
قدردانی رییس کمیته امداد از بانک پارسیان
100 میلیارد تومان تسهیالت برای 
حمایت از محرومین اختصاص یافت

رییــس کمیته امداد امام خمینی)ره( با اشــاره به 
شرایط سخت زندگی برای اقشارکم درآمد جامعه، 
گفت: صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان در یک 
مرحله مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان تســهیالت قرض 
الحسنه برای کمک به نیازمندان واریز کرده است 
که جای قدردانی دارد.بر اســاس آماری که ســید 
مرتضی بختیاری، رییس کمیته امداد امام خمینی 
)ره( داده اســت، ۲۱۹ هزار خانــوار مددجو بدون 
هرگونه مسکن مناسب برای گذاران زندگی هستند 
.گفتنی است؛ برنامه راهبردی بانک پارسیان توسعه 
عدالت اجتماعــی و ارتقای رفاه و امنیت اقتصادی 
همه اقشــار جامعه اســت و تســهیالت حمایتی 
صندوق قرض الحســنه بانک پارســیان در عرصه 
های اشتغالزایی، درمان، ازدواج و مسکن در همین 

راستا صورت می گیرد.

با »بله« مشاوره آنالین بانکی بگیرید
بات »باجه« اولین و تنها ســرویس مشاوره آنالین 
بانکی  در کشــور است که در اپلیکیشن »بله« قرار 

دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، متأسفانه 
میــزان ابتال بــه ویروس کرونا در میــان کارکنان 
بانک هــا و مخابرات بــه دلیل مراجعــات مردمی 
بیش از ســایر نهادها و دستگاه هاست و در چنین 
وضعیتی، بهترین راه  حل کمک به کاهش مراجعات 
مردم و رفع نیازهای بانکی و ارتباطی آن هاست که 
اپلیکیشن بله با حمایت همیشگی بانک ملی ایران 
قدمی در این مسیر برداشته تا مسئولیت اجتماعی 
خود را به قدر توان در این دوران بحرانی ایفا کند.

بات باجه بســتری  است که شــما با استفاده از آن 
می توانید ســؤاالت بانکی خود را مطرح کنید و از 
کارمنــدان بانک جواب هــای تخصصی و حرفه ای 
بگیرید، بدون آنکه مجبور باشــید سالمتی خود و 
کارکنان را به خطر بیندازید یا ساعت ها وقت خود 

را در شلوغی خیابان ها یا بانک هدر دهید.
این نکته گفتنی اســت که بات باجه، باعث کاهش 
۲۰۰ هزار مراجعه حضوری ماهیانه به شعب بانک 
خواهد شد و این سیر نزولی در مراجعات می تواند 
به میزان قابل توجهی درصد شیوع بیماری و تبعات 

بعدی را نیز کاهش دهد.

رتبه اول بانک صنعت و معدن در 
تامین مالی واحدهای صنعتی و معدنی 
بانک صنعــت و معدن از محل تبصــره ۱8 قانون 
بودجه ســال جاری با پرداخــت ۳۹ هزار و ۱۹8 
میلیارد ریال رتبه اول را در تامین مالی واحدهای 
صنعتی و معدنی در بین سایر بانک های کشور در 

۲۰ ماهه گذشته داشته است.
بــه گزارش پایــگاه اطالع رســانی بانک صنعت و 
معدن و به نقل از خبرگزاری ایرنا، منابع تخصیصی 
از محل تبصره ۱8 در ســه بخش تامین ســرمایه 
در گردش مورد نیاز فعــاالن اقتصادی و کمک به 
نوســازی و جایگزینی ماشین آالت و طرح های که 
بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، پرداخت 
می شود. این میزان تسهیالت از ابتدای شروع طرح 
)آغاز ســال ۹8( تا پایان آبان ماه ۹۹ به واحدهای 

صنعتی و معدنی پرداخت شد.
بررسی ها حاکی است در سال ۹8 در مجموع ۷۳۶ 
فقره تســهیالت از این محل بــه ارزش ۴۰ هزار و 
۹۱۲ میلیــارد ریــال و از ابتدای امســال تا پایان 
آبان ماه ۵۱۴ فقره تســهیالت به ارزش ۳۰ هزار و 

۳۷۶ میلیارد ریال به واحدها پرداخت شد.
۲۵ درصد تســهیالت یاد شده در مجموع ۲۰ ماه 
گذشــته صرف تامین ســرمایه ثابت و ۷۵ درصد 
آن به تامین ســرمایه در گردش واحدها اختصاص 
یافت. استان اصفهان با هشت هزار و ۲۱۶ میلیارد 
ریال، تهــران با پنج هــزار و ۵۷8 میلیارد ریال و 
البرز بــا چهار هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال، به ترتیب 
سه استان برتر در پرداخت این تسهیالت محسوب 
می شوند و پس از آن استان های آذربایجان شرقی، 

یزد و فارس در رتبه های بعدی قرار دارند.

اخبار گزارش

روزی روزگاری معاون اول رییس جمهور گفت دولت رسما 
مسئولیت تخصیص دالر ۴۲۰۰ تومانی را می پذیرد.

اسحاق جهانگیری آن روز با سر بلند و صدای رسا می گفت 
حواسمان هست و شما نمی خواهد نگران باشید. 

ایــن روزها همین آقای جهانگیر، معاون اول رییس جمهور 
می گوید با متخلفان دالر ۴۲۰۰ تومانی برخورد می کنیم. 

دالر ۴۲۰۰ تومانــی که قصه جالبــی دارد و طی این چند 
سال، نه تنها توانسته عده بسیاری را به سود و منافع بسیار 
برساند بلکه توانســته با آجر کردن نا خیلی ها زندگی را به 
کام آنها سخت تر کند. ارز پیچیده ای که همیشه قصه ساز 
بوده و قصه ســازان خاص خــود را دارد. چندی پیش مقام  
معظم رهبری مسئله فوری در بخش اقتصاد را »مهار نوسان 
قیمت ها، ایجــاد ثبات در بازار و حفــظ ارزش پولی ملی« 
دانسته و گفته بودند: در قضیه ارز، بانک مرکزی تالش های 
زیادی انجام می دهد که ان شــاءاهلل موفق خواهد شد البته 
گزارش های مطمئنی وجود دارد که دالیل سیاسی، امنیتی 

در افزایش قیمت ارز بیش از دالیل اقتصادی مؤثر است که 
در این صورت باید با کسانی که به این آتش دامن می زنند، 

جداً مقابله شود.

ارز 4200 تومانی به اسم مردم به کام دیگران! 
اوایل تیرمــاه ۹۷ بود که محمد طبیبیــان اقتصاددان و از 
مشــاوران غیر رسمی دولت های یازدهم و دوازدهم با انتقاد 
از وضعیت ارزی کشور در فضای مجازی نوشت: »در خبرها 
آمده اســت که دولت پذیرفته که صــادر کنندگان و وارد 
کننــدگان به صورت توافقی ارز مبادلــه کنند. یعنی هنوز 
حاضر نیســتند دست از ارز ۴۲۰۰ یا ۳8۰۰ تومانی بردارند 

به بهانه کاالهای ضروری!«
رئیس جمهور نیز همان روزهــا در مورد تصمیم ارز ۴۲۰۰ 
تومانی گفت: »تمام افراد اقتصادی دولت اتفاق نظر داشتند، 
آن را پذیرفتــم و از آقای جهانگیری خواســتم این را اعالم 
کنــد.« جهانگیری بر این اســاس و در خصوص ارز ۴۲۰۰ 

تومانــی گفت:»تصمیم گرفتیم که نرخ دالر از فردا )ســه 
شنبه( برای تمام فعاالن اقتصادی و برای رفع همه نیازهای 
قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، 
محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان 
به ارز نیاز دارند، ۴ هــزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود و با این 
عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی 
و صرافی ها و بانک ها تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده 
خواهد شد.« سخنگوی سابق دولت بعد از گذشت یک سال 
از آن تصمیــم گفت: »باید اعتــراف کنیم منافع ارز ۴۲۰۰ 

تومانی به مردم نرسید.«

به دنبال خائنین 
طــی روزهای گذشــته اســحاق جهانگیری؛ معــاون اول 
رئیس جمهور با اشاره به سیاست دالر ۴۲۰۰ تومانی  مدعی 
شد که »ممکن است علم اقتصاد اتخاذ این گونه تصمیمات 
را نفی کند؛ اما باید به طبقات ضعیف و متوسط جامعه هم 
توجه داشته باشیم. به گفته او، این سیاست ممکن است با 
رانت و سوءاســتفاده همراه باشــد؛ اما کسانی که از شرایط 

سوءاستفاده کرده اند، باید به عنوان خائن معرفی شوند.«
جهانگیــری در حالی از معرفی خائنیــن صحبت کرد که 
کارشناســان اقتصادی در همان روزهای اتخاذ این تصمیم، 

بر غلط بودن آن تصمیم تاکید داشتند. 
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در 
همین خصوص می گوید: ما در جلسات غیرعلنی رسماً اعالم 
کردیم که طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد کشــور فاجعه 
بار است و بســیاری از منابع ارزی کشور نابود خواهد شد اما 
دولت چندماه اصرار کرد و اعالم کرد که رسماً مسئولیت کار 
را می پذیرد. پور ابراهیمی با بیان اینکه مثل روز روشن بود ارز 
۴۲۰۰تومانی، منابع عظیمی را از بین می برد، گفت: »در همان 
اواخر نیمه سال ۹۷ هم خود دولت به اشتباهش پی برد اما با 
هزینه سنگینی که چندین میلیارد دالر از منابع کشور هم از 
بین رفت.« به گفته این نماینده مجلس »زمانی که در پایان 
سال ۹۶ موضوع التهابات ارزی در کشور شروع شد ما احساس 
کردیم فضای نرخ ارز در کشور در حال تغییر است، لذا جلساتی 
با رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد وقت گذاشتیم و به آقایان 
گفتیم شما برنامه تان برای کنترل بازار ارز چیست؟ گفتند ما 
داریم تصمیمات مهمی می گیریم، اجازه دهید که تصمیمات 
را جلو ببریم و ما هم گفتیم پس این تصمیمات و اقدامات را 

به ما هم اعالم کنید.
نکته جالب صحبت های پور ابراهیمی آنجاست که می گوید:» 
رؤســای بانک ها گفتند شب در جلســه بانک مرکزی ما را 
دعوت و در آنجا این موضوع را ابالغ کردند، ما اصاًل صحبتی 
در خصوص این موضوع نکردیــم، به دولت گفتیم این چه 

تصمیمی است؟ گفتند اجازه دهید اختیارات قانونی برعهده 
ماســت می خواهیم بازار ارز را از التهاب خارج کنیم که نه 
تنها بازار ارز از التهاب خارج نشد و روز به روز بدتر شد بلکه 
دیدیم که در سال ۹۷ چه اتفاقاتی افتاد و اثرات منفی اش را 
در بازار پول هم گذاشــت و ناتوانی نظام بانکی را هم بیشتر 
کــرد.« پور ابراهیمی همچنین افزود:»تقریباً بعد از چند ماه 
اصرار مکرر جلســه غیرعلنی گذاشتیم و تمام تیم اقتصادی 
دولت آمدند و ما اعالم کردیم که این کار رسماً برای اقتصاد 
کشــور فاجعه بار اســت. دولت می گوید من براساس قانون 
اساسی متولی اجرا هســتم متولی اجرا هم حق و اختیارات 
قانونــی دارد و ما اگر بخواهیم تغییری در این تصمیم دهیم 
باید مسیر قانونی را برویم، دولت همان جا اعالم کرد که من 
رسماً مسؤلیت کار را می پذیرم و برای ما هم از روز روشن تر 
بود که تصمیم ارز ۴۲۰۰ منجر به از بین بردن بخش عظیمی 
از منابع ارزی کشور می شود که همین هم شد. آن موقع نیمه 
دوم ســال با تغییر رئیس کل بانک مرکزی همه تصمیمات 
تغییر کــرد و 8۰ درصــد تصمیمات جدیــد ابالغی طرح 

کمیسیون اقتصادی درباره ساماندهی بازار ارز بود.«

سند رسمی شکست سیاست ارز دستوری 
۲۶ فروردین امســال بود که دیوان محاسبات گزارش تفریغ 
بودجه سال ۹۷ کشور را منتشر کرد؛ گزارشی که با تاکید بر 
انحراف ۶8 درصدی دولت از احکام بودجه ای در این سال، به 
صراحت به انحرافاتی اشاره کرد که از آغاز اجرای این سیاست 
در فروردین  سال ۹۷، همواره کارشناسان و اقتصاددانان درباره 
وقوع آن هشدار می دادند. اعداد و ارقام این گزارش در بخش 
ارزی که می توان از آن به عنوان سند رسمی شکست سیاست 
ارز دستوری یاد کرد، حکایت از آن داشت که از مبلغ حدود 
۵/ ۳۱ میلیارد دالر ارز تامین شده برای واردات به نرخ دولتی، 
معادل ۳/  ۱۵درصد بالتکلیف مانده اســت. به عبارت دیگر، 
ایــن گزارش از تفاوت 8/ ۴ میلیــارد دالر بین ارز تخصیص 
داده شــده ۴۲۰۰ تومانی با کاالهای وارد شده به کشور در 
ســال ۹۷ حکایت داشــت. حال فعالیت دولت دوازدهم به 
ماه های پایانی رســیده و چندی دیگر این مسئوالن، سکان 
فعالیت را به افراد دیگــر تحویل می دهند و قصه میلیاردها 
تومان ارز حیف و میل شده در این میان به فراموشی سپرده 
خواهد شد. اما شایسته و بایسته است افرادی که در نهادهای 
نظارتی فعالیت می کنند به بهترین نحو پیگیر ماجرا بوده و 
تصمیم گیــران و حامیان چنین تصمیمات غلطی را مؤاخذه 
کنند. این اتفاقات و مخالفات ها در شرایطی رخ داده که امروز 
خط فقر خانواده های بسیاری را در دام خود اسیر کرده است 
که با بازگرداندن منافع ملت به آن ها می توان بســیاری از 

مشکالت را حل کرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و 
سبزی استان تهران؛

هیچ کمبودی در تامین میوه شب 
یلدا  نداریم

رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزی 
اســتان تهران از وفور میوه برای شــب یلدا 

خبر داد.
اسداهلل کارگر با بیان اینکه به علت چهارفصل 
بودن کشــور میوه به وفور وجود دارد، اظهار 
کرد: هیچ کمبودی در تامین میوه شب یلدا 

و همچنین تامین میوه تا پایان سال نداریم.
وی ادامه داد:امســال با شیوع ویروس کرونا 
و بــه تبع آن کاهش مراســم ها و دورهمی 
ها تقاضا برای میوه نیز کاهش یافته اســت 
و همین موضوع باعث افزایش میوه در بازار 

شده است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزی 
استان تهران در پاســخ به این سوال که آیا 
احتمال افزایش قیمت میوه شب یلدا وجود 
دارد یا خیــر، گفت:بــازار را عرضه و تقاضا 
تعیین می کند. تقاضا نســبت به همیشــه 
کمتر است و بنابراین قیمت ها افزایش نمی 
یابد. البته در مــورد قیمت تره بار موضوعی 
قطعی نیســت، زیــرا میوه به شــرایط هوا 
و زمین و ...بســتگی دارد. امــا به طور کل 
وضعیت موجود نشــان می دهد که افزایش 

قیمتی در بازار نخواهیم داشت.
 کارگر در پایان گفت: موز، آناناس و نارگیل 
جزو میوه های وارداتی هستند و قیمت آنها 

به نوسانات نرخ ارز بستگی دارد.  ایسنا 

  وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛
قطع وابستگی به خارج در تولید 

واگن باری
  وزیــر راه و شهرســازی با اعــالم امروز به 
روز "جشــن خودکفایی تولید واگن باری"، 
اعالم کرد: هیچ وابســتگی برای تولید واگن 
بــاری به خارج وجــود نــدارد و جمهوری 
اســالمی ایران به قطب تولیــد واگن باری 

تبدیل شده است.
محمد اسالمی افزود: تفکر خودباوری و رویکرد 

توجه به استعدادهای داخلی به یک جریان زنده 
و مؤمنانه در کشــور تبدیل شده است. وی با 
اشاره به امضای قرارداد خرید دو محصول مهم 
تولید داخل در بخش ریلی، خاطرنشــان کرد: 
به زودی می توانیم سهمی از بازارهای جهانی 
در محصوالت صنایع ریلی کسب کنیم. وزیر 
راه و شهرسازی تاکید کرد: موفقیت اقتصادی 
ما باید از جغرافیای ایران بزرگ تر باشد و این 

جز با تجلی خودباوری حاصل نمی شود.
اســالمی با اشــاره به تمرکز چند شــرکت 
دانش بنیان برای تولید چرخ و ترمز واگن باری، 
افزود: چند شــرکت دیگر هم در حال تحقیق 
و بررســی تولید چرخ و ترمز واگن مســافری 
هســتند که با تکمیل تولید آنها می توانیم در 
حوزه تولیــدات صنایع ریلی بــه خودکفایی 
برسیم. پیش از این چرخ منوبلوک ۱۰۰ درصد 
وارداتی بود اما پس از تولید توســط شــرکت 
داخلی و انجام تست های دقیق از سوی شرکت 
راه آهن، این چرخ تولید شد و به تازگی آخرین 

تراش چرخ هم تست شده است. ایرنا 

به مدت یکسال؛
بنگاه های اقتصادی از جرایم صدور 

چک برگشتی مستثنی می  شوند
بانک مرکزی براساس مفاد قانون صدور چک 
با هماهنگی وزارت صمت و اســتانداری های 
سراســر کشــور، رفع محدودیت های ناشی از 
چک برگشــتی برای بنگاه های اقتصادی را به 
مدت یک ســال اجرایی کــرد.  بانک مرکزی 
براســاس مفاد قانون صدور چک با هماهنگی 
وزارت صنعت،  معدن و تجارت و استانداری های 

سراسر کشــور روند رفع محدودیت مشموالن 
آیین نامه شماره ۷۲۲۰8 مورخ ۱۲ شهریور ماه 
۱۳۹8 هیئت وزیران موضوع تبصره ۱ ماده ۵ 

مکرر قانون صدور چک را اجرایی کرد. 
براساس تبصره ۱ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک رفع 
محدودیت بندهای الف )عدم افتتاح هرگونه حساب 
و صــدور کارت بانکی جدیــد(، ج )عدم پرداخت 
هرگونه تسهیالت بانکی یا صدور ضمانت نامه های 
ارزی یا ریالی( و  د )عدم گشــایش اعتبار اسنادی 
ارزی یا ریالــی( در خصوص بنگاه های اقتصادی 
که دارای چک برگشتی هستند باتوجه به شرایط، 
اوضاع  و احوال اقتصادی موجب اخالل در امنیت 
اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای 
تأمین استان موارد یاد شده به مدت یک سال به 
حالت تعلیق درمی آید. باتوجه به موارد فوق و در 
راســتای اجرای ماده ۶ آیین نامه اجرایی تبصره 
فوق الذکر بانک مرکزی پــس از وصول مصوبه 
شورا، نسبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی 
به مدت  یک ســال در سامانه های مربوط اقدام 

می کند.   روابط عمومی بانک مرکزی
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 فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــا با بیان اینکه 
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا در ســه قطعه خط آهن 
خوافـ  هرات، کار کرد و پروژه آماده افتتاح است، گفت:  
پروژه آزادراه غدیر نیز امیدواریم تا یک ماه آینده زیر بار 

عبور ترافیک برود.
سعید محمد ، در حاشیه بازدید ۴ قطعه آزادراه کنارگذر 
جنوبی تهران اظهار داشت: بیست و سوم آذرماه سالروز 
تاسیس قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا است و این شجره 
طیبه ۳۱ ســال به کشــور خدمت کرده اســت و امروز 
برای کشــور نقطه اطمینان به حساب می آید و در همه 

عرصه های فنی و مهندسی موجب اعتالی کشور است.
وی افزود: پروژه های زیادی را در روزها و هفته های آتی 
برای افتتاح داریم که همگــی از پروژه های تأثیرگذار و 

مهم کشور است.
وی اظهار داشــت: آزادراه کنارگــذر جنوبی و تهران با 
ســرمایه گذاری ۷۰ درصدی قرارگاه ســازندگی خاتم 
االنبیاء در آســتانه تکمیل اســت. این آزادراه از جنوب 
اســتان های البرز و تهــران می گــذرد، از آبیک قزوین 

منشعب می شود و به سه راه چرم شهر متصل می شود.
فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء با بیان این که 
این آزادراه اســتراتژیک ۱۶۰ کیلومتر طول دارد، گفت: 
با تکمیل این آزادراه زمان سفر برای خودروهای سواری 
۲ ساعت و برای خودروهای سنگین ۱.۵ ساعت کاهش 

می یابد.
سردار محمد با اشــاره به تأثیرات مؤثر آزادراه کنارگذر 

جنوبی تهــران در موضوعات پدافنــد غیرعامل گفت: 
کاهش آلودگی هوا، کاهش ترافیک و کاهش آالینده های 
صوتی در دو اســتان تهران و البرز از مزایای تکمیل این 

آزادراه است.
وی ارزش روز پــروژه را ۳8۰۰ میلیارد تومان اعالم کرد 
و گفت: پروژه تقریبا آماده بهره برداری است و به وزارت 
راه و شهرسازی اعالم کردیم استقرار تیم های بهره بردار، 
پلیس راهــور، بخش هــای خدماتی و... انجام شــود و 

امیدواریم تا یک ماه آینده زیر بار عبور ترافیک برود.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء اظهار داشت: فاز 
اول نیروگاه سیکل ترکیبی سبالن یکی دو هفته آینده 
تکمیل خواهد شد و ۱۶۰ مگاوات برق به ظرفیت شبکه 

برق کشور اضافه می کند.
ســردار محمد بیان کرد: خط آهــن خواف ـ هرات روز 
پنجشــنبه هفته جاری با حضور مقامات عالی رتبه دو 
کشور ایران و افغانستان افتتاح می شود. این مسیر ریلی 
دسترســی کشور افغانستان به آســیای میانه و آب های 
آزاد را تسهیل می کند.وی افزود: قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیاء در قطعات یک، دو و ســه ایــن پروژه ریلی کار 

کرده است.
فرمانده قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء بیان کرد: 
همچنین به زودی عمیق ترین ایســتگاه مترو تهران در 
خط ۷ با عمق ۵۲ متر آماده افتتاح اســت. این ایستگاه 
توســط مجموعه های قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء 

احداث شده است.

دبیر ستاد تنظیم بازار از تذکر جدی به انجمن صنایع 
لبنی برای جلوگیری از افزایش قیمت خبر داد و گفت 
که اگر واردکنندگان کاالهای اساســی، کاالی خود را 
بیــش از  یک ماه در گمرکات کشــور نگهداری کنند، 
کاال تحویل سازمان اموال تملیکی می شود و به عنوان 
کاالی متروکه با ضوابط مربوطه در شــبکه توزیع قرار 

می گیرد.  
عباس قبادی در برنامه جلســه ستاد تنظیم بازار وعده 
داد که شــرایط بسیار خوبی در زمینه تولیدمرغ ایجاد 
شــود و گفت: بعد از مدت ها که با مشکالت تامین ارز 
و تحویل نهاده های دامی به واحدهای تولیدی مواجه 
بودیم، در حال حاضر می توان گفت شــرایط خوبی در 
این زمینه وجود دارد و گزارش ارائه شــده از ســوی 
معاونان وزارت جهاد کشاورزی هم نشان دهنده ثبات 
جوجه ریزی و تولید مرغ در کشــور است. بنابراین در 
هفته های آینده این ثبات در بــازار حکم فرما خواهد 
بود.  وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که روند تامین ارز 
و خریدهای خارجی با ثبات شود و در طول سال شاهد 
نوسانات قیمتی نباشیم و با اشاره به ممنوعیت صادرات 
تخم مرغ، گفت که این شرایط می تواند به تثبیت قیمت 

تخم مرغ کمک کند.  
قبــادی درباره وضعیت بازار محصوالت لبنی نیز گفت: 
مقرر شــده انجمن صنایع لبنــی دعوت و تذکر جدی 
به آنها داده شــود تا از هرگونــه افزایش قیمت به جد 
جلوگیری شــود. گزارشــاتی از نقاط مختلف کشور به 

دست ما رسیده که برخی واحدهای تولیدی به افزایش 
قیمت مبادرت کردند که تخلف محسوب می شود.  

وی بــا تاکید بر اینکه تولید کننــدگان به هیچ عنوان 
بدون هماهنگی با سازمان حمایت حق افزایش قیمت 
نخواهد داشت، تصریح کرد: تســهیل ورود نهاده های 
دامی نیز بــا اقداماتی که در گمرکات کشــور صورت 
گرفته در حال تحقق اســت و ســامانه بــازارگاه هم 
مشکالت قبلی را ندارد. می توان گفت بر اساس گزارش 
معاونت امور دام وزارت جهاد کشــاورزی ۱۰۰ درصد 
نهاده تحویل مرغداری هــا و واحدهای تولیدی مرغ و 

تخم مرغ داده می شود.  
این مقام مســئول در ادامه به واردکنندگان هم هشدار 
داد و گفت: اگر واردکنندگان کاالهای اساســی، کاالی 
خود را بیش از  یک ماه در گمرکات کشــور نگهداری 
کنند، کاال تحویل سازمان اموال تملیکی می شود و به 
عنوان کاالی متروکه با ضوابط مربوطه در شبکه توزیع 

قرار می گیرد.  
دبیر ستاد تنظیم بازار در ادامه با بیان اینکه قیمت های 
جهانــی مواد غذایی و خوراکــی در ماه های اخیر روند 
صعودی فوق العاده ای داشته و طبیعی است که در بازار 
داخل هم تاثیر بســزایی داشــته باشد،   اظهار کرد: با 
اقداماتــی که در زمینه موجودی کاالهای اساســی در 
کشــور صورت گرفته می توان گفت این روند صعودی 
حداقل تاثیر را در بازار داخل گذاشته و روند توزیع کاال 

در کشور شرایط نسبتا خوبی دارد.  وزارت صمت 

تا یک ماه آینده  انجام می شود؛

 تکمیل نهایی آزادراه کنارگذر جنوبی تهران 
در جلسه ستاد تنظیم بازار مطرح شد؛

افزایش قیمت لبنیات ممنوع 

سیاست روز پیدایش و تبعات ارز دولتی در اقتصاد را بررسی می کند؛ 

توده بدخیم ارز4200


