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گشایش اعتبار  280میلیون دالری
برای واردات کاغذ

...

ارز وطال

اخبار

دالیل وزیرصنعت برای افزایش قیمت خودرو
هادی محمدی  -وزیر صنعت در واکنش به افزایش قیمت
ناگهانی محصوالت خودروسازهای داخلی با بیان این که
خودرو سازهای داخلی فقط می توانند تا مرز تورم انتظاری
یعنیتا 9.6درصدافزایشقیمتداشتهباشند،تاکیدکرد:با
هرتخلفیتوسطنمایندگیهایرسمیشرکتهایخودرو
سازبرخوردجدیمیشود.ویافزود:بهدلیلافزایشقیمت
فوالد که از قیمت جهانی پیروی کرده است و افزایش قیمت
برخی محصوالت پتروشیمی که در بورس عرضه می شود و
افزایش قیمت آلومینیوم ،نیاز به افزایش قیمت برای قطعه
سازانمطرحبودهاماازطرفیقدرتخریدمردمهممهماست
وخودروسازانبایدازطریقبهرهوریاینمشکلراحلکنند
وقیمتتمامشدهتولیدراکاهشدهند.
به گزارش خراسان محمد شریعتمداری در حاشیه نشست
هیئت دولت در جمع خبرنگاران خاطر نشان کرد :اگر در
کشور  51هزار واحد صنعتی مشغول ساخت و ساز باشند و
 20760تقاضای ایجاد واحد تولیدی جدید داشته باشند
کهنسبتبهسالقبل 21درصدرشدداشته نشانمیدهد
بهرغمهمهسختیهایتولید،فعاالناقتصادیدراینحوزه
قدمبرمیدارند.

سقوط  5درصدی ارزش لیر ترکیه در یک روز
در پی افزایش نگرانی سرمایه گــذاران از سیاست پولی
دولت اردوغان ارزش لیر ترکیه دیروز شاهد سقوط بیش از
 ۵درصدی بود .به گزارش تسنیم به نقل از رویترز ،ارزش لیر
ترکیه از ابتدای سال  2018میالدی تاکنون بیش از 20
درصدکاهشیافتهاستودرمسیربدترینعملکردماهیانهاز
زمانبحرانمالیسال 2008تاکنونقراردارد.اینکاهش
ناگهانیهمچنیناحتمالبرگزارینشستفوقالعادهبانک
مرکزی ترکیه برای افزایش نرخ بهره را افزایش داده و قرار
است نشستسیاست گذاری بعدی بانک مرکزی ترکیه روز
 7ژوئنبرگزارشود.
درواکنشبهایننوسانات،سخنگویدولتترکیهامروزاعالم
کرد ،بازی با لیره در حال انجام است ،اما این بازی نتیجه
انتخاباتماهآیندهراتغییرنخواهدداد.
بکیربوزداگ،معاوننخستوزیرترکیهگفت«:مردماینبازی
و بازیگرش را دیده اند .مردم این خیمه شب بازی و عروسک
گردانش را دیده اند .آن ها به گردانندگان این بازی فرصت
(سوءاستفاده)نخواهندداد.

مخالفت با گرانی لبنیات ،موافقت با افزایش
قیمت روغن نباتی
درحالیکهکارخانههایلبنیقیمتمحصوالتشانرا ۱۰تا
 ۱۵درصدافزایشدادهاند،سازمانحمایتمصرفکنندگان
وتولیدکنندگاناعالمکرد:اینکارخانههاهیچمجوزیبرای
افزایشقیمتندارندوبامتخلفانبرخوردمیشود.بهگزارش
ایسنا،روزگذشتهرئیساتحادیهفروشندگانمحصوالتلبنی
اعالم کرد که لبنیات با افزایش  ۱۰تا  ۱۵درصــدی قیمت
مواجه شده است .درباره قانونی یا غیرقانونی بودن افزایش
قیمت محصوالت لبنی علیرضا رستمی -مدیر کل نظارت بر
محصوالت کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف
کنندگانوتولیدکنندگان-بهایسناگفت:لبنیاتجزوکاالهای
گروه یک و مشمول قیمتگذاری است و هیچ گونه مصوبهای
برای تغییر قیمت این محصوالت ابالغ نکردهایم .وی تصریح
کرد :افزایش قیمت محصوالت لبنی طی روزهــای گذشته
بدون مجوز و غیرقانونی بوده است و در این زمینه با متخلفان
برخورد کردهایم .در همین حال دبیر انجمن صنایع روغن
نباتیازافزایش ۹درصدیقیمتروغننباتیبراساسمصوبه
ستادتنظیمبازارخبرداد .طیهفتههایگذشتهانواعبرندها
و صنایع روغن نباتی قیمت محصوالت خود را افزایش دادند
که به گفته دبیر انجمن صنایع روغن نباتی ،ستاد تنظیم بازار
ت امسال با درخواست تولیدکنندگان که سال
 ۱۸اردیبهش 
گذشتهمطرحشدهبود،موافقتکردوبنابراینانواعروغننباتی
براساس فهرست اعالمی سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان ۹درصدباافزایشقیمتمواجهشد.

دالر

یورو

مشهد

پوند

یوان

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نرخی اعالم نشده است

تهران (اعالمیبانکمرکزی)

) 20(42.080

) 31( 56.425

) 102( 49.466

6.602

11.458

زاهدی-محمدشریعتمداریوزیرصنعت،معدنوتجارتدرحاشیهنشستهیئتدولتدرپاسخبهخراساندربارهوارداتکاغذاظهارکرد:ثبت
سفارشکاغذبانرخارز3800تومانیدرحالانجاماستودولتتفاوت400توماناینارزرانیزتامینمیکند .ویافزود:همهانواعکاغذوخمیر
کاغذشاملاینارزمیشودوتاکنونبیشاز280میلیوندالرگشایشاعتباراسنادیشدهاست.

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

اونس جهانی

بورس ایران

1.865.000

19.000.000

) 160.000( 20.000.000

9.800.000

5.600.000

(دالر)

مقدار

1.873.300

19.400.000

) 80.000( 20.080.000

9.940.000

5.730.000

) 3( 1.289

تغییر

بخشنامه جدید بانک مرکزی برای فعال سازی صرافی ها

شاخص کل

95.445
215

آخرین اخبار درباره تداوم یا قطع همکاری های نفتی و بانکی ایران و اروپا

بازگشت صرافی ها به معامالت ارزی

همکاری  6بانک آلمان ،تردید نفتی لهستان

با اعمال تغییراتی در برخی موارد بخشنامه ارزی بانک
مرکزی امکان خرید ارز از صرافیها نیز فراهم شد .البته
این خرید در سامانه یکپارچه ارزی (نیما) انجام میشود
و به هیچ عنوان به معنی ورود صرافیها به خرید و فروش
ارز در بازار آزاد نیست.
به گزارش ایسنا ،از روز  ۲۱فروردین امسال سیاست
جدید ارزی به مرحله اجرا درآمد و در مهمترین بخش آن
خرید و فروش ارز در بازار آزاد کال ممنوع شد .اما براساس
بخشنامه جدیدی که بانک مرکزی صادر کرده ،شرایط
متفاوت شده و امکان انتخاب برای صرافی آزاد است.
بر اساس یکی از مفاد بخشنامه اخیر بانک مرکزی،
مسئولیت خرید ارز به غیر از مواردی که بانک عامل
تعهد پرداخت ارز به ذی نفع را بر عهده دارد ،بر عهده
واردکننده (مشتری) است و وی خود باید خرید را
انجام دهد و با مراجعه به سامانه جامع تجارت راسا
اقدام به تامین ارز از طریق سامانه نیما کند .اطالعات
دریافتی درباره جزئیات بخشنامه اخیر بانک مرکزی
از این حکایت دارد که وقتی متقاضی برای دریافت و
تامین ارز خود از کانال بانکها وارد می شود و مراحل
آن را انجام میدهد در زمانی که قرار است ارز مورد
نیاز را از صرافی تحویل بگیرد دیگر مثل گذشته
مجبور نیست صرفا به صرافی بانک مراجعه کند.
بدین ترتیب وی آزاد گذاشته شده و میتواند ارز مورد
نیاز خود را از صرافی مد نظر خود (صرافیهای مجاز
حاضر در سامانه نیما) تهیه کند .در این زمینه نکتهای
که وجود دارد این است که وقتی بانک صرافی خود را
برای تامین ارز معرفی میکند با توجه به تعهداتی که
برعهده دارد  ،به پرداخت ارز متعهد خواهد بود .ولی

در حالی که برخی بانک های بزرگ آلمانی و اروپایی
برای ادامه همکاری با ایران بعد از خروج آمریکا از برجام،
اظهار تردید کرده اند ،شش اتحادیه بانکی آلمانی اعالم
کردند که به همکاری خود با ایران ادامه می دهند .در
حوزه نفت نیز لهستانی ها از توقف خرید نفت و همچنین
همکاری در توسعه میادین نفتی خبر دادند.
در این زمینه ،پایگاه هندلزبلت گلوبال به نقل از رئیس
مرکز رقابت بینالمللی نوشت :شش بانک اعتباری
آلمان مبادالت خــود را به رغــم تهدیدهای آمریکا با
ایران ادامه میدهند حتی اگر شبکه بانکی سوئیفت
انتقال پول برای ایران را متوقف کند .به گزارش فارس
از این پایگاه ،این شش اتحادیه اعتباری آلمان موسوم
بــه «وولــکــس بنکن» بــه دنــبــال فــراهــم کــردن شرایط
امــور تجارت با ایــران هستند« .پاترزیا ملفی» ،رئیس
مرکز رقابت بینالمللی که توسط بانکها برای انجام
تجارتهای خارجی راهاندازی شده است ،گفت :بخش
خارجی برای تجارت با ایران به ما چراغ سبز نشان داده
است.
البته خانم ملفی در ایــن صحبتها بــه ایــن کــه این
بانکهای اعتباری چه میزان کارمند دارند اشارهای
نکرد .وی گفت :همه نگران هستند که چه اتفاقی
ممکن است بیفتد ،اما اتحادیههای اعتباری آلمان به
این سادگی تسلیم نخواهند شد .بر اساس گزارش این
پایگاه ۱۸ ،ماه پیش این شش اتحادیه اعتباری به ۸۰۰
شرکت آلمانی کمک میکرد تا با ایران تجارت و فعالیت
اقتصادی داشته باشند .در این میان ،شرکتهایی
که قــرارداد اقتصادی با آمریکا ندارند ،در این زمینه
پیشتازترند.



...

اقتصاد جهان

اگر از صرافی آزاد دریافت شود ممکن است تعهدی در
این زمینه وجود نداشته باشد.
▪استقبال از بخشنامه بانک مرکزی

در این حال سعید مجتهدی ،رئیس کانون صرافان در
گفت وگو با خبرگزاری مهر ،با استقبال از بخشنامه اخیر
بانک مرکزی برای ورود صرافان به انجام عملیات خرید و
فروش ارز منطبق با سامانه نیما گفت :نیاز بازار به ارز تک
نرخی مشهود بود و ارز تک نرخی یک مسئله مبارک برای
اقتصاد ایران به شمار می رود که کانون صرافان نیز از آن
استقبال و حمایت می کند .در این زمینه سامانه نیما نیز
کار خود را یک ماه زودتر از موعد مقرر شروع کرد و اگر چه
با مشکالتی در اجرا مواجه شد ،اما به سرعت این مسائل
در حال رفع است و دست اندرکاران با جلسات شبانه
روزی در حال رفع نقص های این سامانه هستند که انجام
این زحمات قابل تقدیر است .وی خاطرنشان کرد :بعد از
این بخشنامه ،خوشبختانه این امکان فراهم خواهد آمد
که صرافی ها نیز با همدیگر تبادل مالی داشته باشند.



...

کشاورزی

شکایت تجاری از آمریکا ،این بار
توسط روسیه ،ترکیه و ژاپن

خودکفایی این بار
در تولید شکر

پس از آن که اتحادیه اروپا ،چین و هند از آمریکا به
دلیل اعمال تعرفه گمرکی برای واردات فوالد و
آلومینیومبهسازمانتجارتجهانیشکایتکردند،
ترکیه ،ژاپن و روسیه نیز به جمع شکایت کنندگان
پیوستند .به گزارش فارس از راشاتودی ،روسیه
اعالم کرده است که به تنهایی از محل اعمال این
تعرفهها 538میلیوندالرمتضررخواهدشد.ژاپن
و ترکیه نیز اعالم کردند که به ترتیب  440و 267
میلیون دالر ضرر خواهند کرد .ترکیه گفته است
که برای واردات  22کاالی آمریکا تعرفه گمرکی
وارداتـــی اعمال خواهد کــرد .کشورهایی که از
آمریکادرسازمانتجارتجهانیشکایتکردهاند،
معتقدند که اعمال تعرفه گمرکی وارداتی از سوی
آمریکاهیچربطیبهنگرانیهایامنیتیاینکشور
ندارددرحالیکهآمریکامدعیاستایناقدامرابه
دلیلمشکالتامنیتملیاجراییکردند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایــران در
مراسم امضای تفاهم نامه احداث کارخانه تصفیه
شکر در بندر چابهار گفت :امسال و سال گذشته با
توجه به رشد تولید شکر بی نیاز از واردات بودیم.
در سال زراعی گذشته هشت میلیون و  ۷۰۰هزار
تنچغندرتولیدشدکه ۱۰درصدآنچغندرپاییزه
بود که آب سبز مصرف و از منابع آب زیرزمینی
کمتر استفاده می کند .به گــزارش مهر ،یزدان
سیف با بیان این که در سال گذشته  ۳۵درصد
رشد تولید چغندر داشته ایــم ،افــزود :در سال
های گذشته یک میلیون و  ۱۴۲هزار تن شکر از
چغندر تولید می کردیم ولی در سال  ۹۶نزدیک
دو میلیون تن شکر تولید شد که در این بخش به
خودکفایی رسیدیم .معاون وزیر جهاد کشاورزی
گفت :کارخانه تولید شکر چابهار باید در بخش
صادرات فعال باشد.

زعفران بورسی شد
گام بلند برای تبدیل شدن ایران به قطب تجارت طالی سرخ
حسین بردبار :معامالت آتی زعفران دیروز طی مراسمی
با حضور مدیرعامل سازمان بــورس و اوراق بهادار و
مسئوالن ذی ربط و وزارت جهاد کشاورزی در سالن
معامالت بــورس کــاالی ایــران راه انــدازی شد تا از این
طریق زمینه برای تبدیل شدن کشورمان به قطب تجاری
و مرکز قیمت گــذاری ایــن محصول در جهان فراهم
شود .به گزارش خراسان ،شاپور محمدی ،مدیرعامل
سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که باید به گونه
ای در بورس کاال فعالیت کنیم که عرضه زعفران مشکل
مستمری پیدا کند ،افزود :تجربیات جهانی نشان می
دهد که استفاده از قراردادهای آتی برای محصوالت
کشاورزی دارای سابقه ای طوالنی است.
وی نبود گردش شفاف اطالعات بازار و حضور گسترده

واســطــه هــا و پــدیــده منفی سلف خــری بــا قیمت های
غیرعادالنه را از جمله دالیل و ضرورت های راه اندازی
بورس کاال برای محصوالت کشاورزی ذکر کرد .معاون
وزیر اقتصاد مدیریت ریسک قیمت را از جمله مزایای
قــراردادهــای آتی اعــام کرد و گفت :بــورس کاال برای
خرما نیز در آینده برنامه پذیرش دارد و پسته را نیز پیشتر
پذیرفته است .محمدی با اشاره به تولید بیش از  300تن
زعفران در کشورمان گفت :اگر قیمت  5تا  7هزار تومان
را برای هر گرم زعفران در نظر بگیریم ،ارزش این میزان
محصول مشخص می شود وی خواستار حمایت های
منظم تر و قاعده مندتر وزارت جهاد کشاورزی نیز از تولید
و عرضه این کاال از سوی وزارت جهاد کشاورزی شد .در
خور ذکر است معامالت آتی زعفران از ساعت  12:30تا

شاخص



...
پول

▪اما و اگرهای تحریم نفتی

اما درباره همکاری های نفتی ،جوهان پلینینگر ،رئیس
بخش باالدستی شرکت ُا ام وی که تفاهم نامه ای درباره
توسعهبرخیمیادیننفتیدرغربایراندارد،درنشست
ساالنهسهامدارانشگفت«:اینپروژهمتوقفنشدهاست
و ادامه دارد ....اما هیچ سرمایهگذاری تاکنون صورت
نگرفته است ».همزمان قائم مقام شرکت نفتی PGNiG
لهستان که در سال  95تفاهم نامه همکاری را به منظور
توسعه میدان نفتی سومار با مسئوالن صنعت نفت ایران
امضا کرده ،رسما اعالم کرده است:کار زیادی نمیتوانیم
درباره قراردادمان در ایران انجام دهیم و هر لحظه امکان
اعمال تحریمهای آمریکا علیه ایران وجود دارد بنابراین
حاضر نیستیم در این شرایط ریسک کنیم .برخی از
پاالیشگاه های این کشور ،پیشتر دربــاره خرید نفت از
ایران هم اعالم کرده اند که خرید خود از ایران را ادامه می
دهند .این در حالی است که شبکه خبری «سی ان بی
سی»آمریکااعالمکرد،تحلیلگراننفتیمانند«کریستین
ملک» در بانک سرمایه گذاری «جی پی مورگان» آمریکا
معتقدند ،تهدید بزرگ در عرضه نفت ،کاهش تولید نفت
ونزوئالست نه کم شدن صادرات نفت ایران ،زیرا بعید
است مشتریان بزرگ نفت ایران از تحریم های آمریکا
پیروی کنند .همچنین گری کالید هوفباور عضو ارشد
انستیتو اقتصاد بینالمللی پترسون در گفتوگو با ایلنا
اعالم کرد :بعید میدانم هند یا چین خرید نفت خود
از ایران را کاهش دهند؛ با این حال ،به گمان من اروپا،
ژاپن و کرهجنوبی خرید خود را کاهش خواهند داد .در
مجموع ،بعید میدانم این تحریمها تاثیر چندانی بر بازار
جهانی نفت داشته باشد.



...

حمل و نقل

مصوبه جدید اعتباربخشی به چک
بدون اعالم جزئیات

مشکل رانندگان تانکرهای حمل
بنزین برطرف شد

شـــورای پــول و اعــتــبــار در جلسه اخــیــر خــود،
"دســتــورالــعــمــل شناسایی درآمـــد مؤسسات
اعتباری" را با هدف ارتقای شفافیت صورتهای
مالی بانکها و جلوگیری از شناسایی و توزیع
س ــوده ــای مــوهــوم تــصــویــب کــــرد .همچنین
در ایــن جلسه بنا بــه پیشنهاد بــانــک مرکزی
اصالحیه دستورالعمل حساب جاری با رویکرد
اعتباربخشی به ابزار چک و پیشگیری از افزایش
چکهای برگشتی در جامعه تصویب شد .این
اصالح در زمینه اقدامات سا لهای اخیر بانک
مرکزی با هدف سامان دهی و انتظامبخشی به
وضعیت چک و آرای مراجع قضایی در این باره،
صورت گرفته است .شایان ذکر است که در خبر
منتشر شده از سوی بانک مرکزی اشــاره ای به
جزئیات اصالح دستورالعمل حساب جاری برای
اعتبار بخشی به چک نشده است.

فـــــارس -ســخــنــگــوی ش ــرک ــت مــلــی پخش
فــراورد ههــای نفتی گفت :از روز چهارشنبه،
بــا پــرداخــت بــدهــی رانــنــده تانکرهای جــاده
پیما ،عرضه سوخت در کشور به صورت عادی
بازگشت .فاطمه کاهی با اشــاره به مشکالت
پیش آمــده در برخی از اســتــا نهــای کشور و
اعتصاب صورت گرفته توسط تانکرهای جاده
پیما گفت :در روزهــای اخیر تانکرهای جاده
پیما که بنزین را حمل و نقل میکردند ،به دالیل
صنفی دست به اعتصاب زدنــد و سوخت را به
مقاصد تعیین شده منتقل نکردند .وی ادامه
داد :علت این اعتصاب مسائل مالی بود که بعد
از پیگیریهای به عمل آمده این مشکل برطرف
شد و طلب این عده پرداخت میشود .کاهی
ادامه داد :انتظار می رود از امروز دیگر شاهد
این مشکل در کشور نباشیم.

 15:30روزهای کاری انجام می شود و در زمان برگزاری
این مراسم ،حدود  75کیلو زعفران معامله شد .مهر فرد،
معاون بازرگانی داخلی وزیر جهاد کشاورزی نیز در این
مراسم با بیان این که در کشورمان  336تن زعفران در
سال گذشته تولید شده که  236تن از آن صادر شده
است ،افزود :در کشور ما بیشتر از این محصول مصرف
غذایی می شود در حالی که در جهان بیشتر جنبه مصرف
دارویی دارد .وی پدیده قاچاق پیاز زعفران به افغانستان و
از آن جا به نقاط دیگری از جهان را یک مسئله ناخوشایند
درباره این محصول ذکر کرد و افزود :زعفران در محروم
ترین مناطق کشور تولید می شود و احیای تجارت آن به
نوعی محرومیت زدایی نیز محسوب می شود.
وی خواستار حمایت بیشتر تشکل های کشاورزی از تولید
زعفران در کشور با کمک تعاون روستایی شد و ادامه
داد :هیئت وزیران درباره گسترش تولید وحمایت این
محصول تکالیفی را تعیین کرده است که باید مدنظر قرار
گیرد .وی رقابت منفی صادرکنندگان ایرانی در خارج را
نیز دیگر چالش منفی این محصول دانست و گفت :این

چالش ها موجب می شود که نتوانیم زعفران را به قیمت
بین المللی و مناسب در جهان معامله کنیم که بورس
معامالت آتی زعفران می تواند به حل این مشکالت
کمک کند.
حامد سلطانی نژاد ،مدیرعامل بورس کاالی ایران نیز
در این مراسم اعالم کرد :عالوه بر معاملهگران داخلی،
مشتریان خارجی نیز میتوانند با دریافت کد معامالتی
بورس کاال ،در معامالت نقدی و مشتقه زعفران حضور
یابند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از دیگر
سخنرانان این مراسم بود که با توجه به تاثیرات بازار
ارز در بخش های مختلف بازار سرمایه ،به تهیه طرحی
در مجلس برای سامان دهی تداوم ارزی کشور گفت:
طرح دو فوریتی مجلس بــرای سامان دهی بــازار ارز،
موجب سامان دهی بــازارهــای غیرمتشکل پولی می
شود .پور ابراهیمی ،حذف بــازار معامالت آتی طال را
نیز غیرکارشناسی دانست و گفت :یک نگرانی آن است
که قرارداد آتی با چه رویکردی در حوزه ارز می خواهد
تعریف شود.

عقبگرد تورم ماهانه؛ بی اعتنایی تورم به
دالر و ترامپ؟
بسیاریازمردم،دراثرتحوالتبازارارزوهمچنینمواضع
خصمانهآمریکا،نگرانرشدقیمتکاالهاهستند.پیش
بینی آینده چندان راحت نیست اما تحوالت شاخص
ماهانه قیمت ها که به سرعت محاسبه و منتشر شده
است،میتواندتصویریازروندهاارائهکند.براساساین
شاخصکهتوسطمرکز آمارمنتشرشده،دراردیبهشت
امسال،اگرچهشاهدرشدقیمتهاوتورمماهانهحدود1
درصدیبودیم،امامیزانتورمنسبتبهفروردینکاهش
یافته است .موضوعی که می تواند به منزله بی اعتنایی
بازار به فضای هیجانی بازار ارز در فروردین و همچنین
تهدیدهایآمریکادراردیبهشتقلمدادشود.بهنظرمی
رسد عالوه بر خنثی شدن نسبی اثر این دو اتفاق ،قدرت
خرید پایین مردم هم به جلوگیری از رشد تورم کمک
کردهاست.

...
بازارخبر

 ۴محصول ایران خودرو تا  4.8میلیون
تومان گران شد
تسنیم  -ایـــران خـــودرو در جدیدترین
تغییرات قیمت چهار محصول خود را تا ۴
میلیون و  ۸۰۰هزار تومان گران کرد .در
فهرستجدیدمحصوالتاینشرکتقیمت
وانت آریسان با افزایش  2میلیون و  784هزار تومان با قیمت
31میلیونو783هزارتومانتعیینشدهاست.همچنین تندر
پیکاپهمباافزایش 3میلیونو 430هزارتومانباقیمت39
میلیونو 164هزارتومان،پارساتوماتباافزایش 4میلیونو
 800هزار تومان با قیمت  54میلیون و  802هزار تومان و
خودروی H30باافزایش 4میلیونو 380هزارتومانباقیمت
 50میلیونو 67هزارتومانبهفروشمیرسد.

هشدار درباره احتمال خروج ارز از طریق
ثبت سفارشهای صوری
فارس-نمایندههمداندرمجلسباانتقاد
ازبازشدن ۱۰میلیارددالر LCطییکماه
گذشته گفت :به نظر میرسد این ثبت
سفارشها و ورود کاال صــوری هستند و
میخواهندطیچندماهآیندهدالرهاراازکشورخارجکنند.
امیرخجستهگفت:پیشازاینچندماهطولمیکشیدتا10
میلیارددالر LCدرکشوربازشودامااینکهظرفیکماه10
میلیارددالر LCبازشده،جایتعجباست.

مواد غذایی بدون بطری ماند!
ایسنا-کمبودبطریبرایبستهبندیمواد
غذایی اعــم از آب معدنی و آشامیدنی،
روغن،نوشابهوماءالشعیربرایاینصنایع
دردسر ساز شده و به گفته تولیدکنندگان
اینبخشآنهارابابحرانمواجهکردهاست،چراکهمحصول
تولید شده ظرف برای بستهبندی و عرضه در بازار ندارد!
هرچند مواد تولیدی متعلق به پتروشیمیها به ویژه مجتمع
پتروشیمی شهید تندگویان کاهش یافته اما ظاهرا تعدادی
متخلفنیزبااستفادهازرانتدرحالسودجوییهستندواین
مواد را با قیمت باال در بازار آزاد عرضه میکنند .در این میان
صنایع غذایی و دیگر صنایع وابسته به این بخش به عنوان
مشتری این ظروف و بطریها برای بستهبندی محصوالت
خود نیز با مشکل مواجه شدهاند و میگویند ظرفی برای
بستهبندی و عرضه محصولشان ندارند یا به سختی و با
افزایشقیمتایننیازصنعتراتامینمیکنند.

پیشفروشخودرومنوطبهمجوزوزارتصنعت
مــهــر  -مـــعـــاون ســــازمــــان حــمــایــت
مصرفکنندگان گفت :نمایندگیهای
مجاز فروش خودرو تنها پس از گرفتن
مــجــوز از وزارت صــنــعــت ،مــجــاز به
پیشفروش خــودرو هستند .وی افــزود :در ایــن زمینه
فهرست شرکت های دارای مجوز پیش فروش خودرو در
سامانه این سازمان به نشانی http://www.cppo.
 irبارگذاری شده است .
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