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سهشنبه  13شهریور 1397

خودرو
وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

بازار ارز روی اعصاب

ولی ملکی ،عضو ش��ورای رقاب��ت با اعالم
اینک��ه این ش��ورا با ارس��ال نام��های به بانک
مرکزی نرخ تورمبخش��ی  ۵ماه نخست امسال
را درخواست کرده است ،گفت :پس از دریافت
نرخ تورم ،ش��ورا درباره تغییرات قیمت خودرو
تصمیمگی��ری خواهد کرد .ملکی با اش��اره به
حضور مدیران عامل  2ش��رکت خودروساز در
این جلسه و ارائه توضیحات درباره گرانیهای
اخیر افزود :یکی از استداللهای خودروسازان
در افزایش قیمت و هزینه تولید ،رشد نرخ ارز
بود و معتقد بودند با افزایش قیمت مواد اولیه
داخلی و ن��رخ ارز ،فروش خودرو با قیمتهای
فعلی برای آنها به صرفه نیست .وی اضافه کرد:
خودروس��ازان احتکار خ��ودرو را هم به صرفه
ندانس��ته و اعالم کردند روزانه بیش از  2هزار
خودرو تولید میکنند.
فوالد

ضرباالجل وزارت صنعت
به واحدهای فوالدی

وزارت صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت اعالم
کرد هم��ه واحدهای صنعت��ی مصرفکننده
محصوالت فوالدی و فلزات غیرآهنی برای اینکه
بتوانند از بورس کاال خرید کنند ،تا  20شهریور
مهلت ثبتنام در سامانه بهینیاب را دارند .به
گ��زارش ایرنا ،پس از التهاب بازارهای کاالیی و
ج��والن دالالن در بخشهای مختلف ،چندی
اس��ت س��اماندهی فعاالن بخش پاییندستی
صنعتی در س��امانه بهینی��اب و نحوه عرضه
محصوالت در بورس کاال آغاز ش��ده است .در
روزهای اخیر تالش شده است تولیدکنندگان
و مصرفکنندگان واقعی بخش پاییندس��تی
شناسایی شده و برای آنها مجوز خرید از بورس
کاال صادر ش��ود .بر اساس اعالم وزارت صمت
ب��ا توجه به اینکه مالک خری��د فوالد و فلزات
غیرآهنی در بورس کاال اکنون فقط فهرس��ت
خریداران س��الهای گذشته است ،امکان دارد
ش��ماری از آنها امروز ج��زو مصرفکنندگان
واقعی نباشند .همچنین به دلیل اینکه امکان
دارد واحدهای تولی��دی مصرفکننده واقعی
فل��زات به دلی��ل خرید نکردن در س��الهای
گذش��ته از بورس کاال ام��روز نتوانند از بورس
خرید کنند ،قرار ش��ده اس��ت همه واحدهای
صنعتی مصرفکنن��ده محص��والت فوالدی
و فل��زات غیرآهنی تنها با ثبتنام در س��امانه
بهینی��اب بتوانند از بورس خرید کنند .مهلت
ثبتنام در این سامانه تا  20شهریور است و پس
از آن تاریخ تنها فهرستهای سامانه بهینیاب
مالک عمل بوده و هیچ استثنایی وجود نخواهد
داش��ت .بر این اساس ،این ش��رکتها پس از
بررسیهای استانی و راستیآزمایی اطالعات و
پس از ارزیابی دفاتر تخصصی در س��تاد وزارت
صنعت ،مع��دن و تجارت برای خرید به بورس
کاال معرفی میش��وند .گفتنی اس��ت سامانه
«بهینی��اب» وزارت صنعت که با هدف عرضه
شفاف مواد اولیه به صنایع پاییندستی صنعتی
و پتروشیمی ایجاد شد ،اکنون به دلیل وجود
مشکالت به محلی برای سوءاستفاده دالالن و
التهابآفرینی در بازار تبدیل شده است.

کدام کاالها ارز دولتی میگیرند؟

فهرست کاالهای اساسی  100تایی شد

عكس :وطنامروز

قیمتگذاری خودرو در شورای
رقابت به تعویق افتاد

تجارت

قیمت دالر در بازار ثانویه کاهش و در بازار آزاد به طرز عجیبی افزایش یافت

سازمان حمایت مرجع قیمتگذاری
همهکاالها شد

وزیر صنعت،معدن و تج��ارت درباره حذف
ش��ورای رقابت از چرخه قیمتگ��ذاری خودرو
توضیحاتی را ارائ��ه کرد .به گزارش ایبنا ،محمد
شریعتمداری درباره حذف شورای رقابت از چرخه
قیمتگذاری خودرو ،اظهار داش��ت :بر اس��اس
مصوبه اخیر ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی
سران قوا در بندهای  ۴و  ۵که به تایید مقام معظم
رهبری نیز رسیده 2 ،موضوع بهروشنی بیان شده
است .وی افزود :بر اساس اعالم این شورا ،سازمان
حمای��ت مصرفکنن��دگان و تولیدکنندگان به
عنوان تنها مرجع کارشناس��ی قیمت در کشور
تعیین شده و بر همین اساس همه مراجع قانونی
تعیین قیمت ،مکلف هستند نظرات کارشناسی
این س��ازمان را مدنظر قرار دهند .شریعتمداری
درب��اره بند دیگر این مصوب��ه ،توضیح داد :همه
مراجع قانونی تعیین قیمت مکلف هستند پس
از تایید ستاد تنظیم بازار مصوبات خود را اجرایی
کنند و هیچ مرجع قانونی دیگری مستقیما نباید
آنچه به نتیجه میرس��د را ابالغ کند .وی افزود:
تمام مراجع باید پیش از ابالغ بررسیهای خود،
این نتایج را به س��تاد تنظیم ب��ازار ارائه کرده و
پس از بررسی در این س��تاد و در صورت تایید،
قابلیت اجرا خواهد داش��ت .وی درباره این ستاد
توضیح داد :ستاد تنظیم بازار مرکب از نمایندگان
 ۹وزارتخان��ه ،بخش خصوص��ی و اتاق بازرگانی
است.

وطن امروز

گروه اقتص�ادی :بازار ارز و س��که این روزها وضعیت
گیجکننده و مسخرهای پیدا کرده است؛ در حالی که
ارز در بازار ثانویه در حال کاهش اس��ت ،در بازار آزاد
گران میشود .نکته اساس��ی این است که نرخ سکه
با نرخ بازار آزاد قیمتگذاری میشود نه بازار ثانویه.
به گزارش «وطنامروز» ،همتی ،رئیس کل بانک
مرکزی در آخرین اظهارات خود حجم ارز مبادله شده
در ب��ازار آزاد را فقط  3درص��د اعالم کرد و گفت 97
درصد مبادالت ارزی در بازار ثانویه انجام میش��ود و
نرخ بازار ثانویه واقعیتر است .جالب اینکه اگر نرخ بازار
ثانویه را مالک قرار دهیم باید تیتر «دالر ارزان شد» را
برای گزارش انتخاب میکردیم اما حقیقت این است
ک��ه نرخگذاریها در بازار نه با نرخ بازار ثانویه بلکه به
قیمت بازار آزادی است که فقط  3درصد مبادالت در
آنجا انجام میشود .روز گذشته  ۴۰میلیون و  ۶۶۰هزار
ی��ورو ارز حاصل از صادرات از کانال صرافیها در بازار
ثانویه فروخته و  ۶۳میلیون و  ۲۷۰هزار یورو توس��ط
واردکنندگان خریداری شد .در معامالت روز گذشته
بازار ثانویه ،بهای یورو کاه��ش یافت و به زیر 9000
تومان رسید .روز یکش��نبه بهای یورو معادل 8997
تومان بود که نس��بت به روز شنبه  21تومان کاهش
داش��ته است .بر این اس��اس دالر در این بازار معادل
 7748تومان اس��ت .در حالی ن��رخ ارز در بازار ثانویه
روند کاهشی داشته که نرخ دالر در بازار آزاد تا لحظه
تنظیم این خبر به قیمت مضحک و غیرقابل تصور 13
هزار و  800تومان رسید و داللها همچنان هیجان در
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان
صنعت
لوازم خانگی از ساماندهی قیمت
ل��وازم خانگی خبر داد و اعالم کرد پس از ابالغیه
وزی��ر صنعت ،قیمت تمامش��ده محصوالت با در
نظر گرفتن س��ود متعارف محاس��به خواهد شد.
حمیدرض��ا غزن��وی در گفتوگو با ایس��نا اظهار
داش��ت :این تصمیمگیری موجب منطقی شدن
قیمت لوازم خانگی در بازار خواهد شد و بر همین
اساس محاس��به قیمت تمامشده محصوالت این
صنعت در دس��ت بررس��ی قرار میگیرد تا با در
نظر گرفتن س��ود متعارف ،میزان افزایش قیمت
لوازم خانگی تعیین ش��ود .وی ادامه داد :افزایش
ت��ا  100درصدی برخ��ی اقالم از جمل��ه فوالد،
استیل و محصوالت پتروشیمی منجر به کاهش
 ۴۰درصدی تولید در چند ماه اخیر ش��د و ضرر
باالیی را به تولیدکنندگان وارد آورد که با ابالغیه
جدید وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت از افزایش
غیرمتعارف لوازم خانگی جلوگیری خواهد ش��د.
وی با اش��اره به اینکه پ��س از تصمیمگیریهای
ارزی ش��اهد اختالل در س��طح تولید و عرضه در

نما
قیمت واقعی ارز کدام است؟
اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اعتقاد دارند نرخ واقعی ارز بسیار کمتر از نرخ بازار است اما دالالن بیتوجه
به این مساله قیمتها را باال میبرند .داللها دیروز بعد از ظهر دالر را  13هزار و  800تومان قیمتگذاری
و اعالم کردند نرخ خریدش�ان  13500تومان اس�ت .به اعتقاد مس�ؤوالن ،بازار داللها غیرواقعی اس�ت
و فقط 3درصد مبادالت در آن انجام میش�ود اما جالب اس�ت بدانید همین بازار غیرواقعی منبع و مأخذ
ی کاالها میشود .به عنوان مثال نرخ سکه با قیمت دالر داللها قیمتگذاری شده و همزمان با
قیمتگذار 
قیمت ارز بازار آزاد ،گران شده است .از طرفی نرخ یورو در بازار ثانویه و سایت نیما روند کاهشی به خود
گرفته به طوری که در یک اتفاق عجیب و بیسابقه نرخ یورو ارزانتر از نرخ دالر شده است .به هر حال اگر
دولتیها اعتقاد دارند  97درصد مبادالت در بازار ثانویه است و قیمت واقعی را بازار ثانویه باید بدانیم ،باید
سایر قیمتگذاریها بر مبنای قیمت بازار ثانویه تعیین شود تا بازار از این حالت مضحک درآید .سکه 4
میلیون و  500هزار تومانی آنقدر غیرواقعی و مسخره است که هنوز نمیتوان تحلیل درستی از آن ارائه داد.

بازار را حفظ کردند.

■■روزگار عجیب ارز و سکه

نرخ سکه در روز گذشته بیش از  500هزار تومان
گران ش��ده و به رقم بیسابقه 4میلیون و  500هزار
تومان رسیده است .کارشناسان یکی از دالیل گرانی
سکه را هیجان خرید مینامند و اعتقاد دارند افزایش
قیمتها در بازار سبب ایجاد هیجان و افزایش تقاضا
در بازار شده است و در این شرایط مردم بیشتر خرید
میکنن��د چون میخواهند از ب��ازار عقب نمانند .در
این ش��رایط شاهد هجوم مردم برای خرید ارز و سکه
هس��تیم .هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید
(امام��ی) دیروز در بازار تهران (در لحظه تنظیم خبر)
با رقم  4میلیون و 527هزار تومان به فروش رس��ید.

پتروشیمی پتروش��یمیها و فوالد نباید جرأت
داش��ته باش��ند ارز خود را به جای
دیگری غیر از بازار ثانویه بفروشند و دولت باید با اقتدار
با آنها برخورد کند .محمدمهدی مفتح ،س��خنگوی
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با مهر،
درباره میزان موفقیت اجرای بسته سیاستهای ارزی
دولت گفت :تعیین نرخ ارز در بازار آزاد ،تصمیم درستی
نیست .پتروشیمیها و فوالد نباید جرأت داشته باشند

■■سود هر سک ه  ۳میلیون تومان شد!

همزمان با توزیع س��کههای پیشفروش  6ماهه،
قیمت س��که در ب��ازار ت��ا  4میلی��ون و  ۴۰۰هزار
توم��ان پیش رفته که در این حالت س��ود هر قطعه
س��که به حدود 3میلیون تومان میرسد .به گزارش
ایسنا ،طرح پیشفروش سکه از اواخر بهمنماه سال
گذش��ته تا فروردینماه س��ال جاری اجرایی شد و از

سخنگویانجمنتولیدکنندگانلوازمخانگی:

قیمتهای جدید لوازم خانگی در راه است
بخشهای مختلف اقتص��ادی بودیم ،اظهار کرد:
این تصمیمات در نهای��ت موجب چالش در بازار
و کمبود و گرانی محصوالت
شد تا شاهد افسارگسیختگی
در ب��ازار ف��روش برخ��ی
محص��والت باش��یم .غزنوی
ب��ا بی��ان اینک��ه ممنوعیت
واردات در بخ��ش ل��وازم
خانگی به صورت  CBUکارس��از نیست ،گفت:
ای��ن ممنوعیت در گذش��ته نیز وجود داش��ته و
باید بدانیم که واردکنندگان قطعات را به صورت
نیمهمنفصله وارد میکنند که واردات آن ممنوع
نب��وده و مش��مول تعرفه کمتری میش��ود .وی
درباره ابالغیه  10ش��هریور وزیر صنعت ،معدن و
تجارت درباره نحوه تعیین قیمت کاالها و خدمات
خاطرنشان کرد :قرار بر این شده تا قیمت کاالها

مجلس بیتکوین را رد کرد
ارز دیجیتال اعض��ای کمیس��یون برنامه،
بودجه و محاس��بات مجلس
ش��ورای اس�لامی طرح راهاندازی پیامرسان مالی
و ارز دیجیت��ال ب��رای دور زدن تحریمهای نقل و
انتقال پولی را رد کردند .س��خنگوی کمیس��یون
برنامه و بودج��ه در این باره
گفت :به عنوان کمیس��یون
فرعی ،موضوع طرح راهاندازی
و اس��تفاده از پیامرسانهای
مال��ی و انعق��اد پیمانهای
پول��ی دو و چن��د جانبه در
تجارت خارجی با حضور مسؤوالن ذیربط بررسی
ش��د .محمدمهدی مفتح ادامه داد :در ماده  ۵این
طرح که به کمیس��یون ارجاع شده ،آمده با هدف
تنوعبخشی و تسهیل ابزارها و روشها در پرداختی
کش��ور ،بانک مرکزی موظف اس��ت زمینه الزم
برای راهاندازی انواع ارزهای دیجیتال با پش��توانه
دولت��ی و غیردولتی را فراهم کن��د .به گفته وی،
پس از توضیح نماین��دگان بانک مرکزی و مرکز

همچنین دیروز در بازار آزاد هر قطعه نیم س��که بهار
آزادی  2میلی��ون و  121هزار تومان و هر قطعه ربع
بهار آزادی نیز به ارزش یک میلیون و  72هزار تومان
معامله شد .بر اساس این گزارش ،هر قطعه سکه گرمی
نیز  550هزار تومان معامله ش��د و هر گرم طالی ۱۸
عیار نیز  337هزار و  200تومان فروخته شد.

و خدمات بر اساس ضوابط قیمتگذاری سازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین
شود و اینگونه رأسا واحدهای
تولیدی ،خدماتی و بازرگانی
تعیین قیم��ت خواهند کرد
که این دس��تور ج��زو ردیف
کاالهایی اس��ت ک��ه تعیین
قیم��ت آن توس��ط س��تاد
تنظی��م بازار انجام میش��ود .غزنوی با اش��اره به
اینکه از ابتدای اردیبهشت امسال شاهد بودیم که
محصوالت تولید شده صرفا تا  9/6درصد افزایش
قیمت داش��تهاند ،گفت :یکی از مشکالتی که به
این تصمیمگیری مربوط میشد ،تامین ارز ۴۲۰۰
تومانی و پرداخت مابهالتفاوت آن و مس��اله دیگر
افزایش قیمت تمامشده محصوالت تولیدشده به
دلیل افزایش حقوق و دستمزد و سایر هزینههای

اردیبهشتماه زمان سررسید پیشفروشها فرا رسید.
بر این اساس س��کههای سررسید یکماهه با حدود
یک میلیون قطعه و در ادامه س��کههای پیشفروش
 3ماهه سررس��ید و تحویل صاحبان آنها ش��د .اما از
چندی پیش و از نیمه مرداد زمان سررسید سکههای
پیشفروش  6ماهه با مجموع حدود 2میلیون و ۵۸۰
هزار قطعه فرا رسید که تا اواسط آبانماه سررسید و
تحویل میش��ود .در حالی این روزها قیمت سکه در
بازار آزاد بار دیگر صعودی شده و از حدود  4میلیون
تومان گذش��ته که دارندگان سکههای پیشفروش
س��ود خوبی دریافت خواهند ک��رد .اکنون هر قطعه
س��که تمام بهار آزادی حدود  4میلیون و  ۴۰۰هزار
تومان قیم��ت میخورد که در مقایس��ه با نرخ یک
میلیون و  ۴۷۵هزار تومانی زمان ثبتنام س��کهها با
سررسید  3ماهه سودی نزدیک به  2میلیون و ۹۲۵
هزار تومان تحویل دارنده سک ه خواهد شد .در مجموع
اگر فرض کنیم تا آبانماه که سکههای پیشفروش 6
ماهه به طور کامل تحویل میش��ود ،قیمت سکه در
همین حد هم باقی بماند ،در مجموع این 2میلیون
و  ۵۸۰هزار قطعه س��که رقمی نزدیک به  7میلیارد
تومان سود ایجاد میکند .بانک مرکزی امیدوار است
با تحویل سکههای پیشفروش تا آبانماه نرخ سکه در
بازار تعدیل شود .این در حالی است که در مدت زمان
گذشته بنا بر اعالم فعاالن بازار سکه و طال ،سکههای
پیشفروش تحویلی وارد بازار نشده و دارندگان آن را
به انتظار رشد قیمت نگه داشتهاند.
تحمیل��ی بود که بعضا تا  100در صد هم رش��د
کرده بود که بازار لوازم خانگی را با کمبود و گرانی
روب��هرو کرد .غزن��وی با تاکید ب��ر اینکه افزایش
قیم��ت لوازم خانگی به نفع تولیدکننده نیس��ت
و چنین مس��الهای بازار لوازم خانگ��ی را با رکود
مواجه میکند ،خاطرنش��ان کرد :تولید با در نظر
گرفتن حداقل س��ود و توان خرید مردم میتواند
رونق یابد و فروش بیشتر موجب چرخیدن چرخ
کارخانهها و واحدهای تولیدی خواهد شد ،در غیر
این صورت گرانی در بازار لوازم خانگی رکود را به
دنبال خواهد داشت و موجب تعطیلی کارخانهها
یا تعدیل نیروهای آنها میش��ود .وی همچنین با
انتق��اد از نحوه قیمتگذاری ارز در س��امانه نیما
تصریح کرد :هر روز شاهد قیمتهای مختلف ارز
در بازار ثانویه هستیم و بعضا در 2تا  3روز نرخها
 ۲۰درصد تفاوت داش��تهاند که تولیدکننده دائما
با باال و پایین رفتن قیمت ارز روبهرو میشود که
شرایط را سخت میکند .امیدوار هستیم با ایجاد
ثبات در بازار ثانویه شاهد ساماندهی بخش تولید
و بازار باشیم.

انحالل باند سازمانیافته جعل مدارک کارت بازرگانی

پژوهشهای مجلس ،کلیات طرح رد ش��د .بنا بر
این گزارش موضوع این طرح با پیشنهاد حسینعلی
حاجیدلیگانی در مجلس مطرح شده بود و در آن
قرار بود ایران در مبادالت مالی خود با  20کش��ور
از بیتکوی��ن به جای دالر یا یورو اس��تفاده کند.
در جلس��ه بررسی این طرح
نمایندگان بان��ک مرکزی با
اس��تناد به ای��ن موضوع که
تاکن��ون هیچ نه��اد پولی و
مالی رس��می در جهان این
ارز را به رسمیت نشناختهاند
تضمین صحت تراکنشها را در این بستر به عهده
نگرفتند .موضوع خروج سرمایه و نبود زیرساخت
انفورماتیک الزم از دیگر دالیل مخالفت نمایندگان
با این طرح بود .در عین حال نمایندگان از موضوع
پیمانه��ای پول��ی دوجانب��ه و چندجانبه بدون
استفاده از ارزهای دیجیتال استقبال کردند و مقرر
شده اس��ت این موضوع به همراه رمز ارز ملی در
کمیسیون اقتصادی بررسی شود.

به دنب��ال افزایش می��زان تقاضا
اتاق
برای دریافت ارز 4200تومانی در
فصل بهار ،باندی به س��رکردگی یک موسسه ثبت
شرکت با سوءاستفاده و جعل مدرک اقدام به دریافت
کارت بازرگان��ی کرده بود که با همکاری اتاق تهران
و نهاده��ای نظارت��ی این باند
متالش��ی ش��د و مورد پیگرد
قانون��ی قرار گرفت .مس��عود
خوانساری ،رئیس اتاق بازرگانی
تهران در اینباره گفت :به دنبال
پای��ش کارته��ای بازرگانی
متوجه شدیم باندی به صورت سازمانیافته اقدام به
جعل مدرک ،پرداخت رشوه و همچنین سوءاستفاده
از هویت افراد برای دریافت کارت بازرگانی میکرده
است .پس از کشف ارتباطات و دامنه حضور این باند
به س��رعت از طریق هماهنگی با نهادهای ذیربط
فرآیند برخورد با این گروه را آغاز کردیم .خوانساری
بیان داشت :این باند موفق به دریافت تعدادی کارت
بازرگانی با این روش و ثبتس��فارش کاال شده بود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

پتروشیمیها سوءاستفاده میکنند

ارز خود را به جای دیگری غیر از بازار ثانویه بفروشند.
دولت باید با اقتدار با آنها برخورد کند .پتروشیمیها و
فوالد باید تا سِ ��نت آخر ارز خود را به بازار ثانویه وارد
کنند .وی اف��زود :علت افزایش قیمت کاالهای فوالد
مبارک��ه و کارخانههای فوالد چیس��ت؟ این افزایش

قیمت موجب رکود کامل صنعت س��اختمانی شده
اس��ت .مفتح تأکید کرد :دولت بای��د مقتدرانه با این
واحدهای تولیدی برخورد کن��د؛ مگر این واحدهای
تولی��دی چه چیزی از خارج وارد میکنند که قیمت
محصوالت خ��ود را تا این حد افزایش دادهاند؟ وی با
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اما اقدام بموقع اتاق تهران موجب ش��د در فاز اول و
پ��س از ابطال کارته��ای بازرگانی که از این طریق
دریافت ش��ده بود ،مانع ترخیص کاالهای وارد شده
توس��ط این گروه از گمرک ش��ویم .در ف��از دوم و با
حضور دس��تگاههای مربوط و همکاری و هماهنگی
الزم ،ای��ن باند پ��س از انجام
تحقیقات متالشی شد و تمام
اف��راد درگیر آن م��ورد پیگرد
قانونی قرار گرفتند .وی اضافه
کرد :به جهت اطمینان بیشتر
اتاق تهران اقدام به پایش تمام
کارتهای بازرگانی صادر شده طی دوره زمان بحران
ارزی کرد تا هیچ مورد دارای تخلفی باقی نماند .وی
ادامه داد :بروز این اتفاقات س��بب شد در فصل بهار
و تابس��تان س��ختگیریهای اتاق برای صدور کارت
بازرگانی افزایش پیدا کند .خوانساری افزود :درحال
حاضر کل فرآیند صدور کارت بازرگانی مورد بازنگری
قرار گرفته و از این پس امکان هر نوع سوءاستفادهای
از بین رفته است.
بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم ،گفت:
این شرکتها خصولتی هستند و نباید به دنبال کسب
سودهای سرشار و سوءاستفاده باشند؛ این مقدار که
ش��رکتهای خصولتی به دنبال سوءاستفاده و کسب
سود هستند ،بخش خصوصی اینگونه رفتار نمیکند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد از عملکرد
ضعیف دولت در برخورد با این واحدهای تولیدی ،بر
لزوم برخورد جدی با آنها تأکید کرد.

وزیر صنع��ت ،معدن و تجارت با ارس��ال
نام��های به عبدالناصر همتی ،رئیسکل بانک
مرک��زی فهرس��ت جدید کااله��ای دریافت
ارز دولت��ی را ب��ا  ۷۵قل��م افزای��ش اعالم و
درخواس��ت کرد برای جلوگی��ری از کمبود
در ب��ازار از هرگون��ه تاخیر خودداری ش��ود.
به گزارش تس��نیم ،محمد ش��ریعتمداری با
ارس��ال نامهای به عبدالناصر همتی با موضوع
فهرست تکمیلی اقالم اظهار داشت :همانگونه
که آگاهی دارید طبق بند « »1تصویبنامه 16
مرداد دولت« ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی
مجاز اس��ت نس��بت به تامی��ن ارز کاالهای
فهرس��ت گروه یک ش��امل کاالهای اساسی،
ضروری ،دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی
اعالمی از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
به نرخ رسمی ارز اقدام کند» ،فهرست کاالهای
مشمول بهرهمندی از ارز  4200تومانی ابالغ
شد .بدینوس��یله با تاکید بر عملیاتی کردن
این نامه ،فهرس��ت تکمیلی مشتمل بر تعداد
 75قل��م کاال به همراه کد هش��ت رقمی که
با هماهنگی دس��تگاههای ذیربط به دست
آمده ب��رای تامین ارز رس��می 4200تومانی
ارسال میش��ود .این کاالها شامل :یلوفین،
اس��کیپ ج��ک ،ک��ره ،شیرخش��ک ،مغز
مداد س��یاه ،چوب مداد ،مغ��ز مداد رنگی،
خمیر کاغذ (م��واد اولیه تولید کاغذ) ،ورق
حلب روغن ،الستیک (کائوچوی طبیعی)،
فویل آلومینی��وم ،پودر ژالتینه ،اس��تارتر،
اس��تابیالیزر ،تری فس��فات س��دیم ،پودر
کاکائو ،پلیاتیلن ،نشاسته  ،پاکت تتراپک،
آنزی��م و رن��ت ،اس��انس و فیلی��ور ،چربی
و روغ��ن ماه��ی و اج��زای آن ،ویتامینها
و مش��تقات آنه��ا ،آنزی��م الکت��از ،کی��ت
تشخیص آنتیبیوتیک در شیر ،پنیرمایه و
کنسانترههای آن ،قوطی و جعبه چندالیه
به هم فشرده  ،رنگ و اسانس ،آنزیم و رنت
و افزودنی مجاز ،پوشش و لفاف انواع پنیر،
لیبل ،مرکب چاپ ،بلنکت چاپ ،چس��ب،
ماشینآالت و دس��تگاههای تهیه لبنیات،
ماش��ینآالت فرمینگ بطری ،ماشینآالت
بستهبندی و لفاف و ماشینآالت تاسیسات
است.
بانک

احکام جدید همتی برای چند مدیر

رئی��س کل بان��ک مرک��زی در احکام��ی
جداگانه ،چن��د مدیر میانی بان��ک مرکزی را
منصوب کرد .به گزارش بانک مردم ،عبدالناصر
همتی در حکمی محمد طالبی را به س��مت
دبیرکل بانک مرکزی منص��وب کرد .پیش از
طالبی محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی
بود .همچنین همتی ،در حکمی فرهاد حنیفی
را به سمت معاون نظارت بانک مرکزی منصوب
کرد که جایگزین فرشاد حیدری شد .اما فرشاد
حیدری با حکم همتی به سمت رئیس موسسه
عالی آموزش بانکداری ایران و جایگزین محسن
خوشطینت شد.
بازرگانی

کاهش ناچیز قیمت مرغ در بازار

رئیس اتحادیه صنف فروش��ندگان مرغ و
ماهی از کاهش بی��ش از هزار تومانی قیمت
م��رغ آماده طبخ و عرضه ب��ه قیمت  ۱۰هزار
و  ۶۵۰تومان در بازار خردهفروش��ی خبر داد.
به گزارش صداوس��یما ،مهدی یوس��فخانی
گف��ت :قیمت مرغ دیروز در کش��تارگاه برای
صاحبان واحده��ای عرضهکننده مرغ ۹۵۵۰
توم��ان بود .وی با بی��ان اینکه قیمت مرغ در
واحدهای صنفی با احتساب  ۱۰درصد سود به
مشتریان عرضه میشود ،افزود :قیمت مرغ در
مراکز عمدهفروشی  ۹۷۵۰تومان به صاحبان
واحدهای صنفی عرضه میشود .یوسفخانی
با بیان اینکه قیمت مرغ ش��مال 9هزار تومان
در بازار خردهفروش��ی است ،ادامه داد :قیمت
عمده مرغ کش��تار ش��مال در می��دان بهمن
 ۹۹۰۰تومان است.

صادرات شکر ممنوع شد

بر اس��اس نامه رئیس کارگروه تنظیم بازار،
صادرات شکر ممنوع و این موضوع به گمرکات
ابالغ شده است .به گزارش فارس ،بر این اساس
وزارت صنع��ت در نام��های ب��ه مدیرکل دفتر
صادرات گمرک ایران اعالم کرده به پیوست بند
 3دستور دوم تصمیمات کارگروه تنظیم بازار
موضوع نامه وزارت صنع��ت و رئیس کارگروه
تنظیم ب��ازار درباره ممنوعیت صادرات ش��کر
برای اطالع و ابالغ به گمرکات اجرایی ارس��ال
میشود.

