
»همراهی٢« صاپ با چهار میلیارد 
ریال جایزه نقدی

طرح توســعه و ترویج اپلیکیشــن پرداخت بانک 
صادرات ایران )صاپ( به مناسبت شصت و نهمین 
سال فعالیت این بانک با چهار میلیارد ریال جوایز 
نقدی با عنوان طــرح »همراهی٢« در چهار دوره 
ســه ماهه از ابتدای زمستان ســال جاری تا پایان 
پاییز ســال ١٤٠٠ عملیاتی می شود و در هر دوره 
به ٦٩ نفر برتر یک میلیارد ریال جوایز ارزنده تعلق 
می گیرد.بــه گزارش روابط عمومــی بانک صادرات 
ایران، بر اســاس این طرح که بــا هدف ارائه بیش 
از پیش قابلیت های اپلیکیشــن »صاپ« و سهولت 
اســتفاده کاربران از خدمات بانکداری غیرحضوری 
این اپلیکیشــن عملیاتی شده، تمامی هموطنان و 
مشــتریان بانک صادرات ایران و ســایر بانک های 
عضو شبکه شتاب می توانند ضمن معرفی و دعوت 
به عضویت دوســتان و ســایر کاربران برای نصب 
اپلیکیشن »صاپ«، امتیاز کسب کرده و با تداوم این 
دعوت در طول دوره های سه ماهه، بدون قرعه کشی 
از پنج میلیون ریال تا ٢٠٠ میلیون ریال جوایز این 
طرح برخوردار شوند.بنابر این طرح، چهار نفر اول 
هر دوره به ترتیب ٢٠٠ میلیون ریال، ١٥٠میلیون 
ریال، ٨٠ میلیون ریــال و ٥٠ میلیون ریال جایزه 
نقدی دریافت خواهند کرد.  نفرات پنجم و ششــم 
نیز هرکدام ٣٠ میلیون ریال و نفرات هفتم تا دهم 
هــر کدام ١٥ میلیون ریال از جوایز نقدی بهره مند 
خواهند شــد. همچنین نفرات برتر ی١١ تا ٣١ هر 
کدام ١٠ میلیون ریــال و رتبه های برتر ٣٢ تا ٦٩ 
نیز هر یک پنج میلیون ریال جایزه نقدی دریافت 

خواهند کرد.

منابع انسانی بانک توسعه تعاون 
مهم ترین سرمایه بانک است 

مشــاور مدیرعامل بانک توســعه تعــاون در امور 
استان های شــمال غرب کشور گفت: منابع انسانی 
بانک ها مهم ترین سرمایه یک بانک موفق به شمار 
می رود.بــه گزارش روابط عمومی مدیریت شــعب 
بانک توســعه تعاون آذربایجان شــرقی؛ »نریمان 
جهانبخــش« امــروز در کمیته اصــاح و بهبود 
عملکرد اســتان های شــمال غرب کشور در تبریز 
افزود: نظام بانکی کشــور به واسطه ضرورت هایی 
که در کشــور بوده با تغییرات گســترده ای مواجه 
شــده اســت و این امر در جریان فعالیت بانک ها 
و مؤسســات مالی تأثیر مستقیم داشت.وی بابیان 
اینکــه تعریف بانک بزرگ هم اکنــون تغییر کرده 
است، اذعان داشت: در حال حاضر به بانکی؛ بانک 
بزرگ اطاق می شــود که بهره وری و کارایی الزم 
را داشــته باشــد نه اینکه وســعت و تعداد نیروی 
انسانی اش زیاد باشــد.جهانبخش اضافه کرد: این 
تغییر نگرش ها اکوسیســتم نظــام بانکی را دچار 
تغییرات گسترده ای کرده است. در این اکوسیستم 
جدید اعمال نظارت ها بیشتر شده و این امر موجب 
تقویت عملکردها و اصاح ساختار بانک ها نیز شده 

است.
مشــاور مدیرعامل بانک توســعه تعــاون در امور 
اســتان های شمال غرب کشــور ادغام مؤسسات و 
بانک های نظامی در یکی از بانک های کشــور را از 
دیگر تغییرات گسترده در نظام بانکی کشور خواند 
و افزود: این اصاح ســاختار هم ازجمله تصمیمات 
بســیار مهمی بود که در اکوسیســتم فعلی بانکی 
کشور رخ داد که تأثیرات فراوانی نیز در نظام بانکی 
کشور داشت.وی گسترش فناوری های جدید را در 
نظام بانکی بســیار مهم و اثرگذار خواند و تصریح 
کرد: در حال حاضر ٨٠ تا ٩٠ درصد تراکنش های 
بانکی به صورت غیرحضوری انجام می شود که این 
نشــان از تغییر کارکرد مســاحت و تعداد پرسنل 
شعبه دارد.جهانبخش سرعت تغییرات و گسترش 
رقابت ها در نظام بانکی کشــور را بسیار زیاد خواند 
و گفت: تمام بانک ها از لحاظ ســخت افزاری مشابه 
یکدیگر هســتند ولــی آنچه کــه تفاوت ها را رقم 
می زند نیروی انســانی بانک ها اســت که به عنوان 

سرمایه های ارزشمند آن بانک به شمار می روند.

اخبار گزارش

به اعتقاد رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، 
علیرغــم اینکه، این صنعت طی هفت ماه نخســت ســال 
جاری در بســیاری از شــاخص ها از جمله تولید و تحویل 
داخلی، رشد مناسبی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
تجربه کرده اســت، اما نه تنها مورد حمایت قرار نمی گیرد 
بلکه برخی سیاســت های ناعادالنه و غیرکارشناسی منجر 
شده تا خطر تعطیلی این صنعت حس شود و سود حاصل 
از افزایــش تولید و تحویل، به جای تولیدکنندگان به جیب 

دالالن و واسطه ها سراریز شود.
رضا جمارانیان ، ضمن اشاره به اینکه صنعت سیمان از تمام 
تاش خود اســتفاده می کند تا نیاز کشور به این محصول 
اســتراتژیک به درســتی تامین شــود، اظهار کرد: صنعت 
ســیمان در هفت ماه ابتدای ســال جاری نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل در تولید ســیمان ١٣ درصد و در زمینه 
تحویل داخلی ١٨.٦ درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر 
با وجود محدودیت های اعمال شــده به دلیل ویروس کرونا، 
تحریم های بین المللی علیه کشور و قیمت گذاری ناعادالنه و 
غیرکارشناســی، صنعت سیمان تمام تاش خود را می کند 
تا کشور در حوزه ســیمان با کمبود عرضه نسبت به تقاضا 
روبرو نشــود و پروژه های عمرانی و ســاخت و ســاز از این 
جهت مصــون بمانند. با این وجود، افرادی با رفتار ناعادالنه 
و غیرکارشناســی تاش می کنند تا صنعت سیمان هرروز 
ضعیف تر از گذشــته شود. رئیس انجمن صنفی کارفرمایان 
صنعت ســیمان در رابطه با افزایش تولید و تحویل داخلی 
سیمان در هفت ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشته، گفت: این موفقیت ها در حالی به دست آمده 
که سود اصلی افزایش تولید و تحویل به دلیل سیاست های 
اشــتباه عاید دالالن و واسطه های صنعت سیمان می شود و 
صنعتگران و تولیدکنندگان توان ادامه فعالیت های خود را از 
دســت می دهند. به بیان دیگر در شرایط کنونی و با اعمال 
قیمت های ناعادالنه هرچقدر سیمان بیشتر در کشور تولید 
شود، کارخانه های سیمان آسیب بیشتری می بینند و دالالن 

و واسطه ها نیز درآمد بیشتری کسب می کنند.

تنها انتظار رفتاری عادالنه داریم 
و نه هیچ امتیاز خاصی

وی ضمــن تاکیــد بــر اینکه اقتصــاد رقابتی بــه منزله 

بهره برداری بیشتر از اقتصاد در صورت رقابت بهتر در بازار 
اســت، تصریح کرد: در حالی که برخی شاخص ها در حوزه 
تولید و مدیریت مالی نشــان از رشد صنعت سیمان نسبت 
به دیگر صنایع حوزه ساخت و ساز دارد؛ اما هیچ حمایتی 
از این صنعت نمی شود. این نکته را باید در نظر داشت که 
منظور ما از حمایت، رفتار برابر و عادالنه اســت و به دنبال 

هیچ امتیاز خاص و ویژه ای نیستیم.
ایــن مقام صنعتــی ادامه داد: تنها توقع ما این اســت که 
رفتاری که در قیمت گذاری با صنعت ســیمان می شــود، 
مشــابه رفتاری باشــد که با فوالد، آهک، آجرســازی و... 
می شــود و قیمت این محصول نیز به طور آزاد و مبتنی بر 

واقعیت های اقتصادی کشور تعیین شود.
وی با بیان اینکه، قیمت کنونی هر پاکت ٥٠ کیلویی سیمان 
تیــپ دو، معادل ١٥ هزار و ٥٠٠ تومــان به عنوان قیمت 
فروش تولیدکننده قیمت گذاری شده است که با احتساب 
هزینه حمل  و سود عامل فروش، حدودا بایستی ١٩ هزار و 
٥٠٠ تومان به دست مصرف کننده برسد، خاطرنشان کرد: 
این در حالی اســت که همین محصول با همین مشخصات 
در بازار تهران کمتر از ٤٠ هزار تومان در مصالح فروشی ها 

پیــدا نمی شــود. جمارانیــان تصریح کرد: بدیــن ترتیب 
واحدهای تولید ســیمان در صورت ادامه این مســیر توان 
مقاومت خود را در مقابل عدم تطبیق قیمت دســتوری با 
واقعیت های اقتصادی را از دست می دهد و دیگر نمی توانند 
مسیر تولید را ادامه دهند. روندی که طی آن قیمت سیمان 
کشف و اباغ شده، مورد تایید صنعتگران این عرصه نیست. 
قیمت گذاری ها به دور از رفتار کارشناسی بوده و فقط باعث 

سودجویی عده ای دالل و واسطه شده است.

رشد 250 درصدی سیمان 
در حالی که شــرکت پخش فرآورده هــای نفتی از تامین 
مازوت )ســوخت جایگزین گاز( کارخانه های ســیمان در 
فصل گــرم امتناع کرد، اکنون قیمــت این محصول ٢٥٠ 
درصد رشد داشته و طبق ادعای فعاالن این صنعت، قیمت 
سیمان همچنان سرکوب می شــود و اجازه تعدیل قیمت 
داده نشــده  اســت.  رضا جمارانیان، رییس انجمن صنفی 
کارفرمایان صنعت ســیمان  در همین زمینه نیز  با انتقاد 
از این شیوه قیمت گذاری دســتوری، تصریح کرد: قیمت 
ســیمان به گونه ای تعیین شــده که از توان کارخانه های 

تولیدی این صنعت برای ادامه روند تولیدبه شــدت کاسته 
و کارخانه هــا با مشــکات عدیده ای روبرو شــده اند و اگر 
قیمت گــذاری بر مبنای واقعیت های اقتصادی کشــور در 
دستور کار قرار نگیرد، در ادامه شاهد بروز مشکات بیشتر 

و بعضا از بین رفتن این صنعت در کشور خواهیم بود.
طبق اعام انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، تاثیر 
قیمت سیمان بر مسکن کمتر از یک درصد است و افزایش 
قیمت این محصول ارتباطی به افزایش قیمت مسکن ندارد، 
اما متاسفانه برخی به دلیل اینکه از افزایش قیمت مسکن 
ســود می برند، تاش می کنند تا هــر اتفاقی را به افزایش 
قیمت مســکن ربط دهند، اما در واقعیت این طور نیست 
و براساس گزارش های رســمی مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسامی قیمت سیمان کمتر از یک درصد بر قیمت 
مسکن تاثیر داشــته و این موضوع بیشتر بهانه جویی برای 

سرکوب قیمت سیمان است.
این مقام صنفی، ضمن تاکید بر اینکه قیمت ســیمان تابع 
واقعیت های اقتصادی کشــور نیست، افزود: افزایش قیمت 
در بخــش نهاده های تولید ســیمان بر قیمــت نهایی این 
محصول اعمال نشــده است؛ به بیان دیگر قیمت نهایی هر 
محصولی وابســته به نوســانات قیمت در بخش نهاده های 
تولید اســت اما به دلیل قیمت گذاری دستوری، این اتفاق 
در صنعت سیمان رخ نداده و سبب وارد شدن آسیب های 

جبران ناپذیری به این صنعت شده است.
جمارانیان با اشــاره به افزایــش قیمت مازوت و عدم تاثیر 
این افزایش قیمت بر سیمان، اظهار کرد: از یک سو شرکت 
پخش فراورده های نفتی مازوت مورد نیاز صنعت ســیمان 
را به موقع و در شش ماهه گرم سال به کارخانه ها تحویل 
نداد، از طرف دیگر اکنون قیمت این سوخت بیش از ٢٥٠ 
درصد گران شــده و تامین آن با توجــه به قیمت کنونی 

سیمان توجیه اقتصادی ندارد.
وی افزود: این در حالی است که گاز برخی از کارخانه ها نیز 
قطع شــده است و ترکیب این عوامل منجر شده تا فروش 
هر تن ســیمان با اســتفاده از مازوت در قیمت های کمتر 
از ٤٥٠ هزار تومان بــه ازای هر تن، فاقد توجیه اقتصادی 
باشد؛ بنابراین الزم است که قیمت سیمان هرچه سریعتر 
اصاح شده تا کارخانه ها بتوانند با حداقل های ممکن ادامه 

روند تولید را در دستور کار خود قرار دهند.  ایسنا 

نائب رئیس مجلس شورای اسالمی 
مطرح کرد؛

ارز ۴٢۰۰ تومانی ؛به نام مردم و به 
کام سوداگران  

نائب رئیس مجلس شورای اسامی می گوید 
هرچند ارز ٤٢٠٠ تومانی در ســال گذشــته 
برای تامین کاالهای اساســی پرداخت شد اما 
به نام مردم و به کام دیگران تمام شد؛ براساس 
گزارش دیوان محاسبات در سال ٩٨ حدود ٨ 
میلیارد و ٤٢١ میلیــون دالر ارز دولتی برای 
تامین کاالهای اساسی تخصیص داده شد اما 
در محل های پیش بینی شــده، مصرف نشد.  

علی نیــک زادثمرین نایــب رئیس مجلس 
شورای اسامی درباره خواسته وزیر صمت از 
نمایندگان مجلس مبنی بر حذف ارز ٤٢٠٠ 
تومانی از بودجه ســال ١٤٠٠، گفت: هرچند 
ارز ٤٢٠٠ تومانی در سال گذشته برای تامین 
کاالهای اساســی پرداخت شد اما به نام مردم 
و به کام دیگران تمام شــد؛ براساس گزارش 
دیوان محاسبات در سال ٩٨ حدود ٨ میلیارد 
و ٤٢١ میلیــون دالر ارز دولتــی برای تامین 
کاالهای اساســی تخصیص داده شــد اما در 

محل های پیش بینی شده، مصرف نشد.
نماینــده مردم اردبیل، نمین، نیر و ســرعین 
در مجلس شورای اســامی افزود: مردم باید 
اثر تخصیــص ارز ٤٢٠٠ تومانی را در زندگی 
خود لمس کنند در حالیکه در شرایط کنونی 
ارز دولتــی به هدف اصابت نکرده و تاثیری در 
زندگی و معیشت مردم ندارد. وی با بیان اینکه 
وزیر صمت اگر پیشنهادی مبنی بر حذف ارز 
٤٢٠٠ دارد باید در دولت مطرح می کرد، اضافه 
کرد: آقای رزم حسینی باید بر نحوه اختصاص 
ارز دولتی نظارت کند تا از سوءاســتفاده از ارز 

٤٢٠٠ تومانی جلوگیری کند. خانه ملت 

تا ۵ دی ماه؛
 مهلت تکمیل آورده نقدی 

مسکن ملی تمدید شد
معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: فرصت 
متقاضیان مســکن ملــی بــرای تکمیل و 
پرداخــت آورده نقدی تا ســاعت ٢٤ جمعه 

)پنجم دی ماه( تمدید شد.
محمود محمودزاده افزود: آخرین مهلت نام 
نویسی مســکن ملی تا ٣٠ شهریور بود که 
تا ســاعت ٢٤ روز ٣٠ آذرمــاه برای تکمیل 

مدارک و آورده نقدی مهلت داده شد.
وی افزود: بــرای آخرین بار تا ســاعت ٢٤ 

جمعه ٥ دی دوباره فرصتی را برای کســانی 
که مدارک خود را تکمیــل کرده اند اما در 
تأمین آورده نقدی خود دچار مشکل بودند، 

تعیین کردیم.
محمودزاده ادامه داد: کســانی که پول واریز 
کردنــد و پیامک برای آنها نیامد مشــکلی 
نیســت و می تواننــد با مراجعه به ســایت 
ثبت نام و ورود کد رهگیری شان از آخرین 

وضعیت پرونده خود مطلع شوند.
وی افزود: پــس از تعیین تکلیف متقاضیان 
مرحله نخست، نام نویســی جدیدی را برای 

مسکن ملی خواهیم داشت.
پیشتر وزیر راه و شهرســازی، با بیان اینکه 
ماک وزارت راه و شهرســازی درباره قیمت 
واحدهــای تولیــدی در طرح اقــدام ملی، 
همان برآورد اولیه اســت، گفت: وزارت راه 
و شهرســازی تاکنون قیمت نهایی را درباره 

مسکن های این طرح اعام نکرده است.
 وزارت راه و شهرســازی متوســط قیمــت 
ســاخت آپارتمان در طرح اقدام ملی مسکن 
را از ٢ تا ٢.٥ میلیون تومان در هر متر مربع 
اعام کرده است.  وزارت راه و شهرسازی

هشت ماهه ۹۹؛
صادرات شمش فوالدی از سطح 

۳.۷ میلیون تن گذشت
صادرات شــمش فوالدی در هشــت ماهه 
امسال به رقم ســه میلیون و ۷٨۷ هزار تن 
رســید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 

کاهش ١٣ درصدی را نشان می دهد.
برپایه جداول آماری انجمن تولید کنندگان 
فوالد ایران حاکی است، هشت ماهه ابتدایی 
پارسال چهار میلیون و ٣۷۷ هزار تن شمش 

فوالد صادر شده بود.
بررســی آمار مزبور نشان می دهد در بخش 

صادرات شمش در حوزه اسلب، صدور ٩١٤ 
هزار تن ثبت شــد که در مقایســه با هشت 
ماهه ابتدایی ٩٨ که رقم یک میلیون و ٤١٨ 
هزار تن بود، کاهش ٣٦ درصدی را ثبت کرد. 
صادرات بیلت و بلوم در دوره این گزارش نیز 
به رقم دو میلیون و ٨۷٣ هزار تن رســید و 
نســبت به هشــت ماهه ابتدایی ٩٨ که دو 
میلیون و ٩٥٩ هزار تن صادرات انجام شــده 

بود، کاهش سه درصدی را نشان می دهد.
برابر آمار مورد بررسی در هشت ماهه امسال 
) منتهی به آبان( صادرات محصوالت فوالی 
هــم به میزان یک میلیــون و ٦۷٩ هزار تن 
انجام شــد که در مقایســه با مدت مشــابه 
پارســال با رقم دو میلیون و ٤٠٥ هزار تن، 

کاهش ٣٠ درصدی را ثبت کرد.
برابر داده های وزارت صنعت، معدن وتجارت 
در دوره هشت ماهه امسال میزان محصوالت 
فوالدی تولیدی با رشد ٩.٤ درصدی نسبت به 
مدت مشابه پارسال به رقم ١۷ میلیون و ١٩٥ 
هزار تن رسید. ضمن اینکه آمار هشت ماهه 
پارســال گویای تولید ١٥ میلیون و ۷١٤.٢ 

هزار تن محصوالت فوالدی بود.  ایرنا

ــر ــب خ ــر ــب خ ــر ــب خ

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان هشدار داد؛

خطر تعطیلی در کمین  صنعت سیمان
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مدیر عامل شــرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: ٣٦ 
کشــتی نهاده خوراک دام و طیور وارد کشور شده، روی 
آب و در حال بارگیری است که تمام نیاز تولیدکنندگان 

را به طور کامل تأمین خواهد کرد.
محمدرضا طایی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام 
کشور اعام کرد: ٣٦ کشــتی نهاده خوراک دام و طیور 
طبق برنامه ریزی وارد کشور می شود و تا پایان سال هیچ 

مشکلی از لحاظ تأمین نهاده وجود ندارد.
طایی با اشــاره به جزئیات خریــد خوراک دام و طیور 
اشاره کرد و گفت: ٦ کشتی محموله نهاده در بندر امام 
خمینی )ره(، یک کشــتی در چابهار و یک کشــتی در 
بندرعباس لنگر انداخته، ٨ الی ١٠ کشــتی اکنون روی 
آب است و ١٨ کشــتی هم در خارج از کشور بارگیری 

شده و به مقصد کشورمان حمل خواهد شد.
وی افــزود: دو میلیون تن نهاده تا کنون تولید شــده و 
٢.٥ میلیون تن هم خریداری گردیده و طبق برنامه قرار 

است تا پایان سال این رقم به ٣ میلیون تن برسد.
بــه گفته طایی این محموله ها از اول آذر وارد کشــور 
شده و تا دی و بهمن ماه ورود آنها ادامه خواهد داشت.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور تأکید کرد: 
طی دو ماه گذشته ١٠٠ درصد نیاز داخل به خوراک دام 
و طیور تأمین شــده و تا پایان سال هیچ مشکلی از نظر 
تأمین وجود نخواهد داشــت. نزدیک به ٨٠ درصد نیاز 
کشــور به خوراک دام و طیور وارداتی است و به همین 

دلیل در یک سال گذشــته نوسانات قیمت این نهاده ها 
باعث باال رفتن قیمــت محصوالت پروتئینی و بی ثباتی 
آنها در بازار شــد. طایی در پاسخ به سوال که علیرغم 
واردات کافی که اشاره می کنید اما تولیدکنندگان بخش 
زیادی از نهــاده خود را از بــازار آزاد تهیه می کنند، از 
ســویی شــما مطرح می کنید که تمــام واردکنندگان 
محصول خود را بایــد از طریق بازارها توزیع کنند پس 
این بازار سیاه چگونه شــکل می گیرد، گفت:  در دو ماه 
گذشــته روند واردات به نحو مطلوبی بوده و اگر تا پایان 

سال این روند حفظ شود بازار آزاد برچیده خواهد شد.
وی تأکید کــرد: در صورتی کــه وزارت صمت و بانک 
مرکزی همکاری کنند هیچ دغدغه ای برای تأمین نهاده 

مورد نیاز تولیدکنندگان تا پایان سال وجود ندارد.
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور درباره دلیل 
افزایش قیمت تخم مرغ هم گفت: شرکت پشتیبانی امور 
دام مســؤول تنظیم بازار این محصوالت اســت و هیچ 

مشکلی از نظر تأمین وجود ندارد.
وی تأکیــد کرد: تولید تخم مرغ بیش از نیاز در کشــور 
وجود دارد و تنها داللی و واســطه گری باعث باال رفتن 
قیمت شــده اســت.با دســتور وزارت جهاد کشاورزی 
باراندازی از فردا در کشــور راه اندازی می شود که همه 
خریــداران عمده می تواننــد محصول خــود را از آنجا 
خریداری کنند این اقدام در جهت حذف واســطه گری 

و ثبات در عرضه بازار است. فارس

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشوراعالم کرد؛

دالل بازی دلیل افزایش قیمت تخم مرغ
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
اشاره به کاهش صف تخصیص ارز نیمایی به کمتر از یک 
مــاه گفت: واردات کره از ٥٠ به ٥ هزار تن کاهش یافته 
است. عباس قبادی در جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار 
با اشاره به گزارش تنظیم بازار پتروشیمی گفت: براساس 
دریافت گزارش امروز بازار محصوالت پتروشیمی از ثبات 

نسبی در عرضه و تقاضای برخوردار است. 
دبیر کارگروه تنظیم بازار کشور همچنین با اشاره به گزارش 
درباره نحــوه تامین و توزیع محصــوالت پروتئینی افزود: 
براساس این گزارش نحوه توزیع نهاده های دامی در کشور تا 
چندی پیش دچار وقفه شده بود و مشکاتی را برای تامین 
در این بخش ایجاد کرده بود  اما اکنون همه نهاده های دامی 
بصورت ١٠٠ درصدی تامین می شود و لذا تولید کنندگان 
می توانند محصوالت خود را به قیمت مصوب عرضه کنند. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد دریافت گزارش 
از رونــد تغییرات قیمت کاال بیان داشــت: گزارش مذکور 
حاکی از ثبات قیمت کاال نسبت به هفته های گذشته داشت 

بنابراین روند با ثبات بازار نیز ادامه دارد. 
وی دربــاره تخصیص ارز نیمایی افزود: براســاس گزارش 
نماینــدگان بانک مرکزی نحوه تخصیص ارز نیز حاکی از 
آن اســت که صف تخصیص ارز نیمایــی به کمتر از یک 
ماه رسیده اســت و لذا روند ثبات بازار نیز حکایت از این 
موضوع دارد.  قبادی درباره روند ترخیص کاال از گمرکات 
کشور بیان داشــت: براساس گزارش واصله روند ترخیص 

کاال عادی شــده اســت و روند خروج کاال از بنادر کشور 
طبیعی و عادی اســت و براین اساس در هفته های اخیر 
ثبات نسبی در بازار را شاهد بوده ایم.  دبیر کارگروه تنظیم 
بازار کشــور اظهار با بیان اینکه در سنوات گذشته ساالنه 
حدود ٥٠ هزار تن کره به کشــور وارد می شــد، گفت: با 
توجه به خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی در سال 

جاری واردات کره به ٥ هزار تن کاهش یافت.  
وی  با اشــاره به کاهش واردات گوشــت منجمد قرمز، 
افزود: در سنوات گذشــته بالغ بر ٨٠٠ میلیون دالر به 
واردات گوشــت قرمز منجمد اختصاص می یافت که در 
سال جاری واردات گوشت قرمز منجمد در حدود ١٠٠ 
میلیون دالر بوده اســت که این کاهش واردات ناشی از 

تولید این محصول در داخل کشور بوده است.
قبادی با اشــاره به ثبات نسبی در بازار مرغ اظهار داشت:  
برای این موضوع از بخش کشاورزی تشکر می کنیم ضمن 
اینکه در جلســه امروز با توجه به گزارشــی از مشکات 
تولید و عرضه تخم مرغ وجود دارد تصمیماتی اتخاذ شد 
و امیدواریــم با این تصمیمات بازار تخم مرغ نیز به ثبات 
نسبی دســت یابد. وی در مورد اختافاتی بین انجمن و 
بخش تولید مرغ در مورد قیمت جوجه یک روزه اشــاره 
کرد و گفت: در جلســه امروز در مورد قیمت جوجه یک 
روزه اختافات حل شد و تقریبا در مورد قیمت آن توافقی 
حاصل شــد که امیدواریم با این تصمیمات درباره جوجه 

یک روزه نیز ثبات نسبی داشته باشیم. 

معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت؛

 کاهش چشمگیر واردات گوشت و کره


