
ضدعفونی شعب استان فارس بانک 
ایران زمین

در راستای مقابله باشیوع وانتقال ویروس کرونا در 
بانک ها، کلیه شعب استان فارس بانک ایران زمین 
برای خدمت رس��انی بهینه به مشتریان ضدعفونی 
شدند.به گزراش روابط عمومی: با توجه به مخاطره 
آمیزبودن ش��رایط خدمت رس��انی کارکنان شبکه 
بانکی کشور به هموطنان و امکان آلوده بودن شعب 
بانک ب��ه ویروس کرونا و همچین��ن فراهم نمودن 
آرامش ب��رای کارکنان و مش��تریان، کلیه ش��عب 
بانک ایران زمین در اس��تان فارس به صورت کامل 
ضدعفونی شدند.با انجام این اقدامات پیشگیرانه در 
سطح ش��عب گسترش این ویروس در سطح وسیع 
کنترل خواهد شد و مشتریان با خیالی آسوده می 

توانند خدمات بانکی خود را دریافت کنند.

»جایزه بین المللی احسان« با حمایت 
بانک صادرات 

»جای��زه بین المللی احس��ان« در تجلیل از فعاالن 
مل��ی و بین الملل��ی عرصه احس��ان و نیکوکاری با 
حمای��ت بانک ص��ادرات ایران برگزار می ش��ود.به 
گ��زارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، »جایزه 
بین المللی احس��ان« توس��ط بنیاد احس��ان ستاد 
اجرای��ی فرمان حضرت امام خمینی )ره( با رویکرد 
تجلی��ل از فعاالن ملی و بین المللی عرصه احس��ان 
و نیک��وکاری ب��ا حمای��ت معنوی بان��ک صادرات 
ایران برگزار می ش��ود و در چه��ار محور گروه های 
مردمی، فع��االن اجتماعی، بین الملل و نوآفرینی از 
فعالیت های صورت گرفته توسط موسسات خیریه، 
گروه های جهادی، سازمان های مردم نهاد، انجمن ها، 
هنرمندان، ورزشکاران، پزشکان، پرستاران، فعاالن 
داخل��ی و خارجی احس��ان و نیک��وکاری قدردانی 
خواهد ش��د.جایزه »نشان احس��ان« به مبلغ ٥٠٠ 
میلیون تومان و جایزه نفرات برگزیده در هر محور 
٢٠٠ میلی��ون تومان به عنوان اعتباری مش��خص 
برای عمران و آبادانی مناطق محروم در نظر گرفته 
ش��ده که با پیش��نهاد و اجرای برگزی��دگان هزینه 

خواهد شد.

تقدیر مشاور وزیر ارتباطات از توجه 
و رسیدگی پست بانک ایران به امور 

ایثارگران
حمید تفرش��ی مش��اور وزی��ر ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات در دیدار با دکتر بهزاد ش��یری مدیرعامل 
پس��ت بانک ایران و اسد گرامی مش��اور مدیرعامل 
در امور ایثارگران از توجه و رس��یدگی این بانک به 
امور ایثارگران تقدیر نمود.به گزارش روابط عمومی 
پس��ت بان��ک ای��ران: وی ضمن بی��ان مطلب فوق 
گف��ت: عملکرد این بانک در اج��رای قوانین مربوط 
به ایثارگران، مالقات مس��تمر با خانواده های آنان و 
اج��رای برنامه های فرهنگی جه��ت ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت ارزش��مند می باشد.تفرشی در ادامه 
خواس��تار افزایش تعامل بین شرکت های مجموعه 
وزارت برای رفع مش��کالت ایثارگران شد.شیری در 
ای��ن دیدار با تأکید بر ضرورت ارتقاء جایگاه اداری و 
اجتماعی ایثارگران و لزوم استفاده از توانمندی های 
آنان در پیشبرد برنامه های بانک اظهارداشت: اجرای 
قوانین مربوط به ایثارگران و لحاظ نمودن س��همیه 
آنان در استخدام ها در این بانک بخوبی اجرا می شود 
و دس��تورات الزم در راس��تای اولویت ایثارگران در 
برخورداری از امکانات رفاهی و تسهیالتی صادر شده 
اس��ت.همچنین گرامی در این دیدار ضمن قدردانی 
از حمایت های مدیرعامل در راستای تجلیل و تکریم 
ایثارگ��ران و توجه و عملیاتی نمودن امتیازات قانون 
برنامه ششم توسعه تصریح کرد: این بانک در اجرای 
قوانین و رس��یدگی به مشکالت ایثارگران همواره از 
س��ازمان های پیش��گام بوده و مراج��ع ذیربط نیز از 

عملکرد این بانک رضایت کامل دارند.

انتصابات جدید در بانک ملی ایران
ط��ی احکام جداگانه ای از س��وی دکتر محمدرضا 
حس��ین زاده مدیرعام��ل بان��ک ملی ای��ران، چند 

انتصاب جدید در بانک انجام شد.
ب��ه گزارش رواب��ط عموم��ی بانک ملی ای��ران، بر 
این اس��اس »علی موس��وی زاده« به عنوان معاون 
اعتباری و بانکداری شرکتی، »هادی ساالر خیلی« 
به عنوان مع��اون برنامه ریزی و تحول و »حس��ن 

مونسان« به عنوان معاون شعب منصوب شدند.
»احداله امیری« نیز ریاست اداره امور شعب استان 
مرکزی را بر عهده گرفت و » حمید صفایی نیکو« 
به عنوان رئیس اداره امور ش��عب اس��تان خراسان 

رضوی منصوب شد.

لغو آگهی )اطالعیه( دعوت به مجمع 
عمومی شرکت بانک شهر

پی��رو آگه��ی منتش��ره در تاری��خ ٠4/1399/٢1 
در خص��وص دع��وت ب��ه مجم��ع عموم��ی عادی 
س��الیانه راُس ساعت 1٥:٠٠ روز س��ه شنبه مورخ 
31/٠4/1399 ب��ه اطالع میرس��اند مجمع عمومی 
عادی س��الیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد.به 
گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، 
همچنین تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات 
ذیل ب��ه مجامع بعدی که تاری��خ آن متعاقباً اعالم 
میگردد موکول گردید.دستور جلسه:استماع گزارش 
هیئت مدیره و ب��ازرس قانونی، تصویب صورت های 
مالی س��ال )دوره( مالی منتهی به 1398/٢9/1٢، 
انتخاب حس��ابرس و بازرس قانونی. انتخاب روزنامه 

کثیر االنتشار. انتخاب اعضای هیئت  مدیره و ...

اخبار گزارش

گران��ی و کمبود نهاده های دامی در حالی تداوم پیدا کرده 
اس��ت که س��امانه های نظارتی همچون »بازارگاه« به علت 
اعمال سالیق شخصی، کارکرد بهینه خود را از دست داده 

است.
نزدیک به ۷٠ درصد قیمت تمام شده محصوالت پروتئینی 
از جمله گوش��ت و مرغ، متکی به قیمت نهاده های دامی از 
جمله کنجاله سویا، جو و ذرت است؛ از همین رو، نوسانات 
اخیر قیمت مرغ بیش از هر عامل دیگری، ریشه در فقدان 
نظارت صحیح بر توزیع و فروش خوراک دام و طیور دارد.

ای��ن در حالی اس��ت که س��امانه بازارگاه ب��ا هدف کنترل 
هوش��مند زنجیره تأمین خوراک دام و طیور و با استناد به 
»تبص��ره )4( الحاقی ماده )18( قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز« از ش��هریورماه سال گذش��ته رسماً آغاز به کار کرده 
اس��ت. هرچند به دلیل برخی کاستی های فنی، این سامانه 
در ابتدا با انتقادات و مقاومت هایی از سمت واردکنندگان و 
مرغداران مواجه شد اما به نظر می رسد همزمان با تصمیم 
وزارت کشاورزی مبنی بر تغییر پیمانکار سامانه بازارگاه در 
اسفندماه سال گذشته، این اشکاالت در حال برطرف شدن 
اس��ت. کاظم خاوازی وزیر جهاد کش��اورزی، در خرداد ماه 
س��الجاری در همین باره گفته بود: »عیوب سامانه بازارگاه 
احصا ش��ده و در حال طراحی سامانه جدیدی هستیم که 

عملکرد متفاوتی داشته و به زودی رونمایی می شود.«
به گفته کری��م احمدی، رئیس مرکز فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات وزارت کش��اورزی، عملکرد مناس��ب بازارگاه در 
برهه ای موجب ش��د کنجاله س��ویا، 3٠٠ تومان ارزان تر از 

قیمت مصوب در بازارگاه معامله شود.
تاراج خوراک دام 4٢٠٠ تومانی در بازار سیاه دالالن

ام��ا ای��ن پایان خ��وش ماجرا ب��رای معضل توزی��ع بهینه 
و عادالن��ه خوراک دام نبود و بررس��ی اظه��ارات فعاالن و 
متولیان صنعت دام و طیور در رس��انه ها نشان می دهد که 
س��امانه بازارگاه هنوز هم با عیوب اساس��ی دست و پنجه 
نرم می کند. معین الدین س��عیدی س��خنگوی کمیس��یون 
کشاورزی مجلس، هفته گذشته در همین رابطه گفته بود: 
»شرکت پش��تیبانی دام تنها ٢٠ درصد نهاده های خود را 
در اختی��ار تولیدکننده قرار می دهد و مابقی آن به جاهای 

دیگر تعلق می گیرد.«

پی��ش از این نی��ز یک مرغ��دار مازندران��ی در مصاحبه با 
رسانه ها اعتراف کرده بود: »آخرین بار ٥٠ تن دانه سویای 
دولت��ی برای مصرف مرغداری خ��ودم به قیمت کیلویی ٢ 
هزار و 3٠٠ تومان دریافت کرده بودم که با توجه به قیمت 
مرغ و جوجه ی��ک روزه و همچنین هزینه جانبی گزاف از 
جوجه ریزی منصرف ش��دم.« وی در ادامه گفته بود: »این 
می��زان نهاده را به قیم��ت کیلویی 8 هزار تومان به یکی از 
مرغداری های تهران فروختم که این مبلغ حتی هزار تومان 

هم پایین تر از قیمت بازار آزاد بود.«

علت عقیم شدن سامانه بازارگاه
بررس��ی های دقیق ت��ر نش��ان می دهد که »اعم��ال نفوذ« 
س��لیقه ای به نوعی باعث ایجاد انحراف در روند تخصیص و 
توزیع خوراک دام وارداتی ش��ده و همین موضوع، سرمنشأ 
ش��کل گیری ب��ازار س��یاه و موج��ب هدررف��ت ارز دولتی 

تخصیص یافته به نهاده های دامی شده است.
ماجرا از این قرار اس��ت که معاونت ام��ور دام با دخالت ها 
و تغییرات��ی که به صورت دس��تی و کاغ��ذی در تخصیص 
خوراک یارانه ای اعمال می کند، نظارت سیستمی در جهت 
احراز صالحی��ت مرغدارانی ک��ه متقاض��ی دریافت نهاده 
هس��تند را مختل کرده است. این در حالی است که تمامی 
مراحل زنجیره تأمین نهاده دامی، از ابتدای ورود نهاده ها به 
بندر تا آخرین مرحله آن یعنی تحویل به تولیدکننده دام و 
طیور، بایس��تی توسط سامانه بازارگاه به شکل همه جانبه و 
هوشمند رصد ش��ود، بنابراین اعمال سلیقه در این فرآیند 

باعث ایجاد انحراف در مسیر توزیع نهاده ها خواهد شد.
البته مس��عود بصیری مدیرکل توس��عه بازار و زنجیره های 
وزارت جهاد کش��اورزی در باب رفع عی��وب بازارگاه گفته 
است: »تصمیم داریم تا تمامی فرآیندها در سامانه بازارگاه 
به صورت سیس��تمی انجام شود. بایستی اطالعات دقیق و 
درس��ت وارد این سیستم شده و زیرس��اخت های آن ارتقا 
یابد؛ بر همین اس��اس امیدواریم از ابتدای مرداد ماه دیگر 

مشکلی در توزیع نهاده های دامی وجود نداشته باشد.«
در همین ارتباط، پرویز اوسطی، عضو کمیسیون کشاورزی، 
آب و منابع طبیعی گفت: تاکنون یک نظام هوشمند توزیع 
مناسب در امور کشاورزی نداشتیم؛ به همین خاطر سامانه 

بازارگاه یک گام مهم و ارزشمند در زمینه توزیع هوشمند 
خوراک دام تلقی می شود.

وی با بیان اینکه در جلسات مشترکی که داشتیم، معاونت 
امور دام وزارت جهاد کشاورزی هرگونه اعمال نفوذ شخصی 
در بازارگاه را رد کرده اند، عنوان کرد: با این وجود اطمینان 
داریم در این سامانه، نواقصی وجود دارد و در حال پیگیری 
و تفحص هس��تیم تا اگر اعمال سلیقه و دخالت دستی در 

عملکرد بازارگاه وجود دارد، شناسایی و مرتفع شود.
این عضو کمیس��یون کش��اورزی، با بیان اینکه در زنجیره 
تأمی��ن و توزی��ع نهاده های دامی در کش��ور با مش��کالت 
عدی��ده ای مواجه هس��تیم، گفت: متأس��فانه گویا در برهه 
تحریم��ی کنونی، برخ��ی واردکنندگان متخل��ف اقدام به 
فروش نهاده ها در خارج از س��امانه ب��ازارگاه کرده اند و اگر 
ای��ن موضوع اثبات ش��ود، قطع��اً برخورد مقتض��ی با آنان 

صورت خواهد گرفت.
همچنی��ن محمدجواد عس��کری، نایب رئیس کمیس��یون 
کش��اورزی، با اش��اره به اینکه در بح��ث نهاده ها از مرحله 
تخصیص ارز توس��ط بانک مرکزی تا انبارداری و توزیع آن 
در بازار دچار مش��کل هستیم، گفت: کمیسیون کشاورزی 
با تأس��یس کارگروه ویژه ای در حال بررس��ی این مس��ئله 
است و قصد داریم با سازوکاری خوراک را از طریق سامانه 
ب��ازارگاه و بدون واس��طه و داللی، به دس��ت تولیدکننده 

واقعی برسانیم.
نایب رئیس کمیس��یون کشاورزی افزود: در سامانه بازارگاه 
ایرادات و انحرافاتی مش��اهده می ش��ود؛ ام��ا چنانچه این 
ایرادات مرتفع ش��ود، قطعاً می تواند یک س��امانه مرجع و 
ش��فاف برای توزیع عادالنه و بدون ران��ت نهاده های دامی 

در کشور شود.

 ۲ راه حل اصلی کنترل بازار دام و طیور
چن��دی پیش بصی��ری، مدی��رکل دفتر توس��عه ب��ازار و 
زنجیره های وزارت جهاد کش��اورزی با بیان اینکه در سال 
1398 با وفور نهاده های دامی روبه رو بودیم، اظهار داشت: 
»امسال خبری از وفور نهاده ها نیست.« از یک سو با توجه 
به گفته مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک 
دام مبن��ی بر اینکه به طور میانگی��ن 8٠ درصد نهاده ها و 
خ��وراک دام از طریق واردات خارجی تأمین می ش��ود و از 
س��وی دیگر با توجه به ش��رایط تحریمی، که کش��ور را با 
کمبود ارز و اختالل در روابط بانکی و تجاری مواجه کرده، 
الزم اس��ت فرآین��د تأمین و توزیع خ��وراک دام و طیور با 

نهایت وسواس و نظارت صورت پذیرد.
در همین راس��تا عالوه بر تقویت سامانه بازارگاه، الزم است 
»طرح ملی پالک گذاری دام« که توس��ط هیئت دولت در 
س��ال 9۷ تصویب شده اس��ت، هر چه زودتر تکمیل شود. 
مخت��ار علی عباس��ی، مدیرکل مرکز اصالح ن��ژاد و بهبود 
تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی؛ »جلوگیری از سرقت 
و قاچاق«، »دس��تیابی به آمار واقعی دام«، »استقرار نظام 
صحیح بهداش��تی«، »تسهیل در پردازش توزیع نهاده های 
دام« و »کنترل بازار عرضه و تقاضا« را از مهم ترین اهداف 
پالک گذاری دام دانست. گفتنی است وزیر جهاد کشاورزی 
نیز در جلس��ه تیرماه س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، بر 
لزوم تکمیل و اصالح سامانه های پالک گذاری و بازارگاه به 
عنوان یکی از مباحث اولویت دار و مورد نظر این وزارتخانه 

تأکید کرده بود. مهر 
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برای سال ۹۹هدفگذاری شد؛
 احیای ۱۵۰۰ واحد تولیدی در 

شهرک های صنعتی
   وزارت صنع��ت، معدن و تجارت برای احیای یک هزار 
و ٥٠٠ واح��د صنعتی مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی 
صنعتی در سال 99 برنامه ریزی کرده که میزان اشتغال 

این واحدها طبق برنامه ٢۷ هزار نفر است.
4٥ ه��زار و ۶۷۶ واحد صنعتی در ش��هرک ها و نواحی 
صنعتی کش��ور با حدود 9٢1 هزار و ۷4٠ نفر اش��تغال 

مستقر است که از این تعداد 3٥ هزار و 834 واحد فعال 
و 9 ه��زار و 83٢ واحد دیگر با اش��تغال 1۶8 هزار نفر 

)معادل 18 درصد( غیرفعال هستند.
وضعیت واحدهای فعال به تفکیک بهره وری ش��امل 14 
هزار و 3٠٠ واحد صنعتی با ظرفیت کمتر از ٥٠ درصد 
)4٠ درصد(، 9 هزار و ٥٠٠ واحد صنعتی با ظرفیت بین 
٥٠ تا ۷٠ درصد )٢۶ درصد( و 1٢ هزار واحد صنعتی با 

ظرفیت باالی ۷٠ درصد )34 درصد( است.
کمبود نقدینگ��ی، فقدان بازار، اختالف ش��رکاء، تامین 
م��واد اولی��ه و نقصان ماش��ین آالت از جمله مش��کالت 
واحدهای صنعتی غیرفعال اس��ت که بر اس��اس دستور 
ریی��س جمهوری یکی از برنامه ها و اقدامات مهم وزارت 
صنعت، معدن و تجارت برای تحقق جهش تولید در سال 
99، فعال سازی واحدهای غیرفعال مستقر در شهرک ها و 
نواحی صنعتی است. در این راستا برنامه سال 98 احیای 
یک هزار و 334 واحد غیرفعال مس��تقر در ش��هرک ها و 
نواحی صنعتی بود که با احیای یک هزار و 444 واحد، از 
هدف گذاری تعین ش��ده جلوتر رفت و میزان تحقق این 

برنامه 1٠8 درصدی بوده است. وزارت صمت

در هیات دولت مشخص شد؛ 
۵۰ میلیون تومان در تهران؛ وام ودیعه 

مسکن مستاجران
رئیس جمهور از پرداخت وام ودیعه مسکن ٥٠ میلیون 

تومانی به مستاجران در تهران خبر داد.
رئی��س جمهور هیئت دولت با اش��اره به طرح پرداخت 
وام ودیعه مس��کن به مستاجران گفت: آنهایی که دارای 
حق��وق ثابت هس��تند و هم چنین ب��رای خانواده هایی 
که تحت حمایت هس��تند در تهران ب��رای اجاره ای که 

می کنن��د ٥٠ میلیون توم��ان می توانن��د از بانک پول 
بگیرند. حس��ن روحان��ی افزود: این مبلغ در ش��هرهای 
ب��زرگ 3٠ میلی��ون تومان و در ش��هرهای کوچک 1٥ 

میلیون تومان است.
به گفته رئیس جمهور این وام با سود و بهره 13 درصد 

به مستاجران داده می شود.
رئی��س جمهور این اق��دام را کمک بس��یار خوبی برای 
مستاجران دانست و گفت: این مبالغ برای مدت یکساله 
اج��اره نامه اس��ت و مس��تاجران س��ود 13 درصد را به 
ص��ورت ماهانه به بانک پرداخت می کنند و پس از پایان 
موعد اجاره نامه مس��تاجران باید اص��ل پول را به بانک 

برگردانند.
روحانی افزود: از هفته آینده وزارت راه و شهرس��ازی و 
بان��ک مرکزی همه ویژگی های بانکی را اعالم و مقررات 
آن را به همه بانک ه��ا ابالغ می کنند و مردم را مطلع و 

موضوع را برای آن ها تشریح خواهند کرد.
رئیس جمه��ور تاکید کرد: این گام جدیدی اس��ت که 
دولت در شرایط کرونایی و به دلیل فشار اقتصادی برای 

مستاجران بر می دارد.  تسنیم 

خ��ب��رخ��ب��ر

بازارسیاه نهاده های دامی 
درفقدان نظارت هوشمند رخ داد؛

رییس اتحادیه طال و جواهر تهران؛

 حباب سکه همچنان 
باالست

طبق تحلیل رییس اتحادیه طال و جواهر تهران، با کنترل 
ب��ازار ارز طی روزه��ای اخیر، روند بازار س��که و طال نیز 
نزول��ی بوده اس��ت اما همچنان حباب س��که در محدوده 

8٠٠ هزار تومان است.
ابراهیم محمدولی در رابطه با وضعیت فعلی بازار س��که و 
طال داخل��ی اظهار کرد: زمانی که اعالم می کنیم بازار ارز 
مس��تقیما بر قیمت طال و س��که دخیل و تاثیرگذار است 
و باید کنترل و مدیریت ش��ود، بررس��ی قیمت ها نش��ان 
می دهد ک��ه با همین کنترل ن��رخ ارز و بازار آن که طی 
چند روز اخیر صورت گرفت، روند قیمت ها در بازار س��که 
و طال نیز کاهش��ی ش��د و مشخص ش��د که چندان بیراه 

نمی گوییم.
رییس اتحادیه طال و جواهر تهران خاطر نش��ان کرد: ارز 
ک��ه از التهاب ٢٥ ه��زار تومانی خود فاصل��ه گرفت و در 
اکن��ون در محدوده ٢٢ هزار تومان قرار گرفته اس��ت، به 
تب��ع قیمت طال هم که به بی��ش از یک میلیون تومان به 
ازای هر گرم رسیده بود، در محدوده 9۶۷ هزار تومان قرار 
گرفت.    وی افزود: این در حالی است که تابلو قیمت های 
جهانی نشان می دهد انس جهانی نیز به 18۶1 دالر و 4٠ 
سنت رسیده و افزایش داشته است. درست است که انس 
جهانی تاثیرگذار است اما اگر بازار ارز به درستی مدیریت 
شود و به آرامش برسد، طبیعتا اثرگذار بر بازار سکه و طال 
خواهد بود که نتیجه آن طی روزهای اخیر مشهود است و 

هر قطعه س��که از 11 میلیون تومان در دو روز گذشته به 
1٠ میلیون و ٢٥٠ هزار تومان رسیده است.

محمدولی تاکید کرد: البته بحث تقاضاها هم وجود دارد؛ 
اینکه گاهی می بینیم نوسان ش��دت می گیرد، بی تاثیر از 
اثر تقاضا نیس��ت اما اصل و دلیل اولیه قیمت انس جهانی 
و مهم تر نرخ ارز در بازار است که اگر کنترل شود، طبیعتا 
قیمت طال و س��که نیز مجبور است هم تراز با آن ها پیش 

رود.
ریی��س اتحادیه ط��ال و جواه��ر ته��ران پیش بینی کرد: 
علیرغم اینکه نمی توان پیش بینی 1٠٠ درصدی داش��ت 
ام��ا پیش بینی ما این اس��ت که چنانچه همین ش��یوه ی 
اتخاذ شده برای کنترل بازار ارز در دو روز اخیر، ادامه دار 
باشد، طبیعتا آرامش بیشتری در صنعت طال و بازار آن و 
همچنین دادوس��تدها وجود خواهد داشت. بنابراین کمتر 

شاهد نوسانات و التهابات خواهیم بود.  
این مقام صنفی اب��راز امیدواری کرد: حداقل تا پایان ماه 
جاری شاهد آرامش چند روز اخیر باشیم. همین نوسانات 
هس��تند که موج��ب آزار و زیان کاس��ب و مصرف کننده 
می ش��وند.  اگر این نوسانات ایجاد نش��ود، عالوه براینکه 
راحت تر هم میتوان خرید و فروش داشت، همکاران ما هم 
می توانن��د در بحث معامالت خود تصمیم گیری درس��تی 

داشته باشند.
وی اف��زود: زم��ان که نوس��انات به این ش��کل کاهش��ی 
می شود، افرادی که به قصد سرمایه گذاری، اقدام به خرید 
س��که می کنند، به نوعی دست نگه داشته و به امید اینکه 
بتوانند با قیمت های پایین ت��ر خرید خود را انجام دهند، 
خری��د خود را به زمان کف قیمت ها موکول می کنند؛ لذا 
همچون زمان نوس��انات افزایش��ی، تقاضا در زمان کاهش 

وجود نخواهد داشت.  ایسنا 

در بهار 99 ثبت شد؛

صادرات 154 میلیون دالری 
پسته 

س��خنگوی گمرک گفت:  در 3 ماهه اول س��ال 99 میزان 
٢1 هزار و ۷٢٠ تن پس��ته ازطریق گمرکات کش��ور صادر 
شده است که این میزان برابر با 1٥4 میلیون و 1٢8 هزارو 

9٠1 دالر است.
سید روح اله لطیفی، دبیر ش��ورای اطالع رسانی گمرک با 
اش��اره به اینکه در 3 ماهه اول س��ال 99 میزان ٢1 هزار و 
۷٢٠ تن پس��ته ازطریق گمرکات کش��ور صادر شده است  
ک��ه این میزان برابر با 1٥4 میلی��ون و1٢8 هزارو9٠1 دالر 
است، اظهارداش��ت: در این مدت زمانی، کشورمان به بیش 
از ٥4 کش��ور جهان صادرات پس��ته داشته است که در این 
میان اصلی ترین مقاصد پس��ته ایرانی، کش��ورهای چین با 
٥ه��زار و ٥4۷ تن و ب��ا ارزش 3٥ میلی��ون و 4٠9 هزار و 
۷1٠ دالر و آلم��ان با ٢ ه��زار و 98٢ تن، عراق با یک هزار 
و 8۶۶ ت��ن، روس��یه با یک هزار و 4٥٥ تن و قزاقس��تان با 
یک هزارو 1٢9 تن هستند. وی در تشریح وضعیت جهانی 
تجارت پس��ته اظهار داشت: پس��ته تازه و پسته خشک بر 
اساس )pcI( شاخص پیچیدگی محصول جزئی از این قبیل 
محصوالت جهانی است که خوشبختانه کشور ما و محصول 
ایرانی پسته سهم بزرگ و جدی از این تجارت را دارا است، 
صادرکنندگان برتر پس��ته جهان بر اس��اس آمار های سال 
٢٠19 ای��االت متحده آمریکا )1.٥۶ میلی��ون دالر(، ایران 
)٥8۶ میلیون دالر(، هنگ کنگ )3٠3 میلیون دالر(، آلمان 

)11٢ میلیون دالر( و ترکیه )٥٢.3 میلیون دالر( هستند.

وی در خصوص کش��ورهای واردکننده پسته گفت: هنگ 
کنگ ب��ا ۷٢۶ میلیون دالر، آلمان ب��ا 3٥9 میلیون دالر، 
چین ب��ا ٢41 میلیون دالر، ویتنام ب��ا 19٠ میلیون دالر، 
بلژیک و لوکزامبورگ با 18٠ میلیون دالر، کشورهای مهم 

واردکننده پسته در جهان هستند.
لطیفی توضیح داد: بسیاری از استانداردها در مورد آزمایش 
ها ی مربوط به محصوالت کشاورزی، بر پایه تاکید بر کیفیت 
مواد غذایی هستند به طور مثال استاندارد های مواد غذایی در 
کشور آلمان بسیار نسبت به مقادیر آفالتوکسین سخت گیر 
هستند به همین جهت فقط پسته های با مقادیر بسیار پایین  
آفال توکسین به این کشور راه پیدا کنند، لذا صادرکنندگان 
و فعاالن تجارت محصوالت کشاورزی و خشکبار می بایست  
قوانی��ن و مقررات کش��ور هدف و اس��تاندارد  ه��ای واردات 
خش��کبار را بدانند و گواهی سالمت محصوالت را بر اساس 

شیوه نامه های این کشورها اخذ کنند. 
لطیف��ی اف��زود: ایران یک��ی از ب��زرگ ترین کش��ورهای 
تولیدکننده پسته در جهان است و پسته جز با ارزش ترین 
محصوالت کشاورزی ایران به شمار می آید. وی در خصوص 
قدمت تجارت پس��ته در ایران اظهار داشت: صادرات پسته  
ایران به کش��ورهای دیگر جهان س��ابقه زی��ادی دارد و به 
نحوی از تجارت های سنتی ایران به شمار می رود. در سال 
ه��ای اخیر و با ورود آمریکا به بازار صادرات پس��ته، رقابت 
تنگاتنگی میان ایران و آمریکا بر سر این تجارت پر سود در 
گرفته اس��ت و آمریکا با توسعه مزارع پسته خود در ایالت 
کالیفرنیا توانسته است تولید خود را به سطح ایران و حتی 
بیشتر برس��اند، برای از دست ندادن سهم ایران در تجارت 
این محصول، باید کش��اورزان، تجار و سازمانهای مرتبط با 
تج��ارت خارجی ت��الش خود را در ح��وزه کمی و کیفی و 

بازاریابی افزایش دهند.  گمرک ایران 


