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اقتصادی

در پی افزایش انتقادات به فروش اوراق دولتی صورت گرفت

شیفت دولت به فروش اموال مازاد

چهره ها

لزوم تسریع در اجرای قانون مالیات بر
خانههای خالی

آرا شــاوردیان ،عضــو
هیئت رئیسه کمیسیون
عمــران مجلس گفت:
وزارت راه و شهرسازی
باید قبــل از مذاکره با
انبوهســازان خارجی،
کارنامــه کاری آنها را
مورد بررسی قرار داده و
در تصمیم گیری به آن
توجــه کنــد و بــا
شرکتهای بدقولی که در پروژه های ساخت مسکن که هنوز واحدهای
خود را تکمیل نکرده اند ،قرارداد مجددی منعقد نکند.
وی با اشــاره به وضعیت فعلی بازار مســکن گفت:در سالهای اخیر به
دلیل بی توجهی به ســاخت و عرضه واحد های مســکونی ،شاهد رشد
افسارگســیخته قیمت مســکن بودیم به نحوی که اقشــار کم درآمد
جامعه نه تنها دیگر تــوان خرید خانه را ندارند بلکــه در پرداخت اجاره
بها مسکن نیز با مشــکالت جدی مواجه شدند و بی تردید برون رفت از
این وضعیت نامناسب در گروی چند اقدام اساسی از جمله اجرای دقیق
قوانین مالیاتستانی از سوداگران بازار و تولید انبوه مسکن در جهت رفع
عقب ماندگی و کمبودهای موجود و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا است.
این نماینده مردم در مجلس شــورای اســامی ادامه داد :متاســفانه
علیرغم گذشــت ماهها از ابالغ قانون مالیات بر خانههای خالی هنوز
شاهد تعویق زمان اخذ مالیات از خانههای خالی هستیم ،هر چند وزارت
راه و شهرسازی بارها از شناســایی حدود یک میلیون و  300هزار واحد
مسکونی خالی و معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی خبر داده اما هنوز به
دلیل ناهماهنگی ،قانون مذکور عملیاتی نشده است.
شــاوردیان تصریح کرد :وزارت اقتصاد باید با توجــه به اهمیت اجرای
قانون مالیاتســتانی از خانههای خالی و عرضه هرچه سریعتر آنها در
بازار جهت کاهش تالطم و کوتاه کردن دست دالالن ،تا پیش از بررسی
قانون بودجه سال آتی نسبت به اجرای آن اقدام کند.
عضو هیئت رئیســه کمیسیون عمران مجلس شــورای اسالمی اظهار
کرد :با توجه تصویب قانون جهش تولید مسکن در مجلس و ریلگذاری
مناسب جهت تولید ســاالنه یک میلیون واحد مسکونی و اهتمام دولت
به ویژه وزارت راه و شهرسازی برای تولید واحدهای مسکونی امیدواریم
در حوزه ســاخت انبوه خانه گامهای بسیار خوبی برداشته شود چرا که با
افزایش عرضه ،توقف رشد و سپس کاهش قیمت را در بلند مدت شاهد
خواهیم بود.

ساختار غلطدولتها
در پرداخت یارانهها

احمدصالحی،پژوهشگر
اقتصادی گفت :به علت
ساختار غلط در طول 80
سال گذشته یارانهها به
گونهای توزیع شده که
پرمصرفترها بیشتر از
یارانه برخوردار شدهاند.
وی در رابطــه با لزوم
حذف ارز  4200تومانی،
گفت :در رابطه با حذف
ارز  4200تومانی اکنون همه به این اجماع رســیدهاند که حذف این نوع
ارز یک ضرورت است و تقریبا کسی خواهان وجود ارز دو نرخی نیست،
دلیل این موضوع نیز مشخص است ،زیرا وقتی پرداخت یارانهای مانند
ارز  4200تومانی برای واردات مقرر میشود ،باید تمام ابزارهای مدیریتی
و نظارتی دولت به کار گرفته شود ،تا در تمام مراحل واردات کاال از ابتدا
تا انتها از جمله اختصاص ارز ،واردات و توزیع آن تخلفی صورت نگیرد
و ارز دولتی اختصاص یافته به واردات کاالهای اساسی یا هر نوع کاالی
دیگری به جامعه هدف که همان اقشار کم درآمد جامعه است اصابت کند.
این کارشــناس اقتصادی اظهار داشــت :بنابرایــن در درجه اول برای
اختصاص ارز یارانهای به واردکنندگان باید صالحیت سنجی گستردهای
در کشور انجام شــود تا وارد کنندگان ذیصالح شناسایی شوند و این ارز
به واردکنندگانی که خوش سابقه هستند پرداخت شود تا اطمینان از این
داشت که حداقل کاالهای مورد نظر به کشور وارد شود و این ارز صرف
کارهای دیگری نشود و در مراحل بعدی نیز باید نظارت دقیقی صورت
گیــرد تا کاالی با کیفیت و مطابق با اســتاندارد از آن طرف مرزها وارد
کشور شود و ســپس نظارت صورت گیرد تا در طول مسیرهای طوالنی
کاال آسیب نبیند و مشــکالتی با توجه به وجود تحریمها برای ورود آن
کاال به کشور ایجاد نشــود و بعد از اینکه کاالی وارداتی به بنادر کشور
رســید نظارت الزم صورت گیرد تا کاال در شبکه توزیع و فوق توزیع به
درستی توزیع شود.
وی افزود :بنابراین دولت در تمام این زنجیره طوالنی و پیچیده تجارت
خود را باید به ارز  4200تومانی منگنه کند تا در حلقههای متعدد واردات
پرتی صورت نگیرد ،زیرا اگر در هر کدام از این حلقهها فقط  2درصد پرتی
وجود داشته باید با توجه به حلقههای متعدد زنجیره از مرحله اختصاص
ارز دولتی به واردات کاال تا مرحله توزیع نهایی و رســیدن کاال به دست
مصرف کننده میتــوان مطمئن بود که حدود  18تــا  25درصد در ارز
یارانهای پرتی بوجود آمده است.
صالحی در پاســخ به این ســوال که برخی از کارشناسان معتقدند عدم
اصابت ارز  4200تومانی به جامعه هدف ناشــی از آن است که دولتها
نتوانستهاند به وظیفه نظارتی خود به درستی عمل کنند و در این شرایط
به جای آنکه مشکل واقعی را حل کنند با حذف ارز  4200تومانی که اتفاقا
بر افزایش قیمت کاالها نیز تاثیر خواهد گذاشت مردم جریمه میشوند
و مردم باید تاوان عدم توانایی در نظارت دولت را پس بدهند ،گفت :بله
دقیقا منظورم همین بود که دولتها نتوانستهاند به درستی نظارت کنند،
اما این نکته را هم باید در نظر گرفت که چرا نتوانستهاند نظارت کنند.
صالحی بیان اینکه در کشور ما در طول  80سال گذشته یارانه به گونهای
توزیع شــده که پرمصرفترها بیشتر برخوردار میشوند ،گفت :موضوع
حذف ارز  4200تومانی به هر علتی که باشد چه به دلیل اصالح ساختار
غلط  80ساله یارانهها و چه به علت نداشتن منابع ارزی کافی ،دولت باید
در صورت حذف این ارز تضمین الزم را به اقشــار مختلف مردم بدهد
که با حذف ارز  4200تومانی و افزایش قیمت کاالهای اساسی از جمله
گوشت ،برنج ،گندم و  ..از آنها حمایت خواهد کرد و روشهای حمایتی
برای اقشار مختلف و بخصوص کم درآمد در نظر خواهد گرفت.
وی افزود :بنابرایــن دولت قبل از حــذف ارز  4200تومانی باید ذخایر
کاالهای اساسی خود را برای چندین ماه کامل کرده باشد و حداقل برای 6
ماه قرارداد خرید کاالهای اساسی داشته باشد تا در صورت حذف این نوع
ارز هیچ گونه مشکلی برای کشور در تامین کاالهای اساسی بوجود نیاید.

گروه
اقتصادی

توسعه بازار بدهی و فروش اوراق مشارکت اگرچه یکی از راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه اعالم شد ،اما
با هجمه های اخیر نسبت به انتشار اوراق و تاثیر آن بر ریزش بورس ،گزارش ها از شیفت دولت به فروش اموال مازاد
حکایت دارد.

دولت امسال در حالی با کسری حدود  ۴۰۰هزار
میلیارد تومان مواجه است که به دلیل تورم باال،
تبعات منفی برداشت از بانک مرکزی و صندوق
توســعه ملی امکان تامین قابل توجه این میزان
کسری را از طریق افزایش صادرات نفت ،مالیات،
فروش اوراق و اموال مازاد ندارد.
در ایــن بین ،انتشــار و فــروش اوراق بهترین
گزینهای است که میتوان با افزایش سود آنها
و اعتماد مردم بــه دولت ،این اوراق را به صورت
مطلوب فروخت و پول پر قدرت و تورم خلق نکرد.
علیرغم اینکه از ابتدای ســال جاری عملکرد
دولت در فروش اوراق مناســب نبود ،با شــروع
فعالیت دولت ســیزدهم ،مقداری فروش اوراق
بهبود پیدا کرد و توانســت در دو حراج هفدهم و
هجدهم  ۲۴هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد.
اما پس از برگزاری آخرین حــراج اوراق در ۳۰
شهریور ،فعاالن بازار سرمایه انتشار اوراق دولت را
در افت شاخص بورس موثر دانستند و بحثهای
زیادی در این زمینه شــکل گرفت و با برگزاری
جلساتی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای

حمایت از بازار سرمایه و اجرای سیاستهای پولی
همسو با این بازار انتشار اوراق از سرگرفته شود
که طبق اعالم وزیر اقتصاد این انتشــار حداقلی
خواهد بود.
البته ،با شائبههای ایجاد شده درباره انتشار اوراق
وزارت اقتصــاد اعالم کرد که نــه تنها دولت از
مهرماه هیچ اوراقی منتشــر نکــرده بلکه مبلغ
آنچنانی هم از فروش اوراق برای تامین کسری
بودجه دریافت نکرده و مبلغ حاصل از فروش آنها
صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق شده است.
در شــرایطی که توجه دولت برای انتشار اوراق
در راستای تامین کسری بودجه روز به روز کمتر
شد ،اکنون وزیر اقتصاد از تمرکز این وزارتخانه
برای افزایش درآمدهای دولت و جبران کسری
بودجه بدون آثــار تورمی از طریق فروش اموال
مازاد و راکــد دولت خبر میدهد و این احتمال را
تقویت میکند که حساسیت فعاالن بازار سرمایه
به انتشار اوراق باعث شده اســت دولت انتشار
اوراق را کم کند و تمرکز خود را بر فروش اموال
مازاد قرار دهد.

عالوه بر این ،رییس کل بانک مرکزی نیز یکی
از اقدامات خود برای کنترل تورم را فروش اموال
مــازاد بانکها اعالم کرده کــه بدین منظور در
بانک مرکزی کارگروهی تشــکیل میشود تا
بانکها برنامه خود بــرای واگذاری اموال مازاد
را اعالم کنند.
در هر صورت مهمترین راهکار دولت برای جبران
کسری بودجه در حال حاضر فروش اموال مازاد
اعالم شده است .در عین حال دولت نرخ تورم را
خط قرمز خود عنوان کرده است .روز گذشته وزیر
اقتصاد جزییــات برنامه خود برای رونق تولید و
کاهش تورم را اعالم کرد.
در جزییــات برنامه خاندوزی آمــده :در یکی از
باالترین نقــاط تورم در تاریخ ایــران و یکی از
پایینترین نقاط درآمد سرانه که دولت سیزدهم
بر سر کار آماده است ،کشور نیازمند الگویی کالن
با محوریت مهــار تورم و تقویت تولید و رشــد
اقتصادی است.
امروز حتی رشــد اقتصادی نیز محقق نمیشود
مگر با کنترل تورم و بازگشــت ثبات به بازارها

و پیشبینیپذیر کــردن اقتصاد .تجارب متعدد
جهانی حاکیســت که میتوان در شرایط مشابه
وضعیت کنونی هر دو هدف رشد تولید و کاهش
تورم را محقق ساخت.
برای مهار تورم در ســه حوزه سیاســت پولی،
سیاســت ارزی و سیاســتهای بودجهای باید
به شــرح زیر اقدام کرد )۱ :مهار نوسانات ارزی،
کاهش فشار بر منابع ارزی (تقویت تهاتر تجاری
و پیمانهای پولی و تشویق صادرات) ،مدیریت
مصارف ،حذف سوداگری ارزی و اصالح انتظارات
ارزش پول ملی.
 )۲کنترل سریع روش ترازنامه بانکها در حد دو
درصد ،مدیریت نرخ در بازار بین بانکی ،افزایش
نرخ شکست برای تبدیل شبه پول به پول و سایر
ابزارهای پولی و اعتباری.
 )۳کنترل رشد مخارج دولت در حدود یک سوم
تورم انتظاری ،شناسایی هوشمند فرار مالیاتی،
افزایش درآمــد واگذاری اموال دولتی و ســایر
ابزارهای انضباط بودجهای.
سیاستهای سه گانه فوق نباید موجب تضعیف
رشد در بخش واقعی اقتصاد و تولید شود.
راهبردهای پیشنهادی در این زمینه نیز به شرح
زیر اســت )۱ :کاهش هزینه تولید با پیش بینی
پذیر ساختن سیاســتهای دولت در خصوص
متغیرهــای کلیــدی ،ثبت کــردن  ۳۰درصد
مجوزهای کســبوکار ،اعتبار انحصاری اسناد
رسمی و تقویت حقوق مالکانه ،باالبردن هزینه
تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهد دستگاههای
حاکمیتی ،مالیات ستانی از فعالیتهای سوداگرانه
و سودهای نامولد ،الزام به تامین مالی زنجیرهای و
سایر تدابیر تسهیل تولید.
 )۲تمرکز بر پروژههای پیشران تولید و بیشترین
پیوند و خلــق مزیت با تقویــت نقش صندوق
توسعه ملی برای طرحهای پیشران ،تعیین تعداد
محدودی ابرپروژه پیشران توسط وزارتخانههای
اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه،
تامین مالی این پروژهها با ضمانت صندوق توسعه
ملی از طریق انتشار سهام و اوراق برای صندوق
پروژه یا شــرکت پروژه در خصوص پیشرانها،
آورده شرکای خارجی و هدایت اعتبار با اجازه به
زیرمجموعه بانکها و شرکتهای خصولتی برای
مشارکت در پیشرانها و بدون مراعات حکم ماده
 ۱۶و  ۱۷قانون رفع موانع تولید.

دلیل ممنوعیت واردات خودروهای ایرانی به سوریه
ممنوعیت واردات خودروهای ایرانی به ســوریه در روزهای
اخیر با واکنش هایی همراه شــده است .محمدرضا نجفی
منش ،عضو هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانی تهران درباره
چرایی ممنوعیت واردات خودروهای ایرانی به سوریه گفت:
اصل این خبر صحــت دارد و در حال حاضر امکان صادرات
خودروهای ایرانی به ســوریه وجود ندارد اما پس از انتشار
این خبر تفسیری شکل گرفت که به دور از واقعیت است.

وی توضیح داد :اگر واردات خودروهای ایرانی به سوریه ممنوع شده نه
به دلیل مشکالت فنی یا تیره شدن روابط که به دلیل مسائل اقتصادی
اســت که در حال حاضر دولت ســوریه با آنها رو به رو است .با توجه
محدودیتهای ارزی ،دولت دمشق محدودیتهایی را بر سر واردات
برخی کاالها به این کشور وضع کرده که خودرو نیز بخشی از آن است.
در این رابطه نیز بحث کشورها مطرح نیســت و در کنار ایران واردات
خودرو از بسیاری از دیگر کشورها نیز متوقف شده است.
نجفی منش با اشــاره به ظرفیت بازار خودرو سوریه برای محصوالت

ایرانی ،به ایســنا گفت :ما صادرات خودرویی قابل قبولی داشــتیم اما
مشــکالتی که در ســالهای قبل به وجود آمد عمال امکان تداوم آن
شرایط شــکل گرفت .با توجه به اینکه ایران خودرو در سوریه سایت
تولید خودرو دارد ،میتوان مذاکرات با این کشــور را طوری ادامه داد
که محصوالت ایرانی در خاک ســوریه تولید شوند و به این ترتیب هم
محدودیت واردات کنار برود و هم راهی جدید برای عرضه محصوالت
ما فراهم شــود .رابطه ایران و ســوریه چه از نظر سیاسی و چه از نظر
اقتصادی گسترده است و باید تالش کرد که از این بستر به نفع صنعت
خودرو کشور نیز استفاده شود.
رییس کل سازمان توســعه تجارت نیز در این خصوص گفت :کشور
سوریه بر این موضوع تاکید دارد که ارزی از کشورش خارج نشود و در
قبال واردات کاال به این کشور ،کاال صادر کند.
علیرضا پیمان پاک پیرامون اظهار کرد :با توجه به اینکه کشور سوریه
همچون کشور ما مشکل ارز دارد ،در تالشند تا خروج ارز از کشورشان
اتفاق نیفتد لذا ثبت سفارش قطعات از ایران و کشورهای دیگر ندارد.
وی با بیان اینکه ما باید به دنبال راهکاری باشیم تا به جای ارز کاال وارد

کشاورزی

کنیم ،گفت :اگر به جای ارز ،در قبال صادرات ،کاال وارد کنیم مشــکل
برطرف می شود و این موضوع ربطی به خودرو و غیر خودرو هم ندارد.
رییس کل سازمان توســعه تجارت ایران با بیان اینکه کشور سوریه با
توجه به مشــکالت ارزی ،محدودیت های ارزی خاص خود را وضع
کرده است ،افزود :کشور ســوریه بر این موضوع تاکید دارد که ارزی از
کشورش خارج نشود و در قبال واردات کاال به این کشور ،کاال صادر کند.
پیمان پاک در پاسخ به این ســوال که آیا مشخصا ممنوعیت واردات
خودرو از ایران به سوریه اعالم شده است ،گفت :این خبر درست نیست،
همه کشورهای طرف تجارت با سوریه این چالش را دارند و این مساله
مختص واردات خودرو از ایران نیست.
وی تاکید کرد :جمهوری اســامی دنبال راهــکاری جهت حل این
موضوع اســت و وزیر صمت نیز به زودی به ســوریه سفر و با نخست
وزیر و  ۵وزیر این کشور جلسه خواهند داشت تا این موضوع حل شود.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه سفر وزیر تنها برای
حل موضوع خودرو نیست ،گفت :وزارت صمت در تالش است مشکل
مسائل ارزی و گمرکی صادرات به سوریه حل شود.

بازار

آخرین وضعیت بازار
کاالهای اساسی

الزام احراز هویت آگهی کنندگان
در بسترهای درج آگهی

با لغو ممنوعیت واردات برنج و همچنین توزیع گســترده مرغ و تخم مرغ بازار کاالهای اساسی تا حدودی
ساماندهی شده است .براساس گزارش از خرده فروشیهای سطح شهر تهران ،ران گوسفندی کیلویی ۱۳۵
تا  ۱۴۴هزار تومان ،شقه گوسفندی ۱۱۵تا ۱۳۰هزار تومان ،سردست گوسفندی  ۱۱۶تا  ۱۱۸هزار تومان،
ماهیچه گوسفندی  ۱۹۹هزار تومان ،راسته گوسفندی  ۱۳۲هزار تومان ،قلوهگاه گوسفندی ۱۱۸هزار تومان،
ران گوساله  ۱۵۵تا  ۱۷۳هزار تومان ،سردست گوســاله ۱۴۵تا ۱۶۵هزار تومان ،راسته گوساله  ۱۸۵هزار
تومان و ماهیچه گوساله نیز  ۱۵۸تا  ۱۷۰هزار تومان است.
اما در میادین میوه و ترهبار نیز قیمت هر کیلو شقه گوسفندی به صورت فله ۱۱۹هزار و  ۸۰۰تومان ،ماهیچه
گوسفندی ۱۶۸هزارو ۳۰۰تومان ،گردن گوسفندی ۱۱۴هزار و ۲۰۰تومان ،راسته گوسفندی بیاستخوان
 ۱۸۱هزار و ۲۰۰تومان با اســتخوان ۱۲۸هزار و ۵۰۰تومان ،سردست گوسفندی  ۱۲۲هزار و ۶۰۰تومان،
ماهیچه گوســاله  ۱۵۵هزار و ۵۰۰تومان ،گردن گوســاله ۱۴۲هزار و ۶۰۰تومان ،ران پاک کرده گوساله
۱۵۵هزار و ۵۰۰تومان ،سردست پاک کرده گوساله ۱۵۳هزار و ۴۰۰تومان و راسته بدون استخوان گوساله
۱۵۵هزارو ۵۰۰تومان گزارش شد.
همچنین بر اساس گزارش ها قیمت انواع برنج بهویژه برنج خارجی با آزادشدن واردات این محصول کمی
ارزان شــده اســت بهطوری که برنجهای خارجی از  ۱۲۵۰۰تومان تا  ۲۷۸۰۰تومان و برنجهای ایرانی از
 ۲۹۸۰۰تا  ۵۸۴۰۰قیمتگذاری شده است.
قیمت هر کیلوگرم برنج هندی فله  19300تومان ،پاکستانی  27800تومان ،صدری گیالن  32600تومان،
طارم خوشپخت  ،39800طارم گیالن  29800تومان و عنبربوی شوشتر  38600تومان به فروش میرسد.
بنابر این گزارش قیمت هر کیلوگرم برنج صدری هاشمی  55800تومان ،آستانه  ،58400طارم لنگرودی
 56900تومان ،طارم محلی  46500تومان ،دودی هاشــمی  53600تومان ،برنج قهوهای  45380تومان،
طارم سرگل  47600تومان ،طارم هاشمی  49600تومان ،طارم استخوانی  47800تومان ،دمسیاه  48هزار
تومان ،طارم باب چلوکبابی  42850تومان و طارم فریدونکنار  48600تومان قیمتگذاری شده است.
قیمت مصوب هر کیلو برنج تایلندی  12هزار و  500تومان ،هندی  18هزار و  500و پاکستانی  20هزار و 500
تومان است که در فروشگاههای زنجیرهای و تعاونی مصرف کارکنان دولت توزیع میشود.
از سویی دیگر دبیرکل اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه بازار مرغ منجمد و تخممرغ اشباع میشود ،گفت:
دسترســی مصرفکننده به مرغ منجمد و تخممرغ تسهیل شده و توزیع گسترده باعث کاهش قیمت این
اقالم در بازار شده است.
محمد باقر مجتبایی در نشســت بررسی و ارزیابی عملکرد هفتگی دستگاههای متولی تامین تا توزیع مرغ
منجمد و تخم مرغ با نرخ مصوب ،افزود :در همین راستا عصر روز سه شنبه نشستی جهت ارزیابی عملکرد
هفتگی دستگاههای متولی تامین تا توزیع مرغ منجمد و تخم مرغ برگزار شد .در این نشست کل فرایند تولید
تا توزیع مرغ منجمد و تخم مرغ مرور و مسافت زیاد واحدهای صنفی با انبارها و سردخانهها به عنوان یکی
از چالشهای اصلی توزیع مرغ منجمد و تخم مرغ با نرخ مصوب مورد بررسی قرار گرفت .وی بیان کرد :از
آنجایی که وزارت جهاد کشاورزی پیشتر آمادگی خود مبنی بر توزیع این اقالم در واحدهای صنفی را اعالم
کرده بود ،لذا در این جلسه پیشنهاد شد تا ثبت درخواست واحدهای صنفی در سامانهای انجام شده و شرکت
پشتیبانی امور دام ،مرغ منجمد و تخم مرغ را در واحد صنفی تحویل دهد .در ضمن ضروری است تا نسخهای
از گزارش تحویل این اقالم به اتاقهای اصناف ایران و تهران و سازمان تعزیرات حکومتی ارائه شود.

قائــم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی طی نامهای خطاب به روســای مرکز امور اصناف و بازرگانان و
اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی ،دستورالعمل ساماندهی آگهیهای الکترونیکی خودرو
را ابالغ کرد .بر این اساس با توجه به تاثیرگذاری درج آگهی های غیر واقعی خودرو و قیمت سازیهای
صوری بر اذهان عمومی و ایجاد فضای تشــتت و نگرانی عمومی از گرانفروشی ،سکوهای درج آگهی
خودرو موظف شدند بر روی تمامی بســترهای الکترونیکی خود اعم از وب سایت و نرم افزار موبایل۶ ،
قابلیت مهم را ایجاد کنند.
بر این اساس امکان احراز هویت آگهیدهندگان ،امکان احراز صالحیت کسب و کاری آگهیدهندگان،
امکان احراز وجود خودروی آگهی شده ،اختصاص نشان مجزا  ،BADGEاطالع رسانی به کاربران و
ایجاد امکان مرتب سازی و فیلتر کردن ،نمایش مجموع تعداد آگهی های منتشر شده توسط یک آگهی
دهنده و اعالم روش نظارت و قیمت آگهی های خودرو این قابلیتها خواهند بود که باید توسط سکوهای
درج آگهی خودرو اجرایی شوند.
در این ابالغیه تاکید شده اســت که مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت ضمن پیگیری اجرای
الزامات فوق توسط سکوهای درج آگهی خودرو در مهلت های تعیین شده ،عملکرد سکوها را ارزیابی و
به صورت مداوم گزارش دهد.
همچنین مرکز توســعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت نحوه عملکرد سکوها در خصوص مفاد این
ابالغیه را در رتبه بندی کسب و کار الکترونیکی لحاظ خواهد نمود.
بدیهی اســت در صورت تخلف از الزامات فوق برابر قوانین و مقررات ،دادستانی کل کشور با متخلفان
برخورد قانونی خواهد کرد.
این ابالغیه در شرایطی است که در روزهای اخیر مجددا بازار خودرو دچار خیز افزایشی شده تا جایی که
قیمت پراید از  190میلیون تومان در بازار آزاد عبور کرد.
بررســی ها نشان می دهد در چند روز گذشته افزایش قیمت خودرو به شکل ناگهانی اتفاق افتاد ،آن هم
زمانی که هنوز مهلت مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت تا پایان آبان ماه به اتمام نرسیده بود.
حتی بعد از این که خودروســازها بین  ۱۰تا  ۱۹درصد خودرو را گران کردند و دستوری دوباره قیمتها
پایین آمد قیمت خودرو نه تنها در بازار کاهش نیافت که حاال کار به جایی رسیده است که محسن بهرامی
ارض اقدس ،عضو شورای رقابت از پراید  ۱۹۵میلیون تومانی خبر داده است.
محسن بهرامی ارض اقدس ،عضو شورای رقابت به ایسنا گفت :این که گفته میشود شورای رقابت از
قیمتگذاری حذف شــده را قبول نداریم و اینها شایعاتی است که مطرح میشود ،گفته شده که سران
سه قوه چنین مصوبهای داشتهاند در حالی که ما با گذشت چند روز هنوز مصوبهای از سران سه قوه درباره
حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو دریافت نکردهایم .این مصوبه هنوز منتشر نشده است و اگر
این طور بود رئیس جمهور مصوبه افزایش قیمت خودرو را لغو نمیکرد.
وی دلیل گرانی خودرو را اظهار نظرهای مســئوالن مربوط دانســته و گفــت :هرگونه اظهار نظر غیر
کارشناسی موجب آشفتگی بازار میشود .در همین قیمتگذاریهای اخیر با اینکه لغو شد قیمتها به
جایگاه اول برنگشته است .یکی از روش های قیمت سازی در بازار آزاد از طریق اعالم قیمتهای حبابی
و غیرواقعی در آگهی های اینترنتی است .بر این اساس باید دید الزام احراز هویت آگهی کنندگان خودرو
در بسترهای درج آگهی چه تاثیری در کنترل قیمتها خواهد داشت.

اخبار کوتاه

زنگ هشدار افزایش مصرف گاز
در بخش خانگی

معاون وزیر نفت در امور گاز گفت :با افزایش سرمای هوا که کشور
را فراگرفت ،مصــرف گاز در بخش خانگی به مــرز  ۵۳۰میلیون
مترمکعب در روز رسید.
مجید چگنی افزود :این در حالی است که مصرف گاز در این حوزه،
روز سهشنبه ۵۰۸میلیون مترمکعب بود که پیشبینی میشود با ادامه
روند کاهش دما ،افزایش مصرف در بخش خانگی تا  ۵۴۰میلیون
مترمکعب در روز نیز برسد.
وی ادامه داد :در مقایسهای اجمالی با پارسال در همین بازه زمانی،
افزایشی بیسابقه را در روند مصرف گاز شاهد بودهایم؛ به این معنی
که نسبت به سال  ،۹۹بهطور میانگین روزانه  ۹۰میلیون مترمکعب
افزایش مصرف داشتهایم که بخشی از این مقدار مصرف ،مربوط به
سرمای زودرس است که از اوایل آبانماه آغاز شد.

رشد  ٨.۴درصدی فروش گندم

معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت :میزان
فروش گندم به کارخانجات آردســازی نسبت به سال گذشته ۸.۴
درصد افزایش یافته است.
حسن حنان میزان این افزایش را  ۸.۴درصد اعالم کرد که در سال
 ۱۳۹۹میزان فــروش در این مقطع زمانی (حــدود  ۸ماه) کمتر از
امسال بوده است.
وی تشــریح کرد :میزان فروش گندم تاکنون به بیش از  ۷میلیون
تن رسیده اســت .حنان عنوان کرد :امسال  ۴.۵میلیون تن گندم با
نرخ تضمینی  ۵۰۰۰تومان از کشاورزان خریداری شد و با توجه به
وقوع پدیده خشکســالی که بر تولید و خرید تاثیر گذاشت و سبب
کاهش شد ،برنامهریزیها برای تامین گندم در سال گذشته انجام و
با تدارک خوب از اردیبهشت ماه امسال تاکنون حدود  ۴میلیون تن
گند ِم خریداری شده از خارج وارد کشور شده است.
وی گفت :از  ۴میلیون تن گندم وارد شده به کشور براساس برنامه
حمل این شرکت ،بیش از  ۳میلیون تن به مراکز و مقاصد تعیین شده
منتقل شده و مابقی نیز در حال حمل است.

مذاکره با جمهوری آذربایجان برای
تسهیل عبور کامیونهای ترانزیتی

رییس ســازمان راهداری و حملو نقل جادهای از ســفر مدیرکل
دفتر ترانزیت این سازمان به جمهوری آذربایجان برای رایزنی در
خصوص تسهیل عبور کامیونهای ایرانی از این کشور برای رسیدن
به اوراســیا خبر داد و گفت :ساخت و بهرهبرداری از جاده جایگزین
در خاک ارمنســتان نیز در دستور کار است .داریوش امانی توضیح
داد :کامیونهای ایرانی برای رسیدن به اوراسیا ابتدا وارد جمهوری
آذربایجان میشوند و با طی مسافتی از جمهوری آذربایجان خارج و
به سمت ارمنستان می روند .به گفته رییس سازمان راهداری مسیر
فعلی به دلیل خاکی بودن قابل استفاده نیست و حدود  ۷۰کیلومتر
این مسیر راهسازی نیاز دارد.

آخرین وضعیت فروش سهام عدالت

هرچند از نظر قانونی فروش ســهام عدالت امکان پذیر است اما از
آنجایی که بازار سرمایه در شرایط نوسانی و ریزشی به سر میبرد،
ســهام عدالت نیز مانند ســایر ســهم ها متقاضی چندانی ندارد و
فروشندگان این سهام در صف های فروش ماندگار شده اند .با این
حال به نظر میرســد امکان فروش سهام عدالت برای افرادی که
روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند،
با توجه به سهام استانی آن ها ،سهل تر باشد.

برق مشترکان پرمصرف
قطع میشود

معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت :در حال نصب کنتور هوشمند
برای مشترکان پرمصرف هستیم که یکی از قابلیتهای این کنتور
این اســت که محدودیتهایی را برای مصرف ایجاد میکند و اگر
مشترکان باز هم رعایت نکنند ،برق آنها قطع میشود.
غالمعلی رخشانیمهر با بیان اینکه از دو ماه قبل نصب کنتورهای
هوشمند برای مشترکان پرمصرف آغاز شده است ،گفت :تاکنون
 ۸۰هزار کنتور هوشمند نصب شده که عمدتا در بخش خانگی بوده
و امیدواریم از این طریق بتوانیــم اصالح مدیریت مصرف برق را
داشته باشیم.
به گفته معاون هماهنگی توزیع توانیر درخواست ما این است که این
مشترکان در حد عامه مردم مصرف برق داشته باشند ،البته باید به
این موضوع توجه کرد که در بســیاری از شهرها و استانها حداقل
 ۷۵درصد مردم زیر الگو مصرف دارند و بالغ بر  ۱۰میلیون مشترک
برق در کشور حداقل دو ماه را زیر  ۱۰۰کیلووات ساعت برق مصرف
کردند که این مساله جای تبریک دارد.
وی با بیان اینکه طی دو سه سال اخیر که مصرف گاز در زمستان
در بخش خانگی افزایش یافته با کمبودهایی برای تامین سوخت
در نیروگاهها مواجه هســتیم ،تصریح کرد :امســال برای کاهش
محدودیتها از خودمان آغاز و برنامههایی را در این راســتا تدوین
کردیم .رخشــانیمهر ادامه داد :یکی از این برنامهها بحث تعدیل
روشــنایی معابر بود که براســاس آن در مکانهایی که شناسایی
شده است اقدام به کاهش روشنایی کردهایم .حتی پارکهایی که
روشنایی بیش از حدی دارند در این برنامه قرار گرفته است و برای
این منظور نیز هماهنگی بسیار خوبی با بخشهای مختلف وزارت
راه و شهرسازی ،فرمانداریها ،اســتانداریها ،پلیس راه و نیروی
انتظامی صورت گرفته است .معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره
به اهمیت کاهش مصرف برق در بخش خانگی اظهار کرد :پدیده
پرمصرف یک پدیدهای اســت که در تمام طول سال وجود دارد از
 ۳۰میلیون مشترک خانگی حدودا دو درصد یعنی حدود  ۶۰۰هزار
مشترک بیش از دو برابر الگو مصرف دارند و این عدد بیش از  ۱۰برابر
مصرف سایر مشترکان است .وی با تاکید بر اینکه هشدارهایی را
برای کاهش مصرف به این دسته از مشترکان دادهایم تصریح کرد:
درصورتی که به این هشدارها توجه نشود ،برق آنها قطع خواهد شد
و پیشاپیش برای این مساله عذرخواهی میکنیم.

شاخص بورس صعودی شد

شاخص کل بازار بورس روز گذشته با دوهزار و  ۱۵۵واحد افزایش
در جایگاه یکمیلیون و  ۴۱۰هزار واحدی قرار گرفت.
در معامالت روز گذشته بیش از پنج میلیارد و  ۳۷۰میلیون سهم ،حق
تقدم و اوراق بهادار به ارزش  ۴۲هزار و  ۸۰۶میلیارد ریال داد و ستد
شد .همچنین شاخص کل (هموزن) با دو هزار و  ۸۰۵واحد افزایش
به  ۳۸۶هزار و  ۷۵۴واحد و شــاخص قیمت (هموزن) با یک هزار و
 ۷۶۷واحد رشد به  ۲۴۳هزار و  ۶۵۹واحد رسید.
شاخص بازار اول  ۸۳۲واحد و شاخص بازار دوم ۶ ،هزار و  ۶۹۲واحد
افزایش داشتند .روز گذشته شاخص فرابورس بیش از  ۹واحد کاهش
داشت و بر روی کانال  ۲۰هزار و  ۲۴۳واحد ثابت ماند .همچنین در
این بازار یک میلیارد و  ۶۶۶میلیون برگه سهم به ارزش  ۲۸هزار و
 ۷۳۸میلیارد ریال داد و ستد شد.

