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افزایش منابع بانک توسعه صادرات، 
افزایش توان حمایت از رونق تولید 

مدیرعامل بانک توس��عه صادرات گفت: در ش��رایطی 
ک��ه فعاالن اقتصادی انتظار دارند تا تس��هیالت ریالی 
ب��ه تناس��ب افزایش ن��رخ ارز افزایش پی��دا کند، لذا 
افزای��ش و تقویت منابع بانک توس��عه ص��ادرات می 
توان��د ت��وان حمایتی بانک از صادرکنن��دگان و رونق 
تولی��د را افزایش دهد.دکتر علی صالح آبادی در جمع 
تع��دادی از صادرکنن��دگان در ات��اق بازرگانی تهران 
افزود: ابتدای امس��ال، بی��ش از 4هزار میلیارد ریال از 
س��وی بانک توس��عه صادرات به صندوق توسعه ملی 
پرداخت ش��د ولی مجددا در اختیار بانک قرار نگرفته 
است. البته بانک با مش��کل نقدینگی مواجه نیست و 
تسهیالت صادرکنندگان را پرداخت  می کند؛ اما بانک 
تسهیالت سررس��ید ش��ده را پرداخته اما اعتباری از 
صندوق توس��عه ملی بازپس نگرفته اس��ت.مدیرعامل 
بانک توس��عه صادرات با اش��اره به اینکه هنوز بس��ته 
صادرات غیرنفتی سال 1398 ابالغ نشده است، گفت: 
ابالغ این بس��ته نیز از خواس��ته های ماس��ت. راهکار 
فوری این اس��ت که دست کم بسته قبلی تمدید شود. 
با وجود این، تالش ما این است که پرداخت تسهیالت 
صادرات��ی حتی بیش از گذش��ته ادامه پیدا کند.دکتر 
علی صال��ح آبادی در ادامه گفت: منابع بانک ش��امل 
منابع توسعه ملی، س��رمایه بانک، سپرده مشتریان و 
خطوط اعتباری بانک مرکزی می شود و بانک توسعه 
صادرات در کل کشور و در میان بانک های توسعه ای 
، از منابع صندوق توس��عه ملی بیشترین تسهیالت را 

به صادرکنندگان اعطا کرده است.

 مهلت ۴۷ روزه برای بخشودگی
جرایم بدهکاران بانک مسکن

در روزه��ای اخیر بده��کاران بانک مس��کن پیامکی 
ح��اوی ای��ن محتوا دریاف��ت کرده اند ک��ه در صورت 
تس��ویه بدهی معوق خ��ود می توانند از بخش��ودگی 
جرایم برخوردار ش��وند.به گزارش پایگاه خبری بانک 
مس��کن-هیبنا، با آغاز اجرای طرح »میثاق« در بانک 
مس��کن که با مساعدت به مش��تریان دارای مطالبات 
مع��وق و همچنین هدف کاه��ش مطالبات غیرجاری 
بانک مس��کن طراحی ش��ده، از ابتدای ش��هریور ماه 
شمار زیادی از تس��هیالت گیرندگانی که بابت اقساط 
خ��ود بدهی معوق داش��ته اند،  با مراجعه به ش��عب از 
بخش��ودگی جرای��م مطابق ب��ا ضوابط ط��رح میثاق 
برخوردار شده اند.بانک مس��کن عالوه بر اطالع رسانی 
از طریق س��ایت، کانال و پایگاه خبری خود، با ارسال 
پیامک برای کسانی که بابت هر نوع تسهیالت مسکن 
دریافت ش��ده و یا ضمانت نامه های ضبط شده،  بدهی 
غیر جاری دارند، آنها را در جریان اجرای طرح میثاق 
ق��رار داده ت��ا مش��تریان در مهلت اج��رای این طرح 
بتوانند از امتیاز بخش��ودگی جرایم در قبال پرداخت 

تمام یا بخشی از بدهی خود برخوردار شوند.
اجرای این طرح از ابتدای ش��هریور ماه در شعب بانک 
مس��کن در سراسر کشور آغاز شده و تا پایان آبان ماه 
یعن��ی 47 روز دیگر ادام��ه دارد.در قالب طرح میثاق، 
اولین فر صت به بدهکاران بانکی به این صورت اس��ت 
ک��ه در ص��ورت واریز نقدی ه��ر می��زان از مطالبات 
غیرج��اری ان��واع تس��هیالت پرداختی اع��م از عقود 
مبادله ای، مشارکتی، وام قرض الحسنه و ... و همچنین 
مطالبات مربوط به ضمانت نامه های ضبط شده، خالص 
جرایم محاس��به شده بر اس��اس نوع قرارداد )حسب 
م��ورد 6 تا 14 درص��د از نرخ وجه التزام( به نس��بت 
واری��زی بدهکاران مورد بخش��ودگی قرار  می گیرد.در 
این طرح همچنین جرایم س��ازنده هایی که تسهیالت 
س��اخت دریافت کرده بودند، در صورت تعیین تکلیف 
مطالب��ات تا پایان آبان ماه بخش��یده خواهد ش��د که 
ای��ن، دومین فرصت برای گروه دیگ��ری از بدهکاران 

محسوب می شود.

برگزاری رفاتک چلنج با هدف معرفی 
نیازهای فناورانه بانک رفاه

روی��داد رفات��ک چلنج در راس��تای معرف��ی نیازهای 
فناوران��ه بانک رفاه و با هدف مش��ارکت و همکاری با 
استارت آپ ها و شرکت های نوآور برای رفع این نیازها، 
توسط رفاتک )مرکز نوآوری بانک رفاه( و با مشارکت 
بومرنگ )ش��بکه خدمات نوآوری( برگزار می ش��ود.به 
گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این رویداد 
در نظ��ر دارد برخی از نیازه��ا و چالش های بانک رفاه 
را به همراه رویکردهای توس��عه فناوری این بانک در 
سه محور خدمات رفاهی به سالمندان و بازنشسته ها، 
پرداخت ه��ای ارزی برای گردش��گران، گردش��گران 
س��المت و روش های نوین نظرس��نجی از مش��تریان 
بان��ک از همه درگاه های ارتباطی )ش��عبه، خودپرداز، 
اپ، وب س��ایت و غیره( معرفی و پس از آن مخاطبان 
می توانند پرسش های خود را مطرح کرده و با مدیران 
و متخصص��ان بانک وارد بحث و تبادل نظر ش��وند.در 
نهایت استارت آپ ها و شرکت های نوآور فرصت دارند 
در مهلت مقرر پس از رویداد، راهکارهای پیشنهادی و 
طرح های خود را به برگزارکنندگان معرفی کنند. این 
راهکارها پس از ارزیابی توسط رفاتک، از ارائه دهندگان 
برترین پیشنهادات برای شروع همکاری دعوت خواهد 

شد.

اخبار

پیمانکاران واجد شرایط برق در اولویت تسویه مطالبات
وزیر نیرو با بیان اینکه می توان بخش قابل توجهی از مطالبات پیمانکاران بخش 
خصوص��ی برق را از طریق تهاتر نفت خام تس��ویه کرد، گفت: تس��ویه مطالبات 
پیمانکاران بخش خصوصی برق از طریق تهاتر نفت از پیمانکاران واجد ش��رایط 

آغاز می شود.
رضا اردکانیان در پاسخ به این سئوال که وزیر نفت اخیرا به صراحت اعالم کرده 

که طرح تهاتر نفت خام قابلیت اجرایی ندارد آیا وزارت نیرو به دنبال این برنامه برای 
کاهش مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو خواهد بود گفت:وزارت نیرو قطعا پیگیر 

پرداخت مطالبات پیمانکاران برق از طریق تهاتر نفت خام خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه در این خصوص قطعا جلسات مشترکی با وزیر نفت برگزار خواهد 
کرد اظهار داش��ت: تالش ما این است و امیدواریم که این برنامه به شکل مناسبی انجام 
 ش��ود و بخ��ش قابل توجهی از بده��ی های خود را به بخش خصوص��ی پرداخت کنیم.

 فارس

تشکیل ۴ هزار پرونده تخلف صنفی در شهریور۹۸
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از تشکیل 4 هزارو 39 
پرونده تخلف صنفی طی ش��هریور ماه سال جاری به ارزش 1۵34 میلیارد ریال 

در سطح کشور خبر داد.
عب��اس تابش از تش��کیل 4 هزارو 39 پرون��ده تخلف صنفی طی ش��هریور ماه 

س��ال ج��اری به ارزش 1۵34 میلیارد ریال در س��طح کش��ور خب��ر داد و اظهار 
کرد:از مجموع پرونده های تخلف متش��کله 3۲ درصد مربوط به ادارات کل تعزیرات 

حکومتی ۲8 درصد مربوط به گشت مشترک با اتاق اصناف و 4۰ درصد مربوط به سایر 
دس��تگاه های ذیربط است. به گفته تابش سازمان های صنعت، معدن و تجارت، استان ها 
طی مدت یاد ش��ده ۲7 درصد از گشت های مشترک خود را با اتاق اصناف و اتحادیه ها، 
18 درصد با ادارات کل تعزیرات حکومتی، 17 درصد با دانش��گاه های علوم پزش��کی، 3 
درصد با ادارات کل اس��تاندارد، ۲ درصد با ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 

گردشگری و 33 درصد با س�ای�ر دستگاه انجام داده اند.  فارس

موفقیت صادرات فرآورده های نفتی در بورس انرژی 
وزیر نفت گفت: صادرات فرآورده های نفتی در بورس انرژی بس��یار موفق بوده و 

تاکنون باالی 9۰۰ هزار تن فرآورده نفتی در این بورس عرضه شده است.
بیژن زنگنه پبا اش��اره به مباحث مطرح شده درکمیس��یون اشاره کرد و گفت: 
در این نشس��ت گزارش��ی از عملکرد وزارت نفت درباره قانون بودجه س��ال 98 

ارائه شد. 
وی ب��ا بیان اینکه در این نشس��ت توضیحاتی درباره پیش��رفت طرح های نفت و گاز 

ارائه ش��د، افزود: موفقیت های کسب ش��ده در زمینه پیشرفت پارس جنوبی، تولید گاز و 
نحوه تامین مالی این طرح ها به کمک صندوق توس��عه تش��ریح شد.  وزیر نفت تصریح 
کرد: اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی حمایت خود را از اقدام ها و روش 
مجاهدانه در پیش گرفته ش��ده در مقابل فش��ار ها علیه ایران به وضوح اعالم کردند که 
این حمایت ها موجب دلگرمی، تشویق مجموعه صنعت نفت است و به هرحال باید این 

شرایط را با قدرت، انسجام و یکدلی در کنار هم پیش بریم.  میزان 

جدیدتری��ن نتای��ج آمارگی��ری نیروی کار نش��ان می دهد 
بیش��ترین جمعیت بیکاران کشور در گروه سنی 18 تا 3۵ 
سال قرار دارند و سهم 7۵.4 درصدی از جمعیت بیکار را به 

خود اختصاص داده اند.
 در بی��ن جمعیت ۲ میلیون 894 نف��ری بیکار طبق نتایج 
آمارگی��ری نیروی کار در تابس��تان، گروه س��نی 18 تا 3۵ 
س��ال بیشترین گروه بیکاران را در کشور به خود اختصاص 

دادند.
بر این اساس، حدود دو میلیون و 184 هزار نفر از جمعیت 
بیکار کشور در گروه سنی 18 تا 3۵ سال قرار دارند که این 

میزان به نسبت کل بیکاران، 7۵.4 درصد است. 
البت��ه نرخ بیکاری در این گروه س��نی ۲ درصد نس��بت به 
تابس��تان سال گذشته کاهش پیدا کرده است اما »جمعیت 
بیکار« به رغ��م کاهش »نرخ بیکاری« افزایش داش��ته که 
دلیل آن رش��د نرخ مشارکت است، به عبارتی به افرادی که 
آماده ورود به بازار کار برای انجام فعالیت اقتصادی هستند، 

اضافه شده اما این افراد موفق به جستجوی شغل نشدند.
نرخ مشارکت اقتصادی )جمعیت فعال اقتصادی( از مجموع 
افراد ش��اغل و بیکار کش��ور حاصل می ش��ود که حتی اگر  
رش��د این نرخ، به جای جمعیت ش��اغل ب��ه جمعیت بیکار 
اضافه کند، باز هم نشانه مثبت برای اقتصاد است چراکه که 
نش��ان دهنده تمایل افراِد در ی��ک جامعه، به انجام فعالیت 

اقتصادی است.
بررسی وضعیت نیروی کار، نشان می دهد از کل جمعیت ۲ 
میلیون و 89۲ هزار نفری بیکار کشور، حدود یک میلیون و 

۲68 هزار در گروه فارغ التحصیالن دانشگاهی قرار دارند.
جمعی��ت بالغ ب��ر 1.۲ میلیونی بیکار تحصیلک��رده، از کل 
جمعیت بیکاران نیز حاکی از آن اس��ت که 43.8 درصد از 
بیکاران کش��ور را افراد فارغ التحصیل تشکیل می دهند، در 
حالی که این س��هم در مدت مشابه سال گذشته )تابستان 

97( 39.۵ درصد بوده است.
 بنابرای��ن به رغم بهبود غالب ش��اخص های ب��ازار کار، اما 
جمعیت بیکار فارغ التحصیل نس��بت به س��ال گذشته 4.3 
درصد رشد داشته و این موضوع از »افزایش جمعیت بیکار 

فارغ التحصیل« حکایت دارد. 
از طرف دیگر »سهم شاغالن فارغ التحصیل« از کل جمعیت 
ش��اغل در تابستان امسال نس��بت به تابستان سال گذشته 
فقط ۰.9 درصد افزایش داش��ته اس��ت. بنابراین رشد 4.3 
درص��دی »جمعیت بی��کار فارغ التحصیل« در برابر رش��د 
کمتر از یک درصدی »جمعیت ش��اغل ف��ارغ التحصیل«، 
می توان��د این س��یگنال هش��دار را به مس��ئوالن بدهد که 
برخی بیکاران به دلیل اینکه نتوانستند وارد بازار کار شوند، 
روی ب��ه تحصیل آوردند و این باع��ث تبدیل »بیکاران« به 

»بیکاران تحصیلکرده« می شود.  مهر 

آمارها نشان داد؛ 
سهم ۴۴ درصدی تحصیل کرده ها

رئیس س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان از اجرایی ش��دن 
طرح گشت مش��ترک با حضور بازرسان س��ازمان حمایت، 
نمایندگان شرکت بازرگانی دولتی و تعزیرات برای نظارت بر 

نانوایی های سنتی و صنعتی تهران در هفته آینده خبرداد.
 عباس تابش در خصوص تشدید نظارت سازمان حمایت بر 
فعالیت نانوایی ها پس از تغییرات قیمتی اعالم ش��ده اظهار 
کرد: به دنبال اقدامات انجام ش��ده، ب��ا اتحادیه های مربوطه 
به تفاهم رس��یده ایم که نانوایی ها ملزم به اطالع رسانی چه 
موضوعاتی هستند و در حال حاضر نیز فرمت ها و قیمت ها 

کاماًل مشخص شده است.
رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 
گف��ت: م��ا هفت��ه ج��اری را به عن��وان یک فرص��ت برای 
اتحادیه های نانوایان س��نتی و حجی��م در نظر گرفته ایم تا 
اتحادیه ه��ای مربوطه در وهله اول خودش��ان اقدامات الزم 

برای اجرایی کردن این موارد را انجام دهند.
وی ادام��ه داد: ب��ا اتمام ای��ن مهلت، یعن��ی از هفته آینده 
گش��ت های مش��ترک س��ازمان حمایت مصرف کنندگان با 
حضور نمایندگان ش��رکت بازرگانی دولتی ایران و تعزیرات 
حکومتی در س��طح تهران به اجرا در می آید و با هر نانوایی 
که از مصوبات اعالم ش��ده، عدول کرده باشد برخورد قانونی 
خواهد شد. به گفته تابش برخوردها در حوزه نان متفاوت تر 
از س��ایر حوزه ها خواهد بود و بر همین اس��اس توصیه کرد 

ت��ا واحدهای صنفی نس��بت به نرخ عرضه ن��ان و مصوبات 
اعالم شده دقت الزم را داشته باشند.

رئیس س��ازمان حمایت در پاسخ به این سؤال که "آیا قرار 
اس��ت تا درخص��وص نان های حجیم و صنعتی نیز ش��اهد 
تغییر قیمت باشیم یا خیر؟" گفت: نان های حجیم به لحاظ 
قیمت گذاری مش��مول بند »ج« و خوداظهاری هستند ولی 
ضواب��ط و مق��ررات هیئت تعیین و تثبی��ت قیمت به آن ها 
اعالم شده و آن ها نیز موظف شده اند لیست قیمت  نان های 
حجیم پرمصرف را به سازمان حمایت ارائه دهند و از هفته 
آینده این نانوایی ها نیز در گش��ت مش��ترک، تحت نظارت 

بیشتر قرار گیرند.
وی خاطرنش��ان کرد: قیمت نان های سنتی نیز گران نشده 
بلکه س��عی ش��ده تا قیمت ها ساماندهی ش��ود؛ لذا ما هیچ 
تغییری نس��بت به کف بازار نداش��ته ایم و اگر جایی گران 

شده، حتماً برخورد خواهیم کرد.
تابش در پایان در واکنش به موضوع سوءاس��تفاده احتمالی 
از آرد دولتی توسط برخی نانوایی های دارای سهمیه دولتی 
گفت: س��امانه ش��رکت بازرگانی دولتی که مس��ئول توزیع 
آرد اس��ت به گونه ای طراحی شده که امکان جابه جایی آرد 
دولتی وجود ندارد چراکه بر اس��اس گزارش��ات عملکرد از 
میزان آرد داده ش��ده و نان توزیع��ی، نظارت های دقیقی بر 

این موضوع اعمال می شود.  تسنیم 

از هفته آینده انجام می شود؛
گشت تعزیرات و سازمان حمایت در نانوایی های تهران 

نایب رئیس بورس خبرداد؛

١٧٠ هزار میلیارد تومان 
پول در صندوق های 

سرمایه گذاری
نایب رئیس ش��رکت بورس تهران از رشد حجم 
ش��رکتهای عرضه اولی��ه در بورس خب��ر داد و 
گفت: 17۰ هزار میلیارد تومان پول در صندوق 

های سرمایه گذاری وجود دارد.
محمود رضا خواجه نصیری، نایب رئیس شرکت 
بورس  تهران با اش��اره به ظرفیت  مطلوب بازار 
س��رمایه در جذب نقدینگی س��رگردان جامعه، 
اش��تغالزایی وث��روت آفرینی ب��رای مردم گفت: 
17۰ هزار میلیارد تومان منابع در صندوق های 
س��رمایه گذاری، به عنوان یک��ی از منابع قابل 
تجمیع در بازار سرمایه به شمار آمده و روند رو 
به رش��د  آن در چند ماه اخیر نشانگر آن است 

که می توان بخش��ی از این منابع  را به س��مت 
تامین مالی و انتش��ار اوراق و بخشی را به سمت 
ورود شرکت ها در بازار سرمایه هدایت کرد تا به 
واسطه آن شرکت های بیشتری وارد بورس شده 

و از مزایای آن بهره مند شوند .
وی افزود: رشد حجم شرکت های عرضه اولیه در 
سال های اخیر نشانگر آن است که ظرفیت بازار 
سرمایه برای جذب نقدینگی بیشتر شده و همه 
این موارد نوید بخش آن اس��ت که نس��بت بازار 
س��رمایه و ارزش آن و همچنین جذب نقدینگی 
در این بازار، نسبت به سایر ارکان افزایش داشته 

که این روند، قابل تداوم است.
خواج��ه نصیری با بیان اینکه هدایت نقدینگی با 
در نظر داشتن فضای کالن اقتصادی کشور، نیاز 
به تفکر منس��جم داشته و در این حوزه، سازمان 
بورس باید از بخش��ی نگری پرهی��ز کند، گفت: 
بر این اس��اس تم��ام سیاس��ت گذاری های کالن 
اقتصادی که در س��طوح مختلف اع��م از وزارت 
اقتص��اد و دارایی، بانک مرک��زی، وزارت صنعت، 

معدن و تجارت، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
و همچنین س��ایر وزارتخانه های��ی که به نوعی 
دس��تی بر آتش صنعت و  بنگاه داری در کش��ور 
دارند، همه با هم باید به شکل سازمان یافته و با 
هارمونی یکسان و یکنواخت، این هدایت نقدینگی 

به سمت بازار سرمایه را شکل دهند.
 وی اف��زود: در ص��ورت بروز ای��ن اتفاق، بخش 
زیادی از انرژی هایی که در بخش های مختلف 
اقتصادی کش��ور ب��رای تامین مال��ی، در جهت 
افزای��ش اش��تغال و جلوگیری از نوس��انات غیر 
ع��ادی در بازاره��ای موازی مانند ب��ازار ارز می 
ش��ود، خود می تواند به جذب سرمایه در بورس 
منتهی ش��ود. به گفته خواجه نصیری، بر خالف 
س��ایر بازارها که زمینه افزایش س��طح عمومی 
قیمت ها، رش��د تورم و کاه��ش قدرت اقتصادی 
مردم را به همراه داش��ته است، ورود این حجم 
نقدینگی به س��مت بازار سرمایه و هدایت آن به 
سمت تولید؛ میتواند عالوه بر اشتغالزایی  نتایج 

مثبتی را به همراه داشته باشد.

نایب رئیس ش��رکت بورس تهران با بیان اینکه 
اتکا فوق العاده سیس��تم اقتصادی کشور به بازار 
پول، کمی و کاس��تی سیس��تم پولی و مدیریت 
بانک های کش��ور را در وضعیت اقتصاد کشور و 
معیش��ت مردم مشهود کرده است، تصریح کرد: 
بازار س��رمایه جایگاهی است که می توان در آن 
به گونه ای عمل کرد که عالوه بر کس��ب س��ود 
توسط مردم، زمینه ش��فافیت درامد و شفافیت 

عملکرد مالیاتی مهیا شود.
به اعتقاد وی، در شرایط کنونی اقتصادی کشور، 
تنها یک راه ح��ل وجود دارد که می تواند عالوه 
بر حل مش��کل نقدینگی، منجر به رشد اشتغال 
زایی  وافزایش ثروت مردم شود و آن حضور در 
بازار سرمایه اس��ت؛ به سخن دیگر بازار سرمایه 
تنها جایگاهی اس��ت که می تواند منافع مردم، 

اقتصاد و تولید را یکجا جمع کند.
 خواجه نصیری خاطرنشان کرد: به نظر می رسد 
فرصت کنونی ایجاد شده در بازار سرمایه، فرصت 
بی بدیلی اس��ت و تمامی دس��ت اندرکاران این 

بازار و کسانی که نسبت به سیاست گذاری هایی 
در حوزه های مختلف اقتصادی کش��ور اقدام می 
کنند باید به آن توجه داش��ته باش��ند و با پایش 
پیوس��ته این مس��یر، در حفظ و تعالی آن کوشا 
باش��ند. قدر مس��لم آن اس��ت که هماهنگی ها 
میان مجلس و دولت و اش��راف کامل آنها به این 
موضوع، حرکت دراین مسیر را سرعت بخشیده و 

می تواند منجر به جذب نقدینگی بیشتر شود.
 وی اف��زود: س��ابقه و تجربه تم��ام اقتصاد های 
موف��ق دنیا نش��ان می دهد که مس��یر و راهکار 
بهینه حل تمام مس��ائل اقتصادی می تواند بازار 
س��رمایه باش��د و امید می رود با همکاری تمام 
وزارتخانه ه��ای ذی ربط، این مس��ئله عملیاتی 
ش��ده و پیرو آن ش��اهد افزایش حاش��یه سود، 
بهبود وضعیت ش��رکت ه��ا و حمایت از آنها که 
به ش��کل غیرمستقیم حمایت از سرمایه گذاران و 
سهامداران اس��ت، باشیم؛ ضمن اینکه با هدایت 
نقدینگی موجود به سمت بورس، سرعت جریان 
آبادانی برای اقتصاد کشور افزایش یابد.  سنا

تشکیل هلدینگ صادرات زعفران 
به منظور ساماندهی محقق می شود؛

گزارش
مج��ری طرح گیاه��ان دارویی وزارت جهاد ب��ا بیان اینکه در 
دو س��ال آینده کشت تمام زعفران کشور مکانیزه خواهد شد، 
گفت: هلدینگ صادرات زعفران به منظور ساماندهی صادرات 

این محصول تشکیل می شود.
حسین زینلی با اش��اره به وضعیت تولید زعفران در طول 1۲ 
سال گذشته، اظهارداشت: بررسی وضعیت تولید از سال های 
86 تا 97 نش��ان می دهد که روند رشد تولید مناسب بوده به 
ط��وری که میزان تولید از ۲3۰ تن به 4۰4 تن در س��ال 97 

رسیده است.
وی ب��ا بیان اینکه طی این س��الها تولید زعفران س��االنه بین 
۲۰ تا 3۰ تن افزایش یافته اس��ت، افزود: امس��ال نیز با توجه 
به شرایطی که وجود دارد پیش بینی می شود میزان تولید با 
حدود 3۰ تن افزایش به 434 تن برسد که نسبت به 1۲ سال 

قبل ۲ برابر خواهد شد.
مجری ط��رح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کش��اورزی با 
اش��اره به اینکه در طول 1۲ س��ال گذش��ته به طور متوس��ط 
س��االنه 3 تا ۵ هزار هکتار به سطح زیرکش��ت زعفران اضافه 
ش��ده اس��ت، گفت: در س��ال 9۰میزان صادرات این محصول 
1۲۲ ت��ن ب��وده که در س��ال 97 به ۲8۰ تن ب��ه ارزش 3۵1 

میلیون دالر رسیده است.
پی��ش بینی می ش��ود امس��ال میزان تولید با ح��دود 3۰ تن 
افزایش به 434 تن برس��د که نسبت به 1۲ سال قبل ۲ برابر 
خواهد شدزینلی درباره اینکه آیا این میزان صادرات در مقابل 
میزان تولید طالی س��رخ در کشور، کم نیست؟، گفت: میزان 
ص��ادرات مطلوب ب��وده و باقی محصول نیز در داخل کش��ور 
مصرف می شود در حال حاضر نیز صنایع غذایی و دارویی به 

این حوزه ورود کرده اند و مصرف زیادی دارند.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به اینکه یکی از 
کارهای مهمی که در این حوزه باید انجام دهیم مکانیزه کردن 
کش��ت است، افزود: با مکانیزه کردن کشت، هزینه های تولید 
کاهش می یابد ضمن اینکه باید با »عملیات به زراعی« میزان 

تولید را در واحد سطح افزایش دهیم.

حدود ۵۰ درصد کشت زعفران مکانیزه شده است
زینلی گفت: امس��ال حدود ۵۰ درصد فرایند کشت به صورت 
مکانیزه انجام ش��ده و امیدواریم تا دو سال آینده تمام فرایند 

کشت مکانیزه شود.
وی با اش��اره به اینک��ه هم اکنون تمام فرایند بس��ته بندی و 
س��ورت کردن پیاز زعفران به صورت مکانیزه انجام می شود، 

افزود: چند نمونه دس��تگاه برای این منظور در کش��ور تولید 
ش��ده و در حال حاضر فعال هستند ما در این زمینه تقریبا به 
تکنولوژی کامل رس��یدیم و در س��ال های آینده آن را توسعه 
خواهیم داد. به گفته این مقام مس��ئول بین 7۰ تا 8۰ درصد 

مزارع زعفران با دستگاه پیازکار کشت می شوند.
مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کش��اورزی با اش��اره 
به اینکه امس��ال برند ملی زعفران ایران را به ثبت رسانده ایم، 

گفت: عالوه بر این نشان جغرافیایی زعفران ثبت شد.
زینلی ادامه داد: زمانی که نشان جغرافیایی محصولی ثبت می 
شود در اتحادیه اروپا ارزش افزوده محصول زیاد می شود چرا 
که ش��رکت  های اروپایی عالقمند هستند محصول شناسنامه 
و هویت داشته باشد و بدانند که محل تولید آن در کدام شهر 

و نقطه بوده است.

 رقابت ناسالم صادرکنندگان
 باعث افت قیمت زعفران در بازارهای جهانی می شود

مش��اور وزیر جهاد کش��اورزی ب��ا بیان اینکه زعفران توس��ط 
صادرکنندگان مختلف صادر می ش��ود، افزود: همین مس��اله 
باعث رقابت بین این افراد در خارج از کش��ور ش��ده و خارجی 
ها نیز از این فرصت اس��تفاده می کنند تا هر فروشنده ای که 

محصول خود را ارزان تر می فروشد، از او خریداری کنند.
وی گف��ت: همی��ن مس��اله باع��ث ش��ده که حاش��یه س��ود 

صادرکنندگان ایرانی کاهش یابد.
مجری طرح ملی گیاهان دارویی کشور درباره اینکه گفته می 
ش��ود خیلی از کش��ورها زعفران ایران را می برند و مجددا به 
ن��ام زعفران خود صادر می کنن��د، اضافه کرد: در حال حاضر 
بسیاری از ش��رکت های ایرانی در خارج از کشور شرکت زده 
ان��د و در آنج��ا محصول ایرانی را عرضه و ب��ه دنیا معرفی می 
کنند.تصمیم داریم در ۲ سال آینده شرکت هلدینگی تشکیل 
دهیم که دنیا ب��رای تامین زعفران مورد نیاز خود فقط با این 

شرکت طرف باشد
زینلی با اش��اره به اینکه امس��ال زعفران در بورس عرضه می 

شود، گفت: ما هر زمان که احساس کنیم قیمت این محصول 
در ب��ازار رو به کاهش اس��ت و بازرگانان و تجار نمی توانند به 

خوبی آن را صادر کنند وارد بازار خواهیم شد.  

در صورت افت قیمت ها، سازمان مرکزی تعاون 
روستایی وارد بازار زعفران می شود

وی با بیان اینکه س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی کار خرید 
این محصول را درچنین ش��رایطی انج��ام می دهد، ادامه داد: 
این س��ازمان کامال آمادگ��ی دارد که در صورت افت قیمت ها 

وارد بازار شود.
مش��اور وزیر جهاد کش��اورزی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
شرایط قیمتی مناسب است، گفت: به محض افت قیمت ها در 

بازار طالی سرخ مداخله خواهیم کرد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه ایران 9۵ درصد زعفران دنیا 
را تامین می کند، اضافه کرد: تصمیم داریم در ۲ س��ال آینده 
ش��رکت هلدینگی تش��کیل دهیم که دنیا برای تامین زعفران 

مورد نیاز خود فقط با این شرکت طرف باشد.
وی ادامه داد: به این ترتیب به هر شرکتی اجازه نخواهیم داد 

که با رقابت ناسالم باعث افت قیمت ها در بازار جهانی شود.
زینلی ادامه داد: با ایجاد این ش��رکت ک��ه با همکاری وزارت 
جه��اد کش��اورزی، وزارت صم��ت، بورس و بخ��ش خصوصی 

تشکیل می شود ما قدرت قیمت گذاری پیدا می کنیم.
نمی توان مانع خروج کامل پیاز زعفران از کشور شد

ای��ن مقام مس��ئول درباره قاچ��اق پیاز زعفران از کش��ور نیز 
توضیح داد: قاچاق از کشور کنترل شده و آنچنان زیاد نیست. 
ضمن اینک��ه باید قبول کنیم دنیا محل رقابت اس��ت بعنوان 
مثال محصول پسته از ایران رفته و در کشور آمریکا نیز کشت 
شده است. خیلی از محصوالت هم از کشورهای دیگر به ایران 

آمده اند و در اینجا کشت می شوند.
وی تصری��ح کرد: بنابراین اینکه بتوانیم خروج یک محصول را 
از کش��ور کنترل کنیم کامال امکان پذیر نیست ضمن اینکه ما 
تمام ژنوتیپ های زعفران را که در دنیا کش��ت می ش��ود به 
ایران آورده ایم و در اینجا کشت و ارزیابی می کنیم کدام یک 

از آنها بهتر است که کشت همان نوع را توسعه دهیم.
زینلی ادامه داد: در جهان رقابتی امروز کس��ی که بتواند تولید 
با کیفیت داشته باشد و به خوبی برای آن بازاریابی کند، برنده 
است و موفق خواهد شد که ما نیز در این زمینه اقدامات بسیار 
خوبی را انجام داده ایم و در حال انجام هستیم تا بتوانیم رتبه 

یک تولید را همچنان حفظ کنیم. مهر


