
صادرات گاز روزانه روســیه به مشــتریان خارجی بزرگ، با 
تصمیم گازپروم برای توقف عرضه به خریــداران متعدد، از 
ابتدای ژوئن تاکنون به پایینترین میزان از سال ۲۰۱۴ رسیده 

است.
به گزارش ایسنا، شــرکت دولتی گازپروم در ۱۵ روز نخست 
ژوئن، به طور میانگین ۳۰۷ میلیون متر مکعب در روز گاز به 
کشورهای خارج از اتحاد جماهیر شوروی سابق، صادر کرد که 

۱۳ درصد کمتر از ماه مه بود.
این غول گازی از ابتدای ســال میالدی جاری تاکنون، ۶۵.۵ 
میلیارد متر مکعب گاز به مشتریان خارجی اصلی صادر کرده 
است که ۲۹ درصد کاهش در مقایســه با مدت مشابه سال 

میالدی گذشته داشته اســت. گازپروم تاکید کرده است که 
مطابق با درخواستهای تایید شــده مشتریان، گاز عرضه می 

کند.
این شرکت سه شــنبه هفته جاری اعالم کرد جریان گاز در 
خط لوله نورد استریم که مســیر مهمی برای تامین گاز اروپا 
به شــمار می رود را به میزان ۴۰ درصد در مقایسه با برنامه 
اولیه، کاهش خواهد داد زیرا شرکت »زیمنس انرژی«، بعضی 
از تجهیزات پمپینگ را پس از کارهــای تعمیراتی به محل 
مربوطه برنگردانده است. این شرکت آلمانی مشکل مذکور را 
تایید و اعالم کرد تجهیزات به دلیل تحریمهای وضع شده علیه 

روسیه، نمی تواند از کانادا برگردانده شود.

کاهش صادرات گاز روسیه به مشتری بزرگ آلمانی
غول انرژی آلمانی یونی پر از زمان محدود شــدن عرضه گاز 
روسیه از طریق خط لوله نورد استریم به اروپا، ۲۵ درصد گاز 
کمتری دریافت کرده است. سخنگوی یونی پر اعالم کرد این 
شرکت تاکنون موفق شده اســت این کاهش عرضه را با گاز 
طبیعی منابع دیگر، جبران کنــد. یونی پر بزرگترین خریدار 

آلمانی گاز روسیه است.
رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان اظهار کرده که اقدام روسیه 
در کاهش عرضه گاز به اروپا، تالش برای برهم زدن بازار و باال 
بردن قیمتهاست. دولت آلمان به دقت تحوالت را زیر نظر دارد 
و در صورت لزوم، آماده اقدام است. هابک اظهار کرد: امنیت 

تامین، تضمین شده است. روشن است که این استراتژی برای 
برهم زدن بازار و باال بردن قیمتهاست. اما ما به دقت اوضاع را 
زیر نظر داریم و با عوامل مربوط درباره ساختارهای بحران، در 

تماس نزدیک هستیم.

توقف عرضه گاز به مشتریان اروپایی متعدد
شرکت اِنی ایتالیا روز چهارشنبه اعالم کرد گازپروم، عرضه به 
ایتالیا را کاهش داده است که به حدود ۱۵ درصد از کل واردات 
گاز از روسیه بالغ می شود. گازپروم تحویل گاز به مشتریانش 
در لهستان، بلغارستان، فنالند، هلند و دانمارک و همچنین 
عرضه به آلمان تحت قرارداد با شرکت »شل انرژی اروپا« را 

پس از این که حاضر نشدند به دستور والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهور روسیه، برای پرداخت پول گاز به روبل عمل کنند، قطع 
کرد. کرملین پیشتر اعالم کرده بود انتظار ندارد عرضه بیشتری 
قطع شود زیرا سایر مشتریان، به الزام پرداخت به روبل عمل 
کرده اند. بر اساس گزارش بلومبرگ، اروپا و ترکیه بزرگترین 
بازارهای گاز روسیه هســتند که از طریق خط لوله گاز این 
کشور را وارد می کنند و سال گذشــته گازپروم ۳۰ درصد از 
نیازهای این منطقه برای گاز را تامین کرده بود. اتحادیه اروپا 
بدنبال حمله نظامی روسیه به اوکراین، در تالش برای کاهش 
وابستگی به واردات انرژی از روسیه است و درخواست مسکو 
برای پرداخت پول به روبل، این روند را سرعت بخشیده است. 

آژانس بین المللی انــرژی )IEA( اعالم کرد درآمد 
روسیه از صادرات نفت با وجود فروش کمتر، در ماه 

مه به حدود ۲۰ میلیارد دالر افزایش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، آژانس بین المللی انرژی در گزارش 
ماهانه خود برآورد کرد درآمد نفتی روسیه ماه مه 
در مقایسه با آوریل، ۱۱ درصد افزایش پیدا کرد و 
با وجود افت حدود سه درصدی صادرات، مجموع 
درآمد روسیه از فروش نفت و فرآورده های نفتی به 

سطح پیش از جنگ در اوکراین رسید.
کاهش کلی حجم صادرات روسیه، عمدتا به دلیل 
عرضه کمتر فرآورده های نفتی بــود؛ در حالی که 
صادرات نفت روســیه در ماه مه تحت تاثیر فروش 
بیشتر به آســیا، به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز 

افزایش پیدا کرد.
چین و هند کــه هر دو خرید نفت از روســیه را به 
میزان چشمگیری افزایش داده اند، صادرکنندگان 
بزرگ فرآورده های نفتی هستند و نیازی به خرید 
فرآورده های روســی ندارند. فروش نفــت و گاز، 

بزرگترین منبع درآمد برای کرملین است و از زمان 
حمله نظامی روسیه به اوکراین در فوریه، کشورهای 
غربی و متحدانشــان، تحریم هایی را علیه مسکو 
با هدف مســدود کردن این جریان درآمد اعمال 
کرده اند که می گویند به تامین هزینه های جنگ در 

اوکراین کمک می کند.
آمریکا واردات فرآورده های نفتی از روسیه را ممنوع 
کرده و اتحادیه اروپا و انگلیس در حال زمینه سازی 
خاتمه تدریجی واردات دریابرد نفت و فرآورده های 
نفتی از روسیه هستند. با این حال تولیدکنندگان 
روسی موفق شده اند خریداران جدیدی در آسیا پیدا 
کرده و آنها را جایگزین مشتریان قدیمی خود کنند.

خریداران آسیایی، محموله های نفتی روسیه را که 
حدود ۳۰ درصد ارزان تر از قیمت نفت برنت هستند، 
خریداری می کنند. با ایــن حال قیمت نفت برنت 
امســال حدود ۶۰ درصد رشد کرده که تا حدودی 
تاثیر افت قیمت نفت روسیه را  جبران می کند. اورال 
که گرید نفتی صادراتی اصلی روسیه است، در ماه مه 

به ۷۸ دالر و ۸۱ سنت در هر بشکه رسید که تقریبا 
۱۲ درصد باالتر از آوریل بود.

آژانس بین المللی انرژی ماه گذشته پیش بینی کرده 
بود درآمد نفتی روسیه با وجود این که بسیاری از 
پاالیشگاهها پس از حمله نظامی مسکو به اوکراین، 
از خرید نفت این کشور خودداری کردند، امسال ۵۰ 

درصد باالتر می رود.
سرگی الوروف، وزیر خارجه روسیه، اخیرا در یک 
مصاحبه اظهار کرده بود: با توجه به ســطح قیمت 
فعلی که نتیجه سیاستهای غرب بوده است، ما هیچ 
درآمد بودجه ای را از دســت نــداده ایم. برعکس، 
امسال سود روسیه از صادرات منابع انرژی، به میزان 

قابل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد.
با این حال بودجه روســیه به دلیــل روبل قوی تر 
نتوانسته است از مزایای کامل صعود قیمتها بهره 
مند شود. ارز این کشور تحت تاثیر کنترلهای سرمایه 
که تقاضا برای ارز خارجی را محدود کرده است، ماه 

گذشته تقریبا ۱۵ درصد در برابر دالر صعود کرد.

رکت کپیتال، تحلیلگر کریپتو، بر اســاس جزئیات 
تاریخی یک رویداد کلیدی بیت کوین پیش بینی کرد 
که احتماال بیت کوین در ســه ماهه چهارم امسال به 

پایین ترین سطح خود می رسد.
به گزارش ایسنا، شبکه بیت کوین تقریبا هر چهار سال 
یک بار تحت پدیده ای قرار می گیرد که هاوینگ یا نصف 
شدن پاداش  نامیده می شود، یعنی دوره ای که در پایان 
آن پاداش های شبکه برای استخراج کنندگان به نصف 

کاهش می یابد.

بر این اساس بیت کوین می تواند در سه ماهه چهارم 
۲۰۲۲ به پایین ترین سطح خود برسد. به نقل از کریپتو، 
همان طور که این تحلیلگر اشاره کرد، قیمت بیت کوین 
قبل از هاوینگ مانند آنچه در سال ۲۰۱۵ مشاهده شد، 

به پایین ترین سطح خود رسیده است.
در سال ۲۰۱۵، بیت کوین ۵۴۷ روز قبل از هاوینگ و 
در ســال ۲۰۱۸، بیت کوین ۵۱۷ روز قبل از هاوینگ 
)سقوط مارس ۲۰۲۰( به پایین ترین سطح خود رسید.

پایین ترین ارزش بیت کوین در جوالی ۲۰۱۶ بود که 

پاداش اســتخراج کنندگان از ۲۵ بیت کوین به ۱۲.۵ 
بیت کوین کاهش یافت. پایین ترین سطح ۲۰۱۸ قبل 
از هاوینگ سوم بود که در مه ۲۰۲۰ رخ داد و پاداش 

از ۱۲.۵بیت کوین به ۶.۲۵ بیت کوین کاهش یافت.
رکت با گذشتن از هاوینگ های پیشین خاطرنشان 
کرد: اگر بیت کوین ۵۱۷ تا ۵۴۷ روز قبل از هاوینگ 
آوریل ۲۰۲۴ به پایین ترین میزان خود برســد، این 
پایین ترین ارزش در ســه ماهه چهارم امســال رخ 

خواهد داد.

سخنگوی صنعت برق گفت: با موافقت نمایندگان، 
وزارت نیرو مکلف است پس از اطمینان تأمین برق 
مورد نیاز داخلی طبق برنامه اعالمی ساالنه، مجوز 
صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی بویژه 

برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر صادر کند.
مصطفی رجبی مشــهدی در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان اینکه قانون برای تصویب و ابالغ می بایســت 
مراحلی را طی کنــد و نیازمند تاییدیه شــورای 
نگهبان اســت، اظهار کرد: پس از تایید می بایست 
به دولت و وزارت نیرو ابالغ شود و مراحل کار از این 

طریق پیش برود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شــبکه سراسری 
برق پایدار اســت، تاکید کــرد: اولویت تامین برق 
داخل است و در صورتی که قانون طرح مانع زدایی 
تصویب و اجرا شــود مجوز صادرات برق با اولویت 

تجدیدپذیرها اســت و در آنجا قید شــده پس از 
اطمینان از تامین برق داخل کشــور، وزارت نیرو 

می تواند اقدام به صادرات کند.
ماده ۱۹ این طرح بدین شرح اســت: وزارت نیرو 
مکلف است پس از اطمینان از تأمین برق مورد نیاز 
داخلی طبق برنامه اعالمی ساالنه، مجوز صادرات 
برق تولیــدی را برای بخش خصوصــی بویژه برق 
تولیدی از منابع تجدیدپذیر صادر کند .مشــروط 
بر آنکه با سیاســت های صادراتی دولت مغایرت 

نداشته باشد.
سوخت مورد نیاز برای تولید برق صادراتی نیروگاه 
های حرارتی با نرخ صادراتی محاســبه می شود و 
هزینه انتقال آن برای صادرات )به اســتثنای برق 
تولیدی از منابع تجدیدپذیر( مطابق تعرفه اعالمی 
توسط شرکت مادر تخصصی توانیر تعیین می شود.

ماده ۲۰ این طرح پس از بررســی در صحن علنی 
برای تحقیق بیشتر  به کمیســیون انرژی ارسال 
شــد در این ماده مقرر شــده بود  که وزرات نیرو 
برای مشــترکین پرمصرف برق، کنتور هوشمند 
نصب کنــد و هزینه مربوط را به صورت اقســاطی 
از مشــترکین دریافت کند که رییــس مجلس با 
 این موضوع مخالفت کرد و این ماده به کمیسیون 

ارجاع شد.
 در ماده ۲۱ آمده اســت:الیحه قانونی بخشودگی 
بهای برق مشترکین خانگی کم مصرف مصوب ۸ 
اسفند ۱۳۵۷ و اصالحات بعدی آن و الیحه راجع 
به اجازه تعیین نــرخ برق برای مصــارف خانگی، 
صنعتی، کشــاورزی و ســایر مصارف مصوب  ۲۰ 
 تیــر ۱۳۶۰ از تاریخ الزم االجرا شــدن این قانون 

نسخ می شوند.

انتظار مــی رود بانک انگلســتان روز پنجشــنبه 
نرخ بهره اصلی خود را بــرای پنجمین بار متوالی 
افزایش دهد تا تــورم سرســام آور را کاهش دهد 
 که باعــث بحــران هزینــه زندگــی در بریتانیا 

شده است.
به گزارش ایســنا، اقتصاددانان به طور گســترده 
پیش بینی می کنند که بانک مرکزی در جلسه ای 
مشــخص، هزینه های اســتقراض با یک چهارم 
واحد را به ۱.۲۵ درصد یا باالترین ســطح از زمان 
 بحران مالــی جهانــی در ســال ۲۰۰۹ افزایش 

خواهد داد.
البته برخی از کارشناســان افزایشی حتی بیشتر 
را پیش بینــی می کنند کــه بازتابــی از افزایش 
تهاجمی نــرخ بهره توســط فدرال رزرو اســت؛ 
بانک مرکــزی ایاالت متحــده روز چهارشــنبه 

تهاجمی تریــن افزایش نــرخ بهــره را اعالم کرد 
 و نرخ اســتقراض معیار را ۰.۷۵ درصــد افزایش 

داد.
تورم بریتانیا به ۹ درصد می رســد کــه باالترین 
ســطح در ۴۰ سال گذشــته اســت و پیش بینی 
 می شــود کــه همچنــان در حــال افزایــش 

باشد.
با بازگشــایی اقتصادها از قرنطینه های همه گیر و 
در پی جنگ اوکراین که هزینه هــای انرژی باال را 
حتی باالتر برده اســت، قیمت ها در سراسر جهان 

افزایش می یابد.
تولید اقتصادی بریتانیا در ماه آوریل برای دومین 
ماه متوالی کاهش یافت و علت آن افزایش شــدید 
قیمت ها بود که باعث بحــران هزینه زندگی برای 
میلیون ها بریتانیایی شده است و در عین حال خطر 

رکود اقتصادی بریتانیا در ســال جاری را افزایش 
می دهد.

بیزنــس گــزارش کــرد، داده هــای ایــن هفته 
اولیــن افزایــش بیــکاری در بریتانیــا را از 
پایــان ســال ۲۰۲۰ نشــان می دهــد و ارزش 
متوســط  دســتمزد بریتانیــا نیز با ســریع ترین 
 ســرعت در بیش از یــک دهه گذشــته کاهش

 یافته است.
بــه دلیل تــرس از تبعات تــورم فزاینــده، بانک 
مرکزی شــروع به افزایش نرخ بهره کلیدی خود 
 در ماه دســامبر از سطح بی ســابقه ۰.۱ درصدی 

کرد.
در منطقه یورو نیز بانک مرکزی اروپا قرار است ماه 
آینده نرخ بهره را برای اولین بار در بیش از یک دهه 

افزایش دهد.

سقوط صادرات گاز روسیه به اروپا رکورد زد

احتمال کاهش بیت کوین به پایین ترین سطح در سه ماهه چهارم امسالدرآمد ۲۰ میلیارد دالری روسیه از فروش نفت

بانک مرکزی انگلیس پنجمین افزایش متوالی نرخ بهره را اعالم کردبا صادرات برق تجدیدپذیرها موافقت شد؟
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رئیس کل بانک مرکزی؛

پلیس:

سخنگوی دولت:

آرامش در بازار ارز 
حاکم است

 انجام هرگونه معامالت 
فردایی ارز، سکه 
و طال ممنوع است

 مجازات تعزیرات 
پنج برابر شد

1.6 میلیارد دالر طلب 
معوق صادرات گاز 
به عراق وصول شد
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سرمقاله

تقویت سمت 
عرضه مسکن

بازار مسکن بازاری نیست 
که مشکالت آن با اقدامات 
موقتی درمان شود. بایستی 
راهکارهــای اصولی در این 

بازار اجرایی شود...

  محمــود فاطمــی عقدا، 
کارشناس مسکن 

متن کامل  د ر صفحه 3

4

3

کمبود  عرضه 
در  بازار  خودرو

زمزمه افزایش  25 درصدی 
قیمت شوینده ها

قیمت های دستوری تعادل بازار عرضه و تقاضا را به هم ریخته است

ضرر تولید  از  نرخ های  تکلیفی
صفحه2

صفحه3

بحران  در بازار  اجاره
  مصوبه   افزایش  2۵  درصدی   اجاره بها    اجرا  نشد

وزیر  راه  و شهرسازی  از بسته   ویژه    دولت 
برای  خروج   بازار اجازه   از   بحران   خبر  داد

گزارش های میدانی از بــازار خودرو حاکی از ثبات 
نســبی قیمت ها در اکثر محصوالت و البته تداوم 
رکود در خرید و فروش هاســت. هرچند بسیاری 
از فعاالن بازار بر این باورند کــه واردات خودرو می 
تواند بر قیمتها تاثیرگذار باشــد اما سیگنال های 
هشــدار دهنده خالف این ادعا را ثابت کرده است.  
 واردات خودرو تنها در حد حرف و مصوبه و موافقت 
وزارتخانه ها مانده و اصال مشخص نیست چه کاری 
می خواهد در این زمینه انجام شــود. نرخ دالر هم 
با پیشروی خود قیمتها را در بازار خودرو همچنان 
افزایشی کرده اســت. رکود در بازار حکمفرما است 
و هر کسی بر اســاس نیاز خود برای خودروی خود 
قیمتگذاری می کند. در همین زمینه رئیس اتحادیه 

نمایشگاه داران خودروی...

رئیس اتحادیه عمده فروشان مواد شوینده و پاک 
کنندگان گفت: بعد از اصالح نظام یارانه ای عطش 
مردم برای خرید و انبار کــردن همه مواد از جمله 
مواد شوینده تصاعدی شد و مواد شوینده به  صورت 
کارتونی خریداری می کردند؛ اما در هفته های اخیر 
این عطش ریزش کرد و در حال حاضر بازار آرام است. 
مرتضی جعفری با بیان اینکه ســازمان حمایت از 
مصرف کنندگان به صورت رسمی موافقت خود را با 
افزایش ۲۵ درصدی نرخ مواد شوینده اعالم نکرده 
است، افزود: انجمن صنایع شوینده از ابتدای سال 
۲ مرتبه عرضه محصوالت را بــا هدف افزایش نرخ 
محدود کردند از این رو قیمت مواد شوینده حدود ۲۵ 

تا ۷۰ درصد افزایشی شد...



اقتصاد2
ایران

تورم مسکن در شمال و جنوب تهران زیر ذره بین
رکوردزنی 3 منطقه

در دومین ماه امســال باالترین رشــد قیمت را 
مناطق پایین تر داشــته اند. در این میان منطقه 
18 و منطقه 21 و منطقه 19 با تورم 16 درصدی 
به ترتیب رکورد دارهای رشد قیمت در اردیبهشت 
1401 بوده اند. به گــزارش اقتصادنیوز، قیمت 
مســکن در تهران در ماه دوم امسال رشدی 6.1 
درصدی داشت و به دومین رکورد خود در بازه یک 
ساله رسید. افزایش معامالت در این ماه نیز به گونه 
ای بود که سه برابر ماه قبل شده است. اما بررسی 
بازار ملک در مناطق 22 گانه تهران در این مدت 
نشان می دهد در مناطق پایین تر رشد قیمت و 

رشد معامالت بیشتر بوده است.

بررسی رشد قیمت در 22 منطقه تهران
در دومین ماه امسال باالترین رشد قیمت را مناطق 
پایین تر داشته اند. در این میان منطقه 18 و منطقه 
21 و منطقه 19 بــا تورم 16 درصــدی به ترتیب 
رکورددارهای رشد قیمت در اردیبهشت 1401 بوده 
اند. برآوردی دیگر نشان می دهد در این ماه 7 منطقه 
رشد باالی 10 درصد داشته اند که اغلب آن ها مناطق 
پایین نشین بوده اند. در همین رابطه اکثر مناطقی 
که رشــد باالی 10 درصد را در این مقطع داشــته 
اند مناطق 12 تا 21 تهران بوده اند. در مقابل اما 2 
منطقه افت قیمت را ثبت کرده که به ترتیب منطقه 1 
و منطقه 22 بوده است. منطقه 1 با افتی 1 درصدی 
تقریبا به 74 میلیون و 440 هزار تومان رسیده که 
البته همچنان بیشــترین قیمت در میان مناطق 
تهران است. در مقابل نیز منطقه 20 با متوسط قیمت 
19 میلیون و 200 هزار تومان ارزان ترین منطقه در 

مناطق 22 گانه تهران به شمار می آید.

بررسی رشــد معامالت در 22 منطقه 
تهران

متغیر دیگری که در معامالت بازار مســکن حائز 
اهمیت است بررسی تعداد معامالت در بازار است. 
این شاخص هم سو با رشــد قیمت تغییرات قابل 
توجهی را داشته و نســبت به ماه قبل خود تقریبا 
3 برابر  شده اســت. طبق آمارهای بانک مرکزی 
مجموع معامالت انجام شــده برابر بــا 10 هزار و 
490 فقره بوده که بیشترین تعداد معامله به سنت 
همیشــگی در منطقه 5 رخ داده است؛ چیزی در 
حدود هزار و 682 معامله در این ماه. اما بررسی رشد 
ماهانه معامالت به تفکیک مناطق 22 گانه تهران 
نشــان می دهد تقریبا این شاخص در 12 منطقه 
تهران بیش از سه برابر شده است. منطقه 17 با رشد 
281 درصدی نسبت به ماه قبل شاهد رشد تقریبا 
چهار برابری تعداد معامله در اردیبهشت 1401 بوده 
که در عین حاال باالترین رشد را نیز در میان سایر 
مناطق ثبت کرده است. طبق بررسی های آماری 
افزایش معامالت در مناطق پایین تر سهم بیشتری 
داشته و می تواند به نوعی توضیح دهنده رشد باالتر 

قیمت مسکن در این مناطق باشد.

پلیس:
 انجام هرگونه معامالت فردایی 

ارز، سکه و طال ممنوع است
پلیس امنیت اقتصــادی در اطالعیه ای اعالم 
کرد که انجام هرگونه معامــالت فردایی ارز، 
ســکه و طال برابر قانون ممنوع است. پلیس 
امنیت اقتصادی در ایــن اطالعیه، با ممنوع 
دانســتن فعالیت در ســایت ها و کانال های 
قیمت دهی و انجام هرگونه معامله به صورت 
فردایی و غیررسمی در فضای مجازی، تأکید 
کرد که فقط معامالتی مجاز و قانونی اســت 
که در واحدهای صنفی قانونی و رســمی و با 
رعایت قوانین و مقررات پولشــویی و مالیاتی 

انجام شود.
پلیس امنیت اقتصــادی در اطالعیه ای اعالم 
کرد که انجام هرگونه معامــالت فردایی ارز، 

سکه و طال برابر قانون ممنوع است.
پلیس امنیــت اقتصادی در ایــن اطالعیه، با 
ممنوع دانستن فعالیت در سایت ها و کانال های 
قیمت دهی و انجام هرگونه معامله به صورت 
فردایی و غیررسمی در فضای مجازی، تأکید 
کرد که فقط معامالتی مجاز و قانونی است که 
در واحدهای صنفی قانونی و رسمی و با رعایت 
قوانین و مقررات پولشویی و مالیاتی انجام شود. 
بر اساس اطالعیه پلیس امنیت اقتصادی، هر 
فرد خریدار ســکه و طال باید از حساب خود 
به حســاب متعلق به واحد صنفی مجاز واریز 

وجه کند.
پلیس امنیت اقتصادی همچنیــن از رصد و 
پایش هرگونه معامالت غیررسمی و غیرشفاف 
در بازار ارز در فضای حقیقی و فضای مجازی 

و برخورد جدی و قاطع با متخلفین خبر داد.

خبر

ماجرای قیمت گذاری های 
دستوری و فشــرده شدن 
فنرهای قیمتی طی سنوات 
گذشــته آنقدر آثار سوء و 
زیانباری را در پی داشته که 
اکنون مجلس شورای اسالمی تصمیم گرفته وارد گود 
شده و آثار و خسارات ناشی از نرخگذاری های تکلیفی 
که دولت در بسیاری از صنایع اعمال کرده را استخراج 

و برای آن چاره اندیشی کند.
به گزارش اقتصاد آنالین، موضوع قیمتگذاری های 
دستوری همچنان در اقتصاد ایران دردسرساز است. 
کمتر صنعتی را می توان نام برد کــه دولت به بهانه 
حمایت از مصرف کنندگان یــا توزیع ارزهای رانتی 
در آن ورود نکرده باشد و اقدام به نرخگذاری تکلیفی 
نکند؛ به خصوص اینکه آثاری کــه دولت از تثبیت 
قیمت کاالهای مدنظر خود در بازار دنبال می کند هم، 

هیچگاه محقق نشده است. 
در واقع، دولت ظرف سنوات گذشــته به بهانه های 
مخلتفی که عمدتا حول محور گرانی ها و عدم بازدهی 
مناسب سیاست های تنظیم بازاری داشته هیچگاه 
نتوانسته بازار را با بگیر و ببند و نظارت و بازرسی تنظیم 
کند و این طور می شود که روز گذشته سیدرضا فاطمی 
امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت ســیزدهم 
برای پاسخ به ســواالت نمایندگان مجلس به صحن 
علنی مراجعه کرده بود، نتوانست نمایندگان را قانع 
کند و یکی از مواردی که منجر بــه ارایه اولین کارت 
زرد به دولت سیزدهم شد، همین موضوعات مرتبط با 
عدم کارآمدی سیاست های تنظیم بازار و آشفتگی در 

قیمت کاالها بود. 
او به این نکته اشاره کرد که بازار را نمی توان صرفا با 
بازرســی و نظارت کنترل کرد و به همین دلیل، نیاز 
است که ابزارهای مختلف به کار گرفته شود؛ هر چند 
به صراحت به موضوع قیمتگذاری های دستوری هم 

اشاره نکرد. 
البته در گفتگویی که اقتصادآنالین با سیدرضا فاطمی 

امین، پیش از جلســه رای اعتماد در مجلس داشت، 
در پاسخ به ســوالی مرتبط با موضع وی در خصوص 
قیمتگذاری های دستوری اشاره کرده بود که »وقتی 
صحبت از بازار به میان می آوریم، منظور این است که 
بازار یک زنجیره است؛ اگر فقط به خودرو به عنوان یک 
محصول نهایی بچسبیم و به قبل و بعد زنجیره آن را 
نبینیم، به بیراهه خواهیم رفــت. باید در کل زنجیره 
خودرو، ساختار مناسب قیمتگذاری را داشته باشیم 
که قیمتگذاری در فوالد، مواد پتروشیمی و کاالهای 
زنجیره خودرو را مدنظــر دارد.« فاطمی امین گفته 
بودکه » وقتی صحبت از قیمت گذاری غیردستوری 
به میان می آید، منظور من رهاســازی بازار نیست. 
منظور من این اســت که در برخی از صنایع، هزینه 
ریالی و درآمد دالری دارند؛ برعکس هم امکان پذیر 
اســت یعنی برخی از صنایع هزینه های دالری ولی 
درآمد ریالی دارند. آنچه اکنون رخ داده، آن است که 
یک جای زنجیره قیمت گذاری تثبیتی صورت گرفته 
و جای دیگر زنجیره، قیمت رها شده است و یک جا 
فنر فشرده شده و بعدا رها می شود و جای دیگر قیمت 
کامال منبسط است؛ این طور است که برخی سودهای 

کالن و یا بهتر بگوییم بادآورده دارند. وقتی راجع به 
بازار خودرو و قیمتگذاری آن صحبت می کنیم، فقط 
منظورمان قیمت خودرو نیســت؛ بلکه باید در طول 
زنجیره قیمت را متعادل کرد و ســاز و کاری را شکل 
داد که تمام حلقه هایی که در سطح تامین نقش دارند، 
عادالنه بتوانند در کل زنجیره، کســب سود کنند.« 
موضوعی که البته وقتی وزیر شد و در ساختار همان 
وزارتخانه به عنوان ســکاندار قرار گرفت، بسیاری از 
موضوعات مرتبط با قیمتگذاری دستوری و باورهای 

مرتبط با آن را از یاد برد.
حاال مجلس دست به کار شــده و با ارسال نامه ای به 
تشکل های اقتصادی اعالم کرده که موارد ضرر و زیان 
مرتبط با قیمتگذاری های دستوری دولت را به جزئیات 

اعالم کنند. 
در نامــه ای که محمدرضــا پورابراهیمــی، رییس 
کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی به 
غالمحسین شــافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران ارسال کرده، از تشکل های 
اقتصادی خواســته تا » اطالعات مورد نیاز شامل نام 
تشکل، محصول مرتبط مشمول قیمتگذاری، تاریخ و 

شماره و محتوای بخشنامه های مربوط به قیمتگذاری، 
برآورد میزان زیان و خسارت وارده به صنعت مربوطه 
را به همراه تشریح نحوه محاسبه خسارات وارده و نام 
شرکتهای خسارت دیده« را در اســرع وقت ارسال 

نمایند.
پورابراهیمی در این نامه اشــاره کــرده که » تعیین 
قیمت دستوری کاالها منجر به برهم خوردن تعادل 
عرضه و تقاضا در اقتصاد شده و سطح بهینه قیمت را 
برای مصرف کننده و تولیدکننده از بین می برد که از 
پیامدهای این سیاست، کاهش نرخ سود و حتی ایجاد 
زیان در مجموعه های تولیدی و همچنین هزینه باال و 

مصائب فراوان بخش مصرف کننده است. 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
همچنین در نامه خود به این نکته اشاره کرده است 
که »بر این اساس و با تقاضای واصله برای اعمال ماده 
234 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، 
رسیدگی به آثار اقتصادی قیمتگذاری دستوری در 

دست رسیدگی قرار دارد.«
پورابراهیمی عنوان کرده: »بررسی های اولیه نشان 
می دهد که انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر 
ایران، انجمن صنفی کارفرمایان صنعت ســیمان، 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، انجمن سراسری 
شــرکتهای حمل و نقل بین المللی، انجمن سنگ 
آهن ایران، انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران، 
انجمن خودروســازان، انجمن صنفــی کارفرمایی 
صنعت پتروشیمی، سندیکای صنایع آلومنیوم ایران، 
انجمن مس ایران، انجمن صنفی آردســازان ایران، 
انجمن غالت ایران، انجمن صنفی صنعت تایر ایران 
و انجمن صنفی صنایع روغن نباتــی ایران از جمله 
تشکل هایی هستند که آثار قیمتگذاری دستوری را 

تجربه کرده اند.«
حاال باید منتظر ماند و دید که بازخورد تشکل های 
صنفی و صنعتی از این نامه نگاری کمیسیون اقتصادی 
مجلس به چه نحوی است و آیا می توان برآورد دقیقی 
از میزان خســارات بارآمده از تصمیمات غلط ناشی 
از قیمتگذاری دســتوری را برای اولین بار در اقتصاد 

ایران اعالم کرد؟

قیمت های دستوری تعادل بازار عرضه و تقاضا را به هم ریخته است

ضرر تولید  از  نرخ های  تکلیفی

آرامش به بازار دالر برگشت
رئیس کل بانک مرکزی؛ هیجانات 

کاذب را از بین می بریم
رییس بانــک مرکزی گفت: بــا اتخاذ تدابیر 
انجام شــده آرامش در بازار ارز برگشــت و 
هیجانات کاذبی که این در مــدت کوتاه در 
بازار ارز ایجاد شــده از بین خواهد رفت و آن 
افزایش ارزی که بازار اســت در حال کاهش 
اســت. به گزارش ایرنــا، رئیــس کل بانک 
مرکزی در  هفتمین اجالسیه سراسری کانون 
دانشگاهیان ایران گفت:  در دولت سیزدهم 
برنامه اصالح بانک مرکزی تدوین و به ریاست 
جمهور ارائه شد، این برنامه که توسط آیت اهلل 
رییسی تایید شد، مبنای اصالح نظام بانکی 

در دولت است.
علی صالح آبادی افزود: اما ما در بانک مرکزی 
اصالح نظام بانکی را در ســه محــور دنبال 
می کنیم که اصــالح رابطه دولــت با بانک 

مرکزی و نظام بانکی نخستین آن است. 
وی گفت: اصالح رابطه بانک مرکزی با بانک ها 
و اصالح رابطــه بانک ها با مــردم  دومین و 
سومین محور است و ما هرگاه از اصالح سخن 
می گوییم هر کــدام از ایــن محورها مطرح 

می شود که به تنهایی اهمیت ویژه ای دارند.
رییس بانک مرکــزی ادامــه داد: اگر محور 
اول اصالح شــود تورم را مــی تواند کاهش 
دهد، در ســنوات مختلف و گذشــته دولت 
ها که بــا کســری بودجــه مواجــه بودند 
آن را از بانــک مرکزی تامین مــی کردند و 
این یکی از عوامل رشــد پایه پولی و رشــد 
 نقدینگــی بــوده اســت کــه خــود باعث 

تورم می شود.
رییس بانــک مرکزی گفت: بــا اتخاذ تدابیر 
انجام شــده آرامــش در بازار ارز برگشــت 
و هیجانــات کاذبی که این در مــدت کوتاه 
در بازار ارز ایجاد شــده  از بین خواهد رفت 
 و آن افزایــش ارزی که بازار اســت در حال 

کاهش است. 
وی تصریح کرد: سیاســت ها و تصمیماتی 
درباره بازار ارز اتخاذ شــده مــا ذخایر ارزی 
بانک مرکزی به لحاظ اسکناســی بیشترین 
 ذخایر را در تاریخ بانک مرکزی داریم، از نظر 
حواله ای هــم همین طــور و وضعیت ما در 
این زمینه خوب اســت  و نرخی کــه ما در 
سامانه نیما داریم حدود 25 هزار 200تومان 
اســت که بعضاً عرضه می کننــد و خریدار 
برای آن وجود ندارد. وی گفت: با سیاســت 
و تصمیماتی که بانک مرکــزی اتخاذ کرده 
 در این مدت کوتاه بازار ارز با آرامش در حال 

حرکت است. 

سخنگوی دولت:
 مجازات تعزیرات پنج برابر شد

علی بهادری ســخنگوی دولت تاکید کرد: با 
مصوبه جدید سران قوا مبنی بر پنج برابر شدن 
مجازات های تعزیراتی، با گران فروشی قاطع تر 

برخورد می شود.
علی بهــادری جهرمی در حســاب کاربری 
خــود در توئیتــر نوشــت: پــس از الــزام 
شــش شــرکت لبنیاتی به اصالح و کاهش 
قیمــت محصوالت، امــروز نیــز 2500 تن 
انواع شــوینده از شــبکه پخش به کارخانه 
 بازگردانــده و قیمــت درج شــده روی آنها 

اصالح شد.
وی ادامــه داد: بــا مصوبــه جدید ســران 
قوا مبنی بر پنــج برابر شــدن مجازات های 
 تعزیراتــی، بــا گران فروشــی قاطع تــر

 برخورد می شود.

1.6 میلیارد دالر طلب معوق صادرات 
گاز به عراق وصول شد

وزیر نفت نوشت: خوشــبختانه با دیپلماسی 
فعال انرژی  و پس از چندماه مذاکره، ساعاتی 
قبل، 1/6 میلیارد دالر طلب معوقســال های 
 گذشــته بابــت صــادرات گاز بــه عــراق 

وصول شد.
به گزارش ایلنــا، جواد اوجی وزیــر نفت در 
توئیتر نوشــت: خوشــبختانه با دیپلماسی 
فعــال انرژیــو پــس از چندمــاه مذاکره، 
ســاعاتی قبل، 1/6 میلیارد دالر طلب معوق 
 سال های گذشــته بابت صادرات گاز به عراق 

وصول شد.
وی افزود: از ابتدای ســال نســبت به ســال 
گذشته، حجم صادرات گاز کشور 25 درصد و 
وصول درآمدهای ارزی حاصل از آن 90 درصد 

افزایش یافته است.
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  مریم بابایی
یک شرکت نمایشگاهی اقدام به تبلیغ برای، برگزاری 
»نمایشگاه تخصصی صادرات لوازم خانگی، سیستم های 
صوتی و تصویری صنایع وابســته« با مجوز شهردای 
تهران کرده اســت. اگرچه برگزاری این نمایشگاه در 
حال حاضر به دلیل پیگیری ها و اعتراضاتی که از سوی 
انجمن  صنایع لوازم خانگی ایران و اتاق اصناف تهران 
صورت گرفته، با اما و اگرهایی همراه است؛ اما این اقدام 
و ورود نهادهای غیرتخصصی به صنعت لوازم خانگی، 
نگرانی هایی را از بابت رواج موازی کاری، خدشــه دار 
کردن اعتماد مصرف کننده و و ضربــه زدن به اعتبار 

برندها و تولیدکننده های داخلی به وجود آورده است.
سوال اولی که با عنوان این نمایشگاه به ذهن می رسد 
این است که این شرکت نمایشگاهی با مجوز چه نهادی 
اقدام به تبلیغات برای برگزاری نمایشگاه » تخصصی 
صادرات لــوازم خانگی« کرده در حالــی که نهادها و 
انجمن های تخصصی و حتی وزارت صمت و سازمان 
توسعه تجارت ایران در این زمینه بی اطالع هستند و 

مجوزی در این زمینه صادر نکرده   اند؟ 
پیگیری ها نشان می دهد هیچ یک از نهادهای متولی از 
وزارت صمت و معاونت مربوطه، سازمان توسعه تجارت 
ایران، شرکت نمایشگاه های بین المللی، اتاق بازرگانی، 
انجمن های تخصصی مربوطه، اتاق اصناف و اتحادیه 
فروشندگان لوازم خانگی و... اطالعی از تبلیغات برای 
برگزاری این نمایشــگاه ندارند و مجوزی هم در این 
زمینه صادر نکرده  اند و درج عنوان و لوگو سازمان توسعه 
تجارت در پوستر و تبلیغات این نمایشگاه نیز غیرواقعی 
و به عبارتی جعلی است و گمراهی مصرف کنندگان و 
شرکت ها و برندهای تولیدکننده را در پی داشته است.

حال سوال این است آیا شهرداری تهران مرجع صدور 
مجوز برگزاری نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی است؟ 
آیا شهرداری به همه وظایف خود در حیطه شهری و 
تخصصی، از مشــکالت مربوط به حمل و نقل و مردم 
و راننده های ناراضی و ساختمان ها و مکان های ناایمن 
و... رسیدگی کرده که به حوزه جدید ورود کرده و مجوز 
برگزاری نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی صادر می کند؟ 
آیا بهتر نبود این نهاد برای صدور مجوز در ابتدا با نهادها 
و انجمن های تخصصی این حوزه مشورت می کرد و کار 

را مراجع مربوطه می سپرد؟
صنعت لوازم خانگی طی سال های اخیر در حالی که با 
مشکالت متعددی همچون گرانی تولید و مواد اولیه، 
افزایش قیمت ها و رکود ســنگین بازار، قیمت گذاری 
دستوری، قاچاق وگارانتی های تقلبی دست و پنجه نرم 

می کرده از موازی کاری و رقابت های مخرب نیز در امان 
نبوده و برگزاری چنین رویدادهایی از سوی نهادهای 
غیرتخصصی، بدون رعایت استانداردها و کیفیت های 
الزم و بدون مشارکت برندها و تولیدکننده های بزرگ 
کشور با نمایشی ضعیف از پتانسیل های صنعت لوازم 
خانگی به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور به اعتبار 
این صنعت در بازارهای داخلی و بین المللی ضربه می زند.
عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی 
ایران با انتقاد از ورود نهادهای غیرتخصصی به صنعت 
لوازم خانگی و برگزاری نمایشگاه گفت: شان صنعت 
لوازم خانگی کشــور به عنوان دومین صنعت بزرگ 
کشــور نباید با ورود نهادهای غیرتخصصی و رعایت 
نشدن استانداردهای کیفی در برگزاری نمایشگاه و نفع 
برخی افراد خدشه دار و منجر به بی اعتمادی به برندهای 

داخلی و.. شود.  
هاشمی با بیان اینکه صنعتگران طی سال های اخیر 
در راستای باال بردن سطح کیفی صنعت لوازم خانگی 
تالش های زیادی کرده اند، گفت: این صنعت به اندازه ای 
برای کشور اهمیت دارد که حتی منجر به ورود مقام 
معظم رهبری به این حوزه شده است و صحیح نیست 
اعتبار تولیدکنندگان و صنعتگران با ســابقه کشور و 
اعتماد مصرف کننده دستخوش منافع کوتاه مدت افراد 

و شرکت ها قرار گیرد.
وی با بیان اینکه انجمن صنایع لوازم خانگی کشــور، 
22 سال است که نمایشگاه لوازم خانگی را به صورت 
تخصصی و بین المللی در باالترین ســطح کیفی و با 
رعایت اســتانداردها برگزار می کند،  افزود: برگزاری 
چنین نمایشــگاه هایی با عدم رعایت استانداردهای 
کیفی و بدون حضور برندها و تولید کننده های بزرگ 
کشور و نمایش دستاوردهای تولیدکنندگان، نهایتا به 
وجهه صنعت لوازم خانگی و اعتماد مصرف کنندگان 

ضربه خواهد زد. 
هاشــمی با بیان اینکه رعایت نشدن اســتانداردها و 
بی اعتمادی مصرف کننده نهایتــا به صنایع داخلی و 
تولیدکنندگان ضربه خواهد زد. ادامه داد: در تبلیغات 
این نمایشگاه عنوان شده این نمایشگاه رویکرد صادراتی 
دارد. آیا قرار است رویکرد صادراتی صنعت لوازم خانگی 
کشور ما با چنین استانداردهای ضعیفی و بدون حضور 
برندهای بزرگ در معرض نمایش قرار بگیرد؟ آیا این 

به نوعی ظلم به صنعت و تولیدکننده ها و صنعتگران 
بزرگ کشور نیست؟

دبیــرکل انجمن صنایع لــوازم خانگی ایــران ادامه 
داد: برگزاری نمایشگاه الزامات و اســتانداردهایی از 
جمله حضــور واحدهای تولیدی بــا پروانه تولیدی، 
حضور و میزبانی از هیات های خارجی و عقد قرارداد 
با تولیدکنندگان داخلی، برگزاری ایونت های علمی، 
حضور دانش بنیان ها و.. دارد که در قراردادی که هرساله 
انجمن صنایع لوازم خانگی برای برگزاری نمایشــگاه 
با سازمان توسعه تجارت ایران  و شرکت  نمایشگاهی 
منعقد می کند، این موارد درج می شود و این نمایشگاه 

با رعایت این استانداردها و گرید + Aبرگزار می شود.
هاشمی ادامه داد: ما به عنوان انجمن تخصصی صنعت 
لوازم خانگی بــا برگزاری هر گونه نمایشــگاه موازی 
مخالف هستیم. دلیل آن نیز به هیچ وجه انتفاع انجمن 
در برگزاری نمایشگاه نیست، بلکه از تشتت و انشقاق 
در صنعت لوازم خانگی باید جلوگیری شود، چرا که به 
اندازه کافی این صنعت به واسطه برخی منفعت طلبی ها 

آسیب پذیر شده است. 
هاشــمی ادامه داد: در نامه به نهادهای مربوطه دراین 
زمینه این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که ضروری 
است حیثیت و جایگاه صنعت حفظ شود و صرف کسب 
درآمد نباید اجازه برگزاری نمایشگاه از سوی شرکت ها 
و افراد غیرتخصصی داده شــود و به اتحاد و یکپارگی 

صنعت آسیب بزند.
وی افزود: اگر قرار است چنین نمایشگاهی برای بخش 
صنفی و توزیعی نیز برگزار شود نیز، باید استانداردها و 
کیفیت  های الزم با ورود و مدیریت انجمن رعایت شود و 
عنوان نمایشگاه نیز باید دقیق مشخص باشد که تضادی 

با نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی نداشته باشد.
اصناف و اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی و کسبه نیز 
مخالفت خود با برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی با مجوز 
شهرداری تهران را اعالم کرده اند و خواستار واگذاری 
امور به تشــکل های تخصصی و بهره گیری از نظرات 

کارشناسی در این زمینه شده اند.
قاســم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصنــاف تهران نیز 
در نامه نگاری با نهادهای مربوطه تاکیــد کرده اند با 
برگزاری نمایشــگاه لوازم خانگی از ســوی نهادهای 
غیرتخصصی مخالفت هستند و خواستار حفظ شان و 

جایگاه این صنعت شده اند.  اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه 
لوازم خانگی تهران نیز با بیان اینکه طی  ســال های 
گذشته نمایشگاه لوازم خانگی با کیفیت باال و با حضور 
هیات های تجاری خارجی در مراسم افتتاحیه برگزار 
شــده اســت، گفت: نباید در این عرصه موازی کاری 
صورت بگیرد و امور باید به تشــکل ها و انجمن های 
تخصصی سپرده شود. امیدواریم شهرداری کارهای 
تخصصی را به بخــش مربوطه بســپارد و اجازه دهد 

متولیان این حوزه کار خود را انجام دهند.
پازوکی با اشــاره به مجوز شــهرداری برای برگزاری 
نمایشگاه لوازم خانگی در شهر آفتاب گفت: اگر قرار باشد 
این طور نمایشگاه ها برای فروش کاال باشد و منجر به 
ضعیف شدن کسبه و ضرر آنها شود نیز با آن نیز مخالف 
هستیم.  با رکود بازار در 2.5 سال گذشته کسبه متضرر 
شدند و این نمایشــگاه ها برای فروش اگر باشد، باعث 

ضرر بیشتر کسبه می شود.
در حال حاضر و در شــرایطی که تولیدکنندگان لوازم 
خانگی با مشــکالت متعددی از جمله کمبود و گرانی 
مواد اولیه تولید، افزایش عوارض گمرکی و مالیات و و... 
رو به رو هستند و کسبه بیش از دو سال با کاهش قدرت 
خرید مردم با رکود سنگین بازار دست و پنجه نرم می کند 
و مصرف کننده نیز با توان مالی اندک، توان خرید لوازم 
خانگی را ندارد و با چالش هایی همچون لوازم خانگی و 
گارانتی های تقلبی رو به روست، هر گونه اقدامی از سوی 
نهادهای غیر تخصصی بر مشکالت این صنعت می افزاید. 
نیاز این صنعت در حال حاضر بنا به تاکید کارشناسان، 
وجود یک فضای کسب و کار بدون هجمه های سیاسی، 
وجود یک دستگاه متولی خبره با ساختارهای قوی، 
سالم و پاسخگو، حذف قوانین دست و پا گیر و پرهیز 
از تدوین دستورالعمل های خلق الساعه، تعامل دستگاه 
متولی با نهادها و انجمن های نماینده تولیدکنندگان، 
مشــارکت فعال انجمن و اعضا در تدویــن قوانین و 
دستور العمل های مورد نیاز، حاکمیت بازار آزاد و حذف 
قواعد دستوری و حاکمیتی در قیمت گذاری و نظارت 
بر توزیع، جذب ســرمایه گذاری های خارجی با هدف 
استفاده از فناوری ها روز دنیا،پیاده سازی راهکارهای 
سیستمی یکپارچه و حذف دخالت افراد دارای امضاء 
طالیی از فرآیندهای اجرایی،پذیرش همه رقبا، تدوین 
یک برنامه عملیاتی میان مدت برای رشــد و توسعه 
با مشــارکت همه فعاالن، توزیع بهینه منابع از سوی 
دولت و پرهیز از رانــت، ورود دولت به عنوان حامی به 
چرخه فعالیت نه مجری، پرهیز از تشکل گرایی موازی 

و غیرضرور در صنعت است.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه، 
بازار خودرو همچنان در آرامش نسبی به سر می برد و جز خریدار دارای فوریت 
برای خرید، افراد به بازار مراجعه نمی کنند، از بی اعتنایی این بازار به نوسان های 
افزایشی در بازار ارز طی یک هفته اخیر خبر داد.سعید موتمنی در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار کرد: در مجموع یک هفته گذشته تغییر قیمتی در بازار خودرو )جز 
پژو پارس( دیده نشد و قیمت ها مانند هفته گذشته بودند و بازار خودرو همچنان 
آرام است. تنها پژو پارس 4 تا 5 میلیون تومان افزایش قیمت داشته است که آن 

هم به سبب عرضه کمتر این خودرو در این هفته بوده و کمتر از این خودرو فاکتور 
شده است. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران تصریح کرد: 
بازار خودرو همچنان منتظر جزئیات طرح واردات خودرو است. در حال حاضر 
تنها افرادی که نیاز فوری به خودرو داشته باشند، برای خرید از بازار اقدام می کنند 
و افرادی که نیاز فوری به خودرو نداشته باشند، منتظر هستند تا اثرات واردات 
خودرو بر بازار آزاد مشخص شود. در هر صورت بازار به  نوعی دارای رکود است. در 
هر صورت فروشنده زمانی که نرخ ارز افزایش داشته باشد، تمایل دارد قیمت ها را 

باال ببرد اما مشتری هم طالب نیست و خریداری وجود ندارد. وی افزود: بنابراین 
علیرغم اینکه بازار ارز در این هفته با نوسان های افزایشی همراه بود اما بازار خودرو 
تحت تاثیر این نوسان ها قرار نگرفت و افزایش نرخ ارز تاثیری در قیمت ها در بازار 
خودروهای داخلی نداشت. ضمن اینکه بازار برای خودروهای وارداتی نیز ضعیف 
بود و مشتری بسیار کم است. علت افزایش تنها پژو پارس هم می تواند به این دلیل 
باشد که این هفته این خودرو فاکتور نشده و احتماال عرضه کمی داشته است؛ لذا 

در بازار کمتر بوده و منجر به باال رفتن قیمت آن شده است.

شهرداری تهران مجوز برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی صادر کرد

موازی کاری در صنعت لوازم خانگی

بی اعتنایی بازار خودرو به نوسان های بازار ارز

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com



3 بازار

www.kASBOKARNEWS. ir1401روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2509| شنبه 28 خردادماه

تقویت سمت عرضه مسکن
محمود فاطمی عقدا، کارشناس مسکن 

بازار مسکن بازاری نیست که مشکالت آن با اقدامات موقتی درمان شود. بایستی راهکارهای اصولی در این بازار 
اجرایی شود. تقویت تولید باید در دستور کار قرار بگیرد. تمامی تسهیالتی که به سمت تقاضا می رود اگر به سمت 
تولید سرازیر شود می تواند تا 80 درصد هزینه های خرید خانه را پوشش دهد. این میزان تسهیالتی که هر سال 
به سمت تقاضا می رود دردی از دردهای مستاجران را دوا نکرده و حتی بر بار مشکالت آنها اضافه کرده است. با 
تحقق این امر خرید خانه برای متقاضیان تسهیل خواهد شد.  همچنین باید دوره بازپرداخت تسهیالتی که داده 
می شود به 30 تا 35 سال افزایش پیدا کند. این دوره های کوتاه مدت بازپرداخت تسهیالت برای مستاجرانی که 
در پرداخت رهن و اجاره خود درمانده اند، امکان پذیر نیست. مگر امکان دارد دولت از این موضوع اطالعی نداشته 

باشد. بنابراین دولت باید از تحریک سمت تقاضا دست بردارد. 
متاسفانه وزارت راه و شهرسازی در طول سال استراحت می کند و با آغاز فصل جابجایی به تکاپو برای حل مشکل 
افزایش اجاره بها می افتد. این در حالی است که در طول سال گذشته بارها در این رابطه تذکرات و هشدارهای 
الزم داده شده است. تذکرات همواره در رابطه با وضعیت بسیار خطرناکی بوده که در انتظار مستاجران است. اما 
کوچکترین اقدامی در طول سال از سوی دولت انجام نشد. سیاستی هایی باید در بسته ویژه گنجانده شود که 
در حل مشکل مستاجران نتیجه قطعی داشته باشد. باید مشوق هایی هم برای موجران در نظر گرفته شود. با 
ارایه مشوق به مالکان، اجاره داری ارزان تر خواهد شد. همزمان با پرداخت تسهیالت به مستاجران به موجران 
هم تسهیالت داده شود. متاسفانه در این رابطه همواره سیاست های از پیش  شکست خورده اجرا شده است.  
همچنین بحث مالکیت شخصی باید مدنظر قرار بگیرد. نمی توان برای کسی که ملک شخصی خود را می خواهد 
اجاره دهد تعیین تکلیف کرد. تعیین سقف اجاره بها اشتباه محض بود. از سوی دیگر وقتی 6 میلیون کسری واحد 
مسکونی در کشور داریم و تولید و تقاضا با هم همخوانی ندارد، چطور می توان این مشکالت را حل کرد. هیچ اقدام 
مشخصی برای بازار مسکن در طول عمر یک ساله این دولت ارایه نشده است. بازار مسکن بازاری به شدت تاثیر 
پذیر از تحوالت اقتصادی است. چراکه بازار مسکن کامال در کشور ما یک بخش سرمایه  ای تبدیل شده و دیگر 
بازار مصرفی نیست. با بخش سرمایه ای نمی توان بدین گونه برخورد کرد. باید نظام اجاره داری نوین با همکاری 
بخش خصوصی راه اندازی شود تا عقب افتادگی از روند اقتصادی در این حوزه جبران شود. راهکارهای  ضرب 

االجلی دیگر جوابگو نیست.

رئیس اتحادیه عمده فروشــان مواد شوینده و 
پاک کنندگان گفت: بعد از اصالح نظام یارانه ای 
عطش مردم برای خرید و انبار کردن همه مواد از 
جمله مواد شوینده تصاعدی شد و مواد شوینده 
به  صورت کارتونــی خریــداری می کردند؛ اما 
در هفته های اخیر این عطــش ریزش کرد و در 
حال حاضر بازار آرام اســت. مرتضی جعفری با 
بیان اینکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
به صورت رســمی موافقت خود را با افزایش 25 
درصدی نرخ مواد شــوینده اعالم نکرده است، 
افزود: انجمن صنایع شــوینده از ابتدای سال 2 
مرتبه عرضه محصــوالت را با هدف افزایش نرخ 
محدود کردند از این رو قیمت مواد شوینده حدود 

25 تا 70 درصد افزایشی شد.
وی تصریح کرد: انجمن صنایع شــویندگان با 
توجه به باال رفتن هزینه های ســربار، نرخ ارز و 
مشــکالت در تامین مواد اولیه تقاضای افزایش 
30 تا 80 درصدی نرخ مواد شــوینده را کردند 
اما ســازمان حمایت با این تقاضا موافقت نکرد. 
تقاضای این انجمــن برای افزایــش نرخ مواد 
شوینده به این شرح است؛ افزایش 70 درصدی 
نرخ مواد شوینده دســتی، افزایش 65 درصدی 
نرخ مواد شوینده ماشینی، افزایش 60 درصدی 
نرخ مایعات دستشویی و ظرفشویی، افزایش 50 
درصدی نرخ شامپو و سایر محصوالت شوینده، 

افزایش 80 درصدی نرخ صابون و خمیر دندان.

رئیس اتحادیه عمده فروشــان مواد شوینده و 
پاک کنندگان با اشاره به عدم درج قیمت تولید 
در برخی مواد شــوینده، تاکید کــرد: برخی از 
تولیدکنندگان خود را ملزم به درج تاریخ تولید 
مواد شوینده می کند تا امکان افزایش نرخ بعد از 
موافقت سازمان حمایت فراهم شود. همچنین 
تولیدکنندگان مواد شــوینده اقــدام به عرضه 
محصوالت به صورت ســبدی می کنند به این 
معنا که کاالها پرمصرف را در کنار کاالهای کم 
مصرف جای می دهند و مشتریان ناچار هستند تا 

محصول را یکجا خریداری کنند.
این فعال صنفی در پاســخ به این پرسش که آیا 
میزان تقاضا برای خرید مواد شــوینده افزایشی 
است؟ افزود: بعد از اصالح نظام یارانه ای عطش 
مردم برای خرید و انبار کردن همه مواد از جمله 
مواد شــوینده تصاعدی شــد و مواد شوینده به  
صورت کارتونــی خریداری می کردنــد؛ اما در 
هفته های اخیر این عطش ریزش کرد و در حال 
حاضر بازار آرام اســت و مواد شوینده به وفور در 
انبارهای تولیدکنندگان موجود است و مصرف 
کنندگان بنا به نیاز خریداری می کند. جعفری در 
پایان خاطر نشان کرد: سازمان حمایت به صورت 
شــفاهی با افزایش نرخ 25 درصدی پودرهای 
دستی و ماشینی شویندگان مایع موافقت کردند 
اما هنوز نامه رسمی مبنی بر افزایش نرخ به دست 

توزیع کنندگان این مواد نرسیده است.

طبق گزارش های رســمی، در ماه گذشته قیمت 
شیرینی خشک، رشد بیش از 56 درصدی نسبت 
به پارسال داشته است. از ماه گذشته، دولت حذف 
ارز ترجیحی  را از اقالم اساسی آغاز کرد که از جمله 
این کاالها، روغن و گندم است. بررسی گزارش مرکز 
آمار ایران در رابطه با تغییر قیمت کاالهای خوراکی 
در اردیبهشت ماه نشان می دهد که قیمت هر کیلو 
شیرینی خشک به طور متوســط 57 هزار و 500 
تومان بوده و تا بیش از 67 هزار و 600 تومان هم 

فروش رفت. هر کیلو شیرینی خشک در اردیبهشت 
پارسال حدود 36 هزار و 700 تومان بوده است. بر 
اســاس این گزارش، این کاال نسبت به فروردین 
امسال 6.3 درصد و در مقایسه با اردیبهشت پارسال 
56.8 درصد گران شده است. پیش از این رئیس 
اتحادیه قنادان گفته بود کــه افزایش قیمت آرد 
تاثیری در قیمت شــیرینی نخواهد داشت، ولی 
افزایش هزینه های تولید شیرینی مربوط به شکر 

و روغن است.

رئیــس اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگي 
تهــران گفت: چــرا بایــد ده ها برند داشــته 
باشــیم؛ ولي نتوانیم به عنوان یک تولید بسیار 
موفــق آن کاال را به اروپا و کشــورهاي مطرح 
و داراي پتانســیل در صنعــت لــوازم خانگي 
صادر کنیم. نیازي نیســت دهها برند داشــته 
باشــیم، 250 کارخانه لــوازم خانگــي داریم 
 کــه بخوبــي کار مي کننــد؛ اما برنــد مطرح 

صادراتي نیستند.
اکبر پازوکي، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگي تهران اظهار داشت: کشور موفقي مانند 
آلمان تمام انرژي و سرمایه خود را بر روي تنها 
چند برند گذاشته اســت؛ اما ما در کشورمان به 
تعداد بســیاري برند داریم که کیفیت همه آنها 
مانند یکدیگر است. چرا در قطعه سازي سرمایه 

گذاري نشده است؟
وي ادامه داد: زماني که در تولید سرمایه گذاري 
مي شــود و دولت پشــتیباني مي کند؛ امنیت 
اقتصادي شــکل مــي گیــرد. چرا بایــد بالغ 
بــر 550 تولیدکننــده اجــاق گاز داشــته 
باشــیم؟ اینها مــي توانند در راســتاي قطعه 
ســازي فعال باشــند. وزارت صمت به عنوان 
متولي صدور مجــوز براي تولید مــي تواند به 
 جاي تولید اجــاق گاز، مجوز تولیــد قطعه را 

صادر کند.
پازوکــي در ادامــه تاکید کرد: شــرکت هاي 
دانش بنیان به تولید مي توانند بســیار کمک 
کنند. کشــورهایي که تولیدات زیــادي دارند 
و پیشــرفته هســتند در صنعت لوازم خانگي 
برنامه هاي دراز مدتي داشتند. اول قطعه سازي 
خود را قوي کردند و بعد شــروع به برندسازي 
در دنیا و صــاردات آن کردند. پس از ســال ها 
تالش مستمر در حوزه تولید و ساخت برندهاي 
معتبر در دنیا امروز دیگر برند نمي فروشــند؛ 
بلکه قطعه مي ســازند و به کشــورها صادر مي 
کنند. خودشــان را درگیر تولیــد لوازم خانگي 
نمي کنند؛ اما با ســاخت قطعه و صادرات آن، 
دیگر کشــورها را وابســته به قطعــات و قالب 
هاي خود کرده اند. صادرات قطعات برایشــان 
 ســود و منفعتي دارد کــه کاالي کامل به آن

 اندازه ندارد.
رئیــس اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگي 
تهران تصریح کرد: تا قبل از ســال ۹6 رفاقتي 
میان شــرکت هاي دانش بنیان، دانشگاه ها و 
کارخانجات تولید کننده لــوازم خانگي وجود 
نداشــت، اما با فرمان رهبري مبنــي بر تکیه 
بر تولیــدات داخلــي، برخي از شــرکت هاي 
لوازم خانگي حتي دانشــگاه تاســیس کردند. 
به این نتیجه رســیده اند که نه تنهــا باید کار 

را علمي کننــد بلکه باید بــه روز عمل کنند و 
براي خودشان قطعه ساز باشــند. دنیا همیشه 
با ما ســر جنــگ دارد جنگ هــاي اقتصادي، 
 سیاســي، اتمي و .. پس باید برنامه ریزي شده 

عمل کنیم .
پازوکي ادامه داد: امیدوارم شرکت هاي دانش 
بنیان از قطعه ســازي شــروع کنند. شــرکت 
هاي تولیدکننده لــوازم خانگي کــه اکنون با 
توجه به اعــالم انجمن لوازم خانگــي از ۱00 
 درصد مــواد اولیه تولیــد 30 درصــد را وارد 

مي کنیم. 
امیدواریم در این 30 درصد هم خودکفا شویم 
و اینکه 70 درصد مواد اولیه داخلي براي تولید 
از نظر کیفیت به جایي برســد کــه هم مردم با 
اعتماد استفاده کنند و هم بتوانیم به کشورهاي 
پیشرفته صادرات داشته باشــیم؛ نه اینکه کاال 
فقط براي فروش داخل و صادرات به کشورهاي 
همسایه ختم شود؛ البته که سرمایه گذاري در 
تولید و ارتقاي دستگاه ها از سال ۹6 به بعد قابل 
مقایسه با سال هاي پیشتر نیست که مي توان 
بر امنیت اقتصادي و تاکیــد رهبر بر تولید ملي 

اشاره داشت.
وي تاکیــد کرد: اگــر بخواهیم ریشــه اي کار 
کنیم شــرکت هاي دانش بنیان مــي توانند از 
وزارت صنعت و معدن یا همــان ابتداي تولید 
که ســنگ معدن استخراج مي شــود تا تولید 
نهایــي برنامه ریــزي کنند. متاســفانه فاصله 
زیادي تا ایــن آرزو داریم. تا وقتــي که فاصله 
زیاد داشــته باشــیم حد نهایي خــود را نمي 
دانیم کجاســت و هنوز نمي دانیم ارتقاي ما از 
کجا به کجا خواهد بود و این نقطه گم اســت؛ 
پس نمي توانیــم برنامه ریزي صحیح داشــته 
باشــیم. پازوکي گفت: ســود آورترین صنعت 
پس از نفت و پتروشیمي، صنعت لوازم خانگي 
اســت. اکنون در برخي از لوازم به کشــورهاي 
 افغانستان- پاکســتان اندونزي اسپانیا و آلمان 

صادرات داریم.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي تهران 
با اشــاره به لزوم تمرکز بر شــرکت هاي دانش 
بنیان و موفقیت هاي چشــمگیر ناشــي از آن 
بیان داشــت: در حوزه دانش بنیان ها مي توان 
از اصنــاف از طریق فروش در فضــاي مجازي 
کمک گرفت. هرچند متاســفانه در ســه سال 
شــیوع ویروس کرونا بدقولي هایــي از دولت 
سابق در حمایت از مشــکالت مالیاتي اصناف 
صورت گرفت، اما خوشبختانه برخي از اتحادیه 
ها مانند لــوازم خانگي علي رغــم بنیه ضعیف 
 شروع به کار و تولید کردند و توانستند به صنف 

خود کمک کنند.

طــرح هــای تکــراری و 
دســتوری در بازار مسکن 
منجر بــه کنتــرل اجاره 
بهــا نشــده و وزیــر راه و 
شهرسازی را بر آن داشت 
تا از بسته ویژه دولت برای خروج بازار اجاره از بحران  
خبر دهد. مسکن های موقتی در بازار مسکن دردی 
از مســتاجران دوا نکرد و نه تنها منجر به پیروی از 

مصوبه سقف اجاره بها در این بازار نشد، بلکه مالکان 
را بر آن داشت تا بر حساب نیازهای مالی خود، رهن 
و اجاره واحدهای مســکونی را تعیین کنند. حال 
رستم قاسمی اعالم کرده است بســته ویژه برای 
خروج بازار اجاره از بحــران  در انتظار تایید رئیس 

جمهور برای رونمایی و عملیاتی شدن است. 
بر اساس گزارشهای میدانی منتشــر شده از بازار 
اجاره بها، مــردم زیربار گرانی مســکن کمر خم 
کرده اند هیچ کس هم جوابگو نیست. حتی یک نفر 
به مصوبه افزایش 25 درصدی اجاره بها توجه نکرده 

و مسووالن نیز نمی گویند چرا اینگونه شد. مسکن 
در تهران از خیلی از شهرهای بزرگ دنیا هم گرانتر 

است و واقعا چیزی برای گفتن وجود ندارد.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرســازی از ارائه بسته 
جدید خروج بازار اجاره بها از بحران به رئیس جمهور 
خبر داد و گفت: با تایید سران قوا این بسته حرکتی 
اساسی به جای ُمســکن های زودگذر است. رستم 
قاسمی وزیر راه و شهرسازی در توئیتر نوشت: تیغ 
تیز اجاره بها بر روی گردن قشــر آسیب پذیر است 
و برداشــتن آن نیازمند حرکتی جهادی، بزرگ و 
اقدامی فرا وزارتخانه ای است. بسته جدید خروج از 
این بحران با همکاری صاحبنظران به رئیس جمهور 
تقدیم کردیم که انشاهلل با تایید سران قوا حرکتی 

اساسی به جای مسکن های زودگذر است.
اواخر مردادماه سال گذشته رستم قاسمی به عنوان 
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اولین اقدام خود در 
بخش مسکن را ساماندهی بازار اجاره اعالم کرده و 
گفته بود: مسکن دغدغه دولت سیزدهم است. وی 
افزود: ولین گام در حوزه مسکن برداشتن تیغ تیز 
بی سروسامانی اجاره از گلوی نحیف اقشار آسیب 

پذیر است. وضع موجود باعث شده مسکن که باید 
جایگاه ُسکنی و آسایش باشد به بزرگ ترین دغدغه 

و گرفتاری مردم تبدیل شده است.
وی تاکید کرد: امروز بعد از مشکل کرونا مهم ترین 
دغدغه دولت سیزدهم معیشت و مسکن مردم است. 
وزیر راه و شهرسازی اردیبهشت ماه امسال نیز در 
حمایت از اجاره نشین ها گفته بود: یکی از موضوعات 
بســیار مهم افزایش اجاره بها مســکن است. آنچه 
مشخص شده حداکثر افزایش نرخ اجاره مسکن در 

تهران 25 درصد است.
قاسمی در پاســخ به این پرسش که مالک این 25 
درصد چیست، تصریح کرد: کار کارشناسی ستاد 
تنظیم بازار صورت گرفته است، در گذشته هم این 
را داشتیم. امســال با توجه به افزایش تورم، ستاد 
تنظیم بازار با رقم 25 درصــد موافقت کرد و قابل 
افزایش نیست. وی افزود: بنابراین هر بنگاه امالکی 
این را انجام دهد-باالتر از سقف تعیین شده تخلف 
محسوب می شود و جزو مصوبات تنظیم بازار است 
که با آن برخورد می شــود. وزیر راه و شهرســازی 
یادآور شد: بر اســاس کد رهگیری کامال مشخص 
است و می توانیم تشــخیص بدهیم که اجاره بهای 
مســکن در یک واحد چه میزانی بوده و امسال چه 
میزانی افزایش می یابد. قاسمی در واکنش به توافق 
پشت پرده موجر و مســتأجر گفت: این یک تخلف 
بزرگ محسوب می شود، گزارش ها پنهان نمی ماند 
و گزارش داده شود برخورد جدی صورت می گیرد 
و کسانیکه با این شــیوه عمل کنند حتما پشیمان 

می شوند.
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وزیر راه و شهرسازی از بسته ویژه دولت برای خروج بازار اجازه از بحران خبر داد

بحران در بازار اجاره
جزییات تقاضای نرخ های جدید مواد شوینده اعالم شد

زمزمهافزایش25درصدیقیمتشویندهها

تغییرقیمتشیرینیچقدراست؟

برند مطرح صادراتي نداریم

رئیس هیئــت مدیره اتحادیه مرغــداران میهن لزومتوجهبهقطعهسازيدرحوزهلوازمخانگي
گفت: فرســتادن مرغ هــای مــادر تخم گذار به 
کشتارگاه ها آغاز شده و وضعیت تولیدکنندگان 
تخم مرغ بسیار نگران کننده است. حمید کاشانی 
با اشاره بالتکلیفی صادرات تخم مرغ به افغانستان، 
گفت: بنا بر این بود که عوارض گمرک تخم مرغ 
خوراکی ظرف 35 روز گذشــته از سوی وزارت 
کشاورزی و صمت به گمرکات اعالم شود اما هنوز 
ابالغیه ای به دست گمرک از سوی دفتر معاونت 
اول رئیس جمهور نرسیده اســت و این احتمال 
وجود دارد محموله هایی که در مرز افغانســتان 

هستند فاسد شوند.
این فعال اقتصادی با بیــان اینکه حذف عوارض 
صادراتی باهدف خروج تخم مرغ مازاد از کشــور 
وضع شده است، افزود: اگر روند صادرات تخم مرغ 

تسهیل نشود زیان های جدی متوجه مرغداران 
می شود به نظر می رسد تولیدکنندگان تخم مرغ 
رها شــدند و باید امیدوارم باشیم شرایط تا 2 ماه 
آینده بهبود پیدا کند. وی با بیان اینکه تخم مرغ 
50 درصد زیر نرخ قیمت واقعی بفروش می رسد، 
گفت: مرغداران مانده طلب های نهاده ها از تاریخ 
2۱ اردیبهشت را دریافت نکرده اند و هنوز تکلیف 
طلب نهاده مرغداران از شــرکت های وابسته به 
دولت مشخص نشده است. رئیس هیئت مدیره 
اتحادیه مرغداران میهــن اذعان کرد: فرماندهی 
واحدی در بخش مدیریت کشــور وجود ندارد از 
این رو بودجه در اختیار وزارت کشاورزی قرار داده 
نمی شود که بتواند در این زمینه تصمیم گیری و 

اجرا کند.
کاشــانی بــا بیــان اینکــه تخم مــرغ مــازاد 

تولیدکنندگان از سوی شــرکت پشتیبانی امور 
دام خریداری می شــود اما دولت در قبال خرید 
پولی به مرغداران پرداخت نکرده اســت، گفت: 
خرید حمایتــی به خریدی اطالق می شــود که 
دولــت محصــول و کاال را با قیمــت مصوب از 
تولیدکنندگان خریــداری و در قبال آن پول اش 
را در یک بازه زمانی مشــخص پرداخت کند اما 
هنوز دولت پولی به مرغداران تحویل نداده است.

وی در پاسخ به این پرســش که آیا این احتمال 
وجــود دارد مرغــداران مرغ هــای مــادر را به 
کشتارگاه های بفرستند؟ گفت: فرستادن مرغ های 
مادر تخم گذار به کشتارگاه ها آغاز شده و وضعیت 
تولیدکنندگان تخم مرغ بســیار نگــران کننده 
اســت. کاشــانی در ادامه تاکید کرد: گرم شدن 
هوا میزان تقاضا بــرای مصرف تخم مرغ را تقلیل 

می دهد اما به نظر می رسد یک عامل ایجاد کننده 
شرایط فعلی نباشد و عوامل دیگری چون تعلل در 
تصمیم گیری و بی توجهی به نظرات کارشناسان 
 در ایجاد ایــن روزهای صنعــت تولید تخم مرغ 

دخیل باشد.
رئیس هیئــت مدیره اتحادیه مرغــداران میهن 
میزان تولید روزانــه تخم مرغ را حدود 3 هزار تن 
دانســت و افزود: این حجم از تولید در زمستان 
مصرف می شود و نمی توان تولید را 6 ماه نخست 
ســال باوجود کاهش مصرف تقلیل داد از این رو 
باید با خریــد حمایتی با هدف ذخیره ســازی و 
صادرات خلع کاهش مصرف داخلی را پوشــش 
داد. بنا به اظهارات وی؛ روزانه 2 هزار تن تخم مرغ 
در کشور مصرف می شود که حدود 500 تن آن 

مازاد نیاز است.

سخنگو کمیسیون کشــاورزی مجلس گفت: به نظر 
می رسد عنان کار از اختیار برخی مدیران خارج شده 
است و دالالن و واسطه گران در حال سوداگری هستند؛ 
اگر دولت و نهادهای نظارتی در این زمینه با عزم راسخ 
ورود کنند می توانند این شرایط را مدیریت کنند. احد 
آزادی خواه در پاسخ به این پرسش که بنا بر این بود که 
بعد از اصالح نظام یارانه ای قیمت 4 قلم کاالی اساسی 
تغییر کند این در حالیست که در عمل شاهد افزایش 
بی رویه قیمت ها در همه گروه های کاالیی هستیم آیا 
مجلس در این زمینه از وزیر توضیح خواســته است؟ 
گفت: شرایطی که در اقتصاد حاکم شده است ناشی از 

عملکرد یک  وزیر نیست.

وی با بیان اینکــه افزایش قیمت کاالهای اساســی 
زنجیره وار به همه ارکان های دولت ارتباط دارد، افزود: 
بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، گمــرک و وزارت جهاد 
کشاورزی در افزایش نرخ کاالهای اساسی نقش دارند 
از این رو نباید یک جانبه این موضوع را بررسی کنیم و 

شرایط ایجاد شده را ناشی از عملکرد یک نهاد ندانیم.
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی در ادامه 
تصریح کرد: نمایندگان مجلس وارد فاز نظارتی در بحث 
قیمت  گذاری کاالهای اساسی شدند. برخی از مردم 
به مجلسیان این انتقاد را وارد می کنند که شما خود 
این قانون را وضع کردید. درست است که نمایندگان 
مجلس اختیار را به دولت دادند اما از سوی دیگر مقرر 

شد نباید قیمت ها از شــهریور ۱400 بعد از حذف ارز 
4200 باالتر برود و دادن یارانه به صورت مستقیم به 

مصرف کنندگان نهایی افزایش یابد.
آزادی خواه با بیان اینکه شــرایط پیش آمده ناشی از 
مصوبات دولت و مجلس نیســت، اذعان کرد: به نظر 
می رسد عنان کار از اختیار برخی مدیران خارج شده 
است و دالالن و واسطه گران در حال سوداگری هستند؛ 
اما اگر دولت و نهادهای نظارتــی در این زمینه با عزم 
راسخ ورود کنند می توانند این شرایط را مدیریت کنند. 
وی سیاست گذاری ها در زمینه اصالح نظام یارانه ای 
را اصولی دانســت و افزود: پیش اصالح نظام یارانه ای 
کنترل دالل ها در اقتصاد 2 برابــری بود و ما آن زمان 

یارانه را از دست داده بودیم؛ اما در حال حاضر بخشی از 
این یارانه در اختیار مردم قرار داده می شود.

به گفته سخنگوی کمیسیون کشاورزی؛ مجلسیان 
اصالح نظام یارانه ای را قبــول دارند و بر این باورند که 
سیاست پسندیده  و قابل دفاعی است اما شیوه اجرای 
این سیاست درست نیســت. از این جهت که بنا بود 
دولت کاال برگ در اختیار مردم قرار بدهد نه پول نقد. 
آزادی خواه اعطای یارانه نقدی به مردم را یکی ازعوامل 
ایجاد کننده تورم در کشــور دانســت و افزود: وقتی 
کاال برگ در اختیار مردم قرار بگیرد دیگر تورم ایجاد 
نمی شود و مایحتاج اولیه آنها از طریق کاال برگ تهیه 

و تامین می شود.

فروشتخممرغبه5۰درصدزیرنرخواقعی

کاالبرگکنترلکنندهتورماست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تولید داخل به دلیل سرکوب 
قیمتی حاصل از واردات کاالی اساسی با ارز ارزان قیمت، از صرفه افتاده بود، 
گفت: در بخش واردات دارو با ارز 4200 تومانی، قاچاق گسترده داشتیم، 
20 درصد دارویی که با ارز یارانه ای خریداری شــده بود، به کشــورهای 
همسایه قاچاق می شد.  غالمرضا مرحبا با اشاره به تاثیر اصالح نظام یارانه ها 
بر خودکفایی اقالم اساسی اظهار کرد: البته خودکفایی به هر قیمتی مورد 
تایید علم اقتصاد نیست زیرا به سبب منابع آبی محدود در کشور تنها باید در 
کاالهای دارای مزیت نسبی و مطلق باید خودکفا شویم و مابقی از مجرای 
مناسب تهیه شود.  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت حدود ۱5 
میلیارد ارز و دالر در سال به شکل ارز  4200 تومانی یارانه پرداخت می کرد 
که از این طریق قصد داشت برخی  از اقالم مورد نیاز مردم با این واسطه به 

قیمت  مناسب به دست آنان برسد.
وی افزود: نهاده های دامی، دارو و مواد اولیه و غیره از جمله این موارد بود، اما 
متاسفانه شاهد آن بودیم که رانت و قاچاق ایجاد شد، به طوری که  برخی 
از تولید کنندگان ارز دریافت کردند، اما کاالیی تولید نشد و برخی از اقالم 
دارویی که به آنها ارز اختصاص یافت، از چرخه داروخانه ها خارج شد . مرحبا 
با اشاره به ریخت و پاش های اقتصادی ناشی از تخصیص ارز ترجیحی بیان 

کرد: از فروردین ســال ۹7 به واردات 25 قلم کاال ارز ترجیحی تخصیص 
یافت که با محدود شدن توان مالی به چند قلم کاال در ماه های اخیر رسید 
که متاسفانه عده ای پس از دریافت ارز، کاالی دیگر به کشور وارد می کردند 

یا پس از ورود کاال با ارز آزاد از کشور خارج می شد.
 عضو کمیســیون اقتصادی مجلس ادامه داد: با توجه به رانت و فساد ارز 
ترجیحی، کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیدند که باید آزادسازی 
رخ دهد. وی افزود: قاچــاق معکوس از دیگر عواملی بــود که دولت را به 
تصمیم گیری در مورد اصالح ارز 4200 تومانی سوق داد. در بخش واردات 
دارو با ارز 4200 تومانی، شــاهد قاچاق گسترده بودیم که تنها در بخش 
دارویی، حداقل 20 درصد دارویی که با ارز یارانه ای خریده شــده بود، به 
کشورهای همسایه قاچاق شده است این در حالی است که کاالیی که با ارز 
4200 تومانی وارد کشور می شد باید به دست مردم می رسید ، اما شاهد آن 

بودیم که این کاالها مجدد صادر می شد یا قاچاق معکوس شد.
مرحبا افزود: با توجه به گستردگی مرزها، امکان کنترل ۱00 درصدی توسط 
نیروی انتظامی وجود ندارد، بنابراین انگیزه قاچاق را باید از بین برد و هرچقدر 
برخورد و مجازات صورت گیرد، قاچاقچی راه خالفی پیدا می کند، از طرف 
دیگر تولید در داخل نیز به دلیل سرکوب قیمتی حاصل از واردات کاالهای 

اساسی با ارز ارزان قیمت، از صرفه و بهره وری افتاده بود.  عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس تاکید کرد: با ارزیابی های صورت گرفته کارشناسان به این 
نتیجه دست پیدا کنند که این نوع از یارانه دهی باید اصالح شود زیرا آثار و 

تبعات مضر زیادی برای اقتصاد کشور به دنبال دارد.
وی با اشاره به اینکه اصالح نظام یارانه نباید همراه با گرانی اقالم و مشکالت 
معیشتی باشد، بیان کرد: با توجه به گرانی و مشکالت معیشتی و اقتصادی 
مردم باید جلوی قضیه گرفته شود یا با تخصیص کامل منابع و عواید حاصل 
از اصالح نرخ ارز به انتهای زنجیره، باید مردم از این اصالح اقتصادی بهره مند 

شوند .
مرحبا با تاکید بر پرداخت منابع واردات اقالم اساسی به مردم تصریح کرد: 
گرچه جامعه به سبب تورم توان گرانی را ندارد، اما سوال اینجاست چه زمانی، 
زمان مناسبی برای این اصالح اقتصادی بزرگ بود؟ که تنها می توان گفت 
دولت در شرایط فعلی باید این کار را انجام دهد، اما با تخصیص منابع واردات 
به مردم باید قدرت خرید را افزایش دهد.  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
در پایان افزود: در حذف ارز ترجیحی باید توجه داشت که سطح قیمت ها 
از سطح قیمت های شهریور ۱400 باالتر نرود، یعنی مردم سر سفره شان 

مشکلی و کمبودی احساس نکنند.

قاچاق20درصدداروهایوارداتیباارزترجیحی
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ضرورت افزايش خطرپذيری سرمايه گذاری در 
شركت های دانش بنيان

تامین منابع مالی، فقط یکی از چالش های اغلب کارآفرینان بویژه شرکت های 
دانش بنیان نوپا است. این شرکت ها در حال تحقیق به حمایت و سرمایه گذاری 
و تسهیالت بلند مدت نیاز دارند، از این رو خطرپذیری در زمینه سرمایه گذاری 
شرکت های دانش بنیان باید باالتر رود. عقیل کشیر، مدیرعامل یک شرکت دانش 
بنیان درباره این شــرکت و محصول دانش بنیان آن اظهار داشــت: این شرکت 
از اسفند ســال ۹۶ به عنوان هســته فناور فعالیت خود را آغاز کرد و با طراحی، 
بهینه سازی و شبیه سازی نرم افزاری محصول خود به نام آلرتیس، موفق به اخذ 
مجوز الزم برای تبدیل به شرکت دانش بنیان از سوی معاونت علمی و فن آوری 

ریاست جمهوری شد.
وی با بیان اینکه آلرتیس یک سیســتم دانش محور و دانش بنیان بوده و مشابه 
خارجی و داخلی ندارد، افزود: محصول تولیدی ما مجموعه ای از شبکه سنسورهای 
بی سیم است که با داشتن شعاع پوششی بیش از یک کیلومتر در مراکز صنعتی، 
پاالیشگاه ها، مراکز پخش فرآورده های نفتی، پرورش ماهی و به ویژه در مرغداری 
ها و گلخانه ها و هرجایی که نیاز به اندازه گیری پارامترهای محیطی مثل اکسیژن، 
دما، رطوبت نسبی و مطلق، گاز آمونیاک، دی اکسید، منواکسید و متان باشد، مورد 

استفاده قرار می گیرد.
کشیر گفت: هرگاه هر یک از این پارامترها از حد تعریف شده کمتر یا بیشتر شوند 
آژیر در محوطه به صدا در می آید و با ادامه این وضعیت، سیستم به سرعت با صاحب 
مزرعه، شرکت، سرکارگر و کسانی که شماره آنها به سیستم داده شده تماس تلفنی 
برقرار کرده و پیامکی حاوی اطالعات محیطی را برای آنها ارسال می کند تا بالفاصله 
بتوانند مشکل را پیگیری کنند. این پژوهشگر افزایش سوددهی سالن و کاهش 
هزینه ها، کاهش شدید مصرف دانه، کاهش مصرف دارو، کاهش تلفات و جلوگیری 

از شوک دمایی جوجه را از مزایای سیستم آلرتیس یاد کرد.
وی درباره محصول دیگر این شرکت با عنوان ســکوی پایدار دوربین گفت: در 
سکوهای نفتی یا قایق های شــناور در دریا یا برای فیلمبرداری و فیلم سازی و 
هرجایی که نیاز است نوسانات و ارتعاشات پایه گرفته شود و دوربین زوم )بزرگ 
نمایی( باشد از این سیستم استفاده می شــود. این سیستم "های تک" است و 
تکنولوژی باالیی دارد و در حال تجاری سازی و تولید انبوه است؛  سعی ما بر این که 
دقت آن را باال ببریم. این فناور مهمترین چالش شرکت های دانش بنیان را موضوع 
حمایت عنوان کرد و گفت: شرکت های نوپا و در حال تحقیق به حمایت و سرمایه 
گذاری نیاز دارند. ساختارهایی که نیاز به سرمایه گذاری دارند وثیقه های ملکی 
و ضمانت های خاصی می خواهند که امکان دسترسی به آن برای شرکت های 
دانش بنیان کوچک نیست. شرکت های دانش بنیان بزرگ چون ملک دارند بهتر 
می توانند از تسهیالت استفاده کنند، اما شرکت های کوچک دانش بنیان معموال 
به سختی از امکانات دولتی استفاده می کنند. وی در ادامه بحث های نقدینگی و 
تغییر قیمت ها را از دیگر چالش های پیش روی شرکت های دانش بنیان بیان کرد 
و گفت: جامعه نسبت به مواد غذایی حساس است، اما در مقابل باال رفتن قیمت آی 

سی یو و قطعات الکترونیکی، واکنش آن چنانی نشان نمی دهند.
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان گفت: باید ریسک پذیری دولت باالتر رود. خیلی 
از کارهایی که انجام می شود با ریسک پایین است. صندوقی که گذاشته شد به جای 
حمایت از شرکت ها بدنبال افزایش سود صندوق است. باید به مسووالن صندوق 
گفته شود الزم نیست حفظ سرمایه کنید یا ارزش صندوق با تورم باال برود. اگر 
برای دهها محصول سرمایه گذاری شود و یکی به نتیجه برسد بهتر است تا سرمایه 
صندوق دو برابر شود. بنابراین باید مسووالن صندوق تفسیر و روش خود را عوض 
کنند و به فکر این باشند که چند نفر سرکار رفتند نه این که چقدر به پول صندوق 
اضافه شود. وی درباره ارزآوری محصوالت شرکت نیز اظهار داشت: محصوالت ما 
در آب و هوای خوزستان آزمایش شده و جواب داده است. برهمین اساس بازاریابی 
هایی با کشورهای همسایه از جمله عراق انجام شده و نمونه هایی فرستاده شده که 
در حال ارزیابی است. به محض این که جواب داده شود و مورد تایید باشد محصول 
را به آنجا می فرستیم. بنابراین ارزآوری آن بستگی به فروش دارد که می تواند هر 

محصول ۱۰۰ تا ۱۵۰ دالر ارزآوری داشته باشد.

افزايش كارايی محصوالت آرايشی ايرانی با فناور نانو
مدیرعامل یک شرکت فناور داخلی با تاکید بر اثربخشی باالی فناوری نانو در تولید 
محصوالت آرایشی و بهداشتی ایرانی معتقد است فضای کاری قابل توجهی برای تولید 
محصوالتی نظیر کرم های ضدآفتاب نانویی در کشور وجود دارد. به گزارش ایرنا از ستاد 
ویژه توســعه فناوری نانو، پارس حیان یکی از شرکت های تولیدکننده محصوالت 
آرایشی و بهداشتی فناور ایرانی است که موفق شد طیفی از کرم ها و لوسیون های 
ضدآفتاب نانویــی را تولید و به بازار عرضه کند. محمدرضا شــاهینی درباره نقش 
فناوری نانو در صنعت آرایشی و بهداشتی گفت: این صنعت دارای سه بخش مختلف 
 )Cosmeceutical( آرایشی و بهداشتی ،)Personal Care( مراقبت بهداشتی
و بخش آرایشی )Make Up( است. فناوری نانو وارد هر سه بخش شده و در حال 
حاضر محصوالت نانویی در هر سه بخش در بازار وجود دارد. وی بیان کرد: عالقه مندان 
ورود به این حوزه باید پیش از وارد شــدن به صنعت آرایشــی و بهداشــتی دقیقا 
مشخص کنند که به کدام بخش قصد ورود دارند. در ایران حوزه آرایشی و بهداشتی 
)Cosmeceutical( بیشتر مورد توجه بوده و مقاالت و محصوالت در این بخش 
بیشتر است. استفاده از فناوری نانو در این صنعت معموال برای سه هدف درمانی، بهبود 
کیفیت محصوالت فعلی و جلوگیری از آثار منفی )مانندبلوک کردن پرتو خورشید( 
انجام می شود. عالقه مندان این حوزه کاربرد فناوری نانو در صنعت آرایشی و بهداشتی 
را تنها در کرم های ضد آفتاب نبینند و به طیف وســیع کاربردهای فناوری نانو در 
این صنعت توجه کنند. شاهینی در کنار نانوذرات از نانوآمولوسیون ها، نانولیپوزم، 
نانولوله کربنی و دندریمر و چندین نانوساختار دیگر به عنوان ترکیبات قابل استفاده 
در صنعت آرایشی و بهداشتی نام بود که در این بین در بخش نانوذرات، نانوذرات نقره 
سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. وی ادامه داد: در کرم های ضدآفتاب 
از مواد شیمیایی جاذب برای جذب پرتوها استفاده می شــود و در کنار آن از مواد 
بازتاب دهنده نیز برای بازتابش نور خورشید استفاده شده است که نانوذرات معموال 
به عنوان بازتاب دهنده کیفیت کرم ها را بهبود داده اند. در این میان نانوذرات تیتانیم 
و اکسید روی از جمله پرکاربردترین نانوذرات مورد استفاده در کرم های ضدآفتاب 
هستند. مدیرعامل شرکت پارس حیان با اشاره به اینکه تولید نانوذرات با همکاری 
دانشگاه صنعتی شریف صورت می گیرد، گفت: در حال حاضر نانولیپوزم، در تولید 
خمیردندان، دئودورانت، ضدچروک و کرم های روشن کننده استفاده می شود. افزایش 
نفوذپذیری لیپوزم به پوست از عوامل افزایش کارایی محصوالت نانویی حاوی لیپیوزم 
است، نانوآمولوسیون ها در مرطوب کننده ها به عنوان عامل آبرسان عمل می کنند، از 
نانوکربن ها در تولید لوازم آرایشی نظیر ریمل و خط چشم استفاده می شود که سمیت 

رنگ های تجاری  مورد استفاده در این محصوالت را کم می کند. 

اخبار

اپل با ارزش ترین برند جهان شناخته شد
در نظرسنجی کانتار برند زد )Kantar BrandZ(، اپل با کنار زدن آمازون از جایگاه برتر، عنوان باارزش ترین برند جهان را برای نخستین بار در سه سال گذشته تصاحب کرد. ارزش برند اپل امسال به ۹۴۷ 

میلیارد دالر رسیده است در حالی که در نظرسنجی کانتار، آمازون به رتبه سوم تنزل کرده است. اپل آخرین بار در سال ۲۰۱۵، عنوان با ارزش ترین برند جهان نام گرفته بود. برند فشن لویی ویتون 
که متعلق به شرکت LVMH است، نخستین برند لوکسی است که در میان ۱۰ برند برتر قرار گرفت. ارزش این برند با وجود بازگشت کند مصرف کنندگان پس از پاندمی کووید، رشد ۶۴ 

درصد داشت و به ۱۲۴.۲ میلیارد دالر رسید. شرکت تسال با ۱۸ پله صعود، در رتبه بیست و نهم ایستاد و با افزایش عالقه به خودروهای برقی، به برترین برند خودرو تبدیل شد.

گــزارش هــای میدانــی 
از بــازار خــودرو حاکی از 
ثبات نســبی قیمت ها در 
اکثــر محصــوالت و البته 
تــداوم رکــود در خرید و 
فروش هاست. هرچند بســیاری از فعاالن بازار بر 
این باورند که واردات خودرو مــی تواند بر قیمتها 
تاثیرگذار باشــد اما ســیگنال های هشدار دهنده 

خالف این ادعا را ثابت کرده است. 
واردات خودرو تنها در حد حرف و مصوبه و موافقت 
وزارتخانه ها مانده و اصال مشخص نیست چه کاری 
می خواهد در این زمینه انجام شود. نرخ دالر هم با 
پیشــروی خود قیمتها را در بازار خودرو همچنان 
افزایشی کرده است. رکود در بازار حکمفرما است 
و هر کسی بر اساس نیاز خود برای خودروی خود 

قیمتگذاری می کند. 
در همیــن زمینه رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران 
خودروی تهران در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: 
هنوز جزئیات طرح واردات خودرو مشخص نیست. 
توضیحاتی در این باره داده شده که هر کدام باهم 
اختالفاتی دارند. باید جزئیــات واردات به صورت 
واحد و مشخص اعالم شود و تا آن زمان نمی توان 

اظهارنظری در این رابطه داشت. 
ســعید موتمنی اضافه کرد: اتفاقاتی کــه در بازار 
خودرو می افتد تماما بســتگی به میــزان عرضه 

دارد. در چند روز گذشــته که قیمــت ارز افزایش 
یافت آرامش در بــازار حاکم بــود. قیمتها تقریبا 
تغییری نداشــتند. به جز چند خودرو که به دلیل 
کمبود عرضه افزایش قیمــت را تجربه کردند. وی 
اظهار داشت: در هر صورت خودرو کاالیی مصرفی 
است و خریداران نســبت به بودجه و سلیقه خود 
خودرو خریداری می کنند. اما بســیاری از مردم 
در حالت انتظــار مانده اند تا شــهریور که واردات 
خودرو قرار است آغاز شــود. این افراد خرید خود 
 را عقب انداخته اند و به مین دلیــل رکود در بازار 

حاکم شده است.
به گفتــه وی، واردات خودرو صــد در صد بر روی 
قیمتها تاثیرگذار است. هم بر خودروهای خارجی 
و هم بــر خودروهای داخلی. چراکــه عرضه فعلی 
جوابگوی تقاضایی که در بازار وجود دارد نیســت. 
رشــد قیمتها به دلیل کمبود عرضه در بازار است. 
اختالف صــد درصدی قیمت مصوب بــا بازار آزاد 
نیز به همین دلیل اســت. خریداری که قصد دارد 
خــودروی 2۰۶ تیپ دو بخرد بایــد ۱۵۰ میلیون 
تومان باالتــر از نرخ مصوب از بــازار آزاد خودرو را 
 تهیه کند. بنابراین نمی تــوان اثر واردات خودرو را 

بر قیمتها انکار کرد.
موتمنی گفــت: عدم تعیین تکلیــف راهکارها در 
بازار خودرو منجر به قیمت گــذاری دلبخواهی و 
سلیقه ای فروشندگان در این بازار شده است. باید 
سیاست های درست و مناسب برای ساماندهی این 
بازار هر چه سریعتر به کار گرفته شود. مردم برای 
خرید خودرو سردرگم هستند و رکود منجر به صفر 

 شدن معامالت در این بازار شــده است. بر اساس 
گزارش های منتشــر شــده در فضــای مجازی و 
سایت های خودرویی، هر دســتگاه پراید ۱۱۱ به 
2۰2 میلیون تومان، پراید ۱۴۱ حدود ۱۸۱ میلیون 
تومان، تیبا صندوق دار 2۰۱ میلیون تومان، کوئیک 
معمولی 2۱۴ میلیــون تومان، کوئیــک آر 222 
میلیون تومان و خودروی شــاهین ۳۸۰ میلیون 

تومان قیمت گذاری شد.
در گروه ایران خودرو نیز هر دستگاه پژو 2۰۶ تیپ 
2 حدود ۳۰۳ میلیون تومان، پژو 2۰۶ تیپ ۵ مدل 
۹۹ نزدیک به ۳۵۳ میلیون تومان، سمند ال. ایکس 
۳۰۰ میلیون تومان، پژو 2۰۷ دنده ای ۴۰۰ میلیون 
تومان، پژو 2۰۷ اتوماتیک ۶۰۰ میلیون تومان، تارا 

دنده ای ۴۴۰ میلیون تومــان و تارا اتوماتیک ۵۸2 
میلیون تومان ارزش گذاری شــد که تارا اتوماتیک 
نسبت به هفته گذشته کاهش هشت میلیون تومانی 

نشان می دهد.
در دسته مونتاژی ها نیز هر دســتگاه هایما اس ۷ 
حدود ۹۵۰ میلیون تومان، دیگنیتی یک میلیارد و 
۴۰۰ میلیون تومان و پژو 2۰۰۸ مدل ۹۹ نزدیک 
به یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان قیمت گذاری 
شد. آن طور که نمایشــگاه داران اعالم کرده اند در 
هفته ای که گذشت پژو پارس تنها خودرویی بوده 
که با افزایش چهار تا پنــج میلیون تومانی قیمتی 
همراه شــده که دلیل آن نیز عرضه بسیار کم آن 

عنوان شده است.

قيمت گذاری دلبخواهی و سليقه ای بر اساس نياز فروشندگان 

کمبود عرضه در بازار خودرو 
شایلی قرائی 

News kasbokar@gmail.com

مدیر نظارت صندوق نــوآوری و شــکوفایی، از 
افزایــش بیــش از ۵۰ برابــری میــزان فروش 
شــرکت های دانش بنیان پــس از اســتفاده از 
خدمات لیزینگ و اســتصناع صندوق نوآوری و 
شــکوفایی خبر داد. محمد محمودیان با اشاره به 
سیاست های کلی کشور در راستای ترویج مصرف 
محصوالت شــرکت های دانش بنیان، بر ضرورت 
بازارسازی برای این محصوالت تاکید کرد و گفت: 
صندوق نوآوری نیز در راســتای همین هدف دو 
نوع تســهیالت را تعریف کرده که آن هــا را با نام 
تسهیالت »لیزینگ« و »استصناع« می شناسیم. 
با این تســهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی به 
طور مســتقیم از خرید محصــوالت دانش بنیان 

حمایت می کند.
وی درباره جزئیات این تســهیالت، تصریح کرد: 
خریدار شرکت دانش بنیان می تواند شخص حقوقی 
یا حقیقی باشد، یعنی شرط اعطا این نیست که ما 
فقط تسهیالت لیزینگ را به شرکت های خریدار 
محصول دانش بنیان یــا ســازمان ها ارائه کنیم. 
نرخ این تســهیالت در حداقل خود به ۱۰ درصد 
می رســد یعنی تســهیالت با نرخ ۱۰ درصد داده 
می شــود و خریداران محصول دانش بنیان متعهد 
به بازپرداخت آن می شوند. مدیر نظارت صندوق 
نوآوری و شکوفایی درباره زمان تنفس و بازپرداخت 
این تسهیالت نیز اعالم کرد که تا سقف ۳۶ ماه این 

تسهیالت بازپرداخت می شوند. 
محمودیان همچنین اظهار کرد: میزان تسهیالت 
بین ۵۰ تا ۸۰ درصد قیمت کارشناســی شــده 
محصول است. اگر محصول یا خدمت دانش بنیان 
آماده باشــد خریــدار می توانــد آن را به صورت 
لیزینگی خریداری کند و محصول زودتر به فروش 
برسد، اما اگر یک دوره ساخت نیاز دارد و محصول 
سفارشی ساز باشد، آن وقت تسهیالت استصناع 
مطرح می شود که پرداخت را در چند مرحله انجام 

می دهیم؛ در واقع پرداخــت لیزینگی به صورت 
یکجا است، اما در خدمت استصناع دوره اجرا برای 

پرداخت خواهیم داشت.
مدیر نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی، تعامل 
این صندوق با شبکه بانکی کشور را اقدام دیگری 
در راستای بازارسازی برای محصوالت دانش بنیان 
عنوان کرد و گفت: صندوق نوآوری به عنوان راهبر 
نظام تأمین مالی دانش بنیان در کشور در راستای 
کاهش تصدی گری و همچنین افزایش ســهولت 
دسترســی به منابع در اقصی نقاط ایران در این 
مدت با شبکه بانکی کشــور وارد تعامل شده و در 
نتیجه همکاری های مؤثری در زمینه حمایت های 

مالی از شرکت های دانش بنیان شده است. 
وی افزود: برای حفظ تمرکز و کنترل رفتار شعب 
مختلف بانکی با مجموعه شرکت های دانش بنیان 
و مشــتریان ایشــان نیز دفاتر نوآوری بانک های 
همکار در مجتمع شــکوفایی شرکت های دانش 
بنیان مستقر هســتند و کلیه مســائل مرتبط را 

پیگیری می کنند. 
مدیر نظارت صنــدوق نوآوری و شــکوفایی، در 
ادامه صندوق های پژوهش و فنــاوری را از دیگر 
بازوان صنــدوق نوآوری برای تحقق پیشــتازی 
محصوالت دانش بنیان در بازار عنوان کرد و گفت: 
صندوق های پژوهش و فناوری نظر به توزیع قابل 
قبولی که در کلیه استان ها دارند، در این فرایند به 
همراهی صندوق آمده اند. به گفته محمودیان، در 
حوزه خدمات لیزینگ و استصناع، از سال گذشته 
تالش صندوق بر کاهش مدت زمان فرایند اعطای 
تسهیالت بوده است، به گونه ای که تا به امروز مدت 
زمان اعطای تسهیالت لیزینگ و استصناع به نصف 

رسیده و صندوق نوآوری همچنان در پی این است 
زمان این فرایند را کوتاه تر کند.

وی همچنین بیان کرد: در بررســی ها دریافتیم 
که بیشتر شــرکت های دانش بنیان که می توانند 
از این سرویس استفاده کنند، شرکت های حوزه 
ماشین سازی داخلی هستند. به دلیل اینکه مبالغ 
خرید ماشین آالت معموال ســنگین هستند، اگر 
تســهیالت به خرید آن ها تعلق گیرد، مشتریان 
رغبت بیشتری برای خرید پیدا می کنند. همچنین 
صنعت ماشین سازی با توجه به مولد بودن می تواند 
پیشران رونق تولید و حرکت صنایع دیگر نیز باشد. 
بنابراین صندوق نوآوری و شکوفایی با بررسی این 
شــرایط تصمیم گرفت در کنار شبکه کارگزاری 
ارزیابی، مشــتریان حوزه ماشین سازی، کارگزار 

تخصصی خود را نیز داشته باشند. 
مدیر نظارت صندوق نوآوری و شــکوفایی افزود: 
در معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری نیز 
برنامه ای به نام »توســعه صنعت ماشین سازی« 
تعریف شده اســت. ما در صندوق نوآوری با این 
برنامه ارتباط گرفتیم و آن هــا یک مجری برنامه 
داشتند؛ از مجری برنامه به عنوان کارگزار ارزیابی 
درخواست های حوزه ماشین آالت استفاده کردیم 
و از طرفی به آن برنامه گفتیم که برای ســرویس 
لیزینگ ما بازاریابی کنید که خود این مسئله باعث 
توسعه خدمات ما شد. محمودیان در ادامه درباره 
تاثیر تســهیالت لیزینگ و اســتصناع بر توسعه 
اقتصاد دانش بنیان نیز اظهار کرد: این خدمات از 
جمله خدماتی هستند که همواره توسعه ای بوده  
است. طی سنوات گذشــته نیز عملیاتی که روی 
این سرفصل تسهیالت انجام دادیم، همیشه توأم 

با رشد بوده است و در سال ۱۴۰۱ هم برنامه ریزی 
کرده ایم که این ســرویس با رشــد چند برابری 
مواجه شــود. دلیل این برنامه ریزی هم این است 
که در راستای بازارسازی، رشد فروش را به واسطه 

تحریک تقاضا انجام دهیم.
وی ادامه داد: برای این کار ما ســال گذشــته در 
شــبکه بانکی بالغ بر هزار میلیارد ریال پرداخت 
داشــتیم. ۶ بانک فعال نیــز در این حــوزه با ما 
همکاری کردند و امسال هم دنبال این هستیم که 
تعداد بانک های فعال را اضافه کنیم. ضمن اینکه 
افزایش سقف حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی 
در قالب خط اعتباری بــا صندوق های پژوهش و 
فناوری در دستور کار است.  مدیر نظارت صندوق 
نوآوری و شکوفایی بیان کرد: در مجموع ما از نظر 
پرداخت تسهیالت در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۴۰۰ 
میلیارد ریال قرارداد تسهیالت و پرداختی داشتیم 
که حدود یک چهارم مبالغ پرداخت شده از طریق 

شبکه بانکی صورت گرفته است.
محمودیان افــزود: عملکردی که بــرای ۱۴۰۰ 
وجود دارد، حدود ۱۰ برابر بیشــتر از عملکردی 
است که در ســنوات قبل از ســال ۹۷ ثبت شده 
است. صندوق در ســال ۹۳ این سرویس لیزینگ 
و استصناع را آغاز کرد و تا ســال ۹۷ تنها حدود 
یک دهم عملکردی را داشته که در سال ۱۴۰۰ از 
خود نشان داده است. به گفته مدیر نظارت صندوق 
نوآوری و شکوفایی، تعداد شرکت هایی که از این 
خدمات استفاده  کرده اند نیز رو به فزونی گذاشته 
است. ما در ســال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بیش از دو 
برابر سنوات قبل، تعداد شــرکت های جدیدی را 
داشتیم که از طریق خدمات لیزینگ و استصناع 
محصول خود را فروختند. آمارها نشــان می دهد 
که برخی شرکت های دانش بنیان پس از استفاده 
از این خدمات توانسته اند فروش خود را تا ۵۰ برابر 

افزایش دهند.

تعامل صندوق نوآوری و شكوفايی با شبكه بانكی كشور

افزایش بیش از ۵۰ برابری فروش دانش بنیان ها 

مفقودی 
برگ سبز خودرو وانت تویوتا هایلوکس به رنگ قرمز روغنی مدل ۱۹۸۷ با 
شماره موتور ۱۷۳۵۳۱۹ و شماره شاسیس ۳۰۵۵۹۳ و شماره پالک  ۱۹  
۷۵۵   ج ۳۳ به نام آقای امامعلی بیکرستانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد . 
کرمانشاه 

آگهي تجدید مناقصه عمومی خرید مصالح کوهی اساس 
و مصالح  کوهی شن و ماسه شکسته – شهرداری بوکان

مدت انجام کارصالحیتسپرده شرکت در مناقصه به ریالمبلغ برآورد اولیه به ریالعنوان آگهی مناقصهشماره آگهی ستادردیف

۱
خرید مصالــح کوهی اســاس و مصالح  2۰۰۱۰۹2۷2۵۰۰۰۰22 

کوهی شن و ماسه شکسته
اشخاص حقیقی یا حقوقی۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

پایان سال ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شهرداری بوکان در نظر دارد در راستای بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ خرید مصالح کوهی اساس و مصالح  کوهی شن و ماسه شکسته را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای  و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد 

شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
• تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ  ۱۴۰۱/۰۳/2۵ می باشد.

• آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۹:۰۰ روز  یک شنبه مورخ   ۰۵ /۱۴۰۱/۰۴
• آخرین مهلت زمانی ارسال پاکت های پیشنهاد : ساعت ۱۹:۰۰ روز چهار  شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

• زمان بازگشایی پاکتها : ساعت ۱۱:۰۰ روز  پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
• تاریخ انتشار آگهی در روزنامه:  نوبت اول ۱۴۰۱/۰۳/2۸          نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۴/۰۴

• متقاضیان واجد شرایط جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه می توانند با شــماره تلفن-۴۶22۶۳۳۹-  ۴۶22۳۰۹۹ – ۰۴۴ معاونت فنی و عمرانی و واحد امور قراردادها و پیمانهای شهرداری 
تماس حاصل نمایند.

• کمیسیون عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
• سایر اطالعات وجزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

• هزینه انتشار آگهی در روزنامه )طی دو نوبت( به عهده برنده یا برنده گان مناقصه می باشد. 
۱۰-آدرس کارفرما جهت ارائه فیزیکی پاکتهای “الف”، آذربایجانغربی-شهرستان بوکان-خیابان انقالب-ساختمان شهرداری- واحد قراردادها – کد پستی  :۵۹۵۱۸۶۷۹۶۳ – تلفن ۰۴۴-۴۶222۸۰۰

میرحسامی-شهردار بوکان


