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اعالم آمادگی کانون صرافان 
برای نقل و انتقال رمزارزها

در پی قانونی شدن شدن ثبت سفارش واردات با استفاده از رمزارزها، کانون 
صرافان برای نقل و انتقال رمزارزها به منظور تسهیل واردات اعالم آمادگی کرد.

به گزارش کانون صرافان، کامران سلطانی زاده - دبیرکل کانون صرافان اظهار 
کــرد: مطابق اعالم بانک مرکزی، مبادله و خریــد و فروش رمزارزها به عنوان 
سرمایه گذاری ممنوع است اما افرادی که مجوز قانونی امکان استخراج رمزارز از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( و وزارت نیرو دارند، می توانند از رمز ارز 
اســتخراج شده برای واردات استفاده کنند.به گفته وی، مطابق هماهنگی های 
انجام شده میان بانک مرکزی و وزارت صمت، از رمزارزها می توان برای واردات 

استفاده کرد که آیین نامه آن هفته آینده اعالم خواهد شد. 
سلطانی زاده خاطرنشان کرد: کانون صرافان و شبکه صرافی کشور به عنوان 
بازوی اجرایی بانک مرکزی آمادگی دارد از رمز ارزهای اســتخراج شده جهت 
تســهیل در واردات کشور استفاده کند.براســاس برنامه ریزی صورت گرفته، 
تا پایان شــهریورماه شــرایط برای واردات با رمزارزها به شکل عمومی نهایی و 

اجرایی خواهد شد.

ایران به دنبال حذف دالر
 از تجارت با همسایگان

معاون رئیس بازار متشــکل ارزی می گوید بانک مرکزی و دولت به شــکل 
جــدی پیگیر حذف یا کاهش نقــش دالر در تعامل و تجارت با همســایگان 
هستند.به گزارش ایســنا، محمد قزلباش در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: 
ما در سال های گذشته تحت تاثیر تحریم ها و محدودیت ها برای جابه جایی ارز 
در تعامالت تجاری با مشکل و محدودیت های زیادی روبه رو بودیم که یکی از 

اصلی ترین مشکالت آن بحث محوریت دالر بود.
وی با بیــان این که پیمان های دوجانبه می تواند بــه کاهش نقش دالر در 
تجــارت خارجی کمک کند تصریح کرد: آنچه که میان ایران و روســیه نهایی 
شد و نماد آن به عنوان ریال – روبل رسما عرضه شد، می تواند در آینده برای 
تجارت با دیگر کشــورهای همسایه نیز مورد نظر قرار گیرد. کشورهایی مانند 
عراق، ترکیه و پاکســتان دم دســت ترین گزینه ها برای رســیدن به توافقات 
جدید در این زمینه هســتند.معاون رئیس بازار متشــکل ارزی با اشاره به در 
پیش بودن مراســم اربعین حســینی اعالم کرد که ظرف روزهای آینده برای 
تسهیل شرایط مســافران و همچنین تجار ایرانی در عراق، نماد ریال – دینار 

نیز رونمایی خواهد شد.

رشد ۵۱ درصدی خرید تضمینی گندم 
در سالجاری

خرید تضمینی گندم از ابتدای ســال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، ۵۱ درصد رشد داشــته است.به گزارش شرکت بازرگانی دولتی 
ایران، خرید تضمینی گندم از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه 
سال گذشــته، ۵۱ درصد رشد داشته اســت.این موفقیت در شرایطی حاصل 
شــده است که میزان خرید تضمینی گندِم سال ۱۴۰۱، نسبت به سال ۱۴۰۰ 
در برخی اســتان ها تا ۴ برابر افزایش یافته اســت.بر اساس این گزارش، تا این 
تاریخ اســتان خوزســتان با خرید تضمینی یک میلیون و ۳۵۸ هزار تن گندم 
در بین اســتان های کشور پیشتاز است و استان های گلستان با ۷۵۷ هزار تن، 
کردســتان با ۵۶۰ هزار تن، فارس با ۴۸۳ هزار تن و کرمانشاه با ۴۶۶ هزار تن 
بعد از خوزســتان، ۴ استان دیگر پیشگام خرید این محصول در کشور هستند.
این گزارش می افزاید، بعد از این استان ها، ۵ استان دیگری که بیشترین میزان 
خرید تضمینی گندم را در کشــور داشته اند، به ترتیب آذربایجان غربی با ۳۶۹ 
هزار تن، خراســان رضوی با ۳۴۳ هزار تن، همدان با ۳۰۹ هزار تن، لرســتان 
با ۲۶۱ هزار تن و اردبیل با ۲۱۷ هزار تن در بین ۱۰ اســتان پیشــتاز خرید 

تضمینی این محصول قرار دارند.

ارسال پستی برگه مالیات خانه های لوکس 
به درب منزل

ســازمان امور مالیاتی در نامه ای بــه ادارات کل امور مالیاتی اعالم کرد در 
راســتای تکریم مؤدیان مالیاتی، برگه مالیاتی خانه ها و خودروهای لوکس به 
درب منازل آنها پست شود.به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی پاکدامن معاون 
درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی در بخشــنامه ای به ادارات کل امور 
مالیاتی دســتور داد تا در راســتای تکریم مؤدیان مالیاتی، برگه های مالیاتی 
خانه ها و خودروهای لوکس عالوه بر بارگذاری در ســامانه های این ســازمان 
و ارســال پیامک برای مالکان این واحدها و خودروها، با »پُســت« نیز به درب 
منازل مشــموالن این پایه مالیاتی ارسال شود.گفتنی است بر اساس بندهای 
»خ« و »ش« تبصــره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰، واحدهای مســکونی باالی ۱۰ و 
خودروهای باالی یک میلیارد تومان مشــمول مالیــات بر خودرو و واحدهای 

گران قیمت می شوند که به مالیات خانه های لوکس مشهور شد.

واریز 2۵/۵ هزار میلیارد تومان 
به حساب سازندگان نهضت ملی مسکن

 مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن از پرداخت ۲۵ هزار و ۵۲۷ میلیارد 
تومان به حساب ســازندگان برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.به 
گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمود شایان در خصوص روند افتتاح حساب، 
واریز وجه و پرداخت تسهیالت به ســازندگان طرح نهضت ملی مسکن اعالم 
کرد: طبق برآوردها تاکنون ۵۸۹ هزار و ۵۰۷ نفر در طرح نهضت ملی مســکن 
ثبت نام کردند و واریز وجوه متقاضیان به حســاب بانک معادل ۲۰ هزار و ۶۶۱ 

میلیارد تومان است.
مدیرعامل بانک تخصصی بخش مســکن از واریــز ۲۵ هزار و ۵۲۷ میلیارد 
تومان به حســاب ســازندگان خبر داد و گفت: از مجموع واریزی به حســاب 
ســازندگان، ۱۰ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان و ۱۴ هزار 
۶۷۱ میلیارد تومان از محل تســهیالت است.شایان افزود: هم اکنون از محل 
آورده متقاضیان ۹ هزار و ۸۰۵ میلیارد تومان نزد بانک است تا بنا به درخواست 

دستگاه های متولی به سازندگان پرداخت شود.

اخبار کوتاه

تورم ساالنه رقم خورده در دهک اول که فقیرترین دهک 
جامعه محسوب می شود، ۴۴.۸ درصد رقم خورده است، این 
در حالیست که تورم در دهک دهم یا همان ثروتمند ترین 
دهک ۳۸.۹ درصد بوده است.تورم کل کشور در تیر ماه ۴۰.۵ 
درصد به ثبت رســیده که نسبت به ماه های گذشته روندی 
صعودی داشته است. به گزارش اقتصاد نیوز، بررسی ها نشان 
می دهد عمده ترین دلیل به ثبت رسیدن تورم در اعداد باال 
در چند ماه اخیر، افزایش شــدید قیمت خوراکی ها بوده به 
گونــه ای تورم ماهانه خوراکی هــا در خرداد ماه بالغ بر ۲۵ 
درصد بوده اســت.مواد خوراکی در سبد مصرفی اقشار کم 
درآمد جامعه وزن باالتری دارد، از همین رو زمانی که تورم 
بیشتر از ســمت افزایش بهای اقالم خوراکی باشد، فشار و 
تورمی بیشتری در اقشار ضعیف جامعه حس می شود.همین 
از باعث شــده تا تورم ســاالنه رقم خورده در دهک اول که 
فقیرترین دهک جامعه محسوب می شود، ۴۴.۸ درصد رقم 
بخورد، این در حالیســت که تــورم در دهک دهم یا همان 
ثروتمند ترین دهک ۳۸.۹ درصد بوده اســت.آمارها نشان 
می دهد به طور کامل هرچه از ســمت اقشار با درآمد باال به 
سمت فقرا حرکت می کنیم، تورم ساالنه باالتری رقم خورده 
است. روســتاییان هم به طور میانگین جز اقشار ضعیف از 
نظر درآمدی محسوب می شــوند، به همین علت در ادامه 
گزارش به تورم تیر ماه در مناطق روستایی کشور پرداخته 
شده است.تورم ساالنه مناطق روستایی کشور ۴۳.۲ درصد 
برآورد شــده اســت، به عبارت دیگر تورم دوازده ماهه در 
روستا های کشور در تیر ماه نسبت به این شاخص تورمی در 
مناطق شهری به شکل قابل توجهی باالتر بوده است.به طور 
میانگین درآمد روستاییان نسبت به شهر نشینان پایین تر 

اســت و هر چه درآمد پایین تر باشــد سهم خوراکی ها در 
سبد مصرفی بیشــتر خواهد بود، با توجه به اینکه در چند 
ماه گذشــته تورم بسیار باال بوده است، باعث تورم باالتر در 
مناطق روستایی باشد.تورم مناطق روستایی استان کهیلویه 
و بویراحمــد در تیــر ماه ۵۰.۸ درصد به ثبت رســیده که 
باالترین تورم در بین روســتا های کشور محسوب می شود. 

اســتان های قزوین و مازندران نیز به ترتیب در جایگاه دوم 
و سوم تورم مناطق روستایی قرار دارند. همانگونه که گفته 
شــد تورم روستا های کهکیلویه و بویراحمد حدود ۵ درصد 
باالتر از تورم شــهری این اســتان در نخســتین ماه سال 
جاری بوده اســت.کمترین تورم ساالنه روستاهای کشور با 
نرخ ۳۴.۹ درصدی در مناطق روســتایی استان همدان به 

ثبت رسیده است. روستا های استان سیستان و بلوچستان 
نیــز به ثبت تورم ۳۶.۷ درصــدی در جایگاه دوم قرار دارد. 
همچنین متاطق روســتایی اســتان خوزستان نیز در زمره 
کمترین تورم های به ثبت در تیر ماه ســال ۱۴۰۱ اســت.
بررسی ها نشــان می دهد بر خالف مناطق شهری که تورم 
باالتری را نسبت به میانگین کشوری متحمل شده بودند، در 
مناطق روستایی تقریبا نیمی از روستاها باالتر از میانگین و 

نیمی دیگر نیز پایین تر قرار داشتند.
هماوردی جیب ها با زندگی دونفره

کدام پیروز است؟
خانواده دو نفره ای را تصور کنید که اول ماه چرخ دستی 
موجود در فروشــگاه زنجیره ای را برمی دارند و خوشحال و 
خندان با قدم زدن بین قفسه ها، مایحتاج ضروری شان را یکی 
یکی داخل آن می اندازند. منظور از مایحتاج ضروری روغن 
و برنج، قند و شکر، ماکارونی، نمک، رب گوجه فرنگی، برنج، 
شــیر، پنیر، ماست، گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ، به اضافه 
محصوالت بهداشتی و شوینده ها است. آن وسط چیزهایی 
مثل آبلیمو، زردچوبه و فلفل، یک شیشــه خیارشــور، یک 
شیشــه ترشــی، دوغ، نرم کننده حوله و لباس و چندتایی 
اســپری تمیزکننده هم برداشــته اند. فکر می کنید وقتی 
گردش کوتاه آن ها در فروشــگاه تمام شود و دوتایی با هم 
جلوی صندوق برسند، پس از پایان سمفونی دستگاه اسکنر، 
رقمی که در انتهای فاکتور نوشته شده چقدر می شود؟ ۸۸۸ 
هزار تومــان برای روغن و برنج و ماکارونی و نمک و... ۶۴۰ 
هزار تومان برای حدود شش کیلو گوشت، ۴۵۰ هزار تومان 
برای شوینده ها و حدود ۱۵۰ هزار تومان برای لبنیات. روی 

هم می شود حدود دو میلیون تومان. باور نمی کنید؟

با توجه به اینکه در پی سرقت از شعبه دانشگاه بانک ملی، صندوق های دزدیده 
شده به این دلیل که مســئوالن بانک و بیمه اطالعی از محتویات آنها نداشتند، 
مشمول بیمه نشــدند؛ در این زمینه، دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی از 
تهیه پیش نویسی برای بیمه شدن این صندوق ها خبر داده است. به گزارش ایسنا، 
در جریان سرقتی که از شعبه دانشگاه بانک ملی انجام شد، حدود ۱۶۲ صندوق 
اجاره ای این بانک و محتویات آن مورد ســرقت قرار گرفت. مشــمول بیمه بودن 
این صندوق ها و محتویات آنها به منظور پرداخت خسارت در زمان وقوع حوادثی 
همچون سرقت از بانک، در آن زمان از موضوعات حائز اهمیت بود که طبق گفته 
مسئوالن و به استناد قوانین بانکی از آن جا که مسئوالن بانک ملی و بیمه اطالعی 
از محتویات داخل صندوق ها نداشته اند، مسئولیتی هم در قبال خسارات وارد شده 
به آنها ندارند.به گفته مسووالن بانک ملی، این بانک فقط یک محل مطئمن برای 
نگهداری اشیاء به مشتری اجاره داده و فرض آن است که بانک از محتویات داخل 
صندوق های امانات اطالع نداشته است.البته بانک باید امنیت و حفاظت از اموال 
و شــعبات خود را تامین کند. در این راستا، اگر  از نظر کارشناسی ثابت شود که 
هر بانکی مقررات قانونی و مصوب مراجع انتظامی را رعایت نکرده و ثابت شود که 
دزدان یا کیف قاپان از این قبیل ضعف های امنیتی شــعب سوء استفاده کرده اند، 
مسلما بانک در قبال مسامحه یا قصور در فراهم آوردن شرایط الزم امنیتی شعبه 
مسئول جبران خسارت به مشتری خســارت دیده شناخته خواهد شد.عالوه بر 

این، شرکت های بیمه نیز نمی توانند با توجه به محتوای محرمانه این صندوق ها، 
به طور مشخص بیمه ای برای آنها در نظر بگیرند، بلکه صندوق اجاره به طور کلی 
می تواند بیمه شود که در این مورد هم نوع پوشش بیمه ای و سقف آن مورد توجه 
خواهد بود. ممکن اســت داخل یک صندوق فقط اســناد یا وسیله ای نگهداری 
شــود که ارزش مالی چندانی ندارد و در صندوق دیگر یک عتیقه با ارزش چند 
میلیارد تومانی باشــد. در این حالت حتی اگر پوشش بیمه ای هم به صورت کلی 
انجام شود، نمی تواند پاسخگوی هزینه و خسارت وارد شده باشد.در زمان سرقت 
از شــعبه دانشگاه بانک ملی، مسئوالن بانک بر پرداخت تمام خسارات وارد شده 
به مســتریان تاکید کردند؛ تا اینکه با دستگیری سارقان، اعالم کردند که اموال 
دزدیده شده بازپس گرفته خواهد شد که البته هنوز این کار انجام نشده است و 
اموال در خزانه بانک ملی قرار دارد تا دادستان نامه تحویل اموال را به بانک ارائه 
دهد. در این بین، با وقوع این سرقت و اتفاقات رخ داده در پی آن، مسئله امنیت 
و بیمــه صندوق امانات بانک ها و ضعــف قوانین بانکی و لزوم رفع اینگونه خالها 
همچنان محل بحث است.فرزین، مدیرعامل بانک ملی اعالم کرده که در پی این 
حادثه، سیستم های حفاظتی تازه ای برای شعب طراحی شده و در کنار ساماندهی 
صندوق ها، بیمه شدن آنها نیز در حال پیگیری است.عالوه براین، علیرضا قیطاسی، 
دبیر شــورای هماهنگی بانک های دولتی در گفت وگو با ایســنا از تهیه و تدوین 
پیش نویس هایی برای چگونگی بیمه شدن صندوق امانات بانک ها خبر داده است. 

وی همچنین اعالم کرده که پس از سرقت از بانک ملی، جلسات مختلفی برگزار 
و پیش نویس هایی تدوین شــده که در قالب دستورالعمل به بانک ها ابالغ خواهد 
شد و براساس آن تا یک سقفی، صندوق های اجاره ای بانک ها با پرداخت هزینه از 

سوی متقاضی مشمول بیمه خواهد شد.

ورود بدون ثبت سفارش کاال به گمرک و بنادر، در چرخه 
تجاری ایران که بارها مسئوالن مربوطه به روال معیوب آن 
اذعان داشته اند، از اهم عوامل رسوب میلیون ها تن کاال است؛ 
این که دستورالعملی دیگر در راستای اصالح فرایند تجاری 
و این معضل ثبت ســفارش در حال تدوین و ابالغ اســت، 
به تنهایی نمی تواند ضمانتی برای اصالح این روال باشــد، 
چراکه ممنوعیت ورود کاالی فاقد ثبت سفارش به بنادر، به 
همراه بسیاری از دستورالعمل ها برای ممانعت از رسوب کاال، 
سالهاست که مصوب و الزم االجرا بوده ولی در عمل چنین 
نشده است.به گزارش ایسنا، ساالنه حجم باالیی از کاال وارد 
گمرک و بنادر شــده و بخشــی از آن بعد از طی تشریفات 
گمرکی، ترخیص و وارد ایران می شود. تجارت خارجی ایران 
در سال گذشته ۱۶۳.۹ میلیون تن به ارزش ۱۰۱.۶ میلیارد 
دالر بوده که از این میــزان ۴۱.۱ میلیون تن به ارزش ۵۳ 
میلیارد دالر واردات اســت. در کنار کاالهای ترخیص شده، 
همواره میلیون ها تن از اقالم، پشت درهای خروج قرار دارند 
که بــه دالیل مختلف یا امکان ترخیــص ندارند و یا اینکه 
صاحب کاال نسبت به طی تشریفات گمرکی اقدام نکرده و 
درنهایت به مرحله اظهار به گمرک هم نرسیده و به رسوب 
منتهی می شود.آنچه در حوزه تجارت در این سال ها گذشته، 
نشان داده که عوامل مختلفی در رسوب کاال دخیل بوده اند 
که در کنــار جریان تامین ارز و طوالنی بودن فرایند صدور 
مجوزها و البته عدم هماهنگی دستگاه های مربوطه، بخشی 
به شــرایط قبل از اظهار کاال برمی گردد که مربوط به ثبت 

ســفارش به عنوان مجوز اولیه ورود کاال به کشــور است و 
تا زمانی که صادر نشــده باشد، صاحب کاال امکان اظهار به 
گمرک و ادامه مراحــل ترخیص را ندارد.اخیرا وزیر اقتصاد 
از تدوین دســتورالعملی جهت اصالح فرایند تجاری و ورود 
کاال خبر داده که بر اســاس آن از ایجاد رسوب در گمرک 
و بنادر ممانعت خواهد شــد. طبق گفته خاندوزی، بخش 
عمده کاالهای رســوبی، کاالهایی است که هنوز به مرحله 
اظهار نرسیده و فرایند ترخیص آنها آغاز نشده است؛ دولت 
به دنبال آن اســت تا با الزام ثبت سفارش برای ورود کاال به 
گمرک و بنادر، اصالح اساسی در تجارت انجام دهد.این در 
حالی اســت که ثبت سفارش برای ورود کاال قبل از آنکه به 
گمرک و بنادر وارد شــود، سال هاست که از الزامات قانونی 
حوزه تجارت بوده ولی اجرایی نشده است؛ به طوری که طبق 
قانون مقررات صــادرات و واردات »واردکنندگان کاالهای 
مختلف اعم از دولتی و غیــر دولتی جهت اخذ مجوز ورود 
کاال و ثبت ســفارش باید منحصرا به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مراجعه کنند. »همچنین در ســال ۱۳۹۷ بود که 
طبق مصوبه هیات وزیران اعالم شد : »واردات کلیه کاالها به 
صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری - صنعتی 
و ویژه اقتصادی و ســایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش 
ممنوع اســت. »به دنبال آن در سال ۱۳۹۸، علی الریجانی 
-رئیس وقت مجلس شــورای اســالمی- طی مکاتبه ای با 
حســن روحانی- رئیس دولت دوازدهم- بــر موضوع الزام 
ثبت سفارش تاکید و اعالم کرد که »مطابق ماده )۸( قانون 

مقررات صــادرات و واردات، واردکنندگان کاالهای مختلف 
اعلــم از دولتی و غیردولتی جهت اخــذ مجوز ورود و ثبت 
سفارش باید منحصرا به وزارت صمت مراجعه کنند. بر این 
اســاس باید قبل از واردات کاال، ثبت سفارش انجام شود و 
بدون ثبت ســفارش قبلی، نمی توان نسبت به واردات کاال 
اقــدام کرد. »وی اقدامی خارج از این روال را مغایرت قانونی 
اعالم کرده بود.همچنین می توان اشــاره کرد به بخشنامه 
اردیبهشت ماه امسال بانک مرکزی که به استناد مصوبه ستاد 
مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی اعالم کرد »واردات 
کلیه کاالها به صورت تجاری به کشــور، اعم از مناطق آزاد 
تجــاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و ســایر مبادی ورودی 
بدون ثبت ســفارش و تعیین منشأ ارز بانک مرکزی ممنوع 

است«.
اذحام ممنوعه ها در رسوب میلیونی!

بــا این حال آنچــه در عمل اتفاق افتاده این اســت که 
در بســیاری از موارد، صاحبــان کاال بدون توجه به اهمیت 
ثبت ســفارش قبل از ورود به کشور، کاال را خریداری کرده، 
به گمرک و بنادر آورده و پس از آن به دنبال دریافت مجوز 
ثبت سفارش و مابقی مجوزهای الزم می روند و دستگاه های 
مربوطــه و تحویــل گیرنــده کاال نیز چنیــن الزامی برای 
واردکننده ایجاد نکرده اند. تنها در مرزهای زمینی است که 
از ســال ۱۳۹۷ الزام دریافت ثبت سفارش برای ورود مورد 
تاکید بوده است که این مهم نیز از مدتی پیش تحت الشعاع 
قرار گرفت.این نابســامانی در جریان واردات که از قبل نیز 

مورد انتقاد مسئوالن حوزه تجارت و البته قضایی قرار داشته، 
هیچ گاه حل و فصل نشــده اســت و همچنان جریان ورود 
بدون ثبت سفارش کاال به اماکن گمرکی و بنادر ادامه دارد 
و خود به یکی از دالیل انباشــت کاال تبدیل شــده است  و 
گزارش هــای متفاوتی از آن نیز وجــود دارد؛ از خودروهای 
دپو شــده در گمرک که سال هاست حداقل ۱۰۰۰ دستگاه 
به دلیل نداشتن ثبت سفارش و بسته بودن سامانه در زمان 
ممنوعیت واردات خودرو نتوانسته ترخیص شود و یا ماجرای 
اخیر ۳۰ کانتینری که ۱۳ ســال در بندر بوشهر مانده و به 
گمرک اظهار هم نشــده و حتی کاالهای آن تخلیه و خارج 
شده است، در حالی که ثبت سفارشی هم برای آن نمی تواند 
وجود داشته باشد. همچنین حجم باالیی از کاالهای بدون 
ثبت سفارشــی که با ممنوعیت گروه کاالیی مواجه شده و 
دیگر امکان ترخیص پیدا نکرد و فاســد شد.اینکه دولت بار 
دیگر مصوبه و دستورالعملی جدید برای ممنوعیت واردات 
کاالی فاقد ثبت سفارش به گمرک داشته باشد، به تنهایی 
نمی تواند پایان دهنده ایرادهای موجود در تجارت خارجی 
و معضل رســوب باشــد چراکه چنین ممنوعیتی در حال 
حاضــر نیز وجــود دارد و جهت ممانعت از رســوب هم به 
وفور ، دســتوراالعمل صادر و در دستور کار قرار گفته است؛ 
ولی یکی از مسایل مورد توجه این است که باید از ضمانت 
اجرایی کافی برخوردار باشــد و ســازمان ها و دستگاه های 
مربوطه، هماهنگــی و همراهی الزم بــرای اصالح چرخه 

تجاری را داشته  باشند.

تورم تیرماه چه بالیی سر فقرا و روستاییان آورد؟

معرفی گرانترین استان های ایران

دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی اعالم کرد

تهیه پیش نویس برای بیمه شدن صندوق های اجاره بانک ها

کاالهای فاقد ثبت سفارش در تجارت معیوب جوالن می دهند

ازدحام ممنوعه ها در رسوب میلیونی!

دبیرکل انجمن صنایع لــوازم خانگی ضمن انتقاد 
از قیمت گذاری دســتوری، گفت: برخی از واحدهای 
تولیدی اجبارا از قطعات کم کیفیت استفاده می کنند که 
این مساله منجر به کاهش کیفیت تولیدات می شود.به 
گزارش خبرنگار مهر، عباس هاشمی در نشست خبری با 
بیان اینکه قیمت گذاری دستوری فعالیت های تولیدی 
را دچار اختالل کرده اســت، اظهار کــرد: ما بارها این 
موضوع را به ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و وزارت 
صمت منعکس کرده ایم. از ســویی دیگر کمیســیون 
اقتصادی مجلس به موضوع قیمت گذاری دستوری ورود 
کرده اســت و انجمن نیز با همکاری این کمیسیون و 
دانشگاه شریف به دنبال راه حل علمی برای برون رفت از 
آثار منفی آن است.دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی 
ایران افزود: راهکار انجمن برای برون رفت از آثار منفی 

قیمت گذاری دستوری همان شــیوه های آزموده شده 
در جهان و تعیین قیمت در بازار بر مبنای مکانیســم 
عرضه و تقاضا است. همچنین باید توجه داشت که در 
کشور قانون ضد انحصار وجود دارد و لوازم خانگی نیز 
کاالی انحصاری نیســت، باید اجازه داد فضای رقابتی 
در این صنعت و بازار آن شــکل بگیرد. پیشــنهاد دوم 
انجمن نیز نظارت پســینی است.وی با اشاره به قیمت 
نهاده های تولید، گفت: با توجه به افزایش شدید قیمت 
نهاده هــای تولید و نرخ خدمات پیمانــکاری، افزایش 
قیمــت محصوالت بایــد اتفاق می افتاد امــا دولت به 
دلیل مشــکالت معیشتی مردم به دنبال قیمت گذاری 
دستوری است، اما همین مساله منجر به کاهش سرعت 
تولیــد، کمبود کاال در بازار، افزایش قیمت و توســعه 

قاچاق خواهد شد. 

اطالعات منتشــر شده از سوی ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نشــان می دهد که 
بیشــترین کاالی قاچاق کشف شده در تیرماه امسال، 
مواد خوراکی و محصوالت صنایع غذایی، ســوخت ها، 
روغن ها و حامل های انرژی، کاغذ و مقوا، انواع وســایل 
نقلیــه و لوازم یدکی و مصرفی بوده اســت.به گزارش 
ایســنا، بر این اساس در تیر ماه امســال ۳۶۶۹ مورد 
بازرسی برای مقابله با عرضه، نگهداری و فروش کاالی 
قاچاق در سراســر کشور انجام شــده است.در نتیجه 
این بازرســی ها، ۴۹۵ پرونده بــه ارزش بیش از ۱۸۸ 
میلیارد تومان تشکیل شــده و این پرونده های تخلف 
برای تعیین تکلیف به مراجع قضایی ارسال شده است.
همچنین بر اســاس اطالعات منتشــر شــده از سوی 
ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 

بیشــترین کاالی قاچاق کشف شده در این مدت مواد 
خوراکی و محصوالت صنایع غذایی، سوخت ها، روغن ها 
و حامل هــای انرژی، کاغذ و مقوا، انواع وســایل نقلیه 
و لوازم یدکی و مصرفی بوده اســت.مردم می توانند با 
مراجعه به ســتاد خبری سازمان های صنعت، معدن و 
تجارت استان ها و شهرستان های تابع، شکایت خود را 
تنظیم کنند یا از طریق تلفن )۱۲۴(، پورتال ســازمان 
حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت 
)۱۲۴ir( و اپلیکیشــن »آپ« شــکایت خود را مطرح 
کنند.طبق قانون نظام صنفی، گران فروشی، کم فروشی، 
تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط 
قیمت گذاری و توزیع، فروش اجباری،  عدم درج قیمت 
و عدم صدور صورتحســاب از جمله مهم ترین تخلفات 

صنفی است.

بیشترین کاالی قاچاق در تیرماه چه بود؟کاهش کیفیت لوازم خانگی به دلیل استفاده از قطعات ارزان

بورس

بازار سرمایه هفته را سبزرنگ آغاز کرد به طوری 
کــه همه شــاخص های این بازار صعودی شــدند.
به گزارش ایســنا، شاخص کل بورس روزگذشته با 
۱۸ هــزار و ۶۳۵ واحد افزایش به رقم یک میلیون 
و ۴۶۷ هزار واحد رســید. شاخص کل با معیار هم 
وزن هم توانست ۶۲۸۲ واحد افزایش یابد و به رقم 
۳۹۵ هزار و ۸۸۴ واحد برسد. در این بازار ۳۱۳ هزار 
معامله انجام شــد که ۴۰ هــزار و ۱۱ میلیارد ریال 
ارزش داشــت.فوالد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی، ملی صنایع مس ایران، بانک ملت، 

ایران خودرو، بانک پارسیان و کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 

مثبت را روی بورس گذاشتند.
شــاخص کل فرابورس با صعودی ۱۱۳ واحد به 
رقم ۱۹ هزار و ۲۶۴ واحد رســید. در این بازار ۱۷۳ 
هزار معامله به ارزش ۱۲۴ هزار و ۸۳۸ میلیارد ریال 
انجام شد. پلیمر آریاساســول، بهمن دیزل، آهن و 
فوالد غدیر ایرانیان، سرمایه گذاری صبا تامین، بانک 
دی و پتروشــیمی تندگویان نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل پاالیش نفت شیراز 

نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی 
فرابورس گذاشــتند.بازار سهام در هفته سوم مرداد 
امسال تنها سه روز معامالتی را تجربه کرد که همراه 
با رشد ۹.۵ درصدی ارزش معامالت نسبت به هفته 

قبل از آن بود. 
عملکرد بورس اوراق بهادار تهران در پایان هفته 
منتهی به معامالت روز چهارشــنبه ۱۹ مرداد ماه 
سال جاری نشان می دهد طی ۳ روز کاری این دوره 
زمانی حجم و ارزش معامالت ســهام در مقایسه با 

هفته قبل از آن با رشد محسوسی روبرو است.

صعود ۱۸ هزار واحدی شاخص بورس

 

آگهی فراخوان عمومی 
) مناقصه های شماره ۴۸۵۴۷۵۳۹ و ۴۸۵۴۴۳۴۷(

 موضوع فراخوان: انجام عملیات طراحی، مهندســی، خرید 
تجهیزات ساخت داخل و خارج از کشور، ساخت، نصب، تست، 
راه اندازی و تضمین عملکرد توســعه پست EFSB به منظور 

 EPC تغذیه برق غبارگیرهای فوالدسازی به صورت
از کلیه پیمانکاران توانمند که در زمینه موضوع فراخوان دارای 
تخصص و توانایی الزم می باشــند تقاضا می گردد که آمادگی 
خود را اعــالم نمایند معیار های ارزیابی کیفی مناقصه گران به 

شرح موارد ذیل می باشد. 
تجربه و سوابق اجرایی ۴۵ امتیاز 

توان مالی ۱۵ امتیاز 
 سوابق کاری و توان مدیریتی و فنی ۴۰ امتیاز 

سایر اطالعات مناقصه به شرح ذیل می باشد: 
مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه: -/ ۵.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

)پنج میلیارد و هفتصد میلیون ریال( 
توجه: ضمانت نامه فوق بایستی در زمان ارائه پیشنهاد قیمت 

تهیه گــردد و در این مرحله نیازی به تهیه ضمانت نامه بانکی 
نمی باشد. 

مهلت ارسال مدارک: 14۰1/۰۵/31 
نحوه ثبت نام در فراخوان: 

ارسال نامه اعالم آمادگی و اطالعات مورد نیاز بر اساس معیار های 
ارزیابی کیفی به آدرس پستی: اصفهان - ۷۵ کیلومتری جنوب 
غربی - شهرستان مبارکه - شــرکت فوالد مبارکه اصفهان - 

واحد قراردادهای توسعه - خانم مریم جمالی پور 
ارائه مدارک و ســوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد 
نخواهد کرد و اســناد کیفی پــس از تائید در این مرحله برای 

مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
 در صــورت نیــاز بــه اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفن

3۰99 -۰31۵2۷3 خانم جمالی پور تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان
2۷-14۰1


