
ییس دفتر رییس جمهوری گفت: قیمت ارز اصال این ارقام 
نیست و معتقدیم نرخ ارز از هفت هزار و 500 تومان ارائه 

شده در سامانه نیما هم کمتر است.
 - امروز  واعظی«  »محمود  ایرنا،  سیاسی  خبرنگار  گزارش  به 
چهارشنبه- پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: 

دولت تالش بسیاری انجام داد تا بازار ارز و کاال ساماندهی شود.
وی ادامه داد: با توجه به اختیارات بسیار خوبی که در جلسه شورای 
عالی اقتصادی سران قوا به بانک مرکزی داده شد و همکاری دستگاه 
های دیگر و سیاست های بانک مرکزی در تسهیل واردات اسکناس 
و طال به کشور شاهد تاثیر بر بازار ازار هستیم و امیدواریم تالش 

بازار ادامه یابد.
رییس دفتر رییس جمهوری تصریح کرد: امیدواریم این اتفاق که 
دالل ها بخواهند یک روز از مردم ارز خریداری کنند و روز دیگر 
بفروشند یا آن را نگه دارند، دیگر تکرار نشود و صرفا بر اساس عرضه 

و تقاضا پیش برویم.
واعظی به مردم توصیه کرد که در بخش های ماندگار، کم خطر یا 
بی خطر سرمایه گذاری کنند. ارزی که در بازار کوچک 1.5درصدی 
است و با یک مداخله باال و پایین می رود، مردم ضرر و دالالن سود 

می کنند.
وی افزود: تالش دولت کنترل بازار است تا روند کاهشی که از روز 

شنبه شروع شده ادامه پیدا کند.
وی همچنین درباره هماهنگی همه دستگاه ها در کنترل نرخ 
ارز با دولت گفت: این موضوع تنها درباره اقتصاد و ارز نیست بلکه 
درمورد همه مسائل کشور است. وقتی جریان های سیاسی، ارگان 
ها و سران قوا درباره مسائل اساسی کشور همراهی می کنند قطعا 

موفقیت حاصل می شود.
رییس دفتر رییس جمهوری ادامه داد: آنچه دولت به آن اعتقاد 
دارد و رهبر معظم انقالب همواره بر آن تاکید دارند، این است که ما 
امروز از نظر خارجی با فشار آمریکا و برخی اذناب او در منطقه مانند 
رژیم صهیونیستی، عربستان یا امارات مواجه هستیم، در داخل هم با 

توجه به شرایط جدید باید بتوانیم اقتصاد را مدیریت کنیم.
واعظی تصریح کرد: بنابراین این موضوع هم جنبه داخلی و هم 
خارجی دارد و هر کس یکی از آنها را بگوید خوب مسئله را ندیده 
است بر این اساس زمانی موفق می شویم که همه با هم عمل کنیم.

وی از نقش و سهم صدا و سیما در این زمینه تشکر کرد و یادآور 
شد: این رسانه مردم را آگاه کرد. بازار ارز یک ظاهر و یک باطن دارد 
که ظاهر آن باال و پایین رفتن قیمت ارز است و باطن آن از سوی 
صدا و سیما نشان داده شد، همین کار را صدا و سیما درباره احتکار 

کنندگان انجام داد.

رییس دفتر رییس جمهوری خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد هم 
که از سیاست های اصولی دولت است و قوه قضاییه هم خوب در این 

زمینه وارد شد و ما تشکر می کنیم.
واعظی ادامه داد: مردم وقتی آگاه می شوند هم به نظام و هم به 
خدمتگزاران خود دلگرم می شوند لذا مشکالت امروز کشور را باید 
همه نهادها و قوا با کمک بخش خصوصی و مردم حل کنند. معتقدم 
اگر در سه - چهار ماه آینده در داخل دست در دست بگذاریم و 
مقاومت کنیم از فشارهای آمریکا عبور کرده و می توانیم بر مشکالت 

فایق شویم.
وی درباره حذف دالر از مبادالت ارزی ایران و ترکیه گفت: روسای 
جمهوری دو کشور درباره کلیات این موضوع توافق کرده اند و بانک 
مرکزی روی این مسئله کار کرده است و هر دو طرف بانکی را 

مشخص کرده اند.
رییس دفتر رییس جمهوری ادامه داد: یا هیاتی از بانک مرکزی 
ترکیه به ایران سفر می کند یا هیاتی از بانک مرکزی ایران به این 

کشور می رود که در این سفر این مسئله قطعی می شود.

**وزیران پیشنهادی اقتصاد و تعاون هفته آینده معرفی می شوند
برای  دولت  پیشنهادی  وزیران  معرفی  زمان  همچنین  واعظی 
وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی، هفته آینده اعالم کرد.
وی درباره مهم ترین نکات جلسه امروز هیات دولت نیز گفت: در 
جلسات ماه های اخیر دولت درباره دو موضوع بازار کاال و مسائل 
روانی باال رفتن قیمت ارز در بازار سوم به طور جدی بحث می شود. 

ما نگران طبقه متوسط به پایین جامعه هستیم.
رییس دفتر رییس جمهوری یادآور شد: گرانی های اخیر روی این 
طبقه فشارهای زیادی وارد کرده است و وظیفه خود می دانیم به این 

موضوع در جلسات مختلف بپردازیم.
واعظی درباره مسائل روانی باال رفتن قیمت ارز در بازار سوم که 
تاثیرگذار نیست و همچنین درباره تسهیالت بخش  چندان هم 

خصوصی که باید بیشتر مورد حمایت دولت قرار گیرد در جلسات 
بحث شد.

وی افزود: رییس جمهوری مجددا دستور دادند که تمام وزارتخانه 
هایی که بنگاه داری می کنند و شرکت دارند، برنامه زمان بندی برای 
واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی واقعی تا آخر سال ارائه دهند. 
با توجه به این که رهبر معظم انقالب هم این موضوع را تایید کردند، 
رییس جمهوری دستور دادند بخش های نظامی کشور که بنگاه و 

شرکت دارند، آنها هم واگذار کنند.
رییس دفتر رییس جمهوری همچنین گفت: با توجه به اینکه روند 
بسیار خوبی در بورس به وجود آمده است اگر تعداد شرکت های 

بیشتری در بورس عرضه کنیم روند بهتری خواهد داشت.
واعظی از مصوبات جلسات امروز دولت را بیمه جانبازان ذکر کرد 
و اظهارداشت: با توجه به اینکه بیمه جانبازان متمرکز در بنیاد شهید 
بود، به وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف اجازه داده شد جانبازان 

هر بخش را بیمه کنند.

اقتصادی 5

بانک ها خرید دالر را با ۹۵۰۰ تومان آغاز کردند

امروز قیمت خرید دالر از مردم در بانک ها با حدود ۹500 تومان شروع شد.
 به گزارش ایسنا، امروز )چهارشنبه(، بررسی میدانی از شعب ارزی بانک ها از 
این حکایت داشت که آن ها دالر را ۹5۰۰ و یورو را 11 هزار و 5۰۰ تومان از مردم 
می خرند. البته این نرخ ها البته ثابت نیست و ممکن است در طول روز متغیر باشد.

در جریان ریزش قیمت ارز در روزهای گذشته و نگرانی مردم از زیان دیدن از 
ارزهایی که در مدت گذشته با نرخ های متفاوتی خریداری کرده بودند، از دو روز 
گذشته بازار ارز با ازدحام مردم برای فروش مواجه شد، اما اغلب صرافی ها و دالالن 

حاضر به خرید ارز با نرخ معقول نبودند و قیمت های متفاوتی پیشنهاد می دادند.
در همین راستا بانک مرکزی روز گذشته یادآور شد که بانک ها آماده خرید ارز 
از مردم هستند. این در حالی است که پیش از این هم بر اساس سیاست ارزی 
دولت که از امسال اجرایی شد، این امکان در بانک ها وجود داشت که مردم بتوانند 
ارز خود را بفروشند یا در قالب چند ارز، تقاضای مشخص و با ارائه مدرک، ارز 

خریداری کنند.
در حال حاضر با توجه به ریزش قیمت ارز در روزهای گذشته، نرخ دالر که یک 
هفته قبل تا 1۹ هزار تومان هم پیش رفته بود حدود 1۳ هزار تومان و یورو که تا 

۲۲ هزار تومان گران شده بود، حدود 15 هزار تومان معامله می شود.

با امضای تفاهم نامه ای 3 جانبه صورت می گیرد

توسعه کسب وکارهای فناورانه در پارک دانشگاه تهران
تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، بنیاد حامیان 
دانشگاه تهران و بنیاد نیکوکاری جمیلی با هدف کمک به ایجاد و توسعه 
کسب وکارهای فناور از طریق ارائه خدمات عمومی و تخصصی با ارزش 
افزوده باال و تامین اعتبار تولید نمونه محصول و راهبری هسته های فناور  

در محل بنیاد جمیلی به امضا رسید.
به گزارش ایسنا، اجرای برنامه ها و رویدادهای کارآفرینی و فناوری به صورت 
مشترک، حمایت از صاحبان ایده و ایجاد کسب وکارهای جدید به صورت مشترک، 
و  اندیشمندان  جشنواره  ویکند  آپ  استارت  برگزاری  هزینه های  کلیه  تامین 
دانشمندان جوان توسط بنیاد جمیلی، تامین اعتبار تولید نمونه محصول از ایده های 
پذیرفته شده در رویدادها توسط بنیاد حامیان و بنیاد جمیلی و ارائه خدمات زیر 
ساختی و راهبری هسته های پذیرفته شده توسط پارک فناوری دانشگاه تهران از 

جمله زمینه های همکاری این تفاهم نامه است.
عالوه بر آن طرفین در ارائه مشاوره و خدمات در حوزه داوری و انتخاب هسته های 
فناور توسط پارک، کمک در تامین منابع مالی الزم برای احداث و تجهیز فضاهای 
کاری مشترک پارک )Co-Working Spaces( و حمایت مالی و راهبری تیم ها و 
هسته ها توسط بنیاد حامیان و بنیاد جمیلی، فراهم کردن زمینه های الزم برای جذب 

سرمایه در مراحل رشد و توسعه بصورت مشترک متعهد شدند.
مدت اعتبار این تفاهم نامه ۳ ساله است که به توافق هریک از طرفین قابل تمدید 

خواهد بود.

نرمش سازمان هواپیمایی در قوانین تاسیس شرکت ها

یک ایرالین جدید با دو هواپیما آغاز به کار کرد
در شرایطی که طبق قوانین سازمان هواپیمایی کشوری ایرالین ها موظفند 
برای فعالیت الاقل پنج فروند هواپیمای ملکی در اختیار داشته باشند، این 
سازمان به تازگی مجوز آغاز به کار یک ایرالین را نهایی کرد که فعال تنها 

دو هواپیما دارد.
به گزارش ایسنا، یکی از قوانینی که در طول سال های گذشته ابهام ها و مسائل 
مختلفی را در صنعت هوایی ایران به همراه داشته، بحث قوانین مربوط به تاسیس و 
فعالیت ایرالین های داخلی بوده است. در شرایطی که در بسیاری از کشورهای دنیا 
پس از ابالغ مجوز به شرکت هواپیمایی مربوطه این انعطاف پذیری وجود دارد که آن 
شرکت تمام یا بخش عمده ای از ناوگان خود را به شکل اجاره ای فعال کند، اما قوانین 
فعلی در ایران شرکت های هواپیمایی را ملزم می کند که برای فعالیت، هواپیمای 

ملکی در اختیار داشته باشند.
در قواعد فعلی سازمان هواپیمایی کشوری ایرالین باید حداقل پنج فروند 
هواپیمای ملکی داشته باشد و در کنار آن ۳5۰ میلیارد تومان اعتبار نیز به 
عنوان آورده برای سرمایه گذاری ثبت و به طور رسمی با تایید مراجع قانونی وارد 
این صنعت کند. همین مساله باعث شده تعداد زیادی از سرمایه گذاران ترجیح 
دهند که نسبت به ورود به صنعت هوایی اقدام نکرده و در دیگر حوزه ها فعالیت 
کنند. هرچند در ماه های پس از امضای برجام و با روشن شدن نسبی افق پیش 
ایرالین های  راه اندازی  برای دریافت مجوز  تقاضاها  ایران،  روی صنعت هوایی 
جدید افزایش یافت، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده نشان می دهد که سختی 
قوانین باعث شده که سرمایه گذاران تا مرحله نهایی تاسیس ایرالین به پیش 

نروند.
از سیاست های  با استفاده  ایرالین های بین المللی  از  در شرایطی که بسیاری 
حمایتی توانسته اند ناوگان اجاره ای خود را گسترش داده و حتی با انعطاف پذیری 
موجود در این عرصه سن ناوگان خود را پایین بیاورند، اما ایرالین های ایرانی با 
هواپیماهایی روبه رو هستند که سن شان روز به روز افزایش یافته و در نهایت درصد 

زیادی از آن ها زمین گیر می شوند.
با وجود آن که هنوز سازمان هواپیمایی درباره احتمال تغییر در این قانون سخن 
به یک شرکت  را  بهره برداری جدیدی  اما روز گذشته رسما گواهی نامه  نگفته، 
هواپیمایی اعطا کرده که از نظر قوانین موجود هنوز مقدمات قطعی را فراهم نکرده 

است.
طبق اعالم خدایی- قائم مقام سازمان هواپیمایی کشوری، در حال حاضر این 
ایرالین جدید دو هواپیما در اختیار دارد که پروازهایش به زودی و با محوریت 
فرودگاه ساری آغاز خواهد شد و تا پایان سال جاری باید تعداد هواپیماهای خود را 

به پنج فروند برساند.
این انعطاف قانونی جدید شکل گرفته از سوی سازمان هواپیمایی نشان می دهد 
که امکان آن وجود دارد که برخی سخت گیری ها برای تاسیس یا فعالیت شرکت های 
ایرانی کاهش یابد و این مساله شاید فضا را برای ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی 
به این عرصه باز کند. این به معنای آن است که در شرایط سخت تحریم ها، الاقل 
قوانین داخلی می تواند به نفع شرکت های هواپیمایی، برخی تغییرات را به مرحله 

اجرا برساند.
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خرید و فروش ارز در صرافی ها آزاد شد
بانک مرکزی اعالم کرد که فروش ارز در صرافی ها به صورت اسکناس تا سقف5000 یورو بالمانع است. به گزارش ایسنا، از ابتدای سال جاری و تغییراتی که در نحوه فعالیت صرافی ها در بازار ارز ایجاد شد در مرحله اول کال معامالت اسکناس از 

سوی آنها ممنوع و قاچاق بود و در مرحله بعد با تغییر سیاست ارزی، خرید برای آنها مجاز شد ولی فروش فقط محدود به 23 ارز مسافرتی بود. اما بانک مرکزی در قالب "دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی های مجاز" اعالم کرده است 
که صرافی های مجاز اجازه دارند نسبت به فروش ارز به صورت اسکناس تا سقف 5000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها بر مبنای نرخ بازار اقدام کنند.

 واعظی:

نرخ دالر زیر 7۵۰۰ تومان است
اخبار

بازتاب جهانی سقوط دالر در ایران

نایب رییس اتاق اصناف:

هیچ کاالیی در بازار کم نیست

تداوم  ایران،  در  دالر  سقوط  خواندن  غیرمنتظره  با  جهان  رسانه های 
سیاست گذاری های صحیح و استقالل بانک مرکزی را شرط اصلی بازگشت 
ثبات به بازار ارز اعالم کردند و توصیه کردند به جای کاهش سریع و مقطعی 

نرخ ارز، این کار به صورت تدریجی اما پیوسته انجام شود.
به گزارش ایسنا، کاهش شدید و بی سابقه قیمت دالر در بازار آزاد ارز ایران طی یکی 

دو روز اخیر  در رسانه های جهان بازتاب گسترده ای داشت.
رویترز در گزارشی نوشت: فعاالن بازار ارز می گویند بانک مرکزی با ورود به موقع 
خود و تزریق ارز مورد نیاز باعث شد جلوی کاهش بیشتر ارزش ریال که در روزهای 
اخیر، تجارت را مختل و تورم را صعودی کرده بود گرفته شود. مقامات دولتی ایران 
گفته اند بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز مجاز شده است تا در بازار آزاد به عملیات 
باز بپردازد؛ بدین معنا که خرید و فروش ارز جایگزین سیاست غلط تزریق ارز قبلی 

شده است.
رویترز در ادامه نوشت: پلیس نیز برخورد با کسانی که قیمت ها را شبانه افزایش 
می دادند، آغاز کرده است. در همین راستا تلویزیون دولتی ایران به نقل از حسین 
رحیمی- فرمانده پلیس تهران - گفته است 15 وب سایت که با گذاشتن قیمت های 

غیرواقعی در بازار به افزایش نرخ ارز دامن می زدند تعطیل شده اند.
به نوشته این خبرگزاری، صندوق بین المللی در ماه مارس اعالم کرده بود که ایران 

بیش از 1۰۰ میلیارد دالر ذخیره ارزی دارد و این بدان معناست که ایران ذخیره ارز 
کافی برای محافظت از واحد پولش را در اختیار دارد.

از سوی دیگر روزنامه آمریکایی سیاتل تایمز، سقوط نرخ دالر در ایران را غیرمنتظره 
خواند و نوشت: به دنبال این اتفاق، تمایل مردم برای تبدیل دالرهای خود به ریال 
افزایش یافته است. این روزنامه نوشت: از دید تحلیل گران، دالیل بسیاری برای تقویت 
ارزش ریال وجود دارد که از جمله آن ها می توان به سیاست گذاری صحیح بانک 
مرکزی برای دخالت علمی در بازار و مجاز شدن صرافی ها و اشخاص به واردات ارز 
به داخل کشور اشاره کرد. اخبار مثبت از تداوم همکاری اروپا با ایران نیز یکی از دیگر 

دالیل کاهش نرخ دالر از دید این رسانه عنوان شده است.
این رسانه با اشاره به توصیه پدرام سلطانی- نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران - برای 
توقف دخالت بانک مرکزی در بازار ثانویه، به نقل از کارشناسان نوشت که در صورت 
اصرار بر کاهش سریع نرخ دالر، این خطر وجود دارد که روند به وجود آمده مقطعی 

و گذرا باشد.
خبرگزاری شین هوا نیز دیگر رسانه ای بود که با اشاره به کاهش نرخ دالر از ۲۰ 
هزار تومان به 1۲ هزار و 5۰۰ تومان در روز سه شنبه نوشت: بسیاری از کسانی که به 
دلیل ترس از کاهش ارزش ریال در ماه های گذشته سرمایه خود را به دالر تبدیل کرده 

بودند، از ترس کاهش بیشتر نرخ دالر رو به فروش ارزهای خود آورده اند.

نائب رئیس اتاق اصناف ایران ضمن اعالم اینکه هیچ کمبود کاالیی در 
کشور نداریم، گفت: تا یکی - دو هفته دیگر حرف و حدیث درباره کمبود 
کاال و خریدهای بیش از نیاز مردم جمع می شود و اوضاع آرام تر خواهد 

شد.
به گزارش ایسنا،  در ماه های اخیر افزایش قیمت برخی محصوالت و همچنین 
اخبار ضد و نقیض درباره متوقف شدن واردات یا تولید آن ها باعث شد حضور 
بخرند  نیازشان  از  بیش  را  محصوالت  برخی  و  شود  بیشتر  و  بازارها  در  مردم 
محصوالت  برای  تقاضا  افزایش  مثال  عنوان  به  کنند.  نگهداری  خانه ها  در  و 
سلولزی در ماه های اخیر به جایی رسید بود که برخی مغازه ها این محصوالت با 
برچسب قیمت گران تر از قیمت درج شده عرضه کردند و برای میزان فروش نیز 

محدودیت قائل شدند.
از طرف دیگر افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی کشورهای همسایه را 
به خرید برخی کاالهای اساسی و محصوالت کشاورزی ایران ترغیب کرد که در 

نهایت، صادرات برخی از آنها ممنوع شده است.

در این میان جلوگیری از ترخیص برخی کاالها از گمرک برای تعیین تکلیف 
دریافت مابه التفاوت ارزی نیز باعث شد برخی محصوالت در صف تخلیه بمانند 
و به گفته نایب رئیس اتاق اصناف ایران تاخیر دولت در تصمیم گیری،   یکی از 

دالیل کاهش عرضه برخی کاالها در کشور بود که باید زودتر انجام می شد.
کسانی که پوشک خریدند پشیمانند!

محمود هاشمی - در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه بازار پوشک و محصوالت 
بهداشتی بانوان آرام شده است، گفت: در حال حاضر محصوالت سلولزی در همه 
فروشگاه ها عرضه می شود و کسانی که این محصوالت را خریدند و در خانه انبار 

کردند، پشیمان شدند.
تعرفه  واردات  به کاهش  اگر دولت ماه گذشته نسبت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اقدام کرده بود، مشکلی در عرضه برخی کاالها به وجود نمی آمد، اظهار کرد: 
اولویت ترخیص کاال از گمرک با کاالهایی است که مردم به آن ها نیاز دارند و 
در این میان دولت برای واردات مواد اولیه محصوالت سلولزی اهمیت بیشتری 

قائل شده است.

به گفته نائب رئیس اتاق اصناف ایران، تا حدود 15 روز دیگر حرف و حدیث 
کاهش  می شود، چراکه  کم  بازار  در  مردم  نیاز  مورد  کمبود محصوالت  درباره 
التفاوت ارزی باعث می شود محصوالت  تعرفه های گمرک و عدم دریافت مابه 

زودتر وارد بازار شوند.
کشورهای همسایه برخی کاالها را مفت می برند

اینکه عده ای فضای مجازی را مسموم و مردم را نگران  با اشاره به  هاشمی 
می کنند، گفت: افزایش قیمت ارز فقط دالیل سیاسی دارد، چراکه در حال حاضر 
ارز در کشور کم نشده، نفت به فروش می رسد و صادرات نیز در وضع خوبی 

قرار دارد.
وی افزود: کشورهای همسایه برخی از محصوالت صادراتی را مفت می برند که 

باید جلوی صادرات آن ها گرفته شود.
نائب رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه در عرضه هیچ کاالیی مشکل 
وجود ندارد، گفت:  خرید ارز از جانب مردم جنبه روانی دارد و با ادامه این روند 

عاقبت، برخی باید به زیان سنگینی تن دهند.

در حالیکه قیمت گوجه فرنگی در بازار به کیلویی 7000 
با اعالم ممنوعیت صادرات آن و  تومان هم رسید، ولی 
افزایش عرضه در بازار، قیمت آن روند کاهشی پیدا کرده و 
به حدود 4000 تومان رسیده است. به گفته رییس اتحادیه 
فروشندگان میوه و تره بار، قیمت این محصول در هفته 

آینده به کمتر از 2500 تومان می رسد.
به گزارش ایسنا، قیمت گوجه فرنگی در بازار طی هفته های 
گذشته روند رو به افزایشی را تجربه کرد و به کیلویی بیش از 
۷۰۰۰ تومان هم رسید که در پی آن قیمت رب گوجه فرنگی نیز 
افزایش یافت. البته بسیاری از کارشناسان و حتی مسئوالن وزارت 

جهاد کشاورزی علت افزایش قیمت گوجه فرنگی را رشد صادرات 
آن در پی نوسانات نرخ ارز می دانند، چرا که صادرات این محصول 
به طرز عجیب و غریبی افزایش یافته و بر اساس آخرین آماری که 
غالمرضا تقوی - مدیرکل دفتر امور گلخانه گیاهان دارویی قارچ 
و خوراکی وزارت جهاد کشاورزی - اعالم کرده، در شش ماهه 
نخست امسال بالغ بر ۳۶۰ هزار تن گوجه فرنگی به کشورهای 
مختلف صادر شده که تقریبا حدود سه برابر بیشتر از همین بازه 

زمانی در سال گذشته بوده است.
روند افزایش صادرات گوجه فرنگی و قیمت آن در بازار داخلی تا 
جایی پیش رفت که وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابالغیه ای به 

گمرک، صادرات آن را ممنوع کرد و نهایتا روند کاهش قیمت این 
محصول در هفته جاری آغاز شد.

البته قیمت میانگین این محصول بر اساس آخرین آمار بانک 
مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی در 
تهران در هفته منتهی به ششم مهرماه به کیلویی 5۴۳۴ تومان 
رسیده بود که نسبت به هفته قبل از آن ۲۰.1 درصد، نسبت به 
هفته مشابه ماه قبل 5۶.1 درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل 

از این بررسی 151.۳ درصد افزایش را نشان می دهد.
اسداهلل کارگر - رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی - در 
این باره به ایسنا گفت: چندین عامل در افزایش قیمت گوجه 

فرنگی طی ماه اخیر و هفته های گذشته تاثیرگذار بود، اما پس 
از اعالم ممنوعیت صادرات آن، روند کاهش قیمت این محصول 
تازه خوری آغاز شد؛ به گونه ای که در روزهای گذشته به کیلویی 

۳5۰۰ تومان هم رسید.
وی افزود: پیش بینی می شود با توجه به وضعیت بازار، قیمت 
گوجه فرنگی روند کاهشی خود را ادامه دهد و به کمتر از کیلویی 

۲5۰۰ تومان در هفته آینده برسد.
گرچه قیمت گوجه فرنگی با اعالم ممنوعیت صادرات آن روند 
کاهشی به خود گرفته، اما همچنان قیمت این محصول باالتر از آن 

چیزی است که پیش بینی می شد.

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار:

قیمت گوجه فرنگی هفته آینده کاهش می یابد


