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خبر
رئیس انجمن پسته ایران:

تولید پسته در کشور  ۸۰درصد
کاهش یافت

رئی��س انجم��ن پس��ته گف��ت :بر اس��اس
تازهتری��ن برآورده��ا ،امس��ال بهدلی��ل
خشکس��الی و تغیی��رات اقلیمی ،تولید پس��ته
در ای��ران  ۸۰درص��د کاه��ش یافت��ه اس��ت.
به گزارش تس��نیم ،محس��ن جاللپ��ور رئیس
انجمن پسته ایران و رئیس سابق اتاق بازرگانی
در صفحه فضای مجازی خود نوش��ت :درگیری
تجاری رئیسجمهور آمریکا با چین ممکن است
شکست بزرگی برای کشاورزان پستهکار آمریکا
باشد که عم ً
ال با تعیین تعرفه قافیه را به ایرانیها
میبازند .بعد از آنکه دونالد ترامپ تعرفههای فوالد
و آلومینیوم و بع��د از آن تعرفه واردات کاالهای
چینی را معادل  50میلیارد دالر باال برد ،پکن هم
در صدد جبران برآمد .چین تعرفه واردات پسته
آمریکای��ی را از  5به  45درصد در س��ال جاری
افزایش داده است .این اقدام چین دقیقاً منطقهای
را هدف قرار میدهد که جمهوریخواهان در آن
آسیبپذیرند .حدود  99درصد پسته آمریکا در
دره «س��نخواکین» کالیفرنیا تولید میش��ود،
منطقهای که خاستگاه جمهوریخواهانی مانند
«دیوی��د واالدو»« ،جف دنه��ام» و «دوین نانز»
است .این منطقه بتازگی هم با محدودیتهایی
برای پمپ��اژ آب دلتای رودخانه س��نخواکین
ساکرامنتو مواجه شده است .افزایش قیمت آب
در یک دهه گذشته باعث شده است تا کشاورزان
زیادی در این منطقه بهجای کشت یونجه و دیگر
محصوالت ارزانقیمت به تولید محصوالت مغزدار
مانند پس��ته و بادام رو بیاورند .درست است که
ای��ن محصوالت نی��ز آب زی��ادی الزم دارند اما
بهلطف تقاضای فزاین��ده در جهان بویژه چین،
قیمتشان نیز باالس��ت .بیش از نیمی از پسته
تولیدش��ده در آمریکا به خارج صادر میشود و
چین و هنگکنگ بهتنهای��ی نیمی از صادرات
پسته آمریکا را خریداری میکنند .در  10تا 12
سال گذشته ارس��ال پسته از کالیفرنیا به چین
 1300درصد رش��د داشته اس��ت .آمریکا سال
گذشته بزرگترین صادرکننده پسته در جهان
ب��ود ( 217599تن) و ایران با اختالف نهچندان
زی��ادی ( 144300تن) در جایگاه دوم .صادرات
پسته دیگر کشورها چندان بهچشم نمیآید پس
تنها جایگزین پسته کالیفرنیا در چین پسته ایران
است .س��ؤال این اس��ت که آیا واقعاً ارزش دارد
دونالد ترامپ افزایش تعرفه فوالد و آلومینیوم را
بهخاطر منافع ملی پس بگیرد چرا که چین هم
در پی جبران و ش��لیک بهسوی دشمن تجاری
خود اس��ت؟ این گزارش والاستریتژورنال بود
اما اوضاع آنگون��ه که این روزنامه آمریکایی ادعا
کرده بهنفع پس��ته ایران نیست ،چون بر اساس
تازهترین برآوردها ،امسال ب ه دلیل خشکسالی و
تغییرات اقلیمی ،تولید پسته در ایران  80درصد
کاهش یافته اس��ت ،به ای��ن ترتیب اگر نگوییم
پس��تهخوران چینی امس��ال ناچارند از مصرف
پسته ایرانی و آمریکایی صرفنظر کنند ،احتماالً
مجبورند پول بیشتری برای آن بپردازند.

ارز

گزارش

پیشفروش نامحدود سکه و سیاستهای التهابآفرین ،بازار را تحت تأثیر قرار داد

سکه باران بیتدبیری!

گ�روه اقتص�ادی :بیتدبی��ری دول��ت در جذب
س��رمایههای س��رگردان پس از اجرای سیاست
ناکارآم��د کاه��ش نرخ س��ود بانک��ی و تعیین
ارز تکنرخ��ی موجب ش��د س��یل نقدینگی به
بازارهای موازی و غیررس��می راه بیفتد و گلوی
اقتصاد کش��ور را بفشارد .در این شرایط اما دولت
اق��دام به پیشفروش س��که و عرضه ارز از طریق
ثبتسفارش کرد؛ اقداماتی ناکارآمد که هیچکدام
از آنها نتوانس��ت تاثیری مثبت بر ب��ازار به جای
گذارد ،چرا که تصمیمات دولت برای ساماندهی
ای��ن آش��فتهبازار آن هم با ش��یوههای مختلف،
فقط توانس��ت دست رانتخواران سودجو را برای
کسب درآمدهای هنگفت باز گذارد تا منابع ملی
همچنان به تاراج رود .رئیس فراکس��یون مبارزه
با فس��اد و شفافس��ازی در مجل��س میگوید:
دریاف��ت مالیات از غارتگران دل م��ردم را به درد
میآورد ،باید ش��بکه این افراد شناسایی شود که
اگر ریشهیابی شود به مس��ؤوالن میرسیم .امیر
خجس��ته در گفتوگو با خانه ملت ،با اش��اره به
شناسایی خریداران عمده سکه ،اظهار داشت :وزیر
اقتصاد از شناسایی غارتگران ،دزدان و اختالسگران
صحبت کرده است تا از آنها مالیات دریافت شود.
این ح��رف آقای وزیر دل مردم را ب��ه درد آورده
است .عضو هیاترئیسه کمیسیون شوراها و امور
داخل��ی کش��ور در مجلس
ادام��ه داد :به ج��ای اینکه
این افراد را بگیرند و اموال را
برگردانند میخواهند از آنها
مالیات دریافت کنند ،نباید
این باب جدید را باز کنند که
از متخلفان مالیات دریافت کنند و به نوعی برای
آنها که از بیتالمال غارت کردهاند ،امنیتآفرینی
کنند .وی گفت :نباید اجازه دهیم دزدان غارتگری
کنن��د و در انتها به آنها بگویی��م مالیات بدهید،
اجازه نمیدهیم چنین بابی در کشور ایجاد شود
و بیش��تر از این دل مردم ب��ه درد آید .وی اظهار
داشت :فردی که فروش��نده سکه بود چطور 36
هزار س��که معادل  2تن س��که را فروخته است؟
تم��ام ای��ن اقدامات هماهنگ ش��ده ب��ود و اگر
ریشهیابی شود به مسؤوالن میرسیم .خجسته با
بیان اینکه باید مسؤول هماهنگکننده فروش این
میزان س��که به مردم معرفی شود ،اظهار داشت:
برای خرید و فروش این میزان سکه شبکههایی
تشکیل شده که باید این شبکهها شناسایی شود
و مسببان اصلی را معرفی و مجازات کرد .خجسته
تاکید کرد :اجازه نمیدهیم غارتگران براحتی ثبت
سفارش کنند یا میلیاردها سکه خریداری کنند و
از بیتالمال سود به جیب بزنند و تنها اقدامی که
صورت میگیرد دریافت مالیات باشد ،باید ریشه
این افراد خشکانده شود.
■■ نبود سیاس�ت ثابت ،پیشفروش س�که را
بیتأثیر کرده است

عضو کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس نیز میگوید پیشفروش س��که تاثیری
بر کاهش قیمتها ن��دارد ،چرا که بانک مرکزی
سیاس��ت ثابتی برای مدیریت بازار ندارد .محمد
حسینی با اشاره به بیتاثیر بودن پیشفروش سکه
در کاهش قیمتها ،اظهار داش��ت :بانک مرکزی
برای جم��عآوری نقدینگی ،پیشفروش س��که
را در سیاس��تهای خود در نظ��ر گرفت و اینکه
چه کس��انی به چه نحوی بتوانند این س��کهها را
خریداری کنند طبق قرار بانک مرکزی انجام شد.

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
ادامه داد :بنابراین از آنجایی که بانک مرکزی پول
پیشفروش س��که را دریافت ک��رده بود باید این
روزها سکهها را به خریداران تحویل دهد ،به همین
جهت این روزها شاهد تحویل سکهها هستیم .وی
با اشاره به آثار پیشفروش سکه بیان داشت :اقدام
بانک مرکزی تاثیری بر کاهش قیمتها نداشت،
چرا که بانک مرکزی نتوانسته است مدیریت واحد
داشته باشد ،بنابراین پیشفروش سکه در کاهش
قیمتها اثری نداشت .وی ادامه داد :از سوی دیگر
افرادی که سکهها را خریداری کردهاند هنوز سکه
برای فروش به بازار نیاوردهاند تا ورود این سکهها
کاهش قیمت را به دنبال داشته باشد .حسینی در
ادامه درباره دریافت مالیات از سکه اظهار داشت:
در قوانین مالیاتی بحثی درباره دریافت مالیات از
س��که نداریم؛ در قانون برای درآمد حاصل از هر
گونه خدمات ،خرید و فروش مالیات در نظر گرفته
شده اس��ت .این نماینده مجلس توضیح داد :در
واقع مالیات بر سکه وضع نشده ،بلکه از کسانی که
به واسطه خرید و فروش سکه سودی حاصل کرده
باش��ند ،مالیاتی بر آن سود لحاظ میشود .وی با
بیان اینکه یک سال زمان میبرد تا مالیات از سود
س��که دریافت شود ،اظهار داشت :افراد حقیقی و
حقوقی در اظهارنامه می��زان خرید خود را اعالم
کردهاند ،یک س��ال بعد اگر
اطالعات افشا ش��ود مالیات
دریافت خواهد ش��د اما اگر
چنین اتفاقی نیفتد و دوستان
به اطالعات دست پیدا کنند
بای��د جهت وص��ول مالیات
اقدام کنند ،بنابراین اینگونه نیست که امروز سکه
بخرند و فردا مالیات آن را بدهند.
■■پیشفروش سکه نمیتواند حباب را برطرف
کند

عضو کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس میگوید پیشفروش س��که تا زمانی که
قدرت خرید وجود دارد تاثیری بر کاهش قیمتها
نخواهد داشت .عزتاهلل یوسفیانمال گفت :وقتی
 50نفر  380هزار سکه خریداری میکنند ،تزریق
س��که به بازار تاثیری بر کاه��ش قیمتها ندارد،
با این ح��ال دولت متعهد به تحویل س��کههای
پیشفروش شده بوده است .این نماینده مجلس
با بیان اینکه در پیشفروش اخیر سکه گزارشی از
خریداران درشت ارائه نشد ،بیان داشت :دریافت
مالیات از خریداران س��که برای افرادی است که
ب��االی چند هزار س��که خری��داری میکنند ،از
اف��رادی که  5یا  10عدد س��که میخرند مالیات
دریافت نمیشود .روی هر سکه مالیات بر ارزش
افزوده محاس��به ش��ده و در فرمها این رقم اعالم
میش��ود .وی درباره ترکیدن حباب سکه گفت:
حباب س��که با تزریق و پیشفروش سکه از بین
نمیرود ،نقدینگی به قدری در بازار افزایش یافته
اس��ت که هر میزان سکه ارائه شود مانند یخ زود
آب میشود ،برای مدیریت بازار باید قدرت خرید
را پایین آورد .یوسفیانمال اظهار داشت :سالهای
گذش��ته بازار به این اندازه ملتهب نبود از زمانی
که س��ود س��پرده بانکی کاهش پیدا کرد ،مردم
س��رمایههای خود را از بانکها خارج کردند و به
بازارها آوردند .وی گفت :ورود س��رمایهها به بازار
بالی جان ش��د و اگر  10برابر س��که تزریق شود
و  50براب��ر ارز در بازار توزیع ش��ود هیچ اتفاقی
نمیافتد و بازار مدیریت نمیشود.

نامهنگاری برخی بانکها با شعب برای تأمین ارز مسافران

رانت ارز مسافرتی بزودی پایان مییابد

ش��نیدهها حاکی است بانک مرکزی در حال
بازنگری در پرداخت ارز مس��افرتی براساس نرخ
توافقی بازار ثانویه ارزی اس��ت .به گزارش فارس،
ارز مسافرتی با سهمیه  500یورو برای مسافرت
به کش��ورهای همسایه و سهمیه هزار یورو برای
سفر به کشورهای دور ،از همان ابتدا با چالشها و
مسائلی مواجه شد .کار به جایی رسید که برخی
آژانسهای مسافرتی تبلیغات مسافرت مجانی به
کش��ورهای خارجی را میکردند با این شیوه که
مسافر ارز را به قیمت رسمی به آژانس بفروشد.
تفاوت شدید قیمت ارز رسمی و نرخ غیررسمی
بازار چنین ران��ت بزرگی را
برای مسافرتهای خارجی
بهوج��ود آورد .مدتی پیش
سیاس��تگذاران ارزی و
تجاری کشور با بازنگری در
سیاست ارزی خود ،کاالهای
وارداتی را به  4گروه تقس��یم کردند که براساس
آن گروه اول و دوم که ش��امل کاالهای اساسی،
واس��طهای و سرمایهای است مشمول ارز رسمی
شدند و همچنین گروه سوم کاالیی باید تقاضای
ارز خود را از بازار ثانویه که نرخ به صورت توافقی
تعیین میش��ود ،تامین کنن��د .در ادامه اصالح
سیاس��تهای ارزی ،خبرها حاکی از تجدید نظر

بانک مرکزی در سیاست ارز مسافرتی است .گفته
میشود بزودی تامین ارز مسافرتی براساس نرخ
رسمی بازار ثانویه انجام خواهد شد؛ این سیاست
پس از نهایی شدن سازوکار آن ،اعالم خواهد شد.

■■نامهنگاری برخی بانکها با ش�عب برای ارز
مسافرتی

در حال��ی خبرها حکایت از نامهنگاری برخی
بانکها با شعب خود مبنی بر زمینهسازی برای
توقف اختصاص ارز مسافرتی به متقاضیان از ٣٠
تیرماه (امروز) دارد که هنوز بانک مرکزی واکنشی
در این زمینه نداش��ته است .به گزارش مهر ،اگر
چه اخب��ار ضد و نقیضی در
رابط��ه ب��ا توق��ف و ارائه ارز
مس��افرتی از اول مردادم��اه
منتشر ش��ده اما هنوز بانک
مرک��زی واکنش��ی ب��ه این
موضوع نداشته است .این در
حالی است که بر اساس نامهنگاری برخی بانکها
با شعب خود ،اختصاص ارز مسافرتی از  ٣٠تیرماه
متوقف خواهد شد .بعد از یکسانسازی نرخ ارز،
دولت اعالم کرد به هر متقاضی سفر به کشورهای
دور از جمله اروپا ،یک بار در سال هزار یورو و به
کش��ورهای نزدیک  ٥٠٠یورو در سال اختصاص
میدهد و این رویکرد همچنان پابرجاست.

ین ژاپن

731

-

ریالعربستان

2197

-

یوآن چین

1218

-

لیرترکیه

1710

8

دینار کویت

27362

-

دینار عراق

6/8

-

دالر کانادا

6215

-

روبل روسیه

129

-

روپیه هند

119

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

2734000

-

طرح جدید

3026000

27000

نیم سکه

1403000

-

ربع سکه

727000

-

سکه گرمي

416000

-

هر مثقال طال

1054000

2000

یک گرم طالی  18عیار

243330

460

یک گرم طالی  24عیار

324440

610

سکه

هر اونس طال

( 1224/91دالر)

2/49

هر اونس نقره

( 15/44دالر)

0/11

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

68/86

0/91

برنت درياي شمال

74/43

0/81

اوپک

69/98

-

نفت

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

107776/6

-

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

5123/1

-

شاخص  50شركتبرتر

4554/1

-

شاخص بورس

لبنیات

قیمتگذاری شیر خام نرخ محصوالت کارخانههای لبنی را افزایش میدهد

گرانفروشی ۹۰۰تومانی شیردر بازار

با وجود موافقت نکردن کارگروه تنظیم بازار
با افزای��ش قیمت کاالهای اساس��ی و مصرفی
مردم ،قیمت هر لیتر ش��یر پاس��توریزه برخی
ش��رکتهای صنای��ع لبنی بهط��ور غیرقانونی
 ۷۰۰تا  ۹۰۰تومان گران شده است .به گزارش
تسنیم ،با وجود موافقت نکردن کارگروه تنظیم
بازار با افزایش قیمت کاالهای اساسی و مصرفی
مردم ،قیمت هر لیتر شیر پاستوریزه که جایگاه
مهمی نیز در س��بد غذایی م��ردم دارد بهطور
غیرقانونی در برخی برندها  700تا  900تومان
گران ش��ده اس��ت .نرخ قانونی هر لیتر ش��یر
پاستوریزه بطری در حالی حدود  2500تومان
است که برخی صنایع این محصول را بهقیمت
 3200و  3400تومان بهفروش میرس��انند .بنا
بر گزارش میدانی تسنیم ،در میان گرانفروشی
شیر پاستوریزه ،برخی از برندها نیز محصوالت
خ��ود را بهنرخهای مص��وب و بهقیمت هر لیتر
 2500توم��ان بهفروش میرس��انند .بنا بر این
گ��زارش ،در ماههای قبل چن��د کارخانه لبنی
بهخاطر گرانفروشی جریمههای چند  10میلیارد
تومانی ش��ده بودند .صنای��ع لبنی میگویند با
توجه به باال رفتن هزینههای تولید ،امکان ادامه
تولید با نرخهای مصوب و قبلی را ندارند .تجربه
سالهای قبل نشان داده است صنایع لبنی که به
پرداختجریمههایسنگینبهخاطرگرانفروشی
این محصول مواجه میش��وند بعد از چندی در
جریمههای آنه��ا تجدیدنظر صورت میگیرد و
آنها از پرداخت جریمه س��ر باز میزنند .بعد از
برداشته شدن یارانه دولت به عرضه شیر ،همواره
این اختالفات میان دولت و صنایع لبنی بر سر
نرخ محصوالت خود و صنایع و دامداران بر سر

نرخ ش��یر خام وجود داشته و تبدیل به گرهای
کور شده است.

■■افزای�ش  9درص�دی قیم�ت ش�یرخام
دردی از دامدار دوا نمیکند

یک مقام مسؤول گفت :ابالغ مصوبه افزایش
 9درصدی ش��یرخام پس از امضای وزرا تاثیری
در روند بازار نخواهد داش��ت .حس��ین نعمتی،
رئی��س اتحادیه دامداران ای��ران در گفتوگو با
باش��گاه خبرنگاران جوان ،از افزایش  9درصدی
نرخ خرید شیرخام از دامدار خبر داد و گفت :با
گذشت  4سال از مصوبه قبلی دولت ،نرخ خرید
شیر خام با افزایش  9درصدی از دامدار ،یکهزار
و  560تومان اعالم ش��د .وی افزود :در ش��رایط
کنونی بازار ش��یرخام به قدری متش��نج است
که اب�لاغ مصوبه افزایش  9درصدی ش��یرخام
پ��س از امض��ای وزرا نیز تاثی��ری در روند بازار
نخواهد داش��ت .نعمتی با بیان اینکه افزایش 9
درصدی شیرخام قابل قبول نیست ،اظهار کرد:
بنده اعتقادی به نرخ دس��توری شیرخام ندارم
و همانند سایر کاالها ،قیمت این محصول باید
تابع عرضه و تقاضا باشد ،چرا که  4سال گذشته
که دولت قیمت شیرخام را  1440تومان اعالم
کرد ،هیچ ی��ک از صنایع لبنی ت��ن به اجرای
این مصوبه ندادند .این مقام مس��ؤول ،متوسط
قیمت کنونی خرید هر کیلو شیرخام از دامدار
را  1300تا  1600تومان اعالم کرد .وی تصریح
کرد :قیمتگذاری شیرخام از طرف دولت تنها
بهانهای برای کارخانههای لبنی است تا قیمت
محص��والت خود را افزایش دهند و این موضوع
دردی از دامدار دوا نخواهد کرد ،چرا که صنایع
لبنی توجهی به این موضوع ندارند.

شاخص بازار اول

77791/2

-

شاخص بازار دوم

222320/6

-

شاخصصنعت

97400/8

-

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ح .فنرسازيخاور

1374

9/57

سايپاآذين

1891

5

ن خراسان
قند شيري 

42466

4/98

ي اكسير
داروساز 

3668

4/98

ي ايران
صنايعريختهگر 

826

4/96

فنرسازيزر

912

4/95

853

4/79

1746

4/74

4087

4/63

پالسكوكار
يفارس
عشيمياي 
صناي 
سبحاندارو

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينكاهش
ح .فرآوردههاينسوز آذر

184

-9/8

ح .نيروكلر

2900

-7/94

ح.پگا ه آذربايجانغربي

1628

-6/44

ح .سيمان كردستان

31

-6/06

ي رازك
داروي 

10428

-4/99

صنايعشيمياييسينا

6244

موتورسازانتراكتورسازيايران

-4/99

4714

-4/73

3080

-4/73

5016

-4/51

ي ايران
ن رو 
توسع ه معاد 
قندلرستان

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25065

-23

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

22698

-67

بورسشانگهای

2829

57

بورساسترالیا

6377/4

22/4

