اخبار
سهامداران حقیقی مراقب باشند
سهامشان را ارزان نفروشند

وزیر اقتصاد با بیان اینکه س��هام بسیاری از
ش��رکت ها ارزش مندهستند ،از سهامداران
حقیق��ی درخواس��ت کرد با تامل بیش��تری
نس��بت به فروش س��هام خود اقدام کنند.به
گزارش مهر ،فرهاد دژپسند بعدازظهر امروز
در حاشیه جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس
گف��ت :قبول داری��م که چند روزی اس��ت
وضعیت شاخص بورس خوب نیست اما بازار
سرمایه فقط با شاخص ارزیابی نمیشود .به
عنوان نمونه اگر تصمیمی راجع به موضوعی
مثل نرخ س��ود گرفته شود این موارد نیز در
بازار سرمایه اثرگذار است.وزیرامور اقتصادی
و دارایی با بیان اینکه ریل گذاری نهادهای
نظارتی در بازار سرمایه ادامه دارد ،افزود :در
حال حاضر بس��یاری از شرکتهایی که در
بورس هس��تند بازارگ��ردان دارند .همچنین
ام��روز میتوانی��م بازارس��از و اوراق تبع��ی
اختیاری داش��ته باشیم.دژپس��ند خاطرنشان
کرد :بس��یاری از بنگاهها س��وددهی خوبی
دارند چرا که گلچین شده هستند و در برابر
صادرات نیز معاف از مالیات هستند .بنابراین
بس��یاری از آنها درآمد ارزی خوبی دارند.وی
افزود :س��هام بسیاری از س��هام ارزنده است
و خواهش من این اس��ت ک��ه افراد با تأمل
بیش��تری به خرید و فروش اق��دام کنند تا
گرفتار ارزان فروش��ی سهام نشوند.وزیرامور
اقتصادی و دارای��ی در پایان گفت :بهترین
کار دولت ،ریل گذاری و اطالع رسانی است
که در حال انجام است.
روند نزولی باروری در کشور

مرکز آم��ار ایران اعالم ک��رد :تعداد والدت
های ثبت ش��ده در س��ال  ١٣٩٨درحالی به
ی��ک میلی��ون و  ١٩٦ه��زار و  ١٣٥والدت
کاه��ش یافت که این آم��ار کمترین میزان
والدت در  ۸سال گذش��ته است.به گزارش
مهر به نقل از مرکز آمار ایران ،الگوی سنی
باروری نش��ان دهنده کاهش میزان باروری
کل در همه س��نین از جمله گروههای سنی
 ٢٤-٢٠و  ٢٩-٢٥و  ٣٤-٣٠س��اله در سال
 ١٣٩٨است .این تغییر بیانگر کاهش باروری
به ویژه در میان گروه س��نی جوان است که
به نوبه خود سهم بسزایی در کاهش میزان
باروری کشور داشته است.میزان باروری کل
ایران در س��الهای  ١٣٩٠ت��ا  ١٣٩٨افت و
خیزهایی را تجربه نموده است .این شاخص
در نیمه اول دهه  ١٣٩٠با شیب مالیمی رو
به افزایش گذاش��ته به گونهای که از ١.٧٥
فرزند در سال  ١٣٩٠به حدود  ٢.٠٧فرزند در
سال  ١٣٩٦رسیده است .سپس این شاخص
رو به کاهش گذاش��ته و در س��ال  ١٣٩٨به
می��زان  ١.٨فرزن��د کاهش یافته اس��ت.بر
اساس دادههای س��ازمان ثبت احوال کشور
تعداد والدتهای ثبت ش��ده در سال ١٣٩٠
براب��ر یک میلی��ون و  ٣٨٢هزار و  ١١٨تولد
بوده که در س��ال  ١٣٩٥ب��ه یک میلیون و
 ٥٢٨هزار و  ٥٣تولد افزایش یافته اس��ت اما
تعداد والدت در کل کش��ور از سال  ١٣٩٥تا
 ١٣٩٨روند کاهشی داشته و در سال ١٣٩٨
تع��داد موالید به یک میلی��ون و  ١٩٦هزار و
 ١٣٥والدت کاهش یافته است.الگوی سنی
باروری نش��ان دهنده کاهش میزان باروری
کل در همه س��نین از جمله گروههای سنی
 ٢٤-٢٠و  ٢٩-٢٥و  ٣٤-٣٠س��اله در سال
 ١٣٩٨است .این تغییر بیانگر کاهش باروری
به ویژه در میان گروه س��نی جوان است که
به نوبه خود سهم بسزایی در کاهش میزان
باروری کشور داشته است.
متوسط قیمت مسکن  ۲۶.۷میلیون
تومان شد

بر اس��اس آمار بانک مرکزی متوسط قیمت
هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۲۶.۷
میلیون تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه
سال گذشته  ۱۱۰درصد افزایش یافته است.
به گزارش تس��نیم ،بر اس��اس آمار رسمی
منتش��ر ش��ده از س��وی بانک مرکزی طی
مهرماه امسال تعداد معامالت آپارتمانهای
مسکونی شهر تهران به  8700واحد مسکنی
رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال
قب��ل به ترتیب  2.3و  154.5درصد افزایش
رانش��ان میدهد.در ماه مورد اشاره متوسط
قیم��ت خرید و فروش ی��ک مترمربع واحد
مس��کونی معامله ش��ده از طریق بنگاههای
معامالت ملکی ش��هر ته��ران  26میلیون و
 720هزار تومان بود که نس��بت به شهریور
امس��ال و مهرماه سال گذشته به ترتیب 10
و  110.1درص��د افزایش یافته اس��ت.تعداد
معامالت مس��کن ش��هر تهران طی  7ماه
نخست امسال  64هزار و  600فقره بوده که
نسبت به مدت مشابه سال قبل  77.6درصد
افزایش یافته اس��ت .در این مدت متوس��ط
قیمت یک مترمربع بنای واحد مس��کونی
معامله ش��ده از طری��ق بنگاههای معامالت
ملکی در ش��هر تهران  208.9میلیون ریال
بوده که در مقایس��ه با دوره مش��ابه س��ال
گذشته  64.3درصد افزایش یافته است.

پاک فطرت تأکید کرد

دولت باید روند اخذ مالیات از خانه های لوکس را تشدید کند

عضو کمیس��یون عم��ران مجلس گفت:
دولت باید روند اخ��ذ مالیات از خانه های
لوکس را تشدید کند .علیرضا پاک فطرت
در گف��ت و گو با خانه ملت ،با اش��اره به
تالش وزارت راه و شهرسازی برای اجرای
مالیات بر خانه ه��ای خالی ،گفت :قانون
مالیات ب��ر خانه های خالی در کش��ور ما
قابلیت اجرایی ندارد ،زیرا قیمت مس��کن
مانن��د دالر و طال لحظه ای باال می رود،

تومان اج��اره می دهد که در یک س��ال
ح��دود  60میلیون تومان می ش��ود ،حال
آن مالک بعد از اتمام قرارداد ،باید خانه را
برای مستأجر بعدی تمیز و بازسازی کند،
حال با افزایش قیمت مصالح و تجهیزات
مرتبط ،عمال مالک س��ود چندانی نخواهد
برد.وی گفت :تولیدکنندگان مس��کن باید
حمایت ش��وند ،یعنی کس��ی که بیش��تر
مس��کن تولید م��ی کند ،باید پش��تیبانی

اما قیمت اجاره مس��اکن در مناطق باالی
ش��هر آنقدر افزایش نمی یاب��د ،بنابر این
طبیعی اس��ت که مالکان از اج��اره دادن
مس��اکن اجتناب می کنند .این مسئله در
مناطق پایین ش��هرها ،بالعکس اس��ت و
مساکن به س��رعت اجاره می رود.نماینده
مردم ش��یراز در مجلس ش��ورای اسالمی
ادام��ه داد :در ش��رایط کنون��ی مثال یک
مالک ،مس��کن خ��ود را ماهانه  5میلیون

ش��ده و از مس��ئله مالیات ب��ر خانه های
خالی مس��تثنی ش��ود ،به نظر من در هر
طرح و برنامه ای که م��ردم از اجرای آن
استقبال نکنند ،عمال با شکست مواجه می
ش��ود.پاک فطرت با اش��اره به موضوعات
مطروحه درباره عدم دسترس��ی وزارت راه
و شهرس��ازی به اطالعات مساکن خالی
از س��کنه ،گفت :من این مس��ئله را قبول
ن��دارم ،زیرا اطالعات ب��ه صورت کامل و
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جامع وجود دارد اما مش��کل اینجاست که
مردم ب��ا وزارتخانه برای اجرای مالیات بر
خانه های خال��ی همکاری نمی کنند.وی
گفت :من معتقدم ک��ه موضوع مالیات بر
خانه های خالی تأثیری در بهبود ش��رایط
مسکن نخواهد داشت ،مگر اینکه اقتصاد
به یک ثبات و آرامشی برسد و در بازارهای
اقتصادی مانند مسکن شاهد بروز تالطم
قیمتی نباشیم.

هیجانی که باعث زیان سهامداران خرد میشود؛

چشم تیز کهنهکاران بورس به خرید در کف قیمت

کارگزاران بورس با تحلیل درخواس��تهای
فروش س��هامداران تازهوارد ،ب��ر این باورند
ن
که پولهای حاصل از فروش س��هام ،بدو 
ه��دف از بازار خ��ارج میش��ود؛ در حالیکه
حقوقیها مشغول خرید در کف نرخ هستند.
به گزارش مهر ،چند ماهی اس��ت بازار سهام
روند نزولی در پیش گرفته و طی حدود  ۷روز
معامالتی گذشته نیز یکسره قرمز بوده است
و س��هامداران حقیقی در صفهای سنگین
ف��روش ،همچنان ب��ه خروج از ب��ازار اصرار
دارند؛ غافل از اینکه ورای این هیجاناتی که
به ظاهر س��عی در حفظ ارزش پول خود به
واس��طه بیرون کشیدن منابع مالی از بورس
دارن��د ،برخی بورسبازان حرفهای مش��غول
جمع کردن سهام از کف بازار به پایینترین
و بهترین قیمتها هس��تند.ماجرا از آن قرار
اس��ت که اتفاق ًا پولهایی که از بازار سرمایه
خارج میشوند ،کام ً
ال بیهدف و بدون برنامه
خارج شده و تفکر بسیاری از سهامداران آن
است که ش��اخص بورس اوضاع بدتری پیدا
خواهد کرد و به همین دلیل ،سرمایه خود را
باید تحت هر شرایطی از بازار خارج کنند؛ در
حالی که بسیاری از تحلیلگران حرفهای بازار
سرمایه ،روزهای افت شاخص بورس را گذرا
میدانند و بر این باورند که باز هم ش��اخص
به روند رو به رش��د خود بازخواهد گشت؛ اما
به هر حال اکنون در ش��رایط خاصی که رخ
داده و برخی بیتدبیریهایی که هم از سوی

برای رشد سهام در بازار سرمایه فراهم است.
یک��ی از کارگزاران ب��ورس در گفتگو با مهر
درب��اره رفتار هیجانی س��هامداران میگوید:
اتفاق�� ًا در این ش��رایط که بس��یاری از مردم
نگران از دست دادن ارزش پول خود در بازار
س��هام به دلیل افت پیاپی شاخص هستند،
بس��یاری از حقوقیها و بورسبازان حرفهای
وارد حوزه خرید ش��ده و چشمانداز مثبتی را
برای بازار میبینند؛ ضمن اینکه ایدهآل برای

دولت و هم از س��وی س��هامداران بیتجربه
صورت گرفته اس��ت ،ب��ازار در حال اصالح
و ش��اخص رو به کاهش است.در این میان
گفتگ��وی میدانی مهر با برخ��ی کارگزاران
بازار سهام نش��ان میدهد که اتفاق ًا راه رشد
ب��رای بازار س��رمایه باز اس��ت و احتما ًال در
هفتههای پیش رو شاخص به روند صعودی
باز میگ��ردد؛ چراکه تحلیلهای بنیادین در
این حوزه حکایت از آن دارد که هنوز هم جا

پای ۱.۴میلیارد یورو تعهد ارزی در میان است

دستگیری ۱۹نفردرشبکهمجرمانهصادرات

کس��ب تس��نیم بیانگر آن اس��ت که  ۱۹نفر از ش��بکه
مجرمانهای که با استفاده از کارتهای بازرگانی  ۷۰نفر
از افراد کمبضاعت اقدام به صادرات کرده بودند ،توسط
وزارت اطالعات بازداش��ت و تحوی��ل مقامات قضایی
ش��دند .به گزارش تسنیم 19 ،نفر از شبکه مجرمانهای
ک��ه با اس��تفاده از کارتهای بازرگان��ی  70نفر از افراد
کمبضاعت اقدام به صادرات کرده بودند توس��ط وزارت
اطالعات بازداش��ت و تحویل مقامات قضایی ش��دند.
گفته میش��ود در خصوص پرون��ده  250فردی که ارز
حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد برنگردانده بودند،
شبکه مجرمانهای با گزارش وزارت اطالعات در استان
خراسان رضوی شناسایی شد که با استفاده از کارتهای
بازرگان��ی اش��خاص بیبضاعت اقدام ب��ه فعالیتهای
بازرگان��ی از جمله صادرات میکردند.بهموجب این خبر
در نهایت تمام اعضای این ش��بکه مجرمانه شامل ١٩
نفر دستگیر و به زندان اعزام شدند .این شبکه مجرمانه
کارتهای بازرگانی  70نفر را در اختیار داش��تند که جزء

آنها اتفاق ًا همین شرایط است؛ چراکه به موقع
برخی از س��هام خود را تبدیل کرده و اکنون
در کف قیمتی ،برخی سهام با ارزش را از بازار
جمع میکنند که اتفاق ًا فروشندگان اصلی آنها
افراد تازهوارد به بورس هستند.وی میافزاید:
برخی از حقوقیهایی که وارد خرید س��هام
نش��ده و بیش��تر بر روی اوراق بدهی تمرکز
دارند ،اکن��ون وارد فضای خری��د در بورس
ش��دهاند و با توجه به اینکه همواره ریس��ک

را در معامالت خود در نظر دارند ،این حرکت
آنها نشان از آن است که سهام در بازار روند
رو به رشدی را تجربه خواهد کرد.یکی دیگر
از کارگزاران بورس در گفتگو با مهر میگوید
که همچنان بازدهی بازار سهام از بسیاری از
بازارها باالتر است و اکنون قدیمیهای بازار
در ح��ال تبدیل ک��ردن داراییهای غیرمولد
خود به سهام هستند؛ به خصوص اینکه روند
رو به رش��د و گزارشهای ش��رکتها نیز به
خوبی این را نشان میدهد.وی میافزاید :در
چنین شرایطی ،افرادی که اشراف کمتری به
وضعیت بازار س��رمایه داشته و مبالغ اندکی
از س��رمایههای خود را بدون بررسی دقیق و
کامل و با رعایت ریس��کهای مربوطه وارد
بورس کردهاند ،با ض��رر زیاد در حال خروج
از بازار سرمایه هستند و سهام ارزشمند خود
را با قیمتهای پایین میفروشند و مشخص
اس��ت که اش��رافی به وضعیت س��هام خود
ندارن��د؛ چراکه گزارش ش��رکتها کام ً
ال روند
رو به رش��د را نش��ان میدهد.او معتقد است
که این س��رمایهگذاران خرد و س��هامداران
ت��ازهوارد حتی برای پولی ه��م که از بورس
خارج میکنند عمدت ًا برنامهای ندارند و بدون
هدف س��رمایههای خ��ود را از بورس خارج
میکنند.توصیه وی به س��هامداران حقیقی
این اس��ت که با تأمل و بررسی بیشتر درباره
فروش سهام خود تصمیم بگیرند و از اتخاذ
تصمیمات هیجانی پرهیز کنند.

از ممنوعیت جابه جایی دام تا تشکیل بازار سیاه نهاده

لیست 250نفرهایاند که بانک مرکزی از آنها شکایت
نموده است ،این  70نفر دارای یکمیلیارد و 400میلیون
یورو تعهد ارزی میباش��ند.به گزارش تس��نیم ،پیش از
ای��ن عبدالناصر همتی رئیسکل بان��ک مرکزی درباره
معرف��ی صادرکنن��دگان متخلف به ق��وه قضائیه گفته
بود :در دو س��ال گذشته پرونده  250نفر به قوه قضاییه
ارجاع شده اس��ت ،این افراد با حدود هفت میلیارد دالر
بدهی حتی یک دالر ارز حاصل از صادرات را به کشور
بازنگرداندهاند و از تولیدکنندگان نیز محسوب نمیشوند.
وی افزود 70 :نفر از افراد بازداش��تی بر اس��اس آخرین
اعالم وزارت اطالعات کارتنخواب از اقش��ار ضعیف و
روستایی بودند که با کارت یکبارمصرف صادرات انجام
دادهاند.بعد از آن نیز ش��افعی رئیس اتاق بازرگانی ایران
با ارسال نامهای به همتی رئیس بانک مرکزی خواستار
اعالم اسامی بازرگانهایی شد که  7میلیارد ارز حاصل
از صادرات خود را به کشور بازنگرداندهاند ــ که  70نفر
از آنها کارتنخواب هستند ــ شد.

دالیلرکوردزنییکهفتهایقیمتگوشت

ب��ه رغم فراوانی تولید گوش��ت ،قیم��ت در بازار
رکورددار گرانی است ،ریشه آن را در بیمدیریتی
باید جس��توجو کرد .گ��زارش میدانی خبرنگار
ف��ارس حاک��ی اس��ت قیم��ت گوش��ت و انواع
محص��والت پروتئین��ی در بازار به ش��دت گران
ش��ده اس��ت ،به طوری که قیمت ه��ر کیلوگرم
ران گوس��فند در منطق��ه  19ته��ران  165هزار
تومان به فروش م��یرود .این قیمتها در هفته
گذشته به یکباره رشد کرده است.گزارش فارس
از س��ایر محصوالت پروتئینی هم نشان میدهد
که قیمتها از قبیل گوش��ت گوساله و مرغ رشد
داشته است .قیمت گوش��ت گوسفندی در هفته
گذشته کیلویی  125هزار تومان و گوشت گوساله
 90هزار تومان بود که امروز در منطقه  19تهران
به ترت��ب  165هزار توم��ان و  120هزار تومان
عرضه میشود .قیمت سایر محصوالت پروتئینی
هم به این ش��رح است :در این میان قیمت مرغ

نی��ز که تا یکماه گذش��ته به عن��وان کاالی با
قیمت مناس��ب بازار تلقی میشد و قیمتها زیر
 15ه��زار تومان بود ،از قافل��ه افزایش قیمتها
عقب نمانده و هر کیلو  24هزار و  600تومان به
فروش میرود.پیش از این گفته میشد که سرانه
مصرف مرغ به دلیل قیمت مناس��بی که دارد ،در
سالهای گذشته در کشور باال رفته و از  20کیلو
به  30کیلو رسیده است ،البته به همان نسبت هم
سرانه مصرف گوشت به دلیل گرانی سالهای اخیر
کاهش یافته است .یعنی عمال مصرف مرغ جای
مصرف گوش��ت قرمز را گرفته است .اما احتماال
با افزایشهای جدید قیمت مرغ ،مردم باید دنبال
محصوالت پروتئینی قیمتهای مناسبتر در بازار
برگردند که البته پیدا نمیشود .قیمت ماهی هم
سر به فلک کشیده .ماهی تیالپیا که پیش از این
در یکی دو ماه گذشته کیلویی  70هزار تومان بود
به  110هزار تومان افزایش یافته است.

یک مقام مسئول اعالم کرد

ایجاد شهرکهای تخصصی تولید نهادههای کشاورزی

مع��اون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کش��اورزی از موافقت با ایجاد
ش��هرکهای تخصصی تولید انواع نهادهها و عوامل تولید کش��اورزی خبر
داد.ب��ه گزارش مهر به نق��ل از وزارت جهاد کش��اورزی ،احمدعلی کیخا در
حاشیه نشست کارگروه رفع موانع جهش تولید که امروز به بخش کشاورزی
اختصاص داش��ت در جم��ع خبرنگاران ،گفت :در این ش��هرکها نهادهها و
عوامل تولید کش��اورزی که به طور عمده از خارج کش��ور وارد میش��وند و
یا نهادههایی که تولید داخل آنها امکان صادرات دارد تولید خواهد شد.وی
افزود :در نشس��ت امروز کارگروه رفع موانع جهش تولید که با حضور معاون
اول ،وزیر اقتصاد ،وزیر جهاد کشاورزی ،رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان
دس��تگاههای عضو برگزار ش��د با کلیات ایجاد شهرکهای تخصصی تولید
انواع نهادهها و عوامل تولید کش��اورزی موافقت و قرار شد دستگاهها هم در
ص��دور مجوزها و هم در تأمین زمین و منابع مالی مورد نیاز به طوری عمل
کنند که س��رمایه گذاران دغدغهای برای اجرا در این بخش نداش��ته باشند.
مع��اون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کش��اورزی گفت :انتظار داریم
ب��ا این رویکرد وزارت جهاد کش��اورزی و حمایتهای دولت ،مجلس و قوه
قضائیه شاهد خودکفایی و خوداتکایی در حوزه نهادههای کشاورزی در آینده
باشیم.کیخا افزود :ظرفیتهای خوبی مانند سازمان نظام مهندسی کشاورزی
با بیش از  ۲۵۰هزار عضو ،سازمان نظام دامپزشکی و جوانان تحصیل کرده

دارای تجرب��ه و دانش فنی باال در حوزه تولید کش��اورزی وجود دارد ،اما به
دلیل این که از منابع مالی کافی برخوردار نیستند از این ظرفیتها به خوبی
استفاده نمیشود که قرار شد با تجمیع ظرفیتهای جهاد کشاورزی در حوزه
صندوقهای حمایت از توس��عه کشاورزی ،طرحهای بزرگ تولیدی که مورد
نیاز کش��ور است ،اما وارد میشود در کش��ور اجرا و عملیاتی شود.وی گفت:
به طور نمونه برای واردات محصول لوکسی مانند موز برخی سالها تا ۶۰۰
میلیون دالر اختصاص داده شده و این در حالی است که امکان تولید آن در
بخشهایی از جنوب شرق کشور وجود دارد و یا امکان صادرات محصوالت
لبنی ،س��بزیجات و صیفی جات به بازارهای همسایه وجود دارد که قرار شد
وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی۱۰ ،
طرح بزرگ توس��عهای را در این باره در کش��ور اجرا کند.معاون برنامه ریزی
و اقتصادی وزارت جهاد کش��اورزی درباره برنامه وزارت جهاد برای س��امان
بخشی به تأمین نهادهها افزود :وضع پیش آمده در بازار نهادهها که بازار مرغ
و تخم مرغ را نیز تحت تأثیر قرار داده است معلول مجموعهای از سیاستها
و شرایط موجود در کشور است.
توانایی بخش کشاورزی برای تأمین حدود زیادی از نیازمندیهای کشور


کیخا گفت :در چند ماه گذش��ته برای تأمین ارز برخی نهادههای کش��اورزی
همچنین برای انتقال ارز و تحویل کاال دارای مش��کالتی بودیم که برخی از

مسائل به بیرون از کشور برمیگردد ،اما نوسانات ارزی ناشی از عوامل داخلی
و مجموعه مس��ائل مؤثر در اقتصاد کشور ناش��ی از عوامل بیرونی بر بخش
کش��اورزی اثر گذاشته است ،اما با همه ش��رایط تحریمی و شرایط کرونایی،
بخش کشاورزی توانسته تا حدود زیادی نیازمندیهای کشور را تأمین کند.وی
با بیان این که اختالف قیمت ارز با شکل دادن بازارهای متعدد ،مشکالتی را
به وجود آورده است ،افزود :وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از سامانه بازارگاه
ب��ا همکاری قوه قضائیه و بقیه ارکان دولت در پی این اس��ت که در صورت
امکان از فرار نهادههایی که با ارز ترجیحی وارد میشود از مسیر تولید به دیگر
مسیرها جلوگیری کند.
تفاوت نرخ ارز در بازار نهادهها پذیرفتنی نیست


معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت :هر چند مشکالت
ناشی از تفاوت نرخ ارز در بازار نهادهها پذیرفتنی نیست ،اما ما در وزارت جهاد
کش��اورزی و مجموعه دس��تگاههای ذیربط تالش میکنیم تا بخش تولید و
تأمین نیازهای کشور کمترین آسیب را ببیند.کیخا توزیع مسئولیتها در میان
دس��تگاههای مختلف را از دیگر مشکالت در تأمین نهادهها دانست و افزود:
تأمین این محصول توسط یک وزارتخانه تخصیص آن توسط وزارتخانه دیگر
و نظارت در جای دیگری انجام میشود که انتظار داریم این نبود یکپارچگی
در تأمین ،توزیع و نظارت در هماهنگی میان دستگاهها حل شود.

چالشهای تولید محصولی استراتژیک به نام «زرشک»

محصولی اس��تراتژیک مانند زرشک با توجه
ب��ه ارزش افزوده زی��ادی ک��ه در بازارهای
محص��والت ارگانی��ک دنی��ا دارد ،میتواند
برای توس��عه اقتص��ادی خراس��ان جنوبی
کارساز باش��د ،اما مس��ئوالن به نقش مهم
این محصول توجهی ندارند .گروه دانشجو،
اینکه کشورمان با مشکالت اقتصادی بزرگی

چرا جهاد کشاورزی از زرشککاران حمایت نمیکند؟

دس��ت و پنجه نرم میکند ،مسالهای واضح
اس��ت و برکسی پوشیده نیست که گرههای
اقتصادی زیادی در کشورمان وجود دارد که
باعث شده معیشت مردم دچار مشکل شود.
اقتصاد وابسته به نفت ،سودجویی برخی افراد،
کاهش ارزش پول مل��ی ،عدم تکیه اقتصاد
به تولید داخلی ،س��بک زندگ��ی تجمالتی

و م��وارد دیگ��ر ،از مهمتری��ن چالشه��ای
اقتصادی مردم اس��ت .اما نکته این است که
به اذعان کارشناس��ان اقتص��ادی دنیا ،ایران
کش��ور ثروتمندی است و مس��اله مدیریت
ای��ن ثروت هاس��ت که باعث ش��ده زندگی
اقتصادی مردم ما با چالشهای جدی مواجه
باشد .کش��اورزی در ای��ران قدمتی چندهزار

ساله دارد و بخش مهمی از زندگی اقتصادی
کشور را تشکیل میدهد .اما سبک کشاورزی
هنوز س��نتی باقی مانده و تالشهای جهاد
کش��اورزی برای م��درن کردن کش��اورزی
در همه س��طوح  ،با موفقی��ت روبه رو نبوده
اس��ت .یکی از مهمترین مثالهای این امر،
کشت محصوالتی استراتژیک مانند زعفران،

زرشک و عناب است .خراسان جنوبی ،مهد
کش��ت زرشک شناخته میش��ود .عناب هم
اصلیترین محصول کشاورزی در این خطه
به حس��اب میآید .زعفران نیز در خراس��ان
جنوبی به وفور کشت میشود و کیفیتش در
دنیا زبانزد است؛ اما چرا این محصوالت آورده
اقتصادی زیادی برای مردم این استان ندارد.
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اخبار
توسعه  ۱۸۵هزار هکتاری سامانه های
نوین آبیاری در سال جاری

یک مقام مسئول گفت :از ابتدای سال جاری
تاکنون ،طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری
در سطح  ۵۳هزار و  ۹۵۳هکتار اجرا و به بهره
برداری رس��یده و در س��طح  ۱۳۱هزار و ۹۹
هکتار در حال اجراست.به گزارش مهر به نقل
از وزارت جهاد کشاورزی ،مجری طرح توسعه
سامانههای نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی
با اعالم این خبر ،افزود :مجموع س��طح اجرا
ش��ده و در حال اجرا در سال جاری ۱۸۰ ،هزار
و  ۵۲هکتار در قالب  ۹۲۵۱پروژه بوده اس��ت.
عباس زارع خاطرنش��ان کرد :از ابتدای اجرای
طرح تاکن��ون ،دو میلیون و  ۹۵هزار هکتار از
اراضی کش��اورزی مع��ادل  ۲۵درصد اراضی
آبی کشور به سامانههای نوین آبیاری تجهیز
شده است.وی اظهار کرد :استانهای خراسان
رضوی با  ۸هزار و  ۴۱۰هکتار ،فارس با  ۴هزار
و  ۶۲۶هکتار و جنوب کرمان با  ۳هزار و ۲۰۷
هکتار بیشترین میزان س��طح اجرای توسعه
س��امانههای نوین آبیاری در سال جاری را به
خود اختصاص داده اند.
توزیع ۳۰هزار میلیارد تومان بین
مردم تا پایان اسفند

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره
ب��ه اختالف با دولت بر س��ر تأمین منابع طرح
کاالهای اساس��ی گفت :طرح تأمین کاالهای
اساسی ۴شنبه همین هفته در دستور کار مجلس
برای تصویب نهایی قرار دارد .به گزارش تسنیم،
حمیدرضا حاجیبابایی در برنامه تیتر امشب از
لزوم توافق دولت و مجلس ش��ورای اسالمی
برای تأمین منابع کاالهای اساسی ،اجرای کامل
همسانس��ازی حقوق بازنشستگان کشوری،
لش��کری ،تأمین اجتماعی و تکمیل طرحهای
ناتمام خب��ر داد و افزود :طرح تأمین کاالهای
اساسی 4شنبه همین هفته در دستور کار مجلس
برای تصویب نهایی قرار دارد.رئیس کمیسیون
برنام��ه و بودجه و محاس��بات مجلس گفت:
اختالف با دولت بر س��ر تأمین منابع است.وی
افزود :منابع تأمین کاالهای اساس��ی با رعایت
مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه برای تأمین
کاالهای اساسی برمبنای 120هزار تومان برای
سه دهک پایین و 60هزار تومان برای 4دهک
بع��دی به کارت اعتباری آنها واریز میش��ود.
حاجیبابایی به لزوم تکمیل طرحهای نیمهتمام
در مناطق محروم اش��اره کرد و گفت20 :هزار
میلیارد تومان برای تکمیل طرحهای نیمهتمام و
مناطق محروم ،همچنین تکمیل همسانسازی
حقوق بازنشستگان لشکری ،کشوری و تأمین
اجتماعی پیشبینی شده است.
مجوز افزایش قیمت پاییز
خودروسازان صادر شد

خودروسازان طبق مصوبه اردیبهشت ماه امسال
در شورای رقابت ،برای افزایش قیمت در پاییز
مجوز گرفتند .به گزارش باش��گاه خبرنگاران
جوان ،بر اس��اس اعالم ش��ورای رقابت طبق
مصوبه اردیبهشت ماه امس��ال ،خودروسازان
میتوانند حداکثر تا س��قف نرخ تورم بخشی،
اعالمی بانک مرکزی در سه ماهه سوم امسال،
افزایش قیمتها را اعمال کنند.براین اس��اس
خودروس��ازان میتوانند افزایش قیمتها را در
محص��والت خود یکباره یا در دو مرحله انجام
دهند .براس��اس مصوبه اردیبهشت ماه امسال
در ش��ورای رقابت ،خودروسازان میتوانند هر
س��ه ماه یک بار براساس نرخ تورم بخشی که
از س��وی بانک مرکزی اعالم میشود حداکثر
افزایش قیمتها را در محصوالت اعمال کنند.
صادرات  ۱۴هزار تن گوجه فرنگی
طی ۱۱روز به کردستان عراق

مدی��ر کل گم��رک باش��ماق از ص��ادرات
۹۰۰کامیون گوجه فرنگی به وزن  ۱۴هزار تن
در طی یازده روز به اقلیم کردستان عراق خبر
داد .فریدحقپناه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی
خبرگزاریتس��نیم ،با اش��اره به حواشی اخیر
فضای مجازی در خصوص معطلی کامیونهای
صادراتی گوجهفرنگی در مرز باش��ماق گفت:
محدودی��ت واردات گوجه فرنگ��ی به عراق
از تاریخ  26/7/1399برداش��ته ش��ده و در این
م��دت  11روزه تعداد ح��دودا  900کامیون به
وزن  14هزار تن از طریق این مرز صادر ش��ده
است.مدیرکلگمرکباشماقگفت :اخیراًتعداد
دو کامیون گوج��ه فرنگی به دلیل مالحظات
قرنطین��ه ای ط��رف مقابل ،به داخل کش��ور
برگش��ت داده ش��د که صاحب کاال نسبت به
تفکیک گوجه های فاس��د از گوجه های سالم
اق��دام و حدود س��ه ت��ن از آن ،در محوطه در
انتظار اقدام قانونی برای معدوم نمودن تخلیه
می گردد .

