
رشد شاخص های عملکردی بانک 
آینده در نیمه نخست مردادماه سال 

1399
پایش عملکرد ش��عب و س��تاد بانک آینده طی دو 
هفته نخست مردادماه امسال، نشان از موفقیت های 

قابل توجهی در حوزه های تخصصی دارد.
در ش��رایطی که م��واردی هم چ��ون پیش گیری از 
ش��یوع بیماری کرونا توأم با نوس��انات اقتصادی و 
تفاوت سود و منفعت سایر بازارهای سرمایه، ممکن 
اس��ت؛ روند جذب منابع مال��ی در بانک ها و دیگر 
سازمان های پولی و اعتباری را متأثر سازد، خانواده 
فعال در ش��عب بانک آینده در تالش��ی مثال زدنی 
در قالب طرح »به سوی برتری«، موفق شدند؛ طی 
دو هفته نخس��ت مردادماه امسال، درشاخص های 
اجرای��ی هم چون: افتتاح س��پرده، تجهی��ز منابع، 
جذب مش��تریان جدید، رش��د منابع ارزان قیمت و 
هم چنین س��پرده های قرض الحسنه پس انداز، سیر 
صعودی داشته و به موفقیت های چشم گیری دست 

یابند.
مدی��ران و سرمایه انس��انی فعال در س��تاد مرکزی 
نی��ز با مش��ارکت و هم یاری خانواده س��خت کوش 
ش��عب بانک توانستند؛ با اجرای طرح هایی ویژه در 
حوزه های بازارسازی، توس��عه و جذب مشتریان و 
انعقاد تفاهم نامه های ارزش��مند با شرکت های برتر 
و بزرگ کش��ور، تعامل منحصر به فردی را رقم زده 
و به پیشرفت های ش��ایانی در این خصوص، دست 

یابند.

فرهنگیان می توانند از بانک مهر 
ایران تسهیالت ۲۰۰ میلیون ریالي 

دریافت کنند
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی روابط عموم��ی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، حاجی میرزایي وزیر آموزش 
و پرورش در توییتر خود نوشت: »پوشش حداکثري 
جامع��ه فرهنگیان در افزایش قدرت خرید و اعطاي 
تس��هیالت قرض الحس��نه از سیاس��ت هاي رفاهي 
آموزش و پرورش اس��ت. در این راس��تا تفاهم نامه 
هم��کاري دوجانبه وزارت آموزش و پرورش و بانک 
قرض الحس��نه مهر ایران به امضا رسید. فرهنگیان 
عزی��ز مي توانند ت��ا س��قف ۲۰۰ میلی��ون ریال و 
زوجین فرهنگي تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با دوره 
بازپرداخ��ت ۱۲ ماهه تس��هیالت دریافت کنند. در 
جه��ت صیانت از کرامت و تکری��م فرهنگیان عزیز 
تمام تالش خود را به کار گرفته ایم.«گفتنی اس��ت 
تس��هیالت یاد ش��ده در چارچوب طرح کاالکارت 
بانک مهر ایران است. یکي از اهداف طرح کاالکارت 
افزایش قدرت خرید مش��تریان است و در این طرح 
متقاضیان نیازي به سپرده گذاري ندارند. تسهیالت 
بانک مهر ایران بدون دریافت هر گونه س��ود بوده و 
تنها ش��امل کارمزدي حداکثر ۴ درصدي است که 
طرح کاالکارت نیز از همین شرایط پیروي مي کند.

ضرورت بسترسازي براي گسترش 
فین تک اسالمي

مهدي رضایي- مدیرعامل بانک انصار
ام��روزه زندگ��ي انس��ان ها ب��ا حضور گس��ترده و 
روزافزون فناوري هاي دیجیتال رنگ و بوي متفاوتي 
ب��ه خود گرفت��ه و  هر روز به دلیل ب��روز تغییرات 
همه جانبه، س��بک زندگي مردم و به تبع آن مدل 
کس��ب وکار آنها دچار تغییر و تحول ش��ده اس��ت. 
در ای��ن میان بانک ها نیز به  عنوان س��ازمان هاي 
مردم نهاد و مش��تري محور از این قاعده مس��تثني 
نبوده و نیس��تند.امروزه نق��ش و تاثیر فناوري هاي 
دیجیتال بر دنیاي خدمات مالي انکارناپذیر اس��ت. 
بدیهي اس��ت این فناوري ها ازیک ط��رف کارایي و 
اثربخش��ي بانک هاي س��نتي را به چالش کشیده و 
از طرف دیگر براي ارائه سرویس هاي سریع تر، بهتر 
و ارزان تر به مشتریان نسل دیجیتال و سنت شکن 

امروز، نزدیک و نزدیک تر مي شوند.
 صنعت بانکداري در مسیر پیش رو چنانچه نتواند 
خود را با پیش��رفت ه��اي روزاف��زون تکنولوژي و 
گسترش ارتباطات مجازي و اقتضائات زندگي مدرن 
همس��و کند و تس��هیالت الزم را براي روان سازي 
فرایندهاي خود به کار نگیرد، محتوم به شکست و 
ایجاد فاصله معني دار بین بانک  و مشتري خواهد 
ش��د. ش��اید به جرات بتوان گف��ت در آینده اي نه 
چن��دان دور صرفاً بانک های��ي موفقیت اند که به 
معناي واقعي کلمه همراه مشتریان باشند و نقشي 
پررنگ در گوشي هاي هوشمند آنان داشته باشند. 
بانک ها به گفته پروفس��ور »دینج« بایس��تي براي 
موفقیت در بازار آینده بر چهار عنصر  »دسترسي«، 
»هزینه فای��ده«، »کارایي در زمان« و »امنیت« به 

عنوان عناصر اصلي بانکداري نوین استوار باشند.
در این راس��تا در برخي کش��ورهاي اسالمي شاهد 
ش��کل گیري و رون��ق یک مفهوم نوظهور و  س��ه 
وجهي هستیم که از تلفیق سه حوزه »فناوري هاي 
رایانه اي«، »صنعت بانکداري« و »احکام اسالمي« 
پدید آمده اس��ت که صاحب نظ��ران از این تلفیق 
خجس��ته به عن��وان »فین تک اس��المي« یاد مي 
کنند.  حوزه فین تک یا فناوري مالي به زبان ساده 
به معناي کارب��رد نوآورانه فناوري در ارائه خدمات 
مالي است. فین تک  به کمپاني هایي اشاره دارد که 
با کاربرد تکنولوژي تالش مي کنند تا خدمات مالي 
را کارآمدتر س��ازند. بنظر مي رسد این فین تک بنا 
دارد تا فرایندهاي موجود در بانک هاي س��نتي را 
با فناوري هاي م��درن تلفیق کند و با عبور آنها از 
فیلتر ش��ریعت، ضمن ایجاد اصالحات نوین بانکي، 
خدمات متنوعي در راس��تاي  رفع نیازهاي جدید 

مشتریان ارائه دهد. 

اخبار گزارش

علی رغم ش��رایط مس��اعد تولی��د و فراوانی 
عرض��ه، قیمت میوه در س��ایه کمبود نظارت 

و تعدد واسطه ها و دالالن باالست.
با توجه به ش��رایط مس��اعد اقلیمی کش��ور، 
در فصول مختلف ش��اهد تن��وع اقالم میوه با 
کیفیت باال  هس��تیم که قابل قیاس با تولید 

دیگر کشورها نیست.
حال و هوای این روزهای بازار نشان می دهد 
که علی رغم ش��رایط مس��اعد تولید و اذعان 
مس��ئوالن مبنی ب��ر فراوانی عرض��ه، قیمت 
محصوالت باغی در بازار باالست که هر یک از 
فروش��ندگان دالیل خاصی برای این گرانی ها 
مطرح می کنند. بس��یاری از مسئوالن بر این 
باورند که وجود واس��طه ه��ا و دالالن و نبود 
زنجیره تولید علت اصلی اختالف چش��مگیر 
قیمت از مزرعه تا بازار اس��ت که متولیان امر 
باید راه چاره ای برای این موضوع بیندیش��ند 
چرا ک��ه کمبودی در عرضه هیچ یک از اقالم 

وجود ندارد.
حال به س��راغ مس��ئوالن ذی ربط می رویم 
ت��ا از دالیل اختالف قیم��ت از مزرعه تا بازار 
و راهکار اساس��ی ب��رای پایان بخش��یدن به 

آشفتگی های قیمت با خبر شویم:
در آم��د کش��اورزان ب��ا هزین��ه ه��ای تولید 

سنخیتی ندارد
سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی 
کش��اورزی و منابع طبیع��ی در گفت و گو با 
خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با انتقاد 
از اختالف چش��مگیر قیمت از مزرعه تا بازار 
اظهار کرد: علی رغم  افزایش هزینه های تولید 
و خرید نهاده های کشاورزی اعم از سم، کود، 

بذر با دالر و فروش با ریال، کشاورزان سودی 
از فروش محصول عایدشان نمی شود.

وی اف��زود: ب��ا وج��ود افزایش هزین��ه های 
کارگ��ری و اس��تحصال آب و همچنین تورم 
ب��اال که تولی��دات بخش کش��اورزی را تحت 
تاثیر خود قرار داده اس��ت، اما به دلیل فاصله 
چش��مگیر قیمت میوه از باغ تا بازار ناش��ی از 
وجود واس��طه و دالالن متع��دد، عمال هزینه 
ه��ای تولید ب��ا درآم��د ف��روش محصوالت 

همخوانی ندارد.
حسینی خام فروش��ی و فضای داللی را یکی 
از علت های اصلی زیان کش��اورزان دانس��ت 
و گف��ت: با وج��ود آنکه کش��اورزان امکانات 
س��ردخانه، سورت، بس��ته بندی و فرآوری را 
ندارن��د، چ��اره ای جز عرض��ه محصوالت به 
صورت خ��ام ندارن��د که همین ام��ر موجب 
ش��ده س��ود چندانی از حیث فروش محصول 

عایدشان نشود.
مشاور ارش��د نظام صنفی کشاورزی و منابع 
طبیعی ادامه داد: دول��ت برای حذف دالالن 
اضاف��ه و واس��طه های غیرض��رور باید برنامه 
ریزی کن��د تا باغدار بتوان��د محصولش را به 

طور مستقیم در بازار عرضه کند.
به گفته وی، وجود واسطه ها و دالالن متعدد 
در ب��ازار موج��ب ش��ده تا محص��ول به طور 
مس��تقیم از باغدار به مصرف کننده نرسد، در 
حالیکه با حذف دالالن  اضافه امکان مدیریت 

این موضوع وجود دارد.
حسینی ادامه داد: طبق قانون انتزاع مدیریت 
بازار محصوالت کش��اورزی ب��ر عهده وزارت 
جه��اد ب��ود که با ح��ذف این قان��ون، وزارت 

صم��ت باید مدیریت بازار را بر دس��ت بگیرد 
تا محصوالت کش��اورزی با قیمت مناسب به 
دست مصرف کننده برس��د و همواره شرایط 
ب��ازار به گون��ه ای نباش��د که س��ودی عاید 
کشاورزو مصرف کننده نشود و تنها دالالن و 

واسطه ها از آشفتگی بازار سود ببرند .
عرض��ه و تقاضا مالک اصل��ی قیمت میوه در 

بازار/ مقصر اصلی گرانی میوه کیست؟
مجتبی ش��ادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران 
ته��ران در گف��ت و گ��و با خبرن��گار صنعت، 
تجارت و کش��اورزی با اش��اره به اینکه عرضه 
و تقاضا مالک اصلی تعیین قیمت در بازار به 
شمار می رود، اظهار کرد: با توجه به اختالف 
چش��مگیر قیمت از مزرعه تا بازار انتظار می 
رود که مسئوالن با ایجاد برنامه ریزی مناسب، 

شفافیت قیمت را به بازار بازگردانند.
وی افزود: برنامه چش��م انداز ۲۰ ساله مبنی 
بر توس��عه باغات نش��ان می دهد که هنوز به 
س��قف تولید مدنظر نرس��یدیم  که اگر برنامه 
ری��زی مدونی ب��رای این امر ص��ورت نگیرد، 
اس��تراتژی و چش��م انداز سیاست درستی در 

قبال تضامین الزم توسعه باغات نداریم.
شادلو ادامه داد: تا پایان برنامه ۲۰ ساله چشم 
ان��داز، تولید محصوالت باغی به ۳۰۰ میلیون 
تن معادل ۳ برابر تولید کنونی می رس��د که 
با این وجود عالوه بر تامین نیاز کشور، امکان 

صادرات به بازارهای همسایه وجود دارد.
نایب رئیس اتحادیه باغداران وجود واسطه ها 
و دالالن، افزایش کرایه حمل و نقل و حقوق 
کارگری را علت اصلی اختالف معنادار قیمت 

از مزرعه تا بازار اعالم کرد.

وی ادام��ه داد: با وجود تعدد واس��طه گران و 
دالالن، اخت��الف ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت از 
مزرعه تا بازار امری بدیهی است که متاسفانه 
در بس��یاری از موارد این اخت��الف قیمت به 

۱۰۰ درصد می رسد.
کمبودی در عرضه میوه نداریم

مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان 
میدان مرکزی میوه و تره بار با اشاره به اینکه 
کمبودی در عرضه می��وه وجود ندارد، اظهار 
کرد: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی، تولید 
محصوالت کش��اورزی ۱.۵ برابر سال گذشته 
اس��ت که با این وجود مش��کلی در تامین نیاز 
داخ��ل وجود ندارد. وی افزود: با وجود تگرگ 
زدگی در برخی اس��تان ها و سال ناآور پیش 
بینی می شود که تولید سیب درختی نسبت 
به مدت مشابه س��ال قبل کمی کاهش یابد، 
اما در زمینه مرکبات و کیوی مش��کلی وجود 

ندارد.
دارای��ی نژاد با اش��اره به اینک��ه کمبودی در 
عرضه میوه و صیفی وجود ندارد، بیان کرد: با 
توجه به شرایط مس��اعد تولید و عرضه پیش 

بینی می شود که تا شب عید حداکثر نوسان 
قیم��ت محص��والت در بازار ۵ ت��ا ۱۰ درصد 

باشد.
رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی ادامه 
داد: با وجود کیفیت باالی محصوالت تولیدی 
روسیه و عراق خواستار محصوالت ما هستند 
که انتظار م��ی رود در برابر صادرات تدابیری 

برای واردات اندیشیده شود.
وی افزای��ش هزین��ه ه��ای حم��ل و نق��ل، 
س��ودجویی عوامل واسطه و دالل و ضعف در 
نظ��ارت ها را علت اصلی اختالف قیمت میوه 

از مزرعه تا باغ اعالم کرد.
دارای��ی ن��ژاد در پایان از کمب��ود عرضه موز 
خبر داد و گفت: با توجه به بس��ته شدن ثبت 
س��فارش موز و واردات با ارز آزاد، قیمت این 
محصول با نوس��اناتی روبرو شده است که اگر 
ثبت سفارش باز نشود، قیمت این محصول به 
سبب کمبود عرضه طی ماه آینده به ۲۰ هزار 
تومان می رس��د، به همی��ن خاطر انتظار می 
رود مسئوالن در مقابل صادرات اجازه واردات 

دهند.  باشگاه خبرنگاران 
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در بهار امسال محقق شد
رشد تولید ۶ محصول از 1۰ محصول 

منتخب معدنی
در بهار امسال از بین ۱۰ محصول منتخب معدنی، شش 
محصول رش��د تولید و چهار محصول دیگر نس��بت به 

مدت مشابه سال گذشته، افت تولید داشتند.
جدیدترین آمار منتش��ر شده از س��وی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نشان می دهد که از ۱۰ محصول منتخب 
معدنی مورد بررسی قرار گرفته در این گزارش، طی سه 
ماهه نخس��ت سال جاری، تولید فوالد خام و محصوالت 
فوالدی، کاتد مس، سیمان، شمش آلومینیوم و آلومینا 
میزان تولیدشان نسبت به سه ماهه ابتدایی سال گذشته 
رش��د کرده و این در حالی است که شیشه  جام، ظروف 

شیش��ه ای، کنسانتره زغال سنگ و ظروف چینی، میزان 
تولیدشان کاهش یافته است.

براین اس��اس، شمش آلومینیوم در مدت مذکور با رشد 
۴۶.۳ درصدی بیش��ترین درصد رشد را داشته است. در 
س��ه ماهه ابتدایی امسال تولید این محصول معدنی ۹۵ 
هزار تن بوده اس��ت، در حالی که در مدت مش��ابه سال 
گذشته ۶۵ هزار تن شمش آلومینیوم تولید شده است.

پس از آن س��یمان با ۱۰ درصد افزایش تولید نسبت به 
سه ماهه اول سال گذشته که ۱۴ هزار و ۸۶۸ تن تولید 
شده بود، در سه ماهه اول امسال میزان تولید خود را به 

۱۶ هزار و ۳۵۳ تن رسانده است.
ف��والد خام نیز در فصل بهار امس��ال نزدیک به ش��ش 
میلیون و ۹۷۰ هزار تن تولید ش��ده اس��ت که نس��بت 
به ش��ش میلیون و  ۴۲۶ هزار تن تولید ش��ده در مدت 

مشابه سال گذشته رشد ۸.۵ درصدی داشته  است.
پ��س از آن آلومینا و کاتد مس نیز به ترتیب ۲.۳ درصد 
و ۲.۱ درصد در س��ه ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته، رشد تولید داشته اند. در فصل 
بهار سال ۱۳۹۸ آلومینا ۶۱ هزار و ۴۰۰ تن و کاتد مس 
۶۸ ه��زار و ۲۰۰ تن تولید ش��ده بودند که این ارقام در 
فصل بهار امس��ال به ترتیب به ۶۲ هزار و ۸۰۰ تن برای 
آلومین��ا و ۶۹ هزار و ۶۰۰ تن برای کاتد مس رس��یده 

است. ایسنا 

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار:
 1۴۰ شرکت جدید آماده ورود 

به بورس می شوند
رییس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار با اعالم اینکه در 
چه��ار ماه نخس��ت امس��ال، ۱۰۰ هزار میلی��ارد تومان 
تامین مالی در بازار س��رمایه انجام ش��ده اس��ت، افزود: 
۱۴۰ ش��رکت در ب��ورس و فرابورس در حال طی کردن 

فرایند پذیرش هستند.
»حسن قالیباف اصل« اضافه کرد: سال گذشته در چهار 
ماه ابتدای��ی ۳۰ هزار میلیارد توم��ان تامین مالی انجام 
ش��ده بود، بدین ترتیب امس��ال تامین مالی بوسیله بازار 
سرمایه بیش از س��ه برابر رشد داشته است. وی با اشاره 
به هدف گذاری های انجام ش��ده، رونق بازار ثانویه به بازار 

اولیه و تولید هدایت می شود، گفت: هفته گذشته شورای 
عالی بورس، س��قف صندوق های سرمایه گذاری را از ۱۰ 
به ۳۰ ه��زار میلیارد تومان افزایش داد که به این ترتیب 
هم دولت در انتش��ار اوراق و هم ش��رکت ها می توانند از 
این منابع اس��تفاده کنند. قالیباف اص��ل با بیان اینکه تا 
هفته گذشته یک عرضه اولیه در روزهای چهارشنبه  انجام 
می شد، گفت: هفته گذشته عرضه اولیه دو برابر شد و این 
در حالی اس��ت که آمار عرضه اولیه امسال در مقایسه با 
س��ال گذشته بسیار بیشتر اس��ت و بطور نمونه کل سال 
گذشته پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان عرضه اولیه انجام 
شد،  در حالی که در چهار ماه نخست امسال ارزش عرضه 

های اولیه از ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان گذشت.
ریی��س س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار با بی��ان اینکه از 
ابتدای س��ال اق��دام های زیادی را برای تس��هیل حضور 
بخش خصوصی در بازار س��رمایه و تامین مالی آنها انجام 
داده ایم، افزود:  امسال سران سه قوه مصوبه خوبی در این 
باره داشتند. از جمله مالیات شرکت هایی که امسال وارد 
بورس می ش��وند، دوباره بررسی نمی شود که انتظار می 
رود بخش خصوصی از این امکان به خوبی استفاده کند.

قالیباف اصل توضیح داد: اکنون ۹۰ شرکت در فرابورس و 
۵۰ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران در فرایند پذیرش 
قرار دارند، ضمن اینکه امس��ال بیشترین فعالیت در بازار 
سرمایه بر تقویت تامین مالی متمرکز شده است.  سنا 

خ��ب��رخ��ب��ر

در سایه بی توجهی نهاد های نظارتی؛

دالل بازی به قیمت میوه هم رسید!

 با گذش��ت ۵ ماه از س��ال و بیش از ۴۰ روز از نامه وزیر 
کار برای تصویب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی کارگران 
و اج��رای آن از تیرم��اه، هنوز خب��ری از تصویب آن در 
هیئت دولت نیس��ت، تا حداقل خسارت ۲۸۰۰ میلیارد 

تومانی به سفره ۱۴ میلیون کارگر وارد شود.
از ارس��ال مصوبه افزایش ۲۰۰هزار تومانی حق مس��کن 
کارگران از س��وی وزی��ر کار به دولت بی��ش از یک ماه 
می گ��ذرد، ام��ا همچنان ای��ن مصوب��ه در هیئت دولت 
تصویب نشده است. علی رغم اینکه وزیرکار در متن نامه 
ارس��الی به معاون اول رئیس جمهور ذکر کرده بود این 
متن پیش��نهادی با قید فوریت بررسی شود، اما هنوز به 

نتیجه نرسیده است.
وزی��ر کار در ۳۱ خرداد ماه ط��ی نامه ای به جهانگیری،  
معاون اول رئیس جمهور نوش��ت: به استحضار می رساند 
بر اس��اس م��اده ۲ اصالحی قانون راج��ع به طبقه بندی 
مش��اغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 
۱۳۷۰ مجلس شورای اسالمی کمک هزینه مسکن برای 
کارگران مش��مول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی 

کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
متن نامه به این ش��رح اس��ت: در اج��رای قانون مذکور 

ش��ورای  عالی کار در جلس��ه ۲۹۲ مورخ هفدهم خرداد 
۹۹ با افزایش کمک هزینه مس��کن کارگ��ران از ماهیانه 
یک میلی��ون ریال به ماهیان��ه ۳میلیون ری��ال موافقت 
نموده اس��ت لذا خواهشمند اس��ت دستور فرمایید متن 
پیش��نهادی زیر با قید فوری��ت در هیئت وزیران مطرح 

شود.
هیئت وزیران در جلس��ه به پیش��نهاد شورای عالی کار و 
به اس��تناد م��اده ۲ اصالحی قانون راج��ع به طبقه بندی 
مش��اغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری موظف 
۱۳۷۰ تصوی��ب ک��رد کمک هزین��ه مس��کن کارگران 
مش��مول قانون کار از ابتدای تیر ۹۹ مبلغ س��ه میلیون 

ریال تعیین می شود. "
افزایش ۲۰۰هزار تومانی حق مسکن می تواند در فیش 
حقوقی کارگ��ران تغییری ایجاد کند، هرچند این تغییر 
بس��یار اندک اس��ت اما ب��از هم در ش��رایطی که هزینه 
زندگی کارگران بس��یار از درآمد بیش��تر است، می تواند 
نقط��ه قوتی در تأمی��ن معاش آنها باش��د. عدم افزایش 
۲۰۰ هزار تومانی حق مس��کن که حداقل باید از تیرماه 
اجرایی می ش��د، معادل ۲۸۰۰ میلیارد تومان به سفره 

۱۴ میلیون کارگر خسارت و ضرر وارد کرده است.

رئی��س اتحادی��ه گوش��ت گوس��فندی افزای��ش قیمت 
نهاده های دام��ی و امتناع دامداران از عرضه دام به بازار 
را عل��ت افزایش قیمت طی یکماه اخیر اعالم و به مردم 

توصیه کرد از میادین تره بار اقدام به خرید کنند.
گوشت قرمز یکی از کاالهایی است که طی ماه های اخیر 
نوس��انات قیمتی زیادی داشته و این در حالی است که 
طی ماه های گذشته دامداران کشور از انباشت دام و افت 
قیمت دام زنده به شدت گله مند بودند و حتی اخیراً نیز 
شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به خرید دام مازاد برای 

تأمین ذخایر استراتژیک کرده است.
قیمت گوش��ت گوس��فندی ط��ی یک م��اه اخیر حدود 
۱۷ ه��زار تومان افزایش یافت��ه و در حال حاضر نرخ هر 
کیلوگرم ش��قه بدون دنبه به۱۱۰ ت��ا ۱۱۵ هزار تومان 

رسیده است.
علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی دلیل 
ای��ن افزایش قیمت را عدم تمایل دامداران به عرضه دام 
و نگه��داری آن ب��رای عید قرب��ان اعالم ک��رد و افزود: 
ب��ه دلیل اینکه عی��د قربان نزدیک ب��ود دامداران تصور 
می کردند می توانند دام های خود را باقیمت های بهتری 
به فروش برس��انند. ضمن اینکه بخش��ی از جمعیت دام 
نیز به صورت غیرمجاز از کش��ور خارج می شد که ما این 
مس��اله را در جلس��ات مختلف مطرح کردیم و تا حدود 

زیادی کنترل شد.
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه افزایش قیم��ت نهاده ها نیز در 
گرانی قیمت گوش��ت مؤثر است، افزود: این مساله بویژه 
در ش��ش ماهه دوم سال اثرات بیش��تری خواهد داشت 
چون در ش��ش ماه��ه اول دام ها بیش��تر از مراتع تغذیه 

می کنند.
ملکی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ کمبودی در بازار 

دام و عرضه گوشت وجود ندارد.
وی تصری��ح کرد: با توجه به افزای��ش هزینه های تولید، 
قاعدتاً افزایش قیمت گوشت نیز طبیعی است اما در این 
میان برخی خرده فروشان اقدام به گرانفروشی می کنند 
و محص��ول را ب��ا قیمت ه��ای چندی��ن براب��ری عرضه 
می کنند که بازرس��ان صنفی باید ب��ا نظارت بر بازار و با 
اتکا به گزارش های مردمی از طریق ۱۲۴، با گرانفروشان 

برخورد کنند.
رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی تصریح کرد: با توجه 
به مناسب بودن قیمت در مراکز عمده فروشی و میادین 
می��وه و تره ب��ار و فروش��گاه های زنجی��ره ای، به مردم 
توصیه می ش��ود برای اینکه به این اقالم باقیمت مناسب 
دسترس��ی پیدا کنند به غرف میادین و فروش��گاه های 
زنجی��ره ای مراجع��ه کنند ک��ه در حال حاض��ر نیز در 

محالت مختلف در دسترس هستند. مهر 

با گذشت 5 ماه رخ داد؛

 ضرر ۲۸۰۰ میلیارد تومانی »هیئت دولت« به 
سفره ۱۴ میلیون کارگر

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تشریح کرد؛

دالیل افزایش قیمت گوشت گوسفندی 


