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گروه اقتصادي

»اعتماد« بررسي مي كند
  احتمال از س�رگيري صادرات سيمان به عراق/ 

افزايش قيمت از ماه آينده. ايسنا 
 مد و پوشاك اسالمي به فروشگاه هاي اينترنتي 
مي آين�د / حض�ور برنده�اي پوش�اك در حراج 

اينترنتي. روابط عمومي 
 ب�ا ق�رارداد 4/2 ميلي�ارد دالري، تركيه   اي ه�ا 
براي اي�ران هفت ني�روگاه مي س�ازند. »يونيت 

اينترنشنال« 
 ثبت نش�دن كدكاالهاي ط�رح كارت اعتباري 
دليل كندي اجرا/ اضافه شدن 100 برند ديگر. ايسنا 
 اين هفته سه وزير درباره سرمايه گذاري خارجي، 
اقتصاد مقاومتي و منابع آب�ي به مجلس گزارش 

مي دهند. فارس 
 س�رمايه گذاري خارجي در معدن هنوز محقق 
نش�ده/ خارجي ها تمايل�ي به ش�راكت با دولت 

ندارند. تسنيم 

نگفتيمقيمتهمهخودروهاآزادشود
در حالي كه بحث بر س�ر آزادس�ازي قيمت خودروها مطرح شد و البته شوراي رقابت اين موضوع را تكذيب كرده است اما محس�ن صالحي نيا، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت موضوع آزادسازي را تاييد كرده اما گفته 
است: »هيچ دستوري در اين زمينه نداده ايم و فقط شوراي رقابت قيمت دو نوع خودرو را آزاد كرده است. اگر قرار باشد نحوه نرخ گذاري خودرو عوض شود، بايد مراحل شوراي اقتصاد را طي كند وگرنه خودروسازان بايد 
هماهنگي الزم را با شوراي رقابت براي تعيين قيمت خودرو داشته باشند.« معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت همچنين گفت: »مبناي نرخ سود تسهيالت بنگاه هاي كوچك و متوسط، عقود مشاركتي و عقود مبادله اي است .

در اين ميان نه فقط دولت كه ساير نهادها و قواي كشور 
نقش��ي اساس��ي براي اجرايي كردن اين هدف مهم را 
عهده دار هس��تند. شايد الزم اس��ت تمام اركان كشور 
درك كنند كه اقتصاد مقاومتي تنها يك شعار نيست و 
بايد به برنامه اي عملي و كاربردي تبديل شود. ايران در 
حالي رشد هشت درصدي اقتصاد را در برنامه دارد كه 
بررسي ها نشان مي دهد اقتصاد ايران با امكانات كنوني 
توانايي رس��يدن به اين هدف را دارا نيست. الزم است 
ب��ا اقداماتي همچون به روز ك��ردن تكنولوژي توليد و 
يافتن شركاي خارجي مناسب، شرايطي به وجود بيايد 
تا محص��والت توليدي در داخل و خ��ارج از ايران قابل 
رقابت باش��د و توليد داخلي، بخش مهم سبد مصرف 
كشور را تشكيل دهد. در واقع بدون رشد و ارتقاي توليد 
داخلي هرگز رشد اقتصادي به 8 درصد نخواهد رسيد. 
به طورمشخص دو عامل در رشد اقتصادي تاثير زيادي 
دارند؛ يكي افزايش ارزش افزوده توليد است و ديگري 
افزايش سرمايه گذاري و بايد تالش كرد تكنولوژي توليد 
به روز شود و ارزش افزوده در توليد داخلي رشد مستمر 
داشته باش��د و از طرفي جاذبه براي سرمايه گذاري در 

توليد بيشتر شود. 
يادمان نرود بخش خصوصي ايران در سال هاي 1383 
و 1384، ب��دون حمايت بانك هاي داخلي قادر بود 15 
ميليارد دالر يوزانس يك و دو ساله دريافت كند و امروز 
ب��ه دليل عملكرد ب��د دولت گذش��ته و تحريم ها، اين 
امكانات از بين رفته است. امروز ديگر بخش خصوصي 
ما آن پش��توانه ها را ندارد. در اين ميان نمي توان نقش 
دولت و مجلس براي احياي اين شرايط را ناديده گرفت.

ادامه از صفحه اول

دولت، مجلس، احياي 
موقعيت از دست رفته 

اقتصاد خردسرخط خبرها

خبرگزاري مهر
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تومان
ب�ه نظر مي رس�د هزينه 
ه  م�ا ر  فط�ا ا س�فره 
رمضان ب�راي هر خانوار 
چهارنفره، دست كم 545 
هزار و 500 تومان خواهد 
ب�ود. به بي�ان س�اده تر 
هر خانوار ايران�ي، تنها 
براي سفره افطار، بدون 
احتس�اب مصرف ميوه، 
سحري يا شام، به شكل 
روزان�ه بايد 18 ه�زار و 

183 تومان هزينه كند.

جايي براي نگراني نيس��ت، اين وعده را 
هر س��اله در آستانه ماه رمضان مي دهند 
اما بررسي ها نشان مي دهد هزينه سفره 
افطار يك خان��وار چهار نفره ايراني براي 
م��اه رمضان روزانه دس��ت كم 18 هزار و 
183 تومان خواهد ب��ود و اين عدد براي 
كل ماه 540 هزار تومان برآورد مي شود. 
اي��ن ميزان هزين��ه البته ب��دون در نظر 
گرفتن هزينه اي اس��ت ك��ه خانواده ها 
براي شام و سحري خود خواهند داشت. 
ضمن آنكه ارقامي كه براي هزينه خانوار 
در نظ��ر گرفته ش��ده؛ متوس��ط ميزان 

مص��رف در خانوارهاي طبقه متوس��ط 
اس��ت. چه بس��ا اين س��بد هزينه براي 
خانوارهاي دهك هاي باال با ارقام بس��يار 
بيش��تر و براي خانواره��اي دهك پايين 
رقم هايي به طور حت��م ضعيف تري را به 
دست خواهد داد. از اين رو طبق محاسبه 
ميانگين مصارف خانوار طبقه متوس��ط، 
تنها وعده افطار هزينه 540 هزار توماني 
در طول يك ماه ب��راي خانواده ها هزينه 

در بر خواهد داشت. 
 به گزارش »اعتم��اد«، در حالي كه بازار 
طال و س��كه خود را آماده مي كند در ماه 
پيش رو با ركود دس��ت و پنجه نرم كند، 
بازار خوراكي ها در ايران از همين حاال با 
افزايش قابل توجه مشتري روبه رواست. 
 م��اه مب��ارك رمض��ان، مص��رف برخي 
كاالهاي خ��اص را افزايش��ي قابل توجه 
مي دهد و س��فره هاي افطار ب��ازار خرده 
فروش��ي را ب��ا تغيي��ري ج��دي روبه رو 
مي كند. هر چند در سال هاي اخير ساير 
بخش ها مانند سينماها، استخرها و... نيز 
آم��اده تغييراتي در ماه مب��ارك رمضان 
مي شوند اما هنوز بخش مهمي از اقتصاد 
رمضان در بازار خرده فروشي مي گذرد و 
بسياري بر اين باورند كه كنترل قيمت ها 
در اين دوره زماني مي تواند مانع از افزايش 

هزينه هاي خانوار شود. 
بررسي ها نش��ان مي دهد امسال اما بازار 
م��اه رمضان با تغييري جدي نس��بت به 
س��ال هاي قبل روبه روس��ت. گسترش 
فروش��گاه هاي زنجي��ره اي و تخفيف دار 
در سطح شهرهاي بزرگ تا حدي شكل 
ارايه كاالها را تغيير داده اس��ت. با توجه 
به اين نكته مي توان چنين نتيجه گرفت 
كه ب��ازار ماه مبارك رمضان امس��ال زير 
سايه تخفيف ها فرصت نفس كشيدن به 

سفره هاي افطاري خانوارها را مي دهد. 
امس��ال نيز مانند س��ال هاي گذش��ته، 
فعاالن بخش اصن��اف، افزايش نرخ مواد 
خوراك��ي را رد مي كنند ي��ا آن را اندك 
مي خوانند اما با تم��ام اين وعده ها وقتي 
ماه روزه داري آغاز مي شود، اين وعده ها 
محقق نمي ش��وند. ه��ر چن��د ابراهيم 
درس��تي، نايب رييس اتاق اصناف ايران 
به مردم اطمين��ان داد كه مواد غذايي به 
ميزان كافي در ماه مبارك رمضان وجود 
دارد و بازار در اين م��اه با ثبات قيمت ها 
روبه رو خواهد بود. همچنين فروش هاي 
فوق العاده و تخفيف پنج تا 20 درصدي 
اقالم مورد نياز اين ماه از س��وي اصناف 
اعمال مي شود. عالوه بر اين، معاون وزير 
جهاد كشاورزي اعالم كرد: هيچ نگراني 
بابت تامين گندم و نان براي ماه رمضان 
وجود ن��دارد و هرگونه اعم��ال تغيير در 
سهميه آرد نانوايي ها يا تغيير ساعت كار 

آنها با تصميم كارگروه هاي استاني است. 
علي قنبري، مديرعامل شركت بازرگاني 
داخلي در اين خصوص گفت: اگر در ماه 
مبارك رمضان ميزان نياز خبازي ها براي 
توليد نان افزايش يابد سهميه نانوايي ها 
ني��ز براس��اس تصميم��ات و مصوب��ات 
كارگروه ه��اي اس��تاني افزايش مي يابد. 
هي��چ تغيي��ر قيمتي در م��اه رمضان در 
زمين��ه آرد و ن��ان انجام نخواهد ش��د و 
نظارت بر نانوايي ه��ا در اين ماه افزايش 

پيدا خواهد كرد. 

 هزينه سفره افطاري 
محاس��به اقالم مصرفي م��ورد نياز يك 
خانوار چهار نفري طبقه متوس��ط براي 
وعده ه��اي مختلف غذاي��ي در اين ماه، 
هزينه س��فره افطاري ه��ر روز را نمايان 
مي كند. براي اين محاس��به، ميزان آش 
مصرفي 15 كيلوگرم، حليم 15 كيلوگرم، 
نان س��نگك 60 عدد، چاي يك بس��ته 
نيم كيلوگرم، قند دو كيلوگرم، ش��كر دو 
كيلوگرم، چه��ار كيلوگرم زولبيا و باميه، 
هشت كيلوگرم سبزي و خرما چهاربسته 

به پيش فرض در نظر گرفته شد. 
نرخ اين اقالم در جدول روبه رو آمده است: 
با محاس��به ارق��ام جدول ف��وق، به نظر 
مي رسد هزينه س��فره افطار ماه رمضان 
براي ه��ر خان��وار چهارنفره، دس��ت كم 
545 هزار و 500 توم��ان خواهد بود. به 
بيان س��اده تر هر خانوار ايراني، تنها براي 
سفره افطار، بدون احتساب مصرف ميوه، 
سحري يا شام، به ش��كل روزانه بايد 18 

هزار و 183 تومان هزينه كند. 

تخفيف  اقالم پرمصرف 
ابراهيم درستي، نايب رييس اتاق اصناف 
ايران در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه 
مواد غذايي به وف��ور در بازار وجود دارد و 
نيز مي��زان عرضه و تقاضا ب��ا هم مطابق 
است، گفت: اصال جاي نگراني در ارتباط 
با تامي��ن غذايي در ماه مب��ارك رمضان 
وجود ندارد و مغ��ازه داران با برپا نكردن 
نمايش��گاه ضيافت به فروش فوق العاده 

تشويق شده اند. 
درس��تي در مورد قيمت اق��الم مصرفي 
م��ردم در اي��ن م��اه، خاطرنش��ان كرد: 
قيمت برن��ج، م��رغ و لبني��ات تغييري 
نخواهند داش��ت و وضعيت بازار از ثبات 
نس��بي برخوردار اس��ت. عالوه بر اين در 
مورد گوش��ت قرمز نيز طي هفته جاري 
تصميم گيري مي ش��ود؛ هرچند به نظر 
مي رس��د قيمت اين محصول پروتييني 

نيز دستخوش تغيير نخواهد بود. 
وي همچني��ن از مدنظ��ر ق��رار گرفتن 
فروش هاي فوق العاده توسط مغازه داران 

در اين ماه خبر داد و گف��ت: مغازه داران 
زير نظر اتحاديه ه��اي خود مجوز فروش 
فوق العاده را خواهند گرفت و بين پنج تا 

20 درصد تخفيف اعمال مي كنند. 
نايب رييس ات��اق اصناف ايران همچنين 
درباره وضعيت خرما و وجود نگراني هايي 
در زمينه تازه نبودن خرماي عرضه شده 
در ماه مب��ارك رمضان، گف��ت: با توجه 
ب��ه اينكه فصل برداش��ت خرما نيس��ت 
محصول موجود در انبارها توزيع مي شود 
اما در زمينه عرضه و قيمت نگراني وجود 
ندارد، چرا كه نيازه��اي مردم در اين ماه 

تامين خواهد شد. 

افزايش هشت درصدي نرخ ميوه و 
سبزي در 15 روز

بازار ميوه و تر بار كش��ور، از ابتداي سال 
ج��اري، ب��ازار باثباتي بوده و نوس��انات 
قيمتي در آن نسبت به سال هاي گذشته 
كمتر بوده اس��ت. كارشناسان معتقدند 

يكي از مهم ترين عل��ل اين ثبات، عرضه 
كافي ميوه و س��بزيجات به ب��ازار بوده و 
علت ديگر هم ركودي اس��ت كه اقتصاد 
كشور را فرا گرفته است. مقايسه آخرين 
گ��زارش خرده فروش��ي بان��ك مركزي 
ك��ه نرخ خوراكي ه��ا در ته��ران را تا 31 
ارديبهش��ت ماه ب��ا قيمت مي��وه و ديگر 
اقالم خوراكي در روز گذشته انجام داده، 
نش��ان دهنده افزاي��ش قيمت بس��ياري 
از اين اق��الم در پان��زده روز ابتدايي ماه 
خرداد اس��ت. گران ترين ميوه هاي بازار 
در حال حاضر نوبرانه هايي چون گيالس، 
آلبالو و هلو هس��تند و به گفته بس��ياري 
از فروش��ندگان مي��وه، در ح��ال حاضر 
پرفروش ترين ميوه هاي بازار هم محسوب 
مي شوند. ولي افزايش قيمت ميوه ها در دو 
هفته گذش��ته واقعيتي غيرقابل كتمان 
اس��ت. مقايس��ه قيمت هاي روز گذشته 
ميوه ب��ا آمار ارايه ش��ده از س��وي بانك 
مرك��زي، در تاريخ 31 ارديبهش��ت ماه، 
حكايت دارد كه ميانگين قيمتي افزايش 
ميوه و سبزي در بازار تهران هشت درصد 
بود. درواقع مي توان گفت كه در روزهاي 
خرداد ماه، به ازاي هر دو روز، يك درصد 
قيمت ميوه و سبزي گران تر شده است. 

فروش��ندگان ميوه و تر ب��ار معتقدند در 
روزهاي باقيمانده ت��ا ماه رمضان، قيمت 
برخ��ي ميوه ها مانن��د هندوان��ه باز هم 
افزايش پي��دا كند؛ ول��ي افزايش قيمت 
امس��ال نسبت به س��ال هاي گذشته كم 

رمق تر خواهد بود. 

 افزايش 800 توماني قيمت مرغ
نگاهي به ديگر اقالم مصرفي خانوار نشان 
مي دهد افزايش قيمت در بازار گوشت و 
چاي و برنج كمتر از بازار ميوه و س��بزي 
بوده است. براساس گزارش بانك مركزي، 
هر كيلو گوش��ت گوساله بي استخوان در 
ب��ازار تهران و تا آخرين روز ارديبهش��ت 
م��اه، 35 هزار و 855 توم��ان بود كه اين 
قيمت در حال حاضر ب��ه 36 هزار تومان 
رسيد. همچنين نرخ گوشت گوسفندي 
38 هزار تومان اعالم ش��ده، حال آنكه در 
گزارش بانك مرك��زي نرخ آن 36 هزار و 

188 تومان اعالم شده بود. 
گوش��ت مرغ نيز در مدت مش��ابه حدود 
800 توم��ان گران تر ش��د و از پنج هزار 
و 880 توم��ان، به 6 ه��زار و 600 تومان 
افزاي��ش ياف��ت. برنح ايران��ي از كيلويي 
9 هزار و 987 تومان ب��ه 10 هزار تومان 
رسيده و هر بسته 500 گرمي چاي بدون 
آنكه تغييري نسبت به ابتداي ماه داشته 
باش��د، كماكان ب��ا نرخ ح��دود 19 هزار 

توماني در بازار دست به دست مي شود. 

مهدي پازوكي
  كارشناس اقتصادي

نگاه روز

آواربرداري از اقتصاد 
هنوز تمام نشده است 

مجلس در هم��ه حكومت هاي جهان 
يك نه��اد سياس��ي تلقي مي ش��ود و 
نمايندگان مجلس هم عناصر سياسي هستند. اينكه 
مركز پژوهش هاي مجل��س گزارش هايي از عملكرد 
اقتصادي منتش��ر مي كند؛ بايد حتما به دنبال داليل 
سياس��ي اين اقدام در انگيزه آنها گشت. وقتي قياس 
مي كنيم عملكرد دولت ها را، با س��قوط هاي عجيبي 
در دولت قبل مواجه مي ش��ويم كه كش��ور را ربع قرن 
به عقب كشاند. اگرچه دولت آقاي روحاني نيز با ايراد 
و اش��كاالتي كار را انجام داده اس��ت اما در س��ال هاي 
گذشته بيشتر درگير بي انضباطي هاي به ارث رسيده 
از دولت قبل بوده است. با اين وجود ما نمي بينيم مركز 
پژوهش هاي مجلس عملكرد هشت سال يا چهار سال 
پاياني دولت احمدي نژاد را به تفكيك بخش ها گزارش 
كرده باش��د. اما عملك��رد دولت روحاني كه با فس��اد 
اقتصادي، بي انضباطي ها و از هم گسيختگي فراوان به 
ارث رس��يده از گذش��ته مواجه بوده بارها مورد نقد و 
تحليل قرار مي گيرد. در دولت قبل نهادهاي نظارتي با 
كاهش قدرت و ابزار مواجه مي شوند. مركز پژوهش ها 
تا چه اندازه به بررسي ابعاد اين اقدامات در اقتصاد ايران 
پرداخته اس��ت؟ صرف نظر از رويه سياسي مجلس و 
مركز پژوهش هاي زيرمجموعه آن بايد گفت كه با توجه 
به اينكه در سه سال گذش��ته دولت درگير مشكالت 
ايجاد شده از قبل بوده است حال در فرصت باقيمانده 
بايد تالش كند در وهله نخست بي انضباطي ها را از بين 
برده و نظمي به اين جريان ببخشد. مجلس امروز بايد 
همراه با دولت گروه هاي رانتي كه در س��ال هاي قبل و 
در شرايط تحريم به منافع عظيمي دست پيدا كردند را 
شناسايي كرده و از جو تاريكي كه اين استفاده كنندگان 
از تحريم در پسابرجام ايجاد كرده اند؛ جلوگيري كنند. 
امروز اين رانتيكل ها براي آنكه منافع شان برقرار بماند 
تمام تالش خود را براي تيره و تار كردن فضاي موجود 
و كوچك نش��ان دادن دس��تاوردهاي تيم سياس��ت 
خارجه دولت به كار مي برند. لذا دولت ابتدا بايد با اين 
گروه برخورد كرده و سعي در شفاف سازي و نظم دهي 
به رفتارها داش��ته باشد سپس نس��بت به ترميم تيم 
اقتصادي خود اقدام كند. متاسفانه در سه سال گذشته 
ب��ا وجود تغيير دول��ت اما در بدنه ميان��ي دولت تمام 
مديراني كه از قبل به كار گمارده ش��ده بودند، حضور 
دارن��د و در اصل دولت تغيير چنداني نس��بت به قبل 
نداش��ته است ضمن آنكه سيس��تم پرداخت حقوق و 
دس��تمزد در دس��تگاه هاي دولتي و براي پرداخت به 
اين بدنه ناكارآمد به هيچ وجه سيستم مطلوبي نيست. 

 گ�روه اقتص�ادي | تازه تري��ن گزارش 
بانك مركزي از ميزان ارزش سفته و برات 
فروخته شده طي نخستين ماه سال جاري 
نشان مي دهد ميزان فروش اين دو مولفه 
اقتصادي نسبت به ماه اسفند 94، كاهش 
85/5 درص��د را تجربه كرده و نس��بت به 
فروردين ماه سال گذشته خود 65/2 درصد 

كاهش يافته است. 
 طبق آنچه بانك مرك��زي از اين وضعيت 
منتش��ر كرده اس��ت، كل ارزش س��فته و 
برات فروخته شده در اين ماه حدود 23/5 
ميليارد ريال بوده است. همچنين براساس 
آمار شعبه واخواس��ت دادگستري استان 
تهران در فروردين ماه 1395 بالغ بر 500 

برگ سفته و برات به مبلغي معادل 40/7 
ميليارد ريال در شهر تهران واخواست شد. 
در اين ماه شاخص هاي تعداد و مبلغ سفته 
و برات واخواست ش��ده به ترتيب به اعداد 
29/7 و 11/6 رس��يد كه در مقايسه با ماه 
قبل به ترتيب 55/2 و 76/5 درصد و نسبت 
به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 57/3 و 72 
درصد كاهش داشته است. شاخص متوسط 
مبلغ يك برگ سفته و برات واخواست شده 
در فروردين ماه 1395 به عدد 39 رس��يد. 
عدد شاخص مذكور در فروردين ماه 1394 
معادل 59/7 بوده اس��ت. بر اساس همين 
گزارش ميزان سفته و برات فروخته شده در 
سال هاي 87 و 91 كاهش يافته است. اين 

گزارش نشان مي دهد كه ميزان ارزش برات 
و سفته فروخته شده در سال هاي گذشته 

به غير از سال هاي 87 و 91 روال افزايشي 
داشته است. 

فروش برات و سفته نصف شد 
به روايت آمار

ميانگينمصرفقيمت)تومان(كاال
چهار بسته11000خرما )هربسته( 

15 كيلوگرم10000آش )هر كيلو( 
15 كيلوگرم15000حليم )هركيلو( 

60 عدد1000نان سنگك )دانه اي( 
دو كيلوگرم3232قند )هر كيلو( 

دو كيلوگرم3011شكر )هركيلو( 
نيم كيلو19000چاي )بسته نيم كيلويي( 
چهار كيلوگرم11000زولبيا و باميه )هركيلو( 

8 كيلوگرم2475سبزيجات )هر كيلو( 
٭ اين اقالم براي سفره افطاري خانوار چهار نفره طبقه متوسط تنظيم شده است


