
گروه معیشت  كــش براس��اس آمار و اطالعات موجود ؛ ایران خـط 
از نظر تولید و س��طح زیر کش��ت چای در رتب��ه پانزدهم و از 
نظ��ر مصرف در رده داوزدهم جهان قرار دارد و همین مس��اله 
موجب ش��ده تا  چ��ای  به عنوان یک محص��ول پرمصرف در 

ایران  تلقی شود.
درکن��ار این حج��م مصرف اما میزان تولید چای در کش��ور و 
ظرفی��ت های بالفعل موجود حکایت ه��ای جالبی دارد. طبق 
آمار عملکرد  منتش��ر ش��ده در مورد تولید برگ سبز و چای 
خش��ک در س��ال 97 ؛بیش از ۲۵ هزار تن چای خشک تولید 
ش��ده که در مقایس��ه با س��ال قبل حدود ۴هزار تن برابر با ۴ 

درصد افزایش یافته است..
 به س��خن دیگر در مدت یاد ش��ده حدود 113 هزار تن برگ 
س��بز چای تولید ش��ده که بیش از ۴ هزار تن بیشتر از مدت 
مش��ابه سال 96 بوده  است.  ضمن اینکه در همین بازه زمانی  
بیش از ۲۵ هزار تن چای خش��ک تولید شده که در مقایسه با 
سال قبل حدود هزار تن بیشتر  بوده است. در کنار این مساله 
مصرف سرانه کشور چیزی در حدود تقریبا 100 هزار تن است 
و چنانچه مصرف هر فرد بین 3 /1 تا ۴ /1 کیلوگرم چای باشد 
در حدود 110 هزار تن ساالنه چای در کشور مصرف می شود 
و اگر بنابر گفته فعاالن این حوزه ارزش اقتصادی این محصول 
از ق��رار هرکیلوگ��رم چای ۵ دالر در نظر گرفته ش��ود ؛ارزش 

معادل ۵۵0 میلیون دالر برای آن می توان در نظر داشت.
 اطالعات و اسناد موجود از این نکته پرده بر می دارند که بیش 
از  ۲6 هزار هکتار باغ چای در دو استان گیالن و مازندران قرار 
دارند که از این مقدار حدود ۲1 هزار هکتار مورد بهره برداری 
و اس��تفاده  قرار گرفته است.  طبق برآرودهای صورت گرفته 
اشتغالزایی انجام ش��ده دراین عرصه ؛رقم قابل توجهیاست به 
ای��ن ترتیب که  حدود ۵۵ هزار خانوار چایکار بطور مس��تقیم 
در باغات چای مش��غول بکارند و 100 درصد درآمد و معیشت  
آنه��ا از محصول چای اس��ت.  به س��خن دیگ��ر در کل برای 
100 ه��زار خان��وار در بیش از 1۵1 کارخانه چای س��ازی که 
متناس��ب با ظرفیت تولید آنها  بین 30 تا 60 نفر شغل فصلی 
و دایم ایجاد شده است و اگر هر خانوار   ۵ نفر در نظر گرفته 
ش��ود،  به طور متوسط ۵00 هزار نفر مستقیم و غیر مستقیم 

در صنع��ت چای اش��تغال دارند و این تعداد ج��دای از تعداد 
ش��اغلینی اس��ت که در بخش بازرگانی )صنایع بسته بندی و 

فروش( فعالیت می کنند.

درد تولید از واردات بی رویه
حال با وج��ود چنین حجم تولید و اش��تغالزایی طی روزهای 
گذشته متولیان از این خبر رونمایی کردند که مقرر شده تا با  

تخصیص ارز دولتی چای خارجی وارد کشور شود. 
محمدرض��ا کالمی، درباره نح��وه توزیع چ��ای وارداتی با ارز 
دولتی، اعالم کرده است که سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان مکلف ش��ده است تا قیمت چای وارداتی را با 
ارز ۴۲00 تومانی را احصا و اعالم کند  و در کنار این اقدام نیز 
فهرست موجودی و صاحبان محموله های چای ترخیص شده 

با ارز ۴۲00 تومانی را به ستاد تنظیم بازار اعالم کند.
به گفته وی مقرر شده تا این چای از طریق شبکه های مشخصی 
توزیع، مانند هیات های مذهبی برای مصارف ماه های محرم و 
صفر، آموزش و پرورش، اتحادیه های کارمندی و کارگری و یا 

فروشگاه های زنجیره ای توزیع شود.
البت��ه نکته قابل تامل تر در مورد س��خنان وی آن اس��ت که 
مدعی ش��ده براس��اس این مصوبات، تمام ترخیص کنندگان 
محموله ه��ای چای با ارز ۴۲00 نیز برای رفع تعهد ارزی خود 
مکلف به اخذ قیمت مصوب از سازمان حمایت و شبکه توزیع 
از دبیرخان��ه کارگروه تنظیم بازار با درج قیمت مصوب بر روی 
کاال هس��تند. ضمن  اینکه کاالی چای به فهرس��ت کاال های 
مش��مول توزیع برای مصارف هیات های مذهبی در ایام محرم 
و صفر عالوه بر برنج، روغن، ش��کر، گوشت قرمز و گوشت مرغ 

اضافه شده است.

مشکالت همیشگی
این اتفاقات درحالی در حال وقوعاست که هنوز سرنوشت  یک 
میلیارد یورو ارز دولتی تخصیص داده شده برای ورود کاالهای 
اساس��ی هنوز مشخص نیس��ت و همچنان اخبار ضدو نقیضی 
برای یافتن آن مطرح می ش��ود اما همچنان کس��ی پاس��خی 
شفاف برای آن ارایه نداده است. البته در کنار این  ارزهای گم 
ش��ده هنوز هم  تکالیف مرتبط با ش��رکت هایی که ارز دولتی  

ب��رای ورود برخی دگیر کاالهای اساس��ی گرفتند اما کاالهای 
غیر ضرور  دیگر وارد کردند مش��خص نشده  و نکته قابل تامل 
آن است که متولیان همچنان در تالش هستند تا به هر شکلی 
که ممکن است به  طرق مختلف ارزهای دولتی را  به کاالهای 

خاص و البته اشخاص خاص تر تخصیص دهند. 
 به اعتقاد کارشناس��ان و تحلیلگران این حوزه متاسفانه در ۴0 
س��ال اخیر این صنعت با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم 
کرده اس��ت و در بازه های زمان��ی مختلف عدم حمایت دولت  
این صنعت و فعاالن  آن را دچار چالش های اساسی کرده است  
طوریکه بنا بر اطالعات و اسناد موجود  صنعت چای کشور در 
بین س��ال های 1370 تا 1376 در کانال 300 هزار تن تولید 
برگ سبز چای قرار داشت که به تناسب نزوالت جوی و باران، 

میزان تولید کم و زیاد می شد اما به یکباره در شرایط مختلف 
و به دلیل سیاس��ت گذاری مقطعی و عدم نگاه حمایت گرایانه 
نظ��ام )دولت ها( روند تولید منفی ش��د و در بهترین حالت در 
بین سالهای 1376 تا 1377 تولید برگ سبز چای ایران از 3۴ 
هزار هکتار سطح زیر کشت به حدود 70 هزار تن رسید، یعنی 
60 تا 6۵ درصد نیاز کش��ور در داخل تامین می ش��د بطوریکه 
واردات از 1۴ هزار تن به 9 هزار رسید. آنچه از شواهد امر برمی 
آید همتی که متولیان برای بس��ته نش��دن دروازه های واردات 
دارند را به باز نگه داشتن دروازه های تولید اختصاص دهند قطعا 
ش��رایط تولید و به خصوصو کش��اورزی کشور و به ویژه صنعت 
چای به مراتب بهتر از همیشه بوده و بی شک به مرزی خواهیم 

رسید که نیازی به یک گرم واردات چای نداشته باشیم.
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 تولد پلی پاد، درایران و خاورمیانه 
با حمایت بانک پاسارگاد

 »پلی پاد« نخس��تین ابر استریم بازی های رایانه ای در 
ایران و خاورمیانه، توس��ط ش��رکت فناپ و با حمایت 

بانک پاسارگاد متولد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، »پلی پاد« در 
بس��تر سرزمین هوشمند پاد، توسط شرکت فناپ و با 
حمایت بانک پاسارگاد، امکان تجربه آنالین بازی های 
رایان��ه ای را با کیفیت بس��یار خوب، تنها با داش��تن 
اینترنت و بدون نیاز به س��خت افزاری قدرتمند، روی 
انواع رایانه، گوش��ی های همراه و حت��ی تلویزیون، به 

کاربر می دهد.
در جه��ان، تنها ش��رکت های بزرگ اقدام به س��اخت 
نس��خه های مختلف از این پلتفرم کرده اند و پلی پاد، 

در ایران و خاورمیانه منحصر به فرد است.

 پرداخت بیش از ٤ میلیارد دالر 
تسهیالت صندوق توسعه ملی

س��هم بانک ص��ادرات ای��ران در عاملیت تس��هیالت 
صندوق توس��عه ملی در هفت س��ال گذشته به چهار 

میلیارد و 67 میلیون دالر رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران به نقل از 
پایگاه خبری خرد و کالن، بانک صادرات ایران از سال 
1390 تا پایان سال گذشته، سهم چهار میلیارد و 67 
میلی��ون دالری در قرارداده��ای عاملیت ارزی منعقد 
ش��ده توسط صندوق توس��عه ملی با بانک های عامل 
داش��ته است. آمارهای عملکردی صندوق توسعه ملی 
نشان می دهد عملکرد این صندوق در حوزه تسهیالت 
ارزی طی سال 97 حاکی از این است که بانک صادرات 
ایران در این سال گذشته ۵00 میلیون دالر اعتبار نزد 
صندوق توس��عه ملی داشته، در حالی که این رقم در 

سال قبل از آن)سال 96( صفر بوده است.

اعطای تسهیالت به جامعه پزشکی کشور 
بانک رفاه کارگران با ه��دف تداوم روند ارائه خدمات 
مطل��وب و متمایز در ش��بکه بانکی ب��ه فعاالن حوزه 

سالمت کشور "طرح مهر سالمت 98" را ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک 
در راستای تامین نیازهای مالی فعاالن حوزه سالمت 
کش��ور و با هدف توس��عه و ارتقاء بیش از پیش ارائه 
خدمات درمانی و بهداش��تی در سطح کشور در قالب 
"طرح مهر س��المت 98 " به جامعه پزش��کی کش��ور، 
اعضای هیأت علمی کشور فاقد پروانه مطب شاغل در 
مراکز درمانی، پرستاران ش��اغل در مراکز درمانی که 
دارای شماره نظام پرستاری از سازمان نظام پرستاری 
جمهوری اسالمی هستند و سایر کارکنان شاغل تمام 
وق��ت در مراک��ز درمانی که مرکز مربوط��ه نیز دارای 
حساب نزد بانک رفاه بوده و یا نسبت به افتتاح حساب 

اقدام کند و داروخانه ها تسهیالت می دهد.

مهمترین اصل در تسهیالت درنظر داشتن 
اهلیت و صالحیت مشتریان است

دکت��ر مهري مدیرعامل بانک صنع��ت و معدن تاکید 
کرد : مهمترین اصل در بررسي طرح هاي تسهیالتي 
شناس��ایي اهلیت و صالحی��ت متقاضیان بوده و الزم 
است پیش از بررس��ي گزارش توجیهي طرح ها توان 
مالي، س��طح دانش، تجربه و صداقت متقاضي در ارائه 
مدارك و همچنین دسترسی به شبکه تأمین و توزیع 

مالك عمل قرار گیرد.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بانک صنع��ت و معدن، 
دکترمهري ضمن آس��یب شناس��ي فعالیتهاي مرتبط با 
مدیریت ریسک ، بیان داشت اگر در ابتدا توان مالي و اهلیت 
و صالحیت مشتري به درستي سنجیده شود ، از افزایش 
حجم مطالبات معوق و مشکوك الوصول بانک تا حد زیادي 
کاس��ته مي شود.  دکتر مهري همچنین استاندارد سازي 
امور، وحدت رویه و عدم برخورد سلیقه اي را الزمه عملکرد 
مؤثر مدیران شعب برشمرد و افزود: الزم است با آموزش و 
توانمندسازي کارشناسان مستقر در شعب آمادگي خود را 
جهت ارائه مشاوره هاي تخصصي به مشتریان ارتقاء دهیم و 

کنترل و نظارت بیشتری داشته باشیم. 
 

جشنواره عکس نمای ملی
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این جشنواره 
بر آن اس��ت تا با دعوت از تمامی عکاسان حرفه ای و با 
بهره گیری از تمامی ظرفیت های هنرمندان  سراس��ر 
کشور آن ها را به اندیشیدن پیرامون فرهنگ بانکداری 
نوین تشویق کرده و از سوی دیگر تبیین کننده الگوهای 

رفتاری در بانکداری الکترونیک و دیجیتال باشد.
ثبت تاریخی س��بک زندگ��ی اجتماعی م��ردم ایران 
در اس��تفاده از خدمات بانکداری س��نتی، الکترونیک 
و دیجیت��ال در آخرین س��ال های ق��رن 1۴ هجری 
شمس��ی، ثبت زیبای��ی ها و ویژگی ه��ای منحصر به 
فرد ابنیه تاریخی و س��اختمان های قدیمی بانک ملی 
ایران و ترویج فرهنگ استفاده از بانکداری دیجیتال از 

اصلی ترین اهداف این جشنواره عنوان شده است.
در این جش��نواره به نفرات اول در هر  بخش، تندیس 
طالیی جشنواره به همراه لوح زرین و 30 میلیون ریال 
جای��زه نقدی، ب��ه نفرات دوم لوح زری��ن به همراه ۲0 
میلیون ریال جایزه نقدی و به نفرات سوم لوح زرین به 

همراه 10 میلیون ریال جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

اخبار

ترویج کارهای غیرمولد درکشور 
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه همه در کش��ور حرف از حمایت از تولید 
می زنند اما نگرش کلی به س��مت داللی و واس��طه گری اس��ت، گفت: کارهای 

غیرمولد مدام در کشور ترویج می شود.
غالمحس��ین شافعی با بیان اینکه مشکل اصلی کش��ور در اقتصاد کالن یا خرد 

نیست بلکه در سیستم قاعده گذاری اقتصادی است، گفت: تا زمانی که این قاعده 
گذاری را اصالح نکنیم، تالش های ما به نتیجه نخواهد رسید، این در شرایطی است 

که 90 درصد از حرف هایی که ۲0 سال پیش فعاالن اقتصادی به عنوان مشکل مطرح 
می کردند همچنان پابرجا اس��ت و ما نتوانس��ته ایم یک تغییر بنیادین و قابل توجه در 
اقتصاد کش��ور ایجاد کنیم. وی افزود:اگر ریشه مسائل اقتصادی را پیدا کنیم،می توانیم 
کار را به نحو بهتری پیش ببریم، این در شرایطی است که اگر ریشه مسئله دارای آفت 

است، به سراغ برگ رفتن مشکلی را حل نمی کند.  مهر 

 ارسال الیحه مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس
 رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه حداکثر تا پایان شهریور الیحه مالیات 
بر مجموع درآمد به مجلس ارس��ال می ش��ود، گفت: ارس��ال این الیحه با طرح 

مالیات بر عایدی مسکن نمایندگان، مغایرتی ندارد.
امیدعلی پارس��ا در رابطه با علت ادغام الیحه مالیات بر عایدی سرمایه با الیحه 

مالیات بر مجموع درآمد، اظهار داش��ت: مقرر ش��ده بخشی از مالیات بر مجموع 
درآمد به مالیات بر عایدی سرمایه اختصاص یابد. رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: 

در ابت��دا قرار بر ارس��ال جداگانه این دو الیحه بود ام��ا نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی 
برخ��الف ای��ن موضوع بود. وی ادامه داد:  اگر مجموع درآم��د مبنای مالیات قرار گیرد، 
حتما برآورد دقیق تری است. رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: با توجه به اینکه عایدی 
هم بخشی از درآمد است نظر وزیر اقتصاد این بود که دو الیحه مالیات بر عایدی سرمایه 

و الیحه مالیات بر مجموع درآمد با هم باشند.  مهر 

تصویب ٤ هزار میلیارد تومان اعتبار برای خط آهن چابهار - زاهدان
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اجرای خط آهن چابهار - زاهدان سرعت گرفته 

است، گفت: پیشرفت فیزیکی این پروژه امروز حدود ۴0 درصد برآورد می شود.
محمد اس��المی ، درب��اره جزئیات تکمیل خط آهن چابه��ار - زاهدان و تأمین 
اعتبار این پروژه اظهار داش��ت: این پروژه تا پیش از این حدود 3۴ درصد رش��د 

فیزیکی داش��ت، اما امروز پیش��رفت فیزیکی پروژه حدود ۴0 درصد است. وی با 
بیان اینکه اجرای این پروژه سرعت گرفته است، اضافه کرد: در حال حاضر پیشرفت 

پروژه مناس��ب ارزیابی می شود. وزیر راه و شهرسازی افزود: دولت ۴ هزار میلیارد تومان 
اعتبار کامل برای این خط آهن تصویب کرده اس��ت و ت��الش می کنیم تأمین مالی آن 
را از چندین کانال دنبال کنیم و قطعاً این رقم فراهم خواهد ش��د. اس��المی درباره زمان 
تکمیل این پروژه گفت: پیش بینی می کنیم خط آهن چابهار - زاهدان س��ه ساله اجرا و 

تکمیل شود.  فارس

رینـگ  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با  بیان اینک��ه اقدامات��ی در تامین مواد روی 
اولیه پتروش��یمی و فلزات در دس��تور کار ق��رار دارد و این 
مدل تا پایان 1398 به کل مواد پتروشیمی تعمیم می یابد، 
گف��ت: اجرای این اقدامات ن��ه تنها فضای تامین مواد اولیه 
پتروش��یمی ها را به آرامش می رس��اند، بلک��ه در آینده نیز 

امکان متالطم کردن فضا وجود ندارد.
فرش��اد مقیم��ی با اش��اره ب��ه موض��وع تامین م��واد اولیه 
پتروش��یمی اظهار کرد: از سال گذشته تامین مواد اولیه در 
فضای پتروش��یمی از موضوعاتی بود که واحدهای صنعتی 
نس��بت به آن گالیه داش��تند. در این راس��تا بای��د بتوانیم 
تضمی��ن کنیم مواد اولی��ه واحدهای صنعت��ی می تواند به 

دست تولیدکننده های واقعی برسد.
وی ادامه داد: در تحریم های گذش��ته نیز ش��رایط مشابهی 
به ما حاکم ش��د و نگرانی های تولیدکنندگان از تامین مواد 
اولیه روی رفتار متقاضیان تاثیرگذار بود؛ چنانچه متقاضیان 
از ت��رس اینکه محصوالت با قیمت باالتری در اختیار آن ها 

قرار گیرد، سفارشات بیشتری می دادند.
ب��ه گفته مقیمی در م��واردی، تامین مواد پتروش��یمی در 
بورس سخت بود، اما در فضای بیرون از بورس به راحتی و 

با قیمت بسیار متفاوت نسبت به بورس به دست می آمد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بازدید سرزده  
از انبارهای ش��ورآباد تهران اظهار کرد: در این بازدید متوجه 
شدیم که این حرف درس��ت است؛ در این انبارها کاالها در 

پاکت های متفاوت بسته بندی و حتی از مرز خارج می شد.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط خاص ممکن است در بخش 
عرض��ه و تقاضا یا در هر دو برای تامین مواد اولیه مش��کل 
ایجاد ش��ود. بنابراین در کارگروه رون��ق تولید این موضوع 

مطرح و چندین جلس��ه هم در راس��تای تامین مواد اولیه 
برگزار شد.

مقیمی درباره وضعیت مواد پلیمری در حوزه پتروش��یمی 
در س��ال 96 توضی��ح داد: در کل س��ال 96 تولی��د ما 6.6 
میلیون تن در حوزه مواد پتروش��یمی بوده اس��ت که 3۵7 
هزار تن وارد و 3.6 میلیون تن صادرات داشته ایم. همچنین 
3.3 میلیون تن مصرف ش��ده و تقاضا ۵.۴ میلیون تن بوده 
اس��ت. همچنین حجم معامالت در ۲.6 میلیون تن ارزیابی 

شده است.
وی درب��اره وضعیت این مواد در س��ال 97 گفت: در س��ال 
97 ح��دود 6.6 میلیون تن تولید م��واد پلیمیری در حوزه 
پتروشیمی داشتیم که واردات آن نسبت به 96 کمتر شده 
اس��ت. صادرات این مواد نیز به 3.۵ میلیون تن رس��یده و 
نکت��ه مهم آنکه حجم معامله در این فضا از ۲.6 میلیون تن 

به 3.1 میلیون تن رشد کرده است.
ب��ه گفت��ه مقیمی تقاضا در س��ال 96 از ۵.6 میلیون تن به 
10.3 میلی��ون تن رس��یده که نش��ان می ده��د وقتی فضا 

متالطم باشد، تقاضا نیز تغییر خواهد داشت.
این مقام مس��ئول با اش��اره به ایجاد ق��رارگاه تولید و رونق 
تولید گفت: در این قرارگاه بررسی می کنیم که چه اقداماتی 
برای آرامش بازار ایجاد کنیم؛ همچنین کارگروه استانی در 
استان ها تشکیل داده و به آن ها تکلیف کردیم برای اصالح 
تقاضا چه اقداماتی انجام دهند. وی با تاکید بر لزوم رعایت 
کف عرضه خاطرنش��ان کرد: مقرر ش��د ت��ا تیمی هر هفته 
میزان عرضه محصوالت پتروش��یمی را رص��د کند. نتیجه 
رصد حاک��ی از این بود که برخی اوقات، عرضه نس��بت به 
آنچه تنظیم بازار مقرر کرده پایین تر است و این موضوع به 

نامتقارن بودن تقاضا منجر می شود.  ایرنا 

معاون وزیر صنعت مطرح كرد؛
آرامش در انتظار تامین مواد اولیه پتروشیمی ها

رییس سازمان توسعه معادن و صنایع  توسـعه معدنی از س��رمایه گذاری 16 میلیارد چرخ 
دالری در بخش معدن و صنایع معدنی تا سال 1۴0۴ خبر 
داد و گف��ت: وس��عت اکتش��اف معادن توس��ط ایمیدرو به 

600هزار کیلومتر مربع خواهد رسید.
خ��داداد غریب پور تصریح کرد: وس��عت اکتش��اف معادن 
توسط ایمیدرو با برنامه جدیدی که به تایید رسیده، به مرز 

600 هزار کیلومتر مربع خواهد رسید.
وی ادام��ه داد: برنام��ه جدی��د اجرای اکتش��اف 300 هزار 
کیلومت��ر مرب��ع به تایی��د وزیر صنعت رس��یده و به زودی 
اجرای آن آغاز می شود.وی تصریح کرد: ایمیدرو تاکنون با 
کمک بخش خصوصی 1۴ میلیارد دالر سرمایه در معدن و 
صنایع معدن��ی جذب کرده و تا افق 1۴0۴ نیز 16 میلیارد 

دالر سرمایه جدید جذب خواهد کرد.
وی ادام��ه داد: امروزه برای احی��ای معادن کوچک، کمیته 
های اجرایی در اس��تان ها ایجاد ش��ده است. غریب پور به 
جایگاه ایمیدرو در نقش��ه راه معدن و صنایع معدنی اشاره 
کرد و اظهار داشت: در نقشه راه معدن 7۲ راهبرد مشخص 
ش��ده ک��ه ایمی��درو مس��وول 33 راهبردها یعن��ی معادل 

۴6درصد آن است.
وی ادامه داد: برای این 33 راهبرد 1۴۵ هدف تعیین کرده 

ایم و بیش از 30درصد هم پیشرفت حاصل شده است.
غریب پور افزود: پیش بینی ش��ده امس��ال اف��زون بر 3.۵ 
میلیارد دالر پروژه معدنی و صنایع معدنی افتتاح ش��ود و از 
جمله برنامه های افتتاحی امس��ال، کارخانه احیای مستقیم 

بافت و واحد جدید گندله سازی در سنگان است.
وی درب��اره جایگاه این ح��وزه در بورس گفت: طی ۴ ماهه 
نخس��ت امسال، ۲0 شرکت بزرگ معدنی ۲7 درصد فروش 

ب��ورس )۴7 هزار میلیارد تومان( را به خود اختصاص دادند 
به همین دلیل ما در مجامع تالش کرده ایم در پروژه های 
مش��خصی، افزایش سرمایه دهیم تا این پروژه ها با ظرفیت 

عظیم شرکت های بزرگ پیش رود.
رییس سازمان توس��عه معادن گفت: در حالی که با تشدید 
تحریم ها،  زمانی نگران حفظ تولید بودیم امروز با رشد تولید 
روبرو هس��تیم. غریب پور اظهار داشت: با همکاری دانشگاه 
صنعتی ش��ریف، 170 نیاز آموزشی از شرکت های ایمیدرو 

شناسایی و ۲7 مورد را به پروژه آموزشی تبدیل کردیم.
وی افزود: تحقیقات و س��اخت داخل، نیاز محور شده است 
و بی��ن س��ازندگان قطعات و تجهی��زات و نیازهای وارداتی 
به صورت همزمان مدیریت می ش��ود تا با خروج از لیس��ت 

واردات، به ساخت داخل متکی شویم.
غریب پور اظهار داش��ت: فعالیت ه��ا در ایمیدرو به برنامه 
تبدیل ش��ده تا به فرآیند نتیجه گرا تبدیل ش��ود. به عنوان 
مثال، اکتش��افات پایش می ش��ود تا به س��رانجام مطلوب 
برس��د.وی تاکید ک��رد: توجه به بخ��ش خصوصی از جمله 
راهبرده��ای ایمیدرو برای توس��عه بخش مع��دن و صنایع 
معدنی است و در این راستا، شرکت های بزرگ را با اهداف 

این حوزه همراه کرده ایم.
به گفته وی، از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه، 
توس��عه 10 میلی��ون تنی فوالد هرم��زگان و امضای تفاهم 
نامه با بخش خصوصی برای تکمیل راه آهن منطقه سنگان 
اس��ت. غریب پور افزود: برای طرح تیتانیوم کهنوج، معدن 
زغال سنگ در طبس، کک سازی اروند و الکترود گرافیتی 
آگهی مناقصه داده ش��ده اس��ت. از س��وی دیگر اس��کله و 
بارگی��ری منطقه ویژه خلیج فارس نیز به کنسرس��یومی از 

شرکت های بزرگ واگذار می شود.  فارس

 تا سال 1404انجام  می شود؛
سرمایه گذاری 16 میلیارد دالری در بخش معدن 

ارز دیشلمه دولتی  

سـبز  مدی��رکل دفت��ر بازرگان��ی  محصوالت کشاورزی سازمان مسـیر 
مرکزی تعاون روس��تایی ایران با اش��اره به خرید 
حمایتی محصول گوجه فرنگی گفت: این طرح از 
روز س��ه شنبه در سطح کش��ور کلید می خورد و 
دول��ت گوج��ه فرنگی را از کش��اورزان به ازای هر 

کیلوگرم 1100 تومان خریداری می کند.
  مرتض��ی معتمد اظهار کرد: خرید مورد نظر ابتدا 
در استان های دارای مشکل انباشت و اضافه عرضه 
گوج��ه فرنگی با منابعی که پیش از این در اختیار 

سازمان قرار گرفته آغاز خواهد شد.
 وی در ادامه از کش��ت تابس��تانه گوجه فرنگی در 

سطحی معادل 8۵ هزار هکتار طی سال جاری در 
کش��ور خبر داد و اظهارداشت: پیش بینی می شود 
امس��ال در این سطح زیر کش��ت چهارمیلیون تن 

گوجه فرنگی برداشت شود.
 مدیر کل دفت��ر بازرگانی محصوالت کش��اورزی 
سازمان مرکزی تعاون روس��تایی ایران گفت: هم 
اکنون عرضه گوجه فرنگ��ی بیش از نیاز صنایع و 

تازه خوری است.

وی اف��زود: این محص��ول در ش��رایط حاضر به 
دلی��ل تولی��د و عرضه بس��یار زیاد دچ��ار افت 
قیم��ت ش��ده اس��ت.  معتمد اظهارداش��ت: اگر 
محص��ول گوج��ه فرنگ��ی م��ورد حمای��ت واقع 
نش��ودبدون ش��ک کش��اورزان دچار ضررو زیان 
س��نگینی خواهند ش��د به همین دلی��ل امکان 
دارد سال های آینده به کشت این محصول روی 

خوش نش��ان ندهند.

 وی گفت: س��تاد تنظیم ب��ازار موضوع حمایت از 
گوجه فرنگی را روز گذش��ته مورد بحث و بررسی 
قرار داد و در نهایت تصمیم بر این ش��د س��ازمان 
تعاون روس��تایی به نمایندگ��ی از دولت محصول 
مزبور را از کش��اورزان به ازای هر کیلوگرم 1100 

تومان خریداری کند.
 مدیر کل دفت��ر بازرگانی محصوالت کش��اورزی 
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران افزود: برای 
خرید حمایتی محصول گوجه فرنگی قرار براینکه 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور اعتبارات 

الزم را در اختیار این سازمان قرار دهد.
 وی اظهارداشت: خرید های حمایتی و تضمینی از 

جمله ابزار های که دولت در مواقع الزم برای حفظ 
و پایداری تولید به کمک کشاورزان می شتابد.

 معتمد افزود: بطورکلی در خرید تضمینی قیمت 
تمام ش��ده محصول به اضافه یک س��ود منصفانه 
برای کش��اورز در نظر گرفته می ش��ود به عبارتی 
پائین ترین قیمتی که محصول خریداری تا کشاورز 

دچار ورشکستگی نشود.
 وی در ادام��ه یادآورش��د: خری��د حمایتی ابزار ی 
که دولت درآمد کش��اورز را در کشت های مختلف 
همزمان س��عی می کنددر یک ت��رازی نگهداردتا 
اینکه کش��اورز س��ال آینده نس��بت به کشت آن 

محصوالت رغبت نشان دهد. میزان

مدیركل دفتر بازرگانی سازمان تعاون روستایی اعالم كرد؛
آغازخرید حمایتی گوجه فرنگی با قیمت كیلویی 1100 تومان

سیاست روز تخصیص ارز برای واردات چای را بررسی می کند؛
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