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روایت یک نماینده از قیمت پیشنهادی
خرید تضمینی گندم

...

ارز وطال

اخبار

ثبات نسبی ارز و طال و صعود بورس
در روز اعالم آغاز تحریم ها
در نخســتین روز اجرای تحریم ها ،دیروز بازار ارز و طال روز
نسبت ًا آرامی را پشت سر گذاشــت .بورس هم بی تفاوت به
این شرایط 1241 ،واحد رشــد کرد.به گزارش خراسان،
بازار ارز دیروز و در اولین روز اجرای تحریم های آمریکا نیز
روند با ثباتی را شاهد بود .نرخ ارز دیروز در حالی به حدود
 14هــزار و  800تومــان رســید کــه در نهایت بتــوان آن را
نسبت به دو روز قبل حدود  200تومان افزایشی دانست.
همزمان با این افزایش نسبی ،بازار طال نیز افزایش نسبی
قیمت ها را شــاهد بود .از ســوی دیگر بورس نیــز بی توجه
به تحریم هــا ،دیــروز  1241واحد رشــد کرد .بــه گزارش
فــارس ،شــاخص کل قیمت و بــازده نقــدی بــورس اوراق
بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معامالت دیروز دوشــنبه
با افزایش  1241واحدی به رقــم  184هزار و  159واحد
رسید .همچنین بازار سهام با تقویت نسبی حجم معامالت
از سوی معاملهگران اغلب حقیقی مواجه شد .به طوری که
در گروه بانک و مؤسسات اعتباری صف خرید پایدار ایجاد
شد.به نظر می رسد بخشی از رفتار تناقض گونه بازارها پس
از بازگشت تحریم ها ،به اصطالح به «پیش خور شدن» اثرات
تحریم ها در ماه های گذشته باز می گردد .با این حال ،نباید
از تاثیــر تدریجی کنش و واکنش تحریم هــا با اقدامات ضد
تحریمی کشورمان غافل بود.

گام نخست برای شفاف سازی بزرگ ترین
مجموعه خصولتی

اسامی  1200مدیر شستا و صندوق
بازنشستگی منتشر شد

نام اعضای هیئت مدیره شرکت های تابع وزارت کار عصر
دیروز با دستور «محمد شــریعتمداری» روی پایگاه اطالع
رســانی این وزارتخانه قرار گرفت .این فهرســت ها شامل
زیرمجموعه های  17هلدینگ و در مجموع  550شــرکت
بوده و  1200نفر از مدیران و اعضای هیئت مدیره را شامل
می شود .به این ترتیب گام نخست برای شفاف سازی بزرگ
ترینمجموعهخصولتیبرداشتهشد.گفتنیاستسازمان
تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری که با توجه
به ماهیت خود در مجموعه بزرگی از دارایی ها و شرکت ها
سرمایه گذاری می کنند ،زیرمجموعه وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی هســتند و هلدینگ ها ،شرکت ها و مدیران
معرفی شــده ،همگــی زیرمجموعه هــای ایــن دو صندوق
بزرگ هســتند.به گــزارش ایرنا ،محمد شــریعتمداری که
پنجم آبان برای وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از مجلس
رای اعتماد گرفت ،وعده داده بــود نام همه اعضای هیئت
مدیره شــرکت های تابــع ایــن وزارتخانه از جمله شســتا و
صندوق های بازنشستگی را با هدف شفاف سازی منتشر
کند .این فهرست شامل  1200نفر می شود که در حدود
 550شرکت زیرمجموعه این وزارتخانه فعالیت می کنند.
اکنون  17پوشه از این شرکت ها در تارنمای وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی بارگذاری شده است و به نظر می رسد
بقیه نام ها به تدریج اعالم می شود .این نام ها روی تارنمای
وزارتخانه بــه نشــانی  www.mcls.gov.ir/fa/listدر
دسترس است .آن گونه که اعالم شده ،این فهرست در حال
به روزرسانی و تکمیل است.گفتنی است ،شریعتمداری،
وزیرتعاون  ،کار و رفاه اجتماعی روز یک شــنبه تاکید کرده
بود که  تمام اقدامات از فروش قراضه تا برگزاری مناقصه و
مزایده و به طور کلی هر فعل و انفعالی که انجام می شــود،
باید شفاف به مردم اعالم و در سایت ثبت شود.

 ۴۰اشکال مربوط به مالیات بر ارزش
افزوده اصالح می شود

رئیس ســازمان امور مالیاتی گفت :اشــکاالتی که در قانون
آزمایشــی مالیات بر ارزش افزوده وجود داشــته ،شناسایی
شــده اســت و حدود  ۴۰بخش در این قانون اصالح خواهد
شد.بهگزارشخبرگزاریمیزان،سیدکاملتقوینژاداظهار
کرد:دربررسیهایمجلسوهمکاریهایسازمانمالیاتی،
سامانههاییدرنظرگرفتهشدهوهمهخریدوفروشهادراین
سامانه ثبت میشود و امکان اجتناب از مالیات و فرار مالیاتی
بهحداقلمیرسدیعنیماهماکنونبادریافتصورتمالیات
فصلی کــه از واحدهای مختلــف داریم چه در بخــش تولید و
چه در بخش بازرگانی میتوانیم تشخیص دهیم که اگر یک
فعالیــت اقتصادی صــورت میگیرد ،طــرف دوم معامله چه
کسی است .تقوی نژاد اضافه کرد :راه اندازی صندوقهای
مکانیزه فروش نیز در مجلس در حال نهایی شدن است و این
صندوقها با اتصال فروش به سیستم بانکی کشور از طریق
پوزها ،امکان فرار مالیاتی را به حداقل میرسانند.
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ماموریت ویژه رئیس جمهور به وزیر اقتصاد برای اصالح نظام بانکی

روحانی :برخی بانکها هر روز و هرساعت برای ما مشکل درست می کنند

رئیس جمهــور در نشســت با مدیران ارشــد
وزارت اقتصــاد ،باالترین وظیفــه وزیر جدید
اقتصــاد را اصــاح امور بانــک ها بیــان کرد
و افزود :برخــی از بانکهــا نه ماهانــه ،بلکه
هر روز و هرســاعت برای ما مشــکل درســت
میکنند .به گزارش تسنیم ،حجت االسالم
روحانی ،دیروز و در نشســت با مدیران ارشد
وزارت اقتصــاد و امــور دارایــی بــا اشــاره به
موضوع بانــک ها در نظام اقتصادی کشــور،
گفت :به آقای دژپسند گفتم که در این دوران
مسئولیت ،باالترین وظیفه او بانک و اصالح
امور بانکهاست .بقیه مســئولیتها با همه
اهمیتی که دارند ،درجه  2هستند  .
▪وضـــع بــســیــار بــد بــرخــی بــانــک هــای
خصوصی

رئیسجمهور با بیان این که رشــد نقدینگی
در دولــت یازدهم و دوازدهــم ،عمدت ًا مربوط
به پایه پولی نیست و به ضریب فزاینده (بر اثر
فعالیت بانک ها) مربوط میشود ،افزود :آن
جایی هم که این افزایش به پایه پولی مربوط
میشــود ،دولت نیســت که این پایــه پولی را
باال میبرد ،عمدت ًا بانکها هستند .بانکها
پایه پولــی را باال میبرند؛ یعنــی از یک طرف
با یک دســت بــه مــردم خدمت میکننــد و با
دست دیگر فشار به جامعه میآورند.روحانی

با تاکید بر این کــه بانکها باید سالمســازی
شــوند ،افزود :وقتــی آمار اضافه برداشــت را
ماهانه یک بــار نگاه میکنم ،بعضــی از آن ها
تکاندهنده اســت .بانکهای خصوصی که
وضعشان خیلی بد است .بعضی از بانکهای
دولتی هم وضعشان خوب نیست .این وسط
خصولتی هم که هستند.روحانی با بیان این
که به آقای دژپسند گفتم شما کاری کنید که
بانکها از بنگاهداری خارج شوند ،افزود :هم
اکنون تسهیالتی که بانکها میدهند ،اول
به بنگاههای خودشــان میدهند .بانک باید
از بنــگاهداری خارج شــود تا بتوانــد عادالنه
رفتار کند.

...



خودرو



▪نام سیف در تاریخ ایــران به نیکی یاد
خواهد شد

روحانــی خاطرنشــان کــرد :نظــارت بانــک
مرکزی بایــد بــه مراتــب افزایش یابــد .االن
نظارت بانک مرکزی بر بانکها ضعیف است.
دیدیم یک مؤسســه غیرمجاز چه بالیی ســر
کشور آورد .چه بالیی ســر مردم آورد .چقدر
به اعتماد عمومی مــردم لطمه زد و چه هزینه
ســنگینی بر دوش ما گذاشت.رئیسجمهور
با اشاره به این که  250هزار میلیارد تومان از
نقدینگی امروز ،مربوط به مؤسسات غیرمجاز
است ،گفت :این موسسات باعث شدند که از
پایه پولی بیش از  30هزار میلیارد تومان پول

...
رمز ارز



پرداخت کنیم .شــما ضریب فزاینــده را نگاه
کنید 250 ،هــزار میلیارد تومــان نقدینگی
در بــازار آمــده اســت .چــرا؟ چون یــک عده
متخلــف ،به مــردم خیانــت کردنــد و معمو ًال
ایــن خائنیــن آدمهایــی دور و بــر خودشــان
دارند و جمع میکنند .روحانی اضافه کرد:
یکی از کارهای خوبی که دکتر ســیف انجام
داد ،بســتن ایــن مؤسســات غیرمجــاز بــود.
نام وی همیشــه در تاریــخ ایران بــه نیکی یاد
خواهد شــد .کار بســیار ســنگینی بــر عهده
گرفت .ایشان نامههایی را با  40تا  90امضا
از آدمهــای مختلــف مــیآورد کــه تهدیدش
میکردند و من میگفتم کار خودت را انجام
بده و نترس .کار بزرگی انجام داد.
▪لزوم تالش برای مهار تورم تک رقمی

رئیسجمهــور با اشــاره بــه دو رقمی شــدن
تورم در مــاه های اخیر و لزوم مهــار آن گفت:
سال  92که کار را شروع کردیم ،تورم ساالنه
حدود  32.8درصد بود .در سال  93رقم 32
تبدیل شــد به 14.6درصد .در  94رسیدیم
به رقم  11.1درصد و در سال های  95و 96
تک رقمی شدیم .از ابتدای  92به مردم قول
دادیم که در ســال آخــر این دولت تــورم تک
رقمی خواهد شد .در مصاحبه  100روز اول
صحبت کردم و دوســتان اقتصــاددان به من

...

اعتراض کردند که چرا شما اعالم کردید تک
رقمی ،تک رقمی اص ً
ال نمیشود .گفتم اراده
ما بر این است و همه شما باید دنبال این اراده
حرکت کنید .میتوانیم این کار را بکنیم .این
نرخ در  96تک رقمی نشــد بلکه در  95شد.
حتی شش ماه دوم  94تک رقمی شروع شد.
روحانــی افــزود :االن دو مرتبــه وارد تورم دو
رقمی شده ایم .باید تالش کنیم تا آن را مهار
کنیم .این وظیفه ماست.
▪می توانیم نفت مان را در هر شرایطی
بفروشیم

روحانی با اشــاره بــه تحریم های نفتــی اظهار
کرد :امــروز خود آمریکاییها اعتــراف کردند،
در برابــر فروش نفــت ایــران در بازار شکســت
خوردند .دیدند نمیتوانند جایگزین کنند .بر
فرض هم اگر اعالم شکست و کشورها را معاف
نمیکردند ،ما آن قدر توان داریم که نفتمان را
در هر شرایطی بفروشیم و می فروختیم.وی در
بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیران
ارشد وزارت اقتصاد افزود :خیلی غصه نخورید
فالن سرمایهگذار اروپایی رفته و برنمیگردد.
خیلی جاها ســرمایه اســت .فکر نکنید فکر در
اروپا و آمریکاســت .سرمایه زیاد اســت باید راه
جذب آن ها را پیــدا کنیم ،مشــوقهای الزم را
بدهیم و آن ها را در این شرایط بیاوریم.



فاینانس

...

نظام بانکی

توضیحات سایپا درباره تحویل
خودروهای جایگزین

اعمال محدودیت برای دسترسی
ایرانیان به برخی رمزارزها

سهم دولت از فاینانس چینی بیش از
شبه دولتی ها و بخش خصوصی

فرصت یک ماهه برای تدوین ضوابط
پرداخت الکترونیک بانکی

در حالی که ســایپا اعالم کرده اســت ،تحویل ساینا
به جای کوییک و تیبا بنزینی به جای دوگانه سوز آن
ک و تیبا دوگانه
اجباری نیست اما زمان تحویل کویی 
سوز را مشخص نکرده اســت .به گزارش فارس ،در
این اطالعیه ضمــن عذرخواهی از مشــتریان آمده
اســت :تحریمهای ظالمانــه و عدم ایفــای تعهدات
شرکتهای خارجی تأمینکننده قطعات خودروی
کوییکوخودروهایدوگانهسوزباعثشدهتاتحویل
این خودرو با تأخیر مواجه شود بنابراین سایپا اقدام
به ارســال دعوتنامههای خودروی ساینا اتوماتیک
و تیبا معمولی کرده اســت .مشــتریانی که اقدام به
ثبت نام خــودروی کوییک کــرده انــد میتوانند به
اختیار ،خودرو ثبتنامی خود را به ساینا اتوماتیک
و مشتریان تیبادوگانهســوز نیز خودروی ثبتنامی
خود را به تیبا بنزینی تغییر دهند.

رئیس انجمن بالکچین ایران از اعمال محدودیت
برخی از صرافیهای ارز رمزنگار از جمله بایننس
بــرای کاربــران ایرانــی بــه دنبال حــذف ایــران از
فهرست کشورهای مجاز خبر داد .سپهر محمدی
به ایبنا درباره اعمال محدودیــت برخی از صرافی
های ارز رمزنگار برای ایرانیان با توجه به تحریمهای
آمریــکا و ایجاد مشــکل در صورت انجــام معامله با
ایرانیان ،گفت :صرافی ارزهای رمزنگار متعددی
به خصــوص صرافیهــای آمریکایــی در این حوزه
و صرافــی بایننس و بیترکس به عنــوان دو صرافی
مطرح در بازار رمز ارزها از زمان شــروع به کار یا بر
اســاس تحریمها به صورت غیر رســمی ایران را از
فهرست کشــورهای مجاز به ارائه خدمات حذف و
به کاربران ایرانی اعالم کردهاند تا پولهای خود را
به منظور جلوگیری از بلوکه شدن برداشت کنند.

در جلسه شورای عالی اقتصاد ،آماری از طرح های
بهره مند از فاینانس چینی مطرح شد که براساس
آن ســهم طرح هــای دولتــی از طرح هــای بخش
خصوصی و شبه دولتی بیشتر بود .به گزارش ایرنا
اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهور در
جلسه شورای اقتصاد با اشاره به گزارش ارائه شده
در خصوص عملکرد تســهیالت مالــی خارجی از
کشور چین ،بر لزوم استفاده از تجهیزات ساخت
داخل در طرح هایی که از طریق فاینانس اجرایی
می شــود ،تاکید کــرد .در ایــن جلســه همچنین
گزارشــی از عملکــرد تســهیالت مالــی خارجی
(فاینانس) کشــور چین ارائه شــد که براساس آن
از 46طرح مصوب با اســتفاده از تسهیالت مالی
خارجی 28 ،طرح با مالکیت دولت و  18طرح با
مالکیت بخش خصوصی و غیر دولتی است.

هیئت وزیــران ،بانک مرکــزی را موظــف کرد که
چارچوبها و ضوابط بانکی پرداخت خرد ،کیف
پول الکترونیــک و پرداختهای مبتنــی بر انواع
فناوریهــا را ظــرف یک مــاه از ابالغ ایــن مصوبه
تدویــن و ابالغ کند .به گزارش ایســنا ،در جلســه
روز گذشته هیئت دولت با توجه به ضرورت تدوین
مقررات الزم در حوزه پرداختهای الکترونیک،
تدوین ضوابط پرداختهای الکترونیک از ســوی
بانک مرکــزی مورد تاکیــد قرار گرفتــه و برای آن
فرصــت یکماهه از ســوی هیئت وزیــران در نظر
گرفته شده است .همچنین بانکها و شرکتهای
ارائه دهنــده خدمــات پرداخــت ،موظف شــدند
دسترســی به خدمــات بانکی برای شــرکتهای
خدمات فناوری مالی (فنمها) را که دارای مجوز
از صنف مربوط هستند  ،فراهم آورند .

فارس از تصمیم جدید وزارت راه برای اتمام  500هزار مسکن مهر نیمه تمام خبر داد

استانداری ها مسئول اتمام مسکن مهر می شوند
خبرگــزاری فارس مدعی شــد که تیــم مدیریتی
مســکن مهر وزارت راه و شهرســازی قصد دارد،
وزیر را متقاعد کند تا مسئولیت اتمام  500هزار
واحد نیمه تمام مسکن مهر به استانداران واگذار
شود.اســتناد این خبرگزاری به صورتجلســه ای
اســت که نشــان می دهد ،وزیــر راه بر اســتفاده
از ظرفیت اســتانداری ها بــرای تکمیــل و اتمام
مسکن مهر تاکید داشته است .پیرو این موضوع
نیز ،جلســه ای در تاریخ  13آبان امسال در دفتر

مهرآبادی قائم مقام وزیر راه تشکیل و تصمیماتی
گرفته شده است .بر این اساس ،متن تفاهم نامه
تنظیمی با اســتانداران هنــوز نهایی نشــده ،اما
مقرر شــده تا عالوه بر تفاهم نامه ،دســتورالعمل
یــا بخشــنامه ای بــا امضــای رئیــس جمهــور ،به
اســتانداران و مراجــع ذی صــاح ابــاغ و در آن
موارد تکلیفی تصریح شــود .طبق این مصوبات،
استان هایی که کمترین واحد نیمه تمام را دارند،
در اولویت اجرای این برنامه قرار خواهند گرفت.

فرا خبر

مسکن مهر پیچ مدیریتی را به سالمت رد خواهد کرد؟

مسکن ،یکی از بخش های مورد تاکید رئیس جمهور چه در زمان رای اعتماد به وزیر پیشین راه و شهرسازی یعنی آخوندی و چه در زمان رای اعتماد به
وزیر فعلی این وزارتخانه یعنی اسالمی بود .روحانی در این باره با بیان این که در بخش مسکن به مردم بدهکاریم به طور تلویحی از عملکرد وزیر سابق
انتقاد کرد .چرا که برخالف وعده های چندین ســاله وی ،تاکنون برنامه های این وزارتخانه برای تکمیل مسکن مهر و آغاز طرح هایی از جمله مسکن
اجتماعی به فرجام نرسیده است .هم اینک حدود  500هزار خانواده منتظر تحقق وعده های مسئوالن برای تحویل گرفتن واحدهای مسکن مهر خود
هستند.با وجود این ،به نظر می رسد به دلیل استانی بودن پروژه های مسکن مهر ،یکی از بهترین راهکارهای حل مسئله این طرح ،توزیع بار مدیریتی
آن به استانداری های کشور است .چرا که استانداری ها می توانند نظارت بهتری بر روند و مشکالت واحدهای نیمه تمام این طرح و پیگیری آن داشته
باشــند .البته این اقدام ،خالی از تهدید هم نخواهد بود .چرا که با تمرکز زدایی از طرح مســکن مهر ،بیم آن می رود که این طرح در بین انواع و اقســام
مشکالت منطقه ای و محلی هضم شود و استانداری ها اولویت الزم را به اتمام آن ندهند.

معاون وزیرکار تشریح کرد:

جزئیات بسته حمایت از اشتغال دوران تحریم
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار ضمن تشریح جزئیات بسته حمایت
از اشتغال در دوران تحریم ،تصریح کرد که برای سه رسته از فعالیت ها ،سیاست
های حمایتی متفاوتی در نظر گرفته شده است .عیسی منصوری در گفت و گو
با مهر ،با تشریح آخرین وضعیت بســته اختصاصی حمایت از تولید و اشتغال در
دوران تحریم گفت :در این بسته تمام رسته فعالیتهایی که در دوران تحریم با
«رونق» مواجه می شوند ،رسته فعالیتهایی که دچار «رکود» میشوند و رسته
فعالیتهایی که «کمتر تاثیر میپذیرند» استخراج شده و برای هر گروه با هدف
صیانت از اشتغال و افزایش اشــتغال پذیری آن ها ،راهکارهای مشخصی ارائه
شده است.وی با بیان این که این بسته با دستور رئیس جمهور به زودی در دستور
کار شورای عالی اشــتغال یا هیئت وزیران قرار میگیرد ،افزود :به عنوان مثال
رستههایپاییندستیپتروشیمی،پوشاکومبلمانازجملهرستههاییهستند
که در دوران تحریم رونق می گیرند که رویکرد مداخلهای دولت برای این رست ه از
فعالیتها ،در قالب حمایت از تولید و کاهش هزینه ها و همچنین کاهش توجیه
اقتصادی قاچاق است.منصوری افزود :درباره فعالیتهایی که دچار رکود می
شوند مانند لوازم خانگی و صنعت خودرو ،برونداد این رستهها میتواند کاهش
تولید و کاهش نیروی کار باشــد ،به همین دلیل رویکرد مداخلهای دولت برای
این نوع فعالیتها ،تثبیت اشتغال موجود و همچنین کنترل تولید داخل است.
وی تصریح کرد :طرح و راهکار حمایتی برای رسته فعالیتهایی که دچار رکود
خواهند شد« ،هدایت منابع بیمه بیکاری به حفظ اشتغال و پیشگیری از ریزش
نیروی کار» است.معاون وزیر کار همچنین با اشاره به رویکردهای مداخلهای و
حمایتی «رسته فعالیتهایی که کمتر تاثیر میپذیرند» گفت :فرش و زعفران از
جمله فعالیتهایی هستند که تاثیر اندکی از شرایط تحریم می گیرند.

مراقب باشید لوازم خانگی تقلبی نخرید!

ایســنا -مدیر مرکــز اطالعــات لــوازم خانگی با اشــاره
به فروش برخی لــوازم خانگــی معمولی با بســتهبندی
ن قیمت در بــازار ،به خریداران
برندهای با کیفیت و گرا 
توصیه کــرد کاالهای مورد نیــاز خــود را از نمایندگیها
تهیهکنندتاازاصالتکاالمطمئنشوند.بهگفتهتوریان،
افزایــش میزان اجــار ه مغازههــا و فروشــگاههای عرضه
لوازم خانگی و رکود بازار باعث شــده برخی مغازهداران
برای تامین هزینههــای خود به فــروش کاالهای تقلبی
و غیراصــل اقــدام کننــد .وی افــزود :مصرفکنندگان
میتوانند از طریــق ســامانه  ۱۸۸۲از اصالت برندهای
دارای نمایندگی و شناسنامه و همچنین خدمات پس از
فروش برندهای لوازم خانگی مطمئن شوند.

رکوردداران رشد هزینه های تولید
در تابستان 97
طی تابســتان امســال و همزمان با افزایــش تالطم در
بازارها ،هزینه های تولید نیز در بسیاری از بخش های
صنعت  ،معدن و خدمات رشــد کرد .با این حال بخش
خدمات با  16.4درصد کمترین رشد هزینه های تولید
را نســبت به تابســتان  96ثبت کرد .این عدد در بخش
معــدن بــه  46.2و در بخــش صنعت بــه  52.8درصد
رســید .اما مالحظــه گروه هــای مختلــف زیرمجموعه
بخش صنعت نشــان می دهــد که برخی گــروه ها مثل
گروه دخانیات و کاغذ رشــد بیش از  100درصدی در
هزینه های تولید خود نســبت به تابستان  96را تجربه
کرده اند .بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران ،کمترین
رشد هزینه ها هم مربوط به گروه های خودرو ،پوشاک
و تولید ماشــین آالت اداری بــوده اســت .در این میان
خودروســازان با  18.7درصد کمترین رشد هزینه ها
را تجربه کردند.

...

بازار خبر
قیمت پوشک داخلی متعادل شد
تســنیم -رئیس انجمن صنایع ســلولزی بهداشتی ایران
با بیان این که قیمت پوشــک متعادل شــده اســت ،افزود:
در طول چند ماه گذشــته مشــکالت ترخیص مــواد اولیه و
موارد دیگر باعث شد تا بازار پوشک با اختالل روبه رو شود
که خوشــبختانه ایــن موضوع برطرف شــده اســت .وی در
خصوص قیمت پوشــک های خارجــی که در بــازار با ارقام
بســیار زیادی به فــروش می رســانند ،گفــت :تولیدکننده
داخلی توانایی تامین تمام نیاز کشــور را در بخش پوشــک
دارد و به همین واســطه هم واردات قانونی پوشــک از یک
سال و نیم پیش ممنوع شده است .اگر هم این روزها پوشک
خارجی در بازار به فروش می رسد ،مربوط به سفارش های
سال  2015است.

تخم مرغ ،پر!
ایرنا -رئیــس اتحادیه صنف فروشــندگان پرنــده و ماهی
تهران از افزایــش قیمت تخم مــرغ به دلیل کاهــش تولید
در صنعت مرغ تخم گــذار خبر داد .به گفتــه وی ،دیروز هر
کیلوگرم تخم مرغ در محــل مرغداری هــا  8900تومان،
واحدهای صنفی عمــده فروشــی  9300تومــان و خرده
فروشــی ها  10هزار تومان به فروش رســید .یوســفخانی
افزود :قیمت هر کیلوگرم مرغ زنــده در محل مرغداری ها
هفت هزار و تحویل به واحد صنفــی  10هزار تومان و برای
مصرف کننده  10هزار و  900تومان است.

دو خودرویی که ایران خودرو آن ها را
تحویل نمی دهد
اقتصاد آنالین -ایران خودرو از خرداد امســال ،پژو 207
آی اتوماتیک صنــدوق دارو دنا پالس توربو را به مشــتریان
تحویل نداده است .شــنیده ها حاکی از این است که دلیل
این موضوع ،کمبود قطعه است.

...
خبر

با رای نمایندگان به گزارش واردات
غیر قانونی خودرو صورت گرفت:

ارجاع پرونده تخلف دستگاه ها در واردات
غیر قانونی خودرو به قوه قضاییه
نمایندگان مجلس با ارســال گزارش توقف ثبت ســفارش
خــودرو و افزایــش تعرفــه واردات خــودرو به قــوه قضاییه
موافقت کردنــد .در این گزارش با اشــاره بــه تایید وزارت
اطالعات مبنی بر وجود رانت در فرایند ثبت سفارش آمده
است :کمیسیون صنایع و کمیسیون حمایت از تولید ملی
وجــود تخلفات در ثبت ســفارش خــودرو از دســتگاههای
مربوط را محرز میدانند.به گزارش تسنیم در این گزارش
با بیان این کــه از دی مــاه  1395تا دی مــاه  1396ثبت
ســفارش ها و اعمال تعرفههای جدید در واردات خودرو،
تأثیــرات شــگرفی در بــازار خــودرو (قیمــت خودروهای
خارجی و داخلی) و نیز در بازار ارز گذاشت و بیانضباطی
و تخلفات گســتردهای را به دنبال داشــت ،به نظر انجمن
واردکنندگان در این زمینه اشاره کرده است .بر این اساس
این انجمــن اعالم کرده اســت که پس از انســداد رســمی
سایت ثبت سفارش خودرو در تیرماه  ،96حدود  15هزار
دستگاه خودروی خارجی از طریق برخی نمایندگیهای
رســمی و غیررســمی ،در فاصله زمانــی تیرماه تــا دیماه
 1396وارد کشــور شــده اســت که نیاز به شفافســازی
دارد .این در حالی اســت که بررســی های وزارت صنعت
حاکی از این اســت که تعداد این خودروهــای وارداتی که
به صورت غیر قانونی ثبت سفارش شده اند (از  24تیر تا 9
دی 6481 ،)96دستگاه بوده است.همچنین طبق اعالم
نظر انجمن واردکنندگان خودرو ،در ســال  ،1396ســه
میلیارد و  700میلیون دالر قطعات (خودرو) وارد شده که
 56درصد آن از کشور چین بوده است؛ البته در حدود 40
درصد هم به صورت قاچاق واردات قطعات صورت گرفته
است.بر اســاس این گزارش ،نمایندگان وزارت اطالعات
از ارائه کتبی گزارشهــا در خصوص پرونــده واردات غیر
قانونی خودرو خودداری کردنــد .بنابراین وجود رانت در
ثبت سفارش و بهدست آوردن سودهای نامتعارف به ویژه
دریافت وجوه از مردم و تحویل ندادن از ســوی نمایندگی
رسمی و غیر رسمی خودروسازی خارجی را تأیید کردند.
CMYK

