
اقتصادی
صفحه 4
پنج شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ 
۱۷ رجب ۱44۱ -شماره ۲۲4۲۶

جدول نرخ سکه و ارز

قیمت خودرو های داخلی

آگهی تغییرات موسسه حافظین فدک
به شماره ثبت ۶۶۳ و شناسه ملی ۱0۲۲0۱۸۸۹۲۶

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مــورخ 1397/9/25 و نامه شــماره 
1145/401/77/46/19/307 مــورخ 1397/9/26 اداره پلیــس پیشــگیری انتظامی اســتان 
آذربایجــان غربی تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- برابر ســند مصالحه شــماره 16279 مورخ 
97/9/13 تنظیمی دفتر اســناد رسمی شماره 57- ارومیه خانم مریم پورعلی کلیه سهم الشرکه 
خود را به مبلغ 200000 ریال واگذار و مصالحه نموده و از شــرکت خارج شد. 2- آقای اسداله 
رزمگیر با خرید مبلغ 100000 ریال سهم الشــرکه میزان سهم الشرکه خود را از 100000 ریال 
به مبلغ 200000 ریال افزایش داد. 3- آقای رامین زوار قدیم فرزند محسن به شناسنامه شماره 
54760 صــادره از ارومیه متولد 62/12/5 ارومیه به شــماره ملی 2750548241 با خرید مبلغ 
100000 ریال سهم الشرکه جزو شرکاء منظور شد. 4- اسامی شرکا به شرح ذیل می باشد آقای 
رضا درخشانی گلوانی با سهم الشرکه مبلغ 300000 ریال. آقای حسین نیک نام با سهم الشرکه 
مبلغ 300000 ریال. آقای اســداله رزمگیر با سهم الشرکه مبلغ 200000 ریال. آقای رامین زوار 

قدیم با سهم الشرکه مبلغ 100000 ریال. آقای حسن نژاد با سهم الشرکه مبلغ 100000 ریال.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

شناسه آگهی: )801008(

آگهی تغییرات موسسه حافظین فدک
به شماره ثبت ۶۶۳ و شناسه ملی ۱0۲۲0۱۸۸۹۲۶

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1397/9/25 و نامــه شــماره 
1145/401/77/46/19/307 مــورخ 1397/9/26 اداره پلیس پیشــگیری انتظامی 
اســتان آذربایجان غربی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای حسین نیک نام کدملی 
5069625160 به ســمت عضو و رئیس هیئت مدیره- آقای رضا درخشانی گلوانی 
کدملــی 2909282351 به ســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل- آقای اســداله 
رزمگیــر کدملی 2750552338 به ســمت عضو هیئت مدیره- آقــای رامین زوار 
قدیم کدملی 2750548241 به ســمت عضو هیئت مدیره- آقای حسن نژاد کدملی 
0048141933 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 
2- امضاء کلیه اســناد مالی و چکها و قراردادها و اســناد تعهدآور به تنهایی با آقای 
رضا درخشانی گلوانی مدیرعامل و در غیاب وی با آقای حسین نیک نام رئیس هیئت 

مدیره در هر حال همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

شناسه آگهی: )800988(

آگهی تغییرات موسسه حافظین فدک 
موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۶۶۳ 

و شناسه ملی ۱0۲۲0۱۸۸۹۲۶
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/09/25 و 
نامه شماره 1145/401/77/46/19/307 مورخ 1397/09/26 اداره پلیس پیشگیری 
انتظامی استان آذربایجان غربی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقایان رضا درخشانی 
گلوانی کد ملی 2909282351- حسن نژاد کد ملی 0048141933- حسین نیک نام 
کد ملی 5069625160- اسداله رزمگیر کد ملی 2750552338- رامین زوار قدیم 
کــد ملی 2750548241 بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره بمدت دو ســال انتخاب 
شدند 2- اسامی شرکا بشرح ذیل می باشد آقای رضا درخشانی گلوانی با سهم الشرکه 
مبلغ 300000 ریال. آقای حسین نیک نام با سهم الشرکه مبلغ 300000 ریال. آقای 
اســداله رزمگیر با سهم الشــرکه مبلــغ 200000 ریال. آقای رامیــن زوار قدیم با 
سهم الشرکه مبلغ 100000 ریال. آقای حسن نژاد با سهم الشرکه مبلغ 100000 ریال.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه 

شناسه آگهی: )801002(

آگهی ابالغ اجرائیه 
کالسه:۱۳۹۸040۲۶۷۸۱000۳۷4/۱

بدینوســیله به افسانه علی بیگی نام پدر: محمدحســن تاریخ تولد: 1349/09/21 شماره ملی: 
0054160375 شــماره شناسنامه 1197 )متعهد( و 2- ســامان دارابی نام پدر: فرامرز تاریخ 
تولد: 1374/10/28 شــماره ملی: 0018848087 شماره شناســنامه: 0018848087 و 3- 
مســعود زندی نام پدر: اسمعیل تاریخ تولد: 1349/04/18 شماره ملی: 3930786435 شماره 
شناسنامه: 699 )ضامنین( پرونده اجرایی کالسه 9800398 که برابر گزارش اداره پست مالیر 
در آدرس متن سند و اعالمی شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی شماره 
7416-133-3443506/1 مورخ 1397/04/21 بین شــما و بانک قرض الحسنه مهر ایران 
شعبه شهداء مالیر، مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل طلب، بانضمام خسارت تاخیر روزانه 
بمبلــغ 15/000 ریال از مورخ 1398/07/09 تا یوم الوصول بدهکار می باشــید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بســتانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر 
و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد 
رســمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است 
فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار چاپ و درج و منتشر می گردد ظرف مدت بیست روز 
نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات 

اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
پری الوندی- مدیر اجرای ثبت مالیر تاریخ انتشار: 98/12/22

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نیکا تجارت سیراف شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱0۳۸۸ و شناسه ملی ۱4004۲0۳50۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1- محل شــرکت به آدرس استان بوشهر، شهرســتان بوشهر، بخش مرکزی، شهر بوشهر، 
محله بازار، تنگســتان، کوچه قائم 5، کوچه پردیس 31، پالک 0، ساختمان امیرسنگ، طبقه 
اول، واحد 7 کدپستی 7513875626 تصویب شد. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

شناسه آگهی: )799776(

 آگهی تغییرات شرکت تولیدی گاز اکسیژن مازرون سهامی خاص
 به شماره ثبت ۱۹۶۷ و شناسه ملی ۱0۷۶0۲۳0۲5۹

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/8/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1- ســمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریــخ 1399/8/2 به قرار ذیل تعیین گردیدند: 
آقای محمود احمدی زلتی به شــماره ملی 2160919683 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و آقای زین العابدین احمدی به شــماره ملی 2162401150 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و خانم بتول بریجانی به شــماره ملی 488112 2161 به سمت 
عضو هیئت مدیره و آقای زین العابدین احمدی به شــماره ملی 2162401150 به 
ســمت مدیرعامل 2- کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته 
و بروات و ســایر قراردادها با امضای مشــترک آقای محمود احمدی زلتی )رئیس 
هیئت مدیره( و آقای زین العابدین احمدی )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر 
خواهد بود و ســایر اوراق عادی و اداری با امضای منفــرد آقای محمود احمدی 
زلتی )رئیس هیئت مدیره( یا آقای زین العابدین احمدی )مدیرعامل( همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر

شناسه آگهی )801541(

برگ ســبز خودرو هاچ بک پارس خــودرو BRILLIANCEH220-AT به 
شــماره پالک 683 ب64- ایران 14 به رنگ سفید- روغنی مدل 1396 و شماره 
 NAPH220ACH1001447 و شــماره شاسی BM15L*G033055 موتور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز و ســند کمپانی خودرو ســواری پژو 206 به شماره پالک 548 ط45- 
ایران24 به رنگ نقره ای- متالیک مدل 1386 و شــماره موتور 14186016783 و 

شماره شاسی 21511619 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ سبز خودرو وانت پیکان 1600OHV به شماره پالک 867 ق41- ایران24 
به رنگ سفید شــیری- روغنی مدل 1393 و شــماره موتور 118P0011159 و 
شماره شاســی NAAA36AA3DG299551 مفقود شــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ سبز خودرو سواری پژو PARS TU5 به شماره پالک 114م18- ایران14 
به رنگ ســفید- روغنی مدل 1393 و شــماره موتور 164B0003216 و شــماره 
شاســی NAAN11FC9EK675976 مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ سبز و سند کمپانی خودرو هاچ بک ام.وی.ام به شماره پالک 785 ن 31- ایران 14 
به رنگ سفید- روغنی مدل 1395 و شماره موتور MVM477FJAF045983 و شماره 

شاسی NATFBAMD3G1035375 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ ســبز خودرو سواری سایپا 131SX به شــماره پالک 474 ج 34- ایران 34 
به رنگ آبی ســیر- متالیک مدل 1390 و شماره موتور 4098584 و شماره شاسی 

S1412290762852 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی گاز اکسیژن مازرون  
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۷ و شناسه ملی ۱0۷۶0۲۳0۲5۹

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- محل 
شرکت در واحد ثبتی قائم شهر به آدرس استان مازندران شهرستان سیمرغ بخش تاالرپی دهستان تاالرپی 
آبادی شــهرک صنعتی سنگتاب جاده کیاکال خیابان اصلی پالک 0 طبقه همکف کدپستی 4778171454 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر

شناسه آگهی: )801542(

 آگهی تغییرات شرکت تولیدی گاز اکسیژن مازرون
 سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۷ 

و شناسه ملی ۱0۷۶0۲۳0۲5۹
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طــور فوق العاده مــورخ 1397/08/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1-ترازنامه و حساب های ســود و زیان سال مالی منتهی به 
1396/12/29 به تصویب رســید. 2- اعضــاء هیئت مدیره تا تاریــخ 1399/08/02 به 
قــرار ذیل انتخاب گردیدند: آقــای زین العابدین احمدی به شــماره ملی 2162401150 
و آقــای محمود احمدی  زلتی به شــماره ملی 2160919683 و خانــم بتول بریجانی به 
شــماره ملی 2161488112 تا تاریخ 1399/08/2. 3- آقای امیر صمدائی به شماره ملی 
2162431092 به عنوان بازرس اصلی، آقای علی بهنامی به شماره ملی 2092432419 
به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 4- روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائمشهر

شناسه آگهی: )801540(

آگهی ابالغ
آقای محمدحسن زنجانچی نیکو فرزند محمود کاردرمانگر آموزش و پرورش 
شهرستان البرز به استناد تبصره 2 ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری 
کارمندان )ماده 73 و تبصره ذیل ماده 302 آیین دادرسی مدنی( بدینوسیله 
به جنابعالی ابالغ می گردد برابر رای صادره )قابل پژوهش( شــماره 1194 
مورخ 98/11/7 هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آموزش 
و پرورش اســتان قزوین به بازخرید خدمت محکوم شده اید، مقتضی است 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی جهت دریافت رای و ارائه 
درخواست تجدیدنظر به کارگزینی اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود 
مراجعــه نمایید در غیر این صورت پس از پایان مهلت مذکور، رای قطعی 

تلقی گردیده و به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری
کارمندان آموزش و پرورش استان قزوین

آقای امیر نظری به وکالت از مهدی داوریان دارای شناســنامه شماره 
5649 به شــرح دادخواست به کالســه 111/980275ح از این حوزه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
گلزار بابائی به شناسنامه شــماره 10421 در تاریخ 1397/11/26 در 
اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن متوفیه 
منحصر است به: 1- حسین حسینی به شماره شناسنامه 4030576052 
پسر متوفیه 2- مهدی حسینی به شــماره ملی 4624743860 پسر 
متوفیه 3- مرتضی حسینی به شماره ملی 3860282336 پسر متوفیه 
4- رضا حســینی به شــماره ملی 4911471654 پســر متوفیه 5- 
معصومه حسینی به شماره ملی 457987204 دختر متوفیه 6- طاهره 
حسینی به شماره ملی 4032178860 دختر متوفیه 7- رقیه حسینی 
به شــماره ملی 4031910355 دختر متوفیه 8- پریســا حسینی به 
شــماره ملی 4020537054 دختر متوفیه 9- مریم حسینی به شماره 
ملی 3875766040 دختر متوفیه 10- حســن حسینی به شماره ملی 

4030576052 همسر دائمی متوفیه.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفیه 
نزد او باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت

قاضی حوزه ۱۱۱ شورای حل اختالف کبودرآهنگ
236 م الف

قیمت )به تومان(نوع سکه
6/034/000سکه تمام طرح جدید
5/927/000سکه تمام طرح قدیم

3/063/000نیم سکه
1/753/000ربع سکه
972/000گرمی

598/600هر گرم طالی 18 عیار
نوع ارز

14/846دالر
16/699یورو
19/960پوند

2/508لیر ترکیه
4/233درهم امارات
13/2دینار عراق

قیمت بازار)تومان(قیمت کارخانه)تومان(نوع خودروردیف
39/800/00062/000/000 پراید 1111
37/381/00059/700/000 پراید 2131
-40/330/000 پراید 3151
-155/000/000 چانگان4
43/460/00067/000/000 تیبا صندوق دار5
55/960/00075/000/000 ساینا دنده ای6
63/158/00094/000/000 پژو 7405
8SLX 67/998/000 پژو-
-65/578/000 پژو 405 دوگانه سوز9
78/338/000117/000/000 پژو پارس10
-- پژو پارس TU5 کالس 1113
67/283/00098/000/000 پژو 206 تیپ 122
83/690/000116/000/000 پژو 206 تیپ 135
80/303/000117/000/000 پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX( 66/980/00099/000/000 سمند ال ایکس
16EF7 69/773/000 سمند-
17EF7 سمند دوگانه سوز --
83/623/000141/000/000 دنا18
190/000/000- تندر پالس دنده19
-96/730/000 پژو 207 دنده ای20
-273/000/000 مزدا213
22H30  --
-- استپ وی23
-115/294/000   207 اتوماتیک24
-114/994/000 پژو252008
67/203/00098/000/000 رانا26

سیاســت  ادامه  مجلس  پژوهش هــای  مرکز 
ارز4200تومانی را مطابق با منافع مردم ندانست.

بازوی پژوهشی مجلس شورای اسالمی با انتشار گزارشی 
با عنوان »بررسی الیحه بودجه سال 1399 کل کشور 70 
و واردات کاالهای اساسی با ارز ترجیحی«، با  اشاره به تورم 
ناشــی از تداوم اختصاص ارز ترجیحی به کاالهای اساسی، 

مجدداً بر ضرورت حذف این ارز تأکید کرد.
مرکز مذکور در این گزارش نوشــت: در بررسی اقالم 
کاالیی که مشمول تخصیص نرخ ارز ترجیحی می شوند باید 
به این نکته توجه داشت که فقط قیمت دالر بر روی قیمت 
تمام شــده کاال تأثیر نمی گذارد، قیمت کاالهای وارداتی با 
ارز ترجیحی از قیمت های برآورد شــده برای آنها، با لحاظ 

افزایش در سایر هزینه ها نیز بیشتر است.
این مرکز پژوهشــی اعالم کــرد: قیمت همه کاالهای 
اساسی در آذرماه 1398 نسبت به اسفندماه 1396 رشد قابل 
مالحظه ای داشته و تقریباً هیچ یک از کاالهای اساسی مطابق 

بــا ارز 4200 تومانی قیمت گذاری نمی شــوند و با در نظر 
گرفتن تجارب سال های گذشته در اختصاص ارز ترجیحی 
در بخش کاالهای اساســی کشــاورزی با هدف حمایت از 
مصرف کننده، اولین مالحظه این اســت که اختصاص ارز 
نتوانســته موجب کنترل قیمت به نسبتی که مورد انتظار 

دولت بوده بشود.
بر اساس این گزارش، کنترل قیمت برخی از کاالهای 
اساسی مانند کره، مرغ و. .. به واسطه افزایش شدید واردات 
آنها صورت گرفته که درنهایت منجر به تضعیف تولید داخلی 
این کاالها شده و می شود. در حالی که مصرف همه کاالهای 
اساسی مصرفی در سال 1397 نسبت به سال 1396 کاهش 
داشــته، تقریباً واردات همه این گروه های کاالیی افزایش 
را نشــان می دهد که به معنای انحراف منابع ارزی، قاچاق 
خروجی و توزیع رانت میان واردکنندگان به جای مردم است.
بازوی کارشناسی مجلس اعالم کرده است: نکته اساسی 
دیگری که باید به آن توجه داشت آن است که درحال حاضر 

بخش قابل توجهی از ارز کاالهای اساسی از طریق پایه پولی 
تأمین می شود. حتی در بدترین شرایط اگر بپذیریم که الزم 
است دولت برای تأمین کاالهای اساسی پایه پولی را افزایش 
دهد، گزینه بهتر آن است که این پایه پولی برای یک سیاست 

حمایتی افزایش پیدا کند تا تأمین ارز کاالهای اساسی. 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در 
سال 1399 درآمد ارزی دولت، کفاف تأمین منابع مورد نیاز 
کاالهای اساسی را نخواهد داد و ادامه این سیاست منجر به 
استفاده از منابع بانک مرکزی به صورت ارزی و ریالی شده 

و تورم های فزاینده را در پیش خواهد داشت.
این مرکز پژوهشــی اضافه کرد: حــذف ارز ترجیحی 
اختصاص یافته به واردات کاالهای اساسی، منجر به افزایش 
قیمت این کاالها خواهد شد و تورمی در حدود شش درصد 
در پی خواهد داشت. اما تداوم سیاست ارز ترجیحی، به دلیل 
افزایش کسری بودجه و تأمین آن از محل پایه پولی، تورم 

بیشتری )حداقل 11 درصد( را به دنبال دارد.

بر اســاس این گزارش، حذف ارز ترجیحی یقیناً باید با 
یک سیاست حمایتی جایگزین همراه باشد، به گونه ای که 
اوالً جبران کننده سطح رفاه دهک های پایین درآمدی کشور 
باشد، و ثانیاً به صورت هدفمند توزیع شده و مانع رانت جویی 

واردکنندگان و شبکه توزیع کاالها گردد.
مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: درمجموع به نظر 
می رســد ادامه روند گذشــته با منطق اقتصادی و منافع 
مردم همســو نیست و بهتر اســت دولت در سیاست های 
خــود تجدیدنظر کند. با توجه به شــرایط آینده و تجارب 
گذشــته، حذف ارز ترجیحی )4200 تومانی( و در مقابل، 
افزایش قدرت خرید مردم از طریق پرداخت مستقیم یارانه 
کاالهای اساســی امری مفید جهت جلوگیری از مشکالت 
و رانت های ایجاد شــده در زمینه اختصاص ارز ترجیحی به 
کاالهای اساسی است و اســباب بهره مندی هرچه بیشتر 
 اقشار مختلف مردم از منابع عمومی و افزایش رضایت مندی 

جامعه خواهد بود.

طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در بخشنامه بانک مرکزی فقط گیرندگان 
تسهیالت قرض الحسنه و وام های کسب و کار مشمول تعویق سه ماهه پرداخت 

اقساط در ماه های اسفند تا اردیبهشت می شوند.
به گزارش خبرگزاری فارس، شورای پول و اعتبار مدتی پیش به پیشنهاد بانک 
مرکزی در مصوبه ای بازپرداخت اقساط تسهیالت وام های قرض الحسنه و تسهیالت 
مرتبط با کسب و کار را به مدت سه ماه به تعویق انداخت. طبق این مصوبه این 
تنفس سه ماهه مشمول پرداخت جریمه دیرکرد توسط تسهیالت گیرنده نمی شود.
تأکید بر این نکته ضروری اســت که این تنفس ســه ماهه در گام اول فقط 
مشمول تسهیالت قرض الحسنه می شود و ارتباطی با سایر تسهیالت عادی مانند 

وام های خرید کاال و خرید مسکن و... ندارد.
همچنین مشاغل و کسب و کارهایی که مشمول تنفس سه ماهه می شوند 
طبق تصمیم بانک مرکزی به شــورای پول و اعتبار مصادیق آن توســط هیئت 
وزیران تعیین و به نظام بانکی اعالم خواهد شد. در واقع مالک تشخیص کسب 

و کارهای مشمول بر عهده دولت است.
بنابراین گیرندگان تسهیالت به غیر از گروه های اعالم شده طبق روال سابق 

باید اقساط وام های خود را در موعد مقرر پرداخت کنند. 
هنوز هیئت دولت مصوبه ای در این باره به شبکه بانکی ابالغ نکرده است و 
برای مشخص شدن مشاغل مشمول تنفس سه ماهه باید منتظر روزهای آتی ماند. 
در برخی خبرها آمده بود که متقاضیان مشمول تنفس سه ماهه در بازپرداخت 
اقساط باید تقاضای خود را در سامانه های بانک ها به ثبت برسانند، اما تا این لحظه 
هیچ ســامانه ای از سوی بانک ها طراحی و ارائه نشده است، ضمن اینکه طراحی 
چنین سامانه ای در مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی نیست.
در صورتی که گیرنده تســهیالت مشمول این طرح، اقساط ماه های قبل از 
اسفند را پرداخت نکرده باشند، مشمول جریمه دیرکرد خواهد شد. در واقع فقط 
پرداخت اقساط ماه های اسفند، فروردین و اردیبهشت به تنفس سه ماهه خورده 

است و در این سه ماه مشمول جریمه دیرکرد نمی شود.

کارشناسان بر این باورند که شرکت های نفت شیل 
آمریکایی بیشترین خسارت را از بازی جدید عربستان 
در ساقط کردن قیمت نفت در بازار جهانی خواهند دید.
بــه گزارش خبرگــزاری فارس به نقل از راشــا تودی، 
جک راســموس، کارشناس سیاســی، بر این باور است که 
شرکت های کوچک تولیدکننده نفت شیل آمریکا برخالف 
روسیه و عربستان در شرایطی نیستند که بتوانند تولید خود 

را کاهش دهند.
اندرولیپو، رئیس مؤسســه LLC هم با تأیید دیدگاه های 
راسموس گفت: به طور قطع شرکت های نفت شیل آمریکا 
آســیب جدی خواهند دید. وی گفــت: ما همین حاال هم 
شاهد آن هستیم که برخی از این شرکت ها در حال اخراج 
کارمندان و پایین آوردن تعداد سکوهای نفتی خود هستند.
روز دوشنبه همزمان با سقوط حدود 30 درصدی قیمت 
نفت، شــرایط به قدری بغرنج بود که شــرکت های بزرگ 

نفت شیل نظیر او آســیس پترولیوم، کالیفرنیا ریسورسز و 
اسیندنتال، شاهد سقوط 40 درصدی ارزش سهام خود بودند.

سقوط دالر
در همین رابطه، مدیرعامل یوروپاســیفیک کپیتال با 
تأکید بر بحران بدهی آمریکا و در پیش بودن ســقوط دالر، 
گفت: بســیاری از شرکت های انرژی شیل آمریکا به شدت 
زیر بار بدهی قرار دارند و قطعاً ورشکســته خواهند شد اما 
تولیدکنندگان باقی مانده با بازگشــت قیمت های نفت سود 

بیشتری به جیب خواهند زد.
به گزارش مهر به نقل از راشاتودی، پیتر شیف ادامه داد: 
در واقع قیمت هر بشکه 50 تا 60 دالر، حداقل قیمت برای 
بقای بسیاری از شرکت های نفت شیل است. حاال قیمت ها 
در محــدوده 30 دالری قرار دارند و این قطعاً ویرانی به بار 

خواهد آورد.
او تأکید کرد: مشکل اصلی اقتصاد آمریکا سطح بدهی 

باال در آن اســت. نه تنها شرکت های انرژی بلکه بسیاری از 
شــرکت های دیگر زیر بدهی سنگینی قرار دارند. برخالف 
رکود اقتصادی 2008، این بار برای آمریکا ابزار و مشــوقی 
جهت ایجاد تورم در دالر و بازگرداندن بازارها از رکود باقی 
نمانده است. در واقع آنها دیگر گلوله ای در تفنگ خود برای 
شلیک ندارند و حاال باید منتظر عواقب کامل بحرانی باشند 

که در حال به وقوع پیوستن است.
این کارگزار قدیمی سهام افزود: در 2008 دالر باال رفت 
چــرا که همه به خرید آن رو آوردند، اما حاال همه در حال 
فروش آن هســتند و ارزش دالر سقوط خواهد کرد. سقوط 
بازارهای سهام و نفت عمر کوتاهی خواهد داشت چرا که آغاز 
سقوط دالر دوباره قیمت های سهام و نفت را باال خواهد برد.

بر اســاس این گزارش، پس از اینکه عربستان و روسیه 
در آخر هفته گذشــته نتوانستند بر ســر کاهش تولید به 
توافق برسند، متعهد شدند تولید نفت خود را افزایش دهند 

و عربستان قیمت تمامی انواع نفت فروشی خود را به شدت 
کاهش داد. این اقدام عربستان سبب شد تا قیمت نفت در 

جهان 30 درصد سقوط کند.
در پی وقوع شرایط جدید، الکساندر نوآک، وزیر انرژی 
روسیه روز سه شــنبه با شرکت های نفتی روسیه در مورد 

همکاری بیشتر با اوپک دیدار داشته است.
وزیــر نفت نیجریه هم گفته کشــورهای عضو اوپک و 
کشــورهای تولیدکننده نفت غیراوپکی احتماال دوباره گرد 
هم جمع شــوند تا کاهش تولید را مجددا بررســی کنند. 
همچنین وزیر نفت عراق گفت کشــورش با اعضای اوپک 
پالس در تماس است تا در مورد راه های توقف سقوط قیمت 

نفت گفت وگو کنند.
با این حال وزیر انرژی گفته است: برگزاری نشست ها در 
می و ژوئن را که تنها نشان دهنده عدم موفقیت ما در کاری 
که باید در چنین بحرانی انجام دهیم، است، عاقالنه نمی بینم!

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: تأخیر و 
تعلل در تأمین ارز موجب شده که واردات برخی اقالم 

اساسی همچون برنج با چالشی جدی روبه رو شود.
مســیح کشاورز در گفت وگویی افزود: مشخص نیست 
بانک مرکزی نهادی کامال مســتقل اســت یا زیرمجموعه 
دولت یا حاکمیت، اما هرچه هست، در عمل کامال مستقل 
و بی اعتنا به تصمیمات ســازمان های دیگر حتی نهادهای 

باالدستی عمل می کند .
وی با بیان اینکه متأســفانه واردات بســیاری از اقالم 

اساســی و ضروری چون برنج به دلیل عــدم تأمین ارز با 
مشکالت جدی روبه رو شده است،  تصریح کرد: در حالی که 
تداوم واردات برنج به عنوان دومین محصول غذایی پرمصرف 
بعد از نان مورد تصویب ســتاد تنظیم بازار قرارگرفته و از 
سویی امنیت غذایی کشور در گرو تأمین به موقع محصوالت 
این  چنینی است، اما متأسفانه بانک  مرکزی به این مباحث 

توجهی ندارد.
وی ادامه داد: در شــرایطی که تحریم، تجارت خارجی 
کشور را با مشکالتی روبه رو کرده و تجار ایرانی به رغم همه 

مشکالت موفق به تأمین نیازهای کاالیی کشور می شوند، 
تأخیر و تعلل در تأمین ارز موجب شده که واردات برنج با 

چالشی جدی روبه رو شود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه نکته 
قابل تأمل دیگر فراگیر شدن ویروس کرونا است که تا کنون 
کشــورهای زیادی را درگیر کرده  است، افزود: در حالی که 
به علت شیوع این ویروس مبادی تجاری بسیاری کشورها 
بسته شده و ممکن است برای چند ماه تجارت کاال باالخص 
محصوالت غذایی مختل شود، میزان قابل توجهی برنج در 

مبادی ورودی کشور زمین گیر شده است.
وی گفــت: در صورت عدم تأمیــن ارز ، واردکنندگان 
چاره ای جزء مرجوع کردن یا صادرات مجدد برنج ها ندارند 
و این در شرایطی که ممکن است خرید دوباره این محصول 
به دلیل شــیوع بیماری کرونا بــا توقفی چند ماهه روبه رو 
شود، یعنی آسیب جدی به امنیت غذایی کشور وارد کردن.
وی افزود: متأسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
عنوان متولی بازار و تجارت کشــور نیز هیچ عکس العملی 

نسبت به عملکرد بانک مرکزی ندارد.

بازار بورس که هفته جاری را با ریزش شروع کرده بود، 
روز گذشــته 300 واحد رشد کرد تا شاهد بازگشت مجدد 

ثبات به بازار سرمایه باشیم. 
دماســنج بازار ســهام هفته جاری را با ریزش محسوسی آغاز 
کرد، به طوری که روز شــنبه، حدود 5000 هزار واحد و روزهای 
دوشنبه و سه شنبه نیز حدود 30 هزار واحد دیگر نیز افت نمود. 
با این وجود، روز گذشته روند نزولی بازار بورس متوقف شد و شاهد 

بازگشت ثبات و حتی رشد اندک شاخص بودیم. 
بر این اساس شاخص بورس روز گذشته )چهار شنبه( با 363 
واحد رشد رقم 520 هزار و 211 واحد را ثبت کرد. شاخص کل با 
معیار هم وزن نیز صعودی بود و با 1043 واحد صعود به رقم 178 
هزار و 973 واحد رسید. معامله گران 816 هزار معامله انجام دادند 

که 66 هزار و 754 میلیارد ریال ارزش داشت. 
در بازار روز گذشته 173 نماد مثبت و 172 نماد منفی بودند که 
از میان آنها فوالد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل پتروشیمی پارس، 
ســرمایه گذاری غدیر، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس و گسترش نفت و گاز پارسیان بیشترین 

تاثیر منفی را روی بازار گذاشتند. 
کارشناســان اعتقاد داشتند دلیل افت بورس در هفته جاری، 
اصالح شــاخص )به دلیل رشــد بی رویه ای که در هفته های قبل 
داشــت(، نگرانی از ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت بوده است. 
بر همین اســاس، با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت و کاهش 
شاخص بورس تا 520 هزار واحد، به نظر می رسد ثبات مجددا به 

بازار برگشته است. 
گفتنی است، در کنار رشد شاخص بورس، شاخص کل فرابورس 
نیــز روندی صعودی به خود گرفــت و با 22 واحد صعود به عدد 
6767 واحد رسید. از میان 103 نماد مثبت و 113 نماد منفی این 
بازار، پتروشیمی زاگرس بیشترین تاثیر منفی و در مقابل سهامی 
ذوب آهن اصفهان، بیشترین تاثیر مثبت را در فرابورس گذاشت. 

دامنه نوسان تغییر نکرد
از سوی دیگر وزیر اقتصاد و رئیس  شورای عالی بورس از عدم 

تغییر دامنه نوسان بورس خبر داد.
فرهاد دژپســند، در پایان جلسه شورای عالی بورس گفت: با 
اجماع نظر حاضران در جلســه قرار شد دامنه نوسان، پنج درصد 
باقی بماند. همچنین اِعمال حجم مبنا براساس مصوبه اخیر سازمان 

بورس ادامه یابد.
به گزارش سنا، وی افزود: دولت و شخص رئیس جمهور همواره 
از عرضه ســهام دولتی در بورس حمایت می کند. بر این اســاس 
تصویب آئین نامه هایی که در اجرای بودجه سال 99 ضروری است 
را در اولین فرصت در دولت مطرح می کنیم و ســاز و کار عرضه 
سهام دولت در اولین جلسه شورای عالی بورس مطرح خواهد شد.

وزیر اقتصــاد این اقدام را »فرصتی طالیــی« خواند و گفت: 
عرضه سهام دولتی و عرضه های اولیه متعلق به نهادهای عمومی 
غیر دولتی مانند ســازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی 
کشــوری و لشکری در دستور کار است و تالش ما بر این است تا 
از طریق افزایش عرضه های اولیه، به مطالبات گســترده و صحیح 

مردم پاسخگو باشیم.

رئیس کل بیمه مرکزی طی نامه ای فوری به مدیران 
عامل شرکت های بیمه، فروش آنالین بیمه نامه شخص 

ثالث در شرایط کنونی را ابالغ کرد.
به گزارش بیمه مرکزی، غالمرضا سلیمانی طی نامه ای 
ابالغ کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح کشور، در 
راستای کاهش مراجعات به شرکت های بیمه و نمایندگی های 
آنها در سراسر کشور به منظور پیشگیری از انتقال ویروس، 

تمام بیمه گذاران بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه می توانند با 
مراجعه به سایت شرکت های بیمه نسبت به خرید بیمه نامه 

بر خط اقدام کنند.
وی در خصوص جزئیات چگونگی اجرای این دستورالعمل 
در نامه خود آورده اســت: طبق هماهنگی به عمل آمده با 
شرکت های بیمه و در راستای مسئولیت اجتماعی، مقرر شد 
برای آن دســته از بیمه گذارانی که امکان خرید بیمه نامه از 

طریق فوق الذکر میسر نیست شرکت بیمه ذی ربط نسبت به 
تجدید بیمه نامه های صادره شرکت خود که تا 15 اردیبهشت 
1399 منقضی می شوند به صورت یک ساله اقدام و مراتب را 

به روش های مقتضی به بیمه گذاران خود اعالم کند.
در این صورت میزان تعهدات بیمه نامه هایی که تا پایان 
سال 1398 منقضی می شوند بر اساس مبلغ ریالی دیه سال 
1398 و بیمه نامه هایی که تاریخ انقضای آنها در سال 1399 

است )در صورت افزایش مبلغ ریالی دیه( بر اساس تعهدات 
جدید سال 1399 خواهد بود.

طبق اعالم بیمه مرکزی، بیمه گذاران مذکور در این دوره 
موظفند حداکثر تا 15 اردیبهشت سال 1399 نسبت به اخذ 

بیمه نامه و تسویه حق بیمه مربوط اقدام کنند.
زمان شــروع پوشــش این گونه بیمه نامه ها به صورت 

پیوسته و از تاریخ انقضای بیمه نامه قبلی خواهد بود.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: در 11 
ماه گذشته از تعرض به 775 هکتار زمین دولتی جلوگیری 

شده که ارزش آن 4011 میلیارد تومان بوده است.
علی نبیان در گفت وگو با خبرگزاری فارس در پاســخ 
به این ســؤال که در سال جاری از تصرف چه میزان زمین 
دولتی ممانعت به عمل آمده اســت، اظهار داشــت: بارها 
از مردم خواســته ایم کــه ما را از هر نــوع تصرف و تعرض 

زمین خــواران به اراضــی دولتی مطلع کننــد. به همین 
منظور سامانه ارتباط مردمی با یگان حفاظت سازمان ملی 
زمین و مســکن را رونمایی کرده و خواســته ایم که مردم 
در صــورت مشــاهده هر گونه تخلف و تعرضی با شــماره 
تلفن 1656 تمــاس بگیرنــد و هر نوع تصــرف و تعرض 

زمین خواران به اراضی دولتی را گزارش کنند.
وی با تاکید بر اینکه در 11 ماه سال جاری موفق شدیم، 

از تعرض به 775 هکتار زمین دولتی جلوگیری کنیم، گفت: 
ارزش این زمین ها حدود 4011 میلیارد تومان بوده است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تصریح کرد: با 
توجه به اینکه ایام نوروز به خصوص یکم و 13 فروردین زمانی 
است که زمین خواران و متصرفان از فرصت استفاده می کنند و 
معموال در این روزها تصرف اراضی دولتی به حداکثر می رسد، 
از تمامی فرماندهان یگان حفاظت در استان ها خواسته ایم تا 

در این ایام حفاظت از زمین های دولتی را به حداکثر برسانند.
نبیان خاطرنشــان کرد: در مدت 11 ماه گذشته وقوع 
تعرض و رفع فوری برای 1434 هکتار زمین اقدام شده که 
برای 2487 مورد آن رفع فوری صورت گرفته است. تاکنون 
17 هزار و 512 متصرف به اراضی دولتی در کشور شناسایی 
شــده اند و امیدواریم در سال جدید هم بتوانیم این وظیفه 

مهم را با سرعتی بیش از گذشته پی بگیریم.

رئیس اتحادیه لوازم  خانگی گفت: عرضه لوازم خانگی قاچاق در برخی 
وبسایت های داخلی همچنان ادامه دارد و در همین راستا طی هفته جاری 

برخی از این وبسایت ها مسدود شدند.
مرتضی میری در گفت و گو با خبرگزاری مهر با اشاره به برخورد ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز با سایت هایی که اقدام به عرضه کاالی قاچاق می کنند، افزود: از 
اوایل هفته جاری، با تعدادی از سایت های متخلفی که پیشتر شناسایی شده بودند، 

برخورد شد و از دسترس خارج شدند.
وی ادامه داد: در ادامه این حرکت، تصمیم بر آن شد که اگر این مجموعه های 
مجازی، قصد ادامه فعالیت داشته باشند، می بایست مانند سایر سایت های قانونی، 
اقدام به دریافت مجوز و شناسه کاال کنند و در غیر این صورت فیلتر خواهند شد.

رئیس اتحادیــه لــوازم  خانگــی در پاســخ بــه این ســؤال که بــا توجه 
به شیوع ویروس کرونا آیا سایت های دارای مجوز، اقدام به فروش کاال می کنند 
یا خیر، اظهار داشت: در حال حاضر سایت های زیادی اقدام به عرضه لوازم خانگی 

با شناسه کاال می کنند.
میــری تاکیــد کــرد: مصرف کنندگان نهایــی از تهیــه کاالهــای فاقد 
شناسه امتناع کنند و دقت داشته باشند تا کاالی شناسه دار خریداری کنند. در 
صورتی که هر کدام از این سایت ها کاالی فاقد شناسه به مصرف کننده نهایی ارائه 
کــرد، مصرف کنندگان می توانند با ســامانه 124 ارتباط برقرار کرده یا اینکه به 

نهادهایی از جمله سازمان صمت استان یا اتحادیه لوازم خانگی مراجعه کنند.
وی با  اشاره به آخرین وضعیت جمع آوری تابلوهای دو برند معروف کره ای 
گفت: در حال حاضر برند ال جی به شکل کامل تابلوهای خود را جمع آوری کرده اما 
یک برند کره ای تنها 20 درصد از تابلوهای خود را برداشته و متعهد شده آن ها را 

نیز از سطح شهر جمع کند.
رئیس اتحادیه لوازم  خانگی افزود:  این شــرکت کره ای صرفاً تعدادی المپ 
تصویر دارد که قرار شد تا پایان سال به تولید تلویزیون ادامه دهد و در سال جدید، 

محصوالت این شرکت با نام دو برند ایرانی تولید خواهد شد.
گفتنی است طبق بررسی های انجام شده پنج سایت مشهور که پیش از این 
اقــدام به فروش کاالی لوازم خانگی قاچاق و فاقد شناســه می کردند، با پیگیری 

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از دسترس خارج شده اند.

یک عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به ادامه معضل حقوق های 
نجومی گفت: برخی مدیران در سال 97ماهانه 53 

میلیون تومان حقوق گرفته اند!
محمد حسینی در گفت وگو با خبرگزاری فارس با اشاره 
به وضعیت سامانه حقوق و مزایا طبق ماده 29 قانون برنامه 
ششم توسعه، اظهار داشت: سامانه حقوق و مزایا آنطور که 
طبق قانون آمده اجرا نشــده چون دولت نخواسته است و 
هر بار توجیه می کنند. برای انجام یک کار 60 نفر مسئول 

تعیین می شود اما هیچ کس آن را انجام نمی دهد.
وی افزود: وزارت دارایی، ســازمان اداری استخدامی، 
سازمان برنامه و بودجه هر کدام چیزی در این باره می گویند. 
بارها برای تعیین تکلیف این موضوع جلسات کارشناسی 
گذاشــتند اما آن شفافیت و چیزی که مد نظر قانون گذار 

باشد بدست نیامد. یک سامانه و قسمت هایی از آن ایجاد 
شده اما نتیجه نداشته است.

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه 
حقوق هــای نجومی طبق گــزارش تفریــغ بودجه بوده 
و ارتباطــی با ســامانه حقوق مزایا ندارد، اظهار داشــت: 
دســتگاه های نظارتی و مجلس باید به موضوع حقوق های 
نجومــی ورود کنند. در حال حاضــر طبق گزارش تفریغ 
بودجه ســال 97 برخی مدیران نسبت به افزایش حقوق 
ساالنه، رقم بیشــتری دریافت کرده اند که گزارش آن به 

دادسرا ارسال شده است.
ادامه داد: در این رابطه 241 نفر از مدیران دولتی حقوقی 
بیش از 24 میلیون تومان ، ســقف تعیین شــده از سوی 
دولت، دریافــت کردند و گزارش ها نشــان می دهد برخی 
افــراد تا 53 میلیون تومان در ماه نیز حقوق گرفته اند. در 

مجموع بالغ بر 11 میلیارد و 350 میلیون تومان در ســال 
97 به این مدیران پرداخت شده است.

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس یکی دیگر از 
تخلفات را مربوط به پرداخت های خارج از قانون به کارمندان 
دانست و گفت: در این رابطه 1700 میلیارد تومان خارج از 
قانون پرداخت شده است که قالب ماموریت، کارت هدیه، 
بن خرید و یا نظایر آن می باشــد. اضافه پرداختی به کلیه 
کارکنان دولت در قالب 360 پرونده به دادســرای دیوان 

محاسبات رفته است. 
دولت: وظیفه ثبت اطالعات نداریم

در همین باره جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و 
استخدامی مرداد ماه امسال با تاکید بر اینکه دستگاه های 
اجرایی سه قوه موظف به بارگذاری اطالعات پرداختی خود 
در این سامانه هستند، گفته بود: ما وظیفه ای برای ثبت این 

اطالعات در ســامانه نداریم و خود دستگاه ها باید مستقال 
پاسخگوی عدم ثبت پرداختی های خود باشند. 

وی افزود: دستگاه نظارتی هم خود مستقال باید برخورد 
کند. دسترسی عموم مردم به این اطالعات هم در اختیار 
ما نیســت، بلکه پایگاه های اطالع رســانی خود دستگاه ها 
باید این کار را کنند و بســتگی به نظر دولت دارد که این 

گزینه فعال شود.
گفتنی اســت، با توجه به اینکه اختیار سامانه حقوق 
مزایا با ســازمان اداری و استخدامی است و مسئولیت آن 
نیز در دولت به این سازمان سپرده شده، فحوای قانون نشان 
می دهد که جزئیات آنچه در سامانه است باید در دسترس 
عموم قرار گیرد، بنابراین اظهــارات معاون رئیس جمهور 
متناســب با متن قانون نیست و موکول کردن آن به خود 

دستگاه ها نیز مغایر با مفاد آن دارد.

مرکز پژوهش های مجلس: 

ادامه سیاست ارز 4200 تومانی همسو با منافع مردم نیست
با رشد 300 واحدی شاخص 

ثبات به بازار بورس بازگشت
رئیس اتحادیه لوازم  خانگی:
 چند سایت فروش 

لوازم خانگی قاچاق مسدود شد

یک مسئول خبر داد

جلوگیری از تعرض زمین خواران به 775 هکتار زمین  دولتی

برای جلوگیری از شیوع کرونا

بیمه شخص ثالث بدون مراجعه حضوری انجام می شود 
طبق بخشنامه بانک مرکزی

 امهال اقساط بانکی 
فقط شامل 2 نوع تسهیالت می شود

کارشناسان بین المللی پیش بینی کردند

بحران در صنعت نفت شیل آمریکا با سقوط قیمت های جهانی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 

برخی مدیران در سال 97 ماهانه 53 میلیون تومان حقوق گرفته اند

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران :

واردات برخی اقالم اساسی به دلیل عدم تأمین ارز با مشکل مواجه است

https://www.farsnews.ir/news/13980527000834/%DB%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C-3-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.farsnews.ir/news/13980527000834/%DB%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C-3-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

