کوتاه از اقتصاد

آماده دریافت لیست خبرنگاران برای مسکن ملی هستیم

۷۰درصد صنوف اجازه فعالیت ندارند

مهر :معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد :پیشنویس تفاهمنامه ساخت مسکن برای خبرنگاران در قالب طرح اقدام ملی را
برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی فرستادیم و نظراتشان را هم اعالم کردند .ما آمادهایم تا وزارت ارشاد تعداد تحت پوشش در
هر استان و شهر را اعالم کند و ما در حد بضاعتی که در تامین زمین داریم مساعدت الزم را انجام میدهیم .محمود محمودزاده
همچنین در پاسخ به این سوال که آیا سقف تسهیالت  ۱۶۰میلیون تومانی مســکن یکم افزایش مییابد ،گفت :فعال تصمیم
جدیدی در حوزه وزارت راه و شهرسازی اتخاذ نشده و اگر در حوزه بانکی تصمیمی بگیرند ما اطالعی از آن نداریم .وی درخصوص
آخرین وضعیت پروژه اقدام ملی مسکن در تهرانســر گفت :این پروژه به صورت مشارکتی بین شریک بخش خصوصی و دولت
اجرا میشود.

مهر :رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه  ۷۰درصد اصناف تهران اجازه فعالیت ندارند ،گفت :تمام واحدهای صنفی گروه یک
نیز باید راس ساعت  ۲۰تعطیل شود .قاسم نودهفراهانی با اشاره به آغاز محدودیتهای جدید مقابله به کرونا گفت :محدودیتها
شامل گروه شغلی یک نظیر نانواییها ،سوپرمارکتها ،خواربارفروشیها ،تعمیرگاهها و لوازم یدکی فروشها (خانگی و خودرو)،
فروشگاههای زنجیرهای ،مراکز بهداشتی و درمانی ،داروخانهها وچاپخانهها نمیشود .رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد :از اول
آذرماه ،تنها  ۳۰درصد از اصناف اجازه فعالیت دارند و  ۷۰درصد آنها تا دو هفته تعطیل هستند .وی افزود :فعالیت گروه شغلی
یک نباید هیچ تداخلی با گروههای دو ،سه و چهار داشته باشد یعنی هر واحد صنفی مطابق با رسته شغلی در پروانه کسب باید کاال
عرضه کند و فروشگاههای زنجیرهای هم نمیتوانند پوشاک یا ظروف به متقاضیان عرضه کنند.

بازار
 شرط ارزان شدن موبایل
چیست؟

تعطیالت تاثیری در بازار گوشت
ندارد

تسنیم :رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی،
با اشــاره به اینکه بازار گوشــت رونقی ندارد،
اظهار کرد :هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی
بدون دنبه بسته به کیفیت  ۱۰۵تا  ۱۰۸هزار
تومان به مغازهدار و با احتساب  ۱۰درصد سود
 ۱۱۵تــا  ۱۲۰هزار تومان بــه مصرفکننده
عرضه میشــود .علیاصغر ملکی با اشاره به
تاثیر تعطیالت پیش رو بر بازار گوشت افزود  :
تعطیلی بــرای کار ما پیشبینی نشــده و از
آنجا که ارزاق اســتراتژیک ،از جمله کاالهای
اولویتدار خانوار هستند ،ماشینهای توزیع
اجازه تردد در این ایام را دارند.
متاسفانه ســتاد ملی مقابله با کرونا مسائل
را یــک باره اعــام نمیکند و ممکن اســت
محدودیتهای ساعتی برای شغل ما در نظر
بگیرد ،اما به طور کلی از آنجایی که ایا م پایانی
ماه ،بازار رونق چندانی ندارد ،باید منتظر ماند
و دید که در ابتدای ماه ،ثبات بازار چقدر خود
را نشــان میدهد .وی درباره اینکه آیا کاهش
قدرت خرید خانــوار در تعطیالت پیش رو به
سبب تعطیلی صنوف بر بازار تاثیرگذار است،
بیان کرد :هماکنون بــازار رمقی ندارد و بنا بر
تجربه سنوات گذشته ،چهار تا پنج روز نخست
ماه به سبب واریز حقوقها ،تقاضای نسبی را
در بازار شاهد هستیم.

Economy

naslefardanews
naslfarda

بازار خودرو آرام و بدون مشــتری اســت و
قیمت خودروها در بازار با یک شیب نزولی
در مسیر کاهش قرار گرفته است که به روند
کاهشــی نرخ ارز طی هفتههای گذشــته
بازگشــته و بازار خــودرو نیز کــه بازاری
سرمایهای است ،از آن تبعیت کرده و روندی
نزولی به خود گرفته اســت .پیشبینیها
براین اساس است که کاهش قیمتها نیز
بیشتر شود .به گزارش ایسنا ،سعید موتمنی
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان
خودرو ضمن اشــاره به اینکه بازار خودرو
همچنان مسیر نزولی قیمت خودروها را در
پیش دارد ،اظهار کرد :این روزها قیمتها
در بازار داخلی و به تبع کاهش نرخ ارز روند
نزولــی دارد و از آن جهت بر قیمت خودرو
نیز بسیار تاثیرگذار عمل کرده است .میان
قیمت خودرو و نــرخ ارز ،ارتباط نزدیکی
برقرار است .زمانی که نرخ ارز کاهش یافت،
از این ســمت نیز ،قیمت خودرو کاهش را
آغاز کرد؛ بهگونهای که طی هفتههای اخیر
در قیمت خودروها اعم از داخلی ،خارجی
و مونتاژیها بین  ۲۰تــا  ۲۷درصد کاهش
قیمت داشــتهایم .پیشبینی ما این است
که در هفتههای آتی این کاهش قیمت نیز
بیشتر شود .رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و
فروشندگان خودرو تهران ،ادامه داد :از سوی
دیگر افرادی که در ماههای گذشته ،سرمایه
خود را به ســمت بازار خودرو هدایت کرده
بودند ،در حال حاضر اکثرا فروشنده هستند
اما در بازار مشــتری و خریداری نیســت.
فروشــنده زیاد و خریدار کمتر شده است  .
وی در پاسخ به این ســوال که آیا دارندگان
خودرو ،به ســبب جلوگیری از ضرر بیشتر
تمایل به فروش هرچه ســریعتر خودروی
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تعطیلی بازار خودرو تنها به دلیل محدودیتهای کرونایی

بازار خودرو در خواب پاییزی
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شهر خبر :به گفته دبیر انجمن وارد کنندگان
موبایل ،تبلت و لوازم جانبی ،شــرط اینکه در
آینده موبایل ارزان شود این است که همزمان
با رونــد کاهش قیمــت دالر ،تخصیص ارز از
سوی بانک مرکزی افزایش یابد ،فرآیند ثبت
سفارش هم تسریع و محدودیت سقف و سابقه
شرکتهای واردکننده هم برداشته شود .امیر
اسحاقی ،با اشاره به وضعیت فعلی بازار موبایل،
اظهار کرد :با توجه به اینکــه تقاضای فصلی
کاهش پیدا کرده ،بازار دچــار رکود یا تعادل
نسبی شده و از نظر قیمتی هم وضعیت تقریبا
متناسب است .ما در بازار موبایل شاهد آرامش
هستیم اما در بازار تبلت با توجه به اینکه هنوز
تقاضا ادامه دارد و عموما بیش از  ۸۰درصد از
تبلت مورد نیاز کشور به صورت غیررسمی و از
طریق قاچاق وارد میشود و طرح رجیستری
هم برایش اجباری نیســت ،وضعیت هنوز به
ثبات و آرامش نرسیده است .وی با بیان اینکه
نوسان قیمت دالر و نرخ ارز در قیمت بسیاری
از کاالها ،خصوصا کاالهای حوزه تکنولوژی که
سریع به فروش میرسند ،بسیار مولفه حساسی
است ،افزود :این نوسانات قاعدتا در چرخهای
بین دو هفته تا یک ماه بعد از تغییرات ارز ،در
سطح کالن عمدهفروشی و بازار اثر میگذارد.
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خود دارنــد؟ تصریح کــرد :در هر صورت،
معامالت خودرو نیز همچون سایر معامالت،
از تناسب خرید کاال و عرضه در بازار پیروی
میکند .فروشنده نیز با هر قیمتی که خودرو
را تهیه میکند ،متناسب با آن در بازار عرضه
میکند .قیمتها سیر نزولی داشته باشد،
ارزانتر تهیه کرده و ارزان هم میفروشــد؛
بالعکس چنانچه قیمتها صعودی باشد ،باال
خریداری و با قیمت باال هم میفروشد؛ لذا
بحث ضرر فروشنده چندان مطرح نیست ،اما
در ماههای گذشته که قیمتها سیر صعودی
داشت ،همین همکاران ما و صاحبان خودرو

که خودرو را از کارخانه تحویل گرفته و در قاعده مستثنی نبوده است و طبق معمول
بازار آزاد عرضه میکنند ،از فروش خودروی فروشــنده در بازار زیاد اســت اما مشتری
خود به امید افزایش بیشتر قیمتها ،امتناع چندانی به امید کاهش بیشــتر قیمتها،
میکردنــد و نگــه میداشــتند؛ حال که برای خرید مراجعه نمیکند .البته این نیز
قیمتها سیر نزولی گرفته ،تمایل به فروش وجود دارد که متقاضی و سرمایهگذار ،تمام
دارند و فروشنده در بازار زیاد شده که خود سرمایه خود را به سمت یکی از این بازارها
عاملی برای کاهش قیمتها نیز بوده است   .هدایت کرده و چنانچه قصد خرید خودرو
این مقام صنفی ادامــه داد :همانطور که داشته است ،خرید خود را  در همان مدت
اشاره شد ،تمام بازارهای سرمایه اعم از سکه ،انجام داده است.
همه صنوف غیرضروری تعطیل
مسکن و خودرو ارتباط مستقیمی با نوسانات
خواهند شد
نرخ ارز داشــته و همگی اینها طی مدت
اخیر نزولی بودهاند .بــازار خودرو هم از این موتمنی در رابطه با آغــاز محدودیتهای

ارز

کرونایــی ،تعطیلی واحدهــای غیرضرور
و بازارهــا از شــنبه ،گفت :همــه صنوف
غیرضــروری تعطیــل خواهنــد شــد و
فروشندگان خودرو نیز که در دسته دوم قرار
میگیرند ،از این قاعده مســتثنی نیستند.
طبق اعالم نظر ســتاد ملی مقابله با کرونا،
با اعمال محدودیتها برای مقابله با شیوع
این ویــروس ،نمایشــگاهداران خودرو نیز
تعطیل خواهند شد .این تعطیلی برای بازار
خودرو همچون سایر مشاغل صرفا به سبب
جلوگیری از شــیوع کرونا و توقف زنجیره
انتقال است و دلیل دیگری ندارد .وی افزود:
اینکه در فضای مجازی شایعههایی مبنی
بر اعتراض فروشــندگان خودرو به جهت
ممانعــت از ریزش بیشــتر قیمتها برای
جلوگیری از ضرر احتمالی دارندگان خودرو،
مطرح میشــود ،صحت ندارد .در این بازار
هرچه قیمتها پایینتر بیاید ،گره بازار باز
خواهد شد ،مشتری بیشتر مراجعه میکند،
معامالت رونق خواهد گرفت و از رکود خارج
خواهد شد.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران وفروشندگان
خودرو تهران در رابطه با تاثیر این تعطیالت
بر احتمال کاهش بیشــتر قیمت خودروها
در بازار ،اظهار کــرد :با آغاز  محدودیتها و
تعطیلی واحدها ،در هــر صورت زمانی که
بازار تعطیل است ،فعالیت و معامالتی هم
شــکل نخواهد گرفت .بنابراین باتوجه به
اینکه بازار خودرو هم از عرضــه و تقاضا و
همچنین نوســانات ارزی تاثیر میپذیرد،
به نظر میرسد که در آینده نزدیک افزایش
مجدد قیمتها که نخواهیم داشــت ،بلکه
بازهم ریــزش خواهد داشــت و این روند
ادامهدار خواهد بود.

خبر ویژه

چرا روند نزولی قیمتها در بازار ارز ،آهسته و کند است؟

اولتیماتومگمرک؛

ایرنا :مهدی نصرتی اقتصاددان و مدرس دانشگاه شیب مالیم کاهش قیمتها را به روندهای کلی حاکم بر
اقتصاد ایران مرتبط دانست و تاکید کرد :بازار ارز هم مانند هر کاالی دیگری وابسته به عرضه و تقاضاست و
در چارچوب روندهای کلی اقتصاد کشور تحت تاثیر عواملی قرار دارد .این دکترای رشته اقتصاد درباره عوامل
موثر بر بازار ارز خاطرنشان کرد :میتوان چند عامل را بر تحوالت این بازار موثر دانست ،که شامل انتظارات
تورمی موجود در جامعه ،اثرات واقعی تحریمها ،ویروس کرونا ،تدابیر سیاستگذاران اقتصادی و رقابتهای
سیاسی درون ساختار حاکمیتی کشور است .وی با اشاره به کاهش قیمت ارز تحت تاثیر نتیجه انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا ،ادامه داد :عامل انتظارات تورمی خود جنبههای مختلفی دارد که از جمله مهمترین
آنها بحث اتفاقات بینالمللی و تحریمهای اعمال شده علیه کشورمان و همچنین مهار نشدن تورم داخلی
کشور است .از میان این دو جنبه ،پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا باعث شده است که حداقل از دید عموم
جامعه انتظار بدتر شدن شرایط خارجی ایران وجود نداشته باشد که این امر تاثیر مثبتی بر کاهش انتظارات
تورمی گذاشت ،اما عامل دوم که معطوف به افزایش نقدینگی در کشور است ،همچنان به قوت خود وجود
دارد .مردم مشاهده میکنند که درآمدهای دولت کم و هزینههایش زیادتر شده است ،بنابراین همچنان
عامل انتظار تورمی هرچند ضعیفتر از گذشته ،وجود دارد .نصرتی افزود :در حقیقت از چند عامل موثر بر
بازار ارز ،تنها عامل انتظارات تورمی بوده که در دو هفته اخیر تغییر محسوس داشته است.

مهر :با انباشت حدود هشت میلیون تن کاال در گمرک و بنادر که بخشی از آن کاالهای اساسی و بخشی
دیگر  عمدتا مواد اولیه تولید بود ،ســرانجام بعد از رایزنیها و مذاکرات صورت گرفته بین دستگاههای
مربوطه مصوباتی در ستاد اقتصادی هماهنگی دولت صادر شد که بر اساس آن با رفع موانع ترخیص کاال
که عمدتا مسائل ارزی بود ترخیص فوری کاالهای اساسی و مواد اولیه تولید در چارچوب تعیین شده از ۱۷
آبانماه در دستور کار قرار گرفت .در این فاصله باید صاحبان کاال که مشمول مصوبه بودند به سرعت نسبت
به ترخیص اقدام میکردند .مهرداد جمال ارونقی ،معاون فنی گمرک ایران با اشــاره به آخرین وضعیت
ترخیص کاالها طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت که در مدت گذشته بیش از  ۱.۴میلیون
تن کاال از گمرک ترخیص شده است  .وی با اشاره به لزوم اقدام فوری صاحبان کاالهای مشمول مصوبه
گفت :در خصوص کاالهای اساسی و تولیدی هیچ عذری برای صاحبان کاال جهت ترخیص کاالی خود
از گمرک وجود ندارد .بر این اساس موضوع به قید فوریت بررسی و اگر صاحب کاالیی در این رابطه تعلل
کند طبق مفاد ( )۲۴قانون امور گمرکی مقررات متروکه درباره آن اعمال خواهد شد .ارونقی ادامه داد :در
مورد کاالهایی که به مرحله پروانه رسیده و بیش از یک ماه در گمرکات ماندهاند نیز در صورت عدم مراجعه
صاحب کاال برای بیرون بردن کاالی مربوطه مقررات متروکه برای آنها نیز اعمال میشود.

کاال را نبرید متروکه میشود

خبر روز

اینفوگرافی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

مشاغلی که تعطیل نمیشوند

دولت موتور تورم را خاموش کند

در پی تصویب محدودیتهای جدید کرونایی در آذرماه ،ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در اطالعیهای فهرست مشاغل گروه یک را که در هیچ یک از وضعیتهای
سه گانه (قرمز ،نارنجی و زرد) تعطیل نمیشوند ،اعالم کرد.

خانهملت :رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ،با اشاره به آخرین وضعیت بررسی الیحه
حذف چهار صفر از پول ملی در این کمیسیون ،گفت :این الیحه از سوی دولت به مجلس دهم ارائه شده
بود و در آن مجلس به تصویب رسیده بود و از سوی شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد شده است که در
کمیسیون در حال بررسی و رفع آنها هستیم .محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه الیحهای که دولت
به مجلس ارائه کرده بود دارای دو ســرفصل بود ،ادامه داد :دولت اعتقاد دارد که حذف چهار صفر از پول
ملی به صورت شکلی و ساختاری دارای اثرات مثبتی است ،در همه کشورها که آثار تورم شدید میشود
این کار صورت میگیرد .نماینده کرمان در مجلس تصریح کرد :یکی از راهکارهایی که میتوان از طریق
آن حســابهای ملی را نگهداری و از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کرد حذف صفر است که بر این
اساس دولت الیحهای را به مجلس ارائه کرده بود .پورابراهیمی با بیان اینکه دولت باید به دنبال خاموش
کردن موتور تولید صفر که تورم است ،باشد ،اظهار داشت :یکی از دالیلی که منجر به تولید صفر در اقتصاد
کشور میشود به طور نمونه شوک ارزی است که به دلیل ناکارآمدیها در حوزه ارزی است که باید این
موضوعات را کنترل کرد .وی گفت :دولت به دنبال ایجاد فضای روانی در کشور با کمرنگ کردن صفرها
در پولهای ملی است.
بورس

آغاز دور جدید رشد بورس

منبع :ایرنا

فارس :بورس تهران بعد از سه ماه ریزش باالخره یک هفته مثبت به خود دید و نماگر اصلی این بازار در
روندی صعودی که طی شش روز کاری که از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده است ،حدود  ۱۳۰هزار
واحد رشد داشته که شاخص کل را به عدد یک میلیون و سیصد و چهل و پنج هزار واحدی رسانده است.
بررسی نحوه داد و ستد در روزهای گذشته نشان میدهد تا حدودی اعتماد از دست رفته به بازار سرمایه
در میان معاملهگران حقیقی در حال بازگشت است و افزایش میزان ورود پولهای حقیقی به بورس این
مسئله را نشان داده است .نحوه ورود و خروج پول حقیقی به بازار نشان میدهد ،معاملهگران خرد به روند
فعلی اعتماد کرده و میخواهند در این بازار حضور داشته باشند .البته باید در این زمینه به کاهش هیجانات
نیز اشاره کرد .روند معامالت نشان میدهد برخی نمادهای غیرارزنده تا حدودی از سبد خرید سهامداران
حذف شده و این نشان میدهد سهامداران تا حدودی به سمت بلوغ حرکت کردهاند .برخی تحلیلگران
بازار سرمایه روند فعلی را آغاز دور جدید رشد بورس میدانند .این تحلیلگران اصالح بیش از  ۷۰درصدی
بورس را دلیل این موضوع میدانند .افت  ۴۵درصدی بورس طی سه ماه بسیاری از افراد حقیقی را تشویق
به خروج از بورس کرد .در حال حاضر بازار با یک روند مناسب در حال ادامه روند خود است.

مشکل بازار سیمان ،کمبود نیست؛
هزینه حمل است

پارسیک :دبیــر انجمن صنعت ســیمان با بیان
اینکه گاز  ۴۵کارخانه قطع شــده ،گفت :قیمت
مازوت ۳برابر گاز است و هزینه حمل هم ۳۲درصد
گران شده است ،از این رو باید مجوز افزایش دوباره
قیمت را از وزارت صمت بگیریم .عبدالرضا شیخان
در مورد وضعیت سیمان در کشور ،اظهار داشت :در
حال حاضر قیمت هر کیسه سیمان درب کارخانه
 ۱۵هزار و  ۵۰۰تومان اســت .قیمت هر کیسه را
برای مصرفکننده  ۱۹هــزار و  ۵۰۰تومان اعالم
کردهاند ولی عامل فروش اگــر بخواهد خیلی در
حق مشتری لطف کند ،هر کیسه را  ۲۲هزار و ۵۰۰
تومان میفروشد .دبیر انجمن صنفی کارفرمایان
صنعت ســیمان افزود :هر چه قیمت را سرکوب
کنند این اتفاق میافتد؛ اگر هر کیسه درب کارخانه
 ۱۵.۵۰۰تومان اســت اما در ادامه ارزش افزوده،
کرایه حمل ،سود عامل و ...دارد ،به زور که نمیشود
قیمتگذاری کرد؛ به عنوان نمونه هزینه حمل فقط
در آبانماه  ۳۲درصد گران شده که قطعاً بر قیمت
نهایی تأثیرگذار میگذارد.

تغییر رمز کارت به صورت
«غیرحضوری» رایگان است

ایرنا :بانک مرکزی با توجه به اخبار منتشــر شده
مبنی بر اخذ کارمزد برای تغییر رمز کارت ،ضمن
تاکید بر رایگان بودن عملیــات تغییر رمز کارت
با اســتفاده از خودپرداز یا هر یــک از کانالهای
غیرحضوری اعالم کرد :عملیات تغییر رمز کارت در
داخل شعبه به دلیل جلوگیری از مراجعه حضوری
به شعبه با کارمزد انجام خواهد شد.

اروپا برای واکسن فایزر  ۱۰میلیارد
دالر تضمین میپردازد

ایسنا :یک مقام آگاه اتحادیه اروپا که در مذاکرات
خرید واکسن کرونا شرکت داشته است به رویترز
خبر داد اتحادیه اروپا برای تضمین تحویل صدها
میلیون دوز واکســن کرونــای فایزر-بایونتک و
کیوروک ،بیش از  ۱۰میلیارد دالر پرداخت میکند.
این مقام آگاه میگوید اتحادیــه اروپا توافق کرده
است برای هر دوز از واکسن فایزر-بایونتک ۱۵.۵
یورو (معادل  ۱۸.۳۴دالر) پرداخت کند .این مقام
آگاه میگوید :این به معنای قیمت کلی  ۳.۱میلیارد
یورو ( ۳.۷میلیارد دالر) بــرای  ۲۰۰میلیون دوز
خواهد بودو در صورتی که  ۱۰۰میلیون دوز دیگر
هم تحت این توافق خریداری شــود این قیمت به
 ۴.۶۵میلیارد یورو افزایش مییابد.

نحوه اجرای ادغام نمادهای
معامالتی بورس اعالم شد

ایرنا :ادغام نمادهای معامالتی شــرکت بورس
تهران طبق بند  ۴صورتجلسه شورای عالی بورس
اجرایی شد .مدیرعامل شــرکت بورس تهران در
نامهای به رئیس اداره نظارت بر بورسهای سازمان
بورس درباره چگونگــی ادغام نمادهای معامالتی
شرکت بورس اطالعرسانی کرد .بر اساس این روش،
ادغام طی دو مرحله انجام میشــود و در مرحله
نخست ،نمادهای معامالتی کارگزاران و نهادهای
مالی ادغام و در یک نماد مورد معامله قرار میگیرد.
در مرحله دوم نیز با اختیار سازمان بورس و رعایت
صرفه و صالح سهامداران  ۲۰درصد از سهام ادغام
شده به دسته سایر اشــخاص منتقل شده و بقیه
سهام نیز بهتدریج در یک دوره یکساله به دسته
سهامداری سایر اشخاص منتقل خواهد شد  .

واردات گندم توسط بخش
خصوصی ممنوع است

تسنیم :مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران
گفت :خبرهای منتشر شــده در خصوص واردات
گندم توســط بخش خصوصی کشور دروغ است.
یزدان ســیف در خصــوص انتشــار فیلمی علیه
وی مبنی بر صدور مجــوز واردات گندم از طریق
جریانات سیاسی ،اظهار داشت :از سال  ۹۵تا کنون
واردات هــر گونه گندم توســط بخش خصوصی
ممنوع بوده است .وی ادامه داد :در سالهای اخیر
( )98-99به منظور تکمیل ذخایر اســتراتژیک و
باال بردن ضریب امنیت قضائی کشــور نسبت به
واردات گندم ،صرفاً توسط بخش دولتی اقداماتی
صورت گرفته و هیچ بخش خصوصی نســبت به
واردات گندم اقدام نکرده و خبر انتشار یافته کام ً
ال
دروغ است.

منتظر قیمت جدید مرغ باشید

تجارت نیوز :دبیر ستاد تنظیم بازار گفت :تولید
روغن جامد افزایش و روند توزیع آن سرعت یافته
است و نرخ مرغ نیز تا  ۱۰روز آینده تعدیل میشود.
عباس قبادی با بیان اینکه روغن خام به عنوان ماده
اولیه تولید روغن جامد به وفور در کشــور وجود
دارد ،اظهارکرد :هم اکنون  ۴۰۰هزار تن روغن خام
موجودی در بازرگانی دولتی و  ۳۰۰هزار تن نیز در
مسیر واردات قرار دارد و بخش خصوصی نیز دارای
موجودی مطلوبی از این محصول است .وی با اشاره
به اینکه مصرف روغن خام کشور ماهانه  ۱۰۰هزار
تن است ،خاطرنشــان کرد :برای تعادلبخشی به
بازار ،واردات افزایش یافته و تولید نیز بیشتر شده
است و برنامه داریم تا به روند توزیع این محصول
نیز سرعت بیشتری ببخشیم.

