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سی ودومین ســالگرد درگذشت شادروان 
سیدخلیل موسوی نوکنده 
بزرگ خاندان موسوی )پدر بزرگوار( 

را گرامی می داریم.
سیدکاظمموسویوفرزندان

قیمت کارخانه نوع خودرو
)ریال(

قیمت بازار 
)ریال(

227.090.000325.000.000پراید 1131

224.920.000365.000.000پراید 2111

532.680.000970.000.000دنا پالس3

405.950.000670.000.000پژو پارس4

419.420.000670.000.000پژو 206 تیپ 55

427.830.000680.000.000پژو 206 وی 68

422.810.000730.000.000پژو پارس LX کالس 713

8LX 335.350.000530.000.000سمند

207471.283.000870.000.000 دنده9

207543.640.0001.040.000.000 اتوماتیک10

206362.860.000600.000.000 تیپ 112

12 S7 1.043.130.0001.960.000.000هایما

749.520.0001.360.000.000چانگان13

500.000.000840.000.000اچ سی کراس14

489.560.000790.000.000پارس تندر15

16GLX 405 329.446.000500.000.000پژو

275.700.000400.000.000تیبا صندوقدار17

1.149.940.0002.280.000.000پژو 182008

1.235.000.0002.000.000.000جک S5 اتوماتیک19

20EF7 343.800.000545.000.000سمند

469.894.000765.000.000دنا21

قیمت )به تومان(نوع سکه
4.541.000سکه تمام طرح جدید
4.185.000سکه تمام طرح قدیم

2.123.000نیم سکه
1.112.000ربع سکه

642.000گرمی
392.010هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
14.240دالر
16.605یورو
18.654پوند

2.284لیر ترکیه
3.877درهم امارات

خودرو  سیاســتگذاری  عضو شورای  یک 
با اشاره به مشکالت به وجود آمده در حوزه تامین 
قطعه و عدم تحویل خودروها به مردم، اعالم کرد: 
اراده و برنامه ای برای حل این مشکالت در کشور 

و دولت نمی بینم. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، در ماه های 
گذشته بســیاری از شرکت های خودروساز داخلی به 
تعهــدات خود در قبال مردم در جهت تحویل خودرو 
عمل نکردند و این امر موجب شــد تا نارضایتی ها و 

شکایت های بسیاری در سطح جامعه ایجاد شود. 
در این میان برخی از مردم عنوان می کنند که اگر 
واقعا شرکت های خودروساز، خودروی مورد نیاز بازار 
را نمی توانند تأمین کنند چرا برخی از نمایندگی های 
تأمیــن خودرو، خــودرو را با قیمت بــازار به فروش 

می رسانند؟
البته شرکت های خودروسازی دلیل اصلی تأخیر 
در تحویل خــودرو را تأخیر در تحویل قطعات مورد 
نیاز توسط شرکت های قطعه سازی دانستند و گفتند: 
به محض اینکه قطعات خودروهای داخلی کامل شود، 
ما به تعهدات خود عمل کرده و این خودروها را روانه 

بازار خواهیم کرد. 
در ایــن زمینه، احمــد نعمت بخش، دبیر انجمن 
خودروسازان با بیان اینکه دلیل اصلی تأخیر در تحویل 
خودروها این بوده که قطعه سازان نتوانستند به موقع 

عضو شورای سیاستگذاری خودرو: 

دولت اراده ای برای حل مشکالت خودرو ندارد

قطعات مورد نیاز خودروســازان را تهیه کنند، گفت: 
روزانه دو هزار و 500 تریلی، قطعه وارد ایران خودرو 
می شــود و اکنون پس از بخشنامه دولت و دپو شدن 
قطعات در گمرک، قطعه سازان نتوانستند قطعات الزم 
را به خط تولید برسانند )حاال( 50 تا 60 هزار خودرو 
ناقص بر روی دست خودروسازان مانده که منتظرند 
قطعات مورد نیاز آن برسد وخودروهای تکمیل شده را 
تحویل مشتریان بدهند.وی افزود: براساس دستورالعمل 
جدید می توانیم قطعات را از گمرک ترخیص کنیم و 

پس از این اتفــاق امیدواریم که قطعات وارد خطوط 
تولید شــده و بتوانیم به تعهدات خود در قبال مردم 
عمل کنیم.البته شایعاتی مبنی بر این موضوع شنیده 
می شود که برخی از شرکت های قطعه سازی همچون 
شــرکت کروز که تأمین کننــده بخش اصلی قطعات 
مورد نیاز دو کارخانه بزرگ خودروسازی کشور است، 
به دلیل پرداخت نشدن طلب های خود از فروش قطعه 

به خودروسازان ممانعت به عمل آورده است.
در همین راســتا، ساســان قربانی، عضو شورای 

سیاستگذاری خودرو اظهار داشت: تأمین قطعات برای 
خودروسازان دچار مشکالتی شده است.

وی افزود: مواد اولیه برخی از قطعات تولید داخل 
وارداتی است و یا قطعاتی هستند که اجزای نیم ساخته 
آنها همچون بخشــی از قطعات سیستم ترمز وارداتی 
اســت. گروه دوم گروهی هســتند که مواد اولیه آنها 
داخلی اســت و آنها نیز با مشــکل مواجه شده اند، به 
عنــوان مثال تأمین ورق در چند ماه گذشــته برای 

قطعه سازان مشکل بوده است.
عضو شــورای سیاســتگذاری خودرو ادامه داد: 
مشــکل در این میان، نرخ ارز است و به تولیدکننده 
قطعه مربوط نمی شــود، اگر مواد اولیه گران می شود 
بازهم قطعه ســاز مقصر نیست؛ همچنین اگر گمرک 
در ترخیص کاال تأخیر داشــته، چرا باید تولیدکننده 

غرامت آن را بپردازد؟
به گفته قربانی، زمانی که به خودروســازان بابت 
عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان شکایت می کنیم، 
آنها ادعا می کنند که خودروساز ها مانند قطعه سازی ها 
درگیر مشکالت بی شماری هستند و از طرف دیگر به 
دلیل بسته بودن ســقف قیمتی نمی توانند مطالبات 

قطعه سازان را پرداخت کنند.
وی بیان کرد: متأسفانه هنوز اراده و برنامه مشخص، 
منسجم و فراگیری برای حل این مشکالت در کشور 

و دولت نمی بینم.

رئیس  سازمان بسیج مستضعفین گفت: هم اکنون هشت هزار 
گروه های جهادی در کشور فعال است و ۱۰ هزار گروه جهادی تا 

پایان سال به این گروه ها اضافه می شوند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بسیج، غالمحسین غیب پرور در مورد 
نقش سازمان بسیج مستضعفین در تحقق توسعه و آبادانی کشور، اظهار 
داشت: هم اکنون هشت هزار گروه های جهادی در کشور فعال است و 10 
هزار گروه جهادی تا پایان سال به این گروه ها اضافه می شوند که ظرفیت 

سازندگی باالیی در کشور به وجود می آورند.
وی افزود: 18 هزار گروه جهادی تا پایان سال فرصتی برای نوسازی و 
توسعه کشور در مسیر توسعه و تحقق اهداف، برنامه ها و اسناد باالدستی 
برای دولت ایجاد می کنند.رئیس  سازمان بسیج در مورد اهداف گروه های 
جهادی خاطرنشــان کرد: برنامه گروه های جهادی به این نحو است که 
یک نقطه مشخص را برای هر گروه تعیین کرده و خدمات مورد نیاز برای 

آن محل مشخص شده و روی آن متمرکز می شوند.
غیب پرور، محرومیت زدایی را از مهم ترین رسالت های گروه های جهادی 
دانست و گفت: فعالیت های خدمت رسانی در بخش سالمت و بهداشت، 
تامین نیازهای اجتماعی و فرهنگی از دیگر فعالیت های گروه های جهادی 

با محور محرومیت زدایی است.
وی افــزود: تا حدودی در انجام فعالیــت گروه های جهادی با دولت 
هماهنگی هــای الزم صورت گرفته و جهادگران با چند وزارتخانه تعامل 
دارند. از جمله وزارتخانه جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان که همکاری 
دولت ناکافی است.رئیس  سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: همکاری 
دولت با بســیج باید بیشتر شود و من همواره در مورد همکاری بسیج با 
دولــت اعالم آمادگی کرده ام. دولت باید از ما بخواهد و ما اعالم آمادگی 
کردیم و برنامه هم به دولت ارائه کردیم و برای تحقق اهداف برنامه ششم 

توسعه هم آمادگی کامل داریم تا به کمک دولت بیاییم.

رئیس  سازمان بسیج مستضعفین:

 8 هزار گروه جهادی در کشور 
فعالیت می کنند

در حالی که قیمت سیب  زمینی و گوجه فرنگی در حال افزایش 
است، مسئوالن به جای رفع مشکل، به بحث و جدل درباره دالئل 

گرانی این دو محصول مشغولند.
 حسن صابری، رئیس اتحادیه بارفروشان در گفت و گو با خبرگزاری 
مهر دلیل افزایش قیمت گوجه فرنگی و سیب زمینی را صادرات دانست 
و اظهار داشت: اتحادیه بارفروشان در نامه ای به رئیس اتاق اصناف تهران 
خواستار توقف صادرات سیب  زمینی و گوجه فرنگی شده است. ما رونوشت 
این نامه را به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نیز 
ارســال کرده ایم چراکه در صورت ادامه روند فعلی صادرات، شاهد نایاب 

شدن این محصوالت در داخل خواهیم بود.
وی قیمت هرکیلوگرم ســیب زمینی را در میدان مرکزی میوه و تره 
بار بین 1700 تا 2300 تومان و هر کیلوگرم گوجه فرنگی را بین 2500 
تا 3500 تومان اعالم کرد و افزود: طی حدود 10 روز اخیر سیب زمینی 
حداقل 800 تومان گران شــده ضمن اینکه در فصل گرما قیمت گوجه 

فرنگی نباید در سطح قیمت های فعلی باشد.
رئیس اتحادیه بارفروشان با اشاره به فرا رسیدن ایام محرم گفت: هر 
ســال، قیمت گوجه فرنگی و سیب زمینی بین 10 تا 20 درصد افزایش 

می یافت اما امسال نرخ آنها بین 30 تا 40 درصد گران شده. 
سید رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی چند روز 
قبل گفت: کاهش تولید؛ عامل گرانی بوده اســت. ســال گذشته سیب 
زمینی کاران و گوجه کاران متضرر شدند و تولید این محصول در سالجاری 
نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. االن باید وفور گوجه باشد اما 
عالوه بر گران شدن این محصول، قیمت هر قوطی رب چهار هزارتومانی 

به  10 هزارتومان رسیده است. 
وی تصریح کرد: دلیل نمی شــود هرچه کم شد ما بگوییم دلیل آن 
صادرات بوده، درست است که قیمت ارز باال رفته اما هزینه صادرات نیز 

گران شده است.
همچنین مدیرکل ســبزی و صیفی وزارت جهاد کشــاورزی گفت: 
پیش بینی می شــود در سال زراعی جاری چهار میلیون و 931 هزار تن 
از مزارع سیب زمینی برداشت شود که در مقایسه با سال گذشته چهار 

میلیون و 940 هزار تن تفاوت قابل مالحظه ای دیده نمی شود.
حسین اصغری ادامه داد: در مورد گوجه فرنگی نیز پیش بینی تولید 
در سال زراعی جاری پنج میلیون و 364 هزار تن بوده که در مقایسه با 
تولید سال زراعی گذشته با پنج میلیون و 267 هزار تن، معادل 97 هزار 

تن افزایش داشته است.
وی افزود: در ســال جاری 147 هزار تن سیب زمینی صادر شده که 
نسبت به سال گذشته )79 هزار تن( 86 درصد رشد داشته، ضمن اینکه 
در پنج ماهه سال جاری 306 هزار تن گوجه فرنگی صادر شده که نسبت 

به سال گذشته 125 درصد رشد نشان می دهد.
مدیرکل سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سیب زمینی 
تولید پاییزه در حال برداشت است و این محصول به تدریج به بازار مصرف 
عرضه شود. براساس پیش بینی ها سه میلیون و 300 هزار تن سیب زمینی 

برداشت می شود.

 سیب  زمینی و گوجه فرنگی روی ریل گرانی
مسئوالن در حال مقصرتراشی

یک کارشــناس اقتصــادی تأکید کرد که 
پیوستن به FATF تاثیری بر کاهش نرخ ارز ندارد.

ســیدبهاءالدین حسینی هاشــمی در گفت وگو با 
خبرگزاری فارس، با رد تاثیر الحاق به FATF بر کاهش 
نرخ ارز، اظهار کرد: دلیل رشــد نرخ ارز از ســال 96 
تاکنون FATFنبود و به همین دلیل اجرای آن و الحاق 
به گروه ویژه اقدام مالی تاثیری بر کاهش نرخ ارز ندارد.

وی افزود: بعد از عدم تصویب طرح در مجلس یک 
اثــر روانی کوتاه مدت بر بازار ارز داشــت اما در عمل 

تاثیری واقعی نداشت.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: فرض کنیم 
ایران به FATFملحق شــد و همه قوانین آن را رعایت 

کرد، اما با توجه به اینکه بســیاری از بانک های ایرانی 
اســتانداردهای بانکی الزم را ندارند، اغلب بانک های 
خارجــی به دلیل نبــود این اســتانداردها، حاضر به 
برقراری ارتباط مالــی و روابط کارگزاری با بانک های 

ایرانی نیستند. 
به گفته حسینی هاشمی وضعیت شبکه بانکی به 
لحاظ ساختاری به گونه ای است که اساسا در برقراری 

روابط با بانک های خارجی مشکل وجود دارد.
گفتنی اســت حامیان اجرای دستورات کارگروه 
ویژه اقدام مالی FATF، اخیرا مســئله تحریم و قیمت 
دالر را بهانه کرده اند تا اراده وزارت خزانه داری آمریکا یا 
همان اتاق جنگ آمریکا را در کشور جاری کنند. هسته 

مرکزی استدالل آنها این است که اگر ما کنوانسیون  های 
 FATF را تصویب کنیم، از لیست سیاه FATF مربوط به
خارج خواهیم شد و در نهایت بانک  های خارجی با ایران 

همکاری خواهند کرد.
بخــش زیادی از مبادالت مالی ایران در شــرایط 
تحریمی، به واســطه صرافی ها انجــام می  گیرد، و در 
شرایطی که بانک  ها حاضر به همکاری با ایران نیستند، 
این صرافی  ها هستند که نقش روزنه های تنفسی را در 
فضای تحریمی ایفا می  کنند. برخی از اخبار گویای این 
است که ارائه اطالعات مبادالت مالی خارجی ایران به 
کشورهای دیگر در قالب همکاری باFATF، نقش موثری 
در اختالل فعالیت صرافی های ایران در دبی و ترکیه از 

زمستان گذشته تا به امروز و در نتیجه افزایش قیمت 
ارز داشته است. مسئوالن مربوطه هنوز این خبر را تایید 
یا رد نکرده اند. اما اگر این خبر صحت داشته باشد به 
صراحت می  توان گفت بخش مهمی از افزایش نرخ ارز 
و در نتیجه افزایش قیمت  های اخیر به دلیل همکاری 

ایران با FATF بوده است.
در مجموع، برخالف ادعایی که حامیان FATF مطرح 
 FATF می کننــد، تصویب کنوانســیون  های مربوط به
در مجلس، نه تنها به بهبــود نرخ ارز کمکی نخواهد 
کرد، بلکه به دلیل دقیق تر شــدن تحریم های آمریکا 
و اختالل در مبادالت صرافی ها، منجر به افزایش نرخ 

ارز خواهد شد.

یک کارشناس اقتصادی

 FATF پیوستن به
تاثیری بر کاهش نرخ ارز ندارد

*فضای کار اشــتراکی مرکز توسعه فن آوری های نوین مالی بانک انصار 
در راستای حمایت از کسب و کارهای نوین مالی کشور راه اندازی شد. به 
گزارش اداره کل روابط عمومی و تبلیغات بانک انصار، در مراسم افتتاحیه 
این فضا با حضور  فعاالن صنعت بانکی و اکوسیستم فینتک کشور، مدیر 
مرکز یاد شــده هدف از افتتاح این فضا را برگزاری رویدادهای مرتبط با 
فین تک و کارگاه های آموزشی، در اختیارگذاری فضا برای فعالیت تیم های 
ســرمایه گذاری شده توسط بانک، اســتقرار و فعالیت تیم های همکار با 
بانک و دسترســی تیم ها به مشاوران و سرویس های بانکی برای رسیدن 
به محصول نهایی ارزشمند، عنوان کرد. مصطفی ثابتی همکاری نزدیک 
با فینتک ها را در راســتای تامین نقاط تماس جدید در مدل بانکداری 
دیجیتال و به منظور ایجاد ارزش برای مشــتریان دانسته و تصریح کرد: 
فینتک سنتر انصار به دنبال تسهیل دسترسی به بازار و مشتریان فینتکی، 
سرمایه گذاری و مشارکت غیرنقدی، مشاوره و انتقال تجربه، ارائه محل و 
فضای کار اشتراکی، تسهیل رگوالتوری و برگزاری دوره های آموزشی است.
براســاس این گزارش، در این مراسم ولی اهلل فاطمی اردکانی بنیان گذار 
شرکت توسن درخصوص اهمیت و نقش فینتک ها در GDP بانک ها و ایجاد 
ارزش افزوده، سهم بازار و اهمیت اعتمادسازی در بین مردم و استفاده از 
ابزارهای جدید برای تصمیم گیری در نظام بانکی سخن گفت و تاکید کرد: 
بانک ها باید با عزم جدی و برنامه دقیق به حمایت از فینتک ها روی آورده 

و با سرمایه گذاری مناسب از آنان حمایت کنند.
شایان ذکر است فضای کار اشتراکی مرکز توسعه فن آوری های نوین مالی 
بانک انصار واقع در جنوب شرقی تهران بزرگراه بعثت و در فضایی بالغ بر 

300 مترمربع راه اندازی و تجهیز شده است.
* با توجه به فزونی تبلیغات غیرواقعی درخصوص تولید سوسیس 
و کالباس در حضور مشــتری، مدیرکل استاندارد تهران تاکید 
کرد: هرگونه تولید فرآورده های گوشتی مستلزم دریافت پروانه 
استاندارد و بهداشت است و اساسا تولید و توزیع آنی فرآورده های 
گوشتی در حضور مشــتری امکان پذیر نمی باشد. محمودرضا 
طاهری ادامــه داد: مدت زمان الزم بــرای تولید فرآورده های 
سوسیس و کالباس، باتوجه به نوع و کالیبر فرآورده، حداقل هفت 
تا هشت ساعت است و هیچ تولیدکننده و فروشنده ای نمی تواند 
در حضور مشــتری نسبت به تهیه و تولید این فرآورده ها اقدام 
نماید و این تنها یک نمایش و عوام فریبی می باشد. تولیدکنندگان 
فرآورده های غذایی تنها پس از آزمون محصوالت و اطمینان از 
سالمت آن اجازه فروش و توزیع محصوالت خود را دارند. وی ضمن 
توصیه نسبت به خرید کاالهای دارای نشان استاندارد، ادامه داد: 
تولیدکنندگان مواد پروتئینی باید جهت تولید، مجوزهای الزم را 
از سازمان  استاندارد و سازمان غذا و دارو اخذ و مصرف کنندگان 
نیز از مصرف اینگونه محصوالت خــودداری نمایند. زیرا هیچ 
نظارتی بر آن صورت نمی گیرد. این مقام مســئول در پایان به 
فروشندگانی که به قصد تقلب، اقدام به عوام فریبی می نمایند، 
هشدار داد: در برخورد قانونی با نافیان سالمت و ایمنی جامعه، 

اغماض نخواهد شد.
* عضو کمیســیون کشاورزی مجلس گفت: رشد منطقی نرخ تضمینی 
گندم به اندازه دو سالی که پرداخت نشده حدود 20 درصد است و دولت 

باید برای گندم که محصولی استراتژیک است سرمایه گذاری کند.
* رئیس انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه متاسفانه عرضه و تقاضای 
شــیرخام مختل شده است، گفت: برخی دامداران با استفاده از 
مابه التفاوت نرخ ارز ترجیح می دهند شیرهای خود را به واحدهای 

شیرخشک بفروشند.

رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان از تعطیلی ۶۵ درصد 
واحدهای مبل سازی خبر داد.

عبدالحســین عباسی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره 
وضعیت مبل ســازی اظهار کرد: ارزش افزوده باال در کنار توان صادراتی 
از مزیت هایی است که صنعت مبل ایران به خود اختصاص داده است. با 
توجه به کمبود مواد اولیه، صنعت مبل سازی با مشکل روبه رو شده و در 

حال حاضر 65 درصد واحدهای مبل سازی تعطیل شده اند.
وی بــا بیان اینکه صنعت مبل ســازی واردات ندارد، تصریح کرد: با 
توجه به شــرایط کنونی، وضعیت اصنــاف تعریف چندانی ندارد و رونق 

از بازار رفته است.
رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان با تأکید بر اینکه مبلمان جزو 
لوازم ضروری خانوار به شــمار نمی رود، گفت: در چند سال اخیر، رکود 
اقتصادی، آینده حرفه ای این بخش مولد را با چالش جدی روبه رو کرده 
است.  رکود بازار به اندازه ای زیاد شده که ما نگران صنف خود و فعالیت 

در چنین بازاری هستیم.
عباسی افزود: در شرایط فعلی که مردم قدرت خرید ندارند، مبلمان 
از ســبد خانوار بیرون می آید و جای خود را به کاال های اساســی، چون 

گوشت، نان و غیره می دهد.
وی تصریح کرد: یکی از اشــتباهات بانک مرکزی دستکاری در بهره 

بانک ها بود.

رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان:

 65 درصد واحدهای مبل سازی
 به دلیل رکود بازار تعطیل شده است

مدیر عامل یک کارخانه لبنی گفت: به افزایش 
۳ برابری قیمت مواد اولیه پتروشیمی اعتراض 
کردیم ولی پتروشیمی ها پاسخ نمی دهند با چه 
استداللی مواد اولیه داخلی را با سه برابر قیمت 

به ما می فروشند.
ایوب پایداری در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، با 
اشاره به اینکه در حال حاضر افزایش سه برابری قیمت 
مواد پتروشیمی و کاهش عرضه شیرخام به کارخانجات 
مشکالت متعددی را برای ما به وجود آورده است، اظهار 
کرد: از اواسط تیرماه روند افزایش قیمت شیرخام شروع 
شده به نحوی که قیمت شیرخام از هزار و 500 تومان 

به هزار و 800 تا دو هزار تومان رسیده است.
وی با اعالم اینکه کاهش عرضه شــیر باعث شده 
تولید کارخانه مــا 40 درصد کاهش پیدا کند، افزود: 

اعتراض زیادی به افزایش ســه برابــری قیمت مواد 
پتروشــیمی مطرح کردیم اما نمی دانیم بر اساس چه 
استداللی پتروشیمی ها مواد اولیه داخلی را با سه برابر 

قیمت به ما می فروشند.
به گفته مدیرعامل کارخانه میهن، دامداران برای 
کسب ما به التفاوت قیمت ها تمایلی به عرضه شیر خام به 
کارخانجات نداشته و شیرها را به واحدهای شیرخشک 

می فروشند.
پایداری با اشــاره به تولید چوب بستنی در کشور 
گفت: پیش از این هر چوب بستنی را 11 تومان وارد 
می کردیم اما خوشبختانه با ارتقا تکنولوژی توانسته ایم 

چوب بستنی ها را خودمان تولید کنیم.
سوءاستفاده برخی دامداران از گرانی ارز

همچنین دیروز رئیس انجمن صنایع لبنی با اشاره 

به اختالل عرضه و تقاضای شــیرخام، گفت: برخی 
دامداران با اســتفاده از مابه التفاوت نرخ ارز ترجیح 
می دهند شــیرهای خود را به واحدهای شیرخشک 
بفروشند. این موضوعات عاملی شده تا عرضه شیرخام 

به کارخانجات لبنی کاهش پیدا کند.
رضا باکری با اشاره به افزایش قیمت شیرخام که 
امروز به کارخانجات با قیمت هزار و 750  تا دو هزار 
و 200 تومان عرضه می شود، اظهار کرد: تا اسفند ماه 
سال گذشته قیمت شیر خام هزار و 400 تومان بود 
اما متأسفانه بروز خشکسالی، گرانی نهاده های دامی، 
مواد پالستیکی و جذابیت قیمت گوشت عاملی شده 
تا قیمت شــیرخام به مرور امروز به دو هزار و 200 

تومان برسد.
وی بــا اعالم اینکــه کارخانجات لبنــی روزانه 

نیازمند 18 هزار تن شــیر خام هســتند، افزود: این 
رقــم 4 تا 5 هزار تن کاهش پیدا کرده که امیدواریم 
دولــت با حمایت ویــژه از کارخانجــات لبنی مانع 
 بروز مشــکل در عرضــه محصوالت لبنــی به بازار 

شود.
رئیس انجمن صنایع لبنــی در خصوص دالیل 
افزایش قیمت بســتنی نیز گفــت: عالوه بر افزایش 
قیمت شیر خام، بخشی از نیاز چوب بستنی کشور از 
آمریکای التین و چین وارد می شود که همین موضوع 
باعث شــده تا قیمت بستنی افزایش پیدا کند. البته 
یکی از واحدهای تولیدی اخیراً برای داخلی ســازی 
چوب بستنی اقداماتی را انجام داده که امیدواریم در 
آینده نیاز به واردات این کاال نداشته و آن را از داخل 

کشور تأمین کنیم.

تولیدکننده بزرگ بستنی:

پتروشیمی ها قیمت مواد اولیه داخلی را ۳ برابر کردند

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است رشد 
فزاینده قیمت دالر از ابتدای ســال ۱۳۹۷ تا به 
امروز موثرترین عامل در افزایش قیمت سهم ها 

در بورس تهران است. 
فردین آقابزرگی در گفت وگو با خبرگزاری ایســنا 
درباره رشــد فزاینده قیمت ها در بورس تهران در طی 
هفته هــا و ماه های اخیر، اظهار داشــت: اعتقاد دارم 
موثرترین عامل در تحقق چنین شــرایطی در بورس 
مربوط به افزایش نرخ ارز طی ماه های گذشــته و سه 

برابر شدن نقدینگی در جامعه است. 
وی افزود: در حال حاضر نقدینگی در جامعه 1600 
هزار میلیارد تومان است، در حالی که این رقم در پنج 

سال پیش 520 هزار میلیارد تومان بوده است. مقایسه 
این دو عدد با یکدیگر نشان می دهد که نقدینگی سه 

برابر شده است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: به این ترتیب 
اگر چشــم انداز اقتصادی را نگاه کنیم و این آثار را در 
نظر بگیریم، به زودی شاهد تاثیرگذاری آثار رشد قیمت 
ارزهای خارجی روی سود و زیان شرکت ها خواهیم بود 
کما اینکه گزارش های شش ماهه و 9 ماهه شرکت ها 
موید این هیجان و استقبال برای خرید سهام بوده است. 
بــه گفته آقابزرگی، اینکه در حال حاضر معامالت 
با حجم باالیی صورت می گیرد نشــان از این دارد که 
حرکت شــاخص بازار ســرمایه مبتنی بر مولفه های 

اقتصادِی اثرگذار است. 
وی درباره اینکه چرا در حال حاضر شــاخص کل 
نوسان های غیرقابل پیش بینی با دامنه باال دارد، گفت: 
مدتی است که فضای ســرمایه گذاری و اقتصادی در 
کشــور مرتبا با اخبار ضد و نقیض و اثرگذاری مواجه 
می شود که از جمله آن می توان به موضوع آزادسازی 
قیمت گــذاری در ایــن رینگ فلــزات، اخبار مربوط 
به پتروشیمی ها و اخباری که مربوط به مبادی ورودی 

کاال از افغانستان منتشر شد، اشاره کرد. 
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: در جامعه ای 
که نگرانی ها زیاد باشد اتفاق های پیش بینی  نشده رخ 
می دهد، واکنش های هیجانی هم بیشــتر می شود به 

طوری که یک روز شــاخص هــزار واحد افزایش پیدا 
می کند و روز دیگر دو هزار واحد کاهش می یابد. 

آقابزرگی بیان کرد: فضــای ناامنی و بی اعتمادی 
نســبت به اخبار بازار ســرمایه و اقتصاد کشور به این 
موضــوع بیشــتر دامن می زند، چرا کــه در چند روز 
گذشته شاهد این بودیم که اخباری منتشر و روز بعد 

تکذیب شد. 
وی اضافه کرد: باید بدانیم که سرمایه ها ریسک گریز 
هستند و با کوچک ترین اخباری امکان تغییر موضع آنها 
وجود دارد بنابراین طبیعی است که سرمایه گذاران به 
ابالغ بخشنامه ها و اخبار از جمله دولت و دیگر ارگان ها 

در لحظه واکنش نشان دهند.

دالیل رشد شاخص بورس اعالم شد

با قاچاق کاالی پلیس  اداره مبارزه   ماموران 
آگاهی هرمزگان ۸۸۴ هزار لیتر سوخت قاچاق 

در ۵۲ کانتینر کشف و ضبط کردند.
 به گزارش ایسنا ، فرمانده انتظامی هرمزگان در این 
خصوص گفت: این گازوئیل های قاچاق به عنوان منو 
اتیلن گلیکول و سنگ با بارنامه جعلی بارگیری شده بود، 

که در بندرشهید رجایی بندرعباس شناسایی و ضبط 
شد.ســرتیپ عزیزاهلل ملکی افزود: ارزش سوخت های 

قاچاق حدود دو میلیارد و 700 میلیون تومان است.
وی بیان کرد: قاچاقچیان قصد داشتند مواد سوختی 
را به خارج از کشور منتقل کنند که با هماهنگی مراجع 

قضایی 5 نفر از اعضای این باند دستگیر شدند.

کشف ۸۸۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بندرعباس

فاز اول نیروگاه گازی ۲۵ مگاواتی شرکت افالک 
پاالیش خرم ازنا بــا حضور وزیر صنعت معدن و 

تجارت افتتاح شد.
به گزارش ایســنا، وزیر صنعت ، معدن و تجارت در 
بازدید از واحدهای تولیدی شهرســتان الیگودرز اظهار 
کرد: مشــکل تمام واحدهای صنعتی کشور تهدیدات 

شرایط ارزی است.
محمد شریعتمداری اضافه کرد: با تصمیمات جدید 
کمیسیون سیاست گذاری ارزی دولت امیدواریم به تدریج 
این مشکالت حل شود و با سهولت بیشتری واحدهای 

تولیدی در منابع ارزی دسترسی پیدا کنند.
وی افــزود: تمام تالش ما تامین مواد مورد نیاز این 
واحدها از طریق آزاد کردن مواد معطل شده در گمرک 
است.شــریعتمداری بیان کرد: به دنبال این هســتیم 
شــرایطی فراهم کنیــم که مواد مورد نیــاز واحدهای 
تولیدی بیش از پیش فراهم شــوند و در داخل کشــور 
نیز با برداشتن سقف معامالت در بورس در حوزه فوالد 
این شرایط فراهم شده تا به صورت رقابتی مواد اولیه در 
اختیــار تمام واحدهای فوالد قرار گیرد و هیچ رانتی در 

خط تولید آن از ابتدا تا انتها وجود نداشته باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: البته 
در انتهــا نیز محصوالت مورد نیاز مردم با قیمت گذاری 
تثبیتی مورد کنترل نهادهای نظارتی قرار خواهد گرفت 
و شرایط مطلوب تری در حوزه تولید و توزیع محصوالت 

فوالدی در آینده ای نه چندان دور شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: برخی از واحدهای تولیدی حوزه های 
پتروشیمی گالیه هایی دارد که با برداشتن سقف معامله 

دستگاه »ســی ان سی« )CNC( اسفنج با تیغه 
نوسانی برای نخســتین بار در کشور از سوی یک 
شرکت دانش بنیان در مجموعه پارک علم و فناوری 

استان مرکزی طراحی و ساخته شد. 
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک و مخترع این 
دستگاه در گفت و گو با ایرنا، اظهار داشت: این دستگاه در 
مبل سازی، ســاخته های چوبی، بسته بندی انواع کاالی 
صادراتی، ساخت شیرآالت و صنایع ساختمانی کاربرد دارد.

»معین احمدی« افزود: دستگاه سی ان سی اسفنج با 
تیغه نوسانی تنها در کشورهای آمریکا، آلمان، استرالیا و 
چین تولید می شود و برای نخستین بار در ایران طراحی 

و تولید شده است.
او ادامه داد: کیفیت دســتگاه ســی ان سی اسفنج با 
تیغه نوســانی از هر لحاظ قابل رقابت با مشــابه آلمانی، 
آمریکایی و استرالیایی بوده و می توان گفت از گونه چینی 

با کیفیت تر هم است.
این مخترع اراکی بیان کرد: قیمت تمام شده دستگاه 
سی ان سی اسفنج با تیغه نوسانی آلمانی 160 میلیون یورو 

با حضور وزیر صنعت انجام شد

افتتاح فاز اول نیروگاه گازی ۲۵ مگاواتی در ازنا
در بورس شــاید بتوان به روان تر شدن بازار و به تامین 
مواد اولیه کمک کرد.شــریعتمداری با  اشاره به بازدید از 
واحدهای تولیدی شهرســتان الیگودرز گفت: در واحد 
پرند شــیمی می توان با تامین منابع ارزی و صادرات به 
صورت آزاد مشکل آن را حل کرد.وزیر صنعت، معدن و 
تجارت تصریح کرد: برخی دیگر از واحدها خوراک خود 

را بــدون هیچ یارانه ای دریافت می کنند که می خواهند 
محصول شــان را نیز به صورت آزاد به بازار عرضه کنند. 
طبق قانون 20 درصد صادرات پتروشیمی و صنایع فلزی 
می تواند شامل صادرات محصوالت غیر پتروشیمی شوند.

وی سرمایه در گردش را مشکل عمومی تمامی واحدها 
عنوان کرد و گفت: امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد 

بهبود این وضعیت باشیم. ظرفیت اشتغال زایی این پروژه 
21 نفر می باشد که در هر شیفت کاری حدود هفت نفر 
مشغول به کار هستند.سرمایه گذاری ارزی این پروژه دو 
میلیون و هفتصد و چهل هزار یورو و ریالی چهار میلیارد 
 تومان می باشد که قادر است برق منطقه ویژه ازنا را تامین  

کند.

ساخت دستگاه سی ان سی اسفنج در اراک
و نمونه چینی این محصول نیز 45 تا 50 میلیون یورو است 
اما بهای تمام شده نمونه تولیدی ایرانی بسیار پایین تر از 
مشابه خارجی است.عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک 
اضافه کرد: پارک علم و فناوری اســتان مرکزی نسبت به 
تجاری سازی این محصول اقدام های موثری انجام داده، اما 
برای ساخت باید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
از این محصول حمایــت کند که مقدمه های این کار نیز 
فراهم شده است.احمدی اضافه کرد: تا کنون تنها یک نمونه 
از این محصول تولید شده و فرآیند تولید آن نیز حدود دو 
سال به طول انجامید اما در صورت حمایت معاونت علمی 

و فناوری ریاســت جمهوری می توان با بهره گیری از 15 
نیروی کار هر دو ماه یک دستگاه تولید کرد.

او اضافه کرد: برای راه اندازی خط تولید این محصول 
30 تا 40 میلیارد ریال اعتبار نیاز اســت که درخواست ها 
و اقدام های الزم نیز در این خصوص انجام شده و معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری نیز قول های مساعدی 

در این زمینه داده است.
این مختــرع اراکی افزود: راه انــدازی خط تولید این 
محصول بین 15 تا 20 فرصت شغلی مستقیم و 30 تا 40 

فرصت شغلی غیرمستقیم نیز ایجاد می کند.


