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مدیرکل امور بانکی وزارت اقتصاد خبر داد

 ۱۰۰هزار میلیارد؛ ارزش اموال مازاد بانکها

مدیرکل امور بانکی وزارت اقتصاد گفت :ســامانه اموال
مازاد بانکها را اگر راه میانداختیم و چه راه نمیانداختیم
بانکها موظف بودند امــاک مازاد خود را واگذار کنند.به
گزارش صداوســیما ،عباس مرادپور در برنامه تیتر امشب
شــبکه خبر گفت :ســامانه اموال مازاد بانکها را اگر راه
میانداختیــم و چه راه نمیانداختیم بانکها موظف بودند
امالک مــازاد خود را واگــذار کنند.وی افزود :براســاس
برآوردی که کردیم بانکها چیزی حدود  ۱۰۰هزار میلیارد
تومان امالک و اموال مازاد دارنــد.وی گفت :این اموال یا
تملیکی از ناحیه تضامین تســهیالت گیرندگان است که
بدهی شــان را پرداخت نکرده اند و یا امالکی اســت که
بانکها زمانی نیاز داشــته اند و خریده اند مثل شعب ،اما
االن به آن نیاز ندارند و ســوم هم امالکی اســت که بابت
بدهی دولت ،دریافت کرده اند.مدیرکل امور بانکی و بیمه
وزارت اقتصــاد افزود :آمار دقیقــی از اموال و امالک مازاد
بانکها نداشــتیم و آمارها متفاوت بود ،امــا با راه اندازی
این سامانه برای نخســتین بار این اتفاق افتاد و بیشترین
اموال هم متعلق به بانکهای ملی ،ملت و تجارت اســت.
مرادپور تصریح کرد :بعد از آمار باید سراغ تسهیل و تسریع
واگذاریها برویم و تالش کنیم همه موانع واگذاریها رفع
شود و ما تعهد کرده ایم تا آخر ماه دی ،قوانین الزم را در
ایــن باره تهیه کنیم.وی با بیان این که ســامانه واگذاری،
نظــارت عمومی و مردمی را ممکــن میکند گفت :حدود
 ۱۵هزار ملک مازاد در ســامانه ثبت شده که  ۸هزار ملک
قابل واگذاری ،حدود  ۵هزار واحد هم قابل تخلیه اســت و
حدود  ۷هزار واحد هم متصرف و معارض دارد که قابلیت
واگذاری ندارد.

راهاندازی سامانه برای رفع تکلیف

فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی هم گفت :مجلس همواره پیگیر اجرای قانون رفع
موانع تولید بوده اســت و از موانع واگذاری امالک و اموال
مازاد بانکها یکی نبود ســابقه خوب در واگذاریهاســت
که در خصوصی ســازی اتفاق افتاد و یکی هم بحث رکود
مسکن اســت که اموالی که عرضه میشود مشتری ندارد.
وی تصریح کرد :ســومین موضوع هم کــه مغفول مانده
این اســت که در سالهای گذشــته نوعی سرکوب مالی
در بانکها داشتیم که ســودآوری بانکها را کاهش داد و
موجب شــد بخش عمدهای از سودآوری بانکها از ناحیه
همین اموال و امالک ارائه شود.موسوی نبود عزم جدی و
همگانی را از عوامل اتفاق نیفتادن واگذاری امالک بانکها
دانست و گفت :خوشــبختانه االن این عزم به وجود آمده

است و به هر حال باید رویکردهایی داشته باشیم که مانع
از افزایش این اموال شویم.یوســف کاووســی کارشــناس
مسائل بانکی هم با اشاره به شروع طرح فروش اموال مازاد
بانکها از سال  ۸۷گفت :در کشور متاسفانه سیاست واحد
و کالن و تدوین شــده برای برنامههایمان نداریم ،در سال
 ۹۷بــا تغییر نرخ ارز و اتفاقاتی که در بازار افتاد شــرایط
برای اجرای واگذاریها مهیا شــد ،اما ایــن اتفاق نیفتاد.
وی گفت :به نظر میرســد االن هم راه اندازی این سامانه
بیشــتر برای رفع تکلیف باشد ،چون برای اجرا ،شیوه نامه
مناســبی ارائه نشده است و ســاز و کار تعیین قیمتها و
رفع تصرفها مشــخص نیست و از طرف دیگر اقتصاد هم
ثبــات ندارد و جرات ریســک را از مدیران میگیرد.صمد
عزیزنژاد کارشناس مسائل بانکی نیز گفت :علت اصلی که
بانکها مکلف به واگذاری اموال مازادشــان شدند این بود
که داراییهای غیر منقول بانکها نسبت به دارایی منقول
آنها بسیار باال رفته که این موضوع داراییهای بانک را قفل
کرده و سامانهای هم که راه افتاده است نحوه عرضه اموال
و قیمتگذاری آنها شفاف و مناسب نیست.

جزئیات فروش  ۱۷هزار میلیارد تومان
از اموال بانکها

مجموع اموال و داراییهای مازاد بانکها به حدود۱۰۰
هزار میلیارد تومان میرسد که در مرحله نخست قرار است
 ۱۷هزار میلیارد تومان از این اموال به فروش برسد.خروج

بانکهــا از بنگاه داری و فروش امــوال مازاد از طرحهای
دولت برای چابک و پویاســازی شــبکه بانکی است که از
طریق آن از فریز شــدن دهها هزار میلیارد تومان از ثروت
ملی در بانکها جلوگیری میشود.با توجه به اینکه خروج
بانکهــا از بنگاه داری از تاکیــدات رهبر معظم انقالب و
رئیس جمهوری اســت ،این طرح در ماههای گذشــته با
شتاب بیشتری دنبال میشود و زیرساختهای آن فراهم
شده اســت.به تازگی نیز «ســامانه اموال مازاد بانکها»
رونمایی و از طریق این ســامانه امکان فروش اموال مازاد
بانکها به اشــخاص حقیقی و حقوقی فراهم شده است .از
طریق این ســامانه اموال مازاد  ۱۸بانک دولتی و مشمول
اصل  ۴۴فروخته میشود.
پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز با اشاره به
این موضوع گزارش داده اســت :در مرحله اول قرار شــده
 ۱۷هــزار میلیارد تومان از این اموال به فروش برســد که
شامل امالک تجاری ،مسکونی ،صنعتی و کشاورزی مانند
کارخانه ،دامداری ،باغ ،هتل و حتی شــعب بانکی است.بر
این اســاس متقاضیان میتوانند امالک مورد نظر خود را
در هر اســتان یا شهر و براساس بازه قیمتی انتخاب کرده
و برای خرید آن پیشــنهاد دهند.البته بــا توجه به اینکه
بخــش اعظمی از این اموال واحدهــای صنعتی و تجاری
توقیف شــده و در حال حاضر دیگر فعالیتی ندارند ،امکان
دیگری از طریق این سامانه فراهم شده که شامل مدیریت

رشد تولید  ۲۷محصول صنعتی و معدنی در هفت ماهه امسال
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
اعالم کرد که از ابتدای امسال تا پایان مهرماه از بین ۴۳
محصول منتخب صنعتی و معدنی ۲۷محصول با رشد
تولید مواجه شدند و  ۱۶محصول کاهش تولید داشتند.
به گــزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت« ،ســعید
زرندی » افزود :در این مدت تعداد سه هزار و  ۴۹۲فقره
پروانه بهرهبرداری با میزان ســرمایهگذاری  ۲۲.۸هزار
میلیارد تومان و اشتغال  ۵۴هزار و  ۳۶۵نفر صادر شد.به
گفته این مقام مســوول ،در مدت یاد شده مجوزهای
صنفی صادر شــده  ۲۱۹هزار و  ۴۰۰فقره بوده است،
همچنیــن در بخش معــدن تعداد  ۵۰۴فقــره پروانه
اکتشــاف ۲۸۹ ،فقره گواهی کشف و  ۳۳۳فقره پروانه
بهرهبرداری صادر شــد.وی گفت :در هفت ماهه امسال
تعداد  ۵۵طرح سرمایهگذاری خارجی صنعتی ،معدنی
و تجاری با مجموع سرمایهگذاری  ۷۸۴میلیون و ۶۰۰
هزار دالر بــه تصویب هیات ســرمایهگذاری خارجی

رسید.معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ادامه داد :در
این مدت صادرات کاالهای غیرنفتی  ۷۹میلیون و ۴۰۰
هــزار تن با ارزش  ۲۴میلیارد و  ۴۰۰میلیون دالر بوده
و میزان واردات به کشور  ۱۹میلیون و  ۸۰۰هزار تن به
ارزش  ۲۵میلیارد و  ۲۰۰میلیون دالر بوده است.زرندی
اظهار داشــت :فوالد خام با  ۱۴میلیون تن  ۶.۵درصد،
ســیمان با  ۳۶.۵میلیون تــن  ۷.۲درصد ،کاتد مس با
 ۱۵۶هزار تن  ۱۳درصد ،لوازم خانگی (شامل تلویزیون،
یخچال و فریزر و ماشــین لباسشویی) با یک میلیون
و  ۴۲۸هزار و  ۸۰۰دســتگاه  ۵.۸درصد رشــد تولید
داشــتند.وی با بیان اینکه از بیــن کاالهای گروه لوازم
خانگی یخچال و فریزر با  ۶۸۴.۲هزار دســتگاه ،رشد
تولید  ۹.۴درصدی داشــته است ،یادآور شد :از ابتدای
امســال تا پایان مهرماه ،انواع ســواری با  ۳۹۴.۵هزار
دستگاه افت  ۳۵.۸درصدی و محصوالت پتروشیمی با
 ۳۲.۲میلیون تن ،افت یک دهم درصدی ثبت کردند.

بنگاههای اقتصادی اســت و بر این اساس افراد میتوانند
به جای خرید واحد ،طرح خــود را برای مدیریت واحدها
ارایه و در صورت تصویب طرح با ســرمایه بانک نسبت به
فعالســازی واحدها اقدام کنند.براســاس آمار و اطالعات
ارایه شده  ۵۲درصد از این امالک مسکونی است و استان
مازندران با  ۱۱.۳درصد بیشــترین ســهم را از کل امالک
تملیکــی در اختیار دارد .همچنین بانــک ملی ایران نیز
با  ۱۴درصد ســهم عمده این امــوال را به خود اختصاص
داده اســت.این بانک در کنار بانکهای کشاورزی ،ملت و
صــادرات بیش از نیمی از اموال مــازاد را دراختیار دارند.
همچنین در میان این امالک  ۲۵۰شــعبه بانکی نیز برای
فروش وجود دارد که بهدلیل ادغام و تکلیف بانکها برای
کاهش تعداد شعب خود تعطیل شده است.در میان امالک
مازاد بانکها ،یک هزار و  ۲۴۶کارخانه تعطیل و  ۲۷۷واحد
وامداری وجود دارد که سرمایهگذاران میتوانند طرحهای
خود را برای فعال کردن این واحدها به بانکها ارائه کنند
یــا آن را خریداری کنند .بر این اســاس تاکنون  ۱۸بانک
دولتی و خصوصی شــده در سطح کشور اموال مازاد خود
را در این سامانه  - www.sam-ba.ir -معرفی کردهاند.
براســاس گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکنون هفت
هزار میلیارد تومان از داراییهــای مازاد بانکهای دولتی
واگذار شده است که از این میان چهار هزار میلیارد تومان
آن مربوط به واگذاری ســهام و بنگاهها و سه هزار میلیارد
تومان آن مربوط به اموال تملیکی است.دژپسند گفته که
درآمد حاصل از واگذاریها به خزانه دولت واریز نمیشود
و تمام آن به بانکها بازگشــت خواهد داشت که میتواند
برای افزایش توان تسهیالت دهی آنها به کارآید.همچنین
معاون امــور بانکی وزیر امور اقتصادی دارایی نیز از عرضه
داراییهای منجمد بانکها در بورس کاال و خریداری آنها
توسط عموم مردم در آینده نزدیک خبر داده است.
به گفته وی براساس مذاکرات صورت گرفته با سازمان
بورس ،تا پایــان ماه جاری امکان حراج آنالین این امالک
در بــازار فرعی بــورس کاال فراهم میشــود .عالوه براین
امکان اســتفاده از نرم افزارهای بورس کاال نیز به شرکت
فام (فروش اموال مازاد بانکی) داده شــده است.معمارنژاد
از رونمایی ســامانهای تخصصی بــرای عرضه امالک مازاد
بانکها بــرای عموم مــردم خبر داده و گفته اســت که
فرآیند راهاندازی سامانه واگذاری اموال مازاد بانکها چند
ماهی اســت که آغاز شده و در این سامانه عموم مردم نیز
میتوانند نسبت به خرید داراییهایی نظیر واحد مسکونی
یا واحدهای تجاری و سایر امالک اقدام کنند.

نرخ اجارهبها در تهران ،متری  ۴۳.۵هزار تومان
نرخ اجاره بهای تهران در تابستان امسال  ۴۳هزار
و  ۵۰۰تومان در هر متر مربع به عالوه  ۳درصد ودیعه
مسکن محاسبه شد.
معاونت بررســی هــای اقتصادی اتــاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشــاورزی تهران در پژوهشــی در
خصوص وضعیت بازار مسکن و اجاره بها در تابستان
امســال اعالم کرد :متوســط اجاره بها در شهر تهران
در تابســتان  ۱۳۹۸حدودا  ۴۳هزار و  ۵۰۰تومان به
عــاوه  ۳درصد ودیعه اجاره مســکن به ازای هر متر
مربع واحد مســکونی بوده اســت که طی سه فصل
اخیر با رشــد همراه بوده است.بر اساس آنچه در این
پژوهش آمده ،در بهار امسال نیز متوسط اجاره مسکن
به ازای هر متر واحد مســکونی ۳۹ ،هزار تومان و در
زمستان سال گذشته ( ۴ماهه سوم  ۳۱ )۱۳۹۷هزار
تومان بوده اســت.این در حالی است که در پاییز سال
گذشته ( ۳ماهه سوم  )۱۳۹۷متوسط اجاره بها در هر

متر مربع ۹ ،هزار و  ۴۰۰تومان بوده؛ اما در تابســتان
ســال گذشته (ســه ماهه دوم  )۹۷متوسط اجاره بها
 ۳۲هزار تومان در هر متر مربع برآورد شــده اســت
که نشــان دهنده رشــد  ۲۶.۴درصدی اجاره بها در
تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
همچنین در این پژوهش اعالم شــده که طی  ۶ماهه
دوم ســال  ۱۳۹۷و نیمه نخست امسال نرخ افزایش
قیمت مسکن با فاصله بسیار زیادی ،باالتر از نرخ رشد
اجاره بها قرار داشته اســت که در اردیبهشت امسال
این فاصله به بیشترین حد خود رسیده است.از سوی
دیگر علی رغم کاســته شــدن از سرعت رشد قیمت
مسکن در  ۶ماه گذشته ،اما نرخ رشد اجاره بها تا مهر
ماه امســال همچنان صعودی بود؛ با این حال در آبان
ماه امسال به علت آعاز فصل سرما ،سرعت رشد اجاره
بها ۳.۴ ،درصد نســبت به ماه قبــل از آن (مهر )۹۸
کاسته شده است.

مجری طرح گندم عنوان کرد

تولید  ۱۳.۳میلیون تن گندم
مجــری طرح گندم گفت:پادار کردن اعتبارات مورد نیاز طرح افزایش ضریب
خوداتکایی گندم که تا ســال  ۱۳۹۴بهعنوان ردیف اعتباری مهمترین محصول
زراعی کشور شناخته میشد ،توسط سازمان برنامه و بودجه حذف شد.به گزارش
وزارت جهاد کشــاورزی ،مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد :با
توجــه به تقاضا در بخشهای مختلف اعم از مصــرف گندم برای آرد نانواییها،
صنف و صنعت ،بذر برای کاشــت ،خودمصرفی کشــاورزان ،دام و طیور و سایر
مصارف و حتی در نظر گرفتن میزان ضایعات ،نیاز ساالنه کشور در دامنه ۱۳.۵
تا  ۱۳.۷میلیون تن برآورد میشود به گفته او ،با منظور کردن پارامترهای فوق،
مصرف ســرانه گندم برای تمامی مصارف قریب  ۱۶۵کیلوگرم در ســال است.
اســماعیل اسفندیاریپور با اشــاره به وضعیت تولید گندم از آغاز دولت یازدهم
تاکنون گفت :میزان تولید گندم در سال  ۹۲معادل  ۹میلیون و  ۳۰۴هزار تن و
خرید تضمینی گندم نیز معادل چهارمیلیون و ۸۰۰هزار تن بود که با اجری طرح
افزایش ضریب خوداتکایی گندم از ســال زراعی  ۱۳۹۲-۹۳با رشد ۴۳درصدی
تولید گندم در سال  ۹۷به ۱۳میلیون و ۳۰۰هزار تن افزایش یافت.

مجــری طرح گندم بــا نقد عملکرد ســازمان برنامــه و بودجه درخصوص
پایدارســازی ضریب خوداتکایی گندم،ادامه داد :پادار کردن اعتبارات مورد نیاز
طرح افزایش ضریب خوداتکایی گندم که تا سال  ۱۳۹۴بهعنوان ردیف اعتباری
مهمترین محصول زراعی کشــور شناخته میشد ،توسط این سازمان حذف شد
و از آن ســال به این سو ،با اعتبار اندک که با الزامات طرح به هیچوجه منطبق
نبود ،ارقام ناچیزی آن هم در پایان ســال به طــرح افزایش ضریب خوداتکایی
گندم تخصیص مییابد.اســفندریاریپور با اشاره به سیاست ،راهبردها و عوامل
پایداری برای خودکفایی گندم تصریح کــرد :برنامههای امور زیربنایی از جمله
تجهیز و نوسازی اراضی ،زهکشی ،تأمین و تنوع ارقام پرپتانسیل کیفی متناسب
با اقلیمهای مختلف کشور و مقاوم به انواع تنشها اجرایی شده و همچنین سطح
پوشش بذور گواهیشده در گندم آبی به ۶۵درصد و در گندم دیم به  ۴۵درصد
توسعه یافته است.

این مقام مسئول ادامه داد :برآورد میزان تولید گندم در سال جاری در حدود
 ۱۴میلیون تن است (که پس از اعالم مرکز آمار و فناوری اطالعات قابل استناد
خواهد بود) که با این میزان ،نیاز کشــور به گندم مرتفع میشد ،اما با توجه به
عدم مدیریت مناسب در امر خرید گندم و پایین بودن نرخ خرید تضمینی و عدم
تمایل گندمکاران به تحویل کامل گندم به سیلوها ،خرید در سال جاری در حد

او در ادامه با بیــان اینکه حمایت ویژه از افزایش کارایی مصرف آب ()W.P
بهعنوان یک ضرورت غیرقابل انکار ضروری اســت ،افزود :با توجه به استفاده از
تکنولوژیهــای نوین و کارآمدتر در فرآیند تولید ،اســتفاده از آبیاری میکرو در
زراعت گنــدم به حمایت ویژه ملی نیاز دارد و معاونــت آب و خاک باید به آن
اهتمام الزم را داشــته باشد تا انگیزه کشــاورزان به تولید گندم و بهرهگیری از

برآورد تولید گندم در سال جاری

انتظار و متناسب با تولید محقق نشده است.

حذف اعتبارات موردنیاز خودکفایی گندم

افزایش انگیزه کشاورزان با حمایت ویژه ملی

واریز سود سهام عدالت برای همه مشموالن بصورت یکجا
شــنیدهها حاکی از آن است که سود سهام عدالت
امسال به صورت یکجا به حساب همه مشموالن واریز
خواهد شــد و احتماال موعد این واریز ،دی ماه است.
به گزارش مهر ،اقســاط طرح ســهام عدالت (از محل
سود ســهام تخصیص یافته به مشموالن) که از سال
 ۸۵در حال اجراســت بعد از  ۱۰سال در سال  ۹۵به
پایان رســید و از سال  ،۹۶ســود این سهام به صورت
نقدی به حساب مشموالن واریز شد.طی دو سال  ۹۶و
 ۹۷و مطابق با سیاست سازمان خصوصی سازی ،واریز
سود ســهام عدالت پس از جمع آوری از شرکتهای
ســرمایه پذیر ،به صورت مرحله بــه مرحله از آذر ماه
آغاز و معموال تا خرداد ماه سال بعد ادامه پیدا میکرد.
طبق شنیدهها ،سود سهام عدالت سال مالی  ۹۷خالف
دو ســال قبل ،به صورت یک جا واریز خواهد شــد و
بصورت واریز مرحله ای نخواهد بود .در این راستا ،یک
مقام مطلع در گفتوگو با خبرنگار مهر ،اظهار داشت:
در دورههای قبلی ســود سهام عدالت به صورت گروه
گروه واریز میشد .به این معنا که ابتدا از اقشار ضعیف
شروع میشد و در ادامه به تدریج برای همه مشموالن
واریز میشــد.وی افزود :مقرر شده امسال سود سهام
عدالت برای همه مشــموالن بصورت یکجا واریز شود.

وی در پاســخ به این ســوال که آیا سود سهام عدالت
دی ماه واریز خواهد شد ،ادامه داد :احتمال واریز سود
ســهام عدالت در دی ماه وجــود دارد اما باز هم زمان
دقیق واریز مشخص نیســت .سازمان خصوصیسازی
نمیخواهــد خود را درگیر واریز مرحله به مرحله کند
اما از ســویی دیگر دلیلی ندارد که پول هم در حساب
دولت بماند.گفتنی اســت؛ سهام عدالت که به معنای
واگذاری بالعوض سهام شرکتهای دولتی به مردم و
افراد کم توان جامعه و شریک شدن آنها در درآمدهای
دولت اســت ۴۹ ،میلیون و  ۲۲۶هزار و  ۱۹۳ایرانی را
در بر میگیرد که البته از این تعداد بیش از  ۲میلیون
نفر فوت شــدهاند اما با توجه به اینکه افراد فوت شده
نیز کماکان ســهامدار سهام عدالت هستند و ورثه آنها
حق استفاده از سهام عدالت متوفیان را دارند ،فهرست
مشموالن سهام عدالت همان عدد  ۴۹میلیون و ۲۲۶
هزار و  ۱۹۳نفر است.طی  ۱۲سال گذشته مشموالن
سهام عدالت صرفاً ثبت نام شده سهام عدالت هستند
و ســازمان خصوصی سازی به صورت مجازی ،سود را
از  ۴۹شرکت ســرمایه پذیر دریافت و به صورت علی
السویه (به صورت مســاوی) میان سهام داران تقسیم
میکند.
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قیمت خوراکیهای اولویتدار مردم در آبان
چه تغییری کرد؟
بررســی تغییر نرخ  ۲۴قلم کاالی خوراکی در آبان ماه نشان میدهد که
 ۸خوراکی شامل برنج ،گوشت ،کره ،پرتقال ،شکر ،رب گوجه فرنگی و سیب
نســبت به مهر ماه با کاهش قیمت مواجه شــده اند.بررسی تغییر نرخ ۲۴
قلم کاالی خوراکی که بیشــترین سهم را در سبد کاالی خانوار دارند نشان
میدهد که قیمت  ۸خوراکی در آبان ماه نســبت به مهر ماه روند کاهشی به
خود گرفته اما از آن طرف نرخ  ۱۶خوراکی روند افزایشی داشته است.بر این
اســاس ،در آبان ماه برنج ایرانی درجه یک  ۰.۱درصد ،گوشت گوسفند ۳.۷
درصد ،گوشــت گاو یا گوساله  ۳.۲درصد ،کره پاستوریزه  ۰.۱درصد ،پرتقال
محصول داخل  ۲۴.۷درصد ،شــکر  ۱.۷درصد ،رب گوجه فرنگی  ۵.۶درصد
و ســیب درختی زرد  ۶.۱درصد نســبت به مهر ماه با کاهش قیمت مواجه
شدهاند.
البته نرخ این کاالها نسبت به آبان ماه سال گذشته روند افزایشی داشته
اســت ،به گونه ای که برنج ایرانی درجه یک  ۴۹.۴درصد ،گوشت گوسفند
 ۵۹.۷درصد ،گوشت گاو یا گوســاله  ۴۲درصد ،کره پاستوریزه  ۳.۸درصد،
پرتقال محصول داخل  ۸.۶درصد ،شکر  ۴۳.۱درصد و رب گوجه فرنگی ۱.۸
درصد رشــد قیمت داشــته اند و تنها سیب درختی زرد نسبت به آبان سال
قبل  ۱۱درصد کاهش قیمت داشته است.همچنین برنج خارجی درجه یک
 ۴.۴درصد ،مرغ ماشــینی  ۰.۱درصد ،شیر پاســتوریزه  ۱.۷درصد ،ماست
پاســتوریزه  ۳.۱درصد ،پنیر ایرانی پاستوریزه  ۰.۸درصد ،تخم مرغ ماشینی
 ۸.۹درصــد ،روغن مایع  ۰.۷درصد ،موز  ۱.۲درصد ،خیار  ۶.۳درصد ،گوجه
فرنگی  ۵۵.۵درصد ،سیب زمینی  ۳.۵درصد ،پیاز  ۱۷.۸درصد ،لوبیا چیتی
 ۰.۷درصد ،عدس  ۱.۹درصد ،قند  ۰.۱درصد و چای خارجی بســتهای ۱.۹
درصد در آبان ماه نسبت به مهر ماه رشد قیمت داشتهاند.
نرخ این کاالها نســبت به آبان ماه سال گذشته ،با رشد مواجه بوده است
که بر این اســاس ،برنــج خارجی درجه یک  ۶درصد ،مرغ ماشــینی ۲۷.۲
درصد ،شــیر پاستوریزه  ۴۶.۳درصد ،ماست پاســتوریزه  ۳۵.۵درصد ،پنیر
ایرانی پاستوریزه  ۳۲.۲درصد ،روغن مایع  ۱۳.۹درصد ،موز  ۱.۹درصد ،خیار
 ۳۷.۷درصد ،سیب زمینی  ۲۹.۲درصد ،پیاز  ۴۱.۵درصد ،لوبیا چیتی ۲۲.۷
درصد ،عدس  ۱۷.۳درصد ،قند  ۴۲.۲درصد و چای خارجی بســته ای ۸۶.۴
درصد گران شده اند.البته نرخ تخم مرغ ماشینی  ۷.۸درصد و گوجه فرنگی
 ۱۱.۶درصد نسبت به آبان ماه پارسال کاهشی بوده است.
اخبار کوتاه

اولتیماتوم وزارت صنعت به تولیدکنندگان فوالد
عضو کمیته تخصصی فــوالد از تعیین مهلت عرضه داخلی شــرکتهای
فوالدی مطابق با برنامه تا پایان آذرماه خبر داد و گفت :چنانچه تولیدکنندگان
بازار را تامین نکنند ،صادرات فوالد را سهمیهبندی میکنیم.
کامران کارگر در گفتوگو با خبرنگار مهر ،از مصوبه کمیته تخصصی فوالد
در روز گذشته خبر داد و گفت :بر این اساس وزارت صنعت ،معدن و تجارت
به تولیدکنندگان داخلی فوالد اولتیماتوم داده تا پایان آذر ماه کســری نیاز
داخلی را با عرضههای فوق العــاده خود جبران کنند.عضو کمیته تخصصی
فوالد افزود :بر این اساس شرکتهای فوالدی باید کف تعهدات توزیع داخلی
ایــن محصوالت فوالدی را مطابق با ابالغیــه معاونت معدنی وزارت صنعت،
معدن و تجارت رعایت نمایند.
وی تصریح کرد :طی چند روز اخیر برخی مقاطع فوالدی با کمبود عرضه
داخلی مواجه شده بود که بر این اساس کمیته تخصصی فوالد تاکید کرد که
تمامی تولیدکنندگان باید تا پایان آذر ماه تعهدات خود را مبنی بر تامین نیاز
داخلی فوالد ایفا نماید.مشاور قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت در امور
بازرگانی خاطرنشان کرد :چنانچه تولیدکنندگان نسبت به تامین کامل نیاز
داخلی کشور به فوالد و مقاطع فوالدی اقدام نکنند نسبت به تعیین سهمیه
صادراتی برای آنها اقدام شــده و از تمامی ابزارهــای قانونی برای برخورد با
تخلفات آنها استفاده خواهد شد.
کارگر گفت :خوشــبختانه میزان تولید محصوالت فوالدی در کشــور به
شــرایط مطلوبی رســیده و جای هیچ گونه نگرانی و کمبــودی از این بابت
وجود ندارد.

آغاز نظارت بر نرخهای کسب و کارهای اینترنتی
مرکز توسعه تجارت الکترونیک در راستای جلوگیری از افزایش قیمتها
از آغاز روند نظارت بر افزایش قیمت انواع کاال و خدمات در کسب و کارهای
اینترنتی خبر داد.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک ،این مرکز اعالم کرد :همزمان با
تغییر نرخ بنزین در کشور و در راستای جلوگیری از افزایش قیمت انواع کاال
و خدمات در سطح عرضه ،طرح تشدید بازرسی با همکاری سازمان حمایت
از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بســیج اصناف در حوزه نظارت
بیشتر بر بازار جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان درحال اجرا است.
بدیهی اســت که نظارت در حوزه تجارت الکترونیکی به ویژه کســب و
کارهای اینترنتی نیز از این امر مستثنی نمی باشد.
از آنجاییکه کســب و کارهای اینترنتی دارای نمــاد اعتماد الکترونیکی
همواره بهترین عملکرد را در حوزه تجارت الکترونیکی داشتهاند لذا نیاز است
که در این شــرایط خاص نیز همچون گذشته جهت ایجاد آرامش در سطح
بازار با هم و در کنار هم با عملکردی مطلوب ،فضایی مناسب و رو به رشد را
در فضای کسب و کار آنالین شاهد باشیم.

بازرسیها در بازار تشدید شد

این سیســتم آبیاری قطرهای افزایش یابد .اسفندیاریپور بر الزامات دیگری که
پایداری ضریب خودکفایی گندم را به دنبال خواهد داشــت ،اشاره کرد و گفت:
اعالم به موقع و مناســب نرخ تضمینی گندم و دیگر محصوالت قبل از شــروع
ســال زراعی بسیار ضروری است .این در حالی است که استمرار خرید تضمینی
و پرداخت بهموقع وجوه محصول گندم کشاورزان نیز باید بهطور مداوم پیگیری
شــود .همچنین تأمین بههنگام کودهای ماکرو و میکرو از نظرکمی و کیفی و
اجرای برنامه ارتقــاء تغذیه و حاصلخیزی خاک و افزایش مواد آلی خاک برای
افزایش عملکرد و غنی شدن دانه گندم از جمله ضرورتهای پایدارسازی ضریب
خوداتکایی گندم به شمار میرود.

د اقتصادی میان ایران و تاجیکستان
گشایش همکاریهای جدی 
وزیر نیرو گفت :در تالش برای گشایش پروندههای
جدید همکاریهای اقتصادی میان ایران و تاجیکستان
هســتیم.به گــزارش وزارت نیرو ،رضــا اردکانیان در
حاشیه مراسم افتتاح سیزدهمین اجالس کمیسیون
مشــترک همکاریهای اقتصادی و تجــاری ایران و
تاجیکســتان گفت :این اجالس بــا حضور وزیر آب و
انرژی تاجیکستان و هیئت بلندپایهای از معاونان بانک
مرکزی ،وزارت حمل و نقل ،انرژی ،آموزش و پرورش
و ...در تهران در حال برگزاری است تا مسائل گذشته
و برخی مشــکالتی که در پروژههای در دست انجام
وجود دارد حل و فصل شود.
وی بــا تاکید بــر اینکه در تالش برای گشــایش
پروندههای جدیــد همکاریهای اقتصادی به ویژه در
بحث خدمات فنی و مهندســی هستیم ،عنوان کرد:
بخــش خصوصی ایران هم در بخــش انرژی و هم در
بخش آب حضور فعالی در کشــور تاجیکســتان دارد
و پنــج کمیته طی امروز و فردا در حاشــیه برگزاری
کمیسیون مشــترک به بررســی پروژههای میان دو
کشــور خواهند پرداخت.وزیر نیرو با اشــاره به اینکه
بازدیدهای مهمی برای هیئت تاجیکستانی در بخش
آب و برق ترتیب داده شــده است ،گفت :عالوه بر این

وزیر آب و انرژی تاجیکستان دعوت جمهوری اسالمی
را برای عضویت در شــورای حــکام مرکز منطقهای
مدیریت آب پذیرفته است.رئیس کمیسیون مشترک
همکاریهــای اقتصادی ایران و تاجیکســتان افزود:
اجالس شورای حکام این مرکز نیز پنجشنبه این هفته
در تهران با حضور وزرا و مقامات  ۱۵کشــور و حدود
 ۱۰ســازمان منطقهای و بینالمللی تشکیل میشود
که وزیر آب و انرژی تاجیکســتان نیز در این اجالس
حضور خواهد داشــت.اردکانیان در بخش دیگری از
سخنان خود با اشاره به اینکه تاجیکستان از باالترین
پتانسیل تولید انرژی برقآبی در دنیا برخوردار است،
گفت :با اینکه این کشور دارای وسعت کوچکی است،
حــدود  ۱۵درصد ذخایر برقآبی دنیا در این کشــور
نهفته اســت .بدین منظور این مهم ســرمایهگذاری
باالیی را به لحاظ دانش فنی و حضور شرکتها برای
احــداث پروژههای بزرگ میطلبــد.وی ادامه داد :در
حال حاضر شــرکتهای ایرانی در پروژههای بزرگی
از جمله ســد و نیروگاه «راغون» حضور فعالی دارند
که دولت تاجیکســتان نیز رضایت بســیار باالیی از
عملکرد شــرکتهای ایرانی در پروژههای این کشور
داشته است.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه قیمت برخی کاالها در بازار ،حباب
دارد ،گفت :احتمال افزایش لجام گسیخته قیمتها وجود داشت که با تشدید
نظارت و بازرســیها در بازار ،کنترل الزم صــورت گرفت.به گزارش صدا و
سیما ،ســعید ممبینی در پنجمین اجالس هفتمین دوره هیئت نمایندگان
اتــاق اصناف ایران گفت :با توجه به اینکه بعد از اجرای طرح افزایش قیمت
بنزین ،احتمال افزایش لجام گســیخته قیمتها و احتکار کاال وجود داشت،
بازرسی و نظارتها تشدید شد.رئیس اتاق اصناف ایران افزود :نخستین تاثیر
موضوع ســهمیه بندی بنزین بر کرایههای حمل و نقــل و تامین کاالهای
اساسی بود ،به همین منظور طی جلساتی که با اتحادیههای مختلف از جمله
اتحادیه بنکداران برگزار کردیم و این موضوع مدیریت شد.
وی با بیان اینکه هزینههای سوخت میتواند روی قیمت میوه و خواروبار
تاثیرگذار باشــد ،گفت :در این زمینه با اتحادیه میوه فروشان و بارفروشان و
همچنین اتحادیه وانت بارها توافق شــد؛ به طوری که اتحادیه وانت بارها به
مــدت دو هفته اجازه افزایش کرایه حمل بار را نداد.ممبینی افزود :در بخش
لوازم خانگی شــاهد کاهش قیمتها بودیم ،امــا برخی لوازم یدکی آنها به
ویژه لوازم یدکی که از خارج از کشور تامین میشد ،با افزایش قیمت مواجه
شد.وی خاطرنشان کرد :برگزاری جلسات متعدد با اتحادیه کشوری سی ان
جی برای افزایش تولید مخازن مربوطه و اتحادیه تاکســی تلفنیهای کشور
برای افزایش سهمیه سوخت آنها ،همچنین صدور پروانه فعالیت برای صنوف
ســیار مثل وانت بارها نیز در دستور کار قرار گرفت.رئیس اتاق اصناف ایران
در پایان تاکید کرد :کمترین تخلف را در روزهای گذشــته از ســوی اصناف
شاهد بودیم ،هر چند منکر گران فروشی نیستیم.
بازار

افزایش قیمتها در بازار ارز و طال
قیمت هر سکه طرح جدید ،روز دوشنبه به  ۴میلیون و  ۴۶۰هزار تومان
رسید .به گزارش خبرنگار مهر ،قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح
قدیــم نیز  ۴میلیون و  ۳۸۰هزار تومان ،نیم ســکه  ۲میلیون و  ۳۵۰هزار
تومان ،ربع سکه  ۱میلیون و  ۵۲۰هزار تومان و سکه یک گرمی  ۸۹۰هزار
تومان اســت .هر اونس طال در بازارهای جهانی  ۱۴۵۶دالر و  ۵۰ســنت و
هر گرم طالی  ۱۸عیار نیز  ۴۴۲هزار و  ۳۰۰تومان است .بنابراین گزارش،
قیمت دالر آمریکا (اســکناس) روزگذشته در صرافیهای بانکی به  ۱۲هزار
و  ۵۵۰تومان رســید .روز دوشنبه همچنین قیمت خرید هر دالر آمریکا در
صرافی های بانکی ۱۲هزار و  ۴۰۰تومان است.هر یورو (اسکناس) دیروز در
صرافــی های بانکی ۱۳هزار و  ۷۵۰تومان فروخته شــده و  ۱۳هزار و ۶۰۰
تومان خریداری میشد.

