کارمندان دولت در ابتدای صف حذف یارانهها
گام اول دولت برای حذف یارانه پردرآمدها برداشته شد .آنطور که قائممقام وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
خبر داده اس�ت ،حذف یارانه اقش�ار پردرآمد ابتدا از حقوقبگیران دولتی و به تدریج از س�ایر خانوارهای
بینیاز آغاز میشود .ابوالحسن فیروزآبادی با بیان این خبر افزود« :به دنبال الزام حذف یارانه اقشار پردرآمد
برنامهریزیهایی انجام ش�ده و افرادی هم شناس�ایی ش�دهاند .در همین حال طبق برنامهریزی ،ابتدا از
مقامات و مس�ئوالن کش�ور که حقوق دولتی دریافت میکنند ،حذف یارانهها آغاز خواهد ش�د ».وی تاکید
کرد«:این یارانهها باید به سمت اقشار ضعیف تولید و صنایع که اشتغال را به دنبال دارد تزریق شود ،بنابراین
با توجه به پیشبینیها و بررسیهایی که در دولت انجام شده ،یارانه ثروتمندان قطع خواهد شد».

ستـــــــــــگاه

ای

خبرنگار اقتصاد

A.Javadnia.@fdn.ir

فراز و فرود طال
پس ازانتخاباتیونان

بازار جهانی طال با روشن شدن نتیجه انتخابات سراسری یونان تکانی
دوباره خورد .چنانکه نگرانیها نسبت به خروج این کشور بحرانزده
از منطقه یورو ،قیمت جهانی طال را در آغاز مبادالت دیروز با افزایش
روبهرو کرد .بهطوریکه قیمت هر اونس طال به بیش از هزار و 294
دالر رسید .اما در ادامه معامالت بازارهای جهانی ،قیمتها تا هزار و
 282دالر در هر اونس سقوط کرد و این قیمت تا ساعت  17به وقت
تهران باقی ماند .البته قیمت طال هفته گذشته هم برای لحظاتی به بیش
از هزار و 306دالر رسیده بود که این باالترین رکورد در پنج ماه گذشته
به ش��مار میرود .درحالی که قیمت طال در دو سال گذشته بهطور
متوالی با کاهش روبهرو شده که این مس��اله از سال  1998میالدی
بیسابقه بوده است.
این تحوالت در شرایطی است که اخیرا برخی موسسات تحقیقاتی
ی خود درباره طال را به سمت صعود قیمتها
بازارهای مالی پیشبین 
جهت دادهاند .چنانکه اخیرا بانک «گلمن ساچ» ،پیشبینی خود را
برای قیمت طال در س��الجاری میالدی از هزار و  ۲۰۰دالر در هر
اونس را به هزار و ۲۶۲دالر افزایش داد .چراکه این بانک معتقداست،
درکوتاهمدت شاهد افزایش قیمت طال خواهیم بود و علت آن هم آمار
ضعیف اقتصاد آمریکا ،اقدامات بانک مرکزی اروپا و بانک سوئیس
است .با این حال گروه تحقیقاتی گلمنساچ بر این باور است که در
درازمدت قیمت جهانی طال با کاهش روبهرو خواهد شد و علت
عمده آن هم به دلیل تورم پایین ،کاهش قیم��ت در حوزه انرژی و
تقویت دالر آمریکا است .براساس پیشبینی این گروه ،احتمال دارد
در سه ماه سوم سال جاری میالدی قیمت طال همزمان با افزایش نرخ
بهره توسط بانک فدرال آمریکا با کاهش روبهرو شود.

بانک «گلمن
ساچ» ،پیشبینی
خود را برای
قیمت طال در
سالجاری
میالدی از هزار
و  ۲۰۰دالر در
هر اونس را به
هزار و  ۲۶۲دالر
افزایش داد.
چراکه این بانک
معتقداست
درکوتاهمدت
شاهد افزایش
قیمت طال
خواهیم بود و
علت آن هم آمار
ضعیف اقتصاد
آمریکا ،اقدامات
بانک مرکزی
اروپا و بانک
سوئیس است

محرکهای بازار طال

رئیس بانک مرکزی :پیشبینی میشود
رشد اقتصادی امسال به 3درصد برسد

دول��ت در ح��وزه تورم
اقتص��ادی مثب��ت و نرخ
پرداخ��ت و اف��زود:
بیکاری کاه��ش یافت».
کمیجانی:
«کاه��ش 0/3درص��دی
او همچنین وعده داد« :با
تورم امسال به مراتب
تورم در دیم��اه طی 42
یک سیاس��ت درست و
کمتر از پیشبینی اولیه
ماه گذشته بیسابقه بود».
هم��کاری ارکان نظام از
است ضمن اینکه
وی از برنامه دولت برای
مشکالت فعلی از جمله
هماکنون راه برای
کاهش نرخ تورم 13
کاهش نرخ تورم در آینده
کاهش قیمت نفت عبور
تا  14درصدی در سال
خب��ر داد و تاکی��د کرد:
خواهی��م ک��رد ».ولیاهلل
 94هموار شده است
«طب��ق برنامهریز یهای
س��یف ،رئیس کل بانک
انجامش��ده نرخ تورم در
مرکزی نیز طی سخنرانی
دو ماه پایانی سال به زیر
خ��ود در ای��ن همایش،
 16درصد میرسد ».گفتههای وزیر امور
درباره نرخ رش��د اقتص��ادی پیشبینی
اقتص��ادی و دارایی و رئی��س کل بانک
کرد که «رش��د اقتصادی امس��ال به سه
مرک��زی از برنامههای دول��ت در حوزه
درص��د برس��د ».وی در بخش دیگری
تورم و رشد اقتصادی در شرایطی است
از صحبتهای��ش ب��ه دس��تاوردهای

مهمترين اظهارات در چهارمين همايش ساالنه بانکداری الکترونيک و نظامهای پرداخت
اظهار نظر

کشور در شرایط خطیری قرار گرفته که ناشی از وجود ساختارهای اقتصادی غلط و سیاستهای اقتصادی نادرست دهه گذشته و تحریمهای تحمیلی است. دولت از ابتدای فعالیتش تمام تالش خود را برای مقابله با رکود و تورم به کار برد و از تمام حوزههای مرتبط از جمله نظام مالی و سیستم بانکی هم کمک گرفت. یکی از محورهای عمده سیاستهای اصالحی دولت مقابله با تنگنای اعتباری موجود و اتخاذ سیاستهای مناسب برای مقابله با آن بوده است. نسبت اسکناس و مسکوک دست مردم به کل نقدینگی روند نزولی قابل مالحظهای را طی کرده و از  8/3درصد  91به  4/5درصد شهریور  93رسیده است. بانکها توانستهاند منابع مالی مورد نیاز واحدهای اقتصادی را بدون توسل به منابع پرقدرت بانک مرکزی تامین کنند. توسعه اقتصادی صرفا از طریق نظام بانکی محقق نمیشود. برای اولین بار در تاریخ اقتصادی نرخ سود مثبت شده است و فاصله نرخ سود تسهیالت با تورم زیاد نیست. افزایش تکلیفی نرخ سود با دیدگاههای ما نمیخواند و تعیین نرخ دستوری را خالف دیدگاه اقتصادی و شرع میدانم. جهتگیریها این است که نرخ ثابت برای سود بانکی تعیین نکنیم. طرحهای دولت برای نظام بانکی دیگر «تکلیفی» نیست.تصمیمات و مصوبات دولت صرفا ناظر به تعهدات خودش است و دولت تضمین میکند که از محل منابع خود پروژهها را تامین مالی کند.
 -بانک مرکزی وارد فعالیتهای تصدیگری نخواهد شد و وظیفه اصلی بانک مرکزی سیاستگذاری پولی و ارزی است.

علی طیبنیا (وزیر امور اقتصاد و داریی)

 -1مناقصهگذار :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرعباس به آدرس :بندرعباس،
چهارراه نخل ناخدا ،خيابان دانشگاه ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرعباس
 -2موضوع مناقصه :اجرایی نمای گنبد و مناره مسجد دانشگاه
 -3دستگاه نظارت :معاونت عمراني دانشگاه آزاد اسالمي بندرعباس
 -4ن��وع و ميزان تضمين :مبل��غ  150/000/000ريال ضمانتنامه بانكي يا
واريز به شماره حساب  0105936132008بانك ملي.
 -5قيم��ت ف��روش 500/000 :ري��ال از طري��ق واريز به ش��ماره حس��اب
 0105936132008بانك ملي.
 -6مهلت فروش و عودت اسناد 10 :روز از تاريخ انتشار آگهي.
 -7محل دريافت اوراق :اداره حقوقی
 -8محل تسليم پاكات :اداره حراست
 -9هزينه درج آگهي به عهده برنده ميباشد.
 -10مناقصهگذار در رد و قبول پيشنهادات اختيار كامل دارد.
 -11ساير شرايط مطابق اسناد مناقصه ميباشد.
 -12در صورت هرگونه سوال با شماره  076 - 33665514تماس گرفته شود.
 -13خريد اوراق مناقصه صرفا حضوري انجام ميشود.
روابطعمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس

رشد  8درصدی با لغوتحریم

که اخیرا بانک مرکزی در گزارشی نرخ
تورم دیماه را  16/3درصد و مرکز آمار
نیز دیروز در جدیدترین آمار خود نرخ
تورم دیماه را  15/8درصد اعالم کرده
اس��ت .اعالم این آمارها از س��وی این
دو نهاد از روند کاهش��ی ن��رخ تورم در
ش��رایطی اس��ت که وعده دولت درباره
کاهش نرخ تورم در حال تحقق است .در
میان این گفتهها برخی از مقامات دولتی
از جمله فرهاد نیلی ،رئیس پژوهشکده
پول��ی بان��ک مرک��زی در گفتوگو با
فرهیخت��گان تاکی��د کرده ب��ود« :ایجاد
ش��رایطی برای تداوم روند ریزشی نرخ
تورم در ماههای آینده و رسیدن آن به زیر
پنج درصد ممکن است».
عالوهبر این برخی آمارها گویای افزایش
رشد اقتصادی در سالهای آینده است.
پیش از این بانک مرکزی در گزارش��ی
اعالم کرده بود« :نرخ رشد اقتصادی در
نیمه اول امس��ال به چهار درصد رسیده
اس��ت ».اکبر کمیجانی ،قائم مقام بانک
مرکزی نیز در ای��ن همایش از پیشبینی
کاهش نرخ ت��ورم  13تا  14درصدی در
سال آینده خبر داد و گفت« :قطعا کاهش
تورم کار بسیار سختی اس��ت و نیازمند
تداوم سیاس��تهای انضباط��ی پولی و
مالی است».
وی همچنین با تاکی��د بر اینکه با کاهش
تورم در دی ماه دستاورد بسیار بزرگی در
تورم به دست آوردهایم و پیشبینیهای
تورم  16تا  17درصدی اکنون با اعتماد
بهتری گفته میشود ،افزود« :تورم امسال
به مراتب کمتر از پیشبینی اولیه اس��ت
ضمن اینکه هماکن��ون راه برای کاهش
نرخ تورم  13تا  14درصدی در سال 94
هموار شده است».

ولیاهلل سیف (رئیس
کل بانک مرکزی)

آگهي تجدید مناقصه

فرهیختگان| چهارمین همایش س��االنه
بانک��داری الکترونی��ک و نظا مه��ای
پرداخت دی��روز با حض��ور وزیرامور
اقتصادی و دارایی و برخی از مدیران رده
باالی بانکی برگزار شد .در این همایش
موانع و مش��کالت بانکداری کش��ور
و دس��تاوردهای اقتص��ادی دولت در
حوزه اقتص��ادی و همچنین بانکداری
تشریح شد.
تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در
صورت لغو تحریمها ،پیشبینی رشد سه
درصدی تا پایان امسال و دستاوردهای
کاهش نرخ تورم از دیگر مباحث بود که
در این همایش مطرح شد .چنانکه علی
طیبنیا ،وزیر امور اقتص��ادی و دارایی
از تحقق رش��د اقتصادی باال در آیندهای
نزدیک خب��ر داد و برای آن یک ش��رط
گذاش��ت« :با لغو تحریمها رش��دهای
اقتصادی باالت��ر از  6/5درصد و افزون
بر هش��ت درصد با اتکا به تم��ام منابع
کش��ور محقق خواه��د ش��د ».طیبنیا
همچنین وج��ود نظام بانک��ی کارآمد و
توسعهیافته را ش��رط الزم برای توسعه
اقتصادی کشور ذکر کرد و افزود« :البته
برای تحقق این مساله باید سایر مولفهها
نیز تقویت شوند».
طیبنی��ا در بخ��ش دیگ��ری از
صحبتهایش به دس��تاوردهای دولت
پرداخت و گفت« :با مدیریت تحریمها
در یک س��الونیم و ب��ا وج��ود تداوم
تحریمها ن��رخ تورم کاهش��ی ،رش��د
نام(سمت)

طال در بازارهای
جهانی هفته
گذشته شاهد
معامالت
پرنوسانی بود و
آخر هفته را با
قیمت باالتر و
همچنین سومین
افزایش قیمت
هفتگی پشتسر
گذاشت .به گفته
معاملهگران
کاهش
غیرمنتظره
نرخ بهره در
چین از قیمت
این فلز زرد
پشتیبانی کرد
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 هزینه خدمات بانکی را باید استفادهکنندگان بپردازند. باید بار بانکها را از بابت خدمات فناورانه که آثار مثبتی دارد از فعالیتهای واسطهگری به بخش اصلی منتقل کنیم و بخشی از هزینه را استفادهکننده از خدمت پرداخت کند. بخش اصلی درآمدهای بانکی در کشورهای دیگر در اصل خدماتی است که ارائه میکنند. در دولتهای نهم و دهم نظام بانکی فقط برای توسعه مد نظر قرار میگرفت و اوج همکاری با نظام بانکی در آن دوران این بود که از محل تجدید ارزیابی داراییها افزایش سرمایه صوری انجام شوداما اکنون عزم جدی برآن است که مفهوم سیاست پولی و مالی به صورت همراستا مد نظر باشد.

محمود احمدی
(دبیر کل بانک
مرکزی)

ط�لا در بازاره��ای جهان��ی هفته
گذشته شاهد معامالت پرنوسانی
بود و آخر هفته را ب��ا قیمت باالتر
و همچنین س��ومین افزایش قیمت
هفتگی پشتسر گذاشت .به گفته
معاملهگران ،کاهش غیرمنتظره نرخ
بهره در چی��ن از قیمت این فلز زرد
پشتیبانی کرد .در واقع بانک مرکزی
چین نرخ وامدهی یک ساله را با  40واحد کاهش ،به  5/6درصد و
همچنین نرخ سپرده یک ساله را با  25واحد کاهش ،به  2/75درصد
رساند .انتشار این خبر و همچنین آغاز برنامه خرید اوراق قرضه بانک
مرکزی اروپا که در راستای تحرک بخشیدن به رشد اقتصاد ضعیف و
شکننده این منطقه اجرا میشود ،موجب شد با وجود افزایش ارزش
دالر ،نرخ طال صعود کند و به باالی ه��زار و  200دالر در هر اونس
برسد و همین موفقیت طال در صعود به باالی سطح هزار و  200دالر
برخی از سرمایهگذاران را به خرید طال ترغیب کرد.
اما از دو روز گذش��ته بازار در انتظار نتیجه انتخاب��ات یونان بود و
پیشبینی میش��د اگر حزب ائتالف چپ در انتخابات برنده شود
ارزش یورو کاهش و قیمت طال افزایش مییابد .در واقع شهروندان
یونانی برای ش��رکت در انتخاباتی پای صندوقهای رای رفتند که
نتیجه این انتخابات بر بازار جهانی طال و ارز تاثیرگذار بود .بنابراین با
پیروزی چپگراها در انتخابات یونان و جهتگیریهای گذشته این
حزب بازار طال به تالطم درآمد ،چراکه این حزب بارها اعالم کرده
بود ،با اجرای سیاستهای ریاضتی بهشدت مخالف است و حاضر
به اجرای سیاستهای تحمیل شده از سوی وامدهندگان بینالمللی
نیست .با این شرایط نتیجه به دس��ت آمده نگرانیها درمورد ثبات
سیاسی و اقتصادی اروپا را بیش��تر کرد و ارزش یورو را به کمترین
رقم در  11سال گذشته رساند و در همین حال ارزش شاخص بازار
بورس آمریکا هم افت کرد .چراکه سرمایهگذاران اطمینانی به بازارها
ندارند و همچنان نگران این موضوع هستند که آیا یونان از منطقه
یورو خارج خواهد شد؟
البته رهب��ران اروپایی اع�لام کردهاند که چپگراه��ای یونان هم به
مفاد توافقهای قبلی آتن با وامدهندگان بینالمللی احترام خواهند
گذاشت با این حال حزب «سیریزا» رسما اعالم کرده است که اجرای
توافقات گذشته نیاز به مذاکرات جدیدی دارد و این برای مردم یونان
و بهطورکلی سرمایهگذاران هشدار جدی در پی دارد.
درکنار انتخابات یونان انتظار برای سیاستهای پولی آمریکا هم بازار
جهانی طال را مستعد افزایش قیمت کردهاست .چنانکه کارشناسان
معتقدند ،عامل موثر بر قیمت طال در روزهای آینده برگزاری نشست
فدرال رزرو آمریکا خواهد بود ،چراکه این نشست میتواند تا حد
زیادی سیاستهای پولی بانکمرکزی آمریکا در سال 2015میالدی
را روش��ن کند .درهمین حال س��ایه عامل دیگری هم بر بازار طال
سنگینی میکند .پیشبینیها حاکی از آن اس��ت که در کوتاهمدت
تقاضای فیزیکی در بازارهای آسیایی بهخصوص چین بر بازار طال
تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.

Tue | 27 Jan 2015 | vol.06 | No. 1583

طیبنیا در همایش بانکداری الکترونیک وعده داد

ارمغان جوادنیا

قیمت فلز زرد پس از رسیدن به  1294دالر
در هر اونس دوباره سقوط کرد
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اقتصــــــــاد
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 بانک مرکزی  ۲سال است دخالتی در حوزه نقد بانکها نداشته است. سیستم بانکی  12میلیارد تراکنش را امسال مدیریت کرده است و به سم توسویی میرویم که در پایان سال  100میلیون تراکنش را فقط از طریق دو سامانه انجام دهیم ،اما باز باید
به استاندار دهای بینالمللی نزدیک شویم.
 -بانک مرکزی طی  10سال باید به سمتی حرکت کند که از ارائه خدمات بانکی احتراز کند.

مرکز آمار اعالم کرد

دریچــــــــــه

تورم  15/8درصدی در دیماه
مرکز آمار ایران ،نرخ تورم در  12ماهه منتهی به دی
ماه جاری را  15/8درصد و نرخ تورم نقطهای را 14/4
درصد اعالم کرد.در حالی که پیش��تر بانکمرکزی،
نرخ تورم در  12ماه منتهي به ديماه  93را معادل 16/3
درصد اعالم کرده بود .گزارش مرکز آمار نش��ان
میدهد ش��اخص کل تورم که بر اساس سال پایه
 1390تهیه ش��ده در دی ماه امسال به عدد 204/1
رس��یده که نس��بت به ماه قبل  0/8درصد افزایش
داشته اس��ت .افزایش شاخص کل نس��بت به ماه
مش��ابه س��ال قبل (تورم نقطه به نقطه) هم 14/4
درصد اعالم شده که نسبت به ماه قبل کاهش یافته
اس��ت.در همین حال درصد تغییرات شاخص کل
(نرخ تورم ش��هری) در  12ماه منتهی به دیماه سال

آگهي تجدید مناقصه

 -1مناقصهگذار :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرعباس به آدرس :بندرعباس،
چهارراه نخل ناخدا ،خيابان دانشگاه ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرعباس
 -2موضوع مناقصه :احداث یادمان شهدای گمنام
 -3دستگاه نظارت :معاونت عمراني دانشگاه آزاد اسالمي بندرعباس
 -4نوع و ميزان تضمين :مبلغ  150/000/000ريال ضمانتنامه بانكي يا واريز
به شماره حساب  0105936132008بانك ملي
 -5قيم��ت ف��روش 500/000 :ري��ال از طري��ق واريز به ش��ماره حس��اب
 0105936132008بانك ملي.
 -6مهلت فروش و عودت اسناد 10 :روز از تاريخ انتشار آگهي.
 -7محل دريافت اوراق :اداره حقوقی
 -8محل تسليم پاكات :اداره حراست
 -9هزينه درج آگهي به عهده برنده ميباشد.
 -10مناقصهگذار در رد و قبول پيشنهادات اختيار كامل دارد.
 -11ساير شرايط مطابق اسناد مناقصه ميباشد.
 -12در صورت هرگونه سوال با شماره  076 - 33665514تماس گرفته شود.
 -13خريد اوراق مناقصه صرفا حضوري انجام ميشود.
روابطعمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس

 93نسبت به دوره مشابه س��ال قبل (تورم میانگین)
 15/8درصد است که نسبت به آذرماه  93که برابر با
 16/8درصد بود ،یک درصد کاهش داشته است.
بررسی گزارش مرکز آمار نشان میدهد ،شاخص
گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات»
نسبت به ماه مشابه س��ال قبل 9/9درصد افزایش
داشته و درصد تغییرات این گروه در  ۱۲ماه منتهی

آگهی مزایده

به دیماه  ۹۳نسبت به دوره مشابه سال قبل 11/9
درصد است که نس��بت به همین اطالع در آذرماه
13/8( ۹۳درص��د) کاهش یافته اس��ت .درهمین
حال شاخص گروه عمده «کاالهای غیرخوراکی
و خدمات» در دیماه  ۹۳به رقم  191/2رسید که
1/4درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان میدهد.
می��زان افزایش ش��اخص گروه عم��ده «کاالهای
غیرخوراکی و خدمات» هم نس��بت به ماه مشابه
سال قبل  16/5درصد بوده است و نرخ تورم  ۱۲ماه
منتهی به دیماه امسال نسبت به دوره مشابه سال
قبل این گروه  17/6درصد است که نسبت به تورم
 ۱۲ماه ه منتهی به آذرم��اه 18/2(۹۳درصد) کاهش
نشان میدهد.

دانش��گاه آزاد اس�لامی واحد خورموج در نظر دارد
یک دستگاه خودرو نیسان زامیاد مدل  84خود را از
طریق مزایده عمومی به فروش برساند .لذا متقاضیان
میتوانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و دریافت
ف��رم ش��رکت در مزایده به م��دت  10روز از تاریخ
انتشار آگهی به آدرس :خورموج ،بلوار دانشجو ،بعد
از پل زیرگذر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خورموج،
معاونت اداری و مالی مراجعه نمایند.
قابل ذکر است هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده
برنده مزایده میباشد.
روابطعمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خورموج

بـــــــــازار

قیمت فرنگیجات
در میدان بارفروشان
قیمت فرنگیجات نسبت به هفته قبل
مقداری کاهش یافته اس��ت اما هنوز
در میادین مختل��ف اختالف قیمت
ان��دک فرنگیجات با س��ایر میادین
وج��ود دارد .در ح��ال حاضر قیمت
هر کیلوگ��رم بادمج��ان  600تومان،
کدو  800تومان ،هویج  600تومان،
شلغم  500تومان ،کرفس  500تومان،
گلکل��م  800توم��ان ،گوجهفرنگی
 900تومان و خیار هزار و  200تومان
اس��ت .قیمت هر کیلوگ��رم پیاز نیز
 900توم��ان و س��یبزمینی 1000
تومان است ،ضمن اینکه هر کیلوگرم
نارنج به قیمت ه��زار و  300تومان،
لیموس��نگی  4000تومان و هر کیلو
گوجهفرنگی گیالسی نیز چهار هزار
و  500تومان عرضه میشوند.

خرمای ارزان
و زیان تولیدکنندگان
در حال حاضر قیمت تمامش��ده هر
کیلوگرم خرما سه هزار تومان است.
این در ش��رایطی اس��ت که براساس
گفتههای مس��ئوالن ،تولیدکنندگان
حت��ی نمیتوانن��د نص��ف قیم��ت
تمامشده ،محصولشان را بفروشند.
بهطوری که خرمای تولیدشده پارسال
روی دست تولیدکنندگان باقیمانده
اس��ت و برخی برای تس��ویه کردن
حسابش��ان با انبارها و سردخانهها
مجبور ب��ه تحویل کام��ل محصول
به انب��ارداران و پرداخت هزینههای
اضافی دیگر نیز شدهاند .به تازگی نیز
قرارداد تجارت ترجیحی میان ایران
و ترکیه منعقد ش��ده است که کاهش
تعرفه آن ش��امل صادرات خرما هم
میش��ود .اما آنگونه ک��ه علیاصغر
موس��وی دبیرکل انجمن خرما بیان
کرده اس��ت« :تج��ارت ترجیحی با
هر کش��وری مانند ترکیه تنها به نفع
تاجران و واردات انواع محصوالت و
کاالهای غیرنفتی است و هیچ کمکی
به صادرات محصوالت کش��اورزی
بهوی��ژه خرم��ا نمیکن��د ،چراک��ه
نخلداران نمیتوانند محصولش��ان
را نصف قیمت تمامشد ه بفروشند».

تورم به میوه شب عید رسید
ب��ا اینکه هن��وز دوماه تا پایان س��ال
و ش��ب عید باق��ی مانده اس��ت اما
بررسیهای میدانی نشان میدهد که
قیمت برخی میوهها در برخی میادین
با افزایش اندکی مواجه بوده اس��ت.
این در شرایطی اس��ت که مسئوالن
اع�لام میکنن��د افزای��ش و کاهش
قیمتها ربطی به تولید ندارد و درصد
باالی��ی از آن مربوط به تورم اس��ت،
ضمن اینکه نظ��ارت بر بازار برعهده
وزارت صنع��ت ،مع��دن و تجارت
اس��ت .آنطور ک��ه محمد س��لیمانی
مع��اون مدی��رکل دفت��ر میوهه��ای
گرمسیری و نیمهگرمسیری وزارت
جهادکشاورزی گفته است« :در زمینه
مرکبات صادرات در سطحی نیست
که ب��ر تولید و مص��رف داخلی تاثیر
بگذارد .از س��وی دیگ��ر افزایش و
کاهش قیمتها ربطی به تولید ندارد
و درصد باالیی از آن مربوط به تورم
داخلی است ».پیشتر مسئوالن وزارت
صنعت و معدن اعالم کرده بودند کار
ذخیرهس��ازی میوه ش��ب آغاز شده
اس��ت و مردم نگرانیای از این بابت
نداشته باشند.
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