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اخبار
تجارت  ۱۰میلیارد دالری با ترکیه تا
پایان سال

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه با بیان اینکه
ظرفیت تجارت  ۳۰میلیارد دالری با ترکیه را
داریم ،گفت :پیش بینی میشود تا پایان سال
حجم تجارت بین دو کشور به  ۱۰میلیارد دالر
برس��د.به گزارش مهر،مهرداد سعادت اظهار
کرد :س��ال  ۹۹حجم کل تجارت ما با ترکیه
ح��دود  ۶میلیارد دالر ب��ود ،از این رو با توجه
به بهبود ش��رایط صادرات و واردات ،امس��ال
ترکیه جزو  ۵کشور نخست سبد تجاری ایران
قرار گرفت که البته هنوز هم وضعیت تجاری
بین دو کشور چندان مورد قبول نیست.رئیس
اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و ترکیه افزود:
م��ا قب ً
ال حجم تجارت  ۲۱میلیارد دالری را با
ترکیه تجربه کردهایم ،از این رو امیدواریم به
محض اینکه مش��کل تحریمها کاهش پیدا
کند یا لغو شود ،به آن روزها برگردیم و حتی
حجم تجارت خود را از آن میزان نیز افزایش
داده و به  ۳۰میلیارد دالر برس��انیم.وی ادامه
داد :ب��ا توج��ه به مزیت کااله��ای ایرانی ،ما
ظرفیت صادرات  ۱۵میلیارد دالری به ترکیه
را داریم ،ترکیه هم کاالهایی دارد که در ایران
مزی��ت دارند .رئیس اتاق مش��ترک بازرگانی
ای��ران و ترکیه با بیان اینک��ه عمده تجارت
ما با ترکیه مربوط به مواد پتروش��یمی و گاز،
مواد اولیه و محصوالت کش��اورزی میشود،
گفت :برآوردها حاکی از آن است که تا پایان
س��ال حجم تجارت ما با ترکیه به  ۱۰میلیارد
دالر برس��د که با کمی همت و فضا دادن به
بخش خصوصی کفه ترازوی تجاری به سمت
صادرات سنگینی خواهد کرد.
 30درصد نخیالت نیاز به اصالح و
بازسازی دارد

مدیرکل دفتر امور میوههای گرمسیری و نیمه
گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت :با توجه
به اینکه حدود سی درصد نخیالت کشور نیاز به
اصالح و بازسازی دارد طرحی با هدف افزایش
کمی و کیفی عملک��رد و ارتقا بهره وری آب و
س��ایر نهاده ها در سطح  ۶۸هزار و  ۵۰۰هکتار
آماده و ارائه شده که با تصویب و تخصیص اعتبار
الزم در استانها اجرایی خواهد شد.به گزارش
ایلنا،زه��را جلیلی مقدم اظهار کرد :بر اس��اس
آخرین آمار فائو ،ایران سومین کشور تولیدکننده
خرما در جهان است و کشورهای مصر با تولید
یک میلیون و  ۶۰۰هزار تن و عربستان با تولید
یک میلیون و  ۵۰۰هزار تن به ترتیب در جایگاه
اول و دوم جهانی قرار دارند.وی با تاکید بر اینکه
بخشی از تجارت منطقه مربوط به خرما است،
افزود :در س��ال  ،۱۳۹۹میزان صادرات خرما به
بی��ش از  ۳۳۸هزار تن به ارزش  ۲۹۶.۷میلیون
دالر رسید که نسبت به سال  ۹۸به لحاظ وزنی
 ۴۲درصد افزایش داشت .وی ادامه داد :با توجه
به اینکه حدود س��ی درصد نخیالت کشور نیاز
به اصالح و بازسازی دارد ،طرحی در دفتر میوه
های گرمسیری و نیمه ،جهت اصالح و بازسازی
نخیالت کشور با هدف افزایش کمی و کیفی
عملکرد و ارتقا بهره وری آب و س��ایر نهاده ها
در س��طح  ۶۸هزار و  ۵۰۰هکت��ار آماده و ارائه
ش��ده که با تصویب و تخصیص اعتبار الزم در
استانها اجرایی خواهد شد.
استفاده از نرخ صفر مالیاتی و استرداد
مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان
سال۹۷

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت:
صادرکنندگان س��ال ۹۷که نس��بت به ایفای
تعه��دات ارزی ص��ادرات خود در ب��ازه زمانی
 ۳۰دیم��اه ۱۳۹۸ت��ا ۳۰آبانم��اه ۱۳۹۹اقدام
کردهاند ،به نس��بت تعهدات ارزی ایفا شده تا
پایان بازه زمانی یاد ش��ده ،مشمول نرخ صفر
مالیات��ی و اس��ترداد مالیات ب��ر ارزش افزوده
خواهند بود.به گ��زارش عصرایرانیان از وزارت
صمت،حمید زادبوم اظهار داش��ت :کمیته ماده
 ۲مصوبات چهاردهمین جلس��ه ش��ورایعالی
هماهنگی اقتصادی در هفتمین جلس��ه خود
نس��بت به تصویب و ابالغ پیشنهادات کمیته
اق��دام ارزی اق��دام ک��رد که بر این اس��اس،
صادرکنن��دگان قادر خواهند بود تعهدات ارزی
خ��ود را ایف��ا کنند.رئیس کمیته اق��دام ارزی،
مهمترین مصوبه کمیته مذکور را استفاده از نرخ
صفر مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده
صادرکنندگان سال ۹۷دانس��ت.وی افزود :بر
اساس این مصوبه ،صادرکنندگان سال ۹۷که
نس��بت به ایفای تعهدات ارزی صادرات خود
در ب��ازه زمانی  ۳۰دیماه ۱۳۹۸ت��ا ۳۰آبانماه
۱۳۹۹اقدام کردهاند ،به نسبت تعهدات ارزی ایفا
شده تا پایان بازه زمانی یاد شده ،مشمول نرخ
صفر مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده
خواهند بود.

وزیر اس��بق صمت با اع�لام اینکه گلوله
برفی تورمی که از دولت دوازدهم ش��کل
ِ
گرفت ،هنوز تخلیه نش��ده اس��ت گفت:
آثار تورم��ی فعالیت گذش��ته در ماههای
آینده پدیدار میش��ود.به گزارش تسنیم،
مه��دی غضنفری با اش��اره ب��ه وضعیت
اقتصادی با شروع دولت سیزدهم ،گفت:
ت��ورم موضوع��ی پیچیده اس��ت و اگر بر
اس��اس علم اقتصاد نس��بت ب��دان پیش

برفی تورم هنوز تخلیه نشده است
گلوله
ِ
بینی ص��ورت گیرد ،همی��ن گفتگوها به
انتظارات تورمی دامن میزند.وی تصریح
ک��رد :در این بین ضمن اینکه ش��فاف و
آشکار س��خن میگویم ،اما این مالحظه
را باید داشته باش��م تا این گفتگو موجب
ترس شده یا در فروش کاال تاثیر بگذارد.
وزیر اسبق صمت گفت :اگر در نیمه باقی
مانده س��الجاری با کسری بودجه مواجه
شویم و دولت س��یزدهم از راهکار دولت

دوازده��م ب��رای تامین کس��ری بودجه
اس��تفاده کند ،وض��ع تورم بدت��ر خواهد
برفی تورمی
شد.وی با اعالم اینکه گلوله ِ
که از دولت دوازدهم ش��کل گرفت ،هنوز
تخلیه نشده اس��ت گفت :حتی اگر دولت
جدید سیاس��تهایی مجزا اعم��ال کند،
آثار تورم��ی فعالیت گذش��ته در ماههای
آینده پدیدار میش��ود .وزیر اسبق صمت
تاثیرات تورمی را همراه با تاخیر دانس��ت

و گفت :تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید
تالش کند تا مخارج را کنترل و هزینهها
را کاه��ش دهد و از طرفی در هزینههای
جاری سیاستهای انقباضی داشته باشد.
وی گف��ت :برخی بر این باورند که دولت
باید اوراق چاپ کند؛ یعنی زیر یکس��ری
کاغ��ذ را امض��ا و در اختی��ار پیمانکاران
بگذارد .پ��ول را از آنها بگیرد و به مردم
بده��د .در ای��ن می��ان چون پ��ول چاپ

شیر و لبنیات فعال از قیمتگذاری
دستوری خارج شد

نمیش��ود ،اثر تورمی زیادی ن��دارد ولی
یک بدهی روی دس��ت دولتهای بعدی
میگذارد.غضنفری افزود :به این چکها
ن��رخ بهره هم تعلق میگی��رد و لذا مدام
بزرگ و دولت بدهکار تر میشود.

ارز ترجیحی تناسب قیمت کاالها را به هم ریخت؛

ش قیمت مرغ و گوشت چگونه برطرف میشود؟
چال 

حجت االسالم رئیسی پس از مراسم تحلیف ۱۰ ،فرمان
اجرای��ی را صادر کرد که هفتمین دس��تور وی ،کاهش
قیم��ت مرغ و گوش��ت بود.به گزارش آنا ،س��ید ابراهیم
رئیسی پس از مراسم تحلیف حکم ریاستجمهوری در
مجلس شورای اسالمی در تاریخ  ۷مردادماه  10فرمان
اجرایی مهم را صادر کرد .هفتمین دس��تور سید ابراهیم
رئیس��ی کاه��ش  ۲۰درصدی قیمت مرغ و گوش��ت با
تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی به تولیدکننده بود.

خواهند کرد .میزان مصرف روغن خوراکی در کش��ور ما،
به واس��طه واردات در زمان تالط��م ارزی بیش از حد۲ ،
برابر میانگین مصرف عادی شد .حال سید ابراهیم رئیسی
تصمیم دارد این ارز را بهجای واردات نهادههای دامی به
تولیدکنندگان بدهد که یکی از چالشهای بزرگ این کار
نظارت بر روند اجرای کار است چون برخی از مشکالت
طرح قبلی مانند اخت�لاف ارز دولتی و ارز بازار آزاد هنوز
باقی است .کارشناسان معتقد هستند زمانی که دولت به
کاالی خاصی یارانه میدهد در قیمتگذاری آن کاال نیز
دخالت و بهصورت دستوری عمل میکند.درحالیکه برای
تولید کاال ،م��واد اولیه متفاوتی وجود دارد که دولت تنها
تأمین بخشی از آن را یارانه میدهد و بخشهای دیگر را
تولیدکننده باید از بازارهای ازاد تهیه کند بنابراین نمیتوان
ب��رای قیم��ت کل کاال بهصورت دس��توری عمل کرد.
کارشناسان این حوزه بهجای تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی
پیش��نهاد میکنند؛ همان مقدار یارانه را بهصورت کاالی
اساسی مانند مرغ ،گوشت در اختیار مردم بگذارند.

دالر جهانگیری سرعتگیر مسیر تولید شد


اصطالح ارز  ۴۲۰۰تومانی از سال  ۱۳۹۷ایجاد شد ،اسحاق
جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در  ۲۰فروردین ۱۳۹۷
اعالم کرد ،از روز سهشنبه مورخ  ۲۱فروردین  ۱۳۹۷نرخ
دالر برای تمام فعاالن اقتصادی و برای رفع همه نیازهای
قانونی ،نیازهای مس��افران ،دانشجویان و محققان ۴۲۰۰
توم��ان خواه��د بود.در ابت��دا طبق مصاحبه مع��اون اول
رئیسجمه��ور وق��ت ،ارز  ۴۲۰۰تومانی به همه کاالها و
خدمات تخصیص یافت .س��پس با روی کار آمدن همتی
در بانک مرکزی تصمیم بر آن ش��د ک��ه این ارز تنها به
 ۲۵قلم کاالی اساسی اختصاص داده شود.در اواخر سال
 ۹۸تعداد کاالهای اساس��ی که مشمول ارز  ۴۲۰۰تومانی
میش��دند به  ۹قلم کاال و در سال جاری نیز این تعداد به
 ۷قلم کاال اختصاص یافت .در اولین س��ال اجرایی شدن
ارز  ۴۲۰۰تومانی ،دولت  ۳۱میلیارد دالر برای این منظور
تخصیص داد .در س��ال  ۱۳۹۸ای��ن میزان به  ۱۵میلیارد
دالر کاهش یافت و در سال  ۱۳۹۹نیز به دلیل مشکالت
پیشآمده درفروش نفت این میزان بازهم کاهش یافت و
به  ۹میلیارد دالر رس��ید.یکی از اهداف ارز  ۴۲۰۰تومانی
ثبات کاالهای اساس��ی ازجمله مرغ و گوشت بود اما این
هدف هیچوقت تحقق نیافت بهگونهای که در حال حاضر
شاهد رشد چندین برابری قیمت مرغ از شروع تخصیص
ارز  ۴۲۰۰تومانی هستیم .قیمت مرغ در سال  ۱۳۹۷بین ۷
تا  ۸تومان بوده است و امروز قیمت باالی  ۳۷هزار تومان

دارد.ارز  ۴۲۰۰تومان��ی در ابتدا مق��داری با قیمت ارز آزاد
تفاوتهایی داش��ت اما پس از گذشت مدتی این اختالف
زیاد ش��د تا جای��ی که اکنون ای��ن دو ارز  ۲۱هزار تومان
اختالف دارند .ای��ن اختالف قیمت بین دو ارز ،دالالن را
برای ورود در عرصه واردات مشتاق کرد بهگونهای که قبل
از تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی تنها  ۱۵شرکت در واردات
نهادههای دامی فعالیت داشتند ولی اکنون شاهد هستیم
بیش از  ۴۰۰شرکت در این امر مشارکت میکنند .بنابراین
ای��ن یارانه به بدنه تولیدات داخلی اصابت نکرد و حتی به
دلیل اینکه ارز بس��یار زیادی از کشور خارج شد به اقتصاد
ضربه جدی وارد شد.

ارز ترجیحی تناس�ب قیمت کااله�ا در بازار را به هم

ریخت

مهدی دارابی ،کارش��ناس مس��ائل ارزی و پژوهش��گر

اقتصادی اظهار کرد :ارز ترجیحی تناس��ب قیمتی کاالها
در بازار را نیز به هم ریخت .از طرفی هزینه تولید ب ه شدت
برای تولیدکننده داخلی افزایش مییابد و از طرفی با دادن
یارانه به واردات ،واردات صرفه بسیاری پیدا خواهد کرد.
برای مثال یکی از معضالتی که دامداران سبک ما دارند
این است که قیمت گوشت زنده آنها ،بسیار پایین است
و با هزینهها همخوانی ندارد ،چون با ارز ترجیحی ،واردات
گوش��ت وجود دارد و عمال تولید گوشت توجیه اقتصادی
ندارد و تولید داخلی گوشت را با مشکل مواجه میکرد.به
گفته وی در باب مشکالتی که ارز  ۴۲۰۰تومانی داشت،
میتوان به افزایش شدت مصرف اشاره کرد .به طور مثال
اگر خانواری روغن در خانه داشته باشند ولی روغن با ارز
 ۴۲۰۰تومانی داده شود و در بازار نیز التهاب قیمتی وجود
داشته باش��د ،افراد مازاد بر مصرف خود ،تقاضای روغن

دو نرخ�ی ب�ودن قیم�ت م�رغ از چالشه�ای دولت

سیزدهم

دو نرخی بودن قیمت مرغ یکی دیگر از چالشهایی است
که رئیسجمهور دولت سیزدهم برای کاهش قیمت مرغ
با آن درگیر است .نرخ دولتی مرغ  ۲۵هزار و  ۶۰۰تومان
و ن��رخ آزاد ای��ن کاال بین  ۳۷تا  ۴۰هزار تومان اس��ت.
بخش��ی از مرغها از کانال دولتی تهیه و کشتار میشوند
و با قیمت مصوب به دس��ت مصرفکنندگان میرس��د.
بخش دیگری از مرغهای موجود در بازار از ش��بکههای
آزاد تهی��ه و کش��تار میش��وند که قیم��ت آنها حدود
 ۳۷ت��ا  ۴۰هزار تومان اس��ت .به گفت��ه مرغداران علت
اصلی افزایش قیمت مرغ در بازار ،گران ش��دن نهاده و
خوراک دام اس��ت که به نرخ دولتی در اختیار مرغداران
ق��رار نمیگیرد و آنها مجبور میش��وند ،به قیمتهای
گرانتری از بازار تهیه کنند.

دبیر کانون سراسری کامیونداران:

دبیر کانون سراس��ری کامی��ونداران با بیان
کشور به پارکینگ کامیونهای فرسوده تبدیل
شده است گفت:عدهای سرمایهدار کامیون ۳
میلیاردی را  ۶میلیارد تومان میفروش��ند.به
گزارش تسنیم،احمد کریمی با اشاره به داللی
ن،
بخش دولتی و خصوصی در واردات کامیو 
اظهار کرد :اوایل شروع طرح نوسازی،عدهای
کامیونهای فرس��وده را از بازار جمع کردند،
گروهی س��رمایهدار کامیونهای فرسوده را
تحوی��ل میدهند .کامیون نو وارد میکنند و
بازار را در اختیار گرفتهاند.وی ادامه داد :اینها
کامی��ون را با قیمت  5تا  6میلیارد تومان در
نمایشگاه میگذارند ،در حالی که قیمت تمام
شده کامیونها  3میلیارد تومان بیشتر نیست.
وی با تاکید بر اینکه قانون بسیار خوبی برای

کشور پارکینگ کامیونهای فرسوده شده است

نوس��ازی کامیونهای فرسوده کشور داریم،
افزود :باید جلوی داللب��ازی در این بازار را
گرفت؛ کش��ور در زم��ان حاضر به پارکینگ
کامیونهای فرسوده تبدیل شده و به همین
دلیل ضرورت نوس��ازی برای همگان روشن
شده است.دبیر کانون سراسری کامیونداران
کش��ور گفت :اینکه شرکتهای داخلی کار
داللی را انج��ام میدهند،حتی بعضا زحمت
مونتاژ را نمیکش��ند و کامیون را آماده وارد
میکنند قطعا نمیتوانند نیاز داخلی را تامین
کنند.کریم��ی تاکید کرد :از س��وی دیگر به
فرض اینکه بتوانند ،تعداد ناوگان فرس��وده
سنگین کشور آنقدر زیاد است که باید عالوه
بر واردات ناوگان کامیون اروپایی س��ه سال
ساخت ،شرکتهای خودروسازی نیز واردات

کامی��ون را انجام دهند و این هیچ مش��کلی
ایج��اد نخواهد کرد.بر اس��اس این گزارش،
احمد کریمی چند روز قبل با اشاره به برنامه
نوسازی کامیونهای فرسوده در کشور گفته
بود :در این زمینه با مشکالت خیلی زیادی
مواجه هس��تیم؛ یکی از این مشکالت بعد
از اینکه کامیون در گم��رک قرار میگیرد،
هزینههای مترتب به ترخیص آنقدر باالست
که قیمت کامیون وارداتی به نرخ بازار نزدیک
میشود.وی با تاکید بر اینکه باید این رویه
حل و فصل ش��ود ،ادام��ه داد :تصور خریدار
این اس��ت که با  60تا  70هزار یورو کامیون
دس��ت دوم اروپایی را خریداری میکند ،در
صورتیکه در این س��وی م��رز معادل همین
هزینه به قیمت تمام شده کامیون افزوده می

شود.وی افزود :این یکی از مشکالت اساسی
کامیونداران است که بخش قابل توجهی از
آن به سیس��تمهای مختلف دولت در نحوه
محاسبات ،تفس��یر عوارض ،مالیات ،خدمات
پ��س از ف��روش و ...برمیگ��ردد .در بخش
خدمات پس از فروش متاسفانه هنوز موفق
نشدهاند کشورهای خودروساز را متقاعد کنند
ت��ا  3درصد دریافت کنند و ش��رکتها ارقام
مختلفی را برای این منظور دریافت میکنند.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از مش��کالت
نوس��ازی کامیونهای فرسوده ،شرکتهای
خودروس��از هستند ،اضافه کرد :شرکتهایی
که اسم خود را خودروساز گذاشتهاند متاسفانه
دالل هس��تند که قواعد داللی را نیز رعایت
نمی کنند .اینها به نوعی در تالش هس��تند

ذهن نمایندگان مجلس و مدیران دولتی را به
این سمت و سو ببرند که واردات کامیونهای
 3س��ال ساخت وارداتی به بخش حملونقل
و منافع ملی کش��ور لطمه وارد میکند.دبیر
کانون سراس��ری کامیونداران کشور گفت:
این در حالی است که اینها فقط برای منافع
خودشان این کار را انجام میدهند و ارتباطی
به مباحث کارشناس��ی ندارد .آنها میخواهند
بازار فروش بیکیفی��ت چینی را حفظ کنند
و هر روز آنرا گرانتر بفروش��ند .کما اینکه
کامیونی که در زمان ارز  30هزار تومانی یک
میلیارد و  800میلیون تومان بوده امروز که
ن��رخ ارز حدود  24هزار تومان اس��ت قیمت
همان کامیون به مرز  3میلیارد تومان افزایش
یافته است.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه مطرح کرد

احتمال تجدید نظر در لغو رجیستری گوشیهای مسافری

رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان صوت��ی و تصویری و
تلف��ن همراه از رکود در ب��ازار موبایل خبر داد و گفت:
نتیجه جلسات برگزار ش��ده در رابطه با لغو رجیستری
گوش��یهای مسافری این اس��ت که وضعیت کسانی
که با یک پاس��پورت ،یک گوشی در سال وارد کردهاند
باید مجدداً بررس��ی ش��ود تا حق کسی تضییع نشود.
به گزارش ایس��نا ،از  ۱۲مهرماه س��ال گذش��ته انجام
رجیستری گوش��ی باید در مبادی ورودی و به صورت
حض��وری انجام میش��د که باعث کاهش چش��مگیر
واردات مس��افری آیفون ش��د اما تش��کیل صفهای
طوالنی و معطلی ف��راوان موجب اعتراضات زیادی از
سوی مسافران شد و گمرک ایران نیز به دلیل ازدحام
جمعیت با مش��کالتی در این رابطه مواجه ش��د که در
مجموع در شرایط کرونایی موجود امکان رعایت کامل
پروتکل های بهداش��تی فراهم نب��ود .بنابراین از اول
دیماه رجیستری به صورت غیرحضوری انجام شد که
بر این اساس ثبت اطالعات و مشخصات گوشی تلفن

همراه در بدو ورود انجام میشد .اما طبق اعالم انجمن
واردکنندگان موبایل ،خألهای قانونی در ش��یوه جدید
رجیستر موبایل مسافری ،راه قاچاقچیان را هموار کرد
و چند روز بعد از غیرحضوری ش��دن رجیستری ،خرید
و فروش پاس��پورت به قدری زیاد شده که قیمت آن از
پنج میلیون به دو میلیون و  ۵۰۰هزار تومان و در نهایت
در ش��ب گذش��ته به  ۲۰۰هزار تومان رسید.در نهایت
مهرداد جمال ارونقی ،معاون فنی و امور گمرکی گمرک
ای��ران نیز اذعان کرد که در جریان ورود گوش��ی های
همراه مسافر و رجیس��تری غیرحضوری که از ابتدای
دی م��اه اجرایی ش��د ،رصد ورود گوش��یهای همراه
مسافران ایرانی ،اتباع و همچنین از طریق پست بعضا
با تشخیص گمرک ایران در رابطه با جریان تجاری آن
همراه بوده اس��ت؛ بنابراین مقرر شد گوشی های اتباع
خارجی تا یک ماه از تاریخ ورود آنها رجیس��تر نشود و
معافیت و ارز  ۴۲۰۰تومانی گوشیهای پستی نیز حذف
شد .در همین رابطه انجمن واردکنندگان موبایل ،تبلت

و لوازم جانبی ،از لغو رجیس��تری  ۳۴۰۰دس��تگاه تلفن
همراه از طریق س��وء استفاده تجاری از رویه مسافری
خبر داده بود که به نظر میرسد حاال قرار است در این
رابطه تجدید نظر ش��ود.ابراهیم درستی درباره تجدید
نظر در لغو رجیستری گوشیهای مسافری گفت :حدود
 ۴۰۰۰گوش��ی از طریق اتباع یا با پاس��پورت به کشور
وارد شد که در این رابطه بعد از برگزاری جلسات به این
نتیجه رسیدیم وضعیت کس��انی که با یک پاسپورت،
یک گوش��ی در سال وارد کردند مجدداً بررسی شود تا
حق کسی تضییع نشود .اما اگر کسی با یک پاسپورت
در یک س��ال بی��ش از یک گوش��ی وارد کرده خالف
قانون بوده است.
گوشیهای ممنوع شده فقط ۵درصد در بازار سهم دارند


وی همچنین درباره وضعیت بازار موبایل گفت :قیمت
گوش��ی بر مبنای قیمت دالر نوس��ان دارد اما در حال
حاض��ر کمبودی در این بازار وجود ندارد و قیمتها نیز
افزایش چندانی نداشته اس��ت .البته به گفته این مقام

صنفی ،طی هفتههای اخیر واردات برخی گوشیها که
طبق نظر سازمان مقررات با تلفنهای ضروری ارتباط
برقرار نمیکنند ،تا زمان ساماندهی محدود شد ،اما این
گوشیها فقط پنج درصد بازار را تشکیل میدهد و اثر
چندانی بر قیمت ندارد .بر اس��اس این گزارش ،مدتی
قبل بحث هایی در رابط��ه با ممنوعیت واردات برخی
مدل های پرتقاضای گوشی از جمله شیائومی به دلیل
مشکالتی مانند عدم مس��یریابی صحیح شماره های
اضطراری مطرح شده بود.
رکود بر بازار موبایل حاکم است


رئیس اتحادیه فروش��ندگان صوتی و تصویری و تلفن
هم��راه در ادامه با بیان اینکه نباید ج��و روانی در بازار
ایجاد ش��ود ،اظهار کرد :به طور کلی شرکتهای وارد
کننده ممکن است در نابسامانیهای بازار دخیل باشند،
اما مغازهداران در قیمتها دخیل نیس��تند .به هر حال
اکن��ون بر مبنای قیمت ارز ،ثبات بر بازار موبایل حاکم
است و تلفن همراه به وفور در بازار وجود دارد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران مطرح کرد

رئیس بنی��اد ملی گندم��کاران گفت :نرخ
 ۷ه��زار و  ۵۰۰تومانی خری��د تضمینی به
ازای ه��ر کیل��و گندم مصوب و از س��وی
وزیرجهادکش��اورزی اب�لاغ میش��ود.به
گ��زارش بازار،عطااله هاش��می اظهار کرد:

 7500تومان نرخ مصوب خرید گندم سال آینده

بنابر آخرین آمار از ابتدای فصل برداش��ت
تاکنون بی��ش از  ۴میلیون و  ۵۰۰هزار تن
گندم ب��ا ارزش  ۲۲هزار میلی��ارد تومان از
گندمکاران خریداری ش��ده که نس��بت به
مدت مش��ابه س��ال قبل ح��دود  ۴۰درصد

کاهش داشته اس��ت.وی از پرداخت  ۹۷تا
 ۹۸درصد مطالب��ات گندمکاران خبر داد و
گفت :امس��ال در روند پرداخ��ت مطالبات
مشکلی وجود ندارد و چند روز پس از ثبت
در س��امانه وجه گندم به حساب کشاورزان

واریز میش��ود.رئیس بنیاد ملی گندمکاران
ادامه داد :امسال برای ذخایر استراتژیک و
کس��ری نیاز کشور  ۵میلیون تن گندم باید
وارد کش��ور ش��ود ،اما هم اکنون آماری از
ثبت سفارش و واردات نداریم .وی با اشاره

به جزئی��ات نرخ خرید تضمینی گندم برای
س��ال زراعی آینده بیان کرد :نرخ  ۷هزار و
 ۵۰۰تومانی خرید تضمینی به ازای هر کیلو
گندم مصوب و از سوی وزیرجهادکشاورزی
ابالغ میشود.

س��خنگوی انجم��ن صنای��ع فرآوردههای
لبن��ی ضمن اعالم اینکه ش��یر و لبنیات از
قیمتگذاری دس��توری خارج ش��ده است،
گفت :برخ��ی از کارخانهها با قیمت ۶۴۰۰
تومان ش��یرخام را از دام��داران میخرند و
برخ��ی کارخانهه��ا به قیمت کمت��ر؛ لذا بر
اس��اس برآوردهای انجام ش��ده ،حدود ۲۰
درصد ب��ه قیمت محص��والت لبنی اضافه
شده است.به گزارش ایسنا،سید محمدرضا
بنیطبا اظهار کرد :در پی عدم توافق وزارت
صم��ت و وزارت جه��اد کش��اورزی برای
تعیین قیمت ش��یرخام و  ۱۰قلم محصول
لبنی مش��مول قیمت گ��ذاری دولتی ،نامه
نگاری بس��یاری به وزارت جهاد کشاورزی
و صم��ت از ط��رف انجم��ن صنای��ع لبنی
صورت گرفت که با توجه به دس��تورالعمل
وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی
شیرخام به قیمت  ۶۴۰۰تومان که افزایش
حدود  ۵۰درصدی شیرخام را موجب شده،
قیمت محصوالت لبنی نیز به تناس��ب و بر
اساس محاس��به میزان افزایش هزینههای
تولید ،افزایش یابد اما توجهی نشد .بنابراین
ش��رکت های لبنی با دام��داران به صورت
مس��تقیم وارد مذاکره ش��ده اند و با قیمت
ه��ای توافقی اقدام به خرید ش��یرخام می
کنند .وی ادامه داد :وضعیت کنونی به معنی
عبور زنجیره صنعت لبنیات از قیمت گذاری
دس��توری و توافق غیر رسمی نظام عرضه
و تقاضاس��ت .بر اس��اس برآوردهای انجام
شده حدود  ۲۰درصد به قیمت محصوالت
لبنی اضافه ش��ده و این درحالی اس��ت که
اگر قرار بود قیمت گذاری دس��توری ادامه
داش��ته باشد احتماال ش��اهد افزایش حدود
 ۶۰درص��دی محصوالت م��ی بودیم .این
در حالی اس��ت که هنوز خرید ش��یرخام با
قیمت  ۶۴۰۰تومان ب��ه طور کامل محقق
نش��ده و اگر محقق ش��ود حدود  ۲۰درصد
دیگ��ر نیز به قیمت محصوالت لبنی اضافه
خواهد شد.
تقاضای هویج  ۳برابر شد

رئیس اتحادیه بارفروش��ان گفت :با ش��دت
گرفت��ن ش��یوع کرونا مص��رف آب هویج و
سیب تا چندین برابر افزایش یافته است ،به
نحوی که تنها در هویج درخواس��تها به۳
برابر رسیده اس��ت .به گزارش صدا و سیما،
مصطف��ی دارایینژاد دالیل اصلی باال رفتن
قیمت هویج را افزایش تقاضای مردم برای
مص��رف آب هوی��ج در ش��رایط کرونایی و
کاهش عرضه این محصول دانست و گفت:
با این افزایش عرضه ،قیمت این محصول در
بازار تعدیل میشود؛ وی افزود :در این فصل
بیش��ترین هویج مصرفی در کشور از جنوب
و ش��هر دزفول تامین میش��ود ک��ه اکنون
در انته��ای برداش��ت آن هس��تیم و عرضه
کاهش داش��ته اس��ت که البته این موضوع
مقطعی بوده و از ش��ب گذشته پس از یک
بازه زمانی بیس��ت روزه ک��ه عرضه کاهش
یافته بود ،هویج تولیدی ش��هرهای بروجرد
و اصفه��ان روانه بازار ش��دهاند و پس از آن
هم ش��هرهای اطراف تهران محصول خود
را به بازار عرضه میکنند که همین موضوع
باعث متعادل ش��دن قیم��ت این محصول
میش��ود .رئیس هیئت مدیره اتحادیه میوه
و ترهبار اس��تان تهران تاکید ک��رد :در چند
وق��ت اخیر ورودی بار هوی��ج به میدان تره
بار مرکزی به ازای هر ش��ب پانصد تن بود
ک��ه هم اکنون این می��زان به هزار و پانصد
تن افزایش یافته اس��ت.وی اف��زود :البته با
شدت گرفتن شیوع کرونا مصرف آب هویج
و س��یب تا چندین برابر افزایش یافته است،
به نحوی که تنها در هویج درخواستها به۳
برابر رسیده است.
کاهش  ۴۵درصدی تقاضای سفر با
اتوبوس

مدیرکل دفتر حمل مسافر سازمان راهداری
گف��ت :در دوران ش��یوع کرون��ا تقاض��ای
س��فر خصوص ًا با ناوگان عمومی مس��افری
جادهای کاهش به س��زایی داشته است و در
این ایام در مقایس��ه با س��ال  ۹۸حدود ۴۵
درصد کاهش سفر داریم.به گزارش فارس،
داریوش باقرجوان اظهار کرد :تاکنون س��تاد
ملی مقابله با کرونا ابالغیهای مبنی بر توقف
س��فرهای ناوگان مسافری عمومی جادهای
در مسیر مش��هد و دیگر مس��یرها به دلیل
ش��یوع کرونا نداشته اس��ت .وی با اشاره به
اطالعرسانی وزارت بهداشت مبنی بر شیوع
شدید کرونا در کشور به ویژه مشهد مقدس،
بیان کرد :منتظر هس��تیم س��تاد ملی کرونا
درباره توق��ف یا کاهش س��فرهای ناوگان
اتوبوس��ی (و مینیبوس و سواری کرایه) به
س��ازمان راهداری و حمل و نق��ل جادهای
ابالغی�� ه کند؛ قطع ًا به محض اعالم س��تاد
مل��ی مقابله با کرونا ،هر نوع محدودیتی که
مد نظر آنها باش��د در مورد ناوگان مسافری
عمومی جادهای اعمال خواهد شد.

