
مشاور نظام صنفی کشاورزی کشور گفت: آقای روحانی زمانی 
که پیروز انتخاب ش��د بزرگترین دغدغه خ��ود را خالی بودن 
س��یلوهای گندم دانس��ت و به دنبال آن بود ک��ه چگونه نان 
م��ردم را تامی��ن کند اما باید به وی هش��دار داد که تاریخ در 

حال تکرار شدن است.
س��ید جعفر حس��ینی دبیر اجرای��ی نظام صنفی کش��اورزی 
مرودش��ت و مشاور نظام صنفی کش��اورزی کشور در نشست 
خب��ری در ارتباط ب��ا تعیین نرخ خری��د تضمینی محصوالت 
کشاورزی برای س��ال زراعی جاری اظهار کرد: مناسب نبودن 
نرخ خرید تضمینی چغندر برای سال زراعی گذشته سطح زیر 
کشت این محصول را در استان فارس از 4 هزار و 600 هکتار  
ب��ه 1600 هکت��ار کاهش داد که دلیل آن ب��ه طور قطع نرخ 
پایین خرید تضمینی این محصول بود. وی افزود: این کاهش 
تولید در سایر استان های کشور نیز وجود داشت و  باعث شد 
که قیمت ش��کر برای مصرف کننده به هر کیلوگرم 10 تا 15 
هزار تومان افزایش یابد و مردم مجبور شوند برای خرید شکر 

با نرخ یارانه ای در صف بایستند.
حسینی در پاس��خ به این سوال برای نظام سال زارعی جدید 
نظ��ام صنفی چه نرخی برای خرید تضمینی چغندر مناس��ب 
می داند گفت: هنوز نرخ توسط نظام صنفی تعیین نشده است 
زیرا نتوانس��ته ایم ب��رآورد هزینه تولید از اس��تان های مختلف 

داشته باشیم.
وی گفت: یکی از مشکالت اصلی کشاورزی کشور  عدم رعایت 
الگوی کش��ت توسط کش��اورزان اس��ت که باید توجه داشت 
مهمترین راه اجرای الگوی کش��ت اعالم ب��ه موقع نرخ خرید 

تضمینی محصوالت کشاورزی است.
دبی��ر اجرایی نظام کش��اورزی مرودش��ت ادام��ه داد: قیمت هر 
کیلوگرم گوجه فرنگی به 600 تومان در مزرعه رسیده که فروش 
آن به این قیمت مقرون به صرفه نیس��ت و  کش��اورزان به جای 
کاش��ت چغندر و  گندم به کش��ت فلفل دلمه، هندوانه و گوجه 

فرنگی روی آوردند که تولید آنها بیشتر از نیاز بازار است.
هشدار درباره از دست رفتن خودکفایی گندم

حس��ینی هشدار داد که در سال جاری با توجه به تحریم هایی 
که کش��ور ب��ا آن مواجه اس��ت ت��داوم این ش��رایط و اعالم 
دیرهن��گام نرخ تضمینی خرید گندم و مناس��ب نبودن قیمت 
آن بر اس��اس هزینه های تولید باعث می ش��ود که خودکفایی 
گندم از دست رود.؛هر چند کشاورزان تمایلی به عدم همکاری 

با دولت ندارند.
وی اف��زود: در ش��رایطی ک��ه دول��ت ن��رخ خری��د تضمینی 
محصوالت کش��اورزی را بر اس��اس تورم موج��ود در جامعه و 

هزینه های تولید محصول تعیین نمی کند در واقع دست دولت 
در جیب کش��اورزان است و جیب آنها به مردم یارانه می دهد 
تا بتوانند نان را با قیمت کمتری خریداری کنند و از طرفی از 

هزینه های خود می کاهند.
احتمال تحریم گندم توسط آمریکا

وی گفت: در این ش��رایط در صورت��ی که درخودکفایی گندم 
موفق نباشیم ممکن اس��ت ایاالت متحده آمریکا گندم را نیز 
به لیس��ت تحریم ها اضافه کند بنابراین الزم اس��ت نرخ خرید 

تضمینی این محصول برای سال زراعی جاری واقعی باشد.
وی یادآور ش��د که نرخ گندم در کش��ورهای همس��ایه نظیر 
افغانستان و عراق با نرخ دالر در بازار آزاد حدود 4 هزار تومان 
آن اس��ت در صورت��ی که دولت نرخ مناس��بی را تعیین نکند 
امکان قاچاق این محصول به خارج از کش��ور و تکرار اتفاقات 

سال گذشته وجود دارد.
وی گفت: دولت ذخایر استراتژیکی دارد که ممکن است برای 
سال جاری مشکلی برای تامین گندم مورد نیاز خباری وجود 
نداش��ته باشد اما در سال آینده ش��رایط متفاوت است و باید 
تدابیر الزم را اندیشد و به نظر نمی رسد که دولت قصد واردات 
گندم با ارز 4200 تومانی داش��ته باشد که در غیر این صورت 

گندم های وارداتی از گندم های داخلی گران تر خواهد بود.
وی در بخش��ی از صحبت ه��ای خ��ود با اش��اره ب��ه اظهارات 
حس��ن روحانی رئی��س جمهور کش��ورمان در ابتدای فعالیت 
خ��ود در دولت ده��م گفت: روحانی زمانی ک��ه پیروز انتخاب 
ش��د بزرگترین دغدغه خ��ود را خالی بودن س��یلوهای گندم 
می دانس��ت و به دنبال آن ب��ود که چگونه باید ن��ان مردم را 
تامی��ن کن��د اما باید به وی هش��دار داد که تاری��خ دوباره در 
حال تکرار شدن است و برخی از مسئوالن عامدانه نرخ خرید 

تضمینی گندم را به موقع اعالم نمی کنند.
اختالط خاک با گندم کار کشاورزان نیست

حس��ینی در ارتباط با فروش س��نگ، خاک و ش��ن به همراه 
گن��دم به مراکز خری��د تضمینی گفت: گندمی که از دس��ت 
کش��اورز خارج می شود و از مزارع جمع آوری و خارج می شود 
تا رس��یدن به مراکز خری��د تضمینی و انباره��ای غله ممکن 
اس��ت این ضایعات به آن اضافه ش��ود اما به طور قطع توسط 

کشاورزان انجام نمی شود.
وی افزود: کش��اورزان سال های سال است که رابطه تجاری با 
واسطه ها دارند و در موارد متعددی مجبو ربه فروش محصوالت 
خود به س��لف خرها هس��تند هرچند که با ایجاد سامانه خرید 
تضمینی میزان فروش گندم به صورت با واسطه کاهش یافته 

است.  تسنیم 
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 بازدید مدیرعامل بانک توسعه تعاون
 و معاون تعاون از طرح های تولیدی

استان زنجان
حجت اهلل مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک 
توسعه تعاون و کبیری معاون تعاون وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و هیات همراه از طرح های تولیدی استان 
زنجان بازدید نمودند.حج��ت اهلل مهدیان رئیس هیات 
مدیره و مدیرعاملدر این دیدارها با اشاره به ظرفیت های 
اس��تان زنجان در حوزه های مختلف خصوصاً صنعت و 
کشاورزی خاطرنش��ان کرد: بانک توسعه تعاون با ارائه 
طرح ها و محصوالت متنوع بانکی توانسته تا حد زیادی 
پاس��خگوی نیازهای بانکی و مال��ی فعاالن اقتصادی را 
فراهم نماید. وی افزود: برای ش��ناخت نیازها و شرایط 
واحده��ای صنعتی و تولیدی، انج��ام تعامل و برقراری 
نشس��ت های تخصصی می تواند کمک ش��ایانی به این 
مهم بنماید.مهدیان با اش��اره به عملکرد مناسب بانک 
توس��عه تعاون در اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی 
و عش��ایری و طرح پایدار فراگیر گفت: انجام به تکلیف 
مل��ی با ادامه اجرای طرح اش��تغال پایدار روس��تایی و 
عش��ایری از مهم ترین برنامه های بانک در سال جاری 
می باشد.وی همچنین افزود: میزان تسهیالت پرداختی 
بانک در طرح اش��تغال پایدار به میزان 1600 میلیارد 
تومان بوده و بر اس��اس برنام��ه با اجرای فاز جدید این 

مبلغ به 2500 میلیارد تومان بالغ خواهد گردید.

تاکید مدیرعامل بانک ملی بر نهادینه 
شدن موضوع سودآوری 

مدیرعامل بانک ملی ایران بر لزوم نهادینه شدن موضوع 
سودآوری در همه واحدهای این بانک تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمد 
رضا حسین زاده به همراه ناصر شاهباز، مسعود خاتونی 
و عباس شفیعی اعضای هیات مدیره و سعد اله عیسی 
زاده مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی که پس 
از برگزاری مجمع س��الیانه در اداره کل حس��ابداری و 
بودج��ه بانک حضور یافته بود، ضم��ن تقدیر از تالش 
کارکن��ان ای��ن اداره کل در تهیه ص��ورت های مالی، 
برگزاری موفقیت آمیز مجمع امس��ال را مرهون تالش 
های هم��ه کارکنان بانک به وی��ژه کارکنان اداره کل 
حس��ابداری و بودجه دانس��ت.وی با تاکید بر این که 
حرکت به س��مت س��ودآوری باید رویه ج��اری همه 
واحده��ا باش��د، ادامه داد: کنترل مناب��ع و مصارف به 
صورت روزانه، باید توسط همه واحدها انجام شود تا در 

نهایت در عملکرد کل بانک اثر خود را نشان بدهد.

پرداخت سود قطعی اوراق مشارکت 
پاالیش نفت بندرعباس در شعب منتخب 

بانک ملت
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک مل��ت، با توجه به لزوم 
رعای��ت م��واد 1۳ و 15 آیین نام��ه اجرایی قانون نحوه 
انتشار اوراق مشارکت مصوب 1۸ مردادماه 1۳۷۷ هیات 
وزیران، پرداخت س��ود قطعی اوراق مش��ارکت شرکت 
پاالیش نفت بندرعباس منتشره در روز سوم اسفندماه 
1۳۸۹ از طریق شعب منتخب این بانک در دستور کار 
قرار دارد.بر اساس این گزارش، سود قطعی اوراق یادشده 
از روز 2۳ تا ۳1 شهریورماه سال جاری به دارندگان برگه 

تسویه نهایی این اوراق پرداخت خواهد شد.

 نقش مهم بانک شهر
 در بهینه سازی امکانات شهری

دبیر کانون بانک ها و موسس��ات خصوصی و اعتباری 
کش��ور با اش��اره به نقش بانک ش��هر در بهینه سازی 
امکان��ات ش��هری، این بان��ک را مورد اعتم��اد مردم 
دانس��ت.به گزارش مرکز ارتباط��ات و روابط عمومی 
بانک ش��هر، محمدرضا جمشیدی با اشاره به عضویت 
ای��ن بان��ک در کانون بانک ها و موسس��ات خصوصی 
واعتباری کش��ور اظهار کرد: این بانک به عنوان بانک 
مورد اطمینان مردم معرفی شده است و نقش مهمی 
در بهینه سازی امکانات و موضوعات شهری دارد.وی با 
اش��اره به نقش نیروی انسانی در معرفی برند سازمانی 
خاطر نشان کرد: نیروی انسانی بانک شهر در حمایت 
از برن��د و معرفی جایگاه بانک به مردم و مش��تریان، 

نقش بسیار حائز اهمیتی داشته است.

 تالش جمعی 
برای دستیابی به اهداف ترسیمي

عیس��ی امامی، عضو هیات مدیره بانک قرض الحس��نه 
مهرای��ران به هم��راه مجید وکیل مش��اور مدیرعامل و 
رئیس اداره کل حوزه مدیریت به منظور بررسي و ارزیابي 
عملکرد مدیریت ش��عب استان کرمانش��اه و شناسایي 
پتانسیل هاي اقتصادي منطقه از شعب صحنه، کنگاور، 
هرسین، سنقر، ثالث باباجاني، سرپل ذهاب، گیالنغرب 
و قصر شیرین بازدید کرد.به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، ارزیابی آمار عملکرد و فعالیت 
هاي انجام شده در خصوص بازاریابي، کنترل مصارف و 
پیگیري وصول مطالبات، بررسي نحوه اجراي انواع طرح 
هاي تسهیالتي، تاکید به تسریع در پرداخت تسهیالت، 
شناسایي ظرفیت ها و پتانسیل هاي جدید جذب منابع 
قرض الحس��نه، رعایت اصول مش��تري مداري و تکریم 

ارباب رجوع و... از محورهاي این بازدیدها بود.

اخبار

معامله یک  میلیون و۷۰ هزار بشکه نفت در بورس انرژی 
نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی گفت: تاکنون یک میلیون بشکه 

نفت سبک و ۷0 هزار بشکه نفت سنگین در بورس انرژی معامله شده است.
امیرحس��ین تبیانیان، در پاس��خ به اینک��ه جریمه کنونی در نظر گرفته ش��ده 
برای انصراف خریدار چه میزان بر کاهش رغبت خریداران اثرگذار اس��ت، گفت: 

تاثیرگ��ذار بودن یا نب��ودن آن را نمی توان دقیق گفت اما برای کاهش میزان آن 
مخالفتی از س��وی شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد چرا که شرایط کنونی، شرایط 

ویژه ای اس��ت. اما ای��ن میزان جریمه جزء مقررات بورس انرژی اس��ت و ما هم پیروی 
کردیم. 

وی افزود: کمترین میزان خرید از مسیر صادرات دریایی ۳5 هزار بشکه و مسیر صادراتی 
زمینی هزار بشکه است و این میزان حداقل رقمی است که صادرات آن با توجه به هزینه 

های حمل و نقل و بیمه ای برای خریداران منطقی است.  مهر

 اعالم  نرخ بلیت اتوبوس های اربعین  
معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، نرخ بلیت اتوبوس های 

اربعین را اعالم کرد.
مهران قربانی اظهار داش��ت: قیمت بلیت اتوبوس های اربعین نس��بت به س��ال 
گذش��ته تغییری نکرده و اتوبوس ها در حال حاضر با همان نرخی که به مقاصد 

مهران، خسروی، شلمچه یا چزابه سفر می کنند، مبالغ را از زائران دریافت خواهند 
ک��رد. وی گفت: زائرانی که از عراق به مهران برمی گردند، باید صرفا به یکی از س��ه 

پایانه کرمانشاه، همدان یا اندیمشک منتقل شده و سپس از آنجا به استان محل زندگی 
خود بر می گردند. به گفته وی، قرار است ۸ هزار و 200 دستگاه اتوبوس به زائران اربعین 
خدمت رس��انی کنند؛ ضمن اینکه امسال امکان استفاده از اتوبوس ها به عنوان سرویس 
دربس��تی وجود ندارد و تنها اقشار دارای ش��رایط خاص مانند جانبازان و معلوالن، می 

توانند از سرویس های دربستی دوسره استفاده کنند.   وزارت راه و شهرسازی 

نیازمند ۲۲ هزار میلیارد تومانی  پروژه »سیراف«  
پروژه س��یراف با ظرفیت ۳60 هزار بشکه در روز نیازمند حدود 22 هزار میلیارد 
تومان س��رمایه اس��ت که 65 درصد از هزینه های مورد نی��از طرح ها به صورت 

ارزی خواهد بود.
عبدالناصرهمتی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید بر 

ضرورت توجه بیشتر نظام بانکی به رونق تولید و مشارکت در طرح های مولد کشور 
خصوصاً در صنعت نفت برای جلوگیری از خام فروشی در چارچوب اقتصاد مقاومتی تاکید 

کرد وگفت: تا به منظور انجام این پروژه ها، تصمیمات قطعی، طی روزهای آتی و با مشارکت 
بانک های متقاضی و صندوق توسعه ملی اتخاذ خواهد شد. همچنین وزیر نفت گفت: بحث 
مربوط به طرح های پاالیشی سیراف هم اکنون این وزارتخانه در حال پیگیری است. این پروژه 
با ظرفیت ۳60 هزار بشکه در روز نیازمند حدود 22 هزار میلیارد تومان سرمایه است که 65 

درصد از هزینه های مورد نیاز طرح ها به صورت ارزی خواهد بود.  بانک مرکزی 

کشاورزی  نظام صنفی  رئیس  گذشته  روز   
کشور در ارتباط با تعیین نرخ خرید تضمینی 
محصوالت کشاورزی برای سال زراعی جدید 
اعالم  زمان  در  دولت  ساله  هر  کرد:  اظهار 
نرخ خرید تضمینی گندم و سایر محصوالت 
زراعی تخلف و قیمت آن را دیرتر از زمان 

تعیین شده اعالم می کند.
وی افزود: دولت مکلف است تا قبل از آغاز 
سال زراعی جدید که از یکم مهرماه شروع 
می شود نرخ خرید تضمینی محصوالت زراعی 
تا  که  داده  نشان  سابقه  اما  کند  اعالم  را 

چندین ماه این نرخ با تاخیر انجام می شود.
بیان  با  کشاورزی کشور  نظام صنفی  رئیس 
کشاورزی  محصوالت  تضمینی  خرید  اینکه 
مختصر حمایتی است که توسط دولت صورت 
خرید  قانون  اساس  بر  داد:  ادامه  می گیرد 
دولت  توسط  کشاورزان  محصوالت  تضمینی 
باید با نرخ از قبل تعیین شده خریداری شود 

تا کشاورزان با خیال راحت بتوانند محصوالت 
خود را به فروش برسانند. ملک زاده تصریح 
کرد: وزارت کشاورزی مکلف است که قیمت 
پیشنهادی محصوالت کشاورزی را برای خرید 
تضمینی به شورای اقتصاد ارائه دهد و این 
شورا نیز پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی را 
بر اساس میزان نرخ تورم اعالمی توسط بانک 

مرکزی و هزینه های تولید تعیین کند.
کیلوگرم  هر  تولید  برآورد  داد:  ادامه  وی 
گندم برای سال زراعی جاری 2 هزار و 868 
کشاورزان  برای  سود  درصد   20 با  تومان 
تامین  کشور  کشاورزان  صنفی  نظام  توسط 
شده است و نرخ خرید تضمینی کلزا برای 
سال زراعی جدید 5900 تومان توسط نظام 
صنفی تعیین شده است. نرخ خرید تضمینی 
نظام  توسط  نیز  قبل  زراعی  سال  در  کلزا 
صنفی 3800 تومان پیشنهاد شده بود که 

دولت با نرخ 3400 تومان موافقت کرد.

نمای نزدیک

دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی گفت:  از محل اجرای طرح س��اماندهی 
مش��اغل خانگی ظرف سه سال گذشته 165 هزار نفر مشغول 

کار شده اند.
 مهن��از امام��دادی  در مورد طرح مش��اغل خانگی گفت: این 
طرح از س��ه سال قبل شروع شده و ظرف سه سال ۹5 تا آخر 
۹۷ حدود 11۳ هزار نفر متقاضی مش��اغل خانگی تس��هیالت 

دریافت کرده و 165 هزار نفر هم مشغول کار شده اند. 
وی گف��ت: می��زان وام برای مش��اغل خانگی برای اش��خاص 
حقیقی تا سقف 50 میلیون تومان شده، در حالی که قباًل این 
رقم 20 میلیون بود و برای حرکت های گروهی و ش��بکه ای و 
پشتیبانی تا سقف 200 میلیون تومان وام پرداخت می شود. 

وی با بی��ان اینکه تعداد طرح های پش��تیبانی و گروهی روند 
صعودی دارد، گفت: در عین حال بیش��ترین متقاضیان طرح 
مش��اغل خانگی در قالب فعالیت ها و افراد مس��تقل است، اما 

فعالیت شبکه ای به صورت پایدار و درآمد بیشتر است و مردم 
باید به سمت فعالیت گروهی و شبکه ای حرکت کنند. 

وی نرخ تسهیالت مشاغل خانگی را 4 درصد با بازپرداخت پنج 
س��اله عنوان کرد و گفت: قباًل به دلیل داشتن منابع، حدود 10 
بانک بودند، اما امسال به دلیل محدودیت منابع فقط بانکهای رفاه 
کارگران و توسعه تعاون به عنوان بانک های عامل مشاغل خانگی 
هستند. وی گفت: در سال ۹6 و ۹۷ هر سال ۸00 میلیارد تومان 
منابع برای تسهیالت مشاغل خانگی درنظر گرفته شد که امسال 
ب��ه دلیل کمبود منابع، این رقم به 200 میلیارد تومان رس��یده 
اس��ت، چون براس��اس اعالم مقامات بانک مرکزی، اولویت هایی 
مانند تسهیالت قرض الحس��نه برای ازدواج و تسهیالت جبران 

خسارات سیل در اولویت قرار گرفته و مشاغل خانگی در اولویت 
بعدی قرار گرفته است.  به گفته دبیر ستاد ساماندهی و حمایت 
از مش��اغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیشترین 
متقاضیان مشاغل خانگی شامل ۸2 درصد خانم و 1۸ درصد آقا 
هستند که از تعداد خانم ها 4۷ درصد سرپرست خانوار هستند و 
از آقایان نیز 15 درصد به عنوان سرپرست خانوار هستند و بقیه 
به عنوان فرزند یا همسر متقاضی به شما می روند. همچنین ۷4 
درصد مشاغل خانگی در مناطق شهری و 26 درصد در مناطق 

روستایی و عشایری قرار دارند. 
ب��ه گفت��ه امامدادی، رش��ته های م��ورد تقاضا برای مش��اغل 
خانگی ۳20 رش��ته هس��تند که عمده این رش��ته ها ش��امل 

فرش بافی، قالیبافی، پوش��اک، خیاط��ی، نگهداری دام و طیور 
که از رش��ته های پرطرفدار به ش��مار می روند. همچنین رشته 
تولیدات چرم دس��ت دوز، پرورش ق��ارچ، معرق به ویژه معرق 
چ��وب، البته معرق کاش��ی، صدف هم تقاض��ا دارد، همچنین 
رش��ته های گرافیک کامپیوتری، پرورش زنبور عس��ل و تولید 
عس��ل و همچنین پرورش گیاهان دارویی، سنگ های قیمتی، 
تولید زعفران از رش��ته های پرطرفدار هستند که 50 درصد از 

تقاضاها در این رشته ها قرار می گیرند. 
وی همچنی��ن ای��ن نکته را ه��م گفت که ب��رای ثبت نام زنان 
متقاضی در روستاها اگر دستگاه مربوطه تشخیص دهد، می تواند 
ب��دون گواهی مهارت هم متقاضی رامعرفی کند، در عین حال 
سازمان فنی و حرفه ای تسهیالتی را فراهم می کند که برای یاد 
گرفتن مهارت، تسهیل گری شود که افراد با رشته های مختلف 
چگونه کار کنند، به صورت انفرادی یا گروهی و به صورت یک 

مجموعه پشتیبان یعنی تحت پوشش باشد.  فارس

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه اعالم کرد؛
 سودجویی کارخانه های تولید کننده

رب گوجه فرنگی
 ب��ه گفت��ه رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی، فروش یک بس��ته 
رب  گوجه فرنگ��ی ۸00 گرم��ی به قیمت 22 هزار توم��ان در حالیکه قیمت 
گوجه فرنگی ربی کیلویی 1000 تومان است، نشان از سودجویی کارخانه های 

تولیدکننده دارد.
قیمت گوجه فرنگی در روزهای اول مهر ماه س��ال گذش��ته )1۳۹۷( با بیش 
از 40 درصد افزایش نس��بت ب��ه ماه قبلش به حدود ۷,000 تومان رس��ید 
ک��ه به دنبال آن قیمت رب گوجه فرنگی نیز افزایش چش��مگیری پیدا کرد، 
به طوری ک��ه قیمت هر قوطی در برخی برندها و مغازه ها تا 20 هزار تومان و 
در سایت های فروش نیز به بیش از 24 هزار تومان رسید؛ اما در سه ماهه اول 
امسال )1۳۹۸( طبق گزارش مرکز آمار ایران متوسط قیمت گوجه فرنگی به 
حدود 2200 تومان رسیده است. این وضعیت و ادامه گرانی رب گوجه فرنگی 
در حالی اس��ت که در چند ماه اخیر قیمت گوجه فرنگی در حد قابل توجهی 
کاهش یافته و به دنبال آن سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
مکلف ش��د با توجه به کاهش نرخ گوجه فرنگی نس��بت ب��ه اصالح نرخ رب 
گوجه فرنگی اقدام کند و قیمت اصالحی در س��امانه 124 اطالع رسانی شود، 
اما کاه��ش قیمت رب گوجه فرنگی با مقاوم��ت تولیدکنندگان این محصول 
روبه رو ش��د و دبیر سندیکای صنایع کنس��رو ایران در گفت وگویی با ایسنا، 
خواس��تار افزایش 500 تومانی قیمت این محصول در س��امانه 124 نیز شد، 
که علت آن را افزایش قیمت س��ایر ملزومات تولید رب گوجه فرنگی همچون 

قوطی، درب آسان بازشو،  کارتن و شیرینگ عنوان کرد. ایسنا 

کارشناسان هشدار دادند؛
  فروش سیمان با قیمت ارزان 

به خارجی ها
یک کارش��ناس صنعت سیمان با گالیه از اینکه هنوز ترمینال های صادراتی 
برای س��یمان وجود ندارد، گفت:متأس��فانه تحرکی در ب��ازار اتفاق نیفتاده و 
تولیدکننده مجبور اس��ت محص��ول خود را ارزان ت��ر در بازارهای صادارتی 

فروخته و حتی حجم تولید خود را کاهش دهد.
علی محمد بُد با اشاره به اینکه مصرف سیمان در کشور تابع پویایی دو بخش 
پروژه های عمرانی و ساخت و ساز است، اظهارداشت: در حال حاضر با وجود 
تمام صحبت ها در رونق این دو بخش هنوز اقدام مؤثری انجام نشده و صنعت 

سیمان همچنان با مازاد تولید روبه رو است.
وی با بیان اینکه ظرفیت تولید سیمان در کشور ۸5 میلیون تن است، افزود: 
با این وجود میزان تولید واحدهای سیمانی کشور 6۳ میلیون تن است. البته 
واحدهای تولیدی به دلیل رکود بازار با مازاد 20 میلیون تنی سیمان مواجه 

هستند که برای صادرات آنها هم مشکل دارند.
این کارشناس صنعت س��یمان با گالیه از اینکه هنوز ترمینال های صادراتی 
برای س��یمان وجود ندارد، گف��ت: همین موضوع عاملی ش��ده تا تجهیزات 
صادراتی در کش��ور به کار نگرفته نشود و تولیدکنندگان به سختی و زحمت 
آنهم در شرایط تحریم محصوالت خود را صادر کنند. وی اضافه کرد: وزارت 
صنعت قول داده بود مصرف سیمان در کشور را رونق دهد تا واحدها با حجم 
باالی مازاد تولید روبه رو نباش��ند اما متأسفانه تحرکی در بازار اتفاق نیفتاده 
و تولیدکننده مجبور اس��ت محصول خ��ود را ارزان تر در بازارهای صادراتی 

فروخته و حتی حجم تولید خود را کاهش دهد.  تسنیم 

سازمان حمایت اعالم کرد:
85 هزار و 500 تومان، قیمت منطقی 

گوشت قرمز
 معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و ش��بکه های توزیعی و اقتصادی سازمان 
حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان در رابطه با قیمت گوش��ت قرمز 
بیان کرد: قیمت گوشت قرمز همواره تابع قیمت دام زنده بوده و بررسی روند 

تغییرات قیمت دام زنده و گوشت موید همین مطلب است.
سیدداود موسوی با اشاره به اینکه میزان استحصال الشه در دام سنگین در 
حدود 50 درصد وزن دام است، افزود: عالوه بر آن ضایعات و استخوان، خس 
گیری و... حدود 15 درصد از وزن الش��ه اس��ت که بر این اس��اس و با توجه 
به نوع دام، میزان گوش��ت حاصل از کش��تار دام سنگین میانگین حدود 42 

درصد وزن دام زنده خواهد بود.
مع��اون نظارت بر کاالهای مصرفی و ش��بکه های توزیعی و اقتصادی س��ازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان متذکر ش��د: برخالف مصاحبه های 
مطبوعاتی اخیر و براساس اطالعات موجود قیمت این محصول در سامانه قیمت 
این س��ازمان، متوسط کشوری قیمت دام زنده سنگین در تاریخ 15 مرداد ماه 
س��ال جاری معادل هر کیلو ۳4 هزار و 520 تومان اس��ت که با فرض وزن یک 
راس دام زن��ده س��نگین حدود 500 کیلوگرم، میزان گوش��ت حاصله بصورت 
تقریبی 215 کیلوگرم بوده که بر اس��اس موارد مذکور، قیمت گوشت مخلوط 
حاصله در کشتارگاه در حدود ۸0 هزار تومان خواهد بود که پس از کسر درآمد 
حاصل از آالیش باید هزینه های کش��تار، حمل تا محل توزیع، درصد ضرایب 
سود عمده فروشی و خرده فروشی، افت و ضایعات و... را به قیمت مذکور اضافه 

کرد تا قیمت گوشت قرمز مخلوط درب واحد صنفی احصاء شود. ایسنا 

گزارش

 ایران در یک قدمی از دست دادن خودکفایی گندم  
کارشناسان هشدار دادند؛

دبیر ستاد ساماندهی مشاغل خانگی وزارت کار خبرداد؛ 
ایجاد 165 هزار شغل با طرح مشاغل خانگی


