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اش�خاص حقيق�ي و حقوقي اعم از ش�ركت 
جه�اد نص�ر مي توان�د تقاضاي زمي�ن كند، 
كما اينك�ه طبق بررس�ي از اس�تان ها جهاد 
نصر در گلستان منطقه گميش�ان ۸۰ هكتار 
و در ح�وزه جن�وب ه�م ب�راي موضوع�ات 
آبزي پ�روري تقاضايي داش�تند. طبق اعالم 
سال گذشته وزارت كش�ور، بيش از ۹ درصد 
از س�واحل كش�ور غيرقانوني تصرف شده، 
يعني از ۳ هزار و ۶۶۸ كيلومت�ر مجموع نوار 
ساحلي شمال و جنوب كشور، ۳4۰ كيلومتر 
به ص�ورت غيرقانون�ي در تصرف اش�خاص 
حقيقي و حقوقي قرار گرفته است. از مجموع 
يك ه�زار و ۲۶۰ هكت�ار تص�رف غيرقانوني 
در سواحل ش�مالي ايران، ۷۹ درصد تصرف 
س�واحل در گي�الن اتف�اق افت�اده اس�ت. 
مديركل منابع طبيع��ي و آبخيزداري گيالن در 
گفت وگو با واحد مركزي خبر گفت: ۴۲ كيلومتر 
از س��واحل اين اس��تان در اختيار دستگاه هاي 
دولتي و اشخاص است. به گفته ميرحامد اختري، 
در مجموع ۱۵ درصد از سواحل گيالن در اختيار 
دستگاه ها و اشخاص قرار دارد كه ۱۱ درصد آن 
در اختيار دستگاه ها و نهاد هاي دولتي و ۴ درصد 

آن در اختيار اشخاص است. 
بنابر گفته نمايندگان مجلس در سال هاي گذشته 
با قانون ممنوعيت واگذاري و انتقال اسناد، تنها 
پس از استعداديابي سواحل در مناطقي به صورت 
موقت قابل بهره برداري به سرمايه گذاران است. 
اين درحالي است كه مشاوران امالك  مي گويند 
در ساحل ها، صاحبان ويال و شهرك هاي ساحلي 

وارد حريم دريا شدند. 
  واگ�ذاري س�ازمان جنگل ها ق�رارداد 

اجاره اي است
رستماني، مديركل استعداد يابي سازمان جنگل  ها 
گفت: طبق ماده ۳۲ آيين نامه اليحه، تشريفاتي 
براي استعالم دارد كه سازمان جنگل ها به عنوان 
نماينده دولت تقاضاها را كه بي نام ) بدون ذكر نام 

اشخاص حقيقي و حقوقي و شركت( است، اظهار 
نظر خود را به منظور آنكه ب��راي واگذاري قابل 
تخصيص است يا خير، اعالم مي كند. در ارتباط 
با واگذاري اراضي س��احلي حريم دريا اس��تناد 
ماده ۳۲ آيين نامه اجرايي از س��ال ۸۵ تفكيك 
وظايف در وزارت جهاد بين سازمان جنگل ها و 

امور اراضي اتفاق افتاد. 
به گفته او، متقاضيان براي برخي فعاليت ها در 
داخل دريا مجبور به احداث سازه هاي تفريحي 
هس��تند كه با اين وج��ود س��ازمان دريانوردي 
و ميراث فرهنگي ضمن پاس��خ اس��تعالم براي 
فعاليت گردشگري بايد موافقت اصولي هم صادر 
كنند. رستماني گفت: سازمان جنگل ها به صورت 
قرارداد اجاره واگذار مي كند و سند عرصه و اعيان 

داده نمي شود. 
   به تقاضای آبزی پروری زمين می دهيم

او گفت: اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از شركت 
جهاد نصر مي تواند تقاضاي زمين كند، كمااينكه 
طبق بررسي از استان ها جهاد نصر در گلستان 
منطقه گميشان ۸۰ هكتار و در حوزه جنوب هم 
براي موضوعات آبزي پروري تقاضايي داشتند. 

طبق اعالم س��ال گذش��ته وزارت كش��ور، بيش 
از ۹ درصد از س��واحل كش��ور غيرقانوني تصرف 
شده است، يعني از ۳ هزار و ۶۶۸ كيلومتر مجموع 
نوار ساحلي شمال و جنوب كشور، ۳۴۰ كيلومتر 
به صورت غيرقانوني در تصرف اش��خاص حقيقي 
و حقوقي قرار گرفته اس��ت. از مجموع يك هزار و 
۲۶۰ هكتار تصرف غيرقانوني در س��واحل شمالي 
ايران، ۷۹ درصد تصرف س��واحل در گيالن اتفاق 

افتاده است.  
با وجود گذش��ت ۱۴ س��ال از طرح آزادس��ازي 
س��واحل، تصرف در حريم ۶۰ مت��ري دريا رخ 
مي دهد كه برخي مس��ئوالن عدم اجراي قانون 
تشكيل سازمان توسعه دريا و عدم اهتمام دولت 
قبل بر اج��راي آن را از دالي��ل وضعيت كنونی 

ساحل های كشور اعالم  مي كنند. 

سازمان جنگل ها: 
واگذاري ها برای آبزی پروری اجاره اي است!

  گزارش   یک

از زماني ك�ه توليد لوازم خانگ�ي در فضايي 
كاماًل انحصاري ب�دون حضور رقيب خارجي 
كلي�د خ�ورد، توليد كنندگان اي�ن صنعت 
س�الي دو تا س�ه بار مانند صنعت خودرو به 
بهانه افزاي�ش هزينه هاي تولي�د، قيمت ها 
را گران كردند. به طوري ك�ه در حال حاضر 
قيمت داخلي ها بسيار به قيمت لوازم خانگي 
خارجي نزديك شده اس�ت. توليد كنندگان 
در يك ماه اخير براي درج قيمت توليد كننده 
روي كااله�اي خود طف�ره رفتن�د، اما يك 
هفته اي اس�ت ك�ه خودس�رانه قيمت ها را 
بين ۸ تا 1۲ درصد گ�ران كردند. معاون وزير 
صمت با متهم ك�ردن گران فروش�ان اعالم 

كرد:»افزايش قيمت لوازم خانگي غيرقانوني 
اس�ت. توليدكنندگان لوازم خانگي مجوزي 
ب�راي افزايش قيم�ت درياف�ت نكرده اند و 
اگر افزايش�ي ص�ورت گرفته، ب�دون مجوز 
بوده اس�ت.« اكنون اين س�ؤال مطرح است 
كه اگر افزايش قيمت ها غير قانوني است چرا 
مراجع ناظر با متخلف�ان برخورد نمي كنند؟

به تدريج صنعت لوازم خانگي راه و رويه صنعت 
خودرو را پيش مي گيرد؛ صنعتي خودمختار كه 
مدام از افزايش قيمت مواد اولي��ه مانند فوالد 
و پتروش��يمي غر و لند مي كن��د و از اجراي هر 
طرحي كه مناف��ع مصرف كننده را تأمين كند، 
ش��انه خالي مي كند. اين صنعت از آنجايي كه 

در فضاي غير رقابتي و انحصاري توليد مي كند، 
بسيار به صنعت خودرو شبيه است و اگر وزارت 
صمت در مقابل زي��اده خواهي توليد كنندگان 
نايس��تد، به مرور زمان صنعت لوازم خانگي جا 

پاي خودروسازان مي گذارد. 
   داس�تان طفره ل�وازم خانگ�ي از درج 

قيمت 
در حالي ك��ه قرار بود درج قيم��ت توليدكننده از 
۴ دي ماه روي ل��وازم خانگي اجباري ش��ود، اما 
توليدكنندگان از اجراي اين مصوبه طفره رفته و 
همچنان در پي نامه نگاري با وزارت صنعت براي 
اجرايي نش��دن آن هس��تند. اخيراً نيز خودسرانه 
قيمت هاي برخي از محصوالتشان را گران كردند. 

انجم��ن صنايع ل��وازم خانگي ح��دود ۲۰ روز 
پيش در نامه اي به وزير صنعت، مخالفت خود 
را با اجراي ط��رح درج قيمت توليدكننده روي 
لوازم خانگي اع��الم كردند. در اي��ن نامه  كه با 
عنوان »مشكالت دس��تورالعمل مديريت بازار 
كاالهاي واس��طه اي و نهايي« به وزير صنعت، 
معدن و تجارت نوشته شد، اعالم شد كه تاريخ 
صدور بخشنامه و زمان اجراي آن هيچ فرصت 
معقول و مناسبي را براي فراهم كردن امكانات 
الزم براي اجرا در نظر نگرفته اس��ت. همچنين 
در مراحل تدوي��ن دس��تورالعمل از انجمن ها 
و اتحاديه ه��اي مرتبط با صنع��ت لوازم خانگي 

نظرخواهي نشده است. 
پس از آنك��ه نامه انجمن صناي��ع لوازم خانگي 
به وزي��ر صمت نتيج��ه اي مبني بر رف��ع الزام 
توليدكنندگان به درج قيمت نداشت، اخيراً اين 
انجمن در نامه اي ديگر كه اينبار به قائم مقام وزير 
صنعت در امور بازرگاني نوشته شده، پيشنهاد 
جايگزيني را براي دستورالعمل وزارت صنعت 

مطرح كرده است. 
در ميان نامه نگاري هايي كه براي درج نشدن 
قيمت توليدكننده روي لوازم خانگي صورت 
گرفته، انجمن صناي��ع لوازم خانگي طي ماه 
جاري نيز در نامه اي به وزير صنعت خواستار 
افزايش قيمت لوازم خانگي شد. اين در حالي 
اس��ت كه چند ماه پيش و با صدور دس��تور 
ادام��ه ممنوعي��ت واردات ل��وازم خانگي از 
س��وي رئيس جمهور، تعدادي از شركت هاي 
بزرگ لوازم خانگي اقدام ب��ه افزايش قيمت 
توليداتشان كردند كه با تذكر مسئوالن دولتي 
روبه رو شد و نرخ ها به حالت قبل برگشت، اما 
در نامه صنايع لوازم خانگ��ي به وزير صنعت 
عنوان ش��ده بود كه ب��ا توجه به ال��زام نصب 
قيمت ها روي كاالها، بايد افزايش قيمتي نيز 
روي محصوالتشان اعمال ش��ود، در غير اين 
صورت توليد برايش��ان به صرفه نخواهد بود. 
انجمن صنايع لوازم خانگي ايران در اين نامه به 
فاطمي امين در مورد تغييرات نهاده هاي توليد 
از وزير صنعت خواس��ته تا متناسب با تغيير 

  گزارش

حذف ارز ترجیحی  چون و چرا ندارد
قيمت ارز ترجيحي ب��ا قيمت ارز بازار آزاد تقريب��اً هفت برابر اختالف 
دارد. قاعدتاً بايد كااليي كه مش��مول دريافت ارز ترجيحي مي ش��ود، 
هفت برابر ارزان تر از ساير كاال ها باشد؛ به عبارت ديگر كاالهاي مشمول 
ارز آزاد بايد هفت برابر گران تر از كاالهاي مشمول ارز ترجيحي باشند. 
معادله بسيار ساده اي اس��ت، زيرا براي كاالهاي مشمول ارز ترجيحي 
۴هزارو۲۰۰ تومان هزينه مي شود و براي كاالهاي با نرخ آزاد ۲۸هزار، 
بنابراين آن دس��ته از فرايند توليد كه مرتبط با ارز دولتي است بايد با 

هزينه بسيار كمتري انجام شود. 
 جواب اين سؤال به شدت در ميان مردم مشخص و قابل لمس است، 
با اين مضمون كه به هيچ وجه قيمت كاالهاي كه مش��مول ارز دولتي 
شده اند، كمتر از ساير كاال ها نيس��ت. مطابق گفته سخنگوي محترم 
دولت، تورم كاالهايي كه از س��ال ۹۷ ارز ترجيحي گرفته اند، از ساير 
كاال ها بيشتر بوده اس��ت! همين يك دليل كافي است كه دولتمردان 
و مجلس��يان محت��رم درك كنند كه سياس��ت ارز دولتي شكس��ت 
خورده است. اضافه كنيد بر اين مورد فس��اد و رانت عظيمي كه از اين 
ارز براي جماعت واسطه و كاسبكار ايجاد مي شود. اضافه كنيد به اين 
موارد دپو بسياري از مواد و محصوالت استراتژيك و معموالً فاسد شدني 
فقط به دليل طمع واسطه ها براي فروش در قيمت باالتر. اضافه كنيد 
افزايش تقاضا در خريد ارز در بازار آزاد كه يكي از داليل افزايش تورم 
در حال حاضر همين مورد است. اضافه كنيد چاپ پول و خلق اسكناس 
براي تأمين ارز دولتي كه سيستم اقتصادي كشور را در قهقراي نابودي 
هدايت مي كند. اضافه كنيد كوچك تر شدن س��فره توده مردم در اثر 
فشارهاي تورمي و گسترده شدن حرص و طمع واسطه ها در بلعيدن 
منابع ملي و ارزي. هر كدام از اين موارد به تنهايي مي تواند دليلي قاطع 
براي حذف ارز دولتي باشد. افرادي كه حيات و ممات خود را در ادامه 
توزيع اين ارز مي دانند مانع از قطع آن هستند. واردات محصول با ارز 
دولتي و توزيع نك��ردن آن بين توليد كنندگان ب��ه دليل طمع جهت 
فروختن در قيمت باالتر تيت��ر يك اخبار و روزنامه ها شده اس��ت، اما 
اينكه اقدام در خوري در جهت حذف اين رانت بزرگ اقتصادي صورت 

نمي گيرد، جاي تعجب دارد. 
ايجاد ارز دو نرخي اشتباه استراتژيكي بود، اما ادامه اين اشتباه در 
اين مقطع اشتباهي به مراتب بزرگ تر است. در حال حاضر قيمت 
بس��ياري از اقالم متعامل با گروه مشمول دريافت ارز ترجيحي در 
واقع با نرخ آزاد محاس��به و قيمت گذاري مي ش��ود )زيرا معموالً 
توليد كنن��ده، اين اق��الم را با ن��رخ آزاد تهيه مي كن��د، همچنين 
قيمت گذاري بر اساس هزينه فرصت صورت مي گيرد نه دستور و 
خواهش(بنابراين حذف ارز ترجيح��ي تأثير واقعي بر افزايش نرخ 
محصوالت نخواهد گذاشت و تنها اثر رواني بر افزايش قيمت دارد و 
آنچه باعث داغ شدن تنور افزايش قيمت ها پس از حذف ارز دولتي 
دارد، به خطر افتادن منبع رانت و فساد كاسبكاراني است كه چون 
تار عنكبوت بر جاي جاي اقتصاد اين مملكت تنيده اند و متأسفانه 
از چنان قدرتي برخوردارند كه بعضاً در سياستگذاري مملكت نيز 
دخالت مي كنند و توانسته اند بسياري از مسئوالن را به دليل نبود 
اطالعات كافي و شناخت صحيح اقتصادي با خود هم راستا كرده و 

از اين سرطان اقتصادي حمايت كنند. 
دليل اصرار واس��طه ها بر ادامه ارز ترجيحي كاماًل مشخص است، زيرا 
يك منبع رانت براي آنها اس��ت، اما دفاع برخي حض��رات در مجلس 
شوراي اسالمي براي ادامه اين روند جاي تأمل دارد  و اين ماجرا شده 
حكايت معروف»خر برفت و خر برفت.« حض��رت موالنا در دفتر دوم 
مثنوي معنوي )يك عده فرصت طلب االغ بينوايي را فروخته و با پول 
آن اطعمه و مشربه فراوان تهيه كرده و جش��ن بزرگي برپا و مرد بينوا 
 را هم در مهماني خود دعوت كردند، پاي كوب��ان آواز مي خواندند كه 
»خر برفت و خر برف��ت« و بينوا ني��ز از همه جا بي خب��ر در حالي كه 

سرخوش بود با آنان همصدا شد»خر برفت و خر برفت«(. 
يكي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي فرموده بودند، مجلس 
حذف ارز دولتي را به دليل آثار تورمي احتمالي آينده، مشروط مي پذيرد  
و بنده از ايشان سؤالي دارم چرا سال ۹۷ مجلس شوراي اسالمي ايجاد 
ارز دولتي را به دليل اثرات محرز تورمي كه اتفاقاً مسبوق به سابقه نيز 

بوده و اكنون شاهد آن هستيم، پذيرفت؟
لزوم قطع ارز ترجيح��ي يك��ي از ضروريات بودجه اس��ت. حذف ارز 
ترجيحي در واقع يعني قطع دس��ت طماع واس��طه گراني كه پش��ت 
محروميت و فقر مردم پنهان شده و در جلد ميش با ذات گرگي درنده 
تمام روزنه هاي اقتصادي كشور را به سمت خود سوق داده و بر اقتصاد 

اين مملكت چنبره زده اند. 
 همچنين درخواس��ت نگارنده مجموعه اقداماتي بازدارنده در جهت 
جلوگيري از تصميمات خلق الساعه اي همچون ايجاد ارز ترجيحي است 

كه سال ها كشور در بحران يك تصميم غلط و اشتباه درگير نشود.

حامدآزادي

شركت آب منطقه اى آذربايجان غريى در نظر دارد انجام پروژه عمليات حفارى و لوله گذارى 8 حلقه چاه پيزومتر در آبخوانهاى آبرفتى استان را به روش مناقصه 
عمومى بصورت فشرده ،بر اساس قانون برگزارى مناقصات و آيين نامه اجرايى بند(ج) ماده (12) قانون برگزارى مناقصات ، به مناقصه گران واجد شرايط مطابق 
با بخشنامه هاى شماره 94/130439 مورخ 1394/6/24 و. 95/576756 مورخ 1395/3/31 سازمان برنامه و بودجه كشور با پايه 5 و باالتر در رشته كاوشهاى 
زمينى ،واگذار نمايد. كليه مراحل برگزارى ارزيابى و مناقصه از دريافت اسناد ارزيابى و مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه 
سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى،مراحل 

ثبت نام سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند اضافه مينمايد وجود شرايط ذيل الزمى است:
حداقل داراى ظرفيت ريالى آزاد به مبلغ 15/073/831/630 ريال مى باشد.(ظرفيت تعدادى نيز حداقل يك مورد آزاد باشد

نام مناقصه گران ميبايست در سايت ساجار موجود بوده و داراى صالحيت و رتبه كارى معتبرو متناسب نيز باشند.
((اطالعات مناقصه و زمانبندى))

1-موضوع مناقصه و محل اجراى پروژه : عمليات حفارى و لوله گذارى 8 حلقه چاه پيزومتر در آبخوانهاى آبرفتى استان
2-محل اجراى كار: در سطح استان

3-مبلغ برآورد اوليه: 15/073/831/630 ريال
4-محل تامين اعتبار: طرح تكميل و تجهيز شبكه اندازه گيرى آبهاى سطحى و زير زمينى به شماره طرح 1307006115

5-مبلغ تضمين شركت در ارجاع كار: 7/540/000 ريال
6-قيمت فروش اسناد ارزيابى و مناقصه : 3/000/000 ريال

7-مدت اجرا: 12 ماه
8-مدت اعتبار پيشنهادات قيمت: شش ماه

9-دستگاه مناقصه گزار(كارفرما): شركت آب منطقه اى آذربايجان غربى به نشانى اروميه، بلوار شهيد باهنر تلفن:044-33440092
10-دستگاه نظارت : شركت آب منطقه اى آذربايجان غربى 

11-مهلت زمانى دريافت اسناد ارزيابى و مناقصه از سايت: ساعت 19 روز دوشنبه تاريخ 1400/11/11
ــاعت 9 روز دوشنبه تاريخ 1400/11/25 تحويل به دبيرخانه حراست و امور  12-مهلت زمانى و محل ارائه پاكت(الف) تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: س

محرمانه شركت به نشانى : آذربايجان غربى، اروميه، بلوار شهيد باهنر، دبيرخانه حراست و امور محرمانه شركت  آب منطقه اى آذربايجان غربى 
13-مهلت زمانى ارائه پيشنهاد(ارزيابى و مناقصه): ساعت 9 روز چهارشنبه تاريخ 1400/11/27

14-زمان بازگشايى پاگت ها: ساعت 10 روز چهارشنبه تاريخ 1400/11/27(حداكثر دو هفته بعد از اين تاريخ قيمت هاى پيشنهادى شركت هاى حائز حداقل 
امتياز ارزيابى گشوده خواهد شد)

15-محل بازگشايى پيشنهادات: سالن اجتماعات شركت آب منطقه اى آذربايجان غربى
16-اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت (الف): شماره تلفن تماس: 31987310- 044
17-توضيح اينكه اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار بايستى در مهلت مقرر به دبيرخانه حراست و امور محرمانه شركت در قالب پاكت(الف) ارائه شود و 
تصوير آن نيز در سايت تداركات الكترونيكى دولت در محل مورد نظر بارگدارى گردد. كليه محتويات پاكت(ب)،اسناد ارزيابى و مدارك و اسناد مربوط به مناقصه 
گزار و همچنين پاكت (ج) بايستى پس از مهر امضاى ديچيتال در سايت تداركات الكترونيكى دولت بارگذارى شود . توجه شود كه عودت اسناد  در قالب سى دى 
مورد قبول نمى باشد و همچنين چنانچه مناقصه گران اسناد ارزيابى و مناقصه را به طريقى غير از سايت مذكور تهيه نمايند و نام آنها بعنوان خريدار در سايت 
مذكور ثبت نشده باشد به قيمت پيشنهادى ترتيب اثر داده نخواهد شد شركت در مناقصه بصورت گروه مشاركت مورد قبول نبوده و در صورت ارائه پيشنهاد 
بصورت مذكور ترتبيب اثر داده نخواهد شد الزم بذكر است كه ابتدا اسناد ارزيابى كيفى مناقصه گران گشوده شده و پس ارزيابى و امتياز دهى به متاقصه گران 
پيشنهادات قيمت (پاكات الف، ب،ج) حائزين شرايط كه حداقل امتياز ارزيابى كيفى را كسب نموده اند در جلسه مناقصه باز و خوانده خواهد شد پاكت (الف)

مناقصه گرانى كه امتياز الزم را كسب نكرده اند دعوت داده شده و پاكات (ب) و (ج) آنان نيز مردود شناخته خواهد شد و هيچ اعتراضى مسموع نخواهد بود 
ــتناد بند (ب) ماده (10) آيين نامه اجرايى بند (ج) ماده (12) قانون برگزارى مناقصات  ــنهادات واصله كمتر از پنچ پيشنهاد باشد به اس 18-چاچه تعداد پيش

مناقصه تجديد خواهد شد.
19-آدرس و تلفن اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس– 02141934 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768
شركت آب منطقه اى آذربايجان غربى

فراخوان مناقصه عمومى بصورت فشرده
نوبت اول

شناسه آگهی: 1۲۶۷5۹۰

زارع: سقف معافیت مالیاتي كاركنان دولت 
در سال آينده

س�قف معافي�ت ماليات�ي كاركن�ان دول�ت در س�ال آين�ده، 
5 ميلي�ون و ۶۰۰ ه�زار توم�ان ش�د و حقوق ه�اي بيش�تر 
از اي�ن مي�زان، مش�مول مالي�ات پلكان�ي خواهن�د ش�د. 
به گزارش ايسنا، رحيم زارع سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه 
۱۴۰۱ در توضيح مصوبه عصر ديروز كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۱ با 
اعالم اين خبر گفت: ماليات حقوق هاي بين ۵ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان 
تا ۱۵ ميليون تومان، ۱۰ درصد، از ۱۵ تا ۲۵ ميليون تومان، ۱۵ درصد، 
از ۲۵ تا ۳۵ ميلي��ون تومان ۲۰ درصد و بيش��تر از ۳۵ ميليون تومان، 
۳۰ درصد تعيين ش��د. به گفته وی، اين ماليات ها شامل مابه التفاوت 

هر پلكان مي شود. 
........................................................................................................................

ريزش 26 هزار و 660 واحدي شاخص 
بورس تهران

ش�اخص كل ب�ورس اوراق به�ادار ته�ران د ي�روز در ي�ك 
رون�د كام�اًل ريزش�ي ب�ا كاه�ش ۲۶ ه�زار و ۶۶۰ واح�د 
ب�ه رق�م ي�ك ميلي�ون و ۲۰۸ ه�زار و 4۷ واح�د رس�يد. 
به گزارش فارس، بورس اوراق بهادار تهران اين روزها از يك سو به دليل 
نداشتن خريدار و فروشنده و از سوي ديگر به خاطر تصميماتي كه در 
اليحه بودجه در مورد قيمت خوراك پتروشيمي ها گرفته مي شود و از 
طرف ديگر به خاطر ترس سهامداران و چشم انداز كاهشي نرخ ارز در 

حال ريزش است. 
ديروز هم روند كاماًل ريزش��ي به خود گرفت، ب��ه گونه اي كه در 
پايان معامالت با ريزش ۲۶ هزار و ۶۶۰ واحد به رقم يك ميليون 
و ۲۰۸هزار و ۴۷ واحد رس��يد. همچنين ش��اخص كل با معيار 
هموزن با كاهش ۶هزارو۹۰۸ واحد به رقم ۳۱۷ هزار و ۶۶ واحد 
رس��يد. ارزش بازار در بورس تهران به بيش از ۴ ميليون و ۸۲۹ 
هزار ميليارد تومان رسيد. همه شاخص هاي بورس به رنگ قرمز 
درآمدند، به گونه اي كه شاخص كل و شاخص قيمت با معيار وزني 
ارزشي ۲/۱درصد كاهش يافتند. اين دو شاخص با معيار هموزن 
۲/۱ درصد افت كردند. در فرابورس ايران هم اوضاع نامناسب بود، 
به گونه اي كه شاخص كل در پايان معامالت با كاهش ۲۸۹ واحد 

به رقم ۱۶ هزار و ۹۵۴ واحد رسيد.

قيمتي مواد اوليه، امكان افزايش قيمت ه��ا را براي توليدكنندگان 
لوازم خانگي فراهم كند. در نامه انجمن صنايع لوازم خانگي آمده بود 
كه نرخ جاري تورم عمومي ۴۰ درصد و تورم بخش توليد ۷۸ درصد و 
افزايش قيمت نهاده هاي توليد رقم قابل توجهي است. با توجه به اين 
موضوع نيازمند يك سياستگذاري جامع و اجتناب ناپذير در تعديل 

منطقي قيمت ها هستيم. 
   قيمت ها افزايش يافت

در نهايت، هر چن��د از وزارت صنعت خبري مبني ب��ر موافقت وزير با 
درخواست افزايش قيمت لوازم خانگي بيرون نيامد، اما توليدكنندگان 
لوازم خانگي، قيمت محصوالت خ��ود را ۸ تا ۱۲ درصد افزايش دادند. 
اين در حالي است كه بازار با ركود مواجه شده و در عين حال، نرخ ارز 

نيز روندي نزولي در پيش گرفته بود. 
 اكبر پازوكي، رئي��س اتحاديه فروش��ندگان لوازم خانگي در آن مورد 
گفته بود: »برخي توليد كنندگان لوازم خانگي در روزهاي اخير قيمت 
محصوالت خود را ۸ تا ۱۲ درصد افزايش داده اند. بيش��ترين افزايش 
قيمت مربوط ب��ه يخچال و فري��زر و كولر آبي بوده و قيمت ماش��ين 
لباسشويي و ماشين ظرفشويي افزايش نيافته است. همچنين قيمت 

آبگرمكن و بخاري نيز افزايش يافته است.« 
وي با بيان اينكه شركت هاي توليدكننده مدعي هستند مجوز افزايش 
قيمت درياف��ت كرده اند، تصريح كرد: »اكثر ش��ركت هايي كه قيمت 
محصوالت خود را افزايش داده اند، هنوز به فروشندگان ليست قيمت 
اعالم نكرده اند. همچني��ن بايد به اين نكته توجه ك��رد كه با توجه به 
كاهش قدرت خريد مردم، بازار كشش گراني ندارد. آنچه فعاًل ادامه دارد 
سردرگمي مشتريان، افزايش قيمت ها و قدرت خريد پايين در بازاري 

است كه به دليل خوكفا شدن، وارداتي به آن صورت نمي گيرد.« 
   افزايش قيمت ها بدون مجوز است 

پس از گذشت يك هفته از گراني قيمت برخي از كاالهاي لوازم خانگي 
سرانجام روز گذشته قائم مقام وزير صمت در نشست خبري نسبت به 
افزايش غير قانوني قيمت ها واكنش نش��ان داد و گفت: »لوازم خانگي 
جزو كاال هاي مش��مول درج قيمت توليد كننده است و مجوزي براي 
افزايش قيم��ت توليد كننده درياف��ت نكرده اند. اگ��ر افزايش قيمتي 
اعمال كرده باش��ند غير قانوني و بدون مجوز اس��ت و ما آن را پيگيري 

خواهيم كرد.« 
محمد صادق مفتح افزود: »با درج قيم��ت توليدكننده )به جاي 
قيمت مصرف كننده( معياري در دس��ت خريداران هست كه بر 
اس��اس آن اگر قيمت نهايي خري��دار در كاالي تند مصرف بيش 
از۲۰ درصد و در كاالهاي كند مصرف بيش از ۳۰ درصد باش��د، 
مصداق گران فروشي است. توليد كنندگان كاالهاي كند مصرف 
فقط بايد قيمت در كارخان��ه را روي محصول درج كنند و قيمت 
مصرف كننده هم در واح��د صنفي در معرض دي��د خريدار قرار 
بگيرد. اگر در كف بازار قيمت ها غيرمنطقي افزايش يافته باش��د، 

حتماً برخورد خواهد شد.« 
به نظر مي رسد وزارت صمت براي پياده سازي طرح مهم درج قيمت 
توليد كننده روي محصول باي��د از ابتداي كار ب��ا هرگونه تخلف و 
افزايش خودس��رانه قيمت ها مقابله كند و ب��ا نظارت هاي ضربتي 
مانع از تخلف توليد كنندگان شود، چراكه از اين پس راه هاي تباني 
توليد كننده ب��ا عمده ف��روش و توزيع كننده بسته ش��ده و ديگر از 

سود هاي كالن خبر ي نيست.

رضا  دهشيری  |   جوان


