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قیمت بازار)ریال(قیمت کارخانه )ریال(نوع خودروردیف
1405SLX 351/500/000545/000/000پژو
2405GLX 329/440/000510/000/000پژو

3 LX پژو پارس
426/620/000760/000/000کالس13

362/860/000600/000/000پژو 206 تیپ42
427/630/000700/000/000پژو206 وی58
6EF7 343/380/000550/000/000سمند
7LX335/350/000547/000/000سمند
227/090/000335/000/000پراید8131
213/240/000365/000/000پراید9111
10SX275/700/000415/000/000تیبا
546/440/0001/130/000/000رنو ساندرو اتوماتیک11

رنو استپ وی 12
610/000/0001/270/000/000اتوماتیک

421/200/000580/000/000ساینا اتوماتیک13
532/680/000980/000/000دنا پالس14
1/149/940/0002/280/000/000پژو 152008
207543/640/0001/045/000/000 اتوماتیک16
207471/283/000880/000/000 دنده17
18S71/043/130/0002/000/000/000هایما
19S5986/402/0001/720/000/000هایما
2/850/000/000 1/397/600/000مزدا203

قیمت )به تومان(نوع سکه
4/761/000سکه تمام طرح جدید
4/410/000سکه تمام طرح قدیم

2/333/000نیم سکه
1/252/000ربع سکه

662/000گرمی
458/040هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
16/114دالر
18/884یورو
21/043پوند

2/547لیر ترکیه
4/376درهم امارات

گروه اقتصادی - 
طی دو ماه اخیر که رئیس کل جدید بانک مرکزی 
کار خود را آغاز کرده و سیاست های جدید خود را 
تحت عنوان بسته ارزی دولت اجرایی نموده، ارزش 

پول ملی 60 درصد کاهش یافته است! 
بازار ارز طی هفته اخیر روند افزایشی خود را به شکل 
چشــمگیری آغاز نمود و نرخ دالر حتی از 16 هزار تومان 
هم عبور کرد؛ اما همچنان مسئوالن پولی کشور از جمله 
بانــک مرکزی بدون اتخاذ تصمیــم خاصی، نظاره گر این 

روند هستند! 
نرخ دالر که هفته گذشته در کانال 14 هزار تومان بود 
تنها طی چهار روزی که از هفته جاری می گذرد تقریبا دو 
هزار تومان گران شده است؛ البته گرانی دالر اینقدر زیاد 
بوده که حتی ارقامــی مانند هزار تومان یا حتی دو هزار 

تومان هم اصال به چشم نمی آیند! 
این در حالی است که نرخ دالر در اوائل مرداد ماه که 
رئیس کل جدید بانک مرکزی آغاز به کار کرد، کمتر از 10 
هزار تومان و در حوالی 9 هزار و 900 تومان قرار داشــت. 
بــه عبارت دیگر، در یک ماه و نیمی که از مدیریت جدید 
بانک مرکزی می گذرد، )مدت زمانی که بسته جدید ارزی 
دولت هم اجرا شد( نه تنها بهبودی در قیمت ارز رخ نداده 
بلکه ارزش پول ملی حدود 60 درصد کاهش داشته است!! 
متاســفانه دولتمردانی که در زمان انتخابات، حرف از 
ثبات بازار ارز و بازگشــت آرامش بــه بازار می زدند، اصال 
توجهــی به این موضوع ندارند که قیمت دالر که در مهِر 

در نتیجه سیاست های رئیس جدید بانک مرکزی 

ارزش پول ملی طی 60 روز اخیر 60 درصد کاهش یافت! 

ســال پیش، سه هزار و 800 تومان بود، در حال حاضر به 
16 هزار تومان رسیده و ارزش پول ملی در این مدت، یک 

چهارم شده است! 
در حال حاضر آنچه بیشتر از همه چیز موجب شگفتی 
شده، بی تفاوتی مسئوالن ذی ربط نسبت به تالطمات بازار 
است، نرخ دالر هر روز رقم باالتری را ثبت می کند و انگار 

هرچه زمان می گذرد قصد توقف هم ندارد. 
سؤاالتی که در انتظار پاسخ مسئوالن هستند

در حال حاضر سؤاالت مهمی وجود دارد که مسئوالن 
پولی کشور نسبت به آنها باید پاسخ بدهند؛ سؤاالتی از این 
قبیل که نرخ ارز تا کجا قرار اســت باال برود؟ اصال تا کجا 
کشش افزایش قیمت ارز وجود دارد؟ اقتصاد ایران با تطبیق 

خود با ارز هشت هزار تومانی این همه متحمِل فشار و گرانی 
شــده، اگر قرار باشد با ارز 16 هزار تومانی سایر قیمت ها 
هم افزایش پیدا کند، چه بالیی به سر مردم می آید؟ )البته 

معلوم نیست همین دالر 16 هزار تومانی گران تر نشود!(
رئیس بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سایر نهاد های 
پولی در قبال پول ملی و بازار ارز مسئولیت دارند؛ اما فقط 
خدا می داند چرا نســبت به وظیفه خود اینقدر بی تفاوت 
هســتند، در کدام کشور دنیا طی یکسال ارزش پول ملی 
به یک چهارم تبدیل می شود اما تدبیر خاصی برای مقابله 

با آن اتخاذ نمی شود؟ 
استدالل بانک مرکزی برای عدم دخالت در بازار 

چندی پیش، رئیس بانک مرکزی اعالم کرده بود 97 

درصد معامالت در ســامانه نظام یکپارچه ارزی )نیما( رخ 
داده و فقط سه درصد باقی مانده در بازار آزاد و در صرافی ها 
انجام می شــود. یکی از معاونــان بانک مرکزی هم به این 
موضوع اشاره کرده و از رسانه ها خواسته بود این همه مانور 
روی بازار آزاد )که از منظر این مسئولین سه درصد کل بازار 
اســت( داده نشود! به دیگر سخن، مسئولین پولی به بهانه 
سه درصدی بودن ارز آزاد، کاری با این نرخ نداشته و اصال 
این بازار را به نوعی رها کرده اند! در حالی که عمده قیمت ها 
خود را با این نرخ تطبیق می دهند و این نرخ اســت که بر 
روی قیمت های عمومی اثرگذار می باشد. در همین زمینه 
چند بار از قول برخی فعاالن بخش خصوصی نوشتیم که 
فاصلــه زیاد بین نرخ نیما و نرخ بازار )که االن حدود 100 
درصد است( تبعات منفی بر روی قیمت ها خواهد گذاشت. 
هم اکنــون قیمت دالر به حدی غیر واقعی اســت که 
حتی کارشناسان و کسانی که معتقد به افزایش نرخ دالر 
بودند هم لب به گالیه گشــوده اند، به عنوان مثال محمود 
باغجری، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، در گفت وگو با 
خبرگزاری ایسنا، گفته است: در حالت عادی و تحت شرایط 
اقتصادی دالر نهایتا تا هشت یا 9 هزار تومان ارزش دارد. 
وی با اشاره به اثر حجم باالی نقدینگی بر افزایش قیمت 
دالر بیان کرد: اگر مردم همه حجم نقدینگی که در دست 
دارنــد را بخواهند به بانک مرکزی بدهند و بانک مرکزی 
هــم در قبال آن بخواهد ذخایر طال و دالر خود را به آنها 
بدهد، باز هــم در بدبینانه ترین حالت قیمت دالر باید در 

بازه 14 هزار تومان ثابت بماند.

رئیس  سازمان نظام مهندسی ســاختمان کشور با  اشاره به 
این که عملکرد وزیر راه و شهرسازی در حوزه حمل ونقل و مسکن 
بسیار ضعیف بوده است، گفت: وزیر راه در تالش است با این قبیل 

اقدامات مسیر استیضاحش را به انحراف بکشاند.
فرج اهلل رجبی در گفت وگو با تسنیم در واکنش به این مسئله که اخیرا 
وزیر راه و شهرسازی ادعاهایی را در رابطه با شما به عنوان رئیس  شورای 
مرکزی نظام مهندسی ساختمان مطرح کرده است، اظهار کرد: موضوع 
تعارض منافع اساســا  اشــتباه جا افتاده است؛ نظام مهندسی ساختمان 

همیشه حیاط خلوت وزارت راه و شهرسازی بوده است.
وی با بیان این که بنده پس از انتخاب به عنوان نماینده استان فارس در 
مجلس، از سوی رئیس جمهورهم به عنوان رئیس  سازمان نظام مهندسی 
ساختمان کشور انتخاب شدم، افزود: خود آقای آخوندی بنده را برای این 
پُست پیشنهاد داد، چرا همان زمان این مسئله را مطرح نکرد. واقعیت آن 

است که این اظهارات مبنای قانونی ندارد.
وی ادامه داد: دولتی ها وقتی احساس می کنند در حال از دست دادن 

حیاط خلوت خود هستند به چنین اقداماتی متوسل می شوند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این که بنا نداریم به این بحث 
وارد شویم، گفت: وزیر راه و شهرسازی پس از این که طرح استیضاحش 

اعالم وصول شده در تالش است که مسیر آن را به انحراف بکشد.
رجبی بیان کرد:  عملکرد ایشــان در همه حوزه ها مانند حمل ونقل 
هوایی، جاده ای ریلی و به ویژه مسکن بسیار ضعیف بوده و می خواهد با 

جریان سازی مسیر استیضاح را به انحراف بکشد.
وی بــا تاکید بر این کــه نباید درگیر این حاشیه ســازی وزیر راه و 
شهرسازی شد، اظهار کرد: الزم به ذکر است که بحث ریاست بر سازمان 
نظام مهندســی و نمایندگی مجلس از مجلس اســتفتاء شده و مشکلی 

نداشته است.

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در موضوع سهام 
عدالت، زمانی سهامداری معنی واقعی خود را پیدا می کند که به 

راحتی قابل معامله و فروش باشد. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدرحمت اله اکرمی در مجمع عمومی 
عادی ســاالنه سازمان خصوصی ســازی با بیان اینکه در گذشته برخی از 
واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی نبود تصریح کرد: خوشبختانه در دولت 
یازدهم و دوازدهم تالش شد تا واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی صورت 

گیرد که در سال 1396 این امر صد درصد محقق شده است.
وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب اسالمی که از اصل 44 قانون 
اساسی به عنوان یک انقالب اقتصادی نام بردند، گفت: باید تالش کنیم این 

انقالب اقتصادی با موفقیت محقق شود.
سرپرســت وزارت اقتصاد افزود: رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
اعضای هیئت دولت با ایشــان، نســبت به واگذاری اموال مازاد بانک ها و 
همچنین برخی واگذاری های اموال مازاد نیروهای مسلح نیز تاکید کردند.
اکرمی با اشاره به لزوم پیگیری جهت قابل معامله کردن صندوق های 
سرمایه گذاری سهام عدالت گفت: در موضوع سهام عدالت، زمانی سهامداری 
معنــی واقعی خود را پیدا می کند که به راحتــی قابل معامله  و خرید و 

فروش باشد.
وی نسبت به ارائه پاســخ و اطالع رسانی در مقابل برخی انتقادات در 
خصوص نحوه قیمت گذاری و واگذاری ها از سوی سازمان خصوصی سازی 
تاکید کرد.سرپرســت وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان از تالش های 
مدیرعامل، اعضای هیئت عامل و کارکنان سازمان خصوصی سازی تقدیر 
کرد.در ادامه، گزارش عملکرد هیئت عامل ســازمان خصوصی ســازی در 
مورد عملکرد این ســازمان برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 و 
نیز گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی 

سازمان خصوصی سازی برای دوره مزبور قرائت شد.
گفتنی است، مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان خصوصی سازی به 
ریاست »سید رحمت ا... اکرمی«، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و با حضور اعضای مجمع و بازرس قانونی این سازمان برگزار شد و در این 
جلســه صورت های مالی منتهی به 29 اســفند سال 96 که با اظهار نظر 
مقبول حســابرس مستقل و بازرس قانونی همراه گردیده بود، مورد تائید 

و تصویب قرار گرفت.

وزیر ارتباطات با اشاره به افزایش نرخ مکالمات دو اپراتور تلفن 
همراه در روزهای اخیر گفت: مردم از افزایش نرخ مکالمات تلفن 

همراه ناراضی هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ محمدجواد آذری جهرمی با بیان اینکه 
در حال حاضر دو نارضایتی عمده نسبت به امور حوزه فناوری اطالعات 
و ارتباطات در بین مردم وجود دارد، افزود: یکی بحث کالهبرداری هایی 
است که از طریق خدمات ارزش افزوده انجام می شود؛ در این راستا یکی 
از پرونده های کالهبرداری 22 میلیارد تومانی را رسیدگی کردیم و از دو 

سه روز گذشته بازگشت پول ها به مردم آغاز شده است.
وی افزود: پرونده های دیگری هم در دست بررسی است که به وقت 
خودش اطالع رســانی خواهد شد و از حق الناسی که در این میان وجود 

دارد، فروگذار نخواهیم کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اظهار کرد: بحث دوم نیز در ارتباط 
با تعرفه هاست که ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزایش 
در تعرفه های مکالماتی اپراتورهای تلفن همراه را بررســی می کند؛ آنچه 
اپراتورها انجام داده اند به ظاهر در چارچوب قانونی است اما این موضوع 
برای رسیدگی و بررســی به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارجاع 

داده می شود.

دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران گفت: ممنوعیت صادرات 
گوجه فرنگی از ابتدای تابستان درخواست شده بود اما وزیر صنعت 
به تازگی دســتور آن را داده که از اوج فصل برداشت گذشته ایم و 

گوجه فرنگی ها صادر شده اند. 
محمد میر رضوی در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا اظهار داشت: از همان 
ابتدای فصل برداشت گوجه فرنگی، هشدار داده بودیم که در سال جاری با 
توجه به کم آبی پیش آمــده با کمبود گوجه فرنگی روبرو خواهیم بود و در 
جلسات برگزار شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی 
و کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی درخواست ممنوعیت صادرات این 
محصول را ارائه کردیم که به تازگی، دستور ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی 

توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت صادر شده است. 
وی افزود: متاسفانه این تصمیم زمانی اتخاذ شده که از اوج فصل برداشت 

گوجه فرنگی گذر کرده ایم و در اواخر فصل برداشت قرار داریم.
دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان این که سال گذشته هر کیلوگرم 
گوجه فرنگی تحویل داده شده به کارخانه رقمی معادل 300 تا 350 تومان 
داشــت، ادامه داد: از ابتدای تابستان ســال جاری این رقم به 700 تومان 
افزایش یافت و در حال حاضر هر کیلوگرم گوجه فرنگی تحویل به کارخانه 

با قیمتی معادل دو هزار و 200 تومان به ازای هر کیلوگرم ارائه می شود.
رضــوی با بیان این که قیمت قوطی رب گوجه فرنگی چهار تا پنج برابر 
افزایش یافته است و قیمت درب آسان بازشو و درب معمولی رب گوجه فرنگی 
نیز به شدت افزایش پیدا کرده است، بیان کرد: حال که با افزایش چند برابری 
قیمت مواد اولیه تولید رب گوجه فرنگی روبرو هســتیم سوال این است که 

قیمت واقعی این محصوالت تا چه میزان می تواند افزایش یابد؟
وی با بیان این که پس از اعالم دولت مبنی بر مابه التفاوت نرخ ارز هشت 
هزار تومانی نســبت به ارز چهار هزار و 200 تومانی توسط واردکنندگان با 
مشکل تامین مواد اولیه رب گوجه روبرو شدیم، اضافه کرد: به همین دلیل 
عــده ای کاالی خود را ترخیص نکردند و کارخانجات بدون مواد اولیه باقی 

ماندند.
به گفته دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، در مقطعی از زمان به وزارت 
جهاد کشاورزی اعالم کردیم که متاسفانه نفع حاصل از تولید گوجه فرنگی 
به جیب کشــاورز واقعی نمی رود و دالالن و واسطه گران با توجه به شرایط 
اقتصادی کشور گوجه فرنگی را در مرز به فروش می رسانند و به دلیل تفاوت 

قیمت ارزی سود هنگفتی به جیب می زنند. 
میررضوی ادامه داد: صادرکنندگان به عراق و افغانستان تا یک ماه قبل از 
ارائه  دالر در سامانه نیما معاف بودند و به همین دلیل برخی افراد گوجه فرنگی 
را به صورت خام به عراق می بردند و دالر دریافتی را با قیمت مناسب در داخل 

کشور به فروش می رساندند و سود مناسبی به جیب می زدند.

سرپرست وزارت اقتصاد: 

سهام عدالت باید قابل معامله باشد

دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران: 

دستور وزیر صنعت 
برای توقف صادرات گوجه دیر انجام شد

وزیر ارتباطات: 

افزایش نرخ مکالمات تلفن همراه 
منجر به نارضایتی مردم شد

گروه اقتصادی-
عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
گفت: امکان فروش بیشتر نفت وجود دارد، به شرطی 
که شرکت ملی نفت بگذارد دیگران هم نفت بفروشند.
هدایت اله خادمی درباره شائبه کم کاری برخی مدیران 
نفتی در فروش نفت، اظهار کرد: امکان فروش بیشــتر نفت 
وجود دارد، به شرطی که شرکت ملی نفت بگذارد دیگران هم 
نفت بفروشند، ولی شرکت ملی نفت اجازه نمی دهد انحصار 
فــروش  از کنترل او خارج گردد و می خواهد فروش از کانال 

خودش صورت بگیرد.
وی افزود: برخی مدیران می خواهند حتما در چارچوب 
دســتورالعمل های نهادهای خارجی عمل کنند تا کسی از 
آنها در لیســت تحریم قرار نگیرد، در حالی که باید مدیرانی 
در رأس کار باشند که از همه چیز خود برای کشور بگذرند.
به گفته عضو کمیســیون انرژی مجلس، برخی مدیران 
وزارت نفت، اینکاره نیســتند و باید از آنها پرســید که شما 

نگران خود هستید یا کشور؟
خادمی با  اشــاره به اینکه مدیران نفتی برای کم کاری 
خود بهانه می آورند، ادامه داد: باید نفت را از دســت دولت 

خارج کنیم و به کسانی بدهیم که می توانند آن را بفروشند.
وی افزود: باید خریداران و فروشــندگان نفتی کوچک 
آنقدر زیاد شــود که نتوانند نفت ما را تحریم کنند. بسیاری 
از پاالیشــگاه های کوچک دنیا قابل رصد نیستند و می توان 

به آنها نفت فروخت.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی به 
سمت تحریم های بیشتر حرکت می کنیم و تالش آمریکا برای 
کاهش صادرات نفت ایران بیشــتر شده و هم  اکنون برخی 
از کشــورها خرید از ما را کاهش داده اند. در این وضعیت به 
مدیرانی نیاز داریم که انگیزه الزم را داشته باشند و بتوانند 
ماننــد گذشــته از راه های مختلف ارز مورد نیاز کشــور را 

تأمین کنند.
خادمی گفت: راه های مختلفی برای دور زدن تحریم ها 
وجــود دارد از جمله راه اندازی بورس نفت و فروش نفت به 
خریــداران جزء که آن را به پاالیشــگاه های کوچک صادر 
می کنند. همچنین می توان مثل گذشــته بخشی از نفت را 
در کشــورهایی مانند چین و یا شناورهایی در آب های آزاد 

ذخیره سازی کرد.
وی تأکید کرد: عملکرد 5 ســال گذشــته دولت نشان 

می دهد وزارت نفت عالقه ای به این کار ندارد و تالشــی هم 
در این جهت انجام نمی دهد. کارنامه دولت نشــان می دهد 
کشور را پنج سال معطل توتال کردند و عاقبت این شرکت 
بــدون پرداخت جریمه از ایران رفت، همچنین قراردادهای 
جدیــد نفتی )IPC( را ارائه کردند که بســیار نامفهوم بود و 
عالوه بر این هنوز نتیجه ماجرای کرسنت روشن نشده است. 
دولت هیچ پروژه ای را در این مدت شــروع نکرده و هر چه 

بوده مربوط به سالیان گذشته بوده است.
شــایان ذکر است هر چند ایران از زمان انقالب اسالمی 
درگیر تحریم و بحران هایی با منشأ خارجی بوده، اما با نزدیک 
شــدن دور جدید تحریم های نفتی با صحنه گردانی آمریکا 
در کنار ضعف مدیریت در بدنه دولت، دسترســی ایران به 
بازارهای انرژی و درآمدهای نفتی با ابهامات بیشتری مواجه 

گردیده است.
هر چند بیژن وزیر نفت گفته است »خواب آمریکا برای 
توقــف صادرات نفت ایران تعبیر نمی شــود«، اما زنگنه که 
روزگاری بــه امید برجــام از افزایش فروش نفت ایران خبر 
می داد، بــا اذعان به کاهش فروش نفت کشــور، این نکته 
را هم اعالم کرده که کره جنوبی در ســه ماه اخیر از ایران 

نفت نخریده اســت.در این وضعیــت انتظار می رود مدیران 
نفتی راه های مختلفی را بــرای دو زدن تحریم های آمریکا 
پیش بینی کرده باشــند، اما برخی کارشناسان نظر دیگری 
دارنــد و معتقدند در زمینه فروش نفــت کم کاری صورت 
میگیرد.عالوه بر اظهارات هدایت اله خادمی، مهدی محمدی، 
کارشناس مسائل امنیتی هم چند روز قبل در صفحه شخصی 
خود در توییتر نوشت: »فروش نفت ایران به 1/3 میلیون بشکه 
رســیده در حالی که بازار تشنه نفت ایران است. وزیری که 
می تواند نفت بفروشد و نمی فروشد، دقیقا قصد دارد کشور 

را به کجا بکشاند؟«
وزارت نفت در واکنش به این اظهار نظر، جوابیه ای صادر 
کرد و ضمن رد کردن موضوع، به همان اظهارات تکراری خود 
درباره فروش نفت و بازنگشتن پول آن متوسل شد، اما این 
ابهام همچنان باقی ماند که آیا تعمدی در پایین آمدن فروش 
نفت ایران وجود دارد و تحریم ها واقعا قابل دور زدن نیست؟
از اظهــارات کارشناســان چنین برمی آیــد که بخش 
خصوصی می خواهد و می تواند بخشی از فروش نفت را برعهده 
بگیرد و مشــتری هم دارد، ولی انحصار فروش شرکت ملی 

نفت اجازه چنین کاری را نمی دهد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت وگو با کیهان:

امکان فروش بیشتر نفت وجود دارد
 به شرطی که مدیران نفتی بگذارند

قیمت مرغ دو هفته ای است که روند نزولی را طی 
کرده اما هنوز، حدود یک هزار تومان بیش از نرخ 

مصوب ستاد تنظیم بازار فروخته می شود.
به گزارش ایسنا، ستاد تنظیم بازار از تاریخ 10 مرداد، 
قیمت هر کیلوگرم مرغ با 9 درصد افزایش حداکثر 8175 
تومان تعیین کرد اما بهای این محصول همچنان به روند 
صعودی خود ادامه داد و به بیش از 11 هزار تومان رسید 
که سه هزار تومان گران تر از نرخ مصوب بود. البته با گذشت 
زمان، قیمت این محصول مقداری کاهش یافت و به حدود 
10 هزار تومان رســید که مرغداران علت این کاهش نرخ 
را عرضه مرغ های درجه سه توسط دالالن عنوان کردند. 
اکنون در پی ادامه روند کاهشی قیمت این محصول 
پروتئینی پر مصرف، قیمت به طور متوســط به کیلویی 

9500 تومان رسیده اســت و طبق آمار بانک مرکزی از 
متوسط قیمت خرده فروشی در تهران قیمت هر کیلوگرم 
گوشت مرغ نسبت به ماه قبلش 6/5 درصد کاهش داشته 
است. اما هنوز حدود هزار تومان از نرخ مصوب ستاد تنظیم 

بازار بیشتر است.
 این در حالی است که طبق همین آمار در هفته منتهی 
به 9 شــهریور، قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ نسبت به 
هفته قبل از آن 2/3 درصد و نســبت به مرداد ماه 17/5 

درصد افزایش قیمت را تجربه کرده بود.
در این میان فروشــندگان می گویند برخالف گوشت 
قرمز، قیمت مرغ روزانه تعیین می شــود و عرف بازار این 
است که فروشــندگان حدود یک هزار تومان سود روی 
قیمت فروش هر کیلوگرم مرغ اضافه کنند. همچنین به 

گفته آنها کشتار مرغ در تهران حدود 300 تا 400 تومان 
گران تر از کشتار در شهرستان هاست، چراکه کیفیت مرغ 

عرضه شده در تهران باالتر است.
در ایــن زمینه رئیس انجمــن پرورش دهندگان مرغ 
گوشتی، کاهش قیمت گوشــت مرغ را به دلیل افزایش 
تولید و کاهش تقاضا در دهه اول محرم عنوان کرد و گفت: 
افزایش قیمت مرغ تا حدود 11 هزار تومان، مرغداران را به 
جوجه ریزی بیشتر تشویق کرد و تولید بیشتر در شرایطی 
که تقاضا کاهش یافته بود باعث شد مرغ ارزان شود، چراکه 
در دهه اول محرم مصرف گوشت قرمز بیشتر از مرغ است.

محمد یوسفی افزود: همیشه در دهه اول محرم تقاضا 
برای مصرف گوشت مرغ کاهش می یابد و امسال با توجه 
به افزایش جوجه ریزی و در نتیجه افزایش عرضه در بازار، 

قیمت مرغ کاهش پیدا کرد. روند نزولی قیمت گوشــت 
مرغ تا زمانی که میزان عرضه و تقاضا متعادل شود ادامه 

خواهد داشت.
وی با اشــاره به کاهش 800 تومانی قیمت هر قطعه 
جوجه گفــت: باید بین تولید جوجه یکروزه، عرضه آن و 
قیمت نهاده های تولید تعادل ایجاد شود و شرکت پشتیبانی 

امور دام نیز باید بازار خوراک طیور را تنظیم کند.
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشــتی ادامه 
داد: مشــکالت تهیــه نهاده های تولیــد همچنان برای 
مرغــداران وجــود دارد و با وجود اینکــه خوراک طیور 
جزو کاالهای اساســی است و ارز دولتی به آن اختصاص 
 یافته، گران تــر از قیمت معقول به تولیدکنندگان عرضه

 می شود.

ایسنا:

مرغ همچنان گران تر از نرخ مصوب عرضه می شود

یک منبع آگاه گفت: در حالی که قیمت خوراک 
واحدهای پتروشــیمی با دالر سه هزار و 800 تومان 
محاسبه می شود و ارز آنها با نرخ بازار ثانویه اما وزارت 
نفت افزایش نرخ تســعیر ارز خوراک را معادل بازار 

ثانویه برای واحدهای پتروشیمی وتو کرد.
یــک منبــع آگاه در گفت وگو با خبرگــزاری فارس از 
مخالفت جدی وزارت نفت با افزایش نرخ خوراک واحدهای 
پتروشــیمی خبر داد و اظهار کرد: در جلسه اخیری که در 
هیئت دولت برگزار شــد رســما وزارت نفت با افزایش نرخ 
خوراک واحدهای پتروشــیمی به بهانه نبود ســرمایه گذار 

مخالفت کرد.

وی افزود: در حال حاضر پتروشــیمی ها درآمد بسیار 
کالنی را از مابه التفاوت نرخ ارز حاصل از فروش محصوالت 
و نرخ خوراک بدســت می آورند که انتظار می رود دولت و 
ستاد اقتصاد مقاومتی سریعا نسبت به این موضوع واکنش 

نشان دهند.
این فرد مطلع همچنین به خروج محصوالت پتروشیمی 
از بورس اشاره کرد و گفت: وقتی که شرایط در بورس با حذف 
سقف رقابت رو به بهبود است مشخص نیست چرا تصمیم 
گرفته می شود تا محصوالت پتروشیمی از بورس خارج شود.

بر اســاس این گزارش پتروشیمی ها به بهانه عرضه ارز 
به قیمت چهار هزار و 200 تومان در ســامانه نیما از دولت 

امتیاز دریافت خوراک به قیمت ارز ســه هزار و 800 تومان 
را دریافت کردند، اما پس از افزایش قیمت ارز در ســامانه 
نیما، رانت جویی پتروشیمی ها بر اساس نرخ تسعیر ارز ادامه 
دارد و قیمت تسعیر ارز خوراک به قیمت نیما افزایش پیدا 
نکرده اســت.گفتنی است دو ماه پیش معاون وزیر نفت در 
مورد خوراک پتروشــیمی ها دستوری را صادر کرد و گفت 
خوراک پتروشــیمی ها را براساس نرخ ارز سه هزار و 800 

تومانی تسعیر کنید.
در همین رابطه مدتی قبل یک کارشــناس اقتصادی 
درباره نقش دولت در ارزان ماندن نرخ خوراک پتروشیمی ها 
گفته بــود: اگر چه ظاهرا وزارت نفت در مورد نرخ خوراک 

پتروشــیمی ها سکوت کرده، اما مطمئنا این تصمیم وزارت 
نفت بوده است و این نظر دولت است؛ باید از آقایان پرسید 

اگر نظر شما این نیست پس چرا سکوت کرده اید؟
امین صباحی تصریح کرد: با تعیین نرخ ارز هشت هزار 
تومانی خوراک، درآمد 40 هزار میلیارد تومانی برای دولت 
ایجاد می شود.وی افزود: چه طور پتروشیمی ها ارزشان را با 
قیمت هشت هزار تومان می فروشند، اما خوراکشان را باید با 
نرخ سه هزار و 800 بگیرند چرا نباید خوراکشان با قیمت ارز 
ثانویه باشد؟به گفته این کارشناس اقتصادی، حاال که بسته 
جدید ارزی تعیین شده االن دوباره گفته اند نرخ خوراک بر 

اساس همان مصوبه قبلی باشد.

یک منبع آگاه اعالم کرد

مخالفت وزارت نفت با افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها

رئیس شورای ملی زیتون ایران واردات روغن 
زیتون با ارز 4200 تومانــی را عامل رانت خواری 

واردکنندگان و تضعیف تولیدات داخلی دانست.
مهدی عباســی در نامه ای به کیهان نوشت: عده ای 
ســودجو به دولت پیشــنهاد واردات روغن زیتون با ارز 
4200 تومان داده اند و این امر غیرعادالنه خالف منطق 

تجارت آزاد می باشد درحالی که تولیدکنندگان داخلی با 
ارز 16000 تومان در حال تولید روغن زیتون هســتند 
واردات باعث خواهد شــد بــه ازای هر یک کیلو روغن 
زیتون، دولت به کشــور واردکننده 36000 تومان یارانه 
پرداخت نماید این درحالی است که تولیدکننده داخلی 
با 50 درصد این مبلغ می تواند نیاز داخلی کشور را کامال 

تامین نماید.وی ادامه داد: عوامل دیگری که با واردات فوق  
دامن کشور را خواهد گرفت این است که صدمه به تولید 
روغن زیتون محسوب خواهد شد و تولیدکنندگان داخلی 
مجبور به تولید کنســرو زیتون بوده و عمال بازار کشور 
توانایی هضم فروش میوه زیتون را نخواهد داشت و قیمت 
میوه زیتون کاهش صددرصد خواهد داشت درحالی که با 

شرایط فعلی هم تولیدکنندگان داخلی نسبت به قیمت 
معترض هستند و همچنین در شرایط ارزی، کشورهای 
تولیدکننــده روغن زیتون شــبکه جدید خروجی ارزی 
در کشــور ما ایجاد می کنند که درنهایت می توان گفت 
درصورت واردات روغن زیتون با ارز 4200 تومان شبکه 

رانت خواری عظیمی در کشور ایجاد خواهد شد.

رئیس شورای ملی زیتون ایران:

واردات روغن زیتون با ارز 4200 تومانی رانت بزرگی ایجاد می کند

نایب رئیس  اتحادیه طال و جواهر از تعطیلی 
هزار و 200 واحد طالسازی در شش ماه گذشته در 
کشور خبر داد و گفت: رکود باعث شده تا تقاضا 
برای مصنوعات طال به حد صفر نزدیک شود و 

مردم بیشتر از بدلیجات استفاده کنند.
محمد کشتی آرای در گفت وگو با خبرگزاری فارس 
با  اشاره به اینکه 10 روز پیش حباب سکه یک میلیون 
تومان بود و االن به 420هزار تومان کاهش یافته است، 
اظهار داشت: سوق پیدا کردن تقاضا برای خرید طالی 
آب شده باعث شــد تا حباب سکه به پایین ترین حد 

خود در طی شش ماه گذشته برسد.
وی افزود: قیمت ســکه با احتساب میزان طالی 
بــه کار رفته یعنی 8/133 گرم، قیمت هر مثقال طال 
و حدود 30 هزار تومان اجرت ضرب به دست می آید 
بنابراین در حال حاضر حباب سکه رو به کاهش گذاشته 
و از یک میلیون تومان 10روز پیش به 420 هزار تومان 

رسیده و به قیمت واقعی نزدیک شده است. 
نایب رئیس  اتحادیه طال و جواهر با  اشاره به اینکه 
به نظر می رســد اخبار سیاســی در روزهــای آینده 
تعیین کننده اقتصاد کشور خواهد بود، ادامه داد: قیمت  

طال و ارز نیز می تواند تحت تأثیر این اظهارات سیاسی و 
در نتیجه وضعیت کالن اقتصادی قرار بگیرد. 

کشــتی آرای در تحلیل خود درخصوص وضعیت 
بــازار طال گفت: از روز شــنبه هفته جاری با توجه به 
اتفاقات سیاســی و اوضاع اقتصادی ایران که در رکود 
است تقاضا برای ارز و سکه افزایش یافت و این افزایش 

تقاضا موجب رشد نرخ ارز و طال شد. 
به گفته وی، با افزایش قیمت طال و ســکه قدرت 
خرید مردم کاهش یافته و صنعت طالی کشور با رکود 

شدیدی همراه شده است. 

نایب رئیس  اتحادیه طال و جواهر ادامه داد: این رکود 
باعث شــده تا تقاضا برای مصنوعات طال به حد صفر 
نزدیک شود و مردم بیشتر از بدلیجات استفاده کنند.

کشــتی آرای در پاسخ به این سؤال که با توجه به 
اینکــه رکود در صنعت  طال حاکم شــده آیا آماری از 
تعطیلی واحدهای تولیدی وجود دارد، گفت: از ســال 
93 تا ســال 96 بالغ بر پنج هــزار واحد تولیدی طال 
تعطیل شــدند و از ابتدای ســال 97 تاکنون نیز 20 
درصد واحدهای تولیدی بالغ بر هزار و 200 واحد در 

کل کشور تعطیل شده اند.

نایب رئیس  اتحادیه طال و جواهر: 

تقاضا برای مصنوعات طال به صفر نزدیک شده است

* روند رشد عجیب و غریب شاخص بورس دیروز هم ادامه یافت و شاخص 
کل به میانه کانال 174هزار واحدی رسید. براین اساس شاخص کل بورس 
اوراق بهادار تهران در پایان معامالت دیروز با افزایش 5993 واحدی به رقم 
174 هزار و 618 واحد رسید. فعاالن بازار سهام علت این رشدهای پیاپی 
را رونمایی از دالر 16 هزار تومانی در بازار آزاد ارز و تصمیم وزارت نفت 
برای عدم تغییر نرخ خوراک برای مجتمع های پتروشیمی که تا کنون بر 
مبنای دالر 3800 تومانی بوده اعالم کرده اند.این در حالی است که موضوع 
فروش محصوالت پتروشیمی به صنایع پایین دست بر اساس نرخ ارز بازار 
آزاد بخش عمده ای از واحدهای کوچک و متوسط را با تهدید بیکاری و 
تعطیلی موقت تولید مواجه کرده است.البته خبرگزاری فارس درباره رشد 
بورس نوشت:به نظر می رسد بازار سهام در شرایطی که اقتصاد ایران با به 
صدا در آمدن زنگ های رکود بزرگ مواجه شده تالش می کند تا یک بار 
دیگر آخرین بازدهی های خود را از محل تســعیر نرخ ارز و تغییر برخی 
سرفصل های حسابداری در صورت های مالی شرکت ها پیش خور کرده و 

برای روزهای بی رونقی در جیب خود بگذارد.
* مدیرعامل رجا گفت: از دولت می خواهیم که با تخصیص ارز و 
منابع ویژه با ســود کم  به شرکت های ریلی کمک کنند تا با نرخ 
ارز 4200 تومانی، چرخ، سیســتم ترمز، باتری و غیره را از خارج 
کشور وارد کنند. رجبی گفت: هزینه بازسازی واگن ها به بیش از 
یک میلیارد تومان بالغ می شود که با تخصیص ارز مناسب به حدود 
800 میلیون تومان کاهش می یابد.وی بیان کرد: اگر این امر ممکن 
نشود، به دلیل عدم وجود صرفه اقتصادی، ظرفیت صندلی ها را 

از دست می دهیم.
* بر اساس آمارهای رسمی از تجارت خارجی کشور در 5 ماهه نخست 
سال جاری بالغ بر 797 میلیون و 419 هزار و 158 دالر معادل 31 هزار 
و 856 میلیارد و 899 میلیون و 300 هزار ریال قطعات منفصله خودرو 
به کشور وارد شده است. به گزارش فارس ،این قطعات عمدتاً از کشورهای 
آلمان، فرانســه، ژاپن، چین، ترکیه، امارات، کره، تایوان، سوئد و سوئیس 
بوده اســت.بر این اساس حجم این میزان قطعات وارداتی 71 میلیون و 

440 هزار کیلوگرم بوده است.
* برخالف ادعای اروپایی ها مبنی بر همکاری اقتصادی با ایران یک 
شرکت دیگر اروپایی هم اعالم کرد به علت تحریم های آمریکا از 
ایران می رود. به گزارش فارس به نقل از رویترز، یک مدیر ارشد 
شرکت ویتول اعالم کرد این شرکت انرژی، مبادالت تجاری با ایران 
را به علت اعمال مجدد تحریم های آمریکا علیه تجارت نفت این 
کشور متوقف خواهد کرد.مایک مولر، مسئول توسعه فعالیت های 
تجاری ویتول در حاشیه یک کنفرانس نفتی در سنگاپور گفت: 
»تجارت با ایران یا هر کاری با ایران باید پایان یابد.«وی گفت: »ما 
روابط طوالنی با ایران داریم و آشکارا من چشم انتظار زمانی هستم 
که روابط تجاری بتواند ازسرگرفته شود اما اکنون هر کسی نیاز 
یک معافیت شفاف از آمریکاست.« ویتول یک شرکت چندملیتی 
با مرکزیت در دو کشور هلند و سوئیس است که در زمینه تولید و 

مبادله انرژی و کاال فعالیت می کند.
* رئیس سازمان چای ،از آغاز برداشت چین چهارم برگ سبز چای طی 
چند روز آینده خبر داد و گفت: براساس آخرین آمار تاکنون 102 هزارتن 
برگ سبز چای با ارزش بالغ بر 203 میلیارد تومان از چایکاران خریداری 
شده است.حبیب جهان ساز در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره 
به اینکه 65 درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده است، افزود: تاکنون 
132 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت و مابقی به تدریج پس 

از تامین منابع مالی به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.

رئیس  سازمان نظام مهندسی:

عملکرد وزیر راه و شهرسازی
 بسیار ضعیف بوده است

https://www.tasnimnews.com/

