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ادعای اروپا:

سوئیفت را دور میزنیم

اروپا کار روی ایجاد سیس��تم مالی مستقل
از س��وئیفت را آغاز کرده است .به گزارش مهر،
هایکو م��اس ،وزیر خارجه آلم��ان در این باره
گف��ت :اروپ��ا کار روی ایجاد سیس��تمی برای
انتقال پول که از سوئیفت مستقل باشد را شروع
کرده اس��ت .وی در کنفرانس ساالنه سفرا در
برلین افزود :این کار سادهای نیست اما در حال
حاضر آن را ش��روع کردهای��م .در حال مطالعه
طرحهای پیشنهادی برای کانالهای پرداخت
و سیستمهایی که از سوئیفت مستقلتر باشند
و یک صن��دوق پولی اروپای��ی را ایجاد کنند،
هس��تیم .وی تصری��ح کرد که اکن��ون زمانی
مناسب برای بازسنجی شراکت فرااقیانوسی به
لحاظ منطقی است .هفته پیش ،وزیر خارجه
آلمان خواستار استقالل اروپا با ایجاد کانالهای
پرداخت مستقل از آمریکا به منظور تقویت این
بلوک شده بود که میتواند ایجاد یک صندوق
پولی اروپایی باش��د .وی ادام��ه داد :طرح این
پیشنهاد به دنبال خروج آمریکا از برجام و وضع
تحریمهای دوباره علیه ته��ران به میان آمد و
اروپا به دنبال متعهد ماندن به توافق هستهای
با تهران اس��ت و از طرفی هم به دنبال اجرای
قانون انسداد برای حفاظت از منافع شرکتهای
اروپایی برای مصون ماندن از تحریمهای ثانویه
آمریکا به دلیل داشتن همکاری با ایران است.
م��اس اف��زود :پی��ش از این ه��م رئیس بانک
مرکزی روس��یه در ماه مهاعالم کرده بود این
کشور یک سیستم ملی برای انتقال پول ایجاد
کرده که میتواند نظام بانکداری روس��یه را از
عدم دسترس��ی به سوئیفت حفظ کند .شبکه
مخابراتی مالی بینبانکی جهانی س��وئیفت در
بلژیک قرار دارد و روزانه بیش از یکهزار و ۱۰۰
موسسه مالی در بیش از  ۲۰۰کشور جهان برای
تراکنش بینالمللی به آن متصل هستند.
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استیضاح

گزارش

قیمتها باال رفته و مردم ترجیح میدهند کمتر میوه بخورند

میوه زیاد است ،دالالن زیادتر

سخنگوی تعزیرات :اختالف قیمت در استانها با تهران به  ۷۰درصد هم میرسد
گروه اقتصادی :بررس��ی آمارهای ارائه ش��ده از
س��وی مرکز آمار ایران درباره جدول تغییرات
قیمت کاالها در مرداد امس��ال نس��بت به تیر
همین س��ال و مرداد س��ال گذشته حکایت از
اف��زاش قیمت همه اقالم خوراک��ی دارد .اما در
این میان قیمت انواع میوه و خشکبار در مرداد
امسال نس��بت به تیر همین سال  11/7درصد
و نس��بت به مرداد پارسال  58/2درصد افزایش
داشته اس��ت .عالوهبر این افزایش قیمت میوه
در  5ماه گذش��ته از س��ال جدید و بیرغبتی
میوهفروشان برای آوردن برخی میوهها از میدان
مرکزی به فروشگاه و عرضه آن به مردم بهدلیل
قیمت ب��االی آن و عدم خرید از س��وی مردم
نشان از افزایش بیضابطه قیمتها از یکسو و
کاهش قدرت خرید مردم از سوی دیگر دارد .در
همینباره رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه
و ترهبار با اشاره به اینکه افزایش قیمت میوهها
در داخل میدانهای میوه و ترهبار اتفاق میافتد،
گف��ت :اتفاقاتی که پیش از خری��د مغازهداران
میوهف��روش رخ میده��د به م��ا ارتباطی پیدا
نمیکند .اسداهلل کارگر در ادامه تایید کرد علت
اصلی گرانی میوه و صیفیج��ات در بازار ،ارائه
نکردن فاکتور و خالصفروشی توسط بارفروشان
و سودجویی واسطهگران و نبود تعادل در عرضه
و تقاضاس��ت .رئیس اتحادیه صنف بارفروشان
می��وه و ترهبار ته��ران هم
گف��ت :در می��دان میوه و
ترهب��ار نرخنام��های داریم
که به وسیله نماینده جهاد
کشاورزی ،نماینده بازرسی
ات��اق اصن��اف ،اتحادی��ه
میوهفروش��ان و اتحادی��ه بارفروش��ان تنظیم
میش��ود و میوهها در داخل میدان بر اس��اس
این نرخنامه فروخته و فاکتور صادر میش��ود.
حسن صابری با اشاره به اینکه بارفروشان میوه
و ترهبار ،حقالعملکار هستند ،افزود 90 :درصد
از بارفروش��انی که در میدانهای بزرگ میوه و
ترهبار فعال هس��تند در رسته حقالعملکاری
هستند و مستقیم با کش��اورز کار میکنند اما
در ای��ن میان زنجیرهای هم وجود دارد که جزو
اعضای اتحادیه بارفروشان میوه و ترهبار نیستند
و خودش��ان خریدهای خود را انجام میدهند
و آن را ب��ه میدان حم��ل میکنند و به صورت
حقالعملکاری ب��ار خود را با توجه به عرضه و
تقاضا میفروشند .بهگفته وی ،علت اصلی گرانی
میوه ،سرمازدگی آخر فروردین امسال است که
بنا بر برآورد خس��ارات وزارت جهاد کشاورزی،
حدود  11هزار میلیارد تومان از تولید امس��ال
ما کم شده و بخش زیادی از میوههای هستهدار
کشورمان از بین رفته است .صابری با اشاره به
اینکه فاکتور این اتحادیه ،متحدالشکل و مورد
تایید اتاق اصناف است ،افزود :همه اعضای این
اتحادیه از این نوع فاکتور اس��تفاده میکنند و
ملزم به صدور فاکتور هستند .وی با بیان اینکه با
توجه به کیفیت میوهها  3نوع قیمتگذاری کف،
س��طح و ممتاز وجود دارد ،گفت :حدود  50تا
 60درصد میوههای تهران در میدانهای اقماری
توزیع میشود.
■■برخی میوهها  ۷بار دست به دست میشود

از سوی دیگر سخنگوی س��ازمان تعزیرات
حکومتی کش��ور گفت :اختالف قیمت میوه در

برخی اس��تانها نس��بت به تهران به  ۶۰تا ۷۰
درصد میرسد .سیدیاسر رایگانی افزود :نیروهای
سازمان تعزیرات حدود یک ماه در میادین میوه
و ترهبار مستقر بودند و به نحوه عرضه در میادین
و خردهفروشیها ایراداتی داریم.
وی اضافه کرد :متاس��فانه یک نوع میوه در
میادین میوه و ترهبار  6تا  7بار دس��ت به دست
میشود تا به دس��ت مغازهدار برس��د .رایگانی
ادامه داد :در س��طح عرضه هم مشکالتی وجود
دارد ،برای مثال میوههای بس��تهبندی شده در
س��وپرمارکتها با  2تا  3براب��ر قیمت میوه در
میادین ترهبار عرضه میشود .وی با بیان اینکه
حج��م کمی از پروندهها در زمینه میوه و ترهبار
به سازمان تعزیرات ارجاع میشود ،گفت :کمتر
از  1500پرونده از ابتدای امسال تا کنون در این
زمینه در سراسر کشور به این سازمان ارجاع شد
که در مقایسه با دیگر پروندههای صنفی ،ناچیز
است .رایگانی با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات
حکومتی کشور ،سازمان ناظر نیست ،افزود :این
س��ازمان ،مرجع رسیدگیکننده است و نظارت
بر ب��ازار برعهده اتحادیهها ،اصن��اف و اداره کل
صنعت ،معدن و تجارت است که باید تخلفات را
به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهند.
■■ کمبود میوه نداریم

ام��ا رئی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و
صادرکنندگان میوه مدعی
است س��طح کنونی افزایش
قیمته��ا ناش��ی از کمبود
تولید میوه نیست .صدراهلل
نیاوران��ی با اش��اره به اینکه
مق��دار زی��ادی از افزای��ش
قیمت میوه و ترهبار ،کاذب است ،گفت :کمبود
تولید ممکن است علت بخش اندکی از افزایش
قیمت باش��د اما سطح کنونی افزایش قیمتها
ناشی از کمبود تولید میوه نیست .رئیس اتحادیه
تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان می��وه افزود:
بخشی از این افزایش قیمت به علت سرمازدگی
و بخش��ی هم به علت افزایش نرخهای داخلی
مانند افزای��ش قیمت کرایهه��ای حملونقل،
هزینه بس��تهبندی و بارگیری اس��ت .وی ادامه
داد :قیم��ت میوه در عمدهفروش��ی با آنچه در
مغازهها بهدس��ت مردم میرسد متفاوت و مورد
اعتراض مردم و حتی تولیدکنندگان اس��ت که
متاس��فانه به ای��ن اعتراض بخوبی رس��یدگی
نمیش��ود .نیاورانی اضافه کرد :قیمت میوهها از
تولیدکننده تا مصرفکننده بهدست واسطهها و
داللها افزایش مییابد و میوهفروشان در مغازه
با بیش از س��ود مجاز آن را میفروش��ند .وی با
اشاره به اینکه در  17استان کشور ،سرمازدگی
داشتیم ،افزود :از مناطق دیگر تولید داشتیم و در
بازار کمبود محصول احساس نمیشود .نیاورانی
اضافه کرد :با توجه به کمبود تولید ،صادرات میوه
انجام نمیشود و صادرات در موارد اضافه تولید
انجام میشود .رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و
صادرکنندگان میوه گفت :س��اعات کار میادین
بزرگ میوه و ترهبار باید محدود شود تا اقدامات
دالالن در آنجا قابل نظارت بیشتر و بهتری باشد.
نیاورانی افزود :فاکتور باید با ش��کل یکسان
و اصلی بارفروش��ی و با مهر و ش��ماره اتحادیه
بارفروشان باش��د و به سازمان تعزیرات معرفی
شود تا فاکتورهای جعلی تولید نشود.

فراخواندن وزیر صمت به بهارستان

استیضاحشریعتمداری تقدیمهیأترئیسهمجلسشد
نماینده شاهینش��هر در مجل��س از تقدیم
طرح اس��تیضاح وزیر صنعت با بیش از  ۷۰امضا
ب��ه هیاترئیس��ه پارلمان خبر داد .حس��ینعلی
حاجیدلیگانی در گفتوگو با تس��نیم ،از تقدیم
طرح استیضاح محمد شریعتمداری وزیر صنعت،
معدن و تجارت به هیات رئیس��ه قوه مقننه خبر
داد و گف��ت :طرح اس��تیضاح وزیر با بیش از 70
امضا دیروز تقدیم هیات رئیسه مجلس شد .وی
با بیان اینکه طرح اس��تیضاح وزیر در  14محور
تدوین شده است ،اظهار داشت :ضعف مدیریت،
عدم کنترل و مدیریت بازار و همچنین افزایش
بیرویه قیمتها از جمله محورهای اس��تیضاح
وزیر صنعت است .در متن استیضاح آمده است:
اینجانب��ان امضاکنندگان به عن��وان نمایندگان
ملت در مجلس ش��ورای اسالمی به استناد اصل
 89قانون اساس��ی و ماده  222آییننامه داخلی
مجلس شورای اس�لامی به دالیل ذیل تقاضای
اس��تیضاح محم��د ش��ریعتمداری وزیر محترم
صنعت ،معدن و تجارت را داریم .بر اس��اس متن
دالیل اس��تیضاح ش��امل موارد -1 :عدم کنترل
و مدیری��ت ب��ازار و در نتیجه افزای��ش بیرویه
قیمتها و احتکار کاال -2،عدم مدیریت صحیح
ب��ر تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی که منجر
به تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید هزاران واحد
صنعتی و کارگاههای صنفی تولیدی ش��ده و در
نهایت باعث اخراج صدها هزار کارگر و مهندس
گردیده اس��ت -3 ،عدم مدیریت کافی بر تأمین
ح��ق بافندگان فرش دس��تباف ،عدم پوش��ش
کامل بیمه قالیبافان و ضع��ف در حفظ جایگاه
فرش ایران در بازار جهانی -4 ،عدم پیش��گیری
از گرانفروش��ی محص��ول واحده��ای صنعتی
بزرگ که به نوعی وابس��ته به دولت هس��تند از
جمله ذوبآهن ،پتروشیمیها ،فوالدسازیها و،...
 -5ضع��ف مدیریت بر تکمیل بهرهوری و اعمال
قانون در شهرکها و نواحی صنعتی که منجر به

معطل ماندن سرمایههای ملی شده است -6 ،عدم
اجرای مصوبه دولت در فروردین  97برای اجرای
کامل شناسه رهگیری در فرصت  2ماه که زمینه
برای به هدر رفتن میلیاردها دالر  4200تومانی
را فراهم کرده است -7 ،عدم انجام کامل وظایف
قانونی در مبارزه با قاچاق کاال و ارز خصوصاً طرح
شناس��ه رهگیری -8 ،عدم ثبت همه مجوزهای
صنفی در پایگاه مجوزهای کس��ب و کار موضوع
قان��ون اصل  -9 ،44بیتوجهی به اجرای اقتصاد
مقاومتی -10 ،وجود فس��اد و ران��ت در واردات
خودرو و ثبتسفارش برای دریافت ارز  -11،عدم
نظارت بر صنایع خودروس��ازی کشور که سبب
گرانفروش��ی ،احتکار خ��ودرو و به همریختگی
بازار شده است -12 ،عدم شفافیت و وجود ضعف
در نظارت بر فعالیته��ای ایمیدرو -13 ،ضعف
مدیری��ت در بهرهبرداری صحیح از معادن و اخذ
حقوق کام��ل بیتالمال از مع��ادن و  -14عدم
اجرای کامل برنامهها و محورهای اصلی اعالمی
به مجلس ش��ورای اسالمی در زمان رأی اعتماد
است .استیضاحکنندگان موارد بنده  14را شامل:
بهبود محیط س��رمایهگذاری و فضای کس��ب و
کار ،توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی ،رفع
موانع ،تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی
بخش خصوصی ،توسعه صادرات غیرنفتی ،ارتقای
سهم و نقش فعالیتهای معدنی در تولید ناخالص
داخلی ،بهس��ازی و س��اماندهی نظ��ام بازرگانی
داخلی ،بهبود و توسعه روابط تجاری بینالمللی،
ارتقای بهرهوری عوامل تولید ،توس��عه فناوری،
نوآوری و تحقیق و توسعه ،پشتیبانی و مشارکت
در ایجاد و توسعه زیرساختهای تولید ،مدیریت
واردات و هم��کاری و پیگیری مجدانه در مبارزه
با قاچاق ،ارتقای توانمندی منابع انس��انی شاغل
و موردنی��از ،بازنگری معماری س��ازمانی و عدم
حمایت از صنعت کشتیسازی که باعث تعطیلی
این صنعت شده ،اعالم کردهاند.

مسکن

گزارش بانک مرکزی از معامالت مسکن در پایتخت

خانه در تهران یکساله  62درصد گران شد
تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی شهر
ته��ران در مردادماه س��ال  ۱۳۹۷ب��ه  ۱۲هزار
واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه
مش��ابه سال قبل به ترتیب  11/2و  33/2درصد
کاهش نشان میدهد .به گزارش خبرگزاری بانک
مرکزی ،در ماه مورد گزارش متوسط قیمت خرید
و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مس��کونی
معاملهش��ده از طریق بنگاههای معامالت ملکی
ش��هر تهران  ۷۴میلیون ریال بود که نسبت به
ماه قبل و ماه مش��ابه سال قبل به ترتیب  6/1و
 62/1درص��د افزای��ش نش��ان میدهد .گفتنی
است ،گزارش تحوالت بخش مسکن شهر تهران
برگرفته از آمارهای خام س��امانه ثبت معامالت
امالک و مس��تغالت کشور است که توسط اداره
بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی
تهیه میش��ود .در مردادماه س��ال  ،۱۳۹۷تعداد
معامالت آپارتمانهای مس��کونی شهر تهران به
 0/12هزار واحد مس��کونی رسید که نسبت به
ماه قبل و ماه مش��ابه سال قبل به ترتیب 11/2
و  33/2درص��د کاهش نش��ان میده��د .در ماه

مورد گزارش ،متوسط قیمت خرید و فروش یک
مترمربع زیربنای واحد مس��کونی معاملهشده از
طریق بنگاههای معامالت ملکی شهر تهران 74
میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه
س��ال قبل به ترتیب  6/1و  62/1درصد افزایش
نشان میدهد .همچنین در مردادماه سال ۱۳۹۷
متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد
مسکونی در شهر تهران به  74میلیون ریال رسید
که نسبت به ماه مشابه س��ال قبل  62/1درصد
افزایش نشان میدهد .تعداد معامالت انجامشده
ط��ی این م��اه  12هزار فقره بود که نس��بت به
مردادماه سال  ۱۳۹۶معادل  33/2درصد کاهش
دارد .در  5ماه نخس��ت س��ال  ۱۳۹۷نیز تعداد
معامالت آپارتمانهای مس��کونی شهر تهران به
 64/6هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه
با مدت مشابه سال پیش از آن  7/3درصد کاهش
نشان میدهد .در این ماه شاخص کرایه مسکن
اجاری در ش��هر تهران و در کل مناطق ش��هری
نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب  14/1و
 11/8درصد رشد نشان میدهد.
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دینار کویت
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دینار عراق
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دالر کانادا

8282
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روبل روسیه

158
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روپیه هند

151
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قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

3656000

120000

طرح جدید

4044000

64000

نیم سکه

1834000

60000

ربع سکه

963000

20000

سکه گرمي

512000

-

هر مثقال طال

1336000

21000

یک گرم طالی  18عیار

308320

4670

یک گرم طالی  24عیار

411090

6230

هر اونس طال

(1213/86دالر)

4/48

هر اونس نقره

(14/94دالر)

0/10

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

69/05

0/17

برنت درياي شمال

76/97

0/42

اوپک

74/02

-

سکه

نفت

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

136765/9

-2/53

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

6723/8

-3/71

شاخص  50شركتبرتر

5952/8

-3/10

شاخص بازار اول

101080/9

-2/82

شاخص بازار دوم

270830/5

-1/99

شاخصصنعت

125460/6

-2/71

شاخص بورس

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
تايدواترخاورميانه

3530

38/21

ح .معدني و صنعتي گل گهر

5335

10

فوالد آلياژي ايران

1995

9/98

ح.موتورسازانتراكتورسازي

2750

9/82

ح.سرمايهگذاريالبرز

624

9/28

ن قائن
ح .سيما 

9552

9/25

2279

8/94

1200

8/89

4757

6/52

ح .پارسسوئيچ
ح.تجارتالكترونيكپارسيان
توليدمحورخودرو

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينكاهش
پااليش نفت تهران

4350

-9/54

پااليش نفت بندرعباس

9898

-9/54

پااليش نفت تبريز

13999

-9/48

پااليش نفت اصفهان

5521

-9/46

گسترش نفت و گاز پارسيان

4084

-4/89

فوالد خوزستان

9510

پتروشيميفجر

-4/89

5952

-4/8

3467

-4/67

2004

-4/62

سالكتريك
پار 
سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي

شاخص کل

تغییر

تاالربینالملل
بورس داوجونز

26050

5

نیکی ژاپن

22813

14

بورسشانگهای

2778

-3

بورساسترالیا

6413/6
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