سال بیست و هفتم

شماره  7561یکشنبه  19بهمن  24 1399جمادی الثانی 7 Feb 2021 1442
معاون اول رئیس جمهوری در سفر به استان کرمانشاه تأکید کرد

صنعت پتروشیمی از پیشرانهای مؤثر برای توسعه اقتصادی است
صفحه 9

«ایران»ازبازاربرنجدرآستانهشبعیدگزارشمیدهد

دالل بازي برنج فروشان در بازار شب عيد

گزارش

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
از  8مصوبه مهم هیأت مدیره و تصمیمات جدید این ســازمان خبر داد

صفحه 10

جدیدترین تصمیمات مرتبط با اقالم مبارزه با کرونا

اخبار

آغاز مرمت بازار سرمایه

قیمــت برنج ایرانی از فروردین تا دیماه بیــش از  40درصد افزایش یافته
است ،این در حالی است که امسال بهخاطر پرآبی ،ممنوعیت کشت برنج
در استانهای دیگر لغو شد و افزایش تولید برنج به ثبت رسید.
در بــازار انــواع برنــج ایرانــی و خارجــی بــا قیمتهــای متفــاوت عرضــه
میشــود اما متوســط قیمت برنج ایرانی از  30هزار تومان به باال اســت.
قیمت برنج درجه یک ایرانی در فروردین امسال هر کیلو حدود  24هزار
تومــان بود اما براســاس اعــام مرکز آمار ایــن قیمت در دیمــاه به 33
هزار و  700تومان رســید که افزایش حدود  41درصدی را نشــان میدهد.
بــا توجــه به اینکه تولیــد برنج تقریباً وابســتگی ارزی نــدارد ،فعاالن بازار
افزایــش قیمت برنج وارداتی و تأثیر تغییر قیمت کاالهای دیگر را علت
افزایــش قیمت برنج در بازار عنوان میکننــد در حالی که کمبودی برای
این کاال در بازار نیست.

صفحه 8

جدیدترین تصمیمات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان حاکی
از رفع ممنوعیت صادرات آب ژاول و تسریع در ثبت سفارش ملت بلون است
و همچنیــن برای درخواســت ســازمان غــذا و دارو مبنی بر قیمتگــذاری اقالم
ضدعفونــی کننــده با پایه الکلــی دارای پروانه دائم با کاربــرد در مراکز درمانی و
بیمارستانی نیز شرایطی در نظر گرفته شده است.بر اساس نتایج جلسه سازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره وضعیت تأمین و توزیع اقالم
ضروری مبارزه با کرونا و بررسی درخواستهای دریافتی برای واردات و صادرات
ایــن اقالم ،مصوب شــده کــه اوالً با توجه به معرفــی  ۵۸واحد تولیدی منتخب
ســازمان غذا و دارو برای دریافت ســهمیه ملت بلون برای تولید ماســک مراکز
درمانی و مصرف شهروندی ،تأمین پارچه این واحدهای منتخب با اولویت در
دســتور کار قرار گیرد و ســازمان غذا و دارو نیز ضمن پیگیری الزم برای ثبت نام
کلیه واحدهای منتخب در سامانه جامع تجارت ،فهرست واحدهای متخلف که
ماسک را خارج از شبکه اعالمی یا باالتر از حداکثر نرخ مصوب توزیع میکنند به
سازمان حمایت برای قطع سهمیه و اقدامات الزم منعکس کنند.

یارانه بهمن ماه دوشنبه شب واریز میشود

عکس :رضا معطریان /ایران

ســازمان هدفمنــدی یارانهها اعالم کــرد« :یکصد و بیســتمین» مرحله یارانه
نقدی مربوط به بهمن ماه سالجاری دوشنبه ۲۰بهمن به حساب سرپرستان
خانــوار واریــز میشود.ســازمان هدفمندســازی یارانهها با صــدور اطالعیهای
زمــان واریــز یارانه نقــدی بهمن ماه ســال  ۱۳۹۹را اعالم کــرد .در این اطالعیه
آمده اســت ،به اطالع هموطنان عزیز میرساند «یکصد و بیستمین» مرحله
یارانه نقدی مربوط به بهمن ماه ســالجاری به ازای هر نفر  ۴۵۵,۰۰۰ریال به
همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته
امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور ساعت  ۲۴روزدوشنبه مورخ
 ۲۰/۱۱/۱۳۹۹بــه حســاب سرپرســتان محترم خانوارهــا واریز و قابل برداشــت
خواهد بود.همچنین بر اســاس مصوبه ســتاد ملی کرونا و اطالع رســانیهای
قبلی انجام شده ،این ماه هشتمین قسط از اقساط تسهیالت قرضالحسنه یک
میلیون تومانی از یارانه سرپرســتان خانواری که تسهیالت را دریافت کردهاند،
کسرخواهدشد/.سازمانهدفمندییارانهها

