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مجوز معطل مانده و بحران خاموشی برق
باوجود آن که دراین روزهای گرم تابستان شاهد خاموشی
های برنامــه ریزی شــده در نقاط مختلف کشــور بــه دلیل
شــرایط اوج مصرف هســتیم اما بخشــی از توان تولید برق
کشــور به دلیل ناهماهنگی میــان وزارتخانه هــای نفت و
نیرو و صادرنشــدن مجوز خرید تضمینی جدید برق بیکار
مانده اســت و امکان تولید بیشــتر برق در آن میسر نیست؛
تولید برق در نیــروگاه های تولید پراکنده یــا نیروگاه های
کوچک موسوم به دی جی گرچه ســهم زیادی از کل تولید
برق کشــور را دربر نمی گیــرد اما به دلیل حضور مســتقیم
بخش خصوصی و اشــتغال زایــی و کارآفرینی بــرای آن ها
از یک سو و شــرایط کنونی اوج مصرف کشــور و نیاز فوری
به تولید برق از ســوی دیگر می تواند نقش خوبی در بهبود
مسئله خاموشی ها به ویژه در گرمای این روزهای تابستان
ایفا کند.با ایــن حال مســئله تامیــن گاز این نیــروگاه ها و
ارائه مجوز خرید تضمینی بــرق از آن ها همــواره به عنوان
دو چالــش اصلــی بــرای کارآفرینــان و فعاالن ایــن عرصه
بوده اســت.وقتی نگارنده این موضوع را در نشست خبری
اخیر معــاون وزیر نیــرو در امور بــرق و انرژی مطــرح کرد،
پاسخ آن بود که مشکالت مربوط به مجوز تولید و خرید برق
نیروگاه های کوچک به همکاری نکردن وزارت نفت برای
تامین گاز مصرفی این نیروگاه ها بر می گردد؛ این درحالی
اســت که نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان برق پراکنده
نظر دیگری دارد و از عدم اعطــای مجوزهای جدید خرید
تضمینی برق به نیروگاه های تولید پراکنده در شرایط اوج
مصرف کنونی کشور به بهانه مشخص نبودن نرخ آن توسط
شــورای اقتصاد خبرمی دهد.به گفته وی شورای اقتصاد
باید جلســه ای تشــکیل دهــد و درآن نرخ خریــد تضمینی
قراردادهــای خرید تضمینــی جدید را مشــخص کند ولی
با وجود آن که شــاهد کمبــود تولید برق در نقــاط مختلف
کشور هســتیم هنوز چنین جلســه ای برگزار نشده است.
در هر حال اگر حتی سهم نیروگاه های کوچک در کل برق
مصرفی کشور اندک است  ،برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی
و حمایت از تولید و کاالی ایرانی و بخش خصوصی کشــور
هم که شده باید توجهی به این مسئله شود تا بخشی از توان
تولید برق کشور در شرایط اوج مصرف بیکار نماند.

...
خبر

سکه از  3میلیون و  100هزار تومان فراتر رفت

بازار سکه و ارز ،این روزها داغ شــده و این دو ،با حساسیت،
از وقایع اقتصادی تاثیر می گیرند .همین هم باعث شــده تا
روند رو به رشد قیمت در این دو ،همچنان ادامه داشته باشد.
در این باره ،هر قطعه ســکه امامی که دو روز قبل از مرز ســه
میلیون تومان گذشته بود ،تا دیروز بعد از ظهر با  128هزار
تومان افزایش به ســه میلیون و  121هزار تومان رسید .هر
گرم طالی  18عیار نیز با  48هــزار و  500تومان افزایش،
نرخ  245هزار و  410تومان را ثبت کرد.این افزایش قیمت
را باید ناشی از افزایش نرخ دالر غیر رسمی در بازاردانست.
در همین حال خرید و فروش سکه در بازار آینده بورس کاال
متوقف شــد .شــنیده ها از بازار حاکی از آن اســت که توقف
اعطــای ارز مســافرتی ،در ادامه ســایه انتظــارات منفی در
خصوص تحریم ها ،همچنان نرخ ارز را رو به باال نگه داشــته
است .بر این اســاس ،نرخ غیر قانونی دالر در بازار ،دیروز به
حدود  8هزار و  300تومان رســید .یورو نیــز با  315تومان
افزایش ،به  9هــزار و  898تومان افزایش یافــت .این ها در
شرایطی اســت که متاسفانه مشــاهده می شــود به رغم راه
اندازی بازار ثانویه ارز ،هنوز این بازار به مرجع رسمی بازار از
نظر قیمت تبدیل نشده و بازار غیر رسمی همچنان عالمت
ده اصلی بازارهاست.
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درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نرخی اعالم نشده است
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) 504( 51.199
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معاون وزیر اقتصاد در خصوص این که آیا معافیت های مالیاتی دستخوش تغییر خواهند شد ،اظهار کرد :معافیت های مالیاتی یکی از پروژه های اقتصاد
مقاومتی وزارت اقتصاد برای امسال است .میرشجاعیان در گفتوگو با مهر گفت :در کشور ما همچون کشورهای مختلف دنیا باید افراد ملزم به ارائه
اظهارنامه مالیاتی شوند ،هرچند ممکن است این کار از لحاظ اجرایی کمی دچار مشکل شود اما قاعدتا همه افراد باید اظهارنامه مالیاتی را پر کنند.
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روایت متهم ردیف اول از فراز و فرود رابطه «ثامن الحجج» و بانک مرکزی
ا.م :رسانه ای کردن انحالل موسسه توسط بانک مرکزی ،اوضاع را به هم ریخت

دهمین جلسه دادگاه موسســه ثامن الحجج
با حضــور متهمــان ردیــف اول و دوم ،برگزار
شــد .در این جلســه متهم ردیــف اول به بیان
دفاعیات خــود در قالب اقدامات انجام شــده
پرداخت کــه از جملــه آن می توان به ســامان
دهی  23تعاونی در ذیل این موسســه اشــاره
کــرد .متهم ردیــف اول ،مدعی شــد تا ســال
 ،93مشــکلی در خصوص این موسسه وجود
نداشته اســت اما بعد از آن و به رغم همکاری
های این موسسه با بانک مرکزی در مواردی
همچونکاهشتعدادشعبات ،یکباره،بانک
مرکزی ،انحالل این موسسه را در مرداد 94
اعالم کرده است .مشــروح این جلسه دادگاه
پرونده موسســه ای را که این روزها حواشــی
آن حســابی جنجال به پا کــرده ،می خوانیم.
به گزارش خبرگزاری میزان ،دهمین جلسه
رســیدگی به پرونده تعاونی مالی – اعتباری
ثامن الحجــج ،دیــروز در دادگاه کیفری یک
تهــران برگــزار شــد.در ایــن جلســه متهمان
ردیــف اول «ر -الــف» و دوم «م -ر» در دادگاه
حضور داشــتند .قاضــی باقــری در خصوص
متهم ردیف سوم با بیان این که وی از ابتدا در
مرحله دادسرا حضور نداشته ،اظهار کرد :به
دلیل حضور نداشتن متهم سوم آقای (م -ر)
در جلسه ،پرونده وی به طور غیابی رسیدگی
میشــود.متهم ردیــف اول در دفاعیات خود
گزارشــی از اقدامات انجــام شــده در دوران
مدیریت خود بر موسسه ارائه داد و گفت :بانک
مرکزی ما را مکلف کرد تا  23تعاونی را جمع
آوری کنیم .در آغــاز که ایــن  23تعاونی را به
ما واگذار کردند ،اوضاع بسیار نامساعد بود،
کارگروهیراتشکیلدادیمونمایندگانبانک
مرکزی در جلسه حضور داشتند سامان دهی
این شــرکت تعاونیها را از اســتان مازندران
شــروع کردیم و با مدیریــت اقدامــات الزم را
انجام دادیم و مشــکل ســپرده گذاران را حل
کردیم .در این حین مشکل حدود  ۴۸۰هزار
نفر ســپرده گذار و ســهامدار را حــل کردیم و



موسسه اعتباری ثامن الحجج نیز به کار خود
ادامه میداد.وی درباره حسابرســی توســط
بازرسان بانک از شرکت تعاونی ثامن الحجج
گفت :سال ۲۴،۹۲نفر از طرف بانک مرکزی
برای حسابرسی مشخص شدند که در سراسر
کشور از شعبات ما بازرســی میکردند .حال
ســوال این جا مطرح میشــود که چرا به رغم
بازرســیهای متعدد که از شــعبات مــا انجام
دادند آن را کتمان میکنند؟ مــا کار را بدون
هیچ مشــکلی جلــو بردیم ،امــا ورق از ســال
 ۹۳برگشــت.متهم ردیــف اول گفــت :در آن
موقع  ۹۰نفر از نمایندگان مجلس و تعدادی
از هیئــت رئیســه ،کمیســیون امنیــت ملی،
کمیسیون برنامه و بودجه و عضو شورای پول
و اعتبار کمیســیون اقتصادی طی نامهای به
بانک مرکزی خواستار حل مشکالت شدند.
وی تصریح کرد :طی جلســات با مســئوالن،
دبیر کل بانک مرکزی و موسسه تفاهم نامهای
با بانک امضا کردیــم و من متعهد شــدم همه
دستورات را انجام دهم؛ و براساس آن تفاهم
نامه شــعبات را کم کردم و حسابرسانی را که
بانــک معرفی میکــرد پذیــرا بودم و بــا آنها
همکاری کردم.وی اظهار کرد :طبق گزارش
اولیه بــه کارگروه بانــک مرکــزی عملکرد ما
مثبت ارزیابی شــد بعد از ارائه آن در کارگروه
تصمیم گرفتند که روند فعالیت موسسه رو به
جلو حرکت کند که ما از این اتفاق خوشــحال
شــدیم ،اما در تاریــخ  ۹۴ /۵ /۲۵یــک باره
مســئوالن بانک فرمودند :موسســه اعتباری
ثامن الحجج غیر مجاز اســت که باعث تعجب
ما شــد.وی گفت :بعد از آن اتفــاق من با تمام
قوا برای حل مشــکالت اقدام کردم۱۰۰۰ ،
میلیــارد تومــان را در آن موقع تســویه و جو را
تا حــدودی آرام کردیــم ،اما دوباره مســئله را
رســانهای کردند و جو ناآرام شــد بــه صورتی
که این ناآرامی به شهرســتانها هم کشــیده
شد.متهم ردیف اول ادامه داد :دستور دادند
در مرحلــه اول  ۱۰۰شــعبه و در مرحلــه دوم

 ۱۵۰شــعبه و در مرحلــه ســوم  ۱۰۰شــعبه
دیگــر را نیز جمــع آوری کنــم حتــی مدیران
بانکی را نیز از شعبات حذف کردم و به همراه
مدرک و اصل اسناد از موسسه خارج شدند.
در ادامه ،قاضی باقری با اشــاره به اســتعالم
بازپرس پرونده مبنی بــر این که دوره فعالیت
هیئت مدیره در تاریخ  26بهمن  90به پایان
رسیده است ،از متهم دلیل قانونی برای ادامه
مدیریت وی بعد از ســال  90را سوال کرد که
وی پاسخ داد :این نامه درست نیست چندین
نامه قبل و بعد از آن ارسال شده و این تعاونی
به عنوان تعاونی برتر شناخته شده است .اصل
نامهها با امضای آقایان موجود است .چگونه
است که میگویند قانونی نبوده است .وکیل
متهم نیز در این خصوص توضیح داد :ایشان
در فرایند ســامان دهی که بانــک مرکزی در
نظر داشــته فعالیت کرده اســت ،مــوکل من
زمانی وارد تعاونی میشــود که سامان دهی
در سال  ۸۹شروع شــده بود و در همین سال
تصمیم گرفته میشــود کــه  ۲۳تعاونی دیگر
در مجموعه ثامن الحجج سامان دهی شود.
▪چرا با مدرک دیپلم با عنوان دکتر امضا
میکردید؟

قاضی باقری خطاب به متهم گفــت :در زمان
شــروع کار و فعالیت تان به عنوان مدیر عامل،
وضعیت شرکت تعاونی مالی – اعتباری ثامن
الحجج را از حیث تعداد شعبه و میزان سرمایه
بیانکنید؟
متهم پاســخ داد :مدارکی به همراه ندارم و در
جلسهبعداطالعاتدقیقرابیانمیکنم.
قاضــی باقــری از متهــم پرســید :در صــورت
جلســه توافق نامه تجمیع تعاونیهــا در تاریخ
،89/۱۲/3تنظیمیدربانکمرکزیمتعهد
شدهایددرزمینهبرنامهساماندهیموسسات
پولیغیربانکی(تعاونیهایاعتبار)تادریافت
مجوزنهاییهیچگونهشعبهجدیدافتتاحنکنید
ونرخسودسپردههارارعایتکنید.چرابهتعهد

...

مهمترین نکات پرونده

بانک مرکزی :بعد از رسیدگی به پرونده ثامنالحجج
درباره جزئیات آن اطالعرسانی میکنیم
بانک مرکزی روز گذشــته در اطالعیه ای اعالم کرد :به دنبال انتشــار گزارشــی در رســانهها
درباره تخلفــات تعاونی غیرمجــاز ثامنالحجج و مطرح شــدن اســامی برخی از اشــخاص ،به
آگاهی میرســاند ،بانک مرکزی با هدف جلوگیری از اختالل آفرینیهای احتمالی ناشــی از
اطالعرسانیهایپراکندهدرروندرسیدگیبهپروند هتعاونیغیرمجازثامنالحججدرمحاکم
قضایی،ازورودبهاینحوزهخودداریکردهاستوضمناحترامبهاستقاللوآزادیعملجامعه
رسانهایکشوردرانتشاراخبار،بهاینوسیلهانتسابمنبعخبربهبانکمرکزیراتکذیبمیکند.
این اعالمیه می افزاید :بانک مرکزی به عنوان راوی و شاهدی صادق ،شواهد و مستندات الزم
تسوءتعاونیغیرمجازثامنالحججرابهمنظوررسیدگیدراختیارمراجعقضایی
دربارهفعالی 
قراردادهوبراینمبنا،تمامافرادیکهدراینگزارشهاازایشاننامیبردهیامستنداتیارائهشده
است،ازصدورنامههایسرگشادهوجوابیههایغیرمنطقیبابهرهگیریازعباراتناصحیحبه
منظورفرافکنیومقصرجلوهدادندستگاههایحاکمیتیکهمیتواندتشویشاذهانعمومیو
اختاللدرروندرسیدگیقضاییبهپروندهراسببشود،اجتنابورزند .اینبانکبعدازرسیدگی
کاملقضاییبهپروندهثامنالحجج ،آمادگیالزمرابرایاطالعرسانیدارد.
خودعملنکردید؟
متهم پاســخ داد :بنده در آن زمــان مدیرعامل
نبودم.قاضــی گفت :امضای شــما در اســناد
موجود اســت.قاضی باقری بیان کرد :حسب
گزارش بانک مرکزی تعداد تسهیالت به افراد
خاص داده شــده کــه وثیقــه مناســب از آنها
دریافت نشــده است و درصد ســود آن کمتر از
درصد اعالم شــده بانک مرکزی است در این
زمینهتوضیحدهید.
متهمردیفاولگفت:گزارشغیرواقعاست،
وکیل بنده اسامی همه این افراد را قرائت کرد
و ما دراین باره ۴بار به دادســتان محترم پاسخ
دادیم .میگویند (م .م)  ۲میلیــارد وام گرفته
است ،میخواســته برای مردم فیلم بسازد .از
او باالترین وثیقــه و خانهاش را گرفتــه اند .کار



موسسات غیر مجاز

اینموسسهدادنوامازمحلسپردهخودشان
بوده است.در ادامه غفاری نماینده دادستان
خطاب به متهم گفت :چرا نرخ سودها مازاد بر
نرخمصوببانکمرکزیبودهومتفاوتاعمال
میشده است ســپرده گذاران مازندرانی چه
مزیتی نســبت به ســپرده گــذاران اصفهانی
داشته اند در کجای دنیا یک میلیارد وام بدون
سود و بدون وثیقه میدهند ،در بسیاری از این
مواردپروندهاعطایتسهیالتنیزوجودندارد
فسادکهشاخودمنداردچراشماییکهمدرک
دیپلم داشــتید قراردادی با عنوان دکتر امضا
میکردید؟
در بخشــی از جلســه قاضی تاکید کــرد :بهتر
اســت کمتر به حاشــیه بروید وا صل دفاعیات
خودرابیانکنید.

...

پارس جنوبی

سرنوشت مبهم 11هزارسپرده گذارموسسات غیرمجاز

آمادگی مپنا برای پرکردن جای توتال در پارس جنوبی

خانهملت-پزشکیاندرتشریحنشستنمایندگانسرانسهقوهبرایپیگیریمشکالتموسساتمالیواعتباری،
گفت :از ۲۵هزار و ۹۰۰نفر سپرده گذار موسسات مالی که بیش از ۲۰۰میلیون تومان سپرده داشته اند ۱۵،هزار
نفر به بانک های عامل مراجعه کرده اند که از تعداد ۱۵هزار نفر پرونده های حدود ۸هزار نفر ارائه شده و ۷هزار نفر
سپردهخودرادریافتکردهاند.نایبرئیسمجلس،افزود:یکنکتهقابلتاملوتعجببرانگیزایناستکه ۱۱هزار
سپرده گذار اصال مراجعه ای به بانک های عامل نداشته اند و درخواستی برای دریافت سپرده خود ارائه نکرده اند.

در حالی که خروج توتال از فاز  11پارس جنوبی قطعی شــده اســت ،مدیرعامل شــرکت گروه مپنــا گفت :فاز 11
پارس جنوبی اولین پیشنهاد مپنا به وزارت نفت بود ،البته بعد از آن که این پروژه به مپنا واگذار نشد ،تا االن ما دیگر
مذاکرهای با وزارت نفت در خصوص فاز  11پارس جنوبی نداشتیم .عباس علیآبادی در گفتوگو با تسنیم افزود:
مپنا در گذشته طرح توسعهای را برای 100درصد فاز 11پارس جنوبی به وزارت نفت پیشنهاد داده بود ،اکنون نیز
اگر وزارت نفت تشخیص دهد ،همراهی میکنیم و آمادگی داریم سهم توتال را در فاز 11در اختیار بگیریم.

در پنجمین جلسه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی به
ریاســت رئیس جمهور و با حضور ســران قوا ،پیشنهادها
و راهکارهایی در خصوص کنتــرل و مدیریت نقدینگی با
جهتگیری رونق در بخش تولید و اقتصاد کشور بررسی

و مصوب شــد .به گــزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت
جمهوری ،در این جلسه که صبح دیروز شنبه برگزار شد،
پس از بررســی گزارش رئیس کل بانــک مرکزی و رئیس
ســازمان برنامــه و بودجــه در خصــوص وضــع نقدینگی،
مقرر شــد مطالبات بانک مرکزی از شــرکتهای تعاونی
و مؤسســات غیرمجاز در کوتاه مدت براســاس روشهای
مصوب تصفیه شــود .در خصوص تصفیه دیون بانکها به
بانک مرکزی نیز در دوره زمانی محدود و با نظارت هیئتی

متشکل از نمایندگان ســه قوه تصمیماتی اتخاذ گردید تا
بدهی بانک ها به بانک مرکزی پرداخت شــود .همچنین
براســاس مصوب جلســه  ،وزارت امور اقتصادی و دارایی
مجاز اســت تمام یــا بخشــی از ســهام و داراییهای تحت
مالکیت دولت را در چارچوب روشهای جاری یا در قالب
«صنــدوق ســرمایهگذاری معاملهپذیــر» بــا مکانیزمهای
تشــویقی و با رعایت سیاســتهای کلی اصــل  44قانون
اساسی در بورس واگذار کند.

وزارت صنعــت ،معــدن و تجارت بر اســاس گزارشــی
از موسســه ( statistaیکی از موسســههای پیشرو در
حوزه آمار) ،میزان محبوبیت کاالهای ســاخت ایران
در  49کشــور از جمله خود ایــران و نیــز اتحادیه اروپا
را اعــام کرده اســت که بر ایــن اســاس ،او ً
ال ایران در
ارزیابــی کاالهای  ۵۰کشــور بــا امتیاز شــاخص ۲۷
(کمتر از حد متوســط) ،در رتبــه  ۵۰قــرار دارد .ثانی ًا
شناخت نسبی مصرف کنندگان از برچسب «ساخت
ایران» وجه مثبتــی در این گزارش به شــمار می رود.
ثالث ًا محبوبیــت کاالهای ایرانی در پاکســتان ،ویتنام
و بحرین به ترتیب با  35 ،41و  35درصد ،بیشــترین
میــزان و در کشــورهای فرانســه ،اســپانیا ،اوکراین و
الجزایر به ترتیب با  4 ،3و  4درصد کمترین میزان بوده
است .این گزارش می افزاید طراحی منحصر به فرد،
نگارههای زیبا و کیفیت و دوام فــرش ایرانی و صنایع
دســتی ،طعم و عطر زعفران داخلــی و کیفیت و تنوع
پسته ایرانی از دالیل گرایش مصرف کنندگان جهانی
و داخلی بــه مصرف ایــن محصوالت اســت همچنین
خاویار و خرمــای ایرانی از محصــوالت منحصر به فرد
در بازار بینالمللی به شمار میرود.

...
بازارخبر

سقوط سرمایهگذاری ایرانیها در دبی
ایسنا  -سرمایه گذاری ایرانیان در شیخ نشین دبی کاهش
یافته و ســرمایه گذاران هند پیشــتاز در این زمینه هســتند.
هرســال با انتشــار گــزارش ســرمای ه گــذاری خارجیها در
امارات ،نام ســرمایه گذاران ایران در ردیف های یکم تا دهم
قرار داشت اما امروز وزارت اقتصاد امارات در گزارشی اعالم
کرد :بر اساس فهرست سرمایه گذاران  ۲۵کشور جهان که
در شیخ نشین دبی طی نیمه نخست امسال سرمایه گذاری
کرده اند ،نام سرمایه گذاران ایرانی نبود.

آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات اجاره

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای کنترل نقدینگی مصوب شد:

مسیر جدید برای خصوصی سازی

میزان محبوبیت کاالهای ایرانی
در جهان

▪صندوق های معامله پذیر چه هستند؟

صنــدوق هــای قابــل معاملــه در بــورس (Exchange-
 )traded fundصندوق هایی هستند که منابع خود را در
سبدی از دارایی ها سرمایه گذاری و سود کسب می کنند.
مدیران این صنــدوق ها تالش می کنند بــا تغییر به موقع
ترکیب دارایی خود بر سود بیفزایند  .در این جا به نظر می
رســد دولت قصد دارد برای واگذاری دارایی ها و شرکت
های خود ،به جای فروش مســتقیم آن (واگذاری ســهام
در بورس یا از طریق مزایده) از طریــق صندوق های قابل
معامله به واگذاری دارایی خــود اقدام کند .در این حالت
مردم و ســرمایه گذاران ،به جای خرید سهام یک شرکت،
واحدهای سرمایه گذاری صندوق را می خرند و به صورت
غیرمســتقیم صاحب ســهام چندین شــرکت می شــوند.
البته هم اکنون نیز چندین صندوق قابل معامله در بورس
حضور دارند که سهام آن ها معامله می شود .افزایش تعداد
صندوق ها ،همراه با فرهنگ سازی حضور در بازار سرمایه
و عرضه سهام شــرکت های ســودده و جذاب میتواند به
جذب نقدینگی از این طریق کمک کند.

مهر  -بر اســاس قانون مالیات های مســتقیم امروز آخرین
مهلت ارائه اظهارنامه اشــخاص حقوقــی و صاحبان درآمد
امالکاجارهایاست.براساسقانونمالیاتهایمستقیم،
اشخاص حقوقی و صاحبان امالک اجارهای تا پایان تیر باید
بامراجعهبهسامانهعملیاتالکترونیکسازمانامورمالیاتی
کشوربهارسالالکترونیکیاظهارنامهعملکردسال۱۳۹۶
و پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند.

رسوب  ۵۰هزار دستگاه خودروی ناقص
در خودروسازی ها
ایســنا  -دبیــر انجمــن صنایــع همگــن قطعهســازی از
متوقف شــدن  ۴۰تا  ۵۰هزار دســتگاه خودروی ناقص در
کارخانههای خودروســازی به دلیل کســری قطعات خبر
داد .آرش محبینژاد اظهار کرد :متاسفانه وضعیت صنعت
قطعهســازی بحرانی اســت و این بحــران به شــرکتهای
خودروسازی نیز رسیده اســت .وی با بیان این که بسیاری
از مواد اولیه صنعت قطعهســازی در گروههای دوم و ســوم
کاالیی قرار گرفته اســت ،تصریح کرد :این موضوع موجب
شــده قطعهســازان برای دریافت ارز و واردات مــواد اولیه،
دچار مشکل شوند و نتوانند قطعات مورد نیاز را تولید کنند.

لبنیات یک سال و نیم در انتظار قیمت گذاری
فارس  -با گذشــت 1/5ســال بــرای تعیین قیمــت نهایی
لبنیات ،همچنــان مصوبــه نهایی بیــن ســازمان حمایت،
کارگــروه تنظیــم بــازار و وزارتخانههــای صمــت و جهــاد
کشاورزی دســت به دست میشــود و هنوز خبری از تعیین
قیمت شیر و لبنیات نیست .ســناریوی افزایش خودسرانه
قیمتبرخیمحصوالتلبنیازسویچندکارخانه،افزایش
نیافتن قیمت شیر خام و اعتراض دامداران ،کاهش کیفیت
محصوالت لبنی و کم فروشــی در بستهبندی ،جریمههای
میلیاردی سازمان حمایت برای شرکتهای لبنی و نهایت
این که قیمتهای دستوری که تناسبی با نرخ تورم و افزایش
هزینههای سربار تولید ندارد ،سبب شده است ،تا آه از نهاد
تولیدکننده ،دامدار و در نهایت مصرفکننده برآید.

توزیع روزانه  120تن گوشت قرمز وارداتی
ایرنا -مدیــرکل امور اقتصــادی وزارت صنعــت اعالم کرد:
براســاس تصمیمات کارگروه تنظیــم بازار،روزانه  120تن
گوشت قرمز با هدف تنظیم بازار وارد و در غرفه های سازمان
میادین میــوه و ترهبــار ،فروشــگاههای زنجیــرهای و صنوف
منتخب توزیع می شــود .کالمــی اضافه کــرد :اکنون دولت
 400تومــان یارانه در بخــش تخصیص ارز واردات گوشــت
پرداخت می کند؛ درواقــع هر دالر برای واردات گوشــت ،با
نرخ سه هزار و  800تومان به واردکنندگان عرضه می شود.
عالوه بر این ،دولت برای هر یک کیلوگرم گوشت قرمز ،چهار
هزار تومان یارانه پرداخت می کند.
CMYK

