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كالم نور
و باید کوشش تو در آبادانی زمین بیشتر
از کوشش در جمعآوری خراج باشد،
زیرا که خراج جز با آبادانی میسر نشود
و آن که بخواهد مالیات را بدون عمران
و آبادانی مطالبه کند شهرها را ویران و
بندگان را هالک نماید.
حضرت علی

حذف دالر از معامالت جهانی نفت آغاز شد

خرید نفت ایران به روپیه توسط هند

روس��یه به حذف دالر از مب��ادالت تجاری
سرعت بیشتری میدهد ،هند نفت ایران را به
روپیه خریداری میکند و قراردادهای آتی نفت
چی��ن هم با یوآن منعقد میش��ود .به گزارش
فارس به نقل از راشاتودی ،در مقابل تحریمهایی
ک��ه آمریکا نس��بت به کش��ورهای مختلف از
تحریمهای کاالیی گرفته تا جنگهای تجاری
اعمال میکند ،آنها نیز متقاب ً
ال تالش میکنند
دالر را از گردون��ه مب��ادالت اقتص��ادی که به
عنوان برگ برنده آمریکا طی دهههای گذشته
محسوب شده خارج کنند .خبرگزاری راشاتودی
نوشت :معاون وزیر خارجه روسیه اعالم کرده که
این کشور به تحریمهای آمریکا پاسخ مناسبی
خواهد داد .این پاسخ در راستای افزایش تالشها
برای خارج کردن دالر از مبادالت تجاری خواهد
بود« .س��رگئیریابکوف» در مصاحبهای اعالم
کرد :وقت آن رس��یده که م��ا از حرف بگذریم
و ب��ه مرحل��ه عمل وارد ش��ویم و از ش��ر دالر
خالص ش��ویم و به دنبال ارز جایگزین باشیم.
ریابکوف با بیان اینک��ه این اقدام تالفیجویانه
برای تحریمهای آمریکاست ،گفت :حذف دالر
اتفاق خواهد افتاد و در این زمینه سرعت کار را
بیشتر خواهیم کرد .الکساندر نواک ،وزیر انرژی
روسیه هم اخیرا ً اعالم کرد :تعدادی از کشورها
عالقهمند به جایگزین��ی ارزهای دیگر به جای
دالر در مبادالت جهانی هس��تند .نواک گفت:
فهم مشترکی در این باره نیاز است تا از ارزهای
ملی برای مبادالت خودمان اس��تفاده کنیم .به
گفته وزیر انرژی روسیه ،در این زمینه ترکیه و
ایران هم بش��دت تالش میکنند .وی گفت :ما
تالش میکنی��م ارزهای ملی خود را جایگزین
پرداخت با دالر کنیم و این نیازمند این است که
ما بخشهای بانکی ،اقتصادی و مالی خودمان
را ب��رای اجرای ح��ذف دالر آماده کنیم .هفته
گذشته کرملین اعالم کرد که عالقهمند است
در مبادالت تجاری با آنکارا ،روبل روس��یه و لیر
ترکیه جایگزین شود .همچنین هند متعهد شده
نف��ت ایران را با روپیه خری��داری کند .دومین
اقتصاد بزرگ جهان یعن��ی چین هم گامهای
بزرگ��ی را درباره به چالش کش��یدن غالبیت
دالر انجام میدهد .این کش��ور تالش میکند
قراردادهای آتی نفت خود را با یوآن چین ببندد
و ای��ران هم توافق کرده اس��تفاده از دالر را در
تجارت جهانی متوقف کند.
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■■ترور مبارز متعه�د «حاج مهدی عراقي»
و فرزندش «حس�ام» ،توسط گروه منحرف
فرقان1358 -ش
■■ص�دور قطعنامه  620ش�وراي امنيت عليه
كاربرد سالح شيميايي توسط عراق 1367 -ش
■■درگذش�ت «مهدی اخوانثالث» ش�اعر
معاصر 1369 -ش
■■تاجگ�ذاري «محمدعل�ي ش�اه قاج�ار»
ششمين پادشاه سلسل ه قاجاريه 1324 -ق
■■استفاده از سالح «توپ» براي نخستینبار
در جنگ بين انگلستان و فرانسه1346 -م
■■ تولد «آنتوان الوازيه» شيميدان معروف
فرانسوي1723 -م
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کسب وکار

گزارش

چرا سیمان ،فوالد و شیرآالت نایاب شد؟

هجوم دالالن به بازار مصالح ساختمانی!
گ�روه اقتصادی :گرانی رس��می و غیررس��می و
همچنین کمبود برخی مصالح ساختمانی دالالن
را ترغیب به احتکار کرده اس��ت ت��ا فعاالن این
حوزه با چالش بزرگی مواجه ش��وند .به گزارش
«وطنامروز» ،با تایید س��ازمان حمایت ،قیمت
سیمان رس��ما  12درصد گران ش��د اما قبل از
مصوبه این سازمان نرخها باال رفته بود .عبدالرضا
شیخان ،دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت
س��یمان در این باره بیان کرد :قیمت س��یمان
نس��بت به قیمتهای ارشادی س��ال  ۹۵با رشد
 ۱۲درص��دی هم��راه بوده ،مث�لا قیمت هر تن
سیمان خاکس��تری فله تیپ  ۲بدون احتساب
ارزش اف��زوده و در کارخانه به  ۱۳۴هزار و ۴۰۰
تومان رس��یده اس��ت .ش��یخان در ادامه گفت:
همچنی��ن طبق مذاکراتی که ب��ا هلدینگهای
س��یمانی و کارگروههای صادراتی انجام ش��ده،
توصیه شده سیمان صادراتی فقط به صورت ارزی
قیمتگذاری شود تا افت ارزش پول ملی نسبت
به س��ایر ارزها سبب ارزانفروشی سیمان نشود.
به شرکتها تاکید ش��ده قیمت هر تن سیمان
صادراتی حداقل  ۲۱دالر باش��د و اگر قرار است
درآمد صادراتی به شکل ریالی تبدیل شود ،دالر با
نرخ بازار ثانویه تسعیر شود.

■■ افزایش نرخ دالر بهانه دالالن برای احتکار
مصالحساختمانیاست

این روزها بازار احتکار کاال بس��یار داغ ش��ده
به طوری که هر روز ش��اهد
کش��ف انباره��ای مختلف
کااله��ای احتکار ش��ده از
سوی بازرسان وزارت صنعت
هستیم .این بار گزارشهای
میدان��ی حاک��ی از احتکار
مصالح س��اختمانی بویژه فوالد و میلگرد اس��ت
به طوری که اغلب س��ازندگان مسکن از کمبود
ف��والد و میلگرد در ب��ازار گلهمندند و معتقدند
ورود دالالن ب��ه این بازار و احتکار کاال از س��وی
آنها بازار ساختوس��از را آش��فته کرده است .بر
اساس این گزارش ،افزایش قیمت دالر و سکه در
چند ماه گذشته اقتصاد کشور را تحت تأثیر خود
قرار داده و همین موضوع موجب ش��ده دالالن و
سوءاستفادهکنندگان فرصت را غنیمت شمارند و
کاالهای اساسی را در انبارهای خود احتکار کنند.
حسن خستهبند ،عضو کمیسیون عمران مجلس
از احتکار مصالح ساختمانی در کشور خبر داد و
گفت :با افزایش بیضابطه قیم��ت دالر در بازار،
فرصتطلبان از وضعیت نابسامان کشور استفاده
کرده و برای انتفاع بیش��تر حجم بسیار باالیی از
انواع مصالح ساختمانی را در انبارهای خود احتکار
کردهاند .عضو کمیسیون عمران مجلس با اعالم
این خبر که احتکارکنندگان مصالح ساختمانی از
فروش اجناس خودداری میکنند ،گفت :مصالح
ساختمانی موجود در بازار به بهانه رشد نرخ ارز با
قیمت بسیار گزاف در بازار عرضه میشود.
■■ افزای�ش  ۱۰۰درصدی قیمت فوالد در چند
ماه گذشته

در همین رابطه ،ایرج رهبر ،نایبرئیس انجمن
انبوهسازان اس��تان تهران در گفتوگو با باشگاه
خبرن��گاران جوان ،با بی��ان اینکه قیمت فوالد و
میلگرد در چند ماه گذشته  ۱۰۰درصد افزایش
یافته است ،اظهار کرد :قیمت هر کیلو فوالد سال
گذشته هزار تومان بود اما هماکنون هر کیلو فوالد
 ۵هزار و ۶۰۰تومان در بازار عرضه میش��ود .وی

از کمبود مصالح س��اختمانی در بازار گله کرد و
گفت :متأس��فانه دالالن و س��ودجویان در چند
ماه گذش��ته از فرصت اس��تفاده کرده و با خرید
فوالد و احتکار آن مش��کالت زیادی در این بازار
ایج��اد کردهاند .رهبر تصریح کرد :دالالن با زد و
بندهایی که انجام دادند فوالد را با قیمت عرضه
شده در بورس و حتی پایینتر خریداری کرده و
هماکنون با انحصاری کردن این بازار موجب ایجاد
رکود در بخش مسکن شدهاند .نایبرئیس انجمن
انبوهسازان تهران با بیان اینکه نظارت بر این بازار
از سوی مسؤوالن کار بسیار راحتی است ،گفت:
به دلیل آنکه بازار فوالد انحصاری و تنها در دست
اشخاص کمی است ،بنابراین نظارت و مدیریت بر
این بازار کار چندان دشواری نیست.

■■ کم�ر س�ازندگان مس�کن از احت�کار کاال
شکستهاست

در همین باره ،جمش��ید برزگر ،رئیس کانون
سراسری انبوهسازان کشور با بیان اینکه متأسفانه
احتکار فوالد و میلگرد کمر بسیاری از سازندگان
بخش مس��کن را شکسته اس��ت ،گفت :هر روز
شاهد تماس از سوی س��ازندگان مبنی بر نایاب
شدن فوالد و سیمان در بازار هستیم و همین امر
خود باعث کاهش چشمگیر میزان تولید در بخش
مس��کن شده است .وی افزود :صفر تا  ۱۰۰تولید
فوالد در داخل انجام میشود ،بنابراین ادعای تاثیر
افزایش قیمت دالر روی این بازار کامال نادرس��ت
است .رئیس کانون سراسری
انبوهسازان کشور اظهار کرد:
در یک س��ال گذشته قیمت
گاز ،ب��رق و آب ب��رای تولید
ف��والد تغییر نکرده اس��ت،
در نتیج��ه افزایش قیمتها
نباید تأثیری در قیمت تمامش��ده شمش فوالد
بگذارد .وی با بی��ان اینکه افزایش قیمت مصالح
ساختمانی در یک سال گذشته زمینهساز افزایش
چندین برابری قیمت مسکن شده است ،تصریح
کرد :میزان تولید مسکن در یک سال گذشته به
دلیل نوسانات ایجاد شده در بخش مسکن کاهش
یافته و همین موضوع موجب بر هم خوردن بازار
عرضه و تقاضا ش��ده است .در همین باره ،یکی از
تولیدکنندگان شیرآالت و دس��تگیرههای در از
کمبود شدید مواد اولیه خبر داد و گفت :مشکالت
تحریمها از یک سو به ما فشار میآورد و احتکار از
سوی دیگر .وی ادامه داد :متأسفانه هیچ نظارتی
در این بخش انجام نمیش��ود که موجب ش��ده
تولیدکنندگان به سمت تعطیلی و ورشکستگی
بروند .البته در این بین اسماعیل کاظمی ،رئیس
اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی برخالف
تمام فعاالن از نبود احتکار در بازار خبر داد و گفت:
آنقدر در بازار مصالح ساختمانی از قبیل سیمان،
گچ و ماسه رکود حاکم است که بین فروشندگان
رقابت ناس��الم برای فروش وجود دارد .وی ادامه
داد :همه از خدایش��ان است که جنسهایشان
را بفروش��ند ،اصال چنین چیزی در بازار ما وجود
ندارد .بر اساس این گزارش ،رونق در بخش مسکن
و اشتغا ل ایجاد شده در این بخش میتواند اقتصاد
کشور را دگرگون کند ،بنابراین رکود در این بازار
ضرب��ه بزرگی به اقتص��اد وارد میکند .به همین
منظور دولت باید با نظارت بیش��تر ،عرضه فوالد
در ب��ورس و جلوگیری از احت��کار در این بخش،
زمینهساز کاهش قیمت مصالح ساختمانی و در
نتیجه بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور شود.

سرگردانیها برای پرداخت مالیات نقل و انتقال مسکن به پایان رسید

تصمیماتجدیددولتبرایکاهشموانعکسبوکار
در آخرين جلس��ه هي��ات مقرراتزدايي به
رياس��ت وزير اقتصاد  4فرآيند بروكراس��ي زائد
حذف ش��د که ی��ک خبر خ��وب ضدتحریمی
محسوب میشود که هم برای کارآفرینان و هم
برای دریافتکنندگان خدمت بسیار مهم است.
به گ��زارش فارس ،م��ورد اول مربوط به یکی از
مهمترینروندهایبروکراتیکدرجریانمعامالت
مسکن یعنی مالیات بر نقلوانتقال مسکن است
که براس��اس تصمیم جدید وزارت اقتصاد ،مقرر
شد از این پس نیازی به حضور در مراکز مالیاتی
برای پرداخت مالیات نقلوانتقال مسکن نباشد و
مردم میتوانن��د در ادارات ثبت اقدام به دریافت
میزان مالیاتشان و پرداخت آن کنند .بنابراین
 3مرحله از این فرآیند حذف میش��ود؛ سازمان
ثبت ،اطالعات مورد نیاز را به س��ازمان مالیاتی
ارائه میدهد ،س��ازمان فناوری اطالعات ایران با
همکاری شرکت پست و شهرداری امکان تعیین
بلوک و ردیف براساس دفترچه ارزش معامالتی
ام�لاک برمبن��ای کدپس��تی را برای س��ازمان
امور مالیاتی کش��ور از طریق وبس��ایت فراهم
میکند و س��ازمان مالیاتی هم پس از محاسبه
می��زان مالیات ،عدد آن را ب��ه صورت برخط به
س��ازمان ثبت ارس��ال کرده و پ��س از پرداخت
نهایی در سازمان ثبت توس��ط مالک ،بازهم به

ص��ورت برخط تایید از طرف س��ازمان مالیاتی
ارائه میشود .بر اساس این گزارش ،تصمیم دوم
مربوط به تعاونیها میشود ۲۵۰ .هزار تعاونی در
کشور وجود دارد .این تعاونیها پس از ثبت مکلف
بودند برای انجام تغییرات دیگر بازهم مجوزهای
الزم را از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی کسب
کنند اما از این پس دیگ��ر نیازی به اخذ مجوز
درباره ثبت تغییرات نیس��ت .این گزارش حاکی
است ،هیات مقرراتزدایی به ریاست کرباسیان
با تغییر کارمزد خدمات سازمان استاندارد بابت
صدور گواهی انطباق ب��رای کاالهای وارداتی (۸
در ه��زار ارزش گمرکی کاالی وارداتی) موافقت
کرد .همچنین سازمان حمایت هم ظرف  2ماه و
قبل از نهایی شدن الیحه بودجه ،قیمت تمامشده
پیشنهادی سازمان استاندارد را بررسی و پس از
تصویب جهت طرح در شورای عالی استاندارد به
سازمان استاندارد ارسال میکند .در این گزارش
تاکید شده که زمان اجرا و همچنین تخصیص
بودج��ه نباید مان��ع عدم اج��رای مصوبه هیات
مقرراتزدایی ش��ود .در پایان این گزارش آمده
است ،تسهیل فضای کسبوکار و مبارزه با فساد
از مهمترین اهداف وزارت اقتصاد به شمار میآید.
برهمین اساس طی یک سال گذشته  ٥٠٠مجوز
زائد فضای کسبوکار حذف شده است.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا (رسمی)

10450

50

یورو

12079

-36

پوند

13338

-102

درهم امارات

2826

-29

ین ژاپن

9331

-108

ریالعربستان

2770

-26

یوآن چین

1524

3

لیرترکیه

1732

12

دینار کویت

34327

-421

دینار عراق

8/5

-

دالر کانادا

7959

-70

روبل روسیه

154

1

روپیه هند

148

-1

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

3452000

1000

طرح جدید

3793000

-25000

نیم سکه

1740000

-20000

ربع سکه

900000

-10000

سکه

سکه گرمي

500000

-

هر مثقال طال

1273000

-

یک گرم طالی  18عیار

293890

-

یک گرم طالی  24عیار

391850

-

هر اونس طال

( 1205/99دالر)

0/41

هر اونس نقره

( 14/79دالر)

0/02

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

68/54

-0/02

برنت درياي شمال

75/63

0/05

اوپک

73/01

-

نفت

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

بورس تهران

136343/4

-0/41

شاخص  30شركتبرتر

6720/5

-1/19

شاخص  50شركتبرتر

5952/1

-0/65

شاخص بورس

پرواز

سوءاستفاده برخی شرکتها از آشفتهبازار حملونقل هوایی

چارتر؛ اسم رمز سودجویی هواپیمایی!

ضعف نظارت س��ازمان هواپیمایی کشوری
شرایطی را بهوجود آورده تا برخی ایرالینها نرخ
بلیت پروازهای داخلی خود را چند برابر و مسبب
این وضعیت را شرکتهای چارترکننده معرفی
کنند .هفتهگذشتهوپسازافزایشلجامگسیخته
نرخ پروازه��ای داخلی که چارترکنندگان عامل
آن معرفی شدند ،س��ازمان هواپیمایی کشوری
مدعی ش��د  70درصد این
پروازها غیرچارتری اس��ت.
جعف��رزاده در س��خنانی با
بی��ان اینکه بخ��ش هوایی
غیرنظامی همه ظرفیتهای
موجود خود را بهکار گرفته
تا پاسخگوی تقاضاها در این بخش باشد ،گفته
بود :س��ازمان هواپیمایی کش��وری با هماهنگی
دیگر دستگاههای نظارتی با متخلفان احتمالی
برخورد خواهد کرد .وی با تأکید بر اینکه سازمان،
نظارتهای خود را از طریق بازرسی بازرسان دفتر
نظارت بر مراکز توزیع بلیت هواپیما و گزارشهای
مردمی انجام میدهد ،افزود :بیتردید نوس��انات
ارزی تأثی��رات زیادی بر قیم��ت بلیت هواپیما
داش��ته و ایرالینها برای رعایت الزامات سازمان
هواپیمایی کشوری جهت حفظ ایمنی که جزو
اولویتهای مهم این س��ازمان و رعایت مقررات
اس��ت متحمل هزینههایی میشوند که درصد
باالی��ی از آن ارزی اس��ت .در روزها و هفتههای
اخیر نرخ پروازهای داخلی بهطور عجیبی افزایش
پیدا کرد .در واکنش به این نابسامانی ،مسؤوالن و
مدیران مربوط اظهارات عجیبی را بیان کردند که
شاید سخنان قائممقام رئیس سازمان هواپیمایی
کش��وری عجیبتری��ن آنها ب��ود؛ آرش خدایی

ن باره گفت��ه بود« :اینکه گفته میش��ود
در ای�� 
سازمان هواپیمایی کشوری پشت افزایش قیمت
پروازهای داخلی است ،این صحت ندارد .بهنظر
ما رفتن این پول به جیب یکسری واسطهها در
قالب چارتری یک خسارت مطلق برای صنعت
هواپیمایی است .بشدت برشرکتهای هواپیمایی
سختگیری میکنیم تا خودشان سیستم مدیریت
هزینه و درآمد داشته باشند
و بلیتهای خود را بفروشند.
اگ��ر واقعاً در بازار کشش��ی
جهت پرداخت پول باالتری
برای یک بلیت اس��ت ،چرا
نبای��د این پول را ش��رکت
هواپیمایی کسب کند؟ چرا باید به چارترکننده
بده��د؟» وی تصری��ح ک��رد :برخ��ی از اینه��ا
 ایرالینها -با چارترکنندگان قراردادهایی دارندو میگویند «به آن متعهدیم» ،ابزاری که ما داریم
این اس��ت که پرواز را کنسل کنیم اما اگر پرواز
را کنسل کنیم باز به مردم فشار میآید .خدایی
درباره گرانی بلیت پروازهای داخلی نیز گفت« :در
سرجمع حملونقل هوایی به هیچ عنوان افزایش
 4برابری که هیچ��ی 3 ،برابر 2 ،برابر حتی ،70
 80درصد نداشتهایم و نداریم» .این در حالی بود
که پیش از این اظهارات هم وزیر راهوشهرسازی
و هم معاون وی در سازمان هواپیمایی کشوری
افزایش قیمت بلیت هواپیما را تایید کرده بودند.
به گزارش تسنیم ،با وجود اظهارات ضد و نقیض
مسؤوالن مربوط ،افزایش قیمت پروازهای داخلی
به روند صعودی خود ادامه داده است ،پروازهایی
که دیگر نه چارتری بلکه بهصورت سیس��تمی
فروختهمیشوند.

شاخص بازار اول

100323/4

-0/48

شاخص بازار دوم

272130/9

-0/30

شاخصصنعت

125107/9

-0/52

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
توليديگرانيتبهسرام

2938

75/61

ن تراكتورسازي
ح .موتورسازا 

2101

19/92

ي ايران
موتورسازانتراكتورساز 

3564

9/97

افست

5506

9/83

يدماوند
معدن 

20239

9/51

ي اراك
ماشينساز 

1215

9/16

1070

8/52

ح .فنرسازيخاور
ح .الكتريك خودرو شرق
نماس هريختهگري
تأمي 

بيشترينكاهش

641

8/28

4035

7/51

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ناصفهان
سيما 

5207

-4/58

آلومراد

5496

-4/38

تراكتورسازيايران

2426

-4/03

پتروشيميفناوران

44375

-3/98

پتروشيميپارس

33803

-3/87

ي چادرملو
معدنيو صنعت 

3510

نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار

-3/73

4400

-3/47

4446

-3/45

5558

-3/42

فوالد كاوه جنوب كيش
معدني و صنعتي گلگهر

شاخص کل

تغییر

تاالربینالملل
بورس داوجونز

25790

3

نیکی ژاپن

22594

-

بورسشانگهای

2729

-

بورساسترالیا

6357/9

2/4

