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اي�ران مكانيزم ه�اي خوبي براي ف�روش نفت 
در ش�رايط تحري�م قبل�ي داش�ت، پ�س از 
برجام، اي�ران گارد خ�ودش را باز ك�رد و تمام 
راهكاره�اي دور زدن تحريم ه�ا را علني كرد. 
فريدون بركشلي، رئيس مؤسسه مطالعات انرژي 
وين در پاس��خ به »مه��ر« درباره اينك��ه بهترين 
آرايش��ي كه ايران مي تواند در ش��رايط كنوني در 
حوزه فروش نفت داشته باشد چيست، تأكيد كرد: 
ايران مكانيزم هاي خوبي براي فروش نفت در شرايط 
تحريم قبلي طراحي كرده بود كه با وجود كاستي ها، 
تا حد زيادي پاس��خگو بود،اما پس از برجام، ايران 
گارد خودش را باز كرد و تمام راهكارهاي دور زدن و 

پرهيز از تحريم ها را علني كرد. 
وي تصريح كرد: در هر صورت، اكنون الزم است 

راهكارهاي تازه اي طراح��ي و تدبير كرد. فروش 
نفت، فاز اول اس��ت و فاز دوم يعني دريافت پول 

نفت، سخت تر است. 
اين كارشناس نفت با تأكيد بر اينكه قيمت نفت به 
۱۰۰ دالر نخواهد رسيد، افزود: نفت اكنون در يك 
گذر تاريخي جدي قرار دارد. نفت در ايران همواره 
كانون بسياري از تحوالت مهم اجتماعي و سياسي 
بوده است. نفت، تنها به عنوان يك صنعت يا منبع 
درآمد مطرح نيست، بلكه امريكا با تحريم نفتي ايران 
محور و قاموس هويت كشور را نشانه رفته و اين امر 

اهانت به حس تعلقات كشور است. 
اين مقام مسئول در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر 
اينكه آيا هنوز مازاد عرضه در بازار نفت وجود دارد، 
گفت: درباره مازاد عرضه نفت در بازار آمار س��ازي 

شده اس��ت. به اين ترتيب كه تولي��د نفت ونزوئال، 
ليبي و ايران از بازار به ميزان قابل توجهي كاس��ته 
شده است؛ از س��ويي ديگر توليد نفت نيجريه ۳۰ 
درصد كاهش يافته و در عربستان نيز فشار چاه هاي 
نفتي كم شده و نياز جدي به تزريق گاز دارند؛چراكه 
اغلب چاه ه��اي نفتي عربس��تان در نيمه دوم عمر 
خود هستند و فش��ار آنها رو به كاهش مي گذارد. 
اين در حالي اس��ت كه توليد امريكا هنوز در بازار 
جذب نشده به عبارتي ديگر در بازار شناخته و رايج 
نشده اس��ت. بنابراين آماري كه درباره مازاد عرضه 
نفت در بازارهاي جهاني ارائه مي ش��ود، مبتني بر 

واقعيت نيست. 
وي گفت: اوپك مديريت ب��ازار نفت را با »ظرفيت 
مازاد« بر عه��ده دارد. به اين ترتيب ك��ه اگر تمام 

كش��ورها در حداكثر ظرفيت توليد كنند، چگونه 
مي توان بازار را مديريت كرد؟ به عبارتي ديگر اوپك 
بدون ظرفيت مازاد نفت، غيراوپك است. البته ايجاد 
»مازاد عرضه« نيازمند سرمايه گذاري، تكنولوژي و 
زمان است؛ با گذشت زمان و كم شدن حجم ذخاير 

ايجاد ظرفيت مازاد، دشوارتر مي شود. 
رئيس مؤسس��ه مطالعات انرژي وي��ن اظهار كرد: 
اكنون در منطق��ه خاورميانه ايج��اد يك ميليون 
ظرفيت م��ازاد، ۱۷ ميليارد دالر س��رمايه گذاري 
جدي��د الزم دارد. البته اين داي��ره فقط محدود به 
سرمايه گذاري نيست؛ نيروي انس��اني، فناوري و 
زيرساخت هاي الزم از جمله مواردي است كه وجود 
آن براي داشتن مازاد ظرفيت، مش��روط بر اينكه 

بازدهي داشته باشند، ضروري است.

بركشلي: ايران بعد از برجام راه هاي دور زدن تحريم نفتي را لو داد

 ريسك ها فروکش کرد، بازار سهام سبز پوش شد 
 سود سال ۹۷ شركت ها به مدد رشد نرخ ارز 

و افزايش قيمت مواد خام در بازارهاي جهاني، به محدوده ۱۴۰ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد
هر چند امريكايي ها 

هادی  غالمحسینی
طي هفته گذشته   گزارش   یک

ت�اش كردن�د با 
شويي كه در منطقه به راه انداختند، بار رواني 
منفي را براي اقتصاد داخلي ايران و بالطبع بازار 
س�رمايه ايجاد كنند، اما با گذشت چند روز از 
اصاح قيمتي در ب�ازار به نظر مي رس�د روند 
هيجان�ي در ب�ازار پايان يافت�ه و ب�ازار روند 
معقوالنه اي به خود گرفته است كه البته نزديكي 
در پيش بودن مجامع و تقسيم سود نقدي را در 
اي�ن رون�د نباي�د ب�ي تأثي�ر دانس�ت . 
به گزارش »جوان«، ش��اخص ب��ورس تهران در 
نخستين روز معامالتي هفته جاري با هزار و ۷۳۲ 
واحد افزايش به س��طح ۲۱۲ ه��زار و ۷۵۰ واحد 
رسيد. رشد ۰/8۲ درصدي نماگر اصلي بازار سهام 
بيش از ه��ر چيز تحت تأثير نماده��اي »فوالد«، 
»فوالد«، »اخابر«، »فملي« و »وبملت« بود. حجم 
معامالت بورس تهران ۳ ميليارد و 8۳۲ ميليون 
س��هم و ارزش معامالت آن هزار و ۱۱۳ ميليارد 
تومان بوده اس��ت كه از اين ميان ۱۰۰۵ ميليارد 

تومان آن ارزش معامالت خرد بوده است. 
با نزديك ش��دن به فص��ل مجام��ع، فصلي كه 
شركت هاي سود ده بورس��ي در رابطه با تقسيم 
سود نقدي و انباشت سود جهت سرمايه گذاری 
تصميم گيري خواهد كرد،  به نظر مي رسد رفتار 
سهامداران تازه وارد در بازار بعد از نگراني هايي 
كه ريسك هاي بين المللي طي هفته اخير ايجاد 
كرد، معقوالنه تر شده است، به طوري كه تابلوهاي 
بورس با سبز پوش شدنش حكايت از بهبود روند 

قيمت ها دارد. 
  پيش بيني سود سال جاري شركت ها

ولي نادي قمي، مديرعامل شركت تأمين سرمايه 
نوين با بيان اينكه بازار سهام طي دو هفته اخير 
وضعيت ش��كننده اي داشت به س��نا گفت: لغو 
معافيت ه��اي نفتي، تحريم فل��زات و تنش هاي 
اخير امريكا در منطقه، موجب بالتكليفي، ترس و 
سردرگمي فعاالن بازار سهام و سبب شده ضمن 
خروج نقدينگي تا حدودي از انرژي جنبشي بازار 

كاسته شود. 
وي اف��زود: بدون در نظر گرفت��ن اين موضوعات 
بس��يار با اهميت، مي ت��وان داليل متع��ددي را 
براي توصيه به خريد س��هام اعالم كرد. نخس��ت 
اينكه سود سال ۹۷ ش��ركت ها به مدد رشد نرخ 
ارز و افزايش قيمت مواد خام در بازارهاي جهاني 
مطلوب بوده و پيش بيني مي ش��ود بالغ بر ۱۴۰ 
هزار ميليارد تومان )ب��دون در نظر گرفتن زيان 

شركت هاي زيان ده بازار( شود. 
اين كارشناس ادامه داد: اين در حالي است كه در 
نيمه اول سال گذشته دولت از پذيرش قيمت هاي 
بازاري ارز سرباز مي زد و ش��ركت ها ناچار بودند 

محصوالت را ب��ا دالر ۴۲۰۰ توماني عرضه كنند. 
چنانچه قيمت جهاني مواد خ��ام )نفت، فلزات و 
محصوالت پتروشيمي( در سال ۹8 همچنان در 
سطوح افزايش��ي بماند با توجه به جهش قيمت 
ارز در سامانه نيما از ابتداي سال، مي توان انتظار 
داشت سود شركت ها به ۱۷۵ هزار ميليارد تومان 
برس��د. در صورت فروكش كردن تن��ش ها، اين 

سودآوري بسيار بيشتر خواهد بود. 
نادي قمي گفت: با توجه در پيش رو بودن فصل 
برگزاري مجامع شركت ها و تقسيم 8۰ درصدي 
س��ود، P/E بازار س��هام حدود پنج مرتبه برآورد 
مي شود كه با اعداد و ارقام تاريخي آن فاصله دارد. 
وي با اشاره به اينكه ارزش دالري بازار سهام در 
ابتداي سال گذشته بالغ بر ۱۰8 ميليارد دالر و 
قيمت دالر ب��ازار آزاد ۴۹۰۰ تومان بود، گفت: 
چنانچه فرض كنيم ارزش دالري بازار سهام بايد 
حفظ شود و آن را در ميانگين قيمت نيمايي يا 
آزاد دالر ضرب كنيم، ارزش بازار سهام ظرفيت 
رشد بين ۵ تا ۶۰ درصدي را دارد. از طرف ديگر، 
اگر رشد بازار سهام را با رش��د قيمت ها در بازار 
مسكن، ارز، طال، خودرو و حتي كاالهاي عمومي 
مقايسه كنيم، حاكي از جا ماندن اين بازار از ساير 
بازارها است. بنابراين احساس جا ماندن از ساير 
بازارها كه در عموم فعاالن بازار س��هام مشاهده 

مي شود يك ظرفيت قوي براي رشد بالقوه بازار 
ايجاد مي كن��د. نادي قمي افزود: براي س��رمايه 
گذاري در بازار س��هام بايد به ريسك هاي پيش 
رو توجه كرد و البته توجه داشت رشد بازار سهام، 
اسمي است و در نتيجه كاهش ريسك ها يا افزايش 

بهره وري و توسعه بازار فروش نيست. 
    اثر تغيير نرخ دالر بر درآمد شركت هاي 

بورسي 
از سوي ديگر، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس 
با اشاره به نوسانات شاخص بورس طي يك هفته 
گذش��ته به خانه ملت گفت: تغيير قيمت ارز در 
اقتصاد ايران بر ارزش ش��ركت ها تأثير مستقيم 
مي گذارد و يكي از موضوعات مهم اين بوده كه با 
افزايش نرخ ارز قيمت دارايي پايه براي شركت هاي 

بورسي نيز تغيير مي يابد. 
محمدرضا پ��ور ابراهيمي اف��زود: مفهوم تغيير 
قيمت دارايي پايه اين اس��ت كه قيمت س��هام 
ش��ركت ها بايد افزايش يابد و اي��ن بدين معنا 
اس��ت كه تقاضا براي سهام ش��ركت ها افزايش 
يافته و عرضه كاهش مي يابد و طبيعتاً شاخص 
بورس كه ميانگين قيمت س��هام ش��ركت هاي 
بورسي اس��ت با اين افزايش به صورت طبيعي 
رشد پيدا مي كند. نرخ ارز در درآمد شركت هاي 

صادركننده بورسي تأثير مي گذارد. 

اين نماينده مجلس ب��ا بيان اينكه ن��رخ ارز بر 
درآمد شركت هاي صادركننده نيز اثرگذار است، 
ادامه داد: صادرات بسياري از شركت هاي بورسي 
همانند پتروشيمي ها، فوالدي ها، شركت هاي 
سنگ آهني و واحدهاي مواد غذايي ارزي است، 
بنابراين زماني كه اين ش��ركت ها دالر را با نرخ 
۴ هزار توم��ان دريافت مي كردن��د، رقم خاصي 

درآمد ريالي داشتند. 
در حال حاضر ب��ا تغيير ن��رخ ارز، درآمد ريالي 
شركت هاي بورسي صادركننده حدود سه برابر 
ش��ده كه اين اثر درآمدي، سبب افزايش قيمت 

سهام شركت ها مي شود. 
پورابراهيمي گف��ت: پيش بيني مي ش��ود روند 
افزايش��ي ش��اخص ب��ورس در آينده اس��تمرار 
يابد،چراكه بازار سرمايه ظرفيت بسيار مناسبي 
براي ج��ذب مناب��ع دارد تا نرخ ب��ازده خوبي به 
سپرده گذاران بدهد. اولويت اول اقتصاد، تجهيز 
و جذب منابع نقدينگي س��رگردان در جامعه از 
طريق بازار س��رمايه براي ايجاد سرمايه گذاري 
مولد در اقتصاد به جاي داللي و واسطه گري است، 
بنابراين نرخ بازده نيز در ماه ه��اي آينده مثبت 
است. البته نوساناتي وجود خواهد داشت و شايد 
ريزش هايي داشته باشد، اما روند بلندمدت بازده 

به صورت قابل توجهي مثبت خواهد بود.

فاطمه عرفانيان

  یادداشت ميهمان

 هر روز تحريم هاي ظالمان��ه امريكا عليه 
ايران بيش��تر مي ش��ود و به رغ��م ادعاي 
دروغ اي��ن كش��ور بخ��ش كش��اورزي و 
غذايي ايران از تحريم ها مستثني نبوده و 
امريكا به هر نحو ممكن س��عي در محدود 
 كردن منابع غذايي اي��ران برخالف تمام 
كنوانس��يون هاي بين المللي دارد. در اين 
ش��رايط تنها حمايت از بخش كشاورزي 
مي توان��د نجات بخ��ش كش��ور باش��د. 
چندي پي��ش امريكا بانك كش��اورزي را 
وارد ليس��ت تحريم ها كرد و اين اقدام به 

معناي واقعي تحت فشار قرار دادن تأمين مواد غذايي است؛چراكه بانك 
كشاورزي يكي از بانك هاي عامل نقل و انتقال پول در بخش كشاورزي 
اس��ت. عالوه بر آن اداره كنترل دارايي هاي خارجي وزارت خزانه داري 
امريكا) OFAC( تاكنون بيش از ۳۶ قلم از تجهيزات صنايع تبديلي و 
تكميلي صنعت غذا را به فهرست اقالم داراي ممنوعيت فروش به ايران 
اضافه كرده است،اما در اين شرايط س��خت چگونه مي توان به حمايت 
از بخش كش��اورزي پرداخ��ت و حفظ امنيت غذايي كش��ور را تضمين 
كرد؟بنابراي��ن ما به بس��ته ويژه حماي��ت و صيانت از تولي��د در بخش 

كشاورزي نياز داريم. 
بخش كشاورزي ما همواره با ريسك هاي بسيار گسترده و كمبود سرمايه 
در گردش با قلت منابع سرمايه اي رو به رو بوده است. مالكيت خصوصي 
در بخش كشاورزي كشور به دو عارضه مبتال است كه يكي شامل خرده 
مالكي و ديگري پراكندگي اراضي است. با گذشت حدود ۷۰ سال از قانون 
بيمه اجتماعي روستاييان، كشاورزان ما بيمه از كار افتادگي، بيمه عمر 
و بازنشستگي برخوردار نيس��تند. صندوق بيمه اجتماعي روستايي در 
پوشش خطرات فراگيرو نظام تأميني توليدكنندگان ناكام مانده است و 
ما درصد كمي از كشاورزان را زير چتر حمايتي تأمين اجتماعي روستايي 
داريم. اگر چه نظام بيمه محصوالت كشاورزي ما جزو نظام هاي مترقي 

است، اما نتوانسته خود را با تنوع ريسك ها همساز كند. 
ساختار نهادي نظام بهره برداري كشور در بخش كشاورزي چه در حوزه 
تعاوني هاي توليد و چه ش��ركت هاي كشت و صنعت بخش خصوصي يا 
شركت هاي سهامي_زراعي با مشكالت جدي در زمينه حاكميت شركتي 
رو به رو بوده اس��ت و نياز به توجه جدي و حمايت هاي ويژه تكنولوژيكي 
در زمينه اس��تفاده از صرفه هاي مقياس و ق��رار دادن در زنجيره ارزش 
كش��اورزي دارد. يكي ديگر از مش��كالت مربوط به بخش كش��اورزي 
سازوكارهاي توزيع نظام يارانه اي است. دولت، سال هاي سال است كه 
به مصرف كنندگان كالنشهرها يارانه مي دهد تا غذايي ارزانتر بخرند، در 
حالي كه در كشورهاي توسعه يافته يارانه را به بخش توليد مي دهند اما 

امروزه تزريق يارانه به زنجيره توليد در صدر سياست ها قرار دارد. 
در ۶۰ س��ال اخير سياس��ت هاي قيمتي در بخش كش��اورزي تركيبي از 
قيمت هاي تضميني، توافقي و تثبيتي بوده اس��ت به اين معني كه تعيين 
قيمت تمام شده بدون در نظر گرفتن ريسك ها و حاشيه سود توليدكننده 
انجام مي شود و دائماً با سركوب قيمت در بخش كشاورزي مواجه بوده ايم. 

ما در بازار كشاورزي كش��ور توس��عه بازار داللي را به جاي توسعه نظام 
بازارسازي و بازاريابي داشته ايم. نظام بازار در دنيا بسيار مدرن است و اگر 
كسي در حوزه بازارسازي يا بازارگرداني ورود كند بايد شناسنامه داشته 
باشد و ماليات پرداخت كند. دالالن در بازار كشاورزي ما دغدغه ماليات 
ندارند و به صورت شبكه اي پنهان در بازار خاكستري فعاليت مي كنند و 

حاشيه سود بيشتري از توليدكننده و صنعت گر نصيب خود مي كنند. 
 نظام تعرفه اي حمايتي و سيستم اطالعات متقارن موضوع ديگري است 
كه بايد در بازرگاني بخش كشاورزي به آن توجه شود. توسعه باراندازهاي 
مدرن و زنجيره زير ساخت هاي سخت افزار، نرم افزار و حتي مغز افزار در 
بخش كشاورزي نتوانسته است ساختار توليد، توزيع و مصرف مناسبي 
را تا به امروز براي بخش ايجاد كن��د، بنابراين به موازات افزايش توليد، 

كاهش ضايعات در اولويت قرار دارد. 

امابا تمام اين ضعف ها اين كشاورزان هستند كه در شرايط تحريم كشور را 
نجات داده و خواهند داد،اما براي حمايت از اين بخش براي گذر از شرايط 

سخت تحريم چه بايد كرد؟ 
در ابتدا بايد گفت درك عقاليي شرايط تحريم براي دو طرف هم بخش 
دولتي و هم بخش خصوصي الزم است. در اين شرايط تنها همدلي اين دو 
بخش مي تواند راهگشاي مشكالت بخش كشاورزي باشد. هر چند دولت 

و وزارت جهادكشاورزي در اين حوزه اقدامات خوبي انجام داده اند. 
در ماه هاي آينده افزايش يارانه حمايتي در حوزه توليد تا صنايع غذايي 
ضروري اس��ت، در كنار آن چت��ر حمايتي تأمي��ن اجتماعي در بخش 

روستايي و كشاورزي نيز بايد گسترده تر شود. 
الزم است چند پايگاه شغلي را در روستاها به كمك اكوتوريسم، صنايع 
كوچك خانگي، صنايع دستي افزايش دهيم تا ماندگاري در روستاييان 
افزايش يابد. تقويت نظام تهاتر مرزي با رون��ق بازارچه ها و تعاوني هاي 
مرزي بس��يار اهميت دارد. حتي مي توان همانند دهه ۶۰ از قوت شبكه 
تعاون روستايي براي توزيع عادالنه كاال و شبكه مويرگي براي كاهش فقر 
استفاده كنيم. همچنين به تقويت خريدهاي حمايتي و توافقي با تأمين 
منابع مالي بهنگام بپردازي��م و از خريدهاي تضميني پرهيز كنيم. براي 
سهولت كسب و كار كشاورزي بانك هاي متعامل بيشتر با توليدكنندگان 
و فعاالن عرصه كش��اورزي و غذا راه بيايند؛ چراكه اي��ن بخش نيازمند 
اس��تمهال وام ها با نرخ هاي كمتر اس��ت. كاهش نرخ وام ها نيز ضروري 
است؛ چراكه با اين نرخ ها فعاليت در بخش غذا قطعاً توجيه ندارد و نرخ 
بازده در بخش كشاورزي نرخ بهره را پوشش نمي دهد. همچنين نياز است 
در حوزه روستايي شبكه ارتباطي اعتبارات خرد روستايي با كمك بانك 

مركزي تقويت شود. 
مقررات زدايي و رهاس��ازي اقدامات ديگري است كه بايد صورت پذيرد. 
نظام صادرات��ي ما در بخ��ش كش��اورزي و صنايع غذاي��ي بايد اصالح 
ش��ود؛ چراكه صادرات بدون در نظر گرفتن منافع مل��ي به زيان ما تمام 
مي شود. كنترل قاچاق بايد جدي تر دنبال ش��ود. بانك مركزي با ايجاد 
كريدورهاي مالي جديد براي نقل انتقال پول واردات نهاده هاي غذايي را 

تسهيل كند و به دنبال تنوع بخشي تأمين كنندگان نهاده ها باشد. 
ثب��ات در سياس��ت هاي واردات و صادرات ب��ه ويژه بي��ن وزارت جهاد 
كشاورزي و وزارت صمت بس��يار ضرورت دارد و در همين زمينه سعي 
داريم اتحاديه هاي تعاوني ملي را در اين حوزه مشاركت بيشتري دهيم. 
و اتحاديه هاي ملي و تعاوني هاي پرقدرت را به فعل و انفعاالت بين المللي 

بازاري بكشانيم. 
تأمين نهاده ها از كش��ورهاي همس��ايه، اصالح الگوهاي كشت سنتي و 
حركت به سمت كش��ت غالت با نياز آبي كمتر و واردات نژاد دام هاي پر 
بازده دامي به كشور از ديگر اقدامات ضروري در شرايط تشديد تحريم ها 
است كه تعاوني هاي توليد در حال پيگيري آن هستند. براي راه اندازي 

استارت آپ ها الزم است نظام آماري جديدي طراحي شود. 
تا زماني كه كش��اورزي قراردادي پا نگيرد نمي تواني��م صنايع تبديلي، 
تكميلي و فرآوري پويايي داش��ته باش��م. ما بايد سرنوشت توليدكننده 
روستايي را به بخش صنعت گره بزنيم و با ايجاد گروه هاي همسو، سود را 

نصيب هر دوي آنها كنيم. 
تش��كل هاي بخش كش��اورزي ما در حوزه تج��ارت و بازرگاني بس��يار 
ضعيف هستند، در حالي كه امروزه در دنيا شركت هاي كشاورزي فعال 
شركت هاي مديريت صادرات هستند. اگر ش��ركتي مديريت صادرات 
داشته باش��د مي تواند برند ايجاد كند و در س��اختار ترازنامه اي خود به 
دارايي هاي نامشهود توجه كند. توجه به استمرار در صادرات، برندسازي 

و خوش حسابي، رمز صادرات موفق است. 
در كنار همه اين  موارد ما نيازمند يك گفت وگوي ملي همدالنه با جامعه 
كش��اورزي براي باز توليد يك س��رمايه و اعتماد اجتماعي در بين تمام 
فعالين حوزه كشاورزي و غذا هس��تيم. بايد با يكديگر گفت و گو كنيم تا 
دريابيم هر كدام از ما چه كاري را مي توانيم براي نجات كشور انجام دهيم. 
فضاي حاكم بر كشور نياز به همدلي و تقويت اعتماد ملي دارد تا راه هاي 

جديدي براي عبور از دشواري ها و گردنه هاي پيش آمده پيدا شود. 

 ۴ قيم�ت ه�ر كيلوگ�رم پي�از در س�طح خرده فروش�ي ت�ا 
ه�زار توم�ان كاه�ش ياف�ت، اي�ن درحال�ي اس�ت ك�ه قيم�ت 
اي�ن محص�ول ت�ا ۱۵ ه�زار توم�ان ني�ز افزاي�ش يافت�ه ب�ود. 
به گزارش »تسنيم« قيمت پياز در سطح خرده فروشي تا هر كيلوگرم ۴ هزار 
تومان كاهش يافت هر چند كه در برخي از خرده فروش��ي ها اين محصول 
كماكان قيمت باالتري دارد. بر اساس گزارش هاي منتشر شده قيمت پياز 
در استان هاي جنوبي توليد كننده اين محصول، كاهش قابل توجهي داشته 
است و به قيمت هزار و ۵۰۰ تومان از كشاورزان خريداري مي شود، اما نرخ 
مصوب اين محصول در ميدان مركزي ميوه و تره بار تهران كاهش نيافته و 

نرخ مصوب آن كماكان ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار تومان هفته قبل است. 

اس��داهلل كارگر، رئيس اتحاديه فروش��ندگان ميوه و تره بار در گفت وگو با 
»تس��نيم« اظهار كرد: قيمت انواع ميوه در ميدان مركزي ميوه و تره بار به 
صورت هفتگي اعالم مي شود به همين منظور براي تغيير قيمت يا كاهش 

قيمت احتمالي پياز بايد تا فردا صبر كرد. 
وي افزود: در موارد اينچنيني قيمت مصوب يك محصول ممكن است در 

اواسط هفته نيز تغيير كند، اما در باره پياز تغيير قيمتي اعالم نشده  است. 
بنابراين گزارش با وجود اينكه هنوز نرخ مصوب جديد انواع ميوه و صيفي 
از جمله پياز ب��راي هفته جاري اعالم نشده اس��ت، اما نرخ اين محصول در 
برخي از خرده فروشي ها كاهش داشته به قيمت هركيلوگرم ۴ هزار تومان 

به فروش مي رسد.
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