
طی حکمی از سوی حجت اله صیدی؛
مشاور مدیرعامل بانک صادرات ایران 

در امور پارلمانی منصوب شد
حجت اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران طی 
حکمی حس��ن عرب را به عنوان مشاور مدیرعامل 

در امور پارلمانی این بانک منصوب کرد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک ص��ادرات ایران، در 
متن این حکم آمده اس��ت: »نظر به شایس��تگی و 
س��وابق جنابعالی ب��ه موجب این حک��م به عنوان 
مش��اور مدیرعامل در امور پارلمانی بانک صادرات 
ایران منصوب می ش��وید تا ب��ا بهره مندی از دانش 
و تجرب��ه خود، این بانک را در دس��تیابی به اهداف 
تنظیم ش��ده یاری کنید. مزید توفیقات جنابعالی را 
در مس��ئولیت خطیری که بر عهده دارید از محضر 

قادر متعال خواستارم«.

توضیح بانک ملی ایران درباره حذف 
 پست مسابقه اینستاگرامی 

عید تا عید
    بان��ک ملی ایران در پی حذف پس��ت مربوط به 
مس��ابقه عید تا عید این بانک از سوی اینستاگرام 
اعالم می دارد مراسم قرعه کشی طبق زمان پیش 
بینی ش��ده بعد از عید س��عید غدیر خ��م برگزار و 

اسامی برندگان اعالم خواهد شد.
 ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک مل��ی ایران، این 
بان��ک در چهل و یکمی��ن جش��نواره حس��اب های 
قرض الحس��نه پس انداز خود، مس��ابقه ای را تحت 
عن��وان عید ت��ا عید )قرب��ان تا غدی��ر( در صفحه 
اینس��تاگرام خود بارگزاری کرده بود که بر اس��اس 
آن کاربران باید از گردونه در حال چرخش مسابقه 
زمان��ی که تعداد و ارزش جایزه های جش��نواره در 
یک راستا قرار گرفتند، اسکرین شات گرفته و آن را 

دایرکت می کردند.
ب��ا توجه به اینکه حذف پس��ت مربوط به مس��ابقه 
بانک از س��وی اینس��تاگرام صورت گرفته اس��ت، 
بدیه��ی اس��ت بانک ملی ایران هی��چ گونه دخل و 

تصرف و قصوری در آن نداشته است.
ضم��ن اینکه اطالعات دایرکت ها موجود بوده و به 
منظ��ور جلوگیری از تضییع حقوق بالغ بر ۸۵ هزار 
ش��رکت کننده گرامی در این مسابقه، قرعه کشی 
جوایز س��ه گوش��ی تلفن همراه سامس��ونگ مدل 
A۵1 از میان ش��رکت کنندگان در مس��ابقه پیش 
از حذف پس��ت ، انجام و برندگان مس��ابقه معرفی 

خواهند شد.

بانک آینده، پاسخ گوی تمامی 
متقاضیان حایز شرایط دریافت 

تسهیالت تبصره ١٨ 
بانک آینده، از ظرفیت تمامی شعب خود به منظور 
حمای��ت از تولیدکنندگان داخلي در س��ال جهش 
تولید استفاده مي نماید؛ این بانک، به عنوان یکی از 
بانک های عامل بند ال��ف تبصره 1۸ قانون بودجه، 
به فعاالن حوزه تولید اعم از صنعت و گردش��گری، 

تسهیالت پرداخت مي کند.
بان��ک آین��ده در انطباق ب��ا ضوابط بان��ک مرکزی 
ج.ا.ایران و از طریق ایجاد تعامل موثر با متقاضیان، 
پاسخ گوی واحدهاي تولیدي در سراسر کشور بوده، 
تاکنون، تمامی پرونده های معرفی ش��ده از س��وی 
کارگروه های اس��تانی، بررس��ی کارشناس��ی شده، 
نتیجه به متقاضیان اعالم ش��ده اس��ت؛ در مواردی 
که به دلیل نقص پرونده یا عدم توجیه پذیري طرح 
پیش��نهادی، فرایند پرداخت تس��هیالت، ناخواسته 
کند شده، مراتب در اسرع وقت به اطالع متقاضیان 
رسانده می شود. عملکرد مطلوب این بانک در تأمین 
مالی واحدهای تولی��دی معتبر و تالش برای ایجاد 
یا تثبیت اشتغال در کشور، با رضایت مندی شماری 
از استانداری ها نیز توأم بوده که بعضاً با اهدای لوح 

سپاس از عملکرد این بانک، قدردانی نموده اند.

حفظ سالمت مشتریان و کارکنان 
اولویت اول بانک ایران زمین است

مدیرعام��ل بان��ک ایران زمی��ن، ضم��ن بازدید از 
تعدادی از ش��عب اس��تان تهران از هم��کاران این 
ش��عب با توجه به شرایط س��خت ارائه خدمت در 

دوران کرونا تقدیر و تشکر کرد.
به گزارش رواب��ط عمومی، عبدالمجید پورس��عید 
مدیرعام��ل بان��ک ایران زمین در بازدید از ش��عب 
اس��تان تهران با اش��اره به نقش بانک ها در حفظ 
آرام��ش اجتماعی، اقتص��ادی و ارائ��ه خدمات در 
دوران ش��یوع بیماری کرونا گف��ت: بیماری کرونا 
همه بخش��های کش��ور را تح��ت تاثیر ق��رار داده، 
اما بانکها به جهت نقش��ی ک��ه در ارائه خدمات به 
حوزه های مختلف دارند و همچنین مش��کالتی که 
ش��یوع این بیماری برای بخشهای مختلف تولیدی 
و اقتصادی ایجاد ک��رده، در خط مقدم درگیری با 

این بیماری قرار دارند.
پورس��عید افزود: از روزهای ابتدایی شیوع بیماری 
کرونا حفظ س��المت مش��تریان و کارکنان اولویت 
اول ما بوده اس��ت، و در این راستا تمام تالش خود 
را ب��ه کار گرفته ایم تا با وج��ود تمام کمبودهایی 
ک��ه در روزه��ای ابتدای��ی وجود داش��ت، پروتکل 
های بهداش��تی را برای حفظ س��المت مشتریان و 
هم��کاران رعایت کنیم. مدیرعام��ل بانک ایران در 
این دیدار با تقدیر از پرسنل شعب این بانک گفت: 
در طول ای��ن مدت همکاران من زحمات زیادی را 
در ش��عب متحمل ش��ده اند و با ش��رایط سخت با 
تمام توان به مش��تریان خدمت رسانی کرده اند که 

جا دارد، از زحمات آنها تقدیر شود.

اخبار

سرپرست وزارت صمت اعالم کرد؛

برنامه ریزی ۳.۲ میلیارد دالری برای 
بومی سازی در سال ۹۹

سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش تولید در بخش های 
مختل��ف صنعتی، توان تولید ماس��ک، اتمام معوقه تعهد خودرو و افتتاح 
طرح های بزرگ در کشور خبر داد و گفت: برنامه وسیعی برای بومی سازی 
تولی��د داخل وجود دارد که حدود ۳.۲ میلیارد دالر در برنامه س��ال ۹۹ 

پیش بینی شده است.
حس��ین مدرس خیابانی به مهمترین برنامه های وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اش��اره کرد و افزود: تقویت بخش تولید داخل، توس��عه صادرات، 
افزایش همه ابعاد تولید در کمیت و کیفیت تنوع محصول و نوع اتکا در 

توان تولید داخل از برنامه این نهاد هستند.
وی با اشاره به سخنان معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: مهمترین 
برنام��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معیش��ت مردم و تامین 

کاالی اساسی با توجه به سفره مردم است.
وی اقدامات و برنامه ریزی ها را به چهار بخش تقسیم کرد و اظهار داشت: 
نخست طبق فرمایشات مقام معظم رهبری تحقق اهداف جهش تولید بود 
که مهم ترین برنامه نیز محسوب می شود که با اتکا به توان تولید داخل و 

قطع وابستگی بخش های مختلف صنعت خارجی و ارز پیش می رود.
وی ب��ا بی��ان اینکه محور دوم تکمیل و اتم��ام پروژه ها و طرح های نیمه 
تمام است خاطرنشان کرد: در قالب پویش تولید تداوم وامید چهار هزار 
پروژه باالی ۸۰ درصد داریم که تا قبل از اتمام دولت دوازدهم راه اندازی 
خواه��د و هر پنجش��نبه نیز با حضور ریاس��ت جمهوری و س��ایر وزرا و 

مسئوالن کشوری و استانی به بهره برداری می رسد.
وی اف��زود: ۲۰۰ ط��رح بزرگ صنعتی و معدنی با حجم س��رمایه گذاری 
1۷۰ ه��زار میلیارد تومان انتخاب ش��ده تا در نهمی��ن هفته این پویش 
افتتاح ش��ود. مدرس خیابانی با بیان اینکه محور سوم توسعه صادرات و 
کنترل واردات است تصریح کرد: مصمم به ایجاد محدودیت برای واردات 
به اس��تثنای کاالهای اساس��ی و مواد اولیه کارخانجات هستیم تاکنون 
ح��دود ۲ هزار و ۵۰۰ ردیف تعرفه کاالهای وارداتی را با عنوان کاالهای 
غیر ضرور و دارای مشابه داخلی برای جلوگیری از ورود به کشور تعیین 

شده است.
به گفته وی، برنامه وس��یعی برای بومی سازی تولید داخل وجود دارد که 
حدود ۳.۲ میلیارد دالر در برنامه س��ال ۹۹ پیش بینی شده است که در 
چهار ماه گذشته ۳۰۰ میلیون دالر ساخت انجام شده و۹۰ میلیون دالر 
نیز در این هفته میز ساخت آن برقرار می شود. سرپرست وزارت صنعت، 

معدن و تجارت محور چهارم را مدیریت و کنترل بازار معرفی کرد.

علی رغم پیگیری واردکنندگان برنج، بانک مرکزی 
حاضر به پاس��خگویی درباره دالیل خلف وعده در 

تخصیص ارز به واردات این کاال نیست.
واردکنن��دگان برنج که به اعتماد مصوبات دولتی، 
کاالهای خود را از گمرکات ترخیص کرده و به نرخ 
مصوب بر مبن��ای دالر ۴۲۰۰ تومانی فروخته اند، 
اکنون برای دریافت ارز میان دس��تگاه های دولتی 
سرگردان هس��تند و علیرغم پیگیری های متعدد، 
همچنان پشت دربهای بسته بانک مرکزی معطل 

هستند.
ای��ن واردکنندگان که کاالهای خود را با مصوبات 
دولت��ی به صورت امانی از گمرکات ترخیص کرده 
و ب��ا قیمت مصوب بر مبن��ای دالر ۴۲۰۰ تومانی 
تح��ت نظ��ر وزارت صمت ب��ه فروش رس��انده اند 
و اکن��ون که نوبت ب��ه پرداخت ارز آنها رس��یده، 
بانک مرکزی می گوید چیزی به اس��م دالر ۴۲۰۰ 
تومان��ی ندارد و همه باید تس��ویه حس��اب ها را با 
ارز نیمایی انج��ام دهند. در همین ارتباط یکی از 
واردکنندگان برنج که خواس��ت نامش در گزارش 
ذکر نش��ود گف��ت: حجم زیادی از ب��ار وارداتی را 
اس��فند و فروردین حسب نظر س��تاد تنظیم بازار 
بص��ورت درصدی از گمرک ترخیص و در ش��بکه 
منتخب مدنظر س��تاد تنظیم بازار بر مبنای دالر 

۴۲۰۰ تومانی با نرخ مصوب توزیع کردیم.
وی ادامه داد: اما در اردیبهشت ماه امسال اولویت 
ارز برنج تغییر کرد و این کاالی اساس��ی از شمول 
دریاف��ت ارز ۴۲۰۰ تومان��ی حذف ش��د. این در 
حال��ی بود که ما اقالم وارداتی خ��ود را بر مبنای 
دالر ۴۲۰۰ تومانی و به درخواس��ت دولت در بازار 
توزی��ع کرده بودیم و تمام اس��ناد مثبته نیز موید 
این مطلب اس��ت اما بان��ک مرکزی اکنون پس از 
گذش��ت حدود ۶ ماه، حاضر نیس��ت مطالبات ما 

را تسویه کند.
این واردکننده برنج گفت: مابقی محموله وارداتی 
م��ا همچنان در گمرکات معط��ل مانده و در حال 
خراب شدن است و در صورت تداوم وضع موجود، 

غیر قابل استفاده خواهد شد.
آنگونه که واردکنندگان با یک حساب سرانگشتی 
می گویند نی��از ارزی این گروه برای تخصیص ارز 
حوالی ۶۰ تا ۷۰ میلیون دالر اس��ت و دولت باید 
ارز آنه��ا را ۴۲۰۰ تومانی حس��اب کند؛ اما به در 
بس��ته بانک مرکزی خورده ان��د و از تخصیص ارز 

۴۲۰۰ تومانی به آنها خودداری می شود.
بسیاری از این واردکنندگان در نامه های جداگانه 
ای ب��ه وزارت صم��ت به این اق��دام عجیب بانک 
مرکزی اعتراض کرده اند و گفته می ش��ود س��تاد 
تنظی��م ب��ازار نیز مکاتب��ات متع��ددی را با بانک 
مرکزی انجام داده اما هنوز پاسخی نگرفته است.

محمد مختاریان، نایب رئیس انجمن واردکنندگان 
برن��ج نیز اظهار داش��ت: اوایل آذر ماه س��ال ۹۸ 
ثبت سفارش برنج باز شد، با درخواست دولت برنج 
وارد کردیم اما با گذشت مدتی طوالنی نتوانستند 
ب��ه ما ارز تخصی��ص بدهند. رئی��س کمیته ارزی 
وق��ت وزارت صمت ما را فراخواند و در جلس��ه ای 
به ما گفت که »کش��ور بازرگان ترسو نمی خواهد، 
مردم به ش��ما نیاز دارند، االن ارز نداریم به ش��ما 
بدهیم اما اسامی تان را به بانک مرکزی می دهیم و 
تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی طول می کشد. 
انتظ��ار داریم ش��ما با توج��ه به اعتب��اری که در 
سیستم بین المللی دارید، اسناد را از تأمین کننده 
بگیرید و کاال را ترخیص و توزیع کنید؛ ما بعداً به 

شما ارز می دهیم.«
نایب رئیس انجمن برنج افزود: با توجه به ش��رایط 
کش��ور، پذیرفتیم و این کار را همانگونه که وزارت 
صمت خواس��ته بود، انجام دادی��م؛ اما بعد از توزیع 
برنج به دنبال مسئولین افتاده ایم تا ارز ما را بدهند.

وی ادام��ه داد: زمانی ک��ه ما را برای تخصیص ارز 
ب��ه بانک مرک��زی معرفی کردن��د و زمانی که ما 
محموله هایمان را با مبنای دالر ۴۲۰۰ تومانی به 
نرخ مصوب وزارت صم��ت در بازار توزیع کردیم، 
ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج برقرار بود اما از اردیبهشت 

ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج حذف ش��د و به ما گفتند 
فقط ارز نیمایی می توانیم بدهیم.

آن زمان ما را به بان��ک مرکزی معرفی کردند اما 
بعد از ی��ک مدتی گفتند ارز دیگر نیمایی ش��ده 

است. از آن زمان معطل مانده ایم.
س��االر س��اکت، عض��و کمیت��ه ناظ��ر انجم��ن 
واردکنن��دگان برن��ج در خصوص ع��دم پایبندی 
بانک مرکزی ب��ه تأمین ارز برنج های��ی که ماه ها 
قبل به درخواست س��تاد تنظیم بازار از گمرکات 
به صورت درصدی ترخیص و بر مبنای ارز ۴۲۰۰ 
تومان��ی در بازار فروخته ش��د، گفت: از حدود ۸۷ 
هزار تن محموله های برنج رسوبی در بنادر کشور 
مق��دار ۵۳ ه��زار و ۲1۴ تن آن ب��ه صورت امانی 
از گم��رکات به دس��تور مقام��ات ذی ربط وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت و با اخذ مجوزهای الزم 
از گمرک ترخیص و در داخل شبکه توزیع رسمی 
تح��ت نظ��ارت نهادهای متولی ب��ا قیمت مصوب 
)بر مبن��ای دالر ۴۲۰۰ تومانی( فروخته ش��د اما 
متأس��فانه بانک مرکزی ارز آن را به واردکنندگان 
پرداخ��ت نمی کند؛ ضمن اینک��ه ۳۳ هزار و ۳۷۷ 
تن باقی مانده از ای��ن محموله های برنج در بنادر 
در معرض خطر فس��اد و خرابی قرار دارند و هنوز 

تعیین تکلیف نشده اند.
وی درباره علت رسوب ۸۷ هزار تن محموله برنج 
در گم��رکات توضی��ح داد: محموله ه��ای مذکور 
حدوداً از تیرماه تا دی ماه س��ال ۹۸ وارد کش��ور 
ش��ده اند و به دلیل تقارن ب��ا ممنوعیت فصلی از 
پیش اعالم نش��ده وزارت صمت و محدودیت های 
ارزی بانک مرکزی مدت انقضا آنها که بر اس��اس 
پروتکل های بهداشتی سازمان غذا و دارو دو سال 
تعیین ش��ده رو به اتمام اس��ت و به دلیل شرایط 
آب و هوای��ی بن��ادر در فص��ل تابس��تان احتمال 
خرابی کامل آن ه��ا وجود دارد. البته همانطور که 
اش��اره ش��د، از ۸۷ هزار تن برنج رسوبی بیش از 
۵۳ هزار تن به درخواس��ت س��تاد تنظیم بازار به 
ص��ورت درصدی و پیش از تخصیص ارز توس��ط 
بانک مرکزی، از گمرکات ترخیص و با نرخ مصوب 
در بازار توزیع ش��د اما بانک مرکزی حاضر نیست 

ارز آن را به واردکنندگان بدهد. مهر 

گزارش

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان 
اینکه حق مسکن کارگران روز دوشنبه آینده در کمیسیون 
اقتصادی دولت تصویب می شود، گفت: امیدواریم بالفاصله 

در هیأت دولت نیز به تصویب برسد.
حاتم ش��اکرمی در جمع خبرنگاران در مورد حق مس��کن 
کارگران گفت: افزایش حق مسکن کارگران که در شورای 
عالی کار تصویب ش��ده تاکنون یک جلس��ه در کمیسیون 
اقتصادی مجلس بررس��ی شده و دوش��نبه هفته آینده نیز 
بررسی و نهایی می ش��ود و امیدواریم هیأت دولت افزایش 

حق مسکن کارگران را تصویب کند. 
وی افزود: دومین جلسه کمیسیون اقتصادی دولت در زمینه 
بررس��ی پیشنهاد شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن 
کارگران از 1۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان هفته آینده 
برگزار می ش��ود.  معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در پاس��خ به این پرسش که این چه شورای عالی 
کار است که با حضور سه وزیر برگزار می شود و حق مسکن 
تصویب می کند، ولی برای اج��رای آن باید دوباره در دولت 
مصوب ش��ود، گفت: به نظر من این یکی از مشکالت قانون 
کار است، البته مصوبات شورای کار همگی الزم االجراست، 
فقط در حق مس��کن اس��ت ک��ه قانون گفته اس��ت باید به 
تصویب دولت برسد، وگرنه موارد دیگر مانند حق خواروبار، 
پایه س��نوات کارگ��ری و حداقل مزد کارگ��ران همگی جز 
اختیارات ش��ورای عالی کار است و فقط حق مسکن باید به 

پیشنهاد شورای عالی کار و تأئید دولت برسد. 
ش��اکرمی تأکید کرد: خوشبین هس��تم که در هفته آینده 

افزایش حق مسکن کارگران به تصویب دولت برسد. 
وی همچنین در مورد اینکه آیا حق مس��کن کارگران برای 
چهار ماه گذش��ته از س��ال عطف بماس��بق می شود یا نه، 

گفت: همگی اینها بستگی به نظر و تصویب دولت دارد. 

ش��اکرمی درعین ح��ال تأکید کرد: حق مس��کن کارگران 
چیزی نیست که هر س��ال تصویب شود. از ابتدای انقالب 
تاکنون فقط پنج بار حق مسکن کارگران افزایش یافته است 
و هیچ الزامی ندارد که حق مسکن کارگران هر ساله اضافه 
ش��ود، بنابراین تصویب دولت در مورد افزایش حق مسکن 

کارگران با پیشنهاد شورای عالی کار بسیار مهم است. 
وی همچنین در مورد مش��کل کارگران هفت تپه و حقوق 
عقب افتاده آنها گفت: آنطور که مدیران هفت تپه می گویند، 
حس��اب های آنها توس��ط مقام قضایی بس��ته شده است، 
در ای��ن زمینه جلس��اتی برگزار کردی��م و نمایندگان همه 
دس��تگاه های مرتبط با شرکت هفت تپه و همچنین معاون 
ق��وه قضائیه نیز حضور داش��ت و در آنجا دو تصمیم گرفته 
ش��د، یکی پرداخت حقوق معوق کارگران که دو س��ه ماه 
عقب مانده و قرار ش��د حقوق کارگران به روز شود. مسئله 
دوم، این بود که چون آینده گروه صنعتی هفت تپه ش��امل 
یک مجتمع بزرگ اس��ت، نیاز به طرح های توس��عه دارد، 
قرار شد طرح های توسعه ای در این مجتمع به بهره برداری 
برس��د و کارفرما تعهد کرده ظرف سه ماه آینده پنج واحد 

توسعه این مجتمع را راه اندازی کند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین 
در مورد مشکل کارگران هفت تپه گفت: بهانه ای که می آورند 
این اس��ت که می گویند حساب های ش��رکت مسدود شده 
است که در جلسه مشترک قرار شد با کمک دستگاه قضایی 
بخشی از حساب ها رفع مسدودی شود که البته این دراختیار 
مقام قضایی و قوه قضائیه است و این گونه نیست که مسبب 
اصلی مشکالت ش��رکت را به مقام قضایی ربط دهیم، بلکه 

کارفرما باید تعهدات خود را عمل می کرد. 
وی همچنی��ن ادام��ه داد: امیدواری��م ب��ا پرداخت حقوق 

کارگران در هفت تپه به تجمع کارگران خاتمه داده شود.

ش��اکرمی همچنی��ن در م��ورد امکان برگش��ت کش��ت و 
صنع��ت هفت تپه به دولت گفت: این مس��ئله در صالحیت 
س��ازمان خصوصی سازی قرار دارد و وزارت کار هیچ نقشی 
در واگ��ذاری واحدها ندارد و این هم یک خأل قانون اس��ت 
که وقتی ش��رکت ها واگذار می ش��ود، وزارت کار در جریان 
نیست، اما وقتی مشکالت کارگری ایجاد می شود، باید آن 
را برطرف کنیم. اگ��ر در زمان واگذاری تصدی های دولتی 
ب��ه ویژه در زمینه صالحیت حرفه ای متقاضی با وزارت کار 

هم مشورت شود، مشکالت کمتر خواهد شد. 
ب��ه گفته وی، امیداریم با حفظ صالحیت فنی و بنیه مالی 
متقاضیان، روند تولید و اش��تغال در واحدهای واگذار شده 
ادامه پی��دا کند. وی گفت: طبق جلس��ه ای ک��ه در مورد 

هفت تپ��ه برگزار ش��د، مقرر ش��د تا 1۰ مردادم��اه با رفع 
مسدودی تعدادی از حس��اب های شرکت هفت تپه حقوق 
کارگران پرداخت ش��ود که امیدواریم با همکاری دس��تگاه 

قضایی هر چه زودتر این مشکل حل شود. 
ش��اکرمی همچنی��ن در م��ورد پرداخ��ت ۴ درص��د بیمه 
خبرنگاران مرتبط با مش��اغل س��خت و زی��ان آور گفت: با 
توجه به اینکه قانون ش��غل خبرنگاری را سخت و زیان آور 
تلقی کرده، کارفرما برای خبرنگاران موظف است ۴ درصد 
مربوط به مشاغل س��خت و زیان آوری را بپردازد و در این 
زمینه تفکیکی بین رس��انه ها و خبرگزاری و روزنامه وجود 
ندارد. صفت ش��غل سخت و زیان آور باعث می شود کارفرما 

۴ درصد سخت و زیان آور را بپردازد.  فارس
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معاون دفتر تنظیم بازار وزارت صمت؛
پنج هزار تن مرغ از محل ذخایر به بازار 

عرضه می شود
  مع��اون دفتر برنامه ریزی، تامین، توزی��ع و تنظیم بازار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با هدف تنظیم بازار 
مرغ، پنج هزار تن مرغ از محل ذخایر در حال توزیع است.

»س��عید صارمی« تصریح کرد: طبق مصوبه ستاد تنظیم 
بازار 1۵ هزار تن مرغ با قیمت تنظیم بازاری مجوز توزیع 
داشت که از این میزان 1۰ هزار تن مرغ توزیع شده است 

و پنج هزار تن مرغ نیز همچنان در راه بازار است.
وی خاطرنش��ان کرد: این مرغ ها با نرخ 1۳ هزار و ۵۰۰ 
توم��ان در اختی��ار مصرف کنن��دگان ق��رار می گیرد و 
فروشگاه های زنجیره ای، میادین میوه و تره بار شهرداری 
ها و اصناف منتخب شبکه تعیین شده توزیع مرغ تنظیم 
بازاری در کش��ور هس��تند. صارمی درباره میزان حجم 
جوجه ری��زی در وضعیت فعلی گفت: میزان جوجه ریزی 
در اردیبهش��ت و خردادم��اه به ترتی��ب 11۴ و کمتر از 
11۰ میلیون قطعه با پیشنهاد وزارت کشاورزی کاهش 
یافت و مجددا از وزارت جهاد کشاورزی درخواست شده 
است مقادیر جوجه ریزی را در سطح نیاز داخلی پیشنهاد 
بدهند و بازنگری در میزان جوجه ریزی تا س��قف 1۲۵ 

میلیون قطعه پیشنهاد شده است.  وزارت صمت

 سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خبرداد؛
تصویب طرح مالیات از خانه های خالی 

س��خنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب طرح 
مالیات از خانه های خالی در صحن علنی و ارس��ال آن 

به شورای نگهبان خبر داد.
مهدی طغیانی با اش��اره به تصویب طرح مالیات بر خانه 

ه��ای خالی در صح��ن علنی مجلس و ارس��ال طرح به 
ش��ورای نگهبان، اظهار داش��ت: طی دو جلسه امروز و 
یکش��نبه گذش��ته نمایندگان مجلس در صحن علنی با 
اندک تغییر نس��بت به مصوبه کمیس��یون این طرح را 

تصویب کردند.
س��خنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت 
و کمیس��یون اقتصادی در رابطه با خانه های خالی هم 

نظر بودند و اصل داستان مصوب شد.
وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرس��ازی سامانه امالک 
و اس��کان را اصالح خواهد کرد، خاطرنشان کرد: فرصت 
دو ماهه برای مردم به منظور ثبت کدپس��تی و کدملی 
سرپرس��ت خانوار در نظر گرفته ش��ده م��کان هایی که 
ثبت نش��ده باش��د به عنوان واحد خالی قلمداد می شود 
و اگر چهار ماه خالی باش��د اخطاریه از ماه پنجم مبنی 
 ب��ر احتکار مس��کن و اخذ مالیات ارس��ال خواهد ش��د.

 فارس 

خ��ب��رخ��ب��ر

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ؛

حقمسکنکارگراندوشنبهآیندهتصویبمیشود

   بانک مرکزی پاسخگو نیست؛

وارد کنندگان برنج 
معطل  ارز 


