اقتصاد
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واعظی :حذف  4صفر نیاز
به کار کارشناسی بیشتر دارد

...

دالر

یورو

پوند

یوان

درهم امارات

نرخ طال

هرگرم طالی18عیار

سکه طرح قدیم

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

(سامانهسنا)

) 1/500(134.000

) 1.500( 154.000

) 1/210(174.722

21.051

37.070

مشهد

4.305.000

46.500.000

)0( 48.800.000

26.000.000

16.500.000

شاخصکلبورس

) 1979( 199.911

هرگرمزعفراننگین

121.548

هرگرمزعفرانپوشال

97.495

تهران

4.312.280

46.500.000

) 1.000.000(47.900.000

26.500.000

16.700.000

اخبار

در چهارمین جلسه دادگاه  4موسسه مالی
غیرمجاز مطرح شد:

سفرهای متهم و همسرش به جزایر
خارجی با هواپیمای شخصی!
چهارمینجلسهدادگاهپروندهمؤسساتمالی«البرزایرانیان»
«ولیعصر»« ،فردوسی» و «آرمان» به ریاست قاضی صلواتی در
شرایطی برگزار شد که موضوع سفرهای شخصی متهم و
همسرشباهواپیمایاختصاصیبهخارجکشورازنکاتمهم
خبریاینجلسهدادگاهبود.
ب ــه گـــــزارش مــهــر ،در چــهــارمــیــن جــلــســه دادگـــــاه چند
موسسه مالی ،نماینده دادســتــان به متهم ردیــف اول این
پــرونــده گفت :شما میگویید تمام سفرهای شخصی و
خــریــدهــایتــان بــا پــولهــای شخصی انــجــام شــده اســت.
شما این مبالغ را بــرای سفرهای خارجی از کجا آوردیــد؟
در ابتدای دادگــاه قاضی از نماینده دادســتــان خواست تا
در جــایــگــاه قـــرار بگیرد و در بـــاره دفــاعــیــات جلسه قبل
امــیــر حسین آزاد (مــتــهــم ردیــــف اول) تــوضــیــح دهــد.
محمد آقامیری راد نماینده دادســتــان اظهار کــرد :آقای
آزاد در جلسه گذشته دفاعیات خود را بر اســاس توهین به
بازپرس و بانک مرکزی برنامه ریــزی کــرده بود که این هم
نوعی دفاع است اما برای این افــراد جای دفاع وجود دارد.
نماینده دادســتــان ،گفت :شما در دفاعیات خود گفتید از
سپردههای مردم صیانت کردهاید ،در صورتی که شما از بدو
تاسیس موسسه البرز ایرانیان طی این سالها  800میلیارد
تومان سپرده جذب کردید و بعد اسم آن را به آرمان و فردوسی
تغییر دادید .از این مقدار  150میلیارد تومان در حسابهای
مختلف بلوکه شده  150 ،میلیارد تومان تسهیالت پرداخت
شدهو 200میلیاردتوماناموالازشماشناساییشدهو300
میلیارد هم کسری وجــود دارد که حیف و میل شده است.
وی افــزود :شما در  24سالگی دو میلیارد سرمایه داشتید و
حاال در 30سالگی فقط یک ملک در پاسداران به ارزش 50
میلیارد تومان دارید که به نام شما ،همسرتان و آقای قریانی
و همسرش اســت .ملک زعفرانیه به نام همسر شماست و
خــودروی لندوور که پنج میلیارد تومان ارزش گــذاری شده
و بنزی که در پارکینگ خانه همسر شما پیدا شــده است.
نــمــایــنــده دادســـتـــان گــفــت :شــمــا مــی گــویــیــد سفرهای
خــارجــی را بــا پـــول شخصی رفــتــهایــد .تــوضــیــح دهید
سفرهایی که با هواپیمای شخصی با همسرتان میرفتید
و در جزایر سکونت داشتید ،هزینهاش را از کجا آوردیــد؟
ویخطاببهمتهمگفت:شماازآبرویمومنصحبتمیکنید
در صورتی که آبــروی مومن خــون «حامد کرمی» اســت که
در کــرج توسط سپرده گـــذاران خشمگین به قتل رسید.
آبروی مومن مردی است که برای درمان سرطان همسرش
خانهاش را فروخت تا در موسسه شما سپرده گذاری کند و
بتواند هزینه درمان همسرش را بدهد اما خانهاش را از دست
داد و سرطان همسرش هم درمــان نشد .اینکه میگویید
با سپردهگذاران تسویه کردهاید درســت نیست ،تمام پول
( ۷۰۰میلیاردتومان)رابانکمرکزیازبیتالمالدادهاست.
نماینده دادســتــان ادامــه داد :شما تمام اقــدامــات تــان را با
نــام ـههــای جعلی آغـــاز کــردیــد و بعد از ای ــن کــه موسسه
فردوسی متوجه آن شــد ،از شما شکایت کــرد امــا به دلیل
اعمال نفوذی که داشتید نتوانست کــاری کند و بعد شما
مجبور شدید تابلوهای خود را به موسسه آرمان تغییر دهید.
وی خطاب به این متهم گفت :شما کار خود را از نطفه با جعل
شروعکردیدو پلیس امنیتاعالمکردهاستکهبهدلیلاعمال
نفوذ شما در استانها و شهرستانها ،نتوانسته موسسات
فردوسیوآرمانرادراستانهایایالموکرمانشاهپلمبکند.
وی گفت :در  24سالگی چه توانایی داشتید که آقای قریانی
با سابقه بانکی به شما مراجعه کــرد تا شریک او شوید جز
این که پدر و پدر همسرتان دارای نفوذ بودند؟ پدرتان از
استاندارانسابقوپدرزنشمااستاندارفعلیهرمزگاناست.
نماینده دادستان بیان کرد :شما میگویید با پدر خانم تان
همتی (فریدون همتی ،استاندار فعلی هرمزگان) ،به دفتر
پورمحمدی ،قائم مقام وقت بانک مرکزی رفتید و درباره آب
و هوا صحبت کردید در صورتی که در همان روز تمام نامهها
امضاشد.

نوبخت:افزایش ۴۰۰هزارتومانی
حقوقازاینماهپرداختمیشود
رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد که در ماه جاری باید
برایهمهکارکناندولتاعمازشاغلوبازنشسته ۴۰۰هزار
تومان افزایش اعمال شود.
ب ــه گـــــزارش ایــســنــا ،مــحــمــد بــاقــر نــوبــخــت در حاشیه
جلسه هیئت دولت  ،به خبرنگاران در پاسخ به این پرسش
که گفته میشود حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت
بدون افزایش  400هزار تومانی پرداخت خواهد شد ،تاکید
کرد :با توجه به مصوبه مجلس الزم است برای همه کارکنان
دولــت اعم از شاغالن و بازنشستگان حکم جدید صــادر و
پرداختهای سال جدید براساس احکام جدید انجام شود
اما چون برخی دستگاهها موفق نشدند همه احکام را صادر
کنند ،ما برای تخصیص بودجه و پرداخت حقوق شاغالن و
کارکنان گفته ایم اگر احکام هم صادر نشده است ،چون این
رقم ثابت است حتم ًا باید این ماه پرداخت شود .نوبخت تاکید
کرد :باید برای ماه جاری همه کارکنان دولت اعم از شاغل و
بازنشسته ۴۰۰هزار تومان افزایش اعمال شود و اگر موردی
پرداختنشدهحتم ًابایدانجامشود؛چراکهآنچهمابهخزانه
تخصیص دادیم با احتساب ۴۰۰هزار تومان بوده است.

واعظی ،رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره حذف چهار صفر از پول ملی هم گفت :این موضوعی نیست که االن
تصمیم گرفته باشیم .در خیلی از کشورها این اتفاق می افتد .باید دقیق بررسی و طرح آن آماده شود و اقتصاد دان های کشور درباره آن نظر
بدهند و بعد وارد ستاد اقتصادی دولت شود تا هیئت دولت روی آن نظر دهد.

نرخ ارز

شاخص

بازارداغ اظهارنظرها درباره سهمیهبندی بنزین

واعظی  :شورای هماهنگی اقتصادی ،هنوز به جمع بندی نرسیده است
هادی محمدی –رئیس دفتر رئیس جمهور
تصمیم گــیــری قطعی شــــورای هماهنگی
اقتصادی در خصوص سهمیه بندی بنزین را رد
کرد.بااینحالرئیسانجمنجایگاهدارانگاز
مایع  ،CNGضمن اعالم افزایش  40تومانی
قیمت گاز از ابتدای خردادماه ،یکی از شروط
تعیین شده برای این افزایش را ،سهمیه بندی و
افزایشمنطقیقیمتبنزیناعالمکرد .محمود
واعظی ،رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه
جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره
دونرخیشدنقیمتبنزینکهدردوروزگذشته
خبری در ایــن خصوص منتشر شــد ،گفت:
استفاده از بنزین در کشور خیلی زیاد شده به
طوری که مصرف روزانــه به باالی  90میلیون
و در آخر هفته ها به بــاالی  100میلیون لیتر
رسیده که رقم بسیار زیادی است .بنابراین باید
چارچوبی برای مصرف بنزین مشخص شود و
مدیریت مصرف بنزین را داشته باشیم البته به
گونه ای بحث می کنیم که فشار روی خانواده
ها نیاید.وی در پاسخ به این که در شورای عالی
هماهنگی تصمیم گرفتند که بنزین دو نرخی
شود و افزایش هم  30درصد است ،گفت :من



ادعاها در خصوص موافقت رئیس مجلس با
ایــن اقــدام گفت« :مجلس فقط شخص آقای
الریجانینیستکهدرجلسهایباحضورایشان
رأی مجلس تغییر کند» .اگر تصمیمی در خارج
از مجلس در خصوص افزایش قیمت بنزین در
شرایط فعلی کشور گرفته شــود ،بهطور قطع
نمایندگان با این تصمیم مخالفت میکنند و
اولینمخالفآن،خودمنهستم.
▪تایید افزایش قیمت گاز و سهمیه بندی
بنزینازسویرئیسجایگاهدارانCNG

در شورا حضور داشتم .چند طرح مطرح شد که
در آن جا هم جمع بندی نشده است و قرار شد
اعضای شورا و دیگران در این باره نظر دهند و
بعداتصمیمگرفتهشود.
▪روایت عضو کمیسیون انرژی از مخالفت
مجلسبابنزیندونرخی

در این حال عضو کمیسیون انرژی ،از مخالفت
مجلس با بنزین دو نرخی خبر داد .به گزارش

...



بازرگانی

تسنیم ،ســامــری بــا بیان ایــن کــه اطــاعــی از
تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا
در خصوص دونرخی شدن و بازگشت مجدد
سهمیهبندیبنزینندارم،افزود:نمایندگاندر
اسفندماه هنگام بررسی بودجه  98با هرگونه
افزایش قیمت بنزین و بازگشت سهمیهبندی،
مخالفت کرده بودند و اینطور نیست که بتوان
این تصمیم نمایندگان مجلس را در جلسهای
بیرون از مجلس تغییر داد .وی با انتقاد از برخی

با این حال دیروز رئیس انجمن جایگاهداران
گــاز مایع فشرده  ، CNGاز مصوبه دولت
بــرای افزایش قیمت  CNGاز اول خــرداد
خبر داد و تلویح ًا سهمیه بندی بنزین را تایید
کــرد .اردشــیــر دادرس به فــارس گفت :در
مصوبه افزایش قیمت  ،CNGسه شرط در
نظر گرفته شده که سهمیه بندی و افزایش
منطقی قیمت بنزین یکی از این شروط است.
همچنین گفته شده است که شرایط سهمیه
برای تاکسیها و خودروهای عمومی متفاوت
خــواهــد بــود .دادرس بــا اش ــاره بــه موضوع

...
ارز



افزایش قیمت بنزین گفت :افزایش قیمت
بنزین به احتمال زیــاد همزمان با افزایش
قیمت  CNGرخ خواهد داد .البته تاکنون
چند سناریو در این خصوص مطرح شده است
که سناریوی اول مربوط به مرکز پژوهشهای
مجلس ،سناریوی دوم مربوط به نهاد ریاست
جمهوری و سناریوی سوم مربوط به وزارت
نفت اســت .رئیس انجمن جــایــگــا هداران
 CNGبا اشاره به این که  ۹۵درصد تاکسیها
دوگانه سوز و  ۷۵درصد خودروهای عمومی
گازسوز هستند ،گفت :انتظار ما بر این است
که قیمت  CNGمعادل  ۲۰درصــد قیمت
بنزین باشد و بر این اساس مقرر شده قیمت
 CNGبا افزایش  ۴۰تومانی از  ۴۱۵تومان به
 ۴۵۴تومان برسد .دادرس با اشاره به مباحث
مطرح شده درباره سهمیهبندی بنزین گفت:
نظریههای مختلفی در این باره وجود دارد تا
سهمیهها به خودرو اختصاص یابد و از ۶۰
لیتر برای خودروهای شخصی تا  ۱۸۰لیتر
برای خودروهای عمومی و تاکسی باشد که
البته سهمیه برای خودروهای دوگانهسوز
کاهش پیدا خواهد کرد.

...
مسکن

نامه ایتان به رئیس مجلس در مخالفت با تشکیل
وزارت بازرگانی

بانک مرکزی فهرست دریافت کنندگان ارز را به روز
کرد

افزایش وام ساخت مسکن و کارت اعتباری مصالح
در دست پیگیری

شبکهکانونهایتفکرایران(ایتان)درنامهایبهرئیسمجلسدربارهطرح
تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» ،ضمن برشمردن مهمترین
مشکالت تشکیل وزارت بازرگانی ،پیشنهادهایی نیز برای سامان دهی
بازار مواد غذایی و همچنین حمایت از تولید مطرح کرد .به گزارش تسنیم،
ایتان در این نامه ضمن بررسی تبعات تشکیل وزارت بازرگانی و نابه
سامانیهای به وجود آمده در بازار به واسطه تخصیص ارز با نرخ ترجیحی،
پیشنهادهایی برای سامان دهی وضعیت بازار و حفظ حقوق تولیدکننده و
مصرفکنندهارائهکردهاست.تضعیفبخشتولیدکشاورزی،افزایش نرخ
ارز با افزایش تقاضا برای واردات و ایجاد اختالفات ناشی از تفکیک دو
وزارتخانهورهاشدنبازاربهمدتحداقلششماهباتوجهبهفرایندزمانبر
تفکیک وزارتخانه ها از مهم ترین دالیل مخالفت ایتان با تشکیل وزارت
بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صنعت ،معدن و تجارت است.

بانک مرکزی در راستای شفاف سازی و اطالع رسانی عمومی ،فهرست
دریافت کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را به روزرسانی و منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،فهرست انتشار یافته حاوی
دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی تا تاریخ  27فروردین  98است.
گفتنی است این فهرست شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به
همراه میزان و نرخ ارز دریافتی است که از طریق سامانه نیما ارز دریافت
کرده اند .فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی و دولتی در تارنمای
بانک مرکزی به آدرس www.cbi.irمنتشر شده است .این فهرستها
در قالب سه فایل مجزا ،حدود 5200صفحه است .محتوای آن ،نام و نام
خانوادگی اشخاص حقیقی و نام شرکت در اشخاص حقوقی ،کد ملی
و شناسه ملی اشخاص حقیقی و حقوقی ،مبلغ ارز اختصاص یافته ،نوع
ارز اختصاص یافته و معادل یورویی آن است.

هادی محمدی – وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیئت دولت با
اشاره به پیگیری تکمیل  400هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام گفت:
گام بعدی این است که تسهیالتی را که به سازندگان می دهیم ،افزایش
دهیم البته اعتقادی به افزایش وام خرید نداریم زیرا باعث افزایش آثار
تورمی می شود چون معتقد هستیم که به جامعه هدف ما کمکی نمی
کند اما سازنده در این صورت انگیزه پیدا می کند ،زیرا به تسهیالت
و زمین که تقریبا حدود  ۶۰درصد افزایش پیدا کرده است دسترسی
دارد .محمد اسالمی گفت :گام سوم مربوط به بازار تعهدی مصالح است
که کارت اعتباری آن با مشارکت بانک مسکن و بنیاد مسکن طراحی
شده و ان شاء ا ...به زودی عملیاتی میشود و سازندگان میتوانند این
تسهیالت را بگیرند که کمک بسیار شایانی به متناسب سازی قیمت
تمام شده مسکن می کند.

مجوز شورای پول و اعتبار برای «عملیات بازار باز» و تاثیر آن بر نظام بانکی و رونق تولید

ابزار جدید بانک مرکزی برای رونق تولید و اصالح بانکها

شــــورای پــول و اعــتــبــار در جلسه دو روز قبل خــود،
دستورالعمل عملیات بازار باز را که اختیارات جدیدی
به بانک مرکزی بــرای کنترل نــرخ ســود بانک ها می
دهد ،تصویب کرد .موضوعی که همتی از ابتدای روی
کارآمدنش ،وعده پیگیری آن را داده بود.
واقعیتآنچهدرنظامبانکیکشوراتفاقافتاده،ایناست
که تاکنون و به خصوص قبل از دوره مدیریت جدید بانک
مرکزی ،بانک ها اقدام به جذب سپرده هایی کرده بودند
کهقادربهپرداختسودموردتعهدخودبهآناننبودند.این
موضوعباعثشدهتاکسرینقدینگیبانکهاتشدیدشود
و آن ها به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی رو بیاورند.
طبق گزارش های فنی از فرایندهای بانکی ،این اضافه
برداشت ها به طور خودکار از منابع بانک مرکزی صورت
می گرفته است .در ادامه ،این دور باطل کسری ،اضافه
برداشت از منابع بانک مرکزی ،فشار به نرخ های سود
بانکی (این روزها تا  22درصد)،رقابت ناسالم بین بانک
ها در جذب سپرده با نرخ های غیر قانونی ،فشار به بازار
مالی کشور و افزایش نرخ تورم را رقم زده است.
نتیجه همه این رویدادها در نظام بانکی ،ترازنامه مالی
ضعیف و همراه با زیان های هنگفتی است که هم اینک
در نظام بانکی وجود دارد و پرداختن به آن ،مجالی دیگر
میطلبد.
▪بازارپول،هدف بانک مرکزی بعداز بازار ارز

امابانکمرکزیدردورهجدیدمدیریتخود،همانگونهکه
همتی نیز سال گذشته در یکی از برنامه های گفت وگوی
ویژه خبری گفته بود ،پس از سامان دهی نسبی به بازار ارز،
هم اینک به طور جدی وارد بازار پولی و موجب سامان دهی
اوضاع بعض ًا نابه سامان بانک ها شده است به طوری که در
یک نمونه ،دبیر اقتصادی یکی از خبرگزاری های رسمی
در روزهای اخیر در صفحه توئیتر خود خبر داد که در پی
اضافه برداشت سه هزار میلیارد تومانی یکی از بانک های
خصوصی از بانک مرکزی ،بانک مرکزی هیئت مدیره آن
بانکرابهعزلتهدیدکرد.درپیاینتهدیدجدی،سهامدار
عمده این بانک ،دالرهایش! را در بازار فروخت و بدهی اش
به بانک را تسویه کرد .بانک هم اضافه برداشت اش از منابع

بانک مرکزی را تسویه کرد که در پی این اقــدام ،یکی از
کاهش های روزانه نرخ ارز در هفته های اخیر رقم خورد! در
رویداد مهم روزهای اخیر نیز شورای پول و اعتبار ،به همتی
مجوز ورود بانک مرکزی به عملیات بازار باز را داده است.
▪جزئیاتیازعملیاتبازارباز

در این راستا ،قرار است اضافه برداشت بانک ها از بانک
مرکزی ،منوط به ارائه اوراق مالی از سوی بانک به بانک
مرکزی شود .بدین ترتیب ،دولت در ازای بدهی خود
به بانک ،اوراق مالی به بانک خواهد داد و بانک نیز در
ازای اضافه برداشت ،این اوراق را به عنوان وثیقه به بانک
مرکزیارائهمیدهدتااینبانکتازمانمعیننزدخودنگه
دارد .در ادامه ،اگر بانک در زمان تعیین شده بدهی خود
را تسویه کند ،اوراق مالی به وثیقهگذاشته شده را از بانک
مرکزیدریافتخواهدکردامادرصورتیکهبانکدرزمان
تعیین شده اضافه برداشت خود از منابع بانک مرکزی را
تسویه نکند ،بانک مرکزی میتواند این اوراق را در بازار
بفروشد و وجه آن را بهازای طلب خود از بانک بگذارد و
بدهی باقی مانده را طی فرایندی از بانک وصول کند.
در این چارچوب همچنین با توجه به این که ارزش اوراق
مالی از میزان بدهی بانک بیشتر است ،بازپرداخت اضافه

برداشت از زمــان تعیین شده از لحاظ اقتصادی صرفه
بیشتریداردوبههمیندلیلبانکبرایبازپرداختبدهی
در موعد مقرر انگیزه خواهد داشت.بدین ترتیب ،می توان
گفت که عملیات بازار باز ،به مهار اضافه برداشت بانک
ها از بانک مرکزی ،کنترل بازار پول و نرخ سود و در نتیجه
مهار نرخ تورم خواهد انجامید.اما این همه ماجرا نیست .به
طوری طبق برنامهریزی بانک مرکزی ،قرار است بانکها
رتبهبندیشوند و بانکهایی که در این رتبهبندی جزو
بانکهای بد قرار بگیرند ،امکان حضور در فرایند عملیات
بازار باز را نخواهند داشت و عم ً
ال در استمهال بدهی های
خود ،با مشکل جدی مواجه خواهند شــد.در این زمینه
همتی ،رئیس کل بانک مرکزی ،دو شب قبل با اشاره به
نقش کنترل تورم و نرخ سود عملیات بازار باز ،در یادداشتی
نوشت :بانک مرکزی در کنار نظارت بر ترازنامه بانکها با
مجموعهای از ضرایب مانند نرخ کفایت سرمایه و نسبت
وامهای معوق از ابزار سیاستهای احتیاطی نیز استفاده
خواهد کرد تا ترازنامه بانکها را بهبود بخشد .بخشی از
این سیاستها شامل اعمال محدودیت بر ترکیب و کیفیت
دارایی بانکها ،تمرکز وامدهی بر داراییهای مشخص،
میزان نگهداری اوراق و مانند آن است.
▪همخوانیعملیاتبازاربازباسیاسترونقتولیدبانک
مرکزی

تاثیر سیاست جدید بانک مرکزی در بازار پول بر امکان
رونق بخشی به تولید طی امسال قابل توجه است .همتی
در یادداشت روزهــای اخیر خــود ،به جهت گیری های
جدید بانک مرکزی برای رونق تولید اشاره کرده است.
طبق این اظهارات ،قرار است بانک مرکزی ،سیاست های
کنترل پایه پولی (ممانعت از تزریق پول به اقتصاد) را کنار
بگذارد و در قبال کنترل اضافه برداشت بانک ها ،از پایه
پولی برای رونق تولید استفاده کند .بنابراین در شرایط
کنونی که نیاز به سرمایه در گردش تولید به شدت احساس
می شود ،می توان به جای تکیه بر ساختار ناکارآمد اضافه
برداشت بانک ها و عم ً
ال ضربه ساختار غلط آن ها به جریان
تولید ،به سیاست های رشد پایه پولی از جانب بانک
مرکزی امید داشت.

خبرهای جدید از افزایش  7تا 23
درصدی قیمت برق برای پرمصرف ها
بردبار  -محمدی :سخنگوی صنعت برق از افزایش تعرفه
قبوضبرقبهصورتپلکانیاز7تا 23درصدبستهبهمیزان
مصرفخانوارخبردادوگفت:تعرفههادرسهسطحافزایش
می یابد ،برای خوش مصرف هایی که زیر 300مگاوات
در ماه مصرف می کنند 7درصد ،برای پرمصرف ها نیز به
صورت پلکانی تا 23درصــد افزایش می یابد .به گزارش
خراسان،محمودرضاحقیفام،دیروزدرنشستیخبریدر
پاسخ به پرسش خبرنگار ما درخصوص نحوه افزایش تعرفه
های قبوض برق گفت:خانوارهایی که تا  600مگاوات
ماهیانهمصرفبرقدارندافزایشتعرفهتا 23درصدپلکانی
برای آن ها اعمال می شود اما سطح سوم یعنی کسانی که
بیشاز 600مگاواتمصرفدارند،مشمولافزایشتعرفه
های کنترلی به منظور تغییر رفتار در آن ها خواهند شد که
این دسته کمتر از  2درصد کل مشترکان ما را تشکیل می
دهند.بهگفتهویاینتعرفههادرخردادوتیراعمالمیشود
و دربارهنحوهافزایشقیمتبرقدرقبوضاطالعرسانیمی
شودتاخانوارهابرآوردیازهزینهبرقشانداشتهباشند.
▪اردکانیان :بهقبوضآبوبرق اردیبهشتتوجهکنید

در همین حال وزیر نیرو در حاشیه نشست هیئت دولت با
اشاره به تصمیمات جدید برای تعیین نرخ قبوض آب و برق
گفت:ازکسانیکهالگویمصرفرارعایتمیکنندسپاس
گزاریم و کسانی هم که کمتر از الگوی مشخص شده آب و
برق مصرف میکنند ما به ازای آن را در قبوض دریافت می
کنند.جمعیتیراکهبیشازاینالگو،مصرفدارند،تشویق
میکنیم که به گروه خوشمصرفها بپیوندند .اردکانیان
افــزود :مصرف کنندگان آب و برق به قبوض اردیبهشت
ماه توجه کنند؛ چراکه این قبوض می تواند هشداری برای
مصرفکنندگانبیشازالگویمصرفباشد.

بازگشت نسبت قیمت گاز به بنزین
به محدوده مناسب؟
در حالی که قرار است بنزین مجدد دونرخی شود،
قیمت گاز فشرده حدود  10درصد رشد می کند و به
حدود  455تومان به ازای هر مترمکعب (بیش از 600
تومان به ازای هر کیلو) می رسد .به این ترتیب انتظار بر
این است که نسبت قیمت گاز به بنزین که چند سالی
است با رشد زیاد ،از  50درصد هم عبور کرده ،دوباره
به محدوده مناسب یعنی حدود  20درصد باز گردد
(طبق گفته رئیس انجمن جایگاه داران .)CNGنسبتی
که در ابتدای رواج سی ان جی یعنی در نیمه اول دهه
 80هم برقرار بود و موجب توسعه مصرف گاز تا 20
میلیون مترمکعب در روز شد .اما مصرف گاز ،بعد از
رشد نسبت قیمت ثابت ماند .اکنون انتظار می رود در
صورت رسیدن متوسط قیمت بنزین به دو هزار تومان و
ثبات گاز در محدوده زیر  500تومان دوباره مصرف گاز
به طور طبیعی رشد کند.

...
بازارخبر

تقاضایهندوچینبرایخریدسیمانایران
فارس-کارشناسصنعتسیمانازتقاضایجدیدتجارهندی
وچینیبرایخریدسیمانایرانخبردادوگفت:پیشبینیمی
شودصادراتسیمانامسال ۲۰تا ۳۰درصدافزایشیابد.

پیشبینیافزایش ۳۰درصدیتولیدمحصوالت
باغی
مهر -عضو هیئت مدیره اتحادیه بــاغــداران کشور بابیان
ایــن که بارندگی هــای مستمر موجب افزایش عملکرددر
دیمزارهاومناطق آبی شده ،افزود :پیش بینی می شودتولید
محصوالت باغی نسبت به میانگین ۱۰سال اخیر ۳۰درصد
رشدکند.

ماستصادراتیایرانازعراقتاآمریکا!
ایسنا -ایران در سال گذشته حدود  ۹۵هزار تن ماست به
ارزش بیش از  90میلیون دالر صادر کرده است که در میان
کشورهایمقصدنامآمریکا نیزبهچشممیخورد.ایرانحدود
سه تن ماست به ارزش حــدود  ۲۶۰۰دالر به آمریکا صادر
کرده است .این آمار همچنین نشان میدهد که بخش عمده
صادرات ماست ایران به کشور عراق بوده و در این مدت ایران
حدود  ۸۸هزار تن ماست به ارزش  ۸۵میلیون دالر به عراق
صادرکردهاست.

برقارزان،تولیدکنندگانارزمجازیرابه
ایرانکشاند
ایرنا -معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر به فعالیت
تولیدکنندگانبینالمللیارزهایمجازیدرکشوراشارهکرد
و گفت :پایین بودن تعرفه برق در ایران ،موجب استقبال این
تولیدکنندگان شده است .حقی فام افزود :با توجه به فعالیت
تولیدکنندگانارزمجازیبینالمللی-ازجملهتولیدکنندگان
چینی-درکشور،دنبالتعیینتعرفهمجزابرایآنانهستیم.
وی ادامه داد :مخالف فعالیت این تولیدکنندگان در کشور
نیستیمامامعتقدیمبایدنرختعرفهبرایآنهابیشترباشدوپول
برقمصرفیراهمبدهند.

آخریننرخخریدواممسکن
ایسنا -قیمت اوراق تسهیالت مسکن در این هفته نسبت به
هفتههای گذشته فرق چندانی نکرده است؛ به طوری که هر
ورق از اوراق تسهیالت مسکن حدود  ۵۰هزار تومان معامله
شد .زوجهای غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیش از
 ۲۰۰هزارنفرزندگیمیکنند،میتوانندتاسقف ۸۰میلیون
تومانوامبگیرند.برایناساسباید ۱۶۰ورقبهادارخریداری
کنند .یعنی با قیمت های فعلی باید هشت میلیون تومان
بپردازند .همچنین با احتساب دو میلیون تومان برای خرید
اوراقوامجعاله،درمجموع بایدبرایدریافتوام ۱۰۰میلیون
تومانی ۱۰میلیونتومانپرداختکنند.
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