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سود سهام عدالت به شماره شبای تاییدشده
همه مشموالن واریز شد

...
اخبار

معاون فنی اتاق ایران :عمــده انحراف کارت
هایبازرگانیمربوطبهاشخاصحقیقینیست
صابر  -معاون فنی وخدمات بازرگانی اتاق ایــران با ارائه
گزارشی دربــاره نحوه صدور کارت های بازرگانی با بیان
این که درسراسر کشور  35هزار و  600کارت بازرگانی
صادرشده است ،افزود :از این تعداد  25هزار و  500مورد
حقوقیو 10هزارو 100موردحقیقیاستواینکهمطرح
میکنندعمدهانحرافاتازکارتهایحقیقیاستازمنطق
برخوردارنیست.مظفرعلیخانیدرنشستهیئتنمایندگان
اتاق ایران ادامه داد :طبق برآوردی که کرده ایم انحرافاتی
که درطول سال ممکن است از کارت های بازرگانی اتفاق
بیفتدکمتراز 2درصداست.ویبابیاناینکهدرتمامپروانه
هایی که درگمرک برای ترخیص کاال صادر می شود نام
اشخاصی که از طریق وکالتنامه اقدام به این کار می کنند،
مشخص است؛ افزود :بنابراین معلوم است که پشت کارت
های بازرگانی به اصطالح یک بار مصرف چه کسانی قرار
گرفته اند .سازمان امورمالیاتی می تواند به سراغ این گونه
افرادیبرودکهازکارتهایبازرگانیاستفادهکردهاندولی
مالیاتنپرداختهاند.ویایجادسامانهصدورکارتهوشمند
بازرگانی و رتبه بندی کارت ها را از اقدامات اتاق بازرگانی
برایایجادشفافیتوجلوگیریازسوءاستفادهازکارتهای
بازرگانی اعالم کرد وگفت:ما تاکنون  1600کارت دارای
رتبهبندیصادرکردهایموامیدواریمکهآییننامهاینموضوع
دردولتبهتصویبنهاییبرسد.

دبیرانجمنکارفرمایانﭘﺘﺮﻭﺷﯿﻤﯽتشریحکرد

تداومورودارزپتروشیمیهابهداخلازطریق
صرافیها
دبیرکل ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ صنعت ﭘﺘﺮﻭﺷﯿﻤﯽ با
انتقادازاینکهپولصادراتمحصوالتپتروشیمیازطریق
صرافیها و دبی وارد کشور میشود ،گفت :هم اکنون اگر
مشکلیازطرفصرافیهارخدهد،چهکسیبایدجوابگو
باشد؟بهگزارشخبرگزاریفارس،احمدمهدویابهریدر
حاشیهمجمععمومیانجمنکارفرمایانصنعتپتروشیمی
درجمعخبرنگاراندرپاسخبهسوالیدربارهآخرینوضعیت
دریافت ارز ناشی از صادرات محصوالت پتروشیمی به چین
گفت :پول صادرات پتروشیمی به چین توسط صرافی ها از
طریق دبی وارد کشور می شود ،اما تمایل داریم که ارتباط
بانکهایچینیوایرانیبرقرارشودتاامکانبازشدنال.سی
فراهم شود .وی بیان کرد :با دریافت پول از طریق بانک ها
به جای صرافی ها ،عالوه بر کاهش هزینه های جابه جایی
پول،ریسک معامالت نیز کاهش می یابد .ﺩﺑﯿﺮﮐﻞ ﺍﻧﺠﻤﻦ
ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷﯿﻤﯽ خاطرنشان کرد :هم
اکنوناگرمشکلیازطرفصرافیهارخدهد،چهکسیباید
جواب گو باشد؟ مهدوی ابهری یادآور شد :پس از انتقال این
موضوع به رئیس جمهوری ،وی به رئیس کل بانک مرکزی و
وزیراموراقتصادیوداراییدستوردادتاپیگیریکنند.

رشددستهجمعیشاخصهایبورسی
طی روز گذشته همه هفت شاخص بورس صعودی بودند.
شاخص کل  601واحد رشد کرد و به رقم  97هزار و 228
رسید .شاخص های بــازار اول و دوم نیز به ترتیب  582و
 466واحد صعودی شدند.بر این اساس بورس توانست
مجدد کانال  97هزار را بازپس بگیرد .شاخص کل اوایل
آذرماه کانال  98هزار واحدی را نیز فتح کرده بود اما در اثر
اغتشاشات اخیر و ریسک سیاسی ناشی از احتمال توقف
تعلیق تحریم ها ،تا اواســط دی ماه با کاهش همراه بود.
شاخصروزشنبهنیزبیشاز 400واحدرشدکردهبود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه (سنا) همچنین
همههفتشاخصبورسصعودیبودند.شاخصکل601
واحدرشدکردوبهرقم 97هزارو 228رسید.شاخصهای
بازاراولودومنیزبهترتیب 582و 466واحدصعودیشدند.
شاخصهایکلقیمتوشاخصهایکلوقیمتیهموزن
هممثبتبودند.البتهفرابورسیکواحدمنفیبود.

واکنشدادستانتهرانبهاختالس
 100میلیاردیدرشرکتملینفت
دادستان تهران با اشاره به کشف اختالس  100میلیاردی
در یکی از واحدهای وزارت نفت گفت :چرا دستگاه اجرایی
اجازه میدهد وجوه از کشور خارج شود ،متهم فرار کند و
سپس گزارش را به دادستانی تهران میدهد و درخواست
تعقیب قضایی متهم را میکند؟به گزارش تسنیم به نقل از
روابطعمومیدادستانیتهران،عباسجعفریدولتآبادی
در مسئله مبارزه با فساد ،به انتشار خبر کشف فساد در یکی
از واحدهای وزارت نفت اشاره کرد و با اعالم این که دستگاه
قضایی آخرین مرحلهای است که موضوع فساد به آن اعالم
میشود ،اظهار کرد :چرا دستگاه اجرایی اجازه میدهد
وجوهازکشورخارجشود،متهمفرارکندوسپسگزارشرابه
دادستانی تهران میدهد و درخواست تعقیب قضایی متهم
را میکند؟ این فساد که از سال 1395شروع شده بود15،
روزپیش،پسازفرارمتهمبهخارجازکشوربهدادسراگزارش
میشود .در چنین حالتی ،دادسرا به عنوان خط آخر ،با این
مسئلهمواجهاستکهوقتیمتهمفرارکردهوپولهاازکشور
خارج شده است ،چه اقدامی از سوی دادستانی قابل تصور
است و جالب این که وقتی سراغ مدیران مربوط میرویم،
اعتراضمیشودکهمدیریتتضعیفمیشود.

سکه طرح جدید

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

مهر -مشاور سازمان خصوصیسازی گفت :تمامی مشموالن سهام عدالت که ثبت نا م خود را به درستی انجام داده و کد شبای خود را در سامانه این سهام اعالم کرده اند
(به تعداد  ۳۳میلیون نفر) سود سهام خود را دریافت کرده اند و اخباری که مبنی بر واریز نکردن سود وجود دارد ،صحت ندارد .سبحانی خاطرنشان کرد  :کار واریز سود به
بانکهای مختلف سپرده شده است؛ اما ممکن است بانک ها مطابق با روشی که خود برای اعالم واریز دارند این موضوع را به مشتری اعالم نکرده باشند  .
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کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت برای حذف یارانه غیرنیازمندان را تصویب کرد

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد:

بدهی دولت ۶۲۵ ،هزار میلیارد تومان

چگونگی حذف یارانه  33میلیون نفر در ابهام
کمیسیونتلفیقمجلسپیشنهادیارانهایدولتراتصویبکردتا
درسالآیندهفقط 23هزارمیلیاردتومانصرفیارانهنقدیشود
کهمعادلیارانه 42میلیوننفراست .مهردادالهوتیدرگفتوگو
باتسنیمبااشارهبهمصوباتجلسهدیروزکمیسیونتلفیقگفت:
 37هزار میلیارد تومان در سال 97به اجرای هدفمندی یارانهها
اختصاصخواهدیافتکه  23هزارمیلیاردتومانازایناعتبارات
براییارانهنقدیو 7هزارمیلیاردتوماننیزبرایافرادتحتپوشش
کمیته امداد و بهزیستی هزینه میشود .وی گفت :بر این اساس
 3700میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی یارانهها در بخش
بهداشتودرمانو 3300میلیاردتوماندیگرنیزبراییارانهنان
و گندم هزینه خواهد شد .بر این اساس ،در صورت تصویب نهایی
این تبصره در صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان ،یارانه نقدی
حدود 33میلیوننفردرسالآیندهحذفخواهدشد.گفتنیاست
اینموارد،دقیقاهمانچیزیاستکهدولتدرجدولتبصره14
الیحهبودجهپیشنهادکردهبود.
▪چهقشرهایییارانهخواهندگرفت؟

بهگفتهالهوتیقشرهاییکهمشمولدریافتیارانهنقدیمیشوند
عبارتند از :مددجویان کمیته امداد  4میلیون و  800هزار نفر،
افراد تحت پوشش بهزیستی  3میلیون و  600هزار نفر ،افراد
ساکن دهستانها 8میلیون نفر ،بیماریهای خاص یک میلیون
نفر ،عشایر یک میلیون نفر ،ایثارگران یک میلیون و  750هزار
نفر ،بازنشستگان  4میلیون و  800هزار نفر و  11میلیون نفر از

دفاع مرکز پژوهش های مجلس از تهاتر زنجیره ای بدهی ها

قشرهاینیازمندکشور.
▪پیشنهادمجلسدربارهنحوهحذفیارانه

اگرچه کمیسیون تلفیق ،پیشنهادهای دولت درباره تعداد یارانه
بگیرانرابدونتغییرتصویبکردهامادربارهنحوهحذفپیشنهاد
جدیدی ارائه کرده است .در این باره اکبر ترکی ،عضو کمیسیون
تلفیق به مهر گفت :دولت به دنبال این بود که افراد تحت پوشش
کمیتهامداد،بهزیستیوقشرهایآسیبپذیرراشناساییکردهو
فقطبهاینافرادیارانهنقدیپرداختکند.ویضمننقداینروش
به تدوین طرحی توسط محمد دهقان نماینده طرقبه ،شاندیز و
چناران برای حل این مشکل اشاره کرد و گفت :طرح جدید به
امضای۲۳نفرازاعضایکمیسیونتلفیقرسیدهوطبقآنافرادی
کهازدهکهایباالیدرآمدیهستندتوسطدولتدرطولسهماه
شناساییوحذفخواهندشد.ترکیتصریحکرد:طبقاینطرح
افرادیکهنمیخواهندحسابهایشانبررسیشودبایدبهدولت
اعالمکنندکهخواستاردریافتیارانهنقدینیستند.براساساین
طرحاگرکسییارانهاشرابهصورتداوطلبحذفنکندبهصورت
داوطلبانه اجازه می دهد که حساب هایش توسط دولت بررسی
شود.دراینباره،جبارکوچکینژاد،دیگرعضواینکمیسیوننیز
تصریحکرد:نمایندگانبهمجلساجازهدادندتایارانهدهکهای
پردرآمد را حذف کند ،این حکم برای سال  96هم وجود دارد،
همچنین مجوزی داده شده تا بتواند حساب دهکهای پردرآمد
رابررسیکند.

خبر مرتبط

جلسه مشترک رئیس جمهور و رئیس مجلس درباره بودجه 97
دیروز عصر نیز ،جلسه مشترک ستاد اقتصادی دولت و اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی با حضور
حسن روحانی و علی الریجانی در دفتر رئیس جمهور برگزار شد .آن گونه که مهر گزارش کرده ،در این جلسه مباحث مهم مربوط به
بودجه سال ۱۳۹۷کل کشور که مراحل پایانی رسیدگی در کمیسیون تلفیق مجلس را سپری میکند ،مورد بررسی قرار گرفت.



...



دالر

ادامه روند صعود تدریجی دالر

داده های بازار ارز نشان می دهد که دالر ،با وجود فراز و فرودهای
روزانه ،روند صعودی خود را در کل کشور حفظ کرده است .به گزارش
سامانه سنا ،میانگین موزون نرخ ارز ،دیروز باافزایش  37تومانی نسبت
به روز یک شنبه مواجه شد و به  4هزار و  381تومان رسید .دالر در بازار
آزاد نیز که در روزهــای اخیر ،به  4هزار و  400تومان رسیده است،
دیروز در چند ساعت به قیمت  4هزار و  452تومان افزایش یافت .اما
بعد از آن با روندی صعودی ،در ساعت  6:30بعد از ظهر ،به  4هزار و
 414تومان کاهش یافت .این رقم نسبت به روز شنبه ،افزایش اندک
 3تومان را نشان می دهد .در همین حال بانک مرکزی قیمت رسمی
دالر مبادله ای را  3647تومان اعالم کرد.

مرکز پژوهش های مجلس ،با اشــاره به بدهی
دولت و شرکت های دولتی تا پایان خرداد ماه
امسالبهمیزان 625هزارمیلیاردتومان،مزایای
تهاتر بدهی های دولت با بخش غیر دولتی ،بانک
ها و بانک مرکزی را تشریح کرد و دالیل اضافه
نشدن پایه پولی از این منظر را توضیح داد.
به گزارش خراسان ،مرکز پژوهش های مجلس،
گزارشی منتشر کرده و در آن مزایای مصوبه اخیر
کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر تهاتر بدهی
های دولت به بخش غیر دولتی ،بانک ها و بانک
مرکزی را تشریح کرده است.
بر این اساس ،میزان بدهی های دولت تا پایان
خردادماه  ،96حدود  359هزار میلیارد تومان
و میزان بدهی شرکت های دولتی 355 ،هزار
میلیارد تومان بوده که این دو در مجموع ،بدهی
 626هزار میلیارد تومانی دولت تا این تاریخ را
رقم زده اند.
این گزارش ضمن اشاره به یکی از بندهای الیحه
بودجه سال آینده مبنی بر تهاتر بدهی های دولت
با بخش غیر دولتی و بانک ها تصریح کرده است:
با وجود بدهی حدود  100هزار میلیاردتومانی
دولــت به بخش خصوصی و بدهی  110هزار
میلیارد تومانی دولت به نهادهای عمومی غیر
دولتی و انبوه بدهی این اشخاص (حقوقی و غیر
حقوقی) به بانک ها ،تنها به میزان بدهی بانک
ها به دولــت ،امکان تسویه بدهی دولــت میسر
خواهد بود و لذا بخش کوچکی از بدهی های
دولت به بخش دولتی ،قابل تسویه خواهد شد.
لذا با اتخاذ این روش در الیحه بودجه  ،97ساالنه
شاهد افزایش بدهی دولت به بخش غیردولتی

...

بانک جهانی



سهم بخش های مختلف از بدهی های
دولت

خواهیم بود .این گزارش پیشنهاد کرده است که
بانک مرکزی به حلقه تهاتر یادشده اضافه شود.
چراکهباتوجهبهبدهیچشمگیربانکهابهبانک
مرکزی (تا شهریورماه  96به میزان  110هزار
میلیارد تومان) ،میزان بدهی های قابل تسویه
به شدت و تا  100هزار میلیارد تومان افزایش
خواهد یافت .طبق این گزارش ،مزیت این روش
در تغییر نکردن پایه پولی است که به طور بالقوه
می تواند زمینه های افزایش نرخ تورم را فراهم
کند.این گزارش تصریح می کند که این اقدام می
تواند به بهبود وضعیت بنگاه های دارای مطالبات
از دولت ،بهبود وضعیت بانک ها و افزایش توان
تسهیالت دهی آن ها ،کاهش چشمگیر بدهی
دولــت به بخش غیر دولتی و هزینه های مالی
دولت ،تعیین تکلیف میزان بدهی های دولت به
اشخاصخصوصیوتعاونیوتقویتبانکمرکزی
ازطریقجایگزینبدهیدولتبابدهیهایبدون
وثیقه بانک ها در ترازنامه بانک مرکزی منجر
شود .البته باید این را مد نظر داشت که این حکم
در بودجه  ،97تبدیل به رویه نشده و منجر به بی
انضباطی مالی دولت نشود.

...

اتاق بازرگانی

برآوردبانکجهانیازرشد 4درصدیاقتصادایران

سازمانیفراقوهایبرایساماندهیاقتصادتشکیلشود

ایسنا  -بانک جهانی در گزارش خود با عنوان " چشم انداز اقتصاد
جهانی" پیش بینی کرد رشد اقتصادی ایــران در سال  ۲۰۱۸به ۴
درصد و در سال  ۲۰۱۹به  4.3درصد می رسد .در گزارش قبلی این
وام دهنده جهانی که در ژوئن سال  ۲۰۱۷منتشر شده بود ،رشد تولید
ناخالص داخلی ایــران  4.1درصد برای سال  ۲۰۱۸و  4.2درصد
برای سال  ۲۰۱۹پیش بینی شده بود .بنابر این گزارش ،عالوه بر تاثیر
کاهش رشد بخش نفتی پس از رشد سریعی که در سال  ۲۰۱۶داشت،
عامل دیگر کندی رشد اقتصاد ایران ،تضعیف اطمینان سرمایه گذاران
خارجی به دلیل تنش های ژئوپلتیکی از جمله تحریم های جدید و
موضع سختگیرانه آمریکا در برابر توافق هسته ای بود.

حسینبردبار:رئیساتاقبازرگانیایرانخواستارایجادسازمانیفراقوه
ای برای سامان دهی تصمیمات و اموراقتصادی کشور شد .به گزارش
خراسان ،غالمحسین شافعی ،دیروز در جلسه هیئت نمایندگان اتاق
با اشاره به الگوی حاضر در توسعه برخی از کشورهای موفق در عرصه
اقتصادینظیرچین،سنگاپوروکرهجنوبیگفت:پیشنهادمیشود،برای
تحولبنیادیندراقتصادیکسازمانفراقوهایبااختیاراتیشبیهشورای
عالیامنیتملیدرعرصهایجادتصمیمگیریهاواجرایاموراقتصادی
کشور تشکیل شود .وی با بیان این که حال و روز کشور در مؤلفه های
مختلفخوبنیست،گفت:درصورتتسلطعقالنیتومنطقدریکبازه
زمانی 10تا 15سالهمیتوانکشوررابه 15اقتصاداولدنیاتبدیلکرد.

ثبت سفارش واردات خودرو برای غیرنمایندگی ها متوقف شد

ایجاد بازار سیاه خودروهای وارداتی
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از توقف ثبت سفارش
واردات خــودرو بــرای شرکتهای غیرنمایندگی و نیز
ایجاد بــازار سیاه خودروهای وارداتــی و افزایش 500
میلیون تومانی متوسط قیمت خودروهای لوکس خبر
داد .به گزارش ایسنا ،فرهاد احتشامزاده ،اظهار کرد:
از روز شنبه سایت ثبت سفارش واردات خــودرو برای
شرکتهای غیرنمایندگی مجدد بسته شــد .وی با
بیان اینکه در دو سه هفته اخیر پس از باز شدن سایت
ثبت سفارش واردکنندگان غیرنمایندگی نیز طبق
دستورالعمل ابالغی دولت امکان ثبت سفارش واردات
خودرو را داشتند ،خاطرنشان کرد :با این حال از شنبه این
امکان غیرفعال شده است.رئیس انجمن واردکنندگان
خودرو درباره دلیل این موضوع ،اظهار کرد :هنوز دلیل

شاخص کل

شاخص

رسمی در این باره اعالم نشده است و در حال پیگیری آن
هستیم .اما واقعیت این است که توقف ثبت سفارش برای
شرکتهای غیرنمایندگی برخالف دستورالعمل صریح
ابالغی دولــت است که براساس آن هر واردکنند های
میتواند با عقد قــرارداد با شرکت نمایندگی رسمی و
خرید گارانتی و خدمات پس از فــروش ،نسبت به ثبت
سفارش و واردات خودرو اقدام کند .وی در جایی دیگر
از ایجاد بازار سیاه خودروهای وارداتی و افزایش ۵۰۰
میلیون تومانی متوسط قیمت آن ها خبر داد و اعالم کرد:
قیمت خودروهای وارداتی بنزینی  38.5درصد و قیمت
خودروهای هیبریدی  ۴۲درصد افزایش یافته است.
احتشام زاده در توضیح این صحبت خود ،تصریح کرد:
این افزایش قیمت تنها مربوط به خودروهایی است که در

بدهی دولت تا پایان خرداد امسال حدود  625هزار
میلیارد تومان بوده که نسبت به ابتدای سال 5 ،درصد
کمتر شده اســت .آنالیز این رقم نشان می دهد که
بیشترین بدهی دولت با سهم  49درصد مربوط به
بدهیبهبخشخصوصیاست.بعدازآننیزبخشهای
دولتی شامل شرکت های دولتی و عمومی غیر دولتی
قرار دارند .در صورت رای آوردن مصوبه اخیر کمیسیون
تلفیق مجلس مبنی بر تهاتر بدهی های دولت به بخش
خصوصی ،بانک ها و پس از آن بانک مرکزی ،می توان
گفت که بخش خصوصی به میزانی در حدود 100هزار
میلیارد تومان گشایش منابع مالی پیدا خواهد کرد.
(آمار :مرکز پژوهش های مجلس -گزارش )15698

...
بازارخبر

قیمتجهانیموادغذاییبهباالترینرقمطی
 4سالاخیررسید
مهر  -شاخص بهای مــواد غذایی فائو
درسال ۲۰۱۷به میانگین 174.6واحد
رسیدکهازمیانگینچهارسالاخیرباالتر
بــوده و نسبت به ســال  ۲۰۱۶نیز 8.2
درصدرشدنشانمیدهد.

کاهش 3.5درصدینسبتاسکناسو
مسکوکبهنقدینگیبارشدتراکنشها
مهر  -یک مقام مسئول در نظام بانکی ،از
کاهش  3.5درصدی نسبت اسکناس و
مسکوکبهنقدینگیطیچهارسالاخیر
با افزایش تراکنشهای الکترونیک خبر
داد .محسن قادری ،مدیرعامل شبکه الکترونیکی پرداخت
کارت (شاپرک) گفت :نسبت اسکناس و مسکوک در دست
اشخاص به نقدینگی طی سالهای اخیر کاهش یافته و از
حدود ۶درصددرسال ۹۲به ۲,۶۶درصددرپایانسال۹۵
رسید هاست.

پیامهشدارآمیز«ماندگاری»مشاغل
اقتصادنیوز-آمارهانشانمیدهدبیشتر
فعاالن بــازار کار ،دهه اول شغلی خود را
تجربهنکردهاند.براساسگزارشمرکزآمار
و اطالعات راهبردی وزارت کار ،از هر پنج
فعال بازار کار ،یک نفر سابقه کاری کمتر از سه سال دارد.
همچنینتقریباازهر ۱۴نفرشاغلکشور،تنهایکنفربهدهه
چهارم شغلی خود رسیده است .این گزارش نشان میدهد
بخش کشاورزی وضعیت ایمنتری برای فعاالن این بخش
نسبت به بخشهای خدمات و صــنــعــت دارد .میانگین
ماندگاری شغلی در بخش کشاورزی نزدیک به  ۱۹سال
است ،در حالی که این عدد برای کل کشور  ۱۲ /۲سال
گزارششدهاست.

دستورالعملابالغیدولتلوکسمحسوبشدهوواردات
آن ها متوقف شده است (خودروهای با قیمت بیش از ۴۰
هزار دالر) به همین دلیل خودروهای مربوط که پیش از آن
وارد ایران شدهاند حکم کاالی نایاب را پیدا کرده و اصول
قیمتگذاری منطقی ندارند و هر کس به قیمت دلخواه
خود آنرا عرضه میکند بهگونهای که افزایش قیمتهای
 ۵۰۰ ،۳۰۰و  ۷۰۰میلیون تومانی در این خودروهای
خاص که واردات آن ها ممنوع شده است داشتهایم.

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد :معدوم شدن
 17میلیون مرغ تخم گذار از ابتدای سال
وزیرجهادکشاورزیازتغییرروشخریدتضمینیگندمخبر
داد و درباره افزایش قیمت تخم مرغ در هفته های گذشته از
معدومسازی 17میلیونمرغتخمگذارطیامسالخبرداد.
به گزارش ایسنا ،محمود حجتی در برنامه گفتوگوی ویژه
خبری شبکه ۲سیما درباره وضعیت خرید تضمینی گندم و
برنامههای این وزارتخانه برای سال آینده اظهار کرد :خرید
تضمینیگندمطیسالهایگذشتهبهصورتمنظمانجام
شده و امسال نیز تا پایان آبانماه همه مطالبات گندمکاران
پرداخت شد .در سال آینده نیز خرید تضمینی گندم ادامه
خواهد داشت که البته نظام خرید تغییر میکند .وی افزود:
بخشی از گندم تولیدی کشاورزان در سال آینده از طریق
بورس خرید و فروش میشود و مازاد آن را دولت خریداری
میکند.
CMYK

