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کاهش 10 تا 15 درصدی قیمت برنج
 به علت رکود

رئیس اتحادیه برنج فروشــان بابل گفت: احتمــال افزایش مصرف برنج در 
ماه های پیشــرو وجود دارد چراکه برگزاری مراسم محرم آزاد شده و از سوی 
دیگر حجاج بعد از بازگشــت از مکه مهمانی می دهند از این رو افزایش مصرف 

برنج حتمی است. 
حسن تقی زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به کاهش 10 
تا 12 درصدی قیمت برنج، گفت: رکود بر بازار برنج حاکم شــده است چراکه 
عرضه این محصول با نزدیک شــدن به فصل برداشت برنج نو 2 برابر شده این 

در حالیست که تقاضا برای خرید برنج کاهش پیدا کرده است.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: همواره با نزدیک شــدن به فصل برداشــت 
برنج نو و افزایش عرضه برنج های قدیمی، قیمت ها ریزش می کند. همچنین با 
گرم شدن هوا احتمال حشره زدن برنج وجود از این رو افرادی که برنج در انبار 
دپو کردند اقدام به عرضه آن می کنند از این رو خریداران ریســک نمی کنند و 

منتظرند تا مرداد برنج نو طارم در بازار عرضه شود.
وی بــا اشــاره به قیمت انواع ارقــام برنج در بنکداری، خاطر نشــان کرد: 
طارم و هاشــمی محلی کیلویی 105 هزار تومان، فجر کیلویی 76 هزار تومان، 

شیرودی 65 هزار تومان، ندا کیلویی 60 هزار تومان عرضه می شود.
تقی زاده با بیان اینکه شــهرهای شــمالی با بحران کم آبی مواجه نیستند، 
افــزود: گرمای زیر 35 درجــه باعث افزایش کیفیت و میزان برداشــت برنج 
می شــود اما اگر گرما از این درجه باالتر برود میزان برداشــت برنج های طارم 

و هاشمی تقلیل پیدا می کند. 
در ســال زراعی جاری دمای هــوا باالتر از 35 درجه نرفــت در کنار این 
موضوع بارندگی ها و دسترسی کشاورزان به آب مطلوب بود از این رو پیش بینی 

می شود میزان تولید مطلوب و به تولید 2 میلیون 500 هزار تن برسیم.
رئیس اتحادیه برنج فروشــان بابل کرسی برنج را حدود 700 تا 1 میلیون 
تن دانست و افزود: احتمال افزایش مصرف برنج در ماه های پیشرو وجود دارد 
چراکه برگزاری مراســم محرم و صفر آزاد شــده است و از سوی دیگر حجاج 
 بعد از بازگشــت از مکه مهمانی می دهند از ایــن رو مصرف برنج افزایش پیدا 

می کند.
این فعال اقتصادی در پاسخ به پرسش که فعاالن این حوزه چه پیشنهاداتی 
برای مدیریــت این محصول می توانند بــه وزارت کشــاورزی ارائه بدهند تا 
 امسال نیز مانند سال گذشــته در بازار برنج شاهد تنش های قیمتی نباشیم؟

گفت: ســال گذشــته قیمت فروش برنج از کیلویی 30 هزار تومان آغاز شد از 
این رو فروشگاه زنجیره ای اقدام به خرید برنج در حجم باال کردند تا بتوانند در 
آینده این بازار را مدیریت کنند؛ اما در ســال جاری پیش بینی می شود قیمت 
پایه برنج از کیلویی 80 هزار تومان آغاز شود از این رو بعید است که دالل ها و 

سودجویان برای خرید و انبار کردن در حجم باال ورود کنند.
تقی زاده در پایان بیان کرد: هزینه کود، سموم و کارگری 2 برابر شده است 

از این رو قیمت 80 هزار تومان برای برنج نو منطقی به نظر می رسد. 
مدیریت بازار در 2 ماه اخیر اهمیت دارد و امیدواریم که با مدیریت صحیح 

بتوان دوباره برنج ایرانی را در سفره های مردم ببینیم.

ممنوعیت فروش بلیط چارتر
 به اتباع خارجی

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی از ابالغ بخشنامه جدید به مدیران عامل 
شــرکت های هواپیمایی با محتوای جلوگیری از سوء استفاده از فروش دالری 
بلیــت هواپیما خبــر داد و گفت: فروش بلیت به خارجی ها توســط آژانس ها، 

چارترکنندگان، سیستم های توزیع و فروش و OTA ها ممنوع شد.
به گزارش ایرنا، انجمن شــرکت های هواپیمایی در بخشنامه جدید به همه 
مدیران عامل شــرکت های هواپیمایی، ضوابط فــروش بلیت به اتباع بیگانه را 
مشخص کرد. این تصمیم که پس از جلسه کمیته بازرگانی سازمان هواپیمایی 
اتخاذ   ابالغ شد، بر فروش بلیت به اتباع خارجی بدون واسطه و مستقیم اشاره 
دارد. در همین پیوند، »مقصود اسعدی سامانی« امروز در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا درباره محتوای این بخشــنامه گفت: به دلیل مشــکالت و سوء 
اســتفاده های احتمالی که از فروش دالری بلیت هواپیما پیش بینی می شد، در 
بخشــنامه ای که از دیروز به شــرکت های هواپیمایی ابالغ شده ضوابط فروش 

بلیت به اتباع خارجی مشخص و به شرکت های هواپیمایی ابالغ شد.
وی افزود: بر اساس این بخشنامه، فروش بلیت به اتباع بیگانه فقط از طریق 
»سایت شــرکت هواپیمایی« یا در دفتر آن شــرکت ونمایندگی ها به صورت 
حضوری انجام می شــود به طوری که همه فرآیندهای فروش در کنترل کامل 

آن شرکت باشد.
ســامانی تصریح کرد: فروش بلیت به اتباع بیگانه از طریق چارترکنندگان، 
سیســتم های توزیع و فروش، آژانس ها و OTA ها ممنوع اســت و در صورت 

هر گونه تخلف و بروز مشکل، شرکت هواپیمایی موظف به پاسخگویی است.
به گزارش ایرنا، در هفته اخیر برخی شرکت های هواپیمایی به جای این که 
صندلی های خود را به مسافر ایرانی بفروشند به خارجی ها فروخته اند،  به طوری 
که از زمــان اجرای طرح فروش دالری، بخشــی از صندلی ها و ظرفیت پرواز 
بعضی مســیرها از دسترس خارج شده و در اختیار اتباع غیر ایرانی قرار گرفته 
اســت. به چارترکننده ها نیز اعالم شده بود 50 درصد ظرفیت خود را به اتباع 
غیر ایرانی ها بفروشــند و به این صورت بخشی از ظرفیت را از دسترس خارج 

کردند.
این درحالی است که اسعدی سامانی پیش تر به ایرنا گفته بود که با اجرای 
این طرح قرار اســت بلیت هواپیما و صندلی ها بیشــتر در اختیار ایرانی ها قرار 
گیرد، نه اینکه ســهمی از شهروند ایرانی گرفته شــده و برای اتباع غیر ایرانی 

کنار گذاشته شود.

بار مالیاتی روی دوش کارمندان
رئیس مرکز پژوهــش و برنامه ریزی مالیاتی ســازمان امور مالیاتی گفت: 
کارمندان در سال گذشته نزدیک به 2 برابر واحدهای صنفی مالیات پرداخت 
کرده اند. »مهــدی موحدی بکنظر« روز چهارشــنبه در گفت و گویی اظهار 
داشــت: حقوق بگیران دولتی در سال گذشته 20 هزار میلیارد تومان مالیات 

پرداخت کردند.
وی افــزود: حدود 2 میلیون و 300 هــزار حقوق بگیر دولتی داریم که هر 

کارمند به طور متوسط ساالنه ۹ میلیون تومان مالیات پرداخت می کنند.  
رییــس مرکز پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی ســازمان امور مالیاتی با بیان 
اینکه از صاحبان مشاغل 30۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده 
اســت گفت:  اگر به عملکرد سال گذشته نگاه کنیم مشخص می شود که این 

افراد، 17 هزار میلیارد تومان پرداخت کرده اند.
وی بیان داشــت: این در حالی است سه میلیون و 500 هزار اظهارنامه از 

سوی صاحبان مشاغل به سازمان مالیاتی داده می شود.
موحــدی بکنظر تاکید کــرد: هر واحد صنفی به طور میانگین ســاالنه 5 
میلیــون تومان مالیات پرداخت می کند، این در حالی اســت کارمندان دولت 

ساالنه به طور میانگین ۹ میلیون تومان مالیات پرداخت می کنند.

اعالم نام افراد مظنون به پولشویی
با ابالغ رســمی  مرکز اطالعات مالــی وزارت اقتصاد، برای نخســتین بار 

فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.
به گــزارش ایلنا و به نقــل از وزارت امور اقتصــادی و دارایی، همراه این 
فهرســت، مجموعه محدودیت هایی که برای ارائه خدمــات به این افراد باید 

اعمال شوند نیز اعالم شده است.
مهمتریــن ایــن محدودیت ها عبــارت از »محدودیت در ســقف عملیات 
بانکی«، »محدودیت در ارائه خدمات غیر حضوری« و »ممنوعیت در پذیرش 

وکالت نامه و توقف اجرای وکالت نامه های سابق الصدور« هستند.
بر اســاس ابالغیــه مرکز اطالعات مالــی وزارت اقتصــاد و برابر ماده 8۴ 
آیین نامه ماده 1۴ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مظنون با ارائه مستندات 
قابل راستی آزمایی نظیر مستندات مربوط به شغل و درآمد و دارایی ها و غیره 
یا ارائه احکام قضایی مرتبط می توانند برای خروج از فهرســت مذکور اقدام و 

در صورت تایید این مرکز از آن خارج شوند.

ویژه

ایرالین

مالیات

بانک

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت که 
فیلتر اینستاگرام و واتس اپ، تنها یک شایعه 
است و هیچ تصمیمی در هیچ بخشی از کشور 

در این مورد اتخاذ نشده است.
به گزارش ایســنا، اخبــاری از فیلترینگ 
شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها، هر ازگاهی 
در فضای مجازی منتشــر می شــود و برای 
کاربران این شبکه های اجتماعی نگرانی هایی 
را ایجاد می کند. به نظر می رسد به تازگی هم 
اخباری از فیلترینگ اینســتاگرام و واتس اپ 

منتشر شده است.
دراین راســتا عیسی زارع پور در واکنش به 
انتشار اخباری در فضای مجازی در خصوص 
فیلتر زودهنگام اینستاگرام و واتس اپ گفت: 
این موضوع تنها یک شایعه است، فیلترینگ 
در اختیــار وزارت ارتباطات نیســت، اما هیچ 
تصمیمی در هیچ بخشی از کشور در این مورد 
اتخاذ نشــده اســت. وی در گفت وگو با خانه 
ملت، تاکید کرد: اطالع ندارم، چرا این مباحث 
و شــایعات در کشور مطرح می شود زیرا تنها 

نگرانی مردم را در پی دارد. 
زارع پــور همچنین در پاســخ به ســوالی 
ایثارگران شــرکت مخابرات  نگرانی  پیرامون 
برای بحث اجرای قانون تبدیل وضعیت اظهار 
کــرد: تصمیم گیری در این حــوزه با وزارت 
ارتباطات نیســت زیرا تنها 20 درصد ســهام 
شرکت مخابرات در اختیار این وزارتخانه قرار 
دارد و بنابرایــن تصمیم گیر اصلی، ســهامدار 
عمده آن است. ما موافقت کرده ایم تا براساس 
همان ســهام 20 درصدی دولت و اختیار یک 
نفر از پنج نفر هیئت مدیره شرکت مخابرات، 
پای کار آمده و هرچه ســریعتر قانون تبدیل 
وضعیت ایثارگران در ایــن مجموعه اجرایی 

شود.
تغییرات سرعت اینترنت اپراتورهای همراه

از ســوی دیگر، تجزیه و تحلیل اطالعات 
اپراتورها نشــان می دهد ســرعت نسل سوم 
اپراتور همراه اول از زمســتان سال گذشته تا 
خرداد ســال جاری حدود 12 درصد کاهش 
و سرعت نســل چهارم این اپراتور حدود 18 
درصد افزایش داشــته اســت، در عین حال 
سرعت نسل سوم اپراتور ایرانسل در این مدت 
حدود ۹ درصد افزایش و سرعت نسل چهارم 
این اپراتــور حدود 8 درصد افزایش داشــته 

است.

وضعیت شــبکه اپراتورها به تازگی توسط 
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
منتشر شده اســت. تجزیه و تحلیل اطالعات 
شــرکت ارتباطات ســیار ایران )همراه اول( 
نشان می دهد که کل حجم مصرفی شبکه در 
فصل زمستان 1۴00 برابر یک میلیون و ۴۹۴ 
هــزار و 267 ترابایــت و در فصل بهار 1۴01 
برابر یک میلیون و 571 هزار و 725 ترابایت 
بوده اســت)حدود پنج درصد افزایش(. حجم 
مصرفی ماهانه نیز به طــور میانگین در فصل 
زمستان 1۴00 برابر ۴۹8 هزار و 8۹ ترابایت 
و در فصل بهار 1۴01 برابر 523 هزار و ۹08 

ترابایت است )حدود پنج درصد افزایش.(
سرعت نسل سوم همراه اول در کل کشور 
در فصل زمستان 1۴00 از ۴.7 مگابیت برثانیه 
)متوســط ســه ماهه( به ۴.1 مگابیت برثانیه 
)متوســط ســه ماهه( در فصل بهــار 1۴01 
رســیده اســت )حدود  12 درصد کاهش(. 
سرعت نســل چهارم همراه اول در کل کشور 
در فصل زمستان 1۴00 از 8.2 مگابیت بر ثانیه 
)متوســط ســه ماهه( به ۹.7 مگابیت برثانیه 
)متوســط ســه ماهه( در فصل بهــار 1۴01 

رسیده است )حدود 18 درصد افزایش(.

اهم اقدامات انجام شده اپراتور در این مدت 
)طبق گزارش اخذشــده از اپراتور(، شــامل 
افزایش فرکانس نســل چهار بــه میزان پنج 
مگاهرتز، ارتقاء ســخت افزار در حدود 1700 
ســایت، ارتقاء تکنولوژی در حــدود 1200 
سایت، افزایش پهنای باند بین الملل و کاهش 
سطح تداخالت رادیویی توسط سازمان تنظیم 

مقررات و ارتباطات رادیویی می شود. 
همچنین تجزیه و تحلیل اطالعات شرکت 
خدمات ارتباطی ایرانســل نشان می دهد که 
کل حجم مصرفی شــبکه در فصل زمســتان 
1۴00 برابــر یک میلیون و 3۴2 هزار و 138 
ترابایــت و در فصــل بهــار 1۴01 برابر یک 
میلیون و ۴33 هزار و 886 ترابایت بوده است 
)حدود پنج درصد افزایــش(؛ حجم مصرفی 
ماهانه نیز به طور میانگین در فصل زمســتان 
1۴00 برابر ۴۴7 هــزار و 37۹ ترابایت و در 
فصــل بهــار 1۴01 برابر ۴77 هــزار و ۹62 

ترابایت است )حدود پنج درصد افزایش(.
سرعت نسل ســوم ایرانسل در کل کشور 
در فصل زمستان 1۴00 از 2.2 مگابیت برثانیه 
)متوســط ســه ماهه( به 2.۴ مگابیت برثانیه 
)متوســط ســه ماهه( در فصل بهــار 1۴01 

رســیده اســت )حدود ۹ درصــد افزایش(، 
سرعت نسل چهارم ایرانسل در کل کشور در 
فصل زمستان 1۴00 از 11.۴ مگابیت برثانیه 
)متوسط ســه ماهه( به 12.3 مگابیت برثانیه 
)متوســط ســه ماهه( در فصل بهــار 1۴01 

رسیده است )حدود 8 درصد افزایش(.
اهم اقدامات انجام شده اپراتور در این مدت 
)مطابق گزارش اخذشــده از اپراتور(، شــامل 
طراحی، نصــب و راه اندازی الیه فرکانســی 
جدید 2300 برای ســایت های با ترافیک باال 
)6۹7 ســایت(؛ ارتقــای 2333 مورد در الیه 
جدید؛ بهینه ســازی رادیوها در کلیه الیه ها؛ 
افزایش ظرفیت ترافیــک بین الملل و کاهش 
سطح تداخالت رادیویی توسط سازمان تنظیم 

مقررات و ارتباطات رادیویی می شود.
جمع بندی تحلیل اطالعات دو اپراتور نشان 
می دهد نرخ رشد ترافیک در هر دو اپراتور از 
ابتدای ســال جدید با روند کاهشــی روبه رو 
بوده اســت که می تواند به جهت بازگشــایی 
مدارس و کاهش ترافیک ســامانه شاد باشد. 
در عین حال، حلول مــاه مبارک رمضان )از 
اواسط فروردین ماه تا اواسط اردیبهشت ماه( 
باعث کاهش مصرف اینترنت در اردیبهشت ماه 

بوده است ولی با توجه به رایگان شدن برخی 
پلتفرم ها و افزایــش مصرف در ایام تعطیالت 
نوروز، شــاهد روند کاهشی در حجم مصرفی 

ماهانه کابران در فروردین ماه نبوده ایم.
افزایش نســبی ســرعت هر دو اپراتور در 
شــهرهای بزرگــی نظیر مشــهد، اصفهان و 
شــیراز در فروردین ماه، نشــان از تمهیدات 
اندیشیده شده توســط ایشان دارد که در این 
میان ایرانسل وضعیت بهتری را برای کاربران 
در بخش سرعت دسترسی رقم زده است. در 
ســوی دیگر نیز همراه اول سهم بیشتری از 
کاربــران را در دایره ارائه ســرویس خود قرار 
داده اســت. همچنین مهاجرت از نسل سه به 
چهار ارتباطی در هر دو اپراتور در حال انجام 
بوده و این موضوع با ســرعت بیشتری توسط 

شرکت ایرانسل در حال پیگیری است.
یکی از مهمترین عوامــل کاهش کیفیت 
استفاده غیرمجاز از دستگاه های تکرارکننده ای 
است که در برخی ساختمان ها مورد استفاده 
قرار گرفته و باعث بروز تداخل شدید و کاهش 
شــدید کیفیت در محیط اطراف ســاختمان 
می شــود. هــر دو اپراتور به همراه ســازمان، 
مستمرا در خصوص جمع آوری این تجهیزات 
و برخورد با استفاده کنندگان تالش می کنند.

وابســتگی تغییرات ســرعت به تغییرات 
مصرف ترافیک در هر دو اپراتور نشان می دهد 
وضعیت پایداری در شبکه هر دو اپراتور وجود 
نداشــته و این شرایط نیاز به توسعه و ارتقای 
شبکه را بیش از پیش به عنوان یک ضرورت 

نمایان ساخته است.
 از ایــن رو، نصب و راه اندازی ســایت های 
جدیــد بانــد 2300 مگاهرتــز می تواند گام 
مهمی در جهت رســیدن به شرایط پایدارتری 
باشد که امید است هر دو اپراتور علی الخصوص 
شــرکت ارتباطات سیار ایران )همراه اول( در 
این زمینه برنامه ریزی منســجم و مستمری 

داشته باشد.
در انتهــا باتوجــه به در پیش بــودن ایام 
اربعین حسینی و پیش بینی افزایش چشمگیر 
حجم مصرفی در مســیرهای حرکت زائرین، 
ضــروری اســت اپراتورها در ایــن خصوص 
تمهیدات الزم را به عمل آورند. سازمان تنظیم 
مقررات همچنیــن گزارشــات مربوطه را از 
ســطوح آمادگی اپراتورها در گزارشات بعدی 

برای بهره برداری ارائه خواهد کرد.

در این ماه بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور 
مربوط به اســتان   سیستان و بلوچســتان با 18,0 درصد و 
کمترین نرخ تــورم ماهانه مربوط به اســتان     تهران با 8.۹ 
درصد اســت. به گــزارش ایلنا از مرکز ایــران؛ در این ماه 
بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان   
سیستان و بلوچســتان با 18,0 درصد و کمترین نرخ تورم 

ماهانه مربوط به استان     تهران با 8.۹ درصد است.
درخرداد ماه 1۴01 عدد شــاخص کل برای خانوارهای 
کشور )100=13۹5( به ۴82,1 رسید که نسبت به ماه قبل 
12.2 درصد افزایش نشان می  دهد. در این ماه بیشترین نرخ 
تورم ماهانه خانوارهای کشــور مربوط به استان   سیستان و 
بلوچستان با 18.0 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط 

به استان     تهران  با 8.۹ درصد است.
 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 

)تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای کشــور 52,5 درصد 
می باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان 
لرســتان )61.1 درصــد( و کمترین آن مربوط به اســتان 

خوزستان  )۴5.7 درصد( است.
 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1۴01 برای 
خانوارهای کشور به عدد 3۹,۴ درصد رسید. بیشترین نرخ 
تورم دوازده ماهه مربوط به اســتان کهگیلویه و بویراحمد 
)۴6.۹ درصد( و کمترین آن مربوط به اســتان  سیستان و 

بلوچستان )3۴.2 درصد( است.
خانوارهای شهری

در خرداد ماه 1۴01 عدد شــاخص کل برای خانوارهای 
شــهری )100=13۹5( به ۴73,2 رســید که نسبت به ماه 
قبل 11.5 درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین 
نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان خراسان 

شمالی با 17.۴درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به 
استان  بوشهر با 8.1 درصد است.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای شــهری کشور 51,۴ 
درصد است. بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای 
شهری مربوط به استان لرستان )60.6 درصد( و کمترین آن 

مربوط به استان خوزستان )۴۴.8 درصد( است.
نــرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1۴01 برای 
خانوارهای شهری به عدد 38,۹ درصد رسید. بیشترین نرخ 
تورم دوازده ماهه مربوط به اســتان کهگیلویه و بویراحمد 
)۴5.2 درصد( و  کمترین آن  مربوط به اســتان سیستان و 

بلوچستان )33.8 درصد( است.
خانوارهای روستایی

در خرداد ماه 1۴01 عدد شــاخص کل برای خانوارهای 

روستایی )100=13۹5( به  531,۹ رسید که نسبت به ماه 
قبل 15.8 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین 
نــرخ تورم ماهانه خانوارهای روســتایی مربوط به اســتان  
سیستان و بلوچســتان با 2۴.2 درصد و کمترین نرخ تورم 

ماهانه مربوط به استان مازندران با 10.7 درصد می  باشد.
 درصد تغییر شــاخص کل نســبت به ماه مشابه سال 
قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای روســتایی 58,2 
درصد می باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به 
استان  آذربایجان غربی )66.۴ درصد( و کمترین آن مربوط 
به استان خوزســتان )50.2 درصد( است. نرخ تورم دوازده 
ماهه منتهی به خرداد ماه 1۴01 برای خانوارهای روستایی 
به عدد ۴1,8 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه 
مربوط به اســتان  کهگیلویه و بویراحمــد )50.5 درصد( و 

کمترین آن مربوط به استان   همدان )33.0 درصد( است.

از ترخیص عجیب  اخیــرا گزارش هایــی 
27 هزار تن ذرتی که ســازمان استاندارد آن 
را آلوده تشــخیص داده بود، منتشــر شد که 
تاکنون سازمان ملی استاندارد هیچ توضیحی 

در رابطــه بــا آن ارائه نکرده، اما الزم اســت 
وضعیت فعلی این محمولــه در بازار و امکان 

ردیابی آن مشخص شود.
به گزارش ایسنا،  ماجرا از این قرار بود که 

در دی ماه سال گذشته،  دو شرکت واردکننده 
نسبت به ترخیص ذرت آلوده از گمرک اقدام 
کردنــد؛ به نحوی که یکی حدود 68 هزار تن 
و دیگــری 65 هزار تن ذرت کــه در یکی از 
انبارهای منطقه ویژه اقتصادی بندر امام )ره( 
تخلیه کرده بودند به فاصله یک روز به گمرک 
اظهار می کنند، ولی در اوایل اسفندماه، اداره 
استاندارد به دنبال مشخص شدن آلوده بودن 
ذرت یکی از شرکت ها، خروج آن را ممنوع و 
انبار مربوطه پلمب می شــود. شرکت دوم که 
مجوز واردات محمولــه ذرت خود را دریافت 
کرده بود نســبت به ترخیــص اقدام می کند 
ولی در ادامه مشــخص می شــود که بخشی 
از محموله شــرکتی که ذرت آن آلوده اعالم 
شده بود توسط انبار نگهدارنده به شرکتی که 
صاحب ذرت های سالم بود، تحویل و ترخیص 

شده است.
ایــن ماجرا ابهاماتی هم دارد که ســازمان 
ملی اســتاندارد تاکنون حاضر به پاسخگویی 
در این رابطه نشــده است. این در حالی است 
که اخیرا مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و 
دریانوردی اعالم کرده طبق قانون دستگاه های 
صادر کننده مجوز مانند گمرک، اســتاندارد، 
قرنطینــه، دامپزشــکی و هــر دســتگاهی 
مســئولیت نظارت داشته، باید پاسخگو باشد 
و ســازمان بنادر و دریانوردی هیچ وظیفه و 

اختیاری در پروسه ترخیص ندارد.
ابهام اولی که سازمان استاندارد باید به آن 
پاســخ دهد فاصله زمانی اظهار کاال تا اعالم 
آلودگــی آن اســت. چراکــه محموله در 23 
دی ماه 1۴00  به گمرک اظهار شــده، اما در 
هفتم اسفندماه، اداره استاندارد به گمرک امام 

اعالم می کند که در آزمون اول،   این محموله 
از نظر میزان آفت کش ها، با استاندارد انطباق 
ندارد. همچنین به نظر می رسد سازمان ملی 
اســتاندارد باید به طور جداگانه درباره زمان و 

جزئیات آزمون ها توضیحاتی ارائه کند.
عالوه بر این باید جزئیات ســایر ذرت های 
آلوده موجود در گمرکات و آینده این محموله 

هم شفاف سازی شود.
امــا موضوع مهم تر این اســت که با توجه 
به مسئولیت سازمان ملی استاندارد در حوزه 
ســالمت غذایی جامعه، باید مشــخص شود 
کــه آیا امکان ردیابــی محموله آلوده و جمع 
آوری آن از ســطح عرضه وجــود دارد و چه 
اقداماتی در این راستا انجام شده است. عالوه 
بر این باید مشخص شود ذرت های آلوده چه 

آسیب هایی برای سالمتی دارد.

قیمت طال دیروز چهارشــنبه در معامالت 
محدود کاهش یافت زیــرا تقویت پایدار دالر 
ســرمایه گذاران را از شمش با قیمت دالر دور 

نگه داشت.
 به گزارش ایســنا، بهــای هر اونس طال تا 
ســاعت 6 و 36 دقیقه صبح به وقت شرقی با 
1.8 درصد افزایش به 1822 دالر و 20 سنت 
رسید و قیمت طالی آمریکا نیز با 0.1 درصد 
افزایش به 1823 دالر و 20 سنت رسید. دالر 
آمریکا نیز پس از افزایش شدید روز سه شنبه 
ثابت بود و باعث شــد طال برای خریدارانی که 
ســایر ارزها را دارند جذابیت کمتری داشــته 

باشد.
قیمت طال در جلســه قبــل در محدوده 

محدودی قرار گرفت زیرا ســرمایه گذاران بین 
فشار ناشی از چشــم انداز افزایش نرخ بهره و 
حمایت از ریسک های رکود گرفتار شده بودند. 
سیاست گذاران فدرال رزرو ایاالت متحده وعده 
افزایش سریع بیشتر نرخ بهره را برای کاهش 
تورم باال در روز ســه شــنبه دادند اما از ترس 
اقتصاددانان مبنی  فزاینده ســرمایه گذاران و 
بر اینکه هزینه های وام گیری به شــدت باالتر 
باعث رکود شــدید خواهد شــد، عقب نشینی 

کردند.
اگرچه طال بــه عنوان یک محافظ تورم در 
نظر گرفته می شــود اما نرخ بهره باالتر و بازده 
اوراق قرضه، هزینه فرصت نگهداری شــمش 
را افزایش می دهد که ســودی به همراه ندارد. 

بازدهی 10 ســاله خزانــه داری ایاالت متحده 
کاهش یافت و از طال حمایت کرد. 

ایاالت متحده واردات جدید طالی روسیه را 
ممنوع کرد و طبق تعهدات رهبران گروه هفت 
در این هفته برای مجازات بیشــتر روسیه به 
دلیل تهاجم این کشــور به اوکراین عمل کرد. 
اعتمــاد مصرف کننــدگان آمریکایی در ژوئن 
به پایین ترین حد در 16 ماه گذشــته رســید 
زیرا نگرانی هــا در مورد تورم باال باعث شــد 
مصرف کنندگان پیش بینــی کنند که اقتصاد 
در نیمه دوم ســال به میزان قابل توجهی کند 
می شود یا حتی به سمت رکود خواهد رفت. در 
بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره 
با 0.3 درصد کاهش به 20.78 دالر رسید، در 

حالی که پالتین 0.6 درصــد افزایش یافت و 
به ۹15 دالر و 72 ســنت رسید و پاالدیوم با 

0.8 درصد افزایش به 188۹ دالر و ۴6 سنت 
رسید.

 وزیر ارتباطات:

فیلترینگ اینستاگرام و واتس آپ شایعه است

اعالم نرخ تورم استان به استان ایران

سکوت استاندارد در ماجرای ترخیص ذرت های آلوده

وزن کشی دالر و طال در بازار جهانی

مقایسه قیمت دالر در بازار و کانال تلگرامی موجب 
سردرگمی بســیاری از افراد شــده اســت، مشاهدات 
میدانی همه گویای ریزش نرخ ها دارد اما از سوی دیگر 
دالالن در کانال هــای تلگرامی خود رقم های دیگری را 

عنوان می کنند.
به گزارش ایرنا، چند روزی اســت که وضعیت بازار 
ارز بــر وفق مراد دالالن و افرادی که می خواســتند از 
تالطم بازار ارز سودهای کالن به جیب بزنند نیست و 

قیمت ارز سیر نزولی را در پیش گرفته باشد.

چند سالی است که افراد به جای اینکه سرمایه خود 
را در کارهــای تولیدی و زیربنایی صرف کنند به بازار 
ارز روی آوردند و درصدد هستند از نوسانات بازار ارز به 
نفع خود بهره مند شوند اما باید بدانند که نوسانات در 

بازار ارز همیشه بر وفق مراد نخواهد بود.
با شــروع ریزش ارزش دالر و یورو پس از اقدامات 
بانک مرکزی بــرای کنترل بازار ارز موجب شــده تا 
دالالن بیشتر از هر زمان دیگری به تکاپو بیافتتند و به 

هر ترتیبی که شده جلوی ضرر خود را بگیرند.

قیمت سکه طرح جدید دیروز )چهارشنبه، هشتم 
تیرماه( با 80 هزار تومان افزایش قیمت نسبت به روز 

گذشته به 1۴ میلیون و ۴80 هزار تومان رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، قیمت هر قطعه 
ســکه طرح جدید در ساعت 1۴ و 30 دقیقه امروز با 
80 هزار تومان افزایش قیمت نســبت به همین زمان 
در روز گذشته به 1۴ میلیون و ۴80 هزار تومان رسید.
ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت 13 

میلیون و 700 هزار تومان معامله شد.

همچنین امروز نیم سکه هفت میلیون و 800 هزار 
تومان، ربع ســکه چهار میلیــون و 850 هزار تومان و 
سکه یک گرمی 2 میلیون و ۹50 تومان قیمت خورد.

عالوه بر ایــن، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 
18 عیار به یک میلیون و 372 هزار تومان رســید و 
قیمت هر مثقال طال 5 میلیون و ۹۴5 هزار تومان شد.
قیمت اُنس جهانی طال یک هزار و 815 دالر و 2۹ 
سنت بود که نسبت به روز قبل 12 دالر کاهش قیمت 

داشت.

ریزش نسبی قیمت سکهکاهش نرخ ارز در بازار


