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آژانس بین المللی انرژی :جهان از کاهش تولید نفت
ایران به شدت آسیب می بیند

...

ارز وطال

اخبار

واکنش نهادهای نظارتی
به گرانی در بازار خودرو
از تذکر نمایندگان به روحانی تا غیر قانونی
خواندن افزایش قیمت ها توسط تعزیرات
همزمان با رشد نجومی قیمتها فعاالن بازار خودرو از به
حداقل رسیدن خرید و فروش در این بازار خبر میدهند.
در ایــن حــال ،معاون ســازمــان تعزیرات افــزایــش قیمت
خودروهای داخلی و خارجی را غیر قانونی خواند .رئیس
شورای رقابت نیز اظهار کرد که اگر افزایش قیمت خودرو
به دلیل کاهش تولید باشد شورای رقابت برخورد میکند.
گرانی خودرو همچنین تذکر  68نفر از نمایندگان مجلس
به رئیس جمهور و وزیر صنعت درباره نبود نظارت بر بازار
خودرو را در پی داشت.
▪خرید و فروش در بازار به حداقل رسید

چند هفتهای است که بازار خودرو ملتهب شده و تفاوت
قیمت کارخانه و بازار خودروها در برخی موارد به چند ده
میلیون هم رسیده است .یک کارشناس و نمایشگاه دار
خودرو در تشریح فضای بازار به خبرگزاری ایسنا گفت:
در بازار خودرو همه کالفه شدهاند .فقط قیمتها به شکل
نجومی باال رفته و همه هم فقط نگاه میکنند چون میزان
معامالت بسیار کم است .در این حال برخی کارشناسان
نیز از ضعف نظارت وزارت صنعت بر بازار خودرو انتقاد کرده
اند.بهگزارشخبرگزاریتسنیم،دبیراتحادیهفروشندگان
خودرو با اشاره به این که انحصار در شرکت های عرضه
کننده خودروهای داخلی یکی از معضالت بازار خودرو
است اظهار کرد :عرضه در این شرکت ها به نحوی است
که درصورت ثبت نام اینترنتی ،فقط عوامل این شرکت ها
موفق به ثبت نام می شوند و مصرف کننده امکان آن را ندارد
و اگر به صورت مستقیم نیز فروش انجام شود در نهایت کاال
به بازار می رود و مصرف کننده نمی تواند از طریق شرکت
خودرو دریافت کند که این رویه عامل دیگر افزایش قیمت
خودرو در بازار است.
▪واکنش سازمان تعزیرات به گرانی خودرو

گرانی خودرو ،واکنش سازمان تعزیرات را در پی داشت و
معاون این سازمان اعالم کرد که هر گونه افزایش قیمت
خودروهای داخلی و خارجی غیر قانونی است.به گزارش
ایسنا ،محمدعلی اسفنانی گفت :مدتی است که در بحث
قیمت خودروهای داخلی و خارجی با افزایش قیمت یا
عرضه نکردن خودرو مواجه هستیم و اگرچه قانون نظارت
بر این مــوارد و رسیدگی به اختالفات آن ها را به عهده
برخی از سازمان ها گذاشته است اما به این معنا نیست
که سازمان تعزیرات در این زمینه ورود نکند.وی افزود:
طبق بررسی ها چه خودروساز داخلی و چه خودروهای
مونتاژی و چه خودروهای وارداتی تاکنون مجوزی برای
افزایش قیمت نداشته اند و هر نوع افزایش قیمت خالف
قانون است و برخورد می شود .به گزارش خراسان ،البته
این اظهارات در حالی است که هم اینک شورای رقابت،
مجوز افزایش تا  7درصدی قیمت خودروهای داخلی زیر
 45میلیون تومان و وزارت صنعت ،افزایش  9.6درصدی
قیمت دیگر خودروها را صادر کرده است.
▪رئیس شــورای رقابت :اگر افزایش قیمت خــودرو به
دلیل کاهش تولید باشد شورای رقابت برخورد میکند

از سوی دیگر ،رئیس شورای رقابت نیز از ورود این شورا به
موضوع افزایش قیمت خودروها در صورت کاهش تولید
خودروسازان خبر داد.به گزارش فارس ،رضا شیوا با بیان
این که باید دلیل افزایش قیمت خودرو بررسی شود ،گفت:
اگر افزایش قیمت خودرو به دلیل داللی باشد ،باید رصد
شود که این داللی ناشی از کمبود تولید است یا مسائل
دیگری در آن اثر گذار است که قطعا اگر افزایش قیمتها
به دلیل کاهش تولید باشد ،شورای رقابت به موضوع ورود
میکند و برخوردهای الزم را با خودروسازان انجام میدهد.
▪«گرانی خودرو» در مجلس

گرانی خودرو ،در مجلس هم باواکنش نمایندگان مواجه
شد .در این زمینه 68 ،نفر از نمایندگان به رئیس جمهور و
وزیر صنعت درباره نبود نظارت بر بازار خودرو و شرکتهای
تولیدکننده خودرو در داخل و افزایش قیمت حداقل دو
برابری خودروهای تولید داخل و وارداتی در بازار آزاد تذکر
دادنــد.از سوی دیگر مقدسی ،عضو کمیسیون صنایع و
معادن مجلس شورای اسالمی نیز از تهیه طرحی با ۲۰۰
امضا در مجلس برای سامان دهی بازار خودرو خبر داد که بر
اساس بخشی از آن ،نرخ خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان
باید به سال  ۹۶بازگردد.
▪برنامه پیشفروش ایران خودرو لغو شد

فــارس -برنامه پیش فروش ایــران خــودرو که قرار بود به
منظور احترام به اعتماد مشتریان به مناسبت عید سعید
فطر از امروز آغاز شود ،بدون ذکر دلیل از سوی این شرکت
خودروساز لغو شد.

...
خبر

دالر

یورو

مشهد

پوند

یوان

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نرخی اعالم نشده است

تهران (اعالمیبانکمرکزی)

) 25(42.270

) 42( 56.486

) 54( 49.647

6.600

11.510

درحالیکهترامپمیگویدتحریمنفتایران مشکلیدرعرضهنفتایجادنخواهدکرد،آژانسبینالمللیانرژی،دیروزاعالمکردکهکاهشتولید
نفتایرانوونزوئالبهبازارجهانینفتآسیبجدیخواهدزد.بهگزارشایرنا،کارشناسانآژانسمعتقدندکهحتیاگرکسریتولیدنفتایرانو
ونزوئالجبرانشودتوازنعرضهوتقاضادرسالآیندهبرهمخواهدخوردوجهاندرمقابلافزایشقیمتهایجهانیبیثباتوشکنندهخواهدشد.

شاخص کل

سکه طرح جدید
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اونس جهانی

بورس ایران
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تغییر
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شاخص

رئیس دفتر رئیس جمهور خبر داد:

دستور روحانی برای عرضه سریع اجناس به مردم
انتقاد شدید دادستان تهران از عملکرد دستگاه های نظارت کننده بر بازار

هادی محمدی – رئیس دفتر رئیس جمهور
از دستور روحانی برای عرضه سریع اجناس
داخل انبارها به مردم برای مهار گرانی های
اخیر خبر داد و اعــام کرد که دوشنبه هفته
آینده دولت جلسه ای با حضور رئیس جمهور
دربارهگرانیهابرگزارمیکند.محمودواعظی
رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه نشست
هیئت دولــت با بیان این که مهم ترین بحث
کابینه  ،موضوع گرانی بود خاطرنشان کرد:
تاکنون شاهد این هستیم بخشهایی که ارز
چهارهزارو ۲۰۰تومانیمیگیرند،محاسباتی
برای فروش با ارز باالتر انجام میدهند .رئیس
جمهور بر این مسئله تاکید کردند و دستور
دادند برای مهار گرانی همه دستگاههای ذی
ربطورودکنندواجناسداخلانبارهابهسرعت
در اختیار مردم قرار گیرد.واعظی با بیان این
که موضوع گرانی از موضوعات جدی است،
افزود :رئیس جمهور بر این مسئله تاکید و همه
وزیــران و دستگاه ها را مسئول کردند و قرار



شد روز دوشنبه هفته آینده ایشان جلسه ای
برای تصمیم گیری نهایی داشته باشند.وی با
اشاره به گرانی خودرو اظهار کرد :بحث خودرو
نیز در جلسه هیئت دولت مطرح و گفته شد
خودروسازان با همان قیمتی که مصوب شده
خودرو را در اختیار مردم قرار بدهند.واعظی
در پاسخ به این سوال که آیا دولت دستورالعمل
خاصی بــرای مقابله با مــوج گرانیهایی که
موضوع جلسه هم بود صــادر کرد و سرفصل
اولــوی ـتداری بــرای دستگاهها تعیین شد یا
خیر؟ خاطرنشان کرد :اولویتها تعیین شد
اما این مسائل از موضوعاتی است که باید با
اصناف ،تولیدکنندگان ،اتاق بازرگانی و بخش
خصوصی مشورت شود که آن چه ما تصمیم
میگیریم اجرا شود.
▪نوبخت :افزایش  ۵۰تا  ۶۰درصدی نرخ
برخی کاالها را تکذیب نمیکنیم

در همین حال سخنگوی دولــت نیز که در

...

نظام بانکی



برنامه گفت و گــوی ویــژه خبری سه شنبه
شب حضور یافته بود ،با بیان این که "قبول
میکنیم در اقتصاد کشور کاستیهایی
وجــود دارد که باید بــرای رفع آن ها تالش
کرد" افزود :مردم باید بدانند ما افزایش ۵۰
تا  ۶۰درصدی نرخ برخی کاالها را تکذیب
نمیکنیم.به گزارش تسنیم ،محمدباقر
نوبخت در برنامه «گفت وگوی ویژه خبری» از
مردم خواست به دولت برای سامان دهی
بازار ارز و سکه کمک کنند.نوبخت افزود:
دولــت با قاطعیت اعــام میکند اگرچه با
تشدید تحریمها با مشکالتی روبهرو خواهیم
شد اما برای تأمین مایحتاج عمومی مردم
تدابیر الزم اندیشیده شده است.
▪انتقاد شدید دادستان تهران از عملکرد
دستگاه های نظارت کننده بر بازار

در همین حال دادستان عمومی و انقالب
تهران با انتقاد شدید از مسئوالن گفت:

...

بانک مرکزی



سال گذشته ،کدام استان ها بیشترین
دریافتی را از صندوق توسعه ملی داشتند؟
استاندارد ،تعزیرات ،اتحادیه ها و وزارت
صنعت و ده ها دستگاه دیگر وجود دارند اما
چرا باید شاهد این همه گرانی باشیم؟به
گزارش تسنیم ،جعفری دولــت آبــادی در
نشست با مسئوالن اتحادیه ها که با موضوع
بهداشت و امنیت غذایی برگزار شد افزود:
اگر سازمان ها و دستگاه ها به وظایف خود
عمل می کردند اکنون شاهد این همه نابه
سامانی در بهداشت ،گرانی ،تغییر روزانه
قیمت ها و احتکار نبودیم.دادستان عمومی
و انقالب تهران گفت  :آیا مردم واقعا مستحق
این همه گرانی در حوزه ارز ،سکه و خودرو
هستند؟ االن فــریــاد مــردم از گــرانــی هــا ،
چندنرخی بودن و عرضه کاالهای معیوب به
آسمان رسیده است.

...
طال

نامه بانک مرکزی در سلب صالحیت
مدیرعامل بانک شهر

سیف :محاسبه و دریافت سود مرکب
توسط بانک ها ممنوع است

سکه به  2میلیون و  600هزار تومان
هم رسید

بانک مرکزی در نامهای به پورزرندی مدیرعامل
فعلی بانک شهر ادام ــه فعالیت وی در سمت
مدیرعامل را غیرقانونی اعالم کرد .به گزارش
فارس ،معاونت نظارت بانک مرکزی روز گذشته
در نامهای به پورزرندی مدیرعامل بانک شهر
نــوشــت :پیرو نامههای پیشین مبنی بــر لــزوم
کنار هگیری و استعفای جناب عالی از عضویت
در هیئت مدیره و مدیرعاملی بانک شهر و تعلل
عامدانه شما از انجام این مهم ،مجدد یادآوری
مینماید که به موجب بند (ب) ماده ( )21قانون
احکام دایمی برنامههای توسعه کشور ،ادامه
تصدی مدیرانی که صالحیت آن ها از سوی
بانک مرکزی سلب شده است ،در حکم تصرف
غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود.

رئیس کل بانک مرکزی محاسبه و دریافت سود
مرکب را توسط بانک ها ممنوع دانست.سیف در
گفت وگو با خانه ملت ،افزود :دستورالعمل بانک
مرکزی در خصوص محاسبه نرخ سود وام کامال
شفاف بــوده است و بانک ها ملزم به اجــرای آن
هستند.وی تصریح کرد :محاسبه و دریافت سود
مرکب توسط بانک ها ممنوع است .به گزارش
خراسان ،رئیس کل بانک مرکزی درباره «سود
مرکب» توضیح بیشتری نــداده اســت .روزنامه
خراسان سال گذشته ،در گزارشی با عنوان «فریب
بانکی با فرمول جادویی» که در صفحه  15شماره
 19597به تاریخ  10مــرداد  ،96منتشر شد،
جزئیات نحوه محاسبه اقساط و سود وام های
بانکی را به طور مفصل تشریح کرده است.

اقتصاد آنالین -دیروز نرخ سکه نقدی با روندی
صــعــودی ،در مــحــدوده کمتر از دو میلیون و
 600هزار تومان نوسان داشت .با این حال در
بعدازظهر دیروز ،در سطح دو میلیون و  538هزار
تومان ایستاد .همزمان ،قیمت ها در بازار آینده
نیز افزایش یافته است .تا جایی که در سررسید
«دی مــاه» ،ایــن نــرخ به مــرز سه میلیون تومان
رسید .این قیمت نشان می دهد که فعاالن بازار
انتظار دارند تا شش ماه آینده ،سکه طال حداقل
 11درصد افزایش پیدا کند .کارشناسان می
گویند :اعالم سیاست جدید ارزی ،روی آوردن
سرمایه گذاران به خرید سکه و نیز افزایش ریسک
های سیستماتیک سبب بیشتر شدن حباب سکه
شده است.

فرابورس رکورد تاریخی را شکست ،بورس در آستانه  100هزار واحد قرار گرفت

روز رویایی بورس

در حالی که بــازارهــای مسکن ،ارز و طال طی سه ماه
گذشته ،دچار تالطمات و بعضا شاهد افزایش قابل توجه
نرخ ها بودند ،دیروز نوبت به بازار سرمایه رسید تا همه
نگاه ها را متوجه خود کند .در جریان معامالت دیروز بازار
سرمایه ،شاخص کل بورس با رشد  2767واحدی وارد
کانال  99هزار واحدی شد تا در آستانه رکورد تاریخی
خود یعنی  99500واحد قرار گیرد .اما فرابورس ،دیروز
کار را یکسره کرد و با  37واحد رشد و ثبت رکورد 1153
واحدی ،یک رکورد تاریخی جدید ثبت کرد.
▪رشد دسته جمعی شاخص ها و گروه ها

به گزارش خراسان ،دیروز بازار سرمایه یکدست سبزپوش
بود و بسیاری از سهم های بزرگ و کوچک با صف خرید
مواجه شدند .گــروه فلزات ،با پیشتازی فــوالد مبارکه
(در بورس) و ذوب آهن در فرابورس ،تاثیر به سزایی بر
رشــد شاخص ها گذاشتند .به نظر می رســد ،ظرفیت
رشد انباشته این گــروه ،ناشی از رشد نرخ ارز ،عامل
اصلی صعود این گروه و همچنین گروه کانه ها (معدنی
ها) بوده است .انتشار برخی خبرها مبنی بر ارائه مجوز
خرید و فروش حواله ارزی ،می تواند علت بهبود چشم
انداز سودآوری این شرکت ها تلقی شود.همزمان ،گروه
خودرو که روز سه شنبه شاهد مجوز افزایش قیمت فروش
محصوالت بود نیز عمدتا مثبت و صف خرید بود .گروه
پتروشیمی هم ،که با مصوبه دیروز دولت ،می تواند مواد
اولیه را با قیمت کمتری (بر مبنای نرخ  3800تومانی
برای دالر) خریداری کند دیروز کمک شایانی به رشد کم
سابقه شاخص کرد.اما موضوع به این جا ختم نشد .گروه
پاالیشی هم عمدتا صف خرید بود و شرکت های بزرگ
این گروه هم در باالرفتن شاخص کمک کردند .هلدینگ
ها و مجموعه های سرمایه گذاری هم که معموال با تاخیر



▪الریجانی :گرانی های اخیر در دستور
کار جلسه هفته آینده مجلس

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس از
گرانی های اخیر برخی کاالها انتقاد کرد
که رئیس مجلس در پاسخ اعالم کرد :این
موضوع روز گذشته در هیئت رئیسه مجلس
شورای اسالمی مورد بحث قرار گرفت و مقرر
شد هفته آینده جلسه ای در این خصوص
بــرگــزار شــود.بــه گــزارش خبرگزاری خانه
ملت ،سید تقی کبیری در نشست علنی
دیــروز مجلس در تذکر شفاهی با استناد
به مــاده  110آیین نامه گفت :با توجه به
وضعیت اخیر گرانی برخی از کاالها از جمله
خودرو ضرورت دارد مجلس در جلسه علنی یا
غیرعلنی این موضوع را بررسی کند.

...
مجلس

کلیات الیحه اصالح قانون مبارزه
با قاچاق در مجلس تصویب شد
اکبری  -به رغم اصالح قانون« مبارزه با قاچاق
کاال و ارز» در سال های  92و  94الیحه اصالحی
جدید ایــن قانون مجدد در دستور کــار مجلس
شورای اسالمی قرار گرفت .به گزارش خراسان
پــس از بحث و بــررســی و اظــهــارات موافقان و
مخالفان کلیات الیحه اصــاح قانون مبارزه با
قاچاق کاال و ارز به تصویب نمایندگان مجلس
رسید .مسعود پزشکیان که ریاست جلسه علنی
را بر عهده داشت ،در این باره گفت که با تصمیم
هیئترئیسهاینالیحهبهصورتدوشوریبررسی
میشود و بــرای بررسی جزئیات به کمیسیون
اقتصادی ارجــاع خواهد شد .یکی از مهم ترین
اصالحات پیشنهادی در این الیحه حذف کارت
های بازرگانی اجاره ای است.

هیئت وزیران نرخ ارز برای محاسبه خوراک پتروشیمی ها را  3800تومان تعیین کرد

باج خواهی پتروشیمی ها یا عقبگرد سیاستی دولت؟
نسبت به شرکت های زیرمجموعه رشد می کردند ،دیروز
همراه با شرکت های کاالیی رشد کردند تا آن ها هم سهم
به سزایی در رشد شاخص داشته باشند .دیــروز حتی
بسیاری از نمادهای کوچک در گروه های مختلف با رشد
قابل توجه قیمت مواجه شدند تا بازار به صورت یکدست
رشد کند .این موضوع را رشد  339واحــدی شاخص
هموزن به خوبی نشان می دهد .دیروز در مجموع کمتر از
 10درصد نمادهای فعال بورس ( 30نماد) منفی بودند.
▪فراخبر :نقدینگی جدید در راه بازار سرمایه؟

دیروز در حالی بازار سرمایه ،یک روز رویایی را پشت سر
گذاشت که اکثر منابع ،ورود نقدینگی جدید را عامل
اصلی رشد بورس دانسته اند .بازارها و نرخ های جهانی
آرام بودند و اتفاق سیاسی جدیدی رخ نداده بود بنابراین
علت رشــد بــازار را باید در همین موضوع یعنی ورود
نقدینگی جدید به بازار جست وجو کرد .موضوعی که
از ابتدای امسال کم و بیش مشاهده می شد و دیروز هم
به نحوی واضح رخ نمود؛حجم معامالت دیروز به 435
میلیارد تومان رسید که بیش از دو برابر روزهای معمولی
در سال گذشته است .البته ممکن است صندوق های
رسمی حامی بازار هم برای حمایت از بازار سرمایه در
برابر بازارهای موازی مثل سکه ،دست به کار شده باشند
تا جذابیت بازار سرمایه حفظ شود اما با رشد نرخ ارز و
تحوالت اقتصاد کالن ،برخی از شرکت های تولیدی و
سرمایه گذاری ،به صورت بالقوه مستعد رشد سودآوری
و فروش هستند .در صورت تداوم ورود نقدینگی به بازار
سرمایه ،انتظار تداوم رشد ،به ویژه در سهم های دالری
و صادراتی و رکوردشکنی جدید شاخص ،دور از انتظار
نیست .موضوعی که با کاهش احتمال رشد بیشتر نرخ ها
در بازار سکه و ارز و مسکن ،بعید هم نیست.

در حالی که دولت ،در فروردین ماه امسال  ،ارز را تک
نرخی و بر مبنای  4200تومان تعیین کرده بود ،دیروز
هیئت وزیــران ،نرخ تسعیر دالر برای محاسبه هزینه
خــوراک پتروشیمی ها را  3800تومان تعیین کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ،هیئت وزیران
در جلسه دیروز خود به ریاست رئیس جمهور ،قیمت
خوراک واحدهای پتروشیمی در سال  ۱۳۹۷را تعیین
کرد.
بر این اساس ،دولت به وزارت نفت اجازه داد امسال
برای محاسبه قیمت میعانات گازی ،گاز طبیعی خوراک
و دیگر خوراک های تحویلی به واحدهای پتروشیمی
داخلی توسط شرکت های تابعه این وزارتخانه ،نرخ
تسعیر ارز مورد عمل برای واردات کاالهای اساسی را
به ازای هر دالر ۳۸ ،هزار ریال منظور کند.گفتنی است
چند روز قبل ،جلسه ای بین معاون اول رئیس جمهور و
اعضای صنفی صنعت پتروشیمی ،برگزار و درباره عرضه
ارز حاصل از صــادرات این محصوالت به سامانه نیما
بحث شد .محصوالت پتروشیمی با حدود  15میلیارد
دالر ،حدود  40درصد از صادرات غیرنفتی را به خود
اختصاص می دهند.
بنابراین نقش مهمی در تامین منابع ارزی کشور دارند.
دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفت
وگویی با فارس ،ضمن اشاره به برگزاری جلسه با معاون
اول رئیس جمهور ،از زیان دهی برخی از پتروشیمی
ها خبر داده و تصریح کرده است که ارز  4200تومانی

تبعاتی برای پتروشیمی ها دارد که دولت باید آن ها را
برطرف کند .مهدوی این را هم گفته بود که پتروشیمی
ها خودشان نیازهایی (مثل واردات تجهیزات) دارند
پس نمی توانند تمام ارز خود را تحویل سامانه نیما
بدهند.
▪فراخبر :باج خواهی پتروشیمی ها یا عقبگرد
سیاستی دولت؟

بنابراین به نظر می رســد ،دولــت بــرای جلب رضایت
پتروشیمی ها و همراه کــردن آن ها با سیاست های
ارزی ،امسال نیز نرخ  3800تومان را برای تسعیر نرخ
ارز در محاسبه خوراک پتروشیمی ها لحاظ کرده است.
برخی رسانه ها این تصمیم را به باج خواهی پتروشیمی
ها از دولت تعبیر کردند .البته به نظر می رسد ،سیاست
های ارزی دولت نیز در حال تغییر و حرکت مجدد به
سمت دونرخی شدن است .حتی اگر دولت رسما این
را اعالم نکند ،تعیین نرخ دوم برای دالر در مصارف
گوناگون ،از جمله پتروشیمی ها ،روح ارز تک نرخی را
کامال زیر سوال خواهد برد .گفتنی است پتروشیمی
های خوراک گاز (گاز طبیعی) و مایع (نفتا و  )...نهاده
های موردنیاز خود را به طور مستقیم یا با واسطه از
شرکت های دولتی خریداری می کنند و نرخ خرید بر
اساس فرمول هایی به دالر محاسبه می شود .حاال این
که نرخ محاسبه شده به دالر با چه نرخی به ریال تبدیل
شود ،توسط دولت تعیین می شود.

طبق گــزارش عملکرد سال  1396صندوق توسعه
ملی ،استان های بوشهر و خوزستان با بیش از یک
میلیارد دالر ،بیشترین دریافتی را از منابع صندوق
توسعه ملی در سال  1396داشتند .به گزارش فارس،
رقم باالی استفاده این دو استان از منابع صندوق ،به
خاطروجودطرحهایملی–مثلتوسعهمیادیننفتی-
در این منطقه است .بعد از آن ها هرمزگان و ایالم هر
کــدام بــرای هفت طرح  280 ،و  248میلیون دالر
تسهیالت ارزی دریافت کردند .در آن سوی فهرست نیز
استان هایی چون آذربایجان غربی ،گلستان و همدان
قــرار دارنــد که هیچ دریافتی نداشتند .البته برخی
استانهاییکهدرسالگذشتهدریافتینداشتند،طرح
های مختلفی ارائه کردند و پرونده هایی در وضعیت
اعالم وصول و همچنین گشایش اعتبار دارند که به
مرور بعد از تایید وارد مرحله پرداخت می شوند.

...
بازارخبر

 2وزارتخانه ۱۴۰۰ ،قرارداد برای واردات
بستهاند
مهر  -نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی با بیان
این که دو وزارتخانه دولت  ۱۴۰۰قــرارداد واردات بسته
اند ،گفت :ما دچار خطای تشخیص در انتخاب پروژه های
اقتصاد مقاومتی شده ایم .اگر به اهداف اقتصاد مقاومتی
می رسیدیم ،جلوی خروج ارز از کشور گرفته می شد .هادی
قوامیگفت:دووزارتخانهدولت ۱۴۰۰قراردادوارداتبسته
اند ،آیا این اقدام در راستای اقتصاد مقاومتی بوده است؟

گوشت گوسفندی  5هزار تومان ارزان شد
ایسنا  -رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی
اعالم کرد :در پی ممنوع شدن صادرات دام زنده سبک
از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،قیمت گوشت
گوسفند طی روزهای گذشته  5هزار تومان کاهش یافت و
این ارزانی استمرار خواهد داشت .بازار گوشت قرمز طی
ماه های گذشته با نوسانات متعددی مواجه شد و قیمت آن
رو به افزایش بوده است؛ بهگونهای که هر کیلوگرم گوشت
قرمز بسته بندی شده گوسفندی به حدود  ۷۰هزار تومان
هم در بازار رسیده بود.

احتمال حذف دالر  ۴۲۰۰تومانی برای
واردات موبایل
ایسنا  -رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی از مطرح شدن
اخباری مبنی بر "توقف تخصیص دالر  ۴۲۰۰تومانی برای
واردات گوشی موبایل" خبر داد و گفت :اکنون موجودی
بازار بسیار کم شده و بر همین اساس قیمتها باال رفته
است اما هیچ یک از مسئوالن توجهی به این موضوع ندارند.
مهدی محبی در پاسخ به این سوال که شنیده شده قرار
است تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به تلفن همراه قطع شود،
با بیان این که در ماههای گذشته به دلیل تخصیص ندادن
به موقع ارز و کندیهایی که در واردات پیش میآید ،تامین
نیاز بازار با دشواریهایی همراه شده است ،اعالم کرد :در
این مدت شاید گوشیهای تلفن همراه  ۲۰تا  ۳۰درصد
افزایش قیمت داشتهاند ،چرا که به واسطه کاهش واردات
موجودی بازار کاهش یافته است.

قیمت کاغذ روزنامه یک ساله  2برابر شد
ایرنا -رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا گفت:
قیمت کاغذ روزنامه متاثر از نرخ ارز و برخی سوء استفاده ها
در این زمینه در یک سال گذشته  100درصد رشد داشته
است« .ابوالفضل روغنی گلپایگانی» افزود :تا حدود دو
سال پیش قیمت هر کیلو کاغذ روزنامه داخلی  18هزار
ریال و کاغذ خارجی  25هزار ریال بود ،اما امــروز دیگر
کاغذ روزنامه در داخل تولید نمی شود و بهای هر کیلو کاغذ
خارجی به  43هزار و  500ریال رسیده است.

الریجانی:دولتدراجرایقانوننحوهپیگیری
تحققاقتصادمقاومتیتخلفکردهاست
گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی درباره روش اجرای
قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی ،در صحن علنی مجلس قرائت شد که با انتقاد تند
الریجانی از دولت همراه بود.به گزارش خبرگزاری صدا و
سیما،الریجانی ،رئیس مجلس دیروز ،پس از ارائه گزارش
نماینده دولت درباره این قانون افزود :در این زمینه تخلف
صــورت گرفته است و توضیحات ارائــه شده اشکال عدم
اجرای قانون را رفع نمی کند .وی اظهار کرد :طبق گزارش
ارائه شده در سطح قوه جلسه برگزار شده ،اما طبق قانون
باید جلساتی برای هماهنگی قوای مختلف تشکیل می شد
که این مهم انجام نشده است .وی تصریح کرد :اگر ابهامی
در این باره وجود داشت باید برای رفع آن سوال می شد،
زیرا قانون به دولت ابالغ شده است و باید اجرایی شود.وی
گفت :البته نکات مثبتی در گزارش ارائه شده ،وجود دارد.
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