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 افزايش 35۱ درصدي واردات روغن 

با ارز ۴2۰۰ تومانی
در نيمه اول س�ال ج�اري بي�ش از 1/5 ميليارد دالر ان�واع روغن 
ب�ا ارز 4 ه�زار و2۰۰ تومانی وارد ايران ش�ده كه نس�بت به همين 
دوره در س�ال گذش�ته ۳51درص�د افزاي�ش داش�ته اس�ت. 
به گزارش ايس��نا، روغن از جمله اقالم اساسي اس��ت كه در كنار جو، 
ذرت، دانه هاي روغني، كنجاله سويا، گندم و همچنين دارو و تجهيزات 
پزش��كي با ارز ۴ هزار و۲۰۰ تومانی وارد كشور مي شود، اما اين كاال از 

سال گذشته در بازار با نوساناتي در تأمين و قيمت مواجه شد. 
در كنار آنكه هميش��ه حجم بااليي از روغن در گم��رك دپو مي ماند 
وضعيت واردات نش��ان مي دهد روغن حجم قابل توجهي از واردات و 

ترخيص اقالم اساسي را هم به خود اختصاص داده است. 
بررسي وضعيت تجارت خارجي در نيمه اول سال حكايت از آن دارد كه 
مجموع واردات كاالهاي اساسي در ۲۵ گروه بيش از 1۴/3 ميليون تن با 
ارزش 8/8 ميليارد دالر بوده ك��ه از اين ميزان 1۲/۴ ميليون تن به ارزش 
بيش از 6/9 ميليارد دالر با ارز ترجيحي وارد ش��ده اس��ت. در بين اقالم 
وارداتي با ارز ترجيح��ي بيش از 1/1 ميليون تن ب��ه روغن هاي خوراكي 
نيمه جامد، مايع و خام اختص��اص دارد كه ارزش آن بيش از 1/۵ ميليارد 
دالر است. در نيمه اول سال گذشته از انواع روغن ۴۲3/8 هزار تن به ارزش 
3۴۰ ميليون دالر وارد ايران شده بود. بر اين اساس، واردات روغن در نيمه 
اول سال جاري نسبت به مدت مشابه در س��ال قبل 1۷3 درصد از لحاظ 
وزن و 3۵1 درصد از نظر ارزش افزايش دارد. اين در حالي است كه ترخيص 
اقالم اساسي از گمرك با ش��رايط ويژه اي انجام شده و در كنار تسهيل در 
بخش هاي مختلف، ترخيص اين كاالها بدون صدور كد رهگيري بانك به 

عنوان الزام اصلي ترخيص كاال، به صورت 9۰ درصدي انجام مي شود. 
اين در شرايطي است كه روغن از نيمه دوم سال گذشته همواره در صدر 
تورم كاالهاي خوراكي قرار داش��ت كه اين روند تا حدود دو ماه گذشته 
نيز ادامه داش��ته، اما اكنون تورم قيمت روغ��ن و افزايش آن به كمتر از 
صددرصد رس��يده اس��ت. طبق آخرين گزارش مركز آمار ايران از تورم 
قيمت اقالم خوراكي، هر بطري 9۰۰ گرمي روغن مايع در ش��هريور ماه 
امسال به طور متوس��ط 1۷هزار و 3۰۰تومان بوده و تا ۲3 هزار و ۴۰۰ 
تومان هم قيمت داشته است كه گرچه نس��بت به مرداد ماه 1/9 درصد 
كاهش قيمت دارد، ولي نسبت به ش��هريور سال گذشته افزايش ۷8/1 
درصدي قيمت داشته است. در رابطه با روغن نباتي جامد نيز قيمت هر 
كيلو از آن در شهريور ماه به طور متوسط ۲۰ هزار و حداكثر ۲۷ هزار تومان 
بوده كه نسبت به مرداد 3 درصد كاهش و در مقايسه با شهريور پارسال 

9۰/3 درصد افزايش دارد. 
....................................................................................................................

 رشد ۸۶ درصدي امحای كاال 
در نیمه نخست امسال

معاون س�ازمان ام�وال تمليك�ي گفت: طي نيمه نخس�ت س�ال 
ج�اري بي�ش از ه�زار ميلي�ارد ري�ال كاالي غيربهداش�تي و 
غيرقاب�ل مص�رف از چرخ�ه مصرف خ�ارج ش�د كه نس�بت به 
م�دت مش�ابه س�ال گذش�ته ۸۶درصد رش�د داش�ته اس�ت. 
به گزارش مهر به نقل از سازمان اموال تمليكي، سيدحسين ميرمعيني، 
معاون بهره برداري و فروش ام��وال منقول اين س��ازمان درباره ميزان 
كاالهاي منهدم شده طي نيمه نخست س��ال جاري اظهار كرد: حجم 
كاالهاي انهدامي طي دوره مذكور تقريباً دو برابر مدت مشابه سال گذشته 
و بيش از هزار ميليارد ريال بوده است. وي افزود: طي شش ماهه نخست 
سال جاري، در راستاي وظايف حاكميتي، مبارزه با قاچاق كاال، صيانت 
از سالمت و بهداشت جامعه و همچنين حمايت از توليدكنندگان داخلي 
معادل هزار ميليارد و ۲۵۲ ميليون ريال كاالي غيربهداشتي و غيرقابل 
مصرف توسط سازمان اموال تمليكي از چرخه مصرف خارج شد كه نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته 86 درصد رشد داشته است. 
ميرمعيني عن��وان كرد: از جمل��ه كااله��اي امحا ش��ده مي توان به 
كاالهاي سريع الفساد، البسه مستعمل، انواع لوازم آرايشي- بهداشتي 
غيراستاندارد، مواد خوراكي و آشاميدني فاسد، انواع دخانيات و داروهاي 
فاقد مجوز بهداشت اشاره كرد كه توسط مديريت هاي اموال تمليكي 

سراسر كشور و با حضور نمايندگاني از مراجع ذي صالح منهدم شد. 
وي تصريح كرد: طي دوره مذكور بيش از ۲۵ ه��زار پرونده مربوط به 
كاالهاي قاچاق و متروكه با صدور رأي از سوي محاكم قضايي در قالب 
استرداد، فروش، اعاده يا  انهدام تعيين تكليف شد كه سهم پرونده هاي 

انهدامي ۲۷ درصد، يعني معادل 6 هزار و 96۴ فقره پرونده بود.
....................................................................................................................

 

فاسد شدن 5۰۰ تن ماده اولیه شیرخشك نوزاد 
رئيس انجمن توليدكنندگان شيرخش�ك نوزاد با بيان اينكه 5۰۰ 
تن ماده اوليه توليد شيرخش�ك نوزاد در گمرك مانده و ترخيص 
نش�ده اس�ت، گفت: وزارت بهداش�ت معتقد اس�ت شيرخشك 
نوزاد داروس�ت و بايد ارز دولتي دريافت كن�د، ولي وزارت صمت 
مي گويد شيرخش�ك نوزاد غذاس�ت و بايد با ارز نيمايي ترخيص 
ش�ود. اين اختالف نظ�ر دو وزارتخان�ه و تعلل منجر به اين ش�ده 
كه بخش�ي از اين مواد فاس�د و از چرخ�ه مصرف خارج ش�وند. 
هاني تحويل زاده در گفت و گو با ايسنا در پاسخ به اين سؤال كه آيا ۵۰۰ 
تن ماده اوليه توليد شيرخشك از گمرك ترخيص شده است يا خير، 
گفت: همچنان اختالف دو وزارتخانه بهداش��ت و صنعت پابرجاست. 
وزارت بهداشت معتقد است شيرخش��ك داروست و بايد ارز دولتي به 
آن تعلق گيرد، ولي وزارت صنعت مي گويد شيرخشك غذاست و نبايد 
به آن ارز دولتي تخصيص داد. وي ادامه داد: وزارت صنعت معتقد است 
براساس مصوبه سال 1399 نبايد به غذا، ارز دولتي داد و بايد ماده اوليه 
شيرخش��ك نوزاد با ارز نيمايي ترخيص شود. اگر وزارت بهداشت اين 
موضوع را قبول كند، قيمت شيرخش��ك دو برابر خواهد شد، ولي اين 
وزارتخانه براي جلوگيري از افزايش قيمت  حاضر شده ۵۰۰ تن ماده 

اوليه شيرخشك خراب شود، اما قيمت تغييري نكند. 
رئيس انجمن توليدكنندگان شيرخش��ك نوزاد اضافه كرد: ۵۰۰ تن 
ماده اوليه شيرخشك همچنان در گمرك مانده و بالتكليف هستيم. در 
حقيقت اين موضوع تبديل به يك كالف سردرگم شده است و اين دو 
وزارتخانه نمي توانند براي يك ماده تعيين تكليف كنند كه آيا شامل ارز 

دولتي مي شود يا خير.
وي تصريح كرد: متأسفانه دولت جديد هم براي اينكه قيمت ها باال نرود، 
روال قيمت گذاري دستوري را در پيش گرفته است. بنا بر گفته اين فعال 
بخش خصوصي، بخش��ي از اين مواد اوليه شيرخشك فاسد شده و قابل 
استفاده نيست. تحويل زاده با بيان اينكه قيمت ماده اوليه شيرخشك توليد 
داخل پنج برابر ارز دولتي است و استفاده از آن صرفه اقتصادي ندارد، گفت: 
اگر ارز دولتي به مواد اوليه شيرخشك نوزاد تعلق نگيرد، قيمت آن دو برابر 
خواهد شد، البته پيشنهادهاي بسياري در اين زمينه ارائه كرده ايم، مثاًل 
اينكه دولت مي تواند به جاي تخصيص ارز دولتي به واردات ماده اوليه به 

خانواده ها در قالب كارت هاي الكترونيكي خريد كاال، يارانه بدهد.

گله هاي رئيس س�ازمان برنام�ه و بودجه از 
هزينه ها و مص�ارف بودجه امس�ال تمامي 
ندارد. مس�عود مير كاظمي با تأكيد براينكه 
دولت قبل در شش ماهه نخس�ت با فروش 
۸5 ه�زار ميلي�ارد توم�ان اوراق و 54 هزار 
ميلي�ارد تومان تنخ�واه هزينه هاي خود را 
تأمين كرده است، گفت: اكنون دولت فعلي 
باي�د ماهانه 12 ه�زار ميليارد توم�ان براي 
سررس�يد اوراق فروخت�ه ش�ده در دولت 
قبل پرداخت كند ك�ه اي�ن پرداختي ها تا 
سال 14۰4 ادامه خواهد يافت و مجموع اين 
پرداختي 52۳ هزار ميليارد تومان اس�ت. 
روز گذشته رئيس س��ازمان برنامه و بودجه 
در نشس��ت غير علن��ي مجل��س ب��از هم از 
مشكالت دولت در تأمين هزينه ها و پرداخت 
بدهي هاي دولت قبل انتقاد ك��رد و به ارائه 
گزارش��ي از روند تحقق درآمده��ا و ميزان 
مصارف بودجه پرداخت. مسعود مير كاظمي 
با تش��ريح هزينه هاي اضافه بر س��ازمان كه 
به دولت س��يزدهم تحميل شده است، مانند 
واردات گندم كه بودجه اي در قانون بودجه 
امس��ال براي آن پيش بيني نشده از مجلس 
خواست تا دولت را در تغيير ساختار بودجه 

سال آينده كمك كند. 
وي ب��ا بيان اينكه امروز كس��ي مس��ئوليت 
مشكالت را قبول نمي كند، تصريح كرد: تورم 
در جامعه رش��د كرده س��طح درآمد خانوار 

كاه��ش يافته و اقتصاد كش��ور از س��ال 9۰ 
كوچكت��ر ش��ده اين ن��وع س��اختار بودجه 

پاسخگوي مشكالت كشور نيست. 
وي افزود: مشكل اساسي ما كسري بودجه است 
و در طول هشت س��ال گذش��ته ما يك رش��د 
بي روي��ه در مص��ارف كش��ور داش��تيم. ما با 
محدوديت جدي منابع در بودجه مواجهيم كه 
مش��كالت و چالش هاي جدي را براي ما ايجاد 
خواهد كرد و ض��رورت دارد تا در قانون بودجه 
س��ال 1۴۰1 بازنگري ش��ود. همه متفق القول 
هس��تيم كه س��اختار بودجه باي��د تغيير كند 
اين جزو وظايف قانوني مجلس اس��ت؛ چراكه 
در اسناد باالدس��تي و در سياست هاي ابالغي 

رهبري وجود دارد. 
مس��عود ميركاظمي از توافق دولت و مجلس 
براي اصالح س��اختار بودجه خبر داد و گفت: 
ادامه روند گذشته به صالح كشور نبوده و بايد 
طرحي نو را پيش بگيريم بنابراين اصالح ساختار 
بودجه دو ماه است در سازمان برنامه و بودجه 
شروع شده و ما به دنبال تبديل بودجه نويسي 
بر مبناي ردي��ف به بودجه نويس��ي مبتني بر 

برنامه ها هستيم. 
وي افزود: دولت قبل در ش��ش ماهه نخست با 
فروش 8۵ هزار ميلي��ارد تومان اوراق و ۵۴ هزار 
ميليارد توم��ان تنخ��واه هزينه ه��اي خ��ود را 
تأمي��ن كرده اس��ت و دولت فعلي باي��د ماهانه 
1۲ هزار ميليارد توم��ان براي سررس��يد اوراق 

فروخته ش��ده در دولت قبل پرداخت كند كه 
اين پرداختي ها تا سال 1۴۰۴ ادامه خواهد يافت 
و مجموع اين پرداختي ۵۲3 هزار ميليارد تومان 
است. از اين رو ضرورت دارد مجموعه اين موارد 
در تصويب قانون برنامه هفتم توس��عه و قانون 

بودجه سال 1۴۰1 لحاظ شود. 
   2۷۰۰ هزار ميليارد تومان هزينه و رشد 

۰/4درصدي 
رئيس سازمان برنامه و بودجه تأكيد كرد: دولت 
يازدهم و دوازدهم ۲هزارو۷۰۰ ه��زار ميليارد 
تومان هزينه داش��ته، اما رش��دي كه در حوزه 

اقتصادي داشته ۰/۴درصد بوده است. 
وي افزود: پايان س��ال 91 كه مصارف كش��ور 
89 هزار ميلي��ارد توم��ان ب��وده به يكب��اره در 
بودج��ه 1۴۰۰ ب��ه 93۷ هزار ميليارد تومان در 
سقف يك و هزار و ۲۷۷ هزار ميليارد تومان در 
سقف دو مي رس��يم يعني در طول هشت سال 
شاهد رش��د حدود 1۰ برابري هستيم كه اين 
نش��ان دهنده اين اس��ت ك��ه 1۴۰۰ را بايد با 

تدبيري بيشتر اداره كرد. 
ميركاظمي خاطرنش��ان كرد: س��ال گذش��ته 
يعن��ي س��ال 99 مناب��ع پاي��دار كش��ور 
3۵۰ هزار ميليارد تومان بوده اس��ت، نمي شود 
يكباره در سال 1۴۰۰ به 93۷ هزار ميليارد تومان 
مصارف در كشور برسيم، بنابراين كنترل هاي 
الزم شروع شده اس��ت و ما سيستم بودجه را به 
سمت جلوگيري از ريخت و پاش ها سوق داديم 

تا بتوانيم مديريت كنيم. 
رئيس س��ازمان برنامه و بودجه كل كش��ور 
با تأكيد ب��ر اينك��ه دولت س��يزدهم وارث 
بدهي هاي باالي دولت هاي پيشين به بانك 
مركزي، تأمين اجتماعي و صندوق توس��عه 
ملي اس��ت، گف��ت: در حال مديريت و س��ر 
و س��امان دادن ب��ه اين بدهي ها هس��تيم و 
مديريت در مصارف در دست گرفته شده و به 
گونه اي حركت كرديم كه ماه گذشته اولين 
ماهي بود كه پرداختي ه��ا در آن بدون خلق 

پول صورت گرفت. 
   كسري كاالهاي اساسي اولين مشكل 

دولت سيزدهم 
وي تصري��ح ك��رد: وضعيتي كه دول��ت در آن 
مستقر شد، مناسب نبود، بنابراين ما بايد تالش 
مضاعفي مي كرديم تا بر مش��كالت فائق آييم، 
البته اولين مشكل كسري كاالهاي اساسي بود 
كه توانس��تيم با حركات خوبي بخشي از آن را 
جبران كنيم و به تدريج جلو مي رويم تا واردات 

كاالها صورت بگيرد. 
ميركاظم��ي خشكس��الي كش��ور را از ديگ��ر 
مش��كالت كش��ور برش��مرد و گفت: به دليل 
خشكس��الي توليد گندم كاهش يافته بود، به 
همين دليل ما در بودج��ه 1۴۰۰ چيزي تحت 
عنوان خريد گندم نداش��تيم، از س��وي ديگر 
بيماري كرونا يكي ديگر از مش��كالت موجود 
بود، كما اينكه تا قبل از استقرار اين دولت حدود 
۷/8ميليون دوز واكسن تزريق شده بود، اما االن 
63 ميليون دوز واكسن تزريق و 8۰ ميليون دوز 

وارد شده است. 
رئيس س��ازمان برنامه و بودجه يادآور شد: در 
حوزه ان��رژي كارهاي جدي را در دس��تور كار 
داريم، كما اينكه فروش نف��ت را به طور جدي 
دنبال مي كنيم و اميدواري��م بتوانيم به دنبال 
مذاكره اي كه با كشورهاي همسايه به خصوص 
تركمنستان آغاز كرده ايم، همان ارتباط قبل را 

برقرار كنيم. 
وي همچني��ن در توضي��ح ض��رورت تغيي��ر 
بودجه بن��دي در كش��ور ي��ادآور ش��د: نتيجه 
عملك��رد بودجه بندي س��ابق در كش��ور اين 
بوده كه در شرايط كنوني ش��اهد اين هستيم 
به رغم مصارف بااليي كه وجود داش��ته، منابع 
به شكل هاي مختلفي خلق شده كه نتيجه آن 
رشد اقتصادي۰/۴درصد، تورم باالي ۲3 درصد، 
بهره وري منفي يك درصد و نرخ سرمايه گذاري 
منفي ۴/6درص��د بوده اس��ت، بنابراي��ن بايد 
اصالحاتي انجام مي داديم كه اين جلس��ات در 

اين راستا برگزار شد. 
وي تأكيد ك��رد: به دنبال اين هس��تيم تمامي 
دستگاه ها در برابر مطالبات و درآمدها پاسخگو 
باش��ند و نقش هر كدام در رش��د شاخص هاي 
كالن اقتصادي مشخص شود و در پايان هر ماه 

عملكرد آنها قابل نظارت باشد.

با توجه به مش�كالتي كه براي انتقال كاال از 
مسير جمهوري آذربايجان وجود آمده است، 
دو مسير جايگزين كه يكي مسير ارمنستان 
و ديگري يك مسير دريايي است در دستور 
كار س�ازمان توس�عه تج�ارت ق�رار دارد. 
به گزارش فارس، عليرضا پيمان پاك در نشست 
خب��ري تحوالت اخي��ر منطق��ه و چالش هاي 
پيش  روي صادرات ب��ا بيان اينكه بس��ياري از 
بنگاه هاي تولي��دي در حال حاض��ر تعطيل يا 
نيمه تعطيل هستند و با كمتر از ظرفيت واقعي 
خود كار مي كنند و از طرفي تورم در سال هاي 
اخير قدرت خريد مردم را كاهش داده اس��ت، 
گف��ت: در كوتاه مدت  نمي توان با ب��ازار داخلي 
رونق جدي در توليد به وجود آورد و الزمه ايجاد 
اين رونق، توسعه صادرات اس��ت. وي افزود: از 
طرفي توسعه صادرات غيرنفتي عاملي در جهت 
كمك به دولت در كنترل بازار ارز و مديريت اين 
بازار است كه اين ارز سبب تسهيل واردات مواد 

اوليه و كاالهاي اساسي خواهد شد. 
پيمان پاك اظهار داش��ت: با اين رويكرد ما در 
سازمان توسعه تجارت تدوين برنامه اي را براي 
توس��عه صادرات آغاز كرده ايم ك��ه در كنار آن 
بايد به مسائل لجس��تيك، سياسي و بحث بازار 
نيز پرداخته ش��ود. در برنام��ه مذكور، هدف ما 
صادرات عمده به كشورهاي همسايه و همچنين 
كشورهايي مانند هند، چين و حتي كشورهاي 
آفريقايي اس��ت و براي اين منظور كريدورهاي 

تجاري تعريف كرده ايم. 
رئيس سازمان توسعه تجارت با اشاره به تدوين 
كريدورهاي تجاري گفت: يكي از كريدورهاي 
تجاري ما، كريدور تجاري با كشور روسيه است 
كه در اين كريدور به طور كامل كاالهاي وارداتي 
به اين كشور احصا شده و همچنين ظرفيت ما 

در صادرات به اين كش��ور احصا شده است و بر 
اساس اين برنامه مشخص شده كه چه كاالهايي 

را مي توانيم به اين كشور صادر كنيم. 
وي بيان داشت: بر اين اساس در سازمان توسعه 
تجارت، برنامه اي در حال تدوين است كه در افق 
1۴۰۴ چه حجم از صادرات به كشورهاي مختلف 
از جمله روس��يه صادر خواهد شد و در كنار آن 
به الزام��ات مختلف از جمله بانك��ي، گمركي، 
توس��عه بازار و همچني��ن قراردادهاي تجاري 
پرداخته خواهد شد. بنابراين در برنامه هاي فوق 
مشخص خواهد شد كه اولويت ما صادرات به چه 
كشورهايي است و همچنين الزامات صادراتي به 

اين كشورها چه خواهد بود. 
   2 مسيرجايگزين جمهوري آذربايجان 

در دستور كار قرار دارد
پيمان پ��اك افزود: ب��ا توجه به اينكه هميش��ه 

از مس��ير جمه��وري آذربايج��ان ب��راي عبور 
كااله��اي صادراتي به خصوص در فصل س��رد 
سال مشكل داش��ته ايم و اين مشكالت در ايام 
سرد سال دو برابر مي شود، بنابراين با توجه به 
چالش هاي سياسي اخير مسيرهاي جايگزين 
براي جمهوري آذربايجان را فعال خواهيم كرد؛ 
يكي از اين مسيرها مس��ير ارمنستان است كه 
اين مسير تا يك ماه آينده تكميل خواهد شد و 
دولت ارمنستان نيز روي اين مسير كار مي كند 
تا كاميون هاي ما از مسير ارمنستان و گرجستان 
كاالهاي صادراتي خود را به روس��يه برسانند. 
مس��ير ديگری كه در س��ازمان توسعه تجارت 
روي آن كار مي شود، مس��ير دريايي است و در 
صورت تحقق آن كمك بسيار شاياني به صادرات 
محصوالت كش��اورزي به حوزه روسيه و حوزه 

CIS خواهد شد. 

وي اف��زود:  همچني��ن ب��ا بانك ه��اي محلي 
كش��ورهاي هدف كه مورد تأييد كش��ورهاي 
هدف صادراتي م��ا هس��تند كار خواهيم كرد 
ك��ه از اين طريق ال س��ي بر مبناي ارز كش��ور 
مقصد باز مي شود. البته بانك مركزي در دولت 
قبل چندان تمايلي به اين كار نداش��ت، اما در 
دولت جديد فرصت وي��ژه اي روي اين موضوع 

باز شده است. 
رئيس سازمان توسعه تجارت به برنامه دولت 
براي افزايش ص��ادرات 3۵ ميليارد دالري 
اشاره كرد و گفت: ما به عنوان سازمان توسعه 
تجارت موظف هس��تيم، روي اي��ن برنامه 
كار كنيم تا در چهار س��ال آين��ده و در افق 
س��ال 1۴۰۴ به اين ميزان افزايش صادرات 

دست يابيم. 
وي در مورد برنامه افزايش رايزن هاي بازرگاني 
اظهار داش��ت: بودجه ما در اين خصوص بسيار 
محدود است كه البته بايد تغيير يابد، اما برنامه 
سازمان توسعه تجارت افزايش رايزنان بازرگاني 
به 1۰ رايزن تا پايان سال جاري است در كنار آن 
يكسري تغييرات نيز خواهيم داشت. به عنوان 
مثال برخي از رايزنان بازرگاني را از كشوري كه 
كمتر اولويت صادراتي دارد به كشور اولويت دار 

منتقل خواهيم كرد. 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد 
تهاتر با كاال نيز گفت: در حال حاضر با توجه 
به اينكه ارز ۴ هزار و۲۰۰ تومانی در اقتصاد 
كشور عرضه مي ش��ود، تهاتر نفت در مقابل 
واردات كاالهاي اساسي كه ارز ۴ هزار و۲۰۰ 
توماني دريافت مي كنند، انجام مي شود، اما 
در صورتي كه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني حذف 
ش��ود، تهاتر نفت در برابر تم��ام كاالها قابل 

انجام است.

سازمان توسعه تجارت:

2مسيرصادراتيجايگزينجمهوريآذربايجانميشود

 رئیسي: ستاد تنظیم بازار
 زير نظر معاون اول فعال تر شود

رئيس جمه�ور با بيان اينكه مس�ئوليت و مديري�ت اصلي تنظيم 
ب�ازار برعه�ده مع�اون اول رئيس جمه�ور اس�ت، گفت: س�تاد 
تنظيم بازار بايد زير نظر مع�اون اول فعال تر و عملياتي تر ش�ود. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني رياس��ت جمهوري، دكتر سيد ابراهيم 
رئيسي روز يك شنبه در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت با اشاره 
به لزوم فروش دارايي هاي مازاد دولت در چارچوب قانون بودجه گفت: 
وزارت اقتصاد و دارايي وظيفه دارد اين موض��وع را با جديت پيگيري 
كند. رئيس جمهور اصالح نظ��ام مالياتي و شناس��ايي مؤديان جديد 
مالياتي را ضروري دانست و بر لزوم كنترل و كاهش هزينه هاي دولت با 
مشاركت و اهتمام دستگاه ها و بخش هاي مختلف تأكيد كرد. رئيسي 
همچنين خواستار نظارت جدي و عملياتي بانك مركزي بر همه بانك ها 
از جمله بانك هاي خصوصي شد و گفت: هدايت نقدينگي از فعاليت هاي 
غيرمولد به فعاليت هاي توليدي و س��اماندهي نقدينگي با استفاده از 
نظرات كارشناسان اقتصادي از مهم ترين وظايف بانك مركزي است. در 
جلسه ديروز ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، نظرات و ديدگاه هاي اعضا 

درباره تنظيم بازار كاال هاي اساسي مطرح و بررسي شد. 
....................................................................................................................

 ارائه وام ۱5۰ میلیون توماني 
به صاحبان كسب و كار روستايي

ب�ا  گف�ت:  امي�د  كارآفرين�ي  صن�دوق  مديرعام�ل 
وكاره�اي  كس�ب  صاحب�ان  مس�كن  بني�اد  معرف�ي 
مي كنن�د.  درياف�ت  15۰ ميليون تومان�ي  وام  روس�تايي 
به گزارش ايلنا، تفاهم نامه همكاري بين بنياد مسكن انقالب اسالمي 
و صن��دوق كارآفريني اميد با رويكرد گس��ترش هم��كاري در اجراي 
طرح توس��عه پايدار منظومه روستايي، حمايت و پش��تيباني از ايجاد 
و توسعه كسب و كارهاي خرد و كوچك و توانمندسازي و ساماندهي 
زنجيره هاي توليد منعقد شد كه طبق اين تفاهم نامه تسهيالتي تا سقف 
1۵۰ ميليون تومان به روستاييان براي راه اندازي انواع كسب و كار ارائه 
مي شود. اصغر نوراهلل زاده، مديرعامل صندوق كارآفريني اميد با اشاره 
به جزئيات اين تسهيالت گفت: سقف تسهيالت تا مبلغ 1۵۰ ميليون 
تومان در نظر گرفته شده كه مدت بازپرداخت آن بسته به نوع كسب و 
كار با احتساب حداكثر ش��ش ماه دوره تنفس و جمعاً 6۰ ماهه خواهد 

بود كه نرخ كارمزد آن ۴ درصد در نظر گرفته شده است. 
وي ادام��ه داد: معرفي طرح ها، پروژه ها و كس��ب و كاره��اي خرد در 
چارچوب طرح هاي توسعه پايدار منظومه روس��تايي با هدف تقويت 
اقتصاد محلي و توسعه ظرفيت هاي آن در پيوند با توسعه منطقه اي و 
ملي بر عهده بنياد مسكن است و بنياد مسكن صاحبان اين كسب و كار 

را به صندوق كارآفريني اميد براي دريافت وام معرفي مي كند. 
ن��وراهلل زاده با اش��اره به بح��ث ضامن ب��راي دريافت اين تس��هيالت 
بيان داش��ت: تضامين م��ورد قبول ب��راي پرداخت تس��هيالت طبق 

دستورالعمل هاي جاري صندوق است و تفاوتي با روال سابق ندارد. 
وي تأكيد كرد: اولويت با طرح هايي است كه منظومه هاي روستايي آن را 
تعريف و معرفي كرده اند و تسهيلگران بنياد مسكن واسط بين صاحبان 

كسب و كار و صندوق كارآفريني اميد محسوب مي شوند.
....................................................................................................................

تخم مرغ  دانه اي ۱۴۴۰ تومان شد
با افزايش عرض�ه تخم مرغ به ب�ازار، قيمت هر كارت�ن تخم مرغ 
از ۳2۰ ه�زار توم�ان ب�ه 2۶۰ ه�زار توم�ان كاهش يافته اس�ت. 
به گزارش تسنيم، در شهريورماه امسال بازار كاالهاي اساسي با افزايش 
چندين باره قيمت تخم مرغ روبه رو شد، به نحوي كه هر عدد تخم مرغ از  
هزار و3۵۰ به  هزار و ۷۰۰ تومان رسيد. در حال حاضر با افزايش عرضه 
تخم مرغ به بازار قيمت هر كارتن تخم مرغ از 3۲۰ هزار تومان به ۲6۰ 
هزار تومان رسيده است. بر همين اساس قيمت هر دانه تخم مرغ در بازار 

از  هزار و۷۷۰ تومان به  هزار و ۴۴۰ تومان رسيده است. 
البته با وجود كاهش قيمت تخم مرغ در ساير كاالها از جمله تن ماهي 
شاهد افزايش ۲۰درصدي قيمت هس��تيم، به نحوي كه تن ماهي ۲6 

هزار توماني به 3۲ هزار تومان رسيده است. 
....................................................................................................................

افت ۱۰ هزار واحدي شاخص بورس 
ش�اخص ب�ورس در جري�ان معام�الت روز گذش�ته ب�ازار 
1۰ه�زار واح�دي مواج�ه ش�د.  اف�ت  ب�ا ثب�ت  س�رمايه 
به گزارش تسنيم، در جريان دادوس��تدهاي روز گذشته بازار سرمايه 
بيش از ۴ميليارد و 9۲1ميليون س��هم و حق تقدم به  ارزش��ي بالغ بر 
۴هزار و ۴6۰ميليارد تومان در بيش از 63۰هزار نوبت مورد دادوستد 
قرار گرفت و ش��اخص بورس با افت 1۰هزار و ۴۲۰واحدي در ارتفاع 

يك ميليون و ۴۵۵هزار و 61۰ واحد قرار گرفت. 
بيشترين اثر منفي بر دماسنج بازار سهام در روز گذشته به نام نمادهاي 
معامالتي شركت هاي ملي صنايع مس ايران، فوالد مباركه اصفهان و 
ارتباطات سيار ايران ش��د و در مقابل شركت هاي سرمايه گذاري نفت 
و گاز و پتروشيمي تأمين، گسترش نفت و گاز پارسيان و پااليش نفت 

تبريز با رشد خود مانع افت بيشتر نماگر بازار سهام شدند. 
بر اساس اين گزارش، در بازارهاي فرابورس ايران هم با معامله ۲ميليارد 
و ۴۴۴ميليون ورقه به  ارزش 18هزار و 1۲۰ميليارد تومان در 66۴هزار 
نوبت، ش��اخص فرابورس )آيفكس( 19۷ واحد افت ك��رد و در ارتفاع 
۲۰هزار و ۷8۲ واحد ق��رار گرفت. در اين بازار بيش��ترين اثر منفي بر 
ش��اخص فرابورس به نام نمادهاي معامالتي پليمر آريا ساسول، بيمه 
پاسارگاد و مجتمع جهان فوالد سيرجان شد و در مقابل شركت هاي 
پااليش نفت ش��يراز، پااليش نفت الوان و نفت پاسارگاد روز گذشته 

بيشترين اثر مثبت را بر اين شاخص به نام خود ثبت كردند. 
....................................................................................................................

افزايش ۶ هزار مگاواتي مصرف برق
 45 ب�ه  گذش�ته  روز  كش�ور  در  ب�رق  مص�رف  مي�زان 
ه�زار و ۸۰۰ م�گاوات رس�يد ك�ه نس�بت ب�ه م�دت مش�ابه 
داش�ت.  افزاي�ش  م�گاوات  ه�زار   ۳۹ گذش�ته  س�ال 
به گزارش مهر به نقل از شركت مديريت شبكه برق ايران، آمارها ميزان 
مصرف برق صنايع بزرگ كشور در روز گذشته را ۵ هزار و ۲۰۰ مگاوات 
نشان مي دهد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل در همين زمان حدود 
۵/۲ درصد رشد داشته است. بر اساس آمار روز گذشته، پيش بيني نياز 
مصرف برق كش��ور حدود ۴۵ هزار و 8۰۰ مگاوات است كه با توجه به 
قابليت توليد نيروگاه ها كه ۴6 هزار مگاوات برآورد ش��ده، مشكلي در 

تأمين برق هموطنان وجود ندارد.

  گزارش   یک

  گزارش   2

خانه ملت


