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رییس خانه اقتصاد ایران عنوان کرد

ایجاد اشتغال؛ مهمترین اصل در شرایط سخت کشور
طاهره گودرزی   یک مقام مســوول بــه اقتصاد 
آنالین گفت: در شــرایط ســخت و وجود تحریم ها 
درکشور، اولین موردی که باید به آن فکر شود اشتغال 
اســت و هر طرحی که منجر به اشــتغالزایی بیشتر 
شــود باید مورد حمایت ویژه مجلس، دولت و بخش 

خصوصی قرار گیرد.
 ابراهیم جمیلی، رییس خانه اقتصاد ایران در خصوص 
عوارض صادراتی و ابهامات آن گفت: عوارض صادرات 
مواد معدنی از قبل بوده ولی به صورت پلکانی، و دولت 
در اقدامی بدون مشــورت با بخــش خصوصی آن را 
افزایش داد. وی افزود: اینکــه تصمیم دولت مبنی بر 
افزایش تعرفه خوب اســت یا بد را خود دولت و وزارت 

صنعت،معدن و تجارت باید پاسخگو باشد.
جمیلی یکــی از دالیل دولت بــرای افزایش عوارض 
صادراتی را جلوگیری از خام فروشــی عنوان و اظهار 
کــرد: باید با ایجــاد ارزش افــزوده بیشــتر بتوانیم 
مشــکالت صنعت را برطرف کنیــم. در مورد معنی 
خام فروشی بین فعاالن این حوزه اختالف نظر وجود 
دارد، در قانون آمده وقتی ماده از معدن اســتخراج و 
خردایش صورت می گیرد، فراوری شــده اســت اما 
اینکه چقــدر می توان این ماده را بــه محصول جدید 
با ارزش افزوده بیشتر تبدیل کنیم مورد اختالف نظر 

کارشناسان است.
رییس خانه اقتصاد ایران بیان کــرد: میزان عوارض 
به تصمیم شــورای اقتصاد بســتگی دارد. به نظر من 
شــورای اقتصاد قبل از گرفتن هر نوع تصمیمی باید 
با بخش خصوصی مشــورت می کرد که متاسفانه این 
اتفاق نیافتاد و شاهد این افزایش بی سابقه بودیم که 

مورد اعتــراض اهالی صنعت و معدن واقع شــد. وی 
ادامه داد: اینکه برخی از دوســتان با هیاهو اعتراض 

می کنند مورد قبول نیست.
جمیلی به ثبت اختراع گروه زرین و تهیه شــمش از 
کنسانتره سرب ســولفوره اشــاره کرد و اظهار کرد: 
تعدادی از تولیدکنندگان ســرب سولفوره از طرح ما 
استقبال کردند و در جلســات اتاق بازرگانی ایران هم 
اعالم شد که این طرح در مراحل اولیه است و راندمان 
آن حدود 90 درصد است و باید به 96درصد برسد که 

نیازمند عزم ملی و تداوم مسیر است.
 شــرکت زریــن یک گــروه دانــش بنیان اســت و 
پژوهشــکده ای دارد که با حمایت از دانشجویان در 

این حوزه پیشرو است.
جمیلی افــزود: همه وظیفــه دارند معنــای واقعی 
ارزش افزوده بیشتر رو در کشــور محقق کنند. وقتی 
مجموعه ای تحقیقات پژوهشی انجام می دهد و منجر 
به نتیجه و ســپس به تولید صنعتی می شود، از سوی 

مسوالن باید مورد تشویق قرار گیرد.
این فعال معدنی به قوانین ســخت خام فروشــی در 
کشورهای معدنی مانند کانادا و استرالیا نیز اشاره کرد 
و گفت: در این کشورها اگر قرار اســت به ماده ارزش 
افزوده بیشــتری تعلق گیرد، قطعا مورد حمایت ویژه 
دولت هایشــان قرار می گیرند. شــعار ترامپ احیای 
صنایع آمریکا اســت و باید از صنایع حمایت شــود تا 

تولیدشان افزایش یابد.
رییس خانه اقتصاد ایران مطرح کــرد: به نظر من در 
شرایط سختی که کشــور در آن است، اولین موردی 
که باید به آن فکر شود اشــتغال است و هر طرحی که 

منجر به اشتغالزایی بیشتر شــود باید مورد حمایت 
ویژه مجلس، دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.

وی افزود: گروه زرین پژوهشــکده ای تاسیس کرده 
که دانشــجویان عالقه مند به پژوهــش را در یک جا 
جمع کرده و با دادن  طرح و امکانات به نخبگان جوان 
اجرای آن را برعهده آن ها می گذارد. این پژوهشکده 
در آینده قطعا موفقیت بیشتری کسب خواهد کرد و 
آینده برای کسانی اســت که از خالقیت های جوانان 
اســتفاده می کنند. وی ادامه داد: یکی از برنامه های 
شــرکت ما ارتباط با دانشــگاه، پژوهشــگران جوان 

وجلوگیری از مهاجرت نخبگان است.
وی با انتقــاد به نــگاه دولت در مــورد وضع عوارض 
و حقوق دولتی به تمام مواد معدنــی با یک دید بیان 
داشت: من به شخصه معترض به این نوع وضع حقوق 
و عوارض دولتی هستم ولی بدین معنا که نباید معادن 
متفاوت از نظر نوع ماده، کیفیــت و هزینه های تمام 
شده به یک شکل عوارض و حقوق دولتی را پرداخت 
کنند. فعاالن بخــش خصوصی پرداخــت حقوق و 
عوارض دولتی را وظیفه می دانند ولی آیا این حقوق و 

عوارض دولتی باعث تعطیلی معادن می شود؟
جمیلی گفت: در رابطه با عوارض بر سنگ های تزیینی، 
کرومیت، مس و ... دولــت باید سیاســت ها را دوباره 
بررســی کند که بعد از ایجاد ارزش افزوده و درصورت 
مازاد محصول، به چه شــکل می توان صادرات کرد که 
نیازمند یک برنامه ریزی دقیق است. خوشبختانه نظام 
مهندسی معدن ایران نقشه راه معدن برای این بخش 
طراحی کرد، لذا باید دید این نقشه را می توان ادامه داد 

یا باید آن را تخصصی تر کند. 

کالن

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، 
از انجام کار کارشناســی برای تعیین 
تعرفــه های خدمات پزشــکی ســال 
99 خبر داد و گفت: پیشــنهاد ما برای 
تعرفه پزشکان عمومی شــهر تهران، 
۴۷ هــزار و ۵00 تومان اســت.محمد 
رضا ظفرقندی، در نخســتین جلســه 
معاونین و مدیران حوزه ستادی با روسا 
و معاونین نظام پزشــکی شهرستان ها 
که در ســالن اجتماعات سازمان نظام 
پزشکی برگزار شــد، با اشاره به این که 

برگزاری چنین جلســاتی 
زمینه همراهی و همفکری و 
ایده گرفتن را برای پیگیری 
و پیشبرد مســائل مبتال به 
جامعه پزشــکی فراهم می 
کند، افزود: ســازمان نظام 
پزشکی پیگیری های الزم 

را در خصوص مباحــث فنی و نظارت ، 
تعرفه ، مالیات، حــوزه های انتظامی و 
آموزش و ... جهت رفع مشکالت جامعه 
پزشــکی انجام می دهد و در خصوص 

تعرفه های ســال آینده نیز 
نظرات کارشناســی خود را 
به شــورای عالی بیمه اعالم 
نموده است.وی تاکید کرد: 
پیشــنهاد نظام پزشــکی 
بــرای تعرفه ها این اســت 
که درخصوص جــزء فنی 
در نظر گرفتن تــورم و برای جزء حرفه 
ای افزایــش حقوق مــالک عمل قرار 
گیرد.دادستان ســازمان امور مالیاتی 
مکاتباتی را با نظام پزشــکی ها انجام 

داد و خواستار لیست پزشکانی شد که 
اقدام به ثبت نام در سامانه این سازمان 
نکرده اند که ما این کار را قبول نکرده و 
وارد مذاکره با آنها شدیم.در مذاکرات 
انجام شده قرار بر این شــد که جلوی 
اقدامــات تبعیضــی گرفته شــود و از 
روش های تشــویقی و امتیاز استفاده 
شــود زیرا برای ما تحمل این موضوع 
که مطب همکاری تعطیل شود بسیار 
ســخت بود و در قانون جدید عدم ثبت 

کارتخوان جرم انگاری شده است.

کارتخوان

 کارتخوان در مطب ها الزامی است
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دبیر کل اتاق ایران و عراق:
حجم صادرات به عراق برابر با 

وپاست صادرات به چهار قاره ار
دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق ضمن تاکید 
بر ظرفیت بــاالی این کشــور در زمینه تجارت 
خارجی اظهار کرد: حجم صــادرات ما به عراق 
برابر بــا مجموع صــادرات ایران بــه چهار قاره 

اروپاست.
 حمید حســینی با اشــاره به اتفاقات سیاسی 
اخیر، دربــاره وضعیت تجارت ایــران و عراق 
توضیــح داد: مســلما اتفاقات ایــن چنینی 
روابط بین المللی را تحــت تاثیر قرار می دهد 
اما میزان آن خیلی چشــمگیر نبوده اســت؛ 
به طور مثال شنبه هفته گذشــته مرز مهران 
برای ورودکامیون های عراقی به کشــور بسته 
شده بود ولی در کردستان عراق هیچ مشکلی 

نداشتیم.
او درباره میزان صادرات به این کشور در دی ماه، 
بیان کرد: ما در ماه گذشــته فقط به استان های 
مرکزی عــراق  12هــزار کامیــون عراقی بار 
فرستاده ایم، یعنی روزانه بالغ بر ۴00کامیون بار 
وارد این کشور شده است؛ البته الزم به ذکر است 
که کامیون هــای عراقی دو برابــر کامیون های 
ایرانی بار جابه جا می کنند و ظرفیت بیشــتری 

دارند.

رشد صادرات به عراق نسبت به سال97
وی با بیان اینکه تا کنون صادرات ما نســبت به 
مدت مشابه سال گذشــته افزایشی بوده است، 
تاکید کرد: حجم صــادرات ما به عــراق برابر با 
میزان صادرات به چهار قاره اروپایی است، یعنی 
یک کشــور به اندازه چهار قاره برای ما ظرفیت 
صادراتی دارد و از این رو باید بــه آن توجه ویژه 

ای شود.
به گفته حســینی، برای توسعه تجارت با عراق 
باید راه  تجارت تســهیل شــود، به طور مثال 
موضوع کنترل کیفیت و اســتاندارد، افزایش 
تعرفه هــای گمرکــی و عــدم ضمانت هــای 
مناســب صادراتی از جمله موانع صادراتی با 
عراق اســت که باید مورد توجــه هر دو دولت 

قرار بگیرد.

صادرات شش میلیارد دالری در 9 ماهه 98
وی از صادرات شــش میلیارد و ٣00میلیون 
دالری به عــراق در مدت 9ماهه امســال خبر 
داد و گفــت: از ایــن میزان صــادرات حدود 
۷0درصد رفــع تعهــد ارزی شــده و مابقی 
بــه واردکننــدگان فروخته شــده اســت، 
بنابراین صادرکنندگان به این کشــور مشکلی 
درخصوص نقل و انتقاالت بانکی و بازگرداندن 

ارز ندارند.
دبیر کل اتاق ایران و عراق درباره کارنامه نهایی 
صادرات به این کشور پیش بینی کرد: متاسفانه 
امســال صادرات ماهانه ما به کمتر از ۴میلیارد 
دالر یعنی بــه حدود ٣.۵میلیارد دالر رســیده 
که با این حســاب برآورد ما این است که حجم 
کلی صادرات به عراق تا پایان امســال به حدود 

۴0میلیاد دالر برسد.
او افزود: سال گذشته ۴۴میلیارد دالر صادرات به 
عراق صورت گرفت، البته امسال حجم صادرات 
بسیاری از کاال ها نسبت به سال گذشته افزایشی 
بــوده اما ما ســاالنه حــدود 10میلیــارد دالر 
میعانات گازی صادر می کنیــم که آمار آن فعال 
منتشر نشــده و همچنین قیمت پایه صادراتی 
نیز کاهش پیدا کرده، که با این شرایط صادرات 
۴0میلیاد دالری امسال برابر با 60میلیارد دالر 

سال گذشته است. 
حسینی در پایان گفت: طبق آخرین آمار وزارت 
اقتصاد، حجم صادرات امســال نســبت به سال 
گذشته از لحاظ ارزشی ٣درصد و از لحاظ وزنی 

٣0درصد رشد کرده است.



یک مقام مسئول اعالم کرد

تداوم فرار مالیاتی در مناطق آزاد
خریدار  یک مقام مســئول گفت: نه تنها مناطق 
آزاد به سمت تولید و شــفافیت حرکت نکردند، بلکه 
ســرمایه گذاری را به ســمت تجارت، واردات کاال، 
قاچاق، فرار مالیاتی، شبه قاچاق و ثبت شرکت های 

صوری پیش بردند.
 صابر پرنیــان، مدیرعامل شــرکت شــهرک های 
صنعتی اســتان تهران گفت: در مناطــق آزاد، فرار 
مالیاتــی انجــام می شــود و فضای یکســانی برای 
تولیدکنندگان داخل کشــور با تولیدکنندگان این 

مناطق وجود ندارد.
وی افزود: ۸۸ هزار واحد صنعتی در داخل کشــور، 
معافیت مالیات بر ارزش افزوده ندارند و معاف بودن 
واحدهای تولیدی در مناطــق آزاد، یک تبعیض به 

شمار می رود.
پرنیان با بیان اینکه قرار بــود مناطق آزاد، صادرات 
محور و واردکننده ماشین آالت باشند، تصریح کرد: 
در حال حاضر این مناطق نه تنها در این زمینه موفق 
نبوده و به تولید داخل کمــک نکرده اند، بلکه به وارد 

کننده کاال تبدیل شده اند.
وی گفــت: مناطق ویــژه و آزاد برای تولیــد ایجاد 
شده اند؛ اما در این مناطق واردات بر صادرات و تولید 
پیشی گرفته اســت؛ به نحوی که نه تنها این مناطق 
به ســمت تولید و شــفافیت حرکت نکرده اند، بلکه 
ســرمایه گذاری را به ســمت تجارت، واردات کاال، 
قاچاق، فرار مالیاتی، شبه قاچاق و ثبت شرکت های 
صوری و اســتفاده از رانت های ویژه تبدیل کردند و 

به تولید کشور آسیب زدند.

9 درصد مالیات بر تولیدات ورودی مناطق آزاد
ناصر خرمالی نیز در این برنامــه، گفت: قانون معاف 
بودن مناطق آزاد از مالیات بــر ارزش افزوده که در 
ســال ۸۷ به صورت موقت ابالغ شــد، به هیچ وجه 
در مناطق آزاد اجرایی نشــده اســت؛ به نحوی که 
هیچکــدام از کاالهایی که از ســرزمین مــادر وارد 

مناطق آزاد شد، صادرات تلقی نشد.
خرمالی گفت: فعال اقتصادی در مناطق آزاد معدنی 
نیســت و الزامی به ثبــت معامــالت در این مناطق 
وجود نــدارد؛ بنابرایــن راه شــفافیت فعالیت های 
اقتصــادی در مناطق آزاد تغییر قانــون معاف بودن 

مناطق آزاد از مالیات ارزش بر افزوده نیست.
وی با بیان اینکه 9۴۵ هزار نفر در مناطق آزاد و ویژه 
ساکن هســتند و این مناطق ۴ دهم مساحت کشور 
را تشکیل می دهد، گفت: تولید کنندگان درمناطق 
ازاد وقتی باید بــرای ورود کاالهــای داخلی به این 
مناطق 9 درصد مالیــات بر ارزش افــزوده بدهند، 
ترجیح می دهند کاالهــای مورد نیاز خود را از خارج 

از کشور تامین کنند.
وی ادامه داد: دیگر جذابیتی برای ســرمایه گذاری 
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشــته برای 

این مناطق پیش بینی شده بود، وجود ندارد.
وی افزود: از ســال 92 تا 9۸ در مناطــق آزاد و ویژه 
اقتصادی کشور ۸1 هزار میلیارد ریال و 22 میلیارد 
دالر سرمایه گذاری داخلی و۵ و 2 دهم میلیارد دالر 
سرمایه گذاری خارجی انجام شده؛ ضمن اینکه این 
مناطق در 6 ســاله اخیر 129 میلیارد دالر صادرات 

غیر نفتی داشته اند.
مدیر توســعه صادرات و ارزش افــزوده مناطق آزاد 
افزود: واردات کاالی مسافری به مناطق آزاد از سال 
96 نظام مند و مجموع ســهمیه ارزی هفت منطقه 
آزاد کشــور که می توانند وارد کننــد ۵2۸ میلیون 

دالر بوده است.
وی گفت: برای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی 

و واردات به این مناطق ثبت سفارش می کنیم.

معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد، تبدیل 
به رانت شد

همچنین محمد جعفری، استاد دانشگاه و پژهشگر 
اقتصــادی نیز در ایــن برنامه گفــت: معافیت های 
مالیاتی شــرکت ها در مناطــق آزاد تبدیل به رانتی 

برای واردات بیشتر شده است.
وی افــزود: معافیت هــای مالیاتــی در مناطق آزاد 
موجب متزلزل شــدن شــرکت های تولیدی داخل 

کشور شده است.
وی ادامــه داد: در مناطــق ازاد معافیت هــای 
مالیاتــی موجب هــدر رفتن منابع ملی کشــور و 
از بین رفتــن مزیت های صادراتی می شــود زیرا 
در این شــرایط واردات قیمت تمام شده کمتری 
دارد و تولید کننده داخلی توان رقابت را از دســت 

می دهد.
جعفری گفت: معافیت هــای مالیاتی در مناطق آزاد 
رانت بسیار بزرگی را برای کســانی که می تواند کاال 

وارد کند، ایجاد می کند.

شعبه

رئیــس اتحادیه کارگران قــراردادی 
و پیمانــی بــا بیــان اینکــه جامعه 
بازنشســتگان هــم چشــم انتظــار 
برگزاری جلسه دستمزد سال 1٣99 
هســتند، گفت: برای ســال آینده هم 
قدرت خریــد جامعه کارگــری و هم 
دســتمزد کارگران هر دو باید افزایش 
یابد.فتح اهلل بیات  با تاکید بر تشــکیل 
هرچه  ســریع تر جلســات دستمزد 
شــورای عالی کار گفت: عقب افتادن 
جلســات دســتمزد به نفع هیچ یک 
از گروه هــای کارگــری و کارفرمایی 

نیســت و ما باید هر چه ســریع تر به 
جمع بندی برســیم و وضعیت حقوق 
کارگــران کــه ۵2 درصــد جمعیت 
کشــور را شــامل می شــوند، تعیین 

تکلیف کنیم.
وی افــزود: جــدا از بحــث حقــوق 
بازنشســتگان  حقــوق  شــاغالن، 
هم بــه این موضــوع گره خــورده و 
بازنشســتگان هــم چشــم انتظــار 
برگزاری این نشســت هستند؛ لذا اگر 
بخواهیــم در چارچوب قانــون رفتار 
کنیم، مــاده ۴1 قانون کار به صراحت 

نحــوه تعییــن حداقل دســتمزد را 
مشــخص کرده و نرخ تورم و ســبد 
معیشــت خانوار را مبنای محاســبه 

قرار داده است.

باال بردن قدرت معیشت کارگران 
به تناسب نرخ ارز و بنزین

این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: 
با توجه به نوسان نرخ ارز که در ابتدای 
ســال داشــتیم و تغییر قیمت بنزین 
و حامل های انرژی کــه اخیرا صورت 
گرفت، قدرت خریــد جامعه کارگری 

و بازنشستگان به شــدت کاهش پیدا 
کرد،لذا شورای عالی کار باید افزایش 
هزینه های ناشی از تغییر نرخ بنزین و 
سایر اقالم را در دســتمزد سال آینده 
کارگران لحاظ کند.بیــات از اعضای 
شورای عالی کار خواســت تا بررسی 
کنند کــه بخــش ارزی و حامل های 
انرژی چقدر در معیشــت خانوارهای 
کارگــری تاثیرگذار بــوده و به همان 
میــزان قــدرت خریــد خانوارهای 
کارگری را افزایش بدهند و به ســطح 

قدرت خرید اول سال برسانند.

دستمزد

بازنشستگان چشم انتظار جلسه دستمزد ۹۹
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جدید بانک تجارت
مشــتریان بانــک تجــارت در طرح ســپرده 
تســهیالتی فردا 2 برابر مبلغ سپرده خود از یک 
تا 10 میلیارد ریال بالفاصله و همزمان با افتتاح 

حساب از این بانک تسهیالت می گیرند.
در طرح سپرده تسهیالتی فردا هر یک از  فعاالن 
صنف طال و جواهر، صرافی ها، پزشکان، دندان 
پزشــکان، داروســازان، وکالی دادگســتری، 
سردفتران اسناد رســمی ، مدیران شرکت ها و 
سازمان ها به عنوان مشتری ارزنده و اصناف می 
توانند با افتتاح سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 
یکســاله در بانک تجارت ، 2 برابر مبلغ ســپرده 
خود را همزمــان با افتتاح حســاب از این بانک 

تسهیالت دریافت کنند.
 تســهیالت این طــرح در قالب عقــد مرابحه 
عادی)خرید کاال و خدمات، تامین مسکن و ...( 
با نرخ سود 1۵ درصد ساالنه و مدت بازپرداخت 
12 ، 2۴ و ٣6 ماهــه اعطا شــده و به ســپرده 
مشتری نیز طی مدت ســپرده گذاری ماهانه ۵ 

درصد سود تعلق می گیرد.
ســقف تســهیالت پرداختی بانک تجارت در 
قالب این طرح از 1 تا 10 میلیــارد ریال تعیین 
شده که با اخذ سفته و ضامن معتبر هم صنف به 

متقاضیان پرداخت می شود.
مشــتریان و متقاضیان دریافت تسهیالت طرح 
فردا می توانند برای کســب اطالعات بیشــتر 
از چگونگی و شــرایط دریافت این تسهیالت به 
شعب یا ســایت اینترنتی بانک تجارت به نشانی 
www.tejaratbank.ir مراجعــه یا با مرکز 
ارتباط مشــتریان بــه شــماره 1۵۵۴ تماس 

بگیرند.

 پرداخت سود سهام   ۳شرکت 
در شعب بانک صادرات ایران

سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت »تولیدی 
و صنعتی درخشان تهران« با نماد »پدرخش« و 
سهامداران حقیقی شرکت های »تعاونی میثاق 
ثمر«، »ســبحان دارو« با نمادهــای »تعاون« 
و »دســبحان« می توانند جهت دریافت ســود 
سهام سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1٣9۷ 
به شــعب بانک صادرات ایران در سراسر کشور 

مراجعه کنند.
 این بانک از ســهامداران شــرکت  »درخشان 
تهران« خواســته اســت از ابتــدای روز کاری 
یک شنبه بیســت و دوم دی ماه 1٣9۸، شرکت  
»میثاق ثمر« از ابتدای روز کاری سه شــنبه 2۴ 
دی ماه 1٣9۸ شرکت »سبحان دارو« از ابتدای 
روز سه شــنبه یکــم بهمن ماه جــاری به مدت 
یک ســال با مراجعه حضوری به شــعب بانک 
صادرات ایران نســبت به دریافت نقدی ســود 
سهام خود یا واریز آن به حســاب های سپهری 

خود اقدام کنند.
پرداخت ســود به افــراد کمتر از 1۸ ســال، 
پــس از احراز هویــت کامــل و دریافت کپی 
شناسنامه، صرفاً به ولی )پدر( بالمانع خواهد 
بود. در این اطالعیه همچنین پرداخت ســود 
ســهام به نماینده قانونی ســهامدار فقط به 
ارائه وکالت نامه رســمی معتبر منوط شــده 

است.



قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد

ممنوعیت واردات ۱۶۰۰کاال به کشور
خریدار    قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
امور بازرگانی گفت:باند صادرات از سوی دولت، یک 
مسیر سبز است؛ در حالیکه در باند مقابل، واردات به 
کندی صورت می گیرد و واردات بالــغ بر 1600 قلم 

کاال به کشور ممنوع شده است.
حســین مدرس خیابانــی قائم مقام وزیــر صنعت، 
معدن و تجارت با اشاره صادرات کشــور اظهار کرد: 
در ســنوات گذشــته از ۸000 ردیف تعرفه کتابچه 
مقررات، تنهــا کاال هــای ٣۵00 ردیــف تعرفه ای 
صادر می شده اســت؛ اما اکنون این تعداد به بیش از 
۴200 ردیف تعرفه ای افزایش پیدا کرده اســت؛ پس 
خیل عظیمی از کاال های تولیــدی، ارزش صادراتی 
یافته اند؛ این در شــرایطی است که صادرات از جهات 
مختلف برای کشور ارزش دارد؛ به نحوی که صادرات 
غیرنفتی کشور، جای صادرات نفت را گرفته و بخش 
عمده ای از امورات کشور از محل ارز حاصل صادرات 

کاال و خدمات ایرانی تامین می شود.
وی با بیان اینکــه اســتفاده از ظرفیت های خالی 
واحد های تولیدی در ســایه رونق صــادرات امکان 
پذیر خواهد بود، گفت: بخشی از دلیل خالی ماندن 
ظرفیت های تولیدی کشــور به جهت آن است که 
پروژه ها و کاال های ایرانی مزیت های نسبی را رعایت 
نکرده اند و به لحاظ تصمیمات سیاســی اتخاذ شده 
بر علیه اقتصاد ایــران، امکان صــادرات ندارند، اما 
به هر حــال ظرفیت مازاد تولیدی در کشــور وجود 
دارد و اتفاقی که در سال های گذشــته رخ داده آن 
اســت که کیک تقاضای داخلی نیز کوچک شده و 
رشــد ۷ تا ۸ درصدی اقتصاد ایران، وجود نداشــته 
و مصرف داخلی نیز از رونق افتاده اســت، بنابراین 
ظرفیت های مازاد تولیدی، بیشــتر خود را نشــان 

می دهند.
مدرس خیابانــی ادامه داد: اینجا صــادرات می تواند 
نقش آفرینی نماید؛ این در حالی است که اگر صادرات 
نبود، بخش عمده ای از واحد های تولیدی کشــور به 
خصوص در بخش کاشی و ســرامیک، حتما تعطیل 
می شــدند که از این دســت نمونه ها که صادرات در 
آن ها منجر به رونق تولید هم شده است، در کشور به 

وفور قابل مشاهده است.
قائم مقام وزیــر صنعت، معــدن و تجــارت در امور 
بازرگانی گفت: مســیر صــادرات امروز اســتفاده از 
ظرفیت خالی تولید اســت که بخشــی از هزینه های 
ثابت بنگاه های تولیدی را پوشــش داده و به صورت 
مســتقیم به کاهــش قیمــت تمام شــده کاال ها در 
داخل کشور هم منجر خواهد شــد؛ این در شرایطی 

اســت که صادرات در راســتای تنظیم بازار و تولید 
اســت؛ چراکه به نفع مشــتریان داخلی نیز هست؛ از 
ســوی دیگر باید به این نکته توجه داشــت که امروز 
مهمترین معضل کشور موضوع اشتغال است؛ چراکه 
ســرمایه گذاری هایی که باید منجر به رشد اشتغال 

شود، تحقق نیافته است.
وی با بیان اینکه مســیر صــادرات می تواند، یک راه 
برای حفظ اشتغال پایدار کشور باشد، گفت: بر اساس 
آمار های وزارت صنعت، معدن و تجارت که به اتکای 
داده های تولیدکنندگان تهیه شــده اســت، با رونق 
صادراتی که ظرف یکســال و نیم گذشــته در کشور 
صورت گرفته، بیش از ۴0 هزار نفر در صنایع مختلف 
که به دلیل مشکالت اقتصادی تعدیل شده بودند، به 
کار بازگشــته و 100 هزار نیروی جدید نیز مشغول 
به کار شــده اند که این نقطــه امیدوارکننده ای برای 

اثرگذاری صادرات بر تولید و اشتغال است.
این مقام مســئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
خاطرنشان کرد: در گذشته برخی نگاه ها بر این بود که 
تجهیزات و چرثقیل هایی که در بنادر کشور مشغول 
به کار هســتند، بــرای جابجایی و تخلیــه کاال های 
وارداتی به کار گرفته می شــود؛ در حالیکه اکنون این 
روند برعکس شده و روند صادرات غیرنفتی از بنادر از 

رونق خوبی برخوردار شده است.
 این در حالی اســت که این اتفاق اکنون رخ نمی دهد 
و باند صادرات از ســوی دولت، یک مسیر سبز است؛ 
در حالیکــه در باند مقابل، واردات بــه کندی صورت 
می گیــرد و واردات بالغ بر 1600 قلم کاال به کشــور 

ممنوع شده است.
وی افزود: تراز تجاری کشور 100 میلیون دالر مثبت 
اســت و بنابراین با عدد و رقم می توان اثبات کرد که 
نگاه کشــور به تجارت خارجی، وزنه ســنگین تری 
را به تســهیل صــادرات داده و در بخــش واردات، 
ممنوعیت هایی ایجاد شــده تا از تولیــد داخلی نیز 
حمایت کــرده و شــرایط ارزبری را کاهــش دهد؛ 
این در حالی اســت که بر اســاس آمار و ارقام رسمی 
گمرک جمهوری اســالمی ایران، در نه ماهه ابتدای 
ســال جاری بالغ بر ٣2 میلیارد دالر صادرات از کشور 
صورت گرفته که در مقابل، رقم واردات ٣1 میلیارد و 

900 میلیون دالر است.
به گفته مدرس خیابانی، کشــور نگاه وارداتی ندارد؛ 
چراکه اگر ایــن طور بود ممنوعیــت 1600 قلم کاال 
حتما از سوی دولت انجام نمی شد؛ به خصوص اینکه 
طیف وسیعی از کاال ها از پوشاک و لوازم خانگی و اقالم 
خوراکی گرفته تا لوازم ورزشی که مشابه تولید داخلی 

دارند، اکنون با ممنوعیت واردات مواجه هســتند. در 
این میان پرچمی هم برافراشته شده است که ساخت 
داخلی در کشور رونق یابد و در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نیز با قوت و قدرت برافراشته نگاه داشته شده 
است. بر این اســاس بالغ بر یک میلیارد دالر قرارداد 
ساخت داخلی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
میان تولیدکنندگان این کاال هــا با متقاضیان منعقد 
شده اســت که در طیف های مختلفی از صنایع نظیر 
پتروشــیمی و فوالد و صنعت خودروسازی متمرکز 

شده است.
وی با اشاره به اینکه سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران، در تالش اســت که بخشــی از 
تجهیزات و ادوات مورد نیاز پروژه های خود را از داخل 
کشور تهیه نماید، گفت: دولت به شدت مراقب است 
که واردات غیرضرور و بی رویه و یا حتی دارای مشابه 
تولید داخلی صــورت نگیرد، این در حالی اســت که 
سیاســت دولت در حوزه صــادرات، توســعه و نگاه 
افزایشی است و در بخش واردات نیز، در برخی موارد 
به گونه ای اســت که مدیریت واردات و یا بهتر بگوییم 

کنترل واردات صورت گیرد.
به گفته مدرس خیابانی، بخشی از مدیریت و کنترل 
واردات، به دلیل مدیریت منابع ارزی کشــور است و 
این در حالی اســت که باالترین مقامات کشــور آرزو 
داشــته اند که روزی درب چاه های نفت بسته شود و 
کشور با ارز غیرنفتی اداره شــود. این توفیق اجباری 
است که در سایه تحریم نفت، دریچه های درآمد های 

نفتی را نیمه بسته نگاه داریم.
وی اظهــار کرد: امروز همــه ارکان دولــت به دنبال 
صادرات غیرنفتی هســتند و بر این اســاس، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نیز کارگروه توسعه صادرات 
را با اختیارات ویژه از سوی معاون اول رئیس جمهور 
راه انــدازی خواهد کــرد که اکنون، پیش جلســات 
آن با حضور پررنــگ صادرکنندگان و تشــکل های 
صادراتی در حال برگزاری اســت و ســازمان توسعه 
تجارت نیز پای کار آمده اســت؛ ضمــن اینکه با اتاق 
بازرگانی و کنفدراســیون صادرات نیز همراه هستیم 
تا بتوانیم در بخش های مختلف، موانع و مشــکالت را 
از پیش روی صادرکنندگان برداریــم؛ این در حالی 
اســت که در حوزه اعــزام نماینــدگان تام االختیار 
تجاری در بازار های هدف صادراتــی نیز برنامه ریزی 
منســجمی صورت گرفته تا با همکاری اتاق بازرگانی 
ایران و اتاق های بازرگانی مشــترک، این افراد خبره 
در بازار های هدف مستقر شــده و به صادرکنندگان 

خدمات رسانی نمایند.
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عضو هیات مدیره انجمن فوالد:
تداخل ماموریت معدن و فوالد 

خطاست
یکــی از مهمتریــن اهــداف بومی ســازی در 
زنجیره فوالد از یک طــرف تالش برای کمرنگ 
کردن تاثیر تحریم ها در این صنعت و از ســوی 
دیگــر توانمندســازی ســازندگان در حــوزه 
فناوری هــای مرتبط اســت، از ایــن رو تالش 
برای ســرمایه گذاری و ســودآوری متعارف در 
همه زنجیره فوالد از جمله اقداماتی اســت که 
کارشناســان در شــرایط فعلی برای ممانعت 
از تعارض بیشــتر معدن و فوالد در باالدســت و 

پایین دست زنجیره مدنظر قرار داده اند.
 محمد کشانی، عضو هیات مدیره انجمن فوالد 
ایران در رابطه با ورود فوالدســازی ها به تملک 
معادن و معدنی ها به عرصه فوالد ســازی گفت: 
بزرگتریــن خطایی کــه ما تاکنون داشــته ایم 
تداخل ماموریت دو بخش معــدن و فوالد بوده 
و از آنجایی که این معادله ۵-6 ســال قبل به هم 
خورد و معدنی ها به ســمت فوالد سازی رفتند، 
اکنون فوالدی ها هم بــه دنبال تملک در معادن 

هستند.
کشــانی همچنین عنوان کرد: با توجه به اینکه 
مجوزهایی را که تاکنون صادر شده اند نمی توان 
لغو کــرد، می توان گفت کمتریــن کاری که در 
حال حاضر انجام پذیر است اینکه کمیته و ستاد 

فوالد مجوز جدیدی در این راستا صادر نکند.
وی در رابطه با روند بومی سازی از زمان برگزاری 
نخستین جشــنواره ملی فوالد تا امسال توضیح 
داد: همزمان با شــدت گرفتن تحریم ها سامانه 
بومی سازی که انجمن طراحی کرد توانست در 
برقراری ارتباط میان تامین کنندگان و مصرف 
کننــدگان موفق عمل کند.عضــو هیات مدیره 
انجمن فوالد ادامه داد: این ســامانه بومی سازی 
موجب شده تا اگر یک تولیدکننده قطعه در یکی 
از کارخانه های فوالدسازی موفق به بومی سازی 
قطعه ای شود، بتواند آن را به سایر کارخانه های 
فوالد ســازی معرفی و در دســترس آنها برای 

تامین قطعه قرار دهد.
وی تاکید کرد: مهمترین دســتاورد سامانه این 
بود که فوالدی ها نســبت به یکدیگر اطالعاتی 
به دست آوردند و به ســازندگان قطعات اعتماد 
به دســت آوردند چرا که مهمتریــن فاکتور در 
تامین قطعه مساله اعتماد اســت به این مفهوم 
که اگر یکی از کارخانه ها این قطعه را خریداری 
و اســتفاده کرده باشــد قطعا نفر دوم راحت تر 

می تواند به تامین کننده اعتماد کند.
کشــانی درباره تاثیر احتمالی لیست تحریمی 
اعالم شــده از ســوی آمریکا که نــام برخی از 
شــرکت های فوالدی در آن دیده می شــود بر 
شــرایط فعلی آنهــا گفت: مســاله تحریم های 
موضوع جدیدی نیســت، حداقل در یک ســال 
گذشته فوالدی ها در چند ســناریوی متفاوت 
تحریم شــده اند که ابتدا صنعت فوالد را هدف 
قرار داده بود، ســپس به تولیدات فوالدی رسید 
و در نهایت اســم خاص تولیدکنندگان فوالد در 

لیست جدید تحریم ها قرار گرفت.
وی با بیــان اینکه فــوالد با توجه بــه تمام این 
محدودیت هــا و تحریم هــا توانســت نیازهای 
خود را حتی با هزینه های کمــی باالتر با توجه 
به افزایش هزینه های حمــل و نقل تامین کند و 
این موجب شد تا فوالدی ها حداقل یک تا یک و 
نیم سال الکترود گرافیتی ذخیره که برای تولید 

فوالد مورد نیاز است داشته باشند.
کشانی با تاکید بر اینکه در مذاکرات دیده ام که 
کشــورهای خارجی همچنان آمادگی و تمایل 
برای فــروش الکترود گرافیتی به فوالدســازان 
ایرانی دارند، عنوان کرد: در میان این شرکت ها 
آن چیزی که بیش از همه اهمیت دارد بیزنسی 
اســت که باید در هر حال فعال باشد و در همین 
راســتا راهی برای فروش الکتــرود گرافیتی به 

شرکت های ایرانی خواهند یافت.



فرمانده انتظامی البرز:

هفت میلیارد تومان اموال سرقتی درالبرز کشف شد
خریدار    فرمانــده انتظامی البرزگفــت: ماموران 
انتظامی این استان ، طی ۴۸ ساعت گذشته دراجرای 
طرح ارتقای امنیت اجتماعی بیــش از هفت میلیارد 

تومان اموال سرقتی کشف کردند.
ســردار عباســعلی محمدیان درحاشــیه نمایشگاه 
کشــفیات پلیس البرز در جمع خبرنــگاران افزود: 
این اموال کشف شــده با تالش پلیس های تخصصی 
در شهرستان های این اســتان با محوریت شهرهای 

همجوار نیز کشف شده است.
وی اضافه کرد: در اجرای این طرح ٣2 باند متالشی،  
9٣ متهم دســتگیر که از مجموع آن ها  ۸۴ نفر سارق 
و 9 نفر مالخر بودند که ارزش ریالی اموال کشف شده 
تاکنون بیــش از هفت میلیارد تومان برآورد شــده و 

تحقیقات از متهمان همچنان ادامه دارد.
اموال کشف شده شامل ســکه، دوچرخه، باند، ضبط 
و پخش، رایانــه، لب تاب، تجهیــزات داخل خودرو، 
آمپیلی، لوازم داخل خودرو، لــوازم تزیینات خودرو ، 

فرش و تلویزیون  بوده است.
همچنین 12 خودرو سرقتی نیز از سارقان کشف شد.

وی دربخش دیگری ازســخنان خود از کشف هفت 
دســتگاه کامیون حمل مواد اولیه داروی قاچاق خبر 
داد و افزود: از این تعــداد یک دســتگاه در البرز  و 6 

کامیون دیگر در تهران شناسایی و توقیف شدند.
در این زمینه سه نفر دستگیر شدند.

فرمانــده انتظامی البــرز بیان داشــت کــه از این 
قاچاقچیــان ۴0 میلیــون عــدد داروی قاچــاق به 
ارزش 2میلیارد تومان کشــف شد.سردار محمدیان 
خاطرنشــان کــرد : مالباختــگان می تواننــد برای 
شناســایی اموال سرقت شــده خود به ســامانه نما 
مراجعــه کنند.مالباختگان برای شناســایی اموال 
خود همــواره به پلیس آگاهی مراجعــه می کنند که 
فعالیت این سامانه عالوه بر عدم حضور به مقر پلیس 
دسترسی سریع به اطالعات اموال کشف شده خواهد 
بود.در این ســامانه قسمتی از شماره ســریال اموال 

کشف شده در ســایت نما با عکس کاالی کشف شده 
بار گزاری شــده که که مالباختــگان می توانند برای 
برای ورود به سامانه نما با وارد کردن کد ملی و پس از 
انتخاب استان مورد نظر سریال کاالی سرقت شده را 

وارد تا اصالت کاال مشخص شود.
 مالباختگان با ورود به ســایت پلیــس  و با مراجعه به 
قسمت اموال کشف شــده مشخصات کاالی مسروقه 
خــود را وارد کــرده و شناســایی کنند.همچنیــن 
مالباختگان شماره سریال اموال به سرقت رفته خود 
را به این ســامانه اعالم تا محض کشــف آنها، اطالع 
رســانی ســریع صورت گیرد.فرمانده انتظامی البرز 
از مردم خواســت با توجه به اینکه بیشــتر سرقت ها 
درابتدای شب صورت می گیرد درحین خروج ازمنزل 
حتما در منزل خود را قفل کنند و نســبت به این مهم 
سهل انگارنباشــند.همچنین رانندگان هنگام توقف 
کامل ، قفل فرمــان و تجهیزات ایمنــی خود را فعال 

کنند تا زمینه سرقت برای مجرمان بوجود نیاید.

البرز

در راستای اجرای سیاستهای تدوینی 
به منظور کاهش نرخ بیکاری و رسیدن 
به اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی 
و اجتماعــی فرهنگی، شــرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز 

فرصت های جدید شغلی ایجاد کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی 
پخش فــرآورده های نفتــی منطقه 

البرز اکبرنــوروزی معــاون بازرگانی 
این شــرکت با توجه به ابالغ کارگروه 
تخصصی اشتغال و سهم دستگاههای 
اجرایی استان البرز درامر اشتغالزایی 
گفت: شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه البــرز تعهد خود مبنی بر 
اشــتغال زایی را تا پایان سالجاری ۸0 
نفر اعالم کــرد.روزی در ادامه افزود: 

با توجه به اهمیــت موضوع و مصوبات 
ســتاد اقتصــاد مقاومتــی وکارگروه 
اشــتغال و ســرمایه گذاری اســتان 
وتاکید استاندار البرز مبنی برتجمیع 
آمــار و اطالعات فرصت های شــغلی 
کلیه دســتگاههای اجرایی از ابتدای 
ســال تا پایان دیماه سالجاری، ۵9 نفر 
در جایگاههای عرضه ســوخت استان 

مشغول بکار و اطالعات آنان در سامانه 
رصد اشتغال ثبت شــده که شامل ۷۴ 
درصد از این تعهد می شــود و تا پایان 
ســال 1٣9۸ این رقم به 90 نفر ارتقاء 
خواهد کرد که ضمــن انجام تعهدات 
شــرکت ملی پخــش فــرآورده های 
نفتی منطقه البرز برای اشتغالزایی ٣0 

درصد نیز فراتر خواهد رفت.

نماینــده عالی دولت  در اســتان البرز 
وی به افزایــش ٣.٣ درصدی جمعیت 
روستایی البرز، گفت: بر اساس گزارش 
های اخذ شده، البرز تنها استانی است 
که با رشد جمعیت روســتایی مواجه 
بود که این رقم در متوسط کشوری به 

منفی ۷ رسیده است.
به گــزارش اداره کل روابــط عمومی 

و امور بیــن الملل اســتانداری البرز، 
شهبازی در جلســه کارگروه زیربنایی 
که در سالن شهدای دولت استانداری 
برگزار شــد، با اشاره به دســتور اول 
جلســه مبنی بر بررســی طرح پهنه 
بندی حریم شــهر جدید هشــتگرد، 
افزود: این طرح به توجیه بیشتری نیاز 
دارد و سواالت بســیاری در خصوص 

آن مطرح اســت که ضــرورت دارد در 
کمیتــه ای تخصصی مورد بررســی 
قرار گیرد.وی به افزایش ٣.٣ درصدی 
جمعیت روســتایی البرز، ادامه داد: بر 
اساس گزارش های اخذ شــده، البرز 
تنها استانی اســت که با رشد جمعیت 
روســتایی مواجه بود که ایــن رقم در 
متوسط کشــوری به منفی ۷ رسیده 

است. بسترسازی برای مانایی جمعیت 
در روستاهای البرز مورد توجه ویژه ای 
قرار گرفت و با توجــه به تمهیداتی که 
اندیشیده شــد اکنون با رشد جمعیت 
روستایی و استقبال برای روستانشینی 
رو به رو هســتیم و بایــد همچنان به 
تقویت زیرســاخت هــای این بخش 

توجه کنیم.

نفت

وستا ر

بیش از ۸۵ درصد اشتغالزایی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز

وستایی البرز افزایش 3 درصدی جمعیت ر
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ودگاه پیام اختصاص یافت فر
مدیر عامل منطقه ویــژه اقتصادی و فرودگاه 
بیــن المللی پیام البرز گفــت: 12میلیارد ریال 
برای باال بردن ضریب ایمنــی و ارتقای الزامات 

ایکایو در این فرودگاه اختصاص یافت.
نادر ثناگو مطلق روز چهارشنبه در گفت و گویی 
با خبرنگاران اظهار داشــت: برای بازســازی و 
بهســازی خودروهای اطفاییه و کفساز فرودگاه 
پیام این اعتبار در دستور کار معاونت هوانوردی 

قرار گرفت.
هدف از ایــن اقدام بــه روز رســانی تجهیزات 
موجود و ارتقای الزامات ایمنــی هوانوردی در 
 category حوزه ایمنی وآتش نشانی و افزایش

ایمنی و نجات فرودگاهی است.
ایستگاه آتش نشــانی فرودگاه بین المللی پیام 
دارای پنج خودرو اطفاییه و کفســاز و همچنین 
تجهیزات آتش نشانی به روز برای ارایه خدمات 

امداد و نجات و اطفای حریق است.
فرودگاه بین المللی پیام البرز اکنون در 2 بخش 

باری و مسافری خدمات دهی می کند.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی:
 هر گرم زهر زنبور عسل

وخته می شود  ۸۰ تا ۱۰۰ دالر فر
معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهاد 
کشــاورزی گفت: صنعت زنبــورداری در حال 
تغییر اســت و باید بتوانیم در این صنعت به روز 

عمل کنیم.
مرتضی رضایــی در دهمین کنگره پژوهشــی 
زنبور عســل که در مؤسســه تحقیقــات علوم 
دامی کشــور واقع در کرج برگزار شد با اشاره به 
افزایش میزان محصوالت جانبی زنبور عسل از 
جمله ژل رویال اظهار کرد: طی دو سال گذشته 
تولید ژل رویال در کشور بیش از ۷0 درصد رشد 

داشته است.
به گزارش ایســنا، وی همچنین بــه تولید زهر 
از کلونی های زنبور عسل اشــاره کرد و گفت: از 
هر 1۵ کلونی در طــول هفته یک گرم زهر زنبور 

عسل تولید می شود.
این مسئول با اشــاره به ارزش هر گرم زهر زنبور 
عســل توضیح داد: در حال حاضــر هر گرم زهر 
زنبور عســل بین ۸0 تــا 100 دالر بــه فروش 

می رسد.
معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهاد 
کشاورزی با بیان اینکه ایران رتبه سوم یا چهارم 
تولید عســل دنیا را به خود اختصاص داده ادامه 
داد:  بایــد تالش کنیم در دیگــر تولیدات زنبور 
عســل نیز با تکنولــوژی برتر پیــش رفته رتبه 

خوبی کسب کنیم.
رضایی با تاکید بر اهمیت تولید زهر زنبور عسل 
گفت: امروزه از زهر زنبور عســل بــرای درمان 
بیماری هــا از جمله دردهای مفصلی اســتفاده 

می شود که بسیار نتیجه بخش بوده است.
این مســئول با اشــاره به اینکه ایران در حوزه 
اســتفاده از ژل رویال و کپسولی کردن آن رشد 
داشــته اســت، گفت: این موارد موجب ارزش 

افزوده برای صنعت زنبور داری می شود.
وی با تاکید بر اینکه بایــد از صنعت زنبورداری 
حمایت شــود، گفت: تا ســه ســال دیگر باید 
اســتفاده از محصوالت و فرآورده هــای زنبور 
عسل در صنعت نهادینه شــود؛ با انستیتوها در 
این مورد مذاکره کرده ایم.معاون امور تولیدات 
دامی وزارت جهاد کشــاورزی با تاکید بر اینکه 
صنعت زنبــورداری در حال تغییر اســت و باید 
بتوانیم در این صنعت بــه روز عمل کنیم افزود: 
باید از فرصت های پیــش رو برای بهره برداری و 
درآمدزایی از تمامی محصوالت کندو اســتفاده 
کنیم و با اجرای طرح های مختلف بســتر ســاز 

رشد روز افزون  صنعت زنبورداری باشیم.



خانه های باالی ۱۰میلیارد تومانی مالیات می دهند

نحوه محاسبه مالیات الکچری نشینان چگونه خواهد بود؟
خریدار  اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در حالی 
با بررســی الیحه بود 99، خانه های لوکس باالی 10 
میلیارد تومان را مشــمول مالیات دانســتند که اما و 
اگرهای بســیاری بر روی اجرای این بخش از مصوبه 

مجلس وجود دارد.
 در جریــان بررســی الیحــه بودجه ســال آتی در 
کمیســیون تلفیــق مجلس، بــا اعمــال مالیات بر 
خانه های لوکس کــه ارزش آنها بــاالی 10 میلیارد 
تومان باشد، موافقت شده و در صورت تصویب آن در 
صحن علنی مجلس، اجرا در ســال 99 الزامی خواهد 
بود؛ این در حالی اســت که به نظر می رسد ایجاد این 
پایه جدید مالیاتی که در کشــور پیش از این ســابقه 
نداشــته، در راســتای انتقال منابع درآمدی دولت از 

محل فروش نفت به مالیات است.
در این راســتا غالمرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون 
تلفیق مجلس نیز 2۴ دی ماه در گفتگوی ویژه خبری 
با بیان اینکه بودجه دولت برای ســال آینده با کسری 
همراه اســت، گفت: برای اولین بار، خانه های لوکس 
10 میلیارد تومان و باالتر، مشــمول مالیات سالیانه 
می شــوند؛ همچنین اعمــال مالیات بــر خانه های 
خالی که در تهران نیز فراوانی آنها را شــاهد هستیم، 
سال آینده به همت شــهرداری ها عملیاتی می گردد 
و اخذ مالیات بــرای خودروهای لوکــس باالی یک 
میلیارد تومان در بودجه ســال آینده مصوب شده که 

الزم االجرا خواهد بود.

 محل خرج درآمد دولت از محل 
مالیات بر خانه های لوکس هم مشخص شد

در عین حال، هادی قوامی، ســخنگوی کمســیون 
تلفیــق الیحه بودجــه 99 نیز اعالم کرد: بر اســاس 
تصمیم کمیســیون تلفیق، قرار است از محل مالیات 
خانه ها و خودروهای لوکس 10 هــزار میلیارد ریال، 
برای مناطق محروم کشور، راه روستایی، آب شرب و 
ساماندهی حاشیه شهرها، منابعی به بسیج سازندگی 
اختصــاص یابد تــا از طریــق امکاناتی کــه دارد، با 

هزینه ای کمتر آن را در مناطق محروم هزینه کند.
برخی صاحب نظران معتقدند روش های اخذ مالیات 
از مالکان خانه های لوکس بســیار راحت تر از مالکان 
خانه های خالی اســت؛ بــه خصوص کــه همچنان 
علی رغم تصویــب قانون مالیات بــر خانه های خالی 
در ســال 9٣ و با وجود گذشت ۵ ســال از ابالغ آن به 
وزارتخانه های راه و شهرســازی و امــور اقتصادی و 
دارایی، هنوز از راه اندازی ســامانه امالک و اســکان 
به عنوان پایه و اســاس شناســایی مالکان خالی که 
به عهده وزارت راه و شهرســازی نهاده شده، خبری 

نیست.
اگرچــه محمــود محمــودزاده، معاون مســکن و 
ساختمان وزارت راه و شهرســازی بارها از راه اندازی 
سامانه امالک و اســکان تا پایان سال جاری خبر داده 
بود، اما با توجه اینکه ســازمان ثبت اســناد و امالک 
کشور، به دلیل داشــتن قانون محرمانگی اطالعات 
شــخصی افراد، از ارائه اطالعات ملکــی به وزارت راه 
خودداری می کند، به نظر می رسد این سامانه امسال 

نیز به سرانجام نرسد.
حتی در الیحه ای کــه وزارت اقتصاد بــا هماهنگی 
وزارت راه و شهرسازی به کمیســیون امور زیربنایی 
دولت به ریاست وزیر راه و شهرســازی ارسال کرده، 
درخواســت اصالح ماده ۵۴ مکرر قانــون مالیات بر 
خانه های خالی نیز ارایه شــده کــه در این اصالحیه، 
سازمان های دارنده اطالعات ملکی اشخاص از جمله 
ســازمان ثبت اســناد و امالک، موظف بــه ارائه این 

اطالعات به سامانه امالک و اسکان هستند.

تفاوت مالیات خانه های لوکس با قانون مالیت 
خانه های خالی

نکته حائــز اهمیت آن اســت که بر اســاس مصوبه 
کمیســیون تلفیق الیحه بودجه 99، اخــذ مالیات 
از خانه هــای خالی در قانــون بودجه ســال آتی به 

شهرداری ها سپرده شده است.
به گفته برخی کارشناســان اقتصــادی، این مصوبه 
نشان دهنده ســردرگمی دولت در نحوه اخذ مالیات 
از خانه های خالی اســت؛ ضمن اینکه پیش از این نیز 
در زمان وزارت عباس آخوندی، بار دیگر الیحه اصالح 
قانون مالیات بر خانه های خالی به دولت ارسال شده 
بود که در این الیحه، وزارت راه و شهرسازی، خواهان 
انتقال شناسایی و همچنین اخذ مالیات از خانه های 
خالی از دو وزارت راه و اقتصاد به شــهرداری ها شده 
بود؛ اگرچه در مقابل، شــهرداری ها موظف بودند از 
محــل درآمد عــوارض خانه های خالی، به ســاخت 
خانه های استیجاری برای اســکان ارزان قیمت و ۵ 
ساله زوج های جوان اقدام کنند که به دلیل مخالفت 
وزارت اقتصاد، این الیحه نیز از دستور کار کمیسیون 
اقتصاد دولــت خارج و بــه وزارت راه و شهرســازی 

برگشت داده شد.
بر این اســاس با توجه به اینکه شناســایی خانه های 
لوکس که احتماالً آئین نامه نحوه شناســایی این نوع 
واحدهای مســکونی در صورت تصویب آن در صحن 
علنی مجلس، به هیات دولت واگذار می شــود، بسیار 
راحت تر از خانه های خالی اســت، درآمد مناسبی از 

این محل به خزانه سرازیر خواهد شد.

یکــی از مهم تریــن دالیــل مخالفــت وزارت راه و 
شهرســازی در زمان وزارت آخوندی با اجرای قانون 
مالیات بر خانه های خالی، عدم امکان شناســایی این 
خانه ها بود. به خصــوص اینکه مالــکان این خانه ها 
از روش هایــی مانند روشــن نگه داشــتن المپ یا 
باز گذاشتن محدود شــیر آب در گذشــته استفاده 
می کردند که امکان شناســایی این واحدها را سخت 
می کرد؛ لــذا قانون مالیات بر خانه هــای خالی که در 
سال ۷٣ تصویب شــده بود، در ســال ۸۵ با تصویب 
مجلس به طور کلی منتفی شــد؛ اما بار دیگر در سال 
9٣ به قانون مالیات های مســتقیم و ذیــل ماده ۵۴ 

مکرر این قانون بازگشت.

 کدام خانه ها مشمول مالیات خانه های
 لوکس می شود؟

بررســی ها نشــان می دهــد در صورتی کــه آمار و 
گزارش های ماهانه دو مرجــع قیمت گذاری امالک 
تهران شــامل دفتر برنامــه ریزی و اقتصاد مســکن 
وزارت راه و شهرســازی و بانک مرکزی مالک تعیین 
خانه های خالی باشد، از میان حدود 2 میلیون و 900 
هزار واحد مســکونی موجود در تهــران، بین 60 تا 
90 هزار واحد مســکونی باالی 10 میلیارد تومان در 
پایتخت وجود دارد؛ هر چند که این آمار در خصوص 
کل کشــور از میــان 2۴ میلیــون واحد مســکونی 

مشخص نیست.
کمی بیش از 60 هزار واحد در تهران باالی 200 متر 
مربع مساحت دارند که ۴۷ هزار واحد در منطقه یک، 
11 هزار واحد در منطقه 2 و ٣ هــزار واحد در منطقه 

است؛ مابقی نیز در سایر مناطق پایتخت پراکنده اند.
بر اســاس آنچه در مصوبه کمیســیون تلفیق بودجه 
99 آمــده )در صورت تصویب نهایی و تبدیل شــدن 
به قانون(، در ســال آینــده یک در هــزار ارزش روز 
خانه های بیــن 10 تا 1۵ میلیارد تومــان، دو در هزار 
ارزش روز خانه هــای 1۵ تــا 2۵ میلیــارد تومانی، 
دو ضریب قبلــی به اضافه ٣ در هــزار ارزش روز برای 
خانه های 2۵ تا ۴0 میلیارد تومانی، سه ضریب قبلی 
به اضافه ۴ در هزار برای خانه هــای ۴0 تا 60 میلیارد 
تومانی و چهار ضریب قبلی بــه اضافه ۵ در هزار برای 
خانه های بالی 60 میلیارد تومــان به عنوان مالیات 
ســاالنه امالک اعم از خالی و در حال استفاده لحاظ 

خواهد شد.
بــر اســاس برآوردهایــی کــه کارشناســان مرکز 
پژوهش هــای مجلــس در اختیار نماینــدگان قرار 
داده انــد، دولت می توانــد از محل این نــوع مالیات، 

حدود ۵00 میلیارد تومان درآمد داشته باشد.
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سود وام مسکن مهر چه کسانی 
افزایش می یابد؟

مقام مســئول عمران شــهرهای جدید ایران از 
افزایش ســود بانکی واحدهای مســکن مهر در 

اختیار دالالن از ۴ درصد به 1۸ درصد خبر داد.
نادر عربی مدیرکل دفتر توســعه امور مســکن 
شــرکت عمران شــهرهای جدید  بــا یادآوری 
این که در  شــهرهای جدیــد از کل واحدهای 
مسکن مهر تعهد شــده حدود ٣۵0 هزار   واحد 
اســت، اظهار کرد:  از این تعداد ابنیه ٣٣۵ هزار 
واحد کامل شــده و 2۵0 هــزار واحــد نیز به 
متقاضیان تحویل داده شده است. هم اکنون نیز 
حدود ۸0 هزار آماده تحویل است که بیشتر آنها 

در شهرهای پردیس و پرند قرار دارند.
وی با اشاره به این که به جز شهرهای جدید حومه 
تهران به ندرت شــهری جدیدی داریم که واحد 
مسکن مهر نیمه تمام داشته باشد، گفت: در این 
شهرها مسکن مهر یا در مرحله فروش اقساطی و یا 
تحویل داده شده است.وی درباره دالیل نیمه تمام 
ماندن مسکن مهر شهرهای حومه پایتخت افزود:  
در این شهرها مســکن مهر به صورت انبوه سازی 
بوده است. در حدود 100 هزار واحد مسکن مهر 
در هر یک از شــهرهای پردیس و پرند ســاخته 
می شــود که این تعداد مانند یک شهر است و این 
واحدها عموماً در زمین هــای بکر فاقد امکانات و 

خدمات ساخته شده است.
وی ادامه داد: بنابراین تا آماده شدن زمین برای 
ساخت، زمان زیادی صرف شده و همه این موارد 
به روند طوالنی ساخت واحدها منجر شده است. 
در این مــدت قیمت ها نیز افزایش یافته اســت. 
درعین حال ایــن پروژه ها قرار بوده اســت که با 

پول خود مردم و تسهیالت بانکی ساخته شود.
مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن شرکت عمران 
شــهرهای جدید بابیــان این که تعــداد کمی 
متقاضی داریم که واحد آن ها فروش اقســاطی 
شده اما تحویل داده نشده اســت، تصریح کرد:  
عمده مشــکل نیز چند مورد نقص اساسی نظیر 
نبود آسانسور است. نبود آسانسور در سال های 
گذشته یکی از مشــکالت اساســی به ویژه در 
پروژه های انبوه سازی مسکن مهر بوده است که 
خوشبختانه این مشــکل هم اکنون حل وفصل 
شــده اســت. برای مثال در پروژه های مسکن 
مهر پردیس در فاز 11 در اغلب موارد آسانســور 
یا نصب شــده و یا خریداری شده و در حال نصب 
است و در برخی فازها مثل فاز ۸ پردیس نیز این 

مورد به تدریج در حال انجام است.
عربی با اشاره به 10 هزار واحد آماده واگذاری در 
شهر جدید پردیس، گفت: در بیشتر موارد مردم 
برای تحویــل واحد مراجعــه نکرده اند. تحویل 
کامل واحد نیازمند چند اتفاق است. برای مثال 
در فاز 11 پردیس واحدها بــا تمامی امکانات و 
متناســب با قراردادی که با ســازنده بسته شده 
است واگذار می شــود.واحدهای زون های ۴ و ۵ 
فاز 11 پردیس )کوزو( با تمام امکانات و متناسب 
با قراردادی که با سازنده بسته شده، تکمیل و به 
متقاضیان تحویل داده شــده است. درعین حال 
در همین پروژه ها، دولت به ازای هر واحد حدود 
100 میلیون تومان از منابع داخلی خود هزینه 
کرده است. ولی تالش می شود تا زمانی که واحد 

سکونت پذیر نباشد تحویل داده نشود.
مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن شرکت عمران 
شهرهای جدید گفت:  در مواردی نیز حتماً نیاز 
به حضور متقاضی در واحد است تا تمام امکانات 
کامل شود. برای مثال در مورد انشعابات، شبکه 
آماده اســت و برای نصب کنتور، متقاضی حتماً 
باید در واحد ســاکن شــود. البته ممکن است 
در برخی پروژه ها ایراداتی وجود داشــته باشد 
اما در زمان تحویل، چک لیســتی وجود دارد که 
با حضور متقاضی، ســازنده و نماینده شــرکت 
عمران شهر جدید، بررسی می شود و در صورت 
نقص ســازنده موظف به تا شــش مــاه پس از 

تحویل این نواقص را برطرف کند.



حاشیه بازار ۵۰ میلیونی و جهش دوگانه سوزها

وسازان وش محدود خودر  بلیت بخت آزمایی در فر
خریدار   این روزها خرید خــودرو در برنامه فروش 
خودروســازان به خرید بلیت بخت آزمایی شــباهت 
زیادی پیدا کرده و شــاهد حاشــیه بازار۵0 میلیون 
تومانــی در برخی مدل ها هســتیم. در ایــن میان، 
ســهمیه بندی بنزین نیز تفــاوت قیمت خودروهای 
دوگانه سوز و معمولی را تا 20 میلیون تومان باال برده 
است.بررســی بازار خودروهای داخلی نشان دهنده 
افزایش چشمگیر اختالف قیمت کارخانه و بازار است 
به طوری کــه در خودروهای با قیمــت کمتر از 100 
میلیون تومان شــاهد اختالف قیمت تــا ۴6 میلیون 
تومان هســتیم. فعاالن بازار دلیل اصلی این مسئله 
را محدودیت عرضه خودرو از ســوی شــرکت های 
خودروســاز می دانند که باعث تقویت حاشیه قیمتی 
بازار و تقاضــای کاذب بــرای خرید خــودرو با نرخ 

کارخانه می شود. 

 حاشیه بازار 46 میلیونی پژو 207
در حال حاضر هر دســتگاه پژو ۴0۵ در بازار با قیمت 
۸2 میلیون تومان عرضه می شود که با توجه به قیمت 
6۵ میلیون تومانی کارخانه،  شاهد اختالف قیمت 1۷ 
میلیون تومانی بین کارخانه و بــازار برای این خودرو 
هستیم. در مورد پژو 20۷ دنده ای نیز باید به حاشیه 
بازار ۴6 میلیــون تومانی این خودرو اشــاره کنیم به 
طوری که قیمت کارخانــه ای آن 96 میلیون تومان 
تعیین شــده اما با قیمت 1۴2 میلیون تومان در بازار 

عرضه می شود.
این روزها هر دستگاه پژو 206 تیپ 2 نیز با قیمت 9۴ 
میلیون تومان در بازار عرضه می شــود که در مقایسه 
با قیمت کارخانه، 2۷ میلیون تومان گران تر اســت. 
قیمت رانا هم در بازار با اختــالف 2۷ میلیون تومانی 

نسبت به کارخانه، به 9۴ میلیون تومان رسیده است.
در مورد ســمند ال ایکس نیز می توان به حاشیه بازار 
20 میلیون و ۵00 هــزار تومانی این خودرو اشــاره 
کرد به طوری که در حال حاضر ایــن خودرو در بازار 
با قیمت ۸6.۵ میلیون تومان عرضه می شــود. قیمت 
ســمند با موتور EF7 نیز در بازار بــه 101 میلیون 
تومان رسیده که ٣2 میلیون تومان گران تر از قیمت 

کارخانه است. 
در مورد دنــا هم باید به قیمــت 12۸ میلیون تومانی 
این خودرو در بازار اشــاره کنیم که نسبت به قیمت 
کارخانه ۴۵ میلیون تومان گران تر عرضه می شــود. 
قیمت پژو پــارس نیز در بــازار بــه 10۵.۵ میلیون 
تومان رسیده که 2۷.۵ میلیون تومان باالتر از قیمت 

کارخانه است.

 الیی کشی  پراید 53 میلیون تومانی در بازار
در بررسی بازار محصوالت ســایپا نیز باید به اختالف 
قیمت 1۵ میلیون تومانی ســایپا 1٣1 در کارخانه و 
بازار اشــاره کنیم به طوری که قیمت این خودرو در 
بازار به ۵٣ میلیون تومان رســیده است. قیمت سایپا 
111 نیز در بازار ۵6 میلیون تومان اســت که بیش از 

16 میلیون تومان باالتر از قیمت کارخانه است.
در مورد تیبا نیز باید به اختالف 22.۵ میلیون تومانی 
قیمت این خودرو در بــازار و کارخانه اشــاره کرد به 
طوری که در حال حاضر قیمت آن در بازار 6۵ میلیون 
تومان تعیین شده اســت. قیمت کوئیک دنده ای نیز 
در بازار به ۷۸.۵ میلیون تومان رســیده که نسبت به 
قیمت کارخانه اختالف 1۷.۵ میلیون تومانی را نشان 

می دهد.

 خرید خودرو از کارخانه؛ هم تراز بلیت 
بخت آزمایی

سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو 
در مورد دلیل باال بودن اختالف قیمت کارخانه و بازار 
خودروهای داخلی به خبرنگار فارس می گوید: عرضه 
کم خودرو از سوی شرکت های خودروساز دلیل اصلی 
این مسئله اســت. در حال حاضر قیمت ها در بازار به 
قدری با قیمت کارخانه اختــالف دارد که در فروش 
خودرو توسط کارخانه و نحوه ثبت نام آن فساد ایجاد 

شده است. 
وی با بیان اینکــه در حال حاضــر خودروهای کمی 
برای فــروش در بازار موجود اســت، معتقد اســت: 
قیمت ها آنقدر باالست که بســیاری افراد برای خرید 
دست نگه داشــته اند و مشتری، کم اســت. در عین 
حال افرادی هم که به دنبال فــروش خودرو بوده اند، 
قیمت های بسیار باالیی ارائه می کنند و همین مسئله 

باعث رکود در بازار شده است. 
مؤتمنی می گوید: افرادی که قصد تعویض خودروی 
خود را دارند به دلیــل قیمت های غیرمنطقی در بازار 
دست نگه داشــته و اقدامی نمی کنند. در عین حال 
برخی افراد نیز که قصد فروش خودرو ندارند نســبت 
به آگهی خودرو در ســایت ها اقدام می کنند تا ببینند 
خودروی خود را با چه قیمتی می توانند بفروشند اما 
حتی وقتی قیمت باالتر از نرخ درج شــده هم به آنها 

پیشنهاد شود، حاضر به فروش نیستند.
وی با اشــاره به صحبت هــای مدیران خودروســاز 
مبنی بر افزایــش تولید خودرو طــی ماه های اخیر، 
می گوید: با وجود این بحث ها، عرضه خودرو از سوی 
خودروسازان در حد پایینی اســت و اگر همین روال 

ادامه داشته باشد همچنان خودروسازان به مدیریت 
بازار ادامه خواهند داد.

به گفتــه رئیس اتحادیــه نمایشــگاه داران خودرو، 
ثبت نام برای خرید خــودرو در فروش های اینترنتی 
مانند بلیت بخت آزمایی شــده و افرادی که موفق به 
ثبت نام می شــوند، خــودروی خریداری شــده را با 

قیمت دلخواه در بازار عرضه می کنند.

 فساد در بازار دونرخی خودرو
مؤتمنی با بیان اینکه ثبت نام ها برای خرید خودرو از 
کارخانه با هدف ســرمایه گذاری و کسب سود انجام 
می شود،  می گوید: برخی افراد ســودجو با استفاده از 
مدارک مردم نسبت به ثبت نام خودرو اقدام می کنند 
تا از این محل ســود کســب کننــد، اما افــرادی که 
مدارکشان را در اختیار این سودجویان قرار می دهند 

با مشکالتی روبرو خواهند شد.
وی معتقد است هر جا و در مورد هر محصولی که بازار 
دو نرخی وجود داشته باشــد، حتما در آنجا فساد نیز 

وجود دارد.
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو با اشــاره به 
وجود برخی محدودیت ها از ســوی خودروســازان 
برای امکان صلح و به نام زدن خودرو به نام شــخص 
ثالث، می گوید: در حال حاضر برخی افراد ســودجو، 
خودروهای ثبت نامی از کارخانــه را در قبال دریافت 
مبلغی، بدون سند به برخی خریداران ارائه می کنند و 
بخشی از مبلغ خودرو را بابت سند زدن نگه می دارند 
که این مسئله می تواند مشــکالتی را برای خریداران 

به وجود آورد.
به گفتــه وی، این افراد ســودجو مجــوزی از بانک 
مرکزی ندارند و نمی توانند فعالیــت لیزینگی انجام 

دهند.
وی با اشــاره به برخی زمزمه ها بــرای افزایش قیمت 
خودرو و انتقادات مطرح مبنی بر ســرکوب شــدن 
قیمت خودروها می گوید: زمانی قیمت حاشــیه بازار 
از بین خواهد رفت که به انــدازه تقاضا، خودرو عرضه 
شود و در عین حال، امکان رقابت در بازار وجود داشته 
باشد؛ نه اینکه خودروسازان داخلی از بازار انحصاری 

برخوردار باشند.
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو معتقد است: 
ممکن است دولت برای واردات خودرو با محدودیت 
ارزی روبــرو باشــد ولــی در ایــن شــرایط، قیمت  
خودروهای داخلی نیز نباید افزایــش یابد بلکه باید 
کاهش هم داشته باشد، حتی اگر کارخانه خودروساز 

در برخی اوقات سود نبرد.
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ویی  وش شرکت های خودر  فر
و تهران در نمایشگاه خودر

صنعت خودرو کشــور برای اولین بــار در طول 
٣ دهه تحریم های بین المللی، از ســوی آمریکا 
هدف تحریم قرار گرفته اســت کــه این تحریم 
های یکجانبه و درآمیخته شدن با خودتحریمی 
ها، مشــکالتی را برای خودروســازان و مصرف 

کنندگان ایجاد کرده است.
 با فرا رســیدن بهمن ماه، روزشماری برای آغاز 
یکی از مهمترین رویدادهای خودرویی کشــور 
آغاز شده اســت. چهارمین نمایشــگاه خودرو 
تهران قرار اســت از 2۴ تا 2۷ بهمن ماه میزبان 
خودروســازان، واردکنندگان، قطعه ســازان و 

فعاالن این حوزه باشد.
اگر در شرایطی مانند سال 96 قرار داشتیم، می 
توانستیم ادعا کنیم که نمایشگاه خودرو تهران 
نخستین رویداد خودرویی جهان در سال 2020 
است، نمایشگاهی که در آن ســال رنو را مجاب 
کرد تا در طراحی خود از غرفه ای اســتفاده کند 
که در نمایشــگاه های بین المللــی و مهم اروپا 
استفاده می کرد یا برند لوکس دی اس را با تمام 
قوا به میدان آورده بود یــا ده ها مثال دیگر از آن 

نمایشگاه رویایی.
سال 96 گذشت و از شــکوفایی و رونق آن سال 
و ســال های پیش از آن در این روزها اثری یافت 
نمی شــود. اما باید قبول کنیم که راه همچنان 
ادامه دارد و چــاره ای جز ادامه مســیر در این 

شرایط پیش روی ما نیست.
با کمرنگ شدن حضور خودروسازان خارجی در 
کشور به واســطه ترس از تحریم های یکجانبه 
آمریکا، چهارمین نمایشــگاه خودرو تهران نیز 
خود را با شــرایط روز صنعت خودرو، وفق داد. 
برگزارکنندگان نمایشگاه تهران در این شرایط 
ســخت به پایین کشــیدن کرکره نمایشــگاه 
خــودرو تن ندادنــد بلکه تــالش کردنــد تا با 
شــناخت نیازهای روز صنعت خودرو در شرایط 
تحریمهای فعلی، فعالیت های نمایشــگاه را به 

سمت معرفی این نیازها سوق دهند.
مانند ســومین نمایشــگاه خودرو کــه با توجه 
به نیاز عمده خودروســازان به داخلی ســازی 
قطعــات، عمده فعالیــت خــود را در آن حوزه 

متمرکز کرد.
حاال در ایستگاه چهارم نمایشگاه خودرو تهران 
قرار داریم. در طول این سال ها برندهای زیادی 
به واسطه حضور در بازار ایران به عرضه و فروش 
خودرو پرداختند که قانونا ملزم به ارائه خدمات 
پــس از فروش مناســب به خریــداران خودرو 

هستند.
برخی از این شرکت ها همچنان به ارائه خدمات 
پس از فروش خود ادامه می دهند و برخی نیز در 
سکوت خبری، فعالیت های خود در این حوزه را 
کمرنگ تر از پیش کرده و برخی مشتریان خود 

را با مشکالت زیادی مواجه ساخته اند.
چهارمیــن نمایشــگاه خودرو تهــران به دلیل 
اهمیت حوزه خدمات پــس از فروش خودرو در 
این صنعت، یکی از اصلی ترین فعالیت های خود 
را در دوره چهــارم بر این حــوزه متمرکز کرده 

است.
بر اساس شــنیده های خبرنگار پرشین خودرو، 
در چهارمین نمایشــگاه خــودرو تهران برخی 
شــرکت های واردکننده برای معرفی خدمات 

خود در این حوزه برنامه های زیادی دارند.
در شرایطی که شرکت هایی با شرایطی ایده آل 
در حال ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان 
خود هستند، عمال هیچ توجیهی برای کوتاهی 
در ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان باقی 
نمی ماند و یقینا اصرار بر ادامــه این کوتاهی ها 
به واسطه شرایط تحریم، این شائبه را ایجاد می 
کند که برخی شــرکت ها به دنبال سوءاستفاده 
از تحریم ها بــرای جبران ســوءمدیریت خود 

هستند.
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معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز:

وش می شوند وش ها، نوفر تاناکورافر
خریدار   معاون پیشگیری ســتاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز گفت: با هماهنگی های صورت گرفته تالش 
شده تا فروشندگان البسه دســت دوم، تغییر ماهیت 

دهند و پوشاک تولید داخل را به فروش برسانند.
عبداهلل هندیانــی، درباره مبارزه با قاچاق پوشــاک، 
اظهار داشت: ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، در پایان 
سال 9۷ و نیز در سال 9۸، اقداماتی را در حوزه مقابله 
با برندهایی کــه به صورت قاچاق عرضه می شــدند، 
در تهران و ۸ اســتان دیگر کشــور انجام داد که طی 
بررســی های صورت گرفته از نمایشــگاه پوشــاک 
امســال، تمامــی تولیدکنندگان اعــالم می کردند 
که اقدامات ســتاد، موجب شــده تولید آنها به طور 

میانگین بیش از ٣۵ درصد رونق صورت گیرد.
معاون  پیشــگیری ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
افزود: در واقع برنامه ریزی ســتاد در حوزه پیشگیری 
و مقابله ای، موجب شــده تا 6 هزار و ۵00 متر مربع از 
پاساژهای معروف تهران که اقدام به فروش کاالهای 
غیرمجاز و قاچاق می کردند، بعــد از این اقدامات به 
تولیدکنندگان داخلی روی بیاورنــد و این فضا را در 
اختیار تولیدکنندگان کشــور قرار دهند. همچنین با 
توجه به ممنوعیت واردات پوشاک به صورت رسمی، 
برای تولیدکنندگان داخلی بســتری فراهم شده تا از 

این فضا استفاده کنند.
وی ادامه داد: ستاد در سال جاری، به دنبال این است 
که طرح مقابله با قاچاق پوشاک را در ۸ استان و تهران 

ادامه دهد تا رونق تولید صــورت گیرد؛ چراکه به نظر 
می رسد اگر با این فرآیند، جلو رویم در حوزه پوشاک 

با قاچاق مقابله موثری خواهیم داشت.

ساماندهی عرضه پوشاک در مناطق آزاد
هندیانــی تصریــح کــرد: همچنین جلســاتی را با 
مسئوالن حوزه مناطق آزاد داشته ایم؛ زیرا با توجه به 
مجوزهایی که این مناطق دارند، باید طرح ساماندهی 
را اجرایی کنیم تا در حوزه ورود پوشاک، آن کاالهایی 
که در داخل می توانیم تولید و استفاده کنیم، دیگر از 

مسیر مناطق آزاد وارد کشور نشوند.
وی گفت: بر اســاس عدد 2.6 میلیارد دالری که برای 
قاچاق پوشاک در سال 96 اعالم شده بود و نیز با اعالم 
آمادگی که خود تولیدکنندگان بــرای تولید کیفی 
کرده اند، می توانیم شــاهد کاهش چشمگیر قاچاق 

پوشاک باشیم.

تاناکورافروش ها تغییر ماهیت می دهند
معاون پیشــگیری ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
همچنیــن از طرح جدیدی بــرای مقابله بــا قاچاق 
پوشــاک خبر داد و افزود: البسه دســت دومی که در 
برخی از اســتانها به فروش می رود، به صورت قاچاق 
وارد کشور می شــود، که بر این اساس ما به دنبال این 
هســتیم که این فروشگاهها را به ســمت نوفروشی، 

تغییر ماهیت دهیم.

طال فعال دلیلی برای افزایش 
قیمت ندارد

قیمت طال در معامــالت روز جمعه بازار جهانی 
که ســرمایه گذاران به ارزیابی مجدد ریســک 
شیوع ویروس کرونای جدید در چین پرداختند، 
کاهش پیدا کرد اما همچنان در مسیر ثبت رشد 

هفتگی قرار گرفت.
 هر اونس طال برای تحویل فــوری در معامالت 
روز گذشته بازار ســنگاپور 0.1 درصد کاهش 
یافت و به 1۵61 دالر و ۸6 ســنت رسید. بهای 
معامالت ایــن بــازار از ابتدای هفته گذشــته 
تاکنون 0.٣ درصد رشد داشــته است. در بازار 
معامــالت آتی آمریــکا، هر اونس طــال با ٣.0 
درصــد کاهــش، در 1۵61 دالر و ۵0 ســنت 

معامله شد.
جفری هالی، تحلیلگر ارشــد بازار در شــرکت 
OANDA در این باره گفــت: اطالعات کافی 
درباره پیامدهای شــیوع ویروس کرونای جدید 
در چین وجود ندارد تا نســبت به وضعیت منفی 
مطمئن شــویم و به بــازار دارایی های مطمئن 
نظیر طال حرکــت کنیم. همچنین در آســتانه 
ســال نوی چینی، فعالیت بازار طال تحت تاثیر 
رشــد بازارهای ســهام و آمار اقتصادی مثبت 
آمریکا آرام بوده و قیمتها تحت فشــار کاهشی 

قرار گرفته اند.
بازارهای سهام آسیا پس از بیانیه روز پنج شنبه 
سازمان جهانی بهداشت در خصوص شیوع یک 
ویروس کرونای جدید در چین و گســترش آن 
به چندین کشــور دیگر که شامل اعالم وضعیت 
اضطراری جهانی نبود، صعود کردند. با این حال 
سرمایه گذاران در آستانه فرا رسیدن سال نوی 
چینی و ســفر صدها میلیون شــهروند چینی، 
نسبت به شیوع این بیماری و تقاضا برای طال در 

منطقه نگران مانده اند.
عامل دیگری که قیمت طال را بــا کاهش روبرو 
کرد، رشــد ارزش دالر آمریکا در برابر سبدی از 
ارزهای رقیب بود. پس از ایــن که بانک مرکزی 
اروپا در نشســت سیاســتگذاری روز پنج شنبه 
خود نرخهــای بهره را ثابت نگه داشــت، ارزش 
دالر به باالترین حد در یک ماه گذشــته صعود 

کرد.
بر اســاس گزارش رویتــرز، ســرمایه گذاران 
اکنون منتظر نخســتین نشست سیاست پولی 
امســال بانک مرکزی آمریکا در روزهای 2۸ و 
29 ژانویه هســتند. با این حال دانیل هاینس، 
تحلیلگر گروه بانکی ANZ، بر این باور اســت 
که در فضای نرخهای بهره پایین، ریســکهای 
ژئوپلیتیکی و ابهاماتی نظیر اســتیضاح رییس 
جمهور آمریــکا، فضا برای رونــد صعودی طال 

کامال مساعد است.
وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز پیش بینی کرد 
هر اونس طال برای تحویل فوری ممکن است به 
محدوده 1۵۵1 دالر تا 1۵۵۴ دالر عقب نشینی 
کند. در بازار ســایر فلزات ارزشــمند، هر اونس 
پاالدیم برای تحویل فوری با 0.۸ درصد کاهش، 
به 2۴۴0 دالر و ۸2 سنت رسید و در مسیر ثبت 
حدود 1.۷ درصد کاهش هفتگی قرار گرفت که 
بزرگترین کاهش هفتگی در پنج هفته گذشته 
اســت. هر اونس نقره برای تحویــل فوری ثابت 
بود و در 1۷ دالر و ۷9 سنت ایســتاد. هر اونس 
پالتین برای تحویل فوری با 0.٣ درصد کاهش، 

999 دالر و ٣۷ سنت بود.

یک میلیون تن ذرت در انتظار 
تخصیص ارز

رئیس انجمن خــوراک دام ایــران گفت: عدم 
تخصیــص ارز از ســوی بانــک مرکــزی برای 
ترخیص حدود یــک میلیون تــن ذرت دامی، 

باعث بروز مشکل در بازار این نهاده شده است.
مجید موافق قدیــری از افزایــش قیمت ذرت 
دامی در بازار خبر داد و گفت: قیمت ذرت دامی، 
در هر کیلوگرم بــه طور متوســط ٣00 تومان 
افزایش یافته و به حدود 16۵0 تومان رســیده 

است.
وی دلیــل این افزایش قیمــت را کاهش عرضه 
در بازار اعــالم کرد و افزود: در شــرایط تحریم، 
کاالهایی که به واردات آنها ارز دولتی تخصیص 
پیدا می کنــد، همــواره با محدودیــت مواجه 

هستند.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان 
گفت: عدم تأمیــن ارز از جانــب بانک مرکزی 
برای ترخیص بیــش از یک میلیــون تن ذرت 
دامی شــرکت های دولتــی و خصوصی، باعث 
نابسامانی در بازار این نهاده استراتژیک در تولید 

محصوالت پروتئینی شده است.
قدیری اضافــه کرد: قرار اســت از ابتدای هفته، 
شرکت پشــتیبانی امور دام اقدام به توزیع ذرت 
دامی با قیمت مصوب دولتــی )1٣۵0 تومان( 
کند که امیدوار هســتیم با این اقــدام، بازار به 

تعادل مناسبی برسد.
عضو هیات نماینــدگان اتــاق بازرگانی ایران 
در بخــش دیگــری از ســخنان خــود درباره 
صــادرات نهاده هــای دامی گفــت: صادرات 
کاالهای اساســی که ارز ۴200 تومانی به آنها 
تعلق می گیرد از جملــه نهاده های دامی تولید 
خوراک دام همچــون ذرت و کنجاله ســویا، 
حتی با پرداخت عــوارض صادراتی هم ممنوع 

است.


