
وزیر امور اقتصادى و دارایى:
 شرکت هاى پیمانکارى ایران آماده همکارى

 با جمهورى آذربایجان هستند
وزیر امور اقتصادى و دارایى با اشاره به توانمندى هاى کم نظیر شرکت هاى پیمانکارى 
ایران در زمینه ارائه خدمات فنى و مهندسى، از آمادگى کامل این شرکت ها براى همکارى 

با جمهورى آذربایجان خبر داد.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومى وزارت اقتصاد، فرهاد دژپســند روز 
سه شــنبه در جریان برگزارى چهاردهمین اجالس کمیسیون مشترك همکارى هاى 
اقتصادى ایران و جمهورى آذربایجان اظهار داشت: این شرکت ها، پروژه هاى مختلفى را 
در زمینه هاى ساختمان، ساخت سد و نیروگاه، ساخت پاالیشگاه، راه سازى ، پل سازى و 
سایر زمینه ها در سراسر جهان با موفقیت اجرا کرده اند و اکنون نیز از آمادگى کامل، جهت 

همکارى با جمهورى آذربایجان برخوردارند.
وى تصریح کرد: سیاســت اصولى ایران همواره بر تعمیق و گسترش روابط سیاسى و 

اقتصادى با همه کشورها به ویژه کشورهاى مسلمان و همسایه استوار بوده است.
دژپســند یادآور شد: شرکت هاى پیمانکارى ایرانى، پروژه هاى مختلفى را در سراسر 
جهان از جمله در کشورهاى عراق، افغانستان، سوریه، تاجیکستان، سریالنکا، ونزوئال 
با موفقیت اجرا کرده اند و اکنون نیز این شرکت ها از آمادگى کامل، جهت همکارى با 
جمهورى آذربایجان برخوردار هستند. وى روابط ایران و آذربایجان را به لحاظ تاریخى، 
فرهنگى، مذهبى و اقتصادى حائز اهمیت دانست و افزود: به نمایندگى از سوى دولت 
اعالم مى دارم، همانطور که در دوره بحران تمامى همت خود را جهت بازگشت آرامش 
و صلح به کار بردیم، اکنون نیز جهت بازسازى مناطق کشور آذربایجان آماده همکارى 
هستیم. وزیر اقتصاد، اهتمام وزارتخانه ها و دستگاه هاى دو طرف در طراحى و تدوین 
سند اجالس کمیسیون مشترك را نشانه عزم جدى طرفین براى توسعه و تعمیق همکارى 
هاى اقتصادى دو کشور عنوان کرد.  وى پیشنهاد کرد، با توجه به ظرفیت هاى فوق و 
جهت عملیاتى کردن همکارى شــرکت هاى ایرانى با جمهورى آذربایجان، کمیته اى 
متشکل از نمایندگان ایران و جمهورى آذربایجان در چارچوب کمیسیون مشترك تشکیل 
شود تا این کمیته نسبت به تبیین مراتب نحوه مشارکت ایران در بازسازى مناطق آزاد شده 
آذربایجان، تدارك خدمات و اقالم مورد نیاز و ساز و کار همکارى دو جانبه اقدامات و 

پیگیرى هاى الزم را به عمل آورد.

اعتبار راهکار سیاهه انتشار آلودگى هوا در بودجه 1400 
دیده نشده است

رییس مرکز ملى هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اعتبار مورد نیاز براى 
اجراى راهکارهاى ارائه شده در گزارش سیاهه انتشار آلودگى هوا در بودجه 1400 دیده 
نشده است.  به گزارش ایرنا، سید مهدى میرزایى قمى روز سه شنبه در مراسم رونمایى 
از برنامه جامع اقدام ملى کاهش آلودگى هواى کالنشهرها (سیاهه انتشار) افزود: با توجه 
به اهمیت داشتن هواى پاك، رییس سازمان حفاظت محیط زیست در مکاتبه اى با رییس 
سازمان برنامه و بودجه درخواست کرد تا اعتبار مورد نیاز راهکارهاى سیاهه انتشار در 
بودجه 1400 لحاظ شود اما این امر محقق نشد در حالى که چنین بودجه اى حتما باید 
تخصیص یابد. وى به تهیه سیاهه انتشار آلودگى هوا در کالنشهر ها اشاره کرد و گفت: بر 
اساس ماده 22 آیین نامه فنى قانون هواى پاك سازمان حفاظت محیط زیست موظف شد 
تا پایان شهریور 1398 نسبت به تهیه سیاهه انتشار آلودگى هوا در کالنشهر ها اقدام کند.

مریزایى قمى اظهار داشــت: در این راستا سازمان حفاظت محیط زیست با کنسرسیوم 
دانشگاه هاى برتر کشور با محوریت دانشگاه تهران تفاهم نامه اى امضا کرد که در ابتدا 
قرار شد این ســیاهه را براى هفت کالنشهر کشور از جمله تهران، کرج، تبریز، اراك، 

اصفهان و شیراز تهیه کند که در گام بعدى دو شهر قم و کرمانشاه نیز به آن اضافه شد.

نخستین روزنامه

 اقتصادي ایران
بازار ارز (حواله نیما): دالر  230,717   یورو 294,354

بورس تهران: شاخص کل 1,150,624

قیمت طال :  سکه بهار آزادى 101,010,000    

قیمت نفت: سبد اوپک 50/03

سال بیست و نهم شماره 7499
چهارشنبه اول بهمن  1399
6 جمادى الثانى 1442 - 20 جوالى 2021
8 صفحه تک شماره 20000 ریال

کارشناس حوزه انرژى در گفتگو با جهان اقتصاد مطرح کرد

تصمیمات کالن کشور معطل وصول درآمدهاي نفتی
صفحه 6

1 صفحه اول

2 سیاست

8 بازار سرمایه

 در صفحه هاي دیگر

روحانى در جلسه کمیته هاى تخصصى ستاد ملى مقابله با کرونا:

سخنگوى دولت در واکنش به ادعاها علیه الیحه بودجه مطرح کرد:

به دلیل فراهم نشدن شرایط اعالمى 

واکسیناسیون کرونا 
در ایران به زودى آغاز مى شود

به جاى نشست هاى حزبى درباره بودجه 
صحبت کنید!

رییس سازمان بورس استعفا داد

رییس جمهورى تاکید کرد: دولت مصمم است ظرف هفته هاى آینده و با ورود اولین 
محموله واکســن خریدارى شده، عملیات واکسیناسیون را در کشور مطابق جدول 

طراحى شده از جامعه هدف آغاز کند.

ســخنگوى دولت اظهارنظرهاى سیاسى درباره الیحه بودجه را بى سابقه ارزیابى کرد و 
خطاب به منتقدان گفت: به جاى اینکه در یک جمع سیاســى در مورد بودجه صحبت 
کنید، در جمع کارشناسان صحبت کنید و بگذارید مباحث اقتصادى درباره آن مطرح شود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، استعفاى دوباره خود را به دلیل فراهم نشدن 
شرایط اعالمى، به وزیر امور اقتصادى و دارایى ارایه کرد. به گزارش مشرق، در پى 
ریزش هاى متعدد شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و افت بازار که از 19 مرداد 
تا کنون صورت گرفته و در نتیجه سرمایه مردم سرمایه گذار در بورس تا حد زیادى...

سرمقاله

کشف نشانه هاى مهم 
از عدم رضایت کارمندان و کارگران 

     مصطفى خداداد صفایى - عضو هیات تشخیص اداره کار استان تهران

2

m
eh
rn
ew

s :س
عک

رییس جمهورى تاکید کرد: دولت مصمم اســت ظرف هفته هاى 
آینده و با ورود اولین محموله واکســن خریدارى شده، عملیات 
واکسیناسیون را در کشــور مطابق جدول طراحى شده از جامعه 

هدف آغاز کند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانى ریاست جمهورى، حجت االسالم 
والمسلمین حســن روحانى عصر سه شــنبه در جلسه روساى 
کمیته هاى تخصصى ســتاد ملى مقابله با کرونا و پس از دریافت 
گزارش هاى دستگاه هاى ذیربط نظیر بانک مرکزى، وزارتخانه هاى 
صمت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکى در خصوص آخرین 

اقدمات صــورت گرفته براى تامین ارز و منابــع مورد نیاز براى 
ساخت، تامین و واردات واکسن کرونا، گفت: تامین واکسن کرونا 

جزو اولویت هاى کشور است.
رییس جمهورى با بیان اینکه باید در کنار سایر احتیاجات دارویى 
و تجهیزات پزشکى، واکسن کرونا با اولویت تولید و تامین شود، 
اظهارداشت: اگر تحریم ها، مانع تراشى ها و ایجاد محدودیت ها در 
تامین منابع خرید واکسن از سوى دولت تروریست ترامپ نبود، 
قطعا واکسیناسیون را خیلى زودتر مى توانستیم آغاز کنیم و این نیز 

این جنایتى بود که آمریکایى ها در حق ملت ایران انجام دادند.

روحانى تصریــح کرد: به رغم همه این مانع تراشــى ها و ایجاد 
محدودیت ها، اقدامات الزم براى خرید واکسن انجام شده و اولین 
محموله آن که مورد تایید وزارت بهداشــت و درمان است ظرف 
هفته هاى آتى وارد کشور مى شود و بالفاصله نیز درچارچوب سند 

ملى تدوین شده، واکسیناسیون آغاز مى شود.
در این جلسه همچنین قرارگاه عملیاتى، گزارش تکمیلى از احتمال 
شیوع موج چهارم کرونا و مخاطرات آن و نقش عدم رعایت دقیق 
دستورالعمل هاى بهداشتى از جمله در سفرها و اجتماعات مذهبى، 
ملى و خانوادگى ارائه و تصمیمات الزم در این خصوص اتخاذ شد.

رییس جمهورى درهمین ارتباط به قرارگاه عملیاتى ســتاد ملى 
مقابله با کرونا و کمیته بهداشــتى و درمانى در خصوص تشدید 
نظارت ها ماموریت داد و گفت که باید تکلیف هر دستگاه نظارتى 
در خصوص اجراى دقیق دستورالعمل هاى بهداشتى مشخص شود 

و در قبال آن پاسخگو باشد.
روحانى اظهارداشــت: هر یک از دســتگاه هاى نظارتى نیز باید 
گزارش هاى خود را در خصوص نحوه اجراى پروتکل ها بسرعت 
تنظیم و ارسال کنند و با متخلفین و کسانى که این دستورالعمل ها را 

به طور دقیق اجرا نمى کنند، برخورد قانونى انجام گیرد.

روحانى در جلسه کمیته هاى تخصصى ستاد ملى مقابله با کرونا:

واکسیناسیون کرونا در ایران به زودى آغاز مى شود

رییس کمیسیون استخراج رمز ارز نظام صنفى رایانه اى، استخراج 
رمز ارز را یک ظرفیت دانست و گفت: باید از این ظرفیت استفاده 
کرد اما در دو سال گذشته، وزارت نیرو کشور را از دو میلیارد دالر 

سرمایه رمز ارزى محروم کرده است.
 «عباس آشتیانى» در میزگرد استخراج رمز ارزها که با حضور فعاالن 
این حوزه در سازمان نظام صنفى رایانه اى کشور (نصر) برگزار شد، 
افزود: محصول رمزارز براى کشور اهمیت استراتژیک زیادى دارد و 

مخالفت با جهش تولید با هر بهانه اى، درست نیست.
وى با بیان اینکه روال کار مرکز مطالعات وزارت نیرو این اســت 
که هر ســاله جداولى براى پیش بینى ســال هاى آینده آماده کند، 
افزود: این مرکز به وزارت نیرو اعالم کرده بود که امســال 62 هزار 
مگاوات پیک خواهیم داشت و وزارت نیرو باید براى این موضوع 
برنامــه ریزى مى کرد. این ها چیزى نیســت که از قبل بر وزارت 
نیرو پوشیده باشد اما سخنگوى شرکت برق اعالم مى کند که 310 
مگاوات انشعاب قانونى داریم که باید گفت هیچ افتخارى در 310 
مگاوات ظرفیت قانونى کشور نیست چرا که سرمایه گذاران دستگاه 
هایى دارند که روى زمین افتاده و مجبورند از آن اســتفاده کنند اما 
نکته اینجاســت که  کدام سرمایه گذارى به تازگى با این تعرفه ها 

وارد صنعت رمزارز شده است؟

رییس کمیسیون رمز ارز یادآور شد: در کل جهان، ظرفیت برق براى 
اســتخراج رمزارزها 12 هزار و 600 مگاوات است و اگر به همان 
300 مگاوات نگاه کنیم، متوجه مى شــویم سهم ایران از استخراج 

رمز ارز 2.4 دهم درصد است.
وى افزود: اگر به آمار اســتخراج غیرقانونى نیز استناد کنیم، بازهم 
سهم ایران به 5 درصد مى رسد و اعداد اعالم شده تنها موج سوارى 

روى اخبار است.
آشــتیانى بیان کرد: 36 درصد برق کشور صرف صنایع، 31 درصد 
مصرف خانگى، 14 درصد کشاورزى و 2 درصد براى معابر صرف 
مى شــود. زمانى که مى گوییم 300 مگاوات ظرفیت اســتخراج 
رمزارزها است، نسبت به پیک ما 0.7 درصد و در بهترین حالت 1.5 

درصد است آیا این عدد عامل خاموشى هاى اخیر است؟
وى افزود: رشد مصرف برق نمایانگر رشد اقتصادى کشور است، 
زمانى که رشد جمعیت به سیاست کشور تبدیل مى شود، مگر این 
کار بدون رشد مصرف منابع امکان پذیر است؟ و باید توجه داشت 
که زیرساخت هاى وزارت نیرو براى صنایع اصال مناسب نیست و 

در این دوره انحصارطلبى به اوج خود رسیده است.
 باید به سمت صنایع جدید حرکت کنیم

 «برات قنبرى» دبیرکل نظام صنفى رایانه اى کشور نیز گفت: اقتصاد 

ایران، اقتصاد نفت و بانک محور است و ما مانند همه دنیا ناگزیر به 
حرکت به سمت صنایع جدید هستیم.

وى افزود: این روزها بحث خاموشــى هاى بــرق و کمبود انرژى 
مطرح اســت که برخى از رســانه هاى ملى و خبرگزارى ها آن را 
به استخراج رمزارز ربط مى دادند. در حالیکه در هر برنامه 5 ساله 
کشور پیش بینى ظرفیت جدید براى انرژى وجود دارد و گسترش 

آن از الزامات کشور است.
قنبرى ادامه داد: زمانى که ما تحریم هســتیم، دستگاه هاى اجرایى 
نباید با خود تحریمى موجب بروز مشکالت این چنینى شوند. با 
اینکه عمده بخش مطالبات آى تى (IT) از طریق استخراج رمزارزها 
قابل پرداخت اســت؛ نمى توانیم با دستورالعمل هاى 10سال قبل، 

اقتصاد کشور را بچرخانیم.
«امیرحسین ســعید نایینى» بنیانگذار سازمان نصر نیز در ادامه 
گفت: پدیده رمزارز بیش از 10سال است که در جهان مطرح 
شده  اما مخالفت هاى علنى وزارت نیرو تا جایى پیش رفت 
که از مساجد به عنوان مکانى براى استخراج رمزارز یاد کردند؛ 
اما این پرســش همچنان مطرح است که با صدا و حرارتى که 
این دستگاه دارد، چطور امکان اســتفاده از دستگاه ها وجود 

داشت؟

نائینى افزود: البته جامعه متخصصان و متعهد کشــور سکوت 
نکردند و وارد کارزار شــدند که این به عقب نشینى وزارت 
نیرو منجر شد اما آنها از سوى هیات دولت مصوبه اى را اعالم 

کردند که یکبار دیگر این صنعت را به سمت نابودى کشاند.
وى با بیان اینکه اگر ارز دیجیتال را در کشور تولید نکنیم، باید 
آن را از خارج خریدارى کنیم، تاکید کرد: چرا وقتى خودمان 
مى توانیم آن را در کشــور تولید کنیم، بایــد معادل آن را به 

کشورهاى خارجى بپردازیم و آن را وارد کنیم.
«ابوذر صالحى» مدیرکل امور بین الملل توانیر روز 21 دیماه و 
در پى خاموشى هاى اخیر در کشور گفت: معادل 500 تا 550 
مگاوات رمز ارز مجاز، رمز ارز غیر مجاز در کشور داریم، اما با 
توجه به مصرفى که ما در کشور داریم، این عدد رمز ارز خیلى 
عدد بزرگى نیست و خاموشى هاى اخیر در کشور به خصوص 

در تهران ربطى به  استخراج بیت کوین ندارد.
وى یکــى از عواملى که موجب افزایش مصرف برق شــده، 
مراکز استخراج رمزارز غیرمجاز دانست و گفت: تاکنون حدود 
هزار و 600 مرکز غیرمجاز را شناســایى کرده ایم. دستگاه هاى 
ماینینگ آن ها جمع آورى شده و خسارت برق مصرفى از آن ها 

اخذ و به مراجع قضائى معرفى شدند.

رییس کمیسیون استخراج رمز ارز نظام صنفى رایانه اى اعالم کرد

محرومیت کشور از 2 میلیارد دالر سرمایه رمز ارزى

نمایندگان 5 تشکل صنعت ساخت و ساز با اشاره به عدم حمایت 
دولت از صادرات خدمات فنى و مهندسى، از این مساله گالیه کردند.

 ســیفى نایب رئیس هیئت مدیره کانون سراســرى شــرکت هاى 
پیمانکارى در نشست خبرى 5 تشکل حوزه صنعت ساخت و ساز، 
احداث و خدمات فنى مهندســى در خصوص صادرات مواد فنى و 
مهندسى گفت: زمانى مى توانیم در زمینه صادرات این خدمات موفق 
شویم که مشکالت داخلى را حل کنیم. وى افزود: به عنوان مثال ترکیه 
20 رایــزن اقتصادى در عراق دارد یا کره جنوبى 70 رایزن اقتصادى 
در تمام دنیا فعال کرده اســت در حالى که تمام رایزنان بازرگانى و 

اقتصادى ایران در دیگر کشورها حداکثر 6 نفر است.
نایب رئیس هیئت مدیره کانون سراســرى شرکت هاى پیمانکارى 
گفت: ما در حالى که در عراق و ســوریه با داعش جنگیدیم و خون 
دادیم اما نتوانســتیم هیچ امتیازى در بخش پروژه هاى این شرکت ها 
بگیریم. شــرکت هاى ایرانى هم که به ســوریه رفته اند بیش از چند 

صباحى است دوام نیاورده اند.

وى با بیان اینکه ایران تنها کشــورى است که با 15 کشور هم مرز 
اســت، گفت: مجموع ظرفیت اقتصادى این کشــورها هزار و 300 
میلیارد تومان در ســال است. اما ما نتوانستیم از این ظرفیت استفاده 
کنیم. وقتى اردوغان خواست به ایران سفر کند در جمع پیمانکاران 

ترکیه اى در ایران حاضر شد و با آنها گفت و گو کرد.
در ادامه این مراســم ایرج گالبتونچى دبیر ســندیکاى شرکت هاى 
ساختمانى با تأکید بر اینکه یکى از درآمدزاترین بخش هاى صادراتى 
مى تواند صدور خدمات فنى و مهندســى باشد، گفت: ما نیروهاى 
پیمانکارى زیادى داریم اما تقاضاى کار وجود ندارد. سالى 253 هزار 
فارغ التحصیل رشته هاى فنى و مهندسى داریم اما بازار کار براى آنها 

نیست.
به گفته گالبتونچى، تعداد پیمانکاران تأیید صالحیت شده و داراى 
رتبه بندى از ســوى ســازمان برنامه و بودجه در کشور 45 هزار و 
740 شرکت است. سه هزار و 100 شرکت مشاور هم از سوى این 
سازمان تأیید شده است. بنابراین باید ساالنه دو و نیم میلیارد دالر به 

این شــرکت ها پروژه عمرانى داده شود اما عمًال ارجاع این حجم از 
کار به این شرکت ها مقدور نیست و لذا باید براى بخش عمده آنها در 
خارج از کشور کار ایجاد شود. وى تصریح کرد: ترکیه در 119 کشور 
دنیا پروژه عمرانى دارد و صنعت ســاخت و ساز این کشور 8 تا 9 
درصد تولید ناخالص داخلى را تأمین مى کند. براى دو میلیون ترکیه اى 
نیز اشتغال ایجاد شده است. این کشور به دومین تولید کننده مصالح 
ســاختمانى دنیا تبدیل شده است. اما ما با 45 هزار شرکت پیمانکار 

نتوانسته ایم جایگاهى براى خود کسب کنیم.
در ادامه این نشست حبیب زاده عضو هیئت مدیره انجمن شرکت هاى 
نفت، گاز و پتروشیمى در مورد پروژه هاى پیمانکارى حوزه نفت و 
گاز اظهار داشت: در زمانى که شرکت هاى نفت و گاز ایرانى در پارس 
جنوبى و عسلویه مشغول فعالیت بودند، مدیریت شرکت هاى ایرانى 
را به یک شــرکت کره اى دادند. در حالى که در دهه 50، ایرانى ها در 

کره جنوبى پاالیشگاه تأسیس کرده بودند.
در بخــش دیگرى از این نشســت، شــیخ اکبــرى رئیس انجمن 

شرکت هاى فنى و اجرایى درباره پروژه هاى راهسازى گفت: دولت ها 
هیچ گاه رویکرد شــفافى نسبت به بنگاه هاى خصوصى صنعت راه 
سازى نداشته اند. در آزادراه قزوین- زنجان- تبریز، 14 شرکت بزرگ 
راه سازى فعالیت مى کردند اما تنها یک شرکت باقى ماند و بقیه پروژه 

را رها کردند.
شیخ اکبرى با بیان اینکه تورم پروژه هاى راهسازى را به چالش کشیده، 
گفت: از سال 66 تاکنون قانون مشارکت بخش خصوصى در ساخت 

آزادراه تصویب شده است اما به طور جد به اجرا گذاشته نمى شد.
وى افزود: در حال حاضر پیمانکار 50 درصد منابع ساخت آزادراه را 
تأمین مى کند و در طول 18 سال اصل و سود آورده خود را مستهلک 
کند ولى دولت صرفاً ســاالنه 15 درصد معادل ســود سپرده بانکى 
بــه نرخ عوارض اضافه مى کند که در مقابل نرخ واقعى تورم رقمى 
محسوب نمى شود. آیا انگیزه اى براى اینکه سرمایه گذار و پیمانکار 
براى ادامه ســرمایه گذارى در پروژه هاى راهسازى و آزادراهى باقى 

مى ماند؟

نمایندگان 5 تشکل صنعت ساخت و ساز:
دولت از صادرات خدمات فنى و مهندسى حمایت نمى کند

کارشناس عمران در گفتگو با جهان اقتصاد مطرح کرد: 

ادامه افول آب هاى زیرزمینى
صفحه 5صفحه 4 در سایه استفاده نادرست

افزایش قیمت 3 ماهه از سوى شوراى رقابت منتفى شد

عقب نشینى
 از گرانى خودرو

در پى مخالفت ســازمان بازرسى با فرمول جدید شوراى رقابت براى گرانى 
خودرو و با توجه به روند نزولى نرخ ارز، افزایش قیمت خودرو براى 3 ماهه 
آخر سال منتفى شد و شوراى رقابت از موضع خود براى رشد مداوم قیمت 
خودرو عقب نشینى کرد. در عین حال قیمت گذارى خودروهاى جدید نیز به 

کمیته خودرو واگذار شد.
شوراى رقابت اخیراً فرمول جدیدى براى افزایش قیمت خودروهاى داخلى 
مصوب کرد که بر اساس آن قیمت گذارى 55 درصد تولید خودروسازان که 
خودرو هاى اقتصادى تر و مورد تقاضاى عامه مردم است از دستور العمل قیمت 
گذارى شوراى رقابت تبعیت مى کرد و 45 درصد خودرو ها نیز مشمول فرمول 

جدید قیمت گذارى مى شدند.
این دستورالعمل شوراى رقابت مورد انتقاد سازمان بازرسى قرار گرفت و امروز 
شاهد عقب نشینى شــوراى رقابت از فرمول جدید قیمت گذارى خودروها 
هستیم. در این مورد رضا شیوا، رئیس شوراى رقابت با بیان اینکه قیمت گذارى 
سه ماهه خودرو از دستور کار خارج شد، گفت: قیمت خودرو هاى داخلى در 
فصل زمستان با همان نرخ پاییز عرضه خواهد شد. وى افزود: با توجه به ثبات 
نسبى قیمت ها و تورم بخشى اعالم شده از سوى بانک مرکزى، شوراى رقابت 
تصمیم گرفت قیمت هاى فروش زمستان کارخانه ها افزایش نیابد.شیوا افزود: از 
این پس قیمت گذارى خورو ها به جاى سه ماهه، هر شش ماه یا ساالنه تعیین 
خواهد شــد. وى گفت: بانک مرکزى تورم بخشى پاییز را حدود 14 درصد 
اعالم کرد، اما شــوراى رقابت با در نظر گرفتن بهره ورى و کیفیت، تصمیم 

گرفت قیمت کارخانه ها براى زمستان افزایشى نداشته باشد.


