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خبر اقتصادی

اعالم جزئیاتی تازه از وام بازنشستگان 
از سوی وزیر اقتصاد

خبرآنالیــن- وزیر 
امور اقتصادی و دارایی 
از توافق ایــن وزارتخانه 
با بانک صــادرات برای 
پرداخت ۳۰۰۰ میلیارد 

تومانی مجموع وام قرض الحسنه و وام مرابحه به 
بازنشستگان صندوق کشوری خبر داد.

احسان خاندوزی طی سخنانی تأکید کرد: یکی 
از سیاســت های جدی دولت در حوزه بانکی این 
است که بتوان دسترسی مردم عادی به تسهیالت 
خــرد را از طریق اعتبار ســنجی و بــدون نیاز به 
معرفی ضامن و گذاشــتن وثیقه، در شبکه بانکی 

افزایش داد.
طبق اعالم وزارت اقتصــاد، وی افزود: اقدامات 
خوبی از طرف شبکه بانکی کشــور در این ارتباط 
شــروع شــده که البته به هیچ وجــه مطلوب و 
ایده آل نیســت و همچنان اقدامــات نظارتی در 
زمینه پیشبرد بهتر و دسترســی سریع تر و ایجاد 

رضایتمندی گسترده تر مردم ادامه دارد.
    

مذاکرات سران گروه هفت
درباره سقف قیمت نفت روسیه

ایسنا- یک مقام دولت آلمان پیش از اجالس سه 
روزه گروه هفت اعالم کرد سران این گروه، مذاکرات 
بسیار ســازنده ای درباره تعیین سقف برای واردات 

نفت روسیه داشته اند.
این پیشــنهاد بخشــی از مذاکرات گســترده 
سران گروه هفت برای افزایش فشار روی کرملین 
بر ســر حمله نظامی به اوکراین بدون دامن زدن به 

فشارهای تورمی جهانی است.
جنگ اوکراین، کمبود انرژی و مواد غذایی و تیره 
شدن دورنمای اقتصادی، احتماال موضوعات اصلی 
مورد بحث در اجالس سران گروه هفت خواهد بود 

که امسال در آلمان برگزار می شود.
آمریکا، کانــادا و انگلیــس در واکنش به حمله 
نظامی مســکو به اوکراین، واردات نفت روســیه را 
ممنوع اعالم کرده اند و ســران اتحادیــه اروپا هم 
با تحریم ۹۰ درصد واردات نفت روســیه موافقت 

کرده اند که تا پایان سال ۲۰۲۲ اجرایی می شود.
    

ازسوی رئیس اتاق اصناف اعالم شد
خبر مهم درباره مالیات

تراکنش های دستگاه های کارتخوان
باشــگاه خبرنگاران 
جــوان- رئیــس اتاق 
اصنــاف تهــران گفت: 
آمارها نشــان داده ۷۰ 
درصــد از تراکنش های 

کسبه مربوط به کســب و کار هست و مابقی صرف 
تراکنش های شخصی بوده است.

قاســم نوده فراهانی افزود: در پی موضوع میزان 
افزایش مالیات کسبه و اصناف اعتراض کردند که این 
موضوع را به وزیر اقتصاد بازگو کردیم. طی صحبت 
های انجام شده بنا بر این شد که هر کسبه ای احتمال 
داد که در مالیات به آن اجهاف شده و مالیات بیشتری 
تعیین شده است سوابق را نوشته و بررسی می کنیم و 
سعی بر این است که به هیچ کس در این مورد اجهاف 

صورت نگیرد.
وی تصریح کرد: از طــرف دیگر ۳۱ خرداد زمان 
اظهارنامه مالیاتی به پایان می رسد و به مدت ۱۵ روز 
تمدید شد و تا ۱۵ تیر فرصت برای تحویل اظهار نامه 
مالیاتی وجود دارد. درخواست ما مبنی بر ضرایب 
مالیاتی که در نظر گرفته اند باید مقداری تقلیل یابد.

    
۶ میلیون راس دام سبک

در وضعیت اضطرار 
ایلنا- رییس شورای 
تامین دام کشــور گفت: 
بخش قابــل توجهی از 
دام کشــور ضعیف شده  
اســت که توان زایش را 

ندارند از این رو چاره ای جز خارج کردن آن از چرخه 
تولید و صادرات آن به کشــورهای حاشــیه خلیج 

فارس نداریم.
منصور پوریان ، با بیان اینکه در سنوات گذشته 
۷۰ درصد خوراک دام سبک از مراتع تامین می شد، 
گفت: در سال جاری زیر ۲۰ درصد از خوراک دام از 

طریق مراتع تامین می شود.
به گفته وی؛ خشکسالی و بی آبی در استان های 
جنوبی به ویژه خوزستان و ایالم تشدید شده است؛ 
این در حالیست که با گرم شدن هوا میزان آبخوری 
و نیاز دامداران به آب افزایشــی شــده است و این 
مسئله بر دیگر مشــکالت دامداران از جمله نبود 
بازار داخلی، کمبود نهــاده و توقف صادرات اضافه 

شده است.

بازار خودرو ماه هاســت که مانند 
بیمــاری رو به احتضار در شــرایط 
بسیاری اســفناکی به سر می برد و با 
وجود کاهش چشمگیر معامالت، هر 
چند روز یک بار و تحت تاثیر شرایط 
بــازار ارز، وضعیت اقتصــاد کالن و 
همچنین سیاســت خارجی، نرخ ها 

در بازار باال و پایین می شود. 
به نظر می رســد تغییــر روش 
وزارت صمت در نحوه فروش خودرو 
و همچنین اخبار ناشــی از واردات 
خودروهای خارجی نیز نتوانسته تنور 
این بازار را در نخستین ماه تابستان 
گرم کنــد و همچنان بــازار خرید و 
فروش خودرو در رکودی بی ســابقه 

به سر می برد. 
صنعــت و بــازار خــودرو جزو 
مهمترین مواردی اســت که نه تنها 
مردم جامعه، بلکه نمایندگان مجلس 
نیز انتظار داشتند وزیر صمت دولت 
سیزدهم با وجود ادعاهای مکرر بتواند 
آن را ساماندهی کند، موضوعی که در 
یک ســال اخیر نه تنها محقق نشده 
بلکه موجب گرفتن کارت زرد توسط 
وزیر صمت از سوی بهارستان نشینان 
شده و اینک نیز زمزمه های استیضاح 

او به دلیل ناتوانی در ساماندهی این 
حوزه بیش از پیش به گوش می رسد. 
این روزها انتقــادات عمومی به 
دلیل قیمت بسیار باالی خودروها بی 
کیفیت داخلی که »ارابه  مرگ« نامیده 
می شوند بیش از هر زمان دیگری به 
گوش می رســد و در عین حال مردم 
ناامید از کاهش قیمت ها، دســت از 
خرید کشــیده اند و این بازار هر روز 

بیشتر در باتالق رکود فرو می رود. 

چرایی رکود ادامه دار 
بازار خرید و فروش خودرو

کاظم محمدی نیکخواه، فعال بازار 
خودرو درباره چرایی رکود ادامه دار و 
سنگین  بازار خرید و فروش خودرو 
به »توســعه ایرانی« گفت: هنگامی 
که نــرخ ارز جهش شــدیدی یافته 
و قیمــت آن با حباب همراه شــده 
طبیعی است که بســیاری از بازارها 
و کاالها تحت تاثیر قرار بگیرد و بازار 
خودرو نیز مســتثنی از این شرایط 

نبوده است. 
وی افزود: متاسفانه افزایش قیمت 
در سال های اخیر سبب شده تا خودرو 
از کاالیی مصرفی به کاالیی سرمایه ای 
تبدیل شــود و باید در نظر داشت که 
فروشندگان نیز با توجه به قیمت های 

بــه روز خودروهای خــود را عرضه 
می کنند و در مقابــل خریداران در 
انتظار ثبات اقتصادی دست به خرید 
نمی زننــد و مجموعه این شــرایط 
ســبب شــده تا بازار خرید و فروش 
خودرو در رکود سنگینی به سر برد و با 
وجود عرضه خودرو، تقاضایی وجود 

نداشته باشد. 

وی تصریح کرد: نوســان نرخ ارز 
تاثیر بسیار زیادی در شــرایط بازار 
خرید و فروش خودرو دارد و تا زمانی 
که نرخ ارز تثبیت نشــود نمی توان 
انتظار سامان یافتن این بازار را داشت. 

هیجان کاذب 
بر بازار  حاکم است

محمدی نیکخواه در پاسخ به این 
پرسش که از ابتدای سال تاکنون چند 
درصد بر قیمت خودروهای داخلی 
افزوده شــده،  گفت: اصال نرخ ها در 
بازار ثبات نداشــته و به همین دلیل 
نمی توان آمار دقیقی از میزان افزایش 
نرخ  خودرو در بــازار ارائه داد. برخی 
روزها ۱۰ درصــد بر قیمت ها افزوده 
شده و در مقابل گاهی اوقات نیز ۱۰ 
درصد از نرخ ها کاسته شده است. تا 
زمانی که ثبات در بازار وجود نداشته 
باشد نمی توان آمار دقیقی از وضعیت 
نرخ ها بدست آورد.  وی عنوان کرد: 
باید توجه داشــت که اکنون هیجان 

کاذب بر بازار خودرو حاکم است. 

تاثیر اخبار برجامی
 بر وضعیت بازار خودرو

وی درباره تاثیر اخبار ناشــی از 
برقراری مجدد مذاکرات برجامی بر 

بازار خودرو توضیــح داد: مذاکرات و 
اخبار مثبت و منفی آن تاثیر مستقیم 
بر نرخ ارز دارد و در مقابل بازار خودرو 
متاثیر از قیمــت دالر اســت و اگر 
مذاکرات به نتیجه برسد و به اصطالح 
مراسم »آشــتی کنان« برگزار شود، 
شــاهد کاهش نــرخ ارز و در نتیجه 
کاهش قیمت خودرو و بســیاری از 
کاالها در بازارهای مختلف خواهیم 
بود. شــرایط فعلی و اخبار مثبت و 
منفی همانند مســکن و آسپرین بر 
نرخ ها اثرگذار شده اند و قیمت ها دائم 

در نوسان هستند. 
این فعال بازار خودرو گفت: شرایط 
اقتصــادی و روند مذاکــرات برجام 
اکنــون این گونه اســت و نمی توان 
انتظار داشت که نرخ ها کاهشی شود 
و اگر در آینده شاهد »آشتی کنان« 
باشــیم، می توانیم نســبت به ثبات 
اقتصادی و بهبود شرایط بازار خودرو 

نیز امیدوار بود. 

شرایط خاص بازار خودرو
 در بهار 1401 

وی ادامه داد: بــازار خودرو در ۳ 
ماهه نخست ســال ۱4۰۱ با شرایط 
خاصی پیش رفته و مصرف کننده  و 
خریداری وجود نداشته است و درصد 
زیادی از خودروهای معامله شــده 
به عنوان کاالی ســرمایه ای خرید و 
فروش شــده اند و در عمل معامالت 
متعــدد از ســوی مصرف کنندگان 
واقعی انجام نشده است؛ همچنین در 
برخی معامالت افراد خودروی خود 
را تبدیل به احســن کرده اند و شاهد 
حضور مصرف کننــدگان واقعی در 

بازار نبوده ایم. 

سهم چشمگیر خودروهای 
ایرانی در معامالت ناچیز بازار  

محمدی نیکخواه در پاسخ به این 
سوال که بیشــترین معامالت انجام 
شده متعلق با خودروهای ایرانی بوده 
یا خارجی؛ اظهار کــرد: خودروهای 
ایرانی بیشترین تعداد معامالت را به 
خود اختصاص داده انــد زیرا قدرت 
خرید خریداران در محدوده قیمتی 
این خودروهاست و در شرایط فعلی 
بازار خرید و فروش خودروها خارجی 

کمتر انجام می شود. 

قیمت تمام شده 17-18 هزار 
دالری خودروهای وارداتی 

وی درباره رونــد طوالنی واردات 
خودرو تصمیمــات و اظهارنظرهای 
متعدد درمورد ایــن موضوع و تاثیر 
واردات واقعــی بر نرخ خــودرو در 
بازار بیان کــرد: بر اســاس آخرین 

اظهارنظرها، گویا مقرر شــده که دو 
خودروســاز بزرگ کشــور ) سایپا و 
ایران خودرو( این کار را انجام دهند 
و اگر قــرار باشــد واردات خودرو و 
تا ســقف ۱۰هزار دالر  انجام شود، 
می تواند بر شرایط بازار اثرگذار باشد 
اما باید توجه داشــت با دالر ۳۰ هزار 
تومان و تعرفه 4۵ درصدی و هزینه 
حمل و نقل، هزینه شــماره گذاری، 
ارزش افــزوده و ... به حتم قیمت هر 
خودرو تا ۱۷ -۱8 هزار دالر افزایش 
خواهد یافت و خریــد این خودرو از 
توان اقشار ضعیف و متوسط جامعه 
خارج اســت. اگرهای متعدد برای 
موضوع مهــم واردات خودرو مطرح 
می شود و چندماه است که این مساله 
مطرح شده و اکنون به هیات دولت 
ارجاع داده شــده و باید این موضوع 

مصوب شود. 

با دیدگاه سرمایه ای
 وارد بازار فعلی نشوید

ایــن فعــال بــازار خــودرو به 
خریداران واقعی خودرو توصیه کرد: 
با توجه به نوســان نرخ ارز و شرایط 
بی ثبات اقتصــادی حتی نمی توان 
برای ۵ دقیقه بعد هم تصمیم گرفت و 
باید توجه داشت قیمت خودرو متاثر 
از نوســانات نرخ ارز است؛ بنابراین 
می توانم به خریداران واقعی توصیه 
کنم که برای گرفتــن قیمت های 
واقعی بــه نمایشــگاه های خودرو 
مراجعه کنند و تنها به دنیای مجازی 
بسنده نکنند، اگر کسی خودرو دارد 
هر روز ۳۰ بار قیمت  آن را نپرســد 
زیرا این کار موجــب تالطم در بازار 
می شــود؛ خریدار و مصرف کننده 
واقعی بر اســاس قیمت روز خرید 
خود را انجام می دهــد و نیاز خود را 
برطرف می کند. اگر کسی قرار است 
به خودرو به عنوان کاالی سرمایه ای 
 نگاه  کنــد توصیه می کنــم خرید 

انجام ندهد. 

 قیمت  5 درصد خودروها 
در فضای مجازی واقعی است

محمدی نیکخواه در پاسخ به این 
سوال که قیمت های بسیار متفاوتی 
برای خودروهای یکسان در پلتفرم ها 
و سایت های خرید و فروش مجازی 
مشاهده می شــود، چند درصد این 
نرخ ها واقعی است؛ بیان کرد: از نظر 
بنده فقط ۵ درصد از نرخ خودروهای 
آگهی شده در دنیای مجازی واقعی 
است و ۹۵ درصد اصال نرخ ها واقعی 
و دقیقی نیست و بســیاری از افراد 
به دلیل نگاه سرمایه ای به خودرو به 

دنبال افزایش قیمت ها هستند.

سکته معامالت در بازار خودرو 

 چرا خریداری در کار نیست؟

محمد میرزایی

مفقودی
اینجانــب زهــره کرمانشــاهی فرزند حمید بشــماره کد ملــی 2640010311  
مالک خودرو ســواری سیســتم پــژو 206 به رنگ ســفید روغنــی مدل1388 
بشــماره انتظامی 56-254ب94 بشماره شاســی NAAP03ED8AJ بشماره 
موتور14188042640 بعلت فقدان برگ ســبز وســند کمپانی و  اسناد فروش 
تقاضای رونوشت المثنی اســناد مذکور را نموده ام  . لذا چنانچه هر کس ادعایی 
در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی شــرکت ایران خودرو 
واقع در کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران کرج شهرک پیکانشهر ساختمان سمند 
طبقه 1 مراجعه نماید. بدیهی اســت پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.
اردبیل

در روزی که بازار فاز کاهشی داشت، معامله گران از زاویه متفاوتی به این اتفاق نگاه می کردند. از 
نظر آن ها در سنوات گذشته که سفرهای مهم خارجی رخ می داد یا اخبار مثبت برجامی بود، بازار 
ارز نوسان هزار تومانی را تجربه می کرد اما در روز گذشته نوسان در بازار ارز در حد ۲۰۰ تومان بود.

به گزارش اقتصادنیوز، در چهامین روز تیر همه نرخ ها در بازار ارز و ســکه کاهشی بودند به 
جز دالر متشکل. همه این کاهش ها به لطف ورود بورل به تهران عنوان می شود. اما چرا در بازار 
فروشنده نیست اما خریدار هست؟ در معامالت روز گذشته در بازار ارز همه نرخ ها کاهشی بودند 

اکثر معامله گران اعتقاد داشتند سفر بورل به تهران و اعالم از سرگیری مذاکرات قیمت ها در بازار 
را در سرازیری قرار داد. تنها استثنا در بازار ارز قیمت دالر متشکل بود. دالر متشکل ساز مخالف 
زد و برخالف سایر ارزها ۳۰ تومان هم باال رفت. بازار سکه نیز از کاهش در امان نبود. اوج این کاهش 

برای سکه رفاه اتفاق افتاد که نسبت به قیمت روز پنجشنبه ۶۰۰ هزار تومان کاهش داشت.
کاهش دامنه نوسان هم نشان می دهد بازار ســخت در فاز نزولی قرار می گیرد. دلیل این 

مقاومت از بعد تکنیکال به قیمت دالر هرات برمی گردد. 

سفر بورل به ایران بازار دالر را خالی از فروشنده کرد
خبر

فعال بازار خودرو در 
گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

خریداران واقعی برای 
گرفتن قیمت های واقعی 
به نمایشگاه های خودرو 

مراجعه کنند و تنها به 
دنیای مجازی بسنده نکنند 

در ضمن اگر کسی خودرو 
دارد هر روز 30 بار قیمت  آن 
را نپرسد زیرا این کار موجب 

تالطم در بازار می شود

در حالی که تنها یک ماه تا سالگرد استقرار دولت سیزدهم 
در ساختمان نهاد ریاست جمهوری در پاستور باقی است، 
جنگ قدرت سنگینی میان موافقان و مخالفان استیضاح 

وزیر صمت در دو سوی میدان به راه افتاده است.
به گزارش  قرن نو، در حالی که خبرهای رسیده از مجلس 
حکایت از اعالم وصول اولین استیضاح برای وزیر صنعت، 
معدن و تجارت داشت، تبلیغات سنگینی در این سوی میدان 
آغاز شده و مانور رســانه های حامی دولت بر مساله کاهش 

تعداد امضاها چشمگیر است. 
 نه فقط خبرگزاری ایرنا که خبرگزاری فارس و تسنیم 
و ... نیــز در این راســتا، گزارش های متعــددی در زمینه 
بازپس گیری استیضاح و اینکه این اقدام در شرایط کنونی به 

صالح نیست را آغاز کردند. 
 از سوی دیگر حضور وزیر صمت در نماز جمعه تهران به 
عنوان سخنران پیش از خطبه نیز فرصتی به وی برای دفاع از 
عملکردش را داد.   وزیر صمت در کمپین سنگین تبلیغاتی به 

راه انداخته از تمامی ظرفیت ها نظیر برگزاری نشست خبری 
و ... نیز بهره می برد. 

در حالی که مانور بر مســاله کاهش تعداد امضاها برای 
استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت بسیار محسوس است، 
اما خبرهای رسیده از مجلس حکایت از آن دارد که با وجود 
البی بزرگی که در راهروهای مجلس به چشم می خورد، به 
همان میزان که امضا پس گرفته می شود، امضاهایی نیز به 

این فهرست افزوده می شود. 
 ناظران از دو زاویه این موضــوع را تحلیل می کنند. اول 
اینکه ممکن اســت برخی نمایندگان با دیدن امکان البی، 
نسبت به امضای طرح اســتیضاح اقدام کنند تا از این نمد 
کالهی برای خود بدوزند و از سوی دیگر این احتمال قریب به 
یقین است که جریان حامی استیضاح در کنار البی موافقان، 
نســبت به راضی کردن جمعیت بیشــتری اقدام کرده و 

وعده هایی را مطرح می کنند. 
 هر چه هست، مجلس شورای اسالمی این روزها بیش از 

هر زمان دیگری در زاویه  ای محسوس با دولت قرار گرفته 
است. 

 سخنان میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در 
خصوص الزام مجلس به حذف ارز 4۲۰۰ تومانی نیز خشم 
برخی نمایندگان را برانگیخته اســت چرا که معتقدند این 
دولت بود که بر حذف ارز 4۲۰۰ تومانــی اصراری فراوان 

داشت. 
حاال لطف اهلل سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع مجلس 
و از بانیان طرح استیضاح وزیر صمت در واکنش به بازپس 
گیری بیســت امضا از اســتیضاح وزیر صمت گفته است: 

نمایندگان امضاهایی را پس می گیرنــد اما امضاهایی هم 
اضافه می شــوند، اکنون هم، تعداد امضاها، بیشــتر از حد 
مجاز اســت.به گفته وی در حال حاضر این طرح ۳۵ امضا 

را داراست. 
از ســوی دیگر روح اهلل عباسپور ســخنگوی کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی درباره برگزاری جلسه 
این کمیسیون برای  بررســی طرح استیضاح وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، گفت: روز سه شــنبه هفته آینده با حضور 
آقای فاطمی امین این موضوع در کمیسیون بررسی  می شود.
هر چند تالش شــدید دولت بر منتفی کردن استیضاح 
فاطمی امین استوار اســت اما حاجی دلیگانی، عضو هیات 
رییسه مجلس خبر داده است: وزرای کشور، راه و شهرسازی 
و جهاد کشــاورزی از دیگر وزرایی هستند که درخواست 

استیضاح شان به هیأت رئیسه آمده است.
 سیگنال ها نشان می دهد نمایندگان مجلس در صددند 
در آستانه اولین سالگرد اســتقرار دولت راه خود را از دولت 
سیزدهم جدا کنند و در فضای یک دست سیاست در ایران، 
جایگاهی تازه را برای خود دست و پا کنند و به هویت سیاسی 

جدیدی دست یابد.

استیضاح وزیر صمت از دستور خارج شد؟
گزارش


