اقتصاد

سهشنبه  9مرداد 1397

وطن امروز

خودرو

شماره 3 2499
تجارت

جهانگیری در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی:

ورود مجلس به تخلفات سایپا

دبیر انجمن خودروسازان خواستار شد

نوسان قیمت ربع سکه در یک سال اخیر

رئیس کمیس��یون عمران مجل��س از ورود
مجلس به تخلفات ش��رکت سایپا درباره تأخیر
در تحویل خودرو و همچنین افزایش قیمتها
در این حوزه خبر داد .محمدرضا رضاییکوچی
در گفتوگ��و با ف��ارس ،اظهار داش��ت :مدتی
است مشتریان ش��رکت خودروسازی سایپا به
نمایندگان مراجعه و طی آن نس��بت به تأخیر
در تحویل خودروهای اقساطی اعتراض میکنند.
وی اف��زود :قطع��اً در این ش��رایط و با توجه به
افزایش قیمتهای شدید خودرو بویژه در شرکت
سایپا تأخیر در تحویل خودرو و همچنین عدم
پاسخگویی به مشتری هم تخلف است و ما در
مجلس این مساله را پیگیری میکنیم .وی ادامه
داد :این ش��رکت باید به تعهدات خ��ود درباره
تعیین زمان مشخص برای تحویل خودروها به
متقاضیان عمل میکرده و نباید به خاطر مباحث
هزینهای این تحویل را به تعویق بیندازد.

بسته جدید ارزی در راه است

فضای امنیتی در بازار طالفروشان ،بازار را آرام کرد اما قیمتها را نه

تیتر تکراری :سکه و دالر باز هم گران شد
دالر در بازار ثانویه هم به بیش از  10هزار تومان رسید

فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار

دبیر انجمن خودروس��ازان ب��ا بیان اینکه
هجوم نقدینگی سرگردان مردم باعث به هم
ریختن بازار خودرو شد ،گفت :در نامهای از وزیر
صنعت خواستیم اجازه فروش خودرو با قیمت
حاش��یه بازار را صادر کند .احمد نعمتبخش
در گفتوگ��و با فارس ،اف��زود :در این نامه از
وزیر صنعت خواستار شدیم با تصمیم شورای
اقتصاد مبنی بر غیرانحصاری بودن خودروی
سواری و اجازه فروش خودرو در حاشیه بازار،
دست س��ودجویان و دالالن از بازار خودروی
سواری کوتاه ش��ود تا خریداران خودرو با باز
شدن سایت فروش خودروسازان براحتی موفق
به خرید خودرو ش��وند .وی اظهار داشت :در
 ۳سال گذشته در مجموع خودروسازان مجوز
افزایش  ۱۲درصد قیمتها را برای خودروهای
زیر  ۴۵میلیون تومان داش��تهاند در حالی که
مواد اولیه آنه��ا ،گاهی تا بیش از  ۱۰۰درصد
افزایش قیمت داش��ته است .وی بیان داشت:
اگرچه تولیدکنندگان خودرو تولید را افزایش
دادهاند اما به دلیل وجود پولهای س��رگردان
در بازار تقاضا برای خودرو زیاد ش��ده اس��ت.
نعمتبخش با اش��اره به پیشف��روش مزدا ۳
توسط گروه خودروس��ازی بهمن ،گفت :این
شرکت هزار برابر آنچه عرضه کرده بود تقاضا
داش��ت به همین دلیل همه متقاضیان موفق
ب��ه خرید خودرو نش��دند .وی گف��ت :اکنون
دارن��دگان پولهای س��رگردان ،خ��ودرو را با
قیمتهایی که خودروسازان عرضه میکنند،
خریداری میکنند و س��پس ای��ن خریداران
خودروهای خود را در جاهای مختلفی از جمله
نمایندگیهای��ی که در آن ثبتنام کردهاند به
قیمت روز به فروش میرس��انند .بهگفته وی،
ح��دود  ۵۰تا  ۶۰ه��زار خودرو به دلیل نقص
قطعه در انبارهای خودروسازان موجود است.

قیمت برخی خودروهای تولید داخل

نوع خودرو

کارخانه

بازار

پراید 131

25500000 22709000

پراید 111

27500000 22492000

دناپالس

85000000 53268000

پژوپارس
پژو  206تیپ5

57500000 40595000
41942000

61000000

پژو  206وی8

60000000 42783000

پژوپارس LXکالس 13

67000000 42281000

سمندLX

47500000 33535000

سمند  EF7دوگانه کالس 36616000 16

49000000

 207اتوماتیک

95000000 54364000

206تیپ2

52000000 36286000

هایماS7

165000000 104313000

چانگان
اچسیکراس

97000000 74952000
50000000

67000000

رنوپارستندر

74000000 48956000

دنا

65000000 46989000

تیباصندوقدار

29200000 27570000

برلیانس320اتوماتیک

73500000 58919000

پژو2008

197000000 114994000

کوییک اتوماتیک پالس

49700000 45993000

قیمتها به تومان است.

تومان بود.

گروه اقتصادی :اگر فقط یک دلیل میخواهید که باور
کنید بازار طال و ارز اسیر هیجانات و سفتهبازان شده،
نرخ مضحک ربع سکه در بازار دیروز و مقایسه آن با
هر گرم طال کافی است؛ ربع سکه  2گرمی ،بیش از
یک میلیون تومان و هر گرم طال  320هزار تومان!
به گزارش «وطنامروز» ،روز گذش��ته با وجود
ایجاد جو امنیتی در بازار طال ،نرخ سکه رشد قابل
توجهی را تجربه کرد و قیمت دالر در کانال  12هزار
تومان ماندگار شد .در گزارش زیر خبرهای رنگارنگ
از افتضاح بازار طال و ارز را میخوانید.

■■آرامش در بازار طالفروشان

■■ربع سکه :یک میلیون تومان!

در بازار آزاد تهران ،س��که ط��رح قدیم با ۵۱۰
هزار تومان افزایش به  3میلیون و  ۹۵۵هزار تومان
رسید ،ضمن اینکه سکه طرح جدید نیز قیمت 4/5
میلیون تومان را تجربه کرد.
خبرگزاری مهر گزارش داد در جریان معامالت
دیروز (دوش��نبه) بازار آزاد تهران ،قیمت هر قطعه
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با  ۵۱۰هزار تومان
افزای��ش ،به  3میلیون و  ۹۵۱هزار تومان رس��ید؛
ضمن اینکه سکه طرح جدید نیز  4میلیون و ۵۰۰
هزار تومان معامله ش��د .هر نیمسکه با  ۱۵۰هزار
تومان افزایش به  2میلیون و  ۲۰۰هزار تومان ،ربع
س��که با  110هزار تومان افزایش به یک میلیون و
 150هزار تومان و سکه گرمی به  ۵۲۰هزار تومان
رسید .هر اونس طال در بازارهای جهانی  ۱۲۲۱دالر
و  ۹۹س��نت و هر گرم طالی  ۱۸عیار  ۳۱۹هزار و
 ۷۵۰تومان است.
■■دالر در بازار ثانویه10 :هزار و  200تومان

دی��روز در بازار ثانوی��ه ارز ،بهای معامالتی دالر
زیر قیمت بازار بوده براس��اس اطالعات به دس��ت
آم��ده ،دیروز نرخ معامالتی ارز مع��ادل  10هزار و
 200ت��ا  10هزار و  250توم��ان بود ،در حالی که
نرخ معامالت در بازار غیررس��می دیروز در سطح
 11ه��زار تومان بود .با وج��ود عرضه ارز با قیمتی
کمت��ر از بازار ،تقاضای چندانی در بازار ثانویه برای
ارز دیده نمیش��ود و گفته میشود یکی از دالیل
نبود تقاضا،بیاطمینانی از آینده قیمتهاست .در
این میان واردکنندگان گروه کاالیی س��وم با تصور
اینکه بزودی دولت برنامه جدیدی در حوزه ارز اجرا
خواه��د کرد و به تبع آن قیمتها کاهش مییابد،
فعال فرآیند خرید را متوقف کردهاند.
کشاورزی محم�د نج�ار صادق�ی :دول��ت
طی س��الهای اخیر بستههای
تس��هیالتی تش��ویقی برای اش��تغال در بخش
روس��تایی و محروم تصویب کرده که اصلیترین
آنه��ا «امه��ال در پرداخ��ت معوقات تس��هیالت
کش��اورزانی که دچار بالیای طبیعی شدهاند» و
«توسعه کس��بوکار و اشتغال پایدار» بوده است.
مدیریت توزیع این تس��هیالت ب��ر عهده بانکها
قرار گرفته است که طبق اظهارنظر نمایندگان و
کشاورزان سختگیری و بهانههای بیمورد بانکی
باعث شده تاکنون کش��اورزان نتوانستهاند از این
تسهیالت بهرهمند شوند .به گزارش «وطنامروز»،
دولت یازدهم در آذرماه سال  ۹۵الیحه «اعطای
تسهیالت از محل منابع صندوق توسعه ملی برای
ایجاد اشتغال در روستاها» را بهمنظور بررسی به
مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد .الیحهای که
پس از کشوقوسها و انتقادات فراوان به تصویب
مجلس شورای اسالمی رسید و به دنبال آن تبدیل
به قانون ش��د .قانونی تحت عن��وان «حمايت از
توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و
عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي».
در ماده « »۱ای��ن قانون به منظور تحقق اهداف
سياس��تهاي كلي اقتص��اد مقاومتي به صندوق
توسعه ملي اجازه داده شد با هدف ارتقاي توليد و
ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري
با تصويب هيأت امناي صندوق ،معادل ريالي يك
ميليارد وپانصدميليون ( )1.500.000.000دالر
از منابع صندوق را به صورت قرضالحس��نه نزد
بانكهاي كش��اورزي ،پست بانك ،توسعه تعاون،
صن��دوق كارآفريني اميد و صن��دوق حمايت از
توس��عه س��رمايهگذاري در بخ��ش كش��اورزي
س��پردهگذاري كند تا اين مناب��ع صرف اعطاي

■■فضای امنیتی در سبزه میدان و فردوسی

بعد از تش��دید التهاب در بازار ارز و سکه و ثبت
رکورده��ای عجیب و نجومی در این بازار ،بار دیگر
ماموران لباس شخصی به جمع داللها رفتهاند تا
خبرگزاریها در این باره گزارشهای جالبی منتشر
کنند .تسنیم گزارش داد که از صبح دیروز قیمتها
در بازار ارز نس��بت به روز پی��ش از آن حدود 200
تومان ارزان ش��د ول��ی باز هم دالله��ا در کوچه
پسکوچهها از قیمتهای دلبخواهی استفاده کرده
و مردم را در ش��رایطی قرار میدهند که مجبور به
خرید شوند .یکی از فعاالن بازار ارز میگوید :داللها
هر قیمتی دلش��ان بخواهد برای فروش ارز اعالم
میکنند و مردم مجبور هس��تند برای تامین نیاز
ارزیشان با قیمتهای اعالمی آنها معامله را انجام
دهند .با نجومی شدن قیمتها در بازار طال و ارز،
خبر رس��یده که فضای بازار از صب��ح دیروز برای
داللها امنیتی شده است .ماموران نیروی انتظامی
با لباس ش��خصی به بازار سبزهمیدان رفته و اجازه
کوچکترین حرکتی به داللهای سکه نمیدهند.
داللها میگویند حتی نمیتوانند با یکدیگر در
سبزهمیدان صحبت کنند چه رسد به اینکه قیمتی
درباره سکه بدهند .فعاالن بازار میگویند هماکنون
هیچ قیمتی در بازار ارز و س��که وجود ندارد ،چون
حتی اجازه صحبت کردن به داللها داده نمیشود.
برخی اف��راد از دس��تگیری ح��دود  20دالل

ارزی در حاش��یه خیابان فردوسی خبر میدهند؛
گفته میشود ماموران با لباس شخصی در خیابان
فردوس��ی و بازار س��بزهمیدان درحال شناس��ایی
داللها هس��تند و کوچکترین تح��رک داللها
موجب دستگیریشان میشود.
از س��وی دیگر دیروز خبرگزاری دولتی ایس��نا
گزارش داد که بازار طالفروش��ان همانند روزهای
قب��ل در حال فعالیت ب��ود و خرید و فروش طال و
س��که به صورت معمول انجام میش��د .نیروهای
امنیتی در سراسر خیابان  ۱۵خرداد مستقر هستند.
فروشندگان سکه در بازار از دلیل حضور نیروهای
امنیتی در این بازار ابراز بیاطالعی کرده و معتقدند
هیچ شرایط غیرعادی در بازار سکه وجود ندارد.
در اینب��اره یک��ی از فروش��ندگان س��که گفت:
دلیل حضور این نیروها را باید از خودش��ان پرسید و
چیزی که مشخص است ،اینکه هم ه چیز در شرایط
طبیع��ی قرار دارد و ما مانند س��ایر روزها به کار خود
مشغولیم و مردم نیز مشغول خرید و فروش هستند.
حضور مردم در ب��ازار بزرگ تهران دیروز نیز همانند
س��ایر روزها بود و آنان به خرید لوازم مورد نیاز خود
مش��غول بودند .خرید و فروش س��که در بازار تهران
نی��ز در حال انج��ام بود به طوریکه هر س��که تمام
به��ار آزادی با قیمت  4میلی��ون و  ۵۵۰هزار تومان
ب��ه فروش میرس��ید و قیم��ت خری��د آن نیز بین
 4میلیون و  ۲۰۰هزار تومان تا  4میلیون و  ۴۰۰هزار

گزارش «وطنامروز» از سرنوشت طرح «تکاپو»

بانکها پول کشاورزان را به کشاورزان نمیدهند!

تسهيالت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي
براي ايجاد اشتغال در روستاها و شهرهاي زير 10
هزار نفر جمعيت با اولويت روس��تاها و شهرهاي
واقع در مناطق مرزي و مناطق عشايري شود.
همزمان با آغاز پرداخت تسهیالت اشتغالزایی
ب��ه روس��تاییان و کش��اورزان اخب��اری مبنی بر
درخواس��ت س��ند مالکی��ت زمین و مس��کن از
س��وی بانکها برای پرداخت وام شنیده میشود.
موضوعی ک��ه علیرضا محج��وب ،نماینده مردم
تهران در مجلس ش��ورای اس�لامی ه��م از این
موضوع انتقاد کرد و گفت :براس��اس قانون نباید
یک��ی از ش��رایط بانکها ب��رای پرداخ��ت وام به
کش��اورزان ،ارائه سند زمین جهت تضمین باشد،
چراکه تکلیف پرداخت وام به کشاورزان براساس
قانون مشخص شده و در صورتی که کشاورز بودن
متقاضی دریافت وام برای بانک اثبات ش��ود باید
براساس سازوکار تعریف شده ،وام پرداخت شود.
درباره اخ��ذ تضامین برای تس��ویه وام نیز بانک

میتواند اس��ناد مالی مانند چک و سفته دریافت
کند .بر این اس��اس با وجود صراحتهای قانونی
مبنی بر پرداخت وام اشتغالزایی به روستاییان از
محل منابع صندوق توسعه ملی در چند ماهی که
از ش��روع پرداخت این تسهیالت گذشته بانکها
برای اعطای وام سختگیریهای فراوانی میکنند
که برآمده از آییننامههای داخلی و ابالغی بانک
مرکزی اس��ت .درخواست س��ند مالکیت ،ضامن
کارمندی ،چ��ک و موارد اینچنی��ن ازجمله این
س��ختگیریها بوده که فراهم ک��ردن آنها خارج
از توان روستاییان و کش��اورزان است .موضوعی
که ابوالفضل رضوی ،معاون توس��عه روس��تایی و
مناطق محروم رئیسجمه��ور پیرامون آن اظهار
داشت :به بانکهای پرداختکننده این تسهیالت
تذک��ر دادهای��م اگر در پرداخت وام س��ختگیری
یا کارش��کنی کنند با آنان برخورد خواهد ش��د و
مس��ؤوالن را نیز موظف کردی��م کمکاری در این
زمینه را گزارش کنند .بنا بر این گزارش سیستم

بازار طال البته کمی خلوتتر از روزهای قبل بود
اما کماکان در شرایط عادی خود قرار داشت .با این
حال اظهارنظر فروشندگان در بازار طال اندکی با هم
متفاوت بود .یکی از فروشندگان طال درباره وضعیت
این بازار در روزهای اخیر گفت :هیچ مشکلی وجود
ندارد و مردم نیز مانند همیشه برای خرید و فروش
مراجعه میکنند و ما نیز فروش خود را به صورت
عادی انجام میدهیم اما فقط طالهایی که با فاکتور
خودمان فروخته شده را میخریم.
وی ب��ا بیان اینکه نگرانی از باب��ت بازار نداریم،
اظهار کرد :هر افزایش قیمتی که به وجودآید روی
همه مردم تاثیر میگذارد و فقط مختص ما نیست.
ما از بازار راضی هستیم ،هر چند که وضعیت بازار
طال قابل پیشبینی نیست اما مشکل خاصی نداریم.
این در حالی است که یکی دیگر از فروشندگان
طال معتقد است مراجعه مردم برای خرید طال بسیار
کاهش یافته و عمال فروش چندانی برای طال وجود
ندارد .وی البته این را هم گفت که در واقع مشتری
برای طال کم شده است ،اگر نه طالفروشان مشکلی
برای فروش طال ندارند .در همین باره رئیس اتحادیه
طالفروشان گفت :طالفروشیهای بازار بزرگ تهران
طبق روال عادی باز هستند و آرامش در بازار برقرار
اس��ت اما خریداری برای مصنوعات طال نیست و
سکههای طالفروشیها نیز به پایان رسیده اما جایی
نیست که بتوانند سکه بخرند.
به گفته ابراهیم محمدول��ی ،با توجه به اینکه
التهابات در بازار سکه بیشتر است و جو روانی در این
بخش وجود دارد ،بعضا تقاضای خرید سکه داریم
اما طالفروشان دیگر سکه ندارند که عرضه کنند و
جایی نیست که بتوانند سکه خریداری کنند و پول
سکههای فروخته شده ،روی دستشان مانده است.
از طرف دیگر بانک مرکزی هم اخیرا سکهای عرضه
نکرده اس��ت .محمدولی قیمت س��که تمام طرح
جدید را تا ساعت  ۱۳:۱۵دیروز(دوشنبه)  4میلیون
و  ۵۵۰هزار تومان و س��که تمام ط��رح قدیم را 4
میلیون تومان اعالم کرد و گفت :نیمسکه  2میلیون
و  ۳۰۰هزار تومان و ربع س��که یک میلیون و ۲۵۰
هزار تومان قیمت دارد .همچنین سکه یکگرمی
 ۶۵۰هزار تومان فروخته میشود.

بانکی کشور حتی توان توزیع منابعی که متعلق به
دولت است را هم ندارد و از اعطای آن به کشاورزان
و محرومان مناطق مرزی خودداری میکند.
■■از امهال در تسهیالت کشاورزان چه خبر؟

بیمهری نظام بانکی به روس��تاییان به همین
جا ختم نمیشود؛  21تیرماه امسال بخشنامهای با
امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور
به وزارت جهاد کش��اورزی ،وزارت امور اقتصادی
و دارایی ،س��ازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی
کشور مبنی بر امهال تسهیالت کشاورزان مناطق
متاثر از حوادث غیر مترقبه ابالغ شد .در بند «»2
این بخشنامه بانکهای عامل به امهال مانده بدهی
اصل ،سود و جرایم تسهیالت دریافتی کشاورزان
خسارتدیده از خشکسالی و سرمازدگی موظف
شده بودند اما گزارشها حاکی از آن است که در
بسیاری از مناطق کشور این موضوع نادیده گرفته
ش��ده است .یک رس��انه محلی در ایالم به عنوان
اس��تانی که در حال دس��ته و پنجه نرم کردن با
معضل گرمازدگی است ،در این باره نوشته است:
برخی بانکها از اطالعرس��انی درباره امهال مانده
بدهی کش��اورزی امتناع میکنند و صرفا افرادی
را مش��مول آن کردهاند که یا از ارتباطات خاصی
برخوردار بوده یا در س��بد دوس��تان ،آش��نایان و
نورچش��میهای مس��ؤوالن بانک قرار داشتهاند.
در همینب��اره ج�لال محم��ودزاده ،نایبرئیس
کمیسیون کش��اورزی مجلس ش��ورای اسالمی
اظه��ار داش��ت :زمان بخش��ودگی س��ود جرایم
تسهیالت کشاورزان تا پایان شهریورماه است اما
تاکن��ون هیچ بانکی به آن عمل نکرده اس��ت .به
نظر میرسد در این موضوع هم گستره اختیارات
بانکدار به حدی زیاد است که میتواند براحتی یک
بخشنامه باالدستی را اجرا نکند.

مع��اون اول رئیسجمهور در جلس��ه س��تاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت :ش��رایط جدید
پیشروی کشور دائمی نیست .به گزارش تسنیم،
اس��حاق جهانگیری در جلسه س��تاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی گف��ت :اولویت دولت حمایت از
زندگی مردم بویژه اقشار ضعیف در مقابل تحریم
است .کاالهای اساس��ی ،دارو و نیازهای ضروری
مردم باید با ارز رس��می تامین شود و به وفور در
اختیار جامعه قرار گیرد .وی افزود :اقتصاد کشور
به ثبات خواهد رس��ید و شاخصهای اقتصادی
دوباره مثبت خواهد ش��د .جهانگیری از سازمان
برنامه و بودجه خواس��ت راهکارهای الزم را برای
تامی��ن منابع مال��ی مورد نیاز جه��ت کمک به
وضعیت معیشتی مردم تدوین و با کمک وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی زمینه اجرایی ش��دن
بسته پیش��نهادی برای کمک به معیشت مردم
را فراه��م کند .وی اضافه ک��رد :بانک مرکزی با
جدی��ت به دنبال بازنگری سیاس��تهای ارزی و
ارائه بسته پیش��نهادی جدید برای مدیریت بازار
ارز است که الزم است پس از نهایی شدن بسته،
همه دس��تگاههای ذیربط نی��ز هماهنگیهای
الزم را برای اجراییشدن این بسته پیشنهادی و
مدیریت ب��ازار ارز انجام دهند تا ثبات به بازار ارز
کشور بازگردد.

انجام ثبتسفارش کاال با شیوه جدید

رئیس سازمان توس��عه تجارت گفت :واردات
کاال جریان دارد ،زیرا واحدهای صنعتی و تولیدی
نیازمند واردات هس��تند ،بنابرای��ن دلیلی ندارد
ثبتس��فارشها متوقف شود .به گزارش تسنیم،
مجتبی خس��روتاج افزود :س��تاد بررسی مسائل
اقتصادی در این زمینه مصوبهای داشت مبنی بر
اینکه تا پایان تیر به هر میزان مواد اولیه ،قطعات و
تجهیزات در گروهبندیهای یک و  2در گمرکات
باش��ند میتوانند با ثبتسفارش غیربانکی یعنی
ب��دون انتقال ارز ترخیص ش��وند که این فرصت
خوبی برای بنگاهها و واحدهای اقتصادی اس��ت.
خس��روتاج یادآور ش��د :کارگروهها و س��تادهای
مختلفی را تش��کیل دادی��م که در ابع��اد فنی،
سامانههای ثبتسفارش را کنترل کنند تا مشکلی
پیش نیاد .خس��روتاج با بیان اینکه از  13خرداد
بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت ،گروهبندی
س��هگانه کاالیی را اعالم کردیم ،افزود :گروه یک
شامل مواد اولیه ،دارو و کاالهای اساسی است که
ارز آنها از محل منابع نفتی تامین میشود ،گروه
 2ش��امل مواد واسطهای و ماشینآالت است که
ارز آنها از محل ارز صادراتی صنایع پتروش��یمی
و فوالد تامین میش��ود و گروه  3شامل کاالهای
ساخته ش��ده و مصرفی است که اولویت وارداتی
زیادی ن��دارد و ارز آنها از محل صادرات کاالهای
غیرپتروشیمی و غیرفوالدی تامین میشود و گروه
چهارم هم ش��امل کاالهایی است که در اولویت
وارداتی نیس��ت و جزو کاالهای ممنوع هستند،
زیرا در داخل قابل تولید هستند .وی اضافه کرد:
نظام ثبتس��فارش تغییر نکرده است و به شکل
سابق انجام میشود اما نظارتها بیشتر شده است؛
در روش جدید ثبتسفارش ،به متقاضی شماره
ثبتسفارش داده نمیشود ،مگر اینکه قبل از آن
کار کارشناسی در زمینه آن کاالی وارداتی انجام
شود.

افزایش تعرفه گمرکی
کاالهای صادراتی به عراق

ش��ورای وزیران ع��راق تعرف��ه  8قلم کاالی
وارداتی از ایران را بین  20تا  200درصد افزایش
داد .به گزارش «وطنامروز» شورای وزیران عراق
اعالم کرد :با اس��تناد به ماده  14قانون حمایت از
تولیدات داخلی تصمیم گرفته در مصوبهای تعرفه
گمرکی برخی اقالم وارداتی را افزایش دهد .بنا بر
این گزارش ،در نس��خه ارسالی مصوبه به سفارت
جمهوری اسالمی ایران آمده است این تعرفهها از
 14مرداد  97و به مدت  4سال در همه پایانههای
مرزی به اجرا در میآید .شرح افزایش تعرفهها در
جدول زیر آمده است.
کاال

درصد افزایش تعرفه

کت و شلوار مردانه

20

مواد شوینده و بهداشتی

30

مرغ و دیگر فرآوردههای وابسته

50

ژنراتورهای برق

26

خامه

100

واکسن نیوکاسل و طاعون

100

بلوکهایثرمستون

27

بلوکهایسبکساختمان

27

کتابهای درسی ابتدایی و راهنمایی

200

چیپسسیبزمینی

85

