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فروشبدونتغییرارزدرصرافیها
کانــون صرافان ایرانیان خطــاب به صرافی ها اعالم کــرد: هیچ گونه تغییری 
در چگونگی فروش ارز به صورت اســکناس ایجاد نشــده است و صرافان مطابق 
دستورالعمل های پیشین بانک مرکزی به فعالیت در بازار بپردازند.به گزارش ایرنا، 
این کانون در اطالعیه ای با اشــاره به انتشار برخی اخبار در رسانه ها درباره اعمال 
تغییرات در قوانین و مقررات مرتبط با نحوه فروش اسکناس توسط صرافی ها، این 
خبر را تکذیب کرد.برپایه این گزارش، کانون صرافان از صرافی ها خواســت تا به 
صیانت از حقوق متقاضیان حقیقی ارز، مقابله با فعالیت دالالن و ســوداگران ارز 
و رعایت قوانین ملی حوزه مبارزه با پولشــویی و تامین مالی تروریسم و براساس 
دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها توجه داشته باشند.به گزارش 
ایرنا، روز یکشــنبه »مصطفی قمری وفا« مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز در 
حساب کاربری خود در توئیتر نوشــت: »هیچ گونه تغییری در ضوابط و مقررات 
مرتبط با فروش نقدی ارز در صرافی ها ایجاد نشده و اطالعیه بانک مرکزی خطاب 
به صرافی ها فقط تاکید مجدد بر لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشــویی در این 

فرآیند بوده است.«

افزایشسرمایه۱۱۷۲درصدیشستادربورس
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه مقدمات افزایش سرمایه ۱۱۷۲ 
درصدی شســتا از محل تجدید ارزیابی دارایی ها فراهم شد گفت: سازمان تامین 
اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ضمن حمایت از بازار سرمایه 
و افزایش منافع ســهامداران و بیمه شدگان پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و 
اوراق بهادار در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع فوق العاده افزایش سرمایه اقدام 
خواهد کرد.به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی در این باره گفت: مدیران شستا به 
وعده داده شــده خود در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷ مهر ۱۴۰۰ عمل 
کردند و میزان سرمایه شــرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( از محل 
تجدید ارزیابی دارایی ها پس از اخذ مجوز از ســازمان بورس اوراق بهادار از ۱۴۲ 
میلیون ریال به یک میلیارد و ۸۰۷ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۸۷۳ ریال افزایش پیدا 
خواهد کرد که این افزایش سرمایه از منظر ریالی در تاریخ بازار سرمایه بی سابقه 

است.

ایرانوعراقهمکاریهایکشاورزیرا
توسعهمیدهند

در دیدار نمایندگان جمهوری اســالمی ایران و جمهوری عراق، بر گســترش 
مناسبات علمی ،  فنی و تجارت کشــاورزی دو کشور تاکید شد.به گزارش وزارت 
جهاد کشــاورزی، در دیدار علیمراد ســرافرازی مدیرکل دفتــر امور بین الملل و 
سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی با نصیر عبدالمحسن عبداهلل سفیر 
جمهوری عراق در تهران، با اشاره به روابط بسیار نزدیک و گسترده بین دو کشور 
به ویژه در بخش کشــاورزی و مالقات اخیر وزرای کشــاورزی دو کشور، بر لزوم 
تشکیل کارگروههای تخصصی مختلف حوزه کشاورزی تاکید شد.در این دیدار، 
سرافرازی با اشاره به برخی چالش ها و موانع موجود در زمینه مناسبات بازرگانی 
دو کشور، بر بهبود و ایجاد سازوکارهای واحد قرنطینه گیاهی و نظارت بهداشت 
دامی بر محمولههای بازرگانی در مرزهای مشترک دو کشور و ایجاد وحدت رویه در 
مبادی مختلف مرزی دو کشور در این زمینه و همچنین لزوم ارتقای زیرساختهای 
حمل و نقل کاال و انبارداری بین دو کشور و رفع مشکالت و چالش های فعلی در 

این زمینه تاکید کرد.

قیمتانواعناناعالمشد
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران خاطر نشان کرد: قیمت تافتون 
ســنتی با ۲5۰ گرم وزن چانه 9۰۰ تومان است البته تافتون سنتی با آرد یارانه 
نوع ۲، ۱۲۰۰ تومان فروخته می شــود. همچنین تافتون گردان با وزن ۲۲۰ گرم 
چانه با آرد نوع ۱، ۷۰۰ تومان و با آرد نوع ۲، ۱۰۰۰ تومان فروخته می شود. باید 
این نکته را اضافه کنم اگر واحدی گنجد در طبخ نان استفاده کند می تواند هزار 
تومان به قیمت مصوب اضافه کند.عباس ارشدی در گفت وگو با ایلنا، بابیان اینکه 
نســبتی بین طبخ نان و کیفیت آرد وجود ندارد، گفت: به نظر من خوداظهاری 
برخی نانوایان در این زمینه که آرد آنها بی کیفیت است در نتیجه نمی توانند نان 
مرغوبی بپزند قابل قبول نیست. مالک سنجش کیفیت آرد نتیجه آزمایشگاهی 
اســت. باید بگویم که کیفیت آرد تا به امروز مطلوب بوده است.به گفته این مقام 
مســئول، واحدهای خبازی اجازه عدول از نرخ های مصوب را ندارند و در صورت 
مشاهده بازرسان اتاق اصناف، وزارت صمت و حتی ما با متخلفان برخورد می کنیم.

تولید۵.۲میلیونتنسیبزمینیدرسالجاری
مدیرکل دفتر ســبزی ها و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشــاورزی گفت: در 
سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳99، در سطح ۱۴۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی، سیب 
زمینی کشــت شده و برآورد تولید این محصول 5.۲ میلیون تن است.به گزارش 
وزارت جهاد کشاورزی، حسین اصغری با اشاره به این که در سال زراعی ۱۴۰۰-
۱۳99، عملکرد تولید ســیب زمینی ۳۶.۶ تن در هکتار بوده است، اظهار داشت: 
عملکرد تولید سیب زمینی با سال گذشــته اختالف چشمگیری ندارد و ادعای 
مطرح شده در برخی رسانه ها مبنی بر این که »بر اثر سرمازدگی آخر فصل تولید 
پاییزه عملکرد از ۶۰ تن به ۲5 تن رســیده« با برآوردهای میدانی ســازمان های 
جهاد کشــاورزی استان ها مغایرت دارد.وی با بیان این که عملکرد امسال با سال 
گذشته اختالف چشمگیری ندارد، افزود: به دلیل اتمام دوره رشد گیاه و رسیدگی 
محصول، ســرمازدگی تاثیری در کاهش عملکرد نداشته است.اصغری با اشاره به 
برداشــت 5 میلیون و 5۴۴ هزار تنی ســیب زمینی از سطح ۱۴9 هزار هکتار از 
اراضی در ســال گذشته، خاطرنشان کرد: سال زراعی گذشته میزان تولید سیب 
زمینی ۲۶۱ هزار تن بیــش از برنامه ابالغی بود و به دلیل مازاد تولید، میانگین 

قیمت ۲۱۴۰۰ ریالی سر مزرعه، مورد رضایت تولیدکنندگان نبود.

صعود۲۰هزارپلهایشاخصدربورس
شاخص کل بازار بورس روزگذشته با ۲۰ هزار و ۱9۲ واحد افزایش در جایگاه 
یک  میلیــون و ۴۰۷ هزار واحدی قرار گرفت.به گــزارش ایرنا، در معامالت روز 
دوشنبه بیش از ۶ میلیارد و ۱۱۰ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۴۴ هزار و ۱9۰ میلیارد ریال داد و ســتد شد.همچنین شاخص کل )هم وزن( با 
سه هزار و ۶۱۲ واحد افزایش به ۳۸۶ هزار و 9۳۸ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( 
با ۲ هزار و ۲۷5 واحد رشــد به ۲۴۳ هزار و ۷۲۰ واحد رسید.شــاخص بازار اول 
۱5 هزار و ۷۲۴ واحد و شــاخص بازار دوم ۳۷ هزار و ۷۴۶ واحد افزایش داشتند.

عالوه بر این در بین همه نمادها، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با ۲ هزار 
و ۳۷۰ واحد، شــرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار و 9۱۸ 
واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با یک هزار و ۸۳۳ واحد، پتروشــیمی پردیس 
)شــپدیس( با یک هزار و ۱۳۰ واحد، پاالیش نفت اصفهان )شــپنا( با یک هزار و 
۸۱ واحد، نفت و گاز پتروشــیمی تامین )تاپیکو( با یک هزار و ۸۰ واحد و پاالیش 
نفت بندرعباس )شــبندر( با ۷۷۳ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.در 
مقابل پتروشیمی شیراز )شــیراز( با ۸5 واحد، بورس اوراق بهادار تهران )بورس( 
با ۷۳ واحد، مهندســی نصیر ماشــین )خنصیر( با ۳۰ واحد، البراتورسازی دکتر 
عبید )دعبید( با ۲۴ واحد، گروه دارویی برکت )برکت( با ۲۳ واحد، بهمن خودرو 
)خبهمن( با ۲۳ واحد و پتروشــیمی خارک )شخارک( با ۲۲ واحد با تاثیر منفی 
بر شــاخص بورس همراه شــدند.برپایه این گزارش، روزگذشته نماد گروه بهمن 
)خبهمن(، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(، گســترش سرمایه گذاری ایران خودرو 
)خگستر(، بورس اوراق بهادار تهران )بورس(، گروه دارویی برکت )برکت(، پاالیش 
نفت بندرعباس )شــبندر( و سایر اشــخاص بورس انرژی )انرژی ۳( در نمادهای 
پُرتراکنش قرار داشــتند.گروه شیمیایی هم در معامالت روز دوشنبه صدرنشین 
برترین گروه های صنعت شد و در این گروه ۲۶5  میلیون و ۲۷۸ هزار برگه سهم 
به ارزش سه هزار و 5۲5 میلیارد ریال داد و ستد شد.روزگذشته شاخص فرابورس 
بیش از ۱۶9 واحد افزایش داشت و بر روی کانال ۲۰ هزار و ۱۸۷ واحد ثابت ماند.
همچنین در این بازار ۲ میلیارد و 9۷ میلیون برگه سهم به ارزش ۶۷۰ هزار و 95۶ 
میلیارد ریال داد و ستد شد.دیروز نماد پلیمر آریا ساسول )آریا(، پتروشیمی زاگرس 
)زاگرس(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، پاالیش 
نفت الوان )شاوان( و شرکت ســرمایه گذاری صبا تامین )صبا( با تاثیر مثبت بر 
شاخص فرابورس همراه بودند.همچنین صنعتی مینو )غصینو(، پتروشیمی مارون 
)مــارون(، مدیریت انرژی امید تابان هور )وهــور(، ریل پرداز نوآفرین )حآفرین(، 
توسعه مسیر برق گیالن )بگیالن(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند( و بیمه اتکایی 

ایرانیان )اتکای( تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند.

اخبار کوتاه

بورس

در ســال جاری حجــم واردات کاالهای 
اساســی مشــمول ارز ۴۲۰۰ تومانــی تا 9۰ 
درصد افزایش داشــته اســت، همین روند رو 
به رشــد موجب شد دولت درخواست افزایش 
سقف استفاده از ارز ترجیحی در سال جاری 
را مطــرح کند.به گزارش ایســنا، در بودجه 
سال جاری هشــت میلیارد دالر جهت تامین 
ارز کاالهــای اساســی پیش بینی شــده بود 
ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد نشــان داد در 
نیمه اول امسال حجم واردات با ارز ترجیحی 
طوری بوده که هشت میلیارد دالر تقریبا تمام 
شده است که البته باید به آن واردات بیش از 

یک میلیارد دالری واکسن را نیز اضافه کرد.
رکورد ارزی واردات کاالی اساسی

این در حالی اســت که بررســی وضعیت 

واردات ایران در فاصله فروردین  تا ۱۰ آبان ماه 
امسال در آمار گمرک ایران نشان می دهد که 
از مجموع ۱۱.5 میلیارد دالر واردات کاالهای 
اساسی در ۲5 گروه بالغ بر 9.۱ میلیارد دالر 
آن با ارز ۴۲۰۰ تومان بوده اســت که حجم 
آن  بــه ۱۶.۴ میلیــون تن می رســد، براین 
اساس  واردات کاالهای اساسی با ارز ۴۲۰۰  
از لحــاظ وزنی ۳۴ درصد و از نظر ارزش 9۰ 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
بر این اساس واردات با ارز ترجیحی در پایان 
هفت ماهه امســال، بیش از یک میلیارد دالر 
باالتر از هشــت میلیــارد دالر مصوب بودجه 
بوده اســت.این روند افزایش در کل واردات 
۱۱.5 میلیارد دالری اقالم اساسی هم وجود 
دارد  و بــرای این دوره رشــد ۲9 درصدی 

وزن و ۶۳ درصدی ارزش ثبت شــده اســت. 
روند تند ارزش واردات کاالهای اساســی در 
حالی ثبت شــده که گــزارش ماه های اخیر 
مرکز آمــار ایران از وضعیت تــورم کاالهای 
وارداتی نشــان داده بود که حتی تا مقاطعی 
تورم  بیش از 5۰۰ درصدی هم ثبت شــده 
اســت که از جمله دالیل ایــن روند، افزایش 
قیمت کاالهای اساســی در ســطح جهان و 
البته برخی هزینه های مبادالت کاال است. اما 
این کــه کدام اقالم بــا ارز ۴۲۰۰ تومان وارد 
شــده و میزان رشد آن چقدر است بررسی از 
این حکایت دارد که در هفت گروه مشــمول 
ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیــش از ۳.۶ میلیون تن 
گنــدم بــه ارزش بالغ بــر ۱.۲ میلیارد دالر 
وارد شــده که گندم وارداتی در این دوره ۶۰ 
 درصد از نظر وزن و 9۲ درصد بر ارزش رشد

 داشته است.
همچنیــن ذرت به عنوان یکــی از عمده 
ترین کاالهای وارداتی در ســال، بالغ بر 5.5 
میلیون تن به ارزش ۱.9 میلیارد دالر واردات 
داشــته که از نظر وزنــی ۱۱ درصد کاهش 
دارد ولــی از لحاظ ارزش ۲۶ درصد رشــد 
دارد. ذرت تنها کاالیی است که در بین اقالم 
دریافــت کننــده ارز ۴۲۰۰ تومان با کاهش 

واردات از نظر حجم همراه بوده اســت.دیگر 
کاالی اساســی جو است که ۲.۲ میلیون تن 
به ارزش ۶5۶.۶ میلیون دالر واردات داشــته 
که رشــد 9۶ درصدی وزن و ۱۳۴ درصدی 
ارزش برای آن ثبت شده است.انواع دانه های 
روغنی بــه وزن بیــش از ۱.۷ میلیون تن و 
ارزش بالغ بــر ۱.۲ میلیارد دالر وارد شــده 
 که رشــد ۴۷ درصــدی وزن و ۱۰۱ درصد

 ارزش دارد.
روغن رکورد دار افزایش واردات 

اما روغن های خوراکــی نیمه جامد، مایع 
و خام باالترین میزان افزایش را بین دریافت 
کننــدگان ارز ترجیحــی در واردات دارد به 
نحوی کــه ۱.۳ میلیون تن به ارزش بیش از 
۱.۸ میلیــارد دالر واردات ایــن گروه صورت 
گرفتــه که از نظــر وزن ۱۲۸ درصد و ارزش 

۲۸۰ درصد رشد دارد.
کنجاله سویا دیگر کاالیی است که واردات 
آن در حدود هفت ماهه اول امســال بالغ بر 
۱.۷ میلیون تن به ارزش 95۲.۱ میلیون دالر 
بوده است که نشــان می دهد واردات کنجاله 
سویا ۱۲5 درصد از لحاظ وزن و ۲۰۱ درصد 
ارزش افزایــش دارد.امــا دارو، تجهیــزات و 
ملزومات پزشــکی نیز گروه دیگــر دریافت 

کننده ارز ترجیحی اســت که با افزایش ۳۴ 
درصدی واردات در وزن و ۳۸ درصدی ارزش 
همراه بوده؛ به طوری که ۱۲.5 هزار تن از این 
 کاال به وزن بیش از ۱.۳ میلیارد دالر واردات

 داشته است.
دولت ۴۲۰۰ را کم آورد 

روند افزایشــی واردات با کاالی اساســی 
چه از نظر وزنی و به ویژه ارزشی موجب شد 
که با توجه به اتمام ســهمیه هشت میلیارد 
دالری واردات کاالی اساســی بــا ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی، چندی پیش دولت جهت تامین ارز 
واردات این اقالم در نیمه دوم سال درخواست 
افزایش ســقف تا ۱۲.۶ میلیارد دالر را مطرح 
کنــد. در هر حال تکلیــف جریان ارز ۴۲۰۰ 
تومانی در ســال جاری مشــخص نیســت و 
این که در ایــن فاصله حذف خواهد شــد و 
تامین ارز با ســامانه نیما صــورت می گیرد 
و یــا این کــه همچنان پرداخــت ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی ادامــه دارد، مبهم اســت ولی فعال 
پرداخــت این ارز پابرجاســت تــا اینکه در 
نهایت در زمان الیحه بودجه ۱۴۰۱ مشخص 
خواهد شــد دولت چه تصمیمــی در رابطه با 
 ارز ۴۲۰۰ تومانی و نحــوه پرداخت یارانه ها

 اعمال می کند.

رئیس کنفدارسیون صادرات ایران می گوید با توجه به 
تغییــرات مثبتی که پــس از روی کار آمدن دولت جدید 
خود را نشــان داده، امید به رشد صادرات غیرنفتی کشور 
افزایش یافته اســت.محمد الهوتی در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: خوشــبختانه از زمان آغاز به کار دولت جدید، 
تیــم اقتصادی این دولــت اقدامات مثبتــی را در حوزه 
حمایت از صــادرات اجرایی کرده اند کــه نتایج برخی از 
این اقدامات خود را نشــان داده اســت. با هماهنگی که 
در سیاســت های ارزی خود را نشــان داده، امید به آینده 
در میــان صادرکنندگان و فعاالن اقتصــادی نیز افزایش 
یافته است.وی با اشــاره به برخی از سیاست های ابالغی 
معاون اقتصادی رئیس جمهوری، بیان کرد: این ابالغیه ها 

در چند حوزه شــرایط را بهبود می بخشــد. از سویی در 
حوزه رفع تعهد ارزی، دولت مساعدت های جدیدی را در 
دســتور کار قرار داده است و از سوی دیگر پس از مدت ها 
ســرانجام مشــکل مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان 
برطرف شــده که همین امر خود را در آمارهای صادراتی 
کشور نشان خواهد داد.رئیس کنفدارسیون صادرات ایران 
با بیان اینکه در آمارهای هفت ماهه، رشــد صادرات غیر 
نفتی به ۴۷ درصد رســیده است، تشــریح کرد: هر چند 
بخشــی از این آمار تحت تاثیر آمار کاهشی سال گذشته 
به دلیل شــیوع کرونا به دست آمده اما در نهایت با توجه 
به اقدامات دولت، روند افزایشی صادرات ادامه دار خواهد 
بود.الهوتی ادامه داد: با توجه به شــرایطی که امروز با آن 

مواجه هســتیم، اگر اتفاق غیــر قابل پیش بینی رخ ندهد 
می توان انتظار داشت که روند رو به رشد صادرات با اندکی 
کاهش تا پایان ســال نیز ادامه پیــدا کند و براورد ما این 
اســت که این عدد تا آخــر ۱۴۰۰، بین ۲5 تا ۳۰ درصد 
رشد را نشان خواهد داد.به گفته وی، در صورت تداوم این 
شرایط، هدف گذاری سازمان توسعه تجارت برای افزایش 
پنج میلیــارد دالری صــادرات غیرنفتی ایــران تا پایان 
ســال جاری نیز محقق خواهد شــد.رئیس کنفدارسیون 
صادرات ایران همچنین دربــاره اثرات طرح جرم انگاری 
صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور بازنگردانده اند نیز 
گفت: این طرح برای صادرات کشور بسیار خطرناک بود و 
می توانست تاثیرات منفی جدی در فعالیت صادرکنندگان 

داشــته باشد. البته این موضوع در حد یک پیشنهاد بود و 
خوشبختانه با درایت نمایندگان مجلس از دستور کار کنار 
گذاشــته شد تا از این محل تهدیدی برای صادرکنندگان 
به وجود نیاید.به گزارش ایســنا، در ســال ۱۳99، تحت 
تاثیر شیوع ویروس کرونا، میزان صادرات غیر نفتی ایران 
مانند بســیاری از دیگر کشــورهای جهان به شکلی قابل 
توجه کاهش پیــدا کرد.در ماه های گذشــته و با کاهش 
نســبی محدودیت ها، بار دیگر روند صادراتی ایران رو به 
رشــد شده و پیش بینی می شــود این روند تا پایان سال 
ادامه پیدا کند.چین، عــراق، ترکیه، امارات متحده عربی 
و افغانســتان اصلی ترین مقاصد صادراتی کاالهای ایرانی 

به شمار می روند.

مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در نشست همکاری های اقتصادی 
میان دو کشــور چین و ایران گفت: با استفاده 
از توانمندی و ظرفیت سفارت جمهوری خلق 
چیــن در ایران، روابط و مناســبات تجاری را 
گسترش دهیم و بعضی از مسائل را رفع کنیم.
به گزارش وزارت تعــاون، کارورفاه اجتماعی، 
»حامد فروزان« در این نشســت با اشــاره به 
ظرفیت های اقتصادی موجود در کشور گفت: 
روابط تنگاتنگی بین چین و ایران و جود دارد و 
باید مباحث ما فنی، عملیاتی، اقتصادی و نتیجه 
بخش باشد از ســفیر جمهوری خلق چین در 

ایران دعوت می کنیم از ظرفیت های اقتصادی 
موجود در کشور و مجموعه شستا بازدید داشته 
باشند.وی افزود: یک نشست نیز با موضوعات 
بانکی و حضور مدیران بانکی وزارتخانه با سفارت 
خواهیم داشت که بتوانیم خط تبادل مالی فی 
مابین ایران و چین را پیگیری و حل کنیم.این 
مقام مســئوول با اشاره به ظرفیت های شرکت 
ســرمایه گذاری تامین اجتماعی تشریح کرد: 

شستا بزرگترین مجموعه اقتصادی کشور است 
و  ما می خواهیم همکاری و سرمایه گذاری های 
مشــترک میان شستا و هلدینگ های تابعه در 
حوزه های نفت، گاز و پتروشــیمی، گروه های 
ساخت و زیرساخت، بخش دار، بخش سیمان، 
بخــش معدنی، حــوزه گردشــگری، حمل و 
نقل هــای ریلی، دریــای و هوایی و موضوعات 
مالی و سرمایه گذاری محقق شود.مدیرکل امور 

بین الملل وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
با اشاره به عزم شســتا در افزایش همکاری با 
هلدینگ های اقتصادی کشور چین افزود: این 
که از مدیران هلدینگ های اقتصادی مجموعه 
شســتا خواستیم در این جلســه حاضر شوند 
نشــان دهنده تمایل و عالقه ما برای باال بردن 
سرعت گسترش روابط است. »شو چی سونگ« 
رئیس دفتر بازرگانی چین نیز در این جلســه 

با اشاره به اراده جدی موجود بین شرکت های 
چینی و شرکت های ایرانی در افزایش مناسبات 
و همکاری ها گفت: دیدار مدیران هلدینگ های 
اقتصادی شســتا و گفت وگو با آن ها برای من 
مشــخص کرد که طرف ایرانی برای همکاری 
با جمهــوری خلق چین اهمیت قائل اســت 
ما نیز تمایل داریم همــکاری چین و ایران را 
توســعه دهیم. این امر را وظیفه خود می دانم 
و امیدوار هســتیم در آینده بتوانیم مناسبات 
خــود را با وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
 جمهــوری اســالمی ایران و مجموعه شســتا

 گسترش دهیم.

مدیــرکل دفتر مدیریت امــوال و دارایی هــای دولت 
وزارت اقتصاد گفت: ارزش اموال مازاد دستگاه های دولتی 
شناسایی شده ۱۷ هزار میلیارد تومان است و امسال 9۸۰ 
میلیارد تومان از این امالک به فروش رفت.به گزارش صدا 
و سیما، فاطمه وظیفه دادگر مدیرکل دفتر مدیریت اموال 
و دارایی های دولت وزارت اقتصاد در ارتباط تصویری با یک 
برنامه تلویزیونی گفت: در ســال گذشته تعدادی امالک را 
شناســایی کردیم و مجوز فروش آن ها صادر شد البته در 
ســال جدید به دلیل تغییرات دولت و استقرار استانداران، 
امالک کمتری شناسایی شد.وی ادامه داد: در سال گذشته 
این امالک به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان شناســایی شد 
کــه هــزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از ایــن امالک به فروش 
رفت و برای بقیه امالک مجوزهای آن ها گرفته شــد که به 
فروش خواهد رفت.دادگر خاطر نشان کرد: ظرفیت مزایده 

و فروش ۴۰ هزار میلیــارد تومان اموال مازاد دولت وجود 
دارد، چون اموال دولت متنــوع با کاربری های مختلف در 
تعداد زیاد وجود دارد، ولی اینکه برای شناسایی این اموال 
زیر ســاخت های الزم وجود داشته باشــد، تنها طی دو تا 
سه ســال اخیر در قانون بودجه فقط به آن پرداخته شده 
اســت؛ گرچه وزارت اقتصاد تالش کرده که با کارگروه های 
اســتان و کمک گرفتن از بازرســی های میدانی نسبت به 
شناســایی اموال اقدام کند، ولی اینکه این اموال به فروش 
برســد هماهنگی و اقدام خــوب دســتگاه ها را نیاز دارد 
همچنین بازار باید کشش خرید این امالک را داشته باشد.
وی تصریح کرد: بعضی مواقع دستگاه ها خودشان اقدام به 
فروش می کنند، ولی از تغییر کاربری و فرآیندهای طوالنی 
و ســخت که در معامالت دولت حاکم است نتیجه مطلوب 
حاصل نمی شود ممکن است اموال بارها به مزایده گذاشته 

شــود، ولی برنده ای ندارد.مدیــرکل دفتر مدیریت اموال و 
دارایی های دولت وزارت اقتصاد گفت: با شــتابی که ما در 
بخش شناســایی و فروش اموال پیش می رویم، قوانین با 
ما پیش نرفتند یعنی مقدمات کار فراهم نشــد؛ در قوانین 
درباره فروش اموال دولت اقســاط وجود ندارد و اموال باید 
نقد و یکجا به فروش برســد بنابراین خیلی از جاذبه هایی 
که بعضی دســتگاه ها برای فروش اموال دارند در معامالت 
دولــت این چارچوب ها وجود نــدارد و باید مطابق قوانین 
موجود اقدام شــود.دادگر افزود: اموال مازاد دولت امالکی 
اســت که متعلق به دولت جمهوری اسالمی ایران می باشد 
و بــرای بهره برداری در اختیار یک دســتگاهی قرار دارد.
وی دربــاره اطالع یافتن مردم از روش فروش این امالک و 
زمان آن گفت: در فروش اموال دولت، دســتگاه به دستگاه 
متولی داریم؛ متاســفانه در کشــور برای اموال اختصاصی 

دولت متولی خاصــی نداریم.مدیرکل دفتر مدیریت اموال 
و دارایی های دولت وزارت اقتصاد افزود: برای فروش اموال 
دولت عالوه بر اطالع رسانی از طریق سامانه، به دستگاه ها 
توصیه شــده از طریق آگهــی در روزنامه ها و یا نصب بنر 
در محل، اطالع رســانی محلی هم انجام دهند.وی تصریح 
کرد: سامانه ســادا برای معرفی امالک و دارایی های دولت 
است در این ســامانه شــرکت ها، نهادها و وزارت خانه ها 
اطالعات خود را بارگذاری می کنند.مدیرکل دفتر مدیریت 
اموال و دارایی های دولت وزارت اقتصاد عنوان کرد: یکی از 
اهداف سامانه سادا این است که مدیریت دارایی های اموال 
اختصاصی دولت را ســامان بدهد و مستلزم این است که 
الیحه مدیریت دارایی های دولت به مجلس برود و تصویب 
شود تا بتوانیم در حوزه اموال اختصاصی مدیریت مشخصی 

را داشته باشیم.

میزانوارداتباارزترجیحیدرهفتماهامسالبه۱6.4میلیونتنکاالرسید

جهش سنگین واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی
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شناسایی۱۷هزارمیلیاردتوماناموالمازاددستگاههایدولتی

از آنجا که بانک مرکزی از سال های گذشته تاکنون 
تغییرات مطالبات معوق بانک ها را به صورت شــفاف، 
دقیق و مستمر اعالم نمی کند، هر بار اعالم این رقم با 
شائبه های زیادی مطرح می شود که اکنون نیز رقم ۲۳۶ 
هزار میلیارد تومان اعالم شــده از سوی وزارت اقتصاد 
در این رابطه ابهامی ایجاد کرده که نحوه محاسبه این 
رقم به چه صورت بوده اســت.به گزارش ایســنا، پس 
از درخواســت وزیر اقتصاد از بانک مرکزی برای الزام 
بانک ها نسبت به انتشار اسامی ابربدهکاران خود در هر 
سه ماه یکبار،  از ســوی سرپرست معاونت امور بانکی 
وزارت اقتصاد میزان مطالبات غیرجاری شــبکه بانکی 
تا پایان شــهریور ماه ۲۳۶ هــزار میلیارد تومان اعالم 
شد.عالوه بر این، سخنگوی قوه قضائیه در نشست اخیر 
خود از انجام اقدامات موثر در وصول مطالبات بانک ها 
خبر داد و گفت که در دو ســال گذشــته معادل ۴9 
هزار میلیارد تومــان از مطالبات معوق با اجرای ثبتی 
وصول شــد.اما با توجه به اینکه توضیح و تشریحی از 
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این رابطه اعالم نشده 
رقم اعالم شده از معوقات بانکی مقداری سوال برانگیز 

اســت.ابهامات میزان دقیق مطالبــات معوق بانک ها 
موضوع جدیدی نیســت و در طول سال های گذشته 
بــا هر اعالم ارقــام مربوطه در این زمینــه، تناقضات 
زیادی شــکل می گرفت.در ســال ۱۳9۳ که مطالبات 
معوق بانک ها بســیار مطرح بود،میزان معوقات بانکی 
۱5۰ هزار میلیارد تومان بود، درحالیکه بانک مرکزی 
در آن زمــان این رقم را حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان 
مطرح می کرد.رقم اعالمی از سوی طیب نیا واکنش های 
بســیار در پی داشــت که بدین منظــور در آن زمان 
وزارت اقتصــاد طی اطالعیه ای اعــالم کرد که مبلغ 
رســمی مطالبات معوق بانکی حدود ۸۰ هزار میلیارد 
تومان است و منظور وزیر اقتصاد از ۱5۰ هزار میلیارد 
تومان مطالبات معوق بانکی، شــامل مجموع مطالبات 
استمهال شــده نیز می شود.سرانجام، در آن زمان قوه 
قضائیــه پرونده مبهم معوقات بانکی را با این اعالم که 
حداقل معوقات 95 هزار میلیارد و حداکثر آن تا ۲۰۰ 
هزار میلیارد تومان بســت اما اکنون با گذشت هفت 
ســال از این موضوع، در صورت تعلق سود به معوقات 

بانکی به رقم قابل توجهی خواهیم رسید.

معاون وزیراقتصاد گفت:در هفت ماهه امسال، بیش 
از صد درصــد درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق محقق 
شده است همچنین درآمدهای نفتی هفت ماهه امسال 
نسبت به کل ســال 99، ۳5 هزار میلیارد تومان محقق 
شده است.به گزارش صدا و ســیما، هادی قوامی معاون 
وزیر اقتصاد با حضور در یک برنامه تلویزیونی در پاســخ 
به این ســوال که آیا کســری بودجه ۶۴۷ هزار میلیارد 
تومانی در ســال ۱۴۰۰ واقعی اســت؟ گفت: معتقدم 
کسری بودجه به این میزان نیست و اگر نگاهی به منابع 
بودجه امسال در هفت ماهه گذشته بیندازیم این رقم را 
نشان نمی دهد.وی افزود: در هفت ماهه امسال، بیش از 
صد درصد درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق محقق شده 

است همچنین درآمدهای نفتی هفت ماهه امسال نسبت 
به کل ســال 99، ۳5 هزار میلیارد تومان محقق شــده 
است یعنی بیش از سه برابر سال 99 تحقق درآمدهای 
نفتی داشتیم.معاون وزیر اقتصاد گفت: کاهش مصارف 
بودجه و افزایش منابع از راهکارهای کوتاه مدت و میان 
مدت برای جبران کســری بودجه است.صمد عزیزنژاد 
کارشــناس مســائل اقتصادی نیز در ادامه برنامه گفت: 
پیش بینی می شود امسال بودجه کشور در حدود ۴۲۰ 
تا ۴5۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد.وی اظهار 
کرد: پیشگیری از فرار مالیاتی در کوتاه مدت برای جبران 
کسری بودجه مؤثر است و این موضوع با همکاری شبکه 

بانکی و سازمان امور مالیاتی میسر می شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: ارزش 
تجارت الکترونیکی کشــور در نیمه نخست ۱۴۰۰ به 
پنــج هزار و ۶۰۷ هزار میلیارد ریال رســید.به گزارش 
ایرنا، »علی رهبری« در نشست خبری به مناسبت یک 
ســالگی رتبه بندی کسب وکارهای اینترنتی ، افزود: بر 
اساس آخرین آمار، ارزش مالی تجارت الکترونیکی در 
نیمه نخست امسال به پنج هزار و ۶۰۷ هزار میلیارد ریال 
و تعداد معامالت تجــارت الکترونیکی نیز به عدد یک 
میلیارد و ۸9۴ میلیون و ۳۶ هزار و ۴9۶ رسید.رئیس 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اضافه کرد: همچنین 
تاکنون ۱۶ هزار و ۳۸9 اینمــاد )نماد الکترونیکی( از 
سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به کسب و کارها 
اعطا شــده است.وی ادامه داد: ســال گذشته موضوع 
رتبه بندی کســب وکارها با یک اپراتور آغاز شد.  اکنون 
اگر فروشگاهی درخواست رتبه بندی داشته باشد، تنها 
با چند کلیک می تواند درخواســت خود را مطرح کند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: فاز نخست 
رتبه بندی کسب وکارها از دی ماه ۱۳9۸ آغاز شد. پس 
از حدود یک ماه، نسخه شاخص های رتبه بندی منتشر 

و پس از آن فرآیند طراحی این آغاز شد. تیرماه ۱۴۰۰ 
ارزیابی سطح پیشرفته در رتبه بندی آغاز شد. امکانات 
و توانمندی، ســوابق عملکردی و شاخص های مالی از 
جمله شاخص هایی هستند که برای رتبه بندی کسب و 
کارها،  مدنظر قرار می گیرد.رهبری اشاره کرد: تا کنون 
۲۲۲ کسب و کار درخواست رتبه بندی داشتند که از 
بین آنها 5 کســب و کار پنج ستاره، ۳۰ کسب و کار ۴ 
ستاره، ۸۷ کســب و کار سه ستاره، ۶۲ کسب وکار ۲ 
ســتاره و 9 کسب و کار یک ســتاره دریافت کرده اند. 
یکی از اهداف مهم رتبه بندی کسب و کارها این است 
کــه به آن ها کمک کند تا نقــاط ضعف و قوت خود را 
بشناســند و برای رفع یا تقویت آن برنامه ریزی کنند.

وی تاکید کرد: بیشــترین عاملی کــه باعث نارضایتی 
خریداران اینترنتی شده، هزینه ارسال، پشتیبانی، زمان 
ارسال و مدل بسته بندی است. در مقابل کسب وکارها 
در طراحی وبســایت بهترین عملکرد را داشته اند. وقت 
آن است که در برنامه ریزی، کسب وکارها تمرکز بیشتر 
را داشته باشند و تالش کنند بخش لجستیک را بهبود 

ببخشند.

ســخنگوی گمــرک گفت: در هفت ماه نخســت 
امســال، 5۸ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۷۳۳ دالر خودرو 
و لوازم یدکی صادرات داشــته ایم که هفت میلیون و 
۲۱۷ هــزار و ۲۶5 دالر آن مربــوط به صادرات انواع 
خودرو بوده اســت.به گزارش خبرگزاری مهر، ســید 
روح اله لطیفی، ســخنگوی گمرک گفت: کشورمان 
در هفت ماه نخست امسال، 5۸ میلیون و ۴۰۷ هزار 
و ۷۳۳ دالر خودرو و لوازم یدکی صادر کرده اســت 
کــه هفت میلیون و ۲۱۷ هزار و ۲۶5 دالر آن مربوط 
به صادرات انواع خودرو بوده است.سخنگوی گمرک 
اظهار داشــت: از ابتدای ســال تا پایان مهرماه هفت 
میلیــون و ۲۱۷ هزار و ۲۶5 دالر انواع خودرو به ۱۲ 

کشور صادر شده اســت.وی افزود: از این میزان یک 
میلیون و ۱۰۴ هــزار و ۴۸۴ دالر مربوط به صادرات 
خودروهای تا ۱5۰۰ سی سی بوده است که به هشت 
کشور صادر شــده و آذربایجان با خرید 9۷۱ هزار و 
۸9۸ دالر در صدر خرید قرار دارد و کشورهای چین، 
اسپانیا، روسیه، ســنگال، اوکراین، عراق و ترکیه در 
رتبه های بعدی هســتند.لطیفی در خصوص صادرات 
خودروهای هزار و 5۰۰ تا دو هزار ســی سی توضیح 
داد: ارزش صادرات خودروهای هزار و 5۰۰ تا ۲ هزار 
سی ســی در این مدت ۴۴9 هزار و ۱۲۴ دالر بود که 
به ۶ کشــور عراق ، سنگال ، اسپانیا ، روسیه ، تایوان 

و امارات صادر شد.
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