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تأکید همتی بر تجدیدنظر
در تعيين نرخ سود کوتاهمدت بانکها

رئي��س ش��وراي هماهنگ��ي بانکهاي
دولتي با تأکيد برلزوم تجديد نظر ش��وراي
پول و اعتبار در آزاد گذاش��تن تعيين نرخ
س��پردههاي زير يک سال گفت :بانکهاي
بزرگ در جلس��هاي مش��ترک درباره نرخ
سپردههاي سه تا  ۹ماه توافق کردند.
توگوی��ي
عبدالناص��ر همت��ي در گف 
تلويزيوني افزود :مديران بانکهاي دولتي از
جمله بانکهاي ملي ،صادرات ،تجارت ،س��په و ساير بانکهاي مهم ،نرخ سپردههاي
س��ه ماهه،ش��ش ماهه و  9ماهه را به ترتيب  16 ،14و  19درصد تعيين و بر رعايت
اي��ن نرخه��ا تأکيد کردند .وي افزود :در جلس��ه مديران بانکها تصميمگيري ش��د
به س��پردههاي دفترچهاي زير س��ه ماه نيز بيش��تر از  10درصد سود پرداخت نشود.
مديرعامل بانک ملي ايران با اشاره به مصوبه شوراي پول و اعتبار و دستورالعمل بانک
مرکزي درباره نرخ  20درصدي سود سپردههاي يک ساله و واگذاري تعيين نرخهاي
زير يک س��ال به بانکها گفت :برخي بانکها و مؤسسهها تصميم شوراي هماهنگي
بانکهاي دولتي را قبول ندارند و براي جذب س��پرده براي س��پردههاي زير يک سال
نرخ سود  19/5درصدي و 19/75درصدي تعيين کردهاند که اين روند در ميان مدت
و بلندمدت مش��کل س��از خواهد بود و انتظار داريم شوراي پول و اعتبار فکري کند و
مجبور هستيم به جمع بندي برسيم.

اوپک به بازگشت نفت  100دالري خوشبین نیست

سازمان کشورهاي صادرکننده نفت پيشبيني کرد :طي دهه آينده نفت خام دوباره
در سطح بشکهاي  ١٠٠دالر خريد و فروش نخواهد رسيد.
به گزارش ايرنا از پايگاه خبري وال اس��تريت ژورنال ،در گزارش راهبردي که هفته
گذشته ارائه شد ،اوپک چند سناريو را مورد توجه قرار داد که در خوشبينانه ترين سناريو،
اوپک پيشبيني کرده که قيمت نفت در سال  ٢٠٢٥در محدوده  ٧٦دالر در هر بشکه
خواهد بود.
اين پيشبيني نش��ان ميدهد ،اوپک نگران اين است که رقباي امريکايي بتوانند با
قيمتهاي پايين سازگار شوند و عرضه نفت را در سطوح باال حفظ کنند .اوپک همچنين
اين احتمال را در نظر دارد که در سال  ٢٠٢٥هزينههاي نفت خام به کمتر از  ٤٠دالر
در هر بش��که برس��د .در زمان ارائه برنامه راهبردي اوپک يکي از نمايندگان گفت :نفت
 ١٠٠دالري در هيچيک از س��ناريوهاي اوپک به چشم نميخورد .با پيشرفت و توسعه
فناوريهاي استخراج نفت شيل ،عرضه نفت امريکا افزايش پيدا کرد .اين وضعيت يکي
از داليل کاهش تاريخي قيمت نفت خام بود و اوپک مدتي اس��ت با اين کاهش قيمت
دست به گريبان است.

کاهش  80درصدي واردات گوشت

در نخستين ماه سال جاري نزديک به سه هزار تن گوشت و احشا خوراکي با ارزش
نزديک به  12ميليون دالر وارد ش��د ،که بر اس��اس آمار گمرک ،واردات اين محصول
نس��بت به مدت مشابه در سال قبل به لحاظ ارزشي با  80درصد کاهش مواجه بود ه
است.
به گزارش ايسنا ،در اولين ماه سال جاري ،ايران نزديک به سه هزار تن گوشت را با
ارزش نزديک به  33ميليارد و  700ميليون تومان وارد کرد.
اين درحالياس��ت که ميزان واردات گوش��ت در نخس��تين ماه سال قبل بيش از
 12هزار تن بود که ارزش آن نيز معادل  63ميليون و  780هزار دالر بودهاست .ارزش
ريالي واردات اين کاال نيز در اين ماه بيش از  161ميليارد تومان بود.
بر اين اساس ،واردات گوشت و احشاي خوراکي در اولين ماه سال جاري نزديک به
 9هزار تن و بيش از  75درصد نسبت به فروردين ماه  1393کاهش داشتهاست.
به لحاظ ارزشي نيز واردات گوشت در اين ماه 128 ،ميليارد تومان 51 ،ميليون دالر
و نزديک به  80درصد کاهش را تجربه کرد ه است.
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معاون ش��رکت پشتيباني امور دام از خريد  18هزار تني گوشت مرغ در سال جاري
ب��راي تنظيم ب��ازار ماه رمضان خبر داد و گفت :در ح��ال حاضر قيمت هر کيلوگرم
گوشت مرغ در بازار خردهفروشي حدود  6200تومان است و حداکثر قيمت منطقي
براي اين محصول در ايامي مانند ماه رمضان حدود  7000تومان خواهد بود .عباس
ن تاکنون حدود  18هزار تن گوشت
والوزي به ايس��نا ،اظهار کرد :از اواس��ط فروردي 
مرغ خريداري و ذخيرهس��ازي ش��ده که حجم ذخاير گوشت مرغ شرکت پشتيباني

مصوبه تسهيالت خرد از سوي بانك مركزي ابالغ شد

پرداخت وام خريد كاال و خودرو
در انتظار شيوه نامه
بانك مركزي مصوبه تس��هيالت خرد شوراي پول
و اعتبار را به تمام بانكها ابالغ كرد .براس��اس مصوبه
جلس��ه يكهزار و يكصد و نود و نهمين اين ش��ورا در
پانزدهم ارديبهش��ت ماه س��الجاري سقف پنج نوع
تس��هيالت خرد براي سال  94تعيين شد كه بر پايه
اين تصميم مبلغ س��ه نوع وام افزايش و دو وام ديگر
ثابت ماند.
دراين زمينه مبل��غ وام خريد كاال و خودرو به دو
براب��ر افزاي��ش يافت .به طوري كه تس��هيالت خريد
كاالها و خدمات ض��روري از قبيل كاالهاي مصرفي
بادوام نو و دست اول از محل توليدات داخلي و هزينه
تحصيل ،وديعه مسكن و ساير نيازهاي ضروري مشابه
حداكثر تا مبلغ  8ميليون تومان افزايش يافت .اين در
حالي اس��ت كه پيش از اين سقف اين وام  4ميليون
تومان بود .همچنين مبلغ وام خريد خودرو س��واري
توليد داخ��ل مع��ادل  60درصد بهاي خ��ودرو از 7
ميليون تومان به  15تومان تومان رسيد.
سومين تسهيالتي كه با افزايش مبلغ همراه شد،
تسهيالت كارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه است كه
با افزايش يك ميلي��ون توماني به حداكثر  5ميليون
توم��ان رس��يد .درعين حال س��قف وامه��اي جعاله
مسكن و جايگزيني خودروهاي فرسوده بدون تغيير
به تصويب رس��يد .بنابراين تس��هيالت جعاله تعمير
مسكن حداكثر تا مبلغ  10ميليون تومان و تسهيالت
خريد خ��ودرو بابت جايگزيني خودروهاي فرس��وده
ش��خصي از محل توليد داخلي نيز معادل  80درصد
به��اي خودرو و حداكثر به مبل��غ  20ميليون تومان
تعيين شد.
البته پرداخت چهار نوع تسهيالت اين فهرست به
تدوين شيوه نامه اعطاي تسهيالت خودرو و كاالهاي
مصرفي بادوام و نحوه مصرف آن موكول شد كه قرار
است با همكاري بانك مركزي و وزارت صنعت ،معدن
و تجارت تهيه و به بانكها ارسال شود.
تسهيالت خرد ابالغ شد
يك هفته پس از تصويب س��قف وامهاي خرد در
ش��وراي پول و اعتبار ،بانك مرك��زي مبلغ اين وامها

امور دام تاکنون به حدود  100هزار تن رس��يده است .وي افزود :با اين ميزان حجم
ذخيرهسازي مشکلي براي تنظيم بازار اين محصول در ايام خاص و پرمصرفي مانند
ماه رمضان وجود ندارد .معاون شرکت پشتیبانی امور دام اظهار کرد :وضعیت نهادهها
و خوراک دام و طیور از س��ال گذش��ته تاکنون با ثبات نس��بی همراه بوده و از سال
گذش��ته تاکنون قیمت انواع نهادههای تولید برای مرغداران و دامداران همواره روند
ثابتی داشته است.

بلومبرگ همزمان با ورود هیأتهای اقتصادی غرب نوشت

نشانههای پایان تحریم ایران از زبان
رسانه امریکایی

را براي اج��را به تمام بانكها ابالغ ك��رد .اما از ميان
اين پنج وام تنها تس��هيالت جعاله مس��كن نيازي به
شيوه نامه ندارد و قابل پرداخت است و چهار وام ديگر
نيازمند شيوه نامهاي است كه به گفته مسئوالن بانك
مركزي قرار است هفته آينده نهايي و ابالغ شود .اين
در حالي اس��ت كه طي روزهاي اخير بانكها به بهانه
ابالغ نشدن مصوبه ،پرداخت تسهيالت خرد را متوقف
كرده بودند .اما اكنون كه اين مصوبه از س��وي بانك
مركزي ابالغ شده تنها مانع پرداخت وام جعاله مسكن
برداشته شده و متقاضيان بايد تا زمان ابالغ شيوه نامه
صبركنند.
ابالغ ش�يوهنامه وام خرد بانك�ي در روزهاي
آينده
دراين باره مديركل اعتبارات بانك مركزي با تأكيد
بر اينكه پرداخت وام جعاله نياز به ش��يوه نامه ندارد،
از تدوين و ابالغ ش��يوه نامه وامهاي خرد با همكاري
وزارت صنعت و توليدكنندگان خبرداد.
عل��ي اصغر ميرمحم��د صادقي در پاس��خ به اين
س��ؤال كه بانكها پرداخت تس��هيالت خ��رد را اين
روزها به بهانه ابالغ نش��دن ش��يوه نامه بانك مركزي
متوقف كردهاند ،گفت :براي ابالغ شيوه نامه پرداخت
تسهيالت خودرو و كاال بايد با وزارت صنعت ،معدن و
تجارت جلساتي را برگزار كنيم تا با همفكري آنها اين
شيوهنامهها تدوين شود.
وي از ابالغ ش��يوهنامه نحوه پرداخت وام خودرو و
كاال توسط بانك مركزي در آيندهاي نزديك خبر داد و
تصريح كرد :نهايتاً تا هفته آينده طي جلساتي با وزارت
صنعت و توليدكنندگان راهي براي نحوه پرداخت اين
نوع تسهيالت خواهيم يافت كه به نفع مردم باشد تا
متقاضيان بتوانند آسانتر تسهيالت دريافت كنند.

«تحريمهاياقتصاديايراندرحالفروريختناست»
اين جملهاي اس��ت که بلومبرگ در گزارش اخير خود
درباره ايران نوشته است .حضور متناوب سرمايهگذاران
خارج��ي در اي��ران ،ش��روع مذاک��رات در زمينههاي
مختلف چون خودرو ،صنعت نفت و پتروشيمي ،خريد
هواپيماهاي جديد و تمايل ش��رکتهاي خارجي براي
سرمايه گذاري و حضور پررنگ در کشورمان نشانههاي
فرو ريختن ديوار تحريم است .تا قبل از مذاکرات سوئيس
خيلي از کشورها براي همکاري با ايران به صورت چراغ
خاموش اعالم آمادگي کردند اما بعد از بیانیه لوزان رفت
و آمد ش��رکتهاي داخلي و خارج��ي افزايش يافت و
اکنون برخي از مذاکرات مراحل نهايي خود را س��پري
ميکند .بلومبرگ در گزارش تحليلي خود نوش��ت :در
حالي که کمتر از  2ماه ديگر ضرباالجل حصول توافق
هستهاي پايان مییابد ،تحريمهاي اقتصادي عليه ايران
ش��روع به فرو ريختن کرده است .جديدترين نشانه از
فروپاشي تحريمها تحويل  9فروند هواپيماي مسافربري
دست دوم به شرکت هوايي ماهان اير در هفته گذشته
بوده اس��ت .اين در حالي است که امريکا شرکتهاي
غربي را تهديد کرده بود که هواپيما به ايران نفروشند اما
توگوها براي خريد بيشتر
اين اتفاق رخ نداد و البته گف 
هواپيما ادامه دارد .از سويي بلومبرگ نوشت :شرکتهاي
نفتي غربي نشستهايي را با مقامات ايراني برگزار کرده
و در مورد نحوه بازگش��ت به بازار پرس��ود اين کش��ور
مذاکراتي را انجام دادهاند .تا پيش از اين اتفاقات ،مقامات
امريکايي تصور ميکردند که تا آنها نخواهند ديوار تحريم
ترک نخواهد خورد و ايران روز به روز وابسته تر ميشود
اما روند حضور سرمايهگذاران خارجي در ايران ثابت کرد
که پتانسيل اين کشور بسيار باال است و توانايي جذب
سرمايههاي قابل توجهي دارد.
تمايل ش�رکت امريکايي ب�راي همکاري در
صنعت پتروشيمي
همزمان با موج درخواستها براي سرمايهگذاري
در ايران مدير ارشد يک شرکت امريکايي که در زمينه
فروش تکنولوژي مورد نياز صنعت پتروشيمي فعاليت
دارد با اش��اره به تمايل اين ش��رکت براي همکاري با
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ايران گفت« :ما بررس��ي طرحه��اي احتمالي را آغاز
کردهاي��م تا ببيني��م چه فرصتهايي وج��ود خواهد
داش��ت .مدير ارشد ش��رکتهاني ول يو او پي امريکا
ادام��ه داد :اگ��ر تحريمها کاهش ياب��د ،فرصتهاي
زيادي فراروي شرکتها قرار خواهد گرفت .همچنین
ميشائيل تي ميالرد ،معاون رئيس شرکت يو او پي نيز
که در حاشيه کنفرانس بينالمللي صنايع پايين دستي
در ابوظبي سخن ميگفت ،تأکيد کرد :در صورتي که
تحريمها برداشته شود ،سرمايهگذاري عظيمي براي
ارتقاي پااليشگاههاي ايران صورت خواهد گرفت.
 15کش�ور متقاضي س�رمايهگذاري معدني و
صنايع معدني
در اين مي��ان نيز مهدي کرباس��يان معاون وزير
صنع��ت ،معدن و تجارت از تقاضاي  ۱۵کش��ور براي
حض��ور در مع��ادن و صنايع معدني اي��ران خبرداد و
اعالم کرده اس��ت :با توجه ب��ه اينکه معدن و صنايع
معدني در ايران بسيار جذاب است و تنوع مواد معدني
در کش��ور بسيار باال است ،تقاضا براي سرمايهگذاري
خارجي در اين بخش بس��يار زياد است و کشورهايي
همچ��ون آلم��ان ،اس��پانيا ،دانم��ارک ،قزاقس��تان،
بلژيک و انگليس درخواس��تهايي ب��راي حضور در
پروژههاي ايراني داش��تهاند ،اين در حالي اس��ت که
درخواست شرکتهاي آلماني ،دانمارکي ،قزاقستاني
و هندي که چند مليتي هستند و کشورهاي حاشيه
خليجفارس همچون عم��ان و کويت ،براي همکاري
ب��ا ايران را درياف��ت کردهايم .وي اف��زود :همچنين
کانادا ،فرانس��ه ،استراليا ،س��وئيس و کره جنوبي هم
درخواستهايي براي حضور در پروژههاي اکتشافي و
صنايع معدني ايران داش��تهاند که مذاکرات در حال
انجام است.

قيمت ب��رق مصرف��ي از  493به
 560ريال افزايش يافت که از اين
رقم  102ريال ب��ه يارانهها تعلق
ميگيرد و کمتر از  460ريال هر
کيل��ووات برق مصرفي محاس��به
ميش��ود .وي افزود :س��اماندهي
اقتص��اد برق از مس��ائل اساس��ي
محس��وب ميش��ود و چنانچ��ه
نس��بت به اين مه��م بيتوجهي
ص��ورت گي��رد ،مانع توس��عه و
سرمايه گذاريهاي جديد در صنعت برق خواهد شد.
وزي��ر نيرو با بي��ان اينك��ه «کاهش تلفات ب��رق ،احداث
نيروگاههاي جدي��د گازي ،توليد توربينه��اي گازي کالس
 ،Fتوجه به توليد پراکنده و توس��عه انرژيهاي تجديد پذير
از اولويتهاي آينده صنعت برق اس��ت» ،گفت :سال 2020
کش��ورهايي که انتش��ار کربن نيروگاههاي آنها از حد تعيين
شده بيشتر باشد ،جريمه خواهند شد؛ بنابراين ضروري است
به فکر استفاده از انرژيهاي تجديدپذير و کاهش انتشار کربن
باشيم.
اين عضو کابينه دولت با اش��اره به اينكه « ميزان ظرفيت
اس��مي کشورمان  73هزار مگاوات است» ،اذعان داشت :برق
به عنوان مهمترين زيرس��اخت توس��عه اقتصادي کش��ور از
مؤلفههاي ارتقاي کيفيت زندگي مردم اس��ت و همواره بايد
به اصول ض��روري تأمين مطلوب ب��رق توجه کنيم که يکي
از اين اصول ،اصالح س��اختار اقتصادي اين صنعت است .وي
ادامه داد :اکنون تجهيزات مورد نياز پستهاي برق 400کيلو
ولت در داخل کش��ور توليد ميش��ود و ايران به کش��ورهاي
ترکيه ،عراق ،پاکس��تان و افغانس��تان برق ص��ادر ميکند و
با کش��ورهاي ترکمنس��تان ،ارمنس��تان و آذربايجان تبادل
انرژي دارد.
چي��ت چيان ب��ا بي��ان اينكه«ايران يکي از هفت کش��ور
جهان محسوب ميش��ود که توانايي ساخت نيروگاه گازي را
دارد» ،گفت :صنعت برق در حرکت به س��وي تأمين نيازهاي
مردم و خود اتکايي کش��ور تاکنون گامهاي اساسي برداشته
و فرصتهاي قابل توجهي در صنعت برق کس��ب شده که با
نگاهي به آينده بايد توجه داش��ت اقدامات آتي طوالني تر از
راههاي پيموده شده خواهد بود.
چيتچيان اظهار داشت :در سه دهه قبل بيش از 90درصد
توليدات و فناوريهاي صنعت آب و برق توس��ط شرکتهاي
خارجي تأمين ميشد ولي در حال حاضر بيش از  90درصد از
محصوالت اين بخش در داخل کشور توليد ميشود.

بازگشت چین به صنعت برق ایران
مذاکرات ايران با پاورچاينا به عنوان يکي از ثروتمندترين
ش��رکتهاي نيروگاه ساز جهان که کارنامه احداث  ۸۰درصد
زيرس��اختهاي چي��ن را در کارنامه کاري خ��ود دارد براي
احداث نيروگاه در ایران آغاز شد.
به گزارش مهر ،دور جديد مذاکرات برقي ايران با ش��رکت
پاورچاينا ( )power chinaبه عنوان يکي از ثروتمند ترين
شرکتهاي پيمانکاري صنايع برقي جهان با گردش مالي بالغ
بر  ۲۵۰ميليارد دالر در سال آغاز شده است.
مهمترين محور مذاکرات ايران با اين شرکت نيروگاه ساز
جهان طراحي ،ساخت ،نصب و راهاندازي فاز دوم طرح توسعه
نيروگاه برق دز و س��اخت يک واحد جديد  ۷۲۰مگاواتي در
استان خوزستان به روش  EPCFبوده است.
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مشوقهاي دولتي براي کاهش مصرف آب و برق در تابستان

وزير ني��رو گفت :ب��راي فصل
تابس��تان مش��وق هاي��ي را براي
مديري��ت مص��رف در بخشهاي
صنعت و کش��اورزي و برق در نظر
گرفتهايم.
حميد چيت چيان درحاش��يه
بيس��ت و س��ومين کنفران��س
بينالملل��ي ب��رق در جم��ع
خبرن��گاران اظه��ار داش��ت :در
س��الهاي اخير با توجه به کاهش
بارندگيه��ا مناب��ع آب تجديدپذير کاهش يافت��ه و به رغم
فعاليته��اي صورت گرفت��ه براي اس��تحصال آب به منظور
جلوگي��ري از قطع��ي آب نيازمند مديريت مصرف از س��وي
مردم هستيم.
وزي��ر نيرو با بيان اينكه «برنامه ريزي هايي براي مديريت
آب در تابس��تان امس��ال در نظر داريم» ،افزود :همواره مردم
مهمترين مؤلفه در جهت مديريت مصرف آب هستند.وي از
در نظر گرفتن مش��وق هايي از سوي وزارت نيرو براي کنترل
مصرف در تابس��تان خب��ر داد و گفت :براي فصل تابس��تان
مشوق هايي را براي مديريت مصرف در بخشهاي صنعت و
کشاورزي و برق در نظر گرفتهايم.
چيت چيان ادام��ه داد :در صورتي که کش��اورزان روزانه
4ساعت و در ساعات گرم موتورهاي آب خود را خاموش کنند
در مابقي ساعات استفاده از برق براي آنها مجاني خواهد بود.
اي��ن عض��و کابينه دول��ت تصري��ح ک��رد :در صورتي که
بخشهاي مختلف صنعت ،تعميرات اساسي خود را در خارج
از فصل تابستان و پيک مصرف و در تعطيالت انجام دهند از
امتيازات مطلوبي برخوردار خواهند شد.
وزير نيرو با اشاره به لزوم ساماندهي هر چه سريعتر اقتصاد
برق گفت :وزارت نيرو پيش��نهادي را براي ساماندهي اقتصاد
صنع��ت برق به هيأت دولت ارائه داده و اميدواريم با حل اين
مشکل ،شاهد پويايي و با کيفيت تر شدن صنعت برق باشيم.
وزير نيرو در پاسخ به سؤالي در خصوص تعيين تکليف مصوبه
ارسالي به هيأت دولت در زمينه قطع آب مشترکان پرمصرف
خاطرنش��ان ک��رد :اين مصوب��ه در دس��تور کار هيأت دولت
قرار دارد.
ي در برق
ثبت  500دقیقه خاموش 
وزي��ر ني��رو گف��ت :مي��زان خاموش��ي در ش��بکه ،طبق
اس��تانداردهاي جهاني در طول س��ال  ۱۱دقيقه اس��ت ،در
حاليکه در ايران به بيش از  ۵۰۰دقيقه ميرسد.
چيت چيان اظهار داشت :ابتداي اسفند ماه سال گذشته،
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عليرضا دائمي معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزير نيرو
ت مديره شرکت پاورچاينا
در ديدار با يان لي هوي رئيس هيأ 
با اشاره به دس��تاوردهاي برقي ايران در دوران تحريم ،گفت:
ه��م اکنون ايران به تمامي کش��ورهاي همس��ايه برق صادر
ميکند و در حوزه صادرات خدمات فني و مهندسي هم بيش
از  ۴۰طرح و پروژه بزرگ آبي و برقي در کش��ورهاي مختلف
جهان در حال احداث دارد.
مع��اون وزير نيرو با اعالم اينکه اي��ران آماده بهبود روابط
خود در صنايع برق بويژه انرژيهاي نو و تجديدپذير با چين
است ،تصريح کرد :هم اکنون مهمترين پروژهها و فرصتهاي
سرمايه گذاري برقي ايران در حوزه انرژيهاي نو و تجديدپذير
در دستور کار قرار گرفته است.
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خبر کوتاه
جريمه نقدي تخلفات بورسي
2/5برابر شد

ب��ا تصويب دول��ت و اب�لاغ معاون
رئيس جمهوري ،جريمه نقدي تخلفات
بورس��ي  2/5برابر شد .به گزارش سنا،
بر اس��اس اين گزارش ،حداقل جريمه
نق��دي من��درج در م��اده ( )14قانون
توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به
منظور تسهيل اجراي سياستهاي کلي
اصل چهل و چهارم قانون اساسي ،مبلغ
 25ميليون ريال و حداکثر ميزان آن
دو ميليارد و  500ميليون ريال تعيين
ميش��ود .مبالغ من��درج در آييننامه
اجرايي ماده ( )14قانون مذکور تعديل
و تمام��ي مبالغ من��درج در آييننامه
مذکور  2/5برابر افزايش مييابد.

واگذاري  80ميليون سهم
دولتي در بورس

تع��داد  80ميليون س��هم دولتي
توسط سازمان خصوصيسازي از ابتداي
امس��ال تاکنون به صورت تدريجي در
بورس فروخته ش��ده است .به گزارش
پايگاه اطالعرس��اني بازار س��رمايه ،از
ابتداي امسال تاکنون تعداد  80ميليون
س��هم دولتي ب��ه ارزش  144ميليارد
ريال توسط س��ازمان خصوصيسازي
به ص��ورت تدريجي در ب��ورس اوراق
بهادار فروخته ش��ده اس��ت .براساس
اين گزارش ،اين س��ازمان در فروردين
ماه سال گذشته نيز  36ميليون سهم
دولتي را به ارزش  50ميليارد ريال در
بورس واگذار کرده است.

قانون حمایت از
مصرف کنندگان خودرو
هنوز ابالغ نشده است
وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت در
توضيح يك خبر باعنوان «جريمه خواب
خودرو عمومي ميشود» که در تاريخ 19
ارديبهشت ماه چاپ شده است توضيح
داد ك��ه پيشنوي��س آييننامه اجرايي
قانون حمايت از مصرفكنندگان خودرو،
پس از تأييد وزیر صنعت جهت تصويب
و ابالغ به دفتر هيأت دولت ارسال شده
اس��ت .بديهي اس��ت تا قبل از ابالغ ،از
سوي معاون اول رئیسجمهوری ،درج
هرگونه خبر و برداش��ت كارشناسي ،از
سوي اصحاب رس��انه ،صرفاً يك اقدام
غيرحرفهاياست.

