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ناخالصداخلیدر 3ماهنخست 99مشخصشد

اخبار

ترمیم آثار تحریم و ظهور آثار
کرونا در اقتصاد ایران

تغییر مجدد در شرایط حضور
در قرعه کشی خودرو
مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت ،معدن
وتجارتبابیاناینکهتاپایانسالهردوهفتهیک
بار ،طرح واگذاری حدود  152هزار خودرو اجرا
میشود،ازحذفشرطنداشتنپالکفعالخانوار
برای حضور در قرعه کشی خودروسازان خبر داد.
به گزارش فارس ،سهیل معمارباشی در خصوص
جزئیات طرح های فروش ویژه خودروسازان یکی
ازشروطواگذاریخودرودراینطرحهارا پرداخت
 10درصـــد قیمت رســمــی خـــودرو در هنگام
ثبت نام دانست و تصریح کــرد :این شرط برای
اطمینانازخریدخودروتوسطمتقاضیومدیریت
تقاضا منعقد شده است.معمارباشی در خصوص
تجدیدنظر در شرط نداشتن پالک فعال خانوار
برایثبتنامخودرونیزاضافهکرد:نداشتنپالک
فعال خانوار یکی از شروط ثبتنام در طرح فروش
فوق العاده مدنظر بوده است که در آخرین جلسه
کمیتهخودرواینمحدودیتبهسببمشکالتیکه
برای برخی از متقاضیان ایجاد شد ،برداشته شد.
ویتصریحکرد:هماکنونفقطموضوعپالکفعال
شخص متقاضی مطرح است و شخص متقاضی
ثبتنامنبایدپالکفعالداشتهباشد.

دستور سرپرست صمت برای
تشدید بازرسی و کنترل قیمت ها
سرپرست وزارت صمت با صــدور دستور ویــژهای
بــه رئیس ســازمــان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان ،از این سازمان خواست تا تشدید
بازرسی ،نظارت و کنترل قیمتها با اهتمام جدی
در اولویت کاری قرار گیرد.در متن دستور جعفر
سرقینیآمدهاست«:ازآنجاکهدرشرایطحساس
کنونی،بهرغمفراوانیکاالدربازاروشرایطمناسب
تولید در کشور مشاهده میشود برخی از اشخاص
سودجو با احتکار کاال و عرضه نکردن به موقع و
رعایتنکردنقیمتهابههرطریقیموجبکمبود
کاال و افزایش کاذب قیمتها شدهاند؛ لذا ضرورت
دارد با استفاده از تمام توان و ظرفیت بازرسان آن
سازمانوباهمکاریدستگاههایذیربط،تشدید
بازرسی ،نظارت و کنترل قیمتها با اهتمام جدی
دراولویتکاریآنسازمانقرارگیرد».

رخنهخروج ارزدرجنوب

مکاتبات یک گمرک مستقر در جنوب نشان می دهد که هر ته لنجی معادل  30وانت بار
کاالی غیرضروری وارد می کند و منجر به خروج ارز می شود
انتشار نامه سرپرست یکی از گمرک های کشور در
خصوص رویــه رسمی واردات ته لنجی ،خبر ساز
شد .به گزارش تسنیم ،سرپرست گمرک نخل تقی
(از زیرمجموعه های استان بوشهر) به تازگی در نامه
ای به تعاونی لنج داران ،اعالم کرده که هر لنج دار از
این پس می تواند محموله ای معادل 30وانت بار را به
عنوانتهلنجییاکاالیملوانیبدوناعمالتشریفات
رایج ترخیص کاالهای رسمی ،از گمرک خارج کند.
با این حال ،یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان می
دهد که ترخیص  30وانت بار ته لنجی با گنجایش
و وزن تقریبی هر وانت بین  2.5تا  3تن ،به معنای
این است که امکان ترخیص  90تن کاال از گمرک
بدون تشریفات گمرکی از این محل قانونی خواهد
بود .کاالهایی که به احتمال زیاد درآن ها ،کاالهای
گروه چهاری (کاالهای غیرضروری) کم نیستند .به
گزارش خراسان ،موضوع کاالهای ته لنجی ،بحث
جدیدی نیست و شاید پاسخ بسیاری از ســواالت
در خصوص وجــود کاالهای خاص در بــازار به رغم
ممنوعیت واردات آن ها باشد .پیشتر و در فروردین
ماه امسال ،رئیس کل بانک مرکزی در انتقاد از ورود
کاالهای کره ای به کشور از مسیرهای غیر قانونی

به رغم ممنوعیت واردات ،گفته بود :مقامات کره
پولهایمارانمیدهندبهآنهاگفتماگرندهیددیگر
اجازه نمیدهم کاالهای سامسونگ و ال جی به ایران
بیاید دیدم خیلی حساسیتی نشان ندادند .کاالیشان
را از طریق دبی (امارات) میفروشند و از طریق لنجها
در کنگان و نظایر آن به داخل کشور میآید .همتی
با انتقاد از ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفته بود:
معنیندارداگرماستادمبارزهباقاچاقکاالوارزداریم
و اقتصاد مقاومتی داریم باید جلوی اینها را بگیرند.
در مقابل اما ،خرم آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز در گفت وگو با «جوان» ،به ارتباط معیشت
بخشی از ساکنان جنوب و تدوین آیین نامه ای در
هیئت دولت در این خصوص خبر داده بود و احتما ًال
اقــدام اخیر نیز در راستای آیین نامه مربوط انجام
شده است .درهر حال به نظر می رسد در صورت نبود
نظارت بر واردات این کاالها ،حفظ معیشت بخشی از
مردم آن هم نه از راه تولید و ایجاد ارزش افزوده واقعی،
بلکهرانتوارداتکاالهایممنوعه،بهفشاربربازارارز
و تولیدکنندگان داخلی منجر خواهد شد و بهتر این
است که موضوع بهبود معیشت مردمان محروم این
مناطق از راه صحیح اقتصادی آن دنبال شود.

نرخ تخم مرغ هر شانه  ٢٦هزار تومان تعیین شد
وزیــر جهاد کشاورزی صــادرات بیرویه تخم
مرغ را عامل افزایش قیمت آن اعالم و با وعده
کاهش قابل توجه قیمت تخم مرغ در روزهای
آینده اظهارکرد :بر اســاس نرخ تعیین شده
قیمت هر شانه تخم مرغ  ۱۸۰۰گرمی برای
مصرف کننده حدود  ۲۶هزارتومان خواهد
بود .به گــزارش ایسنا ،کاظم خــاوازی گفت:

براساس تصمیم اتخاذ شده ،قیمت تخم مرغ
از در مرغداری هر کیلو  ۱۲هزار تومان ،قیمت
برای مصرف کننده هر کیلو  ۱۴۵۰۰تومان و
عوارضصادراتیبهازایهرکیلو ۲۵۰۰تومان
تعیین شد؛ بنابراین قیمت هر شانه تخم مرغ
 ۱۸۰۰گرمی برای مصرف کننده حدود ۲۶
هزارتومان خواهد بود .وزیر جهاد کشاورزی

گزارش بانک مرکزی از وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماه نخست
امسال نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشور بدون نفت در این مدت
با  0.6درصد افت مواجه شده است .دقت در وضعیت رشد گروه های مختلف
اقتصادی نشان می دهد که وضعیت گروه نفت و صنایع و معادن که پیشتر در
اثر تحریم ها با افت شدید مواجه شده رو به بهبود است اما تولید بخش خدمات
که در بهار امسال به خاطر کرونا دچار تعطیلی بود ،نزولی شده است.به گزارش
خراسان و بر اساس گزارش بانک مرکزی ،ارزش افزوده کاال و خدمات تولید شده
در اقتصاد کشور (بدون احتساب نفت) در بهار امسال  588هزار میلیارد تومان
(به ارزش جاری) بوده است که با حذف اثر تورم  0.6درصد کمتر از بهار سال
گذشته است .تولید ناخالص داخلی با نفت هم  622هزار میلیارد تومان گزارش
شده و با احتساب نفت ،تولید ناخالص داخلی 2.8درصد افت کرده است .بین4
گروه اصلی ،بیشترین رشد اقتصادی مربوط به بخش کشاورزی با  3.7درصد و
بیشترین افت مربوط به نفت با  -16درصد بوده است .گروه صنایع و معادن 2.5
درصد رشد و گروه خدمات 1.6درصد افت کرده است .رشد گروه صنایع و معادن
درحالیاستکهاینگروهدربهارگذشتهدچارعقبگردشدهودرکلسالگذشته
هم  2.3درصد رشد کرده بود که کمتر از رشد بهار امسال بوده است .افت 16
درصدیگروهنفتهمدرحالیاستکهاینبخشدربهاروتابستانگذشتهحدود
 50درصد افت تولید را تجربه کرده بود .این روند نشان می دهد که گروه نفت و
صنایع و معادن آثار تحریم را از نیمه دوم سال گذشته هضم کرده و به مدار تعادل
(نفت) و رشد (صنعت و معدن) برگشته اند .اما گروه خدمات که در سال گذشته
حدود 0.2درصد افت کرده بود در بهار امسال به تنهایی 1.6درصد سقوط تولید
وعرضهخدماتراتجربهکرد کهمشخصابهدلیلمحدودیتهایکروناییدرنیمه
اول بهار امسال بوده است .بخش کشاورزی نیز با وجود تجربه رشد مجدد از نظر
میزانرشد،عملکردیکمترازنصفبهار سالگذشتهداشتهاستکهاینموضوع
نیز می تواند متاثر از کرونا و تحدید بازارهای مصرف رخ داده باشد.بین زیرگروه
های فرعی نیز بیشترین رشد مربوط به خدمات موسسات پولی و مالی با رشد
 11.6درصدی و بیشترین افت مربوط به خدمات اجتماعی ،شخصی و خانگی با
افت  17.2درصدی بوده است.

همچنین وعــده داد که «بــا تمهیداتی که در
نظر گرفته شده ،در روزهــای پیش رو ،قیمت
تخم مرغ کاهش قابل توجهی مییابد» .به
گزارشتسنیمبهنقلازوی،درهفتههایاخیر،
تقاضای صادرات زیاد بوده و صادرات بی رویه
بازار تخم مرغ را به هم ریخته و موجب افزایش
قیمت شده است .با این حال حداکثر تا 10روز
آینده بارهای عظیم نهاده مخصوص ًا کنجاله
سویا با ارز  4200تومانی وارد کشور میشود

و با قیمت مصوب به سرعت در اختیار دامداران
و مــرغــداران قــرار خواهد گــرفــت.خــاوازی با
بیان این که فرایند توزیع نهاده ها اصالح شده
است ،افــزود :فرایند تامین نهادههای دامی
به صورت هفتگی در دفتر معاون اول رئیس
جمهور بررسی میشود .دراین راستا،تغییرات
اساسی در سامانه بازارگاه اتفاق افتاده و به
این ترتیب نهاده دامی که وارد میشود لحظه
به لحظه تا مصرف مورد پایش قرار میگیرد.

شاخص

مستاجران درمسیر تمدید!
افــزایــش اج ــاره بها چنان شرایطی را بــرای
مستاجران رقم زد که بسیاری مجبور شدند با
وجود افزایش  36درصدی اجاره بها در بهار
امسال نسبت به بهار  ،98محل سکونت فعلی
را به جست وجوی مسکن اجاره ای جدید در
این آشفته بازار قیمتی ترجیح دهند لذا میزان
معامالت اجاره مسکن در مقایسه با معامالت
خرید و فروش مسکن و زمین ،در بهار امسال
نسبتبهبهار 98افتقابلمالحظهایداشت.

بازار خبر

مقایسه دارایی سهامداران
عدالت مستقیم و غیرمستقیم
مهر  -کارشناس ب ــازار سهام گفت :دارایــی
سهامداران مستقیم سهام عدالت  ۱۷میلیون
تومان و دارایی سهامداران غیر مستقیم متفاوت
اســت به عنوان مثال در خراسان جنوبی ۲۴
میلیون و قم  ۱۷میلیون تومان است .احسان
همتی گفت :با توجه به این که بیشتر سهامداران،
روش غیر مستقیم آزادسازی را انتخاب کردند،
ورود شرکتهای استانی به بــورس از اهمیت
باالیی برخوردار است.

انتقاددادستانکلکشوراز
برخوردهایبرخیممیزانمالیاتی
تسنیم  -دادستان کل کشور در مکاتبه ای با
وزیر اقتصاد تاکیدکرد ،اگر برخی مودیان در مقام
توضیح یا گالیه از نحوه برخورد ممیزان برآیند با
تشخیص غیرواقعی ارقامی نجومی که با نحوه
درآمد تناسبی ندارد ،مواجه خواهند شد.
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