
به گفت�ه كارشناس�ان و مس�ئوالن مرتبط با 
بازار ب�ورس اف�ت س�نگين دو روز پيش بعد 
از مدت ها روند افزايش�ي طبيعي بوده است 
و تازه وارده�ا باي�د انتظارات خ�ود را تعديل 
كنند و تحت تأثير فضاي مجازي قرار نگيرند. 
بعد از افت س��نگين، بورس تهران روز گذش��ته 
تقريباً توانست تا مانع از ادامه مسير نزولي شود و 
شاخص كل با احتياط خود را از كانال 308 هزار 

واحدي به 309 هزار و 646 واحد برساند. 
ديروز شاهد بهتر ش��دن وضعيت در بازار بوديم، 
اما سهامداران بيشتر صنايع بزرگ را مركز توجه 
خود قرار دادند و صنايع كوچك تر به حاشيه رانده 
ش��ده و افزايش عرضه ها را در آنها شاهد بوديم و 
ارزش كل معامالت در بازار به هزار و 984 ميليارد 
تومان رس��يد.  كارشناس��ان واكنش منفي بازار 
سرمايه را پس از س��خنان مثبت رئيس جمهور 
تعجب برانگيز ارزياب��ي كردند و اف��ت 10 هزار 
واحدي شاخص كل را ناشي از عوامل غير بنيادي 
و هيجاني عنوان كردند؛ از همين رو روز گذشته 
براي كنترل هيجاني تازه واردها مسئوالن بورسي 

و وزير اقتصاد و دارايي وارد گود شدند. 
  بورس به ثبات مي رسد

وزير ام��ور اقتصادي و دارايي در حاش��يه هيئت 
دولت درباره ريزش روز گذش��ته شاخص بورس 
به خبرنگاران گفت: »نوسان ها در بازار بورس بايد 
پذيرفته ش��ود؛ اين روند پس از مدت كوتاهي به 

ثبات خواهد رسيد.«
وي توضيح داد: »در زمان رش��د شاخص بورس 
برخي صاحبنظران ابراز نگراني داشتند كه روند 
رشد شاخص بورس، خيلي سريع، تند و حبابي 

است، اما به نظر ما حباب نبود.« 

وزير امور اقتصادی و دارايی با بيان اينكه س��عي 
كرديم با عرضه سهام عمق بازار سرمايه را افزايش 
دهيم، گفت: »اين روند پس از مدت كوتاهي به 

ثبات خواهد رسيد.« 
  متأثر از فضاي مجازي نباشيد

علي صحرايي، مديرعامل بورس اوراق بهادار تهران 
توصيه كرد: »مردم در سرمايه گذاري دقت كنند 
و با كساني مش��ورت كنند كه داراي مجوزهاي 
رسمي مشاوره بورس هستند يا افراد مورد وثوق 
آنها هستند و يا اينكه فعاالن تازه وارد از ابزارهاي 
غيرمس��تقيم مانند صندوق هاي سرمايه گذاري 

استفاده كرده و وارد بورس شوند.« 
صحرايي همچنين در گفت و گو با پايگاه خبري 
خود گفت: »مردم بايد پس اندازهاي خود را وارد 
بورس كنند و از فروش دارايي ه��اي خود مانند 
ملك، آپارتمان يا ماشين براي سرمايه گذاري در 

بورس استفاده نكنند.« 
وي از مردم خواسته بود س��رمايه گذاران جديد 
به هيچ وجه دنبال روي ش��ايعات و اخبار فضاي 

مجازي نباشند و براساس آن تصميم نگيرند.
صحرايی با اشاره به ويژگي هاي بازار سرمايه افزود: 
»در اين بازار منابع مالي كه وارد مي شود تورم زا 
نيست و به اقتصاد ملي كمك مي كند، درحالي كه 
ساير بازارهاي موازي با بورس مانند مسكن، طال 
و ارز آثار مخربي بر اقتصاد كش��ور دارند و تورم زا 

هستند.« 
وی در پاسخ به اين سؤال كه علت نوسانات فعلي 
بورس چيست، گفت: »با توجه به اينكه در آخرين 
عرضه اوليه اين بازار 930 ه��زار نفر وارد بورس 
شدند، نشان مي دهد افراد جوان به بازار آمدند و 
دامنه و افق اين سرمايه گذاران كوتاه مدت است 

كه اين موجب نوسانات در بورس شده گرچه ذات 
بازار سرمايه با نوسان همراه است.« 

مديرعامل بورس اوراق بهادار تهران چندی پيش 
نيز  به س��رمايه گذاران تازه وارد در بورس تهران 
توصيه كرده بود: »از پس اندازهاي خود در بورس 
سرمايه گذاري كنند و اموال و امالك خود را براي 

بورس نفروشند.«
به گ��زارش ج��وان از ابت��داي س��ال در بورس 
در حالي كه ذات بازار بورس همراه با ريسك بوده و 
بايد با نگاهي بلند مدت به آن نگريست با دو پديده 
خاص مواجه شده ايم. يكي سود دهي دو و حتي 
سه برابري برخي سهام ها و ديگري نيز اثر همين 
جذابيت ها اس��ت كه به فعاالن بورس 400 هزار 
نفر اضافه شده است و كساني كه در مدت كوتاه 
انتظار سود هاي باال داشته و احتماالً خيلي از آنها 
با سهام هاي »عرضه اولي« يا خريد هاي سهام هاي 
توصيه شده، سودهاي چند ده درصدي را تجربه 

كرده اند.« 
از همين رو كارشناس��ان نيز با اتكا به همين دو 
مؤلفه به تحليل بازار بورس و دعوت تازه واردها به 

احتياط پرداختند. 
 بورس پس از استراحت وارد فاز نوساني 

مي شود 
يك كارش��ناس بازار س��رمايه در اين باره با بيان 
اينكه دو دليل مهم ريزش شاخص ورود به اصالح 
قيمت ها و فاز اس��تراحت اس��ت، گف��ت: »بازار 
سرمايه بعد از فاز اصالح و استراحت احتماالً وارد 
فاز نوساني خواهد شد و توصيه ما به سهامداران 
به ويژه كدهاي جديد صبوري و پرهيز از هيجان 

و مطالعه گزارش شركت ها است.« 
دكتر همايون دارابي خاطر نشان كرد: »از آنجايي 

كه بسياري از س��هامداران تازه كار دوران سود را 
پشت سر گذاش��ته اند دچار هيجان شده اند و در 
حال شناسايي سود هستند و برخي ديگر دست 

به اتخاذ تصميمات هيجاني زده اند.« 
دارابي با بيان اينكه فاز استراحت و اصالح قيمت 
براي يك بازار الزم است، اظهار داشت: »شاخص 
نمي تواند تا ابد رش��د صعودي داش��ته باش��د و 
سهامداران بايد اين شرايط را هم تجربه كنند. در 
اين شرايط توصيه مي كنيم كه سهامداران از جو 
احساسي و هيجاني دور باش��ند؛ چراكه گزارش 
شركت ها به ويژه شركت هاي بزرگ بسيار خوب 

بوده است.« 
وي تأكيد كرد: »از سوي ديگر در بازارهاي موازي 
هم رونقي شكل نگرفته كه انتظار داشته باشيم 
نقدينگي از بازار سرمايه به سمت اين بازارهايي كه 
در حال حاضر در ركود هستند، مهاجرت كند.« 

دارابي درباره رفتار كدهاي جديد در بازار پس از 
افت شاخص ادامه داد: »يك بخشي از اين رفتار 
بازار ناش��ي از هيجان س��هامداران جديد است. 
سهامداران تازه وارد با اين محيط ها آشنايي زيادي 
ندارند. همان روز گذشته كه بازار با افت مواجه بود 
سهامداراني در بازار خريد هاي سنگيني را انجام 
دادند، اما فروش��ندگان س��هامداران كم تجربه 

بودند.« 
وي با بيان اينكه ارزش برخي از نمادها از ابتداي 
سال به دو تا سه برابر رس��يدند، اما فاز هيجاني 
برخي از معامله گران را به سمت صف هاي فروش 
فرستاد، گفت: » ماهيت بازار همين نوسانات است 
و سهامداران جديد بايد محيط را بشناسند و به آن 

با ديد بلند مدت نگاه كنند.« 
  س�هامداران انتظ�ارات خ�ود را تعديل 

كنند
خواجه نصيري، نايب رئيس هيئت مديره شركت 
بورس تهران نيز در گفت وگو با بورس نيوز گفت: 
»دليل اين همه ترديد و نگراني سهامداران را به 
اين خاطر دانست كه بسياري از سرمايه گذاران 
انتظارات خودش��ان را نه در روند هاي بلندمدت 
بورس، بلكه در دوره هاي كوتاه مدت تجربه كردند 
و لذا شرايط چند روز اخير با اين تجربه همخواني 
ندارد و ترديد هاي اساس��ي در دل س��هامداران 

كاشته است.« 
خواجه نصيري در ادامه خاطر نشان كرد: »موضوع 
اساس��ي اين اس��ت كه از اين به بعد چه خواهد 
شد؟! ممكن است افت شاخص و قيمت ها حجم 
واقع گرايي را در تحليل س��رمايه گذاران افزايش 
دهد و اين باعث مي شود كه س��رمايه گذاران به 
اين باور برسند كه نوسان جزو ذات طبيعي بازار 
است و تصميمات خودشان را بر واقعيت تنظيم 

كنند.« 
وي ادام��ه داد: »نكت��ه نگران كننده ش��ايد اين 
باش��د كه برخي از س��رمايه گذاران انتظاراتي را 
براي بازار سرمايه متصور شدند كه با ماهيت آن 
همخواني ندارد؛ با توجه به ذات بورس، اين افراد 
بايد انتظارات خود را تعديل كنند. در اين شرايط 
به آن فكر كنند كه اگر بازار سرمايه، بازده بدون 
ريس��ك به اضافه پاداش ريس��ك معقول به آنها 

بدهد، باز هم ارزش سرمايه گذاري دارد.« 
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تازه واردهای بورسی اسير فضاي مجازي نشوند
وزير اقتصاد: بازار بورس حباب ندارد و با عمق بخشي به آن به ثبات مي رسد 

مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

 محكوم به ساخت مسكن ملي
 براي نجات از ركود هستيم

  تعداد زيادي از مش�اغل با حوزه مس�كن در ارتباط هستند و ما 
براي نجات بازار مسكن از ركود فعلي، محكوم به ساخت و ساز در 
ابعاد ملي با حضور سازمان هاي دولتي و بخش خصوصي هستيم. 
به گزارش تس��نيم، مصطفي قلي خس��روي رئيس اتحاديه مشاوران 
امالك كش��ور در مصاحبه با راديو به انتخاب عن��وان اقدام ملي براي 
ساخت مسكن اشاره كرد و گفت: انتظار مي رود در اين طرح همه افراد 
و سازمان هايي كه در ساخت وساز دستي در كار دارند به وسيله دولت 
به بازي گرفته ش��وند و در يك اقدام مل��ي و همه جانبه وضعيت فعلي 

بهبود يابد. 
وي خاطر نشان كرد: اگر مي خواهيم به طرح ملي مسكن جامعه عمل 
بپوشانيم بايد بانك مركزي، وزارت مس��كن و سازمان هاي مربوطه با 
هم تفاهمنامه اي امض��ا كنند و با دخالت بخ��ش خصوصي اين كار را 
انجام دهند، چراكه دولت با هر بودجه و امكاناتي نمي تواند چنين طرح 
بزرگي را يك تنه پيش ببرد. در واق��ع همه بايد زير يك چتر اين طرح 

بزرگ را پيش ببرند. 
رئيس اتحاديه مشاوران امالك كشور با بيان اينكه 184 شغل كليدي 
به مسكن بستگي دارد، اظهار كرد: اين مش��اغل، توليدي جز مسكن 
ندارند يا توليدات ديگر آنها به مسكن مربوط مي شود. بنابراين هر زمان 
به ساخت و ساز و اقتصاد مس��كن بي توجه باشيم دچار ركود اقتصادي 

خواهيم شد. 
قلي خسروي بيان كرد: بيش از 85 درصد مصالح ساختماني در داخل 
كشور توليد مي شود كه بخش بزرگي از آنها در اختيار دولت قرار دارد 
كه مي تواند با قيمت گذاري مناسب، نرخ آن را به ثبات برساند و به اين 

طريق از افزايش قيمت مسكن تا مقدار زيادي جلوگيري خواهد شد. 
وي در خصوص تس��هيالت خريد مس��كن گفت: در هم��ه دنيا براي 
خريد مسكن وام در نظرگرفته مي ش��ود كه تا 85 درصد هزينه خريد 
را پوشش مي دهد، اما تسهيالت اعطا شده در ايران تنها شامل بخشي 
از ارزش واقعي ملك اس��ت. از سوي ديگر تس��هيالت مسكن در اين 
كشورها با كارمزد كم پرداخت مي ش��ود، در حالي كه در ايران نرخ وام 

بسيار باالست. 

هند مشكلي با قيمت فعلي نفت خام ندارد
وزير نف�ت و گاز هند گفت: قيم�ت نفت اكنون ح�دود ۶۰ دالر در 
هر بش�كه اس�ت و هند مش�كلي با قيمت فعلي نفت خام ندارد. 
 به گزارش هيندو بيزينس الين، دارمندرا پرادهان، وزير نفت و گاز هند 
گفت اين كشور با قيمت فعلي نفت خام مشكلي ندارد. وي در گفت وگو 
با خبرنگاران در س��ومين مجمع انرژي هند اظهار داشت: » بهتر است 
تغييرات ژئوپلتيكي جديد را قبول كنيم. اين شرايط جديد است. قيمت 
نفت اكنون حدود 60 دالر در هر بشكه است و همواره بين محدوده 58 
تا 61 دالر در هر بشكه بوده است. در حال حاضر اين يك واقعيت است 
و اطميناني است از طرف كش��ور مصرف كننده. نفت خام بسياري از 

امريكاي شمالي به بازار جهاني مي رسد.«
وي اضافه كرد: » در واقعيت امروز يك محدوده قيمت براي نفت وجود 

دارد و اين قيمت براي هند مناسب است.«
پرادهان در مورد توليد و تقاضاي داخلي گاز گفت: »بررسي هاي معمول 
نشان مي دهد برخي ميادين نفت و گاز از سطح فعلي خالي تر خواهند 
شد. تغيير اساس��ي اضافه كردن منابع جديد است. شراكت بريتيش 
پتروليوم و ريالينس گاز طبيعي بيش��تري پس از يك مدت طوالني 
در حوزه KG در س��ه ماهه دوم س��ال آينده ميالدي توليد مي كنند. 
ش��ركت نفت و گاز طبيعي هند از آنها تبعيت مي كند و توليد مقادير 
بااليي را از منطقه واشيش��ت آغاز كرده اس��ت. از ميدان بارمر هم گاز 

توليد خواهد شد.«
وي افزود: » تمام اصالحات ما اساس��اً در حوزه گاز متمركز شده است. 
بنابراين من مطمئنم رشد خوبي در توليد داخلي گاز خواهيم داشت 
و مقدار قابل توجهي هم ال ان جي وارد مي كنيم«. پرادهان اضافه كرد: 
»يك قيمت منطقه اي جدي��د براي گاز در بازار داخ��ل وجود خواهد 

داشت، چون عرضه بيشتر تقاضاي باالتر را تأمين مي كند.« 

چين ۲۰ هزار تن طال دارد 
تحليلگر بازار طال گفت: اگر امريكا به حمله هاي خود ادامه دهد، چين 
مي تواند مقدار درست ذخاير خود را اعالم كند كه 2۰ هزار تن است.

به گزارش راشا تودي، چين تبديل به يكي از بزرگترين خريداران طال در 
جهان شده و در سال ميالدي جاري، در بحبوحه جنگ تجاري با امريكا، 

بيش از 100 تن شمش طال به خزانه خود اضافه كرده است. 
آالسداير مكلئود، تحليلگر بازار طال گفت: چين كنترل بااليي بر بازار 
طالي جهان دارد. وي اشاره كرد كه بيشتر اين دارايي ها به عنوان ذخاير 

پولي معرفي نمي شوند. 
مكلئود گفت: » اگر امريكا به حمله هاي خود ادامه دهد، چين مي تواند 

مقدار درست ذخاير خود را اعالم كند كه 20 هزار تن است.«
اگر چيني ها تنها بخش��ي از ذخاير خود را اعالم كنند، به نظر من دالر 
نابود مي شود. مكلئود گفت: پكن ترجيح مي دهد اين گزينه هسته اي 
مالي را در جنگ تجاري نگه دارد و اش��اره كرد كه امريكا دارد چين را 
مجبور به استفاده از آن مي كند. صادرات چين به امريكا روز به روز كمتر 
مي شود، چون چين متوجه شده تنها دستاويزي كه امريكا دارد، بازار 

صادرات چين در اين كشور است. 

اتهام جديد عليه هالك بانك 
دادستان امريكا هالك بانك تركيه را به شركت در يك طرح چند 
ميليارد دالري براي دور زدن تحريم هاي امريكا عليه ايران متهم كرد. 
به گزارش رويترز، دادستان امريكا در روز سه شنبه هالك بانك تركيه را 
به شركت در يك طرح چند ميليارد دالري براي دور زدن تحريم هاي 
امريكا عليه ايران متهم كرد. اين اتهام مي تواند درگيري بين واشنگتن 

و تركيه را پيچيده تر كند. 
اعالم جرم عليه اين بانك دولتي در منهتن يادآور اتهامي اس��ت كه به 
مهمت هاكان آتيال، يكي از مقامات سابق هالك بانك در همين زمينه 

زده شد. وي سال گذشته در همين دادگاه به زندان محكوم شد. 
امريكا و تركيه بر س��ر حمله نظامي تركيه به شمال شرق سوريه عليه 
كردها با هم اختالف دارند. امريكا روز دوش��نبه آنكارا را به خاطر اين 
حمله با وضع يكس��ري تحريم ها مجازات كرد. ماي��ك پنس، معاون 
رئيس جمهور امريكا امروز با رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه 
ديدار مي كن��د تا در مورد آت��ش بس در منطقه گفت وگ��و كنند. وي 
همچنين بر تحريم هاي دولت امريكا تا زمان رسيدن به يك قطعنامه 
تأكيد دارد.  پيش از اين، در 2016 رضا ضراب، يك تاجر ايراني- ترك 
طال به جرم نقش داش��تن در طرح دور زدن تحريم ه��اي ايران متهم 
شده بود. يك س��ال پس از آن آتيال يكي از مديران سابق هالك بانك 
در نيويورك دستگير شد.  ضراب به جرم خود اعتراف كرد و عليه آتيال 
ش��هادت داد. وي گفت: هالك بانك و مقامات دول��ت تركيه از جمله 
اردوغان با اس��تفاده از يك شبكه پيچيده از ش��ركت ها و معامله هاي 

ساختگي طال، غذا و دارو تحريم هاي امريكا را دور زده اند. 
آتيال به سي و دو ماه زندان محكوم شد. وي در اوايل سال جاري آزاد و به 
تركيه بازگردانده شد. در زمان محكوم شدن آتيال، اردوغان اين پرونده 

را يك حمله سياسي به دولتش اعالم كرد. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

تخلفازنرخهايجديدناندربرخينانواييها
نانوايي ه�اي  برخ�ي  از  ش�ده  انج�ام  بررس�ي هاي 
نانوايي ه�ا  برخ�ي  ك�ه  مي ده�د  نش�ان  ش�هر  س�طح 
نرخ ه�اي جدي�د اعالم�ي ن�ان را رعاي�ت نمي كنن�د. 
به گزارش ايس��نا، اخيراً نرخ جديد نان اعالم شده كه طبق آن نرخ 
مصوب نان بربري ساده در نانوايي هاي آزادپز معادل هزار و 500  و 
در نانوايي هاي دولتي معادل هزار تومان تعيين ش��ده است، با اين 
حال اين نان در برخي از نانوايي هاي آزادپز سطح شهر به قيمت 2 

هزار تومان به فروش مي رسد. 
همچنين نان بربري همراه با كنجد هم به قيمت 2 هزار و 500 تا 3 
هزار تومان عرضه مي شود، در حالي كه حداكثر قيمت مجاز آن هزار 

و 500 تا 2 هزار تومان است. 
با اين حال بررسي هاي صورت گرفته از برخي نانوايي هاي قرار گرفته 
در مركز شهر تهران نش��ان مي دهد كه نان سنگك ساده، تافتون و 

لواش به نرخ مصوب تعيين شده عرضه مي شوند. 
البته در اينج��ا نيز نانوايان براي اضافه كردن كنجد و س��بزيجات، 
مبلغي دلبخواه خ��ود و نه قانوني را به قيمت ن��ان اضافه مي كنند، 
به گونه اي كه نان سنگك كنجددار برخالف نرخ مصوب، به قيمت 3 

هزار تومان عرضه مي شود. 
اين در حالي اس��ت كه طبق اعالم رئيس س��ازمان صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان تهران، نانوايان در صورت اضاف��ه كردن كنجد و 
س��بزيجات به نان تنها اجازه دارند 500 تومان به نرخ مصوب نان 

اضافه كنند. 
بنابراين حداكثر قيمت مجاز سنگك كنجددار هزار و 700 تا 2 هزار 
و 300 تومان است. اين وضعيت در حالي است كه اتاق هاي اصناف 
تهران و ايران طبق قانون وظيفه نظارت بر عملكرد واحدهاي صنفي 
را بر عهده دارند. اين موضوع از مس��ئوالن اين تش��كل ها پيگيري 

خواهد شد. 
پيش از اين در دوم مهرماه امسال نرخ هاي جديد نان اعالم شد كه 
طبق آن بربري با آرد 830 توماني به قيمت هزار تومان، سنگك با 
آرد 815 توماني به قيمت هزار و 200 توم��ان، تافتون با آرد 820 
توماني به قيمت 550 تومان و لواش با آرد 820 توماني به نرخ 300 
تومان عرضه مي ش��ود و وزن چانه براي بربري 510 گرم، سنگك 

560 گرم، تافتون 230 و لواش 140 گرم است. 
همچنين قيمت بربري در نانوايي هاي آزادپز با آرد هزار و 230 توماني 
به قيمت هزار و 500 تومان، سنگك با آرد هزار و 170 توماني به نرخ 
هزار و 800 تومان، تافتون با آرد هزار و 200 توماني به قيمت 850 
تومان و لواش ب��ا آرد هزار و 200 توماني به ن��رخ 450 تومان عرضه 
مي ش��ود و وزن چانه در نانوايي هاي آزادپز ب��راي بربري 580 گرم، 

سنگك 650 گرم، تافتون گرم280 و لواش 170 گرم است. 

   گزارش 2

در حال حاض�ر با توجه به رك�ود بازار، 
كش�اورزان برنج�كار بس�يار نگران و 
ناراضي هستند، زيرا برنج توليدي آنها 
در انبارها باقي مان�ده و خريدار ندارد. 
علي محمد ش��اعري، عضو هيئت رئيسه 
كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي 
و محيط زيس��ت مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگ��و با خانه مل��ت، در خصوص 
افزاي��ش توليد برن��ج در كش��ور گفت: 
توليد برنج امسال استثنايي بود و برآورد 
مي ش��ود حدود 2 ميلي��ون و 600 هزار 
تن برنج از ش��اليزارهاي كشور برداشت 
ش��ود در حالي كه به 3 ميلي��ون تن برنج 

نياز داريم. 
نماينده مردم بهش��هر، ن��كا و گلوگاه در 
مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه 
به رغم افزايش توليد نياز به واردات 400 
هزار تن برنج داريم، ادامه داد: دولت بيش 
از يك ميلي��ون تن برن��ج وارد كرده و در 

انبارهاي خاص خ��ود نگهداري مي كند، 
ميزان واردات برنج توسط دولت تناسبي با 

نياز داخلي ندارد. 
اين نماينده م��ردم در مجلس ش��وراي 
اس��المي با تأكيد بر اينك��ه واردات بيش 
از نياز برنج توسط دولت موجب ركود در 
بازار داخلي اين محصول شده است، عنوان 
كرد: در حال حاضر با توجه به ركود بازار، 
كشاورزان برنجكار بسيار نگران و ناراضي 
هستند، زيرا برنج توليدي آنها در انبارها 

باقي مانده و خريدار ندارد. 
شاعري با بيان اينكه دولت نشان داده كه 
برنامه ريزي مناسبي براي تنظيم بازار برنج 
ندارد و عملكرد آن غيركارشناسي است، 
تصريح كرد: دولت بر اس��اس جوس��ازي 
دالالن تصميم گيري مي كند و بازار برنج 
داخلي و ساير محصوالت مانند مركبات، 
سيب و گندم تحت كنترل دولت نيست و 

دالالن بازار را مديريت مي كنند. 

برنج ايراني در انبار، دولت در فكر واردات
      بازار

مديرعامل شركت راه آهن در نامه اي خطاب به دبير 
س�تاد تنظيم بازار خواس�تار واگذاري مس�ئوليت 
قيمت گذاري بلي�ت قطار در اي�ام پُرتقاضا به هيئت 
 مديره شركت راه آهن و تأييد وزير راه و شهرسازي شد. 
به گ��زارش مهر، در پ��ي اعتراض برخي از مس��افران از 
گراني بليت قطار، س��تاد تنظيم بازار س��ازوكار تعيين 
قيمت بليت را طي آيين نامه اي در س��ال گذشته تغيير 
داد و نهايتاً در خرداد ماه س��ال جاري با مصوبه شوراي 
عالي ترابري و تأييد س��تاد تنظيم بازار به طور متوسط 
22 درصد به قيمت بليت قطار افزوده ش��د.  در 14سال 
گذشته نرخ گذاري بليت قطار با تصويب قانون دسترسي 
به ش��بكه ريلي و ورود ش��ركت هاي خصوصي به حوزه 
ترابري ريلي مسافري، بر اس��اس پيشنهاد شركت هاي 
خصوصي به شركت راه آهن و با تصويب در هيئت مديره 
راه آهن جمهوري اس��المي ايران و تأييد نهايي وزير راه 
و شهرسازي انجام مي شد. همچنين شركت هاي ريلي 
نيز اجازه داش��تند تا در ايام پيك سفر، درصدي به نرخ 
بليت مس��يرهاي مختلف اضافه كنند.  در مصوبه اي كه 
ستاد تنظيم بازار در خصوص تعيين قيمت بليت قطار 

داشت، قرار شد براي قيمت بليت در ايام پيك تقاضاي 
س��فرهاي ريلي، فرآيند جديدي از سوي اين شركت ها 
با محوريت راه آهن تهيه ش��ود، اما در نامه اي كه هفته 
گذشته به دبير ستاد تنظيم بازار ارسال شده، اعالم شده 
كه امكان طراحي چنين مكانيسمي به داليل متعدد از 
جمله متعدد و متفاوت ب��ودن ايام پيك تقاضا، متفاوت 
بودن بازه مجاز افزايش نرخ بليت در مسيرهاي مختلف 
و... وجود ندارد.   سعيد رسولي، مديرعامل شركت راه آهن 
در اين نامه از قبادي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
درخواس��ت كرده تا بار ديگر فرآيند تعيين قيمت بليت 
قطار به روال س��ابق بازگش��ته و پس از ارائه پيشنهاد از 
سوي شركت هاي ريلي و تصويب در هيئت مديره راه آهن 
و تأييد وزير راه، قيمت بليت قطار براي هر سال تعيين 
شود.  به نظر مي رسد مهم ترين دليل اين نامه نگاري هاي 
راه آهن با ستاد تنظيم بازار، درخواست شركت هاي ريلي 
و نمايندگان بخش خصوصي از شركت راه آهن است تا 
با حذف ستاد تنظيم بازار از مكانيسم قيمت گذاري، بار 
ديگر امكان افزايش قيمت بليت قطار در ايام پيك تقاضا 

وجود داشته باشد. 

 پشت پرده درخواست بازگشت قيمت گذاري به راه آهن

فاطمه عرفانيان| جوان


