سایه سنگین گرانی بر سر خوراکیها

گـــــــزارش

اقتصاد
فردا

تخممرغ شانهای 20هزار تومان؛ مرغ نزدیک 8000تومان ،گوشت گوسفندی 40هزار تومان و برنج ایرانی باالی 12هزار تومان است
جامعه فردا :بازار اقالم اساسی به تسخیر گرانی
در آمدهاست .از آخرینگزارشی که بانک مرکزی
از بازار خرده فروش��ی خوراکیها در هفته سوم
آذرم��اه داد تا خبرهای��ی که این روزه��ا از بازار
خوراکیها بهگوش میرس��د ،همگی از افزایش
قیمتها حکایت دارند .حکایتی که حاال قیمت
هر شانه تخممرغ را در سطح شهر تهران  20هزار
تومان روایت میکند و هر کیلو مرغ را هفت هزار
و  800تومان.
افزایش قیمت تخممرغ از چن��د هفته قبل آغاز
ش��د .نرخ این محصول از  11هزار و  800تومان
مصوب در میادی��ن میوه و ترهبار ش��هر تهران،
ابتدا به  12ه��زار و  500تومان ،هفته بعد به 15
هزارتوم��ان و به فاصله کمی ب��ه  16هزار تومان
رسید و آنطور ک ه تسنیم خبر میدهد ،در روزهای
اخیر هر ش��انه تخممرغ در س��طح شهر تهران از
 18ت��ا  20ه��زار تومان به فروش م��یرود« ،هر
کارتن تخممرغ فله به قیم��ت  95هزارتومان به
خردهفروشی واقع در خیابان جمالزاده شمالی
تحویل داده ش��د که با احتس��اب سود فروشنده
این واحد صنفی هر ش��انه تخممرغ را به قیمت
 17هزار و  500تومان به فروش میرس��اند .این
در حالی اس��ت که قیمت مصرفکننده هر شانه
تخممرغ  30عددی بدون بس��تهبندی در واحد
دیگری در خیابان جمالزاده ش��مالی  18هزار
و  500توم��ان اس��ت و قیمت ای��ن محصول در
خ��رده فروش��ی در محله س��عادتآباد  19هزار
تومان است و در برخی از واحدهای خردهفروشی
نیز در مرز  20هزار تومان به فروش میرسد».
گرانی تنها مختص بازار تخممرغ نیس��ت ،ناصر
نبیپور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار
استان تهران ،با بیان اینکه قیمت تخممرغ درب
مرغداری نیز افزایش یافته است ،توضیح داد که
«هر کیلوگرم تخم مرغ(از کمتر از  5هزار تومان)
به  7هزار تومان افزایش یافته است».
معدوم ش��دن مرغهای گوش��تی و تخمگذار در
هفتههای اخی��ر همواره به عن��وان عامل اصلی
گرانی نامیده ش��دهاند و در این باره ،نبیپور هم
با اش��اره به معدوم شدن بیش از 13میلیون مرغ
تخمگذار و آشفتگی بازار نهادههای دامی گفت:
«قیمت ذرت در بندر  1100تومان و کنجاله سویا
به  1850تومان رسیده است که با این ارقام باید
 100تومان کرایه حمل نیز اضافه کرد».
گوشت  40هزار تومانی

گرانی ،روایت��ی تازه از بازار خوراکیها نیس��ت.
این بازار همواره زیر سایه افزایش قیمتهاست،
نرخه��ای فروش پیدرپی ب��اال میروند و پس از
مدتی گرانی ،با مداخ�لات دولت قیمتها کمی
کاه��ش مییابند و از س��وی اتحادیهها متعادل
نامیده میش��وند ،همچون اتفاقی ک��ه در بازار
گوش��ت قرمز افتاد .با وجود اینکه مدتهاس��ت
هر کیلو گوشت گوس��فندی در بازار بیش از 40
ه��زار تومان قیمت دارد ،چن��د روز پیش قیمت
این قلم کاال کاهش��ی جزئی پیدا کرد و روی 40
هزار تومان ایس��تاد .هر کیلو گوشت گوسفندی
 40ه��زار تومان از س��وی تولیدکنن��دگان این
کاال ،متعادل دانسته ش��د ،زیرا هر کیلو گوشت
گوسفندی قیمت  45هزار تومان را هم در گذشته
تجربه کرده است.
لبنیات باز هم در راه گرانی

داستان گرانی لبنیات ،داستانی است که هر چند
وقت یکبار از س��وی تولیدکنندگان محصوالت
لبنی خوانده میش��ود .س��ازمان حمایت با آن
مخالفت میکند اما پس از مدتی قیمتها در بازار
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روایت وزیر رفاه
از استراتژی دولت
در یارانه نقدی سال۹۷
عکس:میالدمیرزاعلی/
جامعه فردا

از گرانی میگوین��د و مصرفکنندگان میبینند
که حرف تولیدکنندگان لبنی به کرسی نشسته و
قیمت ماست ،شیر و پنیر افزایش یافته است .حاال
بار دیگر خبرها از افزایش قیمت انواع محصوالت
لبنی حتی با وجود تعیین قیمت از سوی سازمان
حمایت خبر میدهند و خردهفروشان میگویند
که «کمتر از دو هفته اس��ت که سه شرکت لبنی
ح��دود  ١٠درصد قیم��ت محص��والت خود را
افزایش دادهاند .یک��ی از مغازهدارها در این باره
توضی��ح میدهد ک��ه «قیمت بطری ش��یر یک
لیتری یکی از برندها دو هفته اس��ت  ٢٠٠تومان
گران شده و حدود  ٥٠٠تومان به نرخ پنیر ٤٠٠
گرمی یکی دیگر از برندهای مشهور افزوده شده
اس��ت؛ ضمن اینکه حدود س��ه هفت��ه قبل برند
دیگری قیمت ش��یر خ��ود را  ٢٠٠تومان گران
کرده بود و ن��رخ آن را از  ٢٥٠٠تومان به ٢٧٠٠
توم��ان افزای��ش داده بود ».بهگزارش تس��نیم،
آخری��ن قیمت مص��وب هر پاکت ش��یر نایلونی
در پای��گاه اطالعرس��انی قیم��ت کاال و خدمات
درجش��ده  900گرمی  1.5درصد  1520تومان
اس��ت که اکنون دریک برند ب��ه  1700تومان و
در برن��دی  1800تومان ،افزایشیافته اس��ت.
همچنین آخرین قیمت ش��یر بط��ری پرچرب
نیز در پایگاه اطالعرسانی قیمت کاال و خدمات،
 2هزار و  440تومان درج ش��ده بوده که اکنون
در برخ��ی برنده��ا با افزای��ش  2مرحل��های به
 3هزارتومان افزایشیافته است و این محصول در
برندیهای دیگ��ر به قیمت  2هزار و  700تومان
به فروش میرسد.
درحالیکه آخرین قیمت هر پاکت شیر استریل
تتراپک کمچ��رب ( 1.5درصد چربی) در پایگاه
اطالعرسانی قیمت کاال و خدمات  2800تومان
درجشده است که این قیمت در برخی از برندهای
لبنی ب��ا افزایش دو مرحلهای ب��ه  3هزار و 200

تومان رسیده است.
بنابراینگ��زارش قیم��ت ان��واع ماس��ت نیز در
هفتههای گذش��ته افزایشیافته است بهطوری
که یکی از فروش��ندگان میگوید :باید بهصورت
هفتگی قیمت ماس��ت را چک کنیم تا به قیمت
کمتری به فروش نرس��د ،زیرا ه��ر از چندگاهی
قیمت این محصول دربرندهای مختلف افزایش
مییابد.
او ی��ادآوری میکن��د ک��ه قیمت یک ماس��ت
نی��م کیلویی کمچ��رب در کمت��ر از یک هفته
500تومان افزایش یافت و از  2هزار و  500تومان
به  3هزار تومان رسید.
برنج ایرانی ارزان تر از  12هزار تومان را
فراموش کنید

هر کیلو برن��ج ایرانی این روزه��ا در بازار حدودا
بی��ش از  12ه��زار تومان قیم��ت دارد .هر کیلو
برنج هاشمی لنگرود از  12هزار و  500تومان از
سوی فروش��ندگان قیمت داده میشود و طارم
فریدونکنار  12هزار تومانی اس��ت .برنج دودی
هاش��می هم بیش از  13ه��زار توم��ان و طارم
هاش��می هم  14هزار تومان به فروش میرسد.
افزایش قیمت برنج ایرانی ،قیمت برنج وارداتی را
هم باال ب��رده .خبرها از بازار حکایت میکنند که
این روزها ،قیمت برنج هندی رش��د چشمگیری
داش��ته اس��ت؛ طبق گفته برخی مغ��ازه داران
قیمت هرکیسه  ۱۰کیلویی برنج هندی طی این
مدت بین  ۷تا  ۸هزار تومان افزایش یافته است؛
همچنین برخی دیگر از مغازهداران عنوان کردند
که نرخ هر کیسه  ۱۰کیلویی برنج هندی طی ۱۰
روز اخیر حدود  ۵هزار تومان گران شده است؛ به
گفته برخی دیگر از مغازهداران ،هر کیس��ه برنج
 ۱۰کیلوگرمی هن��دی خاطره در این مدت بین
 ۳تا  ۴هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

بازار

افزایش  ۲تا  ۶۷درصدی قیمت  ۴۶کاالی اساسی مردم
در مهرماه
در مهرماه امسال از مجموع ۵۶گروه کاالیی قیمت ۴۶کاال رشد قابلتوجهی را نسبت به مدت مشابه
در سال گذشته تجربه کرده است.
براساس آمار وزارت صنعت از تغییرات قیمت انواع کاالهای اساسی و مهم در مهرماه امسال از مجموع
 56گروه کاالیی قیمت  46کاال رش��د قابلتوجهی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تجربه
کرده است .مطابق این آمار در مهرماه امسال قیمت سیبزمینی 38.9درصد ،گوجهفرنگی 24.2
درصد ،لوبیا چیتی  27.5درصد ،پیاز  67.2درصد ،تیرآهن  66.7درصد ،جو  26.1درصد ،میلگرد
 42.2درصد ،کره  21.9درصد ،گوشت گوساله  19.5درصد و نبشی  28.6درصد رشد داشته است.
نام کاال

واحد

مهر 1396

29448
33553
70632
36891
29736
16198
17953
365524
386336
68906
88135
78844
110064
30654

کیلو گرم
شکر سفید
بسته  900گرمی
شکر بسته  900گرمی
کیلوگرم
عدس درجه یک
کیلوگرم
قند حبه
بسته  100گرمی
کره پاستوریزه پگاه
کیلوگرم
کنجاله سویا وارداتی
کیلوگرم
گوجه فرنگی
کیلوگرم
گوشت گوسفندی (مخلوط)
کیلوگرم
گوشت مرغ تازه
کیلوگرم
لپه درجه یک
کیلوگرم
لوبیا سفید درجه یک
کیلوگرم
لوبیا قرمز درجه یک
کیلوگرم
لوبیا چیتی درجه یک
کیلوگرم
ماست پاستوریزه یک کیلویی
 2.5درصد چربی
44038
کیلوگرم
موز درجه یک
85933
کیلوگرم
نخود درجه یک
130107
کیلوگرم
برنج داخلی هاشمی درجه یک

مهر 1395

32426
35290
72035
38596
24400
15528
13380
305970
294938
66764
77081
66350
64435
86314
29391
51045
67626

درصد تغییر

-9.2
-4.9
-1.9
-4.4
21.39
4.3
34.2
19.5
31.0
3.2
14.3
18.8
23.7
27.5

افزایش قیمت
تخممرغ از
چند هفته قبل
آغاز شد .نرخ
این محصول از
 11هزار و 800
تومان مصوب
در میادین
میوه و ترهبار
شهر تهران،
ابتدا به  12هزار
و  500تومان،
هفته بعد به 15
هزارتومان و
به فاصله کمی
به  16هزار
تومان رسید
و در روزهای
اخیر هر شانه
تخممرغ در
سطح شهر
تهران از  18تا
 20هزار تومان به
فروش میرود

4.3
-13.7
27.1

 ۱۲۰هزار تومان
از حباب سکه تخلیه شد
بازار خودرو

یکهتازی خودروسازان داخلی در قیمتگذاری موجب شد

ورود کمیسیون اصل  ۹۰مجلس به موضوع گرانی خودرو

جامعه فردا :افزای��ش قیمت خودرو ت��ا  ۱۴میلیون تومان با
چه مجوزی بوده اس��ت؟ بیخود کردند که گران میکنند .این
واکنش ب��ه اخبار گرانی خودروهای داخلی را رئیس س��ازمان
بازرسی کل کش��ور اواخر آذرماه نشان داد .ناصر سراج تصریح
کرد ک��ه مردم را دعوت ب��ه خرید خ��ودروی داخلی میکنند
و یکب��اره همی��ن خودروه��ا افزای��ش قیم��ت  14میلیونی
مییابند که باید س��ؤال کرد با چه مجوزی این افزایش قیمت،
اتفاق افتاده است؟
ام��ا باالخره پای کمیس��یون اص��ل  90نیز به پرون��ده گرانی
خودروهای داخلی باز ش��د و نایبرئیس کمیس��یون اصل ۹۰
مجلس از ورود این کمیسیون به موضوع گرانی خودرو خبرداد.
محمدرضا امیرحس��نخانی به ف��ارس اعالم کرده اس��ت که
کمیس��یون اصل  90رس��یدگی به موضوع گرانی خودروهای
داخلی و بحث ایمنی خودروهای تولید داخل را در دستور کار
خود قرار داده است و این موضوع در کمیته اقتصادی کمیسیون
اصل  90در حال بررسی است.
او افزود :موضوع دیگری که در این پرونده مطرح میشود ،بحث
ممنوعیت واردات خودروهای خارجی اس��ت که این مس��ئله
به افزایش قیم��ت خودروهای داخلی و حت��ی خارجی کمک
کرده است.
نایبرئیس کمیس��یون اص��ل  90مجلس اظهار ک��رد :در این
پرونده موضوع تصادفات و خس��ارات آنها و اینکه چه میزان از
این تصادفات و تلفات ناشی از آن مربوط به خودروهای داخلی
است ،مورد بررسی قرار میگیرد.
امیرحس��نخانی یادآور شده اس��ت ،در حالی در کشور شاهد
افزایش قیمت خودروهای داخلی هستیم که ایمنی و کیفیت
آنها تغییری نمیکند و کار باید به گونهای باش��د که ما ش��اهد
افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی متناسب با افزایش
قیمت آنها باشیم.

پول خودروها به جیب چه کسانی میرود؟

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه باید واقعیت
به مردم گفته شود ،اعالم میکند که شرکتهای خودروسازی
نخس��ت ثبت س��فارش کرده و س��پس میگویند میخواهیم
آییننامه و دستورالعمل تدوین کنیم.
سراج با اشاره به اینکه گروهها و جناحها در بدنام کردن یکدیگر
مس��ابقه دارند ،بیان کرد :نتیجه این موضوع موجب بدبینیها
شده است.
او با بیان اینکه چند  10هزار خودروی  100میلیونی در کشور
وجود دارد ،بیان کرد :قیمت این خودروها افزایش یافته و حال
باید دید ،پول این خودروها به جیب چه کسانی میرود؟
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه  4تا  5هزار خودرو
وارد شده است که از طریق رانت در دست چهار تا پنج نفر است،
بیان کرد :همین موضوع موجب شده مردم بدبین شوند.
س��راج با اشاره به اینکه از س��وی دیگر مردم را دعوت به خرید
خودروی داخلی میکنند ،بی��ان کرد :یک باره برخی از همین
خودروها افزایش قیمت  14میلیونی مییابند که باید سؤال کرد
با چه مجوزی این افزایش قیمت ،اتفاق افتاده است.
او با اش��اره به اینکه از س��وی دیگر خرید خ��ودروی ایرانی به
صورت نقد دارای تخفیف  8.5میلیون تومانی است ،ادامه داد:
اصال بیخود کردند که قیمت خودرو را گران کردند تا بخواهند
تخفیف هم بدهند .رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به
اینکه باید دید دس��ت پشت پردهای در ماجرای افزایش قیمت
خودرو وجود دارد یا خیر ،عنوان کرد :هر چند یک شایعه منتشر
و سپس تکذیب شد ،اما همین موضوع موجب اختالل در نظام
اقتصادی شده است.
سایپا گرانی  ۱۴میلیونی سراتو را پس گرفت

بعد از این واکنش رئیس سازمان بازرسی کل کشور ،شرکت سایپا

که با افزایش ناگهانی  14میلیونی برای خودروی سراتو با انتقادهای
فراوانی روبهرو شده بود ،با دستور مستقیم مدیرعامل این شرکت
افزایش قیمت را منتفی کرد و قیمت سراتو به وضع سابق برگشت.
پیرو ای��ن تغییر موض��ع  ،معاونت ف��روش و بازاریابی س��ایپا
اع�لام کرد ک��ه بازگش��ت قیم��ت خودرو ب��ه ش��رایط قبل
موضوعی اس��ت ک��ه در حال حاضر م��ورد توافق ق��رار گرفته
و ش��رکت س��عی دارد با کنترل هزینهه��ا مرتبط ب��ا تولید و
در راس��تای حمایت مس��تمر از مصرفکنن��دگان هزینهها را
کنترل کند.
ارسال شکایت قیمت خودروهای وارداتی
به کمیته اصل ۹۰

البته پیش از این بهرام پارس��ایی ،از ارسال پرونده شکایتی به
کمیسیون اصل  90با موضوع گران شدن خودروهای وارداتی
خبر داده بود و در این زمینه اعالم کرد که این پرونده ش��کایت
ش��امل عواملی میشود که بر گران ش��دن خودروها مؤثر بوده
اس��ت که از جمله میتوان به انحصاری کردن ثبت س��فارش
خودرو اشاره کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل  90مجلس شورای اسالمی،
با بیان اینکه بدون ش��ک هرجا که انحصار باشد فساد و رانت بر
آن حاکم میشود ،افزود :لغو ثبت سفارش یکی از عواملی بوده
که بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی اثرگذار بوده است و این
نگرانی وجود دارد که در س��ال آینده نیز افزایش تعرفه واردات
خودرو دیده شود.
او ادام��ه داد :بخش��ی از این نگران��ی به خودروه��ای داخلی
بازمیگردد ،چراکه با توجه به اینکه کیفیت خودروهای داخل
تغییر نمیکند ،ممکن است با افزایش تعرفه خودروهای وارداتی
بار دیگر نیز خودروهای داخلی افزایش قیمت داش��ته باشد و
تورم به جامعه تحمیل شود.

 ۱۶هزار دستگاه پژو  ۲۰۰۸پیشفروش و  ۴دستگاه
تولید شد

اما با وجود گرانی قیمت خودروهای داخلی و ناچاری خریداران
نسبت به یکه تازی خودروسازان داخلی امروز در خبرها آمده
است که با گذشت بیش از  ۲سال از قرارداد پژو و ایران خودرو،
آمارها حاکی از تولید تنها  ۴عدد دس��تگاه پژو  ۲۰۰۸اس��ت.
این در حالی اس��ت که آمارهای ثبت نام��ی ،پیشفروش ۱۶
هزار دستگاهی این خودرو را نشان میدهد .برای پاسخ به این
تقاضا ،ش��رکت ایران خودرو باید بهطور متوسط ماهانه حدود
یک هزار و  ۳۵۰دستگاه پژوه  ۲۰۰۸را تحویل مشتریان بدهد.
بهگزارش س��ایت مقاومتی نیوز ،خط تولید پ��ژو  ۲۰۰۸اوایل
اردیبهش��ت امس��ال با حضور روحانی رئیسجمهور در ایران
خ��ودرو به بهرهبرداری رس��ید و قرار بود تولی��د این خودروی
فرانسوی با داخلیسازی  ۳۰درصدی صورت گیرد.
با این وجود با گذش��ت  ۶ماه از مراس��م افتت��اح خط تولید پژو
 ،۲۰۰۸آمار  ۸ماهه تولید خودرو در کش��ور نش��اندهندهآن
است که هنوز این محصول روی خط تولید قرار نگرفته است.
طب��ق آم��ار وزارت صنع��ت ط��ی  ۸ماهه س��ال ج��اری تنها
 ۴دس��تگاه پژو  ۲۰۰۸در ای��ران خودرو به تولید رس��یده که
آن هم مربوط به خودروهایی اس��ت که در زم��ان افتتاح خط
تولید با حض��ور رئیسجمهور ،روی خ��ط تولید این محصول
مونتاژ شد.
این در حالی اس��ت که ای��ران خودرو چند ماه قبل نس��بت به
پیشفروش پ��ژو  ۲۰۰۸اقدام کرد و بخش��ی از این تعهداتش
را نیز با تأخیر پاس��خ داد؛ به نظر میرسد این تعهدات از محل
خودروهای وارداتی تأمین شده است.
بنابراین اگ��ر ایران خودرو نتواند تعه��دات عقب افتاده خود را
جبران کند ،پرونده پیشفروش اولیه پژو  ۲۰۰۸در تاریخ مقرر
(مردادماه سال آینده) بسته نشده و طوالنی خواهد شد.

مهر :وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان
اینکه هیچ نیازمندی از شمول دریافت یارانه
نقدی خارج نمیشود ،حتی اگر تحت پوشش
نهاد حمایتی نباش��د ،گفت :اس��تراتژی ما
افزایش یارانه نقدی نیازمندان است.
علی ربیعی از آغاز عرضه سبد حمایتی غذایی
در آینده نزدیک خبر داد و گفت :طی یک تا دو
هفته آینده جزئیات ارائه سبد حمایتی ،اقالم
و زمان مراجعه را اعالم میکنیم.
او اف��زود :در این مرحله ع�لاوه بر افرادی که
در س��نوات گذشته این سبدهای حمایتی را
دریافت میکردند ،افراد نیازمند دیگری نیز
که از قبل شناسایی شده اند ،مشمول دریافت
این سبد خواهند بود.
وزیر تع��اون ،کار و رف��اه اجتماعی در بخش
دیگری از اظهاراتش در پاسخ به این سؤال که
«بسیاری از افراد به رغم اینکه تحت پوشش
نهادهای حمایت��ی قرار ندارند ام��ا نیازمند
دریافت یارانه نقدی هستند ،آیا در سیاست
جدید یارانهای دولت تدبیری برای این افراد
اتخاذ شده اس��ت؟» گفت :قطعا این موضوع
قابل سیاستگذاری و اجرا خواهد بود.
ربیع��ی افزود :دی��دگاه من این اس��ت هیچ
نیازمندی نباید از شمول دریافت یارانه نقدی
خارج بماند؛ استراتژی ما این است که میزان
یارانه نقدی نیازمندان افزایش یابد حتی اگر
تحتپوششنهادهایحمایتینباشنداماباید
محرز شود که نیازمند هستند.
او درباره برخی اخبار در خصوص حذف یارانه
نق��دی تعدادی از دهکها گف��ت :فعال هیچ
تصمیم قطعی در مورد تعداد یارانه بگیرانی که
یارانه شان قطع خواهد شد ،اتخاذ نشده است
بلکهآنچهدرقالبالیحهبودجه ۹۷پیشبینی
شده در حد پیشنهاد دولت است و باید منتظر
تصمیم مجلس در این خصوص باشیم.
او در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص علت
پیشنهاد تاسیس صندوق رفاه تحت نظارت
وزارت رف��اه در الیحه بودج��ه  ۹۷با توجه به
حجم گسترده فعالیتهای وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی ،گفت :قرار است این صندوق
زیر مجموعه وزارتخانه تاسیس شود اما هنوز
نهایی نشده است .ضمن اینکه در حال حاضر
نی��ز موضوعات مرب��وط به یاران��ه نقدی در
معاونت رفاه وزارتخانه پیگیری میشود.

کمیسیون اصل
 90رسیدگی به
موضوع گرانی
خودروهای
داخلی و
بحث ایمنی
خودروهای
تولید داخل
را در دستور
کار خود قرار
داده است و
این موضوع در
کمیته اقتصادی
کمیسیون
اصل  90در حال
بررسی است

ایسنا :آن طور که مدیرعامل بانک کارگشایی
اعالم کرد در مدت گذشته در جریان تحوالت
بازار و همچنین برگزاری حراجی سکه حباب
 ۲۱۰هزار تومانی قیمت آن به  ۹۰هزار تومان
رسیده است.
از چندی پیش با رکوردشکنیهایی که قیمت
سکه به همراه داشت و از یک میلیون و ۴۰۰
هزار تومان هم برای هر قطعه تمام عبور کرد،
بانک مرکزی حراجی س��که را از کانال بانک
کارگشایی در دستور کار قرار داد .بر این اساس
در مدت اخیر  ۱۱حراجی س��که برگزار شد و
همچنان هم ادامه دارد.
در حالی در روزهای قب��ل از برگزاری اولین
حراجی س��که ،پیشبینی حدود  ۲۰۰هزار
تومان حباب در قیمت س��که وجود داش��ت
که اکنون مدیرعامل بانک کارگش��ایی اعالم
میکند ،این حباب تا  ۱۲۰هزار تومان از بین
رفته از ح��دود  ۲۱۰هزار تومان تنها  ۹۰هزار
تومان باقی مانده است .بر اساس توضیحاتی
که سلیمانی به ایسنا ارائه کرده ،طی این چند
مرحله حدود  ۶۲هزار و  ۵۷۰قطعه سکه تمام
بهار و نی م در ای��ن حراجیها فروش رفته که
 ۳۳هزار و  ۳۴۰قطعه مرب��وط به تمام بهار و
 ۲۹هزار و ۲۳۰قطعه به نیمبها اختصاص دارد.
گرچه در ابتدای شروع حراجی در هفتههای
اخیر قیمت س��که حدود یک میلیون و ۴۰۰
هزار تومان و اکنون نیز به یک میلیون و ۳۹۰
هزار تومان کاهش یافته ولی با خالی ش��دن
حباب حدود  ۱۲۰ه��زار تومانی همراه بوده
است .دلیل اینکه قیمت همچنان باال مانده به
این برمیگردد که قیمت دالر با افزایش همراه
شد و در بازارهای جهانی طال به سمت گرانی
حرکت کرد .بنابراین به گفته س��لیمانی اگر
قیمت دالر در ایران و طال در بازارهای جهانی
با افزایش همراه نبود ،به ط��ور حتم با توجه
ب��ه تأثیرگذاری که این دو م��ورد در افزایش
قیمت سکه در بازار داشتند ،تاکنون قیمتها
متعادلتر شده بود.

