
حدیث دشت عشق

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:

توانایی تولید نهاده های دامی را داریم
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه می توانیم 
 نهاده های دامــی را تولید کنیم، گفت: ســال ۹۸ مبلغ

۴۵۰ میلیون دالر ارز برای واردات نهاده ها از کشور خارج 
شد اما نهاده ای به  کشور وارد نشد که این اتفاق با همین 

میزان ارز در سال ۹۹ نیز تکرار شد.
محمدجواد عسکری در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم  درباره 
تولید و واردات نهاده های دامی اظهار کرد: در صورتی که اراده ای 
برای تولید نهاده های دامی در کشور وجود داشته باشد می توانیم 

این محصوالت را در داخل تولید کنیم.
وی افزود: سال 92 مبلغ 850 میلیون دالر اختصاص یافت که 
46 هزار هکتار در اراضی سیستان احیا، اصالح و بازسازی و تا سال 
94 تحویل شود اما به دلیل وجود فساد و رانت این مهم محقق نشد. 
550 هزار هکتار نیز پروژه مشــابهی در خوزستان و ایالم داشتیم 
که با موافقت رهبر معظم انقالب اســالمی اعتبار به این پروژه نیز 
اختصاص یافت تا در حوزه تولید ارتقا یابیم اما مشاهده می شود در 
 احیا، اصالح و بازسازی این پروژه نیز فساد وجود داشت. از 550 هزار
هکتار پروژه یادشــده تنها 300 هزار هکتار بعد از یک دهه آماده 

شده است در حالی که به راحتی می توانستیم آماده کنیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: سطح این دو 
پروژه به حدود 600 هزار هکتار می رسد و در صورتی که پروژه ها 
اکنون زیر کشــت بود و ســاالنه دو بار کشــت روی آنها صورت 

می گرفت، هشت تا 9 میلیون تن نهاده از آنجا برداشت می شد.
عســکری ادامه داد: به غیر از این سه اســتان، در استان های 
فارس، خراسان های رضوی، شــمالی و جنوبی، کرمانشاه و غیره 
نیز ظرفیت های زیادی برای تولید نهاده ها وجود دارد که توجهی 

به آنها نشده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به دیدار اخیر خود 
با سفیر برزیل در تهران، گفت: برای تأمین نهاده ها در کوتاه مدت 
با تولیدکنندگان کشت فراسرزمینی در برزیل صحبت شده است 
که از این مسیر محصوالت خود را در ایران تحویل دهند و به ازای 

آن ریال دریافت کنند.
عسکری اظهار داشــت: وزارت جهاد کشاورزی دولت قبل در 
بحــث واردات نهاده های دامی به یک عده قلیل که با بدنه دولت 
ارتباط داشتند اکتفا کرد تا بدین ترتیب مشکل تأمین نهاده ها ایجاد 
شــد. یکی از وزرای دولت گذشته، قبل از رفتن به موازات شرکت 
پشتیبانی امور دام، شرکت های واردکننده نهاده های دامی را ایجاد 

کرد و پسرخاله و پسرعموها را آورد. 
وی با بیان اینکه پیگیری های جدی درباره فســاد در واردات 
نهاده های دامی صورت گرفته و به دســتگاه قضا اعالم شده است 
گفت: در سال 98 مبلغ 450 میلیون دالر ارز برای واردات نهاده از 
کشــور خارج شده اما نهاده ای به کشور وارد نشده است. در سال 
99 نیز این مقدار و حتی بیشتر نیز ارز از کشور خارج شده است 
اما نهاده ای به کشــور برنگشته است. مســئوالن بانک مرکزی و 
دســتگاه های نظارتی دولت قبلی نیز با توجه به مســئولیتی که 

داشتند باید در این زمینه پاسخگو باشند.
گفتنی اســت، واردات نهاده دامی در دو ســال گذشته دچار 
چالش های زیادی بود و به پاشنه آشیل صنایع دام و طیور کشور 
تبدیل شد و مسائل عدیده ای برای آنها ایجاد کرد. کمبود نهاده ها 
باعث کاهش جوجه ریزی و حذف زودهنگام گله های مرغ تخم گذار 
شــد و در نتیجه آن بازار با کمبود و گرانی مرغ و تخم مرغ مواجه 
شد. همچنین کمبود نهاده های دامی عامل حذف برخی از گاوهای 
شیری و افزایش کشتار دام و در نتیجه باال رفتن قیمت شیر خام 

و لبنیات افزایش یافت.
وزیر ارتباطات خبر داد

راه اندازی کامل شبکه ملی اطالعات 
تا ۳ سال آینده

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: تالشمان این 
اســت که ظرف دو تا حداکثر سه سال آینده، شبکه ملی 

اطالعات را به شکل کامل محقق کنیم.
به گزارش ایســنا، عیســی زارع پور دیروز در حاشیه بازدید از 
کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطالعات  توسعه پایدار زیرساخت ها، 
با بیان اینکه شبکه ملی به معنای قطع دسترسی به شبکه جهانی 
نیست، اظهار کرد: شبکه ملی اطالعات به این معناست که ما در 
داخل کشور یک شبکه پرظرفیت داشته باشیم که وقتی می خواهیم 
به ارتباطات بین الملل هم مرتبط شویم، حداکثر ظرفیت به کمک 
آید و مردم تجربه کاربری خوبی داشته باشند. ازجمله اینکه برنامه 
ما در وزارت ارتباطات این است که در چهار سال آینده، به تک تک 
خانه های مردم، فیبر نوری ببریم و پروژه فیبر در منزل را اجرا کنیم 

که مردم سرعت های چندگیگی را تجربه کنند.
وی  درباره نقش بخش خصوصی در ظرفیت های شــبکه ملی 
اطالعات توضیح داد: ظرفیت های بسیار خوبی در تولید محصوالت 
مرتبط با حوزه ارتباطات در کشور داریم؛ از تجهیزات انتهایی مثل 
مودم گرفته تا تجهیزات شبکه انتقال، انواع سوئیچ های مخابراتی 
و نوری، تجهیزات الیه های مختلف تا راه اندازی مرکز داده، ظرفیت 
زیادی در کشــور وجود دارد که می توان برای توسعه شبکه ملی 

اطالعات و افزایش کیفیت ارتباطات استفاده کرد.
این مســئول ادامه داد: محصوالت ما هیچ نقصی نســبت به 
نمونه های مشابه خارجی ندارند و ما امکان صادرات این محصوالت را 
هم به خارج از کشور داریم که باید برنامه ریزی های مناسبی توسط 
دستگاه های متوالی ازجمله وزارتخانه های ارتباطات، صمت و اقتصاد 
صورت گیرد که ما شاهد حضور محصوالت ایرانی در بازار خارجی 
باشیم. البته همین االن هم در بعضی از کشورهای همسایه از این 

محصوالت استفاده می شود.
زارع پور خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطالعات یک طرح بزرگ 
اســت که بخش هایی از آن در هشت سال گذشته انجام شده اما 
اگر بخواهیم ابالغیات شــورای عالی فضای مجازی درباره شبکه 
ملی اطالعات و مصوبه سال گذشته شورا درباره طرح کالن شبکه 
ملی اطالعات که 53 کالن پروژه تعریف شده و حدود هفت پروژه 
در حوزه وزارت ارتباطات است را مبنا قرار دهیم، شاید نزدیک به 
35 تا 40 درصد پیشــرفت داشته باشد. اینجا افق را سال ۱404 
گذاشتند و ما تالشمان این است که ظرف دو تا حداکثر سه سال 

آینده، شبکه ملی اطالعات را به شکل کامل محقق کنیم.
وی با بیان اینکه پروژه فیبر نوری به منازل، یک کار سخت و 
پیچیده اســت، افزود: مخصوصا در شهرهای بزرگ که کنده کاری 
و رساندن فیبر به همه نقاط کار سختی است اما نیاز به یک عزم 
ملی دارد که من آن را در دولت ســیزدهم می بینم که این اتفاق 
رخ دهد. همه تجهیزات شبکه ملی اطالعات در داخل کشور وجود 
دارد، مــا فیبــر نوری را هم از خارج از کشــور وارد می کردیم اما 
حاال در کشور تولید و حتی به خارج صادر می شود. اما ما مشکل 
خودناباوری داریم. مخصوصا به الیه های مدیریتی توصیه می شود 
که این نمایشگاه ها و کارخانه ها را ببینند که جوانان ما می توانند 

آینده درخشانی برایمان در این حوزه رقم بزنند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: 

ساالنه ۲۶ میلیون تن محصول کشاورزی 
در کشور هدر می رود

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی عنوان 
کرد: سالیانه بیش از ۱۳۰  میلیون تن محصوالت کشاورزی 
تولید می کنیم که از این میزان نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ درصد به 
خاطر سوءمدیریت هدر می رود که بسیار رقم باالیی است.

به گزارش خبرگزاری تســنیم، جالل محمودزاده در نشست 
ملی مطالبه گران حوزه آب و کشاورزی گفت: امکاناتی که به بخش 
کشــاورزی داده می شود نسبت به بخش صنعت و خدمات کمتر 
است. سالیانه بیش از ۱30  میلیون تن محصوالت کشاورزی تولید 
می کنیــم که از این میزان نزدیک بــه ۱5 تا 20 درصد به خاطر 

سوءمدیریت هدر می رود که بسیار رقم باالیی است.
وی افزود: هیچ کشوری به اندازه ما درصد هدررفت محصوالت 
کشــاورزی اش باال نیســت. هدررفت ۱5 تــا 20 درصد صادرات 

محصوالت کشاورزی رقم تاسف بار است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: امسال به شدت 
از نظر میزان بارندگی دچار مشــکل هستیم و کشاورزان زیادی از 
این حیث آسیب دیدند که سعی داریم با مطرح کردن راهکارهایی 

در تسهیل رفع مشکالت آنها اقدامات الزم صورت گیرد.
محمودزاده ادامه داد: قانون بیمه کشــاورزی دارای مشکالت 
عدیده اســت که ما در کمیسیون تخصصی سال ها به این موضوع 
پرداختیم و در حال حاضر بیش از دو هزار میلیارد تومان از اعتبارات 
دولت را به بخش بیمه تزریق می کنیم اما اعتبارات کافی نیست و 

این موضوع نیاز به سه برابر اعتبارات فعلی دارد.
وی با اشــاره به تصویب قانون ایجاد شورای قیمت گذاری در 
جهت قانون خرید تضمینی محصوالت کشــاورزی یادآور شــد: 
قیمت تضمینی محصوالت کشــاورزی همیشــه پایین بوده و بر 
 اساس واقعیت ها تعیین نشده است. ما در سال 97 علی رغم اینکه 
۱3 میلیون تن گندم در کشــور تولید داشتیم خرید ما در حدود 
پنج میلیون تن بود و در این بین هشــت میلیون صرف دام و یا 

قاچاق شد که دلیل آن هم قیمت گذاری غیرواقعی برای آن بود.

معاون نخست وزیر روسیه:

قیمت نفت به بشکه ای 100 دالر می رسد
معاون نخست وزیر روسیه احتمال داد قیمت نفت به دلیل 
عدم تعادلی که در عرضه و تقاضا ایجاد شــده به بشکه ای 

۱۰۰ دالر هم برسد.
 به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از تاس، الکســاندر نواک 
دربــاره قیمت نفت، پیش بینی کرد: قیمت نفت در حال حاضر به 
بشکه ای 84 دالر رسیده و در این قیمت هم ثابت نمی ماند. احتمال 
باال و پایین رفتن قیمت در روزها و ماه های آتی بسیار است. قیمت 
نفت حتی می تواند با توجه به شرایط موجود به بشکه ای ۱00 دالر 
هم برســد، اما روســیه امیدوار است که تعادلی در عرضه و تقاضا 

ایجاد شود.
گفتنی است، والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، پیش از این 
اعالم کرد که نگران رسیدن قیمت نفت به بشکه ای ۱00 دالر است و 
این احتمال کامال وجود دارد. روسیه به دنبال افزایش قیمت نیست.

پوتین تأکید کرد هر گونه تالشی را برای ثبات و پایداری بازار 
نفت انجام می دهد و از هر گونه افزایش قیمتی دوری خواهد کرد. 
وی افزود بازار در حال ثبات اســت و روسیه ۱۱ میلیون بشکه در 
روز نفت تولید می کند و استراتژی روسیه در جهت افزایش تولید 

برای جبران نیاز بازار جهانی است.
رســانه ها گزارش دادند که در بازارهــای جهانی قیمت نفت 
در روزهای اخیر نزدیک به یک دالر در هر بشــکه افزایش یافت 
 و هر بشــکه نفت برنــت به قیمت 84 دالر و ۱5 ســنت معامله 

شد.
قیمت نفت وست تگزاس آمریکا هم رشد 97 سنتی را تجربه 
کرد و هر بشکه به قیمت 8۱ دالر و 4۱ سنت به فروش رفت. در 
گروه سایر فرآورده های پاالیشگاهی قیمت بنزین بیش از یک دالر 
رشــد کرد و هر گالن به قیمت دو دالر و 42 ســنت معامله شد. 
قیمــت نفت کوره و گازوئیل هم افزایش هایی به ترتیب دو دالر و 

47 سنت و هشت دالر و 25 سنت را تجربه کردند.
خبرگزاری رویترز درباره دالیل افزایش قیمت نفت در روزهای 
اخیر نوشــت: آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده که میزان 
تقاضای نفت خام به دلیل گرانی بیش از حد گاز در سال های 202۱ 
و 2022 افزایش یابد. این خبر باعث شده که کشورها میزان ذخایر 

نفت خام خود را افزایش دهند و با رشد تقاضا قیمت ها باال رود.
در همین حال عربستان سعودی با افزایش عرضه نفت اوپک 
پــالس به بازارهای جهانی مخالفت کرده و این چراغ ســبزی به 
بازار برای کاهش عرضه اســت. عالوه بر این، آمارها نشان می دهد 
ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته رشد داشته است. آژانس 
بین المللــی انرژی هم پیش بینی کرده که تولید نفت خام آمریکا 
 در ســال 202۱ نســبت به پیش بینی های قبلی بــا افت مواجه 

شود.

محدودیت ۶0 درصدی صندلی 
پروازهای داخلی لغو شد

رئیس ســازمان راهداری با  اشــاره به تجدیدنظر در 
پروتکل های کرونایی بخــش حمل ونقل هوایی، گفت: به 
دنبال این هســتیم در پروتکل هــای حمل ونقل جاده ای 

تجدیدنظر شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، داریوش امانی با اشاره به کاهش 
بیماری کرونا اظهار کرد: سال گذشته برای بخش مسافری شرایط 
ســختی وجود داشــت اما اکنون این بخش رونق گرفته است. با 
توجــه به اینکه برای پروتکل هــای کرونایی در بخش هواپیمایی 
تجدیدنظر شــده، به دنبال این هستیم که با فروکش کردن کرونا 
 بــرای بخش حمل ونقل جــاده ای هــم در پروتکل ها تجدیدنظر 

شود.
وی با  اشــاره به درخواست های انجمن های صنفی بخش کاال 
و مســافر، افزود: مقداری سهمیه الستیک با ارز 4200 تومانی در 
ســبد برای شرایط اضطراری تا انتهای سال گذشته باقیمانده بود 
اما اکنون دیگر الســتیک با ارز 4200 تومانی وجود ندارد و تمام 
الستیک ها با ارز نیمایی اختصاص می یابد و برای پیگیری موضوع 

جلسه ای هفته آینده با معاون اول رئیس جمهور خواهیم داشت.
رئیس سازمان راهداری با بیان اینکه بخش حمل ونقل باید به 
کمک بیاید، ادامه داد: سالیان طوالنی یک روش در بخش حمل ونقل 
دنبال شده است اما انتظار می رود 83 شرکت حمل ونقل در استان 
کرمانشاه برای ایجاد یک شرکت بزرگ، مقیاس و سرمایه گذاری در 

شیوه های نوین حمل ونقل پا پیش بگذارند.
امانــی افــزود: در رابطه با بیمه رانندگان جلســات شــفاف 
برگزار و تالش می شــود هر ســال خدمات بهتری برای رانندگان 
دریافت کنیم و پیگیری می کنیــم تا رفاهیات بخش حمل ونقل 
بــه قانون تبدیل شــود که کســی نتواند به آن خدشــه ای وارد 
 کند. اما اکنون یک موضوع موقت اســت که هر سال باید تمدید 

شود.
گفتنی است، آبان ماه سال گذشته ستاد ملی کرونا همزمان با 
صدور مجوز افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی، اعمال محدودیت 
60 درصدی صندلی پروازی را برای ایرالین های داخلی الزامی کرد. 

اقتصادی

طی یک هفته رخ داد

رشد 290 درصدی خروج پول سهامداران حقیقی از بورس

صفحه 4
 شنبه ۲4 مهر ۱4۰۰
۹ ربیع االول ۱44۳ - شماره ۲۲۸۶4

مردم در سال های اخیر با خروج برندهای 
خارجی لوازم خانگی، گرایش بیشتری نسبت 
به خرید و مصرف لوازم خانگی ایرانی دارند، اما 
این انتظار مردم هم به حق است که تولیدکننده 
داخلی، افزایش کیفیت و کاهش قیمت را در 

دستور کار قرار دهد.
به گــزارش خبرگزاری فارس، در ســال 97 با 
تشدید تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران،  برخی 
شرکت های لوازم خانگی از جمله دو شرکت کره ای 
سامسونگ و ال جی بعد از سال ها فعالیت، کشور را 

ترک کردند.
در فاصله تقریبا کوتاهی با افزایش تولیدات داخلی 
و جایگزینی برندهای داخلی به جای برندهای کره ای، 
بازار لوازم خانگی از سیطره دو برند کره ای خارج شد و 
کاالهای تولید داخلی بیشتر در بازار خودنمایی کردند.

نکته قابل توجه در بازار لوازم خانگی آن اســت 
کــه اکنون با این تغییرات، آیا گرایش و عالقمندی 
مردم نســبت به مصرف لوازم خانگی داخلی نسبت 
به گذشــته تغییر کرده است یا خیر؟ آیا با توجه به 
تالش شــرکت های تولید کننده داخلی در سه سال 
اخیر برای ارتقا کمیت و کیفیت لوازم خانگی، تولیدات 
داخلی در بازار توانســته اند جایگاه قابل قبولی را در 

بین مردم پیدا کند؟ 
مرکز آمار ایران در گزارشــی اعالم کرده اســت 
که از بین خانوارهایی که در سال ۱399 لوازم برقی 
خریده اند، 5۱.8 درصد آنها لوازم برقی تولید داخلی 
را خریــداری کرده اند و 36.8 درصد نیز لوازم برقی 
خارجی را خریداری کرده اند و ۱۱.4 درصد نیز هر دو 
نوع لوازم برقی داخلی و خارجی را انتخاب کرده اند.

حمیدرضا شــفیعی، یکی از فروشندگان لوازم 
خانگــی در بازار امین حضور تهــران که حدود ۱0 
ســال اســت در این بازار فعالیت می کند، در مورد 
وضعیت این بازار، می گوید: بازار در رکود شدیدی به 
ســر می برد و به علت افزایش قیمت ها قدرت خرید 

مردم کاهش یافته است.
وی با اشاره به کالهبرداری و تقلب در بازار لوازم 
خانگی، اظهار کرد: متاســفانه در این بازار برخی از 
فروشندگان، لوازم خانگی داخلی را با تعویض برند با 
قیمت دو یا سه برابر گران تر به عنوان کاالی خارجی 

به مردم می فروشند.
این فروشنده ادامه داد: در بازار فعلی لوازم خانگی، 
تولید داخلی به لحاظ کیفیت و خدمات پس از فروش 
بسیار با کیفیت تر اســت و کسانی که در سال های 
اخیر از لوازم خانگی تولید داخلی استفاده کرده اند و 
نسبت به کیفیت این کاالها اطمینان کسب کرده اند، 

راحت تر برای خرید مجدد لوازم خانگی خود را از میان 
کاالهای ایرانی انتخاب می کنند.

شفیعی یادآور شد: در حال حاضر به طور متوسط 
قیمت یک یخچال ســاید ایرانــی در بین برندهای 
مختلف بین 30 تا 45 میلیون تومان است در حالی 
که حداقل قیمت یک یخچال ســاید خارجی که از 
اصــل بودن آن نیز اطمینان کاملی وجود ندارد، 55 

تا 60 میلیون تومان است.
وی عنــوان کرد: تمایل مردم برای خرید کاالی 
ایرانی افزایش یافته است البته برخی از لوازم خانگی 
داخلی مانند ماشــین لباس شویی و اجاق گاز نیز به 
علت کیفیت باال از سال ها قبل در میان مردم طرفدار 
زیادی داشــته است اما اکنون مردم نسبت به خرید 
یخچال و فریزر ایرانی و حتی ماشــین ظرف شویی 

ایرانی نیز تمایل بیشتری از خود نشان می دهند.
یکی از خریدارهایی که برای خرید یخچال فریزر 

به بازار امین  حضور آمده است نیز در این باره می گوید: 
با توجه به مبلغی که برای خرید یخچال و فریزر در 
نظر گرفته ام باید یک کاالی ایرانی را خریداری کنم 
و از آنجا که یکی از اقوامم سال گذشته یک یخچال 
و فریزر ایرانی را خریداری کرده و از کیفیت و خدمات 
پس از فروش آن نیز بسیار راضی است من نیز تصمیم 

گرفته ام تا همان برند را خریداری کنم. 
خانــم دیگری که به همراه دخترش برای خرید 
جهیزیه دخترش به بــازار مراجعه کرده بود، گفت: 
ترجیح می دهد جهیزیه دخترش را از بین کاالهای 
ایرانی خریداری کند؛ کاالهای ایرانی از کیفیت خوبی 
برخوردارند و بنابراین حاضر نیست یک کاالی خارجی 
را با چند برابر قیمت لوازم خانگی ایرانی خریدار کند.
ایــن خریدار افزود: برخی برندهای لوازم خانگی 
داخلی اجاز گاز، ماشین لباس شویی، ماشین ظرف 
شویی، یخچال و فریزر با کیفیت بسیار خوب تولید 
می کنند،  با دخترم صحبت کردم و تصمیم گرفتیم 
تا لوازم آشــپزخانه اش را از بین لوازم خانگی ایرانی 

انتخاب کنیم.
به نظر می رســد بــا خروج برندهــای خارجی 
و تــالش تولید کنندگان داخلی بــرای جایگزینی 
تولیدات داخلی تا حدود زیادی گرایش مردم نسبت 
بــه مصرف کاالهای ایرانی افزایش یافته و با مصرف 
لــوازم خانگی داخلی اطمینــان آنها به کیفیت این 
کاالها نیز افزایش یافته است اما الزمه حفظ و ارتقا 
این وضعیت آن است تا روز به روز بر دانش روز خود 
برای ارتقا کیفیت بیافزایند ضمن آنکه در کنار افزایش 
کیفیت، نرخ ها نیز رقابتی باشد و برای کاهش قیمت ها 

نیز تالش کنند.

خریداران و فروشندگان اظهار کردند

اقبال مردم به لوازم خانگی ایرانی با وجود فراوانی نمونه های خارجی

اتحادیه مرغداران خبر داد

توزیع 2 هزار تن تخم مرغ با نرخ مصوب در میادین تره بار
رئیس  هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن 
از توزیع دو هزار تن تخم مرغ تنظیم بازاری با 
نرخ مصوب ۴۳ هزار تومان در غرفه ها و میادین 

میوه و تره بار خبر داد.
 حمید کوچک کاشــانی در گفت و گو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، درباره آخرین جزئیات تخم مرغ های 
تنظیم بازاری اظهار کرد: در حال حاضر تخم مرغ با 
نرخ مصوب در تمامی غرفه ها و میادین سطح کشور 

توزیع می شود.
وی از توزیــع حدود دو هزار تن تخم مرغ با نرخ 
مصــوب خبر داد و گفت: بنابر نشســت با اتحادیه 
فروشــگاه های زنجیره ای قرار شد عرضه تخم مرغ با 
نرخ مصوب در فروشــگاه های سراسر کشور صورت 
گیــرد تا بــازار به تعادل برســد چرا کــه با وجود 

پراکندگی فروشگاه ها، مغازه داران مجبور به کاهش 
قیمت هستند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن با اشاره 
به اینکه محدودیتی در توزیع تخم مرغ با نرخ مصوب 
وجود ندارد، افزود: میادین و فروشگاه ها به هر میزانی 
که تخم مرغ بخواهند، در اختیارشان قرار می دهیم.

کاشــانی با بیان اینکه توزیــع تخم مرغ با نرخ 
مصــوب کماکان تا تعادل قیمت در بازار ادامه دارد، 
گفت: روزانه مقادیری از تخم مرغ های وارداتی در بازار 
با نرخ مصوب 43 هزار تن عرضه می شــود که بنابر 
مصوبه اخیر مجوز ۱0 هزار تن واردات تخم مرغ داده 
شده است. اولین محموله تخم مرغ وارداتی به میزان 

یک هزار تن، وارد کشور شده است.
وی با  اشــاره به اینکــه قیمت تخم مرغ بصورت 

رســمی اصالح نشده است، افزود: بنابر هماهنگی و 
توافقات صورت گرفته، عرضه تخم مرغ با نرخ مصوب 
43 هزار تومان در حال انجام است اما تاکنون قیمت 

تمام شده بصورت رسمی بررسی و ابالغ نشده.
رئیس هیئت مدیــره اتحادیه مرغــداران میهن 
با اشــاره به دالیــل گرانی تخم مــرغ در بازار گفت: 
علیرغم هشــدارهای مکرر مبنی بر تامین نامناسب 
نهاده های دامی و قیمت باال در بازار آزاد، مسئوالن 
توجهی نداشتند که نابسامانی های اخیر بازار ناشی از 
بی توجهی و تعلل مسئوالن در تصمیم گیری هاست.

کاشانی، وضعیت کنونی تولید تخم مرغ را مطلوب 
دانست و افزود: بنابر آمار روزانه سه هزارتن و ماهانه 
90 هزار تن تخم مرغ تولید می شود که با این وجود 

کمبودی در عرضه نداریم.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن ادامه 
داد: با افزایش قیمت اقــالم پروتئینی، تقاضا برای 
مصرف تخم مرغ بشــدت باال رفته است، ضمن آنکه 
در نیمه دوم سال ازدیاد تقاضا برای خرید در بازار اثر 
گذار اســت، هر چند در نیمه نخست سال با کاهش 
مصرف بواسطه شرایط گرما، محصول 50 درصد کمتر 

از قیمت مصوب عرضه می شود.
کاشانی، درباره آخرین وضعیت تامین نهاده های 
دامــی تصریح کرد: طی شــش ماه اخیــر، تامین 
 نهــاده با تاخیر صورت می گرفت که در یک هفته و 
۱0 روز اخیر روند بهتر شده و  وزیر جهاد کشاورزی 
قول تامین منظم را داده است که در صورت امنیت 
 خاطــر مرغداران از تامین نهاده، مشــکلی در بازار 

تخم مرغ ایجاد نمی شود.

دبیر شــورای عالی مناطــق آزاد و ویژه 
و  تولید  در  گفت: ســرمایه گذاری  اقتصادی 
صادرات مناطق آزاد با بیش از ۳۰ سال فعالیت 

اتفاق نیفتاده که جای تأسف است.
به گزارش دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد 
تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، ســعید محمد در 
حاشیه دیدار با استاندار خوزستان در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: برنامه مدون و به شکل راهبردی برای 
تمام مناطق آزاد در دست تهیه است تا در کوتاه مدت 
ایــن مناطق را به ریــل اصلی خــود برگردانیم. با 
ظرفیت های موجود و رفع نیازمندی های این هدف 

محقق می شود و باید در جهت ایجاد رونق تجاری و 
اقتصادی در سرزمین اصلی فعالیت کنیم.

وی بــا  اشــاره به اینکــه قرار اســت برای حل 
مشــکالت مردم همکاری مشــترک با منطقه آزاد 
اروند و خوزستان برقرار کنیم افزود: مردم خرمشهر، 
آبادان و روســتاهای محدوده منطقــه آزاد اروند با 
مســائل زیادی روبه رو هســتند و تالش می کنیم 
با ظرفیت ســازی در منطقــه آزاد و با بهره گیری از 
اختیارات قانونی تعریف شده در مناطق این وضعیت 

مرتفع شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با 

بیان اینکه به علت تداخل بین دستگاهی از بسیاری 
از ظرفیت ها در منطقه آزاد اروند استفاده نمی شود، 
ادامه داد: تالش بر این است که این تداخل برطرف 
و از ظرفیت های موجود برای بهبود معیشــت مردم 

منطقه استفاده شود.
محمد افــزود: با پیش بینی انجام شــده جذب 
ســرمایه گذاری خوبی در منطقه آزاد اروند شــاهد 
خواهیم بود. رونق تولید و  اشــتغال در این منطقه 
 ایجاد می شــود تا با برنامه ریزی انجام شده در یک 
دوره زمانی کوتاه مــدت وضعیت مردم بهبود یابد. 
البته دستگاه های ذی ربط، وزارتخانه ها و گمرک نیز 

باید همکاری الزم را داشــته باشند و عزم جدی در 
دولت و مجلس کمک به حل مشکالت مردم است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و 
ویژه اقتصادی با  اشاره به اینکه مناطق آزاد بر اساس 
چند اصل پایه ریزی شده اند اظهار داشت: مناطق آزاد 
با بیش از 30 سال فعالیت با هدف رونق اقتصادی و 
تجاری سرزمین اصلی باید در جهت سرمایه گذاری، 
صادرات، تولید و وارد کردن فناوری های نوین فعالیت 
می کردند اما شاخص های الزم ضعیف ارزیابی شده و 
در سرمایه گذاری، تولید و صادرات اتفاق خاصی در 

این مناطق نیفتاده که جای تأسف است.

سعید محمد:

سرمایه گذاری چندانی در مناطق آزاد برای صادرات نشده است

ریزش های مکرر بورس در هفته گذشــته 
پول سهامداران حقیقی  سبب خروج عجیب 

از بازار سهام بود.
به گزارش خبرگزاری فــارس، بورس تهران در 
هفته سوم مهرماه  رکوردهای منفی را به ثبت رساند 
تا روند خروج پول از بورس رشــد 290 درصدی را 

طی یک هفته تجربه کند.
همه مسائل در هفته گذشته دست به دست هم 
داد تا همه شاخص های بورس نزولی شوند، از شاخص 
کل گرفته تا شاخص کل هموزن، به طوری که این 
شاخص ها یکی پس ازدیگری در حال از دست دادن 
حمایت های خود بودند. در صورتی که این روند ادامه 
داشته باشد، می توان گفت بازار سرمایه باز هم وارد 
یک فاز اصالحی زمانی شده است که زمان برگشت 

آن نامعلوم خواهد بود.
عشقی ؛ رئیس جدید بورس

البته باید دید، بورس به تغییر ریاست این سازمان 
چه واکنشی نشان می دهد، روز چهارشنبه  گذشته 

دهقان دهنوی جای خود را به مجید عشــقی داد تا 
دولت ســیزدهم با این تغییر نشان دهد می خواهد 
بازار ســرمایه را بــه اهالی آن واگــذار کند. مجید 
عشــقی، قائم مقــام بــورس کاال و عضویت هیئت 
مدیره شــرکت های تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، 
 سرمایه گذاری توسعه نور دنا را در کارنامه کاری خود 

دارد.
وی همچنیــن در کارگــزاری تدبیرگران فردا، 
ســرمایه گذاری پویا، ســرمایه گذاری تدبیر ارزش، 
توسعه اقتصاد بین الملل آینده، سرمایه گذاری مهرگان 
ســرمایه پارس، صندوق ســرمایه گذاری مشترک 
پیروزان، سامان تجارت تدبیر ایرانیان، گروه توسعه 
اقتصاد، کارآفرینان دامون، کارگزاری بانک پاسارگاد 

عضو هیئت مدیره بوده است.
در جلســه شورای بورس همچنین مسعودی فر، 
عشــقی، خدابخش، فرج زاده و ناصرپــور به عنوان 
اعضای هیئت مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار 

معرفی شدند.

هیئت مدیره جدید
 قابلیت حل مشکالت بورس را دارد

در همین حال ، معاون سابق شرکت بورس معتقد 
است هیئت مدیره جدید سازمان بورس، این ویژگی 
را دارند تا در کمترین زمان مشــکالت بازار سرمایه 

را حل کنند.
امیرحمــزه مالمیر، در گفت وگــو با خبرگزاری 
تســنیم در خصوص تغییر رئیــس و هیئت مدیره 
سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: عشقی به لحاظ 
شخصیتی فردی سختکوش و سالم است و از اشراف 
کافی به موضوعات مرتبط با بازار سرمایه نیز برخوردار 
می باشد؛ که البته این قابلیت به سبب فعالیت مستمر 
و درازمدت ایشان در بدنه ارکان بازار سرمایه حاصل 
شده است. وی افزود: همچنین هیئت مدیره انتخابی 
سازمان بورس، بازار سرمایه را کامال می فهمند و به 
سبب حضور در پست های مختلف مدیریتی در ارکان 
بازار ســرمایه از این ویژگی برخوردار هستند تا در 
کمترین زمان ممکن اقدام به رفع مشکالت این بازار 

کنند. ضمن این که تقریبا در کمتر مواردی در طول 
حیات این سازمان یکدستی سابقه کاری و فعالیت 
هیئت مدیره در بدنه بازار ســرمایه را شاهد هستیم 
و این موضوع می تواند به عنوان یکی از نقاط قوت و 
بارز هیات مدیره جدید ســازمان بورس مطرح و در 
بهبود مشکالت این بازار موثر باشد. مالمیر همچنین 
در توصیه با هیئت مدیره جدید سازمان بورس یادآور 
شد: با توجه به تعمیق بازار سرمایه و موارد مرتبط به 
آن، الزم است بازنگری دقیق و عمیقی در قوانین و 
مقررات موجود صورت گرفته و قوانین ضد و نقیض 
در بازار سرمایه رفع شود؛ که البته تحقق این امر نیاز 
به تالش شبانه روزی، صبر و حوصله و صرف وقت در 
ابتدای امر دارد. وی اذعان داشــت: همچنین انتظار 
می رود هیئت مدیره جدید سازمان از سعه صدر کافی 
نســبت به انتقادات برخوردار باشــند و کمتر حرف 
بزنند، بیشتر بشنوند و با اعتماد به بدنه کارشناسی و 
همچنین استفاده از نظرات کارشناسان بدنه سازمان 

بورس بیشتر عمل کنند.

رئیس  بنیــاد ملی گندمکاران از امکان 
خودکفایــی در تولید گنــدم در صورت 
بارش های مناسب و کشت گندم در سطح 

6 میلیون هکتار خبر داد.
عطــااهلل هاشــمی در گفت و گو با باشــگاه 
خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت خرید 
 تضمینــی گندم اظهار کرد: بنابــر آخرین آمار 
4 میلیون و 650 تــا 4 میلیون و700 هزار تن 

گندم از کشاورزان خریداری شده است.
وی افــزود: برآوردهــای وزارت جهاد بر آن 
اســت که سطح زیر کشــت گندم به 6 میلیون 
هکتار برســد که در صورت تحقق این میزان و 
شرایط مناسب جوی، امکان رسیدن به خودکفایی 

وجود دارد.
هاشــمی ادامه داد: با توجــه به محدودیت 
منابع آبی، امکان افزایش سطح زیرکشت گندم 
آبی وجود ندارد و تنها برنامه تولید در مزارع دیم 

است به طوری که مزارع دیم که برای آیش نگه 
داشته می شوند، ظرفیت تولید دارند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران از تفاهم نامه ای 
میان ســتاد فرمان امام با وزارت جهاد مبنی بر 
تامین نهاده ۱5 هکتــار بصورت رایگان منعقد 
شــد که این امر به ســبب ایجاد انگیزه در بین 
کشــاورزان، می تواند عملکرد در واحد سطح را 

افزایش دهد.
رئیس بنیــاد ملــی گندمکاران با اشــاره به 
آزادســازی نرخ گندم صنف و صنعت بیان کرد: 
شــورای قیمت گذاری و تشکل ها به این  نتیجه 
رسیدند که قیمت گندم صنف و صنعت باید آزاد 
شــود، این در حالی است که از ابتدای امسال به 
رغــم آنکه دولت با نرخ 5 هزار تومان گندم را از 
کشــاورزان خریداری می کرد، اما با نرخ 2 هزار 
و 700 تومــان گندم در اختیار صنف و صنعت 
قــرار می گرفت که همین امر منجر به نشــتی 

گندم به سمت سایر صنایع شده است، بنابراین 
به این نتیجه رسیدیم که در جلسه آتی شورای 
قیمت گذاری و آزادسازی گندم صنف و صنعت 
با نرخ تمام شده که حدود 5 هزار و 500 تومان 
است، در اختیارشان قرار گیرد تا از رانت و فساد 
جلوگیری شــود که با این وجود صنف و صنعت 

دیگر گندم یارانه ای از دولت نمی گیرند.
وی ادامــه داد: با آزادســازی قیمت گندم، 
حمایت های یارانه ای به کارخانه ها صرفا از طریق 
کشــت قراردادی میسر اســت که براین اساس 
قرار است 2 میلیون تن گندم صنف و صنعت از 
طریق کشت قراردادی تامین شود که در صورت 
نهایی شدن و تصویب آن در روز دوشنبه،شرکت 
بازرگانی دولتی، دیگر از سال آینده گندم با نرخ 
آزاد و دولتی نخواهد داد و تنها در قالب کشــت 
قراردادی با نظارت بنیاد ملی گندمکاران و سایر 

سازمان های وزارت جهاد باید تامین کند.

به گفته هاشــمی، با توجه به آنکه شــورای 
قیمت گذاری حرکت مناسبی در راستای اصالح 
قیمت انجــام داد، حمایت هایی همچون تامین 
نهاده شرکت خدمات حمایتی بصورت اعتباری 

در اختیار کشاورزان قرار داد.
وی اتخاذ سیاســت های حمایتی از ســوی 
شــورای قیمت گذاری و مدیریت مزرعه را راهی 
برای خودکفایی گندم برشمرد و گفت: اگر بارش 
در سال زراعی جدید همانند سال زراعی 99ـ 98 
باشد، بی شک خودکفایی مجدد حاصل می شود.

هاشــمی در پایان دربــاره آخرین وضعیت 
واردات  گندم تصریح کرد: امسال واردات گندم 
به منظــور تامین کمبود نیاز داخــل و ذخایر 
اســتراتژیک امــری اجتناب ناپذیر اســت که 
هم اکنون واردات گندم از سوی بازرگانی دولتی 
 در حال انجام اســت، برآورد می شود که امسال 

5 تا 6 میلیون تن گندم وارد شود.

شرایط خودکفایی گندم اعالم شد
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