
 بعد از آرام ش�دن 

مهران ابراهيميان 
فض�اي جامع�ه و   گزارش   يك

فاصل�ه گرفت�ن از 
هفته اي طوفاني اكنون بازاره�اي مالي و اصلي 
كشور به حالت عادي بازگش�تند و در اين فضا 
بورس فرصت ثبت ركود جهشي خود را پيدا كرد. 
روز گذش��ته به وضوح در بازارهاي مالي و پولي 
بازگش��ت آرامش قابل رؤيت بود، ب��ه نحوي كه 
قيمت ارزه��اي خارجي عقب  نش��يني كردند و 
قيمت فلز زرد و مصنوعات و مس��كوكات آن با 
كاهش مواجه شد. در مقابل بازار خود بي تفاوت 
به عوامل مؤثر بر بازارها همچنان مسير صعودي 
خود را ادامه داد، ولي بازار بورس با كنار گذاشتن 
ترس خود و محدوديت هاي اعمال شده از سوي 
نهاد ناظر بمانند فنري كه جمع شده كه فرصت 

رها شدن يافته، جهش كرد. 
 گزارش ميداني خبرن��گار »جوان« حاكي از آن 
اس��ت كه بازار س��كه، طال وارز با روند كاهشي 
مواجه ش��د به نحوي كه هر قطعه سكه امامي با 

كاهش ۸۰ هزار توماني نسبت به روز گذشته به 
۴ ميليون و ۷۲۵ هزار تومان رسيد، قيمت طال ي 
۱۸ عيار امروز به ۴۸۲ هزار و ۲۴۵ تومان رسيد. 
قيمت هر قطعه س��كه طرح قديم با كاهش ۷۰ 
هزار توماني در بازار با قيم��ت ۴ ميليون و ۷۲۰ 
هزار تومان معامله ش��د و هر قطعه نيم س��كه با 
كاهش ۱۵ هزار تومان��ي، ۲ ميليون و ۴۲۰ هزار 
تومان به فروش رسيد. ربع سكه هم با كاهش ۲۰ 
هزار توماني، يك ميليون و ۴۸۰ هزار تومان در 
بازار عرضه شد همچنين س��كه گرمي با قيمت 

۹۲۰ هزار تومان معامله شد. 
    ورود رسمي دالر به كانال ۱۲ هزار تومان

قيمت هر دالر امريكا )اس��كناس( نيز در جريان 
معامالت ديروز صرافي ه��اي بانكي، براي خريد 
۱۲۹۵۰ توم��ان و براي ف��روش ۱۳۰۵۰ تومان 
اعالم ش��د كه در عمل به طور رسمي وارد كانال 
۱۲۰۰۰ توماني ش��د و پيش بيني مي ش��ود كه 
امروز نيز با اعالم نرج جديد از سوي بانك مركزي 
اين روند كاهش��ي ادامه يابد. دالر نسبت به روز 

پنج شنبه نرخ رسمي حدود ۳۰۰ تومان ارزان تر 
شده اس��ت. به گفت��ه صاحب نظ��ران دليل اين 
آرامش بازارهاي م��وازي بورس ناش��ي عوامل 
چهارگانه: مديريت بانك مركزي از مسير سرعت 
گردش پول، تخليه كامل آثار تقاضاي ناش��ي از 
آغاز سال نو ميالدي و كاهش التهاب و تنش در 

منطقه بوده است. 
  تاريخي ترين رشد شاخص بورس 

به ثبت رسيد
اين در حالي بود كه با احساس آرامش و كاهش 
بهانه هاي افزايش در بازارهاي ارز و طال شاخص 
بورس در جريان معامالت ديروز با ثبت رشد ۱۵ 
هزار و ۸۴۲ واحدي، به ارتفاع ۳۷۵ هزار و ۶۵۰ 
واحد صعود كرد. كه تاريخي ترين رشد شاخص 

بورس به شمار مي رود. 
در جريان دادوس��تدهاي ديروز بازار س��رمايه 
تعداد ۵ ميليارد و ۳۳۶ميليون سهم و حق تقدم 
به ارزش ۲۹۳۶ميليارد تومان در ۳۵۲هزار نوبت 
مورد دادوس��تد قرار گرفت و ش��اخص بورس با 

رشد ۱۵ هزار و ۸۴۲واحدي در ارتفاع ۳۷۵هزار 
و ۶۵۰واحد قرار گرفت. 

بيشترين اثر مثبت بر رش��د دماسنج بازار سهام 
در روز جاري به نام نمادهاي صنايع پتروشيمي 
خليج فارس، ملي صنايع مس اي��ران و معدني 
و صنعت��ي گل گهر ش��د و در مقاب��ل نمادهاي 
معامالتي فوالد اميركبير كاش��ان، فروسيليس 
ايران و س��يمان فارس با افت خود مانع افزايش 

بيشتر نماگر بازار سهام شدند. 
شاخص هاي اصلي بازار سرمايه هم روز متعادل 
و مثبتي را پش��ت سر گذاش��تند؛ به طوري كه 
ش��اخص قيمت )وزني �� ارزشي( ۴۲۳۸واحد، 
كل )هم��وزن( ۴۵۸۰واحد، قيم��ت )هموزن( 
۳۰۵۸واح��د، آزاد ش��ناور ۱۷۸۳۱واح��د و 
ش��اخص هاي ب��ازار اول و دوم ني��ز ب��ه ترتيب 
۱۰۹۵۷و ۳۴۷۲۲واحد رشد كردند. بر اساس اين 
گزارش، در بازارهاي فرابورس ايران هم با معامله 
۱۶۸۷ميلي��ون ورقه ب��ه ارزش ۱۵۰۷۳ميليارد 
تومان در ۱۸۵هزار نوب��ت، آيفكس ۲۴۸واحد 

رشد كرد و در ارتفاع ۴۸۹۴واحد قرار گرفت. 
   پرايد 60 ميليوني 

البته تنها بازاري كه ظاهراً تحت تأثير هر جرياني 
مس��ير صعودي قيمت هاي خود را طي مي كند 
بازار خودرو اس��ت، آنچنان كه هر بهانه اي حتي 
وعده كمك ۵ هزار ميليارد توماني وزير صنعت 
هم در اي��ن بازار عامل��ي براي گراني به ش��مار 
م��ي رود. خبرگزاري ميزان در گزارش��ي از بازار 
ديروز خودرو عماًل از پرايد ۶۰ ميليون توماني و 
پژو ۲۰۶ )تي��پ (۵ ۱۱۸ ميليون تومان گزارش 
داد و نوشت: در بازار ديروز خودروي پرايد ۱۵۱ 
با قيمت ۶۰ ميليون تومان، پرايد ۱۳۱ با قيمت 
۵۲ ميليون توم��ان، پژو ۲۰۶ تي��پ پنج ۱۱۸ 
ميليون تومان و پژو پارس ۱۰۵ ميليون و ۹۰۰ 
هزار تومان خريد و فروش شد. بررسي قيمت ها 
در بازار خودرو نشان مي دهد از بازه ۲۰ آذرماه تا 
كنون پژو جي ال ايكس ۲ ميليون تومان، ۲۰۶ 
تيپ پن��ج ۳ ميليون و ۸۰۰ ه��زار تومان، پرايد 
۱۱۱، ۳ ميليون تومان، پرايد ۱۵۱، ۷ ميليون و 
۳۰۰ هزار تومان، ساينا ۴ ميليون تومان، تيبا ۳ 
ميليون و ۲۰۰ هزار تومان افزايش داشته است. 

اين در حالي اس��ت كه بار ها مس��ئوالن وزارت 
صمت و شخص رضا رحماني وزير صنعت، معدن 
و تجارت وعده كاه��ش قيمت خ��ودرو را داده 
بودند، اما همچنان اختالف قيمت بازار و كارخانه 

بسيار زياد است.
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جهش تاريخي بورس در روز ريزش دسته جمعي بازارها 
پرايد 60 ميليوني به وعده كمك 5 هزار ميلياردي وزير دهن كجي كرد، اما كاهش قيمت دالر و طال سوخت جهش بورس شدند

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد

88341654

 واهمه سرمايه گذاران از سرمايه گذاري
در توليد چادر مشكي

س�رمايه گذاران از س�رمايه گذاري در تولي�د چ�ادر مش�كي 
واهم�ه دارن�د و معتقدن�د ك�ه دول�ت ب�ا در نظ�ر گرفت�ن 
ترجيحاتي ب�راي واردات اي�ن كاال باع�ث لطمه به توليد ش�ود. 
هر زمان كه موضوع توليد چادر مش��كي ومافياي واردات آن به ميان 
مي آيد ، سؤاالتي مطرح مي ش��ود مبني براينكه چرا كشور اسالمي ما، 
بزرگ ترين مصرف كنندگان چادر مشكي به شدت وابسته به واردات اين 
محصول است؟ در حالي كه با توجه به سابقه صنعت نساجي و توانايي 
توليدكنندگان اين حوزه مي توانيم خودكفا ش��ويم. چ��را تا به امروز 
امكانات الزم در اختيار توليدكنن��ده ايراني قرار نگرفته و حمايت هاي 

الزم براي اين صنعت اشتغال زا انجام نشده است؟ 
در اين خصوص، حسين مدرس خياباني، قائم مقام وزير صنعت، معدن 
و تجارت در گفت وگو با »فارس« در مورد وضعيت توليد چادر مشكي 
در كشور مي گويد: فاصله بسيار زيادي بين نياز كشور به چادر مشكي 
و ظرفيت توليدي اين كاال در كشور وجود دارد. به رغم اينكه ساالنه به 
۷۰ تا ۸۰ ميليون متر مربع چادر مش��كي نياز داريم و ساالنه حداكثر 
۱۰ تا ۱۲ درصد اين مقدار چادر مش��كي در كش��ور توليد مي ش��ود؛ 
س��رمايه گذاري قابل توجهي در اين رابطه انجام نشده اس��ت كه جاي 
تأمل و بررسي دارد. وي مي افزايد: در جلسه اخير در رابطه با اين موضوع 
بحث شد و در اين جلسه مطرح شد كه چرا به رغم اينكه سرمايه گذاري 
در زمين��ه توليد چادر مش��كي در كش��ور توجيه اقتص��ادي دارد، اما 

سرمايه گذاري قابل توجهي در اين زمينه صورت نگرفته است؟ 
   لزوم ايجاد طرح ويژه براي توليد چادر مشكي در كشور

وي با بيان اينكه در جلس��ه مذكور وزير صنعت، معدن و تجارت بيان 
داشت كه بايد با همكاري معاونت امور صنايع و مديركل صنايع طرح 
ويژه اي در رابطه با توليد چادر مش��كي در كش��ور در راس��تاي ايجاد 
ظرفيت هاي توليدي داخلي ايجاد ش��ود تا همه كارخانه هاي مستقر 
كه بعضاً با بخشي يا نيمي از ظرفيت خود كار مي كنند يا بعضاً تعطيل 
هستند، اقدام به توليد بيشتر كنند، مي گويد: براساس بررسي هاي انجام 
شده سرمايه گذاران از سرمايه گذاري در توليد اين محصول واهمه دارد و 
معتقدند كه ممكن است دولت با در نظر گرفتن ترجيحاتي براي واردات 
اين كاال باعث وارد ش��دن لطمه به توليد شود كه بايد به صورت شفاف 
اطمينان داد كه دولت به جاي واردات كاالهاي س��اخته شده حتماً از 

توليد آن حمايت خواهد كرد. 
مدرس خياباني در پاسخ به اين سؤال كه آيا امكان اختصاص ارز دولتي 
)۴۲۰۰ توماني( در بخش هاي توليدي چادر مش��كي به عنوان مثال 
اختصاص ارز به واردات ماش��ين آالت توليدي اين بخش وجود دارد، 
مي افزايد: ارز دولتي به واردات ماش��ين آالت وارداتي مورد نياز توليد 
چادر مشكي تعلق نمي گيرد. البته مي توان اين موضوع را پيگيري كرد 

كه امكان اختصاص ارز دولتي وجود دارد يا خير؟ 
وي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا امكان واردات چادر مشكي 
با توجه به نياز كش��ور با ارز ۴۲۰۰ توماني وجود دارد، مي گويد: قطعاً 
امكان اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات اين كاال وجود ندارد،اما 
براي توليد و سرمايه گذاري وزارت صمت از محل منابع صندوق توسعه 
و منابع ريالي تبصره ۱۸ تسهيالت مورد نياز ارزي و ريالي توليد چادر 
مشكي را تأمين مي كند. مدرس خياباني مي افزايد: در مجموع ساالنه 
حدود ۱۵۰ ميلي��ون دالر ارز صرف واردات چادر مش��كي به كش��ور 
مي شود. نبايد بزرگ ترين كشور مصرف كننده چادر مشكي وارد كننده 
از كشورهاي جنوب شرقي آسيا باشند، بلكه درست اين است كه نياز 

كشورهاي مسلمان منطقه را هم ايران تأمين كند.

نرخ بيكاري 5 استان تك رقمي شد
نرخ بيكاري پنج استان از جمله تهران كه در پاييز سال گذشته دو 
رقمي بودند، به اس�تناد داده هاي مركز آمار ايران در پاييز امسال 
تك رقمي شد؛ البته همچنان نرخ بيكاري ۱۸ استان دو رقمي است. 
به گزارش »مهر«، بررسي نرخ بيكاري ۳۲ استان كشور در پاييز امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته نشان مي دهد نرخ بيكاري در ۲۲ 
استان كشور در پاييز ۹۷ دو رقمي بود كه در پاييز امسال نرخ بيكاري 

۱۸ استان دو رقمي است. 
بر اس��اس اين آمار، نرخ بيكاري پنج اس��تان كه در پاييز سال گذشته 
دو رقمي بوده است، در پاييز امسال تك رقمي شده است. مقايسه نرخ 
بيكاري اس��تان ها نش��ان مي دهد، نرخ بيكاري پنج استان گلستان از 
۱۰/۹ درصد به ۹/۶ درصد، خراس��ان ش��مالي ۱۰/۸ ب��ه ۸/۷ درصد، 
تهران از ۱۲/۶ به ۹/۴، بوشهر از ۱۱ به ۹/۴ و ايالم از ۱۰/۸ به ۸/۱ درصد 

كاهش يافته و تك رقمي شده است. 
در مقابل نرخ بيكاري يك اس��تان در مقايسه با سال گذشته دو رقمي 
شده كه بر اين اساس نرخ بيكاري استان اردبيل از ۸/۷ درصد به ۱۰/۶ 

درصد افزايش يافته است. 
اما همچنان نرخ بيكاري در ۱۸ استان كشور دو رقمي و در ۱۴ استان 
كشور تك رقمي اس��ت. مقايس��ه آماري آخرين نتايج منتشر شده از 
وضعيت نيروي كار در استان ها توسط مركز آمار ايران نشان مي دهد، 
در بين استان هاي داراي نرخ بيكاري دو رقمي استان كرمانشاه با نرخ 
بيكاري ۱۶/۲ درصد همچنان در صدر بيكار ترين استان كشور و استان 
قم با نرخ ۱۰ درصدي در پايين ترين نرخ بيكاري در بين هجده استان 

داراي »نرخ بيكاري دو رقمي« قرار دارند. 
پس از استان كرمانش��اه، اس��تان هاي چهار محال و بختياري با نرخ 
بيكاري ۱۶/۱ درصد، خوزس��تان با نرخ بيكاري ۱۴/۵ درصد، لرستان 
با ن��رخ ۱۳/۸ رصد، هرمزگان با ن��رخ ۱۳/۵ درصد، يزد ب��ا نرخ ۱۳/۴ 
درصد، البرز با نرخ ۱۳ درصد، كردستان با نرخ ۱۲/۹ درصد، سيستان 
و بلوچستان با نرخ ۱۲ درصد، گيالن با نرخ ۱۱/۸ درصد، كهگيلويه و 
بويراحمد با نرخ ۱۱/۷ درصد، كرمان ب��ا نرخ ۱۱/۴ درصد، آذربايجان 
شرقي با نرخ ۱۱/۲ درصد، آذربايجان غربي با نرخ ۱۱/۱ درصد، اصفهان 
با نرخ ۱۱ درصد، اردبيل با نرخ ۱۰/۶ درصد و قزوين با نرخ ۱۰/۲ درصد 

استان هاي داراي نرخ بيكاري دو رقمي در كشور هستند. 
.................................................................................................................

كشت گندم در سطح 6 ميليون هكتار
مجري طرح گندم با بيان اينكه از آغاز سال زراعي جاري تاكنون، در 
سطح نزديك به 6 ميليون هكتار از اراضي كشاورزي، گندم كشت 
شده است، گفت:جدول افت مفيد و غيرمفيد گندم تغيير كرده است. 
به گزارش وزارت جهاد كشاورزي، مجري طرح گندم در هفتاد و سومين 
جلسه كميته فني گندم در خصوص آخرين وضعيت سطح زيركشت 
گندم اظهار كرد: از آغاز س��ال زراعي جاري تاكنون، در سطح حدود 
يك ميليون و ۹۴۰ هزار هكتار گندم آبي و ۴ ميليون و ۳۰ هزار هكتار 
گندم ديم و در مجموع در سطح ۵ ميليون و ۹۶۸ هزار و ۸۷۱ از اراضي 
كشاورزي كشور، گندم كشت شده است. اس��فندياري پور در ادامه بر 
ضرورت تالش براي تحقق برنامه توليد بذور گندم طبقات پرورش��ي، 
مادري و گواهي ش��ده گندم آب��ي و ديم تأكيد كرد و خواس��تار ثبت 
اطالعات بهره برداران در سامانه پهنه بندي و مديريت اداره با نظارت 

كامل معاونين بهبود توليدات گياهي و مديران زراعت شد. 
مجري طرح گندم ضمن تأكيد بر تشكيل منظم جلسات كميته پايش 
پيش آگاهي و مديريت دقيق كنترل خسارت آفات خصوصاً سن گندم، 
بيماري ها و علف هاي هرز تصريح كرد: اندازه الك هاي خريد گندم كه 
از ۲*۲ ميليمتر به ۲*۱/۷ ميليمتر تغيير يافته است و جدول افت مفيد 

و غيرمفيد گندم در سال جاري تغييري نكرده است. 
.................................................................................................................

 توجه ويژه ايميدرو به ۲ اصل اكتشاف 
و زيرساخت هاي معدني

رئيس هيئ�ت عام�ل ايميدرو با اش�اره ب�ه توجه وي�ژه ايميدرو 
ب�ه دو اص�ل اكتش�اف و زيرس�اخت هاي معدن�ي، از پيش�رفت 
۳0 درص�دي پ�روژه طالي هي�رد در خراس�ان جنوب�ي و افتتاح 
اين پروژه در ش�هريور آت�ي )هفته دول�ت( يا مه�ر ۹۹ خبر داد. 
به گزارش روابط عمومي س��ازمان توسعه و نوس��ازي معادن و صنايع 
معدني ايران، خداداد غريب پور در سفر به استان خراسان جنوبي و در 
نشست با استاندار و مسئوالن محلي در شهر بيرجند گفت: اين استان 
به عنوان چهارمين استان معدني كشور، از ذخاير مناسبي در حوزه هاي 
مختلف نظير طال، مس، زغال س��نگ، آهك، فروسيليس، سنگ هاي 
تزئيني )۴۰ معدن( و غيره برخوردار است. وي ادامه داد: ۴۰۰ ميليارد 
تومان در بخش زيربناهاي اس��تان خراس��ان جنوبي مصوب ش��ده و 
اميدواريم بتوانيم مسئله آب و برق استان را حل كنيم. از اين ميزان، ۸۱ 
ميليارد تومان براي راه دسترسي به معادن طبس اختصاص يافته است. 
رئيس هيئت عامل ايميدرو با اشاره به طرح فوالد قائنات گفت: طرح 
فوالد قائنات كه پيشتر واگذار ش��ده بود، داراي فرمول پيچيده اي بود 
كه با گذر از مش��كالت، توانس��تيم تغييراتي در انتقال مديريت آن به 

ايميدرو ايجاد كنيم. 
وي ادامه داد: ۷۲۵ ميليارد تومان در س��ال هاي سخت تحريمي براي 
واحد احياي مستقيم فوالد قائنات اعتبار در نظر گرفته شده است. همه 
منابع ارزي و ريالي طرح تا تكميل آن، تأمين مي شود. پيش بيني ما اين 
است كه واحد احياي مس��تقيم طرح فوالد قائنات در بهار سال آينده 
افتتاح ش��ود. وي ادامه داد: واحد فوالدس��ازي آن پس از افتتاح واحد 

احياي مستقيم شروع خواهد شد.

ركورد شكني مصرف گاز در كشور 
مصرف گاز در كشور با س�وزاندن 5۷۳ ميليون مترمكعب در روز 

ركورد زد. 
سرپرس��ت مديريت گازرساني ش��ركت ملي گاز ايران در گفت وگوي 
اختصاصي با خبرگزاري صدا وس��يما گفت: با توجه ب��ه موج فزاينده 
سرما در سطح كشور به خصوص در شمال شرق، غرب و مركز كشور و 
همچنين بارندگي هاي اخير مصرف گاز خانگي، تجاري و صنايع غير 
عمده به شدت افزايش يافته كه اين رقم به ۵۷۳ ميليون مترمكعب در 

روز رسيده است كه اين عدد بسيار بااليي در بخش مصرف است. 
غالمرضا مش��ايخي افزود: پيش بيني ما اين بود كه در س��ردترين ايام 
س��ال مصرف از ۵۲۵ ي��ا ۵۳۰ ميليون مترمكعب بيش��تر نش��ود، اما 
مصرفي كه هم اكنون وجود دارد حدود ۵۰ ميليون متر مكعب بيشتر از 
پيش بيني هاست. وي بابيان اينكه هم اكنون مشكلي ازبابت گاز رساني 
در كشور وجود ندارد و هيچ جايي با قطعي گاز مواجه نيست، گفت: در 
صورت رعايت نكردن ميزان مص��رف احتمال قطعي گاز براي برخي از 
توليدكنندگان و صنايع وجود دارد. سرپرست مديريت گازرساني شركت 
ملي گاز ايران با اشاره به اينكه تمامي همكاران ما در بخش توليد، انتقال 
و توزيع با آمادگي كامل به صورت شبانه روزي در تالش هستند تا گاز 
پايدار در كشور به هموطنان برسانيم و از اين بابت جاي هيچ گونه نگراني 
در كشور نيست، از مردم خواست با مصرف بهينه، شركت ملي گاز را در 
اين امر مهم ياري كنند. مش��ايخي درباره راهكار هاي كاهش مصرف 
افزود: يكي از راهكار ها اين است كه ازگرم كردن فضا ها و مكان هايي از 

منزل كه از آن استفاده نمي شود، خودداري كنند. 
وي ادامه داد: مردم بايد توجه داشته باشند كه دماي رفاه منازل را بين 
۱۸ تا ۲۲ درجه نگه  دارند و هنگامي كه خانه ها آنقدر گرم مي شود كه 
افراد براي كم كردن اين گرما ناچار مي شوند، پنجره را باز كنند نشان 

مي دهد دماي منزل از دماي رفاه فراتر رفته است. 
مشايخي از برخورداري ۳۰ هزار روستاي كشور با ۴/۶ دهم ميليون خانوار 
و هزار و ۱۸۴ ش��هر با ۱۸ ميليون خانوار از نعمت گاز طبيعي خبر داد و 
افزود: اولويت اول ما تأمين بخش گاز خانگي است كه با همت هموطنان 
مي توانيم از فصل س��رما بدون هيچ قطعي گازي در كشور چه در بخش 
خانگي و نيروگاهي و صنايع گذر كنيم. سرپرس��ت مديريت گازرساني 
شركت ملي گاز ايران در خصوص آخرين وضع گازرساني به استان هاي 
جنوبي شامل سيستان و بلوچستان، كرمان و شرق هرمزگان هم گفت: 
مطابق بودجه سال ۹۸ تميهدات براي استان هاي جنوبي كشور به خوبي 
انديشه شده و در استان سيستان و بلوچس��تان با استفاده از استان هاي 
معين شامل استان هاي خراسان رضوي، فارس، سمنان، همدان و گيالن 
تاكنون ۷۶ درصد گاز زاهدان شبكه گذاري شده است و ۱۳ هزار انشعاب 
واگذار شده و هم اكنون ۳۰ هزار مصرف كننده گاز طبيعي در شهر زاهدان 
داريم. وي درباره اس��تان كرمان و ش��رق هرمزگان هم گفت: در استان 
كرمان نيز هم اكنون بيش از ۱۵۰ طرح فعال داريم كه يك اقدام كم نظير 
است و هم اكنون مصرف گاز در استان كرمان به استاندارد هاي كشوري 
نزديك شده است و با تمهيداتي كه در دستور كار قرار دارد اميدواريم دهه 

فجر برخي از اين طرح ها به بهره برداري برسد.

در بازار كاالهاي اساس�ي بنا به گفته فعاالن 
بازار، برخي كاالها با مازاد توليد مواجه است، به 
طوري كه حت�ي از قيمت مص�وب دولت نيز 
عدول كرده و قيمت آنها كمتر شده است، اما 
برخ�ي كااله�ا ك�ه س�فره خارجي ه�ا را 
رنگي�ن مي كن�د، خود را ب�راي م�ردم گران 
عرضه مي كند و متأس�فانه ب�ا تصويب اخير 
كميس�يون تلفيق اين نوس�انات و گراني ها 
ب�راي محص�والت كش�اورزي مانن�د پيا ز و 
گوجه فرنگی در سال آينده بيشتر خواهد شد. 

   دام، مرغ و قارچ مازاد توليد داريم 
مهدي رجبي، رئيس انجم��ن پرورش دهندگان 
قارچ خوراكي با بيان اينكه قارچ بر اس��اس تورم 
افزايش نيافته است، گفت: هر كيلوگرم قارچ در 
برخي از نقاط كشور از جمله تهران ۸ هزار تومان 
و كمتر از هزينه هاي توليد به فروش مي رسد كه 

اين امر باعث ضرر توليد كنندگان شده است. 
رضايي، معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزي نيز 
از مازاد توليد مرغ و نبود تقاضا براي آن خبر داده 

و گفت: با توجه به نزديكي ماه هاي پاياني س��ال 
و ايام نوروز و همچنين فرارس��يدن ماه مبارك 
رمضان در تأمين و عرضه مواد پروتئيني، گوشت 
و مرغ و نهاد ه ه��اي دامي كمبودي در كش��ور 

نخواهيم داشت. 
معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزي و رئيس 
هيئت مديره ش��ركت پش��تيباني ام��ور دام با 
تشكر از زحمات مديران استان ها، از اعالم نمره 
قبولي به ش��ركت پش��تيباني امور دام افزود: با 
وج��ود تحريم هاي بي س��ابقه غرب و ب��ا وجود 
رشد ۱۱ درصدي مصرف گوشت و تخم مرغ در 
كشور ش��اهد كاهش قيمت و افزايش توليد اين 

محصوالت بوده ايم. 
وی خاطر نش��ان كرد: ميزان توليد تخم مرغ به 
يك ميليون تن رسيده است و ميزان توليد مرغ 
نيز مرز ۲ميليون تن را پشت سر گذاشته است كه 
يك ركورد خوب براي صنعت دام و طيور است. 

حس��ين نعمتي، رئيس هيئت مدي��ره اتحاديه 
دامداران ايران در گفت و گو با خبرنگار بازار نيز 

درباره ميزان موجودي دام زنده در كشور و اينكه 
آيا مي توان روي صادرات اين محصوالت حساب 
ويژه اي باز كرد، گفت: از ۳۰ سال گذشته تا كنون 
به اين حد انباش��ت دام زنده در كشور مشاهده 
نمي شد. اكنون به دليل فراواني دام قيمت آن در 

كشور پايين است. 
  احتمال نوس�انات قيمت در محصوالت 

سال آينده كشاورزي 
البته در اين ميان نيز برخي محصوالت كشاورزي 
هم كه امكان حض��ور در بازاره��اي خارجي را 
مي يابن��د بالفاصل��ه گراني ه��ا را ب��ه رخ مردم 
مي كش��ند كه اين روزها قيمت گوجه فرنگی و 

پيازبيش از همه به چشم مردم ديده مي شود. 
رئيس اتحاديه مركزي ميوه وتره بار تهران قيمت 
هر كيلوگرم پياز زرد و قرمز را بين ۴ هزار تا۷ هزار 
تومان اعالم كرد و گفت: علت افزايش قيمت اين 
محصول، بارندگي ها و برداشت و جمع آوري پياز 

از سطح مزارع است. 
»اس��داهلل كارگر« ديروز در گفت  و گو با »ايرنا« 

با بيان اينكه در ح��ال حاضر پي��ازي در مزارع 
جنوب كشور نداريم، افزود: تمامي محصول پياز 
به انبارها منتقل ش��ده كه همين امر در افزايش 

قيمت محصول تأثير دارد. 
گوجه نيز بر اس��اس آمارهاي رس��مي در آبان 
ماه باالترين افزايش قيمت را تجربه كرد و گويا 
همچنان گوجه سفره هاي كشورهاي همسايه را 

بر سفره هاي مردم ترجيح مي دهد! 
با اين حال به نظر مي رس��د ك��ه مصوبه ديروز 
كميسيون تلفيق مبني بر معاف شدن بازگشت 
ارز صادرات محصوالت كشاورزي اين تعادل را در 
سال آينده بيشتر بر هم بزند. كميسيون تلفيق 
برخالف اليحه بودجه دولت، صادرات محصوالت 
كشاورزي و خدمات فني و مهندس��ي را از اين 
بند حذف كرده اس��ت كه از يك سو بايد منتظر 
برهم خودن قيمت ها و نوسانات زياد محصوالت 
كش��اورزي  در فصل ها و ماه هاي مختلف س��ال 
باشيم و از سوي ديگر عماًل دسترسي دولت به ارز 

صادراتي اين محصوالت محدودتر مي شود.

گزارش »جوان« از بازار نامتعادل كاالی خوراكی
نوسانقيمتمحصوالتكشاورزيسالآيندهبيشترميشود
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