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 دولتمردان ســیزدهم از نخستین 
روزهای تصدی قوه مجریــه به دنبال 
اصالحــات اقتصادی بودنــد و در گام 
نخســت ارز 4200 تومانی که به زعم  
بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان 
سرمنشا رانت و فســاد مالی شده بود را 

در نیمه اردیبهشت ماه، حذف کردند. 
در هفته های اخیر طرح اصالحات 
اقتصادی دولت موســوم به »جراحی 
بزرگ اقتصادی« برای کاستن از تبعات 
آزادسازی نرخ ها کلید خورد و تا زمان 
فراهم ساختن بســترهای الزم برای 
اعطای کاالبرگ الکترونیک به حساب 
بسیاری از مردم از دهک های مختلف، 
مبلغ 300 و یا 400 هزار تومان واریز شد؛ 
هرچند عده ای از این قافله عقب ماندند 
و بر اســاس برنامه ریزی های صورت 
گرفته راه برای اعتراض این عده باز شد و 
توانستند درخواست خود را ثبت کنند. 

با حذف ارز 4200 تومانی، قیمت 
فروش روغن، آرد، لبنیات و مرغ و تخم 
مرغ آزاد شــده و در روزهای نخست 
اجــرای این اصالحــات واکنش های 
متفاوتی دربــاره آن ازســوی مردم، 
کارشناســان و اقتصاددانــان صورت 
گرفت. هرچند برخی از کارشناســان 
نسبت به لزوم انجام جراحی اقتصادی 
سخن می گویند اما نباید فراموش کرد 
که آزادسازی قیمت 4 قلم کاالی مورد 
نظر بر بسیاری از محصوالت و کاالها 
و همچنین مشاغل تاثیرگذار خواهد 
بود؛ به طوری که در روزهای گذشــته 
این مساله هزینه های تولید در صنعت 
قنادان، رستوران داران، نان فانتزی ها، 
تولیدکنندگان بستنی، گوشت قرمز 
و ... را افزایش داده و سبب شده تا این 
محصــوالت نیز با افزایــش قیمت به 

دست مصرف کنندگان برسد. 
تن ماهی گران شد 

در واپســین روزهای اردیبهشت 
1401، قیمت برخی محصوالت غذایی 
در بازار افزایش یافت و دامنه تغییر نرخ ها 
در اثر حذف ارز 4200 تومانی محدوده 

به 4 قلم کاال نشــد به طوری که قیمت 
انواع کنسرو ماهی تن و سایر غذاهای 
کنســروی تحت تاثیر افزایش قیمت 
روغن باال رفت و ســبب شــد تا برخی 
برندهای تولید کنسرو ماهی تن حداقل 
قیمت 40 هزار تومان را برای محصوالت 

خود تعیین کنند. 
 افزایش 45درصدی بستنی 

در 2 ماه 
همچنین اســکندر آزموده، رئیس 
اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان 
بســتنی و آبمیوه تهران خبر داد که از 
اول خرداد 1401 نیز بر قیمت بستنی 
و آبمیوه 25 درصد افزوده شــده است 
زیرا 2 برابر بر قیمت مواد اولیه بستنی 
مانند شیر و شکر افزوده شده و قیمت 
شــیر از 6 هزار تومان به 12 هزارتومان 

رسیده است.
هرچند آزموده بر این باور است که 
افزایــش دو برابری قیمت مــواد اولیه 
دراین صنــف، موجب تاثیــر بیش از 
25درصد افزایش قیمت ها شــده اما 
گران تر شدن بستنی بیشتر از این سبب 

خواهد شد تا از ســوی مردم خریداری 
نشود. 

گفتنی است از شب عید تا کنون و در 
دو مرحله قیمت بستنی 20 و 25 درصد 
افزایش داشــته و در مجموع در 2 ماه 
گذشته 45درصد بر قیمت انواع بستنی 

افزوده شده است. 
  نه به خرید مرغ و تخم مرغ؛ 

نرخ ها را کاهش داد
هرچند در این مــدت و تحت تاثیر 
کمپین نه به خرید مــرغ و تخم مرغ، 
قیمت این محصوالت در بازار کاهش 
یافت، بــه طوری که قیمــت مصوب 
تخم مرغ کــه 76 هزار تومــان در هر 
شــانه تعیین شــده بود اکنون با نرخ 
60 تا 70 هــزار تومــان در مغازه ها به 
مصرف کنندگان عرضه می شــود که 
نشــان دهنده کاهش 15 هزار تومانی 
اســت و مرغ با نرخ مصــوب 59 هزار و 
800 تومان هم کیلویی 40 هزار تومان 
به مشتریان عرضه می شود که تقریبا 20 
هزار تومان کمتر از نرخ مصوب به دست 

مشتریان می رسد. 

گوشت قرمز 250 هزار تومان شد
با این وجود گوشــت قرمز در مسیر 
صعود قیمت قــرار گرفته و حداقل 10 
تا 15 هزار تومان بر نرخ آن افزوده شده 
به طوری که گوشــت گوساله کیلویی 
240 تــا 250 هزار تومان و گوشــت 
گوســفند کیلویی 195 هزار تومان در 

خرده فروشی ها عرضه می شود. 
بــه گفتــه علــی اصغــر ملکی ، 
رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشــت 
گوسفندی؛ واحدهای صنفی گوشت 
گوســفند را کیلویی 175 هزار تومان 
خریداری و با احتساب سود 10 درصدی، 
کیلویــی 195 هزار تومــان به فروش 

می رسد. 
بنا بر اعتقاد وی؛ آزاد شدن نرخ نهاده 
روند افزایشی شدن قیمت  گوشت در 

بازار را تشدید کرده است.
خشکسالی میزان مراتع را کاهش 
داده اســت از این رو دامدار ناچار است 
که به دام خــوراک دســتی بدهد و از 
آن جایی که قیمت نهاده دولتی کیلویی 
11 هزار و 700 تومان شــده است پس 

طبیعتا قیمت دام زنده و به تبع گوشت 
باال برود.ملکی اعتقاد دارد؛ در شرایط 
فعلی واردات نمی تواند بازار را متعادل 
کند و ممکن اســت در آینــده میزان 
واردات افزایش یابد اما در حال حاضر هر 
مصرف کننده با توجه به توان اقتصادی 
خرید می کنــد و از آنجایی که قدرت 
خرید مردم کاهشــی شــده است در 
نتیجه میزان مصرف نیز نزولی شــده 

است.
 افزایش قیمت حبوبات 
و برنج هندی در بازار 

قیمت سایر مواد غذایی و کاالهای 
اساســی نیز تحت تاثیر جراحی بزرگ 
اقتصادی دولــت، افزایــش یافته و بر 
اساس گزارش ها بررسی وضعیت بازار 
کاالهای اساسی و اقالم ضروری خانوار 
در هفته اول خــرداد 1401 حاکی از 
افزایش قیمت برنج، حبوبات و لبنیات 

در مغازه هاست.
بر اساس این گزارش، کمبود روغن 
در مغازه های سطح شهر برطرف شده 
اما درباره کاالیی مانند شکر همچنان 

محدودیت عرضه وجود دارد.
قیمت برخی از ارقــام برنج هندی 
حدود 40 هزار تومان در هر کیسه 10 
کیلوگرمی افزایش داشته و برنج ایرانی 
نیز با قیمتی بین 75 تا 100 هزار تومان 

در بازار به فروش می رســد. در روزهای 
اخیر بر قیمت حبوبات افزوده شده است 
به طوری که هر کیلوگرم لوبیاچیتی به 
نرخ کیلویی 65 هــزار تومان فروخته 
می شود که نشان دهده افزایش 13 هزار 

تومانی است. 
در بــازار می توان لوبیا قرمــز را با 3 
هزار تومان افزایش و به قیمت کیلویی 
40 هــزار تومان، قیمت لوبیا ســفید 
نیز با 3 هزار تومــان افزایش به 40 هزار 
تومان رســید و عدس هم با افزایش 5 
هزار تومانی به قیمــت 55 هزار تومان 
فروخته می شود و در این بازار فعال نرخ 
فروش نخود تغییری نداشته و با قیمت 
کیلویی 50 هزار تومــان می توان آن را 

خریداری کرد. 
افزایش 8 تا80 هزار تومانی 

لبنیات 
یکی از اقالمی که دولت اعالم کرد 
قیمت آن پس از حذف ارز 4200 تومانی 
آزاد خواهد شد ، لبنیات بود. در روزهای 
گذشته پنیر لیقوان با قیمت 200 تا 230 
هزار تومان عرضه شــد که افزایش 90 
هزار تومانی داشته و پنیر 400 گرمی 
هم با قیمت 40 هــزار تومان فروخته 
شده که 20 هزار تومان افزایش نرخ را 

تجربه کرده است. 
شیر کم چرب 1.5 لیتری با 8 هزار 
تومان افزایش به 20 هزار تومان و شیر 
پرچــرب 1.5 لیتری با 8 هــزار تومان 
افزایش به 22 هزار تومان رسیده است. 

ماست سون 2.2 کیلوگرمی پرچی 
نیز با 30 هزار تومــان افزایش با قیمت 
80 هزار تومان و کره 100 گرمی هم با 
12 هزار تومان افزایش قیمت به نرخ 25 
هزار تومان به دست مصرف کنندگان 

رسیده است. 
دامنه افزایش قیمت ها تا کجا 

خواهد رفت؟ 
به نظر می رســد تحت تاثیر قیمت 
مواد اولیــه یا به اصطــالح 4 قلمی که 
دولت اجازه تغییر نرخ آنهــا را داده در 
هفته های آتی شــاهد افزایش قیمت 
سایر اقالم کاالیی و ارائه خدمات از سوی 
مشاغلی مانند رستوران ها، چلوکبابی ها، 
اغذیه فروشی ها، شیرینی فروشی ها و ... 
باشیم زیرا آنها نیز ناگزیرند مواد اولیه 
مورد نیاز خود را با قیمت آزاد خریداری 
کنند و به تبع آن، برای حفظ بقای شغلی 
و ورشکست نشدن و عدم تعدیل نیرو و 
تعطیلی ناچار خواهند بود بر قیمت های 

خود بیفزایند. 

تداوم پس لرزه های حذف ارز 4200 تومانی در بازار مواد غذایی

جراحی بزرگ به پیتزا و شیرینی هم رسید!
به نظر می رسد تحت 

تاثیر 4 قلمی که دولت 
اجازه تغییر نرخ آنها را 
داده در هفته های آتی 

شاهد افزایش قیمت سایر 
اقالم کاالیی و خدماتی 

از سوی رستوران داران، 
چلوکبابی ها، 

اغذیه فروشی ها، 
شیرینی فروشی ها و ... 

باشیم زیرا آنها نیز ناگزیرند 
مواد اولیه مورد نیاز خود را با 
قیمت آزاد خریداری کنند 

خبر

اعالم ممنوعیت واردات آیفون ، امروز بازار گوشــی 
تلفن همراه را با به هم ریختگی مواجه کرد .

 به گزارش قرن نو،  ممنوعیت واردات گوشی آیفون و 
اعالم قرارگیری این برند در فهرست کاالهای لوکس ، در 
اولین روز خردادماه محاسبات بازار گوشی تلفن همراه را 
معکوس کرد و تا حدی مانع از معامالت در این بازار شد . 

 برخی از فروشــندگان آیفون دیروز دست از معامله 
کشیدند و اعالم کردند با توجه به تصمیمات اتخاذ شده 
گوشــی تلفن با این برند هنوز قیمت ندارد . نکته مهم 
اینجاست که به صورت آنی نیز قیمتهای اعالمی افزایش 
بسیار قابل توجهی را تجربه کرد.  این افزایش قیمت تنها 
محدود به برند آیفون نشد و سایر برندهای رقیب را نیز با 
افزایش مواجه کرد .  یکی از فعاالن بازار گوشی تلفن همراه 
در این خصوص گفت: قیمت ها در بازار در حال افزایش 
است و با توجه به رشد بهای دالر در بازار آزاد، این انتظار 
می رفت که گوشی تلفن همراه تا حدی گران شود اما نکته 
اینجاســت که تغییر معادله برای واردات آیفون در این 

شرایط ، سبب افزایش قابل توجه نرخ ها گردید. 
هفته گذشته نیز سامانه ثبت ســفارش برای ثبت 
درخواســت ارز جهت واردات آیفون، خطایی مبنی بر 
اینکه امکان ثبت سفارش تلفن همراه با برند Apple تا 
روز شنبه، 31 اردیبهشت ماه جاری امکان پذیر نیست، 
نمایش می داد. اکنون به نظر می رســد محدودیت ها 
برای واردات این گوشی ادامه دارد.گروه 27، کاالهایی 
هســتند که از ارز حاصل از صادرات برای واردات آن ها 
استفاده می شود. لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم التحریر، 

سیستم تهویه هوا، کیسه فیلتر صنعتی، پارچه رومبلی، 
ماشین آالت راه سازی، وسایل ورزشی، وسایل جانبی 
لوازم خانگی، تجهیزات و لباس ایمنی، میوه موز و کمپوت 
آناناس برخی اقالم، برخی از کاالهایی هســتند که در 
قالب گروه 27 بوده و واردات آن ها به کشور با مشکالت 
عدیده ای همراه اســت.پیش از این نیز اعالم شده بود 
واردات گوشی های آیفون، سری S، نوت و Z سامسونگ 

منوط به دریافت ارز حاصل از صادرات خشکبار است.
»امیر اسحاقی«، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل 
اعالم کرد این تصمیم از نظر اقتصادی نادرســت بوده و 
شــوک بزرگی به بازار وارد می کند.او همچنین معتقد 
است این تصمیم، نگرانی های مختلفی را برای دارندگان 
آیفون در کشــور به دنبال خواهد داشت: »قیمت این 
گوشــی احتماال تحت تاثیر ممنوعیت ها و محدودیت 
در واردات، افزایش قابل توجهی خواهد داشت.همین 
امر سبب افزایش سرقت شده که امنیت مردم را تحت 
تاثیر قرار می دهد. از ســوی دیگر به علت عدم سرویس 
دهی رسمی اپل به کاربران آیفون در ایران، جهت تعمیر 
و تامین قطعات گوشی های داخل کشور، نیاز به ورود این 
گوشی ها به کشور است؛ که این محدودیت نیز مشکالتی 

برای کاربران این گوشی ها ایجاد خواهد کرد.«

شوک ممنوعیت آیفون به همه  برندها رسید

سکون و رکود در بازار موبایل

محمد میرزایی

خبر اقتصادی
بازار روغن آرام گرفت 

تسنیم- رئیــس 
اتحادیه تولیدکنندگان 
روغن نباتــی گفــت: 
بــا افزایــش تولیــد 
روغن نباتی تولید این 
محصول از تقاضای بازار 

پیشی گرفت و آرامش در بازار روغن نباتی برقرار شد.
عبدالرحیم گلســتانی اظهار داشت: پس از اعالم 
قیمت های جدیــد روغن نباتی تقاضــای کاذب در 
بازار روغن نباتی به شدت کاهش یافت و با تالش زیاد 
کارخانه جات روغن نباتی طی اردیبهشت ماه ثبات و 
آرامش به بازار روغن نباتی بازگشت.وی تصریح کرد: 
مشکل توزیع روغن نباتی در سراسر کشور نیز برطرف 
شده است و به زودی برخی نارسایی های موجود نیز 
برطرف می شود.گلستانی خاطرنشان کرد: در سال 
گذشته به رغم تولید 2.2 میلیون تن انواع روغن نباتی 
به دلیل قیمت پایین روغن نباتی در کشــور تقاضای 
کاذب در بازار وجود داشت و رکوردشکنی در تولید نیز 

جوابگوی نیاز بازار نبود.
    

گشایش در آزادی پول های بلوکه 
شده ایران در ژاپن

ایلنا- رییس کمیته مشترک ایران و ژاپن گفت: 
گویا در مورد پول های بلوکه شــده ایــران در ژاپن 
گشایش هایی ایجاد شده است اما چون اطالعات آن 
را دقیقا افشــا نمی کنند، در نتیجه ما هم با حدس و 
گمان در این زمینه صحبت می کنیم.بهرام شکوری 
درباره ســطح مبادالت کنونی ایران بــا ژاپن گفت: 
سطح مبادالت ایران با ژاپن نسبت به گذشته تغییری 
نکرده اســت. ژاپنی ها نوعا شــرکای امریکایی ها و 
سرمایه گذاری های مشترکی با ایران و امریکا دارند و 
از این تحریم ها بسیار متاثر هستند. در نتیجه سطح 
روابط ما هنوز نزدیک به صفر است ولی ژاپنی ها امیدوار 
هستند که برجام به نقطه ای برسد تا این روابط گسترش 
یابد.وی افزود: قبل از عید نوروز؛ ســازمان توســعه 
تجارت ژاپن جلســاتی با اتاق بازرگانی ایران داشتند 
که عالقه مند بودند، زمینه های همــکاری با ایران را 
مشخص کنند، به خصوص با کمپانی های متوسطی 

که در ژاپن وجود دارد.
    

 سود سهام عدالت جاماندگان
 از امروز واریز می شود

صداوسیما- معــاون فناوری شــرکت سپرده 
گذاری مرکزی گفت: از امروز صبح کار محاســبات 
سوده جاماندگان را آغاز کردیم و نهایتاً از فردا اول خرداد 
می توانیم سودها را به حســاب شبا سهامداران واریز 
کنیم.معاون فناوری شرکت سپرده گذاری مرکزی 
گفت: از امروز صبح کار اســتخراج دیتا و محاسبات 
ســوده جاماندگان را آغاز کردیم و نهایتاً از فردا اول 
خرداد می توانیم سودها را به حساب شبا سهامداران 
واریز کنیم.محمود حســنلو ادامه داد: آن هایی که 
ســهام عدالت 532 هزار تومانی دارنــد، 575 هزار 
تومان و آن هایی که سهام یک میلیون تومانی دارند 
یک میلیون و 80 هزار تومان سود سال 99 است که 
باقی مانده آن ها را واریز خواهیم کرد، حاال اگر کسانی 
هستند که سود سال 98 باقی مانده باشد آن را هم واریز 
می کنیم.معاون فناوری شرکت سپرده گذاری مرکزی 
درباره واریز سود ســهام متوفیان هم گفت: متولیان 
شماره حساب هایشان بالفاصله بعد از فوت در سیستم 
بانکی بسته می شود و قابلیت واریز ندارد، بنابراین این 

دسته از افراد سودشان پیش ما محفوظ است.
    

 هند برای خرید ارزان تر
 نفت روسیه دندان تیز کرد

ایســنا- رییس 
لتــی  و د کت  شــر
هندوســتان پترولیوم 
)HPCL( اعالم کرد 
هند ســرگرم مذاکره 
با روســیه در خصوص 

 قــراردادی برای خرید نفــت با نرخ ارزان تر اســت.
هند که سومین واردکننده و مصرف کننده بزرگ نفت 
در جهان است، مانند سایر کشــورهای جهان با نرخ 
باالی تورم دست و پنجه نرم می کند و در تالش برای 
کاهش هزینه واردات و حمایت از مصرف کنندگان در 
برابر افزایش قیمتهای سوخت است. این کشور از زمان 
حمله نظامی روســیه به اوکراین در 24 فوریه، خرید 
نفت روسیه را بیش از دو برابر در مقایسه با کل وارداتش 
در ســال 2021، افزایش داده اســت زیرا خریداران 
هندی نفت روسیه را به قیمت ارزانتری دریافت می 
کنند.اما اظهارات پوشب کومار جوشی، رئیس هیات 
مدیره هندوستان پترولیوم، نشان می دهد که دهلی نو 
مستقیما در این معامالت خرید دست دارد در حالی 
که بسیاری از کشورهای غربی در واکنش به جنگ در 
اوکراین، تحریمهای بی سابقه ای را علیه روسیه اعمال 
کرده اند. اگر چه دهلی نو خواســتار آتش بس فوری 
در اوکراین شده اما آشــکارا اقدامات نظامی مسکو را 

محکوم نکرده است.

سفیر ســابق ایران در چین گفت: 
چینی ها از سال ها قبل بازار خود را روی 
روزانه حداقل 500 تا 600 هزار بشکه 
نفت ایران بسته اند و در طول 10 سال 
گذشته این ارقام بیشتر شده و کمتر 
نشده است. حتی اگر به ضررشان باشد، 

نفت ایران را حفظ می کنند.
سیدمحمدحســین مالئــک در 
گفت وگو با ایلنا، درباره امکان اشغال 
بازار ایران در چین توسط روسیه اظهار 
داشت: رویترز خبری منتشر کرده که 
حدود 37 میلیون بشکه نفت ایران در 
18 نفتکش در بنادر شرق آسیا پارک 

کردند و از آوریل به بعد 5 میلیون بشکه 
هم به این میزان افزوده شــده است، 
اکنون نمی توان در خصوص صحت و 
سقم این موضوع اظهارنظری کرد اما 
این واقعیت هم وجــود دارد که وقتی 
روس ها حــدود 40 درصد روی نفت 
خودشــان تخفیف اعمال می کنند 
هر شرکتی را تحریک می کنند که از 
این فرصت استفاده کند، از این بابت 

اگر ما تخفیف بیشــتر اعمال نکنیم 
بازارهای فروش خودمان را تحت تاثیر 

قرار داده ایم. 
وی افــزود: موضوع دیگــر اینکه 
گفته می شــود چینی هــا در آوریل 
پاالیشگاه های خود را تعمیر می کنند 
و نفت ایــران کمتر روانه این کشــور 
می شــود، بنابراین مجموعــه ای از 
اطالعات درست و غلط کنار هم قرار 

گرفته و ممکن است این نتیجه حاصل 
شود که یک ترند در حال شکل گیری 
است. سفیر سابق ایران در چین گفت: 
در هر حال چینی ها از سال ها قبل بازار 
خود را روی روزانه حداقل 500 تا 600 
هزار بشکه نفت ایران بسته اند و در طول 
10 سال گذشته این ارقام بیشتر شده و 
کمتر نشده است، حتی اگر به ضررشان 
باشــد، نفت ایران را حفظ می کنند، 
بنابراین شرایط کنونی ممکن است در 
نوسانات تغییری حاصل کند، ضمن 
اینکه چین مثل هــر خریدار دیگری 

سعی می کند به بازار فشار وارد کند.

سفیر سابق ایران در چین :

پکن تهران را از دست نمی دهد

مفقودی

برگ سبز سواری ام . وی ام تيپ 315NEW  مدل 94 بشماره انتظامی 
91-986و69 بشماره شاسی NATFBAKD7F1008682  بشماره 
موتور MVM477GJAF036350  بنام پيمان غياثيان بشماره ملی 

1451474687 مفقود شده از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اردبیل

مفقودی

برگ سبز سواری هاج بک سيستم پرايد تيپ دی ام هاچ بک مدل 
1993 به رنگ نقره ای متاليک بشماره انتظامی 91-527م46 
بشماره موتور 472921  بشماره شاسی 757394  بنام پژمان 
غياثيان بشماره ملی 1450542840 مفقود شده ازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد.                                                   اردبیل 

مفقودی

کارت ماشين و برگ سبز خودروی دانگ فنک بشماره انتظامی 
91-588ع16 مدل 2006 بشماره شاسی 55010230 بشماره 
موتور 69109579  بنام کمال احدزاده کله سر مفقود شده 

ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
اردبیل 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
بشماره  حميدرضا  فرزند  مقدم   زاده  کريم  سحر  اينجانبه  تحصيلی  مدرک 
شناسنامه10067  در   مقطع کارشناسی ناپيوسته رشته آموزش زبان انگليسی  صادره 
از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی اردبيل  با شماره 0556115 مفقود گرديده است و فاقد 
اعتبار می باشد . از يابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اردبيل  به نشانی اردبيل – ميدان بسيج – دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبيل  ارسال 

نمايند.
اردبیل


