
در حال��ی که دولت تصمیم دارد کس��ری گن��دم را از طریق 
واردات تامی��ن کن��د و واردات گندم ح��دود ٢٩٠٠ تومان در 
هر کیلو تمام می شود، کشاورزان داخلی حاضر هستند گندم 

خود را ٢٥٠٠ تومان به دولت بفروشند.
در پ��ی ع��دم تحویل حدود س��ه میلیون تن گندم از س��وی 
کش��اورزان به دولت، مسئوالن اعالم کرده اند دولت قصد دارد 

کسری موجود را از طریق واردات تامین کند.
به گفته مسئوالن، این کسری حدود ٢ تا ٣ میلیون تن گندم 
است.متاسفانه ش��ورای اقتصاد به رویه سالهای اخیر، در سال 
زراعی گذش��ته نیز حاضر نشد قیمتی منطقی و منصفانه برای 
خری��د تضمینی گندم از کش��اورزان تعیی��ن کند و چون نرخ 
تعیین ش��ده، پایین ب��ود، گندمکاران محصول تولیدی س��ال 
زراعی گذش��ته را امسال بطور کامل به دولت نفروختند و تنها 
حدود ۸ میلیون گندم به نرخ تضمینی به دولت فروخته ش��د 
و س��ه میلیون تن از گندم تولیدی در انبارها ماند و به دولت 

فروخته نشد.

واردات گندم یعنی حمایت دولت  از کشاورزان 
خارجی 

اشتباه استراتژیک در تعیین غیرمنصفانه خرید تضمینی گندم 
چند س��الی است در دولت باب ش��ده و در سال زراعی جاری 
ک��ه به تازگی آغاز ش��ده نیز نرخ خری��د تضمینی گندم ) که 
عمال س��ال آینده انجام خواهد شد( غیرمنصفانه و غیرمنطقی 

و بسیار پایین تعیین شده است. 
این اشتباه استراتژیک اینک با اشتباه دوم، یعنی برنامه واردات 
همراه ش��ده و انتقادات بسیاری را از سوی دست اندرکاران و 
تولیدکنندگان در پی داشته است.کارشناسان معتقدند واردات 
گندم ضمن آس��یب زدن به دستاورد خودکفایی گندم، منجر 
به وابسته شدن کشور به واردات و آسیب پذیر شدن کشور در 

زمینه امنیت غذایی، بویژه در شرایط تحریمی کشور دارد.
کارشناس��ان معتقدند قیم��ت پایین گندم دلی��ل عدم تمایل 
کش��اورزان به فروش محصولشان به دولت است و واردات نمی 
تواند راهکار آن باش��د. گفته می ش��ود اگ��ر دولت یک قیمت 
توافقی برای گندم اعالم کند می تواند کس��ری ایجاد ش��ده را 
از مح��ل تولید داخل تامین کند ضمن اینکه وقتی کش��اورزان 
داخل��ی نیاز به حمای��ت دارند چرا باید دولت ارز کش��ور را به 
کش��اورزان خارجی اختصاص بدهد و حامی اشتغال کشاورزان 

خارجی شود. 
هیچ��گاه در ط��ول تاریخ قیمت گندم چ��ه در ایران و چه در 

جه��ان کمتر از جو نبوده اس��ت،همواره قیمت جو حدود ۴٥ 
تا ٥٠ دالر )در هر تن( کمتر از قیمت گندم بوده اس��ت اما با 
بی تدبیری ش��ورای اقتصاد، امس��ال در کشور ما قیمت خرید 
تضمینی گندم ۱۷٠٠ تومان و قیمت جو بین ۱۸٠٠ تا ٢٢٠٠ 

تومان متغیر بوده است

پایین تر بودن قیمت گندم از جو
در همی��ن زمینه یک منب��ع آگاه در گفتگو ب��ا خبرنگار مهر 
با اش��اره به اینکه در مناطق سردس��یر احتمال خراب ش��دن 
گندم هایی که انبار می ش��ود وجود ندارد، گفت: کش��اورزان 
گندم های خود را به امید اینکه گرانتر بفروشند تحویل دولت 
ندادند.  وی با بیان اینکه نگهداری گندم در مناطق سردس��یر 
دش��وار نیست و مش��کلی در این زمینه وجود ندارد، افزود: در 
مناطق گرمس��یر از جمله خوزستان نیز اگر روش نگهداری را 

بدانند هیچ مشکلی برای این کار وجود ندارد.  
این منبع آگاه با تاکید بر اینکه هیچگاه در طول تاریخ قیمت 
گن��دم چه در ایران و چه در جهان کمتر از جو نبوده اس��ت، 
اضاف��ه کرد: هم��واره قیمت جو حدود ۴٥ ت��ا ٥٠ دالر)در هر 
تن( کمتر از قیمت گندم بوده اس��ت اما با بی تدبیری شورای 
اقتصاد و تعیین قیمت غیرمنصفانه، امسال در کشور ما قیمت 
خری��د تضمینی هر کیلو گندم ۱۷٠٠ تومان و قیمت جو بین 
۱۸٠٠ تا ٢٢٠٠ تومان متغیر بوده است بنابراین طبیعی است 

که گندم به سوی مصارف غیرانسانی جذب شود.  
ای��ن منب��ع آگاه در دول��ت که خواس��ت نام��ش در گزارش 
ذکر نش��ود درباره احتمال کاهش س��طح زیرکشت گندم در 
سالجاری گفت: درباره گندم دیم که نگرانی وجود ندارد اما در 
گندم آبی در صورت تداوم ش��رایط فعلی، ممکن است کشت 

مقداری به سمت جو برود.  

حمایت دولت از خارجی ها 
وی درب��اره قیم��ت جهانی و ام��کان واردات گندم به کش��ور 
تصری��ح کرد:قیمت جهانی گندم بس��ته به ن��وع و کیفیت آن 
متف��اوت و هرتن از حدود ۱٩٠ دالر ت��ا ٢۷٠ دالر در مبادی 
متغیر اس��ت. وقتی گندم به بنادر ایران می رس��د هزینه های 
دیگری از جمله هزینه کش��تی، حمل، بیم��ه، دموراژ و ... نیز 
به آن افزوده می ش��ود ضمن اینکه برای حمل آن از بنادر به 
دیگر نقاط کشور نیز حدود ۱٥٠ تا ٢٠٠ تومان کرایه بابت هر 

کیلوگرم حمل به آن اضافه می شود. 
  ای��ن مق��ام مس��ئول تصریح کرد: کش��وری که خ��ودش می 
توان��د گندم تولید کند نباید وابس��ته به واردات باش��د و باید از 
تولیدکنندگان خودش حمایت و پشتیبانی کند.  نه اینکه منابع 

ارزی کشور را به حمایت از کشاورزان خارجی اختصاص دهد. 
وی در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه خودکفایی 
گندم منابع آب کشور را با خطر مواجه می کند، گفت:اوال که 
۴ میلیون هکتار از گندم تولیدی کشور با آب سبز و آب باران 
اس��ت و بسته به س��ال حدود ٥ تا ۶ میلیون تن گندم از این 
طریق تولید می ش��ود. در س��ال گذش��ته نیز برای گندم آبی  

حدود ٩ میلیارد متر مکعب آب استفاده شد.  
دولت اگ��ر بخواهد گندم وارد کنند  ه��ر کیلو گندم وارداتی 
حدود ٢۸٠٠ تا ٢٩٠٠ تومان تمام می شود این در حالی است 

که کشاورزان ما به ٢٥٠٠ تومان هم قانع هستند
به گفته این منبع آگاه استفاده از روش های نوین آبیاری، ارقام 
جدید بذر و نیز مراعات خود کشاورزان کمک می کند به اینکه 
مص��رف آب کاهش یابد. دومین اس��تان تولیدکننده گندم در 
کشور استان گلستان است که در کنار آن استان مازندران قرار 
دارد در این اس��تانها گندم نیازی ب��ه آبیاری ندارد با آب باران 
سبز می شود. در گلس��تان ممکن است حداکثر یکبار آبیاری 
تکمیلی )در حدود ۴٠ تا  ٥٠ هزار هکتار(   انجام شود. استان 
مازندران، بخش��ی از خراسان ش��مالی و حتی بخشی از دست 
مغ��ان و مناط��ق دیگری همین وضعیت را دارن��د.   این منبع 
آگاه گفت: دولت اگر بخواه��د گندم وارد کنند هر کیلو گندم 
واردات��ی حدود ٢۸٠٠ تا ٢٩٠٠ تومان تمام می ش��ود این در 
حالی اس��ت که کشاورزان ما به ٢٥٠٠ تومان هم قانع هستند. 
دولت به جای کمک به کش��اورزان خارجی و تضمین اشتغال 
آنه��ا باید با تعیی��ن قیمت منصفانه برای محص��ول داخلی، از 
اشتغال کش��اورزان داخلی و امنیت غذایی کشور حمایت کند 
و پس��ندیده نیست منابع ارزی کش��ور را در سال رونق تولید 

داخلی، صرف حمایت از کشاورزان خارجی کند. مهر
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غیرفعال شدن نسخ قدیمی همراه بانک 
ملت از اول اردیبهشت ۹۹

نس��خ قدیمی س��امانه هم��راه بانک مل��ت از ابتدای 
اردیبهشت ماه ۱٣٩٩ غیرفعال می شود.

ب��ه گزارش روابط عمومی بانک مل��ت، با هدف بهبود 
عملکرد س��امانه همراه بانک ملت، نس��خ قدیمی این 
 )IOS ۱.۱.س��امانه ) قبل از نسخه ۱.۱.٩ اندروید و ٠
از ابتدای اردیبهش��ت ماه س��ال آینده، قابل استفاده 
نخواهند بود.بر این اس��اس، بانک ملت از مشتریان و 
کاربران این س��امانه درخواس��ت می کند تا نسبت به 
ارتقای نس��خه نرم افزاری خود در م��دت زمان باقی 

مانده اقدام کنند.

 ورود ۲۸۱ میلیارد تومان تسهیالت 
بانک مسکن به بافت های فرسوده 

سرپرس��ت اداره کل تسهیالت تبصره ای بانک مسکن 
از پرداخت ۴ هزار و ٩٩۴ فقره تس��هیالت مش��ارکت 
مدن��ی از محل ق��رارداد عاملی��ت به بافت فرس��وده 
و بازآفرینی ش��هری سراس��ر کش��ور از ابتدای س��ال 
ج��اری تا مقطع ٢۸ مهر ماه س��الجاری خبر داد.رضا 
صالحی ش��هرابی سرپرست اداره کل تسهیالت تبصره 
ای بانک مس��کن با بیان اینکه از ابتدای س��ال تا ٢۸ 
مهرماه امسال، ٥ هزار و ٩۴٥ واحد مسکونی در بافت 
فرس��وده برای دریافت تسهیالت مش��ارکت مدنی از 
س��وی شرکت بازآفرینی ش��هری ایران به شعب بانک 
مس��کن در سراسر کشور معرفی ش��ده اند، به پایگاه 
خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: از مجموع واحدهای 
معرفی ش��ده تاکنون، ۴ ه��زار و ٩٩۴ واحد به مرحله 
انعقاد قرارداد رس��یده ان��د.وی ادامه داد: ارزش ریالی 
تسهیالت منعقد ش��ده برای واحدهای مسکونی واقع 
در محدوده بافت فرسوده معادل ٢۸۱ میلیارد و ۴٣٢ 
میلی��ون و ۴٠٠ ه��زار تومان بوده ک��ه از این رقم تا 
٢۸ مهرماه امسال، رقمی معادل ۱٢۷ میلیارد و ۶٥٩ 
میلی��ون و ۶٣۷ هزار و ۴٠٠ تومان به متقاضیان واجد 

شرایط پرداخت شده است.
صالحی اظهار کرد: با این وجود در سال جاری سه دلیل 
عمده منجر به کاهش تمایل متقاضیان بافت فرس��وده 
برای دریافت تسهیالت شده است. از مهمترین دالیل، 
عدم پرداخت یارانه نرخ س��ود تسهیالت پرداخت شده 
طی س��ال های ٩۴ تا ٩۷ از سوی دولت بوده است. به 
طوریکه طی سال های گذشته تسهیالت پرداخت شده 
به متقاضیان ساخت و ساز در بافت فرسوده با نرخ سود 
۱۸ درصد بوده که بنا بود نیمی از نرخ س��ود در قالب 
یارانه از سوی دولت به سازندگان اعطا شود. اما تاکنون 
یارانه نرخ سود تسهیالت بافت فرسوده که در سال های 
٩۴ تا ٩۷ پرداخت شده، به متقاضیان داده نشده است. 
همین موضوع منجر به عدم استقبال عمومی بخشی از 

متقاضیان به دریافت این نوع  تسهیالت شده است.
 

 فرایند اعتباری بانک کشاورزی 
سیستمی خواهد شد

روح ال��ه خدارحم��ی مدیرعامل بانک کش��اورزی در 
همایش مدیران ش��عب این بانک  ب��ه موانع و چالش 
های پی��ش روی عملکرد مالی نظ��ام بانکی پرداخت 
و راهکاره��ای بهبود عملکرد مالی بان��ک با تاکید بر 
وص��ول مطالب��ات را تش��ریح کرد.به گ��زارش روابط 
عمومی بانک کش��اورزی، خدارحمی در این همایش 
که روز ش��نبه ۱۱ آبان با حضور مهندس حجتی وزیر 
جهادکشاورزی، دکتر بخش��نده معاون وزیر ، اعضای 
هیات مدیره، مدیران امور، روس��ای ادارات و مدیران 
اس��تانی بانک کش��اورزی در س��اختمان مرکزی این 
بانک برگزار شد ،ضمن قدردانی از مدیران شعب برای 
دستیابی بانک به عملکردی اثربخش ، ابراز امیدواری 
کرد بانک کشاورزی بیش از پیش در حمایت از تولید 
بخش کش��اورزی نق��ش آفرین و در پیش��برد اهداف 

اقتصادی کشور اثرگذار باشد.
وی با اش��اره به این مطلب که رون��د مثبتی در بانک 
ش��روع ش��ده که باید دامنه دار تر و گسترده تر شود، 
اع��الم کرد: تس��هیالت پرداختی بانک کش��اورزی تا 
پایان مهرماه س��ال ٩۸ در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته ٢٢.٢  درصد رشد داشته است ، میزان سپرده 
های بانک نیز در این مقطع نس��بت به مقطع مش��ابه 
س��ال قبل با ٢٣.۴ درصد رشد همراه بوده است و این 
عملکرد مطل��وب در کنار موفقی��ت هایی چون عبور 
مبلغ س��پرده های بانک از مرز هزار هزار میلیارد ریال 
، کاهش ریس��ک اعتب��اری ، کاه��ش وضعیت اضافه 
برداش��ت  و رش��د درآمدهای بانک ، عملکردی قابل 
قبول برای این بانک در سال ۱٣٩۸ را نوید می دهد.

بر اساس این گزارش، خدارحمی در ادامه سخنان خود 
به تش��ریح محورهای عمده برنامه بهبود عملکرد بانک 
در سال جاری پرداخت و رئوس آن را شامل کاهش ٥٠ 
درصدی مطالبات غیر جاری با تاکید بر وصول مطالبات 
معوق و مشکوک الوصول ، بهبود ترکیب منابع سپرده 
ای با تأکید بر افزایش س��هم مانده حساب های جاری 
، قرض الحس��نه پس انداز و س��پرده کوتاه مدت و نیز 
افزای��ش پیش پرداخت ضمانتنامه، گش��ایش اعتبارات 
اس��نادی، کارت هدیه و ....،  فروش امالک مازاد در حد 
دو برابر عملکرد سال ٩۷ ، جابجایی و ادغام شعب زیان 
ده شهری و تجدید نظر در قراردادهای خدمات مربوط 

به پایانه های فروش، شتاب و شاپرک بر شمرد.

اخبار

ابالغ 30 درصدی افزایش نرخ تضمینی برق تجدیدپذیرها 
رئیس س��ازمان س��اتبا با تاکید ب��ر اینکه قیم��ت س��رمایه گذاری در دنیا برای 
نیروگاه ه��ای تجدیدپذی��ر ٥٠ درص��د کاهش یافته اس��ت، گفت:کاهش قیمت 
س��رمایه گذاری و افزایش ٣٠ درصدی نرخ خری��د تضمینی برق تجدیدپذیرها 

تاثیر منفی افزایش نرخ ارز را جبران می کند.
س��یدمحمد صادق زاده در پاس��خ به این سئوال که همچنان سرمایه گذاران احداث 

نیروگاهه��ای تجدیدپذی��ر از تاثیر افزایش ن��رخ ارز در این بخش گالیه مند هس��تند 
گفت:اب��الغ ٣٠ درصدی افزایش نرخ تضمینی ب��رق تجدیدپذیرها همراه با کاهش قیمت 
جهانی نیروگاه های تجدیدپذیر به خصوص نیروگاه های خورشیدی و بادی خبر خوشحال 
کننده ای برای س��رمایه گذاران نیروگاههای تجدیدپذیر است. وی ادامه داد:کاهش قیمت 
سرمایه گذاری در بازار جهانی به میزان ٥٠ درصد و نیز ابالغ ٣٠ درصدی افزایش نرخ خرید 

تضمینی تصور می کنم بخش قابل توجهی از افزایش نرخ ارز را جبران کند.  فارس

آزادراه باکو به رشت و اردبیل احداث می شود
وزیر راه و شهرس��ازی گفت: قرار اس��ت اتوبان باکو-آس��تارا به رش��ت و اردبیل 

متصل شود.
محمد اس��المی اظهار داشت: در حاش��یه اجالس کشورهای غیرمتعهد که رئیس 
جمهوری ایران نیز در آن حضور داش��ت، مذاکراتی با همتایان خود در آن کشورها 

داش��ته ایم. وی افزود: به نظر می رس��د س��طح ارتباطات ایران با کشور آذربایجان به 
بهترین سطح خود رسیده و این جزو پیشرفت های دیپلماسی کشور است. سطح تعامالت 

ارتقا یافته و تفاهمات و توافقات دو کشور در حیطه همکاری های فضایی بهتر و صمیمی تر 
شده است. اسالمی تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران در سه فصل با کشور آذربایجان گفت 
و گو کرد که یکی از موارد موضوع تعامالت ریلی است که آستارا ایران به کشور آذربایجان 
متصل شود. این مسیر تا رشت ادامه یافته و در حال حاضر آنها خواهان تداوم این خط ریلی 

از رشت به آستارا هستند و اینکه سریع تر انجام گیرد.  وزارت راه و شهرسازی

فروش ۱0.3 میلیارد یورو ارز صادراتی در نیما
رئیس کنفدراس��یون صادرات ای��ران گفت: از اول فروردین ٩۸ تا ۸ آبان س��ال 
ج��اری، ۱٠ میلیارد و ٣۴۴ میلیون یورو فروش ارز صادراتی بوده و ۸ میلیارد و 

٣۸۱ میلیون یورو تأمین ارز واردات انجام شده است.
محمد الهوتی اظهار داشت: از اول فروردین ٩۸ تا ۸ آبان ماه سال جاری معادل 

۱٠ میلیارد و ٣۴۴ میلیون یورو فروش ارز از سوی صادرکنندگان در سامانه نیما 
ص��ورت گرفته که در مقابل ۸ میلیارد و ٣۸۱ میلیون یورو، تأمین ارز واردات از این 

محل انجام شده است.
الهوتی گفت: صادرات در شش ماهه اول امسال، علیرغم کاهش ارزشی، به لحاظ وزنی با 
٢٢ درصد رش��د مواجه بوده و تراز تجاری با اختالف ٢۷٣ میلیون دالری، به نفع واردات 
منفی اس��ت و  در حوزه واردات نیز چین، امارات و ترکیه ش��رکای اول ایران هس��تند و 

میانگین ارزش هر تن کاالی صادراتی نیز به ٢٩٥ دالر رسیده است.  مهر 

رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی با بیان اینکه گوش��ت 
گوس��اله و گوس��فندی در مجموع در یکماه اخیر ۱٠تا ٢٠ 
هزارتومان کاهش یافته است، گفت: در صورت تداوم شرایط 

فعلی احتمال کاهش مجدد قیمت ها وجود دارد.
علی اصغر ملکی با بیان اینکه طی حدود یکماه اخیر قیمت 
گوش��ت گوس��فندی ۱٠ هزارتومان و گوش��ت گوساله ٢٠ 
هزارتومان کاهش داشته اس��ت، گفت: عرضه کافی دام در 

بازار یکی از دالیل شکسته شدن قیمت هاست.
وی اضاف��ه کرد: در هرحال حاضر قیمت هرکیلوگرم ش��قه 
بدون دنبه ب��رای مغازه دار حدود ۸٥ ت��ا ۸۷ هزارتومان و 
برای مصرف کنندگان نزدیک به ٩۸ هزارتومان است. ضمن 
اینکه قیمت گوش��ت گوس��اله نیز در هرکیلوگرم ۸٥ تا ٩٠ 

هزارتومان است.
رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی درباره اینکه گفته می 
ش��ود با انباشت دام در کشور مواجه هستیم و عرضه بسیار 

زیاد است، گفت: عرضه زیاد نیست بلکه چون جلوی خروج 
دام از کش��ور گرفته ش��ده، داش��ته های ما جوابگوی بازار 

خودمان و به اندازه کافی است.
ملکی ادامه داد: برخی که مس��اله ازدحام دام را عنوان می 
کنن��د در واقع به دنبال آزاد ش��دن صادرات و خارج کردن 
دام از کشور هستند که اگر این اتفاق بیفتد احتمال دارد با 

شرایط سال گذشته و کمبود مواجه شویم.
وی با بیان اینکه س��ال گذشته خروج بی رویه دام از کشور 
یک��ی از دالیل افزایش نرخ ها و نابس��امانی بازار بود، افزود: 
در ح��ال حاضر با تثبیت قیمت دالر هم مواجه هس��تیم و 
این مس��اله انگیزه را از قاچاقچیان برای خارج کردن دام از 

کشور گرفته است.
ملکی در پاس��خ به این س��وال که آیا کاهش قیمت گوشت 
ادامه خواهد یافت، گفت: با شرایط موجود، احتمال کاهش 

بیشتر قیمت ها وجود دارد.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی اعالم کرد؛
کاهش۱۰ تا ۲۰هزار تومانی قیمت گوشت قرمز 

س��خنگوی صنعت برق با اش��اره به اینکه بر اساس مصوبه 
دولت افزایش تعرفه برق مش��ترکان پرمصرف ساالنه است 
و س��ال آینده نیز این مصوبه اجرا می ش��ود، گفت: افزایش 
س��قف تعرفه برق مش��ترکان پرمصرف در سال جاری ۱۶ 
درصد بود و برنامه ای برای افزایش بیش��تر از آن در دستور 

کار نیست.
مصطفی رجبی مش��هدی ، در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت برق در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که 
پرسید امس��ال تعرفه برق مش��ترکان پرمصرف در سه ماه 
تابس��تان ۱۶ درصد افزایش داش��ت آیا این برنامه در سال 
آینده نیز اجرا خواهد شد و آیا احتمال دارد که سال آینده 
تعرفه برق مش��ترکان پرمصرف بیشتر از ۱۶ درصد امسال 
باش��د؟ گفت: بر اس��اس مصوبه دولت تعرفه برق مشترکان 
پرمصرف ساالنه افزایش می یابد و این برنامه مختص به سه 
ماه تابستان و پیک بار است. این برنامه با هدف درآمدزایی 

نیست بلکه با هدف کاهش مصرف برق مشترکان پرمصرف 
اجرا می شود.

س��خنگوی صنعت برق اف��زود: افزایش س��قف تعرفه برق 
مش��ترکان پرمصرف در س��ال جاری ۱۶ درصد بود و فعاًل 
برنام��ه ای برای افزایش بیش��تر از این عدد در دس��تور کار 

نیست.
وی در پاس��خ به این سؤال که آیا این افزایش ۱۶ درصدی 
باعث کاهش مصرف برق ش��د یا خیر، گف��ت: افزایش ۱۶ 
درصدی تعرفه برق برای مش��ترکان پرمصرف اثرگذار بود و 
به هر ش��کل به اندازه ای که فرصت تبلیغات داشتیم از این 

برنامه بهره گیری الزم صورت گرفت.
رجبی مش��هدی ادامه داد: حدود ۷٢ درصد مشترکان زیر 
سقف الگوی تعیین شده برق مصرف می کردند اما االن این 
عدد به ۸۶ درصد رس��یده و نش��ان می دهد که ۸۶ درصد 

مشترکان زیر الگوی مصرف برق هستند.  مهر 

در سال آینده رخ می دهد؛
افزایش ۱6 درصدی سقف تعرفه برق مشترکان پرمصرف   

تس��هیالت پرداختی بانک ها طی ۶ماهه س��ال 
۱٣٩۸ به بخش های اقتص��ادی، مبلغ ٣۸٢۱.۴ 
هزار میلیارد ریال اس��ت که در مقایسه با دوره 
مش��ابه س��ال قبل، مبلغ ۷۸٩.٣ ه��زار میلیارد 

ریال، افزایش داشته است.
تس��هیالت پرداختی بانک ها طی ۶ماهه س��ال 
۱٣٩۸ به بخش های اقتص��ادی، مبلغ ٣۸٢۱.۴ 
هزار میلیارد ریال اس��ت که در مقایسه با دوره 
مش��ابه س��ال قبل، مبلغ ۷۸٩.٣ ه��زار میلیارد 

ریال، افزایش داشته است.
 سهم تس��هیالت پرداختی در قالب سرمایه در 
گ��ردش در تم��ام بخش های اقتص��ادی طی ۶ 
ماهه س��ال جاری مبل��غ ٢۱۱۱.۷ هزار میلیارد 
ریال معادل ٥٥.٣ درصد کل تسهیالت پرداختی 
اس��ت که در مقایسه با دوره مش��ابه سال قبل 

مبل��غ ٢٥٠.٥ هزار میلیارد ری��ال معادل ۱٣.٥ 
درصد افزایش داشته است.

س��هم تس��هیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه 
در گ��ردش بخ��ش صنعت و مع��دن در ۶ ماهه 
س��ال جاری معادل ۸۶٢.٠ ه��زار میلیارد ریال 
بوده اس��ت که حاک��ی از تخصیص ۴٠.۸ درصد 

از مناب��ع تخصیص یافته به س��رمایه درگردش 
تمام بخش های اقتص��ادی )مبلغ ٢۱۱۱.۷ هزار 

میلیارد ریال( است.
مالحظ��ه می ش��ود از ۱۱۸٣.۶ هزارمیلیارد ریال 
تس��هیالت پرداختی در بخ��ش صنعت و معدن 
معادل ۷٢.۸ درصد آن )مبلغ ۸۶٢.٠ هزار میلیارد 

ریال( در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده 
است که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین منابع 
برای این بخش توس��ط بانک ها در س��ال جاری 
اس��ت. تعداد ٢٠۸٠۸۴ فقره تسهیالت به بخش 
صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۷.٥ 
میلیارد ریال پرداخت ش��ده اس��ت. درضمن در 
بخش خدمات تعداد ۱۷۴٥۷۶۶ فقره تسهیالت 
ب��ا میانگین پرداخت هر فق��ره ٠.۸ میلیارد ریال 

پرداخت شده است.   بانک مرکزی

رئیس هیات عامل ایمیدرو خبرداد؛
 اکتشاف ۱۲ محدوده 

معدنی جدید
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: با اکتش��افات 
جدی��د، کنسرس��یوم اکتش��اف ۱٢ مح��دوده 

امیدبخش معدنی را در اختیار گرفته است.
خ��داداد غریب پور با تاکید بر اینکه اکتش��اف، 
توس��عه زیربناها، س��رمایه گ��ذاری و فناوری و 
آموزش از جمله اولویت های س��ازمان توس��عه 
معادن است، اظهار داشت: فعالیت های ایمیدرو 
۴٠٠ هزار کیلومتر مربع به پهنه های اکتش��افی 

کشور اضافه کرده است.
وی با بیان اینکه س��ازمان توس��عه معادن انجام 

۶٥٠ هزار کیلومتر مربع اکتشاف را هدف گذاری 
کرده اس��ت، گفت: ب��ا حمایت وزی��ر صنعت و 
همچنین معاونت معدنی، در ٣٠ اس��تان کشور 

پهنه های معدنی را تحویل گرفته ایم.
رئیس سازمان توسعه معادن با اشاره به اینکه در 
معادن بزرگ مانند س��نگان، توس��عه اکتشاف را 
خواهیم داش��ت، افزود: در اکتشاف به دنبال این 
هستیم که دستگاه و تجهیزات جدید را برای این 
حوزه وارد کنیم. غریب پور با بیان اینکه ایمیدرو 
خواهان فعال کردن تمام پهنه های اکتشافی در 
کشور است، گفت: تا پایان سال ۱۴٠۴ حدود ۱۶ 

میلیارد دالر طرح خواهیم داشت.
وی ادامه داد: معدن و صنایع معدنی ٣٣ درصد 
صادرات غیرنفتی طی ٥ ماهه نخس��ت امسال را 

به خود اختصاص داد.

وی افزود: ٢۶ هزار میلیارد تومان سهم این حوزه 
در صادرات بوده است، این بدان معناست که به 
ازای هر سه دالر، یک دالر سهم این بخش بوده 
اس��ت. وی در ادامه با اشاره به سهم قابل توجه 
مع��دن و صنایع معدنی در ب��ورس گفت: ارزش 
بازار معدن و صنای��ع معدنی در بورس به ٢۷٠ 

هزار میلیارد تومان رسیده است.
رییس س��ازمان توس��عه معادن افزود: همچنین 
٢٥ درصد س��هم بازار سرمایه و ٣۶ درصد سود 

کشور در اختیار معدن و صنایع معدنی است.
وی با بیان اینکه اعتبار توس��عه زیربناها را طی 
س��ال جاری تا چهار برابر افزایش دادیم، عنوان 
ک��رد: نیازمند س��رمایه گذاری ۱۱ هزار میلیارد 
یوروی��ی در زیربناه��ا هس��تیم، در این بخش با 

شرکت های بزرگ وارد مشارکت شده ایم.

وی اف��زود: انتق��ال آب دریای عمان به ش��رق 
کش��ور، احداث جاده تربت حیدریه به س��نگان 
و اح��داث راه آهن بافق به یزد از جمله اقدامات 

مشارکتی ایمیدرو در توسعه زیربناهاست.
معاون وزیر صنعت اظهار داش��ت: در ایمیدرو از 
ظرفیت س��ود بنگاه های بزرگ در توسعه بهره 
خواهیم برد. غریب پور ادامه داد: ش��رکت های 
مل��ی مس و فوالد مبارکه ب��ه اندازه کل فروش 
سال گذشته، طی ۶ ماهه نخست امسال فروش 
داش��ته اند. وی تاکید کرد: سود شرکت ها باید 

در توسعه سرمایه گذاری شود.
وی با بیان اینکه ش��رکتها باید به سمت تعریف 
پروژه های جدید بروند، اعالم کرد: امس��ال تا ٣ 
میلی��ون تن به ظرفیت فوالد کش��ور اضافه می 
شود و تولید آن به حدود ٢۸ میلیون تن خواهد 

رس��ید. رئیس سازمان توسعه معادن با اشاره به 
حمای��ت ایمیدرو از طرح ه��ا و ایده های ارزش 
آفرین در بخش مع��دن و صنایع معدنی، گفت: 
در بخش دانش و فن��اوری، ایمیدرو همکاری با 
دانش��گاه های تهران، شریف و امیرکبیر را مورد 

توجه قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه ایمیدرو ۱٩ طرح پژوهشی 
را با عقد قرارداد مورد حمایت قرار داده اس��ت، 
افزود: طی سال جاری، میزان بودجه پژوهش و 
آموزش به ترتیب ٥٠ و ۶٠ درصد افزایش یافته 
است.وی افزود: ۱۸ تفاهم نامه در حوزه آموزش 
و فن��اوری به امضا رس��یده اس��ت.رئیس هیات 
عامل ایمیدرو گفت: مصمم هس��تیم با همکاری 
ش��رکت ها، بعد از س��اخت قطع��ات داخل، به 

سمت ساخت ماشین آالت برویم. ایمیدرو

شمشیردولبه واردات گندم
منابعارزیصرفحمایتازکشاورزخارجیمیشود؟

گزارش

در نیمه اول ۹۸ صورت گرفت؛
پرداخت ۳۸۲۱.۴ هزار میلیارد ریال تسهیالت به بخش های اقتصادی


