
درحال��ی دی��روز اتحادیه نانوای��ان نرخ جدید قیم��ت نان در 
پایتخ��ت را منتش��ر کرده و ات��اق اصن��اف آن را رد کرده،که 
امروز رئیس س��ازمان صمت اس��تان تهران افزایش قیمت نان 
در ته��ران را تایید کرد ولی مدیرکل وزارت صمت بار دیگر با 

تکذیب گرانی نان،قیمت های جدید را تایید کرد!
 طی روزهای اخیراطالعیه ای از اتحادیه نانوایان سنتی تهران 
درباره قیمت های جدید نان در پایتخت  از اول مهر منتش��ر 
ش��د اما قاس��م نوده فرهانی رئیس اتاق اصناف تهران به این 
ابالغیه به س��رعت و تن��دی واکنش نش��ان داد و اظهار کرد: 
تا به ام��روز ابالغیه جدیدی برای تغییر قیمت نان به دس��ت 
اتاق اصناف تهران نرسیده است که بخواهیم آن را به اتحادیه 

نانوایان ابالغ کنیم.
وی اف��زود: در صورتی که  نرخ نامه جدیدی توس��ط اتحادیه 
نانوایان سنتی به نانوایان ابالغ شده، این اتحادیه  اشتباه کرده 
اس��ت زیرا  به من که رئیس اتاق اصناف تهران هس��تم، نرخ 

جدیدی ابالغ نشده که آن را به اتحادیه ها ابالغ کنم.

اعالم قیمت جدید نان در تنظیم بازار
اما یداهلل صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران در نشس��ت س��تاد تنظیم بازار اس��تان خبر از تغیرات 
قیمت نان در تهران داد و گفت:  در بخش نانوایی های یارانه پز، 
بربری با آرد 830 تومانی به قیمت یک هزار تومان، سنگک با 
آرد 815 تومان��ی، یک هزار و 200 تومان، تافتون با آرد 820 
تومانی، 550 تومان و ل��واش با آرد 820 تومانی به نرخ 300 

تومان عرضه می شود.
وی اظهارداش��ت: وزن چان��ه برای بربری 510 گرم، س��نگک 

560 گرم، تافتون 230 و لواش 140 گرم باشد.
صادق��ی قیمت های جدی��د را برای نانوایی ه��ای آزادپز نیز با 
قیم��ت گندم 900 تومانی اعالم و تش��ریح کرد:  قیمت بربری 
در ای��ن نانوایی ها با آرد یک هزار و 230 تومانی به قیمت یک 
هزار و 500 تومان، س��نگک با آرد یک هزار و 170 تومانی به 
ن��رخ یک هزار و 800 تومان، تافتون ب��ا آرد یک هزار و 200 
تومان��ی به قیم��ت 850 تومان و لواش با آرد یک هزار و 200 

تومانی به نرخ 450 تومان عرضه می شود.
وی خاطرنش��ان ک��رد: وزن چانه در نانوایی ه��ای آزادپز برای 
بربری باید 580، س��نگک 650، تافت��ون 280 و لواش 170 

گرم لحاظ شود.
صادقی تاکید کرد: نرخ انواع نان برای شهرس��تان های استان 

بناس��ت پس از بررس��ی اعالم شود. رییس س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان تهران اعالم کرد: دولت مجوز افزایش 
قیمت نان را برای اس��تان ها در اختیار اس��تانداران قرار داده 
ام��ا برای پایتخت خود وزارت صنع��ت، معدن و تجارت اقدام 

کرده است.
وی تصریح کرد: این نرخ ها برای س��اماندهی قیمت نان است 
چون در عمل نانوایان طی سال های گذشته با کم کردن چانه 

یا با عنوان افزودنی ها قیمت نان را تغییر داده اند.
برخ��الف اظهارات یداهلل صادق��ی، محمدرضا کالمی مدیرکل 
دفت��ر برنامه ریزی وزارت صمت اعالم ک��رد: قیمت نان گران 
نش��ده و اگر نرخ جدیدی برای نان اعالم ش��ده، در راس��تای 

یکسان سازی قیمت ها و نظارت بیشتر است!
محمدرضا کالمی مدیرکل دفت��ر برنامه ریزی تامین، توزیع و 
تنظی��م بازار وزارت صنعت در این ارتباط اظهار کرد: از س��ال 
93 تاکنون قیمت نان به صورت رس��می افزایش نیافته است 

و نانوایان در چند س��ال اخیر بطور مدام از افزایش هزینه های 
مختل��ف تولید از جمل��ه افزایش هزینه های ان��رژی و هزینه 
کارگری در مقابل افزایش نداشتن قیمت نان گالیه مند بودند 
و بنابرای��ن برای جبران هزینه ها، تع��دادی از نانوایان، به طور 
خودس��رانه اقدام به افزایش قیمت کرده ان��د و عمال نرخ های 

مصوب سال 93 رعایت نمی شود.
وی ادام��ه داد: ب��ا توجه ب��ه افزایش هزینه ه��ا، امکان نظارت 
بازرس��ان نس��بت به گران فروش��ی و افزایش قیمت ها محدود 
می ش��د بنابراین با افزای��ش هزینه های تولی��د، نانوایی ها در 

سال های اخیر خواستار واقعی شدن قیمت نان بوده اند.
کالمی ب��ا بیان اینکه برای تغییر در قیمت نان و جلوگیری از 
ضرر تولید کنندگان و مصرف کنندگان، دو سناریو مطرح بود، 
تاکید کرد: یک س��ناریو افزایش قیمت گندم و سناریوی دیگر 
افزایش قیمت نان ب��ود، اما دولت در نهایت تصمیم گرفت، تا 
قیم��ت گندم یارانه ای برای تهی��ه آرد نانوایی ها تغییر نکند و 

همچنان گندمی که در اختیار نانوایی ها قرار می گیرد، به نرخ 
یارانه ای باشد.

مدیرکل دفت��ر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت 
صنعت تصریح کرد: براس��اس آخرین تصمیمات، مقرر شد تا 
دول��ت یارانه نان را از طری��ق پرداخت یارانه گندم برای تولید 
آرد نانوایی ها حفظ کند، اما برای قیمت نان سقف تعیین کند 

تا امکان گران فروشی از بین برود.
وی اضافه کرد: هدف از انتشار بخشنامه جدید برای قیمت نان 
این اس��ت که براساس این بخش��نامه قیمت و وزن چانه انواع 
نان برای نانوایی هایی که آرد یارانه ای می گیرند تعیین ش��ود 
تا بدین وس��یله امکان گران فروشی وجود نداشته باشد، ضمن 
اینکه از بروز هر گونه تخلفی جلوگیری ش��ود و امکان نظارت 

بازرسان بر نانوایی ها هم بیشتر خواهد شد.
 کالم��ی گفت: دولت ه��ر کیلوگرم گندم را از کش��اورزان به 
قیمت 1700 تومان خریداری می کند که با هزینه های جانبی 
به 1850 تومان می رسد، اما گندمی که در اختیار نانوایان قرار 
می گیرد، بخش��ی به قیمت هر کیل��و 665 تومان و 20 درصد 

هم به قیمت هر کیلو 900 تومان است.
وی تاکید کرد: نرخ های موجود در بخش��نامه نه تنها افزایش 
قیم��ت در بر نداش��ته، بلکه تثبی��ت و در برخی موارد کاهش 
قیمت های موجود در بازار را به همراه داش��ته اس��ت و به این 
ترتیب با وجود نرخ های جدید هیچ جایی برای تخطی و تخلف 
و ارائ��ه نان با قیمت کیفی باقی نمانده اس��ت، به عنوان مثال 
قیمت نان سنگک در اکثر نانوایی ها به دو هزار تومان رسیده، 
در حالیکه در بخش��نامه این نرخ 1800 تومان تعیین شده و 

تخطی از آن تخلف است.

توجیه دولت برای افزایش قیمت نان
وزارت صنعت در حالی اعالم کرده اس��ت که نرخ های موجود 
در بخش��نامه جدید نه تنها افزایش قیمت در بر نداشته، بلکه 
تثبی��ت و در برخی موارد کاهش قیمت های موجود در بازار را 
به همراه داش��ته اما با مقایسه قیمت های مصوب قبلی با نرخ 
های اعالم ش��ده فعلی به راحتی مشخص می شود که قیمت 
نان افزایش یافته مثاًل قیمت نان بربری س��اده از  800 تومان 

به 1000 تومان افزایش یافته است.
شاید منظور مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم 
ب��ازار وزارت صنعت از کاهش قیمت ن��ان در نرخ نامه جدید، 

مقایسه با قیمت نان آزاد است.  تسنیم 
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مهلت ارسال آثار به مسابقه بزرگ 
کتابخوانی تا ١٦ مهر 

مهلت ارس��ال آث��ار به دومی��ن دوره مس��ابقه بزرگ 
کتاب خوان��ی »بخوانی��م، بفهمیم، بگویی��م« با عنوان 
»پوپ��ک دانا« تا ش��انزدهم مهر ماه همزم��ان با روز 
جهانی کودک تمدید ش��د.به گ��زارش روابط عمومی 
بان��ک ص��ادرات ایران، ای��ن بانک در راس��تای عمل 
ب��ه مس��ئولیت  اجتماع��ی و پش��تیبانی از بخش های 
مختل��ف فرهنگی کش��ور و به ویژه کم��ک به اهالی 
قلم، برگزاری دومین دور مس��ابقه ب��زرگ کتابخوانی 
کودک و نوجوان ویژه دانش آموزان پیش دبس��تانی و 
مقطع ابتدایی پنج تا 12 س��ال با عنوان »پوپک دانا« 
با شعار »بخوانیم، بفهمیم و بگوییم« را مورد حمایت 
قرار می دهدعالقه مندان برای ش��رکت در این مسابقه 
poopak. می توانند ضمن مراجعه به پایگاه اینترنتی
ketab.ir و مطالعه ش��رایط و تکمی��ل فرم مربوطه، 
یک جلد کتاب به سلیقه خود به غیر از کتب درسی و 
کمک درس��ی را انتخاب، آنها را به دقت مطالعه کرده 
و س��پس خالص��ه آن را جلوی دوربی��ن بیان کرده و 
فیل��م کوتاه حداکثر 120 ثانیه  آن را تا 16 مهر ماه و 
همزمان با روز جهانی کودک به آدرس اینترنتی مورد 
اشاره ارسال کنند و از 114 جایزه ارزنده نقدی و غیر 
نقدی این مس��ابقه که با حمایت بانک صادرات ایران 

پرداخت می شود، برخوردار شوند.
 این فیلم می تواند توسط گوشی تلفن همراه نیز ضبط 
شده با صدا و تصویر با کیفیت به آدرس مذکور ارسال 

شود.

در  آینده  بانک  شعب  کار   ساعات  اعالم 
نیمه دوم سال ١398

س��اعات کار ش��عب بانک آینده، تا پایان سال 1398، 
در کالن¬ش��هرها و شهرس��تان¬های سراسر کشور، 
ب��رای حضور کارکن��ان و ارائه خدمات به مش��تریان، 
اعالم شد.س��اعت ارائه خدمات ش��عب بان��ک آینده، 
در ش��هرهای تهران، کرج، اصفهان، ش��یراز، مش��هد، 
تبریز، ارومیه، کاشان و بوئین زهرا، در نیمه دوم سال 
1398 روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته، از ساعت 
7:30 صبح تا 16:30 اس��ت.هم¬چنین، ساعت ارائه 
خدمات در شعب سایر شهرستان¬ها، روزهای شنبه 
تا چهارشنبه هر هفته، از ساعت 7:30 تا 14:00 بوده 
و باجه عصر این ش��عب، از ساعت 16:15 تا  17:45، 

به مشتریان خدمات ارائه می¬کنند.
س��اعت ارائه خدمات به مش��تریان، در ش��عب بانک، 
در تمام کالن¬ش��هرها و شهرستان¬ها، در روزهای 
 13:15 ت��ا  صب��ح   7:15 س��اعت  از  پنج¬ش��نبه، 

می¬باشد.

طرح حمایت از کاال و خدمات ایرانی 
بانک قرض الحس��نه مهرایران با »ط��رح حمایت از کاال 
و خدم��ات ایرانی« به منظورارائه تس��هیالت به تولید 
کننده داخلي پاي به میدان گذاش��ته است. در انجام 
این طرح بانک در جایگاه مس��ئولیت اجتماعي و ملي 
ظاهر شده است و با تخصیص تسهیالت به خریداران 
کاالي ایراني، گام مهمي را در مس��یر حمایت از تولید 
داخل برداش��ته است.این طرح درحالی از سوی بانک 
اجرا می ش��ود ک��ه تولید ب��ه دلیل ش��رایط پرتنش 
اقتص��ادي و بحران هاي تحمیلي مالي حال خوش��ي 

ندارد.
بانک قرض الحس��نه مه��ر ایران به عن��وان یک نهاد 
اقتص��ادی بی توجه به همه حاش��یه و اما و اگرها بنا 
به وظیفه میهني، خود را در فراهم س��اختن رفاه ملي 
جامعه ایراني مسئول دانسته و با ارائه » طرح حمایت 
از کاال و خدم��ات ایران��ي« به دنبال آن اس��ت که با 
افزای��ش تقاضا، حضورتولید کننده داخلي را همچنان 
در می��دان تولید حفظ کند.بانک قرض الحس��نه مهر 
ایران بعد از رویت و بررس��ی کارشناس��انه نس��بت به 
تمامی موانع و مش��کالت تولید داخلي به رفع یکي از 
مهمترین مش��کالت در حمایت از تولید ایراني دست 
یافته است و آن هم طرف تقاضا است. مشکلي که در 
صورت مرتفع نشدن ممکن است همه زحمات مراحل 

تولید را نقش بر آب کند.

صرافی بانک تجارت آماده تامین ارز 
مسافران اربعین

مدیرعامل ش��رکت صرافی بانک تجارت ایران از اعالم 
آمادگی این ش��رکت برای عرضه ارز به زائران اربعین 

حسینی خبر داد.
 به گ��زارش روابط عمومی بانک تج��ارت، حمید رضا 
پارس��اپور مدیرعامل صرافی بانک تجارت با اعالم این 
خبر گفت: در راس��تای توس��عه خدم��ات ارزی، این 
صرافی ب��ه عنوان یکی از صرافی ه��ای منتخب بانک 
مرکزی ازآمادگی الزم ب��رای تامین ارز زائران اربعین 
برخوردار است.وی افزود: زائران محترم می توانند قبل 
از عزیمت به کشور عراق تا سقف 100 یورو یا معادل 
آن ب��ه ارزهای دیگر به نرخ اعالم��ی بانک مرکزی از 
صرافی بانک تجارت ارز تهیه کنند.مدیرعامل صرافی 
بانک تجارت یادآور ش��د: برای تحوی��ل ارز به زائرین 
اربعین حس��ینی، اصل گذرنامه و حضور ش��خص زائر 
ضروری اس��ت و هر زائر تنها یک بار قادر به خرید ارز 

از این طریق است.

اخبار

 
کنتور ۴۰۰ هزار مشترک پرمصرف هوشمند می شود

 مع��اون هماهنگ��ی توزیع توانیر با اش��اره به این که تاکنون ح��دود 400 هزار 
مش��ترک به کنتورهای هوشمند مجهز شده اند، گفت: این تجهیزات مشخصا در 
اختیار مش��ترکان دیماندی قرار گرفته است که حداقل 50 درصد انرژی شبکه 

را مصرف می کنند.
غالمرضا رخش��انی مهر با تاکید بر اینکه بر اساس قانون بودجه دولت مکلف به نصب 

کنتورهای هوش��مند برای تمامی مش��ترکان برق ش��ده اس��ت، تاکید کرد: کنتورهای 
هوش��مند با رصد بار مصرفی مش��ترکان و انتقال مصرف آنان از ساعت پیک به ساعات 
کم مصرفی موجب خواهند ش��د تا س��رمایه گذاری کمتری در بخش نیروگاهی و شبکه 
در پیک مصرف انجام شده و شبکه برق کشور دچار شرایط اضطراری و اعمال خاموشی 

نشود. پاون 

افزایش بیش از ۵ درصدی سفرهای ریلی
معاون مس��افری ش��رکت راه آهن از افزایش 5.3 درصدی سفرهای ریلی از نظر 
تعداد مس��افر در نیمه امس��ال خبر داد و گفت: امکان گرانفروش��ی بلیت قطار 
وج��ود ندارد و به همه آژانس های مس��افرتی نیز اعالم کرده ایم که می توانند به 

صالحدید خود برای فروش آن ها تخفیف هایی در نظر بگیرند.
میر حس��ن موس��وی اظهار کرد: طی شش ماهه نخس��ت بیش از 14 میلیون و 

900 هزار نفر از طریق شبکه حمل و نقل ریلی مسافرت کرده اند که این عدد نسبت 
به مدت مش��ابه سال گذشته 5.3 رش��د داشته است و در این میان مسیرهایی با مقصد 
مشهد مقدس بیشترین سفرها را به خود اختصاص می دهد. وی افزود: بیش از 436 هزار 
نفر از قطار برای س��فرهای اربعین اس��تفاده خواهند کرد و با این وضعیت آمار سفرهای 
ریلی افزایش قابل توجهی خواهد داش��ت اما مردم مطمئن باشند که به هیچ وجه امکان 

گرانفروشی بلیت قطار برای اربعین وجود ندارد.  وزارت راه و شهرسازی

پرداخت معوقات کارگران هفت تپه ؛بزودی 
مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار از پرداخت حقوق 

و دستمزد معوق کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در آینده نزدیک خبر داد.
 کری��م یاوری گفت: بنگاه اقتصادی هفت تپه در حال تولید و فعالیت اس��ت و 
کارفرم��ای واحد تمام تالش خود را به کار گرفته تا معوقات و مطالبات کارگران 

را به زودی پرداخت و حقوق کارگران به هنگام و در موعد مقرر و روال ش��رکت 
پرداخت شود. به گفته مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار 

حل و فصل مشکالت بنگاه های اقتصادی باید توسط کارفرمایان و مالکان و مدیران بنگاه  
حل و فصل شود و پس از آن دستگاه ها و سازمان های متولی و صادر کننده  مجوز باید 
نهایت همراهی و همکاری برای حل  مش��کل را مبذول و نهایتاً موضوع به کارگروه های 
تسهیل و رفع موانع تولید در استان به ریاست استاندار احاله و تصمیم گیری برای کمک 

به واحد اتخاذ شود.  وزارت کار

مرکز آمار ایران اعالم کرد: طی شهریور ماه سال جاری، نرخ 
انواع گوشت روند کاهشی به خود گرفت؛ اما از سوی دیگر، 
نرخ خدمات همچون آب، برق و سوخت، آموزش و تفریح و 

فرهنگ با رشد مواجه شده است.
تغیی��رات نرخ کاالها و خدمات به اس��تناد گ��زارش مرکز 
آمار در ش��هریورماه نشان می دهد که نرخ گروه خوراکی ها 
و آش��امیدنی ها، نس��بت به مرداد ماه کاهش  1.4 درصدی 
داش��ته؛ در حالی که نسبت به ش��هریور ماه سال قبل رشد 

46 درصدی یافته است.
در این گروه، رش��د نرخ کاالها نس��بت به م��رداد ماه برای 
نان و غالت یک درصد، ش��یر، پنیر و تخم مرغ 1.4 درصد، 
روغن ها و چربی ها 0.4 درصد، ش��کر، مربا، عسل، شکالت 
و ش��یرینی 0.3 درصد و چای، قهوه، کاکائو، نوش��ابه و آب 

میوه 5.1 درصد بود.
از س��وی دیگ��ر، آمارها نش��ان می دهد در ای��ن گروه، نرخ 
گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آنها 1.3 درصد، گوشت 
قرمز و گوش��ت ماکیان 1.3 درصد، ماهی ها و صدف داران 
1.3 درصد، میوه و خش��کبار 5.6 درص��د، خوراکی ها 1.7 

درصد و سبزیجات 6.8 درصد با کاهش مواجه شده است.
البته نرخ کاالهای این گروه، نس��بت به ش��هریور ماه سال 
گذش��ته )تورم نقطه به نقطه( با رش��د چشم گیری مواجه 
بوده اس��ت؛ به گونه ای که به ترتیب ب��رای خوراکی ها 45 
درصد، نان و غالت 36.9 درصد، گوش��ت قرمز و س��فید و 
فرآورده های آنها 63 درصد، گوش��ت قرمز و گوشت ماکیان 
62.4 درص��د، ماهی ه��ا و صدف داران 67.3 درصد، ش��یر، 
پنی��ر و تخم م��رغ 38.9 درصد، روغن ه��ا و چربی ها 37.8 
درصد، میوه و خشکبار 25.4 درصد، سبزیجات 40 درصد، 
ش��کر، مربا، عسل، شکالت و ش��یرینی 53.2 درصد، چای، 
قهوه، کاکائو، نوش��ابه و آب میوه 68.2 درصد و محصوالت 
خوراکی طبقه بندی نشده در جای دیگر 84.9 درصد رشد 

را شاهد بودیم.

از س��وی دیگر، نرخ دخانیات نیز نس��بت به مرداد ماه 0.4 
درصد و نس��بت به شهریور ماه س��ال گذشته 21.8 درصد 
رش��د داشته اس��ت. همچنین بخش پوشاک و کفش نیز با 
رشد 2.1 درصدی نس��بت به مرداد ماه سال جاری و رشد 
47.2 درصدی نس��بت به ش��هریور ماه سال گذشته مواجه 

بوده است.
گروه مس��کن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها به طور کلی 
رشد 2.4 درصدی نسبت به ماه قبل و رشد 24.1 درصدی 
نسبت به شهریور ماه سال گذشته داشته است؛ ضمن اینکه 
در این گروه، بخش مس��کن 1.7 درصد نسبت به مرداد ماه 
و 22.4 درصد نس��بت به ش��هریور ماه سال گذشته با رشد 
قیمت مواجه ش��ده است. همچنین نرخ آب، برق و سوخت 
نیز به صورت جداگانه در مرداد ماه 7.3 درصد و نس��بت به 

شهریور ماه سال قبل 36.9 درصد رشد داشته است.
قیمت مبلمان و لوازم خانگی نیز نس��بت به مردادماه سال 
جاری و ش��هریور ماه س��ال گذش��ته به ترتیب با رشد 1.5 
درص��دی و 57.1 درصدی رو به رو بوده اس��ت و همچنین 
بخش مربوط به بهداش��ت و درمان 0.8 نسبت به مرداد ماه 
و 27 درصد نسبت به شهریور ماه سال گذشته رشد داشته 
اس��ت. نرخ بخش حمل و نقل هم نس��بت ب��ه مرداد ماه با 
کاهش یک درصد و نس��بت به شهریور ماه سال قبل 29.8 

درصد رشد داشته است.
همچنین گروه تفریح و فرهنگ و آموزش به ترتیب با رشد 
1.7 درصد و 2.3 درصد نس��بت به مرداد ماه و 50.3 درصد 
و 24.7 درصد نس��بت به ش��هریور ماه سال گذشته مواجه 

بوده است.
نرخ هتل و رس��توران نیز نسبت به مرداد ماه و شهریور ماه 
س��ال گذشته به ترتیب با رش��د 1.4 درصد و 44.7 درصد 
مواجه ش��ده اس��ت و همچنین نرخ ارتباطات نیز به ترتیب 
برای مرداد ماه و ش��هریور ماه س��ال گذشته با کاهش 0.9 

درصد و رشد 21 درصد مواجه شده است.  مهر

در شهریور ماه رقم خورد؛
ارزانی گوشت  قرمز

امس��ال دولت قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 
را که بر اس��اس قانون تا آخر شهریور هر سال تعیین شده، 
اعالم نکرد در حالی که امنیت غذایی کش��ور به رعایت این 

قانون گره خورده است.
امسال دولت قیمت خریدتضمینی محصوالت کشاورزی را 
که بر اس��اس قانون تا آخر ش��هریور هر سال تعیین شده، 

اعالم نکرد تا چرخه نقض قانون توسط دولت ادامه یابد.
دولت در س��الهای گذش��ته ه��م نرخ خری��د تضمینی را با 
تاخیر های یکماه تا 8 ماه اعالم کرد، مثال نرخ خرید تضمینی 
محصوالت کش��اورزی را سال گذش��ته در اردیبهشت سال 
بعد،  نرخ  س��ال 96 را در بهمن ماه و سال 95 را در اسفند 
اع��الم کرد. س��الهای قبل از این تاریخ ها ه��م به ندرت در 
زمان خودش یعنی آخر ش��هریور اعالم کرده بود. در حالی 
که تاکید »قانون خرید تضمینی محصوالت کش��اورزی« به 

اعالم نرخ ها حتما تا آخر شهریو ر دالیل کارشناسی دارد.
 تبص��ره 2 م��اده واحده قان��ون خرید تضمین��ی محصوالت 
کش��اورزی تاکید می کند که »دولت موظف است قیمتهای 
مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی ) آخرشهریور ماه( 
از طریق رس��انه های عمومی اعالن نمای��د.« این قانون 21 
شهریور ماه یک 1368 در مجلس شورای اسالمی تصویب و 
در تاریخ1368.6.22 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

نقض این قانون توسط دولت محدود به افراد معدود نیست 
بلکه به طور مس��تقیم 4.5 میلیون بهره بردار کش��اورزی و 
به ط��ور غیر مس��تقیم  80 میلیون جمعیت کش��ور را در 
برمی گیرد که امنیت غذایی آنها وابسته به مدیریت مناسب 
از س��وی دولت از جمله اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی 
اس��ت، دولت اگر نرخ خرید تضمینی را مناس��ب و به موقع 
اعالم کند، در تولید و درآمد کش��اورزان موثر خواهد بود و 
کش��ت کشاورزان به س��مت محصوالت اساسی و راهبردی 

مانند گندم که قوت اصلی مردم است هدایت می شود.
نقض قانون توس��ط دولت تعجب برانگیز است و تکرار آن در 

سالهای گذشته تعجب برانگیزتر. در حالی که هم قانون تاکید 
دارد که نرخ ها به موقع اعالم ش��ود و هم کارشناسان هرساله 
هش��دار می دهند اما هر س��ال در به همان پاشنه می چرخد 
و دول��ت نرخ ه��ای خرید تضمین��ی را با ماهه��ا تاخیر اعالم 
می کن��د که البت��ه در باره میزان نرخ ها هم بحث زیاد اس��ت. 
کش��اورز نمی تواند منتظر بماند و باید محصول خود را بکارد 
یعنی شرایط آب و هوایی چنین اجازه ای را نمی دهد زیرا هر 
محصولی زمان کش��ت معینی دارد و خ��ارج از آن نمی توان 
کش��ت کرد دولت هم باید این را بداند و به کش��اورز در این 
زمینه کمک کند در واقع به خودش کمک کند که مس��ئول 
امنیت غذایی کشور است. واقعا دلیل این همه تاخیر شورای 
اقتص��اد در اعالم نرخ  خرید تضمینی چیس��ت؟ در حالی که 
وزارت جهاد کش��اورزی قیمت های پیشنهادی را 3 ماه پیش 
اعالم کرده اس��ت واقعا دولت قصد ندارد رویه خود را اصالح 
کند؟ این رفتار دولت با کشاورزان تا کجا پیش خواهد رفت؟

نق��ض قانون خرید تضمینی توس��ط دول��ت امنیت غذایی 
کش��ور را تهدی��د می کند، زمانی که کش��اورز از نرخ خرید 
خود آگاه نیس��ت مانن��د انداختن تیری در تاریکی اس��ت، 
کش��اورز شانس��ی می کارد و نتیجه آن نیز شانسی خواهد 
بود چه بس��ا س��ال آینده به جای گندم، شکر ودانه روغنی 
از زمین کش��اورز گوجه فرنگی، بادمجان و هندوانه برداشت 
ش��ود! دولت فکر کند ک��ه 11 میلیون تن گن��دم از مردم 
خریداری خواهد کرد اما در نهایت می ش��ود 8 میلیون تن! 
رویای خودکفایی شکر را در سر بپروراند اما به یکباره بیش 

از یک میلیون تن شکر وارد کند! 
دول��ت اکر نرخ ه��ا را به موقع و ب��رای محصوالت راهبردی 
مانن��د گن��دم، ذرت، جو، دانه ه��ای روغن��ی،  چغندرقن��د،  
پنبه قیمت های مناس��ب اعالم کند، کش��اورز س��ال آینده 
محصوالتی از این دس��ت کش��ت خواهند ک��رد و منجر به 
افزای��ش ضریب امنیت غذایی کش��ور و جلوگیری از خروج 

میلیون ها دالر ارز از کشور خواهد شد.  فارس

کشاورزان در تاریکی
قانون خرید تضمینی دوباره نقض شد  

در نیمه اول ۹۸ ثبت شد؛
کارنامه تجدیدی بازار 

مسکن 
درجه حرارت بازار مس��کن کل کش��ور در نیمه 
اول س��ال 1398 به طور محسوس��ی پایین آمد 
و قراردادهای خرید و فروش نس��بت به ش��ش 
ماه��ه ابتدایی س��ال قبل 30 درص��د افت کرد؛ 
این در حالی است که مقایسه نقطه به نقطه در 
شهریورماه از کاهش 54 درصدی حکایت دارد.

آمار به دس��ت آمده از اتحادیه مشاوران امالک 
نش��ان می دهد رونق س��ال 1397 بازار مسکن 
کل کش��ور به طور چش��مگیری کمرنگ شده و 

بازار وارد فاز کس��ادی شده است. در شش ماهه 
ابتدایی س��ال 1398 تع��داد 268 هزار و 585 
ق��رارداد خرید و فروش ملک در کش��ور منعقد 
شده که نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش 
30 درصدی نش��ان می دهد. اف��ت قراردادهای 
خری��د و فروش در حالی اتف��اق افتاده که روند 
ریزش معامالت هر ماهه تش��دید ش��ده و تعداد 
مبایعه نامه ها از اردیبهش��ت ماه روند منفی به 
خود گرفته اس��ت. آمار نقطه به نقطه گویای آن 
اس��ت که بعد از افزایش 4 درصدی مبایعه نامه 
ه��ا در فروردین ماه، معام��الت 6، 34، 40، 53 
و 54 درصد به ترتیب در ماههای اردیبهش��ت، 
خ��رداد، تیر، مرداد و ش��هریور نس��بت به زمان 

مشابه سال قبل کاهش یافته است.

قراردادهای اجاره در کش��ور ام��ا کاهش اندکی 
نش��ان م��ی ده��د. در ش��ش ماهه اول س��ال 
1398 بال��غ بر 302 ه��زار و 143 اج��اره نامه 
در کل کش��ور ب��ه امضا رس��یده ک��ه از کاهش 
هفت درصدی نس��بت به ش��ش ماهه اول سال 
1397 حکایت دارد. در ش��هر تهران دماس��نج 
معامالت از افت بیشتری حکایت دارد. در شش 
ماهه ابتدای س��ال 1398 تنها 41 هزار و 844 
ق��رارداد خرید و فروش ملک در ش��هر تهران به 
امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل 
کاهش 57 درصدی را نشان می دهد. آنطور که 
اتحادیه مشاوران امالک گزارش داده روند منفی 
معامالت از فروردین ماه آغاز ش��ده و قراردادها 
هر ماه ریزش بیشتری داشته است. آمار نقطه به 

نقطه گویای آن اس��ت از فروردین تا شهریورماه 
قراردادهای خری��د و فروش به ترتیب 40، 40، 
62، 66، 75 و 74 درصد نس��بت به زمان مشابه 

سال قبل کاهش یافته است.
قراردادهای اجاره در تهران نیز بجز ش��هریورماه 
در بقیه ماهها کاهش معناداری نش��ان می دهد. 
در ش��هریورماه امس��ال 12 ه��زار و 546 اجاره 
نام��ه در تهران به امضا رس��یده که از کاهش 5 
درصدی نسبت به شهریور پارسال حکایت دارد. 
مقایس��ه قراردادهای اج��اره در تهران از ابتدای 
سال جاری تا شهریورماه نشان دهنده افت 26، 
23، 23، 14، 22 و 5 درصدی است. گزارشهای 
میدانی حاکی از آن است که با توجه به افزایش 
30 تا 70 درص��دی قیمتها در بازار اجاره تعداد 

قاب��ل توجه��ی از مس��تاجران اقدام ب��ه تمدید 
قرارداد کرده اند.

با وجود ریزش محس��وس معامالت، کارشناسان 
دفاتر امالک و دیگر فعاالن بازار مسکن معتقدند 
ک��ه از اواخر س��ال جاری، بازار بهب��ود پیدا می 
کن��د. علیرغم کاهش ش��دید ت��وان متقاضیان 
واقعی انتظار م��ی رود متغیرهای تقویت کننده 
ب��ازار مس��کن از اواخر س��ال جاری به ش��کل 
کمرنگ ب��روز کنند. تلفیق پس انداز خانواده ها 
با تس��هیالت بانکی که البته هم اکنون تنها 22 
درصد قیم��ت یک واحد 55 مت��ری را با توجه 
به میانگین قیمت شهر تهران پوشش می دهد، 
یک��ی از عوامل کم��ک کننده به بازار مس��کن 

خواهد بود.  ایسنا 

تناقض گویی ادامه دارد؛

چانه زنی بر سر گرانی نان 

گزارش


