
ب�ا وج�ود فعالي�ت ۸/۵ ميلي�ون دس�تگاه 
كارت خ�وان در سراس�ر كش�ور، ح�دود ۴۰ 
درصد اي�ن دس�تگاه ها از نظر س�ازمان امور 
ماليات�ي فاق�د هوي�ت مش�خص و بس�تري 
براي ف�رار مالياتي و پولش�ويي اس�ت. بانك 
مرك�زي تا آخر آب�ان  موظف به اح�راز هويت 
3/۸ ميليون كارت خ�وان بود كه به رغم پايان 
مهلت س�اماندهي، متأس�فانه تاكن�ون هيچ 
اقدام مؤثري در اين مورد انجام نداده اس�ت.
آبان س��ال گذش��ته بود ك��ه قان��ون پايانه هاي 
فروش��گاهي و س��امانه مؤديان از س��وي رئيس 
وقت مجلس به دولت ابالغ شد تا اجرايي شود. بر 
اساس ماده ۱۱ اين قانون، بانك  مركزي موظف 
بود با همكاري سازمان امور مالياتي ظرف مدت 
يك س��ال، نس��بت به ساماندهي دس��تگاه هاي 
كارت خ��وان اقدام كرده و شناس��ه يكت��ا به اين 
دس��تگاه ها تخصيص دهد تا كليه تراكنش هاي 
انجام شده از طريق حساب هاي بانكي متصل به 
دس��تگاه هاي كارت خوان به عنوان تراكنش هاي 
بانكي مرتبط با فعاليت ش��غلي صاحب حساب 
بانكي محسوب شود و بانك  مركزي بايد اطالعات 
اي��ن تراكنش ه��ا را به صورت برخ��ط در اختيار 

سازمان مالياتي قرار دهد.
با اين حال تاكنون اقدامي در اين باره انجام نشده 
است و شاهديم كه انواع و اقسام فرارهاي مالياتي 

از اين طريق انجام مي شود. 
به عنوان مث��ال رس��توراني در ش��مال تهران با 
اس��تفاده از كارت خواني كه در مناطق آزاد ثبت 
ش��ده و از معافيت مالياتي آن مناطق برخوردار 
است، فعاليت مي كند. عالوه بر اين برخي فعاالن 
اقتصادي نيز كارت خوان خود را به حساب مربوط 

به منشي يا كارمند خود ثبت كرده اند. 

بر اساس اطالعاتي كه به دست آورده ايم، حساب 
پشتيبان ۲۰۰ هزار دستگاه كارت خوان متعلق به 
دارنده دستگاه نيست كه از طريق آن فرار مالياتي 

و پولشويي اتفاق مي افتد.
همچنين برخي دالالن ارزي نيز با خارج كردن 
دستگاه هاي كارت خوان از كشور به راحتي و بدون 
دغدغه برخورد قانوني، در بازار ارز اخالل مي كنند. 
اطالعات ما نشان مي دهد كه ۵۰۰ هزار دستگاه 
كارت خوان مربوط به اتباع غيرايراني اس��ت كه 

مؤدي مالياتي نيستند.
 اين در حالي اس��ت كه عالوه بر تخلفات مذكور، 
همچنان ش��اهد فرار برخي اقش��ار از ش��فافيت 
تراكنش هاي بانكي به وسيله كارت خوان ها هستيم 
به  گونه اي  كه برخي پزشكان و وكال حق الزحمه 
خود را فقط به صورت نقد دريافت مي كنند. اين 
براي يك نظ��ام اقتصادي خجالت آور اس��ت كه 
دستفروش و بقالي از كارت خوان استفاده كنند 
ولي مطب پزشك و دفتر وكالت فاقد كارت خوان 
باشند.در شرايط اقتصادي كنوني كه درآمدهاي 
نفتي دچار محدوديت جدي است و اتكا به ماليات 
بايد افزايش يابد، چني��ن تعلل هايي فاقد توجيه 
است. عالوه بر اينكه بخشي از تالش دالالن براي 

دخالت در بازار ارز از همين طريق رخ مي دهد. 
به اين ترتي��ب هم براي مبارزه با ف��رار مالياتي و 
مقابله ب��ا فعاليت هاي تخريبگران��ه داللي، الزم 
اس��ت هر چه زودتر، تراكنش هاي بانكي، به ويژه 
تراكنش هاي مبتني ب��ر كارت خوان هاي بانكي 

تحت رصد و نظارت دقيق تر قرار گيرد.
مجلس مصمم است بانك  مركزي را ملزم به اجراي 
قانون كند. در خود قانون پايانه هاي فروشگاهي و 
سامانه مؤديان پيش بيني شده كه پس از انقضاي 
موعد يك ساله كه اكنون فرارسيده است، اتصال 

دس��تگاه هاي كارت خوان كه تعلق آنها به مؤدي 
معين توسط س��ازمان امور مالياتي تأييد نشده 
باشد، به ش��بكه پرداخت بانكي كش��ور ممنوع 
اس��ت و مرتكبان تخل��ف، به مج��ازات درجه ۶ 
قانون مجازات اس��المي به غير از حبس محكوم 

مي شوند.
  عدم اطالع رس�اني براي تعيين تكليف 

كارت خوان هاي بي هويت 
در همين ارتباط، عبدالرضا ارس��طو، كارشناس 
مركز پژوهش ه��اي مجلس ب��ا بي��ان اينكه بر 
اساس آمار بانك مركزي، ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار 
دس��تگاه كارت خوان فاقد پرون��ده مالياتي و كد 
اقتصادي در كشور موجود است، گفت: متأسفانه 
تاكنون اطالع رس��اني عمومي مناسبي در جهت 
آگاهي بخش��ي به فعاالن اقتصادي براي تشكيل 
پرون��ده مالياتي و ايجاد تناظر و همسان س��ازي 
بين دستگاه هاي كارت خوان با كد يكتا اقتصادي 

اشخاص، انجام نشده است.
وي با اشاره به اينكه عدم احراز هويت درگاه هاي 
اينترنتي و پوزها مي تواند منجر به فرار مالياتي، 
پولشويي و حتي نوس��انات در بازارهاي مختلف 
از جمله نرخ ارز و س��كه ش��ود، افزود: علت اين 
قضيه آن است كه از يك سو كارت خوان هاي فاقد 
هويت به راحتي مي توانند وسيله اي براي دالالن 
و سفته بازان براي پولشويي قرار بگيرند و از سوي 
ديگر قاعدتاً پول هاي انبوهي كه مصروف داللي و 
اخاللگري در بازار مي شود از كانال تراكنش هاي 

بانكي جابه جا و واريز مي شود.
  ۲۰۰ هزار كارت خ�وان بانكي در خارج از 

مرزها؛ بانك مركزي پاسخگو باشد
بر اساس اطالعات ارائه شده از سوي بانك مركزي، 
بيش از ۲۰۰ هزار كارت خوان بانكي نيز در خارج 

از مرزهاي ايران يا  در دستان اتباع خارجي مورد 
بهره برداري قرار گرفته اند. 

ارس��طو مي گويد كميس��يون اقتصادي مجلس 
ضمن برگزاري چندين جلسه مشترك با معاونان 
بانك مركزي، موظف به تهيه گزارش نظارتي در 
اين باره شده است و اين كميس��يون در صورت 
احراز كم كاري مس��ئوالن بانك مركزي موظف 

است تخلف آنها را به قوه قضائيه گزارش دهد.
كارشناس مركز پژوهش هاي مجلس در گفت وگو 
با مهر خاطرنشان كرد: مسلماً اجراي اين قانون با 
مقاومت هايي از سوي برخي اقشار جامعه مواجه 
خواهد ش��د اما بايد بدانيم كه قانونگذار فرصت 
يك ساله به بانك مركزي داده است تا با طراحي 
س��ازوكار جديد و اولويت بندي، اين قانون را به 
سرانجام برس��اند اما بر اس��اس اذعان مسئوالن 
بانك مركزي تاكنون پيشرفت محسوسي نداشته 

است.
  مسدود شدن مسير فرار مالياتي

قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان به 
اذعان كارشناس��ان گام بس��يار بزرگي در جهت 
اصالح نظام مالياتي كشور به حساب مي آيد. اين 
قانون حساب ها را به دو دسته حساب هاي تجاري 
و شخصي تقسيم مي كند. حس��اب هاي تجاري 
همان حس��اب هاي مرتبط با فعاليت هاي شغلي 
اشخاص است و حساب هاي ش��خصي نيز به آن 
دسته از حساب هايي اطالق مي شود كه تعامالت 
غيرمرتبط با فعاليت ش��غلي اشخاص را پوشش 
مي دهد. مطابق قانون پايانه هاي فروش��گاهي و 
سامانه مؤديان همه مؤديان مالياتي بايد حساب 
يا حس��اب هاي تجاري مرتبط با فعاليت شغلي 
خود را به س��ازمان امور ماليات��ي معرفي كنند. 
همچنين هم��ه حس��اب هاي اش��خاص غير از 
حساب هايي كه به س��ازمان امور مالياتي معرفي 
شده اند، حس��اب هاي شخصي هس��تند و انجام 
تراكنش هاي مرتبط با فعاليت هاي شغلي در اين 
حساب ها مصداق تخلف بوده و مشمول جريمه 

نقدي خواهد شد.
ارس��طو با بيان اينكه با اجراي دقي��ق اين قانون 
قس��مت عمده اي از مس��يرهاي ف��رار مالياتي 
دانه درش��ت ها مس��دود خواه��د ش��د، گف��ت: 
بدين ترتيب پيش بيني مي شود درآمدهاي دولت 
افزايش يابد و بخش قابل توجهي از كسري بودجه 

از اين محل جبران شود.
كارشناس مركز پژوهش هاي مجلس با تأكيد بر 
اينكه، قوانيني همچون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، 
قوانين مالياتي و مقابله با پولشويي، بانك مركزي 
را موظف به راه اندازي س��امانه هاي متعددي به 
منظور جلوگيري از پولشويي و فرار مالياتي كرده 
اس��ت، اظهار داش��ت: در اين قانون يك تناظر و 
همسان سازي ميان »دس��تگاه هاي كارت خوان 
و درگاه ه��اي پرداخت« و »مج��وز فعاليت و كد 
اقتصادي« بنگاه ها ايجاد و س��پس به هر يك از 
پايانه ه��اي فروش، يك شناس��ه يكتا اختصاص 
داده مي شود. بر اين اس��اس و با توجه به اهميت 
اجراي اين قانون در ايجاد شفافيت و جلوگيري از 
پولشويي و فرار مالياتي، الزم است بانك مركزي 
هرچه س��ريع تر گام هاي عملياتي ب��راي اجراي 

آن بردارد.

قائم مق�ام ش�ركت بازرگان�ي دولت�ي ايران 
گف�ت: ب�ا توج�ه ب�ه تغيي�ر ارز اختصاص�ي 
ب�ه واردات برنج، برنج ه�اي وارد ش�ده با ارز 
۴۲۰۰ توماني تعيين تكليف و مقرر ش�د براي 
طرح هاي تنظيم ب�ازاري و به قيمت حاش�يه 
بازار و با ۱۰ تا ۲۰ درصد تخفيف عرضه ش�ود.
حس��ن حن��ان قائم مق��ام ش��ركت بازرگان��ي 
 دولتي ايران در گفت وگو با تس��نيم اظهار كرد: 

۳۰ تا 4۰هزار تن برنج در گمركات كشور وجود 
داش��ت كه ب��ه واردات آنه��ا ارز 4۲۰۰ تومانی 
اختصاص يافته بود اما با توجه به اينكه ارز واردات 
برنج به نيمايي تغيير يافت اجازه ترخيص آن را به 
وارد كنندگان ندادند. وي افزود: به همين منظور 
اين برنج با همان نرخ ارز 4۲۰۰ توماني اختصاص 
يافته به ش��ركت بازرگاني دولتي ايران فروخته 
مي شود و مقرر شد هزينه هاي واردكنندگان نيز بر 

اساس محاسبه سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان پرداخت شود.

قائم مقام شركت بازرگاني دولتي ايران افزود: اين 
برنج ها براي ذخاير استراتژيك شركت بازرگاني 
دولتي اي��ران در نظر گرفته ش��د و در طرح هاي 
مصوب و تنظيم بازاري مانند شب عيد، محرم و 

صفر و كمك هاي مؤمنانه عرضه مي شود.
وي در ارتباط با نح��وه قيمت گذاري اين برنج ها 

تصريح كرد: با توج��ه به اينكه ن��رخ ارز نيمايي 
شده اس��ت، قيمت اين برنج ها بر اساس نرخ روز 
و حاش��يه بازار يعني ۱۰ تا ۲۰ درصد ارزان تر از 
قيمت ها در بازار به فروش مي رسد. حنان گفت: 
تا به امروز از اين ۳۰ تا 4۰ هزار تن برنج ورودي با 
ارز 4۲۰۰ توماني به گمرك، براي دريافت ۲۵ تا 
۲۶ هزار تن آن با واردكنندگان براي خريد قرارداد 

بسته شده است.

      کشاورزی

      بازار

انجم�ن وارد كنن�دگان س�م و ك�ود به رغ�م 
پيگيري هاي مكرر ب�ا عدم ارائ�ه آمار ميزان 
آفت كش ه�اي مان�ده از س�ال ۱3۹۸ )وارد 
ش�ده ب�ا ارز ۴۲۰۰ تومان�ي( در برنامه ري�زي 
تأمي�ن س�موم م�ورد نياز كش�ور در س�ال 
زراعي ج�اري مش�كل ايج�اد كرده اس�ت.

ضعف مديريتي وزارت جهادكشاورزي از گوشت 
و مرغ به سم و كود رسيد. 

اي��ن وزارتخان��ه كه متول��ي تولي��د محصوالت 
كشاورزي است آماري از ميزان واردات و مصرف 
كود و سم در سال گذشته ندارد و در انتظار آمار 

انجمن واردكنندگان سم است.
به گزارش تسنيم سيدمحمدرضا مير سخنگوي 
سازمان حفظ نباتات كشور اظهار كرد: به منظور 
تدارك بهينه و هدفمند آفت كش ها در راستاي 
كنترل عوامل خس��ارت زاي گياهي و جلوگيري 
از تهديد به مخاط��ره افتادن امني��ت غذايي، از 
خردادماه سال جاري و پيش از شروع سال زراعي 

جديد جلسات متعددي برگزار شده است.
وي اف��زود: س��ازمان حف��ظ نبات��ات كلي��ه 
درخواس��ت هاي واصله را بررس��ي و كارشناسي 
كرده و درخواست هاي تأييد ش��ده براي تأمين 

ارز ارسال شده  و تاكنون ۱۵۰ ميليون دالر براي 
واردات آفت كش ه��ا تخصي��ص اعتب��ار صورت 

گرفته است. 
وي گف��ت: انجم��ن وارد كنندگان س��م و كود 
به رغم پيگيري هاي مكرر با عدم ارائه آمار ميزان 

آفت كش ه��اي مان��ده از س��ال ۱۳9۸ عماًل در 
برنامه ريزي براي تأمين س��موم مورد نياز كشور 
در سال زراعي ۱4۰۰-۱۳99 ايجاد مشكل كرد. 
وي اظهار داشت: سازمان حفظ نباتات بر اساس 
وظايف حاكميتي كه بر عه��ده دارد و با توجه به 

اينكه امس��ال بنا بر فرمايش مقام معظم رهبري 
به عنوان سال جهش توليد نامگذاري شده تأكيد 
كرد ب��ه هيچ عنوان اج��ازه نخواهي��م داد توليد 
و امنيت غذايي كش��ور در راس��تاي سودجويي 
احتمالي و زياده خواهي اف��راد يا  گروه خاصي به 

مخاطره افتاده و مورد تهديد قرار گيرد.
اين مقام مسئول اظهار داشت: از تمام ظرفيت هاي 
موجود نس��بت به توليد و تأمين آفت كش هاي 
مورد نياز كش��ور اقدام خواهد ش��د و در صورت 
لزوم از توان بخش دولتي نيز در اين زمينه بهره 

خواهيم برد.
وي گفت: تا به امروز ۲۵ هزار تن آفت كش مورد 
نياز براي سال زراعي جاري تأمين شده و در كشور 
موجود اس��ت و اين ميزان به صورت صددرصد 
توس��ط بخش خصوصي تأمين و تدارك شده و 
حتي يك گرم از آن توس��ط دولت تدارك نشده 

است.
مير يادآور ش��د: نياز ساالنه كش��ور به آفت كش 
حدود ۳۵ هزار تن اس��ت كه با حمايت دولت در 
تأمين آن مش��كلي نخواهيم داشت و كشاورزان 
هيچ گونه دغدغ��ه اي در اين خصوص نداش��ته 

باشند.
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330-27180سيمان شرق 
730-6140سيمان شاهرود
1500-12810ايران ترانسفو

4050630پاكسان 
1160-36000كيميدارو
790-6410كالسيمين 
630-14040البرزدارو

60-28610ليزينگ رايان سايپا
490-27850سيمان شمال 

221001370خدمات انفورماتيك 
860-15150گروه دارويي سبحان

1010-18110سيمان هگمتان 
1330-3530مارگارين 

390-9430ليزينگ صنعت ومعدن 
288402180سرمايه گذاري دارويي تامين

120-16340تراكتورسازي ايران 
19290400گلتاش 

2030-25460مس شهيدباهنر
75601310آهنگري تراكتورسازي ايران 

290-48690كارخانجات توليدي شهيدقندي
190-22530قطعات اتومبيل ايران 

24780140بانك ملت
580-48900 گروه صنايع بهشهرايران 

100-27680سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت
5590120سرمايه گذاري پارس توشه 

230-3670بانك كارآفرين 
4780760كارخانجات توليدي شيشه رازي 

740-11100پااليش نفت اصفهان
7460190بانك اقتصادنوين 

199702320رادياتورايران 
20-4560سيمان مازندران 

2910-16100نيروترانس 
870-14130تايدواترخاورميانه 

4020670معدني وصنعتي چادرملو
488301450پتروشيمي خارك 

680-8900كارت اعتباري ايران كيش
400-55320سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

2350-16600توليدمواداوليه داروپخش 
1820-14220س.صنايع شيميايي ايران

3430-37680داروسازي فارابي 
680-12980فوالدخراسان

1100-13930بيمه آسيا
44740320بيمه ملت

3468040سرمايه گذاري صنعت بيمه 
65200370مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

160-33300سرمايه گذاري بوعلي 
23070100سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

230-13120تجارت الكترونيك پارسيان
480-1360سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

630-35500داروسازي امين 
220-7840توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 

570-11240واسپاري ملت
450-6220سيمان سپاهان 

9210480سرمايه گذاري ساختمان ايران
12070520فنرسازي زر

680-14500سرمايه گذاري بهمن 
1080-10980داده گسترعصرنوين-هايوب

480-8730سرمايه گذاري سايپا
430701010سيمان خوزستان

1110070سيمان فارس وخوزستان
129702280پتروشيمي شيراز

330-23100پارس مينو
9180100سرمايه گذاري پرديس

1340-21400سيمان خزر
1521012760پتروشيمي فناوران

70-47940توسعه معادن روي ايران 
290-6330سرمايه گذاري مسكن شمالشرق

80-6890گروه مپنا)سهامي عام(
255201600فوالدخوزستان

26801090سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
100-26720گروه س توسعه صنعتي ايران

2890-5610بورس اوراق بهادارتهران
15960500ملي صنايع مس ايران  

33630270سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
240-13560بانك پاسارگاد

590-8640كويرتاير
260-55090بيمه دانا

1670-21290سيمان تهران 
580-9260بيمه پارسيان

480-8950ليزينگ ايرانيان
2090-13920صنايع شيميايي فارس 
5670420فوالدمباركه اصفهان

160-31790سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
11360530معدني وصنعتي گلگهر

610-9270سيمان داراب 
860-39830سيمرغ

200-12920سرمايه گذاري مسكن 
149001670توليدمواداوليه داروپخش 

1499060سرمايه گذاري صنعت بيمه 
116501050صنعتي آما

330-16360سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 
440-5950مخابرات ايران

2310-36150بورس كاالي ايران
2690180سرمايه گذاري صنعت نفت  

22070730ليزينگ خودروغدير
10-9560نفت بهران 

660-13350سراميك هاي صنعتي اردكان 
1030-43950گروه بهمن 

1710-12300توسعه شهري توس گستر
1545050پتروشيمي شازند

527001710صنايع پتروشيمي كرمانشاه
21030270سرمايه گذاري سپه 
1470-19750پااليش نفت تبريز
326004160پتروشيمي پرديس

1500-18500همكاران سيستم
190-36070 سالمين 

1140-11850فرآوري موادمعدني ايران 
1050-29400فوالدآلياژي ايران

1940-87440داروسازي جابرابن حيان 
5930-28660داروپخش )هلدينگ 

2570-4740نفت پارس 
730-21840داروسازي كوثر

2299020بيمه پارسيان
230-36890سرمايه گذاري نيرو

1040-112740گسترش نفت وگازپارسيان
1800-48900باما

20000520سرمايه گذاري توسعه ملي 
92202650فوالداميركبيركاشان

4530410سيمان اروميه 
1810-20130موتوژن 

1580-159500شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 
370-11070نيرومحركه 

1240-55680داده پردازي ايران 
630-23660لبنيات كالبر

950-44700 ايران دارو
60-30170شركتساستانايالم

1730-7100دارويي لقمان 
23620930فوالدكاوه جنوب كيش

19890-12140گروه صنعتي ملي )هلدينگ 
182302200پديده شيمي قرن

118017230سپنتا
20-32960بانك سينا

750-19710تامين سرمايه لوتوس پارسيان
720-377970سيمان قائن 

3080-52000بهنوش ايران 
36189050شركت سا.كهگيلويه وبويراحمد

1640-9500آبسال 
1437060شركت س استان يزد

400-39900س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
360-58560مهركام پارس 

1190-1180كابل البرز
3260-31200سيمان آرتااردبيل

13303680صنايع خاك چيني ايران 
4740-15250قندنيشابور

6920550فراورده هاي نسوزايران 
4200-22700گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

99میلیونچینيازفقرمطلقخارجشدند
اي�ن  در  فق�ر  ب�ا  مب�ارزه  اع�الم ك�رد در  دول�ت چي�ن 
ط�ي  را  نف�ر  ميليون ه�ا  رس�مًا  و  ب�وده  موف�ق  كش�ور 
هش�ت س�ال گذش�ته از فق�ر مطل�ق خ�ارج ك�رده اس�ت.

به گزارش راشا تودي، دولت چين اعالم كرد 9 منطقه محروم در استان 
گويژو، در جنوب غربي اين كش��ور را از ليست ش��هرهاي با فقر مطلق 
خارج كرده است. با خروج اين 9 شهر، پكن مدعي است يك ماه زودتر 
از زمان تعيين شده توانس��ته به موضوع فقر مطلق در اين كشور پايان 
دهد. از هفته گذشته مقامات اين شهرها و مناطق خودمختار كه پيشتر 
به ش��دت درگير فقر بودند اعالم كردند بررسي هاي انجام شده نشان 
مي دهد ديگر كسي در اين مناطق در فقر مطلق نيست. در سال ۲۰۱۲ 
حزب كمونيست چين هدف گذاري كرد تا پايان سال ۲۰۲۰ به فقر در 

اين كشور پايان دهد. 
بر اس��اس معيارها در چين، خط فقر در اين كش��ور ۲۳۰۰ يوآن در 
س��ال يا درآمد كمتر از يك دالر در روز است. در س��ال ۲۰۱۲ از هر 
سه شهر چين يكي درگير فقر بود و ۸۳۲ منطقه محروم بيش از ۸۰ 
ميليون نفر جمعيت داشتند كه زير خط فقر زندگي مي كردند. بنا به 
اعالم اداره آمار چين طي هفت سال گذشته ساالنه ۱۰ميليون نفر در 
اين كشور توانمندسازي شده و از خط فقر باال آمدند و جمعيت آنها 
از 99/9۸ ميليون نفر در سال ۲۰۱۲ به ۵۱/۵ ميليون نفر در ۲۰۱9 
رس��يد. در همين مدت تعداد مناطق فقيرنش��ين نيز از ۸۳۲ به ۵۲ 

كاهش يافته بود.
...........................................................................................................................
سهامآسیاباامیدبهواکسنکرونارشدکرد

تح�ت  سه ش�نبه،  دي�روز  معام�الت  در  آس�يايي  س�هام 
تأثي�ر اخب�ار آغ�از انتق�ال ق�درت ترام�پ ب�ه باي�دن پ�س 
از چن�د هفت�ه تأخي�ر و امي�د ب�ه واكس�ن كرون�ا رش�د ك�رد.
به گزارش سي ان بي سي، سهام آسيايي در معامالت ديروز تحت تأثير 
اخبار آغاز انتقال قدرت ترامپ به بايدن پس از چند هفته تأخير و اميد به 
واكسن كرونا رشد كرد.جامع ترين سهام آسيا- اقيانوسيه ام اس سي آي 
بدون سهام ژاپن ۰/۳۱درصد رشد كرد در حالي كه نيكي ژاپن با جهش 
بزرگ ۲/۵درصدي روبه رو ش��د.در بازار چين كامپوزيت ش��انگهاي 
بر خالف بازاره��اي منطقه ۰/۵۰ درصد افت كرد اما هانگ س��نگ در 
هنگ كنگ تقريباً بدون تغيير باقي ماند و به رشد اندك ۰/۰۲ درصدي 
رضايت داد. در استراليا شاخص اي اس اكس ۱/۲۶ درصد جهش كرد و 
كوسپي كره جنوبي ۰/۶۸ درصد باال آمد.در بازار ارز دالر در برابر ارزهاي 
مهم آس��يا ضعيف باقي ماند. در مقابل ين ژاپن دالر ۰/۱۱ درصد افت 
كرد و به نرخ برابري ۱۰4/4۱ واحد رسيد، در حالي كه در مقابل يوآن 

چين بدون تغيير در نرخ برابري ۶/۵۸۳4  واحد باقي ماند.

نانکرونادرصفهایخریدمرغوروغن!
در حالي كه دولت به خاطر افزايش ش�مار مبتاليان به كوويد۱۹ و 
افزايش مرگ و مير ناش�ي از آن براي دو هفته محدوديت هايي را 
در سطح شهرها اعمال كرده است تا به اين وسيله تردد و تجمع در 
سطح شهرها كاهش يابد، افزايش قيمت مواد غذايي مانند مرغ و 
روغن و توزيع دولتي آن در ميادين اصلي پايتخت و مراكز استان ها 
تمام معادالت فاصله اجتماعي را برهم  زده و زير سؤال برده است.

آذرماه با آغ��از افزايش قيمت انواع مواد غذايي ب��راي چندمين بار در 
سال جاري شروع شد. افزايش قيمتي كه با مصوبه ستاد تنظيم بازار 
صورت گرفت و به توليدكنندگاني كه امسال بيش از دو بار قيمت ها را 
باال برده بودند، بار ديگر چراغ سبز نشان داد. روغن و مرغ جزو اقالمي 
اس��ت كه اين روزها س��ر زبان ها افتاده و مردم از گراني قيمت اين دو 
كاالي مصرفي به شدت دچار آشفتگي ش��ده اند. در روزهاي اخير با 
افزايش قيمت مرغ به ۳۶ تا ۳۷ هزار تومان، پشتيباني امور دام توزيع 
مرغ منجمد دولتي با قيمت ۲۰ هزار و 4۰۰ تومان و توزيع روغن مايع 
با قيمت هاي جديد را در ميادين اصلي پايتخت و مراكز استان ها آغاز 

كرده است.
از ابتداي شيوع ويروس كرونا تاكنون بازار مواد غذايي دچار نوساناتي 
شده كه افزايش قيمت گوشت قرمز، تخم مرغ، برنج، لبنيات، حبوبات 
و ميوه و صيفي از آن جمله است. در شرايطي كه مردم نبايد جز حفظ 
سالمتي خود دغدغه ديگري داشته باشند، به نظر مي رسد بي برنامگي 
برخي مسئوالن مربوطه و عدم مديريت صحيح بازار مواد غذايي اين 
نگراني را در ذهن مردم ايجاد كرده كه فردا بايد منتظر گران ش��دن 

چه كااليي باشند.
در روزهاي گذشته در فضاي مجازي تصاويري دست به دست شد كه 
نشان دهنده صف هاي طويل مردم براي گرفتن مرغ و روغن به قيمت 
دولتی بود! ضعف مديريتي دولت و در رأس آن وزارت جهاد كشاورزي 
و وزارت صمت موجب شده كه مردم براي خريد مرغ تنظيم بازاري با 
قيمت مصوب هر كيلو ۲۰ ه��زار و 4۰۰ تومان يا مرغ منجمد و روغن 
مايع مجبور به ايس��تادن در صف هاي طويل شوند. صف هاي چندين 
ساعته و طوالني كه معلوم نيس��ت چند درصد اين افراد را به ويروس 
كرونا مبتال كرده است؛ آن هم براي خريد يك مرغ يا روغن! صف هايي 
كه در روزهاي اخير به دليل اختالف قيمت حدود ۱۳ تا ۱۵ هزار توماني 
مرغ تنظيم بازاري با مرغ موجود در خرده فروشي هاي سطح شهر، با 

وجود تمام محدوديت هاي قرنطينه اي تشكيل شده است.
افزايش قيمت مواد غذايي و ضروري مردم همزمان با آغاز محدوديت دو 
هفته اي كرونايي در تهران و ديگر استان ها حكايت از بي برنامگي دولت 
و ستاد تنظيم بازار دارد چراكه تعطيلي دو هفته اي و اطالع رساني آن 
يك هفته قبل از آذرماه نياز به مديريت، تأمين و توزيع كاالي مورد نياز 
مردم به ميزان كافي دارد، نه اينكه در روز نخست تعطيلي موج افزايش 
قيمت ها آغاز شود و مردم را با چنين شرايط اقتصادي به خيابان ها و 

صف هاي طويل بكشانيم.
اين روزها اصناف مختلف به اس��تثناي توزيع كنن��دگان مواد غذايي 
تعطيل يا  نيمه تعطيل هستند در عوض سرپرستان خانوارها )خانم ها 
و آقايان( در صف ه��اي به هم فش��رده در انتظار خريد م��رغ ارزان يا  
روغن هاي گران ناياب به سر مي برند. اين اتفاقات در حالي است كه اگر 
وزارت جهاد همين مرغ هاي منجمد و روغن ها را بين عرضه كنندگان 
مرغ و روغن در مناطق مختلف و محله ها توزيع مي كرد، ش��اهد اين 
تجمعات و دست به دست شدن تصاوير آن در فضاي مجازي نبوديم. 
حال بايد ديد آي��ا در روزهاي آينده دس��تگاه هاي نظارتي مربوطه به 
اين موضوعات ورود خواهند كرد و نظارت ها بر چرخه توليد از توزيع 
نهاده ها تا محصول نهايي بيشتر مي ش��ود و مشكل توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان يك بار براي هميش��ه حل خواهد ش��د يا اينكه قرار 
است هر چند وقت يك بار به رغم محدوديت هاي كرونايي شاهد چنين 

صف هايي باشيم؟

بهناز قاسمی


