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کرونا يقه بازار مسکن را هم گرفت!

اخبار
 90درصد جرايم مالياتي
توليديها قابل بخشش است

معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور
مالياتي کشور ميزان بخشودگي جرايم قابل
بخشش مالياتي در اسفندماه را اعالم کرد.به
گزارش رسانه مالياتي ايران ،محمد مسيحي با
اشاره به بخشنامه رئيس کل سازمان مبني بر
بخشودگي جرايم مالياتي قابل بخشش موضوع
ماده  169مکرر قانون ماليات هاي مستقيم
مصوب  27/11/1380و مواد ،193 ،190 ،169
 197و  199قانون ماليات هاي مستقيم و مواد
 22و  23قانون ماليات بر ارزش افزوده ،عنوان
کرد :در صورت پرداخت مانده بدهي قطعي
شده در اسفند ماه ،ميزان بخشودگي جرايم
قابل بخشش براي موديان واحدهاي توليدي
داراي پروانه بهره برداري و پروانه کسب توليدي
از مراجع ذيربط ،معادل  90درصد و براي ساير
موديان معادل  80درصد مي باشد.وي تاکيد
کرد :اين بخشودگي صرفا به منظور حمايت از
فعاالن اقتصادي در سال رونق توليد و با توجه
به شرايط خاص اقتصادي کشور صادر شده
است.معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور
مالياتي کشور با تاکيد بر اينکه پايان اسفندماه
سال جاري ،آخرين فرصت بخشودگي جرايم
قابل بخشش موضوع برخي مواد قانون ماليات
هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده
است ،اضافه کرد :در سال هاي آتي ،بدين منوال
شاهد بخشودگي جرايم مالياتي نخواهيم بود;
لذا الزم است فعاالن اقتصادي به ويژه فعاالن
عرصه توليد ،از اين فرصت ،نهايت استفاده را
ببرند.

پايان اسفند آخرين فرصت
بخشش جرايم مالياتي

معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور
مالياتي کشور ،با تاکيد بر اينکه پايان اسفندماه
سال جاري ،آخرين فرصت بخشودگي جرايم
قابل بخشش موضوع برخي مواد قانون مالياتهاي
مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده است،
ميزان بخشودگي جرايم قابل بخشش مالياتي در
اسفندماه را اعالم کرد.محمد مسيحي با اشاره به
بخشنامه رئيس کل سازمان مبني بر بخشودگي
جرايم مالياتي قابل بخشش موضوع ماده 169
مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27
بهمن  1380و مواد 197 ،193 ،190 ،169و
 199قانون مالياتهاي مستقيم و مواد  22و 23
قانون ماليات بر ارزش افزوده ،اظهار کرد :در صورت
پرداخت مانده بدهي قطعي شده در اسفند ماه،
ميزانبخشودگيجرايمقابلبخششبرايموديان
واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري و پروانه
کسب توليدي از مراجع ذيربط ،معادل  90درصد
و براي ساير موديان معادل  80درصد است.وي
تاکيد کرد :اين بخشودگي صرفا به منظور حمايت
از فعاالن اقتصادي در سال رونق توليد و با توجه
به شرايط خاص اقتصادي کشور صادر شده است.
طبق اعالم سازمان امور مالياتي ،مسيحي با تاکيد
بر اينکه پايان اسفندماه سال جاري ،آخرين فرصت
بخشودگيجرايمقابلبخششموضوعبرخيمواد
قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش
افزوده است ،اضافه کرد :در سالهاي آتي ،بدين
منوال شاهد بخشودگي جرايم مالياتي نخواهيم
بود؛ بنابراين الزم است فعاالن اقتصادي به ويژه
فعاالن عرصه توليد ،از اين فرصت ،نهايت استفاده
را ببرند.

مشکالت حمل و نقلي بر سر راه
صادرات به اوراسيا

رييس فدراسيون حمل و نقل و لجستيک
ايران اعالم کرد :بسياري از محصوالت صادراتي
به اوراسيا به دليل نبود کاميون و کانتينر يخچالي
معطل مانده است«.علي محمودي سراي» روز
دوشنبه گفت :براي حمل کاالهاي يخچالي
که بتواند اين محصوالت را از جيرفت بارگيري
کرده و به مسکو ببرد يا مقصد نهايي ببرد ،به
کاميونهاي سردخانهدار استاندارد نياز داريم که
متاسفانه تعداد اين کاميونها در ايران بسيار کم
است.وي ادامه داد :اکنون اتاق بازرگاني در صدد
است کاالهاي يخچال دار (ترموکراک) تهيه و آن
را به منطقه ارسال کند تا کاالها بيش از اين در
بنادر معطل نشوند و به کشورهاي مقصد (عموما
آسياي ميانه) برسند .به گفته اين مقام مسوول،
معموال محصوالت کشاورزي بايد در بازه زماني
سه يا چهار ماه ارسال شود اما براي محصوالت
خشک بازه زماني خاصي مشخص نيست.
محمودي سراي درباره مشکالت ناشي از تاخير
در ارسال محمولههاي صادراتي گفت .:محصوالت
کشاورزي پشت مرز مانده در سردخانه نگهداري
ميشوند و مشکلي از نظر فاسد شدن ندارند ،اما
مشکل آنجاست که اين اقالم صادراتي به موقع به
بازارهاي هدف نميرسند و اينگونه صادرات بدنام
ميشوند و نهايتا از صادرات عقب ميمانيم.

آهن باز هم گران شد

رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد
تهران با بيان اينکه در حال حاضر هر کيلو
ميلگرد 7هزار تومان شده است ،افزود :آقايان
هيچ توجهي به بازار بيسامان آهن ندارند،
مگر ميشود ما با مازاد توليد شاهد افزايش
قيمتها در بازار باشيم؟!حميدرضا رستگار
 ،با اشاره به اينکه عدم نظارت در بازار آهن
باعث شده تا قيمتها نسبت به هفته گذشته
 10درصد گران شود ،اظهارداشت :جو رواني
افزايش بيشتر قيمتها بازار احتکار را رونق
داده است بهنحوي که خريدهاي زيادي براي
انبار آهن انجام شده است.رئيس اتحاديه
فروشندگان آهن و فوالد تهران با بيان اينکه
در حال حاضر هر کيلو ميلگرد  7هزار تومان
شده است ،افزود :آقايان هيچ توجهي به بازار
بيسامان آهن ندارند مگر ميشود ما با مازاد
توليد شاهد افزايش قيمتها در بازار باشيم.وي
افزود :پيشنهاد کردهايم تمام مسئوالن مرتبط
با حوزه فوالد اين هفته با برگزاري يک جلسه
ويژه وضعيت بازار را مورد بررسي قرار دهيم.

با وجود آنکه معامالت مسکن شهر تهران
در يک ماه اخير  20درصد باال رفته ،در چهار
روز اخير همزمان با احتمال شيوع کروناويروس
از حجم مراجعات حضوري براي بازديد واحدها
کاسته شده است.
به دنبال شيوع بيماري کرونا و خودداري
خانوادهها نسبت به خروج از منزل بررسيهاي
ميداني از کاهش مراجعات حضوري براي خريد
مسکن حکايت دارد و پيشبيني فعاالن بازار اين
است که در صورت ادامه وضعيت کنوني ،خريد
و فروش افت خواهد کرد .واسطههاي ملکي
ميگويند با وجود رونق مناسبي که طي هفتههاي
اخير در بازار مسکن ايجاد شده پس از شيوع
کروناويروس نگرانيهايي بين طرفين معامله براي
مواجهه رو در رو با يکديگر ديده ميشود.
همزمان با قرار گرفتن ايران در ليست
سياه  ،FATFبرگزاري انتخابات مجلس و قرار
گرفتن در بازه زماني شب عيد ،جنبوجوش در
بازار مسکن افزايش يافته اما پيگيريها بيشتر از
طريق تماس تلفني انجام ميشود .در سه ماه اخير
خريد و فروش ،بخصوص در بخش کوچک متراژ
باال رفته است .اما با شيوع بيماري کرونا به يکباره
تعداد بازديدها در هفته اول اسفندماه کاهش يافته
و اگر اين بيماري از سطح فعلي فراتر برود ،اين
احتمال وجود دارد که تعداد قراردادهاي بازار
مسکن تحت تاثير قرار بگيرد.
فعاالن بازار مسکن عنوان ميکنند که بعد
از قرار گرفتن ايران در ليست سياه FATF
تماسهاي تلفني افزايش پيدا کرده اما به ندرت
براي بازديد مراجعه ميکنند .البته واسطهها اين
را هم ميگويند که با اين وجود هنوز به طور
محسوس از تعداد قراردادها کاسته نشده و با
توجه به ماهيت مسکن به عنوان يک دارايي ثابت
که ميتواند نقدينگي خانوارها را در برابر تورم
سال آينده حفظ کند ،بسياري از خانوادهها اين
بازار را انتخاب ميکنند.
گزارشهاي ميداني نشان ميدهد رونق
نسبتا خوبي در واحدهاي کمتر از  700ميليون
تومان ايجاد شده که کاهش تعداد اين نوع فايلها
در دفاتر امالک را در پي داشته و قيمتها نيز

واريزسود
سهام
عدالت تا
آخر اسفند
ادامه دارد

مقداري افزايش پيدا کرده است .اما بجز  5و 2
در ساير مناطق شهر تهران در بين واحدهايي که
سطح قيمتي باالتر از  800ميليون تومان تورم
معناداري مشاهده نميشود.
مطابق آمار اتحاديه امالک ،معامالت مسکن
شهر تهران در بهمن ماه  1398نسبت به سه ماه
قبل يعني آبان ماه  204درصد افزايش يافته است.
تعداد معامالت در بهمن ماه  14هزار و 464
فقره بوده و تقريبا با سالهاي رونق بازار مسکن
برابري ميکند و  26درصد بيشتر از بهمن ماه
سال گذشته است.
پيشبيني ميشود تاثير کرونا بر بازار
مسکن اندک باشد و به دليل قرار گرفتن در
پيک خريد و فروش ،رونق نسبي معامالت دست
کم تا خردادماه سال آينده ادامه پيدا کند .البته
بنا به گفته فعاالن بازار مسکن ،بعد از آذرماه که
متاثر از تغيير قيمت بنزين با رشد  8.5درصدي
ماهيانه قيمت و  135درصدي تعداد معامالت
مواجه بوديم ،افزايش قيمت مسکن کنترل شده
بود .البته اين شرايط مربوط به قبل از قرار گرفتن
ايران در ليست سياه  FATFبود.
در بهمن ماه ريتم معامالت مسکن تندتر شد
رشد ماهيانه تعداد معامالت مسکن در بهمن
ماه نيز ادامه يافت .مطابق اعالم مشاوران امالک
تهران ،معامالت ملک طي بهمن ماه  1398در

برخي مشموالن سهام عدالت از عدم واريز سود اين
سهام طي دو روز گذشته گاليهمند هستند اما طبق اعالم
مسئوالن ،کار واريز سود سهام عدالت که از سوم اسفند
ماه آغاز شده ،تا پايان اسفند ادامه دارد.
کار واريز سود سهام عدالت مربوط به سال مالي 97
از روز سوم اسفند ماه جاري به حساب مشموالن آغاز
شده است .براي هر برگ سهام يک ميليون توماني205 ،
هزار تومان سود واريز ميشود و به اين ترتيب هر مقدار
که از ارزش سهام کاسته شود ،سود واريزي نيز کمتر
خواهد بود.
از روز شنبه که کار واريز سود آغاز شده ،برخي
مشموالن در تماس با خبرگزاري مهر نسبت به عدم واريز

شهر تهران  20درصد و در کل کشور  9درصد
نسبت به ديماه افزايش داشته است .اين در
حالي است که ماه گذشته نيز شاهد افزايش 11
درصدي ماهيانه تعداد معامالت در تهران بوديم.
از يکم تا بيستونهم بهمن ماه  1398در تهران
 14هزار و  464قرارداد خريد و فروش ملک به
امضا رسيده که نسبت به ماه قبل  20درصد و
نسبت به ماه مشابه سال قبل  26درصد افزايش
نشان ميدهد.
در کل کشور نيز طي  29روز ابتداي بهمن
ماه  61هزار و  510مبايعهنامه منعقد شده که
نسبت به ديماه امسال  9درصد و نسبت به بهمن
ماه پارسال  11درصد افزايش داشته است .ماه
گذشته نيز قراردادهاي خريد و فروش در کل
کشور  19درصد نسبت به آذرماه باال رفته بود.
همچنين در بخش اجاره در  29روز بهمن
ماه  1398بالغ بر  11هزار و  47اجارهنامه در
تهران به امضا رسيده که نسبت به ماه گذشته
 4درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 7
درصد کاهش نشان ميدهد .در کل کشور هم از
يکم تا بيست و نهم بهمن ماه  40هزار و 543
اجارهنامه منعقد شده که نسبت به ماه قبل 8
درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3
درصد افزايش يافت.
اما افزايش نسبي معامالت در شرايطي اتفاق

سود معترض هستند؛ اين در حالي است که واريز سود
سهام عدالت از روز سوم اسفند ماه کليد خورده است و تا
 27روز ديگر ،يعني تا پايان اسفند ماه ادامه دارد.
نکته حائز اهميت آن است که سود سهام عدالت
خالف يارانه نقدي که فقط به حساب سرپرست خانوار
واريز ميشود ،به حساب بانکي تک تک مشموالن واريز
ميشود؛ يعني هر عضوي از خانوار که داراي برگه سهام
عدالت است بايد شماره شباي بانکي خود را در سامانه
سازمان خصوصي سازي وارد کند تا سود به حساب وي
واريز شود.
به گفته مسئوالن ،هنوز حدود  5تا  6ميليون مشمول
شماره شباي بانکي خود را به سازمان خصوصي سازي اعالم

افتاده که بر اساس گزارشهاي ميداني از دفاتر
امالک ،رشد قابل توجهي در قيمتهاي قطعي در
مناطق پرتقاضا همچون  14 ،4 ،2 ،5و  15اتفاق
نيفتاده و بازار به نوعي با رونق غيرتورمي مواجه
است .اين در حالي است که بازارهاي خودرو ،طال
و ارز با رشد قيمت مواجه بودند.
يک کارشناس :تورم مسکن  99کمتر از تورم
عمومي خواهد بود
يک کارشناس اقتصاد مسکن با بيان اينکه
احتماال رشد قيمت مسکن شهر تهران در سال
آينده مقداري پايينتر از نرخ تورم خواهد بود،
گفت :سال آينده شهرهايي که از روند افزايش
قيمت مسکن تهران جا ماندهاند ،اين عقبماندگي
را جبران ميکنند.
مهدي روانشادنيا در گفتوگو با ايسنا
اظهار کرد :اگر سيکلهاي گذشته را مالک قرار
ميداديم بايد سال  1398بازار مسکن شهر
تهران بازار به يک ثبات قيمتي ميرسيد که
البته از تيرماه تا آذرماه قيمتها يا پايين ميآمد
يا افزايش ناچيزي داشت .اما چند پارامتر خارج
از بازار و چند پارامتر داخل بازار مسکن ،اين
بخش را دچار تغيير مسير کرد .تغيير قيمت
بنزين ،افزايش نسبي نرخ ارز ،اتفاقات سياسي
و اقتصادي از عوامل بيروني بود.
وي افزود :در داخل بازار مسکن نيز ،دولت
سقف تسهيالت را به  240ميليون تومان افزايش
داد .از طرف ديگر مصالح ساختماني از جمله
آهنآالت و ميلگرد رشد داشتند .در نتيجه
برخالف پيشبينيها در آذرماه با نقطه عطف
جديدي در بازار مسکن مواجه بوديم .اما عامل
کنترلکننده که همان نبود ظرفيت در طرف
تقاضا بود ،افزايش نرخها را کنترل کرد؛ به طوري
که از رشد حدود  8درصد ماهيانه به  2درصد
رسيد.
اين کارشناس بازار مسکن با بيان اينکه
قدرت متقاضيان با رشد قيمت در سالهاي 1396
و  1397هنوز تطبيق نشده است گفت :شواهد
گوياي آن است که شوک متغيرهاي داخلي و
خارجي بر بازار مسکن از بين رفته و تا پايان سال
ثبات نسبي بر اين بازار حاکم خواهد بود.

نکردهاند و طبيعتاً تا زمان اعالم شماره شبا ،واريز سود سهام
عدالت براي اين افراد امکان پذير نخواهد بود.
گفتني است؛ از سال  84تا  49 ،87ميليون و 226
هزار و  193ايراني سهامدار عدالت شده که طبق آخرين
آمار از اين تعداد بيش از  2ميليون نفر فوت کردهاند اما
با توجه به اينکه افراد فوت شده نيز کماکان سهامدار
عدالت هستند و ورثه آنها حق استفاده از سهام عدالت
متوفيان را دارند ،فهرست مشموالن سهام عدالت همان
عدد  49ميليون و  226هزار و  193نفر باقي مانده است
و با توجه به عدم پيش بيني قانوني براي ثبت نام جديد،
به هيچ وجه ،امکان اضافه کردن مشمول جديد در سهام
عدالت وجود ندارد.

بيشترين تاثير کرونا بر حملونقلهاي صادراتي و گردشگري است

اقتصاد کشور متاثر از ليست سياهFATF

مهدي کرباسيان گفت :اينکه برخي ادعا ميکنند قرار گرفتن در
ليست سياه  FATFتاثيري بر اقتصاد ايران نميگذارد اصال صحيح
نيست و جاي تاسف دارد که مسووالن اقتصادي کشور براي آرام
کردن جو سياسي کشور اين حرف را ميزنند.
مهدي کرباسيان رييس سابق هيات عامل ايميدرو در رابطه
با شيوع کرونا و احتمال بسته شدن مرزهاي ترانزيتي گفت :شيوع
ويروس کرونا مربوط به کشور ايران نيست و تمام کشورهاي دنيا
را درگير کرده است لذا مسوالن هر کشوري براي حفظ اميني
مردمشان بايد دقت الزم را داشته باشند که متاسفانه مسووالن ما
پروازهاي چين با تاخير کنسل کردند.
وي با اشاره به تاثير ويروس کرونا بر اقتصاد کشور ،بيان داشت:

بايد بپذيريم که اين موضوع بر اقتصاد ما نيز تاثير منفي ميگذارد.
همانطور که اطالع داريد اقتصاد چين بيش از صدها ميليارد دالر به
خاطر اين ويروس دچار ضرر شده است.
وي ادامه داد :اين موضوع بر روي گردشگري و جابه جايي
مسافران و تجار بيشترين تاثير را گذاشته است .همچنين بر روي
حملونقل اعم از کشتي ،ريل ،کاميون و  ...نيز تاثيرگذار بوده است.
کرباسيان تصريح کرد :بيشترين صادرات محصوالت فوالدي ما
به کشورهاي همسايه مخصوصا عراق است که با بسته شدن مرزهاي
ترانزيتي قطعا ضرر بزرگي متوجه صنعت ميشود لذا مسووالن با
تدابيري که اتخاذ ميکند بايد اين ضررها را کمتر کنند.
رييس سابق هيات عامل ايميدرو ضمن اشاره به قرار گرفتن
اسم ايران در ليست سياه  ،FATFبيان داشت FATF :ابعاد
مختلف دارد .اگر در جريان باشيد ماههاست که اين اليحه بين دولت،
مجلس ،شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در رفت و
آمد است که متاسفانه تصميم قاطعي از سوي مسووالن جمهوري
اسالمي گرفته نشد تا خود شوراي  FATFتصميم گرفت ايران را
در ليست سياه قرار دهد.

وي ادامه داد :اينکه برخي ادعا ميکنند اين موضوع تاثيري بر
اقتصاد ايران نميگذارد اصال صحيح نيست و جاي تاسف دارد که
مسووالن اقتصادي کشور براي آرام کردن جو سياسي کشور اين
حرف را ميزنند .بايد بپذيريم که قرار گرفتن در ليست سياه نه
تنها بر اقتصاد بلکه بر نقل و انتقاالت مالي تاثير شديدي ميگذارد.
مهدي کرباسيان تصريح کرد :اين حرف نيز درست است که ما
با سيستم بانکي به خاطر تحريمها سالهاست که مبادالت نميکنيم
اما بايد بپذيريم اگر اين اتفاق اجرايي شود ،صرافيها نيز دچار مشکل
ميشوند و باعث ميشود هزينههاي جابهجايي پول و مبادالت مالي
افزايش پيدا کند.وي بيان داشت :وقتي ايران وارد اين ليست ميشود
يعني تمام کشورها ملزم به اجراي اين ليست هستند حتي کشورهاي
چين و روسيه نيز بايد آن را اجرا کنند.
کرباسيان اذعان داشت :متاسفانه تصميم گيري قاطعي در
اجراي اين موضوع عمل نميشود چرا که اين اليحه بيش از  6ماه
بين دستگاههاي مربوطه در رفت و آمد بوده و هيچ اتفاقي نيافتاد.
وي در پايان مسوول هرگونه خساراتي را که به کشور وارد شود را
بر عهده چهار نهاد مذکور دانست و قطعا در تاريخ فراموش نميشود.

صادرات 8/8ميليون تن شمش و توليدات فوالدي طی 10ماهه

آمارهاي صادرات شمش و توليدات فوالدي در دوره  10ماهه
امسال به بيش از  8.8ميليون تن رسيد که از اين ميزان بيش از 66
درصد سهم شمش است.
براساس جداول آماري انجمن توليد کنندگان فوالد ايران ،در
مدت  10ماهه امسال پنج ميليون و  821هزار تن شمش فوالدي و
دو ميليون و  984هزار تن توليدات فوالدي صادر شده است.
صادرات شمش فوالدي در دوره  10ماهه ( منتهي به دي)
نسبت به مدت مشابه پارسال که رقم سه ميليون و  972هزار تن
بود ،رشد  47درصدي را نشان مي دهد ،که در اين ارتباط صدور
بيلت و بلوم با رقم چهار ميليون و  95هزار تن در مقايسه با دو
ميليون و  511هزار تن دوره مشابه سال گذشته افزايش  63درصدي
دارد.
همچنين ميزان اسلب صادراتي در مدت اين گزارش به رقم يک
ميليون و  726هزار تن رسيد که نسبت به يک ميليون و  461هزار
تن در  10ماهه  97رشد  18درصدي را نشان مي دهد.
عالوه براين در بخش صادرات توليدات فوالدي ( مقاطع طويل
و تخت) در مجموع رقم دو ميليون و  984هزار تن ثبت شد که
نسبت به دو ميليون و  396هزار تن در  10ماهه سال  97افزايش
 25درصدي يافت.
سهم مقاطع طويل فوالدي در  10ماهه امسال دو ميليون و
 271هزار تن شد که در مقايسه با يک ميليون و  665هزار تن

عملکرد دوره مشابه پارسال افزايش  36درصدي دارد.
صادرات مقاطع تخت فوالدي نيز در مدت اين گزارش 713
هزار تن ثبت شد و در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته که 731
هزار تن بود ،کاهش دو درصدي داشت.
بيشترين ميزان صادرات توليدات فوالدي در دوره مورد بررسي
مربوط به ميلگرد با رقم يک ميليون و  919هزار تن است و نسبت
به دوره مشابه در سال  97که يک ميليون و  292هزار تن بود49 ،
درصد رشد دارد.
همچنين در بخش صدور مقاطع تخت فوالدي بيشترين سهم
مربوط به ورق گرم با رقم  467هزار تن است که در مقايسه با 549
هزار تن عملکرد  10ماهه  97کاهش  15درصدي را نشان مي دهد.
آهن اسفنجي ،گندله و کنسانتره سنگ آهن
عملکرد  10ماهه امسال در زمينه صادرات آهن اسفنجي نيز
رقم  886هزار تن را به ثبت رساند ،که در مقايسه با  503هزار تن
مدت مشابه سال  97رشد  76درصدي را نشان مي دهد.
آمارهاي انجمن مزبور نشان دهنده صادرات دو ميليون و 415
هزار تن گندله سنگ آهن در دوره اين گزارش را نشان مي دهد و
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته که دو ميليون و  33هزار تن
بود ،رشد  19درصدي دارد.
عالوه براين صدور کنسانتره سنگ آهن در  10ماهه امسال
رقم سه ميليون و  579هزار تن را نشان مي دهد و در مقايسه با

سه ميليون و  518هزار تن عملکرد دوره مشابه پارسال رشد دو
درصدي دارد.
پيش از اين اعالم شد :توليد شمش فوالدي در دوره  10ماهه
امسال(منتهي به دي) به رقم  22.8ميليون تن رسيد که نسبت به
دوره مشابه افزايش  11درصدي دارد.
فوالدسازان کشور در دوره اين گزارش 22 ،ميليون و  873هزار
تن شمش فوالدي توليد کردند در حالي که اين رقم در مدت مشابه
سال گذشته 20 ،ميليون و  679هزار تن ثبت شده بود.
همچنين فوالدسازان در  10ماهه امسال 16 ،ميليون و 595
هزار تن انواع مقاطع فوالدي (تيرآهن ،ناوداني ،ميلگرد ،نبشي ،انواع
ورق) توليد کردند .آمار توليدات اين بخش در مدت مشابه سال
گذشته 15 ،ميليون و  600هزار تن بود.
توليد  23.6ميليون تن آهن اسفنجي
توليد آهن اسفنجي در دوره  10ماهه امسال به رقم  23ميليون
و  687هزار تن رسيد که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته
( 21ميليون و  964هزار تن) رشد هشت درصدي را نشان مي دهد.
ميزان توليد کنسانتره نيز  39ميليون و  342هزار تن بود که در
مقايسه با 38ميليون و  166هزار تن عملکرد  10ماهه  97افزايش
سه درصدي يافت.همچنين ميزان توليد گندله به رقم  34ميليون و
 368هزار تن رسيد که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (35
ميليون و  106هزار تن) ،کاهش دو درصدي يافت.

شاخص قيمت مصرف کننده در بهمن 98؛

افزايش  2/2درصدي فاصله تورمي دهکها

فاصله تورمي دهکها در بهمن ماه امسال به  2.6درصد رسيد
که نسبت به ماه قبل ( 2.2درصد)  0.4واحد درصد افزايش داشته
است.
شاخص قيمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهکهاي
هزينهاي بهمن  1398از سوي مرکز آمار ايران منتشر شد.
نرخ تورم کل کشور در بهمن ماه  1398برابر  37.0درصد است
که در دهکهاي مختلف هزينهاي در بازه  36.3درصد براي دهک

اول تا  38.9درصد براي دهک دهم نوسان دارد .محدوده تغييرات
تورم  12ماهه در گروه عمده «خوراکيها ،آشاميدنيها و دخانيات»
بين  44.4درصد براي دهک اول تا  50.1درصد براي دهک دهم
است.هم چنين اطالع مذکور در مورد گروه عمده «کاالهاي غير
خوراکي و خدمات» بين  29.2درصد براي دهک اول تا  36.2درصد
براي دهک دهم است.
فاصله تورمي دهکها

بر اساس اعداد مربوط به تورم در ميان دهکهاي مختلف
هزينهاي ،فاصله تورمي دهکها در اين ماه به  2.6درصد رسيد که
نسبت به ماه قبل ( 2.2درصد)  0.4واحد درصد افزايش داشته است.
فاصله تورمي در گروه عمده «خوراکيها ،آشاميدنيها و
دخانيات» نسبت به ماه قبل  0.9واحد درصد و در گروه عمده
«کاالهاي غير خوراکي و خدمات» نسبت به ماه قبل  0.4واحد
درصد کاهش نشان ميدهد.

اخبار
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رئيس مرکز برنامهريزي دخانيات خبر داد

 50درصد سيگار مصرفي کشور
قاچاق است

رئيس مرکز برنامهريزي دخانيات گفت:
گردش مالي قاچاق سيگار در کشور باالي يک
ميليارد دالر است.
عطااهلل معروف خاني در مراسم رونمايي
از طرح رهگيري سيگار که با هدف حذف
قاچاق از اين بازار ،رونمايي شد ،گفت :شرکت
دخانيات يک شرکت ملي است که سابقه
يکصد ساله دارد و مطابق ماده  13و تبصره
 4ماده  18قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
وظايفي بر عهده اين شرکت در خصوص مبارزه
با قاچاق سيگار نهاده شده است.
وي افزود :سيگار از گذشته موضوع قاچاق
کاال بود که مبارزه با آن جزو اولويتهاي دولت
قرار گرفت.
رئيس مرکز مديريت و برنامهريزي
دخانيات ادامه داد :گردش مالي قاچاق سيگار
باالي يک ميليارد دالر است که پيامدهاي
منفي اقتصادي و بهداشتي فراواني داشته و
مهمترين آن هزينه باالي درمان بيماريهاي
ناشي از استعمال دخانيات است.
به گفته معروف خاني سال گذشته 48
ميليارد و سال پس از آن ( 49 )96ميليارد نخ
سيگار در کشور توليد شد در حالي که حداقل
مصرف آن در کشور  97ميليارد نخ است؛
بنابراين مابهالتفاوت آن قاچاق ميشود.
اين مقام مسئول در وزارت صنعت ادامه
داد :اميدواريم با رونمايي از اين طرح شاهد
کاهش و در ادامه ريشه کني قاچاق سيگار
باشيم ضمن اينکه بر اساس اجراي اين طرح
امکان رديابي و کشف قاچاق سيگار افزايش
يافته و دستگاه قضائي راحت تر ميتواند احکام
مرتبط را صادر کند.

آخرين وضعيت مرزها و
گمرکات ايران از زبان
سخنگوي گمرک

سخنگوي گمرک ايران اعالم کرد :مرز
مهران بهزودي براي ترخيص کاال و جابهجايي
بار از سوي مقامات عراقي بازگشايي ميشود.
سخنگوي گمرک ايران درباره آخرين
وضعيت مرزها و گمرکات کشور  4روز بعد از
تاييد شيوع ويروس کرونا ،اعالم کرد :جابهجايي
کاال به مقصد عراق از مرز چذابه همچنان ادامه
دارد اما مرز مهران بهزودي براي ترخيص کاال و
جابهجايي بار از سوي مقامات عراقي بازگشايي
ميشود.
وي افزود :دليل توقف عمليات جابهجايي
کاال از سوي گمرک عراق ،سياست مبارزه
با فساد دولت عراق در اين کشور بهويژه
جابهجايي و دستگيري برخي در گمرکات اين
کشور در استان واسط با مرز استان ايالم است.
لطيفي گفت :مرز ايران با ترکيه در استان
آذربايجانغربي از سوي دولت ترکيه ناگهان
بسته شد .اما با هماهنگي گمرک بازرگان با
مديران گمرک ترکيه در مرز ايران ،مسافران
ايراني و تُرک حاضر در مرز ،تشريفات خروج و
ورود را طي کردند و به کشورهايشان بازگشتند.
وي ادامه داد :دليل بسته شدن مرزهاي
منتهي به ترکيه در ايران و نخجوان کشور
آذربايجان از سوي وزراي کشور و بهداشت
ترکيه تدابيري براي سالمت اتباع ترکيه اعالم
شده است .با پيگيري مديرکل گمرک بازرگان،
کاميونها و رانندگان ايراني متوقف در گمرکات
ترکيه امشب(يکشنبه 4 ،اسفند) وارد کشور
ميشوند .دولت ترکيه براي ورود کاميونهاي
ترک به ترکيه که در بازرگان متوقف شدهاند
همچنان مجوز ورود صادر نکرده است.
لطيفي همچنين اعالم کرد :گمرکات
و مرزهاي ترکمنستان به روي کاميونهاي
ايران بسته است .دليل بسته بودن اين مرزها از
سوي ترکمنستان ،تعيين تکليف مطالبات اين
کشور از ايران در حوزه انرژي است .بسته بودن
اين مرزها موضوع جديدي نيست و چندينبار
تکرار شده و در آخرين دفعه قبل از مطرحشدن
ويروس کرونا در چين يعني بيش از يکماه
پيش تاکنون ادامه دارد.
سخنگوي گمرک ايران درباره تصميمات
افغانستان درباره گمرکات ايران نيز گفت :بر
اساس مصوبه شوراي امنيت ملي افغانستان
و براي ممانعت از شيوع کرونا ويروس که
عصر ديروز(يکشنبه 4 ،اسفند) تصويب شد،
هرگونه رفتوآمد هوايي و زميني با ايران
موقتا ممنوع شد .ورود جوجه و تخممرغ از
ايران و پاکستان به افغانستان نيز طي اين
مصوبه فعال ممنوع شد .بر اساس بررسيهاي
به عمل آمده و گفتوگو با رايزن بازرگاني
ايران در افغانستان ،تردد کاال و کاميون در
حال انجام است.ساير مرزها و گمرکات در
حال فعاليت هستند.

مرز تجاري مهران باز شد

گمرک ايران از بازگشايي مرز مهران با
کشور عراق خبر داد.
رامين ظهيري مدير گمرک بيلهسوار
مغان از باز بودن گمرک اين شهرستان مرزي و
فعاليت تجاري آن خبر داد.
مدير گمرک بيلهسوار مغان ديروز
دوشنبه با رد برخي شايعات درباره بسته شدن
مرز بيلهسوار افزود :همکاريهاي مشترکي بين
ايران و جمهوري آذربايجان براي شناسايي
ناقالن احتمالي ويروس کرونا در مبادي ورودي
و خروجي دو کشور صورت ميگيرد.
وي بيان کرد :در پايانه مرزي بيلهسوار
تردد کاميون ريال اتوبوس ،سواري و همچنين
مسافران دو کشور برقرار است.
همچنين سخنگوي گمرک از بازگشايي
مرز مهران با کشور عراق خبر داد .سيد روحاهلل
لطيفي گفته است :مرز مهران از ساعت 10.45
دقيقه صبح ديروز (دوشنبه) آغاز به کار کرده
است.

