اخبار
نمایندگان روغن جهان
به ایران میآیند

نمایشگاه بین المللی روغن های خوراکی،
دانه های روغنی  ،ماشین آالت و صنایع
وابسته با حضور نمایندگانی از  ۱۳کشور
خارجی  ۷الی  ۱۰آذر ماه سال جاری در
تهران برگزار می شود .به گزارش روابط
عمومی انجمن روغن نباتی ،نمایندگان
کشورهایی نظیر اسپانیا ،هلند ،پرتغال،
روســیه،هند ،یونــان ،مالــزی ،برزیل،
آفریقای جنوبی ،چین،اوکراین ،تایوان و
ویتنام آخرین فناوری روز دنیا در زمینه
های ماشین آالت ،مواد اولیه و تجارت
غالت و روغنهای خوراکی ها را در این
نمایشگاه عرضه می کنند .نمایشگاه بین
المللی روغن های خوراکی  ،دانه های
روغنی ،ماشین آالت و صنایع وابسته با
همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی،
صنعت ،معدن وتجارت وشهرداری تهران
در محل دائمی نمایشگاه های تخصصی
شهرداری تهران (بوستان گفتگو) برگزار
می شود.
اختالل  20روزه
سامانه صدور نماد اعتماد
الکترونیکی

سامانه صدور نماد
اعتماد الکترونیکی
بیش از بیست روز
اســت کــه بدون
اطالع قبلی دچار اختالل و قطعی شدید
اســت که این موضوع کسب و کارهای
اینترنتی را دچار مشکالت عدیده ای از
جمله با شرکت های پرداخت الکترونیک
کرده اســت .بــه گزارش فــارس ،در
پــی اختالالت پی در پی ســامانه نماد
اعتماد الکترونیکــی ،حمیدرضا اعتدال
مهر رئیــس انجمن صنفی کســب و
کار اینترنتــی در نامه ای به صادق زاده
ریاست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی،
رفع این مشــکل را خواستار شد .در این
نامه آمده :همانطور که مطلع هســتید،
ســامانه صدور نماد اعتماد الکترونیکی
بیش از بیست روز است که بدون اطالع
قبلی دچار اختالل و قطعی شدید است.
این موضوع کســب و کارهای اینترنتی
را دچار مشــکالت عدیده ای از جمله
با شــرکت های پرداخــت الکترونیک
کرده اســت .جای بسی تاسف است که
در این مدت هیچ یک از اســتارت آپ
ها نتوانســتند نماد خود را دریافت کنند.
انجمن صنفی کســب و کار اینترنتی با
توجه به حساسیت موضوع و درخواست
بی شــمار کســب و کارهای اینترنتی
وظیفه خود می داند پیگیر مشکل فوق تا
زمان رفع آن و یا هر تصمیم دیگری که
کسب و کارهای اینترنتی را از مشکالت
فعلی رها کند باشد.
 10درصد کسری سپرده های
موسسات غیر مجاز پرداخت می شود

رئیــس کل بانــک مرکــزی گفت :بر
اساس آخرین تصمیم مبلغ  200میلیون
تومان به تمامی ســپردهگذاران اعم از
ســپردهگذارانی که زیــر  200میلیون
تومان و بیش از این ارقام سپردهگذاری
کردهاند پرداخت شــود .به گزارش خانه
ملت ،ولی اهلل ســیف با بیان اینکه مبلغ
 10درصــدی که از ســپردهگذاران زیر
 200میلیون تومان کســر شده بود در
حال بازپرداخت به سپردهگذاران است،
افزود :در حال حاضر شــعب کاسپین با
خطوط اعتباری کــه بانک مرکزی باز
کرده است ،پاســخگوی سپردهگذارانی
هســتند که برای دریافت ســپرده خود
مراجعــه میکنند و بــه تدریج تمامی
ســپردهگذاران را در نظر میگیرد .وی
ادامه داد :مابقی ســپرده مشتریانی که
باالی  200میلیون تومان سپردهگذاری
کردهاند پس از شناســایی اموال جدید
پرداخت میشود.
امضای تفاهمنامه بانک مرکزی و
مؤسسه بیمه صادراتی جمهوری چک

تفاهمنامه همکار 
ی
بین بانک مرکزی
و مؤسســه بیمــه
صادراتی جمهوری
چــک (ا ِگاپ) بــا
هدف تســهیل روابط تجاری و ارتقای
سطح ســرمایهگذاری ،در بانک مرکزی
منعقد شــد .به گزارش بانک مرکزی،
ی مشــترک
ایــن تفاهمنامه با همکار 
بانک مرکــزی ،وزارت امــور اقتصادی
و دارایــی و صندوق ضمانــت صادرات
نهایی و از جانب حســین یعقوبی میاب،
مدیرکل بینالملل بانک مرکزی و آقای
«مارک دلوهــی» ،نائب رئیس و معاون
مدیرعامل مؤسســه اگاپ امضاء شد .در
حاشــیه این مراســم که با حضور سفیر
جمهوری چک در کشورمان برگزار شد،
طرفین ضمــن تأکید بر پیگیری اجرایی
کردن تفاهمنامه منعقده ،گفت وگوهای
ســازندهای در زمینه فراه م کردن منابع
مالی برای اجرای طرحهای مشترک دو
کشور ،ازطریق انعقاد قراردادهای تأمین
مالی میان بانکهای ایرانی و بانکهای
جمهوری چک ،با اتکا به پوشــش بیمه
صادراتی اگاپ ،داشتند.

رئيس اتاق اصناف ايران:

مخالف سرکشي به حساب بانکي اصناف هستيم

رئيس اتــاق اصناف گفت :با توجه به
نقش کم رنگ اصناف در برنامه ششم
و تمايل دولــت به انجام امور با روال
دولتي ،به نظر نميرسد اقتصاد مقاومتي
اجرايي شــود .به گزارش فارس ،علي
فاضلي در دهمين اجالسيه دوره ششم
نمايندگان اتــاق اصناف ايران با بيان
اينکه در برنامه ششــم توسعه ،بخش
خصوصي و اصناف کمرنگ ديده شده
اســت ،گفت :اين در حالي است که
س جمهور
مقام معظم رهبــري و رئي 

تأکيد زيادي بر سپردن کارها به مردم
داشــتهاند ولي اين اتفــاق در برنامه
ششم عملي نشده اســت .وي ادامه
داد :با توجه به برنامه ششــم تدوين
شــده ،نميتوانيم اين انتظار را داشته
باشيم که اقتصاد مقاومتي اجرايي شود
زيرا مردم در امور اقتصادي شــريک
نشــدهاند و دولت ميخواهد کارها را
همچنان با روال دولتي پيش ببرد که
اين موضوع لطمــه بزرگي به اقتصاد
کشــور وارد ميکند .وي همچنين با

انتقاد از سرکشي سازمان امور مالياتي
به  2500حســاب بانکــي مربوط به
اصناف ،گفت :اين سازمان به صورت
نمونه به اين حسابها سرکشي کرده
که ما به شدت با آن مخالف هستيم.
فاضلي با اشاره به تصميمات يک شبه
برخي مسئوالن دولتي ،گفت :اصناف
آنقدر مشغول اين تصميمات يک شبه
دولت هستند که فرصتي براي ورود به
اقتصاد مقاومتي پيدا نميکنند .وي با
بيان اينکه طي سالهاي گذشته هيچ
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بســته حمايتي براي اصناف اجرايي
نشده اســت ،افزود :فقط سال گذشته
يک بســته  10هزار ميليــارد توماني
س کل
براي اصناف ديده شــد و رئي 
بانک مرکزي نيز وعدههايي را در اين
زمينه داد اما تــا االن عملي و ابالغ
نشده اســت .وي تصريح کرد :بسته
حمايتي بــراي جابهجايي بنگاههاي
آالينده نيز اجرايي نشــده و به همين
دليــل ديگــر اجــازه نميدهيم که
بنگاههاي آالينــده کوچ کنند .رئيس
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اتاق اصناف ادامه داد :در حال حاضر
ســهم بنگاههاي توليدي در اصناف
حدود  19تا  20درصد است در حالي
که قب ً
ال اين سهم به حدود  40درصد
ميرسيد.

با دستگيري عوامل دولتي و غير دولتي قاچاق  1128کانتینر رخ داد

گروه اقتصادي :با روشــن شــدن ابعاد
تازهاي از دســتگیری باند قاچاق 1128
کانتينر که با حمايت تعدادي از کارمندان
دولت انجام شــده بود بار ديگر موضوع
قاچاق سيســتميو مديريت شــده که
اقتصاد ملي را هدف قرار داده مورد توجه
قرار گرفته است.
بــه گزارش «عصر ايرانيــان» موضوع
قاچاق سالهاست که بحث روز فعاالن
اقتصــادي بوده و همواره کارشناســان
تاکيد کردهاند که اين پديده شوم اقتصاد
ملي را در ســالهاي اخير نابود کرده و
توجه چنداني به مبارزه با آن نميشود.
همين چنــدي پيش موضــوع قاچاق
پوشاک و ضربهاي که به توليد کنندگان
از مدتهــا پيش که موضــوع قاچاق
پوشــاک بحث روز رسانهها شد و جعفر
جهان پاک عضو اتحاديه پوشــاک در
گفتگو با خبرگزاري تســنيم گفت که
دولت رســما از قاچاق پوشاک به کشور
حمايت ميکند.
وي با بيان اينکه درصد تسهيالت دولتي
براي يک توليدکننده داخلي با شخصي
که جنس قاچاق از خارج از کشــور وارد
ميکند يکسان است افزود :دولت رسما
از قاچاق پوشــاک به کشــور حمايت
ميکند.
اما موضعگيري درباره عملکرد دولتيها
در حوزه مبارزه با قاچاق تنها به فعاالن
بخش خصوصي محدود نميشود بلکه
نمايندگان مجلس نيز از عملکرد دولت
در اين بخش گاليه دارند.
احمد اميرآبــادي فراهاني نماينده مردم
قم و عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي
اســاميدر همين زمينه بــا تاکيد بر
ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتي عنوان
کرد :دولت ارادهاي براي مبارزه با قاچاق
کاال ندارد .وي افزود :آنچه که مشخص
اســت اينکه متأســفانه تا به امروز نه
در بحث فرهنگســازي براي اقتصاد
مقاومتي اقدام مناسبي صورت گرفته و
نه در حمايتهاي عملي از بخشهاي
مختلفي که ميتوانند اقتصاد مقاومتي را
عملياتي کنند به ويژه بخش خصوصي.
اين نماينده مجلــس در ادامه تصريح
کــرد :کاري که بايد بــراي حمايت از
توليد داخلي انجام دهيم موضوع حمايت
از کاالي ايرانــي و مصــرف کاالي
ايراني اســت ،اين موضــوع هم نياز به
فرهنگسازي دارد تا مردم باور کنند که
کاالي ايراني از مزيت نسبي نسبت به
کاالي خارجي برخوردار است.
اميرآبــادي با بيان اينکــه هم دولت و

زلزله در اقتصاد کشور

هم رسانهها بايد روي موضوع حمايت
از کاالي ايرانــي و توليد ملي کار کنند،
گفــت :دولــت بايد هزينههــاي توليد
محصول ايرانــي مانند ماليات ،گمرک،
بيمهها و ســود بانکي را کاهش دهد،
بايد در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي
و حمايــت از کاالي ايراني و توليد ملي
اقدام انقالبي انجام شود.
نماينده قم در مجلــس تأکيد کرد :اگر
بناست به توليد داخلي و اقتصاد مقاومتي
بها دهيم ،يکي از اقدامات اساسي مبارزه
با قاچاقهاي سازماندهيشــده است،
مبارزه بــه قاچاق نيازمنــد اراده دولت
است ،اما متأسفانه دولت براي مبارزه با
قاچاق کاال ارادهاي ندارد ،ما نميگوييم
با کولبرها برخورد شود ،ما ميگوييم با
قاچاقهاي سازماندهيشده مبارزه شود.
اميرآبادي که با فــارس گفتگو کرده ،
تاکيد کرد :متأســفانه وقتي آقازادهاي از
تعرفه گمرکي با خبر ميشود و ميرود
آهــن يــا کاالي ديگري وارد کشــور
ميکند و بعد از ترخيص کاال ،عوارض
و تعرفههاي جديد اعالم ميشود و آن
فرد ميلياردها تومان به جيب ميزند ،اين
مسئول ديگر نميتواند اقتصاد مقاومتي
را در کشــور عملياتي کند ،او نميتواند
از توليــد داخلــي حمايت کنــد ،چون
تفکرش تفکر رانتخواري ،رفاهطلبي و
تجملگرايي است.
اما بي توجهي دولت به قاچاق کاال فقط
در کم توجهي به اقتصاد مقاومتي و عدم
حمايت از توليد نيســت و گاه برخي از
کارمندان و حقوق بگيران دولتي  ،خود
قاچاقچيان حرفهاي هستند که تيشه بر
ريشه اقتصاد اين کشور زده اند.

دیــروز اخباري از يک قاچاق ســازمان
يافته منتشر شد که به قول کارشناسان
رکوردهاي کشــوري را در زمينه قاچاق
از مبادی رســمی و غیر رسمی جابهجا
کرد دستخوش تغيير کرده است.
به گزارش تســنيم؛ عصر ديروز وزارت
اطالعات در بيانيهاي اعالم کرد ،بدنبال
اقدامات اطالعاتي و عملياتي ســربازان
گمنام امــام زمان(عــج) در اداره کل
اطالعات استان هرمزگان و با هماهنگي
دستگاه قضايي ،يک باند سازمان يافته
قاچاق کاال شناسايي و منهدم گرديد که
 23نفر از اعضاي آن دستگير و تحويل
مراجع قضايي شدند.
در ادامــه ايــن بيانيه آمده اســت ،در
تحقيقات و بررســيهاي به عمل آمده
تعداد  1128کانتينر شامل لوازم اداري،
خانگي ،ورزشي ،ساختماني و هتلداري
توسط اين عده اثبات گرديده است .در
اين تحقيقات مشــخص شد متهمين با
استفاده از اسناد مجعول و اظهار خالف
واقع و همچنين تباني با برخي از کارکنان
دســتگاههاي مختلف ،اقدام به خروج
غيرقانوني اين ميــزان کاال از گمرک
نمودهاند .گزارش تســنيم حاکي است
هرچند هنوز وزارت اطالعات جزييات،
بزرگترين کشــف تاريــخ در خصوص
قاچاق سازمان يافته را رسانهاي نکرده
اما بر اســاس اطالعات موجود موضوع
به قاچاق ظروف کريســتال در سالهاي
 94و  95بازميگردد که يک باند قاچاق
سازمان يافته با تمرکز بر گمرک شهيد
رجايي توانسته بود بيش از  1000کانتينر
را به صورت قاچاق ترخيص کند .بهاي
مال از دســت رفته در اين پرونده حدود

قانون  ۸۵ساله تجارت؛  ۱۲سال در انتظار نسخه جدید

قانون تجارت ایــران که ۸۵
ســال از تدوین آن می گذرد
و امــروز دیگر پاســخگوی
نیازهــای روز اقتصاد کشــور
نیست ۱۲ ،سال است در انتظار
تدوین نســخه جدید خود ،به
مجلس و شــورای نگهبان چشم دوخته است .به
گــزارش مهر ،علیرضا عالی پناه ،معاون ســابق
دفتر معاونت حقوقی مرکز پژوهش های مجلس
شورای اسالمی درباره الیحه قانون جدید تجارت
گفت :مجلس هفتم ایــن الیحه را به فوریت در
کمیسیون قضایی با حضور نمایندگان مختلف در
دستگاه ها بررسی کرد ،تصویب حدود  ۲۰۰ماده
آن از سال  ۱۳۸۴تا سال  ۱۳۸۶به طول انجامید،
وقتی نمایندگان مجلس دیدند که اکثر مواد الیحه
اصالح می شود و به نوعی محتوای الیحه دولت
بسیار ضعیف اســت ،تصمیم گرفتند که الیحه و
تدویــن پیش نویس قانون را بــه مرکز پژوهش
های مجلس ارجــاع کننــد ،و از مرکز پژوهش
ها خواســتند که با کنار گذاشتن الیحه دولت در
قوانین موجود ،اصالحاتی را انجام داده و به نوعی

الیحه از نو نوشــته شود .این
استاد دانشــگاه اظهار داشت:
تشــکیل جمع کارشناسی به
بنده محول شــد و قرار شــد
متن جدیدی ارایه شــود .در
سال  ۱۳۸۸همه شرکت ها و
اساتید و کارشناسان  ۱۰الی  ۱۵دستگاه ،جلساتی
تشکیل دادند و نگارش یک متن جدید را البته با
نگاهی به قانون تجارت جدید شــروع کردند .در
نتیجه تالش این کارگروه ،بخشــی از متن را در
 ۵۰۰ماده آماده و به کمیســیون مشترک سپردیم
اما این کمیسیون فرصت نکرد جلسات خود را به
صورت منظم تشکیل دهد و به این ترتیب از سال
 ۸۸تا شهریور  ۸۹تنها  ۳۰ماده در این کمیسیون
به تصویب رسید .وی تصریح کرد :شورای نگهبان
که افرادی دغدغه مند و ارزشــی هستند در این
مورد به خصوص باید همت و تعاملی بیشــتری با
مجلس به عمل بیاورند تا قانون تجارتی که برای
 ۸۰سال قبل است و بسیاری از ماده های آن دیگر
قابلیت اســتفاده در زمان کنونی را ندارد اصالح و
برای استفاده عموم ابالغ شود.

 115ميليارد تومان بوده است.
متهم اصلي اين پرونده فردي به نام «ح
«ميباشد که هم اکنون در بازداشت به
ســرميبرد .جعل و ارائه اســناد خالف
واقع از جمله گواهي مبــدا و فاکتور از
جمله ابزارهاي قاچاق اين باند سازمان
يافته بوده است .بر اساس اين گزارش،
زمزمههاي اوليه درخصوص کشف اين
قاچاق عظيم در اواخر ســال  94توسط
عدهاي از کارمندان دستگاههاي اجرايي
مطرح شد اما موضوع تا اواسط سال 95
ادامه داشت.
در اواســط سال  95با تغيير و تحوالتي
که در گمرکات اســتان هرمزگان ايجاد
شــد عمال يک تيم جديــد در گمرک
هرمــزگان براي مقابله همــه جانبه با
قاچاق مديريت را در دســت گرفت .بر
اين اســاس با همکاري گسترده حوزه
نظارت گمرکات هرمزگان ،دستگاههاي
اطالعاتي ،انتظاميو قضايي با استفاده از
ظرفيتهاي سامانه جامع ،مستندات اوليه
اثبات اين قاچاق بزرگ بدست ميآيد.
ســردار عزيزالــه ملکــي  ،فرمانــده
انتظامياســتان هرمزگان نيــز درباره
ايــن پرونده گفت :در پي کشــف اوليه
تعداد  11کانتينــر حاوي کاالي قاچاق
در استان موضوع رســيدگي پرونده به
صورت ويژه در دستور کار ماموران اداره
مبارزه با قاچاق کاال وارز پليس آگاهي
استان قرار گرفت.
وي تصريــح کرد :پرونــده متهمان به
مرجع قضايي ارجاع که در اجراي دستور
صادره از ســوي مقام قضائــي ،ادامه
پيگيري پرونده به اداره اطالعات استان
واگذار شــد .اين مقام انتظاميافزود :در

ادامــه تحقيقات فني بــه عمل آمده از
سوي ســربازان گمنام امام زمان (عج)
مشخص شد که متهمان با اسنادخالف
واقع از طريق چندين شــرکت اقدام به
قاچاق تعداد هــزار و  128کانتينر کاال
تحــت عناوين مختلــف از قبيل لوازم
اداري ،خانگــي ،ســاختماني و ...اقدام
کردهاند .گــذر دادن کانينترهاي حامل
کاالهاي قاچاق معمــوال در گمرکات
و بنــادر با همدســتي برخي از عامالن
داراي جايگاه رســميدر سيستم اداري
و خصوصي صورت ميگيرد ،که اغلب
با جعل و  ...اظهارنامههاي تقلبي براي
گذر کانتينرها ايجاد ميکنند و يا بعضا با
اظهار اشتباه زمينه صدور اظهارنامههاي
پوششــي را فراهم ميکنند تا کاالهاي
مشــمول عوارض وارداتي باال در اسناد
جاي خود را به ساير کاالها بدهند.
ممکن اســت تعداد کانتينر ياد شــده
طــي ماههــا و يا ســالهاي از طريق
مسيرهاي غيرقانوني وارد مرز گمرکي
رسميکشــور شده باشد و اکنون پليس
موفق به ريشهيابي اسناد مربوط به اين
کانتينرها شده باشــد .هرچند در بيانيه
وزارت اطالعات به دســتگيري  23نفر
از متهمان در اين خصوص اشــاره شده
اســت اما اطالعات اوليه نشان ميدهد
 15نفر از کارکنان دولت در اين مســير
تحــت پيگرد قرار گرفتــه اند .گزارش
تســنيم حاکي از آن است که ابعاد اين
قاچاق بســيار وســيع بوده و در آينده
جزييات بيشــتري از پروندههاي مشابه
توسط دستگاههاي اطالعاتي و قضايي
رسانهاي خواهد شد.
در اين بين مجلس شــوراي اسالميبه
عنوان دستگاه نظارتي بر عملکرد دولت
بايستي بالفاصله به موضوع ورود کرده
و از دولــت و وزراي اقتصادي مرتبط با
موضوع در خصوص جزييــات اين ابر
پرونده قاچاق که به درستي رکوردهاي
قاچاق از مبادي رسميو غير رسميرا جا
به جا کرده توضيح بخواهد.
آنچه مسلم اســت مبارزه با قاچاق کاال
از دغدغههاي مقام معطم رهبري بوده
است و در روزهاي نخستين سال جاري
نيز ايشــان به صراحــت مطالبي را در
خصوص مبارزه با قاچاق مطرح کردند.
حــاال نمايندگاني که در جايگاه نظارتي
قــرار گرفتهاند بايد از خود بپرســند در
راستاي عمل به فرمايشات رهبر انقالب
چه اقدام موثري براي جلوگيري از تداوم
اين دســت تخلفات ســازمان يافته و
برخورد با متخلفان انجام خواهند داد.

بانکهای خصوصی ،بدهی به بانک مرکزی را تسویه نکردند

بدهــی بانکهای خصوصی
در شــهریور ماه بدون تغییر
قابل توجه نســبت به مرداد
ماه همچنــان  50هــزار و
 670میلیارد تومان اســت و
معلوم نیست برخی بانکهای
خصوصی تا چه زمانی به روند بیانضباطی مالی
خود ادامه میدهند .به گزارش فارس ،براســاس
آمارهای خالصه داراییها و بدهیهای بانکها و
موسسات اعتباری در شهریور ماه ،بدهی بانکها
به بانک مرکزی در این ماه نسبت به ماه قبل تغییر
چندانی نداشته است .در  6ماه منتهی به شهریور
ماه امسال بدهی بانکها و موسسات اعتباری در
مجموع از  99هزار و  690میلیارد تومان به 109
هــزار و  710میلیارد تومان افزایش یافته اســت
که رشــد  10.1درصدی را نشان میدهد .بدهی
بانکهای تجــاری دولتــی  9.9درصد و بدهی
بانکهای تخصصی  2.5درصد کاهش داشته اما
بدهی بانکهای خصوصی و موسســات اعتباری
در  6ماه اخیر  32.5درصد رشد داشته است .رشد
بدهی بانکهای خصوصی و موسســات اعتباری

در یکسال منتهی به شهریور
 96به میــزان  175.7درصد
رشــد کرده است .در شرایطی
بدهی بانکهای خصوصی به
بانک مرکزی در شهریور ماه
نســبت به مرداد ماه کاهش
نیافته اســت که بانــک مرکزی بــرای کنترل
ت بانکها که مشــمول
بدهیها ،اضافه برداشــ 
جریمه  34درصد میشدند را به خط اعتباری 18
درصد تبدیل کرد و انتظــار میرفت با این اقدام
از سطح بدهی بانکها کاســته شود .حجم کل
بدهی دولت به بانکها و موسسات اعتباری 176
هزار میلیارد تومان درج شده که سهم بانکهای
تجاری دولتــی  47هزار و  810میلیارد ،ســهم
بانکهای تخصصی  50هــزار و  350میلیارد و
سهم بانکهای غیردولتی  73هزار و  750میلیارد
تومان است .در  6ماه اول سال جاری در مجموع
با  11.6رشد  1355تریلیون و  480میلیارد تومان
محاسبه شده است.بیشترین سهم را سپردههای
ســرمایهگذاری مدتدار با  1136هــزار و 220
میلیارد تومان ،دارد.

يک اقتصاد دان:

يک اقتصاددان گفت :به نظر ميرســد
در دولت دوازدهم فشار اتاق بازرگاني و
وزراي توليدي و صنعتي در کنار تشديد
کســري بودجه موجب خواهد شد دالر
تا پايان ســال به  ۴۵۰۰تومان برســد.
به گزارش نود اقتصادي ،وحيد شــقاقي
شــهري افزود :قيمت دالر ديروز با روند
افزايشي بســيار زيادي مواجه شد و به
باالي  4100تومان رســيد .درخصوص

تورم کشور  15درصد خواهد شد

افزايش قيمت دالر چند عامل موثر است؛
نخست اينکه پارلمان بخش خصوصي
مکررا به دولت فشــار ميآورد که براي
تقويت رقابتپذيري بنگاههاي خصوصي
بايد دولــت دالر را افزايــش دهد .وي
تصريح کرد :ثانيا دولت با کسري بودجه
بااليي در سال  ۹۶مواجه است که فشار
بودجهاي هم بــر افزايش دالر ميتواند
موثر باشد .در ضمن تمايل اکثريت تيم

اقتصادي دولت در طرفداري بر افزايش
قيمت دالر است .وزراي توليدي بهويژه
وزير صنعت نيز تمايل بر افزايش قيمت
دالر دارند ،در حالي که طرفداران کنترل
تورم در کابينه متمايلند قيمت دالر فعال
افزايش نيابد .با اين حال به نظر ميرسد
در دولت دوازدهم فشار اتاق بازرگاني و
وزراي توليدي و صنعتي در کنار تشديد
کسري بودجه موجب خواهد شد دالر تا

پايان ســال به  ۴۵۰۰تومان برسد .اين
کارشــناس اقتصادي اظهار کرد:درواقع
دولت مجاب خواهد شــد يا بهتر است
گفته شــود دولت را مجاب خواهند کرد
براي رونق توليد و پوشش کسري بودجه
چارهاي جز افزايش قيمت دالر نيســت.
وي ادامه داد :با اين حال بايد اشاره شود
افزايــش قيمت دالر قطعــا بر افزايش
تورم و رســيدن تورم به محدوده  ۱۳تا

اقتصادي

 ۱۵درصدي تاثيرگذار خواهد بود؛ چراکه
در اقتصاد ايران اغلب کاالهاي مصرفي،
وارداتي اســت و بهشدت تورم به قيمت
دالر وابســته است شقاقي شهري تاکيد
کرد :هرگونه تــاش دولت در افزايش
قيمت دالر در شرايط کنوني اشتباه است.
يادمان نرود بــراي افزايش قيمت دالر
بايد مقدمات و تمهيداتي ديده ميشد که
متاسفانه ديده نشد.

بازار
دالر رکورد  96را زد

دالر در بــازار آزاد طی روزهای اخیر در
جهت افزایش قیمت حرکت کرده است؛
به طــوری که طی یک هفتــه اخیر با
افزایش بیش از  ۶۰تومانی از مرز ۴۱۳۰
تومــان عبور کرد تا بــه رکورد جدیدی
در سال جاری رســیده باشد .به گزارش
«عصر ایرانیان» نرخ دالر در هفتههای
گذشــته با تغییر و نوساناتی همراه بوده
اســت؛ به طوری که از اواسط مهر ماه
از  ۴۰۰۰تومــان عبور کرد و به باالترین
قیمت خود در ســال جاری در آن مقطع
رسید .بررســی قیمت دالر مبادلهای در
روزهای اخیر نشــان میدهد که قیمت
این ارز با شــیب نســبتا تندی در جهت
افزایش حرکت کرده اســت؛ به طوری
که وارد کانال  ۳۵۰۰تومان شــده است
و اختالفش با دالر بازار آزاد به کمترین
مقدار در یک سال اخیر رسیده است.
گرانی ۱۵درصدی نان کلید خورد

رئیس اتاق اصناف ایران با اعالم مخالفت
افزایش قیمت نان از موافقت ستاد تنظیم
بازار با درخواســت نانوایان برای افزایش
قیمت این محصول خبر داد .به گزارش
تســنیم ،علی فاضلی در حاشیه دهمین
اجالسیه دوره ششم اتاق اصناف ایران در
جمع خبرنگاران اظهار کرد :ستاد تنظیم
بازار با افزایــش  15درصدی قیمت نان
موافقت کرده اســت هرچند که پیشنهاد
نانوایان افزایش  30درصدی بوده است.
وی افزود :به عنوان رئیس اتاق اصناف،
با این افزایش قیمت نان به صورت صد
در صدی مخالف هستم و معتقدم که نان
باید تک نرخی باشد.
گرانفروشی  ۲۰۰۰تومانی
هر شانه تخممرغ

قیمت تخممرغ طی روزهــای اخیر رو
بــه افزایش رفته و به شــانهای بیش از
 ۱۳هزار تومان رســیده است اما معاون
وزیر کشاورزی میگوید هم اکنون بازار
مدیریت شــده و مشــکلی وجود ندارد
و حداکثــر قیمت منطقی بــرای تخم
مرغ شــانهای  ۱۱هــزار و  ۲۰۰تومان
اســت .به گزارش ایسنا ،طی هفتههای
گذشــته قیمت تخم مرغ افزایش یافت
و به شــانهای حدود  ۱۳هزار تومان در
بازار مصرف رســید ،در حالــی که این
قیمت فاصله معناداری نســبت به نرخ
منطقی اعالم شده از سوی وزارت جهاد
کشــاورزی دارد ،چرا که حسن رکنی -
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام
 در این باره گفت :قیمت مصوب برایهر کیلوگرم تخم مــرغ در مرغداریها
 ۴۵۶۰تومان است که برای بازار مصرف
باید  ۲۰تا  ۲۳درصد افزایش داشته باشد
که در این صورت حداکثر قیمت منطقی
برای هر شانه تخم مرغ  ۱۱هزار و ۲۰۰
تومان است.
کاهش قیمت خودرو در بازار

قیمت انواع خودروهــای داخلی به دلیل
کمبــود تقاضا در بــازار کاهش یافت .به
گزارش تسنیم ،بازار دیروز خرید و فروش
انــواع خودروهای داخلی به دلیل کمبود
تقاضا کاهش داشــته است .البته عرضه
محدود تعدادی از خودروها مانند تندر 90
اتوماتیک توسط کارخانه باعث شده تا این
خودرو همچنان قیمت  49میلیون و 300
هزار تومــان را تجربه و خبری از کاهش
قیمت نباشــد .عالوه بر این خودروهای
ساندرو ،ساندرو استپ وی،برلیانس ، 320
برلیانــس  ، 330دنا پالس  ،پژو  2008و
پژو  405همچنان در بازار با حاشیه قیمت
های  300هزار تومانی تا  16میلیون تومان
نسبت به کارخانه روبه رو هستند.
مرغ  7500تومان شد

گوشــت مرغ با ثبات نسبی قیمت ،روی
میانگین نرخ تعیین شــده یعنی کیلویی
 ۷۵۰۰تومان عرضه میشــود .به گزارش
«عصر ایرانیان» ،آخرین بررسیها از بازار
گوشــت مرغ نشــان میدهد که در حال
حاضر بازار این ماده پروتئینی از ثبات نسبی
برخوردار است و تغییر محسوسی نسبت به
ماه گذشته نداشته است .هر کیلوگرم گوشت
مرغ تازه به طور متوسط  ۷۵۰۰تومان در
مغازههای سطح شهر عرضه میشود.که
میانین نرخ تعیین شده دولت برای فروش
گوشت مرغ است .در بازار مصرف فیله مرغ
کیلویی  ۱۶هــزار و  ۳۰۰تومان ،جوجه با
کتف کیلویی  ۱۴هزار تومان ،ســینه مرغ
کیلویی  ۸۳۰۰تومــان ،ران مرغ کیلویی
 ۷۸۰۰تومان ،مرغ ســبز کیلویی ۷۸۰۰
تومان ،گردن مرغ کیلویی  ۳۰۰۰تومان و
کتف مرغ کیلویی  ۹۸۰۰تومان فروخته
میشــود .به گفته برخی فروشندگان ،در
بازار گوشت مرغ ،ران ،سینه و بال مرغ از
تقاضای بیشتری برخوردار است و کتف و
گردن مصرف کمتری دارند.

