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کاهش 300 تومانی قیمت مرغ 
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش ۳۰۰ تومانی 
قیمت مرغ در ب��ازار خبر داد و گفت: نرخ این کاال در 

مراکز خرده فروشی به ۷۱۰۰ تومان رسیده است.
مهدی یوس��ف خانی قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم 
را در عمده فروشی درب کشتارگاه ۶۳۰۰ تومان اعالم 
ک��ردو گفت: قیم��ت این کاال توزی��ع درب واحدهای 
صنفی ۶۴۵۰ تومان و خرده فروشی مرغ شمال ۶۹۰۰ 
تومان است. وی افزود: قیمت عمده مرغ کشتار شمال 

در میدان بهمن نیز ۶۱۰۰ تومان است.  مهر

اسقاط خودروهای فرسوده متوقف شد
عضو هی��ات مدیره انجمن صنفی مراکز اس��قاط 
و بازیافت خودروی فرس��وده از متوقف ش��دن فرایند 
اسقاط خودروهای فرسوده به دنبال ممنوعیت واردات 

خودرو خبر داد.
مصطف��ی جودی اظه��ار ک��رد: روال اس��قاط و 
جایگزینی خودروهای فرسوده این بود که واردکنندگان 
خ��ودرو با توجه به حجم موت��ور خودروهای وارداتی، 
موظف به خرید گواهی اس��قاط و از رده خارج کردن 

تعدادی خودروی فرسوده بودند.
وی با بیان اینکه در حدود یک س��ال گذش��ته به 
دلیل نوس��انات ایجاد ش��ده در واردات خودرو، فرایند 
اسقاط خودروهای فرسوده کند شده بود، خاطرنشان 
ک��رد: بعد از اعالم تصمیم اخیر دولت مبنی بر ممنوع 
ش��دن واردات خ��ودرو، فراین��د اس��قاط خودروهای 

فرسوده نیز به طور کامل متوقف شده است.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اس��قاط و 
بازیافت خودروی فرس��وده ادامه داد: در این ش��رایط 
تعداد زیادی گواهی اس��قاط روی دست مراکز اسقاط 
خ��ودرو مانده که خریداری ندارد. وی افزود: اس��قاط 
خودروهای فرس��وده یک طرح ض��روری و کالن ملی 
اس��ت و نباید فقط متکی به واردات خودرو باشد زیرا 
در آن ص��ورت با اتفاقات��ی همچون ممنوعیت واردات 

خودرو، این طرح ملی متوقف می شود.
جودی با بیان اینکه در حال حاضر جلساتی با ستاد 
مدیریت حمل ونقل و سوخت برای رفع این مشکل در 
جریان اس��ت، تصریح کرد: در این شرایط پیشنهاد ما 
این اس��ت ک��ه دو درصد از هزینه های ش��ماره گذاری 
خودروهای داخلی و وارداتی، به تامین هزینه های الزم 

برای اسقاط خودروهای فرسوده تعلق گیرد.
وی ادامه داد: س��االنه حدود یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار دس��تگاه خودرو در کشور شماره گذاری می شود 
که با اختصاص دو درصد از هزینه های ش��ماره گذاری 
آنها به اسقاط خودروهای فرسوده، منابع مالی عظیمی 

برای این طرح ملی تامین خواهد شد.
عض��و هیات مدی��ره انجمن صنفی مراکز اس��قاط 
و بازیاف��ت خودروی فرس��وده خاطرنش��ان کرد: حدود 
۲۰۰ مرکز اس��قاط خودرو در کش��ور فعال اس��ت که 
ادامه وضعیت فعلی و متوقف ماندن اسقاط خودروهای 
فرسوده، باعث به خطر افتادن سرمایه بخش خصوصی و 

از بین رفتن اشتغال موجود در این مراکز خواهد شد.
 با مصوبه س��تاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی از 
ابتدای تیرماه واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کاالی لوکس 

و غیرضروری از جمله خودرو ممنوع شد.  ایسنا

قیمت زعفران واقعی شد 
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی 
گفت: معامالت آتی زعفران، قوت قلبی برای کشاورزان 
است که می توانند با یادگیری قواعد بازار آتی، با خیال 
آس��وده محصول خود را حتی قبل از برداشت در این 
بازار به فروش برس��انند و نگرانی از بابت دریافت وجه 

محصول خود نداشته باشند.
س��یدراضی نوری افزود: زعفران که با زحمات زیاد 
تولید و برداشت می شود همواره سود های باالیی را نصیب 
واس��طه ها می کرد که از چند ماه قبل عرضه زعفران در 
بورس کاال کلید خورده و در ادامه راه معامالت آتی این 
محصول هم راه اندازی ش��ده اس��ت؛ با این اتفاق شاهد 
شفافیت و واقعی شدن قیمت ها هستیم تا زعفران کاران 

نیز از ارزش واقعی محصول خود مطلع شوند.
وی افزود: زعفران کاران با فروش محصوالتش��ان با 
قیمت واقعی در بورس و همچنین وجود یک چشم اندازی 
قیم��ت از طری��ق قرارداد های آت��ی، می توانند بر تولید 
سرمایه گذاری بیش��تری داشته باشند و تولید محصول 
زراعی خود را توسعه دهند. معامالت آتی زعفران، قوت 
قلبی برای کشاورزان است که می توانند با یادگیری قواعد 
بازار آتی، با خیال آس��وده محصول خود را حتی قبل از 
برداش��ت در این بازار به فروش برسانند و نگرانی از بابت 

دریافت وجه محصول خود نداشته باشند.
نوری با اشاره به نوس��ان قیمت ارز گفت: با توجه 
به نوس��انات قیمت ارز، قیمت زعفران به عنوان کاالی 
صادراتی با افزایش مواجه شده که با توجه به شفافیت 
قیمت ها، امکان مانور واسطه ها در این بازار کاهش یافته 
اس��ت. به گفته وی، ۹۵ درصد زعف��ران دنیا در ایران 
تولید می شود و براساس بررسی ها تقریبا ۶۵ درصد بازار 
زعفران در اختیار ایران اس��ت و این موضوع باعث شده 
اس��ت که کاالی ایرانی به کش��ور های دیگر ارسال و با 
برند های دیگر عرضه ش��ود؛ به این ترتیب برنامه ریزی 
دقی��ق برای ارتق��ای جایگاه زعفران ب��ه عنوان یکی از 

معرف های بازار ایران الزم و ضروری است.  میزان

اخبار

بازار گوشت به آرامش رسید 
رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده توزیع مناسب گوشت های وارداتی و 

افزایش واردات را عاملی موثر در کنترل بازار و کاهش قیمت اعالم کرد.
منصور پوریان از افزایش واردات گوش��ت خب��ر داد و گفت: روزانه ۱۷۰ تا 

۱8۰ تن گوشت گرم به منظور تنظیم بازار داخل وارد می شود.
به گفته وی،  توزیع مناسب گوشت وارداتی در سطح بازار تا حدودی بر کاهش 

قیمت و کنترل بازار داخل تأثیرگذار بوده است. پوریان از کاهش ۳ تا ۴ هزار تومانی 
نرخ الشه داخلی در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو الشه داخلی بره سبک با نرخ 

۳8 تا ۳۹ هزار و الشه سنگین با نرخ ۳۷ هزار تومان در بازار توزیع می شود.
این مقام مس��ئول نرخ هر کیلو دام زنده را ۱۷ تا ۱8 هزار تومان اعالم کرد و افزود: 
با استمرار واردات گوشت در بازار پیش بینی می شود که نرخ هر کیلو دام زنده به ۱۶ تا 

۱۷ هزار تومان کاهش یابد.  باشگاه خبرنگاران 

راه سبز
بانک مرکزی مقصر نابسامانی ارزی است

 مشاور رئیس جمهوری ارزان نگه  داشتن نرخ ارز با فشار سیاسی را غیرممکن 
دانست و با بیان "تأخیر بانک مرکزی در تک نرخی کردن ارز عامل نوسانات ارزی 

است"، گفت: دارایی بانک ها موهوم است. 
اکبر ترکان اظهار کرد: ریش��ه جریانات اخیر ارزی این اس��ت که یک س��لیقه 

اقتصادی همیشه در ایران وجود داشته که سعی می کرده قیمت ارز را پایین نگه دارد 
و همیشه هم شکست خورده است. وی بیان کرد:  در حال حاضر دولت تالش می کند در 

مقابل ارزی که به متقاضی می دهد، کاال یا خدمات وارد شود. البته در این هم هزار جور کلک 
و حقه بازی وجود دارد چون ارز را می گیرند و کاال را به نرخ ارز 8۰۰۰ تومانی می فروشند.

ترکان با ابراز اینکه "ارز نداده ایم یک س��ری کالهبردار جیب خودش��ان را پُر کنند و 
مردم جنس را با دالر هفت، هش��ت هزار تومانی خریداری کنند"، اظهار کرد: دولت باید 

استفاده یک نظارت قاطع برای دالرهایی که داده اعمال کند.  تسنیم

دیدگاه دولتی
هزینه آب و برق خانوارها کمی بیشتر از دخانیات 
وزی��ر نیرو درباره قطعی ب��رق پایتخت در روزهای گذش��ته گفت: آنچه که 
مردم در هزینه خانوار برای مجموع آب و فاضالب و برق پرداخت می کنند تنها 

مقداری بیشتر از هزینه ای است که برای دخانیات می پردازند.
رضا اردکانیان اظهار کرد: براس��اس آمار ارائه ش��ده از مرکز آمار، آنچه که 

م��ردم در هزینه خانوار برای مجموع آب و فاضالب و برق پرداخت می کنند تنها 
مقداری بیش��تر از هزینه ای اس��ت که برای دخانیات می پردازند. این س��خن به آن 

معناست که چنانچه دخانیات کمترین سهم در سبد هزینه خانوار را داشته باشد، سهم 
مجموع آب و فاضالب و برق اندکی بیشتر از دخانیات و رقم خیلی ناچیزی است.

وی با اشاره به مصوبه دولت درباره افزایش تعرفه برق اظهار کرد:  آنچه که دولت برای تعرفه 
برق تصویب کرده، هفت درصد افزایش قیمت نسبت به سال گذشته برای مصارف خانگی و 

۲۰ درصد افزایش قیمت در ساعات اوج مصرف برای سازمان های دولتی است.  ایسنا

دکل

رئی��س ات��اق بازرگان��ی ای��ران گفت:  ت ر حرکت به س��مت قراردادهای تجارت تج����ا
ترجیحی با کشورهای همسایه یکی از راه های سهل الوصول 

گذر از شرایط تحریم های پیش رو است.
غالمحسین شافعی با تاکید بر لزوم حمایت از صادرات، 
اظهار داش��ت: یکی از مشکالت اساسی که در رقابت با سایر 
کش��ورها داریم، موضوع قیمت تمام ش��ده کاال است که به 
دالیل مختلفی از این نظر دچار مشکالت جدی شده ایم و از 
طرفی به دلیل فرسودگی ماشین آالت بخش تولید و شکافی 
که در مقایسه با سایر دنیا از نظر تکنولوژی در بخش تولید 

ایجاد شده، به لحاظ کیفیت دچار مشکالتی هستیم.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی و براساس تجربیات 
سایر کشورها، نیازمند حمایت جدی از صادرات برای گرفتن 
کرس��ی ثابت در بازارهای دنیا هستیم، ادامه داد: در شرایط 
جدید که موضوع تحریم امری بسیار حیاتی است و احتمال 
دارد درآمدهای نفتی تزلزل داشته باشد، صادرات می تواند 

جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی شود.
ش��افعی با اشاره به اقدامات انجام ش��ده در این زمینه 
تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی 

موضوع برقراری مشوق های صادراتی را از مدت ها قبل مورد 
پیگیری قرار داده اند که خوشبختانه این موضوع مورد توجه 
ج��دی قرار گرفته و س��ال ۹۷ منابع خوبی برای حمایت از 
صادرات و مش��وق های صادراتی پیش بینی شده که به طور 

حتم در روند صادرات کشور تاثیر مثبتی خواهد داشت.
این مقام مس��ئول خاطرنش��ان کرد: اکنون که به دلیل 
نبودن روابط بانکی و بیمه ای مناسب با سایر کشورها بین ۵ تا 
۱۵ درصد هزینه اضافه برای انتقال منابع حاصل از صادرات به 
داخل کشور پرداخت می کنیم که اگر جبران این هزینه های 
اضافه ناخواسته از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد، می توانیم 

جایگاه خوبی در صادرات غیرنفتی داشته باشیم.
شافعی تاکید کرد: عالوه بر آن توجه به کشورهای همسایه 
موضوع بس��یار مهمی است و با توجه به محدودیت هایی که 
پیش رو داریم ش��اید حرکت به س��مت قراردادهای تجارت 
ترجیحی با کشورهای همسایه یکی از راه های سهل الوصول 
گذر از ش��رایط پیش رو باش��د. وی با بیان اینکه این موضوع 
به عنوان پیشنهاد ارائه ش��ده، افزود: توجه خاص به افزایش 
مبادالت اقتصادی با کشورهای همسایه را به عنوان سیاست 

جدی پیگیری خواهیم کرد.  اتاق بازرگانی

رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد؛
تسهیل عبور از تحریم با تجارت ترجیحی  در صادرات گاز باید به دنبال منافع باشیم

ام��ور  در  نف��ت  وزی��ر  مع��اون  بین المل��ل گفت: ای��ران باید گاز مش�ع����ل
م��ازاد بر نیاز داخلی خود را به اروپا و دیگر کش��ورها 
ص��ادر کند و از گاز به عنوان یک اهرم راهبردی برای 

گسترش نفوذ خود در جهان بهره مند شود.
 امیرحسین زمانی نیا گفت: در صادرات گاز باید به 
دنبال منافع و س��ودمندی های راهبردی باشیم، یعنی 
اگر میزان تولید گاز ما بیش��تر از مصرف داخلی است، 
به ط��ور قطع باید این گاز را به اروپا و دیگر کش��ورها 
صادر کنیم. وی نیروی انس��انی را بزرگ ترین سرمایه 
در صنعت نفت و گاز کشور دانست و با بیان خاطراتی 
از سال های کاری در وزارت امور خارجه و صنعت نفت 
و گاز، اظهار کرد: ما باید بتوانیم در س��طح جهانی کار 
کنیم، زیرا از کش��وری مثل ایران با ۱۰۰ سال سابقه 
نفتی و دارا بودن بزرگ ترین ذخایر گازی دنیا، انتظار 

می رود دستاوردهای راهبردی بسیاری داشته باشد.
زمانی نی��ا ادامه داد: ایران ب��ا توجه به موقعیتی که 
اکنون در جهان دارد و به عنوان نخستین دارنده ذخایر 
گازی شناخته می شود، می تواند از گاز به عنوان یک اهرم 

راهبردی بهره برداری کند و نفوذ خود را گسترش دهد.

ح »ایران ساخت ایران« اجرا می شود طر
طرح »ایران س��اخت ای��ران« با  توسعه ه��دف حمایت از تولی��د کاالی مسیر 

ایرانی در سراسر کشور اجرا می شود.
کس��انی که تجرب��ه و ایده های��ی در زمینه تولید، 
توزی��ع و ترویج مص��رف کاال یا خدم��ات ایرانی دارند، 
می توانند تا تاریخ بیستم تیرماه با مراجعه به وب سایت 
 Bornac.Irش��تاب دهنده مجازی برناک« به نشانی«
طرح خود را معرفی کنند. طرح هایی که برای ش��رکت 
در رویداد ملی »ایران، ساخت ایران« ارسال می شوند، 
از س��وی کارشناسان برناک، بررسی و داوری می شوند. 
از بعض��ی طرح ها تقدیر می ش��ود و برخی از طرح ها با 
ورود به دوره ش��تاب دهی، مراحل تبدیل شدن به یک 
کسب وکار جدید را در بازار واقعی تجربه خواهند کرد.

همچنی��ن اگ��ر طرح��ی از ظرفیت کاف��ی برای 
تجاری سازی برخوردار باشد، برناک هزینه های جاری 
طرح را به می��زان ۲۵ میلیون تومان تأمین می کند و 
پس از آن تا پایان کار، یعنی یافتن سرمایه گذار و تولید 
و عرضه محصول یا خدمت مدنظر، همراه و پش��تیبان 
آن باقی می ماند. نتایج نهایی طرح های پذیرفته ش��ده 

تا روز دهم مرداد اعالم خواهد شد.

۲.۲ میلی��ارد دالری ارزی ب��ا آق�ای وزی��ر وزیر صنع��ت از صرفه جویی 
ممنوعیت واردات خودرو خبر داد.

محمد ش��ریعتمداری در نشست خبری که به 
مناس��بت روز صنعت و معدن برگزار ش��ده است با 
اشاره به اینکه از س��ال ۹۲ کشور مسیر خود را در 
جهت توس��عه با توجه به همه شاخص های اعالمی 
از سوی بخش های گوناگون اقتصادی با سرعت طی 
می کرد، اظهار داش��ت: امروز اما با ش��رایط خاصی 
مواجه هستیم و ایجاب می کند این شرایط جدید را 

با تمرکز بیشتری مورد توجه قرار دهیم.
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت اف��زود: با روی 
کارآمدن ترام��پ، یک نفر به تنهایی همه مذاکرات 
جهان��ی را با مش��کالت مواج��ه کرد. آنه��ا با ایجاد 
انتظارت تورمی منفی و نیز به هم ریختگی در عرصه 
سیاست خارجی به تهدید همه شرکای تجاری ایران 

پرداخته و به صورت گسترده، اوضاع تغییر یافت.
وی با اعالم اینکه آنها می گویند که می خواهیم 
مناف��ع ملت ایرانی را حفظ کنیم، اما با ایجاد اخالل 
در روابط تجاری ایران با دنیا و عدم امکان تامین مواد 
اولیه به موقع برای کارخانجات مشکالت متعددی را 
ب��ه وجود آورده اند، گفت: آنه��ا با کنترل روند رو به 
رش��د اشتغال در کشور و کاهش قدرت خرید مردم 

تالش کردند که به ملت ایران ضربه بزنند. 
شریعتمداری گفت: سیاست ارزی کشور، اعالم 
یک نرخ ثابت در ش��روع کار ب��ود که بعدا با تغییر 
نس��بت به تفاضل تورم داخلی و خارجی تغییر و از 
س��وی معاون اول رئیس جمهور اعالم شد. این در 
حالی است که بانک مرکزی تا پیش از آن مداخالت 
زیادی در بازار داشت، اما این آرایش جدید آرایش 
خود خواس��ته نیست، بلکه در شرایطی اتخاذ شده 

است که جنگ اقتصادی را تجربه می کند.
وی اظهار داش��ت: بر این اساس علی رغم مفاد 
قانونی، واردات کشور در برخی کاالهایی که مورد نیاز 
نیست، ممنوع اعالم شده که نمونه آن صرفه جویی 
۲.۲ میلیارد دالری در واردات خودرو اس��ت، ضمن 
اینکه کلیه ثبت س��فارش های تامین مالی نشده در 

این ۱۴۰۰ قلم کاال نیز باطل شده است.

سیاست های ارزی دولت برای تولید
از س��وی دیگر وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
ب��ا بیان اینکه در ش��رایط فعلی نظر دولت حرکت 
به س��مت یک بازار رقابتی در معامله ارزی است، 
تصری��ح ک��رد: بر این اس��اس، مکانی��زم بورس را 
دنبال خواهی��م کرد، همچنی��ن صادرکنندگان و 
واردکنندگان ارز را با یک نرخ توافقی اعالم خواهد 
کرد و به این ترتیب، رفع تعهد ارزی خواهند کرد، 
ضمن اینک��ه واردکننده نیز ت��ا زمانی که گمرک 
اعالم نکرده اس��ت ک��ه بر مبن��ای ارز دریافتی از 
صادرکنن��ده، کاال را وارد کش��ور خواهد کرد، رفع 

تعهد ارزی نخواهد داشت.
وی اضاف��ه ک��رد: ص��ادرات ای��ن گ��روه از 
صادرکنندگان که ارز آنها مشمول ارایه در سامانه 
نیما نمی ش��ود، حدود ۱۵ میلیارد دالر اس��ت که 
می توانن��د در ص��ورت حمایت، ص��ادرات خود را 
افزای��ش دهند. به همی��ن دلیل دول��ت مکانیزم 
عرض��ه ارز صادرات��ی آنها ب��ا نرخ توافق��ی را در 
دستور کار قرار داده است. همچنین سیاست های 
کنترل بازار نیز در دس��تور کار است، به این معنا 
ک��ه وقتی دولت نرخ ارز را یکس��ان اعالم می کند، 
برخ��ی از نیازمندی ه��ای قانونی تامین نش��ده از 

سوی دولت یا نیازهای غیرقانونی در بازاری خارج 
از بازار غیرمتش��کل پولی ش��کل می گیرد، برخی 

سوءاستفاده ها نیز شکل خواهد گرفت.

نمی توانیم لیست ثبت سفارش کنندگان را 
افشا کند

ش��ریعتمداری با اش��اره به اینکه بانک مرکزی 
اس��امی افرادی ک��ه ارز ۴۲۰۰ تومان��ی گرفته اند را 
در اختی��ار دارد، بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت 
نمی توانیم که ثبت س��فارش کنندگان را افشا کنیم، 
چراک��ه اینطور به جنگ بخ��ش خصوصی رفته ایم، 
این در حالی اس��ت که لیست اعالمی از سوی وزیر 
ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند 
و تامی��ن ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی خواهیم 
ب��ه جنگ اقتصاد کش��ور برویم و اقتص��اد را به هم 
بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، 
تصمیماتی خواهیم گرفت که به صالح اقتصاد باشد.

وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت افزود: با اعالم 
اس��امی افرادی ک��ه ارز ۴۲۰۰ تومان��ی گرفته و 
کاال وارد کرده اند، مخالف��ت نداریم و اتفاقا موافق 
با دریافت این اس��امی از س��وی نهادهای نظارتی 
هس��تیم، اما نکته اینجا اس��ت که هر یک از انواع 
ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده 

آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.

 تا قران آخر پول بیت المال را
از حلقوم افراد خاطی در می آوریم

وی با اش��اره به برخی محدودیت های واردات 
خودرو از س��وی وزیر قبلی صنعت، گفت: تا زمانی 
که ثبت س��فارش از س��وی وزارت صنعت ممنوع 
اعالم ش��ده و ابالغ ش��ود، ۴ روز فاصله افتاده بود، 
اما با بررس��ی های ص��ورت گرفته بر روی مجموعه 

واردات خودرو، کشف کردیم که ۶۴8۱ فقره خودرو 
براساس اعالم رسمی حراست وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در مجموعه نظام تجاری کش��ور واردات 
شده اند که در آن ایام، ثبت سفارش آزاد نبوده اند، 
از این رقم که ف��ورا به وزارت اطالعات، تعزیرات و 
گمرک اعالم ش��ده، ۴۵۰۰ دستگاه توقف عملیات 
ترخیص ص��ورت گرفته و مابقی ۱۹۰۰ دس��تگاه 
که شناس��ه های وارداتی را در اختیار دستگاه های 
نظارتی اعالم ش��ده اس��ت، که باید تا قران آخر از 

حلقوم افراد خاطی بیرون کشیده شود.

 مردم سه ساعته
250 میلیارد تومان پراید خریدند

شریعتمداری با تأکید بر اینکه با تمامی کسانی 
که تخلف کرده اند، باید برخورد شود، حتی اگر در 
نظام دولتی هم فرد فاسدی بود باید با آن برخورد 
ش��ود، گفت: هر روز یک گوشه ای یک حرف مبهم 
می زنند که بازار را دچار تشنج می کنند؛ در حالیکه 
اسناد آن نیز موجود است، بنابراین باید حرف ها را 

پیش از گفته شدن، بررسی کرد.
وی افزود: علی رغم اینکه میزان تولید خودروی 
کشور نسبت به س��ال قبل ۲۴ درصد رشد داشته 
اس��ت و میزان ف��روش و صدور فاکت��ور نیز برای 
خودروها افزایش یافته اس��ت، ب��ا ایجاد انتظارات 
عقالیی منفی، حرکت به سمت خرید غیرمنطقی 
خودرو طراحی شد که ممکن است در مورد برخی 
کاالهای دیگر رخ دهد، بر همین اس��اس، خودرو 
طال و ارز نیس��ت و کاالی سرمایه ای است که باید 

با آن برخورد منطقی صورت گیرد.
ش��ریعتمداری گف��ت: پرای��د در دوران خود 
جوان رعنایی بود که اکنون از پا افتاده اس��ت که 
جای خود را به خ��ودروی جوان و رعنای دیگری 

خواهد داد، بر این اساس ۲۵۰ میلیارد تومان پول 
برای پراید در همین چند روز آش��فتگی بازار پول 
از س��وی مردم پرداخت شده است که البته خرید 
کارتکسی هم نبوده اس��ت، بلکه خرید قطعی و با 

کارت شهروندی مردم بوده است.

 تنها مرجع قیمت گذاری کاالها
سازمان حمایت است

وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تجارت با اش��اره به 
نظامات جدید کنترل بازار، اظهارداش��ت: براساس 
دس��تور رئیس جمه��ور، تنها مرج��ع قیمتگذاری 
کاالها در کشور سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان اعالم ش��ده اس��ت. این در حالی 
اس��ت که اصناف نیز بازار را کنترل خواهند کرد. 
ضمن اینکه برای ۴۰ هزار واحد صنفی در کش��ور 
تقاضای پلمپ شده است، پس هر کسی که تخلف 
کن��د و کاال را با اجحاف به مردم بفروش��د، مردم 
می توانند به س��امانه ۱۲۴ و ۱۳۵ طرح ش��کایت 
کنند، البته خود سازمان ها نیز مسئول هستند که 
در بازار حضور داشته باشند، آنها مکلف هستند که 

باید گرانفروشان را کنترل کنند.
وی با اش��اره به قیمت باالی تولید در کش��ور، 
گف��ت: برخ��ی از تولیدکنندگان عالوه بر مش��کل 
مالیات بر ارزش افزوده در تامین سرمایه در گردش 
هم مشکل دارند و از بازار غیرمتشکل پولی تامین 
مالی می کنند که هزینه تامین پول آنجا بسیار باال 
است. ما می خواهیم به تولید برای طرح های توسعه 
و سرمایه در گردش، یارانه سود تسهیالت از محل 

بودجه عمومی خواهیم داد.

احتکار 90 هزار دستگاه خودرو را قبول ندارم
شریعتمداری در این نشست خبری به احتکار 
خودرو اشاره کرد و افزود: برای نگهداری تولید یک 
روز ایران خودرو، ده س��وله ۵ هزارمتری نیاز است، 
چطور می توان ۹۰ هزار دستگاه خودرو را که برخی 
اع��الم کرده اند، احت��کار کرد. اگر رئیس س��ازمان 
حمای��ت با تخلفات احتکار برخ��ورد نکند، بنده به 

عنوان وزیر با وی برخورد خواهم کرد.  تسنیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد

شروع جنگ اقتصادی

ی��ک مق��ام بانک��ی از تمدید  خونه به  خرید خونه  تس��هیالت  پرداخ��ت 
مس��کن بدون س��پرده و بدون نیاز به خرید اوراق 

مسکن تا پایان تابستان خبر داد.
محمدحسن علمداری با اعالم خبر تمدید سه 
ماهه پرداخت تسهیالت بدون نیاز به سپرده گذاری 
و یا خرید اوراق »تس��ه« به متقاضیان استفاده از 
سقف تس��هیالت از محل اوراق گواهی حق تقدم 
تسهیالت مس��کن، گفت: در راستای افزایش توان 
مال��ی خریداران و به منظ��ور تقویت بخش تقاضا 
و همچنین ترغیب خریداران ملک به اس��تفاده از 
تسهیالت از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده 
از تس��هیالت مس��کن، پرداخ��ت این تس��هیالت 
همچون روندی که از سال گذشته شکل گرفت، تا 

پایان شهریورماه امسال ادامه خواهد یافت.
وی ادامه داد: در حال حاضر، س��قف تسهیالت 

از محل اوراق مس��کن در حالت انف��رادی ۶۰، ۵۰ و 
۴۰ میلیون تومان به ترتیب در تهران، مراکز استان 
و شهرهای بزرگ و همچنین سایر شهرها است و در 
حال��ت زوجین نیز ۱۰۰، 8۰ و ۶۰ میلیون تومان به 
همین ترتیب اس��ت. این در حالی است که با تمدید 
پرداخت تسهیالت بدون سپرده، برای متقاضیان سقف 
تس��هیالت قابل پرداخت از محل اوراق در هر یک از 
حاالت ذکر ش��ده، امکان استفاده از تسهیالت بدون 
س��پرده و بدون نیاز به خرید اوراق نیز با سقف های 
مشخص فراهم است. البته تسهیالت بدون سپرده در 
صورتی تعلق می گیرد که متقاضی، سقف تسهیالت 
اوراق را دریافت کند و چنانچه تسهیالت دریافتی از 

محل اوراق، از سقف مصوب در هر شهر، کمتر باشد، 
تسهیالت بدون سپرده به وی تعلق نمی گیرد.

ب��ه گفته علمداری، ب��ا تمدید مهلت پرداخت 
این نوع تس��هیالت، در حالت انفرادی ۱۰ میلیون 
توم��ان و در حال��ت زوجی��ن ۲۰ میلی��ون تومان 
)ش��امل دو فقره تس��هیالت ۱۰ میلیون��ی به هر 
یک از زوجین( به متقاضیان پرداخت می شود که 

نیازی به خرید اوراق هم ندارد.
وی با ی��ادآوری اینکه تس��هیالت مذکور صرفا 
به متقاضیان تس��هیالت از محل اوراق و در صورت 
تمایل آنها قابل پرداخت است، افزود: با توجه به اینکه 
امکان پرداخت یک فقره جعاله ۲۰ میلیون تومانی به 

تسهیالت گیرندگان مسکن از گذشته وجود داشته و 
هنوز هم این تس��هیالت پرداخت می شود، در حال 
حاضر مجموع س��قف تس��هیالت ترکیبی مس��کن 
از مح��ل اوراق برای زوجین ب��ه ۱۴۰، ۱۲۰ و ۱۰۰ 
میلی��ون و برای تقاضای انفرادی ب��ه ۹۰، 8۰ و ۷۰ 
میلیون تومان در سه گروه شهری رسیده است. این 
سقف ترکیبی شامل تسهیالت اوراق، تسهیالت بدون 

سپرده و همچنین تسهیالت جعاله می شود.
علمداری با بیان اینکه اعطای این تس��هیالت 
به تمام متقاضیانی که تا پایان ش��هریور ماه اقدام 
به تش��کیل پرونده کنند، میس��ر خواه��د بود، در 
عین ح��ال تاکید کرد: در صورتی که تس��هیالت 
درخواس��تی از محل اوراق، ب��ه لحاظ مبلغ، کمتر 
از س��قف های قابل پرداخت باش��د یا اینکه به رغم 
اس��تفاده از س��قف، بخشی از تس��هیالت از محل 
دیگ��ری پرداخت ش��ده یا بدهی قبلی باش��د، در 

اینصورت پرداخت تس��هیالت بدون سپرده به فرد 
متقاضی امکان پذیر نخواهد بود.

وی با اش��اره به اینکه سود تسهیالت از محل 
اوراق و نیز تس��هیالت جعاله ک��ه آن هم با خرید 
اوراق پرداخت می ش��ود، ۱۷.۵ درصد است، افزود: 
این در حالی است که سود تسهیالت بدون سپرده 

مذکور ۱8 درصد تعیین شده است.
مدت بازپرداخت تس��هیالت بدون سپرده بانک 
مسکن همچون جعاله، ۵ سال تعیین شده و اقساط 
ماهانه هر فقره تس��هیالت ۱۰ میلی��ون تومانی در 
حالت انفرادی یا برای هر یک از زوجین،حدود ۲۵۴ 
هزار تومان است و چنانچه متقاضیان خرید مسکن 
با اس��تفاده از تسهیالت اوراق، در بافت های فرسوده 
شهرها اقدام به خرید خانه کنند، نرخ سود اوراق برای 
آنها ۱۶ درصد محاسبه خواهد شد و همچنین طول 

دوره بازپرداخت نیز بیشتر خواهد بود.  مهر

تا پایان تابستان برقرار است؛

تمدید 3 ماهه تسهیالت بدون سپرده مسکن

رئیس سازمان بورس خبر داد
آمادگی برای عرضه غول  استارتاپ های اینترنتی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران  حافظ غ��ول  خیابان  عرض��ه  ب��رای  مش��کلی  گف��ت: 
استارتاپ های اینترنتی در بورس وجود ندارد.

ش��اپور محم��دی گفت: مش��کالتی که از س��وی فعاالن 
صنعت اس��تارتاپی مبنی بر وجود مش��کالتی برای عرضه در 
بورس عنوان می ش��ود صحت ندارد و صرفا این ش��رکت ها با 

ارزیابی ارزش می توانند وارد بورس شوند.

وی درباره فعالیت های انجام ش��ده در زمینه ارزش گذاری 
اس��تارتاپ ها با کم��ک وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات به 
منظور شفاف س��ازی و آمادگی برای عرض��ه در بورس و اوراق 
بهادار ایران، گفت: استارتاپ ها و شرکت های فناوری از سودآوری 
باالیی برخوردار هس��تند و با توجه به گس��ترش آن ها سازمان 
بورس ایران در حال پیگیری تخصصی و جدی اس��تارتاپ ها در 
فرابورس اس��ت؛ البته این شرکت ها برای ورود به بخش بورس 
باید متعهد باش��ند و در عین حال ارزش گذاری آن ها از س��وی 
س��ازمان بورس به عنوان یک نهاد رسمی تایید شود که در این 
زمینه همکاری های مشترکی با وزارت ارتباطات در حال انجام 

است و به زودی نتایج مناسبی حاصل خواهد شد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران با اشاره به بحث 
تامی��ن مالی جمعی، گفت: یک��ی از موضوعات مهم در زمینه 
استارتاپ ها، بحث تامین مالی جمعی یا کراد فاندینگ است که 
با حمایت سازمان بورس، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
معاونت عملی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصاد 
و دارایی و وزارت تعاون پیگیری و در نهایت این دستورالعمل 
در شورای عالی بورس تصویب شده است و فرابورس هم اکنون 
ماموریت دارد تا فرهنگ س��ازی برای استفاده مردم به منظور 
سرمایه گذاری در شرکت های نوپای خالق را شروع کند. وی 

افزود: امکان بهره مندی فین تک ها، اس��تارتاپ ها، شرکت های 
دانش بنیان و س��رمایه گذاران صندوق های جس��ورانه در حال 

حاضر از بستر تامین مالی جمعی ایجاد شده است.
محمدی گفت: شرکت های نوآوری که قصد استفاده از فضای 
تامین مالی جمعی را دارند و نیاز به سرمایه ای بالغ بر چند میلیون 
تا چند میلیارد تومان دارند، باید ابتدا به فرابورس یا شرکت های 
کارگزاری بورسی برای ورود به مرحله تامین مالی جمعی مراجعه 
کنند و سپس بخش کوچکی از سرمایه توسط شرکت اصلی تامین 
و مابقی توسط پول های خرد متقاضیان به منظور سرمایه گذاری 

در تامین مالی جمعی شرکت داده  می شود.  ایرنا


