
جشنواره ملی "دسترنج" با هدف 
روایت شکل گیری کسب وکارهای 

کوچک و خانگی 
فراخوان برگزاری نخس��تین دوره جشنواره مجازی 
دس��ترنج با ش��عار ش��نیدن روایت های کسب وکار 

منتشر شد.
بنابراین گزارش، اولین دوره جشنواره ملی دسترنج 
با هدف کمک به کسب وکارهای خانگی و کوچک و 
بازنمایی روایت های گوناگون از این مشاغل برگزار 
می شود.به گفته برگزارکنندگان این جشنواره، این 
رویداد در تالش است تا نشان دهد در ورای به راه 
افتادن هر کس��ب و کار جدی��دی ، قصه  و روایتی 
وجود دارد که ش��نیده شدن این روایتها میتواند به 
رونق آن و راه اندازی کسب و کارهای جدید کمک 
کند.در این گزارش آمده: صاحبان کس��ب وکارهای 
مختل��ف می توانند روایت  های ت��الش خود از نحوه 
ش��کل گیری و شروع تا رس��یدن به مؤفقیت را در 
قالب روایت مکتوب، مس��تند، پادکست، مجموعه 
عکس و ... به دبیرخانه جش��نواره ارس��ال نمایند.

مهلت ارس��ال آثار ب��ه اولین دوره جش��نواره ملی 
دس��ترنج، تا 20 خرداد ماه امسال اعالم شده است.

این گزارش بااش��اره به حمایت س��ایت و فروشگاه 
"باسالم" ازاین جش��نواره می افزاید: تولیدکنندگان 
آثار می توانند یکی از غرفه داران فروشگاه "باسالم" 
را به عنوان س��وژه اثر تولی��دی خود انتخاب کنند، 
قرار اس��ت برای آث��ار غرفه داران "باس��الم" دراین 
جش��نواره بخش��ی مجزا اختص��اص یاب��د.در این 
جش��نواره قراراست برای نخستین بار ایده استفاده 
از مهارت قصه گویی و روایت پردازی برای جلب نظر 
مخاطبان به محصوالت تولیدی، تجاری یا خدماتی 
تبدیل به یک رقابت شده  و تالش شود فضایی برای 
دیده شدن روایت های کس��ب وکار در کشور ایجاد 
ش��ده و این رویداد به اتفاقی امیدساز برای اقتصاد 

کشور تبدیل شود.
هنرمن��دان و عالقمن��دان می توانند برای کس��ب 
اطالع��ات بیش��تر از نحوه ش��رکت در جش��نواره 
و ارس��ال اث��ر ب��ه س��ایت جش��نواره ب��ه آدرس

dastranjfestival.ir مراجع��ه و آثار خود را در 
همین نشانی بارگذاری نمایند.

اولی��ن دوره جش��نواره ملی دس��ترنج ب��ا حمایت 
مؤسس��ه دانش بنیان برکت س��تاد اجرایی فرمان 
امام، فروش��گاه اینترنتی باسالم و پارک ملی علوم 
و فناوری ه��ای ن��رم صنایع فرهنگ��ی و به صورت 

مجازی برگزار خواهد شد.

 اولویت تامین سرمایه در گردش 
واحد های تولیدی در سال ۹۹

مدیرعامل بانک صنعت ومعدن گفت: امسال که از 
س��وی رهبر معظم انقالب به ن��ام جهش تولید نام 
گرفته و س��بب ش��د تا این بانک نخستین اولویت 
کاری خ��ود را برای واحد های تولی��دی به تامین 

سرمایه در گردش اختصاص دهد.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بان��ک صنعت و 
مع��دن و به نق��ل از ایرنا دکتر حس��ین مهری در 
گفت و گوی اختصاص��ی با خبرنگار اقتصادی ایرنا 
تصریح کرد : براس��اس برنامه ریزی امسال، تامین 
س��رمایه در گردش واحد های تولیدی ، معدنی، و 
صنعتی در دستور کار است.مدیرعامل بانک صنعت 
و معدن اع��الم کرد: مجموع مطالبات جاری و غیر 
جاری سیس��تم بانکی 2000 ه��زار میلیارد تومان 
اس��ت که این بانک با رقم ۱0۴ هزار میلیارد تومان 
سهمی به میزان ۵.2درصدی دارد.وی افزود: امروز 
بخش صنعت و معدن کش��ور سهم ۳0 درصدی از 
پرداخ��ت های بانکی را دارد و برای تامین نیازهای 
این بخش نیازمند تقویت س��رمایه هستیم و دولت 
در این ارتباط س��ال گذشته یکهزار و ۴00 میلیارد 
ریال سرمایه بانک را افزایش داد.وی پیرامون میزان 
مطالبات غیر جاری بانک صنعت و معدن گفت: این 
رقم اکنون ۱۴ هزار و ۷00 میلیارد تومان اس��ت و 
متوس��ط مطالبات بانکی بیش از ۹ درصد است که 

سهم این بانک سه درصد باالتر را نشان می دهد.

اخبار

از اول خرداد انجام می شود

آغاز استرداد مالیات بر ارزش افزوده 
صادرکنندگان 

رئیس کمیس��یون تس��هیل تجارت اتاق تهران از آغاز اس��ترداد مالیات 
ب��ر ارزش اف��زوده صادرکنن��دگان از اول خردادم��اه خب��ر داد و گفت: 
تولیدکنن��دگان در تامی��ن ارز م��ورد نیاز ادامه فعالیت خود مش��کالت 

بسیاری دارند.
محمد الهوتی، رئیس کمیس��یون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق 
بازرگانی تهران در جلس��ه امروز هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی تهران گفت: بعد از کش و قوس های فراوان موضوع 
رفع تعهد صادرکنندگان با بانک مرکزی به سرانجام رسید و دستورالعمل 
مالی��ات ب��ر ارزش افزوده هم صادر ش��د که از اول خرداد اس��ترداد این 

مالیات شروع می شود.
وی با اش��اره به نامگذاری س��ال جاری به نام جهش تولید افزود: فعاالن 
اقتص��ادی سیاس��ت گذاری ها و فعالیت های خود را بر اس��اس نامگذاری 
امس��ال تنظی��م و در ای��ن جهت حرک��ت کرده اند، اما متأس��فانه امروز 

واحدهای تولیدی به شدت با کمبود مواد اولیه مواجه هستند.
ب��ه گفت��ه الهوتی، کمبود م��واد اولیه در بخ��ش تولید، ب��ه دلیل عدم 
تخصیص ارز از طریق بانک مرکزی طی دو ماه گذش��ته است؛ به نحوی 
ک��ه واحدهای متعددی اعالم می کنند که ذخیره مواد اولیه آنها یک ماه 
آینده به اتمام خواهد رسید. وی اظهار داشت: واردات در مقابل صادرات 
با مش��کالتی روبرو اس��ت و عماًل امکان اس��تفاده از این اب��زار هم برای 
تولیدکنندگان وجود ندارد؛ این در حالی اس��ت که تولیدکنندگان حاضر 
هس��تند ارز را با ن��رخ باالتر از صادرکنندگان خری��داری کنند؛ اما عماًل 

بانک مرکزی پرونده های مرتبط با آن را معطل می کند.  مهر

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت از 
برنامه ای��ن وزارتخانه برای حفظ موجودی ذخایر 
راهبردی کاالها خبر داد و گفت: رصد پذیرکردن 
جریان گردش کاال یکی از برنامه های جدی وزارت 

صنعت است.
محمد رضا کالمی در خصوص برنامه های عملیاتی 
معاون��ت بازرگان��ی داخلی در س��ال ۱۳۹۹ بیان 
کرد: در همین راس��تا دفتر برنام��ه ریزی تأمین، 
توزیع و تنظیم ب��ازار وزارتخانه، تأمین حداکثری 
کاالهای اساسی و ضروری با قیمت های مناسب با 
اولویت تولی��دات داخلی و در صورت نیاز از محل 
واردات و اولوی��ت حمای��ت از تولی��دات داخل در 
م��ورد کاالهایی که دارای تولید داخل می باش��ند 
و ممنوعیت واردات چنین کاالهایی را در دس��تور 

کار خود قرار داده است.
وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه پیش بین��ی مقدار کاالی 
م��ورد نیاز ب��رای واردات در س��ال ۹۹ و افزایش 
اس��تفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در حوزه 
تأمین و توزیع نیز در دستور کار است، اضافه کرد: 
تدابیر الزم برای جلوگیری از رسوب کاال در بنادر 
و مبادی ورودی کش��ور ت��داوم می یابد و تعیین و 
بررسی روش های مؤثر در کاهش قیمت تمام شده 
)کاهش مالیات، تسهیل در فرآیند ترخیص کاال و 

جلوگیری از دموراژ( در دست انجام است.
سرپرس��ت معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت 
ب��ا تأکی��د بر اج��رای طرح های کاه��ش ضایعات 
تولی��د محص��والت کش��اورزی )در زم��ان تولید، 
توزیع، فرآوری( و اجرای الگوی سطح زیر کشت، 
گفت: مدیریت ح��وزه توزیع برای حداکثر نمودن 
دسترس��ی اقش��ار مختل��ف جامعه ب��ه کاالهای 
اساسی مش��مول ارز حمایتی، استفاده از ظرفیت 
بخش ه��ای مختل��ف از جمله اتاق اصن��اف، اتاق 
تعاون، سازمان میادین میوه و تره بار و پیش بینی 
س��از و کار توزیع الکترونیکی کاالهای اساس��ی از 

دیگر برنامه ها است.
کالمی، حفظ سطح مطلوب ذخایر راهبردی برای 
جلوگیری از هرگونه نوسانات و تالطم های احتمالی 
کاالهای اساس��ی در بازار را یک اولویت دانست و 
اف��زود: اس��تفاده از کارکردهای ب��ورس کاال برای 
تنظیم بازار مؤثر محصوالت پتروش��یمی و فوالد، 
تعریف دقیق سیستم گزارش گیری و گزارش دهی 
جهت تسریع در اجرایی شدن تصمیمات کارگروه 
تنظی��م بازار ب��رای فعال س��ازی بی��ش از پیش 
کارگروه ملی و کارگروه های اس��تانی، برنامه ریزی 
برای افزایش کارایی نظارت ها با استفاده حداکثری 
از ظرفیت تمام دستگاه های نظارتی کشور، تدوین 

و اج��رای تقوی��م تنظیم بازار )تولی��دات، واردات، 
صادرات، مص��رف( کاالهای اساس��ی و ضروری و 
اجرای طرح های ویژه مناس��بت های ملی، مذهبی 
)ایام ماه مبارک رمضان، بازگش��ایی مدارس، ایام 
محرم و صفر، ایام پایانی سال، بازگشت حجاج( از 

دیگر اولویت ها است.
وی در م��ورد وظایف دفتر ام��ور خدمات بازرگانی 
وزارت صم��ت نی��ز بیان ک��رد: رص��د پذیرکردن 
جریان گردش کاال یکی از اقدامات این دفتر است 
و ب��ا توجه به مش��کالت حادث ش��ده در ارتباط با 
تحریم های ایجاد شده و محدودیت های انتقال ارز 
و به تبع آن ایجاد کندی در تأمین کاال الزم اس��ت 
ک��ه جریان گردش کاال از مب��دا تولید یا واردات تا 
س��طح خرده فروشی رصد ش��ود تا از نشت کاال از 
شبکه های توزیع جلوگیری شود که این پروژه برای 
این منظور و با اس��تفاده از س��امانه جامع تجارت 

داخلی برای کاالهای اساسی در حال انجام است.
سرپرس��ت معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت، 
س��اماندهی ش��رکتهای پخ��ش کاال را از دیگ��ر 
اولویتهای این دفتر دانست و گفت: شرکتهای پخش 
کاال بنگاههای توانمندی هس��تند که با ساماندهی 
و اتص��ال آنه��ا به س��امانه جامع به��ره وری توزیع 
کاال افزایش می یابد و ای��ن پروژه حدود ۸0 درصد 
پیش��رفت داشته است. وی افزود: شناسه دار کردن 
کاالها برای رهگیری و طبقه بندی و شناسایی کاالها 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت که این پروژه در 

این راستا تعریف شده است. وزارت صمت

گزارش
مع��اون عملیات بورس کاالی ایران گفت: با توجه به اینکه 
قیمت محص��والت فوالدی در بورس کاال توس��ط معاونت 
صنعتی وزارت صنایع به صورت دس��توری تعیین می شود، 
در سال جاری بیش از یک هزار میلیارد تومان تفاوت قیمت 
و ران��ت در محصوالت فوالدی بین بورس کاال و بازار ایجاد 

شده است.
رضا محتش��می  پور در مورد تعیین سقف قیمت محصوالت 
فوالدی در بورس کاالی ایران گفت:  تعیین س��قف قیمت 
در واقع همان دستوری شدن قیمت در بورس است که این 
مس��ئله هم با مس��اله قیمت رقابتی بورس کاال در تناقض 

است و هم باعث ایجاد رانت برای عده ای می شود. 
وی گفت: مش��کل در سال ۹۷ به این صورت بود که ستاد 
تنظیم بازار به خاطر جهش نرخ ارز، تصمیم گرفت، س��قف 
قیمت مصوبه ای برای محص��والت فوالدی تعیین کند، اما 
این موضوع به هیأت دولت محول شد که هیأت دولت هم 
از خود س��لب مسئولیت کرد و س��تاد اقتصادی دولت بعد 
از بررس��ی اعالم کرد که س��قف قیمت در بورس کاال باید 

برداشته شود. 
معاون عملیات بورس کاالی ایران ادامه داد: برداشته شدن 
س��قف قیمتی در بورس به صورت عمومی بوده و به کاالی 
خاصی مرتبط نمی شود. بعد از مصوبه دولت، سقف قیمت 
در هیچ کاالیی در بورس وجود نداشت و این مسئله تعیین 
س��قف قیمت از نظر حقوقی بررسی شد که این رانت باعث 

تشکیل پرونده قضایی زیادی در دادگاه ها شد. 
وی همچنی��ن گفت: ج��دای از مصوبه قانونی که س��قف 
قیمت��ی در بورس کاال مش��کل ایجاد می کن��د، این امکان 
را ب��ه برخی دالالن می دهد که بین قیم��ت بازار و قیمت 
تولیدکننده تف��اوت ایجاد می ش��ود و کم کم دالالن جای 

تولیدکنندگان در بورس را می گیرند. 
و ی گف��ت: در ای��ن زمینه گزارش های آم��اری و تحلیلی 
تهیه ش��ده که س��قف قیمت باعث جایگزین شدن دالالن 
ب��ا تولیدکنن��دگان در بورس می ش��ود و هر ک��س بتواند 

محصوالت را در بورس بخرد، رانت نصیبش می شود. 
به گفته محتش��می پور، در س��ال ج��اری در گروه فوالدی 
تاکن��ون ی��ک میلیون و ۱۷ هزار ت��ن محصول فوالدی در 
بورس ارائه و فروخته ش��ده که با توجه به تفاوت میانگین 
یک ه��زار تومان، قیمت هر کیلو آهن در بورس و بازار آزاد 
در واقع امسال بیش از یک هزار میلیارد تومان رانت از محل 
تفاوت قیمت بورس کاال و بازار نصیب دالالن شده است. 

وی گفت: به عن��وان مثال؛ آخرین قیمت هر کیلو تیرآهن 
در بازار آزاد نرخ عمده فروش��ی ۷ هزار و ۵۷۸ تومان است، 

در حال��ی که همین محصول در بورس کاال ۵ هزار و ۵00 
تومان، یعنی با 2 هزار تومان تفاوت قیمت ارائه می ش��ود. 
همچنین میلگرد ذوب آهن اصفهان در بازار کیلویی 6 هزار 
6۷0 توم��ان و در بورس ۵ هزار و ۴۷0 تومان یعنی در هر 
کیل��و ۱200 تومان تفاوت قیمت وج��ود دارد. قیمت ورق 
گالوانی��زه در بازار ۱۴ ه��زار و ۸۹0 تومان و در بورس ۱0 
هزار و ۹0 تومان است که در هر کیلو ۴ هزار و ۸00 تومان 

تفاوت وجود دارد.
به گفته محتشمی پور هنوز سقف قیمت اعمال نمی شود، اما 
بحث آن وجود دارد، در عوض قیمت پایه برای محصوالت 
فوالدی در بورس کاال ارائه می ش��ود که س��ال گذش��ته تا 

اواس��ط سال ۹۸ با همان فرمول قیمت گذاری یعنی قیمت 
محصوالت فوالدی براس��اس ۸۳ درصد نشریات بین المللی 
یا همان نرخ صادراتی کارخانه های فوالدی بود. به گونه ای 
که در هر کیلو محصول فوالدی عرضه ش��ده در بورس کاال 
بی��ن یک هزار تا 2 هزار توم��ان تفاوت بین نرخ بورس کاال 
و ن��رخ محصول فوالدی در بازار آزاد وجود داش��ت، یعنی 
در هر ت��ن کاال بین یک تا 2 میلیون تومان تفاوت و رانت 

وجود داشت. 
معاون ب��ورس کاال این را هم گفت ک��ه از اواخر پائیز ۹۸ 
فرمول نرخ پایه براساس ۸۳ درصد نرخ صادراتی هم رعایت 
نش��د که دلیل آن را نمی دانم و این مسئله به دستگاه های 

مربوطه اعالم ش��د. فرمولی در ستاد تنظیم بازار تهیه شد 
که رعایت نمی شد؛ یعنی قیمت پایه محصوالت فوالدی با 

آن فرمول نسبتی نداشت. 
محتش��می پور گفت: قیمت پایه طی یک دوره سه ماهه به 
ص��ورت ثابت برای محصوالت فوالدی وجود داش��ت و این 
قیمت در س��طح پایین بود و بعد از سه ماه فرمول دیگری 
جایگزین ش��د که براس��اس ۸۳ درصد نرخ محصوالت در 
مجالت خارجی تعیین می شود. االن قیمت پایه محصوالت 

فوالدی طبق فرمول ۸۳ درصد نرخ بین المللی است.

تایید عرضه محصوالت فوالدی به دالالن  
در همی��ن رابطه رضا شهرس��تانی درباره ابط��ال برخی از 
معام��الت فوالد در بورس، اظهار کرد: ب��ه دلیل نیازی که 
در ب��ازار وجود دارد خری��داران قیمت باال برای خرید ثبت 
می کنن��د، اما وزارت صم��ت به دلیل اینکه دس��توری به 
دنبال تعیین قیمت است روی سقف قیمتی اقدام به ابطال 

معامالت بورس می کند.
عضو انجمن فوالد افزود: با اینکار تقاضا بازار بیشتر می شود 
و ه��ر روز افزایش می یابد، اما پیش بینی می کنم با روندی 

که وجود دارد در آینده قیمت آزاد شود.
وی درباره پیشنهاد انجمن برای قیمت گذاری فوالد، گفت: 
پیشنهاد انجمن بر این است که مقدار حجمی که در بورس 
ارائه می ش��ود در مجموع طی یک ماه 200 هزار تن باشد، 
همچنین قیمت باید واقعی باشد یعنی به جای ارز نیمایی، 
ارز سنا )آزاد( جایگزین شود به دلیل اینکه اختالف بین ارز 
نیما و سنا زیاد باشد که در حال حاضر این اختالف به 20 

درصد رسیده موجب فساد، رانت و قاچاق می شود.
شهرس��تانی درباره اینک��ه برخی از کارخانج��ات تولیدی 
محصوالت خ��ود را به دالالن عرضه می کنن��د، بیان کرد: 
ب��ه دلیل نیاز هایی که اس��ت در کل زنجی��ره این موضوع 
وجود داشته به طور مثال در بخش ذوب باالی ۳۵ میلیون 
تن ظرفی��ت وجود دارد در صورتی که برنامه ریزی س��ال 
گذش��ته 2۷ میلیون تن بود و امسال به ۳0 تا ۳2 میلیون 
تن رسیده است. عضو انجمن فوالد با بیان اینکه کمبودی 
که در مواد اولیه وجود دارد موجب شده زنجیره به مشکل 
بخورد، خاطرنش��ان کرد: همچنین به دلیل سرکوب قیمت 
ش��مش که قیمت آن واقعی نیس��ت کل زنجیره از سنگ 
تا ش��مش متضرر می ش��وند. وی تصریح کرد: هر چقدر به 
قیمت واقعی نزدیک تر ش��ویم رانت از بین خواهد رفت که 
هم به نفع تولیدکننده و هم مصرف کننده اس��ت و عطش 

بازار فروکش می کند.بورس کاالی ایران
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معاون وزیر اقتصاد اعالم کرد؛
اختصاص درآمد حاصل از فروش 
سهام دولتی به طرح های عمرانی

مع��اون وزیر اقتص��اد گف��ت: درآمد حاصل 
از فروش س��هام دول��ت از طری��ق صندوق  
س��رمایه گذاری )ETF( ب��رای بودجه های 
عمران��ی و ن��ه جاری م��ورد اس��تفاده قرار 

می گیرد.
عباس معمار ن��ژاد ، مجموع درآمد حاصل از 
فروش واحدهای سرمایه گذاری این صندوق 
پ��س از ارایه تخفیف بر اس��اس قیمت های 
کنون��ی، حدود ۱۷ هزار میلی��ارد تومان می 
ش��ود. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های 

دولتی وزیر اقتصاد ادامه داد: ۱6 هزار میلیارد 
توم��ان از این پ��ول در اختیار دولت قرار می 
گیرد و یک هزار میلیارد تومان از آن نیز برای 

بازارگردانی، داخل صندوق باقی می ماند
وی با اشاره به استفاده منابع حاصل از فروش 
ب��رای طرح ه��ای عمرانی گف��ت: اینکه بعدا 
جابجایی های��ی در ردیف ه��ای بودجه انجام 
ش��ود، مربوط به آینده است، آنچه که اکنون 
در دس��تور کار قرار دارد این است که تالش 
می ش��ود همه منابع حاصل از واگذاری این 

صندوق در طرح های عمرانی استفاده شود.
بر اس��اس این طرح، س��هام باقیمانده دولت 
در بانک ه��ای تج��ارت، ص��ادرات و ملت و 
بیمه ه��ای الب��رز و اتکای��ی امی��ن از طریق 
صندوق واس��طه گری مالی یک��م)ETF( به 

مردم عرضه می شود.
یونی��ت های )واحده��ا( این صن��دوق ها با 
تخفی��ف 20 درص��دی ب��ه م��ردم فروخته 
می ش��ود، پذیره نویس��ی واحدهای صندوق 
سرمایه گذاری "واس��طه گری مالی یکم" از 
۱۴ اردیبهش��ت تا ۳۱ اردیبهشت انجام می 
شود که طی آن سهام برخی بانک ها و بیمه 

ها به مردم واگذار می شود. ایرنا 

در زمستان ۹8 ثبت شد؛
منفی 0.3 درصد؛ شاخص کل 

قیمت تولیدکننده 
میانگین ش��اخص کل قیمت تولیدکننده در 
چهار فصل منتهی به فصل زمس��تان ۱۳۹۸ 
نس��بت به دوره مشابه در س��ال قبل ۱۳.۳ 

واحد درصد کاهش نشان می دهد.
بر اس��اس اع��الم درگاه ملی آم��ار تغییرات 
شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت 
به فصل قبل )تورم فصلی( در فصل زمستان 
۱۳۹۸ به 0,۳- درصد رسید که در مقایسه با 
همی��ن اطالع در فصل قبل بدون تغییر بوده 
است. بیش ��ترین تورم فصلی تولیدکننده نیز 

به ترتیب مربوط به بخش ��های خدمات )۴.۱ 
درصد( و معدن )۳.۴ درصد( است.

تغیی��رات ش��اخص قیم��ت تولیدکننده کل 
کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( در فصل زمس��تان ۱۳۹۸ به 
۱۵,0 درصد رس��ید که در مقایسه با همین 
اط��الع در فص��ل قب��ل ۱0.6 واح��د درصد 

کاهش داشته است. 
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توس��ط 
تولیدکنن��دگان ب��ه ازای تولی��د کاال ه��ا و 
خدماتشان در داخل کشور، در فصل زمستان 
۱۳۹۸ نسبت به فصل زمستان سال ۱۳۹۷، 

۱۵.0 درصد افزایش دارد.
 در میان بخش های مختلف تولیدی کمترین 
ن��رخ مربوط به بخش ب��رق )۷.۱- درصد( و 
بیش ترین نرخ مربوط به یخش معدن )۳۳.۳ 

درصد( می باشد.
تغیی��رات میانگی��ن ش��اخص کل قیم��ت 
تولیدکننده در چه��ار فصل منتهی به فصل 
زمس��تان ۱۳۹۸ نس��بت به دوره مشابه در 
سال قبل به ۳6,۷ درصد رسید که نسبت به 
همین اطالع در فصل قبل ۱۳.۳ واحد درصد 

کاهش نشان می دهد.  مرکزآمارایران 

  رئیس انجمن ملی زیتون خبرداد؛
کاهش 30 درصدی تولید زیتون 

در سال ۹۹
  رئی��س انجم��ن ملی زیتون گف��ت: میزان 
تولید زیتون در س��ال ۹۹ حدود ۳0 درصد 

نسبت به سال قبل کاهش خواهد یافت.
 مهدی عباس��ی در خصوص وضعیت تولید 
زیتون در کش��ور اظهار کرد: تولید زیتون در 
سال ۹۹ در وضعیت مساعدی به سر نمی برد 
و احتماال تولید این محصول نس��بت به سال 

گذشته ۳0 درصد کاهش پیدا کند.
وی در خص��وص دالیل کاهش تولید زیتون 
افزود: سرما زدگی که در چند ماه گذشته در 

باغ��ات زیتون رخ داد، یک��ی از دالیل عمده 
در کاهش میزان تولید اس��ت و این موضوع 
خس��ارت زیادی به برخی از باغداران کشور 
وارد کرده اس��ت.  رییس انجمن ملی زیتون 
بیان ک��رد: یکی دیگر از دالیل کاهش تولید 
در س��ال ج��اری تغییر اقلی��م و آب و هوای 
کش��ور اس��ت به طوری که س��اعات تابش 
نور خورش��ید به درختان زیتون نس��بت به 

سال های گذشته کاهش پیدا کرده است.
عباسی با اشاره به سطح زیر کشت زیتون در 
سال ۹۹ ادامه داد: دلیل کاهش میزان تولید 
زیتون در س��ال جاری هیچ ارتباطی با سطح 
زیر کش��ت ندارد بلکه این س��طح نسبت به 

سال گذشته افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: برداشت میوه زیتون معموال 
از اواخر ش��هریور ماه آغاز می شود و تا پایان 
فصل پایی��ز ادامه دارد. عباس��ی با ذکر این 
مطلب که با وج��ود کاهش میزان تولید، اما 
هیچ کمبودی در کش��ور احس��اس نخواهد 
شد، افزود: حدود 60 درصد از تولیدات سال 
گذشته در انبار های کشور باقی مانده اند که 
دلیل آن نی��ز رکود در بازار فروش زیتون به 

دلیل شیوع ویروس کرونا بود. میزان 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

معاون عملیات بورس کاالی ایران مطرح کرد؛

 رانت  هزار میلیاردی 
تفاوت قیمت در بورس و بازار

سرپرست معاون بازرگانی وزارت صنعت خبر داد

حفظ سطح مطلوب ذخایر راهبردی


