
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی: مردم کاالی گران نخرند

رشد ۲۸ درصدی واردات کاالهای اساسی 
یکشــنبه      5  خرداد 1398     ســال چهــارم    شــماره 305     8 صفحــه     2000 تومان

روزنامه سراسری صبح ایران

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R

وزنامــه  اقتصــادی K  H  A  R  I  D  A  A  R     D  A  I  L Yر

ارزش معامالت روزانه سهام کاهش یافت

 انعکاس تالطم بازارهای 
جهانی در بورس تهران

وزارت راه: فقط شاخص ارائه می دهیم

عقب نشینی از تعیین 
سقف اجاره بها

صفحه 2

صفحه 3

معاون وزیر صمت خبر داد

وشی  گزارش گرانفر
وساز به تعزیرات  ۴ خودر

صفحه 6

صفحه 7

این باِر کج به منزل خواهد رسید؟

ح رجیستری البی برای توقف تکمیل طر
صفحه 8

سرمقاله

جواد نوفرستی
اقتصاددان

آنچه هفته گذشــته در بــازار ارز تهران 
مشاهده کردیم این بود که قیمت هر دالر 
آمریکا به کانال ۱۳ هزار تومان رســید و 
پیش بینی ها نشان می دهد که قیمت ارز 
در ایران همچنان با کاهش روبه رو خواهد 
شــد که این موضوع را می توانیم با توجه 
به وضعیت نامناســب منطقــه و به ویژه 

خاورمیانه بسیار ارزنده توصیف کنیم.
البته ناگفته نماند که سیاســت های نهاد 
ریاســت جمهوری و بانک مرکزی ایران 
در این مهم بســیار بااهمیت است، البته 
ناگفته نماند که رئیس جمهور پیش ازاین 
هم اعالم کرده بود کــه می توانیم قیمت 
دالر و ارز را ثابت نگاه داریــم. باید به این 
موضوع هــم توجه داشــته باشــیم که 
سیاســت های بانک مرکزی و ریاســت 
جمهوری باید به سمتی برود که قیمت ها 

را ثابت نگاه داشته شــوند، نه اینکه بعد از 
ثبات نسبی مجدداً شاهد افزایش قیمت 
باشیم.ناگفته نماند که نباید در این مورد 
تنها چشم به انتظار دولت و بانک مرکزی 
باشــیم بلکه ســایر قوا هم باید به کمک 
دولــت بیایند و با تالش هــای خود نظیر 
بازگشــت ارزهای صادراتی و همچنین 
اخــذ مالیــات از خریدوفــروش دالالن 
و فروشــندگان خانه، ماشــین، زمین و 
... بتواننــد در کنــار دولت آرامــش را به 
بازارهای کشــور بازگردانند، در غیر این 
صورت نمی توانیم ثبات در بازار و اقتصاد 

را مشاهده کنیم.
بسیاری از کارشناســان اقتصادی بر این 
باورند که فــرار مالیاتی ایــران به اندازه 
صادرات نفت است و این رقم به این بزرگی 
می تواند بسیاری از مشکالت زیرساختی 
اقتصاد ما را برطرف سازد و بعد از دریافت 
مالیات ها می تــوان اشــتغال ایجاد کرد 
و رونق را به بازار کار ایــران بازگرداند که 
اگر این امر محقق شــود وضعیت اشتغال 
بسیار بهتر خواهد شد.این موضوع تنها به 

فعالیت های دولت بازنمی گــردد بلکه قوه 
قضاییه و مجلس هم می توانند با همکاری 
دولت موضوع بازگشــت ارزهای صادراتی 
و دریافــت مالیات از ســوداگران ارز، طال، 
مســکن و... به نتیجه برســد بــا اطمینان 
می توان گفت که هم مشــکالت اقتصادی 
کشــور برطرف خواهد شــد و هم بیکاری 
کاهش چشــم گیری خواهــد یافت و هم 
می تواند در جلب اعتماد شهروندان به نظام 
تأثیرگذار باشــد و در ایــن وضعیت ایجاد 
امید کند.به عنوان مثال همین کاهش نرخ 
دالر در بازار روز گذشــته ایران باعث شده 
تاکمی از استرس شهروندان در وضعیتی 
که همه از جنگ صحبت می کنند کاهش 
پیــدا کننــد و ناامیــدی را کم رنگ تر و 
کم رنگ تر کند. اگر نظارت ها بر بازار ایران 
افزایش پیدا کند نه دیگر خبری از فروش 
خودروها در ۱۰ دقیقه باشــد و نه التهاب 
در بــازار ارز و ... با توجه به ایــن نکاتی که 
در این یادداشت کوتاه عرض شد به صورت 
خالصه باید بگوییم که نبایــد دولت را در 

کنترل بازار تنها گذاشت.

کاهش ادامه دار قیمت دالر 
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رشد ۲۸ درصدی واردات کاالهای اساسی 
محسن محروقی   مدیرعامل شــرکت بازرگانی 
دولتی ایران با بیــان اینکه ۱.۲ میلیــون تن واردات 
کاالهای اساســی انجام گرفته است، گفت: ۳۱ فروند 
کشــتی حامل کاالهای اساســی در بنادر در انتظار 
تخلیه هســتند. یزدان ســیف، مدیرعامل شــرکت 
بازرگانی دولتی ایران در نشست خبری با بیان این که 
علی رغــم بی مهری های آمریکا و برخی کشــورها به 
ایران کاالهای اساسی کشــور تأمین است، گفت: در 
هیچ برهه ای تا به این اندازه انبارهــای ما از کاالهای 
اساسی پر نشــده بود.مدیرعامل شــرکت بازرگانی 
دولتی ایران با بیان این که میزان واردات از ابتدای ۹۸ 
نسبت به سال گذشــته افزایش قابل توجهی داشته 
اســت، گفت: تنها از ابتدای امســال ۱.۲ تن واردات 

کاالهای اساسی به کشور انجام شده است.
وی ادامه داد:  تنها هفته گذشــته ۳۱ فروند کشــتی  
حامــل کاالهــای اساســی در بنــادر کشــور لنگر 

انداخته اند و محموله آنها در حال تخلیه است.

پیش بینی خرید 11.5 میلیون تن گندم
ســیف به وضعیت بســیار مطلوب تولیــد گندم در 
ســال جاری اشــاره کرد و گفت: پیش بینی می شود 
در ســال جاری ۱۱.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان 
کشور خریداری شود و تاکنون ۱.۸ میلیون تن گندم 
خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزایش ۱۵ درصدی داشته است.به گفته یزدان سیف 
تاکنون ۲۹ میلیارد و ۶۰۰ هزار ریال شامل ۹۰ درصد 
مطالبات گندمکاران پرداخت شده و تمام تالش های 
دولت این است که در ادامه پول گندمکاران به صورت 
آنالین پرداخت شود، اگرچه این شرایط سختی برای 

تأمین کنندگان منابع مالی است.

 پرداخت صد درصدی پول خرید تضمینی کلزا 
سیف با بیان این که تا یکشــنبه صبح مطالبات همه 
کلزاکاران پرداخت خواهد شــد،   گفت: ۳۴۰ میلیارد 
تومان تا فردا صبح به حساب کلزاکاران واریز می شود 

و همه مطالبات آنها تسویه خواهد شد.
وی با بیان افزایش ۳ درصدی خرید دانه های روغنی 
از کشــاورزان نســبت به مدت مشابه ســال گذشته 
گفت: تاکنــون ۱۳۰ هزار تــن دانه روغنــی کلزا از 
کشاورزان کشــور خریداری شده اســت.مدیرعامل 
شــرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار داشــت:  دولت 
برنامه ۱۰ ساله ای را برای کاهش ضریب وابستگی به 
واردات دانه های روغنی تدوین کرده که با اجرای آن 

خوداتکایی به دانه های روغنی بیشتر خواهد شد.

 نمره کیفیت نان 0.3 بهتر شد
ســیف با بیان این که کیفیت نان در کشور بهتر شده 
اســت، گفت: آمارگیری از وضعیت نان سراسر کشور 
در فروردین بیانگر این اســت که وضعیت کیفیت نان 
با نمره ۸۵.۴ از ۱۰۰ نســبت به سال گذشته ۰.۳ بهتر 

شده است.

 رشد 28 درصدی واردات کاالهای اساسی
وی با بیان این که در دو ماه گذشــته واردات کاالهای 
اساسی ۲۸ درصد رشد داشته اســت، گفت: مردم از 
نظــر تأمین امنیــت غذایی اطمینان خاطر داشــته 

باشند.

 تعادل نسبی در بازار شکر
در ادامه این نشســت مدیرعامل شــرکت بازرگانی 
دولتی به موضوع شــکر اشــاره کرد که طی چند ماه 
گذشــته از قیمت ۳۴۰۰ تومان در کیلــو به ۱۰ هزار 
تومان رسیده بود.وی درباره دالیل این افزایش قیمت 
گفت: پیش بینی می شد که اواخر آذر شکر چغندری 
نیاز کشور را تأمین کند و پس از آن با برداشت نیشکر 
مشکلی از نظر تأمین وجود نداشته باشد، اما به دلیل 
بارندگی ها برداشــت نیشــکر به تاخیر افتاد و حتی 

ذخایر انبارها هم به سختی قابل استفاده شد.
سیف ادامه داد: از طرفی ســیل هم برداشت نیشکر را 
متوقف کرد و برخی مزارع خســارت دیدند و به دلیل 

کاهش عرضه در بازار قیمت افزایش یافت.
وی با اشــاره به برنامه تنظیم قیمت شکر گفت: روند 
واردات تا به امروز ادامه دارد و شرکت بازرگانی دولتی 
از ۳۱ اردیبهشــت تاکنون ۳۴۹ هزار تن پیش فاکتور 
برای دریافت شــکر به مصرف کننــدگان اتحادیه ها، 

شرکت ها، انجمن ها و ستاد تنظیم بازار داده است.
مدیرعامل شــرکت بازرگانــی دولتی ایــران با بیان 
این که تا قیمت به حالت تعــادل برگردد زمان خواهد 
برد، گفت: در حال حاضر قیمت شکر در میادین میوه 
و تره بار ۳۴۰۰ تومان و خرده فروشی ها ۳۵۰۰ تومان 
است و شکرهای بسته بندی ۹۰۰ گرمی هم کیلویی 

۴۰۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان به فروش می رود.
سیف با بیان این که روز گذشته ۳۵۰ هزار تن شکر در 
میادین میوه و تره بار توزیع شــد تنها در استان تهران 

روزانه ۲۰۰۰ تن شکر توزیع می شود.
وی به توزیع شبکه های مویرگی در کشور اشاره کرد 
و گفت: بازار شــکر از آرامش نسبی برخوردار است اما 
به آرامش مطلوب نرسیده است، اما به همه اتحادیه ها 
اعالم می کنم که هیچ مشــکلی در تأمین شکر وجود 

ندارد و حتی ذخایر به اندازه ای هســت که می توانیم 
نیاز هیئت های و مساجد را برطرف کنیم.

مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی ایران در پاســخ 
به این که اگر ذخایر شــکر به اندازه کافی اســت چرا 
قیمت ها در همه فروشــگاه ها پایین نیامده اســت و 
برخی فروشــگاه ها هم چنان کیلویــی ۹۰۰۰ تومان 
می فروشند، گفت: برخی افراد ســودجو که شکر را به 
قیمت باالتری خریداری کرده بودند هم چنان تمایل 
ندارند که ایــن قیمت ها را بشــکنند و به قیمت های 
باالتــر می فروشند.ســیف در این بــاره توضیح نداد 
که نقش مســئوالن تعزیراتی و حکومتی در این باره 
چیســت و چرا اجازه می دهند که یک فروشــگاه به 
اندازه ســه برابر قیمت مصــوب به فروش برســاند.
وی گفت: کشــتی های شکر که توســط بخش های 
خصوصی وارد می شوند از هفته گذشته در بندر لنگر 
انداخته اند.مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به 
فروشگاه های کوروش، رفاه، سپه، هفت، امکان، اتکا، 
اسکاد، هایپربند اشاره کرد که در آنجا شکر به صورت 

بسته بندی شده و با قیمت مصوب ارائه می شود.
سیف در پاسخ به ســوال یکی از خبرنگاران که اعالم 
کرد شــکر را از یکی از فروشــگاه ها به قیمت کیلویی 
۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان خریداری کرده اســت،   گفت: 
از این گرانفروشان خرید نکنید و بالفاصله به سازمان 
تعزیرات با شــماره ۱۲۴ گزارش دهید. برخی از اینها 
رفته اند شکر را با قیمت گرانتری خرید کرده اند و اآلن 
می خواهند به مردم گران بفروشند.وی تأکید کرد:  از 
همین جا به همه اتحادیه هــای کارمندی و کارگری 
توصیه می کنم که برای دریافت شکر مراجعه کنند و 

هیچ مشکلی در تأمین وجود ندارد.

 خبازی ها حق افزایش قیمت ندارند
ســیف در پاســخ به این که برخی نانوایی ها افزایش 
قیمت داشــته اند و برخی می گویند که افزایش نرخ 
تضمینی عامل باال رفتن قیمت نان است، گفت: همه 
نانوایی ها از طریق ســامانه بانک ســپه آرد یارانه ای 
دریافت می کنند و به هیچ وجه حق افزایش قیمت را 
ندارند و اگر افزایشی صورت گرفته باید دستگاه های 

نظارتی نظارت کنند.
یکی از خبرنگاران درباره صحبت های سیف که گفت 
ســنگک دانه ای ۸۰۰ تومان عرضه می شــود، گفت: 
در هیچ یک از خبازی های ســطح شهر سنگک ۸۰۰ 
تومان وجود ندارد.ســیف توضیح داد کــه احتماال 
برخی نانوایی ها از این قیمت های مصوب عدول کنند 

که باید دستگاه های نظارتی به آنها رسیدگی کنند.

کالن

 شرایط صراف ها برای عضویت 
در بازار متشکل ارزی 

 کانون صرافان در اطالعیه بــه صرافی های عضو 
نکات مهمی را درباره پیش ثبت نام بازار متشکل 
ارزی اعالم کــرد.در این اطالعیــه مهلت پیش 
ثبت نام تا ۱۱ خرداد اعالم شده است ضمن اینکه 
صرافی های متقاضی عضویت در بازار متشــکل 
ارزی مکلف بــه معرفی و افتتاح حســاب ارزی و 
ریالی در بانک ها هســتند.قباًل هم اعالم شده بود 
که صرافی هــای عضو باید وکالتنامه رســمی به 
شرکت بازار متشــکل ارزی بدهند تا این شرکت 
اختیار مســدود کردن، رفع مسدودی و یا انتقال 
تمام یا بخشــی از وجوه حســاب اعضاء را داشته 

باشد.
گفته شده حق پذیرش عضویت در بازار متشکل 

ارزی  ۵۰ میلیون تومان تصویب شده است.

پیش بینی برداشت ۱۴.۵ میلیون 
ع کشور تن گندم از مزار

 معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
امسال بالغ بر ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم از 

مزارع آبی و دیم کشور برداشت می شود.
عبــاس کشــاورز در بازدیــد از مــزارع گندم 
شهرســتان نمین گفت: امســال ۲ میلیون و ۴۰ 
هزار هکتار گندم آبــی و نزدیک ۳ میلیون و ۷۰۰ 

هزار هکتار هم گندم دیم کشت شده است.
وی افزود: از این ۵ میلیــون و ۷۵۰ هکتار مزارع 
گندم پیش بینی می شــود ۱۴ میلیــون و ۵۰۰ 
هزار تن گندم برداشت شــود.معاون وزیر جهاد 
کشــاورزی گفت: پیش بینی ما قبل از ســیل در 
برخی اســتان های کشــور، نزدیــک ۱۵ و نیم 
میلیون تن برداشــت گنــدم بود کــه ۶۵ هزار 
هکتار از اراضی کشاورزی گندم کشور در استان 

خوزستان زیر آب رفت.
وی افــزود: پیش بینی می شــود امســال ۱۱.۵ 
میلیون تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان کشور 

خریداری شود.

 واردات ۶۰ هزار تن شکر طی 
وز اخیر ۴ ر

 دبیر انجمن صنفی قند و شکر با بیان اینکه بخش 
خصوصی طی ۴ روز اخیر حدود ۶۰ هزار تن شکر 
از هند وارد کرده، از مسئوالن خواست برای حل 
مشکل حمل ونقل چغندر کشاورزان خوزستانی 

تدابیر فوری اتخاذ کنند.
بهمن دانایــی در گفت وگو بــا مهر با اشــاره به 
پهلوگیری کشتی حامل ۳۳ هزارتن شکر در بندر 
امام در روز گذشته و اینکه آیا وارداتی که در حال 
انجام اســت منجر به کاهش نرخ این کاال خواهد 
شــد؟، گفت: حتماً همینطور خواهــد بود و در 
روزهای آینده شاهد کاهش نرخ این کاال در بازار 
خواهیم بود.وی اضافه کرد: در حال حاضر حدود 
۳ تا ۴ کشتی متعلق به شــرکت بازرگانی دولتی، 
در حال تخلیه است و دو کشــتی نیز متعلق به ما 
است ضمن اینکه شــرکت بازرگانی دولتی چند 

کشتی نیز در راه دارد.
دبیر انجمن صنفی قند و شکر با بیان اینکه هفته 
آینده نیز ۲ الی ۳ کشــتی حامل شکر وارد کشور 
خواهد شــد، افزود: کارخانجات قند حدود ۸۰۰ 
هزار تن ثبت سفارش انجام داده اند که به تدریج 
وارد کشور می شــود.دانایی افزود: روز سه شنبه 
گذشته نیز یک کشتی متعلق به بخش خصوصی 
وارد کشور شده، شب چهارشنبه نیز یک کشتی 
پهلو گرفته که هر دوی این کشــتی ها متعلق به 
بخش خصوصی و از هند وارد شــده است.وی با 
بیان اینکه کشتی هایی که از هند می آیند نسبت 
به کشــتی هایی که از برزیل می آیند کوچک تر 
هستند، اضافه کرد: دو محموله ای که اخیراً وارد 

کشور شده اند حامل ۶۰ هزار تن شکر هستند.
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  ارزش معامالت روزانه سهام کاهش یافت

 انعکاس تالطم بازارهای جهانی در بورس تهران
محمدامین خدابخش  شــاخص بورس تهران در 
نخســتین روز هفته با افت ۸۵۴ واحد مواجه شد و به 
سطح ۲۱۴ هزار و ۳۱۴ واحد رسید. این نماگر که در 
میانه معامالت با کاهش تقریبا هزار و ۳۰۰ واحدی رو 
به رو شــده بود، در نهایت تحت تاثیر نمادهایی نظیر 
»شبندر«، »شــپنا« و »شــتران« در پایان معامالت 

دیروز  ۰.۴ درصد از ارتفاعش کاسته شد.
معامــالت نخســتین روز از هفته جاری بــا عقبگرد 
قیمت ها در بســیاری از گروه ها همراه شد. در این روز 
افت قیمت در نمادهای پاالیشــی تاثیــر منفی قابل 
توجهی بر حرکت شاخص بورس گذاشت و در نهایت 

به افت ۸۵۴ واحدی این شاخص منجر شد.
 افت یاد شده در حالی روی داد که بسیاری از نمادهای 
کوچک تر بازار نظیر سیمانی ها، قندی ها و نمادهای 
حاضر در بســیاری از گروه هــای دیگــر در این روز 
افزایش قیمت مناســبی را شــاهد بودند و همین امر 
سبب شد تا شاخص کل هموزن ۰.۶۵ درصد معادل 

۳۱۲ واحد رشد کند.
بازار سهام کشــور دیروز  تحت تاثیر تغییر قیمت در 
بازار های جهانی قرار داشــت. همین امر سبب شد تا 
افت بهای طالی ســیاه در بازارهای جهانی بیشترین 
فشــار را بر نماگر اصلی بــازار وارد کنــد. در این روز 
کاهش قیمت نفت در روز پنجشــنبه کــه مقارن با 
تعطیلی بازار ســهام کشــور بود موجب افت سنگین 
قیمت نمادهای پاالیشــی نظیر »شپنا«، »شبندر« و 
»شتران« شد. با این حال نمادهای پاالیشی تنها وزنه 
سنگین تاثیر گذار بر نماگر اصلی بازار نبودند. در این 
روز نمادهای فلزی - معدنی نیــز معامالت خود را با 

قرمز پوشی به اتمام رساندند.

خودرویی ها هم چنان در نوسان
در میان نمادهای مورد معامله در بازار ســهام دیروز  
هم خودرویی ها گوی بیشــترین ارزش معامالت را از 
سایرین ربودند و بســیاری افزایش قیمت حداکثری 
را در روز جاری تجربه کردند. در این روز بیشــترین 
ارزش معامــالت در این گــروه به نمــاد معامالتی 
»خزامیا« اختصــاص داشــت. در این گــروه نماد 
خودروســازی زامیاد تنها شــرکت خودرو ســازی 
بود که دیروز  صف خرید را تجربه کــرد. این نماد در 
حالی معامالت دیــروز  خود را به پایــان برد که طی 
این روز ۱۲ میلیــون و ۷۱۶ هزار ســهم آن به ارزش 
۱۵ میلیــارد و ۲۰۷ میلیون تومان مورد داد و ســتد 
قرار گرفت. نمادهای »خودرو« و »خساپا« نیزدیروز  
بیشــترین ارزش معامالت را در گــروه مورد بحث به 

خود اختصاص داده اند.
آنچه که در بررســی معامالت این گروه حائز اهمیت 
است. نبود پشــتوانه بنیادی در فراز و فرود قیمت این 

نماهاست. 
به نظر می رســد که بازار و فعاالنش همچنان تمامی 
امید خود به آینــده قیمت در این نمادهــا را مدیون 
افزایش ســرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و 
خروج این نمادها از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت 
هســتند. این رویکرد بــه به کوتاه مدتی تر شــدن و 
نوسانگیری سهامداران خودرویی ها انجامیده سبب 
شــده تا در روند معامالت این نمادها شاهد تحرکات 
دفعی قیمت باشــیم که گاه و بــی گاه نمادهای این 
گروه مخصوصا خودرو سازها را به تشکیل صف خرید 

یا فروش می کشاند.

رتبه دوم ازش معامالت در اختیار سیمانی ها
گروه سیمانی دیروز  معامالت نســبتا خوبی داشت. 
طی این روز بســیاری از نمادهای این گروه »سدور«، 
»ســکرما« و »ساروم« در کنار بســیاری از نمادهای 
دیگر افزایش قیمــت حداکثری را تجربــه کردند. با 
این حــال آنچه که بیش از ســایرین در معامالت این 
گروه قابل توجه بود ارزش داد و ســتدهای »ستران« 
در این روز بود. بر این اساس معامالت دیروز  در حالی 
خاتمــه یافت کــه ۳۳ میلیون و ۶۷۲ هزار ســهم به 
ارزش ۳۲ میلیارد و ۱۷۳ میلیــون تومان در این نماد 
معامله شــد. این نماد که دور تازه افزایش قیمت خود 
را از ۲۳ اردیبهشت ســال جاری آغاز کرده است طی 
این مدت از قیمت ۶۸۰ تومان به ۹۶۲تومان رســیده 
است. به نظر می رســد که عملکرد خوب شرکت ها در 
گزارش های ماهانه و امید به تداوم رشد سودآوری در 
این صنعت دلیل استقبال از نمادهای سیمانی باشد. 
همیم امر سبب شد تا در پایان ساعت معامالتی بازار 
نمادهای این گروه ضمن معامله ۱۷۲ میلیون سهم، 
ارزش معامــالت ۷۳ میلیارد تومانــی را در تاریخچه 
معامالت صنعت ســیمان در بورس تهــران به ثبت 

برسانند.

 »کنور« سنگین ترین صف فروش بورسی
سنگین ترین صف فروش بورس تهران در روز جاری 
به نماد معامالتی شــرکت توســعه معدنی و صنعتی 
صبانور )کنور( تعلق داشــت. این نمــاد که در خالل 
معامالت خود ۱۱.۵ صف فروش داشــت، شنبه را در 
قیمــت ۵۸۳ تومان و با کاهش قیمــت پنج درصدی 
به اتمام رســاند. حجم معامــالت این نمــاد دیروز  

یک میلیون و ۳۵۱ هزار ســهم بود و ارزش آن ۷۸۸ 
میلیــون تومان بود. ایــن حجم از عرضــه پس از آن 
شکل گرفته اســت که کنور در ۹ ماه ۵۲۵ ریال سود 
ســاخته بود اما در گزارش ۱۲ ماهه این سود به ۵۱۶ 
ریال کاهش یافت.این کاهش سود در ۱۲ ماه نسبت 
به گزارش ۱۲ ماهه به ســبب تصمیم شرکت جهت 
تصفیه شرکت های آینده سازان فوالد البرز  و توسعه و 
تجارت بین المللی صبا است و برای کل مبلغ سرمایه 

گذاری ذخیره لحاظ شده است.

 آمار و ارقام بازار
ریزش ۸۵۴ واحدی دیروز  شــاخص بورس تهران به 
افت ۰.۴ درصدی این نماگر نســبت به روز گذشــته 
انجامید. در این روز نمادهای »شــبندر«، »شپنا« و 
»پارس« بیشــترین تاثیر را بر حرکت دیروز  شاخص 
گذاشتند. حرکت دیروز  نماگر اصلی بازار که آن را به 
سطح ۲۱۴ هزار  و ۳۱۴ واحد رساند، بیش از هر چیز 
به واسطه نمادهای حاضر در برخی گروه های بنیادی 
نظیر پاالیشی و پتروشــیمی روی داد. گفتنی است، 
حجم معامالت دیروز  بــورس تهــران دو میلیارد و 
۴۰۰ میلیون سهم و ارزش معامالت آن ۸۲۲ میلیارد 
تومان بوده اســت که از این میان ۷۰۹ میلیارد تومان 

آن ارزش معامالت خرد بوده است.

 ترین های بورسی
معامالت بورس تهــران دیروز در حالــی پایان یافت 
که نمادهای خودرویی با مجموع ارزش معامالت ۸۸ 
میلیارد تومانی بیشــترین ارزش معامالت را داشتند. 
گروه های سیمان، شیمیایی، فلزات اساسی و بانک ها 
نیز به ترتیب جایگاه های دوم تا پنجم در این زمینه را 

به خود اختصاص دادند.

  کوتاه از فرابورس
شاخص آیفکس معامالت روز جاری را با افزایشی ۲۱ 
واحدی به اتمام رساند. این شــاخص بیشترین تاثیر 
مثبت را از نمادهای »میدکــو«، »مارون« و »هرمز« 
پذیرفت. این در حالی اســت که دیــروز  نمادهایی 
نظیر »دماونــد«، »زاگــرس« و »ذوب« بر روی این 
شاخص اثر منفی گذاشتند. حجم معامالت این بازار 
بالغ بر یک میلیارد و ۳۵۱ میلیون ســهم بود و ارزش 
معامالت سهام به ۴۴۱ میلیارد تومان می رسد این در 
حالی اســت که ارزش کل معامالت این بازار با در نظر 
گرفتن معامــالت اوراق اخزا و تســه در روز جاری به 

۵۸۹ میلیارد تومان رسیده است.

شعبه

وشندالن  ارائه خدمات بانکی به ر
در هشت شعبه بانک دی

 با تجهیز پنج شــعبه دیگر بانک دی به ســامانه 
خدمات بانکی روشــندالن ، امکان ارائه خدمات 
به نابینایان در هشت شعبه این بانک امکان پذیر 
شد.به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک 
دی، در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی و 
ارایه  خدمات مطلوب و متناســب با شرایط اقشار 
مختلف جامعه و حفظ و رعایت حقوق شهروندی 
افراد معلول، سامانه خدمات بانکی روشندالن در 

پنج شعبه دیگر بانک دی راه اندازی شد.
پــس از راه انــدازی ســامانه خدمــات بانکی 
روشــندالن برای ســه شــعبه میدان انقالب، 
طالقانــی و میدان شــهداء در ســال ۱۳۹۷ ، با 
تجهیز پنج شعبه زاهدان، شــهرری، کرمانشاه، 
بندرعباس و کاشان به این ســامانه ، امکان ارایه 
خدمات بانکی به روشــندالن در هشــت شعبه 

بانک دی فراهم شده است.
این سامانه مجهز به صفحه کلید و نمایشگر بریل، 
اسپیکر، هدفون، ثبت اثر انگشت و امکان تکمیل 
فرم های بانکی با استفاده از صفحه کلید می باشد 
و کاربر می تواند تمامی خدمات افتتاح حســاب، 

واریز و برداشت از دفترچه و کارت را انجام دهد.

بهره مندی ۲۵ هزار بنگاه 
اقتصادی از تسهیالت بانک ملی

 در یک ماه ابتدای ســال جاری، بیش از ۲۵ هزار 
بنگاه اقتصــادی از بانک ملی ایران تســهیالت 

دریافت کردند.
به گزارش  روابط عمومی بانک ملی ایران، بر اساس 
آمار میزان تسهیالت پرداختی این بانک به بخش 
های مختلــف اقتصادی، در فروردین ماه امســال 
تعداد ۲۵ هزار و ۵۳۳ فقره تسهیالت به ارزش ۳۴ 
هزار و ۸۱۷ میلیارد ریال پرداخت شده است.بانک 
ملی ایران به منظور رونق هرچه بیشتر کسب و کار 
در کشــور و همچنین گردش چرخ بخش صنعت، 
تعداد یک هــزار و ۲۱۲ فقره تســهیالت به ارزش 
شــش هزار و ۲۵۰ میلیارد ریــال به بخش صنعت 
و معدن تخصیص داده اســت.همچنین در مدت 
مذکور، تعداد یــک هزار و ۹۸۶ فقره تســهیالت 
بــه ارزش ۷۸۹ میلیارد ریال به بخش کشــاورزی 
و صنایع تبدیلــی و تعداد یک هــزار و ۳۴۹ فقره 
تســهیالت به ارزش ۳۹۰ میلیــارد ریال به بخش 
مسکن و ساختمان اختصاص یافته است.همچنین 
سهم بخش بازرگانی از کل تســهیالت پرداختی 
بانک ملی ایران به بخش هــای مختلف اقتصادی 
کشــور طی این مدت، پنــج هــزار و ۴۸۶ فقره به 

ارزش سه هزار و ۸۰۸ میلیارد ریال بوده است.

بانک سامان به کارکنان سازمان ها 
تسهیالت پرداخت می کند

 بانک ســامان در راســتای بهبود توان اقتصادی 
کارکنان ســازمان های مختلف، آمــاده اعطای 
تســهیالت به این اقشار اســت. بر اساس دستور 
العمل ابالغی، کلیه شــعب بانک سامان آمادگی 
دارند تا در راســتای بهبود توان اقتصادی اقشار 
مختلف جامعه، به کارکنان ســازمان های واجد 

شرایط تسهیالت مصرفی اعطا کنند.
در حال حاضر کلیه ســازمان هایی که مشــتری 
شــرکتی بانک ســامان هستند، ســازمان های 
ســهامی عــام پذیرفتــه شــده در بــورس، 
ســازمان هایی که حداقل ۵۰ نفــر کارمند دارند 
و ســپرده واریز حقوق آنــان نزد بانک ســامان 
اســت، اعضای هیات علمی دانشــگاه ها، نهادها 
و موسســات عمومی غیر دولتی، شــرکت های 
دولتــی، شــرکت های آب و فاضالب شــهری، 
دانشــگاه های دولتــی و آزاد، می تواننــد جهت 
دریافت این تسهیالت برای کارکنان خود با بانک 

سامان قرارداد عقد کنند.
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دالیلی که ثابت می کند صفر شدن فروش نفت ایران غیرممکن است

 نفت ایران، برگ برنده چین در مقابله با آمریکا
ســحر بابایی   درحالــی که ترکش هــای جنگ 
تجاری آمریکا و چین تمــام بازارهای جهانی را تحت 
تأثیر قرار داده اســت، بازار طالی ســیاه نیــز از این 
ماجرا بی تاثیر نبوده اســت. چینی ها که از رفتارهای 
غیرمنطقی دولت آمریکا در وضع تعرفه های تجاری 
علیه محصوالت خود شــاکی هســتند، ممکن است 
تصمیم هایــی در بازار نفت بگیرند کــه چندان مورد 
پسند آمریکایی ها نباشــد.چین که از واردکنندگان 
اصلی نفت ایران محســوب می شــود، پس از خروج 
یکجانبه آمریکا از برجام و وضــع تحریم های جدید 
علیه صنعت نفــت ایران، جزو کشــورهایی بود که از 
معافیت های ابتدایی نسبت به این تحریم ها برخوردار 
شــد، اما پس از آن که معافیت واردات نفت این کشور 
از ســوی آمریکا تمدید نشــد، اکنون ممکن است با 
اتخاذ تدابیری و با پشــت کردن به ایــن تحریم های 

یک جانبه، واردات نفت از ایران را ادامه دهد.
هیچ چیــز به اندازه جنــگ تجاری آمریــکا و چین، 
جریان تجارت جهان و تقاضــا برای کاالهای مختلف 
از جمله نفــت را مختل نکرده اســت. جنگ تجاری 
اهمیت ویــژه ای برای نفــت دارد زیرا هر دو کشــور 
آمریــکا و چین بیــش از ۳۰ درصد تقاضــای جهان 
برای نفت را به خــود اختصاص می دهنــد. نفت در 
فهرســت تعرفه های تالفی جویانه چین روی واردات 
کاالهای آمریکایی قرار نگرفت اما تشدید جنگ میان 
واشنگتن و پکن، توقف واردات نفت چین از آمریکا در 

اواسط تابستان را به دنبال داشت.
چین در این جنگ که با وضع تعرفه های سنگین روی 
واردات کاالی دو کشــور همراه بود، آسیب بیشتری 
متحمل شد. این کشور که بزرگترین واردکننده نفت 
جهان اســت با کاهش فعالیت تولیدی و چشــم انداز 
رشــد تولید ناخالص داخلی تیره مواجه شــد. بازار 

ســهام چین عنوان بــازار ســهام دارنــده، بدترین 
عملکرد ســال ۲۰۱۸ را از آن خود کــرد که تا حدود 
زیادی به دلیل جنگ تجاری پکن و واشــنگتن بود. 
اگر مهمترین مصــرف کننده جهان با کندی رشــد 
اقتصادی در سال میالدی جاری روبه رو شود، اقتصاد 

جهانی و بازارهای نفت به شدت آسیب خواهند دید.
این در شرایطی است که توقف تدریجی روند واردات 
نفت چین از آمریــکا که به دلیل تشــدید اختالفات 
تجاری میان دو کشور اســت، به نفع نفت ایران بود. 
آمریکا همچنین موافقت کرد کریدور گاز جنوبی که 
پروژه ای برای انتقال ســاالنه ۱۶ میلیارد متر مکعب 
گاز طبیعی دریای خزر به ترکیه و جنوب اروپا است، 

از تحریم های ایران معاف شود.

کناره گیری چینی ها از خرید نفت آمریکا
دو روز پیش خبری منتشر شــد مبنی بر اینکه جیم 
تیگ، مدیرعامل شــرکت اینترپرایــز آمریکا اعالم 
کرده که شــرکت های چینی عالقه منــد به امضای 
قراردادهای بلندمدت برای خرید نفت خام از آمریکا 

اکنون در عمل ناپدید شده اند.
وی با بیان اینکه جنگ تجاری، انتقــال نفت آمریکا 
به چیــن را متوقف کــرده و بعید اســت خریداران 
چینی اکنــون قرارداد بلندمدت بــرای خرید نفت از 
صادرکننــدگان آمریکایی امضا کننــد، گفت: وقتی 
در چین بودم، دو کلمه را در هر نشســت می شنیدم؛ 
ترامپ و تعرفه.پس از رفــع ممنوعیت صادرات نفت 
آمریکا در ســال ۲۰۱۵ میالدی، صــادرات نفت این 
کشور رو به افزایش گذاشــته و اکنون به بیش از سه 
میلیون بشکه در روز رسیده اســت.طبق اعالم اداره 
اطالعات انرژی آمریکا، در نیمه نخســت سال ۲۰۱۸ 
میالدی، چین با واردات به طور میانگین روزانه ۳۷۷ 

هزار بشکه نفت از آمریکا، بزرگ ترین خریدار نفت این 
کشور بود، اما در تازه ترین آمارها این رقم به حدود ۴۱ 

هزار بشکه در روز رسیده است.

دالیلی که ثابت می کند صفر شدن فروش نفت 
ایران غیرممکن است

در این رابطه، ســید مهدی حسینی، کارشناس ارشد 
حوزه انرژی به ایسنا گفت: این موضوع که چینی ها در 
یک جنگ اقتصادی مربوط بــه تعرفه با آمریکا درگیر 
هستند قابل چشم پوشی نیست و باید به این نکته نیز 
توجه کرد که چینی ها منافــع زیادی در آمریکا دارند؛ 
ضمن اینکه این منافــع می تواند ابزار فشــاری برای 
آمریکا هم باشد.اینکه چینی ها بیش از ۲۰۰۰ میلیارد 
دالر در آمریکا سرمایه گذاری کرده اند، می تواند یک 
نقطه فشاری از ســمت چینی ها به آمریکایی ها باشد 

که در جنگ اقتصادی اعمال می شود.
این کارشــناس ارشــد حوزه انرژی با تاکید به اینکه 
اقدام چینی ها برای خرید نفــت از ایران می تواند یک 
فشــار دیگر به دولت آمریکا وارد کند گفت: چینی ها 
می توانند از برگ خریــد نفت از ایــران به گونه ای با 
فشــارهای اقتصادی آمریکا مقابله کننــد که نهایتاً 
این مســاله به نفع ما نیز خواهد بود.باید به این مساله 
مهم نیز توجه کرد که دولتی ها اساساً موضوع تحریم 
نیستند اما اینکه شرکت های دولتی چینی که خریدار 
نفت بودند، منافعــی در آمریکا دارنــد نیز موضوعی 
قابل توجه اســت که باید مدنظر قرار گیرد.وی با بیان 
اینکه چینی ها می توانند با توجه به شرایطی که االن 
با آمریکا دارند از برگ ایران اســتفاده کنند و به خرید 
نفت از ایران ادامه دهند، اظهار کرد: بی شک این یک 
اتفاق مبارک است اما باید تحرکات اخیری که در این 

رابطه داشتیم را توسعه دهیم.

نفت

پیمانکاران نفتی با یک سوم 
ظرفیت کار می کنند

رئیس کمیســیون انرژی و محیط زیســت اتاق 
بازرگانــی تهــران می گویــد به دلیل شــرایط 
اقتصادی کشور، توسعه در باالدست صنعت نفت 
کاهش پیدا کرده و به همین دلیــل پیمانکاران 
و ســازندگان داخلی با یک سوم ظرفیت خود کار 

می کنند و دوسوم ظرفیت آنها خالی است.
رضا پدیدار در گفت و گو با ایرنــا افزود: با خروج 
شرکت های خارجی از پروژه های نفت و گاز ایران، 
توجه دولــت به بخش خصوصی داخلی بیشــتر 
شده اما در بخش باالدســتی نفت، حجم پروژه ها 

کاهش پیدا کرده است.  
وی اضافه کرد: در بخش اکتشاف و تولید به دلیل 
ناهمواری های اقتصادی، طرح های توســعه ای 
کاهش پیدا کــرده و یا متوقف شــده و به همین 

دلیل ظرفیت پیمانکاران خالی مانده است.  
به گفته پدیــدار، اکنــون ۷۵ درصــد ظرفیت 
پیمانکاران و حدود ۷۰ درصد ظرفیت سازندگان 
داخلی خالی است و این شرکت ها با کمتر از یک 

سوم از ظرفیت خود کار می کنند.
وی راه حــل ایــن مشــکل را خــروج دولت از 
بنگاه داری دانســت و گفت: همچنین نهادهای 
حکومتی و بانک ها باید از مسیر بنگاه داری خارج 
شــده و اجرای پروژه ها را در بخش های مختلف 
باالدســتی، پایین دســتی، میان دستی و سطح 

نگهداشت به بخش خصوصی واگذار کنند.
رئیس کمیســیون انرژی و محیط زیســت اتاق 
بازرگانی تهران بــه مزیت هــای فعالیت بخش 
خصوصی در صنایع نفت و گاز اشاره کرد و افزود: 
نخستین حســن ورود بخش خصوصی این است 
که دولــت می تواند بــر عملکرد این شــرکت ها 
نظارت داشــته و بهتریــن کیفیت را بــرای کار 

انتخاب کند.
وی ادامه داد: نکته بعدی این اســت که با کنترل 
قیمت تمام شده می توان رقابت سالم بین بخش 
خصوصــی بوجــود آورد زیرا بخــش خصوصی 
همواره  قیمت هایــی پایین تــر از بخش دولتی 
دارنــد و می توانند پروژه ها را با قیمت مناســب، 

زمان کمتر و کیفیت باالتر تمام کنند.

افزایش ۱۵ میلیون تنی ظرفیت 
وشیمی تامین خوراک صنعت پتر

معاون وزیر نفــت در امور پتروشــیمی گفت: با 
بهره بــرداری از ۶ طرح تأمین خــوراک صنعت 
پتروشــیمی، ۱۵ میلیون تن به ظرفیت خوراک 

این صنعت افزوده می شود.
بهزاد محمدی پس از بازدید از طرح پتروپاالیش 
کنگان، در نشســتی بــا حضور مدیران ارشــد 
این پروژه با اشــاره بــه اینکه این طــرح یکی از 
بزرگ تریــن طرح های تأمین خــوراک صنعت 
پتروشــیمی اســت، اظهار کرد: ۶ طــرح تأمین 
خوراک در کشور وجود دارد که از این تعداد، سه 
طرح ان جی ال است که شامل ان جی ال ۳۱۰۰ در 
منطقه دهلران با دریافــت خوراک از میدان های 
باالدســت نفتی آن منطقه، ان جی ال ۳۲۰۰ در 
غرب کارون و دیگری ان جی ال خارک اســت که 
خوراک خــود را از میدان هــای دریایی دریافت 

می کند.
وی افزود: ســه طرح دیگر شــامل پتروپاالیش 
کنگان در پایین دست پاالیشــگاه فاز ۱۲ پارس 
جنوبی است که بزرگ ترین واحد تأمین خوراک 
محســوب می شــود. پس از آن طرح پاالیشگاه 
بیدبلند خلیج فارس اســت که تعداد متعددی از 
میدان هــای نفتی حوزه غرب کارون را پوشــش 
می دهد و تأمین کننده خوراک الفین گچساران 
و نیز طرح های دیگر خواهد بــود و طرح آخر نیز 
پاالیش پارسیان سپهر است که خوراک خود را از 

پاالیشگاه پارسیان دریافت می کند.

وزیر نفت با بیــان اینکه تاکنون عرضه 
نفت و میعانــات گازی در بورس انرژی 
دارای شــیوه نامه نبوده است، هدف از 
تدوین این شیوه نامه را شفافیت پولی 
در عرضه عنوان کرد.بیژن زنگنه درباره 
شیوه نامه نحوه عرضه نفت و میعانات 
گازی در بــورس انرژی کــه به تازگی 
ابالغ شده است، گفت: تاکنون عرضه 

نفــت و میعانــات گازی 
در بــورس انــرژی دارای 
شیوه نامه نبوده است و تنها 
با اجازه شــورای هماهنگی 
اقتصادی سران سه قوه در 
این حوزه فعالیت داشتیم، 
اما با توجه بــه اینکه فروش 

نفت و میعانــات گازی در بورس انرژی 

در قانون امســال ذکر شد، 
شیوه نامه صریحی با در نظر 
گرفتن همه فعل و انفعاالت 
فروش توســط وزارت نفت 
اســت.وی  شــده  تدوین 
افزود: در شــیوه نامه عرضه 
نفت و میعانــات گازی در 
بورس انرژی به مباحثی همچون نحوه 

قیمت گذاری و نحوه تعدیل قیمت ها 
اشاره شــده، زیرا ممکن است از زمانی 
که خریــدار در بورس برنده می شــود 
تا زمان برداشــت، دو تا ســه ماه طول 
بکشــد، از این رو باید مشــخص شود 
قیمت ها چگونه تعدیل می شــود تا دو 
طرف معامله متضرر نشــوند و معامله 

منصفانه باشد.

بورس

زنگنه: هدف از تدوین شیوه نامه عرضه نفت در بورس انرژی شفافیت پولی است
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حق بیمه قرارداد؛ پای برگلوی پیمانکاران

چاه بیمه بر سر راه تولید
ســید جواد جاللی    برای رونق تولید، حذف حق 
بیمه قرارداد مؤثرتر و عادالنه تــر از معافیت مالیاتی 
اســت؛مؤثرتر از جهت نرخ بــاالی آن وعادالنه تر از 
جهت هزینه ای غیر قانونی که یک ســازمان عمومی 

بر تولیدکنندگان بار می کند.
مؤثرترین سیاست برای رونق تولید، بهبود شرایطی 
است که در کنترل تولیدکننده نیست، اما بر او هزینه 
اضافی تحمیل می کند؛ یعنی بهبود محیط کســب و 
کار. نرخ مالیات، نــرخ بیمه تأمیــن اجتماعی، نرخ 
تســهیالت بانکی و غیره همگی ریز شــاخص های 

محیط کسب و کار هستند.
اما هیچگاه، طرحی جهت کاهش نــرخ بیمه تأمین 
اجتماعی ارائه نشــده در حالی که همواره پیشــنهاد 
کاهش نرخ مالیات، بــرای حمایــت از تولیدکننده 
مطرح بوده است. علت آن را می توان در گره خوردگِی 
نرخ بیمه تأمین اجتماعی به امنیت شــغلی کارگر و 
امکان جایگزینی درآمد مالیاتی دولت با درآمد نفتی 
جســتجو کرد. فهم فاصله نرخ اســمی و نرخ واقعی 
دریافتی از تولیدکننده به نــام بیمه تأمین اجتماعی 
و مالیــات می توانــد شــاخص مناســب تری برای 

سیاستگذاری باشد.

نرخ بیمه تأمین اجتماعی؛ نرخ اسمی یا واقعی؟
طبق قانون تأمین اجتماعی ۳۰ درصــد از حقوق هر 
کارگر باید تحت عنوان حق بیمه پرداخت شــود تا او 
بتواند از مزایای مســتمری بگیــری، خدمات درمانی 
و غیره بهره مند شــود که ۲۰ درصــد از آن را کارفرما 
پرداخت می کند. یعنی کارفرما موظف است ۲۰ درصد 
کل دســتمزدی که به کارگران پرداخت می کند، را به 
همراه لیست اسامی آنان به تأمین اجتماعی بدهد. اما 
در ماده ۴۱ همین قانون آمده اســت »در مواردی که 
نوع کار ایجاب می کند، ســازمان می تواند به پیشنهاد 
هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد 
را به کل کار انجام یافتــه تعیین و حق بیمه متعلق را به 

همان نسبت مطالبه و وصول کند«.
متأســفانه ســازمان تأمین اجتماعی واژه »نوع کار 
ایجاب می کند« را به »همه فعالیت های پیمانکاری« 
تفســیر می کند و با طبقه بنــدی قراردادها )از حیث 
میزان هزینــه کارفرمــا و کارگــر در آن( و تخمین 
»نســبت مزد به کل کار«، بخشنامه ای صادر می کند 
که حق بیمــه در قراردادهای پیمانــکاری به صورت 
درصدی از مبلغ قــرارداد تعیین شــود و تعداد بیمه 
شــدگان و مزد آنان از این جهت بی تأثیر اســت. این 
درصد عددی در بازه ۶.۶ درصد تــا ۱۶.۶۷ درصد از 

مبلغ قرارداد اســت که حق بیمه بیکارِی کارگران نیز 
در آن محاسبه شده است.

اما در عمل، کارفرما برای پرداخت حق بیمه کارگران 
خود، لیستی از کارگران خود تهیه می کند و طبق آن 

حق بیمه را پرداخت می کند یعنی:
تعداد کارگراِن اظهاری کارفرما * ۳۰% )که شــامل 
۲۰% ســهم کارفرما و ۷% ســهم کارگر از حق بیمه 
کارگر و ۳% نرخ بیمه بیکاری اســت.( * کل دریافتی 
کارگران. در ســوی دیگر ســازمان تأمین اجتماعی 
طبق دفترچه ضرایب خود با توجه به شــغل کارفرما 

عدد دیگری را تخمین می زند یعنی:
۳۰% * )ضریِب تخمینی تأمیــن اجتماعی در مورد 
نســبت مزد به کل کار+بیمه بیــکاری( * مبلغ کل 

قرارداد
راضیه ادیبی، کارشناس فضای کسب و کار در توضیح 
بیشتر موضوع می گوید: ســازمان تأمین اجتماعی به 
اتکای اختیاری که همین ماده قانونــی به او داده که 
»حق بیمه متعلق را به همان نســبت مطالبه و وصول 
کند« مــاده ۵ تصویب نامه ســازمان را تدوین کرده 
است. براســاس این مصوبه، از بین این دو مبلغ )مبلغ 
اظهاری کارفرما و مبلــغ تخمینی تأمین اجتماعی(، 
سازمان، عدد بیشتر را مبنای مطالبات خود از کارفرما 
قرار می دهد و مبلغ بیشــتر را وصول می کند. گاهی 
مبلغ اظهاری کارفرما بیشتر از مبلغ تخمینی تأمین 
اجتماعی است و گاهی برعکس. اگر وصول مطالبات 
براساس مبلغ اظهاری کارفرما باشــد، تمام آن مبلغ 
صرف بیمه لیست کارگرانش می شود. اما اگر وصول 
مطالبات براســاس مبلغ تخمینــی تأمین اجتماعی 
باشد، بیش از آن مقداری اســت که برای بیمه لیست 

کارگران اظهارشده توسط کارفرما مورد نیاز است.
وی ادامه می دهد: به بیان دیگر سازمان تأمین اجتماعی 
به دلیل عدم امکان بازرســی از کارگاه های پیمانکاران، 
تعداد کارگراِن این کارگاه ها را تخمین میزند و متناسب 

با آن نرخ حق بیمه قرارداد را وضع می کند.
وقتی مبلغ وصولی ســازمان تأمین اجتماعی از مبلغ 
اظهاری کارفرما بیشــتر باشد یعنی ســازمان تأمین 
اجتماعی پیش بینی کرده اســت که تعداد کارگران 
مورد اســتفاده کارفرما از تعداد اظهاری وی بیشــتر 
بوده و باید حق بیمه آنان را نیــز پرداخت کند. با این 
حال سازمان تأمین اجتماعی تالشی برای پیداکردن 
کارگراِن تخمینی خود نمی کند، تنها همان کارگران 
لیست اظهاری کارفرما را بیمه می کند و مبلغ اضافی 
به درآمدهای سازمان اضافه می شود. یعنی حق بیمه 
قراردادها بین ۶.۶ تا ۱۶.۶۷ درصد اخذ می شــود که 

گاهی صرف کارگر هم نمی شود و مستقیماً در حساب 
درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی ثبت می شود.

نرخ مالیات؛ نرخ اسمی یا واقعی؟
رئیس سازمان امور مالیاتی در ســال ۹۷ اعالم کرده 
اســت به زودی معافیت مالیاتی با کاهش ۴ درصدِی 
نرخ مالیات بر تولیدکننده، اعمال می شــود. با توجه 
به شــعار رونق تولید، محتمل است این وعده در سال 

۹۸ اجرا شود.
این معافیت درصورت ثابت بودن سایر شرایط، حتماً 
منجر به کاهش درآمد مالیات کشــور می شود. زیرا 
مالیات بر شرکت ها بیشــترین سهم از درآمد مالیاتی 
را در سال های اخیر داشته اســت. با این وجود حتماً 
این نوع معافیت مالیاتی اقدام صحیحی اســت. زیرا 
سیاستگذاران مالی کشــور باید راه های دیگری نیز 

برای افزایش درآمد مالیاتی پیدا کنند.

اما نرخ مالیات چه میزان از هزینه های 
تولیدکننده را تشکیل می دهد؟

راضیه ادیبی می گویــد: نرخ ۲۵ درصــدی مالیات 
بر تولیدکننده، مالیاِت بر ســوِد تولیدکننده اســت. 
با احتســاب ضریب »نرخ ســود از درآمِد« مشــاغل 
مختلــف، حقیقِت این نرخ ۲۵ درصــدی یک طیفی 
بین ۱ درصد )برای مشــاغلی چون فــروش و انتقال 
برق یا شرکت های تعاونی تهیه و توزیع صنفی( تا ۱۵ 
درصد )برای مشــاغلی چون مؤسسات حسابرسی یا 

دفاتر اسناد رسمی( است.

 اولویت اصالح حق بیمه قرارداد 
بر معافیت مالیاتی

نرخ حق بیمه قرارداد در بازه ۶.۶ الی ۱۶.۶۷ درصدی 
و نرخ حقیقی مالیات در بــازه ۱ الی ۱۵ درصدی قرار 
دارد و این یعنی به تولیدکنندگان، پرداخت حق بیمه 

قرارداد فشار بیشتری وارد می کند.
اما به گفته ادیبی، دو تفــاوت جدی مالیات و حق بیمه 
قرارداد موجب می شود اصالح قانون تأمین اجتماعی 
نه کمک بــه تولیدکننده که حق تولیدکننده باشــد 
و آن فلســفه دریافت حق بیمه قرارداد و محل مصرف 
حق بیمه قرارداد اســت.این کارشناس فضای کسب و 
کار توضیح می دهد: حق بیمه قرارداد برای حمایت از 
کارگرانی بود که احتمال داشــت کارفرما حضور آنان 
را کتمان کند، امــا اکنــون در ازای کارگرانی دریافت 
می شود که سازمان تأمین اجتماعی ادعا می کند وجود 

دارند، ولی نمی تواند و نمی خواهد آنان را پیدا کند. 

تولید

تحریم مواد معدنی، فرصت 
طالیی برای ایران

 رئیــس خانه صنعت، معــدن و تجــارت ایران، 
تصمیم ترامپ مبنی بر محــدود کردن صادرات 
مواد معدنی از ایران را فرصتی برای توسعه بخش 
عنوان کرد و گفت: صادرات بــا ارزش افزوده در 

دوران تحریم باال رونق می گیرد.
عبدالوهاب ســهل آبادی در گفتگو با مهر، با بیان 
اینکه تحریم های آمریکا در حوزه معدن و صنایع 
معدنی، فرصتی بی نظیر بــرای جلوگیری از خام 
فروشی مواد معدنی است، گفت: به نظر می رسد 
که آمریکا نمی خواهد دســت از دشمنی با ایران 
بردارد؛ اگرچه خوشــبختانه مردم، صنعتگران و 
معدنکاران نیز در این جنــگ اقتصادی به میدان 

آماده اند و تا به حال نیز خوب مبارزه کردند.
وی بــا اشــاره بــه اینکه کاالهــا و مــوادی که 
آمریکایی هــا تحریــم کردند، در داخــل باید به 
صورت بهینه استفاده گردد، اظهار داشت: امروز 
بهترین کار در کشور این اســت که با توانمندی 
و پتانســیل باالیــی کــه واحدهــای صنعتی و 
معدنی دارند، این تحریــم را فرصتی در جهت به 
حداکثر رســاندن ارزش افزوده تولیدات و ایجاد 
ظرفیت هــای جدید صادراتی بــرای جایگزینی 
مواد خام بــرای افزایش ارزآوری کشــور در نظر 

بگیرند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان 
این موضوع کــه باید واحدهــای معدنی هرچه 
سریع تر تجهیز شــوند تا بتوانند از طریق فرآوری 
و تبدیل به محصوالت دیگر به عاملی برای ایجاد 
ارزش افــزوده باالتــر و نیروی محــرک صنایع 
تبدیلی معدنی تبدیل شــوند، توضیــح داد: اگر 
تااکنون نسبت به صادرات مواد معدنی خام مانند 
مس اقدام می کردیم حاال باید بــه فکر صادرات 
مصنوعات مسی، کابل مسی قطعات الکتریکی و 
الکترونیکی و همچنین تولیدات با ارزش افزوده و 

فناوری باالتر باشیم.
ســهل آبادی همچنین با تاکید بــر اینکه باید به 
دنبال ایجاد سازوکاری برای مبادله غیرفیزیکی 
با کشــورهای همســایه باشــیم گفت: باید در 
کشــورهای همســایه و همچنین کشــورهای 
دیگر نســبت به ایجــاد شــرکت های تخصصی 
صادراتی اقدام کنیم تا مشــتریان قدیمی صنایع 

و محصوالت معدنی را از دست ندهیم.

 واردات بدون انتقال ارز
 همچنان ممنوع

 بانک مرکزی بــه منظور تســهیل در تامین ارز 
واردکنندگان، بخشــنامه جدیدی را صادرکرده 
که در این بخشــنامه علی رغم تســهیل فرآیند 
واردات، همچنان مخالفت با واردات بدون انتقال 

ارز مشهود است.
بانک مرکزی به تازگی در بخشنامه ای به بانک ها 
ابالغ کرده که در مواردی که اسناد حمل دریافت 
و حواله وجه ارزی پس از تأمین آن میســر نشده 
باشــد، با واردکنندگان کمال همکاری را صورت 

دهد.
بر مبنای این بخشنامه، پذیرش، بررسی، تحویل 
اســناد حمل واصله و صــدور اطالعیــه تأمین 
ارز مشــروط به انجام تســویه ریالی متقاضیان 
یا همــان واردکنندگان با آن بانــک خواهد بود و 
مســئولیت های مترتبــه باید توســط متقاضی 

پذیرفته شود.
بــر مبنای آنچــه بانــک مرکزی در بخشــنامه 
جدید خود اعالم کرده، اخــذ تعهدنامه کتبی از 
متقاضیــان مبنی بر عدم هرگونه ادعا یا آســیب 
در خصــوص پرداخت وجه، خــارج از چارچوب 
حواله مزبور و مطالبه مبلغ مربوطه با رعایت سایر 
مقررات، بالمانع است. همچنین بانک مرکزی به 
بانک ها اجازه و حق انتقال وجه به حســاب غیر از 

حساب ذینفع یا فروشنده را نداده است.
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وزارت راه: فقط شاخص ارائه می دهیم

عقب نشینی از تعیین سقف اجاره بها
برهان محمودی    مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرسازی گفت: کنترل دستوری و تعیین سقف 
اجباری برای اجاره بها به هیچ عنوان راهکار مناسبی 

برای ساماندهی بازار اجاره مسکن نیست.
نیمه تیرماه سال گذشــته و در ماه های ابتدایی روند 
افزایش قیمــت مســکن، وزارت راه و شهرســازی 
نشســتی با فعاالن دولتی و خصوصی بخش مسکن 
اعم از فعاالن حوزه خرید و فروش، ســاخت و ســاز، 
کارشناسان، برنامه ریزان و سیاستگذاران برگزار کرد 
که ماحصل آن تهیه یک راهکار ۹ ماده ای برای تعادل 

بخشی به بازار مسکن بود.
این نشســت را عبــاس آخوندی وزیر مســتعفی راه 
و شهرســازی مدیریت کرده و بســته تعادل بخشی 
به بازار مســکن را نیز کارشناســان اداره کل برنامه 
ریزی و اقتصاد مســکن این وزارت خانه برنامه ریزی 
کرده بودند. حامد مظاهریان معاون ســابق مسکن و 
ساختمان وزارت راه و شهرســازی نیز به عنوان دبیر 
این نشســت، راهکارهای ۹ گانه تعادل بخشــی به 
بازار مسکن را تشریح کرد و قرار شــد تا اجرای آن را 

پیگیری کند. اتفاقی که هیچ گاه رخ نداد.
یکی از مواد این بسته تعادل بخشــی به بازار مسکن، 
مربوط به بازار اجاره و راهکارهــای کاهش یا حداقل 
کنترل اجاره بهــا بود. مهمترین راهــکار این وزارت 
خانه، ارائه بسته های تشویقی مالیاتی برای موجرانی 
بود که اوالً قراردادهای اجاره با مستأجر را باالی یک 
ســال تنظیم می کردند و ثانیاً در ســال دوم تنها ۱۰ 

درصد به رقم اجاره بهای قبلی می افزودند.
سیاستی که هم در آن نشســت و هم در روزهای پس 
از آن بارها با انتقاد از سوی کارشناسان و اقتصاددانان 
روبرو شــد چرا که معتقد بودند با سیاست دستوری 
نمی تــوان قیمــت مســکن را کاهــش داد یا حتی 

قیمت های بازار مسکن را متعادل کرد.

 برنامه های مشابه کنترل اجاره بها از سوی
 هر دو وزیر راه و شهرسازی

اینک در آستانه یک سالگی تهیه بسته راهکارهای ۹ 
گانه کنترل بخشی به بازار مسکن که مدیران وزارت 
راه و شهرســازی در زمــان آخونــدی آن را طراحی 
کرده بودند، بار دیگر همزمــان با آغاز فصل جابجایی 
مستأجران و افزایش اجاره بها به صورت چند برابری 
نسبت به سال گذشته، بار دیگر کارشناسان، سیاست 
گذاران، برنامه ریــزان دفتر برنامه ریــزی و اقتصاد 
مســکن و مدیران معاونت مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی، بســته ای هر چند در قالب جدید اما 

با همان ساختار بســته ۹ گانه مظاهریان برای تعادل 
بخشی به بازار اجاره بها تهیه کرده اند که تقریباً شاکله 
آن حفظ شده است: تشویق ها و تنبیه های مالیاتی و 

تعیین سقف برای اجاره بها.
به نظر می رسد وزیر راه و شهرســازی نیز با محتوای 
این بســته موافقت کرده و آن را بــه زودی در هیئت 
دولت به تصویب می رســاند تا به صــورت الیحه دو 
فوریتی به مجلس تقدیم کنــد تا بتواند آن را در فصل 

جابجایی مستأجران به اجرا درآورد.
در این بســته جدید، موجرانی که دامنه اجاره بها که 
توسط کمیته تعیین ســقف اجاره بها تعیین می شود 
را رعایــت کننــد، از معافیت های مالیاتــی بر اجاره 
برخوردار شــده و موجرانی که این دامنــه قیمتی را 

بشکنند، مشمول مالیات بر اجاره بها خواهند شد.
سقف متراژی این بسته تشــویقی-تنبیهی-مالیاتی 
نیــز ۱۵۰ متر مربع در تهــران و ۲۰۰ متــر مربع در 
شهرستان هاست؛ این متراژ به مجموع واحدهایی هم 
که یک نفر در مالکیت خــود دارد، تعلق می گیرد به 
این معنا کــه اگر فردی ۳ واحد مســکونی ۷۰ متری 
داشته باشد، به واحد سوم مالیات تعلق خواهد گرفت.

تنبیه مالیاتی: کسر 4 درصد از عایدی ساالنه 
اجاره بهای یک واحد 150 متری!

از دیگر ضعف های این بســته تنبیهی – تشــویقی 
مالیاتی، نرخ مالیات تعیین شــده است: اخذ ۴ درصد 
از عایدی اجاره بها به عنوان مالیات بر اجاره یک ساله 

واحد مسکونی ۱۵۰ متر مربعی!
با توجه به اینکــه در بخش هایی از تهران مانند غرب و 
شــمال پایتخت، اجاره بها به صورت متری ۳ میلیون 
تومان از مستأجران اخذ می شــود، در نتیجه هزینه 
رهن کامل یک واحــد ۱۵۰ متــری در تهران ۴۵۰ 
میلیون تومان برای یکسال محاســبه خواهد شد. با 
فرض اینکه سود سپرده ساالنه بانکی ۱۵ درصد باشد، 
عایدی یک ســاله موجر از این رقم ۷۷ میلیون و ۵۰۰ 

هزار تومان خواهد بود.
۴ درصد ســود حاصله از رهن کاملی کــه در اختیار 
موجر قرار می گیرد تنها ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
با فرض کســر ۴ درصد مالیات از موجر گرفته خواهد 
شد که نشــان می دهد این پایه مالیاتی به هیچ عنوان 

نمی تواند بازدارنده باشد.

فرهادیه: قرار است فقط شاخص برای اجاره بها 
تعیین کنیم

عباس فرهادیه، مدیــرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 

مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار 
مهر درباره تعیین سقف اجاره بها اظهار داشت: آنچه 
قرار است در کمیته تعیین سقف اجاره بها اعالم کنیم، 
یک شاخص است مانند همان اتفاقی که در پایان هر 
ســال برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران 
اتفاق می افتد و شــورای عالی حقوق و دستمزد یک 
شــاخص را برای کارفرمایان تعیین می کند بدیهی 
است بسیاری از کارگران با ارقامی پایین تر از حداقل 
دستمزد تعیین شــده از سوی این شــورای عالی با 
کارفرما قرارداد می بندند و تعدادی هم با ارقامی باالتر 
از حداقل دســتمزد تعیین شده؛ اما این شاخص، یک 
معیار )Guide Line( به مــردم می دهد که بدانند 

دامنه نرخ مصوب چه رقمی است.
وی ادامه داد: درباره مســکن هم همین گونه است ما 
قرار اســت در این کمیته دامنه نرخ انتظاری را تعیین 
کنیم در حالی که در حال حاضر چنین دامنه مصوبی 
برای اجاره بها وجود ندارد و برخی می گویند ازآنجایی 
که قیمت مسکن دوبرابر شــده، باید اجاره بها هم دو 
برابر شود. درصورتی که چنین چیزی درست نیست 
و در هیچ ســالی این تناظر یک به یــک میان قیمت 
مسکن و اجاره بها اتفاق نیفتاده است. ما این آمار را در 
۲۰ سال اخیر رصد کرده ایم و به این نتیجه رسیده ایم 
این تناظــر میان قیمت مســکن و اجــاره بها وجود 

نداشته است.

تعیین دستوری اجاره بها جواب نمی دهد
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مســکن وزارت 
راه و شهرســازی افزود: اینکه بیاییم و در این کمیته، 
به صورت دستوری میزان افزایش اجاره بها را تعیین 
کنیم، جواب نمی دهد. اما در تیــم ۹ نفره ای که قرار 
است دامنه قیمتی اجاره بها را تعیین کنند، هم سمت 
موجر را می بینند و هم مستأجر را؛ تصور ما بر است که 
اگر حکم اعضای این کمیته را نهاد ریاست جمهوری 
بر اســاس اصل ۱۳۸ قانون اساسی یا بر اساس مصوبه 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســران قوا بدهد، 

یک ریل گذاری برای بخش اجاره خواهد بود.
به گفته فرهادیه، این کمیتــه ۹ نفره تعیین اجاره بها 
هر ساله مانند شورای عالی کار که برای تعیین حقوق 
و دستمزد تشــکیل می شود، تشــکیل خواهد شد و 
محدوده قیمتی تعیین شــده توســط آن، یک معیار 

برای موجر و مستأجر خواهد بود.
وی ادامه داد: قطعــاً نمی توانیم کنترل تنبیهی کنیم 
اما تشویق مالیاتی برای موجران را در دستور کار قرار 

خواهیم داد.

پالک

 دریافت ۱۲۰ میلیون تومان
 وام مسکن چقدر هزینه دارد؟

در حالی که رشــد قیمــت مســکن، اثرگذاری 
تســهیالت اعطایی بانک ها در خریــد خانه را به 
حداقل رسانده اســت، گزارش ها از قوت گرفتن 

بررسی افزایش سقف تسهیالت حکایت دارد.
در حال حاضر هر ورق از اوراق تسهیالت مسکن 
در فرابورس ایران در حدود ۵۰ هزار تومان معامله 
می شــود. نوســان اندک بازار این اوراق ریشه در 
کرود بازار مسکن دارد چرا که تقاضا برای خرید و 

فروش را به حداقل رسانده است.
در آخرین روز کاری فرابورس ایران در این هفته 
امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت ماه ۵۰ هزار 
و ۸۰۰ تومــان بــود؛ در صورتیکه قیمت تســه 
فروردین امســال حدود ۵۲ هــزار تومان تعیین 
شــده بود.قیمت اکثر اوراق منتشر شده در سال 
های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به طــور میانگین ۵۰ هزار 

تومان اعالم و داد و ستد شده است.
به این ترتیب زوج هــای تهرانی بــرای دریافت 
وام ۱۰۰ میلیون تومانی مســکن باید ۲۰۰ برگه 
تسهیالت مسکن خریداری کنند. آن ها باید ۱۰ 
میلیون تومان صــرف خرید ایــن ۲۰۰ برگ ها 
کنند. به این مبلغ با احتســاب ۲۰ میلیون تومان 
وام جعاله که بابت خرید آن باید ۴۰ برگ تســه 
خریداری شود، دو میلیون تومان اضافه می شود. 
در نتیجه در مجموع بایــد برای دریافت وام ۱۲۰ 
میلیون تومانی مسکن حدود ۱۲ میلیون تومان 
صرف شــود. به این ترتیب به طور متوسط برای 
دریافت هزینــه خرید نزدیک بــه ۱۲ متر واحد 
مســکونی باید، از پول خرید یک متــر مربع در 

تهران صرف نظر کرد.  
همچنین زوج های غیر تهرانی که در شهرهایی با 
جمعیت بیش تر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی 
می کنند، می توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام 
بگیرند که برای گرفتن ایــن مبلغ باید ۱۶۰ ورق 
بهادار خریداری کنند و با این حساب باید هشت 
میلیون تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با 
احتســاب دو میلیون تومان برای خرید اوراق وام 
جعاله در مجموع برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون 

تومانی باید ۱۰ میلیون تومان پرداخت کنند.
عالوه بر این، زوج های ساکن در سایر شهرهای با 
جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می توانند برای گرفتن 
۶۰ میلیون تومان وام مســکن ۱۲۰ برگ بهادار 
خریداری کنند که باید شش میلیون تومان بابت 
خرید اوراق بپردازند. هم چنین برای دریافت ۲۰ 
میلیون تومان دیگر بابت وام جعالــه نیز باید دو 
میلیون تومان پرداخت کنند که در مجموع برای 
وام ۸۰ میلیون تومانی هشــت میلیون تومان از 

سوی زوجین باید پرداخت شود.

هزینه وام برای مجردها
مجردهای تهرانی نیــز می توانند تا ســقف ۶۰ 
میلیــون تومان و غیــر زوج هایی کــه در مراکز 
استان های باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا 
سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج های 
ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان 
وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، 
۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیالت مسکن را 

از فرابورس ایران خریداری کنند.
با این حســاب مجردهای تهرانی باید برای خرید 
این اوراق شــش میلیون تومان، افراد ســاکن در 
مراکز اســتان باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ 
پنج میلیون تومان و افراد گروه ســوم مبلغ چهار 

میلیون تومان پرداخت کنند.
البتــه در صورت تمایــل برای دریافــت وام ۲۰ 
میلیون تومانی جعاله باید مبلغ دو میلیون تومان 
دیگر هم بپردازند. اوراق تسهیالت مسکن قابلیت 
معامله در فرا بورس ایران را دارد و ارزش اســمی 
هر برگ پنج میلیون ریال اســت. مــدت اعتبار 
اوراق تســه حداکثر تا دو دوره شــش ماهه قابل 

تمدید است.
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معاون وزیر صمت خبر داد

وساز به تعزیرات وشی ۴ خودر گزارش گرانفر
سمیرا ربیعی    مدیرعامل سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان از معرفی ۴ خودروساز به 
ســازمان تعزیرات حکومتی بدلیل گرانفروشی خبر 

داد و گفت: قیمت پراید مورد تایید ما نیست.
عباس تابش در نشســت خبری در جمع خبرنگاران 
 ،C3 ،اظهار داشت: تاکنون ۴ خودروساز شامل بِسِتر
هاوال و کرمان موتور بدلیل گرانفروشــی به سازمان 

تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.
تابش افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا، ســازمان حمایت مسئول قیمت 
گذاری خودروهاســت و این مصوبه کماکان به اعتبار 
خود باقی اســت. در خصوص کنتــرل قیمت ها نیز 
برای خودروهای پرتیراژ مکلف کرده ایم تا ۸۰ درصد 
تولیدات خودروسازان برای فروش فوری و ۲۰ درصد 
برای تنظیم بازار باشــد. خودروهای کــم تیراژ را نیز 
روزانه رصد می کنیم که درنتیجــه آن ۴ برند هاوال، 
کرمان موتور، بِســِتر و C3 )متعلق به سایپا( را بدلیل 
گرانفروشــی به ســازمان تعزیرات حکومتی معرفی 

کرده ایم.
رئیــس ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان در خصوص قیمــت پراید هم گفت: 
نرخ خودروی پراید مورد تأیید سازمان نیست و ما نرخ 

کارشناسی را استحصال کرده ایم.

80 هزار خودروی ناقص در انبارهای 
خودروسازان

معاون وزیر صنعت از وجــود ۷۰ تا ۸۰ هزار خودروی 

ناقص در انبارهای خودروسازان خبر داد و افزود: تمام 
تالش ما این اســت که این خودروهای ناقص تکمیل 
شوند.تابش کاهش وابستگی به خارج از کشور را یکی 
از بندهای بســته وزیر صنعت بــرای اصالح وضعیت 
خودروسازان عنوان کرد و گفت: کاهش وابستگی به 
خارج موضوع مهمی است چرا که دشمنان ما بر روی 
خودرو و واردات قطعات خودرو تمرکز کرده اند تا مانع 
تولید در این بخش شــوند. با این وجود در کشورمان 
ظرفیت هــای خوبی داریــم و می توانیــم از توانایی 
جوانــان نخبه برای داخلی ســازی بیشــتر قطعات 

خودروها بهره بگیریم.
به گفته این مقام مسئول، دو خودروساز کشور با بهره 
گیری از تــوان داخلی و کاهش وابســتگی به واردات 

تاکنون ۷۸ میلیون دالر صرفه جویی داشته اند.
تعیین تکلیف اموال مازاد شــرکتهای خودروساز از 
دیگر مفاد بسته وزارت صنعت برای بازار خودرو است 
که به گفته تابش، خودروســازان باید با فروش اموال 
مازاد خود، نسبت به کوچک سازی ساختار و کاهش 

هزینه های تمام شده شأن اقدام کنند.

خروج سازمان حمایت از قیمت گذاری خودرو 
به ما ابالغ نشده است

تابش در مورد خروج قیمت گذاری خودرو از سازمان 
حمایت گفت: مصوبه ای در راســتای خروج سازمان 
حمایت از بحث قیمت گذاری خودرو به ما ابالغ نشده 
و براین اســاس، هیچ وظیفه ای در این باره از سازمان 

حمایت به جای دیگری منتقل نشده است.

عرضه شکرهای احتکار شده در بازار
تابــش همچنین دربــاره گرانفروشــی محصوالت 
کشاورزی افزود: مســئول تنظیم کاالی کشاورزی بر 
اساس مصوبه هیئت دولت با وزارت جهاد کشاورزی 
اســت اما ســازمان حمایت نیز گرانفروشــی در این 
کاالها را پیگیری می کند.وی ادامه داد: واردات شکر 
به عنوان کاالی اســتراتژیک، آغاز شده در تعدادی از 
استان ها نیز واحدهای صنفی تخلف کرده و از فروش 
شــکر خودداری می کردند که بــا واحدهای صنفی 
متخلف برخورد تعزیراتی شــد و شــکرهای احتکار 

شده به زودی وارد بازار می شوند.
رئیــس ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان و 
تولیدکننــدگان دربــاره تخلفــات گرانفروشــی 
اپراتورهای تلفن همراه گفت: با اپراتورها وارد مذاکره 
شــده و از آنها مســتندات درخواســت کرده ایم که 
مستندات آنها کامل نبود امیدواریم با تکمیل اسنادی 
که اپراتورها ادعا می کنند، تا هفته آینده بتوانیم نتایج 

بررسی ها را اعالم کنیم.
قاطعانه می گویم که همه کاالهای مورد نیاز مردم در 

کشور وجود دارد.

موافقت با افزایش 22 درصد قیمت بلیت قطار
وی در پاســخ به پرسشــی درباره قیمت بلیت قطار 
گفت: شــورای عالی ترابری پیشــنهاد افزایش ۲۵ 
درصدی قیمت بلیت قطار را به ما ارائــه داده بود که 
ما تنها با افزایش ۲۲ درصدی قیمت بلیت آن موافقت 

کرده ایم.

پدال

پشت پرده کسری قطعات 
وهای کف کارخانه خودر

عضو هیئــت مدیره انجمن ســازندگان قطعات و 
مجموعه های خودرو از قطعه ســازی خبر داد که 
بیشــترین ارز دولتی را دریافت کــرده و باالترین 
کســری قطعات خودروهای ناقص نیــز مربوط 
به وی اســت.فرهاد بهنیا در نشست خبری خود 
با خبرنگاران از درخواســت ســازندگان قطعات 
خودرو بــرای ورود قوه قضائیه بــه موضوع تأمین 
قطعات تولید خودرو خبر داد و گفت: آمارها نشان 
می دهد ۱۶۰ هزار دســتگاه خودرو در کارخانه ها 
انباشته شده و این در شــرایطی است که تقاضای 
ما آن است که بررسی شــود تا مشخص گردد چه 
شرکتی بیشترین میزان ارز دولتی را دریافت کرده 
است.عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات 
و مجموعه های خودرو افزود: باید مشــخص شود 
کدام شــرکت خودروساز بیشــترین مطالبات را 
داشــته و عامل اصلی نقص ۸۰ درصد خودروهای 
کف کارخانه چه بوده است؟ این در شرایطی است 
که برآوردهای ما نشان می دهد یک شرکت بزرگ 
قطعه سازی در حال خرید بخش عمده ای از سهام 
شرکت های خودروســازی است و البته در گذشته 

نیز بخشی از سهام را خریداری کرده است.

مشکالت حل نشود، فقط یک ماه می توانیم 
تولید کنیم

همچنین مازیار بیگلو، دبیر انجمن ســازندگان 
قطعات و مجموعه هــای خودرو نیــز گفت: در 
صورتی که تســهیالت مورد نیاز قطعه ســازان 
پرداخت نشــود، عواقــب اجتماعی و سیاســی 
بیــکاری در این صنعــت را شــاهد خواهیم بود 
و این در حالی اســت کــه مصوبه دولــت برای 
پرداخت تســهیالت ۷ هزار میلیــارد تومانی به 
صنعت قطعه سازی، عملی نشده و در حال حاضر 

قطعه سازان با کمبود نقدینگی روبه رو هستند.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۴ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت به قطعه سازان پرداخت شد که توانست 
تولید خــودرو را ۱۰۰ درصد افزایــش دهد، اظهار 
داشت: خودروســازان و قطعه ســازان در کیفیت 
تولیداتشان با مشکالتی روبه رو هستند و البته این 
مســئله در همه صنایع وجود دارد و البته با توجه به 
نقدینگی موجود در شرکت های قطعه ساز، حداکثر 

تا یک ماه آینده می توانیم به تولید قطعه بپردازیم.

 انباشت 92 هزار دستگاه خودرو 
در ایران خودرو

در ادامه این نشست، محمد شه پری، عضو هیأت 
مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های 
خودرو بــا بیان اینکــه در حال حاضــر ۹۲ هزار 
دســتگاه خودرو در ایران خودرو انباشــت شده 
و بیشتر از ۸۰ هزار دســتگاه خودروی ناقص نیز 
در سایپا موجود اســت، گفت: باید مشخص شود 
که کدام شــرکت قطعه ساز بیشــترین میزان ارز 
دولتی را دریافت کرده، بیشــترین مطالبات را از 
خودروســازان گرفته و در عین حال، بیشــترین 
سهم را در قطعات کسری خودروها دارد و این در 
حالی اســت که خودروهای موجود در کف ایران 
خودرو بیش از ۵ هزار میلیارد تومان ارزش دارند؛ 
ارزش خودروهای انباشت شده در سایپا نیز همین 
حدود است.همچنین سامعی، عضو دیگر انجمن 
ســازندگان قطعات و مجموعه های خودرو نیز در 
این نشست گفت: بانک مرکزی اعالم می کند که 
می خواهد ۸۴۴ میلیون یورو را به صورت مساوی 
به ایران خودرو و سایپا پرداخت کند و البته تأمین 
ارز به صورت روپیه هند، یوآن چین، ین ژاپن و لیر 
ترکیه امکان پذیر اســت که این منابع نیز فقط در 
یک سری از بانک های خاص قابل استفاده بوده و 
اجازه جابجایی آن برای صنعت وجود ندارد؛ اما بر 
این اســاس دریافتی باید به عنوان پیش پرداخت 
ارائه شــود و ۹۰ درصد بقیه را ۹ ماه دیگر با قیمت 

روز ارز دولتی محاسبه کنیم.

با وجود کاهــش قابل توجــه قیمت 
خودرو در بازار، هنوز مشــتریان برای 

خرید مجاب نشده اند.
رییس اتحادیه نمایشگاه داران با اعالم 
این مطلــب در گفتگو بــا خبرآنالین 
افزود: طــی ۱۰ روز گذشــته قیمت 
خودرو ریزشــی قابل توجــه را تجربه 
کرده است اما این کاهش قیمت سبب 
نشده است که تعداد مشتریان افزایش 
یابد چرا که به نظر می رســد هنوز این 

ریزش کافی نیست .
سعید موتمنی در پاسخ به این سئوال 

که دلیل ریــزش قیمت ها 
چیســت، افزود: بهتر است 
این ســئوال را من از شــما 
بپرســم،به چه دلیل وقتی 
خودروســاز عرضه را زیاد 
نکــرده و بــازار ارز به ثبات 
نرســیده دلیلی منطقی و 

اقتصادی برای کاهــش قیمت وجود 
ندارد. وی گفت: به جــرات می گویم 
از ۱۸ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت هیچ 
معامله ای در بــازار صــورت نگرفته 
اســت و حاال نیز با وجــود کاهش به 

دلیل ریزش شــدید قیمت 
،مشــتریان هنوز وارد بازار 

نشده اند.
موتمنی گفت: خودروهای 
مونتاژی نیز در بازار کاهش 
بیشتری را تجربه کرده اند 
و در مرحله دوم این ریزش 
به خودروهای تولید داخلی رســید .به 
گفتــه وی قیمت پــژو ۲۰۰۸ از ۴۸۰ 
میلیون تومان بــه ۳۴۵ میلیون تومان 

رسیده است.
وی تاکید کــرد: خــودروی چانگان 

۲۳۰ میلیون تومان بود اما امروز  ۱۹۵ 
میلیون تومان معامله می شود.

موتمنــی کاهش قیمت ســراتو را ۶۵ 
میلیــون تومــان اعالم کــرد و گفت: 
قیمت ایــن خــودرو از ۴۰۰ میلیون 
تومان به ۳۳۵ میلیون تومان رســیده 

است.
به گفته وی میزان کاهش قیمت هایما 
نیــز ۸۵ میلیون تومان بوده اســت. او 
گفت: قیمــت هایمــا از ۴۰۰ میلیون 
تومان اما در حال حاضر  ۳۱۵ میلیون 

تومان هم خریدار ندارد.

بازار
و قهر هستند مشتریان هم چنان با بازار خودر
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چارسوقچرتکه

 حباب سکه دوباره تا سطح
 ۴۸۰ هزار تومان رشد کرد

 رئیس انجمــن صنفی کارفرمایــان صنعت طال 
و جواهــر با بیان اینکه حباب ســکه بــه ۴۵۰ تا 
۴۸۰ هزار تومان رســیده است گفت: پیش بینی 

می شود تا پایان هفته بازار آرامی داشته باشیم.
عباداهلل محمدولی بــا بیان اینکه حباب ســکه 
به ۴۵۰ تا ۴۸۰ هزار تومان رســیده است گفت: 
باتوجه به تعطیلی پیش رو، پیش بینی می شــود 

که تا پایان هفته بازار آرام و با ثباتی داشته باشیم.
وی با اشــاره به اینکه قیمت ســکه نســبت به 
چهارشــنبه و پنج شنبه هفته گذشــته افزایش 
۵۰ تا ۶۰ هزار تومانی را در بازار تجربه کرده است 
تصریح کرد: امیدواریم که بازار طال و سکه به یک 

ثبات نسبی برسد.
 رئیس انجمــن صنفی کارفرمایــان صنعت طال 
و جواهر بــا بیان اینکــه خرید و فــروش طالی 
آب شــده در بازار در حال تبدیل شــدن به شغل 
اســت، افزود: این امر توانسته بر خرید مصنوعات 
طال تاثیــر گذارد.محمدولی با تاکیــد بر اینکه تا 
زمانی که نرخ ها در بازار واقعی تر شــوند احتمال 
ریســک را نمی توان در بازار انتظار داشتتصریح 
کرد: ســاماندهی در بازار طال و ســکه می تواند 

کمبودهای موجود در بازار را تا حدی کاهش داد.
به گفته رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت 
طال و جواهــر، مردم زمانی اقدام به خرید ســکه 
کنند که دادوســتد در بازار آرام باشد و حتما به 
سایت های معتیر و رســانه های عمومی مراجعه 
کنند.در جریان معامالت دیروز بازار آزاد تهران، 
هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طــرح جدید ۴ 
میلیون و ۸۲۰ هزار تومان، ســکه طرح قدیم ۴ 
میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، نیم ســکه ۲ میلیون 
و ۷۰۰ هزار تومان، ربع ســکه یک میلیون و ۷۳۰ 

هزار تومان داد و ستد شد.
همچنین دیروز هر اونس طال در بازارهای جهانی 
به ۱.۲۸۵ دالر و ۲۲ ســنت رســید. در این بین 
هر گرم طالی ۱۸ عیار با قیمــت ۴۳۳ هزار و ۷۴ 

تومان داد و ستد شد.

دستورالعمل پرداخت مالیات 
پزشکان ابالغ شد

 سرپرســت ســازمان امور مالیاتی دستورالعمل 
پرداخت مالیات پزشکان را ابالغ کرد.

محمد قاســم پناهــی دســتورالعمل پرداخت 
مالیات پزشــکان را ابالغ کرد و بر اساس بند ک 
تبصره ۶ قانون بودجــه ۹۸ تمامی مراکز درمانی 
اعم از دولتی و خصوصی، وابســته بــه نهادهای 
عمومی غیردولتی، نیروهای مســلح، خیریه ها 
و شــرکت های دولتــی مکلفنــد ۱۰ درصد از 
حق الزحمه یا حق العمل پزشــکی پزشــکان را 
که به موجب دریافت وجه صورت حســاب های 
ارسالی به بیمه ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت 
می شود، به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به 
نام پزشک مربوطه تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ 
صورتحساب به حســاب ســازمان امور مالیاتی 

کشور واریز کنند.
همچنین در ادامه این دســتور العمل آمده است، 
مالیات علی الحساب این بند شامل پرداخت هایی 
که به عنــوان درآمد حقوق و کارانــه پرداخت و 

مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود.

 برق خانه تهرانی ها چقدر 
گران شد؟

 مدیرعامــل شــرکت توزیع برق اســتان تهران 
با اشــاره به اینکه مصــرف برق در تهــران هفته 
گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد 
رشد داشــت گفت: ۱۵ درصد مشترکان تهرانی 
پرمصرف هســتند و تعرفه های جدید برق از اول 

خرداد در حال اعمال است.
حســین صبوری در پاسخ به این ســئوال که آیا 
تعرفه های جدیــد برق پرمصرف ها به شــرکت 
توزیع برق ابالغ شده است و در حال اعمال است، 
گفت: تعرفه های جدیــد برق پرمصرف ها که ۱۶ 
درصد رشــد دارد، ابالغ شده اســت و از آنجا که 
۱۵ درصد مشــترکان تهرانی پرمصرف هستند، 
امیدواریم این مشترکان نیز به گروه کم مصرف ها 

و خوش مصرف ها بپیوندند.
وی ادامــه داد: هدف از اجــرای مصوبه دولت در 
افزایش تعرفه ها برای پرمصرف ها پیوســتن این 

گروه به خوش مصرف ها است.
ماه گذشــته دولت مصوبه افزایــش تعرفه برق 
پرمصرف هــا به میــزان ۱۶ درصد از خــرداد تا 
شهریور ماه را ابالغ کرد که مورد ایرادات مجلس 
شد و ســپس با اصالحیه این مصوبه مجددا برای 

اجرا آماده و از اول خرداد اعمال شد.
 صبوری در پاسخ به این ســئوال خبرنگار فارس 
که پرسید هفته گذشــته مصرف برق در کشور از 
مرز ۴۳ هزار مگاوات عبور کــرد، آیا مصرف برق 
در تهران نیز این وضعیت را داشت گفت: مصرف 
برق هفته گذشــته نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته ۸ درصد رشــد داشته اســت، بنابراین 
امیدواریــم مردم بــا آغاز پیــک در مصرف برق 
رعایت کامل داشته باشــند و از وسایل غیرضرور 

در ساعات پیک خودداری کنند.

غ را  خ مر  کاهش تقاضا نر
ولی کرد نز

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشــتی از 
ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: دیروز نرخ 
هر کیلو مرغ زنده درب مرغــداری ۷ هزار و ۸۰۰ 
و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشــی ۱۱ تا ۱۱ 

هزار و ۵۰۰ تومان است.
عظیم حجت افــزود: با توجه به شــرایط کنونی 
عرضــه در برابر تقاضــا پیش بینی می شــود که 
قیمت مرغ تــا پایان ماه مبارک رمضان نوســان 

چندانی نداشته باشد.
عضو هیئــت مدیره اتحادیه مرغداران گوشــتی 
قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کــرد و افزود: با 
توجه به ازدیاد تقاضا همزمان با آغاز ســفرها بعد 
از ماه مبارک رمضان در کنار کاهش جوجه ریزی 
پیش بینی می شــود که قیمت مــرغ در بازار تا 

حدودی بهبود یابد.
وی ازدیاد عرضــه در برابر تقاضــا را دلیل اصلی 
کاهش قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و گفت: طبق 
روال همه ســاله جوجه ریزی بیشتری برای ماه 
مبارک رمضان نســبت به ایام عادی سال صورت 
گرفته است، اما امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل کشــش چندانی در بازار وجود ندارد که در 
نهایت کاهش تقاضا نسبت به عرضه، افت قیمت 
مرغ و زیان مرغداران در بازار را به همراه داشــته 

است.
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

 این باِر کج به منزل خواهد رسید؟

ح رجیستری البی برای توقف تکمیل طر
سمیه رسولی  از دیروز با اجرای فاز تکمیلی طرح 
رجیستری، ثبت گوشــی های تلفن همراه قاچاق به 
اسم گوشی مسافری به بن بست رســید اما خبرها از 

البی گسترده برای توقف این طرح حکایت دارد.
با اجرای طرح رجیســتری گوشــی تلفــن همراه، 
عماًل راه بر قاچاق گســترده این کاال بســته و بساط 
قاچاقچیان تا حدودی برچیده شــد. آمــار واردات 
رســمی گوشــی تلفن همراه نیز پس از اجرای طرح 
رجیســتری با افزایش چشــمگیری مواجه شد؛ چرا 
که با مسدود شدن مســیر قاچاق، واردات این کاال به 

سمت کانال رسمی سوق پیدا کرد.
با این وجــود، گام هــای تکمیلی این طــرح بدلیل 
برخــی ناهماهنگی ها به انجام نرســیده بود و همین 
موجب شــده بود روزنه های جدیدی بــرای فعالیت 
قاچاقچیان باز شود.»کاالی همراه مسافر« روزنه ای 
بود که قاچاقچیان گوشی برای ادامه حیات خود، آن 
را دســتاویز قرار دادند. طبق قانون، هر مسافر اجاره 
می یافت گوشــی تلفن همراهی که در سفر به خارج 
از کشور خریداری کرده بود را به عنوان کاالی همراه 
مسافر وارد کشــور کرده و آن را در سامانه رجستری 
ثبت کند؛ به این ترتیب امکان اســتفاده از گوشــی 

وارداتی همراه مسافر وجود داشت.
اما یک مشــکل وجود داشــت. قاچاقچیــان این بار 
به اسم کاالی همراه مســافر در حال توزیع و فروش 
گوشی های قاچاق در بازار بودند. شما وقتی به عنوان 
خریدار به مغازه مراجعه می کردید، فروشــنده برای 
رجیستر کردن گوشی، اطالعات گذرنامه شما را نیز 
مطالبه می کرد. و گوشــی تلفن همراهی که بصورت 
قاچاق وارد کشــور شــده بود را با دریافت اطالعات 
گذرنامه شما، »گوشی وارداتی همراه مسافر« جا زده 

و در سامانه رجستری ثبت می کردند.
از آنجا که سامانه رجستری به سامانه گذرنامه نیروی 
انتظامی متصل نبود، امکان راستی آزمایی اطالعات 
ثبت شــده در ســامانه رجســتری وجود نداشت و 
نمی شد راستی آزمایی کرد که آیا گوشی ثبت شده، 
حقیقتاً همراه مســافر وارد کشور شده است یا توسط 
قاچاقچیان در حجــم انبوه.برای برطرف این نقیصه و 
مسدود کردن راه سواستفاده بر قاچاقچیان، الزم بود 
گام تکمیلی سامانه رجســتری برداشته شود. یعنی 
ســامانه رجســتری به نیروی انتظامی متصل گردد. 
با اتصال این دو ســامانه، در هنگام رجیســتر کردن 
گوشی همراه، اطالعات سفر خارجی مسافر از سامانه 

ناجا استعالم می شود و در صورتی که پاسخ استعالم 
مثبت باشــد، گوشــی مذکور می تواند در ســامانه 

رجستر شود.

طرحی که از دیروز کلید خورد
طبق اعالم ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز از دیروز 
با اتصال ســامانه رجیســتری به ســامانه ناجا، فقط 
مسافران واقعی می توانند گوشی تلفن همراه وارداتی 
خود را در سامانه به ثبت برســانند و قاچاقچیان برای 
ثبت گوشــی های قاچاق خود به اســم گوشی همراه 

مسافر، عماًل به در بسته می خورند.
اهمیت این اقدام زمانی روشــن می شود که بدانیم در 
سال ۹۷ حدود ۲.۵ میلیون دســتگاه گوشی تجاری 
که از طریق گمرک و ۴ میلیون دستگاه نیز به صورت 
مســافری وارد کشور شده اســت. بنابراین یک و نیم 
برابر واردات تجاری، واردات مسافری گوشی صورت 
گرفته اســت. که به اذعان فعاالن رسمی بازار، میزان 

واردات مسافری گوشی، معقول به نظر نمی رسد.
اتحادیه فروشندگان تلفن همراه: اجرای طرح به تعویق 
افتاده اســت!با این حال طی روزهای گذشــته عده ای 
تالش کردند اجــرای این طرح را به تعویــق بیاندازند.

رئیس اتحادیه فروشــندگان لــوازم صوتی، تصویری، 
تلفن همراه و لوازم جانبی تهــران در مصاحبه ای اعالم 

کرد که اجرای این طرح به تعویق افتاده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق: طرح قطعًا 
اجرا می شود

در این راســتا حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز در گفــت و گو با مهر درباره 
اینکه آیا اجــرای طرح به تعویق افتاده اســت، اظهار 
داشــت: مطابق با آخرین جلسه شورای اطالع رسانی 
اقتصادی دولت که با حضور تمامی اعضا و وزیر کشور 
به عنوان رئیس شــورا برگزار شــد مصوب گردید که 

اجرای طرح از ابتدای خرداد کلید بخورد.
وی افزود: تمامی تمهیدات هم انجام شده است و چند 
نامه نیز از ســوی شــرکت های واردکننده رسمی به 
ستاد ارسال شده که گفته اند ما روی حرف حاکمیت 
حساب کردیم و سهم واردات را افزایش دادیم. اینکه 
برخی به دنبال این هســتند که دوباره این نامعادله را 
ایجاد کنند و بازار را به ســمت گوشی های مسافری 
ســوق دهند عماًل شــرکت های واردکننــده ای که 

شفاف کار می کنند را با مشکل مواجه می کنند.


