید تمرکز 
ص��دور دس��ته چک صرفاً در اختی��ار بانک مرکزی 
خواهد بود و بانک مکلف است برای ارائه دسته چک 
به مش��تریان صرفاً از طریق سامانه یکپارچه چک 
)صیاد( بان��ک مرکزی اقدام نماید. همچنین اعتبار 
صدور چک منوط به ثبت اطالعات آن در س��امانه 
یکپارچه بانک مرکزی ب��وده و بدین ترتیب امکان 
نظ��ارت بر لحظه صدور برگه چ��ک و کنترل افراد 

پرخطر برای بانک مرکزی فراهم خواهد بود.

اخبار گزارش

وزیر صم��ت در حالی از طرح های جدید اختصاص ارز برای 
واردات کاالهای اساس��ی می گوید که بر اساس گزارش های 
منتش��ره، مقدار قاب��ل توجه��ی از این کاال ب��ه دلیل عدم 
مسئولیت پذیری بانک مرکزی و گمرک همچنان ترخیص 

نشده است. 
همزمان با افزایش قیمته��ای در بازار، اخبار و گزارش هایی 
از دپ��وی برخی اقالم کاالهای اساس��ی در گمرک منتش��ر 
می ش��ود که در کنار ایجاد ابه��ام در چرایی افزایش قیمت 
کاالها در بازار، س��ناریوی عدم هماهنگ میان بانک مرکزی 
و گمرک در حل مش��کالت اقتصادی کشور را بیش از پیش 
در اذهان ایجاد کرده اس��ت. در این میان از یک س��و بانک 
مرک��زی از اختص��اص ارز ب��رای واردات کااله��ای ضروری 
می گوید و گمرک را مس��ئول عدم ترخیص کاال معرفی می 
کند و از سوی دیگر گمرک ، از عدم همکاری بانک مرکزی 
در اختص��اص ارز می گوید. در همین حال واردات کنندگان 
نیز از یک از وجود رانت هایی گالیه می کنند که واردات های 
اختصاصی انجام می دهند و از سوی دیگر از عملکرد گمرک 
گالیه دارن��د که نرخ ارز را برای هزینه های گمرک نرخ آزاد 
حس��اب می کند و نه ارز دولتی. ب��ه هر حال آنکه در تامین 
کاالهای اساس��ی مشاهده می شود معلوم نبودن متولی این 
وضعیت است در حالی که گمرک و بانک مرکزی سعی دارند 

تا خود را مبرا از چرایی این وضعیت معرفی کنند. 
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک درباره توقف واردات 
به کشور و عدم تخصیص ارز به کاالهای اساسی گفت: حدود 
3 و نیم میلیون تن کاالی اساسی در گمرکات و بنادر کشور 
به صورت دپو ش��ده داریم و ح��دود یک میلیون تن کاالی 
اساسی روی حامل ها و کشتی ها قرار دارد.همچنین حدودا 
۴ میلیون تن کاالی غیراساسی غیر کانتینری داریم که ۸۰ 
درص��د این اقالم مربوط به نهاده��ای تولیدی و پروژه های 
راهبردی است.وی ادامه داد: 3۰ هزار باکس کانتینر وارداتی 
ش��امل کاالهای اساسی و غیر اساس��ی در گمرکات و بنادر 
وجود دارد و یکی از این کاالها برنج اس��ت که مقدار آن به 
2۰۰ هزارتن می رس��د. از سال گذش��ته این حجم از برنج 
در گم��رک قرار گرفته که البت��ه وارد کنندگان آن از طریق 
مج��رای قانونی اقدام کردند. ارونقی اضافه کرد: گمرک یک 
سازمان مجری اس��ت و براساس قانون باید کاال بعد از ثبت 
س��فارش در وزارت صمت، باید کد منش��ا ارز دریافت کرده 
و به گمرک ارائه ش��ود. به دلیل آنکه فرآیند، زمان بر ش��ده 
اس��ت، گمرک نمی تواند به س��رعت مجوز ترخیص کاال را 
ص��ادر کند و کاالها در گمرک دپو ش��ده اند و برخی از این 
کاالها در حالت رسوب شدن قرار گرفتند.وی در ادامه بیان 
کرد: کاالهای اساس��ی باید تامین ارز با ارز ترجیحی توسط 
دولت شوند. قسمتی از این کاالها همچنان در مرحله مبادله 

پول با کشور خارجی هستند که بانک مرکزی باید ارز مورد 
نی��از آن را تامین کند.معاون فنی گم��رک توضیح داد: 7۰ 
درصد کاالهای اساس��ی ما به اعتبار خریداران داخلی تامین 
و خریداری شده تا به بنادر برسد یعنی علی رغم اینکه پول 
این کاالها جابه جا نشده ولی صاحب کاال با اعتبار و اعتماد 

این کاال را ازکشور دیگر خریداری کرده است.
ارونق��ی اضاف��ه کرد: پی��ش از این مقرر ش��د بانک مرکزی 
اعالمی��ه تامین ارز را به صورت اعتباری صادر کند و متعهد 
بشود که ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کاال اجازه تامین ارز 
داده ش��ود ولی همچنان این موضوع با مشکل مواجه است 
و برخ��ی از افراد نظیر وارد کنن��دگان ذرت اعالم کردند که 
اعالمی��ه تامین ارز به صورت کلی صادر نمی ش��ود و فقط 
گفته می ش��ود که کاال بدون کد رهگیری بانک خارج کنید 

و بعدا موضوع تامین ارز را پیگیری کنید.
 در این میان درحالی که حواشی رسوب دهها هزار تن برنج 
در بنادر کش��ور منجر به اتهام زن��ی گمرک و بانک مرکزی 
به یکدیگر شده اس��ت، توجه به تذکر چند ماه قبل یکی از 
نمایندگان مجلس در خصوص مصوبه خاص س��تاد تنظیم 
بازار قابل تامل است.اوایل سال جاری بخشنامه ای از سوی 
س��تاد تنظیم بازار، وزارت صمت، صادر شده که براساس آن 
کاالهای موجود در انباره��ای بنادر در صورتی که صاحبان 
کاال در خص��وص ماندگاری کاالهایش��ان قصوری نداش��ته 
باش��ند، دپوی بیش از یک ماه کاالها عم��ال رایگان خواهد 
بود. در همین خصوص علیرضا نظری نماینده مجلس گفته 
بود،  این رویه به نوعی تش��ویق صاحبان کاالها به نگهداری 

کاالها در بنادر ش��ده و در نهایت موجب عدم ترخیص اقالم 
مورد نیاز کش��ور در س��ریع ترین زمان ممکن ش��ده است. 
صدور این بخش��نامه غیرکارشناس��ی در شرایطی که کشور 
به شدت به کاالهای اساسی نیازمند است، جای تامل دارد.
نظری با بیان اینکه این اقدام نس��نجیده و غیرکارشناس��ی 
دو اثر تخریبی در کش��ور به دنب��ال دارد، گفته بود: کمبود 
کاالهای اساسی در بازار و گرانی قیمت ها و همچنین ایجاد 
زمینه امضای طالیی برای ش��کل گیری رانت های بزرگ از 
اثرات این بخشنامه غیرکارشناسی است که باید هرچه سریع 
تر به این موضوع رس��یدگی شود.نکته جالب توجه اینکه در 
روزهای اخیر موضوع رسوب بیش 2۰۰ هزار تن برنج که بر 
اس��اس اطالعات موجود ، حدود 3۰ هزار تن از آنها از مدتها 
قبل وارد بنادر شده است و امروز در آستانه فاسد شدن قرار 

دارند، جنجال برانگیز شده است.
در این میان س��االر س��اکت، عضو هیأت ناظ��ر انجمن وارد 
کنن��دگان برنج ایران در واکنش ب��ه اطالعیه بانک مرکزی 
مبنی بر »مشکل برنج های رس��وبی، ترخیص درصدی کاال 
خ��ارج از روال اس��ت«، گفت: بانک مرک��زی تالش می کند 
ت��وپ را به زمین گم��رک و وزارت صمت بین��دازد که این 
درست نیس��ت. در واقع مس��ئوالن با برجسته سازی بحث 
ترخیص ه��ای درصدی و اینکه تقصیر گمرک بوده، تعلل در 
تخصیص ارز 3۰۰ الی ۴۰۰ هزار تن برنج رسوبی معطل در 

بنادر را، الپوشانی می کنند.
وی اضافه کرد: متأس��فانه هر هفت��ه حرف جدیدی از بانک 
مرکزی ش��نیده می ش��ود. این بانک برای عدم تخصیص ارز 

به کاالهای رس��وبی که به صورت درصدی خارج شده است 
دالیل��ی عنوان می کند که ب��رای واردکنندگان جای تعجب 
داشته و تازگی دارد. بعد از رسوب ناخواسته کاالهای اساسی 
در بنادر واردکنندگان بر اساس تسهیالتی که گمرک اعالم 
نمود، کاالهای خود را با دریافت نامه از بانک عامل به صورت 
درص��دی ترخیص کردند اما با گذش��ت قریب ب��ه 9 ماه از 
این اتفاق، هنوز این موضوع تعیین تکلیف نش��ده و علیرغم 
نامه های ارسالی وزارت صمت و تاکید گمرک ایران مبنی بر 
صح��ت موضوع، بانک مرکزی ایرادات قبلی را تکرار می کند 
ضمن اینک��ه واردکنندگان که متضرر اصلی در این تصمیم 
هستند به هیچ عنوان ایراد را وارد ندانسته و خواستار احقاق 

حقوق خود هستند.

ثبت سفارش ارز متقاضی از این هفته
ای��ن کش و قوس ها میان بان��ک مرکزی و گمرک در حالی 
ادام��ه دارد که علیرضا رزم حس��ینی در بازدی��د از معاونت 
بازرگانی داخلی و بخش تنظیم بازار، اظهار داش��ت: به دلیل 
کمبود منابع ارزی تعدادی از افراد در صف ثبت س��فارش و 
تعدادی در صف تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی هستند 
که این اعداد قابل مالحظه اس��ت؛ بر همین اساس در ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت مصوب شد مدیریت ثبت سفارش 
در وزارت صمت انجام ش��ود که این موضوع انجام ش��د و ما 

کاالهای ضروری را در اولویت ثبت سفارش قرار دادیم.
وزی��ر صمت ادام��ه داد: از این هفته افرادی ک��ه نیاز به ارز 
ندارند و ارز در خارج از کش��ور دارند مجاز هس��تند تا کاال 
وارد کنن��د و ع��الوه بر این صادرکنندگانی که از س��ال 9۸ 
تعهد ارزی داش��تند می توانند از محل تعهد صادراتی مجوز 
واردات کاالهای اولویت دار دریافت کنند این موضوع باعث 
می ش��ود صادرات افزایش یابد و نی��از واحدهای صنعتی به 
مواد اولیه تامین ش��ود.وزیر صمت درب��اره کاالهایی که در 
گمرک باقی مانده اس��ت، گفت: کااله��ای وراداتی 2 گروه 
هس��تند؛ گروه اول ارز ۴2۰۰ تومان��ی دریافت می کنند که 
ای��ن کاالها در گمرک باقی می ماند و ت��ا ارز ۴2۰۰ تومانی 
را از بان��ک مرکزی دریافت کنن��د و بعد از گمرک ترخیص 
می ش��وند و گروه دوم نیز متقاضیانی هستند که ارز نیمایی 
دریافت می کنند و منتظر دریافت ارز از سوی بانک مرکزی 
برای ترخیص کاال هستند. به هر حال این وعده ها در حالی 
مطرح می ش��ود که همچنان یک اصل ناتمام مانده است و 
آن اینک��ه میان گمرک و بانک مرکزی هماهنگی برای حل 
مش��کالت ترخیص کاالهای ضروری وجود ندارد و مس��ئله 
ارز و صورت کاالهای وارداتی، چوب های الی چرخ واردات 
کنندگان حقیقی ش��ده اند که بدون هیچ رانتی و صرفا در 

چارچوب ساختار تجاری فعالیت می کنند. 
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واردات به رغم توان قطعه سازی 
خودرو در کشور 

همزمان با اصرار خودروس��ازان برای واردات 
قطعه، سخنگوی انجمن صنایع همگن و نیرو 
محرک��ه گفت:برخی از قطع��ات خودرو های 
واردات��ی که نیاز ب��ه قالب س��ازی ندارند را 

می توانیم در داخل کشور تولید کنیم.
احمدرض��ا رعنایی س��خنگوی انجمن صنایع 
همگن و نیرو محرکه و قطعه س��ازان خودرو 
کشور، در خصوص تولید قطعه برای خودروهای 
لوکس وارداتی، گفت: اتفاق زیادی برای تولید 
قطعه در کش��ور رخ نداده است چرا که تیراژ 
تولید برای تولیدکنندگان خیلی مهم است.او 

بیان کرد: برای بس��یاری از تولیدکنندگان راه 
اندازی خطی برای تولید برخی از کاال به صرفه 
نیس��ت، از این رو به سمت راه اندازی خطوط 
جدید تولی��د قطعه نمی روند چرا که این کار 
نیاز به تخصص و تجهیزات خاص دارد. تولید 
کنندگان نم��ی توانند برای قطع��ات با تیراژ 
پایین س��رمایه گذاری کنن��د به همین دلیل 
سراغ سرمایه گذاری روی قطعات خودروهای 

داخلی می روند. 
س��خنگوی انجم��ن صنای��ع همگ��ن و نیرو 
محرکه و قطعه س��ازان خودرو کشور گفت: 
تنوع خودرو در کش��ور زیاد ام��ا تیراژ تولید 
پایین است و با توجه به اینکه واردات خودرو 
هم به کش��ور ممن��وع اس��ت بنابراین تولید 
کنن��دگان دیگ��ر به س��مت راه اندازی خط 
تولید قطع��ات جدید نمی روند. او تش��ریح 
کرد:در کشور دانش قطعه سازی وجود دارد 
و حتی م��ی توانیم قطعات را صادر کنیم اما 
ای��ن کار نیاز ب��ه حمایت دارد.وی با اش��اره 
به مش��کالت قطعه س��ازان گفت: نخستین 
معضلی که در حال حاضر برای قطعه سازان 
وج��ود دارد، عدم ترخیص قطعات از گمرک 

است.  باشگاه خبرنگاران 

جزئیات افزایش کارمزد خدمات 
بانکی از اول آذر

طب��ق بخش��نامه بان��ک مرک��زی از ابتدای 
آذرماه کارمزد خدمات بانکی از جمله کارت 
به کارت افزایش خواه��د یافت ضمن اینکه 
انتقال وجه از طریق پایا و ساتنا نیز مشمول 

کارمزد می شوند.
کارم��زد کارت به کارت ب��ه ازای انتقال هر 
ی��ک میلیون تومان از 5۰۰ ب��ه 6۰۰ تومان 
افزای��ش خواهد یافت و در ص��ورت افزایش 
هر ی��ک میلیون توم��ان در فرایند کارت به 
کارت معادل 2۴۰ تومان به این هزینه اضافه 
می ش��ود. کارمزد انتق��ال وجه بی��ن بانکی 

پای��ا ۱صدم درصد مبل��غ تراکنش -از 2۰۰ 
توم��ان ت��ا 25۰۰ توم��ان در پرداخت های 
انفرادی و ۱۰۰ تومان ب��ه ازای هر تراکنش 
در پرداخت های گروهی است.کارمزد انتقال 
وجه بین بانکی ساتنا نیز 2صدم درصد مبلغ 
تراکن��ش تا س��قف 25 هزار توم��ان کارمزد 
تغیین ش��ده اس��ت. هزینه افتتاح حس��اب 
س��پرده کوتاه مدت متمرکز 5 هزار تومان و 
ص��دور هر جلد دفترچه صرفا برای حس��اب 
ه��ای کوتاه مدت نی��ز ۴۸۰۰ تومان خواهد 
بود.همچنی��ن هزین��ه ارس��ال پیامک برای 
اطالع رس��انی ب��ا گرفتن رضایت مش��تری 
معادل 3۰ تومان ب��ه اضافه هزینه پیامک و 

حق اشتراک سالیانه خواهد بود.
هزینه صدور دس��ته چک ب��ه ازای هر برگ 
چک 2 هزار ریال به همراه هزینه تمبر چک 
خواهد بود؛ کارمزد رفع سوءاثر برای هر برگ 
چک ۱2 هزار تومان تعیین شده است.صدور 
کارت مغناطیس��ی هوشمند در شعب بانکی 
با کارمزد 6 ه��زار تومانی همراه خواهد بود. 
کارمزد صدور رمز جدید برای انواع کارت های 
بانکی )نق��دی، اعتباری و هدیه( هزار تومان 

تعیین شده است. تسنیم

سود سپرده بانکی تغییر نمی کند
همتی گفت: کاهش سود سپرده قانونی بانکی 
ارتباطی به سود سپرده ندارد و بانک مرکزی 

به دنبال افزایش سود سپرده بانکی نیست.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در 
جمع خبرنگاران با اش��اره به راه اندازی سامانه 
ارتباط مردمی بانک مرکزی بیان کرد: سامانه 
ارتباط مردمی ماه های گذشته به طور آزمایشی 
راه اندازی شده بود که امروز با بازدید ما رسما کار 
خود را آغاز کرد.وی افزود: واحد های مختلفی 
داش��تیم که با م��ردم در ارتباط بودن��د، اما از 
امروز همه این مراکز به سیستم ارتباط مردمی 
متصل می شوند تا مردم درباره مشکالت ارزی 

و پول��ی خود در این س��امانه اظهار نظر کنند. 
از این پس بیش��تر با مردم در ارتباط خواهیم 
ب��ود تا اطالعات بانکی را ب��ه آن ها ارائه کنیم.

همتی با اش��اره به درخواست فعاالن اقتصادی 
از بانک مرکزی درباره آزادی عملکردش��ان در 
ص��ادرات و واردات گفت: طی جلس��اتی که با 
فعاالن اقتصادی داش��تیم نظراتش��ان اینطور 
عنوان کرد ک��ه آن ها نیازمند داش��تن آزادی 
عمل بیشتری هستند. تصمیمات جدید ستاد 
اقتصادی دولت اش��اره می کند که شیوه های 
برگشت ارز صادرکنندگان طوری طراحی شود 
که ابتدا  ارز سریع به کشور بازگشته و به مواد 
اولیه کارخانه جات تبدیل ش��ود، همچنین در 
ادامه این طرح اشاره می کند تا ادعاهای خارج 
از واقع صادرکنندگان مورد قبول واقع نش��ود. 
این دستورالعمل از فردا توسط رئیس جمهور 
ابالغ خواهد شد.رئیس کل بانک مرکزی بیان 
کرد: سامانه نیما هم پای کار است تا به فعاالن 
اقتص��ادی در  عرضه و تقاضای ارز کمک کند. 
همچنین با هم��کاری وزارت صمت می توانند  
واردات در قب��ال ص��ادرات را انجام دهند، ولی 
موظف باش��ند گردش ریالی و نرخ ارز مبادله 

شده را ابالغ کنند. باشگاه خبرنگاران  

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

سیاست روز ریشه مشکالت ترخیص کاالهای اساسی را بررسی می کند 

پاسکاریارزیگمرکوبانکمرکزی

همزمان با ش��کایت های مکرر دام��داران و مرغ 
داران برای کمبود و یا باال بودن قیمت نهاده های 
دام��ی، رییس هیات مدیره کانون انجمن صنفی 
گاوداران ای��ران گفت: در ش��رایط فعلی نزدیک 
35 درصد نهاده های دامی با نرخ های مصوب به 
دست تولیدکنندگان و دامداران می رسد و مابقی 

از بازار آزاد تهیه می شود.
»س��ید احمد مقدسی« افزود: با توجه به شرایط 
ب��ازار ارز و نحوه تخصی��ص آن، تولیدکنندگان 
بیش از 65 درص��د نهاده های مورد نیاز خوراک 
دام را از ب��ازار آزاد ب��ا قیمت ه��ای چند برابری 
تامین می کنن��د که در افزایش هزینه های تولید 
تاثیر منفی دارد. وی با بیان اینکه در حال حاضر 
تولیدکنن��دگان محص��والت دامی تنه��ا ذرت ، 
کنجاله س��ویا و جو را نرخ های مصوب خریداری 
می کنن��د، تصری��ح کرد: خ��وراک دام ش��امل 
نهاده های دیگر از جمله کاه، یونجه ، ریزمغزی ها 

و مکمل ها اس��ت که همه اینها از بازار آزاد تهیه 
می شود. رییس هیات مدیره کانون انجمن صنفی 
گاوداران ایران اظهارداشت: در صورتی که دولت 
در حمایت از تولید داخلی، ۱۰۰ درصد نهاده ها 
را با ن��رخ مصوب تامین کند قیمت تمام ش��ده 
ش��یرخام با توجه به هزینه های تمام شده تولید 
چهار هزارو ۱۰۰ تومان اس��ت. به گفته وی، اما 
اگر تنها 35 درصد نهاده های دامی با نرخ مصوب 
تامین ش��ود، قیمت هر کیلوگرم شیرخام بدون 
در نظر گرفتن سود برای تولیدکننده پنج هزارو 
3۰۰ تومان است.مقدس��ی اضافه کرد: با اصالح 
س��امانه بازارگاه انتظار می رود نهاده های دامی با 
نرخ های مصوب به دست تولیدکنندگان برسد اما 
مشکل اصلی این سامانه عدم تامین ارز و کمبود 
نهاده های دامی اس��ت. ئوی گفت: اکنون بخشی 
از تولیدکنندگان به دلیل کمبود نهاده های دامی 
در ح��ال حذف دام های پیر ب��ا وزن باالی خود 

هس��تند که ادام��ه این روند خط��ر بزرگی برای 
صنعت دامی کش��ور به شمار می رود. وی افزود: 
بنابراین ب��رای حمایت از تولید داخلی و صنعت 
دامداری کش��ور، در اواخر شهریورماه درخواست 
افزایش قیمت شیرخام به ستاد تنظیم بازار ارایه 
شد که در جلس��ه روز دوشنبه تصمیم گیری در 
این خصوص انجام خواهد شد. قیمت مصوب هر 
کیلوگرم شیرخام طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار 
اوایل تیرماه امسال دو هزار و 9۰۰ تومان تعیین 
شد که براساس این مصوبه مقرر شد بنا بر شرایط 
این محص��ول هفت درصد باالت��ر از این نرخ به 
فروش برسد. الزم به ذکر است طی ماه های اخیر 
بارها قیمت مرغ و فراوردهای گوشتی در بازار به 
دلیل کمبود نهاده های دامی، افزایش یافته است 
و به رغم وعده های مکرر مسئوالن همچنان این 
کمبودهای ناگهان��ی که به افزایش قیمت منجر 

می شود تکرار می شود.  ایرنا

 وعده های خودروسازان همچنان 
در دایره عدم تحقق

از ابتدای سال تاکنون 52۸ هزار و 65۱ دستگاه خودرو توسط ایران خودرو و سایپا 
تولید ش��ده که 97 هزار و 65 دس��تگاه از آن یعنی ۱۸.36 درصد کل خودروهای 
تولیدی ناقص است. از ابتدای امسال تا 9 آبان ماه 2۸7 هزار و ۱3۱ دستگاه خودرو 
توس��ط گروه صنعتی ایران خودرو تولید ش��د که 2۴۰ هزار و 95۰ دس��تگاه از آن 
به مش��تریان تحویل داده شده اس��ت. در حال حاضر موجودی خودروهای تجاری 
در پارکین��گ فروش ای��ران خودرو صفر بوده و تعداد خودروه��ای ناقص این گروه 
خودروسازی معادل 56 هزار و 5۱9 دستگاه است.در مورد گروه خودروسازی سایپا 
ه��م باید به تولید 2۴۱ هزار و 52۰ دس��تگاه خودرو از ابتدای س��ال تا 7 آبان ماه 
اشاره کنیم که 2۰۸ هزار و 2۸۴ دستگاه از آن به مشتریان تحویل داده شده است.

در عین حال، موجودی خودروهای تجاری در پارکینگ فروش سایپا 6 هزار و ۱۰2 
دستگاه است و هم اکنون ۴۰ هزار و 5۴6 دستگاه از تولیدات سایپا ناقص هستند.

خبر دیگر از صنعت خودرو آنکه پس از اعتراضاتی که برخی مخاطبان سامانه »فارس من« در 
مورد تحویل محصوالت سایپا با موعد تحویل مهرماه و قیمت آبان ماه ثبت کردند، پیگیری 
ها حاکی از آن است که دعوتنامه های تحویل خودرو بازنگری شده و خودروهای ثبت نامی 
با نرخ های مصوب به مشتریان تحویل داده خواهد شد.پیگیری ها نشان دهنده بازنگری 
سایپا در اعمال نرخ های فروش خودرو است و در این راستا پس از بازنگری در دعوتنامه های 

ارسالی،  قیمت های مصوب تا پایان مهر ماه برای مشتریان اعمال شده است.  فارس

  وعده رییس انجمن گاوداران:

۳۵ درصد نهاده های دامی با نرخ مصوب به دست تولیدکنندگان می رسد


