4

| روزنامه جوان |شماره  6261

بعد از مصوب شدن افزايش نرخ نان

صنايع لبني براي مصوب كردن افزايش
قيمت «شير» شد

فعاليت صنايع سيمان
از چهارشنبه 24ساعته ميشود

س�خنگوي صنعت ب�رق از افزايش مص�رف برق كش�ور همزمان
با افزايش دم�اي هوا در نقاط مختلف كش�ور خب�ر داد و گفت :از
چهارشنبه صنايع س�يمان خواهند توانست ۲۴س�اعته به توليد
بپردازند و صنايع فوالد نيز با۵۰درصد ديماند مصرفي ،فعاليت كنند.

به گزارش تسنيم ،مصطفي رجبي مشهدي ،سخنگوي صنعت برق در
خصوص آخرين وضعيت توليد و مصرف برق گفت :روز دوشنبه مصرف
برق در بيشتر مناطق كش��ور افزايش يافت و به  600مگاوات بيشتر از
سقف تعيين شده رسيد.
وي افزود :در اين خصوص از همه هموطنان درخواست داريم با
كاهش مصرف خود در پايداري و جلوگيري از بروز خاموشيها
كمك كنند .سخنگوي صنعت برق تصريح كرد :از روز دوشنبه
محدوديته��اي صنايع ف��والد و س��يمان كاهش ياف��ت و از
چهارش��نبه نيز صنايع س��يمان خواهند توانست 24ساعته به
توليد بپردازند و صنايع ف��والد نيز با 50درصد ديماند مصرفي،
فعاليت كنند.
وي ادام��ه داد :از هم��ه دس��تگاههاي اداري در تمام كش��ور به ويژه
در اس��تانهاي تهران و البرز درخواس��ت داريم ك��ه از خاموش بودن
سيستمهاي سرمايشي و روشنايي اطمينان حاصل كنند.

سرويس اقتصادي 88498433

مشاوران امالك
به دستفروشي روي آوردهاند

گزارش یک

در بحبوح�ه افزاي�ش قيمتها و بع�د از مصوب ش�دن گراني
ن�ان ،حاال انجم�ن صنای�ع لبني در نام�هاي ب�ه رئيسجمهور
با انتق�اد از تأخي�ر دول�ت در تعيين ن�رخ ش�يرخام و  ۱۰قلم
محص�ول لبني اعلام ك�رد :در ص�ورت ع�دم توجه ب�ه اين
مس�ئله بر اس�اس قانون تجارت با دامداران تعام�ل ميكنيم.

وضعيت افزايش قيمتها به شكلي شده كه مردم نميدانند كااليي
را كه امروز خريداري كردهاند فردا افزايش قيمت خواهد داشت يا
خير .در چنين شرايطي برنامهريزي براي زندگي روزمره نيز از مردم
سلب شده است و چشماندازي نيز وجود ندارد كه متوجه شويم چه
زماني اين آشفتهبازار قرار است نظم و انضباط پيدا كند.
به نظر ميرسد هر يك از بخشهاي مختلف اقتصادي كه به شكل
خودس��رانه پيش از اين قيمت محصول خ��ود را افزايش دادهاند،
حاال در روزهاي پاياني دولت ميخواهند براي افزايش قيمتهاي
خودس��رانه خود مجوز دولت را اخذ كنند ،از اي��نرو احتمال بروز
مفاس��د اقتصادي در حوزه صدور مجوزه��اي افزايش قيمت كاال
وجود دارد.
از سوي ديگر بسياري از ش��ركتهاي بورس��ي نيز تالش دارند تا
پيش از اتمام دولت ،س��ريع مجامع خود را برگ��زار كنند كه دليل
اين عجله از س��وي بنگاهها نامشخص اس��ت ،اما گفته ميشود كه
برخي از بنگاهه��ا مانند بانكها در رابطه ب��ا ذخيرهگيري به دليل
ريسكهاي ايجاد شده مشكل دارند و نگرانند كه با روي كار آمدن
دولت آتي ،حساب و كتابش��ان به هم بريزد ،از اينرو كارشناسان
پيشنهاد ميدهند ناظران در حوزههاي اقتصادي هوشيارتر باشند.
طي روزهاي اخير قيمت ن��ان كه پيش از اين افزاي��ش يافته بود،
مصوب ش��د و حاال صنايع لبني ميخواهد مه��ر قانوني بر افزايش
قيمت محصوالت خود بزند.
به گزارش مهر ،رضا باكري دبير انجمن صنايع فرآوردههاي لبني در
نامهاي به رئيسجمهور روحاني ،معاون اول ،وزراي صمت و جهاد
و همچنين دبير س��تاد تنظيم بازار و رئيس سازمان حمايت ضمن
انتقاد از تأخير طوالني و بالتوجيه آنها در تعيين قيمت شيرخام و
 ۱۰قلم محصوالت لبني پرمصرف اعالم كرد :در صورت عدم توجه
مسئوالن به حل مشكل دامداران و صنايع لبني ،از اين پس با استناد
به قانون تجارت ،بر اساس قيمت توافقي با دامداران به قيمتگذاري
محصوالت لبني توليدي خود اقدام خواهند كرد.
دبير انجمن صنايع فرآوردههاي لبني در نامه خود به رئيسجمهور
ضمن تأكيد بر اين نكت��ه كه عدم تعيين تكليف قيمت ش��يرخام
و محص��والت لبني منج��ر به س��وق دادن صنايع لبن��ي به ورطه
ورشكستگي شده ،نوشته است« :چنانچه سريعاً قيمت شيرخام و
فرآورده لبني تصويب و ابالغ نگردد ،باالجبار واحدهاي لبني عضو
اين انجمن با تعامل كامل با دامداران براساس قانون تجارت ،رفتار
و به صورت توافقي با قيمت مرضيالطرفين اقدام به خريد شيرخام
کرده و فرآورده لبني خود را براس��اس دستورالعمل قيمتگذاري
كاالهاي توليد داخل به شماره  ۴۲۷۳۱۱/۱۱مورخ 1389/5/25
قيمتگ��ذاري و عرضه خواهد کرد .مس��ئوليت و عواق��ب اين امر
مستقيماً متوجه مس��ئوالن دولتي اس��ت كه با وقتكشي و امروز
و فردا كردن ،موجب��ات ضرر و زيان ش��ركتهاي توليدي لبني را
فراهم ساختهاند».
به نظر كارشناس��ان ،قيمتگذاري دستوري در شرايطي كه كشور
تورم  ۴۰درص��دي را تجربه ميكن��د ،نميتواند منج��ر به ثبات و
پايداري قيمت تمام شده كاال و خدمات شود ،به همين دليل بهترين
روش براي حل مش��كل قيمتگذاري شيرخام و محصوالت لبني،
انتقال اين كاالها از گروه يك كااليي به گروه دو و تن دادن به منطق
عرضه و تقاضاست.
در چنين شرايطي ميتوان با عدم اختصاص منابع ارز  4هزار و 200
توماني به نهادههاي دامي ،منابع آزاد شده را به دهكهاي محروم
و حمايت از آنها براي خريد كاالي لبني اختصاص داد تا در نتيجه
افزايش احتمالي قيمت محصوالت لبني ،توان خريد اين كاالها را
داشته باشند.
براس��اس اين گزارش ،قيمت ش��يرخام بعد از حدود دو ماه تأخير
س��رانجام  ۱۸تيرماه جاري در ش��وراي قيمتگذاري محصوالت
اس��تراتژيك تعيين و توس��ط وزير جهاد كش��اورزي ابالغ شد .بر
اين اساس خبرگزاري مهر طي سلسله گزارشهايي به بحث لزوم
اصالح قیمت شيرخام و عواقب عدم انجام اين كار پرداخته بود كه
اين پيگيريهاي رسانهاي سرانجام منجر به عقبنشيني دولت از
موضع خود و در نهايت اصالح نرخ شيرخام شد.
با اين حال انجمن صنايع لبني عنوان ميكند وقتي دولت به ما اجازه
افزايش نميدهد ،عم ً
ال كارخانجات ني��ز نميتوانند مبلغ  6هزار و
 400تومان را به دامداران پرداخت كنند ،ب��ه عبارتي دولت عمدا ً
قيمت لبنيات را تعيين و ابالغ نميكند تا افزايش قيمتها در حوزه
شيرخام عملياتي نشود.
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ركود بازار مس�كن و تعطيلات گاه و بيگاه
كرونايي وضعيت صنف مشاوران امالك را به
روزي انداخته است كه به گفته رئيس اتحاديه
مشاوران امالك ،وضعيت معيشتي مشاوران
امالك آنقدر بد است كه شاغالن اين بخش
به مشاغلي چون دستفروشي ،ميوهفروشي
و تاكس�يهاي اينترنت�ي رو آورد هان�د.

بسياري از مشاغل دلشان از افزايش قيمتهاي
بيضابطهاي كه واقعاً دليلش را درك نميكنند،
خون اس��ت ،زي��را ميدانند هر چق��در قيمت
محصول ب��اال برود ،خبر چنداني از مش��تري و
كار و كاس��بي نيس��ت ،به همين دليل شايد تا
چندي پيش افزايش قيمت در يك بازار خنده
به لبهاي فع��االن آن حوزه م��يآورد ،اما اين
افزايش قيمتها آنقدر تكرار ش��د ك��ه بازار از
مشتري عاري شد و گريه جاي خندههاي ناشي
از افزاي��ش قيمت را گرفت ،چراک��ه بازاري كه
مصرفكننده در آن نباشد ،مشاغل مرتبط با آن
نیز بايد با شغلشان خداحافظي كنند.
قيمت زمين و س��اختمان طي سالهاي اخير
به ش��كلي به مراتب فراتر از قدرت خريد عامه
مردم باال رفته ،به طوري كه در برخي از مناطق
بیس��تودو گانه ته��ران ،حت��ي  200معامله
مسكن در ماه هم انجام نميگرفت و تكرار اين
وضعيت براي صاحبان مشاوره امالك به منزله
يك هش��دار بود ،زيرا آنها ميدانستند كمكم
باي��د از نيروي كار خ��ود بكاهند و ب��ا افزايش
بيشتر قیمتها عم ً
ال ميزان معامالت مجدد نیز
كاهش خواهد يافت.
اگرچه بازار مسكن در س��الهای  97و  98نيز
گزارش 2

در سطح تهران ركودي به شمار ميرفت ،اما به
دليل چشم و همچش��مي بين بازارها و اينكه
بازار مسكن از بازارهايي چون ارز ،سهام ،طال و
سكه عقب نماند با وجود ركود باز هم قيمتها
در اين بازار به ش��كلی نجومي باال رفت و شايد
رشد قيمت مسكن در سال  99تير خالصي را
در بعد تعميق ركود به بازار مسكن زد.
بر اس��اس گزارش مرك��ز آمار ،متوس��ط نرخ
مس��كن تهران در سال  99رش��دي نزديك به
 82درصد را ب��ه ثبت رس��اند .همچنين بانك
مركزي متوس��ط قيمت مسكن تهران در سال
 99را  23/8ميليون تومان به ازاي هر مترمربع
و ميزان رش��د قيمتها را نزديك به  94درصد
اعالم كرده بود.
اين در حالي اس��ت كه اخيرا ً متوس��ط قيمت
مس��كن در تهران نزديك به 30ميليون تومان
عنوان ش��ده كه به نظ��ر ميرس��د عم ً
ال طي
س��الهاي اخير م��ردم از بازار مس��كن حذف
ش��دند و متقاضيان س��رمايهاي معاملهگران
مس��كن بودند و حاال اين اشخاص نيز توجهي
به بازار مسكن ندارند و در ساير بازارها مشغول
هستند.
وضعيت ركود در ب��ازار مس��كن آنقدر جدي
ش��ده اس��ت كه برخي از س��رمايهگذاران در
حوزه ساخت مس��كن به دليل كاهش تقاضاي
مسكن و همچنين افزايش نرخ نهادهاي توليد
مثل آهن ،ميلگرد ،س��يمان و كارگر دست از
ساختوس��از كش��يدهاند و در آن سوي ديگر
ماجرا ،مش��اوران امالك نيز ب��ه دليل كاهش
شديد معامالت ،كارگران خود را اخراج و حتي

خودشان نيز به فكر تغيير شغل هستند.
در اين ميان ،رئيس اتحاديه مش��اوران امالك
با انتقاد از دستورالعملهاي ستاد مقابله كرونا
مبني بر تعطيلي و بازگشايي مكرر دفاتر امالك
گفت :در شرايطي كه معامالت در ركود شديد
به س��ر ميب��رد ،تعطيالت كروناي��ي وضعيت
معيش��تي مش��اوران امالك را بدت��ر كرده و
بسياري از همكاران ما به رانندگي تاكسيهاي
اينترنتي ،ميوهفروشي و حتي دستفروشي رو
آوردهاند.
مصطفي قليخس��روي در گفتوگو با ايس��نا
اظهار داشت :طي روزهاي اخير براي چندمين
بار در سال جاري ،دفاتر مشاور امالك به دستور
رئيس اتحاديه مش�اوران
امالك :ن�ه ب�ازار مصالح،
ن�ه قيمـتگـ�ذاري و
ن�ه سيـاس�تگذاري،
هيچك�دام در اختي�ار
اتحاديه مشاوران امالك
نيست .واقعيت اين است
كه تعداد مسكن در شهر
تهران كمتر از تقاضاست
ك�ه عل�ت اصل�ي آن به
توساز ناشي
كاهش ساخ 
از سياس�تهاي اش�تباه
مس�ئوالن برميگ�ردد

ستاد ملي كرونا تعطيل ش��ده و امروز مجددا ً
اين تعطيالت را تا يكش��نبه تمديد كردهاند.
سال گذشته هم اين وضعيت را داشتيم .افراد
ش��اغل در صنف ما با توجه به استفاده از تلفن
و فناوريهاي جديد ،كمترين ارتباط حضوري
با متعاملين را دارند ،در حالي كه مشاغل ديگر
كه فضاي كار آنها بسيار شلوغتر از دفاتر امالك
است ،تعطيل نشدهاند.
وي افزود :اين تعطيالت و بازگشاييهاي مكرر
شديدا ً در وضعيت معيش��تي مشاوران امالك
تأثير ميگذارد .ح��دود  ۹۰درصد همكاران ما
طي يك سال اخير راننده تاكسيهاي اينترنتي
يا وارد مشاغل كاذب شدهاند.
رئيس اتحاديه مشاوران امالك با بيان اينكه
ما مول��د مالياتي و مولد اقتصادي هس��تيم و
به كنترل قيمته��ا در بازار مس��كن كمك
ميكنيم ،گف��ت :وقتي دفاتر امالك بس��ته
باش��ند هركس ه��ر قيمتي دل��ش بخواهد
براي خانه خودش تعيين و در س��ايتها درج
ميكند ،در حالي ك��ه اكثر هم��كاران ما در
خصوص قيمتهاي كارشناس��ي و واقعي به
فروش��ندگان ،مش��اوره ميدهند و به ارزاني
كمك ميكنند .از طرف ديگر رونق اقتصاد به
رونق بازار مسكن بس��تگي دارد ،چراكه ۱۷۲
ش��غل كليدي به صنعت س��اختمان وابسته
اس��ت .خس��روي تأكيد كرد :از س��تاد كرونا
انتظار داريم با توجه به ارتباط كم مش��اوران
امالك با مراجعهكنندگان ،ما را جزو صنوف
گروههاي شغلي يك قرار دهد ،چراكه صنف
مش��اوران امالك در حال نابودي است و بايد
فكري براي اين وضعيت كرد.
وي در واكن��ش به انتقادات برخي مس��ئوالن
وزارت راه و شهرسازي از صنف مشاوران امالك
گفت :اگر بخش دولتي به مهمترين وظيفه خود
در توليد و عرضه مس��كن بپردازد ،گرانيها تا
اين حد در بازار مسكن ايجاد نميشود .مسكن
اجتماعي كه از روي كاغذ فراتر نرفت ،س��پس
مس��كن ملي را مطرح كردند و از سال ۱۳۹۸
قول دادند  ۴۰۰هزار واحد را تا دو سال به اتمام
برسانند .االن چيزي كه در عمل افتتاح كردهاند
كمتر از  ۴۰هزار واحد است ،يعني به  ۱۰درصد
وعده خود هم عمل نكردهاند .بعد ميآيند و از
مشاوران امالك انتقاد ميكنند.
رئي��س اتحادي��ه مش��اوران ام�لاك اظه��ار
كرد :نه ب��ازار مصال��ح ،نه قيمتگ��ذاري و نه
سياس��تگذاري ،هيچكدام در اختيار اتحاديه
مشاوران امالك نيس��ت .واقعيت اين است كه
تعداد مسكن در شهر تهران كمتر از تقاضاست
كه علت اصلي آن به كاهش ساختوساز ناشي
از سياستهاي اشتباه مس��ئوالن برميگردد،
اما طي سالهاي اخير به محض اينكه مسكن
گران ميش��د ،پيكان انتقادات را به س��مت ما
ميگرفتند.
به نظرم اين رفتار مس��ئوالن نوعي شانه خالي
كردن از مسئوليت است .بيبرنامگي خودتان
را گردن ديگران نيندازيد.

دو سوم درآمد خانوار در تهران و كالنشهرها
سهم اجاره مسكن است

طب�ق اطالع�ات وزارتراه و شهرس�ازي 64درص�د متوس�ط
درآمد خانوار در تهران و كالنش�هرها س�هم اجاره مسكن است.

به گزارش فارس ،برآورد وزارت راه و شهرسازي از متوسط درآمد خانوار
در سال 99بالغ بر 8ميليون تومان بوده است.
طبق اين اطالعات وزارتراه و شهرس��ازي متوس��ط اجاره يك واحد
مسكوني 75متري در سال 99به صورت ماهانه 5ميليون و 250هزار
تومان برآورد شد.
س��هم اجاره بها از درآمد خانوار در س��ال 99براي تهران و كالنشهرها
64درصد است كه رقم قابل توجهي ميشود.
اين سهم براي س��اير مراكز استانها و ش��هرهاي باالي 200هزار نفر
جمعيت 59درصد و ش��هرهاي زير 200هزار نفر جمعيت 49درصد
برآورد شدهاست.
...........................................................................................................

رد ديون  ۱۳۰هزار ميليارد توماني دولت
به تأمين اجتماعي!

هيئ�ت وزي�ران ب�ا واگ�ذاري  ۱۳۰ه�زار ميلي�ارد توم�ان
س�هام دول�ت ب�راي تقوي�ت تأمي�ن اجتماع�ي و اف�راد
تح�ت پوش�ش صندو قه�اي بازنشس�تگي كش�وري،
لش�کري و ف�والد ،عش�اير و روس�تاييان موافق�ت ك�رد.

به گزارش تسنيم ،هيئت وزيران در آخرين جلسه خود به منظور تقويت
تأمين اجتماعي افراد تحت پوشش صندوقهاي بازنشستگي كشوري،
لشکري و فوالد ،عشاير و روس��تاييان و بابت رد بخشي از ديون دولت
به سازمان تأمين اجتماعي با واگذاري سهام متعلق به دولت در برخي
شركتها به اين س��ازمان به ارزش تقريبي  130هزار ميليارد تومان
موافقت كرد.
قيمت نهايي س��هام ش��ركتهاي موضوع اين مصوبه طبق آييننامه
اجراي��ي ش��يوههاي قيمتگ��ذاري بنگاهه��ا مصوب ش��وراي عالي
سياستهاي كلي اصل  44با تصويب هيئت واگذاري تعيين ميشود و
سازمان خصوصيسازي موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از اين
مصوبه ،قيمت سهام شركتها را طبق آييننامه جهت تصويب به هيئت
واگذاري ارائه كند .همچنين براساس هماهنگي صورتگرفته قبل از
اين تصويبنامه ،انتقالگيرنده مكلف است مازاد بر  20درصد سهام در
شركتهاي موضوع اين مصوبه را به صورت مرحلهاي و حداكثر تا پايان
سال  1401به بخش غيردولتي واگذار كند.
چنانچه در مهلت مقرر اين امر محقق نش��ود ،وزارت اقتصاد (سازمان
خصوصي سازي) مجاز است رأساً نسبت به واگذاري مازاد بر  20درصد
س��هام مذكور اقدام و منابع حاصل از فروش را پس از كسر هزينههاي
مترتب بر واگذاري به حساب آنها واریز كند.
...........................................................................................................

دليل رسوب كاال در بنادر و گمركات همچنان نامعلوم!
يك وارد كننده در گفتوگو با «جوان» :سرعت ترخيص كاال از گمرك خوب شده است

اخيرا ً معاون اول رئيسجمهور كاالهاي رسوب
ش�ده در بنادر و گم�ركات را به مثاب�ه ذخاير
كااليي كشور دانسته است ،اگر كاالهاي مذكور
اعتباري خريداری ش�ده باش�د ،عم ً
ال هزينه
تأمي�ن اين كاالها ب�ه گردن دولت س�يزدهم
ميافتد و ب�ه دولت دوازده�م بايد گفت جاي
ذخاير در انبارهاي داخلي اس�ت نه انبارهاي
پشت دروازههاي كشور ،همچنين در روزهايي
كه برخي از واردكنن�دگان ميگويند تنها در
چن�د روز كاالي خ�ود را از گم�رك ترخيص
ميكنند ،چرا كاالهايي چون نهادههاي دامي
پشت دروازههاي كشور رس�وب كرده است.

طي س��الهاي اخير به دليل تحريمها و تنگناي
ارزي دولت ،واردات كاال عموماً به اعتبار اشخاص
حقيقي وحقوقي وابس��ته بودهاس��ت .به عبارت
ديگر اشخاص به شكل اعتباري كاالي مورد نياز
كشور را وارد میکنند و بعد از آنكه صادركنندگان
كاالهاي غيرنفت��ي ،ارز خود را در س��امانه نيما
عرضه میکنند ،ارز مورد نياز براي ترخيص كاال
به واردكنندگان اعتباري كاال پرداخت ميش��ود
تا با فروشنده خارجي تسويه كنند .از آنجايي كه
واردات متكي به ارز ص��ادرات كاالهاي غيرنفتي
اس��ت ،از اين رو بانك مركزي براي اينكه قيمت
ارز در كش��ور باال نرود ه��م واردات را محدود به
كاالهاي ضروري كرد و هم اينكه سرعت واردات
كاال را به شكلي تنظيم كرد كه متناسب با عرضه
ارز صادرات در س��امانه ارزي نيما باشد از اين رو
گاهی در گمركات با رسوب باالي كاالهاي وارداتي
روبهرو ميش��ويم در عين حال ادعا ميشود كه
رسوب كاال در بنادر و گمركات امكان دارد داليل
ديگري هم داشته باشد.
اخيرا ً اعالم ش��د كه مي��زان كاالي رس��وبي در
گمركات و بنادر بيش از 6ميليون تن اس��ت اگر
نرخ هر تن كاال را يكميليارد دالر در نظر بگيريم

و همه اين كاالها به شكل اعتباري وارد شده باشد،
ارز مورد نياز ب��راي ترخيص اي��ن كاالها حدود
6ميليارد دالر است.
اسحاق جهانگيري ،معاون اول رئيسجمهور طي
هفته گذشته تصريح كرد كه چرا كاالهاي رسوب
شده در گمركات و بنادر را به چشم ذخاير كااليي
نمينگريم ،جا دارد ايشان دليل رسوب شدن اين
كاالها را در پشت دروازههاي كشور دقيق توضيح
دهند؛ چراكه بازار به اين كاالها نياز دارد و دامداران
و مرغداران ب��ه جهت كمبود نهادهه��اي دامي با
چالش مواجه هس��تند ،در اين بي��ن بايد دولت
توضيح دهد كه هزين��ه ارزي ترخيص كاالهاي
رسوبي گردن دولت دوازدهم است يا سيزدهم؟!
يك وارد كننده در گفتوگو با «جوان» در واكنش
به اين پرس��ش كه وضعيت گمركات در سرعت
ترخيص كاال به چه شكل است ،گفت :سال گذشته
براي واردات كاال هش��تماه هم معطل ش��دم و

800ميليونهزينه دم��وراژ دادم ،اما در ماههاي
اخير وضعيت ترخيص كاال رضايتبخش است.
با توجه به سخنان اين وارد كننده بايد از مسئوالن
سؤال كرد كه علت رس��وب ميليونها تن كاال در
گمركات و بنادر دقيقاً چيست؟
اگر مشكل كمبود ارز است ميتوان از شيوههاي
ديگر براي تأمين ارز واردات اق��دام كرد ،اين كار
بهتر از آن اس��ت كه كاالي وارد ش��ده به شكل
اعتباري در بندر و گمرك خراب شود.
از سوي ديگر به نظر ميرس��د زمان حسابرسي
به تخصيص ارز فرا رس��يده اس��ت ،ب��ه گزارش
تسنيم ،بررسيها نش��ان ميدهد كه بسياري از
واردكنندگان ام��كان واردات كاالهاي خود را به
كشور ندارند يا اين امر بهكندي صورت ميگيرد.
يك واردكننده براي آنكه بتواند كاالي خود را از
گمرك ترخيص كند ،گاهي بايد بيش از س��هماه
در انتظ��ار تخصيص ارز مورد نياز خود از س��وي

بانك مركزي بماند .گفتني اس��ت ،اين امر سبب
شدهاست حجم عظيمي از كاالهاي رسوبي را در
گمرك شاهد باشيم كه در حدود 6ميليون تن از
آن شامل كاالهاي اساسي و نهادههاي دامي است.
پيش از اين نيز معاون فني گمرك اعالم كردهبود
كه بهدلي��ل طوالني بودن فرآين��د تخصيص ارز
توس��ط بانك مركزي بس��ياري از واردكنندگان
از بازار آزاد ارز خود را تهي��ه و كاالي خود را وارد
گمرك ميكنند ،اما بانك مركزي اين شيوه تأمين
ارز را نميپذيرد و بايد حتم��اً در صف تأمين ارز
سيستم بانكي قرار گيرند.
در ادامه اين روند كاال در گمركات كشور رسوب
ميكند ،اما در خصوص برخي كاالها مانند مواد
اوليه توليدي گمرك اق��دام به ترخيص درصدي
كاالها با اعالمي��ه تأمين ارز بان��ك ميكند تا در
نهايت پس از تأمين ارز از سوي بانك مركزي اقدام
به ترخيص مابقي كاال كنند.
در زمان حاضر كنار ترخي��ص درصدي كاالها به
برخي از ش��ركتها اين امكان داده شدهاست با
اس��تفاده از تخصيص ارز اعتباري كاالهاي خود
را ترخيص كنن��د .تخصي��ص ارز اعتباري بدين
معناست كه اين شركتها ميتوانند با ارائه اعالميه
ارزي كاالي خود را بهطور كامل ترخيص كنند و
دو تا سهماه بعد ارز پرداخت شود.
الزم به ذكر اس��ت ،اين رويه به خودي خود مورد
بحث نيست ،اما مشكل از جايي آغاز ميشود كه
بهاذعان مس��ئوالن گمرك ايران ،تنها به برخي
شركتهاي خاص تسهيالت مذكور ارائه شدهاست
تا از شيوه تخصيص اعتباري ارز استفاده كنند ،اين
درحالي اس��ت كه ديگر واردكنندگان كاالهاي
اساس��ي (نهادههاي دامي) بايد همان روند قبلي
را طي كنند ،روند مذكور ج��داي از تبعيضآميز
بودن بهعنوان يكي از داليل تشديد رسوب كاالي
اساسي نيز عنوان شده است.

وعده كاهش قيمت روي زمين ماند

قيمت بليت تهران -مشهد يك ميليون تومان

در حالي ك�ه ب�ا گذش�ت ۱3روز از بركناري رئيس س�ازمان
هواپيمايي كشوري ،هنوز جانشين وي تعيين نشده ،شورايعالي
هواپيمايي در وعده نظارت بر نرخ بليتهاي پرواز ناكام مانده
اس�ت ،بهطوري كه قيمته�ا در حوزه مربوطه نجومي ش�د.

به گزارش مهر ،ذيبخش سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري گفته
اس��ت :تكليف قيمت بليت هواپيما در جلسه ش��ورايعالي هواپيمايي
كش��وري كه در همين هفته برگزار خواهد ش��د ،تعيين ميش��ود و
درخواست شركتهاي هواپيمايي براي افزايش قيمت مورد بررسي
قرار خواهد گرفت ،اما مبناي اصلي تصميمگيري در اين جلسه آناليز
قيمتي است كه شركتهاي هواپيمايي بايد ارائه دهند.
پيش از اين ني��ز بارها اعالم ش��دهبود ش��ركتهاي هواپيمايي باید
صورتهاي مالي خود را در اختيار س��ازمان هواپيمايي كشوري قرار
دهند؛ اما شنيده شده برخي ايرالينها حاضر به ارائه صورتهاي مالي
خود و شفافسازي آن نيستند .برخي ش��نيدهها حاكي است ممكن
است ش��ورايعالي هواپيمايي در جلس��ه هفته جاري خود بار ديگر با
افزايش ۱۰درصدي نرخ بليت هواپيما نسبت به آخرين نرخ نامه كف
و س��قف قيمتي بليت پروازهاي داخلي كه در آبان ۱۳۹۹به تصويب
شورايعالي هواپيمايي رسيده بود ،موافقت كند.
بياعتنايي ايرالينها به تهديدها
تداوم افزايش قيمت بليت هواپيما در حالي اس��ت كه رئيس س��ابق
س��ازمان هواپيمايي كش��وري و وزير راه و شهرس��ازي طي يكماه
گذش��ته صراحتاً مخالفت خود را با اين رويه شركتهاي هواپيمايي
اعالم كردهاند ،حت��ي مدتي قبل رئي��س وقت س��ازمان هواپيمايي
كش��وري زماني كه موضوع افزايش ۳۰درصدي قيمت بليت هواپيما
رسانهاي شد ،تهديد كرد كه ايرالينهاي متخلف جريمه شده و مجوز
پروازهايش��ان ابطال خواهد ش��د اما در اين مدت خبري از جريمه و
ابطال مجوز پرواز به گوش نرسيده است.
اكنون در غيبت س��كاندار س��ازمان هواپيمايي كش��وري ،ايرالينها
همچنان اقدام به باال نگه داشتن نرخ بليت پروازهاي داخلي كردهاند
و قيمت بليت پرواز تهران -مش��هد در بازه ۹۰۰ه��زار تا يكميليون
توماني و تهران-كيش در بازه يك ت��ا يكميليون و ۳۰۰هزار توماني
به فروش ميرسد.

