
ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه 
صیاد با استفاده از برنامک های 

موبایلی حوزه پرداخت
صادرکنن��دگان و دریافت کنندگان چک می توانند 
فرآیند ثبت، تائید و انتقال چک در سامانه صیاد را 
از طریق برنامک های موبایلی و به صورت اختیاری 

انجام دهند. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک رف��اه کارگران به 
نقل از بانک مرکزی، با توجه به در دس��ترس بودن 
برنامک ه��ای حوزه پرداخت، خدم��ات پرکاربرد از 
قبیل امکان ثبت چک )متعلق به هر یک از بانک ها(، 
تایی��د چک )چکی که کاربر به عنوان ذی نفع قصد 
دریافت آن را دارد و نیاز اس��ت تا پیش از دریافت 
فیزی��ک چک، مندرجات آن را اس��تعالم کرده و با 
فیزیک چک تطبیق دهد( و همچنین انتقال چک، 

توسط برنامک های یاد شده ارائه می شوند.
براساس این گزارش، مشتریان می توانند مجموعه 
برنامک های قابل اس��تفاده در این حوزه را از طریق 
وب  س��ایت ش��رکت ش��بکه الکترونیک��ی پرداخت 
 www.shaparak.ir کارت )شاپرک( به نش��انی
دریافت و در گوش��ی تلفن همراه خود نصب کنند. 
همچنین برنامک ه��ای حوزه پرداخت فقط امکان 
ارائه خدمت به مش��تریان حقیقی و حس��اب های 

انفرادی را دارا هستند.
گفتنی است، با توجه به اختیاری بودن فرایند ثبت 
چک در س��امانه صیاد، انتقال چک مانند گذش��ته 
از طریق ظهرنویس��ی با ذک��ر هویت گیرنده جدید 
معتبر خواهد ب��ود. همچنین چک های کنونی می 

توانند در وجه حامل نیز صادر شوند.

افتتاح حساب غیرحضوری در بانک 
صادرات ایران

رئی��س اداره کل انفورماتیک بان��ک صادرات ایران 
همزمان با معرفی س��امانه ش��مس )شعبه مجازی 
س��پهر( بانک صادرات ای��ران، از عملیاتی ش��دن 
افتتاح حساب مجازی در ایام دهه فجر سال جاری 

خبر داد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک ص��ادرات ایران، 
کاوه رزاقی در معرفی س��امانه شمس در ششمین 
نمایش��گاه تراکن��ش ای��ران اف��زود: مش��تریان و 
متقاضیان اس��تفاده از شعب مجازی بانک صادرات 
https:// :ای��ران می توانند ب��ا مراجعه به نش��انی

shams.bsi.ir ب��دون مراجعه به ش��عبه، خدمات 
متن��وع بانکی را از این س��امانه دریاف��ت کنند. با 
ورود ساده و استفاده از کد ملی می توان خود را به 
این س��امانه معرفی و به خدماتی که بانک صادرات 
ایران و شبکه بانکی ارائه می دهند، دسترسی یافت.

وی افزود: در آخرین نس��خه ای که از این س��امانه 
ب��رای رونمایی در ده��ه مبارک فجر آماده ش��ده 
اس��ت، امکان افتتاح حساب به صورت غیرحضوری 
نیز فراهم ش��ده و می توان ضمن واریز پول، س��ایر 
خدم��ات بانکی را نیز انجام داد.رزاقی گفت: تمامی 
مواردی که مشتریان از بانک انتظار دارند، به مرور 
به این سامانه افزوده خواهد شد. یکی از مهمترین 
نیازهای شبکه بانکی و بانک صادرات ایران که این 
سامانه در حال پوش��ش دادن به آن است، تکمیل 
فرم های انجام خدمات بانکی در یک بس��تر سهل و 
آس��ان و به صورت غیرحضوری است که بر خالف 
شرایط س��نتی در تکمیل کردن عجوالنه این گونه 
فرم ها در ش��لوغی شعب برای دریافت یک خدمت 
خاص، این امکان فراهم ش��ده اس��ت تا در منزل با 
آرامش کامل، این فرم تنها یک بار توس��ط مشتری 
تکمیل  ش��ود و برای دفعات بع��د نیازی به تکمیل 
کردن این فرم ها نیس��ت و در س��وابق مشتری در 

سامانه ثبت خواهد شد.
رئی��س اداره کل انفورماتیک بان��ک صادرات ایران 
افزود: در حال حاضر به دلیل مشکالت احراز هویت 
غیرحضوری، برخ��ی از خدمات نیازمند مراجعه به 
شعبه اس��ت اما به مرور با حل شدن مشکل احراز 
هویت مجازی با کم��ک واحدهای ذی ربط، الزامی 
برای مراجعه به شعبه برای دریافت خدمات بانکی 
وجود نخواهد داشت و همه فعالیت ها قابلیت انجام 

از درون منزل را خواهد داشت.

تأثیر بی بدیل بانک توسعه تعاون در 
رونق کسب وکارها 

مع��اون ام��ور اس��تان ها و بازاریابی بانک توس��عه 
تع��اون در تبریز عن��وان کرد:تأثی��ر بی بدیل بانک 
توس��عه تعاون در رونق کس��ب وکارها/ تبریز یکی 
از قطب های صنعتی مطرح در س��طح کشورمعاون 
امور اس��تان ها و بازاریابی بانک توسعه تعاون تأثیر 
این بانک را در کس��ب وکارهای مختلف قابل توجه 
خواند و گفت: بانک توس��عه تعاون با وجود این که 
در مقایسه با سایر بانک ها جزو بانک هایی با مقیاس 
کوچک است، ولی با بهره گیری از ظرفیت داخلی و 
بیرونی توانسته است اثر خود را در کسب وکارهای 

مختلف به درستی اعمال نماید.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک توسعه 
تعاون آذربایجان ش��رقی، سعید معادی در حاشیه 
بازدید از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های 
صنعتی س��لیمی و سرمایه گذاری خارجی؛ تبریز را 
به عنوان یکی از قطب های صنعتی مطرح در سطح 
کشور عنوان کرد و خاطرنشان کرد: تبریز به عنوان 
یکی از قطب های صنعتی مطرح در س��طح کشور، 
ه��م از حیث تنوع و تکثر در حوزه صنعت و هم در 
ابعاد مختلف ش��رکت ها، چه شرکت های کوچک و 
چه متوسط و چه شرکت هایی با سایز بزرگ، دارای 

ظرفیت ها و مزیت های مختص به خود می باشد.

اخبار گزارش

کارش��ناس اقتصادی با بیان این که دود تصمیمات اشتباه 
دول��ت بیش از همه به چش��م کارگران رفته اس��ت گفت: 
۷۰ درصد خانوارهای کارگری زیرخط فقر هس��تند و مزد 
۱۴۰۰ باید بر مبنای خط فق��ر ۱۰ میلیون تومانی تعیین 

شود.
آرمان حاجیان فرد، کارشناس اقتصادی ؛ درباره مشکالت 
اقتص��ادی و تأثیر تصمیمات نادرس��ت دول��ت در زندگی 
کارگران و قش��ر ضعیف گفت: ش��اخص ه��ای اقتصادی و 
عل��م اقتصاد یک همبس��تگی و هم گرایی وی��ژه دارد. در 
همین راس��تا تمام اقدامات دولت که بازخورد مالی داشته 
باشد، مس��تقیم یا غیرمستقیم بر ش��اخص های اقتصادی 
اثر گذار اس��ت. وی ادامه داد: بنابراین اینگونه نیس��ت که 
دول��ت اقدامی را در حوزه اقتصادی انج��ام دهد و بگوییم 
بر س��ایر شاخص ها اثر ندارد. ش��اید اثر آن در حال حاضر 
مشخص نباشد، اما در آینده اثربخش خواهد بود.به همین 
خاط��ر تمام اقدام��ات و تصمیم هایی ک��ه دولت در حوزه 
سیاس��ت گذاری ها دارد،باید با دقت و لحاظ تمام جوانب 

انجام شود.
 حاجی��ان فرد با اش��اره به آمارهای مرک��ز آمار برای تورم 
نقطه به نقطه در آذرماه 99گفت: مطابق آمارهای رس��می 
مرک��ز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه ۴۴.۷درصد 
ب��ود. همینط��ور نرخ ت��ورم س��الیانه در آبان م��اه حدود 
3۰درصد بوده است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه 
دو رقمی بودن تورم در اقتصاد یک س��م مهلک است ادامه 
داد: برعکس اینکه رئیس جمهور اعالم کردند که ما تالش 
کردیم تا مردم تورم را احس��اس نکنند، با دو رقمی ش��دن 
تورم، فش��ارهای زیادی بر معیش��ت مردم وارد شد و آنها 

کامالً  تورم را احساس می کنند.
حاجی��ان فرد با بیان اینکه دولت از مش��کالت مردم مطلع 
نیست گفت: چون دولت از مشکالت خبر ندارد، تصمیمات 

درست هم نمی گیرد.
وی ب��ا بیان اینک��ه حدود9میلیون نفردر ح��وزه کارگری 
فعالیت دارند گفت: بیش از ۷۰درصد این خانوارها زیرخط 
فقر هس��تند.بی راهه نیست اگر بگوییم خط فقر برای یک 

خانوار ۴نفره حدود ۱۰میلیون نفر است.
وی بااشاره به افزایش 25درصدی حقوق کارمندان در سال 
۱۴۰۰ گفت:دول��ت اگر بخواهند برای کارگران هم افزایش 
25درصدی دستمزد در ۱۴۰۰ را لحاظ کند ، هیچ کمکی 
به کارگران نمی ش��ود. دس��تمزد کارگران با این حجم از 
ت��ورم در جامعه حت��ی اگر ۱۰۰ درصد ه��م افزایش یابد، 

پاسخگوی هزینه های آنها نیست.
این کارش��ناس اقتص��ادی با بیان اینکه در س��ال جاری با 
افزای��ش قیمت ها هر روز ش��رایط زندگی جامعه کارگران 
بدتر ش��د گف��ت: دولت نگاه واق��ع بینانه های نس��بت به 
مش��کالت کارگران ندارد. یکی از مش��کالت جامعه ما این 
اس��ت که درآمدها ب��ه صورت عادالنه توزیع نمی ش��ود و 

دهک ه��ای مختل��ف خانوارها اختالف طبقاتی بس��یاری 
دارن��د. عدالت درجامعه بیش��تر در کالم اس��ت و در عمل 

دیده نمی شود.
حاجیان فرد با اشاره به اینکه بخش زیادی از کارگران برای 
اینکه زیرفشار تورمی از بین نروند تصمیم گرفتند با اندک 
س��رمایه ای که دارند، س��رمایه گذاری کنند گفت: یکی از 
بازارهایی که تعداد زیادی از کارگران انتخاب کردند، بورس 
بود. دولت در ابتدا در باغ سبز نشان داد و مردم را به بورس 
دعوت کرد، اما س��پس با عرضه های آبش��اری و دستوری 
و کنت��رل بازارباعث ش��د که  بازار با ری��زش باالیی مواجه 
ش��ود. هرچند دول��ت در بودجه 99 خ��ود، درآمد ۱۱هزار 
میلیاردتومانی از س��ود فروش سهام شرکت های دولتی در 
نظ��ر گرفته بود. ام��ا با بزرگ کردن بازار و افزایش س��هام 
های خود به صورت دستوری حدود ۷5 هزار میلیاردتومان 

درآمد کسب کرد.
 وی گفت: اول اینکه دولت باید پاس��خگو باش��د که چرا از 
بودجه خارج ش��ده و عددی و درآمدی بیش��تر از آنچه در 
بودجه99 در نظر گرفته بود را کس��ب کرده اس��ت. همین 
باعث ش��ده اس��ت که مردم ضرر و زیان بس��یاری ببینند.
س��رمایه های مردم در س��هام های دولتی گرو گرفته شده 
اس��ت و همه های س��هام ها و بازار تن��زل ۷۰ درصدی را 
داش��ته اند، این مسئله باعث ش��ده است که یک حس بی 
اعتمادی نس��بت به دولت ایجاد شده است. برطرف کردن 
این حس بی اعتمادی هزینه های س��نگینی را برای کشور 

خواهد داشت.
این کارش��ناس اقتصادی افزود:  دولت برای س��ال ۱۴۰۰ 
درآمد ح��دود 95 هزار میلیارد تومان��ی را از محل فروش 
س��هام ه��ای دولتی خود پی��ش بینی کرده اس��ت. با این 

حس��اب اتفاق بس��یار بدی را در بازار بورس دچار خواهیم 
شد و این مسئله نگرانی زیادی را  برای فعاالن بازار سرمایه 
ایجاد کرده اس��ت که دولت چش��م طمع به بازار س��رمایه 
دارد، چ��را که می خواهد کس��ری  بودجه خ��ود را از بازار 
س��رمایه به دس��ت آورد. در این میان کس��ی به جز سهام 
داران خ��رد ض��رر نمی کند. وی بیان ک��رد: مجلس و قوه 
قضائی��ه باید به این مس��ئله ورود کند، ک��ه چرا دولت در 
بودج��ه 99 که وظایفش مش��خص بود، تخط��ی کرد و با 
فروش ۷۰۰ درصدی س��هام خود، باع��ث بهم ریختن بازار 

سرمایه و ضررحدود۷۰ درصدی برای مردم شده است.
 وی گفت:اقدام دولت باعث ش��د که م��ردم حس بدی به 
بازار س��رمایه داشته باشد. از س��وی دیگر بازارهای موازی 
مانند طال، ارز و ... مکانی برای س��رمایه گذاری نیست چرا 
که اگ��ر مردم ب��ه آن بازارها ورود کنند ب��ه مملکت خود 

ضربه می زنند.
حاجیان فرد اضافه کرد: بازار مس��کن هم با سرمایه اندک 
اج��ازه ورود نمی ده��د. یکی از بازارهایی که نو هس��ت و 
جذابیت هایی را دارد، بازار رمز ارزها هس��تند که به شدت 
رونق گرفته اس��ت و بعد از ریزش بازار سرمایه مردم پول و 
س��رمایه خود را از بازار سرمایه خارج کرده به سمت تولید 
رم��ز ارز رفته اند. با ورود پول م��ردم به رمز ارزها، دیگری 
پولی به س��مت تولید نمی رود و پول در حال خارج شدن 

است.
 وی گفت:  اینکه دولت پیش بینی 95 هزار میلیارد تومان 
از بازار س��رمایه را کرده اس��ت یک جور ترساندن مردم از 
بازار سرمایه است، به قول نمایندگان مجلس بودجه ۱۴۰۰ 

در جهت فروپاشی نظام اقتصادی کشور است.
 وی با ااش��اره به اینکه ورود مردم به رمز ارز ها باعث ایجاد 

خاموش��ی ها و مصرف بیش از حد برق رایگان ش��ده است 
گفت:تم��ام اقدامات دولت به هم ربط دارد. در حال حاضر 
بخش��ی از کمبود برق به خاطر استفاده مردم در رمز ارزها 
است.کمبود برق باعث شده است که نیروگاه ها برای تولید 
برق از مازوت استفاده کنند تا بتوانند کمبود برق را جبران 

کنند.
این کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه تاثیرات تصمیمات 
ً دولت در  اش��تباه دولت برای کل جامعه اس��ت گفت: اخیرا
کرمان قراردادی را منعقد کرده اس��ت وبه چینی ها اجازه 
استخراج رمز ارز را داده است. یعنی چینی ها با برق ارزان 
ما  اقدام به استخراج رمز ارزها می کنند.از سوی دیگر برق 
ارزان باعث ش��ده اس��ت که قیمت برق در ایران نسبت به 
س��ایر کشورها یک دهم است. لذا برای استخراج رمز ارزها 

که مصرف باالی برق دارند، توجیه باالیی دارد.
 وی بیان کرد: دولت در ابتدا این کسب و کاررا به رسمیت 
نش��ناخت. اما بعد از مدتی بیان کرد هر کس می خواهند 
از رم��ز ارز اس��تفاده کند باید هزینه ب��رق آن را به صورت 
صادراتی بپردازد. همین مس��ئله باعث ش��د که کس��ب و 
کارهای تولید رمز ارز ب��ه صورت زیرزمینی رونق گرفت و 
بسیاری از واحدهای تولیدی به سمت تولید رمز ارز رفتندو 
نیروی کار خود را اخراج کردند. عالوه بر مصرف برق بدون 
آنکه تعرفه صادراتی بپردازند. به عبارتی پول ها و س��رمایه 

های مردم از مسیر تولید خارج شد.
حاجی��ان ف��رد گفت: تصمیم��ات نادرس��ت اقتصادی بهم 
مرتبط هس��تند و اثرات آن بر روی کل جامعه است. یکی 
دیگر از تصمیمات اش��تباه دول��ت، پیش بینی ۴نوع ارز در 
بودجه ۱۴۰۰ است.ارزهای مختلف هم برای صادرات نفت، 
ه��م برای صادرات گاز و هم برای ص��ادرات فرآورده و هم 
برای واردات دیده ش��ده اس��ت. وجود قیمت های مختلف 
برای ارز و دالر فس��اد برانگیز است و ایجاد رانت می کند. 

در چندسال اخیر هم شاهد این مسئله بودیم.
 وی ادام��ه داد:ضرورت دارد که ی��ک همگرایی ویژه برای 
تصمیمات اقتصادی دولت لحاظ ش��ود و یک بودجه واقعی 
برای سال ۱۴۰۰ نوشته شود. مردم به عنوان صاحبان کشور 
در الویت باش��ند. با این بودجه ای که برای ۱۴۰۰ در نظر 
گرفته اند، شاهد تورم افسارگسیخته ای در ۱۴۰۰خواهیم 
بود، و شرایط مردم به شدت بدتر خواهد شد. حاجیان فرد 
ب��ا بیان اینکه کارگران پایین ترین دهک درآمدی را دارند 
گفت:در بودج��ه ۱۴۰۰ جایی برای کارگران دیده نش��ده 
اس��ت، باید فکری به حال م��ردم کنند. اینکه دولت کمک 
هزینه معیشتی ۱۰۰ هزارتومانی یا ۱2۰هزار تومانی برای 
مردم در نظر گرفته اس��ت درست نیست. بلکه باید ساختار 
اقتصادی درس��ت شود تا مش��کالت حل شود.  وی با بیان 
اینک��ه دس��تمزد کارگران باید با توجه به هزینه معیش��ت 
کارگران باشد گفت:دس��تمزد کارگران باید بر اساس خط 

فقر۱۰میلیون تومانی تعیین شود. تسنیم

امروز؛
آخرین مهلت کارگران برای واریز آورده 

مسکن ملی
 کارگران و زنان سرپرست خانوار شاغل کارگری که در 
طرح ملی مسکن ثبت نام کرده و واجد شرایط شناخته 
ش��ده اند تا فردا 3۰ دی م��اه برای پرداخت آورده اولیه 

خود فرصت دارند.
ب��ه دنبال امض��ای تفاهم نامه س��اخت 2۰۰ هزار واحد 
مس��کونی برای کارگران و بازنشستگان که دی ماه سال 
گذشته میان وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی به امضا 
رسید، امکان ثبت نام چهار گروه کارگران، بازنشستگان، 
مس��تمری بگیران و زنان ش��اغل سرپرس��ت خانوار در 
س��امانه جامع اقدام ملی مسکن فراهم شدبر این اساس 
کارگران تا پنجش��نبه هفته گذش��ته 25 دی ماه، برای 

تکمیل اطالعات و ثبت نام در این طرح فرصت داشتند. 
دولت در راس��تای کمک به جامعه هدف این طرح اعم 
از کارگری، بازنشستگی، مستمری بگیر و زنان سرپرست 
خانوار ش��اغل کارگری و دهک های یک تا س��ه کش��ور 
تس��هیالت و کمک هایی را در طرح اقدام ملی مس��کن 
در نظر گرفته تا این قش��ر در ادامه پرداخت  آورده دچار 

مشکل نشوند.
بر اس��اس آخرین آماره��ا از مجموع ۸5۰ ه��زار نفر از 
کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران واجد شرایط 
ثبت ن��ام کننده در طرح اقدام ملی مس��کن، ۱۷5 هزار 
نف��ر در فرایند ثبت نام، پرداخ��ت آورده اولیه و تکمیل 

موجودی قرار گرفتند.
برابر اعالم معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار 
و رف��اه اجتماع��ی بیش از ۶2 ه��زار و 5۸۰ نفر از ثبت 
نام کنندگان طرح اقدام ملی مس��کن را زنان سرپرست 

خانوار تشکیل می دهند.
به گفته صادقی فر، تعداد زنان سرپرس��ت خانوار شاغل 
کارگ��ری ۸95۱ نفر اس��ت که ح��دود 2۱ هزار و ۷2۴ 
نف��ر از آنها جزو دهکهای یک تا س��ه هس��تند و بر این 
اساس تامین مسکن این گروه از اقشار جامعه در اولویت 
دولت ق��رار دارد. آنطور که وی گفت��ه کارگران و کلیه 
مشموالنی که در فرآیند ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن 
واجد ش��رایط شناخته ش��ده اند تا پایان دی ماه مهلت 

دارند آورده اولیه خود را پرداخت کنند. ایسنا

در ۹ ماهه ۹۹ رقم خورد ؛
تولید حدود ۴۰ هزار تن ظروف چینی  

  می��زان تولید ظروف چینی در 9 ماهه امس��ال به رقم 
39.۷ ه��زار تن رس��ید که در مقایس��ه با مدت مش��ابه 

پارسال کاهش ۱۰.9 درصدی دارد.
برپای��ه جداول آم��اری وزارت صنعت، مع��دن وتجارت 
حاکی است، هش��ت ماهه امس��ال میزان تولید ظروف 
چینی به رقم 35.۱ هزار رس��ید که در مقایسه با هشت 
ماه��ه ابتدایی 9۸ که 39.۶ ه��زار تن بود، کاهش ۱۱.۶ 

درصدی را ثبت کرد.
ماه ه��ای مهر و آبان تولید ظروف چینی، ارقام 5.۱ هزار 
تن را نشان داد که ثبات عملکرد در این بخش را نشان 

می دهد.
نیمه نخس��ت امس��ال تولید ظروف چینی به 23 هزار و 

۱۰۰ تن رس��ید در حالی ۶ ماهه ابتدایی س��ال گذشته 
2۸ هزار و ۴۰۰ تن ظروف چینی تولید شد.

جداول مورد بررس��ی می��زان تولید ظ��روف چینی در 
ش��هریورماه 99،  رقم چهار هزار و ۸۰۰ تن را نشان داد 
و در مقایس��ه با مرداد ماه امسال که چهار هزار و ۷۰۰ 

تن بود، رشد دو درصدی را نشان می دهد.
بررسی ها نشان می دهد در بخش ظروف چینی، استان 
های خراس��ان رض��وی، اصفهان، ق��م، قزوین، گیالن و 
مرک��زی با رقم ۴۶.۶ هزار تن س��هم اصلی ب��ازار را در 

اختیار دارند.
آمار مورد بررس��ی جداول مربوطه، گویای تولید 532.۴ 
هزار تن ظروف شیشه ای در دوره 9 ماهه امسال است و 
نسبت به رقم 53۸.2 هزار تن ظروف شیشه ای تولیدی 

در دوره مشابه پارسال افت ۱.۱ درصدی دارد.
هشت ماهه امسال تولید ظروف شیشه ای بالغ بر ۴۷۴.9 
هزار تن بود و در مقایسه با رقم ۴۷9.9 هزار تن عملکرد 

هشت ماهه ابتدایی 9۸ کاهش یک درصدی داشت.
ضمن اینک��ه میزان تولید ظروف شیش��ه ای در مهر و 
آبان 99 به ترتیب 5۸.۶ و 59.۷ هزار تن ثبت ش��ده که 
در ماه هش��تم رشد ۱.9 درصدی نسبت به مهر را نشان 
می دهد.   همچنین در بخش ظروف شیشه ای در نیمه 
نخس��ت امس��ال رقم 2۷5.۱ هزار تن ثبت ش��د، ضمن 
اینکه آمار تولید ۶ ماهه ابتدایی پارسال هم 2۷۶.۷ هزار 

تن ظروف شیشه ای تولید شده بود. ایرنا 

خ��ب��رخ��ب��ر

پیشنهاد خط فقر۱۰ میلیون تومانی برای مبنای مزد ۱۴۰۰؛

دود تصمیمات اشتباه دولت در چشم کارگران 

اقتصادی سه شنبه  30 دی 1399  شماره 5505  www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz

در فرم��ول جدید قیم��ت گذاری ۱۸ خودرو گفته ش��ده، 
ش��رط افزایش قیمت، افزایش 5۰ درصدی تولید اس��ت و 

قیمت های جدید از بهمن ماه اعالم خواهد شد.
 اوایل دی ماه امس��ال بود که ش��ورای رقابت از مصوبه ای 
رونمای��ی کرد که براس��اس آن قیم��ت ۱۸ مدل خودرو از 

چارچوب قیمت گذاری خارج  خواهد شد.
از همان س��اعات نخست انتشار این خبر بازار راکد خودرو 
با ش��وک افزایش قیمت ها روبه رو ش��د و انتقادات زیادی 
در چرایی این مصوبه به ش��ورای رقابت مطرح ش��د. حتی 

میرمحم��دی ب��ازرس کل امور صمت س��ازمان بازرس��ی 
درباره مصوبه ش��ورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو با 
فرمول جدید، گفت: با بررس��ی های به عمل آمده، شرایط 
بازار برای ب��ه کنترل گرفتن قیمت خودرو متوقف نخواهد 
مان��د و همزمان ب��ا این مصوبه قیمت ها ه��م افزایش پیدا 
می کند و مرج��ع تعیین قیمت بازار به نوعی تحت هدایت 
خودروسازان قرار می گیرد به نحوی که آنها با عرضه قطره 
چکانی خودرو، نبض بازار را کنترل می کنند که این شرایط 

یک فشار را به مردم تحمیل خواهد کرد.
بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی تصریح کرد: با توجه 
به این ش��رایط که ایده آل هم نیس��ت تصمیم گرفته شده 
مس��تلزم تجدید نظر خواهد بود. ب��ه همین منظور نامه ای 
به ش��ورای رقابت ارسال کردیم و درخواست تجدید نظر را 
ارائه داده ایم، ولی مصوبه ش��ورای رقابت ابالغ شده است. 
به اعتقاد ما اقدام ش��ورای رقابت ش��تابزده است و بایستی 
با ش��اخص های دیگ��ر در ارتباط با کاه��ش قیمت خودرو 

و تدبیر برای زیان انباش��ته خودروس��ازان تصمیمی اتخاذ 
کند تا هم از تولید حمایت ش��ود و ه��م به مصرف کننده 
فش��ار وارد نشود. انتقادات در فرمول قیمت گذاری شورای 
رقابت در ۱۸ محصول ش��رکت های خودرو ساز باعث شد 
تا ش��ورای رقابت در دفاع از مصوبه خود بگوید: براس��اس 
تصمی��م جدید ش��ورای رقابت قرار ش��ده یک فرصت یک 
ماهه به خودروس��ازان داده شود تا آنها بتوانند متناسب با 
افزایش تولید و فرمول جدید شورای رقابت نسبت به تغییر 

قیمتی محصوالت خود اقدام کنند.
به گفته رئیس ش��ورای رقابت، ب��رای خودروهای ۱۸ گانه 
شامل پژو پارس، پژو 2۰۷ اتومات، پژو 2۰۷ دستی، سمند 
سورن پالس، رانا پالس، رانا پالس TU5، دنا پالس توربو 
شارژ، دنا پالس توبوشارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما 
توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس 
و چانگان، پایه قیمت همان قیمت مصوب ش��ورای رقابت 
است اما برای افزایش قیمت آنها که از بهمن اعمال خواهد 

ش��د، باید تا یک ماه آینده متوس��ط افزایش 5۰ درصدی 
تولید ساالنه محقق ش��ود تا بتوان افزایش قیمت را شامل 

این خودروها نماییم.
ش��یوا افزود: در این فرمول کیفیت و افزایش تولید، عوامل 
اصل��ی در افزایش قیمت هس��تند. به طور نمونه متوس��ط 
قیم��ت س��ه ماهه آب��ان، آذر و دی خودرو در ب��ازار آزاد را 
محاس��به و قیمت ش��ورای رقابت را از آن کس��ر و عدد به 
دست آمده را بر سه تقسیم می کنیم در صورتی که متوسط 
5۰ درصد افزایش در تولید اتفاق افتاده باش��د این عدد به 
دست آمده را به قیمت شورای رقابت اضافه نموده و قیمت 
جدید خودرو برای ماه بهمن مش��خص می ش��ود اما اگر به 
هر نسبتی افزایش 5۰ درصدی تولید محقق نشود به همان 
نس��بت افزایش قیم��ت کمتری اعمال می ش��ود. به گفته 
رئیس ش��ورای رقابت با این روش به دنبال آن هس��تیم تا 
تفاوت قیمت و به اصطالح برخی ها رانت را کم و دالل بازی 

و واسطه گری را در بازار خودرو حذف کنیم.  تسنیم 

  اول بهمن ماه؛

قیمت ۱۸ خودرو 
گران می شود


