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قائم مقام وزارت نیرو :ذخایر آبی شهر به
شهر پایش می شود
قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به خشکسالی بی سابقه از پایش
شهر به شهر و استان به استان منابع آبی خبر می دهد تا
در تابستان آینده ان شــاءا ...به مشکلی برنخوریم.ستار
محمودی در گفت وگو با خراسان می گوید  ،این بررسی ها
را از استان خراسان رضوی شروع کرده ایم وتجربیات برای
مقابله با خشکسالی احتمالی به روز می شود .جزئیات
بیشتر را می خوانید:
* به عنوان قائم مقام وزیر نیرو دیدگاه تان را درخصوص
شرایط خشکسالی اخیر که گفته می شود در  50سال
گذشته بی سابقه بوده است ،بفرمایید و این که وزارت
نیرو برای برخورد با این مسئله چه تدابیر و برنامه هایی
را درنظر دارد؟  
 وزارت نیرو از آن جا که تجربه سال های قبل را دارد ،البتهامسال از نظر میزان بــارش ها تا این جا سالی استثنایی
بــوده است ،در زمینه پایش مصرف کنندگان درجاهایی
که شکل اجتماعی بیشتری دارد ،مثل آب شرب شهرها و
روستاها،تمرکزبیشتریداردوطیبیشازیکماهاخیرکلیه
شهرها و روستاهایی که ظرفیت منابع آبی شان حالت سر به
سر دارند و ممکن است با کمبود مواجه شوند ،از حاال مورد
پایش قرارداده است و جلساتی را به صورت هفتگی و منظم
درکالنشهرهابرگزارمیکند،منابعآبموجودشان،پیش
بینینیازهاومنابعیکهخواهندداشتوپیشبینیماههایی
کهبهتناسبپرمصرفخواهندبود،پایشمیشودوبرایآن
هانسخههایکارشناسینوشتهمیشود،استانبهاستانو
شهربهشهردرحالبررسیاست،بهتازگیازاستانخراسان
رضوی شروع و سپس هرمزگان را بررسی کردیم و به همین
طریقاستانبهاستانمنابعآبیآنهاپایشمیشودوازنظر
نگاه های برنامه ریزی و کارشناسی و اقداماتی که باید انجام
شود ،چون تجربیاتی وجود دارد  ،این تجربیات به روز شده
استوکارداردانجاممیشود.
چه تجربیاتی؟ ممکن است توضیح بفرمایید..
اول میزان نیازهای واقعی و کمبودهای واقعی و قابلیتهایی که داریم و به موقع بایستی جواب گو باشند از گذشته
بررسی شده و درحال پایش است و به این صورت می رسیم
به اقداماتی که باید انجام بشود که بخشی ازاین اقدامات
فیزیکی وبخشی مدیریتی است .دربخش فیزیکی مثل
حفرچاهها،خطوطانتقالوتقویتکننده،پایشوتعمیرات
ایستگاه های پمپاژ تصفیه خانه ها ،آمــاده ســازی آن ها
برای حداکثر بهره وری ،این ها جزو برنامه های فیزیکی
و عملیاتی است و درزمینه های غیر فیزیکی نیز شیوه ها
و روش های مصرف ،جلوگیری از نحوه های پایش منابع،
همه ایــن ها وجــود دارد و یکی از مسائلی که می تواند
درسال آینده بسیار اثرگذار باشد و ازهمین االن هم شروع
شده است ،نگاه مشترکان عزیز ما به مقوله مصرف است
که مصرفمان به دور از اسراف و دورریزها و درحد واقعیت
باشد ،قطعا دستگاه های اجرایی درزمینه آب وفاضالب به
طور تمام وقت درخدمت مردم خواهند بود،امیدواریم با
حمایت خود مردم این سالی را که مقداری در تنگنای آبی
هست  ،بتوانیم به خوبی پشت سر بگذاریم.
برای اقتصاد آب نیز برنامه ریزی خاصی وجود دارد؟
به این دلیل که دراین مسئله خیلی تاثیرگذار است؟
مجموعه ای از بسته هــای کــاری را شرکت هــای آبوفاضالب در دستور کاری شان دارند.
آیا خود وزارتخانه درسطح ستادی و دولت قصد چانه
زنی برای اصالح اقتصاد آب را دارد؟
ببینید ،وزارت نیرو بــه صــورت عــادی در طــول سالپیشنهادهایی را می دهد ولی دراین جا و دراین برهه از
سال کاری که باید انجام شود به مشترکان برمی گردد ،نگاه
به اقتصاد آب اثرگذار است ولی اثرگذارتر آن خودکنترلی
است که مردم می توانند داشته باشند.

...

بخش خصوصی
اتاق بازرگانی تخلف در معامالت بخش
خصوصی با دولت را پایش می کند
حسین بردبار :اتاق بازرگانی ایران با ایجاد کاربرگ پایش
محیط معامالت بخش خصوصی با دولــت امکان پایش
و اعتراض فعاالن بخش خصوصی را درصــورت تخلف
وزارتخانه ها و نهادهای دولتی در برگزاری منصفانه
مناقصه ها و مزایده ها و معامالت با بخش خصوصی فراهم
کرده است.
به گزارش خراسان ،رئیس کمیسیون احداث و خدمات
فنی مهندسی اتاق بازرگانی ایران دیروز دریک نشست
خبری با بیان این که مبارزه با فساد بدون شفافیت ممکن
نیست و باید اصل شفافیت در برگزاری مناقصه ها رعایت
شود؛ افزود :اگر شرکتی در اثر رابطه کاری در برگزاری یک
مناقصه موفق به انجام کار شود ،خسارت ناشی از طوالنی
شدن یا نیمه تمام ماندن طرح و قیمت آن و عدم النفع
حاصل از آن از جیب جامعه کسر می شود.
امیرزاده درپاسخ به خراسان درباره مصادیق رعایت نکردن
شفافیت در برگزاری مناقصات گفت :این مسئله در برخی
از مناقصه ها و معامالت در زیرمجموعه های وزارتخانه
های نفت ،نیرو و راه و شهرسازی و نمره بندی های مربوط
به برگزاری مناقصات دیده شده است.
احمد میدری،معاون وزیرتعاون ،کارو رفاه اجتماعی نیز
درایــن نشست با بیان این که برخی از مسئوالن دولتی
درصدد دورزدن قانون برگزاری مناقصات هستند؛ افزود:
گاهی وزیران ترک تشریفات مناقصه ها را با طرح این که
مقررات دست و پاگیر است دنبال می کنند در حالی که
دولت کارش اعمال حاکمیت است ،نه اجرای طرح و پروژه.

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

مدیرعاملپاالیشگاهستارهخلیجفارسگفت:باراهاندازیفازدوماینپاالیشگاه،فرایندتولیدبنزینیورو ۵دراینفازآغازشد.بهگزارششانا،محمدعلی
دادور در آیین راهاندازی واحد تقطیر فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس گفت :پاالیشگاه ستاره خلیج فارس دارای ظرفیت پاالیش روزانه ۳۶۰هزار
بشکه میعاناتگازی استوباتکمیلوراهاندازیفازدوم،تولیدروزانهگازوئیلیورو ۵دراینپاالیشگاهبه ۸میلیونلیترمیرسد.

شاخص کل

ارز وطال

دالر

یورو

پوند

یوان

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سكه یك گرمی

اونس جهانی

بورس ایران

مشهد

) 1100( 48.400

) 200( 62.000

) 3000( 71.500

7.706

13.700

1.512.000

15.300.000

) 50.000( 15.950.000

7.750.000

4.750.000

3.000.000

(دالر)

مقدار

98.348

تهران

) 177( 48.395

) 224( 59.930

) 218( 68.299

7.706

13.710

1.513.090

15.510.000

) 95.000( 15.775.000

7.780.000

4.700.000

3.140.000

)+2( 1.331

تغییر

+245

شاخص

همزمان با برخورد ضربتی پلیس با اخالل گران ارز ی صورت گرفت

 3تصمیم جدید برای مدیریت بازار ارز
پس از آن که دو روز قبل ،دالر تا مرز چهار
هزار و  900تومان پیش رفت ،دیروز پلیس
پایتخت با هماهنگی و درخــواســت بانک
مرکزی وارد بازار ارز شد و در عملیاتی 90،
دالل ارز را دستگیر ،و  10صرافی متخلف
را پلمب کرد .یک منبع آگاه نیز ازمسدود
کردن  755حساب دالالن ارزی با گردش
مالی نزدیک به  20هزار میلیارد تومان خبر
داد .اظهارات پلیس حاکی از آن است که
رصد فعالیت های اخاللگرانه در بازار ارز،
در بــازار و نیز فضای مجازی ادامــه خواهد
یافت.در همین حال سه تصمیم جدید بانک
مرکزی بــرای مدیریت بــازار ارز اعــام شد
که افزایش نرخ سود سپرده گذاری به 20
درصد برای مدت دو هفته از مهم ترین این
تصمیمات است.
▪از دستگیری  90دالل تا مسدود کردن
 20هزار میلیارد تومان حساب های بانکی

به گــزارش ایسنا ،ســردار حسین رحیمی،
بــا اشـــاره بــه عملیات دستگیری اخــال
گــران ب ــازار ارز اظــهــار کــرد :ایــن عملیات
با پشتیبانی اطالعاتی یک ماهه و ضمن
همکاری مشترک بین مأموران پلیس امنیت،
پلیس آگاهی ،یگان امــداد ،بانک مرکزی،
دستگاه قضا ،سازمان تعزیرات و  ،...در
سه نقطه از مراکز عرضه دالر و ارز یعنی
خیابان منوچهری ،پاساژ افشار و سبزه
میدان به مرحله اجرا درآمد .وی توضیح داد:
در جریان این عملیات ،کارشناسان بانک
مرکزی وارد بازار ارز شدند و مجوز صرافی
ها و عرضه کنندگان ارز را بررسی کردند
که در پی آن  10صرافی متخلف پلمب و
برای  16صرافی نیز اخطار پلمب صادر شد.
سردار رحیمی افزود :همچنین تاکنون 90
دالل نیز دستگیر شدند که تعدادی از آن ها
جزو سرشاخه های اصلی بازار غیر مجاز ارز
بودند .رئیس پلیس پایتخت ،در پاسخ به
سوالی مبنی بر این که آیا داللها ارتباطی



با بانک مرکزی داشتند یا خیر؟ اظهار کرد:
ما اطالعی از این موضوع نداریم اما شیوه
این داللها این گونه بود که عصرها و هنگام
تثبیت قیمت دالر و مشخص بودن نرخ آن،
آن را با قیمت باالتر برای صبح روز بعد پیش
خرید میکردند.وی درباره این که برخی با
ی افراد مختلف
سوء استفاده از کارتهای مل 
اقــدام به خرید ارز کردند گفت :اداره 28
معاونت مبارزه با جرایم ویژه اقتصادی در
حال بررسی این موضوع است .رحیمی با
تاکید بر این که هم اکنون داللها از بازار ارز
جمعآوری شدهاند ،گفت :استقرار مأموران
ما در محدوده منوچهری ،پاساژ افشار و سبزه
میدان نه تنها تا شب عید؛ بلکه پس از آن نیز
تا هر زمان که الزم باشد ادامه خواهد داشت.
رحیمی درباره این که آیا "جمشید بسم ا"...
نیز در این عملیات دستگیر شده یا خیر؟
گفت :فردی به نام «س» که جایگزین این
فرد شده بود در عملیات امروز دستگیر شد.
▪کــاهــش قیمت ارز بــا عملیات چند
دقیقه ای پلیس

سردار رحیمی درباره تغییرات قیمت ارز با
اجرای این عملیات تصریح کرد :در کمتر از
 10دقیقه از اجرای این طرح قیمت ارز حدود
 100تومان کاهش یافت اما همین قیمت
فعلی نیز مشتری چندانی ندارد .به گفته وی،
این طرح با قوت ادامه خواهد داشت .پلیس
محل فعالیت دالالن را ترک نمیکند و حتی
پاتوقهای جدید احتمالی آنان را شناسایی
میکند.به گزارش خراسان داده های بازار
ارز دیروز تا ساعت 19:30نیز تقریب ًا موید این
مطلب است .به طوری که در این ساعت ،دالر
در بازار تهران با  60تومان کاهش نسبت به
دو روز قبل به چهار هزار و  817تومان رسید.
در کل کشور نیز به استناد سامانه سنا ،نرخ
ارز دیروز به چهار هزار و  839تومان رسید
که کاهش  17تومانی را نسبت به دو روز قبل
نشان می دهد.

...

▪ 755حساب اخاللگران با گردش مالی
 20هزار میلیارد تومان مسدود شد

در ایــن حــال یک منبع آگــاه در گفت وگــو با
خبرگزاری فــارس ،اظهار کــرد که در ادامــه
برخوردهای قانونی با سوداگری مخرب در
بــازار ارز  755حساب دالالن ارزی بلوکه و
مسدود شــد .به گفته وی ،مجموع گردش
مالیاینحسابهانزدیکبه 20هزارمیلیارد
تومانبودهاست.اینمقامآگاهتأکیدکرد:این
اقدامات در آینده نیز به صورت جدی ادامه
خواهد یافت و مجازاتهای سنگینی گریبان
سوداگرانوتخریبگرانبازارراخواهدگرفت.
دراینحالپایگاهخبریجمارانتهرانباانتقاد
از عملکرد دولــت در حــوزه بــازار ارز نوشت:
طبیعی اســت هنگامی که خــانــواده برخی
مسئوالن از جمله جناب سیف ،در خــارج از
ایرانسکونتداشتهباشند،هیچگاهاینفشار
مالیروزافزونرااحساسنمیکنند.
▪تذکر  ۹۰نماینده به روحــانــی دربــاره
بحران ارز
محمداکبری – به دنبال تذکر نمایندگان

دربـــاره افــزایــش نــرخ ارز رئیس مجلس با
اعالم پیگیری این موضوع در هیئت رئیسه،
کمیسیون اقتصادی را ماموررسیدگی به
موضوع و تهیه گــزارش وضعیت بــازار ارز
کرد.به گزارش خراسان بهروز نعمتی عضو
هیئت رئیسه مجلس در جریان بررسی الیحه
بودجه در مجلس از تذکر کتبی  ۹۰نماینده
به رئیس جمهور درباره بحران ارز و نوسانات
آن خبر داد و اظــهــارکــرد :ســوال از رئیس
جمهور درب ــاره مشکالت ارز جــدی است.
وی خ ــاط ــرن ــش ــان کـــــرد :مــشــکــل ایــن
جاست کــه نمی دانــیــم سکان دار ارز چه
کــســی اســــت؟ آیـــا رئــیــس جــمــهــور اســت
یـــا بــانــک مـــرکـــزی یـــا وزارت اقــتــصــاد؟
علی الریجانی در پاسخ به نعمتی که خواستار
پاسخ گویی دولت بود گفت :هیئت رئیسه
موضوع تذکر نمایندگان دربـــاره موضوع

نرخ ارز را پیگیری می کند.همچنین رئیس
مجلس درپاسخ به تذکر رئیس کمیسیون
اقتصادی درباره کاهش  ۲۵درصدی ارزش
پول ملی به دلیل مدیریت نکردن بازار ارز،
خواستار توضیح بانک مرکزی شد.الریجانی
در پاسخ به تذکر محمدرضا پورابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر
نگران کننده بودن وضعیت بازار ارزگفت:

در موضوع نرخ ارز ،بانک مرکزی باید توضیح
کافیوراهکارارائهدهد؛کمیسیوناقتصادی
نیز حتما ایــن مــوضــوع را پیگیری کند.
پیرو دســتــور رئیس مجلس بــه کمیسیون
اقتصادیمحمدرضاپورابراهیمیروزگذشته
از برگزاری نشست بررسی وضعیت بازار ارز با
حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی
خبر داد.

خبر مرتبط

مجوز انتشار گواهی سپرده ریالی با سود  20درصد
در همین حال ،بانک مرکزی کلیات سه تصمیم جدید برای بازار ارز را اعالم کرد.
انتشار گواهی سپرده ریالی :در راستای این تصمیم ،بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور
اجازه داده است تا از تاریخ  ۱۳۹۶/۱۱/28به مدت دو هفته نسبت به انتشار گواهی
سپرده ریالی با نرخ  ۲۰درصد اقدام کند .این اوراق با سررسید یک سال منتشر خواهد شد
و نرخ بازخرید قبل از موعد آن  ۱۴درصد خواهد بود.
انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز :بانک مرکزی در راستای این اقدام ،به شبکه
بانکی کشور اجازه داده است تا گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای یک و دو ساله
منتشر کند .نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح این گواهی سپرده ،متوسط یک ماه
قبل سامانه سنا خواهد بود و نرخ سود برای سررسیدهای یاد شده به ترتیب  ۴و  4.5درصد
خواهد بود .در سررسید گواهی ،ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه
سنا به دارنده اوراق پرداخت می شود .در صورت بازخرید این اوراق قبل از سررسیدنیز ،سود
سپرده کوتاه مدت ریالی ( ۱۰درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد.
پیش فروش سکه بهارآزادی :بانک مرکزی همچنین تصمیم گرفته است تا نسبت به پیش
فروش شش ماهه سکه بهار آزادی با نرخ  ۱۴میلیون ریال و پیش فروش یک ساله سکه بهار
آزادی با نرخ  ۱۳میلیون ریال از طریق شعب منتخب بانک ملی اقدام کند.

...



سرمایه گذاری

مرغ و تخم مرغ ،دوباره پیشتاز گرانی ها؛
ترمز لبنیات کشیده شد

...



هواپیما

مسکن

نرخ بازدهی اسناد خزانه افت کرد

ورود  ۳فروند ایرباس  16ساله به ناوگان ایران

نرخ سود تسهیالت مسکن به  6درصد کاهش می یابد

وزارتاقتصاداعالمکرد:سهدلیلایجاداعتماددرسرمایهگذاروکاهش
ریسک نکول ،مدیریت موعدهای انتشار اسناد خزانه و تاثیر کاهش نرخ
سودبربازارهایرقیب؛باعثافتنرخبازدهیاسنادخزانهاسالمیشد.
به گزارش مهر ،در گزارش معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد درباره
عملکردشاخصهایانتشاراوراقمالیاسالمیتاآذرامسال،آمدهاست:
بهدالیلیمانندظرفیتپایینبازارسرمایهدرپذیرشاوراقبدهی،کمبود
تقاضا نسبت به عرضه ناشی از تصور وجود ریسک باال نزد خریداران در
مقایسه با بازارهای جایگزین و عرضه ناگهانی حجم باالی اسناد خزانه
بانکی(سخاب)خارجازفرایندبورس؛نرخبازدهیاسنادخزانهاسالمی
درفاصلهآذر ۹۵تاپایانسالگذشتهافزایشداشتهاست.

سه شنبه شب ،سه فروند ایرباس  ۳۱۹متعلق به شرکت تهرانایر با نام
تجاری صافات وارد فرودگاه مشهد شد و قرار است با احتساب دو فروند
ایرباس  ۳۱۹دیگر که پیش از این وارد کشور شدند ،تهرا نایر با پنج
ایرباس ،از بهار  ۹۷به ناوگان هوایی کشور بپیوندد .یک منبع آگاه در
گفتوگو با فارس ،ضمن تأیید خبر ورود سه فروند هواپیمای ایرباس319
به فرودگاه مشهد در شب گذشته ،اظهار کرد :این سه فروند هواپیمای
ایرباس متعلق به شرکت هواپیمایی تهرانایر است که در بهار سال آینده به
طور رسمی افتتاح میشود .این منبع آگاه گفت :این سه فروند هواپیمای
ایرباس  319همگی در سال  2002میالدی ساخته شد ه است و ناوگان
ملکی تهرانایر محسوب میشود.

در حالی که ،هفته قبل ،رئیس جمهور خواستار کاهش نرخ سود
تسهیالت صندوق مسکن به  8و  6درصد شده بود ،هم اکنون هنوز
بانک مسکن ایــن نــرخ ها را  9.5درصــد در مــوارد عــادی و  8درصد
برای بافت فرسوده اعالم می کند .به گزارش خبرگزاری های مهر و
ایسنا ،مدیرعامل این بانک هم اجرای این موارد را به تخصیص منابعی
از صندوق توسعه ملی به این بانک مشروط کرد .وی درباره احتمال
ورشکستگی صندوق هم ضمن رد موضوع توضیح داد که صندوق پس
انداز مسکن یکم هم اکنون با مازاد منابع روبه روست .مظاهریان معاون
وزیر راه هم فقط به کاهش نرخ در بافت فرسوده اشاره کرد و گفت :نرخ
در بافت فرسوده به  ۶درصد کاهش خواهد یافت.

روز عجیب بازار خودرو

رشد ۲تا ۳۰میلیون تومانی قیمت خودرو در چند ساعت

قیمت خــودرو طی چند ساعت با رشد  ۲تا
 ۳۰میلیون تومانی مواجه شد بهنحوی که
فروشندگان خودرو هم از افزایش قیمتها
شوکه شدهاند .آن گونه که خبرگزاری تسنیم
گزارش کرده ،دیروز در بازار خرید و فروش
خودرو ،تا ظهر خبری از افزایش قیمت نبود،
اما از ساعت 13تا حدود 16انواع محصوالت
داخلی با رشد قابل توجه قیمتها مواجه شد.
گفته میشود ،کمبود عرضه در بازار عاملی
شده است تا قیمتها در چند ساعت روند
صعودی به خود بگیرد و خود فعاالن بازار نیز
از این افزایش قیمت شوکه شوند .بر اساس
ایــن گــزارش ،در بــازار دیــروز خریدوفروش

خودرویپژو 206تیپ 5باافزایشدومیلیون
تومانیباقیمت 41میلیونو 500تومان،پژو
 206مدل  v8با افزایش  2میلیون و 200
هزار تومانی با قیمت  43میلیون تومان ،پژو
 206تیپ 2با افزایش  900هزار تومانی با
قیمت  35میلیون و  500هزار تومان ،دنا
پالس با افزایش یک میلیون و  500هزار
تومانی با قیمت  56میلیون تومان بهفروش
می رسیده است.
همچنین سراتو نیز با رشد  3میلیون تومانی
بــا قیمت  110میلیون تــومــان ،سمند
الایکس با رشد  2میلیون تومانی با قیمت
 35میلیون تومان ،سمند  EF7با رشد یک

میلیون و  600هــزار تومانی با قیمت 36
میلیون و  600هزار تومان ،پژو پارس با رشد
 500هــزار تومانی با قیمت  41میلیون و
 300هزار تومان ،پژو  207دندهای با رشد
یک میلیون و  800هــزار تومانی با قیمت
 49میلیون و  500تومان و مدل اتومات
این خودرو با رشد یک میلیون و  500هزار
تومانی با قیمت  56میلیون و  500تومان،
پژو  405با رشد یک میلیون و  800هزار
تومانی با قیمت  33میلیون و  500هزار
تومان مورد معامله قرار گرفت.
نکته جالب در قیمتهای دیروز بازار رشد
30میلیونی قیمت سوزوکی بود .این خودرو

بعد از کش و قوس های فراوان در دولت و مجلس ،با استناد به برنامه ششم توسعه مصوب شد:

الزامدولتبهواریزتمامدرآمدفروشحاملهایانرژیبهخزانه
در حالی که طبق برنامه ششم توسعه (مــاده  )39دولت
موظف بود از ابتدای امسال تمام درآمدهای هدفمندی را
به خزانه واریز کند اما طبق گزارش دیوان محاسبات ،این
اتفاقرخندادهاست،کمیسیونتلفیقبااضافهکردنبندی
در بودجه  97دولت را مجدد موظف به انجام این کار کرد.
البتهاینبنددرصحنعلنیمجلس،باایناستداللکهاین
موضوع در قانون برنامه ششم آمده و نیازی به تکرار نیست،
حذف شد .عالوه بر کش و قوس ها در مجلس ،آن گونه که
دهقان،نمایندهمردمچنارانگفته،بیندولتیهاهمدراین
رابطه اختالف است؛ سازمان برنامه از اجرای این موضوع
حمایت می کند اما وزارت نفت – که عمده درآمدهای
هدفمندی را کسب می کند ،مخالف است .به این ترتیب،
معلومنیستکهدرسالآیندهشاهداجرایاینبندقانونی
خواهیمبودیاخیر؟
گفتنیاستشرکتهایتولیدوتوزیعکنندهحاملها،نظیر
شرکتپاالیشوپخشوملیگاز(زیرمجموعهوزارتنفت)،
هم اکنون ،ابتدا ،هزینه های خود را از محل درآمدهای
حاصلازفروشحاملهاکسروباقیماندهدرآمدهاراتحت
عنوان سهم هدفمندی به خزانه واریز می کند تا به حساب
سازمانهدفمندیبرود.اماطبققانونبرنامهششموتاکید
نمایندگان،همهدرآمدبایدابتدابهخزانهواریزسپس،سهم

هدفمندی و شرکت های مجری (بابت هزینه ها) از خزانه
پرداختشود.
در این زمینه دیروز ،محمد دهقان ،عضو کمیسیون تلفیق
بااشارهبهمصوبهاینکمیسیونبرایواریزتمامدرآمدهای
هدفمندی به خزانه گفت :سازمان برنامه و بودجه نیز به
شدت از این روند حمایت می کرد اما وزارت نفت و برخی
دستگاههابااینروندمخالفبودند.دیروزدهقانتاکیدکرد
کهبعد ازهشتسالباالخرهمنابعکل درآمدهایناشیاز
هدفمندی یارانه ها به خزانه واریز خواهد شد .یوسف نژاد،
سخنگویتلفیقهمازمصوبهتلفیقبرایواریزتمامدرآمد
حدود ۹۹هزارمیلیاردتومانیحاصلازهدفمندیبهخزانه
خبر داد .اما ساعتی بعد خبرگزاری خانه ملت از حذف بند
مربوط در صحن مجلس خبر داد .بعد از حذف این بند با
 144رایموافق ،علیالریجانیدرتوضیحاینبندازتبصره
 14بیان کرد :از آن جا که این حکم در قانون برنامه ششم
توسعهآمدهاست،تکرارآندربودجهسالآیندهنیازنیست.
بااینوجود،ودرحالیکهبرنامهششمازابتدایامسالبرای
اجرا ابالغ شده است ،حاجی بابایی ،دیگر نماینده مجلس
دیروزبااستنادبهگزارشهشتماههدیوانمحاسباتاعالم
کرد که شرکت های دولتی طی امسال  ،تمام درآمدها را به
خزانهواریزنکردهاند.

در هفته سوم بهمن  ،تخم مرغ با رشد  12.5درصدی
نسبت به هفته مشابه ماه قبل به حدود  15هزار و 800
تومان در هر شانه حدود دو کیلویی رسید .میوه ها و
مرغ هم جزو دیگر پیشتازان در افزایش قیمت بودند .بر
اساس گزارش بانک مرکزی از قیمت اقالم اساسی در
تهران ،لبنیات هم تنها گروهی بود که با کاهش قیمت
مواجه شده است .این موضوع بعد از برخورد با برخی
شرکت ها رخ داد که قیمت محصوالت را بدون مجوز
سازمان حمایت افزایش داده بودند.

...

بازار خبر
احتمال توقف تولید  ۱۰خودرو به دلیل
مصرف باالی سوخت
ایسنا  -مــدیــرکــل نــظــارت بــر اجــرای
استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی
استاندارد ایــران با اعــام خبر اجــرای
مرحله دوم تطابق استاندارد مصرف
سوخت خودروها ،از احتمال توقف خط تولید  ۱۰خودرو از
ابتدای تیر سال آینده خبر داد .پیمان پیرایش با اعالم خبر
اجرای مرحله دوم استاندارد مصرف سوخت خودروها،
اظهار کرد :خودروسازان تا ابتدای تیر سال آینده فرصت
دارند تا مصرف سوخت خود را به حد استاندارد تعریف شده
برسانند و هر خودرویی که نتواند این استاندارد را پاس
کند ،قطعا با توقف خط تولید مواجه میشود.

ترامپ ،خریدار یک محصول ایرانی
ایرنا -مدیر یکی از شرکت های فعال در
صنعت مبلمان و منتخب قهرمانان
صنعت کشور اعالم کرد که تولیدات وی
سال  2012به دفتر کار ترامپ ،رئیس
جمهور فعلی آمریکا راه یافته است .وی همچنین با اشاره به
استفاده ایتالیایی ها از جواهر از جمله زمرد ،عقیق و غیره
در صنعت مبلمان ،یادآور شد :شرکت متبوعش به دلیل
استفادهازسنگماالکیت(نوعیسنگکهدرانگشترسازی
استفاده می شــود) بــرای نخستین بــار ،که با استقبال
ایتالیایی ها مواجه شد ،به شرکت برتر مبلمان سازی این
کشور در سال  2012تبدیل شد.

هزینه وام مسکن غیر تهرانیها از  ۹تا ۱۲
میلیون تومان
ایسنا  -قیمت هر برگ تسه در فرابورس
ایران از  ۷۱تا  ۷۳هزار تومان معامله می
شود؛ زوجهای غیر تهرانی باید حدود ۹
الی  ۱۲میلیون تومان هزینه دریافت وام
مسکن کنند .امتیاز تسهیالت مسکن دی  ۱۳۹۶امروز در
فرابورس ایران کمی بیشتر از  ۷۳هزار تومان داد و ستد
شد .این در حالی است که قیمت هر برگ تسه حداقل
حدود  ۷۱هزار و  ۵۰۰هزار تومان است .در این روزها
فاصلهبیشترینوکمترینقیمتهربرگازاوراقتسهیالت
مسکن نسبت به گذشته کم شده و به حدود  ۲هزار تومان
رسیده است.

...
خبر

هفته گذشته  150میلیون تومان بهفروش
میرسید اما عصر دیــروز به  180میلیون
تومان رسید .خودروی  H30هم با رشد یک
میلیون و  500هــزار تومانی با قیمت 51
میلیون و  500هزار تومان ،ساندرو با رشد

یک میلیون و  500هزار تومانی با قیمت 56
میلیون و  500و ساندرو مدل استپ وی نیز
با رشد یک میلیون و 500هزار تومانی با
قیمت  66میلیون و  500هزار تومان در بازار
بهفروش میرسد.

وزیران صنعت و کشاورزی تشریح کردند:

جزئیاتبرنامههایتنظیمبازارشبعید
هادیمحمدی-وزیرانصنعتوجهادکشاورزیبرنامه
های دولت برای تنظیم بازار شب عید را تشریح کردند.
محمد شریعتمداری ،وزیــر صنعت ،معدن و تجارت
در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با
اشاره به برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار در دوشنبه
شب ،گفت :به منظور هماهنگی الزم نهادهای مختلف
که در آستانه نــوروز بر کــار توزیع کــاال و خدمات در
تعطیالت نظارت دارن ــد ،شب گذشته جلسه ستاد
تنظیم بازار برگزار شد و در این جلسه وزارت صنعت و
جهاد کشاورزی گزارش های خود را درباره تامین اقالم
مختلف از جمله مرکبات ویژه نــوروز ارائــه دادنــد.وی
تصریح کرد :سازمان های نظارتی تحت نظارت ستاد
تنظیم بازار مانند سازمان حمایت از مصرف کنندگان
و تولیدکنندگان و نیز تعزیرات حکومتی خود را برای
نظارت آماده کرده و گروه های ویژه ای تدارک دیده
اند  .این نظارتها از نیمه اسفند ماه آغاز می شود و
تا نیمه فروردین ادامه پیدا میکند و مردم میتوانند
تخلفات را گزارش دهند تا با تخلفات احتمالی برخورد
شود.وزیر صنعت ،معدن و تجارت تصریح کرد :سازمان
های مربوط به وزارت جهاد کشاورزی نیز با کمک اتاق
اصناف تالش می کنند تا برای راه انــدازی فروشگاه

های بهاره اقدامات الزم را انجام دهند.وزیر صنعت،
معدن و تجارت ادامــه داد :در حــوزه تامین نیازهای
گردشگری ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
مقدمات خوبی را فراهم کرده و کمیته اجرایی الزم
را برای هماهنگی ارائه خدمات تشکیل داده است و
وزارت راه نیز هماهنگیهای الزم را انجام داده تا برای
حمل و نقل جادهای ،ریلی و هوایی شرایط مطلوبی را
فراهم و مردم با کمترین دغدغه شروع سال جدید را
سپریکنند.
▪حجتی  :نگرانی برای میوه شب عید وجود ندارد

محمودحجتیوزیرجهادکشاورزینیزدرحاشیهجلسه
هیئت دولت ،با بیان این که درباره میوه شب عید هیچ
گونه نگرانی وجود ندارد ،افزود  :بخش عمدهای از میوه
مورد نیاز منتقل شده و بخش دیگر آن نیز در استانها در
حالانتقالاست.وزیرجهادکشاورزیهمچنینبابیان
این که امیدواریم تا آخر سال  280هزار هکتار سیستم
آبیاری نوین در مزارع راهاندازی شود ،افزود :راندمان
بهرهوری از آب که در سال  ،92حدود  37درصد بود در
سال  95به  44درصد رسیده است یعنی نزدیک به 7
درصد بهرهوری در مصرف آب داشتیم.

حضور  15شرکت داخلی و خارجی در
همایش فرصت های سرمایه گذاری در شهر
جدید پردیس

خارجی ها مسکن مهر را تمام می کنند؟
در حالی که امکانات زیربنایی و روبنایی برخی پروژه های
مسکن مهر هنوز تکمیل نشده است ،دیروز همایشی تحت
عنوان فرصت های سرمایه گذاری در شهر پردیس برگزار
شد که طی آن قرار است شرکت های خصوصی داخلی و
خارجی برای اجرای این امکانات سرمایه گذاری کنند.
 15شرکت از جمله شرکت هایی از چین و آمریکا ،در این
همایش حضور یافتند.
به گــزارش ایسنا ،مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید
پردیس در این همایش با اشاره به این که "ما به خوبی متوجه
ایم که دولت نمیتواند زیرساختها و خدمات پردیس
را انجام دهد و پولی ندارد" گفت :به همین دلیل تصمیم
گرفتیم خدماتی همچون مدرسه ،مسجد ،پارک ،فضای
سبز و بسیاری دیگر از خدمات روبنایی پردیس را به بخش
خصوصی واگذار کنیم.
وی توضیح داد که با توجه به محدودیتهای مالی دولت از
سال گذشته به فکر افتادیم تا خدمات زیربنایی و روبنایی
شهر جدید پردیس را از طریق مشارکت بخش خصوصی به
انجام برسانیم بر این اساس همایش دو روزهای را با حضور
 ۱۵شرکت برگزار کردیم .به گفته وی در این همایش،
عالوه بر رایزنی برای تامین خدمات زیربنایی و روبنایی،
یک شرکت چینی پیشنهادی برای احداث شهرکهای
مسکونی در پردیس هم ارائه کرده است.
به گزارش تسنیم ،وی این را هم گفت که حدود  15شرکت
از کشورهای چین ،ترکیه ،ایتالیا ،انگلستان ،اتریش،
آمریکا ،روسیه ،کرهجنوبی و آلمان برای سرمایهگذاری
در همایش حضور دارنــد .غفوری ،همچنین از حضور
نمایندگان سه شرکت آمریکایی برای سرمایهگذاری در
پروژههای مسکن مهر خبر داد.
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