اقتصاد

پنجشنبه  10مرداد 1398

وطن امروز

شماره 3 2780

اصناف

طال

رکوردشکنی نرخ پشندی در تیرماه

کاهش  ۷درصدی
نرخ سکه در خرداد ۹۸

سیبزمینی  380درصد گران شد

ش پورشفیعی :بررسی جدول قیمت برخی
دان 
کاالهای اساس��ی در تیر  1398نشان میدهد
در ای��ن ماه محصول س��یبزمینی توانس��ت
رکورد پیاز را پس از چند ماه متوالی بش��کند
و در مدت زمان تیر  97تا تیر  98بالغ بر 380
درصد افزایش قیمت را تجربه کند .به گزارش
«وطنام��روز» ،از آغاز س��ال  98دو محصول
پیاز و سیبزمینی دچار افزایش قیمت شدند
و ب��ه رغ��م وعدههای مس��ؤوالن وزارت جهاد
کش��اورزی و اتحادیههای مرتب��ط تعادلی در
نرخ آنها صورت نگرفت به طوری که متوس��ط
قیمت این محصول در تیر امس��ال بنا بر اعالم
مرک��ز آمار ایران حدود  10هزار تومان بوده در
حالی که نرخ آن در تیر پارس��ال  1622تومان
بوده است .بر اساس این ارزیابی پیاز در خرداد،
اردیبهشت و فروردین  98به ترتیب 306 ،156
و  459/5درصد افزایش قیمت داش��ته و از آن
سو سیبزمینی در  3ماه فروردین ،اردیبهشت
و خرداد  98به ترتیب  241 ،207و  296درصد
افزایش قیمت را تجربه کرد .مرور جدول قیمت
 4ماه نخست امسال حکایت میکند کاالهایی
که افزایش قیمت باالی  100درصدی داشتهاند
شامل گوشت گوسفند ،گوشت گاو یا گوساله،
سیبزمینی ،پیاز و رب گوجهفرنگی بوده است.

«وطن امروز» گزارش میدهد؛ هیأت دولت حذف  4صفر
از پول ملی و تبدیل ریال به تومان را تصویب کرد

تدبیر صفرها!

کارشناسان معتقدند با وضعیت فعلی اقتصادی رفرم پولی تورمزا خواهد بود

متوسط قیمت برخی کاالهای اساسی (کیلو  /تومان)
تیر  97تیر  98درصدتغییر

نام کاال

برنج ایرانی درجه یک 26524 13948

67/1

14200

15/1

گوشتگوسفند

110481 49435

100/1

گوشت گاو

96820 43098

111

برنج خارجی درجه یک 7703

مرغماشینی

7685

14144

64/4

شیرپاستوریزه

2902

5971

80/2

ماستپاستوریزه

4107

9017

70/5

پنیر  500گرمی

6047

12242

60/1

تخممرغماشینی

8207

11325

13/4

کره  100گرمی

3887

5058

18/6

روغن  900گرمی

5791

9531

42/7

موز

7163

14537

72

سیب درختی زرد

5582

13272

80/4

پرتقالمحصول

7395

15000

44/9

خیار

3564

4987

8/3

گوجهفرنگی

2335

4916

83/3

سیبزمینی

1622

9602

380/4

پیاز

1727

4751

104/1

لوبیاچیتی

12219

18363

34/7

عدس

8088

12335

22/1

قند

4262

10279

90/1

شکر

3451

7803

88/3

ربگوجهفرنگی

6413

25753

240/9

چای خارجی  500گرمی 52545 24968

54/4

کاالهاییکهباالی 50درصدتغییرقیمتدر 4ماهه  98داشتهاند
نام کاال

فروردین اردیبهشت خرداد تیر

برنج ایرانی

-

51

65

67

گوشتگوسفند

140

122

104

100

گوشت گاو

138

130

119

111

مرغماشینی

76

51

58

64

شیرپاستوریزه

68

68

66

80

ماستپاستوریزه

54

53

56

71

موز

100

99

85

72

سیب درختی

166

143

88

80

پرتقال

121

86

52

-

خیار

141

117

58

-

گوجهفرنگی

150

187

144

83

سیبزمینی

208

241

380 296/8

پیاز

460

306

104 156/4

قند

72

115

115

90

شکر

88

132

119

88

ربگوجهفرنگی

235

247

246

241

چای خارجی

50

50

-

54

ساختمان

مصالح ساختمانی  ۱۴درصد گران شد

ش��اخص قیمت نهادههای س��اختمانهای
مسکونی شهر تهران در بهار  98به عدد 406/9
رس��ید که این رقم نس��بت به شاخص زمستان
 97ب��ا رقم  356/4بالغب��ر  14/2درصد افزایش
داش��ته اس��ت .به گزارش «وطنامروز» ،در بهار
 98شاخص قیمت گروه خدمات با  21/9درصد
افزایش نسبت به زمستان  97بیشترین تاثیر را
در شاخص کل داشته است .گروه «سیمان ،بتن،
ش��ن و ماس��ه» با  18/4درصد و گروه « چوب»
ب��ا  11/5درصد افزای��ش به ترتی��ب رتبههای
بع��دی را در افزایش ش��اخص قیمت نهادههای
ساختمانهای مسکونی شهر تهران داشتهاند.

گ�روه اقتصادی :دولت روحان��ی در روزهایی که
انتقادات اقتصادی به اوج رسیده ،طرح تبلیغاتی
و ج��ذاب حذف صفر و تغییر پ��ول ملی را برای
چندمین بار تصویب کرد.
ب��ه گ��زارش «وطنامروز» ،هی��ات دولت در
جلس��ه دیروز الیحه پیش��نهادی بانک مرکزی
مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و
حذف  4صفر را به تصویب رساند.
بن��ا به گفته پایگاه اطالعرس��انی دفتر هیأت
دول��ت ،این تصمیم با هدف حف��ظ کارایی پول
ملی ،تس��هیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت
نقد در تبادالت پولی داخلی و هماهنگی با آنچه
در فرهن��گ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی
رواج یافته است ،اتخاذ شد.
کاهش هزینه چاپ و نشر اسکناس و سکوک
و نیز رفع مش��کالتی از قبیل اس��تفاده از ارقام
ب��زرگ در مب��ادالت س��اده روزم��ره ،معضالت
ش��مارش و حمل حجم باالی اس��کناس و سکه
و خارج ش��دن مس��کوکات از چرخ��ه مبادالت
اقتصادی کش��ور ،از دیگر اهداف الیحه یاد شده
است.
البته این برای نخس��تینبار نیست که هیات
دول��ت بحث رفرم پولی و حذف صفرها را مطرح
میکند.
ولیاهلل س��یف در س��ال  1394درباره حذف
صفر از پول ملی گفت :این اقدام نیازمند بررسی
ش��رایط اقتصادی اس��ت که آیا این کار را انجام
دهیم یا خیر و یکی از پیشنیازهای آن رسیدن
به تورم پایدار تکرقمی اس��ت؛ آن زمان بهترین
موقع برای انجام این کار است .باید آمادگی الزم
را ایجاد کنیم و به محض مهیا ش��دن ش��رایط
و ت��ورم پایدار و ثب��ات اقتصادی و ب��ا توجه به
اقتضائات کشور ،این کار را انجام میدهیم.
کارشناسان پولی و بانکی معتقدند رفرم پولی
وقتی باید انجام ش��ود که ثبات اقتصادی وجود
داشته باشد و در اقتصاد پرنوسان که ارزش پول
مل��ی هم ثبات ندارد ،نمیت��وان این کار را کرد.
حتی در سال  1395که دولت اعتقاد داشت تورم
زیر  10درصد است ولیاهلل سیف ،رئیسکل وقت
بان��ک مرکزی اعالم کرد اکنون زمان مناس��بی
برای تغییر رفرم پولی نیست.
وی  2س��ال پیش گفته بود :االن زمان حذف
صفر از پول ملی نیس��ت .امسال نسبت به سال
گذشته به ثبات اقتصادی رسیدهایم و باید یکی
دو سال این شرایط ادامه داشته باشد .اقتضائات
اقتصادی باید در موضوع مدنظر قرار گیرد.
س��رانجام  17آذر  1395دول��ت در الیح��ه
اصالح نظام بانکی مصوب کرد واحد پول کش��ور
از ریال به توم��ان تغییر کند و هر تومان معادل
 10ریال باشد که به معنی حذف یک صفر از پول
ملی اس��ت؛ تجربهای که دستکم در  ۵۰کشور
اجرا شده است .به عبارت بهتر برای کاهش اثرات
حذف صفر از پول مل��ی ،دولت روحانی تصمیم
گرف��ت فقط یک صفر را حذف کند اما حاال بعد
از تورم کمسابقه و کاهش شدید ارزش پول ملی
دولت تصمیم گرفت به جای یک صفر  4صفر از
پول ملی کم شود.
عبدالناص��ر همتی ،رئی��س بانک مرکزی 16
دی  97اعالم کرد الیحه حذف صفر از پول ملی
را به دولت ارائه کرده است.
همان زمان حذف صفرها از پول ملی توانست
م��وج رس��انهای را ایجاد کن��د و ح��اال در اوج
انتقادات اقتصادی ،هی��ات دولت تصمیم گرفت
 8ماه بعد از ارائه الیحه توس��ط بانک مرکزی آن
را به تصویب برس��اند و ب��رای تصویب نهایی به
مجلس ارسال کند.
علی ربیعی ،س��خنگوی دول��ت با بیان اینکه
جزئی��ات ای��ن الیحه در جلس��ات آت��ی دولت
بررسی میشود ،افزود :سعی میکنیم الیحه را با

تجارب برخی کشورها در حذف صفر از پول ملی

کشور

سال

تعداد صفرهای حذفشده از پول ملی

برزیل

1967

حذف  6صفر

شکست طرح

هلند

1960

حذف  4صفر

موفقیتطرح

ترکیه

2005

حذف  6صفر

موفقیتطرح

زیمبابوه

2003

حذف  3صفر

شکست طرح

آلمان

1947

حذف  12صفر

موفقیتطرح

دوفوریت به مجلس ارسال کنیم .حذف  4صفر از
پول ملی باعث میشود حیثیت ظاهری پول ملی
در مقایس��ه با س��ایر ارزهای بینالمللی مراعات
شود و مسکوکات که مدتی است حذف شدهاند،
وارد چرخه ش��وند .همچنین استهالک کاغذ نیز
کاهش مییابد.
ربیعی با تاکید بر اینکه حذف  4صفر از پول
ملی ارتباطی با تورم و قدرت خرید ندارد ،گفت:
با اجرای این طرح صرفا به دنبال افزایش کارایی
پول ملی هستیم.
■■سبحانی :هیچ فایدهای ندارد

حس��ن س��بحانی ،اقتص��اددان و نماین��ده
ادوار مجل��س ش��ورای اس�لامی در گفتوگو با
«وطنامروز» درب��اره حذف  4صفر از پول ملی،
گفت :اس��تدالل اقتصادی برای این کار نش��ده
اس��ت ،یک اس��تدالل هزینهای ش��ده که برای
مثال به این ش��کل هزینههای چ��اپ پول برای
ما کم میش��ود و س��هولت حملونقل و اینطور
بحثها هس��ت اما اینکه متغیره��ای اقتصادی
اصالح میش��ود ،تولید رونق پیدا میکند و تورم
کاهش پیدا میکند را نه کس��ی ادعا کرده و نه
باید منتظر آن باشیم.
وی ب��ا بیتاثی��ر خواندن این اتف��اق در روند
مس��ائل اصلی اقتصاد کش��ور اظهار داشت :یک
اقدامی است که در شرایط ما حتما فایده ندارد،
ممکن اس��ت خیلی خس��ارتبار هم نباشد .من
حس میکنم حذف صفر اولویت و مسأل ه اقتصاد
ما نیست.
■■نمره صفر برای کارنامه اقتصادی دولت

عضو هیات علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی
گفت :حذف  4صفر از پول ملی اگرچه رویکردی
درس��ت در راس��تای تس��هیل حملونقل پول،
کاهش هزینه نش��ر اسکناس و ...است اما به نظر

مزایا

نتیجه حذف صفر

تاکنون به بهبود معیش��ت مردم و اقتصاد کشور
منجر نشده است.
وی با بیان اینکه با سیاس��تهای جس��ته و
گریخته اقتصاد کش��ور به ثبات نمیرسد ،گفت:
راهکار س��اماندهی اقتصاد کش��ور محدود شدن
مداخل��ه دولت در تصمیمات اقتصادی ،توجه به
بخش خصوصی و جلوگی��ری از هدررفت منابع
ملی است.

■■حذف صفر تأثیری بر قدرت خرید مردم ندارد

میرس��د تیم اقتصادی دولت در این روزها باید
تمرک��ز خود را ب��ر اجرای سیاس��تهایی که به
افزای��ش ارزش پول ملی ،ثبات اقتصادی و ایجاد
رفاه مردم منجر میشود بگذارد.
محمدقلی یوس��فی ب��ا بیان اینک��ه تصمیم
ب��ر اجرای ح��ذف  4صفر از پ��ول ملی هرچند
تصمیمی درس��ت اس��ت اما باید دید دولت در
اجرای آن چه مس��یری را خواه��د پیمود که به
ثبات اقتصاد کشور منجر شود ،به «وطنامروز»
گف��ت :از دولتم��ردان باید پرس��ید آی��ا در این
شرایط ،اقتصاد کش��ور به ثبات رسیده است که
اقدام به چنین کاری کرده است؟ یا خیر؟ چراکه
ه��ر تصمیم اقتص��ادی دارای تبعاتی اس��ت که
نتیجه آن را باید از قبل پیشبینی کرد.
ای��ن اقتصاددان اجرای هر سیاس��تی را در 4
مس��یر یعنی سیاست درس��ت در مسیر درست،
سیاس��ت غلط در مس��یر غلط ،سیاست غلط در
مسیر درست و سیاس��ت درست در مسیر غلط
عنوان کرد و افزود :سیاست حذف  4صفر از پول
ملی هر چند سیاس��تی درس��ت است اما مسیر
آن باید بخوبی ارزیابی و موش��کافی شود ،چراکه
وضعیت کش��ور از حی��ث اقتص��ادی اکنون در
شرایط مناس��بی نیست .وی اصالح ساختارهای
اقتصادی را در وهله اول نیازمند اصالح س��اختار
قانون اساسی دانست و گفت :به موجب مشکالتی
که در قانون اساس��ی وجود دارد مدیریت تمام و
کمال اقتصادی کش��ور از توان دولت خارج است
و مداخل��ه دس��تاندرکاران دول��ت در اقتص��اد
نمیتواند منفعتی را در پی داشته باشد.
عضو هیات علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی
تصریح ک��رد :این روزها مطالبه م��ردم از دولت
س��اماندهی وضعیت اقتصاد کش��ور و ایجاد رفاه
عمومی است ،زیرا سیاستهای اقتصادی دولت

معایب و مزایای حذف صفر از پول ملی

مهدی تقوی ،اقتصاددان و اس��تاد دانش��گاه
عالمه طباطبایی نیز درباره تبعات حذف  4صفر
از پول ملی به «وطنامروز» گفت :حذف صفر از
پول ملی در هر کشوری زمانی اتفاق میافتد که
تورم آن کشور افس��ار پاره کند .اکنون که تورم
در ایران  40درصدی شده است به نظر میرسد
دولت توان س��اماندهی اقتصاد کشور را با ایجاد
راهکاری برای مهار نرخ تورم ندارد که دس��ت به
این کار زده است.
وی به حذف صفر از پول ملی آلمان (مارک)
در جنگ دوم جهانی اش��اره کرد و گفت :زمانی
ک��ه ارزش پول مل��ی آلمان در پ��ی جنگ دوم
جهانی بش��دت پایین آمد و تورم در این کش��ور
به طور وحش��تناک باال رفت ،این کشور تصمیم
گرفت صفره��ای اضافی پول خود را حذف کند.
ای��ن در حالی اس��ت که ما اکنون ب��ه این نقطه
نرسیدهایم.
این اقتصاددان اضاف��ه کرد :اکنون که ارزش
پول ملی کشور کاهش یافته است دولت باید به
فکر راهکارهای درس��ت و کارشناسیشده برای
ثبات بخشی اقتصاد کشور باشد نه اینکه با حذف
صفر از پول ملی و چاپ پول جدید هزینهتراشی
کند .وی با بیان اینکه ضرورتی ندارد که صفرها
از پ��ول ملی حذف ش��ود ،گفت :مگ��ر با حذف
صفرها از پول ملی ارزش پول در کشور افزایش یا
قدرت خرید مردم باال میرود؟ سرنوش��ت صدها
میلیارد قطعه اسکناس که اکنون در دست مردم
است چه میشود؟
تقوی اظهار داشت :نباید با برخی تصمیماتی
ک��ه هنوز تبعات آن مش��خص نیس��ت ،اقتصاد
کشور به چالش کشیده شود ،بنابراین من با این
رویکرد دولت مخالفم زیرا تاکنون از اقتصاددانان
مش��اورهای گرفته نشده اس��ت تا اجرای چنین
طرحی با درایت انجام شود.

معایب

بهبود و راحتی سیستم ضبط ،ثبت و خواندن اعداد مخصوصا اعداد بزرگ

افزایش اندک تورم با توجه به گرد شدن اعداد کوچک قیمتها

کاهش هزینه مدیریت اسکناسها برای بانک مرکزی و بانکها و کاهش سرانه اسکناس

بازگشت بیاعتمادی به پول ملی بر اثر تورم و نوسانات ارزی فعلی و بیاثر شدن طرح

افزایش ارزش اسمی پول ملی در مقابل ارزهای خارجی

هزینهبر بودن با توجه به تغییر و تعویض اسکناسها ،تغییر سیستمها و اتالف وقت

حذف سوءاستفاده از ارزش پایین مسکوکات نسبت به ارزش فلزات

اختالل در قیمتگذاری کاالها و سردرگمی مردم در کوتاهمدت و گسستگی دادهها به صورت تاریخی

کاهش استهالک اسکناس به دلیل کاهش نیاز به نگهداری در حجم زیاد

امکان نیاز دوباره به اصالح در آینده در صورت تداوم تورم

کاهش ناامنی ناشی از حمل مقادیر زیاد پول برای مبادالت روزمره

احتمال تمایل مردم به نگهداری ارزهای خارجی در زمان تغییر در سایه عدم اعتماد ،خبرسازی و شایعات

اظهارنظر برخی کارشناسان و مسؤوالن دولتی درباره حذف صفر

نام

سمت

اظهارنظر

علیربیعی

سخنگویدولت

حذف  4صفر از پول ملی ارتباطی با تورم و قدرت خرید ندارد و با اجرای این طرح صرفا به دنبال افزایش کارایی پول ملی هستیم.

محمودواعظی

رئیسدفتررئیسجمهور

با توجه به اینکه االن فقط بانکیها از ریال استفاده میکنند و مردم در محاوره درباره تومان صحبت میکنند ،قرار شد چیزی را که االن رایج
ن مسأله مطرح شد.
است انجام دهیم و کلیات ای 

محمدنهاوندیان

وقتی که جامعه در گفتوگوی روزمره و مبادالت یومیه خود از تومان به عنوان واحد پول ملی استفاده میکند و به  ۱۰هزار ریال یک تومان
معاوناقتصادیرئیسجمهوری
میگوید ،عمال مبنای پول خود را بر اساس تومان تعیین کرده است.

امیرحسینخالقی

اقتصاددان

تصمیم جدید دولت اگر اجرایی شود باعث افزایش برخی هزینهها هم خواهد شد ،چرا که با تغییر واحد ،برخی ارقام به سمت باال گرد خواهد
در کوتاهمدت باعث افزایش فشار بر
شد و مصرفکنندگان کاالها و خدمات در عمل باید هزینه بیشتری را متقبل شوند .این اتفاق احتماال 
حقوقبگیران خواهد شد.

قدرتاهلل اماموردی

اقتصاددان

چنین طرحی در این شرایط اقتصادی مانند این است که به جای فراهم کردن شرایط درمان یک بیمار ،به فکر عوض کردن لباس او باشیم .این
کار در بلندمدت باعث بروز تبعات تورمی خواهد شد.

عبداهللمشکانی

اقتصاددان

این تغییر و تحوالت ممکن است باعث شود مردم شوکهای تورمی بعدی را لمس نکنند ،چرا که در چنین شرایطی امکان مقایسه بر مبنای
از آنها سلب میشود .نفس عمل حذف  4صفر از پول ملی به تنهایی نمیتواند مشکالت را حل کند؛ چیزی که در این بین
یک واحد پولی ثابت 
اهمیت دارد ،سیاستهای دیگری است که همزمان با این سیاست باید عملیاتی شود.

بر اساس اعالم بانک مرکزی ،قیمت سکه طرح
جدید در خرداد  98نسبت به اردیبهشت ،حدود
۷درصد کاهش یافته اس��ت .به گزارش آمارهای
بانک مرکزی ،قیمت سکه در بهار  ۹۸افزایش ۱۴۱
درصدی را تجربه کرد .متوسط قیمت فروش یک
سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم در بازار آزاد شهر
تهران ،در خرداد امس��ال  ۴میلیون و  ۵۲۴هزار و
 ۸۰۰تومان بود که در مقایسه با اردیبهشت 6/5
درصد کاهش و نسبت بـه خرداد پارسال 105/9
درصد افزایش نش��ان میدهد .همچنین حداقل
و حداکثر نرخ فروش س��که در خرداد به ترتیب
 ۴میلیون و  ۳۰۳هزار و  ۳۰۰تومان و  ۴میلیون
و  ۷۱۶هزار و  ۷۰۰تومان بوده اس��ت .از س��وی
دیگر در خرداد  ۱۳۹۸متوسط قیمت فروش یک
سکه تمامبهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد شهر
تهران  ۴میلیون و  ۶۶۳هزار و  ۸۰۰تومان بود که
در مقایسه با ماه قبل  6/9درصد کاهش و نسبت
به خرداد پارس��ال  105/3درصد افزایش نش��ان
میدهد .همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش
سکه یادشده در خرداد به ترتیب  ۴میلیون و ۴۵۳
هزار و  ۳۰۰تومان و  ۴میلیون و  ۸۵۵هزار تومان
بوده است .در بهار  98متوسط قیمت فروش یک
س��که تمامبهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با
طرح قدیم  ۴میلیون و  ۶۷۵هزار و  ۶۰۰تومان و
با طرح جدید  ۴میلیون و  ۸۳۴هزار و  ۹۰۰تومان
بود که نسبت به دوره مشابه سال  ۱۳۹۷به ترتیب
 ۱۴۰درصد و  141/1درصد افزایش یافته است.
سوخت

استفاده تدریجی از کارت سوخت

ش��رکت ملی پخ��ش فرآوردههای نفتی با
اعالم اینکه برنامه اس��تفاده از کارت هوشمند
سوخت شخصی از  ۲۰مرداد برای کل کشور به
قوت خود باقی است ،تصریح کرد این برنامه جز
 ۴شهر در بقیه نقاط کشور به صورت تدریجی
اجرا میش��ود .به گزارش ش��رکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی ایران ،برنامه استفاده از کارت
هوشمند سوخت شخصی از  20مرداد برای کل
کشور همچنان به قوت خود باقی است و انتظار
میرود مردم از این تاریخ نسبت به سوختگیری
با کارت س��وخت شخصی اقدام کنند .گفتنی
اس��ت در  4کالنش��هر تهران ،ک��رج ،تبریز و
اصفهان پ��س از  20مرداد محدودیتهایی در
سوختگیری با کارت جایگاه انجام میشود و در
دیگر شهرها نیز بهتدریج اعمال خواهد شد.
نان

تعیینتکلیفقیمتنان
از سوی روحانی

«برنامهه��ای مختلفی برای تنظیم قیمت
ن��ان مط��رح ش��ده و ب��زودی ب��ا هماهنگی
وزارت کش��ور ب��رای تنظیم ب��ازار این کاال از
رئیسجمهور دس��تورات الزم را میگیریم».
عباس قب��ادی ،معاون بازرگانی داخلی وزارت
صم��ت در اینب��اره گفت :در تأمین بیش��تر
کاالها توفیق داش��تیم که بای��د این اقدامات
بهدرس��تی بهاطالع مردم برس��د .وی با بیان
اینکه اطالع از میزان تولید هم در محصوالت
صنعتی و هم کشاورزی برای رصد بموقع بازار
ضروری اس��ت ،تأکید کرد :معاونان بازرگانی
سازمانهای صمت استانی برای پیشبینی و
رصد و گزارش میزان تولید و میزان کاالهای
استانش��ان بکوش��ند تا بتوانی��م تصمیمات
کارشناس��ی و بموقع بگیریم .وی اضافه کرد:
ش��رایط تأمین برخی کاالها مانند الس��تیک
حساس بود که با پیگیریهای الزم به حالت
عادی بازگش��ت و کمب��ودی نداریم .بهگفته
قبادی ،قیمت مصوب س��بوس  1250تومان
است ،با همین قیمت که مصوبه تنظیم بازار
است جلو میرویم.
پرواز

ایرانایرتور  34میلیارد فروخته شد

نماینده مشهد در مجلس از شکایت خود
از سازمان خصوصیسازی به قوهقضائیه درباره
واگذاری هواپیمایی ایرتور خبر داد .به گزارش
تس��نیم ،نصراهلل پژمانفر با اعالم اینکه اخیرا
سازمان خصوصیسازی ش��رکت هواپیمایی
ایرانایرتور در مش��هد را ب��دون طی مراحل
ی واگذار کرده است،
قانونی به بخش خصوص 
گفته اس��ت :این ش��رکت هواپیمایی 1000
میلیارد تومان قیمت داش��ته که  34میلیارد
تومان واگذار ش��ده اس��ت .وی با بیان اینکه
بنده از سازمان خصوصیسازی به قوه قضائیه
ش��کایت کردهام ،افزود :مس��یر دادرسی این
واگذاری که کوتاهیهایی از س��وی س��ازمان
خصوصیسازی در آن صورت گرفته در حال
طی شدن است.

