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گزارش «مردمساالری آنالین» از افزایش غیررسمی قیمت نان

گرانی نان در تنور پاسخگو نبودن مسئوالن
محمد سیاح

نان پرمصرف ترین ماده غذایی ایرانیان اســت؛ ســفره
مــردم هر روز تکــهای نان از هر مدلــی را در خود دارد و
بخــش عمــدهای از درآمدهای ایرانی نیز بــرای تهیه آن
هزینه میشــود .حاال با رشد تورم مسئوالن هم به فکر به
افزایش قیمت نان افتادند ،ولی اینکار را از طریق یک اقدام
محیرالعقول انجام دادند ،یعنی قیمتی اعالم نکرده اند ولی
افزایش قیمت رخ داده و مســئولی هم از آن اطالع دقیق
ندارد!به گزارش مردم ســاالری آنالین ،همین چند هفته
پیش بود که افزایش بیسروصدای قیمت نان خبرساز شد!
رئیــس اتحادیه نانوایان نیز اعالم کرد کــه درباره افزایش
ت نان تصمیمگیری شــده ،اما گفته بود قرار بود فعال
قیم 
مقــدار افزایش نرخها اعالم نشــود .با این حــال افزایش
هزینهها موجب شــد که نانواها منتظــر اعالم قیمتهای
ی نمانند و برخی حتی قیمتهــا را بین  50تا 100
رســم 
درصــد افزایش دهند .البته به گفته رئیس اتحادیه نانوایان
آخرین پیشنهاد نانواها هم افزایش  100درصدی قیمتها
بوده اســت.اگرچه قیمتهای رسمیاعالم نشده است ولی
در عین حال بسیاری از نانواییها پیش از اینها قیمتها را
به تشــخیص خود افزایش داده بودند .اعالمهای رسمییا
مصوبه افزایش قمیت صرفا مهر تاییدی بر رشد مهمترین
بخش غذایی مردم است .البته که هزینههای نانواییها هم
افزایش یافته اســت و باید تغییر قیمت در این بخش هم
اتفاق بیافتد تا فعاالن در این بخش بتوانند به کارشان ادامه
بدهند ،اما روش اتخاذ شده برای اینکار بسیار عجیب است!
قمیت جدید نان در حال بررسی است!
درحالیکه مشــاهدات خبرنگار «مردم ساالری آنالین»
نشان میدهد قیمت نان نسبت به قبل تغییر داشته و گران
شــده و مردم هم در حال خرید نان با قیمتهای بیشتر از
نرخ مصوب هستند مســئوالن از افزایش قمیت نان اظهار
بیاطالعی میکنند! برای اطالع از افزایش قیمت نان کافی
اســت به یکی از نانواییهای شــهر و محل سکونتشان سر
بزنند!حســن حنان ،قائم مقام مدیرعامل شرکت بازرگانی
دولتی ایران ،پیش از پایان ماه رمضان و در هفته گذشــته
با تایید افزایش رســمیقیمت نان ،گفته بود که «امســال
تصمیــم دولت بر آن بوده اســت که تا پایــان ماه رمضان
قیمت نان در سراســر کشور بدون تغییر باقی بماند و پس
از پایان این ماه ،اســتانداران اجازه دارنــد اقدام به تعیین
نرخ نان و ابــاغ آن کنند».البته وزارت صمت همچنان از
افزایــش قیمت نان اظهار بی اطالعــی میکند؛ در همین
رابطه بیک زاده مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت
صمت به مهر گفته اســت« :هنوز هیچ گونه خبر رسمیدر
مورد افزایش قیمت نان ابالغ نشده ،از این رو اگر یک واحد
نانوایی اقدام به گران کردن نان کند ،این اقدام تخلف بوده

و مردم میتوانند این تخلف را به شماره تماس  ۱۲۴اطالع
دهند تا با متخلف برخورد شود».یداهلل صادقی معاون وزیر
صنعت ،معــدن و تجارت نیز با تاکید بر اینکه هنوز قیمت
جدید نان در تهران اعالم نشده است ،افزود« :قیمت جدید
نان کارشناسی شــده و مراحل بررسی آن در استانداری و
شورای آرد و نان طی شــده ،اما افزایش قیمت نان منوط
به هماهنگی اســتانداری با مقامات ذیصالح یعنی وزارت
کشــور و وزارت صنعت ،معدن و تجارت است ».او در مورد
زمان اعالم جدید قیمت نان در تهران ،گفت :اســتانداری
در حال پیگیری از مقامات ذیصالح است که قیمت جدید
نان در صورت موافقت آنها ،اعالم خواهد شــد ».صادقی در
مورد میزان افزایش قیمت نان اضافه کرد« :اگرچه کارهای
کارشناســی انجام شده است ،اما نتیجه نهایی تایید نشده،
بنابراین فعــا نمیتوان در مورد میزان افزایش قیمت نان
اظهار نظر کرد».رئیس ســازمان صمت اســتان تهران در
پاسخ به این ســوال که اگرچه افزایش قیمت نان بصورت
رسمیاعالم نشده ،اما نانوایان بعد از بخشنامه سال  98در
چندین نوبت نان را گران کردهاند ،آیا چنین افزایشی قانونی
اســت ،گفت« :باید به موقع قیمت گذاری صورت گیرد که
ی قیمت نان،
تخلفی صورت نگیرد ،بنابراین با اعالم رســم 
تکلیف مصرف کننده و نانوا مشخص میشود تا در صورت
بروز تخلف ،به تخلفات رسیدگی شود».
نان مردم ،بازیچه دست مسئوالن
ی مبنی بــر افزایش قیمت نان
اگرچه هنوز خبر رســم 

اعالم نشده ،نانوایان با استفاده از این ناهماهنگی ،خود اقدام
به گرانی نان کردهاند که این اقدام موجب چندنرخی شدن
قوت غالب مردم شــده اســت .به عبارت ساده تر نهادهای
مسئول با شــانه خالی کردن از مسئولیتی که دارند باعث
شــدند تا هرج و مرج عجیبی در کشور شکل بگیرد و این
هرج و مرج به خالی تر شدن جیب مردم منجر شود.اقتصاد
ایران در سالهای سال مدیریت ناکارآمد آسیب جدی دیده
و هیچ بخشــی هم از این آســیب مصون نمانده است؛ نان
مهمترین و پرمصرف ترین بخش سفره مردم و شاید برای
برخی تنها بازمانده از وضعیت اقتصادی باشد؛ هر چند که
نانوایان هم باید در این شرایط با رشد قیمت حمایت شوند،
اما مردم زیادی هســتند که با رشد قیمت همین یک تکه
نان را هم از دســت خواهند داد.مســئوالن باید به سرعت
وضعیت قیمت نان را مشــخص کنند تا حداقل از تخلفات
برخــی از نانوایان جلوگیری کنند و نگرانی مردم را کاهش
دهند؛ هر چند اقدامات نابخرادانه مسئوالن اقتصادی؛ خود
دلیل اصلی همه مشکالت ایران است!
اعالم افزایش قیمت روغن خوراکی
نامه یکی از تولیدکنندگان روغن به بورس کاال نشــان
میدهد کــه از امروز قیمــت روغن مایــع  ۳۵و قیمت
روغــن جامد  ۳۰درصد افزایــش خواهد یافت که در این
صورت قیمت هــر بطری روغن مایع و ســرخ کردنی به
بیش از  ۱۳هزار تومان خواهد رسید.روزگذشــته نامهای
از سوی یکی از شرکتهای تولیدکننده روغن به سازمان

مالیات خودرو ندهید ،چه میشود؟
طبق اعــام رئیس کل ســازمان امــور مالیاتی،
صاحبان خودروهای لوکس تا هفته دیگر شناســایی و
مشــمول پرداخت مالیات متعلقه تا پایان بهمن سال
جاری میشوند و در صورتیکه این مالیات را پرداخت
نکننــد ،نمیتواننــد نقل و انتقال یا اجــاره خودروی
خود را انجام دهند.به گزارش ایســنا ،بودجه امســال،
صاحبان خودروهای با ارزش باالی یک میلیارد تومان
را مکلف به پرداخت مالیات تا پایان بهمن سال جاری
کرده اســت که با شناسایی لوکسنشــینان از هفته
آینده شروع میشــود .طبق قانون ،تمام مالکان انواع
خودروهای ســواری و وانت دو کابین دارای شــماره
انتظامی شــخصی به نام خــود و فرزندان کمتر از ۱۸
ســال و محجور تحــت تکفل که در پایان هر ســال
مجموع ارزش آنها بیش از یک میلیارد تومان باشــد،
باید مالیات مربوطه را به خزانه دولت واریز کنند .براین
اساس ،مالیات خودروهای تا یک و نیم میلیارد تومان
(نسبت به مازاد یک میلیارد تومان) یک درصد ،تا مبلغ
ســه میلیارد تومان (نسبت به مازاد یک و نیم میلیارد
تومان) دو درصد ،تــا مبلغ چهار و نیم میلیارد تومان
(نسبت به مازاد سه میلیارد تومان) سه درصد و نسبت

بورس اوراق بهادار منتشــر شده که بر اساس آن سازمان
حمایت مصرفکننــدگان و تولیدکنندگان با افزایش ۳۵
درصدی انواع روغن مایع و  ۳۰درصدی انواع روغن جامد
موافقت کرده اســت.پیگیریها نشان میدهد این موضوع
صحــت دارد؛ هرچند هیچ مقام مســئولی حاضر به گفت
وگو در این رابطه نشــد.بر اساس سامانه  ، ۱۲۴پیش از
ایــن افزایش ،قیمت مصوب هر بطری روغن مایع ســرخ
کردنــی  ۸۱۰گرمی  ۹۶۵۰تومان ،روغن مایع آفتابگردان
 ۹۹۰۰تومــان ،روغن نیمه جامــد  ۴.۵کیلویی  ۵۱هزار
تومان و روغن نباتی  ۱۶کیلویی  ۱۷۹هزار و  ۵۰۰تومان
اســت؛ بنابراین با افزایش  ۳۵درصدی قیمت روغن مایع،
قیمــت مصوب هر بطری روغن مایع ســرخ کردنی ۸۱۰
گرمی به حــدود  ۱۳هزار تومان و روغن مایع آفتابگردان
به حدود  ۱۳هزار و  ۳۰۰تومان خواهد رســید .همچنین
با افزایش  ۳۰درصدی قیمت روغن جامد ،قیمت مصوب
روغن نیمه جامــد  ۴.۵کیلویی به  ۶۶هزار و  ۳۰۰تومان
و روغــن نباتی  ۱۶کیلویی به حــدود  ۲۳۳هزار و ۳۵۰
تومان خواهد رســید.گفتنی اســت که در این نامه تاکید
شــده این قیمتها بر اســاس واردات با ارز یارانهای (هر
دالر  ۴۲۰۰تومانی) اســت و در صورت هر گونه تغییر در
نرخ ارز ترجیحی کاالهای اساسی قیمت فروش محصوالت
شــرکت نیز به تبع آن تغییر خواهد کرد.گفتنی است که
سال گذشــته بازار روغن بارها با تالطم ،کمبود و افزایش
قیمت مواجه شــد؛ تا جایی که حتی با تشکیل صفهای
طوالنی و حواشــی دیگر از جمله دریافت کارت ملی برای
ارائه روغن در برخی فروشــگاهها مواجه شــد و شــواهد
حاکی از این اســت که تامین بازار روغن جامد همچنان
با مشکالتی مواجه است .در این میان در آخرین روزهای
سال گذشــته قیمت روغن مایع و جامد بین  ۸۰تا ۱۴۶
درصد نســبت به قبل افزایش داشــته است .در این دوره
میزان واردات روغن و مواد اولیه آن بالغ بر سه میلیون تن
بوده و تا اواسط فروردین بیش از  ۳۴۰هزار تن روغن خام
و بالغ بر  ۳۵۵هزار تن دانههای روغنی در گمرک و بنادر
دپو شده است.همچنین در فروردین ماه باالترین افزایش
قیمت نســبت به پارســال به گروه «روغن و چربیها» با
 ۱۰۹.۳درصد اختصاص دارد .این در حالی اســت که دانه
روغنی از جمله پنج قلم دریافت کننده ارز  ۴۲۰۰تومانی
اســت که برای سال جاری هم پرداخت نرخ ارز ترجیحی
به آن ادامه خواهد داشت.بر اساس تصمیمات قبلی ستاد
تنظیم بــازار ،کارخانههای تولیدی در ســال جاری باید
نســبت به تولید ماهانه  ۱۸۰هزار تن روغن که  ۱۲۰هزار
تن در بخشهای خانــوار ۲۵ ،هزار تن در بخش صنف و
 ۳۵هزار تن در بخش صنعت خواهد بود ،اقدام کنند.

وراث متوفیان سهام عدالت چه کنند؟

بــه مازاد چهار و نیم میلیــارد تومان هم چهار درصد
خواهد بــود .با توجه به کف قیمت مالیاتگیری (یک
میلیارد تومان) تقریبا هیچ خــودروی تولید یا مونتاژ
داخلی مشــمول مالیات نخواهد شد و مالیات مربوطه
مخصوص خودروهای وارداتی اســت که قیمت روز و
سال ســاخت یا ورود آنها مالک میزان مالیات خواهد
بود.طبق محاسبات انجام شده ،به عنوان مثال ،مالیات
خودرو آزرا بــه ارزش حدود دو نیــم میلیارد تومان،
نسبت به مازاد یک و نیم میلیاردی ،حدود  ۲۰میلیون
تومان میشــود .قانون ،در صورتی فــرد را مکلف به
پرداخت این مالیات میداند که مجموع ارزش چندین
یا یک خــودروی آن به بیش از یــک میلیارد تومان
برســد .به عبارت دیگر ،اگر فردی دارای دو خودرو به
ارزشهای  ۵۰۰و  ۷۰۰میلیون تومانی باشــد ،مکلف
به پرداخت مالیات اســت.همچنین ،ثبت نقل و انتقال
خودروهایــی که به موجب این بنــد برای آنها مالیات
وضع شده اســت قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد
انتقال شــامل مالیات بر دارایی ،نقل و انتقال قطعی و
اجاره ممنوع اســت که متخلفین از حکم این بند در
پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

حدود سه میلیون از مشموالن سهام عدالت ،از زمان
ثبت نام این سهام تا کنون فوت شده اند که تعداد وراث
این افراد به حدود  ۱۰میلین نفر میرســد .با این حال
هنوز انتقال سهام بسیاری از متوفیان به وراثشان صورت
نگرفته و به نظر میرسد تا فراهم نشدن زیرساختهای
آنالین ،این اتفاق رخ ندهد.به گزارش ایسنا ،پیش از این
اعالم شده بود که وراث مشموالن سهام عدالت پس از
انجام امور مربوط به انحصار وراثت ،وراث باید به سامانه
شرکت سپرده گذاری مرکزی مراجعه و خدمات انتقال
سهام را انتخاب کنند.در این قسمت مدارک الزم برای
انتقال سهام که شامل گواهی نامه واریز مالیاتی ،گواهی
انحصار وراثت ،گواهی فوت ،اصل شناســنامه و کارت
ملی متوفی و ورثه میشود ،ذکر شده است.پس از تهیه
مدارک مذکور ،یکی از ورثه به عنوان نماینده به یکی از
دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کرده و مدارک مذکور را
تحویل میدهد و این دفاتر ،فرمی که توســط نماینده
تکمیل شده است را برای شرکت سپرده گذاری مرکزی
ارسال میکنند.شرکت ســپرده گذاری مرکزی پس از
بررسی مدارک مذکور ،طی پیامکی نتیجه را به نماینده
وراث اعالم میکند .در واقع اگر مدارک نقصی نداشــته

باشــد ،مراتب انتقال انجام می شود ،در غیر این صورت
بــه نماینده اطالع داده و نماینــده باید نقص مدرک را
برطرف کند.این مباحث درحالی مطرح شــده است که
حسین فهیمی ،مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی
اخیرا در مصاحبه ای اعالم کرده که شــرایط به گونهای
است که نمیتوانیم پذیرای مراجعه فیزیکی وراث سهام
عدالت باشــیم؛ بنابراین بستری در حال ایجاد است که
تمام مراحل واگذاری سهام عدالت آنالین و برخط باشد.
وی با بیان اینکه باید توجه داشته باشیم در حال حاضر
جمعیت وراث ســهام عدالت به  ۱۰میلیون نفر رسیده
است ،افزود :در این شرایط سخت شیوع بیماری کرونا،
این جمعیــت  ۱۰میلیون نفری نمیتوانند برای انتقال
ســهام عدالت اموات خود حضور فیزیکی داشته باشند.
مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی اظهار کرده که
در حــال حاضر میتوانیم بگوییم این افراد و متقاضیان
برای انتقال سهام به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند ،اما
نمیخواهیم جمعیت  ۱۰میلیون نفری در شرایط سخت
نسبت به این حق قانونی خود اقدام کنند .بنابراین بهتر
است صبر کنند تا زیرساختهای انتقال آنالین سهام با
لینک تمام نهادهای مربوطه آماده شود.

اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد

رونمایی از طرح نجات اقتصاد ایران
اتاق بازرگانی تهرن اعالم کرده که از بسته نجات اقتصاد
ایران که با محوریت بخش خصوصی برای عبور از بحرانهای
اقتصادی کشور طراحی شده رونمایی خواهد کرد.بر اساس
اطالعات ارائه شــده از ســوی این اتاق ،این بسته در قالب
طــرح «بنای ایران» که محصول مشــترک اتــاق تهران و
پژوهشکده سیســتگذاری شریف و اندیشــکده کسبوکار
شریف است ،تدوین شــده و طی رویدادی که روز دوشنبه
(امروز) در اتاق تهران و به صورت مجازی برگزار میشــود،
از جزئیات آن رونمایی میشود.همکاری مشترک اتاق تهران
به همراهی پژوهشکده سیاســتگذاری شریف و اندیشکده
کســبوکار شــریف برای تدوین و طراحی «بنای ایران» با
هدف ارائه برنام ه قابلسنجش و امکانپذیر برای اداره اقتصاد
کشــور از سال گذشــته آغاز شــد و این تعامل سرانجام به
ترسیم نقشه راهی منتج شــد که به گفته تدوینگران آن،
اگر سیاســتگذاران اقتصادی در دولت آینده بنای حکمرانی
معــاون امور معــدن و صنایع معدنــی وزارت صنعت،
معدن و تجارت گفت :مجموع معادن مس در کشــور ۲۲۵
معدن اســت که  ۱۴۸فقره آن فعــال بوده و  ۱۰۰میلیون
تن ظرفیت استخراج در سال دارد.به گزارش ایرنا« ،اسداهلل
کشــاورز» در نخستین کنفرانس آنالین فرصتهای پنهان
ســرمایهگذاری در صنعت مس با نگاهــی بر بازار و معدن
در محــل هتل المپیک ،افزود :افزایــش قیمت جهانی در
ماههای گذشته سبب شــده تا پتانسیلهای راکد مانده از
 ۲۰ســال قبل در کشور نیز فعال شــوند.وی با پیشبینی
افزایش قیمت جهانی مس به  ۱۵هزار دالر تا سال ۲۰۲۵
میالدی ،این مســاله را نویدبخش شکوفا شدن بیشتر این
صنعت در کشــور برشــمرد.معاون امور معــدن و صنایع
معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد:
دبیر کانون مرغداران گوشتی ضمن اشاره به اینکه در
حال حاضر قیمت جوجه یکروزه در بازار به  ۲برابر قیمت
مصوب یعنی حدود  ۸۰۰۰تومان رســیده است ،گفت :در
شرایطی که بسیاری از مرغداران در ضرر هستند و اقدام به
تعطیلی واحدهای تولیدی خود کرده اند شنیده میشود
برای افــرادی خاص در برخی اســتانها مجــوز احداث
مرغداری صادر شده اســت.پرویز فروغی در گفت وگو با
ایســنا با بیان اینکه وضعیت بــازار جوجه یکروزه نه تنها
بهتر نشده بلکه بدتر نیز شده و قیمتها به حدود ۸۰۰۰

اقتصادی را بر محورهای اصلی این بســته نجات قرار دهند،
طی دوره زمانی چهار ســال آتی ،تورم در کشور به میانگین
نرخ خاورمیانه خواهد رسید ،درآمد پایه همگانی معادل ۳۰
دالر برای هر ایرانی به دســت خواهد آمد ،اشــتغال ساالنه
یک میلیون و  ۱۰۰هزار نفر محقق خواهد شــد ،شــاخص
ادراک فساد کشــور به میانگین این شاخص در کشورهای
خاورمیانه نزدیک خواهد شــد و نسبت صادرات غیرنفتی به
تولید ناخالص داخلی به رشد صد در صدی خواهد رسید.در
نشســت ماه گذشته هیات نمایندگان اتاق تهران و با حضور
علی مروی رئیس اندیشــکده کســبوکار شریف و اعضای
هیات نمایندگان اتاق تهران ،پیرامون ماهیت بســته نجات
اقتصاد ایران و فرصتهای اثرگذار پیشروی اقتصاد کشــور
بحث و تبادلنظر مفصلی صورت گرفت و حال تدوینگران
آن بــا جمعبندی نظــرات نماینــدگان بخشخصوصی و
تکمیل بسته تدوین شــده ،قصد رونمایی از آن در نشست

صبح فردا دارند.در کنار این بســته ،اتاق بازرگانی ایران نیز
اعــام کرده که در قالب یک بســته پیشــنهادی ،بایدها و
نبایدهای اقتصادی کشــور برای رئیــس جمهوری بعدی را
تشــریح خواهد کرد .غالمحسین شافعی در نشست هیئت
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفته :رئیسجمهوری آینده
نیز وارث مشکالتی است که روسایجمهور قبلی قول و وعده
حل آنها را داده بودند .باتوجه به گســتردهتر شــدن دامنه
مشکالت ،بار دیگر زمینه برای شعارهای عوامگرایانه مبنیبر
افزایش یارانههای نقدی ،طرحهای اقتصادی خارقالعاده برای
اشــتغالزایی زیاد در کوتاهمدت ،افزایش حقوق و دستمزد
کارگران و کارمندان و افشــای مفاســد و مقابله انقالبی با
مفسدان اقتصادی فراهم اســت .شعارهایی که بارها و بارها
تکرار شده اما دهههاست که این شعار دادنها ،پولپاشیها و
رانتپاشیها نتیجه چندانی نداشته است.او ادامه داده :تجربه
کشورهایی مانند مالزی ،ترکیه ،اندونزی ،کره جنوبی و چین

معاون معدنی وزارت صنعت مطرح کرد

فعالیت  ۱۴۸معدن مس در کشور
با سیاســتهای وزارتخانه در آینده واحدهای پاییندستی
بیشــتری در این صنعت شکل بگیرد.کشاورز اظهارداشت:
مجموع معادن مس در کشور  ۲۲۵فقره است که  ۱۴۸فقره
آن فعال بوده و از نظر استخراج کانسنگی  ۱۰۰میلیون تن
ظرفیت در سال دارد ،همچنین در حال حاضر  ۱۶معدن در
حال تجهیز در کشور وجود دارد و  ۶۵معدن نیز غیر فعال
اســت.وی با اشاره به صنایع معدنی وابسته به این صنعت،
خاطرنشــانکرد :اکنون  ۶۷واحد کنسانتره مس با ظرفیت
اســمی یک میلیون و  ۲۵۷هزار تن در سال در استانهای

مختلف کشور از جمله آذربایجان و کرمان در حال فعالیت
اســت ،همچنین پنج فقره طرح جدید در حال اجرا است.
این مقام مسوول گفت :اکنون  ۴واحد کاتد مس به ظرفیت
 ۵۱۲هزار تن در کشــور وجود دارد که تولید آنها در سال
گذشته  ۲۹۰هزار تن بوده است.در این همایش ،مدیرعامل
شــرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به افزایش سهم و
نقش مصرف برق در انرژیهای جهانی از  ۱۹درصد فعلی به
 ۴۹درصد تا سال  ،۲۰۵۰بر لزوم توسعه سرمایه گذاریها
در این حوزه تاکید کرد.اردشیر سعد محمدی گفت :امروز

صدور مجوز احداث مرغداری برای افراد خاص

تومان هم رسیده است ،گفت :قیمت مصوب جوجه یکروزه
 ۴۲۰۰تومان است ولی این نرخ در بازار رعایت نمی شود
و مرغداران مجبور هستند با  ۲برابر قیمت جوجه یکروزه
تهیــه کنند.وی ادامه داد :افزایــش قیمت جوجه یکروزه
منجر به این شده که بسیاری از تولیدکنندگان دیگر قادر
به جوجه ریزی نباشند و واحدهای تولیدی خود را تعطیل
کنند.دبیر کانون مرغداران گوشتی اضافه کرد :از آن طرف

نهادهها نیز با تاخیر  ۱۵تا  ۲۰روزه به دست مرغداران می
رســد که این موارد تولید را با مشــکالت بسیاری مواجه
کرده است.
وی تصریح کرد :قیمت کرایههای حمل و نقل و جوجه
دو برابر شــده و قیمت مصوب ذرت و ســویا نیز افزایش
یافته اســت .مگر می شود تمام مولفههای تولید مرغ باال
رود ولــی قیمت مرغ تغییری نکند؟بــه گفته وی در این
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که موفق به ایجاد رشــدهای پایدار و دو رقمی در طی مدت
نسبتاً طوالنی در کشورهای خود شدهاند و از این طریق وضع
زندگی مردم خود را بهبود قابلتوجه دادهاند ،با آنچه در پنج
دهه اخیر به اســم حمایت از تولید در ایران انجامشده و در
حال انجام است ،تفاوتهای اساســی دارد .در این کشورها
دولتهای توسعهگرا و کارآمد توانستهاند تورم را مهار کنند؛
ثبات اقتصادی را برقرار ســازند؛ نسبت پسانداز به تولید را
افزایش دهند و با برقراری ثبات در روابط بینالمللی از همه
ظرفیتهــای آن بهویژه ســرمایهگذاری و فناوریهای روز
خارجی استفاده کنند و توسعه صادرات را هدف قرار دادهاند.
همچنین اتاق ایران اعالم کرده که بسته پیشنهادی خود به
رئیس جمهوری بعدی را منتشر خواهد کرد که اصلیترین
ســرفصلهای آن به حوزه خصوصی ســازی ،سیاستهای
ارزی ،توسعه صادرات ،تکمیل طرحهای نیمه تمام ،کاهش
بروکراسی و مبارزه با فساد اختصاص دارد.
دنیا به ســمت معادن زیرزمینی حرکت کرده و در کشور
ما نیز باید این تعریف را قائل شــویم.وی خاطرنشان کرد:
در ایران در دو چشــم انداز  ۱۴۰۳و  ۱۴۱۰سرمایهگذاری
چهار میلیارد دالری در این عرصه پیشبینی شــده است.
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع ایران گفت :در افق ۱۴۰۴
به میزان  ۲میلیارد دالر سرمایهگذاری برای رساندن تولید
مس محتوی به  ۲۴۶هزار تن با میانگین سرمایهبری هشت
هزار و  ۸۰۰دالری پیشبینی شــده است که در قیاس با
کشــورهای پیشــرو در این زمینه از جمله شیلی ،آمریکا
و پرو ،قابل قبول و منطقی اســت.مدیرعامل شرکت ملی
صنایع مس ایران در ادامه گفــت :در فضای امروز جهانی
نزدیک به  ۳۹درصد انــرژی تولید جهان از نفت و جریان
الکتریسیته  ۱۹درصد از انرژی جهان را تامین میکند.
شــرایط که بســیاری از مرغداریها در ضــرر و تعطیلی
هســتند شــنیده می شــود به عده ای خاص در برخی
استانها مجوز احداث مرغداری داده شده است .یعنی به
جای اینکه به واحدهای تولیــدی موجود کمک و آنها را
ساماندهی کنند مجوزهای جدید برای احداث مرغداری
صادر می کنند.فروغی در پایان گفت :شــرایط پیش رو،
صنعت طیــور را با چالشهای جدی مواجه خواهد کرد و
اگر این روند ادامه دار باشــد ممکن است حتی با کمبود
مرغ و صفهای طوالنی هم مواجه شویم.

توافق ریلی ایران و عراق؛ به زودی

وزارت حمل و نقل عــراق اعالم کرد که توافق ریلی ایران و عراق بزودی وارد
مرحله اجرایی خواهد شد.به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه الموقف العراقی ،شرکت
ملی راه آهن عراق وابســته به وزارت حمل و نقل این کشور امروز یکشنبه اعالم
کرد که توافق نامههای امضا شده میان ایران و عراق در رابطه با خط ریلی بزودی
وارد مرحله اجرایی خواهد شــد.طالب جواد الحســینی ،مدیرعامل این شرکت
خاطرنشان کرد در روزهای آتی شاهد اجرایی شدن پروژه خط ریلی میان شلمچه
و بصره خواهیم بود.وی با بیان اینکه این خط ریلی اهمیت ویژهای دارد و حیاتی
و راهبردی به شــمار می رود تاکید کرد :بعد از اعــام موافقت دولت این پروژه
در روزهای آینده وارد مرحله اجرا خواهد شــد.بر اســاس این گزارش ،مصطفی
الکاظمی،نخست وزیر عراق نیز پیش از این اعالم کرده بود که مذاکرات با ایران در
رابطه با همکاریهای ریلی به مرحله نهایی رسیده است.

واریز معادل ریالی  ۵۰میلیون دالر
به صندوق تثبیت بازار سرمایه

بانک مرکزی دیروز معادل ریالی ناشی از فروش  ۵۰میلیون دالر از منابع ارزی
حســاب صندوق توســعه ملی را به «صندوق تثبیت بازار سرمایه» واریز کرد.به
گزارش ایسنا ،براساس تصمیمهای جلسه دویست و بیست و یکم ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت در هفتم اردیبهشت  ،۱۴۰۰در اجرای مصوبه شورای عالی امنیت
ملی ،بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران باید نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰
میلیون دالر از منابع ارزی به حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را
به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند .طبق اعالم بانک مرکزی ،پیش از این
نیز رئیس کل این بانک اعالم کرده بود ،مبلغ  ۲۰۰میلیون دالر به صورت تدریجی
فروخته و برای کمک به بورس به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز میشود .لذا
اقدام دیروز اولین گام در همین راســتا بود و  ۱۵۰میلیون دالر باقیمانده نیز به
تدریج واریز خواهد شد.

احتمال کاهش تولید زعفران درسال جاری

نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه قیمت زعفران در دو سال گذشته
ثابت مانده ،در حالی که هزینههای تولید رشــد سرسام آوری داشته است ،گفت:
خشکسالی و قیمت پایین انگیزه کشــت را کاهش داده است.غالمرضا میری در
گفتگو با خبرنگار مهر با اشــاره به اینکه قیمت زعفران خیلی پایین است ،گفت:
قیمت طالی سرخ طی حدود  ۲سال اخیر تقریباً ثابت بوده و این برای کشاورزان
مقرون به صرفه نیست.نایب رئیس شورای ملی زعفران حداقل قیمت هر کیلوگرم
زعفــران را هم اکنون ۷ ،میلیون و  ۵۰۰هــزار تومان و حداکثر قیمت آن را ۱۴
میلیون تومان اعالم کرد و افزود :این قیمتهایی اســت که ما زعفران را براساس
آن از کشــاورزان خریداری میکنیم.میری با تاکید بر لزوم حمایت از کشاورزان،
گفت :اگر از کشاورزان حمایت نشود آنان دلسرد و بی انگیزه میشوند و اقدام به
تولید نخواهند کرد ضمن اینکه امســال با خشکسالی و کم آبی در کشور مواجه
هستیم و همین مساله در کنار عدم انگیزه کشاورزان برای تولید به احتمال قوی
منجر به کاهش تولید میشــود این در حالی است که هر سال معموالً با افزایش
تولید مواجه هستیم.

کاهش  ۱۰تا  ۱۵درصدی قیمت حبوبات

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کاهش  ۱۰تا  ۱۵درصدی قیمت حبوبات
در سطح بنکداریها خبر داد.قاسمعلی حسنی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه
قیمت حبوبات در سطح عمده فروشی طی چند روز اخیر  ۱۰تا  ۱۵درصد کاهش
پیدا کرده است ،گفت :علت کاهش قیمت حبوبات گرم شدن هوا و شرایط سخت
نگهداری از آنها ،کاهش مصرف و برداشت محصول جدید است.وی اضافه کرد :در
حال حاضر قیمت عدس کانادایی  ۲۳هزارتومان ،لوبیا قرمز  ۲۵هزارتومان ،لوبیا
چیتــی بین  ۳۰تا  ۳۲هزارتومان ،لوبیا چیتی خارجی بین  ۲۷تا  ۳۰هزارتومان،
لپه  ۳۹هزارتومان ،نخود  ۲۵هزارتومان و نخود روس  ۲۲هزارتومان شــده است.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی همچنین به وضعیت برنج نیز اشاره کرد و گفت:
مصرف برنج نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۲۰درصدی همراه شده
است .علت آن نیز افزایش قیمت این کاال و کاهش قدرت خرید مردم است.

آغاز تولید تارا اتوماتیک از تیرماه امسال

مدیرعامل گروه صنعتــی ایرانخودرو ،با بیان اینکه به زودی خودروی تارا با
مشخصات و آپشنهای متنوعی به بازار عرضه خواهد شد ،تیرماه امسال را زمان
آغاز تولید تارا با گیربکس اتوماتیک اعالم کرد.به گزارش ایســنا ،فرشاد مقیمی،
در نشســت خود با معاون وزیر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی از تولید گیربکس
نیمه اتوماتیک از شهریور ماه امسال خبر داد و اظهار کرد :داخلیسازی گیربکس
اتوماتیک نیز تا آذر ماه به پایان خواهد رسید و به این ترتیب از ابتدای سال ۱۴۰۱
گیربکس اتوماتیک را در داخل کشور تولید خواهیم کرد.مدیرعامل گروه صنعتی
ایرانخودرو افزود :رانا پالس با سقف شیشهای و مجهز به گیربکس شش سرعته
از خودروهای جدید ایران خودرو است که به زودی به بازار عرضه خواهد شد.

رشد اندک دالر در کانال  ۲۲هزار تومانی

نرخ دالر در صرافیهای بانکی روزگذشته با  ۱۱۷تومان افزایش نسبت به روز
کاری قبلی به رقم  ۲۲هزار و  ۳۰۰تومان رسید.به گزارش ایرنا ،قیمت فروش یورو
نیز در ساعت  ۱۳دیروز با افزایش  ۱۸تومانی نسبت به روز کاری گذشته به رقم
 ۲۶هزار و  ۶۷۰تومان رسید.دیروز قیمت خرید هر دالر  ۲۱هزار و  ۸۵۸تومان و
نرخ خرید هر یورو نیز  ۲۶هزار و  ۱۴۱تومان بود.عالوه بر این ،نرخ خرید دالر در
بازار متشکل ارزی  ۲۲هزار و  ۳۳۳تومان و نرخ فروش آن  ۲۲هزار و  ۱۱۲تومان
اعالم شــد .همچنین نرخ خرید یورو در این بــازار  ۲۶هزار و  ۷۶۴تومان و نرخ
فروش آن نیز  ۲۶هزار و  ۴۹۹تومان اعالم شد.
بورس

شاخص بورس منفی شد
تهران -ایرنا -شــاخص کل در بازار بورس روزگذشته ۷۹۱واحد افت داشت که
در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و  ۱۸۸هزار واحد رسید.به گزارش ایرنا،
برپایه معامالت روز یکشنبه بیش از پنج میلیارد و  ۲۴۸میلیون سهم ،حق تقدم و
اوراق بهادار به ارزش  ۳۴هزار و  ۹۰۹میلیارد ریال داد و ستد شد.همچنین شاخص
کل (هموزن) با چهار هزار و  ۲۰۴واحد کاهش به  ۴۱۰هزار و  ۷۰۳واحد و شاخص
قیمت (هموزن) با دو هزار و  ۷۲۶واحد افت به  ۲۶۶هزار و  ۲۹۱واحد رسید.شاخص
بازار اول  ۲۱۷واحد و شاخص بازار دوم دو هزار و  ۸۴۴واحد کاهش داشتند.عالوه
بر این در بین همه نمادها ،نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با یک هزار
و  ۵۷۴واحد ،معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) با  ۶۹۱واحد ،ایران خودرو (خودرو)
با  ۶۸۴واحد ،سایپا (خساپا) با  ۴۴۸واحد ،فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) با
 ۴۳۸واحد ،بانک پارسیان (وپارس) با  ۳۹۷واحد ،توسعه معادن و فلزات (ومعادن)
با  ۲۵۱واحد ،فوالد خوزستان (فخوز) با  ۲۲۴واحد ،گروه بهمن (خبهمن) با ۲۰۱
واحــد  ،بانک تجارت (وتجارت) با  ۱۷۸واحد ،پتروشــیمی پارس (پارس) با ۱۵۷
واحد ،پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ) با  ۱۴۹واحد و کشتیرانی جمهوری
اسالمی ایران (حکشتی) با  ۱۴۵واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابــل فوالد مبارکه اصفهان (فوالد) بــا  ۸۸۵واحد ،ملی صنایع مس ایران
(فملی) با  ۷۴۸واحد ،شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با  ۴۲۴واحد،
معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با  ۳۲۴واحد ،شرکت سرمایه گذاری غدیر (وغدیر)
با  ۲۵۱واحد ،تولیدی فوالد ســپید فراب کویر (کویر) با  ۲۵۰واحد ،پاالیش نفت
تهران ( شــتران) با  ۲۴۳واحد ،پتروشیمی جم (جم) با  ۲۳۳واحد ،مخابرات ایران
(اخابر) با  ۲۲۴واحد و پاالیش نفت تبریز (شــبریز) با  ۱۸۷واحد تاثیر منفی را بر
شاخص بورس داشــتند.بر پایه این گزارش ،روز یکشنبه نماد گروه دارویی برکت
(برکت) ،ایران خودرو (خودرو) ،پاالیش نفت اصفهان (شپنا) ،زامیاد (خزامیا) ،ملی
صنایع مس ایران (فملی) ،پاالیش نفت بندرعباس (شــبندر) و باما (کاما) در گروه
نمادهای پُرتراکنش قرار داشــتند.گروه خودرو هم در معامالت دیروز صدرنشــین
برترین گروههای صنعت شــد و در این گروه دو میلیارد و  ۵۶۰میلیون برگه سهم
به ارزش  ۶هزار و  ۳۴۵میلیارد ریال دادوستد شد.روزگذشته شاخص فرابورس نیز
حدود  ۱۱۴واحد افزایش داشــت و بر روی کانال  ۱۷هزار و  ۶۶۷واحد ثابت ماند.
همچنیــن در این بازار  ۸۵۳میلیون و  ۸۸۱هزار برگه ســهم به ارزش  ۱۳هزار و
 ۹۶میلیارد ریال دادوســتد شد.دیروز تنها نماد هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
(میدکو) ،پتروشــیمی زاگرس (زاگرس) ،پلیمر آریا ساسول (آریا) ،فوالد هرمزگان
جنوب (هرمز) ،شرکت آهن و فوالد ارفع (ارفع) ،بیمه پاسارگاد (بپاس) ،بهمن دیزل
(خدیزل) ،سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمه) ،توسعه و عمران استان کرمان
(کرمان) و بیمه سامان (بساما) تاثیر مثبت بر شاخص این بازار داشتند.

