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در اروپا کدام کشورها بیشترین مالیات را میگیرند؟
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین تحلیل خود
به بررسی سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی
در کشــورهای اروپایی پرداختــه و جدیدترین
ردهبندی آنها را منتشــر کرده اســت.این آمار
وضعیت کشورها با مشــارکت تامین اجتماعی و
بدون آن بررسی کرده است.طبق این براورد ،در
صورتی که مشارکت تامین اجتماعی نیز در عدد
نهایی لحاظ شود ،سهم مالیات در تولید ناخالص
داخلــی ،در فرانســه بیش از تمام کشــورهای
اروپایی بوده اســت و این عدد بــه  ۴۷.۴درصد
رسیده است.
پس از فرانســه دانمارک با حــدود  ۴۷درصد و
بلژیک با حدود  ۴۶درصد در ردههای بعدی قرار
دارند.طبق براوردهای صورتی گرفته سهم مالیات

«کرونا» و «گرانی ارز» در حالی مشــتریان لوازم
خانگی را دوره کرده است که نه پای رفت به بازار
را دارند و نــه پولی برای خریــد .هرچند دالر این
روزها بنای ناسازگاری دارد و در میانه کانال های
 25تا  27هزار تومان می لغزد؛ اما تولیدکنندگان
معتقدند اگر این نرخ برای دالر تثبیت شود باعث
کاهش قیمت لوازم خانگی نخواهد شد و این بازار به
دلیل گرانی مواد اولیه هرگز طعم ارزانی را نخواهد
چشید.ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم
خانگی در این رابطه معتقد اســت« :قیمت لوازم
خانگی تابعی از عواملی همچون قیمت مواد اولیه،
قطعات و سطح دستمزدهاست ».حمیدرضا غزنوی
می گوید« :هر کارخانه حداقل برای سه ماه تولید
خود مواد اولیه...

از تولید ناخالص داخلی سوئد  ۴۳درصد ،اتریش
 ۴۳درصــد ،ایتالیا  ۴۲.۶درصــد ،فنالند ۴۲.۳
درصد ،یونان  ۴۲درصد و آلمان بیش از  ۴۱درصد
بوده است.در گزارش جدید همچنین این شاخص
در منطقه اقتصــادی یــورو  ۴۱.۶و در اتحادیه
اروپا با حضور  ۲۸کشــور ۴۰.۲ ،درصد ارزیابی
شده است.
براوردها نشــان میدهد که کمترین ســهم از
مالیات در میان کشــورها اروپایی بــه ایرلند با
حدود  ۲۲درصــد اختصــاص دارد و پس از آن
رومانی ،سوییس ،بلغارســتان ،لیتوانی ،لتونی،
مالتا و اســتونی قرار گرفتهاند .انگلســتان نیز با
حدود  ۳۵درصد در این شــاخص تحلیل شــده
هرچند دیگر عضو اتحادیه اروپا به حســاب نمی

آید.بررســی ســهم مالیات از درآمــد ناخالص
ملی ،با حــذف تامین اجتماعی نشــان دهنده
وضعیت واقعی مالیات ســتانی در کشــورهای
اروپایی اســت .در این صــورت دانمارک با ثبت
عدد بیــش از  ۴۶درصد ،عمال نیمــی از درآمد
ســاالنه دولتی خود را از طریق مالیات به دست
میآورد و پس از آن ســوئد با حــدود  ۴۰درصد
قرار دارد.
سه کشور فرانسه ،بلژیک و فنالند نیز عدد بیش
از  ۳۰درصد را ثبت کردهانــد.در انتهای جدول
نیز رومانی با تنها  ۱۵درصد ،ایرلند با  ۱۸درصد
و لیتوانی و ســوییس با  ۲۰درصد قرار گرفتهاند.
میانگین این عدد نیــز در منطقه یورو  ۲۶.۵و در
اتحادیه اروپا  ۲۶.۹درصد بوده است.

بازار مســکن ماههاســت که روی آرامش به خود
ندیده و هر هفته بر قیمتها در این بازار افزوده شده
است .در هفتماهه امسال به طور میانگین بین  ۸تا
۱۰درصد ماهانه بر قیمت مسکن به ویژه در شهرهای
بزرگ افزوده شده است.به گزارش خبرآنالین ،این
بازار در  ۱۰روز گذشته به ویژه از ابتدای هفته پیش
تاکنون روزهای آرامتری را پشــت ســر گذاشته و
قیمتها تحتتأثیر ریزش نرخ ارز ،تاحدودی نسبت
به مهرماه کاهش یافته و به نظر می رسد در صورت
تداوم ریزش نر خ دالر در هفتههای آینده ،قیمتها
در این بازار نیز به طرز مشــهودی شکســته شود.
بسیاری از مالکانی که...
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برگزاری حراج صنفی ممنوع
رئیس اتاق اصناف تهران اعالم کرد که براســاس
دســتورالعمل ســتاد ملی کرونا و در راســتای
جلوگیری از تجمعات مردمــی برگزاری هر گونه
حراج صنفی ممنوع است.قاســم نوده فراهانی در
گفتوگو با شــبکه خبر تاکید کرد که طبق قانون
نظام صنفی برگزاری حــراج در هر فصل و زمانی
نیاز به دریافت مجوز از سوی اتحادیه مربوطه دارد.
دالیل حراج باید برای اتحادیه مشخص باشد و تحت
نظارت اتحادیه صورت گیرد تا حراج واقعی باشد.
وی در مورد برگــزاری حراج فروش کیف و کفش
توســط یکی از واحدهای صنفی واقع در پاساژی
در منطقه شــهرک غرب تهران در روز گذشته نیز
گفت :این واحد صنفی بدون مجوز اقدام به برگزاری
حراج کرده بود .همچنین واحد صنفی مذکور فاقد

جواز کسب بوده و به عبارتی فعالیت صنفی آن نیز
غیر مجاز بوده است .به گفته این مقام مسپول روز
گذشــته اتاق اصناف تهران پس از مطلع شدن از
تخلف صورت گرفته توســط واحد صنفی مذکور،
مبنی بر برگزاری حــراج و ایجاد تجمع مردمی در
پاساژ و محیط بسته ،اکیپی از بازرسان اتاق اصناف
تهران به همراه مأمورین نیروی انتظامی به محل
اعزام کرد و به دنبال بی توجهی مالک واحد صنفی
به تذکرات ،واحد صنفی پلمب شد .نوده فراهانی با
اشاره به اینکه برگزاری هر گونه حراج برای فروش
اجناس در شرایط کرونایی از سوی ستاد ملی کرونا
ممنوع اعالم شده است ،گفت :اتاق اصناف تهران
نیز براین اســاس روزانه بازرســیهایی در سطح
شــهر تهران انجام میدهد و با هــر گونه تخلفی

مطابق قانون برخورد میکنــد .وی درباره نتایج
بازرســیهای اتاق اصناف نیز گفــت :در ماههای
گذشــته اتاق اصناف تهران در مجموع  ۱۱۲هزار
و  ۷۰۰بازرسی انجام داده که  ۹۵۰۰واحد صنفی
طبق ضوابط قانون نظام صنفی متخلف تشخیص
داده شدند و برای اعمال قانون به تعزیرات حکومتی
معرفی شدهاند .رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به
ممنوعیت فعالیت واحدهای صنفی بعد از ساعت
 ۱۸هم تصریح کرد :به دنبال بازرســیهای انجام
شده از آغاز طرح ممنوعیت فعالیت بعد از ساعت
 ۱۸بیش از  ۴۰۰واحد صنفی که بعد از این ساعت
همچنان فعالیت داشــتهاند ،تذکر گرفتند و ۳۰
واحد صنفی نیز به علت عدم رعایت ضوابط قانونی
مشمول جریمه شدهاند.

یارانه پیشنهادی ۱۲۰هزار تومانی مجلس لغو شد
با رد طرح تامین کاالی اساسی از سوی شورای نگهبان ،وعده پرداخت یارانه ۱۲۰
هزار تومانی فعال عملی نخواهد شد.
تامین کاالی اساسی طرحی بود که مجلس یک فوریت آن را مصوب کرد و دلیل
آن را هم توزیع مناسب کاالی اساســی از طریق کاالبرگ یا کارت الکترونیک
اعالم کرد.
از همان ابتدا دولت با این طرح به دالیلی از جمله بار مالی آن موافقتی نداشت،
نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه  -در این رابطه اعالم کرده بود سازوکار
الکترونیکی کردن توزیع کاالهای اساسی در سطح گسترده در کشور وجود ندارد
و قطعا با مشکالتی مواجه خواهد شد .اما در هر صورت طرح در سازمان برنامه و

بودجه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.
به هر ترتیب در مدت اخیر طرح تامین کاالهای اساسی به تصویب نهایی مجلس
رســید ولی خبری از کاالبرگ و یا کارت الکترونیک نبود بلکه بازهم پرداخت
نقدی باید انجام می شــد ،طبق مصوبه مجلس دولت ملــزم به پرداخت یارانه
تامین کاالهای اساسی شد؛ به گونهای که مبلغ  ۱۲۰هزار تومان برای هر یک از
افراد سه دهک اول و  ۶۰هزار تومان برای سایر دهکها به حساب یارانه نقدی
این خانوارها باید در هر ماه واریز میشد.
اما در حالی طرح مجلس برای بررسی به شورای نگهبان رفت که در نهایت مورد
تایید قرار نگرفت .آنچه که کدخدایی -سخنگوی شورای نگهبان -در رابطه با

دستگیری دالل ارز با ۳۰۰۰دالر در تهران

رییس پلیس امنیــت اقتصادی تهــران بزرگ
از دســتگیری دالل ارزی بــا  ۳۰۰۰دالر خبر
داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ علی ولیپور گودرزی
با اشــاره به نظارت پلیس در بــازار ارز و برخورد
با ســودجویان و دالالن گفت :مامــوران پلیس
امنیت اقتصادی درهماهنگی بــا بانک مرکزی
اقدام به برخورد با دالالن و ســوداگران بازار طال
و ارز میکنند  .در همین راســتا نیــز فردی که

از مدتی قبــل در جریان رصدهــای اطالعاتی
مشــخص شــد که با همراهی چند نفــر دیگر
اقدام به وارد کردن بســته هــای دالر و فروش
آن در تهران کرده اســت ،مورد شناســایی قرار
گرفت.
وی با بیان اینکه این فرد بسته های دالر و ارز را از
سایر شهرها جمع آوری کرده و به وسیله اتوبوس
های مسافربری به تهران منتقل کرده بود ،گفت:
این فرد اقدام به فروش غیر قانونی بسته های ارز

کرده بود که در عملیاتی با هماهنگی مقام قضایی
دستگیر شد.رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران
بزرگ با اشاره به بررســی مخفیگاه متهم ،گفت:
در بررسی مخفیگاه متهم بیشــتر از  ۳۰۰۰الر
نیز کشــف و ضبط شــد.ولیپور گودرزی با بیان
اینکه تحقیقات ماموران در خصوص این پرونده
ادامه دارد ،گفت :ماموران در حال بررســی برای
دستگیری دیگران همدستان و مرتبطان با این
فرد هستند.

طرح تامین کاالهای اساسی اعالم کرده از این حکایت دارد که به دلیل بار مالی
که برای دولت ایجاد خواهد شد و دولت آن را تقبل نکرده است ،اعضای شورای
نگهبان با این طرح مخالفت کردهاند.
در طرح مصوب مجلس ،حدود  ۳۰هزار میلیارد تومان در سال برای دولت بار
مالی ایجاد میشود که محل تامین آن را به نوعی در جابهجایی ردیفهای بودجه
و همچنین فروش اموال پیش بینی کرده بود که ظاهرا شــورای نگهبان آن را
تایید نکرده است.
بر این اساس فعال امکان اجرای طرح تامین کاالی اساسی وجود ندارد مگر آنکه
دولت و مجلس در رابطه با تامین مالی این طرح راهکاری پیش بینی کنند.

این در شرایطی اســت که دولت در حال حاضر در سال حدود  ۴۲هزار میلیارد
تومان بابت یارانه نقدی  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومانــی ۳۰ ،هزار میلیارد تومان برای
کمک معیشــتی از محل افزایش قیمت بنزین می پــردازد که حدود  ۷۰هزار
میلیارد تومان است؛ رقمی که به دلیل توزیع گسترده بین اقشار پردرآمد و کم
درآمد بارها مورد انتقاد بوده و تغییری در این رویه ایجاد نشده است .با این حال
مجلس که خود همواره از مخالفان توزیــع یارانه نقدی به این نحو بوده و دولت
را بارها مکلف به تغییر رویه در پرداخت نقدی کرده است اکنون بار دیگر توزیع
نقدی با بارمالی  ۳۰هزار میلیارد تومانی را مصوب و دولت را مکلف به اجرای آن
کرده است.

مشاهده ویروس کرونا در بسته بندی میگوی سعودی

شــهر النژو واقع در غرب چین اعالم کرد در بسته
بندی میگوی وارداتی از عربستان سعودی ویروس
کرونای جدید را شناســایی کرده است.به گزارش
ایسنا ،کمیسیون سالمت شهرداری النژو در بیانیه
ای اعالم کرد یک نمونــه مثبت آلودگی به ویروس
کرونا در بسته بندی داخلی میگوی منجمد وارداتی
از عربستان سعودی مشاهده کرده که از گمرک شهر
ســاحلی تیان جین ترخیص شده است.تاسیسات
محل نگهــداری این مواد غذایــی منجمد به طور

موقت تعطیل شد و از همه کارکنان آن تست ویروس
کرونا گرفته شد و همه مواد غذایی مربوط مهروموم
شــده و محل فروش همه مواد غذایی شناســایی
شد.این کمیسیون اعالم کرد میگو توسط شرکت
محصوالت دریایی ژان جیانگ گولیان خریداری و
 ۲۱اکتبر وارد شــده بود و در هشتم نوامبر به النژو
رســیده بود.با افزایش نمونه گیری از مواد غذایی
منجمد ،شهر ووهان هم روز جمعه اعالم کرد در بسته
بندی گوشت گاو برزیلی نمونه مثبت از آلودگی به

ویروس کرونا را شناسایی کرده است .در استانهای
شاندونگ و جیانگ سو مثبت شــدن نمونه های
مربوط به گوشــت گاو آرژانتینی گزارش شــد.بر
اساس گزارش رویترز ،ســازمان جهانی بهداشت
اعالم کرده که ریسک ابتال به کووید  ۱۹از غذاهای
منجمد اندک اســت اما چین پس از شناســایی
ویروس کرونا در محصوالت غذایی وارداتی ،مکررا
اعالم خطر کرده است که ممنوعیتهای وارداتی را
به دنبال داشته است.

تشریح نحوه لغو فروش سهام عدالت
امکان حذف ســفارش ســهام عدالت بیش از  ۱۰روز اســت که فراهم شده و
سهامدارانی که از طریق بانکها یا کارگزاریها اقدام به فروش سهام خود کرده
بودند میتوانند نسبت به حذف آن اقدام کنند .این افراد باید توجه داشته باشند
که در صورت عدم مراجعه به درگاههای بانک و کارگزاری ،چنانچه ســفارش
فروش خود را ثبت کرده باشند ،سهام عدالت آنها فروش خواهد رفت.
به گزارش ایسنا ،پس از آزادسازی ســهام عدالت در اردیبهشت ماه ،از مجموع
 ۴۹میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت ،حدود  ۱۹میلیون نفر روش مستقیم
را برای مدیریت سهام خود انتخاب کردند .بر این اساس ابتدا امکان فروش ۳۰

درصد و پس از چند ماه سپس امکان فروش  ۳۰درصد دیگر (یعنی مجموعا ۶۰
درصد) از سهام عدالت برای مشمولین این سهام فراهم شد و از آنجایی که این
اتفاق در روزهای صعودی بازار ســرمایه اتفاق افتاد ،برخی سهامداران اقدام به
فروش سهام خود کردند.
اتفاقی که باعث شد یا سهام آن ها فروش نرود یا با ارزش کم به فروش برسد .به
همین دلیل بنا به درخواســت تعداد زیادی از مشموالن سهام عدالت مبنی بر
ایجاد حذف سفارش فروش ،زیر ساخت های الزم در اختیار بانک ها و شرکت
های کارگزاری قرار گرفته است؛ به گونه ای که مشموالن از چهارشنبه  ۱۴آبان

ماه میتوانستند درخواست حذف سفارش فروش خود را لحاظ کنند.
بر این اســاس ،در ســامانه های فروش ســهام عدالت بانک ها و شرکت های
کارگزاری بخش لغو سفارش فروش افزوده شــده است تا سهامداران بتوانند از
این گزینه نیز استفاده کنند .البته سهامداران باید به این نکته مهم توجه کنند
که درخواست حذف سفارش فروش زمانی اجرا خواهد شد که سهام مشموالن
درسامانه های سهام عدالت به فروش نرفته باشد.
همچنین در صورت عدم مراجعه سهام داران به درگاه شرکت های کارگزاری و
عدم لغو سفارش ،سهام آنها بر اساس قیمت های روز بازار به تشخیص کارگزار

و در چارچوب قوانین و مقررات به فروش رسیده و وجوه حاصل از آن به حساب
مشموالن واریز خواهد شد.
بر این اســاس از لحظه درخواســت لغو فروش توسط ســهام دار تا زمانی که
فرد جواب نهایی که پذیرش یا لغو شــد را دریافت میکند ،حداکثر ســه روز
کاری زمان میبــرد .البته ابتدا ســهام دار بایــد با مراجعه بــه پنل وضعیت
ســهام خود را ببینند و چنانچه در وضعیت ســهام عدالت کــه برای فروش
گذاشــته بودند "در دست بررســی" یا "ســفارش باز" بود میتوانند نسبت
به لغو فروش اقدام کنند.
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ایرانوجهان

اخبار

قیمت سکه ۲۵آبان ۹۹به ۱۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی ،یکشنبه ۲۵آبان ۹۹با افت یک میلیون تومانی نسبت به روز گذشته ،به ۱۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان رسید .همچنین سکه طرح قدیم ۱۲میلیون
تومان ،نیم سکه  ۶میلیون و  ۶۰۰هزار تومان ،ربع سکه  ۴میلیون و  ۵۵۰هزار تومان و سکه یک گرمی  ۲میلیون و  ۶۰۰هزار تومان است .هر اونس طال در بازارهای جهانی  ۱۸۹۰دالر و ۵۹
سنت و هر گرم طالی  ۱۸عیار  ۱میلیون و  ۱۷۷هزار و  ۳۳۴تومان است.

انتظار برای کاهش قیمت واقعی است؟

افزایشمحسوسفروشندگاندربازارمسکن

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

روحانیدرجلسهستادهماهنگیاقتصادیدولت:

هدفبودجه ۱۴۰۰قطعوابستگی
مستقیمبودجهبهنفتاست

رئیس جمهور با تشــریح چارچوب تدوین بودجه
ســال آینده ،تأدیه بخش عمده مطالبات کارکنان،
بازنشستگان و سازمانهای بازنشستگی و به سرانجام
رســاندن بخش مهمــی از پروژههــای عمرانی در
برنامه بودجه ســال  ۱۴۰۰را زمینه مناسبی برای
تدوین برنامه هفتم توسعه دانست .به گزارش ایسنا،
حجتاالسالم والمسلمین حســن روحانی رئیس
جمهور صبح روز یکشنبه در یکصد و هشتاد و یکمین
جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی ،درباره چارچوب
بودجة سال  ۱۴۰۰کل کشــور گفت :هدف اصلی
بودجه ســال  ۱۴۰۰بر کاهش هزینههــا ،افزایش
درآمدها ،کاهش تصدیگریهای دولت ،توسعة دولت
الکترونیک ،قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت،
رونق و جهش تولید و اجرای سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی استوار شده است .رئیس جمهور افزود :الیحه
بودجه سال  ۱۴۰۰در چارچوب برنامه کلی اصالح
ساختار بودجه ،سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی،
با رویکردهای «رشــد بلندمدت از طریق تمرکز بر
صادرات غیرنفتی»« ،مقابله فعاالنه با شیوع ویروس
کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن»« ،تسریع در
تکمیل طرحهای تملک داراییهای تولید»« ،تسهیل
فضای کسب و کار»« ،توجه به معیشت مردم با اولویت
کاالهای اساسی» و «توسعه الگوی مشارکت عمومی-
خصوصی» تدوین خواهد شد .روحانی اظهار داشت:
بودجه دستگاهها باید فرصتهای جدیدو منابع جدید
درآمدی غیرمتکی به نفت برای کشور ایجاد نماید،
بدون اینکه موجب بههمخوردگی تعادل قیمت کاالها
و خدمات در همان بخش یا سایر بخشها و دستگاهها
شــود .همچنین چالشهای پیش روی کشور را که
با بودجه در ارتباط است حل کند و موجب تسهیل
فرآیند اجرایی بودجه شود .رئیس جمهور تصریح کرد:
تقویت و حمایت از تولیدات و ساخت داخل و تمرکز بر
سیاستتوسعهصادراتبهخصوصصادراتغیرنفتی
با تأکید خاص بر کشورهای همسایه و اوراسیا و ایجاد
روابط بلندمدت تجاری و کاهش تعرفهها در توافقات
دو یا چندجانبه بینالمللی از اصلیترین ابزارها برای
مقابله با تحریمها هدفگذاری شده است.
نامههمتیبهقالیباف:

نباید بانک مرکــزی را وارد
مباحثسیاسیکرد

رئیس کل بانک مرکزی در پاســخ به سخنان امروز
رئیس مجلس شورای اسالمی عنوان کرد :واردکردن
بانک مرکزی را به مباحث سیاسی و حاشیهای توصیه
نمیکنم و آن را به صالح کشور نمیدانم؛ اعتقاد دارم
تمام نیروی اینجانب و بانک مرکزی باید معطوف به
مقابله با تحریمها و کمک به اقتصاد کشور باشد.

قالیباف:

گرانیها به پاستور و بهارستان
ربط دارد نه به جورجیا و آریزونا

رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به انتخابات اخیر
آمریکا و با بیان اینکه نباید زندگی مردم را به شکست و
پیروزی افراد در کاخ سفید گره زد ،گفت :بایدن فشار
حداکثری ترامپ را به فشار هوشمند علیه مردم ایران
تبدیل می کند .محمدباقر قالیباف در ابتدای جلسه
علنی امروز مجلس در نطق پیش از دستور با اشاره به
انتخابات آمریکا گفت :انتخابات اخیر آمریکا و حوادث
قبل و بعد از آن ،اتفّاقی عبرتآموز بود .آمریکایی که
سالها مشــکالتِ ســاختاری ،اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی خود را با قدرتِ رســانهایِ اش پنهان کرده
بود ،این روزها بدون روتــوش در مقابل افکار عمومی
جهان به نمایش گذاشته شــد .به نوشته ایسنا ،وی
ادامه داد :آمریکای واقعی که در کنار قوت اقتصادی
و نظامی خود ،درگی ِر شــکافهای عمیقِ اجتماعی و
تبعیضهای ساختاریســت ،فاصلهی بسیار زیادی با
آمریکای نمایشی دارد ،و تصوی ِر واقعیِ امروز ،روند رو
به افول آمریکا را در مقابل چشمان مستضعفان جهان
به نمایش گذاشت و با شکسته شدن هیمنهی ایجاد
شــده ،رون ِد افولش را سرعت بخشید .رییس مجلس
تصریح کرد :تصمیمات ما در حوزۀ مســکن ،بورس،
ترخیص کاالهای اساسی از گمرک ،سیاستهای پولی
اختصاص ارز ترجیحی،
ِ
و بانکی ،نظام بودجه ریزی،
سوداگریها در بازار ارز ،طال و خودرو ،بی تفاوتی نسبت
به گرانی ها و رها کردن بازار و بی توجهی به تولید ملی،
به پاستور و بهارستان و باب همایون و میرداماد ارتباط
دارد نه به جورجیا و میشیگان و آریزونا .پس به مردم
آدرس غلط ندهید .مهمترین ریشهی مشکالت کشور
سوء مدیریت ،استفاده نکردن از ظرفیتهای عظیم
داخلی ،دست روی دست گذاشتن و ناهماهنگی میان
نهادهایسیاستگذارومجریست؛وهمینسوءمدیریت
هاست که باعث عدم برقراریِ ارتباطِ مناسب تجاری
با کشورهای همسایه و منطقه و کشورهای مهم دنیا
مخصوصا کشورهای آسیا واوراسیا شده است.

بازار مســکن ماههاست که
روی آرامش بــه خود ندیده
و هــر هفته بــر قیمتها در
این بازار افزوده شــده است.
در هفتماهه امسال به طور
میانگین بین  ۸تا ۱۰درصد ماهانه بر قیمت مسکن به
ویژه در شهرهای بزرگ افزوده شده است.
به گزارش خبرآنالین ،این بازار در  ۱۰روز گذشته به ویژه
از ابتدای هفته پیش تاکنون روزهای آرامتری را پشت سر
گذاشته و قیمتها تحتتأثیر ریزش نرخ ارز ،تاحدودی
نسبت به مهرماه کاهش یافته و به نظر می رسد در صورت
تداوم ریزش نر خ دالر در هفتههای آینده ،قیمتها در این
بازار نیز به طرز مشهودی شکسته شود.
بســیاری از مالکانی که به قصد سرمایهگذاری در یکی
دو ســال اخیر ،ملک خریداری کرده بودنــد،اکنون با
سیگنالهایی که از بازار ارزگرفتهاند در واقع دریافتهاند
که دوره روند صعودی قیمتها به سر رسیده و به همین
دلیل به دنبال نقد کردن سرمایه خود هستند زیرا امکان
سوددهی این بازار همانند ۷ماه گذشته تقریبا ممکن
نیست.
بازار مسکن معموال از افزایش نرخ ارز در کوتاه اثر می گیرد
اما اثرپذیری آن در زمــان کاهش قیمتها به اصطالح
زمانبر بوده و در صورت تداوم ریــزش نرخ ارز  ،تخلیه
حباب آن و تثبیت قیمتها ،باید منتظر ماند تا در یک تا
 ۳ماه آینده بازار مسکن واکنشهای واقعی نشان دهد که
در این صورت میتوان به آینده این بازار و رونق معامالت
امیدوارم بود.
در ماههای گذشــته تعداد خریداران در بازار بیشتر از
فروشــندگان بود اما این روزها تعداد فروشــندگان و
همچنین آگهیهای فروش به طرز مشهودی افزایش
یافته است و می توان گفت سوت پایان دوران رکود به
ســر آمده و باید منتظر به صدا درآمدن زنگهای رونق
معامالت در این بازار بود.
اگر این رونق اتفاق بیافتد روزهای خوب صنعت ساخت
و ساز آغاز می شود که با توجه به نقش مهم این بخش
در اقتصاد کشور میتوان به روزهای روشن بازار مسکن
امیدوار بود.
افزایش عرضه مسکن در بازار
یک کارآفرین و فعال بخش ساخت و ساز مسکن درباره
وضعیت بازار مســکن در روزهای اخیر به خبرآنالین
گفت :در عکسالعمل کاهش قیمت ارز ،شاهد افزایش
آگهیهای فروش ملک و کاهش قیمت مسکن بودیم
و انتظار بازار این اســت که با کاهش قابل توجه نرخ ارز
و باالرفتن ارزش پول ملی ؛ قیمت مسکن پایین بیاید.
ســید مجید نیکنژاد تصریح کرد :باید توجه داشت که
عرضه مسکن در بازار زیاد شــده در نتیجه متقاضی با
احتیاط بیشتری نسبت به معامله اقدام می کند و انتظار
دارد قیمتها در این بازار بیشتر ریزش کند اکنون تعداد
بیشتری از فروشندگان در مقابل تعداد خریداران وجود

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت (صمت) نشان میدهد که در شهریور ماه امسال
در بین  ۸۶قلم کاالی اساسی ،قیمت  ۷۱کاال بین  ۰.۳تا
حدود ۲۰۲.۶درصد نسبت به خرداد سال گذشته افزایش
داشته و بیشترین افزایش قیمت هم مربوط به گروه آهن
آالت و حبوبات بوده است .قیمت  ۱۰کاال شامل چهار نوع
تیر آهن با  ۱۶۵.۷تا  ۲۰۲.۶درصد ،دو نوع میلگرد با ۱۳۲
و  ۱۳۴درصد ،ورق ســیاه با  ۱۳۵.۵درصد و همچنین
لپه ،عدس و برنج هندی به ترتیب بــا  ۱۵۲.۳ ،۱۲۲.۷و
 ۱۸۸.۳درصد افزایش قیمت در شهریور امسال نسبت
به ماه مشابه سال قبل بیش از  ۱۰۰درصد افزایش داشته

دارند .وی بیان کرد :ریزش قیمت بازار مسکن در شهرها
و مناطق مختلف با یکدیگر فرق دارد برای مثال در برخی
مناطق تهران ممکن است قیمتها کاهش یابد اما در
شهرهای دیگر که هنوز قیمت مسکن زیر قیمت ذاتی
قرار دارد ،این کاهش اتفاق نیافتد.
وی ادامه داد :در شــرایط فعلی کاهــش قیمتها در
کالنشهرها بیشــتر اتفاق می افتد زیرا در چند منطقه
تهران مانند مناطق یک ،دو ،سه و به عبارت بهتر مناطق
شمالی پایتخت نرخها از قیمت ذاتی مسکن بیشتر است.
وی بیان کرد :در واقع اکنون با کاهش قیمت زمین ،نرخ
مســکن پایین میآید .در این روزها هنوز نرخ مصالح
کاهش نیافته و اگر بنا باشد قیمت ساختمان متعادل
شود ،این مساله باید به صورت ریشهای حل شود.
وی درباره نقش مشاوران امالک در بازار مسکن اظهار
کرد :مشــاوران امالکی که در معامالت  ،مشارکتها و
در تولید حضور دارند باید بر اســاس ضوابط از وزارت
راه و شهرســازی پروانه فعالیت بگیرند که در این مورد
کوتاهی صورت گرفته است .در طریقه معامالتی که از
سوی این مشاوران امالک به ویژه در تهران جاری است،
مشکالت و کاستیهایی وجود دارد و در جریان معامالت
این مشاوران هم وکیل فروشنده هستند و هم خریدار
در حالی که در هیچ کشــوری چنین چیزی مشاهده
نمی شود.
وی تاکید کرد :برخی از مشاوران امالک هیچ تعهدی
نسبت به ملکی که در اختیار خریدار می گذارند ،ندارند و
ضوابط رعایت نمی شود.
لزوم ساماندهی صنوف ساختمانی
این فعال بخش ساخت و ساز گفت :برای سامان دادن به
وضعیت بازار مسکن؛ وزارت راه و شهرسازی و دولت باید
در مرحله نخست صنوف ساختمانی را ساماندهی کنند
تا مشکالت اساسی حل شود و پس از آن تولیدکنندههای
صالحیتدار و دارای پروانه فعالیت به عنوان انبوهســاز
و توسعهگر وارد بخش مسکن شــوند .با این اقدامات

قیمت تسه در فروردین تا مهرماه سال جاری
بر این اساس ،تسه (اوراق) فروردین ،اردیبهشت و خرداد
ســال جاری به ترتیب  ۸۲هزار و  ۸۲ ،۷۰۰هزار و ۱۰۰
و  ۸۲هزار و  ۲۰۰تومان قیمت دارنــد و هر برگ اوراق
تسهیالت مسکن در تیر ،مرداد و شهریور سال جاری
نیز با قیمت  ۸۲هزار و ۸۲ ،۳۰۰هزار و  ۲۰۰و  ۸۲هزار و
 ۸۰۰تومان داد و ستد می شوند .قیمت تسه مهرماه نیز

بازار ملک بیش از هر زمان مستعد کاهش
قیمتاست
یککارشناسوتحلیلگربخشمسکننیزدربارهوضعیت
بازار معامالت ملک در روزهای اخیر به خبرآنالین گفت:
اتفاقی که اول این هفته و به شــکل محسوس در بازار
معامالت مسکن و تحقیقات میدانی رخ داد ،این بود که
حجم فایلهای فروش آپارتمان در استارتاپهای فعال
در بازار مسکن ،افزایش پیدا کرد.
فرید قدیری تصریح کرد :بررسیها نشان می دهد اوایل
هفته گذشــته تعداد فایلهایی که با «تاریخ روز» در

کاالهای اساسی در یک سال چقدر گران شدند؟

و بین دو تا سه برابر شــده است .بنابراین قیمت هر کیلو
لپه ،عدس و برنج هندی در شهریور به ترتیب به حدود
 ۲۵هزار و  ۲۰۰تومان ۲۱ ،هزار تومان و  ۱۷هزار و ۲۰۰
تومان رسیده است .در این میان هفت کاال هم بین  ۵۰تا
 ۱۰۰درصد افزایش قیمت داشتند .یعنی در این مدت
قیمت برنج پاکستانی با ۹۰.۳درصد ،شکر کیلویی و بسته
بندی با  ۵۷.۶و  ۵۱.۴درصد ،تخم مرغ با  ،۶۱.۸کنجاله
سویای وارداتی با  ۹۷.۹درصد .لوبیا قرمز با  ۹۱.۹درصد و
لوبیا چیتی با  ۶۰.۲درصد افزایش قیمت ،بین  ۵۰تا ۱۰۰
درصد افزایش داشته است .قیمت هر کیلو از این هفت قلم
کاال در شهریور امسال به ترتیب به  ۲۰هزار و  ۵۰۰تومان،

اوراق مسکن چند؟

اوراق مسکن نسبت به دو هفته گذشته روندی کاهشی
داشته و متاهلین تهرانی برای دریافت این وام باید ۳۸
میلیون و  ۶۸۸هزار تومان پرداخت کنند ،در حالی که
این مبلغ در دهم آبان ماه ،بیشتر از ۴۲میلیون تومان بود.
به گزارش ایسنا ،تســه فروردین ،اردیبهشت و خرداد
سال  ۱۳۹۸به ترتیب  ۸۱هزار و  ۸۱ ،۸۰۰هزار و ۵۰۰
و  ۸۱هزار و  ۴۰۰تومان قیمــت دارند .هر برگ از اوراق
تسهیالت مســکن بانک مســکن در تیر با قیمت ۸۱
هزار و  ،۶۰۰در مرداد با قیمــت  ۸۱هزارو  ۷۰۰تومان
و در شهریور با قیمت  ۸۱هزار و  ۹۰۰تومان داد و ستد
میشود .قیمت اوراق مهر ،آبان و آذر سال گذشته نیز ۸۱
هزار و  ۸۲ ،۸۰۰هزار و  ۸۱هزار و  ۵۰۰تومان بوده و هر
برگ اوراق تسهیالت مسکن در دی ،بهمن و اسفند سال
گذشته نیز با قیمتهای  ۸۱هزار و  ۸۲ ،۷۰۰هزار و ۲۰۰
و  ۸۱هزار و  ۸۰۰تومان داد و ستد میشود.

می توان امیدوار بود که مشکالت ساخت و ساز و تولید و
عرضه مسکن حل شود .
وی خاطرنشان کرد :در  ۶ماه گذشته خریداران بخش
مسکن در تهران بســیار عذاب کشیدند و ملکهای به
اصطالح بنجل را با قیمتهای بــاال خریداری کردند.
بنده با دکتر محمودزاده ،معاون وزیر راه و شهرســازی
هماهنگ کردهام که صنوف ساختمانی باید طبق قوانین
الزماالجرا ،ساماندهی شوند و به دنبال پایلوتسازی این
صنوف هستم که متاسفانه معاونت مسکن و ساختمان
در این زمینه کوتاهی کرده است.
نیکنژاد گفت :تولید مســکن در قالب مســکن مهر،
مســکن ملی در اصل حاشیههایی اســت که تولید و
عرضه مسکن را دچار چالش می کند در این بین موانع
تولید از بین نرفته و ساماندهی صنوف این بخش شامل
انبوهساز،توسعه گر ،مهندسان مشــاور ،پیمانکاران و
مشــاوران امالک در این  ۲۵ســال انجام نشده است و
دخالتهای دولت در ساخت و ســاز و درست هدایت
نشدن منابع سبب وضعیت فعلی این صنعت شده است.
نیکنژاد بیان کرد :مشکالت و موانع صنعت ساختمان در
کشور باید شکل درست و کامل حل شود نباید فراموش
کرد که ۶۰۰حرفه و شغل به این صنعت وابسته هستند.
وی خاطرنشــان کرد :با حل مشــکالت و موانع تولید
میتوان به کاهش قیمت مسکن در کشور امیدوار بود.

 ۸۰هزار و  ۶۰۰تومان است که این گزارش نیز بر اساس
همین قیمت نوشته شده است.

قیمت اوراق برای مجردها و متاهل های تهرانی
بر این اساس ،با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران
میتوانند تا  ۱۴۰میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند
که شامل  ۱۰۰میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن
و  ۴۰میلیون تومان جعاله میشود؛ بنابراین برای ۱۰۰
میلیونتومانتسهیالتباید ۲۰۰برگهتسهیالتمسکن
خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه  ۸۰هزار
و  ۶۰۰تومانی  ۱۶میلیون و  ۱۲۰هزار تومان می شود که
با در نظر گرفتن  ۴۰میلیــون تومان وام جعاله که برای
آن باید  ۸۰ورق به مبلغ  ۶میلیــون و  ۴۴۸هزار تومان
خریداری کنند ۲۲ ،میلیون و  ۵۶۸هزار تومان می شود.
زوجهای تهرانی نیز بر همین اساس میتوانند تا سقف
 ۲۴۰میلیون تومان شامل ۱۰۰میلیون تومان تسهیالت
خرید مسکن برای هر نفر و  ۴۰میلیون تومان وام جعاله
دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۴۰۰برگه تسهیالت
مسکن خریداری کنند که هزینه آن  ۳۲میلیون و ۲۴۰
هزار تومان است که همراه با  ۶میلیون و  ۴۴۸هزار تومان
وام جعاله که برای آن باید  ۸۰برگه تســهیالت مسکن
خریداری کنند ،در مجموع باید  ۳۸میلیون و  ۶۸۸هزار
تومان پرداخت کنند.

 ۱۲ ،۸۰۰۰ ،۸۲۰۰هزار و  ۷۰۰تومان ۲۳ ،۵۸۰۰ ،هزار
و  ۷۰۰تومان و  ۲۴هزار و ۴۰۰تومان رسیده است .از بین
مهمترین کاالهایی که در مدت یاد شده کمتر از ۵۰درصد
افزایش قیمت داشتند هم میتوان به نخود درجه یک با
 ۳۹.۱درصد ،موز درجه یک با  ،۳۲.۲نخود درجه یک با
 ۲۸.۳درصد ،ذرت خارجی بــا  ،۴۰.۹قند حبه با ،۴۸.۷
ماکارونی با حدود  ۴۰و پنیر  ۵۲۰گرمی با  ۴۰.۸درصد
افزایش قیمت اشاره کرد.
قیمت کدام کاالها کاهش یافت؟
در این میان قیمت  ۱۵کاال نیز در مدت یاد شده بین

استارتاپ ها عرضه شد از یکی  ،دو هفته قبلتر ،بسیار
بیشتر بوده است.
وی توضیح داد :نخســتین پیام این اتفاق آن است که
کسانیکه در یکی دو سال اخیر به قصد سرمایهگذاری،
آپارتمان خریده بودند ،در روزهای گذشته و با مشاهده
تغییر جهت بازارهای ارز و سکه و همچنین اتفاقات حوزه
سیاسی و بینالملل ،به این تشخیص دست یافتند که
جهش قیمت مسکن در بازار مســکن به پایان رسیده
است.
وی خاطر نشــان کرد :اما در روزهای اخیرکه نرخ دالر
کاهشی شد ،سرمایهگذارانی که از قبل در بازار مسکن
حضور داشتهاند؛ اکنون تشــخیص دادهاند که قیمت
مسکن مســتعد کاهش اســت و همین مساله سبب
شده تا تعداد فایلهای آپارتمان در سامانههای ملکی
افزایش یابد.
این تحلیلگر بازار مسکن ادامه داد :اتفاق دیگری درهفته
جاری رخ داد که همزمان با افزایش عرضه برای فروش
آپارتمان  ،شاهد آن بودیم قیمتهایی که مالکها در ۲
تا  ۳هفته قبل برای فایلهای خود اعالم کرده بودند در
اوایل هفته ( روز شنبه و یکشنبه) بین  ۱۰تا  ۲۰درصد
آنها را کاهش دادند.
وی درباره سرنوشت بازار در روزهای آینده پیشبینی
کرد :باید گفت فرمان معامالت مسکن در یکی ،دو سال
اخیر دست بازار مسکن نبوده و در اختیار بازارهای موازی
به ویژه بازار ارز بوده است زیرا این بازار برای بازار مسکن به
صورت مرتب تولید انتظارات تورمی کرده و عدم قطعیت
را در بازار مسکن افزایش داده است .البته منشاء انتظارات
به ریسک های غیراقتصادی مربوط بوده است.
وضعیت آینده بازار مسکن
همان طور که ذکر شد اگر نرخ ارز مسیر کاهشی خود
را ادامه دهد و قیمتها تثبیت شود ،بازار مسکن شاهد
عرضه واحدهایی خواهد بود که یک یا چند سال به امید
سودآوری برای مالک ،خالی نگهداشته شده بودند در این
شرایط و به حتم هر روز بر تعداد واحدهای فروشی افزوده
و از میزان قیمتها کاسته خواهد شد زیرا نگهداری این
واحدها به امید گرانتر شدن و صعود قیمتها همانند
آنچه در  ۷ماه گذشته اتفاق افتاد ،برای مالکان با ریسک
همراه خواهد بود.
بنابراین انتظار بازار اکنون به ســمت کاهش بیشــتر
قیمتهاست و به نظر می رســد با روند فعلی ،دالالن و
حتی مالکانی که به صورت هفتگی و ماهانه بر قیمتها
می افزودند ،پی بردهاند ادامه این مسیر عبث و بی فایده
خواهد بود .با توجه به این شرایط دارندگان امالک اضافه
و سرمایهای بهتر است نسبت به عرضه این واحدها اقدام
کنند زیرا بعید است جهش چند برابری قیمتها دوباره
اتفاق بیافتد .در مقابل در هفتههای آینده شــرایطی
برای مصرفکنندگان واقعی فراهم می شود تا بتوانند
با فراغ خیال نســبت به خرید واحدهایی با قیمتهای
واقعی و تثبیت شده اقدام کنند و این شرایط میتواند
امید به خانهدار شــدن وام اولیها و مصرفکنندگان را
افزایش دهد.

 ۰.۴تا ۲۴.۲درصد کاهش داشته است .کمترین کاهش
قیمت مربوط به جوجه یک روزه گوشتی بوده که در
شــهریور ماه هر قطعه از آن به قیمــت  ۱۸۰۰تومان
عرضه شده و بیشــترین کاهش قیمت نیز مربوط به
کاغذ چاپ  ۷۰گرمــی اندونزی بــوده که قیمت هر
بند از آن از  ۵۱هزار و  ۶۰۰تومان در شــهریور ســال
گذشــته به  ۳۹هزار و  ۱۰۰تومان در شهریور امسال
رسیده است .قیمت ســیب زمینی درجه یک ،کاغذ
روزنامه وارداتی ،الستیک اتوبوس و گوساله زنده نیز در
یک سال مورد بررسی به ترتیب  ۱۵.۸ ،۱۶.۸ ،۱۹.۹و
 ۱۱درصد کاهش یافته است.

بازار سیاه فروش امتیاز مسکن ملی

فروش امتیاز واحدهای طرح اقدام ملی مسکن با نرخهای
متفاوت به شکل علنی در سایتهای اینترنتی جریان دارد؛
این در حالی است که بارها وزیر و دیگر مسئوالن وزارت
راه و شهرسازی بر غیرقانونی بودن این معامله تاکید کرده
اند .به گزارش ایســنا ،امتیاز مسکن ملی در روز روشن
فروخته می شــود .با یک فروشنده در سیرجان تماس
گرفتیم می گوید که ثبت نام را انجام داده و نامش تایید
شده است .حتی متراژ و موقعیت واحد مسکونی را می
داند؛ فاز یک ،محله سی وی جی ۴۰ .میلیون تومان واریز
کرده و امتیاز را فقط  ۲۰میلیون تومان می فروشد .یک
قولنامه در بنگاه امالک می نویسد و برای اینکه خریدار
خیالش راحت باشد به میزان ۴۰میلیون تومان پرداختی
اولیه سفته می دهد .می گوید که وکالت نامه محضری
هم می دهد .از او می پرسیم چه تضمینی وجود دارد که
بعد از خرید و فروش سلب امتیاز نشوید؟ سکوت می کند.
به فروشــنده دیگری که یک هفته قبل فروش امتیاز
مسکن ملی در شــهر داراب فارس را آگهی کرده زنگ
زدیم .امتیاز هنوز فروش نرفته و نرخش از قبلی کمی
پایین تر است .قیمت امتیاز را  ۱۵میلیون تومان تعیین
کرده و می گوید که اســمش برای مسکن ملی پشت
ترمینال درآمده و باید  ۴۰میلیون تومان تا  ۱۰روز دیگر
واریز کند وگرنه امتیازش از بین می رود .او هم در دفتر
امالک قرارداد می نویسد اما سفته نمی دهد .می گویم

وکالت محضری چی؟ می گوید قولنامه معتبر اســت
خیالت راحت! اما خیال خریدار نباید خیلی هم راحت
باشد .وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده در صورت احراز
خریدوفروشمسکنملی،متقاضیسلبامتیازمیشود.
اگر این هشدار عملی شود خریدار می ماند و پول از دست
رفته ای که احتماال برای گرفتنش باید به دردسر بیفتد.
از طرف دیگر امتیاز خانه دولتی یا تسهیالت یارانه ای
مسکن به هر نفر در طول عمرش فقط یک بار واگذار می
شود و اینکه برخی افراد با قیمتهای پایین حاضرند این
امتیاز را بفروشند قابل درک نیست .یکی از فروشندگان
مســکن ملی می گوید که خودش خانه دارد .احتماال
بسیاری دیگر از افراد که واحدهای اقدام ملی به نامشان
درآمده مسکن در اختیار دارند اما به هر حال فرم «ج»
آنها سبز است و می خواهند از حق قانونی دریافت مسکن
دولتی استفاده کنند .به هر حال وزارت راه و شهرسازی
بارها اعالم کرده که خرید و فروش امتیاز مســکن ملی
تخلف اســت اما هنوز مشخص نیست با چه مکانیزمی
متخلفان را شناسایی و سلب امتیاز می کند .دولت سعی
کرده برای آنکه متقاضیان واقعی خانه دار شوند زمین
ارزان قیمت اقساطی برای واحدهای اقدام ملی در نظر
گرفته و کارت اعتباری مصالح در اختیار سازندگان قرار
می دهد .اما ایجاد بازار سیاه خرید و فروش مسکن ملی
می تواند به تورم مازاد در این بخش منجر شود.

استان ها

طرحهای توسعهای چادرملو در
مسیرافزایشسرمایه

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بهعنوان یکی از
تولیدکنندگان اصلی سنگآهن کشور در شرایط
کرونایی همچنان با انجام اقدامات پیشگیرانه علیه
این ویروس ،مسیر تولید و توسعه را در پیشگرفته
و در عملکرد  ۶ماهه خود از بودجه برنامهریزیشده
سال مالی  ۹۹جلو افتاده است .سید محمود سیدی
مدیر امور مالی و اقتصادی شرکت معدنی و صنعتی
چادرملو با اعالم این خبر افزود  :عملکرد شــرکت
چادرملو در نیمه نخست امسال حاکی از آن است که
این شرکت در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال
قبل ،با رشد بیش از  ۱۰۰درصدی روبهرو است .این
شرکت از سال گذشته برنامه دومرحلهای افزایش
سرمایه خود را کلید زده و تا سقف  ۵۵هزار و ۵۰۰
میلیارد ریال به ثبت رسانده است .سیدی همچنین
خبر از افزایش سرمایه به رقم ۱۰۰هزار میلیارد دادو
گفت :برنامههای توسعهای در دست مطالعه و اجرا،
آینده روشنی را برای سودآوری شرکت ترسیم کرده
و میکند .در ادامه سیدی به بیان جزئیات بیشتر در
خصوص پرداخت بهره مالکانــه به دولت پرداخت
و تصریح کرد :تمامی بدهی حقانتفاع چادرملو تا
پایان سال  ۱۳۹۷به میزان  ۲۷.۵۰۲میلیارد ریال
پرداختشــده و پرداخت بدهی حقانتفاع ســال
 ۱۳۹۸در جریان بــوده و از این بابت تاکنون مبلغ
 ۵.۳۳۸میلیارد ریال پرداخــت و مابقی به میزان
 ۲.۲۱۶میلیارد ریال تا پایان سهماهه سوم سالجاری
پرداخت خواهد شد.
سرپرستشرکتگسترشمعادنوصنایع
معدنیطالیزرشورانخبرداد:

هدفگذاریتولید ۱/۸تنطال
در سال آینده

ظرفیتخطتولیدشرکتگسترشمعادنوصنایع
معدنی طالی زرشوران با رشد بیش از ۸۱درصدی،
از  ۲۲هزار تن در ابتدای سال به  ۴۰هزار تن در ماه
افزایشیافته است .به گزارش روابط عمومی شرکت
تهیه و تولید مواد معدنی ایران ،محســن نادری؛
سرپرست شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی
طالی زرشوران با بیان این مطلب گفت :با همکاری
یک شــرکت دانشبنیان و با ایجاد تغییراتی در
سیستم مدیریتی و اســتفاده از  ۷۰درصد توان
داخلی ،بهمنظور احیای خــط تولید ،اصالحات
را آغــاز کردیم؛ بهگونهای کــه مخازن لیچینگ
بهینهشــده و مطالعات بهبود فرآیند فعلی واحد
فیلتراسیون در حال پیگیری و نهایی سازی بوده
و یک دستگاه فیلتر پرس که از نقاط بحرانی خط
تولید است نیز باهدف دستیابی به ظرفیت اسمی
خط تولید ،در حال خریداری است .به گفته وی،
با اقدامات یادشــده در شرکت ظرفیت کارخانه با
افزایش مواجه خواهد شد بهگونهای که تناژ ورودی
خط تولید به  ۲برابر افزایشیافته و هدفگذاری
تولید محصول این شرکت در سال آتی  ۲تن طال
خواهد بود .سرپرست شــرکت گسترش معادن
و صنایع معدنی طالی زرشــوران تبدیلشدن به
یک بنگاه اقتصادی -صنعتی را از اهداف اصلی این
شرکت برشمرد و رشد در تمامی زمینهها ازجمله
معدن ،اکتشافات ،نیروی انسانی ،تولید ،زیرساخت
و وظایف و مسوولیتهای اجتماعی و دانش فنی را
هدف اصلی شرکت دانست.

بانک

بانکپاســارگاد به فعــاالن بخش
کشاورزی،تسهیالتاعطامیکند

بانکپاسارگاد در راستای برنامه پنجساله ششم
توســعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و با
هدف حمایت از بخش کشاورزی ،اقدام به اعطای
تسهیالت به فعاالن بخش کشاورزی میکند.
به گزارش روابطعمومی بانکپاسارگاد ،این بانک
با توجه به اهمیــت بخش کشــاورزی بهعنوان
یکــی از تأثیرگذارترین بخشهــای اقتصادی
کشــور در افزایش تولیدملی و اشــتغالزایی ،به
فعاالن این حوزه ،تسهیالت اعطا میکند .فعاالن
دارای مجــوز فعالیــت در بخشهــای مختلف
کشــاورزی از قبیل کشــتو زرع ،جنگلداری،
پرورش ماهی و ماهیگیری ،باغداری ،دامپروری
و دامداری ،پرورش طیور ،پرورش زنبورعســل و
کرم ابریشــم ،راهاندازی سیستم آبیاری ،خرمن
کوبی ،سمپاشــی و ...میتوانند از این تسهیالت
بهرهمند شوند .متقاضیان جهت کسب اطالعات
بیشتر و بهرهمندی از این تسهیالت میتوانند به
شعبههای بانکپاسارگاد در سراسر کشور مراجعه
کنند .همچنین مرکز مشاوره و اطالعرسانی این
بانک به شماره  82890آماده ارائه اطالعات بیشتر
به هممیهنان عزیز است.
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اقتصاد
ایران

آخرین تصمیمات ستاد تنظیم بازار درباره قیمت شکر

افزایش موجودی انبارهای خودروسازان؛ کسری قطعه یا سند احتکار؟

انباشت سرمایهها در انبار خودروسازان

مدیرکل نظارت بر محصوالت کشــاورزی و مواد غذایی
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره
آخرین تصمیمات گرفته شده درباره قیمت شکر گفت:
مطابق مصوبه کارگروه تنظیم بــازار حداکثر نرخ فروش
هر کیلوگرم شــکر فله درب کارخانه برای تمام مصارف
 ۶۶۵۰تومان و قیمت مصرف کننده شکر بسته بندی یک
کیلوگرمی ۸۷۰۰تومانتعیینشدهاست .علیرضارستمی
با بیان اینکه بر اســاس مصوبه صد و دوازدهمین جلسه
کارگروه تنظیم بازار قیمت برای همه مصارف یعنی خانوار
و صنف و صنعت درب کارخانه یکسان است ،اظهار کرد:
بنابراین قیمت شکر مصرف خانوار تغییری نکرده است.
این مقام مســئول همچنین درباره پرداخت یارانه ۵۰۰
تومانی به ازای هر کیلو شکر از سوی دولت به کارخانجات
که در مصوبه قبلی ذکر شــده بود ،اظهار کرد :مطالبات

شکاف در تولید و فروش خودرو

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

گزارش های منتشر شده
توســط یکی از نهادهای
وابســته به بانک مرکزی
نشــان مــی دهــد کــه
خودروسازان کمتر از آنچه
تولید کرده اند خــودرو فروخته اند .در حالی که به
دلیل کمبود تولید و عرضه خودرو به بازار شــاهد
رشد قیمت خودروها هستیم آمارهای جدیدی از
موجودی انبارهای خودروســازان منتشر شده که
نشان می دهد این موجودی در  ۳ماه منتهی به مهر
امسال ۹ /۹ ،درصد و در خود مهر نیز  ۱۴ /۷افزایش
پیدا کرده اســت .این در حالی اســت که واکنش
خودروسازان همواره هنگام کشف انبارهای مملو
از خودرو اعالم می کنند که این خودروها به دالیل
مختلف اعم از نبود قطعه ،کمبود قطعه و ...در انبارها
مانده اند.

بر اساس گزارشی که پژوهشکده پولی و بانکی بانک
مرکزی منتشر کرده ،موجودی انبار خودروسازان
در  ۳ماه منتهی به مهر امسال ۹ /۹ ،درصد و در خود
مهر نیز  ۱۴ /۷افزایش پیدا کرده است .از این اتفاق،
تفسیرهای مختلفی صورت گرفته که در این بین،
خودروسازان باز هم متهم به احتکار شدهاند ،زیرا
تعداد تولید آنها از میزان فروششــان در بازههای
زمانی تحت بررسی ،پیشی گرفته است.
در این گزارش اعالم شده که خودروسازان به قصد
«مدیریت فروش» با توجه به نوسانات بازار ،از عرضه
همه تولیدات خود ،خودداری میکنند تا در زمان
مناسب (وقتی قیمت کارخانهای باال رفت) ،آنها را
روانه بازار کرده و سود بیشتری به دست بیاورند.
رضا شیوا ،رییس شــورای رقابت در همین رابطه
می گویــد :انتظار این اســت که هر خودروســاز
حداقل برای نیاز ســه ماه خود کاال داشته باشد و
به همین علت افزایشها را برای هر ســه ماه یکبار
در نظر گرفتیم .سه ماه حداقل مدتی است که یک
خودروســاز باید موجودی انبار خود را تامین کند.

 ۲۵۰میلیون دالر منابع ارزی حیف و میل شد
همچنین با توجه به اینکه وضع کشور و ارتباط ما
با خارج هم ویژه است ،به لحاظ علمی و محاسباتی
امکان قیمتگذاری خودرو به صورت روزانه وجود

ندارد .به لحاظ اقتصادی نیز اگر بخواهیم ماه به ماه
تغییر قیمت داشت ه باشیم ،بازار از حالت عادی خود
خارج خواهد شد.

فربد زاوه ،کارشناس بازار خودرو

بررسی ها توسط نهادی مرتبط با بانک مرکزی از انبار خودروسازها انجام شده است .اما چرا این نهاد برای عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی برای تامین قطعات و یا ترخیص قطعات مورد نیاز خودروسازها گزارشی منتشر نمی کند .در حال حاضر
تخصیص ارز وجود ندارد و سوال این است که چطور می توان خودروهای ناقص را کامل کرده و روانه بازار کرد.
ضمن اینکه  75درصد از تولید خودروسازها به تعهدات قبلی اختصاص می یابد و باید این تعهدات را پاسخ بدهند .بنابراین کسری قطعه بزرگترین دلیل انبار خودروها است .از طرفی دیگر قیمت گذاری ها دست خود خودروسازها نیست که بتوان
تصور کرد برای دستیابی به سود بیشتر اقدام به احتکار کرده اند.
قیمت گذاری در دست شورای رقابت است و برای خودروســازها فرقی ندارد که این موجودی به بازار عرضه شــود یا در انبارها بماند .در این بین اما اتهام به کسانی وارد می شــوند که اصرار به تداوم اختالف قیمت ها دارند چراکه دو شرکت
خودروساز سودی نمی برند و به قیمت ثابتی که شورای رقابت اعالم می کند فروش دارند .هرچند تخلفات اشخاص حقوقی که در خالل تولید و عرضه خودرو اتفاق می افتد هم وجود دارد که سیستم نظارت باید ورود کند و به تخلفات اشخاص
حقوقی رسیدگی داشته باشد.
متاسفانه برخی مسئوالن با صنعت خودروسازی پز کارهایی را می دهند که نشأت گرفته از سیاست های اشتباه است و خود بهتر می دانند صنعت خودرو را به تباهی کشانده اند مثل اینکه طراحی محصوالت جدید را بدون تزریق نقدی به رخ می
کشند و خبری از خط تولید نیست .سیاست اینها تماما حمایت از رانت است و دیگر جای دفاع ندارد .امروز تمام اتهامات به سمت خودرو ساز است اما مردم بهتر از ما می دانند که خودروسازی که در تملک دولت است چطور می تواند تصمیم بگیرد
و چطور می تواند بازار را آشفته کند .پس قطعاً دست هایی پشت پرده است که این نوع بحران را در صنعت به وجود آورده است تا تنها صنعت بزرگ کشور را به تعطیلی بکشاند.
دلیل اصلی همه مشکالت ،وجود تورم در کشور و بی انضباطی پولی و مالی در سه نهاد وزارت اقتصاد ،بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است که به عنوان متولیان درآمدی کشور مشغول به فعالیت هستند .این  3نهاد متهمان اصلی وضعیت
آشفته پولی و مالی و تورم در کشور هستند .شرکت های خودروسازی در تشدید تورم کم نگذاشتند و کارهای دستوری ابالغ شده را انجام دادند که یکی از آن کارها این است که این شرکت ها ،خودرو به مشتری تحویل می دهند و بخشی از پول را
نمی گیرند .در واقع با قیمت دو سال گذشته خودرو را بهروز به مشتری می فروشند.

افزایش ۲۶درصدی صادرات محصوالت کشاورزی
در هفت ماهه اول امســال صادرات محصوالت
کشاورزی بالغ بر  ۴.۵میلیون تن بوده که نسبت
به مدت مشــابه ســال قبل افزایش بیش از ۲۶
درصدی دارد.مهرداد جمال ارونقی با اشــاره به
آخرین وضعیت صادرات محصوالت کشاورزی
در هفت ماهه اول امســال گفت :طی این مدت
بالغ بر چهار میلیــون و  ۵۳۷هزارتن به ارزش
بیــش از  ۳.۱میلیارد دالر صادر شــده اســت.
وی ادامه داد :صادرات محصوالت کشــاورزی
از لحاظ وزنــی  ۲۶.۷و از لحــاظ ارزش دالری

 ۱۳.۸۶در مقایسه با هفت ماهه اول سال گذشته
افزایش دارد.معــاون فنی گمرک با اشــاره به
وضعیت صــادرات محصوالت کشــاورزی در
ســال قبل گفت :در هفت ماهه اول پارســال
بیش از ســه میلیون و  ۵۹۹هزار تن محصوالت
کشاورزی صادر شده که ارزش دالری آن حدود
 ۲.۷میلیارد دالر بوده است.ارونقی یادآور شد:
در سال جاری صادرات برای  ۱۰قلم محصوالت
کشاورزی معادل ۱.۲۹میلیارد دالر و وزن ۱.۹
میلیون تن ثبت شده است.

مصوبه گرانی الستیک هنوز ابالغ نشده است

تصمیم تولیدکنندگان به افزایش۵۰درصدی قیمت
رئیس اتحادیه فروشــندگان الســتیک از عدم
ابالغ قیمتهای جدید الســتیک خبــر داد و
گفت :شــنیدهایم تولیدکننــدگان میخواهند
افزایــش ۵۰درصــدی را اعمال کننــد.داوود
ســعادتینژاد با اشــاره به اینکه با وجود مصوبه
ســتاد تنظیم بازار هنــوز قیمتهــای جدید
الســتیک که قرار است آزادســازی شود ابالغ
نشــده اســت ،اظهار کرد :بهنظر میرســد با
افزایش قیمتها توســط کارخانجات شــکاف
قیمتــی میــان کارخانه و بــازار الســتیک از
بین رفته اســت و دســت دالالن از بازار کوتاه
خواهد شد.

وی با بیان "شــنیدهایم کارخانجات براســاس
مصوبه ستاد تنظیم بازار میخواهند  50درصد
به قیمت محصوالت خــود اضافه کنند" ،گفت:
اگر مثل گذشته توزیع الستیک به افرادی خاص
اختصاص پیدا کند داللی و واسطهگری همچنان
در بازار الستیک وجود خواهد داشت اما اگر توزیع
بهنحو مناسبی صورت گیرد فاصله قیمتی از بین
میرود و دســت دالالن از بازار کوتاه میشــود.
رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک اضافه کرد:
در زمان حاضر بازار منتظر ابالغ قیمتهای جدید
اســت تا براســاس آن خرید و فروش الستیک
صورت گیرد.

عضو کمیســیون برنامه مجلس گفــت :عمده ارز
تخصیص داده شــده به واردات گوشی تلفن همراه،
صرف واردات گوشــیهای لوکسشده در حالی که
تنها ۹درصد خریداران گوشی که دهک باالی درآمدی
هستند ،مشتری آن هستند.بهروز محبی نجم آبادی با
اشاره به اهمیت تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز مردم،
اظهار داشت :متأسفانه بخشــی از منابع ارزی کشور
صرف واردات کاالهای لوکس میشود که تنها درصد
کمی از مردم امکان خرید آنها را دارند.
وی ادامه داد :یکی از دالیل اصلی کاهش ارزش پول
ملی در ماههای گذشته مربوط به عدم تعادل عرضه و
تقاضای کاال بوده که این مسئله نیز منجر به افزایش
تقاضای ارز برای واردات کاالهای خارجی شده است؛
در دو سال گذشته به درستی برای واردات کاالهای
اساســی و مواد اولیه تولیدکننــدگان ارز تخصیص
پیدا نکرده اســت.عضو کمیســیون برنامه و بودجه
مجلس با انتقاد از ادامه یافتن ثبت سفارش گوشیهای
گرانقیمت ،گفت :متأسفانه طرح عدم تخصیص ارز
برای واردات گوشــیهای باالی  ۳۰۰یورو به صورت
قانونی در وزارت صمت تصویب شــد اما مسئوالن
وزارت صمت به دلیل فشارهای رسانهای از تصمیم
صحیح خود عقب نشینی کردند.

محبی نجم آبادی با تأکید بر لزوم جلوگیری از واردات
گوشیهای لوکس ،اظهار داشت :برآورد میشود که
تنها در ماههای ابتدایی سال  ۱۳۹۹نزدیک به ۲۵۰
میلیون دالر برای واردات گوشــیهای خاص هزینه
شده که اکثرا ًشامل موبایلهای برند اپل بوده است.
وی افزود :بنده در یک تذکر کتبی به وزیر صمت به
این مسئله اشاره کرده و خواستار انجام تکالیف قانونی
در زمینه ممنوعیت ثبت سفارش گوشیهای لوکس
شــدم؛ چرا که دولت باید بر اساس محدودیتهای
منابع ارزی اقدام به واردات کاالهای مورد نیاز مردم
کند .این نماینده مجلس با اشــاره بــه اینکه خرید
گوشــیهای باالی  ۳۰۰یورو تنها برای  ۹درصد از
مردم امکان پذیر است ،گفت :در زمینه واردات گوشی
باید به نیازهای اکثر مردم توجه شود و منابع ارزی به
موبایلهایی اختصاص پیدا کند که تقاضای بخش
زیادی از مردم و قشــرهای آســیبپذیر را برطرف
میکند .محبی نجم آبادی با تأکید بر حمایت از تولید
تلفن همراه داخلی اظهار داشت :بر اساس برآوردهای
صورت گرفته ،بخشــی از نیازهای بازار تلفن همراه
میتواند توســط تولید در داخل کشور تأمین شود،
بنابراین بهتر اســت دولت با حمایت از شرکتهای
تولید کننده ،مخارج ارزی خود را کاهش دهد.

معامالت در بازار طال به کف رسید

برگزاری حراج صنفی ممنوع است
رئیس اتــاق اصنــاف تهــران گفت :براســاس
دستورالعمل ستاد ملی کرونا و در راستای جلوگیری
از تجمعات مردمی برگزاری هر گونه حراج صنفی
ممنوع است .قاسم نوده فراهانی ر در مورد برگزاری
حراج فروش کیف و کفش توسط یکی از واحدهای
صنفی واقع در پاســاژی در منطقه شهرک غرب
تهران گفت :این واحد صنفی بدون مجوز اقدام به
برگزاری حراج کرده بود در حالی که برای برگزاری
هر گونه حراجی باید مجوز الزم از اتحادیه مربوطه
کسب شود.
رئیس اتاق اصناف تهران افــزود :همچنین واحد
صنفی مذکور فاقد جواز کســب بوده و به عبارتی
فعالیت صنفی آن نیز غیر مجاز بوده اســت .وی
بیان داشت :اتاق اصناف تهران پس از مطلع شدن
از تخلف صورت گرفته توسط واحد صنفی مذکور،
مبنی بر برگزاری حراج و ایجاد تجمع مردمی در
پاساژ و محیط بسته ،اکیپی از بازرسین اتاق اصناف
تهران به همراه مأمورین نیروی انتظامی به محل
اعزام کرد و به دنبال بی توجهی مالک واحد صنفی
به تذکرات بازرسین ،واحد صنفی پلمب شد.

کارخانجات شکر از دولت بابت یارانه مصرف کننده سنوات
قبل نیز از محل مابه التفاوت واردات ،تامین و جبران خواهد
شد.رستمی در پایان همچنین تاکید کرد که مصوبه جدید
جایگزینتماممصوباتقبلیدرخصوصقیمتشکرومابه
التفاوتاست.براساسمصوبهقبلیستادتنظیمبازارقیمت
گذاری شکر تولید داخل به انجمن ذیربط و براساس ضوابط
قیمت گذاری سازمان حمایت محول شده بود که به نظر
میرسدبامصوبهجدیدوقیمتگذاریمجددشکرازسوی
ستاد تنظیم بازار ،این تصمیم لغو شده است.همچنین در
مصوبه قبلی مقرر شده بود که بابت هرکیلوگرم شکر صنف
و صنعت مبلغ  ۵۰۰۰ریال مطالبات کارخانهها از دولت
بر اساس کنترل و محاسبات ســازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان تسویه میشود که طبق اعالم
سازمان حمایت این بند از محل واردات جبران خواهد شد.

برای واردات گوشی آیفون؛

مقصر وضعیت صنعت خودرو کیست؟

نوده فراهانی با اشــاره به اینکه برگزاری هر گونه
حراج برای فروش اجناس در شــرایط کرونایی از
سوی ســتاد ملی کرونا ممنوع اعالم شده است،
گفت :اتاق اصناف تهران نیز براین اســاس روزانه
بازرسیهایی در سطح شهر تهران انجام میدهد
و با هر گونه تخلفی مطابق قانون برخورد میکند.
وی بیان داشــت :در چند ماه گذشته اتاق اصناف
تهران در مجموع  112هزار و  700بازرسی انجام
داده که  9هــزار و  700واحد صنفی به علت عدم
رعایت پروتکل های بهداشــتی مبارزه با شــیوع
کرونا برای اعمــال قانون به تعزیــرات حکومتی
معرفی شده اند.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشــاره به ممنوعیت
فعالیت واحدهای صنفی بعد از ساعت  ، 18بنا به
دستورالعمل ستاد ملی کرونا بیان داشت :به دنبال
بازرسی های انجام شــده از آغاز طرح ممنوعیت
فعالیت بعد از ساعت  18بیش از  400واحد صنفی
که بعد از این ساعت همچنان فعالیت داشته اند،
تذکر گرفتند و  30واحــد صنفی نیز به علت عدم
رعایت ضوابط قانونی مشمول جریمه شده اند.
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بالتکلیفی بازار سکهوطال

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

نوســانات جهانی قیمت طال
از یک طرف و وابســتگی بازار
طالی ایران به نرخ ارز ،موجب
شــده تا قیمت طال در کشور
افزایش بسیاری داشته باشد اما
در کنار این موضوع تحوالت جهانی و انتظارات از تغییرات
در دولت آمریکا موجب شده تا خریداران و سرمایه گذاران

در این بازار دچار سردرگمی شوند .ترس از کاهش قیمت ها
هم مزید بر علت شده و در حال حاضر خریداران از بازار طال
و سکه عقب نشینی کرده اند .آنطور که رئیس اتحادیه طال و
جواهر تهران می گوید اکنون نه خریداران و نه فروشندگان
تکلیف خود را نمیدانند و هر دو طرف احساس میکنند،
ممکن است از نوسانات و بازار عقب بمانند.
ابراهیم محمدولی اظهار داشته اســت که خرید و فروش
مصنوعات به کف رســیده و در روزهای اخیر نیز خرید و
فروش سکه به دلیل نوسان حاکم بر بازار به شدت کاهش
یافته اســت چرا که برخی از ترس کاهش بیشــتر قیمت

نمیخرند و همین مساله وضعیت را غیرعادی کرده است.
اما فعاالن بازار طال بر این باورند که اتفاقات بسیاری در جهان
میتواند بر بازارهای جهانی تاثیر گذاشته و موجب بله وجود
آمدن نوسانات شود .همین نوسانات در بازارهای جهانی تاثیر
مستقیم بر بازارهای داخلی دارد .در صورتی که شاهد اتفاقات
غیر قابل پیش بینی نباشیم و نرخ ارز نیز در داخل با ثبات
مواجه باشد ،ممکن است در شش ماه پایانی سال با کاهش
قیمت طال و سکه مواجه شویم.
این در حالی است که حجم زیادی از سرمایههای مردمی
در بازار طال و سکه است که دولت باید با فرهنگ سازی این

سرمایهها را خارج و مردم را تشویق به تولید در زمینههای
مختلف کند .همچنین درصورتی که بازار ارز آرامش داشته
باشد ،اتفاقات غیر منتظره نیوفتد و سرمایههای مردم از بازار
ارز خارج شود میتوان شاهد کاهش قیمت طال و سکه بود.
مهم ترین بازارهای کشور ،مسکن ،طال ،بورس و ارز هستند
که مخاطبان مهم آن مردمی است .بازارهایی که با نرخ های
منقبضی یا دستوری سرمایه عمومی را به تاراج می برد البته
باید سرمایه گذاران نیز به بازارهای مطمئن تر رو بیاورند.
اما این بین مســئوالن هم باید در کنترل بازار روش های
مناسب تری را دنبال کنند.

انتظارات تورمی و نوسانات طال

آلبرت بغزیان ،اقتصاددان

باید بررسی کرد که کاهش نرخ ارز و طال با چه مکانیزمی رخ داده است .اگر دولت هیچ اقدامی در این خصوص نکرده است ،تردیدی نیست که نرخ ها در تمام بازارها دوباره باال خواهد رفت .به عبارتی بحث طال همان بحث دالر است و در واقع طال نمی تواند
قیمت دالر را افزایش دهد اما دالر می تواند قیمت طال را تغییر دهد .از طرفی دیگر افزایش قیمت طال به دلیل تورم است و تا زمانی که قیمت دالر کنترل نشود همچنان شاهد نوسانات قیمت طال در بازار هستیم.
البته با آگاهی از اینکه نرخ جهانی طال با دالر رابطه مستقیم دارد و با نوسان قیمت دالر ،نرخ طال نیز افزایش یا کاهش می یابد که البته نرخ سکه از این قاعده مستثنا نیست ،اما به میزان تقاضا در بازار هم بستگی دارد که گاهی باعث ایجاد حباب در قیمت
سکه می شود که بهتر است زمانی سکه خریداری شود که بازار روند متعادلی داشته باشد.
متاسفانه تمام بازارها در کشور متاثر از نرخ ارز شده اند .وقتی قیمت ارز باال میرود ،نرخ هم ه کاالها افزایش می یابد .اما مشخص نیست که چرا نرخ کاالها چند باره و هفتگی افزایش مییابد مثال چرا تا سه ماه پیش که دالر هم باال بود چرا شویندهها گران
نشد ،اما حاال میگویند که با این قیمت تولید شوینده صرف نمیکند .وقتی در مهر ماه کاالها دو سه باره گران شده چرا قیمتها باید دوباره در آبان ماه افزایش بیابد .به هر حال کنترلی بر تورم نیست .همان اندازهای که در مهر ماه تورم داشتیم قطعا در آبان
ماه هم باید انتظار عددهای باالتری برای نرخ تورم داشته باشیم که این تورم بر قیمت ها در تمام بازارها تاثیرگذار خواهد بود.
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گرانی در بازار لوازم خانگی حتی با وجود کاهش قیمت دالر ادامه دارد

اخبار

تشدید رکود تورمی دربازارلوازمخانگی

اسالمی:

شرکت های دانش بنیان داخلی هواپیماهای دو نفره
وچهارنفرهمیسازند

وزیر راه وشهرسازی گفت :به تعداد هواپیماهای مســافری ،در کشور هواپیمای
شخصی داریم و شرکت های دانش بنیان داخلی این هواپیماها را می سازند .محمد
اسالمی در حاشیه مراسم گرامیداشــت ایمنی راهها با بیان اینکه امسال نقشه راه
ایمنی راههای کشور تصویب شد و در این نقشــه تمامی سازمانهای مسئول در
حمل و نقل و ایمنی حضور دارند ،گفت :پشتیبانی از این نقشه ایمنی راه تکلیف
تمامی دستگاههای مسئول است و برنامههای اجرایی را در این زمینه شاهد هستیم.
وی توضیح داد :ما همواره شاهد ارتقای روزمره ایمنی و حمل و نقل هستیم و این
موضوع در بخش درون شهری و برون شهری هم اجرا میشود .وزیر راه و شهرسازی
با بیان اینکه در بسیاری از نقاط دنیا جنرال اویشین (هوانوردی عمومی) خصوصی
است ،گفت :در حال حاضر در کشور ما در فرودگاه الر سرمایه گذار آمده و سرمایه
گذاری کرده است و پروازهای برد کوتاه و ایرتاکسی راه اندازی شده است.
وی افزود :ما شرکتهای دانش بنیان داخلی زیادی داریم که هواپیماهای دو نفره
و چهار نفره میسازند و کسانی هم هســتند که این هواپیماها را در اختیار دارند،
شرکتهای دانش بنیان بر اساس ضوابطی این هواپیماها را طراحی و تولید کردند.
ما هم برای گســترش آن منعی نداریم و تا جایی که سازمان هواپیمایی کشوری
اجازه میدهد و تزاحمی با پروازهای دیگر نداشته باشیم مشکلی درباره ایرتاکسی
و هوانوردی عمومی نداریم .وزیر راه و شهرسازی افزود :این هواپیماها دو تا  6نفره
(غیر از خلبان و کمک خلبان) و یا کمی بیشتر است که میتوانند مسافر سوار کنند
و فعالیت داشته باشند.
وی افزود :تعداد این هواپیماها اگر از تعداد هواپیماهای مسافری فعال در کشور بیشتر
نباشد ،کمتر نیست و در حال حاضر هم در حال استفاده است.

اعضایناظرمجلسدرکمیتهفیلترینگمشخصشدند

افت شدید تقاضا برای خرید لوازم خانگی

اکبر پازوکی ،رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی

فاکس88260447 :

روزنامه کسب و کار 88261037 :

نمی توان کتمان کرد که قدرت خرید مردم در سال جاری به شدت کاهش یافته و این مساله روی تقاضا اثر بسیار منفی داشته است .طبیعی است که با افزایش قیمت لوازم خانگی که امسال به دلیل گرانی مواد اولیه دو مرتبه شاهد
آن بودیم ،تعدادی از مصرف کنندگان از بازار خارج می شوند .تولیدکنندگان داخلی این روزها به دلیل کاهش قدرت خرید مردم امیدوارند نرخ ارز کاهش یابد و در قیمت های پایین تثبیت شود تا تقاضا در بازار افزایش یابد .در
واقع تولیدکنندگان به دنبال تولید محصوالت ارزانتر با قابلیتها و آپشنهای کمتر هستند.
با کاهش نرخ ارز و مواد اولیه به طور قطع بعد از بازه ای چند ماهه قیمت لوازم خانگی کاهش خواهد یافت و این گونه مردم قدرت خرید خود را بازخواهند یافت .به هر حال تولیدکنندگان در صورتی می توانند تولید خود را ادامه
دهند که مصرف کنندگان در بازار حضور داشته باشند و اگر کاهش تقاضا ادامه دار باشد ،حتما در تولید و اشتغال اثر منفی خواهد داشت.
موضوع دیگر در مورد افزایش قیمت دالر و گرانی مواد اولیه است .تنها در صورتی که قیمت دالر کاهش یافته و تثبیت شود ،آنگاه تولیدکنندگان لوازم خانگی قادر به خرید مواد اولیه و برنامهریزی برای تولید خواهند بود و میتوانند
متناسب با آن کاهش قیمت داشته باشند .این در حالی است که متاسفانه دالر هنوز در بازه قیمتی  26تا  28هزار تومان نوسان دارد و گرانی آن بی حد و حساب است .ما امیدواریم که قیمت ارز و در پی آن قیمت کاالها و به ویژه
لوازم خانگی ارزان شود؛ ولی تحلیل های اقتصادی آن را نشان نمی دهد .تقریبا تولیدکنندگان با دالر  25تا  26هزار تومان تولید خود را انجام می دهند .در این میان حتی قیمت مواد اولیه تولید لوازم خانگی در حال گران شدن
چند باره است و هیچ یک کاهش قیمت را تجربه نکرده اند .ورق فوالدی و مواد پتروشیمی همچنان افزایش قیمت را تجربه می کنند و به همین دلیل نمی توان انتظار کاهش قیمت در این بازار را داشت.
وضعیت اقتصادی ما به روابط ایران و آمریکا گره خورده است و تا زمانی که بین دو کشور ارتباطی صورت نگیرد ،اقتصاد ما با مشکالت سابق به دلیل تحریم ها روبه روست .بنابراین تا ماه های آینده نباید امیدی به کاهش قیمت
ها داشت.
آمارهای وزارت صمت از وضعیت تولید در کشور نشان دهنده افزایش تولید لوازم خانگی است و تولیدکنندگان تالش می کنند تا بازار را تامین کنند و پاسخگوی تقاضا باشند .هرچند مشکالت تولیدکنندگان در جریان تولید با
روی کار آمدن وزیر جدید کمتر شده؛ ولی همچنان برخی موانع پابرجاست و در این میان افزایش بیشتر تولید لوازم خانگی منوط به حل مشکالت اقتصادی است.

سردبیر :مریم بابائی

علیرضا دانیالی ،رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه

يادداشت

منتظر ارزانی لوازم خانگی نباشید

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

رکود شدیدی بر بازار لوازم خانگی به خصوص با تعطیلی های پیش رو حکمفرماست .کسبه فعال در حوزه لوازم خانگی در حال حاضر در برخی از هزینه های روزمره خودشان مانده اند .در این شرایط دولت برای کسبه در دارایی
باید از هم اکنون تمهیداتی را بیندیشد تا سال آینده کسبه به مشکل نخورند زیرا تعطیلی بعدازظهر این صنوف که چند روزی است وضع شده و یک ماه ادامه خواهد داشت ،بر فروش این صنف تاثیر می گذارد .در این راستا گفتنی
است که ما تعیین کننده قیمت لوازم خانگی نیستیم .صنوف تحت نظارت ما کاال را با قیمتی یا از بنکدار یا از کارخانه تولیدی خریداری می کنند و با سود قانونی می فروشند که امروز به دلیل شرایط جامعه ،افزایش بی رویه قیمت
ها و نبود قدرت خرید مردم ،فروشندگان لوازم خانگی سود قانونی خود را به یک سوم کاهش داده اند؛ یعنی اگر دولت به ما اجازه  5درصد سود داده ما با یک تا یک و نیم درصد سود کاال را می فروشیم .حتی در برخی مواقع به قول
کاسب ها «مایه به مایه» می فروشیم چون تقاضا در بازار بسیار کم است.
تنها در صورتی قیمت لوازم خانگی کاهش خواهد یافت که مواد اولیه در بازار بورس به قیمت به دست تولیدکننده برسد و تنها در آن صورت است که جلوی افزایش قیمت ها گرفته خواهد شد .این در حالی است که دالل بازی در
بورس باعث شده که مواد اولیه همچنان گران تر از سابق به تولیدکنندگان برسد و تنها دالالن منتفع می شوند .اگر قرار است تولید به قیمت برسد و بهای آن واقعی باشد ،باید دالل بازی در بورس برداشته شود .باید تولیدکننده
دست اول ورق فوالدی ،مواد پتروشیمی ،مواد پالستیک ،رنگ و سایر مواد اولیه را بدون واسطه و نه از طریق بورس بخرد و بدون واسطه تولید و تولید خود را عرضه کند .در طرح سامانه جامع تجارت که قرار است اجرا شود ،این
مسائل لحاظ شده؛ ولی در حال حاضر متاسفانه قیمت پپه مورد نیاز در تولید لوازم خانگی در سه روز گذشته سه برابر شده است .این ماده اولیه تولید داخلی کشور است و به قیمت ارز کاری ندارد .قیمت ارز که پایین آمده ،چرا
قیمت این مواد اولیه باال رفته است؟ مسئوالن امر که تعیین کننده قیمت مواد اولیه در بورس هستند ،باید پاسخگوی این سواالت باشند .بعد خواهید فهمید که چرا تولیدکنندگان قیمت خود را باال برده اند و اگر در روند قیمت
گذاری خالفی صورت گرفته باید پاسخگو باشند .تنها در صورتی که دولت تمهیداتی بیندیشد و برای تولیدکننده انجام دهد ،قیمت ها سیر نزولی خواهد داشت.

لزوم متناسبسازی قوانین در حوزه پلتفرمها و استارتاپهای مجازی

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :

سامانه کاشف و شاپرک ذره بین نظارتی
در سوءاستفاده از درگاه ها
کاووسی یکی دیگر از کارشناســان بانکی اظهار
کرد :یکی دیگر از راه های کنترل پولشویی ،تقویت
سامانه های کاشــف و شاپرک اســت که این دو
سامانه به عنوان بازوی نظارتی زیر مجموع بانک
مرکزی هستند.
طبق بررسی ها ،امســال بیش از  ۱۲هزار پرونده
برای شکایت از کســبه های فضای مجازی ثبت
شــده اســت که تعداد باالیی از آن ها مربوط به
این نوع سایتهاســت .به نظر می رسد هر یک روز
تعلل در جلوگیری از این سایت ها ،سرمایه های
زیادی را بــه یغما برده و تعداد زیــادی از جوانان
را مالباخاته مــی کند .بهتر اســت بانک مرکزی
راهکاری جدی تــری برای این نــوع جرم های
بانکی پیدا کند.

وبسايتwww.kASBOKARNEWS.ir :

مهرداد محرمیان معاون امــور فناوری های نوین
بانک مرکزی در گفت و گو با باشگاه جوان ،اینطور
می گوید که صحبت درباره موضوعات بانکداری
و امنیت آن ســارقان و کالهبردارهــا را مطلع تر
می کند.
وی همچنین در یک برنامــه تلویزیونی ابراز کرد:
درگاه هایی که در زمینه شــرط بندی و قمار و ...
استفاده میشــوند ،عمدتاً اجارهای هستند .باید
هشدار دهم که این کار غیرقانونی است و متأسفانه
افراد با دریافت مبالغی درگاه را در اختیار دیگران
قرار میدهند .درحال حاضر شناسایی هوشمند
درگاهها را در دســتور کار داریم و کارگروههایی
را فعال کردیم و همــکاری نزدیکی با پلیس فتا و
دادستانی در این زمینه داریم.
وی تاکید کرد :برخورد با این مسأله به دلیل حجم
و گســتردگی آن برای ما حائز اهمیت است و این
نوید را میدهم که به زودی شاهد این قبیل سایت
ها نباشیم.

باید واریز پول به حساب افراد با رفتار
شناسی کنترل شود
نوروزی ،کارشناس بانکی با اشاره به موضوع ارائه
درگاه پرداخت به برخی از مشاغل غیر مجاز بیان
کرد :برخی از سوء استفاده کنندگان از درگاه های
پرداخت ابتدا مجوز خود را برمبنای کســب و کار
رسمی دریافت کرده و ســپس بعد از رد شدن از
مسیر قانونی از درگاه ها اســتفاده نامتعارف می
کنند.
وی افزود :موضوع قابل اهمیتی که منجر می شود
تا جلوی این استفاده ها گرفته شود ،رفتارشناسی
در سیستم بانکی است یعنی از فردی که ماهیانه ۵
میلیون گردش مالی داشته و حاال به  ۲۰۰میلیون
تومان گردش مالی در روز رسیده است چرا نباید
سوال شود که این میزان پول را برای چه کاری در
حساب خود نگهداری کرده یا به حساب دیگری
واریز کرده است.
همین امر و نبود نظارت بر واریز پول به حســاب،

چاپ :گلریز
پيامك30004800:

با شیوع ویروس کرونا ،معامالت اینترنتی آن هم به
صورت تفریحاتی از جمله سایتهای شرط بندی
رواج پیدا کرده و متاسفانه درگاههای بانکی نیز با
آنها همکارند!
مدت هاست که با شــیوع ویروس کرونا خرید و
فروش در فضای مجازی بیش از پیش خودنمایی
می کند و همین موضوع تا حدودی نگرانی در قبال
درگاه های پرداخت جعلی و اجاره ای و بیشــتر
کرده است.
خانه نشینی و استفاده از تفریح هایی نظیر شرط
بندی برای فوتبال و قمار برای بسیاری از بازی ها،
منجر شد تا بعد از بررسی به این موضوع پی ببریم
که این ســایت ها برای درآمد خود از درگاه های
پرداخت رسمی شــبکه بانکی استفاده می کنند!
درآمدی که در نظام بانکداری کشــور جایگاهی
ندارند.
نکاتی که در این تخلف بســیار حائز اهمیت است
اینجاست که چطور یک شغل که جایگاه رسمی در
ایران ندارد دارای درگاه پرداخت است؟ آیا این بین
حفره ای در نظام بانکی مشهود است؟

درگاههای بانکی در دستان «سایتهای شرط بندی»

افراد را برای اســتفاده طمع کارانه از سایت های
شرط بندی ترغیب می کند به نحوی که دیده شده
فردی  ۶میلیارد تومان در این بازی ها باخته است!

نشاني :تهران ،خیابان سهروردی شمالی،میدان پالیزی،
خیابان قندی،نبش کوچه یازدهم ،پالك 50
كدپستي1557917113 :
توزيع :کسب و کار
آیین نامه اخالق حرفه ای www.kASBOKARNEWS.ir :

رئیس ســازمان فنــاوری اطالعات ایــران معتقد
اســت قوانین فعلی مــا در حوزه اقتصــاد دیجیتال
متناسبسازی نشد ه اســت و باید این قوانین در سه
حوزه مختلف بهروزرسانی شود .تغییر شرایط اقتصادی
و شغلی کشور بعد از شیوع ویروس کرونا ،باعث رونق
مشاغل در بستر فضای مجازی و آنالین شده است و
در بین این مشاغل استارتاپها و پلتفرمهای مجازی و
آنالین بیشترین سهم از بازار کشور را به خود اختصاص
دادهاند.با این وجود همچنان قوانین نظارتی و حمایتی
در این حوزه با گستره عملکرد این پلتفرمها تناسبی
نداشته و نیازمند بهروزرسانی است؛ اگر این بهروزرسانی
قوانین صورت نپذیرد و با اعمال فشار و محدودیتهای
فعالیتی همراه باشد میتواند مشاغل مرتبط با این حوزه
را بهشدت تحتالشعاع قرار داده و در نهایت به تعطیلی
آنها منجر شود ،آن هم در شرایطی که سمت و سوی
مشاغل در جهان به سمت استفاده از بسترهای مجازی
و پلتفرمهای آنالین حرکت میکند.

تولید محتوا برای جذب گستر ه مخاطبان
در کنار این عملکردها ،بخش سرگرمی مردم هم در
روزهای قرنطینه ارتباط بیشتری با پلتفرمهای آنالین
که اشــتراک محتوا را برعهده گرفتهانــد ،دارد و این
بخش از استارتاپها عملکرد موفقی در جذب مخاطب
داشتهاند تا جایی که میتواند گفت جایگزینی بهینه
برای سرویسهای اشــتراک ویدیوی خارجی مانند
یوتیوبهستند.
تعامل و عملکرد درست در این فضا نگاهی متعادل را
طلب میکند چرا که با سالیق متفاوت اجتماعی در
ارتباط است و نیاز به استفاده از رهنمونهای مقام معظم
رهبری در ارتباط با یارگیــری در جبهه انقالب دارد؛
همان بیان معروف از ایشان که متذکر شدند:
"جبههی انقالب را گسترش بدهید ،یارگیری کنید؛
حذف نکنید؛ صِ رف اختالف ســلیقه و اختالف نظر
دربارهی فالن مسئله موجب طرد نشود .بعضی هستند
که به اســام و انقالب و نظام اســامی و به خیلی از

خصوصیّاتی که شما به آن اهمّ یّت میدهید معتقدند،
در فالن مسئلهی خاص با شــما موافق نیستند؛ این
نباید موجب بشود که شــما او را طرد کنید ،از دایره
انقالبیگری خارج بدانیــد .هر چه میتوانید جبههی
انقالب را گسترش بدهید ،جذب کنید البتّه منظورم
جذب منافق نیســت ،جذب آدم بیاعتقاد نیســت؛
جذب آدم معتقدی اســت که با شما اختالف سلیقه
دارد".البته باید خطوط قرمز برای عملکرد در این حوزه
مشخص شود و با بیبند و باری و نادیده گرفتن سلیقه
حاکم در کشور و آموزههای اسالمی در تعارض نباشد.
در رابطه با نقایص و تناســبات قوانین در این حوزه،
امیر ناظمی؛ پژوهشــگر ایرانی حوزه سیاستگذاری
فناوری ،معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و
رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران گفت :قوانین ما
در حوزه اقتصاد دیجیتال دچار مشکل است و به همین
دلیل پلتفرمهای ما دچار مشکل میشوند؛ به عبارت
دقیقتتر باید گفت قوانین مــا در این حوزه با اقتصاد

دیجیتال متناسبسازی نشده و مفاهیم این حوزه را در
نظر نمیگیرد.وی افزود :درباره مشکالت ناشی از این
پدیده به چند نکته میتوان اشاره کرد؛ نخستین نکته
به تناسب مسئولیت در پلتفرمها برمیگردد؛ متأسفانه
مسئولیت در پلتفرمهای اشتراکی همچنان بر عهده
مالک پلتفرم قرار دارد .به عنوان مثال اگر من مالک یک
پلتفرم تولید محتوا باشم و شخصی بیاید و محتوایی در
این پلتفرم بارگزاری کند ،باید شخص بارگزاری کننده
محتوا و ارائه دهنده آن محتوا در سامانه را در مرحله اول
مسئول بدانیم .اگر قابلیت این وجود نداشت که فرد
بارگزاری کننده را شناسایی کنیم باید در نهایت برای
پلتفرمها قوانینی تعبیه کرد که بر اساس آن قوانین و
مقرارت محتوای نامناسب را پاکسازی کند .اگر بعد از
اعالم محتوای نامناسب به پلتفرم و عدم پاکسازی آن
از طرف مدیریت پلتفرم آن وقت مورد بازخواست قرار
بگیرد .متأسفانه ما قوانین متناسب با موضوعاتی که
بیان شد نداریم.

پایگاه خبری کسب و کارwww.kasbokarnews.ir :

نقشآفرینیاستارتاپهادرتوسعهگردشگری

استارتاپ ها با خلق ایدههای نو دربخشهای مختلف کسب و کار در جوامع ،تحوالت
زیادی ایجاد کرده اند و دراین میان در صنعت گردشگری نیز با کمک به جذب گردشگر
و معرفی جاذبه ها میتوانند بسیار موثر واقع شوند.
استارتاپها کسب و کارهای نوپا هستند که سعی می کنند محصوالتی را به بازار ارایه
دهند که شانس موفقیت بیشتری دارند و از گروهی افراد تشکیل شده که برای یافتن
یک مدل کسب و کار معتبر با هم همکاری و هفکری دارند.استارتاپ ها ممکن است
هنگام شکلگیری کوچک باشند و با سرمایه محدود شروع شوند ولی این قابلیت را
دارند که با رشد سریع به شرکت های بزرگ تبدیل شوند.
استارتاپ ها با خلق ایدههای نوآورانه تالش میکنند تغییراتی در بازار و شیوه های
ســنتی برای کســب و کار ایجاد کنند .مهمترین نکته در راه اندازی یک استارتاپ
شناسایی نیاز مردم اســت و با وجود یک ایده نو و ابتکاری این مسیر آغاز می شود .
استارتاپ ها همیشه در حوزه فناوری اطالعات نیســتند و در حوزه های مختلف از
جمله در گردشگری فعال هستند .
استارتاپ گردشگری یعنی کسب و کاری که فعالیتی جدید در گردشگری به وجود
آورده که تاکنون نبوده و با ایده پردازی و تکنولوژی در بازار به موفقیت می رسد.صنعت
گردشگری که یکی از مشاغل پر درآمد دنیا محسوب میشود با کمک استارتاپ های
گردشگری عالقمندان زیادی را به خود جذب کرده است .
هر منطقه ای با دارا بودن طبیعت و اقلیم خاص خود،آداب و رســوم ،آثار باستانی و
تاریخی میتواند پتانسیلی برای جذب گردشگر محسوب شود براین اساس یافتن
ایده های مناسب و جدید در قالب استارتاپ گردشگری ،سهم بسیار مهمی در جذب
گردشگر و اقتصاد آن منطقه دارد.
مهدی مرتضوی کارشناس تولید محتوا گردشگری با اشاره به ساختار سریع ،چابک
و هدف محور استارتاپ ها و تاثیر آنها در حوزه های مختلف و به ویژه در گردشگری
که شالوده آن را مردم تشکیل می دهند گفت :استارتاپ ها نظام و تشکل جدیدی
هستندکه با استقبال خوبی از طرف مردم روبرو شده اند و افراد در کشور ما با موضوعات
تکنولوژی و دستاورد های نو ارتباط خوبی دارند و به دنبال چیزهای نو،مدرن و خالق
هستند.
وی ادامه داد :در زمینه گردشگری حرکت های خوبی در استان های گردشگری شروع
شده که امیدواریم استارتاپ ها از طرف دولت و نهادهای دوگانه حمایت شوند ،اگرچه
استارتاپ ها افت و خیز خود را دارند و شانس ادامه و رشد در آن ها متغیر میباشد ،ولی
شروع حرکت بسیار مهم است و در طول مسیر استارتاپ می تواند به رشد الزم برسد.

«کرونا» و «گرانــی ارز» در
حالی مشتریان لوازم خانگی
را دوره کرده است که نه پای
رفت به بازار را دارند و نه پولی
برای خرید .هرچند دالر این
روزها بنای ناسازگاری دارد و در میانه کانال های 25
تا  27هزار تومان می لغزد؛ اما تولیدکنندگان معتقدند
اگر این نرخ برای دالر تثبیت شود باعث کاهش قیمت
لوازم خانگی نخواهد شد و این بازار به دلیل گرانی مواد
اولیه هرگز طعم ارزانی را نخواهد چشید.
ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان لــوازم خانگی در
این رابطه معتقد اســت« :قیمت لوازمخانگی تابعی

روزنامه فرهنگي و اقتصادي كسب و كار

ارائه ۶بستهحمایتیبیمهایبهدانشبنیانها

شــبکه فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری از ارائه  ۶بسته بیمهای برای پوشش
ی شرکتهای دانشبنیان و محصوالت آنها خبر داد.
ک دارای 
ریس 
معاونت علمی و فناوری اعالم کرد که خرید بیمه تکمیلی درمان توسط شرکتهای دانش
بنیان امکان پذیر شده است .نرخ و شرایط اعالمی نیز حداکثر  ۱۵روز از تاریخ نامه اعتبار
خواهد داشت و در صورت هرگونه افزایش ضریب تعرفه هزینه های درمانی ،حق بیمه
اعالمشدهموردتجدیدنظرقرارخواهدگرفت.همچنین،شرکتهایمتقاضیبیمهدرمان
باید حداقل نیمی از کارکنان خود را به همراه اعضای خانواده تحت تکلف آنها را مطابق با
لیست بیمه تامین اجتماعی برای بیمه معرفی کنند.
با توجه به توافق صورت گرفته ،در صورتی که متقاضیان طرح بیمه تکمیلی درمانی از
خدمات بیمه تامین اجتماعی و سایر خدمات بیمهای نیز بهرهمند باشند ،باز هم میتوانند
از این طرح بیمهای استفاده کنند .در صورتی که بیمه شــدگان این طرح از خدمات
بیمارستانهای غیر طرف قرارداد استفاده کنند ،هزینهها با اصل صورتحساب براساس
تعرفه ،بیمارستانهای طرف قرارداد همتراز ،محاسبه میشود.
در صورتی که فرد بیمه شده بخواهد برای افرادی که تحت تکلف او نیستند ،پوشش بیمه
ایجاد کند ،فرانشیز این گروه از بیمه شدگان ۱۰درصد بیشتر از سایر بیمه شدگان خواهد
بود .برای گروههای کمتر از ۱۰۰۰نفر ،حق بیمه ،بیمه شدگان ۰تا ۶۰سال مطابق با حق
بیمه اعالمی و برای بیمه شدگان  ۶۰تا  ۷۰و  ۷۰سال به باال به ترتیب با  ۵۰درصد و ۱۰۰
درصد افزایش نسبت به حق بیمه اعالمی محاسبه میشود.
همچنین بر اساس مفاد دیگری از این طرح ،ارائه لیست بیمهگر اول واحد و تایید آن در
هنگام صدور قرارداد الزامی اســت و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و مالیات سالمت
مطابق با آخرین مصوبات ســازمان امور مالیاتی کشور به حق بیمهها مورد نظر ،اضافه
میشود.

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

از عواملی همچون قیمت مواد اولیه ،قطعات و ســطح
دستمزدهاســت ».حمیدرضا غزنوی می گوید« :هر
کارخانه حداقل برای ســه ماه تولید خود مواد اولیه و
قطعات آماده دارد که آنها را بــا قیمتهای مختلف و
نرخهای گوناگون ارز تهیه کرده اســت ،بنابراین اگر
به دلیلی همچون کاهش نــرخ ارز بخواهد به یکباره
قیمتها را کاهش دهد ،تولید دچار مشــکل شــده و
وارد رکود خواهد شد».غزنوی افزود« :این روزها رکود
تورمی بر بازار حاکم است ،یعنی با وجود عرضه کافی
محصوالت ،رکود در خرید و فروشها وجود دارد و به
دلیل قیمتهای باال ،مردم توان خرید ندارند .غزنوی
با بیان اینکه برخی شرکتها تولید هر دو دسته لواز م
خانگی لوکس و ارزانقیمت برای پاســخگویی به نیاز
همه اقشار را در دســتور کار دارند ،از جابه جایی تیراژ
این شرکتها به سمت تولیدات ارزانتر خبر داد.
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نمایندگان مجلس اعضای ناظر بر کارگروه تعییــن مصادیق محتوای مجرمانه
رایانهای که بیشتر با نام کمیته فیلترینگ شناخته میشود را بعد از تاخیر چند ماه
تعیین کردند .براین اساس سیدجواد حسینیکیا از کمیسیون صنایع و معادن و
مهدی باقری از کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان ناظران در این کمیته انتخاب
شدند.
نمایندگان مجلس در صحن علنی ( ۲۵آبانماه) مجلس با  ۱۴۱رای اعضای ناظر
بر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانهای را انتخاب کردند .به این ترتیب
سیدجواد حسینیکیا با  ۱۰۸رای از کمیسیون صنایع و معادن و مهدی باقری با
 ۹۳رای از کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان اعضای این کمیته انتخاب شدند.
 ۶ماه از مجلس یازدهم میگذرد و در این مدت اعضای ناظر بر مجامع و شوراهای
تخصصیانتخابشدند؛اماانتخاباعضایکمیتهفیلترینگبهدلیلتشکیلنشدن
کمیسیون حقوقی و قضایی به تعویق افتاد.

تولیدکنندگان داخلی به دنبال تولید محصوالت ارزانتر با آپشنهای کمتر

