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مسافران سرگردان شایعات ارزی شدند
با وجود شایعاتی که در رابطه با حذف ارز مسافرتی 
در آینده ای نزدیک منتشر و موجب نگرانی هایی در بین 
مس��افران شده اس��ت، تاکنون هیچ مرجع رسمی این 
خبر را تایید نکرده و مسئوالن آن را فضاسازی عده ای 

برای سوء استفاده از شرایط موجود اعالم کرده اند.
پرداخت ح��دود ۱۰۰۰ یورو به مس��افران با نرخ 
رسمی که برای کشورهای هم مرز و مشترک المنافع تا 
۵۰۰ یورو تعیین شده، موضوعی است که در سیاست 
جدی��د ارزی دولت از ۲۱ فروردین ماه س��ال جاری به 
مرحله اجرا درآمده اس��ت. این درحالی اس��ت که در 
حالی اختالف قیمت این ارز با بازار آزاد موجب ایجاد 

رانت و حواشی شده است.
اما پیگیری موضوع از بانک مرکزی از این حکایت 
دارد که فعال برنامه ای برای حذف ارز مسافرتی نیست 
و س��از و کاری برای آن تعریف نشده و روال ادامه دارد. 
رئیس انجمن آژانس های گردشگری نیز دریافت چنین 

نامه ای از سوی بانک مرکزی تکذیب کرد.  ایسنا 
 

حداقل و حداکثر نرخ زعفران اعالم شد
نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران گفت: هم اکنون 
حداق��ل نرخ هر کیلو زعفران 3 میلیون و 8۰۰ هزار و 

حداکثر 6 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
غالمرض��ا می��ری از رک��ود حاکم بر ب��ازار طالی 
س��رخ خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو 
زعفران 3 میلی��ون و 8۰۰ هزار و حداکثر 6 میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان اس��ت. وی با اشاره به اینکه صادرات 
زعفران همچن��ان ادامه دارد، افزود: ب��ا توجه به آنکه 
صادرکنن��دگان با ن��رخ روز دالر باید اق��دام به خرید 
زعفران کنند و س��پس با دالر 4 ه��زار و ۲۰۰ تومان 
ارز را ب��ه سیس��تم بانک��ی بازگردانن��د؛ بنابراین هیچ 

صادرکننده ای با کارت خود صادرات انجام نمی دهد.
به گفته میری، تحوالت اخیر نرخ ارز و سیاس��ت 
ارزی جدی��د دولت منجر ب��ه رواج مصرف کارت های 

یکبار مصرف شده است.  باشگاه خبرنگاران

واکنش سیف به سخنان ترکان
رئیس کل بانک مرک��زی به اظهارات اکبر ترکان 

واکنش نشان داد.
ولی اهلل س��یف در پاسخ به س��وال درباره اظهارات 
چند روز پی��ش اکبر ترکان درخصوص کم کاری بانک 
مرک��زی در تک نرخ��ی کردن ارز و برخ��ی انتقادهای 
دیگر گفت: اظهارات ایش��ان را خواندم و اگر درس��ت 
نقل شده باشد موجب تعجب بنده شد. در این صورت 

به ایشان می گویم آقای ترکان شما چرا؟
وی اف��زود: هرکس نداند، آقای ترکان به خوبی در 
جریان دیدگاه های کارشناس��ی بان��ک مرکزی و بنده 
هس��تند و از تصمیم گیری ها و مباحث مطرح شده در 
جلسات س��تاد اقتصادی دولت و هیات وزیران آگاهی 
دارن��د، بنابراین ش��نیدن برخی مواضع ایش��ان، مایه 

تعجب است.  پژوهشکده پولی و بانکی

تقویت 1242 واحدی شاخص کل بورس 
معامله گران بورس تهران با پایان اصالح قیمت ها 
در اغلب گروه های پیشرو و با تداوم حمایت حقوقی ها 
دیروز شاهد سبزپوش ش��دن دسته جمعی نماگرهای 
منتخب این بازار بود، هرچند که حجم معامالت امروز 

چنگی به دل نمی زد.
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار 
تهران )تدپیکس( در پای��ان معامالت دیروز با افزایش 
یک هزار و ۲43 واحدی به رقم ۱۰9 هزار و 937 واحد 
رسید. ش��اخص کل هم  وزن اما با افزایش 64 واحدی 

عدد ۱8 هزار و 6۲۵ واحد را به نمایش گذاشت.
شاخص سهام آزاد ش��ناور نیز با افزایش یک هزار 
و 4۵۰ واح��دی به رقم ۱۲۰ هزار و 79۲ واحد دس��ت 
یافت. شاخص بازار اول اما در حالی با افزایش یک هزار 
و 43 واحدی به رقم 8۰ هزار و 49۰ واحد دست یافت 
که شاخص بازار دوم با افزایش یک هزا ر و 8۲۲ واحدی 

عدد ۲۲۱ هزار و 3۵۰ واحد را به نمایش گذاشت.
دیروز همچنین ش��اخص کل فرابورس )آیفکس( 
نی��ز بدون افزایش چن��دان روی رقم یک هزار و ۲3۰ 

واحد متوقف شد.  فارس

لیست دوم واردکنندگان با ارز دولتی 
به زودی منتشر می شود

سخنگوی بانک مرکزی گفت: فهرست دوم اسامی 
شرکت هایی که برای واردات کاال ها، ارز یا دالر 4۲۰۰ 

تومانی دریافت کرده اند به زودی منتشر می شوند.
محمدعل��ی کریمی با اش��اره به اعالم فهرس��ت 
نخست این ش��رکت ها از طرف وزارت صنعت، معدن 
و تجارت ابراز کرد: برای این ش��رکت ها ارز مورد نیاز 
تخصیص داده و س��پس تأمین شده است. وی گفت: 
قرار اس��ت ب��ه زودی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
فهرس��ت دوم این شرکت ها را در اختیار بانک مرکزی 

قرار دهد و ما آن را اعالم می کنیم.
س��خنگوی بانک مرک��زی افزود: ثبت س��فارش 
کاال ها به وسیله سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و در گروه کاالیی تعریف شده و مجاز 
انجام ش��ده و گواهی ثبت آم��اری آن تهیه و به بانک 

مرکزی ارائه شده است.  تسنیم

اخبار

آغاز پرداخت 2۰ هزار میلیارد تسهیالت برای رونق صنایع
معاون وزیر صنعت، از نهایی ش��دن اجرای طرح رونق تولید در س��ال ۱397 

جهت پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان به حداقل ۱۰ هزار واحد صنعتی خبر داد.
محس��ن صالحی نی��ا گفت: این طرح همانند طرح س��ال گذش��ته با لحاظ 
اعتباری معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان جهت پرداخت به حداقل ۱۰ هزار واحد 

صنعتی مدنظر قرار گرفته اس��ت. به گفته وی، سامانه مربوط به طرح رونق تولید 
باز اس��ت و واحدهای تولیدی در تمامی استان های کش��ور می توانند جهت دریافت 

تسهیالت، درخواست خود را ارائه کنند.
گفتنی است طرح رونق تولید در نیمه ابتدایی سال ۱39۵ کلید خورد تا در ابتدای امر 
پرداخت تسهیالت ۱6 هزار میلیارد تومانی به 7۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط مدنظر 
قرار گیرد؛ طرحی که یکی از پروژه های اقتصادی کشور به حساب می آمد. با آغاز سال ۱396 

مسئوالن وزارت صنعت، از ادامه طرح رونق تولید در این سال خبر دادند.  ایسنا

مسیر توسعه 
امسال تعرفه برق پرمصرف ها گران می شود

معاون وزیر نیرو تأکید کرد: امس��ال اولین مرحله افزایش پلکانی و دریافت 
واقعی قیمت برق از مشترکان پرمصرف اجرا خواهد شد.

همایون حائری با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت تمام شده برق با قیمت 
تکلیفی فاصله زیادی دارد به طوریکه ۵۰ درصد قیمت تمام شده از مشترکان دریافت 

می شود، اظهار کرد: افزایش پلکانی و دریافت واقعی قیمت برق از مشترکان پرمصرف 
که اتفاقاً سوبسید بیشتری از دولت دریافت می کنند جزء برنامه های اصلی وزارت نیرو است 

که امسال اولین مرحله آن که همانا دریافت قیمت برق براساس الگوی مصرف و قیمت واقعی 
خواهد بود، اجرا خواهد شد و مشترکان پرمصرف پول برق بیشتری پرداخت خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه این برنامه تدوین شده است، گفت: برای شروع این کار دریافت 
افزایش ۲۰ درصد قیمت برق ادارات دولتی که الگوی مصرف را رعایت نکنند و مصرف 

برق آنها بیشتر از الگو باشد ۲۰ درصد افزایش یافته است.  باشگاه خبرنگاران

دکل
واردات موبایل با ارز 42۰۰ تومانی 
عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت: اگر فسادی در کار نیست، چرا برخی 

دولتی ها از انتشار فهرست ارز بگیران می ترسند؟
محمد دهقان گفت: ش��رکتی از زیر مجموعه ه��ای وزارت کار با ارز 4۲۰۰ 
تومانی واردات موبایل داشته، ولی معلوم نیست، چرا اسم این شرکت را سانسور 

کرده بودند، ولی وزیر ارتباطات این موضوع و دریافت ارز توس��ط این ش��رکت را 
تایی��د کرد. وی گفت: مجلس در این زمینه قانون وضع کرده اس��ت اکنون برخی از 

مس��ئوالن ش��فافیت را برای مبادالت مالی با خارج از کشور دنبال می کنند، ولی معلوم 
نیست، چرا در برابر شفافیت در داخل کشور مقاومت می کنند.

عضو کمسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس نسبت به عدم 
انتشار اسامی و شفافیت بی تفاوت نخواهد ماند و اگر مقاومت برخی مسئوالن ادامه یابد، 

مجلس آنها را استیضاح می کند.  فارس

وی آنتن ر

یک مقام ارش��د دولت با اشاره  به تهیه هفت بس��ته اقتصادی نقشــــه راه
برای مقابله با تحریم ها و نوسانات ارزی گفت:  بخشی 
از این سیاست ها نیاز به هماهنگی میان روسای قوا، 

قوه مجریه و قانون گذاری در مجلس دارد.
وی که نخواس��ت نامش فاش ش��ود با اشاره 
به اظه��ارات رئیس جمهور درخصوص ثبات اوضاع 
اقتصادی و همدلی برای رونق بازارها و حمایت از 
تولید و فضای کسب و کار اظهار داشت: به سازمان 
برنامه و بودجه کش��ور ماموریت داده شد تا برای 
بهبود ش��رایط اقتصادی برنامه ها و سیاس��ت هایی 
در بخش های مختلف تهیه و تدوین کند و اکنون 

مطلع هستیم مراحل نهایی را طی می کند.

تدوین بسته های بودجه ای با سه سناریو
وی با بیان اینکه بسته سیاست های بودجه ای 
به طور کامل آماده شده است و باید تصویب شود، 
گفت: این بسته با س��ناریوهای مختلف تحریمی، 
رونق و ثبات اقتصادی تدوین شده و با نمایندگان 
کمیس��یون اقتص��ادی برنام��ه و بودج��ه و مرکز 
پژوهش های مجلس مرور ش��د که به نظر می رسد 

در روزهای آتی به دولت ارائه خواهد شد.

 بسته هدایت نقدینگی
با تمرکز بر جهت دهی به تسهیالت

این مسئول ارشد دولت دومین بسته تهیه شده را 
مربوط به هدایت و مدیریت نقدینگی در بازار دانست 
و افزود: در این راستا با همکاری وزارت اقتصاد، بانک 
مرکزی و سازمان برنامه و بودجه سیاست های اجرایی 
و نظارتی تهیه ش��ده که در روزهای آینده جزئیات 

کامل آن مشخص خواهد شد.
وی در مورد بسته هدایت و مدیریت نقدینگی 

گفت: قطعا به دنبال هدایت این حجم از نقدینگی 
به سمت تولید و بخش های مولد اقتصاد هستیم تا 
ثبات و آرامش به قیمت ها و ارز ببخش��د. مدیریت 
ارز، جهت دهی به تسهیالت، تشدید نظارت بانکی، 
رتبه بن��دی و ارزیابی بانک ها از س��رفصل های این 
بخش است؛ البته در جلسه سران قوا نیز درباه آن 
بحث خواهد ش��د و احتماال بخش هایی از آن نیاز 

به قانونگذاری داشته باشد.

 بسته تامین انرژی
با تمرکز بر مدیریت مصرف

این مقام ارش��د دولتی در مورد سومین بسته 
عملیات��ی اقتص��ادی دول��ت گفت: تامی��ن انرژی 
مطمئن برای مردم از دیگر رویکردها و سناریوهای 
طراحی شده است. وی افزود: با توجه به خشکسالی 
و ش��یوه بد مصرف انرژی در کش��ور، تدابیری در 
بخش های آب، برق و سوخت اندیشیده شده است. 
نباید اجازه دهیم هر کس��ی هر طور که می خواهد 
ان��رژی مصرف کنند. پرمصرف ها باید رعایت کنند 

چون هدر رفت زیادی داریم.
وی با بیان اینکه مباحث مانند کاهش مصرف 
آب، برق و انرژی و هزینه های مصرفی به دستگاه ها 
ابالغ شده است،  خاطرنش��ان کرد: بسته های تهیه 
ش��ده برای دستگاه ها را در س��تاد اقتصاد مقاومتی 
مصوب کردیم و با دس��تگاه هایی که رعایت نکنند 
برخ��ورد بودج��ه ای خواه��د ش��د. صرفه جویی در 

اعتب��ارات این بخش برای ایجاد اش��تغال، تولید و 
امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر مصرف خواهد شد.

دارایی های مازاد دولت واگذار می شود
این مقام مس��ئول ارشد دولت چهارمین بسته 
آماده ش��ده را موضوع واگ��ذاری دارایی های مازاد 
دول��ت دانس��ت و گفت: پنجمین بس��ته حمایتی 
و سیاس��تی نی��ز به جلب مش��ارکت خصوصی در 
اقتصاد باز می گردد. در بودجه سال جاری ظرفیتی 
در قالب مشارکت عمومی و خصوصی برای اجرای 
طرح ه��ای عمران��ی در کش��ور ایجاد ش��ده که با 
مشوق های در نظر گرفته شده بتوان شاهد افزایش 

سهم بخش خصوصی باشیم.

 تامین کاالهای استراتژیک
برای مقابله با تاثیرات نوسان ارز

وی به شش��مین بس��ته تحول اقتصادی دولت 
برای مقابله با نوس��انات ارز اشاره کرد و یادآور شد: 
بسته ای کامل برای امنیت غذایی متشکل از کاالهای 

استراتژیک و اساسی در نظر گرفته شده است.
وی گف��ت: همچنین هفتمین بس��ته تدوین 
شده مربوط به تولید و اشتغال است که اکنون در 

جریان بوده و هدف گذاری های خوبی دارد.
ای��ن مقام مس��ئول تصری��ح کرد: اکن��ون نیز 
کارشناس��ان روی این بس��ته ها آخرین اقدامات و 
پیش��نهادات تکمیل��ی را با همکاری دس��تگاه های 

متول��ی انجام خواهند داد و ظرف ۲ تا 3 روز آینده 
برنامه های عملیاتی به دولت و مجلس خواهد رفت.

اگر مصارف را مدیریت نکنند 
با کاهش بودجه مواجه 

خواهند شد
وی ب��ا بیان اینکه 

بخش��ی از سیاست های 
تهی��ه ش��ده از جنس طرح 

جلس��ه  ن در  ا س��ر
اس��ت،  قوا 
بیان داشت:  
همچنی��ن 

از  بخش��ی 
آن در تفاهم 
و  دول��ت 
به  مجل��س 

طرح  صورت 
یا الیحه برای قانونگذاری 

آماده خواهد ش��د و قسمتی دیگر در 
حیطه اختیارات دولت بوده و که پس 
از ط��رح و تصوی��ب در هیات وزیران، 

اجرایی خواهد شد.
وی همچنی��ن خاطرنش��ان ک��رد: 
تم��ام ظرفیت  کارشناس��ی ب��رای تهیه 

اجرا سیاست ها در بسته های پیشنهادی به 

کار گرفته ش��ده است و دس��تگاه ها و مجلس نیز 
همفکری می کنند.

این مق��ام آگاه دولت��ی در ادامه صحبت های 
خود ب��ا تاکید ب��ر اینکه در س��ناریوهای مختلف 
بودجه ای که پیش بینی شده به شدت صرفه جویی 
و کاه��ش هزینه های جاری لحاظ ش��ده اس��ت، 
بیان داش��ت: همه قوا و دستگاه ها شرایط موجود 
کش��ور را باید درک کنند. اگ��ر مدیریت مصرف و 
صرفه جویی که برای دستگاه ها طراحی شده عملی 
نشود باید بدانند با کاهش بودجه از سوی سازمان 

برنامه و بودجه روبه رو خواهند شد.
وی در پاس��خ به این س��ؤال ک��ه یکی از 
محوره��ای س��خنرانی رئیس جمهور به 
س��فرهای خارج��ی دس��تگاه ها و 
بازمی گشت.  دولتی  شرکت های 
ب��رای نظ��ارت ب��ر ش��رکت ها 
و مباح��ث ای��ن چنی��ن چ��ه 
بی��ان  دارد،  وج��ود  تدبی��ری 
برگزاری  فصل  تابستان،  داشت: 
مجامع شرکت های دولتی است 
و نمایندگان دولت بر ش��رکت ها 
اشراف دارند تا هزینه های برگزاری 
همایش های غیرضرور و سفرهای 
خارجی لغو و موارد مشابه 
به شدت کنترل شود.

 فارس

رئیس اتحادیه میوه و سبزی  ته��ران گف��ت: ب��ا توج��ه به بــــازار روز
کاه��ش قدرت خرید خانوار همانند س��ایر صنوف 

رکود سنگینی بر بازار میوه حاکم است.
اس��داهلل کارگر از ثبات نرخ میوه در بازار خبر 
داد و گف��ت: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار 
همانند س��ایر صنوف رکود س��نگینی بر بازار میوه 
حاکم است. به گفته وی، با توجه به تنوع و فراوانی 
میوه در فصل تابستان، قیمت تمامی اقالم نسبت به 

مدت مشابه هفته گذشته تغییری نداشته است.
کارگ��ر نرخ هر کیلو انگ��ور یاقوتی را ۵ تا ۱۰ 
هزار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلو آلبالو 
رسمی 4 تا 8 هزار، آلبالو خارجی 4 تا 9 هزار، آلو 
زرد ۲ تا 6 هزار، آلو سیاه ۲ هزار و ۵۰۰ تا 6 هزار، 
توت فرنگی 6 تا ۱6 هزار، زردآلو ش��کر پاره ۲ تا ۵ 
ه��زار، زردآلو بادامی ۲ تا 7 هزار، گیالس 9 تا ۱8 
هزار، گوجه س��بز یک هزار و ۵۰۰ تا 6 هزار، هلو 
زعفرانی 4 تا 8 هزار، س��یب گالب ۵ تا ۱8 هزار و 

شلیل شبرنگ ۵ تا ۱۰ هزار تومان است.
وی با اش��اره به نرخ سایر میوه ها در بازار بیان 

ک��رد: هم اکنون هر کیلو خرب��زه با نرخ یک هزار و 
۵۰۰ ت��ا 4 ه��زار، هندوانه یک هزار ت��ا ۲ هزار و 
۱۰۰، طالب��ی یک هزار تا 3 هزار و ۵۰۰ و طالبی 
شاه پسند یک هزار و ۵۰۰ تا 3 هزار و ۵۰۰ تومان 

در میدان عرضه می شود.
رئیس اتحادیه میوه و سبزی نرخ هر کیلو خیار 
رس��می را یک هزار و ۲۰۰ تا 3 هزار و ۵۰۰ تومان 
اعالم کرد و گفت: نرخ هر کیلو لیمو ترش ریز 7 تا 
۱3 هزار، لیموترش س��نگی 7 تا ۱۲ هزار، بادمجان 
دلمه ای 6۰۰ تا ۲ هزار و 4۰۰، بادمجان گلخانه ای 
یک هزار و ۵۰۰ تا 3 هزار و ۵۰۰، برگ مو 8 تا ۱8 
هزار، پیاز زرد 6۰۰ تا یک هزار و ۵۰۰، پیاز شیری 
7۰۰ تا یک هزار و 7۰۰، س��یب زمینی نو ۵۰۰ تا 
یک هزار و 6۰۰، گوجه زیتونی ۵ تا ۱۱ هزار، گوجه 
فرنگی نو یک هزار و ۲۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ و گوجه 

فرنگی گلخانه ۲ تا 4 هزار و ۵۰۰ تومان است.
کارگر ادامه داد: قیمت هر کیلو سیر تازه ۲ هزار 
و ۵۰۰ تا 7 هزار، سیر خشک ۵ تا ۱۱ هزار، فلفل تند 
ریز ۲ تا 6 هزار، فلفل دلمه رنگی ۲ تا 6 هزار و ۵۰۰، 
فلفل دلمه سبز یک هزار تا 3 هزارو ۵۰۰، کاهو پیچ 
ساالدی یک هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰،کاهو رسمی 8۰۰ 
تا یک هزار و 8۰۰، کرفس یک هزار تا ۲ هزار، لوبیا 
سبز ۲ تا 4 هزار و ۵۰۰، نخود فرنگی یک هزار تا 3 
هزار و هویج یک هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان است. 
به گفته وی نرخ هر کیلو سبزی جور)پلو،آش،قورمه( 
7۰۰ ت��ا یک هزار و ۵۰۰ و س��بزی خوردن 8۰۰ تا 

یک هزار و 8۰۰ تومان است.
وی با بیان اینکه اختالف میوه در مبدأ ناشی از 
عرضه و تقاضاست، تصریح کرد: این درحالی است که 
قیمت میوه بعد از خرید در مغازه ها قانونمند می شود 

چراکه تمامی مغازه داران برحس��ب س��ند و فاکتور 
خود می توانند س��ود حداکث��ر 3۵ درصدی اعمال 
کنند و در جریان بازرس��ی صنعت و معدن، اتحادیه 
و اصناف اگر هر یک از اعضا قیمت محصوالت خود 

را بیش از سود قانونی برحسب فاکتور افزایش دهند، 
جریمه و برخورد خواهد شد چراکه اجازه نمی دهیم 
برخی ازمتخلفان آبروی 3 هزار و ۵۰۰ نفر از اعضای 

اتحادیه را ببرند.  باشگاه خبرنگاران

برای مقابله با نوسان ارز

دولت7بستهاقتصادیارایهمیکند

آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی

ثبات نرخ میوه ادامه دار شد

بررس��ی جداول منتشر ش��ده از روند  ت ر تخصی��ص ارز نش��ان می دهد ۲۲ قلم تجــــا
ل��وازم خانگی در مجموع 4۲ میلی��ون و ۲۰7 هزار و 336 

یورو ارز دولتی دریافت کردند.
بانک مرکزی فهرس��ت شرکت هایی را که در چارچوب 
ط��رح مدیری��ت بهین��ه مناب��ع ارزی کش��ور، از تاریخ ۲۱ 
فروردین ماه امس��ال ارز رس��می به نرخ 4۲۰۰ تومان برای 
واردات کاال دریاف��ت کرده اند، منتش��ر کرد ت��ا با توجه به 
تاکید رئیس جمهوری، دسترسی آزاد و شفاف شهروندان به 
این اطالعات فراهم شود. بررسی این فهرست نشان می دهد 
که ۲۲ قلم لوازم خانگی ارز 4۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند 
که در بین آنها ماش��ین ظرفشویی، یخچال فریزر، آسیاب و 

مخلوط کن بیشترین ارز دولتی را اخذ کردند.
البته باید توجه داشت که ارز تخصیصی به این شرکت ها 
برای واردات لوازم خانگی، پیش از انتش��ار فهرست کاالهای 
گروه چه��ارم که به تازگی واردات آنها ممنوع ش��ده، انجام 
ش��ده اس��ت زیرا در ۲8 خردادماه س��تاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی در مصوبه ای ورود برخی کاالها را با هدف حمایت 
از تولید داخلی ممنوع کرد. طبق این مصوبه ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف ش��د 
در مدت یک هفته فهرس��ت کاالهایی را که در داخل کشور 
به اندازه کافی تولید می شود و واردات آنها غیرضروری است، 

به دبیرخانه ستاد برای طرح در جلسه آینده ارائه کند.
محمد ش��ریعتمداری وزیر صنعت، مع��دن و تجارت دوم 
تیرماه در ابالغی به سازمان توسعه تجارت ایران، ثبت سفارش و 
واردات ۱339 ردیف تعرفه ای کاال مانند خودرو را ممنوع کرد.

در این فهرست ۱۲ قلم از ۲۲ قلم کاالی لوازم خانگی که 
از ارز رسمی 4۲۰۰ تومان دریافت کرده اند، دیده می شود.

دریافت ارز به نام لوازم خانگی به کام دیگران
رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: شفاف سازی یکی از 
نیازهای ضروری اقتصاد کش��ور است و باید خیلی پیش تر 

از اینها چنین کاری انجام می شد.
محمد طحانپور اظهار داش��ت: در فهرس��تی که بانک 
مرک��زی اعالم کرده، اس��امی اف��راد و ش��رکت هایی دیده 
می ش��ود که هیچ فعالیتی در حوزه لوازم خانگی ندارند اما 

برای واردات لوازم خانگی ارز دریافت کرده اند.
طحانپ��ور افزود: بهتر بود قب��ل از اینکه واردات برخی 
از لوازم خانگی ممنوع ش��ود، با فعاالن این عرصه مش��ورت 
می کردند. برخ��ی از اقالمی که واردات آنها ممنوع ش��ده، 
اصاًل تولید داخل ندارد که می توان به ریش تراش، آبسردکن 
و اتو پرس��ی را نام برد ضمن آنکه مایکروویو و لباسشویی از 
جمله کاالهایی هس��تند که قطعات آنها وارد کشور شده و 

در واحدهای تولیدی مونتاژ می شود.  ایسنا

22 قلم لوازم خانگی 42 میلیون یورو ارز دولتی دریافت کردند معاون وزیر راه و شهرسازی:
 مذاکره برای تامین مالی هشت 

ح آزادراهی به ارزش ۴ هزار میلیارد طر
مع��اون وزی��ر راه گف��ت: طب��ق  موافقت س��ازمان برنامه و بودجه گاردریــــل
کلیه س��رمایه گذاران می توانند با اس��تناد به آیین نامه 
م��اده ۵6 قانون الحاق به منظ��ور تامین مالی 8 طرح 
آزادراهی به ارزش 4 هزار میلیارد سرمایه گذاری کنند.

خیرال��ه خادمی در دیدار با مدیران ش��رکت های 
تامی��ن مال��ی درباره هم��کاری بخ��ش خصوصی در 
پروژه های آزادراهی گفت: براس��اس موافقت سازمان 
برنام��ه و بودج��ه کش��ور بخش��ی از نیازه��ای مالی 
طرح های آزادراهی کش��ور از تس��هیالت مالی که در 
چارچوب آیین نامه اجرای��ی ماده واحده قانون اصالح 
م��اده ۵6 الحاق ب��ه قانون تنظیم بخش��ی از مقررات 
دولت آمده اس��ت از سوی س��رمایه گذاران داخلی با 

تضمین سازمان برنامه و بودجه تامین می شود.
وی نحوه مشارکت س��رمایه گذاران در این طرح ها 
را توضیح داد و عنوان کرد: س��رمایه گذاران می توانند در 
تامین سهم مالی دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه 
یا تکمیل آزادراه هایی که بخش هایی از آن به دلیل کمبود 
منابع مالی پیمانکار نیمه کاره مانده است مشارکت کنند 

و در سود آتی آزادراه سهیم شوند.  مهر

مدیر دفتر مدیریت مصرف آبفای استان تهران
 برنامه ای برای جیره بندی آب 

در نظر گرفته نخواهد شد
مدیر دفتر مدیریت مصرف آبفای  اس��تان تهران گف��ت: در صورت زندگـــانـي
همکاری مردم و اس��تفاده بهینه از منابع آبی در تهران، 
برنامه ای برای جیره بندی آب در نظر گرفته نخواهد شد.

صادق یونس��لو با اش��اره به کاه��ش بارندگی در 
کشور، اظهار کرد: میزان بارش کشور در سال گذشته 
ح��دود 3۰3 میلی مت��ر بود که در س��ال آبی جاری 
به ۲36 میلیمتر رس��یده اس��ت. این موضوع نشان از 

کاهش ۲3 درصدی بارش ها دارد.
وی اذعان کرد: ذخایر س��د های تامین کننده آب 
ته��ران مانند لتیان، ماملو و الر در مجموع ۲4 درصد 

نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
یونسلو بیان کرد: میزان آب بدون درآمد تهران حدود 
۲3 درصد اس��ت که ۱۰ درص��د از آن به عنوان هدررفت 
واقعی به دلیل شکستگی و نشت لوله، رخ می دهد و حدود 
9 درص��د دیگر تحت عنوان هدررف��ت ظاهری به دلیل 
اشتراک های غیر مجاز و هدررفت قطره ای اتصاالت خانگی 
است )کنتور از محاسبه آن عاجز است(. بخش باقی مانده 
دیگر نیز به استفاده های آتش نشانی از ۲۱ هزار شیر آب در 

سطح تهران مربوط می شود.  باشگاه خبرنگاران

به گزارش مرکز آمار ایران، براساس نتایج به دست آمده در خردادماه 97، بیشترین 
افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقالم »پرتقال محصول داخل« 
با ٣٤,9 درصد افزایش، »سیب درختی زرد« با ٢٦.٢ درصد افزایش و »گوجه فرنگی« با 

١٤.٠ درصد افزایش بوده است.
براساس نتایج به دست آمده در خردادماه 97، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری 
با ٣٤,9 درصد افزایش،  به اقالم »پرتقال محصول داخل«  به ماه گذشته، مربوط  نسبت 
با ١٤.٠ درصد افزایش  با ٢٦.٢ درصد افزایش و »گوجه فرنگی«  »سیب درختی زرد« 
بوده است. بیشترین کاهش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته مربوط به اقالم »مرغ 

ماشینی« با ٦.٢ درصد کاهش و »پیاز« با ٣.٢ درصد کاهش است.
بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل )خرداد 9٦( مربوط به »تخم مرغ 
»برنج  و  افزایش  با ٥٤.9 درصد  آن »موز«  از  و پس  افزایش  با ٥٨,٢ درصد  ماشینی« 

خارجی درجه یک« با ٣٦.٨ درصد افزایش است. 

نمای نزدیک

 قیمت مسکن و اجاره
با دستور پادگانی کنترل نمی شود

در حالی دبیرکل خانه صنعت و معدن خواستار  خونه به  مداخله دولت برای عدم افزایش نرخ اجاره بهای خونه 
مسکن توسط مالکان شده است که رئیس اتحادیه مشاوران امالک 

گفت: با دستور پادگانی بازار مسکن کنترل نمی شود.
س��یدمحمدرضا مرتضوی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری 
اظهار کرد: ارزش پول ملی کش��ورمان بیش از نرخ کنونی است، 
چون جی دی پی ایران براساس قدرت خرید، ۱۵۰۰ میلیارد دالر 

اس��ت. یعنی براساس نرخ رسمی ارز، ۵۰۰ میلیارد دالر است که 
این ۲ عدد نش��ان می دهد ارزش پول مل��ی ما بیش از پیش در 

حال کاهش بوده و این روند، طبیعی نیست.
وی با اش��اره به وج��ود نقدینگی زیاد در کش��ور افزود: این 
پول ها در دس��ت مردم عادی نیس��ت بلکه سرمایه های نامشروع 
اس��ت که در جا های مختلف، انباشته شده است و این سرمایه ها 
در دس��ت افراد غیرملی و غیرموجه است که صاحبان اصلی این 
ثروت ها نیستند. کسانی که س��رمایه های نامشروع را دارند دائم 
در تصمیم گیری ه��ای کالن اقتصادی دخالت می کنند و دولت و 

اقتصاد کشور را به چالش می کشند. 
وی با بیان اینکه باید از کس��انی که انباش��ت سرمایه دارند 

بپرس��ند از کجا آورده اند و توضیح دهند ریش��ه پول و ثروتش از 
کجاست، تصریح کرد: دولت باید برنامه ریزی کند تا هیچ صاحب 
خانه ای حق افزایش اجاره بها به بیش از نرخ تورم را نداشته باشد 

تا کارگران بتوانند از پس هزینه ها برآیند.
ای��ن در حالی اس��ت که رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک به 
اظهارات "مسکنی" دبیرکل خانه صنعت واکنش نشان داد. مصطفی 
قلی خس��روی با تاکید بر اینکه مالکیت در همه ادیان محترم است 
و در اس��الم محترم تر، اظهار کرد: وقتی رضایت مالک نباشد، نماز، 

روزه و... مستاجر دچار مشکل می شود.
وی ادامه داد: در ایران ش��رع باالتر از قوانین نقش داش��ته و 
اهمیت بیش��تری دارد بنابراین با دس��تور پادگانی به هیچ عنوان 

نمی توانیم بازار مس��کن را کنترل کرده و مثال قیمت ها را کاهش 
دهی��م. وی تاکید کرد: اگر واقعا دولت به دنبال کاهش فش��ار بر 
مس��تاجران است مالیات بر ارزش افزوده را از آنها دریافت نکند، 

این کار قطعا به کاهش نرخ اجاره بها منجر می شود.
وی بیان کرد: راهکار دیگر این اس��ت که نظام ساخت و ساز 
جامعی را راه اندازی کرده و به دنبال آن صنعت اجاره  مس��کن را 
در کش��ور فعال کنیم. رئیس اتحادیه مشاوران امالک اظهار کرد: 
برای اجرای صنعت خانه داری بایس��تی ش��هرداری ها با همکاری 
نهادهای حمایتی واحدهای مسکونی را ساخته و با قیمت پایین 
در اختیار مردم قرار دهند. با این اقدامت ش��اهد نوسانات شدید 

نرخ اجاره بها در کشور نخواهیم بود.  تسنیم


