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کشاورزی

صادرات مرغ ممنوع شد

ص��ادرات م��رغ و  6قل��م دیگ��ر از کاالهای
مصرفی شامل الستیک ،شکر ،کازئین (پروتئین
ش��یر) ،جوال و کیس��ه برای بس��تهبندی ،انواع
مش��تقات شیر و آب پنیر و انواع دفترچه مشق و
حسابداری ممنوع شد .به گزارش تسنیم ،وزارت
صنعت،معدن و تجارت با ارسال نامهای به گمرک
از ممنوعیت صادرات  7ردیف کاالی مصرفی در
قال��ب  33دریف تعرفه خبر داد .بر این اس��اس،
صادرات مرغ ،الس��تیک ،شکر ،کازئین (پروتئین
ش��یر) ،جوال و کیس��ه برای بس��تهبندی ،انواع
مش��تقات شیر و آب پنیر و انواع دفترچه مشق و
حسابداری ممنوع شد .بنا بر این گزارش ،با توجه
به نیاز بازار داخلی به این کاالها و انجام صادرات
بیرویه و از طرفی اختص��اص یارانه و ارز دولتی
برای تولید این محصوالت ،دولت خروج این کاالها
از کشور در قالب صادرات را ممنوع کرد.

تخممرغ شانهای  ۲۲هزار تومان

در حالی که قیمت هر ش��انه تخممرغ به ۲۲
هزار تومان رسیده ،عرضه محدود تخممرغ وارداتی
نتوانسته بر قیمت اثرگذار باشد .به گزارش میزان،
طبق رسم هر سال ،امسال نیز قیمت تخممرغ در
نیمه دوم س��ال روند افزایشی به خود گرفت .در
حال حاضر قیمت هر ش��انه  ۳۰عددی تخممرغ
در واحده��ای صنفی برخالف ماهه��ای قبل به
 ۲۲هزار تومان رس��یده اس��ت و اگر همین روند
ادامه داش��ته باشد باید شاهد ثبت قیمت جدید
برای آن بود .رضا ترکاش��وند ،مدیرعامل اتحادیه
سراس��ری مرغ تخمگذار کشور از تلف شدن ۴۰
درص��د مرغهای تخمگذار بر اثر بیماری آنفلوآنزا
خبر داد و اظهار کرد :در شرایط عادی مرغی که
پای تولید اس��ت برای  ۱۸تا  ۲۴ماه برنامهریزی
شده است اما با توجه به تلفات سال گذشته۱۰ ،
تا  ۱۴ماه از تولید سال گذشته را از دست دادیم.
در حالی قیمت تخممرغ به شانهای  ۲۲هزار تومان
رس��یده که دولت با واردات  ۵هزار تن تخممرغ و
عرضه آن در میادین شهرداری سعی دارد قیمت
را به سطح  ۱۵تا  ۱۶هزار تومان برساند .گزارش
میدانی از میادین ش��هرداری نیز حاکی است که
به دلیل عرضه محدود تخمم��رغ تنظیم بازاری
بس��یاری از افراد مراجعهکننده قادر به تهیه این
تخممرغها نیس��تند و به ناچار هر شانه تخممرغ
را با قیمت  ۲۲هزار تومان تهیه میکنند .س��وال
اینجاست با توجه به اینکه هر ساله در نیمه دوم
س��ال قیمت تخممرغ افزایش مییابد و دولت با
علم به اینکه تولید مرغداریها به واسطه آنفلوآنزا
کاهش داشته ،چرا قبل از افزایش قیمت نسبت به
واردات و تنظیم بازار اقدام نکرده است؟
طال

ارزانی سکه تا واقعی شدن قیمتها
ادامه دارد

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طال
و جواهر تهران با اش��اره به ادامه روند کاهشی
قیمت طال و س��که در بازار ،اعالم کرد قیمت
طال و سکه روند کاهشی خود را تا واقعی شدن
نرخ این محص��ول ادامه خواه��د داد .ابراهیم
محمدول��ی در گفتوگو با ایس��نا ،اظهار کرد
همچن��ان این روند نزولی در بازار طال و جواهر
ادامه خواهد داشت ،چرا که مردم و بازار انتظار
کاه��ش قیمتها را دارند .وی افزود :قیمت هر
عدد سکه طرح جدید تمامبهار آزادی  3میلیون
و  ۷۲۰هزار تومان و سکه تمامبهار آزادی طرح
قدیم نیز  3میلیون و  ۶۰۰هزار تومان اس��ت.
وی ادام��ه داد :هر مثق��ال طالی  ۱۷عیار یک
میلیون و  ۴۵۷هزار تومان و هر گرم طالی ۱۸
عیار ۳۳۶ ،هزار و  ۳۰۰تومان فروخته میشود
و قیم��ت هر اون��س طال در ب��ازار جهانی نیز
 ۱۲۲۳دالر است .رئیس اتحادیه فروشندگان و
سازندگان طال و جواهر تهران گفت :قیمت انواع
س��که و طال در بازار نسبت به روزهای ابتدایی
هفته گذش��ته روند کاهشی دارد اما نسبت به
چهارشنبه عصر و پنجشنبه بدون تغییر مانده
و نوسان جزئی را تجربه کرده است اما وضعیت
بازار نشان میدهد کاهش قیمتها تا رسیدن
قیمت طال ،سکه و حتی ارز به نرخ واقعی خود
ادامه دارد.

وطن امروز

گزارش میدانی «وطن امروز» از بازار راکد تلفنهمراه

ارز پایین آمد موبایل نیامد

محمد نجارصادقی :با وجود اینکه قیمت ارز طی هفته
گذشته با کاهشی محسوس به کانال  10هزار تومان
رسید اما بررسیها نشان میدهد موبایل هنوز با مرجع
دالر 13هزار تومانی قیمتگذاری میشود.
بنا بر گزارش میدان��ی «وطنامروز» ،بازار موبایل
کسالتبارترین روزهای خود را سپری میکند .در حال
حاضر فروشندگان و خریداران موبایل هر دو مستاصل
هستند و نمیدانند آینده قیمت موبایل چه میشود.
وعدههای وقت و بیوقت مسؤوالن در رابطه با کاهش
قیمت باعث شده است مشتریان منتظر موبایلهای
ارزانقیمت باشند .همین موضوعات باعث شده بازار
موبایل در این روزها با رکود س��نگینی همراه باش��د.
عرضه موبایلهای دولتی هم به نظر میرس��د شوی
تبلیغاتیای بیش نبوده است .آنطور که فروشندگان
عالءالدین میگویند ف��روش موبایل دولتی تنها یک
روز آن هم برای برند آیفون انجام ش��د .حجم باالیی
از مشتریان هر روز ساعتها در طبقه ششم عالءالدین
به سودای موبایل با قیمت دولتی حاضر میشوند اما
جز ساعتها معطلی چیزی نصیب آنها نمیشود .یکی
از فروشندگان موبایل در رابطه با شرایط کنونی بازار
موبایل گفت :مردم تنها برای قیمت گرفتن میآیند
و هیچکس قصد خری��د ندارد .قیمت موبایل کاهش
کمی داش��ت اما آنقدر که مردم ب��ا توجه به کاهش
دالر انتظار داش��تند موبایل ارزان نش��د .کسانی که
پیشتر به چهارسو و عالءالدین سر زده بودند اگر این
روزها به مراکز اصلی ف��روش موبایل در تهران بروند
احس��اس میکنند به کلی بازار موبایل تعطیل است.
اغلب مغازهداران در راهروها ایستادهاند و به گپ و گفت
مشغول هستند .بیکاری در حدی به آنها فشار آورده
اس��ت که برخی از آنها دست به دامن سیگار شدهاند.
اگر قیمت موبایل را بپرسید چند ثانیه تامل میکنند و
اگر احساس کنند مصمم هستید برای دانستن قیمت
به شما پاسخ میدهند .کافی است به آنها بگویید چرا
موبایل اینقدر گران است که آن روی خونسردی آنها را
ببینید و با تشر به شما بگویند نمیخواهی نخر ،قیمت
ما همین اس��ت ،چند ماه اس��ت ضرر دادهایم .آنطور
که مش��هود است در همین رکود مطلق ،گوشیهای
ساده و دکمهای که چند سال پیش هیچ مشتریای
نداش��تند حاال دوباره پرطرفدار ش��دهاند و مشتریان
بیشتری دارند ،این موضوع را میتوان از ویترینهای
مغازهها فهمید .باید به این موضوع توجه داش��ت که
موبایل و دیگر وس��ایل الکترونیکی نخس��تین گروه
کاالیی بودند که در براب��ر افزایش قیمت ارز واکنش
نشان دادند اما حاال با فروکش کردن قیمت ارز به نظر

س��خنگوی کمیس��یون اصل
خودرو
 ۹۰مجل��س با اش��اره به اینکه
رانتخ��واری و داللی در بازار خودرو وجود ندارد
و دالل و رانتخوار خود خودروساز است ،گفت:
پیش��نهاد خودروس��ازان مبنی بر اینکه قیمت
کارخان��ه  ۵درص��د زیر قیمت بازار آزاد باش��د،
مؤید این مطلب است .به گزارش تسنیم ،بهرام
پارسایی ،سخنگوی کمیسیون اصل  90مجلس
در برنامه مناظره که با موضوع «آزادسازی قیمت
خودرو» برگزار شد ،با اشاره به اینکه خودروسازان
باید خود را در مقام پاسخگو قرار داده و به تشریح
این موضوع بپردازند که آزادسازی قیمت خودرو
باید با چه مکانیس��می انجام شود ،گفت :اگر با
ش��رایط فعلی که فضایی کامال انحصاری است،
بخواهیم آزادس��ازی قیمتها را در بازار خودرو
انج��ام دهی��م موضوعی کامال اش��تباه اس��ت.
نماینده شیراز در مجلس افزود :بستن مرزهای
کش��ور روی واردات خودرو و ایجاد رقابت میان
خودروس��ازان داخلی به معنای وجود رقابت در

قیمت روز برخی تلفنهای تلفنهای همراه در بازار
مدل گوشی

قیمت سازنده (دالر)

قیمت بر مبنای دالر  10هزار تومانی

آیفون  256( 10گیگ)

1149

11.490.000

14.500.000

آیفون ( 10مکس)

1499

14.990.000

19.000.000

آیفون  256( 8گیگ)

849

8.490.000

11.000.000

سامسونگ نوت 8

750

7.500.000

7.500.000

سامسونگایپالس

300

3.000.000

4.700.000

سامسونگجیسونپرو

249

2.490.000

3.200.000

هوآوی نوا سه

299

2.990.000

5.600.000

الجی جی 6

499

4.990.000

4.990.000

میرسد این گروه کاالیی قصد کاهش قیمت ندارد.

■■وعدههای آذری جهرمی محقق نشد

با وجود اینکه تنظیم ب��ازار موبایل وظیفه وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات نیست اما آذریجهرمی
در این یک س��ال خود را در این ب��ازار دخیل کرد و
چندین ب��ار وع��ده کاهش قیم��ت موبای��ل را داد.
نخستین وعده آذریجهرمی برای ارزان شدن موبایل
در آبانماه س��ال گذش��ته و تنها  2روز پس از اجرای
طرح رجیستری داده شد .وی در پستی که در فضای
مجازی منتش��ر کرد از مردم خواس��ت فعال موبایل
نخرند .اس��تدالل او این بود که افزایش قیمت ناشی
از اجرای طرح رجیس��تری یک تب روانی است و در
روزهای آینده کاهش پیدا میکند؛ کاهشی که چند
ماه بعد و با جهش ارز هیچوقت رخ نداد .در آن مقطع
دالر در ب��ازار آزاد هنوز قیمت  4هزار تومان را هم به
خود ندیده بود و قیمت موبایلهای مختلف یک چهارم
قیمتهای امروز ب��ود .دومین وعده آذریجهرمی در

هفته اول تیر ماه سال جاری و در شرایطی که قیمت
دالر در کانال  9هزار تومان بود ،داده ش��د .وی گفت:
به دلیل سوءاستفاده صورت گرفته ،قیمتهای موبایل
افزایش و توان خرید مردم نیز کاهش یافته اس��ت اما
ب��ا پیگیری و اقدامات دولت ،در  ۱۰روز آینده بازار به
تعادل خواهد رسید .بعد از گذشت  10روز وعده وزیر
جوان باز هم عملی نشد و برعکس قیمت موبایل در این
بازه زمانی با افزایش قیمت روبهرو بود .حتی در این ایام
بازار در شرایط نیمهتعطیل قرار گرفت و کاالیی برای
فروش وجود نداش��ت .کمتر از  2هفته از پایان موعد
وعده دوم وزیر ارتباطات نگذشته بود که او در سفری
که به شیراز داشت سومین وعده ارزانی موبایل را هم
ل بهای گوش��ی
داد .آذریجهرم��ی گفت :برای تعدی 
تلفن همراه باید گوش��یهای توقیف ش��ده وارد بازار
ش��ود تا قیمت به وضعیت رضایتبخش نزدیک شود.
وی درباره اصالح قیمت گوش��یهای تلفن همراه در
بازار خاطرنشان کرد :هفته آینده با وزیر صنعت در این

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰مجلس:

دالالن ،خود خودروسازان هستند
بازار خودروی کشور نیست ،چرا که  80میلیون
ایرانی را محکوم میکنیم خودروهای داخلی را
ب��ه هر قیمتی که خودروس��ازان میگویند باید
بخرند ،ضمن اینکه واردات خودرو نیز همواره با
تعرفه سنگین همراه بوده است .وی اضافه کرد:
اگر قرار است آزادسازی قیمت در صنعت خودرو
وجود داشته باشد ،باید اجازه دهیم رقابت در این
صنعت به دور از انحصار شکل بگیرد که در این
صورت به سمت کاهش قیمت و افزایش کیفیت
خواهیم رفت .پارسایی اذعان داشت :رفتار کنونی
خودروسازان در کشور بهگونهای است که چون
خودروسازان احساس رقابت با یکدیگر نمیکنند
تا جایی که امکان دارد قیمت خودرو را افزایش
میدهن��د و مردم نیز ح��ق انتخابی جز خرید
خودروهای داخلی ندارند .وی با انتقاد از قیمت

دستور جدید بانک مرکزی

بانکها باید سرمایه خود را افزایش دهند
بخشنامه رئی��س کل بانک مرک��زی در
بخشنامهای بانکها و مؤسسات
اعتب��اری را مل��زم به تدوین برنامه مش��خص و
مناسب به منظور بهبود وضعیت و کیفیت سرمایه
نظارتی ک��رد .به گ��زارش «وطنامروز» ،همتی
در این بخش��نامه از بانکها
خواسته س��رمایه خود را با
نس��بت کفایت س��رمایه 8
درصدی افزایش دهند ،اگر
نه ب��ا بانکهایی که کفایت
س��رمایه آنها زی��ر  8درصد
اس��ت برخورد میش��ود .در این بخشنامه آمده
است :بانکها و موسسات اعتباری به واسطه نقش
متمایز در نظام اقتصادی و برخورداری از ساختار
مال��ی و اهرمی متفاوت و همچنین پیچیدگی و
تنوع فعالیتها ،در معرض ریسکهای گوناگون
قرار دارند .در ادامه این بخشنامه آمده که با توجه
به اهمیت نسبت کفایت س��رمایه در مؤسسات
اعتباری به عنوان یکی از شاخصهای مهم ثبات
و س�لامت نظام بانکی ،بانک مرکزی جمهوری
اس�لامی ایران در س��ال گذش��ته در راس��تای
برنام��ه اصالح نظام بانکی و تعامل با نظام بانکی
بینالملل��ی ،ضمن بهروزرس��انی ضوابط مربوط

قیمت روز بازار ایران (تومان)

به س��رمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات
اعتباری ،موضوع بخشنامه شماره96/111597
م��ورخ  1396/04/17و اصالحیه آن به ش��ماره
 3143497/31434مورخ  1397/02/05تالش
کرده اس��ت ش��بکه بانکی را به س��مت اجرای
رهنموده��ای ب��ال  ۲و ۳
هدایت کند .در ضوابط جدید
ع�لاوه بر ریس��ک اعتباری،
ریسکهای عملیاتی و بازار
نیز مطمح نظ��ر قرار گرفته
است .از آنجا که رقم سرمایه
نظارتی ،مبنای محاس��به بسیاری از نسبتهای
احتیاطی میباش��د ،کاهش آن ب��ه زیر حداقل
الزامآور ،عالوه بر افزایش آس��یبپذیری موسسه
اعتباری ،سایر حدود نظارتی را نیز متاثر میکند،
بنابراین با توجه به بانک محور بودن نظام تامین
مالی کشور ،نیاز به تقویت منابع سرمایهای شبکه
بانکی بسیار محسوس بوده و الزم است بانکها و
مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها
از حدود مقرراتی  ۸درصد ش��ورای پول و اعتبار
کمتر میباشد ،با تدوین برنامه مشخص و مناسب،
وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی خود را بهبود
بخشند.

دوگانه خودرو در بازار داخلی کشور ،درباره دالیل
بروز چنین مش��کلی گفت :در شرایط کنونی به
دلیل عدم عرضه خودرو توس��ط خودروس��ازان
ش��اهد افزایش قیمته��ا در بازار هس��تیم که
ای��ن موض��وع اجحاف کام��ل در قب��ال مردم
است .سخنگوی کمیس��یون اصل  90مجلس
همچنین با اشاره به اینکه رانتخواری و داللی
در بازار خودرو وجود ن��دارد و دالل و رانتخوار
خود خودروس��از اس��ت ،تصریح کرد :این رفتار
خودروسازان است که موجب میشود فضا به این
سمت و سو حرکت کند و پیشنهاد خودروسازان
مبنی بر اینکه قیمت کارخانه  5درصد زیر قیمت
بازار آزاد باشد ،تاییدکننده این موضوع و بیانگر
این اتفاق است که افزایش قیمتها در بازار آزاد و
در پی آن رساندن قیمت کارخانه به قیمت بازار

باره جلسهای خواهم داشت تا راههای کاهش قیمت
را بررس��ی کنیم .چهارمین وعده وزیر در شهریورماه
داده شد ،او باز هم دست به دامان فضای مجازی شد
و در توئیتر خود خبر از عرضه  6000موبایل مانده در
گمرک با ماخ��ذ دالر  4200تومانی برای تعادل بازار
موبایل داد .ش��واهد حاکی از این است که این اتفاق
روی ن��داد و بازار هم هیچ وقت رنگ موبایلهای وارد
شده با ارز دولتی را به خود ندید .پنجمین وعده آذری
جهرمی س��وم مهرماه داده ش��د .او در گفتوگویی با
خبرگزاری دول��ت گفت :باال رفتن ن��رخ ارز و جمع
شدن گوش��یهای تلفن همراه در گمرک و انبارهای
توقیف ش��ده از جمله دالیل گرانی این کاالست .وی
اظه��ار امیدواری کرد با رفع انحص��ار از واردات و وارد
بازار ش��دن گوشیهای موجود در گمرک و انبارهای
توقیف شده ،قیمت گوشیها در بازار کاهش یابد .وی
با اشاره به جمع شدن حدود  600هزار دستگاه گوشی
تلفن همراه در گمرک و 120هزار دس��تگاه گوش��ی
در انبارهای توقیف ش��ده ،تصریح ک��رد :این انبارها
توس��ط دستگاه قضایی پلمب ش��د تا به پروندههای
آنها به طور کامل رس��یدگی ش��ود .شش��مین وعده
آذریجهرم��ی اما با عدد و آمار هم��راه بود؛ او در 11
مهرماه وعده ارزان ش��دن موبایل تا  50درصد را داد.
وزی��ر ارتباطات در این وعده گفت :در نتیجه کاهش
نرخ ارز در روزهای گذشته ،قیمت گوشی  ۲۰درصد
کاهش یافته و بنا بر ادعای واردکنندگان موبایل ،در
صورت شکستن حباب قیمتی ناشی از کمبود کاال،
این نرخ  ۳۰درصد دیگر ارزان میشود ،البته این 50
درصد کاهش هیچگاه رخ ن��داد .هفتمین و آخرین
وعده آذریجهرمی برای کاهش قیمت موبایل هفته
گذشته داده شد ،وعدهای که امیدواریم به سرنوشت
 6وعده گذش��ته وزیر ارتباط��ات دولت تدبیر و امید
دچار نشود .وی گفت :بزودی با رفع توقیف تلفنهای
همراه موجود در گمرک ،قیمت انواع تلفنهای همراه
در بازار کاهش مییابد .وی با بیان اینکه جلس��های
با هماهنگی همه دستگاههای دخیل در تنظیم بازار
از جمله قوهقضائیه و دادس��تانی کل کش��ور ،وزارت
اطالعات ،وزارت صنعت ،وزارت دادگس��تری ،وزارت
ارتباطات ،س��ازمان تعزیرات و ستاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز برگزار شده اس��ت ،اظهار امیدواری کرد با
هماهنگی بین بخشی ،بخش مهمی از مشکالت مردم
برطرف ش��ود .وی گفت :البته بخش زی��ادی از این
تالطمات بازار ،ناشی از تالطمات ارزی بود و بخشی
دیگر بهدلیل کمبود عرضه ایجاد شد که امیدواریم با
تدبیر ،این حباب ایجاد شده از میان برود.

آزاد موضوعی است که از قبل توسط خودروسازان
برنامهریزی شده اس��ت .در ادامه ،رئیس هیات
مدیره انجمن صنایع همگن قطعهسازی هم در
این برنامه گفت :در ش��رایط بسیار نامناسبی در
صنعت خودرو قرار داریم و متاس��فانه از ابتدای
امس��ال تاکنون  37درصد نیروهای ش��اغل در
حوزه قطعهسازی کشور آن هم به دلیل شرایط
نامناس��ب در تولید قطعه ،تعدیل و از کار بیکار
شدهاند ،بنابراین اگر روند کنونی ادامه پیدا کند تا
یک ماه آینده صنعت قطعهسازی کشور متوقف
خواهد ش��د .محمدرضا نجفیمنش با اشاره به
این موض��وع که تعطیلی قطعهس��ازان موجب
خوش��حالی واردکنندگان خواهد ش��د ،درباره
مشکالت عمده قطعهسازان گفت :افزایش قیمت
مواد اولیه از جمله فوالد ،دریافت نشدن مطالبات
قطعهسازان از شرکتهای خودرویی ،مشکالت
موج��ود در تامین مواد اولی��ه در داخل و خارج
کشور و نیز بدهیهای انباشته شده از جمله این
مشکالت است.

شماره 3 2595
بانک

جزئیات تصمیمات جدید شورای هماهنگی
سران قوا اعالم شد

ک تضمینی
وصول چ 
فقط با درج نام گیرنده

رئی��سکل بانک مرک��زی گفت به موجب
مصوبه شورای هماهنگی سران قوا ،از این پس
پرداخت چک تضمینی صرفا در وجه گیرنده
چک (ذینف��ع) امکانپذیر اس��ت .به گزارش
تسنیم ،رئیسکل بانک مرکزی پس از نشست
اعضای شورای هماهنگی سران قوا خاطرنشان
ک��رد :از مس��ائل مهم ب��ازار پ��ول ،چکهای
تضمینی بود که در طول س��الهای گذش��ته
پشتنویس��ی و دست به دس��ت شدن چک
توس��ط افراد مختلف معضل بزرگی به وجود
آورد .عبدالناصر همتی ادامه داد :بررس��یهای
م��ا طی یکی دو ماه گذش��ته نش��ان میدهد
ارزش ای��ن چکها  8ه��زار میلیارد تومان بود
که چرخش فاقد شفافیت و بدون اطالع نظام
بانکی از مش��کالت آن به شمار میرود .رئیس
کل بانک مرکزی گفت :بنا به پیش��نهادی که
اخیرا در ش��ورا طرح کردیم ،مصوب شد دیگر
چکهای تضمینی ،قابل ظهرنویسی نیست و
متقاضی چک حتما باید نام ذینفع (گیرنده)
چ��ک را به همراه ش��ماره ملی او در چک قید
کن��د .به گفته همتی ،چکهایی که اکنون در
اختیار مردم است قابل انتقال به سایرین نیست
و فاقد اعتبار خواهد بود .وی در عین حال تاکید
کرد :بنابراین چکهای فعلی دیگر قابل انتقال
نیست و برای چکهای موجود در اختیار مردم
طبق مصوبه ش��ورا ،یک ماه فرصت داده شد با
مراجعه به بانکها نقد ش��ود ضمن آنکه از این
به بعد چکها با ش��رایط جدید توسط بانکها
ارائه و صادر خواهد شد .رئیسکل بانک مرکزی
همچنین گفت :این اقدام به شفافیت بیشتر و
مبارزه با پولشویی کمک میکند و از این به بعد
با گردش مالی درست ،واقعی و شفاف در کشور
از عملیات غیرشفاف در بازار جلوگیری میکنیم.
شاخص

افزایش  27درصدی تورم تولیدکننده

ش��اخص بهای تولیدکننده در ایران در 12
ماه منتهی به آبانماه  ۱۳۹۷نسبت به  12ماه
منتهی به آبانماه  ۱۳۹۶بهمیزان  26/9درصد
افزایش یافته است .به گزارش تسنیم ،خالصه
نتایج بهدست آمده از شاخص بهای تولیدکننده
در ایران بر اساس سال پایه  1395=100به این
شرح است که ش��اخص بهای تولیدکننده در
ایران در آبانماه  1397به عدد  182/1رس��ید
که نسبت به ماه قبل  3/5درصد افزایش داشته
است .همچنین این شاخص در آبانماه 1397
نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل معادل 63/3
درصد افزایش نشان میدهد.
بورس

عرضه  ۸۰درصد زعفران تولیدی
در بورس کاال

آثار بیمهری آخوندی بر بخش مسکن همچنان پابرجاست

راز وجود  ۷۵هزار واحد فاقد متقاضی مسکنمهر
با گذشت چند س��ال از مطرح
خانه
ش��دن وج��ود واحده��ای فاقد
متقاضی مسکنمهر هنوز ابهاماتی درباره دالیل
خال��ی ماندن ای��ن واحدها وج��ود دارد و به نظر
میرس��د دالیلی غیر از فاقد متقاضی بودن این
واحده��ا در این ب��اره مطرح
بوده است .یکی از گفتههای
دائمی و همیش��گی عباس
آخون��دی ،وزی��ر س��ابق راه
و شهرس��ازی در اغل��ب
س��خنرانیها و اظهارنظرها
درباره مسکنمهر تاکید بر وجود هزاران واحد فاقد
متقاضی در پروژههای مختلف این طرح ملی بود.
وجود واحده��ای فاقد متقاضی همواره به عنوان
یکی از مهمترین ای��رادات آخوندی و تیم وی در
بخش مسکن به پروژه مسکنمهر بوده است .با این
وجود ،خبرنگار فارس بتازگی سندی را مشاهده
کرده است که بر اس��اس آن در دیماه سال ۹۴
علیاصغ��ر مهرآب��ادی ،قائممق��ام آخوندی طی
نامهای پیشنهاد انتشار آگهی ثبتنام متقاضیان
ب��رای واحدهای خالی را میده��د و آخوندی در
کم��ال ناباوری دس��تور میده��د :مخالفم! نکته
جالب اینجاس��ت که وزیر سابق راه و شهرسازی

درباره این مخالفت صریح هیچ دلیل مش��خصی
هم اقامه نکرده اس��ت .به عبارت دقیقتر در هیچ
زمانی فرصت ثبتنام در سامانه مسکنمهر برای
متقاضیان واحدهای خالی فراهم نش��ده است تا
اعتبار ادعای غیرکارشناسی وزیر وقت برای حمله
به مس��کنمهر زیر س��وال
نرود .بر اس��اس بررسیهای
فارس ،آخون��دی بعد از این
دستورهم بارها عامدانه و با
آگاهی کامل از بس��تهبودن
س��ایت ثبتنام متقاضیان،
برای ناکارآمد نش��ان دادن طرح مس��کنمهر از
فاقد متقاضی بودن ۱۰۰هزار واحد مس��کنمهر
خبر داده است .البته به دلیل بهروز نبودن سامانه
مسکنمهر همواره آمارهای متفاوتی درباره میزان
دقیق واحدهای فاقد متقاضی ارائه میشد .نکته
جال��ب توجه اینکه قائممقام آخوندی که بتازگی
توسط اسالمی ابقا شده ،برخالف نامهنگاری خود
با آخون��دی درباره فراهم نب��ودن امکان ثبتنام
متقاضیان ،با آدرس غلط دادن به وزیر جدید باز
هم وجود  ۷۰ت��ا  ۸۰هزار واحد فاقد متقاضی را
برای اسالمی مطرح کرده است ،بدون آنکه به وزیر
جدید بگوید سایت ثبتنام بسته است.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی
گفت :سال گذشته بیش از  ۸۰درصد محصول
زعفران یعنی حدود  ۷۰تن در بازار بورس کاال
عرضه شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،حسین
شیرزاد اظهار کرد :با آغاز فصل برداشت زعفران،
اتحادیههای ملی باغداران تاکنون حدود  ۴تن
زعفران را با قیمتهای بس��یار خوب بهصورت
توافق��ی خری��داری کردهاند .وی اف��زود۱۰ :
اتحادی��ه ملی و اس��تانی در خری��د و صادرات
محص��ول زعف��ران فعالند .به گفته ش��یرزاد،
زعفران بر اساس کیفیت از مثقالی  ۸۵۰۰تا ۱۲
هزار و  ۴۰۰تومان که قیمت بسیار خوبی است
خریداری شده اس��ت .رئیس سازمان مرکزی
تعاون روستایی ادامه داد :هماکنون بازار زعفران
در شرایط خوبی است و نیازی به مداخله وسیع
سازمان نیس��ت اما بنابر وظیفه ذاتی چنانچه
قیمتها کاه��ش یابد ب��رای مدیریت قیمت
زعفران وارد بازار خواهیم شد .معاون وزیر جهاد
کش��اورزی در ادامه تصریح کرد :سال گذشته
بیش از  ۸۰درصد محصول یعنی حدود  ۷۰تن
در بازار بورس کاال عرضه شد.

