
اهتزاز پرچم بانک ایران زمین بر فراز 
قله دنا

جمعی از کارمندان استان فارس بانک ایران زمین 
ب��ه قله دنا صعود کرده و پرچم بانک را بر فراز این 

قله به اهتزاز درآوردند.
ب��ه نقل از روابط عمومی: پرچ��م بانک ایران زمین 
با تالش جمعی از همکاران کوه نورد اس��تان های 
فارس، بوش��هر و کهکیلویه و بویر احمد بر فراز قله 

دنا به اهتزاز درآمد.
دنا از ۲۰ کیلومتری ش��رق یاس��وج آغاز شده و تا 
۷۰ کیلومتری ش��مال غرب آن ادامه می یابد. کوه 
از ش��مال غرب روستای کتا آغاز و به سمت جنوب 
ش��رق منطقه کاکان امتداد یافته اس��ت که بیش از 
۸۰ کیلومتر طول دارد و دارای ۱۵ کیلومتر پهنای 

متوسط است.

رضایت حداکثری مشتریان، تأکیدی 
بر حرکت بانک توسعه تعاون 

مدیر مرکز آموزش و پژوهش گفت: دس��تاوردهای 
پژوهشی مرکز آموزش و پژوهش حکایت از رضایت 
مطلوب مشتریان از کیفیت خدمات متنوع در بانک 

توسعه تعاون دارد.
کریم می��رزا خانی مدیر مرکز آم��وزش و پژوهش 
بانک توس��عه تع��اون از ارزیابی مطل��وب کیفیت 
خدمات بانک توسعه تعاون از سوی مشتریان بانک 
خبر داد و گفت: یافته های طرح پژوهشی طراحی و 
مدیریت شده از سوی مرکز آموزش و پژوهش بانک 
با عنوان "سنجش کیفیت خدمات از نگاه مشتریان 
و رضایت آنها " نشان می دهد که مشتریان بانک از 
کیفیت خدمات ارائه ش��ده از سوی شعب در سطح 

کشور رضایت مطلوبی دارند.
مدیر مرکز آموزش و پژوهش سیاست گذاری مبتنی 
ب��ر پژوهش و یافته ه��ای علم��ی را از رویکردهای 
مدیریت��ی کارآمد ذکر و خاطرنش��ان کرد: چنانچه 
تصمیم س��ازی و تصمیم گیری در نظ��ام بانکی بر 
یافته های پژوهشی تکیه و تأکید کند، مسیر تحول 
نظام بانکی و سودآوری بانک ها هموار خواهد شد.

وی در این رابطه با اش��اره ب��ه اهتمام جدی مرکز 
آموزش و پژوهش به هدایت اولویت های پژوهش��ی 
به س��وی دغدغه ها و مس��ائل جاری بان��ک، تأکید 
بر تجاری س��ازی و تبدیل یافته های پژوهش��ی به 
محصوالت بانکی را رویکرد اصلی مدیریت مطالعات 

و پژوهش های کاربردی بانک خواند.
میرزاخانی اصل پژوهش در موردس��نجش کیفیت 
خدمات بانکی و رضایت مشتریان از بانک ها را حائز 
اهمیت دانس��ته و گفت: مرکز آم��وزش و پژوهش 
با اعتقاد به این فلس��فه فکری که مشتریان عنصر 
اصلی حیات و ممات بانک ها محس��وب می شوند و 
احصاء و تأمین نیازهای بانکی ایشان، مسیر تجهیز 
و تخصی��ص اثربخش منابع و تس��هیالت را فراهم 
می نماید، رضایت سنجی مشتریان را در اولویت های 
پژوهش��ی خود قرار داده و در سال جاری عملیاتی 
نموده است. بر این اساس، پژوهش مذکور در سطح 
3۱ اس��تان کشور و از جامعه آماری همه مشتریان 
بانک مشتمل بر شرکت های تعاونی و غیرتعاونی و 
اش��خاص حقوقی و حقیقی انج��ام و یافته های آن 
حکای��ت از مطلوبیت ش��اخص های کیفیت از نگاه 

جامعه هدف در بانک توسعه تعاون دارد.
مدیر مرکز آموزش و پژوهش، مطلوبیت شاخص های 
کیفیت را پیامد رضایت مش��تریان بانک از شرایط 
فیزیک��ی، قابلیت اعتم��اد، پاس��خگویی، اطمینان 
دهی، همدلی و س��هولت دسترس��ی دانست و آن 
را نش��ان دهنده اهتمام بانک به شناسایی و تأمین 

نیازهای مشتریان بانک توسعه تعاون ذکر کرد.

پیام معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه 
تجارت ایران به مناسبت هفتۀ دفاع مقدس

عرصه دفاع مقدس همچنان مهیاست
 معاون وزیر و رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت 
ای��ران در پیامی، ضم��ن تبریک آغ��از هفتۀ دفاع 
مقدس، یاد و خاطرۀ دالور مردان  عرصۀ پاسداری 

از میهن را گرامی داشت.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت 
ایران، در پیام حمید زادبوم به مناس��بت آغاز هفتۀ 

دفاع مقدس آمده است:
ایثارگران س��رافراز، بی ش��ک حماسۀ دفاع مقدس 
با درون مایه های ایثار، ش��هادت و از خودگذشتگی، 
فاخرتری��ن ادبیات برای معرف��ی عزت آفرینی های 
انقالب اس��المی اس��ت که تجلی نور ایمان خالقان 

این اثر  را به جاودانگی رهنمون ساخته است.
دف��اع مقدس  ریش��ه هایی در فرهنگ غنی ایران 
زمی��ن دوانید و نهال آن با تالش و همت نیروهای 
اصیل انقالبی پرورش و رشد یافت تا اکنون شاهد 
شکوفایی تمام ش��اخه های درخت تنومند، مقتدر 
و اس��توار ایران اس��المی در زمینه ه��ای مختلف 

باش��یم.
دفاع مقدس، اسالم ناب محمدی را احیا کرد و حال 
که ما وارثان این حماس��ه ها و از خودگذشتی های 
شما ایثارگران معزز هستیم  باید این هدیۀ الهی را 

قدردان باشیم و گرامی بداریم.
بر خود الزم میدانم، فرا رسیدن هفته دفاع مقدس 
ک��ه بیانگر مجموعه ای از برجس��ته ترین افتخارات 
ملت ایران در دفاع از مرزهای میهن اسالمی و جان 
فش��انی رزمندگان در پای پرچم برافراشته اسالم و 
قرآن اس��ت را به تمامی همکاران به ویژه ایثارگران 
مجموعه سازمان توسعه تجارت ایران تبریک عرض 
نموده و از خداوند متعال توفیق ادامه راه ش��هیدان 

جنگ تحمیلی را آرزومندیم.

اخبار گزارش

این روزها اقتصاد کش��ور مانند طفل یتیمی ش��ده  که هر 
روز  س��ر از  یک خانه در می آورد .  این  جابه جایی ها و  
بی س��ر و س��امانی و از همه مهمتر متولی نداشتن اقتصاد 
کار را ب��ه جایی کش��انده که دیگر نمی ت��وان به آینده آن  

امیدوار بود .
 بی متولی بودن اقتصاد ایران  کارآن را به جایی کش��انده 
که  نقدینگی موجود در این بازار به  ش��کل لجام گسیخته 
ای  هر روز  یک بازار را به  نابودی می کش��اند و روز دیگر  
س��ر از بازار دیگر در می آورد.  کارشناس��ان و تحلیلگران 
اقتصادی در واکاوی بروز چنین مس��اله با بررسی بازارهای 
اقتصادی و دالیل بروز چنین رخدادی اصلی مساله را نبود  
نظارت و س��وء مدیریت عنوان کرده و با بررس��ی بازارهای 
اقتصادی موجود کشور نسبت به تایید آن اقدام می کنند. 

 نابسامانی بازارها 
 نوس��انات قیمت خ��ودرو ؛ کاالهای اساس��ی ،از تخم مرغ 
گرفته تا مرغ ؛گوش��ت قرمز  و ...در ماههای اخیر کار را به 
جایی رسانده که یک وزیر برکنار شد  و  در پی آن متولیان 
هر یک در صدد هستند تا توپ این گرانی  و نابسامانی بازار 
را  در زمی��ن دیگری بی اندازند غافل از اینکه این  دومینو 
گرانی  دیر یا زود تمام حوزه های اقتصادی را در بر گرفته 

و می گیرد و راه رهایی برای آن وجود ندارد.
کارشناس��ان و تحلیلگران اقتصادی با بررس��ی روند قیمت 
گ��ذاری ؛ نظارت و اجرای آن این نکته را  مطرح می کنند 

که بازار های اقتصادی کش��ور ت��ا مادامی که متولی واحد 
نداشته  باشند و هر یک از مسئولین به جای انجام وظایف 
به دنبال این نکته باش��ند که  ش��انه از بار مسئولیت خالی 

کنند نتیجه ای بهتر از این نخواهد داشت . 
 این گروه از کارشناس��ان و تحلیلگران با بررسی این مساله 
نب��ود متولی و نامعلوم بودن آن در اقتصاد چنین ریه ای را 
رقم زده اس��ت می گوین��د:  نامعلوم بودن متولی در بخش 
اقتصاد از این اتفاق نمایان می شود که در  عنوان می شود 
قیمت گذاری های توس��ط نهادهای مربوطه انجام شده و 
یا می ش��ود اما عمال قیمت گذاری که از س��وی نهادهای 
رس��می  اعالم می ش��ود مورد توجه هیچ  از اتحادیه ها و 
متولیان تولید و بازار قرار نمی گیرد و عمال هر نهاد و صنف 

مجری همه کارخود را انجام می دهند. 

 درد مشترک 
کارشناس��ان و تحلیلگ��ران اقتص��ادی  با بررس��ی برخی 
اقدامات و عملیات های انجام ش��ده در بازارهای اقتصادی  
از جمل��ه خودرو ، تخم مرغ و ب��ازار نهادهای دامی به یک 

نکته مشترک رسیده و اعالم می کنند ؛
در ب��ازاری مانند خودرو  که ماههاس��ت با نوس��ان قیمتی 
مواجه اس��ت و عمال با ورود شورای رقابت، ریاست جمهور 
و نهادهای بازرسی و نظارتی همچنان قیمت خودرو دراین 
بازار سر به فلک گذاشته است .ورود شورای رقابت  ریاست 
جمهوری نه تنها منجر ب��ه  کاهش قیمت و ایجاد آرامش 

در این بازار نش��ده بلکه  این اختیار را به خودرو ساز داد تا 
ب��دون  آنکه تمرکزی بر روی کیفیت س��اخت خودرو های 
خود داشته باشد به تبع تورم  هر سه ماه یکبار قیمت های 

خود را افزایش دهد. 
شورای رقابت در حالی اقدام به چنین تصمیمی گرفت که 
حقوق و دس��تمزد  کارمندان و کارگران تنها سالی یکبار و 
آن ه��م با هزاران اما و اگر افزایش می باید والبته این رقم 
افزایش یافته تاکنون  نتوانس��ته  حتی بخشی از گرانی ها 

را پوشش دهد. 
این اتفاق  نه تنها در مورد خودرو که در مورد سایر بازارها  
مانند لبنیات ؛مرغ و تخم  مرغ و .. رخ داده  اس��ت به این 
ترتیب ک��ه   در طول هفته ها و ماههای اخیر قیمت های  
مص��وب برای همه این کاالها تعیین ش��ده ام��ا اصناف  و  
فروش��ندگان از نبود نظارت و  اقدام اجرایی ویژه اس��تفاده 
کرده  و به قیمتهایی که مدنظر خودشان است  عمل کرده  
و  در واقع گران فروش��ی ها در س��ایه  وعده های نظارتی 

متولیان ادامه دارد . 
 آنچ��ه از برآیند کار حاصل ش��ده آن اس��ت که   متولیان 

و دس��ت اندرکاران  در ظاهر می کوش��ند ت��ا فرآیندهای 
اس��تاندارد را طی کنند اما هیچ گون��ه الزامی برای اجرای 
مصوب��ات و نظارت های قانونی وج��ود ندارد و ماحصل آن 
این می ش��ود که  قیمت خ��ودرو ،تخم م��رغ و لبنیات و 
... اعالم می ش��ود ام��ا  تولیدکنندگان س��از خود را زده و 
مس��یری را طی می کند که بتواند   در این  وانفسا درآمد 
خود را کسب کنند  ؛بی ذره ای توجه به آن فشاری که بر 

دوش  مصرف کننده حاکم است. 
 و در میان این حجم هیاهو تنها س��والی که باقی می ماند 
آن  اس��ت که متولی قیمت گذاری کیس��ت و مردم باید از 
چه کس��ی پاسخگویی بخواهند؛ وقتی هر کسی ساز خودر 
ا می زند و نظارتی نیس��ت  و اگر هم هس��ت  اثر ی ندارد 
.   در کنار این موضوع شاید بی راه نباشداگر به این مساله 
بپردازی��م که وقتی بازار خط متولی را نمی خواند ماحصل 
آن این می شود که نه تولید کننده  نه فروشنده و نه هیچ 
اتحادیه و نه اصناف مختلف دچار مش��کل نمی شوند بلکه  
تنها مصرف کننده نهایی اس��ت که باید هزینه بپردازد، آن 

هم هزینه ای هنگفت.
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در قالب فروش فوق العاده اینترنتی انجام می شود 
عرضه ماهانه ۲۵ هزار خودرو 

مع��اون امور صنای��ع وزارت صمت گف��ت: ایران خودرو 
و س��ایپا به ترتی��ب ماهانه ۱۸ هزار دس��تگاه و ۷ هزار 
دس��تگاه خ��ودرو در قالب فروش فوق الع��اده اینترنتی 

عرضه خواهند کرد.
مه��دی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت 
در جلس��ه کمیته خودرو اظهار داش��ت: ای��ران خودرو 
و س��ایپا به ترتی��ب ماهانه ۱۸ هزار دس��تگاه و ۷ هزار 
دس��تگاه خودرو در قالب فروش فوق العاده اینترنتی با 
زمان تحویل حداکثر سه ماه تا پایان سال به متقاضیان 
عرض��ه خواهند ک��رد. صادقی نیارکی اف��زود: این طرح 
در راس��تای اجرای مصوبات کمیت��ه خودرو و به منظور 

مدیریت بازار و افزایش عرضه خودرو انجام خواهد شد.
وی همچنی��ن تصریح کرد: خودروس��ازان ۴۰ درصد از 
تولی��دات خود را به طرحهای جدید فروش و ۶۰ درصد 

را به انجام تعهدات قبلی خود اختصاص خواهند داد.
مع��اون ام��ور صنایع وزارت صمت ب��ا تاکید بر ضرورت 
ف��روش ام��وال و امالک غی��ر مولد و مازاد ش��رکتهای 
خودروساز گفت: منابع مالی حاصل از فروش این اموال 
بای��د صرف پروژههای س��اخت داخل و داخلی س��ازی 

قطعات مورد نیاز بشود.
صادقی نیارکی تصریح کرد: واردات قطعاتی که س��اخت 
داخل میشوند، مشمول محدودیت واردات میشوند تا تمایل 
به سمت داخلیسازی قطعات افزایش یابد. وی گفت: تولید 
قطعات اصلی که هنوز ارزب��ری دارند در قالب پروژههای 
مل��ی و حمایت بانکهای عامل و بانک مرکزی میبایس��ت 
به س��مت داخلیس��ازی برود. معاون ام��ور صنایع وزارت 
صم��ت گفت: کمیتهای در ایدرو با حضور معاونت طرح و 
برنامه وزارت متبوع و سایر ذینغعان برای رصد برنامههای 
ساخت داخل و هماهنگی برای تأمین تسهیالت مورد نیاز 
میبایست تشکیل شود. وی در ادامه با اعالم اینکه برگزاری 
میزهای ساخت با رعایت پروتکلهای بهداشتی از سر گرفته 
شد، بیان کرد: اولین میز در حوزه پتروشیمی خواهد بود و 
میزهای بعدی به ترتیب در صنعت لوازم خانگی و خودرو 

برگزار میشوند.  شاتنا

رئیس اتاق اصناف ایران مطرح کرد
تاخیر بازگشایی صنوف با شروع موج 

سوم کرونا  
رئی��س اتاق اصن��اف ای��ران از ادامه مذاکره ب��ا وزارت 
بهداشت برای بازگشایی صنوف تعطیل خبر داد و گفت: 
به دلیل شروع موج سوم کرونا، بازگشایی این صنوف به 
دلیل طبیعت این مش��اغل در جمع شدن افراد ، سخت 

شده است.
س��عید ممبینی   در خصوص بازگش��ایی برخی صنوف 
ک��ه همچنان تعطیل هس��تند، اظهار داش��ت: هنوز در 
این خصوص به نتیجه نرس��یده ایم و در حال مذاکره با 
وزارت بهداشت هستیم، البته پروتکلی هم در حال تهیه 
است تا  به این وزارت خانه ارسال و در مورد آن بررسی 

الزم انجام شیود.
وی ادام��ه داد: ب��ا توجه به ش��روع موج جدید ش��یوع 
وی��روس کرونا کار برای بازگش��ایی این صنوف س��خت 
شده زیرا  طبیعت این مشاغل تجمع افراد و جمع شدن 
آنها اس��ت، بنابراین در خال بررس��ی و مذاکره با وزارت 

بهداشت هستیم.
رئی��س اتاق اصناف  در م��ورد افزایش قیمتها نیز خاطر 
نش��ان کرد: یکی از دالیل افرای��ش قیمت برخی کاالها، 
مواد اولیه و تغییر در قیمن آن است که باعث می شود بر 
روی س��ایر کاالها نیز اثر بگذارد. مثال با گران شدن تخم 

مرغ، صنف قنادان درخواست افزایش قیمت دارند.
ممبین��ی تصریح کرد: تولید کنن��دگان تخم مرغ نیز به 
دلی��ل تغییر قیمت نه��اده، معتقدند نرخ تخم به همین 
دلیل افزایش یافته اس��ت. اما الزم اس��ت بمویم نظارت 
بر توزیع کاال توس��ط  بازرسان اتاق اصناف و تعزیرات و 
همچنین در برخی موارد بازرسی مشارکتی با دادستانی 
انجام می ش��ود.به خصوص بازرس��ی از انبارها با جدیت 

انجام می شود.
وی ب��ا تأکی��د ب��ر اینکه دلی��ل گرانی ها م��واد اولیه و 
واحدهای تولیدی هس��تند نه صنوف،ادامه داد: نگرانی 
جامعه از افزایش قیمتها، به دلیل گران فروش��ی نیست، 
بلک��ه گرانی های مواد اولیه و ارز  باعث تغییر قیمت ها 

شده است.  اتاق اصناف ایران 

خ��ب��رخ��ب��ر

سیاست روز دالیل  بی سروسامانی در بازارهای اقتصادی را بررسی می کند؛

وقتی بازار؛ خط متولی 
را نمی خواند 

رئیس کل بانک مرکزی روایت کرد

  رایزنی برای گشایش های ارزی  
همتی درباره گش��ایش های ارزی گفت: در حوزه بین المللی رایزنیهای ما در 
بعضی کش��ورها در آستانه ثمردهی است و از طرف دیگر میزان صادرات نفت 
و فرآوردههای آن بهتر ش��ده و روند بازگشت ارز صادرکنندگان سرعت گرفته 

است که هرسه این عوامل تأثیرات مثبتی خواهند داشت.
عبدالناصر همتی به وضعیت نرخ ارز در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: آمریکا 
تم��ام ت��الش خود را در این روزها به خرج داده اس��ت و نهایت جنگ روانی و 

فشار آنها، همین شرایطی است که این روزها شاهد هستیم.
وی ضمن اش��اره به اخبار ناشی از گشایشهای ارزی گفت: در حوزه بینالمللی 
رایزنیهای ما در بعضی کشورها در آستانه ثمردهی است و از طرف دیگر میزان 
صادرات نفت و فرآوردههای آن بهتر ش��ده و روند بازگشت ارز صادرکنندگان 
س��رعت گرفته است که هرس��ه این عوامل تأثیرات مثبتی خواهند داشت؛ بر 
همی��ن مبنا از بانکها هم میخواهیم به انتقال و در دس��ترس قرار دادن منابع 

ارزی برای نیازهای تعریفشده ادامه دهند. 
رئیس ش��ورای پول و اعتبار تأکید کرد: آنچه نظام بانکی در ش��رایط مبارزه با 
کرون��ا انجام داد یک اقدام تحس��ینبرانگیز بود که توانس��تند در همان ابتدای 
ش��یوع کرونا ۲3هزار میلیارد تومان تسهیالت در اختیار خانوارهای یارانهبگیر 

قرار دهند و همین امر قدردانی رئیس جمهوری را بهدنبال داشت.
رئیس��کل بانک مرکزی ضمن برحذر داش��تن بانکها از رشد بیمحابای ترازنامه 
افزود: بانکها باید بهگونهای عمل کنند که رش��د ترازنامهش��ان را متناس��ب با 
وضعیت ترازنامه و ریس��ک بانک تنظیم کنن��د و به بانک مرکزی برای کنترل 

نقدینگی کمک کنند.
همتی با اشاره به عملکرد بانکها در خصوص تسهیالت تکلیفی خرید تضمینی 
گندم گفت: بانکها تاکنون ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در این زمینه پرداخت 
کردهاند که تا رسیدن به نقطه هدف و پایان این تکلیف، راه زیادی باقی نمانده 
اس��ت. وی تصریح کرد : ش��بکه بانکی در یک ماه و نیم اخیر برای تس��هیالت 
کرونای��ی واحدهای کس��بوکار اقدامات خوبی انجام دادهان��د و ۴هزار و ۴۰۰ 
میلیارد تومان تس��هیالت پرداخت کردهاند و الزم اس��ت در مقوله تسهیالت 
ودیعه مس��کن نیز آن بخش از کار که بهعهده شبکه بانکی است از جمله روند 
بررسی پروندهها را تسریع بخشند و شرایط پرداخت این سرفصل تسهیالت را 
منطبق با ضوابط س��تاد ملی مبارزه با کرونا با سرعت بیشتری به پیش ببرند. 

 روابط عمومی بانک مرکزی

حذف عوارض صادرات تخم مرغ نمایان کرد

 اثرات   تصمیم اشتباه  
ستاد تنظیم بازار 

ح��دود ی��ک ماه قبل بر اس��اس مصوبه س��تاد تنظیم بازار ع��وارض صادراتی 
تخممرغ حذف شده بود، بهتبع این تصمیم صادرات تخممرغ بهشدت افزایش 
یافت، این درحالی است که تنها چند هفته بعد با جدیشدن تنگنای مربوط به 

خوراک طیور، تصمیم اتخاذشده مجدداً تغییر کرد.
  ابتدای ش��هریور ماه س��ال جاری کارگروه تنظیم بازار کش��ور در مصوبهای 
مه��م عوارض صادراتی تخم مرغ را حذف میکند، این تصمیم با هدف افزایش 

صادرات این محصول به کشورهای همسایه انجام میشود.
گفتنی است، در اواسط مرداد ماه اعالم شده بود، بر اساس تصمیم ستاد تنظیم 
بازار عوارض صادراتی، هر کیلوگرم تخم مرغ تا پایان مردادماه امس��ال ۴۰۰۰ 
تومان و س��قف میزان صادرات ماهانه تخم مرغ معادل میانگین صادرات چهار 

ماه اخیر، حداکثر ۸۵۰۰ تن در ماه، تعیین شد.
چند روز قبل خاوازی با ش��دت گرفتن بحران تخم مرغ اعالم کرد، منش��ا این 
موضوع به افزایش بسیار بس��یار زیاد درخواست صادرات تخم مرغ برمیگردد، 
ای��ن موضوع ب��ه دغدغه هیئت دولت نیز تبدیل ش��د و در نهایت مقرر گردید 

مجوز صادرات تخم مرغ در  اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.
اما نکته جالب توجه این اس��ت که در س��تاد تنظیم بازار چه میگذرد؟ چگونه 
اس��ت که این ستاد نتوانسته حتی برای دو یا سه هفته آینده پیش بینی الزم 
را داش��ته باش��د و بعد از مدت کوتاه��ی بازار تخم مرغ در کش��ور این چنین 

دستخوش هرج و مرج قیمتی شده است؟
بر اساس مصوبه اول شهریور ماه ستاد تنظیم بازار، با توجه به گزارش تشکلها 
و واحده��ای تولی��دی و صادرات��ی از کاهش قیمت صادراتی تخممرغ ناش��ی 
از دامپین��گ تج��ار ترکیهای عوارض صادراتی تخممرغ از ابتدای ش��هریورماه 
منتفی و حذف گردید.  از آنجایی که تجار کش��ور ترکیه با استفاده از خطوط 
مواصالتی کش��ور ایران اقدام به صادرات تخم مرغ از مس��یر ایران به کش��ور 
عراق  دامپینگقیمتی مینمایند مقرر گردید سازمان توسعه تجارت با برگزاری 
جلس��ات مشترک با وزارت راه و شهرس��ازی و گمرک ج.ا.ا موضوع ترانزیت و 
حداکثر کردن منفعت کشور در این مقوله را بررسی و در قالب گزارش جامعی 
از مقادیر و ارزش صادرات ایران به س��ایر کشورها از مسیر ترکیه و بالعکس را 

به دبیرخانه تنظیم بازار ارائه نماید.  تسنیم 

رییس کل سازمان توسعه تجارت خبر داد

۳۵۰ کارت بازرگانی در آستانه تعلیق
 

رییس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران گف��ت: کارت بازرگانی حدود 3۵۰ 
صادرکنندهای که کمتر از ۷۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کردهاند اگر تا 

پایان شهریورماه اقدام به تسویه نکنند تعلیق خواهد شد.
حمی��د زادبوم تصری��ح کرد: حدود 3۵۰ صادرکننده بی��ن 3۱ تا ۶۹ درصد از 
تعه��دات ارزی خود را به کش��ور پرداخ��ت کرده اند و در صورت��ی که تا 3۱ 
ش��هریورماه حساب های خود را به بیش از ۷۰ درصد نرسانند کارت بازرگانی 

آنها تعلیق می شود.
وی افزود: با توجه به اعالم های قبلی کارت بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی 
که کمتر از 3۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را بازگرداندند در ۱۵ شهریورماه 
تعلیق شد که تعداد آنها به 3۲۰ نفر می رسد. رییس کل سازمان توسعه تجارت 
با بیان اینکه تاکنون کارت بازرگانی هیچ صادرکننده دارای واحد تولیدی تعلیق 
نش��ده است، اظهار داشت: تعلیق کارت بازرگانی فعالیت این گروه از تجار را به 
دلیل پرداخت هزینه های جانبی و کارگر با مش��کل مواجه می کند به همین 

دلیل تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی افزود: در 3۱ شهریورماه کارت بازرگانی آن دسته از واحدهای تولیدی که 
صفر درصدی هستند به این معنا که به هیچ میزان از تعهدات ارزی خود عمل 
نک��رده اند تعلیق خواهد ش��د، اما در مورد باق��ی صادرکنندگان در این بخش 

هنوز کمیته پایش سوء رفتار تجاری تصمیمی نگرفته است.
به گفته زادبوم، بسیاری از واحدهای تجاری در ماه های گذشته میزان تعهدات 
ارزی خ��ود را افزای��ش داده ان��د و بانک مرکزی به طور م��داوم در نامه هایی 
نام این افراد را به س��ازمان توس��عه تجارت اعالم می کند و بر همین اس��اس 
صادرکنندگان��ی که بیش از ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه 
اقتصادی کش��ور بازگردانده اند بدون مش��کل می توانند به فعالیت های خود 
ادام��ه دهند. وی با اش��اره به ۲ ه��زار و ۵۶ صادرکننده ای ک��ه ارز حاصل از 
صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده اند، تاکید کرد: پیشبینی 
می شود در پایان ماه جاری تعداد تجاری که به تعهدات ارزی خود عمل کرده 
اند به ۲ هزار و ۶۰۰ نفر برس��د. ۲۱ هزار و ۱۸۴ نفر در س��ال های ۹۷ و ۹۸ 
اق��دام به صادرات کرده اند که از این تعداد تاکنون حدود ۱۰ درصد معادل ۲ 
ه��زار و ۵۶ نف��ر تعهدات خود را ایفا کرده و رقم��ی بالغ بر ۱3 میلیارد یورو را 
به کشور بازگردانده اند؛ ۶۲۱ صادرکننده متعهد غیرتولیدی و بقیه یعنی یک 

هزار و ۴3۵ صادرکننده از واحدهای تولیدی هستند.  ایرنا 


