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 پس از کشــمکش های فــراوان 

خودرو
سرانجام مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، با کلیات طرح واردات خودرو، 
موافقت کرد. البته به نظر نمی رســد این پایان کار 
باشد، زیرا به رغم ســخنان انتقادی رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام درباره شرایط فعلی صنعت 
و بازار خودرو، طبق رأی اعضا، طرح ساماندهی بازار 
خودرو باید در کمیســیون تخصصــی مجمع نیز 

بررسی شود.
به گزارش همشهری، به نظر می رسد سخنان صادق 
آملی الریجانی عامل مهمی در تغییر رویکرد مجمع 
به موضوع واردات خودرو بوده است. رئیس مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در جمع اعضای مجمع 
گفت: بر حسب گزارش منابع مطلع، نیاز و تقاضای 
بازار خودرو ۷۰۰هزار دســتگاه خودرو بیش از کل 
تیراژ تولید خودروسازان داخلی است، ضمن اینکه 
۷میلیون خودرو هم در صف اســقاط قــرار دارند؛ 
بنابراین معتقدم واردات خودرو، با شــرایطی که در 
مصوبه مجلس آمده، به حمایت از تولید داخلی ضربه 
نخواهد زد. به نظر می رســد این سخنان کلید فهم 

رویکرد تازه مجمع به واردات خودرو باشد.
البته پیش تر هم تخمین های کارشناسی از کسری 
دست کم 5۰۰هزار دستگاهی در بازار خودرو حکایت 
داشــت؛ چنان که منوچهر منطقی، معاون صنایع 
حمل ونقل وزیر صنعت با اشاره به تولید 9۰۰هزار 
دستگاه خودرو در سال گذشــته به صراحت اعالم 
کرده بود: وقتی عرضه در برابر تقاضا کم است، به طور 
طبیعی قیمت باال می رود. به گفته او محاسبات نشان 
می دهد بازار با 5۰۰هزار دستگاه کسری مواجه است 
و اگر یک میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه خودرو عرضه 

شود، بازار به تعادل خواهد رسید.
به باور کارشناسان همین کسری 5۰۰ تا ۷۰۰هزار 
دستگاهی بین کفه های عرضه و تقاضا، بازار خودرو را 
از تعادل خارج کرده و موجب شده قیمت خودروهای 
پرتقاضایی مثل پراید از 2۰۰میلیون و پژو2۰6 تیپ2 

از مرز 3۰۰میلیون تومان گذر کند. گمانه زنی های 
اولیه حاکی است احتماال مسئوالن بلندپایه در حوزه  
سیاستگذاری های باالدستی، به این نتیجه رسیده اند 
که برای آب کردن بهمن قیمت هــا در بازار خودرو، 
چاره ای جز واردات در پیش رو نیســت؛ وارداتی که 
البته می بایست بتواند کفه های عرضه و تقاضا را در 

بازار خودرو به تعادل نزدیک کند.

التهاب زیر پوست بازار
اما شاید موضوع دیگری که مجمع تشخیص مصلحت 
را به تغییر نظر نزدیک کرده، التهــاب موجود زیر 
پوست بازار خودرو باشد. به گزارش همشهری، در 
ماه های اخیر بازار خــودرو آنچنان ملتهب بوده که 
شاهد اســتقبال افکار عمومی از سخنان افراطی و 
غیرکارشناسی در فضای مجازی بوده ایم. چنان که 
ســخنان مســئوالن پلیس مبنی بر لزوم تعطیلی 
ایران خودرو و ســایپا، در شــبکه های اجتماعی به 

دفعات بازنشر داده شد. 
در یک مورد، تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس 
راهور گفته بود: با تعطیلی ایران  خودرو و ســایپا و 
واردات خودروهــای کم مصــرف خارجی می توان 
از اختالف هزینه پول ســوخت، حقــوق کارکنان 
2خودروســاز را پرداخت و آنها را تعطیل کرد. این 
اظهارات با انتقاد کارشناسان مواجه شد. رضا خانکی 
کارشــناس مالی در پاســخ به اظهارات جانشین 
رئیس پلیس راهور نوشت: میانگین قیمت خودرو 
در بازارهای جهانی ۱5 تا 25هزار دالر اســت. اگر 
ایران خودرو و ســایپا تعطیل شــوند، باید ساالنه 
۱.5میلیون خودرو وارد کشور شود. با فرض اینکه 
هزینه های حمل خودرو هم مجانی باشد، هر سال 
می بایست 2۰ تا ۴۰میلیارد دالر ارز به واردات خودرو 
تخصیص داده شود. او ادامه داد: با توجه به وضعیت 
ارزی کشور، این موضوع موجب می شود نرخ دالر به 

6۰ تا 8۰هزار تومان برسد. 
مجموعه این کشمکش ها در فضای مجازی از عمق 

التهاب به وجودآمده در ســطح جامعه بر اثر شرایط 
نابسامان بازار خودرو حکایت دارد؛ موضوعی که حاال 
به نظر می رسد موجب شده بازوی مصلحت سنجی 

نظام برای چاره جویی به فکر بیفتد.

سابقه ماجرا
شهریورماه سال قبل، مجلس طرح ساماندهی بازار 
خودرو را تصویب کرد. مراحل تصویب این طرح از 
مجلس دهم آغاز شده بود اما شورای نگهبان طرح 
مزبور را به دلیل ناهمســو بودنش با سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی، رد کرده بود. در مجلس یازدهم اما 
این طرح اصالح شد. علی بابایی کارنامی، نایب رئیس 
کمیســیون اجتماعی مجلس پس از تصویب این 
اصالحات اعالم کرده بود: مجلس برای مدیریت بازار 
به دنبال واردات حساب شده خودروهایی در محدوده 
5۰ تا 2۰۰ میلیون تومان اســت. با وجود این، طرح 
ساماندهی بازار خودرو مورد ایراد شورای نگهبان و 
سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و 

تصویب آن به بن بست خورد.
در واقع مشــکل از آنجا آغاز شــد که شورای عالی 
نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده۴ طرح 
ساماندهی صنعت خودرو ایراد گرفت. طبق ماده۴ هر 
شخص حقیقی و حقوقی می توانست به ازای صادرات 
خودرو یا قطعات خودرو یا ســایر کاالها و خدمات 
مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه، نسبت به واردات 
خودرو اقــدام کند اما مجمع تشــخیص مصحلت 
نظام اعالم کرد این ماده خالف سیاســت های کلی 

نظام است.

نظر جدید مجمع تشخیص مصلحت 
حاال با توجه به تغییر شرایط، مجمع تشخیص هم 
به فکر گره گشایی افتاده اســت. چنان که عزت اهلل 
اکبری تاالرپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس خبرداده؛ کلیات طرح واردات خودرو به شرط 
صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه در 

مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده 
است. به گفته او این طرح برای بررسی بیشتر جزئیات 

آن به کمیسیون های تخصصی مجمع ارجاع شد.
هرچند با توجه به سخنان رئیس کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس به نظر می رسد هنوز این طرح نهایی 
نشده اما با این حال، سخنان رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام نشان می دهد احتمال تصویب نهایی 
آن باالست. آیت اهلل صادق آملی الریجانی در آخرین 
نشست مجمع که با حضور روســای قوا برگزارشد، 
گفت: ۴۰سال اســت مقوله خودروسازی و تأمین 
نیاز مردم به خرید خودرو را عمدتا به 2خودروساز 
داخلی معطوف کرده ایم. ۴۰سال است برای مردم 
محدودیــت ایجاد کرده ایــم. این موضــوع باعث 

ضایع شدن حقوق مردم می شود. 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این 
سؤال را مطرح کرد که آیا مردم امروز از محصوالت 
2خودروســاز داخلی راضی اند؟ آیــا با قیمت های 
امروزی خودروهای داخلی، به شرط آنکه تعرفه های 
واردات باال نباشــد، مردم نمی تواننــد از خودروی 
بهتری اســتفاده کنند؟ در این صورت آیا این ظلم 
به مردم نیســت؟ آیا اینکه مــردم را مجبور کنیم 
فقط محصوالت کم کیفیت 2خودروســاز داخلی را 

خریداری کنند، عامل رقابت است؟ 
آیت اهلل آملی الریجانــی در ادامه به صراحت گفت: 
به نظر می رســد می توان این طرح را به نحوی جمع 
کرد، بنابراین پیشنهاد روشن آن است که با افزودن 
قیودی بر نظر مجلس، مجمــوع نظرات مخالفان و 
موافقان تأمین شود و با اصل واردات موافقت کنیم. 
او در عین حال تأکید کرد: بهتر است برای خروج از 
بن بست ها قیود و شروطی در نظر گرفته و تشخیص 

آن هم در مقام اجرا به دولت سپرده شود.
گزارش های رسمی منتشرشــده حاکی است پس 
از ســخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
این طرح با رأی اکثریت اعضا برای بررسی بیشتر به 

کمیسیون مشترک ارجاع شد.

واردات خودرو در ایستگاه آخر
مجمع تشخیص مصلحت به آزادسازی واردات چراغ سبز نشان داد

مجمع تشخیص مصلحت نظام با کلیات طرح واردات خودرو موافقت کرد و آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع داد

با اعالم رئیس سازمان برنامه و بودجه، به ر غم افزایش قیمت آرد برای اصناف و صنایع، آرد نانوایی ها همچنان با نرخ سابق تامین خواهد شد
نان گران نمی شود؛ ماکارونی شاید

اعالم خبر افزایش قیمت آرد صنف و صنعت در هفته 

بازار
گذشته نگرانی های زیادی را درباره قیمت های جدید 
نان و ماکارونی در میــان مصرف کنندگان ایجاد کرد، 
چنان که فعاالن فضای مجازی اعالم این خبر را با چند برابر شدن نرخ نان 
 و دیگر محصوالت وابسته به آرد ازجمله ماکارونی مساوی دانستند، اما 
اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد دست کم در 

زمینه نان، نرخ جدید آرد محرکی برای رشد قیمت نخواهد بود.
 مسعود میرکاظمی با بیان اینکه آرد نانوایی ها همچنان به قیمت سابق 
عرضه می شود اعالم کرده است: جهت گیری تصمیم دولت درباره افزایش 
قیمت آرد صنف و صنعت، برای بخش هایی است که روی کاالهای آن 
قیمت گذاری اعمال نمی شــده، این موضوع به قیمت نان ربطی ندارد. 
به گفته رئیس سازمان برنامه، فعال برای تغییر در نوع بازپرداخت یارانه ها 

هیچ تصمیمی گرفته نشده است.
جلوگیری از قاچاق آرد به دیگر کشورها، یکی از دالیل عنوان شده در 
تصمیم دولت برای افزایش نرخ آرد بوده، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
ضمن اشــاره تلویحی به این موضوع گفته اســت: فضای زیادی برای 
صادرات آرد داریم، کشورهای همسایه ما هم به آرد نیاز دارند، ما هم مازاد 
ظرفیت داریم. به گفته او، همسایگان شمالی ما گندم دارند، می توانیم آن 
گندم ها را در داخل به آرد تبدیل و به همه کشورهای منطقه صادر کنیم، 
اما چون اکنون این فرایند یارانه ای است، قاچاق می شود و نمی توانیم 
از این ظرفیت اســتفاده کنیم. اما اگر اصالحات قیمتی صورت بگیرد 
و یارانه مستقیم به خود مردم پرداخت شود، بسیاری از این ظرفیت ها 

فعال خواهد شد.

زمینه چینی برای افزایش نرخ
در گفته های رئیس سازمان برنامه و بودجه، به سازوکار پرداخت یارانه و 
زمان اجرای شیوه های جدید اشاره مشخصی نشده است، ضمن اینکه 
میرکاظمی تأکید دارد قیمت نان و آرد نیز قرار نیســت تغییر کند اما 
اتحادیه های صنفی مرتبط با نان از مدت ها قبل، از افزایش هزینه تولید 
در بخش های دیگری، غیراز تامین آرد، خبر داده و برای افزایش قیمت 

نان زمینه چینی کرده اند. چنان که انجمن ها و اتحادیه های مرتبط تغییر 
قیمت دیگر محصوالت وابسته به آرد مثل ماکارونی و بیسکوییت و کیک 

را به صورت قطعی اعالم کرده اند.

افزایش ناگزیر نرخ ماکارونی 
شــاید در این بین بحث برانگیزترین افزایش نرخ مربوط به ماکارونی 
باشد، زیرا در شرایطی که نرخ برنج سر به فلک کشیده ماکارونی به عنوان 
یک خوراک جایگزین نقش مهمی در تغذیه اقشار کم درآمد دارد. اما 
با این حال عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
ماکارونی ایران اعالم کرده؛ به دنبال افزایش قیمت آرد، تولیدکنندگان 
ماکارونی نیز ناچار به افزایش قیمت این محصول هستند. البته محسن 
امینی تأکیدکرده اســت: هنوز ســازمان حمایت از تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان قیمت نهایی ماکارونی را ابالغ نکرده است. زیرا به گفته 

او نرخ جدید ماکارونی باید در دولت نیز تأیید شود.
شــاید همین بالتکلیفی در اعــالم نرخ جدید ماکارونی اســت که در 
روزهای اخیر به کمبود ایــن کاال در برخی مراکز فــروش دامن زده، 

چنان که رئیس کمیســیون کشــاورزی اتاق ایران می گوید: تعلل در 
تعیین قیمت گندم برای صنف و صنعت در یــک و نیم ماه اخیر باعث 
شده کارخانه های تولیدی نتوانند مواداولیه تولید را تامین کنند؛ نبود 
مواداولیه در کارخانه های تولیدی میزان عرضه ماکارونی را کاهش داده 
است. به گفته او، ۷۰درصد قیمت ماکارونی متاثر از قیمت آرد است در 
نتیجه پیش بینی ها از افزایش بیش از 2برابری قیمت این محصول در 

آینده نزدیک حکایت دارد.
مهرداد نوری، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان کارخانه های 
ماکارونی هم ســخنان امینی را تأیید می کند و می گوید؛ افزایش نرخ 
ماکارونی با درصدهای باال دور از ذهن نیســت. او در عین حال تأکید 
می کند: ایــن رقم مورد نظر و پیشــنهاد انجمن صنفــی کارفرمایان 
ماکارونی نیست. تولیدکنندگان در شــرایط فعلی مطالبه این میزان 
افزایش قیمت را ندارند، زیرا با توجه به مشکالت معیشتی همه باید با 

هم همکاری کنند.

قیمت آرد چقدر افزایش یافت؟
افزایش قیمت آرد صنف و صنعت خبری بود کــه به دنبال رونمایی از 
قیمت امسال خرید تضمینی گندم از کشاورزان منتشر شد و حاشیه های 
زیادی را در 2هفته گذشته به همراه داشت. با اعالم نرخ ۱2هزار تومانی 
هر کیلو گندم برای صنف و صنعت، کارشناسان اقتصاد بازار قیمت هر 
کیلو آرد برای صنایع وابســته به این محصول را ۱6هزار تومان برآورد 
کردند، درحالی کــه تا امــروز آرد اصناف و صنایع بــا قیمت هر کیلو 
2هزارو5۰۰تومان تامین می شد. سه شنبه هفته گذشته قیمت برآورد 
شده جنبه رسمی تری به خود گرفت و اگرچه اعالم شد تا زمان بررسی 
آن در ستاد تنظیم بازار، این نرخ نهایی نخواهد بود اما شنیده ها حاکی 
از رســمیت یافتن قیمت آرد با همان ارقامی است که سازمان حمایت 
اعالم کرده است. بر این اساس، هر کیلو آرد ۱8درصد سبوس گیری شده 
۱5هزارو۷۰۰تومان، آرد 2۱درصد سبوس گیری شده ۱6هزار تومان و 
آرد 2۷درصد سبوس گیری شده نیز ۱6هزارو9۰۰تومان برای صنف و 

صنعت تمام می شود.

جلیل ساالری
معاون وزیر نفت

قیمت گازوئیل در کشــورهای همسایه، 
۶۰برابر قیمت آن در ایران است. با توجه 
بــه اختــاف قیمــت گازوئیــل در ایــران و 
کشــورهای همســایه، قاچــاق ســوخت 
جــذاب اســت. با توجــه بــه ایــن اختاف 
قیمت، عمده قاچاق ســوخت مربوط به 
گازوئیل است، اما در مورد بنزین به دلیل 
کنترل مصــرف با کارت ســوخت، قاچاق 

قابل کنترل است.

محمد  هللا  داد 
معاون هماهنگی توزیع توانیر

عــزم وزارت نیــرو بــرای اســتفاده کامل از 
ظرفیت همــکاری صنایع اعــم از صنایع 
ســنگین و صنایع بخــش توزیــع در دوره 
اوج بــار امســال جــدی اســت. براســاس 
ســازوکاری کــه در وزارت صمــت طراحی 
شده، امســال برنامه همکاری صنایع با 
برق، با رعایت دغدغه های سال گذشته 

تدوین می شود. 

مهدی کاظمی
سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و 

ماشین آالت
طبق ســنوات هرســاله در ابتدای ســال، 
نه  صرفا در قطعات لوازم یدکی، بلکه در 
تمام کاالهای صنوف و خدمات، افزایش 
قیمــت رخ می دهــد؛ امــا ســال جاری 
تفاوتی با ســال های گذشــته هــم دارد و 
آن، موضوع تصویب افزایش ۵۷درصدی 
حقوق و دستمزدهاســت. در سال جاری 
افزایش حقوق ها مازاد بر افزایش قیمت 
عــرف هرســاله شــده و بــه ایــن ترتیــب 
نمی تــوان کاالهــا را بــا قیمت های ســال 

گذشته عرضه کرد. 

میوه های پرتقاضا، چند؟ 
هفته گذشــته تابلوی قیمت میوه های پرفــروش در میادین 
میوه وتره بار شاهد تغییراتی بود که مهم ترین آنها کاهش 3هزار 
تومانی قیمت گوجه ســبز بود. دیگر نوبرانه ها شــامل چغاله، 
توت فرنگی و ملون تغییر قیمتی نداشتند و از میان میوه هایی که 
افزایش قیمت داشتند، سیب زرد شاخص ترین بود. قیمت سیب 
در هفته گذشته کیلویی 8۰۰تومان افزایش داشت. روزانه بین 
3تا ۴هزار تن میوه در میادین سطح شهر تهران عرضه می شود 

که با نرخ مغازه ها اختالفی بیش از 3۰درصدی دارد.

سیب زرد

16.500
27.000

خیار 
گلخانه ای
10.400
14.000

کیوی

14.400
25.000

 قیمت
در میادین

 قیمت
در سطح شهر

کیلوگرم/ تومان

31.000
34.000

موز

میادین

بازار ها
چهره ها

قیمت ها به تومان
اردیبهشت1400
اردیبهشت 1401

نان آوران، تست 
مینی سیاه - 270گرمی

9.500
12.000

اردیبهشت1400
اردیبهشت 1401

سه نان، تافتون 
طالیی - 450گرم

4.500
9.000

اردیبهشت1400
اردیبهشت 1401

نان آوران، گاتای 
گردویی - 240گرمی

14.000
17.500

اردیبهشت1400
اردیبهشت 1401

هورسان، باگت - 
455گرمی

9.000
12.000

اردیبهشت1400
اردیبهشت 1401

نان آوران، تست 
غالت - 500گرمی

16.500
22.000

اردیبهشت1400
اردیبهشت 1401

سه نان، پیتا 1+5 - 
370گرمی

4.000
8.000

اردیبهشت1400
اردیبهشت 1401

سه نان، تست 
هفت غله - 530گرمی

14.500
25.000

اردیبهشت1400
اردیبهشت 1401

هورسان، پردانه - 
710گرمی

20.000
25.000

ارز

جنگ روانی در بازار ارز 
 اخبار رسانه های داخلی و خارجی سیگنال های متفاوت 

به نرخ ارز ارسال می کنند

در شرایطی که مقام های مســئول با هدف کاهش التهاب بازار 
می گویند حجم در آمدهای ارزی ایران افزایش یافته، نرخ دالر، 
تحت تأثیر اخبار رســانه های غربی از مرز 28هزار تومان عبور 
کرده است. فعاالن بازار می گویند؛ با توجه به مجموعه شرایط 
به نظر می رسد شاهد آغاز نوعی جنگ روانی و رسانه ای در بازار 

ارز هستیم.
به گزارش همشهری، صدور ســیگنال های متناقض، بازار ارز را 
ســردرگم کرده، چنان که همین عامل موجب شد قیمت دالر 
در آخر هفته قبل برای دومین بار در سال جاری از مرز 28هزار 
تومان عبور کند. بــا وجود آنکه مقام های مســئول می گویند 
درآمد های ارزی افزایش یافته و منابع ارزی بلوکه شــده ایران 
آزادشده، هنوز اطالعات کاملی از میزان افزایش درآمد های ارزی 
ایران وجود ندارد. ضمن اینکه گزارش های برخی منابع غربی در 
مورد منتقل نشدن ارزهای بلوکه شــده به داخل، به ابهام های 
موجود در بازار ارز دامن زده اســت. به نظر می رسد بازار ارز در 
شرایط فعلی به شفاف سازی  بیشــتری نیاز دارد تا جلوی رشد 

قیمت ها گرفته شود.

افزایش درآمد های ارزی
رئیس کل بانک مرکــزی می گوید؛ درآمد هــای ارزی ایران به 
شکل قابل توجهی افزایش یافته است. به گفته علی صالح آبادی 
همه درآمد های ارزی حاصل از صادرات به ویژه صادرات نفتی 
در فروردین ماه وصول شــده است. همچنین در اطالعیه بانک 
مرکزی نیز تأکید شده است؛ عرضه و معامله ارز صادرکنندگان 
در سامانه نیما در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 9۰درصد 
رشد کرده اســت. همزمان جواد اوجی، وزیر نفت نیز در پاسخ 
به این پرســش که آیا ایران درآمد ارزی حاصل از سوخت های 
صادراتی را با توجه به تحریم ها در اختیار می گیردیا خیر؟ گفته 
اســت:هر چه نفت و میعانات محصوالت پتروشیمی فروختیم 
همه را زمان سر رســید وصول کرده ایم. احمد مهدوی ابهری 
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشــیمی نیز میزان 
صادرات محصوالت پتروشیمی در سال گذشته را ۱۴.5میلیارد 
دالر اعالم کرد و گفت: ۱2.5میلیارد دالر از ارز حاصل از صادرات 
پتروشیمی در سامانه نیما برای تامین ارز موردنیاز کشور عرضه 
شده است. محمد کشتی آرای، نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر 
تهران هم از افزایــش عرضه ارزهای خانگی در بــازار خبر داد 
و گفت: با ممنوعیت نگهداری بیش از ۱۰هــزار دالر در خانه، 
قســمتی از ارزهای خانگی برای تبدیل به سکه به بازار عرضه 
شده است. به باور کارشناســان، در شرایطی که به طور طبیعی 
رشد درآمدهای ارزی و افزایش عرضه ارز باید به کاهش قیمت 
ارز منجر شود اما این رویداد تاکنون از شیب صعودی قیمت دالر 
جلوگیری نکرده است، که شاید دلیل آن ارائه نشدن جزئیات 

دقیق آمارهای ارزی باشد.

آزاد سازی  منابع ارزی
همزمان با کمبود اطالعات در مورد میــزان در آمدهای ارزی، 
که تاکنون محرمانه تلقی شــده، اخبار متفاوتــی نیز در مورد 
آزاد سازی  منابع ارزی به گوش می رسد از یک سو منابع داخلی 
بارها گفته اند؛ بخشی از درآمد های ارزی بلوکه شده ایران آزاد 
شده اما هیچ گاه مشخص نشده چه میزان ارز و از چه محلی آزاد 
شده است. همین ابهام موجب شده فضای بازی برای رسانه های 
غربی فراخ و گشاده شود. چنان که به تازگی روزنامه گاردین به 
نقل از یک منبع ناشــناس دولتی ایران مدعی شده بود: بدهی 
۴۰۰میلیون پوندی انگلیس در زمــان آزادی نازنین زاغری و 
انوشه آشوری، 2تبعه انگلیســی-ایرانی، هنوز به دست تهران 
نرسیده است. این روزنامه مدعی شد این پول در عمان بلوکه شده 
و فقط یک میلیون پوند آن به تهران منتقل شده است. هرچند 
روابط عمومی بانک مرکزی ادعای نشریه گاردین را رد کرده و 
توضیح داده؛ 39۰میلیون پوند بدهی انگلیس به ایران، به طور 
قطعی و کامل توسط  بانک مرکزی ایران وصول شده است، اما 
به نظر می رسد این جنگ روانی در بازار ارز تا زمانی که از آمارهای 

درآمدهای ارزی ابهام زدایی نشود، ادامه خواهد داشت.

  ترکیه و چین بازار مبلمان را گرفتند
علیرضا عباسی، رئیس اتحادیه مبل ســازان و درودگران ایران 
گفت: اکثر بازارهای مبلمان در منطقه را ترکیه و چین گرفته اند. 
جمعیت کشــور های منطقه بیش از 5۰۰میلیون نفر است که 
احتیاج به کاالهای ایرانی دارند اما متأسفانه همکاری الزم در 
این زمینه وجود ندارد و به همین دلیل آمار صادرات مبل ایرانی 

خیلی پایین است.

  شوینده ها از هفته آینده گران می شود
بختیار علم بیگی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع شوینده از 
افزایش قیمت مواد شوینده بعد از ماه مبارک رمضان خبر داد و 
گفت: به دلیل گران شدن مواداولیه داخلی و خارجی و همچنین 
افزایش دستمزد کارگران در چند ماه گذشته، تصمیم گرفته 
شد بعد از ماه رمضان قیمت شوینده ها را افزایش دهیم تا برای 

تولید کننده ها صرفه اقتصادی داشته باشد.

  کاهش 1200تومانی قیمت شکر در میادین 
براساس آخرین نرخنامه ســازمان مدیریت میادین شهرداری 
تهران، قیمت شکر در میادین میوه و تره بار تهران با ۱2۰۰تومان 
کاهش، هر بسته یک کیلوگرمی ۱5۱5۰تومان عرضه می شود. 
براساس این نرخنامه، قند حبه پرســی هر کیلوگرم 22هزار 
تومان، قند شکسته بسته بندی ۱۰کیلوگرمی 2۴8هزار تومان، 
قند شکسته بســته بندی 5کیلوگرمی ۱25هزار تومان و قند 
شکسته بسته بندی 3کیلوگرمی ۷52۰۰تومان در میادین میوه 

و تره بار عرضه می شود.

 صادرات دام همچنان ممنوع است
مدیرکل پشتیبانی امور دام تهران گفت: صادرات دام به منظور 
حفظ تنظیم بازار داخل کماکان ممنوع است. در شرایط کنونی 
برای جبران کمبود عرضه الشه در داخل و جلوگیری از التهاب 
بازار اقدام به واردات کرده ایم.رضا ســالمی افــزود: هم اکنون 
هر کیلو دام ســبک مازاد دامداران با نرخ 62 هزار تومان و دام 
سنگین 5۰ هزار تومان با ۱.۷۰۰ گرم جو به جهت پایداری تولید 

خریداری می شود. 

پرتقال 
توسرخ

15.200
27.000

چغاله 
بادام

48.000
100.000

خربزه 
ملون

11.900
26.000

گوجه سبز

56.000
80.000

تغییرات یکساله قیمت 
نان های بسته بندی

مقایسه قیمت انواع نان های بسته بندی شده شرکتی 
عرضه شده در ســوپرمارکت ها نشان می دهد این 
نان ها در فاصله اردیبهشت ســال گذشته تا امروز 
بین 3۰ تا 5۰درصد افزایش قیمت داشــته اند. این 
تغییرات قیمتی که در یکــی از برندهای معروف تا 
۱۰۰درصد نیز می رسد در حالی است که با افزایش 
قیمت آرد صنــف و صنعت، قیمــت کنونی انواع 
نان های صنعتی نیز در آینده نزدیک شاهد تغییرات 

زیادی خواهد بود.

سوپرمارکت


