راهکارهای وزارت اقتصاد برای کاهش فرار مالیاتی

همتی :ادغام بانکهای نظامی تا پایان آذر قطعی میشود

ایرنا :وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سه اقدام این وزارتخانه برای کاهش فرارهای مالیاتی گفت :برخی افراد مالیاتهای معوق را
به عنوان فرار مالیاتی تلقی میکنند که درست نیست .فرهاد دژپسند ،در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران تاکید کرد :برای
اینکه جلوی فرار مالیاتی را بگیریم باید از ابزارهای مختلف استفاده کنیم و بهترین ابزار هوشمندسازی نظام مالیاتی و الکترونیکی کردن
فرآیندهاست.وی ادامه داد :خوشبختانه تصویب قانون صندوقهای مکانیزه به این امر کمک میکند و اگرچه شورای نگهبان ایراداتی
گرفته و این قانون به مجلس بازگشته ،اما امیدواریم در آینده ای نزدیک ،مجلس رفع ایراد کرده و این قانون تصویب و ابالغ شود .دژپسند
راهکار دوم را تصویب قانون ارزش افزوده در مجلس دانست و افزود :امیدواریم قبل از تصویب بودجه سال  ۹۹این قانون تصویب شود تا
با آغاز سال آینده به اجرا درآید .وی گفت :سومین مورد کامل کردن اطالعات مالی است.

ایرنا :رئیس کل بانک مرکزی گفت :روند ادغام بانکها و موسسههای مالی نظامی بر اساس برنامهریزی در حال انجام است و تا پایان آذرماه
ادغامشان قطعی میشود .عبدالناصر همتی در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره ادغام بانکهای نظامی نیز گفت :در
حال طی کردن مراحل ادغام هستند .بخش عمده سهام آنها توسط بانک سپه تملک شده و بخش کوچکی مانده که در حال انجام است .وی
با بیان اینکه دارایی های آنها در حال ارزشگذاری بوده و طبق مصوبه کمیته عالی راهبردی در حال پیشرفت است ،ادامه داد :این طرح یکی
از کارهای موفق و ماندگار در نظام بانکی خواهد بود ،کار پیچیده و مهمی است و در مدت زمان معین انجام میشود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد :روند ادغام به تدریج و بدون ایجاد مشکل در حال انجام است .بانک های مهر ،انصار ،حکمت ،قوامین و
موسسه کوثر در حال طی روند ادغام در بانک سپه هستند.

یادداشت

خبر ویژه
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک
خبر داد:

ثبت  ۲۰۰۰گوشی قاچاق با
سوءاستفاده از مسافران

ایسنا :رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک
وزارت صنعت با اشاره به اینکه طرح رجیستری،
طرح خوبی اســت که  ۱۳۰۰میلیــارد تومان
درآمد برای دولت از محــل عوارض بر مالیات
گوشی تلفن همراه داشــته است ،گفت :مردم
باید گوشیهایی خریداری کنند که از مجاری
رسمی وارد شده است .علی رهبری با بیان اینکه
ورود موبایل به صورت مسافری ،امتیازی قابل
واگذاری نیست ،از مهلت اعتراض یک ماهه برای
کسانی که پیامک هشدار دریافت کردهاند ،خبر
داد .وی اظهار کرد :اخیرا گزارش به ما رســید
که از واردات مسافری تلفن همراه سوءاستفاده
میشود .سوءاســتفادهکنندگان به اطالعات
مسافران به صورت غیرمجاز دسترسی پیدا کرده
و به نام آنها گوشی ثبت میکردند .تا این لحظه
سوءاستفاده از رویه مســافری در واردات ۳۷
هزار گوشی تلفن همراه محرز شده و بر همین
ی تلفن همراهی که در
اساس برای  ۷۰۰۰گوش 
شــبکه اپراتوری فعال شدهاند ،پیامک هشدار
ارسال شده اســت.رئیس مرکز توسعه تجارت
الکترونیکی وزارت صنعــت ،معدن و تجارت
ضمن تاکید بر اینکه هیچ یک از این گوشیها
قطع نشدهاند و صرفا پیامک هشدار برای آنها
ارسال شده اســت ،افزود :از میان این  ۳۷هزار
گوشی تلفن همراه ،تنها  ۷۰۰۰گوشی موبایل
داخل شبکه اپراتوری کشور فعال بوده که در ۷
تا  ۱۰روز منتهی به تاریخ ارسال پیامک ،فعال
شده بودند و  ۳۰هزار گوشی دیگر ،نه سیم کارت
داخلشان قرار گرفته و نه استعالم شدهاند .وی
گفت :این موارد نشان میدهد ۳۰هزار گوشی
فعال نشده در شــبکه اپراتوری ،در بازار توزیع
نشده و به مصرفکنندگان نیز فروخته نشدهاند
و در واقع ،سامانه همتا ،با این اقدام به موقع ،اوالً
راه سوءاستفاده از اطالعات و سهمیه مسافران را
مسدود کرد و در وهله بعد از توزیع و فروش این
کاالها و آسیبهای بعدی برای مصرف کنندگان
پیشگیری کرد.این مقام مسئول بیان کرد :در
یک مورد ستاد مبارزه با قاچاق کاال اعالم کرد
یک نفر با سوءاســتفاده از اطالعات مسافران،
 ۲۰۰۰گوشی قاچاق را به صورت مسافری ثبت
کرده است .طبق قانون این مسئله جرم و برای
این فرد پرونده تشکیل داده شده است.
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مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت خبر داد:

کشف یک میدان جدید نفتی
در خوزستان

مهر :مدیر اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران از
کشــف یک میدان جدید نفتی در منطقه دزفول
شمالی خبر داد.
سید صالح هندی از کشف یک میدان جدید نفتی
در منطقه دزفول شــمالی خبر داد و گفت  :این
میدان پس از یک سال فعالیت مستمر اکتشافی
در جنوب ایران کشف شــده است.گفته میشود
در آخرین عملیات مطالعات اکتشافی و لرزهنگاری
انجام شــده در حوزه اکتشــافی دزفول شمالی
واقع در میادین منصوری ،چشــمهخوش ،مارون
در حوزههای غرب و شــرق و شــرق سوسنگرد،
گزارشات حاکی از اکتشــاف ذخایر جدید نفتی
است .این ذخایر در ســازند ایالم و گورپی کشف
شده که حجم ذخایر و نوع نفت نیز در بررسیهای
بعدی توسط مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت
ایران منتشر خواهد شد.
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ماجرای تلخ موسسات اعتباری غیرمجاز برای بازار سرمایه تکرار می شود

پدیده صف نشینی در فرابورس

مریم یعقوبی /خبرآنالین
داستان شکلگیری موسسات غیرمجاز
مالی و اعتباری در ســایه خــأ قانونی
حال به بازار ســرمایه تسری پیدا کرده
است .داستانی که در صورت عدم تغییر
در قوانین به خســارات ســنگین مالی
ســهامداران ختم خواهد شد.شــاپور
محمدی رئیس ســازمان بورس اوراق
بهادار به ســؤاالت و انتقادات از تغییر
قوانین در بازار پایه فرابورس پاسخ داد.
این ســخنان در حالی بیان میشد که
طی هفتههای گذشــته سازمان بورس
اوراق بهادار و فرابــورس متهم به تغییر
یک شــبه قوانین و رانــت اطالعاتی و
همچنین خساراتی به سهامداران پایه
بازار فرابورس شــدند .شاپور محمدی
بعد از تشریح اقدامات این سازمان برای
تغییر قوانین بــازار پایه فرابورس گفت:
 ۱۲۰۰خبر در روزنامهها و شــبکههای
اجتماعی بــا موضوع اصــاح مقررات
بازار پایه منتشر شــده و به هیچ عنوان
قوانین یک شبه اجرا نشده است .وی در
پاسخ به احتمال ایجاد رانت در فرآیند
اصــاح قوانین پایه گفــت :اطالعات و
اخبار اصالح قوانین بازار پایه  ۹۶میلیون
بار دیده و در مقاطع مختلف گفته شده
دامنه نوسان در سه بازار به ترتیب سه،
دو و یک درصد است .روز دوشنبه آگهی
از ســوی فرابورس اعالم عمومی شد و
فردای آن روز بــازار پایه مثبت بود .روز
چهارشنبه بازار منفی شد ،اما در همان
روز  ۳۷هزار نفر فروشــنده و  ۴۱هزار
نفر خریدار بودند .با حضور این  ۴۱هزار
نفر امکان رانــت اطالعاتی وجود دارد؟
موضوعی که همه از آن مطلع هســتند
دیگر مخفی نیست .پس از مصوبه یکی
از اعضای شورای عالی بورس تمام موارد
را اعالم کرد .باید بــه عدهای که با رفتار
خود ســرمایهگذاران را نگــران کردند
گفت ســهام ارزنده به هیچ وجه آسیب
نمیبیند.
ماجرای بازار پایه و سوددهی
سهمهایی که به لحاظ ارزش
قابلیت معامالت جــدی ندارند،
چیست؟
سال  ۱۳۹۰طبق تبصره ماده  ۹۹برنامه
پنجم توسعه و طی یک تکلیف قانونی به
سازمان بورس اوراق بهادار بازاری ذیل
فرابورس ایران با نام بازار پایه تشــکیل
شــد .بعد از چهار بورس رسمی کشور
که بــورس اوراق بهادار ،بــورس کاال،
بورس انرژی و فرابورس اسران هستند
بازار پایه تکلیف قانونــی برنامه پنجم
توســعه بود برای دو دسته از شرکتها.
نخست آن دسته از شرکتهای سهامی
عامی که نمیتوانند بــه هر دلیلی وارد
بورس یا فرابورس شــوند ابتدا در بازار
پایه به ثبت رسیده و مورد معامله سهم
قــرار میگیرند .دوم شــرکتهایی که
اســتانداردهای الزم بــرای ماندن در
فرابورس و بورس را از دست میدهند و

از این بازارها به بازار پایه اخراج میشوند.
بنابراین میتوان گفت بازار پایه برای این
تشکیل شد که برای حفظ سرمایههای
ســهامداران خرد که سهم شرکتهای
مذکور را دارند بتوانند طی دوره زمانی
سهم خود را به فروش رسانده و سرمایه
خود را به دســت آورند .از طرف دیگر
قانونگذار در نظر گرفت که در این بازار
میتوان از ظرفیــت نهادهای حقوقی و
سایر سرمایهداران بزرگ استفاده کرد
تا با تأمین مالی شــرکتهای حاضر در
بازار پایه امکان حمایت و تقویت آنها
را داشته و بتوانند این شــرکتها را به
سوددهی مجدد برسانند.
هجوم سهامداران خرد به
بازار پایه
اما از حدود دو ســال پیش در بازار پایه
فرابــورس پدیدهای عجیب مشــاهده
شــد .با وجوداین که از ابتدا برنامه این
بود که ســهامداران خرد از ایــن بازار
غیرســودده خارج شــوند ،اما از حدود
دو ســال پیش ورود و شاید بتوان گفت
هجوم سهامداران خرد به بازار پایه شدت
گرفت .تقاضا برای سهمهای پرریسکی
که از پیش به ســهامداران معرفی شده
و ریسک آنها نیز اعالم شده بود ایجاد
شد و این جزو عجایب معامالت بورسی
اســت .تقاضا برای خرید سهمهایی که
متعلق به شرکتهای زیانده بحرانی و
غیرفعال بود.
اگرچه برخی از شــرکتهای حاضر در
بازار پایه شــرکتهای معتبــر و فعال
هســتند ،اما در مقابل این شــرکتها
برخــی نیز شــرکتهای ورشکســته
بوده ،صورتهای مالی ارائه نمیدهند
و شــفافیت مالــی ندارنــد .در پی این
سفارشات خرید ســهم ،قیمتها رو به
افزایش گذاشت .به این دلیل که سامانه
به صورت اتوماتیک وقتی با صف تقاضای
خرید روبهرو میشــود قیمتهــا را با
افزایش تنظیم میکند و وقتی قیمتها
افزایش پیدا کرد پدیده عجیب دوم شکل
گرفت؛ پدیده «صفنشینی» .یعنی عده
جدیــدی صفهای طویــل خرید این
سهمهای مشکوک را تشکیل دادند.
ماجرای سیگنا لفروشی و
تقاضای کاذب برای سهام
بیارزش

بازار پایه فرابورس به طور
کل پنج درصد از کل ارزش
بازار سرمایه کشور را تشکیل
میدهد و این نشان میدهد
که  ۹۵درصد از اهالی بازار
سرمایه رفتاری منطقی و
قانونمند و پنج درصد رفتاری
نامشخص و نامتعادل از خود
نشان میدهند

کارشناس اقتصادی:

ترمز واگذاریها باید کشیده شود

عکس  :خبرآنالین

ادامه از صفحه یک...
امضای قرارداد تجــارت آزاد میان ایران و این
اتحادیه آغاز میشود و بدیهی است این مهم
زمینهساز فرآیند ورود ایران به اتحایه اوراسیا
در پروسه زمانی حداکثر  ۱۰ساله خواهد بود
و پس از موفقیت در مذاکــرات و طی نمودن
شرایط مورد نظر اتحادیه در خصوص تجارت
آزاد با کشورهای عضو ،اجرایی خواهد شد .برابر
آمارهای موجود در سال گذشته میالدی حجم
صادرات ایران به پنج کشور اتحادیه حدود ۹۲۰
میلیون دالر بوده و در مقابل واردات ایران از این
کشورها حدود  1/7میلیارد دالر بوده و در میان
کشورهای فوق بیشترین واردات از روسیه با
رقمی حــدود  ۱،۲۰۰میلیون دالر و کمترین
آن مربوط به قرقیزستان با حدود  ۱۴میلیون
دالر است.بیشترین صادرات نیز حدود ۵۳۰
میلیون دالر به روسیه بوده و کمترین میزان
صادرات در حدود  ۱۳میلیــون دالر مربوط
به کشور بالروس بوده اســت.طبیعی است،
رسیدن به شــرایط کامل جهت انجام تجارت
آزاد با اعضای اتحادیه مســتلزم حصول نتایج
بسیاری است که الزم اســت مجموعه دولت
و بخش خصوصی به اتفاق ایــن موضوع را با
جدیت پیگیری و با همکاری مشــترک راه را
برای توســعه فعالیتهای تولیدی ،اقتصادی
و صادراتی کشــور هموار کنند .در این میان
الزم اســت پارلمان بخش خصوصــی نیز با
برگزاری همایش و ســمینارهای تخصصی
با تشریح شرایط اســتراتژیک به وجود آمده
نسبت به ایجاد آمادگی برای تجار و بازرگانان
و صنعتگران و تولیدکنندگان بسترســازی
کند .منطقه اوراسیا و کشورهای حاضر در این
منطقه همواره در قلــب تحوالت ژئوپلیتیک
قرار داشــتهاند و از این رو اعضــا میتوانند با
بهرهگیری از فرصت به وجود آمده به دور از راه
و روش ژئوپلیتیک بلکه از طریق همکاریهای
اقتصادی و تجــاری و ژئــو اکونومیک که در
دنیای امــروزی یکی از روشهــای کاربردی
در سیاستها و استراتژیهای کالن است به
توسعه اهداف و قدرت منطقه ای خود بیفزایند.

اقتصاد
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کوتاه از اقتصاد

نهاد ناظر در بازار سرمایه با مشاهده این اعتراضات اما مقررات بازار پایه بازنگری
رویداد در بازار پایــه فرابورس ورود و از و اصالح شد تا از دستکاری در قیمت و
یک سال پیش شروع به کنترل و نظارت سودهای بادآورده پیشگیری شود .سال
بر مدل افزایش قیمت سهمهای بازار پایه گذشته ســازمان بورس اوراق بهادار در
کرد.با این نظارت مشخص شد عدهای   چندیــن نوبت اعالم کرد کــه مقررات
قصد تکان دادن ســهمهای اصطالحاً جدید بازار پایه از خردادماه ســال ۹۸
بیارزش و کسب ســودهای بادآورده را به اجرا در خواهد آمد ،این اطالعرسانی
دارند ،قیمت سهم شرکتهایی در بازار در حالی صورت میگرفــت که فعاالن
پایه افزایش پیدا میکند که شرکتها بــازار پایه همچنان بــه خرید و فروش
هیچ بنیاد مالی مشــخصی ندارند ،اما سهام بیارزش رو آورده و با قیمتهای
دستکاری قیمت به شدت در سهم آنها باالتر از ارزش ذاتی ســهم ،روی آنها
محسوس است .در حالی که قیمت سهم سرمایهگذاری میکردند .از سوی دیگر
شرکتهای بزرگ بورسی کمریسک در پولهای جدید و سرمایهگذاران جدید
حدود  ۴۰۰تا  ۵۰۰تومان اســت برخی نیز در حال ورود به بازار پایه بودند و این
سهمها در بازار پایه فرابورس به  ۵و  ۱۰هشداری جدی برای مسئوالن بورس بود
هزار تومان هم رسید .بنابراین سازمان تا هرچه سریعتر با بازنگری در قوانین و
بورس اوراق بهادار به پیشنهاد فرابورس بستن راه سفتهبازان از اعتماد سهامداران
ایران شروع به مطالعه برای تغییراتی در به بازار سرمایه مراقبت کند .بعد از ابالغ
قوانین بازار پایــه فرابورس کرد.گفتنی مقررات جدید به فرابورس عدهای از این
است ،بازار پایه فرابورس به طور کل پنج سهامداران که سفتهبازان اصلی بازار پایه
درصد از کل ارزش بازار سرمایه کشور را نیز هستند با اعتراض فراوان اعالم کردند
تشکیل میدهد و این نشان میدهد که مقررات جدید بازار پایه غیرشرعی است،
 ۹۵درصد از اهالی بازار سرمایه رفتاری این ایراد شرعی منجر به تأخیر در اجرای
منطقی و قانونمند و پنج درصد رفتاری قوانین جدید شــد .تاخیری که مهلتی
نامشــخص و نامتعادل از خود نشــان برای کسب سود بیشتر برای معترضان
میدهند .بدین معنی که در بازار سرمایه شد .اعتراض و ایراد شرعی فعاالن بازار
همه به دنبال شــرکتهایی با شفافیت پایه ،ســازمان بورس را بر آن داشت تا
باال و ظرفیتهای مالــی بالقوه و فعال قوانین جدید را مجددا ً در کمیته فقهی
هستند ،اما در بازار پایه شرکتهایی که بازار سرمایه مطرح و به ریاست محترم
این مشخصات را ندارند نیز مورد خرید و کمیته فقهی بازار سرمایه حجت االسالم
فروش قرار میگیرند.
مصباحی مقدم بررسی کنند ،اما کمیته
تغییر قوانین برای مقابله با فقهی نیز این ایراد شرعی را رد و قوانین
ســودجویان ایراد شرعی را به صورت کامل از لحاظ شرعی تأیید
کرد .برای اطمینان بیشــتر مقرر شد تا
دارد؟
بعد از ورود ســازمان بورس و نهاد ناظر قوانین جدید تأیید شورای عالی بورس
بــه ماجرای گران شــدن ســهمها در را نیز اخذ کند .پیش از ارجاع به شورای
بازار پایــه ،افرادی که با ســفته بازی و عالی بورس نظــرات فعاالن بازار پایه به
سیگنالفروشــی در این بازار سودهای وسیله قانون کارگزاران و کانون نهادهای
کالن به جیب زده بودند اقدام به اعتراض سرمایهگذاری نظرات اهالی بازار سرمایه
کرده و اعتراض خود را به گوش مجلس اخذ ،جمعبندی و به شورای عالی بورس
نیز رســاندند .این در حالی است که در ارجاع شد ،اما این قوانین باز هم مصوب
تمام ارکان اقتصادی هر نوع گرانفروشی و اعالم شــد که به زودی در بــازار پایه
و قیمت کاذب بــا مقابله نهادهای ناظر اجرا خواهد شد .این مقررات روز چهارم
مواجــه میشــود.با وجود همــه این شــهریور  ۱۳۹۸برای اجرا به فرابورس

ایران ابالغ شــد و فرابورس از حدود ده
روز بعد نمادهای حاضــر در بازار پایه را
متوقف و در  ۲۵شهریور نمادهای بازار
پایه را بازگشایی کرد تا با مقررات جدید
معامله شــود .به محض اجرای مقررات
جدید در روز  ۲۵شهریور بازی سوزاندن
سهامداران خرد و کسب میلیاردها تومان
سود از محل ســیگنال فروشی وارد فاز
جدیدی شــد .این فاز شــامل تخریب
اقدامات ســازمان بورس اســت آن هم
درست زمانی که بازار سرمایه به جایگاه
اصلی خود رســیده و با جذب نقدینگی
در دوران تحریم و فشارهای اقتصادی،
تامین مالی صنایــع و تولید را به خوبی
عهده گرفته است.
تکرار داســتان موسسات
غیرمجاز و سودهای بادآورده
ماجرای تهدید ســودهای بــادآورده
ماجرایی است که در داستان ساماندهی
مؤسســات غیرمجاز مالی نیز بســیار
شــاهد آن بودیم ،این کســب سود به
بازار سرمایه تســری پیدا کرده و سوء
اســتفاده از شــرایط اقتصادی و برخی
خألهای قانونی برای کســب ســود در
بازار سرمایه در حال شکلگیری است.
اعتراضاتی از جنس تجمعهای معترضان
به ساماندهی موسســات غیرمجاز در
فرابورس در حال شکلگیری است که
در صورت عدم اطالعرســانی دقیق در
نهایت منجر به خسارات مالی سهامداران
و ســرمایهگذاران خرد شــده و اعتماد
عمومی را نســبت به بورس خدشهدار
خواهد کرد.فرامــوش نمیکنیم که در
ماجرای ساماندهی مؤسسات غیرمجاز
بیش از  ۲۰هزار میلیارد تومان از منابع
ملی صرف سپردهگذاران این مؤسسات
شد ،ســپردهگذارانی که بدون اطالع از
قوانین در بازی مؤسسات غیرمجاز به تله
افتاده و سرمایه خود را از دست دادند ،اما
دولت جبران زیان و خسارت آنها را به
عهده گرفت .حال باید منتظر ماند و دید
آیا بازار سرمایه کشور نیز به مدلی جدید
از مؤسسات غیرمجاز تبدیل خواهد شد
یا خیر؟

اینفوگرافی

تورم در استانهای کشور
چقدر است ؟

خبرگزاری ایرنا :گزارش مرکز آمار
ایران حاکی از این است که شهریور ماه
 ۹۸باالترین نرخ تورم در استان های
ایالم ،کردستان ،چهارمحال بختیاری و
خراسان جنوبی و پایینترین نرخ تورم
در استان های قم  ،کرمان و فارس بوده
است.

ایرنا :یک کارشــناس اقتصادی با بیــان اینکه
خصوصیسازی کنونی در کشور یک وصله ناچسب
اســت ،گفت :ترمز خصوصیســازی در بحران
اقتصادی باید کشیده شود.
سیداحســان خاندوزی در نشست بررسی خروج
از بحران خصوصیسازی ،اظهار داشت :عملکرد
خصوصیســازی در کشــور ما  ۱۱ســال بعد از
تصویب قانون و  ۱۴سال پس از ابالغ سیاستهای
کلی اصل  ۴۴نشــان میدهد ،تناسبی بین تراز
سیاستگذاری و دانش موجود اقتصاد و واگذاری
بنگاهها وجود ندارد .وی افزود :به نظر میرسد نظام
سیاستگذاری کشور بعد از تجربههای پرهزینه
در مسیری قرار گرفته که فاقد جمعبندی نظری
اســت ،لذا گرفتار عملزدگی شــده است .عضو
هیئت علمی دانشــگاه عالمه طباطبایی گفت :از
ســال  ۸۵تاکنون اتفاقات مهمی انجام شده ،اما
برخالف الیحه دولت برای بودجه سال  ۹۸معلوم
شــد اقتصاد نفتی کفگیرش به ته دیگ رسیده و
بنابراین موج جدیدی از خصوصیسازیها مطرح
شد ،اما سیاستگذاریها در مورد خصوصیسازی
موفق عمل نکرده است .به گفته خاندوزی حتی
کشورهایی که خصوصیسازی از آنها شروع شده
در زمانی که بحران اقتصاد کالن روی میدهد ترمز
واگذاریها را میکشند.
مدیرعامل ایرانخودرو خبر داد:

واردات قطعاتی که امکان
داخلیسازی دارند ،ممنوع شد

ایســنا :مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو
ضمن اعالم وضعیت قطعات هدفگذاری شــده
برای تعمیق ســاخت داخل ،اظهار کرد :با توجه
به تمرکزی که بر این فضا شکل گرفته ،به زودی
روند روبه رشد داخلیسازی قطعات خودرو آشکار
خواهد شد.
فرشــاد مقیمی در رابطه با جدیدترین وضعیت
داخلیسازی قطعات خودرویی اظهار کرد :تعمیق
ســاخت داخل قطعات خودرو از همان روزهای
ابتدایی آغاز شــده و به صــورت هفتگی کنترل
میشود .اقدامات انجام شده نشان میدهد شش  
قطعه که در میز اول تعمیق ساخت داخل صنعت
خودرو هدفگذاری شده بود ،اکنون به تولید انبوه
رسیده و در خط تولید مورد استفاده قرار گرفتهاند.
مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو ادامه داد :پنج
قطعه نیز تســتهای یک روز خط آنها در حال
انجام است .قطعهای نیز وجود دارد که نمونهآن
تحت بررسی است .سایر قطعات نیز در این فضا قرار
خواهند گرفت و با مجموعه تمرکزی که روی آنها
شکل گرفته ،به زودی روند روبه رشد تولید قطعات
داخلی در تامین نیازهای صنعت خودرو را خواهیم
دید .وی یادآور شد :قطعاتی که توان ساخت داخل
آن را داشته باشیم ،خریدشان را ممنوع کردهایم و
حتما به جد با کسانی که بخواهند در این فضا خللی
ایجاد کنند ،برخورد میکنیم.

حباب کاذب قیمت برخی اقالم
آجیل و خشکبار

رئیس اتحادیه آجیل و خشــکبار تهران  ،درباره
آخرین وضعیت بــازار آجیل و خشــکبار اظهار
کرد :با توجــه بــه ورود محصول نــو و افزایش
چند برابری تولید نســبت به مدت مشــابه سال
قبل ،آرامش نســبی بر بازار آجیل و خشــکبار
حاکم است.
مصطفی احمدی با اشــاره به اینکه کمبودی در
عرضه عمده اقالم آجیل و خشکبار وجود ندارد،
افزود :سرمازدگی ابتدای سال تا حدودی بر کیفیت
و تولید بادام تاثیر گذاشــته است ،اما تا پایان مهر
نمیتوان اظهار نظر دقیقی در این باره داشــت.
احمدی از افت  ۳۰درصدی قیمت اقالم آجیل و
خشکبار از ابتدای سال تاکنون در بازار خبر داد و
گفت :سال گذشته به سبب وقوع سرمازدگی و افت
چشمگیر تولید ،قیمت با نوساناتی در بازار روبهرو
شد.این مقام مسئول با بیان اینکه افت بیش از حد
قیمت منجر به ضرر و زیان کشــاورزان میشود،
گفت :هم اکنون در میدان میوه و ترهبار قیمت هر
کیلو پسته تازه  ۳۰تا  ۵۰هزار تومان است که در
صورت افت مجدد قیمت ،تولید برای کشاورزان
صرفه اقتصادی ندارد.

