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محموله  ۴۲۰کانتینری لوازم
خانگی آلمانی توقیف شد
در شرایطی در آستانه ترخیص قرار گرفتن 420
کانتینر لــوازم خانگی خارجی با ثبت سفارش
مربوط به سال  97در روزهــای اخیر خبرساز
شده است که اظهارات مسئوالن گمرک نشان
میدهد با توجه به رای دیوان عدالت اداری و به
رغم صدور رای برای تمدید ثبت سفارش این
کاالها ،ترخیص این کاالها از گمرک ممنوع
شده است و این کاالها در آستانه اجرای مقررات
کاالهای متروکه قرار گرفته اند.روزهای آخر آبان
ماه بود که خبرگزاری تسنیم از در آستانه ترخیص
قرار گرفتن محموله بزرگی از کاالهای گروه  4به
ارزش حدود  10میلیون یورو که واردات آن ها از
سال 97متوقف شده است ،خبر داد .محموله ای
که مربوط به لوازم خانگی با برند بوش آلمان بوده
و ثبت سفارش آن در اوایل سال  97انجام شده
است .در خردادماه آن سال ،واردات کاالهای
گــروه  4ممنوع شــد .با ایــن حــال ،در شرایطی
که واردات کاالهای دارای تولید مشابه داخل
ممنوع اســت و همچنین مــدت زمــان ترخیص
کاالهای گروه  4که پیش از اعالم ممنوعیت به
کشور رسیده بودند نیز پایان یافته این موضوع
حساسیت برانگیز شد .با این حال ،دیروز ارونقی
معاون فنی گمرک توضیحات بیشتری داد .به
گفته وی ،در این شکایت ،وزارت صمت و گمرک
محکوم شده اند از این رو وزارت صمت مکلف به
تمدید ثبت سفارش و گمرک موظف به ترخیص
میشود و البته بانک مرکزی تبرئه شده است.
اما بر خالف وزارت صمت ،گمرک در زمان مقرر
به رای صادره دیوان عدالت اداری اعتراض و با
ارائه مستندات درخواست تجدیدنظر را مطرح
کرده است .موضوعی که در نهایت با نقض رأی
بدوی دیوان عدالت اداری ،به گمرک اعالم شده
است از ترخیص کاالهای شاکی (کانتینرهای
لوازم خانگی بوش) جلوگیری شود .وی با اشاره
به اعمال مقررات کاالهای متروکه ،از ضبط این
کانتینرهابه نفع دولت خبر داد.

طرح جنجالی پیش فروش نفت باز
می گردد؟
گزارش ها از گنجاندن  205هزار میلیارد تومان
منابع درآمدی از محل پیش فروش نفت در الیحه
بودجه  1400حکایت دارد ،طرحی که امسال
با وجــود اصــرار دولــت با مخالفت روســای دو قوه و
نگرانی درباره تبعات اقتصادی آن متوقف ماند ،اما
ظاهرا دولت در الیحه بودجه 1400آن را گنجانده
است.به گزارش فارس ،الیحه بودجه سال 1400
اوایلهفتهگذشتهتوسطسازمانبرنامهوبودجهبه
دولت تقدیم و بررسی این الیحه در جلسات هیئت
دولتازچهارشنبههفتهقبلآغازشد.پیگیریهای
فارس حاکی از آن است که براساس الیحه تدوین
شدهبخشاعظمافزایش 230هزارمیلیاردتومانی
منابعبودجهدرسالآیندهازمحلدرآمد 205هزار
میلیاردتومانیپیشبینیشدهازفروشاوراقپیش
فروش نفت یا همان اوراق سلف نفتی تامین خواهد
شد.هفته گذشته نیز مرکز پژوهش های مجلس
در گزارشی این طرح را پرهزینه ترین شیوه جبران
کسری بودجه اعالم کرده و گفته بود :انتشار اوراق
پیشفروش نفت هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی
فعلینداردبلکهآسیبهایبسیاربیشتریهمدارد.
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شاخص

مرغ قربانی جدید نهادههای دامی

جهش 10هزار تومانی قیمت مرغ در یک شب نشان داد که وضعیت نابه سامان بازار نهاده های دامی این بارپس از گوشت قرمز و لبنیات نیاز به مدیریت جدی دارد

در هم ریختگی تامین نهاده هــای دامــی و
اختصاص ارز مورد نیاز به آن بالی جان سفره
هــای مــردم شــده و طی هفته هــای اخیر هر
ازگــاهــی شاهد افــزایــش جهشی قیمت در
بازار گوشت قرمز ،سفید ،تخم مرغ و لبنیات
هستیم.در شرایطی که تــازه ترین گــزارش
مرکز آمــار از رونــد قیمت ها در آبــان ،نشان
دهنده سونامی  13درصدی افزایش قیمت
خوراکی ها در این ماه نسبت به مهرماه است،
گویا این افزایش قیمت ها همچنان ادامه دارد
و از آن جمله می توان به قیمت  35هزار تومانی
دیروز مرغ اشاره کرد که نشان می دهد در هم
ریختگی بازار نهاده های دامی که پیش از این
باعث صعود قیمت تخم مرغ و گوشت قرمز
شده بود ،این بار چگونه قیمت مرغ را به صورت
نجومی افزایش داده است.به گزارش فارس،
قیمت مرغ روز گذشته بیش از  7هزار تومان در
هر کیلو رشد داشته است .به طوری که دیروز
هر کیلو مرغ در بازار منطقه  19تهران35 ،
هزار و  500تومان قیمت خورد .خبرگزاری
مهر نیز این رقم را به نقل از نایب رئیس کانون
سراسری مرغداران گوشتی  ٣٣هزار تومان
اعــام کــرد .در مشهد نیز روز گذشته قیمت

مرغ با افزایش  ۱۰هزار تومانی در یک روزبه
 35هزار تومان رسید .البته ظاهر ًا کمبودی
در تامین مرغ در بازار مشاهده نمی شود و در
عین حال نیز خریداری برای مرغ های پشت
ویترین مغازه ها وجود ندارد .پیش از این ستاد
تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم مرغ را  20هزار
و  400تومان تصویب کرده و قرار بود عرضه
نهادههای دامی به تولیدکنندگان و دامداران
در قبال تحویل محصوالت در شبکههای
تعریفشده و با نظارت بازرسان وزارت صمت

انجامشــود .اما اکنون تولیدکنندگان مرغ
میگویند نهاده دولتی دریافت نمیکنند،
بنابراین نرخ مصوب دولتی هم معنی ندارد.
این ادعا مبنی بر دریافت نکردن نهاده کافی به
قیمت دولتی را دیروز مرتضی رضایی معاون
امور دام وزارت جهاد کشاورزی و سرپرست
شرکت پشتیبانی امور دام کشور تأیید کرد
و گفت  :تنها  35درصــد کنجاله مــورد نیاز
مرغداران به نرخ دولتی داده میشود .طبق
این گزارش ،آمارها نشان می دهند ساالنه 2

میلیون و  500هزار تن گوشت مرغ در کشور
تولید میشود که از نیاز  2میلیون تنی کشور
بسیار بیشتر است .بنابراین سوءمدیریت در
حلقههای واسط زنجیره مانند تأمین خوراک
دام و طیور عامل گرانی این محصوالت شده
است .با این وضعیت به نظر می رسد حمایت
های کلی از رونــد قیمت ها در بــازار کارایی
نداشته و ضرورت مداخله مستقیم تر دولت
بــرای محافظت از امنیت غذایی اقشار کم
درآمدتر احساس می شود .به خصوص این که
هم اینک قانون الزام دولت به پرداخت یارانه
کاالهای اساسی نیز به دولت ابالغ شده است.
اما از گوشه دیگر بــازار ،خبرها از اوج گیری
قیمت برخی صیفی جات مانند خیار حکایت
دارد .به گــزارش تسنیم در ایــن زمینه ،هم
اینک قیمت خیار در تهران به  ۹۷۰۰تومان
تا  ۱۷هزار تومان افزایش یافته است .این در
حالی است که پیشتر گوجه فرنگی با نرخهای
 18تا  25هــزار تومانی خبرساز شده بود و
البته دیروز خبرگزاری ایلنا به نقل از رئیس
اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار از کاهش
 40درصدی قیمت گوجه فرنگی در بازار با آغاز
عرضه محصول جنوب کشور خبر داد.

شاخص کل بورس بعد از افت  28هزار واحدی در دقایق ابتدایی 20 ،هزار واحد رشد کرد

بازگشت قوی خریداران در روز منفی

بازار سرمایه کشور بعد از هفت روز رشد متوالی،
در معامالت دیروز شاهد عقبگرد اکثر نمادها
بــود .البته ریــزش سنگین شاخص در دقایق
ابتدایی با ورود پرقدرت خریداران جبران شد
و شاخص کل در انتها کمتر از  8هزار واحد افت
کرد.به گزارش خراسان ،در پی افزایش شدید
عرضه ها در انتهای معامالت روز شنبه ،پیش
بینی افت قیمت ها و شاخص ها در معامالت
دیروز سخت نبود .بعد از هفت روز رشد متوالی
شاخص ،برخی سهامداران سودهای  15تا 30
درصدی نسبت به اواسط آبان کسب کرده اند
که تصمیم به ذخیره سود توسط آن ها منجر به
افزایش عرضه ها از اواخر وقت روز شنبه شد.
میل به فــروش در ابتدای معامالت دیــروز هم
سنگین بود اما به مرور تقاضا قوت گرفت و بازار
توانست به سرعت بخش بزرگی از ریزش 28

هزار واحدی ابتدایی را جبران کند .در نهایت
سهچهارمافتابتداییجبرانشدوشاخصتنها
 7هزارو  600واحد افت کرد.رفت و برگشت
قیمت ها باعث شد دیــروز هم حجم معامالت
باالتر از متوسط سه مــاه اخیر و در محدوده
17هــزار میلیارد تومان ثبت شود .عددی که
اگرچه از معامالت  23هزار میلیاردی روز شنبه
کمتر است اما همچنان نشان دهنده توازن در
بازار و از بین رفتن هراس گسترده ایجادشده
در ماه های اخیر (اواخــر مــرداد تا اواخــر آبان)
است .چرا که اگر هراس از ایجاد موج فروش
جدید وجود داشته باشد ،سهام به سرعت در
صف های فروش قفل می شود و حجم معامالت
افت می کند .اما حضور پرقدرت خریداران در
قیمت های منفی نشانه وجود توازن و امید در
بازار است.گفتنی است اخباری مبنی بر این

که همه ارکان نظام خواهان رشد بازار سرمایه
است به نقل از برخی نمایندگان مجلس نیز در
شبکه های اجتماعی دست به دست می شود
و موجب امیدواری در بازار و تقویت خریداران
شده است .اگرچه برخی به ناتوانی دولت در
کنترل ریزش بــازار در سه ماه اخیر اشــاره می
کنند و این وعده ها را باور نمیکنند اما برخی
نیز تغییر فاز بازار و رشد طی هفت روز متوالی

را نشانه تغییرات اساسی در بورس می دانند.
گفتنی است بهبود قیمتهای جهانی و افت
قیمت طال نیز بر ایجاد جو مثبت در برخی گروه
هایبورسیصادراتیموثربودهاست.البتهنکته
مهم روزهای اخیر بازار مربوط به افزایش اقبال
به برخی گروه های داخلی فروش مثل گروه
های زراعــت ،مهندسی ،قند و شکر و  ...است
که نوید ایجاد تعادل در کلیت بازار را می دهد.

جهش قیمت گوجه و خیار
اگر چه افزایش قیمت محصوالتی نظیر گوجه
فرنگی و خیار در این مقطع سال و با توجه به
ورود به فصل سرما تا حدی طبیعی است ،اما
روند قیمت های امسال برای این محصوالت،
بسیار متفاوت با یک سال گذشته است .بر این
اساس و طبق میانگین گیری از تازه ترین نرخ
های بازار تهران ،قیمت خیار و گوجه نسبت
به متوسط کشوری در مهر سال گذشته به
ترتیب بیش از  2و  5برابر افزایش یافته است.
صادرات به کشورهای همسایه متهم اصلی
گرانی این قبیل محصوالت به شمار می رود.

بازار خبر

صادرات پراید ایرانی به اسپانیا
ایسنا  -اعالم مسئوالن گمرک از این حکایت دارد
که ایران در سال گذشته بیش از 5/7میلیون دالر
صادرات خودرو داشته و اسپانیا از مقصدهای این
صادرات بوده که بیشترین تنوع خودرویی به آن
صادر شده است .براساس اعالم سخنگوی گمرک
در سال گذشته حدود  ۱۳۰۰دستگاه خودرو
به ارزش پنج میلیون و  ۷۲۲هزار و هفت دالر به
 ۹کشور صادر شده است .در این میان بیشترین
ی تیبا ،ساینا،
تنوع صادرات خودرویی با خودروها 
کوئیک ،وانتآریسان ،پژو پــارس ،پراید۱۳۱و
رهام به مقصد اسپانیا تعلق دارد.

قیمت اوراق تسهیالت مسکن به
کانال  ۷۰هزار تومان بازگشت
مهر  -قیمت اوراق تسهیالت مسکن در معامالت
فرابورس با اندکی کاهش ،از کانال  ۸۰هزار
تومان به کانال  ۷۰هزار تومان بازگشت و در بازه
قیمت  ۷۶تا  ۷۹هزار تومان معامله شد.

