
تخم مرغ کیلویی ۱۲ هزارتومان به 
شرط تامین   خوراک طیور

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان 
تهران گفت: اگر قرار است قیمت مصوب تخم مرغ 
از درب مرغداری کیلویی ۱۲ هزارتومان باشد باید 
۱۰۰ درص��د نهاده ه��ای مورد نیاز طیور توس��ط 

دولت تامین شود.
ناصر نبی پور در پاسخ به این سوال که آیا مرغداری 
ها موفق به دریافت نهاده های مورد نیاز خود شده اند 
یا خیر؟ گفت: بسیاری از واحدهای مرغداری تعیین 
سهمیه نشده اند و بخش��ی از مرغداری ها نیز هنوز 
ذرت و کنجاله س��ویای مورد نی��از خود را دریافت 
نکرده اند و مجبور هستند نهاده های مورد نیاز خود 
را از ب��ازار آزاد با قیمت های ب��اال خریداری کنند. 
البته تع��دادی از واحدها نیز موفق به دریاف نهاده 
شده اند. وی ادامه داد: تشکل هایی وجود دارند که 
دول��ت می تواند نهاده ه��ا را برای توزیع در اختیار 
آنها قرار دهد و س��پس برآنه��ا نظارت کند اما این 

اتفاق نمی افتد.  
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان 
تهران با بیان اینکه قیمت کنجاله سویا در بازار آزاد 
۱۴ هزار و۵۰۰ تومان و ذرت ۴۴۰۰ تومان اس��ت، 
اظهار کرد: اگر قرار اس��ت قیمت مصوب تخم مرغ 
از درب مرغداری کیلویی ۱۲ هزارتومان باشد باید 
۱۰۰ درصد نهاده های مورد نیاز طیور توسط دولت 
تامین ش��ود. این درست نیس��ت که نهاده از بازار 
آزاد تهیه و سپس قیمت دستوری بر روی تولیدات 
گذاش��ته ش��ود. وی با اش��اره به اینکه قیمت باقی 
اقالم واکس��ن، دارو، ریزمغذی  و کارتن نیز مرتب 
در حال افزایش اس��ت، گفت:کارتن شانه که زمانی 
۵۰۰ خریداری می کردیم به ۷۰۰۰ تومان رسیده 

است.  ایسنا 

جبران هزینه نگهداری سرمایه؛ علت 
دالل بازی بانک ها در عرصه اقتصادی 

نماین��ده مجلس یازده��م گفت: در نظ��ام پولی و 
بانکی، بانک ها تنها باید بانکداری کنند، این نهادها 
ب��رای تأمین مالی بخش های تولیدی ایجاد ش��ده 
اند، نه اینکه به عرصه تولید ورود کرده و به رقیبی 

سرسخت برای تولیدکنندگان تبدیل شوند.
 علی اصغر عنابس��تانی با انتقاد از تداوم بنگاه داری 
بانک ها در عرصه های مختلف اقتصادی، گفت: در 
شرایط کنونی شاهد هس��تیم که بانک ها در تمام 
ح��وزه ها فعال بوده و این مس��ئله منحصر به ورود 

بانک ها به بازار مسکن نمی شود.
وی ب��ا بیان اینک��ه بنگاه داری بان��ک ها درعرصه 
اقتصادی، ضد نظام تولید کش��ور است، افزود: یکی 
از اصالحات س��اختاری در نظام اقتصادی کش��ور، 
اصالح نظام پولی و بانکی و خارج کردن بانک ها از 

فعالیت های اقتصادی و بنگاه داری است.
وی گف��ت: در نظام پولی و بانکی، بانک ها تنها باید 
بانکداری کنند، این نهادها برای تأمین مالی بخش 
ه��ای تولیدی ایجاد ش��ده اند، ن��ه اینکه به عرصه 
تولی��د ورود ک��رده و ب��ه رقیبی سرس��خت برای 

تولیدکنندگان تبدیل شوند.
عنابس��تانی ادامه داد: متأس��فانه بان��ک های ما به 
دلیل پرداخت س��ودهای کالن و ب��اال بودن هزینه 
نگهداری سرمایه و پول و برای جبران این ضررهای 
مالی مجبورن��د در عرصه های اقتص��ادی فعالیت 
کنند تا از محل س��ودهای حاصله، ضرر و کس��ری 
خ��ود را جبران کنند. در ش��رایط کنون��ی هزینه 
نگه��داری پول در بانک ها ح��دود ۷ و نیم درصد 
است، حال اگر برای سپرده ها حدود ۱8 درصد نیز 
س��ود پرداخت کند، به این معنا است که آن بانک 
باید حدود ۲6 درصد سود کسب کند تا این میزان 

هزینه را جبران کند.
وی ادامه داد: این مسائل موجب می شود که بانک 
ها برای جبران هزینه ه��ا و ضررهای خود به بازار 
واس��طه گری و دالل بازی وارد شوند، این موضوع 
درد کشور است که خلق پول صورت می گیرد، اما 
بانک ها این اعتبارات را به سمت بازار واسطه گری 

سوق می دهند.  خانه ملت 

 مواد شوینده گران تر شد 
رئی��س انجم��ن صنایع ش��وینده ب��ا بی��ان اینکه 
پتروشیمی های دولتی قیمت مواد اولیه تولید مواد 
ش��وینده را افزایش داده اند، گف��ت: با رعایت تمام 
ضوابط قیمت گذاری، قیمت 6 محصول ش��وینده 

افزایش خواهد یافت.
بختی��ار علم بیگی در مورد تغییرات نرخ محصوالت 
ش��وینده ها، اظهار داش��ت: با توجه به گران شدن 
ارز و مواد اولیه پتروش��یمی ها، ش��رکت ها قادر به 
تولید با قیمت س��ابق نبودند، در نتیجه برای خالی 
نش��دن بازار از محصول و جلوگیری از هرج و مرج 
که هر کس��ی یک قیمتی نده��د، با افزایش قیمت 

محصوالت شوینده موافقت شد.
رئی��س انجم��ن صنایع ش��وینده ب��ا بی��ان اینکه 
درخواس��ت ش��رکت های ش��وینده افزایش 6۰ تا 
۷۰ درص��دی قیم��ت بود، اف��زود: ب��ا رعایت تمام 
ضوابط قیمت گذاری، قیمت 6 محصول ش��وینده 
و بهداشتی شامل پودر ماشین لباسشویی، صابون، 
مایع ظرفش��ویی، مایع دستش��ویی، خمیردندان و 
شیش��ه پاک کن ۴۰ درصد افزایش یافت و در مورد 
بقیه مواد ش��وینده و بهداش��تی نیز افزایش قیمت 

۳۰ درصدی به تصویب رسید.
وی ادامه داد: این افزایش قیمت هنوز اعمال نشده 
اس��ت اما از ح��دود 8 ت��ا ۱۰ روز دیگر قیمت های 

جدید اعمال خواهد شد. مهر

اخبار

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق  مطرح کرد؛

 تهاتر کاال حتی برای فروش نفت  
رئیس اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه علیرغم افزایش قیمت 
ارز از فرصت طالیی صادرات اس��تفاده نشده است، گفت: در راستای بهره گیری 
از ای��ن فرصت ها باید برخی رویکردهای نظام مدیریت ارزی کش��ور تغییر کند.  
یحیی آل اسحاق  با اشاره به لزوم بکارگیری روش واردات کاال در مقابل صادرات، 
گفت: اگرچه باید ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور بازگردانده شود و در این 
باره ش��کی نیست،  اما روش بانک مرکزی نیز برای کنترل و مدیریت ارز حاصل 
از صادرات نباید فقط مدیریت فیزیکی ارز باشد و الزم است که براساس واقعیت 

های موجود اقتصادی در این خصوص برنامه ریزی کند. 
رئیس اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و عراق افزود: در شرایط فعلی اقتصاد مالک 
مدیری��ت ارز حاصل از ص��ادرات برای بان��ک مرکزی باید اث��رات ارز حاصل از 
صادرات در اقتصاد باش��د نه اینکه مدیریت ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز 
به واردات بر عهده بانک مرکزی باش��د. وی با اش��اره به افت ۱۵ تا ۳۰ درصدی 
تجارت جهانی به علت ش��یوع ویروس کرونا بیان داش��ت: در حال حاضر بسیار 
از کش��ورها بخش��ی از صادرات خود را به علت پیامدهای ناشی از شیوع ویروس 
کرونا از دست داده اند بنابراین بسیاری از کشورها خواهان صادرات کاال هستند 

بنابراین می توان برای برقراری روابط تجاری از شیوه تهاتر کاال بهره گرفت. 
آل اس��حاق با تاکید بر لزوم تغییر برخی رویکردها در نظام مدیریت ارزی کشور 
بیان داش��ت: نظام مدیریت ارز کش��ور صرف��ا نباید نظام مدیریت اس��کناس  و 

مدیریت فیزیکی پول و ارز باشد.  فارس

معاون وزیر صمت با بیان اینکه توس��عه تامین 
مالی تولید از طریق بازار سرمایه در دستور کار 
قرار داردگفت: ۱۰ شرکت سهامی عام پروژه راه 
اندازی می ش��ود. س��عید زرندی در مورد نحوه 
توس��عه تأمین مالی تولید، اظهار داش��ت: برای 
توس��عه تأمین مال��ی تولید یک��ی از راهکارها 
اس��تفاده از ظرفیت های بازار س��رمایه اس��ت 
چراکه هدف از این اقدام متنوع سازی ابزارهای 
تأمی��ن مالی، هدایت منابع موج��ود در جامعه 
و بازار س��رمایه به س��مت تولید و ایجاد ارزش 
افزوده بوده که در نهایت به اشتغال زایی بیشتر 
در بخش صنع��ت، معدن و تج��ارت نیز منجر 
می شود. معاون طرح و برنامه وزیر صمت افزود: 
در همین راس��تا تاکنون سه اقدام عملی شامل 
پذیرش ش��رکتها در بازار س��رمایه، محصوالت 
در بورس کاال و انتش��ار اوراق بدهی، راه اندازی 
ش��رکتهای  و  س��رمایه گذاری  هلدینگ ه��ای 
سهامی عام پروژه و آزادسازی معادن در حبس 

از طریق واگ��ذاری مجوزهای معدنی در بورس 
را در دستور کار قرار داده ایم. 

زرندی گفت: اگر به صورت تفکیکی بگویم، در 
مورد سیاست نخست یعنی »پذیرش شرکت ها 
در بازار س��رمایه، محص��والت در بورس کاال و 
انتشار اوراق بدهی« تاکنون 6 برنامه اتخاذ شده 
است که شناسایی حدود ۵۰۰ شرکت صنعتی 
و معدنی برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، 

نخستین برنامه ما بود. 
وی ادامه داد: از این ۵۰۰ شرکت، ۲۷۵ شرکت 
به منظور اس��تفاده از ظرفیت بازار س��رمایه و 
پای��ش مس��تمر و مرحله به مرحل��ه آنها برای 
راهنمای��ی، هماهنگی، تس��هیل و تس��ریع در 
پذیرش و عرضه س��هام و یا انتشار اوراق بدهی 
اعالم آمادگی کرده اند. زرندی افزود: همچنین 
از ۲۷۵ ش��رکت یادش��ده تاکن��ون تعداد ۱۲۲ 
ش��رکت نسبت به عقد قرارداد با نهاد مالی و یا 
کارگ��زار مربوط برای انجام فرآیند پذیرش و یا 

انتشار اوراق اقدام کرده اند.
به گفت��ه معاون طرح و برنام��ه وزیر صمت، از 
ابتدای س��ال تاکنون نیز ۴۲ شرکت به مرحله 

پذیرش در بازار سرمایه رسیده اند.
 وی به برنامه های عملی ش��ده در حوزه انتش��ار 
اوراق بدهی اشاره کرد و گفت: طی ۵ ماه نخست 
س��ال جاری، ۳۹ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی 
توسط بنگاههای تولیدی شامل پتروشیمی جم، 
فوالد مبارکه، بس��تنی دومین��و و کرمان خودرو 
منتشر شده اس��ت، در حالی که این رقم در کل 
۱۲ ماه س��ال گذش��ته ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
ری��ال بوده اس��ت. زرندی با اش��اره ب��ه پذیرش 
محصوالت در بورس کاال، اظهار داشت: همچنین 
6 محصول جدید شامل ریل آهن، تولوئن در بازار 
اصلی و ش��مش زاماک، چیپس چوب، کائوچوی 
طبیعی و نرم��ال پارافین در ب��ازار فرعی بورس 
کاال در س��ال جاری پذیرش شد. معاون طرح و 
برنامه وزیر صمت گفت: در مورد سیاس��ت دوم 
یعنی »راه اندازی هلدینگ های س��رمایه گذاری و 
شرکتهای سهامی عام پروژه« نیز برای راه اندازی 
۱۰ ش��رکت س��هامی عام پروژه ب��رای طرح های 
منتخب و مهم برنامه ریزی و اقدامات مربوطه را 

پیگیری و هماهنگ کردیم. مهر

گزارش

تناقض��ان میان ح��رف متولی��ان و  آنچه در 
بازارهای اقتصادی به ش��کل ملموس مشاهده 
می ش��ود روز به روز در حال افزایش اس��ت.
مردم��ی ک��ه معیش��ت خ��ود را در بازارهای 
اقتصادی جستجو می کنند روز به روز قدرت 
خریدش��ان کمتر و کمتر می ش��ود اما بازی 
ب��ه قدری ماهرانه  اجراش��ده که وقتی نظاره 

میکنی  نمی توانی متهم اصلی را بیابی .
عمده تولید کنن��ده گانی که مواداولیه آنها با 
ارز ۴۲۰۰ تامی��ن می ش��ود  و ای��ن روزها با 
مشکل تولید روبرو شده اند ،مشکل اصلیعدم 
تخصیص ارز عنوان کرده و  هشدار های الزم 
در خص��وص گران��ی و کمب��ود کاال را  مکررا 

اعالم می کنند.
 مشکل اصلی ؛ تخصیص ارِز قابل انتقال

 از جمله این مشکالت عنوان شده را می توان 
در گفته های دبیر انجمن صنفی صنایع روغن 
جستجو کرد که می گوید:» تمام کارخانجات 
روغن ب��رای تامین مواد اولیه دچار مش��کل 
هس��تند و مشکل اصلی ما بحث تخصیص ارِز 

قابل انتقال است.«
دبی��ر  بیرش��ک،  امیرهوش��نگ  گفت��ه  ب��ه 
انجم��ن صنفی صنایع روغ��ن  وزارت صمت 
واردکنندگان را به بانک مرکزی معرفی کرده 
اما مشکل، تخصیص ارِز قابل انتقال است. در 
واقع مهم این است که ارز تخصیص داده شده 
قابلیت انتقال داشته باشد در غیر این صورت 

فایده ای ندارد.
بیرش��ک با ای��ن ادعا که تم��ام صنعت روغن 
کش��ور با مش��کل مواجه ش��ده اس��ت، می 
گوی��د:»از نظر وزن��ی واردات روغن خام ۵۰ 

درصد کاهش داشته است و ارزهای تخصیص 
داده ش��ده یا به سختی قابل انتقال هستند یا 

اصاًل این قابلیت را ندارند.«
ب��ه اعتقاد این فع��ال اگر مس��ئوالن مربوطه 
تدابیری برای تأمین ارِز قابل انتقال نیندیشند 

؛صنعت روغن دچار چالش خواهد شد. 
نکت��ه قابل تام��ل در برابر صحب��ت های این 
فعال و تولید کننده آن اس��ت که روز ش��نبه 
تاریخ ۳ آبان ماه؛ بانک مرکزی در اطالعیه ای 
با توجه به انتشار اخباری مبنی بر عدم تامین 
ارز نهاده های دامی و کاالهای اساس��ی با نرخ 
۴۲۰۰ توم��ان، که منجر به تعطیلی برخی از 
ش��رکت های تولیدی شده است، مدعی شده 
که  بانک مرکزی سقف تعیین شده در مصوبه 
س��تاد اقتصادی دولت برای تامی��ن ارز را به 
طور کامل اجرا کرده و این، وظیفه وزارتخانه 
های مربوطه اس��ت که با »اولویت بندی« در 
سقف مذکور، تعیین کنند برای چه کاالهایی 

و چه شرکت هایی تامین ارز شوند.
مقصران اصلی 

در ۷م��اه گذش��ته مبل��غ 6 میلی��ارد و ۱۲۴ 
میلی��ون دالر توس��ط این بانک ب��رای تامین 
کاالهای اساس��ی و دارو اختص��اص یافته، اما 
تعیین »اولویت بندی« نوع و میزان ارز کاالها 
برعهده وزارتخانه های صنعت، جهاد کشاورزی 

و بهداشت است.  
 بانک مرکزی با این اعالم عمال بروز مشکالت 
تخصی��ص ارز را به ع��دم تخصیص وزارتخانه 
ها نس��بت داده و براین مه��م تاکید دارد که 
این بانک از ابتدای سال تاکنون علیرغم فشار 
تحریم ها، ارز کاالهای اساسی را طبق مقررات 

تامین کرده است.
طبق اعالم نظر بانک مرکزی در س��ال جاری 
بنا به مصوبه س��تاد اقتصادی دولت؛ س��قف 
8 میلی��ارد دالر ارز ب��ا ن��رخ ۴۲۰۰ تومان به 
منظ��ور تامی��ن کاالهای اساس��ی به تفکیک 
۵.۵ میلی��ارد دالر برای اقالم کاالی اساس��ی 
)ذرت، دانه روغن��ی، روغن خام، کنجاله، جو 
و گن��دم( و ۱.۵ میلیارد دالر برای دارو و یک 

میلیارد دالر برای تجهیزات پزش��کی در نظر 
گرفته شد.

البته تعیین »اولویت بندی« نوع و میزان ارز 
کااله��ا برعهده وزارتخانه ه��ای ذیربط اعم از 
صمت، جهاد کش��اورزی و بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی است.
 این اطالعات در حالی از سوی بانک مرکزی 
منتش��ر ش��ده و وزارتخان��ه های��ی همچون 
صنعت،مع��دن و تجارت ،جهادکش��اورزی و 
همچنین بهداش��ت،درمان و آموزش پزشکی 
را مته��م  قرار داده که چندی پیش این بانک 
در پاس��خ به این پرس��ش که » چرا کاالهای 
اساس��ی به قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست 
مردم نمی رس��د« مدعی ش��د که این بانک 
کار خود را به درس��تی انج��ام داده اما برخی 
سوءاستفاده ها و زیاده خواهی در جهت کسب 
س��ود بیش��تر که در فرآیند توزی��ع و فروش 
کاالهای مورد اش��اره مانع از آن ش��ده است 
که کاالهای اساسی تامین ارز شده، بر مبنای 
قیمت تمام ش��ده ارز آن ه��ا در اختیار مردم 
ق��رار گیرد که انتظار می رود کارشناس��ان در 
برنامه ه��ای یاد ش��ده، به مردم این پاس��خ را 
بدهن��د که چرا کاالهای مذکور، با قیمت های 
متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف 

کنندگان نهایی نمی رسد.
بررسی ها از رفتار و عملکرد متولیان در تامین 
ارز م��ورد نی��از کاالهای اساس��ی و همچنین 
تخصی��ص آنها بیانگ��ر نوعی رفت��ار جالب و 
نحصر به فرد از سوی دولت است که دو نکته 
کلیدی در آن وجود دارد. نخست آنکه دولت 
تام��دت ها و دریک بازه زمانی خاص نس��بت 
ب��ه تخصیص ارز اقدام نمی کند  که خود این 
اق��دام منجر به  گرانی کاالها و مایحتاج مورد 
نیاز مردم می ش��ود  و  ص��د البته چالس به 
همراه می آورد و نکته دوم آن که بعد از اقدام 
ب��ه تخصیص ارز هم هیچ گونه نظارتی بر این 
بحث ندارد  و از آنجایی که در بحث توزیع نیز 
با کمبود و یا نبود نظارت   مواجه هستیم  در 
عمل شاهد هستیم که هیچ دستاوردی برای 

تولید کننده و اقتصاد کشور حاصل نمی شود 
. در واق��ع این نوع اقدام س��ودی چند جانبه 
برای رانت خواران  می شود  که اول با گرانی 
و نبود محصوالت کس��ب درام��د می کنند و 
در مرحل��ه بعد ارز دولتی را گرفته و نس��بت 

ب��ه واردات اق��دام می کنن��د و از آنجایی که 
نظارتی نیست ،آن را با قیمت باال در بازار ازاد 
می فروش��ند و عمال محصولی به دست تولید 
کننده نمی رسد و این سلسله رانت خواری و 

رانت جویی به حیات خود ادامه می دهد.
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به زودی؛
زمان دقیق اعطای کارت اعتباری اعالم 

می شود
معاون فناوری و توس��عه نوآوری شرکت سپرده گذاری 
مرک��زی گفت: بیش از نیم��ی از فعالیت های مربوط به 
اعطای کارت اعتباری س��هام عدالت انجام شده است و 

به زودی زمان دقیق آن را اعالم خواهیم کرد.
علیرضا ماهی��ار درباره زمان اعط��ای کارت اعتباری به 
مشموالن سهام عدالت اش��اره کرد و گفت: در وضعیت 
فعلی این اقدام با چندان مشکل فنی مواجه نیست بلکه 
فقط با برخی از مس��ایل حقوقی روبرو است که درصدد 

رفع آنها هستیم.
وی اف��زود: بخ��ش اعظم��ی از فعالیت ه��ای مربوط به 

اعطای کارت اعتباری به مشموالن سهام عدالت انجام و 
بیش��تر بانک ها برای ارائه کارت اعتباری اعالم آمادگی 
کرده اند. ماهیار به مس��ایل فعلی بر سر راه نهایی شدن 
اقدام های مربوطه به کارت اعتباری تاکید کرد و گفت: 
مش��کل فعلی برای این اقدام، طراحی برخی از س��از و 
کارها اس��ت که به محض انجام و به پایان رساندن آنها 
مراحل اجرایی اعطای کارت اعتباری را در دس��تور کار 

قرار خواهیم داد.
معاون فناوری و توس��عه نوآوری شرکت سپرده گذاری 
مرکزی درباره رقم دقی��ق کارت اعتباری که در اختیار 
مشموالن سهام عدالت قرار می گیرد، افزود:  رقم دقیق 
کارت اعتباری مشخص نیست، هر بانکی متناسب با ساز 
و کار اعتب��اری و روش ه��ای اجرایی که در اختیار دارد 

رقم نهایی را اعالم خواهد کرد.
وی افزود: تالش ما بر این است که کارت های اعتباری 
براس��اس روش های غیرحض��وری و الکترونیکی صادر 
ش��ود، اکنون در حال تعامل با بانک ها هس��تیم و زمان 
دقیق اعط��ای کارت اعتباری را به زودی اعالم خواهیم 
کرد. ماهیار گفت: با توجه به وجود چنین مسایلی ابتدا 
باید ساز و کار این اقدام مشخص شود و بعد زمان نهایی 
را اعالم کنیم اما ممکن اس��ت در صورت رفع مشکالت 
موج��ود تا پای��ان آبان م��اه کارت اعتب��اری در اختیار 

سهامداران سهام عدالت قرار گیرد. ایرنا 

 آمارها نشان داد؛
گرانی 7 کاالی اساسی در شهریور ماه 

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( نشان می دهد که از بین ۹ کاالی اساسی 
که وضعیت قیمت آن ها در شهریورماه امسال منتشر شده، 
قیم��ت هفت کاال حدودا بین ۱6 تا ۹۰ درصد نس��بت به 

شهریور سال قبل افزایش داشته است.
  بر اس��اس این آمار بیشترین افزایش قیمت در شهریور 
امس��ال مربوط به برنج پاکستانی باس��ماتی درجه یک 
ب��وده که قیمت آن با ۹۰.۳ درص��د افزایش از ۱۰ هزار 
و 8۰۰ تومان در مرداد س��ال قبل ب��ه ۲۰ هزار و ۵۰۰ 

تومان در ماه مشابه سال جاری رسیده است.
البته قیمت برنج تایلندی، طارم اعال و داخلی هاش��می 

درجه ی��ک در این مدت به ترتیب ۳6.۵، ۱۷.۱ و ۱6.6 
درصد افزایش داش��ته و در شهریور امسال به حدود ۱۰ 
ه��زار و ۳۰۰تومان، ۲6 هزار و 8۰۰ تومان و ۲6 هزار و 

۲۰۰ تومان رسیده است.
قیمت شکر سفید و شکر بسته ۹۰۰ گرمی نیز در شهریور 
امسال به ترتیب ۵۷.6 و ۵۱.۴ درصد نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل افزایش یافته، به طوری که قیمت هر کیلوگرم 
شکر سفید و هر بسته ۹۰۰ گرمی شکر در مرداد امسال 

به حدود 8۲۰۰ و 8۱۰۰ تومان رسیده است.
قیمت گوشت مرغ هم با ۲8.6 درصد افزایش از ۱۳ هزار 
و ۴۰۰ تومان در شهریور سال قبل به حدود از ۱۷ هزار 

و ۳۰۰ تومان در شهریور امسال رسیده است.
اما قیمت گوش��ت گوس��اله و گوس��فندی در این مدت 
8.۳ و ۱.۵ درصد کاهش یافته و قیمت آن ها در آخرین 
ماه تابس��تان امسال به حدود ۷۹ هزار تومان و ۹۷ هزار 
تومان رسیده است. این در حالی است که قیمت این دو 
محصول در شهریور سال قبل به ترتیب حدود 86 هزار 

و ۱۰۰ و ۹8 هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.
البته به جز برنج طارم اعال و داخلی هاشمی درجه یک، 
قیمت همه اقالم یاد شده در مرداد امسال نسبت به ماه 
قبلش کاهش یافته و می��زان کاهش قیمت ها طی یک 
ماه ه��م بین ۰.۳ درصد )برنج تایلن��دی( تا 6.۷ درصد 

)شکر سفید( بوده است.  ایسنا 

خ��ب��رخ��ب��ر

سیاست روز تناقض گویی متولیان در تخصیص ارز 4200 را بررسی میکند؛

 دستان همیشه خالی تولید از ارز دولتی

  معاون وزیر صمت؛

۱0 شرکت سهامی عام پروژه راه اندازی می شود

ردیف   نام  کاال               میزان ارز تخصیص یافته
ذرت                          یک میلیارد و ۶۲۴ میلیارد دالر  1

۲    جو                                  ۲۶۰ میلیون دالر
دانه های روغنی                  ۷۷۷ میلیون دالر  3
روغن خام                                   ۷۷۸ میلیون دالر  ۴
کنجاله                                   ۶3۸ میلیون دالر  5
۶  گندم                                            33۰ میلیون دالر
کود                                  ۴۰ میلیون دالر  ۷
کاغذ                                             3۰ میلیون دالر  ۸

تجهیزات و ملزومات پزشکی                 ۶15 میلیون دالر  9
دارو و مواد اولیه دارو                 9۸5 میلیون دالر  1۰
سایر کاالها                                  13۷ میلیون دالر  11

sara.aliyari@gmail.com

سارا علیاری


