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توافق وزارتخانههای صنعت و
ارتباطات برای واردات موبایل

رئیس کمیته ارتباطات مجلس از توافق وزارت
صنعت و ارتباطات برای واردات تلفن همراه خبر
داد.رمضانعلیسبحانیفردرگفتوگوباخانهملت،
با اشاره به برخی مشکالت در واردات گوشی تلفن
همراه ،گفت :ش��رکتهایی که قبال تلفن همراه
با ارز دولتی وارد کرده و پرونده داش��تهاند مجاز
به واردات نبودند و برخی ش��رکتهایی که سال
 97تاس��یس شده بودند بر اساس بخشنامههای
وزارت صنعت اجازه واردات گوش��ی تلفن همراه
را نداش��تند .رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون
صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی افزود:
وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت و ارتباطات
و فناوری اطالعات نشستی برای بررسی واردات
گوشیهای تلفن همراه برگزار کردند که بر اساس
نتیجه این نشست به شرکتهای یادشده اجازه
واردات گوش��ی داده ش��د .وی با اش��اره به تاثیر
واردات ب��ر قیمت گوش��ی ادام��ه داد :با افزایش
واردات ،قیمت گوش��ی در ب��ازار کاهش یافته و
س��یر نزولی مییابد .گفتنی اس��ت در چارچوب
سیاستهای ارزی در  3ماه ابتدای سال بسیاری
از واردکنندگان گوشی تلفن همراه با ارز 4200
تومانی اقدام به واردات گوشی کرده بودند که پس
از افزایش قیمت این محصول انتقاداتی نسبت به
تخصیص ارز برای واردات این کاال ش��کل گرفت
و وزارت صنعت ،معدن و تجارت ثبت س��فارش
برای واردات گوشی تلفن همراه را متوقف کرد .در
همین راستا محمدجواد آذریجهرمی در جریان
بازدید رئی��س مجلس از پیش��رفتهای دولت
الکترونیک انتقاداتی نس��بت به ممنوعیت ثبت
سفارش گوشی تلفن همراه مطرح کرد و از ارسال
نامهای به رئیسجمهور در این باره خبر داد.

دفاتر  ICTباید به دفاتر پیشخوان
دولت تبدیل شوند

رئیس س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات
رادیویی با اعالم لغو پروانه  500دفتر پیش��خوان
بدون فعالیت ،گفت :س��ازمانهای خدمترسان
مانند ثبت احوال ،تامی��ن اجتماعی و وزارت کار
باید سرویسهای خود را در این دفاتر ارائه کنند و
نباید به صورت موازی دفاتری را راهاندازی کنند.
حس��ین فالحجوش��قانی درباره آخرین وضعیت
دفاتر پیشخوان گفت :بر اساس اساسنامه شرکت
ملی پس��ت ،س��اماندهی این دفاتر به س��ازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی س��پرده شده
است که با بررسیهای انجام شده تعداد بسیاری
از پروانهه��ای صادر ش��ده در این ح��وزه در حد
ص��دور پروانه بدون هیچ اقدام��ی باقی مانده که
بر همین اس��اس بالغ بر  500پروانه لغو شد .وی
راهاندازی دفتر و ارائه سرویس را  2مشکل اصلی
دفاتر پیش��خوان عنوان کرد و افزود :سازمانهای
خدمترسان مانند ثبت احوال ،تامین اجتماعی و
وزارت کار باید سرویسهای خود را در این دفاتر
ارائه کنن��د و نباید به صورت م��وازی دفاتری را
راهاندازی کنند .فالح با بیان اینکه پروانه این دفاتر
از طریق سازمان تنظیم ارائه میشود و با تجهیز
سیس��تمها نظارت نیز به ص��ورت برخط انجام
میش��ود ،اظهار کرد :در مجموع حدود  13هزار
دفتر پیشخوان و دفتر  ICTدر کشور وجود دارد
که به دلیل تغییر ماهیت سرویسها ،دفاتر ICT
نیز باید به دفاتر پیشخوان تبدیل شوند.
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قیمت لوازم یدکی سر به فلک کشیده است

خطرات گرانی غیرطبیعی قطعات خودرو!
گ�روه اقتص�ادی :فقدان ل��وازم و قطعات یدکی
خودرو بتدریج سیستم حملونقل را با مشکالت
خاصی روب��هرو میکند .ل��وازم یدکی و قطعات
مورد نیاز خودرو از ضروریات در کش��ور به شمار
میرود .ب��ا در نظر گرفتن اهمیت برخورداری از
خودرو در میان خانوارهای ایرانی در طول سالیان
اخیر ،بیش از پیش به لزوم سهولت تامین ،عرضه
و خرید این قطعات پی میبریم .طی ماههای اخیر
قیمت لوازم یدکی خودرو به میزان قابل توجهی
رشد داشته است و همین موضوع به کسبوکار
عادی توزیعکنندگان خرد لوازم یدکی ،مکانیکها
و تعمیرکاران خودرو لطماتی وارد کرده اس��ت.
بدون تردید ،هر خودرویی پس از مدتی کارکرد،
نیازمن��د تعویض قطعه خواهد بود که در صورت
عدم تحقق این امر،کارکرد عادی و طبیعی خودرو
با اختالالتی مواجه میش��ود .بعضا استمرار این
وضعیت باعث تحمیل آس��یب و خرابی به دیگر
قطعات خ��ودرو خواهد ش��د .در واقع به موازات
ضرورتی که برای تامین و عرضه خودرو در کشور
احس��اس میش��ود به همان میزان مهیا کردن
قطعات و لوازم یدکی اتومبیل امری اجتنابناپذیر
است ولی متاسفانه طی ماههای اخیر شاهد بروز
نارساییهایی در این عرصه بودهایم که میطلبد
با تعجیل زمانی نس��بت به برط��رف کردن این
نارس��اییها اق��دام ش��ود.
مرتضی کاظمی��ان ،یکی از
توزیعکنندگان لوازم یدکی
در گفتوگ��و ب��ا باش��گاه
خبرنگاران جوان ،در تشریح
وضعیت موجود اظهار کرد:
افزای��ش  2تا  3برابری قیمت در ش��رایط فعلی
بازار،کسبوکار عادی ما را تحتالشعاع قرار داده
و بعضا شاهدیم متقاضیان خرید قطعات خودرو
به دلیل گرانی از خرید آن امتناع میکنند .باید
اذعان کرد این وضعیت موید ش��رایط نامطلوبی
است که به انحای گوناگون در ماههای اخیر ظهور
کرده اس��ت .وی افزود :ف��ارغ از موضوع گرانی و
افزایش تاملبرانگیز قیمت قطعات و لوازم یدکی
خودرو ،کمیاب شدن برخی قطعات بر مشکالت
موجود افزوده و در واقع متقاضیان برای یافتن و
خریداری برخی قطعات با چالشها و مش��کالت
متعددی مواجه هستند .کاظمیان تصریح کرد:
در چنین شرایطی بس��تر برای افزایش توزیع و
عرضه ل��وازم یدکی تقلبی و بیکیفیت ،بیش از
پیش فراهم شده و اساسا برخی متقاضیان خرید
لوازم یدکی با علم به بیکیفیت بودن قطعات ،به
دلی��ل ارزان بودن آن مب��ادرت به خرید و تهیه
چنین قطعاتی میکنند .وی افزود :کیفیت پایین
این قطعات باعث میش��ود ،بعد از مدتکوتاهی
مجددا قطعه تعویضشده با اشکال و نارسایی در
کارکرد مواجه ش��ود و متاسفانه برخی نسبت به
این موضوع عکسالعمل شدید و نامتعارف نشان
میدهند ،در صورتی که بنده و بسیاری از فعاالن
حوزه توزیع هنگام فروش قطعات به مشتریان به
این واقعیت اشاره میکنیم که قطعه مورد نظر از
کیفیت چندان مطلوبی برخوردار نیست ،زیرا برای
ما مبرهن است که بعد از مدت کوتاهی با مراجعه
مجدد و گالیه مشتری مواجه میشویم.
محمدرضا خزای��ی ،یکی از تعمی��رکاران و
مکانیکهای فعال در اس��تان البرز نیز با انتقاد
ش��دید از تنزل کیفیت قطع��ات و لوازم یدکی
موجود در بازار گفت :متاس��فانه چوب کیفیت

پایی��ن قطع��ات را ما میخوریم و مش��تریان و
مراجعهکنن��دگان گم��ان میکنند م��ا وظیفه
خود را بدرس��تی انجام ندادهایم ،در صورتی که
مشکل اصلی را باید در کیفیت پایین لوازم یدکی
جستوجو کرد که بعد از مدت کوتاهی مجددا
دچار اش��کال میش��وند و بعضا باعث تحمیل
خسارات به دیگر قطعات منفصله در خودرو نیز
میشوند .وی افزود :افزایش قیمت لوازم یدکی،
کس��بوکار ما را نیز دچار اشکال کرده و ضریب
مراجعات برای تعمیر خودرو با کاهش محسوسی
همراه ش��ده و بعضا برخی مراجعهکنندگان به
صراحت میگویند بهصورت س��ر همبندی رفع
ایراد ش��ود .آنچنان که اظهارات برخی مقامات
و مس��ؤوالن اتحادیههای ذیربط خودرو و لوازم
یدکی نش��ان میدهد ،بالتکلیفی واردکنندگان
قطع��ات خ��ودرو و عدم ترخیص قطع��ات وارد
شده از گمرک به یکی از نارساییهای جدی در
این عرصه بدل ش��ده و اساسا ریشه بخش قابل
توجهی از معضالت فعلی را باید در این موضوع
جس��توجو کرد .چن��دی پیش ،س��یدمهدی
کاظمی در گفتوگو با رس��انهها ،گفت :تا پایان
سال گذشته شاهد مش��کل خاصی در عرضه و
تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو نبودیم اما از
اوایل سال جاری بروز برخی نارساییها محرز شد
که عمده این مش��کالت به
نوسانات نرخ ارز ،بروکراسی
اداری ،ثبتس��فارش ،بستن
گمرکها و ...باز میگردد و به
واقع بسیاری از واردکنندگان
از واردات صرفنظر کردند و
به تبع آن گرانی و کمبود لوازم یدکی بروز پیدا
کرد .وی میافزای��د :با توجه به پیشبینیهایی
ک��ه در ارتباط ب��ا احتمال ظه��ور و بروز برخی
مش��کالت اینچنینی در اتحادیه شد ،جلساتی
در ای��ن ارتب��اط برگزار و مباح��ث مطروحه در
جلسات به مراجع ذیربط منعکس شد که اتفاقا
این اقدام با اس��تقبال نیز همراه شد اما در مقام
عمل ،ش��اهد اتخاذ تصمیمی که به برونرفت از
وضعیت جاری منتهی شود نبودیم .سخنگوی
اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشینآالت تهران
با اشاره به عدم واردات مواد اولیه به عنوان یکی از
اصلیترین دالیل گرانی و کمبود قطعات مرتبط
اظه��ار کرد :بخش قابل توجهی از قطعات از ماه
پایانی س��ال  96در گمرک باقی مانده و در حال
حاضر مسائل دست و پاگیر مزید بر علت شده تا
ترخیص قطعات با موانعی جدی همراه شود .وی
افزود :در صورت همت مسؤوالن گمرک در بنادر
و ترخیص قطعات ،یقینا قیمتها با کاهش 50
درصدی همراه خواهد شد .آنگونه که از اظهارات
مقامات مس��ؤول در اتحادیه استنباط میشود،
موض��وع پرداخت مابهالتفاوت ن��رخ ارز ،یکی از
دالیل ظهور و بروز این نارسایی به شمار میرود.
غالمرض��ا بخش��یزاده ،رئی��س اتحادیه صنف
فروش��ندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآالت
تهران در گفتوگویی با رسانهها گفت :از ابتدای
س��ال جاری بنا بر تصمیم دستگاههای مربوط،
اجازه ورود هیچگونه لوازم یدکی به کش��ور داده
نشده و همین موضوع به کمبود چنین ادوات و
قطعاتی در بازار منتهی شده است .وی میگوید:
بس��یاری از کااله��ا در انباره��ای گمرک خاک
میخورن��د و در صورت اج��ازه ترخیص ،قطعا
بخشی از مشکالت موجود رفع خواهد شد.

مواد پروتئینی از سبد مصرفی کمدرآمدها در حال خارج شدن است

افزایشفشارهزین هبهدهکهایکمومیاندرآمدیجامعه
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به
اینکه میزان کالری مفید مصرفی هر عضو خانوار
کارگ��ری  ۴۷۵واحد کاهش یافته اس��ت ،گفت:
مص��رف مواد پروتئینی در س��فره کارگران رو به
کاهش است .فرامرز توفیقی
در گفتوگو با مهر ،با اشاره به
افزایش هزینه سبد معیشت
کارگران به دلیل شرایط ویژه
اقتصادی و فاصله دستمزد تا
هزینه ماهانه گفت :مسؤوالن
به گونهای با اع��داد و ارقام صحبت میکنند که
انگار توانس��تهاند ترم��ز تورم را بکش��ند .رئیس
کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار با
بیان اینکه تغییر نگرش نسبت به کاهش نرخ تورم
به هیچوجه با واقعیات و سفره کارگران همخوانی
ندارد ،افزود :وقتی آمار را با هم مقایسه میکنیم
براحتی مشاهده میشود که تورم در انواع مختلف
اع��م از تورم نقطهبهنقطه یا ت��ورم یک فصلی یا
ساالنه ،فاصلهای فاحش و قابل توجه دارد .نماینده
کارگران در شورای عالی کار افزود :در علم اقتصاد
یک عبارت «تورم» و یک عبارت «جهش قیمتی»
داریم؛ تورم به معنای شیب مالیم رشد قیمتی و
جهش قیمتی به معنای افزایش قابل توجه و تند
قیمتهاس��ت که امروز ما بدون اغراق از «تورم»
به «جهش قیمتی» رس��یدهایم .توفیقی با تاکید
بر اینکه فشار هزینهای به دهک میاندرآمدی و
پایین جامعه در حال اضافه ش��دن است ،گفت:
متاسفانه هیچگونه تمهیداتی برای جبران افزایش

هزینه معیشت کارگران و کاهش فاصله بهوجود
آمده بین دس��تمزد تا هزینه انجام نشده است.
وی افزود :از طرف دیگر وقتکشی برای تشکیل
ش��ورای عالی کار به منظور بررسی راهکارهای
جب��ران معیش��ت جامع��ه
کارگری به هیچوجه صورت
مسأله را پاک نمیکند ،بلکه
ضمن مواجه ش��دن با رکود
تورم��ی ،س��ود آن به جیب
کارفرمای��ان و دود آن ب��ه
چشم کارگر میرود .نماینده کارگران در شورای
عالی کار افزود :با بررسی آمار و ارقام و جدولهای
مرکز آمار و بانک مرکزی مشاهده میشود خانوار
کارگ��ری با کاهش دریافتی  ۴۷۵کیلوکالری به
ازای هر نفر در روز مواجه ش��ده است و از طرفی
بیماریهای متابولیکی که افزایش چربی و چاقی
یکی از نتایج زیانبار آن است ،در جامعه در حال
افزایش اس��ت .وی با بیان اینکه جامعه کارگری
از دریافت مواد غذایی براس��اس هرم مورد تایید
انستیتو تغذیه محروم ش��ده و در حال دریافت
مواد نامناس��ب مضر برای سالمتی ،خارج از این
هرم است ،گفت :متاسفانه مصرف مواد پروتئینی
از س��بد خان��وار در حال خارج ش��دن اس��ت و
خانوادهها به غذاهای پرچ��رب و غذاهای آماده
روی آوردهاند که منجر به بیماری میشود .رئیس
کارگروه مزد کانون عالی ش��وراهای اسالمی کار
افزود :دولت و وزارت کار باید زودتر برای دستمزد
کارگران فکری کنند.

مسکن

رئیس اتحادیه امالک استان تهران:

اتحادیههایصنفیحققیمتگذاریبرملکراندارند
رئیس اتحادیه امالک اس��تان تهران گفت:
طبق قان��ون ،اتحادیههای صنفی یا مش��اوران
امالک ح��ق قیمتگذاری
بر ملک را ندارند .مصطفی
قلیخس��روی در گفتوگو
با باشگاه خبرنگاران جوان،
با بیان اینک��ه اتحادیههای
صنف��ی و انجمنه��ا حق
دخالت در قیمتگذاری مسکن را ندارند ،اظهار
کرد :اتحادیههای صنف��ی و انجمنهای بخش
مس��کن تنها میتوانند قیمت مسکن را آنالیز
کنند و هیچ دخالتی در قیمتگذاری واحدهای
مسکونی یا واحدهای پیشساخته شده ندارند.
خسروی تأکید کرد :شرع از قوانین جلوتر است
و قانون شرع میگوید :مالکیت محترم است و ما
نمیتوانیم روی مال کسی قیمت بگذاریم .وی
گف��ت :فقط در صورتی که مصوبهای از س��وی
مجلس مبنی ب��ر قیمتگذاری ملک توس��ط
انجمنهای صنف��ی صادر ش��ود ،اتحادیههای
ام�لاک ی��ا انجمنه��ای صنف��ی میتوانن��د
قیمتگ��ذاری کنند .رئی��س اتحادیه امالک با
بیان اینکه عرضه و تقاضا در بازار مسکن میتواند
توازن در این حوزه را برقرار کند ،گفت :با ایجاد
عرضه و تقاضا در بازار مس��کن و افزایش تولید
در ای��ن حوزه میتوانیم رون��ق را در این بخش
ایج��اد کنیم .وی ب��ا انتق��اد از افزایش قیمت
مصالح ساختمانی در این حوزه گفت :متأسفانه

ه م اکنون قیمت میلگرد بشدت باال رفته است
و همین موضوع زمینهس��از کاهش تولید و کم
ش��دن انگیزه س��ازندگان
مسکن شده است .خسروی
گف��ت :مس��ؤوالن بخ��ش
دولتی باید هرچه س��ریعتر
نظ��ارت خ��ود را بر ب��ازار
مس��کن افزایش دهند ،زیرا
برخی دالالن با ورود به این حوزه س��عی دارند
تنظیم بازار را به هم بریزند.

■■بازار کشش رشد بیشتر قیمت را ندارد

رئیس اتحادیه امالک اس��تان تهران گفت :تا
پایان س��ال ثبات در بازار مس��کن ایجاد میشود
و همی��ن موضوع نس��بت به چند ماه گذش��ته
امیدوارکننده اس��ت .قلیخسروی در گفتوگو با
می��زان ،بیان کرد :کل میزان خری��د و فروش در
تهران تنها یک درصد افزایش یافته و نس��بت به
بازه زمانی سال گذشته رشد چندانی نداشته است.
وی در ادامه افزود :میزان مبایعهنامهها  ۱۸درصد
و می��زان اجارهبها  ۱۶درص��د در آبانماه کاهش
یافت��ه و این آمارها در تهران بیش از کش��ور بوده
و ما شاهد کاهش  ۲۲درصدی معامالت هستیم.
رئیس اتحادیه امالک اس��تان تهران تصریح کرد:
کاهش قیمت مسکن در آینده نزدیک امکانپذیر
نیس��ت ،زیرا قیمت دالر با ارزانتر شدن هزار یا ۲
هزار تومان تأثیر چندانی بر این بازار ندارد مگر آنکه
قیمت دالر به  ۳هزار تومان یا  ۴هزار تومان برسد.

یوآن چین

-

-

لیرترکیه

-

-

دینار کویت

-

-

دینار عراق

10/63

-

دالر کانادا

9200

200

روبل روسیه

165

-

روپیه هند

145

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

3600000

-

طرح جدید

3850000

-50000

نیم سکه

1950000

-

ربع سکه

1150000

-40000

سکه

سکه گرمي

-

-

هر مثقال طال

-

-

یک گرم طالی  18عیار

348590

-9000

یک گرم طالی  24عیار

-

-

هر اونس طال

-

-

هر اونس نقره

-

-

نفت
وست تگزاس

قیمت (دالر)

تغییر

53/63

-2/73

62/30

-2/8

58

-1/25

برنت درياي شمال
اوپک

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

166304/4

1/94

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

8285/2

2/58

شاخص  50شركتبرتر

7268/1

2/15

شاخص بازار اول

122618/8

2/27

شاخص بازار دوم

330804/8

1/36

شاخصصنعت

151232/7

1/97

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ح .ايراندارو

776

8/38

س .نفت و گاز و پتروشيمي تأمين

2126

5/51

پتروشيميپرديس

14369

5/44

ت بهران
نف 

13525

5

كالسيمين

7562

5

ي ايران
ن رو 
توسع ه معاد 

4539

5

9229

4/99

باما
ن تهران
درخشا 
پااليش نفت تبريز

بيشترينكاهش

5786

4/99

15928

4/99

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ح  .الكتريك خودرو شرق

720

-10

گ خودرو غدير
ليزين 

1411

-6/18

سايران
فروسيلي 

6911

-4/69

ي ايران
ن تراكتورساز 
موتورسازا 

4662

-4/66

نصوفيان
سيما 

2422

-4/57

ي تزريقي
ح  .فرآوردهها 

5697

-4/52

5927

-4/4

3293

-4/3

1715

-3/98

قندلرستان
يايران
تراكتورساز 
بيمه ما

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25191

-

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

22177

-

بورسشانگهای

2602

-

بورساسترالیا

5800/1

-

