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جهرمی :بخش بزرگتری ازفهرست های تخصیصی
ارز دولتی منتشر نشده است

...

ارز وطال

اخبار

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن
اعالم آمار فرار مالیاتی  15هزار میلیارد
تومانی کارت های بازرگانی اعالم کرد:

هشدار به رئیس جمهور درباره اصالحات
مفسده آمیز در آیین نامه کارت بازرگانی
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس در نامــهای بــه
رئیسجمهور ،ضمــن بیان ایرادات اصالحیــه اخیر دولت
در حــوزه کارت های بازرگانــی ،اعالم کرد :فــرار مالیاتی
کارتهای بازرگانــی به بیش از  ۱۵هــزار میلیارد و بدهی
معوق گمرکی ناشــی از آن به بیش از هــزار میلیارد تومان
رســیده اســت.محمدرضا پورابراهیمــی در گفــت و گو با
فــارس ،از نامه بــه حســن روحانی رئیــس جمهــور درباره
اصالح آییننامه کارت بازرگانی خبــر داد و اظهار کرد :در
این نامه مطرح کردم که فرار مالیاتی کارتهای بازرگانی
موســوم به یک بارمصرف بیش از  15هــزار میلیارد تومان
بوده و بدهی معوق گمرکی ناشــی از آنها به بیش از هزار
میلیــارد تومان رســیده اســت .همچنین برخــاف برخی
اظهارات ،روند آن در ســالهای اخیر به شــدت افزایشــی
بوده و طبق اعالم رؤســای ســازمان امور مالیاتی کشــور و
گمرک ،هر دو مورد ،طی کمتر از دو سال اخیر بیش از 50
درصد افزایش یافته است.وی در این نامه یکی از ریشههای
نابهسامانی بازار ارز را سوء استفاده از کارتهای بازرگانی
یک بارمصرف برای فرار از رفع تعهد ارزی دانست و تصریح
کرد :یکی از ریشههای مهم قاچاق سازمانیافته از مبادی
رسمی کشور ،سوء اســتفاده از کارتهای بازرگانی به نام
اشــخاص بیبضاعت بــرای پنهان کــردن هویت و فــرار از
عواقب اظهارات خــاف واقع ،تخلفات گمرکــی و قاچاق
است .بر اساس این نامه ،طبق تجربه سالهای  91و ،92
یکی از ریشــههای نابه ســامانی بازار ارز نیز ســوء استفاده
از کارتهــای بازرگانــی یک بارمصــرف برای فــرار از رفع
تعهــد ارزی یــا بازگشــت ارز حاصــل از صادرات بــه داخل
کشور بوده اســت؛ به طوری که در روزهای اخیر مسئوالن
اتاق بازرگانی تهــران نیز از افزایش شــدید تقاضای صدور
و تمدیــد کارت بازرگانی ابــراز نگرانی کردنــد .همچنین
معــاون اتــاق بازرگانی ایــران ایــن افزایــش را در بعضی از
اســتانها تا صددرصد اعالم کرده و متذکر شــده است که
تعدادیازمتقاضیانبهصراحتبیانکردهاندقصددریافت
کارت بازرگانی بــرای دریافت ارز با نــرخ ترجیحی دارند.
پورابراهیمی در این نامه ،بازنگری در نحوه صدور و تمدید
کارت بازرگانــی و تعیین تکلیف مســئولیت اتاق بازرگانی
و نیــز وزارت صنعت ،معــدن و تجارت در بررســی شــرایط
صدور و تمدید کارت بازرگانی را الزامی دانســته و تصریح
کرده است :بررسی های میدانی نشان می دهد مسئوالن
مختلف اتاق بازرگانی ایــران در اظهارنظرهای تخصصی
و نیز در جلســات با هیئت تحقیق و تفحص از ستاد مرکزی
مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،به صراحت با سلب مسئولیت از
خود ،تنها نقش خود را تشــکیل پرونده دانســته اند و صرف ًا
وزارت صنعت را مسئول بررسی شرایط می دانند .از طرف
دیگر ،مشاهدات عینی و اظهارنظر مسئوالن سازمانهای
صنعت ،معدن و تجارت اســتانها ،حاکی از تأییدی است
که صرف ًا در ســامانه اتاق بازرگانی انجام میشــود و بیشتر
جنبه صوری داشته است و امکان بررسی شرایط و استعالم
مدارک متقاضیان توســط آنها در ســامانه اتاق بازرگانی
وجود ندارد.رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس مصوبه
اخیر کمیته ماده یک را که صرفــ ًا توافق بین اتاق بازرگانی
و سازمان توســعه تجارت بوده  ،کام ً
ال نگران کننده و نوعی
نقض غرض دانســته و گفته اســت :به عنــوان مثال حذف
رشته فعالیت کارت بازرگانی موجب خواهد شد هر شخص
دارنده کارت بازرگانی بتواند هر نــوع کاالیی را وارد کند.
این در حالی است که در سه ماه گذشته که هر بازرگان تنها
میتوانسته در سه رشته فعالیت کند ،بسیاری از بازرگانان
اقدام به دریافت ارز ترجیحــی ( 4200تومانی) و واردات
انبوه کاالهای غیرمرتبط با موضــوع فعالیت خود کردهاند
که نمونهای از آن واردات گوشــی موبایل توســط شــرکت
دام و طیــور اســت .بنابراین ایــن موضوع هیچ تناســبی با
سیاســتهای ارزی جدیــد دولــت و شــرایط ارزی کشــور
ندارد .وی در ادامه به حذف شــروط گواهی سوء پیشینه،
گواهی عدم چک برگشــتی و نیز عدم ارائه کد اقتصادی از
شرایط صدور کارت بازرگانی اشــاره کرده و نوشته است:
واضح است که حذف این شروط،صرف ًاامکان دریافت کارت
بازرگانی و سپردن تجارت فرامرزی به مجرمان ،متخلفان
و اشــخاص فاقد هویت اقتصادی را فراهم مــی کند و قطع ًا
مفاسد مرتبط با کارت بازرگانی را به مراتب افزایش خواهد
داد.همچنین موضوع مربوط به اســتثنا شــدن بازرگانان
معتبر بــا تأیید اتاق بازرگانــی از ســقف واردات ،در مصوبه
کمیته مــاده یک بــدون تعیین معیارهای تشــخیص معتبر
بودن ،بــه معنی ایجــاد یک اســتثنای ســلیقهای و امضای
طالیی اســت که نتیجهای جز رانت و فساد جدید در زمینه
کارت بازرگانی به دنبال نخواهد داشت.

مدیرعامل راه آهن :کمتر از نیمی از ظرفیت
انتقال ریلی بار استفاده می شود
حســین بردبار-مدیرعامــل راه آهن جمهوری اســامی
هزینه نگهداری زیرساخت های جاده ای در کشور را ساالنه
حدود  8هزارمیلیارد تومان اعالم کرد و گفت که توسعه راه
آهن از این میزان عظیم هزینه می کاهد ضمن این که فواید
زیست محیطی در کاهش مصرف سوخت و کاهش تلفات
جاده ای در کشور را نیز به دنبال دارد.به گزارش خراسان،
محمدزاده ،دیروز در نشست هم اندیشی با اهالی رسانه با
بیان این که اهمیت حمل و نقل ریلی در اســناد باالدستی
مکرر آمده است و دربندهای 24و 25سیاست های ابالغی
مقام معظم رهبری درباره برنامه ششــم توســعه بر اولویت
دادنبخشریلیدرتوسعهحملونقلوایجادمزیترقابتی
برای آن تاکید شده اســت افزود :در سال های قبل از سال
 92حداکثر باری که در راه آهن کشــور جابه جا شــده 33
میلیون تن بوده است که این رقم در سال  94به  35میلیون
و در ســال  95به  40میلیون و درســال  96به  47میلیون
تن رســیده و به این ترتیب ســهم جابه جایی بار در راه آهن
نسبت به کل شبکه حمل و نقل به  12درصد رسیده است
درحالی که قبل از سال  92زیر  10درصد بود و این رقم بر
اساس برنامه ششم توسعه باید به  30درصد برسد.به گفته
وی میزان ظرفیت نــاوگان ریلی کشــور االن معادل 100
میلیون تن اســت درحالی کــه  47میلیون تن بــار روی آن
جابه جا می شود و نشان می دهد کمتر از نصف این میزان
در حال استفاده است.
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بانک مرکزی گزارش وضعیت دخل و خرج خانوارهای شهری را منتشر کرد

معمایغلبه آماری درآمدها بر هزینه ها

طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت
بودجــه خانــوار شــهری در ســال ،1396
همچنان متوســط هزینه های خانوار ،کمتر
از متوســط درآمدهــا گــزارش شــده اســت.
به طــور معمول در ایــن آمارگیری هــا هزینه
خانــوار بیشــتر از درآمدها به دســت می آمد
اما چندســالی اســت که این رونــد معکوس
شــده اســت و درآمدها با ســرعت بیشــتری
نســبت به هزینه ها رشــد کرده تــا در نهایت
بودجه خانوار دارای مازاد شــود! موضوعی
که البته با شواهد میدانی و واقعیات زندگی
بســیاری از ما چنــدان همخوانی نــدارد .در
ادامه درباره علــل احتمالی این ناهمخوانی
آمارگیری ها با شواهد میدانی بحث خواهیم
کرد.گفتنی اســت بانک مرکزی هرســال با
پرســش از خانوارهای نمونه وضعیت بودجه
خانوارهای شهری را محاسبه و گزارش می
کند .این طرح در ســال گذشــته با پرسش از
 13هزار خانوار انجام شــده است .بر اساس
نتایج آن متوسط هزینه ساالنه خانوار شهری
 42میلیون و  130هزار تومان (ماهانه 3.5
میلیون تومــان) بوده اســت .مســکن با 15
میلیون تومــان (  35.5درصــد از کل هزینه
ها) بیشــترین ســهم را از هزینه های خانوار
شهری داشــته اســت .بعد از آن خوراکی ها
با  10میلیون تومان و ســهم  23.5درصدی
بیشــترین ســهم را از بودجــه خانوار داشــته



است .از نظر تغییرات ســاالنه نیز کل هزینه
ها نسبت به سال  95حدود  7.2درصد رشد
کرده است.
هزینــه هــای خوراکــی بــا  10.2درصــد
بیشترین و هزینه های تحصیل با  3.5درصد
کمترین رشــد را داشــته اســت .بــه نظر می
رســد کاهــش بعــد خانــوار و کاهــش تعداد
فرزنــدان محصل ،بــا وجود رشــد هزینه ها،
باعث شده است متوسط هزینه تحصیل رشد
اندکی داشته باشــد.اما در بخش درآمدها،
خانوارهای شــهری به طور متوســط 43.9
میلیون تومان در ســال (ماهانه  3.6میلیون
تومــان) درآمد ناخالص داشــته انــد .منظور
از درآمــد ناخالــص کل درآمــد قبل از کســر
مالیــات و حــق بیمه هــای پرداختی اســت.
درضمــن ارزش اجــاری منــزل مســکونی
خانــوار (خانوارهــای مالــک نشــین) نیــز
محاســبه و به عنوان درآمد لحاظ می شــود.
حدود  30درصــد از این درآمــد معادل 13
میلیــون تومــان ،درآمــد غیرپولی محاســبه
شــده به خاطر ارزش اجاری منزل مسکونی
خانوارهای مالک نشــین بوده اســت .بر این
اساس در سال گذشته ،درآمد خانوار به طور
متوســط  1.8میلیون تومان بیشتر از هزینه
ها بوده است .البته بانک مرکزی در گزارش
خود تذکر داده اســت که احتمــال کم گویی
خانوارها درباره درآمدشان وجود دارد.

...

▪کاهش خانوارهایی که شاغل دارند

بر این اســاس در ســال گذشــته 28 ،درصد
خانوارهای شهری فرد شاغل نداشتند .البته
این لزوما به این معنی نیست که این درصد از
خانوارها درآمد نداشــتند بلکه ممکن اســت
حقوق بازنشستگی ،اجاره زمین یا مسکن یا
تجهیزات و  ...دریافت کرده باشند اما در هر
حال فعالیت شغلی نداشته اند 55.3.درصد
از خانوارها هم یک نفرشــاغل داشــتند14 .
درصد دو نفر شاغل و  2.8درصد هم سه نفر
یا بیشتر شاغل داشته اند .طبق گزارش بانک
مرکزی ،درصد خانوارهای بدون فرد شاغل
افزایش یافته است اما خانوارهای دارای یک
یا دو نفر شاغل کاهش یافته است.
▪ 26درصد مردم اجاره نشین اند

طبق این طرح آمــاری 25.9 ،درصد از مردم
ایران (ســاکن در مناطق شــهری) ســال قبل
اجــاره نشــین بودنــد 64.8 .درصــد هــم در
مسکن شخصی خود ســاکن اند 8.9 .درصد
در مســکن رایــگان زندگــی می کننــد و 0.4
درصد هم در برابر خدمت ارائه شده سکونت
گرفتهاند(مثلسرایدارها).درمقایسهباسال
 ، 1395درصد ســکونت در مسکن شخصی
افزایــش و در برابــر خدمــت کاهش داشــته و
همچنین درصد ســکونت در مسکن اجاری،
رایگان بوده است.



اشتغال

رادیو جای تلویزیون را گرفت!
فرا خبر

چگونگی چربش درآمدها بر هزینه ها ،در روزهای سخت اقتصادی
درباره علل ناهمخوانی طرح آمارگیری انجام شده با واقعیت ها و احساس اجتماعی موجود،
می تــوان فرضیاتی را مطرح کــرد *.اولین نکته به خطــای آماری مربوط می شــود .همان
گونه که گفتیم این نتایج با آمارگیری از  13هزار خانوار به دست آمده است که نمونه بسیار
محدودی است و نتایج آن به همه مناطق شهری کشور تعمیم داده می شود .اگرچه در نمونه
گیری اصول و قواعد علمی رعایت می شود تا بیشترین تطبیق را بر کل جامعه داشته باشد
(مثال از همه قشرها و دهک ها و اصناف و  ...در نمونه به شکل واقع بینانه وجود داشته باشد)
اما همواره درصدی از خطا وجود خواهد داشــت *.دلیل دیگر به اثر متوسط گیری مربوط
است .ممکن است یک گروه محدود با افزایش قابل توجه درآمد مواجه شده باشند بنابراین
متوسط درآمد را باال کشیده اند اما ما در جامعه بیشتر با توده قشرهای متوسط که وضعیت
بودجه ای بدتری دارند مواجه هســتیم *.نکته مهم دیگر هم لحاظ ارزش منزل مســکونی
شخصی به عنوان درآمد است .مثال ممکن است شما در ماه دو میلیون تومان درآمد داشته
و در خانه شخصی خود هم ساکن باشــید که اگر اجاره داده شود مثال یک میلیون تومان در
ماه ،ارزش اجاره خواهد داشت .در این صورت اگر در این طرح مورد سوال قرار بگیرید درآمد
شما سه میلیون تومان منظور و محاسبه خواهد شد *.درنهایت این که در این طرح چیزی به
عنوان هزینه های اقساط و همچنین درآمد حاصل از دریافت وام وجود ندارد! ممکن است
لحاظ وام ها و بدهی های قســطی خانوار ،به ویژه وام هایی که برای منظور مشخصی مثل
خرید خانه دریافت نشده ،شرایط را تغییر دهد و به احساس ما از واقعیت نزدیک تر شود.

...

...



انرژی

نان

جریمه در انتظار انحراف از وام اشتغال روستایی

تعرفه آب و برق مشترکان پرمصرف تصاعدی می شود

نانوایان با سیلی صورت خود را سرخ می کنند

معاون اشــتغال و کارآفرینی وزیر کار در نشست بررســی طرح اشتغال
روســتایی در اتــاق تعــاون ایران،درباره احتمــال انحــراف منابع طرح
اشتغال روستایی گفت که باید دید آیا وام به سرمایه تبدیل می شود یا نه؟
به گزارش فارس ،منصوری همچنین گفت :روزی که پیشــنهاد اجرای
این برنامه را به دولت دادیم ،به هیچ عنوان هدف ما پرداخت تسهیالت
نبود اما در فرایند بررسی ها در نهایت به ارائه الیحه ای به مجلس برای
اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی در حوزه اشتغال منجر شد .وی
افزود :در صورت انحراف منابع وامگیرندگان اشتغال روستایی ،عالوه
بر جرایم و موارد تنبیهی در نظر گرفته شــده ،بازپرداخت وام برای این
افراد بدون استفاده از یارانه و با نرخ سود  18درصد محاسبه می شود.

وزیر نیرو با بیان این که صرفا با ابزار قیمت نمیتوانیم مدیریت مصرف
را انجام دهیم و ما دوســت نداریم با ابزار قیمت ،مشــترکان آب و برق را
جریمه کنیم توضیح داد که اگر مشــترکان ما به توصیههای مســئوالن
بیتوجهی و برق و آب زیادی مصرف کنند به یقین مانند دیگر کشورها
قیمت تصاعدی را برای آن ها محاسبه خواهیم کرد.
رضا اردکانیان در گفتوگو با ایسنا،با اشاره به دو مشکل کاهش تولید
برق به خاطــر کاهش بارندگــی و افزایش مصرف به خاطــر گرمای هوا
گفت :با واحدهای تولیدی و چاه های کشاورزی مذاکره شده تا فعالیت
تولیدی خود را در ســاعات اوج بار متوقف کنند و در ســاعات دیگر برق
مجانی بگیرند.

تسنیم -رئیس اتحادیه نانوایان سنتی گفت ۹۰:هزار نانوایی سنتی در
کشورفعالیتمیکنندوحدودیکمیلیوننانوادارندکهبرایجلوگیری
از افزایش قیمــت ،دولت باید دســتمزد آن ها را بدهد .قاســم زراعتکار
اظهارکرد:قیمتنانچهارسالاستکهافزایشینداشتهاماهزینههای
نانوایان باال رفته و باعث شده نانوایان نتوانند دخل و خرج خود را متعادل
کنند و اکنون با ســیلی صورت خود را ســرخ میکنند .رئیــس اتحادیه
نانوایان ســنتی اســتان تهران افزود :کاهش هزینههای آب ،برق ،گاز و
حتی بیمه و مالیات تنها  2درصد هزینههای نانوایان را شامل میشود و
با کاهش این هزینهها نمی توان قیمت نان را ثابت نگه داشــت .به گفته
وی 90هزارنانواییسنتیبایکمیلیوننانوادرکشورفعالیتمیکنند  .

تصمیم جدید ارزی وزارت صنعت برای واردات

اولویت بندی تقاضای واردات توسط وزارتخانه ها

رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران گفــت:
وزارتخانههای مرتبط با موضوع تولید و مصرف موظفند
تقاضــای ثبــت ســفارش واردات کاال بــا ارز رســمی را
بررســی و اولویتبنــدی کنند.خســروتاج در گفتوگو
بــا فارس دربــاره دالیــل توقف ثبــت ســفارش واردات
کاال با ارز رســمی گفت :وزارتخانههــای اصلی مرتبط
با موضوع تولیــد و مصرف موظف شــدهاند ،تقاضاهای
آمده به سیســتم بانکی را بررسی و اولویت بندی کنند.
وی افزود :بنابراین اولویتهای وارداتی را که عمدتا بر
تامین کاالهای اساسی ،دارو و تجهیزات بیمارستانی،
مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین آالت تاکید دارد،
با بررسی تقاضاها تعیین و از طریق سیستمی به شبکه

بانکی برای اختصاص ارز اعالم کنند.
▪شرایط دریافت ارز دولتی تغییر کرد

در همین حال ایســنا گــزارش داد که رونــد تخصیص ارز
دولتی به واردکنندگان کاال تغییر کــرده و از این به بعد به
جای بانک عامل دفاتــر تخصصــی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت بــه عنوان مرجع تصمیمگیــری درباره تخصیص
ارز به واردکنندگان براســاس اولویت عمــل میکنند .در
این زمینه دفتر صنایع خــودرو و نیرو محرکه ،دفتر صنایع
ماشینســازی و تجهیزات ،دفتر صنایع غذایی ،دارویی و
بهداشــتی ،دفتر صنایع برق و الکترونیــک و دفتر صنایع
معدنی به عنوان دفاتــر زیرمجموعه وزارت صنعت ،معدن
و تجارت به عنــوان صادرکننده مجوز بــرای تخصیص ارز
دولتــی تعیین شــدند .از ســوی دیگــر ،یک منبــع آگاه در
سازمان توسعه تجارت ایران از توقف ثبت سفارش واردات
کاال با ارز رسمی به دستور وزیر صنعت خبر داد.

وزارت صنعت آغاز فساد خودرویی را به دوره وزیر قبلی مرتبط دانست
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در یادداشتی اعالم کرد که
به زودی از جزئیات کشف فساد در واردات خودرو با مردم
سخن میگوید.به گزارش فارس ،محمد شریعتمداری
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در صفحه شــخصی خود در
فضای مجازی نوشــت « :گزارش جامع و شــفاف وزارت
صمت درباره فســاد زنجیرهای از ســوی دکتــر روحانی
مورد توجه واقع شــد .از رئیس جمهور سپاس گزارم که
شــجاعانه گــزارش را پذیرفتند و دســتور راهگشــا برای
خــارج کردن غده فســاد با شــروع از بدنه دولــت دادند،
بــه زودی با مــردم از جزئیات آن ســخن خواهــم گفت».
محمــد شــریعتمداری همچنین طــی نامهای به حســن
روحانی رئیس جمهور کشورمان نوشــت« :از توجه ویژه
و ســریع آن جناب به گــزارش  20صفحــهای این جانب
در شفافسازی این تخلف که در نیمه اول سال 1396
قبل از آغــاز دولت دوازدهم آغاز شــده و در ایــن دولت با
گزارش مردمی و رسیدگی دقیق حراست وزارت صمت

و بررسیهای دقیق سایبری کشف و به نهادهای قضایی
و اطالعاتی منعکس شد ،سپاس گزارم .وزارت صنعت،
معدن و تجارت با نصبالعین قرار دادن دستور حضرت
عالی ،متخلفان را عالوه بر معرفی به دستگاه اطالعاتی
به هیئت رســیدگی به تخلفــات اداری و مراجع قضایی
حســب مورد معرفی میکند .همچنین سامانه یکپارچه
کنترل صــادرات و واردات (ســامانه جامع تجــارت) که
مدتی است با همکاری وزارت اطالعات در حال گسترش
است ،در اسرع وقت تکمیل خواهد شد تا امکان هرگونه
سوء استفاده را بخشکاند».در این حال خبرگزاری ایرنا
به نقــل از وزارت صنعت اعــام کرد که برخــی تخلفات
صورت گرفته در حوزه ثبت ســفارش خــودرو که مربوط
به دوره قبلی این وزارتخانه بوده ،توســط این وزارتخانه
اطالع رسانی شــده و سیاســت وزارت صنعت در دولت
دوازدهــم مبتنی بــر شــفاف ســازی و برخــورد قاطع با
هرگونه تخلف است.

فرا خبر

فساد خودرویی مربوط به چه دوره ای است؟

به گزارش خراسان ،در خبر فوق ،وزارت صنعت و همچنین نامه شریعتمداری به روحانی ،برخی تخلفات صورت
گرفته در حوزه ثبت سفارش خودرو را مربوط به دوره قبلی این وزارتخانه دانسته اند .با این حال گزارش های منتشر
شــده از جمله گفت وگوی روزنامه ایران با خسروتاج ،معاون وزیر صنعت ،نشــان می دهد اگر چه رانت اطالعاتی
برخی واردکنندگان ،به تشدید واردات در اواخر دوره وزارت نعمت زاده وزیر صنعت قبل منجر شده است ،اما اصل
تخلف در واردات  6400خودرو ،مربوط به دوره فعلی و وزارت شریعتمداری اســت .در هر حال ،باید در روزهای
آینده منتظر اظهارات شریعتمداری درباره جزئیات این تخلف و انتشار فهرست کامل دریافت کنندگان ارز دولتی
برای واردات خودرو باشیم .

دسترسی به امکانات رفاهی مختلف یکی از موضوعات
آمارگیری بانک مرکزی از خانوارهای شــهری اســت.
مقایسه نتایج این طرح در سال  96نسبت به سال 95
نشــان می دهد که دسترســی به اینترنت با جهش 14
واحد درصدی از  50.5درصد ( 50.5درصد خانواده
ها اینترنت داشته اند) در سال  95به  64.1درصد در
سال  ،96بیشــترین تحول ســاالنه را ثبت کرده است.
بعد از آن میزان تملک رادیو و ضبط صوت هم با رشد از
 16.9درصد به  25.5درصد در ســال  96یک رکورد
جالب ثبت کرده اســت .با این حال عالقه خانوارها به
نگهداری برخی امکانات مثل تلویزیون ،موتورسیکلت،
رایانه و تلفن ثابت کم شــده اســت و برخی مــوارد مثل
دسترسی به آب و برق هم تقریبا ثابت مانده است.

...
بازارخبر

آخرین خبرها از بازار خودرو
تسنیم -دیروز بازار خرید و فروش خودرو
شاهد افزایش قیمت خودروهای پژو بود.
نکتــه جالــب ایــن جاســت کــه قیمــت
خودروهای مونتاژی در بازار کاهش پیدا
کرد و فعاالن بازار دلیل این موضوع را کمبود تقاضا در سطح
بازار آن هم به واسطه افزایش نامعقول قیمت انواع خودرو
میدانند .بر این اساس قیمت پژو 207اتوماتیک با افزایش
دو میلیــون تومانــی بــه  74میلیــون و  500هــزار تومان و
پژو 206صنــدوقدار با افزایش یک میلیــون و  700هزار
تومانی به 47میلیون و  700هزار تومان رسید .همچنین
قیمت فــروش ســاندروی اتوماتیــک  75میلیــون تومان و
ساندروی استپ وی  84میلیون و  500هزار تومان بود.

تمام خودروهای پژو  ۲۰۰۸ثبت نامی
تحویل مشتریان میشود
تسنیم -مدیرعامل شرکت ایکاپ اعالم
کرد :تمامی خودروهای پژو  ۲۰۰۸ثبت
نــام شــده در برنامــه پیــش فــروش بــه
مشــتریان تحویــل داده مــی شــود .پــژو
 2008نخستین محصول مشترک ایران خودرو و پژو است
که از اردیبهشت سال گذشته به تولید رسیده و تاکنون بیش
از  5هزاردستگاه تحویل مشتریان داده شده است.

امسال هم نیازی به واردات گندم نداریم
مهر -معــاون وزیر جهــاد با بیــان این که
ســطح زیرکشــت محصوالت کشاورزی
کاهش و تولید افزایش یافته است ،افزود:
امسال هم نیازی به واردات گندم نداریم.

رشد نجومی تجارت با روسیه
مهــر -آمــار نشــان می دهــد در ســه ماه
نخســت امســال واردات از روســیه و
صادرات به این کشور در مقایسه با مدت
مشابه پارسال ،به ترتیب با  ۲۰۵درصد و
 ۴۰درصد رشــد مواجه بوده اســت .بر این اســاس ،کشور
روسیه از میان صد کشور طرف معامله با ایران در واردات و
صادرات به ترتیب در رتبه  ۸و  ۱۸قرار داشته است.

ادعای فارس :قاچاق بنزین رونق گرفت
فارس -اکنون کارت سوخت عمال مورد
اســتفاده قــرار نمیگیــرد و برخــی
جایــگاهداران آن را بــا قیمــت  30تا 50
هزار تومان مــی خرند و اقــدام به قاچاق
سوخت به مناطق مرزی میکنند.

نشانههای کسادی بازار مسکن
ایسنا -بازار مسکن شهر تهران در تیرماه
نسبت به ماه قبل از جنب و جوش کمتری
برخوردار بود و طبق آمارهای اولیه دچار
 ۱۴درصد افت معامالت شده است.
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