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یارانه هزارمیلیارد تومانی تولید تا پایان سال میرسد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است« :رئیسجمهوری دستور داده تا آخر سال هزار میلیارد تومان یارانه
به تولید پرداخت شود ».علی طیبنیا ،وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره یارانه تولید در هدفمندی یارانهها
اظهار کرده است« :بنا به تاکید رئیسجمهور تا پایان سال هزار میلیارد تومان یارانه بخش تولید پرداخت
خواهد شد ».به گزارش خبرگزاری فارس وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت« :یارانه تولید بیشتر در قالب
کمک به سود تسهیالت پرداخت میشود که این تصمیم دولت است و در قالب وجوه اداره شده است».
پیش�تر محمدباقر نوبخت ،رئیس س�ازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از وزارت صنعت خواسته بود تا
پرونده بنگاههایی را که تسهیالت دریافت کردهاند ،برای پرداخت مابهالتفاوت سود تسهیالت ارائه کند.

گفتوگــــــــو

شمابهتازگیازآمارهایبهرهوریدربخشهایمختلفاقتصادرونماییکردیدوگفتید
بخشارتباطاتبیشترینوبخشنفتوگازکمترینشاخصبهرهوریراداشتهاند.باتوجه
بهاینمسالههماکنونشاخصبهرهوریدرکشورچقدراست؟

عدد شاخص بهرهوری در س��ال  100 ،83بود که با توجه به وضعیت نامناسب این
شاخص ،هماکنون عدد شاخص به عدد  100در سال  83برگشته است.

شماازوضعیتنامناسببهرهوریدرکشورخبردادید.باتوجهبهاینکهباارتقایبهرهوری
میتوان اقتصاد کشور را نجات داد و وضعیت آن را بهبود بخشید ،آیا سازمان مربوطه
برنامهایبرایارتقایآندارد؟

بهرهوری موضوعی است که به عوامل متعددی بستگی دارد و با اصالح یکی دو مولفه
نمیتوان بهرهوری را ارتقا داد بنابراین ارتقای این شاخص به کمک تمام دستگاههای
اجرایی ،س��ازمانهای کش��ور و بخش خصوصی نیاز دارد .البته ابالغ برنامه جامع
بهرهوری بیش از پیش در این راه کمککننده خواهد بود.
باتوجه بهاینموارد،سازمانبهرهوریچگونه
قراراستبهرهوریسازمانهاراارتقادهد؟آیا
قراراستاینسازمانفقطمحاسبهگرباشدیا
نقشدیگریراعهدهداراست؟

ارتباطات تنگاتنگی ب��ا کمیتههای بهرهوری
سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور داریم
که همین موضوع نقش بسزایی در این میان
دارد .از سوی دیگر این سازمان نقش حاکمیتی
دارد یعنی ما بیشتر در زمینه بهرهوری سیاستگذار هستیم و نقش مرکزیت را برعهده
داریم.

شاخصهایشمابرایبهرهوریچیست؟ارزیابیخودسازمانهایاشاخصهایدیگری
مدنظراست؟

ما به س��ازمانها کمک میکنیم تا بهرهوری را براساس معیارهای دقیق جهانی مورد
محاسبه قرار دهند .در این میان ما با کمک خود سازمانها در جهت اهداف مورد نظر
حرکت میکنیم حتی اگر سازمانها نیاز به کمک فنی مشاورهای داشته باشند ،دریغ
نمیکنیم.

فکرمیکنیداینمواردیکهازآننامبردید،جوابگواست؟

در کنار این موارد ،موضوع فرهنگسازی بیشاز سایر موارد اهمیت دارد که باید مورد
توجه جدی قرار گیرد چراکه اگر س��رمایه اجتماعی در کشور که پایه اصلی ارتقای
فرهنگ در کشور است ،باال رود ،برنامههای ارتقای بهرهوری به نحو مناسبی در کشور
پیاده خواهد شد .بنابراین مردم از پایینترین سطح فردی تا خانواده ،بنگاه و بخشهای
اقتصادی باید با بهرهوری آشنا شوند تا اهداف مورد نظر در این باره محقق شود.
به اعتقاد شما ،مشکل اصلی بهرهوری در کشور چیست؟ تکنولوژی یا نیروی کار؟

تکنولوژی از اهمیت بسزایی در ارتقای بهرهوری برخوردار است .باال رفتن کیفیت
نیرویانسانی که با آموزش مادامالعمر و ارتقای کیفیت آموزش پدیدار میشود در این
زمینه نقشآفرین است.
موضوعدیگریکهدراینمیانمطرحمیش�ود،بهآمارهایارائهشدهسازماندرمورد
بهرهوریبرمیگرددکهپنج،ششماهاستبهروزنشدهاست.بهاعتقادشماعلتچیست؟
آیاآمارهامحاسبهنمیشودیادلیلدیگریدارد؟

آمارهای ما کامال به روز است و تا پایان سال  92این آمارها در سایت موجود است.
اما نکته اصلی این است که آمارهای بهرهوری سالیانه است .برخی آمارها در کشور
سالیانه ،برخی فصلی و برخی ماهیانه است .وقتی میگویید پنج ،شش ماه است که
آمارهایتان به روز نمیشود ،این آمارها مربوط به آمارهای ماهیانه میشود درحالی که
آمارهای بهرهوری سالیانه است و تا پایان سال  92این آمارها موجود است .سال  93نیز
هنوز پایان نیافته است که اطالعات در زمینه بهرهوری ارائه شود.

مشاور ارشد رئیسجمهوری:

بودجه محرک قوی برای رشد نیست

خـــــبــر

مش�اور ارش�د رئیسجمهوری ب�ا بیان اینک�ه بودجه
دول�ت بهدلیل محدودیتها در بخ�ش منابع و کاهش
قیم�ت نفت ،محرکی قوی برای تداوم رش�د نیس�ت،
گفته اس�ت« :ب�ه دلی�ل وج�ود تحریمه�ا روی منابع
خارجی نیز نمیتوان حساب ویژهای باز کرد ».مسعود
نیل�ی کاه�ش ن�رخ ت�ورم در س�طح کالن را موج�ب
مثبت ش�دن نرخ س�ود واقعی س�پردهها پس از چند
س�ال دانست و گفت« :مثبت ش�دن نرخ سود سپرده
ای�ن انتظار را ایجاد کرده اس�ت که این متغیر از س�وی سیاس�تگذار کاه�ش یابد .دلیل
چنین انتظاری از س�وی مطرحکنندگان آن کاهش هزینههای تامین مالی بنگاههاس�ت».
به گزارش اقتصاد نیوز مشاور اقتصادی رئیسجمهوری از بودجه دولت ،پسانداز بخش
خصوصی و منابع خارجی بهعنوان س�ه عام�ل تعیینکننده منابع تامین مالی یاد و اظهار
ک�رد« :بودجه دولت بهدلیل محدودیتها در بخش مناب�ع و کاهش قیمت نفت ،محرکی
قوی برای تداوم رشد نیست».

صغ��ری عباسن��ژاد| دیروز
ش��اخص بورس با افت
 535واحدی ت��ا مرز 64
هزار واحد س��قوط کرد و برای دومین بار
در هفتههای اخیر واکنش سهامداران را به
دنبال داشت .تعدادی از سهامداران در تاالر
حافظ نسبت به وضعیت بورس اعتراض
کردند .این روزها اعتراضات متوجه بازار
است چنان که قرار بود در روز سهشنبه هم
تجمعی از قبل برنامهریزی شده در مقابل
درهای تاالر حافظ انجام شود اما درنهایت
این تجمع لغو شد.
ام��ا ش��عار اعتراض��ی س��هامداران و
معاملهگران بی��ش از هر م��وردی علیه
مدیریت بازار بورس است .البته محمد
فطانتف��رد م��دت کوتاهی اس��ت که
مدیریت بورس را به عهده گرفته است.
در همین حال برخی کارشناس��ان بازار
معتقدند آنچه این روزها ب��ازار را بیش
از هر موردی به نوسان واداشته ،شایعات
جدید در م��ورد وضعی��ت اقتصادی و
تصمیم��ات اقتصادی دولت اس��ت که
مهمترین آنها بستن بودجه روی نفت 40
دالری و معلوم نبودن وضعیت مذاکرات
هستهای است .با این حال سهامدارانی
که پیشتر امیدوار بودند با تغییر مدیریت
بورس اوضاع کمی آرام بگیرد ،به نقش
واقعیتهای اقتصادی کمتر از مدیریت
ب��ازار اهمیت میدهن��د .البته ب��ه گفته
کارشناسان بازار این اعتراضها به ضرر
خود س��هامداران اس��ت و جز آشفتگی
برای بازار نتیجهای ندارد.

زیان  50درصدی سهامداران

معامالت دیروز بورس با صف سنگین
فروش در نمادهای بورس��ی همراه بود
و همین موضوع بر ریزش ش��اخص اثر
گذاش��ت تا جایی که زیان س��هامداران
به بیش از  50درصد رس��ید .افت دیروز
شاخص بورس در حالی رقم خورد که
در هفتهه��ای اخیر مس��ئوالن اقتصادی
کشور و متولیان بازار س��هام وعده داده
بودند با رفع مشکالت صنایع بازار مانع
از افت بیش از اندازه بورس شوند اما در
عمل این اتفاق رخ ن��داد و ریزشهای
سنگین بورس تداوم داشت.
همین موضوع بهانهای ب��رای اعتراض
تعدادی س��هامدار نگران ش��د بهطوری
که از س��اعت  10صبح س��هامداران در
تاالر شیش��های تجمع��ی اعتراضآمیز
برگ��زار کردند و معاملهگ��ران هم برای
دقایقی دست از معامله برداشتند .البته در
البهالی این اعتراضها ،خاموش شدن
ناگهانی تابل��و به نگرانی م��ردم حاضر
دامن زد .تابلوی بورس ناگهان خاموش

نرخ جدید انواع میوه

مشکل بورس چیست؟

این در حالی است که فعاالن بازار سرمایه
ش��د و معاملهگران را که از صبح در زیر
قصد دارن��د در نامهای ب��ه رئیسجمهور
ش��دیدترین فش��ارهای عصب��ی بودند
مصائب خود را با وی در میان بگذارند تا
ترس��اند .البته در آخرین لحظ��ه تنظیم
شاید مشکالت هرچه س��ریعتر برطرف
این خبر تابلوی بورس دوباره روش��ن
شوند .البته دولتمردان ازجمله وزیر امور
شد و مس��ئوالن علت اصلی قطع تابلو
اقتص��ادی و دارایی نش��ان دادن��د دولت
را اش��کال فنی بیان کردند .ب��ا این حال
مدافع مدیریت بازار است .چنانکه اخیرا
پاسخی برای افت بیش از  500واحدی
علی طیبنیا از عملک��رد  40روزه محمد
شاخص نداشتند و همین اعتراضها به
فطانت بهعنوان گزینه خود برای ریاست
اوج رسید.
س��ازمان بورس به صورت تمامقد دفاع
ک��رد .کمااینکه نگاهی ب��ه وضعیت بازار
کارنامه رئیس جدید
س��رمایه نش��ان میدهد از زمان حضور
در واکن��ش به اعت��راض س��هامداران،
فطانت بر ریاست س��ازمان بورس اوراق
مدی��ران بورس��ی ازجمل��ه حس��ن
بهادار از  25آذرماه تاکنون بازار س��هام 25
قالیب��اف مدیرعام��ل ب��ورس اوراق
روز معامالتی را س��پری
به��ادار ،محمودرض��ا
و ش��اخص بورس هم از
خـــــواجهنصیـ��ری
در  25روز حضور مدیریت
ارتف��اع  69ه��زار و 608
مدی��ر اداره نظ��ارت
جدید بورس ،شاخص
واحد در آن روز به کانال
ب��ر بازارهای س��ازمان
بورس  17روز منفی را در
 65هزار واحد نزول کرده
ب��ورس ،میرحم��زه
مجموع با کاهش حدود
است .همچنین در  25روز
مالمیر معاون ناش��ران
شش هزار و  500واحدی
و تنها هشت روز مثبت را
حض��ور مدیریت جدید
ب��ورس اوراق بهادار و
با رشد هزار و  599واحدی
بورس ،ش��اخص بورس
عل��ی صحرایی ،معاون
به خود دیده و دماسنج بازار
 17روز منفی را در مجموع
بازار شرکت بورس در
سرمایه بهطور متوسط در
با کاهش حدود شش هزار
ت��االر حضور داش��تند
هر روز  190واحد ریزش
داشته است
و  500واح��دی و تنه��ا
تا ش��اید مرهمی برای
هشت روز مثبت را با رشد
درددلهای سهامداران
ه��زار و  599واحدی به
زیاندیده باشند.

نمودار نوسان شاخص در شش ماه گذشته

مهمترینراهکارشمابرایارتقایبهرهوریدرکشورچیست؟

همانطور که گفته ش��د بهرهوری موضوع پیچیدهای است که با عوامل متعددی در
ارتباط است اما در این میان ،دانشبنیان کردن اقتصاد ،توجه به کارآفرینی ،رقابتپذیری،
عدالت و کیفیت آموزش از جمله عوامل ارتقای بهرهوری است .بنابراین بهرهوری
تابعی از تعداد زیادی مولفه است که باید همزمان ارتقا پیدا کنند تا بهرهوری در کشور
ارتقا یابد.

بــــــــــــازار

خود دیده و دماس��نج بازار سرمایه بهطور
متوسط در هر روز  190واحد ریزش داشته
و ارزش کل بازار سرمایه هم در این مدت
از  314هزار میلیارد تومان در روز  25آذر به
 290هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

|عکس :مهدیه باقرزاده ،فرهیختگان|

بهرهوری در کل وضعیت خوبی ندارد بهویژهاینکه در سالهای اخیر صدمات زیادی
دیده است.
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شماره 1579

تداومریزش،اعتراضسهامداران

پیشروی بهرهوری به شاخص سال83

آمارها و شواهد حاکی از آن است که ایران از نظر بهرهوری جایگاه مناسبی ندارد .با در
نظرگرفتن این موضوع ،ارزیابی سکاندار س�ازمان ملی بهرهوری در کشور در این باره
چیست؟
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سرمای هگذاران مدیریت را مقصر م یدانند ،مدیران کاهش قیمت نفت را

رئیس سازمان بهرهوری در گفتوگو با فرهیختگان خبر داد

ارمغان جوادنیا| رویا طباطبایی ،رئیس سازمان بهرهوری ناگفتههای زیادی از بهرهوری
خ به سواالت فرهیختگان
در کشور دارد اما موضوع مهم و قابل توجهی که وی در پاس 
به آن پاسخ میدهد ،وضعیت نامناسب بهرهوری در کشور است و اینکه عدد شاخص
بهرهوری به جای ارتقا،روند نزولی داشته است .بهعبارت دیگر عدد شاخص بهرهوری
به عدد پایه سال 83بازگشته است که این موضوع خود از وضعیت نامناسب بهرهوری
درکشورحکایتمیکند .ویهمچنیندراینگفتوگوتاکیدمیکندکهبهرهوریطی
سالهای اخیر لطمات زیادی دیده است که تمام سازمانها و دستگاههای مربوط باید
برای رفع این صدمات تالش کنند .طباطبایی همچنین به راهکارهای مورد نظر برای
ارتقای بهرهوری و برنامههای این سازمان اشاره میکند که میخوانید.

پنجشنبه  2بهمن 1393

اقتصــــــــاد

w w w . F a r h e e k h t e g a n . i r

در حال��ی ک��ه س��هامداران خ��رد دلیل
اعتراضش��ان را عدم ورود شرکتهای
حقوقی به ب��ورس در روزه��ای پایانی
س��ال و همچنین کاهش ش��اخص کل
بورس عنوان میکنند ،مدیران بورس در
پاس��خ تنها تالش میکنند آنها را به صبر
دعوت کنند.
از همی��ن رو مدیرعامل ش��رکت بورس
اوراق بهادار در جم��ع معترضان پیش از
هر موردی به این موض��وع تاکید کرد که
مشکل اصلی بورس کاهش قیمت نفت و
کسری بودجه است .حسن قالیبافاصل
همچنین با بیان اینکه اجازه دهید بحثها
به صورت کارشناسی و با گفتوگو حل
شود و اجازه ورود ماموران امنیتی به تاالر
بورس را ندهید ،ادامه داد« :ما هیچ ماموری
نداریم و حرف ما به رئیس سازمان بورس
این است که قیمت نفت پایین آمده ،دولت
با کسری بودجه روبهرو شده و باید اجازه
دهید در یک فضای آرام و حرفهای بحثها
را مطرح کنیم».
وی با بیان اینکه از سهامداران خواهش
میکنم دردهای بازار را بنویسند ،افزود:
«بحث اصالحطلب و دوم خردادی چه
ارتباطی به بازار دارد که مطرح کردهاید؟
شما در ایام خوب بورس رفتار حرفهای
داش��تید و در ایام مش��کلدار ه��م باید
حرفهای عمل کنید».
در حالی قالیباف اصل سهامداران را دعوت
به نوشتن درددلهایش��ان میکند که این
گروه معتقدند با وجود اینکه دولت بارها
اعالم کرده اس��ت بازار س��رمایه و بهبود
شرایط آن از اهمیت و اولویت برخوردار
است اما برنامه عملیاتی و اجرایی دقیقی
از سوی دولتمردان و مسئوالن بورس برای
بهتر شدن شرایط اعالم نشده است.
در کنار مدیرعامل بورس ،خواجهنصیری
مدی��ر اداره نظارت بر بازارهای س��ازمان
بورس به شایعات درباره نقش حقوقیها
در بازار پاس��خ داد .وی با بی��ان اینکه این
حرف را که ش��رکتهای حقوق��ی بازار
بورس را خراب کردهاند ن��ه تایید و نه رد
میکنیم ،گفت« :س��ال قب��ل محدودیت
فروش برای ش��رکتهای حقوقی بود اما
بعدا مق��ررات تغییر ک��رد و محدودیت
برداشته ش��د .با این حال شاهد بودیم که
برخی از شرکتهای حقوقی مشمول ابطال
معامله شدند».

بازارهای مالی همچنان نگران نتیجه نشست بانک مرکزی اروپا

دریــــــچه

فلز زرد از مرز  ۱۳۰۰دالر گذشت
دیروز هر انس طالی جهانی با افزایش چهار دالر و
 60سنتی  1297/20دالر معامله شد .بر این اساس
این فلز گرانبها از  1300دالر عبور کرد و دوباره به
کمتر از این میزان برگشت .نگرانیها درباره اقتصاد
جهانی و ابهام در مورد اینکه آیا بانک مرکزی اروپا
اقدامات محرک اقتصادی جدیدی را اعالم خواهد
کرد یا نه ،دیروز برای مدت کوتاهی قیمت طال را
به نزدیک به  1300دالر رساند.
البت��ه تحلیلگران پیشبینی ک��رده بودند که قیمت
طال از  1300دالر فراتر رود .آنطور که خبرگزاری
رویترز گزارش داده اس��ت بازارهای مالی نگران
نتایج نشس��ت روز پنجش��نبه بانک مرکزی اروپا
هستند که انتظار میرود در آن تصمیم به اتخاذ یک

معاون وزیر نفت خبر داد

پایان توسعه پارس جنوبی تا ۴سال آینده

برنامه تسهیل کمی گرفته شود.
این تصمیم احتماال تقاضا برای فلز زرد را افزایش
خواهد داد ،اما س��رمایهگذاران با احتیاط در مورد
تاثیری که هر تصمیمی میتواند روی یورو بگذارد،
در حال معامله کردن هستند.
برخالف رسیدن ارزش یورو به پایینترین رقم در
 11سال گذش��ته ،قیمت طال اخیرا عملکرد بسیار
خوبی داشته است.
از س��وی دیگر بازارهای مالی به عل��ت انتظار
برای نشس��ت بانک مرکزی اروپ��ا و انتخابات
یونان آش��فته اس��ت؛ ش��دیدا انتظ��ار میرود
برنامههای انبساطی از س��وی این بانک در این
نشست ارائه شود .نظرس��نجیها نشان میدهد

خــــبــر

مع�اون وزی�ر نفت از مذاک�ره با چند کش�ور خارجی
ازجمله روسیه بهمنظور واردات دانش فنی خبر داد و
گف�ت« :این مذاکرات هنوز به مرحله نهایی نرس�یده
است ».عماد حس�ینی درباره مذاکرات صورت گرفته
بی�ن ای�ران و روس�یه گف�ت« :در م�ورد ورود دانش
فنی با کش�ورهای مختلف از جمله روس�یه مذاکراتی
داش�تهایم ،اما هنوز این مذاکرات به صورت قرارداد
نهایینش�دهاس�ت».
او اظهار کرد« :با برنامهریزی صورتگرفته تا  ۴ ،۳س�ال آینده پرونده توس�عه فازهای
پارس جنوبی بسته میشود ».معاون وزیر نفت با اشاره به توانمندیهای موجود در داخل
کش�ور گفت« :در ش�رایط تحریم و کاهش قیمت نفت ،تنها توجه به س�ازندگان داخلی
اس�ت ک�ه چرخههای صنعت نفت را بهعنوان یک صنعت م�ادر میچرخاند ،از این رو در
ش�رایط پایینتر قیمت جهانی نفت نیز میتوانیم با حمایت از س�ازندگان داخلی رو پای
خود بایستیم».

حزب مخال��ف کمکهای مالی ب��ه یونان برنده
انتخابات خواهد بود.
صن��دوق بینالملل��ی پول روز سهش��نبه رش��د
اقتصادی جهان را از  3/8به  3/5درصد کاهش داد.
افزایشه��ای قیمت ط�لا در ش��رایطی صورت
میگیرد ک��ه ب��ازار اوراق به��ادار و دالر روندی
افزایش��ی دارند اما «ی��ن» ،که دارای��ی امن دیگر
محسوب میش��ود با کاهش ارزش روبهرو شده
اس��ت .اطمینان س��رمایهگذاران را میت��وان در
افزایش ذخایر گلدتراس��ت بزرگترین صندوق
سرمایهگذاری طال در جهان دید.
ذخای��ر ای��ن صن��دوق دی��روز  1/55درص��د
افزایش یافت.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک:

قیمت مسکن در سال  93زیر خط تورم بود

خــــبــر

رئی�س اتحادیه مش�اوران امالک ته�ران از ثبات قیمت
مسکن تا پایان سال خبر داد و بهار آرامی را در این حوزه
در س�ال  94پیشبینی کرد و گفت« :ب�ا حذف بانکها از
این حوزه و تغییر سیاستهای کالن پولی -بانکی میتوان
مس�کن را از رکود خارج کرد و معتقدم قیمت تمامش�ده
مس�کن ظرفیت کاهش را دارد ».حس�ام عقبایی با بیان
اینک�ه افزایش قیمت ارز ه�م نمیتواند تاثیری در قیمت
مس�کن داش�ته باش�د ،گفت« :با ف�رض اینکه ن�رخ ارز
افزایش یابد هم احتمال افزایش قیمت مسکن تا پایان سال بسیار کم است ».او ادامه داد:
«با توجه به اینکه نرخ افزایش قیمت مس�کن براس�اس افزایش نرخ تورم تعیین میشود
نمیتوانیم انتظار افزایش قیمت تا پایان سال را داشته باشیم البته قیمت مسکن در سال 93
زیر خط تورم بود ».عقبایی درباره تعداد قراردادها در دیماه سال  93بیان کرد« :در دیماه
امس�ال  32هزار و  543قرارداد داش�تیم که از این تعداد  16هزار و  422قرارداد مربوط به
خرید و فروش و  14هزار و  680قرارداد متعلق به اجاره بوده است».

براس��اس آخرین نرخ رسمی سازمان
میادین میوه و ترهبار هماکنون ،قیمت
هرکیلوگ��رم پرتقال تامس��ون درجه
یک را دو ه��زار و  700توم��ان و نوع
معمولی آن را دو ه��زار تومان ،قیمت
هرکیلوگرم کاه��و  ۴۰۰تومان ،کاهو
ساالدی  ۵۰۰تومان ،هویجفرنگی ۵۰۰
تا  ۶۰۰تومان ،بادمجان  ۷۰۰تومان ،کدو
خورشتی  ۷۰۰تومان ،فلفل دلمه ۹۰۰
تومان ،کلمپی��چ  ۴۰۰تومان ،کلمقرمز
 ۵۰۰توم��ان و گوجهفرنگ��ی  ۸۰۰تا
 ۱۰۰۰تومان اس��ت .قیمت انواع میوه
ازجمله موز س��ه هزار توم��ان ،نارنج
هزار و  200توم��ان ،خیار هزار تومان،
خیار درختی(آویز) هزار و  700تومان،
سیب زرد و قرمز لبنانی درجه یک سه
هزار تومان ،درج��ه دو دو هزار تومان،
لیموش��یرین دو ه��زار و  500تومان،
گریپ ف��روت ه��زار و  500تومان و
نارنگی بین سه هزار تا پنج هزار تومان
است.

هر کیلو برنج هاشمی
 6300تومان
براساس گفتههای مس��ئوالن وزرات
صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت می��زان
موجودی برنج اس��تراتژیک در کشور
از س��طح مصوب خیلی کمتر اس��ت.
این در ش��رایطی اس��ت که با توجه به
میزان واردات صورت گرفته از پارسال
تاکنون و حجم ذخایر موجود در کشور،
نیازی به واردات برنج نیست و بر همین
اس��اس واردات این محصول ممنوع
شده اس��ت .پارس��ال برخالف مازاد
واردات  700هزار تن��ی برنج با هدف
تامین ذخایر استراتژیک ،حدود 400
هزار تن آن در بازار تزریق شد که این
نشان میدهد بازار برنج با  300هزار تن
موجودی مازاد مواجه اس��ت .در حال
حاض��ر قیمت بهترین برنج هاش��می
گیالن به کیلویی شش هزار و 300تومان
رسیده است.
در جلس��اتی که در قالب تنظیم بازار
برگزار ش��ده ،برای ط��رح تنظیم بازار
عید ٧٠هزار تن سیب و پرتقال توسط
دولت ذخیره ش��ده اس��ت .براساس
آماره��ا حداقل  ٤میلیون تن س��یب و
پرتقال نیز در سیستم بازار ذخیره وجود
دارد .سیب تولیدی چند برابر پارسال
است ،البته صادرات انجام میشود اما
میزان آن قابل توجه نیس��ت .از سوی
دیگر مجتبی ش��ادلو ،رئی��س اتحادیه
باغداران از ذخیره ٧٠هزار تن س��یب
و پرتق��ال در قالب ط��رح تنظیم بازار
توس��ط دولت و ذخیره چهار میلیون
تن در بازار خبر داده و گفته است« :به
دلیل باال بودن قیمت تمام شده ،روند
صادرات کند است ».شادلو با بیان اینکه
صادرات میوه به کشورهای همسایه،
حوزه خلیج فارس و هند و روسیه انجام
میشود ،تصریح کرد« :میزان صادرات
میوهبهدلیلهزینههایجانبیوباالبودن
قیمت تمام شده اندک است».

یارانه نان
همچنان پرداخت میشود
پ��س از اج��رای مرحل��ه اول قان��ون
هدفمندی یارانهه��ا در دیماه ،1389
برخالف افزای��ش هزینههای جانبی
تولید ،نرخهای تعیین ش��ده برای آرد
و ن��ان در م��دت زمان ح��دود  30ماه
ثابت مانده و تغییری نکرده بود .این در
شرایطی است که افزایش  30درصدی
قیمت نان و  200تومانی قیمت آرد به
دلیل جبران هزینههای تولید آرد و نان
از سوی مس��ئوالن عنوان شده است.
آنطور ک��ه علی قنبری ،مع��اون وزیر
جهاد کشاورزی گفته است« :با وجود
افزایش  ۳۰درصدی قیمت نان دولت
هنوز برای هر کیلوگرم آرد خبازی ۶۰۰
تومان یارانه پرداخت میکند ».با مصوبه
اخیر هیات وزیران نرخ فروش گندم از
 4هزار و  650ری��ال در هر کیلوگرم به
 6ه��زار و  650ری��ال افزایش یافت و
بهمنظور جبران و تعدیل افزایش قیمت
گندم و همچنین افزای��ش هزینههای
دو سال اخیر کارخانههای آسیابانی و
نانواییها ش��امل افزایش دستمزدها،
قیمت انرژی در سه سال گذشته ،قیمت
انواع آرد و نان نیز حداکثر به میزان 30
درصد نسبت به قیمتهای رسمی سال
 92افزایش یافت.

