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مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با 
اعالم اینکه محموله های جدید شکر در راه بازار 
است، گفت: عرضه شکر در بازار تا ۱۰ روز آینده 

متعادل می شود. 
یزدان ســیف با اعالم اینکه محموله های جدید 
شــکر در راه بازار است، اظهار کرد: در تهران روزانه 
200 تا 500 تن شــکر در میادیــن میوه و تره بار 
و 510 تــن نیز در فروشــگاه های زنجیره ای توزیع 
می شود. مصرف شــکر در کل کشور ماهیانه 180 
هزار تن اســت اما هم اکنــون هر ماه 240 هزار تن 

شکر توزیع می شود.  
وی بــا تاکید براینکه به میزان کافی شــکر در 
انبارهای کشــور وجود دارد، افزود: عرضه شــکر در 
بازار تا 10 روز آینده متعادل می شــود. برای عرضه 
ایــن محصول به بازار و متعادل شــدن قیمت ها، از 
شــرکت های تولید کننده خواسته ایم تا برای کمک 
به مردم شــکر تولیدی شان را به بازار عرضه کنند. 

همچنین از مردم می خواهیم که به اندازه نیازشــان 
خرید کنند تا دست سودجویان از بازار قطع شود.

به خبرگزاری تسنیم، مدیرعامل شرکت بازرگانی 
دولتی از تشــکیل پرونده 119 میلیارد تومانی دو 
شرکت کشت و صنعت در خوزستان به جرم احتکار 
شکر خبر داد و گفت: این پرونده به علت احتکار شکر 

در دست رسیدگی است.
همچنین دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر 
ایران از ورود محموله های شــکر به کشور در هفته 
آینده خبرداد و گفت: هم اکنون محموله شکر چهار 
تا پنج کشتی خریداری شده توسط شرکت بازرگانی 
دولتی در بنادر کشور در حال تخلیه بار است که در 
قالب شــکر تنظیم بازاری عرضه می شود و در ادامه 

پنج تا شش کشتی دیگر نیز در راه است.
بهمن دانایی تصریح کرد: در کنار واردات شرکت 
بازرگانی دولتی ایران، 800 هزار تن شــکر توســط 
واردکنندگان قند و شــکر به کشور وارد می شود که 

امیدواریم برای متعادل شدن بازار تا پایان اردیبهشت 
ماه 100 هزار تن شکر به بازار عرضه شود.

دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شــکر ایران با 
بیان اینکه هنوز 150 هزارتن شــکر نیشکری ما در 
دست تولید است که بزودی به بازار عرضه می شود، 
گفت: با وفور عرضه شکر از هفته آینده توسط بخش 
خصوصی و دولتی از التهاب جو روانی بازار کاسته شده 
و بازار این محصول همچون گذشته متعادل می شود.

دانایی ادامه داد: خرید شــکر توســط شرکت 
بازرگانی دولتی ایران مربوط به آبان و آذرماه ســال 
گذشــته و خرید بخش خصوصی مربوط به 1/5 ماه 
اخیر است که به دلیل مشکالتی در نقل و انتقال پول 

با تاخیر مواجه شده است.
وی تصریح کرد: شکر وارداتی با ارز رسمی 4200 
تومانی خریداری می شود بنابراین انتظار می رود ورود 
محموله های جدید شکر با قیمت های مصوب سال 
گذشته ستاد تنظیم بازار به قیمت هر کیلوگرم درب 

کارخانه سه هزار تومان، هرکیلو شکر فله ای 3400 
تومان، هر بســته 900 گرمی چهار هزار تومان و هر 

بسته بندی یک کیلوگرمی 4400 تومان باشد.
دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران گفت: 
در صورتی که شــکر وارداتی با ارز 4200 تومان با 
قیمت هــای بیش از نرخ مصوب ســتاد تنظیم بازار 
در سطح فروشــگاه ها و خرده فروشی ها عرضه شود 
تخلف و گران فروشی به شمار می رود. بنابراین باید 

با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.
وی درباره افزایش نرخ قند نیز تصریح کرد: قند 
نرخ مصوب ندارد اما تولیدکنندگان موظف هستند 
براســاس ضوابط قیمت گذاری و آنالیز هزینه ها از 
جمله قیمت شکر، دستمزد کارگر، کیسه، بسته بندی 
و حمل ونقل، قیمت گذاری منطقی داشــته باشند 
درواقع اینگونه نیســت که ماده اولیه خود همچون 
شکر را کیلویی سه هزار تومان خریداری کنند و هر 

کیلو قند را 12 هزار تومان بفروشند.

و  پوشاک  نساجی،  دفتر صنایع  مدیرکل 
سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
کاغذهای چاپ، تحریر و روزنامه ای که با نرخ 
۴۲۰۰ تومانی تأمین ارز شــده اند در برخی از 

گمرکات موجودند.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، افسانه 
محرابی درخصوص التهابات پیش آمده در بازار کاغذ، 
تصریح کــرد: ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه 
تولید کاغذهای چاپ، تحریر و روزنامه باید از سوی 
بانک مرکزی در اولویت ویژه قرار بگیرد. در صورتی 
که فقط 2۷ درصد ثبت سفارشــات تائید شده از 
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از طرف بانک 

مرکزی گشایش اعتبار شــده که از این مقدار نیز 
مقادیر کمتری منجر به انتقال ارز به فروشنده و در 

نهایت مقادیر کمتری کاغذ وارد شده است.
وی افزود: برای کاهش التهابات به وجود آمده 
در بازار نشر و مطبوعات، کاغذهای چاپ، تحریر و 
روزنامه ای که با نرخ 4200 تومانی تأمین ارز شده اند 
و در مراحــل مختلف واردات بــوده و در برخی از 
گمرکات موجودند، باید با همان ارز 4/200 تومان 

ترخیص شوند.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت ادامه داد: در حال 
حاضر گمرکات در هماهنگی با بانک مرکزی، تمامی 

ثبت سفارشاتی که با نرخ 4200 تأمین ارز شده و 
بعضاً وارد کشور شده ولی ترخیص نشده اند را ملزم 
به پرداخت مابه التفاوت تا نرخ ارز نیمایی دانسته اند.

محرابی افزود: طبق مصوبه کارگروه تنظیم بازار 
از ماه پنجم سال 9۷ مسئولیت بررسی درخواست 
واردکنندگان و تأمین همــه نیازهای واقعی بازار، 
مدیریــت و نظارت آن تا انتهــای زنجیره ارزش و 
تحویل آن به مشــتری به کارگروهــی در وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی محول شد و از ماه یازده 
همان سال مقرر شد از مرحله ثبت سفارش تا انتهای 
زنجیره تأمین مسئولیت با کمک سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان صورت پذیرد 

بنابراین مسئولیت تأمین کاغذ روزنامه با توجه به 
کاربری آن در چاپ مطبوعات مشــخصاً با وزارت 

محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی است.
وی با بیان اینکه پیشــنهاد ما این اســت که 
کاغذهای چاپ، تحریــر، روزنامه، بالکی و LWC از 
دریافت ارز با نرخ رسمی خارج شوند، ادامه داد: طبق 
بررسی های دوره ای سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، فروش حواله و امتیاز سهمیه کاغذ 
در سطح بازار توسط ناشران، از مشکالت ایجاد شده 
در این حوزه اســت. البته قیمت کاغذ در بازار آزاد 
بســیار باالتر از قیمت کاغذی است که حتی با ارز 

نیمایی وارد کشور می شود.

دبیرکل کانون انجمن هــای صنایع غذایی ایران اعالم کرد: 
فروختن محصول تولید شــده در سال گذشته به قیمت امسال 
تخلف است و ناظران باید این نوع تخلفات برخورد جدی کنند.

کاوه زرگران در گفت گو با ایسنا درباره فروش محصوالت سال گذشته 
به نرخ امسال اظهار داشــت: در فضای اقتصادی امروز کشور، نوسانات 
زیادی در قیمت ها به وجود آمده و دولت هم نتوانســته سیاســت هایی 
برای کنترل آن اعمال کند و آنچه امروز شاهد آن هستیم این است که 
افزایش قیمت از یک کاال به همه کاالها یا همان زنجیره منتقل می شود 
و دولــت در برخی مواقع اجــازه آن را صادر کرده و در برخی موارد نیز 
عامل آن بوده اســت. وی افــزود: قیمت ارز برای برخی کاالها همچون 
گوشــت، کره، حبوبات و چای تغییر کرده و ارز برای واردات آن از نرخ 
دولتی به نیمایی تبدیل شــده و همین موضوع سبب افزایش قیمت در 
این محصوالت و دیگر محصوالت مرتبط با آن شده است اما دستگاه های 
نظارتی باید با تخلفات از جمله گران فروشی برخورد کنند چرا که کاالیی 
که در سال گذشته و با یارانه های دولتی تولید شده، به هیچ وجه نباید 
با قیمت های امسال و نرخ آزاد فروخته شود و اگر در هر صنعتی چنین 
تخلفی شکل می گیرد باید به گونه ای با عامل آن برخورد کرد که چنین 
تخلفاتی شکل نگیرد و یک یا چند صنعت پیش چشم مردم زیر سؤال 
نرود. دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران خاطرنشان کرد: در 
برخی صنایع همچون ماکارونی نرخ ارز تغییر کرده و آزادسازی در این 
زمینه انجام شده است که خود عامل افزایش قیمت بوده اما اگر کاالیی 
در سال گذشته تولید شده اما با قیمت جدید و نرخ امسال عرضه می شود، 
ربطی به تولیدکننده و کارخانه آن ندارد چرا که در آن مرحله چندین بار 
نظارت صورت می گیرد و تقریباً امکان بروز چنین تخلفی نیست اما به 
نظر می رسد که این گران فروشی از مرحله بعد از تولید تا مصرف شکل 
گرفته که دســتگاه های نظارتی باید به هر ترتیب ممکن با آن برخورد 
کنند. گفتنی است، در پی افزایش قیمت محصوالت کشاورزی و صنایع 
غذایــی از جمله برنج، ماکارونی، شــکر، روغن، تــن ماهی، چای و… 
تخلفاتی مانند فروش محصوالت تولید شــده در سال گذشته به قیمت 
امســال و نرخی باالتر از آن چیزی که روی محصول درج شده فروخته 

می شود، بروز کرده است.

سوریس اقتصادی- 
با گذشــت یک روز از انفجار مهیب بندر 
نفتی امارات، بازارهای داخلی کشــور مانند 
بورس با رشد 36۰۰ واحدی و بازار ارز با کاهش 

۴۰۰ تومانی دالر مواجه شدند. 
دو روز پیــش طی انفجــار مهیبی که در بندر 
نفتــی فجیــره امــارات رخ داد، برخــی از منابع 
میدانــی اعالم کردنــد، هفت تــا 10 نفتکش  از 
»المجــد«،  »المیــراج«،  جمله »المرزوقــه«، 
»االمیحجال« و »خمس10« دچار آتش ســوزی 
شــدند، البته اطالعات بیشــتری در این خصوص 

منتشر نشده است.
بندر فجیره، تنها بندر نفتی و صنعتی کشــور 
امارات در حاشیه دریای عمان است و چند سال قبل 
اماراتی هــا یک خط لوله انتقال نفت به طول 3۷0 
کیلومتر از ابوظبی به این بندر کشــیدند تا به زعم 
خودشان تنگه هرمز را دور بزنند، هرچند به دلیل 
بین المللی نبودن این بندر، رقیب قابل توجهی برای 

تنگه هرمز به شمار نمی آید. 
در پــی این انفجار، بورس دبی با ریزش 2525 
واحدی شاخص در روز گذشته روبه رو شد و نزدیک 

به چهار درصد کاهش یافت. 
در عین حال اولین آثار این انفجار در بازارهای 
داخلی مربوط به بازار بورس ایران بود که بر اساس 

اطالعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری 
بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
در پایــان معامالت دیروز با افزایش 3۶83 واحد به 

رقم 20۷ هزار و ۷51 واحد رسید.
شاخص کل با معیار هموزن نیز افزایشی بوده و 
845 واحد افزایش یافت و ارزش روز بازار در بورس 
اوراق بهادار هم به بیش از ۷9۶ هزار میلیارد تومان 
رســید. یکی از دالیل رشد بورس طی روز گذشته 
افزایش ارزش شرکت های نفتی بوده که همزمان با 

رشد قیمت هر بشکه اتفاق افتاده است. 
گــروه »فراورده هــای نفتی، کک و ســوخت 
هسته ای« که شامل شــرکت هایی نظیر »شپنا«، 
»شــبندر«، »شتران« می باشــد، از 4/93 تا 4/99 
درصد رشــد کردند و شرکت هایی دیگر هم در این 

گروه مانند »ونفت«، »شاوان«، »شبریز« نیز رشد 
پنج درصدی نســبت به دو روز پیــش را به ثبت 

رساندند. 
از ســوی دیگر، بــه گزارش فارس بــه نقل از 
خبرگزاری رویترز قیمت جهانی نفت در مباالدت 
دیروز به علت افزایش نگرانی ها در مورد اختالل در 
عرضه در منطقــه خاورمیانه، حتی باوجود نگرانی 
تاجران در مورد رشــد اقتصادی جهان در بحبوحه 
بن بســت مذاکرات تجاری آمریکا و چین، افزایش 

یافت. 
هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 89 سنت 
افزایش ۷1.51 دالر فروخته شد. نفت خام آمریکا 
نیز با 51 ســنت افزایــش ۶2/1۷ دالر به ازای هر 
بشکه معامله شد. بر همین اساس، انفجار این بندر 

اماراتی به سرعت در بازارهای جهانی هم تاثیر خود 
را نشان داد. 

البته اثر گذاری این انفجار در بازارهای داخلی 
صرفا به بازار بورس و شرکت های نفتی محدود نشد 
و بــازار ارز ایران هم اندکی رنگ آرامش را به خود 
دید؛ چنانچه قیمت دالر که در آغاز هفته جاری به 
رقمی در حدود 15 هزار و 100 تومان رسیده بود، 
تــا 14 هزار و ۶34 تومان هم پایین آمد تا نرخ ارز 
 با کاهش بیــش از 400 تومانی طی دو روز مواجه 

شده باشد.
هرچند نرخ ارز طی روز گذشــته تا 14 هزار و 
850 تومان هم افزایش یافت اما باز هم نســبت به 
ابتدای هفته حدود 250 تومان کاهش داشته است؛ 
به عبارت دیگر، با انفجار بندر نفتی امارات، بازار ارز 
ایران به سمت ثبات حرکت کرد و احتمال می رود 
با سیاست های جدید بانک مرکزی، کاهش بیشتری 

را هم تجربه کند. 
گفتنی است، تاکنون مبادالت ارزی دبی نقش 
مهمی در تعیین نرخ ارز داشته اما قرار است با آغاز 
به کار بازار متشکل ارزی در هفته جاری در داخل 
کشــور )تهران( نرخ گذاری دالر در یک ســازوکار 
مشــخص و کامال به طور داخلی تعیین شود. این 
اقدام نیز می تواند از فشــارهای آمریکا و امارات بر 

بازار ارز ایران جلوگیری کند.

نائب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان این که تحریم 
فلزات ایران موضوع جدیدی نیست، گفت: صادرکنندگان فلزات 
اساسی و مواد معدنی طی ســال های مختلف با این تحریم ها 

به اشکال مختلف مقابله کرده اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،  قدیر قیافه با تأکید بر اینکه طی 40 
سال گذشته دولت و فعاالن اقتصادی یاد گرفته اند که از تحریم ها عبور 
کننــد، اظهــار کرد: هنگامی که ترامپ از برجام خارج شــد در مهلتی 
90روزه تجارت تمامی فلزات اساسی ایران را مورد تحریم قرار داد. وی 
همچنین افزود: تحریم اخیر آمریکا موضوع جدیدی نیست و در گذشته 
نیز این کشــور قصد تحریم بخش فلزات اساســی ایران را داشته است. 
نائب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ضمن اشاره به اینکه تحریم های 
آمریکا بی تأثیر نیســت، ادامه داد: صادرکنندگان فلزات اساسی و مواد 
معدنی طی ســال های مختلف با این تحریم ها به اشکال مختلف مقابله 
کرده انــد. قیافه با اعالم این مطلب که در حوزه معدنی و صنایع معدنی 
مشتریان متفاوتی وجود دارد، گفت: شرکت های کوچک، متوسط و گاهی 
بزرگ در حوزه مزبور فعالیت می کنند عالوه بر این در کشــورهای هدف 
صادراتی خریداران هم شــرکت های کوچک و متوسط هستند بنابراین 
تحریم نمی تواند اثر بسیاری داشته باشد. وی با بیان اینکه بخش عمده ای 
از صادرات صنایع معدنی و فوالد ایران به کشورهای همسایه مانند عراق، 
پاکستان، آذربایجان و ازبکستان و غیره صورت میگیرد، افزود: در حوزه 
سنگ آهن و مواد معدنی چین و کشورهای جنوب آسیا مشتریان ایران 
هستند. این مسئول با تأکید بر اینکه شرکت های کوچک و متوسط چین 
و کشورهای جنوب آسیا به ویژه شرکت های فعال در حوزه سنگ آهن، 
مواد معدنی و فلزات اساســی به طور مســتقیم با آمریکا تجارت ندارند، 
یادآورشــد: با وجود این در صادرات محصوالت مدنظر، صادرکنندگان 

ایرانی به شدت دست وپابسته نیستند.
گفتنی اســت 18 اردیبهشت ماه، دولت آمریکا در جدیدترین اقدام 
خود علیــه ایران بخش فلزات ایران را نیــز تحریم کرد. رئیس جمهور 
آمریکا با انتشــار بیانیه ای در ســالروز خروج این کشور از برجام اعالم 
کــرد با امضای یک فرمان اجرایی صنایع آهن، فوالد، آلومینیوم و مس 
ایران -که به گفته وی بزرگترین منابع درآمدی دولت ایران بعد از نفت 
محسوب می شوند- را تحریم کرده است. دولت آمریکا یک سال قبل با 
خروج از توافق هســته ای موسوم به برجام، تحریم های یکجانبه پیشین 
خود علیه ایران را احیا کرد و مدعی شــد ظرف مدت کوتاهی صادرات 
نفت ایران را به صفر خواهد رساند؛ اما مقامات آمریکایی به دلیل شرایط 
خاص بازار نفت مجبور به اعطای معافیت هایی به برخی مشتریان نفت 
ایران شــدند. با این حال دولت آمریکا دو هفته قبل اعالم کرد که قصد 
ندارد معافیت های مشــتریان نفت ایران را تمدید کند. واشنگتن تالش 
می کند با اتکا به سیاســتی که آن را فشار حداکثری می خواند، ایران را 
مجبور به پذیرش خواســته هایی کند که حدود یک سال قبل رسماً در 
قالب 12 بند از ســوی »مایک پامپئو« وزیر امور خارجه آمریکا مطرح 
شده است. ایران اما تأکید کرده است که فشارهای سیاسی و اقتصادی 
آمریکا هرگز راه به جایی نخواهد برد و ایران کشوری نیست که در برابر 

چنین فشارهایی تسلیم شود.

کارشناسان، سودجویی افراد و احتکار برنج در انبارها را 
در سایه کمبود نظارت عامل اصلی نوسان قیمت برنج در بازار 

مطرح می کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بررسیها نشان می دهد با وجود 
آنکه هزینه های تولید همچون نهاده ها، دستمزد کارگران، حمل ونقل و 
سایر خدمات نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد چشمگیری داشته 
است، اما گرانی کنونی برنج هیچ ارتباطی به هزینه های تولید ندارد 
چرا که هم اکنون برنج سال زراعی جدید به بازار عرضه نشده است.

در همین رابطه سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
اســالمی از افزایش سطح زیر کشت برنج در سال زراعی جدید خبر 
داد و گفت: با توجه به آنکه کشاورزان به سهولت می توانند محصول 
خود را با قیمت مناسب در بازار عرضه کنند، از این رو کشاورزان به 

افزایش سطح زیر کشت برنج ترغیب و تشویق شدند.
عباس پاپیزاده با  اشاره به دالیل گرانی قیمت برنج در بازار بیان 
کرد: با توجه به گرانی 100 درصدی قیمت عمومی کاال ها و افزایش 
هزینه های تولید بدیهی است که قیمت برنج تحت تاثیر این عوامل 

با روند صعودی در بازار روبرو شود.
وی نبود نظارت دستگاه های ذی ربط همچون تعزیرات را عامل 
اصلی سودجویی افراد، احتکار برنج در انبار ها و گرانی در بازار برشمرد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: اختالف صد در صدی 
قیمت برنج ســرمزرعه با کف بازار نشان می دهد که سود حاصل از 
فروش تنها به جیب واســطه ها و دالالن می رود که به همین خاطر 

دستگاه های نظارتی باید جدی تر وارد میدان شود.
جمیل علی زاده شــایق دبیر انجمن برنج هم با  اشاره به این که 
افزایش قیمت برنج هیــچ دلیل علمی، منطقی و فنی ندارد، اظهار 
کرد: از هفته گذشته قیمت برنج با روند جهشی در بازار روبرو شده 

است که این امر هیچ ارتباطی به تولید سال زراعی جدید ندارد.
وی با  اشاره به اینکه زراعت برنج با مابقی زراعت ها متفاوت است، 
افزود: زراعت برنج از فروردین تا شــهریور 98 اتفاق می افتد بنابراین 

گرانی کنونی برنج مربوط به تولید سال گذشته است.
علی زاده شــایق با بیان اینکه ســود گرانی برنج به هیچ عنوان 
بــه جیب تولیدکنندگان نمی رود، گفت: ســود کنونی برنج تنها به 
جیب تجاری می رود که از دیرباز در امر خرید و فروش مشــغولند 
و کارخانه دارانی که در کنار تبدیل شــالی به برنج به امر بازرگانی و 

مغازه داری می پردازند.
دبیر انجمن برنج ادامه داد: اگرچه افزایش قیمت برنج هیچ دلیل 
علمی و منطقی ندارد، اما کارخانه داران و بازرگانان با این تحلیل که 
»برنج با سایر کاال ها چه تفاوتی دارد که نباید در بازار گران شود«، 

اقدام به افزایش قیمت کرده اند.

در طول یک سال گذشته حدود ۱۰ هزار 
شــرکت، ارز دولتی )۴۲۰۰ تومانی( دریافت 
کرده اند؛ ارزی که مشخص نیست تا چه اندازه 
برای واردات کاالهای اساسی و هدف مصرف 

شده است؟
به گزارش خبرگزاری ایســنا، در ابتدای سال 
گذشته دولت تصمیم گرفت که ارز 4200 تومانی 
یا همان دولتی را برای واردات همه کاالها اختصاص 
دهــد تا بتواند قیمت ها را در بازار کنترل کرده و از 

افزایش ناگهانی نرخ تورم جلوگیری کند. 
ایــن تصمیم در پی خروج آمریــکا از برجام و 
افزایش قیمت ارز اتخاذ شد تا بتواند تأثیر این افزایش 
را بر قیمت کاالهای موردنیاز مردم کم کند. این اقدام 
دولت پس از مدتی بــا مخالفت برخی نمایندگان 

مجلس و بسیاری از اقتصاددانان مواجه شد و دولت 
نیز تصمیم خود را تغییر داد و ارز 4200 تومانی را 

صرفاً به کاالهای اساسی محدود کرد. 
با این وجود، روند رشــد قیمت کاالها در سال 
گذشته حاکی از آن بود که دولت نتوانسته حتی با 
اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات هم قیمت ها 
را ثابت نگه دارد و این موضوع در نهایت به افزایش 
دو تا سه برابری قیمت بسیاری از کاالها منجر شد. 
همیــن امــر ســبب شــد کــه انتقــادات 
زیادی درخصوص چرایــی اختصــاص ارز 4200 
تومانی به واردات و شــائبه ایجاد رانت دولتی برای 

افرادی که این ارز را دریافت کرده اند، پیش آید. 
پــس از مدتی دولت برای انتشــار فهرســت 
دریافت کنندگان ارز دولتی تحت فشار قرار گرفت 

که این فهرســت در چند مرحله از سوی نهادهای 
متولــی از جمله بانک مرکــزی و وزارت صنعت ، و 

تجارت منتشر شد. 
بانک مرکزی کماکان آمار دریافت کنندگان ارز 
دولتی را اعالم می کند که بر اســاس این فهرست 
مشخص شده که در بازه زمانی فروردین 139۷ تا 
11 اردیبهشــت 1398 حدود 10 هزار شرکت ارز 

دولتی دریافت کرده اند. 
اینکه در طول یک سال گذشته 10 هزار شرکت 
ارز دولتی دریافت کرده اند، ممکن اســت موضوع 
مشکل داری نباشــد، اما نکته مهم اینجاست که با 
وجــود دریافت ارز 4200 تومانی توســط این 10 
هزار شــرکت چرا قیمت ها کنترل نشد و با همان 

روند افزایش قیمت دالر افزایش یافت؟

اخباری از جملــه واردات غذای حیوانات با ارز 
دولتی، واردات کاالهــا با ارز دولتی و فروش آن با 
نرخ آزاد، واردات اقالمی دیگر غیر از آن چه به بانک 
مرکزی اعالم شده و مواردی از این قبیل مشکالتی 
اســت که در طول یک ســال گذشته سبب شده 
عالوه بر افزایش بی اعتمادی مردم به سیاســت های 

دولت، تنگناهای اقتصادی را دوچندان کند. 
طبیعتاً انتظار می رود نهادهای نظارتی بر فروش 
کاالهایــی که با ارز دولتی به ایران وارد شــده اند، 
نظارت بیشــتری داشته باشند. از سوی دیگر بانک 
مرکزی در این شــرایط باید بیش از پیش پاسخگو 
باشد که چطور ارز دولتی را برای واردات کاالهایی 
که چندان مورد نیاز نیست و جزو کاالهای لوکس 

به شمار می رود، تأیید و تأمین کرده است؟

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی 
گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با نمایندگان 
مجلس نسبت به کنترل و مدیریت قیمت خودرو تا سه ماه 

آینده قول داده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدعلی پورمختار در مصاحبه با 
رادیو تأکید کرد: نمایندگان مجلس شورای اسالمی با »رضا رحمانی« 
وزیر صنعــت، معدن و تجارت درباره کنترل قیمت خودرو، افزایش 

تولید و اجرای تعهدات خودروسازان نشستی برگزار کردند.
وی ضمن  اشاره به اینکه وزیر صمت در نشست مزبور به سه نکته 
 اشــاره نمود، گفت: توجه به داخلی سازی برای افزایش تولید خودرو 

از جمله این موارد بود.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شــورای اســالمی 
ادامه داد: خودروسازان به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مکلف 
به اعالم لیســت مجموعه قطعات بدون نیاز به واردات در سایت ها و 

رسانه ها شدند.
پورمختار با بیان اینکه رحمانی از قطعه سازان خواست تا نسبت 
به ساخت قطعات دارای توان تولید در داخل اقدام کنند، تأکید دوم 
وزیر صمت را افزایش تولید خودرو برای کاهش قیمت ها عنوان کرد.
وی با اعالم این مطلب که سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
شــرایط تولید خودرو طی ســال جاری را مطلوب تر از سال گذشته 
ارزیابی کرد، اضافه کرد: رحمانی وجود ســفته بازی و جوالن دالالن 

در بازار را از عوامل گرانی خودرو برشمرد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه اعالم قیمت های غیرواقعی خودرو از سوی دالالن در سایت ها 
بــر گرانی خودرو دامن می زند، بیان کــرد: با هماهنگی  و همکاری 
دســتگاه های اطالعاتی با برخی ســایت های فروش خودرو برخورد 

شده است.
وی در ادامــه از نارضایتی تعدادی از نمایندگان از عملکرد وزیر 

صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
خرید و فروش خودرو به صفر رسید

رئیس  اتحادیه نمایشگاه داران خودرو درباره اظهارات وزیر صنعت 
برای کنترل قیمت خودرو تا سه ماه آینده گفت: با باال بردن عرضه 
خودرو در بازار، تولید به مراتب بیشتر می شود و این موضوع موجب 
کاهش اختالف قیمت کارخانه و بازار شــده و نوســان در بازار را به 

حداقل می رساند.
سعید موتمنی، رئیس  اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در گفت وگو 
با باشــگاه خبرنگاران جوان، درباره بازار خودرو افزود: درحال حاضر 

خرید و فروشی در بازار خودرو صورت نمی گیرد.
به گفته موتمنی، در حال حاضر مشکالت موجود در بازار خودرو 
بــه کمبود عرضه باز می گردد، وقتی عرضــه کاال در بازار با کمبود 
مواجه شــود به طور قطع، حجم تقاضا باال می رود و دیگر نمی توان 

بازار را کنترل کرد.
رئیس  اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تصریح کرد: قیمت خودرو ها 
در بازار روند کاهشی دارد، اما به دلیل نبود خریدار واقعی ممکن است 

قیمت ها دچار نوسان شود.
موتمنی در تشریح قیمت خودر وهای داخلی و مونتاژی در بازار 
گفت: هم اکنون قیمت پراید 111/ 52 میلیون تومان، پژو 20۶ تیپ 
2/ 9۷ میلیــون و 500 هزار تومان، پژو 20۶ تیپ 5، 120 میلیون 
تومان، ساینا رینگ فوالدی ۶0 میلیون تومان، پژو 405 جی ال ایکس 
83 میلیون تومان، سمند ال ایکس 85 میلیون تومان، سراتو سایپا 

325 میلیون تومان، چانگان 200 میلیون تومان است.

علی رغم افت چهار درصدی رشد اقتصادی 
در ۹ ماهه سال گذشته، دولت در قبال علل این 

افت تاریخی سکوت پیشه کرده است. 
به گزارش خبرگزاری ایســنا، افت نرخ رشــد 
اقتصادی از 3/۷ درصد در سال 139۶ به منفی 3/8 
درصد در 9 ماهه سال 139۷ آماری است که مرکز 
آمار روز 25 فروردین اعالم کرده و رشــد اقتصادی 
بدون نفت نیز به منفی 1/9 درصد کاهش یافته است. 
مسئله مهم در این آمارها این است که بروز رشد 
منفی 3/8 درصدی در اقتصاد کشور در سال 139۷ 
در شــرایطی به وقوع پیوسته است که در آن سال 
اقتصاد ایران تا آبان ماه تحت تحریم های نفتی قرار 
نگرفتــه بود و این یعنی نمی توان همه تقصیرها را 

برگردن تحریم ها انداخت. 

از ســوی دیگر، حتی اگر تحریم های نفتی نیز 
در جای خود اثرگذار باشــند باز هم نباید آن را به 
عنوان تک عامل یا توجیهی برای رشــد اقتصادی 
منفی کشــور معرفی کرد، چراکــه در این صورت 
دیگر کارکرد این همه دســتگاه اقتصادی عریض و 
طویل در کشور با آن همه کارمند و پرسنل چیست؟

وزارت اقتصاد به عنوان نهادی که مسئول تنظیم 
سیاست های اقتصادی مرتبط با رشد اقتصاد است 
یکی از دستگاه هایی است که باید در قبال رشد منفی 
اقتصادی و علل آن پاسخگو باشد و برنامه های خود 
را برای عدم اســتمرار این روند مخرب ارائه دهد. با 
این حال پیگیری ها برای پرســش درباره علل این 
سقوط در نرخ رشد اقتصادی بی پاسخ مانده است. 
وزارت اقتصــاد از توضیح درباره این پرســش 

صرف نظر کرده که چه فعل و انفعاالتی باعث رشد 
اقتصادی منفی، آن هم در شرایطی که تحریم های 
نفتی از آبان ماه سال گذشته اعمال شده، رخ داده 
اســت؟ و اساســاً نقش این وزارتخانه مهم در بروز 
این وضعیت و جلوگیری از اســتمرار آن چیست؟ 
در همین ارتباط وحید شقاقی شهری، عضو هیئت 
علمی دانشــگاه خوارزمی بیان کرد: وزارتخانه های 
مختلف اقتصادی می توانســتند نقش کلیدی را در 
جلوگیری از ایجاد رشد اقتصادی منفی 3/8 درصدی 

ایفا کنند اما متأسفانه آن هوشمندی را نداشتند. 
وی افزود: بــرای مثال وزارتخانه های اقتصادی 
ما می توانســتند از طریق بهبود فضای کسب وکار، 
پایش و رصد زنجیره های تولید، حمایت از سرمایه 
در گردش بنگاه های تولیدی و پیش بینی پذیر کردن 

اقتصاد ایران می توانســتیم جلوی این رشد منفی 
اقتصادی راد بگیریم. 

این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد 
ما پیش بینی پذیر نیســت و نهادهای اقتصادی نیز 
نسبت به تحوالت واکنش پسینی نشان می دهند، 
ادامه داد: در چنین شــرایطی نمی توانیم نسبت به 
بهبود فضای کسب وکار و حفظ زنجیره تولید واکنش 
به موقع داشته باشــیم و در نتیجه رشد اقتصادی 

کشور منفی می شود. 
شقاقی شهری به رشد منفی بخش کشاورزی 
برای اولین بار اشاره کرد و گفت: بر خالف تحریم های 
ســال 90 و 91 در این دور از تحریم ها بخش های 
صنعت و کشاورزی بی توجه به بخش نفت و حتی 

قبل از آن واکنش منفی نشان دادند.

بارندگی های مناســب ســال آبی جاری 
موجب شــده تا از میان ۱۷۸ سد بزرگ کشور 
در حال حاضر ۸6 ســد مهم از جمله سدهای 
و  البرز، ساوه  طالقان، ســاوه،  شهیدرجایی، 
شیرین دره بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد پر شده باشند. 
میزان بارندگی های کشــور از ابتدای ســال آبی 
جاری )ابتدای مهرماه( تاکنون به حدود 322 میلیمتر 
رسیده است که این رقم در مقایسه با سال آبی گذشته 
114 درصد و در مقایسه با مدت متوسط بلندمدت 43 

درصد افزایش یافته است. بارندگی های مناسب سال 
آبی جاری موجب شده است در حال حاضر کشور ما 
یکی از پربارش ترین بازه های زمانی نیم قرن خود را 
تجربه کند و تمامی استان های ایران بارندگی فراتر از 

مدت متوسط بلندمدت را به ثبت برسانند.
میزان آب ورودی به مخزن ســدهای کشور نیز 
تحت تاثیر نزوالت جوی بسیار مناسب چندماه اخیر 
روند صعودی چشــمگیری به خود گرفته اســت به 
طوری که میزان ورودی به سدهای کشور از ابتدای 

سال آبی جاری تاکنون با رشد 291 درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته به ۶8/4۶ میلیارد مترمکعب 

رسیده است.
میزان آب موجود در مخزن سدهای کشور نیز با 
رشــد 59 درصدی نسبت به سال گذشته به 40/44 
میلیارد مترمکعب رســیده است و در هم اکنون 81 
درصد مخزن سدهای کشور پر شده است. میزان آب 
خروجی از ســدها نیز به منظور کنترل سیالب های 
اخیر رشد 211 درصدی نسبت به سال گذشته داشته 

و به 4۷/99 میلیارد مترمکعب رسیده است.
به گزارش تســنیم، ورودی مناســب به مخزن 
سدهای کشــور موجب شــده تا از میان 1۷8 سد 
بزرگ کشور تعداد 8۶ سد مهم که حدود ۶0 درصد 
از ظرفیت کل مخازن سدهای ایران را شامل می شوند 
بین 90 تا 100 درصد پر شده باشند. هم اکنون 41 
ســد بین ۷0 تا 90 درصد، 21 ســد بین 50 تا ۷0 
درصد، چهار ســد بین 40 تا 50 درصد و 2۶ ســد 

کمتر از 40 درصد آب ذخیره شده دارند.

جدول نرخ سکه و ارز
قیمت )به تومان(نوع سکه

5/005/000سکه تمام طرح جدید
4/909/000سکه تمام طرح قدیم

2/854/000نیم سکه
1/853/000ربع سکه

1/020/000گرمی
455/000هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
14/850دالر
1۶/850یورو
19/530پوند

2/450لیر ترکیه
4/083درهم امارات

قیمت خودروهای داخلی

براساس آمار بانک مرکزی

سال گذشته 10هزار شرکت دولتی ارز 4200 تومانی گرفتند

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی:

بازارشکرتا۱۰روزآیندهمتعادلمیشود

سقوطدالرورشدبورسایراندرپیانفجاربندرنفتیامارات

نائب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران:

صادرات فلزات اساسی ایران 
از تحریم های آمریکا عبور می کند

در جلسه با نمایندگان مجلس اعالم شد

وعده وزیر صمت برای کنترل 
قیمت خودرو تا ۳ ماه آینده

سکوتدولتدربرابرافت۴درصدیرشداقتصاد

بیشاز۹۰درصدمخازن۸6سدبزرگکشورپرشدهاست

به دلیل ضعف نظارت رخ داد

اختالف 100درصدی قیمت برنج 
از مزرعه تا بازار

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی:

فروختن محصول پارسال 
به قیمت امسال تخلف است

یک مسئول در وزارت صنعت:

کاغذهایوارداتیباارزدولتیدرگمرکدپوشدهاست

قیمت کارخانهنوع خودروردیف
39/681/000پراید 1111
37,641/000پراید 2131
40/213/000پراید 3151
127/000/000چانگان4
42/043/000تیبا صندوق دار5
56/243/000ساینا دنده ای6
63/158/000پژو 7405
8SLX 63/158/000پژو
65/578/000پژو 405 دوگانه سوز9
78/338/000پژو پارس10
-پژو پارس TU5 کالس 1113
67/283/000پژو 206 تیپ 122
79/418/000پژو 206 تیپ 135
80/754/000پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX( سمند ال ایکس-
16EF7 سمند-
-سمند دوگانه سوز کالس 1716
66/000/000دنا تیپ182
-تندر پالس دنده19
70/000/000پژو 207 دنده ای20
273/000/000مزدا213
22H30  75/000/000
103/100/000استپ وی23
85/000/000  207 اتوماتیک24
114/994/000پژو252008
51,360,000رانا26


