اقتصاد

۱۴
یادداشت

آژیر خطر نظام بانکی را باید کشید
حسین بردبار -افزایش بیش از  25درصــدی
بدهیدولتبهشبکهبانکیطبقآمارهایجدیدی
که بانک مرکزی منتشر کرده است ،لزوم کشیدن
آژیر خطر در نظام بانکی و به تبع آن اقتصاد کشور را
گوشزدمیکند.
طبقاینآمارهاافزایش بدهیبخشدولتیبهشبکه
بانکی در خرداد  ۹۸به  ۳۴۷هزار میلیارد تومان
رسیدکهنسبتبهمدتمشابهپارسال 25/7درصد
رشدداشتهاست؛اینیعنیاو ًالدولتاقدامدرخوری
برای چابک سازی و رهایی خود از اقتصاد متکی به
نفتنکردهاستوثانی ًادرتنگناهایناشیازکمبود
منابع نفتی به جای آن که به سمت صرفهجویی
در منابع و افزایش و تامین درآمدهای خود از سایر
محلهامثلمالیاترویآورد؛دستخودرابهسمت
سیستمبانکیدرازوبهمنابعبانکهادستاندازی
کرده است؛ منابعی که بخشی از آن متعلق به مردم
و بخشی دیگر به بخش خصوصی و نسل های آینده
اختصاصدارد.
افزایش بیش از  25درصدی بدهی دولت به بانک
هایعنیزمینهسازیبرایکاهشبیشترارزشپول
ملیورشدنرختورم؛یعنیایجادزمینهبرایافزایش
های ناگهانی نرخ ارز؛ درست است که کشور در
شرایط خاصی به لحاظ شدت یافتن تحریم های
ظالمانهقرارداردولیدرچنینشرایطیافزایشبی
محابایبدهیدولتبهبانکهابهمعنایآناستکه
دولتمیخواهدبارناشیازمشکالتتحریمهارابه
بخش عمومی و خصوصی و اگر بتواند حتی بخش
خصولتی منتقل کند و دولت نمی خواهد بارکش
اصلیمشکالتتحریمباشد.
اماراهچارهدرچنینشرایطیچیست؟راهکاراصلی
در تحقق اقتصاد بدون نفت است  ،تردیدی نیست
که دولت به جای افزایش بدهی و استقراض از نظام
بانکی باید به فکر ایجاد منابع جدید برای تامین
بودجه و هزینه های خود باشد ،دولت باید هرچه
سریعترالیحهمالیاتبرمجموعدرآمدرانهاییکند
و به مجلس بفرستد ،الیحه ای که موضوع مالیات
بر عایدی سرمایه نیز بخشی از آن است و تصویب و
اجرایدرستآننقشمهمیدرگسترشپایههای
مالیاتیوتحققعدالتاجتماعیدارد.الیحهایکه
اگر به درستی اجرایی شود بخشی از ثروت انباشته
شده در اختیار صاحبان خانه های خالی  ،معامله
کنندگان کالن سکه و ارز و دارندگان سپرده های
میلیاردی و ...به درستی توزیع می شود و منابع
خوبی را برای دولت ،مردم و بخش خصوصی ایجاد
می کند .راه چاره را باید در اصالح نظام مالیاتی و
بانکیجستوجوکردوگرنهافزایشبدهیدولتبه
بانکهادردهایاقتصادرابیشترمیکند،نهدرمان.

خودرو

نوسانورشدقیمتدربازارخودرو

گزارشها از بازار خودرو حاکی از افزایش قیمت
برخی از خودروهای پرتیراژ داخلی نسبت به
هفته گذشته است.
به گــزارش ایسنا ،یکی از بیشترین افزایش
قیمتها مربوط به خــودروی پژو  ۲۰۶تیپ ۵
است .قیمت این خودرو سهشنبه هفته گذشته
 ۹۱میلیون تومان بــوده ،دو میلیون و ۹۰۰
هــزار تومان افزایش داشته و به  ۹۳میلیون و
 ۹۰۰هزار تومان رسیده است .بررسیها نشان
میدهد که پژو  ۲۰۶تیپ  ۲نیز با افزایش یک
میلیون و  ۵۰۰هــزار تومانی نسبت به هفته
گذشته ۷۸ ،میلیون تومان قیمت گذاری شده،
همچنین قیمت پژو پــارس ،رانــا  LXو تیبا نیز
افزایش  ۵۰۰هزار تومانی داشته و به ترتیب
به  ۹۱میلیون و  ۵۰۰هزار تومان ۷۶ ،میلیون
و  ۵۰۰هزار تومان و  ۴۹میلیون و  ۵۰۰هزار
تومان رسیده است.
در این میان کمترین افزایش قیمت نیز مربوط
به پراید  ۱۳۱است که قیمت آن افزایش ۳۰۰
هزار تومانی داشته و  ۴۲میلیون و  ۳۰۰هزار
تومان ارزش گذاری شده است .قیمت پژو ۴۰۵
 ،GLXسایپا  ۱۱۱و ساینا نیز طی یک هفته
گذشته تغییری نداشته و این سه خودرو دیروز به
ترتیب تا قیمت  ۴۶ ،۷۱میلیون و  ۵۰۰هزار و
 ۵۵میلیون تومان به فروش می رسیدند.
طبق این گزارش ،سمند  LXو پراید  ۱۵۱تنها
خودروهایی بودند که قیمت آنها در یک هفته
اخیر کاهش داشته ،بهطوریکه قیمت سمند با
کاهش یک میلیون تومانی به  ۷۳میلیون تومان
رسیده و پراید  ۱۵۱نیز در بــازار به قیمت ۴۲
میلیون و  ۸۰۰هزار تومان فروخته میشود که
حاکی از کاهش  ۲۰۰هزار تومانی قیمت این
خودرو در بازار است.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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وزیر رفاه و سخنگوی دولت خبر دادند

حذف 3دهکپردرآمددرمهرماه
وکاهشسهمیهبنزینبدونکارت

حاشیه نشست اخیر هیئت دولت ،حاوی دو خبر مهم بود.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از حذف با احتیاط یارانه
سه دهک پردرآمد در مهر ماه خبر داد .ربیعی سخنگوی
دولت نیز گفت که سهمیه بنزین بدون کارت سوخت از 30
به  15لیتر کاهش می یابد.
به گزارش ایرنا ،محمد شریعتمداری روز گذشته در حاشیه
جلسه هیئت دولت درباره حذف یارانه سه دهک باالی جامعه
با تاکید بر این که موضوع حذف دهکهای درآمدی برخوردار
باید با احتیاط انجام شود ،افزود :براساس مصوبه دولت ظرف
مدت یک ماه ،چهار دستگاه مرتبط در این زمینه باید پیگیری
و برای حذف یارانه برخی از افراد برخوردار که تمکن مالی
خوبی دارند ،اقدام کنند .اما با این حال ،هنوز این دستگاهها،
دستورالعملهایکاملدراینزمینهراارائهنکردهاند.
به گزارش تسنیم ،شریعتمداری در نیمه اول شهریور ماه در
پاسخبهپرسشیدربارهشناساییوحذفیارانهسهدهکباالی
درآمدی،گفتهبود:درقانونبودجهامسالدولتمکلفبهحذف
یارانهسهدهکباالترشدهاست.برایتحققاینهدفآییننامه
اجرایی پیش بینی شده بود که به هیئت دولت ارائه و تصویب
و مقرر شد وزارتخانههای تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،کشور و
ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان برنامه و بودجه مسئول
شناساییدهکهایباالشوندوایناقدامازپایانشهریورانجام
شود .وزیر کار ادامه داد :در آیین نامه اجرایی سقف درآمدی
معینیبرایحذفیارانهوجودنداردونشانتمکندرسهدهک
باال میزان مصرف خانوارهاست ،آن دسته از خانواده ها که
میزانمصرفشانازحدمعینباالتراستمشمولحذفیارانه

میشوند.اینکاربایدبااحتیاطکاملانجامشودتابهمردم(از
اقشار متوسط و پایین) فشاری وارد نشود .از سوی دیگر علی
ربیعیسخنگویدولتنیزدرحاشیهجلسهاخیرهیئتدولت
ازدورجدیدمحدودشدنسهمیهبنزینبدونکارتسوختخبر
داد.بهگزارشایرنا،علیربیعیدرپاسخبهاینسوالکه شنیده
میشودکارتسوختجایگا هدارانقراراستازمهرماهحذف
شود ،گفت:با آقای زنگنه (وزیر نفت) نیز در این زمینه صحبت
کردیم که گام بعدی کاهش مصرف بنزین و استفاده از بنزین
بدون کارت است .سخنگوی دولت در توضیح این که چرا یک
باره این کار انجام نگرفت ،اظهار کرد :چون االن کارتهای
ت مانده است؛ بنابراین به نظرم سیاست
زیادی در ادارات پس 
درستیزنگنهاتخاذکردهکهاالن 30لیتربدونکارتشخصی
زدهمیشودودرادامهاینرقم ۱۵،لیتروبهمرورهمکارتهای
سوختبهصاحبانخودروهادادهمیشودوخودبهخودتازمان
کوتاهی،کارتهاعملیاتیمیشود.

فراخبر
به رغم سخنان وزیر رفاه مبنی بر مالک قراردادن مصرف
برای حذف پردرآمدها ،چگونگی محاسبه این شاخص
کماکان مبهم است .چالشی که تاکنون برای حذف یارانه
پردرآمدها وجود داشته نیز همین نکته بوده است .با این
حال ،باید منتظر بود و دید دستورالعمل های تهیه شده
تا چه حد کارایی خواهند داشــت .در صــورت موفقیت
شناسایی پردرآمدها می توان از این الگو برای پیاده سازی
سایر سیاست های حمایتی دولت نیز استفاده کرد.

نیم سکه

ربع سکه

13.000.000 21.000.000

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

90.604

90.593

شاخصبورس
درآستانهفتح ۳۰۰هزارواحد

شاخص بورس با اخبار مثبت جهانی و تجدید
ارزیابی سرمایه برخی صنایع داخلی رشد کرد
فعاالن بازار سرمایه دیروز شاهد کانالشکنی پی در پی شاخص کل
بودند .به طوری که نماگر اصلی بازار برای اولین بار در تاریخ بازار
سرمایه در آستانه کانال  ۳۰۰هزار واحدی قرار گرفت .اخبار مثبت
از بازارهای جهانی و نیز چند صنعت و گروه داخلی ،از عوامل اصلی
رشد شاخص بورس در روزهای اخیر به شمار می رود.
به گزارش ایسنا و خراسان ،در اولین روز معامالت بورس تهران در
این هفته شاخص کل  ۳۱۹۸واحد رشد کرد و در تراز  ۲۹۹هزار و
 ۹۳۰واحدی قرار گرفت .به این ترتیب تا فتح قله  ۳۰۰هزار واحدی
مقدار زیادی نمانده و احتمال دارد امروز فعاالن بازار سرمایه شاهد
ورود نماگر اصلی به این کانال باشند .اخبار مثبت از بازارهای جهانی
و نیز دو رسته خودرویی و بانکی از جمله عوامل مهمی هستند که
رشد بورس در روزهای اخیر را رقم زده اند .از یک سو با مخابره پالس
های مثبتی از مذاکره چین و آمریکا ،بازار جهانی فلزات رنگی مانند
مس و روی ،رو به صعود گذاشته است .از سوی دیگر برخی خبرها
در خصوص افزایش سرمایه ایــران خــودرو و سایپا از محل تجدید
ارزیابی و نیز افزایش سرمایه برخی بانک ها ،رشد این گروه های
بورسی را نیز رقم زد .این موضوع را در تعداد معامالت این نمادها
نیز می توان مشاهده کرد .به طوری که گروه خودرو و ساخت قطعات
دیروز توانست با داد و ستد  ۸۰۷میلیون سهم و اوراق مالی به ارزش
 ۲۰۹میلیارد تومان بیشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص
دهد .گروه فلزات اساسی نیز با معامله  ۱۶۷میلیون سهم به ارزش
 ۱۴۱میلیارد تومان پس از خودرویی ها بیشترین ارزش معامالت را
کسب کردند .شیمیاییها ،بانکیها و گروه سرمایه گذاری نیز پس
از دو گروه یاد شده بیشترین ارزش معامالت را داشتند .از منظری
دیگر ،شاخص کل هم وزن با  ۱۳۸۷واحد رشد عدد  ۸۳هزار و ۴۹۹
واحدی را پشت سر گذاشت که نشان می دهد عمده نمادهای بورسی
اعم از شرکت های کوچک و بزرگ همگام با رشد بورس ،رشد کردند.
تابلوی بورس این فرضیه را تایید می کند .به طوری که دیروز در بورس
تهران تعداد نمادهای مثبت به  ۵۶۵و تعداد نمادهای منفی به ۸۲
عدد (معادل  12درصد نمادهای بورسی) رسید.
درنهایتدیروزپتروشیمیفارس،پاالیشنفتتهران،ملیصنایعمس
ایران و بانک پاسارگاد هر کدام به ترتیب  ۲۰۴ ،۲۰۷ ،۳۰۶و ۱۳۵
واحد تاثیر افزایشی روی شاخصهای بازار سهام داشتند .اما در طرف
مقابل پاالیش نفت بندرعباس ،گسترش نفت و گاز پارسیان و توسعه
منابع و فلزات و گروه مپنا ،شرکت هایی بودند که نمادشان به ترتیب
 ۵۷،۶۴،۸۱و ۴۶واحد تاثیر کاهشی روی شاخصهای بازار داشت.

مدیرشعب بانک ملت خراسان رضوی در بازدید از موسسه فرهنگی هنری خراسان تشریح کرد

اقداماتبانکملتدرحوزهرونقتولیدومحرومیتزدایی
نوید زنده روحیان  -مدیر شعب
بانک ملت در استان و هیئت همراه
از موسسه فرهنگی هنری خراسان
بازدید و با مدیر عامل این موسسه
دیدار و گفت وگو کردند .به گزارش
خراسان رضوی« ،علیرضاحمیدی»
در ایــن دی ــدار ضمن تسلیت ایــام
سوگواری ساالر شهیدان اباعبدا...
الحسین (ع) بر نقش عقالنیت و
تفکر در قیام کربال اشاره کرد و به
بیان گزیدهای از بیانات رهبری در
این خصوص پرداخت و افزود شعار
اصلی و دیدگاه استراتژیک بانک
ملت همواره این بوده که هرکاری
که در این مجموعه صورت میگیرد
موجبات اقتدار نام اسالم و در راه
خدمت به مردم باشد .وی همچنین
با قدردانی از تالش های روزنامه
خراسان در عرصه فرهنگی کشور
گفت :ایــن روزنــامــه بــا ایــن سبقه
تاریخی و وجود نام هایی مانند ملک
الشعر اء بهار ،دکتر علی شریعتی
و همچنین با افتخاراتی که امروز
کسب کــرده اســت ،مایه مباهات و
افتخار ما خراسانی هاست.
▪توسعه اقتصادی با طرح
استاندار به نتیجه می رسد

حمیدی همچنین با قــدردانــی از
اقــدامــات اســتــانــدار در خصوص
طرح های توسعه اقتصادی و مثلث
اقتصادی استان تصریح کرد :این
طرح یکی از دستاوردهای بزرگ
استاندار در استان بــوده که قطعا
برکات زیادی برای این خطه خواهد
داشــت ،چراکه تفاوت این طرح با
نمونه های مشابه در اینجاست که
بنگاه های خرد و متوسط تجاری
در سطح استان فعال خواهند شد
و ایــن کــار قطعا چرخه اقتصادی
را با سرعت بیشتری به حرکت در
خواهد آورد .وی در ادامــه افــزود:
بنگاه های اقتصادی بزرگ مانند
فوالدبرای هر یک نفراشتغالزایی
نیازمند میلیاردها ریــال سرمایه
اولیه و حمایت گسترده برای ادامه

کار هستند اما در بنگاه های متوسط
و خرد که در طرح مثلث اقتصادی به
آن توجه شده با سرمایه اولیه اندک
اقدامات بزرگ و اشتغال باال ایجاد
می کند و این از فکر و اتفاقات خوب
چند ماهه اخیر بــوده اســت .مدیر
شعب بانک ملت خراسان همچنین
بــه طــرح بــانــکــداری الکترونیک
اشاره و اعالم کرد :یکی از اقدامات
بـــزرگ بــانــک ملت در ســال های
اخیر همکاری ایــن بانک با طرح
هدفمندسازی انرژی بوده به طوری
که در این راستا کارت های سوخت
مشترکین به بانک ملت متصل شده
و می توانند از آن به عنوان کیف پول
همراه استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد :این یک طرح
بزرگ و پرهزینه بوده و اگر همین
امروز یک بانک دیگر بخواهد آن را
راه انــدازی کند باید  7سال زمان
بـــرای آن ص ــرف کــنــد .در برخی
جایگاه ها تا 300میلیون تومان
تجهیزات استفاده شده که این کار
کوچکی نیست ،همچنین حجم
باالی تراکنش های بانکی از کارت
ســوخــت و بــانــک مــبــدا بــه حساب
جایگاه دار ،در لحظه انجام می شود
که این تراکنش هرکدام به اندازه
 30دستگاه پوز گردش اطالعات
در خود دارد و در یک مالک ارزیابی
ساده ،پهنای باند مورد نیاز آن یک
بحث مهم اســت کــه خوشبختانه
ایجاد شده است.
▪41هزارمیلیارد ریال
تسهیالت پرداختی در سال
گذشته

حمیدی در بخش دیگری از سخنان
خــود دربــاره اهــداف بانک ملت از
فعالیت اقتصادی اظهار کرد :ما به
دنبال توسعه اقتصادی در استان
هستیم و معتقدیم که اگر در استان
خــراســان رضــوی یک ریــال درآمــد
از مــردم کسب شــده باشد باید به
انـــدازه همان بــرای مــردم استان
هزینه شــود ،بــه همین منظور در

بازار خبر

میزان فرار مالیاتی
به روایت وزیر اقتصاد
تسنیم -وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره
میزان فرار مالیاتی گفت :در این باره اعداد
متفاوتی برای دورههای زمانی مانند  30هزار
میلیارد تومان 40 ،هزار میلیارد تومان و 100
هزار میلیارد تومان گفته میشود البته عدد
اصلی را اگر بخواهیم مد نظر قرار دهیم شاید
همان  30هزار میلیارد تومان درست باشد،
اما با جریمه و تغییر دوره زمانی ،اعداد مختلف
به دست میآید .شایان ذکر است ،در روزهای
اخیر ،خبرگزاری فــارس با استناد به قانون
بودجه  ،98میزان فرار مالیاتی احتمالی طی
امسال را حداقل  70هزار میلیارد تومان برآورد
کرده بود.

تنظیم بودجه  ۹۹با نگاه ۲ساله
تسنیم -نوبخت ،رئیس سازمان برنامه و بودجه
با بیان این که اصالح ساختار بودجه در سال
های  ۹۹و  ۱۴۰۰عملیاتی میشود ،گفت:
مقرر شد تا نیمه آذر بودجه ۹۹با نگاه دو ساله به
مجلس تقدیم شود.

بهانههای مختلف برندهای
لبنیات برای گرانفروشی
فارس -برخی از برندهای صنایع لبنی نه تنها
به قیمتهای مصوبه خــردادمــاه ستاد تنظیم
بــازار عمل نمیکنند بلکه با ترفندهایی نظیر
آن که محصول حاوی ویتامین  Dیا  ESLاست
یا ماندگاری باال و چربی زیاد دارد ،لبنیات را در
بازار به قیمتهای دلخواه میفروشند.

تازه ترین خبرها از گوشت و مرغ
فــارس -در روزهـــای گذشته قیمت مــرغ که
به بیش از  15هــزار تومان در هر کیلو رسیده
بــود با افزایش عرضه در بــازار به کیلویی 13
هزار و  800تومان کاهش یافته است .قیمت
گوشت گوساله هم روی  86هزار تومان در کیلو
تقریب ًا تثبیت شده و اتحادیههای تولیدکنندگان
معتقدند انباشت دام به انـــداز های اســت که
میتواند قیمت را به شدت پایین بیاورد .آن ها
تولید دام سنگین کشور را مناسب اعالم کرده
و قول کاهش تا کیلویی  65هزار تومان را نیز
دادهاند.

حذف کامل قبوض کاغذی آب
تا  2سال دیگر
مهر -معاون راهبری و نظارت بر بهر هبرداری
شرکت آب و فاضالب کشور با اشاره به آغاز حذف
قبوض کاغذی آب در برخی از مناطق کشور،
گفت :این طرح تا پایان دولت دوازدهم به طور
کامل اجرا خواهد شد.

با افزایش قیمت وسایل حملونقل
در اربعین برخورد میشود
تسنیم -وزیر راه و شهرسازی گفت :راهآهن،
حملونقل جادهای و هواپیما بههیچوجه افزایش
قیمت ندارند و اگر کسی افزایش قیمت را اعمال
کند تخلف است و با او برخورد میشود.
سال گذشته  41هزارمیلیارد ریال
میزان تسهیالت اعطایی بانک ملت
در استان بوده که حدود  18هزار
میلیارد ریــال یعنی  44درصــد آن
تسهیالت در بخش صنعت ،تولید
و کــشــاورزی اســت .همچنین در
پــنــج مــاهــه نــخــســت ســـال جــاری
21هزار میلیارد ریال کل تسهیالت
پرداختی بانک ملت در استان بوده
کــه نــزدیــک بــه 10هــزارمــیــلــیــارد
ریــــال آن یــعــنــی 47درصـــــد بــاز
هم به بخشهای تولید و صنعت
رســیــده اس ــت تــا ضــمــن کــمــک به
رونق اقتصادی ،بتوانیم در تولید و
افزایش اشتغال که یکی از مهم ترین
مباحث اقتصادی کشور و استان
است نقش آفرینی کنیم.
▪مسئولیت اجتماعی بانک ملت
بیش از بانک های دولتی

وی همچنین بــا تاکید بــر ایــن که
فعالیت های اجتماعی بانک ملت
پایاپای یا در برخی مــوارد بیش از
بانک های دولتی بوده توضیح داد
 :در سال گذشته 1200میلیارد
ریـــال تسهیالت ق ــرض الحسنه
ازدواج به 14هزار و  31زوج اعطا
شد که پس از افــزایــش مبالغ وام
ازدواج در  5ماهه نخست سال

جـــاری بــه 3هــــزار و  998زوج،
تسهیالت قــرض الحسنه ازدواج
 30میلیون تومانی با حجم 1230
میلیارد ریال پرداخت شده است.

بــرای بــازســازی و ساخت مسکن
روستایی تسهیالتی حــدود313
مــیــلــیــارد ریـــال اخــتــصــاص یافت
و در پنج ماهه نخست امسال نیز
تاکنون  76میلیارد ریال تسهیالت
پرداخت شده است.

حــمــیــدی همچنین در خصوص
اقدامات بانک ملت برای محرومیت
زدایی و کمک به مددجویان سازمان
بهزیستی و کمیته امــداد حضرت
امـــــام(ره) نــیــز گــفــت :تسهیالت
اشتغا لزایی ویژه مددجویان این
نهاد نیز از دیگر فعالیت های بانک
ملت بــوده که در ســال گذشته به
هــزار و  528نفر با ارزشــی معادل
282مــیــلــیــارد ریـــال اختصاص
یافته که حــدود  98درصــد سقف
اعتبار تخصیص یافته به استان را
دربرمیگیرد و برای سال جاری نیز
جدیدا این تسهیالت ابالغ شده که
قطعا گسترده تر و بیشتر از گذشته
نیز خواهد بود .وی افزود :در بحث
مسکن روستایی نیز خطراتی در
زمینه کیفیت ایــن مــنــازل وجــود
دارد کــه در صــورت بــروز حــوادث
غیرمترقبه مــی تــوانــد مشکالت
بزرگی را برای استان به وجود آورد،
بر همین اســاس در ســال گذشته

▪تاکید بر تعامالت به نفع مردم

▪پرداخت تسهیالت به
مددجویان و روستاییان

مدیرشعبخراسانرضویبانکملت
همچنینباتاکیدبرتعاملبینسازمان
هایبزرگواثرگذاردرجامعه،تصریح
کرد :هرچه این تعامل بین سازمانی
بیشتر و در ابعاد گسترده تری باشد،
بهره ب ــرداری مــردم از ایــن تعامالت
بیشتر خواهد بــود و امیدواریم این
تعامالت روز به روز گستردهتر شودتا
نفعآنبیشازپیشبهمردمبرسد.وی
افــزود :حضور دستگاه های نظارتی
در بخش اقتصادی که در سال های
گذشته پررنگ تر بــوده ،باعث ایجاد
فضای امن و آرامــی برای بنگاه های
اقتصادی و همچنین بانک ها شده و
زمینه حل مشکالت مردم به ویژه در
مباحث اقتصادی را بیش از گذشته
فراهم کــرده اســت که امــیــدواریــم با
همین پشتوانه بتوانیم کمک کنیم تا
مشکالتعمدهاقتصادیمردمبهویژه
در حــوزه اشتغال با سرعت بیشتری
رفعشود.

کشاورزی

ردپایبیتدبیریدرکاهش
 3میلیونتنیخریدتضمینیگندم
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور با
بیان این که میزان خرید تضمینی گندم امسال
نزدیک هشت میلیون تن است ،سه عامل کاهش
سه میلیون تنی خرید امسال را اعالم کرد که به
نظر می رسد می شد با تدبیر درست و به موقع،
از ضرر و زیان دولت و کشاورزان جلوگیری کرد.
به گزارش فارس ،ایمانی گفت :دلیل نخست این
است که در ابتدای فصل برداشت دالالن با تبلیغ
این که دولت پول کشاورزان را دیر میدهد ،گندم
را از آن ها خریداری کردند اما به دولت تحویل
ندادند .به امید این که به قیمت باالتری بفروشند.
دلیل دوم این بود که نمایندگان مجلس از ابتدای
فصل برداشت مرتب اعالم کردند که قیمت خرید
تضمینی را باال خواهند برد بنابراین کشاورزان در
انتظار باال رفتن قیمت بودند و گندم را به مراکز
خرید تضمینی دولت نمیدادند .وی افزود :دلیل
سوم این بود که سبوس در بازار کیلویی دو هزار
تومان است در حالی که سبوس از گندم به عمل
میآید بنابراین کشاورزان گندم را در کارخانهها
به آرد و سبوس تبدیل میکنند و با فروش سبوس
کیلویی دو هزار تومان سود بیشتری نصیبشان
میشود .در عین حال فراورده دیگری مثل آرد
هم از آن استحصال میشود.

