
با تخصيص نيمي از منابع 1/5 ميليارد دالري 
صندوق توسعه براي اشتغال در ۹ماهه گذشته 
از اجرای طرح از 1۲۶هزار و 5۰۹ طرح ارس�ال 
ش�ده به بانك ها 51 هزار و ۴۹۴ طرح تأييد و 
تسهيالت به ۴5  هزار و ۲۴ طرح پرداخت شد. 
به گزارش مهر، طرح دولت ويژه اشتغال روستايي 
و عش��ايري و همچني��ن س��رمايه در گ��ردش 
واحده��اي توليدي بهمن ماه س��ال گذش��ته با 
پرداخت تس��هيالت يارانه دار، با اختصاص 1/5 
ميليارد دالر از منابع صندوق توس��عه ملي آغاز 
ش��د تا با تخصيص مرحله اي منابع اين صندوق 
به چهار مؤسسه عامل مجري طرح و تلفيق منابع 
داخلي بانك ها در مجموع معادل ريالي 1۲ هزار 
ميليارد تومان براي اشتغال روستايي و عشايري 
اختصاص يابد.  اما از مجموع منابع 1/5 ميليارد 
دالري صندوق توسعه ملي تاكنون 5۰ درصد از 
اين منابع يعني معادل ريالي ۷5۰ ميليون دالر )۳ 
هزار ميليارد تومان( به چهار مؤسسه عامل مجري 
طرح اشتغال روس��تايي يعني بانك كشاورزي، 
بانك توس��عه تعاون، صندوق كارآفريني اميد و 

پست بانك اختصاص يافته است. 
طبق قانون اين چهار مؤسس��ه عامل نيز مكلف 

بودند معادل منابع تخصيصي از صندوق توسعه 
ملي را از منابع داخلي خود در اجراي اين برنامه 
اختصاص دهند؛ بنابراين در مرحله نخس��ت، از 
بهمن ماه سال گذش��ته تاكنون ۶ هزار ميليارد 
تومان براي پرداخت تس��هيالت ب��ه طرح هاي 

داراي توجيه اقتصادي و اشتغالزا تخصيص پيدا 
كرده است. 

  تأييد 51۴ هزار و ۹۴ طرح براي پرداخت 
تسهيالت

ب��ر اس��اس اطالع��ات دريافت��ي از آخري��ن 

گزارش گيري عملكرد برنامه اشتغال روستايي 
و عشايري در بازه زماني ۹ ماهه بهمن ماه سال 
گذشته تا پنجم آبان امس��ال، تعداد ۲۴5 هزار 
و ۶۸۳ طرح از س��وي متقاضيان براي دريافت 
تس��هيالت اش��تغال به دس��تگاه هاي اجرايي 
ارسال شده اس��ت كه پس از ارجاع طرح ها به 
كميته هاي فني، از اين مي��زان در نهايت 1۲۶ 
هزار و 5۰۹ طرح در كميته ه��اي فني تأييد و 
به مؤسسات عامل ارسال شد و تاكنون 51 هزار 
و ۴۹۴ طرح اشتغالزا براي پرداخت تسهيالت 
مصوب شد كه مبلغ كل تسهيالت پرداختي به 
اين طرح ها ۶ هزار و ۶۸5 ميليارد و ۶۰۰ ميليون 

تومان است. 
از مجموع51۴ هزار و ۹۴ طرح  اشتغال مصوب به 
ارزش ۶۶۸5 ميليارد توم��ان، تعداد قراردادهاي 
منعقد شده بين مؤسسات عامل با متقاضيان ۴۷ 
هزار و ۲۴۳ طرح به ارزش 5۳۴5 ميليارد و ۲۰۰ 

ميليون تومان بوده است.
 همچنين از تعداد كل قراردادهاي منعقد شده، 
تس��هيالت ۴5 هزار و ۲۴ طرح ب��ه مبلغ ۴۴۲1 
ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان نيز پرداخت شده 

است. 

در حالي كه تنها مجوز افزايش قيمت محصوالت 
لبني در مرداد ماه امس�ال از س�وي كارگروه 
تنظيم بازار اعالم شد، بر اس�اس جديدترين 
آماره�اي رس�مي در آبان م�اه قيم�ت انواع 
محصوالت لبني نس�بت به سال گذشته بيش 
از 5۲درصد و طبق قيمت هاي درج شده روي 
قيم�ت محصوالت بي�ش از 1۰۰ درص�د گران 
ش�ده اس�ت كه اين اقدام غيرقانون�ي بوده و 
به گفت�ه س�ازمان حماي�ت مصرف كنندگان 
و توليدكنن�دگان ۹ پرون�ده تخل�ف ب�زرگ 
ش�ركت هاي لبني در همين زمينه به سازمان 
تعزي�رات حكومت�ي ارس�ال ش�ده اس�ت. 
 دبير انجمن لبني كشور كاهش ورودي شيرخام 
به كارخانه ه��ا، تحقق نيافت��ن وعده هاي دولتي 
براي افزاي��ش قيمت و گراني ظ��روف لبنيات را 
بهانه كرده و معتقد اس��ت كه بايد دامداران شير 

خود را به آنها بدهند. 
بر اس��اس جديدترين آمار منتش��ر شده از سوي 
بانك مركزي در هفته منتهي به چهارم آبان ماه 
امس��ال، قيمت انواع محصوالت لبن��ي در قالب 
شش محصول اصلي 5۲/۲ درصد نسبت به هفته 
مشابه سال قبل، افزايش قيمت را تجربه كرده  كه 
البته اين ميزان در هر يك از محصوالت بيش از 
۲۲ درصد تا باالي ۷۴ درصد متفاوت بوده است. 
اين وضعيت در حاليست كه محصوالت لبني جزو 
كاالهاي گروه يك به شمار رفته و هرگونه تغيير و 
افزايش قيمت آنها بايد با مصوبه كارگروه تنظيم 
بازار باش��د و آخرين مصوبه اي��ن كارگروه براي 

افزايش قيمت محصوالت لبني پرمصرف شامل 
شير، ماست و انواع پنير در سوم مردادماه امسال 
منتشر و ابالغ شده است. با اين حال تقريباً هيچ 
يك از كارخانه هاي توليدكننده اين محصوالت 
اين نرخ ه��ا را رعايت نمي كنند و هر ماه ش��اهد 
افزايش قيمت بخش��ي از اين محصوالت در بازار 
هس��تيم؛ به نحوي كه قيمت ها از ۲۰۰۰ تومان 
س��ال گذش��ته به حداقل ۴۰۰۰ تومان افزايش 
يافته است.  اين افزايش قيمت ها در حالي در بازار 
لبنيات اتفاق افتاده ك��ه هيچ مجوزي بابت آن از 
سوي كارگروه تنظيم بازار به غير از ابالغيه سوم 

مرداد ماه صادر نشده است. 
  به وظايفمان عمل كرديم اما...

البت��ه محمدحس��ن موحدن��ژاد، مدي��ركل 
بازرسي ويژه س��ازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان ب��ا تأكيد ب��ر الزم االجرا بودن 
قيمت گذاري ه��ا تأكي��د كرده بود ك��ه متعاقب 
افزايش غيرقانوني قيم��ت محصوالت پرمصرف 
لبني )شير، ماست و پنير( توسط برخي واحدهاي 
لبني طي روزهاي اخير، اين س��ازمان در حيطه 
وظايف ذاتي و نظارتي خود به مس��ئله ورود پيدا 
كرده و وظيفه قانوني خود را انجام داده است، اما 
اين وظايف قانوني هيچ تأثيري روي قيمت هاي 

درج شده محصوالت لبنياتي نداشته است. 
 به گونه اي كه در راستاي تبيين ضرورت رعايت 
ضوابط و انجام اقدامات ارش��ادي، عالوه بر انجام 
مكاتبات متع��دد با واحدهاي لبن��ي با همكاري 
و هماهنگ��ي ديگر دس��تگاه هاي ذيربط و انجام 

گشت هاي مشترك ويژه بازرسي، ضمن ورود به 
موضوع گرانفروشي محصوالت لبني، با واحدهاي 
متخلفي كه محصوالت خود را بدون مجوز گران 

كرده اند نيز برخورد شده است. 
به گفته او در اين ارتباط از ابتداي امسال پرونده 
تخلف ۹ ش��ركت لبني به دليل گرانفروش��ي و 
تمكين نكردن از ضواب��ط ابالغي و بي اعتنايي به 
اقدامات ارش��ادي، با مجموع ارزش تخلف انجام 
شده بيش از 1۴۳ ميليارد ريال براي رسيدگي و 
برخورد قانوني الزم به سازمان تعزيرات حكومتي 
ارسال شده، ولي ظاهراً دريافت جريمه هدف بوده، 

نه توقف افزايش قيمت ها!
  مشكل كجاست ؟ 

دبير انجم��ن لبني كش��ور با بيان اينك��ه توليد 
ش��يرخام در واحدهاي سنتي دچار مشكل شده 
است، گفت: در برخي شركت هاي لبني ورودي 

شيرخام تا 5۰ درصد كاهش يافته است. 
باكري اف��زود: بنابراين آن ميزان ش��يري كه از 
اين واحدهاي سنتي در اختيار ماست بندي ها و 
واحدهاي لبني سطح شهرها و شهرستان ها قرار 
مي گرفت، در حال حاض��ر از واحدهاي صنعتي 

تأمين مي شود. 
ظاهراً گراني هاي اخير باعث شده تا مردم به جاي 
خريد از كارخانه هاي لبنياتي به خريد سنتي روي 
بياورند تا بتوانند حداقل به جاي خريد شيرهاي 
برندهاي معروف از ش��يرهاي با غلظت بيش��تر 
و بدون شير خش��ك و با قيمت ارزان تر استفاده 
كنند. هر چند تمايل تبديل شير به شيرخشك از 

سوي برخي كارخانجات لبنياتي به دليل امكان 
صادرات آن نيز در بر هم خ��وردن تعادل در بازار 

مصرف لبنيات بي تأثير نبوده است. 
با اين حال باكري گفت: دعوا بر س��ر شيرخشك 
نيست، اين بحث انحرافي است كه مطرح شده و 
االن اصالً بحث سر شيرخشك نيست، ضمن اينكه 

شيرخشك جدا از صنعت لبني نيست. 
وي همچنين درباره اينكه گفته مي شود افزايش 
قيمت شيرخام يكي از داليلي است كه باعث شده 
بحث كمبود اين كاال مطرح شود، افزود: هر زمان 
كه بحث افزايش قيمت ش��يرخام مطرح بود ما 
اعالم كرديم كه مخالفتي نداريم، ضمن اينكه با 

قيمت 1۴۴۰ تومان نيز مخالف نبوديم. 
دبير انجمن لبني كش��ور با اشاره به اينكه قيمت 
شيرخام نيز در دوم مردادماه امسال 15۷۰ تومان 
تعيين ش��د، گفت: كارخانجات ب��زرگ در حال 
حاضر شيرخام را حداقل ۲۲۰۰ تومان خريداري 
مي كنند، ضمن اينكه كارخانجات كوچك حتي 
ممكن است ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ تومان هم براي اين 

كاال بپردازند. 
وي اف��زود: كارخانه ه��ا مدتي تحم��ل كردند تا 
دس��تگاه هاي مربوطه رس��يدگي كنن��د. وقتي 
سه ماه گذشته و هيچ دس��تگاهي اقدامي انجام 
نداده است، كارخانجات نمي توانند صبر كنند تا 

ورشكست شوند. 
وي تصريح ك��رد: در حال حاض��ر نيز هر قيمتي 
را كه تصويب مي كنن��د، مي دهيم، ما را بي دليل 
متهم نكنند، دولت تقصير خودش را گردن صنايع 
نيندازد، منوط بر اينكه متناس��ب ب��ا آن قيمت 

فرآورده ها افزايش يابد. 
  دولت به وعده هايش عمل نكرد

دبير انجمن لبني كش��ور با بيان اينكه رسيدگي 
نك��ردن دس��تگاه هاي مس��ئول ب��ه وضعي��ت 
كارخانجات لبني موجب افزايش قيمت لبنيات 
ش��ده اس��ت، گفت: وزارت جهاد زيربار امضاي 

قرارداد تحويل شير به كارخانجات نمي رود. 
رضا باك��ري در گفت وگو با مهر درب��اره افزايش 
چش��مگير قيم��ت فرآورده هاي لبن��ي در بازار 
اظهار داشت: كارخانجات لبني از دوم مردادماه 
۹۷ به بعد مرتباً با س��تاد تنظيم بازار، س��ازمان 
حمايت، رياس��ت جمهوري و وزارت صنعت در 
حال مكاتبه هس��تند و با آنان مطرح كرده اند كه 
تأثير تغيير و تحوالت ارزي كشور روي مواد اوليه، 
بس��ته بندي و... چقدر است. مسئوالن نيز مرتب 
قول رس��يدگي و تأمين داده اند، اما اين وعده ها 

تاكنون به نتيجه اي نرسيده است. 
وي اضافه كرد: برخي تأمين كنندگان مواد اوليه 
ما از جمله پتروش��يمي ها نيز عنوان مي كردند 
كه م��ا قيمت ه��ا را ب��ه حالت منطقي س��ابق 
برمي گردانيم؛ چراكه قيمت ظروف بسته بندي 
۶۰۰ توم��ان و در برخي م��وارد، حدود 1۰۰۰ 
تومان افزاي��ش يافته اس��ت. كارخانجات هم 
منتظر محقق ش��دن اين وعده ه��ا بودند، اما 

تاكنون اتفاقي رخ نداده است.  
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فشار شيري دولت و كارخانجات لبنی به مردم 
  گراني لبنيات حاصل بر هم خوردن تعادل در اين بازار است كه شامل سوءاستفاده كارخانجات لبنياتي، گراني ظروف

افزايش تمايل تبديل شير به شير خشك و اقبال مردم به لبنيات هاي سنتي است

مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

۴۵هزار طرح اشتغال روستايي تسهيالت گرفتند

امسال همه کاالها افزايش قيمت داشتند

   گزارش 2

   خبر

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

1465133بيمهدانا
2060175حفاريشمال

2944196البرزدارو
57637تامين سرمايه اميد

1708105توليدي كاشي تكسرام 
2316124سبحان دارو

15870755كنترل خوردگي تكين كو
7841373دوده صنعتي پارس 

9234439كربن ايران 
5156245پتروشيمي آبادان 

4760226ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
7717366فيبرايران 

15104715پارس خزر
10164481فراورده هاي نسوزايران 

3566168تكنوتار
2557120كارخانجات توليدي شهيدقندي

2814132سرمايه گذاري ساختمان ايران
2628122بانك خاورميانه

2765128بين المللي محصوالت پارس 
530972454پتروشيمي خارك 

7761358گلتاش 
3015138سايپاشيشه 

9782447باما
3547160سيمان اروميه 

10819487جام دارو
488742180البراتوارداروسازي دكترعبيدي 

148166ماشين سازي اراك 
168674حمل ونقل توكا

5261228پتروشيمي شازند
157268رينگ سازي مشهد

7540326داروسازي زاگرس فارمدپارس
9080372حمل ونقل بين المللي خليج فارس

4519185المپ پارس شهاب 
123150ليزينگ ايرانيان

188976الكتريك خودروشرق 
3727148توليديچدنسازان

7091280كاشي پارس 
6903272شيشه وگاز
210382مارگارين 

7888307مس شهيدباهنر
2828110فوالدآلياژيايران

357211383فرآوري موادمعدني ايران 
2760106بيمه ملت

224586ايران ياساتايرورابر
5412207پارس الكتريك 

2770104لعابيران 
154657تامين سرمايه اميد

4044149گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
154656لبنيات پاك 

212977سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
3610129آلومينيوم ايران 

140250ليزينگ خودروغدير
5711199گروه مپنا)سهامي عام(

265192سخت آژند
90531سيمان سپاهان 

3173108قندثابت خراسان 
3214108سراميك هاي صنعتي اردكان 

5434180توسعه معادن وفلزات 
5285175صنايع پتروشيمي خليج فارس

108035سايپا
6984223پاكسان 

116737سرمايه گذاري نيرو
177056لبنيات كالبر
95329سيمان شرق 

5679168كارخانجات قندقزوين 
91327سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
4768141گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

98129زامياد
196358نيرومحركه 

6672197ايران ترانسفو
134039ليزينگرايان سايپا

5746167معدني وصنعتي چادرملو
288582كارت اعتباري ايرانكيش

250471رادياتورايران 
7307207قندهكمتان 

211960داروسازي روزدارو
7369208داروسازي اكسير

5601157مديريت صنعت شويندهت.ص.بهشهر
10555290فوالدخوزستان

84423سرمايه گذاري سايپا
315185گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

5725150داده گسترعصرنوين-هايوب
7990207صنايع جوشكاب يزد

185648سرمايه گذاري آتيه دماوند
4513116آهنگري تراكتورسازي ايران 

120731سرمايه گذاري شاهد
124632سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

184647مهركام پارس 
145537سيمان شاهرود

98425گروه بهمن 
4814121فوالدكاوه جنوب كيش
136734 گروه صنايع بهشهرايران 

18726454گروه صنعتي پاكشو
99224سرمايه گذاري خوارزمي

186544قطعات اتومبيل ايران 
147734كمك فنرايندامين 

28848650سيمان بهبهان 
4632103پشم شيشه ايران 
6478143ايران مرينوس 
81718پارس خودرو

395287محورسازان ايران خودرو
83818سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

149432سرمايه گذاري بوعلي 
174737سيمان تهران 
114524پالسكوكار

340371گروه صنعتي بارز
7213149كارتن ايران 
366775سبحان دارو

103621بانك تجارت
4943100سيمان بجنورد

315260كشاورزي ودامپروي مگسال 
331363سيمان ايالم 
6184115پارس سرام 

8106149الميران
92617سرمايه گذاري مسكن 

496791گسترش نفت وگازپارسيان
147526بيمه پارسيان

99517بانك صادرات ايران
485883سيمان خوزستان
182731ايركاپارتصنعت

337356صنايع كاشي وسراميك سينا
17923294پتروشيمي پرديس

331154ريخته گري تراكتورسازي ايران 
278545سايپاآذين 

594495توسعه معدني وصنعتي صبانور
18359292معدني امالح ايران 

17178273پرداخت الكترونيك سامانكيش
163726سرمايه گذاري پرديس

11598175گلوكوزان 
247236بانكملت

257136صنايع آذرآب 
158222سيمان داراب 

210329سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
190626توريستي ورفاهي آبادگران ايران

363349فنرسازي خاور
245133ايران خودرو

43027574پتروشيمي پارس
705594گروه صنعتي بوتان 

366946قندنيشابور
143017چرخشگر

255030صنعتي بهشهر
201123سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

74098835قندشيرين خراسان 
787887معدني وصنعتي گلگهر

33701369نفت سپاهان
199921سيمان مازندران 

11680122قنداصفهان 
251026س.نفت و گازوپتروشيمي تأمين

245423صنايع كاغذسازي كاوه 
893082كشت وصنعت چين چين

191617عمران وتوسعه فارس 
11839105دارويي رازك 

قيمت مرغ دوباره پر كشيد
با آزاد ش�دن صادرات مرغ، دوب�اره قيمت اين محص�ول در بازار 
مصرف افزايش يافت و به مرز هر كيلوگرم 11 هزار تومان رس�يد، 
درحالي كه بر اس�اس مصوبه كارگروه تنظيم ب�ازار حداكثر قيمت 
اين محصول در بازار نبايد از ۸ هزار و 1۷5 تومان بيش�تر باش�د. 
به گزارش تس��نيم، قيمت هركيلوگرم مرغ گرم ديروز در كش��تارگاه 
۹۷۰۰ تومان، پخش ۹۹۰۰ تومان، خرده فروشي1۰ هزار و ۸۰۰ تومان، 
خرده فروشي مرغ ش��مال 1۰ هزار و ۳5۰ تومان و قيمت عمده مرغ 

كشتار شمال در ميدان بهمن ۹۴5۰ تومان است. 
قيمت هر كيلوگرم سينه مرغ با كتف 1۹ هزار تومان، سينه بدون كتف 
۲۰ هزار تومان، فيل��ه مرغ ۲1هزار تومان مرغ درش��ت تهران ۹۸۳۰ 
تومان، مرغ بدون آنتي بيوتيك 11 هزار و ۹5۰ تومان و جوجه تازه 11 

هزار و ۹5۰ تومان است. 
بنابراين گزارش، بر اساس اعالم كارگروه تنظيم بازار، حداكثر قيمت 
مرغ گرم در بازار نبايد بيش��تر از ۸1۷5 تومان در بازار به فروش برسد 
و در صورتي كه نرخ آن بيشتر ش��ود، شركت پشتيباني امور دام، ملزم 
به كنترل قيمت ها است، اما مرغداران حداقل قيمت منطقي مرغ را با 

توجه به افزايش هزينه هاي توليد بيش از ۹۰۰۰ تومان مي دانند. 
قيمت جهاني هركيلوگ��رم مرغ بيش از ۲ دالر ي��ا به عبارتي بيش 
از ۳۰ هزار تومان اس��ت. ادام��ه اين روند و ص��ادرات بي رويه بالي 
گوجه فرنگي را بر سر مرغ مي آورد.  بنابر اعالم وزير جهاد كشاورزي 
حدود يك ميليون تن گوجه فرنگي ظرف مدت دو ماه از كشور خارج 
شد، در حالي كه كل توليد گوجه فرنگي كشور 5 ميليون تن است كه 
اين به معني آن اس��ت كه ظرف مدت محدود، يك پنجم كل توليد 

كشور صادر شد. 

نهادهاي نظارتي كم كاري مي كنند 

 افزايش ۷۵ درصدي قيمت
 موتورسيكلت هاي هندي

عضو هيئ�ت مديره انجم�ن موتورس�يكلت ايران با بي�ان اينكه 
نهاده�اي نظارت�ي ك�م كاري مي كنن�د، گف�ت: نمايندگي ه�اي 
ف�روش موتورس�يكلت هاي داخل�ي گرانفروش�ي مي كنن�د. 
ابوالفضل حجازي در گفت وگو با ايسنا از افزايش تا ۷5درصدي قيمت 

موتورسيكلت هاي به اصطالح هندي در بازار ايران خبر داد. 
وي اظهار كرد: با توجه به افزايش قيمت در بخش هاي مختلف از جمله 
مواد اوليه و نيز افزايش قيمت دالر بايد بدانيم كه مواد مورد نياز خارجي 
بين سه تا چهار برابر و مواد داخلي تا دو برابر افزايش قيمت داشته اند 
و در مجموع قيمت موتورس��يكلت بايد حداكثر تا س��ه برابر از ابتداي 
سال جاري افزايش داشته باش��د و ارقام بيش از اين منطقي نيست و 

نيازمند ورود نهادهاي نظارتي است. 
وي ادامه داد: بخش��ي از علت افزاي��ش قيمت به دليل رش��د قيمت 
مواد اوليه است و بايد بدانيم كه هر ورق فوالدي از قيمت 1۶۰۰ تومان 
به ۴۶۰۰ تومان افزايش داشته و قيمت ارز نيما نيز تا دو برابر رشد كرده 

و ۴۰۰۰ تومان به حدود ۸۰۰۰ تومان رسيده است. 
عضو هيئت مديره انجمن موتورس��يكلت ايران با اش��اره به اينكه در 
حال حاضر توليدكنندگان داخلي ب��ه دليل نبود تقاضا صرفاً با 1۰ تا 
15درصد ظرفيت واقعي توليد مي كنند، گفت: در سال 1۳۹5، ۸۰۰ 
هزار دستگاه، در س��ال 1۳۹۶، 1۷۰ هزار دستگاه و در نيمه نخست 
سال جاري صرفاً حدود 1۰۰ هزار دس��تگاه موتورسيكلت در كشور 

توليد شده است. 
عضو هيئت مديره انجمن موتورس��يكلت ايران با بيان اينكه تنها 
در مورد موتورسيكلت هاي خاص شاهد افزايش قيمت هاي تا ۷5 
درصدي در بازار ايران هستيم، تصريح كرد: شاهد افزايش تعدادي 
از موتورهاي خاص از جمله موتورهاي هندي در بازار ايران هستيم 
و قيمت آنها بعضاً از 1۶ ميلي��ون تومان به ۲۴ تا ۲۸ ميليون تومان 
افزايش يافته است و عامالن توزيع با خريد اين مدل موتورسيكلت 
آنها را با قيمت هاي باالتري به قشر جوان و سرمايه دار كه مشتری 
خريد هستند، مي فروشند و شاهد ايجاد بازار داللي در اين بخش 

هستيم. 
حجازي در مورد ورود نهاده��اي نظارتي و ذيصالح ب��راي برخورد با 
عامالني كه موتورس��يكلت ها را با رقم هايي باالت��ر از قيمت واقعي به 
فروش مي رسانند نيز يادآور شد: متأس��فانه در اين رابطه ضعف هاي 
نظارتي وجود دارد و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان 
و ساير سازمان هايي كه در اين خصوص مسئول هستند بايد با متخلفان 

و سودجويان برخورد كنند. 

 
قيمت نفت با اعطاي معافيت از تحريم ايران 

يك درصد سقوط كرد
پ�س از اينك�ه اياالت متح�ده اع�الم ك�رد هش�ت كش�ور را 
موقت�ًا از تحريم ه�اي اي�ران مع�اف ك�رده اس�ت، قيم�ت نفت 
در پاي�ان معام�الت هفتگ�ي بازاره�ا ي�ك درص�د س�قوط 
ك�رد و س�قوط هفت�ه گذش�ته خ�ود را ب�ه ۶ درص�د رس�اند. 
به گزارش رويت��رز، در پايان معامالت روز جمع��ه، مايك پمپئو، وزير 
خارجه امريكا اين تصميم امريكا را در كنفرانسي تلفني اعالم كرد. اين 
معافيت ها به خريداران بزرگ نفت ايران اجازه مي دهد پس از اجرايي 
ش��دن تحريم هاي امريكا از روز دوش��نبه، همچنان ب��ه واردات نفت 
خود از اين كش��ور ادامه دهند.  قيمت پيش خريد هر بشكه نفت خام 
نيمه سنگين تگزاس غرب امريكا، دابليوتي آي، 55 سنت يا ۰/۸۶ درصد 
سقوط كرد و در ۶۳/1۴ دالر بسته ش��د.  قيمت پيش خريد هر بشكه 
نفت خام برنت، بنچ مارك بين المللي نفت خام ۶ سنت نسبت به قيمت 

بسته شده روز قبل خود افت كرد و به ۷۲/۸۳ دالر رسيد. 

 معافيت مشروط عراق 
از تحريم هاي واشنگتن عليه ايران

مقام هاي عراقي اعالم كردند كه امريكا ادامه واردات گاز و برخي 
كاالهاي ديگ�ر از ايران را براي بغ�داد پس از اعم�ال تحريم هاي 
جديد عليه ته�ران به صورت مش�روط بال مانع دانس�ته اس�ت. 
سه مقام عراقي به رويترز خبر دادند كه امريكا به عراق اجازه داده بعد از 
اجرايي شدن تحريم هاي واشنگتن عليه بخش نفت تهران، همچنان به 

واردات گاز، برق و مواد غذايي ادامه دهد.  
اين مقامات كه عضو هيئت وزراي ناظر بر فعاليت هاي انرژي هس��تند 
گفتند كه اين معافيت به شرطي به عراق داده شده كه براي پرداخت 
به ايران از دالر امريكا استفاده نكند. تحريم هاي امريكا عليه ايران در ۴ 

نوامبر اجرايي مي شوند.
يك مقام اين هيئت وزرا گفت: وزارت دارايي عراق حس��ابي در يك 
بانك دولتي باز كرده تا بغداد پول واردات از ايران را با دينار عراقي به 
اين كشور پرداخت كند.   مقامات بانك مركزي در ماه آگوست اعالم 
كردند كه اقتصاد عراق از نزديك وابسته به ايران است، بنابراين بغداد 

از واشنگتن خواسته اجازه دهد برخي از تحريم ها را ناديده بگيرند. 
عراق محصوالتي حياتي مث��ل گاز براي نيروگاه هاي برق، از كش��ور 

همسايه اش ايران وارد مي كند.

در  خان�وار  مصرف�ي  خدم�ات  و  كاال  ت�ورم  ن�رخ 
مش�ابه  م�دت  ب�ه  نس�بت  س�ال  نخس�ت  م�اه  ش�ش 
1۷/5 درص�د افزاي�ش داش�ته اس�ت.  س�ال گذش�ته 
بر اساس آمار بانك مركزي شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي 
در مناطق شهري ايران )ش��اخص تورم( در ش�هريورماه 1۳۹۷ به 
عدد 1۴1/۹ رسيد كه نسبت به ماه قبل معادل ۶/1 درصد افزايش 
داشت. شاخص مذكور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳1/۴ 
درصد افزايش يافت. طي ش��ش ماه اول سال جاري شاخص بهاي 
كاالها و خدمات مصرفي نس��بت به دوره مش��ابه سال قبل معادل 
1۷/5 درصد افزايش داشته اس��ت. ميزان تورم در 1۲ ماه منتهي 
به شهريورماه 1۳۹۷ نسبت به 1۲ ماه منتهي به شهريورماه 1۳۹۶ 
معادل 1۳/5 درصد اس��ت.  در ش��هريورماه 1۳۹۷، شاخص بهاي 

گروه خوراكي ها و آشاميدني ها نسبت به ماه قبل معادل ۶/۴ درصد 
افزايش داشت. 

شاخص بهاي گروه دخانيات نس��بت به ماه قبل معادل 5/1 درصد 
افزايش يافت.  شاخص بهاي گروه پوشاك و كفش نسبت به ماه قبل 

معادل ۷/5 درصد افزايش داشت. 
شاخص بهاي گروه مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت ها نسبت به 
ماه قبل با افزايشي معادل 1/5 درصد همراه بود. افزايش فوق در اثر 
باال رفتن شاخص بهاي گروه هاي »ارزش اجاري مسكن شخصي« 
و »اجاره بهاي مسكن غيرش��خصي« ه�ر يك معادل 1/۴ درصد و 
تعميرات و خدمات ساختماني 5 درصد بوده است. در مقايسه با ماه 
مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه مسكن، آب، برق و گاز و ساير 

سوخت ها معادل 1۲/۳ درصد افزايش داشته است. 

 ش��اخص بهاي گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد اس��تفاده در خانه 
نسبت به ماه قبل معادل 11/۹ درصد افزايش داشت.

 شاخص بهاي گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل با افزايشي 
معادل ۲/۹ درصد مواجه شد.  شاخص بهاي گروه حمل و نقل نسبت 
به ماه قبل معادل 1۴/۶ درصد افزايش نشان داد.  گروه ارتباطات نيز 

نسبت به ماه قبل معادل 15/1 درصد گران شد. 
همچنين ش��اخص بهاي گروه تفريح و امور فرهنگي نسبت به ماه 

قبل معادل 15/1 درصد افزايش يافت. 
گروه تحصيل هم نسبت به ماه قبل معادل ۰/۶ درصد افزايش داشت 
و شاخص بهاي گروه رستوران و هتل نسبت به ماه قبل معادل ۶/۸ 
درصد افزايش يافت و باالخره شاخص بهاي گروه كاالها و خدمات 

متفرقه نسبت به ماه قبل با افزايشي معادل ۹/۲ درصد مواجه شد.


