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اقتصادی

اخبار کوتاه

چه سرنوشتی در انتظار بورس است؟

سایهابهاماتچندوجهیبربازارسرمایه

چهره ها

دو سناریوی یارانهای دولت

محمدرضــا میرتاجالدینــی ،عضو
کمیســیون تلفیق بودجــه ،۱۴۰۱
جزئیات دو سناریوی یارانهای دولت
برای حمایت معیشــتی از مردم را
تشریح کرد.
وی در خصوص راهکارهای دولت
برای جبــران حــذف ارز ترجیحی
گفت :در صورت حذف ارز ترجیحی ،دولت یارانه مستقیم و جبرانی برای
مردم در نظر خواهد گرفت.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه حذف ارز
ترجیحی به معنای حذف یارانهها نیست اظهار داشت :حذف ارز ترجیحی
به معنای حذف یارانه پنهان ،حذف واســطهها و اختصاص این یارانه به
مردم است.
وی اظهار داشــت :دولت سناریوهای مختلفی برای کمک به مردم دارد،
در گام اول میزان هزینه مردم برای تامین کاالهای اساســی به صورت
کارشناسی محاسبه شده و میانگین هزینهها تعیین میشود.
رییس کمیته هدفمندی یارانههای کمیسیون تلفیق ادامه داد :سناریوی
اول این است که تا زمانی که زیرساختهای الزم ایجاد شود ،یارانه نقدی
به مردم اختصاص مییابد و پس از اینکه زیرساختهای الزم فراهم شد،
کارتهای یارانهای یا کاالبرگ به سرپرست خانوارها اختصاص می یابد.
میرتاج الدینی در توضیح این مطلب گفت :در این ســناریو دولت  ۲۵قلم
از کاالهای مایحتاج عمومی و ضروری زندگی خانوار را تعیین میکند و
اعتباری را به صورت ماهانه در کارت یارانه سرپرست خانواده شارژ میکند.
خانوادهها میتوانند این کاالها را از فروشــگاههای دارای کارت خوان با
قیمتهایی که دولت اعالم خواهد کرد ،خریداری کنند.
نماینده مردم تبریز ادامه داد :این فروشــگاهها نیز برای مراجعه بیشــتر
مردم رقابت میکنند و فروشگاههایی که تخفیف بیشتری بدهند از سوی
دولت به مردم معرفی خواهند شد .این اقدام موجب میشود ،برای کاهش
قیمتها بین فروشگاهها رقابت ایجاد شود .مردم به راحتی خواهند توانست
کاالها را با قیمت مصوب دولت تهیه کنند.
عضو کمیســیون تلفیق اظهار داشت :در این ساز و کار مردم اختیار دارند
که از اعتبار این کارت برای خرید هر کاالیی که میخواهند استفاده کنند.
وی در توضیح ســناریو اعطای کاالبرگ به مردم گفت :در این سناریو از
طریق کاالبرگ یا کارت اعتباری دقیقا مشخص میشود که مردم ماهانه
چند کیلو مرغ و چه مقدار روغن و سایر کاالها را میتوانند ،خریداری کنند.

لزوم برنامهریزی برای تنظیم بازار
شب عید خودرو

حجت اله فیروزی ،عضو کمیسیون
صنایع و معادن مجلس گفت :با توجه
به نزدیکی بازار شب عید و افزایش
تقاضای خرید خودرو ،وزارت صمت
باید برای تامیــن نیاز مردم در پایان
سال برنامهریزی کند.
وی افزود :خــودرو یکی از داغترین
بحثهای جامعه است ،زیرا بر نظام اقتصادی و قیمت سایر کاالها اثرگذار
بوده و یکی از کاالهای موردنیاز مردم در شرایط کنونی است یعنی به هر
میزان که بتوان بازار خودرو را ساماندهی کرد ،به همان میزان به جو روانی
حاکم بر اقتصاد کمک خواهد شد.
نماینده مردم فســا در مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به ضرورت
برنامهریزی جامع و مدون برای تولید ،توزیع ،ارائه خدمات پس از فروش
و تنظیم بازار خودرو ،افزود :با توجه به نزدیکی به بازار شب عید و افزایش
تقاضــای خرید خودرو در این دوره ،وزارت صمــت باید برای تامین نیاز
مردم در پایان ســال برنامهریزی کند تا از التهاب بازار خودرو که هر ساله
در نزدیکی ایام نوروز تجربه میکنیم ،جلوگیری کند البته باید به این نکته
نیز توجه کرد که تامین نیاز بازار در پایان سال با توجه به نابسامانی کنونی
این حوزه از اهمیت بیشتری نسبت به سالهای گذشته برخوردار است.
وی اضافه کــرد :وزارت صنعت ،معدن و تجارت بایــد به عنوان متولی
تولید اشراف کاملی بر بازار خودرو داشــته باشد و برای زمانهایی مانند
شب عید که تقاضا در بازار خودرو افزایش مییابد ،تنظیمگریهای الزم
را انجام دهد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشــاره به ضرورت تداوم نظارت
سازمانهای بازرسی بر عملکرد خودروســازان ،تصریح کرد :از آنجا که
گردش مالی بازار خودرو باالســت در صورتی کــه به دنبال تنظیمگری
این بازار نباشیم ،ســایر بخشها نیز از گرانی و نابسامانی آن آسیب دیده
و متاثر میشوند.

مجوز ساخت و ساز در روستاها
باید تحت نظر متولی واحد باشد

صدیف بدری ،نایب رئیس کمیسیون
عمران مجلس شــورای اسالمی از
تالش کمیســیون متبوع خود برای
مقابله با زمین خواری و ســاخت و
سازهای غیرمجاز در حریم روستاها
خبر داد.
وی با اشــاره به تالش کمیسیون
عمران مجلس شورای اسالمی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز
و زمین خواری ،گفت :در کمیسیون طرحی با عنوان "ساماندهی ساخت و
سازها در حریم روستاها و مقابله زمین خواری" مورد بررسی قرار گرفته و
کلیات آن با موافقت نمایندگان به تصویب رسیده و سپس برای بررسی و
چکش کاری به کمیته تخصصی ارسال شد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :موضوع ساخت و
ساز در حریم روستاها دغدغه و چالشی چندین ساله است؛ معتقدیم ساخت
و ساز برای اهالی روستا و مردم بومی هر منطقه ای تسهیل شده و مجوز
تغییر کاربری ،افزایش محدوده حریم و دریافت مجوز ساخت و ساز برای
ساکنین هر منطقه ای و فرزندان آنها تسهیل شود.
نماینده مردم اردبیل ،نمین ،نیر و سرعین تاکید کرد :از طرفی باید تغییر
کاربری اراضی کشــاورزی و منابع طبیعی و ساخت و سازهای غیرمجاز
در حریم روســتاها که توســط افراد غیربومی به دلیل وجود خالء های
قانونی انجام میشود تحت نظارت و کنترل قرار بگیرد .وی تصریح کرد:
در حال حاضر ساخت و ســاز در محدوده حریم روستاها و تغییر کاربری
اراضی کشاورزی با مجوزهایی از ســوی ارگانهایی نظیر دهیاریها،
بخشداریها ،شــهرداریها و  ...صادر میشود که باید ساماندهی شده
و تحت نظر یک مجموعه و متولی واحــدی صورت بگیرد .نایب رئیس
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :کمیسیون عمران
ی در منابع طبیعی و حریم
مجلس در واقع به دنبال جلوگیری از زمین خوار 
روستاها و ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات و منابع طبیعی است.

گروه
اقتصادی

بورس در روزهایی که همه نشانهها برای رشد مثبت است ،به دلیل وجود ابهامات ،روزهای منفی را پشت سر میگذارد.
حدود دو هفته است که شاخص کل بورس توانایی گذر از کانال یک میلیون و  ۳۰۰هزار واحد را هم ندارد و نفس بازار
در این کانال به شمارش افتاده است.

روند معامالت در بازار ســرمایه در هفتهای که
ســپری شــد ،با دور کندی از تغییرات شاخص
همراه بود .در هر صورت شــاخص کل بورس
از نیمه دوم کانال  1.3میلیون واحد به نیمه اول
کانال  1.3میلیون واحد عقب نشــینی کرد؛ اما با
مقاومت خریداران ایــن روند در نیمه اول کانال
 1.3میلیون واحدی قرار گرفت و به کانال پایین
تر سقوط نکرد.
این درحالی است که در هفته گذشته ،پرنوسان و
نزولی بازار سرمایه موافقت رییسجمهور با ابالغ
برخی بندهای مصوبه حمایتی از بورس در الیحه
بودجه قطعی شد اما این بازار همچنان با ابهاماتی
دست و پنجه نرم می کند.
در این روزهای بورس ،سهامداران از هر فرصتی
بــرای خارج کردن پــول خود از بازار ســرمایه
استفاده میکنند تا ضرر کمتری را متحمل شوند،
اما در هفته سوم دی ماه یکی از نکات مثبت که
در صورت تداوم میتوانــد نویدبخش روزهای
خوبی برای بازار ســرمایه باشد ،کاهش فروش
حقیقی هاست.

به عبارت دیگر ،توان بازار بــرای حرکت رو به
جلو در این هفتهای که سپری شد ،بسیار ضعیف
بود؛ اما در غیاب خریداران ،فروشندگان توانستند
تا آنجایی که در توان داشــتند ،جهت شاخص را
تغییر دهند و البته موقعیت شاخص را نیز نزولی
تر کردند .با این وصف بررسی روند معامالت در
هفته گذشته نشان داد ،همچنان ارزش معامالت
خرد پایین ارزیابی میشود و البته حقیقیها از بازار
خارج میشوند.
بیشترین خروجی پول حقیقیها در نماد معدنیها
و فوالدیها صورت گرفت .البته سرانه معامالت
حقیقیها در یک شــرایط نســبتا برابری دنبال
میشود .همچنان یکی از دغدغههای سهامداران
معامله اوراق بدهی در بازار ثانویه است که رمق
بورس را گرفته و به یک رقیب جدی برای بازار
سرمایه تبدیل شده است.
شــاخصهای عملکردی بازار ســهام اگرچه با
دریافت سیگنالهای مثبت از قیمت ارز ،قیمت
کامودیتی هــا و خبرهای بین المللــی ،باید در
محدوده مثبت دنبال شــود ،اما ترس موجود در

بازار بر این سیگنال های مثبت غلبه کرده و بازار
سهام با بازدهی منفی هفته سوم دی را پشت سر
گذاشته است.
شرط بهبود بورس
علیرضا تاجبر ،کارشــناس بازار سرمایه یکی از
مهمترین الزامات رشــد بــورس را اعتمادزایی
عنوان کرد و گفت :مسائلی که در حال حاضر در
بورس وجود دارد ریشه در اتفاقات بدی داشته که
اوایل سال  ۹۹رخ داده و به هر حال این اتفاقات
منجر به خروج پول شدیدی شده و بیاعتمادی
بسیار شدیدی را ایجاد کرده است.
وی افزود :در شرایط فعلی اولویت دولت مسائل
دیگری اســت مانند بودجه ،معیشت و سیاست
خارجی و مطمئنا بــورس در اولویت اول دولت
نیســت اما اگر در اولویت اول قرار گیرد شرایط
بهبود پیدا می کند.
وضعیت معامالت در هفته گذشته
رفتــار ســهامداران در هفته گذشــته بیشــتر

شــبیه ســرمایهگذاران منتظــری بــود تا با
کوچک ترین تغییر در بورس ،برای ورود یا خروج
پول تصمیمگیری کنند.
شاخص کل بورس در روز شــنبه هفته گذشته
تا ساعات میانی معامالت صعودی بود و تا یک
میلیون و  ۳۶۷هزار واحد نیز افزایش یافت اما روند
حرکت این شاخص در ساعات پایانی نزولی شد
و در نهایت بــا  ۷۵۱واحد نزول ،تا یک میلیون و
 ۳۶۲هزار واحد هم کاهش یافت .در آن سوی بازار
سرمایه شاخص کل فرابورس  ۲۸واحد کاهش
یافت و رقم  ۱۸هزار و  ۳۷۴واحد را ثبت کرد.
دومین روز هفته درحالی سپری شد که شاخص
کل بورس با  ۲۵هزار و  ۶۸۰واحد کاهش در رقم
یک میلیون و  ۳۳۶هزار واحد ایستاد .شاخص کل
فرابورس هم در روز یکشنبه روندی نزولی داشت
و شاخص کل این بازار با  ۲۵۶واحد کاهش رقم
 ۱۸هزار و ۱۱۷واحد را ثبت کرد.
در روز دوشنبه شاخص کل بورس برای صعود خیز
برداشت اما این تالش بی نتیجه ماند و هرچند این
شاخص در ساعات ابتدایی معامالت در رقم یک
میلیون و  ۳۳۶هزار واحد ایستاده بود اما در ساعات
میانی روندی نزولی به خود گرفت و با  ۴۱۸۰واحد
کاهش ،تا یک میلیون و  ۳۳۰هزار واحد سقوط
کرد .شاخص کل فرابورس هم در این روز با ۹۹
واحد کاهش تا رقم  ۱۸هزار و  ۱۸واحد نزول کرد.
بازار ســرمایه در روز سه شــنبه هم سرنوشتی
مانند روز دوشنبه داشــت و شاخص کل بورس
روزی پرنوسان را پشــت سر گذاشت و در حالی
که در ساعات میانی معامالت توانسته بود تا یک
میلیون و  ۳۳۸هزار واحد افزایش یابد در ساعات
پایانی روندی نزولــی به خود گرفت و در نهایت
بــا  ۱۹۲۸واحد افزایش در رقم یــک میلیون و
 ۳۳۴هزار واحد ایستاد .در آن سوی بازار سرمایه
شاخص کل فرابورس هم با  ۴۷واحد افزایش در
رقم  ۱۸هزار و  ۶۵واحد ایستاد .بورس در نهایت
هفته را پرنوسان به پایان برد .به طوریکه در روز
چهارشنبه شــاخص کل بورس که در ساعات
میانی معامالت توانسته بود تا یک میلیون و ۳۳۵
هزار واحد افزایش یابد در ساعات پایانی روندی
نزولی به خود گرفت و نتوانست حرکت صعودی
خود را حفظ کند و بــا  ۴۲۰واحد کاهش در رقم
یک میلیون و  ۳۳۴واحد ایستاد .در آن سوی بازار
سرمایه شاخص کل فرابورس با  ۳۶واحد افزایش
در رقم  ۱۸هزار و  ۱۰۱واحد ایستاد.

بانکها موظف به استعالم اعتبارسنجی متقاضی وام شدند

مدیر اداره اطالعات بانکــی در بانک مرکزی گفت :باهدف
کاهش مطالبات معوق ،بانکها مکلف شدند قبل از پرداخت
تسهیالت برای متقاضی وام استعالم اعتبارسنجی اخذ کنند.

محبوب صادقی با اشاره به اینکه بررسی اعتبار سنجی برای پرداخت
تســهیالت بانکی منجر به کاهش معوقات بانکی خواهد شد ،گفت:
یکی از معیارهای اعتبارســنجی ،مبلغ و ســابقه تســهیالت گذشته
مشتریان است.
وی همچنین رقم و سابقه چکهای وصول یا برگشت شده متقاضیان
را از دیگر معیارهای تعیین امتیاز اعتبار سنجی مشتریان شبکه بانکی
برشمرد و افزود :بررسی سابقه پرداخت به موقع قبوض جرائم رانندگی
و همچنین برق و گاز از دیگر مواردی است که میتواند در تعیین امتیاز
اعتبارسنجی متقاضیان تسهیالت بانکی موثر باشد.
مدیر اداره اطالعات بانکی در بانک مرکزی با اشــاره به اینکه اعتبار
سنجی مشتریان در دنیا ســابقهای صد ساله دارد ،افزود :اجرایی شدن
دقیق این مدل در ایران ،میتواند شرایط اخذ ضامن از وام گیرندگان را
تسهیل کمک کند .صادقی با اعالم اینکه اعتبار سنجی پیش از این نیز
در برخی بانکها اجرایی شده بود ،گفت :این مدل کمک میکند بانکها
برای پرداخت وامهای کوچک به متقاضیان بتوانند ،شرایط تضمین را

تسهیل ،و کمتر وثیقههایی همچون گواهیهای کسر از حقوق و سند
ملکی درخواست کنند.
وی در ادامه با اعالم اینکه پرداخت وامهای کوچک با مدل اعتبار سنجی
به صورت نمونه آغاز شده است ،افزود :اکنون ماهانه حدود یک میلیون
فقره تسهیالت در شبکه بانکی کشور پرداخت میشود و هدف اعتبار
سنجی این است که دسترسی افرادی که رفتار اعتباری مناسبی دارند به
تسهیالت بانکی بیشتر شود .مدیر اداره اطالعات بانکی در بانک مرکزی
همچنین گفت :براساس شــیوه اعتبار سنجی ،دسترسی مشتریان بد
حســاب بانکی که وثائق مناســبی دارد ،اما رفتار گذشته آنها نشان
میدهد که به تعهدات خود به موقع عمل نمیکند ،محدود میشود.
وی میزان مطالبات معوق بانکها را حدود  ۷درصد تسهیالت پرداختی

مسکن

خواند و افزود :هر چقدر این عدد کاهش پیدا کند به نفع مردم و کشــور
است.
صادقی اضافه کرد :دسترسی به سامانه اعتبار سنجی برای عموم مردم
فراهم شده و متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه مای کریدیت و
پرداخت هزینهای حدود هزار تومان از وضعیت اعتبار سنجی خود مطلع
شوند و در آینده این امکان در نرم افزارهای موبایلی نیز مهیا خواهد شد.
مدیر اداره اطالعات بانکی در بانک مرکــزی با اعالم اینکه موضوع
اعتبارسنجی سال  ۱۳۸۵مطرح و ســال  ۱۳۸۶آیین نامه آن مصوب
و ســال  ۱۳۸۸نیز اصالحات آن انجام شــد ،گفت :سال  ۱۳۸۹میزان
استعالم از شرکت مشاور رتبه بندی حدود  ۵هزار عدد بوده ،اما ابتدای
ســال  ۱۴۰۰به یک میلیون استعالم ماهانه و اکنون به حدود ماهانه ۳
میلیون استعالم رسیده است.
صادقی افزود :شرکت خصوصی مشاور رتبه بندی تنها شرکت دارای
مجوز از بانک مرکزی است و تاکنون اطالعات حدود  ۴۴میلیون کد ملی
در این بانک ســامانه ثبت شده و برای  ۳۴میلیون نفر گزارش اعتباری
تولید شده است که میتواند در سامانه مای کریدیت مشاهده کنند.
وی در پایــان گفت :اکنون بانکها برای پرداخت تســهیالت مکلف
به اخذ اعتبار ســنجی شدند و اگر بانکی تخلف کند با آن بانک برخورد
قانونی خواهد شد.

بازار

آخرین مهلت معرفی خانه های خالی

افزایش خودسرانه قیمت لوازم خانگی

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :پیامکهایی که در روزهای اخیر به برخی مالکان ارسال شده آخرین مرحله
خوداظهاری است و مربوط به کسانی میشود که اطالعات سکونتیشان در سامانه موجود نیست و به همین
دلیل خانه خالی تلقی شدهاند؛ بنابراین اگر تا پایان ماه جاری نسبت به تعیین وضعیت سکونتی خود در سامانه
امالک و اسکان اقدام نکنند به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهند شد.
محمود محمودزاده اظهار کرد :در راســتای اجرای ماده  ۵۴مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب آذرماه
 ۱۳۹۹حدود  ۱.۳میلیون واحد خالی از سکنه را شناسایی کردیم و با وجود فراخوانهایی که برای خوداظهاری
در ســامانه امالک و اسکان دادیم ،برخی افراد نسبت به ثبت اطالعات ســکونتی خود اقدام نکردند .البته
برخی تغییرات نیز با خوداظهاری افراد صورت گرفت و این رقم  ۱.۳میلیون دائما بهروز میشود .هموطنان
باید اگر تغییری از نظر خرید و فروش یا اجاره واحد آنها صورت گرفته در ســامانه امالک و اسکان به نشانی
 amlak.mrud.irدرج کنند؛ در غیر این صورت مبنای ما خالی بودن واحد مذکور است.
وی افزود :هماکنون اطالعات سکونتی بیش از  ۶۰میلیون نفر از هموطنان در سامانه وجود دارد و قابل رصد
است .اما تعدادی که اخیرا برای آنها پیامک ارسال شده کسانی هستند که اطالعاتشان موجود نیست و در
واقع وضعیت سکونت آنها درج نشده است.
به گفته محمودزاده ،اگر مالکان واحدهای مذکور تا قبل از پایان ماه جاری که آخرین مرحله اخذ خوداظهاری
است نسبت به ثبت اطالعات سکونتی خود اقدام نکنند ،واحد آنها به عنوان خانه خالی تلقی و برای اعمال
مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی میشــود .هموطنان اگر واحد مذکور را خرید و فروش کرده یا اجاره
دادهاند باید مستندات آن را در سامانه ثبت کنند.
وی درخصوص شائبه اختالف وزارت راه و شهرسازی با سازمان امور مالیاتی بر سر نحوه معرفی خانههای
خالی به ایسنا گفت :حدود دو هفته قبل جلسهای با مسئوالن سازمان امور مالیاتی داشتیم و این هماهنگی
صورت گرفت تا بر اساس فهرستی که تا ما تا پایان دیماه به آنها ارایه میدهیم موضوع مالیات خانههای
خالی محقق شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره این موضوع که عنوان می شود به برخی مالکان پیامک اشتباهی خانه خالی
ارسال شده است تصریح کرد :اشتباهی در کار نیست .با توجه به اینکه این افراد از خوداظهاری امتناع کردهاند
برداشت این است خانه آنها خالی است .در متن پیامک نیز آمده که وضعیت امالک خود را تعیین تکلیف کنند.
محمودزاده تصریح کرد :کسانی که پیامکی برای آنها نیامده عمدتا جزو  ۶۰میلیون نفری هستند که اطالعات
سکونتیشــان موجود است .بعد از سال  ۱۳۹۵که اســناد تک برگی شده اطالعات نقل و انتقاالت به ثبت
میرسد و به سهولت قابل دســترس شده است .کسانی که اخیرا برای آنها پیامک ارسال شده جزو کسانی
هستند که اطالعات ثبتی آنها موجود نیســت .بر اساس اصالحیه ماده  ۵۴مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب آذرماه  ۱۳۹۹اگر واحد مســکونی در شهرهای باالی  ۱۰۰هزار نفر بیش از  ۱۲۰روز خالی از سکنه
باشد ،مشمول مالیات میشود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور ،ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات
بر درآمد اجاره به شــرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه ،سال دوم معادل  ۱۲برابر مالیات
متعلقه و سال سوم به بعد معادل  ۱۸برابر مالیات متعلقه خواهد شد.

برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی که پیشتر در خصوص عدم درج قیمت تولیدکننده روی محصول دچار
تخلف شده بودند ،اکنون هم بدون مجوز و خودسرانه قیمتها را افزایش دادند در حالی که ظاهراً وزارت
صمت چنین مجوزی نداده است.
از اول دی ماه امسال موضوع نصب قیمت تولیدکننده بهروی محصوالت لوازم خانگی بزرگ و کوچک
با چالشهای جدی روبهرو شده است ،از یک طرف وزارت صمت عنوان کرده که تمام جوانب اجرا شدن
این موضوع را بررسی کرده است و واحدهای تولیدی باید نسبت به درج قیمتها اقدام کنند اما از طرف
دیگر تولیدکنندگان نوسانات قیمت مواد اولیه را مانعی برای درج قیمت تولیدکننده بهروی محصوالت
میدانند و معتقدند اگر وزارت صنعت الزامی به نصب قیمت تولیدکننده بهروی کاالها دارد باید تغییرات
قیمتی مواد اولیه واحدهای تولیدی را درنظر بگیرد و نسبت به افزایش قیمتها اقدام کند.
گواه این مطلب را میتوان نامه هفته گذشــته انجمن صنایع لوازم خانگی به وزیر صمت دانست ،در این
نامه عنوان شــده بود :قیمت نهادههای تولید مدام در حال افزایش است به همین منظور از وزیر صنعت
درخواست میکنیم متناسب با تغییر قیمتی مواد اولیه امکان افزایش قیمتها را برای تولیدکنندگان لوازم
خانگی درنظر بگیرد .درحالی گزارش ها از بازار نشان میدهد قیمت لوازم خانگی  ۳تا  ۱۲درصد افزایش
پیدا کرده است که بهنظر میرسد تولیدکنندگان بهصورت خودسرانه نسبت به افرایش قیمت محصوالت
خود اقدام کردهاند چرا که وزارت صمت هیچگونه اعالمی نسبت به موافقت با افزایش قیمت نداشته است.
فروشــندگان لوازم خانگی معتقدند این افزایش قیمتها درحالی به وجود آمده اســت که بازار خرید و
فروش لوازم خانگی راکد است و حتی نمیتوانند محصوالت را با قیمتهای قبلی به فروش برسانند ،اما
واحدهای تولیدی لیستهای جدید خود را به فروشگاههای لوازم خانگی ارسال کردهاند ،البته نکته مهم
اینجاست که با وجود افزایش قیمتها هنوز نصب قیمت تولیدکننده در محصوالت لوازم خانگی اجرایی
نشده است و در بازار هنوز کاالی لوازم خانگی برچسب قیمت تولیدکننده را ندارد.
در این خصوص پنج شنبه هفته گذشته ،رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از افزایش قیمت لوازم
خانگی در روزهای اخیر خبر داد.
اکبر پازوکی با بیان اینکه برخی تولید کنندگان لوازم خانگی در روزهای اخیر قیمت محصوالت خود را
 ۸تا  ۱۲درصد افزایش دادند ،گفت :بیشترین افزایش قیمت مربوط به یخچال و فریزر و کولر آبی بوده و
قیمت ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی افزایش نیافته است.
همچنین به گفته وی آبگرمکن و بخاری سایر کاالهایی هستند که در روزهای اخیر قیمت آنها افزایش
یافته است .وی با بیان اینکه شرکتهای تولیدکننده مدعی هستند مجوز افزایش قیمت دریافت کردهاند،
تصریح کرد :اکثر شــرکتهایی که قیمت محصوالت خود را افزایش دادند ،هنوز به فروشندگان لیست
قیمت اعــام نکردند .همچنین باید به این نکته توجه کرد که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم بازار
کشــش گرانی ندارد .پیشتر دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگــی ایران از افزایش  ۳۹درصدی قیمت
نهادههای تولید از ابتدای امســال تاکنون خبر داده و از وزارت صمت خواســته بود که به قیمت گذاری
دستوری برای کاالی نهایی پایان دهد و به جای آن بر تامین و نظارت بر نهادههای تولید متمرکز شود.

نوسان قیمت ها در بازار طال و سکه

بهگفتهرییساتحادیهطالوجواهرتهران،طییکهفتهاخیرعلیرغم
روندصعودیقیمتاونسجهانی،قیمتسکهوطالدربازارهایداخلی
تحت تاثیر کاهش نرخ ارز در بازارهای داخلی از آرامش نسبی برخوردار
بود .ابراهیم محمدولی در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و
طالی در بازار گفت :در حالیکه بهای جهانی طال در یک هفته گذشته
روندی افزایشی داشت اما قیمت طال و سکه در بازار داخلی در این هفته
با افت و آرامش نسبی همراه بود .در پی آرامش و ثبات نسبی قیمت ارز
دراینهفته،طالوسکهنیزبرمدارنزولیقرارگرفت؛گرچهدرآخرهفته
مقداری تقویت شد اما برآیند کلی قیمتها در این هفته کاهشی بود.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه داد :همچنین کاهش تقاضا و
احتیاط معاملهگران برای انجام معامله از مشخصههای بازار این هفته
بود؛ بهطوریکه کوچک شدن حباب سکه در این مدت نیز دلیلی بر این
مدعاست .حباب سکه در بازار این هفته در محدوده  ۲۰۰تا  ۲۵۰هزار
تومان قرار گرفت که نسبت به هفته پیش از آن ۱۵۰تا ۲۰۰هزار تومان
کاهش داشته است .وی در رابطه با تغییرات قیمتی انواع قطعات سکه
در بازار یک هفته اخیر و آخرین قیمتها در پایان هفته گفت :قیمت
هر قطعه سکه گرچه به لطف افت نرخ ارز به زیر مرز ۱۲میلیون تومان
هم رسید اما در روزهای پایانی هفته ،در باالی این مرز تثبیت شد .در
مجموع هر قطعه سکه تمام طرح جدید با کاهش ٣٥٠هزار تومانی در
آخرین معامالت هفته ۱۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان به فروش رسید.
این مقام صنفی ادامه داد :سکه تمام طرح قدیم نیز با  ۱۵۰هزار تومان
کاهش قیمت در پایان هفته ۱۲میلیون و ۵۰هزار تومان دادوستد شد.
نیمسکهنیزدراینهفته ۷۰هزارتومانکاهشقیمتداشتوبهشش
میلیون و  ۵۸۰هزار تومان رسید اما ربع سکه و سکههای گرمی در این
هفته بدون تغییر ماندنــد .در آخرین معامالت پایانی هفته به ترتیب
ربع سکه ســه میلیون و  ۷۰۰هزار تومان و سکههای یک گرمی دو
میلیون و ۳۰۰هزار تومان تعیین قیمت شدند.
محمدولی اعالمکرد :هر گرم طالی ١٨عیار در این هفته ۶٠٠٠تومان
کاهش قیمت داشــت و در آخرین معامالت یک میلیون و  ۲۲۷هزار
تومان معامله شد .همچنین هر مثقال طالی  ۱۷عیار با افت  ۲۴هزار
تومانی به پنج میلیون و ۳۱۷هزار تومان رسید.

قطعه بندی مرغ مجاز میشود
رییس سازمان جهاد کشاورزی اســتان تهران گفت :تا  ۱۵روز آینده
ضوابط قطعه بندیها در فروشگاههای مرغ اعالم و در این فروشگاهها
قطعه بندی مجاز میشــود .ایوب فصاحت افــزود :قطعه بندی در
فروشــگاههای مرغ ضابطه خاصی ندارد ،اما ظــرف  ۱۵روز آینده با
ابالغ ضوابطی خاص انجام قطعه بندی در فروشگاهها میسر میشود.
براساس این گزارش از فروردین امسال بر اساس مصوبه قرارگاه تنظیم
بازار مرغ انجام قطعه بندی مرغ تنها در شرکتهای قطعه بندی مجاز
اعالم شد اما با گذر زمان این انحصار موجب شد قیمتهای مصوب در
این شرکتها رعایت نشود و قیمت مرغ قطعه بندی بسته بندی شده
در فروشگاههای مختلف باالتر از قیمت مصوب است.
باتوجهبهاینکهبرخیشهروندانمرغرابهصورتقطعهبندیخریداری
میکنند نیاز به یک شــکل جدید برای دسترسی بهتر و بیشتر مردم
به مرغ قطعه بندی شده احساس میشــود .حاال قرار است تا  ۱۵روز
ساز و کار قطعه بندی و عرضه مرغ در فروشگاهها فراهم شود.

وضعیتجاماندگانسهامعدالت
در بودجه ۱۴۰۱

پرونده جاماندگان ســهام عدالت همچنان باز است و درمورد تعیین
تکلیفآنوعدههایزیادیدادهشدهاست.البتهمنابعآنشفافنیست
و حتی در الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱هم جایی نداشته است .با این حال
سخنگوی کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت بر
این باور است که منابع مورد نیاز در اختیار دولت قرار دارد.
علی اکبر حیدری با بیان اینکه اراده مجلس از روزهای نخستین کار،
تعیین تکلیف بحث جاماندگان سهام عدالت بود ،اظهار کرد :در دولت
قبل اراده ای برای این موضوع وجود نداشت اما در دولت فعلی تاکید بر
تعیینتکلیفجاماندگانواحقاقحقدهکهایپاییناست.متولیانامر
در حوزه مساله جاماندگان سهام عدالت بر اساس ارجاع رئیس جمهور،
وزارت خانه های اقتصاد و رفاه هستند .ما هم پیگیری های الزم را در
بخش های مردمی ســهام عدالت انجام داده ایم تا هرچه سریع تر در
قالب جلسات مشترک نسبت به احقاق حق اقدام شود.
وی به این سوال که چرا منابع مورد نیاز برای جاماندگان سهام عدالت،
در الیحه بودجه ســال  ۱۴۰۱گنجانده نشده است؟ پاسخ داد :یکی از
مواردی که وجود دارد این است که شاید نیازی به تعیین منابعی برای
این موضوع در بودجه نباشد ،زیرا منابع قابل توجهی از سهام عدالت در
سال های گذشــته کسر شده و در قالب سهام بازگشت شده به دولت
موجود است و اگر همان سهام در قالب اتنتقال سیستمی انجام شود،
می توان از آن برای جاماندگان استفاده کرد.
سخنگوی کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت
ادامه داد :نکته اصلی این است که تصمیم گیر اصلی در تعیین تکلیف
سهامعدالت،دولتاستومحلتامینمنابعونحوهتخصیصنیزباید
از سوی دولت مشخص شود .می توان گفت تعیین تکلیف جاماندگان
نیازی به گنجاندن در بودجه نداشته و امیدواریم این کار هرچه سریع
تر به نتیجه برسد .قبال هم کمیسیون اقتصادی اعالم کرده بود که این
موضوع تا پایان امسال تعیین تکلیف خواهد شد.
حیدری پیش از این اعالم کرده بود که ارزش روز سهام بازپس گیری
شده (۴۷درصد) ،در حال حاضر ۶۰۰هزار میلیارد تومان از سهام عدالت
استکهبهبهانهعدمپرداختاقساط،بازپسگرفتهشدهاست.اینعدد
در اظهارات قاضی زاده هاشمی ،نائب رئیس وقت مجلس اعالم شده
است .در قانون اعالم شده بود که اگر در پایان  ۱۰سال پرداخت اقساط
از محل سود سهام عدالت تادیه نشود ،دولت اجازه دارد به میزان اقساط
تادیه نشده سهام بفروشد .در آن زمان اگر یک سوم  ۴۷درصد سهام
عدالت به فروش می رسید ،اقساط سهام عدالت تادیه میشد .به جای
 ۴۷درصد ارزش ریالی اقساط ۴۷ ،درصد سهام برداشته شد؛ در حالی
که در همان زمان هم  ۴۷درصد سهام سه برابر ارزش ریالی آن ارزش
داشت .وی با تاکید بر اینکه ترتیباتی برای تخصیص سهام عدالت به
 ۲۰میلیون نفر معادل ارزش فعلی سهامداران عدالت وجود دارد ،اظهار
کرد :در مجموعه بخش مردمی سهام عدالت منابعی شناسایی شده
است و اماده ایم در جلسات کارشناسی با دستگاه های دولتی این منابع
را اعالم کنیم .البته از بیان عمومی آن معذور هستم اما این منابع جدا از
 ۴۷درصد منابع بازپس گرفته شده است.
بر این اساس گفته می شود که به طور کلی جاماندگان سهام عدالت
به دو گروه تقسیم می شوند .نخست گروهی که در بازه زمانی توزیع
سهامعدالتبینسالهای ۱۳۸۵تاسال ۱۳۹۲مشمولدریافتسهام
عدالت بودند و شناسایی شدند.
گروه دوم افرادی هستند که توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
دولت قبل به عنوان شش دهک پایین درآمدی جامعه شناخته شدند و
سهام عدالت دریافت نکرده اند .در بین این افراد مشمولین نهادهای
حمایتی شامل کمیته امداد و بهزیستی ،روستانشینان ،کارگران شاغل
درکارخانهها،کارگرانتحتپوششتامیناجتماعیوکارگرانفصلی
و ســاختمانی نیز قرار دارند .تعداد گروه دوم نزدیک به  ۱۶میلیون نفر
است؛ بنابراین با توجه به اینکه  ۱۶میلیون نفر به اذعان دستگاه های
دولتی جزو شش دهک پایینی جامعه بودند اما سهام عدالت دریافت
نکردند و چهار میلیون نفر هم در مراحل شناسایی قرار داشتند اما سهام
عدالت دریافت نکردند .مجموع جاماندگان سهام عدالت که مستحق
دریافت این سهام هستند حدود ۲۰میلیون نفر است.

