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هکتاری گلخانه ها توسط بانک کشاورزی 

 بانک کش��اورزی در سال ۱۳۹۸ تا ابتدای دی ماه، 
تس��هیالت الزم ب��رای اح��داث ۱4۳0  فقره طرح 
کشت گلخانه ای جمعاً به مساحت ۱04۹ هکتار را 
تصویب کرده است. به گزارش روابط عمومی بانک 
کشاورزی، در سال جاری بیش از ۲۵ هزار میلیارد 
ریال تس��هیالت کشت گلخانه ای توسط این بانک 
تصویب و به مرحله عقد قرارداد رس��یده که نسبت 
به س��ال گذشته رش��د دو برابری داشته است. این 
گزارش می افزاید: توس��عه کش��ت های گلخانه ای 
راهکاری موثر برای اس��تفاده هرچه بیش��تر و بهتر 
از مناب��ع انرژی، آب و خاک اس��ت چرا که گلخانه 
ها با کنترل ش��رایط محیطی و با استفاده از روش 
های دانش بنیان، ام��کان غلبه بر محدودیت های 
اقلیم��ی را فراهم کرده و اس��تفاده بهینه از منابع 
را ممک��ن می س��ازند .بانک کش��اورزی در پیروی 
از منوی��ات مقام معظم رهبری در راس��تای تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتی و سیاست های دولت تدبیر 
و امید برای رونق تولید، پرداخت تس��هیالت برای 
احداث تاسیسات گلخانه ای را یکی از اولویت های 
اعتب��اری خود قرار داده و با پرداخت تس��هیالت با 
ن��رخ پایین تر از ن��رخ مصوب، ارائه مش��اوره های 
کارشناسی تخصصی، مساعدت در دوره بازپرداخت 
اقس��اط و تس��هیل عملیات و تراکنش های مالی با 
استفاده از س��امانه های الکترونیکی، گامی بلند در 
مسیر ماندگاری منابع، اش��تغالزایی و کاهش روند 
مهاجرت به شهرها، بهبود کمی و کیفی محصوالت 
تولیدی کش��اورزی و نهایتاً تامی��ن امنیت غذایی 

کشور برداشته است.

امکان دریافت رمز پویا در بانک پاسارگاد 
از طریق پیامک 

بانک پاس��ارگاد، جهت ایجاد س��هولت بیش��تر در 
دریاف��ت رمز پویا و افزایش امنیت در پرداخت های 
غیرحض��وری، امکان دریافت رمز دوم پویا از طریق 
پیامک را نیز فراهم کرد.ب��ه گزارش روابط عمومی 
بانک پاس��ارگاد، از ای��ن پس دارن��دگان کارت های 
نقدی بانک پاسارگاد، در هنگام انجام تراکنش های 
غیرحضوری، با فشردن دکمه »درخواست رمز پویا« 
در درگاه ه��ای پرداخت، رم��ز دوم پویا را به صورت 
پیامک دریافت خواهند کرد.بر اساس این خبر، در 
این روش رمز دوم پویا به ش��ماره  تلفن همراه ثبت 
ش��ده در سیستم بانکی ارسال خواهد شد. بنابراین 
مش��تریانی که به ه��ر دلیلی پیامک های ارس��الی 
از س��وی بانک پاس��ارگاد )پیامک ه��ای واریز وجه، 
برداش��ت وجه و....( را دریافت نمی کنند و یا اقدام 
به تعویض س��یم کارت خود کرده ان��د، باید جهت 
اص��الح و ثبت صحیح ش��ماره تلفن همراه خود به 

شعبه های این بانک مراجعه کنند.

 بهره وری تسهیالت  بانک مسکن 
افزایش یافت

در نشست مش��ترک مدیران بانک مسکن و وزارت 
اقتص��اد آخری��ن اقدامات و برنامه ه��ای این بانک 

تشریح شد.
به گ��زارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مس��کن- 
هیبنا ، نشس��ت مش��ترک مدیران بانک مسکن با 
مدیران وزارت اقتصاد و دارایی با دستور کار بررسی 
اقدام��ات و برنام��ه های بانک مس��کن و همچنین 
تش��ریح عملک��رد برنام��ه های ۸ ماهه گذش��ته با 
حضور عباس معمارنژاد مع��اون امور بانکی و بیمه 
ای و ش��رکت های دولتی وزی��ر اقتصاد و رحیمی 
انارک��ی مدیرعام��ل بانک مس��کن برگزار ش��د.در 
این نشس��ت ابوالقاس��م رحیمی انارکی مدیرعامل 
و ریی��س هیأت مدیره بانک مس��کن، گفت: ما در 
بانک مجموع��ه اقدامات و سیاس��ت هایی را برای 
توس��عه انضباط مالی پیش بین��ی کردیم که یکی 
از ای��ن برنامه ها مدیریت هزینه ه��ای عملیاتی و 
غیرعملیاتی است.مدیرعامل بانک مسکن همچنین 
گزارش��ی از وضعیت اعتباری بان��ک و آثار اجرای 
طرح مس��کن مهر بر منابع بانک ارایه داد.رحیمی 
انارک��ی همچنین گفت: با اقدام��ات صورت گرفته 
ت��الش کردیم تا قیمت تمام ش��ده پول و منابع در 
بان��ک کاهش یابد و این موضوع یکی از سیاس��ت 

های محوری بانک مسکن است.

اخبار

در بورس کاال صورت می گیرد؛
 فروش رب استحصالی

از خرید حمایتی گوجه فرنگی 
  مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، از عرضه و فروش 
حدود ۱۲ هزار و ۵00 تن رب گوجه فرنگی در بازار فیزیکی بورس 

کاالی کشاورزی خبر داد.
حس��ین ش��یرزاد افزود: تاکنون ۸۹ درصد مطالب��ات گوجه فرنگی 
کاران به ارزش۲۹۷ میلیارد تومان در اس��تان های فارس، خراسان 
رضوی، کرمانش��اه، کردس��تان، آذربایجان غربی و شرقی پرداخت 

شده است.
وی اظهارداش��ت: کشاورزان در سال جاری الگوی کشت ارایه شده 
از جان��ب وزارت جه��اد کش��اورزی را رعایت نک��رده و مبادرت به 
کش��ت گسترده محصول گوجه فرنگی کردند که نتییجه آن عرضه  
باالی این محصول در مقابل تقاضای ثابت باعث ش��د تا در تابستان 
گذش��ته با کاهش شدید قیمت این محصول در بازار روبرو شویم به 
نحوی که قیمت گوجه در بازار پایین تر از قیمت تمام ش��ده برای 
کش��اورزان ش��د. وی تصریح کرد: تا جایی که پای��داری تولید این 
محصول در س��الهای آتی را دچار مخاطره کرد بنابراین ناگزیر این 
سازمان در اجرای سیاستهای حمایتی دولت از کشاورزان بر اساس 
مصوبه کارگروه تنظیم بازار کش��ور و ابالغیه وزارت جهاد کشاورزی 
به نمایندگی از دولت مبادرت به خرید حمایتی گوجه فرنگی مازاد 

بر نیاز این صنعت در تابستان امسال کرد.
مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اضافه کرد: در این 
طرح در مجموع حدود ۳۳۵ هزار تن گوجه فرنگی به طور مستقیم از 
کشاورزان خریداری شد که در مجموع بالغ بر 4۶ هزار تن رب گوجه 
فرنگی تولید ش��ده است. وی با بیان اینکه تعداد کارخانه های طرف 
قرارداد تعاونی های روس��تایی ۲۳ کارخانه مستقر در ۷ استان است، 
گفت: تاکنون ۶۵ میلیارد تومان معادل ۸۷ درصد از مطالبات کارخانه 
های رب گوجه فرنگی پرداخت ش��ده اس��ت. ش��یرزاد با بیان اینکه 
شفافیت، دسترسی آس��ان به اطالعات و ایجاد فرصت مساوی برای 
خریداران از ویژگی های فروش این کاال در بورس اس��ت، افزود: این 
طرح، پشتوانه ای جهت تعدیل قیمت، ها در بازار است که در راستای 
سیاس��ت های تنظیم بازاری این سازمان به مرور از طریق بورس در 

بازار عرضه خواهد شد.   سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران  

وزارت جه��اد کش��اورزی س��ه راهکار راب��رای رفع 
انباش��ت دام به س��تاد تنظیم بازار ارائ��ه کرده که 
به گفته کارشناس��ان آزاد شدن صادرات به صورت 
محدود تنها راهکاری اس��ت که موجب تاثیرگذاری 

سریع بر بازار می شود.
بازار دام زنده طی یکس��ال گذش��ته دچار نوسانات 
قیمت چش��مگیر بوده به طوری که در مدت مشابه 
س��ال قبل ش��اهد کمبود دام در کش��ور و افزایش 
ش��دید قیمته��ا بودیم اما در ح��ال حاضر جمعیت 
زیادی از دام روی دس��ت دام��داران مانده و دولت 
نی��ز تاکنون نتوانس��ته اقدام مناس��بی ب��رای رفع 
انباش��ت انجام دهد. به گفته مسئوالن وزارت جهاد 
کش��اورزی و تشکلهای تولیدی واردات گسترده دام 
زنده و گوش��ت قرمز در طول س��ال گذش��ته باعث 

ایجاد این چالش شده است.
در همی��ن زمینه، حدود دو هفت��ه قبل، مختارعلی 
عباس��ی، رئیس مرک��ز اص��الح ن��ژاد دام و بهبود 
تولیدات دامی وزارت جهاد کش��اورزی در گفتگو با 
خبرنگار مهراز ارائه یک بس��ته پیشنهادی به ستاد 
تنظی��م بازار خبر داد و گفت :۳ راهکار ش��امل آزاد 
ش��دن صادرات به صورت محدود، خرید تضمینی و 
محدودیت واردات برای رفع چالش انباش��ت دام در 

کشور به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد شده است.
عباس��ی کاهش و یا توقف واردات گوش��ت قرمز را 
راه��کار اول بیان کرد و گف��ت: البته این اقدام بین 
یک تا دوماه طول میکش��د تا بر بازار تأثیر بگذارد، 

چون واردات زیادی انجام شده است.
این مقام مس��ئول با اشاره به نابس��امانیهای بوجود 
آمده در بازار گوش��ت در اواخر سال گذشته، افزود: 
آن موقع ش��رایط به گونهای بود که هر چه گوشت 
عرضه میش��د بازهم تقاضا وجود داش��ت به همین 

خاطر ثبت سفارش��های زیادی ب��رای واردات انجام 
ش��د و وارداتی هم که االن انجام میش��ود در واقع 
مربوط به همان ثبت سفارش��ها اس��ت ک��ه بازار را 

تحت تأثیر قرار داده است.
وی همچنین ب��ا بیان اینکه با آزاد ش��دن صادرات 
مخال��ف هس��تیم، ادامه داد: ما خودم��ان با این امر 
موافق نیستیم و چون تشکلها درخواست دادهاند آن 
را به س��تاد تنظیم بازار پیشنهاد کردیم ولی باتوجه 
ب��ه اینکه طی ح��دود دوماه آینده تقاضا در کش��ور 
افزایش مییابد و بازار به تعادل میرس��د این مس��اله 
باعث کمبود و ایجاد مشکل میشود و تا بخواهیم آن 

را کنترل کنیم بازار تحت تأثیر قرار میگیرد.
با این حال تش��کلهای دام��داری عنوان میکنند که 
صادرات برنامه ریزی ش��ده که نظارت دقیقی بر آن 
انجام شود، مشکلی برای بازار داخل ایجاد نمیکند.

در همی��ن زمین��ه س��عید س��لطانی سروس��تانی، 
مدیرعام��ل اتحادیه دامداران گف��ت: هر کاری باید 
با برنامه ریزی و کنترل ش��ده انجام شود. باید یک 
تش��کل و واحد مس��ئول این کار باش��د که اگر در 

داخل کمبودی ایجاد شد پاسخگو باشد.
وی ادام��ه داد: تأمی��ن کنندگان گوش��ت در حال 
حاضر که با انباش��ت دام در کش��ور مواجه هستیم، 
نباید فقط به فکر خودش��ان و خارجیها باشند؛ بلکه 
باید دامه��ای مازاد را خری��داری و انبار کرده و در 
زمان مناس��ب به بازار عرضه کنند؛ اما س��وال اینجا 
اس��ت که چرا این کار را نمیکنند که در پاسخ باید 
گفت چون آنها به دنبال سود خود بوده و البته سود 

آنی هم میخواهند.
وی با اش��اره ب��ه اینکه واردات گوش��ت قرمز که در 
گذشته با ارز 4۲00 تومانی و االن با ارز نیمایی انجام 
میش��ود، نفعی برای مردم نداشته است، افزود: سال 

گذشته حدود ۱۸0 هزارتن گوشت وارد کشور شد؛ 
اما متأس��فانه مردم همچنان مجبور بودند با قیمت 
باال این کاال را تهیه کنند و متوجه واردات گس��ترده 

آن نشدند؛ تولیدکنندگان هم آسیب دیدند.
س��ید احمد مقدس��ی، رئیس هیأت مدیره انجمن 
صنف��ی گاوداران نی��ز در گفتگ��و با خبرن��گار مهر 
اظهارداشت: مطرح کردن اینکه آزاد شدن صادرات 
ب��ه صورت محدود موجب نوس��ان قیمت در داخل 
میشود، اذعان بر ناتوانی است. صادرات دام با مجوز 
انج��ام میش��ود، دامها قرنطینه و توس��ط س��ازمان 
دامپزش��کی پالک گذاری میش��وند و مرکز اصالح 
نژاد برای آنها شناس��نامه بهداشتی صادر میکند با 

این وضع چرا نمیتوانیم بازار را کنترل کنیم؟
وی ادامه داد: سال گذشته نیز به دلیل نوسانات نرخ 
ارز ش��اهد افزایش قاچاق و ایجاد نابسامانی در بازار 

بودیم به صادرات ربطی نداشت.
مقدس��ی درب��اره اینکه عدهای خری��د تضمینی را 
بهتری��ن راهکار برای این مس��اله میدانن��د، افزود: 
دول��ت بودج��ه الزم را برای انجام ای��ن کار ندارد و 
خری��د تضمینی نیز ب��ه نوعی تحمی��ل بارمالی به 
دولت است ضمن اینکه این کار زمانبر است و طول 

میکشد تا آثار آن بر وضعیت بازار مشهود گردد.
وی با بیان اینکه درحال حاضر حدود ۳۶0 هزار رأس 
دام س��بک و سنگین در کش��ور انباشت شده است، 
از ش��یوع بیم��اری و از بین رفتن س��رمایههای ملی 
اظه��ار نگرانی کرد. در همی��ن زمینه علیرضا رفیعی 
پور، رئیس س��ازمان دامپزش��کی کشور با بیان اینکه 
اقدامات مراقبتی جهت جلوگیری از شیوع بیماریهای 
دام��ی وجود دارد، از دس��تگاههای متولی خواس��ت 
برای کاهش انباش��ت دام اقدام کنند. رئیس سازمان 
دامپزشکی کشور درباره اینکه این سازمان موافق آزاد 
ش��دن صادرات دام زنده به منظور رفع انباش��ت دام 
اس��ت، توضیح داد: مسئولیت اجازه صادرات با وزارت 
صمت است و سازمان دامپزشکی در صادرات و واردات 

به مسئولیت بهداشتی خود عمل میکند. مهر 

فرصت های رویایی در سهم های بنیادی بازار سرمایه 
نایب رئیس شرکت بورس مطرح کرد؛

گزارش

 بازار س��هام طی هفته گذشته دچار تالطم زیادی بود که 
ش��اید در دید بس��یاری از تحلیلگران، بازار س��رمایه دچار 
نوس��ان شده اس��ت؛ اما نکته ای در این میان وجود دارد و 
تجربه نش��ان می دهد این است که این تالطم، با اوضاعی 
که به نام "بحران" از آن یاد می ش��ود متفاوت اس��ت.  روز 
گذشته شاخص بورس بار دیگر به روند حرکتی روزها قبل 
خود ادامه دارد اما تفاوت اساس��ی آن با روزهای گذش��ته؛ 
واکنش این بازار به فرمایش��ات مقام معظم رهبری بود که 
ب��ه گفته فعاالن این بازار پس از اتمام س��خنرانی ایش��ان، 
صف فروش برخی از سهام در بورس جمع شد و در نهایت 
ش��اخص با رس��یدن به رق��م ۳۵۳ ه��زار و ۷0۸ واحد به 

تعطیالت پایان هفته خود رفت. 
محمودرضا خواجه نصیری، نایب رئیس ش��رکت بورس در 
این خصوص اظهار داش��ت: حجم حمایت ها در بازار چه از 
نظر تعداد اشخاص حقوقی که در بازار حمایت کردند و چه 
از نظر ارزش معامالت، نش��ان دهنده، حجم و ارزش باالیی 
در حمایت از بازار س��رمایه بود که به نظر می رسد موضوع 
حمایت از بازار اگر در دفعات قبلی، تنها یک حمایت صرف 
در مقطع خاص ب��ود، اما این بار حمایت فراتر از این دیده 

می شود.
وی در ای��ن خص��وص ادامه داد: خود این موضوع  نش��ان 
دهنده این اس��ت که جریان حمایت از س��هام داران تداوم 
دارد و این موضوعی است که به هر ترتیب در سطح کالن 

در حال پیگیری است.
خواج��ه نصیری افزود: این را بای��د در نظر بگیرید که بازار 
س��رمایه از ابتدای سال، رش��د قابل توجهی داشته است و 
این موضوع در حقیقت منجر به این شده است که با توجه 
به روند افزایش قیمت در بازار، بس��یاری از سرمایه گذاران 
جدید که وارد بازار س��رمایه ش��ده اند، تجربه ای از نوسان 
نداش��ته اند و با فروش های هیجانی، بازار را متالطم کرده 

اند.
وی گفت: اینجانب به عنوان شخصی که سال های متمادی 
در بازار س��رمایه تجربه دارم نوس��انات متعددی را در بازار 
س��هام شاهد بوده ام که روندهای افزایشی متعدد و یا افت 

های ریزش��ی قابل توجه بازار، دوباره ب��ه روند اصلی خود 
بازگش��ته اس��ت و فرصت هایی برای سودآوری بوده است. 
نکته اساس��ی که وجود دارد این اس��ت که م��ا هم اکنون 
ممکن اس��ت سرمایه گذارانی را داش��ته باشیم  که چنین 
تجربه ای را نداش��تند و از زمان ورودش��ان به بازار سرمایه 
تا به امروز صرفا ش��اهد رشد مستمر بازار سرمایه بوده اند 
که این طبیعتا با ذات بازار سرمایه در تضاد است زیرا بازار 
سرمایه در حقیقت بازاری است که متاثر از شرایط شرکت 

ها، صنایع، و کلیت بازار است.
مدیرعامل تأمین س��رمایه تمدن در ادامه با اشاره به تجربه 
های گذش��ته در بازار س��رمایه عنوان داشت: نکته دیگری 
که وجود دارد این است که تجربه نشان داده است که بازار 
در می��ان مدت و بلند مدت فرصت هایی را ایجاد می کند 
که منجر به بازدهی می شود و طبیعتا سرمایه گذارانی در 

این بازار برنده بوده اند که تمایلی به ماندن، صبر و تحلیل 
بیشتری را داشتند تا در میان مدت و دراز مدت زمانبندی 
داشته باشند. طبیعتا این موضوع در بسیاری از کشورهای 

پیشرفته دنیا متداول است .
وی گفت: نکته دیگری که وجود دارد این است که به نظر 
می رس��د ما بعد از پشت سر گذاش��تن فشار هفته اخیر و 
ریس��ک های سیستماتیک موجود، از هفته آینده به سمت 
تع��ادل و کاه��ش هیجان  پی��ش می روی��م. طبیعتا اراده 
بخ��ش زیادی از فعاالن اقتصادی اعم از اش��خاص حقوقی 
و یا حقیقی بر این بوده اس��ت . بر همین اس��اس سیاست 
ه��ای دیگ��ری در جهت حمای��ت از بازار ع��الوه بر خرید 
س��هام اعمال می ش��ود و به نوعی بر اس��اس این سیاست 
ها سرمایه گذاری هایی برای بلند مدت مورد حمایت قرار 

می گیرند.

خواجه نصیری در ادامه با اش��اره به نکته های مهم سرمایه 
گذاری بیان داش��ت: اساس��ا تمام فاکتورهایی که امروز در 
بازار سرمایه ممکن است نگران کننده باشد می تواند منجر 
به این ش��ود بازار ارز و یا کاالها در کش��ور با رش��د مواجه 
ش��وند و چنی��ن اتفاقاتی در میان مدت موجب می ش��ود 
دارایی ش��رکت ها افزایش یابد و اساس��ا ارزش شرکت ها 
ب��اال برود. لذا، این یک تجربه تکرار ش��ده اس��ت و بعد از 
اینکه فض��ای حاکم بر هیجان ب��ازار فروکش کند، مجددا 
بس��یاری از س��رمایه گذاران به دنبال فرصت های سرمایه 
گذاری خواهند بود چرا که تجربه ثابت کرده که در چنین 
ش��رایطی فرصت س��رمایه گذاری در می��ان مدت بازدهی 
نخواهد داشت و بازخورد تمام این  مسائل منجر به بازدهی 

می شود.
این مدیرعامل در ادامه با ارائه توصیه هایی به س��هامداران 
اشاره داشت: توصیه به سرمایه گذاران این است که نگاه و 
برنامه خود را میان مدت تر و بلند مدت تر کنند. تاریخچه 
بازار س��رمایه را با دق��ت مطالعه کنند و بازدهی س��رمایه 
گذاران را پس از بهبود نس��بی ش��رایط کش��ور بسنجند . 
پیش��نهاد می کنم امروز با ی��ک تحلیل قوی فرصت هایی 
که در بازار بر اساس شرایط هیجانی پیش آمده را بازنگری 
کنند و مطمئن باش��ند که اگر این فرصت ها که در برخی 
شرایط سیستماتیک بوده است و موجب وارد کردن ریسک 
عمومی بر بازار می ش��ود قط��ع به یقین  موجب به بوجود 
آمدن س��هم های زیادی ش��ده اس��ت که به لحاظ بنیادی 
در چند هفته پیش خریدش��ان با قیمت ه��ای امروز رویا 

بوده است.
وی در پایان خاطرنشان ساخت: تمام این شرایط را مد نظر 
ق��رار بدهید و با انتخاب درس��ت، بهبود پورتفوی و اصالح 
سبد ها و بهبود شرایط قطعا یک سبد خوب را ایجاد کنید 
. موقعیت فعلی بازار این اجازه را می دهد تا بتوانید س��بد 
های نامطلوب خود را با س��بد های بهتر چینش کنید و در 
میان مدت منتظر باشند تا ریسک های عمومی بازار از بین 
برود و انتخاب بهینه و تحلیل های به موقع موجب پاداش 

در آتیه خواهد شد.  سنا 
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نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران مطرح کرد؛
۶ میلیون هکتار ؛سطح زیر کشت گندم  
نایب رئیس بنی��اد ملی گندمکاران گفت: بر 
اساس پیشبینیهای وزارت جهاد کشاورزی، 
۲ میلی��ون هکت��ار گندم آب��ی و 4 میلیون 
هکتار گن��دم دیم برای س��ال زراعی جدید 

کشت شد.
علی قل��ی ایمانی نایب اظهار کرد: بر اس��اس 
پیشبینیهای وزارت جهاد کشاورزی ۲ میلیون 

هکت��ار گندم آب��ی و 4 میلی��ون هکتار گندم 
دیم برای س��ال آینده کشت ش��د و نگرانی از 
این حیث وجود ن��دارد. ایمانی گفت: با توجه 
به شرایط نامناسب جوی و کاهش بارندگی در 
برخی استانها، کشاورزان کشت انتظاری انجام 
دادند، به طوری که منتظر بارندگی هس��تند 
و آن دس��ته از کش��اورزانی که آب در اختیار 
دارند، اق��دام به آبیاری مزارع خود کردند و در 
نهایت همین امر موجب ش��ده است تا مزارع 
گندم چندان س��بز نباشد. وی افزود:  با توجه 
به نگرانی گندم��کاران در بحث خرید قیمت 
تضمینی، برخی از آنها از حضور خود مصرفی 
در مزارع اس��تفاده کردند، چرا که قیمت بذر 
گواهی شده نسبت به قیمت خرید تضمینی ۱ 
هزار تومان باالتر بود و اکثر کشاورزان به سبب 
قیمت ب��االی حضور گواهی ش��ده و افزایش 
هزینههای تولید به این باور رس��یدند که خود 
اقدام به ضدعفونی بذر گندم کنند.  میزان

  ۸ ماهه؛
۷.۸ میلیون تن زنجیره فوالد صادر 

شد
 براس��اس جداول آماری گم��رک جمهوری 
اس��المی ایران در مدت هش��ت ماهه امسال 
)منته��ی به آبان( مجموع ص��ادرات زنجیره 
فوالد کشور به رقم ۷.۸ میلیون تن رسید که 
قیمت متوس��ط فروش آن هر تن ۳۸۵ دالر 
ثبت شده است.بررسی آمار صادرات در دوره 

این گزارش نشان دهنده رشد ۲۳.۵ درصدی 
نسبت به مدت مشابه در سال ۹۷ است.

جداول مورد بررسی مشخص می کند که در 
فروردی��ن ۹۸ با صدور ۵۹0 هزار تن زنجیره 
فوالد کمتری��ن رقم در دوره مورد بررس��ی 
ثبت ش��د، اما در تیرماه یک میلیون و ۲۸۸ 
هزار تن ثبت شد که باالترین حجم صادرات 

در این زمینه است.
آمارهای پیش��ین نیز گویای آن است که در 
س��ال ۹۷ مجموع صادرات زنجیره فوالد به 
رقم ۹ میلیون و 4۳۶ هزار تن رس��ید که در 
مرداد ۹۷ با ص��دور۵۳۱ هزار تن کمترین و 
اردیبهشت هم با یک میلیون و ۱0۷ هزارتن 

بیشترین صادرات در این بخش انجام شد.
ایران در جایگاه دهمین فوالد ساز جهان قرار 
دارد و پیش بینی ش��ده در چارچوب س��ند 
چش��م انداز )۱404( کشورمان در بین هفت 

فوالد ساز شاخص دنیا قرار گیرد.  ایرنا 

وزیر کار از مجلس خواستار شد؛
برای اصالح قانون حمایت از اشتغال 

روستایی و عشایری
وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی گفت: 
اصالحیهای درباره قانون اشتغال روستایی با 
همراهی مجلس تهیه شده که مراحل نهایی 
خود را طی میکند، امی��دوارم این اصالحیه 
در مجلس دهم بررس��ی و مش��کالت قانون 

موجود رفع شود.

محمد ش��ریعتمداری گفت:در مرحله نخست 
اج��رای قان��ون حمای��ت از توس��عه و ایجاد 
اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری 
با اس��تفاده از منابع صندوق توسعه ملی ۱۸ 
ه��زار و ۳00 میلیارد توم��ان از ۱.۵ میلیارد 
دالر پیشبینی شده تخصیص یافت. وی افزود: 
باقی اعتبار پیش بینی شده برای اجرای قانون 
حمایت از توس��عه و ایجاد اش��تغال پایدار در 
مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع 
صندوق توسعه ملی نیز با نرخ های جدید به 
ریال تبدیل و در اختیار کارآفرینان شهرهای 
کمتر از ۱0 هزار نفر و روستاها قرار می گیرد. 
باید اعتبار پیش بینی شده برای اجرای قانون 
مذک��ور را به صورت چرخش��ی ب��رای ایجاد 
اش��تغال پایدار اس��تفاده کرد به این معنا که 
از مح��ل بازپرداخ��ت آن میتوان تس��هیالت 
 جدی��دی را در اختی��ار متقاضیان ق��رار داد. 

 وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

دامداران درانتظارآزادشدن صادرات 
واردات بیرویه گریبانگیرتولید شد


