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تکذیب انتقال آب کارون به خارج از کشور
وزیر نیــرو گفت:هیچ طرح و برنامهای
بــرای انتقــال آب به خــارج از مرزهای
کشــور نداریــم .بــه گــزارش ایســنا،
اردکانیــان در حاشــیه جلســه هیــأت
دولــت دربــاره شــایعه انتقــال آب
کارون بــه بصــره اظهــار کرد:رســماً
اعــام میکنــم هیــچ برنامــهای برای
انتقال آب بــه بیرون مرزها تحت
هیــچ شــرایطی نداریــم .چنین
مباحثــی در دهــه هشــتاد هم

مطرح ،ولی منتفی شــد و االن هم این
بحثهــا منتفــی اســت .وی در پاســخ
بــه ســؤالی در مــورد گرانــی قبضهای
برق تصریــح کرد :طبق مصوبه دولت
از اول اردیبهشــت قبضهــای بــرق
افزایــش  7درصــدی داشــته اســت.
اردکانیــان دربــاره اظهــارات نتانیاهــو
بــرای حــل مشــکل آب در کشــور نیــز
خاطرنشــان کــرد :ایــران ســابقه چنــد
هــزار ســاله در مدیریــت آب دارد و

مــا میتوانیــم مبنعــی بــرای ســایرین
بــرای ارائه شــیوههای ســازگاری با آب
باشــیم ،البتــه مشــکالتی هــم داریم و
به فناوریهــای جدیــد نیازمندیم ،اما
به همــه ابزارها و فناوریها دسترســی
کامــل داریــم .وی بــا اشــاره به ســابقه
قــرارداد صلــح اعــراب و اســرائیل
خاطرنشــان کــرد :مســأله آبــی یکی از
مهمتریــن مســائل این قــرارداد بود تا
حقابه رسمی کشــورهای عربی نادیده

گرفتــه شــود و از ایــن طریــق مســأله
جنگ آب تئوریزه شــود ،حــال احتماالً
بــا توجــه بــه بعضــی بیمباالتیهــای
برخی تریبــونداران آنها به این هوس
افتادهانــد کــه تنــازع آب را در ایــران
گســترش داده و اطالعــات مربــوط به
منابــع آب در کشــور را به دســت آورند
تــا بداننــد چه اختالفاتی بر ســر آب در
کشــور وجود دارد ،اما مردم هیچوقت
در زمیــن ایــن دولــت غاصــب بــازی

نکردهانــد و وظیفــه تریبــون داران این
اســت کــه موضــوع آب را از لیســت
رقابتهــای سیاســی واجتماعــی خود
خارج کنند و اجازه دهند مسئوالن این
مشــکل را حل کنند .وزیر نیرو در پاسخ
به این ســؤال کــه بارشهــای اخیر چه
تأثیری در کمبود آب در کشــور داشــته
است ،بیان کرد :به طور متوسط نسبت
بــه ســال گذشــته  27درصــد بارشها
کمتر شده است.

همه دستگاههای دولتی موظف به کنترل قیمتها شدند

دستور رئیسجمهوری برای مهار گرانی

بدون دسته چک ،حساب جاری باز کنید

امکان افتتاح حساب جاری بدون دسته چک ،برای اشخاص حقیقی
و حقوقی متقاضی که فاقد شــرایط اخذ دســته چک هستند ،فراهم
شــد .بــه گــزارش بانک مرکــزی ،امکان افتتاح حســاب جــاری بدون
دسته چک (در چارچوب ماده  ۲۱قانون صدور چک) برای اشخاص
حقیقی و حقوقی متقاضی که فاقد شــرایط اخذ دسته چک هستند،
فراهم شد .همچنین با تحقق شرایط تعیین شده در دستورالعمل،
بنگاههــای اقتصــادی و واحدهای تولیــدی که خــارج از اراده و کنترل
خود و بهدلیل شرایط بیرونی ،دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده
هستند برای اعطای دسته چک مساعدت میشود.

نوبخت  :مردم برای ساماندهی بازار ارز و سکه به دولت کمک کنند

عوارض ورودی توتون سیگار  200درصد افزایش یافت

عکس :ایبنا

گروه اقتصادی /در پــی افزایش بیرویه
قیمت برخی کاالها در روزهای گذشــته
دولــت بــرای مهــار گرانــی و تأمیــن
کاالهای مورد نیاز مردم بســیج شــد .با
شکلگیری افزایش پدیده گرانی در بازار
و افزایش ســطح برخــی نارضایتیهای
مردم ،جلســه هیــأت دولت بــه چرایی
آشــفتگی بازار و اتخاذ راهکار برای مهار
قیمتها گذشــت .به گفته رئیس دفتر
رئیــس جمهــوری ،دکتر روحانــی برای
پایان دادن به ســودجوییها و برگشــت
قیمتها از تمام دستگاهها خواست به
موضــوع گرانی ورود کننــد و اجناس در
انبار مانده را در اختیار مردم قرار دهند.
از طرفــی قرار شــده اســت هفتــه آینده
هیــأت دولت جلســهای برگــزار کند که
طی آن چگونگی افزایش قیمت و بهم
ریختگی بازار مورد بررسی قرار میگیرد
و البتــه این امر در مــورد کاالهایی که ارز
 4هــزار و  200تومانــی میگیرند بیشــتر
صدق خواهد کرد.
با افزایش قیمت ارز دولت تصمیم
گرفــت ارز تک رقمــی را کــه از مدتها
پیــش دنبــال آن بــود پیادهســازی کنــد
بدیــن جهــت ارز  4هــزار و  200تومانی
مبنــا قرار گرفــت و اکنــون واردکنندگان
کاالهــای اساســی و تولیدکننــدگان
میتواننــد ارز یــاد شــده را دریافــت
کنند .بــا آنکه ارز در اختیــار بخشهای
مختلف قــرار میگیرد ،بــازار با التهاب
قیمتــی روبــهرو شــده اســت و اگــر از
تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی
چرایی این موضوع پرســیده شود ،آنها
مشــکالت را به قیمت ارز گــره میزنند
و میگوینــد دولــت بــه آنهــا ارز نــداده
اســت و بــه همیــن دلیــل بــا ارز بــاالی
6هــزار تومان کاالهای خود را به فروش
میرسانند .این روزها قیمت اکثر کاالها
افزایش یافته است و هیچ فروشندهای
پیشبینــی از کاهــش قیمتها نــدارد.
برخیها هم بــا پیشبینی آینده گرانی
مــردم را تشــویق بــه احتــکار میکننــد.
آمارها نشان میدهد 14میلیارد و 334
میلیــون دالر کاال در دو ماهــه نخســت
امسال ثبت ســفارش شده است و تنها
 1.7درصــد از میــزان واردات تقلیــل
یافتــه اســت .اگــر بخواهیــم بــه اعــداد
و ارقــام تکیــه کنیــم ،نبایــد ایــن روزها
کمبــودی در بازار وجود داشــته باشــد و
از طرفــی دولــت تأکیــد کرده اســت ارز
واردکنندگان را تأمین کرده است.

ëëرئیــس جمهــوری شــدیداً خواســتند
که همه دســتگاههای ذیربط به موضوع
گرانی ورود کنند
محمــود واعظی رئیــس دفتر رئیس
جمهــوری در حاشــیه جلســه هیــأت
دولــت با اشــاره به پیگیریهــای رئیس
جمهوری برای کنترل گرانی در جامعه،
گفــت :موضــوع گرانــی بجــد در دولــت
مطرح شــده اســت؛ شــاهد بودیم حتی
بخشهایــی کــه ارز  4200میگیرنــد
محاســبات آنها برای فــروش اجناس با
ارز باالتر اســت.رئیس جمهوری شدیداً
خواستند که همه دستگاههای ذیربط به
موضوع گرانی ورود کنند ،از ســوی دیگر
اجناســی کــه در انبار مانده بســرعت در
اختیار مردم قرار گیرد.
ëëخودرو بــا فضــای روانی و احساســی
روبهرو شده است
وی با اشاره به اینکه در زمینه خودرو
یک فضــای احساســی و روانی بهوجود
آمده اســت ،تصریح کرد :خودروسازها
خودروهــا را با قیمت مصوب در اختیار
مردم قــرار دهند .گرانــی از موضوعات
جدی اســت که آقای روحانی ،وزیران و
مسئوالن ذیربط را مسئول کرده و هفته
آینده (دوشــنبه) وی جلســهای را برای
تصمیمگیــری در مــورد ایــن موضــوع
برگــزار خواهد کرد .رئیــس دفتر رئیس
جمهوری به گرانی ســکه نیز اشاره کرد
و گفت :قرار شده است بحثهای الزم
در مــورد ایــن موضــوع صــورت گیرد و
تصمیمهایی در این رابطه اتخاذ شود.
ما ارز  4200تومانی را به همه کسانی که
ثبت سفارش میکنند ،واگذار میکنیم
و در این زمینه مشکلی نداریم.
ëëاولویتهــا برخــورد با گرانــی تعیین
شده است
واعظی در پاســخ به این پرســش که
چه اولویتها و برنامههایی برای مقابله
با گرانــی دارید ،اظهــار کــرد :اولویتها
تعیین شــده اما تصمیمات باید بعد از
مشورت با اصناف ،تولیدکنندگان ،اتاق
بازرگانی و بخش خصوصی گرفته شود
تا همه نســبت به این تصمیمات اقناع
باشند .این گفتوگوها شروع شده است
و رئیــس جمهــوری هــم روز گذشــته از
وزیران خواســتهاند همت جدی داشته
باشند و کار را خود بر عهده بگیرند.
ëëبــرای تأمین مایحتــاج عمومی مردم
تدابیر الزم اندیشیده شده است
در ایــن میــان محمد باقــر نوبخت؛

ســخنگوی دولت که سهشــنبه شــب به
توگوی ویژه خبری رفته بود،
برنامه گف 
گفت :دولت با قاطعیت اعالم میکند
اگرچه با تشــدید تحریمها با مشکالتی
روبــهرو خواهیــم شــد امــا بــرای تأمین
مایحتــاج عمومــی مــردم تدابیــر الزم
اندیشیده شده است.
وی افــزود :تأمیــن نیازهــای اولیــه
تولیــد و صادرکننــدگان داخلــی از
اولویتهای ما اســت از اینرو در  5ماه
گذشــته چیزی حدود  8میلیارد و 777
میلیــون دالر برای تأمیــن ارز مورد نیاز
تولیدکننــدگان پرداخــت شــده اســت.
یــک میلیــارد و  836میلیــون دالر از
طریــق کاالهــای اساســی 648 ،میلیون
دالر برای دارو و شــش میلیــارد و 287
میلیــون دالر هــم کاالهای واســطهای و
ماشــینآالت را شــامل میشــوند؛ پس
کمــک بــه تولیــد داخــل از اولویتهای
دولت است.
ëëافزایــش  50تا  60درصــدی نرخ برخی
کاالها را تکذیب نمیکنیم
نوبخت گفت :اگر نرخ  3800تومان
بــهازای هر دالر بــرای کاالهای اساســی
محقــق نشــود ،نبایــد از معقولیــت هر
دالر  4200تومان هــم برحذر بود؛ البته
بهدنبــال پرداخــت مابهالتفــاوت ایــن
دو رقــم هســتیم .مردم بایــد بدانند ما
افزایــش  50تا  60درصــدی نرخ برخی
کاالها را تکذیب نمیکنیم.
ëëبرخی بهدنبال بهانهجویی برای گران
کردن اجناس هستند
وی تصریح کرد :قیمت نان و بنزین
نســبت به ســال قبــل افزایش نداشــته
اســت اما بــاز هم قبول میکنیــم که در
اقتصاد کشــور کاســتیهایی وجود دارد
که باید برای رفع آنها تالش کرد.
ســخنگوی دولــت گفــت :یکــی از
راههــای کنتــرل نرخ تــورم ،برخــورد با
واردات کاالهایــی اســت کــه خــارج از
فهرســت ثبــت ســفارش مــا صــورت
گرفتــه اســت و بــا نــرخ ارز آزاد اقــدام
بــه واردات کاال کردهانــد؛ مــا معتقدیم
برخی بهدنبــال بهانهجویی برای گران
کردن اجناس هستند که خودشان با ارز
گرانتــر وارد کردهاند؛ ما این بهانهها را
بهشدت نقد و نفی میکنیم.
ëëمردم برای ســاماندهی بازار ارز و سکه
کمک کنند
نوبخــت یادآور شــد :مــردم نباید فکر
کننــد فقــط میتواننــد در بازارهــای ارز و

ســکه و خــودرو اقــدام بــه ســرمایهگذاری
کننــد؛ باید بدانند بــازار ســرمایه (بورس)
جذابیت بیشــتری نسبت به ســایر بازارها
دارد؛ ســرمایهگذاری در ایــن بازار بهنوعی
حمایــت از تولیدکننــدگان هم محســوب
میشــود .وی از مردم خواســت به دولت
بــرای ســاماندهی بــازار ارز و ســکه کمک
کنند .سخنگوی دولت گفت :بانک مرکزی
بهموقــع ســکههای پیشفروششــده را
عرضه کرده است و قیمتهای باالتری که
در بازار مشاهده میشود بهواسطه دست
به دست شدنها و عدم اطمینان در بازار
ســکه اســت .وی گفت :بنا بر اعالم بانک
جهانی ،بیــش از  100میلیــارد دالر ذخایر
ارزی ایران است و تولید ناخالصمان 85
میلیارد دالر پیشبینی شــده که از پارسال
هم بیشتر است.
ëëافزایــش قیمت خودرو کارواســطهها
است
نوبخــت ادامــه داد :میــزان تولیــد
خــودرو در داخــل در دو ماه اول امســال
بیش از سالهای گذشته بوده است .وی
گفــت :شــورای رقابت بیــش از 7درصد
برای افزایش قیمت خودرو لحاظ نکرده
اســت و بیشــتر از آن کار واسطههاســت.
ســخنگوی دولــت تصریــح کــرد :نبایــد
عــدهای بهبهانــه افزایــش قیمــت
غیررسمی ارز برای کاالهایشان افزایش
قیمت نامتعارف در نظر بگیرند.
ëëنبایــد همــه انتقادهــا را از دولــت روا
بدانیم
سخنگوی دولت با بیان اینکه به هر
ترتیب خــروج از برجام برای ایران هم
بهایــی دارد گفت :توقع ما از دوســتانی
کــه قصــد تحریک مــا را برای خــروج از
برجــام دارنــد ایجــاد فضــای همکاری

شاهد بودیم حتی بخشهایی که ارز 4200
میگیرند محاسبات آنها برای فروش اجناس با
ارز باالتر است.رئیس جمهوری شدیداً خواستند
که همه دستگاههای ذیربط به موضوع گرانی
ورود کنند ،از سوی دیگر اجناسی که در انبار
مانده بسرعت در اختیار مردم قرار گیرد
برای کاســتن از تبعات خروج از برجام
و تبدیــل کــردن موقعیتها به فرصت
است.ما نیاز به کمکهای دو قوه دیگر
هــم داریــم ،نبایــد همــه انتقادهــا را از
دولت روا بدانیم.
ëëشــیوه نرخگــذاری کاالهــا و خدمــات
اصالح شد
از آنجــا کــه تمام دســتگاهها بــا توجه
به وظایف خود مســئول کنترل قیمتها
شــدند ســازمان حمایــت هــم بعــد از
مدتها سکوت تصمیم گرفت اختیارات
خــودش را پــس بگیــرد .ســالهای آخــر
فعالیت دولت احمدینژاد بود که اعالم
شد عرضه و تقاضا هماهنگ شده است
و بــه جهــت آنکــه کمبــود کاالیــی وجود
ندارد رؤســای واحدهای صنفی مســئول
قیمتگــذاری کاالهــای خــود شــدند اما
ایــن روزها دیگر سیاســت گذشــته جواب
نمیدهد و قیمتها ســر به فلک کشیده
است .بدین جهت قرار شده است مجدداً
وزارت صنعت استان و سازمان حمایت
عهــده دار تعیین قیمتها شــوند .ســید
داود موســوی؛ معاون نظارت بر کاالهای
مصرفی و شبکههای توزیعی و اقتصادی
ســازمان حمایــت مصرفکننــدگان و
تولیدکنندگان از اصالح شــیوه نرخگذاری

کاال و خدمــات صنفــی خبــر داد و گفت:
براســاس مصوبــه هیــأت عالــی نظارت
بــر ســازمانهای صنفــی کشــور ،همــه
کمیســیونهای نظــارت مکلف هســتند
نسبت به تعیین نرخ انواع کاال و خدمات
صنفــی مطابق بــا دســتورالعمل ،اقدام
کننــد .وی ادامــه داد :کل کاال و خدمــات
صنفــی گــروه اول و دوم به اســتثنای پنج
نــوع خدمــت شــامل خدمات مشــاوران
امــاک ،توقفگاههــا ،نــان حجیــم ،نیمه
حجیموصنعتی،خدماتنمایشگاههای
اتومبیلوخدماتآموزشگ اههایرانندگی
ازفرآیندنرخگذاریتوسطکمیسیونهای
نظارت و اتحادیهها (اولویــت اول و دوم)
خــارج و بــه گــروه ســوم منتقــل شــده و
نرخگذاری رأســاً توسط واحدهای صنفی
انجاممیگرفت.
معــاون ســازمان حمایــت اضافــه
کــرد :با توجه به اینکــه کاالها و خدمات
صنفــی گــروه اول و دوم جــزو کاالهــا
و خدمــات پرمصــرف مــردم اســت،
خــروج آنهــا از فرآینــد نرخگــذاری
توســط کمیســیونهای نظارت موجب
افزایش شــکایتهای مردمی و دشــوار
شــدن رســیدگی بــه تخلفــات صنفــی
شده بود.

عکس :مهر

گروه اقتصادی /مصوبه شورای اقتصاد
درباره سرمایهگذاری  ۱۰میلیارد دالری
برای جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل
و نقل درونشهری و برونشهری ابالغ
شــد .نوســازی نــاوگان حمــل و نقل که
ســال  96کلیــد خــورد حــدود  ۲۰۰هزار
انــواع اتوبــوس ،کامیــون ،مینــی بوس
و کامیونــت را دربــر میگیــرد هــدف
نخســت از اجــرای آن رفــع مشــکالت
زیســت محیطــی و کاهــش آلودگــی
اســت .ایمنــی جادههــا هــدف بعــدی
طــرح اســت .خودروهــای فرســوده در
جادههــا عامــل اصلی کاهــش ایمنی و
وقوع تصادفــات بهشــمار میروند.کل
نوســازی نــاوگان حمل و نقــل از محل
صرفهجویی در مصرف سوخت انجام
میشــود نــه از بودجــه دولــت؛ بــه این
معنــا کــه خودروهــای فرســوده در هــر
 ۱۰۰کیلومتــر  ۶۵لیتر ســوخت مصرف
میکننــد اگر این کامیونها با کامیون نو
جایگزین شــود ،این مصرف به ۳۰لیتر
گازوئیــل کاهــش مییابــد کــه درآمــد
مضاعفی بــرای دولــت ایجــاد میکند
که بر اســاس مــاده  ۱۲قانون رفع موانع

تولید ،وزارت نفت میتواند از محل این
صرفه جویی ،به نوســازی ناوگان اقدام
کند .بر اســاس اعالم ســازمان برنامه و
بودجــه تصویبنامه شــورای اقتصاد در
مورد طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان
حمل و نقل درونشهری و برونشهری
از ســوی معاون رئیــس جمهوری برای
اجــرا بــه وزارت صنعــت ،معــدن و
تجارت ابالغ شد که بر اساس آن سقف
تعهــد دولــت بــرای نوســازی نــاوگان
فرسوده ،ده میلیارد و ششصد و شصت
و شش میلیون دالر خواهد بود.
منابــع حاصــل از صرفهجویــی
ســوخت بــه ســرمایهگذاران عامــل
صرفهجویی ناوگان فرســوده درصورت
برابــر یا بیشــتر بودن تعــداد و مجموع
ظرفیــت کامیونتهــا ،کامیونهــا و
کشــندههای اســقاط شــده بــا تعــداد و
مجموع ظرفیت خودروهای جایگزین
شده جدید (برای هر قرارداد منعقده)
مشــروط به آنکــه خودروهای فرســوده
بــا تأییــد ســازمان راهــداری و حمــل و
نقل جادهای ،حداقل یک ســال قبل از
نوســازی در شبکه حمل و نقل عمومی

قائم مقام شــرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ،از آغاز عملیات
حج از  ۲۸تیرماه خبر داد و گفت :امســال  ۸۵هزار نفر از  ۲۰فرودگاه
کشــور بــه ســرزمین وحــی اعــزام میشــوند .بهگــزارش وزارت راه و
شهرسازی« ،حسین اسفندیاری» بازه اعزام حجاج را  ۲۸روزه اعالم
کرد و افزود :پروازهای رفت ،از  28تیرماه از فرودگاههای اهواز ،بوشهر،
حضرت امام(ره) و مشــهد آغاز میشود و آخرین پروازهای رفت 24
مــرداد در فرودگاههــای حضرت امام(ره) و تبریز انجام خواهد شــد.
قائم مقام مدیرعامل در امور فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری
هوایی ایران یادآور شــد که عملیات برگشــت ،از ســوم شــهریور آغاز
میشود و تا  22شهریور ادامه خواهد داشت.

هشدار دوباره  WTOنسبت به تبعات
جنگهای تجاری امریکا

رئیس ســازمان تجــارت جهانی ( )WTOهشــدار داد اگر منازعــه تجاری میان
امریکا و سایر کشورها تشدید شود ،تأثیر منفی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت
و شــاخصها نشــان میدهند چنین اتفاقی روی داده اســت .به گزارش ایسنا،
ازودو ،رئیس ســازمان تجارت جهانی در پاسخ به اینکه آیا ریسکی برای
روبرتو ِ
اقتصاد جهانی وجود دارد به نشــریه اقتصادی هندلزبالت آلمان گفت :قطعاً
ایــن طور خواهد بود .اگر اختالفات تجاری تشــدید شــود ،ریســک رکود جهانی
وجــود دارد و مــا در حــال حاضر نشــانههایی از آغــاز فرآیند نزولی را مشــاهده
میکنیم .بر اســاس گــزارش رویترز ،وی گفت :ادامه مذاکــرات برای اجتناب از
تشدید جنگهای تجاری حائز اهمیت است.

قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی در سال 97
تعیین شد

هیأت وزیران در جلســه روز چهارشــنبه خود به ریاست حجتاالسالم
والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری ،قیمت خوراک واحدهای
پتروشــیمی را در سال  1397تعیین کرد .بهگزارش پایگاه اطالعرسانی
ریاســت جمهوری ،بر این اساس ،دولت به وزارت نفت اجازه داد تا در
ســالجاری برای محاســبه قیمت میعانات گازی ،گاز طبیعی خوراک
و دیگــر خوراکهــای تحویلی به واحدهای پتروشــیمی داخلی توســط
شــرکتهای تابعــه ایــن وزارتخانه ،نــرخ تســعیر ارز مورد عمــل برای
واردات کاالهای اساسی را به ازای هر دالر 38 ،هزار ریال منظور کند.

گوشت  ۵۰۰۰تومان ارزان شد

 ۱۰میلیارد دالر سرمایهگذاری برای نوسازی ناوگان حمل و نقل

انجــام دهنــد و گــزارش مربــوط را بــه
وزارتخانههــای نفت ،راهوشهرســازی و
کشور اعالم کنند.
بنابــر ایــن ابالغیــه آخریــن ســال
پرداخــت منابــع در ایــن مصوبــه،
ســال  ۱۴۰۶اســت .همچنیــن نــاوگان
جدیــد بایــد دارای فنــاوری روز بــوده
و بــه تأییــد وزارت نفــت برســد.
شــرکتهای تأمینکننــده نــاوگان نیز
موظفنــد براســاس قانــون حمایــت
از مصرفکننــدگان خــودرو ،نســبت
بــه ارائــه خدمــات پــس از فــروش و
تأمیــن قطعــات اقــدام کننــد .انتقال
بازپرداخــت هر ســال به ســال بعد به
دالیل عملیاتی مانعی ندارد اما نباید
این تعویق از ســال  ۱۴۰۶به بعد باشد.
وزارت نفت و سازمان راهداری و حمل
و نقل جادهای /و شهرداریها موظفند
گــزارش عملکــرد طــرح را در مقاطــع
زمانی ســه ماهه بــه ســازمان برنامه و
بودجه کشــور ارســال کنند .محاسبات
میــزان صرفهجویــی در ایــن مصوبــه
براســاس قیمت نفت خام هر بشــکه
 ۶۰دالر صورت گرفته است.

رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان ،واردکننــدگان و صادرکننــدگان
محصــوالت دخانــی از افزایش عــوارض ورودی خرمــن توتون از  5بــه  15درصد
توگو با ایرنا افزود :توجیه افزایش عوارض
خبــر داد« .محمدرضا تاجدار» در گف 
ورودی خرمن توتون مورد استفاده در واحدهای تولید سیگار ،حمایت از کشاورزان
و تأمین نیاز توتون واحدهای سیگارســاز از تولیدات داخلی عنوان شده است .وی
به ســهم  70درصــدی توتونهای خارجــی در تأمین نیاز توتــون واحدهای تولید
سیگار اشاره کرد و گفت :در زمینه تأمین توتون سیگار بهدلیل ذائقههای مختلف
مصرف کنندگان ،شــرایط به گونهای نیســت کــه همه نیاز کشــور را از محل تولید
داخــل تأمین کنیــم .رئیس هیأت مدیــره انجمن تولیدکننــدگان ،واردکنندگان و
صادرکنندگان محصوالت دخانی« ،حفظ ذائقه در تولید ســیگار» را بســیار مهم
دانســت و گفت :یک سیگار باید همیشه ذائقهای یکســان داشته باشد؛ برای این
کار ،بایــد توتونهــای مختلف را از مناطق مختلف دنیا جمــع و با هم ترکیب و با
اسانسهای مختلف عملآوری کرده تا بتوانیم آن ذائقه را حفظ کنیم.

پروازهای حج از  28تیرماه آغاز میشود

با ابالغ مصوبه شورای اقتصاد کلید خورد

فعال بوده باشند در حدود  962میلیون
دالر در ســال قابــل پرداخــت اســت.
همچنیــن همین منابع برای اتوبوس و
مینیبوس با تأیید ســازمان راهداری و
حمل و نقــل جادهای /شــهرداریهای
564میلیون دالر در سال قابل پرداخت
است.
ëëمکانیــزم پرداخــت منابــع حاصل از
صرفهجوییسوخت
شــرکت ملــی نفــت ایــران مکلــف
اســت شش ماهه پس از تحویل خودرو
بــه خریــدار آن ،بســته بــه نوع خــودرو،
در سررســیدهای بازپرداخــت ،از محل
ســرجمع درآمــد حاصــل از صــادرات
مجمــوع فرآوردههای نفتی (نفت گاز)
یــا کاهش واردات فرآوردههای نفتی ،از
طریق بانک مرکزی به حساب اعالمی
از ســوی خزانــهداری کل کشــور واریــز و
به حســاب بدهکار دولــت منظور کند و
براین اســاس بــا خزانهداری کل کشــور
تســویه حســاب کند .ســازمان راهداری
و حمل و نقــل جادهای و شــهرداریها
مکلفند معاینه فنی ادواری خودروهای
جایگزیــن را مطابق قوانیــن و مقررات

وام مسکن  ۱۲۰میلیونی ۱۶ ،میلیون تومان

قیمت هر برگ از اوراق تســهیالت مسکن طی معامالت
ایــن هفتــه فرابورس ایــران حــدود  ۳۰۰۰تومــان افزایش
اخبار
یافتــه و هــر برگ از این اوراق به قیمت حدودی  ۶۷تا ۶۸
هزار تومان معامله میشود .به گزارش ایسنا ،در حال حاضر امتیاز تسهیالت
مسکن فروردین  ۱۳۹۷کمی بیشتر از  ۶۸هزار تومان است ،ولی مابقی تسهها
عمدتاً با حدود قیمت  ۶۷هزار و  ۵۰۰تومان داد و ستد میشود .در هفتههای
گذشته برای مدتی قیمت این اوراق نوسان چندانی نداشت و حدود  ۶۴تا ۶۵
هزار تومان داد و ســتد میشــد .اگر قیمــت اوراق  ۶۷هزار تومانــی را مبنا قرار
دهیم با توجه به اینکه زوجهای تهرانی برای دریافت وام  ۱۰۰میلیون تومانی
مســکن باید  ۲۰۰برگه تســهیالت مســکن خریداری کنند ،آنها باید  ۱۳میلیون
و  ۴۰۰هــزار تومــان صرف خریــد این  ۲۰۰برگ کنند .این مبلغ با احتســاب ۲۰
میلیــون تومــان وام جعالــه که بابتــش باید  ۴۰بــرگ بهادار  ۲میلیــون و ۶۸۰
هــزار تومانی خریداری کرد ،در مجموع برای دریافت وام  ۱۲۰میلیون تومانی
مسکن حدود  ۱۶میلیون و  ۸۰هزار تومان میشود.

ëëبازپرداختسرمایهگذاریانجامشده
توسطدولتتضمینمیگردد
همچنیــن ســرمایهگذار عامــل
صرفهجویــی موظــف اســت در قبــال
شــمارهگذاری هــر دســتگاه خــودرو
جدیــد حداقل یک دســتگاه خــودروی
فرسوده را از رده خارج کند .بازپرداخت
ســرمایهگذاری در طــرح کــه بهمنظــور
اصــاح الگــوی مصــرف حاملهــای
انــرژی از محل صرفهجویی در مصرف
ســوخت پرداخــت میگــردد ،بهعنوان
پرداخــت بالعوض دولت بابت جبران
ســرمایهگذاری یــا یارانــه صرفهجویــی
حاملهــای انــرژی محســوب میشــود

بنابرایــن از شــمول قانــون مالیــات بــر
ارزش افزوده خارج است.
بازپرداخت تعهدات سرمایهگذاری
ایــن طــرح از محــل افزایش صــادرات
فرآوردههــای نفتــی صرفهجویی شــده
ناشــی از اجرای طرح یا کاهش واردات
فرآوردههای نفتی ،در سقف پیشبینی
شــده در قوانیــن بودجــه ســنواتی و
پــس از ابالغ ســازمان برنامــه و بودجه
صــورت میگیــرد و اجــرای تعهــدات
مذکور نبایســت منجر به کاهش منابع
هدفمنــدی یارانههــا (موضــوع قانــون
هدفمنــد کــردن یارانههــا) منــدرج در
قوانین بودجههای سنواتی شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی اعالم کرد :در پی ممنوع شدن
صــادرات دام زنده ســبک از ســوی وزارت صنعت ،معــدن و تجارت ،قیمت
گوشت گوســفند طی روزهای گذشــته  ۵۰۰۰تومان کاهش یافت و این ارزانی
استمرار خواهد داشت.
به گزارش ایسنا ،بازار گوشت قرمز طی ماههای گذشته با نوسانات متعددی
مواجه شــد و قیمــت آن رو به افزایش بود؛ بهگونهای که هر کیلوگرم گوشــت
قرمز بســتهبندی شده گوســفندی به حدود  ۷۰هزار تومان هم در بازار رسید.
مدیــرکل دفتــر تأمین ،توزیــع ،تنظیم بــازار و ذخایــر راهبــردی وزارت جهاد
کشاورزی در این باره به ایسنا گفته از آنجا که قیمت کاالهای مختلف نباید در
سالجاری بیشتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند و با توجه به اینکه نرخ جدیدی
بــرای گوشــت قرمــز به تصویب نرســیده اســت ،اگر بــازار شــاهد قیمتهای
جدیــدی باشــد ،تخلــف صــورت گرفتــه و دســتگاههای نظارتــی بایــد بــا آن
برخورد کنند.
ëëگرانفروشی ۱۰هزار تومانی هر کیلو میوه!
بازار میوه در حالی با افزایش قیمت همراه شده که این افزایش قیمت فقط
مربوط به نوبرانهها نیست و همه محصوالت این شرایط را دارند .به گونهای
کــه در فروش هر کیلوگرم هلو ،زردآلو ،شــلیل و گیالس  ۱۰هزار تومان و انگور
 ۱۳هــزار تومــان ،انبه  ۹۰۰۰تومــان و هندوانه هزار تومان گرانفروشــی صورت
میگیــرد .به گزارش ایســنا ،قیمــت انواع میوه در بــازار این روزهــا به گونهای
اســت که گرانی تنها مشــمول میوههای نوبرانه نمیشود .تقریباً همه میوهها
در بازار با قیمتهای مختلف و باالیی فروخته میشــوند که مشخص نیست
در ایــن میان ســودجویان و متخلفان چه کســانی هســتند .نگاهــی به جدول
کشف قیمت عمدهفروشی محصوالت کشاورزی در میدان مرکزی میوه و تره
بار اســتان تهــران که از  ۲۱تا  ۲۷خردادماه امســال اعتبار دارد نشــان میدهد
که قیمتهای موجود در بازار مصرف بســیار باالتر از قیمت عمدهفروشی با
احتساب سود منطقی  ۳۵درصدی است.

