
ارتقای سطح فرهنگی جامعه با مشارکت 
بانک شهر 

ش��هردار همدان با بیان این که فرهنگ، بستر اصلی 
توس��عه و عمران کشورهاس��ت، گفت: بانک شهر با 
مش��ارکت در برگزاری نمایشگاه های کتاب، در این 
عرص��ه ورود ج��دی و تاثیر گذاری داش��ته که قابل 
قدردانی اس��ت. به گزارش مرک��ز ارتباطات و روابط 
عموم��ی، عباس صوف��ی با بیان ای��ن مطلب گفت: 
شهرداری همدان در کنار توجه به موضوعات عمرانی 
و خدماتی، به موضوعات و مباحث فرهنگی نیز توجه 
دارد که از جمله آن، مشارکت در برگزاری نمایشگاه 
کتاب همدان است.شهردار همدان افزود: ورود بانک 
ش��هر به موضوعات فرهنگی نظیر نمایش��گاه کتاب 
ی��ک اقدام شایس��ته و در خور توجه اس��ت و باید از 
ظرفیت های ب��االی این بانک در ارایه خدمات نوین 
و الکترونیک��ی به عالقمندان کت��اب و کتاب خوانی 
به نحو شایس��ته استفاده کرد.وی با اشاره به اهمیت 
موضوع کت��اب و کتاب خوانی تصریح کرد: فرهنگ، 
بس��تر اصلی توس��عه و آبادانی کشورهاس��ت و این 

موضوع در اولویت امور قرار دارد.

برگ�زاری دومین جش�نواره » فین تک 
فارم« توسط بانک کشاورزی 

 FintechFarm بانک کش��اورزی دومین جشنواره
ب��ا محوریت ن��وآوری در فناوری ه��ای مالی و بانکی 
)فین تک(، با رویکرد ارائه راه کارهای خلق ارزش در 
اقتصاد کشاورزی را روزهای ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه برگزار 
می کند.به گزارش روابط عمومی بانک کش��اورزی، 
ای��ن رویداد با حضور جمعی از فعاالن حوزه فین تک 
و اکوسیستم کارآفرینی کشور، استارت آپ ها و کسب 
و کاره��ای نوآور و با هدف حمای��ت از محصوالت و 
ایده های نوآورانه در راس��تای تجاری س��ازی و تولید 
محصول متناسب با شرایط روز کشور برگزار می شود 
تا عالوه ب��ر تالش برای ایجاد اش��تغال، رونق تولید 
و به کارگیری و فعال س��ازی ظرفیت  های نهفته در 
کشور، زمینه ساز تقویت و حمایت از تولید داخلی و 
اقتصاد ملی شود.بر اساس این گزارش، صاحبان ایده 
و محصوالت فناورانه در حوزه فین تک در جش��نواره 
FintechFarm با یکدیگر به رقابت می پردازند و در 
پایان طرح های برتر خدمات و محصوالت خود را در 
نمایش��گاهی که به همین منظور در بانک کشاورزی 
برگزار می شود، ارائه خواهند داد. همچنین طرح های 
برتر از جوایز نقدی و مزایای ویژه برای تعامل با بانک 
کشاورزی و اکوسیس��تم کارآفرینی کشور بهره مند 

خواهند شد.

اطالعیه ش�ماره ۱۰رواب�ط عمومی بانک 
مرکزی در مورد رمز دوم پویا

آغاز مرحله حذف رمز دوم ایستا
۱-نظر به درخواست کسب و کارها، ذینفعان حوزه 
خرید ب��دون حضور کارت و همچنین درخواس��ت 
اپراتوره��ا جهت خرید از طریق کدهای دس��توری

USSD، بانک ه��ا می توانند تراکنش ه��ای فوق تا 
س��قف یک میلیون ری��ال در هر ۲۴ س��اعت را از 
ال��زام اس��تفاده از رمز دوم پویا مع��اف کنند.بر این 
اس��اس بانک ها می توانن��د امکان انج��ام تراکنش 
با رمز دوم ایس��تا تا مجموع ی��ک میلیون ریال در 
هر ۲۴س��اعت برای ه��ر کارت بانکی را مش��روط 
به پذیرش مخاطرات آن از س��وی مش��تری فراهم 
کنن��د.۲- از هفت��ه دوم بهمن م��اه، ارائ��ه خدمات 
پرداخت غیرحضوری با رمز دوم ایستا طی چند روز 
در بانک های مختلف متوقف می شود.۳- هموطنان 
گرامی در صورت وجود هر گونه س��وال یا ابهام در 
خصوص فعال س��ازی یا اس��تفاده از رمزهای پویای 
کارت ه��ای بانکی با ش��ماره تلفن های مرکز ارتباط  
با مش��تریان بانک خود تماس حاصل فرمایند.مرکز 
تماس کاش��ف ب��ا ش��ماره  ۹۱۰۰۹۹۶۰ به صورت 
ش��بانه روزی آماده پاسخ گویی به سواالت و دریافت 
پیشنهادات و انتقادات هم میهنان در خصوص نحوه 
خدمت رسانی بانک ها و موسسات اعتباری است.۴- 
مجددا یادآوری می ش��ود دریافت رم��ز دوم پویا از 

طریق پیامک امکان پذیر است.

اخبار گزارش

 »در تولید محصوالت کش��اورزی امروز رشد قابل توجهی را 
شاهدیم و ساالنه به طور متوسط ۵ میلیون تن افزایش تولید 
محصوالت کشاورزی داشته ایم؛ و در مجموع ۲۸ میلیون تن 
محصوالت کشاورزی از ابتدای دولت ما تاکنون افزایش یافته 
است. « این عبارت بخش کوتاهی از سخنان رئیس جمهور 
در مجمع بانک مرکزی است .سخنانی که نشان از وضعیت 
مطلوب  تولید محصوالتی خبر می دهد که با معیشت  مردم 
درگیر است و  به قولی این محصوالت استراتژیک و تولیدات 
آن عالوه بر امنیت غذایی ،امنیت اقتصادی کشور را نیز دچار 
چالش کند. »امسال به جای اینکه جشن خودکفایی بگیریم 
باید ۵ میلیون تن گندم وارد کنیم«   این جمله بخش��ی از 
صحبت های رئیس اسبق جهاد کشاورزی است. وزارت خانه 
ای که امروز با سرپرس��ت  و بدون وزیر هدایت می ش��ود و 
در می��ان صحبت های سرپرس��ت آن نیز م��ی توان نگرانی 
های ناشی از وابستگی در عرصه محصوالت استراتِژکی مانند 

گندم  را یافت. 
توانا  و ناچار 

 وزیر اس��بق جهاد کش��اورزی  که این س��خنان خود را در 
همایش ساالنه نهادهای ذیل دفتر رهبری مطرح کرده است 
با اعالم این مس��اله مدعی ش��ده اس��ت که؛اساس سیاست 
اقتصاد مقاومتی تحقق ش��عار "ما می توانیم" است در حالی 
که عملکردها نشان می دهد در بخش گندم که قبال خودکفا 
ش��دیم و حتی صادر کننده گندم بودیم اما امس��ال مجبور 

می شویم ۵ میلیون تن گندم از خارج وارد کنیم. 
به باور وی سیاس��ت اقتصاد مقاومت��ی و اصول موضوع آن 
اینگونه اس��ت که باید با توجه به نیروهای داخلی شعار "ما 
می توانیم" را محقق کنیم. برخی از دستگاه های دولتی اعتبار 
دریافت می کنند اما بعد از پایان سال فقط اعداد و ارقامی را 

گزارش می دهد که معلوم نیست تحقق پیدا کرده باشد.
وزیر اسبق جهاد کشاورزی  با  طرح این مساله که در تولید 
گندم خودکفا ش��ده بودیم و حتی به صادرات هم رسیدیم  
مدعی اس��ت که  تولید کاهش یافته و امس��ال بناس��ت ۵ 
میلیون تن گندم وارد کنیم  و این  در حالی است که تولید 
گندم را می توانیم انجام دهیم و باید صادرکننده گندم باشیم 
و اینکه می گوییم می توانیم حرف امام خمینی و صحبت ۳۰ 
س��ال مقام معظم رهبری اس��ت.  به باور اسکندری با اشاره 
به س��خنان مقام معظم رهبری گفت: باید به اقتصاد کشور 

قوی باش��یم و وابس��تگی به نفت تمام ش��ود و کشور را به 
قدری قدرتمند کنیم که دشمنان حتی جرات تهدید نداشته 
باشند. براساس آنچه مطرح شد حال سوال اساسی این است 
که چطور به مرز خودکفایی رس��یدیم و چرا نتوانستیم این 

عرصه و جایگاه را حفظ کنیم. 
آیا سیاس��ت های غلطی را در پیش گرفته بویدم و یا ایانکه 
سیاس��ت ها درست را غلط اجرا کردیم . دست آخر هم این 
ش��ک و ش��بهه پدیدمیآید که اصال به خودکفایی نرس��یده 

بودیم و تنها درگیر بازی آمار و ارقام بوده ایم.
همچنان خودکفاییم

شاید بخش��ی از این سواالت را بتوان در صحبتهای حسین 
مدرس خیابان��ی، قائم مقام وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
جس��تجو کرد که می گوید: » ش��ک نکنید که خودکفایی 
ما در تولید گندم جهت تامین مصرف جاری کشور به قوت 

خود باقی است و اتفاقی در این خصوص نیفتاده است.«
وی براینباور اس��ت که »به خاطر ش��رایط خاص کش��ور و 
ق��رار گرفتن در ش��رایط جنگ اقتصادی الزم اس��ت ذخایر 
اس��تراتژیک داشته باشیم و بنابراین به منظور تامین ذخایر 

استراتژیک کشور اقدام به واردات گندم خواهیم کرد.«
 مدرس خیابانی با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی باید 
آذوقه و کاالی اساس��ی ذخیره کرد، م��ی گوید: »موجودی 
کاالهای اساسی در جنگ اقتصادی به مثابه موجودی مهمات 
و تس��لیحات در جنگ نظامی اس��ت، به همین خاطر حتما 
باید در ش��رایط جنگ اقتصادی از ذخایر مطمئن کاالهای 
اساسی برخوردار باش��یم.« این موضوع که نمی توان پاسخ 
تمام ابهامات را در سخنان مدرس خیابانی یافت شاید گفته 
هایی باشد که حجتی  وزیر سابق جهاد کشاورزی در محافل 
مختل��ف ازجمله  اتاق بازارگانی درمورد آن اظهار نظر کرده 
اس��ت. ۳۰ مهر ماه سالجاری بود که حجتی وز  در پاسخ به 
سواالت هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران  در خصوص 
موضوع واردات گندم به کش��ور و گالیه یکی از اعضای اتاق 
بازرگانی نس��بت به عدم اطالع رس��انی شفاف نسبت به این 
موضوع گفت:»متاس��فانه ما علی رغم آنکه در س��ال جاری 
تولید گندم مان افزایش داشت به دالیلی نتوانستیم گندم را 
حتی به میزان سال قبل تر که با خشکسالی هم مواجه بودیم 
خریداری کنیم. وزیر س��ابق جهادکش��اورزی با تاکید براین 
جمله که »من نمی خواهم این موضوع را خیلی باز کنم « به 
تش��ریح برخی دالیل در این زمینه پرداخت و گفت: » یکی 
از دالیل اصلی آن، این بود که کشاورزان در برخی استان ها، 

گندم های تولیدی ش��ان را به ما نفروختن��د و حتی میزان 
خرید ما به اندازه کش��ت آبی آن ها هم نبود که این موضوع 
در اس��تان های غربی و ش��مال غربی بیش از سایر استان ها 
بود.«  آنچه حجتی نس��بت به ابراز آن  اقدام نکردبی شک 
همان جعبه س��یاه واردات گندم اس��ت که اگر بازگش��ایی 
ش��ود قطع به یقین می تواند پاسخ بس��یاری از سواالت را 
هویدا کند. وارد نکنید در ش��رایطی که  اخبار ضد ونقیضی 
درخصوص دالی��ل این اتفاق مطرح می ش��ود و در برخی 
مواردکش��اورزان و عدم تمایل آنه��ا به فروش گندم مدنظر 
قرار می گیرد ؛ اوایل دی ماه سالجاری ؛گندمکاران در نامه 
ای به رئیس جمهور خواس��ته خ��ود را دریک جمله عنوان 

کرده و نوستند:» گندم وارد نکنید؛ تامین کسری با ما« 
 براس��اس آنچه در مفاد نامه یاد ش��ده آمده بود و به گفته 
رئیس بنیاد مل��ی گندمکاران ضمن انتقاد از تصمیم دولت 
ب��رای واردات گندم به کش��ور عنوان ش��ده ب��ود که :» در 
س��الجاری  حدود ۱۳.۵ میلیون تن گندم در کش��ور تولید 
ش��ده که از این میزان ٧.۸ میلیون تن تحویل دولت ش��ده 
اس��ت. به این ترتیب که مقداری از گندم نیز توسط بخش 
خصوصی خریداری شده و بخش��ی نیز صرف خودمصرفی 
کش��اورزان شده است و با این احتس��اب  حدود ۳ میلیون 
تن گندم از چرخه خرید تضمینی خارج شده و در انبارهای 

کشاورزان قراردارد.«
عطااهلل هاش��می در آن زمان اعالم کرد که » حدود ۱۰ الی 
۱۵ روز قبل ما نامه ای به رئیس جمهور نوش��تیم  اما هنوز 

پاسخی به این نامه و درخواست دریافت نکرده ایم.«
 واردات بدون اما و اگر

در ح��ال حاض��ر قریب به ی��ک م��اه از نامه ارس��الی می 
گذرداماهن��وز خبری مبنی براینکه دول��ت از تصمیم خود 
بازگش��ته و یا نه همچنان بنا را بر واردات گذاشته به گوش 
نرس��یده اس��ت.  آنچه از ش��واهد امر بر می آید دولت بنا 
اصلی کار خود را بر واردات قرار داده و اینکه هنوز پاس��خی 
درای��ن زمینه وجود ندارد خود مهر تاییدی بر این مس��اله 
اس��ت اما  پاس��خ به این س��وال که چرا و چطور یک شبه 
از اوج خودکفایی  دس��ت به دامن واردات ش��دیم نکته ای 
اس��ت که متولیان باید نسبتبه شفاف سازی درخصوص آن 
اقدام کنند ،مگر آنک��ه  متولیان جدید نیز نخواهندکمانند 
کمتولی��ان قبل��ی موضوع را باز کرده و در تالش باش��ند تا 
همچنان بس��ته بماند و  منافع مل��ی  را فدای نفع عده ای 

وارد کننده شود.

یک مقام مسئول با تشریح جزئیات بسته حمایت از صادرات 
که به زودی از سوی معاون اول رئیس جمهور ابالغ می شود، 
گف��ت: ۴ه��زار میلیارد توم��ان اعتبار ب��رای پرداخت با نرخ 

۱۴درصدی به صادرکنندگان اختصاص یافت.
احسان قمری با بیان اینکه همه ساله بسته حمایت از صادرات 
غیرنفتی به وس��یله س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابالغ 
می ش��ود، گفت: در قالب این بسته، مشوق ها و حمایت های 
صادراتی که س��ازمان توس��عه تجارت ایران، وزارت صنعت 
معدن و تجارت و سایر نهادهای درگیر در صادرات برای ارائه 
به صادرکنندگان تدارک می بینند، در قالب این بسته تدوین 
شده و به نوعی، ضمانت اجرایی پرداخت مشوق های صادراتی 

دولت به صادرکنندگان قرار می گیرد.
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران 
با اش��اره به سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر 
صادرات در نه بند از ده بند آن افزود: مقام رهبری در یکی از 
بندهای این سیاست ها، بر تشویق و حمایت از صادرکنندگان 
تأکید نموده اند که این امر، مس��ئولیت ما را در تدوین بسته 
حمایت از صادرات س��نگین تر می کن��د؛ به نحوی که جمله 

مع��روف »درون گرای��ی و برون زای��ی اقتصاد« ب��ر محوریت 
صادرات متمرکز اس��ت؛ این در حالی اس��ت که خوشبختانه 
ب��ا هماهنگی که با س��ازمان برنامه و بودج��ه و وزارت امور 
اقتصادی و دارایی صورت گرفته، بس��ته حمایت از صادرات 
غیرنفتی در س��ازمان توس��عه تجارت ایران تدوین شد و به 
تأیی��د وزرای صنعت معدن و تجارت، امور اقتصاد و دارایی و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه رسیده و ظرف روزهای آینده 
از س��وی معاون اول رئیس جمهور و رئیس س��تاد فرماندهی 

اقتصاد مقاومتی، ابالغ خواهد شد.
قمری در تشریح شاخصه های این بسته حمایتی افزود: بسته 
حمایت از صادرات غیرنفتی در دو بخش تس��هیالت بانکی و 
مشوق های صادراتی متمرکز خواهد بود که بخش مرتبط با 
وام های بانکی، به وسیله نظام بانکی کشور به صادرکنندگان 
پرداخت می شود و در حوزه مشوق های صادراتی نیز، سازمان 
برنامه و بودجه، منابع تعیین ش��ده را به س��ازمان توس��عه 
تجارت ایران تخصیص می دهد تا در قالب ۱۱ س��رفصل، به 

صادرکنندگان پرداخت شود.
وی از انج��ام هماهنگی الزم میان س��ازمان توس��عه تجارت 

ایران با صندوق توس��عه ملی به منظور اختصاص تسهیالت 
بانک��ی به صادرکنندگان خبر داد و گفت: بر مبنای ماده یک 
بسته حمایت از صادرات غیرنفتی که به منابع صندوق توسعه 
ملی اش��اره دارد، این صندوق اعالم آمادگی کرده که ۲ هزار 
میلیارد تومان از منابع خود را به عنوان س��رمایه در گردش 
ب��ه واحدهای تولیدی- صادراتی اختصاص دهد که البته این 
بخش از پرداخت صندوق توسعه ملی از طریق سپرده گذاری 
در بانک های عامل صورت می گیرد و بانک های طرف قرارداد 
نیز به همان میزان آورده صندوق، منابع به این امر اختصاص 
داده ت��ا وام با نرخ ترجیحی و یارانه ای به صادرکنندگان ارائه 
شده و در مدت دو سال از سوی صادرکننده بازپرداخت شود. 
به گفته قمری، یکی از مش��کالت بخش صادرات کشور، باال 
بودن نرخ تسهیالت است که این نرخ، فرصت سرمایه گذاری 
را از صادرکنندگان ما گرفته و اجازه گسترش فضای تولیدی 
آنها را نمی دهد؛ بنابراین با برنامه ریزی که انجام ش��ده، قرار 
شد اعتباراتی که از محل منابع صندوق توسعه ملی پرداخت 
می شود، با نرخ ترجیحی در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد؛ 
ب��ه نحوی که میانگین نرخ مصوب ش��ورای پول و اعتبار که 

در حال حاضر ۱۸ درصد و نرخ صندوق توس��عه ملی که ۱۱ 
درصد اس��ت، با هم جمع شده و از مجموع نرخ سود این دو 
بخش یعنی ۲۹ درصد، به صورت میانگین نرخ ۱۴.۵ درصدی 
در نظر گرفته می ش��ود که بر این اساس، باید گفت که نظام 
بانکی بین ۴.۵ تا ۵ درصد یارانه به صادرکنندگان می پردازد. 
این مقام مس��ئول در سازمان توسعه تجارت ایران گفت: این 
تس��هیالت برای سال ۹۸ تعیین شده که تا شهریورماه سال 
۹۹ قابلی��ت پرداخ��ت دارد و بر این اس��اس، ۴ هزار میلیارد 
تومان از سوی نظام بانکی کشور به صادرکنندگان اختصاص 
می یابد. البته ش��اید در ن��گاه اول، با توجه به حجم صادراتی 
که کش��ور دارد، این رقم ناچیزی باش��د، ولی قرار نیست که 
هم��ه صادرات از طری��ق وام، س��رمایه گذاری و منابع بانکی 
تأمین مالی شود؛ بلکه به هر حال صادرکنندگان باید از منابع 

دیگری هم که وجود دارد، استفاده کنند.
وی در خصوص اختصاص تس��هیالت ارزی به صادرکنندگان 
نیز گفت: به دلیل مش��کالت حوزه ارزی، هم بانک توس��عه 
صادرات و هم صندوق ضمانت صادرات ایران در بحث اعطای 
اعتبارات ارزی فعال هستند و برنامه های خاص خود را دارند.

sara.aliyari@gmail.com

سارا علیاری
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رئیس بنیاد مستضعفان مطرح کرد؛
2۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار؛نیاز 

ساخت 5۰ درصد منطقه 2 آزادراه 
تهران � شمال  

س��اخت ۵۰ درصد منطق��ه ۲ آزادراه تهران � 
ش��مال ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار الزم دارد. 
س��ید پرویز فتاح  اظهار داش��ت: تا سال ۹۳ 
منطقه یک حدود ۱٧ درصد رش��د داشت اما 
دول��ت به تعهدات خود عمل کرد و این پروژه 
پیش��رفت مناس��بی دارد و ما در منطقه یک 
حدود ۵ هزار نفر مشغول به کار داشتیم و ۱٧ 

پیمانکار به کار گرفته شد.
رئیس بنیاد مس��تضعفان با اش��اره به مزایای 

اقتصادی و گردشگری تکمیل آزادراه تهران � 
شمال به موضوع صرفه جویی سوخت و زمان 
با افتتاح منطقه یک اشاره کرد و گفت: افتخار 
ما این اس��ت که مدل جدیدی از راهسازی و 
اس��تانداردهای بین المللی در ای��ن آزادراه به 

نمایش گذاشته شد.
وی با بی��ان اینکه صد درصد ابنیه در منطقه 
یک به پایان رسیده است، گفت: خط کشی و 
نورپردازی هم انجام می ش��ود و هر زمان که 

دولت تصمیم بگیرد ما آماده افتتاح هستیم.
فتاح ادامه داد: همچنی��ن ۵۰ درصد منطقه 
۲ آزادراه نی��ز ت��ا اوایل س��ال ۱۴۰۰ افتتاح 
می ش��ود و عبور یکطرفه از منطقه ۲ خواهیم 
داشت، ضمن آنکه از محور چالوس هم کمک 
می گیریم. رئیس بنیاد مستضعفان تاکید کرد: 
از امروز پیمان��کاران منطقه یک به منطقه ۲ 
وارد می شوند تا کار با سرعت انجام شود. وی 
ادامه داد: بنیاد ۵۰ درصد س��رمایه گذاری در 
آزادراه را برعه��ده دارد، دولت هم به تعهدات 
خ��ود عمل کرده اس��ت ضمن آنکه بخش��ی 
از س��رمایه گذاری بنی��اد از مح��ل ع��وارض 
برمی گردد که هر میزان درآمد از این محل به 

مناطق محروم اختصاص می یابد. فارس

رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی خبر داد
نیاز ۷۰ هزار تنی بازار شب عید به 

سیب و پرتقال
رئیس اتحادیه محصوالت کش��اورزی گفت: با 
توجه به تجربیات گذش��ته و میزان تقاضا در 
بازار، در مجموع ٧۰ هزار تن س��یب و پرتقال 

برای بازار شب عید کافی است.
 س��ید رضا نورانی، رئیس اتحادیه محصوالت 
کش��اورزی در خصوص تنظیم بازار میوه عید 
۹۹ اظهار کرد: پرتقال و سیب درختی به اندازه 
کافی از کشاورزان و باغداران خریداری شده و 
از ۲۵ اسفند ماه امسال به بازار عرضه می شود. 
وی اف��زود: وضعی��ت تولید س��یب درختی و 

پرتقال امسال بس��یار زیاد و با کیفیت بود به 
طوری که تولید سیب درختی در نوبت کشت 
امس��ال به ۴ و نیم میلیون تن رس��ید. رئیس 
اتحادیه محصوالت کشاورزی بیان کرد: امسال 
ع��الوه بر تامی��ن بازار های داخ��ل و انبار های 
فروش شب عید، با مازاد تولید روبه رو هستیم 
و باید به صادرات محصوالت کشاورزی توجه 
و تکیه کنیم. نورانی ادامه داد: با تمهیداتی که 
در وزارت صنعت، جهاد کش��اورزی و سازمان 
توس��عه تجارت در دستور کار قرار گرفته، این 
سه نهاد در تالشند تا راهکار هایی را ارائه دهند 
و راه صادرات محصوالت کش��اورزی را هموار 
س��ازند. وی تصریح کرد: با توجه به تجربیات 
گذشته و میزان تقاضا در بازار، در مجموع ٧۰ 
هزار تن س��یب و پرتقال برای بازار شب عید 
کافی اس��ت و پس از تامین نی��از بازار تمرکز 

خود را بر روی صادرات خواهیم گذاشت.
رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی ابراز کرد: 
قیمت سیب و پرتقال تنظیم بازاری نسبت به 
سال گذشته نوس��ان چندانی نخواهد داشت 
همچنین قیمت های خارج از تنظیم بازار نیز 
ب��ه دلیل تولیدات انبوه بس��یار اندک افزایش 

خواهند یافت.  میزان 

عضو کمیته مزد شورای عالی کار خواستار شد؛
 تعیین سبدمعیشت کارگران با 

توجه به تورم 
عضو کمیته مزد ش��ورای عالی کار با اشاره به 
اینکه مقرر ش��د سبد معیشت با توجه به تورم 
اعالمی از س��وی مرکز آمار به روز رسانی شود 
گفت: در حال حاضر دس��تمزدی که کارگران 
دریافت می کنند کمتر از نصف سبدمعیشت 
اس��ت. محمدرضا تاجیک، عض��و کمیته مزد 
شورای عالی کار ،درباره جلسه دستمزد گفت:با 
توجه به قانون، حداقل دستمزد کارگران باید از 
سوی شورای عالی کار تعیین شود.  وی با اشاره 
به سهم دستمزد در قیمت تمام شده افزود:این 

موضوع در جلسات قبلی کمیته مزد در دستور 
کار بود. ولی با توجه به اینکه به بهمن ماه وارد 
شده بودیم، پیشنهاد  دادیم که بحث دستمزد 
در دس��تور کار قرار گی��رد. چرا که دیگر زمان 
زیادی برای بررس��ی دستمزد کارگران نداریم. 
تاجیک  درباره مزد منطقه ای گفت: به دوستان 
تذک��ر دادیم با توجه به اینک��ه در حال حاضر 
وظیفه اصلی ما تعیین سبد معیشت است. بعد 
از تعیین تکلیف این موضوع روی مزد منطقه 
ای در صنایع مختلف تمرکز کنیم. پژوهش��ی 
انج��ام دهیم و برای س��ال های آتی بتوانیم بر 
روی این موضوع هم بررس��ی کنیم. وی افزود: 
قصد داریم بعد از ۱۰ بهمن ماه جلسه ای برگزار 
کنیم و با توجه به تورم اعالمی از س��وی مرکز 
آمار،سبدمعیش��ت را به روز کنیم. سپس روی 
نظر کارفرمایان درباره مزد منطقه ای و صنعتی 
نیز می توانیم بررسی کنیم. دوستان تصور می 
کردند که افرادی که در صنایع مختلف فعالیت 
می کنند از حداقل دستمزد کمتر دریافت می 
کنند، در صورتی که چنین نیست،افرادی که 
مهارتی را دارند و در صنایع مختلف مش��غول 
فعالیت هستند بدون شک از حداقل دستمزد 

بیشتر دریافت می کنند. تسنیم 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

سیاست روز افول کشور از خودکفایی درگندم را بررسی می کند؛

جعبه سیاه واردات گندم
در س���الجاری  ح���دود ۱۳.۵ میلی���ون 
تن گندم در کش���ور تولید ش���ده که از 
این می���زان ٧.٨ میلی���ون تن تحویل 
دولت ش���ده است. به این ترتیب که 
مق���داری از گن���دم نیز توس���ط بخش 
خصوصی خریداری ش���ده و بخش���ی 
نی���ز ص���رف خودمصرف���ی کش���اورزان 
شده اس���ت و با این احتساب  حدود 
۳ میلی���ون ت���ن گن���دم از چرخه خرید 
تضمینی خ���ارج ش���ده و در انبارهای 

کشاورزان قراردارد.

مدیرکل خدمات بازرگانی توسعه تجارت تشریح کرد؛

جزئیات بسته حمایت از صادرات غیرنفتی 


