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«مردمساالریآنالین» از گرانفروشی و احتکار در بازار خبر میدهد

سر بیکاله مردم« ،سین» سفره عید متخلفان!
محمد سیاح

رشــد تخلفات احتکار و گرانفروشی کاالهای مورد نیاز
مردم ،به موضوعی عادی تبدیل شــده است؛ موضوعی که
این روزها با نزدیک شــدن به ســال نو شدت هم یافته و
بــا مراجعه به هر صنفی میتــوان ردی از این تخلفات را
دید .هرچند که سازمانهای مسئول در موضوع نظارت بر
قیمتگذاری مدعی هستند که نظارت و برخورد با تخلف
وجود دارد؛ اما مشــخص اســت که این برخوردها اثرگذار
نیست.به گزارش مردم ساالری آنالین ،مشکالت اقتصادی
کشــور کم نیست و مردم در ســطوح مختلف اجتماعی با
مشکالت عدیدهای در حوزه تامین معیشت مواجه هستند.
این مشکالت که ناشی از رشد تورم و بهتبع آن رشد قیمت
کاالها است ،باعث شده تا بسیاری از آنها دسترسی خود به
برخی از کاالهای مورد نیازشــان را از دست بدهند.در این
میان صرفا رشد قیمت به دلیل تغییر متغیرهای اقتصادی
نیســت که مشــکل ایجاد کرده بلکه گرانفروشی و بعضا
احتکار و کم شدن کاال و همچنین نبود ثبات در قیمتها
اســت که مردم را عاصی کرده اســت .البتــه در این بین
بســیاری از تولیدکنندگان ،فروشندگان و عرضهکنندگان
کاال هم هســتند که خود دست به کار شــده و نرخها را
تغییر میدهند .همین االن بسیاری از فروشگاههای عرضه
محصوالت مواد غذایی هســتند که بدون توجه به قیمت
مصرفکننده درج شــده بر روی کاال ،قیمتی که خودشان
میخواهنــد از مشــتریان اخذ میکننــد و هیچکس هم
نیست که با آنها برخورد کند .صرفا وجود گشت تعزیرات
و نظــارت دورهای و برخورد با یکی دو تخلف در این بازار
نمیتواند مشــکلی را حل کند! اینکه چــه تعداد مغازه و
فروشگاه در سطح شهر کاال عرضه میکنند مشخص نیست
و شاید طبیعی هم باشد که نتوان بر تمام شهر نظارت کرد،
اما موضوع مهمتر این است که برخورد با متخلفان قدرت
بازدارندگی ندارد که اگر داشــت وضعیــت امروز اینگونه

صمت از موضوع مطلع اســت و سازمان تعزیرات هم با آن
در چند فروشــگاه برخورد کرده؛ ولــی همچنان این روند
ادامه دارد.

مقرراتچیها کجا هستند؟!

نبود.ســعید محمدیپور ،معاون بازرسی و نظارت سازمان
صنعت ،معدن و تجارت از انجام بیش از  ۶هزار بازرسی از
بازار شب عید کاالهای اساسی و تشکیل نزدیک به یک و
نیــم میلیارد تومان تخلف در نتیجه آن خبر داد! این تنها
بازرسی از بخشی از صنوف است که رسما فعالیت میکنند
و مســلما در مورد آنهایی که رسمیتی هم ندارند موضوع
فرق خواهد کرد.

مشکل تکرار تخلفات کجاست؟

اینکــه عدهای تحت هر شــرایطی به انجــام تخلفات
خود ادامــه میدهند و حتی ترســی از قوانین و مقررات
و جرایــم ندارند؛ باید مورد بررســی قرار بگیــرد .بهنظر
میرســد عمده دلیل این اتفاق ،عدم تاثیرگذاری جرایمی

توافق ایران و کره جنوبی درخصوص انتقال منابع ارزی ایران
رئیس کل بانک مرکزی و ســفیر کــره جنوبی در
ایران ،در جلســه ای که به درخواســت ســفارت کره
جنوبی برگزار شد ،در خصوص نحوه جابجایی و مصرف
بخشی از منابع بانکی ایران در کره جنوبی توافق کردند.
طبق اعالم بانک مرکزی در این جلســه ،توافقات الزم
در خصوص انتقــال منابع به مقاصد مورد نظر انجام و
تصمیمات بانک مرکزی در خصوص حجم منابع مورد
انتقال و بانکهای مقصد به طرف کره ای اعالم شد .سفیر
کره جنوبی در ایران اعالم کرد :کشــورش آماده انجام
کلیه اقدامات الزم برای استفاده از تمامی منابع بانکی
ایران در کره جنوبی است و در این خصوص هیچ سقف
و محدودیتی وجود ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز ضمن استقبال از تغییر
رویکــرد کره جنوبی گفت :اگرچه جمهوری اســامی
ایــران از تغییر رویکرد کشــورها و افزایش همکاریها
استقبال میکند ،اما پیگیریهای حقوقی این بانک به
منظور مطالبه خسارات ناشی از عدم همکاری بانکهای
کره ای در ســالهای اخیر به قوت خود باقی خواهد بود
و طــرف کره ای باید تالش زیــادی انجام دهد تا این

اســت که برای تخلفات مالی نظیر گرانفروشــی و احتکار
کاال بویژه در زمانهای حساسی نظیر ایام سال نو در نظر
گرفته شده اســت.یعنی میزان جرایم در نظر گرفته شده
با میــزان تخلفاتی که رخ میدهد ،هیچ مناســبتی ندارد
و این باعث شــده تا متخلفان حاضــر به پرداخت جریمه
باشند ولی تخلفات خود را ادامه دهند! این موضوع بعیدی
نیست که اگر بود امروز شاهد این حجم وسیع از تخلفات
در عرضه کاالهای مورد نیاز مــردم نبودیم.نمونه بارز آن
همین فروشــگاههای زنجیرهای هســتند که در همکاری
بــا تولیدکنندگان با افزایش قیمت بیــش از حد متعارف
و اعمال تخفیفهای دروغیــن؛ مردم را به خرید کاالها با
بیش از قیمت اصلی تشــویق میکننــد و با اینکه وزارت

نوشتن مقررات یکی از عالقهمندیهای مدیران مختلف
است ،یعنی برای هر هدفی ،توصیهای یا به خاطر دوستی،
دســت به نوشــتن مقــررات و صدور بخشــنامه میبرند
درحالیکه اغلب آنها قــدرت اجرایی کافی ندارد! از طرفی
کارشناســان اقتصادی معتقدند که مشکالت اقتصادی با
بخشنامههای آنی حل نخواهد شــد و نیاز به برنامهریزی
وجود دارد تا بتوان با زمانبندی از میزان مشکالت کاست
و به ثبات رسید.
مســئوالن در حوزههای مرتبط بویژه وزارت صمت که
وظیفه اصلی نظارت بر توزیع کاالهای اساســی را در ایام
مختلف سال مخصوصا سال نو را برعهده دارد ،نشان دادند
که نتوانســتند با اجرای قوانین و مقــررات کاری از پیش
ببرنــد چراکه تعدد قوانین و مقــررات و نبود عزم و اراده
جدی در کنترل بازار و ســامان بخشــی به وضعیت بازار؛
باعث شــده تا اثرگذاری آنها از بیــن برود.هزینه تمام کم
کاریها ،درهم ریختگی اقتصادی و ســودجویی متخلفان
را مــردم پرداخت میکنند ،هزینه تمام گرانفروشــیها و
احتکارها و کمبود کاالها را مردم پرداخت میکنند ،هزینه
تمام خسارات ناشی از بدعهدی تولیدکننده تا عرضه کننده
را مردم پرداخت میکنند ،مالیات ارزش افزوده و عایدی بر
درآمد و عوارض و  ...را مردم پرداخت میکنند؛ اما نه تنها
هزینههای اضافی گرفته شده از مردم از سوی متخلفان به
آنها برنمیگردد که در قالب جریمههای میلیاردی به جیب
دولــت و وزارت صمت و تعزیرات میرود! شــاید ادامهدار
شــدن این بازی موش و گربه ســودی برای مردم نداشته
باشد ،اما حتما برای متخلفان و برخی مسئوالن دارد!

حداقل دستمزد کارگری ،متناسب با تورم تعیین شد

سابقه منفی از بین برود.همچنین روزگذشته در دیدار
رئیس کل بانک مرکزی با سفیر ژاپن ،نحوه استفاده از
منابع بانکی ایران در ژاپن مورد بررسی و تبادل نظر قرار
گرفت.طبق اعالم بانک مرکزی در این دیدار عبدالناصر
همتی با اشاره به مالقات پیشین با مقامات ارشد کشور
ژاپــن و یادآوری تاکیدات خود مبنــی بر پایان دوران
فشار حداکثری دولت پیشین آمریکا ،گفت :کشورهای
دوست میبایست فارغ از فشارهای سیاسی به همکاری
با یکدیگر اهتمام ورزند.همتی در ادامه بر لزوم استفاده
از منابــع ارزی ایران در ژاپن تاکید کرد و افزود :طرف
ژاپنی باید در خصوص استفاده ایران از منابع مذکور و
انتقال آنها به سایر مبادی موردنیاز بانک مرکزی ایران
ابتکار عمل داشته باشد.سفیر ژاپن در ایران نیز ضمن
قدردانی از تالش بانک مرکزی برای تسریع در پرداخت
بدهیهای شــرکتهای ایرانی به طرفهــای ژاپنی،
پیشنهاد اســتفاده از منابع موجود برای خرید واکسن
کرونا را مطرح و بر اهتمام سفارت ژاپن در ایجاد ارتباط
بین بانکهای مرکزی دو کشور به منظور پیشبرد بهتر
امور و حل مسایل بانکی تاکید کرد.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در نشست  ۵ساعته
مجازی با مدیران ادارات تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی
سراسر کشور تاکید کرد :شفافیت راه بی بازگشت این
وزارتخانه است.شریعتمداری عنوان کرد :در این دولت
تالش شــد حداقل دستمزد کارگری ،متناسب با تورم
تعیین شود ،طی این سالها ،تعیین حقوق دستمزد
کارگــری 3/1 ،درصــد از میانگین تورم بیشــتر بوده
اســت .وی با بیان اینکه در دو سال تصدی مسئولیت
در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،شــاهد افزایش
نزدیک به  ۷۰درصدی دســتمزد کارگــران بودیم،
افزود :این اقدامات به رضایت عمومی در جامعه منجر
شــده است هرچند با توجه به باال بودن نرخ تورم و با
توجه به شــرایط تحریم ،این افزایش زیاد دیده نشــد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به افزایش حق مسکن
کارگری طی دو ســال گذشته اشاره کرد و گفت :رقم
حق مسکن کارگری طی این دو سال از  ۴۰هزار تومان
به  ۳۰۰هزار تومان افزایش یافته است.شریعتمداری با
بیان اینکه طی این دو ســال پرداخت تسهیالت قرض
الحسنه به بازنشستگان ۱۲تامین اجتماعی برابر افزایش

یافته است ،تصریح کرد  :با تدابیر انجام گرفته ،افزایش
ک هزینههای رفاهی و فراهم کردن امکانات خرید
کم 
بانرخ سود مناسب برای بازنشستگان تامین اجتماعی
و کشــوری ،از جمله اقداماتی بودکــه برای افزایش
قدرت خرید این قشــر انجام شد .وی با اشاره به ایجاد
سامانههای متعدد در مجموعه وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در راستای شفافسازی فعالیتهای وزارتخانه
و انعکاس آن در ســطح کشــور به مــردم ،افزود :این
سامانهها به منظور ارائه خدمات در قالب داشبوردهای
مدیریتی برای تصمیمگیریهای به موقع و سریع ایجاد
شده است .شریعتمداری با تاکید بر اینکه این سامانهها
باید در ماههای آینده عمومیســازی شــوند ،تصریح
کرد :با عمومیسازی و فراهم کردن شرایط ،از مرحله
دســترس پذیر کردن اطالعات به مرحله باالتر یعنی
استفاده پذیر کردن میرسیم.وی بورسی کردن شستا
را اقدامی فوقالعاده دانســت و افزود :در حال حاضر
شستا حدود  ۱۵درصد از ارزش بورس کشور را به خود
اختصاص داده است.شــریعتمداری معتقد است باید با
یک نظارت جامع با کوچکترین فساد برخورد شود.

در نشست خبری انجمن قطعهسازان مطرح شد

مطالبات قطعهسازان به بیش از  30هزار میلیارد تومان رسید

نایب رئیس انجمن ســازندگان قطعات و مجموعههای
خــودرو گفت :تغییــر  ۴وزیر صمــت در دوره دوم دولت
لطمههــای زیادی به صنعت به ویژه صنعت خودرو و قطعه
وارد کرده در حالی که انتظار داریم اتاق فکری برای صنعت
خودرو در وزارت صمت با هدف تعیین راهکارها و سازوکارها
پیش بینی شود.
به گزارش «مردمســاالری آنالین» ،اصغر خسروشاهی
در نشست خبری انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای
خودرو با اشــاره به سال جهش تولید و تالش قطعه سازان
با هدف تحقق این شعار گفت :براین اساس نسبت به سال
گذشته با وجود همه مشکالت بیش از  ۲۰درصد رشد تولید
را شــاهد بوده ای م هرچند که این روند مورد رضایت قطعه
سازان نیست.
وی بــا بیان این که تصور ما عددی فراتر بود اما با وجود
همه تالشها به دلیل مشکالت و موانع ،بیشتر از این میزان
رشد محقق نشد ،افزود :در ابتدای بررسی طرح ساماندهی
صنعت خودرو با هدف رفع مشکالت این صنعت در مجلس
مطرح شده ،نظر اعضای این کمیسیون دریافت میشد اما
هم اکنون هیچ نظری دریافت نمیشود این در حالیست که
این طرح در کمیسیون به تصویب رسیده است.
خسروشــاهی با اشاره به اســتقبال قطعه سازان از این
طــرح و عرضه خودرو در بورس تصریح کرد :در شــرایطی
که خودروســازان با افزایش زیان انباشته روبرو هستند این
طرح میتواند کمک کننده باشــد هرچند که نحوه اجرای
بــه دنبال روند صعــودی تورم ،هزینــه بین دهکهای
مختلــف نیز افزایش یافته و بین  ۴۹تا  ۵۲درصد نســبت
به پارسال رشد داشته است.تغییرات شاخص قیمت مصرف
کننده برای بهمن ماه نشــان داد که تــورم نقطه به نقطه
(تغییر شــاخص نسبت به ماه مشابه ســال قبل) به ۴۸.۲
درصد رســیده که در مقایســه با دی ماه دو درصد افزایش
داشــت ،بر این اســاس خانوارهای ایرانی به طور میانگین
 ٤٨.٢درصد بیشــتر از بهمــن  ١٣٩٨برای خرید کاالها و

آن پرابهام است.خسروشاهی در ادامه در خصوص احتمال
بازگشت شرکای خارجی به صنعت خودرو گفت :از آن جا
که پژو و فیات با ســرمایه گذاران آمریکایی اقدام به ایجاد
جویت ونچر کرده ممکن اســت در صورت برجامی دوباره،
دیگر سیاســت قبلی را نداشته باشد ضمن آن که ایران نیز
رویکرد قبلی را نسبت به این شرکت نخواهد داشت.

پیشنهاد برای بازنگری
در روش دریافت مالیات

فرهاد به نیا ،ســخنگوی انجمن ســازندگان قطعات و
مجموعههای خودرو در ادامه این نشســت با تاکید بر این
که ضروری است هرگونه تصمیم گیری در صنعت منجر به
کاهش قیمت تمام شده شود ،گفت :این شرایط در حالیست
که در طول سال  ۹۹در دو حوزه شاهد تصمیماتی بودیم که
نتیجه آن عواقب ناخوشــایندی در پایان سال برای صنعت
خودرو و سایر صنایع خواهد داشــت.وی در ادامه با اشاره
به  ۵زنجیره وابســته به صنعت فوالد افزود :شــرکتهای
فوالدســازی از سال  ۹۶تا اوایل ســال  ۹۸با خرید پایین
مــواد اولیه این صنعت که در حــدود نصف قیمت جهانی
بود سودهای هنگفتی کســب کردند چرا که این مواد را با
 ۵درصد سود بیشتر در بورس کاال به فروش میرساندند.
به نیا تصریح کرد :با ورود وزارت صمت به قیمت گذاری
فوالد ،تولید کاهش یافت و این کاهش اثر خود را بر صنعت
خودرو نشــان داد چرا که شــرکتهای فــوالدی تصمیم
گرفتنــد با کاهش عرضه وزارت صمــت را ناگزیر از اصالح
قیمت کنند .در همین حال فوالدســازان عنوان کردند که
تولیدکنندگان صنعت قطعه نسبت به دریافت ورق اضافی
اقدام میکنند براین اساس ظرفیت سنجی مورد تاکید قرار
گرفت ،این در حالی بود که برون ســپاری تولید در صنعت
قطعه در سالهای گذشته انجام شده بود.

بــه نیا در ادامه با انتقاد از نحــوه دریافت مالیات از این
صنعت اظهار کرد :در همه دنیا مالیات بر درآمد مطرح است
اما در ایران براساس بند  ۵۰مالیاتهای مستقیم گزارشها
در اختیار موسسات حسابرســی قانونی قرار میگیرد و در
حالی که بر اســاس بند  ۵۹این قانــون ،اداره مالیات باید
گزارش حسابرســی را بپذیرد اما با وجود تدوین این دفاتر،
کارشناسان به اینحســابها کاری ندارند و تعیینمالیات
را بر اســاس درآمد تعیین نمیکننــد که این روند به رویه
مرســوم دریافت مالیات از صنعت تبدیل شده در حالی که
الزم اســت نسبت به بررسی این روند از سوی وزیر اقتصاد
اقدام شود.

مطالبات  30هزار میلیارد تومانی
قطعه سازان

عضــو هیــات مدیــره انجمــن ســازندگان قطعات و
مجموعههای خودرو از رســیدن مطالبات قطعه ســازان از
خودروســازان به باالی  30هزار میلیــارد تومان خبر داد و
گفت :چالش بزرگ قطعه سازان برای سال آینده است که
چه اتفاقی میافتد و خودروسازان با این زیان و ضرر هنگفت
ســاالنه تا چه زمانی قادر به تحمل و ادامه فعالیت خواهند
بود و آیا بانکها و متولی سیاســتگذاری مالی کشور با این
صورتهای مالی مایل به تزریق تسهیالت و حمایت از این
صنعت هستند و یا اینکه شاهد نابودی صنعت خواهیم بود.
محمد شهپری اعضای این انجمن با اشاره به فعالیت بیش از
 40ساله خود در صنعت قطعه اظهار کرد :بررسی رفتارهای
مختلــف در موضوع قیمت گذاری خودرو نشــان از هدفی
غیر از نابودی صنعت خودروسازی و قطعه سازی نیست.وی
افزود :بررسی حسابهای خودروسازان از زیان انباشته باال
حکایت دارد ،بنابراین باید بررسی شود چه کسانی سودهای
کالن حاصــل از عدم آزادســازی قیمت خودرو را به جیب

تورم بین دهکها؛ افزایش هزینه از  ۴۹تا  ۵۲درصد
خدمات هزینه کردهاند .بررسی وضعیت تورم نقطه به نقطه
بین دهکها حاکی از آن است که افزایش هزینه بین آنها به
بیش از  ۵۲درصد رسیده است.این در حالی است که دهک
اول  ۴۹.۵درصد ،دوم  ،۵۰.۲سوم  ،۴۹.۷چهارم  ،۴۹.۱پنجم
 ،۴۸.۷ششــم  ،۴۸.۴هفتم  ،۴۸.۹هشتم  ،۴۸.۸نهم ،۴۹.۹
دهم  ۵۲.۴درصد نسبت به بهمن ماه سال گذشته برای تهیه

کاال و خدمات خود بیشتر هزینه کرده اند.

وضعیت تورم نقطه به نقطه بین  ۱۰دهک

امــا گزارش اخیر مرکز آمار ایران در رابطه با تورم بیانگر
افزایش تورم ساالنه به  ۳۴.۲درصد بود.بررسی وضعیت تورم
بین دهکهای مختلف نشــان میدهد که تورم بین آنها از
 ۳۲درصــد برای دهک اول تا  ٤١.٣درصد برای دهک دهم

بالغ بر  ۶۷۸هزار فقره چک به ارزشی حدود  ۲۰۹هزار
میلیارد ریال در دی ماه  ۱۳۹۹در کل کشور برگشت داده
شده اســت که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به
ترتیب  ۲۴درصد و  ۱۰.۵درصد کاهش نشــان میدهد.
به گزارش پژوهشــکده پولی و بانکی ،براساس تازهترین
آمار بانک مرکزی ،بیــش از  ۸میلیون و  ۴۰۰هزار فقره
چک به ارزشــی حدود  ۱۸۸۵هزار میلیارد ریال در دی
ماه  ۹۹در کل کشــور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از
نظــر تعداد  ۱۰.۷درصد کاهش و از نظر مبلغ  ۱.۴درصد
افزایش نشان میدهد.
در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از  ۲میلیون
و  ۵۰۰هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر  ۹۱۷هزار میلیارد

ریال مبادله شد.در دی ماه ســال جاری  ۴۸.۹درصد از
تعداد چکهای مبادلهای کل کشور در سه استان تهران،
اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب
با  ۳۰.۱درصد ۱۱ ،درصد و  ۷.۸درصد بیشترین سهم را
در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند.
همچنیــن  ۶۱.۹درصد از ارزش چکهــای فوق در
ســه استان تهران ( ۴۸.۷درصد) ،اصفهان ( ۷.۲درصد) و
خراسان رضوی ( ۶درصد) مبادله شده است که بیشترین
ســهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند.حدود ۷
میلیون و  ۸۰۰هزار فقره چک به ارزشــی بالغ بر ۱۶۷۶

هزار میلیارد ریال در د 
ی ماه  ۹۹در کل کشور وصول شد
که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد  ۹.۴درصد کاهش و از
نظر مبلغ  ۳.۱درصد افزایش نشان میدهد.
از کل تعــداد و مبلــغ چکهای مبادله شــده در ماه
مذکور به ترتیب  ۹۲درصد و  ۸۸.۹درصد وصول شــده
اسـت .درصـد تعداد و مبلـــغ چکهای وصول شده در
آذرماه  ۱۳۹۹به ترتیب معادل  ۹۰.۶درصد و  ۸۷.۵درصد
و در دی مــاه  ۱۳۹۸به ترتیب برابر  ۹۱.۸درصد و ۸۹.۹
درصد بوده است.
در دی ماه  ۹۹در اســتان تهران حــدود  ۲میلیون و

کشف نزدیک به  1/5میلیارد تومان تخلف
در آستانه نوروز

معاون بازرســی و نظارت ســازمان صنعت ،معدن و تجارت (صمت) از انجام
بیش از  ۶۰۰۰بازرســی از بازار شــب عید کاالهای اساسی و تشکیل نزدیک به
 ۱.۵میلیارد تومان تخلف در نتیجه آن خبر داد.سعید محمدی پور در گفتوگو
با ایســنا ،اظهار کرد :از ابتدای طرح بازرسی و نظارت بر اقالم اساسی ویژه ایام
پایانی سال تاکنون  ۶۰۴۱بازرســی از عرضه کنندگان کاالهای اساسی شامل
گوشــت قرمز ،تخم مرغ ،روغن خوراکی ،برنج و لوازم خانگی و قند و شکر انجام
گرفته است.همچنین به گفته معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت تهران طی
دو هفته اخیر بیشــترین بازرسیهای انجام شــده درخصوص عرضه کنندگان
مــرغ و تخم مرغ با  ۱۳۹۷مورد بازرســی بوده کــه  ۱۳۳فقره پرونده تخلف به
ارزش بیش از یک میلیارد و  ۲۵۳میلیون تومان کشــف و جهت رســیدگی به
تعزیرات حکومتی ارســال شده اســت.وی در پایان از مردم خواست درصورت
مشاهده تخلفات صنفی مراتب را با سامانه  ۱۲۴گزارش کنند.

 ۵مرز ایران و عراق بسته شد
طبق اعالم مســئوالن گمرک ایران به دنبال شیوع ویروس کرونای انگلیسی
تردد مسافر از پنج مرز ایران و عراق ممنوع شده است.بعد از آنکه با شیوع ویروس
جهش یافته کرونا ،محدودیتهایی در مرز شلمچه و چذابه اعمال و تردد مسافر
ممنوع شــد به تدریج این ممنوعیت افزایش یافته و از فردا مرز مهران نیز بسته
خواهد شــد.این در حالی است که از روز گذشته از مرز تمرچین در پیرانشهر و
کیله سردشت نیز تا دو هفته تردد مسافر ممنوع اعالم شده بود.تازه ترین اعالم
لطیفی  -سخنگوی گمرک ایران  -از این حکایت دارد که به منظور جلوگیری
از شیوع کرونای انگلیسی و با تصمیم استانهای مرزی ،تردد مسافر در مرزهای
کیله سردشــت ،پیرانشهر ،چذابه و شلمچه بسته شده است و مرز مهران از فردا
تا اطالع ثانوی بسته میشــود.به گفته وی این تصمیمات صرفا در حوزه تردد
مسافری است و شامل کاالهای تجاری نمیشود و همچنان فعالیت تجاری این
مرزها ادامه دارد.

درخواست سوئیس برای گسترش سرمایهگذاری
در ایران

سفیر ســوئیس در ایران در دیدار با محمدباقر نوبخت ،معاون رئیس جمهور
از تقاضای شــرکتهای سوئیسی برای حضور و ســرمایهگذاری در ایران سخن
گفت و خواســتار رفع موانع گمرکی و  ...شد.به گزارش ایسنا ،مارکوس الیتنر،
سفیر ســوئیس در ایران در دیدار با محمدباقر نوبخت ،معاون رئیس جمهور از
تقاضای شرکتهای سوئیسی برای حضور و سرمایهگذاری در ایران سخن گفت
و خواســتار رفع موانع گمرکی و  ...شد.به گفته وی ،علیرغم تحریمهای آمریکا،
شرکتهای فولر ،سینجتا ،روشه ،نوارتیس عالوه بر نستله تمایل دارند که در ایران
ســرمایهگذاری کنند.رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ،با استقبال از رویکرد
کشور سوئیس ،مذاکرات اخیر روسای جمهور دو کشور را مثبت و نشانه اعتماد
دو کشور خواند و گفت :علت سرپا ماندن ایران علیرغم تحریمها ،نهادسازیهایی
بود که در ایران شــکل گرفتــه و امکان اتخاذ تصمیم در شــرایط تحریم را به
ما میدهد .خرســندیم که کشور سوئیس همواره کوشــیده که روابط خوب و
منطقیای با ایران داشته باشد.

ادامه روند قیمت باالی موز ،آناناس و خیار
در سطح خرده فروشیها

رئیس اتحادیه مرکزی میوه و ترهبار تهران با اعالم جزئیات قیمت انواع میوه و
صیفیجات در هفته نخست اسفندماه ،گفت :همچنان قیمت هر کیلوگرم موز در
میدان  ۴۷هزار تومان ،خیار  ۱۴هزارتومان و هر کارتن آناناس بین  ۶۵۰هزار تا
 ۹۵۰هزار تومان است«.اسداهلل کارگر» در گفتوگو با ایرنا با اعالم جزئیات قیمت
انواع میوه و صیفیجات درجه یک تا درجه ســه ،براساس نرخنامه عمده فروشی
محصوالت کشــاورزی در میدان میوه و تره بار تهران در دوره زمانی سوم تا ۱۰
اسفندماه جاری ،افزود :براساس این نرخنامه قیمت هر کیلوگرم انار شیراز ،دماوند
و ســاوه بین  ۱۲هزار تا  ۱۹هزار تومان ،انار کوهستان بین  ۱۵هزار تا  ۲۱هزار
تومان ،انگور شاهرودی بین  ۱۱هزار تا  ۱۶هزار تومان،خرمالو کن بین  ۱۴هزار تا
 ۲۲هزار تومان ،کیوی بین  ۱۱هزار تا  ۱۷هزار تومان ،سیب درختی زرد دماوند
هشت هزار تا  ۱۱هزار تومان ،سیب قرمز دماوند پنج هزار تا  ۹هزار تومان ،سیب
لبنانی زرد (میانه) بین هفت هزار تا  ۱۶هزار تومان و سیب قرمز مراغه بین هشت
هزار تا  ۱۳هزار تومان است.

زدهاند.

نحوه وصول و برگشت زدن چک
در قانون جدید

قیمت خودرو باید به نفع مصرفکنندگان
اصالح شود

دبیر انجمن ســازندگان قطعات و مجموعههای خودرو
گفت :آزادســازی قیمتها بدترین و آخرین راهکار اصالح
قیمت خودروها است و معتقدیم باید با مدیریت قیمتهای
افسارگسیخته مواد اولیه ،قیمت خودرو کاهش یابد.مازیار
بیگلو افزود ۸۰ :درصد قیمت خودرو شامل قیمت قطعات و
مواد اولیه است و معتقدیم امروز قیمت قطعات و مواد اولیه
به صورت افسارگسیخته افزایش یافته است.
وی بیان داشت :انجمن قطعهسازان آمادگی کامل دارد
در صورت تعدیل قیمت مواد اولیه ،قیمت محصوالت خود
را در تعامل با خودروسازان به نفع مردم کاهش دهد.بیگلو
تأکید کرد :موضع قطعی انجمن این است که بدترین راهکار
افزایش قیمتهایی است که به مصرفکنندگان لطمه بزند.
وی در ادامــه به چند طرح مطرح شــده در حوزه خودرو
اشــاره کرد که همگی به صورت مــوازی بدون اخذ نظر از
قطعه سازان در حال پیش رفتن است.این مقام صنفی بیان
داشت :نخستین طرح در مجلس شــورای اسالمی مطرح
شــده ،اما با وجود تماسهای مکرر با اعضای کمیســیون
صنایع و معادن مجلس ،ظاهرا ً نمیخواهند از قطعه سازان
نظرخواهی و استفاده کنند.
وی اضافه کرد :طرح دوم ،طرح جهش تولید مطرح شده
توسط وزارت صنعت و طرح سوم ،طرح قیمتگذاری خودرو
است که در نهاد ریاست جمهوری در دست پیگیری است
و امیدواریم قیمت خودرو یک بار برای همیشــه در کشور
تعیین تکلیف شــود.بیگلو تاکید کرد :با کاهش قیمت مواد
اولیه میتوان قیمت خــودرو درب کارخانه را تا  ۳۰درصد
کاهش داد.
نوسان دارد.بر این اساس فاصله تورمی بین دهکها به ۹.۳
درصد میرسد که نسبت به  ۹.۵درصد گزارش شده در دی
ماه کاهش دارد.این در حالی است که محدوده تغییرات تورم
دوازده ماهه در گروه «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات»
بین  ٣٢.٣درصد برای دهک دهم تا  ٣٦.٨درصد برای دهک
دوم است .همچنین در مورد گروه «کاالهای غیر خوراکی و
خدمات» بیــن  ٢٧.٧درصد برای دهک اول تا  ٤٣.٦درصد
برای دهک دهم ثبت شده است.
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 ۴۰۰هزار فقره چک به ارزشــی حدود  ۸۲۵هزار میلیارد
ریال وصول شــد که از نظر تعــداد  ۹۲.۹درصد و از نظر
ارزش  ۸۹.۹درصــد از کل چکهــای مبادلهای وصول
گردیده است.
در ماه مذکور در بین سایر استانهای کشور ،بیشترین
نسبت تعداد چکهای وصولی بـه کل چکهای مبادلهای
در استان ،به ترتیب به استانهای گیالن ( ۹۴.۲درصد)،
البــرز ( ۹۲.۸درصد) و مازندران ( ۹۲.۷درصد) اختصاص
یافته اســت و اســتانهای کهگیلویه و بویراحمد (۸۴.۲
درصــد) ،ایالم ( ۸۷.۳درصد) و لرســتان ( ۸۸.۳درصد)
پایینترین نسبت تعداد چکهای وصولی به کل چکهای
مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.

روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد :در قانون جدید چک ،مالک نهایی چک
در صورت کسری حســاب صادرکننده میتواند خواهان پرداخت مبلغ کسری
چک از محل مبالغ موجود در سایر حسابهای انفرادی ریالی صاحب حساب در
همان بانک شــود.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،در قانون جدید چک،
مالک نهایی چک در صورت کسری حساب صادرکننده میتواند مبلغ موجود در
آن حساب را طلب کند و همچنین خواهان پرداخت مبلغ کسری چک از محل
مبالغ موجود در ســایر حسابهای انفرادی ریالی صاحب حساب در همان بانک
شود .همچنین در صورت کافی نبودن موجودی حسابجاری و عدم امکان تامین
وجه چک از محل سایر حسابهای صادرکننده آن در همان بانک و سایر دالیل
که منجر به ثبت برگشت چک شود ،تمام حسابهای صادرکننده چک در تمام
بانکها و موسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک پس از گذشت  ۲۴ساعت
از ثبت غیرقابل پرداخت بودن (ثبت برگشــت چک) به ترتیب اعالمی از سوی
بانک مرکزی مسدود خواهد شد.دارنده چک برگشتی میتواند با در دست داشتن
گواهــی عدم پرداخت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه مراجعه و
صدور اجراییه از دادگاه صالح را درخواست کند.
بورس

تداوم افت شاخص بورس در معامالت دیروز
شــاخص کل در بازار بورس روز دوشــنبه هشــت هزار و  ۱۱۳واحد افت
داشــت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و  ۲۱۴هزار واحد رسید.
به گزارش ایرنا ،براساس معامالت روزگذشته بیش از دو میلیارد و  ۴۸۶میلیون
ســهم ،حق تقدم و اوراق بهادار بــه ارزش  ۲۵هزار و  ۹۳۲میلیارد ریال داد و
ســتد شد.همچنین شــاخص کل (هم وزن) با یک هزار و  ۷۵واحد کاهش به
 ۴۳۶هزار و  ۹۶واحد و شــاخص قیمت (هم وزن) با  ۷۰۲واحد افت به ۲۸۴
هزار و  ۹۵۳واحد رسیدند.
شــاخص بازار اول پنج هزار و  ۸۱۷واحد و شــاخص بــازار دوم  ۱۶هزار و
 ۸۲۸واحد کاهش داشتند.عالوه بر این در بین تمامی نمادها ،نماد ملی صنایع
مــس ایران (فملی) با  ۵۰۱واحد ،تامین ســرمایه امیــد (امید) با  ۹۷واحد،
بیمه پارســیان (پارســیان) با  ۶۲واحد ،گلتاش (شــگل) با  ۳۴واحد ،سیمان
هرمزگان (ســهرمز) با  ۳۰واحد ،صنایع کاشی و سرامیک سینا (کساوه) با ۲۷
واحد ،پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) با  ۲۳واحد ،توسعه شهری توس گستر
(وتوس) با  ۲۲واحد و ســیمان شمال (سشمال) با  ۱۹واحد تاثیر مثبت را بر
شاخص بورس داشتند.
نماد فوالد مبارکه اصفهان (فوالد) با یک هزار و  ۱۵۳واحد ،شرکت سرمایه
گذاری تامین اجتماعی (شستا) با  ۸۴۳واحد ،صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(فــارس) با  ۵۷۶واحد ،معدنی و صنعتــی گل گهر (کگل) با  ۴۲۹واحد ،نفت
و گاز پتروشــیمی (تاپیکو) با  ۳۸۸واحد ،پاالیش نفت بندرعباس (شبندر) با
 ۳۵۹واحد ،توسعه معادن و فلزات (ومعادن) با  ۲۸۹واحد و پتروشیمی پارس
(پارس) با  ۲۸۳واحد با تاثیر منفی بر شــاخص همراه بودند.برپایه این گزارش
دیــروز نماد ملی صنایع مــس ایران (فملی) ،فوالد مبارکــه اصفهان (فوالد)،
ســرمایه گذاری سیمان تامین (سیتا) ،تامین ســرمایه امین (امین) ،لعابیران
(شلعاب) ،ســرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (وصنعت) و کاشی سعدی
(کسعدی) در گروه نمادهای پرتراکنش قرار داشتند.
شــاخص فرابورس نیز  ۱۴۹واحد کاهش داشت و بر روی کانال  ۱۷هزار و
 ۲۵۳واحد ثابت ماند.همچنین در این بازار  ۷۹۱میلیون و  ۲۱۰هزار برگه سهم
به ارزش  ۱۲۶هزار و  ۸۶۵میلیارد ریال داد و ســتد شد.روزگذشته نمادهای
پتروشــیمی مارون (مارون) ،شیر پگاه آذربایجان شــرقی (غپآذر) ،مبین وان
کیش (اوان) و صنایع بهداشــتی ساینا (ســاینا) با تاثیر مثبت بر شاخص این
بازار همراه بودند.

