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حجتی خواستار تصویب سریع تر نرخ خرید تضمینی
محصوالت کشاورزی شد

...

ارز وطال

اخبار

ادعای تکذیب نشده درباره ارائه اطالعات
صرافی ها در قالب FATF
روزگذشتهبرخیمنابعخبریازارائهاطالعاتصرافیهای
کشــور به طرف های خارجی خبر دادند .البته این گزارش تا
زمانتنظیمخبرازسویمراکزمسئولتاییدیاردنشدهاست،
اماچنیناقداماتیدرشرایطبازگشتتحریمهاوسختشدن
نقل و انتقاالت بانکــی و نقش مهم صرافی ها بــرای دور زدن
تحریم ها سوال برانگیز است .به گزارش فارس ،روزنامه جام
جمدرمطلبیکهتیتریکاینروزنامهرابهخوداختصاصداد،
نوشت:واحداطالعاتمالیایراندراقدامیعجیبوبرطبق
تعهدات ایران در  FATFفهرست صرافیهایی را که به نوعی
تحریمها را دور میزدند به واحــد اطالعات مالی طرفهای
خارجی ارائه دادهاند که این موضوع منجر به شناســایی این
صرافیهاوایجادبحرانارزیاخیرشدهاست.
▪فراخبر :مسیر دور زدن تحریم ها را شفاف نکنیم

موضوع پذیرش تعهدات گروه اقدام مالی موسوم به FATF
یکی از بحث های چالش برانگیز دو ،سه سال اخیر در عرصه
های سیاسی و اقتصادی کشور بوده است .فارغ از دفاع ها
و نقدهایی که بــه فرایند همــکاری با این نهاد وجــود دارد،
موضوع زمان اجرای تعهدات در شــرایط فعلــی و محتوای
برخی تعهدات به گونه ای است که باید در خصوص اجرای
آن احتیــاط جدی مد نظر قــرار گیرد .در دور قبلی تشــدید
تحریم ها در ســال های  90و  ،91فشار بر مبادالت بانکی،
مهم ترین بخش تحریــم های آمریکا بود .اکنــون نیز به نظر
می رسد ،محدود کردن تعامالت بانکی ایران با طرف های
خارجی مهــم تریــن برنامه پیــش روی آمریکا بــرای اعمال
فشــارهای تحریمی علیه ایران باشــد .در چنین شــرایطی
نقش نهادهای جایگزین بانک هــا در نقل و انتقاالت مالی،
از جمله صرافی ها مهم اســت .در چنین شــرایطی با فرض
اجــرای تعهــدات  FATFدر بخش های مختلــف ،باید توجه
کرد که اجرای این تعهدات در خصوص صرافی ها و شفاف
سازی عملکرد آن ها برای نهادهای خارجی ،خطری جدی
است و مسیر دور زدن تحریم ها را با موانع جدی مواجه می
کند .بنابراین به نظر می رسد هرگونه اقدام در این زمینه باید
با لحاظ حساسیت های شرایط تحریمی امروز و با احتیاط
کامل صورت گیرد تا مســیر اصلی دور زدن تحریم ها برای
طرف های مقابل ایران از جمله آمریکا شفاف نشود.

اوراق بدهی دولتی ،طی  4سال
 17.5برابر شد
آن گونه که معاون توسعه بازار فرابورس گفته ،انتشار اوراق
بدهــی از  4.9هزار میلیــارد تومان در ســال 93در انتهای
ســال  96به  86هزار میلیارد تومان رســیده است که رشد
 17.5برابری را نشان می دهد .به گزارش خبرگزاری صدا
و ســیما ،رضا غالمعلی پــور در جمع خبرنــگاران به خوش
حسابی دولت در بازپرداخت بدهی ها و اوراق سررسیدشده
تاکنون اشــاره کــرد و گفت کــه دولت در ســال گذشــته از
ابزارهایی چون اوراق مشارکت ،اوراق اجاره ،مرابحه ،اسناد
خزانه اسالمی و اوراق منفعت در بازار بدهی استفاده کرده
اســت .معاون فرابورس افزود :ســال قبل دولت  ۳۹هزار و
 ۵۰۰میلیارد تومان اوراق منتشــر کرد و امســال هم اجازه
دارد معادل سال گذشته اوراق منتشر کند.
▪فراخبر :بازار بدهی؛ ابزار خوبی که به صورتی نگران
کننده استفاده می شود

گفتنی اســت توســعه بازار بدهی با وجود مزیــت هایی که
در سامان دهی بدهی های دولت ایجاد می کند ،نگرانی
هایی را هــم به وجــود آورده اســت .مهم ترین آن ســرعت
رشد نجومی این اوراق است که باعث ایجاد نگرانی هایی
درباره توان بازپرداخت در آینده شده است .نکته مهم دیگر
استفاده از این ابزار برای امور جاری ،از جمله خرید گندم یا
موضوع طرح تحول سالمت است .در واقع بازار بدهی باید
برای امور سرمایه گذاری (از جمله امور عمرانی که توسط
پیمانکاران انجام می شــود و دولت موظف به تامین مالی
آن هاست) استفاده شود تا بعدا بتواند بازپرداخت اصل و
سود آن را تضمین کند ،اما استفاده در امور جاری در سال
های گذشته توسط دولت ،نگرانی هایی را ایجاد کرده که
تاکنون رفع نشده اســت به خصوص آن که دولت در چهار
ماه اول امســال ،بیش از میزان مصــوب در بودجه از انواع
روش استقراض (اوراق و  )...اســتفاده کرد که نگرانی ها
را افزایش می دهد.

دالر

یورو

مشهد

پوند

یوان

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نرخی اعالم نشده است

تهران (اعالمیبانکمرکزی)

)0(42.000

) 46 ( 54.933

) 27( 48.872

6.114

11/437

وزیر جهاد کشاورزی تصویب هر چه سریع تر قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی را خواستار شــد .به گزارش مهر ،معاون برنامه ریزی وزارت جهاد
کشاورزی اظهار کرد:در جلسه شورای اقتصاد که دیروز برگزار شد ،وزیر جهاد کشاورزی ،خواستار آن شد که قیمت های پیشنهادی هر چه زودتر مصوب
شود .معاون اول رئیس جمهور نیز به سازمان برنامه و بودجه دستور داد تا در اولین جلسه بعدی شورای اقتصاد ،قیمت های تضمینی مطرح و مصوب شود.

اونس جهانی

بورس ایران

3.925/000

41.500.000

)0(46.000.000

11.500/000 21/500/000

(دالر)

مقدار

158.071

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

شاخص کل

3.943/200

41.510.000

) ۳00.000( 45.250.000

11.100/000 21.100/000

)+10( 1/203

تغییر

+2.361

شاخص

نظر سنجی مرکز پژوهش های مجلس از فعاالن اقتصادی درباره امنیت سرمایه گذاری در ایران نشان داد:

خلف وعده مسئوالن 3برابر بدتر از تحریم ها
نظرســنجی مرکز پژوهش هــای مجلــس از فعاالن
اقتصادی در خصوص «پایش امنیت سرمایه گذاری
در ایران» در زمســتان  96نشــان می دهد که از نظر
فعاالن اقتصادی ،تحریم ها ،کمترین مانع بر سر راه
امنیت ســرمایه گذاری بوده و در عوض ،عمده ترین
مانع در این زمینه ،خلف وعده مســئوالن در سطوح
ملی ،استانی و محلی است.به گزارش خراسان ،در
این طرح پژوهشی ،مقصود از امنیت سرمایه گذاری،
شرایطی اســت که در آن متغیرهای کالن اقتصادی
با ثبات یا قابــل پیش بینی باشــد ،حاکمیــت قانون
برقرار باشد و اعمال شود ،قوانین و مقررات ،تصمیم
های مســئوالن و رویه هــای اجرایی کشــور ،باثبات
باشند و به طور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت
ضرورت تغییر در هر یــک از آن ها ،تغییرات از قبل به
اطالع ذی نفعان برســد؛ همچنین اطالعات مؤثر بر
فعالیــت های اقتصادی شــفاف و برابر در دســترس
همه شهروندان باشد و نهادهای قضایی و انتظامی
چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هر گونه نقض
حقوق مالکیت شهروندان ،یا استفاده بدون اجازه از
دارایی فیزیکــی یا معنوی دیگران ،بــرای هیچ کس
اعم از شــخص حقیقی و حقوقی از جمله مســئوالن
کشور ،مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مال باخته
بتوانند با مراجعه به نهادهای ذی صالح ،در کمترین



...
مسکن

زمان ،مال از دســت رفته خود را به همراه خســارت
مربوط ،دریافت کنند.نتایج گزارش یادشده حاکی
از آن اســت که از نظر فعاالن اقتصــادی ،خلف وعده
مســئوالن ملی ،اســتانی و محلی به وعده های داده
شــده و نیز اعمال نفوذ و تبانی در معامــات ادارات
حکومتی عمده ترین موانع بر سر راه امنیت سرمایه
گذاری بوده اند .از سوی دیگر این افراد ،بی اهمیت
ترین موانع برقراری امنیت سرمایه گذاری را همچون
تحریم هــای خارجــی ،رقت مالــی (پول نقــد ،کاال،
تجهیزات و ماشین آالت) و توزیع کاالهای قاچاق به
ضرربخشیازفعاالناقتصادیبازاردانستهاند.نکته
قابل تامل در این زمینه ،نمره یا ضریب اهمیتی است
که فعاالن اقتصادی بــه موانع فــوق داده اند .از نظر
آنان عمل مســئوالن ملی ،اســتانی و محلی به وعده
های داده شده ،نمره ای بیش از  8.39گرفته است
که نسبت به اختالل تحریم ها با نمره ،2.8حدود سه
برابر است .این به معنای آن است که برخالف برخی
تصورات موجود ،برداشت فعاالن اقتصادی از امنیت
ســرمایه گذاری در ایران ،تــا حد زیــادی تحت تاثیر
عملکرد بد مسئوالن بوده و تحریم ها ،نقش کمتری
در ایجــاد موانــع بر ســر راه امنیــت ســرمایه گذاری
داشته اند .در نمودار ،نمره فعاالن اقتصادی به موانع
سرمایه گذاری در ایران در زمستان  96آمده است.



...
مجلس

اقالمی که به اندازه ارز گران نشده اند



...
ارز



...
واردات

بنگاه های امالک تهران :رشد قیمت
مسکن متوقف شد

آخرین وضعیت استیضاح
شریعتمداری و آخوندی در مجلس

تعهد پتروشیمی ها به عرضه ۷میلیارد
دالر ارز تا پایان سال

گمرک 503 :هزار تن کاال ظرف
یک هفته وارد کشور شد

رشد قیمت مسکن در تهران به دلیل رکود حاکم
بر بازار متوقف شــد و بــه گفته مشــاوران امالک،
متقاضیان مسکن این روزها می توانند به راحتی
و بــدون دغدغه اقدام بــه خرید کنند .بــه گزارش
فــارس ،بنا بــر گــزارش بانــک مرکزی رشــد ۶۲
درصدی قیمت مسکن بعد از یک رکود چهار ساله
باعث شــد تا قدرت خرید کاهش یابــد و این دلیل
اصلی ورود مســکن به رکود در ماه هــای مرداد و
شهریوراست.برخیمشاورانامالکباتاییدرکود
حاکم بر بازار مسکن و شدت گرفتن آن در ماه های
آینده می گویند که اتفاقا در این روزهای رکود که
برخی فروشنده ها پول الزم هستند بهترین زمان
برای خرید مسکن است .آنان می گویند ماه محرم
و صفر بهترین زمان برای خرید مسکن است.طی
ماه های اخیرپس از افزایش شدید نرخ ارز،قیمت
مسکن با افزایش قابل توجهی روبه رو شد.

عضــو هیئــت رئیســه مجلــس ،آخریــن وضعیت
اســتیضاح وزیران صنعت ،معدن و تجارت و راه و
شهرسازی را تشریح کرد .یوسفنژاد در گفت و گو
با مهر ،درباره آخرین وضعیت استیضاح آخوندی،
با بیان ایــن که ممکن اســت نماینــدگان در حال
جمعآوری امضا برای اســتیضاح این وزیر باشند،
ادامه داد :بــر اســاس آییننامه داخلــی مجلس،
طرح استیضاح بعد از ارائه به هیئت رئیسه ،اعالم
وصول شده و برای رسیدگی در اختیار کمیسیون
مربوط قرار خواهد گرفــت .وی با بیان این که هم
اکنــون تنها اســتیضاح شــریعتمداری در مجلس
مطرح است ،تصریح کرد :استیضاح وزیر صنعت،
به کمیسیون صنایع ارجاع شده است .وی افزود:
هفته آینده ،اســتیضاح وی در دستور کمیسیون
صنایع قرار میگیرد و اگر  ۱۰نفــر از نمایندگان
بر نظر خود باقی بمانند ،اعالم وصول میشود.

تســنیم -مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع
پتروشــیمی بــا اشــاره بــه جلســات پتروشــیمی
هــای خصوصی ،خصولتــی و این شــرکت با وزیر
نفت ،گفت :پتروشــیمیها متعهد هستند از ۲۶
مردادمــاه تا پایــان ســال ،هفته ای حــدود 200
میلیون دالر و جمع ًا شش میلیارد و  ۹۸۶میلیون
و  ۸۰۰هــزار دالر ارز حاصــل از صــادرات خود را
در سامانه نیما عرضه کنند .نوروز زاده با اشاره به
تذکر رئیس جمهور در عرضه ارز صادرکنندگان به
بازار گفت :بعد از تذکر رئیس جمهور جلسهای در
دفترمعاوناولریاستجمهوریتشکیلوتوضیح
دادیم کــه پتروشــیمیها به تعهدات خــود بهطور
دقیق عمل کردند .به گفته وی ،درآمد ارزی سال
 97پتروشــیمی ها حدود  12میلیارد دالر است
که این شــرکتها مجازند  25درصد آن راصرف
هزینههای جاری کنند.

گمرک ایــران ضمــن اشــاره بــه ســرعت گرفتن
روند ترخیــص کاال از واردات  503هــزار و 121
تــن انــواع کاال بــه ارزش  687میلیــون و 941
هزار دالر به کشــور در یک هفته گذشته خبر داد.
به گــزارش ایرنــا ،کاالهای اساســی ،مــواد اولیه
خطوط تولیــد ،دارو ،تجهیزات پزشــکی و برخی
کاالهای واسطه ای عمده ترین کاالهای وارداتی
کشــور در یک هفته گذشته اســت .براساس این
گزارش ،بــا مصوبات جدیــد دولت رونــد واردات
کاال در گمرکات به روال عادی بازگشــته اســت.
اکنون ســه هزار و  637قلم کاال مشمول معافیت
از پرداخت مابه التفاوت ارز شده اند .بنابراین در
زمانترخیصاینکاالهاکهبهتفکیککدتعرفههر
کاال به گمرکات ابالغ و اطالع رسانی شده است،
نیازی بــه ارائه تاییدیــه ســازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان یا تعهد بانکی نیست.

دسته گل جدید مناطق آزاد و ویژه به روایت رئیس سازمان مالیاتی

کشف  ۳۹۰۰میلیارد تومان فرار مالیاتی درمناطق ویژه و آزاد

در شرایطی که عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در
سال های گذشــته همواره مورد انتقاد بوده و برخالف
همه این ها ،چندی قبل نیــز نمایندگان مجلس ،ایجاد
هشــت منطقــه آزاد جدیــد و  12منطقه ویــژه قطعی و
 86منطقه ویژه مشــروط را تصویــب کردند ،رئیسکل
سازمان امور مالیاتی ،آماری در خصوص شناسایی فرار
مالیاتی شــرکت های پتروشــیمی در این مناطق ارائه
داده و آن را ســه هزار و  ۹۰۰میلیارد تومان بیان کرده
است .به گزارش صداوســیما ،ســید کامل تقوینژاد،
رئیس ســازمان مالیاتی گفت :تا پایان مردادماه ســال
 ،1397درخصــوص سوءاســتفاده از معافیتهــای
صادرات و مناطق ویژه و آزاد تجاری و صنعتی ،ناشی از
عرضه محصوالت پتروشیمی در معامالت شرکت بورس
کاالی ایران بابت مــواد اولیه محصوالت پتروشــیمی،
اطالعــات مالی اشــخاص مشــکوک از مراجــع مربوط
دریافت و حقوق دولت مطالبه شــد .تقــوی نژاد افزود:
بر این اساس ،اطالعات  205شــرکت فعال دریافت و
به  23اداره کل حسب مورد ارسال شد .در این زمینه،
پیگیریهای بــه عمل آمده نشــان می دهد کــه مبلغی
حدود  3900میلیارد تومان (مالیات و جریمه عملکرد
و ارزشافــزوده) مطالبه شــده اســت.این کشــف فرار
مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حالی صورت
می گیرد که عملکرد این مناطق در ســال های گذشته

به شدت مورد انتقاد بوده اســت .با این حال و علی رغم
این موارد نیز ،چندی پیش نمایندگان مجلس با ایجاد
هشت منطقه آزاد تجاری و نیز 12منطقه ویژه اقتصادی
موافقت کردند.
▪شناسایی بیش از  6000ســوء استفاده کننده
از کارت بازرگانی

رئیسکل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور همچنین از
شناسایی  6248مؤدی که از کارت بازرگانی دیگران
اســتفاده کردهاند ،خبــر داد و گفت از این تعــداد تنها
 1350مــؤدی ،واقعــی و صاحب اصلی درآمد ناشــی
از واردات بهوســیله کارتهای بازرگانــی (اجارهای)،
بودهاند .وی تاکید کرد از همین  1350مؤدی ،مبلغی
حدود  5000میلیارد تومان (مالیات و جریمه) مطالبه
مالیات انجام شده است.تقوی نژاد افزود :هم اکنون،
شناسایی و اقدامات الزم ب ه منظور مطالبه مالیات از این
مودیان در اجرای تبصره ماده  157قانون مالیاتهای
مســتقیم در حال انجام است .وی خاطرنشان کرد :در
ســال  1396بیش از  60فقــره شــکایت در خصوص
سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی در مراجع قضایی
مطرح شــد که عوامل اصلــی واردکننــده کاال با مبالغ
بدهیهــای مالیاتی کالن تحــت تعقیــب قضایی قرار
گرفتهاند.

آمارهای رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق از روابط اقتصادی  2کشور

از رشد  30درصدی صادرات ایران تا حضور  1.7میلیون
نفری گردشگران عراقی
رئیس اتاق بازرگانی ایــران و عراق ابعاد مختلف وضعیت
روابــط بازرگانی ایــران و عــراق و نیــز تحــرکات ترامپ و
عربســتان برای ســایه افکنــدن بر روابــط تجــاری ایران
و عــراق را تشــریح کــرد .وی بــا تشــریح آمارهــای روابط
اقتصادی ایران و عراق گفت :صــادرات ایران به عراق در
پنجماههنخستامسال 30درصدرشدیافتهاست.یحیی
آل اســحاق در گفت و گو با مهر با اشــاره به بهبــود روابط
اقتصادی ایران و عراق و خطر این بهبــود روابط بر منافع
سیاسی و استراتژیک عربستان و آمریکا اظهار کرد :عراق
به تعبیری دومین بازار بزرگ صادراتی برای ایران اســت
ولی از نظر ترکیب کاالیی ،بازار عراق اول است و ایران از
صادرات کاال تا پروژه های فنی و مهندسی را در این کشور
انجاممیدهد.بنابراینتنوعبسیاریبرایکلمحصوالت
ایرانی وجود دارد و البته نوع ســرمایهگذاری هایی که در
عراقمیتواندسامانیابد،نیزبسیارمهماست.وزیراسبق
بازرگانی ادامه داد :اکنون ایران با احتســاب نفت ،گاز و
انرژیصادراتیدرکنارصادراتخدماتفنیومهندسی،
حدود ۱۲میلیارد دالر کاال به این کشور صادر می کند که
پیشبینی ما این است اگر تمهیدات الزم اندیشیده شود،
به حدود  ۲۰میلیارد دالر نیز خواهیم رســید و این رقمی
دور از دسترس نیســت؛ پس در نهایت روابط دو کشور در
حال توسعه است و علی رغم همه شیطنتهایی که برخی
کشورهادارند،طیپنجماهگذشتهصادراتایرانبهعراق
 ۳۰درصد رشد داشته و این قابل توسعه است.وی گفت:
روابط ایران و عراق در ابتدای راه اســت و مسائل اولیه دو
کشور و برخی مسائل بوروکراسی هنوز حل نشده است؛
ضمن این که در حوزه گردشگری ،هم اکنون یک میلیون

و  ۷۰۰هزار گردشگر زیارتی ،سیاحتی و سالمت از عراق
به ایران میآیند و یک میلیــون و  ۷۰۰هزار نفر ایرانی نیز
به غیر از ایام اربعین ،به این کشــور ســفر میکنند.وی به
ســنگ اندازی برخی نهادهــا و عوامل رژیم بعثی ســابق
بر ســر راه روابط دو کشــور اشــاره کرد و گفت :هم اکنون
مبادالت ارزی عراق با دالر صورت میگیرد و این کشــور
نفت میفروشد ،بنابراین بانک مرکزی این کشور همراه
با سیاســتهای آمریکاســت و تمام روشهــای تعزیراتی
را بــه کار میبندند کــه ایران بــا این کشــور ،رابطه بانکی
نداشته باشد؛ به خصوص این که بعضی از نهادها و عوامل
رژیم ســابق بعثی ،در برخی از حوزههای تصمیمگیری و
تصمیمســازی عراق به صورت رســمی و غیررسمی علیه
ایرانسنگمیاندازندیانمیگذارندتنظیماموربهراحتی
انجام شود؛ یعنی از هر دسیســهای برای عملیاتی کردن
نقشههای خود اســتفاده میکنند.آل اســحاق در بخش
دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مخرب عربستان
در بهبود روابــط اقتصادی ایــران و عراق اظهــار کرد :بد
نیست بدانید که عربستان ،در نجف که یکی از پایگاه های
اصلیایراناست،کنسولگریدایرو ۵۰تاجراینکشوررا
مهمان ریاض کرده و وعده داده که اگر تجار رابطه خود را با
ایرانقطعکنند،مشمولدریافتیارانهخواهندشدیااین
کهعربستانوعدهدادهکه حدود ۳۰میلیارددالردرعراق
سرمایهگذاری کند ،اما این سرمایهگذاری مشروط به دو
شرطاست؛اولاینکهایرانیهااجازهحضوردرمناقصات
رانداشتهباشند،دوممحلهاییکهآنهاتعیینمیکنند،
محل سرمایهگذاری باشد؛ پس این کشــور ،برنامهریزی
بلندمدت خود را با هزینهکرد مالی تقویت میکند.

اگرچه رشــد نرخ ارز ،قدرت خرید ریال را کاهش داده
اســت و از این محل ،به اقشــاری که دارایی سرمایه ای
ندارنــد ( و متکی به دســتمزد جاری خــود زندگی می
کنند) فشــار وارد می شــود ،امــا گاهی دربــاره میزان
کاهش قدرت خرید اغــراق هایی می شــود که ممکن
اســت از لحاظ روانی و همچنیــن رفتارهای اقتصادی
بعدی این اقشار ،تبعات منفی داشته باشد .مثال برخی
می گویند که قدرت خرید به دلیل ســه برابر شدن نرخ
دالر در بازار آزاد طی یک ســال اخیر ،یک ســوم شــده
است؛ یعنی قدرت خرید حدود  65درصد کاهش یافته
اســت ،اما مالحظه تغییــرات قیمت اقالم اصلی ســبد
مصرفی خانوار نشــان می دهد که این چنین نیســت.
مثال با وجود رشد  200درصدی دالر (دالر بازار آزاد)
از شهریور 96تا شهریور ،97لبنیات حدود 38درصد،
برنج  12درصد ،گوشت مرغ  21درصد ،گوشت قرمز
 47درصــد و تخم مــرغ  61درصد رشــد کرده اســت.
اگرچه این رشــد قیمت ها زیاد اســت اما با رشد 200
درصدی دالر قابل مقایسه نیست .علت این موضوع را
می توان در عواملی چون ،اختصاص یارانه (ارز 4200
تومانــی) ،اســتفاده از ارز ســامانه نیمــا بــرای واردات
(حدود  7600تومــان) ،غیرواقعی و حبابی بودن نرخ
ارز و کم عمق بودن این بازار و البته داخلی بودن تولید
بسیاری از محصوالت داخلی جست وجو کرد.

...

بازار خبر
صادرات ،مقصر افزایش قیمت گوجه فرنگی
و سیب زمینی

مهر  -در حالی که گفته می شود دلیل گرانی سیب زمینی
و گوجه فرنگی در بازار،کاهش تولید اســت ،آمار رســمی
ارائه شده از ســوی وزارت جهادکشاورزی نشان میدهد
امســال تولید گوجه فرنگی افزایش داشــته است وسیب
زمینی بــدون تغییرمانده اماصادرات رشــد چشــمگیری
یافته است.

واردات پوشاک افت کرد؛ توتون و تنباکو
زیاد شد
ایسنا  -محصوالت توتون و تنباکــو بیشترین رشد ارزشی در
وارداترابینمحصوالتصنعتیطیسهماهامسالنسبتبه
مدتمشابهسالقبلبهخوداختصاصدادهاستودراینبین
تجهیزات حملونقل با کاهش ۵۴درصدی بیشترین کاهش
ارزش واردات را در مــدت مذکور داشــته اســت .محصوالت
توتون و تنباکو با رشد  138.9درصدی بر ارزش واردات روبه
رو شــده و به ترتیــب کک و فراوردههای حاصــل از نفت و نیز
انتشار ،چاپ و تکثیر رســانههای ضبط شده رشدی  83.9و
 82.1درصدی را تجربه کردند.

سیمان گران نمیشود
تسنیم  -یک کارشناس حوزه سیمان با بیان این که قیمت
ســیمان نســبت به ماههای گذشــته تغییری نکرده است و
افزایــش نیز نخواهــد یافت،افــزود :مصرف ســیمان در دو
مــاه ابتدای امســال نســبت به ماه گذشــته شــاهد کاهش
2درصدی بوده است.

مدیرعامل یک کارخانه لبنی :پتروشیمیها
قیمت مواد اولیه داخلی را  ۳برابر کردند
تســنیم  -مدیر عامل کارخانه لبنی میهن با اعالم این که
کاهش عرضه شــیر باعث کاهش  ۴۰درصدی تولید شد،
گفت :به افزایش ســه برابری قیمت مواد اولیه پتروشیمی
اعتــراض کردیم ولی پتروشــیمیها پاســخ نمــی دهند با
چه استداللی مواد اولیه داخلی را با ســه برابر قیمت به ما
میفروشند.

...
خبر

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های
صوتی و تلفن همراه:

ترخیص موبایل ها از گمرک آغاز شده است
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی ،تصویری
و تلفن همراه با اشاره به آغاز ترخیص گوشیهای موبایل از
گمرک ،گفت :برای تنظیم بازار بهتر است مسئوالن هرچه
سریعتر موبایلها را قیمتگذاری کنند تا گوشیها توزیع
و کمبــود موجود در بــازار برطرف شــود .به گــزارش ایلنا،
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به تازگی ( 21شــهریور
ماه) از رفع موانع قانونی برای ترخیص  600هزار گوشــی
انبارشده در گمرک خبر داد و در صفحه توئیتر خود نوشت:
در جلسه هیئت دولت دستورالعمل نحوه ترخیص کاالهای
واردشــده بدون ارز تخصیصی از گمرک به تصویب رسید.
بنابرایــن موانع قانونــی ترخیص  ۶۰۰هزار گوشــی تلفن
همراه موجود در گمرک رفع شــد.در همین زمینه ،رئیس
اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی ،تصویری و تلفن
همراه گفت :یک دسته از گوشــیهای تلفن همراه توقیف
شده است اما آن بخش از گوشیها که در انبارهای گمرک
مانده بود ،یا ترخیص شــده یا در حال ترخیص است .با این
حال برای تنظیم بازار ،ترخیص این کاالها کافی نیست.
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