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افزایش  20درصدی حقوق کارکنان
در ضریب ریالی اعمال میشود

محمدباقــر نوبخــت ،معــاون رئیس
جمهــوری و رئیــس ســازمان برنامه و
چهــرهها
بودجه کشور سهشنبه شب از افزایش
 20درصــدی حقــوق ســال  98کارکنان دولــت در ضریب
ریالــی حقــوق خبــر داد .نوبخــت در بیرجنــد ،در پاســخ
به ســؤالی درباره نحوه محاســبه و اعمــال افزایش حقوق ســال  98کارکنان
دولــت اظهار کرد :بــا عنایت به اینکه تبصره ذیل مــاده  64قانون مدیریت
خدمات کشــوری که در مجموع  20درصد هســت ،خود ایــن ماده داللت بر
ایــن دارد کــه هر نوع افزایشــی که برای پایــه حقوق و ســالهای بعد اعمال
خواهــد شــد ،به صورت ضریب ریالی تعیین میشــود .آنچه بــه عنوان 400
هــزار تومان بــه صورت پایه به حقــوق همه اضافه خواهد شــد ،آن را نیز به
صــورت ضریب اعمال کنیم .نوبخت خاطرنشــان ســاخت :قطعــاً کارکنان
دولــت هیچ تردیــدی نکنند؛ اگر اندک مخالفتی هم نســبت بــه آن مصوبه
بود ،همه برای آن بود که خیر بیشتری به همکاران برسد/ .ایرنا

محمدجــواد حقشــناس ،معــاون مســکن شــهری بنیــاد
مســکن درباره جزئیات ســاخت  ۱۰۰هزار واحد مســکونی
از ســوی بنیاد مســکن گفت :واحدها صرفــاً به متقاضیان
خانــه اولــی همــراه بــا وام یارانــهای واگــذار میشــود .وی
افزود :بنیاد مســکن طرحــی در این خصــوص تهیه کرده
و وزارت راه و شهرســازی نیز آن را پســندیده اســت .در این طرح قرار اســت
 ۱۰۰هزار واحد را بنیاد مســکن ۱۰۰ ،هزار واحد در بافتهای فرســوده و ۲۰۰
هزار واحد در شــهرهای جدید احداث شود.بخشی از طرح که بر عهده بنیاد
اســت ،شامل همه شهرهای کشــور میشــود؛ ضمن اینکه این طرح تقاضا
محــور بوده و قرار اســت ســامانهای که تــدارک دیدهایم ،راه اندازی شــود تا
تقاضاهای مردمی را دریافت و ثبت کنیم/ .مهر

امکان دریافت همزمان
دو نوع وام جعاله مسکن فراهم شد

امــکان پرداخــت دو نــوع تســهیالت جعالــه تعمیــرات
مســکن بــا وثیقــه ملکــی ،فراهــم شــده و در عیــن حال،
اخبـــار استفاده توأمان از هر دو نوع تسهیالت تا سقف مشخص
نیز ایجاد شــده است .بانک مسکن مانند ســایر بانکهای تجاری تسهیالت
تعمیــر یــا تکمیــل مســکن را در قالــب عقد جعالــه ،جهت تعمیــر واحد یا
واحدهای مســکونی به متقاضیان اعطا میکند .به نحوی که این تسهیالت،
بــه منظور تعمیر یا تکمیل واحدهای مســکونی و در برخی موارد واحدهای
تجاری ،پرداخت میشــود .تسهیالت جعاله در بانک مذکور در حال حاضر
دو نــوع دارد کــه در نوع اول ،تســهیالت جعاله با ســپرده پرداخت میگردد
کــه بر اســاس آن ،میزان تســهیالت تعلق یافته بر اســاس آخرین ضوابط و
مقــررات حســاب صنــدوق پسانداز مســکن یا حســاب صنــدوق پسانداز
ســاخت مسکن ،محاســبه میشــود .رقم آن هم در حال حاضر ۱۰ ،میلیون
تومان است .اما نوع دوم تسهیالت جعاله که به دلیل سقف باالتر ،استفاده
از آن رواج بیشــتری در میــان مشــتریان بانــک عامــل بخــش مســکن دارد،
تســهیالت جعالــه از محــل اوراق گواهــی حــق تقدم اســتفاده از تســهیالت
مســکن (تسه) اســت .پرداخت تســهیالت از محل اوراق تسه ،معادل مبلغ
اســمی اوراق و حداکثــر تا ســقف  ۲۰میلیــون تومان به منظــور تعمیر واحد
مسکونی میسر است/.مهر
ëëافزایش سقف تسهیالت مسکن روستایی به  ۴۰میلیون تومان
عزیزاهلل مهدیان معاون بازســازی مسکن روستایی بنیاد مسکن از پیشنهاد
افزایش سقف تسهیالت ســاخت مسکن روستایی تا  45میلیون تومان خبر
داد و گفت:ســازمان برنامــه با افزایش ســقف تا  40میلیــون تومان موافقت
کرده اما بانک مرکزی با سقف  35میلیون تومان موافق است.

توزیع  10هزار تن مرغ  11هزار و  500تومانی از امروز

تولیــد کاتــد مــس بــه روش تانــک بایولیچینــگ ،در
مجتمع بابک مس ایرانیان از شرکتهای زیر مجموعه
بنــــگاه
هلدینــگ میدکو ،بــرای اولین بار در جهــان ،با حمایت
بانکپاســارگاد آغــاز شــد .بــه گــزارش روابطعمومــی بانکپاســارگاد ،طی
مراســمی با حضور جمعی از مدیران و دســتاندرکاران پروژه ،بهرهبرداری
از پروژه تولید کاتد مس به روش تانک بایولیچینگ ،برای اولین بار در دنیا،
آغاز شــد .مدیرعامل بانکپاســارگاد ،بهرهبرداری از ایــن طرح مهم و ملی
را تقدیــم بــه ملت شــریف ایران کــرد و برای عوامــل و دســتاندرکاران آن
آرزوی موفقیــت کرد .همچنین دکتر پورمند مدیرعامل شــرکت میدکو ،این
موفقیــت را که برای اولین بار در دنیا توســط نیروهای متخصص میدکو ،در
مجتمع بابک مس ایرانیان عملی شدهاســت تبریک گفت و اظهار داشــت:
ایــن مهم یک تغییر بزرگ تکنولوژیک در ســطح جهــان و در صنعت مس
است که با حمایتهای ویژه دکتر قاسمی به انجام رسیدهاست.
گفتنی است مجتمع بابک مس با ظرفیت تولید  50هزار تن کاتد مس و
 12هزار تن لوله مسی در سال فعالیت میکند.

تمرکز بر سوددهی شرکتهای پگاه

خروج از زیان شــرکتهای مشــمول مــاده  141قانون تجارت و شــرکتهای
زیــان ده و ســودده شــدن کلیــه شــرکتهای تابعــه و تمرکــز بــر وضعیــت
معیشــتی ،رفاهی و استخدامی کارکنان از اولویتهای اصلی شرکت صنایع
شیر ایران است.
ســید ابراهیم حســینی مدیرعامل شــرکت صنایع شــیر ایران (پــگاه) در
گفتوگو با «ایران» اعالم کرد« :در ســالی که فشــارها و مشــکالت اقتصادی
بسیاری در اثر تحریمهای ظالمانه بر کشور و مردم عزیز کشورمان وارد شده
است؛ تالش کردهایم تا با مدیریت علمی ،صحیح و کاهش هزینههای غیر
ضروری از وارد شــدن خســارت و زیان به شــرکتها جلوگیــری کرده و حتی
تعــداد زیــادی از شــرکتها را به ســود دهی برســانیم».مدیرعامل شــرکت
صنایــع شــیر ایران در مــورد مهمترین برنامههــا و اقدامات شــرکت صنایع
شــیر ایران در راســتای اقتصاد مقاومتی عنوان کــرد« :تأمین قطعات یدکی
ماشــین آالت بــا اســتفاده از توان مهندســی تخصصی داخلی بــه نحوی که
بیش از  1500قطعه طراحی و تولید شــده اســت که خروج ارز از و وابســتگی
به خارج از کشور جلوگیری شده است».

عطیه لباف
خبرنگار

الیزابت روزنبرگ ،مدیــر برنامه انرژی
در مرکــز امنیت جدید امریکا و مشــاور
ارشــد پیشــین امور تحریمها در وزارت
خزانــهداری امریــکا اعــام کــرد کــه
امریــکا حداقــل بــرای  2کشــور چیــن و
هنــد معافیــت از تحریمهــای نفتی را
خواهــد داد و این کشــورها میتوانند به
خرید نفــت از ایران ادامه دهنــد .او در
حاشیه کنفرانس سراویک هیستون این
اقــدام را فقط در راســتای حفظ قیمت
نفــت در محــدوده کنونــی برشــمرد و
بــه خبرنــگار پالتــس گفــت« :تشــدید
تحریمهــای ایران بر قیمت نفت تأثیر
دارد و زمانیکــه دولــت امریــکا بایــد
تصمیــم بگیــرد ،ایــن تأثیر بیشــتر نیز
میشــود .بازار انتظار خواهد داشت که
قیمتها برای این دولت ،مهم باشد».
ایــن معافیتهــا بــه هنــد ،چیــن،
ایتالیــا ،یونــان ،ژاپــن ،کــره جنوبــی،
تایــوان و ترکیــه داده شــده و در ماه مه
(اردیبهشــت مــاه) منقضی میشــود.
امــا مــدارا کــردن امریــکا با بــازار نفت
چنــد دلیــل اصلــی دارد کــه در میــان
صحبتهــای روزنبــرگ نیــز میتــوان
بخشی از این علل را دریافت .از جمله
نزدیکــی انتخابــات کنگــره و انتخابات
ریاســتجمهوری  2020امریــکا و
نگرانــی از دور زده شــدن تحریمهــای
امریــکا توســط خریــداران نفــت ایران
نظیــر چیــن و هنــد و ســخت شــدن
مذاکــرات تجــاری امریکا با کشــورهای
خریــدار نفــت ایــران .چــرا کــه از نظــر
اقتصادی و سیاسی بسیار دشوار و حتی
غیرممکن اســت که آنها خرید نفت از
ایران را به صفر برسانند.
درهمیــن حــال کــه ایــن مدیــر
امریکایــی بــه تبییــن سیاســتهای
تحریمــی کشــورش علیــه ایــران
میپردازد ،یکی دیگر از دشمنان ایران

در کنفرانــس ســراویک از تحریمهــای
خصمانــه امریــکا دفــاع کــرد .مایــک
پمپئــو ،وزیر خارجه امریــکا از صنعت
نفت خواســت بــا دولت ترامــپ برای
حمایــت از منافــع سیاســت خارجــی
امریــکا بــه خصــوص در آســیا و اروپــا
همــکاری کنند .او در ســخنانی خطاب
بــه مدیران شــرکتهای انــرژی بزرگ
دنیا و وزیران نفت اظهار کرد« :فراوانی
نفــت و گاز طبیعــی شــیل امریــکا مــا
را در سیاســت خارجــی قدرتمندتــر
خواهد ســاخت ».اما دالیل دیگری که
به امریــکا و اســرائیل اجــازه نمیدهد
صــادرات نفــت ایــران را صفــر کننــد،
چیســت و در ایــن مســیر ایــران چــه
اقداماتی باید انجام دهد؟
ëëسال سختتر از 1397
«همــه چیــز بــه وضعیــت بازارهــا
و کشــورهای دیگــر تولیدکننــده نفــت
بستگی دارد .وضعیت اقتصاد جهانی
در  2019بهتــر از  2018نخواهــد بــود.
رشــد کمتر اقتصادی به معنی کاهش
تقاضاســت .جنــگ تجــاری چیــن و
امریکا بازار را تحت تأثیر قرار میدهد.
البتــه شــرایط ونزوئــا میتوانــد جای
نفــس کشــیدن برای ایــران بگــذارد .با
این حال احتمال تمدید معافیتهای
محــدود بــرای تعــدادی از مشــتریان
نفت خام ایران وجود دارد چراکه بازار
هنوز محتاج نفت ایران است».
این موضوع را مرتضی بهروزی فر،
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات
توگو با
بینالمللــی انرژی ایران در گف 
«ایــران» عنوان کــرد و ادامــه داد« :اگر
بــازار بــا کمبــود عرضــه رو به رو باشــد
و قیمتهــا بــاال باشــد ،امریکا ریســک
نمیکنــد کــه قیمتهــا باالتــر بــرود و
معافیتهــا را تمدیــد خواهــد کــرد.
ضمن آنکه پاالیشــگاههای کشورهای
ن ایران به این نفت
خریدار نفت سنگی 
نیاز دارند».
او گفت« :البته باوجود اینکه برخی

از مشتریان معافیت داشتهاند ،در این
مدت ترجیح دادهاند که خودشان را به
نفت ایران وابســته نکنند تا در صورت
نیاز نفت ،کشــور ما را کنار بگذارند .اگر
قرار باشــد کشــوری از بــازار ایــران کنار
برود شامل این مشتریان خواهد بود».
او پیشبینــی کــرد کــه  1398ســالی
ســختتر از  1397باشــد و ادامــه داد:
«احتمال عدم تحقق درآمدهای بودجه
 1398وجــود دارد چراکه صادرات نفت
خــام ایــران ممکــن اســت کمتــر از 1.5
میلیــون بشــکه در روز باشــد .در مــورد
صــادرات نفــت تنها راه این اســت که با
دنیــا تعامل داشــته باشــیم و وضعیت
بهتــری برقــرار شــود .امــا در داخل هم
نیــاز داریم که هزینهها را کنترل کنیم ،از
فســاد به دور باشیم و شــرایط را تعدیل
کنیم .کار بســیار مشکلی اســت اما اداره
اقتصــاد در ســال  98بــه آن نیــاز دارد.
ضمــن آنکه ما تجربه برجام را داریم و
میتوانیم با حفظ خطــوط قرمز با دنیا
تعامل کنیم .باید قبل از این که مذاکره،
تعامل و دیپلماســی سختتر شود وارد
آن شــویم .نبایــد در موضع ضعف قرار
بگیریم».
ëëدنیا در تعقیب سیاستهای ماست
رضــا پدیــدار کارشــناس انــرژی بــا
اشــاره بــه سیاســتهای وزیــر نفت در
مورد صــادرات نفــت میگویــد« :دنیا
در تعقیب سیاستهای نفتی ماست.
زنگنــه موضــع جمهــوری اســامی را
در مــورد معامــات نفتی اعــام کرده
اســت .او میگوید که بهتر است مشت
خودمان را باز نکنیم و آمارهای مربوط
بــه تولید و صادرات را برای کســانی که
در تعقیــب مــا هســتند مخفــی نگــه
داریم .باید همه ما به این اصول پایبند
باشــیم و این سیاستها تاکنون جواب
داده است».
توگــو بــا «ایــران» اظهــار
او در گف 
کرد« :مشخص نیست که چه اتفاقاتی
در انتظــار بــازار نفــت ایران باشــد .اما

محرومیتهای جدید برای صاحبان چکهای برگشتی

قانون چک به کمک بنگاههای اقتصادی میآید

«گروه اقتصادی» :قانــون چک تاکنون
حــدود  11بــار بــرای بازگردانــدن اعتبار
بــه آن تغییــر کــرده اســت .تازهتریــن
اصالحیــه ایــن قانــون نیــز در اواخــر
پاییز امســال ابالغ شــد .قانون جدیدی
کــه بــه اعتقــاد کارشناســان بســیاری از
کاســتیهای آن رفــع شــده و میتوانــد
درجهــت بازگردانــدن اعتبــار چــک
کارساز باشد.
برهمیــن اســاس مقــررات جدیــد
محرومیتهــای تــازهای را بــرای
صادرکنندگان چکهای برگشتی قائل
شــده اســت بهطوری کــه این افــراد در
لیست سیاه بانکها قرار میگیرند.
طبــق گزارش بانک مرکــزی در دی
مــاه امســال درمجمــوع  7.2میلیــون
فقره چــک به ارزش  746هزار میلیارد
ریال مبادله شــده است که این ارقام از
لحــاظ تعــداد و مبلغ بــه ترتیب 25.5
و  17.1درصــد رشــد داشــته اســت .از
کل چکهــای مبادلهای نیــز  761هزار
فقــره چک بــه ارزش  89هــزار میلیارد
ریال برگشــت خورده اســت کــه از نظر
تعــداد  30.4درصــد و از لحــاظ مبلــغ
 29.5درصد رشــد داشــته است .برپایه
ایــن گــزارش درایــن مــاه  10.6درصــد
کل تعــداد چکهای مبادلــهای و 11.9
درصد مبلغ آن برگشــت خورده است.
از نظــر دالیل برگشــت خوردن چکها
نیــز  95.9درصــد بــه دلیــل کســری یــا
فقدان موجودی بوده است.
حال با مقررات جدیدی که مدیرکل
مقــررات ،مجوزهــای بانکــی و مبــارزه
با پولشــویی بانــک مرکزی شــرح داده
اســت ،انتظــار مــیرود رونــد صعودی
چکهای برگشتی درکشور نزولی شود
و ایــن اوراق بهــادار بــه جایــگاه اصلی
خود بازگردد.
درهمینراستاحمیدرضاغنیآبادی
از تولید یک کــد رهگیری برای هر چک
برگشتی خبر داد و گفت :دارندگان چک
برگشتی ،از افتتاح حســاب جدید ،ارائه
تســهیالت بانکی و صدور ضمانتنامه
ارزی یا ریالی محروم میشوند.
توگــو بــا مهــر بــا بیــان
وی درگف 
اینکه بر اســاس سیاست جدید بانک
مرکــزی ،بــرای هر چک برگشــتی ،یک
کد رهگیری تولید میشود ،گفت :الزمه
رســیدگی بــه وضعیت چک برگشــتی

خود را گرفتار عمروعاص زمانه نکنیم

علیشمساردکانی،رئیسکمیسیون
انــرژی اتــاق بازرگانی ایــران میگوید:
بــــرش
«دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری
امریکا برای راضی نگه داشتن مردم کشورش و پیروزی در
انتخابات میگوید که میخواهم نفت را ارزان نگه دارم .با
این ســناریو به گونهای برنامهریزی میکند که کمبود نفت
در بازار حس نشــود و قیمت نفت را پایین نگه دارد .از این
رو تــا زمانــی که عرضه بیــش از تقاضا مؤثر نباشــد مجبور
است چند مشتری عمده نفت ایران را معاف از تحریمها
اعالم کند .اما فراموش نکنیم که مشــکل اصلی صادرات
نفت ایران در حال حاضر موضوع پرداختهاست که مانع
از دریافــت پــول نفت خام صادراتی میشــود و بــرای این
توگو با «ایران»
موضوع مشــکالتی وجــود دارد ».او در گف 
ادامه داد« :تمدید معافیتهای نفتی برای مشتریان نفت
ایران بسیار محتمل است؛ اگرچه این مسأله نشان دهنده
تناقض در مواضع ترامپ است».
شمساردکانیبابیاناینکهامریکادرحالدروغپردازی
علیه ایران اســت ،اظهار کرد« :نمایندگان دموکرات امریکا
احتمــال تمدیــد معافیتهــا وجــود
دارد .هرچنــد کــه کشــورهای رقیــب و
دشــمن در حال افزایش تولید هستند

میگوینــد که ترامــپ ،نئوکانها و تمام دشــمنان ایــران از
جمله اسرائیل به دنبال راه انداختن جنگ علیه کشورمان
هستند .مثل جنگ با صدام که داشتن سالح کشتار جمعی
را بهانه کردند اما دروغ بود .اآلن هم از این اقدام علیه ایران
ابا ندارند .اما جای تأســف است که برخی در داخل متوجه
نیســتند که ترامــپ دچار تناقض گویی اســت و به او کمک
میکننــد تا ادله برای خود درســت کند .برخی دوســتان که
شــرایط و جریانــات بینالمللــی را متوجه نمیشــوند ،هر
چــه که مبنا ندارد اما منجر به اســتدالل آفرینی علیه ایران
میشــود را میپرورانند .اما ما در جنگ اقتصادی هســتیم
ن که افایتیاف
و بایــد دقیقتر حرف بزنیم ».او با بیان ای 
یکــی از مــواردی اســت کــه بایــد بــرای آن هرچــه زودتــر
تصمیمگیری شــود ،گفت« :این یک پیش نیاز اســت .این
تبعیض نیست ،مقررات است .ما حاال که گرفتار دشمنان
با حقههای  3هزار ســاله هســتیم ،بایســتی اف ای تی اف و
مقرراتتسهیلکنندهدیگررابپذیریم.آنهاعلنیمیگویند
که میخواهند به منافع ایران ضربه بزنند .چرا باید خود را
گرفتارعمروعاصزمانهکنیم؟»

تا تقاضــای خرید نفــت را تأمین کنند
و فرصتی بــرای متقاضیان نفت ایران
فراهــم کننــد کــه مجبــور بــه دور زدن

تحریمهای رســمی امریکا علیه ایران
نشوند .تحریم شکنی برای امریکا یک
مرز است».

از ممنوعیت صادرات تا کنترل بازار

تمهیدات جدید دولت برای بازار شب عید اعالم شد
مرجان اسالمی فر
خبرنگار

عکس :ایسنا

تولید انبوه کاتد مس
برای اولین بار در جهان توسط میدکو

تمدید معافیت برای مشتریان نفت ایران

در مراجــع قضایی ،وجــود کد رهگیری
اســت و بر این اســاس ،موضوع صدور
کد رهگیری یکی از عواملی است که به
ســرعت ،به مورد اجرا گذاشــته خواهد
شد.
مدیرکل مقررات ،مجوزهای بانکی
و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی افزود:
به موجــب قانون پولی و بانکی کشــور،
یکــی از مأموریتهــای بانــک مرکزی،
تســهیل مبــادالت بازرگانیاســت و از
ایــن جهت ،هر ابزاری که به تحقق این
هدف کمک کند ،بایســتی توسط بانک
مرکزی مورد حمایت قرار گیرد.
وی بــا اشــاره بــه پیشــگیرانه بــودن
قانون جدید صدور چک ،تصریح کرد:
تــا قبــل از اوایل دهه  ۹۰بیشــتر رویکرد
بــرای انجــام اقدامــات پــس از عمــل،
بعــد از صدور چــک بود؛ بــه این معنا
که بیشــتر تــاش میشــد با مقــررات،
ضوابــط و مجازاتهــا بــا پدیــده چک
برگشــتی مقابله شــود؛ اما اتفاقاتی که
در عمــل رخ داد ،نشــان مــیداد کــه
ایــن رویکــرد ،مؤثــر نبــوده و آمارها نیز
افزایــش تعــداد چکهای برگشــتی را
نشان میداد.
غنیآبادی با بیان اینکه ما تالش
کردیم به جای اینکه صبر کنیم ،کار
اتفاق بیفتد و بعد اقدام کنیم ،تدابیر
پیشــگیرانه داشــته باشــیم ،اظهــار
داشــت :قانون چــک ،حاصل تالش
نهادهای کارشناســی اســت و تدوین
مفاد این قانون با حضور و مشــارکت
حداکثــری دســتگاههای مختلــف
اجرایی و کارشناســی صــورت گرفت
تــا از کمترین ابهام و ایــراد برخوردار
باشــد؛ ضمن اینکه ابتکار این قانون
بــرای ایجــاد چکهــای الکترونیکــی
نیز از جمله شــاخصههای این قانون
است.

وی اظهــار داشــت :یکــی از
مشــخصات مهم قانــون ،نــگاه آیتی
محــور آن اســت؛ ایــن در حالــی اســت
کــه در این قانون ،چــک الکترونیکی به
رســمیت ،شناخته شده و مقررات الزم
برای چکهای الکترونیکی نیز تعریف
شده اســت .در این میان ،قرار است که
تمامی چکهای برگشــتی در ســامانه
اطالعات یکپارچه ،ثبت فوری شوند.
مدیرکل مقررات ،مجوزهای بانکی
و مبارزه با پولشــویی بانــک مرکزی ،در
خصوص ثبت فوری تمامی چکهای
برگشتی در ســامانه اطالعات یکپارچه
بانک مرکــزی ،گفت :بهموجب قانون،
تمامی چکهای برگشــتی در ســامانه
اطالعات یکپارچه بانک مرکزی ،ثبت
فوری شــده و ظرف  ۲۴ساعت به تمام
بانکها ابالغ میشود.
وی دربــاره پیشبینــی قانــون برای
کمک به بنگاههای بزرگ کشــور گفت:
اگر این واحدها چک برگشــتی داشتند
و محدودیتهــای قانــون موجــب
بیــکار شــدن افــراد و کارگرهــا میشــد،
در چارچــوب دســتورالعملی کــه بــه
پیشنهاد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی
بــه تصویب هیــأت وزیران میرســد ،با
موافقت شــورای تأمین استان ،اجرای
محدویتهــا بهجــز مســدودی وجــوه
حســابها بــرای مــدت یــک ســال بــه
تعویق میافتد.
غنــی آبــادی ،بــا اشــاره بــه
یکپارچهسازی صدور دستههای چک،
اظهار داشــت :ارائه دســته چک صرفاً
از طریق ســامانه صیاد (سامانه صدور
یکپارچــه الکترونیکــی دســته چــک)
انجــام میگیــرد و بدین ترتیــب که اگر
فردی چک برگشــتی داشــته باشــد ،از
هیــچ بانــک دیگــری نمیتواند دســته
چک دریافت کند.

دولــت در روزهــای آخــر ســال 97
تصمیم گرفت که بازار کاالهای اساسی
را با کنترل بیشــتری به پایان برســاند و
قبل از جهش مصرف افزایش واردات،
عرضــه و کنتــرل قیمتهــا را دنبــال
کنــد .دولت بــه مــردم اطمینــان داده
کــه وضعیت ذخیــره کاالهای اساســی
بســیار مناســب اســت و هیچ کاالیی با
کمبــود مواجه نیســت .در عین حال ۸
قلم کاال شــامل کــره بســتهبندی ،لپه،
نخود رســمی ،لوبیا قرمــز ،لوبیا چیتی،
عدس ،چای کوبیده و انواع چای ســیاه
برای تنظیم و مدیریت بازار شــب عید
به گروه یک کاالیــی با ارز  4200تومانی
اضافه شد.
ëëاولویت مــا تامیــن و کنترل قیمت
کاالها است
محمدرضــا کالمــی مدیــرکل دفتر
برنامهریــزی تأمیــن ،توزیــع و تنظیــم
بازار وزارت صنعــت ،معدن و تجارت
دربــاره تمهیــدات جدید دولــت برای
بازار شــب عید به «ایران» ،گفت :برای
آنکــه مــردم بــا قیمتهــای مناســبی
کاالهایــی چــون حبــوب ،کــره و چــای
خریــداری کنند ،قرار شــد تغییراتی در
گروهبندی کاالها صورت گیرد.
وی افــزود :تغییــر گــروه کاالیــی بــا
هدف کاهش قیمتها در روزهای قبل
از ســال جدیــد و فروردیــن  98اســت.
بدین جهــت با اطمینان میگویم عید
ســال جدید بــا کمترین نوســان قیمت
پشت سر گذاشته خواهد شد.
کالمــی دربــاره اینکــه قیمــت
پوشــاک ،کیــف و کفــش را قــرار اســت
دولــت کنترل کنــد ،تصریح کــرد :تنها
بــرای نمایشــگاههای بهــاره تنظیــم
قیمــت صــورت میگیــرد تــا مــردم با
اطمینان بتوانند از نمایشگاههای بهاره
خرید داشــته باشــند .بعد از نمایشگاه
بهاره دیگر بحــث قیمتگذاری دنبال
نمیشود.
وی بــا بیان اینکــه وزارت صنعت،
معــدن و تجارت برای کنترل قیمتها
در بــازار از تمــام تــوان خــود اســتفاده
میکنــد ،اظهــار داشــت :نظــارت بــر
قیمت کاالها و تأمین بموقع را مجدانه

عکس :فارس

عباس قبادی دبیر ســتاد تنظیم بازار با تشــریح چرایی اختالف قیمت مرغ
در بــازار بــا قیمت مصوب ،با اشــاره بــه افزایش قیمــت مرغ تا مــرز ۱۷هزار
تومــان در برخی سوپرگوشــتهای تهران ،از توزیع ۱۰هــزار تن مرغ با قیمت
مصوب ۱۱هزار و  ۵۰۰تومانی در میادین میوه و ترهبار خبر داد .قبادی گفت:
در جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازارتکلیف شد تا  10هزار تن مرغ و  10هزار
تن گوشت بهصورت گسترده در میادین میوه و ترهبار توزیع شود/.تسنیم

کارشناسان در گفتوگو با «ایران» شروط صادرات نفت خام کشور را بررسی کردند

عکس :مهــر

جزئیات ساخت  ۱۰۰هزار واحد مسکونی
برای خانه اولیها با وام ارزان
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پیگیری میکنیم تا مشکلی برای مردم
پدید نیاید.
8ëëکاالی جدیــد ارز  4200تومانــی
میگیرد
بــر اســاس مکاتبــه وزیــر صنعــت
بــا رئیــس کل بانــک مرکــزی در مــورد
ســاماندهی و مدیریت بازار ارز ،شــاهد
تغییــر مجــدد گــروه کاالیــی  8ردیــف
تعرفــه (کــره بســتهبندی ،لپــه ،نخــود
رسمی ،لوبیا قرمز ،لوبیا چیتی ،عدس،
چای کوبیده و انواع چای سیاه) از گروه
 2به گروه یک کاالیی خواهیم بود.
ëëلغو ممنوعیت برخی از کاالها
همچنیــن وزیــر صنعــت ،معــدن
و تجــارت با ارســال نامــهای به گمرک
ممنوعیت و لغــو ممنوعیت صادرات
برخی اقالم شامل شیرخشک کودکان،
آبپنیــر ،ســیب و پرتقــال و نئوپــان را
اعالم کرد.
بر این اســاس صادرات شیرخشک
کودکان صرفاً توسط واحدهای تولید و
با مجوز ســازمان غذا و دارو و پرداخت
مابهالتفــاوت محاسبهشــده توســط
ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و
تولیــد کننــدگان مجاز اســت .صادرات
آبپنیر نیز صرفاً با مجوز وزارت جهاد
کشاورزی مجاز است.
در ایــن نامــه آمــده اســت کــه
ممنوعیــت صــادرات ســیب و پرتقال
کــه تا  15فروردین ســال  98بــود به «تا
اطــاع ثانــوی» تغییرکــرد؛ ممنوعیت
صادرات نئوپان خام نیز برداشته شد.
ک میلیارد دالر انواع کاالی
ماهانه ی 
اساســی از گمــرکات کشــور ترخیــص
میشــود و بر اســاس مصوبــه مجلس
شــورای اســامی در قانون بودجه سال
 98رونــد اســتفاده از ارز 4200تومانــی
برای واردات کاالهای اساســی در ســال
آینــده نیــز ادامه پیدا خواهد کرد .ســال

آینــده  14میلیــارد دالر بــرای واردات
کاالهــای اساســی از محــل درآمدهــای
نفتــی لحــاظ شــده و بهنظــر میرســد
رفتهرفتــه مشــکالت ایجــاد شــده در
تنظیم بازار برخی اقالم برطرف شود.
ëëکنترل قیمت ها به پوشاک رسید
از طرفــی ســتاد تنظیــم بــازار اقالم
پروتئینی ،کاالهای اساسی و مواد غذایی
شــامل نــان ،برنج ،روغن نباتی ،شــکر،
حبوبــات ،ماکارونــی ،رب گوجه فرنگی
و ...را مشــمول حفــظ تعــادل و کنتــرل
قیمتها در ایام پایانی سال کرد.
همچنیــن پوشــاک ،کیــف و کفش
و لبنیــات شــامل چهــار قلــم اصلــی
شــیر ،پنیر ،کره و ماســت در این راستا
در طــرح تعــادل و کنتــرل قیمتهــا
قــرار دارند.قیمــت و نحــوه توزیــع
شیرینیجات ،خشــکبار و آجیل ،میوه
و همچنین مواد شــوینده و بهداشــتی
نیــز در این طــرح کنترل میشــود.تایر
خــودرو و روغــن موتــور و همچنیــن
اقالمــی ماننــد بنزین ،گازوئیــل و ...در
این طرح مشــمول طرح حفظ تعادل
و کنترل قیمتها هستند.
ســتاد تنظیم بازار خدمات مشمول
را حمــل و نقــل درون شــهری و بــرون
شهری شامل بار و مسافر ،هوایی ،ریلی
و جــادهای و دریایــی ،خدمــات تعمیــر
خــودرو و خدمــات پــس از فــروش و
اماکــن تفریحــی و فرهنگــی ،ســیاحتی
و زیارتــی ،هتلــداری و گردشــگری
اعــام کرده اســت .واحدهــای اقامتی،
غذاخوریها ،رستورانهای بین شهری
و درون شهری نیز در این طرح نظارتی
قــرار دارند.همچنیــن عملکــرد انبارها
و ســردخانهها،میادیــن میــوه و تره بار،
قالیشــویی و خشکشــویی در ایــن قالب
مشمول حفظ تعادل و کنترل قیمتها
در ایام پایانی سال خواهند بود.

