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کاالهای اساسی در سال 98
با ارز  ۴۲۰۰تومانی تامین می شود

...

ارز وطال

اخبار

تغییر فاز بنیاد مستضعفان در بخش مسکن
ساخت و ساز برای قشرهای متوسط به پایین
جایگزین ایجاد مجتمع های تجاری شد
معاون توسعه ساختمان بنیاد مستضعفان از تغییر مأموریت
بنیــاد در حــوزه ساختوســاز عمرانــی خبــر داد و گفت :از
این پــس به جــای ســاخت مراکــز تجــاری بزرگ ،ســاخت
مســکن برای قشــرهای متوســط بــه پاییــن در دســتور کار
اســت .به گزارش فارس ،منوچهر خواجهدلویی در نشست
خبری به سیاســتهای جدیــد بنیاد مســتضعفان در حوزه
ساختو سازهای عمرانی اشــاره و اظهار کرد :پیش از این
بنیاد مســتضعفان در اراضــی خود به ســاخت مجتمعهای
تجــاری و لوکــس اقــدام میکــرد که اغلــب مورد اســتفاده
برندهای خارجی قرار میگرفت ،اما پس از بررسیها ،بنیاد
مستضعفان تصمیم گرفت،پروژههای انبوهی را در ساخت
و ســازها در دســتور کار قرار دهد کــهمخاطبــان نهایی آن
قشرهایمتوسطبهپایینجامعهباشند.خواجهدلوییاظهار
کرد :اکنــون ،در هلدینگ عمران مســکن بنیــاد حدود یک
میلیون مترمربع زیربنا در حال تولید است و به طور مستمر
پروژههــای دیگری اضافه میشود.ســه ماه پیش براســاس
مصوبه شــورای معاونان بنیاد مســتضعفان و طی بخشنامه
معاونتتوسعهساختماناینبنیاد،شرکتهایزیرمجموعه
از سرمایه گذاری در ساخت و تولید پروژههای تجاری و مراکز
عرضه برندهای خارجی کنار کشیده بودند.به گزارش ایسنا
در قســمتی از بخشنامه معاونت توسعه ســاختمان و انرژی
تصریح شده است« :در راســتای رعایت شأن و جایگاه بنیاد
به عنوان نهادی انقالبــی و در جهت پرهیز از رقابت با بخش
خصوصی ترتیبی اتخاذ فرمایید تا از ورود و سرمایهگذاری در
پروژههای مجتمع تجاری لوکس و مالها در کالن شهرها که
عمدتا با هدف عرضه برندهای خارجی مورد اســتفاده قرار
می گیرد ،توسط شرکتهای بنیاد خودداری شود».

معاون وزیر جهادکشاورزی:

امسال وضعیت کشت گندم عالی است
حسین بردبار -معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی
با بیان این که هنوز به ترســالی نرســیده ایم و نیاز به صرفه
جویــی در مصــرف آب وجــود دارد ،افــزود :پــس ازبــارش
رحمت الهی و نزوالت جوی شاهد اتفاقات خوبی تقریبا در
تمام کشور هستیم که باعث شــده وضعیت کشت گندم از
خوب ،بهتر باشد و شاید بتوان گفت عالی است.به گزارش
خراسان ،عباس کشاورز دیروز در مراسم گرامیداشت روز
جهانی خاک درپاســخ به پرسشــی درباره قیمت تضمینی
 1600تومانی برای گندم گفت :نظرها درباره قیمت خرید
تضمینی متفاوت است اما باید توجه داشــت نرخ برخی از
کاالها در اقتصاد تعیین کننده است که ما به عنوان دولت
باید به طور همزمــان از منافع ملی و تولیــد کننده مراقبت
کنیم.وی افزود :در شــرایط فعلی باتوجه به تورم و افزایش
قیمت ها و این که نهاده های تولیــد با دالر  4200تومانی
تامین می شــود ،نرخ هر کیلوگرم 1600تومان مناســب
اســت اما باید منتظر تغییرات احتمالی آن در آینده باشیم
و در صورتــی کــه کاهــش نــرخ (ارز) ادامه داشــته باشــد،
کشاورزان راضی خواهند بود اما اگر به هر دلیلی تغییرات
پیش بینی نشــده ای رخ دهد دولت به ایــن تغییرات توجه
خواهد کرد .وی اظهار کرد :سطح زیر کشت اندکی بیش
از برنامه اســت و کشــاورزان به این برنامه توجــه کرده اند،
همچنین  2درصد جلوتر از برنامه ارائه شده هستیم و فعال
دو میلیون هکتار گندم آبی کاشتهایم .

معامالت آتی ارز در انتظار تصمیم
بانک مرکزی
رئیس سازمان بورس :بازار سرمایه آماده
راه اندازی قراردادهای آتی ارز است
پس از آن کــه چندی قبل ،رئیــس کل بانک مرکــزی از راه
اندازی بــورس ارز در آینده نزدیک خبــر داد ،دیروز رئیس
سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد :بازار سرمایه آماده
راه انــدازی قراردادهای آتی ارز اســت ،امــا بانک مرکزی
تصمیم نهایــی را درباره عملیاتی شــدن این بــازار خواهد
گرفت.چندی قبــل بود که عبدالناصــر همتی ،رئیس کل
بانــک مرکــزی اعالم کــرد :برای ســامان دهــی معامالت
ارزی و پاســخ گویی به نیازهای مردم با مشارکت بانک ها،
صرافی های مجازو نظــارت و بازیگردانــی بانک مرکزی،
در آینده نزدیک بازار (بورس) ارز راه اندازی می شــود .در
این زمینه ،دیروز رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهادار در
گفت وگو با ایبنا اظهار کرد :بانک مرکزی اعتقاد دارد بازار
نقدی ارز باید در بازار پول شکل بگیرد اما در عین حال ،بر
اساس قانون باید اوراق مشتقه ارز همانند قراردادهای آتی
یا قراردادهای سلف در بازار سرمایه معامله شود.

پاسخ نهاوندیان درباره  15میلیارد یوروی
گمشده حاصل از صادرات غیرنفتی
معاون اقتصادی رئیس جمهور با ارائــه توضیحاتی درباره
خبــر مربــوط بــه گــم شــدن  ۱۵میلیــارد یــورو حاصــل از
صادرات غیرنفتی ،یادآورشد :با توجه به واقعیاتی که ما در
صادراتمان داریم و مسائل تحریمی و محدودیتهایی که
می گذارند باید از انعطافپذیری کامل برخوردار باشــیم.
به گزارش ایسنا ،محمد نهاوندیان در حاشیه جلسه هیئت
دولت در جمــع خبرنگاران در پاســخ به این پرســش که آیا
رقم  ۱۵میلیــارد یورو از صــادرات غیرنفتی ما گم شــده یا
خیر ،افــزود :سیاســت ارزی تجاری کشــور بــه صراحت و
روشنی اعالم شــده اســت .خود صادرکنندگان هم کامال
با این سیاســت همراهند که ارز حاصل از صادرات باید به
چرخه اقتصاد کشــور برگردد اما با توجه به واقعیاتی که ما
در صادرات مان داریم و مسائل تحریمی و محدودیت هایی
که می گذارند باید از انعطافپذیری کامل برخوردار باشیم.
معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــور تاکیــد کــرد :ایــن کــه
صادرکننده ای ارز خــود را به مصرف واردات می رســاند و
در سامانه نیما یا صرافی ها عرضه می کند  ،جزئیاتی است
که ما باید دست فعاالن اقتصادی را باز بگذاریم .به هرحال
صادرکننده ای که می خواهد صادراتش ادامه پیدا کند باید
آن ارز را به ریال تبدیل کند تا بتواند در داخل یا تولید کند یا
از عرضه کنندگان بخرد و اتفاق ًا آمدن ارز صادرکنندگان به
بازار یکی از عوامل ثبات در بازار ارز در هفته های اخیر است.

یورو

دالر

مشهد
تهران

یوان

پوند

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نرخی اعالم نشده است
) 2/903(113.545

) 2/985( 131.171

31/541 17.559

) 4/110( 147.794

تسنیم-رئیس جمهور در ســمنان گفت :در بودجه  ۹۸کاالهای اساسی با ارز  ۴۲۰۰تومانی تامین میشــود .به گزارش خراسان ،پیشتر سازمان
برنامه و بودجه اعالم کرده بود که نرخ موثر تسعیر ارز در بودجه  ،98به طور متوسط حدود پنج هزار و  800تومان است .گزارش خبرگزاری فارس در
این خصوص نیز نشان می داد که نرخ تسعیر ارز برای کاالهای دیگر (غیر از کاالهای اساسی) ،هشت هزار تومان خواهد بود.

اونس جهانی

بورس ایران

3/405/000

35/500/000

37.500.000

11/500/000 19/500/000

(دالر)

مقدار

166.860

نیم سکه

سکه طرح جدید

ربع سکه

شاخص کل

3/336/000

-

) 350/000( 37/150/000

11/200/000 19/200/000

)+۱( 1/242

تغییر

+1/158

شاخص

معرفی تصمیمگیران مصوبه ارز ۴۲۰۰تومانی
روحانی« :ارز  ۴۲۰۰تومانی» نظر همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی دولت بود

رئیــس جمهــور در حالــی نــرخ ارز 4200
تومانــی را تصمیــم همــه اقتصاددانــان و
مشــاوران اقتصادی اعالم کرد که اظهارات
ولی ا ...سیف رئیس سابق بانک مرکزی و نیز
مسعود نیلی مشاور مســتعفی وی ،بر خالف
آن اســت.به گــزارش خراســان ،تجربــه تلخ
شــوک ارزی امســال ،منجر به تخصیص 18
میلیارد دالر ارز 4200تومانی برای واردات
شد .هر چند در خصوص رقم نهایی ارز تامین
شده ارزان برای واردات ،خبر قطعی منتشر
نشــده اســت ،اما در هــر حــال ،این کــه این
تصمیــم نامناســب که منجــر بــه واردات بی
رویه و خارج از قاعده زیادی به کشور شد ،در
نهایتتوسطچهکسیگرفتهشد،موردسوال
بســیاری بوده اســت .به ویژه این کــه برخی
از کارشناســان از همان ابتدا درباره اشــتباه
بودن این تصمیم هشــدار داده بودند.در این
زمینه ،اظهــارات چندی پیش ســیف رئیس
ســابق بانک مرکــزی در گفت وگو بــا یکی از
روزنامه های اقتصادی کشور ،تلویح ًا حاکی
از آن بود که وی مخالف سیاســت ارز 4200
تومانی در فروردین ماه امســال بوده اســت.
به گــزارش دنیای اقتصــاد ،ولی ا ...ســیف،
از اســتعفای خــود در زمــان تصمیــم گیــری
برای دالر  4200تومانی خبــر داده بود .در
این مصاحبه ،هنگامی که از ســیف خواسته



شــد درباره یکی از موارد اختــاف نظرش با
رئیس جمهور توضیــح دهد ،بــه مصوبه 22
فروردیــن دربــاره ارز  4200تومانی اشــاره
کرد و گفت« :مثال همین مصوبه ۲۲فروردین
که ارز  ۴۲۰۰تومانی را پایهگذاری کرد... .
توصیــف و نامگــذاری سیاســت ارزی بانک
مرکزی را بــرای آن چــه از  ۲۱فروردین ۹۷
به بعــد رخ داد مناســب نمیدانم .سیاســت
مذکــور ،در حقیقــت سیاســت ارزی دولت و
نتیجه مذاکرات و مباحث انجامشده در ستاد
اقتصادی بود که در دولت به تصویب رســید.
در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا
مجری مصوبات دولت بود و سیاستگذاری
مســتقلی از مصوبــات دولت ،نمیتوانســت
داشته باشد».اما شامگاه دو شب قبل ،رئیس
جمهور در جریان ســفر به استان سمنان و در
نشســت توســعه و افتتاح همزمان طرح های
زیربنایی و اقتصادی این اســتان ،اظهاراتی
را بیان کرد که در تضاد کامل با سخنان ولی
ا ...سیف اســت .به گزارش ایســنا ،روحانی
گفت...« :ما در شــرایطی که در آغاز ســال با
توطئه آمریکا مواجه بودیــم ،فروردینماه در
جلس ه مهم اقتصادی که تمامی اقتصاددانان
دولت و بسیاری از مشاوران و معاونان وزیران
اقتصادی حضــور داشــتند ،تصمیمــی را به
اتفاق آرا اتخــاذ کردیم که بر مبنــای آن همه

...

اقتصاددانــان و مشــاوران اقتصــادی معتقد
بودند ارز باید در کشور تک نرخی شود و اعالم
کردند کــه بایــد قیمــت ارز را  ۴۲۰۰تومان
اعــام کنیم ».رئیــس جمهور افــزود« :در آن
جلســه همه به اتفاق گفتند که اگر قیمت ارز
را  ۴۲۰۰تومان اعالم کنیم ،تمام نیازمندی
کشــور از لحــاظ واردات و ســرمایهگذاری به
طور کامــل تأمیــن خواهد شــد به شــرط آن
که کســانی که ایــن ارز را دریافــت میکنند،
براســاس اعــام خود دقیــق و درســت عمل
کنند ».بــه گزارش اقتصــاد نیــوز ،وی تاکید

کرد« :اگر یک نظر مخالــف بود( ،ارز 4200
تومانــی را) نمــی پذیرفتم».روحانــی اظهار
کرد« :دربــاره این تصمیم تردید داشــتم ،آن
هم به خاطر این بود که آیــا در عمل این طرح
موفق میشــود یا برخی از آن ســوء استفاده
خواهند کرد ».رئیس جمهور بــا بیان این که
پس از اتخــاذ ایــن تصمیم به همه مســئوالن
و اقتصاددانــان گفتــم که تصمیم امشــب ما
«اکل میته» است چرا که شــرایط این الزام را
به وجود آورده که تصمیم به تک نرخی کردن
ارز بگیریم ،افزود« :اگــر همه مردم همراهی

...





فساد

یارانه

میکردند ،حتم ًا میتوانســتیم آن تصمیم را
به خوبی به اجرا برســانیم و االن هم اگر همه
مردم همراهــی کنند و ما نرخــی واحد برای
ارز تعیین کنیم ،میتوانیم نیازمندی کشــور
را تأمین کنیــم ،امــا متأســفانه در حین اجرا
متوجه شــدیم برخی از کســانی که به عنوان
واردکننده و سرمایهگذار از بانک مرکزی ارز
دریافت کردند ،نصف آن و گاهی بیشتر از آن
پول را در بازار فروختند و شروع به ایجاد فساد
کردند».البته معلوم نیست اظهارات روحانی
در خصــوص نظر مثبــت همــه اقتصاددانان
دولت شــامل مســعود نیلی ،مشــاور سابق و
مستعفی وی نیز می شود یا خیر؟ چرا که وی
چندی پیش و در گفت وگو با «تجارت فردا» از
موضوع نرخ ارز به عنوان نقطه اختالف خود
با رئیس جمهور سخن گفته و افزوده بود« :تا
آن جا که بــه خاطر دارم ،بدون اســتثنا ،همه
روسای دولتهای ما ،در زمینه نرخ ارز قائل
به ارتباط میان تورم و نرخ ارز نبودهاند و تمایل
جدی قلبی آن ها ،حتی کاهش نرخ ارز بوده
است .حاال اگر شما جمعبندی داشته باشید
که این رویکرد باعث میشود پس از یک دوره
تثبیت ،نــرخ ارز جهــش کنــد و نتوانیــد این
نظر را به نتیجه برســانید نخواهید توانســت
در مســئولیت اجرایی مرتبط بــا این موضوع
نقشآفرینی کنید».

...

کسب و کار

معطلی 2000پرونده اقتصادی دانه درشت

وزیر اقتصاد :یارانه ها سال  ۹۸به سمت تولید می رود

واریز  2ماه حقوق تمام کارگران گروه ملی فوالد

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز کشور گفت :دو هزار پرونده تخلفات
اقتصادی که ارزش آن ها حدود دو هزار میلیارد تومان است ،سالهاست
معطل مانده اســت .به گزارش ایســنا ســردار علی مویدی در کرمانشاه
در جمع خبرنــگاران با اعالم این که بیــش از دو هزار پرونده شناســایی
کردهایم که از هشت ســال پیش تاکنون معطل مانده ،گفت :ارزش این
پروندهها که عمدتا مربوط به دانه درشتها و سرشبکههاست ،به بیش از
دو هزار میلیارد تومان میرسد .وی افزود :اگر نبود امکانات یا تجهیزات
دلیلمعطلماندناینپروندههاست،آمادگیداریمکمککنیم.مویدی
افزود :این جمعبندی با همکاری دوســتان قوه قضاییه صورت گرفته و
نماینده قوه قضاییه در ستاد در این خصوص با ما همکاری داشته است.

وزیر اقتصاد از برخی تغییرات در نحوه توزیع یارانه در بودجه  98خبر داد،
هرچند درباره این تغییرات توضیحی ارائه نکرد .فرهاد دژپسند در حاشیه
جلسه هیئت دولت در پاسخ به این سوال که برای حذف یارانه دهک های
پردرآمد در الیحه بودجه سال آینده چه تدابیری اتخاذ شده است گفت :در
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر سوق داده شدن یارانه ها به سمت
تولید تاکید شده است که این موضوع در الیحه بودجه سال  ۹۸هم پیش
بینی شده اما من قبل از ارائه آن به مجلس شورای اسالمی رسانه ای نمی
کنم چون معتقدم نوآوری های بودجه ســال آینده از جملــه درباره یارانه
باید توسط رئیس جمهور بیان شود ولی مطمئن باشید اقدام خیلی خوبی
پیش بینی شده که به تحقق سیاست های کلی کمک می کند.

یک مقــام مســئول در وزارت کار با اشــاره به واریــز دو ماه حقــوق تمام
کارگران گــروه ملی فوالد گفت :بانــک ملی به عنوان ســهام دار اصلی
در انجام وظایف سهامداریاش کوتاهی میکند .کریم یاوری نماینده
وزیر کار در رســیدگی به موضوع گروه ملی فوالد و نیشــکر هفت تپه در
گفتوگو با فارس اظهار کرد :در موضوع مشکالت مربوط به گروه ملی
صنعتی فوالد اهواز بانــک ملی ایران به عنوان ســهام دار عمده موظف
اســت ،درباره تامیــن نقدینگی بــرای تهیه مــواد اولیه و شــمش فوالد
همراهی الزم را به عمل بیاورد .وی افزود :متاسفانه بانک ملی در انجام
وظایف ســهامداری کوتاهی میکند .یــاوری همچنیــن از واریز دو ماه
حقوق کارگران تمام ردههای این واحد خبر داد.

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

برنامه های ساخت مسکن از بافت فرسوده تا شهرهای جدید
وزیر راه برنامــه های خود را برای احداث مســکن از بافت
فرسوده تا شهرهای جدید و همچنین واگذاری واحدهای
بدون متقاضی مســکن مهر اعالم کرد.به گزارش ایسنا،
محمد اســامی در حاشیه جلســه دیروز هیئت دولت در
جمع خبرنگاران در پاســخ به این پرســش که دولت برای
کاهش قیمت مســکن چــه برنامــهای دارد ،گفــت :بازار
مسکن تابعی از شرایط اقتصادی و متاثر از تحوالتی است
که در بازار ارز رخ داد و الزاما به خود بازار مســکن مربوط
نمی شود.وی افزود :مهم این است که ما در جریان تولید
مسکن برای قشرهای متوســط و کم درآمد ،برنامه های
متنوعی داشــته باشــیم و به آنــان کمک کنیــم تا صاحب
مسکن شوند.وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد :مهم ترین
گامی که در این زمینه در هفته گذشته برداشته شد ،ابالغ
احداث  100هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده
بود که تفاهم نامه هایش مبادله و منابعش هم پیش بینی

شدهبود.همچنینبهاستاندارانابالغکردیمکهدر270
محله در شهرهای گوناگون کشور ،با مدیریت استانداران
این واحدهای مسکونی توسط خود مردم یا توسعه گران
در اراضی که خودشان در اختیار دارند یا اراضی که ما در
اختیارشان می گذاریم احداث شود.اسالمی تاکید کرد:
احداث  100هزار واحد مسکونی در شهرهای کوچک را
هم در نظر داریم که با همکاری بنیاد مسکن در دستور کار
است و به زودی ابالغ میشــود .همچنین احداث ساالنه
 ۵۰هــزار واحد مســکونی در شــهرهای جدیــد را در نظر
گرفته ایم که این برنامه هم تدوین شــده اســت.وزیر راه و
شهرسازی با بیان این که تکمیل حدود  500هزار واحد
مسکونی را در نظر داریم ،افزود :تقریبا در همه پروژه های
مسکنمهراینفراخواندادهشدهاستوبههمهمجریانو
دستگاههایمربوطابالغشده تا باتوجهبهشرایطموجود
این پروژه ها را تکمیل کنیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به تسهیل مبارزه با فرار مالیاتی خبر داد:

تشکیل بزرگ ترین پایگاه اطالعات اقتصادی در سازمان مالیاتی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشــور گفت :این سازمان
هم اکنون بــزرگ ترین پایگاه اطالعات اقتصادی کشــور را
در اختیار دارد که مبارزه با فرار مالیاتی در کشور را تسهیل
کرده اســت.به گــزارش ایســنا ،ســیدکامل تقوی نــژاد در
نشست رؤســای ادارات و واحدهای حقوقی ســازمان امور
مالیاتی کشور اظهار کرد :سازمان امور مالیاتی کشور طی
ســالهای اخیر رویکرد تعامل با مؤدیان و مــؤدی مداری را
سرلوحهکارخودقراردادهوضمنتوسعهدانشفنیوتجهیز
نظام مالیاتی به فناوری های اطالعاتی ،زمینه برخورداری
مؤدیان از تسهیالت و تمهیدات جدید نظام مالیاتی به ویژه
خدمات الکترونیکی را فراهم ساخته است.تقوینژاد تاکید
کرد :امــروز بزرگترین پایــگاه اطالعات اقتصادی کشــور
را در اختیــار داریــم که دارای بیــش از یک میلیــارد و ۳۰۰
میلیون رکــورد اطالعاتی اســت و هــر لحظه بــه آن افزوده
میشــود .این اطالعــات ابزار ســازمان بــرای جلوگیری از

فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی است.وی درباره دیگر
ابزارهای قانونی که با اصالح قانون مالیات های مســتقیم
در اختیار نظام مالیاتی قرار گرفته است ،گفت :با مادههای
 ۱۶۹و  ۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مســتقیم وظیفهای
برای ســازمان امور مالیاتی ایجاد شــده اســت ،از این بابت
که باید کلیــه اطالعات هویتی ،مکانی ،مالــی ،معامالتی و
بانکی افراد را در اختیار بگیریم که در این باره  ۴۰ســازمان
و وزارتخانه شناســایی شدهاند ،فهرســت آن ها تهیه شده و
اقالم اطالعاتی مورد نیاز را در اختیار ما قرار می دهند.وی
همچنین با اشاره به درخواست سازمان از رئیس محترم قوه
قضاییه به منظور تشکیل دادســرای ویژه جرایم مالیاتی در
تهران و موافقت ایشان ،گفت :این دادسرا به زودی در تهران
تشکیل خواهد شــد تا جرایم مالیاتی به صورت متمرکز در
یک محل خاص بررسی شود و در ادامه پس از بررسی آثار و
نتایج ،این اقدام به دیگر استان ها تسری پیدا میکند.

چرا تولید گوشت در کشور افت کرد؟
نمودار فــوق وضعیــت تغییــرات تولیــد انواع گوشــت
قرمز در کشور (کشــتارگاه های رسمی) را در تابستان
امسال نسبت به تابستان سال گذشته نشان می دهد؛
تولید انواع گوشت از جمله گاو ،گوسفند ،شتر و بز افت
داشته و فقط تولید گوشــت گاومیش رشد کرده است
تا در مجموع تولید  11درصد کاهــش یابد .موضوعی
که با وجود واردات گســترده برای تنظیم بازار ،موجب
افزایش شدید قیمت ها شده اســت .اما دلیل این افت
تولید چیســت؟ به نظر کارشناســان ،کاهش بارش ها
در سال های گذشته و از بین رفتن مراتع طبیعی عامل
بلندمدت کاهــش تولید اســت .امــا به تازگی مســئله
قاچــاق دام زنــده نیز از ســوی عــده ای مطرح اســت؛
موضوعی که به خاطر افزایش نرخ ارز درآمد مناســبی
برای قاچاقچیان ایجاد می کند!

...

بازار خبر
پیشبینی رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن
همراه درباره آینده بازار
ایرنا -رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران گفت:
با توجه به کاهش نرخ ارز ،اقدامات مشترک مثبت وزیران
صنعت و ارتباطات با نهادهای دیگر برای ترخیص گوشی
هایتوقیفیدرگمرکها،بهطورحتمبازارموبایلبهسمت
کاهش قیمت و رونق پیش خواهد رفت.

اجازه افت قیمت مرکبات به کمتر از ۲۰۰۰
تومان را نمیدهیم
مهر -معاون وزیــر جهاد کشــاورزی با بیان ایــن که اجازه
نمیدهیمقیمتمرکباتدرباغها،ازکیلویی ۲هزار تومان
پایینتــر آید ،افــزود :در صــورت همکاری میادیــن ،گوجه
فرنگی حداکثر  ۳۲۰۰تومان عرضه میشود.

لغو زمانبندی ثبتنام کارت سوخت المثنی
میزان -شــرکت ملی پخش فراوردههای نفتــی ایران در
اطالعیهای ،زمانبندی اعالم شــده بــرای ثبتنام کارت
هوشــمند ســوخت المثنی را لغــو و اعــام کــرد :مالکان
خودرو و موتورسیکلت فاقد کارت میتوانند بدون در نظر
گرفتــن زمانبندی قبلی که بر اســاس آخرین رقم ســمت
راست شــماره تلفن همراه اعالم شــده بود ،برای ثبتنام
اقدام کنند.

افزایش تعرفه برق پرمصرفها تنها
در  ۴ماه گرم
فارس -معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به موافقت
کمیســیونهای تخصصــی دولــت بــا افزایش تعرفــه برق
پرمصرفها که صرفا  ۱۴درصد مشترکان هستند ،گفت:
اگر دولت تصویــب کند اجــرای افزایش تعرفه بــرق از اول
خردادماه تا پایان شهریورماه خواهد بود.

سیب زمینی17هزارتومانی درمهرآباد!
گذر تعزیرات به فرودگاه مهرآباد نمیافتد؟
حســین بردبار -تاکنون بارها گالیه هایــی درباره گران
بودن و بی نظمــی قیمت ها در فــرودگاه مهرآباد به عنوان
یکی از مهم تریــن مراکز تردد مســافران پایتخت شــنیده
بودیم که همیــن موضوع مــا را بر آن داشــت تــا از نزدیک
گزارشــی از قیمــت کاالهــا و خدماتــی کــه در پایانه های
فرودگاه به مسافران ارائه می شود ،تهیه کنیم اما با مراجعه
میدانی آن چه بیش از هرچیز دیگری نمود داشت بی نظم
بودن قیمت ها و تفاوت معنادار آن هــا در داخل و خارج از
پایانه ها بود که جزئیات آن را در ادامه می خوانید:
▪غذا از زیر  10تا باالی  75هزارتومان

برای تهیه گزارش ابتدا از رســتوران مجموعه پذیرایی هما
نرســیده به پایانه های یک و دو آغاز می کنیم ،مجموعه ای
شیک و جذاب که انواع غذاهای ایرانی و فست فود و دسر در
آنسرومیشود،بامراجعهبهمنویاینرستورانمیتواناز
صبحانهعدسی 5500تومانیوسوسیستخممرغ7500
تومانی تا باقالی پلو با ماهیچه  53هزار تومانی را مشــاهده
کرد.قیمت سوپ در این رستوران شــش هزار تومان است
و برخی غذاهای ایرانی مثل زرشک پلو با مرغ هر پرس 18
هزارتومانوچلوکبابکوبیدهپرسی 22هزارو 500تومان
ارائه می شــود .قیمت دوغ نیز دو هزار تومــان  ،آب معدنی
کوچک هزار تومان و بزرگ دو هزار تومان درج شده است.
اما با مراجعه به رستوران داخل سالن انتظار پایانه  2قیمت
ها باالتر و متفاوت تر می شود ،در این رستوران که در طبقه
باالی سالن قرار دارد،قیمت هر پرس باقالی پلو با ماهیچه
 75هــزار تومــان و قیمت ســوپ دوبرابر قیمــت موجود در
رستوران مجموعه پذیرایی هما یعنی 12هزار تومان است.
هرچند کیفیت مواد غذایی ارائه شده مقداری می تواند در
قیمتغذاموثرباشداماتفاوتصددرصدیمقداریعجیب
به نظر می رسد آن هم درحالی که این دو رستوران در فاصله
نزدیک به یکدیگــر قراردارند و اتفاقا فضای رســتوران هما

که خارج از مجموعه پایانه فرودگاه است ،شیک تر و تمیزتر
است.قیمتانواعفستفوددررستورانپایانه 4نیزباالست
به طوری که از  23هزارتومان برای ســاندویچ ژامبون مرغ
شروع می شــود و تا  42هزارتومان برای پیتزای مخصوص
ادامــه دارد.همچنین در یکی از فســت فود هــای فرودگاه
یک پرس سیب زمینی سرخ شده به قیمت  17هزار تومان
به فروش می رســد.قیمت آب میــوه و نوشــیدنی در کافی
شاپ ها و فروشگاه های داخل پایانه های فرودگاه مهرآباد
واقعا باالســت و قیمت تنقالت بعضا بی ضابطه است ،مثال
چیپسی که قیمت روی آن پس از افزایش قیمت های اخیر
دو هزارتومان درج شــده ،دو هزار و  500تومان عرضه می
شود یا آب هویجی که در داخل شهر بین پنج تا حداکثر 10
هزارتومان فروخته می شــود در چند فروشگاه داخل پایانه
 2به قیمــت هرلیوان بــزرگ  18هزار تومان اســت ،قیمت
انواع نوشیدنی نیز وضعیت مشابهی دارد،مثال کافه گالسه
با قیمت  21هــزار تومان داخل یکی از رســتوران ها ســرو
می شــود یا قهوه ترک  20هــزار تومان و قهوه فرانســه 22
هزار تومان ،کیک گردویی و پودر شــکالتی نیز این جا 16
هزارتومان و بستنی مخصوص  18هزار تومان قیمت دارد
که حتما بیرون از فرودگاه می توانید آن ها را به قیمت های

به مراتب کمتــر پیدا کنید.وقتی درباره گــران بودن قیمت
آب هویج  18هزارتومانی به متصدی یکی از این فروشــگاه
ها اعتراض می کنم و می گویم این آب هویج در داخل شهر
هفت هزار تومان اســت ،پاســخ می دهد :جا با جا فرق می
کند ،این جا فرودگاه اســت و گران ترین جای شهر ،هرمتر
مربع این فروشگاه ها متری  4میلیون تومان تمام می شود!
می پرسم :متری 4میلیون تومان برای خرید است یا اجاره؟
می گوید :اجاره! این جا دولتی اســت و امکان خرید زمین
فروشگاه وجود ندارد.
▪عینک دودی  75تا  920هزار تومانی!

برخی از فروشــگاه هــای داخل فــرودگاه مهرآبــاد به فروش
کاالهای لوکس یا فانتزی مثــل انواع زینت آالت و انگشــتر،
عینــک دودی و  ...تعلــق دارد کــه برخی از مســافران پولدار
فرودگاه احتماال به سراغ آن ها می روند اما چیزی که عجیب
است تفاوت قیمت بسیار زیاد درآن هاست ،مثال فروشگاهی
درپایانه 2یکنوععینکدودیمردانهمتعلقبهنشانتجاری
وارداتی را 920هزار تومان عرضه میکند و فروشگاهی دیگر
در پایانه  4انــواع عینک دودی مردانــه را از قیمت 230هزار
تومان تا حتی75هزار تومان می فروشد.
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