
 چرا با کاهش نرخ ارز، قیمت ها نشکست؟

یک مسئول:واردات تاکنون با دالر بیشتر از 8600 تومان نبوده است

کاردار لهستان به وزارت امور خارجه فراخوانده شد
»ویچخ اونلت« کاردار لهستان در تهران در اعتراض به برگزاری کنفرانس 
ضد ایرانی به اصطالح صلح و امنیت در خاورمیانه با میزبانی مشترک 
آمریکا و لهستان که قرار است در 24 و 25 بهمن ماه در ورشو برگزار شود، 

به وزارت امور خارجه فراخوانده شد.
به گزارش ایرنا از اداره کل اطالع رسانی و امور سخنگویی؛ در این دیدار رئیس 
اداره اول شرق اروپای وزارت امور خارجه مراتب اعتراض رسمی جمهوری اسالمی 
ایران نسبت به اقدام طرف لهستانی در همراهی با آمریکا برای برگزاری این کنفرانس 

را اعالم کرد.
رییس اداره اول شرق اروپای وزارت امور خارجه گفت: این یک حرکت خصمانه از 
سوی آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران است و انتظار می رود لهستان از همراهی 

با آمریکا در برگزاری این کنفرانس خودداری نماید.
کاردار لهستان در این دیدار با ارائه توضیحاتی در خصوص کنفرانس مذکور، بر 
ضد ایرانی نبودن آن و بیان اینکه مواضع لهستان با اظهارات اخیر مقامات آمریکایی 

متفاوت است تاکید کرد.
ناکافی  با  کشورمان  خارجه  امور  وزارت  اروپای  شرق  اول  اداره  رییس 
دولت  فوری  جبرانی  اقدام  ضرورت  بر  تاکید  و  توضیحات  این  دانستن 
اتخاذ  به  ناچار  اسالمی  جمهوری  صورت  این  غیر  در  کرد  تاکید  لهستان 

اقدامات متقابل است.
کاردار با اشاره به روابط تاریخی دو کشور اظهار داشت که پیام دولت جمهوری 

اسالمی ایران را به مقامات ذیربط لهستان منعکس خواهد کرد.
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صفحه 7

 بازگشت آمریکا و اعراب
به یک تجربه شکست خورده

اتحاد کاغذی
صفحه 6

۲۰۰ میلیارد تومان بودجه اضافه
برای کاهش تبلیغات کافی نیست؟

آسیب شناسی پخش بی رویه تبلیغات تلویزیونی در یک گزارش

 شارژ دالر از دوبی
سکه به کانال ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رفت

این در حالی است که سکه در اواسط روز به محدوده ۳ میلیون و ۹4۰ 
هزار تومان نیز قدم گذاشته بود ولی از اواخر روز قیمت ها در بازار ارز و 
سکه بیشتر رویه کاهشی پیدا کرد و پس از ساعت 4 بعدازظهر در هر دو 
بازار قیمت های پایین تری نیز به ثبت رسید. البته برخی بازیگران غیررسمی 
عنوان می کردند که پس از ساعت 5 بعدازظهر قیمت ها بار دیگر رویه 

افزایشی به خود گرفته بودند.

در اولین روز از آخرین هفته دی ماه، دالر به مرز ۱۱ هزار و 5۰۰ تومان 
قدم گذاشت و سکه تمام بهار آزادی تا کانال ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان 
جهش کرد. روز گذشته، دالر از ابتدای روز در مسیر افزایشی قرار گرفت 
و در نهایت ساعت 4 بعدازظهر روی عدد ۱۱ هزار و 5۰۰ تومان به کار خود 
پایان داد که ۳۰۰ تومان بیشتر از قیمت بسته شده انتهای هفته گذشته بود. 
همسو با رشد قیمت شاخص ارزی، سکه تمام بهار آزادی به قیمت ۳ میلیون 

و ۹۰5 هزار تومان رسید که 55 هزار تومان بیشتر از روز پنج شنبه بود.
این در حالی است که سکه در اواسط روز به محدوده ۳ میلیون و ۹4۰ 
هزار تومان نیز قدم گذاشته بود ولی از اواخر روز قیمت ها در بازار ارز و سکه 
بیشتر رویه کاهشی پیدا کرد و پس از ساعت 4 بعدازظهر در هر دو بازار 

قیمت های پایین تری نیز به ثبت رسید.

پنهانکاری ترامپ درباره پوتین و روسیه
زیر ذربین رسانه ها
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صفحه 5

 نقش گلخانه ها در کاهش مصرف آب کشاورزیتسهیالت دهی »خرید« مسکن به سمت »ساخت« تغییر یابد
پدیده خشکسالی چتر خود را بر اقصی نقاط کشور گسترده است کارشناسان تاکید کردند

پورسیدآقایی: رحمانی فضلی:

مصوبات 
ستاداقتصادی برای 
دستگاهها ازجمله 

صداوسیما الزامیست

برای
خودروسواران

فرش قرمز
پهن نکنیم

صفحه ۳ صفحه 2

پرسش بسیاری از شهروندان این است که چرا با 
ماههای  ارز طی  نرخ  مالحظه  قابل  کاهش  وجود 
شکسته  ها  وارداتی  بویژه  کاالها  قیمت  گذشته 
می  تجارت  و  معدن  صنعت،  مسئول  یک  نشد؟ 
گوید: اساسا تاکنون هیچ کاالیی با نرخ دالر بیشتر 

از هشت هزار و 6۰۰ تومانی وارد نشده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران روز 
یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اینچنین پاسخ داد: 
تاکنون کاالهای وارداتی حداکثر با نرخ هشت هزار و 600 

تومانی قیمت گذاری شده اند.
یداهلل صادقی گفت: گاهی ممکن است کاهش نیافتن 
قیمت ها در بازار ناشی از کاهش تولید کاال متناسب با 
میزان تقاضا در بازار باشد که این موضوع دیگر ارتباطی 
به قیمت دالر ندارد و مشکل به نبود کفایت در تولید یا 
واردات برمی گردد که باعث کمبود کاال در بازار شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
چسبندگی قیمت در کاالها را ناشی از نبود تناسب بین 
عرضه و تقاضا در بازار دانست و افزود: باوجود ثبات نرخ 
ارز برای مواد غذایی و کاالهای اساسی تا پایان سال ۹۷ 
از طرف دولت، اما افزایش نرخ نهاده ها در بازارهای بین 
المللی و هزینه های حمل و نقل نیز در این زمینه به عنوان 

یک شاخص مطرح هستند.
به گفته وی سایر افزایش هزینه ها در بازار بورس از 
جمله هزینه مواد پتروشیمی، فوالدی، کاغذ، مقوا و.... برای 
بسته بندی نیز مزید بر علت شده و با وجود ثابت بودن 
نرخ ارز)برای واردات( باعث افزایش قیمت این کاالها شده 

است.
وی افزود: عالوه بر اینها مشکالت تامین ارز و صادرات 
رسمی و غیررسمی برخی کاالها باعث برهم خوردن تعادل 
در عرضه و تقاضا شده که در مجموع باعث چسبندگی 

قیمت ها شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران این 
پرسش را نیز مطرح کرد که »آیا نوسان نرخ در قیمت 

نهاده ها در بازار بین المللی را می توان کنترل کرد؟

صادقی تاکید کرد: همچنین ارز نیمایی باید به اندازه 
کافی در اختیار تولیدکننده قرار گیرد و فرآیندهای تامین 
آن نیز باید آسان تر شود تا به افزایش قیمت کاالها به دلیل 

هزینه های سربار نینجامد.
صادقی با اعتقاد بر اینکه کمبود مواد اولیه باعث ایجاد 
رفتار انقباضی تولیدکنندگان می شود گفت: ارزشمندتر 
شدن کاال یا مواد اولیه نسبت به سال گذشته به ورود کاال 
به صورت قطره چکانی در بازار و نیز فراهم شدن زمینه 

شکل گیری بازار سیاه منجر شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
خاطرنشان کرد: برخی رفتارهای موجود در بازار مانند 
کمبود  از  ناشی  بازار  به  کاال  عرضه  کاهش  یا  احتکار 
اختصاص مواد اولیه به تولیدکننده است که به مراتب 
باعث کاهش تولید و نیز ایجاد مشکل برای مصرف کننده 

می شود.
وی با بیان اینکه خروج اقتصاد از حالت تعادل، بازرسی 
گفت:  کند  می  مواجه  مشکل  با  را  بازار  در  الزم  های 
بازرسی و نظارت بر بازار با ابزار کنترلی زمانی از کارآیی 
الزم برخوردار است که فرآیند مربوط به تامین و توزیع 
بدرستی صورت گیرد تا بتوان از این طریق قادر به کنترل 

تخلف موجود در سطح بازار و عرضه کاال باشیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به 
جریمه های تعریف شده برای تخلفات واحدهای صنفی 
و نیز تجدیدنظر ساالنه آنها اشاره و بیان کرد: هر سال 
سازمان تعزیرات حکومتی و نیز سازمان حمایت عددی 
را متناسب با نرخ تورم به عنوان جریمه برای تصویب به 
دولت پیشنهاد می دهند؛ میزان افزایش در سال جاری 
اثر  عنوان  هیچ  به  رقم  این  که  بود  درصد  از ۹  کمتر 

بازدارندگی نخواهد داشت.
وی بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده های تخلفات 
صنوف در تعزیرات حکومتی تاکید و خاطرنشان کرد: به 
دلیل وجود تشریفات قانونی ۹0 درصد از پرونده تخلفات 
صنفی که اکنون در شعب تعزیرات در حال بررسی است 
مربوط به چند سال گذشته است که دیگر موضوعیت 

قانونی ندارد و نمی تواند مشکل بازار را برطرف کند.
صادقی گفت: زمانی که بازار در شرایط نامطلوبی قرار 
می گیرد جلسات بیشتری برای تعامل با واردکنندگان، 
تولیدکنندگان و تشکل های توزیع کننده برگزار خواهیم 
کرد تا بتوان از این طریق سطوح باالی عرضه را کنترل و 

از وقوع تخلف پیشگیری کنیم.


