
سهام بانک دی تابع روند 
بازار سرمایه است

عســکری، معاون ســرمایه گذاری گــروه مالی و 
ســخنگوی ســهام بانک دی در خصــوص فرآیند 
افزایش سرمایه بانک دی گفت: همانطور که مطلع 
هســتید بانک های پذیرفته شــده در بازار سرمایه 
تحــت نظارت دو نهــاد بانک مرکزی و ســازمان 
بورس و اوراق بهادارهستند که برای اجرای فرآیند 
افزایش سرمایه باید تائیدیه و مجوزهای مورد نظر 

از نهادهای مزبور را اخذ کنند.
وی افزود: بانک دی طرح توجیهی افزایش سرمایه 
و مســتندات مربوطــه را پس از اخــذ تائیدیه از 
حســابرس و بازرس قانونی بــرای نهادهای ذیربط 
ارسال کرده و در حال حاضر گزارشات و اطالعات 
ارسالی در حال بررسی است و اخبار مرتبط با این 
موضوع به محض حصول نتیجه از طریق کانال های 

رسمی به اطالع سهامداران محترم خواهد رسید.
ســخنگوی ســهام بانک دی در ادامــه افزود: در 
خصوص وضعیت ســهام بانک در بازار ســرمایه، 
بررسی شــاخص هایی مانند قدرت نقدشوندگی، 
حجم و ارزش معامالت و بازدهی ســهام از ابتدای 
ســال جاری تاکنون نشان دهنده وضعیت مناسب 
بانک دی در مقایســه با سایر بانک ها است. قیمت 
ســهام بانک دی در بازار و توسط مکانیزم عرضه و 
تقاضا تعیین می شود. همچنین دلیل اصلی بررسی 
سهام بانک دی توسط سرمایه گذاران، تحلیلگران 
و فعاالن بازار سرمایه، بهبود عملکرد بانک در حوزه 

های مختلف عملیاتی است.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: به سهامداران بانک 
دی توصیه می شود برای تصمیم گیری در خصوص 
خرید و فروش سهام بانک دی، ضمن بهره گیری از 
تحلیل کارشناسی و در نظر گرفتن عملکرد بنیادی 
بانــک، وضعیت عمومی بازار ســرمایه را نیز مورد 
توجه قرار دهند، چرا که ســهام بانک دی نیز تابع 

روند بازار است.

بانک کشاورزی، حامی مردم مناطق 
زلزله زده 

بانک کشاورزی همگام و همسو با مردم فهیم ایران 
اسالمی که در جریان زلزله کرمانشاه، حماسه های 
بســیار زیبایی را از انســانیت، نوع دوستی، اتحاد، 
همدلی و همدردی خلق کردند، عالوه بر ارســال 
کمــک های نقــدی و غیرنقدی متعــدد و حضور 
پررنــگ و اثربخــش خانواده بزرگ و ســبز بانک 
کشاورزی در کنار مردم رنج کشیده این مناطق، در 
راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و معنوی خود و 
حمایت از مردم آســیب دیده مناطق زلزله زده، با 
تخصیص و اهدای مبلغ 47 میلیارد ریال از احداث 
و ساخت یک باب مجموعه ورزشی چند منظوره در 

شهر زلزله زده سرپلذهاب حمایت کرد.
بــه گزارش روابــط عمومی و همــکاری های بین 
الملل بانک کشــاورزی،  بــا حمایت این  بانک در 
اسفند ســال 1396 و امضای تفاهم نامه همکاری 
با سازمان نوســازی مدارس و اداره کل آموزش و 
پرورش استان کرمانشــاه، 47 میلیارد ریال اعتبار 
برای احداث و ســاخت این مجموعه ورزشی چند 
منظوره در شــهر ســرپلذهاب از محل اعتبار پنج 
درصد از دو درصد حساب های قرض الحسنه پس 
انداز اختصاص داده شد. این مجموعه ورزشی چند 
منظوره در مرکز شهر ســرپلذهاب و در زمینی به 
مســاحت 1357 مترمربع در حال احداث است که 
در حال حاضر بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی 

داشته و به زودی به بهره برداری خواهد رسید. 

بهره برداری از طرح های وزارت نیرو 
در استان تهران با حمایت های همه 

جانبه بانک ملی ایران
نیروگاه 1٢ مگاواتی شهرک ســاالریه ورامین که 
با حمایت هــای همه جانبه و تامیــن مالی بانک 
ملی ایران ســاخته شد، به صورت ویدیو کنفرانس 
با حضور رضا اردکانیــان وزیر نیرو، حمید مومنی 
مدیر امور شعب مســتقل بانک ملی ایران، عبداهلل 
جاللی رییس شــعبه مستقل فردوسی و همچنین 
سایر مســؤوالن استانی و شهرستانی در قالب سی 
و ســومین هفته پویش #هرهفته_الف_ب_ایران 

افتتاح و به بهره برداری رسید.
به گزارش روابــط عمومی بانک ملــی ایران، این 
نیروگاه توسط بانک ملی ایران با پرداخت تسهیالت 
ارزی به ارزش 5 میلیون یورو و در بخش ریالی به 
ارزش ٢5٢ میلیــارد ریال با هدف افزایش پایداری 
و قابلیت اطمینان شبکه، تأمین برق، ایجاد ظرفیت 
جدید برق  رسانی، رضایت مندی مشترکان و بهبود 
پایداری شــبکه به بهره برداری رســید که زمینه 
فرصت اشتغال برای 30 نیروی متخصص را فراهم 
کرده اســت.الزم به ذکر اســت رویکرد بانک ملی 
ایران حمایت از صنایع، تولیدات داخلی و استفاده 
از حداکثر توان داخلی است و در این زمینه با توجه 
به رویکرد اقتصاد مقاومتی، اســتفاده از ظرفیت ها 
و پتانســیل های داخلی در اولویت قرار دارد. این 
بانک در ســال هــای اخیر با ورود بــه طرح های 
زیرساختی و به ویژه تأمین مالی نیروگاه های برق 
در حوزه تولید برق و انرژی های پایدار، تسهیالت 
قابل توجهی به فعاالن ایــن بخش پرداخت کرده 
که در استان تهران هم در این زمینه فعالیت های 
شاخصی داشته است. نیروگاه 1٢ مگاواتی شهرک 
ساالریه شهرســتان ورامین تأثیر بسیار فزاینده ای 
در تحقق اهداف وزارت نیرو در ســال جهش تولید 
خواهد داشت و در پیشبرد اهداف پدافند غیرعامل 

نیز حضور پررنگی دارد.

اخبار گزارش

مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران جزییات رایگان شــدن 
قبوض گاز را اعالم کرد و گفت: مصارف دهک اول تا سوم 
اگر زیر ٢00 مترمکعب باشــد، گازبهای آنها به طور کامل 
بخشیده می شود. همچنین مقرر شده که دهک چهارم نیز 

اگر میزان مصرف را کم کنند شامل تخفیف خواهند شد.
حســن منتظرتربتی با اشــاره به افزایــش مصرف گاز در 
کشــور اظهار کرد: از ابتدای ســال 10 میلیارد مترمکعب 
گاز بیشــتری تولید کرده ایم تا آنجا که سال گذشته 193 
میلیارد مترمکعب گاز تولید شــد اما این عدد امســال به 

٢03 میلیارد مترمکعب افزایش یافت.
وی ادامه داد: این عدد از نظــر ارزش و مقدار انرژی قابل 
مالحظه اســت، از این میزان هفــت میلیارد مترمکعب به 
بخش خانگی اختصاص دادیم، ســه میلیارد مترمکعب به 
نیروگاه ها افزایش گاز صورت گرفت و در واقع 10 میلیارد 
مترمکعــب را به دو بخش خانگــی و نیروگاهی اختصاص 
داده ایم. وی با اشاره به دغدغه رهبری مبنی بر رایگان شدن 
آب و برق و گاز برای دهک های پایین جامعه گفت: بعد از 
طرح این موضوع در ســران قوا در هیات دولت به تصویب 
رسید بنا بر آنچه مقرر شده مصرف کنندگان گاز کشور در 
پنج اقلیم تقسیم شدند که 9۸ درصد مصرف کنندگان در 

اقلیم های یک و دو و سه زندگی می کنند.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه طبق بخشنامه 
صادره جامعه به 10 دهک تقسیم شد که میزان مصرف سه 
دهک یعنی 30 درصد جامعه 10 درصد را شــامل می شود، 
تصریح کرد: سه دهک بعدی ٢5 درصد مصرف گاز دارند و 
سه دهک آخر 50 درصد گاز خانگی را مصرف می کنند. به 
گفته منتظرتربتی مصارف دهک اول تا ســوم اگر زیر ٢00 
مترمکعب باشد گازبهای آنها به طور کامل بخشیده می شود 
همچنین مقرر شده که دهک چهارم نیز اگر میزان مصرف 
را کم کنند شــامل تخفیف خواهند شــد به این ترتیب از 
٢7 میلیــون واحد مصرف کننده 33 تا 40 درصد شــامل 
بخشودگی می شــوند که هم کمک به اقتصاد خانوار و هم 
کمــک به تولیدکنندگان گاز خواهدبــود. وی با بیان اینکه 
اجرای طرح یاد شــده از ابتدای دیماه خواهد بود، گفت: بنا 
بر این مصوبه قبوض بخشــی از خانوارها رایگان خواهد شد. 
بخــش دیگری نیز که مصرف باالیی دارند باید تشــویق به 
قرارگیری در این محدوده شوند. مدیرعامل شرکت ملی گاز 
ایران با بیان اینکه چنانچه مصرف کنندگان نسبت به میانگین 
سال های 1396 و 1397، معادل 10 درصد از مصرف خود 
را کاهش دهند گازبهای آنها با 15 درصد کاهش محاســبه 
می شود، اظهار کرد: برای جلوگیری از مصرف دهک های باال 
اگر مصرف کنندگان پرمصرف 15 درصد افزایش نســبت به 
سال 1396 و 1397 داشته باشند قیمت گاز برای این دسته 

از مشترکین 15 درصد افزایش می یابد.

 واردات گاز نخواهیم داشت
منتظرتربتی درباره هزینه بخشودگی گازبها برای مجموعه 
شرکت گاز گفت: پیش بینی می شود نزدیک 400 تا 500 
میلیارد تومان مشــمول بخشودگی شوند که از بخش های 
دیگر پوشــش داده خواهد شد و هزینه ای به مردم تحمیل 
نمی شــود. وی با اشــاره بــه احتمــال واردات گاز گفت: 
همچنان برنامه ای برای واردات نخواهیم داشــت و نیاز کل 

کشور از منابع داخلی تامین خواهد شد.
 پرمصرف ها چگونه جریمه می شوند؟

مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران در پاسخ به سوال ایسنا 
مینی بر اینکه جریمه مشــترکان پــر مصرف از چه زمانی 
خواهد بود، گفت: اعمال جرائم مشــترکان پرمصرف از 16 
آبان خواهد بود و قبوض مجانی از ابتدای آذرماه محاســبه 
می شود. منتظرتربتی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش 
گازرسانی منجر به افزایش 30 میلیون متر مکعبی مصرف 
گاز می شود گفت: 15 تا ٢0 میلیون متر مکعب از مصرف 
گاز مربوط به خانوارهای جدیدی اســت که به شبکه گاز 
متصل شده اند اما افزایش 30 میلیون متر مکعبی ناشی از 
افزایش مصرف خانگی به دلیل کرونا و افزایش اســتفاده از 
آب گرم و باز شدن پنجره ها و افزایش درجه حرارت وسایل 

گرمایشی است.
 لزوم توجه به بهینه سازی مصرف گاز

وی با تاکید براینکه طی سال های گذشته بنا بر این بود که 
به موازات توسعه، بهینه سازی مصرف گاز نیز صورت گیرد 
تا سرانه مصرف کاهش یابد، اظهار کرد: توسعه نباید همراه 
با افزایش مصرف باشد اما تاکنون این اتفاق افتاده است لذا 
باید به مساله بهینه سازی و مدیریت مصرف توجه بیشتری 
شود. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه تمامی 
تدابیر الزم جهت آمادگی شــبکه برای تامین گاز زمستان 
مهیا شده است گفت: اولویت ما تامین گاز خانگی است تا 
با افت و قطعی مواجه نشــود اما اگر مصرف افزایش یابد از 
میزان گاز ارسالی به صنایع و دیگر بخش ها کاسته خواهد 
شــد. مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران با بیان این که در 
آذرماه روزانه 5٢ میلیون مترمکعب گاز بیشتری تولید شد 
که این میزان معادل دو فاز پارس جنوبی است، اظهار کرد: 
ایــن افزایش تولید در بخش خانگی 46 میلیون مترمکعب 
و در بخــش نیروگاهی 9 میلیون مترمکعب تنها در آذرماه 
بوده اســت. منتظرتربتی با تاکید بر این که افزایش مصرف 
گاز از هر دو ســو مربوط به خانوارها می شــود، گفت: در 
شرایط فعلی الزم است تا فعالیت های بیشتری برای بهینه 
سازی مصرف انرژی در بخش تبلیغات و افزایش بهره وری 

تجهیزات صورت بگیرد.
وی با اشاره به طرح بهینه  سازی موتورخانه ها تصریح کرد: 
استقبال خوبی از این طرح صورت گرفت و در حال حاضر 

این کار در جریان است. شانا 

آمار ها نشان داد؛
خالی شدن 48  درصد مخزن 

سدهای کشور  
طبق اطالعات به دســت آماده، میزان پرشدگی مخازن 
ســدهای کشور 5٢ درصد است که این امر نشان دهنده 
خالی بــودن 4۸ درصــدی مخازن مذکور اســت.طبق 
اطالعات شــرکت مدیریت منابع آب ایران، موجودی آب 
مخازن ســدهای کشور در سال آبی جاری )از اول مهر تا 
٢۸ آذرماه( معادل ٢6.37 میلیارد متر مکعب بوده است 
که در مدت مشــابه سال گذشته این میزان، رقم ٢0.٢6 

میلیــارد متر مکعب را به خود اختصاص داده اســت که 
درصد تغییرات چندانی را نشــان نمی دهد. این در حالی 
است که میزان ورودی آب به مخازن سدها در تاریخ یاد 
شــده معادل 7.1۸ میلیارد متر مکعب بوده است که این 
رقم در مدت مشــابه سال گذشته رقم 7.01 میلیارد متر 

مکعب را به خود اختصاص داده است.
طبق اطالعات به دســت آمده میــزان خروجی آب از 
سدهای کل کشور حدود 7.9۸ میلیارد متر مکعب بوده 
اســت که این رقم در مدت مشابه ســال گذشته، رقم 

9.49 میلیارد متر مکعب بوده است.
میزان پرشدگی مخازن ســدهای کشور از ابتدای سال 
آبــی جاری تــا ٢۸ آذر 99، 5٢ درصد بوده اســت که 
نســبت به مدت مشابه سال گذشــته تغییری نداشته 
است. ظرفیت کل مخازن سدهای کشور 50.٢0 میلیارد 
متر مکعب اســت و ورود آب به ســدهای کل کشور در 
هفته گذشته 0.95 میلیارد متر مکعب و در مدت مشابه 
سال آبی گذشــته 0.91 میلیارد متر مکعب بوده است. 
این در حالی است که آمار نشان می دهد خروجی سدها 
در هفته گذشته 0.55 میلیارد مکعب و در مدت مشابه 

سال گذشته آبی 0.49 بوده است.  پاون 

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مطرح 
کرد؛

تورم؛ مانع کاهش قیمت لوازم خانگی
رئیــس اتحادیه فروشــندگان و تولیدکننــدگان لوازم 
خانگی گفت: با وجود افت قیمت ارز، تورم مانع کاهش 

قیمت تولیدات لوازم خانگی است.
اکبر پازوکی درباره وضعیت بــازار لوازم خانگی، گفت: 
مردم قدرت خرید ندارند و بــه همین دلیل بازار لوازم 
خانگی راکد اســت. رئیس اتحادیه فروشندگان و تولید 
کننــدگان لوازم خانگــی، افزود: کاال به وفــور در بازار 

موجود است اما قیمت تمام شده باال است و  این قیمت 
ها نیز ناشی از قیمت باالی مواد اولیه تولید است. 

وی در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم کاهش نرخ ارز 
و ثبات قیمــت ارز در یک ماه اخیر قیمت لوازم خانگی 
کاهش نیافه است، گفت: وزیر صمت در پاسخ به چنین 
ســوالی در مورد قیمت خودرو چند روز پیش گفت که 
علیرغم کاهش نرخ ارز ما دچار تورم هستیم. بنابراین با 
توجه به تورم موجود نمی توان انتظار داشــت با کاهش 
قیمت ارز در مقطعی قیمت تولیدات داخلی نیز بالفاصله 
کاهش یابد. پازوکی گفت: 70 درصد از مواد اولیه تولید 
لوازم خانگی داخلی و 30 درصد وارداتی است و لذا وقتی 
70 درصد قیمت مــواد اولیه تولید داخلی بر اثر تورم با 
قیمت باالتر به دســت تولید کننده می رسد نمی توان 
انتظار داشت که یک شبه نیز قیمت محصوالت تولیدی 
کاهــش یابد اما بــه هر حال کاهش قیمــت ارز بر 30 
درصد مواد اولیه وارداتی تاثیرگذار است. رئیس اتحادیه 
فروشندگان و تولید کنندگان لوازم خانگی افزود: با توجه 
به بازار راکد و کسادی حاکم بر بازار امیدواریم دولت در 
سال آینده در مورد میزان اخذ مالیات از شرایط مالی و 

اقتصادی اصناف را در نظر بگیرد.  فارس

ــر ــب ــرخ ــب خ

مدیرعامل شرکت ملی گاز تشریح کرد؛

 جزئیات رایگان شدن 
قبوض گاز  
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افزایش ۱۱ درصدی مصرف گاز در کشور
براساس آمار منتشر شده  سهم بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده از این مقدار، ۵۶۵ میلیون مترمکعب 
بود که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۱ درصد افزایش یافته است. برهمین اساس مصرف صنایع عمده 
هم ۱۲۰ میلیون مترمکعب و نیروگاه ها ۵۵ میلیون مترمکعب بوده که گازرسانی به نیروگاه های کشور نسبت 
به زمان مشابه پارسال ۲۴ درصد کاهش یافته و دلیل آن افزایش مصرف مشترکان بخش خانگی است. 
خراسان  گیالن،  و  مازندران  گلستان،  شامل  کشور  شمالی  استان های  در  اکنون  طبیعی  گاز  مصرف  عمده 
شمالی و آذربایجان غربی و تهران است و این استان ها رکورددار مصرف گاز طبیعی در کشور هستند. طبق 
اطالعات منتشر شده در نخستین روز زمستان پارسال ۶۸۵ میلیون مترمکعب بود، هرچند افزایش تعداد 
مشترکان گاز در این روند رو به رشد تاثیر داشته است، اما به گفته کارشناسان، مصرف گاز نباید تا این 
اندازه افزایش بیاید.طبق اعالم نظر متولیان هم اکنون تأمین گاز مشترکان در کشور پایدار است، اما رعایت 
نکات ایمنی و صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی برای همه مصرف کنندگان ضروری است تا این زمستان هم 
بدون قطعی گاز در هیچ شهر و دیاری طی شود. شرکت ملی گاز ایران هم اعالم کرده اگر مشترکان گاز ۱۰ 

تا ۱۵ درصد در مصرف صرفه جویی کنند این مجموعه برای تأمین پایدار گاز به اهداف خود می رسد.

نمای نزدیک

در حالی کمبود روغن در بازار هنوز مشهود است و مردم 
اقصی نقاط کشور برای تامین روغن به ویژه روغن سرخ 
کردنی مشــکل دارند، دبیر انجمــن روغن با اعتراف به 
اینکه مشــکل روغن یک شبه حل نمی شود، ادعا کرده 

که خوشبختانه در بازار روغن دیگر تنش نداریم.
کمبود روغن در بازار به ویژه روغن جامد و سرخ کردنی 
از یکی دو ماه گذشــته تشدید شــده، و علیرغم ادعای 
مسئوالن بی تدبیر کشــور که مدعی هستند، کمبودی 
نداریم و مشکل را حل کردیم، ولی گزارش های میدانی 
خبرنگاران تســنیم از اقصا نقاط کشور نشان می دهد، 
هنوز  در بخش زیادی از کشور این کمبود مشهود است 

و مردم برای تامین روغن دچار مشکل هستند.
در همیــن رابطه امیر هوشــنگ بیرشــک دبیر انجمن 
صنفــی روغن نباتی ایران با ادعای اینکه در حال حاضر 
تنــش چند ماه پیش کمبود روغن در بازار وجود ندارد، 
افزود: البته باید این موضوع را تأکید کنم که حل مشکل 
روغن یک شــبه نیســت بلکه تولیدکنندگان با تالش 
بســیار درجهت افزایش تولید و تأمین نیاز بازار هستند 
که امیدواریم در ماه های آینده به هیچ عنوان در حوزه 

روغن مشکلی وجود نداشته باشد.
وی بــا بیان اینکه روزانه ســه هزار و 500 تا 4 هزار تن 
روغن به بازار عرضه می شود، گفت: تولیدکنندگان تمام 
تالش خود را برای افزایش تولید انجام می دهند اما باید 

این نکته را بگویم که میزان تولید روغن نسبت به سال 
گذشته کاهش پیدا کرده است.

دبیر انجمــن صنفی روغن نباتی ایران با تاکید بر اینکه 
مهمتریــن چالش جــدی تولیدکننــدگان روغن امروز 
بحث تأمین ارز قابل انتقال اســت، ادعا کرد: تخصیص 
و تأمیــن ارز قابل انتقال امــروز یک چالش جدی برای 
تولیدکنندگان به شــمار می آیــد که باید در این رابطه 

اقدامات الزم انجام شود. 
پیش بینی ما این اســت درصورت تسریع در تخصیص 
ارز مشــکل تولیدکنندگان روغن در اسرع وقت برطرف 
شود اما اگر این موضوع برطرف نشود همچنان مشکالت 

تولید برقرار خواهد بود.
بیرشــک اضافه کرد: در بخش روغــن نیمه جامد هنوز 
مشکالتی وجود دارد که درصددیم با رفع آنها نیاز بازار 
را تأمیــن کنیم اما باید این نکته را تأکید کنم که امروز 
بازار روغن نسبت به ماه های گذشته تنش قابل توجهی 
ندارد ولی برای تسریع در توزیع و تولید روغن باید نیاز 

ارزی واحدهای تولیدی تأمین شود.
وی در خصوص تغییرات قیمتی روغن نیز گفت: قیمت 
روغن متأثر از مولفه های بســیاری است اما باید بگویم 
امروز فعاًل تصمیمی از ســوی انجمن برای درخواســت 

افزایش قیمت ها اعالم نشده است. 
 تسنیم

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به تمهیدات پیشگیرانه 
اصنــاف برای افزایش قیمت کاالهای شــب عید گفت: 
وزارت جهاد کشــاورزی هنوز اقدامی برای خرید سیب 

و پرتقال شب عید نکرده است.
اتاق اصناف ایران، ســعید ممبینی با اشاره به برگزاری 
نشســتی با حضور سرپرســت مرکز اصناف و بازرگانان 
وزارت صمــت و روســای برخی اتحادیه هــا مربوط به 
اقالم مورد مصرف در شــب عید گفت: همه ســاله در 
مناسبت های مختلف از جمله ایام عید، معموال با افزایش 

تقاضا نسبت به بعضی از کاالها مواجه می شویم.
با این حال شــیوع بیماری کرونا، بازار اســفند ســال 
گذشته را به شدت تحت تاثیر قرار داد. با توجه به روند 
کاهشــی شــیوع کرونا، امیدواریم امسال بازار شب عید 
شــرایط بهتری را تجربه کند. هرچند که بازار امســال 
هم شــرایط خاصی خواهد داشت که باید برای مدیریت 
آن برنامه ریــزی کرد. رئیس اتاق اصنــاف ایران افزود: 
همه ســاله در چنین ایامی، ســازمان تعاون روستایی و 
جهاد کشــاورزی خرید میوه شــب عید از جمله سیب 
و پرتقال را انجام می دادند، اما ظاهرا امســال هنوز این 
کار انجام نشــده است. لذا انتظار ما این است که فعاالن 
حوزه میوه و تره بار و خرده فروشــان میوه، اقداماتی در 
راستای جلوگیری از افزایش قیمت  داشته باشند. ضمن 
این که مشابه همین مورد در خصوص شیرینی شب عید 

و آجیل و خشکبار هم صدق می کند.
ممبینی بیان کرد: در این راستا نشستی با اتحادیه های 
مربوطه داشــتیم و ایشــان اعالم آمادگی کردند که در 
بعضی از موارد با کاهش حاشیه سود خود به جلوگیری 
از افزایــش قیمت کاالهای حــوزه مربوطه کمک کنند. 

البته انتظارات به حقی هم در مقابل دارند.
رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: به عنوان نمونه، علی 
رغم افزایش قیمت چند نوبته قیمت مواد اولیه شیرینی 
در طی سال 99، قیمت  شیرینی از ابتدای سال افزایش 
نیافته است و از سوی دیگر به دلیل شیوع کرونا و کاهش 
مصرف بعضی از اقالم این واحدهای صنفی شاهد ضرر و 
زیان قنادی ها هستیم، لذا ما در مذاکره با دولت، پیگیر 
تامین مواد اولیه شیرینی از جمله شکر و روغن خواهیم 
بود، به طوری که این مواد را با قیمت مناسب و به وفور 
در اختیار قنادان بگذارد. ذکر این نکته اهمیت دارد که 
همیــن امروز هم این صنف برای تامین روغن مورد نیاز 

قنادی به شدت با مشکل مواجه هستند.
وی ادامــه داد: در مورد آجیل و خشــکبار هم اتحادیه 
مربوطــه تالش خواهد کرد که اقالم پر مصرف با قیمت 
متعارف در بازار عرضه شود. ممبینی تصریح کرد: اصناف 
در عرصه های مختلف از جمله مبارزه با شــیوع بیماری 
کرونا در کنار مردم و دســتگاه های متولی ایســتاده و 

کمک کردند.  اتاق اصناف ایران

دبیر انجمن روغن 

مشکل روغن یک شبه حل نمی شود
رئیس اتاق اصناف ایران  عنوان کرد؛

تمهیدات اصناف برای کاالهای شب عید 


