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دنیای بانک کارنامه جوادی را بررسی کرد

استمرار سود وملل با تراز مثبت ۴28 میلیاردی
 گروه بانك و بيمه: کارنامه موسسه اعتباری ملل در فصل بهار 
امسال نشان می دهد که این نهاد پولی بالغ بر 2088 ميليارد 
تومان درآمد عملياتی داشته و در مقابل 1660 ميليارد تومان 
هزین�ه ک�رده و ب�ه این ترتيب 428 ميلي�ارد تومان به عنوان 
درآمد ناخالص عملياتی در س�ه ماهه نخس�ت امس�ال ثبت 

کرده است.
ب��ه گ��زارش تج��ارت به نقل از دنیای بانک، ۹۳,۶ درصد از کل 
درآمد عملیاتی موسس��ه اعتباری ملل در بهار امس��ال ناش��ی از 
دریافت سود تسهیات پرداختی به مشتریان و ۵,۵ درصد هم 
ناش��ی از س��پرده گذاری وملل بوده و درآمد کارمزد هم سهمی 
۸ دهم درصدی و درآمد ناش��ی از س��رمایه گذاری ها نیز سهمی 
یک دهم درصدی داشته است.  نکته مهم اینکه وملل در بهار 
امس��ال هیچگونه وام و تس��هیاتی از بانک مرکزی دریافت 
نکرده و انتظار می رود که روند سودسازی این موسسه اعتباری 

تا پایان امسال با ثبت تراز مثبت ادامه پیدا کند.

افزایش 32 � درصدی مانده سپرده ها
مانده سپرده های موسسه اعتباری ملل در بهار امسال با رشدی 
۳۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به رقم ۳۸ هزار 
و ۶۴۴ میلیارد تومان رسیده و سود پرداختی به سپرده گذاران هم 

با رشدی ۴۷ درصدی مواجه شده و هزینه سود سپرده وملل در 
بهار امسال بالغ بر ۱۶۵۸ میلیارد تومان برآورد شده است. از کل 

مانده سپرده های این موسسه اعتباری، ۶۹,۱ درصد سپرده های 
سرمایه گذاری بلندمدت، ۱۶,۶ درصد سپرده های دوساله و ۶,۳ 

درصد س��پرده های قرض الحسنه پس اندازی ریالی بوده است. 
همچنین از کل سود واریز شده به حساب مشتریان سپرده گذار 
نزد وملل در بهار امسال ۶۹,۹ درصد سهم سپرده های یکساله، 
۲۴,۵ درصد س��هم س��پرده های دوساله و ۵,۷ درصد هم سهم 

سپرده های کوتاه مدت بوده است. 

رشد 68 � درصدی درآمد تسهیالت وملل
درآمدهای موسس��ه اعتباری ملل در بهار امس��ال با رشدی ۶۸ 
درصدی نسبت به بهار سال گذشته به رقم ۱۹۵۶ میلیارد تومان 
و مانده تس��هیات هم با افزایش ۳۷ درصدی به رقم ۲۹ هزار 
و ۵۶۸ میلیارد تومان رس��یده اس��ت. از کل مانده تسهیات این 
موسسه اعتباری در سه ماه نخست امسال، ۵۶,۸ درصد به عقود 
مرابح��ه، ۳۲,۱ درص��د به مش��ارکت مدتی، ۵ درصد به فروش 
اقساطی، ۴,۶ درصد به تسهیات قرض الحسنه و ۱,۳ درصد به 

تسهیات اجاره به شرط تملیک اختصاص داشته است.
این گزارش می افزاید: از کل درآمد بهاره موسسه ملل ناشی از 
پرداخت تس��هیات به مش��تریان، ۶۴,۳ درصد ناشی از دریافت 
سود بابت تسهیات مشارکت مدنی، ۲۹,۳ درصد عقود مرابحه، 
۲,۶ درصد کارمزد تس��هیات قرض الحس��نه و ۲,۹ درصد هم 

سود تسهیات فروش اقساطی بوده است.  

خبر

بانك و بيمه

رتبه نخست شعب استان اردبیل پست بانک ایران، در کاهش مدت زمان توقف خودپردازها بانک کارآفرین مجوز پرداخت یاری گرفت 
 بانک مرکزی ، مجوز پرداخت یاری هلدینگ نگاه بانک کارآفرین را صادر کرد.  
به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین، حسین اسامی مدیر 
عامل هلدینگ نگاه از زیر مجموعه های گروه مالی بانک کارآفرین، با بیان این 
خبر گفت: هلدینگ فناوری نگاه در راس��تای توس��عه فضای کس��ب و کار و ارائه 
خدمات نوین در حوزه پرداخت به عنوان بازوی فناوری بانک کارآفرین اقدام به 
اخذ مجوز پرداخت یاری از بانک مرکزی کرد و پس از احراز شرایط، تست و تأیید 
زیرساخت های فنی مورد نیاز از سوی شاپرک موفق به دریافت این مجوز شد.

وی ادامه داد: تا پیش از این  به واسطه شرکت »نگاه پرداخت« فعالیت های توسعه ای هلدینگ نگاه در حوزه های 
پرداخت و بانکداری دیجیتال دنبال می شد و دستاوردهای را نیز برای بانک به همراه داشت.

اس��امی در توضیح این دس��تاوردها تصریح کرد: کس��ب رتبه نخس��ت در بین بانک های عامل فروش س��هام دارا 
دوم در سال ۱۳۹۹ از جمله این دستاوردهای قابل توجه است.

مدیرعامل هلدینگ نگاه از مزایای دریافت این مجوز را ایجاد ش��تاب و حرکت گس��ترده تر در راس��تای توس��عه 
کسب  وکارهای مبتنی بر پرداخت و بانکداری دیجیتال خواند.

مدیریت شعب استان اردبیل، با تحقق ۶/۱۱۳ درصدی کاهش مدت زمان توقف 
خودپرداز ها در اردیبهشت ماه سال جاری رتبه اول بهینه سازی این شاخص را در 

تحقق اهداف کمی، پایش و پویش سال ۱۴۰۱ بدست آورد.
به گزارش تجارت به نقل از اداره کل روابط عمومی پس��ت بانک ایران بر طبق 
گزارش اداره کل آمار و بودجه و اعام اداره کل بازاریابی و توسعه بازار، مدیریت 
ش��عب اس��تان های چهار محال بختیاری و کردس��تان به ترتیب با ۵/۸۹ و ۶/۸۳ 
درصد جایگاه دوم و س��وم، کاهش زمان توقف خودپرداز ها در اردیبهش��ت ماه 

سال جاری را کسب کردند.
بر اس��اس این گزارش، مدیریت ش��عب اس��تان های اردبیل، چهارمحال و بختیاری و کردس��تان در دومین ماه سال 
جاری به ترتیب با کسب ۷۰/۱، ۳۴/۱ و ۲۵/۱ امتیاز، از تحقق این شاخص در اهداف کمی پایش و پویش سال 

جاری باالتر از سایر مدیریت شعب استان ها و مناطق تهران قرار گرفتند.
بر اس��اس این آمار، در اردیبهش��ت ماه گذش��ته، هدف کمی کاهش مدت زمان توقف خودپرداز ها در س��طح کشور 

۱/۵۱ درصد تحقق پیدا کرده است.

 نخستین های شبکه بانکی کشور در بانک 
ملی ایران؛ ارایه خدمات ریالی و ارزی به 

صورت همزمان با کران کارت
بانک ملی ایران به عنوان بانک پیش��گام ارایه خدمات ارزی و 
ابزاره��ای ن��و، با محص��ول منحصر به فرد کارت ریالی- ارزی 
)ک��ران( ام��کان دریاف��ت خدمات ریال��ی و ارزی را به صورت 
همزمان برای نخستین بار در شبکه بانکی کشور فراهم کرده 

است.
ب��ه گ��زارش تج��ارت به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، 
این بانک به عنوان بانک پیشرو در تحوالت صنعت بانکداری، 
همواره در عرصه ارایه خدمت به مردم پیشتاز بوده و محصول 
منحص��ر ب��ه فرد کارت ریالی-ارزی نیز برای نخس��تین بار در 

شبکه بانکی کشور ارایه می شود.
حس��اب پش��ت کارت های کران یک حساب ارزی از نوع دالر 
و ی��ورو ب��وده که عاوه ب��ر اینکه این کارت خدمات ارزی را از 
طری��ق بس��ترهای ارزی بان��ک ملی ارایه م��ی کند، توان ارایه 

همزمان خدمات ریالی در بستر شتاب را نیز دارد.
حفظ مانده حساب به ارز، تبدیل ارز به ریال به نرخ روز در هنگام 
تراکنش و اتصال به شبکه پرداخت ریالی )شتاب و شاپرک( از 

ویژگی های این کارت ریالی و ارزی است.
س��رعت، س��هولت و امنیت در ارایه همزمان خدمات ریالی و 
ارزی، تبدیل ارز به ریال صرفا به میزان مورد نیاز، جلوگیری از 
خطرات ناش��ی از س��رقت ارز به صورت اسکناس، دریافت وجه 
ارزی از خودبان��ک ه��ای ارزی بان��ک ملی ایران به صورت ۲۴ 
ساعته، امکان استفاده از درگاه های مجازی نظیر خرید اینترنتی 
و کاهش تبادل اسکناس در معامات ارزی از دیگر مزیت های 

کارت ارزی- ریالی بانک ملی ایران است.
سیستم بانکی بهترین و امن ترین بستر برای نگهداری منابع 
ارزی هموطنان اس��ت و این محصول می تواند بخش زیادی 
از تقاضا به اس��کناس های ارزی در کش��ور را مدیریت کند که 

نوید یک تحول جدید در نظام بانکی کشور است.
بان��ک مل��ی ایران تاش دارد آنچه که هدف نظام بانکی یعنی 
همان تامین مالی آحاد جامعه و کسب رضایتمندی مردم است 
را بیش از پیش محقق کند و این محصول عاوه بر مشتریان، 
تحوالت خوبی را در حوزه تجارت برای بازرگانان و تجار رقم 
می زند. الزم به ذکر است، دیگر محصول ارزی منحصر به فرد 
و جدید بانک ملی ایران، خودپرداز هوشمند ریالی - ارزی است 
که این خودپرداز ضمن ارایه توام خدمات ریالی و ارزی کارت 
های کران، هویت واحد و تجربه کاربری یکسان با سایر درگاه 

های فیزیکی و مجازی بانک از جمله سامانه بام را دارد.

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقای میثم صفر باستناد دو برگ استشهادیه مصدق شده که امضای شهود آن ذیل شناسه 
یکتا به شماره شناسه یکتا به شماره ۱۴۰۱۰۲۱۵۰۱۸۹۰۰۰۱۶۷رمز تصدیق۳۳۴۲۰۳ 
دفترخانه ۱۶۷ کرج رس��یده اس��ت مدعی فقدان س��ند مالکیت ششدانگ یک دستگاه 
آپارتمان به شماره پاک۴۰۲۴۱ فرعی از یک اصلی مفروز و مجزا شده از پاک۶۸۴۵ 
فرعی از اصلی مذکور قطعه ۸ تفکیکی واقع در طبقه چهارم  بمساحت ۵۹/۳۴مترمربع 
ذیل دفتر الکترونیکی۱۴۰۰۲۰۳۰۱۰۵۷۰۱۷۷۷۱ بنام میثم صفر ثبت و سند مالکیت به 
شماره چاپی ۵۹۲۰۵۰ ه/۹۹صادر و تسلیم شده است و به حکایت ثبت  دفتر اماک در 
رهن نمی باشد بعلت اسباب کشی مفقود گردیده است لذا مراتب به استناد تبصره ذیل 
ماده ۱۲۰ قانون ثبت یک نوبت آگهی میگردد تا چناچه کسی مدعی انجام معامله نسبت  
به پاک فوق وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از  تاریخ نشر  این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خودرا کتابا به ضمیمه  سند  معامله به این اداره تسلیم رسید دریافت نماید 
و در غیر اینصورت این اداره پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی نسبت به 

صدور سند المثنی اقدام خواهد نمود./ م الف ۹۶۷۲
مه��دی ناص��ری -رئی��س واح��د ثبتی حوزه ثبت ملک ش��هریار-از طرف فصل اله 

لوائی
--------------------------------------

آگه��ی موض��وع م��اده۳ قانون و ماده ۱۳ ایی��ن تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۴۰۰۹۰۰۰۸۲۸    - ۱۴۰۱/۳/۱۸ هیات  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی بوش��هرتصرفات مالکانه و با معارض متقاضی  خانم الهه رش��یدی       فرزند 
علی    به شماره شناسنامه ۳۴۹۴ صادره از فاورجان به  شماره ملی ۱۱۱۱۹۳۰۹۷۱ 
در ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۴۵ متر مربع پاک ۵۲ فرعی از ۲۲۷۸ اصلی 
مفروز و مجزی ش��ده از پاک اصلی واقع در بخش دو  بوش��هر خریداری ازمالک  
رس��می  گردیده اس��ت . لذا به منظور اطاع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵ 
روز  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت 
انقض��ای م��دت مذک��ور و عدم وص��ول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.م الف ۲۱۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۴/۱۵
تاریخ انتشارنوبت دوم : ۱۴۰۱/۴/۳۰

شکراله سعادتی           
رئیس اداره ثبت اسنادواماک شهرستان بوشهر

عملکردمالي شش ماهه دوم  سال1400شهرداري آستانه 
 بیالن درآمدوهزینه 6ماهه دوم سال1400شهرداري آستانه 

علی عباسی - شهردار استانه

منابعدرآمدوهزینه
۱۸۹,۳۹۱,۱۳۸,۹۳۲درآمد۱
۵۱,۵۴۸,۹۱۸,۲۹۷هزینههايجاري۲
۳۰,۴۰۶,۵۵۸,۱۲۴هزینههايعمراني۳

هزینههايعمراني
۳,۲۷۲,۶۰۰,۷۴۶پروژه تعمیرات و نگه داری کارخانه آسفالت  ۱
۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰پروژه خرید جی پی اس ۲
۳۲۵,۶۷۹,۳۹۲پروژه دیون پیاده رو و کف سازی ۳
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰پروژه بازسازی نقاط حادثه خیز سطح شهر۴
۲۶۸,۶۵۸,۰۵۰پروژه خرید لوازم آتش نشانی ۵
۹۸۷,۱۳۰,۱۲۰پروژه جدولگذاری سطح شهر ۶
۱,۲۹۵,۲۳۵,۴۴۰پروژه اجرای پل ۷
۳,۳۴۳,۴۶۹,۱۷۵پروژه خط کشی و رنگ آمیزی معابر و خیابان ها و زیبا سازی دیوار های سطح شهر ۸
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰پروژه نقشه برداری ۹
۴۷,۲۶۵,۴۱۰پروژه هزینه آزمایشگاه اجرای پروژه۱۰
۹۵۲,۸۳۲,۸۰۰پروژه  خرید بیس۱۱
۵۳۸,۷۰۲,۵۰۰پروژه پخش آسفالت دستی ۱۲
۱,۸۰۹,۱۷۴,۰۱۶پروژه پیاده روسازی و کف سازی۱۳
۲,۰۱۸,۳۴۸,۶۲۰پروژه خرید اتاق کمپرسی بنز ۱۴۱۹۲۴
۴۲۴,۸۰۰,۰۰۰پروژه تکمیل سوله و ساختمان اداری و پارکینگ کشتارگاه  ۱۵
۱۵۴,۹۸۸,۰۰۰پروژه ساماندهی گلزار شهداء۱۶
۳۰,۲۴۰,۰۰۰پروژه ترمیم و لکه گیری پارک ها ۱۷
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰پروژه احداث پارک بانوان ۱۸
۵۵,۰۰۰,۰۰۰پروژه آبیاری تحت فشار ۱۹
۱۳۳,۲۶۰,۰۰۰پروژه تکمیل ، نگه داری و توسعه گلخانه ۲۰
۱,۵۱۶,۵۸۱,۸۵۵پروژه خرید لوازم وتعمیرات کشتارگاه ۲۱
۶۵۵,۸۰۰,۰۰۰پروژه دیون بازرسی جایگاه سی ان جی ۲۲
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰پروژه خرید ونصب سطل زباله ۲۳
۷,۳۵۳,۲۴۲,۰۰۰پروژه روشنایی ونورپردازی بلوارها و میدان ها۲۴
۱,۷۴۸,۵۵۰,۰۰۰پروژه نصب المان سنتی و فرهنگی ۲۵
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰پروژه دیون – نصب المان میدان شهید عباسی ۲۶

فلسفه وجودی بانک توسعه تعاون، حمایت از تولید است 
عضو هیات مدیره بانک توس��عه تعاون فلس��فه وجودی این بانک را حمایت از تولید اعام 
نمود.   به گزارش تجارت محمد جعفر ایرانی عضوهیات مدیره بانک توسعه تعاون در بازدید 
از سومین نمایشگاه شهر هوشمند و نخستین جشنواره نما نام های )برند( روستایی همزمان 
با هفته نکوداش��ت ش��هرداری و دهیاری در مصای امام خمینی)ره( تهران ضمن بازدید 
از غرفه های مختلف مستقر درنمایشگاه گفت: امروز مسرور و مفتخرم که اعام کنم در 

مجموعه بانک توسعه تعاون بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیات به صنایع مولد در قالب 
»طرح اشتغال پایدار روستائی« پرداخت شده است. ایرانی افزود: در یک برنامه ریزی مناسب 
تاش کردیم تا چرخه مهاجرت را در جغرافیای پیرامون اجرای طرحهای اشتغال زا، معکوس 
کنیم. وی ادامه داد: تامین منابع هدفمند و بررسی شده کمک کرده ضمن ایجاد چرخه ی 
ارزش آفرین در اتمسفر روستاها، در جهت توسعه یافتگی و ایجاد بستر مناسب اشتغال پایدار 

عملکردی مناسب ارائه نمائیم عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت:حمایت از کارکرد 
کم نظیر روستاها، عشایر وکوچ روها می تواند به سقف تولید ملی و کم اثرکردن تحریم ها 
کمک کند.ایرانی در پایان گفت: فلسفه وجودی بانک توسعه تعاون این است تا از تعاونی ها، 
بنگاه های کوچک، متوسط و صاحبان حرف و تخصص های موجود که بدلیل نبود نقدینگی 

از مسیر تولید خارج شده اند، به نحو شایسته و درخوری حمایت نماید.

کشاورزی 

گروهکش�اورزی:دبیر انجمن کارخانجات قند و ش��کر 
گف��ت: اباغ دیرهن��گام افزایش قیمت خرید تضمینی 
چغندر قند منجر به این شد که کشاورزان برداشت این 
محصول را ۲۰ روز دیرتر آغاز کنند و چغندرها روی زمین 
بماند. اخیراً کشاورزان چغندرکار در برداشت محصوالت 
خود با مش��کاتی مواجه ش��ده اند، در همین زمینه یک 
کش��اورز دزفولی در تماس با مهر عنوان کرد که حدود 
۱۵۰۰ هکتار چغندر قند در این شهرس��تان روی زمین 
مانده و در حال گندیدن است. به گفته این کشاورز عدم 
ظرفیت کافی کارخانجات از جمله دالیل این مس��اله 
است. به دنبال تماس های مکرر این کشاورز، خبرنگار 
مه��ر ماج��را را از انجم��ن کارخانجات تولیدکننده قند و 
ش��کر کش��ور پیگیری کرد و در این زمینه بهمن دانایی 
دبیر انجمن کارخانجات قند و شکر ، با اشاره به اینکه در 
طول بیش از سی سال فعالیت این صنعت هرگز شرایط 
تا این اندازه دشوار نبوده است، گفت: متأسفانه مسئوالن 
وزارت جهاد کشاورزی با نادیده گرفتن بخش خصوصی 
چالش های زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد می کنند. 
به طوری که آنها حتی یک نامه را نیز پاسخ نمی دهند و 

به وضوح بخش خصوصی را نادیده می گیرند.

اش���تباه اس���تراتژیک وزارت جهاد کشاورزی  � 
در افزایش قیمت های محصوالت

وی با اش��اره به اینکه به دنبال افزایش قیمت گندم به 
۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان قرار شد قیمت سایر محصوالت 
کش��اورزی نیز افزایش پیدا کند، افزود: ش��ورای قیمت 
گذاری محصوالت استراتژیک در اوایل اردیبهشت ماه 
تصوی��ب ک��رد ۳۰۰ تومان ب��ه قیمت چغندر قند اضافه 

ش��ود اما تا وزیر جهاد کش��اورزی آن را اباغ کند حدود 
یک ماه طول کشید و این مساله مشکات زیادی را به 
وج��ود آورد. دانای��ی اضافه کرد: قیمت چغندر قند پاییزه 
۱,۶۴۱ تومان به اضافه ۱۳۰ تومان کرایه حمل بود اما 
ب��ا تصمیم ش��ورای قیمت گ��ذاری کرایه حمل به ۴۳۰ 
تومان افزایش پیدا کرد. اما اباغ دیر هنگام این قیمت 
منجر به آن ش��د که کش��اورزان دیر اقدام به برداش��ت 

محصول خود نمایند.

کش���اورزان برداش���ت چغندر را ۲۰ � روز دیرتر 
آغاز کردند

این فعال صنفی با اش��اره به مباحث مطرح ش��ده مبنی 
بر اینکه ۱۵۰۰ هکتار چغندر قند در دزفول روی زمین 
مانده و در حال خراب شدن است، گفت: برداشت چغندر 
قند باید اواخر فروردین و حداکثر اوایل اردیبهشت ماه 
شروع شود و تا قبل از تیر ماه به اتمام برسد که به فصل 
گرما برخورد نکند. با این حال اتفاقی که امس��ال افتاد 
منجر به این ش��د که کش��اورزان ۲۰ روز دیرتر برداشت 
چغندر قند را شروع کنند و در حال حاضر نیز با گرمای 
شدید برخورد کرده اند و همین مساله منجر به آن شده 
ک��ه چغندره��ا روی زمین بمانند چرا که کارخانجات نیز 

با توجه به حجم زیاد برداش��ت و فاس��د بودن بخش��ی از 
چغندرها ظرفیت کافی ندارند.

دانای��ی ب��ا تاکی��د بر اینکه اصاح قیم��ت چغندر قند از 
س��وی وزارت جهاد کش��اورزی زمانی اتفاق افتاد که 
فصل کشت تمام شده بود، گفت: بنابراین این افزایش 
قیمت جز ایجاد چالش در حوزه تولید نتیجه دیگری به 
دنبال نداشته است. دبیر انجمن کارخانجات قند و شکر 
همچنین با اشاره به اینکه افزایش قیمت خرید تضمینی 
چغندر قند منجر به افزایش قیمت تمام شده تولید شکر 
داخلی به ۲۱ هزار تومان شده است، گفت: این در حالی 
اس��ت که قیمت ش��کر وارداتی ۱۸ هزار تومان و با این 

شرایط ما مزیت رقابتی خود را از دست می دهیم.

اتفاق���ات س���الهای ۸۵ ت���ا ۸۷ � در حال تکرار 
است

دانایی با اش��اره به اینکه نگرانی تولیدکنندگان در حال 
حاضر این است که شکر تولیدی روی دست آنها بماند 
اضافه کرد: حوادثی که در حال رخ دادن اس��ت ش��بیه 
حوادث س��ال های ۸۵ تا ۸۷ اس��ت که مرزهای کش��ور 
به سوی شکرهای وارداتی باز شد و ۸ کارخانه تولیدی 
به دلیل این مس��اله بس��ته شدند. وی در بخش دیگری 
از س��خنان خود با اش��اره به اینکه در حال حاضر ش��کر 
حاص��ل از چغن��در پایی��زه در حال تولید و عرضه به بازار 
اس��ت، گفت: دولت باید نرخ مصوب ش��کر را اعام می 
کرده اما هنوز این کار را انجام نداده است در حالی که 
دو ماه پیش قیمت شکرهای وارداتی را تعیین و اعام 
کردند. دانایی همچنین خواستار افزایش تعرفه واردات 

شکر خام وارداتی به کشور شد .

یک مقام صنفی اعالم کرد:

از بهمن ماه س��ال گذش��ته که قیمت س��یب زمینی باال وزارت جهاد چالش های زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد می کند
رفت و به کیلویی ۱۸ تا ۲۰ هزارتومان رس��ید تاکنون 
قیمتش کاهشی نشده است. اما علت آن چیست؟ سیب 
زمین��ی ی��ک کاالی پرمصرف بوده و تقاضای خرید آن 
نسبت به سایر صیفی جات باالست. اواخر سال گذشته 
قیمت سیب زمینی افزایش یافت و به کیلویی ۱۸ تا ۲۰ 
هزار تومان رس��ید. فعاالن بخش کش��اورزی علت این 
افزایش قیمت را احتکار عنوان و اعام کردند که برخی 
دالالن در چند استان اصلی تولیدکننده سیب زمینی،  آن 
را احتکار و به صورت قطره چکانی وارد بازار می کنند تا 
قیمت ها باال برود. اگرچه مسئوالن مربوطه در آن زمان 

ب��ه ای��ن موضوع ورود ک��رده و اقداماتی انجام دادند اما 
هنوز بعد از گذش��ت س��ه ماه از سال قیمت سیب زمینی 
کاهش��ی نش��ده و همچنان با قیمت های باال به دس��ت 
مصرف کننده می رس��د. مصطفی دارایی نژاد - رییس 
اتحادیه بارفروشان در پاسخ به این سوال که چرا سیب 
زمینی ارزان نش��د، گفت: امس��ال نس��بت به سال قبل 
تولید س��یب زمینی کمتری داش��تیم. زیرا وقتی الگوی 
کش��ت نباش��د یک سال سیب زمینی کاشت می شود و 
روی دست کشاورز مانده و متضرر می شود و سال بعد 
یک محصول دیگر. وی ادامه داد: طبیعتا وقتی کشاورز 
متضرر شود، دیگر توان اینکه برای کاشت، زمین کرایه 

کند یا حقوق کارگر، کرایه حمل، کود، سم و بذر که با 
افزایش قیمت همراه بوده، پرداخت کند را ندارد.

رییس اتحادیه بارفروشان اضافه کرد: در حال حاضر در 
میدان مرکزی میوه و تره بار سیب زمینی اصفهان موجود 
اس��ت که کیلویی۱۴ هزار تومان بوده و باید بین ۱۷ تا 
۱۸ هزار تومان در مغازه ها فروخته شود. امروز هم سیب 
زمینی همدان دست آمده که در میدان مرکزی کیلویی 
۱۲ هزار تومان فروخته شده است. وی تصریح کرد: از 
۱۰ روز آینده سیب زمینی همدان به مقادیر زیادی وارد 
بازار می ش��ود و قیمت ها ۲۰۰۰ تومان کاهش می یابد. 

زیرا بار فراوان شده و افت قیمت پیدا می کند. 

 چرا سیب زمینی ارزان نشد؟


