
اولویت مهم بانک ایران زمین 
»سرمایه انسانی« است

محمد حس��ین مس فروش مع��اون مدیریت امور 
شعب استان ها طی سفر به استان گلستان با هدف 
دیدار با همکاران و ابالغ پیام مدیریت امور ش��عب 
اس��تان ها با روسای ش��عب و همکاران این استان 

دیدار و گفتگو کردند.
به نق��ل از روابط عمومی: مس ف��روش معاون امور 
شعب استان ها طی سفر به استان گلستان از شعب 
اس��تان بازدید و پس از ابالغ پیام حسینی کناروئی 
مدیرامور ش��عب اس��تان ها ب��ه دی��دار و گفتگو با 
همکاران مس��تقر در شعب پرداخت و اظهار داشت: 
اولویت اس��تراتژیک بانک »سرمایه انسانی« است و 
چرخش و تحرک مناسب حرفه ای کارکنان به ویژه 
تحول فکری و رفتاری بیش از انتقال دانش و مهارت 
حرفه ای ضرورت اس��ت.مس فروش افزود: کارکنان 
در نقش ها و موقعیت های جدید سازمانی با یکدیگر 
تعامل موثر پیدا می کنند و »خویشتن سازمانی« و 
»خویشتن حرفه ای« خود را عرضه می کنند که این 
روند به »تربیت و پرورش رفتار حرفه ای کارکنان« و 
»توانمندسازی آینده حرفه ای بانک« منجر خواهد 
ش��د و امکان رش��د و پرورش کارکنان را نیز فراهم 
می کن��د. وی همچنی��ن ضمن تقدیر و تش��کر از 
زحمات همکاران در ٩ ماهه س��ال جاری و با عنایت 
به اهمیت سالمت کارکنان بر رعایت کامل پروتکل 
های بهداشتی توسط همکاران و حفظ سالمت آنها 
به تبیین اه��داف طرح های ج��اری بانک از جمله 
ط��رح انگیزش��ی جذب مناب��ع )برنام��ه ١٠٠ روزه 
پایانی بانک در س��ال ٩٩( و دوره سوم طرح توسعه 
خدمات بانکداری الکترونیک توسط گروه پیشاهنگ 
و همچنین ط��رح افزایش درآمدهای کارمزدی غیر 
مش��اع بانک در بخش خدمات پرداخته و راهنمایی 
الزم در خص��وص دق��ت در افتتاح حس��اب و احراز 
هویت کامل مشتری نمودند و با توجه به حساسیت 
درگاه های پرداخت تأکیدات الزم در مورد چگونگی 

اختصاص درگاههای IPG به همکاران دادند.

همکاری بانک صادرات ایران در تولید 
خودرو برقی سایپا

مدیرعام��ل بانک صادرات ایران گف��ت: حمایت از 
صنعت خودرو عزت ملی، اس��تقالل و خودباوری را 
به دنب��ال دارد و بانک صادرات ای��ران برای ایفای 

نقش حمایتی خود از این صنعت آماده است.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک ص��ادرات ایران، 
حجت اله صیدی در جریان بازدید از مرکز تحقیقات 
و ن��وآوری و همچنی��ن خطوط تولی��د محصوالت 
جدید خودرو سازی سایپا، افزود: هزینه های تولید 
محصوالت جدید سایپا توسط بانک صادرات ایران 
تامین مالی خواهد ش��د و برای رس��یدن به اهداف 
بلند این شرکت در کنار آن خواهیم بود. این بانک 
از طری��ق طرح طراوت در زنجیره تامین برای ارائه 
انواع خدمات بانکی با س��ایپا هم��کاری دارد و در 
همکاری های جدید س��قف عملیات بانکی با سایپا 

افزایش خواهد داشت.
 وی گف��ت: محص��والت جدی��د س��ایپا نی��از ب��ه 
س��رمایه گذاری دارد و بانک ص��ادرات ایران به طور 
وی��ژه و در چارچ��وب مقررات بان��ک مرکزی برای 
تامین مالی این محصوالت برنامه ریزی خواهد کرد 
و به طور بلند مدت در کنار این خودرو ساز خواهد 
ایس��تاد. صیدی در این دی��دار که با حضور مدیران 
ارش��د بانک و نیز مدیرعام��ل و مدیران بخش های 
مختلف سایپا انجام شد، اظهار کرد: باید از دو منظر 
به س��ایپا نگاه کرد. از نگاه بانک به این ش��رکت به 
عنوان یک مش��تری می توان نگریس��ت و گفت که 
با داش��تن بازار مصرف، فن��اوری تولید، منابع مالی 
و انس��انی و نهاده های تولید از قبیل قطعات و مواد 
اولیه، ش��رکت سایپا از شرایط مناس��بی برخوردار 
است. در نگاه ملی نیز صنعت خودرو به عنوان یکی 
از چهار صنعت اول دنیا در کنار نفت و گاز، بانکداری 
و فناوری اطالعات مورد توجه  است به همین دلیل 
کش��ورهایی که دارای صنعت خودروسازی هستند 
با کش��ورهای فاقد این صنعت تفاوت  جدی دارند. 
حمای��ت از صنع��ت خودرو عزت ملی، اس��تقالل و 
خودب��اوری را به دنبال دارد و دقیقا به همین دلیل 
م��ورد تحریم قرار گرفته ای��م. رقابت در این صنعت 
جدی است و دشمنان و بدخواهان کشور در تالشند 

تا مانع تولید خودرو در کشور شوند.
 مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: وظیفه داریم 
که برای دستیابی این شرکت به اهداف سال ١٤٠٤ 
و تولید انبوه محصوالت جدید، همکاری نزدیک با 
آن داشته باشیم و نقش خود را ایفا کنیم.صیدی با 
اش��اره به این که پیش بینی کرده بودیم که شرکت 
فرانس��وی رنو در ایران قطع��ه تولید نخواهد کرد و 
تنه��ا در پی فروش محصوالت خ��ود در بازار ایران 
اس��ت، گفت: تولید محصوالت جدید س��ایپا دیگر 
ربط��ی به رنو ندارد و بانک ص��ادرات ایران به طور 

عملیاتی تر برای حمایت از سایپا آماده است.
مدیرعامل بانک ص��ادرات ایران با تاکید بر این که 
تامی��ن مالی بان��ک صادرات ای��ران در همکاری با 
سایپا س��ه جنبه دارد، افزود: روال همکاری عادی 
بانک صادرات ایران از طریق اعطای خدمات متنوع 
بانک��ی از جمله طرح های ط��راوت تولید و طراوت 
توس��عه، مرابحه، خری��د دین، همیان س��پهر و ... 
ادامه خواهد یافت. پاش��نه آش��یل صنعت خودرو، 
پلتفرم جدید اس��ت و بانک صادرات ایران از تولید 
محصوالت جدید نیز تا تحقق اهداف س��ال ١٤٠٤ 

به طور کامل حمایت خواهد کرد.
وی همچنی��ن برای س��رمایه گذاری در تولید انبوه 

خودرو برقی در شرکت سایپا اعالم آمادگی کرد. 

اخبار گزارش

سخنگوی کمیس��یون تلفیق بودجه گفت: منابع درآمدی 
بودجه که در الیحه دولت ٤٩۵ هزار میلیارد تومان در نظر 
گرفته شده بود به ۷٩٩ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

  رحیم زارع  با اش��اره به مصوبات اخیر کمیس��یون تلفیق 
الیحه بودجه سال ١٤٠٠، گفت: گفت: با مصوبه کمیسیون 
تلفی��ق و ب��رای جلوگیری از کس��ری بودج��ه و همچنین 
کسری تراز عملیاتی در سال آینده، منابع درآمدی بودجه 
که در الیحه دولت ٤٩۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته 

شده بود به ۷٩٩ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ۲٩٩ هزار میلی��ارد توم��ان افزایش 
منابع درآمدی در الیحه بودجه ایجاد ش��ده اس��ت، افزود: 
کمیس��یون تلفیق بودجه با شفاف س��ازی منابع درآمدی 
دولت توانس��ت این مبلغ را اس��تخراج کن��د، به طور مثال 
١۲۵ ه��زار میلیارد تومان ذکر ش��ده در بودجه ١٤٠٠ در 

هیچ ردیفی نیامده بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اظهار داشت: همچنین 
س��هم ۵ درصدی دولت از ارزش افزوده از ۶۶ هزار میلیارد 
تومان به ۸۸ هزار و ۳٠٠ میلیارد تومان، یک درصد س��هم 
بهداش��ت از ١۲ هزار و ۲٠٠ میلی��ارد تومان به ١۷ هزار و 
۶۶٠ میلیارد تومان و سهم ورزش هم از هزار و ٤۳٠ میلیارد 

تومان به هزار و ۵۸٩ میلیارد تومان افزایش یافت.
زارع ب��ا تاکید براینکه ب��ا افزایش مناب��ع درآمدی، میزان 
کسری بودجه و کسری تراز عملیاتی در سال آینده کاهش 
پیدا خواهد کرد، گفت: کمیس��یون تلفیق بودجه سیاست 
ضد تورمی را در پیش گرفته اس��ت و ما به دنبال تصویب 
مناب��ع پایدار برای دولت هس��تیم تا میزان تورم در س��ال 

آینده کاهش داشته باشد.
وی تصری��ح کرد: اگر ما منابع درآمدی بودجه را براس��اس 
همان پیش بینی دولت برای فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت 
در روز در نظر می گرفتیم، می توانستیم ١۵٠ هزار میلیارد 
تومان افزایش منابع درآمدی داشته باشیم اما تالش کردیم 
تا کسری منابع دولت را به نوعی جبران کنیم تا نرخ تورم 

در سال آینده نسبت به سال ١۳٩٩ کمتر شود.
سخنگوی کمیس��یون تلفیق بودجه اظهار داشت: براساس 
مصوب��ه این کمیس��یون به بانک های تج��اری و تخصصی 
اجازه داده شد، تا مبلغ ۳ میلیارد دالر تسهیالت به صورت 
ارزی- ریالی به سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی 
و نهادهای عموم��ی غیردولتی برای طرح های توس��عه ای 
باالدس��تی نف��ت و گاز با اولویت میادین مش��ترک و برای 

افزای��ش ضریب بازیافت مخازن و احی��ای میادین قدیمی 
و جم��ع آوری گازهای همراه ب��دون انتقال مالکیت نفت و 
گاز موج��ود در مخازن و تولیدی آنها و همچنین طرح های 
توس��عه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت 
و معدن و بخش برق با مش��ارکت ۵١ درصدی بخش های 
خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه 

یافته براساس مزیت های منطقه ای اقدام کند.
زارع تاکی��د کرد: به بانک های تجاری و تخصصی هم اجازه 
داده شد تا در سال ١٤٠٠ از محل منابع در اختیار نسبت به 
اعطای تسهیالت ارزی-ریالی به سرمایه گذاران بخش های 
خصوصی، تعاونی و ش��هرداری ها برای طرح های توسعه ای 
س��ازمان های توسعه ای و انواع مختلف حمل و نقل درون و 
برون ش��هری، اقتصاد دریا و مدیریت پسماند بدون انتقال 
مالکیت اق��دام کنند. وی گفت: همچنین به ش��رکت های 
دولتی اجازه داده شد تا سقف مبلغ ۶ هزار و ۵٠٠ میلیارد 
تومان اوراق مالی- اس��المی با تضمین و بازپرداخت اصل و 
س��ود برای اجرای طرح های دارای توجیه، فنی، اقتصادی، 

مالی و زیست محیطی منتشر کنند.
س��خنگوی کمیس��یون تلفیق بودج��ه افزود: ب��ه موجب 
مصوبه کمیس��یون تلفیق بودجه، شهرداری ها اجازه دارند 
ب��ا تائید وزارت کش��ور مبلغ ۸ هزار میلی��ارد تومان اوراق 
مالی- اس��المی را با تضمین س��ود و اص��ل بازپرداخت آن 

منتش��ر کرده و برای اجرای طرح های قطار شهری و حمل 
و نقل ش��هری م��ورد اس��تفاده قرار دهند ک��ه ۵٠ درصد 
بازپرداخت آن برعهده دولت و ۵٠ درصد دیگر آن برعهده 

شهرداری هاست.
زارع اضاف��ه ک��رد: همچنین از ای��ن مبلغ، ه��زار میلیارد 
توم��ان هم ب��رای بازآفرین��ی بافت های فرس��وده پیرامون 
ح��رم های مطهر ام��ام رضا )ع(، حض��رت معصومه )س(، 
حضرت عبدالعظیم حس��نی )ع(، حضرت احمدبن موسی 
شاهچراغ )ع( تخصیص پیدا کرد که ۲۵ درصد اصل و سود 

بازپرداخت آن برعهده دولت است.

۱,۵۰۰ میلیارد تومان اوراق برای تهاتر بدهی دولت 
به ستاد اجرایی

وی تاکید کرد: به دولت اجازه داده ش��د، ۳٠ هزار میلیارد 
تومان از محل اوراق مالی- اس��المی باب��ت پرداخت طلب 
پیمان��کاران اختص��اص ده��د و از محل ۳۵ ه��زار میلیارد 
توم��ان اوراق ب��رای تهاتر ه��م ۵٠ درصد برای اش��خاص 
حقیقی، حقوقی، خصوصی و تعاونی و ۵٠ درصد برای تهاتر 
نهادهای عمومی، دولتی، بانک ها و شرکت های دولتی تابعه 
وزارتخانه ه��ا و ش��رکت آب و فاضالب و ش��رکت ملی نفت 
تخصی��ص دهد که از ای��ن ۳۵ هزار میلی��ارد تومان، مبلغ 
١,۵٠٠ میلیارد تومان هم جهت ستاد اجرایی فرمان حضرت 

امام )ره( برای تهاتر مطالباتش از دولت در نظر گرفته ش��د. 
سخنگوی کمیس��یون تلفیق گفت: به وزارتخانه های نفت، 
نی��رو و صمت مجوز داده ش��د تا با انتش��ار ۳ هزار و ۵٠٠ 
میلیارد تومان اوراق مالی- اسالمی به صورت ریالی و ارزی 
برای س��رمایه گ��ذاری در طرح های نف��ت و گاز با اولویت 

میادین مشترک و طرح های زیربنایی اقدام کنند.
زارع تصری��ح ک��رد: همچنین به دولت مجوز داده ش��د به 
پش��توانه دارایی های خود تا س��قف ۳ میلی��ارد دالر اوراق 
مالی- اس��المی به صورت ارزی- ریالی و با تصویب هیئت 
وزی��ران توس��ط وزارت نف��ت جه��ت بازپرداخ��ت اصل و 
س��ود اوراق ارزی- ریالی سررسید ش��ده تسهیالت بانکی 
و بازپرداخت بدهی های سررس��ید ش��ده ب��ه پیمانکاران، 

قراردادهای متقابل منتشر کند.

۲ هزار میلیارد تومان اوراق برای تجهیز 
و نوسازی مدارس

وی گفت: مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی- اسالمی 
هم جه��ت احداث، تکمی��ل و تجهیز فضاهای آموزش��ی، 
پرورش��ی و ورزش��ی وزارت آموزش و پرورش با محوریت 
س��ازمان نوسازی و توس��عه و تجهیز مدارس کشور منتشر 

می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید کرد: بر اساس مصوبه این 
کمیسیون، کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی 
و خدمات��ی و اصناف که حداقل به مدت یکس��ال از زمان 
تقس��یط نس��بت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی 
کارگاه خود بر مبنای لیس��ت بهمن ماه سال ١۳٩۸ اقدام 
کرده اند و لیست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول 
دوره تقسیط ارسال و پرداخت می کنند، می توانند از تاریخ 
الزم االجرا ش��دن این مصوبه و حداکثر ظرف مدت ٤ ماه 
نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده، 
از بخش��ودگی جرائم متعلقه و سایر جرائم برخوردار شوند. 
زارع گفت: در مواردی که کارفرمایان کارگاه های مذکور تا 
تاریخ الزم االجرا ش��دن این مصوبه بر مبنای لیست بهمن 
ماه س��ال ٩۸ نسبت به تعدیل بیمه ش��دگان کارگاه اقدام 
کرده باش��ند، پس از بازگش��ت نیروی کار تعدیل ش��ده یا 
جایگزینی آنها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یک 
سال از زمان تقسیط و بر مبنای لیست بهمن ماه سال ٩۸ 

از بخشودگی جرائم به شرح باال برخوردار می شوند.
 خانه ملت 

رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد
آغاز مذاکره با ۲ کشور برای تجارت آزاد

 رئیس س��ازمان توس��عه تجارت از مذاکره ب��رای آغاز 
تجارت آزاد با دو کشور و یک منطقه اقتصادی خبر داد. 
حمید زادبوم اظهار کرد: خوشبختانه در زمینه ی تجارت 
آزاد مذاکرت جدیدی آغاز ش��ده که در یک س��وی آن 
ایران و در س��وی دیگر کشور پاکستان و صربستان قرار 
دارند و از سوی دیگر مذاکره برای تجارت آزاد با اوراسیا 

نیز ادامه داشته است.
وی با بی��ان این که وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در 
ماه های گذش��ته فراوانی کاال در تج��ارت خارجی را به 
عنوان یک اولویت جدی در دستور کار قرار داده، تصریح 
کرد: در کن��ار فراوانی کاال بحث تس��هیل رفع تعهدات 
ارزی نیز مطرح بود که از سال ١۳٩۷ تا امروز چه بانک 

مرک��زی و چه صادر کنندگان با مش��کالتی در رابطه با 
آن مواجه بودند. به گفته رئیس س��ازمان توسعه تجارت 
مصوبه یکصد و هفتاد و هفت ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت توانس��ت فضا را در این ح��وزه به آرامش نزدیک 
کند و روند رو به رشد صادرات که از چند ماه قبل کلید 
خورده با بهبود ش��رایط در این سیاست ها ادامه خواهد 
یافت. به گفته زادبوم اصلی ترین سیاس��ت ایران در این 
حوزه تمرکز بر بازار کش��ورهای منطقه و همسایه است 
و پس از آن کش��ورهای آسیایی، کشورهای آفریقایی و 
حت��ی آمریکای التین نیز از دیگر مقاصد صادراتی ایران 

به شمار می روند.
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان این که اولویت ایران 
تجارت با ١۵ کش��ور همس��ایه و دو کشور هند و چین 
اس��ت بیان کرد: در حال حاضر امکان جلوگیری از خام 
فروشی در کوتاه مدت وجود ندارد، اما ما تالش کرده ایم 
سیاست های حمایتی خود را به سمت کاالهای صادراتی 
با ارزش افزوده باالتر حرکت دهیم تا در این حوزه کشور 
پیش تر جدی تری تجربه کند. از سوی دیگر با برگزاری 
جلسات مختلف تالش شده جایگاه ایران در بازار سنتی 
کاالهایی مانند زعفران، فرش و خشکبار نیز احیاء شود. 
وی خاطر نش��ان کرد: یکی از اصلی ترین محورهایی که 
به توس��عه صادرات کمک می کند بح��ث تجارت آزاد و 
توافق ها در رابطه با این تجارت میان کش��ورها و مناطق 

مختلف است. سازمان توسعه تجارت 

فعال؛
بلیت هواپیما گران نمی شود

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: افزایش قیمت 
بلیت هواپیما در دس��تور کار است که یکی از مهمترین 
دالیل آن جلوگیری از زمین گیر ش��دن هواپیماها است، 

اما فعال افزایش نرخ نداریم.
مقصود اس��عدی سامانی درباره نرخ بلیت هواپیما افزود: 
نرخ واقعی بلیت بیش از رقم های اعالم ش��ده اس��ت و 
افزای��ش نرخ را در دس��تور کار داریم ام��ا فعال با همان 

نرخنامه پاییز امسال، بلیت فروشی انجام می شود.
وی ادام��ه داد: اکنون ١۵۸ هواپیم��ای فعال در ناوگان 
داری��م که اگر ش��رایط تامین قطع��ه و خرید قطعات و 
موتور هواپیما از خارج تامین نش��ود احتمال زمینگیری 
هواپیماه��ای فعال وجود دارد. به گفته س��امانی بخش 

زیادی از قطع��ات هواپیما به عنوان قطعاتی اس��ت که 
زمان مشخص برای تعویض دارند و اگر در زمان مناسب 

خرید نشوند به ایمنی پرواز صدمه می زند.
سامانی از عوارضی که ش��رکت های هواپیمایی مجبور 
هس��تند به شهرداری بدهند نیز گالیه کرد و گفت:برای 
تعارض قانون��ی در اخذ عوارض ش��هرداری ها به دیوان 
عدالت اداری شکایت کرده ایم. قانون عوارض شهرداری 

از محل فروش بلیت هواپیما باید حذف شود.
وی توضیح داد: اکنون عوارض ش��هرداری، فرودگاهی، 
هالل احمر و ایمنی از محل فروش هواپیما پرداخت می 
ش��ود و مجلس هم اخیرا مصوبه ای را در حال بررس��ی 
دارد ک��ه بتواند از محل فروش پ��رواز خارجی ۲ درصد 
ع��وارض دریافت کند. ما به این ط��رح اعتراض داریم و 

نسبت به ورشکستگی صنعت هشدار می دهیم.
دبیر انجم��ن ش��رکت های هواپیمایی ادام��ه داد: مواد 
٤۶ و ٤۷ قان��ون مالی��ات بر ارزش اف��زوده که در آن به 
عوارض ش��هرداری از محل فروش بلیت اش��اره شده، با 
ه��م تعارض دارد و به همین دلیل از مجلس خواس��تار 

رفع این مشکل هستیم.
وی گف��ت: در ماده ٤۶ قانون مالی��ات بر ارزش افزوده، 
ش��هر محل اس��تقرار ایرالین به عنوان ش��هرداری اخذ 
عوارض ذکر ش��ده و در ماده ٤۷ قانون مالیات بر ارزش 
افزوده نیز شهرداری محل فروش بلیت را به عنوان اخذ 

کننده عوارض ذکر می کند. ایرنا 

خ��ب��رخ��ب��ر

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اعالم کرد؛

افزایش منابع دولت به ۷۹۹ هزار میلیارد تومان 
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ش��رکت پش��تیبانی امور دام کش��ور اعالم کرده توزیع 
تخم م��رغ از دیروز در س��طح تهران ب��ه قیمت مصوب 

دولتی انجام می شود.
شرکت پش��تیبانی امور دام کشور اعالم کرده که توزیع 
تخم مرغ از امروز در سطح تهران به قیمت مصوب دولتی 
و نرخ مصوب تنظیم بازار انجام می ش��ود و انتظار دارد 

که قیمت در روزهای آتی کاهش یابد.
این مس��ئول قمیت هر ش��انه تخم م��رغ دولتی را ۳۳ 
ه��زار تومان گفت��ه که به طور گس��ترده در میادین تره 
بار و برخی مناطق تهران توزیع گس��ترده دارد.هر کیلو 
تخم مرغ ١۶ هزار و ۵٠٠ تومان توس��ط خرده فروشی ها 
توزیع خواهد ش��د و قیمت هر شانه ۳٠ عددی تخم مرغ 
در میادی��ن هم حدود ۳٠ تا ۳١ ه��زار تومان به فروش 
می رود. گزارش��های  میدانی حاکی است که قیمت هر 
ش��انه تخم مرغ در بازار شانه ای ٤۵ هزار تومان است از 
یکی دو هفته گذشته هم مسئوالن به کاهش قیمت این 

محصول قول داده بودند.
قیم��ت مص��وب در حال حاض��ر ١٤ ه��زار تومان درب 

مرغداری اس��ت که با هزینه حمل توس��ط پش��تیبانی 
باقیمت ١٤ هزار و ٩٠٠ تومان به میادین س��طح ش��هر 
عرضه می شود؛ همچنین و قیمت در مراکز خرید تا ۳۳ 

هزار تومان خواهد بود.
ایران س��االنه یک میلیون تن تخ��م مرغ تولید می کند 
و صادرات هم به کش��ورهای اطراف از جمله عراق دارد، 
افزایش قیمت تخم مرغ از یکی دو ماه گذشته آغاز شد و 
کارشناسان صادرات و باال بودن قیمت نهاده های دامی 
را عام��ل افزایش قیمت عن��وان کردند،صادرات متوقف 
ش��د، قیمت نهاده ها هم نس��بت به قبل پایین آمد اما 

قیمت تخم مرغ برنگشت.
تمام کش��ورها در ش��رایط کنونی کرونا امنیت غذایی و 
تامی��ن نیاز داخل را در اولویت اول قرار داده اند و بدین 

منظور صادرات خود را محدود و یا متوقف کرده اند.
کارشناس��ان میگویند هر تصمیم اقتص��ادی معموال اثر 
خ��ود را چند ماه دیگ��ر می گذارد و تصمی��م به توقف 
ص��ادرات تخم مرغ پیش از اینک��ه قیمت داخل افزایش 

می یافت باید انجام می شد.  فارس 

وزی��ر صنعت گفت: هرگ��ز منع صادراتی نداش��ته ایم و 
نخواهیم داش��ت، برخی از بخشنامه ها مربوط به گذشته 
است. بنده از روزی که به وزارت صمت آمدم به هیچ وجه 
موافق قیمت گذاری دستوری نبوده ام و نیستم، حتی در 

موضوع ارز نیز موافق قیمت گذاری دستوری تیستم.
علیرضا رزم حس��ینی با اشاره به اینکه تا امروز از صدور 
بخشنامه های خلق الس��اعه جلوگیری کرده ایم و سعی 
کرده ایم سیاست های کشور برای فعاالن اقتصادی باثبات 
تر باش��د، گفت: ما در وزارت صمت بن��گاه خبرپراکنی 
نداریم و امیدواریم اعتبار رس��انه ای در کشور زیر سوال 
نبرود و شفاف سازی و اطالع رسانی به موقع انجام شود. 
وی ب��ا بیان اینک��ه به دنبال ح��ذف امضاهای طالیی و 
امتیازات ویژه هستیم، گفت: هرگز منع صادراتی نداشته 
ایم و نخواهیم داش��ت، برخی از بخش��نامه ها مربوط به 
گذش��ته اس��ت. بنده از روزی که به وزارت صمت آمدم 
ب��ه هیچ وجه مواف��ق قیمت گذاری دس��توری نبوده ام 
و نیس��تم، حتی در موضوع ارز نیز موافق قیمت گذاری 

دستوری نیستم.

رزم حس��ینی گفت: در مورد فوالد بخشنامه ای در زمان 
سرپرس��ت قبلی وزارت صمت به س��تاد اقتصادی دولت 
فرستاده ش��ده بود و ما آن بخشنامه را دنبال می کنیم. 
در بورس ه��ای مختل��ف دنیا نیز ب��رای محصوالت یک 
قیمت پایه تعیین می کنند و س��قف آزاد اس��ت. وزارت 
صمت س��هم عمده ای در بازار س��رمایه دارد و ما مدافع 

سهامداران خرد بازار سرمایه هستیم.
وی اف��زود: ش��رکت های فوالدی به دلی��ل افزایش نرخ 
ارز صادرات خوبی داش��ته اند و امی��دوارم در این مدت 
کوتاهی که بنده در وزارت صمت هستم، با کمک دولت 
و شخص رئیس جمهوری بتوانیم قدمی هر چند کوچک 

در جهت افزایش صادرات برداریم.
وی تصری��ح کرد: از ١١ آبان ماه میانگین واردات روزانه 
م��ا از ٩۵ هزار تن به ١٠١ هزار تن و حتی تا ۳۸٠ هزار 
تن رسیده است که عمده این محصوالت مربوط به مواد 
اولیه و کاالهای ضروری بوده اس��ت. این موضوع نش��ان 
داد که تس��هیل گری می تواند اتفاق مبارکی در اقتصاد 

کشور باشد. تسنیم

از دیروز آغاز شد؛

توزیع تخم مرغ به نرخ دولتی در تهران  
ادعای رزم حسینی بعد از حواشی فوالدی؛

 موافق قیمت گذاری دستوری نبوده ام و نیستم  
  


