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سراب رشد
صنعت ساختمان

اقتصاد

عضو هیئتمدیره انجمن انبوهسازان گفت :تنها به دلیل فشار انباشته تقاضا امکان دارد در ماههای آتی با رشد صنعت ساختمان رو به رو شویم .ایرج رهبر در گفتگو با خبرآنالین گفت :با توجه به گزارشهای رسمی مراکز آماری کشور،
رشد صنعت ساختمانی منفی بوده است .در واقع روندی افزایشی در ساختوساز نداشتهایم .شاید در مقطعی ،نسبت به ماه گذشته رشد بیشتری به ثبت رسیده باشد ،اما اینطور نیست که در سال جاری با رشد صنعت ساختمانی در کشور
رو به رو باشیم .او ادامه داد :به همین دلیل هم نمیتوان پیش بینی کرد که در نیمه دوم سال ،رشد صنعت ساختمان چگونه خواهد بود .رشد در حالتی پیش میآید که برای آن برنامه ریزی صورت گرفته و یا تغییراتی در برنامهها ایجاد
شده باشد .عضو هیئتمدیره انجمن انبوهسازان افزود :اگر به صورت گذشته خود به خود بخواهد این رشد اتفاق بیافتد تنها به دلیل فشار انباشته تقاضا میتواند رشد ایجاد شود .رهبر بیان کرد :برای رونق در بخش ساختوساز و خروج از
رکود مسکن الزم است طرحهایی که ارائه شده،به سرعت اجرایی شود تا شاید تغییر در صنعت ساختمان باشیم.

قرارداد یک میلیارد یوریی بانکهای ایرانی با بانک اتریشی

فاینانس اروپایی پس از  ۱۵ســال برای ایران گشایش
میشود .یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با
مهر گفت :قــرارداد فاینانس یک میلیارد یورویی اوبر
بانک اتریش تا دقایقی دیگر در وین امضا میشود .وی
افزود :این اولین فاینانــس اروپایی برای ایران پس از
 ۱۵ســال است که به منظور تامین مالی بخش تولید
و پروژههای ایران گشایش میشود .این مقام مسئول
در نظام بانکی تصریح کرد ۱۲ :بانک ایرانی مســئول
اجرای فاینانس یک میلیارد یورویی اتریش هستند.
از طــرف دیگر معاون مدیر عامــل بانک تجارت در
امــور بینالملل تاکید کرد کــه امضای قرارداد تامین
مالی (فاینانس) بانکهای ایرانی با «اوبربانک» اتریش
میتواند نقطه عطفی برای گســترش روابط سیستم
بانکی ایران با بانکهای اروپایی باشــد .علی ُحسنانی
در گفتگو با ایرنا در حاشــیه مراســم امضای قرارداد
 14بانک ایران با «اوبربانک» در شــهر «لینز» اتریش
گفت :خوشــبختانه پــس از لغو تحریمهــا ،امکان
عقد قراردادهای تامین مالــی میانمدت و بلندمدت
بخصوص در کشــورهای اروپایی فراهم شــده است و
امیدواریم که امضای قرارداد با اوبربانک اتریش زمینه

ســاز امضای قرارداد با دیگر بانکهای اروپایی شــود.
ُحســنانی با بیان اینکه روابط کارگــزاری اوبربانک با
بانکهای ایران تقریبا یک رابطه  8ساله است ،افزود:
در بســتر چنیــن قراردادهایی پروژههــا و طرحهای
زیرســاختی در ایران تامین مالی خواهد شد .معاون
امور بین المللی بانک تجــارت درباره اهمیت قرارداد
بانکهای ایرانی با اوبربانک اتریش گفت :این قرارداد
از ابعاد تامین مالی پروژههای زیرســاختی بسیار حائز
اهمیت اســت چون ما در حوزههای مختلف از جمله
صنعت ،راه ،سد و سدسازی پروژههای تعریف شدهای
داریم که برای آن نیاز به تامین مالی خارجی داریم و با
امضای این قرارداد تامین مالی میتوانیم این پروژهها
به بصــورت تامین مالی بلندمدت ،تامین مالی کنیم.
ُحســنانی افزود :بهعالوه در بستر روابط کارگزاری هم
با امضــای این قرارداد ،بانکهای اروپایی عالقمند به
امضای قرارداد تامین مالی یا شــروع روابط کارگزاری
با سیســتم بانکی ایران هستند میتوانند این را نقطه
عطفی برای ایجاد روابط بانکی با ایران قرار بدهند.
در همینحــال قرارداد  ۵۰۰میلیــون یورویی بین
 ۱۰بانک ایرانی با «دانســکه بانک» دانمارک منعقد

هشدار در مورد خرید آیفون های  10میلیون تومانی

رئیــس اتحادیــه دســتگاههای مخابراتی از
پیگیــری موضوع خرید و فــروش مدل جدید
گوشــی های آیفــون در بــازار تهــران که با
قیمتهای حــدود  ۱۰میلیــون تومان معامله
می-شوند ،در سازمان حمایت از مصرف کننده
خبر داد.
غالمحســین کریمــی با اشــاره بــه عرضه
گوشــیهای جدید آیفــون در بــازار تهران و
گرانفروشــی صورت گرفته در این زمینه اظهار
داشــت :قیمتهای ارائه شــده برای این کاال،
مصداق کامل سوء اســتفاده است و ما از مردم
میخواهیم که اقدام به خرید این کاال نکنند.
وی با بیــان اینکه در بازار موبایل همیشــه

عدهای ســعی دارند از شــرایط به وجود آمده
ســوء اســتفاده کنند ،تاکید کــرد :خریداران
چنــد هفتهای تحمــل کنند تــا کاالی اصلی
توســط نمایندگیهای رســمی و با گارانتی در
اختیارشان قرار گیرد.
کریمی با اعالم پیگیری گرانفروشی صورت
گرفتــه در خصوص فــروش آیفونهای جدید،
ادامــه داد :موضــوع را با ســازمان حمایت از
مصرفکننده در میــان میگذاریم و با افرادی
که اقــدام به فروش این گوشــیها به این رقم
و دریافت ســود غیرمعقــول میکنند برخورد
خواهیم کرد.
وی با تاکید براینکه بررســیها نشان میدهد
که این گوشــیها  ۱۰۰درصد گرانتر از قیمت
واقعی در بازار ایران درحال معامله است ،گفت:
خریداران در صورت تمایل به خرید این کاال با
این قیمت ،حتمــا فاکتور فروش دریافت کنند
و میتواننــد با ارائه فاکتور فــروش ،اعتراض و
شــکایت خود را از گرانفروشی صورت گرفته
از طریق اتحادیه دســتگاههای مخابراتی اعالم
کنند.

چرا وامهای بانکی
روی تولید اثر ندارد؟
یک عضو هیئتمدیره انجمن صنایع نساجی ایران میگوید :من همیشه
از خدا خواســتهام که آب را به ما بدهد ،ولی نفت را از ما بگیرد .تا زمانی که
دســت یک دولتی جلوی ملت دراز نباشد و امور به بخش خصوصی واگذار
نشود ،هیچ کشوری پیشــرفت نمیکند .محمدجعفر شهالیی در گفتگو با
خبرآنالین درباره مشکالت صنعت نساجی اظهار داشت :مشکل ما این است
که سرمایهگذارانمان صنعتی نیســتند؛ همهاش رابطهای است .وی با بیان
اینکه مشکل صنعت ساختاری است ،افزود :در شرایط کنونی وقتی بانکها
میخواهند اقدام به پرداخت تسهیالت کنند ،باید وضعیت درخواستکننده
تســهیالت را بررسی کنند .حاال این فرد درخواستکننده تسهیالت ممکن
اســت یک بازاری پولدار باشد .اما سوال اینجا است که آیا فقط صرف عامل
پولدار بودن باعث میشــود که این فرد ،کارخانه را بچرخاند یا تجربه و علم
نیز اهمیت دارد .طرحهای زودبازده نیز دچار چنین شرایطی شد که رقمهای
زیادی حیف و میل شد .عضو هیئتمدیره انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره
به پرداخت تسهیالت به صنایع کوچک و متوسط ،عنوان کرد :کارخانهای که
ماهانه  10میلیارد تومان پول نیاز دارد ،چطور میتواند به دریافت  2میلیارد
تومان تســهیالت برای کل سال اکتفا کند؟ اگر هم این پول را بگیرند ،با آن
کاری نمیتوانند بکنند .شهالیی تصریح کرد :به نظر من باید کار کارشناسی
صورت گیرد و متناسب با نیاز واحدهای صنعتی تسهیالت پرداخت شود .عضو
هیئتمدیره انجمن صنایع نساجی با بیان این که مشکل دیگر ما این است که
در زمان آقای احمدینژاد ،بانکها به سراغ بنگاهداری رفتند ،اظهار داشت :من
اعتقاد دارم که بانکها به صنعت کمک نمیکنند .عضو هیئتمدیره انجمن
صنایع نساجی ایران تصریح کرد :در کشور ما کسی پول در بانک نمیگذارد
که به بخش صنعت و توسعه برود ،همه دنبال سودهای باال هستند.

رئیس اتحادیه دســتگاههای مخابراتی افزود:
درصورتیکه این تخلف ثابت شود و میزان ضرر
تایید شــود ،موضوع حتی به سازمان تعزیرات
حکومتی نیز ارائه خواهد شد.
کریمی با اشــاره بــه اینکه هــم اکنون ۲۰
شــرکت از ســازمان حمایت از مصرف کننده
مجــوز واردات گوشــیهای اپــل را گرفتهاند،
ادامه داد :این شــرکتها ملزم به ارائه گارانتی
رسمی به خریداران هستند و گوشیهای جدید
آیفون که از روز گذشــته وارد بازار شده است،
به هیچ عنوان از سوی این شرکتها وارد نشده
است.
وی تاکید کرد :هر گونه شکایت در این زمینه
از طریق اتحادیه دســتگاههای مخابراتی قابل
رسیدگی است.
روز گذشــته و همزمــان با عرضــه جهانی
گوشــیهای جدید آیفون ،این مدلها به بازار
ایران هم رســیده است و یکی از مدلهای این
گوشــی حدود  ۱۰میلیون تومــان قیمت داده
می-شــود .این درحالی اســت که در بازارهای
جهانی این مدل حدود  ۹۹۹دالر قیمت دارد.

شــد .به گزارش تسنیم ،قرارداد  500میلیون یورویی
بیــن  10بانک ایرانی با «دانســکه بانک» دانمارک با
حضور سید احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی،
محمد خزاعی رییس کل ســازمان ســرمایهگذاری و
کمکهــای اقتصادی و فنی ،عباداهلل موالیی ســفیر
جمهوری اســامی ایران در اتریش و مدیران عامل و
اعضای هیئتمدیره بانکهای ایرانی منعقد شــد .به
گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،در جریان ســفر
معاون ارزی این بانک و هیئــت بانکی ایران به اروپا،
عصر امروز قرارداد تامیــن مالی معادل  500میلیون
یورو بین بانکهای کشــاورزی ،ملت ،پاسارگاد ،سپه،
پارســیان ،سامان ،تجارت ،ملی ایران ،صنعت و معدن
و اقتصاد نوین با «دانســکه بانک» دانمارک امضا شد.
«دانسکه بانک» در  16کشور دنیا حضور دارد و عالوه
بر خدمات بانکی برای مشــتریان شخصی ،تجاری و
نهادی ،خدماتــی در حوزه بیمه و مســکن نیز ارائه
میکنــد .به موجب این قرارداد ،منابع بانک دانمارکی
برای تامین مالــی پروژههای عمرانی و تولیدی بخش
خصوصی و دولتی کــه مجوزهای الزم را طی مراحل
قانونی در داخل کشور اخذ کرده اند ،تخصیص خواهد
یافت.
پیش از این هــم موافقتنامه قــرارداد  10میلیارد
دالری خط اعتباری ایران با «ســیتیک گروپ» چین
امروز با حضور ولی اهلل سیف رئیس کل بانک مرکزی،
علی اصغر خاجی ســفیر ایران در پکن ،محمد خزاعی
رئیس سازمان سرمایهگذاری و مدیران سیتیک گروپ
در پکن امضا شد .این نشســت که در مرکز سیتیک
گــروپ چین در پکن برگزارشــد ،موافقتنامه قرارداد
 10میلیارد دالری خط اعتباری سیتیک گروپ چین
بــا  5بانک رفاه کارگران ،صنعت و معدن ،پارســیان،
پاســارگار و توســعه صادرات امضا شــد« .سیتیک
گروپ» یکی از موسســههای مالی بزرگ دنیاست به
طوری که در بین  500شرکت مالی دنیا در ردیف 51
جهان قرار گرفته است .بانک ساختوساز چین ،بانک
سیتیک ،گروه بیدو ،شرکت چاینا فیلم و شرکت پست
اکســپرس چین از جمله زیر مجموعههای «سیتیک
گروپ» هستند.

قرارداد  ۵۰۰میلیونیورویی
بانک دانمارکی با ایران

قــرارداد  ۵۰۰میلیــون یورویی بین  ۱۰بانک ایرانی با «دانســکه بانک»
دانمارک امضا شــد .قــرارداد  ۵۰۰میلیون یورویی بیــن  ۱۰بانک ایرانی با
«دانســکه بانک» دانمارک با حضور ســید احمد عراقچی معاون ارزی بانک
مرکزی ،محمد خزاعی رییس کل ســازمان ســرمایه گــذاری و کمک های
اقتصادی و فنی ،عباداهلل موالیی ســفیر جمهوری اســامی ایران در اتریش
و مدیــران عامل و اعضای هیئــت مدیره بانک های ایرانی منعقد شــد .در
جریان ســفر معاون ارزی این بانک و هیئت بانکی ایران به اروپا ،عصر امروز
قــرارداد تامین مالــی معادل  ٥٠٠میلیون یورو بین بانک های کشــاورزی،
ملت ،پاسارگاد ،سپه ،پارســیان ،سامان ،تجارت ،ملی ایران ،صنعت و معدن
و اقتصاد نوین با «دانســکه بانک» دانمارک امضا شــد .امضای این قرارداد
دقایقی قبل در محل اقامتگاه ســفیر ایران در وین صورت گرفت« .دانســکه
بانک» در  ۱۶کشور دنیا حضور دارد و عالوه بر خدمات بانکی برای مشتریان
شخصی ،تجاری و نهادی ،خدماتی در حوزه بیمه و مسکن نیز ارائه می کند.
بــه موجب این قرارداد ،منابع بانک دانمارکی بــرای تامین مالی پروژه های
ی بخش خصوصی و دولتی که مجوزهای الزم را طی مراحل
عمرانی و تولید 
قانونی در داخل کشــور اخذ کرده اند ،تخصیص خواهد یافت .همچنین سید
احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی و محمد خزاعی رییس کل سازمان
ســرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی در جریان سفر خود با «اوالد
نووتنــی» رییس کل بانک مرکزی اتریش و «هانس یورگ شــلینگ» وزیر
دارایی این کشــور دیدار کردند .در این دیدارها بر توســعه مناسبات بانکی
و اقتصادی بین دو کشــور تاکید شد .الزم به ذکر است این قرارداد ،دومین
قرارداد اروپایی پسابرجام است که ساعاتی پس از امضای قرارداد یک میلیارد
یورویی  ۱۴بانک ایرانی با «اوبر بانک» اتریش ،به امضای طرفین رسید.

نیاز به  ۵۰میلیارد دالر سرمایهگذاری برای توسع ه تولید نفت
وزیر نفت گفت :برای توسعه تولید نفت کشور
به رقم  ۴۰تا  ۵۰میلیارد دالر به سرمایهگذاری
نیاز داریم که در داخل موجود نیست ،بنابراین
الزم اســت از طریق قراردادهای خارجی ،تولید
نفت کشــور را افزایش دهیم .به گزارش اقتصاد
آنالین ،بیژن نامدار زنگنه در بیســت و نهمین
گردهمایی فرماندهان مهندســی رزمی جنگ
جهاد در سالن خوشــه وزارت جهاد کشاورزی
اظهــار کرد :برای حفظ عزت ایران و اســام و
برای پیشــرفت کشور امروز هم به مجاهدتها،
ایثارگریهــا و افتخارآفرینــی جهادگــران در
دوران دفــاع مقدس نیاز داریــم .وی افزود :در
دوران جنگ برای دفاع از کشــور ،تالش شبانه
روزی میکردیم ،امروز هم برای ایجاد اشــتغال
و توسعه کشور باید شبانه روزی فعالیت کنیم.
وزیر نفت با بیان اینکه باید ارزشهای ایثارگری
و فداکاریهای دوران دفاع مقدس باید به نسل
جوان منتقل شــود ادامه داد :در آغاز کار دولت
یازدهم ،میزان تولید نفت به کمتر از  1میلیون
تن کاهش یافته بود که با تالش فراوان و علیرغم
مخالفتهای برخی کشــورهای اوپک در خارج
و انتقادهای برخی در داخل،تولید نفت کشــور
به میزان تولید پیش از تحریمها بازگشته است.

وی تصریح کرد :برای توسعه تولید نفت کشور
به رقم  40تا  50میلیارد دالر به سرمایهگذاری
نیاز داریم که در داخل موجود نیست ،بنابراین
الزم اســت از طریق قراردادهای خارجی،تولید
نفت کشور را افزایش دهیم.
زنگنه با اشــاره به اینکه بیشتر وزیران موفق
دولت ،ســابقه فعالیت در جهاد سازندگی دارند
گفت :برای دفع شــر از جمهوری اسالمی ایران
باید با عقالنیت و تدبیر و فداکاری،شبانه روزی
تالش کنیم؛ مشــکالت کشــور با شــعار حل
نمیشــود .در مقابل فرزندان شهدا ،مسئولیت
ســنگینی داریم و برای عزت کشور باید از جان
و آبروی خود نیز بگذریم .وی مشــکالت کشور
را بیکاری ،رشد اقتصادی ،برهمخوردن تعامل
با دنیا ،بانک ،اقتصاد و وضعیت معیشــت مردم
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حاشیه بازار

موافقت بازیگران اصلی نفتی
با تمدید کاهش تولید

امضای اولین قرارداد بانکی پسابرجام

قــرارداد یک میلیارد یورویی بیــن  ۱۴بانک ایرانی
با «اوبر بانــک» اتریش با حضور معــاون ارزی بانک
مرکزی ،منعقد شــد .به گزارش روابط عمومی بانک
مرکزی ،در جریان سفر هیئت بانکی ایران به اتریش،
قرارداد تامیــن مالی معادل یکمیلیارد یورو بین بین
 14بانک ،کارآفرین ،سامان ،پاسارگاد ،رفاه کارگران،
ملت ،تجارت ،ملی ایران ،صنعت و معدن ،اقتصاد نوین،
سپه ،توسعه صادرات ،خاورمیانه ،کشاورزی و پارسیان
با «اوبر بانک» اتریش با حضور ســید احمد عراقچی
معاون ارزی بانــک مرکزی ،محمد خزاعی رئیس کل
سازمان ســرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی،
عباداهلل موالیی ســفیر جمهوری اســامی ایران در
اتریش ،مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره بانکهای
ایرانی منعقد شــد« .اوبر بانک» یک بانک منطقهای
در قلب اروپاســت که در کشــورهای همجوار اتریش
نیز فعالیت دارد .به موجــب این قرارداد ،منابع بانک
اتریشی برای تامین مالی پروژههای عمرانی و تولیدی
بخــش خصوصی و دولتی کــه مجوزهای الزم را طی
مراحل قانونی در داخل کشور اخذ کرده اند ،تخصیص
خواهد یافت.
همچنین در این ســفر ،معاون ارزی بانک مرکزی با
مدیر موسسه بیمه صادراتی اتریش (اوکابه) و مدیران
برخــی از بانکهای بزرگ این کشــور دیدار و درباره
گســترش روابط بانکی گفتوگو و رایزنی کرد .دیدار
سید احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی با اوالد
نووتنی رئیس کل بانک مرکزی اتریش و هانس یورگ
شلینگ وزیر دارایی این کشور با هدف بررسی راههای
گســترش همکاری و پیگیری توافقات پیشین بخش
دیگری از برنامه این سفر است .یادآوری میشود این
قــرارداد ،اولین قرارداد تامین مالــی بانکهای ایران
با بانکهــای اروپایی پس از برجام اســت که بعد از
قراردادهای امضا شــده بین بانکهای ایران با کشور
کره جنوبــی به مبلغ  8میلیارد یورو و کشــور چین
مجموعا به مبلغ  35میلیارد دالر ،به امضا میرسد.
همچنین یک مقام مسئول در نظام بانکی از امضای
قرارداد فاینانس یک میلیارد یورویی اوبر بانک اتریش
برای ایــران تا دقایقی دیگر خبــر داد و گفت :اولین
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دانست و اظهار کرد :برای حل این مشکالت به
عزمی جهادی نیازمندیم .وزارت نفت کار خود
را با اهداف متعدد شروع کرده اما تولید به دلیل
نبود سرمایه در حال کاهش است .زنگنه افزود:
تولید را با زحمت زیاد افزایش دادیم اما قیمت
نفت پایین آمد و همه من را مقصر میدانستند.
اگر من حرف عربستان را قبول میکردم منافع
کشور به خطر میافتاد .وزیر نفت با بیان اینکه
به خاطر این قراردادها توهینهای بســیاری را
تحمل کردم گفت :وزیرانــی مانند آخوندی و
هاشمی سابقه جهادی دارند اینها کسانی بودند
که برای عکس یادگاری به جبهه نرفته بودند .به
ما تهمت زدند که پای خارجیها را به کشــور
باز کرده و به ملت خیانت کرده ایم .میخواهیم
کشــور را آباد کنیم اما نمیخواهیم شر درست
شود و با شعارزدگی کارها را خراب کنیم.

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که بازیگران اصلی بازارهای جهانی
نفت با تمدید کاهش تولید موافقت خواهند کرد ،گفت :نشــانهای نیســت
که بازیگران اصلی مخالف تمدید کاهش تولید باشــند ،اما احتمال این که
میزان تولید کاهش یابد بســیار کم است .جواد نوفرستی در گفتگو با ایسنا،
با اشــاره به نشست کشــورهای عضو اوپک و غیراوپک ،اظهار کرد :همه یا
اکثر کشــورهای عضو اوپک و غیراوپک به این جمعبندی رسیدهاند که باید
از برنامــه کاهش تولید حمایت کنند ،زیرا میدانند این تصمیم به نفع آنها
است .وی افزود :کشورهای بزرگ تولید کننده نفت مانند عربستان سعودی
در سالهای اخیر به دلیل کاهش قیمت نفت با کسری بودجه مواجه شدند
به همین دلیل حتی کشورهایی که در سالهای گذشته با کاهش تولید نفت
موافق نبودند در حال حاضر جزو همراهان این تصمیم هستند .این کارشناس
اقتصادی با تاکید بر این که بازیگران اصلی اوپک موافق تمدید تعهد کاهش
تولید هســتند ،تصریح کرد :احتمال این که تعهد کاهش تولید تمدید شود
بســیار قوی اســت ،اما این انتظار نمیرود که میــزان کاهش ،افزایش پیدا
کند .نوفرستی با بیان این که اوضاع قیمت نفت در بازارهای جهانی مساعد
نیســت ،اظهار کرد :اتفاقــات اخیر از جمله توفان آمریــکا در حالت عادی
میتوانســت قیمت نفت را افزایش دهد ،اما به دلیل عرضه زیاد نفت در بازار
شــاهد افزایش قیمت نبودیم به همین دلیل کشــورهای تولید کننده نفت
از هــر برنامهای برای افزایش قیمت نفت حمایت میکنــد .وی در ادامه با
اشاره به حضور کشورهای لیبی و نیجریه در نشست روز آینده اوپک ،گفت:
حضور این دو کشــور نشان میدهد که آنها هم متوجه خطر کاهش قیمت
نفت شدهاند و احتماال برای حمایت از تصمیم اوپک در این نشست شرکت
میکنند .تعیین سهمیه تولید برای این کشورها به اوضاع بازار کمک خواهد
کرد.

رخداد

برای خ رید وسایل تعزیه
چقدر باید هزینه کرد؟
در ماه محرم و آغاز عزاداریهای این ایام بازار انواع لوازم عزاداری گرم میشود،
بازاری موقت ولی پرفروش برای ایامی خاص در سال ،که گردش مالی مخصوص
بــه خود را دارد .به گزارش میزان در ماه محرم و بــا برپایی هیئتهای عزاداری
بازار لوازم و وســایل مورد استفاده در این ایام نیز گرم میشود و هروسیله با توجه
بــه نیاز ،جنس و تقاضا آن قیمتهای متفاوتی به خود میگیرد.به همین خاطر در
ســطح شهر گشــتی زدیم تا از آخرین وضعیت قیمتها با خبر شویم .قیمت تبل
از  37هزار تومان آغاز میشــود و با توجه به اندازه و جنس آن تا مبلغ  400هزار
تومــان ادامه دارد.البته طبلهایی با قیمــت بیش از این نیز در بازار وجود دارد که
بعضا به باال یک میلیون تومان میرسند.
گفتنی اســت ملزومات تبل شــامل کمربند برزنتی ،بند برای طبلهای کوچک
و انــواع محافظهای تبل جداگانه به فروش میرســد و از مبلــغ  2هزار و 500
تــا  140هزار تومــان ادامه دارد .قیمت توپوز مورد اســتفاده برای تبلها با توجه
به جنس اســفنجی ،چوب نخل ،چوب ســایدرام و  ...از مبلــغ  2هزار و  500تا
مبلــغ  60هزار تومان ادامه دارد .ســنج بــه عنوان یکی دیگر از وســایل مورد
اســتفاده در عزاداریها قیمتهای متنوعی دارند ،این وســایل با توجه به جنس
آهنی ،اســتیل ،برنجی ،ســنج بندری ،اســتیل خارجی،ضخامت سنج ،نقش دار
بودن آن و اندازه ســنج از مبلــغ  20هزار تومان تا  200هــزار تومان به فروش
میرسد.
زنجیــر یکی دیگر از وســایل پرکاربرد در هیئتها در مقایســه با ســایر دیگر
محصوالت قیمت مناســبتری دارند .قیمت زنجیر با توجه به تراکم و رنگ آن از
مبلغ  12هزار تومان آغاز میشود و به طور متوسط تا  16هزار تومان ادامه دارد .در
موارد معدودی با رقمهای بیش از این نیز به فروش میرســد .قیمت پرچم ساتن
 2.5متــری از  3هزار تومان آغاز و تا  40هزار تومان ادامه دارد ،پرچم تیکهدوزی
ســاتن  2.5متری  60هزار تومان ،پرچم آویزی  4ســام در ابعاد  150در  90به
قیمت  15هزار تومان و کتیبه پایه نیز  35هزار تومان به فروش میرســد .سربند
ســاتن در بســتههای  50تایی به قیمت  35هزار تومان در بازار وجود دارد .شال
مخمــل محرمی با توجه به جنس و چاپ آن از  2هزار تومان تا  4هزار تومان به
فروش میرسد.
بازار لوازم تعزیه نیز در این ایام گرم اســت به گونهای که این وسایل مشتریان
مخصــوص به خود را دارد .بر همین اســاس قیمت جا پری  3شــاخه  2هزار و
 500آغاز میشــود و تا  14هزار تومان برای جا پری شــاه تیغــه ادامه دارد .جا
شــمعی  8تا  9هزار تومان ،حمایل فومی و حمایل شمشــیر پهن  20هزار تومان،
ســپر بزرگ و متوســط  50هزار تومان ،شال عزا مشــکی  4هزار تومان ،خنجر
تعزیه  25هزار تومان ،شــال کمر حریر  15هزار تومان ،شمشیر دستهچوبی 100
هــزار تومان ،لباس ســقا  7هزار تومان ،پنجه بزرگ  10هــزار تومان ،کاله خود
قلمکاری  100هزار تومان ،کاله خود معمولی  17هزار تومان ارزشگذاری شــده
است.

خبر آخر

افزایش واردات کاال به کشور
از ابتدای سال
براساس آمار گمرک در پنجماهه نخست سال جاری میزان واردات قطعی
کاال به  ۱۴.۲۲۵هزار تن به ارزش  ۱۹.۴۴۲میلیون دالر رســید که نسبت
به مدت مشابه سال گذشته روند افزایشی داشته است .بررسی آمار گمرک
در پنج ماهه نخســت سال  1396نشان میدهد میزان واردات به کشور در
این مـدت ،بـا افزایش  7.07درصـدی در وزن و  16.49درصدی در ارزش
دالری در مقایسه با مـدت مشـابه سـال گذشـته ،بـه  14.225هـزار تـن
به ارزش  19.442میلیون دالر رسیده است .به گزارش میزان ،در این میان
اقالم عمده وارداتی طی پنج ماهه نخست سال  ،1396شامل برنج به ارزش
 963میلیون دالر و ســهم ارزشی  4.95درصد ،ذرت دامی به ارزش 612
میلیون دالر و ســهم ارزشی  3.15درصد ،وســایل نقلیه موتوری با حجم
ســیلندر  1500سی سی تا  2000سیسی بهجز آمبوالنس و هیبریدی به
ارزش  515میلیون دالر و سهم ارزشی  2.65درصد ،قطعات منفصله جهت
تولید اتومبیل ســواری ردیف  8703بنزینی با حجم ســیلندر  2000سی
سی با ساخت داخل  % 14تا کمتر از  % 30به استثنای الستیک به ارزش
 434میلیون دالر و ســهم ارزشــی  2.34درصد و لوبیای ســویا به ارزش
 410میلیون دالر و ســهم ارزشــی  2.11درصد بوده است .عمده واردات
به کشــور طی پنج ماهه نخست ســال  ،1396از کشورهای چین ،امارات
متحده عربی ،جمهوری کره و هند و ترکیه بوده است که در این میان چین
بزرگترین کشور صادرکننده کاال به ایران محسوب میشود .براساس آمار
گمرک در پنجماهه نخست سال  ،96بالغ بر  1.554هزار تن کاال به ارزش
 4.256میلیون دالر از کشور چین وارد ایران شده است که نسب به مدت
مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی با کاهش  11.79درصدی روبرو بوده اما
از لحاظ ارزشی رشد  9.29دالری داشته است.

