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خبر
چرا کاغذ روزنامه کمیاب شد؟

رئیس اتحادیه فروشــندگان کاغــذ و مقوا از تعطیلی
کارخانــه چوب و کاغذ مازندران خبر داد ،علت کمبود
کاغذ روزنامه را همین مســئله عنوان کرد و گفت که
مصرف ساالنه کاغذ روزنامه در کشور حدود  ۳۰هزار تن
است ،اما کارخانه چوب و کاغذ مازندران ظرفیت تولید
ساالنه  ۶۰هزار تن کاغذ روزنامه را دارد و میتواند نیاز
خاورمیانه را تأمین کند .به گزارش ایسنا ،در روزهای
اخیر گزارشهایــی از گرانی و کمبــود کاغذ روزنامه
منتشرشده بود و مدیرمسئول روزنامه هفت صبح هم
در توییتی با انتقاد از این وضعیت ،آن را نتیجه سه قفله
شدن واردات کاغذ عنوان کرده بود .در این رابطه احمد
شــریفان در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :کشوری که
بزرگترین کارخانه و صنعت کاغذسازی خاورمیانه در
بخش کاغذ روزنامه را دارد به حاشــیه رفته و چوب و
کاغذ مازندران به دست افراد نااهل از جمله بانک ملی،
کانون بازنشستگان و تأمین اجتماعی افتاده است.
به گفته وی این در حالی است که مصرف ساالنه کاغذ
روزنامه در کشور حدود  ۳۰هزار تن است ،اما کارخانه
چوب و کاغذ مازندران ظرفیت تولید ســاالنه  ۶۰هزار
تن کاغذ روزنامه را دارد .رئیس اتحادیه فروشــندگان
کاغذ و مقــوا با بیان اینکه این کارخانه نهتنها نیاز کل
کشــور  بلکه میتواند مصرف کاغذ روزنامه خاورمیانه
را تأمیــن کند ،تصریح کرد :علت تعطیلی این کارخانه
مدیریت غلط ،البیگری و بهانههای واهی است.
ارز دولتــی حذف شــود ،روزنامهها تعطیل
میشوند
وی با بیان اینکه حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی مشکلســاز
اســت ،اظهار کرد :همیناالن قیمت کاغذ روزنامه در
بازار آزاد به  ۳۰هزار تومان رسیده است .اگر ارز دولتی
حذف شود احتماالً قیمتها به  ۶۰هزار تومان میرسد
و روزنامهها ک ً
ال تعطیل میشــوند .این در حالی است
که سال گذشــته در زمان مشابه قیمت کاغذ روزنامه
حدود  ۱۶هزار تومان بود .شــریفان حمایت دولت از
کارخانههــا و تولید را کمرنگ توصیف کرد و گفت :در
اصــل کارخانه چوب و کاغذ مازنــدران چند ماه پیش
تعطیل و تولید کاغذ روزنامه در کشور حذفشده است؛
اما اتحادیه این آمادگی را دارد که کارخانه چوب و کاغذ
مازندران را احیا کند .البته این کارخانه در زمان تولید
هم محصوالت خود را فقط به چند نفر تحویل میداد
که آنها قیمت را در بازار تعیین میکردند؛ اما بههرحال
توان تأمین نیاز به کاغذ روزنامه در کشور وجود دارد.
رئیس اتحادیه فروشــندگان کاغذ و مقوا با بیان اینکه
مدیریت غلط و مدیــران تکراری و کار نابلد باعث این
شرایط شدهاند ،تصریح کرد :تعزیرات اصناف گرانفروش
را تنبیه میکند ،اما گرانفروش اصلی دولت اســت که
باعث این جهش سنگین در نرخ ارز شده است.

آخرین وضعیت صدور بیمهنامه و
پرداخت خسارت در بیمهها

شــرکتهای بیمه در سال گذشــته بیش از  ۸۲هزار
میلیــارد تومان بیمهنامه صــادر و نزدیک به  ۴۴هزار
میلیارد تومان خســارت پرداخت کردهاند .به گزارش
ایسنا ،بررسی تازهترین گزارش بیمه مرکزی از عملکرد
صنعت بیمه در سال  ۱۳۹۹نشان میدهد که حق بیمه
تولیدی یعنی بیمهنامههایی که در این دوره صادرشده
حدود  ۸۲هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه
با ســال قبل از آن  ۳۷.۹درصــد افزایش دارد .این در
حالی است که  ۳۳.۶درصد از پرتفوی حقبیمه تولیدی
در بازار بیمه طی این سال به رشته بیمه شخص ثالث
و مــازاد ۱۹.۳ ،درصد به بیمه درمان و  ۱۵.۳درصد به
بیمه زندگی (عمر) تعلق دارد .در ســال  ،۱۳۹۹سهم
بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی  ۶۸.۱درصد بوده
اســت .همچنین در بررسی سهم شرکتهای بیمه۹ ،
ت بیمه شامل بیمه ایران در بخش دولتی با ۳۱.۹
شرک 
درصد و در بخش خصوصی بیمه آسیا با  ۱۰.۳درصد،
دانا  ،۸.۴پاســارگاد شش ،دی پنج ،البرز  ،۴.۹پارسیان
 ،۴.۵کوثر  ۴.۳و معلم بــا  ۳.۷درصد ،در مجموع ۷۹
درصد از حق بیمه تولیدی بــازار را به خود اختصاص
داده و  ۲۱درصد مابقی حق بیمه ،توســط  ۲۰شرکت
بیمه دیگر تولیدشده است .بر اساس این گزارش ،میزان
انحصار (شرکتی) در بازار بیمه طی سال گذشته حدود
 ۲۲درصد کاهش داشته است .اما در رابطه با وضعیت
بیمهها ازنظر پرداخت خســارت در سال گذشته نیز
شــرکتهای بیمه در مجموع حدود  ۴۴هزار میلیارد
تومان خسارت پرداخت کردهاند که در مقایسه با سال
قبل ( ۳۰.۵ )۱۳۹۸درصد رشد داشته است .همچنین
ســهم بخش غیردولتی از خســارت پرداختی صنعت
بیمه  ۶۶.۶درصد است و  ۳۳.۴درصد دیگر به شرکت
بیمه ایران (بخش دولتی) اختصاص دارد ۴۰ .درصد از
خسارت پرداختی در بازار بیمه طی این سال به رشته
بیمه شــخص ثالث و مازاد ۲۷ ،درصد به بیمه درمان و
 ۹.۵درصد به بیمه زندگی (عمر) مربوط میشود.

 ۷۸درصد پروژه دولت الکترونیک
در وضع نامناسب

طبق اعالم معاون رئیسجمهور ،ارزیابیها نشان میدهد
که  ۷۸درصد از پروژه دولت الکترونیک در دستگاههای
اجرایی وضعیت نامناسبی دارد .به گزارش ایسنا ،لطیفی
 رئیس ســازمان اداری و استخدامی کشور  -با اشارهبــه بهرهوری بهعنوان یک ضرورت بــرای برونرفت از
مشــکالت در کشور ،اظهار کرد :باوجوداینکه در برنامه
ششم توسعه مقرر شده بود  ۲.۸درصد از هشت درصد
رشد اقتصادی ،در حوزهٔ بهرهوری باشد ،اما اکنون و پس
از پنج سال تقریباهیچ دســتاوردی در حوزه بهرهوری
نداریم و برخی گزارشها حاکی از آن است که بهرهوری
در بعضی بخشها منفی است؛ فرآیندها در دستگاهها
طوالنی است و این منجر به کاهش بهرهوری میشود
لذا الزم است فرآیندها اصالح شوند.
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ماجرای فروش اوراق بهادار و ریزشهای پیدرپی شاخص کل بورس ،بازار صرافیهای فردوسی را داغ کرد

دهنکجی تاالر شیشهای به سهامداران

همدلی| چند روزی میشود که شواهد میدانی
از ازدحام بامدادی در پشت صرافیهای میدان
فردوسی تهران حکایت دارد؛ ازدحامی که از
دیروز و با رســیدن دالر بــه  28هزار و 500
تومان نسبت به روزهای قبل بیشتر هم شده
است .جذابیت دالر در روزهای اخیر در حالی
است که وضعیت بازار سرمایه تعریفی ندارد
و همین دیروز با افت پیدرپی شــاخص کل
بورس ،این بازار یکی از پرنوسانترین ساعات
در هفتههای اخیر را تجربــه کرد .بطوریکه
روز سهشــنبه ،شاخص کل بورس در ساعات
ابتدایی معامالت توانست تا یکمیلیون و ۴۰۸
هزار واحد صعود کند ،اما در ســاعات میانی
تا یکمیلیون و  ۴۰۳هزار واحد کاهش یافت
و درحالیکه توانسته بود در ساعات پایانی به
یکمیلیون و  ۴۰۵هزار واحد برسد در نهایت
کار خود را در رقــم یکمیلیون و  ۴۰۴هزار
واحد پایان داد .نوســانی که به نظر میرسد
بــه دلیل باز بودن پرونده فروش اوراق دولتی
ادامــهدار هم باشــد و درصورتیکه با همین
روند پیش برود ،دالر را به کانالهای باالتری
هم هدایــت کند .آنطور که جریــان اوراق
فروشــی دولت در سال جاری نشان میدهد
در ماه حــدود  7500میلیــارد تومان اوراق
جدید منتشــر کرده که مابقی اصل و ســود
اوراق گذشته بوده است .جریان اوراقفروشی
دولت در سال جاری و تأثیر منفی آن بر بازار
ســرمایه در حالی دامن سهامداران را گرفته
که بر اســاس آمار سال گذشته که بیشترین
ریزش بورس اتفاق افتاد ،دولت ســابق حدود
 ۱۰۰هزارمیلیاردی اوراق بدهی منتشر کرده
بود .هرچند گفته میشود در سال جاری این
روند کند شــده و آنطور که انتظار میرفت
اجرایی نشده است ،اما بههرحال همین روند
کند هم بر خروج سرمایهها از بورس و افزایش
قیمــت دالر بیتأثیر نبوده اســت .در همین
جریان حواشــی زیادی در رابطــه با ارتباط
اوراق فروشــی دولت و وضعیت بازار سرمایه
ایجاد شد و بســیاری از منتقدان بر این باور
هستند که انتشــار این اوراق از جمله عوامل
ریزش بورس بوده که حاال با خروج نقدینگی
از بورس و هدایت این پولهای ســرگردان به
بازار ارز همراه شــده است .در همین زمینه
رئیس سازمان برنامهوبودجه در واکنش به این
جریان آماری را در دسترس رسانهها قرار داده
که نشــان میدهد دولت باید تا سال ۱۴۰۵
حدود  ۵۳۵هزار میلیــارد تومان بابت اصل
و ســود اوراق دولت قبل را پرداخت کند .از
سوی دیگر بر اساس بررسی وضعیت فروش
اوراق در مدت اخیر ،در آبان همین امســال
حــدود یازده هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان بابت
اصل و ســود اوراق منتشرشــده در گذشته
پرداخــت کرده اســت .این در حالی اســت

که  ۷۵۰۰میلیــارد تومان اوراق جدید برای
تأمین منابع بودجه منتشرشده است .هر چه
که هســت ،داستان فروش این اوراق حاال در
حالی دامن سهامداران را گرفته که بسیاری از
سرمایهگذاران در بورس به دلیل تأثیر منفی
این اقدام دولت بر بازار سرمایه ،راه خود را به
سمت فردوسی کج کرده و خالصه اینکه بازار
ارزهای بینالمللی بخصوص دالر رونق عجیبی
گرفته است.
در میدان فردوسی چه خبر است؟
صرافیهای میدان فردوســی دوباره شــلوغ
شــدهاند .روز گذشــته در حالی نرخ دالر در
صرافی ملی ایران به مبلــغ  ۲۶هزار و ۷۹۵

تومان رسید که در جریان افت بازار سرمایه و
خروج نقدینگی از این بازار ،مردم کارت ملی
به دست دوباره در مقابل صرافیهای فردوسی
صف کشــیدند .جریان اوج دالر در روزهای
اخیر در حالی مطرح اســت که وضعیت این
ارز در یکی از همســایگان غربــی نیز رو به
وخامت اســت .در جریان ســقوط لیر ترکیه
بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که
افت ارزش پول ملی این کشور باعث تضعیف
ریال و رشد هر چه بیشتر دالر در بازار ایران
خواهد شــد .حاال از یکسو وضعیت دالر در
ترکیه و از ســوی دیگر هزاران ابهام سیاسی
که چشــمانداز دالر را در هالهای از ابهام قرار
داده ،نگرانی در میان اذهان عمومی را بیشتر
کرده اســت .بدتر اینکه وضعیت بازار سرمایه
که باید محلی برای جذب نقدینگی باشد نیز
رو به وخامت رفته و با ادامه انتشــار اوراق هر
روز نوسانات در این بازار شدت میگیرد .تحت
چنین شرایطی هم افراد مختلف ،در حالی به
هر کارت ملی به دســت به سراغ صرافیهای
فردوسی میروند که  ۲۲۰۰دالر در هر سال
ســهمیه ارزی با نرخ صرافی به هر فرد داده

میشــود؛ اتفاقی که به نظر میرسد با توزیع
رانت به دلیل اختالف با نرخ ارز بازار ،ســبب
ایجاد صفهای طوالنی مقابل صرافیها شده
است .به گزارش مهر ،در روزهای اخیر عابران
میدان فردوسی تهران شاهد تجمع و صفوف
مردم بدون رعایت پروتکلهای بهداشــتی و
فاصلهگذاری اجتماعــی در مقابل صرافیها
هســتند؛ آنهم در روزهایی که هشدار پیک
ششــم کرونایی داده میشــود .علت اصلی
ایجــاد این صفوف ،رانتی اســت که در دالر
سهمیهای و مابهالتفاوت نرخ صرافیها با نرخ
بازار آزاد اســت .در حال حاضر به هر کارت
ملی  ۲۲۰۰دالر سهمیه ساالنه داده میشود
که متقاضی میتواند تا ســقف مذکور ،دالر
با نرخ صرافیها خریداری کند .بررســیهای
میدانی حاکی اســت برخی خریداران این ارز
ســهمیهای که نرخ امروز آن برای فروش ۲۶
هزار  ۹۰۰تومان بــود ،ارزهای دریافتی را با
هدف نگهداری آن برای فروش در شــب عید
که معموالً شاهد افزایش قیمت ارز هستیم،
خریداری میکنند .همچنین عدهای نیز برای
ســفرهای خارجی و نیز تأمیــن ارز فرزندان
دانشــجوی خود اقدام به تهیه ارز سهمیهای
میکننــد؛ اما بخــش مهمــی از خریداران،
برای اســتفاده از مابهالتفــاوت ارز صرافی با
ارز بازار ،در صفوف صرافیهای ایســتادهاند.
حتی شواهد حاکی از رواج شدید کارت ملی
اجارهای اســت .در روزهای گذشته که نرخ
ارز به باالی  ۲۸هزار تومان در بازار رســیده
بود ،اجاره کارت ملــی  ۴۰۰هزار تومان بود
اما امروز که نرخ بازاری دالر کمتر از  ۲۸هزار
تومان است ،اجاره کارت ملی به کمتر از ۳۰۰
هزار تومان افت کرده است.
در حــال حاضر صرافیهــا دالر را  ۲۶هزار و
 ۹۰۰تومان میفروشــند ولی در بــازار آزاد

ارز با قیمت  ۲۷هــزار و  ۹۰۰تومان از آنها
خریداری میشود که با احتساب  ۲۲۰۰دالر،
خریداران  ۵۹میلیون و  ۱۸۰هزار تومان ارز
سهمیهای خریداری میکنند؛ اما اگر آن را در
بازار آزاد به فروش برسانند ۶۱ ،میلیون و ۳۸۰
هزار تومان درآمد خواهند داشت که سود آن
 ۲میلیون و  ۲۰۰هزار تومان اســت .دالالن
در حالی در میدان فردوســی اقدام به خرید
ارز بــا نرخ  ۲۷هــزار و  ۹۰۰تومان میکنند
که در حــال حاضر در ســبزهمیدان قیمت
دالر  ۲۸هزار و  ۴۶۰تومان اســت؛ بنابراین
ســودی که دالالن در این میــان میبرند ،با
توجه به نرخ دالر سبزهمیدان تا همین دیروز،
یکمیلیون و  ۲۱۰هزار تومان ،برآورد شــد.
حاال در چنین شرایطی سه سناریو برای آینده
دالر تعریفشــده است .بر اساس تحلیلهای
کارشناســان ،اگر مذاکرات پیشرفت نصفه و
نیمهای داشــته باشد ،ســیگنالهای مثبتی
روانه بــازار ارز ایران میشــود .حتی ممکن
اســت پسازاین اتفاق ،قیمت دالر به حدود
۲۶هزار و ۹۰۰تومان هم نزول کند .پایینتر
رفتن قیمت از عدد مذکور را میتوان ناشــی
از هیجانات فروشــندگان دالر دانست؛ اما در
صورت بینتیجه ماندن مذاکرات و شانه خالی
کــردن طرفهای مذاکرهکننــده از تعهدات
برجام ،بازار چه سمت و سویی خواهد داشت؟
اگر این سناریو محقق شود ،میتوان چشمانداز
قیمت دالر در برابر ریال در بازار آزاد را باالتر
از حد فعلی تخمین زد ،ولی شکســت سقف
قبلی در ایــن مرحله برای معاملهگران کاری
دشــوار و نشــدنی به نظر میرســد .به نظر
میرسد درصورتیکه بازار سرمایه همینطور
تحــت تأثیر فــروش اوراق دولتی قرار گیرد،
تعداد بیشتری از سرمایهگذاران به سمت دالر
مسیر خود را تغییر دهند.

افزایش هزینه خانوارها چقدر است؟
همدلی| صدای خیز تورم دوباره از زبان آمارهای رســمی
شــنیده میشــود .بر اســاس برآوردها ،هزینه تأمین کاال و
خدمات در ایران بهطور متوســط بیش از  ۳۵درصد نسبت
به سال گذشــته افزایشیافته و دراینبین برخی اقالم بالغ
بر  ۷۰درصد گران شــدهاند .به گزارش ایســنا ،گرچه اعالم
نرخ تورم در مهر و آبان ســال جاری نشاندهنده توقف روند
رو به افزایش آن است و شاخصها در مسیر کاهشی حرکت
کردهاند ولی نرخ تورم دو رقمی و باال اســت بهطوریکه در
آبان ماه تورم ســاالنه  ۴۴.۴درصد ثبتشــده است .بررسی

جزئیات تورم در گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که در
آبانماه ســال جاری تورم نقطهبهنقطه  ۳۵.۷درصد بوده که
نشان میدهد خانوارها برای تأمین کاال و خدمات خود نسبت
به سال گذشته بهطور متوسط تا این اندازه متحمل افزایش
هزینه شدهاند .بر این اساس ،گروه خوراکیها و آشامیدنیها
با متوسط افزایش  ۴۷درصد و خوراکیها  ۴۶.۹درصد همراه
شده است.
اما در بین گروههای موجود در ســبد کاال و خدمات مصرفی
مردم باالترین میزان تورم به گروه شــیر ،پنیر و تخممرغ با

 ۷۰.۹درصــد برمیگردد و بعدازآن ماهیهــا و صدفداران
 ،۶۳.۲هتل و رستوران با  ۶۲.۴و گروه شکر ،مربا و شیرینی
بــا  ۶۰.۱درصد در رتبههای بعــدی باالترین افزایش قیمت
نسبت به سال گذشــته قرار دارد .در سایر گروهها نیز میوه
و خشــکبار  ۵۹درصد ،نان و غالت  ،۳۹.۷خدمات نگهداری
و تعمیر واحد مســکونی  ،۴۰.۶مبلمان و لوازمخانگی ۳۹.۶
درصد گران شده اســت .بهداشت و درمان از جمله خدمات
دریافتی مردم است که در مقایسه با پارسال بهطور متوسط
 ۳۵.۲درصد گران شده است.

عضو اتاق بازرگانی ایران:

در تجارت آزاد حتی از طالبان هم عقبتریم!
همدلی| عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی
ایــران میگوید با وجود عضویت کشــور در
گروههای همکاریهای اقتصادی منطقهای،
فراهم نبودن زیرساختهای الزم دستیابی به
اهداف را دشوار کرده است.
علی شریعتی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد:
«عضویت ایــران در توافقهای همکاریهای
اقتصادی موضوع جدیدی نیست و برای مثال
سالهای طوالنی از حضور ایران در گروه اکو
میگذرد .در سالهای گذشته نیز تالش شده
با فعال کردن ظرفیتها در آ س آن و اوراسیا،
حضور ایران در ایــن توافقهای منطقهای و
بینالمللی تقویت شود ولی استفاده از ظرفیت
این توافقها ،نیاز به فراهم شدن زیرساختها
و مقدماتی دارد که بعضی از آنها در کشــور
فراهم نیست».
وی با اشاره به عدم عضویت ایران در سازمان
تجارت جهانی و اجرایی نشــدن تجارت آزاد
در کشــور ،توضیح داد« :امــروز باوجودآنکه
افغانســتان به دســت طالبان افتاده اما این
کشور همچنان عضو سازمان تجارت جهانی
اســت و مبادله کاال و صادرات آن و جابجایی
پول بهراحتی در این کشــور انجام میشود.
این در حالی است که ما همچنان با گمرکات
و حقوق ورودی و بســیاری از دیگر مقررات

مواجه هستیم» .عضو اتاق بازرگانی ایران به
تحریمهای اقتصادی علیه اقتصاد کشور اشاره
کــرد و گفت« :تحریمها از ســویی به قدرت
گرفتن برخی صنایــع داخلی و افزایش توان
آنها در تأمین نیازهای کشور منجر شده که
قطعاً اتفاق مثبتی است اما از طرف دیگر قهر
بودن اقتصاد ما با جهــان ،فرصت حضور در
عرصههای بینالمللی و توسعه تجارت را گرفته
که این قطعاً به ضرر کشــور تمام میشود».
شریعتی ادامه داد« :ما نباید فراموش کنیم که
هدف اقتصادی کشور ،صرف تأمین نیازهای
داخلــی و کاهش تقاضا بــرای واردات نبوده
اســت .در سندهای باالدســتی قیدشده که
ایران بایــد به قدرت اقتصادی منطقه تبدیل
شــود اما برخی تصمیمــات داخلی غلط ،در
کنار مشکالتی که در عرصه بینالمللی وجود
داشته امکان استفاده از این ظرفیتها به ایران
نداده است».
وی با بیان اینکــه تجارت یک جاده دوطرفه
اســت ،توضیــح داد« :وقتــی از عضویت در
توافقهای همکاری اقتصادی صحبت میکنیم
باید بهطور دقیق مشخص کنیم که چه نیازی
داریــم و در عوض توانایی بــرای صادرات به
کشورهای مقصد خواهیم داشت .برای مثال
در اوراسیا ما از سویی با مشکل حملونقل و از

سوی دیگر با نبود آموزش و توانمندی مواجه
بودیم و ازاینرو میبینیم که ما در این توافق
بیشتر از آنکه صادرکننده باشیم ،واردکننده
شــدهایم» .عضو اتاق بازرگانــی اضافه کرد:
«پاکســتان بهعنوان یکی از اعضای ابتدایی
گروه اکو که مرز مشترک زمینی با ایران دارد،
ظرفیت بســیار باالیی برای صادرات برای ما
فراهم کرده اما با توجه به تعرفه باال ،صادرات

کاالهای ایرانی به این کشور محدود است .در
سالهای گذشــته یک توافق برای صادرات
شیرینی و شکالت توانست بستر قابلتوجهی
در این عرصه فراهم کند و با مذاکرات مشترک
در قالب همکاریهای دوجانبه و چندجانبه،
میتوان انتظار داشت که بستر مساعدی برای
افزایش صادرات کشــور به همسایگان فراهم
شود».

خبر
حذف قیمتگذاری دستوری،
فروش فوقالعاده خودرو را
متوقف کرده است؟

درحالیکه پس از اعمال تورم نیمه دوم ســال بر
قیمت محصــوالت خودروســازان داخلی و اعالم
قیمتهــای جدید ،مدیران عامل دو خودروســاز
از برگــزاری برنامه فــروش فوقالعــاده برای هر
هفته،خبر داده بودند ،اما عدم برگزاری طرح فروش
فوقالعاده طی دو هفته اخیر پس از بازگشــت به
قیمتهای قبلی و انتظار برای تصمیمگیری ستاد
تنظیم بازار برای قیمتگذاری خودروها ،میتواند
بیانگر این باشــد کــه خودروســازان از برگزاری
طرحهای فروش در قالب فروش فوقالعاده تا زمان
مشخص شدن نتیجه قیمتگذاری ،فع ً
ال منصرف
شــدهاند .به گزارش ایســنا ،دهه آخر آبان ،پس
از اتمام دوره شــشماهه از آخرین قیمتگذاری
شــورای رقابت بــرای محصوالت خودروســازان،
قیمــت جدید محصــوالت ایرانخودرو و ســایپا
مشمول افزایش قیمت و براین اساس قیمتهای
جدید برای نیمه دوم ســال جاری اعالم شــد .به
دنبال این موضوع مدیران خودروســاز قول دادند
که با توجه به اصــاح قیمتها ،تولید و عرضه را
افزایش خواهند داد و بدین ترتیب هر هفته عرضه
فــوری و فروش فوقالعاده محصوالت خود را اجرا
خواهند کرد .پسازآنکه قیمت خودروهای داخلی
بنابــر تصمیمــات دولــت ،به قیمتهــای قبلی
بازگشت و مســئولیت تصمیمگیری برای قیمت
خودروهای داخلی به ســتاد تنظیــم بازار واگذار
شــد ،با توجه به اینکه تاکنون ســتاد تنظیم بازار
تصمیمی برای تغییر قیمــت یا حفظ قیمتهای
فعلی نگرفته اســت ،به نظر میرسد خودروسازان
نیز نمیتوانند یــا نمیخواهند به قول خود وفادار
بماننــد؛ چراکه آنها اجــرای هفتگی فروشهای
فوقالعــاده را در گــرو اصــاح قیمتهــا دیده
بودنــد .بنابراین حال کــه وضعیت قیمتگذاری
خودرو هنوز نامشــخص اســت ،به نظر میرسد
خودروسازان نیز فروش فوقالعاده محصوالت خود
را فع ً
ال تا زمان تعیین تکلیف قیمت خودرو متوقف
کردهاند .این در حالی است که طی این دو هفته
ایرانخــودرو تنها در یک نوبت برنامه پیشفروش
یکساله شش محصول خود را در قالب مشارکت
در تولید به مرحله اجرا درآورده است و سایپا نیز
از روز گذشته پیشفروش یکساله هفت محصول
خود را آغاز کرده اســت اما خبری از فروشهای
فوری در دو خودروســاز بزرگ نبوده است .البته
الزم بــه ذکر اســت که اعــام قیمتهای جدید
ایرانخودرو (در همان ابتدا و پیش از بازگشت به
قیمتها) همزمــان با برگزاری یک مرحله فروش
فوقالعاده همراه شــد و زمانی که قیمت خودروها
به قیمتهای قبل بازگشــت ،یــک روز از موعد
ثبتنام متقاضیان گذشــته بــود و یک روز دیگر
مهلت باقیمانده بود؛ لذا ایرانخودرو طرح مذکور
را پس از بازگشــت قیمتها ،با همان قیمتهای
گذشته قرعه کشی کرد.
رئیس اتحادیه قنادان اعالم کرد

رونق بازار سیاه روغن
تخصصی قنادی

رئیس اتحادیه قنادان از مشــکالت این صنف در
تأمیــن روغن و شــکر موردنیاز خــود خبر داد و
گفت :باوجوداین مشــکالت اما هیچگونه افزایش
قیمتی در شیرینی شب یلدا نخواهیم داشت .علی
بهرهمند در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه قیمت
شــیرینی برای شــب یلدا تغییری نخواهد کرد،
گفــت :قیمت هر کیلو شــیرینی تر در واحدهای
درجهیک  ۷۸هزار تومان ،زبان و پاپیونی  ۶۵هزار
تومان ،دانمارکی  ۶۵هزار تومان و کیک یزدی نیز
 ۴۹هزار تومان است.
رئیس اتحادیه قنادان با بیان اینکه روغن تخصصی
قنادی بهســختی پیدا میشود و همین امر باعث
شده که بازار سیاه آن رونق بیشتری بگیرد ،افزود:
قنادان مجبورند روغــن موردنیاز خود را باالتر از
نرخ مصوب از بازار آزاد تهیه کنند .در مورد شــکر
هم همین اتفاق افتاده اســت .شکر با قیمتهای
دولتی به صنف ما تعلق نمیگیرد و مجبور هستیم
آن را هم از بازار آزاد تهیه کنیم.
وی در پایــان گفت :وقتی قیمت مــواد اولیه باال
رود قیمت تمامشــده تولید یک محصول هم باال
مــیرود .وقتــی قیمتها بــاال رود طبیعتاً تقاضا
کاهش مییابــد .در حال حاضــر تقاضای خرید
شیرینی نســبت به قبل از کرونا بسیار کم شده
و یکــی از دالیل آن نیز کاهش قدرت خرید مردم
است.

