
میزان امالک قطری ها در لندن بین ســال های 
۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ تقریباً ۵۰ درصد افزایش یافته 
است .به گزارش ایلنا از دوحه نیوز؛ میزان امالک 
در لنــدن متعلق به افراد قطری بین ســال های 
۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ تقریباً ۵۰ درصد افزایش یافته 
اســت .بازار امالک بریتانیا به دلیل فرصت های 
ســرمایه گذاری و اقامتی که ارائه می دهد برای 
اتباع قطری جذاب بوده است. این کشور در میان 
۲۰ کشور برتری است که بخشی از مالکیت اموال 

فردی در بریتانیا هستند.
شــورای شــهر وســت مینســتر برخــی از 
»مطلوب ترین« محله های لندن از جمله می فر، 

مریل بون، ســنت جیمز، بیســواتر، وایت هال و 
بخش هایی از بلگراویا و نایتزبریــج را در اختیار 
دارد.منطقه واندســورث به عنوان دومین مکان 
محبوب برای این خریداران اســت که به ۱۲.4 
درصد از مالکیت قطر رسیده است.بین سال های 
۲۰۱۸ و ۲۰۲۱، بخش هامرسمیت و فوالم 76.۵ 
درصد افزایــش را تجربه کردند کــه بزرگترین 
افزایش مالکیت قطر اســت. آلفورد هیوز افزود: 
بخش هایی از ارلز کورت، فوالم و شــپردز بوش 
نیز اخیراً در میان ســرمایه گذاران قطری مورد 
توجه قرار گرفته اند.این گزارش شامل خریدهای 
انجام شده توسط شرکت ها نمی شود و بر تعداد 

خانه های متعلق بــه افراد قطــری تمرکز دارد.
به گزارش رویترز ، اتباع و شــرکت های قطری 
از ســال ۲۰۰۸ حدود ۵.9 میلیــارد دالر را در 
»مکان های تجــاری و توســعه ای« در بریتانیا 
هزینــه کرده انــد. از جمله مهم ترین ســرمایه 
گذاری ها می توان به هارودز، ســاختمان شارد، 
کاناری ورف و سهامی در بورس لندن اشاره کرد.

سازمان سرمایه گذاری قطر همچنین ۲۲ درصد 
از ســهام Sainsbury و نزدیک به 6 درصد در 
بانک Barclays را در اختیــار دارد. همچنین 
 ۲۰ درصد از ســهام هلدینگ فــرودگاه هیترو

 را در اختیار دارد.

آنطور که سازمان تجارت جهانی می گوید جنگ 
اوکراین می تواند تجارت جهانی را تقریباً به نصف 
کاهش دهد و به رشــد تولیــد ناخالص داخلی 
ضربه بزند.به گزارش خبرگزاری مهر، ســازمان 
تجارت جهانی )WTO( هشــدار داد که رشد 
تجارت جهانی ممکن است در سال جاری تقریباً 
به نصف کاهش یابد و رشد اقتصادی جهانی نیز 
ممکن است در سال جاری به دلیل تهاجم روسیه 
به اوکراین کاهش یابد.ســازمان تجارت جهانی 
گفت که تهاجم روســیه به اوکراین نه تنها یک 
بحران بشردوســتانه با ابعاد وســیع ایجاد کرده 
اســت، بلکه به اقتصاد جهانی نیز ضربه سختی 

وارد کرده است.ســازمان تجارت جهانی در این 
باره گفت: در حالی که سهم روسیه و اوکراین در 
کل تجارت جهانی و تولید نسبتاً کوچک است، اما 
آنها تأمین کنندگان محصوالت مهم و ضروری، به 
ویژه مواد غذایی و انرژی هستند.سازمان تجارت 
جهانی گفت: »دبیرخانه با اســتفاده از یک مدل 
شبیه ســازی اقتصاد جهانی، پیش بینی می کند 
که این بحران می تواند رشد تولید ناخالص داخلی 
جهانی )GDP( را بین ۰.7 تا ۱.۳ درصد کاهش 
دهد و رشــدی بین ۳.۱ تا ۳.7 درصد برای سال 
۲۰۲۲ به ارمغان بیاورد.این مدل شــبیه سازی 
شده اقتصاد جهانی همچنین پیش بینی می کند 

که رشــد تجارت جهانی در سال جاری می تواند 
تقریباً به نصــف کاهش یابــد و از 4.7 درصدی 
که ســازمان تجارت جهانی در اکتبر گذشــته 
پیش بینی کرده بود، بــه ۲.4 تا ۳ درصد کاهش 
یابد.روســیه در ۲4 فوریه به اوکراین حمله کرد 
و جنگ اوکراین اکنون بــه هفتمین هفته خود 
نزدیک است.ســازمان تجارت جهانی گفت که 
برخی از مناطــق و کشــورهای از مناطق دیگر 
تحت تأثیر شــدیدتر جنگ قرار خواهند گرفت.
این ســازمان اعالم کرد که اروپــا مقصد اصلی 
صادرات روسیه و اوکراین است و بنابراین احتماالً 
سنگین ترین تأثیر اقتصادی را تجربه خواهد کرد.

یک فعال کارگری گفت: حدود یک میلیون و 4۰۰ هزار نفر 
کارگر ساختمانی داریم که حدود ۸۳۰ هزار نفر بیمه هستند 
و تقریبا بین 4۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر بیمه نیستند و پشت خط 
مانده اند.به گزارش مهر، خرداد ماه سال گذشته کلیات طرح 
بیمه کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسالمی با قید 
دو فوریت به تصویب رسید. طرح بیمه کارگران ساختمانی 
طرحی بود که در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه های 
اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع 
درآمدی ســازمان تأمین اجتماعی به مجلس ارائه شــد. 
البته کلیات طرح آن زمان به دلیل برخی ایرادات و نواقص 
به کمیسیون اجتماعی برگشــت و به دلیل در پیش بودن 
انتخابات ریاست جمهوری فرصت رسیدگی بیشتر پیدا نکرد.
در ادامه نیز نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
روز گذشته، گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد 
طرح اصالح قانون بیمه کارگران ساختمانی را بررسی کردند 
اما در جریان بررسی این طرح در اخطاری ایراداتی به بند الف 
ماده واحده طرح گرفته شد که رئیس مجلس این اخطار را 
وارد دانست و اعالم کرد که به دلیل برخی ابهامات نیازمند 
اصالح است و بر این اساس به کمیسیون اجتماعی برگشت.
در این رابطه اسعد صالحی رئیس هیات مدیره تعاونی تأمین 
نیاز کارگران و استادکاران ساختمانی کشور در گفت و گو با 
خبرنگار مهر اظهار کرد: اصالحات ماده ۵ قانون بیمه کارگران 
ساختمانی که منابع درآمدی ســازمان تأمین اجتماعی را 

تعریف می کند، از آذرماه سال 99 در دستور کار است. روال 
فعلی اینگونه است که منبع درآمد بیمه کارگران ساختمانی 
از محل صدور پروانه های ساخت تأمین می شود به این شکل 
کــه در ازای صدور هر پروانه، ۱۵ درصد هزینه به حســاب 
سازمان واریز و بابت بیمه کارگران، صرف می شود. سازمان 
تأمین اجتماعی با اسناد و مدارک ادعا می کند این ۱۵ درصد 
کفایت ۸۳۰ هزار نفر بیمه شده بخش ساختمان را نمی دهد 
لذا درخواست دارد منابع درآمدی در ماده ۵ اصالح شود.وی 
گفت: بنابراین بیش از یک سال است که این طرح در مجلس 
قرار دارد و اخیراً که مجدد مطرح شد دو نماینده مجلس به 
آن ایراد وارد کرده اند و می گویند یک تا ۱۵ درصدی که به 
عنوان حق کارفرما باید پرداخت شــود، از سوی انبوه ساز و 
برج ساز به صورت دقیق مشخص نشده است. اما ما می گوئیم 
این مسائل باید به صورت منطقه ای اعالم شود که حق کسی 
ضایع نشود. انبوه سازی در تهران با یک شهر دیگر متفاوت 
است؛ پس باید این مسائل روشن شود. اما اگر مجلس به دنبال 
حمایت از انبوه ساز است تا پول پرداخت نشود ما می گوئیم 
انبوه ساز بیمه ما را پرداخت کند و بیمه ما اجباری می شود و 
مسائل حل می شود.مشاور کانون عالی انجمن های کارگری 
افزود: از سویی دیگر رئیس فراکسیون کارگری بیمه کارگران 
ســاختمانی را ۳۰ درصد اعالم کرده اســت در حالی که 7 
درصد از بیمه کارگران ساختمانی متعلق به کارگر و ۱۵ تا ۱۸ 
درصد هم برای برج ساز و ساختمان ساز است. در واقع رئیس 

فراکسیون کارگری اطالعات اشتباهی دارد و بر همین اساس 
هم می بینیم که طرح بیمه کارگران ساختمانی به کمیسیون 
اجتماعی ارجاع داده شده است.صالحی با بیان اینکه کارگر 
پشتوانه ندارد و در معرض حوادث کار است، گفت: توقع داریم 
نمایندگان مجلس با نمایندگان کارگران ساختمانی جلسات 
متعدد داشته باشد تا طرح به صورت دقیق بررسی شود.وی 
تصریح کرد: در سال های گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
بیمه گذار داشتیم که از این تعداد 4۰۰ هزار نفر ریزش پیدا 
کرد جایگزینی برای این تعداد هم نگذاشتیم؛ دوباره کارگرانی 
به این تعداد اضافه شدند و در حال حاضر می توان گفت که 
حدود یک میلیون و 4۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی داریم 
که حدود ۸۳۰ هزار نفر بیمه هســتند و تقریباً بین 4۰۰ تا 
۵۰۰ هزار نفر بیمه نیستند و پشت خط مانده اند.صالحی 
با اشاره به حوادث کار، گفت: میانگین دنیا در مورد حوادث 
ناشی از اشتغال در صنعت ســاختمان بین ۵ تا ۱۵ درصد 
اســت در حالی که این عدد در ایران 4۰ درصد است؛ یعنی 
4۰ درصد از حوادث کار در ایران مربوط به بخش ساختمان 
می شــود.رئیس هیات مدیره تعاونی تأمین نیاز کارگران و 
استادکاران ساختمانی کشور تصریح کرد: دلیل اصلی این 
موضوع هم این است که در بخش آموزش و ایمنی بهداشت 
به درستی وارد عمل نشده ایم؛ در همین رابطه با سازمان فنی 
 و حرفه ای کل کشــور منعقد کردیم تا به با اولویت آموزش

 کارگران ساختمانی را دنبال کنیم.

ســهام دویچه بانک آگ و کومرتس  بانک پس از فروش 
سهام به ارزش مجموع ۱.7۵ میلیارد یورو )۱.9 میلیارد 
دالر( در دو بانک بزرگ فهرست شده آلمان، سقوط کرد.

به گزارش ایسنا، سرمایه گذاری ناشناس در دویچه بانک 
از سهام ۱.۲7 میلیارد یورویی با 7.9 درصد تخفیف نسبت 
به قیمت پایانی روز دوشنبه خارج شد.سهام دویچه بانک 

در صبح روز سه شنبه تا ۱۱ درصد کاهش یافت.داده های 
گردآوری شده توسط بلومبرگ نشــان می دهد که در 
پایان سال ۲۰۲۱ تنها دو ســرمایه گذار در دویچه بانک 
وجود داشتند که دارای سهام کافی برای چنین فروش 
بزرگی بودند.فروش همزمان ســهام توسط یک دارنده 
نامشخص در کومرتس بانک 47۵ میلیون یورو با تخفیف 

6.6 درصدی به دست آورد.دویچه بانک و کومرتس  بانک 
در برنامه های جاه طلبانه برای افزایش ســودآوری خود 
قفل شده اند.پیشنهادات روز دوشنبه تنها سه ماه پس از 
آن صورت می گیرد که شرکت سرمایه گذاری خصوصی 
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شروع به کاهش سهام خود در این دو وام دهنده کرد.

اوپک به اتحادیه اروپا اعالم کرد که جایگزین کردن کاهش 
عرضه بالقوه نفت روســیه امکان پذیر نیست.به گزارش 
رویترز، محمد سانوســی بارکیندو، دبیر کل ســازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( روز دوشنبه )۲۲ 
بهمن ماه( در دیدار با مقام های اتحادیه اروپا اظهار کرد 

که تحریم های کنونی و آینده علیه روسیه می تواند یکی 
از بدترین شوک های عرضه نفت را ایجاد کند و جایگزین 
کردن عرضه نفت مسکو غیرممکن است.مقام های اتحادیه 
اروپا روز دوشنبه در نشست با نمایندگان اوپک درخواست 
خود از کشورهای تولیدکننده نفت مبنی بر بررسی امکان 

افزایش عرضه نفت و کمک به کاهش قیمت های فزاینده 
این کاالی راهبردی را دوباره مطرح کردند.یک مقام این 
اتحادیه در این باره گفت: نماینــدگان اتحادیه اروپا در 
نشست با اوپک همچنین اظهار کردند که اوپک مسئولیت 

تضمین توازن بازارهای نفت را به عهده دارد.

جریمه نقدی، محرومیت یک تا ۱۰ ســاله از فعالیت بازرگانــی، ابطال کارت 
بازرگانی و حبس تعزیری از جمله جرایم درنظر گرفته شده برای صادرکنندگان 
متخلف اســت.به گزارش مهر، با ابالغ اصالحیه قانون مبــارزه با قاچاق کاال و 
ارز جرایم تــازه ای برای صادرکنندگانــی که اقدام به رفع تعهــد ارزی نکرده 
باشند تعریف شــده اســت.بر اســاس مفاد تبصره 6 بند )ح( ماده ۱۲ قانون 
اصالح قانون مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز که به تازگی از طرف مجلس شــورای 
اسالمی ابالغ شده اســت، کلیه صادر کنندگان کاال به خارج از کشور موظفند 
ارز منــدرج در پروانه گمرکی یــا معادل ارزی آن به ســایر ارزهــا را به بانک 

مرکزی بفروشــند و یا بــا تأیید بانک مرکزی نســبت به فروش آن به ســایر 
 اشــخاص اقدام یا جهت تأمیــن ارز واردات کاالی خود یــا بازپرداخت بدهی

 تسهیالت ارزی استفاده نمایند.
در ادامه این تبصره آمده اســت: متخلف عالوه بر الزام بــه ایفای تعهد موضوع 
تخلف، به جریمه نقدی معادل یــک پنجم موضوع تخلــف و دو یا چند مورد 
از محرومیت های موضوع مــاده )۱9( این قانون محکوم می شــود. در صورت 
عدم ایفای تعهد ظرف ســه ماه از زمان ابالغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد 
بر اســاس باالترین نرخ اعالمی بانک مرکزی در زمان صــدور حکم، به جریمه 

نقدی مرتکب افزوده می شــود. تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که 
ارزش موضوع تخلف بیشتر از ســه میلیون )۳٫۰۰۰٫۰۰۰( یورو یا معادل آن 
به سایر ارزها باشــد، می تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان 
یافته و حرفه ای موضوع ایــن قانون قرار گیرد. در صورتــی که عدم رفع تعهد 
موضوع این تبصره و تبصره های )۵( و )7( با تشــخیص مرجع رســیدگی به 
 علت قوه قاهره )حادثه خارجــی غیرقابل پیش بینی و غیر قابل دفع( باشــد، 
محکومیــت موضوع ایــن تبصره هــا اعمال نمی شــود.گفتنی اســت آئین 
نامه اجرایی این تبصره شــامل مــواردی از قبیل مهلت رفــع تعهد که بیش 

از یک سال نیســت و شــرایط تمدید آن تا حداکثر ســه ماه، موارد مشمول 
معافیت تا ســقف ســی هزار )۳۰.۰۰۰( یورو یا معادل آن به ســایر ارزها در 
ســال و معافیت کاالی موضوع مــاده )9۵( قانون امور گمرکــی، میزان تعهد 
که کمتر از شــصت درصــد ارزش ارزی صادرات نیســت، اولویــت بندی و 
نحوه انتخاب یک یــا ترکیبی از روش هــای رفع تعهد و تعیین ســامانه های 
اجرایی این تبصره، توســط بانک مرکزی با همــکاری وزارت صنعت، معدن 
 و تجارت تهیــه و ظرف یک مــاه از تاریــخ الزم االجراء شــدن ایــن قانون 

به تصویب هیأت وزیران می رسد.

کاهش ۵۰ درصدی تجارت جهانی در آینده ای نزدیکارزش دارایی قطری ها در لندن ۵۰ درصد افزایش یافت

بانکی که در فروش اسرارآمیز ۱.۹ میلیارد دالری فرو رفت۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه ندارند

اوپک: عرضه نفت روسیه قابل جایگزینی نیست

صادرکنندگان متخلف در تیررس قانون
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 تورم     ویرانگر
 در   بازار   اجاره

 ۱5۰۰ واحد صنعتی
 در تملک بانک ها

بخشنامه وضع عوارض صادراتی بر محصوالت معدنی واکنش منفی بازار سرمایه را در پی داشت

ریزش  بورس  با  یک بخشنامه
صفحه2

صفحه3

نگرانی   از  کوچک تر  شدن     سفره  مردم
حذف   ارز    ترجیحی   تا    چه   اندازه     بر افزایش    قیمت   کاالها    تاثیرگذار است؟ 

موج   جدید  گرانی  در  راه  است؟

نسبت قیمت مســکن به درآمد اجاره از حوالی 
۱6مرتبه در ابتدای دهه9۰ بــه محدوده باالی 
۳۰مرتبه در پایان این دهه رسیده استبه گزارش 
اتاق بازرگانی تهران، در حالی به ماه ها و فصل نقل 
و انتقال مسکن در کشور نزدیک می شویم که از 
همین حاال بسیاری از مستاجران با تماس های 
صاحب خانه ها برای رشد قیمت ها مواجه شده اند 
و میلیون ها اجاره نشین با این سوال مواجه هستند 
که چگونه باید هزینه اجاره را که سر به فلک کشده 
است، تامین کنند؟ از ابتدای اردیبهشت تا پایان 
تیر ماه معموال فصل جا به جایی خانه و به پایان 
رســیدن بخش عمده ای از قرار دادهای اجاره 
مسکن در ایران محسوب می شود، ماه هایی که 

عمدتا با رشد و جهش اجاره بها...

دبیر ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید کشــور 
راه اندازی 7۰۰۰ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی 
باالی 6۰ درصد، احیای واحدهای راکد و افزایش 
ظرفیت ۱6 هزار واحد صنعتی با کمتر از ۵۰ درصد 
ظرفیت فعــال را از جمله اولویت های این ســتاد 
عنوان کرد و گفت: بیش از ۱۵۰۰ واحد هم از سوی 
بانک ها تملک شده که به دنبال بازگرداندن آن به 
ذینفعان هستیم.به گزارش ایسنا، صدیف بیک زاده 
در حاشیه اولین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید امســال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در 
حال حاضر حدود ۲۰۰۰ طرح صنعتی با پیشرفت 
فیزیکی باالی ۸۰ درصد و ۵۰۰۰ طرح بین 6۰ تا 
۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در کشور وجود دارد که 

در اولویت ستاد هستند که...



اقتصاد2
ایران وجهان

 اتصال به شبکه روسیه در حال انجام است
امسال 10 هزار مگاوات ناترازی 

برق داریم
مدیر عامل شرکت مدیریت شــبکه برق ایران گفت: 
برنامه های زیادی در زمینه صادرات و واردات در دستور 
کارداریم، از جلمه اینکه بتوانیــم از طریق کابل های 
زیردریایی به کشــورهای حاشیه خلیج فارس متصل 
شویم. مصطفی رجبی مشــهدی در گفت وگو با ایلنا، 
درباره احتمال کمبود و قطعی برق در تابستان و زمستان 
سال جاری اظهار داشــت: در تابستان گذشته حجم 
ناترازی تولید و مصرف برق بسیار باال بود اما تجربیات 
خوبی بدست آوردیم، برای ســال جاری 100 برنامه 
عملیاتی در حوزه توسعه و ارتقای تولید، انجام تعمیرات 
نیروگاه ها و تجهیزات شــبکه برق همچنین مدیریت 
سمت تقاضا در دستور کار داریم تا با همکاری مشترکان 
فصل گرما را با حداقل محدودیت و  با شــبکه پایدار 
ســپری کنیم. وی افزود: در زمســتان نیز باتوجه به 
محدودیت های سوختی که از سال 1399 وجود داشت 
تجربیاتی حاصل شد و در سال 1400 با کمک کسانی 
که در جابجایی بار به ما کمک کردند، حداقل محدودیت 
اعمال شد، تالش می شود برای زمستان 1401 نیز با 
تجربیات بدست آمده و اقداماتی که از هم اکنون برای 
ذخیره سازی سوخت انجام می شود، بتوانیم از زمستان 
با حداقل محدودیت عبور کنیم.  ســخنگوی صنعت 
برق تصریح کرد: مدیریت ســمت تقاضا و طرح های 
پاسخگویی بار که با همکاری شرکت های توزیع و برق 
منطقه ای تدوین شده اقداماتی هستند که در حوزه های 
مختلف با همکاری مشــترکان بخصوص مشترکان 
عمده و در ساعات اوج مصرف می توان بخشی از مصرف 

را کاهش و به ساعات دیگری منتقل کرد.

با حضور مدیرعامل بانک مسکن صورت گرفت؛
انعقاد تفاهم نامــه میان مدیریت 
شعب بانک مسکن و شرکت عمران 

شهرجدید هشتگرد
با حضور مدیرعامل بانک مســکن، تفاهم نامه ای 
میان مدیریت شعب بانک مســکن استان البرز و 
شرکت عمران شهر جدید هشتگرد منعقد شد.به 
گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، نشستی 
با حضور مدیر عامل بانک مســکن، مدیر شــعب 
استان و رییس اداره اعتبارات بانک مسکن با مدیر 
عامل و اعضای هیات مدیره شــرکت عمران شهر 
جدید هشــتگرد، به منظور رفع موانع موجود در 
خصوص تکمیل پروژه های مسکن مهر 8.800واحد 
مسکونی برگزار شد .در این نشست مدیر عامل بانک 
مسکن بر رفع مشکالت و تعیین تکلیف واحد های 

مسکونی پروژه های مسکن مهر تاکید کرد.

بانک توســعه تعاون 20 هزار 
میلیارد ریال تسهیالت تفاهم 

نامه ای پرداخت کرد 
در راستای حمایت از کار و تولید ایرانی؛بانک توسعه 
تعاون 20 هزار میلیارد ریال تسهیالت تفاهم نامه ای 
پرداخت کرددر راستای حمایت از کار و تولید ایرانی 
بانک توسعه تعاون در سال گذشته 20هزار میلیارد 
ریال تســهیالت به خریداران محصــوالت ایرانی 
پرداخت کرده است.به گزارش روابط عمومی بانک 
توسعه تعاون،رئیس اداره کل امور مشتریان و توسعه 
بازار بانک توسعه تعاون گفت: یکی از اولویت هایی که 
بانک توسعه تعاون برای حمایت از تولید کنندگان و 
کارآفرینان در دستور کار قرار داده است انعقاد تفاهم 
نامه تامین مالی خریداران کاالهای ایرانی اســت.

یونس کالنتری افزود:در گام اول با شرکت های فعال 
در حوزه تولید لوازم خانگی،تجهیزات کشاورزی و 

خودرو سازان تفاهم نامه امضا کرده ایم.

رشد 77 درصدی برداشت وجه 
از خودپردازهای بانک سامان

  بر اســاس آمار منتشر شــده، برداشــت وجه از 
خودپردازهای بانک سامان در پنج روز ابتدایی سال 
1401 رشد 77 درصدی را نشان می دهد.به گزارش 
سامان رسانه، بر اســاس آخرین آمار منتشر شده 
توسط مدیریت پشتیبانی فروش بانک سامان، میزان 
برداشت وجه از خودپردازهای بانک سامان در 5 روز 
ابتدایی سال 1401 نسبت به مدت مشابه در سال 
1400 رشــد بیش از 77 درصدی را نشان می دهد.

این رقم در حالی با رشد مواجه شده که در سال جاری 
بخشنامه افزایش سقف برداشت از خودپردازها در 
ایام نوروز توســط بانک مرکزی ابالغ نشده و بیانگر 
پشتیبانی دقیق کارکنان بانک سامان از خودپردازهای 
این بانک در تعطیالت رسمی است.در همین حال، 
آمار برداشت از خودپردازهای بانک سامان در روزهای 
27 تا 29 اسفند 1400 نیز با رشد 34 درصدی نسبت 

به روزهای 28 تا 30 اسفند مواجه بود.

خبر

نسبت قیمت مسکن به درآمد 
اجــاره از حوالی 16مرتبه در 
ابتدای دهــه90 به محدوده 
باالی 30مرتبه در پایان این 

دهه رسیده است
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، در حالی به ماه ها و فصل 
نقل و انتقال مسکن در کشور نزدیک می شویم که از همین 
حاال بسیاری از مســتاجران با تماس های صاحب خانه 
ها برای رشد قیمت ها مواجه شده اند و میلیون ها اجاره 
نشین با این ســوال مواجه هستند که چگونه باید هزینه 
اجاره را که سر به فلک کشده است، تامین کنند؟ از ابتدای 
اردیبهشت تا پایان تیر ماه معموال فصل جا به جایی خانه 
و به پایان رســیدن بخش عمده ای از قرار دادهای اجاره 
مسکن در ایران محسوب می شود، ماه هایی که عمدتا با 
رشد و جهش اجاره بها در کشور هم رو به رو هستیم. ماه 
هایی که بزودی از راه می رسند و باتوجه به روند رو به رشد 
قیمت خانه در کشور از همین حاال میلیون ها اجاره نشین 
غم و غصه آن را گرفته اند. طبق گزارش اسفند مرکز آمار 
ایران میانگین قیمت مسکن در شهر تهران 35 میلیون 
تومان را رد کرده است و قیمت 6 درصد رشد داشته روند 
رشدی که به نظر می رســد در ماه های آینده هم ادامه 
داشته باشد و حاال در این شرایط بیشتر صاحب خانه ها 

به دنبال کسب درآمد بیشتر هســتند و مستاجران زیر 
افزایش فشار اجاره بها. به  طور میانگین اجاره ساالنه یک 
مسکن معادل یک پنجم )20 درصد( ارزش آن بوده که 
در بخشی از مناطق تهران این عدد به بیش از 30 درصد 
هم در سال های گذشته رسیده است. قیمت مسکن در 
مقابل قدرت خرید جامعه و درآمدی کــه در بازار اجاره 
قابل کسب است به شدت حبابی شــده و اگر وزارت راه و 

شهرسازی و معاونت مسکن و ســاختمان این وزارتخانه 
قادر به جلوگیری از تخلیه تورم انباشــته مسکن در بازار 
اجاره نباشــد، عمال بازار اجاره با سونامی ویرانگر تورمی 
مواجه خواهد شد. در شرایط فعلی، آمارهای رسمی روایت 
دردناکی از تغییر قیمت در بازار مســکن دارند. براساس 
اطالعات مرکز آمار ایران، میانگین قیمت مسکن در کل 
مناطق شهری ایران از ابتدای سال1391 تا آخر سال1399 

 بالغ  بر920 درصد رشد کرده و این بازار دچار یک ابرحباب 
شده است.

بررسی اطالعات رسمی مرکز آمار ایران قیمت مسکن 
و اجاره بهای مسکونی در مناطق شهری نشان می دهد 
نسبت قیمت مسکن به درآمد اجاره از حوالی 16مرتبه 
در ابتدای دهه90 به محدوده باالی 30 مرتبه در پایان این 
دهه رسیده است. در این بین کارشناسان معتقدند تخلیه 
این حباب قیمتی جز با شفاف و قانونمند کردن مناسبات 
حوزه امالک و خارج کردن مســکن از شمول کاالهای 
سرمایه  ای امکان  پذیر نیست. البته بخشی از بازیگران 
بازار مسکن معتقدند در طوالنی مدت تورم اجاره کمتر 
از قیمت مسکن بوده است زیرا آمارها نشان می  دهد از 
سال1391 تا پایان سال1399، میانگین تورم مسکن 
شهری ایران معادل 920درصد بوده درحالی  که تورم 
بازار اجاره در همین بازه زمانی 365درصد بوده اســت. 
آنچه می  تواند در مقابل ادعای عقب  ماندگی تورم بازار 
اجاره مطرح کرد این است که براساس اطالعات مرکز 
آمار ایران، در همین بازه زمانی رشد درآمد خانوارهای 
شــهری ایران 330درصد بوده و عمال رشد اجاره  بهای 
پرداختی از مستأجران فراتر از مقدار اضافه شده به درآمد 
آنها بوده است. با همه این ها میلیون ها مستاجر منتظر 
تماس صاحب خانه ها هستند و چشم انتظار انصاف آن 
ها در افزایش میزان اجاره بها. حدود 8.5 میلیون خانوار 

مستاجر در کشور داریم.

تورم اجاره در ده سال گذشته 365 درصد بوده است

تورم  ویرانگر در بازار اجاره

اختصاص یک میلیارد دالر ارز 
برای واردات دارو

مدیر روابط عمومی بانک مرکــزی از اختصاص 
یک میلیارد دالر ارز بــرای واردات دارو خبر داد. 
»مصطفی قمری وفا« در حســاب کاربری خود 
در توئیتر نوشــت: »بانک مرکزی در ادامه روند 
تخصیص ارز برای واردات دارو، امروز معادل یک 

میلیارد دالر به این امر اختصاص داد".

تجارت 51 میلیارد دالری ایران 
با همسایگان

طبق اعالم گمرک، تجارت ایران با همســایگان 
در ســال 1400 با رشــد 23درصدی در وزن و 
43درصدی در ارزش به بیش از 100 میلیون تن 

کاال و به ارزش 51.9 میلیارد دالر رسیده است.
به گزارش ایسنا، اعالم علیرضا مقدسی-رییس کل 
گمرک ایران- درباره تجارت با 15 کشــور همسایه 
ایران از این حکایت دارد که 100  میلیون و 131 هزار 
تن کاال به ارزش 51 میلیارد و 875 میلیون دالر در 
سال گذشته بین ایران و 15 کشور همسایه مبادله شد 
که 75 میلیون و 445 هزار تن به ارزش 26 میلیارد و 
29میلیون دالر سهم صادرات ایران به این کشورها 
و 24 میلیون و 686 هزار تــن به ارزش 25 میلیارد و 
846 میلیون دالر نیز سهم واردات بوده است. بر این 
اساس سال 1400 با افزایش  12درصدی در وزن و 29 
درصدی در ارزِش کاالهای صادراتی به کشــورهای 
همسایه همراه بوده و در واردات نیز رشد 68 درصدی 

در وزن و 60 درصدی در ارزش داشته است.
این گزارش در مورد صادرات به کشورهای همسایه 
نیز نشــان می دهد که عراق با 8.9 میلیارد دالر و 
رشد 21درصدی،ترکیه با 6.1 میلیارد دالر و رشد 
141درصدی، امارات با 4.9میلیارد دالر و کاهش 
8 درصدی، افغانستان با 1.8 میلیارد دالر و کاهش 
20 درصدی و پاکستان با 1.3 میلیارد دالر و رشد 
24 درصدی پنج مقصــد اول کاالهای صادراتی 
ایران به 15 کشور همسایه در سال گذشته بوده اند.
همچنین عمان با 716میلیون دالر و رشد 63درصدی، 
روســیه با 579 میلیون دالر و رشــد 15 درصدی، 
آذربایجان با 565 میلیون دالر و رشــد 11 درصدی، 
ترکمنستان با 335 میلیون دالر و رشد 144درصدی، 
ارمنســتان با 304 میلیــون دالر ) بــدون تغییر( ، 
قزاقســتان با 187 میلیون دالر و رشد 11درصدی، 
کویت با 158 میلیون دالر و رشد 2درصدی، قطر با 
134 میلیون دالر و کاهــش 20درصدی، بحرین با 
10میلیون دالر و رشد 15درصدی و عربستان با 41.4 
هزار دالر، 10 مقصد بعدی صادرات کاالهای ایرانی به 

کشورهای همسایه بوده است.
بر اساس اعالم معاون وزیر اقتصاد در مورد میزان واردات 
از هر کدام از کشــورهای همســایه نیز امارات با 16.5 
میلیارد دالر و رشد 69 درصدی، ترکیه با 5.3 میلیارد 
دالر و رشد 20درصدی، روســیه با 1.7 میلیارد دالر و 
رشد 54 درصدی، عراق با 1.2 میلیارد دالر و رشد 790 
درصدی و عمان با 619 میلیون دالر و رشد 43 درصدی، 
پنج کشــور طرف معامله با ایران برای تامین نیازهای 

کشور در بین همسایگان در سال 1400 بوده اند.

 صعود قیمت دالر
قیمت دالر در روزهای اخیــر تحت تأثیر اخبار برجام 
و توقف طوالنی مدت مذاکــرات روی ریل صعود قرار 
گرفته است. قیمت سکه و طال نیز همزمان با افزایش 
قیمت دالر ترمز برید و به روند صعودی روز گذشته خود 
افزودند. به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دالر در روزهای 
اخیر تحت تأثیر اخبار برجــام و توقف طوالنی مدت 
مذاکرات روی ریل صعود قرار گرفته است. اسکناس 
آمریکایی از روز گذشــته کانال 28 هزار تومان را فتح 
کرده و همچنان در این کانال در حال پیشروی است. نرخ 
دالر در ساعات ابتدایی معامالت روز سه شنبه بر روی 
28 هزار و 230 تومان قرار گرفت که در مقایسه با روز 
قبل 110 تومان رشد کرده بود. در بازار متشکل ارزی 
هم روز سه شنبه قیمت دالر به 25 هزار و 168 تومان 
رسید که نسبت به روز دوشنبه 28 تومان باال رفته بود. 

قیمت دالر و یورو در صرافی ملی
صرافی ملی روز سه شنبه  قیمت جدید خرید و فروش 
دالر و یورو را اعالم کرد. بر این اساس نرخ خرید دالر 
روز سه شنبه 25 هزار و 44 تومان و نرخ فروش آن 25 
هزار و 296 تومان بود. همچنین براساس نرخ اعالمی 
این صرافی قیمت خرید یورو 28 هزار و 51 تومان و 

قیمت فروش آن 28 هزار 333 تومان بود.

رشد قیمت درهم در بازار 
همراه با قیمت  دالر ؛ نرخ حواله درهم نیز رشد را 
تجربه کرد. قیمت درهم روز سه شنبه به 7 هزار و 
700 تومان رسید. با ضرب کردن قیمت درهم در 
نرخ تبدیل درهم به دالر )3.673( عدد 28 هزار و 
298  تومان به دست می آمد که نسبت به قیمت 

دالر در بازار  باال تر بود. 

اخبار
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پس از بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی 
بر اخذ عوارض صادرات به صورت پلکانی از واحدهای 
صنعتی معدنی قیمت سهام اغلب نمادهای صنعتی و 
معدنی مشمول این بخشنامه در بازار سهام سقوط کرد.
در حالی که بازار ســرمایه طی روزهای گذشته روند 
صعودی داشــت و حجم و ارزش معامــالت حاکی از 
بازگشت اعتماد سهام داران به این بازار بود وضع عوارض 
صادراتی بر محصوالت معدنی باعث شد تا شاخص کل 

بورس تا این لحظه بیش از 31 هزار واحد کاهش یابد.
به گزارش ایسنا، بخش نامه وضع عوارض صادراتی بر 
محصوالت معدنی واکنش منفی بازار سرمایه را در پی 
داشت به طوری که همه شاخص های این بازار پس از 
روند صعودی که از ابتدای سال جاری داشته است امروز 
ریزش سنگینی را تجربه کرد. در این راستا مجیدعشقی 
- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار - در نامه ای به وزیر 
صمت به این بخشنامه واکنش نشان داد و اعالم کرد: با 
در نظر گرفتن مالحظات بازار سرمایه مبنای زمانی اخذ 
عوارض صادراتی حداقل پس از سه ماه از تاریخ تصویب 
و ابالغ مصوبه ستاد تنظیم بازار، تعیین و قیمت مبنای 
صادراتی فوب ایران از هفتــه اول دی 1400 به هفته  

پایانی 1400 تغییر و اعمال شود.
در ادامه این نامه تاکید شــده اســت که بــا توجه به 
طبقه بندی بخــش عمده ای از محصــوالت تولیدی 
شرکت های سهامی عام ثبت شده در فهرست کاالهای 
مشمول عوارض به نظر می رسد این موضوع در کوتاه و 
میان مدت بر روند معامالت آثار منفی قابل مالحظه ای 
خواهد گذاشــت و از آنجا که تعداد بســیار زیادی از 

سرمایه گذاران با توجه به افزایش قیمت جهانی کاالها 
در اسفند سال گذشته اقدام به انجام معامالت کرده اند 
بنابراین تصویب قیمت پایه منتهی به هفته اول دی 
1400 موجبات خدشه دار شدن امنیت سرمایه گذاری 

را فراهم می کند.

اما ماجرا چیست؟
در این راستا روزبه شریعتی - کارشناس بازار سرمایه 
- در مورد این بخشنامه توضیح داد: پیش از این زمانی 
که قیمت محصوالت در بورس کاال افزایش پیدا می کرد 
اقداماتی از سوی  مسووالن انجام می شد از جمله این 
که در صادرات محدودیت ایجاد یا اعالم می شــد که 
شرکت ها باید محصوالت خود را زیرقیمت بفروشند. اما 
اکنون به جای انجام چنین اقداماتی و زمانی که قیمت 
ها متاثر از رشد قیمت جهانی در حال افزایش است روی 
صادرات عوارض تعیین کردند تا عرضه در بورس کاال 

افزایش یابد و قیمت ها کاهشی شود.
وی ادامه داد:البته این موضوع هنوز ابهاماتی دارد چرا که 
مشخص نیست عوارضی که وضع شده از دی ماه سال 
گذشته بوده و آیا روی مابه التفاوت قیمت پایه دی ماه 
است یا قرار است روی کل درآمد صادراتی عوارض وضع 
شود که رئیس سازمان بورس هم به این موضوع اشاره 

کرده و  پیشنهاد دادند قیمت مبنا از اسفند ماه باشد.
این کارشناس بازار ســرمایه با تاکید بر این که وضع 
چنین قوانینی امنیت سرمایه گذاری  را از بین می برد 
اظهار کرد: باز هم باید دید چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا 

پاسخ نامه رئیس سازمان بورس داده می شود  یا خیر؟.

سقوط بورس پس از بخشنامه دولت
به گــزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز سه شــنبه، 
بیست و ســوم فروردین 1401، شاخص کل بورس 
تهران با سقوط 33 هزار و 522 واحدی نسبت به روز 
 دوشنبه به رقم یک میلیون و 445 هزار و 969 واحد 

رسید. 
پس از بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر 
عوارض صادرات به صورت پلکانی از واحدهای صنعتی 
معدنی قیمت سهام اغلب نمادهای صنعتی و معدنی 
مشمول این بخشــنامه در بازار ســهام سقوط کرد. 
عوارض پلکانی شامل محصوالت زنجیره ارزش فوالد 
از سنگ آهن تا شمش فوالد و محصوالت پایین دست، 
محصوالت زنجیره پتروشــیمی و شیمیایی، شیشه، 

سیمان و انواع فروآلیاژ می شود.   
شــاخص هم وزن بورس نیز با ریــزش 6 هزار و 746 
واحدی در ســطح 380 هزار و 295 واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 259 واحد 
پائین آمد و در سطح 19 هزار و 930 واحد قرار گرفت. 

در پایان معامالت  روز سه شنبه، 96 نماد رشد قیمت 
داشتند و 388 نماد کاهش قیمت داشتند. به عبارت 
دیگر، 19 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 80 درصد 

بازار افت قیمت داشتند.
 

گروه های قرمز بازار سهام
روز گذشته اغلب نمادهای صنعتی و معدنی قرمزپوش 
شــدند. گروه های بانک هــا و مؤسســات اعتباری، 
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای، محصوالت 

شــیمیایی و اســتخراج کانه های فلــزی قرمزترین 
گروه های بازار بودند. 

نمادهای مؤثر بر شاخص  ها
نمادهای »فوالد«، »فملی« و »شستا« بیشترین تأثیر را 
در افت شاخص کل بورس داشتند. در مقابل نمادهای 
»پاکشو«، »مبین« و »وامید« بیشترین تأثیر مثبت را بر 

شاخص کل داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهای »هرمز«، »زاگرس« و »آریا« 
بیشترین تأثیر کاهنده را بر شــاخص کل فرابورس 
داشتند و »وسپهر«، »بپاس« و »مارون« بیشترین تأثیر 

مثبت را بر شاخص داشتند.  
در جــدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس شســتا 
صدرنشــین اســت و وســاپا و فــوالد در رتبه های 
بعــدی هســتند. در فرابــورس نیــز نمادهــای 
 تجلــی، آریــا و کرمــان پرتراکنش  تریــن نمادها 

هستند.

کاهش ارزش معامالت 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 8 هزار 
و 593 میلیارد تومان کاهــش یافت. ارزش معامالت 
اوراق بدهی در بازار ثانویه هزار و 734 میلیارد تومان 
بود که 20 درصد از ارزش کل معامالت بازار ســرمایه 

را تشکیل می دهد. 
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با کاهش یک 
درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 5 هزار و 604 

میلیارد تومان رسید.

طی 20 سال اخیر روند سرمایه گذاری خارجی ایران با 
فراز و نشیب های زیادی مواجه بوده و باالترین میزان 
سرمایه خارجی در سال 1391 و به مبلغ حدود 4.5 
میلیارد دالر جذب شده است. به گزارش اتاق بازرگانی 
تهران، گزارش معاونت بررســی های اقتصادی اتاق 
بازرگانی تهران از سرمایه گذاری خارجی در ایران طی 
20 سال منتهی به سال 1399 نشان می دهد که روند 
سرمایه گذاری خارجی ایران با فراز و نشیب های زیادی 
مواجه بوده که از جمله مهمترین دلیل آن می توان به 

تحریم های بین المللی اشاره کرد.
طی این مدت، باالترین میزان سرمایه خارجی در سال 
1391 و به مبلغ حدود 4.5 میلیارد دالر جذب شــده 
است. پس از آن، جذب سرمایه خارجی در کشور روند 
نزولی در پیش گرفتــه و در ســال 1394 به کمترین 
میزان خود طی 20 سال گذشته با رقم 945 میلیون دالر 
رسیده است. به دنبال امضای برجام مجدداً سرمایه گذاری 
خارجی در ایران در سال 1395 افزایش پیدا کرد، اما پس 
از آن، به دلیل سیاست های آمریکا و زمزمه های خروج این 
کشور از برجام مجدداً جذب سرمایه خارجی روند کاهشی 
در پیش گرفت و پس از خروج کامل آمریکا از برجام رقم 
سرمایه گذاری خارجی در سال 1398 به شدت کاهش 

یافت و به حدود یک میلیارد دالر رسید.
در سال 1399 سرمایه گذاری خارجی در ایران حدود 1.4 
میلیارد دالر بوده که این رقم در مقایسه با سال 1398 

حدود 39 درصد افزایش یافته است.
عمده ســرمایه گذاری خارجــی در ایــران از طریق 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی صــورت گرفته 
است و ســرمایه گذاری در اوراق بهادار، سهم اندکی از 

سرمایه گذاری خارجی را تشکیل می دهد.
در سال 1399 سرمایه گذاری در اوراق بهادار با افزایش 
حدود 69 درصدی نسبت به سال 1398 به حدود 165 

میلیون دالر رسیده و ســهم حدود 12 درصدی از کل 
سرمایه گذاری خارجی در کشور را در این سال به خود 

اختصاص داده است.

چرا سرمایه گذاران از حوزه خصوصی سازی 
فرار می کنند؟

در همین زمینــه رئیس اتــاق بازرگانی ایــران گفت: 
شیوه های غلط اجرایی در مسیر خصوصی سازی باعث 
شــده بخش خصوصی واقعی اعتماد و اطمینان خود را 
به این اتفاقات از دســت بدهد. به گزارش اتاق بازرگانی 
ایران، غالمحسین شافعی در نشستی در اتاق بازرگانی 
ایران، اظهار کــرد: نگاهی به عملکرد کشــور در حوزه 
خصوصی سازی نشــان می دهد که هیچ کس در ایران 
از این فرایند راضی نیســت. از مسئوالن دولتی گرفته تا 
شرکت هایی که در فهرست خصوصی سازی قرار گرفته اند 
 و همچنین خریداران این شرکت ها، همگی از این فرایند 

ناراضی هستند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه باید عیب و اشکال 
این فرایند به شکل دقیق پیدا شود، بیان کرد: سازمان 
خصوصی سازی در این فرایند کاماًل تنها و بی پناه رها 
شده است. این در حالی است که توقع وجود داشت که 
قوای حاکمیتی در حد سهم خود از این سازمان حمایت 
کنند و هر نهاد بر اساس برنامه ریزی کالن نهایی شده، 
عمل کند اما ما می بینیم که در عمل هیچ کمکی به بهبود 

این فرایند نمی شود. 
شافعی ادامه داد: یکی از مهم ترین موضوعاتی که در این 
رابطه به وجود آمده، بی اعتمادی و بی اطمینانی بخش 
خصوصی به فرایند خصوصی سازی در کشور است. ما 
باید یک ارزیابی دقیق از این موضوع داشــته باشیم که 
چه اتفاقی رخ داده که سرمایه گذاران از این حوزه فرار 

می کنند؟

 ابهام دربــاره روند اجرای مصوبــه واردات موبایل های 
باالی 300 دالری با ارز حاصل از صادرات خشــکبار، 
واردکنندگان را دچار بالتکلیفی و نگرانی هایی درباره 

کاهش عرضه ی موبایل در سطح بازار ایجاد کرده است.
به گزارش ایســنا، پس از اعالم کارگــروه هماهنگی 
سیاست های ارزی -متشــکل از وزارت صمت و بانک 
مرکزی- مبنی بر الــزام واردات موبایل های باالی 300 
دالر با استفاده از ارز حاصل از خشــکبار، در نهایت در 
آخرین روزهای سال 1400 اجرای این طرح نهایی شد. به 
گفته طراحان دولتی این مصوبه، دستیابی به توافق برای 
اجرای آن پس از برگزاری 20 جلسه با حضور نمایندگان 
بانک مرکزی و وزارت صمت حاصل شده که چهار جلسه 
آن با حضور وزیر صمت و رییس بانک مرکزی با هدف 

تدوین مصوباتی جهت گشایشات ارزی برپا شده است. 
در این راســتا محمدرضا عالیان - ســخنگوی انجمن 
واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه 
در ابتدا قرار بر واردات موبایل های باالی 300 دالر با ارز 
حاصل از صادرات بود، به ایسنا گفت: پس از اعالم نگرانی ها 
و پیامدهای چنین تصمیمی از سوی انجمن واردکنندگان 
موبایل، ذی نفعان دولتی تصمیم گرفتند تا فاز نخست 
به صورت محدودتر اجرا شــود و به واردات موبایل های 
سری Z ، S و Note سامسونگ و تمام مدل های آیفون 

با ارز حاصل از صادرات خشکبار ختم شود.
وی افرود: علی رغم اعالم نگرانی های جدی و هشــدار 
نســبت به پیامدهای چنین مصوبه ای توسط انجمن 
واردکنندگان موبایل، اما ذی نفعــان دولتی به منظور 
رفع تعهد صادرکنندگان، مصمم به اجرای طرح بودند 
و 17 فروردین 1401 با بازگشــایی تاالر دوم نیما برای 
صادرکنندگان خشــکبار به عنوان عرضه کننده ارز و 
واردکنندگان موبایل به عنوان متقاضی ارز، این فرایند را 
به طور عملی کلید زده و شش صرافی معتمد بانکی نیز 

وظیفه دریافت درخواست های عرضه و تقاضا و همچنین 
تبادل مالی را بر عهده گرفتند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان گفت: در اجرای این مصوبه 
از زمان طرح  آن تا به امروز چندیــن نگرانی و ابهام جدی 
وجود داشته که حاال با اجرای مصوبه نمود پیدا کرده است. 
یکی از پیامدهای مهم اجرای چنین طرحی، افزایش قیمت 
موبایل های باالی 600 دالری تا 20 درصد بود است. دلیل آن 
هم اختالف قیمت ارز نیمایی با ارز حاصل از صادرات است 
که نرخی معادل بازار آزاد دارد. از طرفی تغییر نرخ محاسبه 
حقوق و عوارض گمرکی از 4200 به ETS )نرخ میانگین 
هفتگی قیمت نیما – حدود 24000 تومان( نیز عامل دیگری 
بر افزایش قیمت این دسته موبایل ها است. عالیان هشدار داد: 
موبایل های باالی 600 دالری که با ارز بازار آزاد خریداری 
خواهند شــد و محاســبه حقوق و عوارض گمرکی شان با 
ارز ETS خواهد بود، بر روند عرضــه و تقاضا تاثیر خواهد 
گذاشت و بازار را با شــوک قیمتی روبه رو خواهد کرد. این 
در حالیست که کاالهای باالی 600 دالری که تا قبل از این 
مصوبه وارد کشور شده اند، همچنان در بازار موجود بوده و 
بازرگانان ریسک آن را نخواهند کرد که همان کاال را با قیمتی 
گران تر وارد بازار کنند. اما فارغ از پیامدهای اجرای این طرح، 
چالش هایی نیز پیش روی بازرگانان وجود خواهد داشــت 
همچون نگرانی از تامین ارز مورد نیاز توسط صادرکنندگان.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمارهای واردات 
و مصرف موبایل در کشــور، در ســال 1400، بالغ بر 1 
میلیارد و 200 میلیون دالر ارز برای واردات موبایل های 
باالی 600 دالر تخصیص یافته اســت. به این ترتیب 
بدون در نظر گرفتن رشد نسبی تقاضا در سال جاری، 
واردکنندگان برای واردات موبایل های باالی 600 دالر 
و تامین نیاز بازار، ماهیانه بــه 100 میلیون دالر ارز نیاز 
خواهند داشت که بر اســاس مصوبه اخیر باید از محل 

صادرات خشکبار تامین شود.

بخش نامه وضع عوارض صادراتی بر محصوالت معدنی واکنش منفی بازار سرمایه را در پی داشت

ریزش بورس با یک بخشنامه

وضعیت جذب سرمایه خارجی طی 20 سال

 باالترین رقم؛ ۴.۵ میلیارد دالر
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی مطرح کرد

ابهام در روند واردات موبایل با ارز حاصل از صادرات
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نوسان قیمت سکه در کانال ۱۳ میلیون تومانی
قیمت سکه )سه شنبه، ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱( با افزایش ۳۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. نیم سکه بهار آزادی هفت میلیون و ۴۵۰ هزار 

تومان، ربع سکه چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۳۲۱ 
هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال نیز پنج  میلیون و ۷۲۶ هزار تومان شد. اُنس جهانی طال نیز با قیمت یک هزار و ۹۵۰ دالر و ۹۶ سنت معامله شد.
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سرپرســت معاونت امور فنی و بازرگانی سازمان 
مرکزی تعاون روســتایی ایــران از توزیع خرمای 
مضافتی طرح تنظیم بازار به مناســبت حلول ماه 
مبارک رمضان خبر داد. عباسعلی ارفع عضو هیات 
مدیره و سرپرســت معاونت امور فنی و بازرگانی 
ســازمان مرکزی تعاون روســتایی ایران با اشاره 
به خریــد و توزیع محصول خرمــای مضافتی به 
مناسبت ماه مبارک رمضان توسط سازمان مرکزی 
تعاون روســتایی گفت: به منظــور رضایتمندی 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این ســازمان 
خرید محصوالت از کشاورزان، ذخیره سازی و عرضه 
این محصول به مصرف کنندگان نهایی را از طریق 
شبکه گسترده شرکت های تعاونی های روستایی و 
کشاورزی و تشکل های بخش کشاورزی با مدیریتی 

متمرکز آغاز کرده است.
وی افــزود: در راســتای اجرای سیاســت های 
تنظیم بازار محصوالت کشــاورزی و ایجاد تعادل 

در عرضه و تقاضا به مناســبت ماه مبارک رمضان 
و افزایــش مصرف این محصــول، محصول خرما 
 از روز چهارشــنبه ۱۷ فروردین زیــر قیمت بازار 

عرضه می شود.
به گفته سرپرســت معاونت امور فنی و بازرگانی 
سازمان مرکزی تعاون روســتایی ایران، محصول 
خرما در جعبه های ۶۵۰ گرمی با قیمت ۳۱ هزار 
تومان، ۷۰۰ گرمی با قیمت ۳۵ هزار تومان و ۸۰۰ 
گرمی بــا قیمت ۳۷ هزار تومان عرضه می شــود. 
ارفع خاطرنشان کرد: نوع خرمای خریداری شده 
مضافتی درجه یک بوده و با توجه به ذخیره سازی 
مناسب خرما در ســردخانه ها کمبودی در عرضه 
وجود ندارد. وی افزود: توزیع این خرما در پایتخت 
از طریق غرفه در نظر گرفته شده واقع در ساختمان 
سازمان مرکزی تعاون روستایی، ۱۳ غرفه مستقر در 
ایستگاه های مترو و همچنین پلتفرم های هوشمند 

)به صورت تحویل درب منازل( انجام می شود.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از کاهش ۱۰ تا 
۱۵ هزار تومانی قیمت این نوع گوشت در بازار خبر 
داد و گفت: تقاضا برای گوشت به دلیل کاهش قدرت 
خرید مردم، به شدت کاهش یافته است. علی اصغر 
ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی وضعیت 
بازار گوشت را آرام توصیف کرد و گفت: بازار به شدت 
دچار رکود شده و قدرت خرید مردم کاهش یافته 
است. وی اضافه کرد: بسیاری از همکاران ما ساعت ها 
جلو مغازه های خود می ایســتند ولی کسی برای 
 خرید مراجعه نمی کند، چرا که مردم توان خرید این 

کاال را ندارند.
ملکی با اشاره به اینکه قیمت هر کیلوگرم گوشت 
گوســفندی بعد از تعطیالت عید نوروز ۱۰ تا ۱۵ 
هزار تومان کاهش یافته اســت، گفت: هم اکنون 
قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه ممتاز برای مغازه 
داران بین ۱۶۰ تا ۱۶۵ هزار تومان و قیمت شقه با 
کیفیت پایین تر بین ۱۵۵ تا ۱۶۰ هزار تومان است. 
ضمن اینکه مغازه داران این کاال را با احتساب ۱۰ 
درصد ســود به مصرف کنندگان عرضه می کنند. 
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به کاهش 

مصرف گوشت قرمز در عید نوروز ۱۴۰۱ گفت: به 
دلیل باال بودن قیمت ها و کاهش شدید توان خرید 
مردم تقاضا برای گوشت قرمز بین ۳۰ تا ۳۵ درصد 

کاهش پیدا کرد.
وی درباره اینکه پیش بینــی می کنید در روزهای 
آینده وضعیت قیمت گوشــت گوسفندی به چه 
صورت باشــد، گفت: با توجه به اینکه در ماه های 
اردیبهشت و خرداد بره های تََرکی )بره هایی که علف 
تر می خورند( وارد بازار می شوند و بازار معموالً اشباع 

می شود بنابراین نباید التهابی وجود داشته باشد.
ملکی درباره اینکه آیا پیش بینی کاهش بیشــتر 
قیمت را در روزهای آینده دارید، تصریح کرد: در حال 
حاضر برای دامداران بیشتر مساله نهاده مطرح است، 
با توجه به اینکه شــرایط مراتع و صحراها نیز برای 
چریدن دام ها مطلوب نیست. در استان کردستان که 
استان دام خیز کشورمان است در حال حاضر قیمت 
هر کیلوگرم کاه ۶ هزار تومان، یونجه ۷ هزار تومان و 
جو ۸,۵۰۰ تومان است که این قیمت های باال باعث 
می شود دامدار نتواند دام خود را با قیمت پایین تر 

عرضه کند چرا که دچار زیان می شود.

رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: گوجه فرنگی لب مرز 
کیلویی ۱۷ هزار تومان بفروش می رسد. کشاورزان در 
سال گذشته متحمل ضررهای زیادی شدند از این رو 
این حق آنهاست که امســال با افزایش صادرات سود 
قابل توجهی نصیب آنها شود اما باید صادرات به گونه ای 
مدیریت شود که نظم و تعادل بازار داخلی از بین نرود. 
مصطفی دارایی نژاد با اشاره به افزایش قیمت سبزی در 
ماه رمضان، گفت: قیمت سبزی پلو، کوکو، آش و قورمه 
کیلویی ۶ هزار و ۵۰۰ تومان اســت که این سبزی ها 
شامل تره و جعفری کیلویی ۵ هزار تومان، گیشنیز 
کیلویی ۸ هزار تومان، شنبلیله کیلویی ۴ هزار تومان، 

شوید، اسفناج و سیر تازه کیلویی ۵ هزار تومان است.
وی در ادامه تصریح کرد: قیمت ســبزی خوردن در 
میدان اصلی میوه و تره بار کیلویی ۸ هزار و ۵۰۰ تومان 
است سبزی خوردن شامل تره، نعنا و تربچه کیلویی 
۵ هزار تومان، تلخون کیلویی ۹ هزار تومان، شاهی و 
پیازچه کیلویی ۶ هزار تومان، مرزه کیلویی ۱۲ هزار و 
ریحان سفید کیلویی ۱۰ هزار تومان است. به گفته این 
فعال صنفی؛ ریحان و مرزه گلخانه ای کشت می شود از 
این رو میزان تولید آن کم و در نتیجه قیمت آن باالست. 
عرضه سبزی خوردن در ماه رمضان ۲ برابر افزایش پیدا 
کرد که اگر این اتفاق صورت نمی گرفت قیمت آن در 

میدان به کیلویی ۱۵ هزار تومان می رسید.
دارایی نژاد با بیان اینکه روزانــه ۶۰ کامیون گوجه از 
میناب، به عراق، افغانستان، پاکستان، روسیه، عمان، 
قطر و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود، گفت: 
صادرات گوجه فرنگی از ایران به سوریه هزینه بر است از 
این رو گوجه به عراق صادر و از آنجا به سوریه می رود. 
الزم است این هشدار را بدهم که اگر تقاضا سوریه برای 
این محصول افزایش پیدا کند میزان بار صادراتی روزانه 
۱۰۰ تا ۱۵۰ کامیون گوجه از کشورخارج می شود. به 

گفته این فعال صنفی؛ گوجه فرنگی لب مرز کیلویی 
۱۷ هزار تومان بفروش می رسد. کشــاورزان در سال 
گذشته متحمل ضررهای زیادی شدند از این رو این حق 
آنهاست که امسال با افزایش صادرات سود قابل توجهی 
نصیب آنها شــود اما باید صادرات به گونه ای مدیریت 
شــود که نظم و تعادل بازار داخلی از بین نرود. رییس 
اتحادیه بارفروشان تاکید کرد: اگر روزانه ۱۰۰ کامیون 
گوجه فرنگی صادر می شود حداقل ۲۰۰ کامیون باید 
برای عرضه در بازار داخلی تخصیص داده شــود. من 
از کشاورزان تقاضا می کنم که تا ۱۰ روز آینده میزان 
صادرات را متعادل و با مــردم همراهی کنند تا گوجه 
اســالم آباد جیرفت برداشــت و در بازار عرضه شود با 
برداشت این گوجه اگر روزانه ۵۰۰ کامیون هم صادر 
کنیم بازار داخلی با چالش قیمتی مواجه نخواهد شد. 
وی قیمت منطقی گوجه فرنگی در میدان را کیلویی 
۱۰ هزار تومان دانست و گفت: عرضه گوجه در میدان 
اصلی کاهش پیدا کرد از این رو از روز گذشــته قیمت 
گوجه فرنگی هزار تومان افزایش داشــت و قیمت آن 
به کیلویی ۱۲ هزار تومان رسید. دارایی نژاد با اشاره به 
کاهش قیمت میوه در میدان میوه و تره بار، افزود: ملون 
کیلویی ۱۲هزار تومان، هندوانــه کیلویی ۵ تا ۶ هزار 
تومان، سیب زمینی کیلویی ۷ تا ۹ هزار تومان، چغاله 
بادام کیلویی ۳۰ تا ۶۰ هزار تومان و گوجه سبز کیلویی 
۱۱۰ تا ۱۷۰ هزار تومان است که امیدواریم در روزهای 
آینده نــرخ آن به زیر ۱۰۰ هزار تومان برســد. رییس 
اتحادیه بارفروشــان میزان ورودی بار در میدان میوه 
و تره بار حدود ۱۳ هزار تن دانســت و افزود: حدود ۱۱ 
هزار تن آن بفروش رفته است باید بگویم خرید و فروش 
مرکبات باوجود کاهش قیمت میزان تقاضا نزولی شده 
است. نرخ پرتقال و سیب کیلویی ۶ هزار تومان شده اما 

با این وجود خریدار چندانی ندارد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک از انباشت ۲۸ 
هزار تن شیرخشک در کارخانه های تولیدی خبر داد. 
سیاوش سلیمی گفت: هم اکنون حدود ۲۸ هزار تن 
شیرخشک در انبارها موجود است که برای رفع بحران 
فعلی دولت از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه مبنی بر 
افزایش یا کاهش تعرفه باید اجتناب کند تا تولیدکننده 

در شرایط باثباتی بتواند به فروش محصول ادامه دهد.
به گفته او، بنابر آمار ماهیانه ۵ هزار تن شیرخشک در 
کشور مورد استفاده قرار می گیرد، درحالی که با تولید 
حداقل ۱۲ هزار تن در ماه با مازاد ۷ هزار تنی روبه رو 
هستیم. سلیمی می گوید: ساالنه ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن 
شیرخشک تولیدی باید به بازارهای هدف صادر شود که 
در صورت عدم پرداخت مشوق صادراتی، افق روشنی 
پیش روی تولید نیست. با توجه به برنامه دولت برای 
تخصیص تغییر نرخ ارز، افزایش نهاده های دامی و در 

نتیجه گران شدن محصوالت لبنی، شیرخام بیشتری به 
سمت کارخانه های شیرخشک ناشی از کاهش تقاضا و 
قدرت خرید خانوار سوق داده می شود که در آن مقطع 
تولیدکنندگان شیرخشک برای استمرار تولید نیازمند 

مشوق صادراتی و سرمایه در گردش هستند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک می گوید: با 
گران شدن محصوالت لبنی و تبدیل شیرخام تولیدی 
به شیرخشــک، تقاضا کرده ایم که مازاد تولید خارج 
شود، در غیر این صورت با دپو و انباشت این محصول 
در کارخانجات تولید دچار مشکل می شود. طبق روال 
سال های قبل کارخانجات شیرخشــک در ماه های 
پایانی سال و فروردین با ترافیک شیر رو به رو هستند 
که با استمرار این روند تمایلی به تولید ندارند و در نهایت 
شیرهای دامداری عودت داده می شود که این موضوع 

ضرر هنگفتی وارد می کند.

شواهد نشــان می دهد ارز واردات 
برای بسیاری از کاالها حذف شده و 
این تصمیم از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ 
اجرایی شده است. همین امر موجب 
تاثیرگذاری اجرای این تصمیم بر 
افزایش قیمت کاالها شده است. توزیع رانت و فساد حاصل از 
تخصیص ارز دولتی غیرقابل انکار است اما مدل حذف این ارز 
نیز می تواند بر افزایش تورم تاثیرگذار باشد. در این رابطه فعاالن 
اقتصادی بارها هشدار داده اند. بررسی ها نشان می دهد حتی 
با فرض اینکه تعرفه ها و عوارض گمرکی کاهش نیابد ولی ارز 
ترجیحی حذف شود، حداکثر تأثیر افزایش قیمت کاالها، ۱۷ 
درصد است نه ۷۰۰ درصد.  البته اظهارات ضد و نقیض در رابطه 
با حذف ارز ترجیحی همچنان ادامه دارد. در حالی مسووالن 
هر روز از ضرورت حذف ارز دولتی برای واردات کاالها ســخن 
می گویند که تازه ترین خبرها از تخصیص یک میلیارد دالر ارز 

دولتی برای واردات دارو حکایت دارد. 
زمزمه های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ســال گذشته به گوش 
می رسید که هر بار به مانعی برخورد کرد. با این حال در اواخر 
سال گذشته به صورت رسمی اعالم شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی 
برای سال ۱۴۰۱ از اقتصاد کشور حذف خواهد شد. درهمین 
رابطه نیز بر اساس جزوه ای ۱ و ۲ بند »ه« تبصره ۷ قانون بودجه 
۱۴۰۱، باید نرخ پایه محاسبه عوارض گمرکی بر اساس برابری 
نرخ ارز اعالم  شــده بانک مرکزی که همان نرخ سامانه مبادله 
الکترونیکی )ETS( در روز اظهار بــوده و از ارز ۴۲۰۰ به ۲۳ 
هزار تومان )نرخ ارز در ســامانه الکترونیکی بانک مرکزی( و 
تعرفه گمرکی واردات کاالهای اساسی و دارو نهادهای دامی و 

کشاورزی از یک به ۴ درصد افزایش یابد.
ســید روح اهلل لطیفی ســخنگوی گمرک درباره تأثیر حذف 
ارز ترجیحی در افزایش قیمت کاالها گفت: سال گذشته ۵۳ 
میلیارد دالر کاال وارد کشور شــد که از این رقم ۱۵.۱ میلیارد 
دالر با ارز ترجیحی و ۳۸ میلیارد دالر دیگر با ارز آزاد و نیمایی 
وارد کشور شد. وی افزود: بنابراین ۲۸.۴ درصد کاالهای وارداتی 

با ارز ترجیحی بود و ۷۱.۶ درصد از کاالهای وارد شده از محل 
ارز آزاد و نیمایی بوده است. لطیفی ادامه داد: بنابراین اگر ۱۷ 
درصد به هر کدام از این ارقام اضافه شود مبلغ خاصی به سرجمع 
کاالها افزوده نخواهد شد. تازه این در صورتی است که تعرفه های 
گمرکی و سود بازرگانی کاهش نیابد. در صورتی که دولت در حال 
بررسی این موضوع است که با تغییر طبقه کاالهای وارد شده، 
هم سود بازرگانی و هم تعرفه گمرکی کاالهای وارداتی مخصوصاً 
کاالهایی که با معیشــت مردم در ارتباط هستند و همچنین 

کاالهای مواد اولیه تولید و ماشین آالت تولید را کاهش دهد.
وی بیان کرد: کاهش ســود بازرگانی و تعرفه گمرکی سبب 
می شود تا حذف ارز ترجیحی در محاســبات سودبازرگانی و 
تعرفه گمرکی تأثیری در قیمت تمام شــده کاالهای وارداتی 
نداشــته باشــد. بنابراین حتی اگر تعرفه های گمرکی و سود 
بازرگانی هم تغییر نکند نهایتاً ۱۷ درصد سقف افزایش قیمت 
کاالهای وارداتی در بازار است. این در حالی است که قرار است 
تعرفه ها کاهش یابد. سخنگوی گمرک افزود: براساس قانون 
بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه مجلس شورای اسالمی نرخ مبنای تعرفه 
گمرکی از ارز ۴,۲۰۰ تومان به نرخ ارز سامانه الکترونیکی بانک 

مرکزی که ۲۳ هزار تومان است تغییر می کند.
لطیفی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون بودجه سال جاری، دارو 
کاالهای پزشکی و کاالی اساسی که مشمول ۱۵.۱ میلیارد دالر 
کاالی اساسی می شوند باید تعرفه گمرکی واردات از ۴ به یک 
درصد کاهش یابد. بنابراین در عمل کمتر از نیم درصد افزایش 
قیمت در این کاالها را خواهیم داشت. وی اظهار داشت: اگر با 
تعرفه گمرکی ۴ درصد برای واردات کاالهای اساسی در سال 
گذشته محاسبه می شد و ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان در ازای هر ۱۰۰ 
دالر کاالهای وارداتی اخذ می شد حال قرار است با تعرفه یک 
درصدی وارد شود و این کاهش تعرفه سبب می شود که تفاوت 
بسیار بسیار اندک باشــد. لطیفی یادآور شد: در سال گذشته 
نسبت به سال قبل از آن ۱۵ میلیارد دالر کاال از نظر ارزش و ۸ 

میلیون تن از نظر وزنی بیشتر وارد کشور شد.
 این افزایش واردات شامل همه انواع کاالها می شود که سبب 
شده تا در گروه های مختلف کاالیی از جمله کاالهای اساسی هم 

شاهد افزایش واردات باشیم.

حذف ارز ترجیحی تا چه اندازه بر افزایش قیمت کاالها تاثیرگذار است؟ 
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کاهش ۱۵ هزار تومانی قیمت گوشت گوسفندی

۲۸ هزار تن شیرخشک در کارخانه ها انباشت شده است

آغاز صادرات گوجه فرنگی به سوریه از طریق عراق

توزیع خرمای مضافتی طرح تنظیم بازار

قیمــت الســتیک بــرای 
کامیون داران همچنان افزایش 
یافته و می یابد. نبود الستیک، 
گرانی الستیک، الستیک چند 
نرخی و تفاوت قیمت 6 میلیونی 
الستیک سنگین در بازار آزاد با سامانه صمت موجب اعتراض 
و نارضایتی کامیون داران و رانندگان حمل و نقل جاده ای شده 
است. در روزهای اخیر صدای اعتراض کامیون داران و فعاالن 
صنعت حمل و نقل جاده ای به کرات شنیده شده است. فعاالن 
صنعت بازار الستیک با اشاره به اینکه بازار الستیک نظمی 
ندارد، گرانی و داللی را از جمله مشکالت بیان کرده اند. اتفاقی 
که سبب شــده تا به گفته برخی فعاالن صنعت حمل و نقل، 
رانندگان کامیون و حمل و نقل جاده ای به خرید الستیک های 

نو تاریخ مصرف گذشته روی بیاورند. 
الستیک با برندهای چینی، کره ای، ژاپنی، اروپایی و تایلندی در 
بازار وجود دارد که دامنه قیمت متنوعی دارند. پرمصرف ترین 
آنها الستیک های چینی هســتند که جفتی نزدیک به 20 
میلیون تومان به فروش می رسند. در حالی که قیمت الستیک 
تاریخ مصرف گذشته همین تایرهای چینی با حدود 2 میلیون 

ارزان تر عرضه می شود.
در روزهای اخیر خبرهایــی از اعتراضات کامیون و اتوبوس 
داران به دلیل افزایش قیمت اقالم مصرفی خصوصاً الستیک و 
روغن موتور و همچنین لوازم یدکی از یک سو و عدم افزایش 
کرایه حمل کاال و مسافر از سوی دیگر شنیده می شود. یکی از 
مهمترین گالیه های رانندگان خودروهای سنگین، باال بودن 
قیمت الســتیک و عدم امکان دسترسی به الستیک های 
با نرخ های دولتی در ســامانه »کاال« ی وزارت صمت است و 

رانندگان مجبورند الستیک را از بازار آزاد دریافت کنند. به 
گفته برخی فعاالن صنف حمل و نقل جاده ای، مشکالت مربوط 
به الستیک سنگین از زمان حذف ارز ۴200 تومانی واردات 
الستیک سنگین از بهار ۱۳۹۹ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
در همین رابطه مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای گفت: رانندگان خودروهای سنگین از 
تفاوت قیمت های الستیک سنگین مندرج در سامانه وزارت 
صمت با بازار گالیه دارند. داریوش باقرجوان مدیرکل دفتر حمل 
مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای درباره قیمت 
بلیت اتوبوس های بین شهری گفت: در حال حاضر نرخ بلیت ها 
تغییری نکرده است و همانند سال گذشته با همان نرخ، کرایه 
مسافران اخذ می شود. وی درباره گالیه رانندگان اتوبوس از 
نرخ پایین کرایه ها اظهار کرد: اگر هزینه های تمام شده اتوبوس 
داران با نرخ کرایه و بلیت اتوبوس مقایسه شود، می بینیم که 

تفاوت زیادی میان این دو است.
مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای ادامه داد: هزینه های مالکان ناوگان بین شهری 
شامل دو هزینه جاری و ثابت است که هزینه های جاری همان 
روغن موتور، الستیک، حقوق راننده، بیمه و… و همچنین 
هزینه ثابت، ســرمایه گذاری برای خرید اتوبوس و افزایش 
قیمت اتوبوس هاســت؛ برآیند این دو مدل هزینه در قالب 
»نفر-کیلومتر« نشان می دهد که قیمت فعلی بلیت اتوبوس 
و کرایه ای که از مسافران دریافت می شود، با آنچه باید باشد، 

فاصله زیادی دارد.
وی تأکید کرد: البته قرار نیست این تفاوت میان قیمت موجود 
بلیت با نرخ واقعی کرایه به صورت یکجا اعمال شود و شاهد 
افزایش یکباره نرخ کرایه حمل مسافر باشیم. باقرجوان درباره 
گالیه رانندگان خودروهای سنگین برون شهری از وضعیت 
توزیع الستیک افزود: در حال حاضر سازمان راهداری و حمل و 

نقل جاده ای دیگر در بخش توزیع حواله های الستیک دخالتی 
نمی کند و تنها مرجع صدور حواله های خرید الستیک سنگین، 

سامانه »کاال« ی وزارت صمت است.
وی گفت: همکاران ما در وزارت صمت پذیرفته اند که میزان 
عرضه برخی الستیک های سنگین مطلوب برای کامیون ها و 
اتوبوس های بین شهری نسبت به تقاضای فعاالن این صنف، 
کمتر است. این مقام مسئول در ســازمان راهداری تصریح 
کرد: متأسفانه حواله الستیک های مطلوب در سامانه کاال، به 
سرعت به فروش رفته و تمام می شود. وی در خصوص اظهار 
نظر برخی رانندگان خودروهای ســنگین که برخی عامالن 
فروش، فوراً الستیک هایی که در سامانه کاال عرضه می شوند، 
را خریداری و در بازار با قیمت باالتر می فروشند، گفت: ممکن 
است فردی تعداد زیادی اسناد مربوط به درخواست صدور 
حواله را در اختیار داشته باشند و بتوانند حواله های متعددی 
دریافت کنند و ســپس اقدام به فروش آنها در بازار آزاد با 

قیمت های باالتر کنند.
مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای بیان کرد: مثاًل الستیک بارز رادیال در سامانه 
کاال یک قیمت اســت و در بازار آزاد قیمت دیگر دارد. ما هم 
به دوستان وزارت صمت گفته ایم که چگونه همه حواله ها از 
سامانه خارج می شود و خریداران واقعی نمی توانند الستیک 

تهیه کنند؟
وی ادامه داد: به همکاران وزارت صمــت اعالم کرده ایم که 
عمده الستیک های ســنگین موجود در سامانه کاال، تولید 
داخل هستند و کاالی قاچاق نیستند که نتوان متوجه شد چه 
کسی بیشتر حواله ها را دریافت می کند. وزارت صمت باید در 
این خصوص پاسخگوی رانندگان خودروهای سنگین باشد. 
باقرجوان اظهار داشت: ممکن است برخی از انواع الستیک های 
دیگر در سامانه موجود باشد؛ اما آن الستیکی که مورد نظر 
رانندگان با شرایطی چون قیمت مناسب، میزان پیمایش باال، 
کیفیت مطلوب و… است، ممکن است به سرعت در سامانه 
کاال به اتمام برسد یا کم باشد. وی خاطرنشان کرد: برای رفع 
مشکالت الستیک در سامانه کاال، جلسات ماهانه با مسئوالن 

مربوطه در وزارت صمت برگزار می کنیم.
احمد کریمی دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی کامیون 
داران درباره گالیه ها و اعتراضات اخیر رانندگان خودروهای 
سنگین اظهار کرد: قرار بود فردا با معاون اول رئیس جمهور 

نشستی داشته باشیم و گالیه های رانندگان را به محمد مخبر 
منتقل کنیم اما این نشست به زمان دیگری موکول شد و فردا 
با رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در این خصوص دیدار 
و مذاکراتی خواهیم داشــت. وی ادامه داد: از زمانی که ارز 
ترجیحی واردات الستیک سنگین برداشته شد، رانندگان 
مستقیماً باید به سامانه کاال مراجعه و حواله دریافت الستیک 
را از آن دریافت کنند اما بخش عمده ای از رانندگان می گویند 

امکان تهیه حواله الستیک از سامانه وزارت صمت را ندارند.
کریمی گفت: عامالن توزیع الستیک در زمان به روز رسانی 
ســامانه، به یک باره بخش زیادی از الستیک ها را خریداری 
می کنند و مصرف کننده واقعی امــکان دریافت حواله ها را 
ندارد؛ حتی گفته می شود تولیدکنندگان و یا برخی مسئوالن 
ســامانه کاال با عالمان توزیع هماهنگ باشــند و به آنها از 
قبل اعالم می شــود که مثاًل در چه ساعت و تاریخی، امکان 
خرید الستیک های پُر مصرف از سامانه کاال فراهم می شود؛ 
عامالن فروش هم به یک باره اقدام به خرید آنها می کنند. وی 
درباره تفاوت قیمت الستیک سنگین در بازار آزاد با آنچه از 
سامانه کاال به عنوان حواله دریافت الستیک صادر می شود، 
گفت: این تفاوت قیمت ۵ تا 6 میلیون تومان برای هر حلقه 
الستیک سنگین برای اقالم پُر مصرف است. این تفاوت برای 
الستیک های با کیفیت تر مانند میشلن فرانسوی به ۱0 میلیون 

تومان هم می رسد.
دبیر انجمــن کامیــون داران گفت: هــم وزارت صمت و 
هم تولیدکننــدگان و عامالن فروش می دانند که بخشــی 
از الســتیک های تولید داخل وارد ســامانه کاال نشده و به 
بهانه هایی چون اختصاص به برخی نهادها از جمله شهرداری ها، 
خارج از فرآیند وزارت صمت توزیع می شــود؛ اما تعداد این 
الستیک هایی که به این بهانه وارد سامانه نمی شوند، بسیار 
بیشتر از نیاز این نهادهاست و در بازار آزاد به فروش می رسند.

وی تأکید کرد: یک راه دیگری که عامالن فروش برای دستیابی 
به اسناد رانندگان دارند، درخواست کپی برگ سبز کامیون ها 
از رانندگان است که در بار اول مراجعه به عامالن فروش از آنها 
دریافت می کنند؛ سپس در دفعه های بعدی به راحتی می توانند 
با استفاده از کپی مدارک رانندگان، اقدام به دریافت حواله های 
الستیک سنگین با تعداد زیاد از ســامانه کاال می کنند. به 
گفته این فعال صنفی صنعت حمل و نقل جاده ای، کشنده ها 
و نفتکش ها در ســال ۸ حلقه، باری های ۱0 چرخ 6 حلقه و 

کامیونت ها ۴ تا 6 حلقه الستیک در سال مصرف می کنند.
اما رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک در تشریح وضعیت 
بازار الستیک به "کسب و کار"گفت: نابســامانی در بازار 
الستیک موجب شــده تا بســیاری از رانندگان جاده ای و 
کامیونداران توانایی خرید این کاال را نداشته باشند. این صنف 
نقش مهمی در حمل و نقل کاال در کشور دارد و این موضوع می 

تواند بازارهای دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.
عباس سماواتی اضافه کرد: از سوی دیگر جابجایی مسافر 
بین شهری بر عهده رانندگان اتوبوس است. نبود و گرانی 
الستیک و دو نرخی شــدن آن بر فعالیت این صنف تاثیر 
خواهد گذاشت. متاسفانه الستیک هاي تولید داخل کشور 
یا وارداتي همه به صورت مستقیم به دست واحدهاي صنفي 
نمي رسد. وجود واسطه ها و دالالن دراین صنف سبب افزایش 

قیمت شده است.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

استفاده از الستیک های تاریخ مصرف گذشته در حمل و نقل جاده ای 

چرا الستیک چند نرخی شد؟

وضعیت  بازارها با حذف ارز دولتی
آلبرت بغزیان، اقتصاددان 

از همان ابتدای اجرای تخصیص ارز دولتی مردم تاثیر آن را در سفره خود احساس نکردند. در تمامی مسیر تخصیص ارز ترجیحی اشتباهاتی رخ داد که نظارت بیشتر می توانست از بروز مشکالت جلوگیری 
کند. هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل گرانی و ایجاد تعادل در بازار کاالیی بخصوص کاالهای اساسی بود که این مهم نه تنها تحقق نیافت، بلکه کاالهای چند نرخی در بازارها فراوان شد. نظارت بر 

تخصیص ارز دولتی وجود نداشت و رانت و فساد جای خود را به توزیع عادالنه این ارز برای کنترل قیمتها داد. این ارز در بخش های غیر ضروری و سودآور برای عده ای خاص مصرف شد. 
مسووالن از همان ابتدای راه اشتباهات بسیاری در نحوه تخصیص این ارز انجام دادند که نتیجه آن رانت و فساد حاصل از توزیع ارز ترجیحی بود. به طور کلی ریشه اصلی تخصیص ارز ترجیحی برقراری عدالت 
و بهبود وضعیت معیشتی دهک های محروم جامعه بود. این نوع ارز برقرار شد تا اقالمی چون گوشت، مرغ، ماهی و... از سفره های مردمی حذف نشود و مردم برای تهیه این اقالم ضروری مشکالت کمتری را 
متحمل شوند. اگر نظارت های تخصصی درست در این زمینه اعمال می شد، ممکن بود تا حد باالیی این اهداف محقق شوند، اما چون دولت قادر به اعمال این نظارت ها نیست به جای حل مساله، صورت مساله 

را پاک می کند. به هر ترتیب دولت هنوز تکلیف خود را با ارز دولتی روشن نکرده است. 
دولت از سویی قصد دارد این ارز را حذف کند و از زیر بار فشاری که تخصیص این ارز دارد نجات پیدا کند و از سوی دیگر آگاه است که حذف این ارز چه تبعاتی می تواند داشته باشد. با این تفاسیر با حذف این 
ارز بدون شک گرانی در بازارها را مشاهده خواهیم کرد. این در حالی است که در شرایط فعلی با رشد قیمت ارز نیز روبرو هستیم. بنابراین با حذف ارز دولتی و تاثیرگذاری دیگر شاخص ها بر بازارها شاهد گرانی 

بیش از ۶۰ درصدی در بازار کاالیی خواهیم بود. بدین ترتیب دست مردم بخصوص اقشار آسیب پذیر از رسیدن به کاالهای ضروری و اساسی کوتاهتر خواهد شد. 
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كاهش  هزينه  دسترسی ۸0 درصدی خانوارها به 
فيبر نوری

به گفته معاون وزیر ارتباطات، با هدف سیاست های حمایتی دولت از توسعه 
فیبر نوری، اپراتورهای FCP برای ارایه خدمات فیبر نوری، یک دهم درصد 
حق الســهم پرداخت می کنند و حوزه عمده فروشی خدمات FTTP نیز 
مشمول حق السهم نمی شود تا هزینه هایشــان کاهش یافته و بتوانیم به 
هدف مصوب دسترسی ۸۰ درصد خانوارها به فیبر نوری برسیم.براساس 
مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا سال ۱۴۰۴ باید ۸۰ درصد خانوارها و 
۱۰۰ درصد کسب وکارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت برثانیه به پهن باند 
ثابت دسترسی داشته باشند و دسترســی ۲۰ میلیون خانوار و ۵ میلیون 
کسب وکار تا سال ۱۴۰۴ به اینترنت پهن باند ثابت بر بستر فیبر نوری شکل 
بگیرد. در حالی که در حال حاضر مسووالن حوزه ارتباطات معتقدند یکی 
از پایین ترین شــاخصه های ارتباطی در حوزه اینترنت ثابت است که این 
موضوع باید تغییر کند. از زمان شروع دولت سیزدهم  عیسی زارع پور - وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات - به موضوع توسعه اینترنت ثابت تاکید کرده 
و گفته بود: متاســفانه ریل گذاری ارتباطی در یک دهه اخیر به ســمتی 
پیش رفته که کفه ترازوی توسعه شــبکه همراه سنگین تر از شبکه ثابت 
بوده است. برای توسعه ارتباطات ثابت و دسترسی عموم مردم در سراسر 
کشور به شبکه امن، پایدار، پرسرعت و ارزان باید یک عزم و اراده ملی شکل 
بگیرد و نهضت فیبرکشی در کشور راه بیفتد.برنامه ریزی و راهبری توسعه 
زیرساخت های ارتباطی پر سرعت و با کیفیت پهن باند ثابت با تاکید بر بستر 
فیبر نوری )FTTX( نیازمند برنامه مــدون با پیش بینی موانع و الزامات 
آن اســت و البته به نظر می رســد اولویت اصلی وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات توسعه ارتباطات ثابت بر بستر فیبر نوری و ارتقای کیفیت شبکه 
سیار کشور است و توسعه هر دو حوزه کاماًل به هم مرتبط است و چنانچه 
ارتباطات پهن باند ثابت توســعه پیدا نکند، حوزه ارتباطات ســیار نیز در 
آینده ای نزدیک دچار بحران می شود.در این راستا به نقل از سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیوئی، صادق عباسی شاهکوه -معاون وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات- در دومین نشست هم اندیشی توسعه زیرساخت های 
ارتباطی پهن باند ثابت با تاکید بر توسعه فیبر نوری )FTTx(، در تشریح 
سیاست های حمایتی دولت از توسعه فیبر نوری گفته است: در حال حاضر 
براساس مصوبه هیات وزیران اپراتورهای FCP به جای سه درصد و شرکت 
مخابرات ایران به جای پنج درصد برای ارایه خدمات فیبر نوری، یک دهم 
درصد حق السهم پرداخت می کنند. البته به شرطی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ 
درآمد خرده فروشی در حوزه FTTP در صورت های مالی حسابرسی شده 
آنها، تفکیک شده باشد.رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی 
افزود: حوزه عمده فروشی خدمات FTTP نیز براساس این مصوبه به طور 
کلی مشمول حق السهم نمی شــود و این موضوع می تواند شرایط خوبی 
برای شــرکت مخابرات ایران برای ارایه خدمات عمده فروشی فراهم کند.

عباسی شاهکوه با اشاره به تصویب بند پیشــنهادی وزارت ارتباطات در 
قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر استفاده از امکانات زیرساختی سایر دستگاه ها 
گفت: براساس قانون بودجه، استفاده از امکانات سایر دستگاه ها بایستی با 

تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باشد. 

1500 واحد صنعتی در تملك بانك ها
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور راه اندازی ۷۰۰۰ طرح صنعتی 
با پیشــرفت فیزیکی باالی ۶۰ درصد، احیای واحدهــای راکد و افزایش 
ظرفیت ۱۶ هزار واحــد صنعتی با کمتر از ۵۰ درصــد ظرفیت فعال را از 
جمله اولویت های این ســتاد عنوان کرد و گفت: بیــش از ۱۵۰۰ واحد 
هم از سوی بانک ها تملک شــده که به دنبال بازگرداندن آن به ذینفعان 
هستیم.به گزارش ایســنا، صدیف بیک زاده در حاشیه اولین جلسه ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید امسال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال 
حاضر حدود ۲۰۰۰ طرح صنعتی با پیشــرفت فیزیکی باالی ۸۰ درصد و 
۵۰۰۰ طرح بین ۶۰ تا ۸۰ درصد پیشــرفت فیزیکی در کشور وجود دارد 
که در اولویت ستاد هســتند که با شناسایی علت توقف قابل حل هستند. 
همچنین ۲۱۵ مورد مشــکل در قالب سامانه ستاد تســهیل و رفع موانع 
تولید از واحدهای تولیــدی اخذ در محورهای مختلــف بانکی، مالیاتی، 
تامین اجتماعی، بازار، تامین مواد اولیه، زیرســاخت و غیره طبقه بندی 
شده است.به گفته این مقام مســئول به طور کلی بیش از ۶۰ هزار جواز 
تاســیس یا طرح های صفر تا ۱۰۰ درصد پیشــرفت فیزیکی در کشــور 
هستند که به جز ۷۰۰۰ واحد اشاره شده، زیر ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارند. البته طرح های با پیشــرفت فیزیکی پایین هم رها نمی شــوند، اما 
 اولویت با طرح هایی اســت که دارای اشــتغال باال و پیشــرفت فیزیکی

باالیی ۶۰ درصد هستند.

علت تعداد باالی طرح های زیر ۶۰ درصد پیشرفت؛ شوک های 
اقتصادی

بیک زاده در پاسخ به سوال ایسنا درباره مهم ترین مشکل طرح های زیاد با 
پیشرفت زیر ۶۰ درصد گفت: این طرح ها عمدتا با شوک های پیش بینی 
نشده در اقتصاد و تغییرات ناگهانی در قیمت مواد اولیه مواجه و برخی از 
حالت اقتصادی خارج شدند. بنابراین زمان می برد تا خودشان را با شرایط 
جدید تطبیق دهند.وی با بیان اینکه برای رفع موانع، بسته های تشویقی 
و رفع موانع تولید به مراجع مربوطه پیشــنهاد شده، گفت: تعدادی از این 
بسته ها در اسفندماه در ســتاد اقتصادی دولت تصویب و برای اجرا ابالغ 
شد که پیگیری اجرای آنها جزو اولویت های ستاد تسهیل است.این مقام 
مسئول با اشاره به مشکالت واحدهای صنعتی تولید بتن در تهران، تصریح 
کرد: پروانه بهره برداری این واحدها به دلیل مسائل زیست محیطی تمدید 
نمی شد. در نهایت بعد از ارجاع پرونده به ستاد تسهیل مقرر شد با لحاظ 
موارد زیست محیطی و جانمایی درســت، پروانه بهره برداری حدود ۵۰ 

واحد تمدید شود.  

۱۵۰۰ واحد صنعتی در تملک بانک ها
دبیر ستاد تســهیل و رفع موانع تولید کشــور در ادامه با اشاره به وجود 
حدود ۱۲ هزار واحد تولیدی غیرفعال در کشــور، اظهار کرد: حدود ۷۰ 
درصد این واحدها قابلیت فعال شدن دارند. بخشی از این واحدها به دلیل 
بدهی بانکی در ســال های گذشته تملک شــده اند که در این باره دستور 
ویژه رئیس جمهوری در قالب برگرداندن این واحدها به ســرمایه گذاری 
اولیه با شــرایط و ضوابط مشخص ابالغ شده اســت. تعدادی از این اتهام 
به هزینه اولیه بازگردانده شــده اســت تعدادی از این واحدها به ذینفع 
اولیه بازگردانده شــده اســت.وی از احیای ۲۰۰۰ واحد راکد صنعتی در 
ســال گذشــته خبر داد و گفت: بیش از ۱۵۰۰ واحد هم از سوی بانک ها 
تملک شــده که به دنبال بازگــردان آن به ذینفعان هســتیم.همچنین 
به گفته این مقام مســئول حدود ۱۶ هزار واحد صنعتی بــا کمتر از ۵۰ 
 درصد ظرفیت فعال هســتند که یکی از اولویت های دیگر ستاد تسهیل

 هم فعال سازی این ظرفیت ها است.

اخبار

تولید آیفون ۱۳ در هند آغاز شد
اپل تولید آیفون ۱۳ در هند را در تالش برای کاهش وابستگی به زنجیره تامین چینی خود، آغاز کرد. یک منبع آگاه به رویترز گفت: آیفون ۱۳ در کارخانه شرکت تایوانی فاکسکان واقع در شهرسریپرومبودور در 

ایالت جنوبی تامیل نادو تولید می شود. اپل بخشی از تولید آیفون را از چین به بازارهای دیگر از جمله هند که دومین بازار بزرگ تلفن هوشمند در جهان است، منتقل کرده است و قصد دارد تبلت های آی پد را هم 
در این کشور تولید کند.هند و کشورهایی مانند مکزیک و ویتنام برای تولیدکنندگان قراردادی محصوالت اپل که به دنبال متنوع کردن پایگاه های تولید خود و کاهش حضور در چین هستند، اهمیت روزافزونی 

پیدا می کنند. یکی از مشوقهای مهم تولیدکنندگان تلفن هوشمند برای تولید دستگاه هایشان در هند، صرفه جویی در تعرفه واردات است که شامل مالیات ۲۰ درصدی بر واردات می شود. 

براســاس قانــون بودجه 
اجــرای  بحــث   ۱۴۰۱
تغییــرات ســامانه ای در 
خصــوص اعمــال نــرخ 
ای تی اس به جــای نرخ ارز 
۴۲۰۰تومانی به عنوان نرخ محاسباتی ارز در گمرک 
در دستور کار قرار گرفته است. نرخ سامانه مبادله 
الکترونیکی )ای تی اس( میانگین موزون نرخ ارز در 
بازار ارز است که این نرخ در سامانه مزبور در آخرین 
روز ســال ۱۴۰۰ بین ۲3۶۱۸۱ تا ۲3۸3۲۶ ریال 
خرید و فروش آن ثبت شــده است و نرخ تسعیر بر 
اساس محاســبات قانون بودجه حدوداً ۲3.۰۰۰۰ 

ریال محاسبه شده است.
به گزارش کسب و کار نیوز، براساس قانون بودجه 
۱۴۰۱ بحث اجرای تغییرات سامانه ای در خصوص 
اعمال نرخ ای تی اس به جای نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی 
به عنوان نرخ محاســباتی ارز در گمرک در دستور 
کار قرار گرفته است. نرخ سامانه مبادله الکترونیکی 
)ای تی اس( میانگین موزون نرخ ارز در بازار ارز است 
که این نرخ در ســامانه مزبور در آخرین روز سال 
۱۴۰۰ بین ۲3۶۱۸۱ تــا ۲3۸3۲۶ ریال خرید و 
فروش آن ثبت شده اســت و نرخ تسعیر بر اساس 
محاســبات قانون بودجه حدوداً ۲3٫۰۰۰۰ ریال 

محاسبه شده است.
به عبارتی در ســال ۱۴۰۱ نرخ ارز محاسبه ارزش 
گمرکی کاالهای وارداتــی از ۴۲۰۰ تومان به عدد 
باالی ۲۲۰۰۰ تومان ]ETS[ افزایش یافته است. 
این یعنی تولیدکننــده باید بــرای واردات اجزا و 
قطعات مورد نیاز تولید، حدود ۶ برابر بیشتر از قبل 

عوارض گمرکی بپردازد.
این موضوع در کنار ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، 
افزایش ۵۷ درصدی دستمزد و افزایش قیمت سایر 
نهاده های تولید و فشار سازمان های حمایتی برای 
قیمت گذاری دستوری، هزینه های تولید را به شکل 

مضاعفی افزایش می دهد.
در صنعت لــوازم خانگی و صوتــی تصویری نیز از 
آنجایی که بخشــی از قطعات مورد نیــاز وارداتی 
است، افزایش پرداختی به گمرک، قیمت تمام شده 

تولید را به طرز چشــم گیری افزایش خواهد داد، 
این در حالی اســت که این بازار از مدت ها پیش به 
دلیل کاهش قدرت خرید مردم و تورم، در رکود به 
سر می برد و کشش افزایش بیشتر قیمت را ندارد. 
تولید در این شرایط  بدون در نظر گرفتن حمایت 
و تسهیالتی از سوی دولت از جمله کاهش مالیات 
و کاهش ســود بازرگانی با تهدید جــدی رو به رو 

خواهد شد.
در همین زمینه دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم 
صوتی و تصویری با اشــاره به افزایــش نرخ موثر 
گمرکی واردات قطعات و تجهیزات گفت: تغییر نرخ 
ارز محاســباتی واردات و حقوق گمرکی مستقیما 
روی قیمت تمام شده تولید تاثیر می گذارد و هزینه 

تولید را باال خواهد برد.
محمدرضا شــهیدی با اشــاره به گرانــی فرایند 
تولید و مشــکالت قیمت گذاری دســتوری برای 
تولیدکنندگان گفت: در حال حاضر درخواستی که 
از دولت داریم این است که اجازه دهد قیمت گذاری 
در چارچوب ضوابط سازمان حمایت صورت گیرد. 
تولیدکننده هــا باالتر از قیمت مصــوب به دنبال 
افزایش قیمت نیســتند و هیچ واحــد تولیدی به 
دنبال اجحاف به مردم نیست؛ چرا که اساسا بازار نیز 

کشش  افزایش قیمت بیشتر را ندارد.
شــهیدی افزود: در حال حاضر ســرکوب قیمتی 
که اتفاق افتاده است، به شــدت به واحدها آسیب 
می رساند و  واحدها تا جایی امکان افزایش قیمت 
را ندارند و اگر در چارچوب ضوابط سازمان حمایت 
متناسب با افزایش هزینه ها، افزایش قیمت نداشته 
باشند، امکان ادامه فعالیت و سرپا ماندن نخواهند 

داشت و کاهش تولید را خواهیم داشت.

افزایش دستمزد و رشد هزینه های تولید
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری 
با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد در سال 
۱۴۰۱ گفت: امســال افزایش نامتعارفی در زمینه 
حقوق و دستمزد داشتیم. این یک واقعیت است که 
وضعیت معیشتی مردم و کارگران مناسب نیست و 
تولیدکننده ها هم تمایــل دارند کارگران به عنوان 
سرمایه ها وضعیت بهتری داشته باشند، اما افزایش 
۵۷ درصدی حقوق تاثیر مستقیم روی قیمت تمام 

شده تولید می گذارد.

تهدید واحدهای تولیدی با سرکوب قیمتی
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری با 
اشاره به وضعیت بازار لوازم خانگی و صوتی تصویری 
گفت: برخالف جوســازی های صورت گرفته طی 
چند وقت اخیر، مبنی بر اینکه واحدهای تولیدی 
به صورت غیرمتعارف افزایش قیمت داشــته اند، 
هیچ یک از واحدهای تولیــدی خارج از چارچوب 
سازمان حمایت افزایش قیمتی نداشته اند و حتی 
در مواردی کمتر از ســود مصوب سازمان حمایت 

دریافتی کرده اند.
شــهیدی با بیان اینکه به دلیل کاهش ارزش پول 
ملــی، قیمت تمام تولیــدات در همــه زمینه ها و 
کاالها اعم از صنعتی و کشــاورزی و… به شدت 
باال رفته اســت، گفت: این موضــوع را نباید از این 
دیدگاه ارزیابی کرد که کارخانه ها و تولیدکننده ها 
قیمت  را بــاال می برند. در هر صــورت ارزش پول 
ملــی پایین آمده اســت و  بــه میزانی کــه اقالم 
خوراکی مثل برنج گوشــت و روغــن و کاالهای 
 اساســی گران شــده اند، لوازم خانگــی افزایش

 قیمت نداشته است.
وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی تالش کرده اند 
با تیراژ باالتر و تنوع بیشــتر وضعیــت تا حدودی 
بهبود پیدا کند، گفت: بیش از ۵۰ شــرکت بزرگ 
در صنعت لوازم خانگی در کشــور در بازار و فضای 
رقابتی فعالیت دارند. در مورد کاالیی مثل تلویزیون 
بیش از ۱۵۰ مدل توســط ۱۵ کارخانه در کشور 

تولید می شــود. بنابرایــن بازاری اســت که تنوع 
کاال دارد و طی ســال های اخیر نیز تولیدکننده ها 
 روی کیفیــت تولیــدات کار کرده انــد و از نظــر

 کیفیت و تنوع قابلیت جذب رضایت مشــتری را 
دارد. در حال حاضر رکود بازار به دلیل کاهش قدرت 
خرید مردم است. قدرت خرید مردم به شدت کاهش 
یافته است و مردم بیشتر به سمت تعمیر تا تعویض و 

جایگزینی لوازم خانگی رفته اند.

کاهش هزینه تولید با احیای برجام
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری 
با بیان اینکه اگر برجام حل شود، وضعیت تا حدودی 
بهبود می یابد، افزود: اگر توافق حاصل شود، افزایش 
شدید نقدینگی بدون پشــتوانه تا حدودی کاهش 
می یابد، درآمدها واقعی می شود و فضای اقتصادی 

به سمت بهتری می رود.
شهیدی افزود: با رفع تحریم ها تولیدکننده می تواند 
کاالها قطعات و مواد اولیه را مستقیما از شرکت ها 
خرید کند و ایــن موضوع موجــب کاهش هزینه 
خرید مواد اولیه و کاهش هزینه تولید می شــود. 
در حــال حاضر به دلیــل تحریــم تولیدکننده ها 
مجبور اســت، از طریــق واســطه ها و اصطالحا 
بــا دور زدن تحریم کاالی مورد نظــر را خریداری 
کنند. اما اگر امکان ارتباط مســتقیم با کارخانه ها 
 وجود داشته باشــد، نهایتا موجب کاهش قیمت 

تمام شده می شود.

دبير انجمن توليدكنندگان لوازم صوتی و تصويری نسبت به افزايش چشمگير هزينه های توليد با تغيير نرخ ارز گمركی كاالهای وارداتی هشدار داد

تهدید واحدهای تولیدی با سرکوب قیمتی
مریم بابایی

News kasbokar@gmail.com

بررسی ها بیانگر این است شاخص تولید صنعتی شرکت های 
بورسی، در بهمن ماه سال گذشــته نیز برای چهارمین بار 
بین صفر و منفی یک درصد بوده اســت.به گزارش ایسنا، 
پژوهشــکده پولی و بانکی کشــور، ماهانه وضعیت تولید 
شرکت های صنعتی از ابعادی مختلفی چون شاخص تولید 
صنعتی ماهانه، تحلیل موجودی انبار، محدودیت مالی و رشد 
صنعت، سودآوری و ...  را بررسی می کند که طبق آن شاخص 
تولید صنعتی شرکت های بورسی در بهمن ماه سال گذشته، 
رشد این شــاخص برای چهارمین ماه متوالی بین صفر و 
منفی یک درصد بوده است.در بخش دیگری از این گزارش، 
پژوهشکده پولی و بانکی از آنجا که تغییرات در موجودی انبار 
محصوالت، عالوه بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات 
تولید صنعت مربوطه ارائه می دهد، چون شاهدی از وضعیت 
بازار و تقاضا نیز ارائه می کند تا از این طریق بتوان به پیش بینی 
روند آتی تولید  پرداخت، به ســراغ تحلیل موجودی انبار 

شرکت های صنعتی رفته است.  

وضعیت موجودی انبار صنایع 
تحلیل موجودی انبار صنایع نشان می دهد که این شاخص 
از در دی ماه و بهمن ماه سال گذشته با افزایش در متوسط 
موجودی انبار درســطح کل صنعت مواجه شده است. به 
عبارت دیگر، میزان کاهش تولید در صنعت کمتر از میزان 
کاهش در فروش بوده اســت و این روند در موجودی انبار 
می تواند نشان دهنده تضعیف تولید صنعتی در ماه های آتی 

باشد.رشــد منفی در دو صنعت بزرگ کشور یعنی صنایع 
شیمیایی و فلزات اساســی در بهمن ماه نیز ادامه داشته و 
موجودی انبار شرکت های این صنایع نیز بیشتر شده است. 
به عبارتی، کمبود تقاضا در این صنایع )که عمدتا صادراتی 
هستند( را می توان عامل عدم افزایش در تولید این صنایع 

به حساب آورد.

تاثیر محدودیت های مالی بر تولید صنایع
در بخــش دیگــری از این گــزارش، برای بررســی تاثیر 
محدودیت های مالی بر روند تولید شرکت های صنعتی آن ها 
به دو دسته شرکت های با محدویت مالی شدید و کم تقسیم 
شده اند که در آذرماه رشد شاخص تولید در بین شرکت های 
با محدودیت مالی شدید اندکی کمتر از گروه دیگر بوده است 
اما در دی و بهمن ماه مجددا رشد گروه با محدودیت مالی 
شدید بیشتر بوده اســت.به عبارت دیگر، در ماه های اخیر 
محدودیت تامین مالی نمی توانــد عامل افت تولید یا عدم 

افزایش در صنایع باشد.
عالوه بر این، رشد گروه شرکت های صادرات محور در مهر 
تا دی ماه به طور متوسط حدود ۸ واحد درصد کمتر از رشد 
گروه دیگر بوده است. در بهمن ماه اگرچه این اختالف اندکی 

کاهش پیدا کرده اما کماکان رشد صنایع صادرات محور کمتر 
گزارش شده است.از سوی دیگر، از مهر ماه تا بهمن در حالی 
رشد شرکت های با درجه واردات محوری باال مثبت بوده، 
رشد سایر شرکت ها منفی بوده است.براساس این گزارش، 
رشد تولید کاالهای مصرفی در یک سال اخیر همواره مثبت 
بوده است و در پنج ماه اخیر بین ۲٫۵ تا ۵ درصد بوده است. در 
بهمن تولید این کاالها نیز ۲٫۵ درصد بیشتر از سال گذشته 
بوده است. رشد تولید کاالهای واسطه ای در چهار ماه اخیر 
بین منفی 3 و منفی ۱٫۵ درصد بوده و رشد شاخص تولید 

کاالهای واسطه در بهمن ماه منفی ۲٫۲ درصد بوده است.
عالوه بر این، رشــد کاالهای ســرمایه ای در ماه های اخیر 
نوسانات قابل توجهی داشته و در سه ماه اخیر با توجه به مثبت 
بودن رشــد تولید در صنعت ماشین آالت و تجهیزات رشد 

تولید کاالهای سرمایه ای نیز مثبت و قابل توجه بوده است.

وضعیت سودآوری شرکت های صنعتی 
در بین صنایــع مهم مانند ســنوات اخیر شــرکت های 
خودروسازی و ســاخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر 
سودآوری دارند؛ به صورتی که تنها صنعتی هست که جمع 
سود خالص شــرکت های آن منفی می شود. البته در ۹ ماه 

۱۴۰۰ تعداد شــرکت های زیانده در ایــن صنعت کمتر از 
سال قبل شده اما زیان تولید شده در این صنعت در ۹ ماهه 
۱۴۰۰ تقریبا برابر با ۹ ماهه ۱3۹۹ اســت که نشــانه های 
ناامیدکننده ای از وضعیت ســودآوری این صنعت است.از 
بین صنایع، صنعت فلزات اساســی و فرآورده های نفتی به 
ترتیب با ۹۷ و ۶۶ درصد رشد ســود اسمی ۹ ماهه نسبت 
به سال قبل بیشترین رشد در ســودآوری در بین صنایع را 
داشتند.از طرف دیگر تولیدکننده های محصوالت ضروری 
و مصرفی مانند صنایع دارویی و غذایی رشــد سود اسمی 
کمتر از رشد تورم داشته اند. به گونه ای که رشد سودآوری 
صنعت محصوالت غذایی در شــش ماهه و نه ماهه ۱۴۰۰ 
نسبت به مدت مشابه سال حدود صفر درصد بوده و این نرخ 
رشــدها برای صنعت دارویی نیز به ترتیب ۲۲ درصد و 3۰ 
درصد بوده است.به عبارت دیگر، ارزش حقیقی سودآوری 
این صنایع کاهش داشته است. به عالوه تعداد شرکت های 
زیانده در این صنایع نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه 
سال قبل افزایش داشته است. کاهش ارزش حقیقی سود 
این صنایــع و افزایش تعداد شــرکت های زیانده می تواند 
ریشه در قیمت گذاری دســتوری این صنایع داشته باشد 
که حاشیه ســود این صنایع را تحت تاثیر منفی قرار داده 
است.به عالوه تعداد شــرکت های زیانده در صنعت غذایی 
و دارویی در ۹ ماهه به ترتیب 3 و ۴ شــرکت بیشتر از سال 
 گذشته است که نشان دهنده وضعیت نامناسب سودآوری 

در این صنایع است.

قیمت خودروهای داخلی همچنان روند افزایشی دارد. عضو 
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید بازار خودرو نیز 
مانند بسیاری از دیگر بازارها، تحت تاثیر افزایش قیمت ارز با 
تغییر در قیمت ها مواجه می شود.محمدرضا نجفی منش در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: قیمت ارز یکی از مولفه هایی است 
که در قیمت تمام شده برخی بازارها تاثیر مستقیم می گذارد و 
بازار خودرو نیز این قاعده مستثنی نیست. در روزهای گذشته 
ما شاهد آن بودیم که قیمت دالر از حدود ۲۵ هزار تومان به 
بیش از ۲۸ هزار تومان رســید و این موضوع خود را در بازار 
خودرو نیز نشان داده است.وی با بیان اینکه قیمت ها در بازار 
با سرعت باال می رود اما به کندی کاهش پیدا می کند، بیان 
کرد: در صورتی که تغییری در قیمت ارز به وجود آمده و نرخ 
بار دیگر به مرز ۲۵ هزار تومان بازگردد، می توان انتظار داشت 
که ظرف مدت چند روز قیمت ها بار دیگر کاهشی شوند.عضو 
اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهمیت ایجاد تغییرات کالن در 
قیمت گذاری خودرو، تصریح کرد: برای آنکه مشکالت این 
چنینی کنار بروند، باید دولت یک تصمیم جسورانه گرفته 
و قیمت گذاری دســتوری را متوقف کند. مانند تجربه دهه 
۷۰ اگر قیمت خودرو بر اســاس حاشــیه بازار تعیین شود، 
هم خودروســازان از این زیان خارج می شوند و هم تقاضای 
غیرواقعی موجود به حداقل می رسد.نجفی منش با اشاره به 
افزایش هزینه های خودروسازان در سال جاری، گفت: ما در 
حال حاضر در کنار افزایش قیمت دالر با افزایش قابل توجه 
دستمزدها نیز طرفیم که قطعا هزینه های تولید را باال می برد. 

از این رو با تغییر سیاســت های دولت و اصالح نحوه قیمت 
گذاری، می توان انتظار داشــت که این شرایط در بازار تغییر 
کند.وی خاطرنشان کرد: متاسفانه هنوز در دولت نشانه ای 
از اعمال تصمیم های جدید و قاطع برای خودرو وجود ندارد. 
رئیس جمهوری اخیرا دســتوراتی هشت گانه برای صنعت 
خودرو ارائه کرده اند که در صورت اجرایی شدن آنها می توان 
انتظار ایجاد تغییراتی را در این بخش داشت. به طور خاص در 
صورتی که دستور هفتم که ناظر بر افزایش کیفیت قطعه ها 
در خودروست اجرایی شود، قطعا امکان ایجاد تغییر در دیگر 
بخش ها نیز وجود خواهد داشت. روز گذشته پژو ۲۰۷ دنده ای 
پانوراما، در مدل ۱۴۰۱ ،بدون افزایش قیمت نســبت به روز 
دوشنبه و پس از چند روز جهش های قیمتی متوالی همان 
3۹۰ میلیون تومان معامله شد . این خودرو در مدل ۱۴۰۰هم 
گران نشد و به قیمت 3۷۵ میلیون تومان معامله شد. در نسخه 
اتوماتیک و ســقف شیشه با ســال تولید ۱۴۰۰ این خودرو 
که در دو روز گذشــته ۲۰ میلیون تومان گران شده بود روز 
گذشته تغییری نداشت و همان ۵۵۵ میلیون تومان معامله 
شد.به گزارش اقتصاد آنالین، ۲۰۶ تیپ دو مدل ۱۴۰۱، روز 
دوشنبه 3 و روز گذشته ۲ میلیون تومان گران شده و در مرز 
۲۹۰ میلیونی قرار گرفته است، این خودرو در بازار روز گذشته 

۲۸۷ میلیون تومان معامله شد. در مدل  ۱۴۰۰، این خودرو 
خیال کاهش یا حداقل ثبات نــدارد و ۲۷۸ میلیون تومان 
معامله می شود. نسخه تیپ ۵ این خودرو در نسخه فول آپشن 
و کم آپشن هر کدام با ۲ میلیون افزایش، به ترتیب با قیمت 
33۵ و 33۰ میلیون تومان معامله شدند. نکته دیگری که این 
افزایش قیمت ها در نسخه های تیپ دو و تیپ پنج پژو ۲۰۶، 
احتمال افزایش ارزش ۲۰۶ تیپ 3 را از آنچه پیشبینی شده 
بود قوت می بخشد و این خودرو را به عاملی برای افزایش میزان 
رانت توزیع شده در قرعه کشی ها بدل می کند.رانا پالس در 
مدل ۱۴۰۱ افزایشی نداشــت و بدون تغییر قیمتش همان 
۲۸۶ میلیون تومان گذشته معامله شد. اما نسخه ۱۴۰۰ این 
خودرو روند افزایشی را ادامه داد و با ۲ میلیون افزایش دیگر 
به قیمت ۲۷۴ میلیون تومانی رسید.سمند LX ساده هم در 
مدل ۱۴۰۱، بدون تغییر ماند و اکنون در بازار ۲۷۸ میلیون 
تومان معامله می شود و در نسخه ۱۴۰۰ هم بدون تغییر ۲۶۹ 
میلیون تومان معامله می شود.سورن پالس هم که از اول هفته 
تا روز دوشنبه ۶ میلیون تومان گران شده بود روز گذشته هم 
با افزایش ۲ میلیون تومانی به قیمــت 3۲۰ میلیون تومان 
در مدل های ۱۴۰۰ رســید.قیمت پژو پارس LX در مدل 
۱۴۰۱، که روز دوشــنبه بدون تغییر قیمت بود روز گذشته 

روند افزایشی را از ســر گرفت و با دو میلیون تومان افزایش، 
3۶۰ میلیون تومان معامله شــد. نسخه ۱۴۰۰هم به همین 
منوال 3 میلیون گران شد و به ارزش 3۴3 میلیونی رسید . در 
نسخه ساده هم این خودرو سه میلیون تومان دیگر گران شد 
و به قیمت 3۰۰ میلیون تومان معامله شد.دنا معمولی هم در 
نسخه ۱۴۰۱ هم تغییر قیمتی نداشت و همان 3۷۲ میلیون 
تومان چهارشنبه معامله شد،در مدل ۱۴۰۰ هم این خودرو 
همانند مدل ۱۴۰۱ بدون تغییر قیمت 3۶۰ میلیون تومان 
معامله می شــود.تارا در مدل ۱۴۰۱ روز دوشنبه گران نشد 
و روز گذشــته جبران کرد. این خودرو با افزایش ۵ میلیون 
تومانی، ۵۶۰ میلیون تومان معامله می شود. در مدل ۱۴۰۰ 
هم همین میزان افزایش این خودرو را به قیمت ۵۴۵ میلیون 
تومانی رساند. در نسخه دستی و در مدل ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم 
هرکدام با 3 و ۲ میلیون افزایش به ترتیب ۴۰۸ و ۴۲۲ میلیون 
تومان معامله شدند.شاهین هم که روز دوشنبه جهش ۱۰ 
میلیونی داشــت روز گذشــته را بدون تغییر سپری کرده و 
همان 3۵۰ میلیون تومان معامله می شود.پراید هم در مدل 
۱۱۱ مجددا ۲ میلیون تومان گران شد و با سفت کردن جای 
پای خود در کانال ۱۹۰ میلیون تومانی، ۱۹3 میلیون تومان 
معامله شد. نسخه ۱3۱ پراید همانند روز دوشنبه ۱ میلیون 
تومان دیگر گران شد و به قیمت ۱۷۵ میلیون تومان معامله 
شد. تیبا هم در هر دو نسخه صندوقدار و هاچبک با افزایش 
 قیمت همراه بود و به ترتیب ۱۸۵ و ۱۹۰ میلیون تومان معامله

 شد.

پژوهشكده پولی و بانكی كشور بررسی كرد

آخرین وضعیت شاخص تولید صنعتی

علت تغيير در قيمت خودروها چيست؟

افزایش بدون توقف قیمت خودرو


