
شرایط جدید سپرده ممتاز در طرح »سما« 
بانک مسکن 

بانک مسکن با معرفی حساب »سپرده سرمایه گذاری 
ممت��از آینده«، ش��رایط ویژه ای برای س��پرده گذاران 

ممتاز در نظر گرفته است.
ب��ه گزارش پایگاه خبری بانک مس��کن – هیبنا ، بانک 
مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی در بخش مسکن در 
راستای تحقق اهداف عالی خود در تامین مسکن عموم 
مشتریان به خصوص اقش��ار کم درآمد جامعه، افزایش 
قدرت انتخاب مش��تریان و تنوع در ارایه خدمات بانکی 
و فراه��م کردن زمینه نقل و انتقال امتیاز تس��هیالتی، 
حساب س��پرده س��رمایه گذاری ممتاز را طراحی کرده 
است. دارندگان این حساب عالوه بر دریافت سود معادل 
سود سپرده های کوتاه مدت، امکان برخورداری از اوراق 
گواهی حق تقدم اس��تفاده از تسهیالت مسکن )تسه( 
را نی��ز در صورت قرار گرفتن س��پرده آنه��ا در اولویت، 
خواهند داشت. با توجه به اینکه قابلیت خرید و فروش 
این اوراق در فرابورس وجود دارد، بخش��ی از سود سپره 
آنها از طریق فروش این اوراق به دس��ت خواهد آمد و با 
توج��ه به قیمت حدود 40 هزار تومانی اوراق تس��ه در 
حال حاض��ر، در مجموع عایدی س��پرده های ممتاز به 
نسبت سایر سپرده های بانک مسکن قابل توجه خواهد 
بود.البته افتتاح س��پرده ممتاز برای اش��خاص حقیقی 
و حقوقی مش��مول شرایط خاصی اس��ت. حساب های 
سپرده سرمایه گذاری ممتاز به دو نوع کوتاه مدت عادی 
و کوتاه مدت عادی بدون تخصیص سود تقسیم می شود 
که در گروه اول، س��ود س��پرده های کوتاه مدت نیز در 
پایان هر ماه به حساب تعلق می گیرد و مطابق با شرایط 
حساب در صورت در اولویت قرار گرفتن، اوراق تسه نیز 
به آنها پرداخت می شود؛ اما در گروه دوم صرفا با توجه به 
شرایط حساب، اوراق به سپرده گذاران تعلق می گیرد.هر 
یک از این دو نوع سپرده برای سه گروه اشخاص حقیقی 
عادی، اش��خاص حقیقی خاص و اشخاص حقوقی قابل 
افتتاح هستند و میزان تخصیص اوراق به هر یک از این 

گروه ها متفاوت است. 
 

اهدای یک دستگاه آمبوالنس توسط بانک 
رفاه به دانشگاه علوم پزشکی اراک

بانک رفاه در راس��تای ایفای مسئولیت های اجتماعی 
و حمایت از نظام س��المت کشور، عالوه بر اهدای یک 
دستگاه آمبوالنس، مبلغ س��ه میلیارد ریال به منظور 
خرید تجهیزات بیمارس��تانی به دانشگاه علوم پزشکی 

اراک اهدا کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در مراسم 
اهدا یک دس��تگاه آمبوالنس به دانش��گاه علوم پزشکی 
اراک که با حضور رئیس، معاونان و تعدادی از پرس��نل 
دانش��گاه و مدیریت ش��عب بانک در استان برگزار شد، 
صید احمدی مدیر شعب استان اظهار داشت: بانک رفاه 
ب��ا ارائه خدمات مطلوب به جامعه س��المت، خود را به 
منزله بانک سالمت محور معرفی و از همکاری و تعامل با 
این مجموعه و خدمت به جامعه سالمت خرسند است. 
وی در ادام��ه با اش��اره به اقدامات بان��ک رفاه در حوزه 
س��المت، ابراز امیدواری کرد که این رابطه یک ارتباط 
پایدار باش��د و دو مجموعه بیش از گذش��ته با یکدیگر 
همکاری داشته باش��ند. دکتر جمالیان رئیس دانشگاه 
علوم پزش��کی اراک نیز ضمن قدردانی از حمایت های 
بانک رفاه عنوان کرد: تعامل بین دانشگاه علوم پزشکی 
اس��تان مرکزی و بانک رفاه کارگران تعاملی س��ازنده و 
تنگاتنگ است که طی چندین سال ایجاد شده و بانک 
رف��اه همواره در ارائه خدمات بانکی به جامعه پزش��کی 

پیشگام بوده و عملکرد مطلوبی را ارائه کرده است.

سودآوری بانک صادرات با کاهش 
محسوس مانده مطالبات 

میزان مانده مطالبات بانک صادرات ایران در هش��ت 
ماهه نخس��ت س��ال جاری در مجموع حدود ش��ش 
درصد کاهش یافته اس��ت که ای��ن موضوع در بهبود 

سودآوری بانک نقش مؤثری دارد.
رضا صدیق، قائم مق��ام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
بانک صادرات ایران با بیان این مطلب گفت: در س��ال 
جاری و با اعمال سیاست کنترل مطالبات و جلوگیری 
از ایجاد و انباش��ت مطالبات در ش��بکه بانک صادرات 
ایران، گام مهمی برای تحقق سودآوری بانک برداشته 
شده اس��ت که نتایج آن در صورت های مالی نه ماهه 

بانک به خوبی مشهود خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، وی ادامه 
داد: در پایان آبان ماه س��ال جاری در مقایس��ه با پایان 
اسفند سال قبل، مانده مطالبات سررسید گذشته بانک 
صادرات ایران حدود 32 درصد، مطالبات معوق حدود 
26 درصد، مطالبات مشکوک الوصول حدود یک درصد 
و مطالبات استمهالی حدود 2 درصد کاهش یافته است 
ک��ه امیدواریم روند فعلی حفظ ش��ده و تا پایان س��ال 
جاری ش��اهد کاهش بیش��تر مطالبات بانک صادرات 
ایران باش��یم. صدیق با اش��اره به اینکه در سال جاری 
بانک صادرات ایران وارد حوزه س��ودآوری ش��ده است، 
تصریح کرد: بر اساس سیاست ها و خط مشی اتخاذشده 
و با اصالحات مال��ی صورت گرفته، بانک صادرات ایران 
توانسته است در صورت های مالی مقطعی سال جاری 
به سوددهی رسیده و امیدواریم تا پایان سال این روند 

تثبیت و از میزان زیان انباشته بانک کاسته شود.

اخبار

رشد ساالنه ۸ درصدی ضریب نفوذ بیمه 
رییس پژوهشگاه بیمه گفت: بررسی عملکرد در یک دهه گذشته نشان می دهد 
ضریب نفوذ بیمه در کش��ور ساالنه هشت درصد رش��د کرده است، درحالی که 

ضریب نفوذ بیمه در اوایل دهه ۹0 رقم ۱.۱ درصد بود.
حمید کردبچه افزود: ضریب نفوذ بیمه از ۱.۱ درصد در اوایل دهه ۹0 به 2.3۸ 

درصد در س��ال ۹۷ رسید و نش��ان دهنده روند رو به رشد عملکرد در این زمینه 
است.

 رییس پژوهش��گاه بیمه اضافه کرد: براس��اس  برنامه شش��م توسعه ) ۱400- ۱3۹6 ( 
دس��تیابی به ضریب نفوذ بیمه هفت درصدی هدفگذاری ش��ده که فاصله زیادی با آن 

وجود دارد. 
به گفته کردبچه، با روند رش��د فعلی دستیابی به ضریب نفوذ هفت درصدی، حدود ۱۵ 
سال طول خواهد کشید، در عین حال سهم بیمه های زندگی از کل صنعت بیمه، ۱4.۵ 

درصد است، در حالی که میانگین جهانی این نرخ ۵2 درصد است.  بیمه مرکزی 

ثبت نام جاماندگان یارانه نقدی از اول دی
سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن حمایت معیشتی از فرصت دوباره جاماندگان 
و انص��راف دهندگان یارانه نقدی خب��رداد وگفت:۵۵0 هزار خانوار برای دریافت 

حمایت معیشتی مجوز دسترسی به حساب بانکی خود را دادند.
حسین میرزایی گفت: تاکنون حدود ۵ میلیون کد ملی از طریق شماره گیری کد 

دس��توری #636۹* ثبت شده است که از این میزان، حدود 20 درصد سرپرست 
خانوار نبودند یا تقاضای آنها تکراری بوده اس��ت. وی ادامه داد: بنابراین از مجموع ۵ 

میلیون کد ملی ثبت شده، 4 میلیون کد ملی سرپرست خانوار مورد پذیرش است که از 
طریق پیامک به این خانوارها اعالم شده »ثبت اعتراض به عدم دریافت حمایت معیشتی 

نیازمند اجازه دسترسی دولت به اطالعات مالی و بانکی شما است«.
ب��ه گفته میرزای��ی جاماندگان و انصراف دهن��دگان از دریافت یارانه نقدی از س��الهای 
گذشته تاکنون، از اول دی ماه باید به یکی از دفاتر پلیس به اضافه ۱0 مراجعه و سپس 

در بانک اعالم حساب کنند.  ایرنا 

»بهرهوری« ؛جایگزین نفت 
رئیس س��ازمان مل��ی بهره وری با بیان اینکه جایگزی��ن نفت قطعا »بهره وری« 
اس��ت، گفت: باید با اس��تفاده از بهره وری اثر نفت را در اقتصاد کاهش دهیم و 

مخاطرات وابستگی را از بین ببریم.
فاطمه پهلوانی اظهار داش��ت: اقتصاد ما همچنان نفتی  و تابعی از ش��رایط نفت 

است از این رو رشد اقتصادی نیز وابسته به آن شده است.
رئیس سازمان ملی بهره وری با بیان اینکه در بهره وری شرایط خوبی نداریم، افزود: 

مطابق آخرین آمار که مربوط به س��ال ۹۷ است، بهره وری در مجموع کل عوامل تولید 
در تم��ام بخ��ش های اقتصادی منفی 6 بوده و این رقم در نفت و گاز ش��رایط بدتری را 
نسبت به حوزه های دیگر دارد زیرا این حوزه ها به طور مستقیم متاثر از تحریم هستند.  
وی ادامه داد: هم اکنون در ش��رایط جنگ اقتصادی هس��تیم از این رو باید سعی کنیم 
از این فرصتی که ایجاد ش��ده برای بهبود حوزه های مختلف اقتصاد کش��ور اس��تفاده 

کنیم.  مهر

قائ��م مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور 
بازرگانی گفت: بهط��ور میانگین روزی 30هزار 
بازرس��ی در بازار از س��وی افزون ب��ر چهارهزار 

بازرس در حال انجام است.
حس��ین مدرس خیابانی گفت: به طور میانگین 
روزی 30 هزار بازرسی در بازار از سوی افزون بر 

چهار هزار بازرس در حال انجام است.
قائ��م مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور 
بازرگان��ی افزود: متأس��فانه با توجه به س��اختار 
تورمی در اقتصاد کش��ور م��ردم با تورم و گرانی 
روبهرو هس��تند و در ضمن ق��درت خرید مردم 

بهشدت کاهش یافته است.
وی همچنین اظهارداش��ت: تمامی تالش س��تاد 
تنظیم بازار و مجموعه وزارتخانه صمت این است 
ک��ه اصالح قیمت بنزین ب��ر این گرانی ها اضافه 
نکن��د.  م��درس خیابانی گفت: پ��س از افزایش 
قیمت بنزین تمرکز ستاد تنظیم بازار و اقدامات 
عملیاتی این وزارتخانه در س��ه حوزه هماهنگی، 

کنترل و اطالع رسانی معطوف شده است.
وی اضاف��ه ک��رد: س��تاد تنظیم ب��ازار طی این 
ب��ازه زمان��ی هماهنگیه��ای الزم را بین تمامی 
دس��تگاههای مرتب��ط ب��ا موض��وع و همینطور 

فروش��گاههای  اصن��اف،  توزی��ع،  ش��بکههای 
زنجیره��ای، اتحادی��ه ها، مراک��ز عرضه و حتی 

تولید کنندگان انجام داده است.
قائم مقام وزیر صنع��ت، معدن و تجارت در امور 
بازرگان��ی ادام��ه داد: جدا از این بازار به ش��دت 
در حال رصد، پایش و کنترل اس��ت و بازرس��ان 
سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان، تعزیرات حکومتی، اصناف و اتحادیه ها 

با تمام توان در سطح بازار حضور دارند.
وی گف��ت: هماکنون به طور میانگین روزی 30 
هزار بازرس��ی در بازار از س��وی افزون بر چهار 
هزار بازرس در حال انجام اس��ت. قائم مقام وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی متذکر 
ش��د: عده ای به دنبال این هستند که از شرایط 
بهوجودآمده سوءاستفاده و کاالها را با قیمتهای 

باالتر در سطح بازار عرضه کنند.
وی اظهارداش��ت: بازار از س��وی دس��تگاههای 
نظارتی و کنترلی به طور مستمر در حال رصد و 

کنترل اس��ت بنابراین با بروز هرگونه تخلف اعم 
از گرانفروش��ی، احتکار و نظایر این به ش��دت با 

متخلفان برخورد خواهد شد.
مدرس خیابانی گفت: این افراد از جنس اصناف 
نبوده بلکه در لباس کس��به و واحدهای صنفی 

می خواهند از آب گآللود ماهی بگیرند.
وی اف��زود: نرخ بنزی��ن در برخی از کاالها تأثیر 
خیل��ی ناچی��زی دارد بنابرای��ن افزایش قیمت 

کاالها به هیچ وجه مورد قبول نیست.
قائ��م مق��ام وزیر صنع��ت، مع��دن و تجارت در 
ام��ور بازرگانی ابراز کرد: بخش��ی از ش��کایتها و 
گزارش��های مردمی ناشی از گرانی لوازم خانگی 

در بازار است.
خوب��ی  هماهنگ��ی  خوش��بختانه  گف��ت:  وی 
درراس��تای کنترل بازار ل��وازم خانگی با تمامی 
انجمنه��ای مرتب��ط ب��ا تولید، عرض��ه و حتی 

تعمیرکاران در این حوزه صورت گرفته است.
م��درس خیابان��ی اضاف��ه ک��رد: مطاب��ق اعالم 

بانک��داران تهرانی کاالرس��انی ل��وازم خانگی به 
تمامی شهرستانهای سراسر کشور ادامه خواهد 
داشت. وی تصریح کرد: میزان تولید انواع لوازم 
خانگی در هش��ت ماهه س��ال جاری بین ۱۱ تا 
۱3 درصد افزایش یافته بنابراین در بخش عرضه 

مشکل خاصی نباید وجود داشته باشد.
قائم مقام وزی��ر صنعت، معدن و تجارت در امور 
بازرگان��ی گفت: قیم��ت لوازم خانگی از س��وی 
تولی��د کنن��دگان داخلی پ��س از اصالح قیمت 
بنزین افزایش پیدا نکرده اس��ت. وی افزود: قبل 
از افزایش قیمت بنزین لوازم خانگی به واس��طه 
کاهش ق��درت خرید مردم و کس��ادی ب��ازار با 
تخفیفهای ویژه عرضه می ش��د. مدرس خیابانی 
تصری��ح کرد: انواع لوازم خانگی بر اس��اس اعالم 
انجم��ن تولید کنندگان و عرض��ه کنندگان این 
حوزه هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهند داشت.

وی در ادامه ضمن اشاره به صنعت فوالد کشور 
گفت: میزان تولید س��الیانه ف��والد در ایران 2۸ 

میلیون تن اس��ت. قائم مقام وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت در امور بازرگانی اف��زود: حداکثر نیاز 
کش��ور به فوالد ۱۵ تا ۱6 میلیون تن در س��ال 
اس��ت و به ی��ک معنا ای��ران س��الی ۱2 تا ۱3 

میلیون تن فوالد به دنیا صادر میکند.
وی اضافه کرد: خوشبختانه کشور از منظر تأمین 
انواع محص��والت فوالدی اع��م از ورق فوالدی، 
میلگ��رد و تیرآهن ن��ه تنها خودکفاس��ت بلکه 
کارخانجات فوالدی ساالنه بخشی از محصوالت 

خود را روی ریل صادرات قرار میدهند.
مدرس خیابانی گفت: نکته قابل توجه اینکه در 
بخش فوالد ب��ه هیچ وجه کمبودی وجود ندارد 
منته��ا اتفاقی ک��ه افتاد این بود ک��ه طی هفته 
پیش بخش��ی از عرضه تولید کنن��دگان بزرگ 
محصوالت فوالدی کش��ور متوقف شد البته این 

موضوع ربطی به افزایش قیمت بنزین ندارد.
وی با اش��اره به اینکه قیمت پایه فوالد در قالب 
مکانیزم بورس در حال کنترل اس��ت، افزود: اگر 
عرضه بهاندازه کافی باش��د هی��چ گونه افزایش 
قیمتی در بحث فوالد نخواهیم داشت در ضمن 
کارخانجات از محل صادرات محصوالت مازاد به 

اندازه کافی سود خواهند برد. تسنیم 

  سایه گرانی در تعقیب  کاالهای اساسی
بررسی تاثیر گرانی بنزین  نشان داد؛ 

گزارش

در این گزارش به بررس��ی آخرین جزئیات تاثیر گرانی بنزین 
ب��ر بازار اقالم اساس��ی و پیش بینی قیمته��ا در ماههای آتی 

پرداخته ایم.
هرازگاهی بازار کاالهای اساس��ی دستخوش تغییر و تحوالت 
مختلف با س��یر صعودی در بازار رو به رو می شود که این امر 

معیشت اقشار کم درآمد جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.
مس��ئوالن اقتصادی و دس��ت اندرکاران ب��ازار دالیل مختلفی 
همچون اختالل در نظام عرضه و تقاضا، شرایط تحریم، گرانی 
بنزین، نوس��ان نرخ ارز و بس��یاری از عوام��ل دیگر را مزید بر 
گرانی اخیر قیمت اقالمی همچون برنج، محصوالت پروتئینی، 

میوه و صیفی، حبوبات و ... در بازار اعالم کردند.
آخرین بررس��ی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت هر 
کیلو برنج ایرانی از ۱۸ هزار تا 26 هزار تومان، برنج پاکستانی 
۱۱ ه��زار تا ۱3 هزار تومان، هن��دی ۷ هزار و ۵00 تا ۸ هزار 
و ۵00 توم��ان، چ��ای ۱00 ه��زار تا ۱۷0 هزار توم��ان، لوبیا 
قرم��ز ۱۵ هزار توم��ان، لوبیا چیتی ۱6 ه��زار تومان، لپه ۱۵ 
هزارتومان، لوبیا س��فید 22 هزارتومان، نخود ۱۱ هزارتومان، 
لیموعمان��ی ۸0 هزارتومان، عدس ۸ ه��زار تا ۱3 هزار تومان، 
قن��د 6 هزار تا ۸ هزار تومان و ش��کر ۵ هزار و ۵00 تا 6 هزار 

تومان است.
همچنین قیمت هر کیلو ش��قه گوس��فندی ۸۸ ه��زار تا ۹۵ 
هزار تومان، سردس��ت گوس��فندی ۱۱0 هزار تومان، راس��ته 
گوس��فندی ۱00 تا ۱0۵ هزار تومان، شقه گوساله ۷۸ تا ۸۵ 
هزار تومان، راس��ته گوساله ۹۸ هزار تومان و سردست گوساله 
۱0۵ هزار تومان اس��ت. بازار محصوالت میوه و تره بار نش��ان 
م��ی دهد که قیمت اقالم میوه و صیفی اخیرا با نوس��اناتی در 
بازار رو به رو ش��د که بس��یاری از فروشندگان گرانی بنزین را 

عامل اصلی این موضوع می دانند.
بررس��ی های میدانی از بازار میوه و تره بار نشان می دهد که 
هر کیلو س��یب زمینی با نرخ 4 تا 6 ه��زار تومان، پیاز 6 تا ۸ 
ه��زار تومان، گوجه فرنگی ۱0 تا ۱3 هزار تومان، خیار 6 هزار 
و ۵00 تا ۸ هزار تومان، نارنگی ۵ هزار تا ۸ هزار تومان، پرتقال 
۵ ت��ا ۱2 هزار تومان، موز ۱2 هزارتومان، س��یب 6 هزار تا ۸ 
ه��زار تومان، کیوی 6 هزار تا ۸ هزار تومان، لیموش��یرین 6 تا 

۸ هزار تومان است.
فراهان��ی یکی از فروش��ندگان مواد غذایی در ش��رق تهران ، 
درب��اره تاثیر گرانی بنزین بر قیمت اقالم اساس��ی اظهار کرد: 
با توجه به جو روانی ناش��ی از نوسان نرخ بنزین، قیمت برخی 

اقالم اساسی با نوساناتی در بازار رو به رو شده است.
وی افزود: اگرچه بازار اقالم اساسی همانند دیگر محصوالت به 
س��بب کاهش قدرت خرید خانوار در رکود به سر می برد، اما 
قیمت اقالمی همچون برنج، حبوبات، مواد ش��وینده، لبنیات و 

... با نوساناتی در بازار رو به رو شده است.
با وجود افزایش بی حساب و کتاب قیمت اقالم مواد غذایی در 
بازار و س��ودجویی دالالن در این بازار بی در و پیکر، مسئوالن 
باید تمهیداتی بیندیش��ند تا در پی افزایش سرسام آور قیمت 
و درآمدهای حداقلی بیش از پیش بر اقش��ار کم درآمد جامعه 
به واسطه تامین مایحتاج سبد خانوار فشار وارد نشود. حال به 
س��راغ مس��ئوالن ذی ربط می رویم تا از تاثیر گرانی بنزین بر 
بازار اقالم اساسی و پیش بینی در ماه های آتی با خبر شویم:

بازار اقالم اساسی در رکود به سر می برد
قاسمعلی حس��نی دبیر کل بنکداران مواد غذایی ، با اشاره به 
اینکه بازار اقالم اساس��ی در رکود به س��ر می برد، اظهار کرد: 
با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار و نبود کش��ش، بازار در 

بالتکلیفی به سر می برد.
وی افزود: طبق روال همه س��اله بعد از عید به س��بب هزینه 
های حقوق و دستمزد، مواد اولیه، حمل و نقل و ... بازار تمامی 

اقالم با نوسانات چشمگیری در بازار رو به رو می شود.
حس��نی با اش��اره به اینکه قیمت اقالم اساسی نسبت به هفته 
های اخیر تغییر چندانی نداش��ته است، بیان کرد: با توجه به 

رکود حاکم بر بازار، قیمت هیچ یک از اقالم اساس��ی نوس��انی 
نداشته است.

این مقام مسئول از ثبات نرخ برنج در بازار عمده فروشی خبر 
داد و گف��ت: هم اکنون هر کیل��و برنج ایرانی با نرخ ۱2 تا 20 
ه��زار تومان و برنج خارجی 6 هزار و ۵00 تا ۸ هزار تومان در 

بازار عمده فروشی عرضه می شود.
وی ادامه داد: هم اکنون بازار منتظر شوک جدید بودجه است 
و بعد از ۱۵ آذر با روش��ن ش��دن وضعیت بودجه تاثیر سو بر 

قیمت ها خواهد داشت.
دبیر کل بنک��داران مواد غذایی درب��اره آخرین تحوالت بازار 
حبوبات اظهار کرد: با توجه به فصل برداش��ت حبوبات، قیمت 
تمام��ی اقالم روند نزولی به خود گرفته اس��ت، اما به س��بب 

نوسان نرخ ارز، بازار در بیم و امید به سر می برد.
کمبودی در عرضه میوه و صیفی وجود ندارد

مجتبی ش��ادلو نایب رئیس اتحادیه باغ��داران تهران ، درباره 
آخری��ن وضعیت بازار می��وه و صیفی اظهار ک��رد: با توجه به 
شرایط مس��اعد اقلیمی و بارندگیهای اخیر، تولید محصوالت 
جالیزی و باغی در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال قبل رشد 
چشمگیری داشته است. وی افزود: با توجه به رشد چندبرابری 
محصوالت باغی، کمبودی در عرضه وجود ندارد که بخواهد بر 

روند بازار تاثیر سو بگذارد.
ش��ادلو ادامه داد: با وجود ش��رایط مس��اعد اقلیمی و وضعیت 
مناس��ب فرآوری کارخانه ها، تولید مرکبات، س��یب درختی، 
کیوی و دیگر محصوالت به حدی مناسب است که اگر سرمای 

شدیدی رخ ندهد، نوسان چشمگیری نخواهیم داشت.
نایب رئیس اتحادیه باغداران قیمت میوه در بازار را پیش بینی 
کرد و گفت: با توجه به ش��رایط مس��اعد تولید و ازدیاد عرضه 
در برابر تقاضا، بازار در رکود به س��ر میبرد، از این رو با مازاد 

صادرات تعادل در بازار برقرار میشود.

ثبات قیمت شیرخام در بازار
سعید س��لطانی مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور از کاهش 
چش��مگیر قیمت دام زنده در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون 
قیمت هر کیلو دام س��نگین 2۵ هزار تومان و دام س��بک 3۵ 
هزار تومان بوده که به ترتیب نس��بت به ابتدای سال ۱۵ هزار 

تومان و ۱3 هزار تومان کاهش داشته است.
وی ن��رخ مصوب ه��ر کیلو ش��یرخام با چرب��ی 3.2 درصد و 
پروتئی��ن 3 درصد اعالم کرد و گفت: این در حالی اس��ت که 
اگر پروتئین و چربی ش��یر باالتر از این رقم باشد، کارخانه ها 

مبلغی بیشتر به سبب افزایش کیفیت پرداخت می کنند.
سلطانی ادامه داد: با وجود استحصال خامه از چربی شیر خام 

تولیدی، کارخانه ها به هیچ عنوان از حیث خرید ش��یر خام با 
نرخ باال متضرر نیستند.

مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور درباره تاثیر گرانی بنزین بر 
قیمت شیرخام بیان کرد: افزایش بیش از 2 برابری کرایه های 
حمل و نقل تاثیر س��و بر قیمت تمام ش��ده تولید دارد که به 

همین خاطر خواستار تجدید نظر در نرخ شیر خام هستیم.
وی ادامه داد: با وجود ثبات قیمت ش��یرخام، نرخ محصوالت 
لبنی نباید تغییری در بازار داش��ته باش��د، هر چند ما مسئول 

قیمت گذاری لبنیات نیستیم.

نرخ منطقی هر کیلو مرغ گرم ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان
عظیم حج��ت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی 
، درب��اره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: امروز متوس��ط 
ن��رخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغ��داری ۸ هزار و ۷00 تومان 
و م��رغ آماده به طبخ در خرده فروش��ی ه��ا ۱2 هزار و ۷۵0 

تومان است.
وی قیم��ت منطقی ه��ر کیلو مرغ زن��ده درب مرغداری را ۹ 
هزار و ۵00 و مرغ گرم را ۱3 هزار و ۵00 تومان اعالم کرد و 
افزود: علی رغم افزایش هزینه های تولید و نوسان نرخ جوجه 
یک��روزه، مرغ زیر قیمت مصوب س��تاد تنظیم بازار عرضه می 
ش��ود که امیدواریم مس��ئوالن ذی ربط هر چه سریع تر نرخ 

های جدید را براساس هزینه تمام شده تولید اعالم کنند.
حجت گرانی بنزین را یکی از دالیل نوسان قیمت مرغ گرم در 
خرده فروشی ها برشمرد و گفت: اگرچه سوخت ماشین های 
حمل مرغ زنده گازوئیل اس��ت، اما حمل مرغ گرم با نیس��ان 
انجام می شود که گرانی بنزین در افزایش هزینه حمل و نقل 

و قیمت مرغ برای مصرف کننده در بازار تاثیر گذار است.
قیمت گوش��ت گوس��فندی در ماه های اخیر ۱۵ هزار تومان 

کاهش یافت
علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی ، از ثبات 
نرخ گوش��ت در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه 
گوس��فندی با نرخ ۹2 ت��ا ۹۵ هزار تومان به مش��تری عرضه 
می ش��ود. وی افزود: اگرچه قیمت گوش��ت گوسفندی در ماه 
های اخیر ۱۵ ه��زار تومان کاهش یافت، اما در هفته اخیر به 
س��بب پرداخت یارانه معیشتی خانوار و واریز حقوق کارمندان 
و کارگران، تقاضا برای خرید گوش��ت در بازار با روند صعودی 
در ب��ازار رو به رو ش��د که این امر تا ح��دودی بر التهاب بازار 

دامن زده است.
ملک��ی قیمت هر کیلو دام زنده را 3۸ تا 42 هزار تومان اعالم 
ک��رد و گفت: با توجه به روند مناس��ب عرضه پیش بینی می 
ش��ود که در اوایل هفته آینده قیمت با روند نزولی در بازار رو 

به رو شود.
رئیس اتحادیه گوشت گوس��فندی با اشاره به اینکه خبری از 
قاچاق دام نیست، بیان کرد: با توجه به اعمال نظارت دقیق بر 
مرزهای کش��ور، قاچاق دام کنترل شده است که با ثبات نرخ 
ارز و نب��ود انگیزه برای قاچاقچیان پیش بینی می ش��ود این 

روند در بازار ادامه یابد.

تخم مرغ گران شد
ناص��ر نبی پور رئیس هیئ��ت مدیره اتحادیه م��رغ تخم گذار 
اس��تان تهران ، از افزایش قیمت تخم مرغ در بازار خبر داد و 
گف��ت: هم اکنون قیمت هر کیل��و تخم مرغ درب مرغداری ۷ 

هزار و 400 تا ۸ هزار و 200 تومان است.
وی با اش��اره ب��ه اینکه گرانی تخم مرغ در خرده فروش��ی ها 
ارتباطی به تولیدکننده ندارد، افزود: س��ازمان حمایت قیمت 
مص��وب هر کیلو تخم مرغ در خرده فروش��ی ه��ا را ۸ هزار و 
۹00 تومان معادل شانه ای ۱6 هزار و ۸00 تومان اعالم کرده 
که فروش هر شانه با نرخ 20 هزار تومان به معنای ۱0 درصد 

باالتر از نرخ مصوب است.
نبی پور قیمت تخم مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با 
توجه به س��رمای هوا و ازدیاد مصرف خانوارها، صنایع کلوچه 
س��ازی و قنادی ها پیش بینی می شود که قیمت فعلی تخم 

مرغ در بازار حفظ شود.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار درباره تاثیر گرانی 
بنزی��ن بر قیمت تخم م��رغ در بازار بیان کرد: با توجه به آنکه 
ی��ک وانت بار در یک باک 60 ه��زار تومان باالبود بابت بنزین 
پرداخت می کند، از این رو این رقم در 2.۵ تن محصول تاثیر 

چندانی ندارد.

اختالف چندبرابری قیمت ماهی از مزرعه تا سفره
آرش نب��ی زاده مدی��ر عامل اتحادی��ه تعاونی ه��ای ماهیان 
س��ردآبی در گفت وگو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی 
گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران ج��وان، با انتقاد از اختالف 
چش��مگیر قیمت ماهی از مزرعه تا خرده فروش��ی اظهار کرد: 
ه��م اکنون قیمت هر کیلو قزل آال س��ر مزرعه۱۹ تا ۱۹ هزار 
و۵00 تومان و عمده فروش��ی 2۱ تا 2۱ ه��زار و ۵00 تومان 
است که متاسفانه به س��بب سودجویی عوامل واسطه و دالل 
هر کیلو محصول با نرخ 3۵ تا 3۷ هزار تومان در خرده فروشی 

ها عرضه می شود.
وی اف��زود: ب��ا توجه به ضعف نظارت دس��تگاه های نظارتی و 
اختالف چش��مگیر قیمت از مزرعه تا خرده فروش��ی آس��یب 
جدی به تولیدکننده وارد می شود که از دستگاه ستاد تنظیم 

بازار تقاضا داریم بر روند بازار نظارت جدی داشته باشد.
افزایش قیمت ماهی در ایام پرتقاضا

ارس��الن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات 
آبزیان ، با انتقاد از اختالف 40 تا ۵0 درصدی قیمت ماهی از 
مزرعه تا بازار اظهار کرد: با توجه به س��ودجویی عوامل واسطه 
و دالل، اختالف قیمت ماهی از مزرعه تا س��فره به بیش از 2 
برابر می رسد که به همین خاطر از مسئوالن امر تقاضا داریم 
با واگذاری غرفه های میادین میوه و تره بار به تولیدکنندگان 
و کوتاه کردن دس��ت واس��طه ها اختالف قیمت را به حداقل 
برسانیم. وی افزود: طبق روال همه ساله، قیمت ماهی در ایام 
پرتقاضا همچون شب یلدا و شب عید افزایش می یابد و مجدد 

به روال عادی خود باز می گردد.
قاسمی در پایا با اشاره به اینکه قیمت ماهی در 6 ماه نخست 
سال به س��بب فرهنگ سازی مصرف نوس��انی ندارد، تصریح 
ک��رد: با توجه به ازدیاد تقاضا در فصل س��رما، نوس��ان قیمت 
ماهی دور از انتظار نیس��ت.  طبق آخرین رصدها قیمت برخی 
اقالم اساس��ی با نوسانات جزئی بعد از گرانی بنزین روبرو شده 
است، حال اگر کاالی دیگری در بازار افزایش داشته در بخش 
نظرات عنوان بفرمایید تا از مس��ئوالن ذی ربط پیگیری شود. 
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قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد؛
انجام روزانه ۳۰هزار بازرسی برای مقابله با گرانفروشی


