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نوبخت :بیاخالقی
مبنای نابرابریها در نظام بینالملل است

معــاون رئیــس جمهــوری گفــت :مبنــای بســیاری از
نابرابریهــا در عرصــه نظــام بینالملــل ،بیاخالقی و
اخـــــبار
رفتارهــای خــارج از هنجارهــای مقبــول بینالمللــی و
التزام نداشتن به تعهدات پیشین است.
بــه گــزارش ســازمان برنامــه و بودجــه« ،محمدباقــر نوبخــت» در هفتاد و
چهارمیــن نشســت کمیســیون اقتصــادی و اجتماعی ســازمان ملل متحد
بــرای آســیا و اقیانوســیه (اســکاپ) در بانکــوک افزود :در قــرن حاضر همه
دولتهــای ملــی و نهادهــای بینالمللــی در تالش بــرای نیــل بهصلح از
طریــق مانــدن در توافقهــای بینالمللی و عمــل به آنها براســاس اصول
بنیادین حقوق بینالملل هستند.
وی افزود :متأســفانه برخی از کشورها خالف رویه مزبور به صرف تغییر در
مناسبات داخلی خود ،تعهدات قبلی خود را نادیده میگیرند.
نوبخت تأکید کرد :این نوع اعمال میتواند پیامهای نامناســبی به جامعه
جهانــی ارســال کنــد و قبــل از هرگونــه آثــار زیانبــار اقتصــادی و اجتماعی،
اعتماد بینالمللی را که منجر به بسیاری از تعهدات و قراردادها میشود،
مــورد آســیب جــدی قــرار دهــد .رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه فقدان
کفایــت منابع مالی و ریســک بــاالی ســرمایهگذاری را از جمله چالشهای
اساســی در فعالیتهــای مربــوط بــه توســعه زیرســاختهای منطقــه
بیان کرد.
وی دربــاره اقدامات انجام شــده در ایــران برای رفع نابرابــری گفت :بیمه
ســامت را بدون وابســتگی به پایگاه شــغلی افراد برای عموم اجرا کرده و
پوشــش بیمههای اجتماعــی را برای افراد و گروههای کم درآمد گســترش
دادهایم.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت :کمکهای نقدی به خانوارهای فقیر
بخصوص زنان سرپرست خانوار و معمول را چند برابر کرده و در حقوق و
دستمزد تعادل برقرار کردیم «تا کسی جا نماند».

توضیحات وزیر راه
درباره دلیل افزایش عوارض اتوبانها

یــک عضــو شــورای مرکــزی فراکســیون امید با اشــاره بــه انتقاد
اعضــای این فراکســیون نســبت بــه افزایــش عــوارض اتوبانها
در جلســه دیــروز فراکســیون امیــد گفت :وزیــر راه و شهرســازی
در توضیــح به این موضوع اشــاره داشــت که عــوارض اتوبانها
مربــوط بــه بخــش خصوصــی اســت و آنهــا عــوارض را تعییــن
میکنند.
ســیدفاطمه ذوالقــدر در گفتوگــو بــا ایســنا ،در توضیح جلســه
فراکســیون امید گفت :این جلســه با حضور وزیر راه و شهرسازی
برگــزار شــد .نماینــدگان نســبت بــه افزایــش عــوارض اتوبانها
اعتراض داشــتند که وزیر راه در پاســخ اشــاره داشت که عوارض
اتوبانهــا مرتبــط با بخش خصوصی اســت و آنهــا آن را تعیین
میکننــد .طبیعتــاً بایــد ســود ســاخت وســاز بــه ســرمایهگذار
برگردد.

باران کفایت نکرد ،کم آبی ماندگار است

مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران گفت :با وجود اینکه در اردیبهشت
مــاه شــاهد بارندگی خوبی بودیــم ،اما بهدلیل نبود ذخیــره کافی همچنان
وضعیت منابع آبی در تهران مناســب نیســت .چرا کــه میزان بارشها نیز
نسبت به سال گذشته  ۳۴درصد منفی بوده است.
محمدرضــا بختیــاری در گفتوگــو بــا ایســنا با اشــاره بــه آمــار بارندگی در
پایتخــت اظهــار کرد :تا دیــروز صبح  ۲۱۳میلــی متر بارندگی در کشــور رخ
داده کــه در مقایســه با عدد پارســال که  ۳۲۳میلی متر بــوده ،کاهش قابل
مالحظــهای داشــته اســت .وی ادامــه داد :میــزان بارندگیهــا نســبت بــه
درازمدت تنها  ۱۵درصد منفی بوده ولی این مسأله به این معنا نیست که
شــرایط منابع آبی در تهران مناســب است چرا که سدهای پنج گانه تهران
نیز در شرایط فعلی وضعیت خوبی را ندارند.
مدیرعامل شــرکت آب منطقهای تهران با اشــاره به حجم مخازن سدهای
پنــج گانــه تهران گفــت :در حال حاضر حجــم مخازن ســدها  ۷۲۲میلیون
مترمکعب اســت که نسبت به ســال گذشته که عددی معادل یک میلیارد
و  ۳۹میلیــون مترمکعــب بــوده ۳۱۹ ،میلیــون مترمکعــب کاهش داشــته
است.

گام آخر تا خداحافظی با
باجههای عوارضی جادهها

صدور بیش از  ۱۰میلیون کد بورسی تاکنون

طبــق آخریــن آمار اعالم شــده توســط ســازمانهای ذیربط تعــداد کدهای
معامالتــی بورســی تــا هفته گذشــته در ایــران بــه  ۱۰میلیــون و  ۲۰۹هزار کد
رســیده اســت .به گــزارش ایســنا ،تــا پایان اســفند ماه ســال گذشــته تعداد
 ۹میلیــون و  ۹۴۸هــزار کــد بورســی توســط شــرکت ســپردهگذاری مرکزی و
تســویه وجــوه صادر شــده بــود که ایــن آمار تــا هفته گذشــته مقداری رشــد
داشــته اســت .این آمار تا هفته گذشــته به  ۱۰میلیون و  ۲۰۹هزار کد رســید.
در ســال  ۱۳۹۶کل کدهــای بورســی صادر شــده  ۶۰۰هزار کد بــود .همچنین
تعداد کل کدهای معامالتی خارجی تاکنون به  ۱۰۷۶رســیده اســت که این
آمار نســبت به آخرین آماری که در ســال گذشــته اعالم شد مقداری رشد را
نشــان میدهد .گفته شــده که با آزادسازی ســهام عدالت برای معامله این
ســهام در بازار ســرمایه به تعداد مشموالن ســهام عدالت کد بورسی صادر
خواهد شد.

رشد اقتصادی ژاپن منفی شد

اقتصــاد ژاپــن بیش از آنکــه انتظــارش میرفت با مشــکل مواجه
شده است و این خبر بدی برای دولت شینزو آبه -نخستوزیر این
کشور -است که بهدنبال اتخاد سیاستهای تورمزا است .به گزارش
ایسنا به نقل از رویترز ،اقتصاد ژاپن که سومین اقتصاد بزرگ جهان
محســوب میشــود رشــد منفی  ۰.۶درصدی در ســه ماهه نخست
سال داشته است که بسیار بیشتر از برآورد قبلی منفی  ۰.۲درصدی
اســت .کاهش ســرمایهگذاری و مصرف و صادرات ضعیفتر که از
پیامدهــای سیاســتهای حمایت گرایانــه دونالــد ترامپ -رئیس
جمهوری امریکا -است از عوامل اصلی کوچک شدن اقتصاد ژاپن
محسوبمیشوند.
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تحریمهای جدید امریکا علیه ایران تأثیر چندانی نخواهند داشت
نشــریه امریکایــی فــارن پالیســی
روزچهارشــنبه در گزارشــی نوشــت:
مهمتریــن پیامد اقتصادی ناخواســته
تحریمهــای جدیــد ،تضعیــف اهــرم
دولت امریکا است و در نهایت کشورها
را متقاعد کند که تأثیرپذیری تحریمها
چندان نخواهد بود و قدرت واشــنگتن
را نــه تنهــا در رویارویــی بــا ایــران بلکه
علیــه تمام تهدیدهــای امنیتی کاهش

میدهــد .بــه گــزارش ایرنــا« ،الیزابت
روزنبــرگ» از اعضــای ارشــد و مدیــر
برنامــه انــرژی اقتصــاد و امنیــت در
مرکــز امنیتی «نیو امریکا» در گزارشــی
با عنــوان «خروج از برجــام پیامدهای
ناخواســتهای خواهــد داشــت» افــزود:
اقــدام تــازه ترامــپ بــرای بازگرداندن
تحریمهــای ایــاالت متحــده ممکــن
اســت در نهایــت منجــر بــه ضعیــف

شــدن اهرمهــای امریــکا بــرای فشــار
علیــه ایران شــود .به عبارتــی تصمیم
دونالــد ترامپ ،مبنی بــر خروج ایاالت
متحــده از توافــق هســتهای بــا ایــران و
بازگرداندن همه تحریمها ،فشــارهای
اقتصــادی الزم را علیــه ایــران و تغییر
سیاســتهای تهــران مطابق خواســته
واشنگتن به دنبال نخواهد داشت .این
حرکت همچنین بــرای ایاالت متحده

«ایران» طرح اروپا برای «حفظ منافع اقتصادی ایران از برجام» را بررسی می کند

هوای تازه روابط اقتصادی پسابرجامی ایران و اروپا

پیامدهــای ناخواســته اقتصادی در پی
دارد .در واقــع سیاســت جدیــد ایاالت
متحده شــامل بازگرداندن سریع تمام
تحریمهــای ایــران اســت کــه در ســال
 2016تحت این معاهده برداشته شده
بــود .از جملــه ایــن تحریمهــا ،تحریم
بانــک مرکزی ایــران و صــادرات نفت
اســت که هدف آن نشانه گرفتن موتور
اقتصادی این کشور است.

نــــــــــــــــرخارز

تالشهای اروپا برای رفع موانع اقتصادی بهرهمندی ایران از مزایای برجام

گروه اقتصادی /امریکا چهار روز زودتر از
موعد یعنی در  18اردیبهشت ماه جاری
از برجام خارج شــد و بهصورت یکجانبه
فرمــان بازگشــت تحریمهای هســتهای
علیــه ایــران را امضــا کــرد .در دو ونیــم
سالی نیز که از اجرای برجام میگذشت
بخصــوص از زمان روی کار آمدن رئیس
جمهــوری جدیــد امریــکا ،ایــن کشــور
پایبنــدی ناچیزی به تعهــدات برجامی
خود داشت .دراین میان اروپاییها نیز که
بر اجرای سند برجام اصرار داشتند و آن
را توافقی برد-برد میدانســتند ،بهدلیل
این ســنگ اندازیهای امریــکا از اجرای
کامل تعهــدات خود ناتــوان ماندند .در
واقع مهمترین بخشی که با اجرای کامل
فاصلــه داشــت ،مبــادالت بانکــی ایران
با ســایر کشــورها بود .دراین خصوص از
همان ابتدا که ترامــپ پاره کردن برجام
را در لیســت شــعارهای انتخاباتــی خود
گنجانــده بــود ،تمــام بانکهــای بزرگ
اروپایــی کــه مبــادالت دالری دارند برای
همکاری با ایــران احتیاط کردند و بدین
ترتیــب تنهــا راه بانکهــای کوچــک و
متوسط به ایران بازشد.
اما اکنون که امریکا به صورت رسمی
از برجام خارج شد و اعمال تحریمهای
هســتهای را بــرای بــار دیگــر کلیــد زده
اســت ،اروپاییهــا بهدنبــال راهکارهایی
بــرای مقابلــه با ایــن تحریمها هســتند.
برهمیــن اســاس روز گذشــته فدریــکا
موگرینــی مســئول سیاســت خارجــی
اروپــا پــس از مذاکــره وزیــر امــور خارجه
ایــران به همتایان فرانســوی ،انگلیســی

و آلمانــی خــود بیانیهای قرائــت کرد که
درآن خطوط 9گانــه مذاکرات آتی ایران
و اتحادیه اروپا تعیین شــده اســت که در
صورت اجرا میتواند ضامنی برای بقای
برجام باشد.
طبــق ایــن بیانیه  -1حفــظ و تعمیق
روابط اقتصادی با ایران  -2ادامه فروش
نفــت ،گاز ،کاندنســیت و محصــوالت
نفتــی و پتروشــیمی و انتقالهــای مالی
مربوطه  -3مبادالت بانکی مؤثر با ایران
 -4ادامــه روابــط در زمینه حمــل و نقل
دریایــی ،زمینــی ،هوایی و ریلی بــا ایران
 -5ارائــه اعتبار صادراتی بیشــتر و ایجاد
خطــوط اعتبــاری ویــژه در زمینههــای
مالی ،بانکی ،بیمــهای و تجاری با هدف
تســهیل همکاریهای اقتصادی و مالی
از جملــه از طریــق حمایــت عملــی از
ســرمایهگذاری تجــاری  -6تکمیــل و
اجــرای تفاهمنامههــا و قراردادهــای
بیشــتر بین شــرکتهای اروپایــی و ایران
 -7ســرمایهگذاری بیشــتر در ایــران 8
حمایــت از فعــاالن اقتصــادی اروپا درایــران و تأمیــن فضــای اطمینانبخــش
حقوقــی  -9ایجــاد هرچــه بیشــتر یــک
محیط تجــاری شــفاف و قانونمحور در
توگوها
ایران ارکان و خطــوط اصلی گف 
را تشکیل میدهد.
ëëخط تقابل تجاری اروپا با امریکا
درخطــوط تعییــن شــده تمــام
تحریمهایــی کــه در برنامــه امریــکا قرار
دارد ،گنجانده شــده اســت تا با همکاری
اتحادیــه اروپا و همچنین چین و روســیه
بهعنــوان طرفهــای دیگــر امضاکننــده

برجــام اثربخشــی محدودیتهــای
امریکایی را از بین ببرند.
درحالــی که به محض امضای ســند
برجــام هیأتهــای اقتصــادی بســیاری
از کشــورهای اروپایــی بــرای امضــای
قراردادهای مختلف راهی ایران شــدند،
بــا خروج امریــکا از برجام این نگرانی به
وجود آمده که آینده این همکاریها چه
خواهد شد .اما در بیانیه رسمی اتحادیه
توگوها
اروپا و بهعنوان رکن نخســت گف 
حفظ و تعمیق روابط اقتصادی با ایران
مورد تأکید قرار گرفته است تا با طراحی
راهکارهای عملــی همکاریهایی که در
دوران برجــام به اوج رســید حفظ شــود.
همچنیــن جلوگیــری از صــادرات نفــت
ایران نخستین تحریمی است که از سوی
دولت امریکا وضع شده است ،برهمین
اســاس اروپاییها بر تداوم فروش نفت،
گاز و میعانات گازی ایران تأکید کردهاند
ضمــن اینکــه درخصــوص انتقالهــای
مالی آن نیز رایزنی خواهند کرد.
ëëهمکاری برای رفع موانع بانکداری
همانگونه که اشاره شد این اتحادیه
درخصــوص یکــی از بزرگتریــن موانــع
همکاریهــا یعنــی نظام بانکــداری نیز
برنامــه ویــژهای در دســت تهیــه دارد تا
بدون آســیب دیدن بانکهــای اروپایی
مراودات مالی با بانکهای ایرانی نیز از
سرگرفته شود .درهمین راستا همکاری
اروپاییهــا در بخش حمــل و نقل ایران
بخصــوص حمــل و نقــل هوایــی که به
یکــی از شــاخصهای اجرایــی شــدن
برجام تبدیل شــد نیز یکی از محورهای

نوسازی ناوگان مسافری و باری کلید خورد
در طــرح کلیــد به کلیــد  202هــزار ناوگان
مســافری و باری نوسازی میشــوند که با
اجــرای آن  10میلیــاردو  666میلیوندالر
در مصرف سوخت صرفهجویی میشود.
اجرای نخســتین برنامه از طرح نوسازی
 57هــزار مینــی بــوس بــا تحویــل 550
دســتگاه از ایــن نوع خودرو روز گذشــته با
حضور مســئوالن ســازمان راهــداری آغاز
شــد .طــرح نوســازی بیــش از  200هــزار
انــواع خودرو فرســوده با هــدف کمک به
حفظ ،کاهش مصرف ســوخت ،افزایش
ایمنــی جادهها از ســال  79در دســتور کار
قرار گرفته اســت که نوســازی خودروهای
مسافری در اولویت این طرح قرار گرفت
از میــان انــواع خودرو مســافری نوســازی
اتوبــوس و خودروهــای ســواری در حــال
اجرا است اما نوسازی مینی بوس در این
طــرح بــه تعویق افتــاده بــود در حالی که
بیشتر مسافران مینی بوسها دهکهای
پایین در شــهرها بویژه شــهرهای کوچک
و در روســتاها هســتند .میانگیــن ســنی
مینــی بوسهــا باید  10ســال باشــد که در
جادههای کشــور این ســن حتی بیشــتر از
 24ســال هم رسیده است .میانگین سنی
اتوبوسها نیز  10سال ،خودروهای سواری
 12سال و کامیونها  16سال است.
ëëتســهیالت  4درصدی برای نوســازی
مینی بوسها
صدرالــه بمانــا ،مشــاور ارشــد رئیس
ســازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
در مراســم تحویل  500دستگاه خودرو از
محل طرح نوســازی و اشــتغالزایی با وام
 4درصد گفت :از ســال  79طرح نوسازی
ناوگان حمل و نقل عمومی اجرا شــد که
در گام نخســت نسبت به نوسازی ناوگان
مسافری اقدام کردیم.
مشاور ارشد رئیس سازمان راهداری و
حمل و نقل جادهای با اشــاره به دو طرح
نوســازی نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی
جــادهای اظهــار داشــت :طــرح نوســازی
 65هــزار دســتگاه خــودروی حمل و نقل
عمومی را شروع کردهایم که سال گذشته
 2100دســتگاه تحویــل شــده اســت.برای
اجــرای ایــن طــرح ســرمایهگذاری بیش

از  2هــزار میلیــارد دالر بایــد انجــام شــود
ایــن طــرح بــا همــکاری شــرکت نفــت و
شرکتهای ســازنده در حال انجام است
و امسال تحویل  10هزار دستگاه خودرو را
در برنامه داریم.
طــرح دیگــری برای نوســازی نــاوگان
مســافری و باری که بمانا به آن اشاره کرد
طرح کلید به کلید اســت که در این طرح
 2هزار دســتگاه نــاوگان باری و مســافری
نوســازی خواهند شــد و منابع آن بیش از
 ۱۰میلیــارد دالر و از محــل صرفهجویــی
سوخت است.
بــه گفتــه بمانــا در طــرح نوســازی
مینیبوسها ،مینیبوس با قیمت  185و
 ۲۰۵میلیون تومانی اســت که  ۸۰درصد
قیمت آن تسهیالت با نرخ سود  ۴درصد
و  ۲۰درصد آورده متقاضی است.
مشــاور مدیرعامل ســازمان راهداری
و حمــل و نقــل جــادهای افــزود :طرحــی
کــه ما ارائه دادهایم این اســت که از ســال
 ۹۴کامیونهــای بــاالی ســن  ۳۵ســال از
نــاوگان خارج شــوند که  ۶۵هزار دســتگاه
ناوگان فرســوده بــا ظرفیت بــاالی  ۱۰تن
داریــم کــه از محــل صرفهجویی مصرف
ســوخت تأمیــن مالــی انجــام میشــود.
برای کشــندهها تسهیالت تا  ۳۲۰میلیون
تومان با نرخ سود  ۹درصد ارائه میشود.
ایــن کامیونهــا حــدود  ۵۰درصــد کمتــر
کاهــش مصرف ســوخت دارنــد و همین
مابهالتفــاوت مصرف ســوخت محاســبه
شــده و بهعنوان تســهیالت در نظر گرفته

میشــوند .تا قبــل از این ،نوســانات ارز در
قیمــت کامیونها تا حــدود  ۴۷۰میلیون
تومان بود که با نوسانات ارز متفاوت شده
است.
 5ëëهــزار میلیارد تومان گــردش مالی
نوسازی  20هزار ناوگان عمومی
عبدالهاشم حســننیا رئیس سازمان
راهــداری و حمــل و نقل جــادهای نیز در
مراســم تحویل  500دستگاه مینی بوس
در طرح نوسازی گفت :در ایران  ۹۰درصد
بار و مسافر از طریق جاده انجام میشود
و این نشــان از اهمیت بخش جادهای در
اقتصاد کشور دارد ۶۰۰.هزار راننده فعال
در ایــن بخــش داریــم ،نوســازی نــاوگان
مینیبوسی کمتر مورد توجه بوده است.
وی اظهارداشــت :ســازمان راهــداری
و حمــل و نقــل جــاده در قــرارداد خود ۵
هــزار میلیــارد تومــان بــرای نوســازی ۲۰
هزار دســتگاه کامیون ،ســواری ،اتوبوس و
مینیبوس با حمایت صندوق کارآفرینی
امیــد در نظــر گرفتــه اســت و یارانه ســود
تســهیالت توســط ســازمان راهــداری
پرداخت میشود.
حســننیا گفــت ۱۸ :هــزار کیلومتــر
بزرگراه و آزادراه در کشور داریم که تا چند
ســال آینده بــه  ۲۰هزار کیلومتــر افزایش
مییابد بنابراین نوسازی ناوگان عمومی
جــادهای امــری بســیار ضــروری اســت.
 ۴۰۰هــزار دســتگاه کامیــون ،مینیبوس،
اتوبوس و سواری عمومی جادهای داریم
که  ۲۵۰هزار دستگاه آن فرسوده است.
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توگو تعیین شــده اســت .ایــران در
گف 
دوران برجام موفق شــد قــرارداد خرید
 200فرونــد هواپیمــا از کمپانیهــای
ایربــاس ،بوئینــگ و ای تــی آر را امضــا
کنــد .اما با خــروج امریکا عمــاً قرارداد
ایران با شــرکت امریکایــی بوئینگ لغو
شــد .این درحالی است که اروپاییها که
در زمان برجام  12فروند از هواپیماهای
خریداری شده را تحویل ایران دادند ،در
تالش هســتند قرارداد فــروش هواپیما
بــه ایــران را حفــظ کننــد .یکــی دیگــر از
توگوهای
خطــوط اصلی کــه بــرای گف 
آتی پیشبینی شــده حمایت از فعاالن
اقتصــادی اروپــا در ایــران و تأمیــن
فضــای اطمینانبخــش حقوقــی برای
آنهاســت .ایــن در شــرایطی اســت کــه
فعــاالن اقتصــادی اروپــا کــه تمایــل
زیــادی بــرای حضــور در ایران داشــتند
بهدلیل نگرانیهای ایجاد شده از ناحیه
امریــکا فعالیتهــای خــود را در ایــران
بــا احتیاط زیــادی دنبــال میکردند .اما

در صورتــی که فضای اطمینان بخشــی
کــه ضمانتهای حقوقی نیــز به همراه
دارد ایجاد شــود این شــرکتها براحتی
میتواننــد در ایــران فعالیــت کننــد و
همکاریهای خود را توسعه دهند.
بدیــن ترتیــب و همانگونــه کــه در
بیانیه رســمی مســئول سیاست خارجی
اتحادیــه اروپــا نیــز مشــاهده میشــود،
اروپاییهــا مواردی را در دســتور کار خود
قــرار دادهاند کــه گرههای اصلــی برجام
تلقــی شــده و برطرف شــدن آنهــا مورد
تأکیــد مقامــات ایرانــی اســت تا بــا ارائه
ضمانتهــای عملیاتی برجــام را بدون
امریکا به پیش ببرند.
البتــه درطــرح جدیــد اروپــا تنها ســه
کشوری که برجام را امضا کردهاند نقش
ندارند بلکه تمام  28عضو اتحادیه اروپا
درکنار چین و روسیه قرار است با طراحی
نظامی جدید ســازوکاری برای مقابله با
تحریمهای فراســرزمینی امریکا تدوین
و اجرا کنند.

طالي 18عيار(گرم)
184760

بــــازارجـــــهانی

در گزارش بانک مرکزی در مورد هفته منتهی به  ۲۱اردیبهشــت ماه ،قیمت ۹
گروه نســبت به هفته قبل از آن افزایش نشــان میدهد .به گزارش مهر ،بانک
مرکــزی خالصــه نتایج گــزارش هفتگی متوســط قیمت ُخرده فروشــی برخی
از مــواد خوراکی را در هفته منتهی به  ۲۱اردیبهشــت مــاه اعالم کرد که طی آن
قیمــت  ۹گروه نســبت بــه هفته قبــل از آن افزایش نشــان میدهد .بر اســاس
گــزارش بانــک مرکزی ،در هفته منتهی به  ۲۱اردیبهشــت ماه نســبت به هفته
مشــابه ســال قبــل قیمت ُخــرده فروشــی لبنیــات  ۷.۹درصد ،تخــم مرغ ۷۳
درصــد ،برنــج  ۱.۱درصد ،گوشــت قرمــز  ۱۸درصد ،گوشــت مــرغ  ۱۹.۲درصد،
چای  ۲۱.۲درصد و روغن نباتی  ۲درصد رشد داشتهاند .همچنین قیمت ُخرده
فروشی گروه حبوب  ۲.۱درصد ،میوههای تازه  ۱۳.۵درصد ،سبزیهای تازه ۱۱.۱
درصد و قند و شکر  ۴.۳درصد کاهش یافتهاند .بر همین اساس نرخ لبنیات ۱.۱
درصد ،تخم مرغ  ۵.۲درصد ،برنج  ۰.۱درصد ،حبوب  ۳درصد ،میوههای تازه
 ۱.۸درصد ،ســبزیهای تازه  ۰.۱درصد ،قند و شکر  ۰.۲درصد ،چای  ۱.۹درصد،
روغن نباتی  ۰.۱درصد افزایش و گوشت مرغ  ۲.۳درصد کاهش یافت ،قیمت
گوشت قرمز نیز نسبت به هفته گذشته ثابت ماند.
ëëلبنیات و تخم مرغ
در هفتــه مورد گــزارش در گروه لبنیات ،قیمت پنیر پاســتوریزه معادل ۰.۳
درصد کاهش ولی بهای پنیر غیرپاســتوریزه  ۰.۳درصد و شــیر پاســتوریزه ۴.۸
درصد افزایش داشــت .قیمت ســایر اقالم این گروه نسبت به هفته قبل بدون
تغییر بود .بهای تخم مرغ معادل  ۵.۲درصد افزایش یافت و شانهای  ۱۲۶هزار
تا  ۱۸۰هزار ریال فروش میرفت.
ëëبرنج و حبوب
در ایــن هفتــه در گــروه برنج ،قیمت برنــج داخله درجه یــک و درجه دو به
ترتیــب معــادل  ۰.۱درصد و  ۰.۲درصد افزایش داشــت .در گــروه حبوب بهای
لوبیــا چشــم بلبلی معادل  ۱.۳درصد کاهش ولی قیمت ســایر اقــام بین ۰.۴
درصد تا  ۶.۶درصد افزایش یافت.
ëëمیوهها و سبزیهای تازه
در هفته مورد بررســی ،در میادین زیر نظر شــهرداری نارنگی ،خربزه و موز
عرضه کمی داشــت .ســایر اقالم میوه و ســبزی تــازه که تعــدادی از آنها از نظر
کیفی در مقایسه با سایر میوهفروشیها متفاوت بودند ،به نرخ مصوب سازمان
میادین میوه و ترهبار عرضه میشــد .میوهفروشــیهای سطح شهر اقالم میوه
و ســـبزی تازه را عرضــه میکردند که در گروه میوههای تازه بهای لیموشــیرین
معــادل  ۳.۶درصــد ،طالبی  ۳.۹درصد و کیــوی  ۰.۲درصد کاهش ولی قیمت
سایر اقالم بین  ۰.۲درصد تا  ۷.۹درصد افزایش داشت .در گروه سبزیهای تازه
بهای گوجهفرنگی معادل  ۳.۹درصــد ،بادمجان  ۵.۴درصد ،پیاز  ۴.۴درصد و
سـبزیهای برگی یک درصـد افزایش ولی قیمت سایر اقالم بین  ۱.۷درصد تا
 ۵درصد کاهش یافت.
ëëگوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفتــه مــورد گزارش بهای گوشــت تازه گاو و گوســاله معــادل  ۰.۶درصد
افزایش ولی قیمت گوشت گوسفند  ۰.۲درصد و گوشت مرغ  ۲.۳درصد کاهش
داشت.
ëëقند ،شکر ،چای و روغن نباتی
در این هفته بهای قند معادل  ۰.۱درصد ،شکر  ۰.۲درصد ،چای خارجی  ۱.۹درصد
و روغن نباتی مایع  ۰.۲درصد افزایش یافت .قیمت روغن نباتی جامد ثابت بود.

دالر

اونس طال

1290

نفت برنت (بشکه(

77/94

نفت ) wtiبشکه(

71/2

شــــــــــاخص بــــــورس
عنوان شاخص

مقدار

تغيير

94940

34

آزاد شناور

101386

4

بازار دوم

201256

163

كل

 ۳۰شركت بزرگ 4226
بازار اول
صنعت

67614

85093

3
7

40

شاخص بورسهای جهانی

داو جونز (امریکا) 24706
نیکی (ژاپن)

22717

فوتسی (انگلیس) 7739

افزایش قیمت خردهفروشی  ۹گروه کاالیی

نوسازی ناوگان فرسوده در طرح «کلید به کلید»  10میلیارد دالر صرفهجویی سوخت را به همراه دارد

تومان

ســـــــــــکه و طال

بانک مرکزی اعالم کرد

عکس :مهر

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل اعالم کرد
کــه الکترونیکــی کردن عــوارض آزادراههــا در گام پایانی خــود قرار
دارد .سید حسین میرشفیع در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :با توجه
بــه برنامهریزی کــه از قبل صورت گرفته بود ،بایــد اخذ عوارض در
تمامی آزادراهها الکترونیکی شــود .این موضوع بنا بود در ماههای
پایانی سال گذشته به نتیجه برسد که نیاز به برخی کارهای اداری و
نهایی شدن قراردادها آن را به تعویق انداخت .به گفته وی در حال
حاضر طرح نهایی این موضوع روی میز وزیر راه و شهرســازی قرار
دارد تا با تأیید نهایی وی کار اجرایی شود .معاون شرکت ساخت و
توســعه زیربناهای حمل و نقل تأکید کرد که پس از اجرایی شــدن
ایــن طرح عــوارض در کلیه آزادراههای ایران به شــکل الکترونیکی
گرفتــه میشــود و دیگــر چیــزی به نــام باجه اخــذ عــوارض وجود
نخواهد داشت.
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ëëماشینسازی تبریز به
بخش خصوصی واگذار شد

ســازمان خصوصیســازی 100
درصد سهام شرکت ماشینسازی
تبریــز را بــه همراه امــاک واقع در
منطقهایلگلیاینشهر،بهوکالت
از ســوی صنــدوق بازنشســتگی
کارکنان فوالد به بخش خصوصی
واقعــی واگــذار کرد« .ســیدجعفر
ســبحانی» مشــاور رئیس سازمان
خصوصیســازی در گفتوگــو بــا
ایرنا گفت :طبــق مصوبه مجلس
شــورای اســامی در ســال 1392
مقــرر شــد دولت بخشــی از طلب
اعضــای صنــدوق بازنشســتگی
کارکنــان فــوالد را بپــردازد و دولت
نیــز با دریافــت اعتبار مــورد نیاز از
خزانــهداری کل کشــور ،موضــوع
را حــل کــرد .وی افــزود :دولــت
بــه ازای مطالبــات کارکنــان فوالد
سهام شرکت ماشینســازی تبریز
و ریخته گری ماشینسازی تبریز و
امــاک آن واقــع در ایل گلی تبریز
را به اعضــای این صنــدوق واگذار
کرد و مقرر شد ســهام این شرکت
با وکالت سازمان خصوصیسازی
به فروش برســد .ســبحانی اظهار
داشــت :پــس از دو ســال بازیابی و
همچنین انجــام مذاکرات متعدد
با خریداران و متقاضیان ،سازمان
خصوصیسازی طی روزهای کاری
گذشته ســهام و امالک یاد شده را
بــه قیمــت تقریبــی  688میلیارد
تومــان بــه یکــی از صنعتگــران و
کارآفرینان اهل آذربایجان شــرقی
واگذار کرد.

