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رئیس ش��ركت بازرگانی دولتی ای��ران ،از كاهش نرخ گندم
آرد آزاد تحویل��ی ب��ه واحدهای نانوایی آزادپز از هر كیس��ه
11ه��زار و  500ریال به  9هزار ریال خبرداد و گفت :قیمت
نان توس��ط كمیتههای آرد و نان اس��تانی تعیین میشود و
هرگونه افزایش قیمت غیرقانونی است .علی قنبری درگفتگو
با ایرنا درباره افزایش غیررس��می نان توسط برخی نانواییها
افزود :از ابتدای س��ال تاكنون به دلیل كاهش نرخ گندم آرد
تحویل��ی به نانواییهای آزادپز ،باید واحدهای آزادپز قیمت نان را كاهش
دهن��د زی��را قیمت گندم آرد آزادپزها از  11ه��زار و  500ریال به 9هزار
ری��ال یعنی مع��ادل  2500ریال كاهش یافته اس��ت.وی ب��ا بیان اینكه

میز خبر

یک راه حل برای مشکل بیکاری

یک اقتصاددان گفت :بر اس��اس برآوردها س��رمایه ایرانیان
خ��ارج از کش��ور بی��ن  ۴۰۰ت��ا  ۸۰۰میلیارد دالر اس��ت
ک��ه اگر ۱۰درص��د این منابع یعن��ی ۴۰میلی��ارد دالر آن
در داخ��ل کش��ور س��رمایهگذاری ش��ود ،مش��کل بیکاری
ی پازوک��یدر گفتگو با ایلنا
جوان��ان حل خواهد ش��د .مهد 
همچنین با اش��اره به گس��ترش صنعت توریس��م در کشور
و ج��ذب منابع از این بخش افزود :ب��ا توجه به اتفاقاتی که
در کش��ورهای روسیه ،ترکیه و کش��ورهای اطراف ایران رخ
داده و ناامنی ایجاد ش��ده در این کش��ورها ،در حال حاضر
بهتری��ن زمان برای جذب توریس��تهای خارج��ی به ایران
اس��ت ،که هم در ایجاد اشتغال و هم در تولید ناخالص ملی
و هم در درآمدزایی بسیار مؤثرخواهد بود.پازوکی با اشاره به
دو ویژگی منحصر بفرد ایران در منطقه افزود :انرژی ارزان و
نیروی کار تحصیلکرده از مزیتهای سرمایهگذاری در ایران
اس��ت که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.این اقتصاددان با
بی��ان اینکه نیازمند ایجاد امنیت در اقتصاد هس��تیم گفت:
باید ش��رایطی فراهم شود تا ریسک سرمایه گذاری در ایران
کاهش یابد.

واردات ایران از روسیه به اوج رسید!

در ش��رایطی که میانگین تجارت خارجی ایران با کشورهایی
نظیر روسیه در پایان سال گذشته روند نزولی از خود به نمایش
گذاش��ته بود ،در فروردین امسال با رشد قابل توجهی مواجه
شد.به گزارش ایسنا ،آمارهای تجارت خارجی ایران در فروردین
 1395نشان میدهد که واردات از روسیه در این ماه نسبت به
زمان مشابه سال گذشته ،رشد 433.8درصدی داشته و از رقم
24.75میلیون دالر به 132.12میلیون دالر رسیده است.روابط
تجاری ایران و روسیه با توجه به حصول توافق هستهای ایران
با  5+1موسوم به برجام که موجب گشایش مبادی اقتصادی
و رفع تحریمهای پولی و بانکی کش��ور ش��د ،رفت و آمدهای
تج��ار و هیاتهای تجاری و بازاریابی از سراس��ر دنیا به ایران
را به همراه داش��ت که در این بین تجار و مسئوالن روسیه از
جمله هیاتهای پر جمعیتی بودند که س��ال گذشته به ایران
آمدند.در حالی که انتظار میرفت حاصل اقامت یک هفتهای
ای��ن هیات  300نفره روس در ای��ران باعث افزایش میانگین
تجارت خارجی ایران با این کشور شود ،اما آمار تجارت ایران و
روسیه در سال گذشته نسبت به سال  ،1393کاهشی حدود
27.5درصدی داشت که متعاقب آن نیز صادرات سال گذشته
نسبت به سال قبل خود 22.7درصد کاهش داشته است.اما با
این وجود آمارهای مقدماتی نشان میدهند که وضعیت تجارت
خارجی بین دو کش��ور ایران و روسیه از ابتدای امسال دوباره
روند صعودی به خود گرفته که در گام اول رش��د 5.3برابری
واردات از روسیه گواه این مطلب است.

نرخ تورم بخش صنعت افزایش یافت

مرک��ز آمار ای��ران اعالم ک��رد :نرخ تورم بخ��ش صنعت در
زمستان س��ال گذشته نس��بت به فصل قبل از آن ۳درصد
افزایش داشته است.به گزارش مهر ،مرکز آمار ایران با انتشار
گزارش ش��اخص قيم��ت توليدكننده بخ��ش صنعت فصل
زمستان  ۱۳۹۴اعالم کرد :شاخص قيمت توليدكننده بخش
صنعت در فصل زمس��تان  ۱۳۹۴به عدد  ۱۸۹/۶رس��يد كه
نسبت به فصل گذشته ۳درصد و نسبت به فصل مشابه سال
قبل (نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده کل بخش صنعت)
۱/۰درصد افزايش داشته است .درصد تغییرات شاخص کل
در ۴فصل منتهی به فصل زمس��تان س��ال  ۱۳۹۴نسبت به
دوره مش��ابه س��ال قبل (نرخ ت��ورم تولیدکننده کل بخش
صنعت)  -۵درصد میباشد.

حافظ قرمزپوش شد

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معامالت
روزگذشته با کاهش  99واحدی به عدد  78هزار و  285واحد
رس��ید.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ براین اساس ارزش
کل معام�لات بورس تهران از  3میلی��ارد ریال فراتر رفت که
ناشی از دس��ت رفتن یک میلیارد سهم طی  103هزار نوبت
معامالتی بود .این گزارش می افزاید ش��اخص کل هم وزن با
رش��د 11واحدی به عدد 13هزار و  742واحد رسید .گفتنی
است نمادهای خساپا ،اخابر ،فخوز بیشترین اثر مثبت موجب
رشد دماسنج تاالر شیشه ای شدند و نماد جم ،تاپیکو ،فملی،
رمپنا با اعمال منفی موجب کاهش بازار ش��دند .شاخص کل
فراب��ورس در پایان معام�لات با  2.40واح��د کاهش به عدد
800هزار و 20واحد رسید که براین اساس ارزش کل معامالت
از یک میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از  368میلیون سهم
در  27هزار نوبت معامالتی بود.

جدول قيمت سكه و ارز
نوع سكه
سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم
نيم سكه
ربع سكه
يك گرمي
هر گرم طالي  18عيار
نوع ارز
دالر آمريكا
يورو

دوشنبه -قيمت (تومان)
1045000
1045000
540000
292000
200000
106810
3460
3980

با وجود كاهش نرخ گندم هیچ نرخی رس��می برای افزایش
قیمت نان تعیین و اعالم نش��ده است ،اضافه كرد :در صورت
درنظر گرفتن نرخ تورم ،هزینههای كارگری ،بیمه ،مالیات و
انرژی ،هرگونه افزایش نرخ از طریق كمیتههای آرد و نان به
ریاست استانداریهای هر استان تعیین و مصوبه آن توسط
س��ازمان توسعه و تجارت و سازمان حمایت ازتولید كننده و
مصرفكننده ابالغ شود.به گفته معاون وزیر جهاد كشاورزی،
هرگونه افزایش نرخ توسط واحدهای نانوایی آزادپز غیرمنطقی و بیانصافی
در حق مردم است و انتظار میرود دستگاههای نظارتی همچون سازمان
تعزیرات حكومتی با متخلفان برخورد قانونی كنند.

ایران و اتریش برای کسب دوباره بازار پتروشیمی اروپا همکاری میکنند

مدیرعامل ش��رکت بازرگان��ی پتروش��یمی از امضای یک
یادداش��ت تفاهم همکاری در زمینه ص��ادرات محصوالت
پتروشیمی با یک هیئت اتریش��ی خبر داد.مهدی شریفی
نیک نفس در گفتگو با ش��انا ،اظهار کرد :شرکت بازرگانی
پتروش��یمی به تازگی با یک هیئت اتریش��ی مذاکره کرده
اس��ت که در پایان به امضای یادداش��ت تفاهم منجر شد،
صحبته��ای اولی��ه این هم��کاری همزمان با س��فر رئیس
جمهوری ایران به اتریش انجام ش��ده بود.وی ادامه داد :براس��اس این
تفاهمنامه ،شرکت بازرگانی پتروشیمی صادرات محصوالت پتروشیمی
را به اروپا از طریق یک سرمایه گذاری مشترک انجام میدهد .همچنین

آفتاب يزد گزارش میدهد

معامالت دولتي آنالين میشوند

آفت�اب ي�زد -گ�روه اقتص�ادي :يكي از
مهمتري��ن راهكاره��ا براي تحقق ش��فافيت
اقتص��ادي و مبارزه با فس��اد ،تكيه بر دولت
الكتروني��ك و الكترونيكي نم��ودن كليه امور
اداري اس��ت كه میتواند به هر نحوي منش��أ
فس��اد و رانت باش��د .مناقص��ات و معامالت
دولت��ي اگر ش��فافيت الزم برخوردار باش��ند
میتوانن��د ضري��ب اعتم��اد فع��االن بخش
خصوصي را به سياس��تهای اقتصادي دولت
افزايش دهند.

چندی پیش نشس��تی با یک گروه پاکس��تانی داشتیم که
امیدواریم با ادامه مذاکرات مراودات میان ایران و پاکستان
را نیز عملیاتی کنیم.مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی
با اش��اره به س��طح پایین روابط ای��ران و اتریش در زمینه
پتروشیمی گفت :صادرات محصوالت پتروشیمی به اتریش
در گذش��ته بسیار اندک بود ،اما ما در قالب این تفاهمنامه
تازه ،دستیابی به بازار اروپا و نیز کشورهای مانند اسلواکی،
چ��ک و بلغارس��تان را هدفگذاری کردهای��م که ایجاد ای��ن هاب در
اتریش میتواند کانال توزیعی برای رس��اندن محصوالت پتروشیمی به
مصرفکنندگان نهایی باشد.
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ممنوع اس��ت فقط از حیث انتش��ار اطالعات
مستثنی است .تشخیص مصادیق این استثناء
با لحاظ تبصره ماده 5قانون انتشار و دسترسی
آزاد ب��ه اطالعات مص��وب 31م��رداد1388
برعهده کارگروهی مرک��ب از معاونان وزرای
اطالعات ،دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح،
ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی ،رئیس س��ازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور و رئیس دستگاه
مربوط است.

جزئيات مصوبه مجلس
در همين راس��تا نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در
نشس��ت علنی دیروز (دوش��نبه) پارلمان و رس��یدگی به
الیحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامههای پنجساله
توسعه جمهوری اسالمی ایران را ادامه دادند و ماده الحاقی
 19این الیحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
ب��ه موجب مصوبه مجلس ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت
(مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی) مکلف ش��د س��امانه
تدارکات الکترونیک��ی دولت را برای اجرای تمامی مراحل
انواع معامالت وزارتخانهها و دس��تگاههای مشمول قانون
برگزاری مناقصات و س��ایر قوانین مالی و معامالتی بخش
عمومی ،با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری
مناقصات تکمیل کند.همچنین مقرر ش��د دس��تگاههای
مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معاملهکنندگان
بخش عمومی ،از جمله دس��تگاههایی که شمول قانون بر
آنان مس��تلزم ذکر یا تصریح نام اس��ت و کلیه مؤسسات
دولت��ی یا عمومی غیردولتی ،بای��د برنامه زمانبندی مورد
تأیید هیأت وزیران در این سامانه ثبتنام کنند و با امضای
الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط ،تمامی مراحل
معامالت خود مانند درخواست استعالم ،فراخوان ،توزیع و
دریافت اسناد ،گشایش الکترونیکی پاکتها یا پیشنهادها،
انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه

يك كارشناس اقتصادي:
پ�س از تصوي�ب اي�ن مصوب�ه ،گام اول،
ابلاغ آن و تهي�ه آيي�ن نامهه�ای اجراي
مصوبه از سوي دولت است .گام دوم هم
بايد اين باش�د كه زيرساختهای تجارت
الكترونيك و س�امانههای اطالع رس�اني
الكترونيكي در كشور فراهم شود

الحاق ،اصالح ،فسخ ،ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این
سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند.در تبصره یک این
ماده مصوب شد با ایجاد بستر الکترونیکی معامالت و بانک
اطالعاتی بهروز و تجمیعشده معامالت بخش عمومی کلیه
پایگاههای اطالعاتی و اطالعرسانی معامالت این بخش از
جمله پایگاه ملی اطالعرسانی مناقصات ،پایگاه اطالعرسانی
جامع معامالت بخش عمومی و هرگونه سامانههای نظارت
بر معامالت باید فقط از طریق این س��امانه تغذیه ش��ود و
از تعدد و تکرار ورود اطالعات توس��ط دستگاههای بخش
عمومی جلوگیری شود.طبق تبصره  2این ماده ،آن دسته
از معامالت این س��امانه که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد
و م��واردی که به موج��ب قوانین ،افش��ای اطالعات آنها

استقبال بخش خصوصي
در همين حال ،مسعود گل شيرازي رئيس
سابق كميسيون سرمايه گذاري اتاق ايران و
كارشناس اقتصادي در گفتگو با آفتابيزد
در رابطه با این مصوبه تصريح كرد :ما بايد
هم در معام�لات دولتي و هم در معامالت
غيردولتي شفافيت را محور كار خود قرار دهيم .زيرا افزايش
شفافيت موجب رقابتپذيري بيشتر در اقتصاد ايران خواهد
شد .گل شيرازي گفت :مصوبه ديروز مجلس ،مصوبه جامع و
خوبي است .البته نياز به سرعت و دقت در اجرا دارد چون اين
سرعت و دقت موجب شفافيت بيشتر در اقتصاد خواهد شد.
وي افزود :پساز تصويب اين مصوبه ،گام اول ،ابالغ آن و تهيه
آييننامههای اجراي مصوبه از سوي دولت است .گام دوم هم
بايداينباشدكهزيرساختهایتجارتالكترونيكوسامانههای
اطالع رساني الكترونيكي در كشور فراهم شود .گل شيرازي
گفت :افراد ذينفع زيادي هستند كه اجراي اين قانون منافع
آن را مخدوش میكند زيرا هدف آنها شفافيت معامالت است.
وي در پاس��خ به اين سوال كه آيا فعاالن بخش خصوصي از
اين مصوبه استقبال میكنند؟ گفت :قطعا شفافيت به كمك
اقتصاد بخش خصوصي ميآيد .هر چند ممكن است كه افراد
معدودي به جهت روابط خاص��ي كه دارند زياد رغبت براي
اجراي اين مصوبه نداشته باشند اما قاطبه بخش خصوصي از آن
استقبالمیكنند.

شایان آرانی:

باید امسال آثار لغو تحریمها دیده شود

دولت توانست با مذاکره مشکل تحریمها را از پیش رو بردارد که این امر امید را به فضای کسبوکار بازگرداند
یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه سال  94با
کاهش تورم و برداشته شدن تحریمها برای اقتصاد کشور
همراه بود ،گفت :باید در س��ال  95آثار لغو تحریمها در
اقتصاد دیده شود چرا که در غیر این صورت رشد ناشی
از فضای مثبت روانی برجام در بازار سرمایه با بازگشت
و افت شاخص همراه خواهد شد.شاهین شایانآرانی در
گفتگ��و با آنا با تاکید بر اینکه اقتصاد کش��ور در دولت
یازدهم به س��مت یک ثبات نس��بی سوق یافت که این
حرکت خوبی است ،افزود :تالطمهای ارزی و نرخ تورم
باال حل ش��ده است و سیاس��ت انضباط مالی و ریاضت
مال��ی در پی��ش گرفته ش��ده موجب کاه��ش التهاب
اقتصادی شد.وی با بیان اینکه سیاستهای ایجاد ثبات
اقتصادی در واقع از سیاس��تهای رکودمحور است که
آثار آن را در اقتصاد نیز مش��اهده کردیم ،تصریح کرد:
البته مهمتر از آن معضل تورم بود که خوشبختانه دولت
یازده��م آن را مهار کرد و امیدواریم نرخ آن به کمتر از
10درصد هم برسد.شایانآرانی ادامه داد :دولت توانست
با مذاکره مش��کل تحریمها را از پیش رو بردارد که این
امر امید را به فضای کسبوکار باز گرداند.وی تاکید کرد:

البته انتظار میرفت که نتای��ج این مذاکرات بهگونهای
باش��د تا رکود اقتصادی ناش��ی از ریاضت مالی جبران
ش��ود و ورود منابع و س��رمایههای خارج��ی و برقراری
ارتباط��ات بینالملل��ی آثار رکود مشاهدهش��ده را پاک
کند که دولت هنوز نتوانسته در این بخش به انتظارات
عینیت بخش��د.این کارشناس بازار س��رمایه با تاکید بر
اینکه هن��وز جمعآوری س��رمایهگذاریهای خارجی و
هدایت رونق به چرخه اقتصاد محقق نشده است ،اضافه

کرد :اگرچه برداشته شدن تحریمها فضای مثبت روانی
را در جامعه ایجاد کرد ،نتایج آن با آن شیب و سرعتی
ک��ه انتظار میرفت ،تحق��ق نیافت.وی بی��ان کرد :اگر
نتایج لغو تحریمها همچنان نهان باقی بماند یقینا بازار
سرمایه رشد ناشی از فضای روانی ایجادشده را از دست
خواه��د داد.ش��ایانآرانی گفت :باید مذاک��رات به ورود
سرمایه و تکنولوژی خارجی و افزایش مشارکت خارجی
در حوزه س��رمایهگذاریها بینجام��د که در این صورت
شاهد رشد مجدد ش��اخص بورس خواهیم بود .چنین
رش��دی حبابگونه نیست بلکه با ثبات خواهد بود .باید
ببینیم که آیا انجماد فضای کسبوکار از بین میرود یا
خیر؟وی تصریح کرد :دولت میتواند رش��د اقتصادی را
از طریق سیاستگذاری و روانکردن ارتباطات خارجی
محقق کند و فضا را به س��مت و س��ویی سوق دهد که
خارجیها وارد مدار س��رمایه گذاری شوند.به گفته این
کارش��ناس بازار س��رمایه ،همچنین دولت باید خود را
کوچک کند .از طرفی باید ش��رکتها را واگذار کند و از
محل همین واگذاریها و فروش منابع جدیدی را برای
جبران کسری بودجه به دست آورد.
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مدتی است که امکان رويت سایر صفحات روزنامه
آفت��اب یزد را به غیر از تصوی��ر صفحه اول ندارم .این
تدبیر از طرف خود آن روزنامه محترم اندیشیده شده
یا مشکل سیستمی است .سپاسگزارم.
آفتاب یزد :دسترسی به صفحات داخلی روزنامه
از ساعت  16میسر است.
عیسی وطنپور :با سالم .سال  94منزلی نوساز
با وام بافت فرسوده با قرارداد بانکی 15درصدو 10ساله
پی��ش خریداری کردیم .بعد از اتم��ام کار و در موعد
سند زدن ،بانک بهره را به  22درصد تغییر داد و نرخ
اقساط تقریبا دوبرابر شد( 762000هزار تومان) و در
مجموع  10س��ال 98 ،میلیون باید پرداخت کنیم .آیا
این درست است؟ بنده دبیر با این قسط و قسط های
دیگر آیا توان زنده ماندن دارم با همس��ر و دو فرزند؟
با ش��کایت به بانک مرکزی ،بانک مرکزی شانهخالی
کردند و به شهر سازی واگذار کردند .بعد از مراجعات
پیاپی هیچ نتیجه ای گرفته نش��د .شما بفرمایید گناه
ما چیست؟ لطفا مطلب را به گوش مسئولین برسانید.
باتشکر
س�ید جواد :در مورد مطلب��ی با عنوان «عیدی
تلخ دلواپس��ان به فوتبالیها!» در ای��ن مطلب از واژه
«دلواپسان» اس��تفاده شده که این عمل بسیار دور از
انصاف و اخالق سیاس��ی است .اگر دلواپسان منتقدان
مذاکرات هسته ای هستند ،چرا باید این دو واژه کنار
همدیگر بیایند« :خودس��رها و دلواپس��ان» .چرا اگر
کس��انی در گوش��ه ای اش��تباهی میکنند باید از آن
استفاده جناحی بشود؟
ناگفت��ه نماند که پیامهای مرا در همین چند روز
اخیر چاپ کردید من در قضاوتم عجله کردم باتشکر.
0912...

س�لام .با وجودی که قول داده ب��ودم دیگه پیام
نمیدم ولی خودم را موظف دونس��تم به خاطر جواب
پیامم از ط��رف آن روزنامه وزین بگویم من حدود ده
الی یازده سال است که روزنامه شما را مطالعه میکنم
و از نظ��ر من روزنامه تان بهتری��ن وموجه ترین بوده
وگهگاه هم پیام می فرس��تادم وهرگ��ز هم پیامهایم
خ��ارج از ادب نب��وده البته گاهی ب��ه هر دلیل صالح
میدانید که چاپ نکنید.
دوران آيت اهلل هاشمي ام آرزوست.

0912...
0911...

وع��ده انتخابات��ی رو کی داده و ک��ی گرفته؟!باز
مهری��ه رو بگ��ی یه چیزی چ��ون ه��م میدنش هم
میگیرن( .قنبر یوسفی)
0911...

مش��ت نمونه خ��روار هس��ت یقین��ا دولتی که
ماحصلش اختالسهای بزرگ بود مقصر این2میلیارد
هس��ت بنابراین با نویس��نده فرار به جای عذرخواهی
موافقم .از کرج
0939...

به طور قط��ع و یقین خداون��د رزاق ضامن رزق
و مع��اش اقتصادی اس��ت،اما به ش��رط همت وتالش
خودم��ان پس از برخ��ورداری از ایمان کامل و خالص
و پرهیز از محرمات.
0938...

معاون وزیر صنعت خبر داد

افزایش سه برابری ورود هیئتهای تجاری به کشور

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :س��ال گذشته  ۶۴هیات تجاری متشکل از
 ۸۳۷نفر از  ۲۸کشور دنیا وارد کشورمان شدند که نسبت به سال  ۹۳افزایش  ۳برابری
را نش��ان میدهد.به گزارش میزان ،ولیا ...افخمیراد با بیان این مطلب افزود :اشتیاق
کشورهای جهان برای برقراری روابط تجاری با ایران باعث شد که سال گذشته ما شاهد
افزایش 3برابری پذیرش هیاتهای تجاری از اقصی نقاط جهان بودیم.وی با بیان اینکه
19هیات تجاری با  477نفر عضو از  16کش��ور جهان نیز س��ال  93وارد ایران شدند،
اظهار داشت :براساس آمار ارایه شده ،در پذیرش هیاتهای تجاری از نظر تعداد هیاتها
افزایش 237درصدی داشتهایم ،از نظر تعداد کشورها و همچنین تعداد اعضا نیز نسبت به
سال قبل از آن 75درصد افزایش را تجربه کردهایم.رئیس سازمان توسعه تجارت در مورد
نتایج پذیرش هیاتهای تجاری نیز گفت :سرمایهگذاریهای مشترک ،راهاندازی خطوط
پروازی ،اعطای نمایندگی محصوالت ایرانی به کشورهای دیگر ،امضای تفاهمنامههای
هم��کاری در زمینههای مختلف ،انجام مذاکره و عقد قراردادهای تجاری ،همکاری در
زمینه توریسم سالمت و توسعه گردشگری ،انجام خدمات فنی ـ مهندسی و ...از جمله
نتایج اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری بوده است .افخمیراد خاطرنشان کرد :سازمان
توسعه تجارت نیز سال گذشته میزبان  42هیات از  16کشور جهان بود ،در حالی که در
سال 93هیاتهای پذیرش شده از سوی این سازمان فقط 5هیات با 152عضو از 8کشور
جهان بود ،مقایس��ه این ارقام نش��اندهنده افزایش 740درصدی در تعداد هیاتهای
پذیرفته شده از سوی سازمان توسعه تجارت در سال  94است .وی اظهار داشت :سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استانهای کشور نیز سال گذشته 18هیات تجاری را از آلمان،
سوئیس ،اتریش ،قزاقستان ،ایتالیا ،افغانستان ،روسیه ،عراق ،هند ،هنگکنگ و پاکستان
پذیرش کردند و مابقی هیاتهایی که به ایران آمدهاند توسط سایر دستگاهها یا بخشهای
اقتصادی صورت گرفته است.وی افزود :آذربایجان ،عراق ،لبنان ،ترکیه ،روسیه ،ارمنستان،
قزاقستان ،چین ،پاکستان ،آفریقای جنوبی ،کنیا ،افغانستان ،سوریه ،هندوستان ،ونزوئال
و تونس از جمله کشورهایی بودند که همزمان با رویدادهای بینالمللی تخصصی اثرگذار
که در داخل کشور برگزار شد از جمله نمایشگاههای بینالمللی توسط سازمان توسعه
تجارت پذیرش و وارد کشورمان شدند.

نایب رئیس انجمن برنج اعالم كرد

كاهش  20هزار ریالی قیمت برنج

نایب رئیس انجمن برنج ایران از ابالغ دستورالعمل
خرید تضمینی برنج در فصل كاش��ت خبر دادو
گفت :حدود هف��ت ماه پیش برنج پرمحصول و
طارم به قیمت هر كیلوگرم  50تا 60هزارریال از
تولیدكننده خریداری میشد و با وقفه درعرضه
115هزارریال به فروش میرسید كه امروز قیمت
آن به  95هزار ریال رسیده است.علی اكبریان در
گفتگو با ایرنا ،با بیان اینكه برنج پس از گندم دومین قوت قالب مردم ایران است ،افزود:
انتظ��ار میرود دولت بیش از پیش از این تولید ملی حمایت كند تا تولیدكنندگان و
مصرف كنندگان این محصول متضرر نشوند.وی دلیل گرانی برنج تولید داخل را وقفه
در عرضه برنج توسط مدیریت فروشگاهها و دالالن برای سود بیشتر عنوان كرد و گفت:
قیمت هر كیلو برنج به  95هزار ریال رس��یده كه نس��بت به روزهای گذشته نرخ این
محصول بین  10تا  20هزار ریال كاهش داش��ته است.وی یكی دیگر از دالیل گرانی
برنج در بازار را حضور دالالن در هنگام برداشت برنج ذكر كرد و افزود :با وجود برداشت
برنج توس��ط كمباینهای مخصوص و درو شالی با رطوبت  30درصدی ،دیگر امكان
نگهداری برنج در انبار توسط كشاورزان وجود ندارد.بنابراین محصول از زمان برداشت
شالی و تبدیل آن به برنج فقط پنج روز زمان دارد تا خشك ،تبدیل ،بسته بندی و انبار
شود .نائب رئیس انجمن برنج ایران افزود :در همین زمان است كه بخش عمده برنج
كش��اورزان توسط مدیریت فروشگاهها و دالالن با قیمت پایین به سرعت خریداری و
انبار میشود و بخش اندكی برنج برای خودمصرفی در دست كشاورزان باقی میماند.
اكبریان گفت :اگر تبدیل برنج بیش از پنج روز زمان ببرد احتمال تغییر رنگ برنج وجود
دارد كه دیگر بازار پسند نخواهد بود.به گفته این مقام مسئول ،در این پنج روز شالی
باید به برنج تبدیل شود و در همین مدت زمان باید محصول حداقل به مدت  72ساعت
معادل سه روز در دستگاههای خشك كن قرار گیرد .وی ادامه داد :این در حالی است
كه در گذشته كشاورز شالی را با دست برداشت ،تبدیل و انبار میكرد و براساس نیاز به
تدریج محصول را به بازار عرضه میكرد.

دنیا مزرعه آخرت اس��ت .باید هوشیار باشیم که
متاع دنیا ما را از خداوند عالمیان وآخرت سازی غافل
نکند بلک��ه عاملی برای تقرب الهی و س��عادت ابدی
باشد.
0938...

اخطار ف��وري از بانك  ...پيرو اخطارهاي قبلي با
عنايت به اينكه تاكنون نسبت به تسويه اقساط معوق
خود نزد ش��عبه  ...اقدام ننموده ايد ،مقتضي اس��ت
جهت جلوگيري از ادامه اقدامات قانوني بانك حداكثر
تا روز يكشنبه مورخ 95/2/12نسبت به تسويه بدهي
معوق خود اقدام نمايي��د .دايره حقوقي و اجرائيات...
باتوج��ه به اینکه به قول آقای توکلی نماینده مجلس
بعضی از مدیران بانکه��ا ماهیانه  50میلیون تومان
حقوق میگیرند و این از مصادیق فس��ادمالی اس��ت
و به ج��ای اینکه اموال آنها مصادره ش��ود اموال من
مس��تضعف بازنشس��ته آموزش وپرورش با30س��ال
خدمت صادقانه مصادره میش��ود آن هم در آس��تانه
پیری هم خودم و هم همس��رم هردو مریض هستیم
و توان پرداخت اقساط بانک به اضافه جریمه دیرکرد
را نداریم.
0919...

حض��رت ام��ام هادی(ع)م��ی فرمایند:کس��ی
ک��ه پرمدع��ا و از خودراض��ی باش��د،بدگویان او زیاد
خواهند شد.
0938...

پیام های مردمی در صفحات15-8-6-2

