بازار سهام در نزول
بازار بدهی در صعود

ش�اخص كل ب�ورس اوراق به�ادار ته�ران در پاي�ان
معاملات دي�روز ب�ا 0/53درص�د كاه�ش هم�راه ش�د.

به گزارش فارس ،با وجود اينكه اكثر كارشناس��ان ميگويند با در نظر
گرفتن قيمتهاي موجود بازار ،اكثر س��هام موج��ود در بورس تهران
ارزنده ش��ده و به قيمت كف رس��يدهاند ،اما با اين وجود بازار هم روند
رو به كاهش در پيش گرفت ،به گونهاي كه در پايان معامالت شاخص
كل با كاهش 6هزار و  733واحد به رقم يكميليون و 262هزار و 761
واحد رسيد .ارزش روز بازار در بورس تهران نیز به بيش از 5ميليون و
45هزارميليارد تومان رس��يد .معاملهگران بيش از 4/1ميليارد سهام
حقتقدم و اوراق مالي در قالب 468هزار نوبت معامله و به ارزش 4هزار
و  136ميليارد تومان داد و ستد كردند.
در فرابورس ايران معاملهگران بي��ش از 35هزار و  964ميليارد تومان
معامله كردند كه البته عمده اين رقم مربوط به عمليات بازار باز و اوراق
دولتي بود كه توس��ط بانكها و صندوقهاي با درآمد ثابت خريداري
ميشود .به هر حال ارزش معامالت بورس و فرابورس از 40هزار ميليارد
تومان فراتر رفت.
همه ش��اخصهاي بورس قرمز بودند اما ميزان كاهش ش��اخص زير
يكدرصد بوده به گونهاي كه ش��اخص كل و ش��اخص قيمت با معيار
وزني ارزشي 0/53درصد كاهش يافت.
خريداران پااليش يكم هنوز با 23درصد زيان همراه هستند،هر واحد
اين صندوق 10هزار تومان فروخته شد كه ديروز 7هزارو 729تومان
معامله شد.
نماد شستا و چادرملو بيشترين اثر تقويتي در شاخص بورس را داشتند
و از س��وي ديگر ،نمادهاي فوالد مباركه ،ملي مس ،پتروشيمي خليج
فارس ،پااليش نفت اصفهان و بانك ملت بيش��ترين اثر كاهشي را در
شاخص بورس داشتند.

4

| روزنامه جوان |شماره  6175

سهش��نبه  17فروردين  23 | 1400ش��عبان | 1442

سرويس اقتصادي 88498433

گزارش یک

باال گرفتن اختالف در دولت با اظهارات جديد وزير اقتصاد

ارزهای بلوکهشده فدای كسري بودجه سال  98و  99شد
همتي :برای تأمین بودجه سال  98و  99پول چاپ كرديم | دژپسند :دالر بلوکهشده را به بانک مرکزی داديم و ريال گرفتيم!

برنج ،ميوه و مرغ
در يك سال چقدر گران شد؟

بررس�ي جزئيات افزايش قيمت كاالهاي اساس�ي و مهم نش�ان
ميدهد در ب�ازه زماني بهم�ن  98تا بهم�ن  99تمام�ي كاالهاي
اساس�ي و مه�م افزاي�ش قيم�ت قاب�ل توجهي داش�ته اس�ت.

به گزارش فارس ،بررسي قيمت كاالهاي اساسي و مهم نشان ميدهد
قيمت اكثري��ت كاالهاي اساس��ي و مه��م در بهمن  1399نس��بت
به بهمن  1398افزايش قابل توجهي داش��ته اس��ت .بر اين اس��اس
قيمت برنج طارم اعال كه در بهمن  99نس��بت به بهمن  98با افزايش
47/1درصد افزايش يافته است و از 230هزارو 107ريال در بهمن 98
به 338هزارو 374ريال در بهمن  99افزايش يافته است.
برن��ج تايلن��دي نيز كه قيم��ت ه��ر كيلوگ��رم آن در بهم��ن  98به
ميزان73هزارو 642ريال بوده در بهمن  99با افزايش 116/7درصد به
159هزارو 572ريال افزايش يافته است .برنج هندي  1121نيز در بازه
زماني يك ساله يعني از بهمن  98تا بهمن  99به ميزان 189/1درصد
افزايش قیمت يافته است.
اين گزارش ميافزايد ،برنج داخلي هاشمي و برنج پاكستاني باسماتي
نيز به ترتيب در بازاره زماني ياد ش��ده  44/3و 122/5درصد افزايش
قيمت داشته است.
حبوبات نيز مانند نخود ،لوبي��ا چيتي ،لوبيا قرمز ،لپ��ه ،عدس نيز در
بازه زماني بهمن  98تا بهمن  99افزايش قيمت قابل توجهي داش��ته
است ،به طوري كه در بازه زماني مذكور نخود 107درصد ،لوبيا چيتي
106درصد ،لوبيا قرمز 104درصد ،لپه 149درصد و عدس 162درصد
افزايش قيمت داشته اس��ت .موز ،سيب زميني ،خرما مضافتي ،گوجه
فرنگي ،سيب زرد و پرتقال تامسون نيز در بازه زماني ياد شده مشمول
افزايش قيمت بوده است ،به طوري كه موز 152درصد و پرتقال تامسون
162درصد افزايش قيمت داشته است.
گوش��ت گوس��اله در بازه زماني بهمن  98ت��ا بهم��ن  99از هر كيلو
725هزارو 870ريال به یکمیلیونو19هزارو  283ريال رسيده و به اين
ترتيب افزايش قيمت 40/4درصدي را تجربه كرده است .گوشت مرغ نيز
77/1درصد افزايش قيمت داشته و تخم مرغ 89درصد افزايش قيمت
را تجربه كرده است .در مجموع ش��كر ،چاي ،كره پاستوريزه ،پنير و
شيرخام نيز مانند س��اير كاالهاي اساسي و مهم مشمول اين افزايش
قيمت بوده است.

اختالف قيمت ۸۰درصدي خودرو
از کارخانه تا بازار!

فروش�ندگان خ�ودرو تأكي�د ميكنن�د در ح�ال حاض�ر
اختلاف قيم�ت بس�ياري از خودروه�اي داخل�ي از كارخانه تا
ب�ازار ب�ه بي�ش از ۸۰درص�د رس�يده و ب�ازار در ش�رايط
ً
اصلا كش�ش افزاي�ش بيش�تر قيمته�ا را ن�دارد.
فعل�ي

به گزارش تس��نيم ،بازار خريد و فروش خودرو در نخس��تين روزهاي
فعاليت خود در س��ال  1400با روند افزايش��ي قيمته��ا در تعدادي
از خودروها روبهرو ش��ده اس��ت ،البته اظهارات دو روز پیش ش��يوا،
رئيس ش��وراي رقابت مبني بر قطعيت افزايش قيمت خودرو در سه
ماهه نخست امس��ال در اين افزايش قيمتها بيتأثير نبوده است اما
در مجموع فع��االن بازار خ��ودرو معتقدند با ثبات قيم��ت ارز ،قيمت
انواع خودرو در بازار ش��اهد افزايش قيمت بااليي نخواهد بود؛ چراكه
قيمتها متأثر از نرخ ارز اس��ت و در حال حاضر هم ما با ثبات نرخ ارز
روبهرو هستيم ،البته فروشندگان خودرو تأكيد ميكنند در حال حاضر
اختالف قيمت بسياري از خودروهاي داخلي از كارخانه تا بازار به بيش
از 80درصد رسيده و بازار در شرايط فعلي اص ً
ال كشش افزايش بيشتر
قيمتها را ندارد.
بررسيها نش��ان ميدهد س��مند ال ايكس در كارخانه 117ميليون
تومان اما در بازار 189ميليون تومان ،پ��ژو پارس معمولي در كارخانه
122ميليون تومان اما در بازار 220ميليون توم��ان مورد معامله قرار
ميگيرد .همچنين پژو  206تيپ 2در كارخانه 110ميليون تومان اما
در بازار 200ميليون تومان است .تيبا 2نيز در كارخانه 95ميليون تومان
اما در بازار 131ميليون تومان ،ساينا در كارخانه 92ميليون تومان اما در
بازار 135ميليون تومان به فروش ميرسد.
در حال حاضر مش��اهدات بازار خودرو حكاي��ت از آن دارد كه قيمت
انواع خودروهاي داخلي از كارخانه تا بازار همچنان با اختالف قيمت
بس��يار بااليي روبه رو اس��ت و اگر احتماالً قيمت خودرو در سه ماهه
نخست امسال با افزايش هم روبهرو ش��ود ،به هيچ عنوان پاسخگوي
اختالف بين كارخانه و بازار نخواهد بود .عالوه بر اين به اعتقاد فعاالن
بازار قيمتها متأثر از عرضه خودرو اس��ت ،اگر كارخانجات عرضه را
افزايش دهند به طور حتم شكاف قيمتي ميان كارخانه و بازار از بين
خواهد رفت.
هم اکنون وضعيت بازار خريد و فروش خودرو نشان ميدهد پرايد 111
با قيمت 124ميليون تومان ،پرايد  131با قيمت 107ميليون تومان،
تيباصندوقدار 125ميليون تومان ،تيبا 2با قيمت 132ميليون تومان،
پژو  206تيپ 2با قيمت 199ميليون تومان ،پژو  206تيپ 5با قیمت
250ميليون تومان ،كوئيك اتوماتيك 205ميليون تومان و سمند ال
ايكس 188ميليون تومان به فروش ميرسد.

در حالي كه رئيس كل بانك مركزي به صراحت
کس�ری بودجه دول�ت را موجب افزاي�ش پایه
پولی و نرخ تورم ميداند ،وزي�ر اقتصاد اما با رد
كردن اين موضوع ميگويد دولت يك ريال هم
براي بودجه س�ال  99اس�تقراض نكردهاس�ت.

به گزارش «جوان» ،حس��ن روحاني معتقد اس��ت
دولت براي كسري بودجه دست به استقراض و چاپ
پول نزدهاس��ت؛ موضوعي كه از سوي كارشناسان
با انتقادات بس��ياري مواجه شد تا اينكه عبدالناصر
همتي ،رئي��س كل بانك مرك��زي در جديدترين
حضور رس��انهاي خود در هفته گذش��ته اظهارات
دولتيها را رد كرد.
او گفت :بگذاريد با مردم شفاف باشيم؛براي مثال در
سال  ۹۸و  ۹۹بخشهايي از بودجه دولت از طريق
درآمدهاي تس��عير صندوق توسعه ملي تأمين شد
كه به زبان س��ادهتر به معناي چاپ پول اس��ت كه
نتيجهاش تورم خواه��د بود ،ام��ا در بانك مركزي
خبر

با توج��ه به كس��ريهاي بودجه كاري غي��ر از اين
نميتوانستيم انجام دهيم.
استقراض حتمي است
اين در شرايطي است كه براساس بررسيهاي مركز
پژوهشهاي مجلس ،نرخ رشد پايه پولي و نقدينگي
در بهار  1399به ترتيب  8 /8و  7/5درصد بوده كه به
مراتب باالتر از ميانگين بلندمدت آن است .همچنين
رشد  34درصدي نقدينگي و  39درصدي پايه پولي
در  12ماه منتهي به خردادماه  1399همگي حكايت
از اين واقعيت دارد كه اقتصاد در فصل بهار  1399و
 12ماه منتهي به خردادماه  1399شاهد يك انبساط
پولي بوده و حجم نقدينگي و پايه پولي با شتابي بيش
از گذشته افزايش يافتهاس��ت .از سوي ديگر ،سهم
پول از نقدينگ��ي در خردادماه  1399به  19درصد
(باالترين نسبت در سالهاي پس از  )1391رسيده و
نرخ رشد يكساله پول نيز  61/5درصد (باالترين نرخ
رشد پول در سالهاي اخير) بودهاست.

دستگاههای اجرایی برای دریافت حقوق اطالعات بدهند

دس�تگاههاي اجراي�ي بايد ت�ا خرداد م�اه اطالع�ات فردي،
اس�تخدامي ،اح�كام كارگزين�ي ي�ا ق�رارداد كاركن�ان
خ�ود را در س�امانه پاكن�ا ثب�ت كنند ،ه�ر گون�ه پرداختي
از اي�ن زم�ان مش�روط ب�ه ثب�ت اطالع�ات خواه�د ب�ود.

به گزارش ايسنا ،ثبت اطالعات كاركنان در سامانه پايگاه اطالعات
كاركنان نظام اداري (پاكنا) از گذشته مورد تأكيد بوده و در قانون
بودجه  ۱۳۹۹و همچنين قانون بودجه سال جاري دستگاهها مكلف
اشتغال

مقايس�ه نرخ اش�تغال زمس�تان  ۹۸با زمستان
 ۹۹حاك�ي از اين اس�ت كه ح�دود  ۶۸۱ه�زار و
۳۳۸نف�ر در بخ�ش خدم�ات در م�دت زمان�ي
ي�ك س�اله زمس�تان  ۹۸ت�ا  ۹۹بيكار ش�دهاند
و از ش�اغالن بخش خدمات كاس�ته شدهاست.

به گزارش تسنيم ،بخش خدمات اقتصاد كه به عنوان
فاز سوم از توسعه در اقتصاد كشورهاي توسعه يافته،
بعد از بخش كشاورزي و صنعت (فازهاي اول و دوم
توس��عه در گذر زمان) ،جايگاه مناسبي در دهههاي
اخير به خود اختصاص داده كه در عصر حاضر برخي
از اقتصاددانان از آن به عنوان موتور رش��د اقتصادي
كشورهاي توسعه يافته نيز ياد ميكنند .اما همزمان
گزارش 2

اعتراف همتي گرچه دير بود،اما تناقضات گذش��ته
را زنده كرد تا مشخص شود ،دولت در ارائه آمارهاي
صحيح عملكرد عجيبي داشتهاست؛ به عنوان نمونه
حس��ن روحاني در تاريخ اول ديماه  99گفتهبود:
اوراق را به جايگاه واقعي آن رسانديم و اعتماد مردم
براي خري��د اوراق دولتي جلب شدهاس��ت ،اوراق
دولتي را جايگزين پول نقد كرديم و ريالي از بانك
مركزي استقراض نكرديم،اما نسبت به اين مسائل
كمتر صحبت ميشود .ما اص ً
ال استقراضي از بانك
مركزي نميكنيم و نكرديم.
همچنين محمدباقر نوبخت،رئيس سازمان برنامه و
بودجه در زمستان سال گذشته و در تشريح اجراي
قانون بودجه سال  ۹۹در هشت ماهه نخست سال
 99با تأكيد بر اينكه دول��ت ۳۱هزار ميليارد تومان
نسبت به قانون سال  ۹۹كمتر مصرف كردهاست ،اما
 ۵۳درصد حقوق و مزايا را افزايش داده ،گفتهبود :در
اين مسير از منابع بانك مركزي استقراض نكرديم و

حتي آقاي همتي از اين اقدام تشكر كرد كه بودجه
 ۹۹فشاري به بانك مركزي وارد نكردهاست.
تكذيب دژپسند
اعتراف رئيس كل بان��ك مركزي اما با واكنش وزير
اقتصاد و امور دارايي همراه ش��ده تا به خوبي نشان
دهد هيچ وحدتي در ارائه آمارهاي درس��ت وجود
ن��دارد و دولتيها س��عي دارند در مس��يرهايي كه
خودشان تشخيص ميدهند درست است ،حركت
كنند.
فرهاد دژپسند در واكنش به خبر چاپ پول توسط
بانك مركزي طي سال گذشته و استقراض دولت از
اين بانك براي اجراي قانون بودجه سال  99گفت:
دولت يك ريال براي اجراي بودجه سال  99از بانك
مركزي استقراض نكردهاست و بانك مركزي تنها
براي ايفاي تعهدات برخي از اج��زاي بودجه ،ارز را
خريداري كرده و در مقابل پول تزريق كردهاس��ت.
بهعنوان مثال براس��اس تبصره  4بودجه سال 99
صندوق توس��عه ملي تعهداتي را بهعهده داشته و
بايد اين تعهدات را ايفا ميكردهاست،اما ارزي را كه
در خارج از كشور داشته نتوانست به داخل منتقل
كند تا قابل معامله شود .بنابراين بانك مركزي ارز را
از بازار خريداري كرد و به ازاي آن به دستگاههايي
كه بايد از آن محل پول واريز ميكردهاست ،وجوهي
را پرداخت كرد.
دژپس��ند اظهار كرد :برايناس��اس موضوع كام ً
ال
متفاوت از اين اس��ت كه بگوييم دولت براي تأمين
مالي خود از بانك مركزي استقراض كردهاست و اين
دو موضوع ماهيتي كام ً
ال متفاوت دارند .اگر بتوانيم
هر چه زودتر آن وجوه را به داخل كش��ور منتقل يا
قابل حوال��ه و معامله كنيم ،همان مق��دار ارز قابل
معامله و مبادله شده و به تاجر ما حواله داده ميشود
و متناسب با آن هم ريال جمع خواهد شد بنابراين
استقراض از بانك مركزي صحيح نيست.
اظهارات اين عضو دولت از آن جهت تعجب برانگيز
اس��ت كه اين عمل مصداق بازر استقراض از بانك
مركزي است و محل تأمين آن پايه پولي است كه به
تشديد نقدينگي و افزايش تورم ميانجامد؛در حالي
كه اگر اين ارزها در دس��ترس بود ،بانك مركزي با
فروش آن نهتنها موجب افزايش پايه پولي نميشد،
بلكه مقداري از نقدينگي اقتصاد نيز كاسته ميشد.
حاال ميتوان دليل ادامه تشديد تورم و نوسانهاي
ب��ازار ارز را در حالي ك��ه انتظ��ارات منفي تعديل
شدهبود ،متوجه شد.

به انجام آن هستند .اين تكليف به منظور ساماندهي نيروي انساني،
كاركنان دولت و انضباط مالي اس��ت كه در قوانين بودجه تكليف
ميشود و درج اين اطالعات حقي را براي استخدام يا به كارگيري
اشخاص ايجاد نميكند .اين در حالي است كه در تبصره  ۲۰قانون
بودجه  ١٤٠٠جريان ثبت اطالعات كاركنان مورد تأكيد قرار گرفته
و دستگاههاي اجرايي مكلف شدهاند اطالعات فردي ،استخدامي،
احكام كارگزيني يا قرارداد منعقده كاركنان را در س��امانه پايگاه

اطالعات كاركنان نظام اداري (پاكنا) ثبت يا بهروزرساني كنند.
كاركنان رس��مي ،پيمان��ي و قراردادهاي كار معي��ن ،كارگري و
كاركنان حوزه سالمت بر اساس قانون مربوط به خدمات پزشكان و
پيراپزشكان و ساير كاركنان كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط
به موجب حكم يا قرارداد مقام صالحيتدار در يك دستگاه اجرايي
به خدمت گرفته ميشوند ،شامل اين تكليف براي ثبت اطالعات
خواهند بود.

كرونا  ۶۸۱هزار نفر را در بخش خدمات بيكار كرد
با ش��يوع ويروس كرونا ،بخش زيادي از مش��اغل در
سراسر جهان آس��يب ديدند و در ايران نيز از آنجايي
كه  50درصد سهم اشتغال از آن خدمات است ،اين
حوزه آس��يب بيش��تري ديد .مطابق آمارهاي ارائه
شده مركز آمار ،سهم اشتغال زنان در بخش خدمات
حدود 2ميليون و  267ه��زار و  125نفر و در بخش
صنعت حدود ي��ك ميليون و  33ه��زار و  372نفر و
در بخش كش��اورزي حدود 619هزار و  6777نفر و
سهم اش��تغال در بخش خدمات براي مردان حدود
10ميليون و 080هزار و  775نفر و س��هم اش��تغال
مردان در بخش صنعت  6ميليون و  395هزار و 896
نفر و سهم اشتغال مردان در كشاورزي حدود3ميليون

و 35هزار و  664نفر است .در مجموع تعداد شاغالن
بخش خدمات در كل كش��ور در زمستان  98حدود
 12ميليون و 347هزار و  900نفر بودهاس��ت .اما در
زمستان  99مطابق آمار ارائه شده مركز آمار بررسي
اشتغال در بخشهاي عمده اقتصادي نشان ميدهد
كه در زمس��تان  ،99بخش خدمات ب��ا 50/4درصد
بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص دادهاست.
در مراتب بعدي بخشهاي صنعت با  33/8درصد و
كشاورزي با  15/8درصد قرار دارند .اما به خاطر شيوع
كرونا مقايسه مدت مشابه سال قبل حاكي از اين است
كه تعداد شاغالن بخش خدمات در زمستان 99به11
ميليون و 666هزار و 562نفر كاهش يافتهاست؛يعني

در س��ايه بيكاريهاي بي��ش از يك ميلي��ون نفري
ني��روي كار در كرونا حدود  681ه��زار و 338نفر در
بخش خدمات در مدت زماني يك ساله زمستان 98
تا  99بيكار ش��دهاند .در حالت كلي نيز نرخ بيكاري
زمستان  99به دليل افت مشاركت «تك رقمي» شد.
گزارش مركز آمار ايران حاكي از اين است كه با كاهش
1/5درصدي مشاركت اقتصادي ،نرخ بيكاري زمستان
99نيز به 9/7درصد رسيدهاست .كاهش نرخ مشاركت
به معني اين اس��ت كه تعداد زيادي از يافتن ش��غل
دلسرد ش��ده و از صف جويندگان كار خارج شدهاند.
در صورتي كه اگر افراد دلسرد شده در بازار كار باقي
ميماندند ،نرخ بيكاري این نبود.

خان ه خالي در شهرهاي كوچك و روستاها مشمول ماليات نميشود

از روز  ۱۹فروردين ماه تمامي مالكان بايد اطالعات
مرب�وط ب�ه املاك خ�ود را در س�امانه املاك و
اسكان ثبت كنند كه وضعيت س�كونت آنها از نظر
خالي يا داراي س�كنه ب�ودن براي اعم�ال ماليات
مش�خص ش�ود؛ البته خانههاي واقع در شهرهاي
كمتر از  ۱۰۰هزار نفر جمعيت و روس�تاها مش�مول
ماليات نخواهد ش�د ،اما بايد در سامانه ثبت شود.

به گزارش ايسنا ،بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازي،
تمامي مردم بايد از روز پنجشنبه  ۱۹فروردين ۱۴۰۰
نسبت به ثبت امالك تحت تملك خود در سامانه امالك
و اسكان به نش��اني  amlak. mrud. irاقدام كنند.
طبق قانون  ۵۴مكرر كه بخش��ي از قانون مالياتهاي
مستقيم است و در س��ال گذشته در مجلس تصويب و
ابالغ شده ،همه خانوارها اعم از شهري ،روستايي ،مالك
و مستأجر ،مكلف هستند اطالعات سكونتي خود را در
سامانه امالك و اس��كان ظرف دو ماه كه زمان تعيين
شدهاس��ت ،ثبت كنند .محمود محم��ودزاده ـ معاون
وزير راه و شهرس��ازي ـ در اين خص��وص گفت :اخذ
ماليات از خانههاي خالي براي ش��هرهاي باالي ۱۰۰
هزار نفر جمعيت است .بدين معنا شهرهاي زير ۱۰۰
هزار نفر جمعيت و روس��تاها اگر خانه خالي از سكنه
باشد ،مشمول ماليات نيست .سامانهاي كه وزارت راه
و شهرس��ازي در سال گذشته تش��كيل داد به استناد
قانوني بود كه براي شناس��ايي واحده��اي خالي بود،

اما طبق قانون  ۵۴مكرر ،عالوه بر شناسايي واحدهاي
خالي ،وظيفه جديدي برعهده سامانه نهاده است و آن
هم شناسايي محل سكونت خانوار است .هر خانواري بر
اساس قانون ميتواند يك اقامتگاه دائمي در شهر محل
سكونت و يك اقامتگاه فرعي در ش��هري غير از محل
سكونت داشته باشد كه اينها مشمول ماليات نيست.
مازاد بر آن اگر هر واحدي داشته باشد مشمول ماليات

خواهد شد .اگر واحدهاي بيش��تري داشتهباشند،اما
خالي نباشند مشمول ماليات نخواهد شد .محمودزاده
با اشاره به اينكه در اين مرحله سرپرستان خانوار نسبت
به ثبت محل س��كونت خود و ثبت امالك مس��كوني
اقدام خواهند كرد ،توضيح داد :سامانه امالك و اسكان،
باري روي دوش دولت نميگذارد .در شرايط فعلي در
مجلس قانون جهش توليد مسكن مراحل پاياني خود را

ميگذراند .در قانون جهش توليد مسكن يك صندوق
ملي مسكن لحاظ شده كه مصوب شدهاست و مراحل
شوراي نگهبان را طي كند كه اجرايي و عملياتي خواهد
شد .در قانوني كه در مجلس براي جهش توليد مسكن
تصويب شدهاس��ت يكي از مواردي كه منابع صندوق
ملي مسكن را تأمين خواهد كرد ،مالياتهاي اخذ شده
بر بخش مسكن است .منابع حاصل از بخش مسكن به
صندوق ملي مسكن واريز ميشود و منابع اين صندوق
براي تأمين مسكن حمايتي مورد استفاده قرار ميگيرد.
معاون وزير راه و شهرسازي تصريح كرد :هر خانواري كه
نسبت به درج اطالعات ناصحيح اقدام كند يا اطالعات
خود را در س��امانه درج نكند عالوه بر آنكه كد يكتا را
دريافت نميكند،از خدمات دولتي نميتواند استفاده
كند ،بر اين اساس اين خانوارها ،مشمول دو برابر جرايم
مالياتي خواهند شد .در خصوص واحدهاي تحت تملك
شركتهاي دولتي ،محمودزاده چند روز قبل گفتهبود:
جرايمي كه قانون براي واحدهاي خالي دس��تگاههاي
دولتي و اشخاص حقوقي در نظر گرفته ،دو برابر جرايم
اشخاص حقيقي است .براي افراد حقيقي اشاره شده كه
اگر خانه بيش از چهار ماه خالي بماند ،مشمول ماليات
در سال اول شش برابر ،سال دوم  ۱۲برابر و سال سوم
 ۱۸برابر ارزش اجاره اس��ت .اين عدد براي اش��خاص
حقيقي به ميزان دو برابر يعن��ي  ۱۰۰درصد افزايش
اعمال خواهد شد.

خرما در ماه رمضان
گران نميشود

رئيس س�امان حماي�ت مص�رف كنن�دگان و توليد كنن�دگان با
اش�اره ب�ه وضعي�ت تأمي�ن كااله�اي اساس�ي در م�اه
رمض�ان گف�ت :خرم�ا در م�اه رمض�ان گ�ران نميش�ود.

به گزارش فارس ،عباس تابش با اش��اره به طرح ويژه نظارتي سازمان
حمايت با همكاري دستگاههاي مربوطه براي ماه مبارك رمضان گفت:
با توجه به اقدامات انجام شده براي تأمين كاالهاي مورد نياز ماه مبارك
رمضان ،مش��كلي وجود ندارد و با تداركات انجام ش��ده همه كاالهاي
اساسي مورد نياز مردم تأمين و در شبكه توزيع قرار گرفته است.
وي افزود :خرما نيز از جمله كاالهاي پرمصرف در ماه رمضان است كه
در اين ماه قيمت آن افزايش نخواهد يافت.
رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان درباره تأمين
روغن خوراكي مورد نياز خانوارها براي ماه رمضان بيان داش��ت :براي
تأمين روغن مورد نياز مردم امسال متفاوت از سالهاي قبل به تفكيك
واحدهاي توليدي پرداختهايم و نوع توليد مشخص شده و به اندازه نياز
واحد روغن خام تحويل داده ميشود.
تابش بيان داش��ت :با اين اقدام مشخص اس��ت كه هر كارخانه با چه
ضريبي انواع روغن را توليد ميكند.
وي افزود :عالوه بر اين بازرسان مقيم س��ازمان حمايت در واحدهاي
توليدي مستقر هس��تند و براساس دادههاي س��امانه جامع انبارهای
شركتهاي پخش كه روغن تحويل گرفتهاند پايش ميشوند و با مكاتبه
روزانه با آنها اطالعات موجود در سامانه جامع انبار شركتهاي پخش
روغن در انبارهايشان ذخيره ميشود.
تابش اظهار داش��ت :براين اس��اس اطالعات موجود در سامانه جامع
انبارهاي شركتهاي پخش روغن را در انبارهايشان ذخيره ميكنند كه
اين ذخيره تاريخ مشخصي دارد و اگر از تاريخ عدول شود حتماً مشمول
احتكار ميشود و اگر ميزان موجودي انبار اين شركتها با ارقام سامانه
جامع انبارها تطابق نداشته باشد ،موضوع به عنوان بیثباتی اطالعات
دقيق محس��وب ميش��ود و به دليل عرضه خارج از ش��بكه با شركت
متخلف برخورد خواهد شد.
........................................................................................................................

عرضه سهام ايرالينها
در بورس

وزي�ر راه و شهرس�ازي گف�ت :ش�ركتهاي هواي�ي ميتوانند با
تش�كيل كنسرس�يوم در ب�ازار س�رمايه حض�ور پي�دا كنن�د.

به گزارش مهر ،محمد اس�لامي درباره اينكه آيا در سال جديد ،امكان
حضور و عرضه سهام صنعت حمل و نقل هوايي همچون راه آهن در بازار
سرمايه وجود دارد اظهار كرد :استفاده از بازار سرمايه در صنعت هوايي
در حقيقت الگويي است كه ميتواند انجام شود.
وي گفت :از اين شركتهاي كوچكي كه وجود دارد ،ميتوانيم به صورت
كنسرسيوم استفاده كنيم و الزم است آنها بتوانند كنسرسيوم را شكل
بدهند و ظرفيت بزرگتري را به وجود آورند.
اسالمي عنوان كرد :با تشكيل كنسرس��يوم ،اصالحات مالي و حقوقي
در ساختارشان شكل ميگيرد و ميتوانند در بازار سرمايه بلوكشان را
عرضه كنند و با عرضه بلوك سهام در بازار سرمايه ميتوانند تأمين منابع
براي گسترش فعاليتهايشان را انجام دهند.
وزير راه و شهرسازي تصريح كرد :آنچه حائز اهميت است ،اين است كه
مردم در بازار سرمايه منابع خودشان را ميآورند و استفاده ميكنند و
انتظار بازگشت سرمايه و سود مناسب را دارند.
وي خاطرنشان كرد :ما جايي از بازار س��رمايه استفاده ميكنيم كه با
تنظيمات دولت بتوانيم بازگشت س��رمايه را با سود مناسب تضمين
كنيم ،مثل آزادراهها يا پروژههاي ريلي كه اخيرا ً در آنها سرمايهگذاري
كرده و آن را در سال جاري ادامه خواهيم داد.
........................................................................................................................

حق مسكن 450هزارتومانی کارگران
روی میز دولت

وزي�ر كار درخواس�ت افزاي�ش كم�ك هزين�ه مس�كن
كارگ�ران از مبل�غ ماهان�ه ۳۰۰ه�زار توم�ان ب�ه ۴۵۰ه�زار
توم�ان در س�ال  ۱۴۰۰را ب�ه هيئ�ت دول�ت ارائ�ه ك�رد.

به گزارش ايسنا ،شوراي عالي كار در دويست و نود و هفتمين نشست
خود در اس��فند س��ال  ۱۳۹۹با تصويب افزايش كمك هزينه مسكن
كارگران ،مبلغ آن را از ۳۰۰هزار تومان به ۴۵۰هزار تومان افزايش داد.
بر همين اس��اس وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماع��ي ضمن موافقت با
مصوبه شوراي عالي كار ،متن پيشنهادي مربوط را براي اجرا از ابتداي
فروردين  ۱۴۰۰با قيد فوريت به هيئت دولت ارائه كرده است .ارسال
پيشنهاد افزايش حق مسكن به هيئت دولت ،به دنبال تصويب افزايش
۳۹درصدي حداقل دستمزد  ۱۴۰۰در شوراي عالي كار صورت گرفته
اس��ت .مطابق ماده  ۲اصالحي قانون طبقه بندي مش��اغل و برقراري
كمكهزينه مسكن كارگري ،حق مسكن براي كارگران مشمول قانون
كار ،ساالنه توسط شوراي عالي كار تعيين ميشود و به تصويب هيئت
وزيران ميرسد.
پيش از اين وزير كار درباره مصوبه حق مسكن گفته بود« :بخش مربوط
به كمك هزينه مس��كن به تنهايي قابليت اجرا ندارد و منوط به تأييد
هيئت وزيران است كه با قيد فوريت تقديم دولت شده و با تصويب آن
افزايش حق مسكن اعمال خواهد شد».
حق مسكن تنها آيتم دستمزد كارگران است كه براي عملياتي شدن
بايد از تصويب هيئت وزيران بگذرد .در حال حاضر پيشنهاد افزايش حق
مسكن كارگران در كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك هيئت
دولت در دست بررسي است و در صورت تصويب ،افزايش حق مسكن
كارگران از اول فروردين ماه  ۱۴۰۰در فيش حقوقي كارگران مشمول
قانون كار لحاظ خواهد شد.
........................................................................................................................

افزايش قيمت سيمان

با توافق توليدكنندگان سيمان سفيد ،قيمت اين محصول35درصد
افزايش يافت.

به گزارش فارس ،بر اساس مصوبه كارگروه مديران عامل شركتهاي
سيمان سفيد كشور ،در پي افزايش قيمت تمام شده توليد سيمان سفيد
اعم از مواد اوليه ،قطعات يدكي و هزينه حمل و نقل بهاي فروش سيمان
سفيد از ابتداي سال جاري افزايش يافت و قيمت هر تن سيمان سفيد
فله 567هزار تومان تعيين شد .در عين حال ،هزينه ماليات بر ارزش
افزوده و بسته بندي به قيمت سيمان سفيد پاكتي اضافه خواهد شد.
عليمحمد بُد ،عضو انجمن سيمان در اين مورد در گفتوگو با فارس
با بيان اينكه قيمت گذاري سيمان سفيد تقريباً آزاد بوده است ،اظهار
داشت :سيمان سفيد كااليي لوكس محسوب ميشود كه داراي مصارف
خاص است و افزايش قيمت آن تأثيري بر هزينه ساخت و ساز ندارد.
وي با اشاره به توافق توليدكنندگان سيمان سفيد براي افزايش قيمت
اين محصول تصريح كرد :از اين محصول براي نماي ساختمان ،توليد
موزایيك سفيد يا توليد كاالهاي خاص استفاده ميشود.
بُد با بيان اينكه قيمت تمام ش��ده توليد س��يمان بي��ش از 35درصد
افزاي��ش يافته اس��ت ،گفت :قيمت گذاري نامناس��ب س��يمان طي
سالهاي اخير باعث شده تا كارخانهها نتوانند بازسازي خطوط توليد
خود را انجام دهند و همين موضوع بر ميزان توليدات صنعت سيمان
تأثيرگذار بوده اس��ت .برخي كاربران س��امانه «فارس م��ن» با ثبت
سوژهاي با عنوان «آيا باز هم گراني س��يمان در راه است؟» خواستار
پيگيري اين موضوع شدهاند.

