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سفر پرماجرای نفتکشهای ایرانی از زبان کاپیتان نفتکش فورچون

استقبال معاون رئیسجمهوری ونزوئال
از نفتکش ایرانی

بهادرانی ،عضو شورای رقابت در گفتوگو با «ایران»:

 22درصد ؛ سرعت تورم در سال 99

گروهاقتصادی/از سالگذشتهتغییرات زیادی در سیاستگذاری پولیکشورایجادشدهاست.
درواقع با فعال شــدن سیاســت عملیات بازار باز که روی انتشــار و خرید اوراق دولتی توسط
بانکهااســتواراستوشرطبرداشــتازمنابعبانکمرکزیشدهاست،دریچهجدیدیدر
سیاستهایپولیبازشدهاست.دراینعملیاتیکیازبایدهاتعریفوهدفگذارینرختورم
و همچنین کانال نرخ بهره اســت که بانک مرکزی با خرید و فــروش اوراق باید نرخ را دراین

گفتوگو

بانک مرکزی برای اولین بار نرخ تورم را هدفگذاری کرد

انحصار خودرو با واردات
شکستهمیشود

محدودهمدیریتکند.حالبراینخســتینباردرکشــور نرخهدفگذاریشــدهتورمازسوی
بانک مرکزی اعالم شد تا این نرخ چراغ راهی برای سیاستگذارو همچنین فعاالن اقتصادی
کشورباشد.برهمیناساسروزگذشته،بانکمرکزیطیبیانیهایچارچوبهدفگذارینرخ
تورم را اعالم و بر این اســاس ،هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یکســاله 22،درصد با
دامنهمثبتومنفی2واحددرصدتعیینکرد.
ادامه در صفحه 9

 ســال  88شــورای رقابت شــکل گرفت تا بخش خصوصی دیگر
نگران بازار انحصاری و رقبای دولتی و خصولتی خود نباشــد و بتواند
در یک فضای سالم کسب و کار خود را شروع کند .قرار بود این شورا بر
اساس سیاستهای کلی اصل  44حرکت کند تا ریسک سرمایهگذاری
بخــش خصوصــی بــه حداقل برســد .امــا از آن ســال تاکنون شــورای
رقابــت با نام خودرو شــناخته شــده و نگاههای مردمــی و حتی خیلی
از فعاالن اقتصادی این اســت که این شورا برای قیمتگذاری خودرو
ایجاد شــده اســت؛ اما برای این شورا وظایفی ترســیم شده که خودرو
یکــی از آنها اســت .اینکه شــورای رقابت تا چه حــد در اجرای وظایف
خود موفق بوده را از ابراهیم بهادرانی ،عضو شورای رقابت پرسیدیم
کــه با حکم رئیس جمهوری در این شــورا اســت .در ادامه گفتوگوی
صفحه 8
«ایران» با وی میآید.

«ایران»ازآخرینجزئیاتفروشسهامعدالتگزارشمیدهد

سهامداران عدالت از شنبه
به بانک ها مراجعه کنند

گزارش

 از روز شنبه  10میلیون سهامدار عدالتی که روش مدیریت مستقیم
را بــرای ســهام خــود انتخاب کــرده اند می تواننــد با مراجعــه به بانکی
که شــماره شــبای آن را برای دریافت ســود ســال های قبــل اعالم کرده
اند ،درخواســت فــروش  30درصد از ســهام عدالت خــود را ارائه کنند.
درحالــی که قــرار بود از دیــروز بانک ها پذیرای ســهامدارانی باشــند که
قصد فروش سهام خود را دارند ،اما گزارش های رسیده حاکی است که
بانک ها آغاز ثبت درخواســت فروش ســهام را به روز شنبه آینده یعنی
دهــم خرداد موکــول کرده انــد .این درحالی اســت که اکثر کارشناســان
اعتقاد دارند که نگهداری ســهام عدالت نسبت به فروش آن ارجحیت
و نفع مادی بیشتری دارد .در طول  10سال گذشته ارزش سهام عدالت
 11تا  15برابر رشــد کرده اســت و کسانی که آن را نگهداری می کنند سود
بیشتری کسب خواهند کرد.
صفحه 8

دو بال مهار نرخ تورم در اختیار دولت

نگاه

 بانــک مرکــزی در بیانیــه ای نــرخ تــورم را برای اولین بــار هدفمند
توگو با
کرد .شــهرام معینی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان درگف 
«ایران» درخصوص تغییرات سیاســتگذاری پولی کشــور اعتقاد دارد که
با تأمین کسری بودجه از محل فروش اوراق بدهی بسترهای مهار نرخ
تورم مهیا شده است.
صفحه 9

