
با توجه به بارش های مناس��ب اخیر، ش��رایط مس��اعد مرتع و 
افزایش تولید دام نس��بت به مدت مشابه سال قبل، بسیاری از 
مس��ئوالن اذعان می کنند که قیمت دام زنده اُفت محسوسی 
در بازار داش��ته است، این در حالی است که مصرف کنندگان 

این اُفت قیمت را در بازار لمس نمی کنند.
اگرچه بسیاری از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه ها 
بر این باورند که انباشتگی دام در واحد های دامداری و ازدیاد 
عرض��ه در برابر تقاضا اُفت ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت دام زنده 
نسبت به ابتدای سال را به همراه داشته است، اما قشر حقوق 
بگیر جامعه ش��کواییه ای نس��بت به این موضوع دارند که چرا 
سال گذش��ته با نوسان نرخ ارز و داغ ش��دن بازار قاچاق دام، 
قیمت گوش��ت بیش از ۵۰ درصد در بازار رش��د داشت و هم 
اکنون علی رغم شرایط مساعد تولید، واردات و عدم کمبود در 

عرضه، اُفت قیمت روند الک پشتی داشته است.
ب��ا توجه به زایش های پاییز و افزای��ش چند برابری تولید دام 
زنده نسبت به مدت مشابه سال قبل انتظار می رفت که قیمت 
گوش��ت گوسفندی و گوساله به نرخ سابق خود در بازار برسد 
که متاس��فانه هر یک از فروش��ندگان دالی��ل متعددی برای 

قیمت های فعلی مطرح می کنند.
سعید سلطانی مدیر عامل اتحادیه دامداران معتقد است که در 
شرایط کنونی قیمت منطقی هر کیلو گوشت گوساله ۷۵ هزار 
تومان و ش��قه گوس��فندی ۸۵ هزار تومان است که متاسفانه 
نرخ های واقعی با قیمت های موجود در بازار اختالف معناداری 
دارد. حال به س��راغ مس��ئوالن ذی رب��ط می رویم تا از دالیل 
اختالف قیمت واقعی گوش��ت با نرخ های موجود در بازار و بی 
تاثیری قیمت گوشت از عرضه مناسب دام زنده و گوشت های 

وارداتی با خبر شویم:
نرخ منطقی هر کیلو گوش��ت گوسفندی ۷۵ هزار تومان/جای 
هی��چ گونه نگران��ی مبنی بر کمبود عرض��ه و تنش قیمت در 

بازار نیست
کرمعلی قندالی رئیس س��ازمان امور عش��ایر کشور با اشاره به 
اینکه وقفه ای در تولید گوش��ت قرمز وجود ندارد، اظهار کرد: 
شرایط تولید گوشت قرمز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
از وضعیت مناس��بی برخوردار است به طوریکه براساس رصد 
استان ها جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود عرضه و تنش 

قیمت در بازار نیست.
وی افزود: با توجه به ش��رایط مس��اعد اقلیم��ی، بارندگی های 
اخیر و تولید مناس��ب علوف��ه در صحرا و مرتع و دسترس��ی 
بهتر دامداران به علوفه ارزان قیمت، تولید دام نسبت به مدت 

مشابه سال قبل ۱۱ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است.
قندالی با اش��اره به اینکه کمبودی در عرضه دام وجود ندارد، 
بی��ان کرد: طبق روال معم��ول، دامداران پ��س از پرواربندی 
دام های خود اقدام به عرضه در بازار می کنند که بدین ترتیب 

وقفه ای در توزیع وجود ندارد.
رئیس سازمان امور عشایر کشور از کاهش ۶ تا ۷ هزار تومانی 
قیمت هر کیلو دام زنده خبر داد و گفت: هم اکنون متوس��ط 
قیمت هر کیلو دام زنده در کش��ور ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان است 

که با ابتدای سال اختالف معناداری دارد.
ب��ه گفت��ه وی، با توج��ه به اُفت چش��مگیر قیم��ت دام زنده 
س��بک نس��بت به چند ماه اخیر، نرخ منطقی هر کیلو گوشت 
گوسفندی ۷۵ هزار تومان بوده و فروش با نرخ های باالتر گران 
فروش��ی است که ستاد تنظیم بازار باید بر این موضوع نظارت 
کن��د. قندالی ادامه داد: با توجه ب��ه افزایش هزینه های تولید، 
عرضه گوشت با نرخ کمتر از ۷۵ هزار تومان برای تولید کننده 
مقرون به صرفه نیس��ت و فروش با نرخ های باالتر مزیتی برای 

تولیدکننده داخل ندارد.
رئیس سازمان امور عشایر کشور با تاکید بر صادرات دام زنده 
ب��ه بازار های هدف بیان کرد: با توجه ب��ه آنکه دام ایران برای 
کش��ور های حاشیه خلیج فارس مزیت دارد، از این رو صادرات 
مدیری��ت ش��ده در ازای واردات مانعی ندارد چ��را که همانند 

دیگر کش��ور ها از یک طرف مزیت ص��ادرات داریم و از طرف 
دیگر مزیت واردات.

وی درباره آخرین وضعیت تامین نهاده های دامی تصریح کرد: 
با وجود ذخایر مناس��ب نهاده های دامی در انبار ها و خرید آن 
به میزان کافی توس��ط عشایر جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر 
کمبود نهاده حداقل تا پایان سال نیست که این امر در تعادل 

و آرامش قیمت گوشت و دام زنده در بازار تاثیر گذار است.

اُفت محسوس قیمت دام زنده در بازار
 سعید سلطانی مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور  از کاهش 
محس��وس قیمت دام زنده در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون 
قیمت هر کیلو گوساله زنده ۲۸ هزار تومان است، در حالی که 

در ابتدای سال با نرخ ۴۱ هزار تومان خرید و فروش می شد.
وی اف��زود: عل��ی رغم اُفت محس��وس قیمت دام، واس��طه ها 
حاضر نیس��تند قیمت گوش��ت برای مصرف کنن��ده در بازار 
کاهش دهند که تمامی این عوامل دست به دست هم داده تا 
دامداران با انباشت دام در واحد های دامداری روبه رو شوند، در 
حالی که با عرضه مناس��ب گوشت، تقاضا برای خرید در بازار 
افزایش می یابد. س��لطانی ادامه داد: با توجه به انباشت دام در 
واحد ه��ای دامداری به دنبال مجوز صادرات هس��تیم چرا که 
به س��بب نبود مش��تری برای دام های با وزن باال، دامداران با 

مشکالت متعددی روبه رو می شوند.
مدیر عامل اتحادیه دامداران قیمت منطقی هر کیلو گوش��ت 
گوساله را ۷۵ هزار تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است 
که هم اکنون با نرخ های باالیی در بازار عرضه می شود که این 
امر اجحاف در حق مصرف کننده اس��ت چرا که سودی از این 

نوسان قیمت عاید دامدار نمی شود.
وی درباره آخرین تحوالت بازار دام س��بک زنده افزود: اگرچه 
قیمت هر کیلو دام زنده گوس��فندی در مقایسه با ابتدای سال 
۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش داشته است، اما اُفت قیمت آن همانند 

گوساله محسوس نیست.
س��لطانی متوسط قیمت کنونی هر کیلو دام زنده سبک را ۴۱ 
تا ۴۲ هزار تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که در 
ابتدای سال هر کیلو گوسفند زنده با نرخ ۴۷ تا ۴۸ هزار تومان 

در بازار خرید و فروش می ش��د. این مقام مسئول ادامه داد: با 
توجه ب��ه نرخ کنونی قیمت دام زنده در بازار، نرخ منطقی هر 
کیلو ش��قه گوس��فندی ۸۵ هزار تومان است که متاسفانه هم 
اکنون در برخی خرده فروش��ی ها شقه گوسفندی با نرخ های 

باالی ۱۰۰ هزار تومان عرضه می شود.
به گفته وی، با وجود جمعیت فعلی دام س��بک، درخواس��تی 
برای صادرات دام زنده گوس��فندی نداشتیم و تنها تقاضایمان 
برای صادرات دام در خصوص گوساله است. مدیر عامل اتحادیه 
دامداران کش��ور با اشاره به اینکه خبری از تنش مجدد قیمت 
گوش��ت قرمز در بازار نیست، بیان کرد: با توجه به زایش های 
پایی��ز و ازدی��اد عرضه در برابر تقاضا پیش بینی می ش��ود که 
قیمت گوش��ت با روند کاهشی در بازار روبه رو شود که این امر 

در افزایش قدرت خرید خانوار تاثیر بسزایی دارد.
وی درب��اره تاثی��ر کنترل قاچاق دام بر وضعیت بازار گوش��ت 
قرم��ز گفت: با توجه ب��ه آنکه طرح هوی��ت دار کردن دام در 
سراس��ر کشور در حال اجراست، از این رو پیش بینی می شود 
با اختصاص کد ۱۵ رقمی از دامداری تا ارس��ال به کش��تارگاه 
تمامی اطالعات در سامانه ثبت می شود و چنانچه دامی بدون 

پالک باشد، به عنوان دام قاچاق محسوب می شود.
س��لطانی با اشاره به اینکه دام از مرز های غربی، جنوب شرقی 
و حوزه خلیج فارس در حال قاچاق اس��ت، بیان کرد: با توجه 
ب��ه انعق��اد تفاهم نامه با معاونت ام��ور دام مبنی بر هویت دار 
کردن دام و اج��رای پالک گذاری دام و ثبت تمامی اطالعات 
در سامانه دیگر خبری از قاچاق دام نیست که با این وجود نیاز 

کشور از تولید داخل به طور کامل تامین می شود.
به گفته این مقام مس��ئول، اگر دام��ی در اثر حوادث طبیعی 
نظیر س��یل، زلزل��ه و ... از بین رود، دام��داران مکلف به ثبت 
اطالعات در س��امانه هس��تند تا این وجود سودجویان نتوانند 

دام متعلق به دیگران را در بازار به فروش رسانند.

سودهای حداقلی در فروش گوشت 
علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی  از کاهش 
قیم��ت ۳ هزار تومانی گوش��ت در بازار خب��ر داد و گفت: هم 
اکنون هر کیلو ش��قه گوس��فندی بدون دنبه با نرخ ۹۰ تا ۹۱ 

ه��زار تومان به مغ��ازه دار و ۹۸ تا ۱۰۰ هزار تومان به مصرف 
کننده عرضه می شود.

به گفته وی، با اس��تمرار جلوگیری از خروج غیر قانونی دام از 
مرز های کش��ور پیش بینی می شود که روند کاهش قیمت در 

بازار استمرار یابد.
ملکی در واکنش به اظهارات مس��ئوالن پیرامون صادرات دام 
زن��ده بیان کرد: با توجه به ش��رایط فعلی بازار چه دلیلی دارد 
که داشته های خوب خودمان را صادر کنیم و در مقابل واردات 
انجام دهیم و تنها افرادی که منفعتشان در واردات و صادرات 

است، چنین اظهاراتی را مطرح می کنند.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه عرضه شقه 
گوس��فندی با ن��رخ ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار توم��ان در بازار صحت 
ندارد، گفت: هم اکنون هر کیلو ش��قه گوسفندی با نرخ ۹۸ تا 
۱۰۰ هزار تومان، ران گوس��فندی ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان و 
سردس��ت گوسفندی با نرخ ۱۰۸ تا ۱۱۳ هزار تومان در خرده 
فروش��ی ها عرضه می ش��ود و برخی افراد قضای��ا را از یکدیگر 
موش��کافی نمی کنند و تنها اذعان می کنند که قیمت گوشت 
در ب��ازار همچنان ۱۲۰ هزار تومان بوده و همچنان با ماه های 

قبل تفاوتی نداشته است.
وی ب��ا اش��اره به اینکه بازار گوش��ت گوس��فندی در رکود به 
س��ر می برد، بی��ان کرد: با توجه به ش��رایط مناس��ب عرضه، 
فروش��ندگان قصابی ها حداکثر روزانه ۲ تا ۳ الشه می فروشند 
که با این وجود به دنبال س��ود های باال نیستند و تنها ممکن 
است برخی فروشگاه ها که گوشت های الکچری و خاص عرضه 
می کنند، س��ود های هنگفتی را از خریداران دریافت کنند، اما 
ب��ه طور کلی در مناطق جنوبی حتی فروش��ندگان پایین تر از 
نرخ های اعالمی به س��بب رقابت با یکدیگر گوشت خود را به 
فروش می رسانند چرا که نگه داری آن مقرون به صرفه نیست 

و تنها اُفت کیفیت را به همراه دارد.
ملک��ی از اُفت مجدد قیمت دام زنده در بازار خبر داد و گفت: 
هم اکنون متوس��ط قیمت هر کیلو دام زنده در میادین ۴۰ تا 
۴۳ هزار تومان است که با توجه به ازدیاد عرضه بیش از تقاضا 

و انباشتگی دام در واحد ها کمبودی در توزیع وجود ندارد.

کمبودی در عرضه دام وجود ندارد
منصور پوریان رئیس ش��ورای تامین کنندگان دام کش��ور ، از 
کاهش ب��االی ۲۰ هزار تومانی قیم��ت دام طی ماه های اخیر 
خبر داد و گفت: اگرچه صادرات دام س��بک ممکن است بازار 
داخل را دچار التهاباتی کند، اما در بخش س��نگین به س��بب 
فراوانی و انباش��ت دام در واحد ها تنها راه حل صادرات اس��ت 
چ��را که با زایش ه��ای پاییز، مجدد قیم��ت دام در پی ازدیاد 

عرضه روند کاهشی به خود می گیرد.
وی قیمت کنونی هر کیلو دام س��بک با وزن پایین در میادین 
را ۴۲ ت��ا ۴۳ هزار تومان و با وزن ب��اال ۳۸ تا ۳۹ هزار تومان 
اع��الم کرد و افزود: هر کیلو دام س��نگین ب��ا وزن پایین ۴۰۰ 
کیلوگ��رم با ن��رخ ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان و ب��ا وزن باالی ۴۰۰ 

کیلوگرم کمتر از ۲۵ هزارتومان در میدان عرضه می شود.
پوریان با اش��اره به اینکه عرضه دام نس��بت به سال قبل ۱۲۰ 
درصد در بازار افزایش داش��ته اس��ت، بیان ک��رد: با توجه به 
بارش های اخیر و شرایط مساعد مرتع، میزان عرضه نسبت به 
س��ال قبل فزونی داش��ته که این امر بر کاهش قیمت در بازار 

تاثیر گذاشته است.
این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه کمب��ودی در عرضه دام 
وجود ندارد، افزود: با توجه به ش��رایط مس��اعد تولید و ازدیاد 

عرضه در برابر تقاضا، بازار در آرامش به سر می برد.
رئیس ش��ورای تامین کنندگان دام کش��ور در پای��ان درباره 
آخرین وضعیت واردات گوشت تصریح کرد: هم اکنون واردات 
گوشت در حال انجام است و بخشی از نیاز کشور از این طریق 
تامین می ش��ود که در ص��ورت ایجاد بازار برای م��ازاد تولید 

داخل، واردات مشکلی ندارد.   باشگاه خبرنگاران 

7 دو شنبه  22مهر1398  شماره 5144 معیـشت

ارایه خدمات درمانی به 24 هزار زائر اربعین 
در موکب بیمارستان بانک ملی ایران

موکب درمانی بیمارس��تان بانک ملی ایران تاکنون به 
۲۴ هزار نفر از زائران حرم حسینی، خدمات درمانی و 
پزشکی شبانه روزی رایگان ارایه داده است.به گزارش 
رواب��ط عمومی بانک مل��ی ایران، ای��ن موکب از روز 
پانزدهم مهرماه با ۳۸ نفر کادر پزش��کی و پرس��تاری 
بیمارس��تان بانک ملی ایران، خدمت رسانی به زائران 
را آغاز کرده و قرار اس��ت تا پایان مراس��م پیاده روی 
اربعین، خدم��ات درمانی رایگان به زائ��ران اباعبداهلل 
الحس��ین )ع( ارایه کند.این موکب در طریق الحسین 
)ع( عمود ۲۰۲ برپاست و زائران عالوه بر انجام چکاپ 
توسط پزش��کان، می توانند از انواع خدمات بستری و 
جراحی های سرپایی آن بهره مند باشند.رسیدگی به 
بیماران قلبی و فش��ارخون و نیز ارائه خدمات پزشکی 
به حادثه دیدگان ناش��ی از تص��ادف در کنار خدمات 
عمومی چون تزریق س��رم و آمپ��ول از دیگر اقدامات 

موکب درمانی بانک ملی ایران بوده است.

 سازوکار اعطای اعتبار خریدار
به طرف خارجی

بانک توس��عه ص��ادرات یک��ی از معدود بان��ک هایی 
اس��ت که س��از و کار اعتبار خری��دار را عملیاتی کرده 
و تا کن��ون پروژه های مختلف��ی را در این قالب مورد 
حمایت قرار داده اس��ت.به گزارش روابط عمومی بانک 
توس��عه صادرات، دکتر علی صال��ح آبادی در خصوص 
چالش های اس��تفاده از تس��هیالت اعتب��ار خریدار با 
ضمانت دولت خارجی گفت: در اعتبار خریدار، متعهد 
بازپرداخت، طرف خارجی اس��ت؛ در حالیکه در اعتبار 
فروش��نده، دریافت کننده تس��هیالت یک کنسرسیوم 
ایرانی اس��ت که تعهد بازپرداخ��ت را نیز بر عهده می 
گیرد.وی با بیان اینکه فرایند اعتبار فروشنده بدون هیچ 
مشکلی قابل انجام است گفت: در اعتبارخریدار در واقع، 
خریدار خارجی متعهد بازپرداخت اس��ت ؛ از راهکارها 
اطمین��ان از بازپرداخت، س��از و کار تضمین دولتی و 
تضمین بانکی اس��ت.  دراین فراین��د بانک خارجی با 
دریافت ضمانت از بخش خصوصی خارجی، بازپرداخت 
خریدار را ضمانت می کند و این کار مس��تلزم برقراری 
روابط کارگزاری با بانک های خارجی اس��ت.مدیرعامل 
بانک توسعه صادرات بیان داشت: در حال حاضر بانک 
های ما تنها با بانک های ایرانی که در عراق شعبه دارند 
روابط کارگزاری دارند و این امکان وجود دارد که طرف 
عراق��ی ضمانت نامه مورد نیاز خ��ود را از این بانک ها 
دریافت و به فروش��نده ایرانی در قال��ب اعتبار خریدار 
ارائه کند.علی صالح آبادی گفت: اعتبار خریدار در مورد 
کاال دوساله است اما در مورد پروژه ها متناسب با دوره 
س��اخت و بازپرداخت در پروژه ها ۳ و ۵ س��اله در نظر 

گرفته می شود که جمعا ۸ سال اعتبار دارد.

طرح اساتید بانک رفاه تمدید شد
مهلت زمانی پرداخت تسهیالت در قالب طرح اساتید 

بانک رفاه تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران؛ در راستای 
تکریم از جامعه علمی کش��ور، مهل��ت زمانی پرداخت 
تس��هیالت در قالب طرح اساتید تا پایان مهر ماه سال 
۱۳۹۹ تمدید شد.جامعه هدف این طرح، اساتید عضو 
هیات علمی دانش��گاه ها و موسسه های آموزش عالی، 
پژوهشی و فناوری دولتی و غیر دولتی که دارای مجوز 
از وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی بوده که در قالب عقد مرابحه 
بابت امور علمی و پژوهشی و سایر تسهیالت مورد نیاز 

در چارچوب طرح مذکور قابل پرداخت است.

 موفقیت بانک شهر در افزایش منابع
و کاهش قیمت تمام شده پول

معاون شعب و توس��عه بازاریابی بانک شهر با اشاره به 
استراتژی جدید در اجرای برنامه های این بانک گفت: 
افزایش منابع با کیفیت ،کاهش قیمت تمام شده پول 
و افزای��ش درآمد غیرمش��اع، از جمل��ه موفقیت های 
بانک ش��هر در شش ماه نخست س��ال ۹۸ بوده است.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، 
رحیم طاهری با اش��اره به موفقیت های این بانک در 
س��الجاری اظهار کرد: با تالش مجموعه بانک شهر، در 
شش ماه نخست سالجاری ، در جذب و افزایش منابع 
با کیفیت، کاهش اقالم معوق و افزایش درآمدهای غیر 
مش��اع، موفقیت ها ی چش��مگیری حاصل شد که به 
طور حتم در بهبود س��اختار مالی ترازنامه بانک ش��هر 
تاثیر مثبتی خواهد داشت.طاهری، افزایش قابل توجه 
س��هم بانک ش��هر از بازار نقدینگی و پولی جامعه در 
پایان شهریورماه را نقطه عطف این موفقیت ها دانست 
و اف��زود: با اس��تراتژی جدید و برنام��ه ریزی صورت 
گرفته، طی نظر سنجی عمومی انجام شده، هم اکنون 
بانک شهر در ردیف ۵ بانک برتر سیستم بانکی کشور 
قرار دارد و افزایش و جذب س��پرده های با کیفیت به 
دنبال استقبال شهروندان و تاثیر آن بر کاهش ریسک 
تمرکز، نشان دهنده این موضوع است. معاون شعب و 
توس��عه بازاریابی بانک شهر در ادامه خاطر نشان کرد: 
کاهش قیمت تمام شده پول در پایان شش ماه نخست 
امس��ال از دیگر موضوعاتی اس��ت که گوی��ای کارنامه 

موفق عملکرد این بانک طی این مدت است.

اخبار

سو استفاده قاچاقچیان از ناپایداری سامانه تجارت 
س��خنگوی س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: متاس��فانه همچنان ش��اهد 
ناپایداری  تبادل اطالعات بین سامانه جامع امور گمرکی و سامانه جامع تجارت 

هستیم.
حمیدرضا دهقانی نیا در مورد اینکه آیا مشکل اتصال سامانه جامع امور گمرکی 

به سامانه جامع تجارت برطرف شده است، اظهار داشت: متاسفانه همچنان شاهد 
ناپایداری  تبادل اطالعات بین این دو س��امانه هس��تیم؛  این ناپایداری، اس��تفاده از 

اطالعات ارائه شده از سوی گمرک را با مشکل مواجه می کند.
وی افزود: از گمرک که پیگیری می کنیم می گویند به دلیل حجم باالی ورود تراکنش 
ها، س��امانه با قطع و وصل مواجه می ش��ود و ناپایداری را پدید می آورد؛ امیدواریم این 
دلیل گمرک، حقیقت داشته باشد. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ادامه داد: 
تبادل اطالعات بین سامانه امور گمرکی با سامانه جامع تجارت باید توسط گمرک پایدار 

شود و به هیچ عنوان هم کار سختی نیست.  مهر 

آغاز به کار معامالت آتی پسته در بورس کاال 
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اش��اره به آغاز به کار معامالت آتی پسته 
در ب��ورس کاال گف��ت: این داد و س��تد، یک معامله برد-برد برای کش��اورزان و 

صادرکنندگان است.
شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: امروز در حالی شاهد 

آغاز معامالت قراردادهای آتی پسته در بورس کاالی ایران هستیم که قطعا الزم 
اس��ت در معامالت پسته از نظرات فعاالن و دست اندرکاران صنعت، چه برای تعیین 

ریزس��اختارهای معامالتی و چه برای تعیین دستورالعمل های معامالتی و نحوه قیمت 
گذاری ها، استفاده کنیم.

وی افزود: معامالت آتی یکی از ابزارهای مش��تقه اس��ت که در دنیا برای پوشش ریسک 
به آن توجه ش��ده اس��ت. وقتی یک نفر ق��رارداد آتی را خریداری کن��د، قیمت را برای 
خود تعیین کرده و نس��بت به نوس��انات آتی ریسک ها را پوشش می دهد؛ ضمن اینکه 

معامالت آتی در کشف واقعی قیمت نیز موثر است.  سنا 

کشف میدان عظیم گازی در جنوب کشور
معاون شرکت نفت از کشف میدان عظیم گازی در فاصله ۲۰۰ کیلومتری جنوب 
شیراز، ۶۰ کیلومتری شمال عسلویه و ۲۵ کیلومتری جنوب باختری شهرستان 

خنج خبر داد.
رضا دهقان معاون ش��رکت نفت با اش��اره به کش��ف میدان گاز در جنوب کشور 

اظه��ار ک��رد:در م��رداد ماه ۱۳۹۸ کش��ف می��دان گازی ارم توس��ط تیم فنی و 
کارشناس��ی مدیریت اکتشاف رقم خورد. وی تصریح کرد: این میدان در فاصله ۲۰۰ 

کیلومتری جنوب ش��یراز، ۶۰ کیلومتری شمال عسلویه و ۲۵ کیلومتری جنوب باختری 
شهرس��تان خنج قرار دارد. دهقان افزود: میدان ارم از اثبات یکپارچه بودن دو تاقدیس 
دنگ و باغون که در س��ازند های کن��گان و داالن باالیی با یکدیگر مرتبط بوده و مخزن 
گازی یکپارچه ای به طول ۵۰ و پهنای متوس��ط ۵ کیلومتر را به وجود آورده، تش��کیل 
شده است.پس از چندین سال تالش های مجدانه کارشناسان مدیریت اکتشاف، احتمال 

وجود ذخایر غنی هیدروکربوری در ناحیه ارم مورد تایید واقع شد.  میزان

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی مطرح کرد؛
افزایش قاچاق لوازم خانگی  

س��خنگوی انجمن تولیدکنندگان ل��وازم خانگی با بیان اینک��ه قاچاق لوازم 
خانگی افزایش یافته اس��ت، گفت: مشکل اصلی تولیدکنندگان لوازم خانگی 
داخلی، کمبود سرمایه در گردش است که در صورت رفع آن، نیاز بازار داخل 

تأمین خواهد شد.
 حمیدرضا غزنوی در خصوص چالش های صنعت لوازم خانگی با بیان اینکه در 
حال حاضر کارخانه های تولید لوازم خانگی با ظرفیت ۳۰ تا ۵۰ درصدی فعال 
هس��تند، اظهار داشت: افزایش قیمت ارز موجب ش��د تا نقدینگی واحد های 
تولی��دی کاهش یابد. غزنوی تاکید کرد: اگر مش��کالت واحد های تولیدی به 
ویژه تأمین سرمایه در گردش برطرف شود عرضه کاال به بازار بیشتر می شود 
و حتی ارزآوری برای کش��ور به همراه خواهد داش��ت. وی ادامه داد: ظرفیت 
کافی برای تولید لوازم خانگی در کشور وجود دارد، اما این تولید الزاماتی دارد 

که مهم ترین آن تأمین سرمایه در گردش واحد های تولیدی است.
غزنوی از جمله دالیل افزایش قاچاق لوازم خانگی را ممنوعیت کامل واردات 
و کاهش حضور برند های خارجی در بازار عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 
قاچاق فرصت مناسبی برای حضور مؤثر در بازار یافته است. سخنگوی انجمن 
صنف��ی تولیدکنندگان لوازم خانگی افزود: قاچاق در زمان های مختلف نقش 
خ��ود را تغییر می دهد و حتی در زمان های��ی قاچاق از داخل به خارج انجام 

می شود، اما در حال حاضر شاهد واردات غیرقانونی لوازم خانگی هستیم.
علیرض��ا محم��دی دانیالی، رئیس انجم��ن صنایع لوازم خانگ��ی نیز در این 
خصوص تصریح کرد: لوازم خانگی دومین صنعت بزرگ کش��ور است و بیش 
از یک میلیون و ۳۰۰ هزار مس��تقیم و غیر مس��تقیم در این صنعت فعالند. 

همچنین ۶ میلیارد دالر ارزش افزوده در صنعت لوازم خانگی وجود دارد.
وی اف��زود: در ش��رایط تحری��م و خالی ش��دن ب��ازار از برند ه��ای خارجی، 
تولیدکنندگان داخلی با افزایش میزان و کیفیت تولید این خالء را به ش��کل 

مطلوبی پر کرده اند و پاسخگوی نیاز مشتریان هستند.  فارس

معاون وزیر صنعت خبر داد:
۳۳ درصد؛ سهم بخش معدن در صادرات 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: پنج ماهه نخس��ت امس��ال س��هم 
بخ��ش مع��دن و صنایع معدنی در ص��ادرات غیرنفتی به ۳۳ درصد رس��ید، 

درحالی که دوره مشابه پارسال این میزان ۲۰ درصد بود.
خداداد غریب پور افزود: سال گذشته تولید فوالد میانی )خام( بیش از ۲۵ میلیون 
تن بود که ظرفیت ۳۵ میلیونی تنی را داشتیم و امسال حداقل به ۴۰ میلیون 
تن خواهیم رسید. وی تصریح کرد: براساس برنامه پنج ساله ششم توسعه، سال 
۹۹ زمان دس��تیابی به رقم ۴۰ میلیون تن ظرفیت فوالد خام پیش بینی شده، 
اما زودتر به این هدف خواهیم رسید. رئیس  هیات عامل ایمیدرو پیرامون وضع 
عوارض برای صادرات مواد معدنی، افزود: سختگیری وزارت صنعت بجاست، این 
امکانپذیر نیس��ت که ذوب آهن و فوالد مبارکه تعطیل ش��ود و اکنون جلسات 

هفتگی در ایمیدرو برای رصد روند تولید برگزار می شود.
به گفته وی، سنگ آهن، ماده معدنی راهبردی است و در افق ۱۴۰۴ که ظرفیت 
۵۵ میلیون تن برای تولید فوالد پیش بینی شده به ۱۶۰میلیون تن و یا بیشتر به 
سنگ آهن نیاز داریم. غریب پور گفت: بدیهی است در بخش مس که کنسانتره 
م��ازاد وجود دارد، اصراری برای وضع ع��وارض وجود ندارد و باید صادرات انجام 
شود. وی پیش بینی کرد مجموع صادرات بخش فوالد امسال به ۱۱ میلیون تن 
برس��د و این رقم گویای مصرف داخلی افزون بر ۱۵ میلیون تن اس��ت که روند 
تولید را استمرار می بخشد. وی استقبال شرکت های دانش بنیان و استارتاپ از 
بخش معدن و صنایع معدن��ی را مورد قدردانی قرار داد و گفت: برپایه آمارهای 
منتشر شده افزون بر سه هزار شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت دارند که از 

این رقم تعداد ۲۵۴ شرکت در بخش معدن وصنایع معدنی مشغول شده اند.
مع��اون وزیر صنعت خاطرنش��ان س��اخت: امروز گزارش ها نش��ان می دهد 
ازجمعی��ت ۱۰۰ میلیون نفری که در جهان در بخش فوالد فعالیت دارند، از 
این رقم ۹۴ میلیون نفر در صنایع پایین دس��تی و غیر مستقیم و ۶ میلیون 

نفر به شکل مستقیم درحال فعالیت هستند. ایرنا 

نماینده ادوار مجلس عنوان کرد؛
سوء استفاده دولت از جلسات سران قوا 

نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه در برخی موارد دولت از جلسات سران قوا 
برای پیشبرد اهداف خود سوء استفاده می کند،  گفت:  اصالح ساختار بودجه 

باید در مجلس مصوب شود.
جعفر قادری در رابطه با تصویب اصالح ساختار بودجه در جلسات سران قوا 
و نقش مجلس در این زمینه اظهار داش��ت: همان طور که از اس��م این شورا 
مش��خص است »شورای هماهنگی سه قوه« است و به این مفهوم نیست که 

ساختارهای قانونی و تعریف شده در کشور تعطیل شود.
ای��ن نماینده ادوار مجلس با بی��ان اینکه مجلس، قوه قضائی��ه و دولت باید 
جایگاه خود را داش��ته باش��ند، بیان داش��ت: هدف این بود که ش��ورا برای 
هماهنگی ایجاد شود تا اگر کاری قرار است صورت بگیرد با سرعت مصوب و 

پیگیری شود. رئیس مجلس نمی تواند برای کل نمایندگان تصمیم بگیرد.
وی با اش��اره به اینکه برخی برنامه ها و پیش��نهادات در شرایط اضطرار نیاز به 
سرعت، دقت و جدیت دارد،  عنوان کرد:  اگر بنا باشد جلسات سران قوا فعالیت 
جاری و عادی مجلس و سایر دستگاه را تعطیل کند مجلس موضوعیت ندارد. 
اگر بنا باشد در پختگی و کارشناسی مباحث دستگاه ها و مجلس نقش و سهم 
ایفا نکنند. جلس��ات هیأت دولت و نظیر آن چه مفهومی دارد.  قادری تاکید 
کرد:  متأسفانه به نظر می آید دولت در برخی موارد زرنگی می کند و از ساختار 
ایجاد شده سران قوا به جای استفاده، سوءاستفاده می کند. این مسیر درست 
نیس��ت و مجموعه حاکمیت را زیر س��ؤال می برد. اموری که با قید فوریت و 
ضرورت و با ضرب االجل همراه است باید در جلسات سران قوا مطرح و نهایی 
شود. برخی امور به جای آنکه از مسیر عادی و اداری برود در جلسات شورای 
هماهنگی سران مطرح می شود. این اقتصاددان با بیان اینکه در اصالح ساختار 
بودجه چنین ضرب االجل مشاهده نمی شود، یادآور شد:  اینکه یک تیم محدود 
کارشناسی در مجموعه آقای نوبخت بررسی کننده باشد و مهر تأیید سران قوا 

روی آن بخورد و در اجرا با مشکالت عدیده ای همراه است. فارس

  واسطه ها سدی در برابر ارزانی  گوشت 
وعده مسئوالن وعید شد؛

گزارش


