ايجادكمبودمصنوعي
در بازار روغن موتور

در ح�ال حاضر ب�ازار خري�د و فروش روغ�ن موتور با آش�فتگي
روب�ه رو ش�ده و كارخانج�ات هم ت�ا حد قاب�ل توجه�ي عرضه
محص�والت خ�ود را ب�ه ب�ازار مح�دود كردهان�د تاب�ا كمب�ود
عرضه ب�ه راحت�ي قيمتهاي جدي�د را به ب�ازار تحمي�ل كنند.

به گزارش تس��نيم ،در طول چند روز اخير بازار خريد و فروش روغن
موتور با آشفتگي روبه رو ش��ده و كارخانجات هم تا حد قابل توجهي
عرضه محصوالت خ��ود را به بازار محدود كردهان��د .البته فعاالن بازار
احتمال افزايش  40درصدي قيمتها را مط��رح كردهاند و معتقدند:
كارخانجات هم به همي��ن دليل عرضه محصوالت را ب��ه بازار كاهش
دادهاند تا تغييرات قيمتي را اعمال و س��پس عرضه محصول را به بازار
انجامدهند.
نكته مهم اينجاس��ت س��ازمان حمايت ه��م تا حدودي چراغ س��بز
افزايش قيمتها را به كارخانجات داده اس��ت .به نحوي كه در مصوبه
 5تيرماه س��ازمان حمايت آمده است :در راس��تاي اجراي تصميمات
كارگروه تنظيم بازار و براساس گزارشهاي واصله از استانهاي كشور
درباره نحوه عرضه و كمبود روغن موت��ور در بازار ،روند تأمين توزيع و
قيمت انواع روغن ديزلي و سواري از س��وي حمايت مصرفكنندگان
و توليدكنندگان و ب��ا عنايت به اختي��ارات قانون��ي در كارگروههاي
تخصصي در وزارتخانه نفت و راه و شهرس��ازي انجام خواهد ش��د ،بر
همين اس��اس دس��تورالعمل تعيين قيمت كااله��ا و خدمات تمامی
واحدهاي توليدكنن��ده روغن موتور با رعاي��ت ضوابط قيمت گذاري
س��ازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنن��دگان ( مصوبه هيئت
تعيين و تثبيت قيمتها) صورت خواهد گرفت و درصدهاي سود عمده
و خردهفروشي نسبت به تعيين و ثبت قيمت تمامی محصوالت توليدي
مرتبط در سامانه  124درج خواهد شد تا با هماهنگي سازمان مذكور
اجرايي گردد.
به اعتقاد فعاالن بازار با افزايش قيم��ت روغن موتور كارخانجات ،بازار
روغنهاي تقلبي هم داغتر خواهد ش��د به نحوي كه با كاهش سطح
درآمدي مردم روغنه��اي تقلبي با قيمت ارزانت��ر در بازار به فروش
خواهد رسيد.
---------------------------------------------------
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سيمان وآهن هم گران شد

گزارش

بهناز قاسمی

یک نماینده مجلس :از روزي كه قطعي برق در كشور شايع شد ،قيمت سيمان از كيسهاي 15هزار تومان به  70هزار تومان افزايش يافت
و قيمت فوالد نيز به چند برابر افزايش پيدا كرد ،چرا دولت و دستگاه قضايي به اين موضوع ورود نميكنند؟

بالتكليفيوتوقفتأمينارز
بخشي از واردات نهادههاي دامي

يك مقام مس�ئول گف�ت :حدود۱۵۰ميلي�ون يورو نه�اده دامي
توس�ط واردكنن�دگان از اواخ�ر اس�فند ۹۹ت�ا اواخ�ر خ�رداد
امس�ال و قب�ل از تخصي�ص ارز در ب�ازارگاه تحوي�ل وزارت
جه�اد ش�ده ،ام�ا تأمي�ن ارز آن بالتكلي�ف مان�ده اس�ت.

به گزارش مهر ،به نقل از اتحاديه واردكنندگان نهادههاي دام و طيور
ايران ،محمد مهدي نهاوندي گفت :حدود  ۱۵۰مليون يورو نهاده دامي
از سوی واردكنندگان از اواخر اسفند  ۹۹تا اواخر خرداد امسال و قبل
از تخصيص ارز در بازارگاه تحويل وزارت جهاد شده ،اما تأمين ارز آن
بالتكليف مانده است.
اين مق��ام مس��ئول اف��زود :وزارت جهاد كش��اورزي ش��رط معرفي
واردكنن��دگان نهادهه��اي دام��ي ب��راي تخصي��ص ارز ب��ه بان��ك
مركزي را ارائ��ه  ۹۰درص��دي كاال در س��امانه بازارگاه اع�لام كرده
ب��ود ،اما ب��ه رغم اج��راي اين ش��رط هن��وز ارز واردات بخ��ش قابل
توجه��ي از نهادهه��اي دام��ي ب��ه واردكنن��دگان تخصي��ص داده
نشده است.
وي تصريح كرد :واردكنندگان در جه��ت همراهي با دولت و كمك به
تداوم روند تأمين نهاده دامي در شرايط خشكسالي اقدام به عرضه كاال
و تحويل آن به دولت نمودند اما بعد از گذشت بيش از يك ماه از عرضه
كاال در س��امانه بازارگاه براي تخصيص ارز دچار بالتكليفي هس��تند.
مسئله قابل توجه اين اس��ت كه باقيمانده كاال هم در بنادر و گمركات
در حال فاسد شدن است ،اما متأسفانه هيچ مرجعي درباره بروز چنين
شرايطي پاسخگو نيست.
عضو هيئ��ت مديره اتحادي��ه واردكنن��دگان نهادهه��اي دام و طيور
ايران خاطرنش��ان كرد :بدون تردي��د اين نوع رفتاره��ا نتيجهاي غير
از تش��ديد معضالت موج��ود و بياعتم��ادي بيش از پي��ش به دولت
نخواهد داشت.
به نظر ميرسد در روزهاي پاياني دولت دوازدهم اندك انگيزه مديران
براي پاس��خگويي به مش��كالت و مطالبات مردم از ميان رفته است،
بنابراین ما به عنوان تش��كل قانوني مربوطه از مجلس و تيم اقتصادي
دولت منتخب درخواس��ت داريم كه هرچه سريعتر با ورود به موضوع
نسبت به رفع مشكالت موجود اقدام كنند.

تورم لبنان به ۱۲۰درصد!

ن�رخ ت�ورم لبن�ان در دوره  ۱۲م�اه منته�ي ب�ه م�يب�ه 119/8
درصد رس�يد ك�ه اي�ن ن�رخ ت�ورم در مقايس�ه ب�ا دوره زماني
مش�ابه منته�ي ب�ه م�اه قب�ل  1/9درص�د كمتر ش�ده اس�ت.

به گزارش ايسنا به نقل از تريدينگ اكونوميكس ،لبنان كه پيشتر نيز
درگير بحران ارزي شده بود پس از انفجار مرگبار بندر بيروت با شرايط
پيچيدهتري مواجه شده و بس��ياري از كارشناسان گفتهاند ،وضعيت
اقتصادي اين كشور در ماههاي پيش رو بدتر خواهد شد .از زمان جنگ
داخلي لبنان در س��ه دهه قبل تاكنون هيچ گاه تورم اين كش��ور سه
رقمي نشده بود.
در بين بخشهاي مختلف ،لوازم منزل با تورم  446/4پيش��ران تورم
بوده اس��ت و پس از اين بخش نيز لباس و پوش��اك با ت��ورم 302/8
درصدي و رس��توران و هتلداري با تورم 293/9درص��دي قرار دارند.
از طرف ديگ��ر كمترين ت��ورم مربوط ب��ه آب و برق ب��ا 34/7درصد
بوده و س�لامت با ت��ورم  41/6درص��دي ديگر بخش كاهن��ده تورم
بوده است.
---------------------------------------------------

امريكادومينبهشتمالياتيجهان

جزاير كايمن به عنوان نخستين بهشت مالياتي جهان معرفي شد.

به گزارش ايسنا ،سازمان مردم نهاد عدالت مالياتي در انگليس با انتشار
گزارشي اعالم كرد :ثروتمندان جهان هنوز به دنبال راههايي براي دور
زدن قوانين مالياتي هس��تند و به همين منظور ،ث��روت خود را راهي
كشورهايي ميكنند كه قوانين مالياتي سهلگيرانه دارند .اگرچه ديدن
نام جزاير كوچك در بين بهش��تهاي مالياتي سال  ۲۰۲۱كامل قابل
انتظار است ،اما در اين بين ،نام كشورهايي ديده ميشود كه كمتر كسي
انتظارش را دارد.
اگرچه در حال حاضر فرار مالياتي در سطح بااليي باقي مانده ،اما تغيير
چشم انداز فعلي محتمل است .كش��ورهاي عضو گروه هفت در تالش
هستند تا با معرفي يك نظام مالياتي جديد در سطح جهاني ،جلوي فرار
مالياتي با استفاده از انتقال سرمايه به ويژه در بين شركتهاي بزرگ
را بگيرند .امريكا ،آلمان و فرانس��ه از جمله موافق��ان اصلي اين طرح
هستند و قرار است طي اين توافق كه تاكنون موافقت  ۱۳۰كشور را نيز
جلب كرده اس��ت ،حداقل نرخ مالياتي شركتهاي بزرگ در جهان به
 ۱۵درصد افزايش پيدا كند.
براس��اس اين گ��زارش در اين رتب��ه بن��دي جزاير كايم��ن ،اياالت
متحده امري��كا ،س��وئيس و هنگكن��گ در ردههاي يك ت��ا چهارم
قرار گرفتند.

توس�ازها و پروژههاي
در شرايط کاهش ساخ 
عمران�ي ،ب�ازار ب�ا افزاي�ش قيمت س�يمان و
آهن در چند روزگذش�ته مواجه ش�ده اس�ت.
فعاالن ب�ازار ،قطعي برق را بهان�ه گراني قيمت
س�يمان و قيمتس�ازي ب�ورس كاال را دلي�ل
افزايش قيمت آه�ن ميدانن�د و معتقدند :در
حالی ك�ه قيم�ت ان�واع موادغذاي�ي و كاالها
رو ب�ه افزايش اس�ت ،در س�ايه نب�ود نظارت
ميتوان ب�ه راحت�ي قيمته�ا را گ�ران كرد.

هر ساله نيمه نخست س��ال ،ساخت و سازها رونق
ميگرفت و در فصل تابستان نيز بودجه مربوط به
پروژههاي عمراني تخصيص مييافت و بازار آهن و
مصالح ساختماني پررونق ميشد ،اما امسال به دليل
توساز و پروژههاي عمراني
جابهجايي دولت ،ساخ 
کم شده است .توليدكنندگان مصالح ساختماني و
آهناالت با سوءاستفاده از نبود نظارتهاي دولتي و
آشفتگي قيمتها را از هفته گذشته افزايش دادند.
يكي قطعي برق و كاهش توليد را بهانه گراني اعالم
كرد و ديگ��ري قيمتس��ازيهاي غيرمنطقي در
بورس كاال را.
ش�ركتهاي متفرقه قيمت آهن را گران
كردند
محم��د آزاد ،رئيس اتحاديه فروش��ندگان آهن با
گزیده خبر

انتقاد از قيمتس��ازي بورس كاال در اوضاع ركود
بازار ميگويد« :گراني قيمت آهن در يك هفته اخير
ارتباطي با قطعي برق ندارد ،عملكرد ضعيف بورس
كاال به گراني قيمت آهن آالت دامن زده است ».وي
در گفت وگو با «ج��وان» ميگويد« :آقايان قيمت
جهاني آهن را با ارز نيمايي ي��ا آزاد به ريال تبديل
و آن را با قيمت پايه بورس اعالم ميكنند .در حالي
كه آهن با مواداوليه داخلي ،گاز و كارگر ارزان توليد
ميشود ،نبايد با قيمت جهاني قيمتگذاري شود.
متأسفانه چندين سال است اين روند قيمتگذاري
دنبال و مصرفكنندگان داخلي متضرر ميشوند.
حال در چنين فضايي شركتهايي كه به هيچ وجه
در حوزه آهن فعاليت نميكنند ،با حضور در بورس
كاال قيمتها را گران ميكنند ».وي ميافزايد«:اين
شركتها را بورس كاال به رسميت شناخته ،آنها يك
روز در حوزه س��يمان ،يك روز آهن و طال فعاليت
ميكنند و حوزه كاري ثابت��ي ندارند ».وي تأكيد
ميكند« :مبناي قيمت بازار آزاد همان قيمت پايه
بورس كاالس��ت ،اما در بازار قيمتها ۵۰۰تا هزار
تومان ارزانتر خريد و فروش ميشود .روز يكشنبه
قيمت هر شاخه آهن در بورس كاال ۱۷هزار و ۵۰۰
تا  ۱۸هزار تومان قيمتگذاري شد و در بازار آزاد ۱۷
هزار تومان خريد و فروششد».

معاون ستاد مبارزه با قاچاق:

مناطق آزادپوشاك ايراني ميفروشند
معاون پيش�گيري س�تاد مبارزه ب�ا قاچاق كاال
و ارز گف�ت :بخش عم�دهاي از پوش�اكي كه در
مناط�ق آزاد ب�ه ف�روش م�يرود ،از داخ�ل
تولي�د و در آن مناط�ق ب�ه ف�روش م�يرود.

عبداهلل هندياني ،معاون پيشگيري ستاد مبارزه با
قاچاق كاال و ارز و رئيس كارگروه فرهنگي اجتماعي
اين ستاد ،در گفتوگو با مهر درخصوص ساماندهي
عرضه پوشاك در مناطق آزاد گفت :در اين خصوص
ما سال به سال ميزان س��طح مجوزي را كه مناطق
آزاد دارند كاهش ميدهيم .مناطق آزاد هم چند نوع
هستند؛برخيصرفاًگردشگريومسافرپذيرهستند
مانند كيش و قشم .بنابراین بايد پاساژهايي كه آنجا
ساخته شده قابليتهايي داشته باشند كه بتوانند اين
كار را به مرور انجام دهند.
وي ادامه داد :خوشبختانه امروز با ساماندهي كه در
اين بخش صورت گرفته اس��ت ،بخش عمدهاي از
پوشاكي كه در مناطق آزاد به فروش ميرود در داخل
كشور توليد و در آن مناطق به فروش ميرسد و ميزان
مجوزي كه براي واردات رسمي از خارج دارند هم به
شدتكاهشيافتهاست.حتيمناطقآزادنتوانستند
همان ميزان مجوز وارداتي كه دارند را هم پر كنند؛

چراكه با توجه به قيمت دالر ،خيلي به صرفه نيست
كه حتي از مجوزهاي خودشان هم استفاده كنند.
هندياني درخصوص اظهارات س��ال گذشته خود
درباره نوفروش كردن تاناك��ورا فروشها نيز گفت:
در بحث تاناكورا ما ش��اهد اين بوديم كه در برخي
استانهاي كش��ور فروش لباسهاي دست دوم كه
از مناطق مختلف وارد كشور ش��ده بودند ،افزايش
يافته بود .به همين دليل بالفاصله ،هم با اتحاديههاي
مربوطه و هم با استانهايي كه اين معضل را داشتند
صحبت و نامهاي از س��تاد مبارزه با قاچاق خدمت
استانداران ارسال شد.
وي افزود :خوش��بختانه در اين مناطق امكان اخذ
مجوز براي نوفروش��ي را براي آنها ايجاد كرديم .در
دو اس��تان تقريباً به طور كام��ل واحدهاي صنفي
تاناكورافروشيجمعشدهاست؛يكياستانسيستان
و بلوچستان و استان دوم نيز در حال اتمام است ،اما
چون تكميل نشده ،نام نميبرم .خوشبختانه اقدامات
خوبي در اين رابطه صورت گرفته ،ما اگر فرآيند بحث
شناسهگذاري در حوزه پوشاك هم به عنوان اقدامات
تكميلي به اتمام برسانيم ،ميزان فروش لباسهاي
دسته دوم هم به شدت كاهش پيدا ميكند.

س�يمان  15هزار تومان�ي به  70ه�زار تومان
رسيد
بع��د از افزاي��ش ۴۰درصدي قيمت س��يمان در
فروردين امسال ،قطعي برق كارخانجات سيمان
در يك هفته اخير بهانهاي ش��د تا فع��االن بازار و
دالالن اين صنعت دس��ت به كار شده و قيمت را
گران كنن��د .احمد نصيري فعال حوزه س��يمان
در گفت وگو با «جوان» با تأكي��د بر اينكه گراني
قيمت س��يمان غيرمنصفانه ب��وده و قطعي برق
تأثير چنداني بر توليد نداش��ته اس��ت ،ميگويد:
توسازها و بالتكليفي
«امسال به دليل ركود ساخ 
بازارهاي صادراتي سيمان در انبار كارخانجات دپو
شده و بيش از نياز بازار ،س��يمان وجود دارد ،اما
توليدكنندگان و دالالن كه به دنبال بهانهاي براي
افزايش قيمتها بودند تا در روزهاي پاياني دولت از
موج گرانيها عقب نمانند ،قطعي برق را بهانه قرار
دادند و قيمتها را  ۴۰تا  ۵۰درصد گران كردند.
در برخي از استانهاي جنوبي نيز نابساماني بازار
به شدت وجود دارد و ادارههاي كل صمت استانها
قادر به كنترل قيمتها نيستند».
نصيري ميگويد« :هفته گذش��ته ك��ه قطع برق
سيمانيها رس��انهاي ش��د در كمتر از  ۲۴ساعت
قيمتها صعود كرد ،در حالي كه بازار مملو از سيمان

بود .مگر توليد سيمان روزانه وارد بازار ميشود كه
در كمتر از يك روز قيمتها را گران كردند و اعالم
شد كه در برخي از استانها مانند خوزستان سيمان
ناياب شده است؟»
اگر وزارت نيرو با صم��ت هماهنگ عمل ميكرد
و بازرس��ان تعزي��رات همزم��ان در بازارها حاضر
ميشدند ،ديگر شاهد گراني قيمت به ۷۰هزار تومان
نميشديم .اين فعال حوزه سيمان با اشاره به اينكه
دالالن سيمان در يك هفته اخير با جار و جنجال
افزايش قيمت را به بازار القا كردهاند ،ميافزايد« :البته
در حال حاضر مشتري براي سيمان ۷۰هزارتوماني
توسازها کم شده است ،اما
وجود ندارد ،چون ساخ 
تجربه نش��ان داده كه وقتي كااليي گران ميشود،
كاهش قيمت آن به ندرت صورت ميگيرد».
مجلس :قوه قضائيه با گراني برخورد كند
روزگذش��ته برخي از نمايندگان مجلس با انتقاد
از گراني قيمت س��يمان و ارتباط آن با قطعي برق
خواستاربرخوردقوهقضائيهباگرانيهاياخيرشدند.
به گزارش فارس ،محمدحسن آصفري ،نايب رئيس
كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس
در جلسه علني ديروز مجلس در تذكري شفاهي با
اشاره به گزارش كميسيون انرژي درباره خاموشي
برق ميگويد« :با اين قبيل گزارشها مشكلي حل
نخواهد شد ،مشكل آب و برق نيازمند پاسخگويي
مسئوالن كشور است».
وي ميافزايد 83« :هزار مگاوات ظرفيت نيروگاههاي
نصب شده در كشور است ،بايد ريشهيابي شود كه
مشكل اصلي آب و برق كجاست؟ آيا واقعاً مشكل ما
كمبود آب و برق است يا در بيبرنامگي؟»
نايب رئيس كميسيون امور داخلي كشور تصريح
ميكند 15« :روز قبل به صورت س��رزده از مركز
فرماندهي صنعت برق كش��ور بازديدي داش��تم،
ظرفي��ت نيروگاههاي تجديدپذير در كش��ور بالغ
بر  400مگاوات اس��ت ،در حالي ك��ه حداكثر نياز
كشور در اوج مصرف  58هزار مگاوات میباشد اما
ظرفيت نيروگاههاي نصب شده در كشور  83هزار
مگاوات است».
نماينده اراك در مجلس نیز ميگويد« :از روزي كه
قطعي برق در كشور شايع ش��د ،قيمت سيمان از
كيسهاي 15هزار تومان به  70هزار تومان افزايش
يافت و قيمت فوالد نيز به چن��د برابر افزايش پيدا
كرد ،چرا دولت و دس��تگاه قضايي به اين موضوع
ورود نميكنند؟»
وي تأكيد ميكند« :آيا ظرفيت كارخانههاي سيمان
يا فوالد براي ذخيرهسازي توليدات خود فاقد هرگونه
انبار بودهاند كه يك شبه قيمتشان به اين ميزان
افزايش مييابد .بايد اعمال م��اده  234آيين نامه
داخلي مجلس و ارسال اين گزارش به قوهقضائيه
به عنوان نتيجه گزارش كميسيون انرژي مجلس
باشد».

شماره جدید سازمان آگهيهاي
روزنامه جوان
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رئيس اتحاديه قنادان:

كمبودشكرنداريم

رئيس اتحادي�ه دارندگان قنادي ب�ا بيان اينكه
كمبود شكر نداريم ،گفت :تقريب ًا دو سال از شيوع
كروناگذشتهودراينمدتكسبهبهشدتآسيب
ديدند ،اما حمايت خاصي از س�وي دولت نش�د.

توگو با مهر در مورد اخباري كه
علي بهرهمند در گف 
درباره گراني و كمبود شكر منتشر شده است ،اظهار
داشت :تاكنون با كمبود شكر مواجه نشدهايم و هر
بار به شركت بازرگاني دولتي مراجعه كرديم ،شكر
موجود بوده است.
رئيس اتحادي��ه دارندگان قنادي ،ش��يريني و كافه
قنادي تهران افزود :در حال حاضر شكر در كارخانه
براي صنوف با قيمت ۱۱ه��زار و  ۵۰۰تومان عرضه
ميشود و پس از تحويل ،هزينههاي حمل ،بارگيري
و تخليه تقريباً با قيمت ۱۲هزار و  ۲۰۰تا  ۱۲هزار و
 ۵۰۰تومان به فروش ميرسد.
وي با اش��اره به تعطيليهاي مك��رر صنوف گفت:
متأسفانهگرمايهوا،شيوعكروناوتعطيليهايمكرر،

صنف قنادي را با مشكلهاي زيادي مواجه كرده است.
اصنافكمترينمشتريرادارندودرآمدخاصيكسب
نميكنند .در اين بين دولت هم حمايتي نميكند.
بهرهمند افزود :دو سال است اين مسایل را ميگوییم،
اما از جانب دولت توجهي نميش��ود .ه��زار و 600
واحد صنفي قناد در ش��هر تهران با بيش از  ۶۰هزار
نفر اشتغال طي دو سال گذشته يك روز راحت كار
نكردند.
رئيس اتحادي��ه دارندگان قنادي ،ش��يريني و كافه
قنادي تهران تصريح كرد :درآمد كس��به طبيعتاً از
فروش روزانه است ،وقتي دائم كسبه تعطيل هستند
و در اي��ام فعاليت ه��م اقبالي از طرف م��ردم وجود
ندارد ،دولت هم حمايت نميكند ،كس��به چگونه
بايد هزينههاي خود را تأمين كنن��د؟ واحدها بايد
هزينههاي مربوط به اجاره ،دس��تمزد ،بيمه تأمين
اجتماعي ،ماليات ،آب و برق و گاز را د رحالي بپردازند
كه درآمدشان حدقلي شده است.
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