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با وجود تنگناهای ارزی رخ داد

تالش یک فدراسیون ورزشی برای واردات موتورسیکلت های لوکس

مدیریت آمــوزش و پرورش منطقه 7 تهــران در نظر دارد 
تعدادی از ســاختمان های آموزشــی و مراکز ورزشــی خود را براساس 
مجوزهای ماخوذه از اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران با جزئیات 
مندرج در اســناد مزایده از طریق ســامانه تدارکات الکترونیک دولت با 
شــماره 509900031100000۶ بــه صورت مزایده برگــزار می نماید. 
 جهت اطالعات بیشــتر بــه ســایت www.setadiran.ir مراجعه 

فرمایید.

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 1399۶032۶003000۶04 مورخه 1399/۶/12 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید سبزه ئي فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 
4000204211 صادره از اســدآباد در ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 9۶/30 متر مربع 
در قســمتی از پالک 22۶1 اصلی واقع در اســدآباد خیابان کاشــانی کوچه جمهور 18 متری قائم 
خریداری از مالک رســمی آقای علی کرم زهرائی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/۶/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/7/۶ 

کامران متقی - رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد  
م الف 207

آگهی مزایده اموال غیرمنقول اسناد رهنی 
پرونده اجرایی ۹70۱۱۱۹

به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق  له شرکت صنایع سیمان نهاوند و علیه کریم فضل الهی و 
حسن شیری )راهن( ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی نزدیک به محدوده شهری به مساحت 
129035 متر مربع و پالک ثبتی یکصد و پنجاه و سه فرعی از یکصد و سی و سه اصلی بخش 

5 همدان به نشانی: محدود اراضی شهر قهاوند با حدود و مشخصات:
شــماال به طول های 13/۶7 متر و 4۶/74 متر و 41/93 متر و 1707 متر مرز به جاده عمومی 
مزارع شــرقا اول در پنج قســمت که دومی جنوبی اســت و پنجمی شمالی است به طول های 
121/15 متر و 49/0۶ متر و 179/34 متر و 1۶4/02 متر و 42/7۶ متر و 49۶/11 متر مرزبه مرز 
زمین ربیع از باقیمانده مزبور ســوم در دو ضلع که اولی جنوب شرقی است به طول های 3۶/87 
متر و 29/30 متر مــرز به مرز زمین جواد از باقیمانده مرقوم چهارم به طول های 4۶/08 متر و 
154/0۶4 متر مرز به مرز زمین نامبرده از باقیمانده مرقوم جنوبا در سه قسمت که دومی شرقی 
اســت به طول های 4۶/17 متر و 20/57 متر و 30/28 متر مرزبه مرز زمین اسماعیل شیری از 
باقیمانده 133 اصلی غربا اول در دو قســمت که دومی جنوبی است به طول های 218/95 متر 
و نه متر خط فرضی اســت به زمین جعفر شیری و شرکا از باقیمانده اصلی مرقوم دوم به طول 
1050/08 متر خط فرضی اســت به زمین نامبــرده از باقیمانده مزبور صفحه 318 دفتر امالک 
22 ذیل شــماره 79۶45 سند مالکیت شــماره 0777328 بنام حسن شیری فرزند علی ش ش 
1390 ثبت و سند مالکیت صادره شده است و با سند رهنی 3۶547- 9۶/۶/14 دفترخانه 730 
تهران در رهن شرکت صنایع سیمان نهاوند قرار گرفته است. دارای یک حلقه چاه آب مشترک 
برقی فعال که در فصل بهار دارای آب می باشــد این ملک مســطح و مجهز به سیستم آبیاری 
تحت فشار است به صورت قطعات متعدد زیرکشت محصوالت مختلف زراعی و یا شخم است 
و دارای یک واحد دامداری متروکه به مســاحت 1500 متر مربع و یک باب اســتخر ذخیره آب 
کشــاورزی نیز در محدود ملک وجود دارد. و طبق نظریه کارشناسی مورخه 98/7/11 به مبلغ 
هیجده میلیارد و شــصت و چهار میلیون و نهصد هزار ریال ارزیابی شده است که به علت عدم 
انجام تعهد و پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخه 1399/07/05 اداره اجرای اسناد 
رســمی همدان واقع در همدان- سعیدیه باال- نبش غنی زادیان- ساختمان اداره کل ثبت اسناد 
و امــالک همدان- طبقه اول واحد اجــرا از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایده از مبلغ 
کارشناســی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده 
قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر 
مانده فروش را به حســاب ســپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه  واریز خواهد شــد، الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آن ها باشــد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا 
وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 

در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
 تاریخ انتشار: 1399/0۶/22

رئیس اجرای اسناد رسمی همدان- جالل حدادی م الف 705

آگهی فقدان سند مالکیت
به نام مهدی نادری بــا وکالت فاطمه نادری بموجب وکالت 22017 مورخ 99/3/27 دفتر 88 
سقز آدرس خ شیرمحمدی کوچه غالمی پالک 50 با تسلیم دو برگ استشهاد مصدق 
بشماره 405193 مورخ 99/۶/12 دفترخانه 7 ری بشرح وارده 4018123 مورخ 99/۶/12 اعالم 
نموده که مشخصات ملک: سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به شماره 524 
فرعی از 1۶1 اصلی مفروز و مجزا شــده از 493 فرعی از اصلی مذکور قطعه 3 واقع در بخش 

12 ناحیه 02 حوزه ثبت ملک شهرری استان تهران به مساحت 59/۶5 مترمربع.
مشــخصات مالکیت: مالکیت مهدی/ نادری فر فرزند محمد شــماره شناســنامه 2478 تاریخ 
تولد 1354/0۶/02 صادره از ری دارای شــماره ملی 0491521881 با جز ســهم 3 از کل ســهم 
۶ بعنوان مالک ســه دانگ مشــاع از شــش دانگ عرصه و اعیان عرصه و اعیان، موضوع ســند 
مالکیت تعویضی بشــماره چاپی 753219 سری الف سال 98 با شماره دفتر الکترونیکی الکترونیک 
139820301024032081 ثبت گردیده اســت. برابر گواهی دفتر امالک در رهن نمی باشد به علت 
جابجایی منزل مفقود گردیده و تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت نموده است. لذا طبق ماده 120 
آیین نامــه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می شــود تا هر کس نســبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای کرده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله تسلیم نماید و اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 

اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
م-الف ۶58   مهدی المعی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرری

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 1399۶0324009001037 هیئت موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بوشهر تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای علی اصغر خوبانی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 3490289811 
صادره از بوشهر به شماره ملی 3490289811 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 101/13 
متر مربع پالک 79 فرعی از 2۶۶8 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک اصلی واقع در بخش 

دو بوشهر خریداری از مالک رسمی گردیده است.
لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار  اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم 

نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/۶/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/۶

م الف 312
مجید امیری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 1399۶0309007000328 مورخه 1399/0۶/05 هیئت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک بوئین زهرا تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای شوذب امینی فرزند محرمعلی بشــماره شناسنامه 2207 صادره از قزوین در 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 308۶97/88 مترمربع از پالک 78 
اصلی واقع در بخش 8 قزوین موسوم به قریه خورهیزک خریداری از مالک رسمی 
آقای رمضان کشاورز به موجب پرونده کالسه 1397114409002000221 محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و نیز امالک واقع در روستاها از 
تاریخ الصاق در محل به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و رسید 
اخذ نمایید و معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نموده و گواهی آن را به اداره ثبت اســناد و امالک 
تحویــل دهد در صورتــی که اعتراض در مهلت قانونی واصــل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را به اداره ثبت ارائه نکند اداره 
ثبــت محل مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/0۶/22 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/07/0۶ 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بوئین زهرا
42م الف سهراب نوروزی

برگ ســبز خودرو ســواری پراید جی تی  ایکس آی به شماره پالک 285 ص 85- 
ایران 14 به رنگ ســفید- روغنی مدل 1389 و شــماره موتور 3532۶43 و شماره 

شاسی S1412289500479 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ ســبز خودرو سواری سایپا 132SE به شماره پالک 555 و 89- ایران 14 
به رنگ سفید- روغنی مدل 1397 و شماره موتور  M13/۶10۶391 و شماره 
شاسی NAS421100J12400۶3 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شــرکت راصد صنعت توســعه در نظر دارد جهت تامین و به کا رگیری 
تدریجی حداکثر تا ۶0 نفر نیروی انسانی آموزش دیده مورد نیاز خود را از طریق 

مناقصه عمومی با توجه به شرایط ذیل برون سپاری نماید.
متقاضیان شــرکت در مناقصه عمومی می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با 
شماره تلفن های 0613-3131722، 0613-3131704، 0613-3131708 
تمــاس حاصل و حداکثر تا یــک هفته پس از چاپ این آگهــی برای بازدید و 

دریافت اسناد و شرایط شرکت در مناقصه مراجعه نمایند.
محل و مهلت دریافت اسناد: اسناد در ساعات اداری از مورخ 1399/0۶/23 
الی 1399/0۶/29 در قبال ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضاء مجاز و رســید 
واریز مبلغ 1/000/000 ریال به حســاب جاری مهرگســتر بانک کشاورزی به 
شماره 301۶5285 شــعبه بلوار گلستان به کد شعبه ۶370 به نام شرکت راصد 
صنعت توسعه بابت خرید اسناد به نشانی اهواز: کیلومتر 18، جاده اهواز به آبادان 

مراجعه نمایند.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2/000/000/000 ریال می باشد.

آخرین مهلت تحویل اســناد به مناقصه گزار: تاریــخ 1399/07/01 
می باشد.

آخرین مهلت انصراف شرکت در مناقصه: تاریخ 1399/07/01 می باشد.
زمان بازگشــایی پاکات الف و ب: در تاریخ 1399/07/02 و بازگشــایی 

پاکت ج در تاریخ 1399/07/05 می باشد.
ضمنا هزینه چاپ آگهی نیز به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

بدیهی است شرکت )مناقصه گزار( در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.

آگهی مناقصه عمومی 
شماره: ۹۹/0۱/ م ن

سند کمپانی کامیون کشــنده ولوو تیپ الف 12 
مدل 1371 به رنگ ســفید معمولی به شــماره 
انتظامــی 752 ع 31 ایــران 14 شــماره موتور 
5340 01 و شماره شاسی 80894۶ مفقود گردیده 

فاقد اعتبار است.

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 1399۶0309007000284 مورخه 1399/5/23 هیئت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک بوئین زهرا تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای صفر صمدی فرزند ابراهیم به شــماره شناســنامه 105 صادره از دشتابی در 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 44059/58 متر مربع از پالک 78 
اصلی واقع در بخش 8 قزوین موسوم به قریه خورهیزک خریداری از مالک رسمی 
آقای ابراهیم صمدی به موجب پرونده کالسه 1397114409002000349 محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و نیز امالک واقع در روستاها از 
تاریخ الصاق در محل به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و رسید 
اخذ نمایید و معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نموده و گواهی آن را به اداره ثبت اســناد و امالک 
تحویل دهــد در صورتی که اعتراض در مهلت قانونــی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را به اداره ثبت ارائه نکند اداره 
ثبت محل مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/۶/22            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/7/۶

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بویین زهرا 
43 م الف سهراب نوروزی 

آگهی اعالن نظریه کمیسیون تشخیص ماده ۱2 قانون زمین شهری
کمیســیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون زمین شهری در استان کردســتان به موجب نظریه مندرج در جدول ذیل غیر موات )غ-ی-ر-م-و-ا-ت( 
اعالم نموده اســت، لذا با توجه عدم دسترســی به مالکین و به اســتناد مصوبه مورخ 70/11/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام مراتب در دو نوبت و به 
فاصله ده روز به اطالع مالکین و صاحبان حقوق قانونی می رساند. در صورت اعتراض به نظریه صادره اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه از 

تاریخ انتشار آخرین آگهی به مراجع صالحه قضایی تقدیم دارند در صورت عدم اعتراض در فرجه زمانی یاد شده نظریه صادره قطعی است.

YXنقاط
3909553/08687172/701
3909526/35687176/172
3909520/34687131/223
3909500/07687134/414
3909513/62687182/815

پالک ثبتیمساحت )متر مربع(محل وقوعتاریخنوعیتشماره رای

واقع پالک ثبتی 20 967/20سنندج )برازان(99/6/16غیرموات1424
فرعی از 2721 اصلی

هیمن محمدی بهرام
سرپرست معاونت امالک و حقوقی

یک کارشناس اقتصادی معتقد است تسعیر 
دارایی هــای خارجی بانــک مرکزی در صورت 
اســتفاده برای جبران کسری بودجه یا تسویه 
بدهی های دولتی، بصورت مستقیم و غیر مستقیم 
پایه پولی را افزایش داده و منجر به تورم می شود.

در روزهای اخیر خبری مبنی بر پیشــنهاد وزارت 
اقتصــاد برای 75 تا 150 هزار میلیارد تومان تســعیر 
دارایی های خارجی بانک مرکزی شنیده شده و گفته 
می شــود کمیته ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، 
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این پیشنهاد را جهت اتخاذ 

تصمیم نهایی به دولت ارسال کرده اند.
بانک مرکزی ارزی را که از دولت به واسطه صادرات 
نفتی یا صادرات کاالهای دیگر تحویل می گیرد با نرخی 
مصوب تبدیل به ریال کرده و برای هزینه کردهای جاری 
یا عمرانی تحویل دولت می دهد به این عملیات تسعیر 

ارز گفته می شود.

در همین رابطه، چند روز قبل یک مقام ارشد وزارت 
اقتصاد در گفتگو با خبرگزاری فارس مدعی شــد: »در 
صورتی که این منابع به منظور پرداخت بدهی های دولت 

استفاده شود، اثر تورمی ندارد«.
ایــن درحالی اســت که محمد شــیریجیان، یک 
کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره 
به آثار تورمی این تصمیم، گفت: بانک مرکزی ارزهایی 
را که به واسطه فروش نفت از دولت دریافت می کند با 
نرخ مشخصی تبدیل به ریال می کند و آن را برای صرف 
هزینه های جاری و عمرانی به دولت تحویل می دهد. بر 
اســاس قانون، این منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی 
است و چون قباًل تبدیل به ریال شده و در اختیار دولت 
قرار داده است عماًل نمی تواند بار دیگر ارزهایی که در 
ســپرده بانک مرکزی وجود داشــته و متعلق به بانک 

مرکزی است را با نرخ دیگری تسعیر کند.
وی ادامه داد: نرخ تسعیر درسال 89، هزار و 226 

تومان بود، بعداً این رقم در سال 91 به دو هزار و 400 
رسید سپس بیش از سه هزار تومان شد و نهایتاً به چهار 
هزار و 200 تومان رسید و با این تصمیم اخیر قرار است 

به هشت هزار و 500 تومان برسد.
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که در 
چه صورتی این افزایش نرخ تسعیر، تورم زا خواهد بود و 
اگر این منبع، صرف تسویه بدهی دولت شود نیز تورم زا 
است یا خیر. شیریجیان در پاسخ گفت: منابع ناشی از 
این افزایش نرخ می تواند صرف جبران کســری بودجه 
شــده و در هزینه های جاری و عمرانی صرف شود و یا 
اینکه می تواند به تســویه بدهی دولت به بانک مرکزی 
منجر شود. در حالت اول رشد پایه پولی مستقیم و در 

حالت دوم، غیر مستقیم خواهد بود.
شــیریجیان همچنین درباره اثرات تورمی افزایش 
نرخ تسعیر ارز، بیان داشت: سمت راست ترازنامه بانک 
مرکزی که همان پایه پولی اســت، شامل چند بخش 

می شود، بخش اول آن خالص دارایی های خارجی بانک 
مرکزی، بخش بعدی خالص بدهی های دولت به بانک 
مرکزی، بخش دیگر خالــص بدهی بانک های تجاری 
به بانک مرکزی و موارد بعدی ســایر دارایی هاست.اگر 
افزایش نرخ تســعیر بخــش اول را افزایش دهد چون 
منجر به افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 
می شــود عماًل سمت راست ترازنامه افزایش می یابد و 
تورم زا خواهد بود اما اگر این تغییر نرخ تســعیر صرف 
بخش دوم یعنی خالص بدهی های دولت به بانک مرکزی 
شود، به صورت مستقیم افزایش پایه پولی رخ نمی دهد. 
البته اثر مثبتی نیز نمی گذارد چراکه دارایی های ارزی 
که پشتوانه ریال باشند بیشتر نشده اند اما در هر صورت 

تا حدی بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه می شود.
شــیریجیان ادامــه داد: بنابراین اگــر دولت این 
مابه التفــاوت را خــرج هزینه های جــاری کند قطعاً 

تورم زاست. 

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از عرضه ماهانــه 25 هزار خودرو در طرح 

فروش فوق العاده از ابتدای مهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جعفر سرقینی 
گفــت: پیش از این به علت اینکه حجم تعهدات 
خودروســازان باال بــود 80 درصــد از تولیدات 
خودروســازان به اجرای تعهدات و 20 درصد به 
فروش فوق العاده اختصاص می یافت که اخیرا با 
کاهش تعهدات، 60 درصد از تولیدات به اجرای 

تعهدات و 40 درصد به فروش فوق العاده اختصاص 
یافت از این رو تصمیم گرفتیم تا از ابتدای مهر تا 
پایان سال 25 هزار خودرو در ماه به طرح فروش 

فوق العاده اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه طرح های قبلی مانند پیش 
فروش های بیش از ســه ماه و مشارکت در تولید 
همچنان برقرار است افزود: فروش 25 هزار خودرو 
ماهیانــه در طرح فروش فوق العاده به تامین نیاز 
مــردم و کاهش عطش بازار کمک خواهد کرد و 

ایــن خودرو ها هم از یک ماه تا ســه ماه تحویل 
برندگان خواهد شد.

سرپرســت وزارت صمت عنوان کرد: در این 
طرح انواع تولیدات ایران خودرو و ســایپا هر دو 
هفته یک بار قرعه کشی می شود و امیدواریم این 
طــرح بتواند التهاب بازار را کنترل کند، زیرا این 
طرح به منظور برآورده کــردن نیاز فوری مردم 

اجرا می شود.
سرقینی توضیح داد: کسانی که در طرح فروش 

فوق العاده ماهانه 25 هزار خودرو ثبت نام می کنند 
10 درصــد از مبلغ خودرو را در زمان ثبت نام در 
حسابی واسط واریز می کنند، زیرا اگر مبلغی اخذ 

نشود تعداد ثبت نام ها زیاد خواهد شد.
وی اضافــه کــرد: همچنین تا پیــش از این 
برندگان قرعه کشــی 72 ساعت مهلت داشتند تا 
وجه طرح فروش فوق العاده را تکمیل و واریز کنند 
که اکنون این میزان به 120 ساعت افزایش یافته 
تا برندگان راحت تر بتوانند وجه را تکمیل کنند.

مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی از 
صرفه جویــی 70 درصــدی در منابع ارزی با 
داخلی سازی قطعات تجهیزات دریایی خبر داد.

 محمد راستاد در گفت  وگو با خبرگزاری فارس با 
 اشاره به موضوع حمایت از داخلی سازی قطعات گفت: 
در همین بخش قطعات مورد اســتفاده و تجهیزات 
دریایــی و بندری تولید داخل، توانســته ایم با 768 
قطعه ای که توسط شرکت های داخلی برای ما تولید 
شده است، 70 درصد صرفه جویی ارزی داشته باشیم.

معاون وزیــر راه و شهرســازی اضافه کرد: اگر 

می خواستیم این قطعات را از خارج کشور وارد کنیم 
معادل ریالی 872 میلیارد ریال هزینه ارزی داشت. 
در حالی که در تولید داخل، برای تهیه این قطعات 
و تجهیزات، 55 میلیارد ریال هزینه شــد.  در بندر 
شــهید رجایی هم تعامالت خوبی با شرکت راه آهن 
برقرار شد، هم برای افزایش سهم ریل در جابه جایی 
بار بنادر و هم برای آنکه رویه های جدید برقرار شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: 
همچنین در بخش ریل و ســوزن، در بندر شــهید 
رجایی بهسازی و نوسازی تجهیزات به صورت متناوب 

و طبق زمان بندی انجام می شود. خطوط ریلی که در 
محدوده بندر امام خمینی) ره( و بندر شهید رجایی 

وجود دارد، همه بازسازی و نوسازی شده است.
بنابراین گزارش، بندر شهید رجایی با برخورداری 
از 58 کیلومتر خطوط ریلی داخلی ظرفیت جابه جایی 
ساالنه بیش از 20 میلیون تن انواع کاالهای وارداتی، 

صادراتی و ترانزیتی را داراست.
طبق اعالم پایگاه  وزارت راه و شهرسازی، مبلغی 
بالغ بر340 میلیارد ریال برای باز ســازی و نوسازی 
خطوط 4 و 5 ریلی بندر شــهید رجایی هزینه شده 

اســت و مدت زمان اجرای این پروژه 20 ماه تعیین 
شــده بود. به دلیل همجواری این خط با انبارهای 
10 تا 13 بندر که محل ذخیره ســازی و نگهداری 
کاالهای اساســی است، روند ترخیص کاالها شتاب 
بیشــتری خواهد گرفت. همچنین وسعت مناسب 
خطوط، اتصال به شبکه سراسری ریلی و قرار گرفتن 
در رهگذر شمال- جنوب  که خود مسیری مطمئن 
برای ترانزیت دریایی- ریلی کاال به کشورهای همسایه 
است را می توان مهم ترین مزایا و دستاوردهای حاصل 

از افتتاح این خطوط قلمداد کرد.

دبیر هیئت مدیره اتحادیه طال مطرح کرد

دالیل عبور قیمت سکه 
از 12 میلیون تومان

در شرایطی که قیمت سکه تمام بهار آزادی از 12 میلیون تومان عبور 
کرده است، دبیر هیئت مدیره اتحادیه طال تهران دالیل افزایش قیمت 

سکه را اعالم کرد.
نادر بذرافشان دبیر هیئت مدیره اتحادیه طال، جواهر و سکه تهران به باشگاه 
خبرنگاران جوان گفت: در ســومین هفته شــهریور 99، اونس جهانی حدود 18 
دالر افزایش یافت همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی به طور متوسط حدود 
650 هزار تومان گران شد. نرخ هر گرم طالی 18 عیار هم در این هفته با افزایش 
متوسط 23 هزار تومانی همراه بود و نیم سکه حدود 350 هزار تومان گران شد 

البته قیمت ربع سکه نیز تقریبا حدود 200 هزار تومان  افزایش  یافت.
وی افزود: روند افزایش قیمت طال و سکه از اواسط هفته شروع شد و علت آن  
مربوط به دو عامل  شامل  اونس جهانی و نرخ ارز بود که البته اونس جهانی در 
این هفته با افزایش چشمگیری همراه نبود اما نوسانات قیمت ارز در بازار داخلی از 
عوامل اصلی تغییرات نرخ طال و سکه بود که  سبب شد قیمت طال و سکه با روند 
صعودی مواجه شود. دبیرهیئت مدیره اتحادیه طال، جواهر و سکه تهران اضافه کرد: 
پیش بینی می شود اگر در روزهای آینده شاهد اخبار سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار 
در سطح دنیا نباشیم و نرخ  ارز افزایش چشمگیری نداشته باشد با ثبات قیمت 
طال و ســکه در بازار مواجه خواهیم شــد اما اگر نرخ ارز نوسان داشته باشد روند 
قیمت طال و ســکه صعودی خواهد بود.  گفتنی است، قیمت هر سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید در آخرین روز هفته قبل، از کانال 11 میلیون تومان خارج و 
وارد کانال 12 میلیون تومان شد. این افزایش قیمت که در نوع خود یک رکورد 
جدید محسوب می شود، تا حدودی به نگرانی ها از بازار ارز و طال دامن زد. با این 
حال، با توجه به تاکیدات رئیس  کل بانک مرکزی درخصوص بازگشــت ثبات به 
بازار ارز، می توان تا حدودی به ثبات و آرامش در بازار طال و سکه نیز امیدوار بود.

مستخدمین حسینی: 

تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به بورس 
تورم  زا ست

معاون اسبق بانک مرکزی، برداشت از صندوق توسعه ملی برای 
رونق بورس را تورم زا دانست.

حیدر مســتخدمین حســینی در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا، درباره 
تزریق بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به بورس، اظهار داشت: ماهیت 
موجودی صندوق توسعه ملی در اهدافی تعریف شده است که با تصمیم اخیر 
دولت مغایرت دارد. دولت مردم را به حضور در بازار سرمایه تشویق کرد و 
به پیش بینی کارشناسان درباره ریزش  و اصالحات این بازار بی توجهی شد 

تا سرانجام در حال حاضر بورس درگیر ریزش های متداول است. 
وی با بیان اینکه در پی تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس دو 
ناکارآمدی به اقتصاد وارد می شــود، ادامه داد: ماهیت صندوق توسعه ملی 
با هدف حمایت از بازار ســرمایه مغایرت دارد زیرا، منابع این صندوق برای 
چنین امری درنظر گرفته نشده است. همچنین، زمانی که از سمت صندوق 
توسعه ملی چنین رقمی خارج می شود، طبیعتاً بانک مرکزی باید آن مبلغ 
را تبدیل به ریال کند و این فرآیند تبدیل به ریال پایه پولی بانک مرکزی 

را افزایش می دهد که در نهایت موجب تورم می شود. 
معاون اســبق بانک مرکزی بهترین راه برای حمایت از بازار سرمایه را 
دخالت نکردن در آن دانســت و گفت: در این مــدت منافع زیادی از این 
بازار عاید شده است که در سه ماهه ابتدایی سال درآمد مالیاتی حاصل از 
نقل وانتقال ســهام بیش از 3500 میلیارد تومان بوده که معادل کل درآمد 
مالیاتی سال گذشته و یازده برابر مالیات این موضوع در سال 1397 است. 
ســایر بازارهای اقتصادی به نوعی تعطیل شده اند و توجه ها به سمت بازار 

سرمایه جلب شده است.
مســتخدمین حســینی ادامه داد: حضور در بازار پول با توجه به تورم 
موجود بــه صرفه نبوده و قدرت خرید را پایین مــی آورد. همچنین، بازار 
مسکن نیز وضعیت مشابهی از نظر استقبال و توجه دارد که پروانه ساخت 
در پنج ماهه اول امسال نسبت به سال های گذشته به حداقل رسیده است 
و این نشان دهنده این است که  اشتغال و سرمایه گذاری در این حوزه شکل 

نگرفته است. 
تصمیمات جدید بورسی

در عین حال، رئیس سازمان بورس در پایان جلسه شورای عالی بورس 
اظهار داشت: مصوبه آیین نامه ثبات بخشی به بازارسرمایه و صیانت از حقوق 
سهامداران و سرمایه گذاران تصویب شد و موضوعات این آیین نامه استفاده 
از ابزار هایی بود که در گذشته در بازار وجود داشت، اما اجرایی نمی شد. در 
این آیین نامه مقرر شد نهاد های مالی و سهامداران بزرگ که عمدتاً حقوقی 

هستند در بازار سرمایه فعال تر شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن قالیباف اصل ادامه داد: در سال های 
گذشته سهام خزانه، بازارگردان و بازار ساز در بازار وجود داشت، اما بسیار 
کم استفاده می شد. در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در بند 16 و 17 
مــواردی مربوط به بانک ها بود که فعالیت بانک ها را محدود می کرد با این 
اختیارات شــورا، بانک ها بتوانند بدون نگرانی از بحث های مالیاتی و بدون 
محدودیت در بورس فعالیت کنند و افزایش سرمایه دهند، صندوق تشکیل 

دهند و از سهام خزانه استفاده کنند.
به گزارش سنا، امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس نیز بیان کرد: نوسانات 
فعلی بورس و فراز و فرود های آن کاماًلً طبیعی است و در دوره های گذشته 
نیز شاهد آن بوده ایم. پیش بینی می کنیم از هفته آینده با توجه به انتشار این 
اخبار و اجرایی شدن این مصوبات، بازار سهام روند متعادل و نقدشونده ای 

را در پیش بگیرد.

در حالی که ایران در ســال 2018 دومین 
صادرکننده بزرگ فرش دستباف جهان بود اما 

در سال 2019 به رتبه سوم تنزل یافت. 
به گزارش فارس، ایران در ســال 2018 با 238 
میلیــون دالر صادرات فرش بعــد از هند رتبه دوم 
جهان را داشــت اما با کاهش صــادرات این کاال به 
73 میلیون دالر در ســال 2019 به رتبه سوم تنزل 
یافت.  در سال 2018 هند 314، پاکستان 66، ایران 
238، نپــال 73، ترکیه 42 و چین 49 میلیون دالر 

صادرات فرش دستباف به جهان داشته اند. در سال 
2019 نیز هند 319، پاکستان 80، ایران 73، نپال 
67، ترکیه 47 و چین 38 میلیون دالر صادرات فرش 

دستباف داشته اند. 
حامد چمــن رخ؛ عضو هیئت مدیــره اتحادیه 
تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران 
دربــاره کاهش صادرات فرش ایــران گفت: با وضع 
تحریم های ظالمانه آمریکا در سال 1397 یا همان 
سال 2018 صادرات فرش دستباف ایرانی حدود 200 

میلیون دالر کاهش یافت بطوری که در سال 2019 
صادرات این کاال به کمتر از 100 میلیون دالر رسید.  
گفتنی اســت، شــاید اغلب ما ایرانی ها تولید و 
صادرات فرش دســتباف را منحصر به ایران بدانیم 
و تصور کنیم که کشــورمان یکه تاز تولید و صادرات 

فرش دستباف در جهان است. 
البته اگرچه این موضوع به لحاظ کیفیت، نقشه 
و طراحی تولید فرش دســتباف ایرانی درست است 
و هیچ کشــوری در این زمینه ها نتوانســته رقیب 

فرش دســتباف ایرانی باشد اما واقعیت آن است که 
کشــورهای مختلفی از جمله هند، چین، پاکستان، 
ترکیه، نپال و حتی کشور مصر در این زمینه فعالیت 
می کنند. پیش از این فرحناز رافع؛ رئیس مرکز ملی 
فــرش ایران گفته بود: با غفلت ایران از ظرفیت های 
درآمدزایی و اشتغال زایی فرش دستباف، کشورهایی 
ماننــد مصر با حمایت های دولتی پا به عرصه تولید 
در ایــن صنعت نهاده اند و در زمانی کوتاه خود را در 

این صنعت به دنیا معرفی کرده اند.

نماینده مجلس مطرح کرد

کم کاری دولت
 عامل آشفته بازار اجاره مسکن

نماینده مجلس با بیان اینکه آشــفته بازار مسکن نشأت گرفته از 
کم کاری دولت طی هفت سال اخیر است، گفت: اجرای مسکن استیجاری 

در توان شهرداری ها یا دولت نیست.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، ابوالفضل ابوترابی با انتقاد از وضعیت آشفته 
بازار اجاره مسکن در کشور، اظهار کرد: وضعیت کنونی بازار اجاره مسکن نشأت 

گرفته از تعلل و کم کاری دولت در عرضه مسکن طی هفت سال اخیر است.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی مستأجران برای تأمین مسکن مورد نظرشان 
با مشکالت اقتصادی و معیشتی بسیاری رو به رو هستند، به دلیل افزایش قیمت ها، 
خانوارها مجبورند در ماه حدود دو ســوم از درآمد خود را برای پرداخت اجاره 

هزینه کنند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: تنها راه بهبود وضعیت مسکن استفاده از 
تجارب گذشته همانند اجرای طرح مسکن مهر است، به نظر می رسد که دولت 
بعد از سال ها تعلل، به این نتیجه رسیده که طرحی را همانند طرح مسکن مهر، 
اما با عنوانی جدید اجرایی کند، بنابر این طرح اقدام ملی مسکن همان مسکن 

مهر بوده که با تأخیر بسیار کلید زده شده است.
ابوترابی افزود: وزارت راه و شهرســازی در کوتاه مدت باید نســبت به ارائه 
تسهیالت تولید مسکن به مردم اقدام کند، این مسئله موجب می شود که مالکان 
شخصی بتوانند اقدام به نوسازی خانه های خود کنند. این موضوع نیز زمینه ساز 
افزایش تولید مسکن و تعدیل نظام عرضه و تقاضا در بازار خرید و فروش و اجاره 
مسکن خواهد بود. وی با  اشاره به پیشنهادات مطرح شده درباره تولید مسکن 
استیجاری هم بیان کرد: به نظرم اجرای این طرح ها در توان دولت یا شهرداری ها 

نیست، چون دولت منابع اعتباری الزم برای تولید مسکن استیجاری را ندارد.
رونق داللی در مسکن مهر

به اعتقاد کارشناسان، مهم ترین دلیل افزایش مداوم قیمت مسکن طی چند 
سال اخیر بر هم خوردن تناسب بین عرضه و تقاضا در بازار بوده است. طی هفت 
سال اخیر ساالنه حدود 300 هزار واحد مسکونی ساخته شده، در حالی که کشور 

ساالنه به ساخت حدود یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد.
در بازار خرید و فروش واحدهای مسکن مهر نیز رشد قیمت ها تقریبا شبیه 
کالنشهرهاست، با این تفاوت که تقاضای باال برای این واحدها - به دلیل کاهش 
شــدید قدرت خرید مردم برای ورود به بازار مســکن در کالنشهرها-  و البته 
فعالیت مســتمر دالالن دلیل افزایش قیمت هاست. این وضعیت باعث شده در 
زمان حاضر واحدهای ساخته نشده و به اصطالح »روی خاک« با قیمت حدود 
500 میلیون تومان خرید و فروش شود! به گفته مدیرعامل شرکت عمران پردیس 
خرید و فروش این واحدها قانونی اســت. آگهی فروش این واحدها به وفور در 
سایت های اینترنتی موجود اســت. در یک نمونه واحد 110 متری روی خاک 
که بنا به گفته مشاور امالک 18 ماه دیگر تحویل می شود حدود 480 میلیون 

تومان خرید و فروش می شود.

در شرایطی که منابع ارزی کشور به شدت 
محدود شده، یکی از فدراسیون های ورزشی 
کشور درخواست واردات موتورسیکلت های 
لوکس و سنگین را به وزارت صمت داده است! 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اخیرا مکاتباتی 
بین سرپرست فدراسیون موتورسواری با مدیرکل 
صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برای معرفی برخی  اشخاص در جهت  انجام ثبت 
سفارش واردات موتورسیکلت هایی با حجم موتور 

سنگین انجام شده است.
در مکاتبه میان آقای ن با مدیرکل دفتر خودرو 
و نیرو محرکه وزارت صمت آمده: »پیرو مکاتبات 
قبلی به استحضار می رساند با توجه به صدور مجوز 

30 نفر از ورزشکاران این فدراسیون به شرح پیوست 
خواهشمند است دستور فرمایید لیست پیوست را 
در ســامانه مجوزها )مجوز ارزی( تأیید فرمایید. 
ارز وارداتی این موتورســیکلت ارز بانکی می باشد 
که از محل حســاب ارزی  اشخاص قابل پرداخت 
می باشد و هیچ گونه ارز دولتی و غیردولتی به آنها 
تعلق نمی گیرد.« گفتنی است، نگاهی به فهرست 
پیوست  اشاره شده در نامه نشان می دهد، با توجه 
به ممنوعیت واردات موتورســیکلت های سنگین 
در شــرایط تنگنای ارزی، تعــداد قابل توجهی از 
موتورسیکلت های ذکر شــده در جدول پیوست، 
دارای ارزش میلیاردی بوده و به نوعی موتورسیکلت 
لوکس محسوب می شوند. این درحالی است که در 

مرداد ماه امسال یکی از مدیران کل وزارت صمت، 
پاسخ مشخصی به این مکاتبه داده بود.  مدیرکل 
صنایع حمــل و نقل وزارت صمــت، درخصوص 
واردات موتورســیکلت های ورزشــی نوشته بود: 
»بازگشــت به نامه های شــماره 371/136 مورخ 
99/4/2 و شــماره 371/137 مورخ 99/4/2 و با 
توجه توانمندی های ایجاد شــده برای تولید انواع 
موتورســیکلت تحت برندهــای معتبر جهانی در 
داخل کشور و به دلیل محدودیت های تخصیص 
ارز، خواهشمند است دستور فرمایید سیاست ها و 
رویه های معرفی ورزشکاران، ضوابط نقل و انتقال 
موتورسیکلت های ورزشــی و نیازهای سالیانه به 
تفکیک نوع موتورســیکلت را جهت امکان سنجی 

تولید داخل و برنامه ریــزی برای تأمین از طریق 
سازندگان داخلی به این دفتر ارسال نمایند. ضمنا 
مقتضی است فهرست درخواست ها مجدداً بررسی 

شده و درخواستهای اولویت دار ارسال گردد.« 
یکی از ابهاماتی که در این بین وجود دارد این 
اســت که با چه هدفی  در شرایط تنگنای ارزی 
پیگیری هایــی برای واردات و ثبت ســفارش این 
کاالهای ارز بر انجام می شود، در سنوات اخیر چه 
تعداد موتورسیکلت های سنگین )1000 سی سی 
به باال( ثبت ســفارش و ترخیص شده است؟ چه 
افرادی توانسته اند از محل فضای مجوز مربوط به 
فدراسیون اقدام به ترخیص موتورسیکلت با حجم 

موتور باال کنند؟

همتی:

مشکالت اقتصادی مردم را
 انکار نمی کنم

رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به اینکه مصمم به کنترل تورم 
هستیم تاکید کرد منکر مشکالت و رنج مردم شریف ایران نیستم.

عبدالناصر همتی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی 
نوشــت: بارها از این صفحه سیاســت ها و برنامه های بانک مرکزی را با شما در 
میان گذاشــته ام. هدف اصلی از این نوشته ها ارائه شفافیت در کارها بوده است. 
من به خوبی می دانم که با توضیح سیاست ها، بسیاری از کارشناسان و اصحاب 
رسانه به نقد می پردازند و تجزیه و تحلیل می کنند. این امر برای من و همکارانم 

همواره مورد احترام بوده و از آن ها استفاده کرده ام.
وی افزود: اما در این میان دو نکته توســط برخی از نوشته ها و مصاحبه ها 
نادیده گرفته می شــود: اول، شــرایطی که کشور به لحاظ اقتصادی در آن قرار 
دارد. در شــرایط عادی بدیهی است که بسیاری از پیشنهادها و راهکارها قابل 
انجام اســت ولی در اوضاع کنونی که اقتصاد تحت شدیدترین فشارها قرار دارد 
اندکی انصاف و مسئولیت پذیری در تحلیل و سخن گفتن با توجه به عوامل موثر 

خارج از کنترل، می طلبد. 
رئیــس کل بانک مرکزی ادامه داد: دوم، کارها و اقداماتی اســت که بانک 
مرکزی در این دوره دو ســاله انجام داده و می دهد. بخشــی از این اقدامات در 
قالبی اســت که به اطالع شما مردم عزیز رسیده و نتایج آن هم دیده می شود. 
اما بخش مهم از اقدامات خدمتگزاران شــما مردم در بانک مرکزی، مربوط به 
فعالیت هایی اســت که برای جلوگیری از سوء استفاده واضعان فشار حداکثری، 

سخنی از آن ها به میان نیاورده ام. 
به گفته همتی، اگر نبود این بخش اقدامات و تالش ها بسیاری از مشکالت 
اقتصادی امروز در ابعاد بسیار بزرگتری اقتصاد کشور را دچار عدم تعادل های جدی 
می کرد اگرچه به هیچ عنوان منکر مشکالت و رنج مردم شریف ایران نیستم. من 
و همکارانم علی رغم تمام سختی ها مصمم به کنترل تورم و دستیابی به پایداری 

بازارها و تامین ارز برای ملزومات مردم به عنوان اولویت های اصلی هستیم.

سرپرست وزارت صمت:

فروش فوق العاده ماهانه 2۵ هزار خودرو از ابتدای مهر

با وجود کاهش 200 میلیون دالری صادرات

ایران سومین صادرکننده فرش در جهان است

یک مسئول خبر داد

صرفه جویی 70 درصدی در منابع ارزی با داخلی سازی تجهیزات دریایی

کارشناس اقتصادی:

تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه تورم زاست


