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بازار

افزایش قیمت شیرینی و خرما
در ماه رمضان

رئیس اتحادیه قنادان و شیرینیفروشان با
اش��اره به پیشنهاد افزایش  12درصدی قیمت
زولبیا و بامی��ه در ماه مب��ارک رمضان گفت:
قیمت پیش��نهاد ش��ده برای هر کیلو زولبیا و
بامی��ه در ماه مبارک رمض��ان  12هزار و 500
توگو با
تومان اس��ت .عل��ی بهرهمن��د در گف 
می��زان ،درباره قیم��ت زولبیا و بامی��ه در ماه
مبارک رمضان گفت :پیشنهاد ما برای افزایش
قیمت زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان 15
درصد بوده که این رقم هنوز از س��وی سازمان
حمایت از مصرفکننده تایید نش��ده اس��ت.
وی در ادامه افزود :پیشبینی میش��ود قیمت
ه��ر کیلو زولبی��ا و بامیه با احتس��اب افزایش
 15درصدی به  12هزار و  500تومان برس��د
که با وجود مخالفتهای سازمان حمایت باید
در انتظ��ار رقم کمتری برای این کاال باش��یم.
رئی��س اتحادیه قنادان و شیرینیفروش��ان در
توضیح علت مخالفت سازمان حمایت با افزایش
 15درصدی قیمت زولبیا و بامیه تصریح کرد:
س��ازمان حمایت افزایش  15درصدی قیمت
زولبیا و بامیه را به علت باال رفتن نرخ هر کیلو
از این شیرینی تصویب نمیکند و این در حالی
اس��ت که این نرخ از سوی کمیسیون فنی در
روزهای قبل به تصویب رس��یده بود .به رهمند
در انتها خاطرنشان کرد :با توجه به عدم تایید
افزایش  15درصدی نرخ زولبیا و بامیه از سوی
سازمان حمایت ،به نظر میرسد این رقم به 10
درصد و قیمت آن نیز به کیلویی  12هزار تومان
برسد.
■■خرما در آستانه ماه رمضان گران شد

دبی��ر انجمن خرما گف��ت :در حال حاضر
هر کیلو خرما با ن��رخ  ۱۵الی  ۲۰هزار تومان
به مصرفکننده عرضه میش��ود که به دنبال
افزای��ش تقاضا در ماه رمض��ان افزایش مجدد
قیمته��ا دور از انتظ��ار نیس��ت .علیاصغ��ر
موس��وی ،دبیر انجمن خرم��ا در گفتوگو با
باش��گاه خبرنگاران جوان ،با اش��اره به آخرین
وضعی��ت قیمت خرما در آس��تانه ماه رمضان
اظهار داش��ت :در حال حاضر هر کیلو خرما با
نرخ  ۱۵ال��ی  ۲۰هزار تومان به مصرفکننده
عرض��ه میش��ود و این درحالی اس��ت که در
ابتدای فصل هر کیلو خرمای درجه یک تنها
با قیم��ت  ۲هزار و  ۵۰۰تومان از کش��اورزان
خری��داری میش��ود .وی افزود :طب��ق روال
همهساله دالالن با اقداماتی نظیر خرید و دپوی
خرما در سردخانهها در ایام پرمصرف با به راه
انداختن کمبود ساختگی اقدام به تنش قیمت
در بازار میکنند که ای��ن امر اجحاف در حق
مصرفکننده و تولیدکننده است چرا که تنها
س��ود باالی  ۵۰درصد نصیب ع��دهای دالل
میش��ود .دبیر انجمن خرما در پاس��خ به این
سوال که امکان افزایش مجدد قیمت خرما در
م��اه رمضان وجود دارد ،بی��ان کرد :حدود ۵۰
درصد مصرف خرما در ماه رمضان و  ۵۰درصد
دیگر در مابقی ایام سال است از این رو در پی
افزایش تقاضا برای خرید امکان افزایش مجدد
نرخ خرما در بازار دور از انتظار نیست.
منابعطبیعی

بهرهبرداری در  ۸۰درصد
جنگلهای شمال متوقف میشود

رئی��س س��ازمان جنگله��ا ،مرات��ع و
آبخیزداری گفت :تا پایان امس��ال  ۸۰درصد
قراردادهای بهرهبرداری از جنگلهای شمال
کش��ور متوقف میش��ود .خداکرم جاللی در
جلس��های که با حضور برگزیدگان حافظان
منابع طبیعی کش��ور برگزار ش��د ،با اش��اره
به اینکه س��ال گذش��ته ابالغ دس��تور توقف
تدریج��ی بهرهبرداری از جنگلهای ش��مال
منجر ب��ه توق��ف بهرهب��رداری از  ۱۵۰هزار
هکتار از این عرصههای ارزشمند شد ،افزود:
با توجه به اینکه مهلت  ۸۰درصد قراردادهای
بهرهبرداری از عرصههای جنگلی نیز امسال به
پایان میرس��د ،در حدود  ۲۵۰هزار هکتار از
جنگلهای شمال کشور بهرهبرداری متوقف
خواهد ش��د .وی گفت :در صورت صالحدید
و تش��خیص دولت و مجلس تا س��ال آینده
بهرهبرداری از جنگلهای شمال بهطور کامل
متوق��ف و طرحهای حفاظت��ی انجام خواهد
ش��د .وی ابراز امیدواری کرد با اجرای قانون
اس��تراحت جن��گل ،طرحه��ای بهرهبرداری
غیرچوبی با مشارکت مردمی اجرا شود.

وطن امروز

نان

بانک مرکزی بعد از انتخابات ناپدید شد!

وعده پرداخت پولکاسپینیها دروغ بود

گروه اقتصادی :مسؤوالن بانک مرکزی در حالی که
چند روز مانده به انتخابات سپردهگذاران کاسپین را
بمباران خبری کرده بودند بعد از انتخابات سکوت
کرده و به تجمعات گسترده بیاعتنایی میکنند.
به گ��زارش «وطنام��روز» ،قب��ل از انتخابات
مسؤوالن بارها از تعیینتکلیف کاسپینیها سخن
گفتند اما با اجرای تعیینتکلیف س��پردهگذاران
مشخص شد سپرده آنها آب رفته و بدون کمترین
ی پول مردم در دفترچه حساب جدید
توضیح منطق 
ناپدید شده است .حاال از فردای انتخابات و مشخص
شدن نتیجه آن ،مسؤوالن بانک مرکزی به اعتراض
سپردهگذاران بیاعتنایی میکنند تا جایی که در
تجمع مش��هد برخی از آنها به بیمارستان منتقل
ش��دند .در اینباره خبرگزاری تسنیم گزارش داده
بانک مرکزی پس از حدود  7ماه مس��دود کردن
سرمایههای مردم و وعدههای مختلف و متناقض از
جمله دعوت مردم به صبر و عدم نگرانی آنها و اینکه
از سرمایههای آنها صیانت خواهد کرد سرانجام با
اطالعیههای متعدد و ناقص خود در یکی ،دو روز
منتهی به انتخابات نه تنه��ا ثابت کرد وعدههای
قبلیاش بر عدم نگرانی مردم غیرواقعی بوده بلکه
مجوز صادره خود برای کاسپین را نیز مخدوش و
آن را تبدیل به یک موسسه تسویهکننده با روش
پرداخت مرحلهای سرمایه و پول مردم کرده است!
مردم به تسنیم میگویند :عدم صداقت دولت
تدبی��ر و امید در موضوع کاس��پین تا آنجا پیش
رفته که مدیران بانک مرکزی به س��رعت در حال
تغییر صورت مس��اله در موضوع کاس��پین و پاک
کردن آثار گذشته هستند به گونهای که یک شبه
این موسس��ه با هماهنگی بانک مرکزی طراحی
و نوشتار کلمه کاس��پین را بر روی تابلوی سر در
 20ش��عب منتخب خود تغییر داد و رنگ نارنجی
را جایگزین آبی -س��فید قبلی کرد! در این ارتباط
مردم به تسنیم میگویند :این تغییرات شتابزده
در کنار چند اطالعیه بانک مرکزی به ما این پیام را
میدهد که مدیران بانک مرکزی به فکر بازگرداندن
پول ما نیستند بلکه میخواهند با تغییر ظواهر فقط
زمان بخرند .گفتنی است کاسپین تا امروز چندین
بار تغییر اس��م و تابلو داده اس��ت؛ از زمانی که نام
آن آرمان ایرانیان بود تا به این لحظه که کاسپین
نارنجی رنگ معرفی شده است! از دیگر موارد پاک
کردن صورت مساله در موضوع کاسپین میتوان
به تغییر ساختمان مرکزی کاسپین از سعادتآباد
تهران ب��ه حوالی میدان آرژانتین اش��اره کرد که
در چند روز قبل اتفاق افتاده اس��ت .معترضان به
تس��نیم میگویند :موسسه کاسپین با چراغ سبز
بان��ک مرکزی میخواهد تمام آثار گذش��ته خود
را پاکس��ازی کند ،حتی قصد دارد در اقدام بعدی
دفترچههای کاسپینی که در دست مشتریان فعلی
اس��ت با دفترچههای طراحی شده جدید تعویض
کند و بدین ترتیب کال با تغییر رنگ و تعداد شعب
از حدود  500به  20ش��عبه یک کاسپین دیگری

ایج��اد کند ،نه اینکه پول م��ردم را بدهد! گفتنی کاس��پین با خش��م مردمی گس��تردهتری مواجه
است از جمله نکات دیگر مبهم در پرونده کاسپین ش��ده است چراکه مردم از عدم پاسخگویی شعب
(آرمان ایرانیان س��ابق) تناق��ض در صحبتهای با گذش��ت  7ماه گالیهمند هستند .در این رابطه
مع��اون قبلی نظارتی بانک مرکزی آقای تهرانفر و شخصی که دارای سپرده 10میلیون تومانی بود به
معاون کنونی نظارتی بانک مرکزی آقای حیدری تسنیم گفت :با مراجعه به شعبه منتخب به میزان
است بهطوری که آقای تهرانفر ،معاون اسبق آقای حدود  35درصد از 10میلیون تومان سپرده قبلی
سیف در بانک مرکزی در مصاحبه خبری خود در من کس��ر و یک حساب قرضالحسنه جدید برای
مورخ  28اردیبهشت(1394چند ماه قبل از صدور من افتتاح ش��د و متاسفانه این مبلغ جدید هم به
مجوز کاسپین در  27اسفند )1394تاکید میکند :من داده نمیشود .وی افزود :نمیدانم چرا باید 35
«موسس��ه فرشتگان در موسسه آرمان ادغام شده درصد از س��پرده من کسر شود و اینکه چرا هیچ
پولی به من داده نمیشود؟!
اس��ت و اکن��ون موسس��ه
یکی دیگر از سپردهگذاران
فرش��تگان وجود ن��دارد بلکه موسسه کاسپین با چراغ سبز بانک
موسسه اعتباری آرمان ایرانیان مرکزی میخواهد تمام آثار گذشته کاس��پین به تس��نیم گفت:
هست .موسسه مالی  -اعتباری خود را پاکس�ازی کن�د ،حتی قصد بان��ک مرک��زی حت��ی برای
آرمان ایرانیان هماکنون مجوز دارد در اق�دام بع�دی دفترچههای سپردهگذاران زیر  10میلیون
ن��دارد ولی تا چند وقت دیگر کاس�پینی که در دس�ت مشتریان توم��ان ح��دود  40درصد از
مج��وز میگی��رد ».ای��ن در فعلی اس�ت با دفترچههای طراحی سپردهش��ان کس��ر میکند
حالی است که آقای حیدری ش�ده جدی�د تعویض کن�د و بدین و س��پس باقیمان��ده را ه��م
جانش��ین تهرانفر و نیز آقای ترتی�ب کال با تغییر رن�گ و تعداد به آنه��ا نمیده��د و اینگونه
س��یف در اظهارات اخیر خود شعب از حدود  500به  20شعبه یک تعیینتکلیف در اصل یک نوع
مردم معترض را به فرشتگان کاسپین دیگری ایجاد کند ،نه اینکه ضایع ک��ردن مطالبات مردم
اس��ت لذا نمیتوان به نحوه
حواله میدهن��د که این خود پول مردم را بدهد!
یک تناقض آشکار گفتاری و
رفتار بانک مرکزی آن هم پس
رفتاری مدیران قبل و بعد بانک مرکزی در دولت از  7ماه بالتکلیفی دل بست .هر چند بانک مرکزی
تدبیر و امید و عدم ثبات تصمیمات و مواضع آنها با اطالعیههای قبلی خود سعی کرد تا سپردهگذاران
و نیز نشان از پشتپردههای مبهمی است که باید با مبالغ زیر  10میلیون تومان و از  9خرداد مبالغ
دستگاه قضایی و امنیتی بدان ورود کنند تا ماجرای  20میلیون تومان را در اولویت طرح ساماندهی
این تناقضگوییه��ا را که بازنده اصلی آن مردم و قرار دهد و مدعی آن ش��ود ک��ه حدود 90درصد
سرمایه آنها و مهمتر از همه اعتماد عمومی است سپردهگذاران ساماندهی میشوند اما مشاهدات
مشخص کنند .شعب منتخب بیستگانه مشخص خبرنگار تس��نیم حکایت از مراجع��ات مردمی با
ش��ده جهت مراجعات مردمی و نیز ش��عب قبلی مبالغ سپردههای باالتر از اعداد یاد شده به شعب

آمار واقعی قاچاق  ۳۰میلیارد دالر است نه  12میلیارد!
دبیر کمیته تحقیق و تفحص
قاچاق
مجلس شورای اسالمی در ستاد
مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت :به نظر میرس��د
آمارهای اعالمشده در  ۱۲میلیاردی بودن قاچاق
صحیح نباش��د .ب��ه گزارش
نس��یمآنالین ،شهاب نادری،
دبیر کمیته تحقیق و تفحص
مجلس ش��ورای اسالمی در
س��تاد مبارزه با قاچاق کاال
و ارز گفت :در مجلس شورای
اس�لامی بر آن شدیم تحقیق و تفحص کاملی از
پدیده قاچاق کاال داش��ته باش��یم زیرا در شرایط
فعلی بسیاری از مس��ؤوالن روی قاچاق متمرکز
شدهاند .نماینده کمیسیون اقتصادی خانه ملت
تأکید کرد :در تحقیقات خود تمام مرزها را مورد
بررسی و رصد دقیق قرار خواهیم داد .وی در پاسخ
صادرات مثبت شدن تراز تجاری کشور در
سال  ۹۵امر بسیار مهمی بود اما
اینکه دولت به وسیله افزایش خامفروشی به این
مقصود رس��یده ،بسیاری از کارشناسان را نگران
کرده است .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
ت��راز تجاری به معنای تفاوت می��زان صادرات و
واردات یک کشور به عنوان یکی از شاخصهای
مؤث��ر در رش��د اقتصادی و سیاس��تگذاری در
حوزه اقتصاد به ش��مار میرود که هر چه باالتر
بودن آن به معنای داش��تن اقتص��ادی پویاتر و
همچنین اقتصاد پولی قویتر برای یک کش��ور
است .براساس آمار رسمی گمرک ،دولت یازدهم
توانس��ت بعد از س��الها تراز تجاری کشور را در
س��ال  95مثبت کند اما اینکه چگونه این اتفاق
رخ داد ج��ای بحث بس��یاری دارد .طبق آمار در
لیس��ت اقالم صادر شده ،سهم میعانات گازی و
فرآوردههای گازی در آن قابل توجه است .مجتبی
خسروتاج ،رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ

به این پرسش که آمارهای قاچاق چگونه به دست
میآید ،اذعان داشت :ما وارداتی از مبادی رسمی
کش��ور داریم و گمرک نیز ع��ددی را اعالم کرده
و اختالف این دو عدد قاچاق را تشکیل میدهد.
ن��ادری اذع��ان داش��ت :به
ص��ورت میدانی تحقیقات را
شروع کردهایم و قصد ما این
است که به واقعیتها برسیم.
نماین��ده م��ردم در مجلس
ش��ورای اس�لامی با اش��اره
به این موضوع که مناطق آزاد بیش��تر از جاهای
دیگر کشور ،زیر ذرهبین کمیته تحقیق و تفحص
مجلس شورای اسالمی قرار دارند ،تأکید کرد :به
نظر میرسد آمارهای اعالم شده در  ۱۲میلیاردی
بودن قاچاق صحیح نباشد و آمار قاچاق ،باالی ۳۰
میلیارد دالر در سال است.

رشد خامفروشی آمار صادرات را باال برد
به این س��وال که چرا سهم
میعان��ات گازی در صادرات
س��ال  95رشد قابلتوجهی
داش��ته ،گفت :ح��دود 20
سال پیش برای نخستینبار
توانس��تیم گاز بوتان پروپان
را تولید کنیم و سالهاست
این قلم جزو آمار صادرات غیرنفتی محسوب شده
است .از طرف دیگر محمدرضا مودودی ،قائممقام
این سازمان نیز افزایش آمار صادرات غیرنفتی با
افزایش صادرات میعانات گازی را براساس قانون
حق دولت دانسته و اظهار داشت :زمانی که روی
محصوالت نفتی هم مانند محصوالت کشاورزی
یا معدنی ،فرآوری صورت گی��رد ،میتوانیم آن
را جزو اقالم غیرنفتی محس��وب کنیم و افزایش

دارد بهطوری که اغلب سپردهگذاران با مبالغی زیر
 500میلیون تومان که تعداد آنها نیز بس��یار زیاد
است در شعب منتخب کاسپین حضور دارند و از
عملکرد و نوع س��اماندهی و کسر کردن مبالغی
از سپردههای خود به دستور بانک مرکزی بشدت
خشمگین هستند .با گذشت  7ماه از بالتکلیفی
حال که بانک مرکزی رویه مرحلهای  10میلیون
تومانی را برای ساماندهی انتخاب کرده است باعث
ش��ده این نوع و نحوه ساماندهی راهی طوالنی را
در پی داشته باش��د و باعث افزایش نارضایتیها
شود .تعدادی از سپردهگذاران کاسپین به تسنیم
گفتند :سهامداران عمده کاسپین یعنی تعاونیهای
اعتبار فرشتگان و امید جلین گرگان با هماهنگی
بانک مرکزی روش پرداخت��ی پلکانی را طراحی
کردهاند تا بدین ترتیب جبران کس��ری و زیان از
س��هامداران عمده کاسپین انجام نشود بلکه این
مردم س��پردهگذار باش��ند که تاوان آن زیانها را
بدهند .س��پردهگذاران اضافه کردن��د :این روش
کنونی بانک مرکزی عمال در راستای سودسازی
برای سهامداران و نیز مدیران کاسپین و افراد پشت
پرده این ماجراس��ت و بانک مرکزی هم به جای
دفاع و صیانت از س��پردههای مردم عادی نزد آن
موسسه جانب سهامداران عمده کاسپین را گرفته
است .سپردهگذاران همچنین گفتند :چرا مدیران
قبلی کاسپین که اتفاقا از مدیران قبلی فرشتگان
منحله و از همکاران قبلی بانک مرکزی هم هستند
هن��وز آزاد بوده و تاکنون به دلیل تخلفات متعدد
از جمل��ه اخالل در نظ��م اقتص��ادی و تعلل در
انجام وظایف خود بازداشت و محاکمه نشدهاند؟!
تجمعکنندگانهمچنینخواستارتغییرمدیرعامل
کنونیکاسپینهستند.

خودروهای زیر  ۳۰میلیون تومان بیکیفیت هستند
رئیس اتحادیه نمایش��گاهداران
خودرو
خودرو گفت :خودروهای زیر ۳۰
میلیون تومانی که در بازرسی استاندارد تکستاره
ش��ناخته شدهاند فاقد کیفیت بوده و نباید تولید
ش��وند .س��عید مؤتمنی در
گفتوگو با تس��نیم ،با اشاره
به اینک��ه بازار خ��ودرو این
روزه��ا آرام اس��ت ،اظه��ار
داش��ت :با نزدیک ش��دن به
ماه مبارک رمض��ان آرامش
بازار ادام��ه خواهد یافت مگر اینکه میزان عرضه
خودرو توس��ط شرکتها کاهش پیدا کند .وی با
بیان اینکه خودروسازان نباید با نصب آپشنهای
س��اده روی خ��ودرو آن را ب��ه عن��وان محصول
جدی��د با قیمت گرانتر راهی ب��ازار کنند ،افزود:
خودروس��ازان به جای تغیی��رات در اتاق خودرو

ص��ادرات بهدلی��ل افزایش
این فرآوردهه��ا منع قانونی
ندارد .اما علیرضا ش��جاعی،
س��خنگوی اس��بق وزارت
صنعت و مدیر فعلی انجمن
مهندس��ین صنایع در این
باره گف��ت :تجارت خارجی
ما یکی از بدترین دورانهای خود را در  4س��ال
گذشته گذراند ،یعنی نتوانستیم روند گذشته را
ادامه دهیم و از متوس��ط رش��د  ۱۵درصدی در
 ۸س��ال دولتهای نهم و دهم ب��ه زیر  ۵درصد
در دولت یازدهم رس��ید .ش��جاعی افزود :دلیل
اصل��ی پایین آمدن ارزش دالری صادرات ما این
اس��ت که دولت برای افزایش آم��ار صادرات به
خامفروشی بیشتر دس��ت زده و حجم میعانات
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ی��ا موتور آنها با اعمال تغییراتی س��اده آن را به
عنوان یک خ��ودروی جدید معرفی میکنند که
این موضوع اص� ً
لا برای خریداران جذابیت ندارد.
رئیس اتحادیه نمایش��گاهداران خ��ودرو بر لزوم
ارتق��ای کیفیت خ��ودرو و
کاهش قیمتها تأکید کرد
و گفت :خودروسازان باید به
جای گرانی خ��ودرو آن هم
به بهانههای مختلف به فکر
ارتقای کیفیت محصوالت یا
تولید خودروهای جدید باش��ند زیرا امروز مردم
توجه زی��ادی به این دو مورد ک��رده و بعد اقدام
به خرید خودرو میکنند .مؤتمنی اضافه کرد :به
اعتقاد من خودروهای زیر  30میلیون تومانی که
در بازرس��ی استاندارد تکستاره شناخته شدهاند
فاقد کیفیت بوده و نباید تولید شوند.
گازی صادر شده را افزایش داده است .بیشترین
رش��د صادرات در حوزه کشاورزی اتفاق افتاده و
آن هم به دلیل س��رمایهگذاریهایی بود که در
سالهای گذشته توس��ط صندوق توسعه ملی
در این حوزه انجام ش��د و آثار آن در حال حاضر
مشخص شده است .شجاعی تصریح کرد :نکته
مهمی ک��ه در تراز تجاری اهمی��ت دارد ،حجم
باالی تجارت اس��ت و اقدامی که دولت یازدهم
انج��ام داد این بود که ب��ا کاهش حجم تجارت
موجب مثبت ش��دن تصنعی تراز تجاری کشور
شد ،در واقع کوچک کردن حجم صادرات کشور
اتفاق افت��اد که این موضوع به هیچ وجه به نفع
اقتص��اد کالن ما نبود .مثبت ب��ودن تراز تجاری
به دلی��ل افزایش ص��ادرات میعان��ات گازی به
میزان ۲۷۰میلیون دالر در سال گذشته بوده در
صورتی که اگر میعانات گازی از لیست صادرات
غیرنفتی حذف شود ،بیش از  ۸میلیارد دالر تراز
تجاری منفی خواهد شد.

افزایش 50درصدی قیمت نان کنجددار

نانسنگکگرانشد

رئی��س اتحادیه نانوایان س��نگک ته��ران با
اش��اره به ثبات قیمت نان در آستانه ماه مبارک
رمضان گفت :قیمت نان سنگک افزایشی نداشته
و تعداد باالی نانواییها در سطح شهر مشکالتی
را ب��رای نانوایان بهوجود آورده اس��ت .به گزارش
نسیمآنالین ،محمدرضا نظرنژاد با اشاره به ثبات
قیمت نان نس��بت به س��ال گذشته خاطرنشان
کرد :قیمت نان س��نگک نسبت به سال گذشته
بدون تغییر بوده و در آس��تانه ماه مبارک رمضان
افزایش قیمتی نخواهیم داشت .وی افزود :قیمت
نان دولتی با وزن  ۴۰۰گرم  ۸۰۰تومان اس��ت و
درصورتی که یک رو کنجد باش��د با  ۲۰۰تومان
افزای��ش قیم��ت فروخته میش��ود و اگ��ر  2رو
کنجد شود با قیمت هزار و  ۵۰۰تومان به دست
مصرفکننده خواهد رسید .رئیس اتحادیه نانوایان
س��نگک تهران با بیان نرخ نان آزادپز خاطرنشان
کرد :نان س��نگک آزادپز با وزن  ۴۳۰گرم۱۳۰۰ ،
تومان بوده و درصورتی که یک رو کنجد باش��د
هزار و  ۵۰۰تومان و درصورت درخواست مشتری
ب��ا  2رو کنجد با قیمت  ۲ه��زار تومان فروخته
میشود .نظرنژاد درباره فروش نان با قیمتهایی
باالت��ر از نرخه��ای اعالمی گفت :ح��دود هزار تا
 1۲۰۰نانوایی مازاد در سطح شهر وجود دارد که
این عامل باعث کاهش فروش نانواییها شده و در
این بین هزینههای تولید آنها جبران نمیشود از
این رو برخی نانواییها با قیمتهای باالتر نان را به
فروش میرسانند.
ارتباطات

طرح دوباره پیشنهاد افزایش
تعرفه تلفن ثابت

در حالی که پارس��ال تعرفههای تلفن ثابت
افزایش یافته اس��ت مدیرعامل شرکت مخابرات
ایران در مجمع این ش��رکت در پاس��خ به گالیه
یک س��هامدار از فاصله زیاد تعرفه تلفن ثابت و
هم��راه ،گفت :انش��اءاهلل دولت کمک کند و بار
دیگر تعرفهه��ا افزایش یابد .به گ��زارش فارس،
رس��ول سراییان در مجمع عمومی عادی ساالنه
صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران از پیشنهاد
افزایش تعرفههای تلفن ثابت در سال جاری خبر
داد و در پاسخ به گالیه یکی از سهامداران درباره
فاصله قیمتی زیاد تعرفه تلفن ثابت و همراه گفت:
انش��اءاهلل دولت کمک کند ب��ار دیگر تعرفهها
اضافه شود اما با توجه به وجود رقبا و پایدار نبودن
افزایش درآم��د ،افزایش تعرف��ه ،رویکرد اصلی
افزایش خدمات است .مدیرعامل شرکت مخابرات
ایران از افزایش  15درصدی درآمد عملیاتی این
ش��رکت در سال  95نسبت به سال  94خبر داد
و گفت :درآمد  146میلیارد تومانی س��ال  94به
 648میلی��ارد تومان در س��ال  95افزایش یافته
اس��ت .وی افزود :در س��ال  94تمام نسبتهای
س��ودآوری به س��مت نزول بود که در سال 95
مسیر صعودی را طی میکند .سراییان ادامه داد:
در سال  94تعداد  19شرکت استانی زیانده بودند
که در سال  95فقط یک استان زیانده شد.
لبنیات

قول کارخانجات برای افزایش
قیمتشیرخام

رئیس انجمن صنف��ی گاوداران از پرداخت
 ۲۴میلیارد تومان دیگر از مشوقهای صادراتی
لبنیات خبر داد و گفت :هماکنون حداکثر قیمت
خرید ش��یرخام از دامداران  ۱۲۰۰تومان است.
س��یداحمد مقدسی در گفتوگو با مهر ،با بیان
اینکه فاز دوم پرداخ��ت یارانه صادراتی لبنیات
ح��دود  ۴روز پیش انجام ش��ده اس��ت ،اظهار
داش��ت :در فاز دوم  ۲۴میلیارد تومان مش��وق
صادرات��ی به صادرکنن��دگان محصوالت لبنی
پرداخت ش��د .وی با اشاره به اینکه کارخانجات
لبن��ی در ایام قبل از عید نوروز بین  ۵۰تا ۱۰۰
تومان از قیمت شیرخام کم کرده بودند ،افزود:
هم اکنون کارخانجات ق��ول دادهاند با دریافت
مشوقهای صادراتی و بهبود صادرات ،قیمتها
را به روال سابق بازگردانند و ما منتظریم آنها این
کار را انجام دهند .رئیس انجمن صنفی گاوداران
کشور با بیان اینکه  ۵۰درصد مطالبات دامداران
بابت خرید توافقی ش��یرخام هن��وز باقی مانده
است ،اضافه کرد :خرید توافقی هنوز ادامه دارد
ضمن اینکه درحال حاضر قیمت خرید شیرخام
از دامداران حداکثر  ۱۲۰۰تومان اس��ت و حتی
برخی تولیدکنندگان شیر تولیدی خود را ۱۰۵۰
تومان نیز تحویل کارخانجات میدهند.

