
کاهش ارزبری ۱.۲ میلیارد یورو 
میزهای ساخت داخل  

رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( با اعالم اینکه 
برگزاری میزهای ساخت داخل تاکنون منجر به یک 
میلی��ارد و ۲۰۰ میلیون یورو کاهش ارزبری ش��ده، 
از تولیدکنندگان خواست که برای استفاده از قانون 
حداکثر اس��تفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، 

اطالعات خود را در سامانه توانیران ثبت کنند.
سید محمد مهدی  هادوی ، اظهار کرد: تاکنون ۱۴ 
میز ساخت داخل برگزار و منجر به کاهش ارزبری 

یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو شده است.
به گفته وی در س��ال ۱۳۹۸ سه میز ساخت داخل 
در ح��وزه خودرو، هر کدام به ارزش ۸۵، ۹۱ و ۹۹ 
میلیون یورو برگزار شده است. در صنعت تجهیزات 
مخاب��رات، برق و الکترونیک نی��ز دو میز با کاهش 
ارزب��ری ۶۲ و ۲۴ میلیون ی��ورو در قالب قرارداد و 
۱۴ و ۱۸ میلی��ون یورو هم در قابل تفاهم نامه اجرا 
شده است.  همچنین سه میز در صنعت پتروشیمی 
منج��ر به ۳۲ و ۵۱ میلیون یورو کاهش ارزبری در 
قالب قرارداد و ۶۰ میل��ون یورو کاهش ارزبری در 
قالب تفاهم نامه ش��ده است. میزهای ساخت داخل 
در صنعت مس و فوالد نیز ۳۳ میلیون یورو کاهش 
ارزب��ری در قالب ق��رارداد و ۴۱۰ میلیون یورو در 

قالب تفاهم نامه برگزار شده است.  
این مقام مسئول درباره میزهای ساخت داخل برگزار 
شده در سال جاری نیز گفت: در سال جاری میزهای 
س��اخت داخل منجر به کاهش ارزبری ۶۰ میلیون 
یوروی��ی در صنع��ت پتروش��یمی، ۸۰ میلیون یورو 
در بخش پاالیش��گاه ها، ۶۰ میلیون یورو در صنعت 
خودرو شده یک میز دیگر با ارزش ۶۳ میلیون یورو 

آماده برگزاری در صنعت لوازم خانگی است.
بنابرای��ن به گفت��ه رئی��س مرکز س��اخت داخل، 
ماشین س��ازی و تجهی��زات وزارت صم��ت، نتیجه 
برگزاری میزهای ساخت داخل در سال گذشته ۴۷۷ 
میلی��ون یورو کاهش ارزبری در قالب قرارداد، ۵۰۲ 
میلیون یورو در قالب تفاهم نامه و امس��ال هم ۲۶۳ 
میلیون یورو در قالب قرارداد بوده اس��ت و همچنان 
بخش فوالد و مس بیشترین سهم از کاهش ارزبری 

را به خود اختصاص داده اند. ایسنا 

در بودجه ۱۴۰۰پیشنهاد شد؛ 
افزایش ۳۰ درصدی اعتبار 

دستگاههای اجرایی 
 مش��اورمرکز پژوهش��های مجلس با ارائه پیشنهاد 
حداکث��ر افزایش ۳۰درصدی اعتبار دس��تگاههای 
اجرایی در بودجه۱۴۰۰ معتقد است، شکاف درآمد 

هزینه دولت باید کاهش یابد.
 هادی س��بحانیان درخصوص الزام��ات دور جدید 
اص��الح الیح��ه بودج��ه در مجلس معتقد اس��ت، 
مهمترین م��الک مجلس برای بررس��ی اصالحات 
بودج��ه ۱۴۰۰ که البته اثرات مهمی هم بر بودجه 
سالهای بعد خواهد گذاشت، کاهش شکاف درآمد-

هزینه دولت باشد. این کارشناس اقتصادی در ادامه 
توصیه خود یادآور شده است، موثرترین ابزار برای 

تحقق این مهم کنترل رشد هزینه هاست.
س��بحانیان در خاتمه پیش��نهاد کرده است، اعتبار 
دستگاه ها نسبت به قانون بودجه حداکثر ۳۰ تا ۳۵ 

درصد رشد کند.  تسنیم 

در سال ۹۹ ثبت شد؛
رشد ۵۳ درصدی تولید لباس شویی 

در کشور
  بررس��ی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت 
حاک��ی اس��ت از ابتدای امس��ال تا پای��ان دی ماه 
کارخانجات داخلی موفق ش��دند ۸۸۰ هزار و ۵۰۰ 
دستگاه لباس ش��ویی تولید کنند که در مقایسه با 
۱۰ ماهه س��ال گذشته رشد ۵۳.۲ درصدی داشته، 
میزان تولید تلویزیون نیز در این مدت ۴۴.۷ درصد 

افزایش یافته است.
  بررس��ی آمارهای منتش��ره وزارت صنعت، معدن  
تجارت حاکی از رش��د تولید س��ه قلم لوازم خانگی 
اصل��ی یعنی یخچ��ال، تلویزیون و لباس ش��ویی از 

ابتدای امسال تا پایان دی ماه است.
مطابق آمارهای این وزارتخانه، در ۱۰ ماهه امس��ال 
۹۹۵ هزار دس��تگاه انواع تلویزیون در کش��ور تولید 
ش��د. این آمار در هم سنجی با پارس��ال رشد ۴۴.۷ 
درصدی نشان می دهد. در تولید یخچال و فریزر نیز 
شرکت های داخلی با وجود دشواری تداوم تحریم ها 
و ش��رایط کرونایی عملکرد خوبی داشتند و با ثبت 
رش��د ۳۰.۸ درص��دی، ی��ک میلی��ون و ۶۸۶ هزار 
دس��تگاه تولید داش��تند. بهترین رشد تولید در این 
بخش مربوط به ماش��ین لباس شویی بود، به طوری 
که کارخانجات داخلی موفق شدند ۸۸۰ هزار و ۵۰۰ 
دستگاه لباس شویی تولید کنند که در هم سنجی با 

پارسال رشد ۵۳.۲ درصدی داشته است.
با این حال، در بخش کولر آبی افت ۱۱.۹ درصدی 
به ثب��ت رس��ید و ش��رکت ها ۸۵۳ ه��زار و ۹۰۰ 
دس��تگاه کولر آبی تولید کردند. برای امس��ال رشد 
۳۰ درصدی تولید و دس��تیابی به رکورد تولید ۱۲ 
میلیون دس��تگاه لوازم خانگی پیش بینی شده بود، 
اما به گفته مس��ووالن وزارت صنع��ت تا پایان ۱۰ 
ماهه امسال محقق شد.پیشتر مدیرکل دفتر صنایع 
برق، فلزی و لوازم خانگ��ی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: براس��اس برنامه ریزی های انجام شده 
و تالش های به عمل آمده، با وجود تداوم تحریم ها 
و شیوع کرونا، امسال رکورد تولید لوازم خانگی پس 

از پیروزی انقالب شکسته خواهد شد. ایرنا 

اخبار گزارش

رش��د ۲۷ تا ۱۲۹ درصدی کاالهایی ک��ه عمدتا در جرگه 
کاالهای معیش��تی مردم قرار دارند آن ه��م در ۱۰ ماه از 
سالجاری اتفاقی است که  آمار منتشر شده از سوی وزارت 

صنعت،معدن و تجارت از آن حکایت می کند. 
این کاالها که از بین انواع برنج،  گوش��ت و ش��کر در صدر 
خودنمایی ه��ا ق��رار دارد به خوبی از نب��ود نظارت و ثباتی 
خبر می دهد که متولیان مدعی هستند به فراوانی در بازار 

محصوالت و کاالها وجود دارد.
بر اس��اس آم��ار وزارت صنعت ،معدن و تج��ارت به عنوان 
نه��ادی که حمای��ت و نظارت های بازار را در دس��ت دارد 

؛بیش��ترین افزای��ش قیمت در دی امس��ال مربوط به برنج 
تایلن��دی بوده ک��ه قیمت آن با ۱۲۹.۴ درص��د افزایش از 
۷۷۰۰ تومان در آذر سال قبل به ۱۷ هزار و ۶۰۰ تومان در 

ماه مشابه سال جاری رسیده است.
البته قیمت برنج پاکس��تانی باس��ماتی، طارم اعال و داخلی 
هاش��می درجه یک نی��ز در این مدت ب��ه ترتیب ۱۲۳.۵، 
۴۷.۲ و ۴۵.۳ درص��د افزایش داش��ته و در دی امس��ال به 
حدود ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان، ۳۳ هزار و ۷۰۰ تومان و ۳۳ 

هزار تومان رسیده است.
قیمت گوش��ت مرغ هم با ۶۲.۳ درصد افزایش از ۱۲ هزار 

و ۶۰۰ تومان در دی س��ال قبل به حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ 
تومان در دی امسال رسیده است.

رسیدن قیمت مرغ به ۳۰ هزاز تومان از آنجا نشأت گرفت 
که گوشت قرمز رش��د لجام گسیخته ای را تجربه کرد و با 
رس��یدن به کیلویی ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزارتومان برای همیشه 
از س��فره اقش��ار آس��یب پذیر فاصله گرفت و مردم کمبود 
معیش��ت خود را با مرغ جب��ران کردند تا اینکه قیمت این 

کاال به مرز ۳۰ هزار تومان رسید.
ام��ا از اوایل آذر م��اه  قیمت هر کیلو م��رغ گرم در خرده 
فروش��ی های سطح ش��هر تهران به بیش از ۳۰ هزار تومان 
رس��ید درپی گران شدن این محصول و صفوفی که در پی 
گرانی و یا نایابی کاالها شاهد تشکیل آن بودیم؛اواخر مهر 
ماه کارگروه تنظیم بازار اس��تان تهران قیمت هر کیلوگرم 
مرغ گرم را ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تصویب کرد و در نهایت 
ب��ا عرضه مرغ تنظیم ب��ازار از اوایل دی ماه قیمت مرغ در 
خرده فروشی های سطح شهر تهران به  ۲۰ هزار و ۴۰۰ تا 

۲۱ هزار تومان به فروش می رود.
 این اتفاقات در حالی برای مرغ رخ داده که افزایش قیمت 
مربوط به گوش��ت گوساله و گوسفندی به گونه ای بوده که 
قیمت هر کیلو از این دو محصول به ترتیب  رشد  ۳۱.۴ و 
۲۷ درصدی را  تجربه کرده اس��ت و در نهایت در دی ماه 
۹۹؛ به رقم ۹۷ هزار تومان و ۱۱۱ هزار تومان رسیده است 
و این در حالی است که  قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی 
و گوس��اله در ماه مشابه سال قبل حدود ۷۴ هزار تومان و 

۸۷ هزار تومان بود.
در کنار گوش��ت،مرغ و برنج ،رش��د قیمت ش��کراما تلخی 
دیگری را به کام مردمی که همچنان درگیر معیش��ت خود 
هستند سرازیر کرد. براساس آمار قیمت شکر سفید و شکر 
۹۰۰ گرمی نیز در دی ماه  به ترتیب ۶۸.۱ و ۵۴.۵ درصد 
نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است به  طوری  
که قیمت هر کیلوگرم ش��کر سفید و هر بسته ۹۰۰ گرمی 
ش��کر در آذر امس��ال به حدود ۸۷۰۰ تومان رسیده است. 
البته قیمت ش��کر در روزهای پایانی دی ماه در بازار عمده 

فروشی به ۹۴۰۰ تومان رسیده بود.

نظارت های کاغذی
 ثبت آمار و ارقام مربوط به گرانی در حالی است که رئیس 
سازمان حمایت مصرف  کنندگان و تولید کنندگان از انجام 

۱۴ هزار و ۳۹۵ گش��ت مشترک بازرس��ی در دی ماه ۹۹ 
و تش��کیل ۷ ه��زار و ۱۷۷ پرونده تخلف ب��ه ارزش حدود 
۲۶۰۰ میلیارد ریال خبر داده اس��ت. آمار اعالم ش��ده در 
ش��رایطی اس��ت که در مقابل گرانی ۱۲۹ درصدی تنها ۷ 
ه��زار پرونده آن هم به ارزش ۲۶۰  میلی��ارد تومانی بوده 
است و این می تواند نشان ازآن داشته باشد که از این ۱۲۹ 
درصد گرانی تنها سهم کوچکی ازآن تخلفات گران فروشی 
بوده و  عمده گرانی ایجاد شده در قیمت ها به تورم حاصله 

درکشور باز می گردد.
 رش��د ۱۲۹ درص��دی تنها در ۳ قلم کاال در ش��رایطی در 
طول یکس��ال رخ داده  که در س��ال ۹۹ ،س��الی که شیوع 
گس��ترده کرونا بسیاری از کس��ب و کارها را تحت الشعاع 
قرار داده و تورم قیمت ها به اوج خود رسیده  شورای  عالی 
کار،تنها  ۳ تغییر را در فیش حقوقی کارگران در سال ۹۹ 
اعمال کرد و پس ازآن با وجود رش��د قیمت ها هیچ اتفاقی 

در فیش حقوقی این قشر از افراد جامعه رخ نداده است.
 حق مس��کن کارگران در سال ۹۸ معادل ۱۰۰ هزار تومان 
ب��ود که این می��زان  با ۲۰۰ درصد افزای��ش به ۳۰۰ هزار 
تومان در س��ال ۹۹ رس��ید و این درحالی اس��ت که طبق 
گ��زارش مرکز آمار نرخ تورم س��الیانه آذرم��اه ۹۹ امالک 

مسکونی در تهران برابر ۹۸.۲ درصد اعالم شده است.

آب رفتگی دستمزد 
  شورای عالی کار، در سالجاری نسبت به کاهش حق سنوات 
پرداختی به کارگران از ۱۷۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان 
اقدام کرد و در نهایت حداقل مزد پایه کارگران را با ۵ درصد 
افزایش نس��بت به مصوبه قبلی، به یک میلیون و ۹۱۱ هزار 
تومان رس��اند. اگرچه این اقدامات از دید ش��ورای عالی کار 
بعد از مدتها کشمکش اتفاق بزرگی بود اما عمال در واقعیت، 
چندان در حقوق کارگران تغییری ایجاد نکرد تنها حدود ۷۸ 
هزار تومان به دستمزد حداقلیبگیران بدون سابقه کار افزوده 
ش��د. رشد ۱۲۹ درصدی برخی  کاالهای معیشتی مردم در 
برابر رش��د ۲۶ درصدی حداقل دس��تمزد سال ۹۹ بی شک 
بدترین تراژدی اس��ت که مردم به ویژه اقش��ار کم درآمد با 
آن در س��ال ۹۹ روبرو شدند و تالش می کنند تا باآن کنار 
بیایند اما تراژدی بدتر ش��اید همین باش��د که این  داستان 
برای حقوق و دس��تمزد سال ۱۴۰۰ هم در حال تکرار است 
و دست اندرکاران تنها با کشمکش های همیشگی به دنبال 

معاون وزیر راه اعالم کرد؛
فاصله ۵۰۰ درصدی قیمت ساخت 

مسکن با فروش  
معاون مسکن و س��اختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: 
قیمت هر متر مربع مسکن ساخته شده با قیمت فروش 
آن ح��دود ۵۰۰ درصد فاصله دارد که این موضوع قابل 

تفسیر نیست.
  محمود محمودزاده با اش��اره به اینکه قیمت مس��کن 
خوشبختانه در ماه های اخیر در حال تثبیت است افزود: 
تنها دلیل فاصله زیاد قیمت س��اخت و فروش مس��کن، 

برخورد س��رمایه ای با مسکن اس��ت، به همین دلیل از 
اواخر سال گذشته اقداماتی تحت عنوان »سامانه اسکان 
امالک«، برای شناس��ایی واحدهای خالی انجام ش��د با 
ای��ن امید که مال��کان واحدهای خالی خ��ود را به بازار 

عرضه کنند.
وی اضافه کرد: زمانی که قیمت مسکن در حال افزایش 
بود بخش��ی از آن مربوط به خود مس��کن و بخش دیگر 
ناش��ی از تأثیرپذیری از س��ایر بازارهای رقیب بود، زیرا 
وقت��ی جریان اقتصادی به یک س��مت حرکت می کند، 

مسکن از آن مستثنی نیست.
معاون مسکن و س��اختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: 
وقت��ی از وج��ود چندصد ه��زار یا چند میلی��ون واحد 
خالی در سراس��ر کش��ور اطالع می دهند، طبیعی است 
س��ریع ترین واحدهایی که می تواند به بازار عرضه شود، 

واحدهای آماده است.
وی اف��زود: اق��دام دیگر برای تثبی��ت قیمت ها، تکمیل 
طرح ه��ای مس��کن مهر بود که از بی��ش از ۲ میلیون و 
۲۰۰ ه��زار مس��کن مهر، فقط ۵۰ ه��زار واحد آن باقی 
مان��ده که به زودی تحویل داده می ش��ود و پرونده این 

طرح برای همیشه بسته خواهد شد. صدا وسیما

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبرداد؛
کشف معادن جدید طال، مس و سنگ 

آهن در کشور 
وزیر صنعت، معدن و تجارت از کشف معادن جدید طال، 

مس و سنگ آهن خبر داد.
 علیرضا رزم حسینی از کشف معادن جدید طال، مس و 
س��نگ آهن خبر داد و با اشاره به ظرفیت باالی معادن 
کشور گفت: ما در حال راه اندازی هلدینگ های مربوط 
به س��نگ های گران قیمت هس��تیم که در کل کش��ور 

توسعه یابد.

وی افزود: ایران نه تنها س��رزمین نف��ت خیز بلکه یک 
کش��ور معدن خیز هم هس��ت که باید از ظرفیت آن به 

خوبی استفاده کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعالم این که یک بخش 
از مس��ؤولیت ها برای کش��ف و بهره برداری از معادن به 
ش��ورای معادن اس��تان ها واگذار شده اس��ت، گفت: بر 
اس��اس این برنامه معادن حفر شده ای که چندین سال 
به دلیل مش��کالت فنی، مال��ی و یا هر دلیل دیگر مورد 
بهره برداری قرار نگرفته اس��ت، آزادس��ازی خواهد شد 
و پروان��ه آن ها به صورت مزایده در اس��تان ها در اختیار 

شورای معادن استان قرار می گیرد.
رزم حس��ینی افزود: ما اکنون در اکتشاف معادن خیلی 
فقیر هس��تیم و موفق نشدیم اکتشافات جدیدی داشته 
باش��یم و همه اکتش��افات ما مربوط به سنوات گذشته 
اس��ت. وی اب��راز امیدواری ک��رد: با برنام��ه ریزی ها و 
اس��تفاده از فناوری های جدید اکتشاف از معادن کشور 
توسعه یابد و بهره برداری از معادن گسترش پیدا کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برداش��ت از معادن 
اکنون بیش��تر سطحی اس��ت و باید برداش��ت از عمق 

معادن را هم توسعه دهیم.  مهر  

خ��ب��رخ��ب��ر
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با حقوق بهمن ماه؛

عیدی۱.۵میلیونتومانی
کارکناندولتواریزمیشود

 بر اس��اس اعالم رئیس س��ازمان برنامه و بودجه عیدی ۱.۵ 
میلیون تومان��ی کارمندان همراه با حق��وق بهمن ماه واریز 

خواهد شد.
  اخی��را هیئ��ت دولت میزان و نحوه پرداخ��ت پاداش پایان 
س��ال)عیدی( کارمندان دولت را مشخص کرد. براین اساس 
دستگاه های اجرایی موضوع ماده )۲۹( قانون برنامه پنجساله 
ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران -مصوب ۱۳۹۵- و همچنین نیروهای مس��لح، وزارت 
اطالعات و س��ازمان انرژی اتمی ای��ران مجازند به کارکنان 
خود )رس��می، ثابت، پیمان��ی، خرید خدمت، ق��راردادی و 
موقت( و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عال��ی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اش��تغال به 
کار دارند )به استثنای کارگران شاغل در کارگاه های مشمول 
قان��ون کار(، مبلغ ثابت پانزده میلیون )۱۵.۰۰۰.۰۰۰( ریال 
به نس��بت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۹ به عنوان 
پاداش آخر س��ال )عیدی( در بهمن ماه سال جاری از محل 

بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند.
در همی��ن خصوص با اعالم نوبخت رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه، عیدی ۱.۵ میلیون تومانی کارمندان همراه با حقوق 

بهمن ماه واریز خواهد شد.
گفتنی اس��ت، میزان پرداخ��ت پاداش آخر س��ال )عیدی( 
بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، 
حقوق وظیفه وراث مس��تخدمین متوفای مش��مول صندوق 
بازنشس��تگی کش��وری، س��ازمان تأمین اجتماعی نیروهای 
مس��لح و س��ایر صندوق ه��ای بازنشس��تگی و نیز ش��هدا و 
جانب��ازان از کارافتاده کلی نیز ب��ه مبلغ ثابت پانزده میلیون 
)۱۵.۰۰۰.۰۰۰( ریال حس��ب م��ورد از محل بودجه مصوب 
صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت 

است. تسنیم 

  بازار س��یاه خرید و فروش مجوزهای شغلی، این روزها 
رونق زیادی دارد به طوری که مجوز موسسه فرهنگی و 
هنری تا ۸۰ میلیون تومان،  س��ایت فروشگاهی تا ۱۴۰ 
میلیون تومان و داروخانه ت��ا ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون 

تومان نیز به فروش می رسد.
 پروانه کس��ب در عرصه تجارت و کس��ب و کار از اسناد 
مهم اقتصاد اس��ت، سندی که از س��وی مراجع مربوطه 
صادر می ش��ود و دارنده آن مجاز به فعالیت در حرفه ای 
معین خواهد بود. نظارت بر کس��ب و کارها نیز از طریق 
ص��دور مجوزهای مختلف انجام می ش��ود ک��ه »پروانه 

کسب« نیز جزو این دسته است.
پروانه های کس��ب از س��وی اتحادیه ه��ای اصناف صادر 
می ش��ود و مراحل صدور آن در هر شغلی متفاوت است. 
برای نمونه برخی مش��اغل نیاز به مهارت خاصی دارد و 
باید گواهینامه معتبر از مراکز آموزش��ی مجاز اخذ شود 
و س��پس به تایید یک س��ازمان دولتی نظارتی همچون 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای برسد.
طی ۹ ماه امس��ال ۴۴۰ هزار و ۱۵۶ فقره پروانه کس��ب 
صادر شده است که نسبت به سال گذشته ۴۹.۹ درصد 
رشد داشت )س��ال گذشته در ۹ ماه  ۲۹۳ هزار و ۶۰۹ 
فقره پروانه کسب صادر شد(. با وجود این رشد به دلیل 
روند طوالنی صدور مجوز و س��ختگیری در استعالمات 
مورد نیاز ب��رای ارائه مجوز، بازار س��یاه خرید و فروش 
جواز کسب در س��ایت های اینترنتی و فضاهای مجازی 

به راه افتاده است.
مش��اهدات حاکی از آن است که جواز کسب پیشخوان 
دول��ت بی��ن ۹۰۰ میلیون تا ۲ میلی��ارد و ۶۰۰ تومان، 
س��ایت خبری بین ۷۰۰ میلیون توم��ان تا یک میلیارد 
و ۳۰۰ میلیون تومان، س��ایت فروشگاهی ۱۰۰ تا ۱۴۰ 

میلی��ون تومان،  موسس��ه حقوقی ۳۰ میلی��ون تومان، 
داروخانه یک میلیارد تا ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، 
آموزش��گاه مراقبت زیبایی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان، 
موسس��ه فرهنگی و هنری ۵۰ ت��ا ۸۰ میلیون تومان و 
ش��رکت خدمات پزش��کی ۸۰ تا ۱۰۰ میلی��ون تومان 

فروخته می شود.
رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب 
و کار گف��ت: فروش مجوزهای کس��ب و کار به صورت 
کاالیی نیس��ت و معموال به شکل های مختلف این اقدام 

انجام می شود.
 علی فیروزی  افزود: در ش��یوه ف��روش وکالتی، مزایای 
جواز کس��ب وکار برای اس��تفاده به فرد دیگری واگذار 
می شود. در فروش مباش��رتی مجوز کسب وکار، دارنده 
جواز مربوطه خود را از تمام مس��وولیت های مجوز عزل 

می کند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از راه های فروش مجوز کسب و 
کار این است که فرد به سازمان مرجع صادرکننده مجوز 
مراجع��ه و تغییر نام انجام می دهد و این جواز را به فرد 
موردنظر واگ��ذار می کند و به این روش اصالح مجوز یا 

تغییرنام کسب وکار نیز می گویند.
رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب 
و کار تاکید کرد: موضوع مهمی که در بحث فروش جواز 
کسب و کار باید به آن توجه کرد این ست که نمی توان 
جل��وی این فرایند طبیعی را گرفت زیرا در بحث عرضه 

مجوز مشکل داریم.
وی توضیح داد: در فرایند واگذاری مجوز کس��ب و کار 
در یک س��و عرضه کننده و در سوی دیگر تقاضاکننده 
را داریم و تا زمانی که تقاضا زیاد باش��د و عرضه محدود 
باشد قیمت خرید و فروش نامتعادل است و برای برگه  و 

س��ندی که مجوز نامیده می شود مبادله می شود و بهای 
آن بیش از حد معمول خواهد بود.

فیروزی گفت: در هر ش��رایطی که موضوع صدور مجوز 
کس��ب و کار مطرح می ش��ود به صورت بالقوه فضا برای 
فس��اد فراهم می ش��ود و این به دلیل این است که فرد 
سندی دارد که دیگر متقاضیان آن به راحتی نمی توانند 

به آن دست یابند و در واقع این سند، انحصاری است.
 وی اف��زود: انحص��ار صدور مجوز به دو ش��کل طبیعی 
و تصنعی اس��ت. در ش��کل طبیعی، مجوز کس��ب وکار 
ب��ه منابع طبیعی بازمی گردد و ب��ا اخذ آن فرد می تواند 
ب��ه منبع طبیعی محدود همچون قط��ع درختان، صید 
ماهی و موارد از این دس��ت دسترس��ی داش��ته باشد و 
چون برداش��ت از این منابع محدود اس��ت صدور مجوز 
برای بهره برداری نیز با محدودیت و تعیین س��قف انجام 

می شود.
رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب 
اظهارداش��ت: در انحص��ار تصنع��ی مجوز کس��ب و کار 
مجوزهای کس��ب و کار به منب��ع طبیعی ربط ندارد اما 
مرج��ع صادرکننده مجوز نمی تواند به راحتی بر فعالیت 
دارندگان مج��وز نظارت کند و اب��زار الزم برای نظارت 
ن��دارد بنابراین ب��رای رفع این نقصان، ص��دور مجوز را 

محدود می کند.
وی با بیان اینکه ممکن اس��ت صدور مجوز کسب و کار 
با منافع برخی تعارض داشته باشد، افزود: گسترش بازار 
و ایجاد فضای رقابتی کسب و کارها ممکن است همسو 
با منافع برخی نباشد، بنابراین مرجع صادرکننده مجوز 
کس��ب و کار با تعیین ضوابط س��خت و دشوار اقدام به 

محدود کردن صدور مجوز می کند.
فیروزی گفت: در شرایطی که دسترسی به مجوز کسب 
وکار دش��وار باش��د و تقاضا بیش از عرضه باش��د، سند 
کسب و کار ارزشمند می شود، بنابراین هزینه برای تهیه 
آن مقرون به صرفه خواهد بود بنابراین ش��اهد خواهیم 
بود که این مجوزها بین ۱۰ میلیون تا ۷۰ میلیارد تومان 

فروخته می شود.  ایرنا  

    دایره داللی گسترده شد؛ 

بازارسیاهخریدوفروشمجوزهایشغلی


