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پرواز

داستان عجیب سایتهای
گرانفروش بلیت هواپیما

وزارت راهوشهرسازی به طور رسمی اعالم
کرد با درخواست و توصیه این وزارتخانه بیش
از  180سایت حوزه گردشگری و فروش بلیت
هواپیما و قطار فیلتر ش��ده است .به گزارش
«وط��ن ام��روز» ،آذری جهرمی مانن��د ادوار
گذشته با موجسواری روی موضوع فیلترینگ
س��ایتهای خدمات حوزه گردش��گری قصد
داشت خود را مدافع این سایتها نشان دهد
و در سلسله توئیتهایی این اقدام را مورد نقد
قرار داده که بخش��ی از این هجمهها به حوزه
کمیت��ه فیلترینگ معطوف میش��د .پیشتر
هم اظهارنظرهای غیرکارشناس��ی و هیجانی
در موضوع فیلترینگ بوی��ژه در حوزه تلگرام
توس��ط این وزیر دهه شصتی انجام شده بود.
عبدالصمد خرمآبادی ،دبی��ر کارگروه تعیین
مصادی��ق محت��وای مجرمان��ه در واکنش به
ای��ن فضاس��ازیها اعالم ک��رد فیلترینگ به
درخواست معاون وزیر راهوشهرسازی و رئیس
سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده است.
وی افزود :س��ازمان هواپیمایی کشوری یکی
از عل��ل باال رفت��ن قیمت بلی��ت هواپیما و
برخی دیگر از نابسامانیهای مربوط به حوزه
فروش بلیت را فعالیت س��ایتهای غیرمجاز
مربوط به خدمات مس��افرتی اعالم کرده و با
ارائه فهرست برخی از این سایتها از دستگاه
قضایی درخواست کرده به منظور جلوگیری
از اجحاف به مس��افران و ممانع��ت از اخالل
در ش��بکه فروش بلی��ت از ادامه فعالیت آنها
جلوگیری کند .خرمآبادی تصریح کرد :جای
تعجب اس��ت که بخش��ی از دولت در اجرای
تبصرهه��ای ی��ک و  ۲قانون توس��عه صنعت
ایرانگردی و جهانگردی فعالیت س��ایتهای
غیرمجاز فروش بلیت هواپیم��ا را اجحاف به
مسافران و اخالل در شبکه توزیع بلیت تلقی
ک��رده و مصرانه تقاضای فیلتر س��ایتهای
یادش��ده را میکند و بخش��ی دیگر از دولت
ای��ن اقدام را تقبیح و در فضای مجازی علیه
آن جوس��ازی میکند .روابط عمومی سازمان
هواپیمایی به صورت رسمی اعالم کرده است
این فیلترینگ با نظارت و پیشنهاد آنها انجام
شده است .وی ادامه داد :این سایتها اعتباری
برای ارائه بلیت هواپیما نداشتند و اگر بخواهند
به این حوزه مج��ددا ً ورود کنند باید الزامات
سازمان هواپیمایی کش��وری را رعایت کنند
و س��پس از این سازمان مجوز دریافت و همه
این مراحل براساس قانون انجام میگیرد .رضا
جعفرزاده با بیان اینکه  ۵۷سایت دارای مجوز
از این سازمان ،عملیات فروش بلیت هواپیما را
انجام میدهند ،گفت :سایتهایی که بتازگی
فیلتر ش��دهاند ،هیچیک مج��وز فروش بلیت
هواپیما از سازمان هواپیمایی نداشتند.
تجارت
نایبرئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران:

بزرگترها ارزشان را
دیرتر میآورند

در پی تعلل برخی صادرکنندگان در واریز
ارز صادراتی به س��امانه نیما و اعالم کوتاهی
ش��رکتهای بزرگ صادرات��ی در این زمینه،
نایبرئیس کمیس��یون مدیریت واردات اتاق
بازرگانی ایران اعالم کرد :شرکتهایی همچون
پتروش��یمیها و نفتیها که برندش��ان برای
ص��ادرات مورد تایید اس��ت ،زودتر میتوانند
ارز حاصل از صادرات خ��ود را دریافت و وارد
س��امانه نیما کنن��د اما این ش��رکتها دیرتر
ارز خود را به س��امانه نیما واریز میکنند که
علتش را فقط خدا میداند .محمدرضا صفا در
گفتوگو با ایسنا اظهار داشت :چرخه برگشت
پول حاصل از صادرات کاال بدین صورت است
که صادرکننده زمانی که کاالی خود را صادر
میکند ،بین  ۱۵روز تا حداکثر یک ماه زمان
میب��رد ت��ا ارز حاصل از ص��ادرات به چرخه
بازگردد .وی یادآور ش��د :سامانه نیما نسبت
به بازار آزاد ،نرخ پایه دارد و ارزانترین قیمت
به صورت نوبتدهی ب��رای متقاضیان تامین
میش��ود .در سیس��تم نوبتدهی هم تا زمان
تامی��ن ارز از صرافیها و بانکها حداکثر یک
هفته طول میکشد .پیش از این نیز مجتبی
خس��روتاج ،رئیس س��ازمان توس��عه تجارت
ایران اظهار داش��ت :نارضایتی رئیسجمهور
از ش��رکتهای عم��ده صادرات��ی در بخش
پتروشیمی ،محصوالت پای ه نفتی و کانیهای
فلزی اس��ت ک��ه بیش��تر این ش��رکتهای
ش��بهدولتی ،وابس��ته به هلدینگهای بزرگ
س��رمایهگذاری و با مدیریت دولتی یا وابسته
به نهادهایی هس��تند که به تعهد خود در این
زمینه عمل نکردند و ارز صادراتیشان را کامل
به سامانه نیما نیاوردند.

وطن امروز

اعالم شرایط جدید پیشفروشایرانخودرو

خودرودار و بیگواهینام ه نمیتواند خودرو بخرد
گ�روه اقتص�ادی :با ش��رایط جدید
پیشفروش محصوالت ایرانخودرو،
عجیبترین پیشفروش خودرو در
جهان وارد فاز جدید شد.
به گ��زارش «وطنامروز» ،طبق
تصمی��م جدی��د ایرانخودروییها،
کسانی که گواهینامه ندارند و خودرو
دارند ،نمیتوانند در طرح پیشفروش
ایرانخ��ودرو ش��رکت کنن��د .این
تصمی��م در کنار ش��رایط عجیب و
غریب دیگر ایرانخودروییها شرایط
بیس��ابقهای به وجود آورده تا لقب
عجیب و غریبتری��ن پیشفروش
خودرو برازنده این ش��رکت باش��د.
اگر میخواهید در طرح پیشفروش
ایرانخودرو شرکت کنید بدانید که
باید  20ی��ا  25میلیون تومان برای
خودرویی پرداخت کنید که معلوم
نیس��ت چه چیزی اس��ت و این ایرانخودرو است
ک��ه بعد از چندین ماه خواهد گفت چه مدلهایی
را میتوانید انتخاب کنید! همچنین کسانی که در
طرح پیشفروش سایپا شرکت کردهاند نمیتوانند
خودرو خریداری کنند .مش��تریان فقط زمانی که
نوبتشان شود و در زمان ارسال دعوتنامه میتوانند
از محصوالت باقیمانده (که امکان دارد آن خودروی
مد نظر مشتری نباشد) انتخاب کنند .اتفاق دیگری
ک��ه در پیشفروش خ��ودرو افتاده این اس��ت که
ایرانخودرو هیچ خودرویی را در س��ال  97تحویل
نمیدهد و نخس��تین تحویل خودرو آبان 14( 98
ماه بعد) اس��ت .با توجه به اینکه قیمت خودروی
پیشفروش همان نرخ روز خودرو اس��ت ،ش��اید
خیال مدیران ایرانخ��ودرو از بابت افزایش قیمت
خودرو تا  14ماه دیگر راحت اس��ت .قطعاً این نوع
پیشفروش ،بازار خودرو را تحت تاثیر قرار خواهد
داد و سیگنال مثبتی به بازار نخواهد داد .نکته جالب
ثبتنام ایرانخودرو ممانعت از ثبتنام افرادی است
که محصوالت سایپا را پیشخرید کردهاند.
■■شرایط جدید از زبان معاون ایرانخودرو

مع��اون مدیرعام��ل در بازاریاب��ی و ف��روش
ایرانخ��ودرو اع�لام کرد :طرح پیشف��روش ویژه
 ۴۰هزار دس��تگاهی برخی محصوالت این شرکت
پس از اخ��ذ مجوزهای الزم ب��زودی اجرا خواهد
ش��د .مصطف��ی خانکرمی ب��ا بیان ای��ن مطلب
گفت :ش��رکت ایرانخودرو به عنوان پیش��تاز در
صنعت خودروس��ازی کش��ور ،در هر دوره ثبتنام
با ابتکاری تازه س��عی در توزیع عادالنه خودرو در
میان مش��تریان واقعی و هموطن��ان گرامی دارد.
ایرانخودرو در این راس��تا مح��دود کردن ثبتنام
برای خودرواولیها یا افراد فاقد خودرو با اعتماد به
گ�روه اقتصادی :حج��م نامههای
وزیر
محمد شریعتمداری ،وزیر صنعت،
معدن و تجارت به سایر بخشهای دولتی به قدری
باال رفته که میتوان وی را وزیر صنعت و نامه نامید.
به گزارش «وطنامروز» ،شریعتمداری در مدت کمتر
از  24ساعت  4نامه مهم به معاون اول رئیسجمهور،
رئی��سکل بانک مرکزی ،رئیس س��ازمان بورس و
رئیس کل گمرک نوش��ته اس��ت .نامهه��ای وزیر
صمت شاید در دسته نامههای معمولی وزارتخانهای
قرار گیرد اما افزایش تعداد نامهها و همچنین مانور
رس��انهای نش��ان میدهد دوستان ش��ریعتمداری
دوس��ت دارند وی را پرکار نشان دهند .نشان دادن
شریعتمداری پرکار در روزهایی که اخبار استیضاح
شریعتمداری بیشتر شده ،یک فضای جالب رسانهای
به وجود آورده است .نکته جالب اینکه اخبار نامههای
وزیر صنعت بیش از اخبار فعالیتهای معمول یک
وزیر منتش��ر میشود .البته افزایش کمسابقه تعداد
نامههای وزیر صنعت در راس��تای تصمیمات اخیر
ارزی است و میتواند نشانگر وضعیت ویژه و خاص
اقتصادی کشور باشد؛ هر چقدر وضعیت اقتصادی
وخیمتر باشد ،بخشنامههای دولتی افزایش مییابد
و دیدن بخشنامهها و دستورالعملهای روزانه دیگر
تعجببرانگیزنخواهدبود.
■■معافیت برخی کاالها از مابهالتفاوت ارزی

محمد شریعتمداری در نامهای به عبدالناصر
همت��ی ،رئیس کل بان��ک مرکزی خواس��تار

لیست خریداران خودروهای پیشفروش منتشر میشود

شرایط کمسابقه ایرانخودرو برای پیشخرید خودرو
محدودیتها

جزئیات

تعداد خودرو

هر متقاضی مجاز به خرید فقط یک خودرو است

سنمتقاضی

باید بیش از  18سال باشد

وضعیتمالکیت

متقاضی نباید مالک هیچ خودرویی باشد

مبلغ واریزی

 20میلیون تومان و  25میلیون تومان

نوع خودرو

مدلهایی انتخاب کند که شرکت ایرانخودرو پیشنهاد میدهد.

زمان تحویل خودرو

حداقل  14ماه بعد از ثبتنام (آبان )1398

نداشتن گواهینامه

ممنوعیت ثبتنام برای افرادی که گواهینامه ندارند

سایرمحدودیتها

کسانی که در پیشخرید سایپا شرکت کردهاند نمیتوانند خرید کنند

مشتریان و تکمیل فرم خوداظهاری را در برنامه قرار
داده است .خانکرمی اظهار داشت :در این ثبتنام
عالوه بر شرایط محدودکننده قبلی ،لیست کد ملی
مشتریانی که در ثبتنام اخیر شرکت سایپا موفق به
ثبتنام شدهاند از شرکت سایپا اخذ و امکان ثبتنام
آنان وجود نخواهد داش��ت .شرکت ایرانخودرو به
دنبال فروش خودرو به مصرفکننده حقیقی است،
لذا در فرآیند ثبتنام اینترنتی مواردی مانند داشتن
گواهینام��ه و عدم مالکیت خودرو در زمان ثبتنام
بهص��ورت خوداظه��اری اخذ و در زم��ان تحویل
خودرو بر اساس اس��تعالمهای الزم راستیآزمایی
خواهد ش��د و در صورت اثبات خوداظهاری اشتباه
ودیعه عینا مسترد میش��ود .معاون مدیرعامل در
بازاریابی و فروش ایرانخودرو یادآور ش��د :از دیگر
شرایط ویژه پیشفروش شرکت ایرانخودرو خروج
فرآیند انتخاب نمایندگی از پروس��ه ثبتنام است،
این فرآیند که باعث کندی ثبتنام میش��ود پس
از انتخاب خودرو و واریز وجه توس��ط مش��تریان

قابل اجرا خواه��د بود .انتخاب نمایندگی میتواند
در روزهای آتی توسط مشتری انجام شود .هنگام
ثبتنام زمان انتخاب نمایندگی به اطالع مشتریان
خواهد رسید .خانکرمی افزود :در راستای افزایش
اعتماد مش��تریان ،گروه صنعت��ی ایرانخودرو در
وبسایت خود امکانی را ایجاد کرده است تا لیست
مشتریانی که موفق به ثبتنام شدهاند برای عموم
قابل مش��اهده باشد .معاون مدیرعامل در بازاریابی
و ف��روش ایرانخ��ودرو در ادامه گف��ت :به جهت
جلوگیری از ترافیک مشتریان روی سایت شرکت
ایران خودرو ،ش��رایط پیشفروش یاد ش��ده طی
 5روز و بر اس��اس کد ملی مشتریان فعال خواهد
ب��ود .گفتنی اس��ت ،تعیین قیم��ت خودروها در
پیشفروش ویژه شرکت ایرانخودرو زمان تحویل
خودرو مش��خص خواهد ش��د .مطابق رویه جاری
در ثبتنامه��ای گذش��ته ،در صورتی که مغایرتی
در اطالعات ارائه ش��ده با مستندات مشاهده شود،
قرارداد مشتریان فاقد اعتبار خواهد بود.

نگارش نامههای بخشنامهای شریعتمداری افزایش چشمگیر یافت

وزیر نام ه و صنعت!

س��رعت در ترخیص اقالم
وارداتی از گمرکات کش��ور
ش��امل  ۱۷۳ردی��ف کاال
ب��ا معافی��ت از پرداخ��ت
مابهالتفاوت نرخ ارز ش��د.
الزم ب��ه ذکر اس��ت که بر
اس��اس بند  ۵بسته جدید
ارزی ،در مواردی که تامین ارز بابت گش��ایش
اعتبار اسنادی ،ثبت برات اسنادی و حواله ارزی
پی��ش از تاری��خ  1397/5/16از طریق بانک یا
س��امانه نیما پذیرفته ش��ده ام��ا کاالی مربوط
ترخیص نشده باش��د ،بانک عامل موظف است
ب��ا اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش
پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ
ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کاال ،معادل
 ۲۸ه��زار ریال ب��ه ازای هر دالر (و متناس��ب
نس��بت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعالمیه
تأمین ارز به عنوان گمرک جمهوری اس�لامی
ایران (مج��وز ترخیص کاال) اق��دام کند .طبق
اعالم وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،دولت پس
از ابالغ این مصوب��ه برخی کاالها را از پرداخت
این مابهالتفاوت معاف کرد.

افزایش قیمت دالر قبل از پایان تابستان

پیشبینیها درب��اره قیمت ارز
ارز
و س��که روند کاهش��ی را برای
دهههای اول و دوم ماه محرم نشان میداد ،بویژه
که روزهای ع��زاداری همزمان با آخرین روزهای
تابستان شده است اما این اتفاق رخ نداد تا نشان
دهد بازار را دیگر نمیشود با قراردادهای تاریخی
س��الهای گذش��ته پیشبینی کرد .این افزایش
قیمت آخرین جهش قیمت ارز قبل از تعطیالت
تابس��تانی آخر هفته اس��ت؛ ب��ازار ارز از امروز تا
یکش��نبه هفته آینده تعطیل خواهد بود .قیمت
دالر ظرف  10روز گذش��ته با یک مقاومت ناشی
از نبود متقاضی و نپذیرفتن روانی قیمت  15هزار

مشخص نیست و در زمان تحویل خودرو متقاضی فقط میتواند از

تومان توسط مشتریان روی  14هزار تومان ماند،
طال هم روند کاهشی داشت و هر سکه بهار آزادی
حتی به م��رز  4میلیون تومان رس��ید اما دیروز
قیمت دالر ظرف چند س��اعت به  14500تومان
رس��ید و س��که تمام بهار آزادی هم بار دیگر مرز
 4میلی��ون و  500هزار تومان را رد کرد .یورو هم
در بازار آزاد در حالی  16300تومان معامله میشد
ک��ه در بازار ثانویه  9500توم��ان بود .این خواب
تابستانی  5روزه فرصتی برای استراحت بازار ارز
و بهترین موقعیت برای مدیریت بازار توسط بانک
مرکزی است که اگر آن را از دست بدهد مطمئنا
در آینده حسرت شرایط فعلی را خواهد خورد.

■■نامه به رئیس بورس

وزی��ر صنع��ت ،معدن
و تج��ارت در نام��های ب��ه
رئیس س��ازمان ب��ورس و
اوراق بهادار ،خواس��تار لغو
محدودیت در سقف رقابت
محص��والت پتروش��یمی
شده است .محمد ش��ریعتمداری ،وزیر صنعت،
مع��دن و تجارت در نامهای به ش��اپور محمدی،
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ،خواستار لغو
محدودیت در سقف رقابت محصوالت پتروشیمی
ش��ده اس��ت .در این نامه  4موضوع مورد توجه
قرار گرفته ،از جمله اینکه محدودیت در س��قف
رقابت محصوالت برداشته شود ،قیمت پایه اولیه
کماکان بر مبنای نرخ  ۴۲۰۰تومانی محاسبه و
اعالم ش��ود ،شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعد
از ه��ر بار عرضه منجر ب��ه معامله ،قیمت پایه را
بر اساس میانگین  4هفتهای عرضه شده تعدیل
و ب��ه بورس اعالم کند و در نهایت ش��رکتهای
پتروش��یمی مکلف به رعایت ک��ف عرضه اعالم
ش��ده حداقل به می��زان عرض��ه کاال در بورس،
مطابق عرضه سال گذشته باشند.

■■ ۹۵درصد متقاضیان
پیشخرید ،دالل هستند

با وجود اینکه برخی تصمیمات
خودروس��ازان عجی��ب ب��ه نظ��ر
میرس��د ام��ا هج��وم دالله��ا و
س��ودجویان باع��ث ش��ده هی��چ
چارهای برای تولیدکنندگان نماند.
یک کارش��ناس اقتص��ادی در این
باره گف��ت۹۵ :درصد از  2میلیون
نفری که در س��امانه پیشفروش
خ��ودرو ثبتنام کردهان��د ،نیازی
ب��ه خودرو ندارند .حس��ن وکیلی،
عضو هیات علمی دانش��گاه شهید
بهش��تی و کارش��ناس اقتص��ادی
اظهار ک��رد :امروز ب��ه دلیل تورم
و بیثباتی در ب��ازار اقتصادی ،ارز،
سکه و بازارهای مشابه ،تعیین نرخ
قطعی و زمان دقیق تحویل خودرو
برای خودروس��ازان وجود ندارد و خودروس��ازان
نمیتوانن��د تمام ش��رایط را برای مش��تری در
قرارداد قی��د کرده و در نهایت ای��ن بیثباتی را
بهطور دقیق به مصرفکنن��ده انتقال میدهند.
حس��ن وکیلی تاکید کرد :تعیین زمان و قیمت
صحیح زمانی امکانپذیر اس��ت که تمام قوانین
حاکم بر بازار به روشنی مشخص شده باشد و هر
روز شاهد تکانشهای مختلف در اقتصاد نباشیم،
ی که امروز ش��اهد هستیم مصرفکننده
در حال 
به شرایط خودروساز اطمینان ندارد و خودروساز
ه��م به همان میزان به بازار و صنایع وابس��ته به
محصولش اطمینان الزم را ندارد .وی ضمن اینکه
ای��ن فقدان اطمینان به بازار را ناش��ی از موجی
دانس��ت که بر اقتصاد س��وار ش��ده است ،گفت:
ت��ا زمانی که صنایع دیگر نتوانند به خودروس��از
تعهد بدهند ،خودروساز هم نمیتواند به مشتری
خ��ود تعهد دقی��ق بدهد که چه زم��ان و با چه
قیمت��ی و حتی چه محصول��ی را تحویل خواهد
گرفت .با توجه به شرایط موجود ،نمیتوان تمام
تقصیرها را متوجه خودروساز کرد بلکه وضعیت
بیثباتی ب��ازار بهصورت زنجیروار بر تمام صنایع
تاثیرگذار بوده اس��ت و مردم هم به عنوان حلقه
پایانی این زنجیر ،بیثباتی حاکم بر بازار را لمس
میکنند .وی با اشاره به اینکه حدود  95درصد از
 2میلیون نفری که در سامانه پیشفروش خودرو
ثبتنام کردهاند نیازی ب��ه خودرو ندارند ،گفت:
با یک نگاه س��اده به وضعیت خودروهایی که در
سطح شهر وجود دارد میتوان نتیجه گرفت که
بیش��تر افراد متقاضی خرید خودرو فقط دنبال
س��رمایهگذاری هس��تند و این موضوع به دلیل
نقدینگی باالیی است که در جامعه وجود دارد.
■■نام ه به جهانگیری

همچنین وزیر صنعت از جهانگیری درخواست
کرد ترتیبی فراهم کند تا تس��ویه حس��اب ارزی
تولیدکنندگانی که از یوزانس ۶ماهه و یکس��اله
استفاده کرده و کاالی خود را با نرخ قبل به فروش
رس��اندهاند ،با نرخ دولتی انجام ش��ود .به گزارش
مهر ،محمد ش��ریعتمداری ،وزیر صنعت ،معدن و
تجارت در نامهای به اسحاق جهانگیری ،از معاون
اول رئیسجمهور درخواست کرد درباره آن دسته
از واحدهای تولیدی که کاالهای خود را به قیمت
قبل از نوسانات ارزی به فروش رساندهاند ،تسویه
حساب ارزی با نرخ رسمی ارز انجام شود.
■■نامه به رئیس گمرک

از س��وی دیگر وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت،
صادرات  ۷قلم کاال از قبیل الستیک ،مرغ ،دفترچه
مش��ق و شکر را ممنوع اعالم کرد .شریعتمداری با
ارسال نامهای به رئیس کل گمرک ایران ممنوعیت
صادرات انواع دفترچه مشق و حسابداری ،شکر خام
و شکر سفید ،جوال و کیسه برای بستهبندی ،انواع
پودرهای مش��تقات ش��یر ،آب تمیز ،کازئین ،انواع
الس��تیک س��بک و س��نگین ،مرغ زنده و گوشت
مرغ را ممنوع اعالم کرد .در این نامه آمده است که
صادرات کاالهای یادشده در ردیف فهرست کاالهای
مشمول ارز  4200تومانی است که با هدف تنظیم
بازار داخلی از تاریخ  19شهریور  97تا اطالع ثانوی
ممنوع است.

عقبگرد  ۲۴۰۸واحدی شاخص کل بورس

معاملهگ��ران ب��ورس ته��ران ب��ا
بورس
عقبگ��رد نماگرهای منتخب خود
دیروز ش��اهد اصالح قیمت س��هام در گ��روه فلزات
ی بودند .بورس در گروه بانکها و
اساسی و پتروشیم 
شرکتهای سرمایهگذاری و تکسهمهای فرابورسی
نیز شاهد تکاپوی بورسبازها برای کسب بازدهی بود.
به گزارش فارس ،ش��اخص کل قیمت و بازده نقدی
بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معامالت
دی��روز با کاهش  2408واح��دی به رقم  155هزار و
 710واحد رس��ید .شاخص کل هموزن اما با کاهش
 121واحدی عدد  25هزار و  855واحد را به نمایش
گذاشت .شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش 2499

واحدی به رقم  165هزار و  910واحد دس��ت یافت.
شاخص بازار اول اما در حالی با کاهش  2145واحدی
به رقم  115هزار و  136واحد دست یافت که شاخص
ب��ازار دوم با کاهش  3017واح��دی عدد  308هزار
و  80واحد را به نمایش گذاش��ت .همچنین شاخص
کل فرابورس (آیفکس) نیز با کاهش  10واحدی روی
رقم یکهزار و  794واحد متوقف ش��د .بر این اساس،
ارزش کل معام�لات بورس ته��ران در حالی بیش از
یک میلیارد و  202میلیون تومان نمایش داده ش��د
که ناشی از دست به دست شدن بیش از  4میلیارد و
 962میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 266
و  355نوبت داد و ستد بود.

شماره 3 2537
اخبار

بخشش جریمه دیرکرد وام کشاورزان

وزیر جهاد کشاورزی با ارسال نامهای به رئیس
کل بانک مرکزی خواستار تسریع در ابالغ مصوبه
بخشودگی جرایم دیرکرد و سود کارمزد تسهیالت
بانکی کشاورزان آسیبدیده از حوادث غیرمترقبه
شد .به گزارش تسنیم ،محمود حجتی با ارسال
نامهای به عبدالناصر همتی با اشاره به لزوم امهال
تسهیالت دریافتی کشاورزان ،درخواست کرده:
با عنایت به اهمیت زمان و بازتوانی آس��یبهای
وارده به بهرهبرداران بخش کشاورزی در آغاز سال
زراعی جدید ،موضوع ابالغ دستورالعمل یاد شده
به بانکهای عامل تسریع شود.

صدورکارت  ۱۰۰هزار تومانی
خرید کاال

در طرحی که از ط��رف وزارت تعاون ،کار و
رف��اه اجتماعی به مع��اون اول رئیسجمهوری
ارسا ل ش��ده قرار اس��ت بزودی کاالکارت برای
تامین کاالهای اساس��ی به مردم داده ش��ود .به
گزارش تسنیم ،احمد میدری در اینباره گفت:
ت بانکی که اف��راد با آن
قرار اس��ت هم��ان کار 
یارانه میگیرند به کاالکارت تبدیل شود تا افراد
با مراجعه به فروش��گاهها با استفاده از کاالکارت
بتوانند سهمیه کاالییشان را که شامل کاالهای
اساسی است تامین کنند .میدری افزود :در این
ط��رح کاالکارت ب ه صورت الکترونیکی به مردم
ارائه میشود و افراد هیچ دسترسی به پول نقدی
نداش��ته و در اصل این کارته��ا تضمین برای
رسیدن کاالهای اساسی وارداتی با یارانه ارزی به
دست مصرفکنندگان نهایی است .کاالکارت به
صورت الکترونیکی بر اساس برآوردها قرار است
ب��رای  10میلیون نفر صادر و در س��ال  3الی 4
مرتبه شارژ شود .کارتهای الکترونیکی تنها برای
عبور از وضعیت امروز به وجود آمده و فع ً
ال 100
هزار تومان شارژ میشود.

تولیدکنندگانپوشک
به روحانی نامه نوشتند

تولیدکنندگان محصوالت سلولزی و بهداشتی
با ارس��ال نام��های به رئیسجمهوری خواس��تار
رسیدگی به عملکرد شرکت وابسته به هلدینگ
ترکیهای در بازار ایران ش��دند .به گزارش تسنیم،
ش��رکتهای تولیدکننده محصوالت سلولزی و
بهداشتی در این نامه نوشتهاند :عملکرد شرکت
پارس حیات ساغلیک ارونلری وابسته به هلدینگ
حیات کیمیا مستقر در ترکیه که برندهای پوشک
مولفیکس ،نوار بهداشتی مولپد ،دستمال کاغذی
پاپی��ا و تنو را تولید میکند ،باعث بروز نارضایتی
در میان تولیدکنندگان داخلی و همچنین مردم
ش��ده اس��ت .امضاکنندگان در این نامه بویژه از
افزای��ش  3برابری قیمت م��واد اولیه محصوالت
سلولزی توسط این ش��رکت و عدم عرضه تیشو
به واحدهای تولیدکننده گالیه و تاکید کردهاند که
مراجعه به وزارت صنعت برای جلوگیری از «رفتار
بیثباتکننده ش��رکت پارس حیات س��اغلیک
ارونلری» بینتیجه بوده است.

آب خزر یک متر پایین رفته است

رئیس س��ازمان نقش��هبرداری خبر داد به
دلیل کاهش بارشها و کاه��ش ورودی آب از
رودخانهها بویژه حوزه ولگا ،سطح آب دریاچه
ل اخیر  4سانتیمتر و در  ۱۰سال
خزر در  2سا 
اخیر یک متر کاهش یافته و به نظر میرس��د
این سیر ادامهدار خواهد بود .به گزارش ایسنا،
مس��عود ش��فیعی در اینباره اظهار داشت :در
یک دهه گذشته به اندازه  ۳۸۰کیلومتر مربع
معادل  ۱۲دریاچه ارومیه در زمان پرآبی آن از
آب دریای خزر کاس��ته شده و به نظر میرسد
سیر کاهنده آن با توجه به دادههایی که بهطور
ماهان��ه از این حوزه دریاف��ت میکنیم ،ادامه
خواهد داشت .شفیعی اضافه کرد :پارسال موفق
شدیم با ارائه چارتهایی از خلیجفارس ،پس از
نیم قرن نقشههای ایرانی را جایگزین نقشههای
انگلیس��ی کنیم و پس از آن همه ش��ناورهای
خارجی از این نام اس��تفاده میکنند .امس��ال
هم میخواهیم در حوزه خزر ،نقشههای ایران
را جایگزین نقشههای روسیه کنیم .وی ادامه
داد :هماکنون در نقشههای داخلی این دریا را
با نام خزر میشناسیم و در حوزه بینالمللی با
نام کاسپین.
کاهش شدید رشد اقتصادی کشور

رشد اقتصادی در بهار؛ 1/8درصد

رش��د اقتصادی کشور (به قیمتهای ثابت
س��ال  )۱۳۹۰بر اس��اس اع�لام بانک مرکزی
جمه��وری اس�لامی ایران ،در  3ماه نخس��ت
 ۱۳۹۷ب��ه عدد  1/8درصد رس��ید .به گزارش
تسنیم ،بر اس��اس محاسبات مقدماتی و اولیه
اداره حس��ابهای اقتصادی ای��ن بانک ،تولید
ناخال��ص داخل��ی کش��ور به قیم��ت پایه (به
قیمته��ای ثابت س��ال  )1390در  3ماه اول
س��ال  1397به  1676/7هزار میلی��ارد ریال
رسید که نسبت به رقم مشابه پارسال به میزان
 1/8درصد افزایش یافته اس��ت .بر این اساس،
ارزش افزوده گروههای کشاورزی ،نفت ،صنایع
و معادن و خدمات کاهش داشته است.

