
براساس قانون بودجه پرداخت ارز ترجيحي 
4 هزار و 200 توماني به كاالهاي اساسي صرفًا 
تا نيمه ابتدايي س�ال جاري مجاز است. نايب 
رئي�س ق�وه مقنن�ه تخصي�ص ارز ترجيحی 
در نيم�ه دوم س�ال ب�راي تأمي�ن كااله�اي 
اساس�ي در گرو درخواس�ت دول�ت و مجوز 
مجلس عن�وان ك�رد و در همين ح�ال گفته 
اس�ت حدود 4ميليون تن كاالي اساس�ي در 
گمركات وجود دارد كه اگر نرخ ارز ترجيحی 
تغيير كند، مشخص نيس�ت اين كاالها با چه 
نرخ�ي باي�د در ب�ازار داخلي عرضه ش�وند. 
بي انضباطي در حوزه پرداخت يارانه و نرخ گذاري 
در اقتصاد ايران آنقدر رواج داش��ته است كه در 
هر ش��رايطي مردم با تورم روبه رو هستند، حتي 
در حوزه كاالهايي كه از جيب مردم يارانه ارزي 

4هزار و 200 توماني پرداخت مي شود. 
گراني كاالهايي كه با ارز ترجيحی وارد كش��ور 
مي شوند، موجب ش��ده تا برخي از كارشناسان 
اقتصادي خواس��تار قطع اين يارانه ارزي شوند 
و طي هفته هاي اخير هجم��ه زيادي براي قطع 
اين يارانه وارد آمده اس��ت، اما برخي از مطلعان 
مي گويند، ح��دود 4ت��ا 5ميليون ت��ن كاال در 
گمركات و بنادر اس��ت كه ب��ا ارز ترجيحي وارد 
ش��ده اند و اگر نرخ ارز واردات اين كاالها تغيير 
كند، مش��خص نيس��ت مابه التفاوت قيمت اين 
كاالها از ارز 4هزار و 200 توماني تا نرخ ارز جديد 

به جيب چه كساني مي رود. 
در اين ميان، قانون بودج��ه پرداخت ارز 4 هزار 
و 200 توماني براي واردات كاال را صرفاً تا نيمه 
شهريور مجاز دانسته اس��ت و بايد ديد دولت و 
مجلس چه تصميمي در رابطه ب��ا ارز ترجيحي 
خواهند گرفت، اما بايد دانست مي توان با مدل ها 
و الگوهاي جديد كاري كرد كه يارانه ارز ترجيحي 

دقيقاً به مصرف كننده برسد. 
علي نيكزاد ثمرين، نايب رئيس مجلس در گفت وگو 
با خانه ملت، در تش��ريح ديدار نمايندگان با وزير 

جديد جهاد كشاورزي و بررسي دغدغه منتخبان 
ملت درخصوص تأمين كاالهاي اساس��ي گفت: 
بر اين اساس از آقاي ساداتي نژاد دعوت شد و در 
خصوص تأمين كاالهاي اساسي از جمله گندم، 
برنج، مرغ، گوشت و س��اير كاالها كه بايد ذخيره 
استراتژيك داشته باشد و همچنين تمهيدات شب 

عيد بحث و تبادل نظر صورت گرفت. 
نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: 
آنچه در گمركات دپو شده در حال ترخيص است 
و تمهيدات خوبي انديشيده شده تا در شب عيد 

با مشكل مواجه نشويم. 
وي ادامه داد: واقعيت اين اس��ت وقتي دولت را 
تحويل گرفتند، وضعيت خوبي نداشتيم، بنابراين 
مجلس شوراي اسالمي خصوصاً ساداتي نژاد به 
صورت جدي وارد شدند. اكنون وضعيت ذخيره 
استراتژيك خوب است و تا پايان سال در تأمين 

كاالهاي اساسي مشكلي نخواهيم داشت. 

نيكزاد درخص��وص تخصي��ص ارز ترجيحی به 
كاالهاي اساس��ي در نيمه دوم سال گفت: اواخر 
س��ال گذش��ته زماني كه قانون مصوب مي شد، 
نظر كارشناسي مجلس حذف ارز 4 هزار و 200 
توماني بود، اما دولت معتق��د بود تورم غير قابل 
كنترل رخ مي دهد؛ هر چند مشاهده شد اتفاقاتي 
افتاده و نتوانس��تند كنترل كنن��د. قانون مهلت 
تخصيص را تا آخر شهريور مشخص كرده و دولت 

براي نيمه دوم سال اين ارز را ندارد. 
نماينده مردم اردبيل، نمين، نير و س��رعين در 
مجلس ش��وراي اس��المي تصريح ك��رد: اكنون 
موعد رسيدگي به اين امر رس��يده و دولت بايد 
جمع بندي كند تا نتيجه به صحن مجلس بيايد 
و مجوز الزم ب��راي تخصي��ص ارز ترجيحی در 

راستاي تأمين كاالهاي اساسي اخذ شود. 
وي ادامه داد: دولت قبل��ي باالي 8 ميليارد دالر 
ارز خرج كرده و كسري آن نيز در حال محاسبه 

است؛ مجلس قطعاً دس��ت دولت را مي گيرد تا 
مردم در تأمين كاالهاي اساس��ي به مش��كل بر 
نخورن��د و نمايندگان نيز به اي��ن موضوع توجه 

جدي دارند. 
نايب رئيس قوه مقننه خاطرنشان كرد: در حال 
حاضر قانون اين موضوع را مصوب نكرده بنابراين 
دولت بايد براي اضافه بر آنچه قباًل مصوب شده 
مجوز درياف��ت كند؛ امي��دوارم دولت س��ريعاً 
پيشنهاد دهد و همكاران با درك واقعيت قضيه 
و اينكه تأمين اين كاالها براي مردم مهم اس��ت 

به آن بپردازند. 
   رئيس جمه�ور پيگي�ر تأمي�ن ذخاي�ر 

استراتژيک كاال ست
س��يدجواد س��اداتي نژاد، وزي��ر جدي��د جهاد 
كش��اورزي با اش��اره به اهميت موضوع تأمين 
كاالهاي اساسي گفت: با دستور رياست جمهور 
و هم��كاري بانك مركزي ت��الش كرديم ذخاير 
راهبردي به حدي برس��د كه در تأمين كاالهاي 
اساسي مشكلي نباشد، بنابراين روند مثبت است 

و جريان به صورت مستمر و ثابت ادامه دارد. 
وي اظهار كرد: اكنون كاالهاي اساسي به خوبي 
تأمين مي شود و تا پايان سال مشكلي نخواهيم 
داش��ت؛ در اين راستا از روز ش��نبه تزريق برنج 
خارجي به بازار شروع شده و در حوزه قيمت آن 
شرايط به صورت مناسب نگه داشته مي شود. در 
اين ميان بايد يادآور شد امسال توليد برنج ايراني 
به دليل خشكس��الي كاهش يافت��ه كه موجب 
نوس��ان و افزايش قيمت در بازار ش��ده است. به 
اندازه كفايت ذخاير برنج خارجي داريم و شركت 

بازرگاني دولتي توزيع را ادامه مي دهد. 
س��اداتي نژاد تصريح كرد: درخصوص گندم نيز 
بايد اذعان كرد به دليل خشكسالي كاهش توليد 
وجود داشته است، بنابراين خريد اين محصول 

انجام مي شود. 
وزير جهاد كش��اورزي در ادامه افزود: در رابطه 
با تأمين نهاده هاي دامي و مرغ نيز تالش ش��ده 
وصولي هاي گمرك با كمك وزارت راه ترخيص 
شود و تأخيرهايي كه در س��امانه بازارگاه وجود 
داش��ت با تأمين نهاده كاهش داده شود؛ تالش 
مي كنيم از مهرماه به بعد به حداقل تأخير برسيم 
و مرغداران با خيال راحت توليد را انجام دهند. 

وي ضمن قدرداني از تش��كل هاي دامپروري و 
كشاورزي، گفت: تنظيم بازار بايد به دست خود 
تش��كل ها صورت بگيرد و آنها نيز در جلس��ه اي 
آمادگ��ي خوبي اع��الم و نق��ش خوب��ي نيز در 
طول يك هفته گذش��ته ايفا كردند، بنابراين در 
تصميم گيري ها، سياست گذاري ها و تنظيم بازار 
از آنها استفاده خواهد ش��د تا در تأمين مشكلي 

پيش نيايد و آرامش در بازار باشد. 
ساداتي نژاد تصريح كرد: تمهيداتي درخصوص 
تأمين گوش��ت قرمز گرم و خريد دام از س��وي 
شركت پش��تيباني امور دام ش��ده كه به زودي 

اعالم مي شود. 
وي خاطرنشان كرد: يك و نيم ميليون تن رسوب 
كاال در بنادر و غيره وجود داشت كه با همكاري 
وزارت راه ترخيص مي شوند؛ بخشي از اين كاالها 
مش��كل تأمين ارز داش��ت اما ب��ا تصميم دولت 
راه تأمين ارز باز ش��ده و با پيگي��ري وزارتخانه 
مشكل برطرف مي ش��ود. انواع مختلف كاالها از 
جمله كنجال��ه، ذرت، جو، س��ويا و غيره در اين 
راس��تا وجود دارن��د بنابراين اين روند تس��ريع 

خواهد شد. 
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محتكران كاال در گمركات در انتظار تغيير نرخ ارز ترجيحي
 نايب رئيس مجلس در تشريح ديدار با وزير جهاد كشاورزي: 

تخصيص ارز ترجيحي در نيمه دوم سال در گرو درخواست دولت و مجوز مجلس است

 روسيه ارزهاي مجازي را 
به رسميت نمي شناسد 

كاخ كرملي�ن اع�ام ك�رد دول�ت روس�يه هن�وز آمادگ�ي 
ن�دارد.  را  مج�ازي  ارزه�اي  ش�ناختن  رس�ميت  ب�ه 
به گزارش فارس به نقل از راشاتودي، ديميتري پسكوف، معاون اطالع رساني 
رئيس جمهور روس��يه اعالم كرد كه اين كش��ور فعاًل آمادگي به رسميت 
شناختن بيت كوين يا ديگر ارزهاي مجازي را ندارد؛ چراكه برابر شمردن 

ارزهاي مجازي با پول مي تواند به نظام مالي اين كشور آسيب بزند. 
پس��كوف به خبرنگاران گفت: پرواضح است كه روسيه آمادگي چنين 
اقدامي را ندارد. حقيقت اين است كه اگر ما درباره به رسميت شناختن 
كامل ارزهاي مجازي به عنوان ابزارهاي پرداخت صحبت مي كنيم، برابر 
دانستن ارزهاي مجازي با ابزارهاي پولي چيزي جز آسيب به نظام مالي 

و اقتصادي روسيه به همراه نخواهد داشت. 
روس��يه در ژوئن 2020 بود كه قانون دارايي ه��اي ديجيتال را در اين 
كشور تصويب كرد و بانك مركزي اين كشور از برنامه خود براي تحقيق 

نسبت به سرمايه گذاري در ارزهاي مجازي خبر داد. 
21 ژوئن هم الويرا نابيولينا، رئيس كل بانك مركزي روس��يه، از مردم 
اين كشور خواست تا در ارزهاي مجازي سرمايه گذاري نكنند؛ چراكه 
به گفته وي از منظر اقتصادي خطرناك ترين نوع استراتژي محسوب 
مي شوند. پيش��تر نيز تملك ارزهاي مجازي از س��وی مقامات دولتي 
روسيه ممنوع اعالم شد و طبق قانون نامزدهاي انتخاباتي در اين كشور 

بايد دارايي هاي ديجيتال خود را گزارش كنند. 
به رغم همه اين هشدارها، كوين دس��ك اخيراً گزارش داده كه فعاالن 
مدني و سياسي در روسيه براي جمع آوري كمك هاي مالي به شدت به 

سمت استفاده از بيت كوين و ديگر ارزهاي مجازي روي آورده اند. 

طالي جهاني ۳۵ دالر ارزان شد
قيم�ت جهان�ي ط�ا پ�س از س�قوط 35دالري در معام�ات 
ياف�ت.  افزاي�ش  اندك�ي  گذش�ته  روز  سه ش�نبه،  روز 
به گزارش ايس��نا، بهاي هر اونس طال براي تحويل فوري با 0/2 درصد 

افزايش، به هزار و 797 دالر و 5۶ سنت رسيد. 
در بازار معامالت آتي امريكا، هر اونس طال تغييري نداش��ت و در هزار 
و 799 دالر و 40 سنت ايستاد. بهاي معامالت اين بازار شب سه شنبه 
۳5 دالر و 20 س��نت معادل 1/9 درصد كاهش در هزار و 798 دالر و 

50 سنت بسته شد. 
طال روز سه شنبه بزرگ ترين كاهش قيمت حدود يك ماه اخير را داشت 
كه در پي رشد ارزش دالر و بازده اوراق خزانه 10 ساله امريكا روي داد. 
شاخص دالر در معامالت روزگذشته ثابت بود، در حالي كه بازده اوراق 

قرضه در زمان معامالت آسيايي كاهش داشت. 
كايل رودا، تحليلگر شركت  اي جي ماركت گفت: در آينده كوتاه طال تحت 
تأثير آمار اقتصادي و آنچه آمار امريكا درباره زمان تعديل خريد اوراق قرضه 
مي گويند، قرار خواهد داشت. اگر طال فرصت دوباره اي براي افزايش پيدا 
كند، سطح هزار و 8۳0 دالر را تست خواهد كرد، اما به نظر نمي رسد فضا به 

نحوي باشد كه قيمت ها را به سطح باالتري هدايت كند. 
رشد موارد ابتال به كوويد 19 كه ناشي از شيوع كروناي دلتا بود به احياي 
رشد اشتغال امريكا در اوت ضربه زد و روند احياي اقتصاد جهاني را به 
خطر انداخت و اين وضعيت باعث شد انتظارات براي ادامه اجراي برنامه 

انبساطي بانك مركزي امريكا براي مدت طوالني تر تقويت شود. 
هارشال باروت، مش��اور تحقيقاتي ارشد شركت متالز فوكوس در امور 
جنوب آسيا گفت: فضاي اقتصاد كالن نشان مي دهد كه تعديل خريد 
اوراق قرضه يا افزايش نرخ ها ممكن است به سرعت اتفاق نيفتد و اين 

موضوع به نحوي از طال پشتيباني مي كند. 
براساس گزارش رويترز، سرمايه گذاران اكنون منتظر نشست سياست 

پولي امروز بانك مركزي اروپا هستند.

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين قيمتنام شركت 

54,2002,580توريستي ورفاهي آبادگران ايران
490-27,360البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
280-10,010سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

520-19,110آلومينيوم ايران 
20,100950آلومراد

320-27,790كاشي  الوند
231-4,455داروسازي  امين 

1,390-40,190معدني  امالح  ايران 
750-14,380آسان پرداخت پرشين

20,88090سراميك هاي صنعتي اردكان 
44,1602,100آبسال 

22-2,234بيمه آسيا
380-13,060سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند

8,880180آهنگري  تراكتورسازي  ايران 
40-5,880سرمايه گذاري پرديس

1,45169صنايع  آذرآب 
9-3,740سايپاآذين 
1,090-41,990معادن  بافق 

28,320400مس  شهيدباهنر
2,77610بيمه البرز

38-4,770سرمايه گذاري بوعلي 
13,08070باما

30-9,330سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
28,590280گروه  صنعتي  بارز

6,950170بيمه دانا
2,41413بهساز كاشانه تهران

2,730-83,090بهنوش  ايران 
29,05010فجر انرژي خليج فارس

11-1,778گروه بهمن 
26-2,177سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 

220-6,290بانك خاورميانه
17-1,511بيمه ملت

31-3,933بانك ملت
15,160230بين  المللي  محصوالت  پارس 

68,090270پتروشيمي بوعلي سينا
1,100-68,040گروه صنعتي بوتان 

70-3,082بانك پارسيان 
15,0500بانك پاسارگاد

23,550440پست بانك ايران
2,310-44,080گروه دارويي بركت
6-2,427بانك صادرات ايران

3,121147بين المللي توسعه ساختمان
13-2,481بانك تجارت

8,700180بيمه ما
230-12,790چرخشگر

630-19,000كشت  و صنعت  چين  چين
4,687223توليدي چدن سازان

30,700160معدني وصنعتي چادرملو
30-7,610سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

7,620110كمباين  سازي  ايران 
124,28060كربن  ايران 

870-28,270داروسازي  ابوريحان 
22,980670داده پردازي ايران 

450-14,970البرزدارو
15,360730داروسازي زاگرس فارمد پارس

1,470-33,370داروپخش  )هلدينگ 
420-27,020شيمي  داروئي  داروپخش 

20,010580داروسازي  فارابي 
16,750480داروسازي  جابرابن حيان 

274-5,340داروسازي  كوثر
46,650230دارويي  لقمان 
11,020-209,500معدني  دماوند

1,110-26,010دوده  صنعتي  پارس 
750-29,240داروسازي  اسوه 

600-31,500كارخانجات داروپخش 
29,0001,380درخشان  تهران 
45,000760دارويي  رازك 
19,950360سبحان دارو

290-22,650داروسازي  سينا
410-17,120گروه دارويي سبحان

21,84080سرمايه گذاري دارويي تامين
7,470320داروسازي زهراوي 

200-7,600تجارت الكترونيك پارسيان
4,370200بيمه اتكايي امين
1,110-47,340داروسازي  اكسير
18,810890فوالد آلياژي ايران

190-29,830فوالد اميركبيركاشان
40-8,550فيبر ايران 

710-30,560فوالد خراسان
170-18,410فوالد خوزستان
18,5800فوالد خوزستان

680-19,350فنرسازي زر
40-11,550فوالد مباركه اصفهان

7,4100فروسيليس  ايران 
36,200980فرآوري موادمعدني ايران 

35,190580غلتك سازان سپاهان
810-33,000فرآورده هاي  تزريقي  ايران 

1,500-37,460پديده شيمي قرن
8,50070گروه صنايع بهشهرايران 

26-3,850گلوكوزان 
130-14,870سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

128,4002,060قنداصفهان 
37,860620كارخانجات  قند قزوين 

3,0920قطعات  اتومبيل  ايران 
20,010290شهد

29,80090قند لرستان 
220,79010,510گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 

90-33,400قند مرودشت 
1,270-56,140قند نيشابور

24,68080معدني و صنعتي گل گهر
124-3,276بيسكويت  گرجي 

3,12134گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
320-8,430فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر

9-4,520قند ثابت  خراسان 
38,900850گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

180-8,560گلتاش 
4,690102حمل و نقل بين المللي خليج فارس
37,8401,710حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام

470-10,610شركت ارتباطات سيار ايران
7,150230حفاري شمال

230-21,620حمل ونقل توكا
10,010110داده گسترعصرنوين-هاي وب

60-18,650ايران ارقام 
8,740230سرمايه گذاري اعتبار ايران

2,18020ايران  خودرو
6,20070سرمايه گذاري خوارزمي

820-22,530كمك فنرايندامين 
7,830120خدمات انفورماتيك 

13,600320بيمه پارسيان
9-4,311گروه پتروشيمي س. ايرانيان

25,7801,220ايران دارو
7,770200جام دارو

220,65010,500صنايع جوشكاب يزد
113,5003,320پلي پروپيلن جم - جم پيلن

1,570-39,660كابل  البرز
1,190-36,210صنايع خاك چيني ايران 

5,960-275,630خوراك  دام  پارس 
8,030140فنرسازي خاور

3,353159كارخانجات توليدي شهيد قندي
192,1603,250پارس  خزر

180-4,530كاشي  وسراميك  حافظ 
750-25,120سيمان خوزستان

17,680100الكتريك  خودرو شرق 
230-24,520كيميدارو

14,300680لبنيات  كالبر
19,460920توسعه معدني و صنعتي صبانور
22,800650سرمايه گذاري كشاورزي كوثر

740-138,000كاشي  پارس 
55-2,904بانك  كارآفرين 

170-20,000ايركا پارت صنعت
700-45,360صنعت غذايي كورش

1,050-82,750پتروشيمي خراسان
3,46719كارتن  ايران 

350-14,070كاشي  سعدي 
50-18,020كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

17,380240كالسيمين 
140-16,270صنايع كاغذسازي كاوه 

20,90010فوالد كاوه جنوب كيش
16,030760توليدي فوالد سپيد فراب كوير

27,7101,300الميران 
150,3001,960المپ  پارس  شهاب 

رئيس انجمن صنفي كارفرمايي پرورش دهندگان 
ق�ارچ خوراكي عل�ت افزايش قيمت ق�ارچ را 
گراني مواداوليه، كاهش توليد ناش�ي از فصل 
گرما، كمب�ود مواداوليه و سوء اس�تفاده برخي 
فروش�ندگان از كمبود قارچ دانس�ت و گفت: 
در ح�ال حاض�ر اين محص�ول بايد ب�ه قيمت 
4۶تا4۷هزار تومان به دست مصرف كننده برسد. 
به گزارش ايس��نا، قارچ يكي از محصوالتي است 
كه امسال افزايش قيمت چش��مگيري داشته، به 
طوري كه قيمت هر كيلو از آن در اوايل امسال 27تا 
۳2هزار تومان بوده، اما حاال در سطح بازار به بيش 

از ۶0 هزار تومان رسيده است. 
در اين رابطه مهدي رجبي، رئيس انجمن صنفي 
كارفرماي��ي پرورش دهندگان ق��ارچ خوراكي در 
گفت وگو با ايس��نا اظهار ك��رد: مديري��ت بازار و 
نرخ گذاري ق��ارچ به عهده انجمن اس��ت كه فعاًل 

تغيير نكرده است، اما مواداوليه بسيار گران شده 
و بس��ياري از كارخانه ها توان تولي��د مواداوليه را 
ندارند كه به توليدكنندگان قارچ برسانند. در اين 
وضعيت طبيعتاً قيمت ها افزايش پيدا مي كند، اما 
اينكه به صورت رسمي از سوي انجمن اعالم شود 
نرخ تغييري نكرده است، بلكه زمينه توليد و عرضه 
كمتر شده و در اين شرايط برخي از فروشندگان 

سوء استفاده مي كنند. 
به گفته وي، قيمت اعالم��ي انجمن طي روزهاي 
اخير براي قارچ فله كارتوني درجه يك كيلويي 44 
هزار تومان بوده كه بايد نهايتاً 4۶تا 47هزار تومان 
به دست مصرف كننده برس��د، اما در فروشگاه ها 
قيمت اين محصول به بي��ش از كيلويي ۶0 هزار 

تومان هم رسيده كه مورد تأييد انجمن نيست. 
رجبي پيش بيني كرد: اين وضعيت تا آخر شهريور 
ادامه پيدا می كند؛ چراكه قارچ به دو شكل سنتي 

و مكانيزه كش��ت كه كش��ت مكانيزه در 12 ماه 
سال انجام مي ش��ود، اما كشت س��نتي در فصل 
تابستان به دليل نبود سيس��تم سرمايشي انجام 
نمي ش��ود، بنابراين بين 10 ت��ا 20 درصد توليد 

كاهش مي يابد. 
البته به گفته وي، امسال عالوه بر اين، گران بودن 
مواداوليه هم باعث شده واحدهاي كمپوست ساز 
نتوانند مواداوليه به كارخانه هاي قارچ برسانند كه 
خود اين موضوع باعث كاهش 10درصدي توليد 
قارچ شده است. رئيس انجمن پرورش دهندگان 
قارچ خوراكي در ادامه با اش��اره مجدد به افزايش 
قيمت مواد اوليه گفت: اگر نتوانيم قيمت مواداوليه 
را كنترل كنيم، قطعاً براي توليدكننده نمي صرفد 
و احتماالً قيمت اعالمي از س��وي انجمن افزايش 

پيدا مي كند. 
به گفته وي، مواداوليه اين صنعت يعني كلش گندم 

در كمتر از يك ماه از هزار و 500 تومان به 5هزار 
تومان هم رسيد و كود مرغي نيز وضعيت مشابهي 
داشت. به طور كلي وقتي مرغ كم مي شود، صنعت 
قارچ هم صدمه مي خورد. رجبي خاطرنشان كرد: 
قيمت اعالمي قارچ از س��وي انجم��ن در ابتداي 
امس��ال حدود 27 تا ۳2 هزار تومان اعالم شد كه 
با حدود ۳0 درصد افزايش حاال به حدود 44هزار 

تومان رسيده است. 
وي همچنين تأكيد كرد: قارچ يك محصول سالم و 
عاري از هرگونه مضرات براي بدن است و استفاده 
از آن باعث تقويت سيستم ايمني بدن نيز مي شود؛ 
بنابراين با توج��ه به اينكه حاال اي��ن محصول در 
سبدغذايي مردم اس��ت، وزارت جهاد كشاورزي 
بايد توجه خاصي به اين صنعت داشته باشد تا هم 
توليد كنندگان راحت تر توليد و هم مصرف كنندگان 

به قيمت واقعي آن را تهيه كنند. 

خروج پيمانكاران ايراني از بازار انرژي عراق
دبيركل فدراسيون صادرات انرژي ايران گفت: حضور پيمانكاران ايراني در 
پروژه هاي انرژي عراق مستلزم حضور پيمانكاران ايراني در وندورليست 
وزارت نفت عراق اس�ت كه اين اقدام مهم تاكنون انجام نشده است. 
ديگر براي همه مردم در دنيا تقريباً روشن شده است كه پشت ماشين 
جنگي قدرت هاي بزرگ در دنيا تجار و توليدكنندگان كاال قرار دارند تا 
پس از جنگ، تجارت آميخته به تاراج را آغاز كنند. در اين ميان اگر چه 
ايران مي تواند با حضور در بازارهاي منطقه اي نقشه قدرت هاي بزرگ را 
به هم بزند و در عين حال خود و كشورهاي همسايه نيز از فعاليت هاي 
اقتصادي نفع بيشتر در مقايس��ه با تجارت آميخته به تاراج با غربي ها 
ببرند، متأسفانه ش��اهد ضعف در حضور مؤثر اقتصادي در كشورهايي 

داريم كه براي برقراري امنيت در آنجا هزينه داده ايم. 
به گزارش مه��ر، به نقل از ات��اق بازرگاني ته��ران، حميدرضا صالحي 
يك فعال بخش خصوصی اظهار داش��ت: به رغم حضور مستمر ايران 
در برق��راري امنيت عراق طي س��ال هاي اخير و ش��كل گيري برخي 
همكاري هاي اقتصادي ميان دو كشور متأسفانه آينده اين همكاري ها 

با حضور شركت هاي بزرگ دنيا با ريسك هايي مواجه شده است. 
دبيركل فدراسيون صادرات انرژي ايران افزود: دولت ها در ايران، تمايل 
و باوري به حضور ش��ركت ها در بازارهاي هدف منطق��ه و ديگر نقاط 
جهان ندارند. اگر رويه و اس��تراتژي دولت در ايران اصالح نشود، بازار 
بزرگ انرژي عراق را از دست خواهيم داد، در حالي كه ديگر كشورها در 
باالترين سطح سياس��ي به حمايت از شركت هاي خود براي گسترش 

بازار در عراق به رقابت مشغول هستند. 
وي ادامه داد: شركت فرانس��وي توتال اخيراً براي اجراي چهار پروژه 
بزرگ نفتي ق��راردادي با دولت ع��راق امضا ك��رده و مي تواند اجراي 
پروژه هاي مورد توافق در اين قرارداد را به شركت هاي ايراني به عنوان 
پيمانكار دوم واگذار كند، با اين حال شرط اوليه اين است كه پيمانكاران 
ايران در وندورليست وزارت نفت عراق جايگاه داشته باشند كه اين نيز به 
تالش وزارت نفت و دولت ايران براي مذاكره با دولت عراق برمي گردد؛ 

اتفاقي كه متأسفانه تاكنون هيچ گاه رخ نداده  است. 

طي ۶ هفته اخير رخ داد
 كمترين مشاركت بورسي ها و بانك ها 
در فروش ۷۳۰ ميليارد توماني اوراق

در مرحله جديد حراج اوراق بدهي دول�ت ۷30 ميليارد تومان به 
فروش رس�يد كه با كاهش ۶0/۷درصدي، سهم مشاركت بانک ها 
و بورس�ي ها ۶40 و ۹0 ميليارد تومان، معادل ۸۷ و 13 درصد بود. 
در هفته شانزدهم برگزاري حراج اوراق بدهي منتهي به 1۶شهريور در 
بازار اوليه، 7۳0 ميليارد تومان اوراق به فروش رسيد كه در مقايسه با 

هفته قبل ۶0/7درصد كاهش داشت. 
در اين ميان، سهم مشاركت بانك ها و بورس��ي ها ۶40 و 90 ميليارد 
تومان و معادل 87 و 1۳ درصد بود كه كمترين ميزان در ش��ش هفته 
اخير به شمار مي آيد. بر اساس اين گزارش، يكي از راهكار هاي دولت 
براي تأمين كس��ري بودجه، فروش اوراق بدهي به بانك ها و نهادهاي 
سرمايه اي است و از اين طريق مي تواند بدون چاپ پول و افزايش پايه 
پولي، درآمدزايي و بخشي از كسري را تأمين كند. مشتريان با توجه به 

نرخ سود و تاريخ سررسيد اوراق، اقدام به خريد مي كنند. 

۸5 ه�زار  مع�اون وزي�ر صم�ت گف�ت: 
كش�ور  سراس�ر  در  صنعت�ي  واح�د 
اس�تقرار دارن�د ك�ه ح�دود 13 ه�زار واحد 
صنعت�ي از چرخ�ه تولي�د خ�ارج ش�ده اند. 
به گزارش وزارت صمت، مهدي صادقي نياركي 
حفظ روند افزايش��ي توليد بنگاه هاي صنعتي و 
رفع مشكالت وچالش هاي پيش روي صنعتگران 
را از محورهاي راهبردي ب��راي صيانت از بخش 
توليدي كشور برش��مرد و از برنامه ريزي وزارت 

صمت براي احيا واحده��اي تعطيل و غيرفعال 
خبر داد. 

صادقي نياركي آسيب شناسي و ارزيابي وضعيت 
1۳ ه��زار واح��د صنعت��ي غيرفع��ال را يكي از 
مهم تري��ن برنامه هاي وزارت صمت برش��مرد و 
تصريح كرد: 85 هزار واحد صنعتي در سراس��ر 
كش��ور اس��تقرار دارند كه حدود 1۳ هزار واحد 

صنعتي از چرخه توليد خارج شده اند. 
معاون ام��ور صنايع وزارت صمت خاطر نش��ان 

كرد: در يك بازه زماني كوتاه، وضعيت واحدهاي 
غيرفعال به تفكيك هر اس��تان با اولويت ميزان 
سرمايه گذاري، اشتغال، ظرفيت توليد و... بررسي 
وداليل توقف فعاليت اي��ن بنگاه هاي اقتصادي 
از سوي س��ازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعتي ايران احصا و سپس نس��بت به واكاوي 
و رفع چالش ها و موانع پي��ش روي اين واحدها 

اقدامات الزم صورت خواهد گرفت. 
صادقي نياركي در ادامه با اش��اره به برنامه ريزي 

براي احي��ا 2 ه��زار واح��د صنعت��ي غيرفعال 
تصريح كرد: در كنار آسيب شناس��ي و ارزيابي 
1۳ ه��زار واح��د غيرفع��ال، احيا 2ه��زار واحد 
صنعتي ك��ه از چرخه توليد خارج ش��ده اند نيز 
در دس��تور كار بوده و س��ازمان صنايع كوچك 
و ش��هرك هاي صنعت��ي اي��ران ب��ا هم��كاري 
بازوهاي اجرايي كه در سراس��ر كش��ور مشغول 
 به كار هس��تند، اين برنام��ه عملياتي را راهبري 

خواهند كرد. 

معاون وزير صمت:

۱۳ هزار واحد صنعتي از چرخه توليد خارج شده اند

بهانه های گرانی قارچ

هادی غالمحسینی
  گزارش

  صنعت

  بازار

نمای نزدیک

  ۶ميليون تن كاالی اساسی در گمرک
از حدود يك سال گذشته بحث عدم تأمين به 
موقع يا توزيع نامناسب نهاده هاي توليد يكي 
از داليل اصلي افزايش قيمت گوشت، مرغ يا 
اخيراً محصوالت لبني عنوان ش��ده است، در 
حالي كه واردات اين اق��الم به گمرك و بنادر 
و موجودي آن همواره در صدر كاالي اساسي 

قرار داشته است. 
در همين راس��تا، بررس��ي آخرين وضعيت 
موجودي كاالهاي اساس��ي در روزهاي اخير 
نش��ان مي دهد ك��ه همچنان حج��م بااليي 
از واردات و موج��ودي كاالهاي اساس��ي به 
نهاده هاي توليد اختصاص دارد؛ به طوري كه 
۶/1ميليون تن كاالي اساس��ي شامل گندم، 

ذرت، برنج، جو، س��ويا، ش��كر، روغن خام و 
دانه هاي روغني در گمرك و بنادر موجود يا در 
شناورها وجود داشته كه بيش از ۳/8ميليون 
تن يعني بالغ بر ۶2درصد مربوط به نهاده هاي 
توليد است، اما به هر صورت با توجه به اينكه 
نهاده هاي تولي��د، كااله��اي دريافت كننده 
ارز 4 ه��زار و 200توماني هس��تند، اغلب در 
مورد تأمي��ن ارز و نحوه توزي��ع ارز 4 هزار و 
200تومانی بي��ن واردكنن��دگان اين اقالم 
چالش هايي وجود داشته است و با وجود اينكه 
ترخيص 90 درصدي شش قلم كاالي اساسي 
با ارز ترجيحي بدون صدور كد رهگيري بانك 
در دستور كار قرار دارد، باز هم مشكالتي در 

اين رابطه مطرح بوده است. 


