
7 یک شنبه  31 تیر 1397  شماره 4796  معیـشت

روغن ۹ تا ۱۶ درصد گران شد 
دی��روز تولیدکنن��دگان روغن افزای��ش ۹ تا ۱۶ 
درصدی محصوالت خود را اعمال و نس��بت به عرضه 
محصوالت آنهم با قیمت های جدید اقدام کرده اند. به 
عنوان نمون��ه روغن یک لیتری یکی از ش��رکت های 

روغن از ۵۳۰۰ تومان به ۵۷۵۰ تغییر کرده است.
در طول چند هفته اخیر کاهش عرضه محصوالت 
در س��طح بازار باعث شده تا مشکالتی متعددی برای 
م��ردم به وجود آید. در این ش��رایط تولیدکنندگان با 
این اس��تدالل که ارزی برای تأمین م��واد اولیه خود 
ندارن��د، افزایش قیمت را هم اعم��ال کرده اند که این 

موضوع تشدید رکود در بازار را افزایش داده است.
 دیروز قیمت بسیاری از کاالها با وجود ممنوعیت ها 
افزایش یافته و خبری از ارزانی نیست. جالب اینجاست 
دولت در قالب اطالعیه هایی مدام در مورد مدیریت بازار 
س��خن می گوید اما در عمل خبری از نظارت نیست و 

همچنان روند افزایش غیرمنطقی قیمت ها ادامه دارد.
البته در چند روز اخیر اعتراض تولیدکنندگان در 
افزایش قیمت مواد اولیه باعث ش��د اتاق اصناف ایران 
اعالم کند هر واحد صنفی بین ۷ تا ۱۷ درصد می تواند 
برای کاال های وارداتی افزایش قیمت دهد و بیش��تر از 
آن تخلف است. اعالم همین مطلب کافی بود تا مجوز 
گرانی صادر و واحدهای صنفی نس��بت به اجرای اقدام 
کنند. دی��روز تولیدکنندگان روغ��ن افزایش ۹ تا ۱۶ 
درصدی محصوالت خود را اعمال و نس��بت به عرضه 
محصوالت آن هم ب��ا قیمت های جدید اقدام کرده اند. 
به عنوان نمونه روغن یک لیتری یکی از ش��رکت های 

روغن از ۵۳۰۰ تومان به ۵۷۵۰ تغییر کرده است.
ش��رکت دیگری قیمت روغن سرخ کردنی خود را 
از 4۳۰۰ تومان به 48۰۰ تومان رس��انده است. برخی 
از ش��رکت ها هم افزای��ش ۱۶ درصدی قیمت را اجرا و 
مطابق با آن روغن یک لیتری خود را از ۵۳۰۰ تومان با 
قیمت ۶۱۵۰ تومان به فروش می رسانند.  تسنیم 

راهکارهای مدیریت نقدینگی تصویب شد
در پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
به ریاست رئیس جمهور و با حضور سران قوا، پیشنهادهایی 
درخصوص کنترل و مدیریت نقدینگی با جهت گیری رونق 

در تولید و اقتصاد کشور بررسی و تصویب شد.
در پنجمی��ن جلس��ه ش��ورای عال��ی هماهنگی 
اقتصادی به ریاس��ت رئیس جمهور و با حضور س��ران 
قوا، پیش��نهادها و راهکارهای��ی درخصوص کنترل و 
مدیریت نقدینگی با جهت گیری رونق در بخش تولید 

و اقتصاد کشور بررسی و مصوب شد.
در ای��ن جلس��ه پس از بررس��ی گ��زارش رئیس 
کل بان��ک مرک��زی و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه 
درخصوص وضع نقدینگی، مقرر ش��د مطالبات بانک 
مرکزی از شرکت های تعاونی و مؤسسات غیرمجاز در 

کوتاه مدت براساس روش های مصوب تصفیه شود.
درخص��وص تصفیه دیون بانک ها به بانک مرکزی 
نیز در دوره زمانی محدود و با نظارت هیأتی متش��کل 
از نمایندگان سه قوه تصمیماتی اتخاذ گردید تا بدهی 
بانک ها ب��ه بانک مرک��زی پرداخت ش��ود. همچنین 
براساس مصوب جلسه،  وزارت امور اقتصادی و دارایی 
مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی های تحت 
مالکی��ت دول��ت را در چارچوب روش ه��ای جاری یا 
در قال��ب »صن��دوق س��رمایه گذاری معامله پذیر« با 
مکانیزم های تش��ویقی و با رعایت سیاس��ت های کلی 
اصل 44 قانون اساسی در بورس واگذار کند.  پاد 

لبنیات در انتظار قیمت گذاری دستوری
با گذش��ت ۱.۵س��ال برای تعیین قیم��ت نهایی 
لبنیات، همچنان مصوبه نهایی بین س��ازمان حمایت،  
کارگ��روه تنظیم ب��ازار و وزارتخانه های صمت و جهاد 
کش��اورزی دست به دست می ش��ود و هنوز خبری از 

تعیین قیمت شیر و لبنیات نیست.
سناریوی افزایش خودسرانه قیمت برخی محصوالت 
لبنی از س��وی چن��د کارخانه، افزای��ش نیافتن قیمت 
شیرخام و اعتراض دامداراران، کاهش کیفیت محصوالت 
لبنی و کم فروشی در بسته بندی، جریمه های میلیاردی 
س��ازمان حمایت برای شرکت های لبنی و نهایت اینکه 
قیمت های دس��توری که تناسبی با نرخ تورم و افزایش 
هزینه های س��ربار تولید ندارد، سبب شده است، تا آه از 
نهاد تولیدکننده، دامدار و در نهایت مصرف کننده برآید.

طی یک سال و نیم اخیر تعیین قیمت سه محصول 
پرمصرف لبنی یعنی ش��یر، ماس��ت و پنیر به کارگروه 
تنظیم بازار رفت، تا با اعمال نظر کارشناس��ی س��ازمان 
حمای��ت در این کارگروه قیمت ش��یر و لبنیات تعیین 
شود. بعد از یک سال و نیم سخن از افزایش ۱۰ درصدی 
قیم��ت لبنیات به میان آمد که با اعت��راض دامداران و 
کارخانجات لبنی روبه رو شد و عنوان کردند که با توجه 
به نرخ تورم ساالنه این میزان افزایش نیز با گذشت زمان 

منطقی نیست و دست به دامان رئیس جمهور شدند.  
اخیرا نیز متوجه شدیم که کارگروه تنظیم بازار قیمت 
نهایی شیر و لبنیات را در سکوت به دو وزیر صنعت،  معدن 
و تجارت و جهاد کشاورزی اعالم کرده تا نظر نهایی خود 
را در مورد ای��ن میزان افزایش اعالم کنند. پیگیری های 
از بخش های معاونت بازرگانی وزارت جهاد کش��اورزی، 
معاونت امور دام و انجمن صنایع لبنی برای با خبر شدن 

از افزایش قیمت نهایی به جایی نرسید.  فارس

اخبار

کاهش معافیت های مالیاتی در دستور کار
معاون وزیر اقتصاد گفت: با توجه به ش��رایط کنونی کش��ور که بخش نفت 
آسیب پذیر است و احتمال کاهش درآمدها وجود دارد، جلوگیری از فرار مالیاتی 

و کاهش معافیت های مالیاتی می تواند کمک کننده باشد .
سیدحسین میرشجاعیان حس��ینی درخصوص اینکه آیا معافیت های مالیاتی 

دستخوش تغییر خواهند شد، اظهار کرد: معافیت های مالیاتی یکی از پروژه های اقتصاد 
مقاومتی وزارت اقتصاد برای س��ال جاری اس��ت. وی با بیان اینکه بخش بزرگی از اقتصاد 

ایران از دادن مالیات معاف هستند، افزود: با توجه به شرایط کنونی کشور که بخش نفت ما 
آسیب پذیر است و می تواند تحریم شود و از این جهت درآمدهای کشور کاهش یابد، به نظر 
می رسد که جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش معافیت های مالیاتی می تواند به ما کمک کند.

وی ادامه داد: در کشور ما نیز همچون کشورهای مختلف دنیا باید افراد ملزم به ارائه 
اظهارنامه مالیاتی شوند.  مهر

وده  ارزش افز
۹00 هزار راننده و خانواده آنها بیمه تکمیلی می شوند

معاون وزارت راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
گفت: ۹۰ درصد بار از طریق 22۰ هزار کیلومتر راه جابجا می شود و امسال برای 
بهبود کیفی��ت فعالیت رانندگان، ۹۰۰ هزار راننده و خانواده های آنها از مزایای 

بیمه تکمیلی استفاده خواهند کرد.
عبدالهاشم حسن نیا افزود: بیمه تکمیلی این قشر برای نخستین بار در کشور 

و فرآین��د مح��ور قرار دادن کنترل هزینه بار بین صاحت کاال، ش��رکت حمل ونقل و 
رانن��ده مد نظر قرار گرفت که تا تکمیل این موضوع س��امانه ۳۰۰۰۱4۱ و تلفن گویای 
۱4۱ پاسخگوست. وی اضافه کرد: ساالنه ۶۰۰ میلیون تن کاال در جاده های ایران جابجا 

می شود که 4۳۰ میلیون تن آن با بارنامه است.
وی اظهار داش��ت: در 2 ماه گذشته تالش هایی برای بهبود کیفیت خدمات رسانی و 

شرایط زندگی رانندگان و خانواده های آنان در کشور انجام شد.  ایرنا

یل گاردر
مسکن وارد رکود شد

رئیس کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اس��المی با بیان اینکه دولت به 
تکالیف قانونی برنامه شش��م در بخش مسکن عمل نکرده است گفت: مسکن به 
دلیل عملکرد نامناسب وزارت راه در شرایط نامطلوبی به سر می برد و رکود این 

بخش آسیب های جدی به کشور وارد کرده است.
محمدرضا رضایی کوچی اظهار کرد: واقعیت این اس��ت که بخش مسکن کشور 

وارد رکود شده و با این وجود افزایش قیمت مسکن هم ادامه دارد. وی با اشاره به اینکه 
در حال حاضر متاسفانه ۳ میلیون مسکن در کشور کمبود داریم، تصریح کرد: در قانون برنامه 
شش��م توس��عه دولت )وزارت راه و شهرسازی( مکلف شده عالوه بر ساخت 2۰۰ هزار واحد 

مسکونی روستایی و۱۵۰ هزار مسکن شهری، 2۷۰ محله را در سال مقاوم سازی کند.
وی ادامه داد: متاسفانه هیچکدام از این برنامه ها اجرا نشده، 4 ماه از فصل بودجه گذشته 

اما هیچ اقدامی برای مواردی که در قانون برنامه آمده، انجام نشده است.  تسنیم

خونه به خونه 

عض��و هی��أت مدی��ره و دبیر  كار و  کانون کاریابی های کل کشور كس�ب 
با اش��اره به اینکه متاس��فانه کاریابی ه��ا در ایران 
جایگاه��ی ندارند، از عدم واگ��ذاری ارائه خدمات 

سامانه جامع روابط کار به این مراکز انتقاد کرد.
لیال دانشمند با اشاره به تقدم کاریابی ها نسبت 
به س��ایر دفاتر و مراکز برون سپاری شده به بخش 
خصوصی گفت: در کشورهای آسیای جنوب شرقی 
و حتی اروپا کاریابی ها از اهمیت بسزایی برخوردارند 
اما متاسفانه در ایران این مراکز جایگاهی ندارند و 
آنچه که باعث ش��ده تا کاریابی ه��ا نتوانند جایگاه 
خود را تبیین کنند تخصص و مهارت آنها نیس��ت 

بلکه سوء مدیریت سیاستگذاران است.
وی با تاکید ب��ر اینکه کاریابی ها در سراس��ر 
کش��ور بدون حمایت دولت فعالیت می کنند ادامه 
داد: ما می توانیم بگوییم فقط »مجوز فعالیت« خود 
را از وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی دریافت 
کردیم و هیچ حمایتی از س��وی این وزارتخانه به 

مراکز اشتغال نکرده است.
دانشمند با اش��اره تفویض طرح بیمه بیکاری 
به کاریابی ها گفت: از وزارت کار درخواست کردیم 

که طرح بیمه بیکاری در ابتدا به صورت آزمایشی 
در اس��تان های تهران، کرج و قزوین به کاریابی ها 
واگذار ش��ود اما متاس��فانه در بدنه این وزارتخانه 
نامالیمت هایی وج��ود دارد و با البی گری و رانت، 

بخش خصوصی نمی تواند به اهداف خود برسد.
عضو هیأت مدی��ره و دبیر کانون کاریابی های 
کل کش��ور همچنین با اشاره به راه اندازی سامانه 
جام��ع روابط کار و واگذاری ثب��ت نام از کارگران 
و کارفرمای��ان در قالب اجرای ای��ن طرح به دفاتر 
پیش��خوان اف��زود: امروز ک��ه کاریابی ها رس��الت 
اجرای آزمایشی مدیریت بیمه بیکاری را بر عهده 
گرفتند چ��ه دلیلی دارد که ثبت ن��ام از کارگران 
و کارفرمای��ان به دفاتر پیش��خوان واگذار ش��ود و 

کاریابی ها از اجرای این طرح محروم باشند.
دانش��مند ب��ا بیان اینک��ه حق��وق اجتماعی 

کاریابی ها بدلی��ل س��وء مدیریت ها در حال تنزل 
اس��ت گفت: براس��اس قانون مجازات، اشتغال به 
حرفه کاریابی و مش��اره ش��غلی فعالیت کاریابی ها 
در هی��چ یک از مراکز قابل تجمیع نیس��ت به این 
معنا که مراکز کاریابی ه��ا نمی توانند فعالیت های 
مرتبط با دفاتر پیش��خوان ی��ا پلیس +۱۰ را انجام 
دهن��د در عین حال این مراک��ز نیز نمی توانند در 
امور مربوط به کاریابی ها ورود کنند؛ بنابراین چرا 
با این حال وزارت کار بند پ ماده ۶۷ قانون برنامه 
شش��م را برای برون س��پاری به دفاتر پیش��خوان 

واگذار می کند؟
وی ادام��ه داد: براس��اس بن��د ص و ض ماده 
ی��ک آیین نامه از مصوب ۱۳8 قان��ون مجازات به 
حرفه شغلی کاریابی، مراکز کاریابی می توانند امور 
مربوط ب��ه روابط کار از جمل��ه خدمات مرتبط با 

س��امانه جامع روابط کار که در آس��تانه راه اندازی 
قرار دارن��د را انجام دهند در حالی که متاس��فانه 
وظیفه اجرای این طرح به دفاتر پیش��خوان محول 

شده است.
نایب رئیس انجمن صنفی مراکز کاریابی استان 
تهران افزود: حدود ۷ س��ال پیش تمام کاریابی ها 
هزینه زیادی را برای شرکت در دوره های آموزشی 
روابط کار پرداخت کردند و حدود ۳۶۰۰ س��اعت 
کالس روابط کار گذراندند که انتظار می رفت ارائه 
خدمات مرتبط با س��امانه جامع روابط کار به این 

دفاتر واگذار شود.

البی گری باعث شد کار به دفاتر پیشخوان 
واگذار شود

عض��و هیأت مدی��ره کان��ون کاریابی های کل 

کشور با بیان اینکه اگر کاریابی های بین کارفرما و 
وزارت کار ق��رار گیرند می توانند به عنوان نماینده 
بخش خصوصی تس��ریع رواب��ط کار کمک کنند 
گفت: اما متاسفانه به دلیل برخی البی گری ها این 

وظایف به دفاتر پیشخوان واگذار شده است.
دبیر کانون کاریابی های کل کش��ور همچنین 
در بخ��ش دیگ��ری از اظهاراتش ب��ا انتقاد از عدم 
توجه وزیر کار به کاریابی ها گفت: با گذشت حدود 
۶ س��ال از وزارت آقای ربیعی به رغم پیگیری های 
فراوان اما نتوانستیم حتی یک نشست تخصصی با 
ش��خص وزیر داشته باش��یم تا مشکالت خود را از 

نزدیک به ایشان اعالم کنیم.
دانش��مند در پایان با تاکید ب��ر اینکه ما هیچ 
حمای��ت مال��ی از وزارت کار نمی خواهیم گفت: با 
توجه به مش��کالت حاکم بر کاریابی ها درخواست 
مش��خص ما این است که وزیر کار اجازه دهد قبل 
از اینکه حق کاریابی ها به تاراج برود، انها بتوانند از 
حقوق اجتماعی خود دفاع کنند و خدمات مرتبط 
ب��ا اجرای س��امانه جامع روابط کار ب��ه کاریابی ها 
تفویض ش��ود تا چرخه اقتصادی کاریابی ها بیش 

از این به خطر نیفتد.  مهر

با توج��ه به اینک��ه فقط ۱۰  س�یاه روز از مهلت داده ش��ده وزیر ط�اي 
نفت به ش��رکت توتال برای تعیین تکلیف این فاز 
باقی مانده است شرکت مپنا آمادگی خود را برای 

حضور در این پروژه اعالم کرد.
از مهلت ۶۰ روزه وزیر نفت به ش��رکت توتال 
فقط ۱۰ روز مانده است هرچند که مدیرعامل توتال 
رسما اعالم کرده این شرکت نمی تواند معافیت های 
الزم را ب��رای بقا در ایران و اجرای پروژه فاز ۱۱ از 
آمریکا بگیرد. براس��اس قراردادی که شرکت ملی 
نفت ایران با کنسرس��یوم توتال منعقد کرده است 
اگر به ه��ر دلیل توتال نتواند در ای��ن پروژه ادامه 
همکاری دهد ش��رکت »سی ان پی س��ی ای« چین 

جایگزین و کار توس��عه توس��ط این شرکت چینی 
و شرکت پتروپارس ایران که سهم ۱۹ درصدی در 

اجرای این پروژه را دارد انجام خواهد شد.
این گزارش حاکی اس��ت اگر ب��ه هر دلیل نیز 
شرکت چینی نتوانست در پروژه باقی بماند اجرای 
کار به ش��رکت پتروپارس واگذار می شود. در دیدار 
اخیری که هیات دولت با مقام معظم رهبری داشتند 
ایش��ان به وزارت نفت تاکید کردند که برای توسعه 
صنعت نفت منتظر خارجی ها نباشند و می توان کار 

توسعه را با اتکا به توان داخل پیش برد.
در همی��ن رابط��ه ش��رکت مپن��ا نی��ز اعالم 
آمادگی کرده اس��ت که می تواند در توسعه فاز ۱۱ 

پارس جنوبی مشارکت داشته باشد.

مدیرعامل ش��رکت مپنا اظهار داش��ته است: 
م��ن فکر می کنم پتانس��یل های داخل��ی از جمله 
مپن��ا می توانن��د اجرای بخ��ش قاب��ل توجهی از 
برنامه ه��ای وزارت نف��ت را در این اوضاع و احوال 
به عهده بگیرند، کمااینکه در دوران تحریم، فازهای 
پارس جنوب��ی را ب��ا ت��وان داخلی توس��عه دادیم، 
پیش��رفت بس��یار خوبی هم در آنها بود و در دوره 

اخیر هم این فازها تکمیل شد.
عباس علی آبادی ب��ا بیان اینکه "نباید فرصت 
را از دس��ت دهیم و باید با ات��کای به ظرفیت های 
داخل��ی، صنعت نفت را توس��عه دهیم"، گفت: فاز 
۱۱ پارس جنوبی اولین پیشنهاد مپنا به وزارت نفت 
بود، البته بعد از آنکه این پروژه به مپنا واگذار نشد، 

تا اآلن ما دیگر مذاکره ای با وزارت نفت درخصوص 
فاز ۱۱ پارس جنوبی نداشتیم.

وی افزود: مپنا در گذش��ته طرح توسعه ای را 
ب��رای ۱۰۰ درصد پروژه ف��از ۱۱ پارس جنوبی به 

مجموع��ه وزارت نفت پیش��نهاد داده بود، اکنون 
نیز اگر وزارت نفت تش��خیص دهد و دعوت کند، 
همراهی می کنیم و ما آمادگی داریم سهم توتال را 

در فاز ۱۱ پارس جنوبی در اختیار بگیریم.
علی آبادی در پاس��خ به اینکه "آیا این شرکت 
توانای��ی تأمی��ن مالی س��هم توت��ال در ف��از ۱۱ 
پارس جنوب��ی را دارد؟"، گف��ت: ما مش��کل تأمین 
سرمایه برای توسعه فاز ۱۱ نداریم. وی ادامه داد: ما 
ثابت کرده ایم که می توانیم؛ مپنا تاکنون میلیاردها 
دالر در پروژه ها سرمایه گذاری کرده و اآلن بیش از 
۱۰هزار مگاوات نیروگاه داریم که با سرمایه گذاری 

خودمان این ظرفیت را ایجاد کرده ایم.
وی تصریح کرد: ما هم از منابع داخلی استفاده 
می کنی��م و ه��م امکان اس��تفاده از س��رمایه های 
خارج��ی وج��ود دارد؛ حتی پول های س��رگردان 
کش��ور را که به صورت نقدینگ��ی در جامعه وجود 
دارد می ت��وان ب��ا برنامه ریزی درس��ت، به س��مت 

توسعه پروژه ها سوق داد.  فارس

دبیر كانون كاریابی های كل كشور مطرح كرد

اقتصاد کاریابی ها در معرض خطر

همگ��ن  صنای��ع  انجم��ن  دبی��ر  ل ت������و قطعه سازی از متوقف شدن 4۰ ا
تا ۵۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در کارخانه های 

خودروسازی خبر داد.
آرش محبی نژاد اظهار کرد: متاسفانه وضعیت 

صنعت قطعه س��ازی بحرانی اس��ت و این بحران به 
شرکت های خودروسازی نیز رسیده است.

وی با بیان اینکه بس��یاری از قطعه س��ازان نتوانسته اند 
قطع��ات م��ورد نیاز را تولی��د کنند، خاطرنش��ان کرد: این 
موضوع باعث ش��ده که هم اکنون شاهد انباشت حدود 4۰ 
تا ۵۰ هزار دس��تگاه خ��ودروی تولیدی به صورت ناقص در 

کارخانه های خودروسازی به دلیل کسری قطعات هستیم.
دبی��ر انجم��ن صنایع همگ��ن قطعه س��ازی ادامه داد: 
قطعه س��ازان به دلیل کمبود نقدینگ��ی و به تعویق افتادن 
دریافت مطالبات از خودروس��ازان و همچنین قیمت گذاری 
دس��توری خودرو ک��ه مانع از واقعی ش��دن قیمت قطعات 
تولیدی ش��ده اس��ت، دچار مش��کالت عدیده ای بوده و در 

تولید قطعات دچار مشکل هستند.
وی با بیان اینکه بس��یاری از م��واد اولیه صنعت 
قطعه س��ازی در گروه ه��ای دوم و س��وم کاالیی قرار 
گرفته اس��ت، تصریح کرد: این موضوع موجب شده 
قطعه سازان برای دریافت ارز و واردات مواد اولیه، دچار 
مشکل شوند و نتوانند قطعات مورد نیاز را تولید کنند.

محبی نژاد خاطرنشان کرد: متاسفانه در شرایط فعلی 
که صنعت قطعه سازی در بحران به سر می برد، سیاستگذاری 
کالن صنع��ت خ��ودرو نیز به درس��تی ص��ورت نمی گیرد و 
بخش های مختلف به صورت جزیره ای عمل می کنند. در حال 
حاضر پرداخت مطالبات قطعه سازان با تاخیر زیادی همراه بوده 
و مشکل کمبود نقدینگی در این صنعت را تشدید کرده است.

در طول س��ال گذش��ته و دو ماهه نخست امسال تولید 
انواع خودرو با روندی صعودی همراه بود با این حال بررس��ی 
جدیدتری��ن آم��ار وزارت صنعت، معدن و تج��ارت در زمینه 
وضعیت تولید خودرو نش��ان می دهد که در خردادماه امسال 
تولید انواع خودرو ۱۹.۶ درصد کاهش یافته است.  ایسنا

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی خبر داد
رسوب ۵۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در كارخانه ها

معاون وزیر جهاد کشاورزی از  س����بز ۱۵۰ راه  از  بی��ش  پرداخ��ت 
میلی��ارد تومان از مطالبات کش��اورزان خبر داد و 
گفت: این رقم مرب��وط به مدیریت های قبلی بوده 

و پرداخت آن در نوع خود، بی سابقه است.
حسین شیرزاد از پرداخت بیش از ۱۵۰ میلیارد 

توم��ان از مطالبات کش��اورزان خبر داد و گفت: این رقم 
مربوط به مدیریت های قبلی بوده و پرداخت آن در نوع خود، 
بی سابقه اس��ت. وی افزود: اجرای طرح خرید حمایتی شیر 
ب��ا هماهنگی وزارت متبوع و معاونت امور دام و مرکز اصالح 
نژاد دام از تعداد ۷ استان کشور به ۱۷ استان برنامه ریزی و 

توسعه یافته است.
مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصریح 
ک��رد: همچنین پس از هماهنگی با وزارت جهاد کش��اورزی و 
سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کنندگان، قیمت خرید 
حمایتی شیرخام توسط دولت، از پایه هر کیلوگرم ۱۳هزار ریال 

در سال های ۹۵و ۹۶ به ۱4هزار و 4۰۰ ریال افزایش یافت.

ش��یرزاد درباره س��یب زمینی بهاره نی��ز گفت: در 
منطقه جنوب کرمان، خوزستان، گلستان و اصفهان 
حدود 2۶ هزار تن س��یب زمینی بهاره به صورت 
تضمین��ی خری��داری و ح��دود ۷۳ درص��د وجه 

کشاورزان پرداخت شده است.
وی خاطرنش��ان کرد: فروش خرم��ا و زعفران 
خری��د حمایتی س��ال ۹۶ به ترتیب ح��دود 4۷ و 2۰ 
درص��د محصول موجود در ب��ورس بصورت نقدی و صرفا با 
اخذ ضمانت نامه معتبر بانکی نیز توس��ط این سازمان انجام 

و برنامه زمانبندی زعفران نیز تهیه شد.
ش��یرزاد اف��زود: اتحادیه مرک��زی تعاونی ه��ای تولید، 
کش��اورزی و روستایی کشور باید به فکر تاسیس واحدهای 
خدم��ات تج��اری و بازرگان��ی جدی��دی با ش��کل حقوقی 
شرکت های سهامی خاص باشد. اشکال شرکت های سهامی 
در مقایس��ه با تعاونی ها، در ارتب��اط با فعالیت های خدماتی 
و تجارت داخلی و بین المللی، بازارمحورتر و س��رمایه پذیر تر 

بوده و قابلیت انعطاف پذیری بیشتری دارند.  مهر

معاون وزیر جهاد كشاورزی اعام كرد
پرداخت ۱۵۰ میلیارد تومان از مطالبات كشاورزان

شمارش معکوس شروع شد؛

 اعام آمادگی مپنا برای جایگزینی در فاز ۱۱ پارس جنوبی

بان��ک مرکزی خالص��ه نتایج گزارش  متوس��ط قیمت ُخرده فروشی برخی از ب����ازار روز
م��واد خوراکی در هفته منتهی ب��ه 22 تیرماه را اعالم کرد 
ک��ه طی آن قیمت ۹ گ��روه افزایش و 2 گروه دیگر کاهش 

نشان می دهد.
 در هفته منتهی به 22 تیر ماه نرخ لبنیات ۰.۱ درصد، 
تخم م��رغ 2.8 درصد، برنج ۳.2 درص��د، میوه های تازه ۱.4 
درصد، سبزی های تازه ۰.۶ درصد، گوشت قرمز ۰.۳ درصد، 
گوش��ت مرغ ۱۶.8 درصد، قند و ش��کر ۰.2 درصد و روغن 
نباتی ۰.۵ درصد نس��بت به هفته قبل از آن افزایش و نرخ 

حبوب و چای ۰.۱ درصد کاهش یافت.
در هفت��ه مورد گ��زارش در گروه لبنی��ات قیمت کره 
پاس��توریزه مع��ادل ۰.۹ درصد افزایش داش��ت ولی بهای 
ماست غیرپاستوریزه ۰.2 درصد نسبت به هفته قبل کاهش 
یافت. قیمت س��ایر اقالم این گروه ب��دون تغییر بود. بهای 
تخم مرغ معادل 2.8 درصد افزایش داش��ت و شانه ای ۱2۰ 

هزار تا ۱8۰ هزار ریال فروش می رفت.
در هفت��ه مذک��ور در گروه برنج، قیم��ت برنج وارداتی 
غیرتایلندی معادل ۰.2 درصد کاهش ولی بهای برنج داخله 
درج��ه یک و درجه دو به ترتی��ب ۳.۶ درصد و یک درصد 
افزای��ش یافت. در گروه حبوب قیمت نخود و لویبا قرمز هر 
یک معادل ۰.۱ درص��د و لپه نخود 2.۱ درصد کاهش ولی 

بهای س��ایر اق��الم این گروه بین ۰.۱ درص��د تا ۰.8 درصد 
افزایش داشت.

در هفت��ه مورد بررس��ی، در میادین می��وه و تره بار زیر 
نظر ش��هرداری پرتقال درجه یک و گالبی عرضه نمی ش��د. 
س���ایر اقالم میوه و س��بزی تازه که تعدادی از آنها از نظر 
کیفی در مقایسه با س��ایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به 
نرخ مصوب س��ازمان میادین میوه و تره بار عرضه می ش��د. 
میوه فروش��ی های سطح ش��هر اقالم میوه و س��بزی تازه را 
عرضه می کردند که در گ��روه میوه های تازه قیمت پرتقال 
درج��ه یک معادل ۱.4 درصد، انگور ۶.8 درصد، طالبی ۱.2 
درص��د و خربزه ۱۹.۱ درصد کاهش ولی بهای س��ایر اقالم 

این گروه بین ۱.2 درصد ت�ا ۷ درصد افزایش یافت. 
بناب��ر این گ��زارش، در هفته م��ورد بررس��ی در گروه 
س��بزی های تازه قیم��ت گوجه فرنگی مع��ادل 4.۶ درصد، 
بادنج��ان ۵.۷ درص��د و پیاز 2.۱ درصد کاه��ش ولی بهای 
س��ایر اقالم بین ۰.۷ درصد تا ۱2.۶ درصد افزایش داشت.در 
هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل ۰.۱ درصد 
کاهش ولی بهای گوش��ت تازه گاو و گوس��اله ۱.۷ درصد و 
گوش��ت مرغ ۱۶.8 درصد افزایش یافت. در این هفته قیمت 
چ��ای خارجی معادل ۰.۱ درصد کاهش ولی بهای قند یک 
درصد، شکر و روغن نباتی جامد هر یک ۰.۳ درصد و روغن 

نباتی مایع ۰.۶ درصد افزایش داشت.  بانک مركزی 

براساس آمار بانک مركزی
9 گروه كاالیی گران شد

سردرگمی بانک ها در پرداخت ارز مسافری
یوی احتمالی دولت سنار

اگرچ��ه برخی بانک ها دس��تور  باج�ه توقف پرداخت ارز مس��افری را از پش�ت 
اخ��ر تیرماه صادر ک��رده بودند اما بان��ک مرکزی در 
نامه ای، خواس��تار از س��رگیری ارائه ارز مسافرتی به 

متقاضیان تا تصمیم گیری نهایی شد.
هفته گذش��ته بانک ها براس��اس شنیده های خود 
مبن��ی بر تصمیم احتمالی بان��ک مرکزی برای توقف 
پرداخت ارز مسافری، با ارسال نامه هایی به شعب خود 
خواستار تعلیق ارائه ارز مسافری به متقاضیان شدند.

اما بالفاصله با واکنش های بازار نسبت به این خبر، 
بانک مرکزی با تماس و نامه نگاری با بانک ها خواستار 
آن شده که بانک ها تا زمان ابالغ دستورالعمل مربوطه 
که در س��تاد اقتصادی دولت قرار اس��ت نهایی شود، 
پرداخت ارز مس��افری را از س��ر بگیرند. بر این اساس 
بانک های مختلف نیز در اطالعیه هایی روند تخصیص 

ارز به مسافران را مطابق روال گذشته اعالم کردند.
یک مقام مسئول از تدوین پیش نویس دستورالعمل 
اعطای ارز مسافری خبر داد و اعالم کرد: دولت تدابیری 
برای اختصاص ارز مسافری در دو نرخ بازار ثانویه و نرخ 
دولتی تدارک دیده است که ممکن است براساس آن، 
سقف ارز مس��افری با نرخ دولتی، از هزار یوروی فعلی 
تقلیل یابد و به جای آن، تا یک س��قف باالتری، امکان 

تامین ارز مسافری از بازار ثانویه بوجود بیاید.  مهر

با كاهش ۲۰ درصدی تولید 
غ گران تر می شود  تخم مر

دبی��رکل کانون سراس��ری مرغ  ك��ش تخم گ��ذار ای��ران از کاهش 2۰ خ�ط 
درصدی تولید تخم م��رغ خبر داد و گفت: در 4 ماهه 

امسال کمتر از هزارتن صادرات انجام شده است.
سیدفرزاد طالکش با بیان اینکه قیمت تخم مرغ در 
دو هفته گذش��ته تقریبا ثابت بوده اس��ت، اظهار داشت: 
نسبت به ماه گذشته قیمت این محصول کاهش یافته و 
هم اکنون میانگین قیمت هرکیلوگرم از آن درب مرغداری 
۶۰۰۰ تومان است. وی پیش بینی کرد که وضعیت قیمت 
طی روزهای آینده به همین ش��کل بماند و دلیلی برای 

افزایش یا کاهش نرخ این محصول وجود ندارد.
دبی��رکل کانون سراس��ری مرغ تخمگ��ذار ایران 
درباره ش��رایط بازار نهاده های دامی نیز افزود: قیمت 
نهاده ها نس��بت به 2۰ روز گذش��ته تغییری نداشته و 
درح��ال حاضر نرخ هرکیلوگرم کنجاله س��ویا تحویل 
درب مرغ��داری 22۵۰ توم��ان و ذرت تحوی��ل درب 

مرغداری بین ۱۱۰۰ تا ۱2۰۰ تومان است.
طالک��ش با بیان اینکه صادرات تخم مرغ به دلیل 
مشکالت قیمتی تقریبا متوقف شده است، گفت: ما در 
این زمینه با ممنوعیت و محدودیت مواجه نیستیم اما 
توان رقابت در بازارهای جهانی را نداریم. ضمن اینکه 
تولید تخم مرغ نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته 

حدود 2۰ درصد کاهش یافته است.  مهر


