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خبر
رئیس اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای خبر داد:

عرضه سه محصول پر مصرف لبنی
با تخفیف ۱۰درصدی از هفته آینده

رئیس اتحادیه کشوری فروشــگاههای زنجیرهای از
عرضه ســه قلم محصول پرمصــرف لبنی با تخفیف
۱۰درصدی جهت رفاه حال هموطنان از هفته آینده
خبر داد.به گزارش ایسنا ،امیرخسروفخریان  -رئیس
اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای کشور  -در خصوص
اینکــه چرا تا به امروز در فروشــگاههای زنجیرهای
خبری از این سه محصول با تخفیفات اعالمی نیست،
گفت :تطبیق تولید با بازار به صورت آنی امکان پذیر
نیست برای مثال تولید کننده پنیر  UFرا به مدت
پنج روز ،ماســت را  ۴۸ســاعت و شیر را  ۲۰ساعت
قرنطینه نگه میدارد و سپس در بازار عرضه میکند.
فخریــان با بیــان اینکه طی اعــام انجمن صنایع
فرآوردههای لبنی ایران از روز چهارشنبه محصوالت
به تدریــج برای عرضــه در اختیار فروشــگاههای
زنجیرهای قرار میگیرد ،افزود :از تاریخ اشــاره شده
از آن ســه قلم اعالمــی ابتدا شــیر و روزهای بعد
ماســت و ســپس هفته آینده پنیر در سطح فروش
قرار میگیرد.وی در خصوص میزان تناژ عرضه این
محصوالت به صورت روزانه گفت :این سه قلم ساالنه
در کشــور ۱.۴میلیون تن تولید میشــوند بنابراین
روازنــه انتظــار تولید  ۴۵۰۰تن توســط کارخانه و
عرضه این میزان در فروشگاههای زنجیرهای را داریم.
فخریان با بیان اینکه فروشــگاههای زنجیرهای عضو
این اتحادیه با کاهش حاشــیه سود خود ۵ ،درصد
تخفیفات اعمال میکننــد ،افزود ۵ :درصد تخفیف
نیز از ســهم توزیع شرکتهای لبنی اعمال میشود.
رئیس اتحادیه کشــوری فروشگاههای زنجیرهای در
ادامه گفت :این قیمتها براســاس قیمت شــیرخام
مصوبه شــماره ۸۶۰۳/۰۲۰شــورای قیمت گذاری
محصوالت کشــاورزی درب گاوداری  ۶۴۰۰تومان و
هر یک دهم درصد چربی  ۸۰۰ریال و نرخ روز مواد
بسته بندی و نرخ ارز دوشنبه  ۱۲مهر  ۱۴۰۰توافق
شده است.بنا بر اعالم روابط عمومی اتحادیه کشوری
فروشــگاههای زنجیره ای ،فخریــان همچنان افزود:
قبال نیز اعالم آمادگی شده است که هر میزان از نرخ
مصوب درج شــده روی کاال کاهــش یابد ،با در نظر
گرفتن تخفیفات رایج و بــا نرخ جدید کاهش یافته
در شــعب تحت پوشــش اعضای این اتحادیه عرضه
خواهد شــد.گفتنی اســت این تصمیم در راستای
حفظ لبنیات در ســبد خانوار اخذ شده که سه قلم
فرآورده شیر نایلونی  ۹۰۰گرمی  .۱درصد چربی به
قیمت  ۷۴۰۰تومان و ماســت دبــهای  ۲.۵کیلویی
 ۱.۵درصــد چربی به قیمت  ۳۰هزار و  ۶۰۰تومان و
پنیر لیوانی  ۴۰۰ UFگرمی نســبتا چرب به قیمت
 ۲۰هزار تومان توزیع میشود.

رفع ممنوعیت واردات گوشیهای
شیائومی

انجمن واردکنندگان موبایــل اعالم کرد بهدنبال
ممنوعیــت واردات برخــی از مدلهای پرمصرف
گوشی شیائومی بهدلیل مشــکل عدم مسیریابی
صحیــح سرشــمارههای اضطــراری ،اکنــون با
بهروزرســانی نرمافزاری ،ممنوعیت واردات آنها
طی روزهای آینده برداشته خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،چند ماه پیش ،اخباری از ممنوعیت
واردات برخــی مدلهای پرتقاضــای موبایل از جمله
شــیائومی به علت مشــکل عدم مســیریابی صحیح
سرشــمارههای اضطــراری ،منتشــر شــد و انجمن
واردکنندگان موبایل ،تبلت و لوازم جانبی به ســازمان
تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیویی طــی نامهای،
درخواست تجدیدنظر در ممنوعیت مجوز ثبت سفارش
این برندها را داشــت و اعالم کرد که درصورت اجرای
این ممنوعیت ،مشکالتی را در عرضه و تقاضا و تامین
گوشــی مورد نظر کاربران ایجــاد میکند.محمدرضا
عالیان -سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل -درباره
این موضوع گفته بود :از ویژگیهای شــیائومی این بود
که هم فناوریهای روز دنیــا را برای مصرفکننده به
ارمغان میآورد ،چون اســتراتژی این برند این بوده و
هم نســبت به قابلیتهایی که داشت ،مقرون به صرفه
بود .در زمان مشابه سال گذشته سهم بازار شیائومی ۷
درصدی بود و اکنون به  ۳۰درصد رسیده است .اقبال
مصرفکننده ایرانی به شیائومی به دلیل برخورداری از
فناوری روز دنیا و قیمت مناســب بود و با این اقدام ما
این حــق را از مصرفکننده ایرانی هم ضایع میکنیم
که بتوانــد کاالیی با این قابلیتها و قیمت مناســب
داشته باشــد.همان زمان پیشــنهادهایی در راستای
حل این مشــکل به جای ممنوعیت واردات ارائه کرده
اســت ،از جمله دریافت تعهد از بازرگانان برای نصب
برچســب روش شــمارهگیری صحیح سرشمارههای
اضطراری و اطالعرسانی مناسب در شبکههای فروش
و شــبکههای اجتماعی شــرکتها برای آگاهســازی
مصرفکنندگان و همچنین مذاکره و تعامل با سامانه
همتا و تصویب کمیته راهبری رجیستری برای ارسال
پیامک اطالعرسانی به مصرفکننده پس از فعالسازی
مدلهای مذکور با هدف آگاهســازی مــردم از روش
شمارهگیری صحیح این شمارهها تا زمان لغو تحریمها.
در این راستا انجمن واردکنندگان موبایل بهتازگی اعالم
کرد با تالش و پیگیریهای شــرکتهای واردکننده و
در خواست از کمپانی شــیائومی ،پس از بهروزرسانی
نرمافزاری هفت مدل از گوشیهای شیائومی ،ممنوعیت
آنها طی روزهای آینده برداشــته خواهد شــد .طبق
اطالعات اعالمی به ایسنا ،مد ل  ،8 Redmi noteمدل
 ،gt Poco x3مــدل  ،5G Poco m3proمدل Mi
 ،i 11مــدل  ،9a Redmiمدل  10 Redmi noteو
مدل  5G 10 Redmi noteرفع ممنوعیت شدهاند.
دیگر مدلهای ممنوعه نیز طی هفتههای آتی پس از
بهروزرسانی ،رفع ممنوعیت میشوند.
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«همدلی» افزایش حقوق سال  1401را بر اساس تورم و دریافتی بهارستانیها در سالهای اخیر ارزیابی کرد

شوخی 10درصدی با کارکنان دولت

همدلی| افزایش 10درصدی حقوق کارمندان،
جنجالی دوباره در شــبکههای اجتماعی به راه
انداخته است .نرخ تورم در حالی در شهریور سال
جاری45.8 ،درصد از سوی درگاه ملی مرکز آمار
ایران گزارش شد که بر اساس بخشنامه بودجه
سال  1401و پیوستهای آن ،حقوق سال آینده
کارکنان دولت و شرکتهای دولتی علیالحساب
10درصــد افزایش خواهد یافــت .این یعنی در
صورت اجرای این بخشنامه ،شــکاف بیش از
30درصد دیگر میان حقوق و تورم در سال آینده
انکارناپذیر خواهد بود .نکته قابلتوجه این است که
اینروزها کارشناسان همواره درباره احتمال ادامه
کسری بودجه در سال آینده هشدار میدهند و
آن طور که تجربه نشان داده ،بحران مالی دولت،
در بسیاری از موارد منجر به وخیمتر شدن اوضاع
تورمی شده .این طور میتوان نتیجهگیری کرد که
در صورتی که هیچ اتفاقی نیفتد و سیاستهای
اقتصادی با همین روند پیش برود ،کارمندان در
کنار اقشار ضعیف کارگری ،از وضعیت معیشتی
خوبی در سالهای آینده برخوردار نخواهند بود.
هر چند طی ســالهای اخیر هم اوضاع خوبی از
این لحاظ نداشتهاند و کارشناسان همواره درباره
این شکاف عمیق هشدار دادهاند .این موضوع در
دولت گذشته هم بارها مورد انتقاد تحلیلگران
قــرار گرفته بود .مثــا وقتی دولــت دوازهم از
تصمیم خود برای افزایــش 25درصدی حقوق
کارمندان رونمایی کرد ،بسیاری بر این باور بودند
که در مقابل تورمی که بوی آن از همه کاالهای
اساســی به مشام میرســد ،این میزان افزایش
چیزی شبیه به یک شوخی تلخ است .چند ماه
پیش ،یعنی در روزهایی که قرار شد تا 25درصد
به حقوق کارمندان اضافه شــود ،یک کارشناس
اقتصــادی در توئیتر خود نوشــت« :نرخ تورمی
که بر اســاس گزارش بانک مرکزی به 65درصد
رســیده و طی آن حقوق کارمنــدان 25درصد
افزایش پیدا کــرده ،نمیتواند موید این مطلب
باشــد که حقوق کارمندان یکی از عوامل اصلی
تورم است» .این واکنشها از سوی تحلیلگران
اقتصادی در حالی مطرح اســت که همواره یکی
از دالیل اصلی رشد افسارگسیخته تورم ،افزایش
حقوق کارگران و کارمندان تلقی شــده و این در

حالی است که در سالهای اخیر همواره ماجرای
افزایش حقوق نمایندگان مجلس سروصدا کرده.
مثال در آذر سال  96بود که کمیته بودجهنویسی
مجلــس دهم ،برای افزایش حقوق نمایندگان تا
10میلیون تومان در ماه توافق کرد .البته افزایش
حقوق نمایندگان دوره پیــش از پنج میلیون و
 800هزار تومان به  10میلیون تومان تنها خبر
خوش آنروزهای این کمیته برای بهارستانیها
نبود و حتی هزینه دفاتر نمایندگان آن دوره نیز
بنا به تورم  10تا 15درصد اضافه شد .ناگفته نماند
افزایــش 70درصدی حقوق نمایندگان در حالی
حدود چهار ســال پیش انجام شد که میانگین
حقوق یــک نماینده البته منهای پــاداش ،در
آنروز بــه  32میلیون تومان در ماه رســید .این
در حالی اســت که بر اساس صحبتهای نایب
رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه در مجلس
پیشین ،در سال  ،99حداقل حقوق کارمندان دو
میلیون و  800هزار تومان بود .این یعنی در سال
 96که بانک مرکزی نرخ تورم در  12ماه منتهی
به اسفند آن سال را نسبت به اسفند  ،95حدود
9.6درصد اعالم کرد ،بهارســتانیها  32میلیون
تومان دریافتی داشــتند ،اما در سال گذشته بر
اســاس گزارش مرکز آمار ،نرخ تورم اسفند برای
خانوارهای کشــور به 36.4درصد رســیده بود،
حداقل دریافتی یک کارمند دولتی حتی به سه
میلیون تومان هم نمیرسید .در حالی سکانداران
اقتصادی به بهانه جلوگیری از شیب تورم ،سیاست
افزایش حقــوق کارمندان و حتــی کارگران را

متناسب با تورم در دستور کار خود قرار نمیدهند
که به گفته کارشناسان ،سهم حقوق کارمندان از
بودجه کل کشور فقط پنج درصد است .آنطور که
بسیاری از تحلیلگران به دولت توصیه میکنند،
در صورتی که تورم به کمتر از  10درصد کاهش
یابــد ،میتوان به همان اندازه حقوق کارمندان و
کارگران را افزایش داد .سیاســت افزایش حقوق
10درصدی کارمندان دولتی در حالی ســروصدا
کرده که چیزی تا تشــکیل جلسات نمایندگان
کارگری برای تعیین دستمزد این طبقه در سال
آینده باقی نمانده و به نظر میرسد این داستان
درباره کارگران نیز توجه رسانهها را به خود جلب
کند .ناگفته نماند شکاف عمیق میان تورم ،حقوق
یا دســتمزد در حالی طی سالهای اخیر به اوج
خود رسیده که در اواسط شهریور همین امسال
گزارش مرکز آمار از افزایش  100درصدی قیمت
خوراکیها خبر میداد .نکته قابلتوجه این است
که در گزارش این مرکز ،حتی به گرانی تا سقف
 255درصدی برخی از کاال نیز اشاره شد .هر چه
که هست ،افزایش قیمت اقالم و کاالهای اساسی
در حالی ادامه دارد که ســازمان برنامه و بودجه
میزان افزایش حقوق کارمندان در سال  1401را
تنها  10درصد اعالم کرده و این یعنی سفره قشر
حقوقبگیر میرود تا کوچکتر شود.
گره کسری بودجه با تورم و حقوق پایین
کارمندان
در حالــی ماجرای افزایــش 10درصدی حقوق
کارمندان طــی روزهای اخیــر اذهان عمومی

را درگیر کرده که روز گذشــته رئیس ســازمان
برنامه و بودجه از کســری بودجــه و خلق پول
افسارگســیخته برای ایجاد تورم بــاال خبر داد.؛
«به دلیل کســری بودجه و عدم تحقق برنامهها،
خلق پول افســار گسیخته اتفاق افتاده و این امر
تورم باال و در نتیجه پایین آمدن سطح معیشت
مردم را در پی داشته است» .به گزارش روز سه
شنبه ایرنا از سازمان برنامه و بودجه« ،سید مسعود
میرکاظمی» با بیان اینکه نگاه ما به بودجه ۱۴۰۱
نگاه تحولی است ،تاکید کرد« :در سنوات گذشته
به دلیل کسری بودجه و عدم تحقق برنامهها خلق
پول افسار گسیخته اتفاق افتاده و این مهم تورم
باال بر اقتصاد تحمیل کرده و سطح معیشت مردم
پایین آمده است .در مناطق محروم افزایش قیمت
کاال از متوسط کشور هم باالتر است ،این درحالی
اســت که درآمد این بخش جامعه از شــرایط
مطلوب و قابل قبولی برخوردار نیست».
میرکاظمی تصریح کرد« :دستاوردهای اقتصادی
مطلوب نیست .بهره وری پایین ،تورم باال ،سطح
درآمد مردم پایین و هزینهها باال رفته و برون رفت
جامعه از این شرایط نیاز به تغییر دارد» .وی یادآور
شد «:با توجه به سیاستهای ابالغی و دستورات
مقام معظم رهبری و خواسته رئیس جمهوری،
باید تغییرات ســاختاری اتفاق بیفتد که در این
راستا سازمان برنامه و بودجه به صورت جدی و
کارشناسی از دو ماه پیش کار را آغاز کرده است.
همکاری و مشارکت مجلس شورای اسالمی برای
به ثمر رسیدن این مهم بسیار حایز اهمیت است».
گفتنی است پانزدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین
الیحه بودجه ســال  ۱۴۰۱کل کشور ،با حضور
رئیس سازمان برنامه و بودجه ،رئیس کمیسیون
اقتصــادی مجلس ،رئیس کمیســیون برنامه و
بودجه و محاســبات مجلس ،مشاور عالی رئیس
مجلس شورای اسالمی ،نایب رئیس کمیسیون
برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی،
نماینده مجلس شورای اسالمی در ستاد بودجه،
اعضای ستاد ،مشاورین و رؤسای سازمان مدیریت
و برنامهریزی اســتانها ،با موضوع جهت گیری
اصلی بودجه  ۱۴۰۱و بررسی عملکرد اعتبارات
هزینهای و راهکارهای پیشنهادی بخش آموزش
و پرورش برگزار شد.

تداوم اختالف بر سر معرفی خانههای خالی
همدلی| شــاید اگر بهارســتانیهایی که تنها راه حل بحران
مسکن را منوط بر اجرای مالیات بر خانههای خالی میدانستند،
از کشدار شدن اجرای این قانون باخبر بودند ،سراغ راهحلهای
دیگری برای افزایش عرضه مســکن به بازار میرفتند .در یک
سال اخیر همواره خیال دولتیها از بابت باال رفتن قیمت مسکن
راحت بوده ،چرا که همیشه در پاسخ به گرانیهای افسارگسیخته
قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ،اجرای مالیات بر خانههای
خالی را به رخ رسانهها کشیدهاند و این در حالی است که اختالف
بر سر شناسایی و معرفی واحدهای مسکونی خالی همچنان ادامه
دارد .حاال درحالیکه معاون وزیر راه و شهرســازی از «معرفی
 ۱.۳میلیون واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی» خبر
میدهد ،معاون سازمان امور مالیاتی میگوید «هیچ اطالعاتی
در این زمینه به ســازمان ارسال نشده و تا زمانی که اطالعات
خانههای خالی از طریق سامانه امالک و اسکان دریافت نشود،
امکان اخذ مالیات هم وجود ندارد».
به گزارش ایســنا ،قانون مالیات خانههای خالــی در اوایل آذر
پارسال توسط مجلس به تصویب رسید و در اواخر این ماه نیز به
تایید شورای نگهبان رسید ،اما تاکنون خبری از اجرای این قانون
و اخذ مالیات از خانههای خالی نیســت .طبق قانون ،اگر واحد
مسکونی در شهرهای باالی  ۱۰۰هزار نفر بیش از  ۱۲۰روز خالی
از سکنه باشد ،مشمول مالیات میشود و به ازای هر ماه بیش از
زمان مذکور ،ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد
اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه،
ســال دوم معادل  ۱۲برابر مالیات متعلقه و ســال سوم به بعد
معادل  ۱۸برابر مالیات متعلقه خواهد شد .در این زمینه ،قانون،
وظیفه شناسایی خانههای خالی را برعهده وزارت راه و شهرسازی
گذاشته است و بدین منظور ،سامانه امالک و اسکان در مردادماه
سال گذشته آغاز به کار و مردم را ملزم کرد که اطالعات سکونت
خود را در این سامانه اعالم کنند.
در این زمینه طبق اعالم وزارت راه و شهرسازی ،اعداد و ارقامی
از میزان واحدهای مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی اعالم

شده اما این سازمان ارقام اعالمی را رد و اعالم کرده که هیچ خانه
خالی در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت نشده است.
این در حالی اســت که به گفته معاون وزیر راه و شهرســازی،
گروه اول خانههای خالی یک میلیون و  ۳۰۰هزار واحد است که
شهریور سال گذشته مطابق قانون سال  ۱۳۹۴و ابالغیه ۱۳۹۵
شناســایی و به ســازمان امور مالیاتی معرفی شده است .طبق
این قانون ،اگر واحدها یک ســال خالی بمانند مشمول مالیات
میشوند.
محمودزاده اعالم کرده که مالیات این  ۱.۳میلیون واحد ،قطعی
اســت و باید اخذ شود .فقط بحث بر ســر نحوه معرفی است
که ســازمان امور مالیاتی معتقد است«:باید بر اساس سیستم
 MPLSو طبق ســند دولتی ،این معرفی صورت گیرد .بدین
صورت که این سیســتم بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان
امور مالیاتی با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ایجاد
شود».
در این زمینه محمود علیزاده  -معاون فنی و حقوقی سازمان امور
مالیاتی  -در گفت و گو با ایسنا توضیحاتی درخصوص گفتههای
معاون وزیر راه و شهرسازی برای اخذ مالیات از خانههای خالی
ارائه کرده است.
علیزاده تاکید کرد که  ۱.۳میلیون واحد مسکونی خالی که معاون
وزیر راه و شهرسازی اعالم کرده «اطالعات آنها به سازمان امور

مالیاتی اعالم شده است» ،در سیستم سازمان امور مالیاتی وجود
ندارد ،زیرا به موجب ماده  ۵۴مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
قبل از اصالحیه ســال  ۱۳۹۹باید یک واحد مسکونی حداقل
یکســال خالی مانده باشد و از ســال دوم به میزان  ۵۰درصد
اجارهبها مشمول مالیات شود و مدت زمان خالی بودن خانه مورد
نظر باید به سازمان امور مالیاتی با اطالعات مربوطه اعالم شود.
معاون ســازمان امور مالیاتی ادامه داد :هیچ اطالعاتی از سامانه
مؤدیان مبنی بر این که واحد مسکونی از چه زمانی خالی بوده،
از سوی سامانه امالک و اسکان دریافت نشده است و زمانی که
سازمان امور مالیاتی چنین خروجی را نداشته باشد ،امکان مطالبه
مالیات از خانههای خالی برای قبل از اصالح قانون وجود ندارد.
علیزاده در پاسخ به این که گفته میشود «سازمان امور مالیاتی
درخواست کرده اطالعات واحدهای مسکونی خالی یک بار دیگر
از طریق سامانه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ارسال شود»،
گفــت :چنین چیزی وجود ندارد و مالک تشــخیص ،ماخذ و
مطالبه مالیات ،خروجی و اعالم دقیق ســامانه امالک و اسکان
است.
این در حالی اســت که رئیس سازمان امور مالیاتی گفته است
که دی امسال اولین سری برگه تشخیص مالیاتی برای مالکان
خانههای خالی ارســال خواهد شــد تا خانههایی که از ابتدای
ســال جاری تا مرداد ماه خالی مانده باشند ،مشمول این قانون
میشــوند .لذا باید منتظر ماند و دید چه تعداد خانه خالی به
سازمان امور مالیاتی معرفی میشــود و این سازمان برای اخذ
مالیات اقدام میکند یا خیر ،زیرا تاکنون در راستای شناسایی
خانههای خالی و معرفی به سازمان امور مالیاتی ابهاماتی وجود
دارد و وزارت راه و شهرســازی از معرفــی بیش از یک میلیون
خانه خالی خبر میدهد و سازمان امور مالیاتی این موضوع را رد
میکند.بنابراین ،وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی
باید به اذهان عمومی پاسخگو باشند که آیا تاکنون خانه خالی به
سازمان امور مالیاتی معرفی شده و اطالعات این خانهها دریافت
شده است یا خیر؟

شاخص بورس همچنان درگیر دالر و قطعیهای برق در تابستان
همدلی| اوضاع بازار ســرمایه در روزهای اخیــر بار دیگر برای
ســهامداران نگرانکننده شــده .بعد از آنکه روز شنبه ،شاخص
بــورس تهران با افت  22هزار واحــدی روی عدد یک میلیون و
 465هزار واحدی ایستاد ،سهشنبه هم افتی بیش از بیش از 38
هــزار واحدی را تجربه کرد و با یک میلیون و  418هزار واحد به
کار خود پایان داد .یک کارشناس درباره آینده بورس تا پایان مهر
امسال به تیتربرتر گفت« :مهمترین عاملی که در بازار مهم است
انتشار گزارشهای شش ماهه شرکتها است و انتظار گزارشهای
قابل توجه از شرکتهای پتروشیمی ،پاالیشگاهی ،سنگ آهنی و
سیمانی در بازار وجود دارد.
این گزارشها اگر بهتر از پیشبینیها باشند بازار واکنش بهتری
خواهد داشــت .در گروه پاالیشگاهی به انتشار گزارشهای شش
ماهه و ســه ماهه نزدیک شدیم و این عامل هم جریان مثبتی را
در بازار ایجاد میکند».
دیروز هم یک کارشــناس بازار سرمایه با اشــاره به عوامل افت
اخیر شاخص بورس ،به ایرنا گفت« :اصلیترین عامل ایجاد روند
اصالحی در معامالت بورس ،وجود ابهام و عدم اطمینان از وضعیت

بازار ارز است» .نوید قدوسی ،دیروز به عوامل تاثیرگذار در اصالح
اخیر شاخص بورس اشاره کرد و افزود« :رکود حاکم در بازار ارز به
عنوان مهمترین عامل فعلی و تاثیرگذار بر تغییر مسیر معامالت
یشود ،چراکه اصلی ترین محرک رشد بازار در چهار
بورس تلقی م 
ماه اخیر افزایش قیمت ارز بود که در کنار آن زمینه رشد قیمت
کامودیتیها (مواد پایه ومعدنی) فراهم شد».
وی عامــل تاثیرگذار در افزایش نــرخ ارز را خیز مجدد انتظارات
تورمی در بازار عنوان کرد و گفت« :این در حالیست که اکنون و
با توجه به رکود ایجاد شده در بازار ارز طی یک ماه گذشته و نیز
عدم ثبات قیمت دالر در نرخ باالتر از  ٢٨هزار تومان ،بازار سهام
هم تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفت و روند نوســانی و فرسایشی
را تجربه کرد که این امر منجر به کاهش ارزش معامالت و ایجاد
رکود در معامالت بورس شد».
قدوسی خاطرنشــان کرد« :برخی از ســهام تحت تاثیر عوامل
بنیادی و افزایش قیمت کامودیتیها مانند اوره یا متانول روندی
متفاوت را از دیگر سهام در پیش گرفتند و رشد قیمتی را تجربه
کردنــد اما در کلیت بازار ،رکود حاکم در بازار ارز به بازار ســهام

منتقل شد و شرایط معامالت را وارد نوسان کرد».
این کارشناس بازار سرمایه گفت« :اصلی ترین عامل ایجاد روند
اصالحی در معامالت بورس ،وجود نوسان در بازار ارز بود اما نمی
تــوان این اتفاق را تنها علت تاثیرگذار در اصالح اخیر شــاخص
بورس دانست ،بلکه بازار به طور دائم تحت تاثیر عواملی مختلف با
نوسان همراه میشود».
وی با بیان اینکه در کنار مســاله قیمت ارز ،شــاهد قطعی برق
برخی از واحدهای تولیدی بزرگ در مرداد ماه بودیم که این امر در
مقطعی سبب ایجاد شوکی بزرگ به بازار شد ،اظهار داشت« :این
موضوع از جمله عواملی بود که به تهدیدات بازار اضافه شــد و تا
حدودی سهامداران را محتاط کرد زیرا این احتمال وجود دارد که
در ماههای آینده دوباره شاهد ایجاد قطعی گاز و تاثیر آن در برخی
صنایع باشــیم» .قدوسی با اشاره به اینکه در کنار این دو عامل،
شاهد تاثیر سیاســتهای جدید در روند معامالت بورس بودیم،
گفت« :بازار به دنبال ارزیابی به کارگیری سیاستهای جدید به
خصوص در حوزه قیمت گذاری دستوری بود که این اتفاق روند
بازار را محتاطتر کرد».

خبر
 ۱۲سیاست توسعه صادرات در + ۱۴۰۱
جزئیاتصادراتی

در جریان تدوین الیحه بودجه سال آینده ،توسعه صادرات
با تاکید بر  ۱۲سیاســت تعیین شــده از اهم برنامههای
محوری جهت افزایش رشد اقتصادی است.به گزارش ایسنا،
بخشنامه بودجه  ۱۴۰۱در حالی به تازگی به دستگاههای
اجرایی ابالغ شده که در جهت گیریهای تعیین شده برای
سال آینده ،چهار محور اصلی تعیین شده که از جمله آن
رشــد اقتصادی هشــت درصدی با تمرکز بر ارتقای بهره
وری است.از جمله برنامههای محوری جهت افزایش رشد
اقتصادی ،توسعه صادرات است و دستگاههای ملی و استانی
موظفند برنامه توسعه صادرات را در سیاست گذاریهای
خود تنظیم و به تایید ســازمان برنامه و بودجه برسانند
که در همین راســتا  ۱۲اولویت جهت توسعه صادرات در
قالب بخشــنامه بودجه به دستگاههای اجرایی ابالغ شده
است.حذف موانع صادراتی ،تشویق و تسهیل در سیاست
بازگشــت ارز ،حمایت از صادرات خدمات فنی مهندسی،
حمایت از ارتقای کیفیت محصوالت صادراتی و همچنین
حمایت از صادرات به کشورهای جدید و حمایت از کسب
استاندارد بینالمللی محصوالت صادراتی ایران از جمله این
برنامههاست.فعال کردن کمیسیونهای مشترک اقتصادی
با سایر کشورها و استفاده کامل از ظرفیت دیپلماسی جهت
صادرات به ویژه به کشورهای همسایه مورد توجه قرار گرفته
است.از دیگر برنامههای تعیین شده جهت توسعه صادرات،
ایجاد تنوع در شرکای تجاری ،تالش برای تقویت صادرات
مبتنی بر فناوری و همچنین اصالح نظام تامین و توزیع ارز
توسط بانک مرکزی به نحوی که موجب حمایت از تولید
داخلی و صادرات شــده و مانع از ایجاد رانت برای واردات
شود مورد تاکید قرار دارد.در این راستا وزارتخانههای نفت
و نیرو مکلفند نسبت به مدیریت مصرف انرژی و صادرات
حداکثری منابع هیدروکربوری اقدام کنند.تعیین سهم هر
یک از دستگاههای ملی و استانها در صادرات و گزارشگری
مستمر کارگروه توســعه صادرات استانی به دستگاههای
اجرایی تاکید شده و از دیگر برنامههای مربوط به توسعه
صادرات است.
ســهم  ۲۱میلیارد دالری صادرات از تجارت
خارجی
اما اینکه در حال حاضر وضعیت صادرات در ایران چگونه
است ،بررسی آمار تجارت خارجی از گمرک ایران نشان
میدهد که در نیمه اول امسال ،تجارت خارجی ایران به
 ۴۵میلیارد دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال
قبل  ۴۷درصد رشد دارد ،در این مدت  ۷۹میلیون و ۱۰۰
هزار تن کاال بین ایران و کشورهای مختلف جهان مبادله
شده است.طبق این گزارش ،در نیمه اول سالجاری ۶۰
میلیون تن کاال به ارزش  ۲۱میلیارد و  ۸۰۰میلیون دالر
از ســوی ایران به خارج از کشور صادر شد که نسبت به
مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن  ۳۰درصد و از نظر
ارزش  ۶۱درصد افزایش دارد.مهمترین کشورهای مقصد
صادرات ایران به ترتیب چین با  ۱۴میلیون و  ۸۰۰هزار
تن کاال به ارزش شش میلیارد و  ۵۰۰میلیون دالر ،عراق
بــا  ۱۳میلیون و  ۹۰۰هزار تن به ارزش ســه میلیارد و
 ۸۰۰میلیون دالر ،ترکیه با هفت میلیون و  ۲۰۰هزار تن
به ارزش دو میلیارد و  ۳۰۰میلیون دالر ،امارات متحده
عربی با پنج میلیون و  ۸۰۰هزار تن به ارزش دو میلیارد
و  ۲۰۰میلیــون دالر و افغانســتان با دو میلیون و ۵۰۰
هزار تن به ارزش یک میلیارد دالر هســتند.گاز طبیعی
مایع شده ،متانول ،پلیاتیلن ،محصوالت نیمه تمام آهنی،
شمش آهن ،پروپان ،اوره ،بنزین ،میلههای آهنی و کاتد از
مهمترین اقالم صادراتی کشور در مدت مذکور بوده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

حل مشکل کامیونداران در ارمنستان با
ساخت راه جایگزین

معاون وزیر راه و شهرسازی از توافق با ارمنستان برای حل
مشکل کامیونداران ایرانی در این کشور در قالب برنامههای
کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت برای ســاخت راههای
جایگزین خبر داد.به گزارش ایســنا ،در پی بروز اختالفات
مرزی بین دو کشــور ارمنستان و آذربایجان ،کامیونداران
ایرانی برای رفتن به ایروان از مرز نوردوز باید دوبار برای ورود
به خاک آذربایجان عوارض پرداخت کنند و مشکالتی در این
زمینه برای آنها در هفتههای گذشــته به وجود آمد .البته
در روزهای گذشــته هیاتی ایرانی از وزارت راه و شهرسازی
به ارمنستان سفر کردند و برای حل این مشکل مذاکرات و
توافقاتی بین دو کشور صورت گرفت.خیراله خادمی -معاون
وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه
زیربناهای حمل و نقل کشور -در گفتوگو با ایسنا در این
باره اظهارکرد :در سفر به ارمنستان در همان روز نخست در
جلسات طوالنی برنامههای زیرساختی کشور ارمنستان برای
بخش جنوبی که به ســمت ایران میآید را در ســه بخش
برنامههای کوتاه مدت میان مدت و دراز مدت بررسی کردیم
و مسئوالن این کشور از نظرات فنی که در این زمینه ارائه
دادیم ،استقبال کردند.وی افزود :با توجه به اینکه تیم فنی
مهندسی را نیز در این سفر همراه خودمان برده بودیم ،اعالم
آمادگی کردیم تا از نظر فنی برای حل مشکالت زیر ساختی
ارمنستان کارهایی انجام دهیم .موضوع از این قرار بود که
در فاصلــه مرز نوردوز (مرز ایران و آذربایجان) تا وارد خاک
یشویم حدود  ۴۰۰کیلومتر است ،اما
ارمنستان و ایروان م 
در این فاصله با توجه به اتفاقات اخیری که بین آذربایجان
و ارمنســتان رخ داده ۱۲۱ ،کیلومتر از این محدوده داخل
خاک آذربایجان قرار دارد و آذربایجان در آنجا گیت و ایست
و بازرسی راه انداخته و از کامیونداران ما عوارض میگیرد در
حالی که یک بار در ابتدای مرز مذکور این عوارض دریافت
میشود.مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل
و نقل کشور ادامه داد :پرداخت دوباره عوارض مورد اعتراض
ما و کامیونداران ماســت چرا که هزینههای حمل و نقل را
در این مســیر به شدت افزایش میدهد اما اگر این عوارض
برداشته شود ،مشکلی نداریم و میتوانیم تردد عادی خود
را انجام دهیم .البته راه حل دیگر این اســت که ارمنستان
مسیر جایگزینی برای تردد کامیونداران ایرانی از مرز نوردوز
تا ایروان ایجاد کند.

