
دولت هلا در هلر كشلوري تلاش مي كنند 
براسلاس ظرفيت و توان خريد مصرف كننده 
نهايي، قيملت را تعيين كنند تلا مواد لبني با 
قيمت ارزان در دسترس همگان قرار گيرد، اما 
دولت دوازدهم مبنايي بلراي اين مهم ندارد 
و قيمت گذاري براسلاس چانه زنلي و اعمال 
نفوذ انجام مي شلود، به طوري كه ساالنه شير 
و فرآورده هاي لبني سه تا چهار بار با افزايش 
قيملت مواجله مي شلوند و توليد كنندگان 
همچنان از قيمت ها و بازار ناراضی هسلتند. 
هفته گذشته كميسيون اصل 90 مجلس شوراي 
اسالمي در پي بروز مش��كالت متعدد در زمينه 
تأمين ارز و توزيع نهاده هاي دامي در كشور به ويژه 
كنجاله سويا در سامانه بازارگاه، گزارشي با عنوان 
»بررسي مشكالت تأمين ارز و توزيع نهاده هاي 
دامي« آماده و در صحن اصلي قرائت كرد. با توجه 
به شرايط فعلي كشور و مش��كالت تأمين ارز و 
همچنين مديريت ضعيف واردات اقالم علوفه اي 
و نهاده هاي دامي، اين صنعت مهم و راهبردي با 
تراكنش مالي س��االنه حدود 135هزار ميليارد 
تومان با مطالبه ها، آس��يب ها و تهديدات جدي 
مواجه بوده كه تمامي بهره ب��رداران اين بخش 
به عنوان توليدكنندگان اوليه با آن روبه رو هستند 
و در صورت ت��داوم اين روند، بروز آس��يب هاي 
اقتصادي- اجتماع��ي ب��راي توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان، تهديد امنيت غذايي، افزايش 
قيمت ها و در نهايت نارضايتي عمومي در سطح 

جامعه را به دنبال خواهد داشت. 

اشاره گزارش كميس��يون اصل 90 به مطالبات 
بهره برداران صنعت دام و خساراتي كه اين بخش 
و حلقه هاي بعدي توليد از عدم دستيابي به موقع 
به نهاده هاي دامي متحمل مي ش��وند، نشان از 
نبود هماهنگي مؤثر وزارتخانه ها و سازمان هاي 

دولتي در زنجيره تأمين دارد. 
  جزيره هاي تصميم گيري

بررسي هاي بين المللي نيز نشان مي دهد قيمت 
واحد چربي و واحد پروتئين بسيار به هم نزديك 
اس��ت، اما در ايران مبنايي براي اي��ن مهم وجود 
ندارد و قيمت گذاري براس��اس چانه زني و اعمال 
نفوذ انجام مي شود. متأس��فانه در زنجيره تأمين، 
سياست گذاري يكساني وجود نداشته و قوانين و 
مقررات با هم سازگاري ندارند؛ به عنوان نمونه توليد 
علوفه، توليد شير، جذب آن در كارخانجات، توليد 
محصول نهايي، نگهداري آن در سردخانه ، توزيع در 
فروشگاه ها و عرضه به مصرف كننده نهايي با قيمت 
مصوب در اختيار چند وزارتخانه مختلف اس��ت و 
اين ناهماهنگي در ديگر دستگاه هاي مرتبط نيز به 
چشم مي خورد. آنگاه كه هر يك از اين دستگاه ها 
بدون توجه به مسائل و مشكالت توليدكنندگان 
فقط با بخشي نگري، گوش��ه اي از مسائل را ديده 
و به دليل ارتباط نداش��تن و هم پوشاني سازماني 
در اغلب موارد، ضدتوليد و به ضرر مصرف كننده 

قدم برمي دارند. 
  نظارت ناكارآمد

در گزارش��ي كه كميس��يون اصل 90 مجلس 
تنظيم كرده، آمده است: عالوه  بر اين ناهماهنگي، 

نظارت ناكارآمد س��ازمان هاي نظارتي از جمله 
تنظيم بازار، تعزيرات حكومتي و سازمان حمايت 
از مصرف كنندگان و توليدكنندگان نيز س��بب 
شده كه آنها در پاره اي از موارد با عملكرد نادرست 
خود عام��ل اصلي كمبود ش��يرخام و گراني آن 
 ش��وند. در حال حاضر نبود اس��تراتژي و هدف 
مش��خص براي كل زنجيره به صورت يكپارچه، 
تعدد دستگاه هاي تصميم گير، وجود اختالفات 
چشمگير ميان سازمان هاي تصميم گير به دليل 
نب��ود اجماع درباره ه��دف و آين��ده در زنجيره 
تأمين، نداشتن اطالعات الزم از جمله آمار واقعي 
توليد شير در كش��ور، نبود اس��تاندارد و معيار 
علمي براي تعيين قيمت ش��ير، وجود رويكرد 
چانه زني و اعمال نفوذ در سازمان هاي تصميم گير 
براي تعيين قيمت ش��ير و نبود بانك اطالعاتي 
مناسب براي تصميم گيري، گريبان اين صنعت 

را گرفته است. 
بنابراين ضروري اس��ت تا س��تاد تنظي��م بازار 
با كس��ب آم��ار و اطالعات دقي��ق و ب��ه روز از 
دستگاه هاي ذيربط و ذينفعان، بررسي اطالعات 
گذش��ته و ايجاد بانك اطالعاتي با توجه به كل 
زنجيره لبني و آث��ار فعاليت هر ي��ك از اجزاي 
زنجيره بر ديگر بخش ها و قسمت هاي آن، نسبت 

به تعيين قيمت شير اقدام كند. 
بديه��ي اس��ت نداش��تن اس��تراتژي و هدف، 
تصميم هاي روزمره و م��وردي، وجود اختالف 
مي��ان وزارتخانه ه��ا و س��ازمان ها، بي توجهي 
وزارتخانه ه��ا و دس��تگاه هاي مس��ئول به كل 

زنجيره و گرفتن تصميمات دوره اي و چندپاره، 
بحراني هايي ايجاد مي كند كه نتيجه آن از دست 
رفتن س��رمايه گذاري هاي س��نگين و تحميل 
زيان ه��اي هنگفت، بي��كاري و خس��ارت هاي 
ميلياردي به س��رمايه گذاري هاي انجام شده از 

سوي بخش خصوصي است. 
   سفره خالي از لبنيات

افزايش قيمت شير و فرآورده هاي لبني در يك 
هفته اخي��ر و اع��الم چندب��اره آن از جمله اين 
ناهماهنگي ها است. افزايش 55 درصدي قيمت 
شيرخام و رش��د40 درصدي قيمت محصوالت 
لبني براساس مصوبه كارگروه تنظيم بازار و توافق 
انجام ش��ده ميان انجمن صنايع لبني، سازمان 
حمايت، معاون امور دام و معاون بازرگاني وزارت 
جهاد كش��اورزي، بخش��ي از مردم و دهك هاي 
مختلف جامعه را از مصرف لبنيات بازمي دارد. اين 
افزايش قيمت، سفره تعداد زيادي از خانوارهاي 
ايراني را از لبنيات خالي مي كند، بنابراين دولت 
بايد تدبيري بينديشد تا همه اقشار جامعه بتوانند 

از لبنيات به ميزان كافي استفاده كنند. 
قيمت های ش��ير و فرآورده های لبنی با افزايش 
اخير در اين صنعت به ش��دت رش��د يافته ، به 
طوری كه انواع ماس��ت، خامه و پني��ر بيش از 
60درصد گ��ران و از س��بد غذايی بس��ياری از 
خانوار حذف ش��ده اس��ت. همچنين بررسي ها 
نشان مي دهد حدود 70 درصد قيمت تمام شده 
محصوالت پروتئيني مانند گوشت، مرغ، شير و 
تخم مرغ به قيمت نهاده هاي دامي مانند كنجاله 
و س��ويا وابسته اس��ت؛ در نتيجه فقدان نظارت 
درست بر واردات و توزيع به موقع آنها و اعمال 
نظر س��ليقه اي و اس��تفاده از رانت باعث ايجاد 
انح��راف در روند تخصيص و توزي��ع نهاده هاي 
واردات��ي ش��ده و همي��ن موضوع، سرمنش��أ 
ش��كل گيري بازار س��ياه و موجب هدر رفت ارز 

دولتي تخصيص يافته به آن است.
  تغييلرات غيرشلفاف در تخصيلص 

نهاده ها
اين گزارش تصريح مي كن��د: »معاونت امور دام 
وزارت جهاد كش��اورزي با دخالت ها و تغييرات 
غيرشفاف در تخصيص نهاده ها مانع دسترسي 
بهره برداران ش��امل مرغ��داران، آبزي پروران و 
كارخانج��ات خوراك دام و طيور ش��ده اس��ت، 
درحالي ك��ه تمام��ي مراح��ل زنجي��ره تأمين 
نهاده هاي دامي از ابتداي ورود به مبادي كشور 
و آخري��ن مرحله يعني تحويل ب��ه بهره برداران 
بايد از سوي وزارت جهاد كش��اورزي به صورت 
همه جانبه و هوش��مند اداره ش��ود. بن��ا بر اين 
گزارش دولت مكلف است، ميزان 2ميليون تن 
ذرت، جو و كنجاله به عنوان ذخاير استراتژيك در 
انبارهاي سطح كشور ذخيره كند كه اين ميزان 
در شهريور 99 به 69 هزار تن سويا و 230 هزار 
تن ذرت رسيد و به نظر مي رسد عزم جدي براي 
تأمين نهاده هاي دام��ي و همچنين كنترل بازار 

سياه از سوي دولت وجود ندارد.«
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در سلال هاي گذشلته ملردم در اعتلراض 
به قيملت گلران خودروها كمپيلن نخريدن 
خلودرو راه انداختنلد و چند ماهلي صنعت 
خلودرو را بايكلوت كردنلد. در آن زمان اين 
اقدام ملردم در فضاي مجازي بلا واكنش تند 
وزير صنعت )نعمت زاده ( روبه رو شلد. اكنون 
با كاهلش ۳۵درصلدي قيمت ها در حاشليه 
بازار، بار ديگر كمپين »خلودرو نخريد، ارزان 
مي شلود« به راه افتلاده و به نظر مي رسلد با 
ترفند خودروسلازان و پيش فروش خودروها 
تا دو سلال آينده به تدريج بساط قرعه كشي 
و ثبت نام براي خريد خودرو جمع  آوري شود. 
خودروسلازان بمانند با انبوهلي از خريداران 
خودرو كه بايد همچنان در انتظار بنشلينند. 
اوايل امس��ال بود كه اختالف قيمت خودرو در 
كارخانه و حاشيه بازار به شدت زياد بود. وزارت 
صمت تصميم گرفت براي كنترل قيمت ها طرح 
قرعه كشي را راه اندازي كند. اكنون كه هشت ماه 
از اجرايي شدن اين طرح مي گذرد، شاهد نزديك 
ش��دن قيمت خودرو به حاش��يه بازار هستيم؛ 
ضمن اينكه خودروس��ازان توانس��تند با همين 
ترفند قرعه كش��ي محصوالتش��ان را پيشا پيش 
حتي تا سال 1401 بفروشند و نقدينگي خوبي 
جمع آوري كنند تا جايي كه مجلس نسبت به اين 
اقدام يكي از خودروس��ازان انتقاد كرد و گفت با 
توجه به ماه هاي پاياني عمر دولت، چرا پول هاي 

جمع آوري شده پيش خور مي شود؟ 
البت��ه در هفته هاي اخير با كاه��ش قيمت دالر، 
قيمت خ��ودرو ح��دود 35 درصد ارزان ش��ده 
اس��ت،  اما به نظر مي رس��د در اين مدت سرعت 
افزايش قيمت در كف كارخانه بيش��تر از حاشيه 
بازار بوده اس��ت. همچنين از فضای مجازی خبر 
می رس��د كه كمپين نخريدن خ��ودرو بار ديگر 
به راه افتاده تا مردم از خري��د خودرو خودداری 
كنند. اخبار رسيده از تعداد افراد ثبت نام كننده 
در پيش فروش ه��ای خودروس��ازان نيز حاكی 
از آن اس��ت كه تعداد ثبت نامی ه��ا كاهش يافته 
و همزمان خريد و ف��روش در ب��ازار آزاد نيز كم 

شده است.

در اين ميان دبير انجمن خودروسازان كه قاطعانه 
اعالم كرده بود با كاهش ن��رخ ارز، قيمت خودرو 
ارزان نمي شود، اكنون از ارزاني قيمت خودرو خبر 
مي دهد و معتقد است كه روش قرعه كشي به زيان 

خودروسازان تمام شده است. 
اين اظهارات در حالي اس��ت كه كارشناسان اين 
صنعت معتقدند خودروس��ازان با قرعه كش��ي و 
پيش ف��روش خودروهايي كه بعض��اً هنوز خط 
توليدشان به راه نيفتاده اس��ت، توانسته اند پول 
خوبي به جي��ب بزنند و ب��راي م��دت كوتاهي 

نقدينگي مردم را جذب كنند. 
احم��د نعمت بخ��ش در گفت و گ��و با باش��گاه 
خبرنگاران جوان با اشاره به اينكه قيمت خودرو 
در حاشيه بازار روند نزولي دارد و به قيمت خودرو 
در كارخانه نزديك مي ش��ود، مي گويد: »نزديك 
ش��دن قيمت خودرو در حاش��يه بازار به قيمت 
كارخانه باعث مي شود در اجرايي شدن قرعه كشي 

تجديد نظر هايي صورت گيرد.« 
وي با بيان اينكه روش قرعه كشي روش مناسبي 
براي رس��اندن خودرو به دست مش��تري واقعي 
نيست، مي افزايد: »از اول مخالف روش قرعه كشي 
بودم، اما در كميته خ��ودرو تصميم جمعي براي 

خودرو مي گيرند و با مخالفت يك نفر كاري پيش 
نمي رود. قبول دارم كه قيمت بازار روند كاهشي 
دارد و دليل آن هم روند كاهشي قيمت دالر است. 
تاكنون ۸0 درصد شركت كنندگان در قرعه كشي 
س��رمايه گذار بودند و به دنبال اي��ن بودند كه در 
اين طرح ها ش��ركت كرده و پس از برنده شدن، 
خودروی مورد نظر را فروخته و از اين رويه س��ود 

زيادي ببرند.« 
دبير انجمن خودروسازان تأكيد مي كند: »از زماني 
كه طرح قرعه كشي را به راه انداختند، اعالم كرديم 

كه اين روش، روش درستي نيست.«
نعمت بخش مي گويد: »شوراي رقابت بايد براي 
كاهش قيمت خودرو در كارخانه پاسخگو باشد. 
به طور متوس��ط ارزبري خودرو ه��ا 2 هزار دالر 
اس��ت، فكر كنيد ارز 30هزار تومان��ي، 20 هزار 
تومان ش��ود؛ يعني با يك حس��اب سرانگشتي 
ارز 2 هزار دالری 20 ميليون تومان مي ش��ود و 
نش��ان مي دهد 20 ميليون توم��ان كاهش پيدا 

كرده است.« 
وي مي افزاي��د: »با ارزان ش��دن ارز، 20 ميليون 
تومان قيمت خودرو كاهش مي يابد، اما همچنان 
به دليل باال بودن قيمت مواد اوليه خودروساز ضرر 

مي كند، مگر قيمت مواد اوليه مانند فوالد و مس 
كاهش پيدا كند و خودروس��از به سود برسد، آن 

زمان حتماً قيمت را كاهش می دهيم.« 
   نزديك شدن به نقطه تعادل قيمتي

 با عرضه و تقاضا 
همچنين كارش��ناس صنعت خودرو با اشاره به 
اينكه اس��تقبال مردم از پيش ف��روش خودروها 
كاهش يافته اس��ت، مي گويد: »س��ال گذش��ته 
عرضه خودرو 7 ه��زار و 500 ب��ود، در حالي كه 
تقاضا براي خودرو هزار و 500 بود، تقريباً نصف 
تقاضاي خودرو عرضه انجام مي شد و همين امر 
باعث شد قيمت خودرو در كارخانه افزايش پيدا 
كند. اختالف قيمت بين كارخانه و حاش��يه بازار 
باعث شد قرعه كش��ي جذابيت پيدا كند و مردم 
براي س��رمايه گذاري به س��مت اين روش خريد 
بروند و از طرفي اين روش باعث افزايش تقاضاي 

كاذب خودرو شد.« 
ابوالفض��ل خلخال��ي مي افزاي��د: اگ��ر عرضه 
خ��ودرو به نقطه تع��ادل هزار و 500 برس��د، 
روش قرعه كش��ي حذف خواهد شد. در سال 
96 توليدي خودروسازان هزار و 400 خودرو 
بود و به همين دليل در آن سال قيمت خودرو 
در كارخانه و بازار يكي ب��ود و در اصل قيمت 
خودرو متعادل بود. كاهش چشمگير ثبت نام 
در طرح هاي فروش خ��ودرو با افزايش قيمت 
مص��وب كارخانه و كاهش قيمت ب��ازار باعث 
كاهش تقاضا در قرعه كشي شده و اينطور كه 
مشخص است اين طرح در آينده اي نه چندان 

دور تعطيل خواهد شد. 
با بررسي آمار قرعه كش��ي هاي بخشنامه هاي 
فروش مختلف س��ايپا، متوجه كاهش شديد 
تعداد اف��راد ثبت نام��ي در اين بخش��نامه ها  
مي ش��ويم. براي درك بهتر اي��ن موضوع آمار 
چند قرعه كش��ي محص��والت س��ايپا را مرور 
مي كنيم: فروش فوق العاده مرحله اول: تعداد 
كل نف��رات: 992/277 ، ف��روش فوق العاده 
مرحله دوم: تع��داد كل نف��رات: 717/997،  
فروش فوق العاده مرحله سوم: تعداد كل نفرات: 

443/010 بوده است.

يکبارديگرکمپین»خودرونخريدارزانميشود«!
   گزارش 2

88498433سرويس  اقتصادي
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چانه زني چندمين باره برای گرانی لبنيات
 كميسيون اصل 90 نسبت به آشفتگي در تصميم گيري ها و افزايش مكرر قيمت مصرف كننده شير و لبنيات 

در خصوص تهديد امنيت غذايي و نارضايتي عمومي هشدار داد

  گزارش  یک  

تاالر شيشه اي

تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 
29060-250سرمايه گذاري تامين اجتماعي

120025290فنرسازي زر
43029860سراميك هاي صنعتي اردكان 

117061570نيروكلر
83025750سرمايه گذاري شاهد

109024370فرآوري موادمعدني ايران 
58014790داروسازي امين 

12290-120شيشه همدان 
6011150واسپاريملت

30010530موتورسازان تراكتورسازي ايران 
115025210سيمانخوزستان
68023040داروسازي كوثر

58370-290پتروشيمي شيراز
25032350پااليش نفت تبريز

2307400بيمه دانا
41010070سرمايه گذاري سايپا

12032420شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 
33046220پتروشيمي خارك 

102029460صنعتي بهشهر
44011060سرمايه گذاري خوارزمي

27360-90گلتاش 
75020140سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

64480-240فوالداميركبيركاشان
12011090سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 

76021490معدني وصنعتي چادرملو
1011720بانك پاسارگاد
108035410سيمان فارسنو

73018570سيمان فارس وخوزستان
2307640نيرومحركه 

101024130البرزدارو
42010760سيمان مازندران 

5500-80بانك ملت
1540113660پتروشيمي پرديس

66018040توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 
72020550گروه دارويي سبحان

88019980گروه مپنا)سهامي عام(
53019790سيمان غرب 
27036770سيمان تهران 
78054170نيروترانس 

507650سرمايه گذاري بوعلي 
2405600سرمايه گذاري مسكن شمالشرق

1011050شيشه همدان 
100022990كارخانجات توليدي شيشه رازي 

1405110تجارت الكترونيك پارسيان
8023630داده پردازي ايران 

2005030 سالمين 
102025140ليزينگ خودروغدير

89020500سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
35012720سيمان داراب 

62020600معدني وصنعتي گلگهر
85020310سرمايه گذاري بهمن 

32290-40فوالدخراسان
66041380داروسازي جابرابن حيان 

18024040گسترش نفت وگازپارسيان
236073870گروه صنعتي بوتان 

16950-690بيمهملت
143063550نفت بهران 
99027620صنعتي آما
3063720نفت پارس 

03450سرمايه گذاري صنعت بيمه 
25027180فوالدآلياژيايران

18370-330پااليش نفت اصفهان
2809600سيمان سپاهان 

1307160تجارت الكترونيك پارسيان
123028550سيمان خزر

23016070سرمايه گذاري ملي ايران 
6014870سيمان شاهرود

1807100س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها
148031180داده گسترعصرنوين-هايوب

40010430ليزينگ صنعت ومعدن 
165058190بورس اوراق بهادارتهران

1308970سيمان شمال 
24015060توسعه معادن وفلزات 

111043890بورس كااليايران
103024100سرمايه گذاري پارس توشه 

34015020حفاريشمال
12970-70سرمايه گذاري توسعه ملي 

18380-20چرخشگر
1033710همكارانسيستم

13045080موتوژن 
1804650سرمايه گذاري نيرو
282071100داروسازي فارابي 

65073450سرمايهگذاريساختمانايران
29740-1030تراكتورسازي ايران 

65016740سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
1705720بانك اقتصادنوين 

8042440مديريت صنعت شويندهت.ص.بهشهر
18015530بيمه پارسيان

19070-200كويرتاير
65032210پاكسان 

67054080توليدمواداوليه داروپخش 
14120-60 گروه صنايع بهشهرايران 

82026950كيميدارو
31120-220نوردآلومينيوم 

58021220 پگاه آذربايجان غربي 
58018580كال سيمين 
3408060پارس مينو

2004800ليزينگ رايان سايپا
261055820صنايع شيميايي فارس 

115027440سيمان اروميه 
86038960گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

133029440گروه بهمن 
58012870ليزينگ ايرانيان

67014750سرمايه گذاري آتيه دماوند
27016450مخابراتايران

9017440سيمرغ
24060-90پتروشيمي شازند

107036380بيمه آسيا
40015720سيمان صوفيان 

1016810كارتاعتباريايرانكيش
73015440گروه ستوسعه صنعتي ايران

4070-70بانك كارآفرين 
138038440س.صنايع شيميايي ايران

182039720آهنگري تراكتورسازي ايران 
107520سرمايهگذاريپرديس

34014690سرمايه گذاري سپه 
5000141000داروپخش )هلدينگ 

249060680سرمايه گذاري دارويي تامين
52082780صنايع كاشي وسراميك سينا

9190-30سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت
1105220كارخانجات توليدي شهيدقندي

20015290سيمان كرمان 
32039170فوالدخوزستان

319068040توليدمحورخودرو
168036180توليدي چدنسازان

403940بانك تجارت
2806640سرمايه گذاري مسكن 

45520-90صنايع پتروشيمي كرمانشاه
55410-450مس شهيدباهنر

14290-30فوالدمباركه اصفهان
280181310پارس خزر

37100-170خدمات انفورماتيك 
2406920سيمان شرق 

6400300590پتروشيميفناوران
1704180قطعات اتومبيل ايران 

19027520توسعه شهري توس گستر
155036250توسعه معادن روي ايران 

161040190رادياتورايران 
106038190مارگارين 

141090790سيمان خاش 
87020860كاشي وسراميك حافظ 

23420-170افست 
34014260صنايع پتروشيمي خليج فارس

7017810داروسازي روزدارو
112024640دوده صنعتي پارس 

181044430معادن بافق 
199044910دارويي رازك 

215089520پليپروپيلنجم-جمپيلن
208680شيرپاستوريزه پگاه خراسان 

52027380قندمرودشت 
90180-480كربن ايران 

 فعاليت غيرقانوني
 50 درصد مشاوران امالك

عضو كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه »۵0 درصد مشاوران 
اماك مجوز قانوني فعاليت ندارند« گفت: فعاليت سوداگرايانه 
برخي بنگاه هلاي اماك از عوامل تاطم بازار مسلكن اسلت. 
به گزارش تس��نيم، عليرضا پاك فطرت با انتق��اد از تداوم فعاليت 
دالالن در بازار مس��كن اظهار كرد: يكي از داليل و عوامل تش��ديد 
و تالطم بازار مس��كن، فعاليت دالالن و س��فته بازان در اين حوزه 
است كه بايد در راستاي ساماندهي اين بخش تالش صورت گيرد. 
يكي از اقدامات اساس��ي براي كنترل دالالن، اجراي قانون ماليات 
بر عايدي سرمايه است كه متأس��فانه اين اليحه همچنان در دولت 

باقي مانده است. 
وي افزود: فعاليت س��وداگرايانه بخش��ي از بنگاه ه��اي معامالتي 
يكي از عوامل تالطم بازار مس��كن است، بر اس��اس آمارها، بيش از 
50 درصد مش��اوران امالك مجوز قانوني فعاليت ندارند، از اين رو 
گام نخست، ساماندهي اين حوزه و جلوگيري از فعاليت غيرقانوني 

امالكي ها است. 
پاك فطرت گفت: در ش��رايط فعلي مش��اغل به راحتي تغيير شغل 
مي دهند، به طور مثال يك مغازه ميوه فروش��ي به سرعت تبديل به 
يك دفتر مشاوران امالك مي شود، اين مس��ئله نشان مي دهد كه 

شهرداري ها با اصناف و اتحاديه ها هماهنگ نيستند. 
عضو كميس��يون عمران مجلس با بيان اينكه »متأسفانه معامالت 
مشاوران امالك خيلي شفاف نبوده و بخشي از معامالت به صورت 
قولنامه اي صورت مي گيرد كه اين مس��ئله فس��ادانگيز است« به 
خانه ملت گفت: از اين رو بايد كاري كنيم دست سوداگران از بازار 
مسكن كوتاه شود كه اين مس��ئله نيازمند اقدام جدي و هماهنگ 

شهرداري ها، اصناف و وزارت راه و شهرسازي است. 
........................................................................................................................

 حضور چشمگير شركت هاي نفتي روسيه
در سوريه در غياب شركت هاي ايراني

دو شلركت نفتي روسليه كله از اوايل بحران سلوريه بلا منعقد 
كردن  قراردادهايي براي اسلتخراج و اكتشلاف نفلت در مناطق 
مختلف در اين كشلور حضلور فعالي داشلتند، براي گسلترش 
فعاليت هاي خود، اقدام به تأسليس شلعبه در دمشلق كرده اند. 
به گزارش فارس، دو شركت نفتي روس��يه پس از تصويب وزارت 
اقتصاد و تجارت خارجي دولت سوريه، دو شعبه در دمشق، پايتخت 
سوريه براي انجام عمليات اكتشاف، توس��عه و توليد نفت افتتاح 
كردند. شركت هاي Mercury و Villada قبل از اين مجوز نيز 
قراردادهايي در زمينه نقشه برداري، حفاري و توليد در بخش هاي 
نفت و گاز در مناطق مركزي و شرقي س��وريه منعقد كرده بودند. 
افتتاح شعب اين دو شركت، نزديك به يك ماه پس از افتتاح شعبه 
شركت روسي Technology STG در دمشق صورت مي گيرد 
و هدف آن ارائه خدمات در زمينه هاي نف��ت، گاز، منابع معدني، 

تجارت مواد معدني و شيميايي است. 
شركت روسي Gas Nafta Soyuz اولين شركتي بود كه در سال 
2013 با دولت سوريه براي تحقيق در مورد نفت و گاز در مرزهاي 
آبي سوريه در مديترانه، قراردادي منعقد كرد. اين قرارداد شامل 
عمليات اكتشافي در مس��احت 2/190 كيلومترمربع براي مدت 
25 سال بود، سپس ش��ركت Stroytransgas در سال 2017 
با عق��د قراردادهايي، اكتش��اف گاز و نفت در س��واحل طرطوس 
و بانياس، عالوه ب��ر ميدان قره در حومه حم��ص و همچنين حق 
استخراج فسفات از معادن الش��رقيه در پالميرا را دنبال كرد. اين 
در حالي اس��ت كه ش��ركت هاي ايراني به دليل انجام پروژه هايي 
در خليج فارس و نيز آب هاي عميق درياي خزر، تجربه بيش��تري 
نسبت به شركت هاي روسي در عرصه حفاري و استخراج دريايي 
دارند و در نتيجه، مي توانند نقش فعال تري نسبت به شركت هاي 
روسي داشته باشند. گفتني است يكي از داليل مهم حضور فعال 
شركت هاي روسي در صنعت نفت و گاز سوريه، حضور طوالني مدت 
برخي از اين ش��ركت ها در دوران قبل از بحران و نيز تالش و اراده 
حاكميت روسيه براي اخذ قراردادهايي در بخش هاي سودده جهت 
تحكيم نفوذ اقتصادي در سوريه اس��ت. در مجموع، حضور فعال 
شركت هاي روسي در صنعت نفت و گاز سوريه در حالي است كه 
به دليل تحريم هاي اروپا و امريكا تنها شركت هاي ايراني و روسي 
توان فعاليت در اين كش��ور را دارند كه در حال حاضر جاي خالي 

شركت هاي ايراني بسيار مشهود است. 
........................................................................................................................

اتاق اصناف: صنوف ضعيف شده اند
سازمان مالياتي سال 99 را سال كرونا بداند

نايلب رئيلس اتلاق اصنلاف ايلران بلا بيلان اينكله كسلب و 
كارها بله شلدت ضعيلف شلده اند، گفلت: صنلوف از اسلفند 
سلال گذشلته درگيلر كرونلا هسلتند و الزم اسلت سلازمان 
املور مالياتلي، عملكلرد امسلال را كرونايلي در نظلر بگيلرد. 
جالل الدين محمدش��كريه در گفت و گ��و با مهر اظهار داش��ت: 
محدوديت هاي كرونا در مناطق قرمز كشور دوباره لحاظ خواهد 
ش��د كه در اين صورت تعطيلي صنوف بيش��تر از دو هفته طول 
مي كشد؛ ضمن اينكه اين تعطيالت براي صنوف تبعات هم دارد، 
از اين رو نظام مالياتي كشور بايد براي حمايت از صنوف تدبيري 

بينديشد. 
نايب رئيس اتاق اصناف ايران افزود: هنوز مطلب خاصي براي حمايت 
مالياتي از صنوف اعالم نشده و الزم است از سوي دولت به سازمان امور 
مالياتي تأكيد شود كه اين ايام را در محاس��بات ماليات لحاظ كنند، 
به ويژه عملكرد س��ال 99 را در نظر بگيرند. ش��كريه تأكيد كرد: سال 
گذشته فقط اسفند ماه درگير بوديم، اما كل سال 99 را درگير هستيم، 
از اين رو الزم است سازمان امور مالياتي كل س��ال را كرونايي ببيند، 
زيرا عالوه ب��ر تعطيلي ها، قدرت خريد كاهش يافته و كس��ب و كارها 

ضعيف شده است. 
وي ادامه داد: همچنين تعهداتي كه صنوف س��ال گذش��ته داشتند 
به امسال منتقل شده اس��ت؛ چك ها به امس��ال منتقل شد و برخي 
از محصوالت توليدي به توزيع نرس��يد؛ به عنوان مثال بازار پوش��اك، 
خشكبار، طال و قنادي از اواخر سال گذشته نتوانستند به درستي كار 
كنند و بسياري از كاالها روي دست فروشنده ها ماند؛ تبعات اقتصادي 

اين موضوع همچنان ادامه دارد.
 شكريه گفت: 3 ميليون واحد صنفي در كشور داريم كه برخي از صنوف 
به صورت كامل آس��يب ديدند، صنوف ديگر هم نتوانستند به صورت 

صد درصدي كار كنند. 
   تسهيات با سود تك رقمي پرداخت شود

نايب رئيس اتاق اصناف ايران در مورد پرداخت تس��هيالت به صنوف 
اظهار داش��ت: اگر قرار بر پرداخت تس��هيالت باش��د، بايد اين وام با 
سودهاي تك رقمي ارائه ش��ود تا صنوف انگيزه الزم براي دريافت اين 
تسهيالت را داشته باشند. شكريه گفت: تسهيالت قبلي كه به صنوف 
پرداخت شد با نرخ سود 12 و 16 درصد بود كه اصناف استقبال چنداني 
از آن نكردند، به گونه اي كه فقط 17درصد از صنوف ثبت نام و 6 درصد 
تس��هيالت را دريافت كردند. سود تس��هيالت بايد كم باشد تا صنوف 
در اين اوضاع توان بازپرداخت را داش��ته باشند. نكته ديگر اينكه براي 
بازپرداخت هم بايد يك دوره تنفس سه تا چهار ماهه در نظر بگيرند تا 

صنوف توان خود را بازيابند. 

رضا  دهشيری |  جوان


