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خرده فروشی

مجلس با حذف سهمیهبندی بنزین و تعیین سقف برای حذف یارانه نقدی مخالفت کرد

میوه یکساله  ۵۰درصد گران شد

بانک مرکزی ،متوس��ط قیمت خردهفروشی
برخی مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به
ابتدای اسفندماه  ۹۳را اعالم کرد .به گزارش مهر،
براساس اعالم بانک مرکزی ،قیمت  ۵قلم کاال در
هفته مورد بررسی نسبت به هفته مشابه ماه قبل
افزایش و  ۵قلم کاهش یافته و یک قلم نیز ثابت
مانده اس��ت .لبنیات نسبت به هفته مشابه سال
قبل  ۱۱درصد ،برن��ج  6/2درصد ،حبوبات ۵/۵
درصد ،میوههای تازه  50/7درصد ،گوشت قرمز
 5/8درصد ،گوشت مرغ  11/4درصد ،قند و شکر
 5/1درصد و چای نیز  9/4درصد افزایش قیمت
نشان میدهد .در این بخش قیمت تخممرغ 5/1
درصد ،سبزیهای تازه  22/8درصد و روغننباتی
نی��ز  0/2درصد کاهش قیمت یافته اس��ت .در
هفته مورد گزارش ،در گروه لبنیات قیمت پنیر
غیرپاستوریزه نس��بت به هفته قبل معادل 0/4
درص��د افزایش داش��ت و بهای س��ایر اقالم این
گ��روه بدون تغییر بود .قیم��ت تخممرغ معادل
 0/1درصد افزایش یافت و ش��انهای  ۸۳۰۰۰الی
 ۱۰۵۰۰۰ریال فروش میرفت .در این هفته در
گروه برنج ،بهای برنج داخله درجه دو معادل 0/1
درصد افزایش داش��ت و قیمت س��ایر اقالم این
گروه ثابت بود .در گروه حبوب بهای لوبیا چیتی
معادل  0/۵درصد ،لوبیا سفید  0/۳درصد و لوبیا
قرمز  0/۱درصد کاهش یافت و قیمت سایر اقالم
این گروه بدون تغییر بود .در گروه میوههای تازه
بهای پرتقال درجه یک معادل  3/8درصد کاهش
ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین  0/۴درصد تا
 17/7درصد افزایش داشت .در گروه سبزیهای
تازه بهای س��یبزمینی معادل  1/7درصد و پیاز
 0/۶درص��د افزایش ولی قیمت س��ایر اقالم این
گروه بین  0/۲درصد تا  9/6درصد کاهش یافت.
در هفته مورد گزارش بهای گوش��ت گوس��فند
معادل  ۱/۱درصد ،گوشت تازه گاو و گوساله 0/3
درصد و گوش��ت مرغ  1/2درصد افزایش داشت.
در این هفته قیمت قند ،ش��کر ،چای خارجی و
انواع روغن نباتی ثابت بود.
صنعت

قیمت شویندهها کاهش نمییابد

دبیر شورای تولیدکنندگان پودر شوینده با اشاره
به تأخیر  ۵ماهه پتروشیمیها در کاهش قیمت
محصوالتش��ان ،گفت :تخفی��ف قیمت برخی
محصوالت شوینده در فروشگاهها فقط مربوط به
فروش شب عید است و قرار نیست قیمتگذاری
جدیدی انجام شود .جمشید فروزش در گفتوگو
با فارس ،درباره اعمال برخی تخفیفها در عرضه
پودر شوینده در برخی فروشگاهها ،کاهش قیمت
تمامشده تولید است و آیا قرار است این تخفیفها
در قیمت درجش��ده روی کاال نیز لحاظ ش��ود؟
اظهار داش��ت :قیم��ت پودر ش��وینده در برخی
فروش��گاههای زنجیرهای که قابل کنترل اس��ت
 10تا  25درصد کاهش یافته ولی قرار نیس��ت
ت جدید روی محصوالت درج ش��ود .وی با
قیم 
بیان اینکه س��الهای گذشته نیز کاهش حدود
ت پودر ش��وینده را در آستانه
 10درصدی قیم 
سال جدید تجربه کردهایم ،افزود :با وجود کاهش
قیمت نفت ،قیمت  LABبهعنوان یک محصول
پتروشیمی بعد از  5ماه از افت قیمت نفت ،قرار
اس��ت از فردا  17درصد کاهش یابد .وی توضیح
داد :این ماده بهعنوان یک فعال شوینده پودر به
کار برده میشود و سهم آن در قیمت تمامشده
کاال  1/6درصد است .فروزش با اشاره به افزایش
قیمت برخی مواد اولیه تولید پودر شوینده طی
ماههای گذشته مانند سولفات ،پرکربنات و مقوا،
گف��ت :قیمت این مواد ح��دود  10تا  20درصد
افزایش یافته و ب��ا توجه به این موضوع ،کاهش
 17درصدی قیمت  LABو همچنین افت  5تا
 7درصدی قیمت پلیمرها تأثیر چندانی بر قیمت
تمامشده تولید پودر شوینده نخواهد داشت .وی
ادامه داد :طی  2سال گذشته قیمت پودر شوینده
هیچ افزایش��ی نداش��ته اما قیمت مواد اولیه در
ابتدای سال  14تا  15درصد افزایش داشت.
زر

قیمت طال کاهش یافت

قیمت طال دیروز به نزدیکی پایینترین رقم ۷
هفته اخیر رسید .به گزارش تسنیم ،پیشبینیها
از اینکه فدرال رزرو به دلیل تقویت اقتصاد آمریکا
امسال نرخ بهره را افزایش خواهد داد ،تقاضا برای
س��رمایهگذاری را در بازار طال کاهش داده است
اما س��رمایهگذاران مشتاقند ببینند آیا اظهارات
یلن نیز همراستا با صورت مذاکرات نشست ماه
ژانویه فدرال رزرو اس��ت که در آن سیاستگذاران
گفته بودن��د افزایش خیلی زود نرخ بهره ممکن
اس��ت همچون ریختن آب سردی بر پیکر روند
ترمیم اقتصاد آمریکا باشد .براساس این گزارش،
قیم��ت هر اونس طال دیروز با 0/2درصد افزایش
به  1199دالر و  12سنت رسید .قیمت فلز زرد
روز دوشنبه به  1191دالر و یک سنت رسید که
پایینترین رقم از  5ژانویه تاکنون بود .قیمت طال
در ماه جاری میالدی بی��ش از  6درصد کاهش
یافته و بخش عمده رشد  8/4درصدی ماه گذشته
را جبران کرد .رش��د قیمت ماه گذشته باالترین
افزایش در  3سال اخیر بود.

وطن امروز

ادامه از صفحه اول

سرنوشت یاران ه دست دولت

در جری��ان بررس��ی ای��ن بن��د در صحن علنی
مجل��س نوبخت در صحن علنی حاضر ش��د .وی با
اش��اره به اظه��ارات نمایندگان مبنی ب��ر اینکه در
س��ال  ۹۴از تولید حمایت نشده است به تالشهای
دولت جهت برداشت از منابع متفاوت برای پرداخت
یاران��ه نقدی به م��ردم اش��اره کرد .نوبخ��ت ادامه
داد :مگر چی��زی از درآمدهای هدفمن��دی یارانهها
باقیمان��ده که به تولی��د بپردازیم؟ در س��ال جاری
 ۱۱هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان هم از خزانه برداش��ت
کردیم تا بتوانیم یارانه نقدی بپردازیم به عبارت دیگر
پولی که باید به پروژههای عمرانی و پرداخت و حقوق
و مزایای کارمندان اختص��اص مییافت به پرداخت
یاران��ه نقدی اختص��اص یافت .در س��ال  ۹۳دولت
فقط موفق ش��د  4هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان از این
محل در اختیار وزارت بهداش��ت و درمان قرار دهد.
نوبخت تاکید کرد :در سال  ۹۳فقط ۳۳هزار میلیارد
تومان از محل هدفمندی درآمد کسب کردیم که اگر
شما  ۶هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان را هم اضافه کنید،
رقمی ح��دود  ۴۰هزار میلیارد تومان میش��ود این
در حالی اس��ت که  ۴۲هزار میلیارد تومان بهصورت
نقدی یارانه پرداخت کردیم .رئیس سازمان مدیریت
و برنامهریزی با اش��اره به تکالیف متعددی که قانون
هدفمندی ب��ر دولت تحمیل کرده اس��ت ،گفت :با
توجه به درآمدها این هزینهها قابل اجرا نیست .وی
در تشریح راهکارهای حل این مشکل اظهار داشت:
افزایش قیمت حامله��ای انرژی یکی از راهکارهای
حل این مشکل است؛ مجلس تا االن  ۵درصد قیمت
فرآوردهه��ای نفتی و  ۲۰درصد قیم��ت گازوئیل را
افزایش داده عالوه ب��ر این افزایش قیمت آب و برق
را نیز به تصویب رساندهایم .نمیتوانیم با اضافه کردن
اعداد دیگر بودجه به مردم فش��ار بیاوریم .نوبخت در
تش��ریح راهکار دوم گفت :کاه��ش یا محدود کردن
اف��رادی که یارانه نقدی دریافت میکنند راهکار دوم
است که به این راحتیها قابل اجرا نیست .تعداد کمی
از مردم مستحق دریافت یارانه نیستند؛ خود مردم در
جریان معرفیشان اعالم کردند نیازمند یارانه نقدیاند
در نتیج��ه منابعی که از محل حذف ثروتمندان آزاد
میش��ود جبران کس��ری  ۱۰هزار میلیارد پرداخت
یارانه نقدی را نخواهد کرد .رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی تاکید کرد :کسب درآمد  ۴۸هزار میلیارد
از محل هدفمندی یارانهها تکلیف غیرقابل اجراست.
■■ دولت به دنبال مجلس دولت آینده است

در ادامه غالمرضا مصباحیمقدم پیش��نهادی را
برای تبصره  ۲۱مطرح کرد که دولت در س��ال  ۹۴تا
مبلغ  ۶۲هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی درآمد
کسب خواهد کرد که تنها  ۱۰هزار میلیارد تومان را به
پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی اختصاص میدهد.
در این پیشنهاد منابع هدفمندی بیشتر صرف حمایت
از تولید و کمک به اقشار آسیبپذیر جامعه میشد.
وی تاکی��د ک��رد :قانون هدفمندی یارانهها از س��ال
 ۸۹در حال اجرا اس��ت که مورد حمایت و تش��ویق
بینالملل��ی پول و بان��ک جهانی نیز ق��رار دارد .در
جریان بررسی پیشنهاد ،باهنر نایبرئیس مجلس که
ریاست مجلس را بر عهده داشت ،گفت :اگر بخواهم
ی��ک مق��ام مس��ؤول در مرک��ز
بانک
آمار ای��ران ب��ا بیان اینک��ه تورم
صفر درصدی درهیچ کجای دنیا ایدهآل نیس��ت،
گفت :تورم  ۴یا  ۵درصدی الزمه توسعه اقتصادی
اس��ت .به گزارش مهر ،محمدصادق علیپور ،معاون
اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران در یک
نشس��ت خبری با تشریح جزئیات نرخ تورم بهمن
ماه اعالمی مرکز آمار ایران گفت :ش��اخص قیمت
در دیم��اه  204/1درص��د بود ک��ه در بهمن ماه
 ۹۳به  204/2درصد رس��یده و نش��اندهنده رشد
ماهان��ه نزدیک به صفر درصدی تورم اس��ت .تورم
نقطه به نقطه در ماههای دی و بهمن برابر با 14/4
درصد بوده که تغییری نکرده است .نادر حکیمیپور،
مدیرکل دفتر ش��اخص قیمت مرکز آمار ایران در
پاسخ به پرس��ش مهر مبنی بر اینکه پس استناد
رئیسجمهور به اعالم رشد صفر درصدی نرخ تورم
بهمنماه نسبت به دیماه بوده است؟ گفت :بله ،در

در موضع کس��ی که قانون هدفمندی را به تصویب
رس��اند ،صحبت کنم ،با موضع آقای مصباحیمقدم
موافقم .اما معتقدم باید در اجرای هدفمندی یارانهها،
وفاق و همراهی میان دولت و مجلس وجود داش��ته
باش��د .وی با اشاره به مصوبه روز دوشنبه کمیسیون
تلفیق ،گفت :دیروز کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت
تا تصمی��م دولت را در اج��رای قانون هدفمندی باز
بگذارد و به همین دلیل بازگش��ت الیحه دولت را به
تصویب رس��اند .آقای نوبخت ،هر اقدام اصالحی که
دولت انجام دهد،مجلس همراهی میکند ،مشروط
بر اینکه دولت هم مسؤولیت کار را قبول کند .باهنر با
انتقاد از اظهارات نوبخت مبنی بر اینکه مجلس قیمت
فرآوردههای نفتی ،گازوئیل ،آب و برق را اضافه کرده
است،گفت :دولت مخالف این افزایش قیمت نبود و
در کمیس��یون تلفیق با این موضوع موافقت کردند.
بنابراین این اظهارات اشتباه است .در ادامه محمدعلی
مفتح ،سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت :اصل
در قانون هدفمندی یارانهها ،افزایش پله پله و تدریجی
قیمت حاملهای انرژی است .این پیشنهاد با قانون
هدفمندی در تعارض است .در پایان نمایندگان با ۹۸
رای موافق ۷۳ ،رای مخالف ۷ ،رای ممتنع از مجموع
 ۲۰۰نماین��ده مجلس با پیش��نهاد مصباحیمقدم
مخالفت کردند .تصویب این پیشنهاد نیازمند نصف
به عالوه یک آرای موافق نمایندگان بود.
■■بنزین گران نمیشود

رئیس س��ازمان مدیریت و برنامهریزی کش��ور
گفت :قیمت بنزین در سال آینده از محل هدفمندی
یارانهها افزایش نمییابد .محمدباقر نوبخت ،رئیس
س��ازمان مدیریت و برنامهریزی کش��ور در حاشیه
جلس��ه علنی دیروز مجلس در جم��ع خبرنگاران
درباره تصمیم دی��روز نمایندگان مجلس در زمینه
تبصره  21الیح��ه بودجه گفت :موضوعی که امروز
در رابطه با تبصره  21الیحه بودجه  94کشور که به
قانون هدفمندی یارانهها اختصاص دارد اتفاق افتاد،
براساس آن متنی که کمیسیون تلفیق تصویب کرده

■■پیشنهاد دولت چه بود؟

در الیحه بودجه امسال ۴۸ ،هزار میلیارد تومان برای
اصالح قیمتهای حاملهای انرژی و  ۱۱هزار و ۵۰۰

تورم صفر درصدی در هیچ کجای دنیا ایدهآل نیست
حال حاضر  ۳الیه تورم مورد
محاسبه و اعالم قرار میگیرد؛
شاخص تورم ماهانه که درصد
تغییرات شاخص از ماه فعلی
به ماه قبل را محاسبه میکند،
تورم نقطه به نقطه که شاخص
قیمت ماه مورد بررسی در سال جاری نسبت به ماه
مشابه سال قبل است و شاخص ساالنه که متوسط
تغییرات شاخص قیمت ماه مورد بررسی نسبت به
ماه مشابه سال گذشته است .وی با اعالم اینکه تورم
بهمنماه نسبت به دیماه (تورم ماهانه) صفر است،
تصریح کرد :بهمن و اس��فندماه هر س��ال ماههای
انتظ��ار افزایش قیمتها هس��تند ول��ی در بهمن
ماه این انتظار صفر بوده اس��ت و رئیسجمهور به

کسری  ۱۰هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانهها
س��خنگوی دول��ت در مجلس
یارانه
در دف��اع از پیش��نهاد دول��ت
در الیحه بودج��ه  ۹۴درباره هدفمن��دی یارانهها
گفت :با وجود افزایش قیمت
حامله��ای انرژی در س��ال
جاری ۱۰هزار میلیارد تومان
کسری بودجه در هدفمندی
بهوج��ود آم��د .محمدباق��ر
نوبخت ،معاون رئیسجمهور
گفت :نمایندگان مرتب اعالم میکنند که چرا سهم
تولید از هدفمندی یارانهها پرداخت نشده است ،در
حالی که پولی از درآمد هدفمندی یارانهها نمانده
که به تولید پرداخت ش��ود .وی اف��زود :از ابتدای
اجرای قانون هدفمن��دی یارانهها از محل افزایش
قیمت حاملهای انرژی  127میلیارد تومان درآمد

بود ،مجددا جای خودش را به متن پیشنهادی دولت
که در الیحه ارائه ش��ده ب��ود ،داد .وی افزود :بر این
اس��اس با همان س��یاقی که در الیحه وجود دارد،
قانون هدفمندی یارانهها همانطور اجرا میشود و
انش��اءاهلل برای سال آینده اقدام خواهد شد .رئیس
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به این
سوال که آیا حذف یارانه پردرآمدها و ثروتمندان در
سال آینده بر عهده دولت گذاشته شده است یا خیر،
تاکید کرد :به هر صورت این امکان االن برای دولت
وجود دارد ،با توجه به منابعی که در قانون پیشبینی
شده که از  2محل باشد؛ یکی از محل اصالح قیمتها
و یکی هم از محل  6800میلیارد تومان خزانه برای
مواردی که برشماری شد ،انجام شود .نوبخت ادامه
داد :از این مح��ل در جهت پرداخت به خانوارها به
صورت نقدی و غیرنقدی  5هزار میلیارد تومان هم
برای تولید و  4هزار و  800میلیارد تومان نیز برای
بهداشت و درمان و یک هزار و  200میلیارد تومان
برای تس��هیالت ارزانقیمت مسکن و هزار میلیارد
تومان هم برای کمک به برنامههای اشتغال جوانان
و فارغالتحصیالن اختصاص یافته است .وی در پاسخ
به این س��وال که آیا در س��ال آین��ده  2بار افزایش
قیمت حاملهای انرژی را خواهیم داش��ت یا خیر،
تصریح کرد :این  5درصدی که االن اعالم شده ،هر
س��اله در قانون بودجه وجود داشت و االن هم آنچه
دارد عمل میش��ود؛ از همین  700تومان برای هر
لیتر بنزین و  1000تومان برای غیرسهمیهایهاست
که این مبلغ از این 5درصد کس��ر شده و به وزارت
نفت داده میشود .نوبخت در پاسخ به این سوال که
برای اینکه  42هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی
یارانهها جبران شود ،آیا فکری شده است؟ گفت :باید
در این مورد تنظیم برنامه شود که البته فعال نیازی به
افزایش قیمتها نیست.

کسب ش��ده که باید طبق قانون نصف این مقدار
یعنی  63/5هزار میلیارد تومان به خانوارها پرداخت
شود و بقیه بین تولید و کمک به شرکتهای دولتی
پرداخت ش��ود .وی گفت :به
رقم  127هزار میلیارد تومان
درآمد حاملهای انرژی اضافه
ش��ود ک��ه  47ه��زار میلیارد
تومان از خزان��ه دولت اضافه
شد و همچنین  5700میلیارد
تومان قرض دولت از بانک مرکزی و  5600میلیارد
تومان تسهیالت از صندوق توسعه ملی اضافه شد و
همه این ارقام در قالب یارانه نقدی بین مردم تقسیم
شد .نوبخت تأکید کرد :مگر چیزی از این رقم درآمد
هدفمن��دی یارانه باقی مانده اس��ت که میگویید
 11هزار میلیارد تومان هم به تولید بدهیم.

دلیل اینکه این یک موفقیت
محسوب میش��ود ،شاخص
مذک��ور را مورد تاکی��د قرار
دادند .به گزارش مهر ،گزارش
این مرکز حکای��ت از آن دارد
که افزایش شاخص کل تورم
نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)
 14/4درصد اس��ت .درصد تغییرات ش��اخص کل
(نرخ تورم ش��هری) در  12ماه منتهی به بهمنماه
سال  ۹۳نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل 15/2
درصد است .همچنین علیپور در پاسخ به این سوال
مهر مبنی بر اینکه مالک برنامهریزیها ،ش��اخص
ساالنه اس��ت؟ افزود :صفر شدن نرخ رشد تورم به
معنای ارزان ش��دن کاال و خدمات نیس��ت ،بلکه

میلیارد تومان برای اصالح یارانه نان در نظر گرفته
ت  ۴۸هزار
شده ولی در الیحه بودجه سال  ۹۴دول 
میلیارد تومان ب��رای اصالح قیمتهای حاملهای
انرژی در نظر گرفته ش��ده اس��ت .ای��ن در حالی
اس��ت که دولت در سال  93تنها توانست  35هزار
میلیارد تومان از درآمدهای محل هدفمندی یارانهها
را محقق کند بنابرای��ن برای تحقق درآمد 48هزار
میلیاردی از مح��ل هدفمندی  13ه��زار میلیارد
تومان کسری پیشبینی میشود .یکی از نمایندگان
مجلس درباره موضوع حذف پردرآمدها و هدفمندی
یارانهها در الیحه بودجه س��ال  94اظهار داشت :در
حال حاضر دولت پیشنهاد شفاهی به کمیسیون ارائه
کرده است که تا  2میلیون نفر از پردرآمدهایی را که
شناسایی کرده است حتی بدون آنکه مجلس الزام
یا تکلیفی داشته باشد ،حذف میکند .پور ابراهیمی
عضو کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه پیشنهاد
دیگر دولت پرداخت یارانه نقدی هر  35روز یکبار
به جای  30روز یکبار است ،تصریح کرد :همچنین
سومین پیشنهاد تکنرخی شدن بنزین بوده که رقم
آن را به قیمت هزار تومان تعیین کند و دیگر بنزین
یارانهای وجود نداش��ته باشد .براساس این گزارش،
پیشنهاد جدید دولت از دو بخش تشکیل شده که
یکی حذف سهمیههای بنزین و اینکه بنزین در سال
آینده بهصورت تکنرخی و با قیمت  1000تومان
عرضه شود .با این اقدام حدود  3هزار میلیارد تومان
به درآمدهای دولت افزوده میشود .دیگر اینکه دوره
پرداخ��ت یارانه نقدی به مردم از  30روز به  35روز
یکبار تبدیل ش��ود .در نتیج��ه ،دولت به جای 12
بار پرداخت یارانه نقدی به مردم در طول یکسال،
 10ب��ار یارانه نق��دی پرداخت میکن��د و  7هزار
میلیارد تومان نیز از این طریق در خزانه دولت باقی
میماند .با تصویب و اجراییش��دن پیشنهاد دولت،
کسری بودجه هدفمندی جبران شده و درآمدهای
هدفمندی یارانهها حدود 10ه��زار میلیارد تومان
افزایش مییابد.
سرعت کاهش نرخ تورم ،کاهنده شده است و نرخها
همچنان با افزایش قیمت مواجه هس��تند و شتاب
افزایش قیمت کم ش��ده است .معاون اقتصادی و
محاسبات ملی مرکز آمار ایران افزود :شاخص قیمت
و تورم از ش��اخصهای کلیدی هستند و مسؤوالن
آن را رصد میکنند ،همچنین اینکه انتظارات تورمی
کاهش یافته یا خیر یا به ثبات رس��یده یا خیر ،هم
مورد ارزیابی قرار میگیرد .انتظارات تورمی به تورم
دامن میزند .وی در پاسخ به سوال دیگر مهر درباره
زمان تکنرخی ش��دن تورم براس��اس محاسبات
مرکز آمار ایران ،عنوان کرد :تکنرخی ش��دن تورم
ب��ه زمان نیاز دارد البته تورم صفر درصدی در هیچ
کج��ای دنیا ایدهآل نیس��ت و ت��ورم  ۴یا  ۵درصد
الزمه توسعه اقتصادی است .عوامل بیرونی غیرقابل
کنترل هم بر نرخ تورم همچون وابس��تگی به نفت
تاثیرگذار است و قیمت نفت برنامههای اقتصادی را
تحت تاثیر قرار میدهد.

شیر برای سومین بار در سال جاری گران شد
در حالی که صنایع لبنی از مصوبه
لبنیات
دولت مبنی بر خرید شیرخام به
قیم��ت  ۱۴۴۰تومان امتناع میورزند ،این صنعت
امسال برای سومین بار شیر و
فرآوردههای لبنی را گران کرد.
به گزارش فارس ،کارخانجات
صنایع لبنی براس��اس مصوبه
دول��ت موظف ش��دند ،از اول
تیرماه  93ش��یرخام با چربی
حداق��ل  3/2درصد و بار میکروب��ی زیر  100هزار
تحویل در کارخانه را هزار و  440تومان خریداری
کنند .براس��اس این گ��زارش ،بهرغم عدم تمکین
ع��دهای از مصوبه دولت مبنی بر خرید ش��یرخام
به قیمت  1440تومان ،برخی کارخانجات صنایع
لبن��ی در چند روز اخیر برای س��ومین بار قیمت

ش��یر و محصوالت لبنی مثل بستنی خود را گران
کردند .براساس این گزارش ،برخی برندهای معروف
در چند روز اخیر قیمت ش��یر و فرآوردههای لبنی
را افزای��ش دادند به طوری که
یکی از برندهای معروف قیمت
ش��یر کمچرب را از  2200به
 2400توم��ان افزای��ش داده
و همین کارخان��ه قبل از این
قیم��ت ش��یر را ط��ی دو بار
 300تومان افزایش داده بود .افزایش قیمت ش��یر
و محصوالت لبنی در حالی اس��ت که عدم اجرای
مصوبه دولت طی ماههای اخیر نارضایتی دامداران
را به همراه داشت و دولت برای جبران ضرر و زیان و
حمایت از تولیدکنندگان ناچار به اجرای طرح خرید
تضمینی شیرخام با قیمت  1440تومان شد.
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سرخط خبر

شیدا محمدعبدالی ،سفیر افغانستان گفت:
ایران ،هند و افغانس��تان در آستانه انعقاد یک
موافقتنامه ترانزیتی سهجانبه قرار دارند .در حال
حاضر مقامات ایرانی قبل از توافق رس��می ،در
حال مطالعه پیشنویس این سند هستند.
فرش��اد تهرانی ،مدیرکل دفتر بهداش��ت و
مدیریت بیماریهای طیور ،زنبورعسل و کرم
ابریشم سازمان دامپزشکی کشور درباره شایعات
منتشر ش��ده در ش��بکههای اجتماعی درباره
ش��یوع بیماری آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان،
گف��ت :در حوزه طیور و پرندگان در کش��ور با
آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان روبهرو نیس��تیم
و هیچگون��ه ردپایی از این بیماری در کش��ور
مشاهده نشده است.
مه��دی تقوی ،طراح موتور جس��توجوی
ایرانییوز گف��ت :ایرانیان روزان��ه  25میلیون
بازدید از گوگل دارن��د و ایران چهارمین رتبه
استفادهکنندگان از گوگل را دارد.
محمدرضا نعم��تزاده ،وزیر صنعت از رفع
ممنوعیتهای صادراتی خبر داد و گفت :برخی
از عوارض صادراتی با وجود گذش��ت س��ه ماه
از موعدش��ان بعد از تصویب هنوز اعمال نشده
است.
هیأت وزیران تصویب کرد برخی بدهیهای
وزارت راه وشهرس��ازی به بنیاد مس��تضعفان،
قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا و شرکت توسعه
راههای پارس با مطالبات دولت از این بخشها
تهاتر شود.
محمدحسین حسینزاده ،مدیرعامل بانک
قرضالحسنه رسالت از پرداخت  ۴۰۰هزار فقره
تسهیالت قرضالحسنه با کارمزد  ۲درصدی از
ابتدای سال تاکنون خبر داد.
س��ه شاخص جدید برای بورس از دیروز در
بازار سرمایه استفاده شد.
نماین��دگان مجلس مناب��ع بودجه عمومی
دول��ت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای
س��رمایهای و مالی را  ۲۷۴۴هزار میلیارد ریال
تصویب کردند.
تازهها

زنگنه مخالف حضور
ی در نفت است!
بخش خصوص 

وزی��ر نفت با تاکید ب��ر اینکه مخالف تعیین
خوراک پتروش��یمی در الیح��ه بودجه  ۹۴بوده
اس��ت ،گفت :آمادگی عرضه  ۱۰۰هزار بش��که
نفت خ��ام در بورس ان��رژی را داریم .به گزارش
تسنیم ،بیژن نامدار زنگنه در نشست هماندیشی
کارگزاران بورس با مسؤوالن ارشد اقتصادی کشور
ک��ه در وزارت امور اقتصادی برگزار ش��ده بود به
ایراد سخنانی پرداخت و گفت :ما هیچ پیشنهادی
در الیحه بودجه دولت برای خوراک پتروشیمی
نداریم و نرخ فعلی در مجلس اضافه ش��د آن هم
به این دلیل بود که برخی دوس��تان(فعاالن بازار
اقتصادی) رفتند و گفتند نرخ خوراک پتروشیمی
 5س��نت تعیین شود ولی بعد  13سنت مصوب
ش��د ،هر چند من مخالف  5س��نت هم بودم اما
پیشنهادی ندادیم که چه نرخی تعیین شود .وی
با بیان اینکه وزارت نفت در الیحه کس��ب و کار
هم نرخی برای خوراک پتروش��یمیها پیشنهاد
ن��داده ب��ود ،اف��زود :در آن الیحهها هم مجلس
قیمت خوراک را تعیین کرد .وی به بورس انرژی
هم اش��اره کرد و گفت :انشاءاهلل با حمایت آقای
طیبنیا و فطانت سال  94سال درخشانی برای
بورس انرژی ش��ود .همانطور که قبال هم گفتهام
آم��اده عرضه نفت خ��ام و فرآوردههایش در این
بورس هس��تیم .وی افزود :میتوانیم نفت خام را
تا  100هزار بش��که در بورس انرژی عرضه کنیم
هرچن��د این آمادگی را برای س��ایر فرآوردههای
نفتی هم داریم .وی با بیان اینکه باید روشهای
مختلف عرضه نفت در بورس انرژی فعال ش��ود،
گفت :همچنین نباید امکان سرمایهگذاری بخش
خصوصی نیز در بورس فعال شود البته میگویند
وزارت نفت یا بنده مخالف حضور بخش خصوصی
هستم .وی ادامه داد :بنده معتقدم پاالیشگاهها و
پتروشیمیها را دولت نمیتواند اداره کند.
بورس

شاخص کل بورس باز هم افت کرد

ش��اخص کل ب��ورس اوراق به��ادار در پایان
معامالت دیروز با  ۱۵۲واحد افت به ۶۴هزار و ۵۲۵
واحد رس��ید .به گزارش شرکت مدیریت فناوری
بورس تهران ،شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
دیروز در ادامه روند نزولی  152واحد افت کرده و با
درجازدن در کانال  64هزار واحدی به رقم  64هزار
و  525واحد رس��ید .ارزش روز بازار دیروز به 289
هزار میلیارد تومان رسید .دیروز معاملهگران بورس
اوراق بهادار تعداد  440میلیون و  165هزار برگه
بهادار در قال��ب  35هزار و  656فقره معامله و به
ارزش  93میلیارد تومان دادوستد کردند .شاخص
قیمت بهعنوان یک ش��اخص جدید که از دیروز
معرفی شده و از دو مؤلفه وزنی و ارزشی تشکیل
ش��ده با  95واحد کاهش به  28هزار و  103واحد
رسید .شاخص آزاد شناور با  150واحد کاهش به
 73هزار و  627واحد رسید ،شاخص بازار اول در
بورس با  107واحد کاهش به 47هزار و  890واحد
و شاخص بازار دوم بورس با  333واحد کاهش به
 124هزار و  562واحد رسید.

