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کمبود عجیب ماهی در بازار
شهرهای ساحلی!
تجارت نیوز-ماهیدرشهرهایساحلیکمیاب
شده اســت .در بندرعباس قیمت شیرماهی به
کیلویی  ۱۲۰هــزار تومان رسیده است و دیگر
ماهیهایجنوبباقیمت۱۴۰تا۱۵۰هزارتومان
فروخته میشوند .رئیس اتحادیه تولیدکنندگان
و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان گفته است:
ماهیهایجنوببهکشورهایحوزهخلیجفارس
قاچاق میشوند .همچنین برخی قاچاقچیان به
بهانه صادرات ماهی و خرچنگ ،پروانه صادرات
میگیرند و همراه با محموله صــادراتــی ماهی
و خرچنگ،گازوئیل قاچاق میکنند! از سوی
دیــگــر ،دوج ــی مدیرعامل اتــحــادیــه ســراســری
یهای صیادی نیز از کمیاب شدن ماهی در
تعاون 
شمالکشور خبردادوگفت:بخشیازاینکمبود
به برداشتهای بیرویه و صیدهای غیر مجاز
مربوط میشود .همچنین رودخانههایی که به
دریا میریزند و محل تخمریزی ماهیها هستند،
با پساب کشاورزی به شدت آلوده شده اند و همین
مسئلهباعثکاهشذخایرماهیشمالشدهاست.

صدور «ای نماد»  3برابر شد
ایسنا -جدیدترین آمــار منتشر شده از سوی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) نشان
میدهد که در  ۱۰ماه امسال ،صدور نماد اعتماد
الکترونیک با افزایش 187/6درصــدی به ۲۷
هزار و  ۴۳۹عدد رسیده است.
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امضای قرارداد همکاری بانک
تجارت با پتروشیمی تندگویان
باامضایقراردادهمکاریبانکتجارتبامجتمع
پتروشیمی شهید تندگویان ،به زودی عملیات
ساختمان و نصب پــروژه «اس.اس.پـــی» در این
مجتمع آغاز می شود.به گزارش روابط عمومی
بانک تجارت ،همزمان با دومین روز برگزاری
نمایشگاه تخصصی حمایت از ساخت داخل در
صنعت پتروشیمی در کیش ،قــرارداد طراحی،
ساخت و اجرای پروژه «اس.اس.پی» پتروشیمی
شهید تندگویان با هدف افزایش  ۱۵۰هزار تنی
تولید گرید بطری با شرکت های ایرانی  ،به ارزش
تقریبی  ۳۰میلیون یورو به امضای مدیران عامل
بانکتجارتوپتروشیمیتندگویانرسید.میزان
سرمایه گذاری برای این پروژه ،حدود ۳۰میلیون
یورو برآورد می شود که با همکاری بانک تجارت و
بهصورتصددرصدایرانیتامینخواهدشد.رضا
دولت آبادی ،مدیر عامل بانک تجارت در مراسم
امضای این قــرارداد همکاری گفت :تامین مالی
یکی از بزرگ ترین دغدغههای تولید کنندگان
است و شرکتهای پتروشیمیبرای تامین مالی،
شرایطخاصوویژهایدارند.حجمسرمایهگذاری
در این بخش با سایرصنایع قابل مقایسه نیست و
با توجه به تنوع خدماتی که این صنعت در موضوع
تامینمالینیازدارد،بانکتجارتیکسبدخدمت
اختصاصی شامل تسهیالت ریالی و ارزی ،اوراق
مشارکت و  ...برای این حوزه طراحی کرده که
می تواند نیاز پروژه های صنعت پتروشیمی را به
بهترینشکلممکنتامینکند.پتروشیمیشهید
تندگویانبزرگترینتولیدکنندهمحصوالتمهم
و استراتژیک پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETو اسید
ترفتالیکخالص()PTAدرکشوراست.اینشرکت
بهعنوان بزرگترین و تنها تولیدکننده محصول
زنجیره پلی اتیلن ترفتاالت در صنعت پتروشیمی
کشور از ظرفیت تولید ساالنه بیش از یک میلیون
و ۵۸۷هزارتنمحصولمتنوعازجملهگریدهای
مختلف PETبرخورداراست.
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شاخص

گرانی وکمبود گریبانگیر مرغ،گوشت و روغن
تورم تا  100درصدی کاالهای خوراکی همزمان با تعلل در تنظیم بازار
تازه ترین آمارها از قیمت کاالهای خوراکی،
حاکی از این است که یک ماه مانده به انتهای
ســال ،تــورم ساالنه کاالهای خوراکی گاه به
حــدود صد درصــد نیز رسیده اســت .از سوی
دیگر  ،در کف بازار ،قیمت مرغ  ،گوشت و روغن
بهعنوانسهکاالیاساسیدرتالطمتصمیمات
نهادهای مسئول و هزینه هــای تولید رو به
افزایش گذاشته است.به گزارش خراسان ،الیه
آخر دفاعی خانوارها در برابر تورم ،کاالهای
خوراکی است .جایی که وقتی قیمت کاالهای
بادواموغیرخوراکیبراثررشدعواملیهمچون
نرخ ارز باال می رود ،مصرف کنندگان تصمیم
می گیرند به نفع آن ،از هزینه های دیگر چشم
پوشی کنند .با این حــال ،امسال این سنگر
مصرفی خــانــوارهــا هــم بــه شــدت در معرض
تخریب قرار گرفته است .تازه ترین داده های
مرکز آمار ایران در این زمینه حاکی از این است
که در میان  9گروه کاالی خوراکی ،قیمت ها
طی یک سال ،تنها در یک گروه کمتر از 55
درصد افزایش یافته است.
▪روغن کارتی شد

در این حال و در روزهای اخیر ،قیمت های کف
بــازار نیز ارقــام عجیبی را نشان می دهند .به
طوریکهبعدازموجگرانیخیاروموز،هماینک
بــازار محصوالتی نظیر روغن و مرغ و گوشت
غیر عادی است .به عنوان مثال ،ایسنا گزارش
داده که به رغم وعده های مسئوالن برای رفع
مشکالت تولید و توزیع روغــن ،هنوز برخی
استان ها در تامین روغن مایع مصرفی خانوار
با مشکالتی مواجه هستند .همچنین کمبود
عرضه روغــن جامد همچنان خودنمایی می

از سوی دیگر  ،قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار
نظر دیگری دارد .وی گفته است :در مهر ماه
امسال قیمت گوشت مرغ با قیمت مصوب
نهاده ها تعیین و ابالغ شد .با توجه به اعالم
وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تأمین صد
درصدی نهاد ههای دامی با قیمت مصوب و
لحاظ سایر هزینهها ،قیمت گوشت مرغ گرم
مصرفی بیشتر از قیمت فعلی محاسبه شده
توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان ( 20هــزار و  400تومان)
نخواهد بود.
کند .به طوری که براساس مشاهدات میدانی
از برخی محله های شهر تهران در بعضی از
فروشگاه های زنجیره ای ،خرید روغن جامد با
ارائه کارت ملی میسر است؛ یعنی به هر کارت
ملی تنها یک روغن جامد فروخته می شود نه
بیشتر! در این زمینه گزارش خبرگزاری تسنیم
پدیده عجیب دیگری را روایت می کند .بر این
اساس مشاهده می شود که برخی از فروشگاه
ها بــرای فــروش روغــن ،فــروش اجباری سایر
کاالهانظیرکیک،تنماهیوربرابهمشتریان
اعــام می کنند .اقدامی که تخلف آشکار به
شمار می رود.
▪بازار مرغ همچنان پریشان

در همین حال ،در شرایطی که مرغ در برخی
فروشگاه ها کمیاب شده یا به قیمت های باال
عرضه می شــود ،تولیدکنندگان از متعادل
بودن نرخ  24هزار تومان برای مرغ خبر داده
اند .رقمی که البته از یک سو با موضع ستاد

تنظیم بــازار و از سوی دیگر با قیمت واقعی
بــازار مغایرت دارد.گــزارش خبرگزاری مهر
در باره ادعای تولیدکنندگان ،حاکی از آن
است که چندی پیش ستاد تنظیم بازار قیمت
نهادهها را افزایش داد و همین موضوع سبب
شد فعاالن بازار مرغ کشور خواستار افزایش
قیمت این محصول از  ۲۰هزار و  ۴۰۰تومان
به  ۲۴هزار تومان شوند .اسدا ...نژاد ،نایب
رئیس کانون سراسری مــرغــداران گوشتی
در این باره میگوید :در حالی که با توجه به
افزایش قیمت نهاد ههای تولید ،باید قیمت
مرغ نیز افزایش می یافت تا تولیدکنندگان
از این بابت متضرر نشوند ،ولی این اتفاق رخ
نداد .بنابراین افزایش قیمت مرغ در بازار ،
اکنون ناشی از همین تصمیمات ستاد تنظیم
بازار است .قیمت حدود  ۲۴هزار تومان نرخ
واقعی مرغ است که انتظار میرود ستاد تنظیم
بــازار نیز با توجه به افزایش قیمت نهاد هها،
قیمت مصوب این محصول را اصــاح کند.

▪گوشت به  130هزار تومان رسید

از گوشه دیگر بازار خوراکی ها ،خبر می رسد
که قیمت گوشت در روندی صعودی به 130
هزار تومان رسیده است .ملکی ،رئیس اتحادیه
گوشت گوسفندی در این زمینه به افزایش هر
سال قیمت گوشت در اسفندماه و نیز افزایش
قیمت نهاده ها اشــاره کــرده و افــزوده است:
خیلیازدامداراندامهایخودرانگهداشتهاند
تا در اسفندماه  ،با قیمت باالتر به بازار عرضه
کنند.چراکه قیمتعلوفهبسیارافزایشیافتهو
اکنون نرخ هر کیلوگرم جو بین ۵هزار تا ۵هزار
و  ۵۰۰تومان است.
تالطمبازارخوراکیهادرشرایطیرخمیدهد
که مسئله تامین نهاده های دامی چندان تازه
نیست .اما عمده تالش ها در نهادهای نظارتی
تاکنون بر کنترل حلقه آخر یعنی بازار مصرف
کننده معطوف شده است .در این باره ،دو روز
قبل نیز واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور از
ایجاد سازو کار جدید برای منطقه ای کردن
تنظیم بازار خوراکی ها خبر داد.

رصد قیمت میوه و سبزی؛ خیار10تا  25هزارتومان
بردبار-پس از جنجالی که چندی پیش درباره
گرانی قیمت خیار در رسانه ها به راه افتاد ،سری به
میوهفروشیهایعادیشهرتهرانزدیمتامشخص
شودقیمتاینکاالوهمچنینسایرمیوههاوصیفی
جات در چه شرایطی قرار دارد .دراین میان بسته به
کیفیتمیوه،قیمتآننیزمتفاوتبود،مثالقیمت
خیار در بازار تره بار خیابان حافظ شمالی از 10
هزار تومان تا  25هزار تومان(خیار اصفهانی بوته
ای) متغیر بود و حتی با قیمت های متنوع دیگر
 13 ،12و  17هزار تومان نیز عرضه می شد  .در

ادامه قیمت چند نوع میوه و صیفی جات دیگر نیز
ارائهمیشود(.قیمتهابهازایهرکیلوگرماست):
پرتقال شهسواری 10 :هزار تومان
پرتقال خونی جنوب 15 :هزار تومان
سیب قرمز خوش کیفیت 18 :هزار تومان
سیب زرد 14 :هزار تومان
لیمو شیرین 15 :هزار تومان
انار 15 :هزار تومان
کیوی 25 :هزار تومان
موز 35 :هزار تومان

لیموترش 22 :و  25هزار تومان
پیاز زرد 4 :هزار تومان
پیاز سفید 5200 :تومان
پیاز قرمز 9800 :تومان
گوجه فرنگی  :از  2تا  6هزار تومان
لبوی رسمی  10 :هزار تومان

سیب زمینی 4500 :تومان
شلغم  4 :هزار تومان

گرانی  67درصدی خوراکی ها
در یک سال
تازه ترین آمارهای تورم حاکی از این است که
خوراکیهادریکسال،بیشاز 67درصدگران
شدهاند.بررسیرونداینموضوعازمنظرماهانه
نشانمیدهدکهدرنیمیاز 12ماهگذشتهاین
شاخصبه 5درصدوبیشتررسیده است.
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آمار جدید از ناوگان هوایی کشور

 166هواپیما زمین گیر
 157فروند فعال

بازگشت ایـــران  ۱۴۰بــه نــاوگــان مسافری با
قــوی تــر کـــردن مــوتــور هــواپــیــمــا ،ثــبــات قیمت
بلیت بــرای پــروازهــای نــوروزی ،آغــاز به کار یک
شرکت هواپیمایی جدید با هواپیماهای امبرائر،
عهدشکنی غرب در قــرارداد فــروش هواپیما به
هما و آمــار  51درصــدی از هواپیماهای زمین
گیر ناوگان هواپیمایی کشور ،از مواردی بود که
در گفت و گوی رئیس سازمان هواپیمایی مطرح
شد.کاپیتان تورج دهقانی زنگنه در گفت و گو با
فارس با ارائه آماری از ناوگان هوایی کشور گفت:
اکنون تعداد کل ناوگان  323فروند هواپیماست
که از این تعداد امروز 157فروند هواپیما عملیاتی
است .همچنین عمر متوسط ناوگان هوایی کشور
امروز  25سال و متوسط عمر کل ناوگان فعال هم
 23سال است.وی از ورود هشت هواپیمای جدید
طی امسال به ناوگان کشور خبر داد و گفت :یک
شرکت هواپیمایی تا پایان امسال فعالیت خود
را آغاز میکند .این شرکت هواپیمایی سه فروند
هواپیما وارد کشور کرده است و امیدواریم بتواند
بقیه هواپیماها را هم وارد کند.
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