
تعداد پروازهاي بهار امس�ال نسبت به بهار 
سال گذش�ته 8/4 درصد و تعداد پروازهاي 
تأخيردار نيز 9/1درصد كاهش داشته است. 
سازمان هواپيمايي كشوري آمار تأخير پروازهاي 
داخلي خرداد ماه امسال شركت هاي هواپيمايي 

را منتشر كرد. 
بيشترين ميزان تأخير نسبت به كل پروازهاي 
انجام ش��ده در خرداد ماه را هواپيمايي زاگرس 

داراست. 
اين شركت كه با داشتن ۵۵۶ پرواز در سومين 
ماه س��ال ۹۸، تنها ۱۱ درصد از كل پروازهاي 
انجام شده را به خود اختصاص داد، اما توانسته 
۱۴ درصد تأخيره��اي پروازي اين م��اه را نيز 
به دس��ت بياورد كه بيش��ترين مي��زان تأخير 
در پروازها ميان ۱۷ ايراليني اس��ت كه در ماه 

گذشته پرواز داخلي داشته اند. 

آسمان و ايران اير نيز هر يك با كسب به ترتيب 
۱۳ و ۱۲ درصد تأخير در كل پروازهاي خرداد 
ماه، در جايگاه هاي بعدي قرار گرفته اند. اين در 
حاليست كه سهم مجموع پروازهايي كه هما از 
كل پروازهاي انجام شده در ماه گذشته داشته، 

۱۳ و آسمان ۱۶ درصد بوده است. 
آسمان با انجام ۷۹۸ س��ورتي پرواز داخلي در 
خرداد ماه، در رتبه نخست انجام بيشترين پرواز 

در خرداد ماه امسال ايستاد. 
در بهار امسال مجموعاً ۱۵ هزار و ۲۷۰ سورتي 
پرواز داخلي انجام شده كه نسبت به بهار سال 
گذش��ته )۹۷( كه در مجموع ۱۶ ه��زار و ۶۷۵ 
سورتي پرواز انجام شده بود، ۸/۴ درصد كاهش 
تعداد پروازها را شاهد هستيم. همچنين ميزان 
تأخير پروازها در بهار امسال نسبت به بهار سال 

قبل ۹/۱  درصد كمتر بوده است. 

افزايش س�قف فردي و زوجين تس�هيالت 
ساخت مسكن در تهران براي به ترتيب تا 1۰۰ 
و 1۶۰ ميليون تومان مورد موافقت قرار گرفت. 
به گزارش مهر، سقف اين تس��هيالت در شهر 
تهران براي هر نفر به ي��ك ميليارد ريال و براي 
زوجين به ي��ك ميلي��ارد و ۶۰۰ ميليون ريال 

رسيده است. 
در ش��هرهاي بزرگ ب��االي ۲۰۰ ه��زار نفر 
جمعيت، سقف تس��هيالت انفرادي ساخت 
مسكن بانك ملي ايران ۸۰۰ ميليون ريال و 
براي زوجين يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريال 
خواهد بود.  در س��اير مناطق شهري نيز سقف 
اين تسهيالت ۶۰۰ ميليون ريال و براي زوجين 

يك ميليارد ريال در نظر گرفته شده است. 
اعطاي تسهيالت دوران مشاركت مدني ساخت 
مسكن تا حداكثر ۸۰ درصد كل سرمايه گذاري 

در طرح، بدون احتساب قيمت زمين امكانپذير 
است. 

هيئت مديره بانك ملي اي��ران مصوب كرد كه 
با هدف حمايت و تش��ويق س��اخت واحدهاي 
مسكوني كوچك و متوسط مقياس، سقف هاي 
جديد فقط ب��راي واحدهاي ب��ا زيربناي مفيد 
حداكث��ر ۱۰۰ مت��ر مرب��ع مجاز باش��د. براي 
واحدهاي بيش از ۱۰۰ متر مربع، س��قف هاي 

مصرح در مصوبات قبلي برقرار خواهد بود. 
همچنين قابليت انتقال سهم الش��ركه بانك در 
تسهيالت اعطايي ساخت مسكن به خريداران 
واحدهاي ساخته شده در همه بانك هاي تجاري 
)دولتي و خصوصي( و بانك مسكن به ازاي هر 
واحد مسكوني در چارچوب رعايت تعادل منابع 
و مصارف بانك ها در قالب سقف هاي اعالم شده 

امكانپذير است. 

وزير صنعت و تجارت كه هم�واره حامي صنعت 
خودروس�ازي ب�وده روز گذش�ته پيش ف�روش 
خودروسازان را تخلف دانست و گفت: »از وقتي 
من به وزارت صنعت آم�ده ام مجوز پيش فروش 
به خودرويي ها نداده ام و اگر خودروس�ازي غير 
از اين عمل ك�رده، حتماً تخلف كرده و س�ازمان 
حمايت بايد ب�ا آن برخورد كن�د.« اين اظهارات 
درحالي اس�ت كه در يك سال گذش�ته هر يك 
از خودروس�ازان چندين ب�ار به مناس�بت هاي 
مختلف پيش فروش خودرو داشته اند و رحماني 
بار ه�ا در مقاب�ل انتقادات�ي ك�ه از خل�ف وعده 
خودروس�ازان صورت گرفته، دفاع كرده است. 
اي��ن روزها وزي��ر صنع��ت و مجموعه ه��اي تحت 
مديريتش از صنعت خودرو و رسيدن به خودكفايي 
در توليد خ��ودرو تعريف و تمجي��د مي كنند. خلف 
وعده خودروس��ازان در عمل به تعهداتشان، دپوی 
خودروها به بهان��ه نبود قطعه و كاه��ش كيفيت و 
افزايش قيمت غير منطقي خودروها به فراموش��ي 
سپرده شده است. بعد از مراس��م افتتاح خط توليد 
پژو ۳۰۱ كه رحماني در آن ش��ركت نكرد و ش��ائبه 
صحت نداشتن داخلي س��ازي ۶۰ درصدي قطعات 
اين خودرو مطرح شد، روز گذشته در نخستين ميز 
تخصصي خودروسازي ساخت داخل و رونق توليد 
حضور يافت و از تخلفات خودروسازان در قطعه سازي 
و پيش فروش خودرو ها پرده برداشت. رضا رحماني در 
نخستين نشست ميز تخصصي خودرو سازي، توليد، 
عمل به تعهدات، اصالح نواقص خودرو هاي ناقص در 
پاركينگ ها، واگذاري امالك و اموال خودروسازان و 
توجه به ساخت داخل را مهم ترين اولويت و محور هاي 

اين بسته ساماندهي عنوان كرد. 
رحماني در اين نشس��ت از ابالغ بس��ته ساماندهي 
صنعت خودرو به خودروسازان خبر داد و تأكيد كرد 

كه با اجراي آن ايراد صنعت خودرو برطرف خواهد 
شد. وي افزود: »در اين راس��تا پنج محور به صورت 
هفتگي مورد پايش وزارت صنعت قرار مي گيرد كه 
آمار توليد و گزارش تعهدات خودروسازان از جمله 

اين محورها است.«
وزير صنعت مع��دن و تجارت با اش��اره به تخلف در 
پيش فروش خودروها گفت: »از وقتي من به وزارت 
صنعت آمده ام مجوز پيش فروش ب��ه خودرويي ها 
نداده ام و اگر خودروس��ازي غي��ر از اين عمل كرده، 
حتماً تخلف ك��رده و س��ازمان حمايت باي��د با آن 
برخورد كند. ۸۰ درصد توليد روزانه خودروسازان بايد 
بابت پاسخگويي به تعهدات قبلي اختصاص يابد و ۲۰ 

درصد بقيه بابت فروش فوري تخصيص يابد.«
رحماني با بيان اينك��ه خودروس��ازان بيش از يك 
ميليون تعهد بر تحويل خودرو داشتند، گفت:  »اكثر 
اين افراد مردم عادي بودند و دالل نبودند. بخش��ي 
از خودروها به واردات وابس��ته بودن��د كه تحريم ها 
مشكل آفرين شد و توليد برخي مانند سوزوكي فعاًل 
متوقف شده است، ولي ما سياست اورژانسي در پيش 
گرفتيم و خودروهاي پرتي��راژ را توليد كرديم تا به 

تعهدات مردم پاسخ داده شود.«
  تع�داد خودروه�اي ك�ف پاركين�گ 

خودروسازان ۶/1درصد كاهش يافت
رحمانی ارائه گزارش هفتگ��ي در مورد خودروهاي 
موجود در ك��ف پاركينگ خودروس��ازان را  از ديگر 
محورهاي مورد توجه وزارت صنع��ت عنوان كرد و 
گفت: »طبق جديدترين آمار طي هفته  گذشته تعداد 
خودروهاي كف پاركينگ ها ۶/۱ درصد كاهش داشته 
و در مورد ايران خودرو حدود يك درصد بوده است.«

وزير صنعت، مع��دن و تجارت واگ��ذاري امالك و 
اموال خودروس��ازان را از ديگ��ر محورهاي مدنظر 
وزارت صنعت براي بهب��ود وضعيت صنعت خودرو 

عنوان كرد و افزود: »طي نامه اي كه به وزير اقتصاد 
نوشتم، اعالم كرديم كه سهام ايران خودرو در بانك 
پارس��يان واگذار ش��ود، چراكه خودروسازان نبايد 

بانكدار باشند.«
وی اين را هم گفت، به شوخي به وزير اقتصاد گفتم 
كه براي واگذاري سهام ايران خودرو در بانك پارسيان 

بايد به كدام محضرخانه مراجعه كنيم. 
  ميزان داخلي س�ازي خودروه�ا را هفتگي 

پايش مي كنيم
رحمانی با بيان اينكه اموال غيرتوليدي خودروسازان، 
ش��ركت هاي زيرمجموع��ه آنه��ا و همچنين خود 
شركت هاي خودروساز بايد طي سال ۹۸ و ۹۹ واگذار 
شوند، اظهار داشت:  »ميزان داخلي سازي خودروها 
نيز به صورت هفتگي توس��ط وزارت صنعت پايش 
مي شود. خودروسازان نبايد دنبال كار قطعه سازي 
باشند. حتي اگر خودروس��ازان هم اكنون نيز گاهي 
اوقات قطعه سازي مي كنند، رها كنند تا قطعه سازان 

خود دنبال كار را بگيرند.«
وي افزود: »قطعه س��ازان بدانند م��ا از آنها حمايت 
خواهيم ك��رد و فضا را براي تس��هيل همكاري هاي 
بين خودروسازان و قطعه س��ازان فراهم مي كنيم تا 
به صورت عادالنه و بلند مدت با همديگر مش��اركت 
داشته باش��ند تا نتيجه اش بهبود وضعيت ساخت 
داخل باشد.« رحماني با بيان اينكه طبق گزارش ها 
۵۰۰ هزار نفر در صنعت قطعه سازي كشور مشغول 
كار هس��تند، افزود: »بر همين اس��اس گزارش شد 
كه ۱۵۰ ه��زار نفر از كارگ��ران اين صنع��ت بيكار 
شده و پيگير بيمه بيكاري بودند و ۱۳۰هزار نفر هم 
وضعيت معلقي داشتند كه در اين زمينه با اقدامات 
هوشمندانه، تالش كرديم وضعيت را اصالح كنيم؛ از 
اين پس نيز فضا را به سمت بهبود قطعه سازي پيش 

خواهيم برد.«

  قطعات وارداتي از چين داخلي سازي شود
وزير صنعت، معدن و تج��ارت در ادامه با بيان اينكه 
براي تقويت س��اخت داخل با انجمن هاي مختلف 
توليدي توافق كرده اي��م تا نيازهايش��ان را از طرق 
مختلف از جمله وب سايت هاي خودشان اعالم كنند، 
گفت: »واردات در صنعت خودرو خيلي زياد است، 
حتي بيش��تر از آنچه ما تصور مي كنيم. يكي از آثار 
تحريم، ايجاد فرصت براي افزايش داخلي سازي است 
و ما نيز در آذر ماه اين اخطار را به خودروسازان داديم 
كه بايد قطعات وارداتي چين را داخلي سازي كنند 
كه خودروس��ازان اين قطعات را براي داخلي سازي 

معرفي كردند.«
وی افزود: »برخي فكر مي كنند ما نسبت به ايرادات 
خودروسازان بي تفاوتيم، در حالي كه اين طور نيست، 
بلكه آذر، دي و بهمن سال گذشته دغدغه ما حيات و 
ممات صنعت خودرو بود و بايد اشتغال موجود در اين 
صنعت و حيات توليد را پيگيري مي كرديم.« رحماني 
گفت: »برخي ش��ايعه مي كنند كه پيش فروش در 
خودروسازي خودرو هاي پرتيراژ ادامه دارد، اما اين 
صحت ندارد و فقط ۲۰ درصد توليدات آن هم براي 
فروش فوري در نظر گرفته ش��ده است، در حالي كه 
تأكيد اصلي عمل به تعهدات مشتريان است آن هم 
به قيمت توافق شده قبلي با متقاضيان، هر چند اين 
ممكن اس��ت باعث ناراحتي خودروسازان باشد، اما 
اين موضوع را از نظر حقوقي بررسي كرديم و بايد به 

قيمت همان روز توافق باشد.«
  انعق�اد قراردادهاي داخلي س�ازي قطعات 

خودرو
معاون وزي��ر صنعت نيز كه در اين نشس��ت حضور 
داش��ت، از انعقاد قراردادهاي داخلي سازي قطعات 
خودرو با هدف كاه��ش ۸۵ ميليون يورويي ارزبري 
در كش��ور خبر داد و گفت: »قراردادهايي به منظور 
داخلي س��ازي قطعات خودروهاي پرتيراژ كش��ور 
به ارزش ۷۴۰ ميلي��ارد تومان بين قطعه س��ازان و 
صنعت خودرو به امضا مي رسد كه ارزبري اين بخش 
را در طول يكس��ال حدود ۸۵ ميليون يورو كاهش 

خواهد داد.« 
مقيمی ادامه داد: »از طريق اين قراردادها ۳۵ قطعه 
خودرو توسط ۳۲ قطعه ساز كشور تأمين خواهد شد 
و در اين زمينه قطعاتي انتخاب ش��ده اند كه ارزبري 
داشته و براي توليد آنها نياز به سرمايه گذاري بااليي 
در كشور نبوده است. در اين بحث قطعاتي انتخاب 
شده اند كه ترجيحاً س��ابقه توليد در كشور نداشته 
باشند و البته توليد اين قطعات با اولويت قطعه سازان 

كوچك و متوسط خواهد بود.«
وی در ادام��ه با بي��ان اينكه تا پايان س��ال ميزهاي 
مختلفي براي تعميق ساخت داخل در صنايع ديگر 
نيز برگزار خواهد شد، گفت: »در صنعت خودرو نيز 
طي سال جاري پنج ميز تعميق ساخت داخل ديگر 
نيز برگزار خواهد شد.« به گفته معاون وزير صنعت 
در قراردادهايي كه روز گذش��ته منعقد ش��د توليد 
قطعات مختلف از جمله سيت سوپاپ، گايد سوپاپ، 
واشرسرسيلندر، ميل س��وپاپ توربو شارژ، سنسور 
اكس��يژن موتورPU۵ ، كپس��ول انفجاري كمربند 

ايمني و شير هيدروليك مدنظر قرار دارد.
 همچنين در اين قراردادها توليد جام آيينه كوئيك، 
جك گازي، مجموعه توربو شارژ، بلندگو و جلوآمپر 

نيز مدنظر قرار گرفته است.
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مجوزپيشفروشخودروندادهام
اماپيشفروشمیکنند!

خط و نشان مجدد وزير صنعت به خودروسازان 

 وزيرصنعت می گويد مجوز پيش فروش به خودروسازان نداده است 
اما خودروسازانی كه بارها پيش فروش داشته اند مورد حمايت وزير هستند

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

وام ساخت مسكن زوجين ۱۶۰ ميليون تومان شدكاهش 8/4 درصدي تعداد پروازها

  خبر

افت۹درصديخريدتضمينيگندم
 ممنوعيت صادرات محصوالت كشاورزي

 به كميته ويژه واگذار شد 
پايي�ن ب�ودن قيم�ت خري�د تضمين�ي گن�دم و فعالي�ت دالالن 
ب�راي خري�د و قاچ�اق گن�دم ب�ه كش�ورهاي همس�ايه موج�ب 
اف�ت 9 درص�دي خري�د تضمين�ي گن�دم از س�وي دول�ت ش�ده 
اس�ت. معاون وزير جهاد كش�اورزي مي گوي�د: برخ�ي گندمكاران 
ب�زرگ از ف�روش گن�دم ب�ه دول�ت خ�ودداري مي كنن�د و ترجيح 
مي دهند ك�ه گندمش�ان را در انبار هاي خ�ود ذخيره س�ازي كنند. 
از سال گذشته تا كنون افزايش نرخ ارز و قيمت ارزان محصوالت كشاورزي 
در داخل كشور در مقايسه با ساير كشور ها موجب شده صادرات و قاچاق 
محصوالت كش��اورزي رونق بگيرد. به طوري كه اين دو اتفاق باعث به هم 
خوردن بازار هاي داخلي و افزايش قيمت غير منطقي برخي از محصوالت 

كشاورزي پر مصرف شد. 
اخيراً نيز با اتمام خريد تضميني گندم در استان هاي جنوبي خبر رسيده 
كه گندمكاران از فروش گندم با قيمت هزار و ۷۰۰ تومان به دولت امتناع 
كرده و ترجيح مي دهند گندمشان با قيمت ۲ هزار و ۷۰۰ تا ۴ هزار و ۵۰۰ 

تومان بسته به كيفيت گندم به دالالن بفروشند. 
بسياري از تش��كل ها و صاحبنظران بخش كش��اورزي با اعالم نرخ خريد 
تضميني گندم از ابتداي فصل نگراني هايي مبن��ي بر خروج آن از چرخه 
خريد داشتند كه با تحقق اين امر در اواسط فصل برداشت، دغدغه اي ايجاد 
شد كه اگر بنا به هر دليلي تعديل در نرخ خريد صورت نگيرد، با قاچاق گندم 
از مرز هاي كشور يا مصرف آن به عنوان خوراك دام، ديگر در تأمين گندم 

مورد نياز كشور خودكفا نخواهيم بود. 
روز گذشته معاون اقتصادي وزارت جهاد كش��اورزي در حاشيه همايش 
مشاركت عمومي و خصوصی در اجراي پروژه هاي جهاد كشاورزي با تأييد 
اخبار فوق و كاهش خريد تضميني گندم در سال جاري گفت: »تا به امروز 
صبح ۵/۵ ميليون تن گندم از كشاورزان خريد شده است كه در مقايسه با 
سال گذشته ۹درصد كاهش يافته، در حالي كه با توجه به افزايش توليد بايد 

ميزان خريد تضميني ما از سال گذشته بيشتر مي شد.« 
وي افزود: »در سال گذشته تا پايان فصل برداشت گندم ۹/۵ ميليون تن 
خريد تضميني صورت گرفت و امسال نيز پيش بيني شده بود كه ۱۲ميليون 
تن خريد تضميني صورت گيرد، اما همانطور كه اعالم شد تا به امروز تنها 

۵/۵ ميليون تن خريد تضميني گندم انجام شده است.« 
معاون امور برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي ادامه داد: »ارزش 
گندم خريداري ش��ده تا به امروز ۹ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان بوده كه از 
اين رقم ۷هزار و ۶۰۰ميليارد آن پرداخت شده و هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان 

آن باقي مانده است.« 
بخشنده تصريح كرد: »در سال جاري پول خريد تضميني گندم كشاورزان 
معموالً با تأخير يك يا دو هفته اي پرداخت مي شود؛ اين در حاليست كه در 
سال گذشته از زمان خريد تضميني گندم ۵۰درصد پول كشاورزان ابتدا 
به صورت نقدي پرداخت و مابقي آن با تأخير يك يا دو ماهه تسويه مي شد. 
بر اين اساس، پول تمام كشاورزان تا دو هفته پيش به صورت صددرصدي 

پرداخت شده است.«
معاون امور برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي گفت: »از طريق 
سازمان برنامه و بودجه و س��ازمان هدفمندي يارانه ها تالش مي كنيم كه 

زمان بازپرداخت پول گندمكاران كوتاه تر شود.« 
بخشنده اظهار داشت: »برخي كشاورزان بزرگ گندم خود را تا به امروز به 
ما نفروخته اند و آن را در انبارهاي خود نگهداري مي كنند. گندم برخالف 
ساير محصوالت كااليي تازه خوري به حس��اب نمي آيد و چند ماه قابليت 

نگهداري دارد.« 
وي در پاسخ به تسنيم درباره احتمال افت كيفيت گندم در صورت نگهداري 
در انبارها و كاهش گلوس��ن اين محصول گفت: »اگر گن��دم در انبارهاي 
استاندارد نگهداري شود كيفيت آن خيلي پايين نمي آيد، اما به كشاورزان 
توصيه مي كنيم كه محصوالت خود را در انبار نگهداري نكنند كه منجر به 

افت كيفيت آن شود.« 
معاون اموربرنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي اظهار داشت: »تا 
پايان شهريورماه سال جاري شوراي اقتصاد بايد نرخ جديد خريد تضميني 
گندم را اعالم كند. در سال زراعي جاري افزايش قيمت گندم نداريم، اما نرخ 
جديد خريد تضميني گندم تا يكي دو روز آينده توسط وزير جهاد كشاورزي 

به شوراي اقتصاد پيشنهاد مي شود.« 
 بخشنده در مورد ممنوعيت صادرات محصوالت كشاورزي گفت: »وزارت 
جهاد كشاورزي پيشنهاد دهنده ممنوعيت صادرات هيچ محصولي نبوده و 
طبق مصوبه سران سه قوه قرار شد دبيرخانه اي در سازمان توسعه تجارت 
متشكل از شش عضو كميته مربوطه تشكيل ش��ود كه شامل نمايندگان 
وزارت جهاد كش��اورزي، وزارت صنعت، گمرك، وزارت اقتصاد، س��ازمان 
برنامه و بودجه و اتاق بازرگاني اس��ت كه اگر همه ش��ش عضو شورا رأي 
بدهند، صادرات يك محصول ممنوع مي شود كه معموالً ما به عنوان نماينده 
وزارت جهاد كشاورزي مخالف ممنوعيت هستيم و معتقديم اگر اضطراري 
وجود دارد و قرار است يك كااليي صادراتش ممنوع شود، حداقل يك ماه 
قبل از آن به صادركنندگان اطالع داده شود تا دچار زيان نشوند.« وي تأكيد                                                                                                                                            

                                                كرد: »بهترين روش اين است كه با وضع عوارض ميزان صادرات محصوالت 
كشاورزي را كنترل كنيم.« 

اتاق بازرگاني به دنبال حذف ارز 42۰۰ توماني 
وصولارزهايصادراتيباکاهشنرخارز

نايب رئيس اتاق بازرگاني با اش�اره به كاهش فاصل�ه بين نرخ ارز 
در ب�ازار آزاد و س�امانه نيما، اي�ن موضوع را دليلي ب�راي كاهش 
خسارت صادركنندگان و افزايش بازگشت ارز حاصل از صادرات 
عنوان ك�رد كه ب�ه اين ترتي�ب به نظر مي رس�د وص�ول ارزهاي 
صادرات�ي با كاه�ش ن�رخ ارز محقق ش�ده و مي توان�د به عنوان 
ي�ك دس�تاورد مناس�ب ب�راي بانك مرك�زي ب�ه ش�مار بيايد. 
به گزارش »جوان« به نقل از ايبن��ا محمدرضا انصاري درباره جزئيات 
ديدار رؤسا و اعضاي هيئت رئيسه سه اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون با 
عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي در هفته گذشته گفت: اتاق 
بازرگاني ايران در طول يك سال گذشته موضع خود را درباره ارز تغيير 

نداده و ما خواهان حذف ارز ۴۲۰۰ توماني هستيم. 
رئيس كميته ارزي اتاق بازرگاني ايران با اشاره به پرداخت ارز ۴۲۰۰ 
توماني به كاالهاي اساسي، غذا، دارو و تجهيزات پزشكي گفت: نظر اتاق 
ايران آن است كه اگر قرار است به كااليي يارانه داده شود، اين يارانه به 

شكل ريالي و مستقيم به شهروندان پرداخت شود. 
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: با وجود پرداخت ارز ۴۲۰۰ 
توماني همچنان مي بينيم كه نرخ تورم كاالهاي اساسي باال مي رود و آثار 

منفي اين موضوع را از ارديبهشت ماه سال گذشته تاكنون ديده ايم. 
انصاري با اشاره به نزديك تر شدن نرخ ارز در سامانه نيما و بازار آزاد در 
هفته هاي اخير خاطر نشان كرد: رئيس كل بانك مركزي اميدوار است 
كه نرخ ارز در س��امانه نيما به تدريج به نرخ بازار نزديك شود و به اين 
ترتيب آثار منفي كه از فاصله موجود بين نرخ سامانه نيما و بازار وجود 
داشت، كاسته شود.  وي تصريح كرد: فاصله زياد بين نرخ سامانه نيما و 
نرخ ارز در بازار آزاد در ماه هاي گذشته به صادرات، جذب ارز و بازگشت 
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور لطمه زد. انصاري در عين 
حال درباره روند نزولي نرخ ارز در بازار طي هفته هاي گذشته و نزديك 
شدن آن به نرخ نيمايي گفت: كاهش فاصله بين نرخ بازار آزاد و نيما، 
ميزان خسارت صادركنندگان را كاهش خواهد داد و در نتيجه ميزان ارز 

حاصل از صادراتي كه به كشور بازخواهد گشت را افزايش مي دهد.
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5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان
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6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
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13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
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13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان
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374899صنايعشيمياييفارس
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18678438كربنايران
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251252سيمانصوفيان
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216642سيمانداراب
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