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شماره 4194

اقتصادی

«حمایت» از ضرورت اخذ مالیات از خانههای خالی گزارش می دهد

رشد حبابی قیمتها در بازار مسکن

چهره ها

برخی التهابات دربازار مقطعی است

رحیم زارع ،س��خنگوی کمیسیون
اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی
گفت:برخی از س��وداگران و عوامل
دش��منان قصد دارند با ایجاد فضای
روان��ی کاذب برخ��ی از بازارها را با
التهاب روب��رو کنند ام��ا نهایتا این
اقدامات مقطعی اس��ت .وی درباره
خ��روج آمریکا از برج��ام گفت:آمریکایی ه��ا از روزهایی ک��ه توافقنامه
هسته ای امضا شد ،کارشکنی های خود را آغاز کردند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه داد:یکی از
اهداف برجام تسهیل روابط بانکی بین المللی ایران بود این در حالی بود که
آمریکایی ها عالوه بر بدعهدی های خود به بانک های اروپایی نیز فشار
وارد کردند تا با ایران همکاری نداشته باشند بنابراین بدیهی است برجام
تاثیر خیلی مثبتی در اقتصاد کشور نداشته که خروج آمریکا اقتصاد کشور
را با مسئله روبرو کند.زارع تصریح کرد :ایران یک کشور  80میلیون نفری با
منابع غنی زیرزمینی فراوان است بنابراین بدیهی است کشورهای مختلف
مشتاق همکاری و مبادالت اقتصادی با جمهوری اسالمی ایران هستند.
وی ادامه داد:برخی از س��وداگران و عوامل دش��منان قصد دارند با ایجاد
فضای روانی کاذب برخی از بازارها را با التهاب روبرو کنند اما این اقدامات
نهایتا مقطعی اس��ت چرا که ایران سال ها است که تحریم بوده اما مسیر
پیشرفت خود را ادامه داده است.

ضرورت کاهش هزینههای غیرضروری
به منظور تقویت معیشت مردم

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی ،عضو
کمیسیون برنامه وبودجه مجلس با
اش��اره به بدعهدی آمریکایی ها در
موض��وع برج��ام گفت:قیمت دالر
نس��بت به زمانی که بودجه سال 97
مصوب شده با تغییراتی روبرو شده از
طرفی امکان دارد قیمت نفت نیز باال
برود که بدیهی است این موضوع به رشد درآمدهای کشور منتهی می شود
بنابراین می توان در صورت رعایت مالحظات قانونی ،پیش��نهاد داد که
الیحه متمم بودجه از سوی دولت ارائه شود تا هزینه های زائد حذف و به
ضرورت های مانند افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگانی که حقوق پایین
دارند توجه شود چرا که در تقویت معیشت خانوارها نقش دارد.
وی گفت :یکی از نقشه های دشمن این است که بین اقشار محروم جامعه
نارضایتی ایجاد کند بنابراین علی رغم اینکه محدودیت های بودجه ای
دولت درک می شود اما باید معیشت خانوارهای ضعیف تقویت شود.
وی با تاکید بر لزوم رفع مش��کالت اقتصادی مردم گفت :در س��ال های
گذشته به دلیل رکود اقتصادی سطح درآمد بسیاری از خانوارها با مشکل
روبرو ش��ده اس��ت هرچند که دولت یازدهم در زمینه مهار رشد نرخ تورم
تالش کرد تا از گرانی های کاذب جلوگیری کند.
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاس��بات مجلس شورای اسالمی ،با
اش��اره به لزوم استفاده از روش افزایش پلکانی معکوس حقوق ها مندرج
در بودجه سال  97ادامه داد:نمایندگان مجلس و تمامی مسئوالن باید در
راس��تای تقویت رفاه خانوارها تالش کنند و در این راس��تا زمینه افزایش
سطح دستمزدها را فراهم کنند.
نماینده مردم رش��ت در مجلس شورای اس�لامی تصریح کرد :دشمنان
جمهوری اس�لامی ای��ران قصد دارند ب��ا اعمال تحریم به مردم فش��ار
اقتصادی وارد کنند بنابراین یکی از اولویت ها اقتصادی تقویت معیشت
خانوارها است.

افزایش پلکانی حقوق کارمندان
از اردیبهشت اجرا می شود

محمدباق��ر نوبخ��ت ،مع��اون
ریی��س جمه��وری گف��ت :میزان
افزای��ش ضریب حق��وق کارکنان
دولت برای امسال از سوی دولت 10
درصد و از س��وی مجلس به صورت
پلکانی پیشنهاد شد .وی افزود :دولت
بر همین اساس در آیین نامه اجرایی
موجود ،طرح پلکان��ی را از  6تا  12درصد در نظر گرفت که قرار اس��ت از
اردیبهشت ماه اجرایی شود.سخنگوی دولت همچنین در خصوص بحث
بخش��ودگی جرایم واحدهای تولیدی راکدی که به بانک ها بدهی دارند
گفت :در حال حاضر مصوبه با برنامه ای برای بخش��ودگی جرایم مطرح
نیست ولی در ستاد تسهیالت استان این اجازه را دادیم که بر خالف معمول
که وام داده نمی شود ،سرمایه در گردش این واحدها دوباره تامین شود.

سود باالتر از تورم یعنی ورشکستگی
تولیدکننده

علی وق��ف چی ،عضو کمیس��یون
کش��اورزی مجلس ،گفت :در هیچ
کجای دنیا س��ود باالت��ر از تورم از
تولیدکننده دریافت نمیش��ود ،سود
تس��هیالت باالت��ر از ت��ورم یعنی
ورشکس��تگی تولید کنن��ده.وی در
خصوص اثرات اقتصادی اجرایی بند
(و) تبصره ۱۶الیحه بودجه سال  ،۹۷اظهار داشت :پیشنهادم به کمیسیون
تلفیق درخصوص این بند از تبصره  ۱۶مورد حمایت نمایندگان مخصوص ًا
آق��ای دهقان قرار گرفت و بر این باور بودی��م که این بند می تواند کمک
موثری به اقتصاد کشور داشته باشد.عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع
طبیعی مجلس شورای اسالمی ادامه داد :اگر جرائم و دیرکرد ها را دریافت
نکنیم و بر اساس قراردادهای اولیه بدهیهای بخش های مختلف تولیدی
مانند کشاورزی ،صنعت ،معدن و خدمات پرداخت شود قطعا میتواند در
پویایی و ادامه روند کار آنها قدم موثری محسوب شود .وی افزود :اعتقاد
داش��تیم در وضعیت موجود و بدون اعطای تش��ویقی امکان اینکه مردم
بتوانن��د مبالغ را به بانکها برگردانند وجود ندارد و بانکها دچار رکود می
شوند در نتیجه این پیش��نهاد را ارائه کردیم و امیدواریم با تبعیت دولت از
قانون که الیحه بودجه س��ال  ۹۷است اجرایی شود.این نماینده مردم در
مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه سودهای دریافتی متعارف نبود
و در هیچ کجای دنیا س��ود باالتر از تورم از تولیدکننده دریافت نمیشود،
عنوان کرد :سود تسهیالت باالتر از تورم یعنی ورشکستگی تولید کننده،
در اکثر قریب به اتفاق موارد پولی به مردم پرداخت نشده بلکه تنها قراردادها
تمدید شده است.

در حالی که پیش بینی می شد قیمت مسکن در سال جاری همپای نرخ تورم افزایش داشته باشد ،گزارش ها
گروه
از گرانی زودهنگام و رش�د حبابی بازار مسکن حکایت دارد .بررسی ها نشان می دهد فروشندگان سودجو به
اقتصادی
بهانه نوس�انات نرخ ارز قیمت ها را افزایش داده اند که به اعتقاد کارشناسان اقتصاد مسکن ،این رشد حبابی
است و توجیه منطقی ندارد .این در حالی است که بر اساس تصمیم جدید شورای پول و اعتبار سود وام مسکن
با کاهش رو به رو شده است؛ با این وجود به نظر نمی رسد که حتی در صورت افزایش وام مسکن و جذاب شدن این تسهیالت
متقاضیان قدرت خرید داش�ته باشند .کارشناسان افزایش عرضه مسکن ،ورود دس�تگاه های نظارتی بر واحدهای مسکونی
خالی از سکنه و اخذ مالیات از خانه های خالی را راهکار جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت مسکن عنوان می کنند.
عدم تناسب عرضه و تقاضای مسکن باعث شده
تا همواره مسکن در ردیف کاالهای سرمایه ای
قرار گیرد .بنابراین به گفته بسیاری از کارشناسان
در صورتی که نظارت کاف��ی بر خانه های خالی
وجود داش��ته باش��د کمتر ش��اهد س��ودجویی
فروشندگان مس��کن خواهیم بود .هرچند در سه
چهار س��ال اخیر بارها این موضوع مطرح ش��ده
است ،با این حال پرونده اخذ مالیات از خانه های
خالی همچنان در بایگانی و اجرایی نشده است.
کاه�ش  ۲۰درص�دی ق�درت خرید
مردم
گرانی بی رویه مسکن در چند هفته اخیر تعجب
فعاالن بازار مس��کن را به همراه داشته است و به
گفته آنها این مساله کاهش  ۲۰درصدی قدرت
خرید مردم را به همراه دارد .این در شرایطی است
که هنوز بازار مسکن در سال جاری شکل نگرفته
اس��ت .پیش از این قیمت مسکن در فصل پاییز
و زمستان سال گذش��ته در برخی مناطق تهران
تا  ۳۰درصد افزایش یافت و این در حالی بود که
اکثر متقاضیان مس��کن عنوان میکردند قدرت
خری��د آنها به اندازهای نیس��ت ک��ه بتوانند این
افزایش قیمت را هضم و خود را با آن وفق دهند.

اکثر مشاوران امالک در سال گذشته بر این باور
بودند که رشد قیمت مس��کن در تهران نباید در
فروردین و اردیبهشت س��ال  ۹۷ادامه یابد و هر
گونه تغییر و تحولی باید به اندازه نرخ تورم باشد؛
چرا که اگ��ر قیمتها باز هم افزای��ش یابد قطع ًا
معامالت مسکن به دلیل کاهش قدرت خرید در
رکود فرو خواهد رفت .یکی از مش��اوران امالک
در خیابان ولیعصر با اشاره به رشد قیمت مسکن
در هفته های گذشته گفت« :رشد نرخ دالر دلیل
اصلی افزایش قیمت مسکن بوده است اما دلیل
دیگر آنرا باید س��فته بازی برخی در بازار مسکن
دانس��ت ».وی افزود« :به نظر می رسد به دلیل
رکود معامالت که بخاط��ر کاهش قدرت خرید
متقاضیان اس��ت نباید این رش��د قیمتها دوام
چندانی داشته باشد؛ چرا که شرایط برای تثبیت
قیمت مسکن دس��تکم در  ۴۵روز آینده که ماه
مبارک رمضان آغاز می شود فراهم شده است».
افزایش قیمتهای کنونی غیرمنطقی
است
حس��ام عقبایی ،نایب رییس اتحادیه مش��اوران
امالک نیز به تازگی گفته که افزایش قیمتهای
کنون��ی مس��کن غیرمنطق��ی ،غیرمتع��ارف و

غیرواقعی بوده و حبابگونه است و از دو ماه آینده
قیمتها اینگونه نیس��ت ک��ه بهصورت ماهانه
تغییر کند و حباب کنون��ی آن میترکد .عقبایی
می گوید ک��ه برخی افراد از روی شکمس��یری
قیمتهای باالیی را برای مسکن اعالم میکنند
و میخواهن��د موجی برای گران��ی ایجاد کنند و
بهعنوان نمونه مالکی امروز قیمت یک میلیون و
 400هزار تومان برای هر مترمربع واحد مسکونی
اع�لام میکند و ف��ردا قیمت را ی��ک میلیون و
 800ه��زار تومان پس این قبیل اف��راد بهدنبال
آن هس��تند تا ملک خود را با قیمت  1.6میلیون
تومانی بهفروش برس��انند و از وضعیت حاکم بر
اقتصاد سوء استفاده کنند.
مالیاتستانی تقاضای سوداگرانه را
از بین می برد
کارشناس��ان اقتصاد مس��کن معتقدند ماهیت
مس��کن باید از کاالی س��رمایهای ب��ه کاالی
مصرفی تغییر کند و این اق��دام به گفته آنها نیاز
به ابزاری مانند مالیات دارد تا تقاضای غیر مولد،
سرمایهای و س��وداگرانه که اثر تخریبی در بازار
دارد ،تبدیل به تقاضای مولد مبتنی بر تولید شود.
فره��اد بیضایی ،مدیر مرکز مطالعات دانش��گاه

علم و صنعت ایران در ای��ن باره به فارس گفت:
«آمار تولید واحدهای مسکونی در سالهای اخیر
کاهشیافته و از طرف دیگ��ر خانههای خالی از
س��کنه که قرار بود در بازار مس��کن عرضه شود
به دلیل اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانههای
خالی ب��ه تعویق افتاد؛ بنابرای��ن عدم تعادل بین
عرضه و تقاض��ا عامل اصلی افزای��ش اجارهبها
در امسال بوده است ».یکی دیگر از برنامه هایی
که دولت می تواند با اجرای آن از افزایش قیمت
جلوگیری کند ورود واحدهای مسکونی خالی از
س��کنه که به هر دلیلی به بازار عرضه نمی شود
باشد .کارشناس��ان می گویند :قانون اخذ مالیات
بر خانه های خالی از س��کنه می تواند از افزایش
بیش از حد قیمتها جلوگیری کند و تعادل خوبی
میان عرضه و تقاضا ایجاد کند.حسن خسته بند،
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه فنر
قیمت مسکن با تالش های بسیار ثابت نگه داشته
شده است ،گفت« :ارایه تسهیالت مسکن نیز با
گرانی ها اخیر تاثیری در خانه دار شدن مردم ندارد
و از این رو باید سرمایه ها به سمت تولید هدایت
ش��ود ».وی با انتقاد از تعلل در اجرای قانون اخذ
مالیات از خانه های خالی گفت« :هر چند عرضه
خانه های خالی به بازار تاثیر چندانی در قیمت ها
ن��دارد؛ اما می تواند از انباش��ت تقاضا تا حدودی
جلوگیری کند .اکنون در زمان عرضه واحدهای
خالی مالیات بر مصرف کننده اعمال می ش��ود
از ای��ن رو در نهای��ت باز مص��رف کننده متضرر
خواهد بود ».وی با تاکی��د بر اینکه باید به دنبال
این باش��یم که با ایجاد انگیزه سرمایه های رفته
در بخش ارز ،طال و سکه به سمت ساخت و ساز
و تولید هدایت ش��ود ،به خانه ملت گفت« :تولید
واحدهای مس��کونی با انبوه س��ازی م��ی تواند
کاهش قیمت را در پی داشته و در نتیجه اشتغال
زیادی نیزایجاد شود ».محمد رضا رضایی ،رییس
کمیسیون عمران مجلس نیز با بیان اینکه بخشی
عظیمی از هرج و مرج فعلی بازار مسکن ناشی از
انباشت خانه های خالی و در پی آن بر هم خوردن
تعادل عرضه و تقاضا است از تعداد زیاد خانه های
خالی به خصوص در کالن ش��هرها انتقاد کرد و
گفت« :همانطور که مش��اهده می ش��ود میزان
حباب قیمت مس��کن در تهران به مراتب بیشتر
از سایر ش��هرها است که دلیل آن نیز در تعداد رو
به افزایش خانه های خالی از س��کنه است ».در
مجموع آنچه از مجموع اظهارات کارشناس��ان
در خصوص راهکار کنترل بازار مس��کن برآورد
می شود این است که دولت باید با اجرایی کردن
قانون اخذ مالیات از خانه ه��ای خالی به احتکار
مسکن و در نتیجه تبعات بعدی آن پایان دهد.

واکنش وزیر نفت به خروج ترامپ از برجام:

درآمدهای ارزی کشور طبق بودجه تامین خواهد شد
وزی�ر نفت درباره تاثیر خروج آمریکا از برجام و اینکه چقدر
روی صنع�ت نفت ،درآمد و صادرات ما اث�ر می گذارد ،گفت:
«معتقدم با خ�روج آمریکا از برجام اتف�اق قابل ذکری برای
صادرات نفت و میعانات گازی ما رخ نخواهد داد و درآمدهای
ارزی کشور طبق آنچه در بودجه است ،تامین خواهد شد».

بیژن زنگنه با اشاره به خودکفایی ایران در تولید بنزین گفت« :قدیمها
خیلی برای ما ش��اخ و ش��انه می کش��یدند که جلوی واردات بنزین را
می گیریم و ایران را فلج می کنیم این حرفها به تاریخ پیوس��ته است و
وضعمان در تولید بنزین با وجود رش��د مصرف ساالنه  ۸الی ۹درصدی
خیلی خوب است و از این طریق نمیتوانند ما را تحت فشار قرار دهند».
وی با اش��اره به آخرین وضع پاالیشگاه ستاره خلیج فارس اظهار کرد:
«فاز نخست این طرح پارسال و در همین ایام با حضور رئیس جمهوری
افتتاح و ف��از دوم هم برای تولید  ۱۲میلیون لیت��ر بنزین یورو  ۵منتظر
برنامه رئیس جمهوری برای افتتاح رسمی است».
به گزارش خبرگزاری ها ،وزیر نفت با بیان این که تولید بنزین کشور در
یکسال گذشته حدود  ۲۵میلیون لیتر اضافه و از حدود  ۶۲میلیون لیتر به
حدود  ۸۷میلیون لیتر رسیده است ،افزود :این تولید تحول بزرگی است
که در ستاره خلیج فارس و پاالیش��گاه بندر عباس رخ داده و همزمان

کیفیت بنزین را هم ارتقاء داده ایم.
زنگنه در توضیح طرحهای آماده افتتاح در سال جاری ،عالوه بر برنامه
افتتاح فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ،یادآور شد« :سال گذشته
 ۶فاز پارس جنوبی به بهره برداری رسید و حدود  ۱۵۰میلیون متر مکعب
گاز شیرین وارد شبکه شد».
وی با بیان این که چهار پاالیش��گاه پارس جنوبی با تولید  ۱۰۰میلیون
مترمکعب در روز امسال به بهره برداری می رسد و تکمیل پاالیشگاه
ف��از  ۱۴که به اندازه  ۲فاز متعارف پارس جنوبی اس��ت به س��ال آینده
موکول می ش��ود ،تصریح کرد« :میزان گاز ترش��ی که امس��ال برای
شیرین س��ازی به تاسیسات پاالیش��گاهی پارس جنوبی انتقال داده

پولی مالی

آخرین وضعیت اختصاص دالر  ۴۲۰۰تومانی

در جریان اجرای سیاست جدید ارزی در حدود یک ماه گذشته ظاهرا حدود شش میلیارد و  ۶۰۰میلیون دالر
ارز با نرخ  ۴۲۰۰تومان برای تامین نیاز متقاضیان تخصیص داده شده است .از  ۲۱فروردین ماه سال جاری
دولت سیاستی را به مرحله اجرا درآورد که بر اساس آن شرایط تازهایی بر جریان ارزی حاکم شد .به گونهای
که نرخ ارز را برای دالر  ۴۲۰۰تومان اعالم کرد و تاکید بر این بود که تامین و فروش ارز در کشور در چرخهای
قرار گیرد که دولت بتواند کامال بر آن نظارت داشته باشد .براین اساس خرید و فروش ارز در بازار ممنوع شده
و بانک مرکزی هیچگونه توزیع ارزی را از کنال صرافی و بانکها انجام نداد.
در مدت گذش��ته با توجه به اینکه سیاست ارزی دولت عمر کوتاهی داشت و در این میان سازوکارهای الزم
برای اجرا فراهم نبود ،از س��وی واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز و همچنین صادرکنندگان به منظور
فروش ارز ناش��ی از صادرات مشکالتی ایجاد شد چراکه آنها ملزم بودند امور ارزی خود را که تا پیش از این
در بازار آزاد عمدتا انجام می دادند ،به کانالی که بانک مرکزی تعیین کرده بود بیاورند .بنابراین صادرکننده و
وارد کننده باید از طریق سامانه نظام یکپارچه معامالت ارزی (نیما) ارز خود را تامین و یا به فروش برسانند.
در این مدت آنچه که بانک مرکزی گزارش داده نشان می دهد که حدود  ۶میلیارد و  ۶۰۰میلیون دالر ارز با
نرخ  ۴۲۰۰تومان تخصیص داده است که این البته به معنای پرداخت نیست.
مع��ادل دالری  ۵میلی��ارد و  ۴۶۴میلیون دالر از مناب��ع تخصیص یافته به صورت بانک��ی و از منابع بانک
مرکزی بوده است .در عین حال که حدود  ۷۰۰میلیون دالر از طریق سامانه نیما برای واردات کاال و خدمات
اختصاص پیدا کرده است ۴۴۵ .میلیون دالر نیز ارز اشخاص بوده که به صورت واردات و در مقابل صادرات
اختصاص پیدا کرده است.
از مجموع  ۶میلیارد و  ۶۰۰میلیون دالری که تخصیص داده شده حدود سه میلیارد و  ۷۵۰میلیون دالر تامین
شده و بانک مرکزی آن را در اختیار بانکهای عامل قرار داده تا به متقاضیان بفروشند.
از مجموع ارز تخصیصی یک میلیارد و  ۱۰۰میلیون دالر برای واردات کاالهای اساس��ی ش��امل برنج ،جو،
حبوبات ،دام زنده ،ذرت ،روغن ،ش��کر ،کره ،کنجاله ،س��ویا ،گندم و گوش��ت اختصاص یافته و حدود ۳۳۰
میلیون دالر نیز برای واردات دارویی شامل تجهیزات پزشکی ،داروی ساخته شده ،شیر خشک و مواد اولیه
تخصیص پید اکرده است.
با توجه به اینکه کاالهای اساس��ی به همراه برخی کاالهای دیگر تا قبل از سیاست جدید ارزی دولت دالر
مبادلهای یعنی حدود  ۳۸۰۰تومانی دریاف��ت میکردند و با افزایش قیمت دالر تک نرخی به  ۴۲۰۰تومان
هزینههای در این بخش افزایش پیدا کرد ،دولت تصمیم گرفت تا برای کاالهای اساس��ی یارانه تخصیص
دهد .در این ش��رایط این قبیل کاالها که باید با نرخ  ۴۲۰۰تومان وارد شوند ،یارانه دریافت کرده و با همان
نرخ  ۳۸۰۰تومان اختصاص پیدا خواهند کرد.

می شود  ۱۵۰میلیون مترمکعب خواهد بود».
وی به طرحهای پتروش��یمی نیز اش��اره ک��رد و با بیان ای��ن که تولید
پتروشیمی پردیس از چند ماه پیش آغاز شده است ،افزود« :پتروشیمی
متانول کاوه با هفت هزار تن بعنوان بزرگترین متانول دنیا ،پتروشیمی
الفین بوش��هر ،پتروشیمی مرجان و ایالم امس��ال به بهره برداری می
رسند».
وزیر نفت به افزایش تولید نفت از میدانهای غرب کارون نیز اشاره کرد و
افزود« :تولید فعلی از میدانهای غرب کارون که هم اکنون بیش از ۳۰۰
هزار بشکه است ،در مجموعه امسال افزایش می یابند».
وی با یادآوری این که سال گذشته برای نخستین بار تولید نفت از میدان
مشترک آذر در خشکی و الیه نفتی پارس جنوبی در دریا صورت گرفت،
گفت« :هیچ نگرانی از این طرحها ندارم که بتوانند با شیطنت مشکلی
برای ما به وجود بیاورند».
وزیر نفت در ادامه درباره افزایش قیمت نفت اظهار کرد« :معتقدم آقای
ترام��پ درباره بازار نفت دودوزه ب��ازی میکنند یعنی دلش میخواهد
قیمت نفت باال برود و به همین دلیل با بعضی از اعضای اوپک به توافق
رس��ید که آنها تولید را پایین نگه دارند و قیمت را افزایش دهند تا شیل
اویل در آمریکا فعال شود .اکنون این کشور روزانه شش میلیون بشکه
تولید شیل اویل دارد که رقم بسیار بزرگی است».

کشاورزی

امتناع دامداران از عرضه دام

در هفتههای گذشته تاکنون قیمت گوشت قرمز در بازار افزایش یافت و به بیش از کیلویی  ۶۵هزار تومان
رسیده است ،البته معاونان وزارت جهاد کشاورزی کمبود نهادههای اساسی تولید را عامل افزایش قیمت
این محصول عنوان و اعالم کردند که در هفته گذشته بیش از  ۲۰فروند کشتی حامل این کاالهای اساسی
به میزان بیش از دو میلیون تن ،وارد و از گمرکات ترخیص ش��ده اس��ت و به زودی شاهد ایجاد ارامش و
تعادل در بازار خواهیم بود ،اما این اتفاق نیفتاد.
علیرضا عزیزاللهی ،مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام��داران گفت« :این که میگویند هم اکنون عرضه
دام زن��ده کاهش یافته و افزایش قیمت گوش��ت قرمز نیز به دلیل کمبود عرضه اس��ت ،طبیعی به نظر
می رس��د؛ چرا که در این ایام که بارندگی بسیار مناسب بوده و مراتع سرسبز است و به سیاه بهار معروف
شده ،دامداران دام های خود را بیش��تر نگه میدارند و به بازار عرضه نمی کنند تا بتوانند دام های خود را
سنگین تر کرده و با سود بیشتری عرضه کنند».
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تکلیف مردم در بازار امروز که در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم
چه می شود و آن ها باید چه کاری انجام دهند ،به ایسنا گفت « :متولی تنظیم بازار محصوالت مختلف مانند
گوشت قرمز اتحادیه دامداران نیست و ما نیز باید مدافع حقوق دامداران باشیم و از آن ها حمایت کنیم».
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ادامه داد« :وزارت جهاد کشاورزی به عنوان یکی از متولیان تنظیم
بازار می تواندنس��بت به واردات و خرید داخلی گوش��ت قرمز اقدام کند تا بازار م��اه رمضان به نفع مردم
کنترل شود مانند همان کاری که در ایام نوروز و شب عید برای تنظیم بازار میوه و دیگر محصوالت انجام
میدهد ».عزیزاللهی به س��والی مبنی بر اینکه عرضه نکردن دام زنده در چنین ایامی که بازار تشنه بوده
و با نوس��انات قیمتی مواجه شده ،نوعی سودجویی تلقی می ش��ود و اتحادیه دامداران نیز باید به وزارت
جهاد کشاورزی کمک کند تا با عرضه حداقلی نیاز بازار تامین شود ،اینگونه پاسخ داد که به هیچ وجه این
مسئله سوء استفاده و سودجویی نیست و دیگر تمایلی به ادامه صحبت ندارم .در حال حاضر بررسیها از
بازار مواد پروتئینی نش��ان میدهد گوشت استیکی یکی از اقالم گوشت قرمز است که کیلویی  ۶۰هزار
تومان فروخته می شود .همچنین ماهیچه گوساله کیلویی  ۵۰هزار تومان قیمت دارد و هر کیلوگرم راسته
گوساله  ۵۲هزار تومان فروخته میشود .فیله پاک کرده گوساله نیز گرانترین نوع گوشت قرمز است که
کیلویی  ۶۲هزار تومان فروخته میشود .گوشت مخلوط گوساله نیز با حدود  ۲۰۰۰تومان افزایش قیمت
کیلویی  ۴۲هزار تومان در اختیار مصرفکننده قرار می گیرد و ران گوساله نیز کیلویی  ۴۵هزار تومان است.
در چنین شرایطی که بازار محصوالت پروتئینی با مشکالت و نوسانات قیمتی مواجه می شود که گرانی
گوشت قرمز نمونه بارز آن است ،متولیان موظفند بازار را به نفع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تنظیم
کنند و کسی نباید تنها به منافع شخصی و گروهی فکر کرده و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.

طال و ارز
بازار

هرگر م طالی 18عیار
هر مثقال طال
اونس جهانی
سک ه تما م طر ح جدید
سک ه تما م طر ح قدیم
نیم سکه
ربع سکه
یک گرمی
دالر آمریکا
یورو
پوند انگلیس
درهم امارات

 202هزار تومان
 875هزار تومان
 1325دالر
دو میلیون و  10هزار تومان
یک میلیون  959هزار تومان
یک میلیون و  10هزار تومان
 595هزار تومان
 360هزار تومان
 4200تومان
 7930تومان
 8991تومان
 1815تومان

اخبار کوتاه

خسارت سرمازدگی
به باغات۲۸استان

مدیرعام��ل اتحادی��ه باغ��داران با اعالم خس��ارت س��رمازدگی
به��اره ب��ه باغ��ات  ۲۸اس��تان ،گف��ت :ض��رورت دارد ب��ا اتخاذ
سیاست هایمناسبدردولتو مجلس ،نسبتبهتامین بخشی از این
خسارت ها اقدام شود.
سید وحیدرضا ابطحی درباره اینکه به کدام محصوالت در اثر این
سرمازدگی خسارت بیش��تری وارد شده است ،گفت :بر اساس آمار
و اطالعات اخذ شده از سازمان جهاد کشاورزی استان های کشور
میزان خس��ارت ناشی از س��رمازدگی بر روی محصوالت باغی به
خصوص انواع س��ر درختی ها شامل هس��ته دار ها ،گردو ،دانه دار،
انگور ،فندوق ،پسته ،بادام ،مرکبات ،چای ،کیوی ،زیتون و خرمالو
بوده اس��ت .ابطحی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه
متاس��فانه کمت��ر از  ۳۰درصد باغات تحت پوش��ش صندوق بیمه
هستند ،تصریح کرد :این ضعف در بخش باغداری کشور است که
اعتماد کامل بین باغداران و صندوق بیمه محصوالت حاصل نشده
و در نتیجه مشارکت حضور باغداران در صندوق بیمه محصوالت
کمتر از حد انتظار است.وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان
اینکه متاسفانه خس��ارت به باغداران ،بهانه ای برای واردکنندگان
است ،تصریح کرد :این افراد بدون درنظر گرفتن منافع ملی به دنبال
واردات محصوالت باغی هستند و متاسفانه در هفته های اخیر شاهد
حضور و عرضه بخشی از اقالم میوه های وارداتی به صورت قاچاق
در سطح شهر ها بوده ایم.

تحوالت بازار سکه در هفته گذشته

بازار س��که در هفتهای که گذشت با ش��یب تقریبا آرامی به حرکت
افزایشی خود ادامه داد .این بازار در حدود دو ماه اخیر با روند صعودی
مواجه شده است ،هر چند در مقاطعی هم افت قیمت داشت اما چند
هفتهای است که بار دیگر به شیب افزایش قیمت بازگشته است.
روند صعودی افزایش قیمت سکه از اواخر سال گذشته شروع شد،
جایی که قیمت س��که به یک میلیون و  ۶۰۰هزار تومان رسید که
تا آن زمان باالترین نرخ برای قیمت س��که تمام بود .با شروع سال
جدید روند صعودی قیمت س��که ادامه پیدا کرد و قیمت سکه تمام
به یک میلیون و  ۹۰۰هزار تومان رس��ید و پس از آن به دو میلیون
تومان هم نزدیک شد .اما به دنبال سیاست جدید ارزی و تعیین دالر
 ۴۲۰۰تومان به عنوان دالر تک نرخی قیمت سکه هم کاهش قابل
توجهی یافت و به یکباره  ۲۰۰هزار تومان کاهش قیمت پیدا کرد.
اما در دو سه هفته اخیر حرکت سکه دوباره افزایشی شده است و به
حدود دو میلیون تومان و بیش از آن برگشته است.
در شروع هفته گذشته قیمت سکه دو میلیون و  ۵۲هزار تومان عرضه
شد .در ادامه هفته روند آن معکوس شد و به کمتر از دو میلیون تومان
رسید .اما از نیمه هفته به بعد حرکت صعودی سکه مجددا ادامه یافت
و در آخرین روز هفته به دو میلیون و  ۱۱۰هزار تومان رسید .بررسی
و مقایس��ه قیمت ابتدا و انتهای سکه تمام نش��ان می دهد که این
نوع س��که  ۶۷هزار تومان گران شده است .در همین فاصله زمانی
نیم سکه از مرز یک میلیون تومان عبور کرد و در انتهای هفته به یک
میلیون و ۱۳۰هزار تومان رسید.

سروش  ۱۰میلیون نفری شد

مدیر عامل پیام رس��ان سروش ،با اشاره به اینکه تعداد کاربران این
پیام رس��ان به بیش از  ۱۰میلیون کاربر رس��یده است ،گفت :تعداد
کاربران پیام رسان سروش نشان دهنده رکورد بی نظیر در صنعت
آی تی کشور است.سید میثم سیدصالحی با اشاره به  ۸رقمی شدن
ی است که زودتر
تعداد کاربران سروش ،بیان کرد :این اقدام ارزشمند 
از زمان تعیین شده به آن دست یافته ایم.وی با اشاره به اینکه سروش
در حال حاضر بیش از  10میلیون کاربر دارد و حدود  7.5میلیون کاربر
آن فعال می باشند ،بیان کرد :طی شبانه روز بیش از دو و نیم میلیون
نفر از خدمات سروش استفاده می کنند.
مدیر پیام رسان س��روش تصریح کرد :در س��روش روزانه به طور
همزمان یک میلیون آپلود و دانلود صورت می گیرد که حجم دانلود
روزانه در حدود  ۱۰۰ترابایت است.وی خاطرنشان کرد :در پیام رسان
سروش روزانه به طور متوس��ط یک میلیون کاربر ،می توانند 100
مگابایت فیلم و عکس ویدیو را به صورت رایگان دریافت کنند.وی
درباره قابلیت های اس��تفاده از پیام رس��ان سروش ،توضیح داد :در
سروش  ۱.۴میلیون کانال و  ۷۵۰هزار گروه ساخته شده است و بیش
از  ۷۵میلیون بازدید از پستهای کانالها صورت می گیرد.وی ادامه
داد :حجم پهنای باند مصرفی در س��روش به  35Gbpsافزایش
یافته است و اکنون س��روش را می توان بعنوان یکی از زیرساخت
های ابری ایران نام برد.

خرید یک میلیون و  ۲۰۰هزار تن
گندم از کشاورزان

مجری طرح گن��دم گفت :با وجود کاه��ش  ۳۵درصدی بارش در
فصل کشت گندم؛ اما میزان برداشت در استانهای جنوبی به اندازه
مدت مشابه سال قبل اس��ت و وضعیت مطلوبی در برداشت گندم
داریم .اسماعیل اسفندیاریپور به وضعیت مطلوب برداشت گندم
در سراسر کشور اش��اره کرد و گفت :با آنکه بارش باران در مناطق
گرمسیر کشور  35درصد در فصل کشت سال گذشته کاهش داشته،
اما برداشت گندم در این مناطق در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
یکس��ان است و وضعیت خوبی را در این حوزه داریم.وی با اشاره به
اینکه تا هجدهم اردیبهش��ت طبق آمارهای رسمی یک میلیون و
 200هزار تن گندم از کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده
است ،تصریح کرد :طی بازدیدی که امروز از استانهای سردسیر از
جمله شهرهای نقده ،بوکان و پیرانشهر داشتم ،وضعیت تولید گندم
در این اس��تانها هم بسیار مناسب است ،مضاعف بر آنکه مبارزه با
آفت سن گندم در استانهای معتدل و سردسیر در حال انجام است.
مجری طرح گندم همچنین از برنامه ویژه وزارت جهاد کشاورزی
برای مبارزه با بیماریهای قارچی در اس��تانهای ش��مالی کشور
ازجمله گلس��تان،مازندران و دشت مغان در استان اردبیل خبر داد و
افزود :سطح زیر کشت در کل کشور از نظر کنترل آفات تحت نظر
است و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم.

