اقتصاد

شنبه  25خرداد 1398

وطن امروز

ارز

شماره 3 2740
اخبار

ارز «بازار» دارد؟

گروه اقتصادی :با وجود رخ ندادن اتفاق خاصی
در اقتصاد ایران ،قیم��ت دالر در کمتر از یک
ماه بیش از  2500تومان نوس��ان داشته است.
در ضمن بررسیها نش��ان میدهد دالر رفتار
متفاوتی نسبت به دیگر کاالها دارد که در نتیجه
فرضیه گران شدن صرفا به دلیل پیروی از دالر
را زیر س��وال میبرد .به گزارش «وطنامروز»،
پنجش��نبه هفته گذش��ته ظرف چند ساعت
قیمت دالر  800تومان افزایش یافت .پیش از
این هم بارها شاهد چنین تغییرات ساعتی در
قیم��ت ارز بودیم .این تغییرات باعث به وجود
آمدن یک س��وال در ذهن فع��االن اقتصادی
میش��ود؛ چه عوامل اقتصادیای میتواند این
چنین تاثیری بر قیمت ارز داش��ته باش��د؟ از
سوی دیگر این ابهام را ایجاد میکند که براستی
کش��ش دالر تا کجاست؟ این موضوع میتواند
هم برای ارزان ش��دن و هم برای گران ش��دن
آن ارزیابی ش��ود .دالر یکی از کاالهایی اس��ت
فهای
که در اقتصاد ای��ران دارای بازار با تعری 
اولیه آن نیست ،این یعنی با وجود اینکه تقاضا
نس��بتا در بازار مش��خص و قاب��ل اندازهگیری
اس��ت اما عرضهکننده و میزان عرضه اساس��ا
قابل اندازهگیری نیس��ت و به خواست دولت و
بانک مرکزی تعریف میشود .با شروع نوسانات
قیمت ارز انگشت اتهامات به سمت صرافیها
و دالالن برمیگردد ام��ا طی ماههای اخیر نه
تنها از فعالیت دالالن خیابانی کاس��ته ش��ده
است بلکه سر صرافیهای خصوصی هم خلوت
اس��ت و فعالیت بازار ارز به سمت صرافیهای
بانک��ی رفته اس��ت .جالب اینجاس��ت که این
صرافیه��ای بانکی با وجود مقاوم��ت در برابر
قیمتهای نوسانگیران گاهی اوقات مانند آنها
رفتار میکنند برای مثال در روز پنجشنبه که
قیمت دالر در بازار آزاد به  13800تومان رسید
قیمت ارز دس��توری هم از  13000به 13600
رسید .اخیرا علیاصغر سمیعی ،رئیس اسبق
کانون صرافان طی یادداش��تی درباره بازار ارز،
نوشت :در حال حاضر خرید و فروش رسمی در
بازار ارز ،با شرایط خاص انجام میشود و فعالیت
صرافان مجاز ،در این بازار بسیار محدود است
و این در حالی است که بازار عمال توسط عوامل
غیررسمی اداره میشود و هرگونه تالطمی که
بخواهند برای ایجاد سود بیشتر ،میتوانند در
آن ایجاد کنند.
نوسانات قیمت ارز و طال
تاریخ

قیمت

 18اردیبهشت

15400

 19اردیبهشت

15700

 31اردیبهشت

14300

 1خرداد

14450

 2خرداد

14250

 4خرداد

14200

 5خرداد

14200

 7خرداد

13800

 8خرداد

13750

 9خرداد

13800

 11خرداد

13800

 12خرداد

13450

 13خرداد

13400

 18خرداد

13200

 19خرداد

12800

 20خرداد

13150

 21خرداد

13100

 22خرداد

13150

 23خرداد

13700

کاال

خرداد 97

خرداد  98درصدتغییر

سکه امامی

2500000

4500000

55/5

طال  18عیار

210000

414000

49

دالر

7500

13000

42

پراید

22000000

45000000

51

واردات کره و کاغذ با ارز آزاد

مدیرکل دفت��ر برنامهریزی ،تامی��ن و توزیع
تنظی��م ب��ازار وزارت صم��ت ،تاری��خ دریاف��ت
مابهالتفاوت ریالی واردات «کره ،حبوبات ،چای و
کاغ��ذ» را از گروه یک به گ��روه  ۲اعالم کرد ،به
این ترتیب ترخیص این کاالها پس از ماه رمضان
با پرداخ��ت مابهالتفاوت ریالی امکانپذیر اس��ت.
به گزارش تس��نیم ،با توج��ه به طرح تصمیمات
کمیته بند  3-4مصوبه کارگ��روه تنظیم بازار با
حض��ور نمایندگان بانک مرکزی در جلس��ه 13
خرداد کارگروه ملی تنظیم بازار ،قرار شد دریافت
مابهالتفاوت ارزی به ازای هر دالر  4800تومان از
محمولههای تامین ارز شده کره ،حبوبات ،چای
و کاغذ که از تاریخ  18خرداد از گمرکات کش��ور
ترخیص میش��وند ،اجرایی شود و محمولههای
ترخیص ش��ده تا قبل از این تاری��خ با ارز 4200
تومانی مشمول رصد ،پایش و عرضه با نرخ مصوب
سازمان حمایت بر مبنای ارز  4200تومانی است.

سیبزمینیبه ۱۰هزارتومانرسید

«وطن امروز» از افزایش تا  21درصدی قیمت انواع فرآوردههای لبنی گزارش میدهد

قیمت شیر سر رفت!

مدیرعامل بانک مسکن ادعا کرد

عضو کمیسیون برنامه مجلس :در بودجه سال  99تالش میشود  3تا  4درصد بودجه وزارت بهداشت به توزیع شیر ارزان تخصیص داده شود
اسداهلل خسروی :کارگروه تنظیم بازار برای چندمین
بار در حالی قیمت ش��یر و م��واد لبنی را حدود 20
درصد گران کرد که با توجه به شرایط بد اقتصادی
کشور ،چنین رویکردی موجب خروج این کاالی مهم
و اساسی از سبد مصرف ضعفا و کمدرآمدها میشود.
ب��ه گزارش «وطنام��روز» ،دولت گویا دس��تبردار
افزایش قیمت کاالهای اساسی سبد مصرفی خانوار
نیس��ت؛ از افزایش چند برابری قیمت گوشت قرمز
گرفته تا گ��ران کردن مرغ و ماکارونی و مواد لبنی.
انتظار مردم از دولت این بود در این ش��رایط سخت
اقتصادی ،حداقل ش��یر و فرآوردهه��ای آن را گران
نکند ،چرا که کاهش مصرف این کاال نهتنها سالمت
جامع��ه را در آین��ده تهدید میکند ،بلکه س��فره
کمدرآمدها را کوچکتر هم میکند .کارشناس��ان
معتقدن��د دول��ت به جای گ��ران ک��ردن کاالهای
اساس��ی س��فره مردم ،باید راهکارهای کارشناسانه
برای س��اماندهی بازار این کاالها در پیش گیرد و با
برنامهریزی درست همچون حمایت از بخش تولید،
مانع از رشد قیمت چنین کاالهایی در بازار شود .به
طور مثال ،با حمایت ویژه از تولیدکنندگان ش��یر و
صنایع لبنی ،هزینههای تولید را در این بخش کاهش
دهد .اما از آنجایی که دولت نسبت به پرداخت یارانه
و حمای��ت از بخش تولید و بهدنب��ال آن کمک به
مصرف ش��یر از سوی گروههای کمدرآمد بیتفاوت
است ،بنابراین مردم باالجبار باید هزینه ناتوانی دولت
در س��اماندهی قیمتها را با گرانی کاالهای اساسی
بپردازند .در این میان کارگروه تنظیم بازار پنجشنبه
گذش��ته قیمت ش��یر خام تحویل در دامداری را از
لیتری  2000تومان ب��ه  2390تومان افزایش داد.
بر اساس این تصمیم بطری شیر یک لیتری با چربی
«اگ��ر واقع��اً قطعه وج��ود ندارد،
خودرو
چطور ش��رکتهای خودروس��از
مجوز ف��روش فوری میگیرند؛ یا خودروهای تولید
ش��ده قبلی را احتکار کردهاند و حاال میفروشند یا
کمبود قطعه واقعی نیس��ت!» محمدعلی اسفنانی،
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره اعالم
کمبود قطعه توس��ط خودروس��ازان و شکایتهای
انجام ش��ده از خودروسازان اظهار داشت :بیشترین
حجم شکایات از خودروسازان در تعزیرات حکومتی،
مربوط به عدم انجام تعهدات است؛ یعنی خودروساز
آگه��ی فروش داده و پ��ول هم از مردم گرفته اما به
تعهد خود عمل نکرده یا با تأخیر عمل کرده و این
مسأله هم ش��امل خودروسازان و هم واردکنندگان
خودرو است .وی اضافه کرد :سال گذشته در همین
باره  12هزار پرونده در تعزیرات حکومتی تش��کیل
شد و طبق اظهارات مسؤوالن سازمان صنعت ،معدن
و تجارت احتم��االً رقمی بین 10تا  15هزار پرونده
نیز امسال برای خودروسازان تشکیل میشود که در
تاریخ تعزیرات حکومتی ،چنین امری بیسابقه است.
اسفنانی تصریح کرد :فقط درباره یکی از شرکتهای
خودروساز 2 ،هزار نفر به تعزیرات حکومتی شکایت
کردن��د و گفته ش��ده حدود هزار نف��ر نیز درصدد
تنظیم شکایت هس��تند .وی ادامه داد :آنچه پیش
از این درب��اره غیرواقعی بودن کمبود قطعه خودرو
عنوان کردم یک بحث کام ً
ال منطقی است و با منطق
س��ازگاری دارد ،زیرا این یک تناقض آش��کار است
بین اینکه خودروسازان اعالم کنند به خاطر کمبود
قائممقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع
ایران با بیان اینکه قرارداد این سازمان با شرکت
رنو کامال تعلیق ش��ده ،گفت :فرانسویها آورده
 ۶۵میلیون یورویی خود را در شرکت مشترک
ثبتشده ،به صورت نقدی از ایران خارج کردند.
بهزاد اعتمادی در پاسخ به مهر ،مبنی بر اینکه
آیا قراردادی که س��ازمان گس��ترش و نوسازی
صنای��ع ایران با ش��رکت فرانس��وی رنو پس از
برجام به امضا رس��انده ب��ود ،در چه مرحلهای
اس��ت؟ گفت :این قرارداد تقریباً تعلیق ش��ده
است ،اگرچه شرکت رنو سرمایههایی را در ایران
به جا گذاش��ته و رفته است اما به هر حال آنها
منتظرند توافقات دوباره بازگردد و آنها کار خود

 1/5درص��د  ۴هزار و  ۹۰۰تومان ،با چربی  2درصد
 ۵هزار توم��ان و با چربی  3/2درصد  ۵هزار و ۴۰۰
تومان به فروش میرس��د .همچنین شیر استریل
یک لیت��ری تتراپک با چرب��ی  1/5درصد  ۷هزار
توم��ان و با چربی  3درصد  ۷هزار و  ۴۰۰تومان به
مصرفکننده عرضه خواهد شد .ضمن اینکه قیمت
شیر نایلونی با چربی 1/5درصد  ۳هزار و  ۲۰۰تومان
خواهد بود .بر این اس��اس از این پس ماست ۹۰۰
گرمی با  1/5درصد چربی  ۵هزار و  ۳۰۰تومان و با
چربی  ۳درصد  ۵هزار و  ۸۰۰تومان عرضه خواهد
شد .قیمت ماس��ت  ۲هزار و  ۵۰۰گرمی دبهای با
چربی  1/5درصد و  ۳درصد نیز به ترتیب  ۱۴هزار
تومان و  ۱۵هزار تومان خواهد بود .همچنین پنیر
 ۴۰۰گرم��ی یو اف با قیمت  ۸هزار و  ۵۰۰تومان،
پنیر  ۲۱۰گرمی تتراپ��ک با قیمت  ۵هزار و ۸۰۰
تومان و پنیر  ۵۲۰گرمی تتراپک با قیمت  ۱۳هزار

و  ۲۰۰تومان عرضه میشود .عضو کمیسیون برنامه
و بودجه مجلس در گفتوگو با «وطن امروز» درباره
علت افزایش اخیر قیمت حدود  20درصدی شیر و
مواد لبنی گفت :مجلس با گرانی بیمنطق کاالهای
اساسی سفره مردم مخالف است و گرانی اخیر بهای
شیر و فرآوردههای لبنی را از مسؤوالن وزارت جهاد
کش��اورزی و صمت پیگیر خواهد شد .حسینعلی
حاجیدلیگانی بابیان اینکهنبایدهرزمانیکه صنایع
لبنی خواستند قیمت محصوالت تولیدیشان گران
ش��ود ،دولت با درخواست آنها موافقت کند ،افزود:
هرگونه افزایش قیمتی باید ریش��هیابی ش��ده و با
رعایت جوانب و بهصورت کارشناس��انه انجام شود.
وی ب��ر ضرورت مصرف ش��یر و مواد لبنی با توجه
ب��ه خواص آن تاکید کرد و افزود :زمانی که قیمت
این محصول در بازار افزایش یابد ،بیشک مصرف
آن توس��ط قشر کمدرآمد پایین میآید که چنین

اظهارات وزیر صنعت ،معدن و تجارت درباره گران شدن کاالها
موضوع
گرانی روزانه

ماکارونی

تن ماهی

راهحل

شرح
باید بپذیریم افزایش قیمتهای رخ داده در کشور به دالیل زیادی بوده که گاهی از دست ما نیز خارج بوده است،
بنابراین باید اپلیکیشن اعالم روزانه قیمتها را راهاندازی کنیم.

آرد گندم صنف و صنعت از  ۹۰۰تومان به  1885تومان افزایش پیدا کرد و شاهد افزایش حقوق نیروی کار در

لونقل به میزان  ۵۰درصد بودیم که همین عوامل سبب افزایش  ۱۰۰درصدی
حدود  ۳۶درصد و هزینه بخش حم 
قیمت ماکارونی شد اما درنهایت به افزایش  ۶۸درصدی رسیدیم.

ساالنه  ۲۰۰هزارتن ماهی تن در کشور مصرف میشود که نیمی از آن وارداتی است و نیمی دیگر از محل تولید

داخل تأمین میشد که از ابتدای  98تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی به واردات  ۱۰۰هزار تن ماهی تن حذف شد و ۱۰۰
هزار تن ماهی تن داخلی نیز تحویل داده نشد که همین سبب افزایش بیرویه قیمت تن ماهی شد.

سال گذشته واردات  ۱۳۳۹قلم کاالیی که در کشور تولید میشد ممنوع اعالم شد و در سال  98نیز ممنوعیت
واردات  ۱۴۲قلم کاالی دیگر را اعالم کردیم و این سیر ادامه خواهد داشت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران:

کمبود قطعات خودرو دروغ است
قطعه امکان تولید ندارند و هزاران اتومبیل را به این
بهانه در جاهای مختلف به صورت ناقص انبار کنند
و از سوی دیگر همزمان مجوز فروش فوری بگیرند!
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد:
اگر ما واقعاً قطعه نداریم و نمیتوانیم خودرو تولید
کنیم ،چطور میتوانیم فروش فوری داشته باشیم؟!
معنی فروش فوری چیست؟  2حالت میتواند وجود
داشته باشد؛ نخست اینکه پیش از این خودروهایی
را تولید و احتکار کردند و به مردم نفروختند و حاال
دارند به فروش میرس��انند .وی توضیح داد :حالت
دوم هم این اس��ت که اعالم خودروسازان مبنی بر
کمبود قطعه واقعی نیست؛ یعنی قطعه دارند اما به
خاطر اینکه بتوانند بعدها استفاده کنند میگویند
قطعه نداریم ،بویژه اینکه در ماههای گذشته قیمت
خودرو اع��م از داخل��ی و خارجی ،س��یر صعودی
غیرقابل باوری داش��ته و اگر خ��ودرو به هر دلیلی
ناق��ص بماند ،خودرو چند ماه بعد ب��ا ارزش افزوده
باالت��ری به فروش میرود .اس��فنانی در پاس��خ به
اینکه آیا تعزیرات با خودروسازان جلساتی داشته؟
اظهار داش��ت :فکر نمیکنم در طول تاریخ تاسیس
تعزیرات حکومتی تاکنون ،این تعداد جلساتی که با
خودروسازان داشتیم ،وجود داشته باشد؛ ما در خود
اداره کل تعزیرات اس��تان تهران بیش از  10جلسه

فقط با خودروسازان و واردگنندگان خودرو داشتیم و
حرفهای آنها را شنیدهایم .وی ادامه داد :یک جلسه
نیز با حضور خودروسازان با حضور وزیر دادگستری
داشتیم که خودروسازان اعالم نگرانی کرده و گفته
بودند اگر بخواهیم به آنچه که تعزیرات گاهی اوقات
حکم میده��د ،تن بدهیم موجب میش��ود دچار
رکود و مشکالت کارگری شویم! مشکالت کارگری
هم برای خودروسازان به توجیه خوبی تبدیل شده
اس��ت یعنی هر زم��ان که به تعه��دات خود عمل
نمیکنن��د و وقتی تعزیرات اص��رار دارد حکم اجرا
شود ،خودروسازان بحث کارگری را مطرح میکنند
و میگویند چند هزار کارگر داریم و اگر بخواهید ما
را مجبور کنید حکم را اجرا کنیم ،مشکل و بحران
کارگری پیدا میکنیم! مگر فقط خودروسازان کارگر
دارند؟ مگر بناس��ت که هر مجموعهای کارگر دارد
به هر روش��ی که خواس��ت رفتار کند و به تعهدات
خود عمل نکند و بعد هم با وجهه طلبکارانه با مردم
و مس��ؤوالن برخورد کند .وی یادآور شد :افرادی با
شرکتهای خودروساز دیزلی قرارداد عقد کردند و
خودروی فرس��وده خود را ب��ه ثمن بخس یا واقعی
فروختند و پول را به حساب خودروساز واریز کردند
و ق��رار بوده یک وامی هم بدهند و خودروی جدید
تحویل بگیرند اما یک سال و نیم تا  2سال میگذرد

روندی موجب میشود س�لامت جامعه در آینده
تهدید ش��ود .حاجیدلیگانی به فرآین��د تولید تا
مصرف شیر و مواد لبنی اشاره کرد و گفت :هر لیتر
ش��یر از دامداران به قیمت 2300تومان خریداری
میشود که با احتساب هزینههای فرآوری و توزیع
آن به بیش از  2برابر قیمت به دست مصرفکننده
نهایی میرسد .بنابراین انتظار میرود وزارت جهاد
کش��اورزی و وزارت صمت با راهکارهای درست و
کارشناسانه ،بخش تولید را حمایت کنند تا قیمت
شیر و مواد لبنی در بازار افزایش نیابد .وی افزود :با
توجه به مطالبات بحق مردم در تامین شیر و مواد
لبنی با قیمت مناسب و از طرفی تاثیر این فرآورده
بر تضمین سالمت مردم ،کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس در بودجه س��ال آینده ( )99تالش خواهد
کرد  3تا  4درصد از بودجه وزارت بهداشت و درمان
را برای تغذیه س��الم و بهینهسازی الگوی تغذیه به
ش��یر ارزان تخصیص دهد .عزتاهلل یوسفیانمال،
دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در
گفتوگو با «وطنامروز» درباره گران شدن قیمت
ش��یر در شرایط بد اقتصادی کشور ،گفت :مصرف
شیر و فرآوردههای آن برای حفظ سالمت و تامین
سفره مردم ضرورتی اجتنابناپذیر است ،بنابراین
نباید قیمت این فرآورده بیحس��اب و کتاب گران
شود .وی با بیان اینکه دولت در کنترل مصرف شیر
و ساماندهی این بازار مهم بسیار ناتوان است ،گفت:
بخش عمدهای از تولید شیر ،صرف تولید بستنی و...
میشود با این وجود بین مصرف شیر و فرآوردههای
آن با سایر محصوالتی که خمیرمایه آن از شیر است
باید فرق گذاش��ته شود ،چرا که شیر ارزان باید به
دست مردم برسد و یارانه آن را نیز دولت بپردازد.
و هنوز خودروی خود را دریافت نکردهاند و خانواده
این افراد در تضییق ش��دید درآمدی هستند و ممر
درآمدشان خودرویی بوده که فروخته و پولش را به
شرکت خودروساز دادهاند و حاال که تعزیرات الزام به
تحویل خودرو میکند ،سختشان است! اگر احیاناً
اصرار داریم که حکمی اجرا شود ،باید نفع مردم هم
دیده شود؛ اساساً اشکال کار مدیران ما این است که
همهجانبهنگر نیستند؛ یعنی خودروساز و قطعهساز
یا خریدار فقط منافع خود را میبینند و کس��ی که
آسیب دیده ،مورد توجه قرار نمیگیرد.
■■ ۱۵۰هزار خودرو نیازمند قطعهاند

در همینباره محمدرضا نجفیمنش ،عضو اتاق
بازرگانی تهران اعالم کرد :با وجود آنکه تعداد زیادی
خودرو از سوی خودروسازان داخلی برای تحویل به
مردم در مسیر ساخت قرار گرفته اما نرسیدن برخی
قطعات مانع از تحویل آنها شده است .نجفیمنش با
بی��ان اینکه در حال حاضر حدود  ۱۵۰هزار خودرو
در خطوط تولید منتظر رسیدن قطعات مورد نیاز
هس��تند ،تصریح کرد :همانطور که ب��ازار خودرو
در روزهای گذش��ته کاهش قیمت را تجربه کرده،
رسیدن این قطعات نیز میتواند بخشی از نیاز بازار
را جبران کرده و به تخلیه حباب کمک بیش��تری
کند .وی ادامه داد :با این وجود قطعهس��ازان ایرانی
آماده هس��تند تا در صورت رسیدن و تأمین منابع
مالی الزم تمام نیاز قطعهای صنعت خودروی کشور
را تأمین کرده و به هر شکل ممکن آن را در اختیار
خودروسازان قرار دهند.

قائممقام سازمان گسترش با اشاره به تعلیق قرارداد ایدرو با شرکت خودروسازی رنو :این ش��رایط ،به طور قطع اس��تقالل از صنعت
خودروی فرانس��ه انجام خواهد شد .وی درباره
تولی��د خودروهای فرانس��وی ازجمل��ه تندر،
س��اندرو و برخی دیگر از خودروه��ای رنو که
را در ایران از س��ر گیرن��د .وی درباره اینکه آیا رف��ت و یک بار  ۶۵میلیون یورو آورد ولی پس به صفر رس��یده است ،اظهار داشت :در شرایط
سازمان گسترش در صورت لغو تحریمها ،باز هم از تحریمها ،همان مبل��غ را عیناً از ایران خارج تحریم به سر میبریم .صنعت خودروی ایران تا
با فرانسویهای بدعهد وارد مذاکره خواهد شد ،ک��رد .البته هنوز هم س��رمایه در ای��ران دارد .آخرین قطعاتی را که ش��رکت رنو به ایران وارد
گفت :بستگی به شرایط دارد ،ما نمیخواهیم با ش��رکت رنوپارس همچنان کار میکند اما این کرده بود به خط تولید منتقل کرد و اس��تفاده
دنیا قهر کنیم .اگر شرایط ما را بپذیرند ،با آنها رقم به صورت نقدی از ایران خارج شده است .کرده اس��ت .اکنون دیگر هی��چ قطعهای از رنو
کار میکنیم .اعتمادی در پاسخ به اینکه رنو در وی یادآور شد :برنامهای برای تولید مشترک با در دس��ت نیس��ت .وی تصریح کرد :استراتژی
قرارداد با سازمان گسترش چقدر سرمایه را وارد خودروس��ازان ژاپن نداریم .بهگفته وی ،باتوجه داش��تیم  ۶۵۰هزار دس��تگاه جدید در کشور
کرد ،اظهار داشت :درعمل آورده رنو در قرارداد به اینکه خط تولی��د صنعت خودروی ایران بر ساخته ش��ود اما ش��رکای خارجی ما ایران را
با سازمان گسترش ،به سمت ثبت شرکت پیش اس��اس همکاری با شرکت پژو طراحی شده با ترک کردند.

فرانسه آوردهاش را نقدی خارج کرد

سیب زمینی در میادین میوه و ترهبار شهرداری
ته��ران  ۵۹۵۰تومان و در خردهفروش��یها  ۶تا
 ۱۰هزار تومان به فروش میرس��د؛ نرخ مصوب
عمدهفروشی هر کیلو سیبزمینی نیز در میدان
مرکزی  ۴تا  ۶هزار تومان است .به گزارش تسنیم،
قیمت مصوب هر کیلوگرم سیبزمینی تازه در
میدان مرکزی میوه و ترهبار ش��هر تهران  4تا 6
هزار تومان و بر اس��اس مشاهدات انجامشده در
سطح شهر  6تا  9هزار تومان است .هر کیلوگرم
از این محصول در میادین میوه و ترهبار شهرداری
تهران نیز  5هزار و  950تومان به فروش میرسد.
هر کیلوگرم سیبزمینی در یکی از فروشگاههای
اینترنتی  9800تومان قیمتگذاری ش��ده که با
تخفیف  9300تومان به فروش میرس��د .بنا بر
این گزارش ،رسانه وابسته به دولت چندی پیش
قیمت هر کیوگرم س��یبزمینی را  5هزار تومان
اعالم کرده بود و فروش بیشتر از این نرخ را ادعا
دانست .از عمده دالیل افزایش قیمت سیبزمینی
در بازار داخلی صادرات عنوان میشود.

کاهش  ۳۰درصدی قیمت خانه
تا پایان تابستان

مدیرعام��ل بانک مس��کن از
عملیاتی ش��دن بازار تعهدی
مصالح س��اختمانی تا پایان
تابس��تان امس��ال خبر داد و
گف��ت :با راهان��دازی این بازار
قیمتها  ۲۰تا  ۳۰درصد کاهش خواهد یافت.
ابوالقاسم رحیمیانارکی در گفتوگو با تسنیم،
اظهار داش��ت :یک زنجیره تامین مالی مسکن
داری��م که در ارتب��اط با ب��ازار تعهدی مصالح
ساختمانی است .وی با بیان اینکه بر این اساس
 49چرخه را شناس��ایی کردهایم که  80درصد
فعالیتهای ساختمانی را در بر میگیرد ،افزود:
ما میتوانیم این  49زنجیره را به صورت اعتباری
تامین مالی کنیم .وی اضافه کرد :به این ترتیب
به جای اینکه بخواهیم در این زنجیره یا چرخه
برای  10واحد تسهیالت پرداخت کنیم ،با یک
واحد تزریق تسهیالت میتوانیم توان مالی این
 10واحد را از لحاظ امکانات اعتباری و تعهدی
ایجاد کنیم .رحیمیانارکی بیان کرد :این موضوع
باعث کاهش قیمت تمامشده مصالح ساختمانی
خواهد ش��د .وی ادعا کرد :پیشبینی میکنیم
ای��ن اقدام  20ت��ا  30درصد کاهش قیمت در
تامین مصالح ساختمانی را برای سازندگان به
همراه داش��ته باشد .برنامه ما این است تا پایان
تابستان هم سامانه و هم چرخه زنجیره تامین
مالی مصالح ساختمانی را عملیاتی کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه:

تحریمهای آمریکا
تروریسم اقتصادی است

رئی��س س��ازمان برنام��ه و
بودجه در دیدار ب��ا «آرمیدا
آلیس��جابانا» ،دبی��ر جدی��د
اجرایی کمیسیون اقتصادی
و اجتماع��ی س��ازمان ملل
متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) با اشاره
به تحریمهای ظالمانه آمریکا که نماد تروریسم
اقتصادی اس��ت ،اظهار داش��ت :همکاریهای
ایران با سازمان ملل متحد با قوت هر چه بیشتر
ادامه پی��دا خواهد کرد و ایران در این راس��تا
به ایفای نقش قاب��ل مالحظه منطقهای خود
که بیانگر اهمیت و جایگاه ایران در مناس��بات
بینالمللی اس��ت ادامه خواهد داد .محمدباقر
نوبخت با ابراز خرسندی از همکاریهای میان
ایران و اس��کاپ در حوزهه��ای مختلف بویژه
توسعه مدیریت اطالعات بالیا و تأسیس مرکز
اپدیم ،از همکاری دبیرخانه اسکاپ در راهاندازی
و تاسیس این مرکز در ایران به عنوان یک مرکز
وابسته به اسکاپ قدردانی کرد.

فروش  ۱۲هزار میلیارد
اموال مازاد بانکها

معاون امور بانک وزیر اقتصاد
از ف��روش  ۴۰ه��زار میلیارد
توم��ان اموال م��ازاد بانکها
تا پایان س��ال  98در کشور
خبر داد و گفت در یک سال
گذش��ته  ۱۲هزار میلیارد تومان از اموال مازاد
بانکها فروخته ش��د .به گزارش رادیو اقتصاد،
عب��اس معمارن��ژاد در اینباره اظهار داش��ت:
بانکهای دولتی و خصوصیش��دهای که هنوز
تحت نظارت وزارت اقتصاد هس��تند بر اساس
برآوردهای انجامش��ده بین  ۷۰ت��ا  ۱۰۰هزار
میلیارد تومان اموال مازاد در اختیار دارند .وی
در پاس��خ به اینکه چرا رقم اموال مازاد بانکها
به صورت دقیق اعالم نمیش��ود ،تصریح کرد:
باالخ��ره برخی بانکه��ا ارزیابیهای جدیدی
از اموال خود ندارند یا قیمت س��هام شرکتها
روز ب��ه روز در ح��ال تغییر اس��ت بنابراین به
دلیل وجود نوسان در ارزش و قیمت داراییها
نمیتوان ارقام دقیقی را بیان کرد.

