انرژی
خاموشیها روند افزایشی
نخواهد داشت

افکار نیوز  :مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره
به افزایش دمای هوا در هفته جاری و شکسته
شدن رکوردهای مصرف برق در امسال ،اظهار
داشت :سال گذشــته پیک مصرف برق به ۵۵
هزار مگاوات رسید و امسال نزدیک به دو هفته
است که مصرف برق کشور باالی  ۵۵هزار بوده
و حدود  ۵۷هزار مگاوات گزارش میشود .آرش
کردی با بیان اینکه مصارف بخش برق به شکل
ویژهای افزایش پیدا کرده ،عنوان کرد :مصرف
انــرژی در همین بازه زمانی  ۵.۶درصد رشــد
داشــته و روزانه تقریباً  ۱.۲میلیارد کیلو وات
ساعت در کشــور مصرف انرژی داریم .کردی
گفت :تدابیر الزم در این خصوص اتخاذ شده و
مردم مستحضر هستند که در مدیریت مصرف
تمام ظرفیتها از ســوی وزارت نیرو به میدان
آمده است؛ دولت از خودش این مدیریت مصرف
را شــروع کرده و ســختگیرانه با سازمانهای
دولتی که کاهش مصــرف ندارند برخورد الزم
صورت میگیرد .وی گفت :با توجه به پایداری
دما و روند افزایشی مصرف ،پیشبینی میشود
تا  ۱۰روز آینده این روند ادامه خواهد داشــت.
وی با تاکید بــر این موضوع که خاموشــیها
روند افزایشی نخواهد داشت،گفت :با مدیریت
مصرفی که در حال انجام اســت ،مخصوصاً در
ادارات دولتــی و نهادهای عمومی ،برداشــت
میشــود که وضعیت خوبی در شبکه بهوجود
آید.

طال و ارز
نرخ انواع ارز ثابت ماند

مهر  :براســاس اعالم بانک مرکزی نرخ هر دالر
آمریکا بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۳هزار و۶۵۰
ریال قیمت خورد .همچنین نرخ هر پوند انگلیس
بدون تغییر نسبت به شنبه  ۵۷هزار و  ۳۳۳ریال و
هر یورو نیز بدون تغییر در مدت مشابه  ۵۱هزار و
 ۱۹۹ریال ارزشگذاری شد .براین اساس ،هر فرانک
سوئیس  ۴۳هزار و  ۹۸۸ریال ،کرون سوئد  ۴هزار
و  ۹۲۸ریال ،کرون نروژ  ۵هزار و  ۳۳۹ریال ،کرون
دانمارک  ۶هزار و  ۸۶۸ریال ،روپیه هند  ۶۳۶ریال،
درهم امارات متحده عربــی  ۱۱هزار و  ۸۸۶ریال،
دینار کویــت  ۱۴۴هزار و  ۱۰۹ریــال ،صد روپیه
پاکستان  ۳۳هزار و  ۹۶۰ریال ،،دالر هنگ کنگ
 ۵هزار و  ۵۶۲ریال ،ریــال عمان  ۱۱۳هزار و ۵۲۴
ریال و دالر کانادا ۳۳هزار و ۱۹۹ریال قیمت خورد.

افزایش قیمت سکه تمامبهار
آزادی در بازار آزاد

تسنیم :دیروز در بازار آزاد سکه تمامبهار آزادی
طرح جدید با افزایش قیمت نسبت به روز قبل 3
میلیون و  181هزار تومان و سکه تمامبهار آزادی
طرح قدیم دو میلیــون و  960هزار تومان معامله
شد .هر قطعه نیمبهار آزادی شاهد افزایش قیمت
بود؛ بهنحوی که در بازار آزاد هر قطعه نیمسکه بهار
آزادی یک میلیون و  527هزار تومان ،ربعســکه
 760هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی  425هزار
تومان فروخته میشد .هر گرم طالی  18عیار نیز
 252هزار تومان ارزشگذاری شده بود ،ضمن آنکه
هر اونس طال در بازارهای جهانی با قیمت1231.7
دالر معامله میشود.

بانک
معاون شعب و توسعه بازار یابی بانک
شهر خبر داد:

توسعه کارت شهروندی در حوزه
حمل و نقل

نسل فردا  :معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک
شهر با اشاره به اهمیت کارت شهروندی در تسهیل
پرداختهای روزانه گفت :توســعه این کارت در
ســطح کشــور به ویژه در حوزه حمل و نقل در
حال انجام اســت .محمد کیایی با اشاره به صدور
کارت شهروندی از ســوی این بانک و اهمیت آن
در پرداختهای مالی به ویــژه در حوزه پول خرد
گفت :این کارت ،حاوی یک کیف پول الکترونیکی
هوشمنداستکهبهمنظورتسهیلدرپرداختهای
روزانه شهروندان مورد استفاده قرار میگیرد.وی،
مهمترین هــدف این کارت به عنــوان کیف پول
شهروندی را ایجاد اطمینان خاطر برای مالکین و
سرعت بخشیدن به فرآیندهای مالی خرد دانست.

تامین حداکثری اقالم مورد نیاز
بانک ملی ایران از بازار داخلی

نسلفردا :معاون پشتیبانی بانک ملی ایران گفت:
این بانک با تامین حداکثری اقالم مورد نیاز خود
از بازار داخلی ،حمایت از کاالی ایرانی را به معنای
واقعی محقق کرده اســت.عباس شفیعی با بیان
اینکه خوشبختانه در سال های اخیر سطح پوشش
تولیدات داخلی تا حوزه بسیاری از تجیهزات مورد
نیاز صنعت بانکداری پیش رفته است ،افزود :امروز
ما دستگاه های خودپرداز ،دوربین های مداربسته و
کامپیوترهای یکپارچه بدون کیس ( )AIOرا با تائید
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،از تولیدات داخل
تهیهمیکنیم.ویگفتتنوعوتعددتجهیزاتمورد
نیاز بانک زیاد است.

مهلت ۴ماهه به بانکها برای تأدیه اضافهبرداشتها

کاهش خاموشیها طی  ۳هفته آینده

تسنیم :رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت :قرار شد در مهلت ۳تا ۴ماه آینده بانکهایی که بیشتر از میزان متعارف
اضافهبرداشت دارند ،مکلف باشند نسبت به تأدیه آن به بانک مرکزی اقدام کنند.محمدرضا پورابراهیمی گفت :عامل اصلی و مهم اثرگذار در
حوزه اقتصادی ،حجم نقدینگی است که در طول دولتهای یازدهم و دوازدهم به بیش از سه برابر رسیده است و اگر این موضوع مدیریت
نشود ،مشکالتی بهوجود میآید و این عامل در نوسانات ارزی و بازارهایی مانند خودرو اثرگذار بوده است.وی ادامه داد :نقدینگی فینفسه
برای اقتصاد بد نیست گرچه باید مدیریت شود؛ اما اگر این نقدینگی بهسمت بخشهای مولد و واقعی اقتصاد حرکت کند ،میتواند نرخ رشد
اقتصادی را افزایش دهد؛ اما اگر این نقدینگی بهسمت بازارهای دیگر برود منافع ملی برای کشور نخواهد داشت.وی افزود :اگر نقدینگی
بهسمت تولید برود خلق ثروت میکند و بهنفع اقتصاد است.

مهر  :سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه خاموشی ها طی ۳هفته آینده به مرور کاهش و قطع می شود ،گفت :طبق پیش بینی ها
مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته گرمتر؛ اما نگرانی ماعمدتا مربوط به مردادماه است .محمودرضا حقی فام درباره
تمهیدات الزم برای ایجاد تعادل در خاموشی برق برای مشترکان پرمصرف توضیح داد :تقسیم بندی های مشخصی برای تشخیص
مشترکین پرمصرف در کشــور وجود ندارد؛اما مناطقی که مصرف برق در آنها از حساسیت بیشتری برخوردار است همانند
بیمارستان ها ،پمپاژهای آب و غیره از سهمیه خاموشی خارج می شود؛ چرا که در تالشیم تعادل و عدالت را بین مردم تقسیم کنیم.
وی با بیان اینکه در  ۱۰سال گذشته میانگین رشد مصرف برق در کشور  ۵درصد بوده ،گفت :حداکثر توان تولید برق در کشور ۵۲
هزار مگاوات است این در حالی است که در پیک مصرف برق در سال جاری شاهد استفاده برق به رقم ۵۸.۵۱۵هزار مگاوات بوده ایم.
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بانک
 در قالب یک پیشنهاد مطرح شد:

تغییر روز کار صنایع برای
دور زدن خاموشی

صنایع غذایی باید از سیاست قطعی برق مستثنی شود

بی برقی ،یقه صنایع غذایی را گرفت
دریا قدرتی پور – گروه اقتصا د

power fullsea@gmail.com

پای صنایع در گرداب بی برقیها گرفتار
شده است .اکنون وضعیت به گونهای است
که خشکسالی های اخیر کشور وضعیت
نامناسب نیروی برق را به دنبال آورده است.
وضعیتی که حاال پای صنایع را بیشــتر از
همه به وسط کشیده .گرچه اینگونه نیست
که فکر کنیم قطع برق تنها در کشورهای
کمتر توســعه یافته یا در حال توســعه
اتفاق میافتد؛ بلکه بسیاری از کشورهای
توســعهیافته مانند آمریکا و فرانسه نیز با
این بحران روبهرو هستند .بحرانی که آنها
توانستهاند از آن به خوبی بیرون آیند؛ اما
ما هنوز در خم کوچه ماندهایم حاال با این
تفاســیر صنایع غذایی بیش از همه دچار
خسارت میشوند .به گفته رئیس کانون
صنایع غذایی ایران باید صنایع غذایی از
سیاست قطعی برق مستثنی شوند .محمد
رضا مرتضوی در حالی نسبت به سالمت
مواد اولیه صنعت غذا بر اثر قطعی برق در
مرحله ساخت هشدار داد که به گفته او تنها
موضوعی که این روزها میتواند بیش از هر
مسئله دیگری به فعالیت واحدهای تولیدی
و صنعتی لطمه بزند ،قطعی برق است .باید
ببینیم اگر مشکالتی در تامین برق کشور
وجود دارد و ناچار به قطعی برق هستیم،
در کدام یک از بخشها آسیب کمتری به
اقتصاد کشور زده میشود .وی ادامه داد:
مشــکل واحدهای تولیدی و صنعتی به
اندازه کافی زیاد است و اگر سیاست قطعی
برق برای واحدهای تولیدی و صنعتی ادامه
داشته باشد به طور حتم آسیب بیشتری به
صنعت کشور زده میشود.

صنایع غذایی باید از سیاست
قطعی برق مستثنی شود
رئیس کانون صنایع غذایــی ایران با بیان
اینکه باید شــبکههایی که برق واحدهای
تولیــدی و صنعتی را تامیــن میکنند،
شناسایی و مســتثنی کرد ،گفت :صنایع
غذایی باید از سیاست قطعی برق مستثنی
شوند؛ چرا که امکان خراب شدن مواد اولیه
صنعت غذا در اثر این اتفاق وجود دارد که
لطمه بسیار سنگینی به اقتصاد واحدهای
تولیــدی در این حوزه میزنــد .به نظر او
البته راه چاره صرفه جویی در مصرف برق
است؛ صرفه جویی تنها دو تا سه درصدی
میتواند صنایع را به سمتی درست پیش
ببرد و باعث شــود که واحدهای صنعتی
دچار قطعی برق نشــوند .اکنون بخشی
از مواد اولیه مورد اســتفاده در کاالهای
اساسی بر ســر فرآیند قطعی برق از بین
میرود و واحدهای تولیدی و صنعتی در
مرحله ساخت با مشکل مواجه میشوند
که در نتیجــه آن ،کاهش کیفیت تولید
و کاهش بهداشــت در صنعت غذاست.
حال اگر ما به دنبال اســتفاده صحیح از
برق نباشیم ،معلوم نیست بر سر بهداشت
مواد غذاییمان هم چه بیاید .برنامه ریزی
درست در زمان پیک مصرف البته زمانی
جواب خواهد داد که برچسبهای انرژی
هم به وظایفشــان خوب عمــل کنند.
«جایگزینی تجهیــزات خانگی برقی با
تجهیزات کممصرفتــر» ،یکی دیگر از
راهکارهای سایر کشورها برای مقابله با
بحران برقی بوده است .در این زمینه در
کشور نروژ دولت برنامه صرفهجویی برق
را به نام «طرح حمایــت از خانه» به کار

قطعی برق واحدهای تولیدی
و صنعتی که امکان از بین
رفتن مواد اولیه آنها طی
مرحله ساخت وجود دارد،
بیش از هر مسئله دیگری
واحدهای مذکور را با مشکل
مواجه کرده است
برد .مسئلهای که اگر در ایران هم اتفاق
بیفتد ،میتواند درصــد صرفه جوییها
را باال ببرد .به گفته رئیس کانون صنایع
غذایی ایران ،مشــکل اصلی در ساعات
پیک مصرف برق است و اگر برنامه ریزی

سخنگوی صنعت برق گفت :با توجه به اینکه
یکســوم مصرف کل انرژی کشور مربوط به
صنایع میشــود ،به وزارت صنعت پیشنهاد
دادهایم تا شهرکهای صنعتی تعطیالت خود
را از روز پنجشنبه و جمعه به روزهای سهشنبه
و چهارشنبه منتقل کنند و امیدواریم از این
طریق بتوانیم وضعیت خاموشــیها را بهتر
کنترل کنیــم .محمدرضا حقی فــام با بیان
اینکه اگر بخواهیم خاموشــیها را از بخش
صنایع برداریم ،مجبور به اعمال فشار بیشتر
به بخش خانگی و دیگر بخشها هستیم و با
توجه به این مسئله که این موضوع نمیتواند
تاثیرگذار باشــد ،صالح را بر این دانستیم که
اعمال خاموشی بر صنایع نیز اعمال شود .وی
افزود :به منظور بهبود شرایط به شرکتهای
توزیع اعالم کردهایم که باید اطالعرسانی به
بخش صنایع در حوزه خاموشیها بسیار دقیق
صورت گیرد؛ به گونهای که هیچ کدام از صنایع
با قطعی ناگهانی برق مواجه نشود.
درستی داشته باشیم ،با هشدار و فرهنگ
ســازی میتوان موجب کاهش مصرف
برق در بین ادارات و دستگاههای دولتی
و نیز واحدهای مسکونی شد .برنامه ریزی
در مقوله قطعی برق بســیار مهم است و
حتی اگر قطعی برق اجتناب ناپذیر است،
باید در مورد زمان قطع برق با واحدهای
تولیدی و صنعتی به توافق رســید؛ چرا
که فعالیت واحدهــای تولیدی در حوزه
صنعت غذا ،دارو و ریختهگری و نیز سایر
واحدهای تولیدی مشابه به دلیل مشکل
به وجود آمده در مــواد اولیه طی مرحله
ساخت با مشکل از بین رفتن مواد اولیه
روبهرو میشوند.
بر اساس تصمیم اخیر وزارت نیرو ،قطعی
برق در نواحی مختلف و در زمان مشخص
در دســتور کار قرار گرفته و واحدهای
صنعتــی و تولیــدی نیز از ایــن قضیه

مستثنی نشدهاند.
در ایــن بین اما قطعی بــرق واحدهای
تولیدی و صنعتی که امکان از بین رفتن
مواد اولیه آنها طی مرحله ساخت وجود
دارد ،بیش از هر مسئله دیگری واحدهای
مذکور را با مشــکل مواجه کرده است،
اتفاقی که شرایط را برای صاحبان صنایع
بسیار سخت کرده و در زمان پیک مصرف
که برق واحدهای صنعتی و تولیدی قطع
میشــود ،فعالیت آنها متوقف شده و
تولیدی صورت نمیگیــرد عالوه بر این
سالمت مواد اولیه تولید این صنایع را نیز
با مشکل مواجه کرده است .صنعت برق
چالشهای زیادی بهوجود آورده اســت
و حاال باید دید که مبحث خاموشــی و
قطع برق بدون اطالع قبلی در واحدهای
صنعتی اگر متوقف نشود چه بر سر قوت
روزانه مردم خواهد آورد.

فناوری

نفت

بین الملل

تعاون

اچ تی سی بازار گوشیهای
هوشمند را ترک میکند

خبر کاهش صادرات نفت ایران
شانتاژ خبری است

عربستان نتوانست افزایش تولید
نفت خود را در بازار بفروشد

کارگران قادر به خرید مایحتاج
ضروری نیستند

جام جم آنالین :شــرکت تایوانی اچ تی سی که در
چند ســال اخیر با بحران و فشارهای مالی بسیاری
دســت و پنجه نرم میکند ،حاال به نظر میرسد که
میخواهد بازار کشور هند را برای همیشه کنار بگذارد
و فعالیتهای خود را بهطور قابل توجهی کاهش دهد.
به نظر میرسد اوضاع برای شرکت اچ تی سی تایوانی
که چند ســال پیش از غولهای تکنولوژی موفق و
بزرگترین شرکتهای تولیدکننده موبایل بود ،اصال
خوبپیشنمیرودووضعیتآنروبهوخامتگزارش
شده است .طبق تازهترین گزارشها ،شرکت اچ تی
سی به تازگی مجبور شده است ۱۵۰۰کارگر مشغول
در کارخانه اچ تی سی در تایوان را اخراج کند و این بدان
معناست که اچ تی سی تقریبا یک چهارم نیروهای
خود در جهــان را تعدیل و به بیرون رانده اســت .به
تازگی گزارشیمنتشرکرده نشان میدهدکه مقامات
بلندپایه این شرکت تایوانی تصمیم گرفتهاند برای
همیشه بازار هند را به فراموشی بسپارند.

ایسنا :درحالی که آمریــکا هنوز تحریمهای نفتی
علیه ایران را اعمال نکرده است ،اخباری مبنی بر اینکه
ایران جایگاه خود را در بازارهای جهانی نفت از دست
خواهد داد به گوش میرسد؛ اما کارشناسان نفتی بر
این باورند که این اخبار در حد حدس و گمان و بیشتر
شانتاژ خبری بوده و نمیتوان به طور قطعی درمورد
وضعیت صادرات نفت ایران اظهار نظر کرد .رضا پدیدار
 کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه نمیتواندر حال حاضر در مورد وضعیت ایــران در بازارهای
جهانی نفت اظهارنظر کرد ،افزود :تاکنون هیچ کدام
از کشورهایی که خریدار نفت ایران هستند ،به طور
رسمیتصمیمخودرادرموردادامهخریدیاعدمخرید
نفت از ایران اعالم نکردهاند و به نظر من اخباری که در
حال حاضر در مورد کاهش صادرات نفت ایران منتشر
میشود ،شانتاژ خبری است .وی  گفت :در هیچ کدام
از سایتهای خبری رسمی خبر رسمی در مورد نفت
ایران منتشر نشده است.

خودرو

تسنیم :دولت عربستان ،تحت فشار دونالد ترامپ،
رئیس جمهوری آمریکا تولید نفت خود را به میزان
قابل توجهی افزایش داده است؛ اما اکنون ریاض به
این نکته پی برده که بازارهای جهانی احتماال هنوز به
این میزان افزایش عرضه احتیاج ندارند .در حالی که
ترامپاز متحد خود خواسته تابهکاهش قیمتبنزین
و پر کردن شکاف عرضه ناشی از تحریم ایران کمک
کند ،تولید نفت عربستان در ماه گذشته میالدی به
باالترین رقم خود در طی  3سال گذشته رسید؛ اما
به گفته منابع آگاه ،سعودیها به اندازهای که انتظار
داشتند ،نتوانســتهاند افزایش تولید خود را در بازار
بفروشــند.مارتیجن راتس ،مدیر موسسه مورگان
استنلی در لندن گفت« :عربستان و چند کشور دیگر
عضو اوپک در آستانه اجرای تحریمهای ایران صادرات
خود را به شدت افزایش دادهاند و عدم تطابق زمانی
بین دو این (آغاز تحریمها و افزایش صادرات عربستان
و متحدانش) موجب کاهش قیمت نفت شده است».

افکار نیوز :بــه اعتقاد رئیــس اتحادیه کارگران
قراردادی و پیمانی ،دســتمزد کارگران با توجه به
نوســانهای نرخ ارز و بازارهای داخلی باید ترمیم
شود .فتحاله بیات اظهار کرد :موضوعترمیم حقوق
و دستمزد کارگران در شــرایط کنونی اقتصاد نه
تنها عجیب نیســت؛ بلکه الزم و ضروری اســت.
چون کارگران قدرت خریدی ندارند که بخواهند
سرمایهگذاری کالن بکنند یا پساندازهای آنچنانی
داشته باشند .تنها حقوق حداقلی میگیرند که با
آن هم امرار معاش میکنند و هم هزینه زندگی و
اجارهبهای خانه را میپردازند .وی ادامه داد :با توجه
به گرانی نرخ ارز که بازارهای داخلی را تحت تاثیر
قرار داد ،عمال قدرت خرید کارگــران که امیدوار
بودیم با افزایش  ۱۹.۵درصدی حداقل حقوق ارتقاء
یابد ،کاهش یافت و لذا برای آنکه دستمزد کارگران
کفاف هزینههای معیشت آنها را بدهد ،الزم است
اتفاقی در حقوق و دستمزد کارگران بیفتد.

صنایع

دالیل نارضایتی مشتریان از خدمات خودرویی اعالم شد

تولیدکنندگان معطل تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه

ایسنا :مهمترین دالیل نارضایتی مصرفکنندگان از خدمات پس از فروش خودروهای داخلی و وارداتی اعالم شد.
اخیرا گزارش ارزیابی عملکرد شرکتهای خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو در طول سال
 ،۱۳۹۶منتشر شد .براساس این ارزیابی اگرچه متوسط رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش خودرو در
طول سال گذشته معادل ۳.۲درصد نسبت به وضعیت سال ماقبل آن ( ،)۱۳۹۵بهبود یافته است؛ اما مصرفکنندگان
همچنان از وضعیت خدمات پس از فروش خودرو ناراضی هستند .در این زمینه براساس مصاحبه تلفنی صورت
گرفته با یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر از مراجعان به شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو
در  ۱۲ماهه ســال  ،۱۳۹۶عمده دالیل نارضایتی مصرفکنندگان از خدمات پس از فروش خودرو مربوط به سه
موضوع "کمبود یا نبود قطعات یدکی"" ،کیفیت پایین خدمات و تعمیرات" و "دریافت هزینه باال برای خدمات و
قطعات" بوده است .این موضوع نشان میدهد که مصرفکنندگان از مهمترین بخشهای فرایند خدمات پس از
فروش خودرو که همان کیفیت تعمیرات ،اجرت خدمات ،قیمت قطعات و در دسترس بودن قطعات یدکی مورد
نیاز است ،ناراضی هستند .براساس این ارزیابی شاخص "رضایت مشتریان از وضعیت تامین قطعات یدکی" که یکی
از مهمترین عوامل کسب رضایت مشتریان در خدمات پس از فروش خودرو محسوب میشود نسبت به سالهای
گذشته" ،افت محسوسی" داشته است که این موضوع نشان دهنده افزایش کمبود و کسری قطعات یدکی در شبکه
نمایندگیهای خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو در طول سال گذشته است .این وضعیت
در حالی است که براساس همین ارزیابی در میان  ۴۲شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش خودروهای داخلی
و وارداتی در طول سال  ،۱۳۹۶عملکرد هیچ یک از این شرکتها "انطباق کامل" با الزامات آییننامه اجرایی قانون
حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو نداشته است .این موضوع به این معناست که هیچ یک از شرکتهای ارائه
دهنده خدمات پس از فروش خودرو در کشور ،پایبندی کامل به قوانین جاری در این حوزه نداشته .نتیجه چنین
وضعیتی استمرار نارضایتی مصرفکنندگان از خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان  است.

مهر :رئیس کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب و کار اتاق تعاون با اشاره به تخصیص میلیونها دالربه کاالهای
غیرضرور وسوءاستفادههای کالن گفت :انصاف نیست خط تولیدواحدهای برای تامین مواد اولیه متوقف شود.
رضاعلیخانزاده گفت :تک نرخی کردن ارز و اختصاص ارز تک نرخی برای کلیه کاالها ،خود نشــان دهنده عدم
شناخت از شرایط موجود و حساس کنونی کشور است؛ به نحوی که این اقدام شرایط کشور را حساستر و دامنه
ریسک پذیری در تولید را به طور فزاینده افزایش داده است .وی ادامه داد :دولت با توقف تخصیص ارز بانکی برای
کلیه کاالها ،اقدام موثر و جسورانهای انجام داد و با تقسیم بندی کاالها به چهار گروه و ممنوعیت واردات بیش از
 ۱۳هزار قلم کاال به عنوان گروه چهارم ،شرایط تاراج ارز را متوقف کرد .از سوی دیگر بیش از سه هفته است که
تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه به نوعی عملیاتی نشده و در این بین الزام وجود نرخ ارز دوم ،به عنوان ارز بازار
ثانوی کماکان در دست کشف قیمت و کشف رویههای اجرایی است .رئیس کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب
و کار اتاق تعاون ادامه داد :در چند ماه اخیر در این غوغا و تالطم ارزی بازار که شاهد تخصیص میلیونها دالر به
کاالهای غیر ضروری و سوء استفادههای کالن بودیم ،واحدهای تولیدی کوچک و متوسط ( )SMEها با اعتقاد
به نظام ایران اسالمی و ارجح نهادن به منافع ملی با رعایت اخالق حرفهای نه تنها از حدود فعالیت تخصصی خود
عدول نکردند؛ بلکه به تولید خود با وجود همه تنگناها ادامه داد و علیرغم محدودیتهای مالی به منظور تامین ارز
مورد نیاز خود به اجبار و در جهت امکان تداوم حیات مواد اولیه خود را از دالالنی تامین میکنند که این دالالن ارز
دولتی را اخذ و مواد اولیه را با ارز آزاد به همین تولید کننده به فروش میرساند .وی ادامه داد :بنابراین عمال تولید
با سیاستهای اخیر ،باز دچار تنگنای مضاعف شده و در این حین نیز سازمانهای نظارتی با فشارهای جبری از
افزایش قیمت کاالی تولیدی ممانعت میکنند؛ به طوریکه اهرمهای فشار بر تولید در این دوره زمانی به صورت
چندجانبه ،رمق و نفس تولید را بریده و تولید کننده با زیان فاحش روبهروست .آنچه تولید کننده را آزار میدهد
جو و فضای بی عدالتی حاکم بر اقتصاد کشور است.

صدور احکام قضایی برای افراد
مرتبط با پرونده قاچاق خودرو

ایسنا :دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
از دســتگیری تعدادی افراد مرتبط با پرونده
قاچاق خودرو و صــدور احکام قضایی در این
خصوص خبر داد.کاظم پالیزدار در خصوص
آخرین وضعیت پرونده قاچاق خودرو ،افزود:
پرونده قاچــاق خودرو در حال رســیدگی و
پیگیری اســت و با دســتور رئیسجمهور و
هماهنگی بین معاون حقوقی رئیسجمهور،
وزارتخانههــای صنعت ،معــدن و تجارت و
اطالعات ،نیروی انتظامی و دادستان تهران،
جلســاتی برگزار و احکام قضایی صادر شده
اســت .وی بابیان اینکه پیش از این گمرک
کشــور به این موضــوع ورود کرده اســت،
تصریح کــرد :تعــدادی از افراد دســتگیر و
مراحل رسیدگی به آن در حال انجام است و
شکایتهایی از افراد مرتبط با ثبت بیش از 6
هزار خودرو به ثبت رسیده است.

مالیات
جزئیات طرح دو فوریتی برای
مالیات بر عایدی مسکن

مهر :طرح دو فوریتی مالیات بر عایدی مسکن
و زمین تقدیم هیئت رئیســه مجلس شورای
اسالمی شد .ســخنگوی کمیسیون اقتصادی
مجلس هفته قبل از تدوین این طرح دو فوریتی
خبر داده و گفته بود که محور این طرح ،دریافت
مالیات بر عایدی سرمایه از امالک غیرمصرفی
است .یک مقام مسئول با اشاره به جزئیات این
طرح گفت :در طرح مجلس یکی از محورهای
اصلی ،ثبت قیمت معامله در سند ملک است؛
به این معنی که در خرید و فروش ملک ،قیمت
فروش باید در سند ملک درج شود .وی افزود:
نکتهمهمتردراینطرح،بحثمعافیتهاستبه
این ترتیب که خانههای موجود کال در اولین نقل
و انتقال سند ،از پرداخت مالیات معاف هستند.
وی ادامه داد :همچنین در راستای حمایت از
تولید و ساخت و ســاز ،خانههای نوساز بعد از
صدور پروانه ساخت به مدت  ۵سال از پرداخت
مالیات معاف خواهند بود .وی افزود :همچنین
زمینهای کشاورزی و صنعتی نیز از مالیات بر
عایدی زمین و مسکن معاف هستند .به گفته
این مقام مسئول ،نرخ مالیات بر عایدی مسکن
در این طرح پیش بینی شــده کــه  ۲۰درصد
مابهالتفاوت خرید و فروش باشــد .وی با بیان
اینکه اخذ این نوع مالیات نیاز به سامانه خاصی
ندارد ،اظهار کرد :فقط کســی که میخواهد
خانه را بفروشد در زمان فروش در محضر اعالم
میکندکهاینخانه،خانهاصلیفرداستیاخیر.
اگر خانه اصلی باشد ،معاف است و اگر خانه اصلی
نباشد،ملزمبهپرداختمالیاتمیشود.اینمقام
مسئول تصریح کرد :هر فرد ،هر دو سال یک بار
هم میتواند بدون پرداخت مالیات ،خانه اصلی
را عوض کند .درواقع هر دوسال ،یک خانه برای
فروش از پرداخت مالیات بر عایدی معاف است.
وی تاکید کرد :نکته مهم این طرح آن است که
در گام نخست فقط سوداگران عمده آن هم به
تدریجتحتالشعاعمالیاتقرارمیگیرند؛چراکه
نمیخواهیم شــوکی به بازار وارد شود و مردم
عادی که ذینفع هستند دچار مشکل شوند؛
وگرنه ،در دنیا هم نرخ باالتر اســت هم میزان
معافیتهاکمتراست.

