تشديد بحران گاز در اروپا
اقتصاد آلمان را وارد ركود ميكند

فدراس�يون صنايع آلم�ان اعالم ك�رد توقف عرضه گاز روس�يه
رك�ود در بزرگترين اقتص�اد اروپ�ا را اجتنابناپذي�ر ميكند.

بهگ��زارش رويت��رز ،اگ��ر جري��ان عرض��ه گاز روس��يه ب��ه اروپ��ا
متوقف ش��ود ،اقتص��اد آلم��ان وارد ركود خواه��د ش��د .ايتاليا هم
اعالم كرده از ش��ركتهايش ب��راي پرك��ردن ذخاي��ر گازي جهت
جلوگيري از تش��ديد اي��ن بحران در فص��ل زمس��تان حمايت مالي
خواهد كرد.
اتحاديه اروپا قبلاز جنگ اوكراين براي تأمين  40درصد از نياز خود
به گاز محتاج روسيه بود .اين رقم براي آلمان به  55درصد ميرسيد.
بهاينترتيب اين كشورها با ذخاير خالي گاز در بحبوح ه كمبود آن در
بازار مواجه شدهاند .برخي از كشورهاي اين اتحاديه تصميم خود براي
توقف نيروگاههاي برق با سوخت زغالسنگ را به تعويق انداختهاند.
قيمت گاز در اروپا به باالترين رقم رس��يده كه باع��ث افزايش تورم و
چالشهاي جديد براي سياستگذاران اين قاره شد ه است .فدراسيون
صنايع آلمان در روز سهشنبه دورنماي خود از رشد اقتصاد اين كشور
در س��ال جاري ميالدي را از 3/5درصد تا  1/5درصد پايين آورد .اين
فدراس��يون اعالم كرد توقف عرضه گاز روس��يه ركود در بزرگترين
اقتصاد اروپا را اجتنابناپذير ميكند.
گاز روس��يه هنوز از طريق خط لولههاي اوكراين پمپ ميش��ود ،اما
مقدار آن كاهش يافته است .ظرفيت ارسال گاز خط لوله نورداستريم1
در بستر درياي بالتيك كه يك مسير حياتي براي عرضه گاز به آلمان
است ،تا 40درصد كاهش يافتهاست .مسكو ادعا ميكند تحريمهاي
غربي مانع تعمير تجهيزات اين خط لوله شده،اما اروپا اين ادعا را دروغ
و بهانهاي براي كاهش عرض��ه گاز ميداند .رابرت هابك ،وزير اقتصاد
آلمان كاهش عرضه گاز روسيه را يك حمل ه اقتصادي و بخشي از طرح
پوتين براي افزايش ترس در اروپا ميداند.
اين اقدام روس��يه تالش اروپا براي پر كردن تأسيسات ذخيرهسازي
گاز را ن��اكام گذاش��تهاس��ت .ذخاي��ر گاز اروپ��ا ت��ا  55درص��د
كاهشيافت��ه و اين اتحاديه قص��د دارد اين تأسيس��ات را  80درصد
تا اكتب��ر و  90درصد تا م��اه نوامبر پر كن��د تا از پ��س تأمين تقاضا
در زمستان برآيد.
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گزارش یک

سرويس اقتصادي 88498433

ستادحلمشكالتمسكن
وساماندهيبازاراجارهتشكيلشد
شهردار تهران65 :درصد درآمد خانوارهاي تهراني صرف تأمين مسكن ميشود

درآمد5هزار ميلياردي سازمان مالياتي
از حقوقها

بررسي عملكرد درآمدي سازمان امور مالياتي نشان ميدهد كه اين
سازمان معادل  5هزار و  142ميليارد و  ۲۰۰ميليون تومان ماليات از
محل حقوق كاركنان بخش خصوصي و عمومي دريافت كرده است.

به گزارش ايسنا ،ماليات درآمد يكي از منابع درآمدي براي سازمان امور
مالياتي است كه حقوق كاركنان بخش خصوصي و عمومي مشمول اين
ماليات ميش��ود .در اين زمينه ،دولت هر ساله در بودجه ميزان سقف
مالياتي حقوق را اعالم ميكند كه براساس قانون بودجه سال جاري،
سقف معافيتهاي مالياتي حقوق و دستمزد معادل  ۶۷ميليون و ۲۰۰
هزار تومان اعالم شد .به عبارت ديگر ،درآمد يكساله حقوق كاركنان
دولتي و غيردولتي مندرج در احكام كارگزيني شامل حقوق و مزايا و
انواع پرداختيها و كارانهها به اس��تثناي عيدي (پاداش پايان سال) تا
س��قف  ۶۷ميليون و ۲۰۰هزار تومان معاف از ماليات است .در صورت
محاس��به ماليات در حقوق به صورت ماهانه ،درآمد از محل حقوق تا
۵ميليون و  ۶۰۰هزار تومان معاف از ماليات است .در اين راستا ،بررسي
عملكرد درآمدي سازمان امور مالياتي تا پايان ارديبهشت سال جاري
حاكي از آن اس��ت كه از محل حقوق كاركنان بخ��ش عمومي معادل
هزار و  968ميليارد و  ۵۳۶ميليون و  ۲۰۰هزار تومان ماليات اخذ شده
و همچنين از محل حقوق كاركنان بخ��ش خصوصي معادل  3هزار و
 173ميليارد و  ۷۳۴ميليون و  ۷۰۰هزار تومان ماليات دريافت ش��ده
است .بنابراين ،سازمان امور مالياتي در دو ماهه ابتدايي سال جاري از
ماليات حقوق معادل  5هزار و  142ميليارد و  ۲۷۰ميليون و  ۹۰۰هزار
تومان درآمد داشته است.

روند صعودي اجارهبها در س�ال جاري موجب
ش�د ضم�ن تصوي�ب مصوبات�ي در س�ران
قوا در اواس�ط هفته،ش�هرداري ته�ران نيز با
نوس�ازي بافتهاي فرس�وده به كمك وزارت
راه و شهرس�ازي بيايد و با تش�كيل ستاد حل
مش�كالت مس�كن و س�اماندهي بازار اجاره
مصوبات س�ران قوا به نحو احس�ن اجرا شود.

با توجه به شرايطي كه امروز در حوزه اجاره مسكن
در كشور وجود دارد ،مصوباتي درخصوص كنترل
اجارهبها از سوی سران قوا به تصويب رسيده است
كه براساس آن اجاره واحدهاي مسكوني در صورت
داشتن شرايطي بهشكل خودكار تمديد ميشود.
شرايط خاصي نيز وجود دارد چنانچه مستأجران آن
را رعايت نكنند ،قرارداد تمديد نخواهد شد.
نكته قابل توجه اين اس��ت يك��ي از داليل صعود
اجارهبها كمب��ود خانههاي اجارهاي اس��ت كه در
چهار س��ال اخير به آن بيتوجهي ش��ده است .به
عبارت ديگر به نسبت خانوارهايي كه در اين مدت
تشكيل شده،مسكن ساخته نشده است و اكنون
مستأجران با كمبود خانه مواجه شدهاند .به گفته
فعاالن بازار يكي از راههاي حل بخش��ي از مشكل
مسكن ،نوسازي بافتهاي فرسوده شهري است.
از اين رو شهرداري تهران با تأكيد براينكه در تهران
گزارش 2

4560هكتار بافت فرسوده وجود دارد،قرار است به
كمك وزارت راه و شهرس��ازي بيايد و مشوقهاي
الزم براي نوس��ازي اين بافتها تدارك ديده شده
است.
در اين خصوص وزير راه و شهرس��ازي در حاشيه
جلسه هيئت دولت از بررسي پيشنهادات وزارت
راه در رابطه با بازار اجاره مسكن در جلسه هيئت
دولت خبر داد و گفت«:اگر صاحبخانهها اطالعات
معامالت و اجاره امالك خود را ثبت نكنند ،دچار
مشكل ميشوند».
رستم قاس��مي اظهار كرد«:همچنين ستاد حل
مش��كالت مس��كن و س��اماندهي بازار اجاره به
شكل مش��ترك بين وزارت راه و شهرداري تهران
تشكيل شده كه وظيفه اين س��تاد اجرايي كردن
مصوبات سران سه قوه براي ساماندهي بازار مسكن
است .در اين ستاد همچنين افرادي كه بخواهند
اجارههاي جديدي داشته باش��ند نيز ساماندهي
انجام ميشود».
وي گف��ت«:روز سهش��نبه با نماينده دادس��تان
و تعزيرات و ش��هرداري تهران جلس��اتي برگزار
شد .هماكنون ش��هرداري تهران تمامي امكانات
و ظرفيتهاي خود را در ش��هرداري بسيج كرده
اس��ت تا ش��رايط زندگي مردم در حوزه مس��كن
متعادل شود».

قاسمي با تأكيد بر اينكه «از اين پس تمامي معامالت
مسكن بايد در سامانه امالك و اسكان ثبت شود»،
افزود«:تكميل اطالعات در سامانه امالك و اسكان
اين امكان را به وزارت راه و شهرس��ازي ميدهد تا
مشخص شود امالك مسكوني متعلق به چهكسي
است و چه ش��رايطي دارد و با چهقيمتي ميتواند
اجاره ي��ا خريد و فروش ش��ود ،در عين حال ثبت
نشدن اطالعات خريد و فروش و اجاره در سامانه
امالك و اسكان مشكالتي را نيز براي صاحبخانهها
ايجاد خواهد كرد ك��ه اميدواريم در اين خصوص
مردم نهايت همكاري را با وزارت راه و شهرسازي
داشته باشند».
در مسكن ملي تراكم را افزايش نميدهيم
به گزارش روابط عمومي وزارت راه و شهرس��ازي،
همچنين رستم قاسمي در حاشيه جلسه با شهردار
تهران و توافق براي تش��كيل ستاد حل مشكالت
مس��كن و س��اماندهي بازار اجاره بها در پاسخ به
اين پرس��ش كه تكليف س��ازندگان طرح نهضت
ملي مسكن براي اجراي معماري ايراني -اسالمي
چيست ،گفت« :در نهضت ملي مسكن تجربيات
مسكن مهر مورد توجه قرار گرفته است .هنوز ۲۰۰
هزار واحد از واحدهاي مسكوني مهر باقيمانده است
كه سازماني ايجاد كرديم كه بتوانيم بخش عمدهاي
از واحدهاي باقيمانده را تكميل و تحويل بدهيم».

قاسمي ادامه داد«:بخش��ي از واحدهاي باقيمانده
مسكن مهر تحويل داده شده است .مشكالتي در
مس��كن مهر در حوزه شهرسازي وجود داشت كه
سعي كرديم در نهضت ملي آنها را برطرف كنيم.
به عنوان نمونه در هر هكتار ۱۲۷خانوار ديده شده
بود كه تراكم جدي در ش��هركها و مجتمعهاي
مس��كوني مهر ايجاد كرده بود كه در طرح نهضت
ملي مسكن اين الگو را تغيير داديم و به زير  ۵۰نفر
در هر هكتار رسانديم».
وي توضيح داد«:نكتهاي كه در طرح نهضت ملي
مسكن مورد توجه است ،افزايش خودمالكي است.
در بسياري از شهرها كه ما زمين داريم و مردم در
خانههاي يك طبقه زندگ��ي ميكنند ما تراكم را
افزايش نميدهيم».
65درصد درآمد خانوارهاي تهراني
صرف تأمين مسكن ميشود
در اين مراسم شهردار تهران با بيان اينكه مسكن
65درصد از هزينههاي خانوار را در تهران به خود
اختصاص داده است ،گفت« :براي تمديد خودكار
يكساله اجاره مسكن ،مقرر شده تا شهرداري تهران
در مسير نظارت و پيوس��تگي براي اقدام مناسب
براي دفاع از حق و حقوق موجران و مس��تأجران
گام بردارد».
به گزارش تسنيم ،عليرضا زاكاني اظهار كرد« :در
س��تاد تنظيم بازار بحث و مقرر شد تا شهرداري با
همكاري وزارت راه و شهرسازي بخشي از مشكالت
مردم را در حوزه مسكن سامان بدهد».
وي با اشاره به اينكه در حوزه تملك نيز مقرر شده
با تس��هيالت و مش��وقهاي وزارت راه بتوانيم در
كوتاهمدت اقدام كنيم ،درباره راهكارهاي ميانمدت
توساز
افزود«:در راستاي ايجاد تسهيالت براي ساخ 
تهران ميتوانيم اقداماتي انجام دهيم و در نهايت به
عنوان راهكار بلندمدت ،نوس��ازي شهر تهران در
دستور كار قرار گيرد».
ش��هردار تهران بیان کرد«:توافقات خوبي ش��د و
اميدواريم در اين مس��ير كه دغدغه دولت انقالبي
سيزدهم است و بناست تا بار هزينههاي مسكن را
از سبد خانوار سبك كنند ،بتوانيم گام برداريم و در
تشريك مساعي با وزارت راه و شهرسازي ساماندهي
انجام بدهيم».
زاكاني در خصوص برنامههاي كالن ش��هرداري
تهران براي نوس��ازي بافتهاي فرس��وده شهري
گفت«:در تهران 4560هكتار بافت فرسوده وجود
دارد و توافق شد هفته آينده جلسه مشتركي براي
ارائه مش��وقهاي تأثيرگذار و تسهيالت گشايش
جدي براي مردم تهران داش��ته باش��يم .بناست
كارگروه مقدماتي با وزارت راه تشكيل دهيم تا برای
نوسازي شهري در بافت فرسوده الگوي جديدي
ارائه كنيم و درخصوص نوس��ازي بافت فرس��وده
بتوانيم مشوقهايي را به مردم بدهيم كه به نوسازي
ترغيب و تشويق شوند».

مركز پژوهشهاي مجلس:

ايرانخودرو و سايپا ۵۵هزار ميليارد تومان زيان انباشته دارند

سیاستهای بخش معدن پس از 22سال
در حال بهروزرسانی است

پس از  22س�ال سیاس�تهای بخش معدن در حال به روز رسانی
است و جلسات مربوط به آن از ماههای گذش�ته آغاز شده است.

به گ��زارش ف��ارس ،محمدرض��ا بهرامن رئی��س خانه مع��دن ایران
گفت :مجمع تش��خیص مصلحت نظام در س��ال  79برای آخرین بار
سیاس��ت س��ند بخش معدن را تدوین و به تأیید رهبر معظم انقالب
رسانید.
رئیس خانه معدن با بیان اینکه معدن یک بخش استراتژیک با دورنمایی
خوب برای کشور اس��ت که میتواند تأمینکننده مواد اولیه مورد نیاز
صنایع کشورمان و دیگر کشورهای منطقه و جهان باشد ،افزود :پس از
 22سال سیاستهای بخش معدن در حال بهروزرسانی است و جلسات
مربوط به آن از پنج ماه گذشته آغاز شده است.
بهرامن بیان داش��ت :یکی از الزامات بخش معدن ،معدن کاری با نگاه
توسعه پایدار و معدن کاری بر مبنای آمایش سرزمین است ،بنابراین
در جلس��ات مذکور عالوه بر خانه معدن ایران ،معاونت معدنی وزارت
صمت ،سازمان انرژی اتمی و دیگر دستگاههای مرتبط حضور دارند که
قطعاً پس از تایید سیاستها از س��وی مقام معظم رهبری و ابالغ آنها،
تغییراتی در قانون خواهیم داشت و نگاه متولیان امر نیز باید بر مبنای
همان سیاستها باشد.
رئیس خانه معدن ایران بیان داش��ت :ایران جزو  10کش��ور مزیتدار
معدنی در جهان است که توانسته بخشی از نیاز ارزی کشور را تأمین
کند .ام��روز بخش معدن کش��ور در حال برنامهریزی برای  30س��ال
آینده است.
رئیس خانه معدن همچنین به لزوم تأمین ماشینآالت معدنی اشاره
کرد و بیان داشت :توسعه بخش معدن بدون زیرساختهای الزم ممکن
نیست ،بنابراین این مسئله از سوی خانه معدن پیگیری و به وزیر صمت
اراده شده و اقداماتی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
بهرامن در رابطه با مشکل ماشینآالت معدنی در ماههای گذشته گفت:
این مشکالت به نحوی بوده که خطر کمبود شدید برای توسعه و حتی
حفظ وضعیت موجود تولید را به دنبال داشته است .البته این موضوع
توسط مسئوالن درایت شده و از مسیر خاصی در حال پیگیری است و
نگاه در این باره حفظ و گسترش تولید داخلی است.

براس�اس گ�زارش دفت�ر مطالع�ات اقتصادي
مرك�ز پژوهشهاي مجلس ش�وراي اسلامي،
به طور مش�خص زيان انباش�ته مربوط به گروه
ايرانخودرو و گروه خودروسازي سايپا براساس
صورتهاي مالي حسابرس�ي ش�ده منتهي به
۱۴۰۰/۶/۳۱به ترتيب برابر با  ۴/۵۲هزار ميليارد
تومان و حدود  ۴۸هزار ميليارد تومان بوده است
و زيان انباش�ته ش�ركت اصلي خودروس�ازي
ايرانخودرو و سايپا براساس صورتهاي مالي
دوره مزبور به ترتيب برابر با  ۶/۳۴هزار ميليارد
توم�ان و  ۹/۱۹هزار ميليارد تومان بوده اس�ت.

به گزارش روابط عمومي این مرکز ،دفتر مطالعات
اقتص��ادي مرك��ز پژوهشهاي مجلس ش��وراي
اسالمي طي گزارش��ي به آسيبشناسي وضعيت
مالي ش��ركتهاي ايران خ��ودرو و س��ايپا و ارائه
پيشنهادهاي اصالحي پرداخت .در اين گزارش بيان
شد صنعت خودرو در كشور ما با چالشها و معضالت
متعددي در دورههاي مختلف مواجه بوده اس��ت.
بهرهوري پايين ،تنوع و كيفيت پايين محصوالت،
عدم رضايتمندي مشتريان ،ساختارهاي مالكيتي
و مديريتي معيوب ،عدم تفاهم و درك مش��ترك
تصميمگي��ران و ذينفعان اصلي ب��ازار و صنعت
خودرو از معضالت و چالشهاي اين صنعت ،اتخاذ
تصميمات نادرست و مداخالت غيراصولي در اين
صنعت و عدم اراده كافي در اجراي پيش��نهادهاي
كارشناسي از عوامل اصلي بروز چالشهاي اصلي
بنگاههاي خودروساز و اين صنعت است.
در اين گزارش تصريح شد :در اين ميان ،يكي از نتايج
چالشهاي مزبور ،وضعيت نامطلوب مالي دو بنگاه
بزرگ خودروسازي (ايران خودرو و سايپا) بوده كه
خود را در «زيان دهي» فعاليت در اين صنعت نشان
داده است.
عمليات خودروسازي از س��وی اين دو خودروساز
نشان از زياندهي به نسبت شديد آن است .مجموع
زيان انباشته اين دو شركت كه در اثر عمليات زيانده

ساالنه ايجاد شده ،براساس آخرين صورتهاي مالي
حسابرسي ش��ده (منتهي به ) ۱۴۰۰/۶/۳۱برابر با
حدود ۵۵هزار ميليارد تومان است .همچنين مطابق
با صورتهاي مالي تلفيقي ،اين عدد براي مجموع
گروه ايرانخودرو و سايپا بيش از ۱۰۰هزار ميليارد
تومان بوده اس��ت .به طور مش��خص زيان انباشته
مربوط به گروه ايران خودرو و گروه خودروس��ازي
سايپا براس��اس صورتهاي مالي حسابرسي شده
منتهي به ۱۴۰۰/۶/۳۱به ترتيب برابر با  ۴/۵۲هزار
ميليارد تومان و حدود  ۴۸هزار ميليارد تومان بوده
و زيان انباشته ش��ركت اصلي خودروسازي ايران
خودرو و سايپا براساس صورتهاي مالي دوره مزبور
به ترتيب برابر با  ۶/۳۴هزار ميليارد تومان و ۹/۱۹
هزار ميليارد تومان بوده است.
همچنين تجديد ارزيابي داراييهاي اين دو بنگاه
در انتهاي سال  ۱۳۹۸سبب شد تا صورت وضعيت
مالي (ترازنامه) و ساختار مالي اين بنگاهها به طور
موقت اصالح شود .به بياني ديگر ،با تجديد ارزيابي
داراييها سرفصل سرمايه اين دو بنگاه افزايش يافت.

با افزايش سرفصل سرمايه نسبت زيان انباشته به
س��رمايه كاهش يافت و هر دو بنگاه از شمول ماده
( )۱۴۱قانون تجارت خارج ش��دند .ب��ا اين حال با
توجه به عمليات زيانده اين بنگاهها ،همانطور كه
حسابرس نيز ذكر كرده اس��ت ،هر دو بنگاه مجدد
مشمول ماده ( )۱۴۱قانون تجارت شدهاند.
چالشهاي شركتهاي خودروساز ايراني
در ادامه اين گزارش به بررسي صورتهاي مالي اين
دو خودروساز پرداخته و چالشهاي موجود تشريح
شده و آمده اس��ت :عمليات زيانده خودروسازان،
فزون��ي بهاي تم��ام ش��ده درآمده��اي عملياتي
(خودروسازي) بردرآمدهاي عملياتي ،هزينههاي
باالي مالي خودروسازان (به خصوص شركت سايپا)،
بدهيهاي شركتهاي خودروس��از (به خريداران
خودرو و تأمينكنندگان مواداوليه) ،وجود س��هام
چرخهاي و حكمراني معيوب و داراييهاي مازاد و
غيرمرتبط با كسبوكار خودروسازان از جمله اين
چالشهاس��ت .چالشهاي مزب��ور داراي پيامدها
و آسيبهاي متعددي در دو س��طح خرد (بنگاه)

و كالن است .در س��طح بنگاه ،پيامدهاي حقوقي
در خصوص ورشكس��تگي ش��ركت براساس ماده
( )۱۴۱قانون تجارت ،كاهش قدرت دسترس��ي به
منابع مالي در بازارهاي مالي (كاهش رتبه اعتباري
يا اعتبارسنجي) و عدم سرمايهگذاري در تحقيق و
توسعه بنگاه به عنوان مهمترين پيامدهاي منفي
اين وضعيت است .در سطح كالن نيز شكلگيري
بازي پونزي و افزايش ريسك اعتباري در نظام مالي
و اقتصادي ،كاهش توليد محص��والت (خودرو) و
ريسك كاهش كيفيت محصوالت ساخته شده از
مهمترين پيامدها به شمار ميرود.
پيشنهادهاي مركز پژوهشهاي مجلس
در ادام��ه اين گ��زارش با بي��ان اينك��ه مبتني بر
آسيبشناسيصورتگرفته،مهمترينپيشنهادهاي
اصالحي با تمركز بر موضوعات مالي و سرمايهگذاري
كه ضروري اس��ت به صورت كامل و غيرگزينشي
مورد توجه قرار گيرد ،آم��ده :افزايش بهرهوري در
فرايند تولي��د ،افزايش ش��فافيت در هزينه تأمين
مواداوليه و موادمصرفي در توليد خودرو (تأكيد بر
خريداري تمامي يا اكثر مواد از بورس كاال) ،اصالح
ش��يوههاي قيمتگذاري ،داخليسازي قطعات و
كاهش نياز ب��ه واردات و ارزبري ،واگذاري س��هام
چرخهاي ،واگذاري داراييه��ا و اموال غيرمرتبط
با خط��وط اصلي كس��بوكار ،اص�لاح روشهاي
پيش ف��روش محصوالت و قيمت گ��ذاري ،بهبود
وضعيت سرمايه گروه و شركتهاي خودروساز از
طريق افزايش سرمايه از محل آورده نقدي يا صرف
سهام و اصالح وضعيت تأمين مالي بنگاه و كاهش
س��هم هزينههاي مالي از جمله پيشنهادات مركز
پژوهشهاس��ت .در بخش ديگري از اين گزارش
تأكيد شده اس��ت :حتي اگر محاسبات بهاي تمام
شده در خودروسازان براساس اصول پذيرفته شده
و استانداردهاي حسابداري باشد ،اين استانداردها
عمدتاً ناظر بر نحوه ثبت و گزارشگري مالي وضعيت
موجود اس��ت و به موضوعي نظير صرفه اقتصادي
تأمين نميپردازد.

قارچ محصوللوكسشد

تولي�د ق�ارچ پي�ش از اصلاح نظ�ام ياران�هاي مزي�ت مطل�ق
س�رمايهگذاري ب�ود ،ام�ا ه�م اكن�ون ج�زو مزيتهاي نس�بي
س�رمايهگذاري ه�م ق�رار نميگي�رد ،چراك�ه از س�بدغذايي
خانواره�ا خ�ارج و به ي�ك محصول لوكس تبديل ش�ده اس�ت.

نيما باغباني ،دبير انجمن صنفي پرورشدهندگان قارچ خوراكي ايران
در گفتوگو با موج با اش��اره به افزايش تعداد پروانههاي بهرهبرداري
توليد قارچ در  1400گفت :پيشبيني توليد  200هزار تن قارچ در سال
 1401مطرح شده بود ،اما در حال حاضر نميتوان با قطعيت بيان كرد
كه اين حجم از توليد محقق شود.
وي با بيان اينكه قارچ محصولي است كه در آب و هواي خنك به عمل
ميآيد ،خاطر نشان كرد :بس��ياري از واحدهاي توليدي توان ارتقاي
سيستمهاي سرمايش��ي خود را در شش ماه نخست س��ال ندارند ،از
اينرو همواره  10الي  15درصد از ميزان توليد در اين بازه زماني كاهش
پيدا ميكند.
باغباني با اش��اره به قيمت قارچ ،گفت :ق��ارچ در مزرعه كيلويي  35تا
45هزار تومان با توجه به درجه كيفي آن به فروش ميرس��د ،اين در
حالي است كه اين محصول در فروشگاهها و واحدهاي صنفي كيلويي
 60هزار تومان عرضه ميشود.
وي كاهش مصرف قارچ در كشور را حدود  30درصد دانست و افزود:
توليد قارچ پيش از اصالح نظام يارانهاي مزيت مطلق سرمايهگذاري
بود ،اما هماكن��ون جزو مزيتهاي نس��بي س��رمايهگذاري هم قرار
نميگيرد ،چراكه به دليل تورم باالي س��اير كاالهاي اساسي از سبد
غذايي خانوارها خارج و به يك محصول لوكس تبديل ش��ده اس��ت؛
اين در حالي اس��ت كه قارچ ميتواند غذاي قش��ر متوس��ط به پايين
جامع��ه ش��ده و بهتري��ن و س��المترين جايگزين ب��راي محصوالت
گوشتي است.
اين فعال اقتصادي ادامه داد :انجمن در سال جاري با توجه به احتساب
هزينههاي توليد و تورم موجود در كش��ور با افزايش 25درصدي نرخ
قارچ موافقت كرد ،اين در حالي اس��ت كه تورم موجود در كشور بيش
از اين اس��ت ،اما توليدكنندگان زنجيره اين صنعت به حداقل س��ود
قناعت كردند.

رئيس اتاق اصناف تهران:
گرانفروشي وجود دارد و قابلانكار نيست

رئي�س ات�اق اصن�اف ته�ران گف�ت :بعض�ي از كارخانج�ات،
كااله�ا را ب�دون فاكت�ور رس�مي و ب�ه ص�ورت قط�ره
چكان�ي ب�ه واحده�اي صنف�ي تحوي�ل ميدهن�د.

گرانفروشي و برخي تخلفات اصناف ،صداي رئيس اتاق اصناف تهران
را نيز درآورد .قاسم نوده فراهاني در واكنش به تخلفات گسترده صنوف
توزيعي در بحث انبار كردن كاال و گران فروشي گفت« :نگفتم ما گراني
نداريم ،گرانفروشي وجود دارد و قابل انكار نيست ،اما واحدهاي صنفي
موظفند كاال را با فاكتور رسمي بخرند در اين صورت است كه اگر از سود
متعارف ،پول اضافهتري بگيرند برخورد ميشود».
روزگذشته به مناس��بت روز اصناف نشس��ت خبري در وزارت صمت
برگزار ش��د و رؤس��اي اتاق اصناف ايران و تهران گرانفروشي صنوف
توزيعي را توجيه كردند.
رئيس اتاق اصناف تهران در پاس��خ به س��ؤال «ج��وان» درخصوص
گرانفروشي اش��كار صنوف توزيعي و تفاوت قيمت كاالها يا فروش يه
كاال در ازاي خريد  200تا  300هزار توماني مشتري از فروشگاه گفت:
« ۲۸۰هزار واحد صنفي در تهران داريم و فرد متخلف هم در بين آنها
وجود دارد كه البته برخي از آنها گرفتار قانون شدند».وي افزود« :براي
فروش نان بستهاي در فروشگاهها بايد قيمت و دستورالعمل جديدي
صادر شود تا تخلفات كاهش يابد ».وي تأكيد كرد« :كارخانجاتي كه
ميگويند قيمت در كف بازار تغيير ميكند ابتدا بايد پاس��خ دهند كه
چرا كاال را به صورت قطره چكاني و بدون فاكتور رسمي به واحد صنفي
تحويل ميدهن��د؟ وقتي كاال ب��دون فاكتور و گران ب��ه واحد صنفي
ميدهند واحد صنفي چ��هكار كند؟ اما از م��ردم ميخواهم از طريق
سامانه  ۱۲۴تخلفات را حتماً گزارش دهند».
با درج قيمت روي كاال ،گرانفروشي كاهش يافت
محمدباقر مجتبايي ،دبي��ركل اتاق اصناف ايران نيز در اين نشس��ت
گفت«:در دو ماه امسال  ۵۵۸هزار فقره بازرسي و  ۳۲هزار مورد تخلف
(5/2درصد) از قانون شناسايي شد».
وي در مورد فروش اجباري كاال كنار نان به مردم اظهار كرد«:صنوف
اجازه فروش اجب��اري كاال ندارن��د و ما قطع��اً با اين م��وارد برخورد
ميكنيم».
مجتبايي در مورد گرانفروش��ي ماكاروني گف��ت«:در آن زمان كه ارز
 ۴۲۰۰حذف ش��د ،مردم براي خريد روغن و ماكاروني هجوم بردند و
وزارت صمت ابالغيه داد كه كاالها را با قيمت جديد بفروشند تا ازدحام
شكل نگيرد .به غير از همان چند روز در بقيه موارد اين مشكل را نداريم
و با اجراي طرح درج قيمت مصرف كننده تقريباً گرانفروشي در اصناف
نميبينيد».
د
كاهش  15درصدي تعداد واحدهاي صنعتي راك 
همچنين رئيس س��ازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران
نيز در اين نشست خبري در پاسخ به سؤال «جوان» در خصوص تعداد
واحدهاي تعطيل و نيمه تعطيل در كشور گفت« :سال گذشته  12هزار
و  67واحد راكد صنعتي در داخل و بيرون شهركها شناسايي شد و بر
اساس اقدامات انجام شده براي احياي آنها 15 ،درصد تعداد واحدهاي
راكد كاهش يافت».
علي رسوليان اظهار داشت 184« :پروژه زيرساختي آماده بهرهبرداري
شده است كه حدود  900ميليارد تومان سرمايهگذاري زيرساختي براي
اين پروژهها انجام شده و قرار است بزرگترين شهرك صنفي ـ توليدي
با همكاري اصناف آماده بهرهبرداري در  10روز آينده است».
وي افزود«:سال گذشته بر اساس دستور رئيسجمهور به وزير صمت
مقرر شد تا واحدهاي راكد كشور در داخل شهرك و بيرون شهركها در
رابطه با صنعت شناسايي و احياء شود كه در نتيجه اقداماتي انجام شد
و بر اين اساس  12هزار و  67واحد راكد شناسايي شد».
رئيس س��ازمان صنايع كوچك و ش��هركهاي صنعتي اي��ران اظهار
داشت«:امسال نيز بخش ديگر احيا واحد راكد در دستور كار قرار دارد
و احياي  2هزار واحد راكد در سال جاري هدف گذاري شده است و در
نتيجه براي امسال افزايش ظرفيت  134واحد نهايي شده و تاكنون نيز
 186واحد راكد نيز امسال احيا گردیده و فرآيند به صورت جد در حال
انجام است .براساس گزارش بهدست آمده همه واحدهاي راكد قابليت
احيا ندارند و در مجموع بر اس��اس برآوردهاي انجام شده  62درصد از
واحدها امكان راهاندازي مجدد دارند و  57درصد هم اعالم آمادگي براي
احيا مجدد داشتهاند».

