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خبر اقتصادی

قیمت جدید مرغ تنظیم بازار اعالم شد
خبرانالین- وزارت جهادکشاورزی اعالم کرد با توجه 
به ذخایر مناسب شرکت پشتیبانی امور دام، در صورت بروز 
کمبود در بازار مصرف، امکان عرضه گوشت مرغ منجمد 
با قیمت ۴۵ هزار تومان برای مصرف کننده وتنظیم بازار 
وجود دارد.وزارت جهاد کشاورزی در گزارشی اعالم کرد: 
در خصوص موضوع تعیین قیمت تمام شــده تخم مرغ 
خوراکی، پس از بررسی کارشناســی و اخذ پیشنهاد از 
اتحادیه مرکزی مرغداران میهن به عنوان صنف مربوطه و 
انجام جمع بندی های کارشناسی، قیمت تمام شده تخم 
مرغ خوراکی برای طی مراحل قانونی و اخذ مصوبات الزم 
به مراجع ذیربط منعکس شدا است. پیرامون درخواست 
تخصیص سهمیه دان قبل از اردیبهشت ماه سال جاری، 
اعالم می دارد وزارت متبوع و معاونت ها ذیربط )معاونت 
توسعه بازرگانی ومعاونت برنامه ریزی و امور اقتصاد(، در 
حال پیگیری موضوع از طریق سازمان مدیریت و برنامه 

ریزی برای تامین و تخصیص دان مذکور هستند.
    

حاجی بابایی: 
دولت 7 هزار میلیارد تومان برای افزایش 
فوق العاده ویژه کارکنان در اختیار دارد

ایسنا- رئیس کمیسیون 
برنامــه و بودجــه مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به 
پیش بینی اعتبــار ۷۰۰۰ 
میلیارد تومان برای پرداخت 

فوق العاده ویــژه کارکنان تا »۵۰ درصــد« گفت: طرح 
مباحثی همچون فروش اموال توسط دستگاه ها جهت 
پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان درست نیست و چنین 
چیزی در مصوبه مجلس وجود ندارد.حمیدرضا حاجی 
بابایی با اشــاره به قانون افزایش حقوق کارکنان دولت و 
بازنشستگان گفت: در زمان بررســی این الیحه، دولت 
از مجلس درخواست مجوزی کرده بود که بتواند »تا ۳۵ 
درصد« فوق العاده ویژه کارکنان را افزایش دهد که مجلس 

این میزان را به »تا ۵۰ درصد« افزایش داد.
    

  350 هزار میلیارد تومان معافیت 
در سال قبل اعمال شد

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: ما در نظام مالیاتی از 
یک طرف با معافیت های گسترده قانونی مواجه هستیم. 
در برآوردهایی که امسال صورت گرفته نشان می دهد که 
بر اساس اظهارنامه های دریافتی حدود ۳۵۰ هزار میلیارد 
تومان معافیت داشته ایم که به صورت قانونی برای عملکرد 
سال 1۴۰۰ در اظهارنامه ها دریافت شده است.داود منظور 
افزود: در یک حالت مطلوب سود حاصل از درآمدهای نفتی 
توسط بخش دولتی صورت می گیرد و به عنوان سهم صندوق 
توسعه ملی پرداخت می شود می تواند به سمت بودجه دولت 
هدایت شود؛ یعنی بودجه دولت باید بر اساس سود حاصل 
از درآمدهای نفتی باشد.وی افزود: امسال مالیات وصولی 
۴۵۴ هزار میلیارد تومان خواهد شد، پس این معافیت های 
گسترده در مقایسه با آنچه محقق می شود، قابل توجه است 
و حتما الزم است که معافیت های مالیاتی را سامان دهیم و 

سقف و کف داشته باشد.
    

وزیر کار:
 ۱30 هزار مجوز مشاغل خانگی 

صادر شد
وزیر کار از از صدور 1۳۰ 
هزار مجوز مشاغل خانگی 
در دولت سیزدهم خبر داد. 
سید صولت مرتضوی گفت: 
همه مسؤوالن باید دست به 

دست هم دهند مشکالت اشتغال را رفع و بخشی از مقررات 
را تســهیل و اجرا کنیم.وی افزود: باید گره گشا باشیم و 
فرصت های شغلی را برای جوانان فراهم کنیم. وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه چرخه مدیریتی را توسعه 
دهیم، گفت: نباید با یکسری موارد هزینه های اشتغال را باال 
ببریم.مرتضوی ادامه داد: مشاغل خانگی سبب می شود با 
اشتغال ایجاد شده مردم در آرامش زندگی کنند؛ همچنین 
نظام استاد شاگردی و آموزش های رایگان تقویت می شود و 
از این طریق بخشی از هزینه های آموزش کاهش می یابد.

بازار خودرو در وضعیت عجیبی قرار 
دارد. در حالی که مدت هاست مشتریان 
از این بازار کوچ کرده اند؛  اما طی دو ماه 
اخیر قیمت خودروهای داخلی با افزایش 

قیمت قابل توجهی روبرو شده اند.
افزایــش قیمــت ارز در هفته های 
گذشته سبب شــده وضعیت تمامی 
بازارهای ایران از حالــت عادی خارج 
شود و بازارها به دوره جدید تورم رکودی 
ورود کنند. این چنین است که بازارهای 
کاالهای بادوام خصوصا مسکن و خودرو 
در حال تطبیق خود با شرایط جدید نرخ 

ارز هستند. 
بازار خودرو نیز مانند بازار مسکن در 
حالی که مشتری چندانی را پذیرا نیست 

اما با رشد قابل توجه قیمتها روبروست.

قیمت ها چقدر باال رفت؟
یک فعال بازار خودرو وضعیت بازار 
را استثنایی توصیف می کند و می گوید 
تنها عبارتی که میتوان برای تشــریح 
وضعیت موجود به کاربرد همین صفت 

است؛ عجیب.
او می گوید متاسفانه هیچ مشتری در 
در بازار خودرو حضور ندارد اما شاهدیم 
که خودروها از ۴ میلیــون تا حتی ۹۰ 
میلیون تومان گران شــده اند در حالی 
که فروشــندگان حتی با این افزایش 
قیمت ها به بــازار مراجعه نمی کنند و 

خودروی خود را عرضه نمی کنند.
وی گفت: ایــن روزهــا دارندگان 
خودرو تنها برای بــه روز کردن قیمت 
محصوالت خــود را می گیرند و قیمت 
 آگهی خــود در فضــای مجــازی را 

تغییر می دهند.

حتی رییس اتحادیه فروشندگان 
اتومبیل نیز در این خصوص گفت: رکود 
در بازار خودرو دیده می شــود و خرید 
و فروش به حداقل خود رســیده است. 
معامالت بسیار محدود و بنا بر ضرورت 
صورت می گیرد و خریدار به بازار مراجعه 
نمی کند. نوسانات اخیر نرخ ارز نیز سبب 
شده اکثر فروشندگان خودرو از ورود به 

بازار امتناع کنند.
وی گفته اســت: طی دو هفته اخیر 
نیز، تاثیر روانی افزایش نرخ ارز را موثر 
بر بازار خودرو دیده ایم و فروشــندگان 
به نوعی عقب نشــینی کرده و چندان 
راغب به فروش نیستند. البته که بخشی 
از پول هایی که از بورس خارج شــد و 
افراد سرمایه های خود را بیرون آوردند، 
خواه ناخواه به سمت بازار خودرو وارد شد 
و تاثیر خود را گذاشت. همه این موارد 
دست به دست هم داد تا روند صعودی 

قیمت ها در بازار خودرو، اوج گیرد.
بالتکلیفی در واردات خودرو، برجاِم 
نافرجام، اهمال خودروسازان در عرضه 
و نوســان قیمت دالر، از جمله دالیلی 
بودند که به رکوِد تورمــی بازار خودرو 

دامن زدند.
در سوی دیگر، با اعمال تحریم های 
جدید و افزایش ناامیدی ها نســبت به 
احیای برجام، نرخ دالر بار دیگر وارد فاز 
صعودی شد و همراه با افزایش نرخ ارز، 

قیمت خودرو هم باال رفت.
البته این تنها سیگنال افزایش قیمت 
خودرو نیســت، بلکه فشــار در بخش 
عرضه و عدم تحقــق وعده ها در تولید 

خودرو نیز در این موضوع بی اثر نبود.
برخی کارشناســان بــازار خودرو 
اعتقاد دارند در حال حاضر سرمایه های 
ســرگردان مردم به دنبال بازاری برای 

سرمایه گذاری ایمن می گردند. به همین 
علت پیش بینی می شود روند افزایشی 
قیمت خودرو در کشــور بــه صورت 

هفتگی ادامه یابد.

استیضاحی که عقیم ماند 
 از ســوی دیگر برخی بر این باورند 
که با توجه به اینکه مهمترین موضوع 
استیضاح وزیر صمت، در مجلس شورای 
اسالمی به بدعهدی ها در حوزه خودرو 
بازمی گشــت، تمدید حضــور وی در 
این وزارتخانه و رای اعتمــاد دوباره به 
فاطمی امین سرگردانی در این بخش 
را بیش از پیش افزایش داد چرا که سبب 
شد نوعی بالتکلیفی کشدار در این حوزه 
پدیدار شود و سیاست های پیشین در 
این بخش که به وضعیــت ناگوار امروز 
انجامیده است، مورد تایید نمایندگان 

مجلس واقع شود. 

در این وضعیت اخباری دربار افزایش 
هزاران نفری تعداد کارگران ایران خودرو 
نیز انتشار می یابد که می تواند نشانی از 
کاهش بهره وری در این خودروسازی که 

زیان انباشته هنگفتی دارد، باشد. 

بازار به کدام سو می رود؟
کارشناسان معتقدند بازار در شرایط 
فعلی تنهــا به ســمت افزایش قیمت 
حرکت می کند چرا که فعال رابطه بازار 
با مشتری گسسته شده است، بازارها 
تنها در صدد تطبیق خود با نرخ جدید 
ارز هستند و از این نظر میزان تقاضا تاثیر 
چندانی بر قیمت باقی نمی گذارد . از این 
منظر افزایش تقاضا ممکن است به رشد 
قیمت در بازاری دامن بزند اما کاهش یا 
حتی صفر شدن تقاضا تاثیری در پایین 
آوردن قیمــت در بازار بــه جا نخواهد 

گذاشت . 
در بازار مسکن نیز وضعیتی مشابه 
بازار خودرو وجــود دارد و فعاالن بازار 
می گویند مهمترین تماس گیرندگان 
مالکانــی هســتند کــه می خواهند 

 قیمت ملک خود را با شــرایط جدید 
تطبیق دهند. 

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو 
نیز در توضیح وضعیت امروز در گفت وگو 
با خبرگزاری خبرآنالین می گوید: روند 
تصحیح تورمی که روزهای اخیر مجددا 
شروع شــده، تاثیر سیاست های غلط 

پولی و بی انضباطی مالی دولت است.
وی می افزایــد: به نظر می رســد 
این روند تصحیح کــه قبال در بازه های 
طوالنی تر اتفــاق می افتاد و اخیرا تواتر 
زمانی کوتاه تری پیدا کــرده، در نیمه 
دوم سال که کسری بودجه فزاینده تر 

می شود، ادامه پیدا کند.
زاوه با ذکــر این نکته کــه به نظر 
نمی رســد حجم قابل توجهی خودرو 
تا پایان ســال هم وارد بشود، می گوید: 
البته با توجه به مصوبه ســخت گیرانه 
دولــت واردات خودرو صرفــا تاثیرات 

بخشی دارد.
به نظر می  رســد بازارهای ایران در 
آســتانه تورم تازه قرار دارنــد . تورمی 
که می تواند بیش از پیــش به کاهش 

قدرت خرید مردم ایران منجر شود. در 
شرایط فعلی پراید که زمانی ارزان ترین 
خودروی ایران بود به 21۰ میلیون تومان 
رسیده است. سایر خودروها نیز در بازار با 
همین وضعیت روبرو هستند و فاصله 
قیمتی خودرو با میزان درامد مردم ایران 

روز به روز بیشتر می شود. 
دولت ســیزدهم تا کنون نتوانسته 
اســت به وعده های بزرگی که در حوزه 
اقتصاد داده است جامه عمل بپوشاند. 
پیش از این حتی وعده کاهش قیمت 
خــودرو در کنار افزایــش عرضه داده 
شــده بود . در کنار این بــازار تبلیغات 
گســترده ای بــرای ورود خودروهای 
خارجی را شاهد بود اما در نهایت همه 

این موارد با بن بست روبرو شده است. 
بازار خودرو به نظر کارشناسان با رشد 
دوباره قیمت روبرو خواهد شد و این مهم 
ریشه رد سیاست های کالن پولی و مالی 
دارد. مهار دور جدید افزایش قیمت ها 
در صورتی ممکن است که بازار با مهار 
تورم و تغییر سیاست های پولی و مالی 

روبرو شود . 

مسکن و خودرو در آستانه تطبیق با نرخ جدید ارز

سکته در بازار کاالهای بادوام
ایمان ربیعی

به نظر می  رسد بازارهای ایران 
در آستانه تورم تازه قرار 

دارند. تورمی که می تواند 
بیش از پیش به کاهش قدرت 
خرید مردم ایران منجر شود. 

در شرایط فعلی پراید که 
زمانی ارزان ترین خودروی 

ایران بود به 210 میلیون تومان 
رسیده است. سایر خودروها 
نیز در بازار با همین وضعیت 

روبرو هستند و فاصله قیمتی 
خودرو با میزان درآمد مردم 

ایران روز به روز بیشتر 
می شود

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی اینجانب ناصر رهنما آذر با شماره کد ملی 1460900774 فرزند 
مبانی  و  )فقه  ومعارف اسالمی  الهیات  پیوسته رشته  در مقطع کارشناسی  عزت 
حقوق اسالمی( )پاره وقت( صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی آستارا با شماره 
164002968 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا به نشانی آستارا – دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد آستارا ارسال نمایند.
اردبیل

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی اینجانبه سمیه رهنما آذر فرزند ناصر در مقطع کارشناسی 
شماره  با  اردبیل  اسالمی  آزاد  دانشگاهی  واحد  از  صادره  حقوق  رشته 
158411901075 مورخه 1385/12/12 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می 
باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اردبیل به نشانی اردبیل – میدان بسیج – دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل 

ارسال نمایند.                                                             اردبیل

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اگر هرکسی را که در دور زدن تحریم حضور 
دارد لو بدهند همین مسئله مشابه بابک زنجانی رخ می دهد.

به گزارش ایلنا، هیئت دولت در نشست روز چهارشنبه )11 آبان ماه( با آیین نامه 
اجرایی جزء )1( بند )ز( تبصره 1۹ ماده واحده قانون بودجه 1۴۰1 کل کشور که مربوط 
به فروش نفت از سوی اشخاص مورد تأیید دستگاه های اجرایی می شود، موافقت کرد و 
مصوبه مذکور در تاریخ 1۸ آبان در نامه ای از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابالغ شد.

در بند )ز( و جزء )1( این بند آمده اســت: به منظور اجرای تکالیف این قانون و در 
صورت درخواست دستگاه های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، 
صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی، همچنین در اجرای ماده 
)۹۰( قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به دولت اجازه داده می شود 
از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به 
اشخاص معرفی شده توسط دستگاه های اجرایی پس از تأیید آنها توسط وزارت نفت 
و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند )ب( تبصره 

)1( این قانون اقدام کند.
هادی بیگی نژاد در گفت وگو با ایلنا، در خصوص فروش نفت از سوی افراد و تدابیر 
الزم برای عدم بروز تخلف و جلوگیری از تکرار مباحثی همچون ماجرای بابک زنجانی 

اظهار داشت: ماجرا از این قرار است که عده زیادی به کمیسیون و وزارت نفت و برخی 
مراکز دیگر مربوطه مراجعه کرده و مدعی شده اند که می توانند نفت بفروشند، به حدی 

این موضوع تواتر پیدا کرد. از همین روی، وزارت نفت اعالم کرد 
اگر هر کس ســند ادعایی را ارائه دهد و طی بررسی ها به یقین 
برسیم که این ظرفیت را دارد مشکلی نیست و به کشور ضرری 

وارد نمی شود.
وی درباره احتمال تکرار مســائلی همچون بابک زنجانی 
گفت: بابک زنجانی را مسائل سیاســی زمین گیر کرد. وقتی 
فردی و یا مسیر کسی را لو می دهند، قطعا این اتفاقات حادث 
می شود،  عده ای به خاطر مسائل سیاسی بابک زنجانی را از دور 
خارج کردند. این عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: اگر 
هرکسی را که در دور زدن تحریم حضور دارد لو بدهند همین 

مسئله مشابه بابک زنجانی رخ می دهد.
وی بیان داشت: دولت و مسئولین مربوطه فیلترهای الزم را 
در نظر می گیرند و حتما برنامه ریزی شده که هر کسی نتواند به 
این حوزه ورود کند، کار را به دست هر کسی نمی سپرند، حتما 
باید صالحیت الزم را داشته باشد. بیگی نژاد خاطرنشان کرد: اگر 
برنامه اجازه فروش نفت به افراد درست اجرا شود حتما به نفع 

کشور است و فروش افزایش خواهد یافت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

بابک زنجانی را مسائل سیاسی زمین گیر کرد

خبر

در حالی که بازار ارز وضعیت پرنوسانی را تجربه می کند و نوسان قیمت ها شرایط را 
در این بازار مستعد تغییرات ناگهانی کرده است، مصوبه اخیر بانک مرکزی در خصوص 

افزایش سرمایه بانک ها نیز شرایط تازه ای را پیش روی صرافان قرار داده است. 
به گزارش خبرگزاری خبرانالین،  تحریم های بانکی سبب شده است ایران از طریق 
بانک ها امکان ارتباط بین المللی نداشته باشد. از سوی دیگر اقداماتی که در راستای 

مدیریت بازار ارز صورت گرفته در برخی موارد حیات صرافی ها را نشانه رفته است .
آخرین گزارش ارائه شده در خصوص صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی نشان 
می دهد که ۷1۷ صرافی، مجاز به فعالیت در بازار ارز هستند؛ بر این اساس در مقایسه با 
خرداد ماه سال گذشته 2۵ صرافی دیگر به جمع صرافی های دارای مجوز پیوسته اند 
که نشان از روند رو به رشد تاسیس صرافی ها در کشور دارد. از این میزان صرافی ۳۵۳ 
مورد در تهران مشغول به کار هستند که بیشتر آنها در محدوده خیابان فردوسی فعالیت 
دارند. همچنین 2۶ صرافی که تمامی آنها در پایتخت فعالیت می کنند صرافی بانکی 

هستند و مابقی یعنی ۵۹1 صرافی دیگر به شکل تضامنی تاسیس شده اند.
بر اساس تصمیم بانک مرکزی در خرداد ماه سال 1۴۰۰، حداقل مبلغ سرمایه به 
منظور تأسیس و فعالیت صرافی تضامنی و صـرافی وابسـته بـه مؤسسات اعتباری 
در استان تهران و شهرهای بزرگ )اصفهان، اهـــواز، تبریـز، شـیراز، کرج، مشهد، 
 قم و ارومیه( مبلغ 2۵۰ میلیارد ریال و در سـایر شـهرها مبلـغ 1۳۰ میلیارد تعیین 

شده است.
حاال بسیاری از فعاالن این حوزه معتقدند سرمایه در نظر گرفته شده می تواند تداوم 
حیات صرافی ها را زیر عالمت ســئوال بزرگی قرار دهد. در این راستا جالل رشیدی 

کوچی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس در گفتگو 
با خبرگزاری خبرانالین گفت: هر تصمیمی که به تنش در بازار ارز منجر شود محکوم 
بوده و باید مورد تجدیدنظر واقع شود. از این رو نباید با مصوبه های دور از منطق زمینه 

حذف صرافی ها و حضور آزادانه دالالن در بازار ارز فراهم شود.
وی با اشاره به مصوبه اخیر بانک مرکزی در خصوص افزایش سرمایه ریالی صرافی 
ها، گفت:متاسفانه برخی تصمیمات بدون پشتوانه و بدون آینده نگری همیشه بازار را 

از حالت آرام خارج کرده و به تالطم قیمتی دامن زده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهــم با بیان اینکه اقدامــات عجوالنه و بدون 
آینده نگری همیشه به اقتصاد ما لطمه زده است، افزود: حتی اگر الزم است سرمایه 
صرافی ها نزد بانک مرکزی افزایش باید این اقدام باید در زمان مشخص دیگری که بازار 
از آشفتگی به دور است رخ دهد. وی ادامه داد: باید به این نکته توجه داشت که جامعه 

پذیرش شوک های جدید قیمتی در حوزه بازار ارز را ندارد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز، با بیان اینکه در شرایط فعلی 
اقتصاد کشور نیازمند تصمیمات ثبات ساز اســت، گفت: در شرایطی که صرافی ها 
وظایف خود را انجام می دهند چرا باید با دســتورالعمل های غیرکارشناسی جلوی 

فعالیت آن ها گرفته شود؟
سیدکاظم دلخوش با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور نیازمند تصمیمات 
ثبات ساز است، گفت: مصوباتی که به تنش قیمتی در بازار دامن بزنند باید شناسایی 

شده و جلوی اجرایی شدن آن ها گرفته شود.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اســالمی با تاکید بر اینکه مصوبه 

افزایش سرمایه صرافی ها از آن دســت مصوبات متالطم کننده وضعیت بازار است، 
افزود: در شرایطی که صرافی ها وظایف خود را انجام می دهند چرا باید با دستورالعمل 
های غیرکارشناسی جلوی فعالیت آن ها گرفته شود؟ دلخوش با بیان اینکه با حذف 
صرافی ها در نتیجه چنین دستورالعمل هایی قطعا حضور دالالن در بازار بیشتر خواهد 
شد، تصریح کرد: با حذف صرافی ها باید منتظر تنش قیمت ارز و در نتیجه نابسامانی 

وضعیت بازار باشیم.
به گفته وی الزام صرافی ها به افزایش ســرمایه می تواند ســبب شود بخشی از 
صرافی های فعال از چرخه خارج شوند و در نتیجه ضریب نفوذ دالالن در بازار افزایش 

خواهد یافت.
قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در گفتگو با خبرآنالین در خصوص 
این مصوبه گفت: موضوع برای دو سال قبل است و بانک مرکزی در راستای تسهیل 
 مجوزهای کســب و کار برنامه ریزی کرده اســت و کار هیچ صرافی دچار مشــکل 

نخواهد شد.
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دالالن ارز نباید اجازه جوالن داشته باشند
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