اقتصاد

۱۴
نبض بازار

رصد برخی محصوالت پروتئینی
بردبار -قیمت برخی از محصوالت پروتئینی که
طی چند هفته گذشته و شب عید دچار نوساناتی
شــده بــود ،نظیر قیمت مــرغ و تخم مــرغ به نظر
میرسد که با گذر از ماه مبارک رمضان در حال
تثبیت یا آرامش است ،از این رو پیرو مطالب قبلی
که در این ستون دربــاره لــزوم رصد قیمت غذا
نگاشتیم ،سری به سامانه 124متعلق به سازمان
حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
زدیم تا با مرور قیمت های رسمی این کاالها که
در ادامــه می آیــد ،در رصد این بــازار و درنتیجه
محصوالت غذایی مرتبط با آن ها نقش خود را
ایفا کرده باشیم:
گوشت گوسفندی مخلوط (یک کیلو) ،حداقل :
 ۱,۰۸۳,۰۰۰ریال ،حداکثر  ۱,۲۵۰,۰۰۰:ریال
گوشت گوساله مخلوط(یک کیلو) ،حداقل :
 ۹۳۳,۰۰۰ریال ،حداکثر  ۱,۰۸۵,۰۰۰ :ریال
گوشت مــرغ تــازه (یــک کیلو) ،مصوب مصرف
کننده  ۲۴۹,۰۰۰ :ریال
تخم مرغ (یک کیلو) ،مصوب مصرف کننده :
 ۱۶۹,۰۰۰ریال
جوجه یک روزه راس چهار منفی (یک قطعه)،
مصوب مصرف کننده  ۴۲,۰۰۰ :ریال
مرغ زنــده (یک کیلو) ،مصوب مصرف کننده:
 ۱۷۱,۰۰۰ریال
گوسفند زنده (یک کیلو) ،حداقل ۵۱۰,۰۰۰ :
ریال ،حداکثر  ۵۶۴,۰۰۰ :ریال
گوساله زنده (یک کیلو) ،حداقل ۳۹۳,۰۰۰ :
ریال ،حداکثر  ۴۴۱,۰۰۰ :ریال

اخبار

وعده مجدد برای واریز باقی مانده
سود سهام عدالت
سخنگوی آزادســــازی ســهــام عــدالــت بــاز هم
وعــده پرداخت باقی مانده سود سهام عدالت
را مطرح کــرد .این در حالی است که با وجود
رشد سودآوری شرکت های سبد سهام عدالت،
پرداختسودسهامداراننسبتبهسالهایقبل
باتعللبیشتریهمراهبودهاست.فهیمیدرگفت
و گو با ایرنا به توزیع سود سهام عدالت اشاره کرد
و افزود :در واپسین روزهای سال  ۹۹به پنجمین
مرحله از طرح آزادسازی سهام عدالت رسیدیم
که براساس آن پرداخت سود این سهام از طریق
بازار سرمایه صورت گرفت.سخنگوی آزادسازی
سهام عدالت اظهار کرد :روش محاسبه برای
پرداخت امسال سهامداران به این صورت بود
که مشموالن سهام عدالت در روش سهامداری
مستقیم و غیرمستقیم از چه تعداد سهم و در چه
شرکتی برخوردارند و این موضوع هم مدنظر
قرار گرفت که چه تعداد سود به ازای هر سهم
براساس عملکرد شرکت های سرمایهپذیر تعلق
گرفت.وی ادامه داد :بعد از محاسبه میزان سود
آن را به شرکت های سرمایه پذیر ارسال کردیم
و در انتها سود دریافت شده را بین  ۴۹میلیون
سهامدار توزیع و به حساب آن ها واریز کردیم.
فهیمی اظهار کــرد :اکنون درصــدد هستیم تا
بقیه سود سهام عدالت را از شرکت ها دریافت و
به حساب افراد واریز کنیم و از هیچ تالشی برای
پرداخت هر چه زودتر  ۵۰درصد دوم سود سهام
عدالت دریغ نخواهیم کرد.

نرخ ارز

(سامانهسنا)

یک شنبه  5اردیبهشت 1400
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صادرات خشکبار  1.5برابر شد

برگدیگریازتبعاتلغوقانونتمرکزوظایفکشاورزیتوسطدولت

بخشی ازمیوه های شب عید درحال فساد!
خبرها حاکی از رو به فساد بودن حجم قابل
توجهی میوه از جمله سیب در سردخانه
هــاســت .در ایــن بــاره شائبه تنظیم بــازاری
بودن این میوه ها مطرح و رئیس نظام صنفی
کشاورزی با بیان این که تنظیم بازار و عرضه
محصوالت کشاورزی از سال  97به وزارت
صمت سپرده شده است ،موضوع را متوجه
وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار می داند .این
انتقاد از آن جا عمیق تر می شود که به گفته
وی دخالت بی مورد در قیمت گذاری موجب
افزایش قیمت میوه شب عید شد.
با این حال ،رئیس اتاق اصناف تهران ،این
موضوع را تکذیب کــرد و گفتکه ایــن میوه
ها حاصل سودجویی برخی است که حاضر
نشدند در دورانــی که تقاضا در بــازار وجود
داشت ،میوه را با قیمت مناسب و پایین عرضه
کنند و حاال که تقاضا برای این اقالم کاهش
پیدا کرده است ،با تهدید فساد میوه روبه رو
شده اند.به گفته یک مقام مسئول ،هم اکنون
 30هزار ُتن از  100هزار ُتن پرتقال موجود
در انبارها و سردخانهها در حال از بین رفتن
است.
به گزارش خبرگزاری مهر ،رئیس نظام صنفی
کشاورزی و منابع طبیعی مسئله میوه های
در حال فساد در سردخانه ها را متوجه وزارت
صمت دانست و گفت :با توجه به این که تنظیم
بــازار و عرضه محصوالت کــشــاورزی اعــم از
میدان میوه و تره بار ،بازارچهها و همچنین
خرده فروشیها در اختیار وزارت صمت است
با کوتاهیهای صورت گرفته وزارت صمت
مقصر اســت و وزارت جهاد کــشــاورزی تنها
وظیفه تولید را دارد.
ملک زاده توضیح داد :دخالت بی مــورد در

▪فعال بازار میوه :هر سال شاهد فساد میوه
در انبارها هستیم

قیمت گذاری موجب افزایش قیمت میوه شب
عید شد و االن این میوهها بی مشتری ماندهاند
و در حال فاسد شدن هستند از این رو الزم
است افــرادی که این میوهها را انبار کردند،
قیمت را کاهش دهند و عرضه کنند البته
صادرات هم باید تسهیل شود تا بتوانیم بخشی
از این میوهها را قبل از این که فاسد شوند به
کشورهای همسایه مانند عراق ،افغانستان و
کشورهای دیگر صادر کنیم .به گفته وی ،تا
چند روز آینده میوههای تابستانه و بهاره به بازار
میآید و دیگر این میوهها خریدار ندارد و بیشتر
از این نمیتواند در سردخانهها و انبارها بماند.
▪رئیس اتاق اصناف تهران :میوه های در
حال فساد ،تنظیم بازاری نیستند

با این حال ،رئیس اتاق اصناف تهران ،تقصیر
را به جای ستاد تنظیم بازار ،متوجه انبارها و
سردخانه ها دانست و با بیان این که وزارت
صمت مسئولیت فــروش میوه تولید شده را

نــدارد ،افــزود :دپــوی میوه در سردخانه ها و
تنظیم بـــازار دو مــوضــوع کــام ـ ً
ا جــدا از هم
هستند .ستاد تنظیم بازار برای جلوگیری از
سوء استفاده سودجویان و دالالن با تأمین
برخی کاالها و اقالم ،وظیفه دارد تا این اقالم
را با قیمت مناسب به بازار عرضه کند که این
هدف در ایام عید حاصل شد و شاهد عرضه
میوههای شب عید به میزان کافی و با قیمت
مناسب در بــازار بودیم و این موضوع ربطی
به دپــوی میو ههای موجود در سردخانهها و
انبارها ندارد.
نوده فراهانی ،مقصر دپوی این حجم از میوه
در انبارها و سردخانه ها را خریدارانی دانست
که میوه را از باغداران خریدند و در انبارها و
سردخانهها انبار کردند و حاضر نبودند در
زمانی که تقاضا در بازار وجود داشت ،میوه را
با قیمت مناسب و پایین عرضه کنند اما حاال که
تقاضا برای این اقالم کاهش پیدا کرده است،
با تهدید فساد میوه روبه رو شده اند.

از سوی دیگر اما یک فعال بــازار میوه ،فرضیه
تنظیم بازاری بودن میوه ها را تلویح ًا تایید کرد
و گفت :متأسفانه این اتفاقی است که هر سال
شاهد آن هستیم و چیز جدیدی نیست .هر
سال بخشی از این میوهها فاسد و معدوم سازی
میشود .وی تاکید کرد :مسئوالن دولتی هر
ســال با خریدهای غیره متخصصانه ،میزان
زیادی سیب و پرتقال را نابود میکنند.این فعال
بخش خصوصی افزود :در نوروز  ٩٩که سیب
درختی بازار خوبی پیدا کرد و قیمت آن افزایش
زیــادی داشــت ،کسانی که این میوه را ذخیره
کرده بودند به جای این که آن را میان مردم توزیع
کنند ،اقدام به صادرات کردند و سود خوبی به
جیب زدند.وی با اشاره به این که به دلیل سود
هنگفت این کار ،دولت به هیچ عنوان راضی به
خروج از آن و سپردن امور به بخش خصوصی
نیست ،افزود :به رغم ایرادات فراوان در تنظیم
بازار میوه شب عید و اصرار برای سپردن کار به
افراد متخصص ،به دلیل رانت بزرگی که در این
حوزه وجود دارد ،دولت حاضر نیست دخالت
را کنار بگذارد و فقط به نظارت بسنده کند.به
گــزارش خراسان ،به نظر می رسد این مسئله
اخیر نیز بعد از قضیه مرغ و میوه شب عید ،برگ
دیگری از نتایج سیاست دور زدن (لغو) قانون
تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش
کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی است.
کاری که سال  98به دستور رئیس جمهور انجام
شد و با دو تکه شدن تصمیمات تولید و عرضه
محصوالت کشاورزی ،موجی از ناهماهنگی ها
را در عرضه محصوالت پروتئینی نظیر مرغ و تخم
مرغ و میوه ها رقم زده است.

سونامی  2میلیارد دالری صرافی ترک بر سر رمزارز ها

فرار مدیر صرافی بزرگ رمزارز در ترکیه با  2میلیارد دالر نشان داد که سرمایه گذاری در این عرصه چقدر با خطر همراه است
مدیر صرافی تودکس ترکیه با دو میلیارد دالر از
سرمایههای ۳۹۰هزار حساب در ارز دیجیتال
به آلبانی گریخت تا شوکی به موج گسترده
سرمایه گذاران در این بخش وارد کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،مقامات
ترک برای وی اعالن قرمز بین المللی صادر
کرده اند و پلیس تاکنون  ۶۲نفر را در رابطه
با این پرونده در هشت شهر ترکیه بازداشت
کرده است .به گفته وکیل شاکیان این پرونده،
تودکس بیش از  ۴۰۰هــزار مشتری داشته
که از بین آنها  ۳۹۰هزار حساب فعال بوده
است.

هم اکنون بسیاری از مردم کشورمان در حال
ورود به بــازار رمــزارزهــا هستند و بــرآوردهــا
نشان می دهد که روزانه حدود هزار میلیارد
تومان سرمایه توسط سرمایه گذاران ایرانی
وارد ایــن عرصه می شــود .اگرچه مشخص
نیست چه مقدار از  390هزار حساب کاربری
ارز دیجیتال صرافی ترک متعلق به ایرانی
هاست ولی با توجه به این که عمده صرافی
های رمــزارزی که ایرانی ها از طریق آن وارد
عرصه سرمایه گذاری در رمزارزها شده اند،
ساکن ترکیه هستند ،به نظر می رسد بخشی
از مال باختگان این صرافی رمز ارز ،ایرانی

ریزش مجدد بورس به کانال  1.1میلیون واحد

سهامداران منتظر تصمیمات احتمالی 3قوه برای حمایت از بورس

مصرف برق ادارات تا  50درصد
محدود می شود
سخنگوی صنعت برق با اشاره به تدابیر اتخاذ شده
برای مدیریت مصرف برق در کشور در ماه های
پیش رو گفت :به وسیله کنترل از طریق اینترنت
اشیا ،مصرف بــرق ادارات دولتی و بانکها تا
سقف  50درصد محدود خواهد شد.به گزارش
فارس ،رجبی مشهدی ،سخنگوی صنعت برق
ضمن اشاره به افزایش مصرف برق در فروردین
امسال گفت :از ابتدای سال نسبت به مدت مشابه
سال گذشته دمای هوا 5درجه بیشتر شده است و
این افزایش دما به روشن شدن زودهنگام وسایل
سرمایشی منجر میشود .سخنگوی صنعت برق
با بیان این که کم بارشی طی امسال به روشن
شدن زودهنگام چاههای کشاورزی منجر شده
است ،تاکید کرد :چاههای کشاورزی عموما از
اردیبهشت روشن میشدند اما امسال در اسفند
روشن شدند و همچنین مصرف صنایع کشور 26
درصد افزایش پیدا کرده است .وی درخصوص
آمار صنعت برق افزود :در فروردین امسال نسبت
بــه ســال گذشته شاهد افــزایــش  22درصــدی
مصرف برق هستیم .این مقام مسئول با اشاره به
ت مدیریت مصرف در بخش عمومی
اعمال سیاس 
کشور گفت :کم بارشی زمینه ایجاد محدودیت
 3000مگاواتی بخش برقآبی را فراهم کرده و
اقدامات مدیریت مصرف باید این مسئله را پوشش
دهد .وی ادامه داد :مقرر شد به وسیله کنترل از
طریق اینترنت اشیا ،مصرف برق ادارات دولتی
و بانکها تا سقف  50درصــد محدود شــود که
زمینه صرفهجویی  1000تا  1500مگاواتی را
فراهم میکند.

نیم سکه

ربع سکه

36/000/۰۰۰ 56/000/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

شاخص

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز هم
با ریزش مواجه شد و با کاهش  7711واحدی
به کانال  1.1میلیون واحــد سقوط کــرد .در
ایــن میان حجم معامالت به رقــم کم سابقه
 3.4هزار میلیارد تومان رسید که نشان از به
کما رفتن معامالت در بورس دارد .شاید این
مسئله ناشی از این باشد که توجه سهامداران
بــه نشست روز دوشنبه (ف ــردا)س ــران قــوا و
تصمیماتی بوده که قرار است برای حمایت از
بورس گرفته شود.به گــزارش فارس ،بورس
اوراق بهادار تهران که این روزهــا روی دنده
ریــزش و کاهش شاخص قــرار گرفته ،امــروز
هم ایــن رونــد را ادامــه داد به گــونـهای که در
پایان معامالت ،شاخص کل بورس با کاهش
 7711واحــدی به رقــم یک میلیون و 199
هــزار و  335واحــد رسید.همچنین شاخص
کل با معیار هم وزن با کاهش  1016واحد به
رقم  429هزار و  61واحد رسید .ارزش بازار
بــورس به بیش از چهار میلیون و  788هزار
میلیارد تومان رسید .نماد ملی مس ،بیشترین
اثــر افزایشی در شــاخــص بــورس را داشــت و

در سوی دیگر نمادهای پتروشیمی خلیج
فارس ،شستا ،فــوالد مبارکه ،چــادر ملو،
سرمایه گذاری غدیر و ایران خودرو بیشترین
اثر کاهشی بر شاخص بــورس را داشتند.
در فــرابــورس ایــران هم دیــروز شاخص کل
 41واحد افت کرد و به رقم  17هزار و 686
واحد رسید .ارزش بازار اول و دوم فرابورس
ایران به بیش از یک میلیون و  197هزار
میلیارد تومان رسید.ارزش معامالت بورس
دیــروز کاهش چشمگیری داشــت .ارزش
معامالت کل بــازار سهام به رقم سه هزار و
 461میلیارد تومان رسید که نسبت به روز
چهارشنبه  62درصد کاهش یافت .ارزش
معامالت خرد نیز با کاهش  14درصدی
نسبت به روز معامالتی گذشته به رقم هزار و
 766میلیارد تومان رسید.در پایان معامالت
دیروز ،ارزش صفهای خرید نسبت به پایان
روز چها رشنبه  8درصــد افــزایــش یافت و
در رقم  52میلیارد تومان ایستاد .ارزش
صفهای فروش نیز  8درصد افزایش یافت
و چهار هزار و  557میلیارد تومان شد.

باشند.در همین حال تسنیم گــزارش داد:
روزنامهنگاران اعالم کردهاند که دو میلیارد
دالر ،یک رقم اولیه است و مبلغ واقعی این
کالهبرداری ،رقمی بین دو تا  10میلیارد دالر
است .نمایندگان پارلمان ترکیه اعالم کرده اند
که این اقدام ،بزرگ ترین نمونه کالهبرداری
در تاریخ جمهوری ترکیه است.
براساس این گزارش ،نکته جالب این جاست
که کالهبردار این پرونده ،نه از راه مرزهای
پنهانی و بــا استفاده از گذرنامه جعلی یا
شبکههای قاچاق انسان بلکه از راه فرودگاه
استانبول و با گذرنامه رسمی و قانونی به تایلند

بازار خبر

بیتکوینهمچنانزیر 50هزاردالر
فارس – به رغم آن که نسبت به 24ساعت گذشته
بازار جهانی ارزهای مجازی رشد نسبتا خوبی را
به ثبت رسانده اما بیت کوین هنوز نتوانسته از
مقاومت  50هزار دالر عبور کند.

خریداران منتظر کاهش قیمت
خودرو هستند
مهر  -هرچند بازار خودرو تعطیل است اما خرید
و فروش کم و بیش در حال انجام است و بیشتر
خریداران به دلیل تغییر نرخ ارز و انتشار اخبار
ضد و نقیض از مذاکرات ،منتظر کاهش قیمت ها
هستند .به اعتقاد فعاالن بازار خودرو ،این بازار
تحت تأثیر مستقیم نرخ ارز و اخبار است و زمانی
که اتفاقی در یکی از این دو بخش میافتد ،نرخها
در بازار به سرعت تغییر میکند.

وام  10درصدی 24 ،درصدی شد!
گریخته است.
او در اوج خونسردی اعالم کرده است که الزم
نیست مردم نگران باشند و در زمان حاضر برای
چند دیدار تجاری به تایلند و آلبانی رفته است و
بهزودی به ترکیه بازمیگردد!

ورودتدریجیخانههایخالیبهبازاراجاره
گزارش ها از آثار مثبت مالیات خانه های خالی بر بازار مسکن
قبل از اجرای کامل قانون حکایت دارد
بررسیهای میدانی برخی رسانه ها از ورود
تدریجی واحدهای خالی ،کلیدنخورده
و سرمایهای به بــازار اجــاره مسکن در پی
تشدید فشارهای مالیاتی و جدی گرفتن
اجــرای قانون مالیات بر خانههای خالی
حکایت دارد.بــه گــزارش خراسان ،از ۱۹
فروردین امسال سرپرستان خانوار ملزم به
درج اطالعات ملکی و افراد تحت تکفل خود
در سامانه ملی امالک و اسکان کشور شدند.
این فرایند تا  ۹اردیبهشت بر اساس آخرین
شماره کد ملی سرپرستان خانوار ادامه دارد
و پس از آن تا  ۱۹اردیبهشت مهلت  ۱۰روزه
با امکان ویرایش و همچنین ثبت اطالعات
افراد جا مانده فراهم خواهد شد .با این حال،
خبرهای اخیر ،از افزایش تدریجی عرضه
خانه های خالی کلیدنخورده به بازار اجاره

صادراتخشکبارایراندرسالگذشتهبه776
هزار تن معادل دو میلیارد و  36میلیون دالر
رسید که نسبت به سال  98از نظر ارزش 42
درصدوازنظروزن 54درصدرشدرانشانمی
دهد .در این میان پسته ،با ارزش یک میلیارد
و  372میلیون دالر ،عمده ترین خشکبار
صادراتی ایــران (با سهم ارزشــی  67درصد)
است .بعد از آن نیز خرما و کشمش به ترتیب به
ارزشصادراتی 297و 234میلیوندالرقرار
دارند .با توجه به نمودار ،نکته قابل تامل این
است که پسته رشد تقریب ًا برابر ارزش صادرات
خوددرمقایسهبادوقلمعمدهدیگررا باافزایش
 88درصــدی وزن ص ــادرات به دســت آورده
است که نشان از افت ارزش وزنی صادرات این
محصولدارد(.منبع:خبرگزاریایرنابهنقلاز
محمودبازاری،مدیرکلدفترهماهنگیتوسعه
صادراتکشاورزیسازمانتوسعهتجارت)

مسکن حکایت دارد .به گزارش خبرگزاری
مهر ،برخی مشاوران امالک از ورود تدریجی
خانههای خالی ،کلید نخورده و «خریده یا
ساخته شده برای سرمایه گذاری» به بازار اجاره
مسکن با اجارهبهای متفاوت به این بازار خبر
داده اند .به گفته این مشاوران امالک ،بیشتر
مالکان این واحدهای مسکونی ،در پی جدی تر
شدن اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی،
به فایل کردن واحدهای خود اقدام کردهاند .به
خصوص که ارقام مالیاتی که قرار است گرفته
شود ،بسیار باالست .البته همان طور که واضح
است ،هنوز آماردقیقی از تحوالت بازار اجاره
مسکن به خصوص در این برهه خاص منتشر
نشده و برای سنجش اثربخشی قانون اخیر،
باید منتظر اعالم مراجع رسمی از جمله وزارت
راه و شهرسازی بود.

خبر مرتبط

مستاجران هم باید اطالعات سکونتی خود را ثبت کنند
در شرایطی که برخی مدعی هستند نیازی نیست مستاجران اطالعات مالکیتی و سکونتی
خود را در سامانه امالک و اسناد ثبت کنند ،معاون وزارت راه به این ابهام پاسخ داد و گفت:
همه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی ،مالک و مستاجر و تمامی مالکان واحدهای
مسکونی مکلف هستند که اطالعات محل سکونت (اقامتگاه) و امالک تحت مالکیت خود
(با مالکیتهای رسمی ،وکالتی ،تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت دو ماه از تاریخ
 ۱۹فروردین  ۱۴۰۰در سامانه امالک و اسکان به نشانی  amlak.mrud.irدرج کنند .وی
گفت :قانون گذار بعد از یک پروسه شش تا هفت ساله به ایننتیجه رسیده است که اطالعات
سکونتی مالک و مستاجر باید در این سامانه ثبت شود و هدف اصلی شفاف شدن وضعیت
مسکن در کشور است.

تجارت نیوز  -شرایط دشــوار این روزهــا موجب
شده تا تسهیالت با سود  ۱۰درصدی کشاورزان و
صنعتگرانازصندوقتوسعهملیبهتسهیالت۲۴
درصدیشبکهبانکیتبدیلشود.اتفاقیکهظاهرا
متقاضیان وام را در سیکل بیپایان تسویه یک وام با
دریافت وامی دیگر گیر انداخته است.

تالش برای ترخیص هزاران خودروی
فاقد ثبت سفارش از گمرک
تسنیم  -بر اساس مکاتبات گمرک ،احتمال
ترخیص پنج هزار خودروی رسوبی در صورت رفع
مشکالتیازجملهثبتسفارشواستانداردوجود
خواهد داشت .بر اساس آمار ،تعداد خودروهای
دپو شده حدود  12هزار دستگاه بود و طی دو
مرحله  7153دستگاه ترخیص شد و 5108
ی مانده است.
دستگاه دیگر باق 

توقف صدور کارت بازرگانی
مهر  -پس از قطع سامانه صدور و تمدید کارت
بازرگانی ،رایزنی های زیادی با قوه قضاییه برای
رفع این مشکل از سوی نهادهای مختلف شد
اما با این حال هنوز هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده
و سامانه همچنان قطع اســت .ســال گذشته
با رایزنی میان وزارت صمت و مرکز فناوری
قوه قضاییه ،وب سرویس استعالم احــراز عدم
ورشکستگی بــه تقصیر یــا تقلب و نداشتن
محکومیت مؤثر کیفری در سامانه جامع تجارت
مهیا شد و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت.
صدور کارتهای بازرگانی نیاز به  ۱۴استعالم
از نهادهای گوناگون دارد که با استفاده از این
سامانه م ـیتــوان بــه صــورت وبســرویــس این
خدمات را ارائه داد ،با این حال پس از گذشت
مدت کوتاهی ،اشتراکگذاری اطالعات از سوی
قوه قضاییه در این سامانه قطع شد.

صادرات شتر آزاد شد
ایسنا  -مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) در نامهای
به وزارت جهاد کشاورزی صــادرات شتر را مجاز
اعالم کرد .بر اساس این نامه ،صــادرات شتر نر
و مولد به صورت مشروط صرفا مدیریت شده با
دریافت مجوز از وزارت جهاد کشاورزی مجاز است.

