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بررسی اصالح قانون مالیات ارزش افزوده
تا  2هفته آینده در مجلس

...

ارز وطال

اخبار

ادعای وزارت راه درباره دریافتی های
نجومی در نظام مهندسی پایتخت
حسین بردبار-مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان
وزارت راه و شهرســازی از کشــف و پیگیری پرونده فســاد
مالی هفت میلیارد و  600میلیون تومانی در زیرمجموعه
نظام مهندسی ساختمان اســتان تهران خبر داد که پس از
تماس های مکرر برخی از مهندسان پاکدست به این دفتر
ابعاد آن افشا شده است که چنین مبلغی طی 14فقره چک
از حساب سازمان خارج و به حســاب دونفر واریز اما پس از
پیگیری این دفتر این مبالغ بازگردانده شده است .شیبانی
اصل همچنیــن از دریافتی نجومی بیــش از  100میلیون
تومانی خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
تهران و دریافتی بیش از 70میلیون تومانی رئیس وقت این
سازمان طی پنج ماه ابتدای امسال خبر داد که این رقم در
سال قبل بیش از 110میلیون تومان برای خزانه دار مذکور
و  230میلیون تومان برای رئیس وقت سازمان بوده است.
به گزارش خراسان ،دکتر شــیبانی اصل دیروز درنشستی
خبری کــه در محــل وزارت راه و شهرســازی برگزار شــد با
بیان این که مبلــغ  7.6میلیارد تومان طــی  14فقره چک
از حساب سازمان نظام مهندسی خارج شده است،افزود:
هیئت مدیره ســازمان نظام مهندســی اســتان تهران باید
درایــن زمینه پاســخ گــو باشــد ،خزانــه دار نیز بایــد به این
برداشت ها اشــراف می داشــت ،چگونه امضای  14چک
جعل و  7.6میلیارد تومان از حســاب خارج می شــود و در
سازمان متوجه نمی شوند.
وی درپاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره این که آیا دریافتی
های کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان از مصوبه
شــورای حقوق و دســتمزد و هیئت وزیران پس از ماجرای
فیش های نجومی تبعیت می کند؟ گفت :طبیعتا دریافتی
ها نباید از قوانین و مقررات عمومــی تخطی کند و هرگونه
تصمیــم در نهادهای مختلــف باید تابــع مقــررات دولت و
قوانین عام باشد.شیبانی اصل همچنین با بیان این که در
غیرقانونی بودن این دریافت ها هیچ تردیدی وجود ندارد،
گفت :دکتر آخونــدی {وزیر راه وشهرســازی} به درســتی
شــیوه نامه قبلــی را که توســط وزیر وقــت ابالغ شــده بود،
ابطال کرد و ســازمان های نظام مهندسی اســتان ها باید
شــرایط و دریافتی های خودشــان را با درآمدهای قانونی
منطبق کنند.

رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد:

موافقت رئیس جمهور با واگذاری سرخابی
سود سهام عدالت امسال افزایش می یابد
رئیس کل ســازمان خصوصی سازی با اشــاره به پرداخت
سود سال مالی  96شرکت های سرمایه پذیر به مشموالن
سهام عدالت در زمستان امســال گفت :مشموالن امسال
سود بیشتری می گیرند .به گزارش روابط عمومی سازمان
خصوصی ســازی ،پوری حســینی صبح دیــروز در جریان
نشست خبری خود در خصوص سود سال مالی 96شرکت
های سرمایه پذیر (که امسال توزیع می شود) توضیح داد :با
توجه به برگزاری مجامع شرکت های سرمایه پذیر تا کنون
حدود چهار هزار میلیارد تومان ســود مجامــع برای توزیع
میان مشــموالن درنظر گرفته شــده اســت که پیش بینی
می شــود با برگزاری مجمع شــرکت هلدینگ پتروشیمی
خلیج فــارس در مــاه های آینــده این میــزان ســود به پنج
هزار میلیارد تومان برســد .به گفته وی ،توزیع سود سهام
عدالت میان مشــموالن در زمستان امســال انجام خواهد
شــد.پوری حســینی درباره افرادی که ســود ســال  95را
دریافت نکردهاند هم اظهار کرد :هــم اکنون حدود هفت
میلیون نفر از مشــموالن باقی مانده اند که در صورت ثبت
شماره شبای بانکی خود سود سال  95را دریافت خواهند
کرد .وی در خصوص آزادسازی سهام عدالت نیز با اشاره
به ارائــه الیحه مربــوط به مجلس در ســال گذشــته گفت:
امیدواریم تا در آینده ای نزدیک و پس از تصویب این الیحه،
آزادسازی سهام عدالت صورت بگیرد.رئیس کل سازمان
خصوصی ســازی درباره واگذاری دو باشــگاه استقالل و
پرســپولیس نیز گفت :در این باره به تازگــی وزیر ورزش و
جوانان نامه ای به رئیس جمهور نوشته و با اشاره به این که
طبق مقررات فیفا ادامه فعالیت این باشــگاه ها به صورت
دولتی امکان پذیر نیســت خواســتار واگذاری استقالل و
پرسپولیس شــده اســت .بنابراین با توجه به موافقت کلی
رئیس محترم جمهور با اصل واگذاری سرخابی ها به بخش
خصوصی امیدواریم هیئت وزیران مصوبه ســال  94خود
در خصوص واگذار نکردن این دو باشــگاه را اصالح کند تا
شاهد واگذاری آن ها باشیم.
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درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم
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رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس اعالم کرد :ظرف یک تا دو هفته آینده قانون اصالح شــده مالیات بر ارزش افزوده به صحن مجلس خواهد آمد تا
مشکل مالیات در بحث تولید اصالح شود .به گزارش فارس ،محمدرضا پورابراهیمی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گفت:
برای توسعه پایههای جدید مالیاتی هم در حال بررسی هستیم که مالیات بر عایدی سرمایه یکی از ابزارهاست که به فعاالن اقتصادی کمک می کند.
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شاخص

وزارت نفت با تغییر چند باره نرخ پایه برخی محصوالت پاالیشی در بورس رقم زد:

رانت نفتی با  3تصمیم متناقض در  8روز

در حالی که تصمیــم های غلط و تاخیر بســیار در اصالح
آن ها ،حجم بســیار باالیی از رانت و فســاد ایجــاد کرده،
مدتی است موضوع قیمت گذاری برخی محصوالت پایه
ای (فوالد ،پتروشیمی و پاالیشــی) در بورس کاال ،محل
دیگری برای ایجــاد رانت و فســاد به وجود آورده اســت.
فارغ از تعلل مجدد دولت در تعیین تکلیف این موضوعات،
آن چه طــی هشــت روز گذشــته در حوزه قیمــت گذاری
محصوالت پاالیشی رخ داد و منجر به سه تصمیم متناقض
در این هشت روز شد ،به واقع یک فاجعه مدیریتی است،
تصمیماتی که باعث حجم زیادی از رانت در بورس شد و
نااطمینانی بسیاری بر بازار سرمایه حاکم کرد.به گزارش
خراسان ،ماجرا از آن جا آغاز شد که شنبه هفته گذشته3 ،
شهریور ،مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فراورده های
نفتی (زیرمجموعــه وزارت نفت) در بخشــنامه ای اعالم
کرد که از این پس قیمت پایه محصوالت فرعی پاالیشــی
در بورس کاال با نرخ بازار ثانویه تعیین خواهد شد .گفتنی
اســت شــرکت های پاالیشــی محصوالت اصلی (بنزین،
گازوئیل و  )...را به نرخ دولتی به شرکت پاالیش و پخش
تحویل مــی دهند امــا محصــوالت فرعی مثــل لوبکات و
وکیوم باتوم را در بورس کاال به فروش می رســانند .برای
فروش محصوالت در بورس کاال معمــوال یک نرخ پایه (با
توجه به نرخ های جهانی و نرخ ارز) تعیین می شــود و در



بورس  5تا  10درصد امکان نوســان نسبت به این قیمت
وجــود دارد .ایــن محصــوالت فرعی بیشــتر در شــرکت
های ســازنده روغن موتور و همچنین قیرسازی استفاده
میشــود.طی بخشنامه شــنبه گذشته شــرکت پاالیش،
قیمت پایه این محصوالت به یک باره به جای دالر 4200
تومانی با نرخ بازار ثانویه تعیین شــد .موضوعی که باعث

...



لوازم خانگی

جهش حدود  90درصــدی قیمت این محصوالت شــد.
همزمان نماد شرکت های پاالیشی در بورس با صف های
خرید ســنگین مواجه شــد و روز یک شنبه  4شــهریور نیز
ادامه یافت .اما روز دوشــنبه به یک باره بخشنامه دیگری
از وزارت نفت صادر شد که بخشنامه قبلی را کامال ملغی
کرده و قیمت ها مجــدد با دالر  4200تومانی محاســبه

...
خودرو



شد .این موضوع در پی اعتراض شرکت های روغن سازی
و نامه نگاری آن ها با دولت انجام شــد .لذا روز ســه شنبه
بورس یکی از تاریخی ترین ســقوط های خود را به دلیل
ریزش سهام شرکت های پاالیشی ثبت کرد!
اما این ماجرا پایانی نداشــت .اخبار ضد و نقیضی درباره
حذف دامنه نوسان قیمت این محصوالت در بورس کاال از
چهارشنبه گذشته ایجاد شــد که ابتدا قویا تکذیب شد اما
روز یک شنبه  11شهریور ،مجدد بورس کاال بخشنامهای
صادر و اعــام کرد که محصــوالت فرعی پاالیشــی بدون
سقف قیمتی  10درصدی قابل معامله خواهد بود .حذف
سقف قیمتی باعث شد دیروز قیمت های لوبکات و وکیوم
باتوم رشد قابل توجهی را ثبت کند و شرکت های پاالیشی
در بورس مجدد رشد کنند .البته معلوم نیست که فردا چه
شود؟! شاید بخشــنامه دیگری در راه باشــد.نکته جالب
توجه ایــن که مقــام معظم رهبــری در دیدار اخیــر خود با
هیئت دولت از تعدد بخشــنامه های اقتصــادی در دولت
انتقاد کرده بودند .عالوه بر این با توجه به مصوبه سران قوا
در جلســات هماهنگی اقتصادی مبنی بر حمایت از بازار
سرمایه ،این حجم از بخشنامه های متناقض و اعتمادسوز،
قابل توجیــه نیســت .همچنین شــائبه ایجاد رانــت برای
برخی فعاالن بورسی که به واسطه این نوسان شدید قیمت
ها ،درآمدهای سرشاری به جیب زده اند ،نیز وجود دارد.

...
ترکیه

مجوز برای افزایش  25درصدی قیمت لوازم خانگی

شورای رقابت ،تعیین قیمت خودرو را به تعویق انداخت

تورم ترکیه به باالترین سطح طی  10سال گذشته رسید

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به این که سازمان حمایت
مجوز افزایش قیمت شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی را صادر کرد،
گفت :این سازمان پس از درخواستهای مکرر برای افزایش قیمت لوازم
خانگی با افزایش قیمت  20تا  25درصدی موافقت کــرده ،اما مجوز آن
را به صورت مکتوب صادر نکرده اســت .طحانپور در گفتوگو با فارس با
تاکید بر این که این افزایش قیمت براساس فهرست رسمی قبلی از سوی
شرکتها اعمال میشــود ،گفت :اعالم قیمت  22میلیون برای یخچال
فریزر دو قلو و هشت میلیون برای ماشین لباس شــویی کاذب است .وی
افزودکه قیمت واقعی یخچال فریزر دوقلو 8.5تا 10میلیون تومان و لباس
شویی حدود چهار میلیون و  700هزار تومان است.

شورای رقابت در جلسه دیروز خود درباره قیمت خودرو به تصمیم نهایی
نرسید .ولی ملکی ،یکی از اعضای این شورا ،در گفت وگو با تسنیم ،درباره
جلسه دیروز شــورای رقابت که به منظور بررسی قیمت خودرو ،با حضور
مدیران عامل دو شرکت خودروساز تشکیل شده بود ،اظهار کرد :یکی از
استدالل های خودروسازان در افزایش قیمت و هزینه تولید ،رشد نرخ ارز
بود و معتقد بودند ،با افزایش قیمت مواد اولیه فروش خودرو با قیمتهای
فعلی برای آن ها به صرفه نیست .ملکی با اعالم این که در پایان این جلسه
قرار شد شورای رقابت با ارسال نامهای به بانک مرکزی نرخ تورم بخشی
پنج ماه نخست امسال را دریافت کند ،گفت :در این جلسه خودروسازان
فهرستی از افزایش هزینه های خود به شورا ارائه کردند.

آمارهای رسمی منتشر شــده نشــان میدهد ،تورم در ترکیه با توجه به
تضعیف ارزش لیر در برابر دالر به باالترین میزان طی  10سال گذشته
یعنی ۱۸درصد رسیده است .به گزارش فارس به نقل از روزنامه حریت،
بنا به آمار رســمی که دیروز منتشر شــد ،نرخ تورم ســالیانه در ترکیه به
نزدیک  18درصد رسیده است .دفتر آمار دولتی ترکیه اعالم کرد ،این
رقم در ماه جوالی  15.85درصد بود و از طرفی نرخ تورم از میزان مورد
انتظار بیشتر بوده است .به طور کلی نرخ تورم در ترکیه به رقم حدود 18
درصد رسید که از سال  2008تاکنون بیسابقه بوده است .بیشترین
افزایش قیمت مصرف کننــده در ترکیه مربوط به بخــش حمل و نقل با
 27.13درصد و بخش مواد غذایی با  19.75درصد بوده است.

سکه از مرز  ۴/۵میلیون عبورکرد

بلومبرگ تحلیل کرد:

تالطم بازارها

نرخ دالر در حالــی در بازار آزاد افزایــش یافت و به بیش
از  12هزار تومان رســید کــه همزمان در بــازار ثانویه با
نرخ هفت هــزار و  748تومان معامله شــد .یــورو نیز در
بازار ثانویه کام ً
ال بر خــاف بازار آزاد ،روند کاهشــی به
خود گرفت و از کانال  9هزار تومان به هشت هزار تومان
تنزل یافت .گزارش خبرگزاری فارس از نرخ ارز در بازار
ثانویه (که عمده معامــات واقعــی ارز در آن بازار انجام
میشود) نشان می دهد که در دو روز قبل ،بهای یورو در
این بازار  21تومان نسبت به روز قبل از آن کاهش یافته
و به  8997تومان رســیده است .دالر اما افزایش اندک
هشت تومانی یافته و به هفت هزار و  748تومان رسیده
اســت .همچنین روز گذشــته  40میلیون و  660هزار
یــورو ارز حاصل از صــادرات در بازار ثانویه ارز (ســامانه
نیمــا) فروختــه و  63میلیــون و  270هزار یورو توســط
واردکنندگان خریداری شد.
با این حال ،گزارش هــا از بازار آزاد ،حاکی از آن اســت
کــه نــرخ ارز در ایــن بــازار ،برخــاف معامالت رســمی
بازار ثانویه ،افزایش یافته اســت .دیروز خبرگزاری ایلنا
گزارش داد که در دو روز گذشته دالر مجدد وارد کانال
 12هــزار تومانی شــده و این طــور که ایــن خبرگزاری
گزارش کرده ،به صورت خزنده در حال حرکت به سوی
 13هزار تومان اســت .این اعــداد و ارقــام را داده های
شبکه اطالع رسانی طال ،ســکه و ارز تهران در خصوص
نرخ یورو نیز تایید می کند .این پایگاه دیروز گزارش داد
که نرخ یورو در بــازار آزاد با بیش از هــزار تومان افزایش

 3راهکارموثرایران برای مواجهه با تحریم نفتی

نســبت به دو روز قبل ،به  14هزار و  903تومان رسیده
است.اگر چه عمده تحلیل هایی که درحوزه بازار ارز هم
اینک صورت می گیرد ،ناظر به تحــوالت تقاضا از قبیل
ســیگنال های خبری و رویدادهای آتــی مانند ارزهای
مسافرتی اربعین است ،اما کارشناسان عقیده دارند که
تا زمانی که فکری به حال کانال های ورود ارز به کشــور
که تعیین کننده طرف عرضه ارز هســتند ،نشود ،الزام ًا
وضعیت بهبود نخواهد یافت.
▪اوج گیری سکه و طال به تبعیت از ارز آزاد

در این حال ،نــرخ ســکه و طال نیــز در بــازار ،همزمان با
افزایش نرخ ارز افزایش یافت .بر این اســاس ،نرخ سکه
با  168هزار تومــان افزایش ،به بیش از چهــار میلیون و
 608هزار تومان رســید .هر گرم طال نیز با افزایش 20
هــزار و  700تومان مواجه شــد و بــه حــدود  352هزار
تومان رسید.

وزیر صنعت خبر داد:
سرمایه درگردش بخش تولید درشورای پول و اعتبار بررسی می شود
وزیر صنعت ،معدن و تجارت از ارســال نامه سه وزیر کابینه
دولت دوازدهــم دربــاره تامین اعتبــار ســرمایه در گردش
واحدهــای تولیدی متناســب با شــرایط اقتصادی کشــور
به رئیــس جمهــوری خبــر داد .بــه گــزارش ایرنــا« ،محمد
شــریعتمداری» عصر روز دوشــنبه در نشست شورای گفت
و گوی دولت و بخش خصوصی که در اتــاق بازرگانی ایران
برگزار شــد ،گفت :این نامه را وزیران اقتصاد ،کار و صنعت

برای اعمال تغییر در تامین ســرمایه در گــردش واحدهای
تولیدی تهیه کــرده اند کــه در جلســه هفته آینده شــورای
پــول و اعتبار مــورد بررســی قرار مــی گیــرد .وی جزئیات
بیشتری از محتوای این نامه ارائه نداد اما اظهار امیدواری
کرد که میزان ســرمایه در گردش واحدهای تولیدی هفته
آینده متناســب با تغییرات اقتصادی کشــور ،اصالح شود.
شــریعتمداری به مزاح گفت« :البته از ســه وزیــری که نامه

خبرگــزاری آمریکایی بلومبرگ در گزارشــی با اشــاره
به روش های پیــش روی ایران بــرای دورزدن تحریم ها
از جمله ارائه تخفیــف ،تهاتر و غیرفعال کردن سیســتم
ردگیری نفتکش ها به مواضع هند ،ترکیه و چین و ضمن
بازخوانی تجربه دور قبل تحریم ها تاکید کرد که تحریم
های آمریکا به تنهایی برای قطع کامل درآمدهای نفتی
ایران کافی نیست.به گزارش تسنیم ،بلومبرگ نوشت:
ترامپ ،صادرات نفت ایران را هدف قرار داده ،اما تحریم
های آمریکا به تنهایی برای قطع کامل درآمدهای نفتی
ایران کافی نیســت .بــه گفته الن میلیگان ،کارشــناس
مســائل نفتی ،ارائه تخفیف ،معامالت تهاتری و قاچاق
نفــت و حتــی غیرفعال کــردن سیســتم هــای ردگیری
نفتکش ها از جمله راه هایی است که ایران ممکن است
از آن ها برای حفظ حدود  800هزار بشــکه از صادرات
نفت خود بعــد از اجــرای تحریم هــای آمریکا اســتفاده
کند .به نوشــته بلومبرگ ،فروش نفت به میزان کمتر از
یک میلیون بشــکه نیز تا حدی می تواند از تبعات منفی
تحریم ها از جمله کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش
تورم بکاهد .این خبرگزاری تاکید کرده است که چین،
ترکیه و هند احتماال همچنان به خرید نفت از ایران ادامه
خواهنــد داد ،در حالی کــه دیگر مشــتریان عمده نظیر
ژاپن ،کره جنوبی و اروپا قطع خرید نفت از ایران را آغاز
کرده اند .در دور قبلی تحریم ها ،ایران توانست از طریق
غیرفعال کردن سیستم های ردیابی تانکرهایش ،مسیر
و حجم صادرات نفت خود را پنهان کند .احسا خومان،

درخواســت تغییــر در تامیــن ســرمایه در گــردش را امضــا
کردهاند،فقط من مانده ام و دو نفر دیگر استیضاح شده اند».
▪با شرایط خارج از کنترل مواجه ام

وزیر صنعــت دربــاره تغییــر سیاســت هــای ارزی و صدور
بخشــنامه های مکرر درخصوص ارز گفت :تعدد بخشنامه
مشــکل ســاز اســت اما ماندن واحدهای تولیدی با توجیه
ثبــات ،چالــش بدتــری خواهــد بــود .وی اضافه کــرد :هر
تصمیمــی تبعاتــی دارد و مــا نیــز تاکیــد داریم بخشــنامه
هایــی دایمــی تر بــرای یــک دوره زمانــی باید صادر شــود
امــا در موقعیت کنونی با شــرایط خــارج از کنتــرل مواجه

تحلیل گر ارشــد موسســه مالی میتسوبیشی یواف جی
گفت« :تجارت تهاتری و مکانیزم های تامین مالی ویژه
از جمله راه هایی هســتند که مشــتریان نفت ایران می
توانند پرداخــت های نفتــی را در دوره تحریــم ها ادامه
دهند».اگرچه احتمال قطع واردات نفت ژاپن از ایران،
توســط بلومبرگ باال برآورد شــده اســت اما همچنان از
ژاپن خبرهای ضــد و نقیضی مخابره می شــود .تا هفته
قبل این کشــور در حال تالش بــرای دریافت معافیت از
آمریکا بود .دیروز آژانس های خبری جیجی و کیودوی
این کشور با اشــاره به این که ظاهرا آمریکا به این کشور
معافیت نــداده ،گــزارش دادند که شــرکت های بزرگ
عمده فروشی نفت ژاپن در حال آماده شدن برای توقف
خرید نفت از ایران در ماه آینده میالدی هســتند .با این
حال ،ســخنگوی شــرکت نفتی شــووا شــل در این باره
گفت ،این شرکت از تصمیم دولت ژاپن در زمینه واردات
نفت از ایران تبعیت می کند ،اما اشاره ای به جزئیات این
تصمیم نکرد.
▪هند به خرید نفت از ایران ادامه می دهد

همزمان خبرگــزاری رویتــرز از اعــام هند بــرای تداوم
واردات نفت از ایران با توجه به پوشش حمل و نقل و بیمه
از سوی طرف ایرانی خبر داد .به گزارش فارس ،یک منبع
دولت هند در این زمینه به رویترز گفــت« :وزارت حمل و
نقلبهپاالیشگاههااینمجوزرادادهکهبهخریدنفتایران
بر اساس مبنای هزینه ،بیمه و حمل و نقل ادامه دهند».

هستیم .شــافعی رئیس اتاق بازرگانی ،صنایــع ،معادن و
کشاورزی ایران نیز در این نشست گفت :فعاالن اقتصادی
امــروز بیــش از آن کــه نگــران مســائل خارجی باشــند ،با
نامالیمات داخلی مواجه هستند .وی اظهار کرد :در شرایط
کنونی دستگاه های مسئول ،قدرت تصمیمگیری ندارند.
وی پیشنهاد کرد که ارز  4200تومانی حذف و یارانه ای به
صورت نقدی به قشرهای آسیب پذیر پرداخت شود.

غول های صنعتی ایران با تحریم ها چه
می کنند؟
نمودار باال ،سهم صنایع مختلف از کل تولید در کارگاه
بزرگ صنعتی کشور را نشــان می دهد .بر این اساس،
صنعت پتروشیمی با  26درصد ،فلزات اساسی با 20
 ،خودرو با  ،16.3صنایع کانــی غیرفلزی با 9و صنایع
غذایی و آشامیدنی با  9درصد بیشترین سهم را از تولید
صنعتی کارگاه های بزرگ صنعتی کشور دارند .پیش
بینی می شود با توجه به سابقه تحریم های گذشته ،در
صورت اعمال تحریم ها ،بیشــترین اثر منفی را صنعت
خودروســازی بپذیــرد .طبق گــزارش مرکــز پژوهش
های مجلس ،در بدترین حالت تولیــد خودرو با 22.5
(در صورت همراهــی اروپا با ایران) یــا ( 45در صورت
همراهی نکــردن اروپــا) درصد افــت خواهد کــرد اما
سایر صنایع در نهایت  2تا  5درصد افت تولید خواهند
داشت .ضمنا سابقه تحریم های گذشته نشان می دهد
صنایع پتروشیمی ،فوالد و به ویژه صنایع غذایی اثری از
تحریم ها نمی پذیرد.

...
بازارخبر

تحویل  2میلیون و  ۲۰۰هزار قطعه سکه
در مهر و آبان
مهــر  -بانــک مرکــزی اعالم کــرد :طی
ماههای مهر و آبــان ،دو میلیــون و ۲۰۰
هزار قطعه ســکه بهار آزادی به مشتریان
تحویل داده خواهد شد .توزیع سکه های
پیش فروش شده با سررسید شش ماهه و قیمت قطعی که
از  ۲۸مردادمــاه آغاز شــده تــا  ۱۳آبــان ماه ادامــه خواهد
داشــت .بر اســاس این گزارش ،مجموع ســکه های پیش
فروش شده شش ماهه دو میلیون و  ۶۰۰هزار قطعه است
که موعد سررسید دو میلیون و  ۲۰۰هزار قطعه از این سکه
ها در مهر ماه و نیمه اول آبان ماه قرار دارد و پیش بینی می
شود ورود این مقدار ســکه به بازار ،تعدیل قیمت سکه بهار
آزادی را به دنبال داشته باشد.

بازگشت تولید بنزین سوپر به سطح قبل
طی چند هفته آینده
تســنیم  -دبیر انجمن صنایع پاالیشــی
کشورگفت:مشکلیدرتولیدبنزینسوپر
وجود ندارد و ظــرف چند هفتــه آینده به
میزان قبلی باز میگردد .ناصر عاشوری
با تاکید براین که با پایان فصل تابســتان که اوج ســفرها به
پایان میرسد تولید بنزین سوپر به میزان قبل باز میگردد
گفت :از مهرماه و با کاهش مصــرف بنزین معمولی ،تولید
بنزین سوپر به میزان قبلی آغاز خواهد شد.

طرحی برای مقابله با احتکار الستیک
ایسنا-یک مقام مسئول گفت  :به منظور
سامان دهی ،شفافسازی و تنظیم بازار
الستیک در سطح کشور و تسریع در روند
نظارت و کنترل بر عملکــرد این صنوف،
وزارت صنعت ،طرحی موســوم به «طرح افــق» را طراحی و
پیادهســازی کرده که جزئیــات آن نیز به تازگی به روســای
انجمن واردکنندگان و تولیدکنندگان ابالغ شده است .وی
اظهار کرد :هدف اصلی این طرح ،اجــرای ماده  ۱۳قانون
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز ،از طریق رهگیــری مالکیتی و
نظارتبرزنجیرهتامینوتوزیعکاالبهجهتتشدیدمبارزهبا
احتکار و اختفای کاال ،جلوگیری از گرانفروشــی و تنظیم
بازار اســت .وی گفت :با اجــرای این طــرح تمامی اعضای
زنجیره تامین کاال ملــزم به صــدور و ثبت فاکتــور تا مرحله
مصرفکننده نهایی ،در بستر سامانه جامع قرار می گیرند.

پرونده  2تعاونی اعتبار در دادگاه انقالب
میزان  -پرونده تعاونیهای اعتبار البرز
ایرانیــان و ولیعصــر بــا شــکایت بانــک
مرکــزی ،بــه شــعبه  ۱۵دادگاه انقــاب
اسالمی ارجاع شد .پرونده این دو تعاونی
اعتبار در ۳۳۷جلد و با چهار متهم به شکایت بانک مرکزی،
به شعبه  ۱۵دادگاه انقالب اسالمی ارجاع شد.
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