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خبرهای  2مقام قضایی
از برخورد با اختالل در بازار مرغ

صادرات نفت ایران رکورد زد
خبرگزاری رویترز دیروز گزارش داد که ایران
در ماه های اخیر به میزان بی سابقه ای نفت
به مشتری اصلی اش یعنی چین صادر کرده
است .نمودار فوق ،واردات نفت چین از ایران
در  14ماه گذشته را نشان می دهد .واردات
نفت غیر رسمی این کشور از ایران در ماه های
اخیر به بیش از 700هزار بشکه در روز رسیده
است .گزارش رویترز می افزاید :واردات نفت
خامایرانتوسطچیندرژانویه 2021بهبیش
از ۶۰۰هزاربشکهدرروزرسیدهاست.
(منبع :ایرنا)
		

بازار خبر

دستور بازگرداندن حقوق
نامتعارف یک مدیر بانکی
مهر  -رئیس بنیاد شهید در نامهای به مدیران
بانکی و بیمه ای زیرمجموعه ،پرداخت حقوق
نامتعارف به مدیران را ممنوع اعالم و تاکید کرد
اضافه پرداخت ها باید با فوریت مسترد شود.
به تازگی ،انتشار فیش حقوقی نامتعارف یکی
از اعضای هیئت مدیره بانک زیرمجموعه بنیاد
شهید در شبکههای اجتماعی خبرساز شد.

پدیده جدید بازار مسکن؛ رانش
مستأجران به محله های پایینتر
تسنیم  -کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این که
کشور با پدیده «رانش مستأجران» مواجه شده که
عامل آن افزایش سرسامآور قیمتهاست،اظهار
کــرد  :متاسفانه بانکها مانع از کاهش قیمت
مسکن می شوند.
عبدلی کارشناس مرکز پژوهش های مجلس
گفت :در تــهــران انــدیــشــه ،پــرنــد ،پــردیــس -از
جمعیتُ -پر می شود چون مــردم چــار های جز
این ندارند .پدیده رانش مستأجران طی چهار
سال اخیر را شاهد بوده ایم یعنی افراد به مرور از
محلههای خوب به محلههای متوسط ،از متوسط
به پایین و از پایین به حاشیهها رانده شدهاند.

قیمت پرتقال در باغ ٢٠٠٠
تومان؛ در بازار ۲۰هزار تومان!
ایسنا  -خاکزاد ،مشاور نظام صنفی کشاورزی
گفت :چه دلیلی دارد بــاغــداری که پرتقالش
را روی درخــت دو تا سه هــزار تومان فروخته و
قیمت آن داخل انبارهای سورتینگ و سردخانه
ها کیلویی شش تا هفت هزار تومان شده به دست
مصرف کننده کیلویی  ۲۰هزار تومان برسد؟

ارسال  ۴گزارش هشدار برای روحانی
و دستگیری 13دالل غیر مجاز

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ارسال چهار گزارش هشدار درباره بازار مرغ به
رئیس جمهور خبر داد .همزمان دادستان تهران نیز از تشکیل چند پرونده فساد در
خرید و فروش نهاده های دامی دولتی به چند برابر قیمت و دستگیری 13دالل خبر
داد.به گزارش ایسنا ،حجت االسالم حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل
کشور در جلسه مسئوالن قضایی گفت :در موضوع وضعیت بازار مرغ از سال گذشته
چهار فقره هشدار برای رئیس جمهور و دو مورد هشدار به وزیر جهاد کشاورزی
ارسال شده است.همچنین «علی القاصی مهر «دادستان عمومی و انقالب تهران
نیز از تشکیل کارگروه ویژه نظارت بر بازار مرغ توسط این دادستانی خبر داد و گفت:
بر اساس تحقیقات میدانی و پروندههای قضایی ،نظارت نکردن نهادهای نظارتی
موجب شده است تا نهادههای دامی که با ارز دولتی وارد کشور میشود به دست
مصرف کننده واقعی نرسد و در بازارهای سیاه با ارقام نجومی به تولید کنندگان
عرضه شود.دادستان تهران با اشاره به تشکیل پرونده «اخالل در بازار نهادههای
دامی توسط واردکنندگان با ارز دولتی» در این دادستانی گفت :در همین خصوص
چند شبکه توزیع نهادههای دامی در استانهای خوزستان ،مازندران ،مرکزی،
قزوین و تهران شناسایی و  ۱۳دالل غیرمجاز در این خصوص دستگیر شدند که
در خارج از سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی اقدام به احتکار ،گران فروشی،
ایجاد بازار سیاه و قاچاق نهادههای دامی کرده و موجب اخالل در امر تولید مایحتاج
عمومی مردم شده بودند.وی افزود :این افراد در تحقیقات اولیه به خرید و فروش
نهادههای دامی چند برابر قیمت دولتی اعتراف کرده و در اغلب موارد متهمان
مدعی شدهاند که با جعل اسناد و پرداخت رشوه به مدیران استانی مرتکب این قبیل
جرایم شده اند که تحقیقات در این خصوص و شناسایی عوامل احتمالی به ویژه در
مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در حال اجراست.

رشد قوی بورس
تا مرز  1.2میلیون
واحد

احیای امید در تاالر شیشه ای
با جهش طالی سیاه و اقبال به
بزرگان بعد از  3هفته فرسایشی
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نیم سکه

38/300/۰۰۰ 61/300/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

118/313

81/567

مجوزفروشی 70میلیاردی!

روایت مقام وزارت اقتصاد از حساب و کتاب هایی که داللی مجوز را توجیه پذیر می کند
اظهارات رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب
و کار وزارت اقتصاد حاکی از این است که سیستم
فسادزای مجوز دهی در کشور کار را به جایی رسانده
که هم اکنون نرخ خرید و فروش برخی از مجوزها به
 70میلیارد تومان رسیدهاست .وی اصالح قانون
اجرای سیاست های کلی اصل  44را در از بین بردن
این زمینه های فسادآمیز موثر دانست و از پیگیری
های قضایی در این زمینه خبر داد.به گزارش ایلنا،
علی فیروزی رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب
و کار با انتقاد از نظام مجوز دهی در ایران که به گفته
وی ،بر امضاهای طالیی استوار است ،اظهار کرد :این
روند هم اینک در دنیا تغییر کرده است .قاعده دنیا
دیگر این روند نیست که مجوز حالت کنترل پیشینی
داشته باشد .بلکه به حالت پسینی تبدیل شد ه است.
به این شکل که کسانی که مجوز یک کسب و کار را
میگیرند باید استانداردهایی را رعایت کنند وگرنه
هم آن کسب و کار تعطیل میشود و هم برای آن فرد
محرومیت اجتماعی در نظر گرفته میشود .فیروزی
در ادامــه به مصادیق فساد و رانــت سیستم مجوز
دهی کسب و کارهای کشور تاکنون اشاره و اظهار
کرد :متاسفانه گاه برای ارائــه یک مجوز اصلی آن
قدر استعالم های دستی میگیرند و روند طوالنی
مدتی دارد که درخواست کننده خسته میشود.
برای مثال فردی با یک میلیارد تومان سرمایه گذاری
سراغ مجوز که میرود ،یک سال دیگر به فرد داده

بــازار سرمایه کشور در معامالت دیــروز یکی از
بهترین و پرامید ترین روزهــای خود در اسفند
امسال را پشت سر گذاشت به نحوی که شاخص
کل بورس با رشد  24هزار واحدی به مرز 1.2
میلیون واحد بازگشت و حجم معامالت بهبود
یافت و بسیاری از نمادهای بزرگ ،به خصوص
پاالیشی ها با اقبال گسترده ای مواجه و صف
خرید هم شدند.به گزارش خراسان ،بورس در
معامالتدیروزحالوهوایبهتریداشت.اقبال
سهامداران عمده و خرد به گــروه های بزرگ
بازار باعث شد شاخص کل رشد قابل توجه 24

میشود .این بازه زمانی 20 ،درصد ( 200میلیون
تومان) نرخ استهالک پول را برای وی به همراه دارد.
دراینشرایطهمینمجوزراممکناستفردی150
میلیون تومان به فروش گذاشته باشد .بنابراین150
میلیون تومان به صرفهتر است و کسی هم از خرید و
فروش آن ناراضی نیست.وی با اشاره به نرخ خرید
و فــروش مجوزهای خاص اظهار کــرد :هم اکنون
مجوزهایی با نرخ  70میلیارد تومانی خرید و فروش
میشود که البته در حال رفع این موضوع هستیم و
به زودی مجوز این بخش آزاد میشود.رئیس مرکز
پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با
بیان این که موضوع عجیبتر به ارث رسیدن مجوز
است،خاطر نشان کرد :دیده شده است که عدهای
مجوزسردفتریپیشفروشمیکنندیعنیفردیکه
پنج سال دیگر بازنشسته می شود مجوز خود را پیش
فروش میکند که این موضوع ترسناکتر از خرید و
فروش مجوز است .در این زمینه نیز قرار شده است
دستگاه قضایی ورود کند.

هزار واحدی را ثبت کند و به سطح یک میلیون
و  199هزار و  888واحد برسد .آخرین بار 25
بهمن بورس توانسته بود یک رشد قوی را ثبت
کند و بعد از آن وارد یک فرایند فرسایشی افت و
اصالح شده بود .طی این مدت حقیقی ها عمدتا
در حال خروج از بازار بودند و حجم سنگین صف
هایفروش،انتقادهایزیادیراایجادکردهبود.
البته طی این مدت بهبود قیمت های جهانی و
دیگر متغیرهای بنیادین(مثل کاهش نرخ سود
بین بانکی و  )...تماما نادیده گرفته شده بود
اما برخی از ناظران بازار رشد دیروز را متاثر از

توجه به قیمت های جهانی ،به خصوص جهش
قیمت نفت برنت به سطح  70دالر (باالترین
مقدار یک سال اخیر) ارزیابی کرده اند که اتفاق
مثبتی است .عالوه بر آن تغییرات سهم خرید
صندوق های با درآمد ثابت در سهام ،تداوم خرید
حقوقی ها و ارزنده شدن قیمت ها از دیگر عوامل
موثر بر رشد بازار بوده است.نکته جالب تداوم
خرید خالص حقوقی ها در معامالت دیروز بود.
به نحوی که حقوقی ها دیروز هم مثل سه هفته
گذشته خریدار بودند و حــدود  200میلیارد
تومان خرید خالص ثبت کردند.

گزارش خبری

بررسی توسعه چابهار با حضور
نمایندگان  20کشور در اتاق تهران
بردبار -راه های توسعه بندر چابهار و مشارکت
بیشتر کشورهای منطقه و فرامنطقه ای در
افزایش تجارت از طریق ایــن بندر دیــروز در
نشستی با حضور سفیر هند و نمایندگان 20
کشور در اتاق بازرگانی تهران بررسی شد.به
گزارش خراسان ،در این نشست که سفیران
و نمایندگانی از کشورهای فرانسه ،آلمان،
روسیه ،انگلستان ،فنالند ،ژاپن ،کرهجنوبی،
اســتــرالــیــا ،بــنــگــادش ،ســوئــیــس ،عــمــان،
افغانستان ،قزاقستان ،تاجیکستان ،اندونزی،
مالزی ،نروژ ،ترکمنستان ،ازبکستان و سریالنکا
حضور داشتند ،سفیر هند از بندر چابهار در
جنوب ایران به عنوان قطب حملونقل تجاری
منطقه یاد کرد و یــادآور شد که طی سا لهای
اخیر ،انواع کمکهای بشر دوستانه از هند به
افغانستان و ایران از طریق بندر چابهار صورت
گرفت ه است.

وزیر صمت :بخشی از مصوبات
ستاد تنظیم بازار اجرا نمی شود
وزیــر صنعت ،معدن و تجارت با بیان ایــن که
بخشی از مصوبات ستاد تنظیم بـــازار اجــرا
نمیشود،اظهار کرد :تمام توان خود را برای
نظارت و کنترل بازار به کار میبریم.به گزارش
خبرگزاری خانه ملت ،علیرضا رزم حسینی
پس از نشست فوقالعاده کمیسیون اقتصادی
با دستور کــار بررسی وضعیت بــازار کاالهای
اساسی در جمع خبرنگاران با بیان ایــن که
خوشبختانه در خصوص تأمین کاالهای اساسی
مشکلی نداریم و روغن به میزان کافی در حال
عرضه در بازار است ،افزود :همچنین موجودی
خوب و مناسبی برای میوه شب عید داریم.وزیر
کابینه دوازدهــم با بیان این که از امروز عرضه
را در بازار شروع کردیم ،تصریح کرد :از هفته
گذشته مصوب شد عرضه محصوالت کشاورزی
در میادین به صورت مستقیم شروع شود که با این
کار قیمتها کاهش خواهد یافت.وزیر صنعت،
معدن و تجارت با بیان این که بخشی از مصوبات
ستاد تنظیم بازار اجرا نمیشود ،تصریح کرد :ما
به دنبال اجرای این مصوبات هستیم.

