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آخرین وضعیت تشکیل سامانه بررسی حقوقهای دولتی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اهتمام سازمان بازرسی برای بررسی تمامی
حقوقهای دولتی خبرداد.ناصر سراج در گفتوگو با مهر گفت :قرار بود سامانهای برای
بررسی حقوقهای دولتی تشکیل شود تا سازمان بازرسی بتواند به کار نظارت خود با
دقت بیشتری ادامه دهد.وی افزود :وظیفه تشکیل این سامانه بر عهده دولت است و قرار
بود دولت این سامانه را تشکیل دهد که تاکنون اقدامی انجام نداده است.

روی خط آفتاب

۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام كوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲ :

سالم؛ آیا دانش��کده پزشکی به دکترها
درس اخالق یا نحوه صحیح برخورد با بیمار
را آم��وزش میدهد؟ در برخی کش��ورها هر
ش��خصی که برای کاری نیاز به پروانه کسب
دارد ،اول باید یک آموزش چند ساعته ببیند
و هر چند سال باید این آموزش را تکرار کند.
در ایران هر دکتری به دلخواه خود سیس��تم
منحصر به خود در وقت دادن به بیمار را دارد.
این کار ساده وقت گرفتن بهتر است در تمام
کشور به طور استاندارد عمل شود .مگر این
علوم پزش��کی را شما یاد نگرفتید؟ پس چرا
فرهنگ��ش را یاد نگرفتید؟! بهتر اس��ت این
فرهنگ برخورد با بیمار را هم یاد بگیرید .برای
پر کردن دوباره یک دندان ،دکتر متخصص
مرا به دکتر ...پاس میدهد .زنگ میزنم که
وقت بگیرم ،منشی میگوید بعدا برای وقت
دادن ب��ا من تماس میگیرد .چند س��اعت
میگوید خوب برای هفتم اردیبهشت وقت
داریم .میپرس��م چه ساعتی؟ میگوید یک
روز قبلش باز مزاحم خواهد ش��د! میپرسد
عکس داری ،میگویم ،بلی! می گوید خوب
عکس را باید از قبل ببرم تا جناب دکتر قبال
مطالعه کند؟! اول اردیبهشت متوجه میشوم،
هفتم اردیبهشت 96پنجشنبه است .اگر شما
در ایران زندگی میکنید ،فرض میکنید که
اشتباهی شده اس��ت چون در ایران دکترها
مث��ل ادارات دولتی در تهران پنجش��نبهها
تعطیل هستند .چهارشنبه ششم اردیبهشت
ساعت هشت ش��ب زنگ میزنم ،میگوید
اش��تباهی نیست و قصد داش��ت آن شب با
من تماس بگیرد که چه س��اعتی بروم برای
ویزیت ،یا به قول خودش��ان کنت��رل ،تا اگر
صالح دانستند در روز دیگری پر کنند .یعنی
برای یک پر کردن س��اده سه بار باید تلفنی
تماس بگیریم ،سه بار هم حضوری به مطب
بروم .یک بار برای بردن عکس ،یک بار برای
ویزیت و پرداخت  30000تومان ،یک بار هم
اگر صالح دانستند برای کار پر کردن .آیا در
هیچ جای دنیا چنین مسخره بازی آن هم از
طرف یک دکتر جوان وجود دارد؟
محمودبلیغیانازاصفهان:اخیراتبلیغات
گس��تردهای بهنام (طرح تعویض تشکهای
طبی و فنری فرس��وده با تش��کهای نو) با
نصب تابلو و پوس��تر و بَنِرهای طولی بزرگ
در بیرون مغازههای و نمایندگیهای تولیدات
این محصول حتی معروف به چشم میخورد،
از آنجا که بازس��ازی این محصوالت به دلیل
پایداری و مقاوم ب��ودن برخی میکروبها و
انگلها و قارچها و باکتریها ،حتی محتوی
انواع حش��رات موذی مانند س��اس و کک و
ش��پش که سالها درون اینها باقی میمانند
و بعد از شستشوی ظاهری و میکروبکشی
سطحی و گندزدایی ناقص ،میتواند موجب
انتقال برخی بیماریهای پوستی و عفونی و
حتی گوارشی و ریوی شوند ،لذا شایسته است
از سوی وزارت بهداش��ت و درمان و آموزش
پزش��کی و ادارات ،س��ازمانها و ارگانهای
ذیربط تولید ،توضی��ع ،فروش و عرضه این
محصوالت رسیدگی الزم صورت گیرد و در
صورت احتمال صحت این گفته اقدام شود.
آقای کریمی یادداشت «یک نکته درباره
ویتنام» را خواندم ،عالی بود.
متولیانبهداشتیودامپزشکیفروشماهی
در میدان و خیابان کشاورز مدتی است که جان
شهروندان زاهدانی را به خطر انداخته است.
سوال از دوجریان سیاسی کشور این است
که چرا وقتی کسی از جریان خودشان دچار
خطا میشوند سعی در الپوشانی و سانسور آن
را دارند اما برای طرف مقابل فونت آن را زیاد
میکنند.این استقالل یک رسانه را زیر سوال
میب��رد .بهعنوان رواب��ط عمومی آفتاب باید
پاسخگوباشیدکهچرافقطدربارهپروندهمرتضوی
و رحیمی و ....قلم میزنید و از پرونده فریدون
و مهدی جهانگیری و ...تحلیل و یادداش��تی
ننوش��تید .اینجاس��ت که نفس کار شما به
قبیلهگرایی نزدیک میش��ه و برای شما اصل
فس��اد به خودی خودی مذموم نیست بلکه
گاهی اوقات ،فسادستیزی به صورت گزینشی
ابزار خوبی است برای کوباندن رقیب سیاسی
خود و نشستن بر سر قدرت....فرقی نداره این
را باید به اصولگرایان هم گفت...
آفت�اب ی�زد :روزنامه حتیالمق�دور در
خصوص پروندههای تخلف و فس�اد که
در ه�ر دو جن�اح رخ داده گزارش و خبر
کار کرده اس�ت .رجوع به آرش�یو گواه
این مدعاست .ولی گاهی قانون جلو ما را
جهت انتشار میگیرد چون قبل از اثبات
یکاتهامودرجریانرسیدگینمیتوانیم
اطالعاتی از پرونده را درج کنیم.

میز خبر

کدام مواد غذایی در
ماهرمضانبازرسیمیشوند؟

مدیرکل اداره استاندارد تهران از نظارت بازرسان
ب��ر مواد غذایی پرمص��رف در ماه مبارک رمضان
خبر داد و گفت :مواد غذایی غیراستاندارد از بازار
جمعآوری میشود.به گزارش ایسنا ،محمودرضا
طاهری اظهار کرد :این طرح با هدف بازرس��ی از
وس��ایل توزین و س��نجش در مراکز توزیع و نیز
نظارت بر مواد غذایی پرمصرف در این ماه ،جهت
احقاق حقوق مصرفکنندگان ،هرساله همزمان با
ماه مبارک رمضان در سطح استان آغاز میشود.
وی افزود :مواد غذایی پرمصرف شامل انواع خرما
(مضافتی بستهبندی ش��ده ،کبکاب بستهبندی
شده ،پیارم بستهبندی شده) ،لبنیات (شیر ،پنیر
و کشک) ،روغن(سرخ کردنی و خوراکی مصرف
خان��وار) ،زعفران و ش��کر ،در واحدهای تولیدی
و عرض��ه بازرس��ی و کنترل میش��وند.مدیرکل
اس��تاندارد تهران در خصوص بازرس��ی از وسایل
توزین و سنجش نیز ،توضیح داد :روی این وسایل
پس از هر دوره بازرسی برچسب تاییدیه استاندارد
که قابل مش��اهده برای خریداران اس��ت ،نصب
میشود.

جلسهخودروییمجلس
بههفتهآیندهموکولشد

براساس اعالم نمایندگان مجلس شورای اسالمی
قرار بود جلس��ه بررس��ی چرایی افزایش قیمت
خودرو این هفته در کمیسیون صنایع مجلس با
حضور مدیران ش��رکت های خودروسازان برگزار
و تصمیم��ات الزم در این رابطه اتخاذ ش��ود .اما
آنطور که باس��تانی یکی از اعضای کمیس��یون
صنایع به خبرنگار تسنیم گفته است :این جلسه
ب��ه دلیل بروز برخی از مش��کالت در هماهنگی
حضور خودروس��ازان و وزیر صنعت به یکشنبه
 30اردیبهش��ت م��اه موکول ش��ده اس��ت.وی
افزود :نمایندگان در این جلس��ه می خواهند به
صورت جدی دالی��ل افزایش قیمت خودرو را از
مدیران جویا ش��وند به نحوی که قرار شده تمام
دستاندرکاران خودروی کشور مانند وزیر صنعت،
مدیران دو شرکت خودروس��ازی ایران خودرو و
س��ایپا به همراه معاونت صنایع وزارت صنعت در
جلسه حضور داش��ته و توضیحات خود را اعالم
کنند.

بدهیبرقیتهرانیها
چقدراست؟

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران گفت:
پرداخت نشدن بهای انرژی مشترکان که به ۳۰۱
میلیارد تومان بالغ شده امروز یکی از چالشهای
بزرگ این شرکت است.به گزارش خبرگزاری صدا
و س��یما ،حاجی رضا تیموری گف��ت ۳۰ :درصد
بدهکاران برق در بخش کش��اورزی هس��تند که
تعرفه آنها کش��اورزی اس��ت چون چاههای آب
شرب آبفای شهری و روستایی با تعرفه کشاورزی
محاسبه می ش��ود و  ۲۰درصد دیگر بدهکاران،
مصرفکنندگان خانگی هستند و بقیه بدهکاری
نیز ،ب��ه بخش ادارات عموم��ی و صنعت مربوط
می شود.

استان

تجلیل از بازنشستگان شرکت
بهره برداری نفت و گاز غرب

آفت�اب اقتص�ادی :ب��ه گ��زارش پای��گاه
اطالع رس��انی ش��رکت بهره برداری نفت و گاز
غرب سومین دوره آیین تجلیل از بازنشستگان
ش��رکت بهره برداری نفت و گاز غرب با حضور
مهندس ناصری پور مدير عامل  ،مدیران ،روس��ا
و جمع كثيري از همکاران در س��الن اجتماعات
هتل پارسیان کرمانشاه برگزار گردید.در ابتدای
ای��ن مراس��م حجت ال��ه بنی عامری��ان رئیس
روابط عمومی ش��رکت بهره ب��رداری نفت و گاز
غرب ضمن خوش آمدگویی به میهمانان اظهار
داشت :شما بازنشستگان و پیشکسوتان سرمایه
عظیم اجتماعی و ذخایر گرانبهای نظام هستید
و پیشرفتهای حاصل ش��ده در صنعت عظیم
نفت و گاز کش��ور حاص��ل چندین دهه خدمت
شما عزیزان اس��ت .وی با اشاره به اینکه تالش
مجاهدتگونه شما موجب استقالل و خودکفایی
ایران اس�لامی را فراهم س��اخته اس��ت ،گفت:
ش��رکت بهره برداری نفت و گاز غرب همواره در
راستای تکریم نیروهای بازنشسته خود اقدام به
برگزاری جشن تجلیل از کارمندان خود می کند
و این را برای خ��ود افتخار می داند و در همین
راستا این سومین دوره آیین تجلیل از این عزیزان
می باشد.

جدول قیمت سكه و ارز
نوع سكه
سكه تمام طرح جدید

سكه تمام طرح قدیم
نیم سكه
ربع سكه
یك گرمی
هر گرم طالی  ۱۸عیار

نوع ارز
دالر آمریكا
یورو

چهارشنبه  -قیمت (تومان)
1943000
1848000
964000
563000
352000
185000
4200
7703

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

دبیر کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت :اینکه گفته
میش��ود کارتهای بازرگانی در ص��ورت بروز تخلف،
ابطال میش��ود ،عمال بیاثر است چرا که ابطال زمانی
است که سوءاس��تفاده از کارت به پایان رسیده و عمال
حال��ت بازدارندگی ندارد.وی ادامه داد :ابطال کارتهای
بازرگانی به علت کمکاری هنگام صدور و تمدید این کارتها و برای
پوشش خطاهای گذشته اس��ت.وی با انتقاد از روند فعلی صدور و
تمدیدکارتهایبازرگانی گفت :سوءاس��تفاده عدهای س��ودجو از

ورودمجلس به اصالح روند صدور کارتهای بازرگانی

کارته��ایبازرگانی روس��تاییان موجب بدهیهای
سنگین مالیاتی و گمرکی غیرقابل وصول شده است.
حسن حسینی شاهرودی در گفتوگو با مهر با اشاره
ب��ه رفتار دوگان��ه دولت در خصوص ص��دور و ابطال
کارتهای بازرگان��ی اظهارکرد :ابط��ال این کارتها
موقتی است و برای حل معضالت ناشی از این کارتها ،حکم مسکن
را دارد که برای پوشش خطاهای گذشته انجام گرفته است.وی افزود:
کمکاری و بیدقتی هنگام صدور کارتهایبازرگانی ،منجر به ابطال

هزاران کارت شده است.حسینی شاهرودی با اشاره به نظارت ضعیف
نهادهای ذیربط بر رفتار دارندگان کارتهای بازرگانی خاطرنشان
کرد :بعد از صدور ،بای��د نظارتها بر رفتار دارندگان این کارتها با
جدیتپیگیریشود.دبیرکمیسیوناقتصادیمجلسبااشارهبهتعلل
کمیسیون اقتصادی دولت در اصالح «ماده ۱۰آییننامه اجرایی قانون
صادرات و واردات» عنوانکرد :چنانچه دولت در خصوص اصالح این
ماده بیش از این کوتاهی کند مجلس به عنوان دستگاه نظارتی جهت
اصالح روند صدور و تمدید کارتهایبازرگانی ورود میکند.

هدف قطر از توسعه روابط اقتصادی با ایران چیست؟

دوحه میخواهد «هاب»
تجارت منطقه شود
رئیس مرکز تجاری قطر در گفتوگو با بلومبرگ :
با توجه به امکان لجستیکی ،توافقنامههای تعرفهای و نیز روابط سیاسی قطر
میخواهد به یک هاب مالی و تجاری در منطقه تبدیل شود و شرکتهایی که قصد
تجارت با ایران ،عراق و ترکیه را دارند جذب کند
آفت�اب اقتصادی  -گروه خبر :روابط اقتصادی
ایران و قطر در یک س��ال گذش��ته رو به توسعه و
گس��ترش بوده اس��ت.بعد از تحریم قطر از سوی
عربستان و چند کشور دیگر عربی ،دوحه استراتژی
اقتصادی خود را بر گس��ترش مناسبات اقتصادی
با ترکیه و ایران قرار داد .اگرچه ترکها توانس��تند
گوی سبقت را در تسخیر بازارهای قطر از ایرانیها
بربایند ام��ا همکاریهای اقتصادی تهران و دوحه
با روندی کند و آرام روبه پیش��رفت بوده است .در
همین حال رئیس مرکز تجاری قطر در گفتوگو
با بلومبرگ اعالم کرد که ایران یکی از کشورهایی
اس��ت که قطر برای توس��عه روابط اقتصادی خود
انتخاب کرده اس��ت .یوس��ف الجی��د گفت :قطر
میخواهد از روابط سیاس��ی خوب خود با ترکیه،
ایران و عراق استفاده کرده تا شرکتهای خارجی
ک��ه به دنبال تجارت با این کش��ورها هس��تند را
جذب کند.وی افزود :با توجه به امکان لجستیکی،
توافقنامههای تعرفهای و نیز روابط سیاس��ی قطر
میخواهد به ی��ک هاب مالی و تجاری در منطقه
تبدیل شود و شرکتهایی که قصد تجارت با ایران،
عراق و ترکیه را دارند جذب کند.دبی همچنان از
قطر در تجارت با ایران جلوتر است .از سوی دیگر
فایننشال تایمز نیز در این خصوص نوشت :به رغم
گسترش روابط اقتصادی ایران و قطر ،حجم روابط
در کش��ور در مقایس��ه با روابط اقتصادی امارات و
ایران ناچیز است .سخنگوی وزارت خارجه قطر در
ای��ن خصوص گفت :ام��ارات  90درصد از حجم و
ارزش مبادالت تجاری کشورهای شورای همکاری
خلی��ج فارس با ای��ران را در اختی��ار دارد و حتی

از زمان ش��روع تحریم قطر -ک��ه امارات هم یکی
ازتحریم کنندگان دوحه اس��ت -مبادالت تجاری
ایران با امارات همچنان باالس��ت .فایننشال تایمز
مینویس��د :هر چند واردات قط��ر از ایران از زمان
تحریم دوحه افزایش یافته اما همچنان ارزش آن
کمتر از واردات امارات از ایران است.
اعالم رضایت قطر از کاالهای صادراتی ایران

در همی��ن حال همایش تجاری ای��ران و قطر با
حضور جمع��ی از فعاالن اقتصادی دو کش��ور در
اتاق بازرگانی قطر برگزار ش��د .حسین پیرموذن،
عض��و هیئت رئیس��ه ات��اق ایران که سرپرس��تی
هیئ��ت تجاری بخش خصوصی ای��ران را بر عهده
دارد ،ضمن تش��کر از اس��تقبال همتایان قطری
خود گفت :حضور هیئت بخش خصوصی در کنار
هیئت عالیرتبه سیاسی نشاندهنده عزم دولت و
بخش خصوصی ایران به گسترش روابط اقتصادی
و تجاری با قطر است .پیرموذن با اشاره به مذاکرات
می��ان وزرای دو کش��ور در جری��ان کمیس��یون
مش��ترک ایران و قطر اظهار ک��رد :برقراری تعرفه
ترجیحی ،تس��هیل همکاریهای بانکی ،تسهیل
روادید برای تجار و فعاالن اقتصادی با معرفینامه
لونقل
اتاقهای بازرگانی و همکاری در زمینه حم 
و ترانزی��ت از اه��م موارد مطروح��ه و توافقات دو
طرف در اجالس کمیسیون مشترک بود که تحقق
آنها راهگشای گسترش روابط اقتصادی و تجاری
میان فعاالن بخش خصوصی دو کشور خواهد شد.
عضو هیئت رئیس��ه اتاق ایران در بخش دیگری از
سخنان خود س��رمایهگذاری مشترک به ویژه در

بخشهای پتروشیمی ،مصالح ساختمانی ،صنایع
غذایی ،کش��تیرانی و حملونقل ،توریسم درمانی
و همچنی��ن هم��کاری در حوزه ص��دور خدمات
فنی و مهندس��ی را از جمله زمینههای همکاری
مناس��ب میان دو طرف برشمرد.در این همایش
محمد بن طوار الکواری ،نائب رئیس اتاق بازرگانی
قطر ضمن ابراز خرسندی از حضور هیئت تجاری
ایران در این کشور عنوان کرد :تجار قطری راغب
ب��ه همکاریه��ای اقتصادی با بخ��ش خصوصی
ایران هس��تند و در این زمینه زیرساختهای الزم
ب��رای همکاری در طرف مهیاس��ت .او از کاالهای
صادراتی ای��ران به بازار قطر به خصوص در بخش
غذایی اعالم رضایت و درخواس��ت کرد :امیدواریم
ایران مج��ددا ً کاالهای خود را از طریق بنادر قطر
به دیگر کش��ورها صادر کرده و همچنین اقدام به
تولید مشترک با قطر کند.
هدفگذاری یک میلیارد دالری
روابط تجاری ایران و قطر

از سوی دیگر مشاور وزیر صنعت،معدن و تجارت
در ام��ور بی��ن الملل ازهدفگ��ذاری یک میلیارد
دالری تب��ادالت تج��اری بین ایران قطر تا س��ال
 2018خب��ر داد .محمد رضا فیاض در گفت و گو
با شاتا در زمینه دستاوردهای کمیسیون مشترک
ایران و قطر با بیان اینکه سال گذشته حجم روابط
تج��اری  2کش��ور  320میلیون دالر ب��ود افزود :
کمیس��یون مش��ترک ایران وقطر بعد از  12سال
توقف ،دو روز کاری به ریاست وزیر صنعت ،معدن
و تجارت در دوحه قطر برگزار شد و توافقنامه این

سخنگوی وزارت خارجه قطر:

به رغ��م گس��ترش رواب��ط اقتصادی
ای��ران و قطر ،حجم روابط در کش��ور
در مقایس��ه با روابط اقتصادی امارات
و ایران ناچیز است
کمیسیون به امضای دو وزیر رسید.وی تصریح کرد :
هیئت ایرانی در این کمیس��یون شامل  40نفر از
فعاالن اقتصادی بخش خصوصی و  40نفر از بخش
دولتی بود و در خصوص مسائل اقتصادی و تجاری
گفتوگو شد ،گرچه حجم روابط تجاری  2کشور
رش��د خوبی داش��ته ولی راضی کننده نبود و بعد
ازهدفگذاری جهش سه برابری ،جهش باالتری را
نیز هدفگذاری کردیم.فیاض یاد آور شد  :درکنار
این تصمیمات بنا شد کمیته ویژهای نقشه راهبرد
 5ساله ایران و قطر را طراحی کند که این هم جزو
دستاوردهای اجالس اس��ت.به گفته وی تسهیل
ورود تجار ایرانی ،تس��هیل صدور روادید برای هر
دو طرف؛ بحث و گفت و گو در خصوص مس��ائل
اقتصادی تجاری بانکی ،سرمایهگذاریهای متقابل،
حم��ل ونقل و ارتباطات تکنول��وژی ،مناطق آزاد،
کش��اورزی و محیط زیست ،انرژی صنعت ،نفت و
گازو پتروشیمی گردشگری و گردشگری سالمت
حوزههایی ب��ود که در این اج�لاس در خصوص
آنها بحث و گفتوگ��و و تصمیمات خوبی گرفته
ش��د.فیاض افزود  :نمایندگان دو طرف همچنین
در مورد کشاورزی و شیالت و صادرات محصوالت
کشاوزی و دامداری گفت و گو و توافق کردند.

یک اقتصاددان مطرح کرد

تعادل در عرضه و تقاضای مسکن نیازمند اجرای طرح مالیاتی

آفتاب اقتصادی -گروه خبر :بر اساس مصوبه
ماده  ۵۴الیحه اصالح قانون مالیاتهای مستقیم
مقرر ش��ده اس��ت تا واحدهای مسکونی واقع در
ش��هرهای با جمعیت بی��ش از  ۱۰۰هزار نفر که
به اس��تناد سامانه ملی امالک و اسکان به عنوان
واحد خالی شناس��ایی میش��وند از سال دوم به
بعد مشمول مالیات بر اجاره شوند .بر اساس این
مصوبه در سال دوم ،یک دوم مالیات متعلقه ،در
س��ال س��وم ،برابر مالیات متعلقه و سال چهارم
ب��ه بعد ،یک و نیم براب��ر مالیات متعلقه ،مالیات
مشمول واحدهای خالی از سکنه خواهد شد .به
عبارتی اگر ملکی از س��ال دوم خالی باشد مالک
باید  ۵۰درصد مالیات مشخص شده را بپردازد و
از آن پس هر س��ال این مالیات افزایش مییابد،
اتفاق��ی که البت��ه هنوز وزارت راه و شهرس��ازی
آن را عملیات��ی نکرده اس��ت .عضو هیئت علمی
دانش��گاه عالم��ه طباطبایی با اش��اره به افزایش
نرخ تورم و قیمت مس��کن ،این ش��رایط را عامل
کاهش تقاضای خری��د در جامعه ارزیابی نکرد و
گفت که قشری از جمعیت جوان کشور اکنون در
شرایط ازدواج قرار گرفته و متقاضی مسکن است
با اجرای طرح مالیات بر مسکن تعادل در عرضه
و تقاضای مس��کن بسیار موثر خواهد بود.مهدی
تقوی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه اگر نرخ

ارز افزایشی باش��د تورم هم زیاد میشود ،گفت:
پیشبینی میش��ود نرخ تورم حدود  ۸.۵درصد
باش��د که قاعدتا متناسب با آن نرخ قیمتها هم
افزایش پیدا میکند .در این شرایط البته دولت با
افزایش حداقل حقوقها در بودجه امسال کمک
ک��رد تا قدرت خرید مردم حفظ ش��ود .در مورد
حقوق کارگران در ش��رکتهای خصوصی وزارت
کار موظف اس��ت تا افزایش حقوقها را تضمین
کند تا متناسب با افزایش تورم قدرت خرید مردم

هم حفظ ش��ود .در روستاها یا شهرهای کوچک
که بازار اشتغال خوبی ندارند و بیکاری زیاد است،
حاکمیت در اینجا هم باید از طریق سازمانهای
حمایت��ی همچ��ون کمیته ام��داد یا س��ازمان
بهزیس��تی از شهروندان حمایت کند.وی با اشاره
به افزایش قیمتها در بازار مسکن با بیان اینکه
در این حوزه چه بس��ا افزای��ش تقاضا هم داریم،
اظه��ار کرد :همزمان با افزایش تورم و از س��ویی
افزایش قیمت مسکن در کشور ،ما افزایش تقاضا

در ای��ن بخش را هم داریم چرا که یک قش��ری
از جامعه که تا پیش از این به مس��کن مس��تقل
نیازی نداش��ت حاال در س��ن ازدواج قرار دارد و
مسکن میخواهد.این اقتصاددان علت گران شدن
مسکن در طی س��الهای گذشته را عدم عرضه
کاف��ی در بازار مس��کن دانس��ت و گفت :قیمت
مسکن که باال میرود عدهای تشویق میشوند تا
خانههای کلنگی خود را به آپارتمانهای بزرگتر
تبدی��ل کنند؛ این اتف��اق در حالت طبیعی خود
میتوان��د باعث افزایش عرضه و پاس��خ دادن به
نیازهای بازار ش��ود در حالی که عدهای از دالالن
بازار مسکن در این حوزه نیز مسکن را به ابزاری
برای سفتهبازیهای خود تبدیل کردند و به خاطر
گرانتر شدن این کاال در آینده از فروش و عرضه
آن در ب��ازار خودداری میکنند.وی با اش��اره به
ضرورت اجرای هر چه س��ریعتر طرح مالیات بر
مسکن در شرایط فعلی اظهار کرد :طرح مالیات بر
مسکن در شرایط فعلی اگر به اجرا دراید میتواند
در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن بسیار
موثر باش��د ،به این صورت که دارندگان مسکن
در این حالت مجبور میش��وند در ازای خانههای
خالی خود مالیات پرداخت کنند و همین موجب
میش��ود تا آنها به فروش خانههای خود ترغیب
شوند.

لوازمخانگی در مدار افزایش قیمت

بازار لوازم خانگی از جمله بازارهایی است که بخش
عمدهای از آن وارداتی اس��ت و از وضعیت نرخ دالر
تاثیر میپذیرد و خیلی زود اثرات خود را در اجناس
مختلف لوازم مختلف نشان میدهد.بعد از نوسانات
ارزی ،از س��وی مسئوالن اعالم شد که کسی حق
ندارد به بهانه نوس��انات ارزی یا اینکه بگوید آینده
مشخص نیس��ت ،کاالی خود را گرانتر بفروشد،
چراک��ه دالر  ۴۲۰۰تومانی ب��رای همه نیازمندان
واقعی ارز از مسافران تا دانشجویان ،تولیدکنندگان
و واردکنندگان تامین ش��ده و از این پس نیز هیچ
مشکلی در این زمینه وجود ندارد.از سوی دیگر با
توج��ه به وارداتی بودن بخش زی��ادی از بازار لوازم
خانگ��ی طبیعی اس��ت که در ثبت س��فارشها و
کاالهای وارداتی جدید این تاثیر مش��هود باشد و
قاعدتا پذیرفتنی نیست که اجناسی که مربوط به
قبل هس��تند و با ارز قیمت پایینتر وارد شدهاند،
افزایش قیمت داشته باش��ند .این افزایش قیمت
نمیتواند منطقی باش��د و بیش��تر به سودجویی
عدهای در بازار برمیگردد.
با این وجود ،بعد از نوس��انات ارزی ،لوازم خانگی با

سرپیچی بازار از ممنوعیت گرانی

افزایش قیمت روبهرو شد و بیشتر برندهای خارجی
و حت��ی برخی برنده��ای ایرانی بین پن��ج تا ۱۰
درصد گران شدند که رئیس اتحادیه فروشندگان
لوازم خانگی در این زمین��ه تصریح کرد که " اگر
دولت اعالم کرده کسی حق افزایش قیمت با دالر
 ۴۲۰۰تومان��ی را ن��دارد ،باید گفت که تاکنون به
م��ا آن را اختصاص ندادهان��د و اگر قول بدهند در
بازه زمانی کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت دالر
 ۴۲۰۰تومانی را به صورت ثابت به تولیدکنندگان
و واردکنن��دگان لوازم خانگی بده��د ،ما نیز وعده
میدهیم که بازار این محص��والت را تا همان بازه
زمانی در نظر گرفته شده ثابت و متعادل نگه داریم".
این در حالی است که طبق اعالم سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ،افزایش قیمت در
این بخش تخلف اس��ت.طبق آنچه معاون سازمان
حمایت اع�لام کرد افزایش قیمت ل��وازم خانگی
هیچگون��ه مجوزی ندارد و ب��ا متخلفان در زمینه
گرانفروشی برخورد و قیمتها تعدیل میشود .اما
عمال این اتفاق نیفتاده اس��ت و بررس��یها از بازار
حاکی از آن است که قیمتها تغییری نکرده است.

همچنین این س��ازمان مجددا طی دستورالعملی
ابالغ و اطالعرس��انی کرد که هی��چ گونه افزایش
قیمتی نباید در بازار لوازم خانگی داش��ته باشیم و
هرگونه افزایش قیمت به منزله تخلف اس��ت و با
متخلفانبرخوردمیشود.

نگاهی به آخرین قیمتها در بازار لوازم خانگی

بر اساس مشاهدات میدانی از بازار لوازم خانگی که
یخچال ،فریزر ،ماشین لباسشویی ،گاز ،جاروبرقی،
آبمیوهگیری ،چرخ گوشت ،مایکروفر و سرخکن از
جمله اصلیترین کاالهای آن به حساب میآیند،
از نرخهای افزایش یافتهش��ان کاسته نشده است.
میانگین قیمت این کاال در بازار بدین شرح است:
= اج��اق گاز رنج قیمتی از ح��دود  ۷۰۰هزار تا
شش میلیون تومان دارد.
=ماش��ین لباسش��ویی نیز از حدود  ۸۵۰هزار تا
هشت میلیون تومان عرضه میشود.
= انواع چرخ گوش��ت رنج قیمت��ی بین  ۳۵۰تا
دو میلیون تومان در بازار لوازم خانگی دارد.
=آبمی��وه گی��ری با رن��ج قیمتی  ۱۷۰ه��زار تا

دو میلیون تومان فروخته میشود.
= یخچ��ال و فری��زر نیز در مدله��ای گوناگون
از ح��دود ی��ک میلیون توم��ان آغاز و ت��ا حدود
 ۲۰میلیون تومان در بازار لوازم خانگی مش��اهده
میشود.
= جاروبرق��ی نی��ز در ان��واع مختل��ف از حدود
 ۲۳۰هزار تومان تا سه میلیون تومان در بازار لوازم
خانگی عرضه میشود.
= زودپز و پلوپز نیز رنج قیمتی از  ۱۶۰هزار تومان
تا یک میلیون تومان دارند.
= سرخکن در حدود قیمت  ۵۵۰هزار تا حدود دو
میلیون تومان عرضه میشود.
همچنین مایکروفر از دیگر وسایل پخت و پز است
که اخیر جایگاه خود را در آش��پزخانهها باز کرده
است و رنج قیمتی از حدود  ۷۰۰هزار تا دو میلیون
تومان دارد.
البته ای��ن قیمتها کلی��ت نرخهایی اس��ت که
در بورس فروش لوازم خانگی مش��اهده ش��ده و
قیمتهای کف و س��قفی که برای هریک از لوازم
خانگی عنوان شده میتواند کمتر یا بیشتر باشد.

