
در حالی مجلس با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی 
موافقت کرد که بررس��ی تجارب جهانی تفکیک 
بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی نش��ان 
م��ی دهد چنانچه بخش های تولید و تجارت در 
شرایط تحریم از یکدیگر جدا باشند این موضوع 

باعث افزایش آسیب پذیری دولت خواهد شد.
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��امی در جلسه 
علنی س��وم مهرم��اه ب��ا ۱۳۲ رأی موافق، ۷۸ 
رأی مخال��ف و ۸ رأی ممتن��ع از مجموع ۲۲۲ 
نماینده حاضر در جلسه با تشکیل مجدد وزارت 
بازرگان��ی موافق��ت کردند. ب��ا تصمیم مجلس 
بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی صمت 
و جهاد کش��اورزی تفکیک شده و به وزارتخانه 

جدید منتقل خواهد شد.
نمایندگان مجلس در شرایطی به تشکیل وزارت 
بازرگان��ی رای مثبت دادند ک��ه اواخر خردادماه 
امس��ال، ۱۷5 نماینده مجلس با امضای نامه ای 
خطاب به رئیس جمهور با تشکیل این وزارتخانه 
مخالفت کرده بودند. در بخشی از این نامه آمده 
بود: »ما نمایندگان مجلس ضمن تقدیر از دغدغه 
دولت مبنی بر حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه 
معتقدیم تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها کمکی 
به حل مشکات بازار نمی کند بلکه موجب بروز 
آس��یب های دیگری در اقتصاد کان کش��ور و 
لطمه به تولید داخل می ش��ود ب��ه همین دلیل 
از رییس جمه��ور می خواهیم ع��اوه بر پیگیری 
نکردن تش��کیل وزارت بازرگان��ی در مجلس به 
ح��ذف ارز ۴۲۰۰ تومان��ی ب��رای واردات اقام 
اساس��ی و واریز مس��تقیم این یارانه به حساب 

مردم مبادرت ورزد«.

 دلیل عجیب دولت 
برای تشکیل وزارت بازرگانی

اما علیرغ��م مخالفت جدی نمایندگان مجلس با 
تش��کیل مجدد وزرات بازرگانی، پیگیری و اصرار 
موافق��ان تفکیک در دولت و مجلس باعث ش��د 
تا بس��یاری از نمایندگان مجلس بدون توجه به 
تبع��ات تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه های 

تولیدی، به این موضوع رای مثبت دادند. جمشید 
انصاری رئیس س��ازمان اداری استخدامی کشور 
در حین بررس��ی طرح تش��کیل وزارت بازرگانی 
در جلسه علنی ۳ مهرماه مجلس گفت: »اگر چه 
دالیل مخالفان با تشکیل وزارت تجارت و خدمات 
بازرگانی در شرایط عادی درست است، اما امروزه 
شرایط کشور عادی نیست. دشمن ما را در شرایط 
بسیار سختی قرار داده است. در حال حاضر برای 
تنظیم بازار، کنترل قیم��ت ها، اختصاص منابع 
محدود، تامین کاالهای اساس��ی مورد نیاز مردم 
بای��د راه های زیادی را تجربه کنیم. در واقع باید 
س��ازوکار متفاوتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی 

برای ساماندهی بازار در نظر گرفته شود«.

افزایش آسیب پذیری دولت در قبال 
تحریم ها با تشکیل وزارت بازرگانی

در حالی نمایندگان مجلس با توضیحات رئیس 
سازمان اداری استخدامی کشور در خصوص لزوم 
تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی 
قانع ش��دند که موضوع ادغ��ام این وزارتخانه ها 
ب��رای جلوگیری از اثرگذاری تحریم های س��ال 
9۰ و 9۱ انج��ام ش��ده ب��ود. در ای��ن خصوص، 
مهدی غضنفری وزی��ر صنعت، معدن و تجارت 
در دولت دهم اظهار داش��ت: »اگر دو وزارتخانه 

مجزا در دوره تحریم های سال 9۱ داشتیم هیچ 
گاه موفق نمی ش��دیم تحریم را مدیریت کنیم. 
به این معنا که وقتی فش��ار تحریم زیاد است دو 
اتف��اق باید رخ دهد تا موفق ش��ویم؛ اول اینکه 
فرماندهی واحد تصمیم گیری داش��ته باشیم و 

دوم هزینه های دولت را کاهش دهیم«.
این در حالی اس��ت که بررسی مدل موفق ادغام 
بخ��ش بازرگانی در وزارتخان��ه های تولیدی در 
سایر کش��ورهایی که با تحریم های غرب مواجه 
بودند نیز نش��ان از موفقیت آن ها داشته است. 
روسیه یکی از کشورهایی است که از مدل ادغام 
بخ��ش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی بهره 
می ب��رد و علیرغ��م آنکه از س��ال ۲۰۱۴ مورد 
تحری��م آمریکا و کش��ورهای غربی ق��رار گرفته 
اس��ت اما به خوبی توانسته اس��ت با استفاده از 
م��دل ادغام در تهدید تحریم را به فرصتی برای 

شکوفایی اقتصادی تبدیل کند.

 لزوم پاسخگویی مجلس 
به دلیل اتخاذ تصمیم نادرست

دلیل اصل��ی مخالفان تفکیک بخش بازرگانی از 
وزارتخانه های تولیدی، چندپارچه ش��دن نظام 
تصمیم گیری برای مدیریت بازار است. در واقع، 
مخالفین اعتقاد دارند با تشکیل وزارت بازرگانی، 

نظام تصمی��م گیری در ح��وزه تولید و تجارت 
چندپارچه ش��ده و این موضوع به ضرر تولیدات 
داخلی تمام خواهد شد. در این خصوص، موسسه 
مطالعات پژوهش های بازرگانی وزارت صمت با 
انتشار گزارشی در خرداد ماه ۱۳96 اعام کرد: 
»برنامه ری��زی، سیاس��ت گذاری، اج��را، نظارت 
و کنترل ه��ای جداگان��ه بر دو ح��وزه صنعتی و 
تج��اری، درحالی ک��ه وزارت بازرگان��ی به دنبال 
عرض��ه کاالها و خدم��ات جهت تأمی��ن منافع 
مصرف کنندگان و وزارت صنایع و معادن بدنبال 
اهداف تولیدی و حمایت از تولیدکنندگان است 

ب��ا غلبه نگاه بخش��ی دو وزارتخان��ه جدا از هم، 
عمًا امکان تنظیم توأمان منافع تولیدکنندگان 
و مصرف کنن��دگان را دش��وار ک��رده و مناف��ع 
مل��ی کش��ور را مج��دداً در مع��رض چانه زن��ی 
وزارتخانه های مذکور در ساختار مدیریت کان 
اقتصادی کش��ور ق��رار می دهد«. براس��اس این 
گزارش، در چنین ش��رایطی نمایندگان مجلس 
به دلیل اتخاذ تصمی��م برخاف دالیل علمی و 
تجربیات جهانی باید پاسخگوی اشکاالت وارده 
بر تولی��د داخلی و اوج گی��ری واردات طی ماه 

های آینده باشند.  فارس
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 بانک صنعت و معدن 
فقط دو بنگاه برای واگذاری دارد

نشس��ت خبری حس��ین مهری، مدیرعام��ل و رییس 
هی��ات مدیره بان��ک صنعت و معدن روز یکش��نبه ۷ 
مهر ۱۳9۸ به مناس��بت سالروز تاسیس این بانک در 
محل ساختمان مرکزی بانک صنعت و معدن با حضور 
اعضای هیات مدیره و تنی چند از مدیران این بانک و 

اصحاب رسانه برگزار شد.
به گزارش خبرنگارما، حسین مهری با اشاره قدمت ۳9 
س��اله این بانک افزود: بانک صنعت و معدن با سرمایه 
6۰ هزار میلیارد ریالی و با ۱۱6۳ نفر نیروی انس��انی 
در حال فعالیت اس��ت؛ بی��ش از 9۱ درصد از نیروی 
انس��انی این بانک دارای تحصیات عالی هس��تند که 
وجودنیروی انس��انی تحصیلکرده، متعهد و متخصص 
زمینه موفقیت این س��ازمان در مسیر پیشبرد اهداف 
و راهبردهای اقتصادی کش��ور را رقم می زند.مهری با 
رشد بیان اینکه تسهیات پرداختی این بانک در سال 
9۸ ۸۰ درصد رشد داشته است،  در اظهار داشت: در 
6 ماهه س��ال 9۸ در حدود 5۳ ه��زارو ۸۸5 میلیارد 
ریال تسهیات پرداختی در بخش سرمایه در گردش 
داش��ته ایم که این رقم نس��بت به مدت مش��ابه سال 
گذشته حدود ۸۰ درصد رشد داشته است.مدیر عامل 
بانک صنعت معدن با اشاره به برخی آمارهای سیستم 
بانکی کشور در سال 9۷ افزود: مانده مطالبات سیستم 
بانکی ۱۳۰۰ میلیارد تومان است که این شاخص برای 
بان��ک صنعت و معدن ۸۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان 
مع��ادل 6.۲ درص��د از کل مطالبات اس��ت. در بحث 
جذب سپرده، مانده سپرده بانکی ۲۰6۷ هزار میلیارد 
تومان اس��ت که مانده س��پرده های بان��ک صنعت و 
مع��دن ۴۱۴9 میلیارد تومان مع��ادل ۰.۲ درصد کل 
سپرده های سیستم بانکی اس��ت.مهری با بیان اینکه 
نس��بت تسهیات به س��پرده در سیس��تم بانکی ۸۱ 
درصد است افزود: بانک صنعت و معدن بیش از ۴۰۰ 
درصد از سپرده های خود را وام داده است یعنی ۴ برابر 
بیش تر از آمار کل سیس��تم بانکی تسهیات پرداخت 
کرده اس��ت.مدیر عامل بانک صنعت و معدن با اشاره 
ب��ه واگذاری بنگاه های این بانک افزود: از ۴ بنگاه زیر 
مجموعه بانک صنعت و معدن تاکنون ۲ بنگاه واگذار 
ش��ده و دو شرکت س��رمایه گذاری صنایع شیمیایی و 
شرکت س��رمایه گذاری آتی دماوند باقی مانده که در 
دس��ت واگذاری است که البته این دو شرکت بورسی 
هس��تند و ساز و کار خود را برای واگذاری دارند که با 
واگذاری این دو ش��رکت عمًا این بانک هیچ بنگاهی 

را در اختیار نخواهد داشت.

بانک صادرات ٢٠٠٠ میلیارد ریال به واحدهای 
تولیدی استان مرکزی پرداخت کرد

اس��تاندار مرکزی، با ارس��ال لوح��ی از بانک صادرات 
ای��ران، به جهت پرداخت ح��دود ۲۰۰۰ میلیارد ریال 
تس��هیات رونق تولید به بنگاه های کوچک و متوسط 

این استان در سال 9۷ قدردانی کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، مدیریت 
ش��عب این بانک در اس��تان مرکزی در سال 9۷، در 
راس��تای عمل به مس��ئولیت های اجتماعی خود، ۷9 
فقره تس��هیات ب��ه ارزش بالغ بر یک ه��زار و 9۳۷ 
میلی��ارد ریال ب��رای کمک به رونق تولی��د بنگاه ها و 
واحدهای تولیدی این اس��تان پرداخت کرده اس��ت.
بان��ک صادرات اس��تان مرک��زی، در راس��تای تحقق 
آیین نام��ه اجرای��ی تأمی��ن مالی بنگاه ه��ای تولیدی 
کوچک و متوس��ط و اجرای مصوبات کارگروه تسهیل 
و رف��ع موانع تولید، ۷۸۸ ه��زار و 5۰۰ میلیون ریال 
تسهیات را در قالب ۲۱ فقره تسهیات به بنگاه های 
کوچک و متوس��ط معرفی شده از سوی این کارگروه 
پرداخت کرد.همچنین این بانک، 5۸ فقره تس��هیات 
رون��ق تولید به مبلغ یک هزار و ۱۴9 میلیارد ریال به 
واحدهای تولیدی استان مرکزی پرداخت کرده است. 

۹ درصد مانده تسهیالت بانک توسعه تعاون 
متعلق به استان البرز 

عب��اس نجفی، عضو هیات مدیره بانک توس��عه تعاون 
صبح دیروز در جلس��ه ارزیابی عملکرد مدیریت شعب 
اس��تان البرز این بانک در ساختمان ستادی میرداماد 
گف��ت: حجم فعالیت مدیریت ش��عب الب��رز در انجام 
تفاه��م نامه ه��ا و قراردادهای همکاری با مش��تریان، 
کارآفرینان و تعاونگران بس��یار مناسب بوده است، به 
گونه ای 9 درصد مانده تس��هیات بانک توسعه تعاون 

متعلق به استان البرز می باشد.
نجفی افزود: استان البرز ۲.۲ درصد شعب، ۳.۳ درصد 
نیروی انسانی، 5 درصد شبکه خودپرداز و ۲.۳ درصد 
دس��تگاه های پایانه فروش بانک توس��عه تعاون را در 
اختیار داشته اس��ت، و با این امکانات ۳ درصد منابع 
س��پرده ای و ۴ درصد صدور ضمانت نامه بانک توسعه 
تع��اون را به عهده گرفته اس��ت.نجفی افزود: مدیریت 
ش��عب اس��تان البرز ضمن تعامل مناسب با مشتریان 
۱۰ درصد درآمد مشاع و ۱۳ درصد درآمد غیر مشاع 
بانک توس��عه تعاون را حاصل نموده اس��ت.وی خاطر 
نشان کرد: بانک توسعه تعاون از ظرفیت های مناسب 
صنعت��ی، تجاری و تولیدی اس��تان البرز بهره برداری 
نموده و با ارائه خدمات تخصصی به مشتریان، جایگاه 

بانک در استان اعتا یافته است.

اخبار

  ارز صادر کنندگان را با نرخ نیمایی می خریم
مدیرعامل بانک توسعه صادرات اعام کرد که صرافی این بانک ارز صادرکنندگان 

را به نرخ نیمایی می خرد و رفع تعهد ارزی آنها را نهایی می کند.
علی صالح آبادی گفت: یکی از اصلی ترین دغدغه های امروز صادرکنندگان ما 
به عراق جابه جایی ارز است که با توجه به محدودیت های بانکی شرایط برای 
این انتقال س��خت شده است. وی اظهار کرد: ما امکان آنکه ارز صادرکنندگان 

را در عراق بگیریم و در کش��ورهایی مانند ام��ارات یا ترکیه مبلغ مورد نظر را به 
آنها تحویل دهیم، پیدا کرده ایم. از س��وی دیگر ام��کان دریافت ارز در عراق و تحویل 

ریال در ایران نیز فراهم ش��ده اس��ت. صالح آبادی ادامه داد: طبق مصوبه بانک مرکزی 
صادرکنندگان مجاز هس��تند که ۲۰ درصد از صادرات خود را با اسکناس وارد کنند. ما 
 می توانیم این ارز را از طریق سامانه سنا خریداری کنیم و همان روز به حساب صادرکننده 

واریز کنیم. ایسنا

قیمت گوشت گوسفندی؛ ۹۸ هزار تومان
رئیس اتحادیه فروش��ندگان گوش��ت گوس��فندی با اعام قیمت هر کیلوگرم 
گوش��ت گوسفندی به صورت ش��قه در محدوده 9۸ هزار تومان گفت: برخی 
افراد به دنبال آزادس��ازی صادرات دام هس��تند که ای��ن موضوع التهاب بازار 

گوشت قرمز را به همراه خواهد داشت.
علیرضا ملکی گفت: قیمت گوشت تازه از حدود دو هفته گذشته روند نزولی به 

خود گرفته و هر کیلو گوشت قرمز 5۰۰۰ تومان ارزان شده است. وی با بیان اینکه 
با کاهش قیمت گوشت، قیمت دام نیز ارزان شده است، ادامه داد: کاهش قیمت گوشت 

به دلیل کاهش تقاضا، گذر از ایام پرمصرف ماه محرم و کاهش قدرت خرید خانواده ها در 
پی انجام سفرهای تابستانی و آغاز فصل مدارس بوده است.وی در رابطه با شرایط بازار در 
شش ماهه دوم سال بیان کرد: در شش ماهه دوم سال اگر ممنوعیت صادرات و مبارزه با 

قاچاق دام ادامه یابد، شرایط مناسبی بر بازار حاکم خواهد بود.  مهر

طرحی برای افزایش کیفیت بنزین 
به گفته رییس پژوهشگاه صنعت نفت، در این پژوهشگاه، برنامه هایی برای افزایش 

کیفیت بنزین وجود دارد که مهم ترین آن کاهش ترکیبات گوگرد است.
جعفر توفیقی داریان گف��ت: به تازگی طرحی برای طراحی، نصب و راه اندازی 
واحد بازیابی گوگرد پتروش��یمی ایام اس��تارت خورده اس��ت که همین پروژه 
نق��ش ویژه ای در کاهش گوگرد دارد. به گفته وی، در پژوهش��گاه صنعت نفت 

عاوه ب��ر تکنول��وژی رایج برای حذف گوگ��رد، روی تکنولوژی های نوین تحقیق و 
بررسی کرده ایم و به نتایجی نیز دست یافته ایم و بر این باوریم که این تکنولوژی می تواند 

میزان ترکیبات گوگرد را بسیار کاهش دهد. وی با بیان این که در حال حاضر در فاز دو و 
سه پارس جنوبی پروژه ای را دست اجرا داریم که بر اساس آن حذف مرکاپتان در دستور 
کار قرار گرفته است، تصریح کرد: مرکاپتان ها از ترکیبات آلوده کننده گوگردی هستند که 

حذف آن ها می تواند نقش بسزایی در این امر داشته باشد.  فارس

مدیرعام��ل بورس انرژی گفت: از هفته اول مردادماه س��ال 
ج��اری، هفت هزار تن بنزین به ارزش ۳۳۲ میلیارد ریال و 
چن��د روز بعد از آن این فروش ب��ه ۳۱۷ هزار تن به ارزش 

۱6 هزار میلیارد ریال رسید.
س��یدعلی حس��ینی، مدیرعامل بورس انرژی در نشس��ت 
هم اندیش��ی بین کارگ��زاران بورس انرژی و ش��رکت ملی 
پاالیش و پخش ف��رآورده های نفتی ایران، با بیان اینکه از 
هفته نخس��ت مردادماه س��ال جاری به طور منسجم شاهد 
عرضه بنزین بوده ایم، گفت: این رقم در روزهای اول ۷ هزار 
تن بنزین عرضه شده به ارزش ۳۳۲ میلیارد ریال را به خود 
اختص��اص داد که در مدت کوتاه��ی، حجم عرضه به ۳۱۷ 
ه��زار تن به ارزش ۱6 هزار میلیارد ریال رس��ید. وی افزود: 
رش��د این عدد طی مدت زمان نه چندان طوالنی نش��ان از 
موفقیت در عرضه و تقاضای مطلوب دارد؛ اما برای استمرار 
این روند باید برنامه ریزی مش��خصی داشته باشیم که یکی 
از آنه��ا، تجهیز فنی و نیروی انس��انی واح��د انرژی بورس 

انرژی اس��ت. به گفته این مقام مسئول، اگر کارگزاری های 
بورس انرژی نتوانند ش��رایط الزم از نظر تجهیزات و حضور 
اف��راد متخصص را فراهم کنند، س��همی از این بازار ندارند. 
البت��ه تاش می کنیم ت��ا از توان تمام کارگزاری ها در این 
راستا اس��تفاده کنیم. البته یکی از اقدامات مهم کارگزاری 
ها استفاده از افراد متخصص و مسلط به زبان انگلیسی برای 

تعامل بیشتر و بهتر با مشتریان خارجی است.
حسینی، یکی از اصول و قوانین بورس انرژی را حفظ اسرار 
مش��تریان اعام و تصریح کرد: بورس فضایی امن وش��فاف 
اس��ت؛ اما طبق ماده ۴۸ قانون بازار افشای اسرار مشتریان 
جرم محس��وب می شود؛ بنابراین ضمن حفظ سامت مالی 
و ش��فافیت عرضه در فض��ای معاماتی، موظ��ف به حفظ 
اسرار مشتریان هستیم. مدیرعامل بورس انرژی خاطرنشان 
ک��رد: بورس انرژی ت��ا مرحله تحویل محموله به مش��تری 
 در کنار ش��رکت ملی پاالیش و پخش ف��رآورده های نفتی 

حضور دارد.  مهر

مدیرعامل بورس انرژی عنوان کرد؛
آورده ۱۶ هزار میلیارد ریالی عرضه بنزین در بورس

دیروز معامله گران بازار س��هام در برخی از س��هم ها شاهد 
افزایش عرضه نس��بت به تقاضا بودند اما در نهایت شاخص 
کل بورس با وجود کاه��ش حدود ۱۷۰۰ واحدی در کانال 

۳۱۸ هزار تایی باقی ماند.
شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس تهران دیروز برخاف 
روزهای گذشته روند کاهشی را شروع  کرد و با افت ۱۷۷۳ 
واحد در تراز ۳۱۸ هزار و ۲5۰ هزار واحدی نشس��ت. البته 
این افت با توجه به کانال ش��کنی های پی در پی این شاخص 
در روزهای گذشته مقدار قابل توجهی نیست مضاف بر این 
که ش��اخص کل هم وزن نیز توانس��ت به رش��د خود ادامه 
ده��د و با ۲۰۲ واحد رقم 9۴ هزار و ۱6۷ واحدی را تجربه 
کند. همچنین شاخص آزاد ش��ناور با ۱6۳6 واحد افزایش 
رق��م ۳69 هزار و ۴5۴ واحد را تجربه کرد و ش��اخص بازار 
اول و دوم هر کدام به ترتیب ۱۷۷۱ و ۱۴۳9 واحد کاهش 
یافتند. گروه مپنا، معدنی و صنعتی کل گهر و پتروش��یمی 
پردی��س هر کدام ب��ه ترتی��ب ۳۳۳، ۲۷۴ و ۲۱۴ واحد به 

کاهش ش��اخص های بازار دامن زدند. در طرف مقابل نفت 
س��پاهان، خدمات انفورماتیک و بیمه تجارت ۳۰۴، ۱66 و 
۱۲۸ واحد ش��اخص های بازار را تقویت کردند. دیروز گروه 
بانک ها وموسس��ات اعتباری بیشترین ارزش معامات را به 
خود اختصاص دادند و توانستند با معامله ۳.۷ میلیارد سهم 
و اوراق مال��ی به ارزش بی��ش از ۳۰5 میلیارد تومان تعداد 

۱۲۰ هزار و 96۲ داد و ستد را تجربه کند.
در بورس تهران تعداد ۲۴۱ سهم با رشد قیمت و ۲۴۰ سهم 
ب��ا افت روبرو بودند. در فرابورس ته��ران نیز تعداد نمادهای 
مثب��ت ۱۲۱ و تعداد نمادهای منفی به ۱۳۰ رس��ید. ارزش 
معام��ات بورس تهران رقم ۳۰5۰ میلی��ارد تومان را تجربه 
کرد و حجم معامات این بازار عدد ۸.5 میلیارد سهم و اوراق 
مالی را به ثبت رس��اند. همچنین تعداد معامات این بازار تا 
رقم 6۳۸ هزار و ۲۴ نوبت رسید. آیفکس نیز با ۱۱.۴۸ واحد 
کاهش تا رقم ۴۲۳6 کاهش یافت و ارزش معامات فرابورس 

ایران به رقم ۱۳۷۱ میلیارد تومان رسید.  فارس

با عقب نشینی ۱773 واحدی شاخص کل
رشد قیمت ها در بورس متوقف شد  

آغاز طرح کنترل قیمت نانوایی ها
 حداکثر قیمت نان 
3 هزار تومان شد

رئیس اتاق اصناف تهران با اش��اره به آغاز طرح 
کنترل قیمت نانوایی ها بیان داش��ت: براس��اس 
نرخ نامه مص��وب جدید حداکثر قیمت نان برای 
نان س��نگک آزادپز دورو کنج��د ۳ هزار تومان 

تعیین شده است.
قاس��م نوده فراهانی با اش��اره به ط��رح نظارتی 
اصناف برای کنترل قیمت نان در س��طح ش��هر 
تهران، گف��ت: پس از اعام ن��رخ  مصوب نان و 
اجرایی ش��دن قیمت های جدید نان در س��طح 
نانوایی های ش��هر تهران مقرر ش��د تا سازمان ها 
و ارگان های مربوطه ب��ا همکاری های هم طرح 
نظارت��ی ب��رای کنت��رل قیمت نان ب��ه اجرا در 
آوردند. رئیس ات��اق اصناف تهران با بیان اینکه 
با اعام نرخ مصوب قیمت نان، کلیه نانوایی های 

ش��هر تهران مکلف شده اند تا از اول مهرماه 9۸ 
نرخ ه��ای جدید را اعمال کنن��د، گفت: بنابراین 
دیگر قیمت های قبلی ماک نیست و هر نانوایی  
که نرخ بیش��تر و یا کمتری نس��بت به نرخ نامه 
مصوب جدید داش��ته باید از این پس مکلف به 
اعمال نرخ های جدید اس��ت. وی بیان داش��ت: 
براساس نرخ نامه جدید قیمت نان سنگک ساده 
یارانه ای هزار و ۲۰۰ تومان و نان س��نگک ساده 

آزادپز هزار و ۸۰۰ تومان است. 
رئی��س اتاق اصناف تهران اظهار داش��ت: قیمت 

نان س��نگک آزاد پز یک رو کنج��دی ۲ هزار و 
5۰۰ توم��ان و دو رو کنجد آزادپز ۳ هزار تومان 
است و براین اساس هیچ نانی نرخی نباید باالتر 
از ۳ هزار تومان داش��ته باشد. وی با بیان اینکه 
آرد نانوایی های دولتی پز و آزاد پز هر دو یارانه ای 
است، گفت: آرد نانوایی های دولتی پز به قیمت 
هر کیل��و 665 تومان در اختی��ار نانوایی ها قرار 
می گیرد  و آرد یاران��ه ای نانوایی های آزاد پز به 

قیمت هر کیلو حدود 9۰۰ تومان است. 
نوده فراهانی اظهار داشت: قیمت نان بربری ساده 

دولتی پز براساس نرخ نامه مصوب جدید هزار تومان 
و آزاد پز هزار و 5۰۰ تومان است و حداکثر قیمت 
بربری با کنجد برای آزاد پزها ۲ هزار تومان اس��ت. 
وی همچنین قیمت نان لواش گردان دولتی پز را در 
نرخ نامه جدید ۳۰۰ تومان و تافنون سنتی دولتی پز 
را 55۰ توم��ان عنوان کرد. وی بیان داش��ت: پس 
از اعام نرخ جدید نان بازرس��ی اصناف و بازرسی 
سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی مکلف شده اند 
ت��ا در یک طرح نظارتی از هر گونه گران فروش��ی 

جلوگیری کنند.  فارس

افزایش آسیب پذیری کشور در قبال تحریم ها با تشکیل وزارت بازرگانی
گزارش

احیای وزارت بازرگانی ۲۰۰۰ میلیارد تومان آب می خورد!
 ۲۰۰۰ حدود  بازرگانی  وزارت  دوباره  تشکیل  که  است  معتقد  اقتصادی  کارشناس  یک 
هزینه سنگینی  دولت  برای  اقتصادی  این شرایط  در  که  دربردارد  هزینه  تومان  میلیارد 

است و انجام آن نیز ضرورتی ندارد.
کرد:  اظهار  بازرگانی  وزارت  دوباره  تشکیل  برای  دولت  طرح  به  اشاره  با  ایرانی،  عماد 
دولت ابتدا قرار بود در راستای کوچک سازی خود اقدام کند تا از هزینه های کالن اداره 
دستگاه های اداری رها شود اما تشکیل دوباره وزارت بازرگانی با هزینه های کالنی که دارد، 
بازرگانی در این شرایط اقتصادی   اینکه تشکیل وزارت  بیان  با  او  خالف این رویه است. 
بازرگانی  اتاق  و  بازرگانی وظیفه بخش خصوصی  امور  به  ضرورتی ندارد، گفت: رسیدگی 
است و دولت به دلیل بروکراسی سنگینی که دارد اساسا نمی تواند در این راستا قدم 
یا تجارت برای  بازرگانی  با اشاره به هزینه هایی که تشکیل وزارت  موثری بردارد.ایرانی 
کشور دارد، اظهار کرد: اتخاذ این تصمیم در شرایط فعلی که دولت با کسری بودجه مواجه 
است حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان هزینه در بردارد، ضمن اینکه تعداد زیادی از نیروهای 

فکری و اداری را نیز به خود مشغول می کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین به طرح قانون جامع بانکداری که از سوی مجلس 
ارائه شده است هم پرداخت و گفت: در این طرح درباره مسائلی از بانک داری صحبت شده 
که مربوط به نیم قرن پیش است.او با بیان اینکه مسائل روز بانکداری بیشتر مربوط به 
استفاده از فناوری های نوین در سیستم بانکی است، اظهار کرد: در ۲۰ ماده ای که مجلس 
با عنوان قانون جامع بانکداری ارائه کرده، هیچ صحبتی از فناوری های نوین در بانکداری 
نشده است؛ در حالی که امروزه مکانیزم های پیچیده ای مانند وام دهی فرد به فرد و حتی 

اتصال به مکانیزم های پرداخت جهانی مطرح است.

نمای نزدیک

یک اقتصاددان با اشاره به شیوه دولت برای حذف تدریجی 
یارانه  سه دهک باالی درآمدی جامعه، این روش را بهترین 
ش��یوه ممکن برای حذف یارانه پردرآمده��ا ارزیابی کرد و 
گف��ت: از محل حذف یارانه خانواره��ای پردرآمد، طی یک 

سال ۱۰ هزار میلیارد تومان نصیب دولت خواهد شد.
وحید شقاقی شهری - عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی 
- ح��ذف تدریج��ی یاران��ه خانوارهای پردرآم��د را بهترین 
روش قطع یارانه دهک ه��ای پردرآمد ارزیابی کرد و گفت: 
با این روش می توان جل��وی خطاها و انحرافات احتمالی را 

هم گرفت. در همین راس��تا بهترین معیار برای تش��خیص 
وضعیت اقتصادی خانوارها بررسی گردش مالی افراد خانوار 
اس��ت. او با اشاره به الزام چهارس��اله دولت به حذف یارانه 
نقدی بر اساس قانون بودجه کشوری ادامه داد: پس از دوره 
اول حذف یارانه ها در سال ۱۳9۴ ، اولین اقدام دولت برای 
اجرایی کردن تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳9۸ مبنی بر 
حذف یارانه در ش��هریورماه امس��ال صورت گرفت. البته در 
این مدت نیز نمایندگان مجلس نقدهای فراوانی نس��بت به 

تعلل دولت در حذف یارانه ها داشتند.  ایسنا

درآمد ۱۰ هزار میلیاردی دولت از حذف یارانه پردرآمدها
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی از جزئیات جدید پروازهای 
اربعین، نرخ ثابت این پروازها در روزهای مشخص شده و غیره 
خبر داد و گفت: برخی ش��رکت های هواپیمای��ی برای انجام 
پروازهای اربعین از مبداء اس��تان های دیگر مانند کرمانشاه و 

ایام اعام آمادگی کرده اند که در حال بررسی است.
مقصود اس��عدی سامانی در این باره گفت: پیش از این قیمت 
پروازهای تهران - نجف و س��ایر فرودگاه های ایران به نجف و 
بغداد مش��خص و همه ایرالین ها موظف  شدند در بازه زمانی 
۲۰ تا ۳۰ مهر ماه امس��ال که پروازهای اربعین انجام می شود، 

بلیت های خود را بر اس��اس این نرخ ها بفروشند. بر اساس این 
اطاعیه قیمت  بلیت هواپیما نیز مش��خص و اعام ش��د. وی 
اف��زود: با هماهنگی های صورت گرفته با ایرالین های داوطلب 
برای انجام پروازهای اربعین، تنها فرودگاه های تهران، مش��هد 
و اصفهان پیش بینی ش��ده که البته بی��ش از 95 درصد این 
پروازها از فرودگاه های تهران و مشهد و بقیه از فروگاه اصفهان 
برنامه ریزی ش��ده است اما با درخواس��ت های جدید از سوی 
ایرالین ها برای فروش و انجام پرواز از فرودگاه ها و استان های 

دیگر احتمال اضافه شدن آن ها نیز وجود دارد.  ایسنا

احتمال تخصیص فرودگاه های جدید برای پروازهای اربعین


