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2سال پیش در چنین روزی شاخص 
بازار 

کل بورس تهران در دولت قبل، بعد سرمایه
از یک دوره رشــد افراطی شروع به 
نزول کرد و از آن زمان تاکنون 30درصد افت کرده 
اســت. بازخوانی دوره 2ســاله نزول بورس نشان 
می دهد که یکی از مهم ترین دالیل رکود مدت دار و 
عمیق بورس در همه این دوران رشد های انفجاری 
شــاخص بــورس در ســال1399 تحت تأثیــر 

سیاست های دولت قبل بوده است.
به گزارش همشــهری، 19مرداد ماه ســال1399 
شاخص کل بورس تهران توانست به سقف قله تاریخ 
خود در محدوده 2میلیون  و100هزار واحد برسد، 
اما بعد از این روز، شــاخص بورس با افت سنگینی 
مواجه شــد و فقط طی 3ماه بیش از 42درصد افت 
کرد. این شاخص اگرچه از آن دوره به بعد در برخی 
مقاطع با برخی صعودهای کوچک و دوره ای مواجه 
شده است اما آمار ها نشــان می دهد؛ بازار سهام در 
همه این مدت در رکود بوده و شاخص بورس هرگز 
نتوانسته همچون سال99 با صعود های بزرگی مواجه 
و حتی به سقف قله تاریخی خود نزدیک شود. طبق 
آمارهای موجود شاخص بورس در 2سال گذشته با 
وجود برخی رشد های مقطعی به طور میانگین بیش 
از 30درصد افت کرده است اما مقایسه آماری میزان 
تورم و رشد قیمت ها در سایر بازار ها نشان می دهد 
که میزان زیان سهامداران به مراتب فراتر از میانگین 
افت شاخص بورس است. اما علت این نزول در 2سال 

گذشته چه بود؟

دالیل نزول
تحلیلگران عوامل مختلفی را در نزول 2ساله بورس 
دخیل می دانند اما به زعم آنهــا؛ یکی از مهم ترین 
عوامل نزول شاخص های بورس در 2سال گذشته، 
رشد افراطی شــاخص ها در سال1399 تحت تأثیر 
سیاست ها و تغییرات پولی دولت قبل بود؛ چرا که 
قیمت سهام شرکت ها به قدری افزایش یافته بود که 
سرمایه گذاری در بورس توجیه اقتصادی خود را از 
دست داده بود، ضمن اینکه طبق قواعد علوم مالی، 
شاخص های بورس بعد از هر رشدی نیاز به اصالح 
و تعدیل دارند و زمانی که رشد شاخص بیش از حد 
باشد دوره نزول نیز عمیق تر و طوالنی تر خواهد شد.

آنطور که آمار ها نشان می دهد، در دوره اوج بازار در 
19مرداد ماه 1399 که شاخص بورس سقف تاریخی 

خود را فتح کرد، نسبت قیمت به درآمد بازار سهام تا 
سطح 40مرتبه افزایش یافته بود. عددی باور نکردنی 
که در تاریخ نیم قرن فعالیت بورس بی سابقه بود؛ چرا 
که از زمان آغاز فعالیت بازار سهام در سال1346 تا 
سال1399 میانگین نســبت قیمت به درآمد بازار 
که به نوعی معیاری بــرای اندازه گیــری، گران یا 
ارزان بودن قیمت سهام شرکت هاست، در محدوده 
4.5 تا 7.5 مرتبه در نوسان بود و این نسبت فقط در 
برخی مقاطع کوتاه مثال در سال1392 توانسته بود 
از مرز 10مرتبه تجاوز کند اما وقوع برخی عوامل در 
سال1399 منجر به رشد غیر قابل باور قیمت سهام 
شرکت ها شد و کار به جایی رسید که قیمت سهام 
برخی از شــرکت ها هر روز و به طور مداوم باالترین 
رشــد را تجربه می کردند. اما ریشــه این رشد های 
عجیب در درجه نخست مربوط به رشد تورم و افزایش 
قیمت دالر بود که یک محرک اولیه برای رشد و تقریبا 
طبیعی بود و عامل دیگر که عامل اصلی رشد افراطی 
شاخص ها بودند، کاهش نرخ بهره و دعوت دولت از 

مردم برای سرمایه گذاری در بورس بود.

محرک های اولیه رشد
آن طــور که آمار ها نشــان می دهــد؛ قیمت هر 
دالر آمریکا از ابتدای ســال1397 که جرقه های 
اولیه رشــد بورس نیز از همین دوره زده شــد تا 
پایان نیمه نخســت ســال1399 با 610درصد 
رشــد از 4500تومان تا محدوده 32هزار تومان 
پیشــروی کرد و همگام با این رویداد، شــاخص 
قیمت مصرف کننده یا همــان نرخ تورم نیز بیش 
از 140درصــد افزایــش یافت. به طــور طبیعی 
شــاخص های بورس همگرایی زیادی با رشــد 
قیمت دالر و تورم دارند و در دوره هایی که این 2 
نماگر با رشد مواجه می شوند، شاخص های بورس 
نیز صعود می کنند؛ بنابراین می توان گفت، این 2 
مولفه محرک های اولیه رشد شاخص های بورس 
بودند. اما نمودار شاخص بورس نشان می دهد تا 
زمانی که بورس تحت تأثیــر این 2 عامل در حال 
رشد بود، روندی طبیعی و نســبتا مالیم داشت 
ولی از زمانی که نرخ بهره کاهش یافت و دولت نیز 
شــروع به دعوت از مردم برای سرمایه گذاری در 
بورس کرد، شاخص های بورس به شکل انفجاری 
صعود کردند و زمینــه نزول های بعدی آن فراهم 

شد.

محرک رشد افراطی
آن طورکه آمار ها نشــان می دهد؛ شاخص بورس از 
اسفند 1398 تا 19مرداد ماه1399 و در طول 5ماه 
بیش از یک  میلیون  و600هزار واحد رشــد کرد و 
از محدوده 500هزار واحد به 2میلیون  و100هزار 
واحد رسید. این میزان رشــد افراطی که در تاریخ 
بورس بی سابقه است، درســت با آغاز دوره کاهش 
نرخ بهره در دولت قبل و دعوت دولت از مردم برای 

سرمایه گذاری در بورس مصادف بود.
آمار ها نشان می دهد، درســت در همین دوره نرخ 
بهره از محدوده 21درصد به کمتر از 14درصد نزول 
کرد که منجر به افت های شــدید نــرخ بهره اوراق 
بدهی از جمله اسناد خزانه اســالمی مواجه شود. 
به طور طبیعی بین نرخ بهره اوراق بدون ریســک و 
شاخص های بورس ارتباط معنا داری وجود دارد و با 
کاهش نرخ بهره، شاخص های بورس با رشد مواجه 
می شــوند؛ بنابراین به زعم بسیاری از کارشناسان، 
یکی از مهم ترین دالیل رشد های پر شتاب بورس در 

این دوره، کاهش شدید نرخ بهره بود.
امیر جعفرزاده، یک پژوهشــگر اقتصادی در همان 
دوره درباره اثرات کاهش نرخ بهره  بر شاخص های 
بورس گفت: علت اصلی نوسان در بازارهای مختلف 
وضعیت نرخ بهره بود. سیاســت های پولی و مالی 
به گونه ای اتخاذ شــده که نرخ ســود بانکی از نرخ 
تورم کمتر بود و در واقع، نرخ بهره حقیقی به شدت 
منفی شد .به گفته او، کاهش نرخ بهره این سیگنال 
را به مردم داد که باید پول تبدیل به دارایی شــود. 
این سیگنال سیاســتگذاران، نقدینگی را به سمت 
بازارهای دارایی محور ســوق داد. سینا سلیمانی، 
یک کارشناس دیگر بازار سرمایه نیز در همین باره 
گفت: با کاهش نرخ بهره، نرخ بهره واقعی منفی شد؛ 
بنابراین نقدینگی برای کســب بــازده مورد انتظار 
خود، باید به سمت بستر های سرمایه گذاری حرکت 

می کرد که یکی از گزینه ها بازار سهام بود.
با وجود آنکه رشد های افراطی شاخص بورس در آن 
دوره ارتباط مستقیمی با کاهش نرخ بهره داشت اما 
مقامات وقت دولت در همــان دوره این موضوع را 
تکذیب می کردند اما بعــد از آن عبدالناصر همتی، 
رئیس کل وقــت بانک مرکزی به صــورت تلویحی 
این موضــوع را تأیید کرد و کاهش نــرخ بهره را به 
وقوع کرونا نســبت داد؛ موضوعی کــه مورد تردید 
کارشناسان بازار سرمایه است. به گفته همتی، علت 

اصلی کاهش نرخ بهره، کاهش تقاضا برای پول و علت 
کاهش تقاضا نیز وقوع کرونــا بود و همه این عوامل 
منجر به هجوم نقدینگی به بازار سهام در سال1399 
شد. او در این باره توضیح داد: در ابتدای سال1399، 
اقتصاد کشور با شــرایط حادث شده ناشی از شیوع 
ویروس کرونا مواجه شد، در نتیجه شیوع همه گیری 
کرونا، فعالیت های اقتصادی کشور به شدت کاهش 
یافت؛ در این بین با تصویب ســتاد ملــی مبارزه با 
کرونا 75هزار میلیــارد تومان در اردیبهشــت ماه 
1399، برای کمک به معیشت خانوارها و نیز اعطای 
تسهیالت یک میلیون تومانی و بخش های مختلف 
اقتصادی مطرح شد. از طرفی برای تحقق این رقم، 
بانک مرکزی نیز نسبت به آزادسازی 20هزار میلیارد 
تومان سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی کرد. 
او ادامه داد: مجموع این اتفاقات موجب شد عرضه 
پول از تقاضای آن پیش بیفتــد. بنابراین تحت این 
شــرایط بانک ها با بیش از 70هــزار میلیارد تومان 
منابع مازاد بین بانکی مواجه شدند و نرخ بهره بین 
بانکی به شدت کاهش یافت و بانک مرکزی به منظور 
حفظ ثبات بازارها و جلوگیری از بحران پولی، ناچار 
شد نرخ بازار بین بانکی را در محدوده 14-12درصد 
قرار دهد. در حالیکه درحالت عادی بانک ها همیشه 
15-10هزار میلیارد تومــان پول نزد بانک مرکزی 
داشــتند. همتی تأکید کرد: بخشــی از این پول به 
بورس آمد و آن شرایط عجیب در ماه های نخستین 
سال99 رقم خورد. اما این همه ماجرا نبود و به غیر از 
کاهش نرخ بهره، یک عامل دیگر نیز در رشد افراطی 
شاخص های بورس در سال1399 نقش داشت و آن 

تبلیغات دولت قبل برای ورود مردم به بورس بود.
 درســت در زمانی که نرخ بهره در حال کاهش بود، 
مقامات دولتی از مردم می خواســتند تا منابع خود 
را در بورس ســرمایه گذاری کننــد و در عین حال 
تالش کردند از طریق پذیره نویســی صندوق های 
سرمایه گذاری دولتی، ازجمله دارا و پاالیش یکم و 
همچنین عرضه اولیه سهام شستا در بورس نقدینگی 
مردم را جذب بورس کنند. آمار ها نشــان می دهد، 
در همیــن دوره بیش از 120هــزار میلیارد تومان 
نقدینگی مردم راهی بورس شــد و تعداد کد های 
معامالتی ســهامداران جدید چند صد درصد رشد 
کرد. این موضوع منجر به تزریق شدید نقدینگی به 
بورس شد که سوخت الزم برای رشد شاخص ها را 

فراهم می کرد.

بازخوانی2سال رکود بورس
شاخص بورس از 2سال پیش تاکنون 30درصد افت کرده است

بیمارستان ها و هتل ها از مالیات معاف شدند 
براســاس اعالم ســازمان امور مالیاتی، نرخ مالیات درآمد 
بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی و تفریحی تا 5سال از 
زمان صدور پروانه براساس قانون مالیات های مستقیم صفر 
درصد خواهد بود. در متن نامه حجت اهلل موالیاری، مدیرکل 
دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی آمده است: 
براساس ماده4 آیین نامه اجرایی قانون مالیات های مستقیم، 
بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری غیردولتی 
که از ابتدای سال1395 از سوی وزارتخانه های بهداشت یا 
گردشگری برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده، تا 5سال 
از زمان صدور پروانه و در مناطق محروم تا 10سال از زمان 
صدور مجوز از دستگاه های مربوطه، معاف از مالیات هستند 

و مالیات متعلقه با نرخ صفر برای آنها محاسبه خواهد شد.

استفاده از رمزارز در تجارت کشور رسمی شد
رئیس کل سازمان توســعه تجارت ایران از انجام نخستین 
ثبت ســفارش رســمی واردات با رمزارز به ارزشی معادل 
10میلیــون دالر خبر داد. علیرضــا پیمان پاک، رئیس کل 
سازمان توســعه تجارت ایران در فضای مجازی نوشت: این 
هفته نخســتین ثبت سفارش رســمی واردات با رمزارز به 
ارزشی معادل 10میلیون دالر با موفقیت صورت پذیرفت. تا 
پایان شهریورماه استفاده از رمزارزها و قراردادهای هوشمند 
به صورت گســترده در تجارت خارجی با کشورهای هدف 

عمومیت خواهد یافت.

ارسال ۸۸هزار پرونده تخلف صنفی به تعزیرات
سیدمجتبی سجادی، مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات 
سازمان حمایت از ارسال پرونده تخلف 88هزار و 745واحد 
اقتصادی به دالیلی چون گرانفروشی، عدم  درج قیمت، عدم  

ارائه فاکتور خرید و کم فروشی به تعزیرات خبر داد.

حاشیه های قیمت گذاری رب گوجه فرنگی و تن ماهی 

بازار
همچنان ادامه دارد و وارد پنجمین ماه خود شده است. به 
گزارش همشــهری، از فروردین ماه امسال سندیکای 
صنایع کنسرو با ارائه لیست هزینه های تولید دو محصول تعزیراتی خود به 
دولت، افزایش قیمت این دو کاال را خواستار شد اما دولت و به طور مشخص 
سازمان حمایت تاکنون به طور رســمی با این درخواست صنایع کنسرو 
موافقت نکرده و تداوم این کشمکش به تشتت قیمتی در بازار مصرف منجر 
شــده اســت. هم اکنون قیمت هر قوطی رب 800گرمی که براســاس 
قیمت گذاری پیشــینی باید 40هزار تومان برای مصرف کننده به فروش 
برســد در برخی از برندها به بیش از 45هزار تومان رســیده و از بعضی 
برندهای معروف رب نیز به روال سه ماه گذشته در فروشگاه های بزرگ و 
سوپرمارکت ها اثری نیست. قیمت 35هزار تومانی قوطی های 180گرمی 
تن ماهی ســاده هم کم کم در حال عبور از 40هزار تومان است و این در 
شرایطی اســت که فعال هیچ مصوبه ای درخصوص افزایش قیمت این دو 
محصول صادر نشده و آنچه از تغییر قیمت در بازار مشاهده می شود به گفته 
فعاالن صنعت کنســرو، براســاس توافقات ضمنی و شــفاهی با وزارت 
جهادکشاورزی بوده است. اخیرا شــرکت های تولیدکننده رب به دلیل 
افزایش 12درصدی قیمت از ســوی ســازمان تعزیرات جریمه شــدند 
درحالی که به گفته تولیدکنندگان این افزایش قیمت با هدف فراهم شدن 
شرایط تداوم تولید، پیش تر به طور غیررسمی با دولت هماهنگ شده بود. 
محمد مختاریانی، عضو هیأت مدیره سندیکای کنسرو ایران روز گذشته 

در نشستی خبری با اشاره به اینکه قائم مقام وزیر جهادکشاورزی و فرمانده 
قرارگاه امنیت غذایی از تولیدکنندگان رب گوجه فرنگی خواست تا زمان 
اعالم رســمی قیمت جدید و صرفا برای مدیریت بازار، این کاال را به طور 
موقت با 12درصد رشد قیمت مصرف کننده تولید کنند، گفت: با وجود این 
توافق بازرسی خود وزارت جهادکشــاورزی برای تولیدکنندگان پرونده 
تشکیل داده اســت. خرداد ماه نیز برخی خبرگزاری ها از موافقت ستاد 
تنظیم بازار با افزایش 15درصدی قیمت تن ماهی خبر دادند درحالی که 
به گفته محمد میررضوی، دبیر ســندیکای صنایع کنسرو در گفت وگو با 
همشهری، هیچ مصوبه و ابالغ رسمی در این زمینه صادر نشده و قیمت 

تن ماهی همچنان دارای سقف 35هزارتومانی است.

هزینه تولید بیش از 40هزارتومان است
اعضای سندیکای صنایع کنسرو معتقدند هزینه تولید رب و تن ماهی از 
آنچه به عنوان قیمت این دو کاال تعیین شده بیشتر است و تولید هر قوطی 
800گرمی رب و هر قوطی 180گرمی کنسرو تن ماهی بیش از 40هزار 
تومان برای شرکت های تولیدکننده آب می خورد. گرچه هیچ گاه قیمت 
پیشنهادی سندیکا برای این دو محصول صراحتا اعالم نشد اما گفته های 
مسئوالن صنفی درباره آنالیز هزینه تولید نشان می داد قیمت مورد تقاضا 
چیزی بین 50تا 60هزار تومان برای مصرف کننده اســت که افزایشــی 
70درصدی را در خود دارد. این میزان افزایش قیمت با توجه به تغییرات 
قیمت دیگر کاالهای اساسی، هزینه سنگینی را به سبد مصرف خانوارها 

تحمیل و عدم پذیرش درخواست های تولیدکنندگان برای رشد قیمت از 
سوی دولت را توجیه می کند. در ســوی دیگر ماجرا اما تولیدکنندگان از 
زیان سنگین منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می گویند. نایب رئیس 
سندیکای صنایع کنســرو روز گذشته در نشســت خبری این سندیکا 
از تعطیلی نیمی از کارخانجات تولید رب و تن ماهی خبر داد. مســعود 
بختیاری، با اشاره به اینکه دود این اتفاق در نهایت به چشم مصرف کننده 
می رود، از دولت خواست برای کنترل قیمت و حمایت از مصرف  کننده، 
قیمت مواداولیه را کنترل و مالیات بر ارزش افزوده را مانند آنچه در دیگر 
کاالهای اساسی لحاظ شده، حذف کند تا تولیدکنندگان که امروز نیز با 

کمترین حاشیه سود کاال تولید می کنند بیش از این متضرر نشوند.

ضرورت تعیین تکلیف قیمت
ادامه کشمکش ها بر سر تعیین قیمت رب و تن ماهی در حالی است که تا 
چند ماه پیش این دو محصول به عنوان کاالی تحمیلی به بنکداران فروخته 
می شد و به نظر نمی رسید تولید آنها با مشــکل خاصی مواجه باشد. طی 
چهار ماه گذشته نیز گرچه بازار این کاالها با بحران مواجه نبوده، اما روند 
توزیع با مشکالتی مواجه شده و رشــد قیمت نیز در این اقالم ادامه یافته 
است. به نظر می رسد حل این مشــکل نیازمند هماهنگی بیشتر میان دو 
وزارتخانه جهادکشاورزی و صمت در زمینه سیاست های کنترل بازار است 
تا با خروج تولیدکنندگان از این بالتکلیفی قیمتی، بازار نیز بتواند مسیر 

عادی خود را بازیابد.  

لزوم تعیین تکلیف قیمت رب گوجه و تن ماهی 
دولت و صنایع کنسرو هنوز بر سر قیمت  این دو محصول تعزیراتی به توافق نرسیده اند و این ناهماهنگی باعث آشفتگی در قیمت این محصوالت شده است

چهره ها

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

291

563

2434

1898

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان
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1.453

1.452

1.451

1.450

1.449

1.44۸

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته
ارقام به هزار واحد

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 
3هزارو19واحد، معادل 0.21درصد رشد کرد و به 

یک میلیون و451هزارو941واحد رسید. شاخص کل هم با 
801واحد رشد به 390هزارو944واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازارسرمایه، قیمت سهام 
273شرکت رشد و 304شرکت کاهش یافت. 

قیمت سهام 10شرکت هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت دیروز بازار سهام، سهامداران حقیقی 
هزارو898میلیارد تومان سهام خریدند، اما در مقابل حجم 
فروش سهامداران حقیقی به 2هزارو434میلیارد تومان 

رسید. این به معنای آن است که سهامداران حقیقی روز شنبه 
245میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل سهام شرکت های حاضر در بورس و فرابورس 
در مبــادالت دیــروز 12هزارمیلیاردتومان رشــد کرد و به 
6542هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی ارزش دالری کل 
بازار ســهام ایران با توجه به اینکه هردالر آمریکا دیروز 
در بازار آزاد در محــدوده 31هزارو700تومان دادوســتد 
شــد، هم اکنــون معــادل 206میلیاردو370میلیون دالر 

است.
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6520

6500

64۸0

6460

6440
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ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبــادالت دیــروز 22هزارو635میلیــارد تومــان اوراق 
بهــادار دربــازار ســرمایه خریــد و فــروش شــد کــه از این 
میــزان 2هزارو434میلیــارد تومــان بــه معامــالت خــرد 
سهام و بقیه به اوراق بدهی و معامالت عمده اختصاص 
یافت. این ارقام نشــان می دهدکه ارزش کل معامالت 
خرد در دادوســتد های دیروز 169میلیارد تومان معادل 

6.5درصد افت کرده است. 

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد

صعود
نزول

بدون تغییر

 کاهش قیمت حبوبات
از میادین آغاز شد

قیمت حبوبات بعد از 3 ماه افزایش، ســرانجام کاهشــی شد. 
نرخنامه ســازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران نشان 
می دهــد در مردادماه قیمت انواع حبوبات فلــه در میادین در 
مقایسه با تیرماه کاهشی یا بدون تغییر بوده است. کاهش 2تا 
6درصدی قیمت انواع حبوبات در مردادماه در شــرایطی است 
که از ابتدای امسال نرخ این محصوالت با وجود کاهش تقاضا، 
تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز و رشد قیمت انواع پروتئین حیوانی، 

افزایشی بود.

لوبیا چیتی

66.000
63.000

لوبیا 
چشم بلبلی

44.000
44.000

لوبیا قرمز 
قمی

49.000
46.000

نخود 
لوبیا

45.000
44.000

لپه تبریز

51.000
4۸.000

عدس

54.000
49.000

قیمت مرداد 1401قیمت تیر 1401

کیلوگرم/ تومان

41.000
39.000

لوبیا سفید

نخود

47.000
47.000

 آخرین قیمت
کره حیوانی و گیاهی 

نگاهی به تغییــرات قیمت انواع کــره در ماه های 
گذشته نشان می دهد کره های حیوانی در مقایسه 
با انواع گیاهی رشد قیمت کمتری داشته اند. از سال 
گذشته با خروج کره از لیست قیمت گذاری دولتی 
رشد بهای این کاال آغاز شــد و به ویژه در 3 ماه اخیر 
کره های گیاهی جهش 3برابری در قیمت داشته اند 
درحالی که این میزان تغییــر قیمت برای کره های 

حیوانی در طول یک سال رخ داده است.
  

قیمت ها به تومان 

26.000کره حیوانی 100گرمیشکلی

26.000کره حیوانی 100گرمیپگاه

26.000کره حیوانی 100گرمیکاله

26.500کره گیاهی کم چرب 250گرمیمهگل

31.000کره گیاهی کم چرب غنی شده 250گرمیمهگل

65.000کره حیوانی الکتیکی بدون نمک 250گرمیکالین

60.000کره حیوانی 250گرمیماردینی

31.000کره گیاهی زعفرانی غنی شده 250گرمیالدن

14.000کره حیوانی 50گرمیپاکبان

11.000کره گیاهی ویتامینه 100گرمیغنچه

میادین

بازارها

سوپرمارکت

25000

20000
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مهران محرمیان 
معاون فناوری های نوین بانک 

مرکزی
  بــا اقداماتــی کــه بیــن بانــک مرکزی، 
شبکه پرداخت و سازمان امور مالیاتی 
انجــام شــده بیــش از 90.5 درصــد از 
کارتخوان هــا و ابزارهــای پرداخــت 
در کشــور پرونــده مالیاتــی دارنــد و 
تعــداد کمی حــدود 280 هزار دســتگاه 
کارتخوان باقی مانده که طی این هفته 

به این شبکه متصل خواهند شد.

علی اکبر محرابیان
وزیر نیرو

متوســط دمــای کشــور نســبت بــه ســال 
گذشــته یــک درجــه بیشــتر شــده و در 
برخی نقاط مانند استان های خوزستان، 
بوشــهر، هرمــزگان و حتــی شــمال غــرب 
کشور 4 الی 5درجه افزایش دما را شاهد 
هستیم. برای هفته آینده هم پیش بینی 
می شــود کــه شــهرهای شــمالی کشــور 
شاهد افزایش دما باشند و در این صورت 

باعث افزایش مصرف برق خواهد شد. 
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