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در حالی که رئیس  اتحادیه نمایشــگاه داران 
خودرو از اختالف 75 درصــدی قیمت خودرو از 
کارخانه تا بازار خبرداده معاون وزیر صنعت مدعی 

شده بازار خودرو در آرامش نسبی است!
منصــور معظمی معاون وزیر صنعت می گوید: توقف 
ثبت سفارشــات خودرو، تغییر نرخ ارز و صحبت هایی در 
مورد قطع همکاری شــرکت های خارجی نگرانی هایی را 
بــرای مصرف کنندگان به وجود آورد. با این حال بازار در 
آرامش نســبی به سر می برد و شرکت های خارجی تا به 
امروز به قراردادهای خود عمل کرده اند و وزارت صنعت با 
تاکید به خودروسازان بخش قابل توجهی از نیازهای آنها 
را خریداری کرده و تا پایان ســال از لحاظ تولید مشکلی 

نخواهیم داشت.
به گزارش فارس ،این صحبت های معاون وزیر صنعت 
در حالی اســت که مقایسه قیمت ها در بازار به اصطالح 
آرام نشان می دهد که برخی خودروهای داخلی از یک ماه 
گذشته تاکنون در بازار افزایش قیمت 20 تا 30 میلیون 

تومانی و حتی بیشتر را داشته اند. 
به عنوان مثال قیمت پراید 111 در بازار در مورخ دهم 
تیرماه گذشته 24 میلیون و 700 هزار تومان بوده است 
که با افزایش قیمت حدود 4 میلیون تومان در تاریخ دهم 
مرداد ماه به 28 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است.

همچنیــن قیمت پژو پارس با افزایش حدود 17 میلیون 
تومــان از تاریخ دهم تیرمــاه 97 از قیمت 44 میلیون و 

برخالف ادعای وزارت صنعت رخ داد

اختالف 75 درصدی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار

500 هــزار تومان به 61 میلیــون و 500 هزار تومان در 
دهم مرداد ماه رسیده است.

افزایش شدید قیمتها طی 4 ماه!
از ســوی دیگر رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو 
برخالف ادعای معاون وزیر صنعت به تســنیم، گفت: از 
17 فرودین ماه امســال تاکنون قیمت خودرو از کارخانه 

تا بازار شاهد اختالف 75 درصدی است.
 ســعید موتمنی اظهار داشــت: به اعتقــاد ما دلیل 
اصلی این موضوع عرضه کم خودرو به بازار اســت البته 

خودروسازان در دفاع از خود می گویند تولید امسال نسبت 
به سال گذشته افزایش داشته است.

با طرح این پرســش که خودروهــای تولیدی کجا 
هستند، افزود: چرا ظرف 20 روز گذشته قیمت پژو206 
تیپ 2 با رشد 35 درصدی از 38 میلیون تومان به قیمت 

48 میلیون و 500 هزار تومان در بازار برسد!
وی با اشــاره به اینکه چرا باید در خودروهای سمند، 
پژو و دنا شاهد اختالف قیمت بسیار باال از کارخانه تا بازار 
باشیم، تصریح کرد: یکی دیگر از استدالل های خودروسازان 

در اختــالف قیمت خودروها از کارخانــه تا بازار کمبود 
قطعات خودرو است اما در این رابطه هم این سؤال مطرح 
می شــود که چرا اختالف قیمت ها در خودروهای چینی 

هم اتفاق افتاده است!
موتمنــی اضافه کرد: در حال حاضر قیمت خودروی 
چانگان از 83 میلیون تومان به 105 میلیون تومان و اچ 
ســی از 58 میلیون تومان به 71 میلیون تومان در بازار 
رسیده است که هیچ منطقی در افزایش آن دیده نمی شود.
سایتهای درج آگهی خودرو هم بر التهاب بازار افزودند

از ســوی دیگر برخی از مردم معتقدند ســایت های 
فروش خودرو نیز تا حدودی در افزایش قیمتها و التهابات 

بازار نقش دارند. 
یکی از شــهروندان در این رابطه به خبرنگار کیهان 
گفت: طی هفته های اخیر سایتهای فروش خودرو نظیر 
»شیپور«، »باما«، »دیوار« و...با درج قیمتهایی که هر لحظه 

تغییر می کردند به التهابات بازار دامن زدند.
وی افزود: چون درج آگهی در این سایتها ظاهرا رایگان 
است لذا سودجویان با استفاده از این فرصت مدام قیمتها را 
باال می بردند و آگهی جدید می زدند که همین امر موجب 

افزایش التهاب بازار می شد. 
این شهروند با بیان اینکه مسئوالن نباید اجازه دهند 
عده ای سودجو با سوءاستفاده از امکانات کشور به تشویش 
اذهان عمومی بپردازند از مراجع ذیربط خواست نظارت 
بیشتر و دقیقتری بر عملکرد سایتهای مزبور داشته باشند.

در شرایطی که برخی حامیان مناطق آزاد در دولت 
و مجلس اعتقاد دارنــد 22 میلیارد دالر صادرات از 
مناطق ویژه و آزاد کشور صورت می گیرد ، آمارها نشان 
می دهد حدود 90 درصد این رقم مربوط به مناطقی 
اســت که مشتقات نفت و گاز صادر کرده و ربطی به 

ویژه یا آزاد بودن این مناطق ندارد. 
الیحه افزایش هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و 13 
منطقه ویژه اقتصادی هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی 
مجلس به تصویب رســید و البته در این الیحه حدود 80 
منطقه ویژه اقتصادی هم از سوی نمایندگان پیشنهاد شده 
اســت. اگر این موارد را به 9 منطقه آزاد و 67 منطقه ویژه 
قبلی اضافه کنیم، مجموع آنها به 165 مورد می رسد و این 

یعنی افزایش بیش از 115درصدی. 
به گزارش خبرگزاری فارس، متاســفانه هیچ آماری از 
عملکرد مناطق ویژه اقتصادی قبلی در کشــور وجود ندارد 
تا بتوان عملکرد آنها را مورد بررسی قرار داد، از سوی دیگر 
هم اگرچه برخی مســئوالن بر طبل صادرات 22 میلیاردی 
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می کوبند اما واقعیت ماجرا 
چیز دیگری اســت؛ در واقع، طبق آمارهای موجود میزان 
صادرات برای مناطق آزاد حدود یک میلیارد دالر است و با 
این حساب حدود 21 میلیارد دالر برای مناطق ویژه است 
که عمده آن به چند منطقه ویژه یعنی ماهشهر، عسلویه و 

پتروشیمی بندر امام تعلق دارد. 
به عبارتــی بیش از 90 درصد صــادرات مناطق ویژه 
اقتصادی، به این چند منطقه ویژه برای صادرات مشــتقات 
نفت و گاز تعلق دارد و این بدان منظور است که این مناطق 
چه منطقه ویژه اقتصادی باشــند چه نباشند، همچنان این 
صادرات خود را خواهند داشت زیرا این صادرات به واسطه 
ذخایر ملی و پتانسیل کشورمان در حوزه انرژی اتفاق می افتد 
نه بخاطر منطقه ویژه بودن این مناطق. نکته بســیار جالب 
آنجاست که اگر آمار صادرات و واردات عسلویه را برای مناطق 
ویژه حذف کنیم، تراز تجاری مناطق ویژه منفی خواهد شد.
تا پیــش از این، برخی نمایندگان جزء منتقدان اصلی 
عملکرد مناطق آزاد بوده و با گفته هایشان اعالم کرده بودند 

که اگر شــرایط تاســیس مناطق آزاد جدید مهیا نشود، به 
الیحه افزایش مناطق آزاد رأی نخواهند داد اما دیری نپایید 
که ورق برگشت و آن همه موضع گیری پوچ از آب درآمد. 

یکی از این افراد، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس است که در بهمن ماه سال گذشته صراحتاً 
گفته بود: »تا زیرساخت های مناطق آزاد فراهم نشود، مجلس 
بــه افزایش 8منطقه آزاد جدید رأی نخواهد داد«. حاال این 
شرط محقق نشده اما وی حاضر به مطرح کردن این الیحه در 
کمیسیون متبوعش شده و جالب آنکه رأی هم آورده است! 
با این حال، روز گذشــته ســید ناصر موسوی الرگانی 
با اشــاره به تصویب الیحه مناطق آزاد جدید در کمیسیون 
اقتصادی مجلس اظهار داشت: متأسفانه اعضای کمیسیون 
با ایجاد مراکز آزاد جدید موافقت کردند، در حالی که مناطق 

موجود به رسالت خود نرسیده است. 
وی افزود: اگر این مناطق محملی برای واردات باشــد، 
ایجاد مناطق جدید درســت نیست، آنچه که تاکنون آمار و 
عملکرد وجود دارد این است که مناطق کنونی به جایگاه خود 

در امر تولید، اشتغال و رونق صادرات نرسیده اند. 
قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی خواستار 

جلوگیری از افزایش مناطق آزاد شد 
 قرارگاه ملی مبارزه با مفاســد اقتصادی هم در نامه ای 
به ســران قوای سه گانه و اعضای شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی، خواســتار جلوگیری از افزایش تعداد مناطق آزاد 

بر اساس الیحه پیشنهادی دولت شد.
در این نامه با اشــاره به عملکرد و دستاوردهای فعالیت 
این مناطق در کشــور آمده است: با نگاهی دقیق به آمار و 
ارقام می توان دریافت که با وجود هزینه های فراوان در مناطق 
آزاد، سهم این مناطق در صادرات کشور کمتر از یک درصد، 
در جذب ســرمایه خارجی کشور کمتر از چهار درصد، در 
ایجاد اشــتغال کشور کمتر از سه درصد است؛ این در حالی 
است که مناطق آزاد نتایج منفی و مخربی همچون قاچاق 
کاال و ارز و واردات بی رویه، فرار مالیاتی و رشد شرکت های 
صوری و نیز بروز عوارض متعدد امنیتی و فرهنگی را در پی 
داشته است. در پایان این نامه آمده است: خواهشمند است 

تا با توجه به شــرایط خطیری که کشور در آن قرار دارد و 
بــه جهت صیانت از اقتصاد، صنعت، کارگران، صنعتگران و 
تولیدکننــدگان این مرز و بوم، بــه نحو مقتضی از افزایش 
مناطــق آزاد جلوگیری نمایید تا بیش از این بر پیکره نیمه 

جان تولید زخم وارد نشود. 
مخالفت فعاالن صنفی کارگری با توسعه مناطق آزاد

عالوه بــر این ، موجی از انتقــادات در حوزه ناکارآمدی 
این مناطق در توســعه اقتصادی کشــور، مخالفت فعاالن 
صنفی کارگری را نیز در پی داشت.یکی از مهم ترین عوامل 
مخالفت نمایندگان صنفی کارگــری با افزایش تعداد این 
مناطق، دوگانگی و تبعیض بین کارگران شاغل در مناطق 
آزاد با کارگران شاغل در سرزمین اصلی است به این دلیل 
که کارگران شاغل در مناطق آزاد از شمول قانون کار کشور 
خارج هستند و تحت پوشش مقررات جداگانه ای تحت عنوان 
»مقررات اشــتغال نیروی انســانی در مناطق آزاد« فعالیت 
می کننــد. در همین زمینه علی خدایی، عضو هیئت مدیره 
کانون عالی شــوراهای اســالمی کار کشــور در گفت وگو 
با خبرگــزاری مهر، گفت: با توجه به انحراف از عملکرد این 
مناطق، مشوق های این مناطق صرفا انگیزه ای برای برخی 
افراد شده که به بهانه تاسیس مناطق آزاد، معافیت هایی را 
حتی به قیمت تهدید نیروی کار دریافت کنند.وی ادامه داد: 
اگر در سرزمین ملی، هیئت های 7 نفره و 9 نفره تشخیص 
حل اختالف به مشــکالت نیروی کار رسیدگی می کند، در 
مناطق آزاد و ویژه چنین هیئت هایی وجود ندارد که همین 
موضــوع به تنهایی برای مخالفت نمایندگان کارگری برای 
توســعه این مناطق کفایت می کند.این عضو هیئت مدیره 
شوراهای اسالمی کار گفت: موضوع دیگری که کارگران این 
مناطق را تهدید می کند خارج شدن از شمول مواد حمایتی 
قانون کار اســت؛ در این مناطق برای پرداخت دستمزد به 
نیروی کار صرفا بر حداقل مزد تاکید شده است؛ عالوه بر این 
راجع به بیمه نیروی کار نیز در حالیکه در ســرزمین ملی، 
کارفرما مکلف به پوشــش بیمه ای کارگر از طریق سازمان 
تامین اجتماعی اســت اما در مناطق آزاد و ویژه پوشــش 

بیمه ای به صورت آزاد است.

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه واردات موبایل با ارز 
چهار هزار و 400 تومانی ممکن نیست، اعالم کرد: واردکنندگان 
موبایل می توانند ارز خود را از طریق ســامانه نیما و از محل ارز 

صادراتی تامین کنند. 
مجتبی خســروتاج در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا اظهار داشت: در 
گروه بندی کاالیی که اواخر تیرماه ســال جاری صورت گرفت موبایل از 
گروه دوم به گروه سوم کاالیی رفت و قرار بر این شد کسانی که قصد دارند 
موبایل وارد کنند ارز مورد نیاز خود را از طریق سامانه نیما تامین کنند. 
وی ادامه داد: در سامانه نیما صادرکنندگان کاالهای غیرپتروشیمی و 
فوالدی به نرخ رقابتی ارز ناشی از صادرات خود را عرضه می کنند و وارد 
کنندگان فرصت دارند تا ارز خود را از این طریق تامین کرده و نســبت 

به واردات اقدام کنند. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه در حال حاضر 
به دلیل اینکه موبایل به گروه سوم کاالیی منتقل شده است، واردات آن 
با ارز چهار هزار و 400 تومانی امکان پذیر نیست، گفت: در جلسه ستاد 
بررسی مسائل اقتصادی با حضور معاون اول رئیس جمهوری صحبت هایی 
مطرح شد تا بتوان موبایل های ارزان قیمت که زیر 300 دالر قیمت دارند 
در گروه دوم کاالیی قرار گیرند اما در نهایت این مســئله از نظر فنی رد 
شد؛ چرا که نمی توان برای یک تعرفه دو نرخ ارز را در نظر گرفت و این 

امکان وجود دارد که کم اظهاری صورت گیرد. 
الزم به ذکر است کاالهای وارداتی پس از نوسانات ارزی به سه دسته 
تقسیم شدند که گروه اول شامل کاالهای اساسی و دارو ها بود، گروه دوم 
شــامل کاالهای واسطه ای و گروه سوم هم کاالهای غیرضروری بود که 
تامین ارز هر کدام از گروه ها به شــیوه خاص خود صورت می گرفت. به 
ایــن صورت که گروه اول با ارز دولتی، گروه ســوم با ارز رقابتی در بازار 
ثانویــه و گروه دوم هم تاکنون همراه گروه اول بود که احتماال دولت در 
بسته جدید ارزی خود قصد دارد آن را هم به بازار ثانویه منتقل کرده که 

دیگر ارز دولتی دریافت نکنند.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: سپرده گذارانی که تاکنون 
نســبت به تحویل مســتندات و مدارک خود اقدام نکرده اند، 
می توانند تا پایان مرداد ماه با مراجعه به بانک های عامل و ارائه 

مستندات، سپرده خود را دریافت کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، معاون 
نظارت این بانک با اشــاره به تمدید مهلت دریافت مستندات و مدارک 
ســپرده گذاران تعاونی ها و موسسات غیرمجاز منحله  توسط بانک های 
عامل اظهارداشــت: آن دسته از سپرده گذاران تشکیالت موسوم به البرز 
ایرانیان و تعاونی های منحله ثامن الحجج، افضل توس، وحدت و فرشتگان 
که تاکنون نسبت به ارایه مستندات ومدارک خود اقدام نکرده اند تا پایان 
مردادماه فرصت دارند، به شعب بانک های عامل تجارت، پارسیان، آینده 

و موسسات ملل و کاسپین مراجعه کنند.
فرشاد حیدری با بیان اینکه پس از تحویل مستندات و مدارک سپرده 
گذاران به شــعب بانک های عامل، روند بررســی مستندات و پرداخت 
سپرده ها انجام می گیرد افزود: در این مرحله نیز سپرده گذاران تا سقف 

10 میلیارد ریال از سپرده های خود را دریافت می کنند.
بــه گفته معــاون نظارت بانک مرکزی از مجمــوع 25 هزار و 980 
نفر ســپرده گذار باقی مانده در روند ساماندهی موسسات و تعاونی های 
غیرمجاز منحله تا کنون تعداد 10 هزار و 316  نفر  به شعب بانک های 
عامل مراجعه کرده و مستندات مربوطه را تحویل داده اند. از این تعداد نیز 
تاکنون مستندات 8714 نفر توسط بانک مرکزی تایید شده و  مبلغ 6027 
میلیارد ریال به آنان پرداخت شــده است و همچنان بررسی مستندات 
سایر سپرده گذاران ادامه دارد.گفتنی است، مهلت مراجعه سپرده گذاران 
تعاونی های غیرمجاز منحله در 11 مرداد ماه به پایان رسیده بود که اکنون 

تا پایان مرداد ماه تمدید شده است.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: طی 
ماه های اخیر در برخی مناطق، قیمت های اجاره 10 تا 15 درصد و 

در برخی دیگر بیش از 30 درصد افزایش یافته است.
 حسن محتشم در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه 
افزایش قیمت اجاره ناشــی از افزایش قیمت مسکن طی چند ماه گذشته 
بوده است، اظهار کرد: با بررسی های صورت گرفته، مشخص شد که افزایش 
قیمت رهن و اجاره در واحدهای کوچک متراژ جنوب شهر نسبت به سایر 

مناطق بیشتر بوده است.
وی ادامــه داد: قیمت های غیرعادالنه اجاره و رهن، فشــار زیادی به 
متقاضیــان وارد کرده و آنها به دلیــل عدم تأمین منابع مالی مجبورند به 
مناطق جنوب شــهر  کوچ کنند. ضمن اینکــه با افزایش قیمت ارز و دالر 
شــوک سنگینی به بازار مسکن وارد شد و قدرت خرید را برای متقاضیان 

مسکن پایین آورده است.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران تصریح کرد: در برخی 
مناطــق، قیمت های اجاره 10 تــا 15 درصد و در برخی دیگر بیش از 30 
درصد افزایش یافته و این موضوع بیشــتر در حوزه دریافت اجاره متمرکز 
شــده اســت. البته باید بگویم پیش بینی برای این بازار دشوار است و باید 

منتظر ثبات در بازار دالر و سکه باشیم.
بــه گزارش کیهان، افزایش قیمت مســکن، حاصــل بی تدبیری پنج 
ســاله وزارت راه و شهرسازی است که با مزخرف خواندن طرح هایی چون 
مسکن مهر و دادن وعده های پوچ درباره مسکن اجتماعی، موجب افزایش 
تقاضا در برابر کاهش عرضه شده و اکنون باال رفتن قیمت ارز هم بهانه ای 
برای دامن زدن به گرانی ســرپناه مردم شده اســت. در واقع وزارت راه و 
شهرسازی به قیمت بی خانه شدن طبقات محروم به دنبال پر کردن جیب 
کالن سرمایه داران و دارندگان آپارتمان های انبوه است. این در حالی است 
که دولت بر طبق قانون اساســی، وظیفه دارد محرومان را صاحب مسکن 
کند. در کشــوری وسیع چون ایران با منابع معدنی فراوان، که مواد اولیه 
مصالح ســاختمانی است، اینکه عده ای از مردم مستاجر باشند قابل قبول 
نیست اما سیاست وزارت راه و شهرسازی دارندگی عده ای در برابر نداری 
عده ای دیگر است و اسم این را اقتصاد پیشرفته و آزاد و مخالفت با آن را 
سوسیالیســم و عقب ماندگی می دانند. گویی چیزی به نام اقتصاد اسالمی 
و عادالنه وجود ندارد که بر تساوی مردم در داشتن امکانات اولیه و تفاوت 

در امکانات ثانویه برای ایجاد رقابت تاکید می کند.

و  تولیدکنندگان  حمایت  رئیس  ســازمان 
مصرف کنندگان گفت: از 28 خرداد همه کاالها و 
خدمات باید زیر 10 درصد افزایش قیمت داشته 
باشند و اگر مردم خالف این موضوع را دیدند با 

سامانه 124 تماس بگیرند. 
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، سید محمود 
نوابی در یک بخش خبری سیما با بیان اینکه اطالعات 
510 هزار انبار در کشور در سامانه قرار داده شد، افزود: 
اگر کسانی کاالیی در غیر از این انبارها داشته باشند، 
قاچاق و احتکار محســوب می شود.  ضمن اینکه در 
چهار ماهه نخست امسال 118 هزار بازرسی از انبارها 

داشتیم که از این تعداد در حوزه کاالی قاچاق سه هزار 
پرونده به ارزش 15 میلیارد تومان تشکیل شد. در حوزه 
بازرسی های بازار نیز یک میلیون بازرسی انجام و 46 
هزار پرونده به ارزش 189 میلیارد تومان تشکیل شد.

وی با اشــاره به اینکه چرخه تأمین سبد غذایی و 
کاالهای مورد نیاز مردم تحت نظارت و کنترل کامل 
است، ادامه داد: در زمینه اختصاص ارز 4200 تومانی 
برای واردات گوشی تلفن همراه، گوشت و لوازم خانگی 
پرونده هایی تشکیل شده است.  ضمن اینکه در حوزه 
گوشی تلفن همراه برای 27 شرکت پرونده تشکیل و 

به تعزیرات فرستاده شد. 

و  تولیدکننــدگان  رئیــس  ســازمان حمایــت 
مصرف کنندگان درباره پرونده گوشی های تلفن همراه 
گفت: ثبت سفارش، تخصیص ارز و پرداخت، مراحل 
اختصاص ارز 4200 تومانی است که درباره گوشی تلفن 
همراه 262 میلیون یورو گفته شــده بود که این رقم، 
86 میلیون یورو برای 119 هزار گوشی تلفن همراهی 
بود که وارد بازار، شناسایی، پرونده سازی و به تعزیرات 

ارسال شده است. 
نوابی افزود: حدود 200 هزار گوشی نیز شناسایی و 
توقیف شد و منتظر دستور کمیته ای هستیم که رئیس 

 آن وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات است. 

نوابی افزود: به دلیل نوســانات قیمت ارز و اعمال 
برخی محدودیت ها برای ورود تعدادی از کاالها اتفاقات 
هیجانی در حوزه قیمت افتاده اســت و بر این اساس 
طرح تشدید بازرسی ها را به همه استان ها ابالغ کردیم.  
بنابرایــن نباید به حوزه اقتصادی چنان نگاه کنیم که 
همه در پی سوءاستفاده هستند، افزود: البته در گردش 

اقتصادی بزرگ کشور سودجویانی وجود دارند. 
وی با بیان اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان 5 هزار ناظر افتخاری دارد، تصریح کرد: 
اختیارات سازمان تعزیرات باید افزایش یابد و حکم های 
این سازمان برای اثرگذاری بازرسی ها سریع صادر شود.

دبیر انجمن آب های معدنی و آشامیدنی ایران 
با بیان اینکه برای ساماندهی بازار آشفته بطری 
باید نظارت موثر سازمان های نظارتی بیشتر شود، 
گفت: با وجود تقاضای کاذب برای خرید مواد اولیه 
بطری ممنوعیت صادرات پریفرم پت تنها 10 درصد 

بازار را از التهاب خارج می کند.
پیمان فروهــر در گفت وگو با فارس در مورد تاثیر 
ممنوعیــت صادرات مواد اولیه بطــری بر تنظیم بازار 
آب آشامیدنی و معدنی گفت: قیمت ماده اولیه بطری 
)گرانولPe t( در یک ســال گذشته از هر کیلو 4 هزار و 
500 به 22 هزار تومان افزایش یافته و در مقطعی قیمت 
هر کیلوگرم از این ماده به بیش از 25 هزار تومان رسید. 
دبیر انجمن آب های آشــامیدنی و معدنی ایران با 
تاکید بر اینکه افزایش 500 درصدی قیمت مواد اولیه، 
کمر تولید را می شکند، افزود: صاحب یک صنعت هیچ 

گاه بــا افزایش 500 درصدی قیمت مواد اولیه قادر به 
برنامه ریزی در تولید نیست، ضمن اینکه این تولید کننده 
در مقابل افزایش قیمت مواد اولیه اجازه افزایش قیمت 

مواد تولیدی خود را هم ندارد. 
وی با بیان اینکه سه ضلع تولید؛ قیمت تمام شده، 
افزایش هزینه ها و قیمت مصرف کننده اســت، گفت: 
افزایــش قیمت مواد اولیه منجر به افزایش قیمت تمام 
شده می شود و طبیعتا برای تعادل بخشیدن به این مثل 
باید ضلع قیمت مصرف کننده نیز متناسب با اضالع دیگر 
باشد، در حالی که نهادهای نظارتی در این شرایط اجازه 

تغییر به ضلع سوم داده نمی شود. 
فروهر با  اشــاره به مشکل ایجاد شده در تولید آب  
معدنی و آشامیدنی با توجه به کمبود مواد اولیه بطری 
اظهار داشــت: برخی واحدهای بزرگ تولیدی به دلیل 
کمبود مواد اولیه 2 تا 3 روز تعطیل می شوند و به دلیل 

کمبود بطری آب نیم لیتری کمتر در بازار یافت می شود.
وی افزود: دسترسی به مواد اولیه برای تولید کنندگان 
بسیار سخت شده است و اختالف قیمت 12 تا 13 هزار 
تومانی بین بورس و بازار آزاد منجر به تخلف می شــود 
و حضور واســطه گران و محتکران در این بازار افزایش 
یافته اســت. دبیر انجمن آب های آشامیدنی و معدنی 
ایران با اشــاره به تقاضای کاذب برای مواد اولیه بطری 
اظهار داشــت: بعد از افزایش قیمت دالر در اسفند ماه 
سال گذشته دولت نرخ 4200 تومان را در اواخر فروردین 
ماه امسال به عنوان نرخ ارز رسمی اعالم کرد که در این 
شرایط نرخ ارز در بازار آزاد مدام در حال افزایش بود. 

وی افزود: این شــرایط باعث شد تا عده ای دالل و 
واســطه با هجوم به بورس و خرید ماده اولیه پت باعث 
به هم ریختن بازار ماده اولیه مزبورشوند. این افراد مواد 
مذکور را یــا احتکار کردند یا در بــازار به قیمت آزاد 

 فروختند. فروهر گفــت: بدین ترتیب ماده اولیه تولید 
از مسیر اصلی خود یعنی رسیدن به دست تولید کننده 
منحرف شد و اگر تولید کننده این ماده اولیه را بدست 
مــی آورد، آن قدر گران بود که تولید برای وی به صرفه 
نبود. دبیر انجمن آب های آشــامیدنی و معدنی ایران 
تصریــح کرد: خریــداران با کدهــای کاذب که گاهی 
متعلق به واحدهای تولیدی تعطیل شده است اقدام به 
خرید مواد اولیه می کنند و سپس آن را در بازار آزاد با 

قیمت های گزاف می فروشند. 
وی در پاسخ به این سؤال که آیا منع صادرات پریفرم 
پت می تواند منجر به ساماندهی بازار مواد اولیه بطری 
شود، گفت: این موضوع به تنهایی شاید 10 تا 15 درصد 
از التهابات بازار را کم کند، زیرا با وجود تقاضای کاذب 
برای مواد اولیه بطری، باید نظارت موثر دســتگاه های 

متولی پررنگ تر شود. 

ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  انجمن ســرمایه گذاری خارجی 
با تاکید بر اینکه نبایــد عقب ماندگی از برنامه  های اقتصادی را 
مرتبط با تحریم ها بدانیم، گفت: تالطمات شدید بازار ارز از اواخر 
سال گذشــته آغاز شد در حالی که در آن موقع بحث تحریم ها 

مطرح نبود.
حســین ســلیمی در گفت وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این 
ســؤال که آیا مشکالت اقتصادی با تغییرات مدیران اقتصادی قابل حل 
است؟ گفت: مشکالت اقتصادی ایران، مشکالتی ساختاری است که تنها 

با تغییرات مدیران قابل حل نیست. 
وی با بیان اینکه یکی از مشکالت اساسی اقتصاد کشور مسئله نقدینگی 
است، افزود: نقدینگی به هر بازاری که وارد شده آن را متورم کرده است 
بنابراین باید دولت برای حل این معضل فکری کند تا نقدینگی را تبدیل 

به تولید کند و تولید هم اشتغال ایجاد کند. 
رئیس  انجمن سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه 
اگر  اشتغال ایجاد نشود در هیچ برنامه ای موفق نمی شویم افزود: از بسیاری 
از برنامه های اقتصادی عقب هستیم و نباید این عقب ماندگی ها را مرتبط 
با تحریم ها بدانیم زیرا در دو ســال گذشته که خبری از تحریم ها نبود، 

اتفاقی برای تولید و  اشتغال نیفتاد. 
سلیمی با  اشاره به افزایش قیمت دالر اظهار داشت: تالطمات شدید 
بازار ارز از اواخر ســال گذشــته آغاز شد در حالی که در آن موقع بحث 
تحریم هــا مطرح نبود و در نهایت هم افزایش قیمت دالر در هر دو بازار 

رسمی و آزاد ایجاد شد. 
وی اضافه کرد: در دو ســال گذشــته علیرغم اینکه بحث تحریم ها 
مطرح نبوده اما هیچ اتفاقی برای تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید 

صورت نگرفته است.
پیشنهاداتی به بانک مرکزی برای بی اثر کردن تحریم ها

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی، 
دو اقدام فوری و عملیاتی جهت بی اثر کردن تحریم ها پیشنهاد کرد.

در این نامه آمده اســت: بی اثر کردن تحریم ها راهبردی عملیاتی و 
امکان پذیر است که باید در مقابله با تحریم های جدید در دستور کار قرار 
گیرد و دستگاه های مختلف کشور از جمله بانک مرکزی، در این راستا اقدام 
نمایند. بر این اساس با توجه به حضور جنابعالی در مسند ریاست بانک 
مرکزی، ضروری است هرچه سریعتر دو اقدام زیر در دستور کار قرار گیرد:
یــک - انعقاد و عملیاتی نمودن پیمان پولی دوجانبه با کشــورهای 
طرف تجاری از قبیل روسیه، چین، هند، عراق، ترکیه، پاکستان و سایر 
کشورهای مســتعد و شرکای اصلی تجاری: بررسی ها نشان می دهد در 
صورتی که بانک مرکزی پیمان پولی دوجانبه تنها با ســه کشور چین، 
هند و ترکیه را منعقد و عملیاتی نماید، بیش از 40 درصد حجم تجارت 
کشور بدون نیاز به دالر انجام خواهد شد. همانطور که مستحضر هستید، 
در این زمینه ســایر کشورها نیز اقدامات متعددی انجام داده اند و جهت 
کاهش وابستگی به دالر، بیش از 50 پیمان پولی بین کشورهای مختلف 

تاکنون منعقد شده است.
دو- راه اندازی و اســتفاده از پیام رســان مالی جایگزین سوئیفت در 
مبادالت مالی: از آنجا که آمریکا از اطالعات مبادالت مالی و تراکنش های 
تمامی کشورها در سوئیفت، در راستای اهداف خود استفاده نموده و در 
مواقع لزوم نیز با رصد و پیگیری تراکنش ها، این پیام رســان مالی را به 
عنوان یک ابزار تحریمی مورد استفاده قرار می دهد، ضروری است مسیر 
پیام رســانی مالی کشور تغییر نماید تا امکان رصد مبادالت مالی کشور 
برای دیگر کشورها فراهم نشود. چین و روسیه از جمله کشورهایی هستند 
که جهت انجام مبادالت میان خود با اســتفاده از یوآن و روبل، اقدام به 
راه اندازی یک سیســتم پیام رســان مالی دوجانبه جایگزین سوئیفت با 

استفاده از تکنولوژی بالک چین نموده اند. 
به عقیده این شــبکه، بانک مرکزی طی پنج ســال اخیر، اقدام قابل 
توجهی در این راســتا انجام نداده و همین مسئله باعث تشدید نوسانات 
ارزی، تاثیرپذیری اقتصاد از خروج آمریکا از برجام و اثرگذاری تحریم های 

جدید شده است.

رئیس  سازمان حمایت:

افزایش بیش از 10 درصدی قیمت کاالها و خدمات تخلف است

دبیر انجمن آب  معدنی و آشامیدنی ایران:

کمبود مواد اولیه بطری پالستیکی کار محتکران است

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
کشور از قطع دسترسی و برخورد حقوقی با دفاتر 
پیشخوان متخلف در زمینه مالیات مشاغل خودرو 

خبر داد.
به گــزارش رســانه مالیاتی ایران، عبــاس بهزاد، 
خاطرنشــان کرد: واگذاری قسمتی از خدمات عمومی 
و دولتی به بخش خصوصی از جمله دفاتر پیشــخوان 
خدمات دولت با هدف ارایه خدمات الکترونیک به مردم 
و همچنین تسریع، تسهیل و تجمیع خدمات عمومی در 

دستور کار دولت قرار گرفت.
وی افــزود: در این راســتا، وظیفه وصول مالیات و 
صدور گواهی مالیات مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان 
خدمات دولت برون سپاری شد; اما اطالعات واصله حاکی 
از وجود مشکالتی در نحوه عملکرد دفاتر مزبور می باشد.

وی با  اشــاره به گزارش هایــی که از تخلفات دفاتر 
 )IP( مزبور واصل گردیده، تصریح کرد: قطع دسترسی
دفاتر متخلف به ســامانه مالیات مشــاغل خودرویی و 
پیگیری حقوقی تخلفات یادشــده بــه طور جدی در 

دست اقدام است.
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور 
همچنین در بخشی از سخنان خود از اعمال مجازات در 
ارتکاب جرایم مالیاتی موضوع ماده 274 ق. م. م بر اساس 
قسمت اخیر ماده 276 قانون مزبور علیه متصدیان دفاتر 
پیشخوان که مرتکب تخلف و یا جرایم مالیاتی حسب 

مورد گردیده اند، خبر داد.
بهزاد، به متصدیان دفاتر پیشــخوان هشدار داد که 
نسبت به فرآیند صدور مفاصا حساب مشاغل خودرویی از 

حیث کسب اطمینان از صحت و اصالت اسناد و مدارک 
دریافتی از مودیان و لزوم حفظ و مراقبت از دسترسی 

افراد غیر مجاز به سامانه مربوطه، مسئولیت تام دارند.
وی در خاتمه ســخنان خود از صاحبان مشــاغل 
خودرو درخواست کرد در صورت مواجهه با موارد نقض 
قانون یا بروز تخلف در دفاتر پیشخوان دولت، موارد را به 
دادستانی انتظامی مالیاتی به شماره تلفن 39903544 و 
یا شماره تلفن مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی 

کشور به شماره 1526 اطالع دهند.

سازمان امور مالیاتی هشدار داد:

برخورد با دفاتر پیشخوان متخلف در زمینه مالیات مشاغل خودرو

* بانک مرکزی تاکنون یک میلیون و 610 هزار سکه پیش فروش شده 
را به خریداران تحویل داده است.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، 
در طرح پیش فروش سکه که از 1396/11/17 آغاز و تا 1397/2/16 ادامه 
داشــت در مجموع تعداد 7 میلیون و 600 هزار قطعه سکه پیش فروش 
شد که از این تعداد، یک میلیون و 610 هزار قطعه سکه در سررسیدهای 
یک و ســه ماهه )معادل بیش از 95 درصد تعهدات این دو سررسید( به 
متقاضیان تحویل شده است.بر این اساس بانک مرکزی تاکنون 790 هزار 
قطعه سکه در سررسید یک ماهه و 820 هزار قطعه سکه در سررسید سه 
ماهه به خریداران تحویل داده اســت و تنها حدود 5 درصد از خریداران 

تاکنون برای دریافت سکه های خود به بانک عامل مراجعه نکرده اند.
* به گفته فعاالن بازار گوشی، اکنون 90 درصد گوشی های موجود 
در بازار از روش مســافری وارد شده اند که اغلب بدون گارانتی 
به فروش می رســند. این گوشی ها اغلب گوشی های بازگشتی و 
تعمیری دیگر کشورها هستند که پس از تعمیر و نوسازی بار دیگر 
در بازار عرضه می شوند و مردم باید نسبت به خرید این گوشی ها 
هوشیار باشند.به گزارش فارس، گوشی های مذکورفاقد هر نوع 
گارانتی هستند و قیمت به مراتب کمتری نسبت به گوشی های نو 
دارند. برای مثال یک گوشی اپل 7 با 128 گیگ حافظه حدود 5 
میلیون تومان یعنی 2 میلیون تومان کمتر از قیمت نو به فروش 

می رسد.
* وزیر امور اقتصادی و دارایی طی یادداشــتی، ضمن اشاره به فهرستی 
که توسط بانک مرکزی در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته است، نوشت: 
متاســفم که ذهن جامعه طی چند هفته گذشته به دلیل سودجویی و 
رانت خواهــی عده ای خاص به هم ریختــه و نظم بازارها نیز تحت تاثیر 
قرار گرفته اســت. مسعود کرباســیان با بیان اینکه لیست تمامی افراد 
دریافت کننده ارز 4200 تومانی از طریق بانک مرکزی در اختیار وزارت 
اقتصاد قرار گرفته اســت؛ اعالم کرد: این لیســت را به سرعت در اختیار 
گمرک جمهوری اســالمی قرار دادیم تا به صورت دقیق مشخص کنند 
که چه افراد و شــرکت هایی ارز دریافت کرده و کاال وارد نکرده اند.وی با 
تاکید بر اینکه با این گروه، براســاس قانون و به عنوان اخاللگران نظام 
ارزی برخورد جدی صورت خواهد گرفت یادآور شــد: همچنین سازمان 

امورمالیاتی هم در حال پیگیری موضوع است.
* خبرگزاری حامی دولت نوشــت:در حال حاضر تسهیالت 1۶0 
میلیون تومانی مسکن ویژه زوجین فقط حدود 2۶ درصد قیمت 
یک واحد ۶0 متری را در شهر تهران پوشش می دهد. به گزارش 
ایسنا، هم اکنون میانگین قیمت مسکن شهر تهران شش میلیون 
و 970 هزار تومان است. تا قبل از رشد شدید قیمت مسکن که 
از حدود 8 ماه قبل روند تدریجی آن آغاز شد، سقف تسهیالت 
مسکن به طور میانگین حدود 50 درصد قیمت یک خانه ۶0 متری 
را در شهر تهران پوشش می داد، اما هم اکنون این رقم به حدود 
2۶ درصد یک واحد ۶0 متری در شــهر تهران تنزل یافته است. 
در این شرایط افزایش رقم تسهیالت نیز نمی تواند کارساز باشد.

* مدیــرکل دفتر حمل ونقل بین المللی و ترانزیت ســازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای گفت: تخصیص ارز دولتی رانندگان ترانزیت از نیمه 

دوم مردادماه آغاز می شود.

رئیس  انجمن سرمایه گذاری خارجی اتاق ایران:

آشفتگی های بازار ارز
 ارتباطی با تحریم نداشت

رئیس سازمان توسعه تجارت:

دالر دولتی 
به موبایل تعلق نمی گیرد

معاون نظارتی بانک مرکزی:

مهلت دریافت سپرده های
 مؤسسات منحل شده تمدید شد

فعال بازار مسکن: 

اجاره مسکن طی ماه های اخیر
 تا 30 درصد گران شد

همزمان با تالش مشکوک برای افزایش مناطق آزاد

20 میلیارد دالر صادرات نفتی را به حساب مناطق آزاد جا زدند!


