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قیمت )به تومان(نوع سکه
2/585/000سکه تمام طرح جدید
2/439/000سکه تمام طرح قدیم

1/253/000نیم سکه
715/000ربع سکه

406/000گرمی
214/010هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
4/227دالر
8/377یورو
9/498پوند

1/537لیر ترکیه
1/930درهم امارات

* 12 هزار تن روغن پالم تاریخ مصرف گذشــته در سال96 وارد کشور 
شده است.به گزارش تسنیم، دستگاه دولتی که متولی واردات این روغن 
پالم بوده، گزارش غلطی را به نهادهای مسئول درخصوص تاریخ انقضای 
این روغن ها داده اســت.طبق اخبار واصله این محموله که بیش از حجم 

مصرف داخلی هم هست، از گمرک ترخیص شده است.
* به دلیل ورود نقدینگی جدید به بازار سهام شاخص کل بورس 
اوراق بهادار تهران در پایان معامالت دیروز با افزایش 2 هزار و 767 
واحد به رقم 99 هزار و 146 واحد رسید. همچنین دیروزشاخص 
قیمت با معیار وزنی ارزشی 857 واحد رشد کرد و به رقم 30 هزار 

و 735 واحد رسید. 
* رئیس  هیئت امنای انبوه ســازان فاز 8 شــهر پردیس گفت: علیرغم 
ابالغیه دادستان تهران مبنی بر حضور مسئوالن بانک های دولتی در میان 
انبوه سازان و پاسخگویی به سؤاالت، مسئوالن ارشد بانک مسکن به سؤاالت 
انبوه سازان مسکن مهر پاسخ ندادند. وکیل اصغری در گفت وگو با فارس 
افزود: درخواســت ما از بانک مسکن این است که اعتبارات و تسهیالت 
مســکن مهر را به موقع در اختیار انبوه سازان بگذارد، تا انبوه سازان هم 
ســریعتر پروژه ها را به اتمام برســانند و هم از طلبکار شدن بیش از حد 

جلوگیری شود.
* رئیس  اتحادیه طال و ســکه در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، درخصوص افزایش قیمت سکه در روزهای اخیر اظهار کرد: 
در چند روز گذشته، قیمت سکه روند افزایشی داشته است که 
شاید بتوان آن را به دوعامل نوسانات قیمت ارز و افزایش تقاضایی 

که در بازار وجود دارد، نسبت داد.
* رئیــس  اتحادیــه فروشــندگان گوشــت گوســفندی اعــالم کرد: 
در پــی ممنــوع شــدن صــادرات دام زنده ســبک از ســوی وزارت 
صنعــت، معــدن و تجارت، قیمت گوشــت گوســفند طــی روزهای 
 گذشــته 5000 تومــان کاهش یافت و ایــن ارزانی اســتمرار خواهد 

داشت.

مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت 
جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر 20 درصد تجارت جهانی خرما 

در اختیار ایران است.
مســعود لطیفیان در گفت و گو با رادیو ضمن  اشــاره به اینکه سطح 
زیرکشت نخیالت فعلی کشور 250 هزار هکتار است، اظهار کرد: هم اکنون 
21 درصد سطح زیرکشت و 15 درصد میزان تولید خرمای جهان مربوط 
به ایران است. خوشبختانه طی چند ساله اخیر عملکرد مقدار تولید خرما 

در کشور از رشد پنج برابری برخوردار بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری 
و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه طبق آمار، نرخ رشد 
تولید خرما طی سنوات گذشته 2/1 درصد بوده است، تصریح کرد: طرح 
توسعه زیر کشت نخیالت کشور پنج هزار هکتار، اصالح و تبدیل باغات 
خرمــای درجه دو به یک 47 هــزار و 780 هکتار و حذف و جایگزینی 
نخیالت به وســعت 45 هزار و 360 هکتار طی برنامه پنج ســاله ششم 

توسعه پیش بینی شده است.
لطیفیــان در بخش دیگری از ســخنان خود گفــت: ایران طی 10 
ساله گذشــته همواره در معرض خشکســالی بوده است. سیاست های 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای مقابله با خشکســالی در دستور 
کار دستگاه های مرتبط قرار گرفته که به وسیله اعمال این سیاست ها از 
 قبیل توســعه سیستم های آبیاری تحت فشار و استفاده از ارقام متحمل
 به شوری و خشــکی می توان راندمان مصرف آب و آبیاری را در باغات 

کشور باال برد.
وی اضافه کرد: جدا از این، خرما در بحث شــوری و خشکی گیاهی 
 مقاوم به حساب می آید. البته ناگفته نماند مقاومت به معنی افت عملکرد

 نیست.

وزارت جهاد کشاورزی:

20 درصد تجارت جهانی خرما
 در اختیار ایران است

نماینده ولــی فقیه در وزارت جهاد کشــاورزی گفت: جهاد 
ســازندگی یکی از نهادهای مهم اول انقالب بود که به بهانه ادغام 
و کوچک سازی دولت منحل شــد، اما با توجه به نیاز روز جامعه 
پیشنهاد تشــکیل نهاد مردمی انقالبی جهاد سازندگی با رویکرد 

جدید ارائه می کنیم.
حجت االسالم ســیدرضا تقوی  در گفت وگو با فارس با  اشاره به حذف 
جهاد ســازندگی به بهانه ادغام با وزارت کشاورزی در دولت هشتم گفت: 
عده ای با حسن نیت این کار را انجام دادند، اما عده ای معتقدند همان جریان 
نفوذ که امام خمینی)ره( هشــدار داده بود، به بهانه ادغام و کوچک سازی 
دولت قصد داشتند، نهادهای انقالبی را یکی یکی کنار بزنند و منحل کنند.

معتقدان به جریان نفوذ می گویند برای اینکه حرکت های انقالبی تبدیل 
به یک نهاد ایســتا شود و جریان متوقف شود آمدند به بهانه کوچک سازی 
دولت، جهاد سازندگی را در کشاورزی ادغام کردند. چون جهاد سازندگی 
به مردم امید می دهد، پیام انقالب اسالمی را به مردم مستضعف و صاحبان 
انقالب می رساند. نمایانگر روحیه انقالبی بود. فقط کار اقتصادی نمی کرد. 
هم با جهت گیری انقالبی بود و هم مشــکالت فــراوان را به صورت چراغ 

خاموش حل می کرد.
ادغام حتی اگر با 5 واسطه باشد کار نفوذی ها است که حرکت انقالب 
را جلوگیــری کند و چه برنامه ای بهتــر از اینکه با ابزار قانونگذاری از یک 
حرکت انقالبی جلوگیری کنند. بر اساس این تحلیل دست هایی در پشت 
صحنه بود که می گفت باید حرکت جهاد سازندگی را متوقف کنیم و خود 
مقام معظم رهبری در زمان ادغام نامه ای دارند و مخالفت خود را با اینکه 

جهاد سازندگی در کشاورزی ادغام شود، صریحا اعالم کردند.
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی افزود:بنده از آن زمان که 
حضرت آیت اهلل خامنه ای حکم دادند که به عنوان نماینده ایشان در وزارت 
جهاد کشاورزی خدمت کنم، ضمن احترام به وزیر جهاد کشاورزی و همه 
دســت اندرکاران ایــن وزارتخانه که تالش می کننــد، اما خأل وجود جهاد 
ســازندگی را کامال احســاس می کنم.در وزارت جهاد کشاورزی، نیروهای 
جهادی و انقالبی وجود دارند اما کار جهاد سازندگی را نمی کنند. آن نهاد 
خاص انقالبی باید ضوابط خاص خود را داشــته باشــد و اکنون خأل جهاد 

سازندگی را به شدت در جامعه احساس می کنیم.
تقوی ادامه داد: به نظر من باید جهاد سازندگی متناسب با شرایط سال 
1397 را تشــکیل دهیم و جهاد سازندگی را زنده کنیم. نیروهای مومن و 
انقالبی را از سراسر کشور در این نهاد جمع کنیم و شور انقالبی اول انقالب 
اسالمی را دوباره به وجود آوریم. البته از صاحب نظران کمک می گیریم که 
جهاد سازندگی جدید جنبه مردمی و غیر دولتی داشته باشد. نمی خواهیم 
به تشــکیالت دولت اضافه کنیم، بلکه با کمک خود مردم و امکانات مردم 
تشــکیل شود. االن چقدر گروه های جهادی در کشور هستند که براساس 

تعهد و ابتکار خود به مناطق محروم می روند و خدمت می کنند.
وی همچنین با انتقاد از روحیه  اشرافی گری در برخی مسئوالن گفت: 
روحیه  اشرافی گری نمی گذارد انسان برود و وضع محرومان را ببیند. مشکل 
 اشتغال و تولید وجود دارد. اگر به مستضعفان و محرومان توجه و رسیدگی 
نشــود و زندگی آنها روبه راه نشود به اهداف خود نمی رسیم. معتقدم باید 
جریان های نفوذی را جدی گرفت. بسیاری از کارهایی که مسئوالن کشور 
می خواهند انجام دهند، اما سرانجام به بن بست می رسد کار نفوذی هاست.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه چرا مهاجرت از 
نقاط محروم و حاشیه شهرها مرتب در حال افزایش است و حاشیه نشینی در 
حال گسترش است افزود: باید با حرکت انقالبی جلوی این معضل اجتماعی 
و فرهنگی را گرفت. نمی شود فقط نگاه کرد. البته مسئوالن دولت کار کردند، 
ولی پاســخگوی نیاز جامعه نیست زیرا جامعه انقالبی دشمن زیاد دارد و 
دردهای تاریخی وجود دارد که با حرکت انقالبی باید درمان شود. ساختار 

فعلی جوابگوی آن نیست.

رئیس  سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای کشور گفت: از 
واردات کاغذ، مالیات ارزش افزوده 9 درصد دریافت نمی شــود، در 

حالی که تولیدکننده داخل ملزم به پرداخت آن است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ ابوالفضل روغنی در نشست خبری 
اولین نمایشگاه بین المللی کاغذ، مقوا، فرآورده های سلولزی و ماشین آالت 
وابسته با اشاره به تولید کاغذ در کشور با اشاره به میزان تولید کاغد در کشور 
تصریح کرد: به طور میانگین 900 هزار تن کاغذ بسته بندی در کشور استفاده 

می شود که سهم بخش کاغذ تحریر و روزنامه حدود 380 هزار تن است.
وی با اشــاره به توسعه رســانه های دیجیتالی بیان کرد: مصرف کاغذ 
در ســال 2015 به دلیل گسترش رسانه های دیجیتالی حدود 40 هزار تن 

کاهش داشته است.
به گفته وی؛ مصرف کاغذ روزنامه در کشــور حدود 70 هزارتن کاهش 
داشــته اســت که این موضوع به کاهش استقبال از تولید کاغذ روزنامه باز 
می گردد.روغنی با اشاره به وابستگی بازار به کاغذ وارداتی بیان کرد: به دلیل 
به صرفه نبودن و عدم استقبال مصرف کنندگان از تولیدات داخلی در بخش 

کاغذ، چاپ و تحریر، میزان تولید در کشور نزدیک به صفر رسیده است.
به گفته وی؛ میزان صادرات کاغذبسته بندی در سال 96، 100 هزار تن 

است که پیش بینی می شود این رقم در سال 97 دوبرابر شود.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای کشور تاکید کرد: با وجود 
وابستگی در حوزه واردات کاغذ روزنامه، این اطمینان را می دهم که مشکلی 

برای تامین کاغذ روزنامه در داخل کشور وجود ندارد.
وی با اشاره به افزایش قیمت کاغذ روزنامه در کشور تصریح کرد: قیمت 
هر کیلو کاغذ روزنامه طی دو ســال گذشته دو برابر شده است و به 4350 
تومان رسیده است و در این میان دولت ارائه ارز 3800 تومانی و تأمین مابه 

التفاوت آن با ارز 4200 تومان را وعده داده است.
روغنی با اشاره به تخصیص یارانه 120 میلیون دالری برای واردات کاغذ 
تصریح کرد: با وجود اینکه پرداخت یارانه 400 تومانی مابه التفاوت نرخ ارز، 
در مقایســه با نرخ دالر رقم کمی به حساب می آید، اما در کاهش قیمت ها 
موثر اســت.وی با اشاره به صادرات کاغذ به کشور های مختلف تصریح کرد: 
در زمینه صادرات کاغذ بســته بندی شده رشد زیادی داشته ایم و صادرات 
ما اکنون به کشور هایی که استاندارد های باالیی دارند مانند انگلیس و سایر 

کشور های اروپایی، چین و آفریقای جنوب صادر می شود.
وی با اشــاره به تأثیر افزایش نرخ ارز بر کاغذ بیان کرد: به دلیل فقدان 
نظارت برخی افراد ســودجو کاغذ های موجود در انباری را که با قیمت های 

گذشته ذخیره کرده اند با قیمت جدید به فروش می رسانند.
روغنی با اشــاره به عدم حمایت از تولیدکنندگان در این عرصه اذعان 
کرد: از واردات کاغذ مالیات ارزش افزوده 9 درصد دریافت نمی شــود و این 
در حالیست که تولیدکننده ملزم به پرداخت آن است و عمال شرایط را برای 

واردات فراهم می کند.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی:

پیشنهاد تشکیل نهاد مردمی 
جهاد سازندگی را ارائه می کنیم

طی دو سال گذشته

نرخ هر کیلو کاغذ روزنامه
 دو برابر شده است

گروه اقتصادی-
احتکار و کمبود عرضه، نگاه سرمایه ای به خودرو 
و سوءمدیریت از جمله عوامل گرانی خودرو عنوان 

می شود.
یک هفته ای می شــود که قیمت خودرو با سرعت 
بیشــتری روند صعودی به خود گرفته اســت. در این 
بین افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی چشمگیر 
بوده است. مثال اســتپ وی رنگ مشکی با افزایش 8 
میلیون تومانی مواجه گردید و سمند ال ایکس و برخی 
مدلهای پژو هم با افزایش بیش از یک میلیون تومان 

به فروش رفت و....
واکنش مســئوالن به این وضعیت عجیب بوده است. 
خسروتاج، معاون وزیر صنعت در پاسخ به کیهان گفت که 
»دلیل افزایش قیمــت خودرو را نمی دانم«! رضا رحمانی، 
قائم مقام وزیر صنعت در بخش تولید هم از پاسخگویی درباره 
وضعیت این روزهای بازار خودرو امتناع کرد و به ایسنا گفت: 
»بهتر است این موارد را از معاون امور صنایع بپرسید.« اما 
نوبخت، سخنگوی دولت، روز دوشنبه در جمع خبرنگاران، 
افزایــش قیمتها از جمله در بازار خودرو را »حباب« اعالم 
نمود و تأکید کرد »وظیفه دستگاه      های نظارتی است که با 
مسببان این افزایش قیمت   ها برخورد جدی داشته باشد«.

با این وجود برخی نمایندگان و کارشناسان اقتصادی، 
انفعال دولت و سودجویی دالالن را در بروز این شرایط موثر 

می دانند. در این میان، قاضی پور، عضو کمیســیون صنایع 
مجلس هم از احتکار 90 هزار خودرو از سوی سایپا و ایران 

خودرو خبر داده است.
شیوا، رئیس شورای رقابت هم در واکنش به این وضعیت 
گفته است: اگر افزایش قیمت خودرو به دلیل داللی باشد، 
باید رصد شود که این داللی ناشی از کمبود تولید است و 
یا مسائل دیگری در آن اثر گذار است که قطعا اگر افزایش 
قیمت ها به دلیل کاهش تولید باشد، شورای رقابت به موضوع 
ورود پیــدا می کند و برخوردهای الزم را با خودروســازان 

انجام می دهد.
کنترل سرشاخه ها و جلوگیری از احتکار

در همین رابطه دبیر اتحادیه فروشندگان خودرو گفت: 
کنترل و نظارت بر فعالیت سرشاخه های عرضه کننده خودرو 
و جلوگیری از احتکار این کاال،  راهکار ایجاد آرامش در بازار 
خودرو است.محمود مخلصی در گفت وگو با خبرگزاری صدا 
و سیما، افزایش قیمت خودرو را سبب ایجاد نگاه سرمایه ای 
مردم به این کاال دانست و ادامه داد: هم اکنون مردم خودرو 
را خریداری و برای افزایش قیمت نگهداری می کنند تا پس 
از باال رفتن قیمت،  آن را به فروش برســانند درحالی که با 
افزایش عرضه به بازار از خودروهای تولید شده فعلی، می توان 

این روند را شکست و مانع از افزایش قیمت خودرو شد.
وی با  اشــاره به اینکه افزایش روز به روز خودرو سبب 
گرایش مصرف کننده به ســمت خرید خودرو شده و این 

افزایش تقاضا سبب ادامه روند افزایش قیمت این کاال شده 
است، تأکید کرد: اگر کاال به اندازه کافی در بازار باشد هیچ 

زمانی این افزایش قیمت اتفاق نمی افتد.
این فعال بازار خودرو همچنین با اشاره به اینکه انحصار 
در شــرکتهای عرضه کننــده خودروهــای داخلی یکی از 
معضالت بازار خودرو است افزود: عرضه در این شرکتها به 
نحوی است که درصورت ثبت نام اینترنتی،  فقط عوامل این 
شرکتها موفق به ثبت نام می شوند و مصرف کننده امکان آن 
را پیدا نمی کند و اگر بصورت مستقیم نیز فروش انجام شود 
در نهایــت کاال به بازار می رود و مصرف کننده نمی تواند از 
طریق شرکت خودرو دریافت کند که این رویه عامل دیگر 

افزایش قیمت خودرو در بازار است.
فرصت سازی برای دالالن

اما در این اوضاع و احوال اخبار اقدامات ســؤال برانگیز 
دیگری هم از ســوی خودروســازان به گوش می رســد. 
ایران خــودرو بدون اعالم قبلی، زمــان پیش فروش برخی 
محصوالت خود به مناسبت عید فطر را به جای 27 خرداد 
)اعالم قبلــی( از دیروز آغاز کرد تا بــاز هم فرصتی برای 
موج سواری دالالن فراهم شود.ایران خودرو، روز دوشنبه 21 
خرداد جدیدترین شرایط فروش 4 مدل از محصوالتش را 
منتشر و اعالم کرد از 27 خرداد این پیش فروش آغاز شده 
و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه می یابد. گفته می شــد این 
عرضه –که با زمان تحویل 30 روزه انجام می شد- با هدف 

کنترل قیمتهای بازار صورت گرفته است. مردم هم کم کم 
به دنبال جمع کردن ســرمایه خود بودند تا روز بیســت و 
هفتم ثبت نــام کنند، اما دیروز ناگهان اتفاق دیگری افتاد.

ایران خودرو از روز گذشــته و بدون اطالع رســانی قبلی، 
پیش فروش محصوالتش را آغاز کرده است. در تماس با واحد 
فروش این شرکت متوجه شدیم حتی کارشناسان فروش 
هم از علت تغییر ناگهانی زمان پیش فروش مطلع نیستند! 
به گفته یکی از مخاطبان، نمایندگی های این شرکت نیز به 
عنوان واسطه ثبت نام، از علت این موضوع بی خبرند.به نظر 
می رسد در شرایط نوسان قیمتی حاکم بر بازار خودرو، این 
اقدام غیرمنتظره ایران خودرو، تنها به افزایش بیشتر قیمتها 
و سوءاســتفاده دالالن می انجامد. دالالن بازار که معموال 
سرمایه آماده ای در اختیار دارند، در فرصت محدودی که تا 
زمان تکمیل ظرفیت وجود دارد، می توانند اقدام به خرید 
محصوالت به نام خود و اطرافیانشــان کنند و مردم عادی 
که برای تهیه پول خود به زمان بیشتری نیاز دارند، فرصت 
را از دســت خواهند داد. بنابراین دالالن در آینده نزدیک 
قدرت تعیین قیمت بازار و بهره برداری از افزایش قیمت ها 
را پیــدا خواهند کرد.دولت کــه افزایش قیمت ها را حباب 
می داند و اعالم کرده »وظیفه دستگاه      های نظارتی است که 
با مسببان این افزایش قیمت   ها برخورد جدی داشته باشد«، 
بهتر است به جای پاسکاری مشکل بوجود آمده، تا گرانی ها 
بیشتر نشده نسبت به این اتفاقات به طور جدی ورود کنند.

دالیل گرانی خودرو اعالم شد

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

گرانی امروز حباب است یا وعده های دیروز؟!

پس از آنکه اواخر اردیبهشت ماه، کیهان از تالش 
عده ای ســودجو برای توزیع دو هزار تن تخم مرغ 
وارداتــی آلوده خبر داده بــود، یک تولیدکننده 
تخم مرغ از معدوم شــدن 500 تن تخم مرغ فاسد 

وارداتی خبر داد.
طی دو سال اخیر با شیوع آنفلوآنزای حاد پرندگان و 
از بین رفتن 30 درصد از مزارع مرغ تخم گذار مادر، تولید 
تخم مرغ در داخل با مشــکالتی روبه رو شــد تا جایی که 
قیمت هر شانه تخم مرغ در اواخر پاییز سال 96 به 18 تا 

20 هزار تومان رسید.
در همین راســتا از ابتدای دی ماه ستاد تنظیم بازار 
مجــوز وارد 20 هزار تن تخم مرغ را صادر کرد. در همان 
زمان تولیدکنندگان تخم مرغ نسبت به این راهکار دولت 
و عدم حمایت از بخش تولید کشور گالیه مند شدند اما در 
نهایت واردات تخم مرغ از ترکیه و مقدار کمتری از اوکراین 

و آذربایجان به کشور آغاز شد.
اواخر اردیبهشــت درباره این موضوع گزارش دادیم، 
»پس از بررسی هایی که از سردخانه های محل نگهداری 
این تخم مرغ ها صورت گرفته، مشــخص شــده که این 
تخم مرغ ها بعضا آلودگی هــای کپکی، قارچی، مدفوعی، 
شکستگی و... داشته اند و از همین رو، دو هزار و 300 تن 

یک ماه قبل کیهان هشدار داده بود

۵۰۰ تن تخم مرغ فاسد وارداتی معدوم شد

از این تخم مرغ ها در سردخانه ها ضبط شده است؛ موضوعی 
که سازمان دامپزشکی کشور را بر آن داشت تا زمان تعیین 
تکلیف کردن این محموله ها، سردخانه های مذکور را پلمپ 

کرده و از بارگیری این تخم مرغ ها هم جلوگیری نماید. 
اما آنچه در این میان به نظر می رسد از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت، تالش عده ای ســودجو برای ورود این 

تخم مرغ های ناسالم و فروختن آن به قیمت تخم مرغ های 
سالم برای بدست آوردن سودی هنگفت می باشد.«

براساس اسنادی که به دست کیهان رسیده بود، قرار 
بود حدود 300 تن از این تخم مرغ ها به شرط سالم سازی 
و عــدم مصرف خانــوار )فقط برای مصــرف عمده( آزاد 
شــود، اما مسئله اصلی بر سر دو هزار تن مابقی است که 

سرگذشت پیچیده ای پیدا کرده است.حال یک ماه بعد از 
آن خبر، حمید کاشانی یکی از تولیدکنندگان تخم مرغ در 
اســتان اصفهان با انتقاد از عملکرد دولت در عدم حمایت 
از تولیدکننده داخلی، به فارس گفته است: با سختی های 
بسیار با وجود آنکه بخشی از مزارع مرغ تخم گذار از بین 
رفت، ســعی کردیم تا خود را به حد نیاز بازار برسانیم و 
اکنون تخم مرغ به اندازه نیاز کشور در داخل تأمین می شود.

این تولیدکننده اضافه می کند: خیلی برای ما زشــت 
است که زمانی صادرکننده تخم مرغ و رقیب ترکیه بودیم 
اما ایــن روزها باید از ترکیه تخم مرغ وارد کنیم. جالب تر 
اینکــه ارز یارانه ای می دهند تا کاالیی که در داخل تولید 
می شود را از کشور دیگر وارد کنیم و سپس به هر دلیلی 
که شاید سوءمدیریت جزو آن باشد 500 تن تخم مرغ ترک 
هفته گذشته به دلیل فاسد شدن در یکی از سردخانه های 

شهریار معدوم شد.
وی اظهار کرد: یعنی چیزی حدود یک میلیون دالر ارز 
کشور به دور ریخته شد و آیا واقعاً نمی شد این پول را در 
راستای حمایت از تولیدکننده داخلی به عنوان یارانه برای 
نهاده هایی همچون کنجاله سویا و ذرت هزینه می کردند؟

گفتنی اســت همچنان سرنوشــت هزار و 500 تن 
تخم مرغ باقیمانده مورد سوال است.

رئیس  اتاق تعاون با  اشاره به بحث هایی مبنی 
بر تبدیل تعاونی های سهام عدالت به صندوق های 
ســرمایه گذاری، از نمایندگان مجلس خواست تا 

کمک کنند این تعاونی ها منحل نشوند.
 به گزارش خبرگزاری فــارس، بهمن عبداللهی در 
جلســه ای با حضور وزیر کار با ارائه پیشنهاد عدم توقف 
فعالیت تعاونی های سهام عدالت گفت: در حال حاضر با 
احتساب اعضای تعاونی های سهام عدالت، 50 میلیون نفر 

از جمعیت کشور عضو تعاونی ها هستند.
وی افزود: در بخش تعاون به لحاظ ظرفیت های قانونی 

از جمله اهداف پیش بینی شده در برنامه های توسعه ای، 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی  همچنین سند 
توســعه این بخش، هیچ کمبود قانونی وجود ندارد؛ اما 
آنچه که این بخش را با مشــکل جدی مواجه کرده عدم 
اجرای این قوانین است که از نمایندگان مجلس انتظار 
داریم که نظارت بر حسن اجرای این قوانین را با جدیت 
پیگیری کنند.رئیس اتاق تعاون با بیان اینکه اجرای درست 
قوانین، کمک بزرگی به توسعه بخش تعاون می کند، ادامه 
داد: در حال حاضر، حــدود 17 میلیون نفر از جمعیت 
کشور عضو تعاونی ها هســتند که این اعضا با احتساب 

تعاونی های سهام عدالت، به حدود 50 میلیون نفر یعنی 
بیش از نیمی از جمعیت کشــور می رســد.عبداللهی به 
هدفگذاری 25 درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی  اشاره 
کرد و افزود: هر چند، فاصله زیادی بین سهم فعلی بخش 
تعاون از اقتصاد تا ســهم پیش بینی شده وجود دارد؛ اما 
طی سال های گذشته، اقدامات مهمی در زمینه افزایش 

این سهم صورت گرفته است.
وی بــه اهمیت بخش تعاون در اقتصاد ملی  اشــاره 
کرد و ادامه داد: بخش تعاون در طول حیات خود، اثبات 
کرده که در دوران سخت توانسته نقطه اتکا قابل توجهی 

برای حاکمیت و نظام باشد؛ بخش تعاون صرفا یک بخش 
اقتصادی نیست بلکه متکی بر زندگی اقتصادی، اجتماعی 

مبتنی بر فعالیت های اقتصادی است.
رئیس  اتاق تعاون  در بخــش دیگری از اظهاراتش 
با ارائه درخواســتی از نمایندگان مجلس پیشنهاد داد: 
با توجه به اینکه بحث هایی مبنی بر تبدیل تعاونی های 
سهام عدالت به صندوق های سرمایه گذاری مطرح می شود 
از نمایندگان مجلس درخواست داریم تا کمک کنند این 
تعاونی ها منحل نشوند و بتوان با ادامه فعالیت آنها سهم 

تعاون از اقتصاد ملی را افزایش داد.

رئیس اتاق تعاون:

تعاونی های سهام عدالت منحل نشود

محمدرضا نعمت زاده که پیش از این خواستار واردات مدیر از 
خارج شده بود، گفت: ما هنر استفاده از توانمندی های داخلی را 

بایگانی و فراموش کرده ایم.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا نعمت زاده؛ وزیر سابق صنعت، 
معدن و تجارت در جمع مدیران عامل برندهای برتر ایران در مورد اهمیت 
مقوله برندســازی اظهار کرد: ما هنر استفاده از توانمندی های داخلی را 
بایگانــی و فراموش کرده ایم و در اداره کشــور، صنعت، بازرگانی، روابط 

بین الملل و روابط داخلی ضعیف هستیم.
وی افزود: بحث برند یکی از موارد مغفول در کشور است، در حالی که 
کشــورها را امروز با برند ارزیابی می کنند. لیست 100 تولیدکننده را در 
کشور دارم که اگر کشور را به دست این افراد بدهیم، آباد می شود، زیرا 
افرادی در میان آنها وجود دارند که با توجه به موفقیت ها نشــان داده اند 

که دارای قابلیت هستند.
وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت خطاب به مدیران عامل برندهای 
برتر افزود: امروز واجب کفایی بر شما ایجاد اشتغال برای جوانان بیکار است. 
برند نیک؛ مجموعه کیفیت، مدیریت، لیاقت، وطن خواهی، وطن دوستی 

و مردم دوستی است.
نعمت زاده ادامه داد: یک زمانی در روز تعطیل مأمور گمرکی را برای 
اینکه دموراژ)هزینه تاخیر کشــتی( پرداخت نکنیم آوردیم و بابت پولی 
که برای جابه جایی به آن مأمور پرداخت شد، من را به دیوان محاسبات 
بردند، اما من در مقابل قاضی گفتم این کار برای من افتخار است که به 
جــای پرداخت 5 هزار دالر دموراژ مبلغ کمی به مأمور گمرک پرداخت 

کردم و کارمان انجام شد.
وی با بیان اینکه 800 کیلومتر سواحل مکران خالی است، اضافه کرد: 
واجب کفایی این است که آنجا را آباد کنیم و حتی طرحی آماده کرده ایم 
و برای مطرح کردن آن از معاون اول رئیس جمهور و وزیر وقت گرفته ام، 
تا موضوع این طرح مطرح شود. ما حاضریم با دعوت از بخش خصوصی 

این سواحل را آباد کنیم.
وزیر ســابق صنعت، معدن و تجارت با  اشاره به اینکه برخی کشورها 
برای 10 کیلومتر ساحل با یکدیگر می جنگند، گفت: این در حالی است 
که ساحل 800 کیلومتری بالتکلیف مانده، در حالی که قابلیت های خوبی 

برای ایجاد صنعت، گردشگری و صادرات دارد.
گفتنی اســت، محمدرضا نعمت زاده در دوران وزارت خود در دولت 

یازدهم، خواستار واردات مدیر از خارج شده بود.

نعمت زاده:

هنر استفاده از توانمندی  داخلی را 
بایگانی کرده ایم!

گروه اقتصادی- 
در شــرایطی که بازارهای مختلفی از جمله 
مسکن، خودرو، ســکه و مواد غذایی با افزایش 
قیمت های قابل توجهی رو به رو شده اند، برخی 
دولتمردان با حباب نامیدن این گرانی ها سعی در 
توجیه گرانی ها دارند اما مشکالت بازار نه با این 
حرف ها که با اقدامات عملی سامان پیدا می کند. 
طی هفته های اخیر موج گرانی کم ســابقه ای وارد 
اقتصاد ایران شد، از طرفی گرانی قیمت دالر که از سال 
پیش شروع شده بود و پس از تعطیالت عید اوج گرفت، 
اثر خود را بر بازار های دیگری مانند مسکن، سکه، گوشی 
و... گذاشــت و از طرف دیگر برخی اقالم مصرفی مردم 

با افزایش قابل توجهی روبه رو شد. 
یکی از مهم ترین موارد این گرانی ها مربوط به افزایش 
قیمت کاالهای مصرفی و اساسی بوده که طی دو ماه و 
نیم ســپری شده از سال جاری بروز و ظهور جدی تری 

یافته است. 
براســاس جدیدترین آمار بانک مرکزی، که حاصل 
بررسی قیمت کاالهای اساسی در هفته منتهی به 18 
خرداد امسال است، از 11 گروه کاالهای اساسی، هشت 
گروه با افزایش قیمت مواجه شدند که برخی از آنها گرانی 

سرسام آوری را تجربه کرده اند. 
بــه عنوان نمونه قیمت تخم مرغ، گوشــت قرمز و 
میوه های تــازه به ترتیب 52 درصــد، 22.7 درصد و 
17.4 درصد افزایش یافته است، ضمن اینکه قیمت برنج 
خارجی در این آمار ذکر نشــده که بر اساس آماری که 
مرکز آمار در اردیبهشت امسال منتشر کرده بود 37.2 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل گران شده بود. 
به عبارت دیگر طی این مدت، برخی اقالم مصرفی 
مردم افزایش قیمت قابل توجهی داشــته که هرچند 
برخی کاالها هم با کاهش قیمت مواجه شدند اما تاثیر 
گرانی ها بر توان اقتصادی مردم بســیار بیشــتر از نفع 

کاهش قیمت های اندک است. 
کوچک شدن سفره مردم

در همین راســتا، یکی از شــهروندان در تماس با 
کیهان با اشــاره به گرانی بیش از حد گوشت قرمز طی 
ماه های اخیر اعالم کرد: چند روز پیش برای خرید یک 
کیلو گوشت به قصابی محلمان واقع در خیابان جیحون 
مراجعه کردم که با کمال تعجب با قیمت سرســام آور 

هر کیلو تا مرز 55هزار تومان مواجه شدم. 
وی افزود: دولتی که خودش از کوچک شدن سفره 
در دولت قبلی شکایت می کرد، در حال حاضر چه کار 
خاصی برای جلوگیری از کوچک شدن دوباره سفره های 

مردم کرده است.  
همچنین قیمت مرغ هم طی روزهای اخیر حدود 

500 تومان در هرکیلو اضافه شــده که تولید کنندگان 
با اشاره به صرفه پایین تولید مرغ خواهان گرانی بیشتر 

هم هستند. 
رونــد گرانی کاالهای خوراکــی بعضا در گروه های 
دیگری از کاالهای مصرفی مشاهده شده و موضوع قابل 
کتمانی نیســت تا حدی که نوبخت، سخنگوی دولت 
سه شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی به موضوع گرانی ها 
 اشــاره کرد و گفت: »مردم باید بدانند ما افزایش 50 تا 

60 درصدی نرخ برخی کاالها را تکذیب نمی کنیم.«
البتــه نوبخــت در اظهارات دیگری بــرای توجیه 
گرانی های اخیر مدعی حباب در بازارهای مسکن، خودرو 
و سکه شد و گفت: »تبدیل نقدینگی و سرمایه مردم در 
بازار مسکن،خودرو و سکه باعث به وجود آمدن حباب 
شده و وظیفه دستگاه      های نظارتی است که با مسببان 

این افزایش قیمت   ها برخورد جدی داشته باشد.«
چه بســا توجیه حباب دانستن گرانی های اخیر تا 
حــدودی امر معقولی به نظر برســد اما نکته ای که در 
این میان مهم اســت اینکه صرفا بــا اعالم این موضع 
مشکل گرانی ها حل نمی شود و مردم از دولتمردانشان 
انتظار اقدام عملی دارند که این اقدامات هم با تکیه بر 
توانمندی های داخلی و مدیریت جهادی محقق می شود. 
ضمن اینکه باید از این مسئول دولت روحانی پرسید 
آیا گرانی های امروز حباب اســت یا وعده های برجامی 
دیروز که حتی آب خوردن مردم را هم به توافق هسته ای 
گره زدید؟آیا همین مقامات دولتی نبودند که برجام را 
»آفتــاب تابان« و »فتح الفتــوح« می نامیدند یا اینکه 
شــخص آقای روحانی در فروردین95 و پس از برجام 
مدعی شــدند :امروز زنجیرهای تحریم را گسسته ایم و 
رابطه خوبی بین بانک های ایرانی و جهان برقرار است و 

گشایش ها یکی پس از دیگری انجام می شود!
 یا در انتخابات ســال 92 وعده دادند:دولت تدبیر و 
امید به دنبال این اســت که آن چنان مردم را از درآمد 
سرشــار کنند که اصاًل به یارانه 45 هزار تومانی نیازی 
نداشــته باشــند...یا گفتند: در حوزه مسائل اقتصادی 
زمینــه ای فراهم خواهد شــد که گرانــی و تورم مهار 
شــده... دولت تدبیر گرانــی را با فکر و برنامه کنترل و 

کاهش خواهد داد.
واقعا جناب نوبخت خوب است پاسخ دهند آیا این 

وعده ها حبابی نبود؟
اگر اقدامی نشود... 

بهرحال اگر دولتمردان شــرایط کنونی را چندان 
خــاص ارزیابی نکرده و توجهی به ریشــه یابی اتفاقات 
اخیر نداشته باشند، احتمال وخامت بیشتر شرایط هم 

وجود دارد. 
چنانچــه چند روز پیــش مهدی یوســف خانی، 

رئیس اتحادیــه فروشــندگان پرنده و ماهی نســبت 
به افزایش قیمت مرغ تا مرز 15 هزار تومان هشدار داد و 
گفت: »اگر مسئوالن فکری به حال وضعیت هزینه های 
سربار تولیدکنندگان مرغ نکنند، به مرور تولیدکنندگان 
از جوجه ریزی امتنــاع خواهند کرد و با کمبود عرضه 

قیمت مرغ تا مرز 15 هزار تومان خواهد رفت.« 
همیــن االن هم اتفاقاتی از این دســت رخ داده و 
بازار میوه از همین االن با این شرایط مواجه شده است. 
چنانچه خبرگزاری حامی دولت ایسنا نوشته است: بازار 
میوه در حالی با افزایش قیمت همراه شده که این افزایش 
قیمت فقط مربوط به نوبرانه ها نیست و همه محصوالت 

این شرایط را دارند. 
به عنوان مثال هر کیلوگرم زردآلو بسته به انواع آن 
از دو هزار تومــان تا 13 هزار تومان در میدان مرکزی 
میوه و تره بار تهران فروخته می شــود اما این محصول 
در میوه فروشــی های سطح شهر تا 25 هزار تومان نیز 
فروخته می شود؛ یعنی 10 هزار تومان بیشتر از قیمت 

منطقی برای هر کیلوگرم زردآلوی درجه یک!
هلو و شــلیل درجه یک نیز باید کیلویی 9 هزار و 
450 تومان فروخته شود اما مصرف کنندگان این میوه ها 
را تا کیلویی 19 هزار تومان در بازار مشاهده می کنند؛ 
یعنی گرانفروشی 10 هزار تومانی در بازار مصرف برای 
هلو و شــلیل. این رویه بــرای میوه های دیگری مانند 
هندوانه، گیالس و انگور هــم وجود دارد که حاکی از 
تفاوت چشــمگیر بعضا تا 10 هزار تومانی بین تره بار 

و بازار می باشد. 
به لیســت بلند باالی گرانی ها می توان خودرو که 
قیمت آن عمال ســر به فلک کشیده و مسکن که روز 
گذشته به تفصیل درباره آن نوشتیم را هم اضافه کرد؛ 
هرچند گرانی های اخیر دامنه بیشتری داشته و به عنوان 
نمونه یک فروشنده گوشــی به خبرنگار کیهان گفت 
قیمت گوشی ها 70 درصد افزایش یافته، اما گرانی های 
مربوط به مواد خوراکی و ارز )که بر روی بازار های دیگری 
هم اثرگذار است( از اهمیت بیشتری برخوردار است و 

نگرانی بیشتری ایجاد می کند. 
در حال حاضر، اگر دولت مدبرانه عمل کرده و حضور 
موثری داشــته باشــد می تواند حداقل از بروز اتفاقات 
ناخوشــایند بعدی جلوگیری کند، اما اگر قرار باشد با 
»حباب« نامیدن شرایط کنونی و اکتفا به چنین جمالتی 
از چرایی این رفتارهای بازار غافل شد نمی توان انتظار 

شرایط بهتری داشت. 
سکه همچنان در مدار صعود است

در حال حاضر، با توجه به اینکه مردم اقدامی از سوی 
بانک مرکزی برای کنترل بازار ســکه نمی بینند، مدام 

تحریک می شوند که به بازار سکه ورود کنند. 

قیمت ســکه که در سال جاری روند افزایشی خود 
را به شــکل شگفت آوری ادامه داده، روز گذشته به دو 
میلیــون و 580 هزار تومان هم رســید تا فقط در یک 
روز 50 هزار تومان و طی نزدیک به 20 روزی که از ماه 
جاری می گذرد، 530 هزار تومان افزایش یافته باشد. 

بازار سکه طی یکسال اخیر نزدیک به 113 درصد 
افزایش قیمت داشــته که در نوع خود بی سابقه بوده و 
رکورد حیرت انگیزی از نظر افزایش قیمت در یک بازار 
به شــمار می آید. با این حال، همانطور که روز گذشته 
هم نوشــتیم، ولی ا... سیف، رئیس  بانک مرکزی اعالم 
کرده وضع این بانک برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا 
مناسب است و این افزایش قیمت ها جنبه روانی دارد. 
ســؤالی که اینجا پیش می آید این است که اوال اگر 
بانک مرکزی توان ایجاد تعادل را دارد پس چرا هر روز 
بازار بیشــتر از روز قبل دچار نوسان و گرانی می شود؟ 
و ثانیــا صرف گفتن اینکه گرانی های اخیر جنبه روانی 
دارد، پاسخ کاملی برای ریشه یابی این حوادث نیست. 

همانطور که  اشاره شــد دولتمردان اعالم کرده اند 
گرانی های بازار ســکه مربوط به دالیــل روانی و عدم 
اطمینان است، دالیلی که هرچند به نظر می رسد رنگ 
و بویی از واقعیــت دارد اما نمی تواند تمام آنچه که در 

بازار در حال اتفاق افتادن است را توجیه کند. 
رسیدگی به گرانی ها، انشاء ا... هفته بعد!

کســی منکر تالش های دولت درخصوص مقابله با 
نوســانات نیست، ولی نقدی که در اینجا به دولت وارد 
است این است که وقتی اغلب توان دولت صرف برجام 
شــد و از توان داخلی غفلــت صورت گرفت، در چنین 
شرایطی طبیعی است که کشور با مشکل رو به رو شود. 
در همین زمینه خبرگزاری تســنیم نوشته است: 
»ســخنگوی دولت می گوید باید برای رفع کاستی های 
کشــور تالش کرد؛ حال سؤال مردم از ایشان این است 
که برای کاهش گرانی ها چقدر در دولت تالش کرده اند؟! 
گرانی های سرســام آور بازارهای مختلف اقتصاد ایران 
درحالی این روزها به دغدغه جدی مردم تبدیل شــده 
اســت که متاســفانه هنوز دولتمردان گامی عملی در 
راستای برقراری آرامش در کشور انجام نداده اند. خواسته 
اصلی مردم بعد از خروج آمریکا از برجام از دولت محترم 
این بود که حداقل از این پس و در چند سال باقی مانده 
کشــور را بدون امید به برجام اداره کنند و آب خوردن 

مردم را هم به برجام گره نزنند.« 
در همیــن حال، محمــود واعظــی، رئیس  دفتر 
رئیس جمهور گفت: »آقای روحانی، وزرا و مســئوالن 
ذیربط را مســئول کرده و هفته آینده )دوشنبه( ایشان 
جلســه ای را برای تصمیم گیــری در مورد این موضوع 

برگزار خواهد کرد.«


