
بررسی جریان واردات کاغذ در سال جاری نشان می 
دهد که در اغلب موارد با کاهش همراه بوده است.به 
گزارش ایسنا، مروری بر وضعیت واردات در ۹ ماهه 
اول امسال حاکی از آن است که در مورد کاغذ های 
وارداتی حدود ۱۸۹.۵ هزار تن خمیر کاغذ با ارزشی 
بیش از ۱۴۴.۲ میلیون دالر وارد شده است.این در 
حالی است که در سال گذشته ۱۷۰.۸ هزار تن خمیر 
کاغذ به ارزشــی بیش از ۱۶۱.۴ میلیون دالر وارد 
شده بود که در مجموع نشان می دهد از لحاظ وزنی 
 رشد ۱۱ درصدی و ارزش حدود ۱۱ درصد کم شده

 است.

وضعیت واردات کاغذ روزنامه  
اما در مورد کاغذ روزنامــه کاهش قابل توجهی 
در واردات آن اتفاق افتاده اســت؛ به طوری که 
در ۹ ماهه امســال ۵.۴ هزار تن کاغذ روزنامه با 
ارزشــی بیش از ۳.۷ میلیون دالر وارد شــده در 
حالی که در مدت مشــابه ســال گذشته ۳۶.۴ 
 هزار تــن بــه ارزش ۲۹.۱ میلیــون دالر وارد

 شده بود.
بــر ایــن اســاس واردات کاغــذ روزنامــه تا 
 حــدود ۸۰ درصــد در ســال جــاری کاهش

 داشته است.

کاهش واردات کاغذ چاپ و تحریر
در مورد کاغذ چاپ و تحریر نیــز آمار تجارت تا 
پایان آذرماه امسال نشان می دهد که ۱۵۳.۴ هزار 
تن از این نوع کاغذ به ارزش ۱۴۲.۶ میلیون دالر 
وارد شده است.در مدت مشابه سال قبل ۲۵۳.۴ 
هزار تن کاغذ چــاپ و تحریر بــا ارزش ۲۵۵.۱ 
میلیون دالر وارد شده بود.بر این اساس، واردات 
کاغذ چاپ و تحریر نیز در ســال جاری نسبت به 
سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش دارد.کاغذ 
از جمله کاالهای دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی 
بود که به تدریج ارز ترجیحی آن حذف شده است.

نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد با وجود 
این که از روند صعودی طال کاســته شــده اما 
همچنان برخی از ســرمایه گذاران و تحلیلگران 
بازار بــه افزایش قیمت طــال در معامالت هفته 
جاری خوش بین مانده اند.به گزارش ایسنا، از نظر 
بسیاری از تحلیلگران، طال بین انتظارات فزاینده 
برای احیای اقتصادی قویتر از حد انتظار و نگرانیها 
از رشد تورم گیر کرده است. با این حال جدیدترین 
نظرسنجی طالی هفتگی کیتکونیوز نشان داد هر 
دو گروه کارشناسان وال استریت و سرمایه گذاران 
ُخرد انتظار دارند تورم رشد کرده و قیمت طال را 

باالتر ببرد.در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز 
از کارشناسان وال استریت، ۱۵ نفر شرکت کردند 
که از میان آنها ۹ نفر معادل ۶۰ درصد به افزایش 
قیمت طال رای دادند در حالی که سه نفر معادل 
۲۰ درصد کاهش قیمت طال را پیش بینی کردند و 
به همین میزان نظر خنثی داشتند.در نظرسنجی 
آنالین کیتکونیوز از سرمایه گذاران، ۱۵۸۱ نفر 
شرکت کردند که از میان آنها ۱۰۶۳ نفر معادل 
۶۷ درصد به افزایش قیمت طال و ۲۷۵ نفر معادل 
۱۷ درصد به کاهش قیمت طال رای دادند و ۲۴۳ 
نفر معادل ۱۵ درصد نظری نداشتند.این دورنمای 

مثبت در پی بهبود بازار طال از حمایت در سطح 
۱۸۰۰ دالر در ابتدای هفته گذشته حاصل شده 
اســت. با این حال هر اونس طال در معامالت روز 
جمعه بازار نیویورک با ۹ دالر و ۷۰ سنت معادل 
۰.۵ درصد کاهش، در ۱۸۵۶ دالر و ۲۰ ســنت 
بســته شــد اما برای کل هفته ۱.۴ درصد رشد 
داشــت.به گفته آدام بوتون، استراتژیست ارشد 
شرکت فارکس الیو، طال هفته تماشایی را پشت 
سر گذاشت و با کنار زدن موانع، در قیمت باالتری 
ایستاد. اما این ریسک وجود دارد که بازده باالتر 

خزانه از روند صعودی این فلز ارزشمند بکاهد.

شــاخص دالر در کانال ۹۰.۲ واحدی ثابت ماند.به گزارش رویترز، داده های 
اقتصادی از آسیا و اروپا هنوز امیدوار کننده نیستند. در ژاپن میزان تولیدات 
صنعتی تا پایان هفته سوم ژانویه رشد منفی داشته است و انتظار می رود این 
روند در صورت اعمال قرنطینه یا محدودیت های تجاری تشدید شود. همچنین 
متوسط نرخ تورم ژاپن در ۱۲ ماه منتهی به دسامبر با ۰.۳ درصد کاهش نسبت 
به ماه قبل به منفی ۱.۲ رسید که این رقم، یکی از کمترین تورم های ثبت شده 
در این کشور طی دو سال اخیر بوده است. بانک مرکزی ژاپن رسیدن به تورم دو 
درصدی را هدفگذاری کرده است. در فرانسه نیز شاخص پیش نگر فعالیت های 
تجاری در ماه ژانویه به طور غیرمنتظره ای کاهش یافته است که این مساله به 
معنای کاهش آهنگ رشد بخش تولید در دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا 
خواهد بود.  در پایان نشست بانک مرکزی اروپا اعالم شد این بانک کماکان به 
سیاست های فعلی ادامه خواهد یافت و قرار نیست نرخ بهره تغییری پیدا کند. 
به نظر می رسد که بانک مرکزی اروپا رویکرد صبر را در شرایط فعلی در پیش 
گرفته است تا روند تحوالت مالی و اقتصادی مشخص تر شود. شیوع کرونا در 
قاره سبز در سطح باالیی باقی مانده و در بســیاری از مناطق  نیز قرنطینه ها 
و محدودیت های رفت و آمدی تشدید شده اســت. نرخ تورم در منطقه یورو 
کماکان منفی است و بانک مرکزی اروپا اعالم کرد به برنامه خرید اوراق قرضه 
خود ادامه می دهد. این برنامه با اعتبار ۱.۸۵ تریلیون یورویی تا مارس ۲۰۲۲ 
ادامه پیدا خواهد کرد.  بانک مرکزی اروپا احتماال ناچار خواهد شد تا به مانند 
همتای آمریکایی خود اقدام به تزریق نقدینگی بیشتری به بازارها کند چرا که 
تقاضا هنوز به سطح قبل از کرونا بازنگشته است و طبق اعالم مرکز آمار اتحادیه 
اروپا، متوسط نرخ تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در دوازده ماه منتهی به 
دسامبر بدون تغییر نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل به منفی ۰.۳ درصد 
رسید تا نرخ تورم بیش از پیش از سطح دو درصدی هدف گذاری شده توسط 

بانک مرکزی این منطقه فاصله بگیرد. در سطح اتحادیه اروپا این نرخ به طور 
متوسط ۰.۳ درصد بوده که از ماه قبل ۰.۱ درصد بیشتر شده است.بانک های 
مرکزی در سراسر جهان به تزریق نقدینگی به بازارهای مالی ادامه می دهند 
تا ضمن کاهش تبعات ناشی از کرونا، سطح تقاضا را نیز تحریک کنند. بانک 
مرکزی چین در بیانیه ای اعالم کــرد در تازه ترین اقدام خود برای حمایت از 
بازارهای مالی اقدام به تزریق ۸۰ میلیارد یــوان نقدینگی به بازارها در قالب 
عملیات ریپو کرده اســت. بانک مرکزی چین ضمن تاکید بر حضور فعال در 
بازارها تاکید کرده است که حفظ نقدینگی در سطح معقول و مناسب را وظیفه 
خود می داند و برای حمایت از اقتصاد چیــن از کلیه ابزارهای در اختیار خود 
استفاده خواهد کرد.  در صورتی که ژانت یلن بتواند به عنوان گزینه پیشنهادی 
بایدن از سنا برای وزارت خزانه داری آمریکا رای مثبت بگیرد، احتماال شاهد 
تغییرات جدیدی در حوزه سیاســت گذاری ارزی خواهیم بود. وال استریت 
ژورنال به نقل از نزدیکان خانم یلن گفته اســت که رییس سابق فدرال رزرو 
در دوره ریاست جمهوری ترامپ در باوری کامال متضاد با دونالد ترامپ عقیده 
دارد که نباید اجازه داد دالر بیش از حد تضعیف شود. ترامپ در دوران ریاست 
جمهوری خود بارها و بارها از برخی از مدیــران بانک مرکزی آمریکا به دلیل 
مقاومتشان در تضعیف دالر انتقاد کرده و آن را عاملی برای ایجاد مزیتی رقابتی 
برای رقبای این کشور از جمله اتحادیه اروپا و چین دانسته بود.  در خبری بد 
برای اقتصاد آمریکا، رشد بخش خرده فروشی در ماه دسامبر منفی ۰.۷ درصد 
اندازه گیری شد که این رقم، سومین رشــد منفی متوالی ماهانه این بخش 
محسوب می شود. با توجه به اینکه مخارج خانوار بار اصلی رشد اقتصادی آمریکا 
را بر دوش می کشد منفی باقی ماندن رشد بخش خرده فروشی می تواند نشانه 
ای از این باشــد که احیای بزرگ ترین اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ طوالنی 
تر و دشوارتر از چیزی خواهد بود که تا پیش از تصور می شد. سطح تولیدات 

ناخالص داخلی آمریکا اکنون چیزی حدود ۲۱ تریلیون و ۲۸۴ میلیارد دالر 
است.  برخی خبرها حاکی از آن است که جو بایدن خود را آماده رونمایی از یک 
بسته عظیم ۱.۹ تریلیون دالری برای کاستن از تبعات اقتصادی ویروس کرونا 
می کند. آن طور که تاکنون از جزئیات این بســته افشا شده، قرار است به هر 
خانوار آمریکایی ۱۴۰۰ دالر به صورت نقدی پرداخت شود و کمک هایی برای 
حمایت از اقلیت ها نیز در نظر گرفته شده است. به گفته برایان دیس- مشاور 
اقتصادی بایدن- بالفاصله پس از روی کار آمدن دولت جدید، بایدن به کنگره 
فشار خواهد آورد تا این بسته تصویب و اجرایی شود. البته با توجه به اکثریت 
دموکرات ها انتظار نمی رود کار بایدن برای جلب موافقت کنگره سخت باشد.  
در خبری خوب برای اقتصاد اروپا و حوزه یورو، میزان تولیدات صنعتی منطقه 
یورو در ماه نوامبر رشد ۲.۵ درصدی داشته اســت که اگرچه هفتمین رشد 
مثبت متوالی محسوب می شود اما قوی ترین رشد چهار ماه اخیر و همچنین 
۰.۲ درصد بیشتر از پیش بینی های قبلی بوده است. در این بین بیشترین رشد 
مربوط به کاالهای سرمایه ای با رشد هفت درصدی بوده است و پس از آن نیز 
کاالهای واسطه ای با رشد ۱.۵ درصدی قرار دارند. کشورهای اروپایی امیدوارند 
پس از رشد منفی ناامیدکننده سال گذشته بتوانند امسال از تبعات منفی ناشی 
از کرونا خارج شوند.  تاکنون بیش از ۹۸ میلیون و ۴۵۱ هزار و ۹۹۲ مورد ابتال به 
کرونا گزارش شده است که در این بین دو میلیون و ۱۰۸ هزار و ۱۷۶ نفر جان 
خود را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط به 
آمریکا با ۴۲۱ هزار و ۶۱۰ نفر، برزیل با ۲۱۴ هزار و ۲۲۸ نفر، هند با ۱۵۳ هزار 
و ۲۱۸ نفر، مکزیک با ۱۴۶ هزار و ۱۷۴ نفر و انگلیس با ۹۵ هزار و ۹۸۱ نفر بوده 
است.شدت گرفتن سرعت شیوع کرونا باعث شده است تا شاهد رقم خوردن 
رکوردهای جدید از مرگ و میر روزانه ویروس کرونا باشــیم تا جایی که روز 
بیستم ژانویه با ثبت از ۱۷ هزار و ۳۷۴ فوتی در یک شبانه روز رکورد قبلی را که 

مربوط روز بیست و نهم دسامبر با ثبت از ۱۴ هزار و ۱۱۷ فوتی بود، شکست.  
کیت جوکیس- استراتژیست ارزی بانک سوسیت ژنرال گفت: به زبان ساده از 
نظر معامله گران ارزش فعلی دالر بیش از حدی است که باید باشد و برای همین 
فکر می کنم روزهای بد دالر ادامه دارد. بازارها به آن چه در حوزه سیاســت 
گذاری پولی رخ می دهد واکنش نشان می دهند و با وضعیت فعلی فشار زیادی 
روی دالر است. در مقایسه با ماه های ابتدایی سال جذابیت دالر برای بسیاری 

از معامله گران کاهش پیدا کرده است.  

شاخص دالر
 شاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل ســبدی از ارزهای جهانی را اندازه 
می گیرد، در معامالت امروز با ۰.۰۱ درصد کاهش نســبت به روز گذشته در 
سطح ۹۰.۲۳ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۱۲۸ 
دالر اعالم شد )نرخ های فوق بر حسب ساعت پایانی معامالت بازارهای ارزی 

نیویورک محاسبه شده است(.

ارزهای اروپایی
در تازه ترین دور از معامالت، پوند با ۰.۲۲ درصد کاهش نسبت به روز قبل خود 
و به ازای ۱.۳۶۷ دالر مبادله شد. یورو ۰.۱۴ درصد باال رفت و با ماندن در کانال 

۱.۲۱ به ۱.۲۱۶ دالر رسید.

ارزهای آسیایی
 در معامالت بازارهای ارزی آسیایی، هر دالر با ۰.۲۶ درصد افزایش به ۱۰۳.۸۲  
ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دالر آمریکا به ازای ۱.۲۹۶ دالر مبادله 

شد. همچنین نرخ برابری دالر معادل ۶.۴۸۱ یوان چین اعالم شد.

قیمت نفت تحت تاثیر رشــد ذخایر نفــت آمریکا و نگرانیها نســبت به تاثیر 
محدودیتهای کرونایی جدید چین روی تقاضا برای ســوخت، در معامالت روز 
جمعه کاهش پیدا کرد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت  با ۶۹ سنت 
کاهش، در ۵۵ دالر و ۴۱ ســنت در هر بشکه بسته شــد و برای کل هفته ۰.۴ 
درصد تغییر قیمت داشت.بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با 
۸۶ سنت کاهش، در ۵۲ دالر و ۲۷ سنت در هر بشکه بسته شد و برای کل هفته 
تقریبا تغییری نداشت.آمار رسمی نشــان داد ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته 
۴.۴ میلیون بشکه رشد کرده در حالی که تحلیلگران کاهش ذخایر به میزان ۱.۲ 

میلیون بشکه را پیش بینی کرده بودند.
بهبــود تقاضا برای ســوخت در چین اواخر ســال گذشــته از قیمتهای نفت 
پشــتیبانی کرد اما با موج جدید ابتال به کووید ۱۹، این منبــع امیدواری هم 
در حال ضعیف شدن است. قیمت نفت که شــروع قوی در ابتدای سال ۲۰۲۱ 
داشت تحت تاثیر محدودیتهای جدید کرونایی برای شکستن قیمت باالتر به 
مانع برخورد کرده است. بخشهایی از هنگ کنگ قرنطینه شده و نخست وزیر 
انگلیس اعالم کرده محدودیتها ممکن اســت ماهها ادامه پیدا کنند. فرماندار 
ایالت نیویورک اعالم کرده در آســتانه تمام شــدن دوزهای واکسن هستند.

رایان فیتزموریــس، استراتژیســت کاال در روبوبانک اظهار کــرد: بازار نفت 
تاکنون شرایط قرنطینه سخت گیرانه ای که در سراســر اروپا به اجرا درآمده 
 اســت را نادیده گرفته بود اما نادیده گرفتن ریســک تجدیــد قرنطینه ها در 
آســیا برای بازار نفت بی نهایت دشــوار خواهد بود.وزارت حمل و نقل آمریکا 
روز جمعه اعالم کرد ســفرهای جاده ای این کشور در نوامبر ۱۱ درصد کاهش 
داشــت که با افزایش آمار ابتال به کووید ۱۹، کاهش شــدیدتری در مقایسه با 
اکتبر بود.به گفته لوییس دیکســون، تحلیلگر بازار نفت در شــرکت ریستاد 
انرژی، به نظر می رســد موج دوم همه گیری در چین در حال گســترش شد 

و آمار ابتال هر روز افزایش یافته و به مناطق مختلفی نظیر شــانگهای رســیده 
است.در این بین، آمار روز جمعه شــرکت خدمات انرژی بیکرهیوز نشان داد 
شرکتهای انرژی آمریکایی هفته گذشته شــمار دکلهای حفاری نفت و گاز را 
برای نهمین هفته متوالی افزایش دادند.بر اساس گزارش رویترز، شمار دکلهای 
حفاری نفت با دو حلقه افزایش به ۲۸۹ حلقه و شــمار دکلهــای حفاری گاز 
با ســه حلقه افزایش، به ۸۸ حلقه رسید. با وجود رشــد شمار دکلهای حفاری 
 فعال آمریکا در ماههای اخیر، شمار آنها همچنان ۴۱۶ حلقه معادل ۵۲ درصد

 پایینتر از مدت مشابه سال گذشته است.

بازار به افزایش قیمت طال امید بستواردات کاغذ کم شد

دالر ثابت ماند

نگرانی نفت از بازگشت به روزهای سیاه
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ریزش  قیمت ها در بازار تلفن همراه
قیمت موبایل به کمترین میزان در هشت ماه گذشته رسید

پس از شکســت طرح حذف قیمت ها از سایت ها و 
اپلیکیشن ها، قیمت خودرو و مســکن به سایت ها 
بازگشت و گزارش های منتشر شده نشان می دهد با 
ورود قیمت ها شاهد ریزش محسوس در بازار مسکن و 
خودرو هستیم. این اولین بار نیست که اجرای سیاست 
های نادرست دولت وضعیت بازارها را آشفته تر می کند 
و در مدت زمان اجرای طرح های مذکور آسیب های 
جدی تری به مصرف کنندگان و خدمات گیران وارد 
می شود. اینکه دولت گرانی و رشد قیمت ها در بازار 
مسکن و خودرو را به گردن تحریم ها می اندازد به این 
دلیل است که با این بهانه توانسته تا به امروز ناکارآمدی 
مدیریت و طرح های اجرایی خود را زیر سایه تحریم ها 
پنهان کند. تمامی این سیاست ها در حالی اجرایی می 

شود که با شدت...

با تصمیم جدید شورای رقابت، قیمت خودروهای 
گران و آپشــن دار به شــرط افزایش تولید، واقعی 
خواهد شــد تا به این ترتیب خودروسازان انگیزه 
افزایش تولید و رفع نیازهای مردم را پیدا کنند.به 
گزارش مهر، پس از شوک ارزی سال ۹۷ بود که بازار 
خودرو دچار آشفتگی شد و قیمت ها در بازار آزاد روند 
افزایشی خود را آغاز کرد تا جایی که قیمت برخی 
خودروها در بازار آزاد تا دو برابر قیمت کارخانه رسید 
و نارضایتی های زیادی را میــان خریداران خودرو 
ایجاد کرد.شــکاف بین قیمت کارخانه ای خودرو و 

قیمت آن در بازار آزاد از...

يادداشت يک
 دلیل 

نابسامانی قیمت ها
  امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو
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اقتصاد2
ایران وجهان

ورق پاالیشی یکم برگشت؟
هر واحــد دومین صندوق ســرمایه گذاری 
دولت یا همان ETF که طی هفته های اخیر 
به نصف قیمت روز پذیره نویســی رســیده 
بود، دو روز اســت که صعودی شده و از صف 
 فروش به صــف خرید تغییــر وضعیت داده

 است.
به گزارش ایسنا، پاالیشــی یکم باقی مانده 
ســهام دولت در چهار پاالیشــگاه بود که از 
همان ابتدا و پیش از پذیره نویســی به دلیل 
مخالفت وزارت نفــت و اختالف وزارت خانه 
 های نفت و اقتصاد با حاشیه های زیادی همراه 

بود.
این صندوق در نهایت و درحالی که اختالفات 
مذکور تاثیر خود را روی شاخص کل و حتی 
شاخص کل با معیار هم وزن بازار گذاشته بود، 
با قیمت هر واحد ۱۰ هزار تومان پذیره نویسی 
شد و دولتمردان از هر شیوه ای برای تشویق 
مردم برای مشــارکت در این پذیره نویسی 

استفاده کردند. 
از اعمال تخفیف بگیر تا وعــده توزیع ثروت 
با این صندوق!آغاز معاملــه این صندوق نیز 
با حاشــیه همراه بود و به جــای اینکه طبق 
قانون بعد از یک ماه قابل معامله شــود، تقربا 
 دو مــاه بعد از پذیره نویســی قابــل معامله

 شد. 
گنکته جالــب در معامله ایــن صندوق این 
بود که در ۱۶ روز نخست پس از قابل معامله 
شــدن این صندوق فقط ســه روز مثبت به 
خود دیــد و در باقــی روزها رونــدی نزولی 
شــد.این روند تا جایی ادامه پیــدا کرد که 
 ارزش هر واحد این صندوق نصف شــد و به

 پن هزار تومان رسید.

در راستای پیشبرد طرح اقدام ملی مسکن 
صورت گرفت

انعقاد تفاهم نامه همکاری بانک 
مسکن و وزارت دفاع

در راستای پیشــبرد طرح اقدام ملی مسکن، 
تفاهم نامه همــکاری میان بانک مســکن و 
وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح 
منعقد شد.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 
بانک مســکن- هیبنا ، روز گذشته با حضور 
محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن و امیر 
حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، 
تفاهم نامه همکاری بانک مسکن و وزارت دفاع 
برای تامین مالی ساخت واحدهای مسکونی 
مختص کارکنان و بازنشستگان این وزارتخانه 
به امضا رســید.محمود شایان، مدیرعامل در 
مراسم امضا این تفاهم نامه با تشریح جزییات 
این اقدام اعالم کــرد: در قالب این تفاهم نامه 
تامین منابع بــرای تامین مالــی واحدهای 
مســکونی مختص کارکنــان و کارمندان و 
همچنیــن بازنشســتگان وزارت دفــاع و 
پشــتیبانی نیروهای مســلح از جانب بانک 
مسکن و با اختصاص تسهیالت ارزان قیمت 
با نرخ های ۶ و 8 درصد انجام خواهد شد.وی 
تصریح کرد: این اقــدام با همکاری و موافقت 
بانک مرکزی و پیگیری هــای دولت و وزارت 
راه و شهرســازی و همچنین بانک مسکن به 
سرانجام رسیده و از طریق سپرده گذاری در 

حساب صندوق یکم امکان پذیر است.

مرکز نوآوری و توسعه تعاون 
در راستای تسهیل خدمات به 

تعاون گران شکل  گرفته است
مدیرعامل بانک توسعه تعاون شکل گیری منتا 
) مرکز نوآوری و توسعه تعاون( را در راستای 
تسهیل خدمات به تعاون گران عنوان نمود.

حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توســعه 
تعاون که در مرکز منتا در حضور معاون تعاون 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی ســخن 
می گفت اظهار داشت: تعاونی ها به عنوان یکی 
از مهم ترین اشکال فعالیت اقتصادی مطرح 
می باشــند و با بهره گیری از الگــوی تعاون، 
شکوفایی استعدادها و ایجاد ارزش افزوده در 
بخش های گوناگون اقتصاد قابل تصور است.

وی افــزود: فعالیت های نوآورانــه می توانند 
در قالب تعاون به شــکل طرح های اقتصادی 
قابل اتکا مطرح باشــند و تجمیــع ایده ها و 
خالقیت هــا در کنار ارکان ســرمایه گذاری 
بــه شــکل گیری  و مدیریتــی منجــر 
 بخش هــای متنــوع اقتصــاد دانش بنیان

 می گردد.

خبر

بانک ها

با تصمیــم جدید شــورای 
رقابت، قیمــت خودروهای 
گران و آپشــن دار به شرط 
افزایــش تولیــد، واقعــی 
خواهد شــد تا به این ترتیب 
خودروسازان انگیزه افزایش تولید و رفع نیازهای مردم را 
پیدا کنند.به گزارش مهر، پس از شوک ارزی سال ۹۷ بود 
که بازار خودرو دچار آشفتگی شد و قیمت ها در بازار آزاد 
روند افزایشی خود را آغاز کرد تا جایی که قیمت برخی 
خودروها در بازار آزاد تا دو برابر قیمت کارخانه رسید و 
نارضایتی های زیادی را میان خریــداران خودرو ایجاد 
کرد.شکاف بین قیمت کارخانه ای خودرو و قیمت آن در 
بازار آزاد از یک سو موجب شد تا عالوه بر دالالن، برخی 
مردم نیز با انگیزه حفظ ارزش سرمایه های خود به بازار 
خودرو ورود کنند و به عنوان خریدار در قرعه کشی های 
خودروسازهای مطرح کشور شرکت کنند تا اگر در قرعه 
کشی برنده شدند، خودرو را با قیمت کارخانه ای تحویل 
گرفته و بعد با قیمت بیشتر در بازار آزاد به فروش برسانند.

از سوی دیگر شکاف قیمتی به وجود آمده در بازار خودرو 
در کنار قیمت گذاری نامناسب شورای رقابت موجب شد 
تا ســود اصلی بازار خودرو به جیب دالالن و خریداران 
ســرمایه ای خودرو برود و شرکت های خودرو سازی به 
دلیل افزایش هزینه های خود با زیان انباشــته زیادی 
مواجه شوند. برای مثال زیان انباشته شرکت ایران خودرو 
در حد فاصل سال های ۹۶ تا ۹8 حدود ۶ برابر افزایش یابد 
اما اجازه افزایش قیمت خودرو به اندازه افزایش هزینه ها به 
آن داده نشد.این در حالی بود که هزینه های ارزی و ریالی 
شرکت های خودرو ســازی در چند سال اخیر افزایش 
یافته بود اما فرمولی که شورای رقابت برای تعیین قیمت 
مصوب کارخانه ارائه می داد، توانایی جبران هزینه های 

انجام شده را نداشت.

تغییر فرمول قیمت گذاری خودروهای گران قیمت 
و آپشن دار

در نهایت چندی پیش شــورای رقابــت با هماهنگی 

دولت اقــدام به تغییر فرمول محاســبه قیمت خودرو 
برای خودروهای گران قیمت کرد بــه گونه ای که اگر 
خودروسازان نســبت به افزایش ۵۰ درصدی تولید هر 
خودرو گران قیمت اقدام کنند، اجازه خواهند داشت تا 
قیمت آن خودرو را به اندازه تفاوت بین قیمت مصوب و 
قیمت بازار آزاد افزایش دهند.این تصمیم شورای رقابت 
موجب خواهد شد تا افزایش سود خودروسازان در گرو 
افزایش تولید باشد که با این کار عماًل عرضه خودرو در 
بازار افزایش خواهد یافت و قیمت خودرو در بازار به دلیل 
افزایش تولید و نزدیک شدن عرضه به تقاضا به سمت 
تعادل حرکت خواهد کرد.بر اساس تصمیم شورای رقابت 
در حالی فرمول قیمت گــذاری خودروهایی همچون 
پژو پارس اتوماتیک، پژو ۲۰۶ اتوماتیک، ۲۰۷ پانوراما، 
ســمند ســورن پالس، رانا پالس، رانا پالس توربو، دنا 
پالس توربوشارژ دستی، دناپالس توربوشارژ اتوماتیک، 
 K۱۳۲ ،اتوماتیک S۷ دستی، هایما توربو S۵ هایما توربو
)تارا(، ساینا S، کوئیک، شاهین، آریا، برلیانس، چانگان 
و زوته تغییر کرده است که قیمت ســایر خودروهای 
ارزان قیمت و معمولی بدون تغییر باقی خواهد ماند تا 

اقشــار ضعیف همچنان امکان تأمین نیازهای خود را 
داشته باشند.در همین زمینه رضا شیوا، رئیس شورای 
رقابت گفت: در فرمول جدید یــک ضریب به نام الندا 
 قرار دارد که میزان عرضه به بازار است. در مصوبه جدید 
عالوه بر اینکه تولیدکننده باید به هــدف افزایش ۵۰ 
درصدی در تولید برسد میزان عرضه محصوالت هم مورد 
محاسبه قرار می گیرد، بر همین اساس اگر خودروساز 
با افزایش تولید عرضه را هــم افزایش داد ضریب کامل 
را کســب و امکان افزایش قیمت را پیــدا می کند.وی 
ادامه داد: برخالف فرمول گذشــته که برای تعدادی از 
خودروهای اقتصادی هنوز اجرایی می شــود ما مالک 
را افزایش تولید قــرار داده ایم تا افزایش قیمتی نصیب 
خودروساز شــود، البته باید بگویم ما در فرمول جدید 
به دنبال افزایش خاصی در قیمت خودرو نیســتیم، در 
گذشته بر اساس تورم بخشــی که معموالً هر سه ماه 
مورد محاســبه قرار می گرفت تغییرات قیمتی انجام 
می شد اما در فرمول جدید تغییرات قیمتی تحت تأثیر 
 عوامل دیگری از جمله متغیــر افزایش تولید و افزایش 

عرضه است.

کنترل تقاضاهای سوداگرایانه بازار خودرو با 
واقعی شدن قیمت ها

عالوه بر این امیر جعفرپور، کارشــناس صنعت خودرو 
در گفت و گــو با خبرنــگار مهر در خصــوص فرمول 
جدید قیمت گذاری خودروهای گــران قیمت گفت: 
تقاضای مــردم برای خریــد خودرو در حــال نزدیک 
شــدن به میزان عرضه اســت و ایــن تصمیم جدید 
عماًل ســود را از جیب ســوداگران خارج می کند تا در 
خودروســازی ها صرف فعالیت های تحقیق و توسعه 
شــود.وی افزود: با تدبیر جدید بخشــی از بازار خودرو 
که خودروهای پر تیراژ و خودروهای پر تقاضا را شامل 
می شــود با قیمت قبلی و بخش دیگری از بازار خودرو 
که شــامل خودروهای لوکس تر و آپشــن دار می شود 
 با قیمت بیشــتری از ســوی خودروســاز بــه فروش

 می رســد.این کارشــناس صنعت خودرو در خصوص 
مزیت های واقعی شــدن قیمت خودرو خاطر نشــان 
کرد: این شیوه بهترین راهکار برای کنترل سوداگرانی 
است که تا ۱۰۰ درصد قیمت خودرو سود می بردند آن 
 هم بدون اینکه هیچ گونه فعالیت اقتصادی و تولیدی

 داشــته باشــند.جعفرپور در خصوص تأثیــر تغییر 
فرمــول قیمت گــذاری بر قیمــت خــودرو در بازار 
گفت: اگر خودروســازان متوجه شــوند کــه خودرو 
ســاختن برای آن هــا نه تنها ضــرر نــدارد بلکه یک 
ســود معمولی قابل قبولی هم دارد، قطعاً تولید خود 
 را افزایش خواهند داد و دو شــیفت و ســه شیفت کار 

خواهند کرد.

انتظار غلط ثبات قیمت ها با وجود افزایش 
هزینه ها

در حال حاضر به نظر می رسد که با توجه به جهش قیمت 
دالر و تأثیر آن بر هزینه های خودروسازان کشور، انتظار 
ثبات قیمت ها در بازار خودرو منطقی به نظر نمی رسد 
بلکه حداقل انتظار آن است که قیمت ها به میزان افزایش 
هزینه های تولیــد، افزایش پیدا کند تــا به این ترتیب 
خودروســازان ورشکسته نشــوند و همچنان به تولید 
خودرو و تأمین شغل در کشور ادامه دهند. انگیزه تولید 

برای خودروسازان باقی بماند.

افزایش قیمت خودرو به شرط افزایش تولید

تغییر فرمول قیمت گذاری خودروهای گران

روحانی: 
واکسیناسیون کرونا از بهمن ماه 

در کشور آغاز می شود 
رییس جمهوری با بیان اینکه واکسیناسیون در 
کشور بهمن ماه آغاز می شود، گفت:  تا رسیدن 
واکسن داخلی اســتفاده از واکسن خارجی یک 
ضرورت است.حســن روحانی در نشست ستاد 
ملی مقابله با کرونا گفــت: ۱۱ ماه از دوران ابتال 
به این ویروس می گذرد و در پایان ماه بهمن یک 
سال تمام می شود. چون پایان بهمن سال گذشته 
متوجه ورود این بیماری به کشور شدیم؛ برخی 
مبتال شدند و تست ها مثبت شد و روز آخر بهمن 
اعالم شد و کشور ما هم متاسفانه با این ویروس 
مواجه شــد.وی ادامه داد: در این مدت دوران 
سختی بر مردم گذشت باز هم باید مراعات کنیم 
و ماه های پیش رو هم با همین سختی مراعات 
کنیم تا این بیماری واگیر عالم گیر پاندومی که 
توانسته جان بیش از ۲ میلیون و۱۰۰ هزار نفر را 
تا االن بگیرد و هنوز هم ادامه دارد، کنترل شود.

با وجود درآمــد ۱۰۰میلیارد 
دالری، تورم و گرانی داریم

رییس مجلس گفت: ما به التفــاوت ارز بین 
۷۰۰ تا 8۰۰ هزار میلیارد تومان است که باید 
به جیب مردم رفته و مشکالت آن را حل کند و 

مجلس حتماً این کار را انجام می دهد.
محمدباقــر قالیباف رییس مجلس شــورای 
اســالمی گفت: ما امروز نظام آشــفته ای در 
نظام بروکراســی داریم و آنقدر متورم شدیم 
که قریب به ۹۰ درصد درآمد کشور فقط صرف 
هزینه های جاری می شود این در حالی است 
که بروکراسی مانند غل و زنجیر دست و پای ما 
را در کشور گرفته است.رییس مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: گفته می شود که مجلس 
نرخ ارز تعیین کرده اســت؛ تهمــت ناروا به 
مجلس نزنید؛ مجلس نرخ ارز تعیین نکرده و 
آن قدر نادان و ناشی نسبت به اقتصاد نیستیم 
که نرخ ارز تعیین کنیم.قالیباف افزود: ما در 
مجلس شورای اسالمی محکم ایستاده ایم تا 
سیاست های ارزی را اعمال کنیم و نگذاریم هر 
دولتی که می آید از سیاست های ارزی خارج 
شود.وی اظهار داشــت: در الیحه پیشنهادی 
دولت برای بودجه ســال آینــده ۴۶ درصد 
هزینه ها و ۱۰ درصد درآمدها افزایش یافته و 
به معنای آن است که دولت برای هزینه های 

خود دست در جیب مردم می کند.

صعود ۳۸ هزار واحدی شاخص 
بورس

بازار ســرمایه هفته جــاری را با چراغ ســبز 
آغاز کرد و شــاخص کل این بازار بیش از ۳8 
هزار واحد افزایش یافت.به گزارش ایسنا، در 
معامالت روز گذشــته بازار سرمایه شاخص 
کل با ۳8 هــزار و ۹۲ واحد افزایــش تا رقم 
یک میلیون و ۲۲۲ هــزار واحد افزایش یافت. 
شاخص کل با معیار هم وزن هم ۷۲۵۲ واحد 
افزایش یافت و به رقم ۴۴۰ هزار و ۳8۳ واحد 
رســید.معامله گران روز گذشــته 8۱۵ هزار 
معامله به ارزش ۷۱ هزار و ۴۳۷ میلیارد ریال 
انجام دادند.گسترش نفت و گاز پارسیان، فوالد 
مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، سرمایه 
گــذاری تامین اجتماعــی، معدنی و صنعتی 
گلگهر، معدنی و صنعتی چادرملو و ســرمایه 
گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین نسبت 
به سایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت را روی 
بورس گذاشتند.همچنین با ما، بهساز کاشانه 
تهران، لیزینگ پارسیان، توسعه و عمران امید، 
تامین ســرمایه امین، سرمایه گذاری سیمان 
تامین و بیمه آسیا نماهای پربیننده این بازار 
را تشکیل دادند.شاخص کل فرابورس هم روز 
گذشته با ۴۳۷ واحد افزایش به رقم ۱8 هزار 
و ۴۴۷ واحد رســید.در این بــازار ۷۳۲ هزار 
 معامله به ارزش ۴۷ هزار و 8۲۹ میلیارد ریال 
انجام شــد.  ســهامی ذوب آهــن اصفهان، 
ســنگ آهن گوهرزمین، پلیمر آریاساسول، 
پتروشــیمی زاگرس، فوالد هرمزگان جنوب، 
سرمایه گذاری صبا تامین و هلدینگ صنایع 
معدنی خاورمیانه نســبت به ســایر نمادها 
بیشــترین تاثیــر مثبــت را روی فرابورس 
گذاشتند.لیســت نمادهــای پربیننــده این 
بازار هم صنایع چوب خزر کاســپین، سپیدار 
سیستم آســیا، ســرمایه گذاری مالی سپهر 
صادرات، پتروشــیمی ارومیه، سهامی ذوب 
آهن اصفهان، کشاورزی و دامپروری مالردشیر 
 و سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان

 تشکیل شده است.

اخبار
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دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی گفت: ۱۰ تا ۱۵ 
درصد بازار لوازم خانگی را اقالم قاچاق تشکیل 
می دهد.عباس هاشــمی در گفت و گو با مهر با 
بیان اینکه لوازم خانگی حــوزه ای جذاب برای 
قاچاقچیان اســت، اظهار داشت: اگرچه امسال 
بر خالف سال گذشــته، به دلیل افزایش تولید، 
سهم بازار بیشــتر در اختیار محصوالت داخلی 
بود و قاچاق در حدود ۱۰ تــا ۱۵ درصد از بازار 
را در اختیار داشته است اما به هر حال نمی توان 
از آن چشم پوشی کرد.دبیر انجمن صنایع لوازم 
خانگی ایران افزود: کاالیی که به شــکل قاچاق 
وارد کشور می شود، خدمات پس از فروش ندارد 
و با توجه به اینکه گمرکــی نمی پردازد و هزینه 
آن چنانی هــم بر آن مترتب نیســت، به لحاظ 
قیمتی می تواند ارزان تر از تولید داخل باشــد. 
در کنار اینکه دســتگاه ها با قاچاق لوازم خانگی 
مبارزه می کنند، نیاز شــدید به فرهنگ سازی 
در این بخش داریم چراکه اصالت کاالی قاچاق 

مشخص نیست.
هاشــمی گفت: لوازم خانگی که به ایران قاچاق 
می شــود، محصوالتی هســتند که قرار بود به 
عراق، امارات، شمال آفریقا و … صادر شوند و به 
دلیل عدم جذب در بازار این کشورها، به سوی 
بازار ایران سرازیر شــده اند این در حالیست که 
شرکت ها برای تولید لوازم خانگی، استانداردهای 
متفاوت آب و هوایــی و الگوی مصرف را در بازار 
هدف در نظر می گیرند و تغییراتی در کاال ایجاد 
می کنند تا باب میل آن منطقه باشد. حتی اگر 
کاالی قاچاق اصل هم باشــد باز مصرف کننده 
متوجه نیســت که این کاال مختص بازار عراق 

ساخته شده است.

ذهنیت نادرست مســئوالن نسبت به 
کاالهای ایرانی

وی ادامه داد: به دلیل عدم فرهنگ سازی، اغلب 
مصرف کننــدگان تمایل به اســتفاده از کاالی 
غیرایرانی دارند و برخی هم از این فرهنگ، سود 
به جیب می زنند. البته فرهنگ استفاده از کاالی 
غیر ایرانی فقط در بین مردم شایع نیست بلکه 

مسئوالن نیز نیاز به این فرهنگ سازی دارند.
هاشمی تصریح کرد: اینکه برای تولید تسهیالتی 
با بهره ۱8 درصــد می دهند منطقی نیســت؛ 
این شیوه برخورد با تولید در کشور ما در حالی 
اســت که در کشــورهای دیگر عالوه بر اینکه 
برای ســرمایه گذاری مولــد، امتیازاتی در نظر 
می گیرند، تســهیالتی با بهره های بسیار ناچیز 
نیز می دهند. مسئوالن ایرانی باید برای حمایت 
از تولید داخل اعتقاد واقعــی پیدا کنند چراکه 
توسعه پایدار و جذب سرمایه گذاری مولد نیاز 
به تقویت باورهای ذهنی مســئوالن نسبت به 
کاالی ایرانی دارد. چه مصــرف کنندگان، چه 

مسئوالن و چه سیاست گذاران باید به این باور 
برسند؛ در این صورت است که می توان با قاچاق 
 مبارزه جدی کرد و دیگر منافع فردی و بنگاهی

 اولویت نمی یابد.

دست های پشت پرده قاچاق لوازم خانگی
دبیر انجمن صنایع لــوازم خانگی ایران گفت: با 
استعالم کد رهگیری به راحتی می توان کاالی 
ایرانی را از غیر ایرانی تشخیص داد و شناسایی 
کاالهای قاچاق کار چندان ســختی نیســت و 
نمی توان گفت که ســتاد مبارزه بــا قاچاق و یا 
دستگاه های دیگر اراده کافی برای مبارزه ندارند 
اما نکته ای که وجود دارد این اســت که دامنه 
فعالیت مافیای قاچاق به قــدری در این بخش 
وسیع است و سودهای بی حساب و کتاب می برد 
که همیشه انگیزه برای قاچاق لوازم خانگی بسیار 
باالســت.وی تصریح کرد: باید به صورت دقیق 
و قطعی بــا قاچاق لوازم خانگی برخورد شــود، 
اما به نظر می رسد که شــاید دست هایی پشت 
پرده باشــد که به صورت سیستماتیک در حال 
استمرار بخشــیدن به این سودهای بی حساب 

و کتاب است.

فروش کاالی دســت دوم به جای کاالی 
خارجی

از سویی دیگر همین ســودهای بی حساب و کتاب 
موجب شده که برخی سودجویان با استفاده از این 
فرصت در کارگاه های غیرصنفی و زیر پله ای کابینت 
برخی کاالهای دسته دوم را رنگ و صاف کاری کنند 
و بر روی آن آرم کاالی خارجی مانند بوش بچسبانند.

این موضوع نه تنها زمینه را بــرای نارضایتی مردم 
فراهم می کند بلکه در صورت به مشکل خوردن کاال، 
نمی توان هیچ گونه حمایتی تحت عنوان گارانتی و 
… از خریدار کرد.دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز در این خصوص به مهر می گوید: 
ممکن است فروشنده بگوید این کاال خارجی است 
و کد ندارد؛ اینجاست که باید شک کنیم اوالً ممکن 
است کاالی جعلی یعنی دست دوم بوده و تنها کابینت 
آن اصالح شده باشد. دوماً ممکن است قاچاق باشد 
و گارانتی به آن تعلق نگیرد. بنابراین توصیه اکید به 
خریداران لوازم خانگی آن اســت که حتماً در زمان 
خرید، کد رهگیری و شناســه گارانتی محصول را 
مطالبه کنند.در کنار فروش کاالی دســت دوم به 
جای کاالی خارجی، برخی از فروشــندگان حتی 
جنس های چینی را به نام برندهای معروف از جمله 
سامسونگ و ال جی می فروشند و اگر سری به بازار 
بزنیم می بینیم که مردم برای خرید این اجناس که 
کیفیت مناسب را هم ندارند، نرخ هایی تا ۵۰ میلیون 
تومان نیز می پردازند.به گزاش مهر، مردم می توانند از 
طریق شماره گیری کد *۷۷# یا از طریق نصب نرم 

افزار سامانه تجارت شناسه گارانتی را استعالم کنند.

بعد از رایزنــی های صورت گرفتــه در رابطه با 
رفع موانع ترخیص و واردات لوازم آرایشــی و 
بهداشــتی، مقرر شــده که این کاالها از گروه 
ممنوعه )۲۷( خارج و به گــروه دیگری منتقل 
شود، این امتیاز در حالی اعمال شده که در این 
گروه ، کاالهای دیگری هم قرار دارند که از مدت 
ها قبل در گمرک دپو بوده و صاحبان آنها حتی 
به صورت مشروط و براساس توافق دستگاه های 
مربوطه نیز با موانعی برای ترخیص مواجه بودند.

به گزارش ایسنا، طی ســال های اخیر با توجه 
به تغییراتی کــه در واردات کاال و اولویت بندی 
آنها به ویژه به دلیل مســایل ارزی ایجاد شــد، 
در کنار ممنوعیــت واردات برخی اقالم و گروه 
های کاالیی حتی ترخیص آن دسته که قبل از 

ممنوعیت هم وارد شده بودند متوقف شد.

توافق شد ولی ترخیص به مانع خورد
گروه کاالیــی )۲۷( از جمله آنها بود که اولویت 
ارزی آن غیرفعال و ممنوعه اعالم شــد، اما در 
مهرماه ســال جاری با مذاکرات صورت گرفته 
تصمیماتی دربــاره تعییــن وضعیت ترخیص 
کاالهای این گروه اخذ شد؛ به طوری که ارونقی-

معاون فنی گمرک ایــران- ایران اعالم کرد که 
متعاقب مکاتبات انجام شــده با مراجع ذیربط 
از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت)صمت( 
و بانک مرکزی، در نهایــت با ترخیص کاالهای 
موجود در گمرکات که از اولویت تخصیص ارز 
بانک مرکزی خارج شده اند مشروط به شرایطی 

موافقت شده است.
ترخیص کاالهای مشــمول گروه )۲۷( دارای 
اولویــت ارزی غیرفعــال که مشــمول حقوق 
مکتســبه ماده )۱۱( آئین نامــه اجرایی قانون 
مقررات صادرات و واردات می شد، مشروط به 
بررسی و تائید اصالت بارنامه و قبض انبار توسط 
گمرک و منوط به تائید منشأ ارز بانک مرکزی 

اعالم شد.
با این حال در چند مــاه اخیر ترخیص کاالهای 
گروه )۲۷( که حتی مورد توافق قرار گرفته بودند 
با موانعی مواجه شد و آنچه که برخی صاحبان 
کاالهای مختلف در این رابطه اعالم کردند نشان 
از وجود گــره هایی در بانک مرکــزی به دلیل 
مسایل ارزی و تائید منشا ارز و همچنین موانعی 

در وزارت صمت برای ترخیص کاال داشت.

رایزنی ها جواب داد؛ لوازم آرایش از 
گروه)۲۷( به)۲۶( رفت

اما بررسی های ایسنا نشان می دهد آنچه اخیرا 
در مورد لوازم آرایشــی و بهداشتی موجود در 
گروه )۲۷( تصمیم گیری شــده به خروج این 
کاالها از این گروه منجر شده است؛ به گونه ای 
که بر اســاس توافقات صورت گرفته و تصمیم 

وزارت صمت مقرر شــده تعرفه هــای مربوط 
به عطریات و لــوازم آرایش -با شــماره تعرفه 
۳۳۰۳۰۰۹۰- و فــرآورده هــای پاکیزگی و 
آرایش مو-با شــماره تعرفه ۳۳۰۵۹۰۱۰-  از 
اولویت کاالیی گروه)۲۷( خارج و به گروه )۲۶( 

منتقل شود.

اگر بانک به تائید منشــا ارز رضایت 
دهد

بر این اســاس با تغییر گروه کاالیی موانع پیش 
روی واردات و ترخیص لوازم آرایشی و بهداشتی 
که در گروه )۲۷( بــا آن مواجه بود برداشــته 
خواهد شد، ولی به هر صورت واردات این کاالها 
با وجــود  خروج از گــروه ممنوعــه، همچنان 
مشروط به تائید منشا ارز و صدور کد رهگیری 
بانک مرکزی خواهد و اینکه بانک در این مورد 
چه تصمیمی اتخاذ کرده و آیا بــا تامین ارز یا 
صدور کد رهگیری بــرای آن موافقت می کند 
مورد توجه اســت، چرا که در غیــر این صورت 
با وجود تغییر گروه کاالیــی، عمال اتفاقی برای 

ترخیص این کاالها نخواهد افتاد.

امتیاز برای لوازم آرایش و بالتکلیفی 
بقیه

از چندی پیــش رایزنی هایی در مــورد ایجاد 
شــرایط برای ترخیص و واردات لوازم آرایشی 
و بهداشتی از ســوی حوزه های مربوطه انجام 
شــده بود و اکنون از این امتیاز برخوردار شده 
اند، این در حالی است که در گروه )۲۷( در کنار 
لوازم آرایشی و بهداشتی، کاالهای فاسد شدنی 
و یا کاالهایی نظیر پکیج، الیاف، کیســه فیلتر 
صنعتی، پارچه، پارچه رومبلی، دیگ آب گرم، 
دستگاه تهویه هوا و یا لوازم تحریر هم قرار دارند 
که از مدت ها قبل در گمــرک دپو و بالتکلیف 
بوده و به دلیل طبقــه بندی در این گروه امکان 

ترخیص پیدا نکرده اند.

گمرک: پیگیری کردیم مابقی برعهده 
صمت و بانک است

در همین رابطه اخیرا معاون فنی گمرک ایران 
اعالم کرده بود که مراجعات متعددی از ســوی 
صاحبان کاالهای گــروه )۲۷(  یا کاالهایی که 
دارای اولویت ارزی غیرفعال شــده و با واردات 
آنهــا در مقاطع زمانی مختلف از ســوی دولت 
مخالفت شده است به گمرک ایران یا گمرکات 
 اجرایــی بــرای ترخیص ایــن کاالهــا انجام 

شده است.
وی گفته بود که گمــرک ایران پیگیری الزم را 
در این رابطه انجام داده و باید تکلیف ترخیص یا 
عدم ترخیص این کاالها توسط وزارت صمت و 

بانک مرکزی مشخص شود.

آزادسازی واردات لوازم آرایش۱۵ درصد بازار لوازم خانگی قاچاق است 

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۴ بهمن ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ده میلیون و ۲۰۰ 

هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۸۵۶ دالر 
و ۵۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۲۶ هزار و ۱۲۸ تومان است.
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حباب قیمت گوشی موبایل شکست
رضا قربانی،عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل 

نرخ ارز در شرایط کنونی با ریزش 10 تا 15 درصدی همراه بوده که تاثیر آن بر بازار تلفن همراه با ریزش 30 درصدی قیمت ها همراه شده است. هر چه دالر ارزانتر شود و روند کاهشی خود را ادامه دهد در بازار موبایل ریزش قیمت ها بیشتر خواهد 
شد. امروز در شرایطی قرار داریم که کمترین قیمت موبایل در هشت ماه گذشته است و بهترین فرصت برای مصرف کننده واقعی است که اگر نیاز به گوشی موبایل دارد خرید کند. در حال حاضر به دنبال کاهش قیمت دالر موبایل 11 مییلیون 
تومانی به 6 میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. با مشاهده قیمت ها در فروشگاههای آنالین معتبر نیز می توانیم به صحت این اتفاق پی ببریم. برندهای شیائومی و سامسونگ دچار افت قیمت تا 30 درصد هم شده اند. فروشگاه های اینترنتی 
قیمت های جدید را ارائه داده اند و هم  اکنون هم بازار فیزیکی و هم بازار اینترنتی موبایل به سمت کاهش قیمت ها حرکت کرده است. بنابراین گوشی های میان رده خوش قیمت تر شده و مردم می توانند خریدهای مقرون به صرفه تری را در 
زمینه بازار موبایل تجربه کنند.این در حالی است که با تخصیص ارز به 200 تا 300 شرکت واردکننده امروز کمبود موبایل در بازار وجود ندارد و با مازاد کاال روبرو هستیم. همین اتفاق موجب شده تا واردکننده با ضرر کاالی خود را به خرده فروش 
برساند و خرده فروشان نیز با ضرر به مصرف کنندگان گوشی می فروشند. ارزان شدن گوشی تلفن همراه صرفا به همین عدد محدود نمی شود، بلکه به دلیل شکل گرفتن بازار رقابتی برخی از واردکنندگان از سود خود را کم کرده اند تا بتوانند 
در این بازار اقبال خوبی داشته باشند. واردکنندگان این اجازه را دارند تا 15 درصد سود از خریدار دریافت کنند اما چون االن بازار شکل رقابتی به خود گرفته است، تعداد زیادی از فروشندگان سود 15 درصدی خود را به 2 تا 3 درصد رسانده اند. 
اما یــک مــاه آینــده کــه مــازاد کاال از بــازار خــارج شــود و اگــر دالر رویه رشــد قیمــت را طــی کند بــا رشــد تقاضــا در انتهای ســال، قیمــت تلفــن همــراه 10 تــا 12 درصــد افزایــش خواهــد یافــت. بنابراین 
 اگــر بــازار بــرای عیــد جــان بگیــرد رشــد تقاضــا در کنــار دیگــر عوامل بــه رشــد قیمــت هــا منجــر خواهــد شــد. مصــرف کننــدگان مــی تواننــد از فرصــت ایجــاد شــده در حــال حاضــر اســتفاده کرده

 و گوشی تلفن همراه خود را خریداری کنند. 

به گفته مســئوالن قیمت 
موبایــل کاهــش تــا 30 
درصدی را تجربه می کند و 
بازار تلفن همراه به آرامش 
نسبی رسیده است. دالیل 
افزایش قیمت گوشی به مواردی چون کمبود کاال، 

نوســان ارز و عدم تخصیص ارز مربوط می شد که 
گویا با رفع موانع و مشکالت و کاهش نسبی نرخ ارز 

شاهد تعادل در بازار تلفن همراه هستیم. 
در همین زمینه ســخنگوی انجمــن واردکنندگان 
موبایل با اشــاره به کاهش 10 تا 15درصدی قیمت 
موبایــل طی یک هفته گذشــته گفــت: االن وقت 
خرید گوشــی فرارســیده و مردم نباید تحت تاثیر 
جوسازی های قرار بگیرند. محمدرضا عالیان درباره 
وضعیت بازار موبایل توضیــح داد: از یک ماه پیش 

کارهای تخصیص ارز به گوشــی های وارداتی انجام 
شــده و طی یک هفته گذشــته از گمرک ترخیص 
شــده اند و همانطور که وعده داده شــده بود قیمت 
موبایل 10 تا 15درصد و برخی مدل ها تا 20درصد 
ارزان شــدند. عالیان به کاهش نرخ ارز و تاثیر آن بر 
قیمت موبایل اشاره کرد و گفت: البته با کاهش نرخ 
دالر تا 21 هزار تومان این سوال بین مردم پیش آمده 
که چرا موبایل همپای دالر ارزان نشده که دلیل آن 
تخصیص ارز نیمایی به گوشــی های ترخیص شده 

است.این فعال صنفی خاطرنشان کرد: این گوشی ها 
با نرخ 25 یا 26هزار تومان ترخیص شده اند و حتی 
زمانی که نرخ ارز در بازار آزاد به 21هزار تومان رسید 
نرخ نیما همچنان در کانال 25هزار تومان قرار داشت، 
بنابراین نباید انتظار کاهش بیشتر قیمت موبایل را 
داشت هرچند درحال حاضر هم به دلیل عرضه باال 
و رقابتی شدن بازار بسیاری از واردکنندگان مجبور 
هســتند کاالی خود را زیر قیمت بفروشند.به گفته 
عالیان، طی یک هفته گذشته شرکت های واردکننده 
سود خود را از 15 به دو تا سه درصد کاهش داده  و وارد 
مرحله زیان شده اند و حتی بسیاری از آن ها در این 
مدت صدها میلیارد تومان ضرر کرده اند؛ اما انتظاری 
که با ریزش نرخ ارز در بازار ایجاد شده این است که 
موبایل هم باید به نســبت کاهش قیمت دالر ارزان 
شود درحالیکه ارز نیمایی تغییر نکرده و قیمت گذاری 

هم بر اساس این نرخ صورت می گیرد.

قیمت موبایل به كمترین میزان در هشت ماه گذشته رسید

ریزش  قیمت ها در بازار تلفن همراه
شایلی قرائی
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آخرین آمار عملکرد طرح کارورزی نشــان می دهد که 
تاکنون بیش از 13۸ هزار و ۸00 نفر از فارغ التحصیالن 
دانشگاهی به عنوان متقاضی کارورزی ثبت نام کرده و بیش 
از ۹۷00 بنگاه اقتصادی مشــمول معافیت بیمه ای قرار 
گرفته اند.کارورزی طرحی موثر در توسعه اشتغال همراه 
با مهارت آموزی است که زمینه آشنایی فرد با محیط کار 
و جذب وی در بنگاه  اقتصادی را فراهم می کند.بر اساس 
آخرین گزارش عملکرد طرح کارورزی، 13۸ هزار و ۸31 
نفر از فارغ التحصیالن دانشگاهی به عنوان متقاضی طرح 
کارورزی ثبت نام کرده  و واجد شــرایط شناخته  شده اند 
که از این تعداد، ۴۹ هزار و ۴1۸ نفر منجر به عقد قرارداد 
شده، 1۹ هزار و 3۸۷ بنگاه اقتصادی ثبت نام کرده و ۹۷۷۷ 
واحد مشــمول معافیت بیمه ای قرار گرفته اند.این آمار 
نشان می دهد که تعداد متقاضیان و بنگاههای ثبت نام 
کرده نسبت به ماههای گذشته رشد داشته و استقبال از 
این طرح افزایش یافته است.اســتانهای فارس، لرستان، 
خوزســتان، کرمان، ایالم، اصفهان، کرمانشاه و خراسان 
رضوی به ترتیب دارای بیشترین تعداد داوطلب ثبت نام 
شده هســتند.در بین اســتانهای مجری طرح، استان 
فارس با 13 هــزار و ۴1۸ داوطلــب، 21۸2 تعداد واحد 
پذیرنده و 5۹۴0 قرارداد منعقده بیشترین تعداد داوطلب 
واجد شــرایط، بنگاه پذیرنده و قرارداد منعقده را به خود 
اختصاص داده اســت. کمترین تعداد واحد پذیرنده نیز 
متعلق به هرمزگان و کمترین تعداد قرارداد منعقده متعلق 
به خوزستان بوده است.داوطلبان فارغ التحصیل دانشگاهی 

و بنگاههای اقتصادی به منظور برخورداری از مزایای دوره 
کارورزی و معافیت بیمه ای می توانند به سامانه کارورزی 
به نشانی  https://karvarzi.mcls.gov.ir مراجعه و 
ثبت نام کنند.داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی حداقل 
کارشناسی و سن کمتر از 35 سال در زمان ثبت نام از جمله 
شرایط بهره مندی از مزایای کارورزی به شمار می رود. 
برای متقاضیان مرد داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت 
از خدمت نظام وظیفه الزامی است.مهمترین مزیت پیش 
بینی شده برای کارآفرینان و کارفرمایان در طرح این است 
که در صورت جذب کارورز، از معافیت حق بیمه ســهم 
کارفرما به مدت حداکثر دو سال برخوردار می شوند.  مدت 
دوره کارورزی حداکثر 3 ماه اســت و کارورزان طی این 
مدت بیمه مسئولیت مدنی هستند. میزان کمک هزینه 
کارورزی در ســال 13۹۹ نیز به ازای هر ماه، برای مقطع 
کارشناســی 500 هزار تومان،  مقطع کارشناسی ارشد 
600 هزار تومان و برای مقطع دکترا ۷00 هزار تومان است 
که از ســوی وزارت کار به کارورزان پرداخت می شود.در 
حال حاضر بازار کار تحت تاثیر تغییر و تحوالت اقتصادی، 
شرایط ویژه ای را دنبال می کند که برای برون رفت از این 
شرایط الزم است سیاستهای مناسبی در حوزه اقتصاد و 
بازار کار به اجرا درآید. پیش بینی می شود با توجه به اثرات 
مثبت اجرای طرح کارورزی، این طرح فرصت آشنایی افراد 
با محیط کار را فراهم کرده و ضمن انتقال دانش و مهارت 
موجب جذب کارجویان و فارغ التحصیالن به بنگاههای 

اقتصادی شود.

پس از شکســت طرح حذف 
قیمــت هــا از ســایت ها و 
اپلیکیشن ها، قیمت خودرو و 
مسکن به سایت ها بازگشت و 
گزارش های منتشر شده نشان 
می دهد با ورود قیمت ها شاهد ریزش محسوس در بازار 
مسکن و خودرو هســتیم. این اولین بار نیست که اجرای 
سیاست های نادرست دولت وضعیت بازارها را آشفته تر 
می کند و در مدت زمان اجرای طرح های مذکور آسیب 
های جدی تری به مصرف کنندگان و خدمات گیران وارد 
می شود. اینکه دولت گرانی و رشد قیمت ها در بازار مسکن 
و خودرو را به گردن تحریم ها می اندازد به این دلیل است 
که با این بهانه توانسته تا به امروز ناکارآمدی مدیریت و طرح 
های اجرایی خود را زیر سایه تحریم ها پنهان کند. تمامی 
این سیاست ها در حالی اجرایی می شود که با شدت گرفتن 
نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم هم افزایش می یابد. انتشار یا 
عدم انتشار شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی تاثیری 
در افزایش یا کاهش نرخ رشد حجم نقدینگی و در نتیجه 
تورم ندارد.به هر ترتیب با بازگشت قیمت ها به سایت ها و 

اپلیکیشن های آنالین، نه تنها قیمت خودرو ریزش داشته 
بلکه مسکن نیز روی نمودار نزولی شده است. این دو مورد 
نشان می دهد آنقدر که سیاست های موقتی و کوتاه مدت 
قیمت گذاری، کرونا و نرخ دالر بر رشد قیمت از سال گذشته 
تاثیرگذار بود، شــیطنت های گروه کوچکی از دالالن در 
پلتفرم های خرید و فروش آنالین تاثیری نداشته است. در 
همین چند روز گذشته بازار نسبت به وعده دالر 15هزار 
تومانی واکنش نشان داد و دالر، سکه و بورس به ترتیب ۸، 

۸ و6 درصد افت کردند. کاهش و افزایش قیمت خودرو هم 
بیشتر از اینکه ناشی از قیمت آگهی ها باشد، ناشی از اخبار و 
واقعیت های اقتصادی بوده که در یک سال گذشته به بازار 
تحمیل شده است.مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون 
اقتصادی مجلس با اعالم موافقت مجلس با بازگشت قیمت 
خودرو و مســکن به پلت فرم های نیازمندی و آگهی های 
آنالین گفته اســت: درج قیمت کاالها در این پلت فرم ها 
عالوه بر شفافیت در قیمت گذاری، به معامالت نیز شفافیت 

می دهــد. طغیانی درخصوص اهمیت بازگشــت قیمت 
برخی محصوالت در پلت فرم های نیازمندی و آگهی های 
آنالین، گفته است: واقعیت این است که موافق ادامه حذف 
قیمت کاالها در پلت فرم های نیازمندی و آگهی های آنالین 
نیستیم، چراکه متغیرهای دیگری در افزایش قیمت کاالها 
به ویژه قیمت خودرو و مسکن تاثیرگذار هستند.در همین 
زمینه سید علی موسوی، عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس می گوید: فشار دولت به قوه قضاییه برای برخورد 
با این پلتفرم ها که بیش از ۸00 هزار کســب و کار ایجاد 
کرده اند و فقط دیوار بیش از 30 میلیون کاربر دارد، قابل 
پذیرش نیســت. به گفته وی، قیمت ها به مدت ۹ ماه از 
پلتفرم های آگهی آنالین حذف شد اما باز هم شاهد افزایش 
قیمت  خودرو و مســکن بودیم، بنابرایــن دولت نباید به 
دنبال سیاه کاری بوده و کم کاری خود را در راستای کنترل 
قیمت ها به گردن این سایت ها بیاندازد.از سوی دیگر روح 
اهلل ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز 
معتقد است که با حذف قیمت ها کاربران به جای 
استفاده از پلتفرم ها به سراغ شبکه های اجتماعی 
مانند تلگرام رفته اند که هیــچ نظارتی روی آن ها 
نیست. نمی شود حذف قیمت ها را موثر در کاهش 
تورم دانســت، بلکه باعث حذف شفافیت بازار هم 

می شود.

برگشت قیمت به سایت ها به كاهش بهای مسکن و خودرو منجر شد

همه بازندگان حذف قیمت ها 
تحمیل زیان به خریداران مسکن و خودرو                                                                                    روشنایی چراغ راهنمای بازارها به نفع مردم است

دلیل نابسامانی قیمت ها
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو

دلیل اصلی نابسامانی قیمت ها در بازارها بخصوص بازار خودرو و مسکن را باید در شیطنت های برخی پیدا کرد. اینکه به دلیل سواستفاده برخی تصمیم به برخورد با برخی دیگر گرفته شود نتیجه بخش نخواهد 
بود. به همین دلیل حذف قیمت ها از سایت ها با شکست روبرو شد و شاهد هستیم با نبود قیمت ها در بازارهای آنالین نیز قیمت در حوزه خودرو ومسکن افزایش بسیاری داشته است. به هر ترتیب قیمت درست را 
درج کردن، یک اصل است. مثل این است که بگوییم چرا سوپرمارکت قیمت را درج کرده است. این خیلی عجیب است که بگویند قیمت را بردار چون بقیه می بینند و قیمت باال می رود. اصال و ابدا این راهکار مقابله 
با گرانی های ایجاد شده در حوزه خودور و مسکن نیست. دولت باید به امر واقف باشد که شفافیت قیمتی در بازارها را حذف کرد و به جای اینکه به اصل مسئله بپردازد به حذف صورت مسئله اقدام کرد. ما نمی توانیم 
اینترنت و فضای مجازی و جامعه به این بزرگی و آگاه را کتمان کنیم، پس بیاییم و برعکس عمل کنیم یعنی اجازه دهیم که این آگاهی، درست و تمیز و شفاف باشد. کار دولتمردان این است که با سیاست گذاری های 
درست تولید و تقاضا را متعادل کنند. متاسفانه ما در کشوری هستیم که سال ها است با مکانیزم هایی که من بلد نیستم در آن پول تولید و چاپ می شود و ظاهرا پشتوانه الزمه را ندارد و تقاضاهایی که مبتنی بر کار 
و تالش نیست، ایجاد می شود و از آن طرف تولید به همان اندازه باال نمی رود. بی شک قیمت ارز و سیاست گذاری های دولت تاثیر بسیاری بر بازار خودرو مسکن خواهد داشت. این موضوع بسیار مهم است. با این 
که بازار راکد است و تقاضا مثل گذشته نیست و سرمایه ها به سمت بازار بورس هدایت شده اما قیمت ها دربازار راکد به دلیل نرخ ارز و سیاست های غلط مسوولین همچنان باالست. دولت پیش از عید نوروز برخی 
سایت ها را برای عدم قیمت گذاری بست اما برخالف انتظار دیدیم که قیمت نه تنها کاهش نیافت بلکه با روند صعودی نیز مواجه شد. از سوی دیگر بستن سایت ها به نوعی منجر به افزایش سردرگمی مردم شد و 

هنگامی که منبع رسمی برای دریافت قیمت ها وجود نداشته باشد براساس شاخص های دیگری مثل نرخ ارز قیمت گذاری انجام می شود، هر چند کاهش ارزش پول ملی نیز دراین موضوع بسیار تأثیر گذار است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
)صمت( تهران از طرح تشدید نظارت بر بازار شب 
عید از دهم بهمن ماه خبــر داد و گفت که با قطع 
نهاده مرغداران متخلف، روند عرضه تخم مرغ عادی 
شده و قیمت این محصول کاهش پیدا کرده است.

یداهلل صادقی درباره جلسه ستاد تنظیم بازار استان 
تهران گفت: در جلسات قبلی مقرر شد نهاده تولید 
کنندگان تخم مرغی که محصــول خود را تحویل 
شرکت پشــتیبانی امور دام نمی دهند، قطع شود. 
چراکه از 260 تن تخم مرغی که تولید می شد، فقط 
۷0 تن را تحویل می دادند و بقیــه آن را به صورت 
خارج از شــبکه عرضه می کردند.بنابراین به گفته 
وی با اجرای این مصوبه طی هفته گذشته،  اکنون 
روزانه 250 تن تخم مرغ تحویل شرکت پشتیبانی 
امور دام می شود که باعث شــده قیمت تخم مرغ 
کاهش پیدا کند. در حــال حاضر قیمت ها در حال 
بازگشــت و کاهش و رســیدن بــه قیمت مصوب 
است.رئیس ســازمان صمت استان تهران در ادامه 
از تشــکیل یک کمیته کارشناســی برای تعیین 
قیمت انواع تخم مرغ بســته بندی و فله خبر داد و 

گفت: تعیین قیمت تخم مرغ بســته بندی و ابهام 
در قیمت باعث شده بود تا شرکت های بسته بندی 
سوءاستفاده کنند، مثال تخم مرغ 20 عددی را ۴0 
هزار تومان عرضه می کردند که این ابهام با قیمت 
گذاری برای تخم مرغ های بسته بندی شده برطرف 
می شود.ســتاد تنظیم بازار اخیرا برای سومین بار 
در ســال جاری قیمت تخم مــرغ را افزایش داد و 
بر این اســاس نرخ مصوب هرکیلو تخــم مرغ در 
مغازه ها برای مصرف کننده 16 هزار و ۹00 تومان 
و قیمت هر شانه تخم مرغ )بدون بسته بندی های 
مختلف( هم 32 هزار تومان تعیین شــده است. اما 
در هفته های اخیر قیمت هرشانه تخم مرغ در خرده 
فروشی های سطح شهر تهران به 50 هزار تومان هم 
رســیده بود.  وی افزود: به طور کلی فروشگاه های 
زنجیره ای با شرکت های بسته بندی تبانی می کنند 
که قیمت ها را بیش از آنچه باید فروخته شود قیمت 
گذاری  کنند و به مردم اجحاف می شــود. بنابراین 
قرار شد تا کارگروهی متشکل از اصناف، صنعت و 
معدن و استانداری روی چند مورد از نمونه ها تمرکز 

کنند تا علت این اختالف قیمت را پیدا کنند.

بعد از رایزنی های صورت گرفته در رابطه با رفع 
موانع ترخیص و واردات لوازم آرایشی و بهداشتی، 
مقرر شــده که این کاالها از گروه ممنوعه )2۷( 
خارج و به گروه دیگری منتقل شــود، این امتیاز 
در حالی اعمال شــده که در این گروه ، کاالهای 
دیگری هم قرار دارند که از مدت ها قبل در گمرک 
دپو بوده و صاحبان آنها حتی به صورت مشروط و 
براساس توافق دستگاه های مربوطه نیز با موانعی 
برای ترخیص مواجه بودند.طی ســال های اخیر 
با توجه به تغییراتی که در واردات کاال و اولویت 
بندی آنها به ویژه به دلیل مسایل ارزی ایجاد شد، 
در کنار ممنوعیت واردات برخــی اقالم و گروه 
های کاالیی حتی ترخیص آن دســته که قبل از 

ممنوعیت هم وارد شده بودند متوقف شد.
گروه کاالیی )2۷( از جمله آنهــا بود که اولویت 
ارزی آن غیرفعــال و ممنوعه اعالم شــد، اما در 
مهرماه ســال جاری با مذاکــرات صورت گرفته 
تصمیماتی دربــاره تعیین وضعیــت ترخیص 
کاالهای این گروه اخذ شد؛ به طوری که ارونقی-

معاون فنی گمرک ایران- ایــران اعالم کرد که 
متعاقب مکاتبات انجام شــده با مراجع ذیربط از 
جمله وزارت صنعت، معــدن و تجارت)صمت( 
و بانک مرکزی، در نهایت بــا ترخیص کاالهای 
موجود در گمرکات کــه از اولویت تخصیص ارز 
بانک مرکزی خارج شده اند مشروط به شرایطی 

موافقت شده است.
ترخیص کاالهای مشــمول گــروه )2۷( دارای 
اولویت ارزی غیرفعال که مشمول حقوق مکتسبه 
مــاده )11( آئین نامــه اجرایی قانــون مقررات 
صادرات و واردات می شــد، مشروط به بررسی و 
تائید اصالت بارنامه و قبض انبار توسط گمرک و 
منوط به تائید منشأ ارز بانک مرکزی اعالم شد. با 
این حال در چند ماه اخیر ترخیص کاالهای گروه 
)2۷( که حتی مورد توافق قــرار گرفته بودند با 
موانعی مواجه شــد و آنچه کــه برخی صاحبان 
کاالهای مختلف در این رابطه اعالم کردند نشان 
از وجود گره هایی در بانک مرکزی به دلیل مسایل 
ارزی و تائید منشا ارز و همچنین موانعی در وزارت 

صمت برای ترخیص کاال داشت.
اما بررسی های ایسنا نشان می دهد آنچه اخیرا 
در مورد لوازم آرایشی و بهداشتی موجود در گروه 

)2۷( تصمیم گیری شــده به خروج این کاالها 
از این گروه منجر شده اســت؛ به گونه ای که بر 
اســاس توافقات صورت گرفته و تصمیم وزارت 
صمت مقرر شده تعرفه های مربوط به عطریات 
و لوازم آرایش -با شماره تعرفه 330300۹0- و 
فرآورده هــای پاکیزگی و آرایش مو-با شــماره 
تعرفه 3305۹010-  از اولویت کاالیی گروه)2۷( 

خارج و به گروه )26( منتقل شود.
بر این اســاس با تغییر گروه کاالیی موانع پیش 
روی واردات و ترخیص لوازم آرایشی و بهداشتی 
که در گروه )2۷( با آن مواجه بود برداشته خواهد 
شد، ولی به هر صورت واردات این کاالها با وجود  
خروج از گروه ممنوعه، همچنان مشروط به تائید 
منشا ارز و صدور کد رهگیری بانک مرکزی خواهد 
و اینکه بانک در این مورد چــه تصمیمی اتخاذ 
کرده و آیا با تامین ارز یا صدور کد رهگیری برای 
آن موافقت می کند مورد توجه است، چرا که در 
غیر این صورت با وجود تغییر گروه کاالیی، عمال 

اتفاقی برای ترخیص این کاالها نخواهد افتاد.
از چندی پیش رایزنی هایی در مورد ایجاد شرایط 
برای ترخیص و واردات لوازم آرایشی و بهداشتی از 
سوی حوزه های مربوطه انجام شده بود و اکنون از 
این امتیاز برخوردار شده اند، این در حالی است که 
در گروه )2۷( در کنار لوازم آرایشی و بهداشتی، 
کاالهای فاسد شــدنی و یا کاالهایی نظیر پکیج، 
الیاف، کیسه فیلتر صنعتی، پارچه، پارچه رومبلی، 
دیگ آب گرم، دستگاه تهویه هوا و یا لوازم تحریر 
هم قرار دارند که از مدت ها قبل در گمرک دپو و 
بالتکلیف بوده و به دلیل طبقه بندی در این گروه 

امکان ترخیص پیدا نکرده اند.
در همین رابطه اخیرا معــاون فنی گمرک ایران 
اعالم کرده بود که مراجعات متعددی از ســوی 
صاحبــان کاالهای گروه )2۷(  یــا کاالهایی که 
دارای اولویت ارزی غیرفعال شده و با واردات آنها 
در مقاطع زمانی مختلف از سوی دولت مخالفت 
شده اســت به گمرک ایران یا گمرکات اجرایی 
برای ترخیص این کاالها انجام شــده است. وی 
گفته بود که گمرک ایران پیگیری الزم را در این 
رابطه انجام داده و بایــد تکلیف ترخیص یا عدم 
ترخیص این کاالها توسط وزارت صمت و بانک 

مرکزی مشخص شود.

ممنوعیت واردات لوازم آرایش برداشته شد

بهره مندی بیش از ۹۷۰۰ بنگاه اقتصادی از معافیت بیمه ای

نهاده مرغداران متخلف قطع شد

آغاز تشدید نظارت بر بازار عید از ۱۰ بهمن
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بازگشت قيمت ها به سایت دیوار سبب افزایش بهای 
مسکن و خودرو نشد

باالخره پس از هشت ماه قیمت ها به دیوار برگشــتند اما نکته جالب در این بازگشت 
شکوهمندانه این بود که در این یک هفته گذشته نه قیمت خودرو باال رفته و نه مسکن. 
این در حالی است که بهانه اصلی برای حذف قیمت ها این بود که سایت های خرید و فروش 
آنالین باعث افزایش قیمت خودرو و مسکن می شوند. حاال با برگشتن قیمت ها روی دیوار 
نه تنها روز شنبه ۲۷ دی ماه، قیمت خودرو دوباره ریزش داشته بلکه مسکن هم هنوز روی 
نمودار نزولی مانده است. این دو مورد نشان می دهد که آنقدر که تحریم، سیاست های 
موقتی و کوتاه مدت قیمتگذاری، کرونا  و نرخ دالر بر رشد قیمت از سال گذشته تاثیرگذار 
بود، شیطنت های گروه کوچکی از دالالن در پلتفرم های خرید و فروش آنالین تاثیری 
نداشته است. در همین چند روز گذشته بازار نسبت به وعده دالر ۱۵ هزار تومانی واکنش 
نشان داد و دالر، سکه و بورس به ترتیب ۸، ۸ و ۶ درصد افت کردند. کاهش و افزایش قیمت 
خودرو هم بیشتر از اینکه ناشی از قیمت آگهی ها باشــد، ناشی از اخبار و واقعیت های 

اقتصادی بوده که در یک سال گذشته به بازار تحمیل شده است.

اجرایی شدن كامل تخصيص كد مالياتی و پرونده 
مالياتی به متقاضيان دریافت درگاه پرداخت به 30 

بهمن ماه موكول شد
طبق مصوبه شــورای اجرایی فناوری اطالعات، این شورا به سازمان امور مالیاتی اجازه 
داد تا ساماندهی دستگاه  و درگاه های پرداخت الکترونیکی موضوع ماده ۱۰ و ۱۱ قانون 
پایانه های فروشگاهی با مسئولیت بانک مرکزی را تا پایان بهمن ماه انجام دهد.این در 
حالی اســت که بانک مرکزی اجرایی کردن این قانون را از ۲۲ دی ماه برای مشتریان 
شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت )PSP ها( آغاز کرده است و قرار بود از اول بهمن 
ماه پرداخت یاران نیز مشــمول این قانون شوند.همچنین طبق مصوبه جلسه نوزدهم 
شورای اجرایی فناوری اطالعات سازمان امور مالیاتی تولید صورتحساب الکترونیکی برای 
گروه های کسب و کار با دولت )B2G( کسب و کار با کسب و کار )B2B( و فروشگاه های 
زنجیره ای )B2C( را نیز باید حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۹۹ عملیاتی و اجرا کند. طبق 
ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی موظف است حداکثر ظرف مدت 
پانزده ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، سامانه مودیان را راه اندازی و امکان ثبت نام 

مودیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترویکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند.

سورنا ستاری خبر داد
اســتفاده از نوآوری دانش بنيان ها شرط الزم برای 

پویایی صنعت خودرو
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: برای تبدیل شدن خودروسازی کشور به یک 
صنعت پویا و رو به جلو، باید نوآوری دانش بنیان ها به این حوزه راه یابد.استفاده از نوآوری 
دانش بنیان ها شرط الزم برای پویایی صنعت خودروبه گزارش خبرگزاری صداوسیما از 
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، آقای سورنا ستاری در مراسم افتتاح مرکز رشد 
تحقیق و نوآوری قطعه سازی خودرو افزود: اکنون توانایی تولید بخش قابل توجهی از 
قطعات و نرم افزار های خودرویی در شرکت های دانش بنیان داخلی وجود دارد.ستاری 
گفت: صنایع باید بازار بزرگ و بالقوه خود را در اختیار این شرکت ها قرار دهند تا ضمن 
برخورداری از یک صنعت پویا، اقتصاد نوآور و طراح، جایگزین اقتصاد وارداتچی شود.

وی با حمایت از ارتباط میان نوآوری شرکت های دانش بنیان و خالق با صنایع افزود: از 
شرکت های دانش بنیان و فناور برای رفع نیاز های صنعت خودرو و ورود نوآوری به این 
عرصه دعوت و همچون گذشته از فعاالن زیست بوم نوآوری خودرو حمایت می کنیم.

ستاری با تاکید بر این که ایران با برخورداری از تاریخ طوالنی و فرهنگ غنی باید صاحب 
صنعت بومی باشد، گفت: فرهنگ تکیه به مونتاژ و واردات صرف، چالش های بسیاری را 
برای صنایع به وجود آورده است که امیدواریم با ایجاد مراکز نوآوری و هموار شدن راه 
ورود خالقیت، صاحب صنعت بومی خود و صادرات آن شویم.وی با بیان این که نوآوری 
و توانمندی طراحی، مهم ترین مولفه برای تبدیل خودروسازی کشور به یک صنعت پویا 
است، ادامه داد: مرز باریک میان کارخانه داری و صاحب صنعت بودن، توانمندی طراحی، 
ماشین سازی، بهینه سازی و توسعه است که این توانمندی صرفا با گشودن در ها به روی 
نوآوری و استقبال از شرکت های دانش بنیان، خالق و استارتاپ ها به دست می آید.ستاری 
همچنین در حاشیه مراسم افتتاح مرکز تحقیق و نوآوری کروز در جمع خبرنگاران، در 
خصوص اهمیت افتتاح مرکز تحقیقات و نوآوری قطعه سازی خودرو گفت: فکر می کنم 
این شروع یک حرکت بزرگ در صنعت خودروســازی است، ما زمانی صاحب صنعت 
هســتیم که خودمان طراحی کنیم و به دنبال این هســتیم که صاحب صنعت قطعه 

سازی شویم.
وی افزود: این مراکز نوآوری باید توسعه یابند و بیش از گذشته با دانشگاه ها و شرکت های 
دانش بنیان در ارتباط باشند، بطوری که این مراکز مبدایی برای شتاب دهی استارتاپ ها 
شوند و از ظرفیت نیروی های جوان و استادان موفقی که در حوزه های صنعت خودرو کار 

می کنند بیش از گذشته استفاده شود.

شــرایط واگذاری بيش از 1100 فقره انشــعاب 
فاضالب در هرند اصفهان مهيا شد

مدیر آبفا منطقه جلگه گفت: با احداث تصفیه خانه فاضالب ، ایستگاه پمپاژ و 
اجرای بیش از ۲4 کیلومتر شبکه فاضالب  در شهر هرند، هم اکنون  متقاضیان 
می توانند با درخواســت نصب انشعاب تحت پوشــش دفع، انتقال و تصفیه 
بهداشتی فاضالب قرار گیرند. محمدعلی عباسی با بیان اینکه اجرای شبکه 
فاضالب از ۱4 سال پیش در دســتور کار قرار گرفت تصریح کرد: در طی دو 
سال اخیر با اصالح و بازسازی بیش از 4۲ نقطه از شبکه فاضالب در این شهر، 
بستر بهره مندی مردم از خدمات شبکه فاضالب فراهم شد.وی اجرای شبکه 
فاضالب را در هرند بسیار ضروری برشمرد و تصریح کرد: به دلیل بافت زمین 
سطح آبهای زیر زمینی در این شهر بسیار باالست بطوریکه در شهرک مهدیه، 
در عمق یک الی دو متری به آب می رســیم.مدیر آبفا جلگه دفع بهداشــتی 
فاضالب را یکی از مطالبات مردم دانست و اظهار داشــت: برخی از نقاط در 
شهرهرند به گونه ای اســت که باید هفته ای یکبار به دلیل جنس خاک چاه 
فاضالب را تخلیه کنند، که این امر هزینه قابل توجهی را به ساکنان این مناطق 
تحمیل می کند. عباسی به نقل از برخی از شهروندان گفت: در صورتیکه چاه 
در موعد مقرر تخلیه نشود درکوچه و خیابان سرازیر می شود که نه تنها باعث 
آسیب رساندن به ساختمانها و منازل مسکونی می شود بلکه آلودگی زیست 

محیطی ایجاد کرده و بیماریهای بسیاری نیز به دنبال دارد.

اخبار

استان ها

رشد ساالنه ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی شرکت های فعال در خدمات ابری
رییس مرکز تحول دیجیتال گفت: در حال حاضر شرکت هایی مانند مایکروسافت، آمازون و گوگل که در حوزه سرویس ابری فعال هستند ساالنه رشدی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی دارند، از این رو 

راه اندازی و توسعه دیتا سنتر در ایران می تواند رشد بالقوه آی سی تی را برای ایران به همراه بیاورد.

بــازار نابســامان کاالهای 
مصرفــی و آشــفتگی در 
سیســتم تولیــد و توزیع، 
ازجملــه  و  ســودجویان 
فروشگاه های زنجیره ای را 
بر آن داشته است تا از آب گل آلود ماهی بگیرند. این بار 
بعد از کره، برنج، روغن و مرغ، قرعه به نام »تخم مرغ« 
افتاده اســت؛ تخم مرغی که قوت قالب طبقه ضعیف 
شناخته می شود. معاون استاندار تهران اعالم کرد در 
حرکتی عجیب فروشگاه های زنجیره ای با شرکت های 
بســته بندی تبانی می کنند کــه قیمت های کاالها 
ازجمله تخم مرغ را بیش از آنچه باید فروخته شــود، 

قیمت گذاری کنند.
 کامال زیرپوســتی می بینیم که روند افزایش قیمت 
کاالهای مصرفی به گونه ای است که وقتی صبح بیدار 
می شویم باید منتظر افزایش قیمت کاالها باشیم. این 
در حالی اســت که وقتی در فروشــگاه های بزرگ به 
قفسه های برخی از محصوالت می نگریم، قیمت آنها 
به ویژه آنهایی که دچار آشــفتگی نظام تولید و توزیع 

هستند باالتر از میزان مصوب است که این امر حاکی 
از نظارت پایین دســتگاه های مربوط است که نه تنها 
هیچ حمایتی از تولیدکنندگان منصف نمی کنند بلکه 
مصرف کنندگان را نیز فراموش کــرده و فضا را برای 

جوالن دالالن و واسطه ها فراهم کرده اند.
این بار در پرونده ای جدید، این فروشــگاه ها با بسته 
بندهای تخم مرغ همقسم شــده اند تا کالهی گشاد 
بر سر مردم بگذارند. معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار تهران اظهار کرد: در جلسه قبلی که داشتیم 
تصمیــم گرفتیم تا تولیــد کنندگان تخــم مرغ، که 
محصول خود را تحویل شرکت پشــتیبانی امور دام 
نمی دهند، نهاده هایشان قطع شود. به این دلیل از ۲۶۰ 
تن تخم مرغی که تولید می شد، فقط ۷۰ تن تحویل ما 
می دادند و بقیه آن را به صورت خارج از شبکه عرضه 

می کردند.
عســگری بیان کرد: قبال قیمت تخم مرغ بسته بندی 
مشخص نبود و به بهانه هایی، باالتر از قیمت مصوب به 
صورت فله عرضه می شد. این ابهام در قیمت باعث شده 
بود تا شرکت های بسته بندی سوءاستفاده کنند، مثال 
تخم مرغ ۲۰ عددی را 4۰ هزار تومان عرضه می کردند 
که این ابهام با قیمت گذاری برای تخم مرغ های بسته 
بندی شده برطرف شد.معاون هماهنگی امور اقتصادی 

اســتاندار تهران افزود: امســال تصمیم گرفته شد تا 
برخالف سال های گذشته که طرح تشدید از ۱۵ اسفند 
شروع می شد، امسال از ۱۰ بهمن ماه شروع شود. این 
کار با هدف پایش و کنترل بازار اســت تا در آغاز سال 

جدید با افزایش قیمت روبرو نشویم.
وی ادامه داد:  از ســوی فروشــگاه های زنجیره ای با 
شرکت های بسته بندی تبانی وجود دارد که قیمت ها را 

بیش از آنچه باید فروخته شود قیمت گذاری می کنند و 
اجحاف زیادی به مردم می شود و قرار شد تا کارگروهی 
متشــکل از اصناف، صنعت و معدن و استانداری روی 
چند مورد از نمونه ها تمرکز کنند تا علت این اختالف 

قیمت را پیدا کنند.
»کســب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، دلیل این 

آشفتگی قیمتی را بررسی می کند. 

تبانی فروشگاه ها با توليدكنندگان برای گران فروشی ادامه دارد

کاله گشاد  تخفیف ویژه   بر سر مردم
تبانی فروشگاه ها با توليدكنندگان برای گران فروشی

تحمیل  هزینه به مصرف کننده
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

تبانی تولیدکنندگان با فروشگاه های بزرگ زنجیره ای برای درج قیمت باالتر روی اجناس نوعی کاله گذاشتن بر سر مشتریانی است که قربانی کژمنشی و کژگزینی ای می شوند که در چارچوب های عالمت دهی غلط در نظام 
بازار اتفاق می افتد. قاعدتا مجوزهای فعالیت های توزیعی و تولیدی نباید انحصاری باشد و تعداد مجموعه هایی که مجوز می گیرند باید به میزانی زیاد باشد که این مجموعه ها و یا فروشگاه ها قدرت تبانی با یکدیگر و یا با مجموعه 
زنجیره گسترده تولید خودشان را نداشته باشند. این تعداد زیاد از طریق عالمت دهی در سیستم های مجوزدهی صورت می گیرد که با مقررات آسان شکل می گیرد. وقتی مقررات آسان در این زمینه اجرایی می شود، فروشگاه 
های زیادی مجوز خواهند گرفت و به همین دلیل آنها با هم رقابت می کنند و در پی رقابت شکل گرفته، بخش قابل توجهی از آشکارسازی و افشاسازی را انجام می دهند. این افشا و آشکار کردن قیمت ها باعث می شود کسی جرات 

نکند که تخلف کند؛ اما زمانی که تنها تعداد اندکی آن هم به صورت گزینشی بتوانند مجوز دریافت کنند، آنگاه این پیام غلط به جامعه، کژمنشی و کژگزینی به وجود می آورد.
این کژمنشی باعث ایجاد رانت، رشوه، امتیاز دادن، فرصت و شکل گیری البی می شود و هم از آن طرف کالهبرداری هایی را در پی خواهد داشت. در این بحبوحه دولت چه می کند؟ دولت برای آنکه این فضای کژمنشی را از بین 
ببرد، سازمانی عریض و طویل برای نظارت ایجاد می کند؛ در حالی که آن سازمان نظارت کننده خود تبدیل به سازمانی می شود که بزرگ ترین رانت ها را خواهد دید، اما می گوید »من ندیدم!« و این تنها آغاز ایجاد مشکالت در 
این زمینه خواهد بود؛ در حالی که اساسا در نظام بازار با رقابت مناسب و حذف مقررات سخت برای راه اندازی این نوع از سیستم های توزیعی یا این نوع از فرایندهایی که در نظام بازار نقش واسطه توزیعی را دارند، می توانیم به 
گونه ای رفتار کنیم که رقابت در بین این مراکز شکل بگیرد یعنی مجوزها را به آسانی و به سادگی صادر کنیم و کمترین محدودیت ها را برای آنها قائل شویم. پس اساسا کار از جایی ایراد پیدا کرده که ما به آن »فلسفه نگاه به بازار« 
می گوییم. وقتی دولت فلسفه بازار را رعایت نکند مجبور خواهد شد هر بار با دخالت های بیشتر، انحراف در منابع یا انحراف در رفتار را جبران کند که خود این مساله باعث انحراف های جدیدتری خواهد شد. در این میان مصرف 
کننده بیچاره می شود زیرا هم هزینه کاال را می پردازد، هم هزینه انحراف قیمت، هم هزینه رانت و از دست رفتن فرصت ها و هم هزینه رشوه و کالهبرداری و هم هزینه ناامید شدن از یک سیستمی که قرار است به او رفاه برساند. 
در حالی که در یک نظام اقتصادی درست نباید هیچ کدام از این هزینه ها جز هزینه تمام شده کاال پرداخته شود. پس قاعدتا با دخالت های بی مورد دولت باعث رفتارهای غلطی مثل کژگزینی و کژمنشی و.. شده و این مساله اساسا 
از جایی ناشی می شود که دولت رقابت را حذف کرده است. همین مساله را در بورس هم شاهد هستیم. شما تنها کارگزاری هایی مشخص و اندک مجوز فعالیت دارند این مشکل ایجاد خواهد شد. همچنین این مساله در مورد 
بانک ها هم وجود دارد. وقتی تعداد اندکی بانک می توانند مجوز بگیرند و بقیه نمی توانند، همین مشکل بروز خواهد کرد. به جای اینکه مقررات نظارتی را تقویت کنند محدودیت هایی را ایجاد کرده اند که ایجادکننده رانت برای 

کسانی است که آن مجوزها را از قبل گرفتند. این رانت ها از جیب مردم پرداخت می شود و مورد بارز آن، فروشگاه های زنجیره ای بزرگی است که این انحرافات در کارشان دیده شده است. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

انجمن شرکت های هواپیمایی اعالم کره است که متاسفانه 
برخی از ســایت های اینترنتی اقدام به فروش بلیت جعلی 
کرده اند، به این معنــا که بلیت هایی به فروش رســیده که 
اساســا پروازی برای آن وجود نداشــته و خریــدار وقتی به 
فرودگاه مراجعه کرده متوجه این موضوع شده است.انجمن 
شرکت های هواپیمایی اعالم کره است که متاسفانه برخی از 
سایت های اینترنتی اقدام به فروش بلیت جعلی کرده اند، به این 

معنا که بلیت هایی به فروش رسیده که اساسا پروازی برای آن 
وجود نداشته و خریدار وقتی به فرودگاه مراجعه کرده متوجه 
این موضوع شده است.انجمن شرکت های هواپیمایی درباره 
اقدامات انجمن برای جلوگیری از این تخلف ها و کاله برداری ها 
گفته است:بر سایت انجمن شــرکت های هواپیمایی لینک 
اعتبار سنجی بارگذاری شده است که افراد بعد از خرید بلیت 
می توانند شماره پرواز را وارد سامانه کنند از وجود این پرواز 

مطمئن شوند.انجمن شرکت های هواپیمایی تاکید کرده است 
که در صورتی که برای شماره درج شده پروازی وجود نداشته 
باشد افراد می توانند به سرعت موضوع را به سازمان هواپیمایی 
گزارش دهند و سازمان هم این تخلف را پیگیری می کند تا 
هزینه بلیت به افراد برگردد و با متخلفان هم برابر قانون برخورد 
شود. بر اساس اعالم انجمن شرکت های هواپیمایی با این اعتبار 
سنجی بلیت هواپیما، در صورت کالهبرداری ها حداقل مردم 

وقت خود را در فرودگاه تلف نمی کنند و عالف نمی شوند البته 
همانطور که گفته شد پیگیری ها برای برگشت پول بلیت هم 
انجام می شود. انجمن شرکت های هواپیمایی گفته است که 
توصیه ما به مردم این است که از سایت های مجاز و معتبر یا 
سایت ایرالین ها نسبت به خرید بلیت اقدام کنند و یا از طریق 
سایت شرکت های هواپیمایی از برنامه پروازی اطمینان حاصل 

کنند چراکه برنامه های پروازی منتشر می شود.

دبیر کل اتــاق اصناف ایران گفت: ۹۰ درصد تاکســی 
اینترنتی تحت پوشش تپسی و اسنپ قرار دارند و حدود 

بیش از ۱ میلیون سفر را در شبانه روز انجام می دهند.
محمدباقر مجتبایی در برنامه سعادت آباد رادیو تهران 
با اشاره به فعالیت گسترده تاکسی های اینترنتی به ویژه 
در دوره شیوع بیماری کرونا، درباره معضالت و مشکالت 
مشتریان در راستای استفاده از خدمات این تاکسی ها، 
گفت: فعالیت تاکســی های اینترنتی تحــت نظر اتاق 

اصناف ایران و اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی است.
وی افزود: 4۰ شرکت تاکســی اینترنتی تحت نظر دو 
مجموعه مذکور فعالیت می کنند که ۹۰ درصد آن را دو 
شرکت تپسی و اسنپ پوشش می دهند و حدود بیش از 
۱ میلیون سفر را در شبانه روز انجام می دهند. دبیرکل 
اتاق اصناف ایران بیان داشــت: این شرکت ها سیستم 

رضایتمندی مشتری دارند. بیشتر از ۹۰ درصد مشتریان 
به خدمات این شرکت ها نمره بین ۷ تا ۱۰ داده اند. اگر 

این نمره زیر ۷ باشد، نارضایتی مشتری تلقی می شود.
 مجتبایــی درباره نظــارت بر تاکســی های اینترنتی، 
خاطرنشــان کرد: کنترل اولیه بــر روی خدمات این 
تاکسی ها توســط مشــتری صورت می گیرد و سپس 
بازرســان اتحادیه بر شکایت مشــتریان نظارت دارند. 
در شکایت های ارســالی به اتحادیه از مجموعه کسب 
و کارهــای اینترنتــی، کمتــر از ۲ درصــد مربوط به 

تاکسی های اینترنتی است.
وی تصریح کرد: شاکیان دو دسته هســتند؛ برخی از 
طریق نظرسنجی رضایتمندی مشتریان و تماس تلفنی 
با شرکت به خدمات ارائه شده اعتراض کرده و برخی به 
اتحادیه شــکایت می کنند؛ آنچه که مربوط به شرکت 

است این است که رضایتمندی مردم کمتر از ۹۵ درصد 
نیست. دبیرکل اتاق اصناف ایران  متذکر شد: وجه غالب 
مردم به آداب گفت وگوی راننده، وضعیت خودرو، کرایه 
و سرویس مسافری دقت می کنند اما دقت آنها بیشتر به 
کرایه این خدمات است و دلیل استفاده بیشتر مردم از 

این خدمات کرایه به صرفه آنهاست.
مجتبایی درباره نرخ تاکسی های اینترنتی،گفت: تورم و 
شیوع کرونا بر حساسیت مردم به کرایه ها افزوده و این 
قابل درک است. عمده رانندگان اینترنتی پاره وقت کار 
می کنند و باید هزینه ای که می گذارند به صرفه باشد. 
وی ابراز داشــت: وقتی مســافری درخواست خدمات 
می دهد تعداد زیادی راننده حضور دارند که می توانند 
خدمات دهند ولی در برخی شرایط با توجه به ترافیک 
شدید رانندگان از ارائه سرویس خودداری می کنند و این 

امر حتی در مورد تاکسی های شهری هم مصداق دارد.
دبیرکل اتاق اصنــاف تصریح کرد: در قانــون، عرف و 
اجحاف وجود دارد. مشــتری آزادی اختیــار دارد تا از 
تاکسی اینترنتی یا از تاکسی های شهری استفاده کند. 
گزینه عجله دارم در تاکسی های اینترنتی اجحافی در 
حق مشــتری ایجاد نمی کند. مجتبایی افزود: مشتری 
می تواند با توجه به مبلغ باالتر ســرویس این خدمات 
را بپذیــرد یا نپذیرد. اگر تاکســی مبلغــی را بپذیرد و 
ســپس در ترافیک از مشــتری بخواهد مبلغ بیشتری 
را پرداخت کند، آن وقت اســت که اجحــاف در حق 
مشــتری صورت گرفته اســت و اتحادیه حتما به آن 
رســیدگی خواهد کرد. وی تاکید کرد: مردم می توانند 
 برای طرح شــکایات خــود از تاکســی های اینترنتی

 با شماره ۱۲4 تماس بگیرند.

رانندگان تاکسی های اینترنتی از تاخیر در واریز اعتبار 
سوخت خود گالیه دارند؛ رانندگان تاکسی های تلفنی 
هم می گویند با همین مشکل مواجه هستند و در این 

میان کسی هم مسئولیت نمی پذیرد.
نظر برخی از مخاطبان را در مورد این گزارش در ادامه 
می خوانید. تعدادی از خوانندگان با تایید واریز نشدن 
اعتبار سوخت، گالیه دارند که هر ماه بخشی از سهمیه 

کم می شود.
– »ما از کجا بیاریم لیتری سه تومن بنزین بزنم بعد 
مسافر رو ازین ور شهر ببرم اونور شهر واسه یه مبلغ 
ناچیز؟ اخه مگه شما مسئولین تو این مملکت زندگی 

نمی کنین؟ از ما ضعیف تر هم هست؟…«
– »انگار وزارت کشور و دولت تاکسی های اینترنتی 
رو به رسمیت نمی شناسه!! از سهمیه سوخت گرفته 
تا خدمات شــهرداری و امثال آن. این ماه ۱۱روز دیر 
ریختن و درست نصف کردن حق سهمیه رو. یعنی کم 

ریختن خیلی. آخه ما رانندگان اینترنتی با این همه 
مشقت باز هم با کرایه پایین باید کار کنیم؟«

– »دولت سهمیه بنزین رو مثل یارانه داره هی عقب 
می ندازه. از ۱۵هر ماه تا امروز ۱ بهمن واریز نشده…«

– »در رابطه با واریز ســهمیه ســوخت تاکسی های 
اینترنتی آقا مگر نباید هر ماه سر یک تاریخ مشخص 
واریز می کردند که چنین نیست یعنی یک ماه پنجم 
میریزند یک ماه ۱۰یک ماه ۲۰یک ماه ۲۹٫ اگر این 
کار برداشتن از ســهمیه حداقلی راننده نیست پس 
چیه؟ خالصه هرچند ماه یک ماه سهمیه نیست می 

شه…«
– »تقریبــا االن ســهمیه آذر و دی ماه به حســاب 
هیچکس نیومــده اما عوارض شــهرداری که وزارت 
کشور برای راننده ها مقرر کرد که سهمیه تعلق بگیره 
به رانندگان، جالبه که نقدی پایان هر سفر از حساب 
راننده کسر می شه! حاال سوال اینجاس، طبق توافقی 

که وزارت کشور با تاکسی های اینترنتی کرد قرار بر 
این شد که افزایش کرایه نداشــته باشند تا سهمیه 

تعلق بگیره!…«

سهمیه آژانس ها را هم نداده اند
برخی از مخاطبان هم نوشته اند که سهمیه سوخت 

آژانس ها نیز پرداخت نشده است.
– بجز ســهمیه تاکسی اینترنتی، ســهمیه تاکسی 
ســرویس آژانس ها نیز هنوز پرداخت نشده ۷ماه که 
دیر شارژ کردند، االنم که یک ماه هست هنوز خبری 

نیست…«
– »من عضــو هیات مدیــره اتحادیــه آژانس های 
شهرســتان …. هســتم. گفتید که از طریق صنف 
پیگیری کنید چرا سهمیه سوخت واریز نشده. حاال 
شما بگید من که هیات مدیره صنف هستم هر چی می 
گردم نمی دونم کی باید در این مورد پاسخگو باشه؟ 

از هر جا پیگیری می کنیم در نهایت بهت میگن هنوز 
تاریخ مشخصی واسه واریز به ما اعالم نشده…«

– »من راننده تاکسی تلفنی هستم. برای من اعتبار 
بنزین نریختن. آیا ایــن انصافه؟ بعد زنگ زدم صنف 

میگه ۷۰۰ نفرو ما حذف کردیم.«
– »من راننده آژانس هستم، ماه قبل ۱۹واریز کرده 
بودن االن ۳۰ماه شده حداقل ۱۱روز دیرکرد، قبال با 
دو، روز نهایت سه، روز دیرکرد می دادن پول بنزین 
رو، … به دولت وزارت نفت و هرجای دیگه که ربط 
پیدا می کنه، به آژانس ها و وتاکسی های اینترنتی، 
بگم که یه خودی از خودتون نشــون بدید. این پول 

بنزین چیه که این همه روز ندادید؟…«
– »تنها تاکسی های اینترنتی نیستند، تاکسی تلفنی 
ها هم در سراسر کشور این مشکل رو دارند. به ما چه 
وزارت کشــور و شرکت نفت باهم مشــکل دارند. ما 

بنزین مان را می خواهیم…«

سرمقاله

هشدار انجمن شرکت های هواپیمایی نسبت به فروش جعلی بلیت

انجام یک میلیون سفر در شبانه روز توسط تاکسی های اینترنتی

مقصر تاخیر در واریز سهمیه سوخت تاکسی های اینترنتی کیست؟ 
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