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براســاس آمار و اطالعات موجود از ابتدای ســال 
جاری تا پایــان مهرماه، تنها ۸۰۰ هزار تومان مالیات 
از خانه های لوکس اخذ شده است.به گزارش خبرنگار 
مهر، با بررســی آمار موجود از میزان مالیات ســتانی 
دولــت از ابتدای ســال جاری تا پایــان مهر ۱۴۰۰، 
می توان مصادیقی آشــکار از بــی عدالتی در عملکرد 
سال جاری سازمان امور مالیاتی مشاهده کرد.یکی از 
نکات حائز توجه در عملکرد ســازمان امور مالیاتی در 
مدت یاد شــده، تفاوت فاحــش در میزان درآمدهای 
حاصل از مالیات بر حقوق کارمندان اســت. بررسی ها 
در میزان وصول مالیات بر درآمد نشان می دهد تا پایان 
مهر ۱۴۰۰، کارکنان بخش دولتی و بخش خصوصی 
در مجموع ۲۰ هزار میلیارد ریال مالیات حقوق خود 
را پرداخت کرده اند.در حالی که اخذ مالیات از جریان 
اقتصادی موجود در جامعه امری پسندیده و منطقی 
اســت، اما باید توجه داشــت این مالیات ستانی باید 
عادالنه و با رعایت مالحظات اقشــار گوناگون جامعه 
باشد. برای نمونه در شرایطی که مالیات بر کارمندانی 
که حقوق آنهــا بعضاً در زمــره کمترین حقوق های 

جامعه و مصــوب وزارت کار قرار دارد، در ابتدای ماه 
به طور سیستماتیک اخذ می شود، برای عموم جامعه 
این مطالبه شــکل می گیرد که باید اقشــار ثروتمند 
جامعه نیز با درصد بیشــتری به طور مستمر مالیات 
درآمد خود را از هر منبعی که هســت پرداخت کنند. 
اما سیســتم معیوب ســازمان مالیاتی کشور موجب 
آن شــده که این چرخه ناقــص بماند و ثروتمندان از 
پرداخت کامل مالیات دارایی های خود ســر باز زنند.
یکی از نکات جالب عملکرد هفت ماهه دولت در سال 
۱۴۰۰، موید همین بی عدالتی در مالیات ســتانی از 
گروه های مختلف است. بررســی آمار طی این مدت 
نشــان می دهد مالیات بر خانه های لوکس تنها ۸۰۰ 
هزار تومان بوده است. همچنین مالیات بر خودروهای 
لوکس نیز در طی مــدت مذکور تنها در حدود ۱۴۶ 
میلیون تومان بوده است. اما نکته جالب تر آنکه طبق 
بررسی های صورت گرفته توسط سازمان امور مالیاتی، 
میزان مالیات بر خانه های خالی صفر بوده اســت. این 
در حالی است که مالیات بر خانه های خالی از ۹۹.۹.۵ 

به دولت ابالغ شده و از سال جاری آغاز شده است.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر تداوم مأموریت های 
دولت سیزدهم در حوزه بازآفرینی شهری گفت: شرکت 
بازآفرینی شــهری ایران طی دو سال ۳۰۰ هزار واحد 
مســکونی فرسوده را نوســازی خواهد کرد.به گزارش 
وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی در مراسم تکریم 
و معارفه سرپرســت و مدیرعامل شــرکت بازآفرینی 
شهری ایران حجم تولید مسکن در نهضت ملی را حجم 
بزرگی برشمرد و افزود: هم اکنون میزان پیش بینی شده 
برای تولید مســکن و اجرای نهضت ملی مسکن حجم 
بزرگی است که با برنامه ریزی این کار در حال عملیاتی 

شدن است.
 این حجم از تولید مســکن اوالً نیاز کشــور است 
و در مدت کوتاهی که ثبت نام آغاز شــده و بســیاری 
از شــهرها هنوز ســایت شأن باز نشــده است حجم 
بسیار گســترده ای از مردم متقاضی مسکن هستند و 
پیش بینی می شــود بین ۵ تا ۶ میلیون نفر در سامانه 
ثبت نام کنند.قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود 
در خصــوص بازآفرینی اعالم کرد: بازآفرینی شــهری 
یکی از مأموریت های اصلی وزارتخانه اســت که برای 

آن برنامه هایی تدوین شده است. هم اکنون حدود ۱۴۰ 
هزار هکتار از اراضی کشــور را بافت فرسوده، تاریخی 
و سکونتگاه های غیررسمی تشکیل می دهند که بخش 
عمده ای از جمعیت کشــور نیز در این بافت ها ساکن 
بوده و بنا به دالیل متعدد از جمله مهاجرت و اشتغال و 
سایر دالیل در حال افزایش است. با توجه به اینکه این 
بافت ها و به ویژه سکونتگاه های غیررسمی جزو مناطق 
آسیب پذیر هستند و این موضوع به لحاظ اجتماعی و 
فرهنگی سبب بروز مشکالت متعدد در آن بافت ها شده 
اســت در خصوص این بافت ها بایــد با صرف هزینه و 
اجرای بازآفرینی شهری اقدام کرد.وزیر راه و شهرسازی 
بــا تاکید بــر اینکه بازآفرینی شــهری و ســاماندهی 
سکونتگاه های غیر رسمی نیازمند اعتبار فراوانی است، 
توضیح داد: اگرچه منابعی که مورد انتظار اجرای طرح 
بازآفرینی شهری در بافت های هدف است از روش های 
معمول قابل تأمین نیست اما با اراده می توان این مسیر 
را پیمود. خوشبختانه بازآفرینی شهری نیز می تواند از 
مزیت نهضت ملی و قانون جهش تولید مسکن استفاده 

کند.

نوسازی ۳00هزار واحد مسکونی فرسوده طی ۲ ساله آیندهمالیات از خانه های لوکس، فقط 800 هزار تومان!
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واکنش همتی به توقف چاپ پول در دولت
رئیس کل ســابق بانک مرکزی به ادعای دولــت مبنی بر توقف چاپ پول 
واکنش نشــان داد.به گزارش ایسنا، پیش از این رئیس جمهور ضمن اشاره به 
گزارش ســازمان برنامه و بودجه مبنی تامین بودجه بدون اســتقراض از بانک 
مرکزی در دوره اســتقرار دولت ســیزدهم، بر تداوم روند تامین بودجه بدون 
اســتقراض از بانک مرکزی تا پایان سال نیز تاکید کرده بودند. در این زمینه، 
عبدالناصر همتی_رئیس کل ســابق بانک مرکــزی در واکنش به توقف چاپ 
پــول گفت: تامین مالی دولت از بانک ها و برداشــت آن هــا از بانک مرکزی تا 
رقم ۸۰ همت در پایان آبان ماه همان چاپ پول است. وی در صفحه شخصی 
اینســتاگرام خود نوشت: خرید ارز دولت با نرخ نیمایی توسط بانک مرکزی در 
رشد پایه پولی نمایان خواهد شد و کندی رشد پایه پولی بخشی به دلیل تامین 

واردات دارو و نهاده با منابع بانک مرکزی است.

پهلوگیری چهار کشتی حامل گندم 
در بندر امام خمینی)ره( 

مدیرکل غلــه و خدمات بازرگانی خوزســتان گفت: چهار فروند کشــتی 
اقیانــوس پیمــا حامــل ۳۰۰ هزار تن گندم روز یکشــنبه در اســکله غالت 
بندر امــام خمینی)ره( پهلو گرفتند.امید جهان نژادیــان در گفت و گو با ایرنا 
افزود:محموله های گندم وارداتی به سفارش شرکت بازرگانی دولتی ایران انجام 
شــده و طبق برنامه، محموله ۲ کشتی به صورت یکسره به استان های کشور 
حمل و محموله ۲ کشتی دیگر به انبارهای بندر امام خمینی)ره( انتقال خواهد 
یافت تا تشــریفات قانونی و مراحل ترخیص آنان انجام شــود.     وی گفت: با 
تخلیه گندم از کشــتی های پهلوگرفته ، مجموع واردات گندم از بندرگاه امام 
خمینی)ره( از ابتدای امســال تاکنون به ۲ میلیون و ۱۶۵هزار تن رســید که 
نســبت به مدت مشــابه پارســال که یک میلیون و ۶۷۰ هزار تن بوده حدود 
۶۵درصد افزایش نشــان می دهد.مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزســتان 
افزود: مجموع گندم وارداتی از بندر امام خمینی)ره( از ابتدای امســال تاکنون 

توسط ۳۲ فروند کشتی اقیانوس پیما انجام شده است.

اعالم فهرست کشورهای پرخطر 
برای ورود مسافر به ایران 

فهرســت جدید کشــورهای ویژه و پرخطر برای ورود مســافر به کشور از 
نظر ســویه های جهش یافته ویروس کرونا اعالم شد.به گزارش ایرنا، براساس 
بخشــنامه ابالغ شده توســط وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی به 
فرودگاه ها، کشورها از نظر سویه های جهش یافته در گردش کووید-۱۹ به سه 
دســته »ویژه« یا با گردش باالی سویه جهش یافته ویروس کرونا، کشورهای 
»پرخطر« یا با شــیوع باالی بیماری و »سایر« کشورها تقسیم بندی شده اند.

براین اساس پذیرش مسافر هوایی از کشورهای ویژه شامل بوتسوانا، اسواتینی، 
لسوتو، ماالوی، موزامبیک، نامیبیا، آفریقای جنوبی و زیمبابوه به طور مستقیم 
و غیرمســتقیم تا اطالع ثانوی ممنوع اســت.همچنین تا اطالع ثانونی تمامی 
مسافران ایرانی وارده از این کشورها الزم است تا از بدو ورود دست کم به مدت 
۱۴ روز در شرایط قرنطینه اقامت داشته و حق خروج ندارند. در این مدت نیز 

۳ نوبت آزمایش پی.سی.آر از این مسافران به عمل خواهد آمد.

۵0 درصد هواپیماهای کشور 
زمین گیر است

نایب رئیس هیات مدیره انجمن شــرکت های هواپیمایی خواستار کمک به 
شرکت های هواپیمایی برای تعمیر و عملیاتی شدن هواپیماهای زمین گیر شد و 
گفت: بیش از ۵۰ درصد از هواپیماهای موجود در کشور زمین گیر است.علیرضا 
برخور در گفت و گو با ایرنا در این خصوص افزود: اکنون بیش از ۵۰ درصد از 
هواپیماهای موجود در کشور به دلیل نبود قطعات به خصوص موتور زمین گیر 
هستند.وی گفت: این مشکل سبب شده تا آحاد مردم نتوانند از ظرفیت واقعی 
ناوگان پروازی اســتفاده کنند.برخور افزود: امید داریم که یکی از اولویت های 
دولت مساعدت و ارایه تسهیالت به شرکت های هواپیمایی در خصوص تامین 
قطعات مــورد نیاز و احیای مجــدد هواپیماهای زمین گیر باشــد.مدیرعامل 
شرکت هواپیمایی جمهوری اســالمی تصریح کرد: اکنون بیش از ۱۷۰ فروند 
از هواپیماهای موجود به دلیل نبود منابع مالی الزم و محدودیت های ناشــی از 

تحریم ها برای تامین قطعات مورد نیاز غیر فعال است.

هدف گذاری ۵ میلیارد یورویی
 برای روابط اقتصادی تهران- مسکو

معاون دیپلماســی اقتصادی وزیر امورخارجه از تالش دســتگاه دیپلماسی 
برای افزایش مناســبات اقتصادی میان تهران - مســکو به رقمی بیش از پنج 
میلیارد یورو خبر داد.به گزارش ایسنا، مهدی صفری در حاشیه نشست بررسی 
آخرین وضع روابط اقتصادی تهران - مســکو  گفت: در این جلسه موضوعات 
مختلفی بررســی شد که یکی مربوط به کریدور شمال -جنوب بود که مسائل 
و مشــکالت آن بررســی و بر تکمیل بخش های مختلف این کریدور در مسیر 
دریای خزر تاکید شــد.معاون وزیر امورخارجه افزود: در چارچوب اجرای این 
طرح، نیروگاه سیریک فعال شده و بالفاصله تقویت دو نیروگاه رامین و گتوند 
نیز انجام می شــود که ارزش یکی از ایــن طرح ها ۳۸۰ میلیون دالر و دیگری 
۲۸۰ میلیون دالر است.وی اجرای طرح اینچه برون را از دیگر طرح ها برشمرد 
و اضافه کرد: درخصوص اجرای این قــرارداد با روس ها تفاهم کردیم، اما باید 
تالش شــود که آن را اجرا کنیم.صفری تاکید کرد: یکی از مهمترین مســائل 
مطرح در نشســت موضوع صادرات محصوالت کشاورزی ما به روسیه بود که 
اکنون رقم محصوالت صادراتی ما به این کشــور ۶۷۰ میلیون دالر اســت و با 
توجه به برخی مسائل که اتفاق افتاده است نباید اجازه دهیم این رقم مخدوش 

شود.

همکاری ایران و بلژیک
 برای بازگشایی کانال های ارتباطی

سفیر بلژیک در مالقات با رئیس اتاق بازرگانی تهران، از تالش این سفارت 
برای تقویت مناســبات اقتصادی بنگاه های دو کشــور خبــر داد و تاکید کرد 
که شــرکت های بلژیکی طرف همکاری با ایران، به این بازار و ادامه مناسبات 
اقتصادی با تجار و شــرکت های ایرانی متعهد هستند.به گزارش روابط عمومی 
اتاق تهران، جیان مارکو ریتزو در گفت و گو با رئیس اتاق تهران، به نقش این اتاق 
در ایجاد تحول در مناسبات اقتصادی و تجاری میان دو کشور اشاره کرد و در 
همین رابطه، آمادگی سفارت بلژیک و بخش اقتصادی این نهاد را برای استفاده 
از ظرفیت  و توانمندی های اتاق تهران در توســعه مناســبات اقتصادی ایران و 
بلژیک اعــالم کرد.رئیس اتاق تهران نیز در این مالقــات، با تاکید بر آمادگی 
این اتاق در همکاری با ســفارت بلژیک با هدف تســهیل مناسبات اقتصادی و 
بازکردن گره های موجود، توضیحاتی در رابطه با فعالیت ها و ظرفیت های اتاق 
تهران ارائه داد.مسعود خوانساری همچنین با اشاره به فعالیت مرکز داوری اتاق 
تهران، یادآور شــد که شــرکت های بلژیکی طی قرارداد همکاری با بنگاه های 
ایرانــی، می توانند این مرکز را به عنوان داور و حکم میان خود قرار دهند. این 
در حالی است که به گفته وی، اتاق تهران به تازگی موفق به اخذ کرسی داوری 

در نهاد اتاق بازرگانی بین المللی )ICC( شده است.

رشد ۱0۵ درصدی صادرات محصوالت معدنی
شــرکت های فعال در بخش معدن و صنایع معدنی کشور از ابتدای امسال 
تــا پایان مهرماه هفت میلیارد و ۵۹ میلیون دالر انواع محصوالت صادر کردند، 
آماری که در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰۵ درصدی را نشان 
می دهد.به گزارش ایرنا، این میزان صادرات مشــتمل بر ۳۱ میلیون و ۸۴ هزار 
تن انواع محصوالت اســت که در این مدت روانه بازارهای صادراتی شــده و از 
نظر وزنی نیز رشد ۹ درصدی داشته است.برپایه این گزارش، رشد قیمت های 
جهانی باعث شــده تا صادرات زنجیره معــدن و صنایع معدنی ایران در هفت 
ماهه امسال از مرز هفت میلیارد دالر عبور کند.بیشترین میزان صادرات از نظر 
ارزشــی در این مدت با چهار میلیارد و ۴۵ میلیون و ۶۲۰ هزار دالر مربوط به 
زنجیره فوالد و محصوالت مرتبط اســت که ۵۷.۳ درصد از صادرات را تشکیل 
می دهد.پس از آن، مس و محصوالت پایین دستی با ۹۶۷ میلیون و ۳۵۰ هزار 
دالر و »سایر معدن و صنایع معدنی«   با ۴۷۱ میلیون و ۸۰ هزار دالر به ترتیب 

در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

اخبار کوتاه

گروه اقتصادی - محمدرضا حقی: اگرچه بازار سرمایه 
در دو ماه اول تابستان امسال روندی صعودی پیدا کرده بود 
و باعث امیدواری هایی شــده بود اما از اوایل شهریورماه یار 
دیگر این بازار دچار نوســانات غیرمعمول و عجیب شد؛ به 
طوری که علی رغم انتشــار گزارش های مالی بسیار امیدوار 
کننده بعضی سهام همچنان روند نزولی قیمت ها ادامه دارد 
و به نظر بسیاری از کارشناسان ارزش ذاتی بسیاری از سهام 
رد و بدل شــده در بورس بسیار بیشتر از قیمت رسمی آنها 
است؛ اما بی اعتمادی تشــدید شده در بازار سرمایه مانع از 
رشد منطقی قیمت ها است. از طرف دیگر هیجان های شکل 
گرفتــه در بازارهای موازی از جمله ارز، طال و خودرو باعث 
افزایش خروج سرمایه حقیقی از بورس شده است. حاال حال 
و روز بورس به گونه ای اســت که بســیاری از سهامداران 
منتظر فرصتی هســتند تا بتوانند سهام خود را به باالترین 
قیمت ممکــن نقد کنند و از این بازار بیــرون بزنند! برای 
همین هم هــرگاه قیمت ها اندکی باال مــی رود بالفاصله 
صف های فروش شــکل می گیرد و اوضاع در زمان کوتاهی 
واژگون می شود! این حرکت سینوسی در دو ماه شهریور و 
مهر وجود داشت اما این هفته چهارمین هفته ای است که 
اغلب روزهای بورس قرمز است و اگر هم روزی شاخص کل 
رشــد دارد، رشــدش به اندازه ای اندک است که در مقابل 
کاهــش روزهای قبل از آن اصال به چشــم نمی آید. نکته 
مهمتری که روز گذشــته اتفاق افتاد افزایش بی اعتمادی و 
سرعت روند کاهشی را بیشتر نشان می دهد. در هفته های 
قبل اگر مثبت شــدن شــاخص در یک روز، باعث هجوم 
فروشــندگان و منفی شدن روزهای بعد می شد، اما در روز 
دوشنبه وقتی با افزایش اندک قیمت ها و باال رفتن شاخص 
کل به اندازه ۲ هزار واحد، بورس کمی سبز شد بالفاصله در 
ســاعت پایانی بازار اوضاع برعکس شد و در نهایت شاخص 
نزدیک هزار واحد کاهش یافت! حاال اگر شــاخص کل که 
عدد یک میلیون و ۳۴۲ هزار را نشــان می دهد با شاخص 
کل اوایل شهریور بسنجیم، می بینیم که این شاخص افت 
قیمت بیش از ۱۳ درصدی بورس را در این ســه ماه و نیم 
نشان می دهد، ولی واقعیت این است که این زیان متوسط 
کلیه ســهام ها است و اگر سهامداران خرد را در نظر بگیریم 
عمومــا در همین مدت حداقل ۳۰ درصد از ســرمایه خود 
را از دســت داده اند.با این شــرایط دیگر انتظار چندانی از 
دولت – که پیش از تشکیل وعده های آنچنانی درباره بورس 

می داد – وجود ندارد و شــاید آخرین پناهگاه سهامداران 
زیان دیده قوه قضائیه باشــد. جالب اینجا اســت که رئیس 
جدید این قوه روز دوشــنبه به نکته ای اشاره کرد که نشان 
می دهد نگاه و توجه قوه قضائیه به این موضوع بیشــتر از 
دولت است.محسنی اژه ای صبح دوشنبه )۱۵ آذر( در جلسه 
شورای عالی قوه قضائیه در بخشی از سخنان خود با اشاره به 
اهمیت رسیدگی به وضعیت بورس تاکید کرد: مسأله بورس 
از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور در 
گذشــته دنبال شده است، اما به نظر من کفایت نمی کند و 
عقیده دارم بسیاری از موضوعات را اگر یک بار دنبال شوند 
و سپس رها شوند ما به نتیجه مطلوب خود نخواهیم رسید.
وی اضافه کرد: کماکان به ذهن می رســد و قرائن و شواهد 
این گونه حکایت می کند یک روال عادی و متعارف در بورس 
رقم نمی خورد، بنابراین بار دیگر رســیدگی به این موضوع 
را درخواست می کنم. دستور مکتوب این موضوع به رئیس 
سازمان بازرسی کل کشور هم ابالغ شد، گزارشات قبلی خود 
را به روز کرده و این موضوع را دنبال، پیگیری و تعقیب کنید 
تا اگر تخلف و جرمی صورت گرفته است به هیچ وجه قابل 
بخشش بخشش و اغماض نیست.رئیس دستگاه قضا عنوان 
کرد: تعداد کثیــری از مردم ما اعتماد کردند و پول خود را 
وارد بورس کردند و حاال متضرر شــده اند. بخشــی از این 
ضررها در بورس طبیعی اســت، زیرا باید آموزش می دیدند 
و توجه و رعایت می کردنداما به هر صورت بســیاری از افراد 
تقریبا هســتی خود را وارد بورس کردند و با مشکل جدی 
مواجه شدند؛ بنابراین بازرسی کل کشور به گزارش های قبل 
اکتفا نکنند و این موضوع را به صورت جدی دنبال و پیگیری 
کنید و اگر تخلف و جرمی رخ داده بود آن را به دادگستری 
و مســئولین ذی ربط گزارش کنید.وی ادامه داد: دادستان 
کل کشور هم این موضوع را رها نکنند و در شوراهای عالی 
بورس و سایر جلسات مجدد آن را پیگیری کنند. فرضا اگر 
مشخص شد هیچ اشــکالی هم وجود نداشت باز هم برای 
مردم به صورت شفاف روشن شود، در حال حاضر برای مردم 
این ذهنیت وجود دارد که تخلفاتی صورت گرفته است. اگر 
پس از بررســی مشخص شد هیچ چیز خالفی وجود ندارد، 
مسئولین ذی ربط برای مردم شفاف آن را توضیح دهند. در 
نتیجه در این موضوع به صرف گزارش اکتفا نکنید، پیگیری 
کنید و به مســئولین ذی ربط مکتوب اعالم کنید، به بنده 

هم اعالم کنید تا دنبال کنم و ان شاء اهلل به نتیجه برسیم.

گروه اقتصادی: معاون وزیر جهادکشــاورزی عملکرد 
۱۰۰ روزه وزارت جهاد کشــاورزی را تشریح کرد.به گزارش 
مردم ســاالری، محمد قربانی در نشســت خبری که امروز 
به منظور تشــریح دســتاوردهای ۱۰۰ روزه وزارت جهاد 
کشــاورزی برگزار شــد با بیان اینکه برای اقتدار در بخش 
کشاورزی بایســتی به شش مولفه توجه کنیم، گفت: یکی 
از این مولفه ها مدیریت تصمیم ها و سیاست ها است. یعنی 
تصمیم ها درســت و به هنگام گرفته شود. به موقع در بازار 
ورود و به موقع خارج شــویم، مداخله نداشته باشیم و ورود 
ما حمایتی باشد. وی ادامه داد: تأمین مالی و سرمایه گذاری 
یکی دیگر از این مولفه ها است. اگر قرار است جهش تولید 
کشاورزی داشته باشیم و یا اگر می خواهیم به امنیت غذایی 
پایدار برســیم و جایگاه برتری در بخش کشــاورزی داشته 
باشــیم نیازمند سرمایه گذاری کالن در این بخش هستیم. 
همچنین بایستی در کنار تولید خرد به مگاپروژه ها هم توجه 

ویژه ای کنیم. 
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی افزود: 
مدیریــت زنجیره های تأمین و ارزش کشــاورزی نیز مولفه 
دیگر است که در آن نگاه راهبردی و محوری تمام برنامه ها 
و حمایت ها متوجه زنجیره ها خواهد بود. همچنین استفاده 
از ظرفیت فعاالن بخش کشاورزی نیز در این بخش اهمیت 
دارد. اگر قرار است تحولی در بخش کشاورزی صورت بگیرد 

باید فعاالن بخش کشــاورزی، تشکل ها و اتحادیه ها حضور 
فعال داشــته باشند.وی با اشاره به اینکه هوشمندسازی نیز 
از مولفه های دیگر دســتیابی به اقتدار در بخش کشاورزی 
اســت، گفت: در روزهای اخیر شــاهد بخش های کوچکی 
از هوشمندســازی در زنجیره توزیع بودیم.قربانی در ادامه 
اقدامات سه ماهه وزارتخانه را تشریح کرد و گفت: محور تمام 
اقداماتی که انجام شده با نگاه توأمان به منافع تولیدکننده، 
مصــرف کننده و فعاالن زنجیره بوده اســت که این نگاه تا 
چهار ســال آینده تداوم خواهد داشت و امیدواریم نقش راه 
آینده بخش کشاورزی باشــد.معاون وزیر جهاد کشاورزی 
همچنین به خرید تضمینی خرما، ســیب صنعتی، زعفران 
اشــاره کرد و گفت: ورود ما امسال به سیب صنعتی باعث 
شــد که از کاهش منافع تولیدکنندگان جلوگیری شود و 
تمام سیب های خریداری شــده بدون ضایعات وارد چرخه 

مصرف شود.
به گفته وی وزارت جهاد کشــاورزی در خرید و صادرات 
دام عشایر و روســتایی نیز ورود کرده است.وی به اقدامات 
دیگر ایــن وزارتخانه اشــاره کرد و گفــت: افزایش ذخایر 
راهبردی کاالهای اساســی از دو ماه بــه چهار ماه، افزایش 
۱۳۰ درصدی ذخایر گوشــت قرمــز و ۱۴۰ درصدی مرغ 
منجمد دســتاورد این وزارتخانه است. از طرفی مسئولیت 
تنظیم بازار و نظارت و بازرســی به وزارت جهاد کشاورزی 

سپرده شــده  و این وزارتخانه تنها متولی بخش کشاورزی 
است.این مقام مســئول در وزارت جهاد کشاورزی در ادامه 
اضافه کرد: حمایت از تولید دانه های روغنی، افزایش قیمت 
کلزا از ۷۸۰۰ تومان به ۱۵هزار تومان )افزایش ۹۲ درصدی(، 
اصــالح قیمت چغندر قند، جهش تولید دو میلیون و ۳۰۰ 
هزار هکتاری کشت دیم، افزایش ۲۳ درصدی جوجه ریزی 

از دیگر اقدامات وزارت جهاد در این ۱۰۰ روز است.
اراضی کشاورزی سند دار می شوند

وی همچنین به تحویل پنج میلیون دوز واکسن به وزارت 
بهداشت و سنددار کردن اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: 
در چهار ســال آینده همه زمین های کشاورزی سنددار می 
شــوند.معاون وزیر جهاد کشاورزی به تأمین کود مورد نیاز 
کشاورزان اشاره کرد و گفت: قیمت کودهای فسفاته و پتاسه 
هفت برابر شده بود و ارقام به گونه ای بود که تولیدکنندگان 
امکان استفاده از این کودها را نداشتند. به همین دلیل مقرر 
شد کشاورزان کودهای مورد نیاز خود را دریافت کنند و وجه 
آن را در فصل برداشت از محصول بازگردانند.وی همچنین 
به کشــت فراسرزمینی، تدوین دســتورالعمل اجرایی آن و 

واردات آب مجازی نیز اشاره کرد.
به گفتــه این مقام مســئول در بودجــه ۱۴۰۱ برخی 
تبصره هایی مرتبط با جهاد کشــاورزی اصالح و تبصره های 
جدیدی نیز اضافه شــده اســت که بخشــی از آن ها مورد 

تصویب قرار گرفته است.قربانی در پاسخ به این سوال برخی 
از مرغداران نسبت به تأخیر در شارژ سامانه بازارگاه  گله مند 
هســتند، گفت: نهاده مورد نیاز واحدهای مرغداری تأمین 
شده اســت و ذخایر هم داریم. بانک مرکزی نیز ارز الزم را 
برای آن تخصیص داده اســت. مشکلی که وجود دارد بحث 
حمل و نقل اســت. حجم زیادی نهاده وارد بندر می شود و 
انتقال آن زمانبر است.وی افزود: تاکنون بیش از ۱۲ میلیون 
تن نهاده در سامانه بازارگاه عرضه کرده ایم در حالی که کل 
نهاده ای که سال قبل توزیع شد ۱۲ میلیون تن بود.معاون 
وزیر جهاد کشــاورزی در پاسخ به این سوال که با حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی چه اتفاقی در بخش کشاورزی خواهد افتاد، 
گفت: در بررسی هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم 
که بایســتی حداقل برای ســه ماه ذخایر راهبردی داشته 
باشــیم.همچنین حداقل برای سه ماه ارز تأمین شده باشد 
و ثبت ســفارش ها نیز انجام شده باشد. با توجه به اختاللی 
که ممکن اســت بر اثر تغییر نرخ ارز رخ دهد باید نقدینگی 
واردکنندگان نیز تأمین شــود.وی در پایــان با بیان اینکه 
امســال تولید برنج ۱۸ درصد کاهش داشت، گفت: شرکت 
بازرگانی دولتی در این مدت در چند مرحله اقدام به توزیع 
برنج در بازار کرد تا کمبودی در بازار به وجود نیاید. از طرفی 
برنامه هایی در دســتور کار داریم که قیمت برنج وارداتی در 

بازار برای مصرف کننده مناسب تر شود.

به دولت امیدی نیست، امید سهامداران به قوه قضائیه است

قول رئیس دستگاه قضا جهت بررسی مجدد وضعیت بورس

معاون وزیر جهادکشاورزی اعالم کرد

سنددار شدن اراضی کشاورزی تا ۴ سال آینده

رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و ارمنســتان 
اظهار داشــت: در طی هفت ماه نخست سال صادرات 
ما به ارمنستان تقریبا چیزی بالغ بر ۲۰۰ میلیون دالر 
بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶۰ درصد 
رشد داشته است.هرویک یاری جانیان در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد خبر ایجاد شهرک های 
صنعتی مشترک بین ارمنســتان و ایران اظهار کرد: 
طرف ارمنستانی با همکاری شهرک های صنعتی ایران 
در نظر دارند کــه یک پردیس صنعتی را ایجاد کنند 
که حدود ۵۰ هکتار وسعت دارد و یک سرمایه گذاری 
مشترک محسوب می شــود. این پردیس برای صنایع 
کوچک و متوسط خواهد بود.وی ادامه داد: این طرح 
را هیات دولت ارمنستان تصویب کرده و مراحل قانونی 
را در این کشــور طی می کند. ایــن پردیس در قالب 
قراردادی اســت که رئیس شهرک های صنعتی ایران 
با وزیر اقتصاد ارمنســتان در کمیسیون های مشترک 
منعقد کرده است.وی  با اشــاره به میزان تجارت دو 
کشــور گفت: در حال حاضر ارمنســتان پانزدهمین 
مقصد صادراتی کشــور ما به شــمار مــی رود. میزان 
صــادرات کاالهای ما به ارمنســتان در طی هفت ماه 

نخست ســال تقریبا چیزی بالغ بر ۲۰۰ میلیون دالر 
است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶۰ درصد 
رشد داشــته و عمده اقالم صادراتی ما سیمان، رب، 
انــواع میوه، لوله و پروفیــل، اوره، انواع مواد پلیمری، 
کاشی و سرامیک قیر و سایر اقالم بوده است.این عضو 
اتاق بازرگانی تصریح کرد: واردات ما هم از ارمنستان 
در ۷ ماهه نخســت ســال ۱۵ میلیون دالر است که 
نســبت به دوره مشابه ســال گذشته ۵۰ درصد رشد 
داشته اســت.یاری جانیان در پاسخ به سوالی در مورد 
صــادرات خودرو بیان کرد: در حــال حاضر هم هیچ 
صادرات خودرویی به ارمنستان نداریم؛ قبال سمند و 
پراید به این کشــور صادر می کردیم ولی بعد از آنکه 
نتوانستیم LC باز کنیم، با توجه به اینکه بیشتر این 
خریدها دولتی بود، دیگر صادراتی به ارمنســتان هم 
نداریــم.وی افزود: ســال ۹۹ و ۱۴۰۰ هیچ صادرات 
خودرویی به ارمنســتان نداشــتیم. البته یک شرکت 
ارمنی برای خرید ۱۰۰ نیسان وانت مذاکراتی داشتند 
اما به علت افزایش قیمت ناگهانی تقریبا منتفی شــد. 
قیمت های چینی ها االن بــه مراتب از محصوالت ما 

کمتر است.

اتــاق بازرگانی ایران جدیدترین شــاخص مدیران 
خرید)شامخ( اقتصاد ایران را منتشر کرده که نشان از 
کاهش دوباره فعالیت ها در بنگاه های اقتصادی کشور 
دارد.بر اســاس اعالم این اتاق، شــامخ در آبان ماه به 
۵۱.۰۷ رســیده که نسبت به عملکرد مهر ماه کاهش 
نشان می دهد. عدد شامخ در طیف صفر تا ۱۰۰ تعریف 
می شــود و هرچه عدد آن از ۵۰ باالتر باشــد، اقتصاد 
در رونق بیشــتری قرار گرفته و هرچه از ۵۰ پایین تر 
باشد، شرایط رکودی را نشان می دهد. در شرایطی که 
شامخ در ماه های ابتدایی سال جاری بهبودی نسبی را 
نشان می دهد اما در چند ماه گذشته بار دیگر روندی 
نزولی را تجربه کرده است.شاخص میزان فعالیت های 
کســب وکار در آبان ماه )۵۳.۸۶( رشد کمتری نسبت 
به مهر داشــته اســت. میزان رشــد این شاخص در 
بخش خدمات و بخش ساختمان بسیار کمتر از سایر 
بخش هاست.شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان 
)۴۷.۳۸( در آبان ماه به کمترین مقدار طی ســه ماه 
اخیر رســیده اســت. در آبان بخش هــای خدمات و 
کشــاورزی و ساختمان با کاهش شــدید تقاضا روبرو 
بوده انــد. افزایش قیمت ها و کمبود شــدید نقدینگی 

باعث کاهش تقاضای مشــتریان شــده است.شاخص 
موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شــده )۴۴.۶۲( 
در آبان به کمترین مقدار ۷ ماه اخیر رســیده اســت. 
این شــاخص که در همه بخش های اقتصادی کاهش 
داشته است به عقیده فعاالن اقتصادی ناشی از افزایش 
قیمت ها و نرخ ارز و کمبود شــدید نقدینگی اســت.
شاخص صادرات کاال یا خدمات )۴۸.۳۸( همچنان در 
آبان ماه نیز کمتر از ۵۰ اســت هر چند که میزان آن 
از مهرماه )۴۵,۲۷( بیشــتر شده است.شاخص قیمت 
خرید مواد اولیــه یا لوازم خریداری شــده )۸۳.۱۳( 
همچنان مانند ماه قبل با شــدت زیاد در حال افزایش 
اســت. افزایش دائمی قیمت مواد اولیه بر روی قیمت 
محصوالت و هزینه های تولید تأثیرگذار بوده و شاخص 
قیمت محصوالت تولیدشــده یا خدمات ارائه شــده 
)۶۳.۱۴( متأثر از افزایش هزینه های تولید همچنان در 
مقادیر باالی خود قرار دارد.شاخص مصرف حامل های 
انرژی )۶۴.۲۶( طی ۵ ماه اخیر به بیشترین مقدار خود 
رسیده است. هم زمان با افزایش مصرف به دلیل تغییر 
فصل، بســیاری از فعاالن اقتصادی بــا افزایش باالی 

قیمت سوخت روبرو بوده اند.

کاهش دوباره فعالیت ها در بنگاه های اقتصادیانصراف شرکت ارمنی از خرید وانت بار ایرانی

کاهش 8۶۵ واحدی شاخص بورس در روز دوشنبه
شــاخص کل بازار بورس روزگذشــته با ۸۶۵ واحد کاهش، در جایگاه یک  میلیون و ۳۴۲ هزار واحدی قرار گرفت.

در معامالت روز دوشنبه بیش از چهار میلیارد و ۸۴۹ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۸ هزار و ۷۷۴ 
میلیارد ریال داد و ستد شد.همچنین شاخص کل )هم وزن( با ۴۲۶ واحد افزایش به ۳۶۳ هزار و ۷۶۸ واحد و شاخص 
قیمت )هم وزن( با ۲۶۸ واحد رشــد به ۲۲۸ هزار و ۸۹۸ واحد رسید.شــاخص بازار اول، ۲ هزار و ۹۲ واحد کاهش و 
شــاخص بازار دوم، ۲ هزار و ۸۴۹ واحد افزایش داشــت.عالوه بر این در بین همه نمادها، فرآوری معدنی اپال کانی 
پارس )اپال( با ۳۱۵ واحد، پتروشــیمی پردیس )شــپدیس( با ۲۴۹ واحد، بانک ملت )وبملت( با ۲۴۸ واحد، صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس )فارس( با ۲۱۵ واحد، مبین انرژی خلیج فارس )مبین( با ۱۹۲ واحد، سایر اشخاص بورس 
انرژی )انرژی ۳( با ۱۷۵ واحد، بورس کاالی ایران )کاال( با ۱۴۵ واحد، شــرکت ســرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با ۱۴۴ 
واحد و پتروشــیمی شــازند )شاراک( با ۱۴۳ واحد تاثیر مثبت بر شــاخص بورس داشتند.در مقابل ملی صنایع مس 
ایران)فملی( با یک هزار و ۹۰۱ واحد، پتروشیمی فناوران )شفن( با ۳۷۹ واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با ۳۶۶ 
واحد، پاالیش نفت تهران )شــتران( با ۲۲۱ واحد، شــرکت سرمایه گذاری دارویی تامین )تیپیکو( با ۱۹۲ واحد، گروه 
پتروشــیمی ســرمایه گذاری ایرانیان )پترول( با ۱۵۴ واحد و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با ۱۴۲ 

واحد با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شدند. 


