تقویت  132واحدی شاخص بورس تهران

چهارشنبه  ۲۳مهر 1399
وطنامروز شماره 30۴۸

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت دیروز  132واحد تقویت شد .بورس اوراق بهادار تهران اگر چه دیروز در ساعات اولیه بازار روند رو
به رشدی داشت و شاخص کل با حدود  15/8هزار واحد روبهرو شد اما بعد از آن افت کرد و دوباره از ساعت  10:30روند رو به رشدی پیدا کرد .در نهایت
ک میلیون و  579هزار و  640واحد رسید.
شاخص کل بورس در پایان معامالت دیروز با  132واحد رشد همراه شد و به رقم ی 

اقتصادی

اخبار

افزایش  45درصدی
حقوق بازنشستگان کشوری

افزایش  45درصدی حقوق بازنشس��تگان کشوری از
مهرماه پرداخت میشود .افزایش حقوق کارمندان بازنشسته
کشوری از مهرماه اعمال میشود؛ حقوق بازنشستگان نسبت
به ماه قبل خود  45درصد اضافه میشود و نسبت به سال
قبل ،از رش��دی معادل  77درصد برخوردار خواهد شد .بر
این اساس دولت برنامهای برای افزایش حقوق بازنشستگان
تأمیناجتماعی ندارد و صرفا به افزایش حقوق صورت گرفته
در مردادماه اکتفا کرده اس��ت .بررسیها نشان میدهد در
حال حاضر یک میلیون و  489هزار و  352نفر بازنشسته
کشوری شامل بازنشستگان کارکنان دولت ،قوهقضائیه و
برخی مجموعههای دیگر در کشور وجود دارد.

درخواست افزایش مجدد قیمت
لوازم خانگی

گزارش «وطن امروز» درباره ماجرای بلوکهشدن ارزهای صادراتی ایران در عراق

شریان ارزی زیر تیغ تدبیر

کارشناسان اقتصاد در گفتوگو با «وطن امروز» تغییر نقل و انتقاالت ارزی از روش مویرگی به روش بانکی را دلیل اصلی بلوکه پول ایران در عراق و دیگر کشورها میدانند
گ�روه اقتص�ادی ۲ :روز پیش رئیسکل بان��ک مرکزی برای
پنجمینبار از زمان آغاز مسؤولیت خود ،برای وصول مطالبات
ارزی به عراق سفر کرد .این سفر نشان داد توافقات اعالمشده
مقامات در س��فرهای گذشته برای پرداختطلب ایران هنوز
اجرایی نشده است .شواهد نشان میدهد آمریکا در حال تالش
همهجانبه برای ممانعت از انتقال ارز به ایران است .با این حال
اصرار دولت به استفاده از کانالهای رسمی بانکی برای وصول
مطالبات ارزی ،مسیر وصولطلب ارزی ایران را پیچیده کرده
اس��ت .اصرار دولت به انتقال ارز از کانالهای رسمی در حالی
است که کشور در دوره تحریمهای قبلی با استفاده از کانالهای
مویرگی و غیررسمی صرافیها ،حجم عظیمی از مطالبات ارزی
خود را وصول میکرد .با این حال در دولت کنونی بویژه پس
از برجام ،به امید رفع تحریمهای بانکی ،نقش شبکه گسترده
صرافیها برای نقل و انتقال ارز به حاشیه رفت« .وطن امروز»
در گزارش حاضر ضمن بررس��ی جایگاه ع��راق برای ایران در
عرصه جنگ اقتصادی ،رویکرد دولت در موضوع نقل و انتقال
توگوهایی با کارشناس��ان این حوزه
ارزی بینالمللی را در گف 
بررسی کرده است.
***
دوش��نبه هفته جاری بود که رئیس کل بانک مرکزی در
رأس هیأتی متشکل از مقامات بانکی و فعاالن تجاری و با هدف
وصول مطالبات ارزی ایران که عمدتا ناش��ی از صادرات برق و
گاز بوده است ،به عراق سفر کرد .این پنجمین سفر عبدالناصر
همتی به عراق از آغاز مسؤولیت وی در بانک مرکزی است .وی
نخستینبار بهمنماه  97عازم عراق شده بود که حاصل آن طبق
اعالم مقامات و رسانهها ،امضای توافقنامه سازوکار پرداخت مالی
میان  ۲کش��ور در  ۱۶بهمن  ۹۷بود .او بعد از آن  ۲بار نیز به
عراق سفر کرد .همتی برای بار چهارم  28خردادماه سال جاری
با هدف یافتن راهی برای نقل و انتقاالت بانکی راهی عراق شد.

رئیس کل بانک مرکزی پس از جلسه با مقامات عراقی در سفر
خردادماه خود به این کش��ور اعالم کرد :در سفرهای قبلی به
توافقات خوبی دست یافتیم .همتی همچنین اظهار داشت :بر
اساس تفاهمهای گذشته میان هر ۲کشور پیشبینی شده بود از
منابعی که در کشور عراق داریم برای خرید کاالهای غیرتحریمی
و اساسی استفاده کنیم .طی این سفر نیز به تفاهمهای خوبی
دست یافتیم .همچنین علی محسن اسماعیل العالق ،رئیس
بانک مرکزی عراق با اشاره به تفاهمنامهای که سال گذشته بین
 ۲بانک مرکزی امضا شد ،گفت :این تفاهمنامه روابط بانکی و
مالی  ۲کشور و نحوه استفاده از منابع بانک مرکزی ایران را به
طور شفاف مشخص کرده است و امروز توافق کردیم بر همان
اساس اقدامات الزم را انجام بدهیم.
اما تکرار  ۵باره سفر همتی به عراق نشان میدهد توافقات
اعالمشده پیشین هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است .بررسیها
نشان میدهد کارشکنیهای آمریکا در این مسیر ،مهمترین
مانع اجرایی شدن توافقات پیشین بوده است .آمریکا با آگاهی
از جای��گاه حیاتی عراق در جنگ اقتصادی خود با ایران ،تمام
تالش خود را برای به حداقل رس��اندن روابط میان  ۲کش��ور
همس��ایه به کار برده است .اهمیت عراق برای ایران در میدان
جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران از چند منظر قابل بررسی است.
■■ظرفیت باالی عراق برای نقل و انتقاالت ارزی ایران

یکی از مهمترین وجوه تمایز عراق با سایر همسایههای ایران
در صحنه جنگ اقتصادی ایران و آمریکا ،ظرفیت باالی عراق
برای تبدیل شدن به شاهراه انتقال ارز کشور است .توسعه اندک
نظام بانکی رسمی در عراق و گردش حجم عظیمی از ارز در
شبکه غیررسمی صرافیهای عراق ،همسایه غربی ایران را به
بهترین گزینه برای دور زدن تحریم بانکی از طریق اس��تفاده
از ش��بکه صرافیهای عراق تبدیل میکند .تجربه دولت دهم
در استفاده از کانالهای غیررسمی انتقال ارز ،اکنون میتواند

راهگشای مسؤوالن برای دس��تیابی به درآمدهای ارزی قفل
ش��ده باشد .در همین راستا اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در
دولت دهم هم به همین موضوع اشاره کرد .محمود بهمنی با
اشاره به تجربیات موفق کشور در دور زدن تحریمهای دور قبل
گفت :مبادالت پولی ایران تنها از طریق سیستم بانکی صورت
نمیگیرد و سایر سیستمهای موازی نیز قابل استفاده است؛ به
نحوی که بدون اینکه بخواهیم ارتباطات رسمی با بانکهای دنیا
برقرار کنیم ،میتوانیم از این راهکارها بهرهبگیریم .وی با اشاره
به ظرفیت صرافیها برای انتقال ارز به کشور گفت :اکنون وقت
تکیه به شبکه مویرگی صرافیهای کشور است تا با مراقبت و
نظارت بانک مرکزی بتوان مایحتاج کشور را برآورده کرد.
■■ارزش زیاد واردات عراق و نیاز به بازسازی

امتیاز دیگر عراق برای ایران در ش��رایط جنگ اقتصادی با
آمریکا ،نیاز شدید این کشور به واردات گسترده برای بازسازی
ویرانیهای جنگ است .عراق طی  ۲دهه گذشته شاهد  ۲هجوم
نظامی به خود بود .ابتدا آمریکا به بهانه کنترل تسلیحات کشتار
جمعی عراق را اشغال کرد که نتیجه آن ویرانی گسترده این
کشور بود .پس از آن هم این کشور با هجوم نیروهای تکفیری
داعش مواجه شد که بر اثر آن بسیاری از زیرساختهای این
کشور نابود یا دچار آسیب جدی شد .از همین رو عراق اکنون به
عنوان یک کشور جنگزده ،نیاز مبرمی به واردات کاال و خدمات

برای بازسازی زیرساختها و تامین مایحتاج خود دارد .نیاز عراق
به واردات گسترده ،فرصتی بینظیر به ایران برای بیشینه کردن
صادرات و کسب منابع ارزی بیشتر داده است .با توجه به درآمد
ارزی هنگفت عراق از محل صادرات نفت خام ،دولت این کشور
محدودیت چندانی برای تامین ارز واردات نخواهد داشت .روند
رو به رشد صادرات ایران به عراق در سالهای اخیر به وضوح
ظرفیت این کشور برای تبدیل شدن به یکی از مهمترین بازارهای
مصرف کاالهای ایرانی و یکی از اصلیترین منابع درآمد ارزی
کشور را تایید میکند.

■■قابلیت عراق در همکاری برای دور زدن تحریم فروش نفت

یک��ی دیگ��ر از امتیازات عراق برای ای��ران در میانه جنگ
اقتصادی ،امکان اس��تفاده از ظرفیت این کشور برای دور زدن
تحریم فروش نفت است .ایران میتواند از حجم باالی فروش
نفت عراق به عنوان پوششی برای فروش نفت خام خود استفاده
کند .از میان تمام همسایگان ایران ،عراق بهترین گزینه برای
دور زدن تحریم نفت است .هر چند در ماههای اخیر و به دلیل
شیوع ویروس کرونا ،حجم صادرات نفت خام عراق مطابق توافق
اوپک پالس با کاهش اجباری مواجه شده است اما در صورت
هر گونه گشایش در مبارزه با کرونا ،محدودیتهای اعمالشده
برای تولید برداشته شده و نقش عراق برای مبادله نفت ایران
بیش از گذشته پررنگ میشود.

توگو با«وطنامروز»:
کارشناسمسائلاقتصادیعراقدرگف 

بانک مرکزی اراده الزم را برای آزاد کردن منابع ارزی کشور ندارد
کارشناس مسائل عراق درباره مشکالت عدم بازگشت
ارزهای صادراتی از کش��ور عراق به «وطن امروز» گفت:
مش��کالتی که در روابط مالی ایران و عراق پیش آمده به
دلیل عدم تسویه مطالبات ایران ناشی از صادرات برق و
گاز به این کش��ور است ،زیرا تجارت کاالیی ایران و عراق
توسط بخش خصوصی انجام میشود و بیش از  95درصد
این تجارت خارج از سیستم بانکی اتفاق میافتد که هیچ
مشکلی برای بازگشت ارز وجود ندارد .مهدی ازرقی با اشاره
به نحوه دریافت ارز حاصل از صادرات ایران به عراق بیان
کرد :ایران از سال  86صادرات برق و گاز خود را به عراق
ش��روع کرد و همواره مطالبات خود را به صورت نقدی و
خارج از سیستم بانکی دریافت میکرد .کارشناس مسائل
عراق تصریح کرد :ارزش این صادرات ساالنه بین  3/5تا 4
میلیارد دالر است اما مشکل از جایی شروع شد که
تصمیم گرفتیم به جای استفاده از مسیرهای
نقدی و غیررسمی ،س��راغ سیستم بانکی
برویم؛ رفتهرفته با اس��تفاده از این راهکار
بدهی کشور عراق به کشورمان افزایش یافت
و هماکنون به بیش از  5میلیارد دالر رسیده
است .وی افزود :ولیاهلل سیف ،رئیس سابق
بانک مرکزی نخستین کسی بود که بازگشت
مطالبات ایران را از طریق سیستم بانکی خواستار شد
و مذاکراتی بین  ۲طرف شکل گرفت که به نتیجه نرسید.
در ادامه این مذاکرات عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک
ن  97برای نخستینبار به عراق سفر کرد .از
مرکزی بهم 
اواخر س��ال  97تا اوایل سال  ،98وی  2بار به عراق سفر
کرد و آقای عبدالمهدی ،نخستوزیر وقت عراق هم به ایران
ت  98ادامه
آمد .وی ادامه داد :این مذاکرات تا اردیبهش�� 
یافت و پس از آن توافقی میان  ۲کشور حاصل شد .مبنای
این توافق هم دریافت مطالبات ایران از طریق حساب بانک
مرکزی ایران در بانک تجارت عراق بود .بعد از اینکه این
توافق به صورت رسمی بین  ۲کشور برقرار و ترامپ هم از
برجام خارج شد ،دیگر نتوانستیم ارزهای ناشی از صادرات
برق و گازمان را به کشور بازگردانیم .البته در مقاطعی شهید
قاسم سلیمانی ارزهای مورد نیاز کشور را به صورت نقدی
به کشور وارد میکردند .در سفر اخیر وزیر نیرو به عراق
هم ایشان اعالم کرد  400میلیون یورو به صورت نقدی
دریافت کرده و به کشور آورده است که البته این رقم در
مقابل کل رقم مطالبات قابل توجه نیست .ازرقی افزود :در
مذاکرات بین همتی و مسؤوالن کشور عراق قرار شد در
ابت��دا ایران به منابع ارزی خودش هر طور که میخواهد
دسترسی داشته باشد اما پس از مدتی این قرار تغییر کرد

و توافق اینچنین شد که ایران تنهابتواند با ارزهای صادراتی
خود ،کاالی اساسی و دارو وارد کند .همچنین وظیفه این
خریدها هم بر عهده شرکتهای عراقی باشد که متاسفانه
هنوز این موضوع اجرایی نشده است یعنی طرف عراقی
همین موضوع را هم قبول ندارد .وی درباره دستاوردهای
احتمالی سفر رئیس کل بانک مرکزی به کشور عراق نیز
گفت :از آنجا که آقای کاظمی ماه گذش��ته رؤسای بانک
مرکزی و بانک تجارت عراق را تغییر داده است ،سفر اخیر
رئیس کل بانک مرکزی به عراق با این نگاه بوده است که
توافق قبلی را با افراد جدید به نتیجه برساند .این در حالی
است که به دلیل سیطره آمریکا بر ساختار مالی عراق و
همراهی سیستم بانکی این کش��ور با وزارت خزانهداری
آمریکا ،نمیتوان دس��تاوردی برای این دیدار متصور بود.
آمریکا برنامهریزی خود برای سیطره بر نظام بانکی
عراق را از سال  2003شروع کرده است .ازرقی
افزود :سیطره آمریکا بر سیستم بانکی عراق
از نظارت بر فروش نفت به دلیل انتقال منابع
آن به بانک فدرال رزرو شروع میشود و تا
حسابرسی بانک تجارت این کشور توسط
ش��رکت جیپی مورگان آمریکا ادامه پیدا
میکند .این خیلی خوش��بینانه است ما فکر
کنیم با تغییر چند فرد در سیستم بانکی عراق ،روزنهای
برای بازگشت ارزهای کشورمان باز شده است .کارشناس
مس��ائل عراق درباره موانع و راهکارهای آزاد کردن منابع
ارزی کشورمان در عراق گفت :بانک مرکزی اراده الزم برای
آزاد کردن این منابع را ندارد .برای بازگشت این مطالبات
باید طراحی جدیدی شود و کشور ما از ابزارهای اقتصادی
و مناسبات سیاسی خود برای آزاد کردن این منابع استفاده
کند .در قدم اول باید توافق شکل گرفته بین  ۲کشور لغو
شود ،زیرا وقتی در شرایط تحریمی مبادالتمان را شفاف
کنیم ،عمال دسترسیمان به منابع ارزی را قطع میکنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر پذیرش  FATFدر
آزاد شدن منابع مالی خارجی ایران بیان کرد :وقتی قرار
است پاسخی برای تاثیر  FATFبر آینده مبادالت مالی
و بازگشت منابع بلوکهشده پیدا کنیم ،باید این پاسخ را
در سوابق گذشته جستوجو کنیم .ما در گذشته و قبل
این توافق و خروج آمریکا از برجام ،مطالباتمان را دریافت
میکردیم اما با این توافق دس��ت خودمان را زیر ساطور
آمریکا قرار دادهای��م و این هیچ ربطی به  FATFندارد.
چ ک��دام از طرفهای ایرانی و عراقی درباره
همچنین هی 
 FATFصحبتی نکردند و اینطور نیست آن را به عنوان
یک مانع ببینند.

کارشناسوتحلیلگرتحریمدرگفتوگوبا«وطنامروز»:

دیپلماسی اقتصادی دولت ناتوان است

تحلیلگر تحریم درباره دالیل سفر اخیر رئیس کل بانک
مرکزی به عراق به «وطن امروز» گفت :سفر اخیر رئیس
کل بانک مرکزی به کش��ور عراق برای آزادسازی منابع
ارزی بلوکه ما در این کش��ور و پیگی��ری توافق مالیای
اس��ت که بهار  98بین  2کش��ور امضا شد .بر اساس این
توافق ،عمال  ۲کشور اختیار تبادالت مالیشان را به وزارت
خزانهداری آمریکا سپردهاند .با وجود اینکه میلیاردها دالر
از مطالبات ایران در کانال مالی اس��ت که برای صادرات
انرژی به عراق ایجاد ش��ده اما به خاطر کنترل و تسلطی
که آمریکاییها بر این کانال دارند ،عمال ما نمیتوانیم از
این پولها استفاده کنیم.
حسین حاجیلو ادامه داد :یکی از دالیل افزایش قیمت
دالر هم عدم بازگشت همین ارزها به کشور است .دولت
ب��رای اینکه بتواند در بازار ارز ثبات ایجاد کند ،به
منابع ارزی خود در عراق نیاز دارد و مهمترین
بخش آن هم منابع موجود در کانال مالی
بین  ۲کشور است.
حاجیلو افزود :این توافق باید به صورت
جدی از سمت کشور ما مورد بازبینی قرار
گیرد تا این کانال مالی از سلطه و نظارت
آمریکاییها خارج ش��ود .پس از آن اس��ت
که ما میتوانیم اختیار اس��تفاده از پولهایمان را
داشته باشیم.
وی با اشاره به شرایط متمایز عراق در مبادالت تجاری
با کشور ما خاطرنشان کرد :عراق در مقایسه با کشورهای
اروپایی یا چین و کره ،از لحاظ اقتصادی پایین دست ما
حس��اب میشود و از لحاظ اقتصادی به ما وابسته است.
همچنین این کش��ور بخش زیادی از ان��رژی خود را به
ص��ورت برق و گاز از ایران وارد میکند و در حوزه انرژی
هم به کشور ما وابسته است و نمیتواند این وابستگی را
در کوتاهمدت و میانمدت از طرق دیگری جایگزین کند،
لذا ما دست برتر را در مذاکرات داریم .متاسفانه دیپلماسی
اقتصادی دولت آنقدر ناتوان است که حتی با کشور عراق
هم در حوزه اقتصادی به مشکل خوردهایم و نتوانستهایم
از مزیتها و نقاط قوتمان در حل مشکالت مالی بین ۲

کشور استفاده کنیم.
حاجیلو خاطرنش��ان کرد :اکنون کش��ور برای نقل و
انتق��االت مالی باید بر روشهای مویرگی تس��ویه مالی
(مانند صرافیها و )...متمرکز شود و در تعامالت خارجی
خود از روشهای شاهرگی به روشهای مویرگی حرکت
کند؛ البته این کار باید با کنترل و نظارت حاکمیت باشد؛
این در حالی است که آمریکا هم با اشراف بر این موضوع،
تالش دارد ایران را تحت فشار پذیرش  FATFقرار دهد
تا همین منافذ تنفسی کشور را هم ببندد.
حاجیلو ضمن تش��ریح تاثی��ر  FATFبر مبادالت
تجاری کشور با سایر کشورها گفت :هیچ نسبتی میان
عدم بازگش��ت مناب��ع ارزی خارجی به کش��ور و عدم
پذیرش  FATFوجود ندارد و این عدم بازگشت به دلیل
تحریمهای آمریکاس��ت .من از کسانی که میگویند
بلوکه ش��دن این منابع به خاطر عدم پذیرش
ش��رایط  FATFاست یک سوال میپرسم
و آن س��وال هم این است که اگر ما همین
امروز شرایط  FATFرا بپذیریم و آنها هم
اعالم کنند دیگر مش��کلی با ایران ندارند و
وضعیت ایران کامال سفید است ،آیا بانکهای
بینالمللی و شرکتهای بزرگ چشمشان را روی
تحریمهای آمریکا میبندند و با ایران همکاری میکنند؟
قطعا جواب این سوال خیر است .ما اگر تمام استانداردهای
 FATFرا هم اجرا کنیم و از لیستش��ان خارج شویم،
باز هم به خاطر تحریمهای آمریکا ،بانکها و شرکتهای
بزرگ دنیا با ما همکاری نمیکنند.
وی افزود :ما باید برای بازگرداندن این منابع با هر یک از
این کشورها متناسب با شرایط میان  ۲کشور اقدام کنیم.
نقاط قوت ما در این کش��ورها و میزان وابس��تگی آنها به
آمریکا متفاوت است ،لذا نمیتوان برای تمام این کشورها
یک نسخه یکسان پیچید.
کارشناس تحریم در انتها تاکید کرد :به هر حال تحریم
اگر چه بخشی از دسترسیهای ارزی بانک مرکزی و کشور
را دچار ضربه کرده است اما باید از مسیرهای متنوع با آن
مقابله کرد و راهکارهای عملیاتی آن نیز وجود دارد.

دبی��ر انجم��ن صنایع ل��وازم خانگی ای��ران از افزایش
۱۳۰درصدی مؤلفههای تولید نسبت به سال گذشته خبر داد
و گفت :طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار در سال  ۱۳۹۷صرفا
 ۲۵قلم محصولی که از ارز دولتی استفاده میکنند مشمول
قیمتگذاری هس��تند ،بنابراین تولیدکنندگان معتقدند
طبق مستنداتی که به سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان ارائه دادهاند باید افزایش قیمت داشته باشند.
عباس هاشمی اظهار کرد :به طور متوسط آلومینیوم ،۱۵۴
فوالد  ،۲۱۲برنج  ۱۳۱و مس  ۱۱۷درصد نس��بت به سال
گذش��ته افزایش قیمت داشتهاند و این در حالی است که
تولیدکنندگان لوازم خانگی خردادماه امسال مجاز شدند
قیمتهای خود را حدود  ۲۵درصد افزایش دهند .همچنین
با در نظر گرفتن یورو ،میانگین نرخ ارز در این صنعت مهرماه
امس��ال نسبت به سال گذشته  ۱۶۳درصد افزایش داشته
است .وی افزود :برای مثال در بخش آبگرمکن و پکیج اگر
بر اساس افزایش قیمت مواد اولیه قیمتگذاری میکردیم
باید مهرماه امسال در آبگرمکن  ۱۳۴درصد و در پکیج ۱۵۸
درصد افزایش قیمت میداشتیم ،یعنی نرخ برخی از کاالها
 ۵تا  ۶برابر قیمتی است که سازمان حمایت تعیین کرده
اس��ت .وی خاطرنشان کرد :با در نظر گرفتن این شرایط،
قیمتگ��ذاری برای محصوالت ل��وازم خانگی امکانپذیر
نیست و ورود سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به بازار
لوازم خانگی بالموضوع است .هاشمی از درخواست جلسه
مشترک با وزیر صمت ،ستاد تنظیم بازار ،سازمان حمایت و
تولیدکنندگان لوازم خانگی عضو انجمن صنایع لوازم خانگی
ایران خبر داد و گفت :درخواست ما این است که تصمیمات
اتخاذش��ده در حوزه فوالد و خودرو به صورت منطقی به
صنعت لوازم خانگی هم تسری پیدا کند ،چرا که طبق مصوبه
س��تاد تنظیم بازار در سال  ۱۳۹۷صرفا  ۲۵قلم محصولی
که از ارز دولتی اس��تفاده میکنند مشمول قیمتگذاری
هستند ،بنابراین تولیدکنندگان معتقدند طبق مستنداتی
که به سازمان حمایت ارائه دادهاند باید افزایش قیمت داشته
باشند .دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه
تداوم این وضعیت موجب ضرر تولیدکنندگان میش��ود،
گفت :باید هر چه زودتر درباره این بازار تعیینتکلیف نهایی
صورت گیرد .در حال حاضر اگر در بازار افزایش قیمتهای
نامتعارف مشاهده میشود ربطی به تولیدکنندگان ندارد.
بر این اساس ،خردادماه امسال افزایش قیمت لوازم خانگی
خبرساز شد و در نهایت سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنن��دگان اعالم ک��رد در قیمتهای لوازم خانگی
بازنگری ش��ده ،تلویزیون حداکثر  ۲۰درصد و سایر لوازم
خانگی حداکثر  ۲۵درصد مجاز به افزایش قیمت نس��بت
به بهمن س��ال گذشته هس��تند و همه تولیدکنندگان و
عرضهکنندگان لوازم خانگی ملزم شدند قیمتهای خود را
در سامانه  ۱۲۴ثبت کنند .با این حال با افزایش نرخ ارز در
هفتههای گذشته دوباره گزارشهایی از افزایش قیمت در
این بازار شنیده شده است.

برای عرضه امالک در بورس کاال
برنامه داریم

وزیر راهوشهرسازی اعالم کرد برای تعیین یک مبنای
قیمتی صحیح برای عرضه امالک در بورس کاال ،برنامه داریم.
محمد اسالمی اظهار داشت :در تالشیم برای حل چالشهای
حوزه مسکن از ظرفیتهای بازار سرمایه استفاده کنیم که در
این حوزه ابزارهای مختلفی برای تأمین مالی بخش مسکن از
طریق بازار سرمایه ،در مرحله بررسی است که از جمله این
ابزارها در بورس کاال میتوان از اوراق سلف موازی استاندارد،
انتش��ار اوراق خرید دین مصالح ساختمانی ،صندوقهای
امالک و مستغالت و بازار تهاتری ملک و راهاندازی تابلوی
مصالح نام برد که استفاده از این ابزارها در حال بررسی است
و در آیندهای نزدیک ،بویژه ،اوراق س��لف موازی استاندارد
مس��کن عملیاتی خواهد شد .به گفته اس�لامی ،با رونق
معامالت امالک در بورس یک دامنه قیمتی مناسب برای
امالک ش��کل میگیرد و همه امور درباره بررسی اصالت و
مقبولیت ملک نیز حاصل میشود؛ این اتفاق باعث خروج
از ش��رایط لجامگسیخته فعلی خواهد شد و مردم بزودی
نتیجه ورود امالک به بورس را خواهند دید .وی درباره طرح
فروش متری مسکن در بورس کاال گفت :اوراق سلف موازی
استاندارد مسکن دارای مزایا و کارکردهای متعددی است که
از جمله آنها ،امکان تأمین مالی برای فعاالن ساختوساز و
اطمینان از فروش ،امکان خرید مسکن پیش از ساخت در
یک بازار رسمی برای خانوارها ،دسترسی به انجام معامالت
از سراسر کشور ،امکان سرمایهگذاری ب ه صورت متری در
مسکن و تضمین اجرای تعهدات سازندگان توسط شرکت
بورس کاال بوده است که خرید مسکن پیش از ساخت در
بازار رسمی و امکان خرید متراژهای متفاوت از واحدهای
مسکونی ،ریسک افزایش قیمت مسکن برای افرادی که توان
خرید واحد مسکونی کامل را ندارند ،پوشش خواهد داد .وی
افزود :انتشار این اوراق هم برای خریداران (خانوارها) و هم
برای س��ازندگان مزایای متعددی دارد .از جمله این مزایا
برای سازندگان تأمین مالی پروژهها و همچنین اطمینان از
فروش واحدهای در دست تولید آنهاست و به نظر میرسد
جذابیت کافی برای ورود سازندگان به این بازار وجود دارد.
وی در پایان گفت :مهم آن است که برای اندازهگیری هر
کاری یک خطکش داشته باشد که ورود امالک به بورس
کاال میتواند به یک مبنای قیمتی مناسب و مورد استناد
برای مردم تبدیل شود.

