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اخبار
سطح زیر کشت گندم از  ۵میلیون و
 ۵۰۰هزار تن فراتر رفت

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت :بنابر آمار،
سطح زیر کشت گندم آبی به یک میلیون و
 ۸۵۰هزار هکتار و گندم دیم به  ۳میلیون و
 ۷۰۰هزار هکتار رس��ید .به گزارش باش��گاه
خبرنگاران جوان ،هاش��می اظهار کرد :بنابر
آمار مجموع س��طح زیر کشت گندم آبی در
س��ال زراعی جدید یک میلیون و  ۸۵۰هزار
هکت��ار و گندم دیم  ۳میلی��ون و  ۷۰۰هزار
هکتار اس��ت.در سال زراعی گذشته مجموع
س��طح زیر کشت گندم آبی و دیم  ۶میلیون
هکتار بود که امس��ال طبق اذعان بنیاد ملی
گندمکاران کمتر از میزان سال گذشته است.
هاشمی گفت :بنابر پیش بینیهای سازمان
هواشناسی در ماههای آتی بارشهای خوبی
خواهیم داشت که در صورت شرایط مساعد
اقلیمی و پراکنش بارندگی خودکفایی محقق
میش��ود .کما اینک��ه هم اکن��ون وضعیت
س��بزینگی مزارع ب��ه س��بب بارندگیهای
اخیر مناس��ب اس��ت.با توجه به کم بارشی و
شرایط نامس��اعد اقلیمی در سالهای اخیر،
تولی��د گندم در کنار دیگ��ر عوامل همچون
گرانی نهادههای تولید همچون کود کاهش
معناداری داش��ت ،به طوری که با شکس��ت
سیاس��ت خودکفایی مجبور به تامین بخشی
از گن��دم مورد نیاز صن��ف و صنعت و ذخایر
استراتژیک از خارج شدیم.به گفته هاشمی،
با توجه ب��ه آنکه عوامل متع��ددی در تولید
گندم دخیل اس��ت ،از این رو نمیتوان پیش
بینی دقیق��ی راجع به تولید داش��ت .میزان
خرید تضمینی گندم در س��ال زراعی گذشته
ب��ه  ۵میلیون تن نرس��ید ،ب��ه همین خاطر
مس��ئوالن امر از اردیبهش��ت س��ال گذشته
سیاست واردات  ۸تا  ۹میلیون تن گندم را در
دستور کار گذاشتند که طبق اعالم بازرگانی
دولتی تاکنون  ۶.۵میلیون تن گندم وارد شده
و نگرانی بابت تامینگندم و آرد نداریم.
راهاندازی سامانه رفع اختالفات
ملکی در بافتهای فرسوده

مع��اون وزی��ر راه شهرس��ازی از راه اندازی
فو
س��امانه ثب��ت درخواس��ت رف��ع اختال 
مشکالت ملکی و ثبتی در بافتهای فرسوده
در اس��رع وقت خب��ر داد و گف��ت :با هدف
ش��تاب در اجرای طرح نهضت ملی مسکن
در محالت ه��دف بازآفرینی ش��هری ،این
سامانه راه اندازی میشود.محمد آئینی اظهار
کرد :به منظور رفاه ح��ال مالکان واحدهای
فرسوده در محالت هدف بازآفرینی شهری،
سامانه ثبت درخواس��تهای رفع اختالف و
حل مش��کالت ثبتی و ملکی ب��ا همکاری
طرفین در اس��رع وقت راه اندازی میشود و
به اطالع عموم خواهد رسید.معاون وزیر راه
و شهرسازی تصریحکرد :همچنین بهمنظور
آزادس��ازی ،تعیینتکلی��ف اراض��ی واقع در
طرحهای مصوب احیاء ،بهسازی و نوسازی
بافته��ای فرس��وده و ناکارآم��د ش��هری،
هیاته��ای حل اخت�لاف م��اده  ۹در همه
استانها تشکیل میشود.مدیرعامل شرکت
بازآفرینی ش��هری ایران ادام��هداد :با توجه
به تاکیدات رهبر معظم انقالب در راس��تای
رس��یدگی به وضعیت ساکنان محالت کمتر
برخودار و مناطق حاشیهنش��ین ،این امر در
اولویت دولت سیزدهم قرار گرفته و تاکنون
فعالیتهای خوبی در این زمینه انجام ش��ده
اس��ت.وی گفت :بهطور قط��ع تعیینتکلیف
ام�لاک و اراض��ی فاقد س��ند ،بالصاحب و
بدون استفاده موجود به عنوان موانع نوسازی
در این محالت ،گام مهمی در تس��ریع تولید
مسکن ،بهس��ازی و نوسازی محالت هدف
خواهد بود.
قیمت گوشت قرمز به زودی متعادل
می شود

وزی��ر جهاد کش��اورزی گف��ت :ذخایر کافی
گوشت قرمز در کشور وجود دارد و قیمتها
به زودی به تعادل خواهد رس��ید.به گزارش
مهر ،س��ید جواد س��اداتی نژاد با بیان اینکه
هیچ گونه کمبودی در عرضه گوش��ت قرمز
گوس��فند و گاوی در کش��ور وج��ود ن��دارد،
س��وداگری و واس��طهگری را عام��ل گرانی
گوش��ت قرم��ز در روزهای اخیر دانس��ت و
ب��ه مردم اطمینان داد ،ذخایر کافی گوش��ت
قرم��ز در کش��ور وج��ود دارد و قیمتها به
زودی به تعادل خواهد رس��ید.وی از کشتار
روزانه دوهزار رأس دام س��بک و  ۲۰۰رأس
دام سنگین در تهران خبر داد و گفت :اینکه
کمب��ود دام داریم صحیح نیس��ت ،ما اکنون
دام م��ازاد برای صادرات نی��ز داریم و هرگز
صادرات دام زنده متوقف نشده است.

قربانی شدن طرح های توسعه ریلی با واگذاری ساخت طرحهای ریلی به شرکت راه آهن
«شرکت س��اخت» به «ش��رکت راهآهن
جمهوری اسالمی ایران» پرداخت و اظهار
کرد :این امر معایب زیادی دارد و اجرای
آن باید با مالحظات زیادی همراه باش��د
و بررس��ی و زمان بیشتری طلب میکند.
بخشیپور بیان داشت :واگذاری توسعه و
ساخت طرحهای ریلی به شرکت راهآهن،
یعن��ی یکی ش��دن س��ازنده و بهرهبردار،
که ای��ن در تضاد با نظام فن��ی و اجرایی

عضو کمیس��یون عم��ران مجلس گفت:
واگ��ذاری س��اخت طرحه��ای ریل��ی از
«شرکت س��اخت» به «ش��رکت راهآهن
جمهوری اس�لامی ای��ران» باعث زمانبر
ش��دن پروژهه��ا و اخت�لال در روندهای
اجرایی موجود و قربانی ش��دن طرحهای
توسعهای ریلی میش��ود.به گزارش خانه
ملت ،مجتبی بخش��ی پور به نقد موضوع
واگ��ذاری س��اخت طرحه��ای ریل��ی از

کش��ور اس��ت .وی گفت :ای��ن واگذاری
باعث زمانبر ش��دن پروژهها و اختالل در
روندهای اجرایی موجود و قربانی ش��دن
طرحهای توس��عهای ریلی میش��ود ،زیرا
مدیران راهآهن نمیتوانند به خوبی هم بر
ساخت و هم بر بهرهبرداری از طرحهای
ریلی نظارت کنند .عضو کمیسیون عمران
مجل��س ادام��ه داد :عدم وج��ود تفکر و
مدیریت واح��د برای توس��عه زیربناهای

حمل ونقل کش��ور به دلیل مدیریت مجزا
در بخ��ش ریل��ی و جادهای و ب��اال رفتن
احتمال افزایش هزینه ساخت پروژههای
ریل��ی را از دیگ��ر معایب ای��ن واگذاری
برشمرد و گفت :بر اثر این تصمیم ،دیگر از
 ۹مرکز استانی که به شبکه ریلی متصل
نیستند هیچکدام متصل نخواهند شد که
این بر خالف سیاستهای برنامه پنجم و
ششم توسعه است .نماینده اسالمآبادغرب

چالش تازه برای کشتار مرغهای
تخمگذار

و داالهو بیان داشت :این تصمیم همچنین
روند خودکفای��ی کامل در صنعت ریلی را
ب��ه دلی��ل دس��تورالعملهای قدیمی و
بروکراسی سنتی شرکت راهآهن ،آهسته
و حتی غیر ممکن میکند.

واکنش ها به گرانی گوشت قرمز؛

دالالن به بازار گوشت قرمز زدند!

علیرغم مازاد بودن دام در کش��ور،قیمت گوش��ت قرمز
به بهانه صادرات دام زنده با افزایش مواجه ش��ده است.
به گزارش آنا ،بازار گوشت روزهای پرتالطمی را سپری
میکند و طی روزهای اخیر قیمتها روند افزایشی به خود
گرفته است که برخی از فعاالن این بازار صادرات را عامل
افزایش قیمت عنوان میکنند.تصمیم برای صادرات دام
زنده س��بک پس از ممنوعیت چندباره صادرات در سال
 ۹۷اتخاذ شد ،در این سال به دلیل افزایش قیمت گوشت
در گام اول صادرات با ممنوعیت مواجه شد در ادامه نیز
بازار تحت تأثیر کمبود نهادههای دامی و کاهش قدرت
خرید مردم با شوکهای فراوانی مواجه شد ،بهطوریکه
سرانه مصرف گوشت از  ۵۷کیلوگرم در سال  ۸۴به ۲۴
کیلوگرم رس��ید که این کاهش نش��ان از حذف گوشت
قرمز از سفره دهکهای پایین جامعه و کاهش مصرف
گوشت در دهکهای متوسط است .کاهش قدرت خرید
مردم وزارت جهاد کشاورزی را مجاب کرد که شرایط را
برای صادرات دام سبک فراهم کنند.
ص�ادرات دام زن�ده در راس�تای افزای�ش انگی�زه

دامداران

ش��اهپور عالیی ،رئیس سازمان دامپزش��کی کشور ،در
سفر به اس��تان کرمانش��اه خبر از آغاز صادرات دام بعد
از مدتها به چهار کش��ور عمان ،ع��راق ،قطر و کویت
داد .وی ص��ادرات دام زنده را در افزایش انگیزه دامداران
و عشایر و تأمین امنیت غذایی کشور در آینده ذکر کرد.
عالیی با بیان اینکه در مرحله نخس��ت  ۱۵۰هزار رأس
دام زنده با قیمت  ۶۲هزار تومان از عش��ایر خریداری و
صادر میشود و عالوه بر قیمت خرید اولیه سود ناشی از
صادرات نیز به عشایر بازمیگردد ،عنوان میکند«.یکی
از برنامههای که در زمینه کمک به عش��ایر در ش��رایط
خشکسالی میتوان انجام داد توزیع علوفههای مدتدار
س از اینکه دامهایشان پروار شد دام خود را
اس��ت که پ 
فروخته و بدهی خود را بدهند».در الیحه بودجه س��ال
آین��ده نیز دولت اعالم کرده اس��ت که به ازای صادرات
هر رأس دام س��بک به مبلغ  ۵۳ه��زار و  ۷۰۰تومان و
به ازای صادرات هر کیلوگرم وزن زنده دام سنگین۱۶ ،
هزار و  ۷۰۰تومان از صادرکنندگان دام دریافت میکند،
بس��یاری از فعاالن حوزه این بند در بودجه سال آینده را
به معنی صدور مجوز برای صادرات در سال آینده قلمداد
کردند و نامه وزیر جهاد برای صادرات  ۵۰هزار دام زنده
سبک نیز بر عزم دولت برای صادرات خبر داد.
ابالغیه وزیر جهاد برای صادرات دام نقض شد


س��ید جواد س��اداتی نژاد ،وزیر جهاد کشاورزی و رئیس

جوسازی بازار مانع صادرات دام در کشور


ش��ورای قیمتگ��ذاری و اتخاذ سیاس��تهای حمایتی
محصوالت اساسی کش��اورزی صادرات  ۵۰هزار رأس
دام س��نگین نر پرواری را مجاز اعالم کرد.در نامه وزیر
جهاد کش��اورزی به معاونت ام��ور دام این وزارت خانه،
مدیرعامل شرکت پش��تیبانی امور دام و رئیس سازمان
ام��ور عش��ایر ایران آم��ده اس��ت:پیرو ابالغیه ش��ماره
 ۰۲۰.۱۷۶۰۰مورخ  ۵.۸.۱۴۰۰در خصوص دستورالعمل
اجرایی صادرات دام زنده س��بک موارد زیر در خصوص
صادرات دام س��نگین اصالح میگردد.در مقدمه ابالغیه
مذکور ،بعد از عبارت «خرید حمایتی دام عشایر» عبارت
«و ش��ماره  ۰۲۰.۱۷۶۴۶۰م��ورخ  ۸.۸.۱۴۰۰خرید دام
روستایی» اضافه ،همچنین بعد از عبارت «دستورالعمل
اجرایی صادرات دام زنده س��بک» عبارت «و سنگین»
اضافه میگردد .در پاراگراف قبل از بند ( )۱بعد از عبارت
«صادرات دام سبک» عبارت «عشایر» حذف و عبارت
«و س��نگین» اضافه میگ��ردد .تبصره زیر ب��ه بند ()۲
اضافه میگردد«:میزان صادرات مجاز برای دام سنگین
ن��ر پرواری ،پنجاههزار رأس اس��ت».در تبصره ذیل بند
( )۴عبارت «عش��ایر» بعد از عب��ارت «دام دریافتی از»
حذف و عبارت «دامدار» جایگزین میگردد .تبصره ذیل
به بن��د ( )۶اضافه میگردد«:معاونت امور تولیدات دامی
بهعنوان دس��تگاه ناظر بر فرآیند صادرات دام س��نگین
تعیین میش��ود و موظف اس��ت بازپرداخت مانده مبلغ
دام زنده خریداریش��ده و نیز تقسیم سود بین دامداران

ذینفع ،نظارت الزم را اعمال نماید .اما این تصمیم در پی
افزایش قیمت گوشت در بازار و عدم هماهنگی دستگاه
اجرایی تنها در حد یک ابالغیه باقی ماند و اجرا نشد.
افزایش قیمت گوشت ربطی به صادرات ندارد


افش��ین دادرس فعال صنفی حوزه دام از توقف صادرات
دام زن��ده خبر داد و میگوید «ح��دود  ۲هزار رأس دام
قرار بود از منطقه فسای استان فارس به هرمزگان برود
و ازآنجا به خارج از کش��ور صادر ش��ود که جلوی آن را
گرفتند».وی ادامه میده��د «در این زمینه تماسهایی
با س��ازمان دامپزشکی کشور و ش��رکت پشتیبانی امور
دام داش��تیم و پیگیریهایی انج��ام دادیم که در نهایت
اعالم کردند که دستور آمده جلوی صادرات را بگیریم».
دادرس درب��اره دلیل توقف صادرات بیان میکند «گفته
میش��ود به دلیل افزایش قیمت گوش��ت قرمز در بازار
چنین اتفاقی افتاده اس��ت ،در حالیک��ه قیمت دام زنده
طی حدود  ۴۵روز گذش��ته  ۳تا  ۴تومان افزایش داشته
اما توزیعکنندگان گوش��ت در بازار مدعی شدهاند که در
این مدت قیمت گوش��ت روزان��ه  ۳۰۰۰هزار تومان باال
رفته اس��ت».این فعال صنفی بی��ان میکند «بهوضوح
میتوان دید که افزایش قیمت گوشت ربطی به صادرات
ندارد و مربوط به کسانی است که بازار عرضه گوشت را
در اختی��ار دارند».به گفته وی؛ «اواس��ط آبان ماه مجوز
صادرات  ۳۵۰هزار رأس دام از کشور صادر شد و در کل
 ۲۰۰۰رأس دام به کشور عراق صادر شد».

منصور پوری��ان رئیس مجمع مل��ی صادرکنندگان دام
زنده با اش��اره به ممنوعیت ص��ادرات دام اظهار میکند
«متأسفانه این روزها تحت تأثیر نوسانات بازار و افزایش
قیمت از سوی فروشندگان گوشت ،صادرات دام به دلیل
عدم همکاری دستگاههای ذیربط بهصورت غیررسمی
با محدودیت مواجه شده است».وی ادامه میدهد «این
اقدام��ات کج دار و مریز و عدم هماهنگی دس��تگاههای
اجرایی باعث لطمه به صادرات دام س��بک ش��ده است
آنهم در ش��رایطی که میزان تولی��د بهمراتب از تقاضا
بیشتر اس��ت و در صورت انجام شدن صادرات قرار بود
تنها یک درصد از ظرفیت دامهای کش��ور صادر شود».
به گفت��ه وی؛ « توقف صادرات خس��ارتهای فراوانی
را به تولیدکنندگان دام س��بک وارد کرده اس��ت و ادامه
ای��ن وضعیت میتواند حتی بر تولید و امنیت غذایی نیز
تأثیرگذار باشد».پوریان بیان میکند«تولید زمانی قدرت
خواه��د گرفته که با ص��ادرات توأمان باش��د ،صادرات
میتواند پایه تولید در کش��ور ا تقویت کند اما متأس��فانه
با ادعاهای واهی و فرصتطلبی عدهای سودجو در بازار
برای افزایش قیمت گوشت ش��اهد ممنوعیت صادرات
دام س��بک هس��تیم قیمت تمامش��ده هر کیلو دام زنده
حدود  ۷۵هزار تومان اس��ت این در حالی اس��ت که در
ح��ال حاضر قیم��ت آن در بازار  ۵۵هزار تومان اس��ت.
همچنی��ن قیمت بره نی��ز در میدانها عمده کیلویی ۵۸
هزار تومان اس��ت .یعنی در الش��ه و دام افزایش قیمتی
نداشتیم ولی مشخص نیس��ت چرا قیمت گوشت گران
شده اس��ت».رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده
عنوان میکند«هیچ ارتباطی میان صادرات دام با قیمت
گوش��ت وجود ندارد و دامداران دام را با قیمت پایینتر از
قیمت تمامش��ده در بازار عرضه میکند و با وجود پیشی
گرفتن تولید گوش��ت از تقاضا بهانهجویی بازار در زمینه
قیمت سازی همچنان ادامه دارد».
گرانی گوشت ناشی از سوداگری است


البته وزیر جهادکش��اورزی در جدیدترین اظهارات خود
توقف صادرات دام را تکذیب کرده است و می گوید«در
ح��ال حاضر دام مازاد داریم و برای صادرات برنامهریزی
ش��ده و به هیچ وجه ص��ادرات دام زنده متوقف نش��ده
است».ساداتی نژاد درباره گرانی گوشت قرمز در بازار نیز
بیان می کند«هیچ گونه کمبودی برای عرضه گوش��ت
قرمز وجود ندارد و افزایش قیمت اخیر در این بازار ناشی
از س��وداگری و واس��طهگری بوده است که قطعا با این
موارد برخورد میشود».

مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت اعالم کرد؛

تداوم کاهش قیمتها در بازار فوالد با عرضه کامل محصوالت در بورس

مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن
و تج��ارت از تداوم کاهش قیمتها در بازار
فوالد با عرض��ه کامل محصوالت فوالدی
در ب��ورس کاال خب��ر داد.به گ��زارش ایرنا،
س��یفاهلل امیری» از تداوم کاهش قیمتها
در بازار فوالد ب��ا عرضه کامل محصوالت
ف��والدی در بورس کاال خبر داد اظهار کرد:
برای مثال در آهناس��فنجی که مهمترین
ش��اخص تعیین قیمت محصوالت فوالدی
اس��ت ،قیمتها از زمان عرض��ه در بورس
رو ب��ه کاهش بوده اس��ت.وی ب��ا تاکید بر

ضرورت عرضه هم��ه محصوالت فوالدی
شامل کنس��انتره ،گندله ،شمش ،میلگرد و
مقاطع در ب��ورس کاال ،تصریحکرد :عرضه
ای��ن محص��والت در خارج از ب��ورس کاال
ممنوع است و تولیدکنندگان باید در صورت
کمبود محصول در داخل کش��ور ابتدا تا سه
ب��ار عرضه در بورس کاال اقدام کنند و پس
از آن در صورت نبود تقاضای داخلی به امر
ص��ادرات مبادرت ورزن��د .مدیر کل صنایع
معدنی وزارت صمت ،عرضه آزاد محصوالت
فوالدی را فقط با شرط ثبت فاکتور و دریافت

کد نقش از سامانه جامع تجارت امکانپذیر
دانس��ت و ادامهداد :با پیگی��ری های وزیر
صم��ت و ت�لاش مس��ووالن و کارکن��ان
بخشه��ای دولت��ی و خصوص��ی مرتبط،
بهزودی ش��اهد ثب��ات ،تع��ادل و پایداری
قیمتها در بازار فوالد همانند بازار س��یمان
خواهیم بود.امیری با تشریح وضعیت فعلی
بازار محصوالت فوالدی ،اضافهکرد :پس از
عرضه محصوالت فوالدی در بورس ،قیمت
میلگرد هم اکنون به کمتر از  ۱۴هزار تومان
در هر کیلو رس��یده و قیمت آهن اسفنجی

نس��بت به هفته گذش��ته بین  ۴۰۰تا ۵۰۰
توم��ان به ازای هر کیل��و کاهش پیدا کرده
اس��ت.وی با اش��اره به روند کاهش قیمت
محص��والت فوالدی در عین نوس��انهای
اخیر ب��ازار ارز ،گفت :ب��ا تاکید وزیر صمت
و برنامهریزیهای انجام ش��ده ،برنامههای
تحولی ای��ن وزارتخانه در حوزه تنظیم بازار
کاالهای پایه باید به ش��کلی اجرا شود که
تحری��م و نوس��انهای ارزی کمترین تأثیر
ممکن را در ثبات و تعادل قیمتها داش��ته
باشد.مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت،

عدم تاثیرپذی��ری بازار محصوالت فوالدی
از نوس��انهای ارزی را نشانه تحقق راهبرد
خنثیس��ازی تحریمه��ا در وزارت صم��ت
دانس��ت و اظهار داشت :یکی از مزیتهای
بزرگ تولید محصوالت سیمانی و فوالدی،
وجود مواد اولیه ای��ن محصوالت در داخل
و در معادن کش��ور اس��ت که این موضوع
ب��ا مدیریت و برنامهریزی درس��ت مانع هر
گونه اثرپذی��ری بازار از م��واردی همچون
نوس��انهای ارزی یا تحریمه��ای ظالمانه
دشمنان میشود.

قیمت خودرو کاهش یافت؛

با توجه به ریزش نرخ دالر در بازار آزاد ،قیمتها در بازار
خودرو نیز روند کاهش��ی به خود گرفته و طی روزهای
گذش��ته ش��اهد ریزش  ۲تا  ۵میلیون تومانی قیمتها
در ب��ازار بودیم .روز چهارش��نبه قیمتهای جدید انواع
خ��ودرو با رش��د میانگین  ۱۵تا  ۱۸درصد اعالم ش��د؛
اگرچه انتظار میرفت که این افزایش قیمت جدید ،بازار
را ت��کان بدهد اما بازار واکنش خاصی به این تحوالت
نشان نداد و تغییر محسوسی در قیمتها مشاهده نشد.
فعاالن بازار خودرو در مورد چرایی سکوت بازار در برابر
تغیی��ر قیمتهای کارخانه ،اع�لام کردند که قیمتها
در بازار به قدر کافی رش��د ک��رده و فاصله زیادی بین
قیمت کارخانه و بازار ایجاد شده و دیگر امکان افزایش

بازار خودرو تحت تاثیر قیمت دالر

قیمتهای فضایی وجود ندارد.با این حال بررسی بازار
خودرو طی روزهای گذشته نشان میدهد که با توجه به
ریزش نرخ دالر در بازار آزاد ،بازار خودرو در واکنش به
این اتفاق ،روند نزولی به خود گرفته و قیمتها میانگین
 ۲تا  ۵میلیون تومان با کاهش مواجه شدهاند .در همین
ارتباط نیز مصرف کنندگان فع ً
ال دست از خرید کشیده
و بازار به حالت استپ درآمده است.
روند کاهشی قیمتها در بازار خودرو


در این رابطه ،سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه
داران و فروش��ندگان خ��ودرو ته��ران با بی��ان اینکه
نوسانات ارزی و عرضه خودرو به بازار دو عامل اصلی
در تعیین قیمتها در بازار خودرو هس��تند ،اظهار کرد:

طی یک هفته اخیر قیمته��ا در بازار خودرو به دلیل
عقب نش��ینی قیمت دالر ،روند کاهشی گرفتهاند؛ به
گون��های ک��ه خودروهای داخلی بین  ۲ت��ا  ۵میلیون
تومان کاهش قیمت را تجربه کردهاند .از سویی دیگر
با توجه به کاهش قیم��ت دالر ،مصرف کنندگان نیز
دست از خرید کشیده و منتظر تعیین تکلیف قیمتها
در بازار ارز هس��تند.وی اف��زود :در حال حاضر قیمت
پرای��د  ۱۱۱مع��ادل  ۱۸۶میلیون توم��ان ،پراید ۱۳۱
مع��ادل  ۱۶۸میلیون تومان ،تیبا صن��دوق دار معادل
 ۱۸۳میلی��ون تومان ،تیبا هاچ بک پالس معادل ۱۹۱
میلیون تومان ،س��اینا معادل  ۱۹۰میلیون تومان ،پژو
پارس مع��ادل  ۲۷۸میلیون تومان ،پ��ژو  ۲۰۶تیپ ۲

معادل  ۲۶۷میلیون تومان و س��مند  LXمعادل ۲۵۸
میلیون تومان است.
عرضه خودرو کم است


موتمن��ی در م��ورد وضعیت عرضه خودرو ب��ه بازار ،با
بیان اینکه طی س��الهای اخیر تولید و عرضه خودرو
پاسخگوی تقاضا نبوده است ،گفت :عرضه کم خودرو
ب��ه بازار در س��الهای گذش��ته ،منجر ب��ه ایجاد یک
اخت�لاف  ۱۰۰تا  ۱۲۰درص��دی بین قیمت کارخانه و
بازار ش��ده است .در شرایط فعلی هم عرضه خاصی به
بازار صورت نمیگیرد ،این در حالیست که تقاضا در بازار
خودرو مصرفی اس��ت و اگر عرضه افزایش یابد ،شاهد
نزدیک شدن قیمتهای بازار با کارخانه خواهیم بود.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه اعالم کرد؛

افزایش  ۹۰درصدی صادرات ایران به سوریه

رئیس اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و سوریه از افزایش  ۹۰درصدی صادرات
کاال از ایران به سوریه طی  ۹ماه امسال خبر داده است.به گزارش صداو سیما،
کیوان کاشفی با بیان اینکه در  ۹ماهه امسال  ۱۶۰میلیون دالر کاال از ایران به
سوریه صادر شده ،اظهار کرد :این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته

 ۸۴میلیون دالر صادرات به سوریه داشتیم.به گفته کاشفی ،بیشترین کاالهای
صادر ش��ده مربوط به صنایع مهندسی از جمله قطعات و اجزای توربینهای
بخار ،مواد غذایی و صنایع دارویی بوده است.وی با بیان اینکه ایران در  ۹ماهه
امسال در مجموع  ۳۵میلیارد دالر به کشورهای مختلف جهان صادرات داشتیم

اضافه کرد :در این دوره ،سوریه در جایگاه  ۲۱کشورهای هدف صادرات ایران
قرار داشته است.کاشفی میزان واردات انجام شده از سوریه به ایران در  ۹ماهه
امسال را  ۲۲.۹میلیون دالر بیان کرد و افزود :در این بخش نیز در مقایسه با
واردات حدود  ۱۵میلیون دالری سال گذشته ۵۳ ،درصد افزایش داشتهایم

ی��ک فعال صنفی با بیان اینکه دولت اعالم
کرده به مرغهای با س��ن بیش از  ٩٠هفته
نه��اده دولتی تعلق نمیگی��رد ،گفت :برای
کش��تار این مرغه��ا با کمبود کش��تارگاه و
سردخانه مواجه هستیم.به گزارش مهر،ناصر
نبیپور ،رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم
گذار اس��تان تهران از تخصیص سهمیه دی
م��اه نهادههای دامی به مرغداران خبر داد و
اظهار داشت :دولت اعالم کرده به مرغهای
با س��ن باالی  ٩٠هفته نه��اده دولتی تعلق
نمیگیرد که این برای تولیدکنندگان چالش
زیادی ایج��اد کرده اس��ت.وی اضافه کرد:
جمعیت مرغهای با سن باالی  ٩٠هفته بین
 ١٨تا  ١٩میلیون قطعه است و تولیدکنندگان
یا باید آنها را به کش��تارگاه بفرستند یا برای
این گلهها ،نه��اده مورد نی��از را از بازار آزاد
تامین کنند.این فعال صنفی با بیان اینکه با
کمبود شدید کشتارگاه و سردخانه در سراسر
کشور مواجه هستیم ،گفت :شرکت پشتیبانی
امور دام کش��تارگاهها و سردخانهها را برای
کشتار مرغهای گوشتی و ذخیره سازی آنها
برای ش��ب عی��د در اختی��ار گرفته و بخش
خصوصی بیش از  ١٠روز است که به دنبال
س��ردخانه میگردد اما تاکنون در این زمینه
موفقیتی نداش��ته است.نبی پور ادامه داد :به
همین دلی��ل آنها ناچارند از ب��ازار آزاد ذرت
را ب��ه قیمت کیلویی بی��ش از  ٨٠٠٠تومان
و کنجاله س��ویا را  ١١٠٠٠تومان خریداری
کنند.
اعتبار ساخت راه آهن شیراز-
بوشهر-عسلویه رسید

مدیر کل راه و شهرس��ازی استان بوشهر از
تصویب  ۴۰۰میلیون دالر-یورو برای راه آهن
بوشهر-شیراز از محل سفر رئیس جمهوری
به اس��تان فارس برای این پروژه خبر داد.به
گزارش عصرایرانی��ان به نقل از وزارت راه و
شهرسازی ،فرزاد رستمی گفت :در ششمین
سفر استانی رئیس جمهوری و هیئت دولت
س��یزدهم به استان بوش��هر که  ۱۶مهرماه
جاری انجام شد ،تأمین منابع مالی مورد نیاز
قطعههای پروژه خط ریلی بوشهر-ش��یراز از
منابع مختلف در دس��تور کار قرار گرفت که
در ای��ن ارتباط  ۲۰۰میلی��ون دالر برای این
پروژه در اس��تان بوشهر و  ۲۰۰میلیون یورو
نیز از محل س��فر رئیس جمهوری به استان
فارس برای این پروژه تصویب ش��ده است.
رستمی با اشاره به پیش��رفت کلی ۱۳ -۱۲
درصدی پروژه راه آهن بوش��هر -ش��یراز -
عسلویه اضافه کرد :از مجموع  ۴۵۰کیلومتر
مس��افت پروژه راه آهن بوشهر-شیراز۱۴۰ ،
کیلومتر در اس��تان بوشهر و مابقی در استان
فارس قرار دارد که در زمان حاضر قطعه ۱۰
با  ۲۴درصد پیش��رفت فیزیکی در بوشهر و
یک��ی از قطعهها نیز در ش��یراز در حال کار
است .وی اضافه کرد :بر اساس پیشنهادهای
اولیه قرار بر این شد که مسیر پروژه راه آهن
از سمت بوشهر به عسلویه از سوی مجموعه
وزارت نفت و با همراهی پتروشیمیها احداث
شود و مس��یر بوشهر-شیراز نیز غیر از سهم
تهاتر نفتی ،سقف تهاتر نفتی ،اعتبارات ماده
 ۵۶و قان��ون بودج��ه برای س��الهای آینده
افزایش یابد.رستمی گفت :در موضوع احداث
راه آهن بوشهر-ش��یراز تأمی��ن اعتبار آن از
محل تهاتر نفت در دس��تور کار قرار دارد که
تحق��ق این مهم باید با اصالح قانون بودجه
و یا مصوبه س��ران قوا انجام ش��ود تا امکان
تهات��ر نفتی برای س��الهای آینده نیز وجود
داشته باش��د.وی برآورد کنونی برای راهآهن
بوشهر  -ش��یراز را  ۲۵هزار میلیارد تومان و
برآورد اجرای پروژه راهآهن شیراز -بوشهر -
عسلویه را  ۳۳هزار میلیارد تومان عنوان کرد
و افزود :انتظار میرود در صورت تأمین اعتبار
مورد نیاز این پروژه در مدت چهار تا پنج سال
مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
هیچ شرکت هواپیمایی بدون بیمه،
حق فروش بلیت ندارد

رئیس س��ازمان هواپیمایی کش��وری گفت:
ب��ا تمامی تخلفات ش��رکتهای هواپیمایی
مبنی بر فروش بلیت بیش��تر از نرخ مصوب
و ی��ا ف��روش بلی��ت ب��دون بیم��ه برخورد
خواهد ش��د.به گزارش باش��گاه خبرنگاران
جوان،محمدی بخش اظهار کرد :نظارتها
ت قطعی و مستمر
در بخش هوایی به صور 
وجود دارد .بر این اس��اس اج��ازه تخلف در
ح��وزه افزای��ش قيمت نرخ بلیت بیش��تر از
نرخ مصوب ب��ه ایرالینها داده نمیش��ود.
قیمت گذاری بر نرخ بلیت هواپیما بر عهده
انجمن شرکتهای هواپیمایی است .تمامی
ش��رکتهای هواپیمای��ی در بخش قیمت
گذاری باید حداقلها ،از جمله بیمه مس��افر
و عوارض را داشته باشند .به گفته محمدی
بخ��ش از  ۱۳دی ماه تمامی ش��رکتهای
هواپیمای��ی افزایش  ۴درص��دی مربوط به
مالیات ب��ر ارزش افزوده را اعمال کردهاند و
بیش از این میزان هم مجاز نیستند.

