اقتصاد
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رصد قیمت آجیل
بــردبــار-بــا نــزدیــک شــدن بــه پــایــان تابستان،
برداشت و عرضه برخی محصوالت آجیلی نظیر
پسته ،بادام ،گردو  ،فندق و  ...رونق می گیرد و
طبیعی است که بازار این محصوالت نیز باید ثبات
داشته باشد ،در چنین فضایی سری زدیم به یکی
از مراکز عرضه عمده آجیل در مرکز شهر تهران و
قیمت ها را از نزدیک رصد کردیم که در ادامه می
بینید (:قیمت ها به ازای هر یک کیلوگرم است)
پسته خام 229 ،هزار تومان
پسته شور 229 ،هزار تومان
پسته فندقی 215 ،هزار تومان
پسته تازه 110 ،هزار تومان
گردو پوست کاغذی 120 ،هزار تومان
مغز گردو ایرانی 235 ،هزار تومان
مغز بادام شور 220 ،هزار تومان
مغز بادام زمینی آستانه؛  98هزار تومان
تخمه آفتابگردان سنقر 46 ،هزار تومان
تخمه آفتابگردان کرمانشاه 53 ،هزار تومان
تخمه کدو 100 ،هزار تومان
هسته زرد آلو 88 ،هزار تومان
مغز فندق 290 ،هزار تومان
مویز بدون هسته 110 ،هزار تومان
کشمش پلویی 36 ،هزار تومان
کشمش سبز 88 ،هزار تومان
انجیر خشک استهبان 135 ،هزار تومان

صدور حکم تخلیه مستاجران
با وجود مصوبه ستاد کرونا!
در حالی ستاد ملی کرونا شوراهای حل اختالف
را از صدور حکم تخلیه برای مستأجران منع کرده
که برخی گزارش ها حاکی از آن است برخی از این
شوراها بهخصوص در شهرستا نها و در شرایط
قرمز کرونایی احکام تخلیه صــادر میکنند.به
گزارش تسنیم ،نیمه خرداد امسال بود که اسالمی
،وزیر سابق راه و شهرسازی از تصویب افزایش مبلغ
وام ودیعه مسکن در ستاد اقتصادی کرونا خبر داد
و گفت :قراردادهای اجاره برای یک سال دیگر
تمدید شد .طبق مصوبه این ستاد ،حداکثر افزایش
مبلغ اجارهبها یا مبلغ رهن برای قراردادهای اجاره
در کــان شهر تهران تا سقف  25درصــد ،سایر
کالن شهرها تا سقف  20درصد و دیگر مناطق
شهری تا سقف  15درصــد تعیین شــده است.
اسالمی همچنین افزود :با توجه به مصوبه ستاد
ملی کرونا شورای حل اختالف به هیچ عنوان حق
صدور حکم تخلیه برای مستاجر را ندارد .نماینده
شورای حل اختالف در کمیته های اقتصادی ستاد
ملی کرونا حضور داشته و در جریان صدور حکم
تخلیه برای مستاجران قرار گرفته است .اسالمی
تاکید کرد :هیچ مالکی بدون شروط اعالم شده
که بر اساس آن میتوان حکم تخلیه گرفت ،نمی
تواند برای صدور حکم تخلیه اقــدام کند ،ضمن
این که مستاجران مکلف هستند که حقوق مالک
را رعایت کنند.با این حال ،خبر میرسد برخی
شوراهای حل اختالف اقدام به صدور حکم تخلیه
برای مستأجران بدون توجه به شروط اعالم شده
از سوی ستاد ملی کرونا میکنند .گزارش تسنیم
نشان میدهد همچنان «ابــاغ نشدن مصوبه»،
بهانه برخی نهادهای مسئول است.

نرخ ارز
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دالر

(سامانهسنا) )-1/953(268/257

یورو

پوند

369/712 317/148

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

41/437

72/714

11/600/200

)-500/000(119/600/000

نیم سکه

ربع سکه

36/500/۰۰۰ 61/000/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

138/800

122/000

فوالد،پروژهبعدیکاهشقیمتازطریقبورسکاال

شاخص
اقبال اماراتی ها برای
سرمایه گذاری در ایران

قیمت سیمان به 25هزار تومان یعنی قیمت قبل از قطعی برق بازگشت تا وزیر صمت و معاونش از عرضه دیگر محصوالت از جمله فوالد در بورس کاال خبر دهند
کاهش قیمت سیمان را باید نخستین وعده
وزیر صنعت دانست که هم اینک محقق شده
است .اظهارات فاطمی امین ،گویای آن است
که قیمت هر پاکت سیمان در شرایطی هم
اینک به نرخ قبل از قطعی برق کارخانجات
رسیده که فرایند عرضه آن با استفاده از بورس
کاال کامال با دوران قبل فرق کرده و اصالح
شده است .وی دیروز همچنین وعده داد که
اصالح ساختار بازار و صنعت فوالد با محوریت
حذف رانــت ها و امضاهای طالیی و کاهش
قیمت تمام شده تا آذر انجام خواهد شد.به
گزارش فارس ،ترکیدن حباب قیمت سیمان
در بــازار و منطقی شدن نرخ ها یکی از وعده
هایی بود که رضا فاطمی امین ،وزیر صنعت در
زمان کسب رأی اعتماد در مجلس مطرح کرد
و حاال در روزهای شروع به کار دولت سیزدهم،
ایــن وعــده محقق شــده اســت .فاطمی امین
دیروز و در جلسه ای در مجلس که به منظور
بــررســی وضعیت بخش هــای تحت نظرش
برگزار شد ،در این باره گفت :طبق قولی که
در زمان رأی اعتماد به نمایندگان ملت داده
شد ،خوشبختانه قیمت سیمان به نرخ پیش از
قطعی برق بازگشت و در بورس به کیسهای25
هزار تومان رسید .وی افزود :این در حالی است
که بسیاری معتقد بودند وقتی نرخ کاالیی در
ایران باال میرود ،دیگر پایین نخواهد آمد اما
این اتفاق خوشایند رخ داد.عضو کابینه دولت

سیزدهم با بیان این که نرخ سیمان فله نیز
به  360تومان رسید که همان قیمت سه ماه
قبل است ،تأکید کرد :کاری که ما برای کنترل
قیمت سیمان انجام دادیم اصالح ساختار بود
و با روشهــای تعزیراتی ،موردی و همچنین
ایجاد جو روانی قیمتها به این جا نرسید .در
واقع تعادلی که در بازار ایجاد شد ،نرخ سیمان
را کاهنده کــرد.وی با تأکید بر این که تا دو
هفته آینده نیز بر بازار سیمان متمرکز خواهیم
بود ،یادآور شد :تا دو هفته آینده ،تمامی خرده
فروشان و عامالن فروش سیمان وارد سامانه
تجارت و بورس خواهند شد تا در بورس و در
حوزه عمده فروشی و خرده فروشی به یک روال
معقول دست یابیم.در این حال پناهی زاده،

محموله جنجالی لوازم خانگی در آستانه ترخیص از گمرک
طبق دستور وزارت اقتصاد به گمرک ایران مقرر
شده محموله  ۴۲۰کانتینری لــوازم خانگی
بــوش ترخیص و در ســال پشتیبانی از تولید
روانه بازار شود.به گزارش مهر ،از سال گذشته
حواشی حول محور ثبت سفارش و منشأ ارز
محموله  ۴۲۰کانتینری لــوازم خانگی بوش
آغــاز شد و در پاییز  ۹۹گمرک شهید رجایی
اعالم کرد که به دلیل ممنوعیت واردات لوازم
خانگی و به دستور مقام قضایی ،این محموله
به مثابه قاچاق است و اجازه ترخیص ندارد.
در تیر امسال مجدد بحث ترخیص محموله
مذکور مطرح شد که در نهایت گمرک ایران
با رد این موضوع ،اعالم کرد که لوازم خانگی
خــارجــی جــزو گــروه کاالیی  ۴اســت و اجــازه

الزام دولت
برای صدور
سند حدنگار
کشاورزی

ترخیص نـــدارد .اکنون خبرها حاکی از آن
اســت که قــرار شــده محموله پرحاشیه بوش
شــامــل  ۴۲۰کانتینر کــه از مــــدت ها قبل
در گــمــرک مــانــده اســــت ،تــرخــیــص شــود.
پیگیریهای خبرگزاری مهر از گمرک ایران
نشانمیدهددرنامهایکهوزارتاقتصادهفتم
شهریور بهگمرکارسالکرده،بهصدوردادنامه
شعبه سوم دیوان عدالت اداری به نفع صاحب
کاال،تمدیدثبتسفارشازسویوزارتصنعت،
معدن و تجارت ،تأیید منشأ ارز مربوط توسط
بانک مرکزی و نامه وزارت صمت که به صراحت
امکان ترخیص ثبت سفارشهای بانکی پس از
تأیید منشأ ارز توسط بانک مرکزی را بدون قید
زمانی اعالم داشته ،اشاره شده است.

اکــبــری  -مجلس بــا تکلیف بــرای
ســازمــان اســنــاد درخــصــوص صــدور
سند حدنگار (کاداستر) کشاورزی،
وزارت جهاد کشاورزی را جهت صدور
مجوز بــرای شهر کهای کشاورزی
و دامپروری غیردولتی ملزم کرد .به
گــزارش خبرنگار پارلمانی خراسان
در ادامــه بررسی طرح تقویت امنیت

معاون معدنی خانه صنعت ،معدن و تجارت
ایــران گفت :با تدابیر وزارت صمت و ورود
معاونت قضایی دادستان کل کشور و همچنین
نظارت تمام و کمال بر خریدهایی که از بورس
انجام شد ،قیمت سیمان نسبت به دو ماه قبل
حدود  ۳۰درصد کاهش یافت.
▪هدف بعدی صمت :اصالح ساختار بازار و
صنعت فوالد تا آذر ماه

بــه گـــزارش تسنیم ،فاطمی امــیــن دربـــاره
اقــدامــات صــورت گرفته در ب ــازار فــوالد نیز
اظهار کرد :قیمت فوالد بر دیگر محصوالت
بــازار و بر فضای روانــی بــازار اثرگذار است؛
در ایــن حــوزه سه راهکار تعریف شــده است

که طی سه مــاه عملیاتی خواهد شــد .وزیر
صمت اضــافــه کــرد :در مهرماه رصــد کامل
اطالعاتی از زنجیره فوالد را دنبال میکنیم
تا تمام تولیدات مقاطع ف ــوالدی ،شمش و
محصوالت در سامانه جامع تجارت عرضه شود
و رانتها و چند قیمتی بودن فوالد از این طریق
از بین برود .وی خاطر نشان کرد :در مرحله دوم
ساختار بازار را اصالح خواهیم کرد و تأثیر ابالغ
قوانین و مقررات جدید را در آبان خواهیم دید
و امضاهای طالیی تا این زمان از بین خواهد
رفت .فاطمی امین تصریح کرد :در آذر نیز در
صنعت فوالد اصالح ساختاری خواهیم داشت
که به سمت کاهش قیمت تمام شده حرکت
کنیم و رقابت سازندهای برای کاهش هزینهها
در بازار فوالد را شاهد باشیم.
▪تصمیم صمت برای عرضه گسترده کاالها
در بورس

در این حال ،قائم مقام وزیر صمت از سیاست
و برنامه ایــن وزارتخانه مبنی بر ورود کلیه
مــحــصــوالت بــه بـــورس کــاال بـــرای عــرضــه به
خریداران عمده خبر داد .به گزارش ایسنا،
محمدصادق مفتح افزود :این بدان معناست
که نمی تــوان قیمت ها را در بــورس کــاال به
صورت دستوری تعیین کرد .وزیر صمت معتقد
به استفاده از بــورس کاال بــرای تنظیم بازار
محصوالت مختلف است.

ریزش  40هزار واحدی بورس در روز صف های فروش
بازار سرمایه کشور در روزی که حدود  90درصد
سهم های بازار دچار منفی شدند و نقدشوندگی
و حجم معامالت به شدت نزول کرد ،یک افت
بیش از  2.5درصــدی را در بیشتر نماگرهای
مهم خود تجربه کرد.به گزارش خراسان ،دیروز
شاخص کل بورس تهران  2.6درصد و شاخص
کل هم وزن  2.9درصد افت کرد .به این ترتیب
شاخص کل با  40هــزار واحــد افت به زیر یک
میلیون و  490هزار واحد سقوط کرد.جو منفی
از همان ابتدای معامالت بر بــازار حاکم شد و
بخش بزرگی از بــازار به صف فروش رفتند .بر
این اساس طی یک ساعت و نیم اول معامالت
شاخص کل حدود  40هزار واحد افت کرد و تا
انتها نتوانست خود را بازیابی کند .سهامداران

غذایی کشور و رفــع موانع تولیدات
کــشــاورزی در صحن علنی مجلس،
نمایندگانبابررسیوتصویبماده۱۱
این طرح ،وزارت جهاد کشاورزی را
مکلف کردند برای تسهیل صدور مجوز
شهر کهای کشاورزی و دامپروری
غیردولتی اقدام کند .این شهرکها
از همه مزایای شرکتهای دولتی به

خرد حدود  1200میلیارد تومان فروش خالص
ثبت کردند که یکی از رکوردهای امسال است.
البته این موضوع به منزله حضور قوی حقوقی
ها در جانب خرید اســت .موضوعی که نشان
میدهد اثر موضوعات روانی بر افت شدید دیروز
کم نبوده اســت.دو موضوع افت نسبی دالر و
همچنین گمانه ها و اظــهــارات دربــاره قیمت
گذاری دستوری برخی محصوالت ،مهم ترین
علل ایجاد هراس در بازار و افت قیمت ها بوده
است .گروه های سیمان و فوالد که در معرض
این قیمت گــذاری ها هستند یکی از روزهای
سخت خود را پشت سر گذاشتند .گروه بانک و
خودرو نیز که از افت دالر و بهبود روابط سیاسی
نفع میبرند دیروز به شدت سرخ پوش شدند.

جز واگذاری زمین به قیمت منطقهای
برخوردارمیشوند.نمایندگانمجلس
همچنین در مصوبه ای به سازمان ثبت
اسناد و امالک کشور مجوز دادند که
برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی
با هر مساحتی سند مفروض حدنگار
با قید کاربری کشاورزی صادر کند.
بر این اساس به سازمان ثبت اسناد

و امــاک کشور اجــازه داده می شود
در اجرای قانون جامع حدنگار برای
کلیه قطعات اراضــی کــشــاورزی که
تــا زمــان تصویب ایــن قــانــون دارای
تصرفات مــفــروض ب ــوده و منشأ آن
تصرفات قانونی باشد با هر مساحتی
سند مفروض حدنگار با قید کاربری
کشاورزی صادر کند.

تـــازه تــریــن آمــارهــای ارائـــه شــده از سوی
وزارت صمت حاکی از این است که در پنج
ماه ابتدایی امسال ،حجم سرمایه گذاری
خارجی مصوب در بخش صنعت ،به 388
میلیون دالر رسیده است که نسبت به مدت
مشابه ســال گذشته افــت  54درصــدی را
نشان می دهد.نکته قابل تامل در این زمینه،
اختصاص 88درصدارزشطرحهایمصوب
به سرمایه گذاران اماراتی است.

بازار خبر

سامانه اسکان همچنان خارج
از دسترس
مهر  -در حالی که «از کار افتادن» سامانه امالک
و اسکان دومین ماه را پشت سر می گذارد ،مهلت
مقرر در مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی
بر درج اطالعات مسکنی شهروندان ،در حال
اتمام است .سامانههای وزارت راه و شهرسازی
به دالیل فنی در  ۱۹تیر از دسترس خارج شدند؛
با این حال بعد از یک مــاه ،سامانه طرح اقدام
ملی مسکن راه اندازی شد اما سامانه امالک و
اسکان کشور همچنان با وجود گذشت دو ماه،
از دسترس کاربران خارج است .این در حالی
است که محمودزاده ،معاون وزیر راه وعده داده
بود در پایان هفته گذشته این سامانه مجدد راه
اندازی شود.

قیمت هر شانه تخم مرغ
به بیش از  ۵۰هزار تومان رسید
ایسنا  -براساس مشاهدات میدانی از خرده
فروشی های سطح شهر تهران ،قیمت هر شانه
تخم مرغ  ۳۰عددی به وزن  2کیلوگرم  ۵۰تا
 ۵۵هزار تومان شده است .این در حالی است که
حدود یک ماه پیش قیمت آن در بازار حدود ۴۵
هزار تومان بود .در حقیقت می توان گفت قیمت
هر شانه تخم مرغ در کمتر از یک ماه حدود  ۵تا
 ۱۰هزار تومان افزایش یافته است .گفتنی است
در ابتدای امسال قیمت هر شانه تخم مرغ  ۲۷تا
 ۳۰هزار تومان بود.

پایان محدودیتهای برقی صنایع
از هفته آینده
مهر  -سخنگوی صنعت برق با اشاره به این که
محدودیتهای صنایع کاهش یافته است ،گفت:
در روزه ــای اخیر به جــای اعمال محدودیت،
همکاریهایی با بعضی از صنایع داشتیم و این
همکاریها در آینده هم باید ادامه یابد .رجبی
مشهدی ضمن اشاره به محدودیتهای بخش
صنایع سیمان و فوالد گفت :در روزهای گذشته
تقریب ًا محدودیتی در بخش صنایع نداشتیم
و البته همکار یهایی وجــود داشته اســت و از
هفته آینده به طور کامل محدودیتهای این
صنایع برداشته میشود .وی افزود :برای فصل
زمستان با توجه به محدودیتی که در تأمین
سوخت نیروگاهها و ضرورت استفاده از سوخت
مایع داریم باید این همکاریها تداوم داشته باشد
تا انشاءا ...مجبور به اعمال محدودیت نشویم.

اقدام پاکستان علیه توقیف
دارایی های ارزی افغانستان
فارس  -وزیر دارایی پاکستان از حذف «دالر» در
مبادالت تجاری این کشور با افغانستان خبر داد
و گفت« :روپیه» مبنای فعلی انجام معامله است.
«شوکت ترین» وزیر دارایی پاکستان یادآور شد:
تجارت با افغانستان با ارز روپیه خواهد بود نه دالر،
زیرا افغانستان با کمبود دالر در این کشور مواجه
است .وی افزود :هم اکنون  10میلیارد دالر از
ذخایر خارجی افغانستان مسدود و بلوکه شده و
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دالرهای
افغانستان را نزد خود نگه داشتهاند.

