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اقتصاد

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور واردات سیگار در پنج ماهه سال جاری را نسبت به مدت مشابه سال قبل ،دارای  58درصد کاهش اعالم کرد و گفت :تاکنون بیش از  33هزار مجوز خرده فروشی محصوالت دخانی
در سراسر کشور صادر شده است .علی اصغر رمزی واردات سیگار در پنج ماهه سال ابتدایی جاری را یک میلیارد و یکصد میلیون نخ اعالم کرد و افزود :این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که دو میلیارد و  800میلیون نخ بوده،
58درصد کاهش داشته است .به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایلنا ،وی با اشاره به افزایش صادرات سیگار به میزان  13درصد در پنج ماهه سال جاری ،گفت :صادرات تنباکوی معسل نیز به میزان  32درصد در همین مدت نسبت به مدت
مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده است .رمزی همچنین از تشدید برخورد با توزیع کنندگان سیگار و محصوالت دخانی بدون مجوز خبر داد و در ادامه تصریح کرد :در راستای تسهیل فرایند صدور مجوزها و تمرکززدایی صدور مجوز توزیع
استانی(عمده) به سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت استانها واگذار و صدور مجوز خردهفروشی محصوالت دخانی به سه اتحادیه سوپرمارکت ،خواربارفروش و سقط فروش تفویض اختیار شده است .همچنین ضوابط و شرایط صدور مجوز
خردهفروشی به مرکز امور اصناف ابالغ شده است و خردهفروشانی که بدون مجوز اقدام به عرضه سیگار کنند متخلف تلقی و با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

کاهش ۵۸
درصدی
واردات سیگار
در  ۵ماهه اول
سال

برداشت گام نخست براي کاهش قیمت تمام شده تولید

بانک مرکزی با اجرای طرح کاهش نرخ ســود بانکی
که محرک اقتصاد خواهد بود ،خود را در معرض آزمون
ســخت نظارت بر سیســتم بانکی قرار داده است .به
گزارش خبرآنالین ،بــا روی کار آمدن دولت دوازدهم،
پس از یکسال ،بار دیگر موضوع کاهش نرخ سود بانکی
داغ شد؛ تقریبا همه وزرای اقتصادی دولت یازدهم روی
کاهش نرخ ســود بانکی تاکید داشتند .از تیرماه سال
گذشته که نرخ ســود بعد از چند دوره کاهش به نرخ
 ۱۵درصد برای سپرده و  ۱۸درصد در تسهیالت رسید
دیگر تغییری ایجاد نشد و با وجود تکرقمی شدن نرخ
تورم ســودهای بانکی در نرخهای قبلی باقی ماند .این
در شــرایطی بود که گزارشها نشــان میدهد که نرخ
سود در بازار بینبانکی از باالی  21درصد به  18درصد
رسیده است.
بر این اساس ،در ابتدای هفته گذشته ولیاهلل سیف،
رئیسکل بانــک مرکزی در اولین گام ،در جلســهای
بــا مدیران عامل بانکها با تاکید بــر لزوم رعایت نرخ
ســود علیالحســاب مصوب شــورای پول و اعتبار در
شــبکه بانکی ،اعالم کرد« :نرخ ســود مصوب شورای
پول و اعتبار در واقع حداکثر ســود علیالحساب است
که براســاس پیشبینی بازدهی فعالیتهای اقتصادی
صورت میگیرد؛ این رقم براساس مصوبه شورای پول و
اعتبار برای سپردههای یک ساله ،حداکثر  ۱۵درصد و
برای تسهیالت عقود مشارکتی و غیرمشارکتی ،حداکثر
معادل  ۱۸درصد در نظر گرفته شــده اســت ».پس از
آن ،معــاون اقتصادی بانک مرکــزی از تصمیم جدید
بانک مرکزی پرده برداشــت .پیمان قربانی در نشست
خبریای که با موضوع ویژه ســود بانکی برگزار شــده
بود ،خبر داد؛ «از تاریخ  11شــهریورماه امســال سود
سپرده یکساله  15درصد و نرخ سپرده کوتاهمدت نیز
 10درصد خواهد بود ».البته بنا به اعالم قربانی« ،نرخ
ســودهای قبلی تا پایان مدت قرارداد معتبر است و با

درصد ،زمینه برای کاهش نرخ سود تسهیالت در آینده
فراهم شود».
به گفته رئیس شــورای پول و اعتبــار« ،اقدام بانک
مرکزی برای کاهش نرخ سود حقیقی در نظام بانکی با
توجه به اهداف اقتصاد کالن برای رشد تولید و اشتغال
بــوده و این اقدام موثری اســت که میتواند به کاهش
تجهیز منابع بنگاههای تولیــدی و فعالیتهای مثبت
اقتصادی منجر شود».
دو روی سکه کاهش نرخ سود بانکی
تحلیلگران اقتصادی ،کاهش نرخ ســود سپردههای
بانکی را نخســتین گام برای کاهش قیمت تمام شده
نقدینگــی برای بخشهــای مولد کشــور خواهد بود.
نکتــهای که در این میان مورد توجه اســت ،اینکه تا
پیش از این با وجود مصوب شدن نرخهای سود چه در
سپرده و تسهیالت ،یکپارچگی در اجرای آن در شبکه
بانکی مشــاهده نشده و اغلب ســودهای متفاوتی در
ویترین بانکها قرار داشته و به سپردهگذاران پیشنهاد
میشــد .این موضوع گرچه انحراف بانکها از قانون و
انحراف از بانک مرکزی بود ،اما دالیل متفاوتی برای آن

مطرح میشد .وجود موسسات غیرمجاز و رقابت مخرب
در پرداخت سودهای باال ،هزینه باالی تامین مالی ،باال
بودن هزینه اضافه برداشت از بانک مرکزی و به دنبال
آن نامساعد بودن شرایط فعالیت در بازار بینبانکی ،از
جمله مســائلی بود که همواره اجرای نرخهای مصوب
شورای پول را به چالش میکشاند.
اما به هر صورت بر اساس آنچه که مقامات ارشد بانک
مرکزی اعالم کردهاند که تا حدی قابل مشاهده است،
عمده عوامل موجود تا حدی ساماندهی شده و شرایط
و ضوابط جدیــدی برای آن تعریف شــد که در ادامه
با مســاعد شــدن زمینههای الزم برای عملیاتی شدن
سودهای بانکی ،اخیرا بانک مرکزی طی دستورالعملی
پرداخت ســودهای علیالحســاب را به بانکها تکلیف
کرده و اینگونه به نظر میرسد این بار شرایط متفاوت
از گذشته باشد.
البته روی دیگر سکه ،فارغ از نظم و انضباطهایی که
بانک مرکزی برای ســاماندهی نرخ سود بانکی دنبال
میکند ،رفتار ســپردهگذاران اســت که باید آن را به
دقت رصــد کرد؛ چراکه در نهایت ،آنها هســتند که
تصمیم میگیرند که پول خود را به کدام بانک بسپارند
و در تداوم آن ،رفتار بانکها با نرخ ســود بانکی را نیز
معیــن میکنند .به این معنا که اگــر مردم با نرخ ۱۵
درصدی سپردههای یکساله بانکها که بانک مرکزی
مصوب کرده اســت ،کنار بیایند ،گام موثری در توفیق
این حرکت برای کاهش نرخ سود برداشته میشود ،اما
اگر آنها بخواهند رفتاری از خود بروز دهند که منجر
به کاهش منابع بانکها و شــعب آنها شــود ،به طور
قطع باید تا حد زیادی منتظر بود که کاهش نرخ سود
بانکی شکست بخورد .با این حال ،به نظر میرسد بانک
مرکزی با این طرح که محرک اقتصاد خواهد بود ،خود
را در معرض آزمون ســخت نظارت بر سیســتم بانکی
قرار داده است.

رکود ،بالی جان هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان!
هم اکنــون میزان نقدینگی دولــت به زعم برخی
کارشناســان اقتصادی به مرز  1300هــزار میلیارد
تومان رســیده و این در حالی اســت که واحدهای
تولیدی دائما از کمبود نقدینگی سخن میگویند.
با وجود ارائه طرح رونق در سال گذشته اما معضل
رکــود این کارخانجات ،همچنــان گریبانگیر صنعت
کشور شده است .برخی علل این وضعیت اسفناک را
ریشــه در سیاستهای نادرست تزریق نقدینگی طی
سالهای گذشته دانستهاند.
عدهای در این میان تحریمهــای اقتصادی بهویژه
تحریمهــای مالی شــرکتهای ایرانــی و نفتی را از
عوامل موثر در شکل گیری رکود اقتصادی برشمردند
اما کماکان این معضل بر اقتصاد کشــور سایه افکنده
و همواره مخاطبان و فعاالن صنعتی را با این ســوال

چندوچون تعیین دستوری
نرخ سود بانکی

مواجه میســازد که چرا با وجود رفع این مشکالت و
ورود هیئتهای تجاری اما هنوز تحرک آنچنانی در
بخش صنعــت و نیز رفع کامل رکود اقتصادی حاکم
بر کشور را شاهد نیستیم.
یکی از سیاســتهای دولت یازدهــم کنترل تورم
بوده کــه طبق آمارها نرخ تــورم  30.5درصدی در
ســال  92را به  8.8درصد در ســال  95رسانده اما
بســیاری از کارشناسان معتقدند که بخش عمده این
کنترل تورم به دلیل رکود بوده است.
طبق آمارها ایران هفدهمیــن اقتصاد برتر دنیا و
بزرگترین اقتصاد خاورمیانه اســت و کنترل تورم و
خــروج از رکود میتواند این رتبه را ارتقا بخشــد و
بسیاری بر این باورند تا گذر ایران از چالش اقتصادی
موجود بهویژه رکــود و رونق تولید و اشــتغالزایی
میتواند شــاهد رشــد و جهش قابل توجهی در تراز
تجاری و توســعه صادرات داشته و نیز سهم بیشتری
در اقتصاد دنیا خواهد داشت.
محمد مهدی بهکیش اســتاد دانشگاه و کارشناس
اقتصــادی با بیان اینکه رکود پدیده جدیدی نبوده و
اقتصادهای جهان ،بارها در رکود رفتند و از آن خارج
شدهاند ،گفت :رکود سال  1930میالدی نمونهای از
رکود عمیق اقتصادی بود و خســارات ناشــی از این
رکود ،ســالها گریبانگیر اقتصادهــای اروپا و حتی
آمریکا شــد .اما رکود اقتصادی سال  2008خسارات
کمتــری در پی داشــت چــرا که اطالعــات و آمار
اقتصــادی موجود در آن زمان به راحتی قابل اعتماد
و در دســترس بود و همین موضوع ســبب شده بود

رئیس کمیسیون بودجه مجلس ،گفت :تعیین نرخ دستوری برای
بانکها سبب میشود که شرکتهای وابسته به بانکها برای تامین
هزینه مالی در بازارهای حاشیهای و غیررسمی سرمایهگذاری کنند.
غالمرضا تاجگردون در گفتگو با خانه ملت ،با اشاره به ابالغیه بانک
مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی به  11درصد ،گفت :این روزها
بازار سرمایه و بازار پول دچار تداخل شده و بازارهای حاشیهای نیز در
حال شکل گیری هستند ،بهویژه با توجه به استفاده دولت از مکانیزم
اسناد خزانه و اوراق مالی که از سال گذشته شدت گرفته است.
وي با بیان اینکه هماهنگی مناســبی بین بازار سرمایهای ،بازار
پولی ،بازار سایهای که شــکل گرفته وجود ندارد ،افزود :اگر وزارت
اقتصاد و ســازمان مدیریت نتوانند این روابط را به درســتی تنظیم
و هماهنگ کنند اثراث منفی در اقتصاد کشــور ایجاد میشود که
میتواند خطرات جدی برای کشور ایجاد کند.
وی با تاکید بر اینکــه نمیتوان بازار پول را تکبعدی نگاه کرد،
گفت :کاهشــی که در بازار غیر رســمی در ارتباط با اسناد صورت
میگیرد بعضا با نرخهای بســیار باال انجام میشود و حتی ممکن
است در این بخش نیز پولشویی صورت گیرد.
تاجگردون یادآور شد :بانکهایی که میخواهند در محیط سالم
فعالیت کنند با تعیین نرخ دســتوری به مشــکل بر میخورند که
پیشنهاد بنده این بوده که تیم اقتصادی دولت این سه موضوع را با
یکدیگر ببیند ،در غیر اینصورت مشکالت زیادی برای اقتصاد کشور
و تیم اقتصادی رخ میدهد.
وی با اشاره به مشکالت تعیین دستوری نرخ سود بانکی ،افزود:
اگر نرخ سود بانکی به صورت تکلیفی برای بانکها تعیین شود عمال
موجب میشود که شرکتهای وابسته به بانکها برای تامین هزینه
مالی در بازارهای حاشیهای و غیررسمی سرمایهگذاری کنند ،که این
برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک بوده و نظارت بانک مرکزی در
این بخش را بسیار سخت میکند.

تا دولت و بخش خصوصی به واســطه این اطالعات،
موقعیت خود را به درستی ارزیابی کنند.
بــا عنایت به ایــن موضوع میتــوان دریافت که
شاید ریشــه برخی تداوم رکود اقتصادی ناشی از در
دســترس نبودن اطالعات الزم و کافی در عرصههای
اقتصادی و نیز محقق نشــدن اصل  44قانون اساسی
کشور باشد.
در همین راستا لطفعلی بخشی کارشناس اقتصادی
عنوان کرد :اقتصاد بیمار کشــور تابع ناهماهنگی در
زیرســاختها اســت .وی با اشــاره به اینکه عوامل
متعددی در پیشــرفت و یا رکود اقتصاد کشور موثر
اســت ،تصریح کرد :نوســان بازار در بخش ارز ،طال
و ســکه ،قیمت مســکن و فعال بودن بخش تولید و
صنعــت از مهمتریــن عوامل تعیین کننده شــرایط
حاکم بر اقتصاد یک کشور است.
بخشــی تصریح کــرد :این عوامل در کشــور ما با
رکود روبرو بــوده و دولت باید بــه منظور خروج از
رکود اقتصادی ،تدابیر درســتی برای فعال شدن این
بخشها اتخــاذ نماید .این کارشــناس اقتصادی در
پایــان بیان کرد :تا زمانیکه عوامل ذینفع از اقتصاد
کشور حذف نشــوند ،نمیتوان انتظار اقتصادی پویا
را داشــت همچنین اجراییشدن توافق برجام و رفع
کامل تحریمها نیز تاثیر بســزایی در بهبود وضعیت
اقتصادی و رونق خواهد داشت.
ضرورت افزایش تولید ناخالص داخلی
محمد مجد عاملی کارشــناس اقتصادی با اشاره به
راهکارهای خروج از رکود ،عنوان کرد :هماکنون رکود

اقتصادی یکی از مهمترین مشــکالت نظام اقتصادی
کشــور محسوب میشــود که موجب بروز مشکالت
اساسی شده و باید هرچه سریعتر ،راهکارهایی برای
آن ارائه شــود .وی ادامه داد :بــا توجه به ظرفیتها
و پتانســیل کشــور در بخشهای گوناگون اقتصادی
خروج از حالت رکود چندان مشــکل نیست اما نکته
حائــز اهمیت ،خروج از رکود و کنترل تورم اســت،
ازآنجاییکه در ســالهای گذشــته اقتصاد در حالت
رکود تورمی قرار داشــته ،اکنون خــروج از رکود با
مشکالتی مواجه است.
مجد عاملی یکی از راهکارهای اساسی برای خروج
از رکود را باالبردن تولید ناخالص داخلی عنوان کرد
و افزود :زیرســاختها و منابع طبیعی خوبی از جمله
نفت و گاز را در اختیار داریم که میتوان با ارائه یک
برنامــه مدون ،دقیق و جامع تولید ناخالص داخلی را
از طریق آنها افزایش داد.
این کارشــناس اقتصادی در پایــان تاکید کرد :به
منظور افزایش تولید اشــتغال باید خروج از رکود در
اولویــت برنامههای اقتصادی قــرار گیرد که در این
راستا افزایش تولید ناخالص نقش اساسی دارد.
همانطور که میدانیم اقتصاد کشــور چند سالی از
رکود تورمی رنج میبرد که این موضوع ســبب شــد
تا دولتها بــه منظور بهبود ایــن وضعیت ،با اتخاذ
سیاســتهای انقباضی ،رشــد تورم را کنترل کنند
و بدینطریــق بــا عنایت بــه این مســئله که تورم
تکرقمی شده از فرصت موجود نهایت استفاده را به
عمل آورده و کشور را از رکود اقتصادی خارج کنند.

برگزاری مناقصه برای توسعه میادین نفتخیز جنوب

مدیرعامل شــرکت ملــی مناطق نفتخیــز جنوب از
برگزاری مناقصه برای توسعه میادین این شرکت در نیمه
دم سال جاری خبر داد .بیژن عالی پور در گفتگو با ایسنا ،در
مورد آخرین وضعیت تفاهم نامههای همکاری بین مناطق
نفتخیز جنوب و شرکتهای داخلی و خارجی ،اظهار کرد:
تفاهمنامههای همکاری با شرکتهای داخلی و خارجی در
مرحله انجام مطالعات و ارائه پروپزال توســعه میدان قرار
دارد که روند پیشرفت مطالعات به غیر از در یک تا دو مورد
مناسب ارزیابی میشود .وی با اشاره به امضای تفاهمنامه
بین مناطق نفتخیز جنوب و کنسرســیوم پرگس که در

اواخر ســال  ۱۳۹۵برای توسعه میانگین کرنج و شادگان
امضا شد ،توضیح داد :امضای تفاهم نامه با این کنسرسیوم
برای توســعه این میادین به نتیجه مورد نظر رســیده و
امیدواریم در نیمه دوم ســال جاری حداقل یک مناقصه
برگزار شــود .مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفتخیز
جنــوب ادامه داد :جزئیات برگزاری مناقصه و این موضوع
که مناقصه برای کدام میدان و بین کدام شرکتها است
در آینده نزدیک اعالم میشــود .احمد محمدی ،مسئول
کارگروه توسعه میادین نفتی مناطق نفتخیز جنوب پیش
از این گفته بود روشــی که مناطق نفتخیز جنوب برای

تورم  ۸.۸درصدی در روستاها

مرکز آمــار ایران با اعالم اینکه نرخ تورم روســتایی
کشور در مردادماه امسال نسبت به ماه قبل بدون تغییر،
 ۸.۸درصد اســت ،تــورم نقطه به نقطــه را  ۸.۹درصد
محاسبه کرد.
به گــزارش خبرآنالیــن ،مرکز آمار ایران با انتشــار
گزارش شــاخص قیمــت کاالها و خدمــات مصرفی
خانوارهای روســتایی کشــور در مردادماه سال 1396
اعالم کرد :درصد تغییرات شــاخص کل در دوازده ماه
منتهی به مردادماه ســال  1396نســبت به دوره مشابه
ســال قبل (نرخ تورم روســتایی) 8.8 ،درصد است که
نســبت به تورم دوازده ماهه منتهی به تیر 8.8( 1396
درصد) ،تغییری نداشته است.
براســاس ایــن گــزارش شــاخص کل (بــر
مبنای )1390=100در مردادماه سال  1396عدد 265.8
را نشان میدهد که نسبت به ماه قبل  1.0درصد افزایش
داشــته است .شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل

(تــورم نقطه به نقطــه) 8.9 ،درصد افزایــش یافته که
نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل ( 9.7درصد)0.8 ،
واحد درصد کاهش یافته اســت .درصد تغییرات شاخص
کل در دوازده ماه منتهی به مردادماه سال  1396نسبت
به دوره مشــابه ســال قبل (نرخ تورم روســتایی)8.8 ،
درصد است که نسبت به تورم دوازدهماهه منتهی به تیر
 8.8( 1396درصد) ،تغییری نداشته است.
شــاخص گروه عمــده «خوراکیها ،آشــامیدنیها و
دخانیات» ،در این ماه به رقم  301.5رسید که نسبت به
ماه قبل  1.5درصد افزایش نشان میدهد .شاخص گروه
عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» ،نسبت به
ماه مشابه سال قبل  11.9درصد افزایش نشان میدهد
و درصــد تغییرات ایــن گروه در دوازدهمــاه منتهی به
مردادماه  1396نســبت به دوره مشابه سال قبل 11.3
درصد اســت که نســبت به تورم دوازدهماهه منتهی به
تیر مــاه  10.9( 1396درصد) 0.4 ،واحد درصد افزایش

حاشیه بازار
افزایش حجم و ارزش معامالت سیمان یها در بورس

آزمون سخت نظارت بر سیستم بانکی
سود قبلی قابل تمدید نیست».
تهدید بانکهای متخلف
به ایــن ترتیب ،بانــک مرکزی در بخشــنامهای به
شــبکه بانکی ،تدابیر 8گانهای را با تاکید بر اجتناب از
رقابتهای ناموجه بین بانکها و موسسات اعتباری در
جذب سپردهها به شبکه بانکی ابالغ کرد .بر اساس این
بخشنامه که از  ۱۱شــهریور الزماالجراست ،بانکها و
موسســات اعتباری موظفند نرخ ســود علیالحساب
سپردههای ســرمایهگذاری مدتدار یک ساله حداکثر
 ۱۵درصــد و ســپردههای کوتاهمــدت را حداکثر ۱۰
درصد محاسبه و رعایت کنند .در بند  8این بخشنامه
تاکید شــده اســت که بانکها و موسســات اعتباری
مکلفند از اعمال هرگونه روشــی که منجر به افزایش
نرخ موثر ســود سپردهها شود ،از جمله از طریق اتخاذ
روشهای مختلف حســابداری و محاسباتی و یا اعمال
تغییــرات نرمافزاری در سیســتمهای رایانهای و  ...به
طــور جد اجتناب کنند .بدیهی اســت عوامل موثر در
این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانکها و موسسات
اعتباری و شــرکتهای نرمافزاری طرف قرارداد آنها
ـحسب موردـ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛
ضمن آنکه در صورت احراز مشــارکت و یا همکاری
شــرکتهای نرمافزاری طــرف قرارداد بــا بانکها و
موسســات اعتباری در ارتکاب تخلف ،شبکه بانکی از
ادامه همکاری با شرکتهای مذکور منع خواهد شد.
بر همین اســاس ،ولیاهلل ســیف ،رئیــس کل بانک
مرکزی چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات
دولــت در جمع خبرنگاران اعالم کرد« :آخرین مصوبه
شــورای پول و اعتبار نرخ ســود  18درصدی را برای
تســهیالت بانکی در نظر گرفته ،اما چون اکنون قیمت
تمام شده تجهیز بانکها باالتر است ،در بخشنامه جدید
ابتدا کاهش نرخ سود سپردهها مدنظر قرار گرفت تا با
سر رسید شدن ســپردههای قبلی و تبدیل آن به 15
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میادیــن و مخازن منتخب در نظر گرفته به این صورت
اســت که پس از اینکه طرح توســعه میادین /مخازن از
سوی شرکتهای مختلف ارائه شد ،بر اساس این طرح و
همچنین بر اساس طر ح توسعه در مناطق برای هر میدان/
مخزن ،در نهایت یک طرح واحد برای هر میدان /مخزن
تهیه شده و شــرکتهای متقاضی سرمایهگذاری میدان/
مخــزن مدل اقتصادی نهایی را بر اســاس طرح واحد به
مناطق تحویل داده و بر اساس آن نحوه انتخاب شرکتها
از طریق مناقصه یا انتخاب که توسط شرکت ملی نفت به
ما ابالغ میشود ،مشخص خواهد شد.

داشــته است .شاخص گروه اصلی« ،خوراکیها» در ماه
مورد بررسی به عدد  298.5رسید که نسبت به ماه قبل
 1.5درصد افزایش نشــان میدهد .شاخص گروه اصلی
«خوراکیها» نسبت به ماه مشابه سال قبل  12.1درصد
افزایش نشان میدهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه
 11.3درصد است.
براســاس این گزارش شاخص گروه عمده «کاالهای
غیر خوراکــی و خدمات» در مردادمــاه  1396به رقم
 241.8رســید که  0.6درصد نسبت به ماه قبل افزایش
نشــان میدهد .میزان افزایش شــاخص گــروه عمده
«کاالهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه
ســال قبل  6.5درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه
منتهی به مردادماه ســال  1396نســبت به دوره مشابه
ســال قبل این گروه  7.0درصد است که نسبت به تورم
دوازده ماهــه منتهی به تیر ماه  7.1( 1396درصد)0.1 ،
واحد درصد کاهش داشته است.

صنعت «ســیمان ،آهن و گچ» به ترتیب با  ۲۳.۷و  ۳۵درصد ،بیشــترین حجم و ارزش
معامالت هفتگی بورس را به خود اختصاص داد .به گزارش تسنیم ،در هفتهای که گذشت
حجم معامالت بورس اوراق بهادار به  6534میلیون سهم و ارزش آن  12982میلیارد ریال
رســید که حجم و ارزش معامالت به ترتیب  128و  76درصد افزایش داشت .ارزش بورس
اوراق بهادار تهران هم در پایان معامالت هفته پیش به عدد  3255325میلیارد ریال رسید
که یک درصد افزایش را به ثبت رســاند .شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران هم در این
مدت به عدد  82542واحد رســید که  800واحد افزایش داشت و شاخص کل هم وزن نیز
 0.6درصد رشــد کرده و به عدد  17733واحد رســید .این گزارش میافزاید :ســه صنعت
«سیمان ،آهن و گچ» با  23.7درصد« ،فرآوردههای ،کک و سوخت هستهی» با  14.6درصد
و «محصوالت شیمیایی» با  12درصد بیشترین حجم معامالت هفتگی و «سیمان ،آهن و
گچ» با  35درصد ،فلزات اساســی با  10.5درصد و شرکتهای چند رشتهای صنعتی با 9.8
درصد بیشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند .همچنین در  30روز گذشته صنعت
« حمل و نقل ،انبار داری و ارتباطات » با بازدهی  17.4درصد در صدر صنایع بورســی قرار
گرفت و صنعت « استخراج سایر معادن» هم با افت با  16.6درصدی ،بیشترین افت را تجربه
کرد .در میان شــرکتها نیز شرکت «آلومینیوم ایران » با  204.8درصد بیشترین افزایش و
شرکت «توریستی و رفاهی آبادگران ایران» با  22.2درصد بیشترین کاهش را داشتند.

رخداد

شرایط و ضوابط صادرات کاالهای قاچاق مکشوفه
گمرک ایران شــرایط و ضوابط صادرات اقالم قاچاق مکشوفه را به گمرکهای سراسر
کشــور ابالغ کرد .به گزارش ایسنا ،این ابالغیه براساس نامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق
کاال و ارز موضوع تبصره  ۲ماده  ۷آییننامه اجرایی مواد  ۵۵و  ۵۶مبارزه با قاچاق کاال و ارز
صادر شده است .بر این اساس ،فروش کاالهای قاچاق مکشوفه در چارچوب ضوابط مندرج
در قانون تاسیس و اییننامه معامالت سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و آییننامه
اجرایی مواد  ۵۵و  ۵۶قانون خواهد بود .این سازمان بالفاصله پس از تحویل کاالهای قاچاق
مکشــوفه ،اطالعات کاالها را از طریق سامانه شناسه کاال به منظور تعیین ارزش کاالهای
صادراتی با ســامانه پنجره واحد گمرک ایران تبادل کرده و با اســتفاده از اطالعات مذکور،
قیمت تجاری روز کاال را به عنوان قیمت پایه فروش جهت طرح در مزایده تعیین میکند.
با توجه به این که اکثر کاالهای قاچاق مکشوفه در ردیف کاالهای تولید خارج از کشور
بوده و ارزش کاالهای صادراتی مندرج در پنجره واحد ،براساس کاالهای تولید داخل است،
قیمت پایه فروش براساس نرخ روز مندرج در پنجره واحد گمرک توسط سازمان جمع آوری
و فروش اموال تملیکی محاســبه میشود .همچنین این سازمان موظف است با همکاری
گمرک قبل از هرگونه اقدام در خصوص فروش ،ضمن احراز ضوابط حاکم بر صدور کاال از
جمله تعیین مجاز ،مجاز مشروط ،یارانهای یا ممنوع بودن کاالی صادراتی ،کد تعرفه گمرکی
و عوارض صادراتی را به متقاضیان خرید اعالم کند .کاالی فروخته شــده توســط سازمان
اموال تملیکی به عنوان کاالی ورود قطعی تلقی و با استفاده از رویه صادرات از محل ورود
قطعی ،با رعایت ضوابط این دستورالعمل صادر میشود .میزان و نوع تضامینی را که خریدار
در چارچوب ماده  ۷آییننامه اجرایی مکلف به سپردن آن است ،به طور دقیق در اسناد مربوط
به شرایط فروش مندرج میشود.
عبارتهای «کاالی خریداری شــده لزوما به خارج از کشور صادر میشود و مناطق آزاد
تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان مقصد صادراتی محســوب نمیشود» و«پس
از ورود کاال به انبارهای موضوع ماده  ۲۳قانون امور گمرکی مشمول مقررات امور گمرکی
خواهد بود» در آگهیهای فروش و اســناد نقل و انتقال سازمان جمعآوری و فروش اموال
تملیکی درج میشود .پس از انجام فرآیند فروش ،کاال توسط سازمان جمع آوری و فروش
اموال تملیکی پلمپ و با حضور خریدار و به همراه نماینده حراست سازمان به گمرک مورد
نظر جهت صادرات منتقل میشود .مسیر و زمان حمل کاال ،مشخصات کاال ،مالک ،حامل و
وسیله نقلیه جهت انجام نظارتهای الزم تا تاریخ ورود کاال به گمرک مقصد از سوی سازمان
جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نیروی انتظامی اعالم میشود .الزم به ذکر است که
قبل از صدور حواله فروش ،خریدار موظف به معرفی گمرک صادراتی است.
گمرک ایران در ادامه آورده اســت کــه پس از تحویل کاال به انبارهای موضوع ماده ۲۳
قانون امور گمرکی و تایید و اعالم خروج کاالهای صادراتی توســط گمرکات ذیربط ،وجه
نقد ،ضمانتنامههای بانکی یا وثیقه ملکی سپرده شده خریدار از سوی سازمان اموال تملیکی
عودت داده میشــود .همچنین سازمان موظف اســت در حوالههای فروش صادره عبارت
«فروش به شرط صادرات» و نام گمرک صادرکننده کاال را قید کند .پس از صدور کاال توسط
خریدار ،گمرک موظف به اعالم مراتب خروج قطعی کاال از کشور به سازمان اموال تملیکی
اســت و خروج کاال از گمرک صرفا از طریق رویه صادرات مجاز است .سازمان جمعآوری
و فروش اموال تملیکی نیز مکلف است پس از تحویل کاالهای موضوع ماده  ۱۴آییننامه
(کاالهایی که بنا به اعالم شرکت پخش فرآورده نفتی تشخیص داده نشدهاند) ضمن ارسال
نمونه نســبت به انجام استعالم در خصوص تعیین ماهیت کاال از کارگروه «تعیین ماهیت
ی نفتی» موضوع ماده  ۱۲دستورالعمل پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه
فرآوردهها 
فرآوردههای نفتی اقدام کند که موضوع این ماده صرفا ناظر به کاالی قاچاق ورودی است.
براساس این گزارش ،صادرات این کاالها مطابق ترتیبات مقرر در این دستورالعمل انجام و
تعیین ماهیت در مرحلهی صادرات از طریق اســتعالم گمرک جمهوری اســامی ایران از
کارگروه مذکور دراین ماده با رعایت الزامات دستورالعمل پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از
شبکه فرآوردههای نفتی صورت میپذیرد .گمرک ایران موارد فوق را به گمرکهای اجرایی
ابالغ کرده است.

خبر آخر

الزام ورود سرمایه خارجی برای توسعه نفت

حمیدرضا صالحی ،دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته در گفتگو
با ایلنا با تاکید بر لزوم به کارگیری سرمایه خارجی برای توسعه صنعت نفت اظهار
داشــت :طی سالهای گذشته اقتصاد کشــور به لحاظ منابع مالی ضعیف شده و
بخش خصوصی داخلی نیز نحیف و الغر شــده و تــوان تزریق ارقام بزرگ اعتبار
به صنعت نفت را ندارد بنابراین کســانی که اهل فن هســتند همگی اذعان دارند
که ســرمایهگذاری خارجی در کنار بخش خصوصی میتوانند مکمل هم باشند و
ایــن صنعت را ارتقا دهند .وی افزود :امروز باید به طور محکم بپذیریم که نه تنها
در صنعت نفت بلکه در کلیه صنایع ،منابع مالی داخلی بدون ورود سرمایهگذاری
خارجی بهصورت مســتقیم و غیر مستقیم کفاف برنامه عقب مانده توسعه کشور
را نمیدهد ،باید بپذیریم که کشــور طی  10تا  15ســال گذشته در برنامههای
زیرساختی عقب مانده نگه داشته شده است ،باید بپذیریم که به دلیل انزوای ایجاد
شــده در ایران ســرمایهگذاری صورت نگرفته است و با اندک سرمایههای داخلی
نمیتوانیم این حجم پروژههای میادین مشــترک و داخلی را جلو ببریم .صالحی
با بیان این که اســتفاده از سرمایه خارجی برای توسعه صنعت نفت الزام است نه
انتخاب ،تصریح کرد :ســرمایهگذار خارجی باید با بخش خصوصی واقعی جوینت
شود و سرمایه و تکنولوژی جدید از کشورهای خارجی وارد شده و پروژه اجرا کنند
و در کنار آن برای داخل کشــور اشتغال ایجاد شده تا به بومیسازی صنعت نفت
نیز کمک میشود.

