بهناز قاسمی

وام خريدي كه اسالمي نيست

مجموعه دولت و رس��انهها مدام از مردم ميخواهند در خانه بمانند،
به بازار نرون��د و كار نكنند تا كرون��ا از بين برود،اما وقت��ي به موازات
آن پرداخت مناس��بي براي گذراندن امورات ج��اري زندگي خانوارها
اختصاص نمييابد ،طبيعي اس��ت كه با افزايش هزينهها فعاالن بازار
و كسبه و نيروي كار اين بخشها به ناچار به محيط كارشان برگردند.
پس از پايان تعطيالت نوروز و ادامه تعطيلي بسياري از مشاغل و كسب
و كارها و خانهنشيني سرپرستان خانوارها ،مردم در انتظار كمك ويژه
دولت براي جبران هزينههاي معيشتيش��ان بودند كه روز دوش��نبه
رئيسجمهور در ادامه وعدههاي پرداخت تسهيالتي كه به بنگاههاي
اقتصادي و اصناف ميداد ،اعالم كرد كه در كنار ساير حمايتهاي در
نظر گرفتهش��ده براي اقش��ار ضعيف در نظر داريم اعتبار يك ميليون
توماني به تمام سرپرس��تان يارانهبگير پرداخت كنيم كه اقس��اط آن
بهمرور كسر خواهد شد.
حسن روحاني بدون اش��اره به س��ود احتمالي اين وام افزود:به بيش
از  23ميليون خانوار ك��ه يارانه دريافت ميكنن��د ،مبلغ يك ميليون
تومان اعتبار پرداخت ميشود و بازپرداخت اين اعتبار با تنفس چهار
ماهه خواهد بود و از يارانه نقدي خانوار به مدت  24ماه كس��ر خواهد
شد .اين اعتبار احتماالً اواخر فروردين يا ابتداي ارديبهشت به حساب
يارانهبگيران واريز خواهد شد.
س��اعاتي پس از انتش��ار اين خبر رئيس كل بانك مركزي در صفحه
اينستاگرامي خود جزئيات اين وام را تشريح كرد و از سود  ۱۲درصدي
وام يك ميليون توماني خبر داد و اعالم كرد كه اين وام با عنوان «اعتبار
خريد»به خانوارهايي كه يارانه نقدي دريافت ميكنند ،تعلق ميگيرد.
به عبارت ديگر كمك معيشتي كه بايد بالعوض به خانوارها اختصاص
مييافت ،در دولت به تسهيالت غير اسالمي تبديل شد و حدود ۱۲۰
هزار تومان آن به عنوان سود از خانوارهاي ايراني اخذ خواهد شد.
نكته قابلتوجه اينست كه دولت يك ميليون تومان به هر خانوار اختصاص
داده تا با آن مبلغ نان و پنير و ارزاق مورد نيازشان را خريداري كنند و با
علم به اينكه اين پول صرف كارهاي اقتصادي يا خريد سكه و دالر نخواهد
شد ،از مردم بابت يك ميليون تومان  ۱۲درصد سود ( ۱۲۰هزار تومان )
ميگيرد كه از نظر فقه و شرع اين سود نزول محسوب ميشود.
به گزارش مركز آمار از هزينه خانوار ش��هري و روستايي ،با فرض لزوم
تأمين  50درصد از هزينه يك خانوار در ماههاي اس��فند ،فروردين و
ارديبهشت ،وام يك ميليون توماني براي اين سه ماه براي خانوار شهري
فقط  14/7و براي خانوار روس��تايي  26/7درصد از هزينهها را پوشش
ميدهد .بنابراين يك ميليون تومان در يك خانواده دو يا سه نفره بخش
بسيار كوچكي از هزينههايشان را در شرايط سخت اقتصادي پوشش
ميدهد و گيرندگان اين وام اعتباري بايد تا مهر ماه سال  ۱۴۰۱ماهانه
مبلغ  ۴۵هزار تومان قسط بپردازند و سه ماه از اين  ۲۴ماه بابت سود وام
خواهد بود كه نه منصفانه است ،نه شرعي.

واكنش نادران به برداشت یکمیلیاردی
از صندوق توسعه ملي

الي�اس ن�ادران در واكن�ش ب�ه برداش�ت از صن�دوق
توس�عه مل�ي گف�ت :آقاي�ان دول�ت بدانن�د ك�ه باي�د ري�ز
حس�اب اي�ن هزينهه�ا را ب�ه مجل�س يازده�م بفرس�تند.

به گزارش تسنيم ،الياس نادران در واكنش به برداشت مجدد دولت از
صندوق توسعه ملي نوشت:مجوز برداشت يك ميليارد يورو از صندوق
توسعه ملي براي جبران هزينههاي كرونايي مردم صادر شده .قب ً
ال هم
براي سيل  98چنين مجوزي صادر شد .آقايان دولت بدانند كه بايد ريز
حساب اين هزينهها را به مجلس يازدهم بفرستند!
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تأثیر  15درصدی کرونا بر تولید ناخالص داخلی
وزیر اقتصاد :آثار ویروس کرونا بر اقتصاد ایران کمتر از سایر کشورهاست
گزارش یک

رضا دهشیری | جوان

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه برآوردها
حكايتازآنداردكهتوليدناخالصداخليكشورتا
 ۱۵درصد از كرونا متأثر ميشود ،گفت :در دنيا شايد
اين ميزان بيشتر باشد چون بخش خدمات در آنجا
گستردهتر است و در كشور ما اين بخش كمتر است
در نتيجه آثار اين ويروس بر اقتصاد ما كمتر است.

فرهاد دژپس��ند كه در برنامه گفتوگوي ويژه خبري
شبكه  2سيما صحبت ميكرد ،گفت :از آنجایی که در
دنیا بخش خدمات توسعه یافته تر است ،از این رو زیان
آنها بیشتر خواهد بود .اما در ایران این ویروس حدود
 15درصد بر تولید ناخالص داخلی کشور تأثیر خواهد
داشت و پیشبینی می کنیم که آثار کرونا بر اقتصاد
ایران کمتر از سایر کشورها باشد .وی افزود :براي كمك
به بخشهاي متأثر از بيماري كرونا  ۱۰۰هزار ميليارد
تومان در نظر گرفته شدهاست .از جمله از اين مبلغ ۷۵
هزار ميليارد تومان از طريق سيستم بانكي به كسب و
كارها تسهيالت ارزانقيمت داده خواهد شد ،حدود
 ۵۵۰۰ميليارد تومان به صندوق بيمه بيكاري كمك
خواهد شد و بخشي نيز براي اعتبارات هزينهاي بخش
بهداشت و درمان تخصيص خواهد يافت.
تمهيدات مالياتي كرونا فقط امهال است
وزير اقتص��اد افزود :گم��رك در دوره ثبت تا ترخيص
ركورد  ۴۸ساعت را شكس��ت .مصوبات مالياتي براي

كسبوكارهاي آسيبديده از كرونا فقط امهال است
كه اين مصوبه كمك كرد تا هر يك از مؤديان مالياتي
كه به مبارزه به كرونا كمك ميكنند ،براي آنها هزينه
قابلقبول مالياتي حساب ميش��ود .با توجه به اثرات
اقتصادي ش��يوع كرونا ،در راستاي كمك به معيشت
و توان خري��د مردم ۲۳ ،ميليون خانوار از تس��هيالت
بانكي با نرخ س��ود پايين در قال��ب كارتهاي خريد
بهرهمند خواهند ش��د .وي درباره تأثير كاهش نرخ
بهره تس��هيالت براي كاهش اثرات كرونا گفت :براي
فعاالن آس��يبديده از كرونا نرخ س��ود تسهيالت ۱۲
درصد شدهاست .ابزار كاهش نرخ سود سپرده در جهت
كاهش اث��رات اقتصادي ويروس كرون��ا ،به دليل نرخ
نقدينگي صالح است كه در اين زمينه مورد استفاده قرار
نگيرد .دژپسند درباره بهبود فضاي كسبوكار توضيح
داد :در سال گذشته رتبه كسبوكار يك گام بهتر شد و
اگر اقدامات سال گذشته در اين زمينه انجام شد امسال
وضعيت بهتري در اين حوزه خواهيم داشت .تشكيل
دادگاه تجاري اقتصادي را پيگيري كردهايم كه در آينده
نزديكايندادگاهراداشتهباشيم.همچنينپنجرهواحد
فيزيكي و الكترونيكي را مورد پيگيري قرار دادهايم.
تحق�ق صددرصدي درآمده�اي مالياتي در
سال ۹۸
وزير اقتصاد گفت :در س��ال  ۹۸بعد از  ۱۴س��ال

وزي�ر ني�رو از اولويتده�ي اي�ن وزارتخانه براي حل مش�كالت
زيرس�اختي ش�هر كهاي صنعت�ي ب�ه وي�ژه تأمي�ن ب�رق
اي�ن ش�هر كها خب�ر داد و از مش�تركان خواس�ت در
پرداخ�ت قب�وض ب�ا اي�ن وزارتخان�ه مس�اعدت كنن�د.

به گزارش صدا و س��يما ،رضا اردكانيان ،وزير نيرو در حاش��يه ششمين
نشس��ت راهبري و برنامهريزي جهش توليد در جمع خبرنگاران گفت:
شهركهاي صنعتي نقش ويژه و اساسي در جهش توليد دارند،از اينرو
برنامه ما مشاركت بيشتر در حل مشكالت اين شهركهاست .اگرچه بر
اساس قانون موظف هستيم منابع انرژي مورد نياز شهركهاي صنعتي
را تا جايي مشخص شده تأمين كنيم ،اما امسال در دستور كار قرار داديم
تا بخشي از منابع داخلي خود را براي توسعه زيرساختهاي شهركهاي
صنعتي اختصاص دهيم،از اينرو تعدادي از شهركهاي صنعتي داراي
اولويت را شناسايي كرديم تا بتوانيم با مشاركت شركت توانير ۴۰ ،درصد
منابع مورد نياز را از منابع داخلي خود و بقيه را از منابع اس��تاني ،منابع
شهركها و ساير ظرفيتهاي قانوني تأمين و زيرساختهاي شهركهاي
صنعتي را اجرا و تكميل كنيم تا در روند جهش توليد ،تسهيل شود .وزير
نيرو افزود :در صنعت آب و برق ،بخش زيادي از اتكاي ما به منابع داخلي
است .پس از ش��يوع ويروس كرونا جزو دس��تگاههايي بوديم كه قبل از
اينكه از ما خواسته شود،اعالم كرديم مشتركاني كه براي پرداخت قبوض
مش��كل دارند تا پايان ارديبهش��ت  ۹۹براي پرداخت آن مهلت دارند،
اما درخواست ما اين است كساني كه مش��كل ندارند قبوض را پرداخت
كنند ،زي��را در غير اين صورت اي��ن صنعت ،چون متكي ب��ه اين منابع
است،تحت فشار قرار ميگيرد .وي ادامه داد :هم اكنون  ۲۰درصد از منابع
درآمديمان را دريافت كرديم كه اين وضع قابل ادامه نيس��ت،بنابراين
كساني كه مشكلي ندارند براي استمرار خدماترساني ،وظيفه شهروندي
خود را انجام دهند .وي افزود :اين وزارتخانه به عنوان دستگاه تأمينكننده
آب و برق نقش قابلتوجهي در جهش توليد دارد ،زيرا بخشهاي مختلف
خانگي ،تجاري ،خدماتي و توليدي بايد از تأمين آب و برق كافي و پايدار
مطمئن باشند .هر چند به دليل شرايط ويروس كرونا با مصرف قابلتوجه
آب شرب مواجه هستيم ،اما اميدواريم با رعايت مردم نه اكنون بلكه در
تابستان هم كه از شر اين بيماري رها خواهيم شد،مشكلي در تأمين آب
نداشته باشيم .اين مقام مس��ئول ادامه داد :براي تحقق جهش توليد در
سال  ،۹۹طرحهاي زيادي را در بخشهاي آب و برق تعريف كرديم تا به
مدار بياوريم ضمن اينكه بايد بتوانيم پاسخگوي تعهداتمان براي صادرات
انرژي به كشورهاي همسايه باشيم،البته بايد بهرهوري را افزايش دهيم
كه در اين باره ساز و كارهاي اخذ مجوزها و اجراي طرحها در حوزه آب و
برق را تسهيل خواهيم كرد كه منجر به سرعت در كار و كاهش هزينهها و
به تبع آن استفاده بهينه از منابع خواهد شد.

ميزان تحقق مالياتي از صددرصد عبور كردهاست.
يكسوم رشد تحققهاي مالياتي ما هم ناشي از
تحولهاي فناورانه است كه نشاندهنده اين است
كه ما در اين زمينه داريم خوب جلو ميرويم،اما
براي تحقق اقتصاد هوشمند هنوز فاصله داريم.
وي درباره واگذاري س��هام ش��ركتهاي دولتي
و داراييه��اي دولت��ي در س��الجاري()۱۳۹۹
خاطرنشان كرد :تالش كرديم تا واحدها را آماده
كنيم تا در بورس عرضه كنيم .در س��ال گذشته
ش��ش تا هفت ش��ركت را و يك بيمه البرز را به
صورتبلوكيعرضهكرديم.چونبلوكيبود،تقاضا
نداشت و به سمت ETFرفتيم كه گفتند از لحاظ
قانونمندي درس��ت نيس��تند .اولين گام در اين
زمينه اين است كه ديروز در دولت دو آييننامه در
اين مورد تصويب شد .شوراي عالي بورس و هيئت
واگذاري تشكيل شد.
عرضه  ۹شركت دولتي در حوزههاي انرژي و
مالي در سالجاري
دژپسند افزود :در آينده نزديك در سالجاري ،سهام
دولت در تعداد  ۹شركت دولتي در رستههاي انرژي
(پااليشگاه و پتروشيمي) ،مالي (بانكها و بيمهها) و
صنايع فلزي و معدني در بورس عرضه خواهند ش��د.
در اين مرحل��ه از واگذاري ،تصميم بر اين اس��ت كه

بهصورت فراگير اين س��هامها را عرضه كنيم تا همه
مردم با اعمال تخفيفهايي (در مرحله اول و فقط براي
يكبار) در دو گروه  ۲۰و  ۲۵درصدي با سقف خريد ۲
ميليون تومان به ازاي هر نفر بتوانند سهام عرضهشده
را خريداري كنند.
درآمدزايي  ۳۰هزار ميلياردتوماني از عرضه
سهام شركتهاي دولتي
اينمقاممسئولدرپاسخبهاينكهچهمقداردرآمدزايي
از واگذاري ش��ركتهاي دولتي بهدست خواهد آمد؟
توضيح داد :هدف عمده ما در اين زمينه ،انتقال مالكيت
و مردمي كردن اقتصاد است كه برآوردها نشاندهنده
اين است كه از اين طريق حدود ۳۰هزار ميليارد تومان
براي بودجه تأمين مالي داشته باشيم.
۱۵ارديبهشت؛ اولين فراخوان براي واگذاري
وي درباره اينكه از نظر زماني چگونه واگذار ميكنيد،
گفت :دوره فراخوان تا عرضه  10روز است و گروه گروه
اين اتفاق را انجام ميدهيم .تالشمان اين است كه ۱۵
ارديبهشت اولين فراخوان واگذاري شركتهاي دولتي
باشد.همچنينمرحلهدومعرضهشركتهاييهستند
كه بورسي نيس��تند و وارد بورس ميشوند .دژپسند
درباره تأثي��ر واگذاري ش��ركتهاي دولتي بر بورس
بيان كرد :اين امر عمق بازار بورس را افزايش ميدهد.
شاخص بازار سرمايه صرفاًمنعكسكننده تحوالت بازار
نيست ،بلكه تحوالت اقتصاد كشور نيز بر آن اثر دارد.
بورس حباب ندارد
وي ادامه داد :بر اس��اس پژوهشهاي مس��تقلي كه
سازمان بورس و اوراق بهادار و پژوهشكده امور اقتصادي
هر يك جداگانه انجام دادهان��د ،وجود حباب كلي در
بورس تأييد نشدهاست.
اين مقام مسئول گفت :فعاالن بازار سرمايه يك دوره
ميانمدت را مدنظر داشته باشند و به دنبال اين باشند
تا از بازدهي سهام شركت بهرهمند شوند و با يك اشراف
اطالعاتي الزم به بازار سرمايه ورود كنند .تأمين مالي
 ۲۱۶هزار ميلياردي از بازار سرمايه دژپسند در پاسخ به
اينكه آيا بازار سرمايه نقشي در تأمين مالي شركتها
داشته است،توضيح داد :در سال  ۹۸معادل  ۲۱۶هزار
ميليارد تأمين مالي از بازار سرمايه داشتيم .حدود۱۰۰
هزار ميليارد تومان هم از بازار بدهي داش��تيم .در 11
ماهه سال گذشته شركتهاي بورسي  7/1درصد در
سرمايهگذاري رشد اسمي داشتهاند.
وي با بيان اينكه براي برخي از بنگاهها در بازار بورس
حباب تكرشتهاي داش��تهايم،گفت :در مورد دامنه
بورس بايد از ابزارهاي تهديدي استفاده نكنيم و براي
بازار سرمايه بايد قاعده تعريف كنيم.
فروش  ۸۲هزار ميليارد توم�ان اوراق خزانه
در سالجاري
دژپسند درباره ميزان فروش اوراق خزانه در سالجاري
توضيح داد ۸۲ :هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسالمي
فروخته خواهد شد.

مردم براي خريد گوشت و مرغ عجله نكنند

مديرعام�ل ش�ركت پش�تيباني ام�ور دام گف�ت :م�ردم
ب�راي خري�د گوش�ت و م�رغ عجل�ه نكنند ؛چراك�ه ت�ا
آخ�ر س�ال افزاي�ش قيمت�ي در اي�ن ح�وزه نداري�م.

وزير نيرو :مشتركان مساعدت كنند

بانك مركزي كه طي  1/5سال اخير بر اساس تصميم دولت ،انتشار
نرخ تورم را متوقف كرده بود ،س�رانجام اين نرخ را افش�ا كرد .بر
اس�اس نامه رئيس كل بانك مرك�زي به رئيس ق�وه قضائيه ،نرخ
تورم در سال  1398از سوي بانك مركزي  41/2درصد اعالم شده
كه  6درصد بيشتر از نرخ اعالمي مركز آمار ( 34/8درصد) است.

سرويس اقتصادي 88498433
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فقط  ۲۰درصد قبوض نقد شد
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به گزارش وزارت جهاد كش��اورزي ،حسن عباسي معروفان با اشاره به
اينكه جوجهريزي در مرغداريها از شش ماه قبل آغاز شدهاست،گفت:
براي ايام دهه فجر ،عيد و ماه رمض��ان برنامهريزي در خصوص توليد
مرغ صورت گرفت و بالغ بر  ۱۴۰ميليون قطع��ه جوجهريزي صورت
گرفت .وي ادامه داد :با ش��يوع بيماري كرونا كش��ش جامعه در اين

حالت به اين ميزان نبود و باعث شد تا در بازار مازاد مرغ داشته باشيم.
عباسي معروفان با بيان اينكه طرح ضربتي خريد تضميني مازاد توليد
مرغ از يك اسفند سال  ۹۸آغاز شد ،ادامه داد :در بازار تمام مرغهايي
كه به فروش نرفته بود ،جمع آوري شد و روزانه بالغ بر  ۱۵۰۰تن مرغ
از مرغداريها خريداري شد كه اين رقم در گذشته روزانه  ۲۰۰تا ۵۰۰
تن بود .مديرعامل شركت پشتيباني امور دام ادامه داد :دولت و سازمان
برنامه و بودجه منابع مالي خوبي در اختيار ما گذاشت ما توانستيم پول
مرغداران را به صورت نقدي پرداخت و به قيمت مصوب از آنها خريداري

تورم سال  98از  41درصد عبور كرد

كنيم .وي با اشاره به اينكه با توجه به شرايط موجود نبايد بگذاريم توليد
كنندگان متضرر ش��وند،گفت :مرغ را از مرغداريها با قيمت مصوب
 ۱۲,۹۰۰تومان خريداري ميكنيم و تا اط�لاع ثانوي اين خريد ادامه
خواهد داشت تا زماني كه مرغ مازاد در بازار وجود داشته باشد،خريد
تضميني ادامه دارد .وي درباره برنامه اتخاذ شده در توليد مرغ افزود:
در دوره قبل  ۱۴۰ميليون قطعه جوجهريزي داشتيم كه مرغداران در
دوره بعدي به  ۱۲۵ميليون و دوره جديد به  ۱۱۵ميليون قطعه رساندند
تا مازاد زيادي نداشته باشيم و توليدكنندگان متضرر نشوند.

سانس��ور آمارهاي مهم اقتصادي كه هر چند وقت يكبار رخ ميدهد،
تكرار تاريخ در دولتهاي مختلف است و اين ذات دولتهاست كه هر
آماري را كه باب ميلشان بود،منتشر كنند و آمارهايي را كه عملكردشان
را به قضاوت (منفي) ميگذارد ،سانسور كنند.
از مهمترين سانس��ورهاي دولت روحاني ميتوان به سانسور آمارهاي
اقتصادي بانك مركزي اشاره كرد كه از آذرماه سال  97صورت گرفته و
كماكان ادامه دارد .آخرين تورم اعالمي از سوي بانك مركزي هر چند
دقايقي بيشتر روي سايت اين بانك قرار نگرفت ،ولي موجب شد تا يك
سال و نيم مانع انتشار آمار از س��وي بانك مركزي شود .گفته ميشود
بعد از انتشار آخرين تورم محاسبه شده در بانك مركزي ،از پاستور به
ميرداماد دستور داده شد كه ديگر آماري از تور م و رشد اقتصادي منتشر
نشود،اما بعد از ماهها وقفه و عدم انتشار آمار مربوط به تورم از سوي بانك
مركزي ،در نامهاي كه همتي درباره محاسبه ميزان مهريه و خسارت
تأخير تأديه به قوه قضائيه ارسال كرده شاخص تورم ساالنه و ماهانه با
جزئيات اعالم شدهاست.
از آذرماه س��ال  1397با نزديكش��دن نرخ تورم به  40درصد ،بانك
مركزي با بهانه اينكه با تصميم دولت ،نرخ تورم را مركز آمار بايد منتشر
كند ،از اعالم اين شاخص اقتصادي خودداري كرد.
عبدالناصر همتي در اين نامه به قوه قضائيه ،جزئيات و جداول مرتبط با
تورم ساالنه و ماهانه را ارائه كردهاست.
براساس جدول پيوست نامه همتي به رئيسي ،نرخ تورم سالهاي 1397
و  1398براساس محاسبات بانك مركزي به ترتيب  31/2درصد و 41/2
درصد بودهاست .براساس اين آمار ،نرخ تورم سال گذشته در چهار دهه
اخير ،باالترين نرخ تورم ساليانه كشور بعد از سال  1374بودهاست.
اين در حالي اس��ت كه مركز آمار ايران ،نرخ تورم س��الهاي  1397و
 1398را به ترتي��ب  26/9درصد و  34/8درصد اعالم كردهاس��ت .به
عبارت ديگر ،نرخ تورم اعالم شده توس��ط مركز آمار ايران در دو سال
اخير به ترتيب  4/3درصد و  6/4درصد كمتر از نرخ تورم اعالمي بانك
مركزي بودهاست.
با نامه رئيس بانك مركزي مش��خص ميشود كه شائبهها درباره علت
سانسور آمار تورم بانك مركزي صحت داش��ته و به علت آن كه بانك
مركزي نرخ تورم را چند درصد باالتر از مركز آمار محاس��به ميكرده،
دولت تشخيص داده كه بهتر است آمار پايينتر كه متعلق به مركز آمار
است،منتشر شود.

كاهش  14درصدي توليد سواري
در سال گذشته

تولي�د هش�ت كاالي منتخ�ب صنعت�ي در  11ماهه س�ال قبل با
اف�ت همراه ب�وده كه ميت�وان به كاه�ش  13/7درص�دي توليد
سواري اش�اره كرد .در مقابل ،توليد  22كاال نيز رشد داشتهاست.

به گزارش فارس ،آمار توليد كااله��اي منتخب صنعتي طي  11ماهه
سال گذشته نش��اندهنده افت توليد هش��ت محصول در مقايسه با
مدت مشابه سال  97است .در مقابل ،توليد  22محصول نيز افزايشي
بودهاس��ت .در اين مدت توليد انواع س��واري  13/7درصد ،اتوبوس،
مينيبوس و ون  47/2درصد ،كاميون ،كاميونت و كشنده  57/5درصد
و كمباين  43/8درصد نسبت به مدت مشابه سال  97افت داشتهاست.
اين در حالي است كه وزير صنعت نيمه اول سال گذشته وعده افزايش
تيراژ توليد خودرو را دادهبود.
در عين حال ،توليد پودر ش��وينده  5/3درص��د ،روغن صنعتي 14/6
درصد ،دوده  7/5درصد و الياف اكريليك  45/3درصد در مقايس��ه با
مدت مشابه سال  97افت داشتهاند.
در مقابل ،توليد وانت  30/8درصد ،سموم دفع آفات نباتي  44درصد،
ماشين لباسشويي  36/7درصد و سيگارت  22/9درصد نسبت به مدت
مشابه سال  97رشد داشتهاست.

بورس

انحصار ليمو ترش و شيرين كشور براي  5نفر است!



رئيس اتحاديه بارفروشان ميوه:
سودجويان ليموترش و سير را انبار كردهبودند

رئي�س اتحادي�ه بارفروش�ان ميوه با ب�ا ابراز
تأس�ف از اقدام س�ودجويان در انب�ار كردن
ليموترش و س�ير گفت :انحصار ليموي ترش
و ش�يرين در كل كش�ور براي پنج نفر است.
با بررس�يهاي انجام ش�ده متوجه دپوي اين
ميوهها حت�ي در زيرزمي�ن خانهها ش�ديم!

در ادامه گران��ي قيمت چه��ار كاالي پر مصرف
ليمو ترش ،ليمو ش��يرين،
زنجبيل و موز رئيس اتحاديه
بارفروشان تهران روز گذشته
در گفتوگو با رسانه ملي از
وجود انحص��ار در فروش و
عرضه اين كااله��ا خبر داد
و گفت :پي��ش از تعطيالت
نوروز ،با كسب اطالع از دپو
اين چهار قلم كاال در انبارها،
در ساعت يك شب انبارها را
رصد كرديم و ط��ي دو روز
فقط از يك انب��ار  ۴۰۰تن ليموت��رش بار زديم
و قيمتها را شكس��تيم .آدرسه��ا را به رئيس
بسيج اصناف هم داديم .اخيرا ً نيز با رصد انبارها
 ۳تا  ۴هزار تن ليمو ترش و ليمو ش��يرين كشف
ش دهاست.
مصطف��ي دارايينژاد اظهار داش��ت :متأس��فانه
ليموترش��ي كه بايد  ۶تا  ۷هزار تومان به فروش
برسد ،از سوي دالالن به  ۳۵هزار تومان افزايش
يافتهاست .ما هفته قبل به صنعت و معدن ،اتاق
ايران و تعزيرات و كليه بازرس��ان سراسر كشور
اعالم كرديم ك��ه ليمو ترش دس��ت چهار ،پنج
نفر س��ودجو افتادهب��ود كه در س��ردخانهها دپو

كردهبودند.
وي اف��زود :از  ۱۰روز قب��ل به رئي��س تعزيرات
حكومتي اس��تان تهران و اتاق تهران نامه زديم،
آدرس اين چه��ار ،پنج نفر را دادي��م و انبارهاي
آنها را اعالم كردي��م؛ در همان هفته ليموترش را
كيلويي  ۳۰هزار تومان در مي��دان ميوه و تره بار
فروختند و ظرف سه روز هماهنگي انبارهاي آنها
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را هم گرفتيم و توزيع كرديم و همين االن قيمت
ليموترش در مي��دان  ۱۷هزار تومان اس��ت و تا
 ۱۵هزار تومان فروخته ميشود .رئيس اتحاديه
بارفروش��ان ادامه داد :ق��وه قضائيه ب��ه ما اجازه
نداده وگرنه اسامي اين چند نفر متخلف را اعالم
ميكردم،ام��ا در چنين وضعيتي كس��ي اجازه
س��ودجويي ندارد .دارايينژاد با اش��اره به اينكه
زمينه توليد ليمو ش��يرين در سال جاري از ليمو
ترش كمتر اما تقاضا براي آن بسيار زياد بود،افزود:
قيمت ليمو شيرين در اسفند ماه تا  ۱۲هزار تومان
هم افزايش پي��دا كرد،اما ما ب��راي اين محصول
قيمت  ۸۵۰۰تومان را تعيين كرديم.
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