کاالهای اساسی ویژه رمضان کجا توزیع میشود؟

هیچ طرحی برای اخذ «مالیات بر سود سهام» وجود ندارد

ایسنا :طبق اعالم مسئوالن کاالهای مورد استفاده در ماه رمضان که مشمول قیمتگذاری است مثل برنج ،شکر ،گوشت قرمز ،مرغ،
زولبیا و بامیه ،آش و حلیم که قیمت آنها تا شنبه مشخص میشود در فروشگاههای زنجیرهای و میادین میوه و ترهبار توزیع خواهد
شد و برای تنظیم بازار این ماه نیز اقالم اساسی در اختیار استانها قرار میگیرد تا در صورت لزوم توزیع شود .عباس قبادی ،دبیر ستاد
تنظیم بازار ،درباره برنامهریزی برای ماه مبارک رمضان گفت ۱۳۶ :هزار تن محصول خرما در انبارها و سردخانهها موجود است و طرح
توزیع آنها داده شده است و هر استان بر اساس نیاز ،سهمیه برنج ،شکر و روغن نباتی دارد .در مورد حلیم و آش نیز به کمیسیونهای
نظارت استانها ابالغ شده که قیمتگذاری کنند و تا قبل از شروع ماه رمضان قیمت اعالم خواهد شد .سهمیه شکر و روغن نباتی
صنوف هم مشخص شده است.

ایرنا :عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی گفت :در بودجه  ،۱۴۰۰بند یا طرحی برای اخذ مالیات بر سود
سهام وجود ندارد .جعفر قادری اظهار داشت :مباحثی درباره وضع مالیات بر سرمایه و سود سپردههای بانکی مطرح است ،اما در خصوص
سود سهام هیچ بند و طرحی در بودجه وجود ندارد .عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی خاطرنشانکرد:
مالیات بر سود سپردههای بانکی را نیز میتوان در قالب طرحهایی ارائه داد مبنی بر اینکه این سود تا محدودهای شامل معافیت از مالیات
شوند و به مازاد آن مالیات تعلق بگیرد که آن هم جای بررسی بیشــتر دارد .همچنین در این زمینه عضو ناظر مجلس در شورای عالی
بورس اعالم کرده است :دولت در الیحه بودجه ،بندی را به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه گنجانده بود که مجلس شورای اسالمی پس
از اصالحیه ،سهام و سپرده بانکی را از این بند حذف کرد.

بازار
 قیمت خودرو چند نوبت
افزایش یافته است

احتمال افزایش  ۵تا  ۱۰درصدی
قیمت لوازم خانگی

پارسیک :نایب رئیس اتحادیه فروشندگان
لوازم خانگی اظهار داشت :با توجه به افزایش
دستمزدها ،افزایش قیمت حاملهای انرژی و
مواد اولیه؛ پیشبینی میشود که قیمت لوازم
خانگی در ســال پیش رو بین  ۵تا  ۱۰درصد
افزایش بیاید .محمدحسین اسالمیان در مورد
وضعیت بازار لوازم خانگی اظهار کرد :با توجه
به اینکه روزهای پایانی سال تقاضای چندانی
وجود نداشت و تولیدکنندگان لوازم خانگی هم
از ابتدای اردیبهشت کار خود را آغاز میکنند،
در روزهای ابتدایی ســال هم تقاضای زیادی
وجود ندارد  .وی با اشــاره به افزایش تولید در
سال  ۹۹گفت :تولید در سال گذشته به حدی
افزایش داشت که در مورد برخی کاالها مانند
ماشین لباسشویی و یخچال هیچ کمبودی در
بازار وجود نداشت اما با وجود افزایش تولید،
تقاضا در بازار وجود ندارد  .نایب رئیس اتحادیه
فروشندگان لوازم خانگی با پیشبینی افزایش
قیمت در ســال آتی تصریح کرد :با توجه به
افزایش دستمزدها ،افزایش قیمت حاملهای
انرژی و مواد اولیه؛ پیشبینی من این است که
قیمت لوازم خانگی در سال پیش رو بین  ۵تا
 ۱۰درصد افزایش یابــد .در مورد تلویزیون با
توجه به اینکه قطعات زیادی باید وارد شــود
احتماالً افزایش ۲۰درصدی را شاهد خواهیم
بود.
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همــواره تقاضــای شــب عیــد برای
خودرو بیشــتر از ماههای دیگر است و
در اســفندماه قیمت خودرو چند برابر
ماههای دیگر رشد میکند اما ماه پایانی
ســال  ۹۹با توجه به ادامه شیوع کرونا و
تورم بیش از انتظار ،بازار خودرو نسبت به
سالهای پیش تب و تاب چندانی نداشت
و همین موضوع زنگ خطر را برای صنعت
خودروسازی کشور به صدا درآورد.
هرچند زمزمههای افزایــش قیمت در
ســال  ۱۴۰۰مدتی اســت که به گوش
میرســد ،اما واقعیت این اســت که به
دلیل عدم کشــش بــازار و کاهش توان
مالی مــردم ،گرانی چند باره به ســراغ
این بازار نمیآید .به گزارش اقتصاد ،۲۴
فربد زاوه ،کارشــناس صنعــت خودرو
در تشــریح وضعیت کنونی بازار خودرو
گفت :صنعت خودرو مانند سایر صنایع
از مسائل سیاســی تأثیر میپذیرد و این
موضوع انگیــزه را برای ایجــاد فضای
سودجویی بیشتر فراهم میکند .به گفته
این کارشــناس صنعت خودرو؛ هرچند
زمزمههای افزایش قیمت در سال ۱۴۰۰
مدتی اســت که به گوش میرســد ،اما
واقعیت این است که به دلیل عدم کشش
بازار و کاهش توان مالی مردم ،گرانی چند
باره به سراغ این بازار نمیآید.
وی تصریــح داشــت :ایــن در صورتی
است که به دلیل مشکالت مالی صنعت
خودروسازی باز هم در سالجاری شاهد
کاهش تولیــد و عرضه قطــره چکانی
محصوالت به بازار خواهیم بود که در این
صورت جهش قیمت قطعی خواهد شد.
چرا که رکود معامالت از سال  ۹۹به سال

سیاستهای مخرب دولت در صنعت خودرو در سال جدید تغییر میکند؟

سال ۱۴۰۰میراثدار بازار آشفته خودرو

جدید کشانده شده و هرچقدر قیمتها
افزایش پیدا کند خبری از خریدار نخواهد
بود .زاوه گفت :همواره تقاضای شب عید
برای خودرو بیشتر از ماههای دیگر است
و در اســفندماه قیمت خودرو چند برابر
ماههای دیگر رشد میکند اما ماه پایانی
ســال  ۹۹با توجه به ادامه شیوع کرونا و
تورم بیش از انتظار ،بازار خودرو نســبت
به ســالهای پیش تب و تــاب چندانی
نداشــت و همین موضوع زنگ خطر را
برای صنعت خودروسازی کشور به صدا
درآورد .کارشــناس بازار خودرو یادآور

شد :در روزهای پایانی سال مردم طبق
سنوات گذشــته تمایل به خرید خودرو
داشــتند ،اما متقاضیان خرید به دلیل
بینظمی در قیمت و عرضه و همچنین
تردید درتشــخیص دورنمای وضعیت
سیاست خارجی ،اقدام به خرید نداشته و
انتظار دارند که تکلیف قیمتها در سال
 ۱۴۰۰مشخص شــود کما اینکه در این
سال نیز همانند ســال گذشته وضعیت
صنعت خودرو مطلوب نخواهد بود.
حجم معامالت و خرید خودرو
بسیار پایین است

اقتصاد کالن

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی:

جزئیات مالیاتستانی از خانههای خالی

شهر خبر :از آنجا که در سال گذشته سامانههای مرتبط برای اخذ مالیات از خانههای خالی آماده شد ،طبق
اعالم رئیس کل سازمان امور مالیاتی نخستین مالیات از خانههای خالی در مرداد امسال و به اندازه نصف
ارزش اجاره ماهانه آن دریافت خواهد شــد .طبق آخرین آمار تاکنون  ۳۰۰هزار واحد مسکونی برای اخذ
مالیات خانههای خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده که براساس قانون  ۵۴مکرر که بخشی از قانون
مالیاتهای مستقیم است ،همه خانوارها اعم از شهری ،روستایی ،مالک و مستأجر ،مکلف هستند اطالعات
سکونتی خود را در سامانه امالک و اسکان ظرف دو ماه ثبت کنند .در این زمینه ،بر اساس اعالم وزارت راه و
شهرسازی ،تمامی مردم باید از امروز ( ۱۹فروردین  )۱۴۰۰نسبت به ثبت امالک تحت تملک خود در سامانه
امالک و اسکان به نشانی  amlak.mrud.irاقدام کنند .بنابراین ،از امروز تمامی مالکان باید اطالعات مربوط
به امالک خود را در سامانه امالک و اسکان ثبت کنند که وضعیت سکونت آنها از نظر خالی یا دارای سکنه
بودن برای اعمال مالیات مشخص شود؛ در این بین الزم است تا با جزئیات اخذ مالیات از خانههای خالی آشنا
شوید .بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم ،هر واحد مسکونی در شهرهای باالی  ۱۰۰هزار نفر که به استناد
سامانه ملی امالک و اسکان کشور ،در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از  ۱۲۰روز ساکن یا کاربر نداشته
باشد ،به عنوان خانه خالی شناسایی شده و مشمول مالیات میشود .همچنین ،مالک دو واحد مسکونی در
شهر محل سکونت خود ،مالک بیش از دو واحد مسکونی و اگر یک یا چند واحد بیش از  ۱۲۰روز خالی باشد،
جز مشموالن این نوع مالیات هستند اما مالک دو واحد مسکونی؛ یکی در شهر محل سکونت و یکی در شهر
یا روستایی دیگر از این مالیات معاف هستند.

آﮔﻬﻰ ﻣﺎده  169در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ

زاوه بــا تأکید براینکه حجــم معامالت
و خرید خودرو بســیار پایین اســت و با
توجه به تورم بســیار باال و کاهش توان
مالی مــردم این امــر طبیعی اســت،
گفت :این روند در ابتدای ســال ۱۴۰۰
نیز میتواند ادامه داشــته باشد ،چرا که
وقتی خودرو گران شد ،تقاضا برای خرید
کاهش مییابــد و در نتیجــه قیمتها
روند نزولی خواهنــد گرفت برای همین
نمیتــوان کاهش قیمت خــودرو را به
پای سیاســتهای دولت گذاشت چرا
که در این راســتا همین دولت به غیر از

ضرررســانی به صنعت خودرو و جیب
مردم اقدام دیگری انجــام نداده و دیگر
زور مردم به خرید خودروگران نمیرسد.
به گفته این کارشناس بازار خودرو؛ اگر
همین سیاســت قیمتگذاری خودرو
برای ســال جاری نیز اعمال شود هیچ
پیشبینی خوشــایندی در رابطه با بازار
خودرو نمیتوان داشت چرا که اگر نفوذ و
حضور دولت در بخش قیمتگذاری ادامه
داشته باشــد وضعیت تولید اُفت خواهد
کرد در نتیجه بازارتقاضا با شتاب زیادی
صعود خواهد داشت.
وی تصریح داشت :در سال  ۱۴۰۰مبنای
قیمتگذاری باید از انحصار دولت خارج
شود و بر عهده خودروساز و تولید کننده
قرار بگیرد در غیــر اینصورت وضعیت
صنعت خودرو اسفبارتراز سال  ۹۹خواهد
شد.
زاوه بــا بیــان اینکه مداخلــه دولت در
بخش تولید و قیمتگذاری بزرگترین
مانع برای توســعه صنعت خودرو سازی
محسوب میشــود ،گفت :زنگ نابودی
صنعت خودرو مدتهاســت که به صدا
درآمده و در سال  ۹۹تخریب این صنعت
گستردهتر شد که با توجه به عدم بازنگری
در سیاســتهای اجرایی از سوی دولت
این میــراث نامطلوب  ۹۹نیز به ســال
 ۱۴۰۰رســید .به اعتقاد این کارشناس
بازارخودرو؛ کاهش تولید خودرو به دلیل
عدم تزریق به موقع نقدینگی از یک سو و
کاهش قدرت مالی مردم از سوی دیگر و
از همه مهمتر احتمال آغاز نوسانات نرخ
ارز میتواند آسیب جدیتری به صنعت
خودروسازی کشور وارد کند.

گفتوگو

از امروز صاحبان خانه باید اطالعات ملک خود را ثبت کنند

در اﺟﺮاى ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرخ  1399/12/24ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﺛﻨﺎ رﯾﺲ
زرﯾﻦ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 36908و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10200449733ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه
ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺪور ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ از ﺗﻌﺪاد  100ﺳﻬﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﺎدى 40,000,000
رﯾﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  1,100ﺳﻬﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﺎدى  40,000,000رﯾﺎﻟﻰ و از ﻣﺒﻠﻎ  4,000,000,000رﯾﺎل ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ
 44,000,000,000رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ وارﯾﺰ ﻧﻘﺪى ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﻟﺬا ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران
ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻣﺤﻞ وارﯾﺰ ﻧﻘﺪى ﺧﻮد را دارﻧﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف
ﻣﺪت ﺷﺼﺖ روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮ آﮔﻬﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد در اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﺎم
اﻓﺰاﯾﺸﻰ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم دارﻧﺪ و ﺳﻬﺎم اﻓﺰاﯾﺸﻰ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﻰ ﺳﻬﺎم واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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شهر خبر :عضو هیئت رئیســه کمیسیون
صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه افزایش
بهای خودرو باید متناســب با میزان رشــد
دستمزد باشــد و گرانی بیش از آن غیرمجاز
است ،گفت :کمیسیون صنایع و معادن مجلس
فرمول افزایش قیمت خودرو را بررسی میکند
تا از افزایش غیرمنطقــی آن جلوگیری کند.
بهزاد رحیمی درباره احتمــال اجازه افزایش
قیمت خودروهــای داخلی تولید شــده در
کارخانهها ،گفت :هرچند هزینههای مربوط
به دستمزد در ســالجاری افزایش یافته اما
نــرخ ارز و قیمت مواد اولیه مــورد نیاز تولید
خودرو طی ماههای گذشــته تغییری نکرده،
بنابراین اگر قرار است قیمت خودرو در کارخانه
افزایش یابد ،باید متناســب با رشد دستمزد
باشــد البته باید به این نکته نیز توجه کرد که
در سال گذشــته خودروسازان علیرغم ثابت
بودن نرخ دستمزد و هزینههای تولید در نیمه
دوم سال ،قیمت محصوالت تولیدی خود را در
چند نوبت افزایش دادند .نماینده مردم سقز
و بانه افزود :با وجود اینکــه قیمت خودرو در
کارخانه در سال گذشــته چند نوبت افزایش
یافت ،خودروســازان همچنان ادعا میکنند
تولید خودرو با قیمتهای کنونی موجب زیان
انباشته آنها شده اســت؛ این شرکتها باید
با حذف هزینههای ســربار زمینه تولید ارزان
چهارچرخ ها را فراهم کنند.

اقتصاد
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آرزوﻣﻨــﺪ ﭘـﺪﯾــﺪار ﺷــﺪن ﻣﻌـﺠــﺰه
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻰ در زﻧﺪﮔﻰ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﻟﺤﻈﻪﻫﺎىﺧﻮشوﺳﻌﺎدتﻧﺼﯿﺐﺷﻤﺎ

از��ف�ﻤ ﮑﺎرانروز���ﺴﻞ��دا

آﮔﻬﻰ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎﯾﮕﺎن داده اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﭘﻮﯾﺶ ) ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص (
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  14964و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14007247334

ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎﯾﮕﺎن داده اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﭘﻮﯾﺶ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  14964ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ.
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ 1399/12/26و ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻠﻰ ﻧﻤﻮدن اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه  ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ
از ﻣﺒﻠﻎ  500/000/000رﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  55/050/000/000رﯾﺎل ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ 110/100ﺳﻬﻢ  500/000رﯾﺎﻟﻰ ﺑﺎﻧﺎم از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺎل ﺷﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم
ﺷﺮﮐﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﺷﻮد از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮ اﯾﻦ آﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪت 60روز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ اﻗﺪام و ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ-ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ-
ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ -ﻣﺤﻠﻪ اﺗﻮﺑﺎن ﻗﺰوﯾﻦ زﻧﺠﺎن -ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﺑﺎﺋﻰ ،ﺑﻠﻮار اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان  ،ﭘﻼك  -.ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر  ،ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ .

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ رﯾﺴﻨﺪﮔﻰ ﺟﻤﯿﻞ ﻧﺦ اﺻﻔﻬﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  18291و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260391979

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ رﯾﺴﻨﺪﮔﻰ ﺟﻤﯿﻞ ﻧﺦ اﺻﻔﻬﺎن دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ ﺗﺎ در
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ راس ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ  1400/02/04در ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻊ در ﺟﺎده
اﺻﻔﻬﺎن -ﺗﻬﺮان ،روﺑﺮوى ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﻮرﭼﻪ ﺧﻮرت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده -1 :ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه

هیچ کمبودی در عرضه مرغ نداریم ،نظارتها صفر است
ماه رمضان درپیش است و بازی تکراری با سفرههای مردم
دریا وفایی /گروه پارلمانی
همچنان ادامه دارد .دراین بین دو چیز تمام شدنی نیست،
daryavafaei2009@gmil.com
یکی پاســکاری تقصیرات میان متولیــان امر و دیگری
صفهای طوالنی مرغ ،روغن ،شکر ،برنج و . ...این واقعیتی است که با دقایقی قدم زدن در مرکز و مناطق
جنوبی شهر به وضوح دیده میشود .فروشندهای میگوید گران میخریم مجبوریم گران بفروشیم .دیگری
میگوید مرغ هست منتهی توزیع آن به فروشگاهها یکسان نیست .فروشندهای هم از فروش مرغ کامل
خودداری کرده و هر عدد مرغ را قطعه قطعه میکند و هر قطعه را به قیمت مرغ کامل میفروشد .گویا دیگر
نه فصلالخطابها اثردارد و نه برکناریها .هرکسی با خیال آسوده ساز خودش را مینوازد .وقتی از فالن
مسئول در مورد علتها و راهکارها سؤال میشود چیزی جز کلیشههای همیشگی تحویلت نمیدهد .به
نظر میرسد این بازی با کلمات است که بیش از هر زمان دیگری پررونق شده و هیچ گاه گران هم نمیشود.
وزارت جهاد و کشاورزی انگشت اشارهاش به سمت وزارت صمت است و وزارت بازرگانی و سازمان گمرکات
کشور گزینههای بعدی این زنجیره هستند .وکالی مردم درخانه ملت هم که به قول خودشان تکلیفشان
مشخص است«تعیین و تصویب قانون»  ...و مردمی که کمی آن طرفتر همه بازیها را از برشدهاند و صرفاً
چشم انتظار قطرهای مسئولیتپذیری واقعی هســتند .از احد آزادیخواه عضو هیئت رئیسه کمیسیون
کشاورزی درباره وضعیت کنونی بازار مرغ سؤال کردیم ،جواب داد :به هیچ عنوان مشکلی در تولید مرغ
نداریم ،به اندازه کافی نهاده و گوشت و مرغ در کشور وجود دارد ولی مشکلمان درتوزیع و نظارت بر آن
است .او خطاب به ستاد تنظیم بازار تصریح کرد :شما باید دستورالعمل واحدی در کشور داشته باشید .باید
جلوی تغییر و تشتت قیمت گرفته شود .چرا باید قیمتها در طول و عرض یک خیابان و محله زمین تا
آسمان فرق داشته باشد .آزادیخواه در ادامه گفت :االن به صورت منظم جوجهریزیها در حال انجام است
و برای ماههای آینده مشکلی نداریم ولی فع ً
ال ستاد تنظیم بازار علت تشکیل این صفهای طوالنی است.
از او پرسیدیم« آینده یعنی چند ماه دیگر؟» پاسخ داد :با توجه به اینکه ماه رمضان را هم درپیش داریم در
اردیبهشت ماه به یک تعدیل کام ً
ال نسبی میرسیم ،یعنی تا حدود دوهفته دیگر مشکل مرغ و گرانیاش را
نخواهیم داشت .این عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشــاورزی مجلس یازدهم همچنین درباره فروش
قطعات مرغ به قیمت مرغ کامل نیز اظهار داشــت :فع ً
ال گفتهایم که قطعهبندی را در بسیاری از مناطق
ممنوع کنند تا بازار بیشــتر از این به هم نریزد .اما بازهم تاکید میشود مشکل اصلی کشور نبود نظارت
درست و دقیق است .آزادیخواه به این موضوع هم اشاره کرد که ،به درد دل تولیدکنندگان توجه نمیشود
و همین مشکلساز شده است .او در این باره اضافه کرد :باید نرخی که برای تولیدکننده مصوب میشود
باعث ضرر و زیانش نشود .به همان اندازه که باید هوای مصرف کننده را داشته باشیم باید از تولیدکننده هم
حمایت کنیم .ستاد تنظیم بازار و ستاد حمایت ،باید نرخی را تعیین کند که به اصطالح « نه سیخ بسوزد
نه کباب» .وی در پایان یادآور شد :حقیقتاً در کشورهیچ کمبودی حداقل برای مواد غذایی از جمله همین
مرغ و گوشت و روغن نداریم منتهی یاد گرفتهایم بیخیالی و بیمسئولیتیهای خودمان را به گردن این و
آن بیندازیم و نهایتاً هرجا کم و کسر آوردیم پای آمریکا و تحریم را وسط بکشیم.
خبر ویژه
وزیر اقتصاد:

حتی یک ریال از بانک مرکزی استقراض نشد

ایسنا :وزیرامور اقتصادی و دارایی گفت :صاحبنظران سال گذشته میگفتند دولت  ۱۲۰هزار میلیارد
تومان از بانک مرکزی استقراض خواهد کرد درصورتی که حتی یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض
نشد بلکه از طریق عرضه و فروش اوراق جبران شد .فرهاددژپسند ادامه داد :حدود  ۱۹۳هزار میلیارد تومان
اوراق هم واگذاری و هم فروش بوده که  ۱۲۶هزار میلیارد تومان فروش نقدی بوده یعنی حدود سه برابر
نسبت به سال گذشته فروش نقدی که کار سختتری است انجام گرفته است .وزیر امور اقتصادی دارایی
خاطرنشان کرد :منابع و مصارف بودجه به گونهای تدوین شده که حتی یک ریال هم نیاز به استقراض از
بانک مرکزی نبوده ،البته در برخی از متون انتقادی مطرح شد که تبدیل تعهد بودجهای از طریق بانک
مرکزی به ریال را گفتهاند استقراض کردهاند ،نه این استقراض نیست .دژپسند گفت :استقراض یعنی یک
ارزی را بانک مرکزی گرفته بنا به دالیلی که وجود داشت قابل عرضه به بازار نبود و به صورت دیگر نقد شد.

کوتاه از اقتصاد
ممنوعیت سفرهای زمینی خارجی

تســنیم :مدیرکل دفتر ترانزیــت و حملونقل
بینالمللی سازمان راهداری و حملونقل جادهای
اعالم کرد :هیچ تردد و سفر عادی زمینی از مرزهای
 ۲۵گانه کشور انجام نمیشــود و برخی ترددها به
صورت محدود و با شــرایط ویــژه از برخی مرزها
صورت میگیرد .جــواد هدایتی دربــاره آخرین
وضعیت ســفرهای زمینی خارجی انجام شده در
این ایام ،اظهار کرد :در حــال حاضر از هیچ مرزی
تردد عادی و ســفرهای خارجی انجام نمیشود و
تنها برخی ترددها به صورت محــدود و از بعضی
مرزها صورت میگیرد .وی افزود :ترددهای محدود
از مرزهای زمینی به کشورهایی مانند ترکیه ،عراق
و افغانســتان صورت میگیرد که آن هم با شرایط
و محدودیتهایی مانند داشــتن اقامت یا تابعیت
انجام میشود .مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل
بینالمللی سازمان راهداری و حملونقل جادهای
با بیان اینکــه برخی ترددها نیز بــا مجوز صورت
میگیرد ،گفت :روزانه حدود  ۱۵۰۰نفر از مسافران
آن هم با شــرایط مذکور از مرزهای زمینی کشور
عبور میکنند که همه پروتکلهای بهداشتی برای
آنها انجام میشود.

رشد  ۱.۵درصدی اقتصاد ایران
در سال ۲۰۲۰

ایرنا :صندوق بینالمللی پــول پیشبینی خود از
رشد اقتصاد جهان در ســال  ۲۰۲۱را به  ۶درصد
افزایش داد و رشــد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰
را  ۱.۵درصد اعالم کرد .صنــدوق بینالمللی پول
اعالم کرد انتظار دارد اقتصاد جهــان  ۶درصد در
 ۲۰۲۱رشد کند .آخرین پیشبینی این صندوق از
رشد اقتصاد جهان در ماه ژانویه برابر با  ۵.۵درصد
بود .گسترش واکسیناسیون کرونا باعث افزایش رقم
پیشبینی صندوق بینالمللی پول شده است .گیتا
گوپینات ،اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول
در گزارش این صنــدوق از دورنمای اقتصاد جهان
گفت« :با وجود بیثباتی بــاال در مورد همهگیری
ویروس کرونا ،به نظر میرســد راهی برای بیرون
رفتن از این بحران اقتصادی و ســامتی باز شده
است» .پیشبینی میشود رشــد تولید ناخالص
داخلی جهان برای  ۲۰۲۲برابر با  ۴.۴درصد باشد
در حالی که قب ً
ال  ۴.۲درصد اعالم شــده بود .رشد
تولید ناخالص جهــان در  ۲۰۲۰معادل منفی ۳.۳
درصد بود .البته گوپینات هشــدار داد روند بهبود
اقتصاد جهان در تمام نقاط دنیا یکسان نخواهد بود.
صندوق بینالمللی پول  ۵.۱درصد تولید ناخالص
داخلی را برای اقتصادهای پیشرفته در سالجاری
میالدی پیشبینی میکند .انتظار میرود رشــد
تولید ناخالص داخلــی آمریکا در ســالجاری از
ســطح قبل از بحران کرونا فراتر رود ،ولی در سایر
اقتصادهای پیشــرفته در  ۲۰۲۲به سطح قبل از
بحران کرونا برسد.

مردم ریالی حقوق میگیرند
اما دالری خرج میکنند

خانه ملت :عضو فراکســیون محرومیتزدایی و
جهادی در مجلس شورای اســامی گفت :دولت
مقصر اصلی تمام گرانیها و کمبود اقالم خوراکی
را دالالن دانسته و نقش بینظارتی خود را کمرنگ
جلوه داده ،امــا در خصوص گرانــی آب و برق که
مستقیم خود دولت نقش دارد کدام دالل و سلطان
را معرفی کنیم؟! مجتبی یوسفی در مورد افزایش
تعرفه آب و برق گفت :از گرانی ،میوه و سبزیجات
گرفته تا گرانی آب و برق همگی فشارهای مضاعفی
است که تحمل شرایط سخت کرونایی را برای مردم
سختتر میکند ،مردمی که ریالی حقوق میگیرند
اما دالری خرج میکنند .نماینده مردم در مجلس
یازدهم تاکید کرد :تحمل شرایط سخت معیشتی با
تورم باالی  ۴۵درصد در اوضاع ناخوشایند کرونایی
ســخن از افزایش تعرفه آب و برق زدن مثال از آب
گل آلود ماهی گرفتن است .عضو کمیسیون عمران
مجلس یادآور شــد :در یک ســال گذشته با رشد
 ۲۰۰درصدی قیمت مسکن و چندین برابری اقالم
مصرفی مواجه بودیم که این نشان میدهد وضعیت
معیشت مردم در تنگنا قرار دارد و سیاستهای غلط
دولت در حوزه اقتصادی نه تنها درست نشد بلکه
شاهد تصمیمات اشتباه دیگری از طرف متولیان
اقتصادی هستیم.

خرید تضمینی گندم آغاز شد

مهر :مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی ایران
گفت :خریــد تضمینی گندم از هفته گذشــته
با قیمت چهار هــزار تومان به طــور قطعی آغاز
شده اســت و افزایشــی در این قیمت نخواهیم
داشــت .یزدان ســیف ،با بیان اینکه دو هزار تن
خرید تضمینی گندم تاکنون انجام شــده است،
اظهار داشت :در سه استان هرمزگان ،سیستان و
بلوچستان و فارس ،تحویل محصوالت کشاورزان
به شــرکت بازرگانی دولتی آغاز شده است و این
روند ادامه خواهد داشــت .مدیرعامل شــرکت
بازرگانی دولتــی ایران بــا بیان اینکه شــایعه
افزایش نــرخ گندم موجــب اختــال در بازار
میشود ،خاطرنشان کرد :با توجه به افزایش ۴۸
درصدی قیمت خرید تضمینی گندم از ســوی
دولت در مهرماه ســال  ۹۹هیچ برنامهای برای
افزایش دوباره وجود نــدارد و در این بازار ثبات
خواهد بود.
وی در خصوص بازار جو و گندم نیز تصریح کرد:
مجوزی از سوی ســتاد تنظیم بازار صادر شده تا
بخشی از جو مورد نیاز دامداران از ذخایر راهبردی
کشور تأمین شود.

