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 مهلت يك هفته اي سيماني ها براي ثبت نام 

در بورس كاال و اخذ كد بورسي
واحدهاي توليدكننده س�يمان كه تاكنون موفق به اخذ كد بورس�ي 
نش�ده اند، ظرف مدت يك هفته فرصت دارند در ب�ورس كاال ثبت نام 
و نس�بت به عرضه محصوالت خود در بورس كاال اق�دام كنند، اين در 
حالي است كه خريد و فروش س�يمان خارج از بورس كاال ممنوع شد. 
خريداران رانتي محصوالت شركت ها، طي سال هاي گذشته سود هنگفتي 
به دست آورده اند، در اين ميان هم شركت و سهامداران و مصرف كنندگان 
زيان كرده اند، اما برخي از مديران و دالالن در اثر اختالف قيمت محصول در 
كارخانه با بازار به سودهاي هنگفتي دست يافته اند كه اين سودها در حقيقت 
از محل اجحاف به صاحبان سهام بنگاه كه عموماً دولتي و وابسته به دولت 

هستند و همچنين مصرف كنندگان تحصيل شده است. 
از خودرو گرفته تا محصوالت فوالدي و سيمان و سيگار طي سال هاي گذشته 
سودآوري خوبي براي شبكه داللي داشته است، اين شبكه داللي نه سهامدار 
شركت بوده است و نه مصرف كننده حقيقي كاال بلكه صرفاً كاال را ارزان از در  
كارخانه تحويل مي گرفته است و با بورس بازي كه در بازار ايجاد مي كرد، كاال 
را به چندين برابر قيمت به مصرف كننده مي فروخت و اين سازمان داللي در 
اين سال ها بايد آنقدر سود به دست آورده باشد كه حاال بتواند حتي در صورت 
انتقال عرضه محصوالت بنگاه ها به بورس كاال به طروق ديگر روي قيمت كاال 
اثر بگذارد. البته عرضه محصوالت بنگاه ها در بورس كاال موجب كشف قيمت 
منصفانه براي سهامداران بنگاه توليدي و مصرف كنندگان شود و دست دالالن 
را براي هميشه از دستكاري نرخ كاالهاي فوق و اجحاف به سهامداران اصلي 
بنگاه توليدي و مصرف كنندگان محصول قطع كند، خوب است، اما اگر قرار 
باشد فردا روزي دالالن به شيوه هاي ديگري اقدام به دستكاري نرخ محصول 
در بورس كاال كنند و اقدامات پيشين خود را به شكلي ديگر در بورس كاال 
دنبال كنند در چنين شرايطي بايد فكر ديگري براي پايان دادن تضييع حقوق 

توليد كننده و مصرف كننده توسط دالالن كرد. 
در شرايطي كه هر كيسه سيمان در نهايت بايد بين 20 تا 25هزار تومان نرخ 
داشته باشد، طي هفته هاي گذشته با عرضه محصول شركت هاي سيماني در 
بورس كاال به يكباره شاهد جهش قيمت اين كاال بوديم، برخي از اشخاص 
مطلع معتقدند دالالن نرخ سيمان را در بازار آزاد به بيش از 70 هزار تومان 
رساندند تا به شكل جعلي بگويند كه بورس كاال عامل رشد قيمت سيمان 
است، در همين راستا گفته مي شود دالالن خواستار خروج عرضه سيمان 
از بورس كاال بودند كه تيرش��ان به هدف نخورد، به هر روي اگر بورس كاال 
بتواند نرخ را متعادل و عرضه و تقاضا را شفاف كند، بي شك دالالن خود به 
خود از نظام عرضه سيمان حذف مي شوند. در اين بين پس از اينكه دو روز 
پيش )دوشنبه/هشتم شهريورماه(، معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در ابالغيه اي هرگونه خريد و عرضه سيمان خارج از 
بورس كاال را ممنوع اعالم كرد، اكنون ضمن تأكيد بر اينكه چهار گروه هدف 
اين چرخه، بايد براي اخذ كد بورسي خود اقدام كنند، اعالم كرده است كه 
واحدهاي توليدكننده سيمان كه تاكنون موفق به اخذ كد بورسي نشده اند، 
ظرف مدت يك هفته فرصت دارند در بورس كاال ثبت نام و نسبت به عرضه 
محصوالت خود در بورس كاال اقدام كنند؛ اين در حالي  است كه پيش از اين، 
سازمان ملي استاندارد مخالفت قاطع خود را براي عرضه سيمان در بورس 

كاال به وزارت صمت اعالم كرده بود. 
به گزارش ايس��نا، اس��داهلل كش��اورز در نامه اي خطاب به رؤساي سازمان 
صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان وجنوب كرمان، هرگونه خريد و عرضه 
سيمان خارج از بورس كاال را ممنوع دانست و اعالم كرد كه كليه واحدهاي 
توليدكننده سيمان كه تاكنون در بورس پذيرش نشده اند، بايد ظرف مدت 
دو هفته از زمان ابالغ اين نامه، در بورس كاال ثبت نام، كد بورسي اخذ و اقدام 

به عرضه محصول خود كنند. 
    مهلت يك هفته اي كارخانه هاي سيمان و عوامل وابسته براي 

ثبت نام در بورس كاال 
طبق اعالم وزارت صمت، معاون امور معادن و صنايع معدني اين وزارتخانه  
با بيان اينكه شركت هاي بتن ساز، موزاييك ساز و تمامي واحدهاي توليدي 
سيمان بر داراي پروانه و ديگر مدارك معتبر بهره برداري از مراجع ذي ربط 
)سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد كشاورزي ( كه از سيمان 
به عنوان ماده اوليه اس��تفاده مي كنند، با توجه به ظرفيت پروانه و سيمان 
مورد نياز با اخذ معرفي نامه از سازمان صنعت، معدن و تجارت مركز استان 
و شهرستان ها به بورس كاال مراجعه و ظرف مدت يك هفته در بورس كاال 
ثبت نام و نسبت به اخذ كد بورسي اقدام كنند. كش��اورز گروه سوم را همه 
خريداران مجاز پروژه هاي ملي، عمراني اعالم كرد  و گفت: اين گروه با اخذ 
معرفي نامه رسمي از معاون عمراني استان و انبوه سازان با اخذ معرفي نامه از 
ادارات كل مسكن و شهرسازي محل اجراي پروژه بايد ظرف مدت مذكور 

نسبت به ثبت نام و اخذ كد بورسي اقدام كنند. 
وي همچنين گروه چهارم و آخرين گروه را خري��داران مجاز براي مصارف 
عمومي و مردمي برش��مرده و اظهار كرد: اين گروه ش��امل عامالن فروش 
س��يمان )كه مالك يك واحد صنفي داراي جواز معتبر مصالح فروشي در 
منطقه اي مشخص با دفتر و انبار مناسب هس��تند و براي عرضه سيمان با 
رعايت ضوابط اعالم شده از سوي كارخانه فعاليت مي كنند(، شركت هاي 
تعاوني مصالح فروشان )كه از فعاليت هماهنگ و منسجم چندين عامل داراي 
پروانه تشكيل مي شوند(، اش��خاص حقيقي و حقوقي )داراي پروانه مجاز 
ساختماني با تعيين ميزان سيمان مورد نياز و متناسب با پيشرفت پروژه( بايد 
ظرف مدت تعيين شده يك هفته اي، در بورس كاال ثبت نام و نسبت به خريد 

از بورس كاال اقدام كنند. 
كشاورز در پايان تصريح كرد: پس از اتمام اين مهلت هرگونه خريد و عرضه 

خارج از بورس كاال تخلف محسوب مي شود.

تأكيد وزیر راه بر حمل یكسره كاال از بنادر
وزير راه و شهرس�ازي ب�ر ضرورت تحق�ق حمل يكس�ره كاال از 
كش�تي به مقصد تأكيد كرد و گف�ت: بايد در بلن�د مدت ظرفيت 
تخليه و بارگيري بنادر با تأمين تجهيزات مورد نياز افزايش يابد. 
به گزارش ايسنا، رستم قاس��مي در نشست 2۱۹ شوراي عالي ترابري 
با موضوع آخرين وضعيت موجودي كاالهاي اساس��ي در بنادر كشور 
و راهكارهاي تخليه س��ريع اين كاالها  اظهاركرد: حمل يكسره كاال از 

كشتي به مقاصد داخلي بايد در دستور كار قرار بگيرد. 

 تشكيل كميته  مشترك دولت و مجلس 
براي ساماندهي بازار ارز و كاال

ناي�ب رئي�س كميس�يون برنام�ه و بودج�ه گف�ت: ب�ا ه�دف 
بررس�ي تخلف�ات در نظ�ام ياران�ه اي كش�ور و همچني�ن 
س�اماندهي ارز 4۲۰۰ تومان�ي و تأمي�ن كاال ه�اي اساس�ي 
كميته اي مش�ترك بي�ن دولت و مجلس تش�كيل خواهد ش�د. 
به گزارش خبرگزاري تسنيم، سيد محمدرضا ميرتاج الديني با اشاره به 
تشكيل كميته اي مشترك بين دولت و مجلس براي اصالح نظام يارانه اي 
كشور  افزود: اين كميته متشكل از برخي نمايندگان كميسيون برنامه و 
بودجه و كميسيون هاي اقتصادي به عالوه نمايندگاني از مركز پژوهش ها 
مجلس و وزارتخانه هاي اقتصادي، چون وزارت اقتصاد و دارايي، تعاون، 

كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت خواهد شد. 
ميرتاج الديني ادامه داد: تصميمات اين كميته در قالب طرح و اليحه و 
تصميم مشترك دو قوه بررسي و اجرا مي شوند.  به نظر مي رسد تشكيل 

اين كميته به روندي يك ماهه نياز داشته باشد. 

طی س�ال های اخير آنقدر در بازار خ�ودرو در 
اثر بهانه ه�اي واه�ي قيمت ها رش�د يافت كه 
ديگر متقاضي�ان اعتم�اد خود را ب�ه قيمت ها 
از دس�ت داده ان�د، هم اكن�ون ب�ا وجودي كه 
در اث�ر تعديل ن�رخ ارز، قيمت خ�ودرو كاهش 
يافته اس�ت، متقاضيان توجهي به بازار ندارند.

قيمت خودرو در بازار راكد و بدون مشتري كه طي 
روزهاي هفته گذشته به بهانه رشد نرخ ارز با رشد 
مصنوعي مواجه ش��د، همزمان با تعديل نرخ ارز با 
سقوط قيمت روبه رو شد، منتها نكته مهم آن است 
كه چه در رشد قيمت ها و چه در كاهش قيمت ها 
خريداري در بازار وجود ندارد،  بدين ترتيب مشخص 
است خريداران دست نگه داشته اند تا چند ماهي 
بگذرد تا ببينند حباب قيمت در بازارهاي مختلف 

تخليه مي شود يا خير؟
طي روزهاي اخير عده اي به ش��كل سازمان يافته 
نرخ خودرويي چون پرايد را با دهها ميليون تومان 

افزايش به محدوده ۱50 ميليون تومان رساندند، اما 
خريداران توجه چنداني به قيمت نكردند و حضوري 
هم در بازار نداشتند، حاال از آنجايي كه گفته مي شد 
علت رشد نرخ پرايد رشد نرخ دالر است،  با تعديل 
نرخ دالر انتظار براي تعديل نرخ پرايد چنان تشديد 
شده است كه پرايد با تخفيف 5ميليون توماني هم 
مشتري ندارد. آنقدر طي س��ال هاي سپري شده 
از دول��ت دوازدهم در بازاره��ا دالالن به بهانه هاي 
واهي گرانفروشي كردند كه ديگر در بازارهايي چون 
خودرو مشتري اعتمادي به قيمت ها ندارد و ترجيح 
داده است تا چند ماه بگذرد و تكليف حباب قيمت ها و 
جو سازي هاي الكي در بازارها مشخص شود. با نزولي 
شدن نرخ ارز، قيمت خودرو نيز در بازار شيب كاهشي 
به خود گرفت. حال خريداران دست نگه داشته اند تا 
حباب قيمت ها كم تر شود و با نزديك شدن نرخ ها به 

قيمت واقعي براي خريد اقدام كنند. 
 مدتي است كه با افزايش نرخ ارز، قيمت خودرو نيز 

در بازار صعودي شده و فاصله قيمت بازار و كارخانه 
بيشتر از قبل شده است. 

در اين شرايط مشتريان بازار خودرو فعالً براي خريد 
دست نگه داشته و منتظر اجراي سياست هاي ارزي 
دولت جديد براي بهبود نرخ ارز و تأثيرگذاري آن بر 
بازار خودرو هستند. در نتيجه حجم معامالت در بازار 
خودرو فعالً در حد پاييني است و خريد و فروش قابل 

توجهي صورت نمي گيرد. 
سعيد موتمني، رئيس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو 
در اين مورد در گفت وگو با فارس گفت: از زماني كه 
قيمت خودرو در بازار افزايش يافت، بازار خودرو بدون 

مشتري مانده است. 
وي با بيان اينكه قيمت خودرو با نوس��انات نرخ ارز 
تغيير مي كند، اف��زود: بازار خودرو ه��م اكنون در 
آرامش به سر مي برد؛ چرا كه همزمان با افزايش نرخ 

خودرو تقاضا براي خريد آن كاهش يافته است. 
وي با بيان اينك��ه از زماني كه قيم��ت ارز از كانال 

25  هزار توماني عبور كرد، مشتري براي خريد خودرو 
به شدت كاهش يافته است، ادامه داد: با افزايش نرخ 
ارز، فروشندگان قيمت خودرو را باال اعالم مي كردند، 
در صورتي كه مشتري براي آن وجود نداشت تا بر 

اساس معامالت، قيمت واقعي را تعيين كنند. 
موتمني تصريح كرد: در چند روز گذش��ته قيمت 
خودروها بيش از نرخ واقعيشان اعالم شد؛ چرا كه در 
اين مدت خريد و فروشي در بازار انجام نشده بود كه 
بر اساس آن، قيمت مشخصي در بازار تعيين شود و 

در نتيجه نرخ ها كاذب بودند. 
به گفته وي، عرضه خودرو توس��ط خودروس��ازان 
طي دوتا سه ماه گذشته كاهش يافته و همين امر بر 

افزايش نرخ خودرو تأثير گذار بوده است. 
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو با تأكيد بر اينكه 
قيمت خودرو روند كاهشي دارد، گفت: قيمت خودرو 
همسو با روند نرخ ارز تغيير مي كند و حاال با كاهش 

نرخ ارز، قيمت خودرو نيز نزولي شده است. 
وي تأكيد كرد: وقتي نرخ ارز در كانال 2۳ تا 24 هزار 
تومان قرار گيرد، ميزان تقاضا براي خريد خودرو در 
بازار افزايش مي يابد و با افزايش نرخ ارز عكس اين 

روند اتفاق مي افتد. 
   جديدترين قيمت خودروها در بازار

در حال حاضر سمند LX با قيمت 245 ميليون تومان، 
پژو 405 مدل جي ال ايكس با قيمت 227 ميليون  
تومان، پ��ژو پارس270 ميليون توم��ان، پژو 20۶ 
تيپ 2 با قيمت 252 ميليون تومان، پژو 20۶ تيپ 5 با 
قيمت ۳00 ميليون  تومان در بازار عرضه مي شوند. 

همچني��ن قيم��ت پ��ژو  20۶ صن��دوق دار 
۳۱2 ميليون توم��ان، پ��ژو 207 دنده اتوماتي��ك 
425 ميليون توم��ان، تن��در۹0 م��دل E2 معادل 
۳42 ميليون توم��ان، تندر پ��الس اتوماتي��ك 
4۶2 ميليون توم��ان، ران��ا 225 ميليون تومان، رانا 
پالس 2۳5 ميليون تومان، دنا ۳۱2 ميليون تومان، 
دنا پالس دنده اي توربو 4۱2 ميليون تومان و هايما

S7 معادل ۶00 ميليون تومان است. 
در م��ورد قيم��ت پراي��د در ب��ازار ني��ز باي��د به 
نرخ ۱۳۹ ميليون توماني اين خودرو اش��اره كنيم. 
همچني��ن در ب��ازار قيم��ت س��ايپا ۱۱۱ معادل 
۱55 ميليون تومان، س��ايپا ۱۳2 م��دل ۹8 معادل 
۱۳۳ ميليون توم��ان، س��اينا ۱47 ميليون تومان، 
مع��ادل  تيب��ا 2  تيبا ۱48 ميليون توم��ان، 
۱۶0 ميليون تومان و كويي��ك ۱7۳ ميليون  تومان 

است.

وزي�ر تع�اون، كار و رف�اه اجتماع�ي درب�اره 
ضري�ب  گف�ت:  رفاه�ي  سياس�ت هاي 
جين�ي در س�ال ۹۲ تقريب�ًا ۰/37 ب�ود، در 
هش�ت س�ال گذش�ته اي�ن ش�اخص حدود 
چهار واح�د افزايش پي�دا كرده اس�ت؛ يعني 
۰/41 رسيده اس�ت.  ۰/37 ب�ه  از ح�دود 
به گزارش خبرگزاري فارس، حجت اله عبدالملكي، 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در برنامه گفت وگوي 
ويژه خبري شبكه دو س��يما با بيان اينكه بيشتر 
همكاران ما پاكدست و با تقوا هستند، افزود: افرادي 
كه تعداد آنها كم نيس��ت در اي��ن وزارتخانه نفوذ 
كرده اند و ما به صورت جدي مبارزه با فساد را آغاز 

كرده ايم. 

وي بيان كرد: در چند روز گذشته، برخي مديران 
بركنار ش��ده اند و به هيچ عنوان با مس��ئله فساد 
مماش��ات نمي كنيم و براي برخورد قضايي با اين 

افراد، دوستان ديگري كار ها را پيگيري مي كنند. 
عبدالملكي گفت: قطعاً مبارزه با فساد را بر اساس 

سياست هاي رسانه اي به اطالع مردم مي رسانيم. 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: دهها نفر كه 
در س��تاد هاي انتخاباتي دوره هاي گذشته حضور 
داش��تند، در مس��ئوليت هاي اقتصادي قرار داده 
شده اند كه ش��ناختي از آن بخش ندارند و بخشي 
از ناكارآمدي نيز به دليل انتصاب اين افراد اس��ت.  
عبدالملكي بيان كرد: چه دليل��ي دارد فردي كه 
در س��تاد انتخاباتي فعال بوده است، مدير عامل يا 

رئيس هيئت مديره بخشي باشد كه هيچ دركي از 
آن موضوع اقتصادي ندارد. 

وي تصريح كرد: اگر رئيس جمهور پاي مبارزه با فساد 
باشد، قطعاً اين كار انجام مي شود و اگر نباشد، مبارزه 

با فساد انجام نخواهد شد. 
وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي گف��ت: عده اي  
صاحبان قدرت و ثروت را مافيا مي دانند، اما اينها 
قدرت هاي پوشالي هس��تند و اينطور نيست كه 
همه جا را گرفته باشند و كسي نتواند با آنها برخورد 
كن��د.   وي تأكيد كرد: اگر در مبارزه با فس��اد عزم 
جدي وجود داشته باشد بسياري از اين افراد استعفا  
مي دهند؛ البته مراحل قضايي حتماً بايد پيگيري 

و انجام شود. 

عبدالملكي گفت: در چند ماه آينده پااليش اساسي 
در مديران زير مجموعه خود انجام مي دهم و مديران 
كارآمد و پاكدست قطعاً ارتقا  مي يابند.  عبدالملكي 
افزود: شركت ها و كارخانجات اين وزارتخانه مانند 
صندوق بازنشستگي  و س��ازمان تأمين اجتماعي 
متعلق به مردم است، اما تاكنون اين شركت ها خوب 
مديريت نشده است كه تالش مي كنيم تيم مديريتي 
بسيار قوي اي براي اداره اين بخش ها به كار بگيريم. 
عبدالملك��ي گف��ت: وزارت تع��اون، كار و رف��اه 
اجتماعي وزارت مردم اس��ت، زيرا 42 ميليون نفر 
بيمه شده بخش تأمين اجتماعي و 2 ميليون نفر 
بيمه بازنشستگي كشوري و ۶/5 ميليون نفر تحت 

حمايت سازمان بهزيستي هستند. 

وزیر كار: اجازه ادامه فعاليت به مدیران ناسالم نمي دهيم

 فروش بذر گندم 
به كارخانجات آرد و ماكارونی 

معاون مؤسسه تحقيقاتي ثبت و گواهي بذر و نهال گفت: با افزايش 
قيمت گندم، بخشي از بذر گندم به ويژه ارقام آبي توسط كارخانجات 
آرد و ماكاروني با قيمت باالتر از قيمت خريد تضميني از پيمانكاران 
خريداري و از دسترس شركت هاي توليدكننده بذر خارج مي شود. 
در ادامه سلسله هدر روي منابع و يارانه هاي ملي اين روزها شاهد فروش 
بخشي از بذر گندم به شركت كارخانجات آرد و ماكارونی هستيم، دليل 
اين رويداد نيز آن اس��ت كه پيمانكاران توليد كننده بذر گندم مشكل 
نقدينگي دارند و چون كارخانج��ات آرد و ماكارونی بذر مذكور را با نرخ 

باالتري خريداري مي كنند به آنها مي فروشند. 
صمد مبصر، معاون مؤسسه تحقيقاتي ثبت و گواهي بذر و نهال با بيان 
اينكه با افزايش قيمت گندم، بخشي از بذر گندم به ويژه ارقام آبي توسط 
كارخانجات آرد و ماكارون��ي با قيمت باالتر از قيم��ت خريد تضميني 
از پيمانكاران خريداري و از دس��ترس ش��ركت ه��اي توليدكننده بذر 
خارج مي شود، يكي از داليل فروش بخش��ي از بذر گندم پيمانكاران به 
كارخانجات آرد و ماكاروني را عدم پرداخت به موقع تسهيالت بانكي به 
شركت هاي توليدكننده بذر گندم براي تأمين نقدينگي و خريد دانست.

به گزارش پايگاه اطالع رس��اني وزارت جهاد كشاورزي، معاون مؤسسه 
تحقيقاتي ثبت و گواهي بذر و نهال گفت: با توجه به خشكسالي و كاهش 
بارندگي در سال جاري كه در مقايسه با ۳0 سال گذشته بي سابقه بوده 
است، تحقق 70 درصدي توليد بذر گندم، عملكرد قابل قبولي را براي 

شركت هاي توليد كننده بذر گندم رقم زده است. 
صمد مبص��ر اف��زود: از ۳۹۱ هزار تن ب��ذر خام گندم خريداري ش��ده 
پيمانكاران، 2۶4 هزار و 2۶ تن بذر ارقام آبي و ۱0۱ هزار و ۳75 تن ارقام 

ديم در طبقات مختلف مي باشد. 
وي درصد تحقق برنامه در ارقام آبي را نزديك به 7۹ درصد و در ارقام ديم 

54 درصد عنوان كرد. 
مبصر اضافه كرد: با توجه به ماهيت توليد، تأمين بذر ارقام ديم بيشتر تحت 

تأثير خشكسالي قرار گرفته است. 
وي درباره جزئيات تحقق برنامه خريد بذر گندم آبي و ديم در استان ها 
توضيح داد: كرمانشاه با تحقق ۱۱0 درصد برنامه و توليد ۳8 هزار و 85۹ تن 
بذر، البرز با ۱08 درصد تحقق برنامه و توليد 2هزارو7۱7 تن بذر، فارس 
با 87 درصد تحقق برنامه و توليد 47 هزار و 402 تن بذر گندم، استان هاي 

موفق در تأمين بذر گندم سال زراعي جاري بودند. 
معاون مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال، ميزان تحقق برنامه 
خريد بذر گندم در استان هاي بوشهر را 85 درصد معادل ۱۱ هزار و ۳4 تن، 
تهران 82 درصد معادل 4هزارو7۹5 ت��ن و مازندران را 80 درصد معادل 

4هزارو287 تن اعالم كرد. 
 وي همچنين به استان هايي كه به دليل خشكسالي كمتر از 40 درصد 
برنامه خريد بذر گندم در آنها محقق شده اشاره كرد و اظهار داشت: در 
استان هاي اصفهان 40 درصد، چهار محال و بختياري ۳۹ درصد، خراسان 
جنوبي ۳۶ درصد، سيستان و بلوچستان ۳4 درصد، مركزي 2۹ درصد و 

خراسان شمالي 2۹ درصد برنامه خريد بذر گندم محقق شده است. 
مبصر گفت: با توجه به پيش بيني ش��رايط وي��ژه آب و هوايي از آغازين 
روزهاي سال ۱400 توسط اين مؤسسه و معاونت امور زراعت وزارتخانه، 
تصميمات و اقداماتي صورت گرفت تا توليد و تأمين بذر گندم براي كشت 

پاييزه در سال زراعي آينده با آسيب پذيري كمتري همراه باشد. 
وي افزود: بر اساس اين تصميمات، شركت هاي توليدكننده بذر گندم 
موظف شدند با اتخاذ تمهيدات فني، تمامي بذرهاي توليد شد. پيمانكاران 

را خريداري كنند. 
مبصر ادامه داد: براي آن كه تأمين و كيفيت بذر، آسيب كمتري ببيند، 
قرار شد بذرهاي گندم در فرآيند بوجاري با دقت بيشتري اصالح شود 
و تا ۱5 درصد ميزان افت بذر در بوجاري را وزارت جهاد كش��اورزي در 

هزينه هاي تبعي توليد بذر شركت ها منظور كند. 

43 هزار توليد كننده محصوالت ارگانيك
 در ایران

43هزار توليد كننده محصوالت ارگانيك در اي�ران وجود دارد كه 
نش�ان مي دهد آينده كش�اورزي ارگانيك ايران درخش�ان است. 
به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري »فرش پالز« آينده محصوالت 
ارگانيك در ايران بس��يار درخش��ان اس��ت و اكنون 4۳ هزار كش��اورز 
توليد كننده مجوزدار محصوالت ارگانيك در كشور وجود دارد و روند رو به 

رشد توليد حاكي از آينده بسيار خوب اين گونه توليدات است. 
به دليل تنوع آب و هوايي كه در ايران وجود دارد مي تواند با توليد انبوه و با 
كيفيت محصوالت ارگانيك به هاب توليد اين گونه محصوالت در منطقه 
تبديل شود، ايران در توليد محصوالت ارگانيكي مانند پسته، خرما، انار، 

زعفران و گياهان دارويي ارزش افزوده بيشتري ايجاد كند. 
به رغم دستاوردهاي بسيار خوبي كه در زمينه توليدات ارگانيك در ايران 
وجود داشته اما مطالعات موردي نشان مي دهد كه هنوز توليد محصوالت 
ارگانيك در ايران در مقايسه با كشورهاي اروپايي بسيار كمتر است و يك 

درصد توليدات را شامل مي شود كه پايين است. 
به عبارت ديگر 8۶ درصد كش��اورزان در ايران خرده مالك هس��تند كه 
تقريباً 40 درصد زمين هاي قابل كشت در اين كشور را مديريت مي كنند 
و اين كشاورزان خرده پا يا حداقل بخشي از آنها به توليدات محصوالت 
ارگانيك مجوزدار اهميتي نمي دهند و روش توليد آنها بيشتر به روش 
س��نتي اس��ت.  نگراني عمومي از س��المت مواد غذايي وجود دارد، اما 
متأسفانه تنها معدودي از مردم در بخش توليد و مصرف كننده به اهميت 
توليد محصوالت ارگانيك در سالمت مواد غذايي واقفند. براي بسياري از 
كشاورزان مشكل عمده براي روي آوردن به توليد محصوالت ارگانيك، 
نحوه مبارزه با آف��ات و بيماري ها و تغذيه گياه��ان و علف هاي هرز در 

سال هاي اول توليد است. 

افزایش 27 تا 79 درصدي قيمت كاالهاي 
اساسي از تير 1399 تا 1400 

بررسي قيمت برخي كاالهاي اساسي نشان مي دهد كه قيمت اين 
اقالم در يك سال گذشته بين ۲7 تا 7۹ درصد افزايش يافته است. 
به گزارش خبرگزاري فارس، بررسي قيمت برخي كاالهاي اساسي و مهم 
نشان مي دهد كه قيمت اغلب كاالهاي اساسي از تيرماه ۱۳۹۹ تا تيرماه 

۱400 رشد قابل توجهي داشته است. 
براين اساس برنج پاكستاني باسماتي از تيرماه ۱۳۹۹ تا تير ماه ۱400 در 
مجموع 27/4 درصد افزايش قيمت داشته  و از هر كيلوگرم ۱۹۳ هزار و 
7۹4 ريال در تيرماه ۹۹ به هر كيلوگرم 24۶ هزار و ۹۳8 ريال در تيرماه 
۱400 رسيده است.  برنج تايلندي نيز 7۹/۳ درصد افزايش قيمت داشته 
و از هر كيلوگرم 88 هزار و 754 ريال در تيرماه ۹۹ به ۱5۹ هزار و ۱۳۳ 

ريال در تيرماه ۱400 افزايش يافته است. 
براس��اس اين گزارش، برنج طارم اعال در بازه زماني تيرماه ۹۹ تا تيرماه 
۱400 در مجموع ۳۹/4 درصد و برنج داخلي هاشمي درجه يك در همان 

بازه زماني ۳۹ درصد افزايش قيمت يافته است. 
شكر سفيد كه در تيرماه ۹۹ هر كيلوگرم آن به قيمت 8۳ هزار و ۳۱ ريال 
بوده در تيرماه ۱400 به ۱۳4 هزار و ۱54 ري��ال افزايش يافته   و به اين 

ترتيب قيمت اين محصول ۶۱/۶ درصد افزايش داشته است. 
هر كيلوگرم گوشت گوساله و گوشت گوسفندي نيز در بازه زماني ياد شده 

به ترتيب 4۹/۹ درصد و ۳4/4 درصد افزايش قيمت داشته است. 
گوش��ت مرغ تازه نيز از هر كيلوگرم ۱۶7 ه��زار و 804 ريال در تيرماه 
۱۳۹۹ با 57/۶ درصد افزايش در تيرماه ۱400 به 2۶4 هزار و 477 ريال 

رسيده است. 

  خبر کوتاه

 هادي غالمحسيني 
  گزارش   یک

افزايش قيمت محصوالت لبني به شكل چراغ 
خاموش ديگر موضوعيت ندارد، اين صنايع با 
چراغ روشن و س�رعت غير مجاز چراغ قرمز 
افزايش قيمت ها را رد مي كنند، به طور نمونه 
مصرف كنندگان محصوالت لبني بنگاه بزرگي 
چون پگاه تصور مي كنند از خريد قبلي تا خريد 
فعلي دچار داستان اصحاب كهف شده اند و به 
اجبار ب�راي خريد كااليي مش�ابه خريدهاي 
قبلي يا بايد پول بيش�تري پرداخت كنند يا 
اينكه محصول كوچك تري را خريداري كنند. 
اينكه نظارت بر ب��ازار كاال ضعيف اس��ت، جزو 
بديهيات اس��ت، اما نكته اينجاس��ت كه وقتي 
كمپاني هاي ب��زرگ مواد  غذايي چون ش��ركت 
صنايع شير ايران اقدام به افزايش نرخ محصول 
مي كنند، به دليل عرضه محصول در ۱2۱هزار 
مغازه و فروشگاه در سطح كشور به يكباره اقتصاد 
خان��وار دچار افزاي��ش هزينه مي ش��ود و وقتي 
افزايش قيمت هر چند وقت يكبار اتفاق مي افتد، 
محصوالت لبني كم كم از س��فره خانوار حذف 
و بيماري ه��اي مختلف در كاس��ه خان��وار قرار 
مي گيرد و شركت هاي مرتبط با بيمه درمان بايد 
تاوان افزايش قيمت ممتد صنايع لبني چون پگاه 

را بايد بدهند. 
 طي چند ماه اخير، قيم��ت محصوالت لبني در 
چندين مرحله افزايش داشته است كه دليل آن 
را واحدهاي توليدي، افزايش قيمت ش��ير خام 
و جهاد كش��اورزي افزايش تقاضاي شير خام از 
سوي كارخانه ها مي دانند، اما برخي از اشخاص 
مطلع، گرايش به توليد شير خشك را در افزايش 
قيمت محصوالت لبني و گاهي كاهش توليد آنها 
مؤثر مي دانند. در اين ميان آنچه به چشم مي آيد، 

نبود نظارت هاي قوي بر قيمت گذاري شير خام و 
محصوالت لبني در بازار است، زيرا گفته مي شود 
طي روز هاي اخير محصوالت لبني پگاه با رشد 
قابل مالحظه قيمت مواجه شده اند كه جا  دارد 
اين كمپاني و همچنين بخش هاي نظارتي روي 

قيمت در اين باره شفاف سازي كنند. 
آش��فته  بازار قيمت ها به محص��والت لبني هم 
رسيده است و طي چند ماه اخير به ويژه يكي، دو 
هفته گذشته، شاهد افزايش قيمت لبنيات بر سر 
سفره مردم هس��تيم. به طور مثال پنير خامه اي 
۱00 گرمي پگاه كه در ابتداي س��ال هزارو۳00 
تومان قيمت داش��ت، در خرداد ب��ه هزارو500 
تومان، اوايل مهرماه به 2ه��زار تومان و امروز به 

2هزارو500 تومان رسيده است. 

     افزايش مجدد 15 تا ۲۰ درصدي قيمت 
محصوالت لبني

با اينكه دولت در مردادم��اه قيمت هر كيلوگرم 
شير خام را هزار و 570 تومان تعيين كرد و قيمت 
بسته هاي 800 گرمي شير پاستوريزه نيز به  تبع 
آن از هزارو 500 تومان به 2هزار تا 2هزارو200 
تومان رسيد، اما باز هم برخي شركت هاي توليدي 
لبني، در تعيين قيمت برخي توليدات خود تخلف 
مي كنند. به طور مثال برخي ش��ركت ها كه طي 
چند ماه اخير قيم��ت برخي تولي��دات خود را 
مانند پنير و ماست افزايش داده بودند، طي ۱0 
روز اخير، دوباره نرخ ديگر محصوالت خود مانند 
شيرهاي طعم دار 200 سي سي را از هزار و500 

به 2هزار تومان افزايش داده اند. 

ش��ركت پگاه نيز س��رآمد گراني اي��ن روزها در 
محصوالت لبني است. 

س��تاد تنظيم بازار در ابت��داي مردادماه، قيمت 
هر كيلو ش��ير خام را ه��زار و 570 تومان اعالم 
كرده اس��ت، ولي امروز دامداران هر كيلو ش��ير 
خام را ب��ه كارخانه ها به قيمت 2ه��زارو200 تا 
2هزارو۳00 تومان مي فروشند؛ يعني قيمت شير 
خام از هزار و ۳50 تومان ابتداي سال، حدود ۶۳ 

درصد افزايش قيمت داشته است. 
بعضي از اش��خاص مطلع معتقدن��د آنچه امروز 
باعث شده است قيمت شير خام اين گونه افزايش 
پيدا كند، رونق توليد شير خشك در كشور است. 
قيمت شير خشك در كشور به گونه اي است كه 
اگر واحد توليدي شير خشك، هر كيلو شير خام 
را به قيمت 2هزارو400 تومان هم خريداري كند، 

برايش صرفه اقتصادي دارد. 
      همه مي خواهند شير خشك توليد كنند

تخصيص نيافتن ارز دولتي براي واردات ش��ير 
خشك و ممنوعيت صادرات اين محصول باعث 
شده اس��ت كارخانه هاي لبني به س��مت توليد 
شير خش��ك گرايش پيدا كنند، اين موضوع بر 
توليد ديگ��ر محصوالت صنايع لبن��ي نيز تأثير 
گذاشته اس��ت و ش��ركت ها ترجي��ح مي دهند 
محصوالتي را كه در زيرگروه طرح نظارت ستاد 

تنظيم بازار نيستند، توليد كنند. 
البته گفته مي ش��ود كه در هيچ دوره اي قيمت 
ش��ير خام را دامدار تعيين نكرده و اي��ن بازار و 
ميزان تقاضا توسط كارخانه هاي لبني است كه 
قيمت را تعيين مي كند. در واقع اين رقابت بين 
كارخانه هاست كه باعث خريد شير به اين قيمت 

شده است. 

پگاه ليدر گراني محصوالت لبني شد؟!
  بازار

 بازار خودرو با »قيمت های دستكاری شده« كه هيچ نسبتی با قانون عرضه و تقاضا ندارد و با كيفيت خودروها و توان خريد مردم نيز نمی خواند
 موجب پياده شدن خريداران از بازار خودرو شده، به طوری كه پرايد با ۲۰ ميليون تومان زير قيمت بازار هم خريدار ندارد

ملیحهمرادی


