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كالم نور
هرگاه مؤمن بمیرد ،مالئکه و آن اماکنی
که در آن خدا را عبادت میکرده بر
او میگریند .و رخنهای در اسالم واقع
میشود که چیزی آن را پر نمیکند زیرا
مؤمنانی که فقیهاند دژهای اسالماند،
همانند برج دیوار شهر برای آن شهر.
امام کاظم

حجتی خواستار لغو ممنوعیت
صادرات شیرخشک شد

رئیس هیاتمدیره انجمن صنفی گاوداران
کش��ور با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی طی
نامهای به وزیر صنعت و اداره گمرک ،خواستار
لغو ممنوعیت صادرات شیرخشک شده است،
گفت :این ممنوعیت ممکن است موجب قاچاق
شود .س��یداحمد مقدسی در گفتوگو با مهر،
با بیان اینکه خرید توافقی ش��یرخام همچنان
ادام��ه دارد اما حجم آن بس��یار کاهش یافته
است ،اظهار داشت :کارخانجات لبنی در حال
حاضر خود محص��ول دام��داران را خریداری
میکنند و محصول مازاد چندانی وجود ندارد.
وی با اشاره به ممنوعیت صادرات شیرخشک
از س��وی وزارت صنعت ،افزود :ما خواستار لغو
این ممنوعیت هستیم و وزیر جهاد کشاورزی
نیز در همین راس��تا ،به وزیر صنعت و گمرک
نامه نوشته و خواستار لغو آن شده است .رئیس
هیاتمدی��ره انجمن صنفی گاوداران کش��ور
تصریح کرد :ممنوعیت واردات شیرخشک یکی
از ابزارهایی است که وزارت کشاورزی میتواند
ب��ا آن صنایع لبنی تولیدکنن��دگان را کنترل
کند ،چرا که این امر موجب انباش��ت محصول
در داخل و کاهش قیمت ش��یر خواهد ش��د.
مقدسی تاکید کرد :همچنین احتمال قاچاق
ای��ن محصول به خارج از کش��ور وج��ود دارد.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود با بیان
اینکه دامداران از نرخ اعالمشده برای شیرخام
( ۱۵۷۰توم��ان) رضایت کاف��ی ندارند ،گفت:
این قیمت مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی و
تولیدکنندگان نبوده و وزیر صنعت این قیمت
را ب��دون امض��ای وزیر جهاد کش��اورزی ابالغ
کرده است .به گفته این فعال بخش خصوصی،
هماکنون قیمت تمامش��ده تولید هر کیلوگرم
ش��یرخام برای دامداران  ۱۷۵۹تومان اس��ت
و ابالغی��ه بدون امضای وزیر جهاد کش��اورزی
وجاهت ندارد .مقدس��ی درباره وضعیت بازار
نهادهها نیز افزود :هماکنون هر کیلوگرم ذرت
ب��ا کرایه حمل حدود  ۱۲۸۰تا  ۱۳۰۰تومان و
کنجاله سویا حدود  ۲۶۸۰تومان است؛ ضمن
اینکه این نهادهها با ارز دولتی وارد میشود.
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بازار

گزارش

«وطن امروز» گزارش میدهد

سامانه جامع تجارت وزارت صنعت عاجز از کشف احتکار

مدیرکل دفتر فناوری اطالعات گمرک :وزارت صمت اطالعات خاصی از انبارها ندارد
محم�د نجارصادق�ی :ی��ک س��ال از گرفت��ن
تصدیگ��ری س��امانه انباره��ا توس��ط وزارت
صنعت ،معدن و تجارت از گمرک میگذرد اما
تاکنون این سامانه که به ادعای صمتیها قرار
بوده باعث مقابله با احتکار ،مدیریت مناس��ب
انبارهای کاالهای خاص و ...ش��ود ،نتوانس��ته
اس��ت حتی یک انبار محتکران را کشف کند
و این در حالی است که با وجود شرایط خاص
کش��ور در تامین کاال ،کاالهای احتکار ش��ده
با رون��دی طوالنی به صورت فیزیکی کش��ف
میش��ود .به گزارش «وطن امروز» ،اختالفات
سیستمی در تصدیگری نظارت بر روند ورود و
خروج کاال بین وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و گمرک از زمس��تان سال  95شروع شد ،اوج
این اختالفات در موضوع سامانه انبارها رخ داد
و وزیر صنعت وقت یعنی محمدرضا نعمتزاده
ی طیبنیا خواست
در نامهای از وزیر اقتصاد ،عل 
ب��ه کلی پنجره واحد گمرک��ی را تعطیل کند
تا این وزارتخانه اقدام به پیادهس��ازی س��امانه
جایگزین خود کن��د .طیبنیا در آن مقطع در
تصمیمی درس��ت این موضوع را نپذیرفت اما
در انته��ا وزارت صنعت با فش��ارهای گوناگون
توانس��ت در  20تیرماه  96س��امانه انبارهای
گمرک را تعطیل و س��امانه خ��ود را جایگزین
آن کند .بر اس��اس این گزارش ،گمرک از سال
 94اقدام به تاسیس پنجره
واحدی کرده بود که در آن
رون��د واردات کاال از محل
ترخیص تا زمان انبارداری
قاب��ل رصد بود ،یک س��ال
بع��د وزارت صنعت هم در
اقدامی موازی سامانه جامع تجارت را راهاندازی
کرد ک��ه وظایفی همانند پنجره واحد گمرکی
داش��ت؛ یکی از زیر مجموعههای این س��امانه
جامع ،سامانه انبارها نام داشت.
■■ 90درصد انبارها را تحت پوشش داریم

وزارت صنع��ت در برابر ای��ن انتقادات ادعا
کرده است  90درصد انبارهای کشور را نظارت
میکند .محمد قبله ،مدی��رکل دفتر خدمات
امور بازرگانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در
این باره گفت :برآورد میشود حدود  90درصد
انبارها در سامانه جامع انبارها ثبت شده است،
بنابراین طی این مدت کسانی که میخواستند
در ای��ن س��امانه ثبتنام کنن��د ،فرصت کافی
داشتند.
■■یک سال و نیم وقتکشی وزارت صنعت

مس��ؤوالن گمرک اما نظر متفاوتی دارند و
از ناتوانیهای س��امانه انبارهای وزارت صنعت
میگوین��د .مدیرکل دفتر فن��اوری اطالعات و
ارتباطات گمرک درباره اینکه قرار بود انبارهای
کاال به سامانه جامع گمرک متصل شود و وزارت
صمت نیز ذیل س��امانه جامع تجارت به دنبال
تکمیل س��امانه انبارها رود؛ چرا در حال حاضر
انبارهای پر از کاالی احتکار شده در استانهای
متعدد توسط نهادهای نظارتی کشف میشود
و س��امانهها نقشی در آن ندارند؟ اظهار داشت:
گمرک چیزی به نام سامانه انبارها ندارد ،آنچه
تحت سامانه انبارها گفته میشود ،زیرمجموعه
سامانه جامع تجارت است که اساسا ثبتنام و
یک مدل خوداظهاری تلقی میش��ود .فیروزه

خیال��ی با بیان اینکه مس��ؤوالن وزارت صمت
اعالم میکنند اطالعات  400تا  600هزار انبار
در س��امانه ثبت شده اما ما اطالعی نداریم که
این انبارها کجا هستند ،تصریح کرد :به گمرک
گفته بودن��د اطالعات انباره��ا را از ما دریافت
کنید ،البته چیزی غیر از این نبوده اس��ت که
از طریق کد پس��تی دسترسی پیدا میکردیم
و آنها اعتبارس��نجی میکردن��د؛ در واقع این
اتفاق نیفتاده است و یک سال و نیم دنبال این
بودیم که وب سرویسی در تاریخ  ۷مرداد با نام
کاربری و رمز عبور از مس��ؤوالن وزارت صمت
دریافت کنیم که روی بستر  GSTارائه میشد.
■■وزارت صمت اطالعات خاصی ندارد!

خیالی با ابراز تاس��ف خاطرنش��ان کرد :با
س��ازمان فناوری اطالع��ات و ارتباطات تماس
گرفتی��م ،گفتند اساس��ا وزارت صمت چنین
درخواس��تی از ما نداش��ته که آن را در اختیار
گمرک قرار دهند .معلوم نیست چرا یک و نیم
س��ال معطل کردند و دنبال چه بودند؟ اکنون
هم اطالعات خاصی ندارند.
به گفته این مس��ؤول گمرک ،در س��امانه
جامع گمرک اع�لام میکنیم ک��ه متقاضی،
کدپس��تی به ما داده؛ آیا قبال در س��امانه انبار
وزارت صمت ثبت ش��ده؟ آیا معتبر است؟ اما
از اینکه  600هزار انبار یاد ش��ده اعتبارسنجی
و راس��تیآزمایی شده خبر
نداریم.
مدیرکل دفتر فناوری
اطالع��ات و ارتباط��ات
گمرک گف��ت :هدف این
اس��ت ک��ه کاال ب��ه کجا
رفت��ه و آدرس آن چیس��ت ،بح��ث ما صرفا
زنجیره تامین نیس��ت ،طب��ق قانون گمرک
حسابرس��ی پس از ترخیص داریم و کاالیی
ک��ه ترخیص ش��ده را رصد میکنی��م ،زیرا
ممکن اس��ت هن��گام تش��ریفات گمرکی با
حداقل ضوابط کاال ترخیص ش��ده باشد اما
دوب��اره م��ورد بازبینی قرار گی��رد .مدیرکل
دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات گمرک با
اشاره به اظهارات صادقزاده ،مسؤول سامانه
جامع تجارت وزارت صمت که گفته اس��ت
میدانیم در ک��دام انبارها چه کاالیی وجود
دارد ،اظهار داش��ت :با این وج��ود باز هم از
سیس��تم خدمات پ��س از ترخیص گمرک
استفاده کردند و ما چیزی به نام سامانه انبار
نداریم .خیال��ی افزود :بهرغم اینکه اطالعات
 600هزار انب��ار را دارند میگویند اطالعات
 30ه��زار انب��اری که گم��رک دارد باید در
اختی��ار ما ق��رار بگیرد .بنا ب��ر این گزارش،
در صورتی که س��امانه انباره��ای گمرک با
ادعای ش��فافیت و مبارزه با قاچاق توس��ط
وزارت صنعت ،معدن و تجارت عم ً
ال تعطیل
نمیشد یا حداقل خود این وزارتخانه همتی
ب��رای مدیری��ت انبارها داش��ت ،دیگر برای
کش��ف کاالهای احتکار ش��ده احتیاجی به
اقدام��ات فیزیکی نب��ود .نکته دیگ��ر اینکه
هزین��ه هنگفتی تاکنون برای اس��تقرار این
س��امانه و دیتاس��نترهای آن توسط وزارت
صنعت ش��ده که مشخص نیست نتیجه این
اقدامات چه بوده است.

فاز جدید کمبود و افزایش قیمت انواع لوازم خانگی آغاز شد

لوازم گرانی!

در روزهای نخس��ت ش��هریورماه بازار ش��اهد
فاز جدی��د افزایش قیمت لوازم خانگی از س��وی
ش��رکتهای واردکننده و تولیدکننده است و در
این میان هیچ دستگاهی برخوردی با شرکتهای
متخل��ف نمیکن��د .در طول چند م��اه اخیر بازار
ل��وازم خانگی با رش��د قابل
توج��ه قیم��ت و کاه��ش
عرض��ه ش��رکتها روب��هرو
ش��ده اس��ت که این موضوع
مش��کالت زی��ادی را ب��رای
مصرفکنن��دگان ب��ه وجود
آورده اس��ت .البت��ه گرانی ل��وازم خانگی حدود 3
ماهی اس��ت که از سوی ش��رکتها اجرایی شده
اما مس��ؤوالن مدام از بررس��ی این موضوع سخن
گفته و وعدههای متعددی مبنی بر مدیریت بازار
را اعالم میکنند ولی متأسفانه در روزهای نخست
شهریورماه بازار باز شاهد فاز جدید افزایش قیمت
لوازم خانگی از س��وی کارخانجات است و در این
میان هیچ دس��تگاهی برخوردی با ش��رکتهای
متخل��ف نمیکند .اوضاع این روزه��ای بازار لوازم
خانگی از زبان کسبه بسیار نگرانکننده است و آنها
مدام از نبود کاال در بازار گلهمند هستند.
■■یخچال  5میلیونی به  11میلیون تومان رسید

به اعتقاد فروشندگان لوازم خانگی ،پیش از این
شرکتها محصوالت خود را به صورت شرایطی به
آنها میفروختند اما چند ماهی است که در ازای
پول نقد کاال را یکماهه آن هم با نامهنگاریهای
مختلف تحویل میدهند .جالب اینجاس��ت رشد
قیمتها در انواع کاالهای لوازم خانگی به صورتی
ادامه دارد که یک یخچال سایدبای ساید5میلیونی

به  11میلیون رس��یده که این موضوع اص ً
ال برای
مردم منطقی نیست .محمدی یکی از فروشندگان
لوازم خانگی در همین ارتباط به تسنیم میگوید:
 2کارخانه لوازم خانگی قیمت محصوالت خود را
 20ت��ا  27درصد افزایش دادهان��د .این در حالی
است که این شرکتها  2ماه
گذش��ته نیز قیمت کاالهای
خ��ود را بی��ش از 50درصد
گران کرده بودند .وی با بیان
اینک��ه وزارت صنعت اعالم
کرده باید موجودی انبار را در
سامانه جامع انبارها درج کنیم تا مشمول کاالهای
قاچاق نشود ،افزود 2 :روز است درگیر این سایت
هستیم و هنوز نتوانستهایم موجودی انبار خود را
در آن به ثبت برسانیم.

■■شگرد کارخانجات در فروش لوازم خانگی
با چندین برابر قیمت به فروشندگان

این فروشنده با اش��اره به اینکه چند ماهی
است شرکتها کاال به ما نمیفروشند ،گفت :این
در حالی است که انبار کارخانجات لوازم خانگی
پر از کاالست اما آنها ترجیح میدهند محصوالت
را با قیمت باالتری به فروش برسانند .به عنوان
نمونه بنده از اول اردیبهش��تماه پول کاالهای
خ��ود را پرداخت کردهام ولی هنوز نتوانس��تهام
جنسهای خ��ود را تحویل بگیرم .فروش��نده
دیگری با اعالم اینکه شرکتها مدعی هستند
کاالها را با قیمت مناسب در اختیار کسبه قرار
میدهند ،گف��ت :آنها در زمان تحویل جنس از
م��ا میخواهن��د مابهالتفاوت قیم��ت کاال را به
حسابهای ثالث واریز کنیم.

نقدینگی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

استقراض از بانک مرکزی نقدینگی را زیاد کرده است
ریش��ه اف��ت ارزش پ��ول مل��ی در  ۶ده��ه
گذشته نقدینگی اس��ت که باید از رشد فزاینده
آن جلوگیری ش��ود .به گزارش تسنیم ،غالمرضا
مصباحیمقدم ،عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظ��ام با بی��ان اینکه حفظ ارزش پ��ول ملی هر
کش��وری از سیاس��ت پولی آن کش��ور نش��ات
میگیرد ،گفت :اگر رشد نقدینگی به اندازه رشد
تولید در نظر گرفته شود ،ارزش پول ملی حفظ
خواهد شد .بنابراین با سیاست پولی و اصالح آن
میتوان از تداوم رش��د نقدینگی جلوگیری کرد.
وی منظور از نقدینگی را پول و شبهپول موجود
در بین مردم یک کشور عنوان کرد و افزود :پول
به صورت اسکناس و شبهپول به شکل الکترونیک
در حسابهای جاری ،پسانداز و سرمایهگذاری
در بانکه��ا وج��ود دارد و چک نی��ز به معنای
حوالهای برای پرداخت نوعی شبه پول به حساب
میآید .وی درباره میزان رشد نقدینگی در کشور
گفت :در س��ال  84و در پای��ان دولت اصالحات
مجموع��ه نقدینگی کش��ور  63ه��زار میلیارد
توم��ان بود که این رقم ام��روز به یک تریلیون و
 660هزار میلیارد تومان رس��یده که از رشد 25
برابری حجم نقدینگی در کش��ور حکایت دارد.
وی با بیان اینکه بودجه سالجاری یک تریلیون
و  140هزار میلیارد تومان برآورد میشود ،اظهار
داشت :همانطور که میبینید مجموع نقدینگی

کشور بسیار به درآمد ملی ساالنه کشور نزدیک
است .مصباحیمقدم رشد ساالنه نقدینگی را 25
ت��ا  30درصد اعالم کرد و اف��زود :از عوامل خلق
نقدینگی بانک مرکزی و بانکهای عامل هستند
که با انتش��ار پول پرقدرت که قادر است معادل
 7/5براب��ر می��زان واقعی خود خل��ق پول کند،
حجم نقدینگی را افزای��ش میدهند .مصباحی
مقدم دلیل دیگر افزایش نقدینگی را استقراض
از بانک مرک��زی عنوان کرد و گف��ت :دولت در
این سالها به بهانههای مختلف از بانک مرکزی
اس��تقراض کرده ،مانند آنچه اواخر پارسال برای
س��اماندهی طلبکاران موسسات مالی رخ داد که
بعدها رئیسجمهور گفت  10هزار میلیارد تومان
از جیب ملت به طلبکاران دادیم .این کارشناس
اقتصادی با بیان اینکه اخیرا معلوم شده چندبار
دیگر هم دولت از بانک مرکزی به میزان  33هزار
میلیارد تومان برداشت کرده است ،گفت :حجم
عظیم نقدینگی بر اثر استقراض و برداشت از بانک
مرکزی رخ داده است .رئیس کمیسیون اقتصادی
مجل��س نهم اف��زود :هرچند بانکهای کش��ور
براس��اس قانون مکلفند درصدی از سپردههایی
که جذب میکنند را نزد بانک مرکزی س��پرده
کنند اما بانکها تحت عناوین مختلفی همچون
بده��کار کردن خود به بانک مرک��زی از این کار
سر باز میزنند.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا (رسمی)

10600

150

یورو

12222

89

پوند

13513

99

درهم امارات

2863

21

ین ژاپن

9453

69

ریالعربستان

2806

20

یوآن چین

1544

11

لیرترکیه

1755

13

دینار کویت

34823

255

دینار عراق

8/6

0/1

دالر کانادا

8074

59

روبل روسیه

156

1

روپیه هند

150

1

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

3441000

-11000

طرح جدید

3848000

50000

نیم سکه

1740000

-

ربع سکه

910000

10000

سکه

سکه گرمي

500000

-

هر مثقال طال

1278000

7000

یک گرم طالی  18عیار

295050

1680

یک گرم طالی  24عیار

393390

2230

هر اونس طال

( 1205/9دالر)

-

هر اونس نقره

( 14/79دالر)

-

نفت

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

68/54

-

برنت درياي شمال

75/63

-

اوپک

73/01

-

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

بورس تهران

138582/6

1/64

شاخص  30شركتبرتر

6870/6

2/23

شاخص  50شركتبرتر

6056/5

1/76

شاخص بازار اول

102510/5

2/18

شاخص بازار دوم

274011

0/69

شاخصصنعت

127248/4

1/71

شاخص بورس

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ح.سرمايهگذاريالبرز

530

19/91

شهد ايران

2138

18/71

سيمانفارس

5863

13/36

ح .فنرسازيخاور

1173

9/63

پااليش نفت تبريز

15120

9/21

كارخانجاتتوليديشيشهرازي

2151

9/13

698

8/89

5635

8/87

2285

8/76

ح .الكتريك خودرو شرق
ح .باما
ح.موتورسازانتراكتورسازي

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينكاهش
كارخانجاتداروپخش

5154

-7/14

نفتسپاهان

22827

-4/92

گروه صنعتي پاكشو

13031

-4/74

ت پارس
ي محصوال 
ن الملل 
بي 

2001

-4/21

ح.پگاهآذربايجانغربي

1641

-3/98

س توشه
ي پار 
سرمايهگذار 

2696

ن طبس
گ نگي 
زغالسن 

-3/89

4682

-3/58

10887

-3/4

5908

-2/72

خدماتانفورماتيك
ي پارس
دود ه صنعت 

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25790

-

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

22594

-

بورسشانگهای

2729

-

بورساسترالیا

6357/9

-

