
سهام اروپا پس از کاهش محدودیت های قرنطینه 
کووید-۱۹ توسط چین افزایش یافت و افزایش 

قیمت نفت باعث تقویت بیشتر سهام انرژی شد.
به گزارش ایســنا و به نقل از اســتاک، شاخص 
استاکس ۶۰۰ در سراســر قاره اروپا ۰.۳ درصد 
برای سومین جلسه متوالی افزایش یافت و رشد 
شاخص معیار پس از افت اعتماد مصرف کننده در 
ایاالت متحده در ژوئن که وال اســتریت را نزولی 

کرد، کاهش یافت.
بخش نفــت و گاز اروپا ۲ درصد رشــد کرد زیرا 
تولیدکنندگان اصلی، عربستان سعودی و امارات 
متحده عربی بعید به نظر می رســید که قادر به 

افزایش قابل توجه تولید باشند.
شــاخص FTSE ۱۰۰ لندن که تولیدکنندگان 
نفت ســنگین وزن را در اختیار دارد ۰.۹ درصد 

افزایش یافت تا در میان همتایان منطقه ای پیشرو 
باشد. در چین، مقامات بهداشتی گفتند که این 
کشــور دوره قرنطینه کووید-۱۹ خــود را برای 
بازدیدکنندگان خارج از کشور به نصف تا هفت 

روز کاهش می دهد.
امیدها به افزایش مجدد تقاضا از ســوی چین، 
دومین اقتصاد بزرگ جهان و مصرف کننده برتر 

فلزات تقویت شده است.
با افزایش ســنگ آهن و فلزات اساسی، شاخص 

مواد اساسی ۱.۲ درصد افزایش یافت.
بازارهای ســهام در سال جاری شــاهد فروش 
شدیدی بوده اند زیرا ســرمایه گذاران در تالش 
برای تعدیل انتظارات خود برای رشد اقتصادی و 
سود شــرکت ها در پی افزایش شدید تورم و نرخ 

بهره هستند.

اچ اس بی سی اعالم کرد که در مقایسه با برآورد 
اجمــاع از افزایش بیــش از ۱۱ درصدی، ارزش 
سهام اروپا در سال جاری بین ۶.۴ تا ۸.۵ درصد 

کاهش خواهد یافت.
با توجه به اینکه بانک مرکزی اروپا قرار است در 
ماه آینده برای اولین بار در یک دهه گذشته نرخ 
بهره را افزایش دهد، کریستین الگارد، رئیس این 
بانک گفت که به تدریج حرکت خواهد کرد اما با 
این گزینه که قاطعانــه در مورد هر گونه وخامت 

تورم میان مدت اقدام کند.
شرکت والئو فرانسه پس از انعقاد قرارداد بزرگ 
با ب ام دبلیو برای تجهیز پلت فــرم خودروهای 
الکتریکــی آینده ایــن خودروســاز آلمانی به 
سیســتم های کمک رانندگی پیشرفته ۴ درصد 

افزایش یافت.

ترس از رکود اقتصادی ناشــی از افزایش شدید 
نرخ بهره با هدف مبارزه با تورم فزاینده، بازارهای 
آسیایی را در روز چهارشنبه دچار رکود کرد و افت 

شدید وال استریت را دنبال کردند.
به گزارش ایســنا و بــه نقل از اســتاک، فروش 
هنگفت، بیش از یک هفته  افزایش در سرتاســر 
جهان رخ داد که ناشی از این امید بود که هرگونه 
نشانه ای از انقباض می تواند به بانک های مرکزی 
فرصت دهد تا سرعت انقباض پولی خود را کاهش 
دهند. فروش روز چهارشنبه پس از آن اتفاق افتاد 
که ســه شــاخص اصلی نیویورک در واکنش به 
داده هایی که نشان دهنده اعتماد مصرف کنندگان 
آمریکایی و محــرک اصلی اقتصــاد برتر جهان 
هستند  به پایین ترین سطح خود در بیش از یک 

سال گذشته سقوط کرد.

این سقوط تا حدی ناشی از احساس تداوم تورم 
بود که نشــان می دهد مصرف کنندگان مطمئن 
نیستند که تالش های تهاجمی فدرال رزرو برای 

مهار تورم موثر باشد.
خبر غافلگیرکننــده چین بــرای کاهش دوره 
قرنطینه برای مســافران ورودی عملکرد بازار را 
تحت الشــعاع قرار داد و امیدها را برای آرامش 
بیشتر ایجاد کرد که می تواند به اقتصاد غول پیکر 

این کشور امکان بهبود سریعتر را بدهد.
در تجــارت اولیه آســیا، هنگ کنــگ، توکیو، 
شــانگهای، ســیدنی، ســئول، تایپه، جاکارتا و 

ولینگتون همگی کاهش یافتند.
مقامات ارشــد فدرال رزرو روز سه شــنبه تالش 
کردند تا شانس رکود اقتصادی را کم اهمیت جلوه 
دهند و روسای فدرال رزرو در سانفرانسیسکو و 

نیویورک گفتند که امیدوارند به موفقیت دست 
یابند. قیمت نفت کاهش یافــت، اگرچه پس از 
افزایش قیمت در روزهای اخیر به دلیل انتظارات 
مبنی بر ادامه افزایش تقاضا  علیرغم صحبت های 
رکودی  و عرضه به دلیل ممنوعیــت واردات از 

روسیه همچنان باال باقی می ماند.
در حالی که رهبران  گروه هفت توافق کردند که 
به عنوان بخشی از تالش ها برای کاهش درآمدهای 
کرملین روی سقف قیمت نفت روسیه کار کنند، 
ناظران هشــدار دادند که احتماال تاثیر زیادی بر 

قیمت ها نخواهد داشت.
کریگ ارالم در اواندا گفت: »کاهش سیاست چین 
برای مقابله با کووید صفر به نفت کمک کرد تا به 
سومین روز افزایشــی پس از اصالح مناسب در 

هفته های اخیر برسد.

شونیچی سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن در یک کنفرانس 
خبری در توکیو اعالم کرد که هنوز زود است درباره 
تاثیر نکول بدهی روسیه بر اقتصاد ژاپن صحبت کنیم.

به گزارش ایســنا، وزیــر دارایی ژاپن اظهــار کرد: 
هنوز گفتن چیزی مشــخص، ســخت است. سهم 
ســرمایه گذاری های خارجی ژاپــن در اوراق قرضه 

روسیه محدود و زیان مستقیم سرمایه گذاران ژاپنی 
ازجمله موسسات مالی از رویدادهای مربوط به اوراق 
قرضه دولتی روسیه نیز محدود است. ما به نظارت بر 
وضعیت بازار، اقتصاد همچنین واکنش روسیه ادامه 
خواهیم داد. مودیز )شــرکت خدمات مالی و تجاری 
آمریکایی( اوایل روز سه شنبه اعالم کرد که روسیه در 

پرداخت اوراق قرضه یورو خود نکول کرده است زیرا 
دارندگان بدهی های دولتی روسیه تا زمان پایان دوره 

مهلت پرداخت، کوپن دریافت نکرده اند.
پیش از این، بلومبرگ گفته بود که مسکو برای اولین بار 
از سال ۱۹۱۸ در پرداخت بدهی خارجی خود شکست 

خورده است.

سازمان اطالعات انتظامی کشــور در اطالعیه ای از 
دســتگیری ابَر کالهبردار رمز ارزها در شــهر تهران 

خبرداد.
به گزارش ایسنا، سازمان اطالعات انتظامی کشور در 
اطالعیه ای اعالم کرد: ابر کالهبردار کثیرالشــاکی و 
متواری که از طریق معامالت صوری در فضای مجازی 

رمز ارزها، صدها میلیارد تومان از مردم کالهبرداری 
کرده و و مدت طوالنی تحت تعقیب قرار داشــت، در 
اقدامی اطالعاتی در تور ســربازان گمنام امام زمان 
)عج( در سازمان اطالعات انتظامی کشور قرار گرفته 
و نهایتا در سحرگاه امروز طی یک عملیات منسجم و 

غافلگیرانه با هماهنگی قضائی دستگیر شد.

 پیش از این سردار مهدی حاجیان، سخنگوی پلیس 
کشور نیز در هشدار با تاکید بر اینکه رمزارزها مناسب 
سرمایه گذاری نیستند، از افزایش کالهبرداری ها در 
حوزه رمزارزها خبر داد و گفته بود:»کالهبرداری ها 
برابر آمارهای پلیس فتا و شکایات واصله در حوزه رمز 

ارز در حال افزایش است.

بعد از مدت ها کشمکش در رابطه با تعیین تکلیف کامیون های 
وارداتی دپو شــده در گمرک، موضوع در ریاســت جمهوری 
نیز مطرح و پیشــنهاد رقم حدود ۷۰۰ میلیون تومانی برای 
گواهی اسقاط آنها که از اهم مشکالت پیش روی صاحبان این 

کامیون ها بوده ، ارائه شده است، ولی هنوز نهایی نیست.
به گزارش ایســنا، در سال ۱۳۹۸ و بر اســاس ماده ۳۰ قانون 
احکام دائمی برنامه های توســعه، به منظور  نوسازی ناوگان 
حمل و نقل عمومی، شــرایط واردات این کامیون ها از سوی 
وزارت راه و شهرسازی به گمرک اعالم شد و بعد از آن سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای و وزارت صمت طی ابالغیه هایی 
شرایط واردات از جمله ردیف تعرفه کامیون های وارداتی، نحوه 
واردات، کامیون های اســقاطی، مجوزهای قانونی و مقرراتی 
و همچنین تائید منشــأ ارز این کامیون ها را مشخص و ابالغ 

کردند، ولی ورود  کامیون ها با موانعی مواجه و در گمرک دپو 
باقی ماند و صاحبان آنها نتوانســتند نسبت بهترخیص اقدام 

کنند.
یکی از موانع پیش روی صاحبان کاال،  افزایش هزینه اســقاط 
بود که به بیش از یک میلیارد تومان افزایش یافته و اغلب توان 
پرداخت نداشتند و در این شرایط کامیون امکان پالک شدن 
نیز نداشت. مدت ها این مساله مطرح بود و صاحبان کامیون ها 
بارها خواستار بررسی موضوع شدند تا اینکه جریان در دولت 

مورد مطرح و پیشنهاداتی ارائه شده است.

مبلغ ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیونی جایگزین اسقاط
آن طور که عسگری-معاون امور گمرکی گمرک ایران- اعالم 
کرده است از سال ۱۳۹۹ که واردات کامیون های زیر سه سال 

در دستور کار قرار گرفته، حدود ۱۶ هزار و ۹۰۰ دستگاه وارد 
گمرک شــد که تا کنون بیش از ۱۱ هزار دستگاه ترخیص و 

۵۰۰۰ دستگاه دیگر باقی مانده است.
وی با بیان اینکه بخشــی از کســانی که کامیون را ترخیص 
کرده اند نیز نتوانسته اند پالک کنند چون هزینه اسقاط قابل 
توجه است، گفت: زمانی این هزینه حدود سه میلیون تومان 
بوده ولی اکنون به بیش از ۱.۳ تــا ۱.۴ میلیارد تومان افزایش 
پیدا کرده و صاحب کاال با مشــکل مواجه شده است، از این رو 
موضوع در جلســاتی با دولت و حتی در حضور شخص رئیس 

جمهور مطرح شد.
معاون گمرک گفت که طی بررســی های صــورت گرفته در 
معاونت اقتصادی دولت، پیشــنهاد شد که یک مبلغ به عنوان 
عدد میانگین به جای گواهی اســقاط در نظر گرفته شود که 

بتوانند ترخیص شوند؛ این عدد بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون تومان 
پیش بینی شده است.

عسگری این را هم گفت که پیشنهاد مطرح شده فعال در معاونت 
اقتصادی تصویب شده ولی باید نهایی  و به گمرک جهت اجرا 

ابالغ شود که هنوز به این مرحله نرسیده است.

ظاهرا مشکل تائید منشاء ارز حل شده است
پیش از این ، موضوع صدور کد رهگیری بانک جهت تائید منشا 
ارز نیز مورد تاکید عســگری قرار گرفته و گفته بود که بانکها 
همکاری الزم را در این زمینه نداشته اند ولی اعالم اخیر او از این 

حکایت دارد که مشکل تائید منشا ارز نیز برطرف شده است.
گفتنی اســت که جریان واردات کامیون های زیر سه سال که 
بر اساس تکلیف قانون بوده بســیار پرحاشیه پیش رفته است؛ 

به طوری که حتی در شــهریور ۱۴۰۰ پای معاونان دادستان 
تهران به این ماجرا  باز شد و طی بازدیدی از گمرک، جهت اقدام 

دستگاه های ذیربط برای ترخیص، ۱۵ دستور صادر کردند.
تعیین تکلیف و ترخیص کامیون های وارداتی از ششم مهرماه 
پارسال رسما در دستور کار قرار گرفت و باید تا ششم آبان ماه 
به پایان می رسید اما گزارشــی که در آن زمان ارونقی-معاون 
پیشین گمرک ایران- به معاون دادســتان تهران  اعالم کرده 
بود نشان داد که گرچه ترخیص سایر کامیون های وارداتی از 
گمرک ها در حال بود اما طبق بررسی های صورت گرفته، تعلل، 
قصور و تخلفات متعددی از سوی برخی از دستگاه ها و مراجع 
ذیصالح و همچنیــن برخی از واردکننــدگان این کامیون ها 
 انجام که موجــب تعلل در تعییــن تکلیــف و ترخیص این 

کامیون ها شده بود.

یک روزنامه سعودی نوشت که مذاکرات بین عربستان 
و پاکستان در مورد تجارت آزاد بین دو کشور در جریان 
اســت. به گزارش ایلنا از خلیج آنالیــن، یک روزنامه 
سعودی نوشت که مذاکرات بین عربستان و پاکستان 

در مورد تجارت آزاد بین دو کشور در جریان است.
روزنامه سعودی سبق نوشــت که پاکستان صادرات 
خدمات فناوری اطالعات به همــراه نیروی کار ماهر 

خود به عربســتان را هدف قرار داده است. همچنین 
به نقل از عرفان اقبال شیخ، رئیس اتاق های بازرگانی 
پاکستان، منسوجات ارزشــمند، محصوالت چرمی، 
کفش، صنایع دستی، کاالهای ورزشی، داروها، کاالهای 
جراحی، سنگ های قیمتی، جواهرات، برنج، میوه ها، 
سبزیجات و مواد ساختمان؛ می تواند ساالنه میلیاردها 
دالر سفارشات اضافی از عربســتان سعودی دریافت 

کند. در همین حال، قاسم نوید قمر، مشاور ویژه نخست 
وزیر در امور سرمایه گذاری در منطقه سند، گفت که 
مشارکت با عربستان ســعودی در همه سطوح »برای 
ایجاد فرصت های شغلی و تسریع فعالیت های اقتصادی 
مهم است. این بیانیه مشــترک عربستان سعودی و 
پاکستان در پایان سفر شــهباز شریف نخست وزیر 

پاکستان به پادشاهی صادر شد.

بازار سهام آسیا سقوط کردسهام اروپا سبز شد

دستگیری ابر کالهبردار رمز ارزها در تهرانتاثیر نکول بدهی روسیه بر اقتصاد ژاپن

کار کامیون های وارداتی به ریاست جمهوری کشید

مذاکره عربستان و پاکستان برای برقراری تجارت آزاد
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بازار ارز به تعادل رسید

تزریق به بورس 
۵۰۰۰ میلیاردی شد
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سرمقاله

کمبود نقدینگی در 
واحدهای تولیدی

در حال حاضر تولید با معضل 
کمبود نقدینگی و عدم ثبات 
در قیمت ها رو به روست. این 
وضعیت باعث حاد شــدن 
شرایط تولید شده است و می تواند تبدیل به چالش 
بزرگ برای دولت شود. با افزایش هزینه ها، تولید 
کاهش می یابد و با کاهش تولید، اشتغالزایی تهدید 
می شــود  و دولت با چالش های متعددی در این 
زمینه رو به رو می شــود. در فرایند تولید ثبات در 
قیمت ها و سیاستگذاری  اهمیت زیادی دارد. در 
صورتی که نرخ خرید مواد اولیه و نرخ جایگزینی 

برای تولیدکننده...

  علی نقیب، رئیس کمیسیون 
صنعت و معدن اتاق تهران

متن کامل  د ر صفحه 2
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روند   افزایشی
 قیمت دالر 

جزئیات  نرخ  تورم 
در استان ها

بانک مرکزی: قیمت مسکن به متری 40 میلیون تومان رسید

رشد قیمت  مسکن  در خرداد
صفحه2

صفحه3

بازار  خودرو  خلوت  شد
خریداران   خودرو   در  انتظار   تعیین   تکلیف   واردات   و   نتایج   مذاکرات   هستند

قیمت دالر روز گذشته چهارشنبه ۸ تیرماه تقریبا 
۲۶۰ تومان از روز روز ســه شنبه باالتر بود. عده ای 
از معامله گران معتقد بودند سیگنال صعود از بازار 
ارز هرات صادر شده اســت. به گزارش اقتصادنیوز ؛ 
روز روز سه شنبه علی باقری و انریکه مورا در دوحه 
دیدار کردند تا غبار مذاکرات هسته ی را پس از سه 
ماه تعویق پاک کنند و چرخ دنده برجام به حرکت 
بیفتد. در پایان روز اول مذاکــرات، هنوز نمی توان 
چشــم اندازی در خصوص »بازه زمانی گفتگوها« 
مشخص کرد. سخنگوی سرویس سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا  روز گذشته با اشاره به برگزاری مذاکرات 
غیرمستقیم برجامی میان تیم های مذاکره کننده 
ایران و آمریکا در قطر، گفت: مذاکرات احیای توافق 

هسته ای از وین به جای...

در این ماه بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
کشور مربوط به استان   سیستان و بلوچستان با ۱۸,۰ 
درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان     
تهران با ۸.۹ درصد اســت. به گزارش ایلنا از مرکز 
ایران؛ در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
کشور مربوط به استان   سیستان و بلوچستان با ۱۸,۰ 
درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان     
تهران با ۸.۹ درصد است. درخرداد ماه ۱۴۰۱ عدد 
شاخص کل برای خانوارهای کشور )۱۰۰=۱۳۹۵( 
به ۴۸۲,۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۱۲.۲ درصد 
افزایش نشان می  دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم 
ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان   سیستان و 
بلوچستان با ۱۸.۰ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه 

مربوط به استان     تهران...



اقتصاد2
ایران

معاون وزیر صمت تاکید کرد:
حمایت ایدرو از استقرار پلتفرم های 

نوآورانه در صنایع کشور
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( از استقرار 
پلتفرم های نوآورانه  با هــدف ارتقای قابلیت دانش 
فنی و توان رقابت پذیری تولید ملی حمایت می کند. 
به گزارش ایرنا از ایدرو، علی نبوی در نشســت هم 
اندیشی با شرکت های دانش بنیان و فناور، سازمان 
های توســعه ای را از ارکان اثر گذار در قانون جهش 
تولید دانش بنیان عنوان و تصریح کرد: براساس این 
قانون سازمان های توسعه ای همانند ایدرو مجازند 
در طرح های فناورانه به صورت مستقیم یا از طریق 
بازار سرمایه یا به صورت غیر مستقیم از طریق عاملیت 
صندوق های نوآوری و شکوفایی و با رعایت قوانین 
و مقررات مربوطــه و در چهارچوب  اصل ۴۴  قانون 
اساسی سرمایه گذاری کنند. نبوی دستیابی به نقش 
محوری در توسعه متوازن، نوسازی صنایع  کشور، 
توسعه سرمایه های انسانی و سازمان  در بنگاه های 
صنعتی، شتاب بخشی به توسعه صنایع پیشرفته و 
پیشران را  از اهداف کالن ایدرو برشمرد و افزود: ایدرو 
می تواند با بهره گیری از توان شرکت های دانش بنیان 
و نوآور برای عملیاتی کردن این مــوارد اقدام کند. 
معاون وزیر صمت، همچنین ایجاد صندوق پژوهش و 
فناوری خطرپذیر را از برنامه های در دست اقدام  ایدرو 
عنوان کرد که می تواند مشوق ها و انگیزه های الزم  
را برای تحقق ارتقای تولید دانش بنیان  فراهم کند. 
وی با اشاره به ماهیت توسعه ای ایدرو و اقداماتی که 
این سازمان تاکنون در حوزه صنایع پیشرفته  انجام 
داده، گفت: وجود قوانین دست و پاگیر در خصوص 
سرمایه گذاری باعث شده سرمایه گذاری در این حوزه 
بسیار محدود باشد و این امر منجر به کندی توسعه 

صنعت دانش بنیان شود.
معاون وزیر صمت  با اشاره به تحوالت سریع  و رشد 
فزاینده فناوری  در حوزه  صنایع پیشرفته،  تاکید کرد: 
سرمایه گذاری بر روی صنایع پیشرفته باید ساز وکاری 
بسیار چابک داشته باشد و به سرعت به مرحله اجرا 
برسد، اما روندهای تکلیفی در مسیر سرمایه گذاری 
ایدرو  زمان بر است که امیدواریم با حمایت و توجه 
ویژه ارکان حاکمیت  بتوانیم روند سرمایه گذاری در 
صنایع پیشرفته را تسهیل کنیم. بازارگان، همچنین  
استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در پروژه 
های کالن را اقدام دیگری دانســت کــه با توجه به 
تجربه ایدرو در اجرای طرح هــای کالن به صورت 

کنسرسیومی، می تواند چنین نقشی را ایفا کند.

در جلسه پیگیری مصوبات نظارت میدانی 
شهرستان ساری صورت گرفت؛

قدردانی نایب رییس اول مجلس 
شــورای اســامی از همکاری 

مدیرعامل بانک مسکن
نایب رییس اول مجلس شــورای اسالمی در جلسه 
پیگیری مصوبات نظارت میدانی برخی شهرهای کشور 
از مدیرعامل بانک مسکن تقدیر کرد.به گزارش پایگاه 
خبری بانک مسکن – هیبنا ،علی نیکزاد نایب رییس 
اول مجلس شورای اسالمی در جلسه پیگیری مصوبات 
نظارت میدانی شهرستان های ساری، میاندوآب، آمل 
و بابل از دکتر محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن 
تقدیر و تشکر کرد.طی این جلسه نایب رییس مجلس 
شورای اســالمی با بیان اینکه بانک مسکن همواره 
در تامین مالی طرح های عمرانی و پروژه های بزرگ 
ساختمان سازی کشور پیشــقدم بوده است، از دکتر 
شایان به ســبب ســرمایه گذاری برای اجرای پروژه 

آزادراه هفت تن ساری- قائم شهر تشکر کرد.

امامی:
۷۰ درصد خدمات بانکی به صورت 

غیر حضوری صورت گیرد
»عیسی امامی« در جلسه با کارکنان بانک در استان 
مازندران تأکید کرد: در ســال جاری باید برای ارائه 
سریعتر و بهتر خدمت رســانی به مشتریان تالش 
شود و ۷۰ درصد خدمات به صورت غیرحضوری ارائه 
گردد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، نشست صمیمی »عیسی امامی« رئیس هیأت 
مدیره بانک با رؤسای شعب و دوایر ستادی مدیریت 
شعب استان مازندران برگزار شد.در این جلسه، امامی 
به ضرورت آگاهی همکاران از حاکمیت شــرکتی 
اشــاره کرد و گفت: الزم است همه همکاران جهت 
کاهش ریسک و کنترل داخلی شعب تسلط کامل 
در این زمینه داشته باشند.وی در ادامه با بیان اینکه 
خدمات غیرحضوری از امور ضروری بوده، خاطرنشان 
ساخت: در سال جاری باید برای ارائه سریعتر و بهتر 
خدمت رسانی به مشتریان تالش شود و ۷۰ درصد 

خدمات به صورت غیرحضوری ارائه گردد.

خبر

خردادماه امسال متوسط 
قیمت یک متر مربع مسکن 
در شهر تهران، ۳۹ میلیون 
و ۴۱۴ هزار تومان بوده که 
نســبت به ماه قبل و مدت 
مشابه سال قبل به ترتیب ۸.۴ و ۳۲.۸ درصد افزایش 

یافته است.
به گزارش ایســنا، گزارش تحوالت بازار مسکن در 
شهر تهران که از ســوی بانک مرکزی منتشر شده، 
بیانگر این است که در خردادماه متوسط قیمت خرید 
و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله 
شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی تهران ۳۹ 
میلیون و ۴۱۴ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل 
و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸.۴ و ۳۲.۸ درصد 

افزایش دارد. 

افزایش ۳۲ درصدی معامله خانه در تهران 
عالوه بر این، تعداد معامالت انجام شده در این ماه 
حدود ۱۳.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه 
مشابه در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۲.۳ و ۱۷۱.۹ درصد 
افزایش را نشــان می دهد و بررســی توزیع تعداد 

واحدهای مسکونی معامله شــده در شهر تهران به 
تفکیک عمر بنا حاکی از آن اســت که واحدهای تا 
پنج سال ساخت با سهم ۳۰.۱ درصد بیشترین سهم 

را به خود اختصاص داده اند.
این در حالی است که در میان مناطق ۲۲ گانه شهر 
تهران بیشــترین قیمت هر متر خانه ۸۱ میلیون و 

۱۰۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۱۹ 
میلیون و ۵۹۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است 
که هر یک از آنها با افزایش ۲۲.۳ درصدی در منطقه 

یک و ۵۵.۳ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده اند.
توزیــع فراوانی تعداد واحدهای مســکونی معامله 
شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در خردادماه 

امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی 
در دامنه قیمتی ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان به ازای هر 
مترمربع بنا با سهم ۱۳.۴ درصد بیشترین سهم از 
تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص دادند 
و دامنه قیمتی ۲۰ تا ۲۵ و ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان 
با ۱۲.۳ و ۱۱.۹ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.   

اوضاع اجاره خانه در تهران 
از سوی دیگر در خردادماه امســال توزیع فراوانی 
تعداد واحدهای مســکونی معامله شده بر اساس 
ارزش هر واحد نشان دهنده آن است که واحدهای 
مســکونی با ارزش یک میلیارد تا یــک میلیارد و 
۵۰۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۶.۴ درصد 

بیشترین سهم از معامالت انجام شده را داشته اند.
همچنین، توزیع معامالت انجام شــده مســکن بر 
اساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که 
منطقه ۵ با ۱۴.۴ درصد از کل معامالت، بیشترین 
سهم معامالت شهر تهران را به خود اختصاص داده 

است.
عالوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در 
شهر تهران و در کل مناطق شهری در خرداد امسال 
نشان دهنده رشــدی معادل ۴۶.۵ و ۵۱.۲ درصد 

نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

بانک مرکزی: قیمت مسکن به متری ۴۰ میلیون تومان رسید

رشد قیمت مسکن در خرداد

رئیس کل بانک مرکزی:
عرضه و تقاضا در بــازار ارز به 

تعادل رسید
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در زمینه 
عرضه و تقاضای ارز تعادل خوبی در بازار ایجاد 
شده است تاکید کرد: در بســیاری از روزها 
در سامانه نیما شــاهد فزونی عرضه بر تقاضا 

هستیم.
به گزارش ایسنا، علی صالح آبادی در پنجمین 
جلسه هم اندیشــی با اقتصادانان با محوریت 
»سیاســتگذاری بهینه ارزی و ارتباط میان 
متغییرهای پولی و ارزی« که در بانک مرکزی 
برگزار شد گفت: مدیریت بازار ارز را همواره با 
جدیت و با مکانیزم ها مختلف در دستور کار 

قرار داده ایم.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: با نظرات 
اقتصادانان حاضر در جلســه مبنی بر اینکه 
بانک مرکزی بایــد حضور موثــری در بازار 
ارز داشته باشد موافق هســتم و این بانک با 
روش هــای مختلف می تواند تعــادل و ثبات 
در بازار ایجاد کند کــه این موضوع هم اکنون 

محقق شده است.
وی با اشــاره به اینکه اقدامــات متعددی در 
دســتور کار بوده و هم اکنون نیز برنامه هایی 
برای مدیریت بازار ارز در دســت اقدام است 
افزود: در مدیریت بازار ارز بخشــی در زمینه 
هماهنگــی بانک مرکزی بــا وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در خصوص ثبت سفارش ها 
در حال انجام اســت و در بخش دیگر، بحث 
مدیریت عرضه ارز مــورد تاکید قرار گرفته تا 
صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را 
به کشــور باز گردانند و به چرخه تجاری وارد 
نمایند. در این زمینه نیــز  کمیته اقدام ارزی 
تصمیماتی به فراخور شرایط اتخاذ می کند. 
نتیجه این تصمیمات به ایجاد تعادل در عرضه 

و تقاضا در بازار ختم می شود.
رئیس شــورای پول و اعتبار در ادامه تصریح 
کرد: در حوزه حواله ارزی که متولی آن سامانه 
نیماست هم اکنون به طور نسبی تعادل خوبی 

در زمینه عرضه و تقاضا داریم.
وی افزود: برخی روزها شاهدیم که ارز به اندازه 
کافی وجــود دارد لیکن خریــدار و تقاضایی 
برای ان نیســت و در واقع می توان گفت در 
 بســیاری از روزها مازاد عرضــه ارز بر تقاضا 

وجود دارد.
رئیس کل بانک مرکــزی در ادامه تاکید کرد: 
در زمینه حواله و اســکناس مشکل خاصی 
وجود نــدارد ضمن آنکــه بایــد تاکید کرد 
وضعیت اسکناس ارز بانک مرکزی همانطور 
که پیــش از این نیــز اعالم کرده ام بســیار 
خوب اســت و خوشــبختانه صادرکنندگان 
به ویژه بخــش غیرنفتــی در زمینه قیمت 
 توافقــی فــروش ارز گام هــای موثــری

 برداشته اند.
رئیس کل بانک مرکــزی در بخش دیگری از 
ســخنان خود به موضوع مدیریت انتظارات 
تورمی پرداخت و گفت: بانک مرکزی با جدیت 
موضوع مدیریت انتظارت تورمی را پیگیری 
می کند و این موضوع نیز در دولت در دستور 

کار است.
صالح آبــادی در خصــوص برخــورد قاطع 
بانــک مرکزی بــا اخالگران  و ســفته بازان 
ارزی در بــازار هــم گفت: در مــدت اخیر با 
تالش و همکاری شــبانه روزی با دستگاه ها 
و ســازمان های نظارتی و انتظامی ذیربط، با 
برخی کانال های فضای مجــازی که با موج 
ســواری بر برخی اخبار و انتظــارات کاذب 
تورمی اقــدام به قیمت ســازی صــوری و 
 شــرط بندی بر روی قیمــت ارز می کردند 

برخورد شد.
رئیس کل بانــک مرکزی با تاکیــد بر اینکه 
مبارزه جدی با قاچاق کاال و ارز نیز در دولت 
ســیزدهم با جدیت دنبال می شــود گفت: 
عرضه ارز غیررسمی که نوعی قاچاق محسوب 
می شود موجب قیمت گذاری های کاذب در 
بازار می شد که با این مورد هم برخورد صورت 

گرفته است.
گفتنی اســت در این جلســه که بیش از سه 
ســاعت به طــول انجامیــد اقتصاددانان از 
طیف هــای فکــری مختلف اقتصــادی به 
بیــان دیدگاه هــا، نظــرات و پیشــنهادات 
خود در زمینــه »عملکرد شــبکه بانکی در 
زمینــه نقدینگــی و حمایــت از تولیــد«، 
»نوســانات ارزی و راه کارهای بــرون رفت 
آن«، »مدیریــت انتظــارات تورمــی« و 
 »سیاســتگذاری بهینــه ارزی و پولــی« 

پرداختند.

اخبار
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  مریم بابایی
بررسی ها نشــان می دهد تورم ساالنه تولیدکننده در 
بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ هم ارز با سال قبل خود در 

باالترین سطح بیست ساله قرار گرفته است.
در این ســال تورم فصلی تولیدکننده بخش صنعت 
در زمستان برابر با ۷.۸ درصد به ثبت رسید. مقایسه 
شاخص قیمت تولید کننده در این بخش با موقعیت 
مشابه خوددر سال گذشته نشان از رشد ۴۰.۷ درصدی 

این شاخص داشته است.

این در حالی است که تورم تولیدکننده از آنجایی که 
تورم و افزایش هزینه های مصرف کننده را درپی دارد، 

زنگ خطری است که باید جدی گرفته شود.
تولید هم اکنون با موانع متعددی رو به رو است که باعث 
شده بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به توقف یا کاهش 

تولید هشدار دهند. کمبود نقدینگی و افزایش هزینه 
تامین پول برای واحدهای تولیدی به دلیل نرخ باالی 
تسهیالت بانکی، قیمت گذاری دستوری، قطعی برق 
و خسارت به واحدهای تولیدی از یک طرف و افزایش 
هزینه مواد اولیه، نرخ های گمرگی، واردات ماشین آالت 

و دستمزد از طرف دیگر ادامه کار را برای تولیدکنندگان 
سخت تر کرده است.

در مقابل بازار مصرف نیز بیش از این کشش افزایش 
بیشتر قیمت ها را ندارد و اکثر بازارها به دلیل کاهش 
قدرت خرید مصرف کننده با رکود رو به رو اســت. در 
این شرایط تولیدکننده ها نسبت به عدم ثبات  قیمت ها 
و رفتار سلیقه ای بانک ها در پرداخت تسهیالت هشدار 
داده اند و خواستار رســیدگی دولت به وضعیت تولید 

هستند.

افزایش هزینه تولید و معضل نقدینگی واحدهای تولیدی را با بحران رو به رو کرده است

زنگ خطر کاهش تولید
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صندوق توســعه ملی از واریز ۱۰۰۰ میلیارد دیگر به 
صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داده است که مجموع 
این پرداخت را به ۵۰۰۰ میلیارد تومان می رســاند. 
آن طور که کنگرلو- مدیر روابط عمومی و حوزه ریاست 
صندوق توسعه ملی- به ایسنا، اعالم کرده است صندوق 
توسعه ملی در راستای اجرای قرارداد منعقده با صندوق 
تثبیت بازار سرمایه مبنی بر واریز ماهیانه مبلغ ۶۵۰ 
میلیارد تومان، در مرحله جدید ۱۰۰۰ میلیارد تومان 
دیگر واریز انجام داده است. وی با اشاره به مجموع حدود 
۱۲ هزار میلیارد تومانی تعهد صندوق توسعه ملی برای 
تزریق به بازار سرمایه گفت که با  ۱۰۰۰ میلیارد تومانی 
که هفتم تیرماه )روز گذشته( پرداخت شده است در 
مجموع تاکنون ۵۰۰۰ میلیارد تومان به حساب صندوق 
تثبیت بازار واریز شده و این روند تا تکمیل تعهدات ادامه 
خواهد داشت. کنگرلو به این هم اشاره کرد که از این 
حدود ۱۲ هزار میلیارد، باید ۵۰۰۰ میلیارد تومان از 
محل طلب صندوق توسعه ملی از سازمان امور مالیاتی 
پرداخت شود که تاکنون ۲۰۰۰ میلیارد از پرداخت های 
صورت گرفتــه به صندوق تثبیت بــازار، از محل این 
طلب بوده اســت و هر زمانی که ۳۰۰۰ میلیارد دیگر 
را سازمان امور مالیاتی به صندوق برگرداند، به حساب 
صندوق تثبیت بازار واریز خواهد شد. به گزارش ایسنا، 
جریان این پرداخت به حدود دو سال پیش برمی گردد 
که با توجه به تالطمــی که در بازار ســرمایه ایجاد و 

بحث ســرمایه گذاری یک درصدی از منابع صندوق 
توسعه ملی پیش آمد، طبق محاسبات صورت گرفته بر 
مبنای منابع ورودی به صندوق، مقرر شد معادل ریالی  
۵۱۰ میلیون دالر به صورت تدریجی در بازار ســهام 
سرمایه گذاری شود که این مبلغ به نرخ سامانه معامالت 
 الکترونیک )ETS( حدود ۱۲ هــزار میلیارد تومان

 است. در این راســتا در آذرماه ۱۳۹۹ اولین پرداخت 
به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان انجــام ولی با توجه به 
برخی ابهاماتی که در این باره وجود داشــت، متوقف 
شد تا اینکه در اردیبهشــت ماه سال گذشته با مصوبه 
هیات امنای صندوق توســعه ملی، میزان نرخ سود و 
مبلغ مشخص شــد ولی بانک مرکزی حدود ۱۰۰۰ 
میلیارد تومان از محل منابع صندوق توســعه ملی را  
بدون هماهنگی، به صندوق تثبیــت بازار تزریق کرد 
که چون بدون هماهنگی با صندوق توسعه بود، برای 
این پرداخت، قراردادی بین طرفین منعقد نشــد.  در 
دی ماه ســال قبل نیز با اینکه قــرارداد قبلی هنوز از 
سوی صندوق تثبیت بازار امضا نشــده بود، صندوق 
توسعه ملی ۶۵۰ میلیارد تومان دیگر پرداخت کرد و 
مسئوالن مربوطه گفتند این اقدام را برای نشان دادن 
پایبندی صندوق به تعهدات خود انجام داده اند ولی با 
توجه به عدم ورود صندوق تثبیــت بازار برای امضای 
 قرداد، دیگر امکان ادامــه پرداخت از نظر قانونی برای 

صندوق وجود ندارد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور 
مربوط به استان   سیستان و بلوچستان با ۱۸.۰ درصد 
و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان     تهران با ۸.۹ 

درصد است.
به گزارش ایلنا از مرکز ایران؛ در این ماه بیشترین نرخ 
تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان   سیستان 
و بلوچستان با ۱۸.۰ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه 

مربوط به استان     تهران با ۸.۹ درصد است.

کل خانوارها
درخرداد ماه ۱۴۰۱ عدد شاخص کل برای خانوارهای 
کشــور )۱۰۰=۱۳۹۵( به ۴۸۲.۱ رسید که نسبت به 
ماه قبل ۱۲.۲ درصد افزایش نشان می  دهد. در این ماه 
بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به 
استان   سیستان و بلوچستان با ۱۸.۰ درصد و کمترین 
نرخ تورم ماهانه مربوط به استان     تهران  با ۸.۹ درصد است.  
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای کشور ۵۲.۵ درصد 
می باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان 
لرســتان )۶۱.۱ درصد( و کمترین آن مربوط به استان 
خوزستان  )۴۵.۷ درصد( است.  نرخ تورم دوازده ماهه 
منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشــور به 
عدد ۳۹.۴ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه 
مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد )۴۶.۹ درصد( و 

کمترین آن مربوط به استان  سیستان و بلوچستان )۳۴.۲ 
درصد( است.

خانوارهای شهری
در خرداد ماه ۱۴۰۱ عدد شــاخص کل برای خانوارهای 
شهری )۱۰۰=۱۳۹۵( به ۴۷۳.۲ رسید که نسبت به ماه 
قبل ۱۱.۵ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین 
نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان خراسان 
شمالی با ۱۷.۴درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به 
استان  بوشهر با ۸.۱ درصد است.  درصد تغییر شاخص کل 
نسبت به ماه مشابه ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای 
خانوارهای شهری کشــور ۵۱.۴ درصد است. بیشترین 
نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان 
لرســتان )۶۰.۶ درصد( و کمترین آن مربوط به اســتان 
خوزســتان )۴۴.۸ درصد( اســت. نرخ تورم دوازده ماهه 
منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای شهری به عدد 
۳۸.۹ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط 
به استان کهگیلویه و بویراحمد )۴۵.۲ درصد( و  کمترین آن  
مربوط به استان سیستان و بلوچستان )۳۳.۸ درصد( است.

خانوارهای روستایی
در خرداد ماه ۱۴۰۱ عدد شاخص کل برای خانوارهای 
روستایی )۱۰۰=۱۳۹۵( به  ۵۳۱.۹ رسید که نسبت به 

ماه قبل ۱۵.۸ درصد افزایش داشته است. 

قیمت دالر روز گذشته چهارشــنبه ۸ تیرماه تقریبا ۲۶۰ 
تومان از روز روز سه شنبه باالتر بود. عده ای از معامله گران 
معتقد بودند سیگنال صعود از بازار ارز هرات صادر شده است. 
به گزارش اقتصادنیوز ؛ روز روز سه شنبه علی باقری و انریکه 
مورا در دوحه دیدار کردند تا غبار مذاکرات هسته ی را پس از 
سه ماه تعویق پاک کنند و چرخ دنده برجام به حرکت بیفتد. 

خبر جدید برجام برای قیمت دالر 
در پایان روز اول مذاکرات، هنوز نمی توان چشم اندازی در 
خصوص »بازه زمانی گفتگوها« مشخص کرد. سخنگوی 
سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا  روز گذشته با 
اشاره به برگزاری مذاکرات غیرمستقیم برجامی میان 
تیم های مذاکره کننده ایران و آمریــکا در قطر، گفت: 
مذاکرات احیای توافق هسته ای از وین به جای دیگری 
منتقل نشده است. رهبران هفت کشور بزرگ صنعتی هم 
در بیانیه ای در باره برجام اعالم کردند : »ما بر تعهد آشکار 
خود بر این که ایران هرگز نباید سالح هسته ای بسازد، 

تاکید می کنیم.«رهبران هفت کشور بزرگ صنعتی در 
این بیانیه گفته اند: »راه حل دیپلماتیک بهترین راه برای 

محدود کردن برنامه هسته ای ایران است.«

پیام صالح آبادی برای قیمت دالر
رئیس کل بانک مرکزی روز گذشــته  با بیان اینکه در 
زمینه عرضه و تقاضای ارز تعــادل خوبی در بازار ایجاد 
شده است تاکید کرد: در بسیاری از روزها در سامانه نیما 
شاهد فزونی عرضه بر تقاضا هستیم.صالح آبادی  در ادامه 
افزود در زمینه حواله و اسکناس مشکل خاصی وجود 
ندارد ضمن آنکه باید تاکید کرد وضعیت اسکناس ارز 
بانک مرکزی همانطور که پیش از این نیز اعالم کرده ام 
بسیار خوب است و خوشبختانه صادرکنندگان به ویژه 

بخش غیرنفتی در زمینه قیمت توافقی فروش ارز گام 
های موثری برداشته اند.

سیگنال صعود از دالر هرات به تهران 
قیمت دالر روز گذشته چهارشنبه ۸ تیر ماه تقریبا ۲۶۰ 
تومان از روز روز سه شنبه باالتر بود. عده ای از معامله گران 
معتقد بودند سیگنال صعود از بازار ارز هرات صادر شده 
اســت. در هرات قیمت دالر ۴۰۰ تومان گران تر از روز 
روز سه شنبه معامله شد. البته در سلیمانیه هم نرخ دالر 
افزایشی بود و  ۱۵۰ تومان باالتر از دیروز به فروش رسید.  

قیمت دالر تعدیل شد 
البته به عقیده بسیاری از تحلیلگران ارزی بعد از ریزش 

قیمت دالر در روز دوشنبه شاخص مورد بحث با افزایش 
قیمت نسبی مواجه شده و به اصطالح اصالح شده است.به 
باور این دسته از بازیگران ارزی عموما اصالح های قیمتی 
به معنای آغاز روند افزایشی جدید نیست و تنها سبب 

تعدیل نرخ کاهش یافته می شود.

آرامش قیمت دالر در بازار رسمی 
اما در بازار رسمی روز گذشته قیمت دالر مانند روز روز 
سه شنبه آرامش را تجربه کرد. قیمت دالر در صرافی ملی 
صبح روز گذشته ۲۷ هزار و ۷۰۷ تومان بود و قبل از ظهر 
به ۲۷ هزار و ۷۱۱ تومان رسید نرخ دالر صرافی در نیمه 
روز با ۲۷ هزار و ۷۲۰ تومان به فروش رسید. این قیمت در 
مقایسه با دیروز ۸ تومان نوسان صعودی را نشان می دهد.

در بازار متشکل ارزی هم قیمت دالر در ابتدای معامالت 
نقدی اموز ۲۷ هزار و ۵۶۰ تومان بود و در نیمه روز به ۲۷ 
هزار و ۵۸۰ تومان رسید که در مقایســه با روز روز سه 

شنبه ۵ تومان باالتر بود. 

جزئیات  نرخ  تورم در استان هاتزریق به بورس ۵۰۰۰ میلیاردی شد

پیام بانک مرکزی به بازار ارز؛

روند افزایشی  قیمت دالر 

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۸ تیر به ۱۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران به ۱۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید. به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران به ۱۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۳ 

میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی دو میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است. قیمت هر اونس طال در 
بازارهای جهانی نیز ۱۸۱۸ دالر و ۴۱ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۳۷۵ هزار و ۸۶۵ تومان است.

بانک ها

کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی
علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران

در حال حاضر تولید با معضل کمبود نقدینگی و عدم ثبات در قیمت ها رو به روست. این وضعیت باعث حاد شدن شرایط تولید شده است و می تواند تبدیل به چالش بزرگ برای دولت شود. با افزایش هزینه ها، تولید کاهش می یابد 
و با کاهش تولید، اشتغالزایی تهدید می شود  و دولت با چالش های متعددی در این زمینه رو به رو می شود. در فرایند تولید ثبات در قیمت ها و سیاستگذاری  اهمیت زیادی دارد. در صورتی که نرخ خرید مواد اولیه و نرخ جایگزینی 
برای تولیدکننده ثبات داشته باشد، تدوام فرایند تولید امکان پذیر است. اما در صورتی که نرخ ها مرتب تغییر کند، فرایند تولید برای تولیدکننده با افزایش هزینه همراه خواهد بود و ادامه کار را سخت می کند. اگر تولیدکننده نتواند از 
ظرفیت های مناسب تولید استفاده کند، هزینه قیمت تمام شده باال می رود و ادامه تولید دچار مشکل می شود. یکی از چالش های اصلی تولید در حال حاضر نقدینگی است. یک شرکت تولیدی برای ادامه فرایند تولید، خرید مواد اولیه، 
هزینه های جاری و ... به نقدینگی نیاز دارد. نقدینگی تبدیل به مشکل بزرگی برای شرکت ها شده و کمبود نقدینگی سبب شده واحدها نتوانند مواد اولیه مورد نیاز و ... را جایگزین کنند. طی چند وقت اخیر دو معضل افزایش قیمت مواد 
اولیه تولید و افزایش نرخ های گمرگی براساس تغییر نرخ دالر، بر قیمت تمام شده تولید تاثیر زیادی داشته است. واحدهای تولیدی تقاضا دارند ثبات قیمت ها و مواد اولیه برگردد و دولت به فکر تامین نقدینگی واحدهای تولیدی باشد. 
واقعیت این است که حتی با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، حمایتی از تولید صورت نگرفت و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه های تولید را چند برابر کرد. از طرف دیگر در حال حاضر نرخ سود تسهیالت بانکی برای تولید باالست و 
بانک ها آیین نامه های الزم در این زمینه را رعایت نمی کنند. بانک ها عالوه بر سود بخشی از تسهیالت را نیز تحت عناوین رسوبی و.. بلوکه می کنند و عمال نرخ بهره تمام شده برای واحد تولیدی به باالی ۲۳ یا ۲۴ درصد و بیشتر می رسد. 
بانک ها در این زمینه بسیار سلیقه ای عمل می کنند و بانک مرکزی نیز کنترلی در این زمینه ندارد. اگر آیین نامه و بخشنامه ای هم در این زمینه باشد بانک ها به صراحت به آن عمل نمی کنند. همه این عوامل باعث شده قیمت تمام شده 

پول و نقدینگی برای واحدهای تولیدی باال باشد و این موضوع بر قیمت تمام شده محصول و میزان بهره وری تاثیر دارد.
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دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ ضمن 
تأکید بر تأمین زیرساختهای الزم در صنایع گفت: 
خاموشی صنایع حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان ضرر و 
زیان و عدم تولید در حوزه فروآلیاژ ایجاد کرده است. 
اکبر استاد حسن درباره روند فعالیت انجمن صنفی 
کارفرمایان صنایع فروآلیاژ اظهار کرد: این انجمن 
از سال ۱۳۸۱ توســط جمعی از صنعتکاران حوزه 
فروآلیاژ فعالیت خود را آغاز کرده و هدف اصلی آن 
هم ایجاد هماهنگی میان صنعتکاران فعال در این 
زمینه و برقراری ارتباط موثر با نهادهای دولتی است. 
خوشبختانه طی این مدت، گذشته از افزایش تعداد 
فعاالن حوزه فروآلیاژ، انجمن از اعتماد بسیاری میان 
صنعتکاران برخوردار شده است و همین امر درحال 
حاضر سبب شده بحث مربوط به قیمتگذاری های 

برخی فروآلیاژها را هم انجام دهد.
وی با بیان اینکــه قیمت گذاری ســلیقه ای برای 
کاالهایی که  مشــمول قیمت گذاری نمی شوند، 
مشکالت عدیده ای را در سطح جامعه ایجاد می کند، 
افزود: انجمن صنفی کارفرمایــان صنایع فروآلیاژ 
به فرمولی دست پیدا کرده که بر اساس آن ماهانه 
قیمت برخی از فروآلیاژها محاسبه و در سایت انجمن 
ثبت و در نهایت با قیمت درنظر گرفته شده توسط 

تولیدکنندگان به متقاضیان عرضه می شود.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ ادامه 
داد: موارد ذکر شده بخش کوچکی از فعالیت هایی 
است که توسط این انجمن انجام می شود و همچنین 
مشکالت متعددی که دوستان در رابطه با گمرک، 
وازتخانه و غیره دارند به انجمن منعکس می کنند و 
زمانی که می بینیم این مشکالت به صورت مشترک 
است توسط انجمن پیگیری می شوند. الزم به ذکر 
است که نهادهای دولتی می دانند انجمنها به دلیل 
اینکه خودشان ذی نفع نیستند و پیگیر مشکالت 
صنف هستند، در این زمینه بسیار همکاری می کنند.  
استاد حســن در ادامه گفت: درحال حاضر انجمن 
صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ ۲۲ عضو دارد که 
تعدادی از تولیدکنندگان فروآلیاژ هنوز به انجمن 
نپیوســته اند و عده ای درخواســت داده اند که در 
حال بررسی شرایط عضویت آنها هستیم. همچنین 
تعدادی هم برای عضویت در انجمن درخواســت 
داده اند اما به دلیل اینکه شرایط مورد نیاز را ندارند 
درخواســت آنها پذیرفته نمی شود؛ بنابراین اولین 

شرط عضویت در انجمن صنفی کارفرمایان صنایع 
فروآلیاژ این است که متقاضیان طبق اساسنامه باید 

حتما تولید کننده فروآلیاژ باشند.
استاد حسن با تأکید بر نامناسب بودن وضعیت برق 
صنایع در تابســتانها بیان کرد: زمانی که با صنایع 
فوالدســازی صحبت کردم اعالم کردنــد یکی از 
مشکالت این اســت که فروآلیاژ به آنها نمی رسد و 
تقریبا از ۱۵ خرداد تا پایــان خرداد مجبور بودند با 
۵۰درصد ظرفیت کار کنند و از ابتدای تیر ماه تنها 
۱۰ درصد دیماند مصرفی به آنها برق تحویل داده 

می شود.
وی افزود: با توجه به  اینکه کوره های فروآلیاز به صورت 
قوس الکتریکی است و عمال امکان ایجاد نوسان در آنها 
به دلیل ایجاد مشــکالت فنی وجود ندارد، به همین 
دلیل گفته می شود با ۱۰ درصد دیماند مصرفی کار 
کنید. درحال حاضر ما کارخانه هایی داریم که سه کوره 
دارند اما مجبور به خاموش کردن دو کوره خود شده 
اند و یکی از کوره ها  تنها با ۲۰ درصد ظرفیت فعالیت 
می کند؛ بنابراین کارخانه ای که روزانه حدود ۱۵۰ تا 
۲۰۰ تن تولید داشته، االن به ۸ تا ۱۰ تن رسیده که از 
کیفیت مناسبی هم برخودار نبوده و در نهایت بسیاری 

از آنها به ضایعات تبدیل می شود.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ در 
ادامه سخنانش گفت: ما نامه ای هم به وزارت صمت 
نوشته ایم مبنی بر اینکه مشکل برق حدود ۲۵۰۰ 
میلیارد تومان ضرر و زیان و عــدم تولید در حوزه 
فروآلیاژ ایجاد کرده اســت. این مبلغ زیادی است و 
تولید کننده ها به دلیل عدم وجود زیر ســاختهای 
مناسب چنین زیان هایی را متحمل می شوند. یکی 
از مشــکالت اساسی این اســت  معموال زمانی که 
دوستان می خواهند پروانه تأسیس دریافت کنند، 
تمام مجوزهای الزم در رابطه با تأمین برق را دریافت 
می کنند، مبالغ را می پردازند، برق خود را خریداری 
می کنند و بعد از دریافت مجوز برق به آنها پروانه داده 
می شــود اما با وجود خریداری برق هیچ تعهدی از 
سوی وزارت نیرو در زمینه تأمین برق وجود ندارد. 
به گفته استاد حســن، اقدام دیگری در این زمینه 
نمی توان انجام داد مگر با واردات. درحال حاضر برق 
صنایع فروآلیاژ را قطع کرده اند و قطع به یقین ادامه 
چنین روندی منجر به کاهش تولید صنایع فوالدی 

خواهد شد.

معاون هوانوردی ســازمان هواپیمایی کشوری 
از تهیــه و ابالغ دســتورالعمل دالری شــدن 
بلیــت هواپیما بــرای اتباع خارجــی خبر داد.

حســن خوشــخو با اعالم این خبر اظهار کرد: 
براساس مصوبات جلسه ای که با اعضای انجمن 
شــرکت های هواپیمایی داشــتیم هیچ یک از 
مراکز فروش چه به صورت کانال یا اپلیکیشــن 
یا ســایت ها حق نمایش نرخ اتباع غیر ایرانی را 
ندارند و اتباع غیر ایرانی برای تهیه بلیت باید به 
شرکت های هواپیمایی مراجعه کنند و پرداخت 

وجه به صورت دالری یا ریالی است.
وی افزود: شرکت های هواپیمایی موظف هستند 
که کپی گذرنامه ها را برای صدور بلیت داشــته 

باشند تا از کو چک ترین ســو استفاده احتمالی 
جلوگیری شود واتباع ایرانی مقیم خارج از کشور 
ازاین قانون مســتثنی هستند.خوشخو تصریح 
کرد: شرکت های هواپیمایی حق مسدود سازی 
درگاه های فروش بلیــت را ندارند اگر این اتفاق 
بیفتد ســازمان هواپیمایی مجوز پرواز شرکت 

خاطی را باطل می کند.
وی در واکنش به نامــه  وزارت میراث فرهنگی 
و گردشگری مبنی درخواســت توقف دریافت 
دالری بودن بلیت برای اتبــاع غیر ایرانی گفت: 
براساس آیین نامه های دولتی مرجع تعیین نرخ 
گذاری شورای عالی هوایی است و سایر ارگان ها 

نمی توانند تعیین کننده در این موضوع باشند. 

اخیرا گزارش هایی از ترخیص عجیب ۲۷ هزار تن ذرتی که سازمان 
اســتاندارد آن را آلوده تشخیص داده بود، منتشــر شد که تاکنون 
سازمان ملی اســتاندارد هیچ توضیحی در رابطه با آن ارائه نکرده، 
اما الزم اســت وضعیت فعلی این محموله در بازار و امکان ردیابی 

آن مشخص شود.
به گزارش ایســنا،  ماجرا از این قرار بود که در دی ماه سال گذشته،  
دو شرکت واردکننده نسبت به ترخیص ذرت آلوده از گمرک اقدام 
کردند؛ به نحوی که یکی حــدود ۶۸ هزار تن و دیگری ۶۵ هزار تن 
ذرت که در یکی از انبارهای منطقه ویــژه اقتصادی بندر امام )ره( 
تخلیه کرده بودند به فاصله یک روز به گمرک اظهار می کنند، ولی 
در اوایل اسفندماه، اداره اســتاندارد به دنبال مشخص شدن آلوده 
بودن ذرت یکی از شرکت ها، خروج آن را ممنوع و انبار مربوطه پلمب 
می شود. شرکت دوم که مجوز واردات محموله ذرت خود را دریافت 

کرده بود نســبت به ترخیص اقدام می کند ولی در ادامه مشخص 
می شود که بخشی از محموله شرکتی که ذرت آن آلوده اعالم شده 
بود توسط انبار نگهدارنده به شرکتی که صاحب ذرت های سالم بود، 

تحویل و ترخیص شده است.
این ماجرا ابهاماتی هم دارد که سازمان ملی استاندارد تاکنون حاضر 
به پاسخگویی در این رابطه نشده است. این در حالی است که اخیرا 
مدیرکل امور بندری ســازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرده طبق 
قانون دســتگاه های صادر کننده مجوز مانند گمرک، اســتاندارد، 
قرنطینه، دامپزشکی و هر دستگاهی مسئولیت نظارت داشته، باید 
پاسخگو باشد و سازمان بنادر و دریانوردی هیچ وظیفه و اختیاری 

در پروسه ترخیص ندارد.
ابهام اولی که ســازمان اســتاندارد باید به آن پاســخ دهد فاصله 
زمانی اظهــار کاال تا اعالم آلودگی آن اســت. چراکــه محموله در 

۲۳ دی ماه ۱۴۰۰  به گمرک اظهار شــده، اما در هفتم اسفندماه، 
اداره اســتاندارد به گمرک امام اعالم می کند کــه در آزمون اول،   
این محمولــه از نظر میــزان آفت کش هــا، با اســتاندارد انطباق 
ندارد. همچنین به نظر می رســد ســازمان ملی اســتاندارد باید 
 به طور جداگانــه درباره زمــان و جزئیات آزمون هــا توضیحاتی 

ارائه کند.
عالوه بر این باید جزئیات سایر ذرت های آلوده موجود در گمرکات 

و آینده این محموله هم شفاف سازی شود.
اما موضوع مهم تر این اســت که با توجه به مسئولیت سازمان ملی 
استاندارد در حوزه سالمت غذایی جامعه، باید مشخص شود که آیا 
امکان ردیابی محموله آلوده و جمع آوری آن از سطح عرضه وجود 
دارد و چه اقداماتی در این راستا انجام شده است. عالوه بر این باید 

مشخص شود ذرت های آلوده چه آسیب هایی برای سالمتی دارد.

به دنبال آنکه چند روز پیش دبیر انجمن ســیمان از کاهش قیمت ها در بازار 
سیمان نسبت به هفته های گذشته خبر داد، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت 
صمت اعالم کرد به دلیل فزونی عرضه هفتگی سیمان نسبت به عرضه در بازار، 
قیمت هر کیسه سیمان ۵۰ کیلویی از ۴۳ هزار تومان به ۳۶ هزار تومان کاهش 
یافته است. به گزارش ایســنا، چند روز پیش دبیر انجمن صنفی کارفرمایان 
صنعت سیمان از افزایش عرضه و کاهش قیمت سیمان در بازار خبر داد و گفت: 
به دنبال شایعه  پراکنی کمبود برق واحدهای سیمانی، قیمت سیمان در بورس 
کاال و ســپس در بازار آزاد با افزایش مواجه شــد؛ اما با توافق وزارت نیرو، برق 
سیمانی ها برای تولید پنج میلیون تن در ماه مدیریت شده تامین خواهد شد. 
این مدیریت توزیع عالوه  بر اینکه می توانیم کوره ها را مدیریت کنیم تا متوقف 
نشود نیز می توان به میزانی که قابلیت تولید وجود دارد، سیمان تولید کنیم. بر 
این اساس عالوه بر اینکه تولید بر روی روال افتاد، در بورس کاال نیز، با توجه به 
افزایش عرضه و معامالت، عرضه و تقاضا متعادل شده که منجر به کاهشی شدن 

قیمت ها شده اســت. در هفته جاری حدودا ۲۰ الی ۳۰ درصد نسبت به هفته 
گذشته قیمت ها کاهشی شده اند.

هر کیسه سیمان ٧٠٠٠ تومان ارزان شد
امروز )چهارشنبه( نیز ســیف اهلل امیری- مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت 
صمت- نیز در این رابطه اعالم کرد: در حالیکه تقاضا برای ســیمان ۸۵۰ هزار 
تن بود، یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن در بورس کاال عرضه شد. همچنین قیمت 
هر کیسه سیمان ۵۰ کیلویی از ۴۳ هزار تومان به ۳۶ هزار تومان کاهش یافت. 
قیمت هر تن سیمان فله نیز امروز از ۸۰۷ هزار تومان به ۵۹۵ هزار تومان رسیده 

است.
وی ادامه داد: بنابراین قیمت سیمان به طور کامل کاهش پیدا کرده است. ضمن 
اینکه با توجه به شرایط موجود، برنامه ریزی شده تا در هفته های آینده سیمان در 
بورس کاال عرضه شود تا تولیدکنندگان محصوالت سیمانی مشکلی پیدا نکنند.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت ضمن اشاره به خرید سیمان در هفته 
گذشته از سوی برخی که حاضر شدند با توجه به شرایط، معامله خود را باطل 
کرده و جریمــه آن را به بورس کاال پرداخت کنند، گفت: شــرایط پیش آمده 
برای سیمان، ناشی از عدم کنترل  تقاضا و همچنین شایعه قطع برق واحدهای 
سیمانی بود که سبب افزایش تقاضای کاذب شد؛ اما خوشبختانه با افزایش عرضه 

در بورس کاال و کنترل تقاضاها، شاهد کاهش چشمگیر قیمت سیمان بودیم.
امیری ضمن تاکید بر اینکه افرادی که طی هفته های گذشته معدل شفافیت 
آن ها برای یک ماهه بورس کاال، ۷۵ تا ۸۰ درصد باشــد، می توانند خرید کنند 
در غیر اینصورت سامانه اجازه خرید از بورس کاال به آن ها نمی دهد، اظهار کرد:   
همچنین برای فروش های سه ماهه آن هایی که شفافیتشان ۹۰ درصد باشد، در 
هفته های آینده فاکتورهایشان را ثبت کنند تا بتوانند از بورس کاال خرید کنند.

این مقــام مســئول در وزارت صمت با بیــان اینکــه از تولیدکننــدگان و 
مصرف کنندگان ســیمان تقاضا داریم تمامی خرید و فروش خود را در سامانه 

جامع تجارت ثبت کنند، گفت: عــالوه بر این آن هایی کــه کدنفت دریافت 
نکرده اند، نســبت به کدنفت اقدام و فاکتورهای خود را جایگذاری کنند، چرا 
که در غیر اینصورت در هفته های آینده با مشکل خرید سیمان در بورس کاال 

روبه رو خواهند شد.
امیری ضمن اشاره به جلسات مشترک با وزیر صمت، خاطرنشان کرد: در این 
جلسات دســتورالعمل هایی نوشته شد که با دســتور وزیر صمت اکنون اجرا 
می شود و سبب کاهش قیمت سیمان و ثبات آن شد. در شرایط گذشته دالالن 

بازار را متشنج و بی ثبات می کردند، اما اکنون شرایط تغییر کرده است.
وی ضمن اشاره به اینکه برق کارخانه های سیمان از ساعت ۱۲ شب تا هشت 
صبح بطور کامل وصل اســت و تولید ســیمان به اندازه کافی انجام می شود و 
می تواند در بورس کاال عرضه شــود، گفت: حدود یک میلیــون و ۳۵۰ تا یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار تن میزان عرضه را به بورس کاال اعالم کرده ایم تا به صورت 

هفتگی به فروش برسانند.

عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران 
جزئیاتــی از وضعیــت بــازار عــراق و موقعیــت 
 فعلــی کاالهــای ایرانــی در ایــن کشــور ارائــه 

کرد.
علی شــریعتی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: عراق 
در ماه های گذشــته درآمدهای نفتی خود را به شــکل 
قابــل توجهــی افزایــش داده و همین موضوع دســت 
دولــت را در اعمــال سیاســت های اقتصــادی جدید 
باز کــرده اســت. یکــی از اصالحاتــی که البتــه فعال 
به شــکل کوتاه مدت در دســتور کار دولت عــراق قرار 
 گرفتــه، مدیریــت وضع گمرک هــای اقتصــادی این 

کشور است.
وی دربــاره وضعیــت این گمرک هــا توضیــح داد: در 
ســال های گذشــته گمرک ها و درآمدی که از محل آن 
حاصل می شد، بیشتر به شکل استانی و منطقه ای مورد 
اســتفاده قرار می گرفت و همین موضوع منجر به شکل 

گیری یک فضای شــبه مافیایی در گمرکات عراق شده 
بود. از همیــن رو چند ماه قبل دولت بغــداد، اعالم کرد 
 که اعمال سیاســت های گمرکی به شــیوه گذشــته را 

متوقف می کند.
عضو اتاق بازرگانــی ایران با بیان اینکه این سیاســت به 
وفور قابل توجه کاال در عراق منجر شــده، بیان کرد: در 
حال حاضر میزان قابل توجهی از کاالها وارد عراق شــده 
و در واقع این موضوع باعث شــده که حتــی بیش از نیاز 
داخلی عراق در بازار داخلی این کشور، کاال وجود داشته 
باشد. حتی در ماه های گذشته شاهد آن بودیم که برخی 
شرکت ها برای فروش محصوالت خود به ارائه تخفیف نیز 

روی آورده اند.
شریعتی به وضعیت کاالهای تولیدی در عراق نیز اشاره 
کرد و افزود: در ماه های گذشته همچنین در عراق، سرمایه 
گذاری هایی در حوزه هایی مانند مرغ و تخم مرغ انجام شده 
و زیرساخت هایی در این زمینه مشغول به کار شده اند.  از 

سوی دیگر در عراق این سیاست وجود دارد که وقتی یک 
محصولی تولید می شود، تا زمانی فروشش به پایان نرسد، 
عراق ورود کاالهای مشــابه را ممنوع می کند. یعنی مثال 
اگر محصول داخلی شان برای یک هفته کفاف مصرف را 
بدهد، آنها برای همان یک هفته ممنوعیت واردات اعالم 

می کنند.
وی ادامــه داد: البتــه باید در نظر داشــت کــه اقتصاد 
ایران که بیــش از ۵۰ ســال فعالیت کــرده و در حوزه 
مــرغ و تخــم مــرغ زیرســاخت های گســترده ای نیز 
 دارد، بارهــا در ایــن حــوزه با مشــکل مواجه شــده

 است. 
پس این تصور که در کوتاه مدت بناست عراق به خودکفایی 
در حــوزه مرغ و تخم مــرغ برســد و واردات محصوالت 
مشــابه ایرانــی را ممنوع کنــد، قــدری دور از واقعیت 
 خواهد بود و الاقل فعال از این مســیر ما نباید احســاس 

نگرانی کنیم.

رفت و آمــد در بازار خــودرو به حداقل 
ممکــن رســیده و بــه غیــر از برخی 
متقاضیان که در لحظه احتیاج به خودرو 
 دارند، خریــدار دیگری در بــازار دیده 

نمی شود.
به گــزارش اقتصادنیوز، بــازار خودرو 
تابستان ۱۴۰۱ را در حالی آغاز کرد که 
همچنان بازار آرام است و نوسان قیمتی 

چندانی در آن احساس نمی شود.
فروشندگان هم چندان عالقه ای به داد 
و ستد نشان نمی دهند به جز آن دسته 
از فروشندگان که نیاز دارند تا خودروی 

در اختیار خود را به تومان تبدیل کنند.

بازار خودرو منتظــر واردات 
خودرو

بنا به گزارش اکوایــران، بازار خودرو در 
انتظار مشخص شدن شرایط ورود خودرو 
است و همین مساله سبب شده تا قیمت 

خودرو چندان نوسانی را به خود نبیند.
قیمت خودرو در بازار در حالی تغییری 
به خود ندیده است که بازار ارز همچنان 

نوسانی به کار خود ادامه می دهد.

مسیر دالر و خودرو جدا شد
پیش تر هر زمان تغییری در نرخ ارز اتفاق 
می افتاد به ســرعت روی قیمت خودرو 
اثر می گذاشت اما بعد از انتشار اخباری 
دربــاره از ســرگیری واردات خودرو به 
کشور، بازار خودرو راه خود را از بازار ارز 

جدا کرد.
ســعید موتمنــی رییــس اتحادیــه 

نمایشــگاه داران خــودرو بــه »مهر« 
گفت اگر در شــرایط حاضر روند عرضه 
محصــوالت خودروســازان بــه بــازار 
نیز صعودی بــود آنگاه می توانســتیم 
 شــاهد کاهــش قیمــت خودروهــا 

در بازار باشیم.
 اما بررسی عرضه شرکت های خودروساز 
به دنبال تغییر مســیر از ســایت های 
فروش خودروسازان به سامانه یکپارچه 
تخصیص خودرو نشان می دهد فاکتور 
کردن خودرو چندان چنگی به دل نمی 

زند.
موتمنی معتقد اســت در حــال حاضر 
بازار خودرو منتظر از ســرگیری واردات 
 خودرو است و آرامش بازار نیز به همین 

دلیل است.

شــالیکاران برنج را در سر 
زمین کمتــر از ۱۰۰ هزار 
تومان نمی فروشند. بعد از 
پیدا کردن چندین واسطه، 
شــاید بتوان برای مصرف 
شــخصی، آن هم از کشاورز آشــنا، برنج ایرانی را 
کیلویی ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان در سر زمین خرید. 
گرانی افسارگسیخته برنج ایرانی در حالی ادامه دارد 
که فعاالن کشاورزی دالیل بسیاری را برای بروز این 
اتفاق بیان می کنند. خطر حذف برنج از سفره های 
ایرانی به واقعیت رسیده و کمتر خانواری قادر است 
برنجی را که در سر زمین تا کمتر از ۱۰۰ هزار تومان 
نمی توان خریداری کرد، را مصرف کند. برنج ایرانی 
تا رسیدن به خرده فروشی ها مشمول افزایش قیمت 
دیگری می شود تا ۱۴۰ هزار تومان در هر کیلو نیز 
به فروش می رســد. هزینه کود، سموم و دستمزد 
کارگرها دالیل افزایش قیمت برنج عنوان شده اند. 

میزان تولید ســاالنه برنج در کشــور، بر اســاس 
اظهارات تولیدکنندگان ۲ میلیون و ۲۵۰ تن است 
که با احتساب کاهش ۴۰ درصدی، میزان برداشت 
سال گذشــته یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن برآورد 
می شــود؛ چیزی در حدود نصف نیاز بازار مصرف. 
این در حالی بــود که رونــد واردات برنج نیز برای 
دومین سال متوالی با مشکالت اساسی مواجه بود 
و قیمت برنج خارجی در بازار بــه بیش از ۳۰ هزار 

تومان رسید.
در همین زمینه دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی 
در گفت و گو با »کســب و کار« گفــت: تمایل به 
مصرف برنج هــای خارجی افزایش یافته اســت. 
بیشتر خانوارها مصرف برنج خود را به برنج خارجی 
تغییر داده اند. قاســمعلی حسنی اضافه کرد: برنج 
پاکســتانی فروش بیشتری دارد. شــاید به دلیل 

شباهت طمع آن به برنج ایرانی باشد. 
این فعالی صنفی اظهار داشت: در بحث برنج خارجی 
واحدهای نظارتــی و اســتاندارد عملیات کنترل 
کیفیت را برعهده دارنــد و نگرانی در این خصوص 

وجود ندارد اما کیفیت برنج خارجی برحسب میزان 
شکستگی تقسیم بندی می شود.

دبیرانجمــن واردکنندگان برنج گفــت: بنابر نیاز 
کشور برآورد می شود که تا پایان سال یک میلیون 
و ۳۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شود. مسیح کشاورز 
گفت: پیشنهاد انجمن واردکنندگان برنج به معاون 
اقتصادی وزارت جهاد این است که بر مبنای کشت 
قراردادی برنج را از کشاورزان خریداری و با قیمت 
گذاری بدون سود در فصل برداشت عرضه کنند. به 
گفته کشاورز، با اجرای کشت قراردادی و عرضه برنج 
در فصل برداشت نرخ برنج ایرانی شکسته می شود. 
برآوردها حاکی از آن اســت که تا پایان سال یک 
میلیون و ۳۰۰ هزار تن برنج وارد شــود که بخش 

عمده از تایلند و پاکستان وارد می شود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنــج گفت: هم اکنون 
متوســط قیمت کنونی هر کیلو برنج خارجی ۳۵ 
هزار تومان است، در حالی که واردات به موقع منجر 

به رقابت واردکنندگان و کاهش قیمت می شود. 
بنابر گفته قربانی معــاون برنامه ریزی و اقتصادی 

وزارت جهاد، طی سال های گذشــته نمایندگان 
مجلس در استان های شــمالی ممنوعیت ۴ ماهه 
واردات برنج در فصل برداشــت را مصوب کردند و 
عمال با گذشت مدت زمان ممنوعیت واردات، قیمت 
در بازارهای جهانی افزایش می یافت. با این وجود 
ممنوعیت واردات در فصل برداشت حذف شد. بنابر 
آمار انجمن واردکنندگان ماهانه ۱۵۰ هزار تن برنج 
خارجی مورد نیاز اســت و احتمال افزایش نیاز به 

واردات وجود دارد.
البته در خواربارفروشــی ها قیمــت بعضی ارقام 
کیفی مثل گیالن کشــت دوم کیلویی ۱۳۴هزار 
تومان، هاشمی درجه یک کیلویی ۱۲۲هزار تومان، 
صدری و طارم محلی کیلویــی ۱۰۵هزار تومان و 
برنج نیم  دانه باالی کیلویی ۵۰هزار تومان گزارش 
شــده اســت. قیمت بیشــتر ارقام وارداتی نیز در 
خرده فروشی ها به بیش از ۴۰هزار تومان رسیده و 
با افزایش قیمت های جهانی و رشد هزینه واردات، 
به نظر می رسد بازار برنج رســما با قیمت های زیر 

۴۰هزار تومان خداحافظی کرده است.

News kasbokar@gmail.com

رواج خرید برنج ایرانی مصرف شخصی در سر زمین؛ هر کیلو 100 هزار تومان 

افزایش مصرف برنج های قیمت  پایین  

سکوت استاندارد در ماجرای ترخیص ذرت های آلوده و چند ابهام!دریافت دالری بلیت هواپیما از اتباع خارجی قطعی شد

افزایش عرضه، سیمان را ارزان کرد

ضرر ۲۵٠٠ میلیاردی صنایع فروآلیاژ از قطع برق

عضو اتاق بازرگانی ایران:

عراق راه ورود تخم مرغ های ایرانی را نمی بندد
خریداران   خودرو   در  انتظار   تعیین   تکلیف   واردات   و   نتایج   مذاکرات   هستند

بازار  خودرو  خلوت  شد
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وزیر ارتباطات:
فيلترينگ زودهنگام اينستاگرام و واتس اپ صحت ندارد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت که فیلتر اینستاگرام و واتس اپ، 
تنها یک شایعه است و هیچ تصمیمی در هیچ بخشی از کشور در این مورد 

اتخاذ نشده است. 
به گزارش ایسنا، اخباری از فیلترینگ شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها، 
هر ازگاهی در فضای مجازی منتشر می شود و برای کاربران این شبکه های 
اجتماعی نگرانی هایی را ایجــاد می کند. به نظر می رســد به تازگی هم 

اخباری از فیلترینگ اینستاگرام و واتس اپ منتشر شده است. 
دراین راســتا عیســی زارع پور در واکنش به انتشــار اخباری در فضای 
مجازی در خصــوص فیلتر زودهنگام اینســتاگرام و واتس اپ گفت: این 
موضوع تنها یک شــایعه اســت، فیلترینگ در اختیار وزارت ارتباطات 
نیســت، اما هیچ تصمیمی در هیچ بخشی از کشــور در این مورد اتخاذ 
نشده اســت. وی در گفت وگو با خانه ملت، تاکید کرد: اطالع ندارم، چرا 
 این مباحث و شایعات در کشــور مطرح می شود زیرا تنها نگرانی مردم را 

در پی دارد. 

تالش وزارت ارتباطات برای اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران 
در مخابرات

زارع پور همچنین در پاسخ به ســوالی پیرامون نگرانی ایثارگران شرکت 
مخابرات برای بحث اجرای قانون تبدیل وضعیت اظهار کرد: تصمیم گیری 
در این حوزه با وزارت ارتباطات نیست زیرا تنها ۲۰ درصد سهام شرکت 
مخابرات در اختیار این وزارتخانه قرار دارد و بنابراین تصمیم گیر اصلی، 
سهامدار عمده آن اســت. ما موافقت کرده ایم تا براساس همان سهام ۲۰ 
درصدی دولت و اختیار یک نفر از پنج نفر هیئت مدیره شرکت مخابرات، 
پای کار آمده و هرچه ســریعتر قانون تبدیل وضعیــت ایثارگران در این 

مجموعه اجرایی شود.

كاهش 42 درصدی تقاضا بــرای گندم صنف و 
صنعت در پی اصالح قيمت

شــرکت بازرگانی دولتی با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: با اصالح قیمت 
گندم صنف و صنعت، شاهد صرفه جویی در مصرف این کاالی استراتژیک 
و آغاز حرکت در مســیر مصرف اســتاندارد گندم این بخــش از ابتدای 

اردیبهشت ماه امسال هستیم. 
 به گزارش تســنیم ، شــرکت بازرگانی دولتی با صدور اطالعیه ای اعالم 
کرد: میزان فروش سامانه گندم صنف و صنعت در اردیبهشت 14۰1، به 
85 هزار و ۲35 تن رسید در صورتی که در اردیبهشت 14۰۰، این میزان 
146 هزار و ۲98 تن بود که صرفه جویی 4۲ درصدی را نشان می دهد.  این 
گزارش می افزاید، متغیر اصلی صرفه جویی بیش از 61 هزار تنی در میزان 
تحویل گندم به صنف و صنعت در اردیبهشــت ماه سال جاری نسبت به 
اردیبهشت ماه سال گذشته، اصالح قیمت ها در فرآیند عرضه این محصول 

استراتژیک بوده است.  
بر اساس گزارش های موجود، در شرایطی شاهد صرفه جویی 4۲ درصدی 
گندم در این بخش هســتیم که فرآورده های حاصل از این محصول در 
صنایِع ماکارونی، بیسکویت، شیرینی، شکالت و فرآورده های مشابه، بدون 
انقطاع و توقف، تولید و از طریق چرخه ی توزیع به بازار عرضه شــده اند.  
بررسی های به عمل آمده نشــان می دهد که اصالح قیمت گندم در این 
بخش، به نحوی مانع خروج آرد از نظام توزیع شده و از هدر رفتن سرمایه 

ملی جلوگیری کرده است.

رییس مرکز پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی:
كارمندان در سال گذشته 2 برابر واحدهای صنفی 

ماليات پرداخت كردند
رییس مرکز پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی ســازمان امور مالیاتی گفت: 
کارمندان در ســال گذشــته نزدیک به ۲ برابر واحدهای صنفی مالیات 
پرداخت کردند. به گزارش ایرنا، »مهدی موحدی بکنظر« اظهار داشت: 
حقوق بگیران دولتی در ســال گذشــته ۲۰ هزار میلیارد تومان مالیات 

پرداخت کردند. 
وی افزود: حدود ۲ میلیــون و 3۰۰ هزار حقوق بگیــر دولتی داریم که 
هر کارمند به طور متوســط ســاالنه 9 میلیون تومــان مالیات پرداخت 
می کننــد.  رییس مرکز پژوهــش و برنامه ریزی مالیاتی ســازمان امور  
مالیاتی با بیان اینکــه از صاحبان مشــاغل 3۰4 هزار میلیــارد تومان 
درآمد مالیاتی وصول شــده اســت گفت:  اگر به عملکرد ســال گذشته 
 نگاه کنیم مشــخص می شــود که این افــراد، 1۷ هزار میلیــارد تومان 

پرداخت کرده اند. 
وی بیان داشت: این در حالی است ســه میلیون و 5۰۰ هزار اظهارنامه از 
سوی صاحبان مشاغل به سازمان مالیاتی داده می شود. موحدی بکنظر 
تاکید کرد: هر واحد صنفی بــه طور میانگین ســاالنه 5 میلیون تومان 
مالیات پرداخت می کند، این در حالی است کارمندان دولت ساالنه به طور 

میانگین 9 میلیون تومان مالیات پرداخت می کنند.

دبیرکل اتحادیه بنکداران :
قيمت هر كيلو شكر در عمده فروشی به 1۸ هزار 

تومان رسيد
دبیرکل اتحادیه بنکــداران مواد غذایــی از کاهش چهار هــزار تومانی 
قیمت هر کیلوگرم شکر در عمده فروشــی خبر داد و گفت: اکنون قیمت 
 هر کیلوگرم شکر در ســطح عمده فروشــی ها به 18 هزارو ۲۰۰ تومان 

رسیده است.
»قاسمعلی حســنی« در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص 
وضعیت بازار شکر، افزود: پیش از این قیمت شکر در سطح عمده فروشی ها 
۲۲ هزار و ۲۰۰ تومان بود که اکنون به 18  هزارو ۲۰۰ تومان رسیده است 

که حدود چهار هزار تومان کاهش نرخ را نشان می  دهد.
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح کرد: این کاهش نرخ در سطح 
عمده فروشی ها مربوط به واردات محموله های بزرگ شکر به کشور است 
که توسط بخش خصوصی انجام شده است و امیدواریم کاهش نرخ در این 

محصول تداوم یابد.
وی دربــاره رکود در بازار شــکر، اظهــار داشــت: اکنون بازار شــکر با 
اندکی کاهش تقاضا روبه رو اســت، بنابراین واردکننــدگان برای رقابت 
 با یکدیگر اقــدام به کاهــش قیمت این محصــول و عرضه فــراوان آن 

در بازار کرده اند.
به گــزارش ایرنا، اواخر خرداماه نیز بر اســاس ابالغ جدیــد وزارت جهاد 
کشاورزی دولت سیزدهم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصناف، قیمت 
هر کیلوگرم قند ۲۷ هزار و 1۰۰ تومان و هر کیلوگرم شکر ۲3 هزار و ۲3۰ 

تومان برای مصرف کنندگان تعیین شده بود.

اخبار

ســامانه یکپارچه فروش 
خودرو کــه در ابتــدا به 
دالیلــی از جمله شــفاف 
ســازی فرآینــد قرعــه 
کشی بر اســاس بندی از 
دســتورات رئیس جمهور راه اندازی شد و از ابتدا 
حواشــی و ابهامات زیادی به دنبال حاال مجددا به 
موضوع اول صنعت خودروی کشور بدل شده است. 
اقتصادآنالین در گفتگو با امید قالیباف، سخنگوی 
وزارت صمت به پرسش هایی در خصوص حواشی 

پیش آمده و آینده فعالیت سامانه پاسخ داد.
به گزارش اقتصاد آنالین اواسط اردیبهشت وزارت 
صمت صمت طی ابالغیه ای به خودروسازان دستور 
به توقف فروش خودرو داد. در آن بخشنامه که در 
تاریخ 1۷ اردیبهشت ماه به کلیه مدیران شرکتهای 
خودروسازی کشور اعم از خصوصی و دولتی ابالغ 
شده بود دلیل توقف فروش را راه اندازی سامانه ای 
متمرکز به منظور افزایش شفافیت و رضایتمندی 

مردم اعالم کرده بود.
ســپس در همان روز عبداهلل توکلــی الهیجانی 
سرپرست دفتر صنایع خودرو با بیان فراهم شدن 
زیرساخت الزم برای راه اندازی سامانه ای که بعدها 
ســامانه یکپارچه تخصیص خودرو نــام گرفت در 
برنامه خبری گفت که تمامی خودروســازان حتی 
خودروســازان خصوصی به منظور اجرای بندی از 
دســتورات رئیس جمهور در خصوص شفافیت در 
صنعت خودرو ملزم بــه عرضه خودروهای خود در 
این سامانه هســتند. وزارت صمت هم به سازمان 
حمایت دســتور داد حداکثر تا ۲5 اردیبهشت ماه 

سامانه را راه اندازی کند.
هر چند راه اندازی این ســامانه درآن زمان دقیقا 
نقطه مقابل وعده فاطمی امین، وزیر صمت دولت 
سیزدهم مبنی بر حذف قرعه کشی بود اما بعدا اعالم 
شد که با راه اندازی این سامانه و افزایش تدریجی 
تولید، قرعه کشــی فقط در بعضی از خودروها به 

تدریج حذف خواهد شد. از همه این ها که بگذریم 
و جدا از تمام مشــکالت صنعت خودرو، از همان 
ابتدا کارشناسان باور داشتند که این سامانه نه تنها 
نمی تواند دردی از آنها دوا کند بلکه ممکن است با 
درگیر کردن بخش خصوصی در گرداب تصمیمات 
و سیاست های دســتوری اوضاع را وخیم تر کند. 
حاال هم خود این ســامانه با حواشی زیادی همراه 

بوده است.
در روزهای ابتدایی ثبت نام بسیاری از متقاضیان 
از اختالل های وسیعی در فرآیند ثبت نام خبر می 
دادند و وزارت صمت هم تنها با بیان فرصت هفت 
روزه برای ثبت نام سعی در مخفی کردن اشکاالت 
سامانه ای داشت که در فرصت محدود و با ابهامات 

و اشکاالت زیادی راه اندازی شد.
اما مشــکالت اساســی این ســامانه بعد از انجام 
قرعه کشــی در تاریخ نهم خردادماه نمایان شــد. 
از تاخیر چنــد روزه در اعالم نتایــج منتخبان که 
با بهانــه هایی همچــون نوپا بودن این ســامانه و 
کارشــکنی خودروسازان از ســوی وزارت صمت 
همراه بــود که بگذریم مشــکل اصلــی در همان 
اولین روزهــای تکمیل وجه منتخبان آغاز شــد. 
منتخبانی که در روز اعالم نتایج بــه عنوان برنده 
اعالم شــده بودند در روز تکمیل وجــه به عنوان 
نفر رزرو معرفی شــدند و مجــددا وزارت صمت با 
انداختن توپ در زمین خودروســازان مدعی شد 
که این اختالل هم به دلیل کارشکنی خودروسازان 
بوده اســت. مدتی بعد هم منوچهر منطقی معاون 
وزیر صمت اعــالم کرد با توجه بــه افزایش تولید 
 خودروسازان به منتخبان رزرو هم خودرو اختصاص 

خواهد گرفت.
پس از همه این حواشــی پیش آمــده 18 خرداد 
سازمان بازرسی کل کشور طی نامه ای خطاب به 
وزیر صمت بابت نارضایتی مردم از نابسامانی سامانه 
یکپارچه فروش خودرو توضیح خواست و نکته قابل 
توجه، عدم اعتنای  وزیر صمــت به فرصت 3 روزه 

اعالم شده در نامه سازمان بازرسی کشور است.
حاال با گذشت بیش از یک ماه از اولین قرعه کشی 
خودرو در ســامانه یکپارچه وزارت صمت، ســید 

مهدی نیازی معــاون وزیر صمــت در نامه ای به 
منوچهر منطقی معاون صنایــع حمل و نقل وزیر 
صمت اعالم کرده اســت که این سامانه صالحیت 
فنی و امنیتی و آمادگی الزم برای اجرای قرعه کشی 
خودرو را نداشته و هنوز هم ندارد، بر همین اساس 
تاکید کرده که فعال از طریق این سامانه قرعه کشی 

انجام نشود. 
سید مهدی نیازی، معاون وزیر صمت در این نامه 
پیشنهاد کرده اســت که برای قرعه کشی آتی از 
طریق سامانه مزبور، فعاًل موارد و نقطه نظرات مرکز 
افتا ریاست جمهوری به طور ویژه درخواست شود 
و پس از دریافت و آماده ســازی سامانه مطابق آن 
موارد، نسخه نهایی به منظور تست و ارزیابی فنی در 
اختیار یکی از آزمایشگاههای حائز صالحیت تحت 
نظارت مرکز افتا قرار داده شود و قرعه کشی به بعد 

از آن زمان موکول شود.
پس از انتشــار این نامه بود که ســخنگوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، شــایعات طرح شــده در 
مورد امنیت سامانه یکپارچه خودرو را تکذیب کرد و 
گفت: آنچه در مورد این سامانه مطرح شده مراحلی 
است که باید طی شود تا مسوولیت انجام قرعه کشی 

به وزارت صمت واگذار شود.
اقتصادآنالین در گفتگو با امید قالیباف، سخنگوی 

وزارت صمت پیگیر حاشیه های پیش آمده پیرامون 
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو شد.

قالیباف در ابتدا با توضیح اینکــه در این نامه تنها 
پیشنهاد شده اســت که در صورت تمایل وزارت 
صمت برای اجرای قرعه کشــی ها باید ســامانه 
حاکمیتی برای این امر طراحی شــود این نامه را 
تنها پیشنهادی از ســوی معاون هماهنگی کسب 
و کار دانســت و آن را به هیچ عنوان ناقض امنیت 
سامانه قرعه کشی ندانست. وی در ادامه یکی دیگر 
از علل استفاده از سامانه ای که توسط یک شرکت 
خصوصی طراحی و پیشتر نیز در قرعه کشی های 
خودروسازان از آن استفاده شده است را زمان 1۰ 
روزه برای طراحی ســامانه جدید دانست و گفت: 
وزارت صمت باید طــی 1۰ روز یعنی از 11 تا ۲1 
اردیبهشت سامانه جدید را راه اندازی می کرد و با 
بررسی های انجام شده سامانه مگا که پیشتر نیز از 

آن استفاده می شد برای این کار انتخاب شد.
قالیباف در توضیح نامه مهــدی نیازی گفت: نامه 
ارسال شده از سوی معاونت هماهنگی کسب و کار 
تنها اشــاره به الزاماتی دارد که اگر زمانی قرار شد 
سامانه حاکمیتی باشد باید اجرایی شود که وزارت 
صمت فعال چنین تصمیمی نــدارد و تنها ناظر بر 

قرعه کشی ها است.

سخنگوی وزارت صمت :

فروش خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص متوقف شده است؟
News kasbokar@gmail.com

1۰درصد از مشــترکان بــرق خانگی کــه حدود 
3میلیون مشترک هستند، برای ۲8میلیون مشترک 
دیگر که 9۰درصد جامعه را شــامل می شــوند، با 

مصارف اسراف گونه خود مشکل ایجاد کرده اند.
به گزارش تســنیم، بررســی آمار مصرف برق در 
خردادماه سال جاری نشان می دهد که در این ماه، 
8۰ درصد مشترکان خانگی برق، مصرفی زیر الگو 
داشته اند و به عبارتی 8۰ درصد جامعه خوش مصرف 

هستند.
1۰ درصد مشــترکان خانگی، تــا 1.5 برابر الگوی 
تعیین شده، به مصرف برق پرداخته اند و 1۰ درصد 
مشترکان نیز بیش از 1.5 برابر الگو، مصرف کرده اند.

در واقع 1۰ درصد از مشــترکان بــرق خانگی که 
حدود 3 میلیون مشــترک هســتند، بــرای ۲8 

میلیون مشــترک دیگر که 9۰ درصــد جامعه را 
شــامل می شــوند، با مصارف اســراف گونه خود 
مشــکل ایجاد کرده اند کــه اگر ایــن 1۰ درصد 
پرمصرف، مصارف خود را اصــالح کنند و به جمع 
مشــترکان خوش مصرف بپیوندند، مشــکلی در 
زمان پیک مصرف برق بابت اعمال محدودیت ها و 

خاموشی های احتمالی نخواهیم داشت.
این 1۰ درصد که در خردادماه بیش از 1.5 برابر الگو، 
مصرف برق داشته اند، شامل 6 درصد از مشترکانی 
می شوند که بین 1.5 تا ۲ برابر الگوی تعیین شده، 
برق مصرف کرده انــد و 4 درصد نیز مشــترکانی 
هســتند که بیش از ۲ برابر الگو، بــه مصرف برق 

پرداخته اند.
4 درصد از مشترکان خانگی که بیش از ۲ برابر الگو، 

در خردادماه امســال مصرف برق داشته اند، حدود 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار مشــترک خانگی هستند. 
از این تعداد خانوارهای پرمصــرف، حدود ۲ هزار 
مشترک بسیار پرمصرف هســتند که در دوره های 
گذشته )ســال قبل( اغلب مصارفی ۲۰ تا ۷۰ برابر 
الگوی تعیین شده داشته اند و در آن زمان، قبوض 5 

میلیون تومانی برق دریافت می کردند.
با افزایش تعرفه برق پرمصرف ها )افرادی که باالی 
الگوی مصرف به مصرف برق می پردازند و به صورت 
پلکانی تعرفه آنها افزایشــی اســت( که از ابتدای 
بهمن ماه سال گذشته عملیاتی شــد، آن دسته از 
مشترکان بسیار پرمصرف که تعداد آنها در مقایسه با 
دیگر مشترکان بسیار کم است، با قبوض باالی 1۰ تا 
15 میلیون تومانی برق مواجه خواهند شد، در واقع 

اگر این مشترکان، در تیرماه و مردادماه سال جاری، 
بخواهند مصارفی اســراف گونه همچون سال های 
قبل داشته باشند، باید منتظر قبوض چندمیلیون 

تومانی برق باشند.
اما تعرفه های برق برای 8۰ درصد از مشترکان که 
زیر الگو در خردادماه مصرف برق داشته اند، نسبت 
به گذشــته تغییری نداشته اســت و اگر این افراد 
در تیرمــاه و مردادماه نیز که ماه های گرم ســال و 
ماه های پیک مصرف برق است، مصارفی زیر الگوی 
تعیین شده داشته باشند، نباید نگرانی بابت قبوض 
خود داشته باشند، حتی این دســته از مشترکان 
می توانند با کاهش مصرفی 5۰مگاواتی، نسبت به 
الگوی مصرف در مناطق عادی، مشمول قبض برق 

رایگان شوند.

دبیــر انجمــن شــرکت های هواپیمایــی از 
ابــالغ بخشــنامه جدیــد بــه مدیــران عامل 
شــرکت های هواپیمایی با محتــوای جلوگیری 
از ســوء اســتفاده از فــروش دالری بلیــت 
هواپیمــا خبــر داد و گفــت: فــروش بلیت به 
خارجی ها توســط آژانس هــا، چارترکنندگان، 
 سیســتم های توزیــع و فــروش و OTA هــا 

ممنوع شد.
انجمن شرکت های هواپیمایی در بخشنامه جدید 
به همه مدیران عامل شــرکت های هواپیمایی، 
ضوابط فروش بلیت به اتباع بیگانه را مشــخص 

کرد.
این تصمیم که پس از جلســه کمیتــه بازرگانی 

ســازمان هواپیمایی اتخاذ   ابالغ شــد، بر فروش 
بلیت به اتباع خارجی بدون واســطه و مستقیم 

اشاره دارد.
در همین پیوند، »مقصود اســعدی ســامانی« 
درباره محتوای این بخشــنامه گفــت: به دلیل 
مشکالت و ســوء اســتفاده های احتمالی که از 
فروش دالری بلیت هواپیما پیش بینی می شــد، 
در بخشــنامه ای کــه از دیروز به شــرکت های 
هواپیمایی ابالغ شده ضوابط فروش بلیت به اتباع 
 خارجی مشــخص و به شــرکت های هواپیمایی

 ابالغ شد.
وی افزود: بر اساس این بخشــنامه، فروش بلیت 
به اتباع بیگانه فقط از طریق »ســایت شــرکت 

هواپیمایی« یا در دفتر آن شرکت ونمایندگی ها 
به صورت حضوری انجام می شــود به طوری که 
همه فرآیندهای فــروش در کنتــرل کامل آن 

شرکت باشد.
ســامانی تصریح کرد: فروش بلیت به اتباع بیگانه 
از طریــق چارترکنندگان، سیســتم های توزیع 
و فروش، آژانس ها و OTA ها ممنوع اســت و در 
صورت هر گونه تخلف و بروز مشــکل، شــرکت 

هواپیمایی موظف به پاسخگویی است.
در هفته اخیــر برخی شــرکت های هواپیمایی 
به جای این کــه صندلی های خود را به مســافر 
ایرانی بفروشــند بــه خارجی ها فروختــه اند، 
 به طــوری کــه از زمان اجــرای طــرح فروش 

دالری، بخشــی از صندلی هــا و ظرفیــت پرواز 
بعضی مســیرها از دســترس خارج شــده و در 
اختیــار اتباع غیر ایرانــی قرار گرفته اســت. به 
چارترکننده ها نیز اعالم شــده بــود 5۰ درصد 
ظرفیت خود را به اتباع غیر ایرانی ها بفروشــند 
 و به این صورت بخشــی از ظرفیت را از دسترس 

خارج کردند.
این درحالی اســت که اســعدی ســامانی پیش 
تر به ایرنــا گفته بود که با اجــرای این طرح قرار 
است بلیت هواپیما و صندلی ها بیشتر در اختیار 
ایرانی ها قرار گیرد، نه اینکه ســهمی از شهروند 
 ایرانی گرفته شــده و برای اتباع غیر ایرانی کنار 

گذاشته شود.

قبوض برق چندمیلیونی برای پرمصرف ها در راه است

فروش بلیت هواپیما به چه کسانی ممنوع شد؟

نایب رییس اتاق اصناف می گوید: برخی از اصناف 
از مالیات بر تراکنش های بانکی اطالع نداشــتند و 
دو سه ماه آخر سال 14۰۰ مطلع شدند. بر همین 
اساس می خواهیم که این مالیات را از سال 14۰1 و 

14۰1 اعمال کنند.
ابراهیم درســتی، نایب رییس اتاق اصناف تهران 
در گفت وگــو با خبرگــزاری خبرآنالین می گوید: 
در آخرین صحبتی که ما با ســازمان امور مالیاتی 
داشــتیم، پیشــنهاد کردیم که برای سال 14۰۰ 
تراکنش های بانکی را محاسبه نکنند، چون خیلی ها 
از بحث تراکنش ها اطالع نداشــتند و خیلی ها هم 
پول دستی می دادند و می گرفتند و بر همین اساس، 

روی رقم تراکنش های بانکی آنها می رفت.
وی می افزاید: ما خواســتیم که مالیات را از ســال 

14۰1 حساب کنند. برای ســال 14۰۰ مالیات ها 
برمبنای سیســتم گذشــته حاال با یک درصدی 

افزایش یا کاهش دریافت کنند.
نایب رییس اتاق اصناف تهران با اشــاره به این که 
بسیاری از اصناف در سال گذشته به دلیل شرایط 
کرونا، با مشــکالت فراوانی روبه رو بودند، متذکر 
می شود: ما پیشنهاد دادیم که سازمان امور مالیاتی 
نســبت به شــرایط اصناف مراعات داشته باشد و 

امیدواریم هر چه زودتر این وضعیت روشن شود.
درستی در ادامه عنوان می کند: فعال همه چیز در 
حد وعده و وعید پیش رفته است و پاسخ روشنی به 
ما داده نشده است. ما پیشنهاد را دادیم و امیدواریم 

در هفته آینده شفاف تر عمل کنند.
وی تصریح می کند: برخی از اصنــاف از مالیات بر 

تراکنش های بانکی اطالع نداشتند و دو سه ماه آخر 
سال 14۰۰ مطلع شدند. بر همین اساس می خواهیم 
که این مالیات را از سال 14۰1 و 14۰1 اعمال کنند.

نایب رییس اتاق اصنــاف تهران در واکنش به خبر 
اخیر ســازمان امور مالیاتی مبنی بــر این که کلیه 
مبالغ واریزی به دســتگاه های کارتخوان اصناف، 
مالک عمل سازمان امور مالیاتی در محاسبه مالیات 
مقطوع است، می گوید: در این باره باید روشن شود و 
حساب کنند که اگر کسی پول دستی داد یا گرفت، 
آن را هم می خواهند خرید و فروش محاسبه کنند؟ 
ما امیدواریم ســازمان امور مالیاتــی بیش از این 

پافشاری نکند.
درســتی می افزاید: این موضوع اگر الزم است، از 
طریق مجلس یا ســتاد ملی کرونا یا شورای عالی 

هماهنگی اقتصادی ســران قوا حل شــود. امسال 
را باید رهــا کنند و ما آموزش هــای الزم را در این 

خصوص می دهیم.
وی درباره تعیین ضریب مالیاتی نیز عنوان می کند: 
ما از اتحادیه های صنفی سراسر کشور درخواست 
کردیم که ضرایب مالیاتی را پیشنهاد دهند و اتاق 
این ضرایب را مصوب کند و این ضرایب را سپس به 

سازمان امور مالیاتی اعالم کنیم.
نایب رییس اتــاق اصناف تهران یادآور می شــود: 
در همین راســتا اتاق اصناف ایران از اتحادیه های 
صنفی پراکنده در سراسر کشور، ضریب سود یک 
ساله را استعالم کرده است و پاسخ این استعالم در 
نهایت مبنای تعیین ضریب مالیاتی در سازمان امور 

مالیاتی خواهد بود.

نايب رييس اتاق اصناف مطرح كرد

جزییات طرح مالیات از کارتخوان ها


