
در حالي كه افزايش قيمت ها جامعه را به ش�دت 
دچار شوك كرده اس�ت، وعده هايي براي تأمين 
ارزاق و كاال ارائ�ه ش�ده، ام�ا نگراني اين اس�ت 
كه محل تأمين مناب�ع مالي كااله�ا تورم آفرين 
باشد. روزگذش�ته در كنار افزايش قيمت برخي 
از كاالها از جمله گوش�ت قرمز، ماهي و ش�كر، 
رئيس جمه�ور از پرداخ�ت كمك معيش�تي در 
آس�تانه م�اه مب�ارك رمض�ان ب�ه ۶۰ ميليون 
يارانه بگي�ر خب�ر داد و ع�اوه براي�ن پرداخت، 
۲۱ميلي�ون تومان وام ب�ه هر خانوار س�ه نفره با 
كارت اعتباري س�هام عدالت را ني�ز وعده داد. 
صعود قيمت انواع كاال كه از ابتداي امس��ال شتاب 
گرفته و در آس��تانه ماه مبارك رمضان به اوج خود 
رس��يده اس��ت، دولت تالش مي كند ب��ا پرداخت 
كمك هاي معيشتي و وعده توزيع گسترده گوشت، 
مرغ، ش��كر، روغن و برنج در سراسر كشور با قيمت 
دولتي بازار آشفته كاالها را كه در سايه ضعف مديريتي 
وزارت جهاد و صمت به وجود آمده، سر و سامان دهد و 
در مقابل كاالهايي كه مشمول قيمتگذاري اجباري 
نيستند، مانند گوشت قرمز و ماهي از قافله افزايش 
قيمت ها عقب نماندند. بيم آن مي رود كه با افزايش 
تقاضا در روزهاي آينده همزمان با موج چهارم شيوع 
ويروس كرونا توزيع كاالهاي تنظيم بازاري دولت بار 

ديگر به بروز صف هاي طويل منجر شود. 
در چنين شرايطي، كارشناسان با ابراز نگراني از محل 
تأمين اين كمك ها و آثار تورمي آن در ماه هاي آتي 
معتقدند كه در حال حاضر ثروتمندان به واس��طه 
تش��ديد تورم با افزايش نجومي ارزش دارايي ش��ان 
روبه رو ش��ده و حتي بدهكاران بانكي به دليل رشد 
ارزش وثايق ش��ان مجدد از بانك ها طلبكار شده اند. 
از اين رو نس��بت به بروز تورم انتظ��اري در ماه هاي 

آينده هشدار مي دهند و از دولت مي خواهند كه در 
ماه هاي آخر دولت با كارهاي تبليغاتي به بروز تورم 

دامن نزنند. 
رئيس جمهور در دستوري به نوبخت، رئيس سازمان 
برنام��ه و بودجه خواس��تار واريز ي��ك نوبت كمك 
معيشتي جديد در آستاه ماه رمضان شد. قرار است 
اين كمك معيش��تي به حس��اب يارانه 60 ميليون 
نفر واريز ش��ود. براس��اس مصوبات مجلس شوراي 
اس��المي و س��تاد ملي مبارزه با كرونا به افراد تحت 
پوش��ش نهادهاي حمايتي هر نفر 120هزار تومان 
پرداخت شود؛ افرادي كه هيچ يك از اعضاي خانواده 
آنها حقوق دريافت نمي كنند، افرادي كه هيچ يك 
از اعضاي خان��واده آنها بيمه پرداز نباش��ند، افرادي 
كه اعضاي خانوارشان طبق ش��اخص هاي بانكي از 
درآمد حداقلي برخوردار باشند و افرادي كه در گروه 
يارانه معيشت بگير باشند، 100 هزار تومان دريافت 

خواهند كرد. 
  توزيع گوش�ت قرمز تنظيم بازار رمضان به 

قيمت 8۰ هزار تومان
برنج هندي 1۸هزار و ۵00 توم��ان، برنج تايلندي 
12هزار و ۵00 تومان، شكر ۸هزار و ۷00 تومان است 
و هيچ كس حق ندارد گران تر بفروش��د. رئيس اتاق 
اصناف ايران در برنامه تيتر امشب افزود: »كاال هايي 
مانند برنج، شكر، گوشت قرمز، مرغ، زولبيا و باميه، 
آش و حليم در فروشگاه هاي زنجيره اي و ميادين ميوه 
و تره بار توزيع و عرضه مي شود.« قاسم نوده فراهاني با 
اشاره به توزيع 1۸كاالي مشمول در همه فروشگاه ها 
تا پايان ماه رمضان گفت: »قيمت روغن نيز روي كاال 
درج شده است و هر كيلوگرم شكر نيز با قيمت مصوب 
۸هزار و ۷00تومان عرضه مي شود. قيمت مصوب هر 
كيلوگرم گوشت گوساله منجمد وارداتي نيز ۸0هزار 

تومان تعيين شده است.«
  تب قيمت محصوالت پروتئيني در آستانه 

ماه رمضان
قيمت گوشت قرمز و انواع ماهي در بازار محصوالت 
پروتئيني در آس��تانه ماه رمض��ان از قافله افزايش 
قيمت ها عقب نماند و زنگ هش��داري به مسئوالن 
و تنظيم كنندگان قيمت بازار براي بار چندم به صدا 
در آمد كه در اين هفته مانده به ماه مبارك رمضان به 
فكر بازار باش��ند. قيمت مرغ و ماهي هم كه از ديگر 
محصوالت پروتئيني است حال و روز مناسبي ندارد، 
به رغم اينكه مسئوالن مي گويند، قيمت مرغ را پايين 
آورده اند، اما فروش��ندگان با ترفند قطعه فروشي به 
چند برابر قيمت اجازه چني��ن كاري را نمي دهند. 
قيمت ماهي هم باال رفته و ماهيان وارداتي گران هم 

جاي ماهيان داخلي را گرفته است. 
براساس گزارش ميداني فارس، قيمت هر كيلوگرم 
ران گوس��فندي كيلويي 162هزار تومان، گوشت 
ران گوساله 13۵هزار تومان، گوشت ران و سردست 
گوساله 130هزار تومان، گوشت چرخ كرده 110 هزار 
تومان و گوشت منجمد 10۸ هزار تومان در منطقه 

19 تهران به فروش مي رسد. 
گوش��ت قرمز نرخ مصوب ن��دارد، بنابراين هر چه 
از جنوب به س��مت ش��مال ش��هر تهران مي رويم، 
قيمت هاي بيشتري را مي بينيم، مغازه داران قيمت ها 
را بر اس��اس نرخ مغازه ها و مي��زان توانمندي مردم 
منطقه تعيين مي كنند، قيمت هاي 160هزار تومان 
هم از شمال شهر شنيده مي ش��ود. افزايش قيمت 
گوشت در حالي است كه مسئوالن از افزايش توليد 
خبر مي دهند و حتي تقاضاي صادرات دارند. منصور 
پوريان رئيس مجمع ملي صادركنندگان دام كشور 
گفت: »توليد دام در كشور به اندازه اي زياد شده است 

كه از دولت مي خواهيم اج��ازه صادرات بدهد.« اين 
نخستين باري نيست كه افزايش قيمت در شرايط 
عرضه باال اتفاق مي افتد. گوشت، تخم مرغ، ميوه و مرغ 
همه اينها امسال در شرايطي افزايش قيمت داشتند 
كه نه تنها كمب��ودي در بازار نب��ود، بلكه همزمان 

صادرات هم داشتيم. 
  پرداخت ۲۱ ميليون تومان وام به هر خانوار 

۳نفره با كارت اعتباري سهام عدالت
در كنار خبر هاي فوق، رئيس جمهور روزگذشته از 
پرداخت وام با پش��توانه س��هام عدالت نيز خبر داد. 
 براساس تصميمات اتخاذش��ده در ستاد اقتصادي 
دولت كه از س��وي رئيس جمهور اعالم ش��د، مقرر 
شده است به ازاي هر برگ سهام عدالت 10ميليون 
توماني 14ميليون اعتبار و براي هر برگ سهام عدالت 
۵00هزار توماني ۷ميليون تومان اعتبار در كارت هاي 
سهام عدالت لحاظ شود. به گفته رئيس جمهور، بر 
اين اساس يك خانوار سه نفره مي تواند تا 21ميليون 
تومان اعتبار در قالب كارت اعتباري س��هام عدالت 

دريافت كند. 
به گزارش تس��نيم، در حال حاض��ر دو بانك ملي و 
تجارت زيرساخت هاي الزم را انجام داده اند، به طوري 
كه بانك ملي اسفند 99 و بانك تجارت از ۷ فروردين 
1400 اقدام به پرداخت تس��هيالت به سهامداران 
كرده اند. افراد بايد در هر يك از اين دو بانك، حساب 
داشته باشند و از طريق اپليكيشن هاي بانك اقدام به 
ثبت نام كنند، اما نكته اي كه سهامداران بايد به آن 
توجه كنند، اين است كه حتماً بايد كارت ملي جديد 

داشته باشند. 
محمدي، مدير پروژه كارت هاي اعتباري ش��ركت 
سپرده گذاري مركزي در اين خصوص گفت: »همه 
سهامداران عدالت كه روش مستقيم يا غيرمستقيم 
را انتخاب كرده اند، مي توانند از كارت اعتباري سهام 
عدالت استفاده كنند. همچنين بايد حتماً در سامانه 
سجام ثبت نام و احراز هويت ش��وند و بعد در بانك 
ثبت نام كنند. مشموالن س��هام عدالت كه شرايط 
عموم��ي دريافت تس��هيالت را در بانك ه��ا دارند، 

مي توانند تسهيالت دريافت كنند.«
وي تصريح كرد: »يكي از شرايط دريافت تسهيالت 
سهام عدالت اين است كه سهام فرد نبايد توقيف شده 
باشد. اين افراد بايد قبل از ورود به سامانه بانك، حتماً 
تغيير كارگزاري ناظر را در پرتفوي سهام عدالت خود 
فعال كنند. با توجه به زمان معامالتي بورس، افرادي 
كه متقاضي دريافت كارت اعتباري س��هام عدالت 
هس��تند حتماً در روز هاي كاري و از ساعت ۸ صبح 
تا 16 اقدام به ثبت نام كنند تا فرآيند توثيق س��هام، 
س��ريع تر انجام ش��ود.« محمدي همچنين درباره 
محاسبه مبلغ كارت اعتباري س��هام عدالت گفت: 
»به طور مثال امروز ارزش 60درصد س��هام عدالت 
6ميليون تومان است و بانك ۵0درصد ارزش سهام 

عدالت را كارت اعتباري مي دهد.«
خبرهای رسيده حاكی از آن است كه بانك های ملی 
و تجارت، هيچ كدام در پورتال شان گزينه مربوط به 
ثبت نام كارت اعتباری سهام عدالت را درج نكرده اند و 
متقاضيان بايد حضوری به اين دو بانك مراجعه كنند. 
به نظر می رسد پيش از آماده شدن زيرساخت های 
توزي��ع كارت اعتب��اری، رئيس جمهور خب��ر آن را 

رسانه ای كرده است.
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 ۶۰ میلیون یارانه بگیر 
در آستانه ماه رمضان كمك معیشتي می گیرند

بانك های ملی و تجارت، هيچ كدام در پورتال شان گزينه مربوط به ثبت نام كارت اعتباری سهام عدالت را درج نكرده اند
افراد تحت پوشش نهادهای حمايتی هر نفر۱۲۰هزار تومان و ساير افراد ۱۰۰هزارتومان دريافت خواهند كرد

  گزارش  یک

    کوتاه

قيمت ط�ا در معام�ات دي�روز ب�ازار جهاني 
تحت تأثي�ر خوش بيني ب�ه احي�اي اقتصادي 
س�ريع ك�ه تقاض�ا ب�راي خري�د داراي�ي امن 
را ضعي�ف ك�رد، ب�ا كاه�ش روب�ه رو ش�د. 
به گزارش ايس��نا، بهاي هر اونس طال براي تحويل 
فوري با 0/3 درصد كاهش به هزار و 3۷3 دالر و ۷۵ 

سنت رسيد. در بازار معامالت آتي امريكا، هر اونس 
طال 0/3درصد كاهش يافت و به هزار و ۷3۸ دالر و 
60 سنت رسيد. بهاي معامالت اين بازار شب گذشته 
در هزار و ۷43 دالر بسته شد. به گفته استفن اينس، 
استراتژيست بازار جهاني شركت اكسي كورپ، طال 
پس از انتشار سلسله آمار اقتصادي مطلوب امريكا 

كه احياي اقتصادي س��ريع اين كشور را نشان داد، 
با اندكي سودگيري و كاهش قيمت روبه رو شد، با 
اين حال ماليم شدن بازده اوراق قرضه از وضعيتي 
حكايت دارد كه در آن بانك هاي مركزي سراس��ر 
جهان براي حمايت از احياي اقتصادي، سياست هاي 
پولي را تسهيلي نگه مي دارند و اين موضوع دستكم 

در ميان مدت از قيمت طالپشتيباني خواهد كرد. 
قيمت طال روز سه ش��نبه كه به هزار و ۷4۵ دالر و 
1۵ س��نت جهش پيدا كرده بود باالترين قيمت از 
2۵مارس بود. ب��ازده اوراق خزانه امريكا نزول كرد 
و دالر در برابر ارزه��اي رقيب به پايين ترين حد دو 

هفته گذشته عقب نشيني كرده بود.

جزئیات مالیات ستانی  از خانه های خالی 
از امروز باي�د تمامي مالكان خانه اطاعات مرب�وط به اماك خود 
را در سامانه اماك و اس�كان ثبت كنند كه وضعيت سكونت آنها 
از نظر خالي يا داراي س�كنه ب�ودن براي اعمال ماليات مش�خص 
شود. در اين زمينه صاحبخانه ها بايد با شرايط، شموليت، معافيت 
و چگونگ�ي محاس�به ماليات ب�ر خانه هاي خالي آش�نا ش�وند. 
به گزارش ايس��نا، طبق م��اده ۵4 مكرر قانون ماليات هاي مس��تقيم 
واحدهاي مس��كوني واقع در ش��هرهاي با جمعيت بيش از 100 هزار 
نفر كه به استناد س��امانه ملي امالك و اسكان به عنوان »واحد خالي« 
شناسايي شوند، از سال دوم به بعد مش��مول ماليات معادل ماليات بر 

اجاره به شرح زير خواهند شد:
سال دوم- معادل يك دوم ماليات متعلقه

سال سوم- معادل ماليات متعلقه
سال چهارم و به بعد- معادل 1/۵ برابر ماليات متعلقه

در اين راستا، وزارت راه و شهرس��ازي براي شناسايي واحدهاي خالي 
سامانه امالك و اس��كان كه اطالعات واحدهاي مسكوني كشور در آن 
درج مي شود را از بهمن 139۸ رونمايي و مرداد 1399 اجرايي كرد و 
به اين سامانه وظيفه  ديگري هم عالوه بر شناس��ايي خانه هاي خالي 
محول شد كه شناسايي محل س��كونت خانوار است و طبق قانون هر 
خانواري مي تواند يك اقامتگاه دائمي در ش��هر محل س��كونت و يك 
اقامتگاه فرعي در شهري غير از محل سكونت داشته باشد كه اين موارد 
مشمول ماليات نمي شوند، اما مازاد بر آن اگر هر واحدي داشته باشد 
مشمول ماليات مي ش��ود. همچنين، اگر اين افراد واحدهاي بيشتري 
داشته باشند اما خالي نباشند مشمول ماليات نخواهد شد. از آنجا كه 
در سال گذشته سامانه هاي مرتبط براي اخذ ماليات از خانه هاي خالي 
آماده شد، طبق اعالم رئيس كل سازما ن امور مالياتي نخستين ماليات 
از خانه هاي خالي در مرداد امسال و به اندازه نصف ارزش اجاره ماهانه آن 
دريافت خواهد شد.  طبق آخرين آمار تاكنون 300 هزار واحد مسكوني 
براي اخذ ماليات خانه هاي خالي به سازمان امور مالياتي معرفي شده 
كه براساس قانون ۵4 مكرر كه بخش��ي از قانون ماليات هاي مستقيم 
است، همه خانوارها اعم از شهري، روستايي، مالك و مستأجر، مكلف 
هستند اطالعات سكونتي خود را در سامانه امالك و اسكان ظرف دو 

ماه ثبت كنند. 
 آغاز ثبت اطاعات ملك در سامانه اماك و اسكان از امروز 

در اين زمينه، بر اس��اس اعالم وزارت راه و شهرس��ازي، تمامي مردم 
بايد از امروز نسبت به ثبت امالك تحت تملك خود در سامانه امالك 
و اسكان به نشاني amlak .mrud .ir اقدام كنند. بنابراين، از امروز 
تمامي مالكان بايد اطالعات مربوط به امالك خود را در سامانه امالك 
و اس��كان ثبت كنند كه وضعيت س��كونت آنها از نظر خالي يا داراي 
سكنه بودن براي اعمال ماليات مش��خص شود؛ در اين بين الزم است 
تا با جزئيات اخذ ماليات از خانه هاي خالي آشنا شويد. بر اساس قانون 
ماليات هاي مستقيم، هر واحد مسكوني در شهرهاي باالي 100 هزار 
نفر كه به استناد سامانه ملي امالك و اسكان كشور، در هر سال مالياتي 
در مجموع بيش از 120 روز ساكن يا كاربر نداشته باشد، به عنوان خانه 

خالي شناسايي شده و مشمول ماليات مي شود. 
  خانه هاي خالي شهرهاي كوچك و روستاها مشمول ماليات 

نمي شود
همچنين، مالك دو واحد مسكوني در شهر محل سكونت خود، مالك 
بيش از دو واحد مس��كوني و اگر يك يا چند واحد بي��ش از 120 روز 
خالي باشد، جز مش��موالن اين نوع ماليات هستند، اما مالك دو واحد 
مسكوني يكي در شهر محل سكونت و يكي در شهر يا روستايي ديگر 
از اين ماليات معاف هس��تند. عالوه براين، خانه هاي واقع در شهرهاي 
كمتر از 100 هزار نفر جمعيت و روستاها مشمول ماليات نخواهد شد، 
اما بايد در سامانه ثبت شوند. از سوي ديگر، ميزان ماليات براي  خانه هاي 
خالي اشخاص حقيقي در سال هاي اول، دوم و سوم به ترتيب 6، 12 و 
1۸ برابر است و جرائم مالياتي براي خانه هاي خالي اشخاص حقوقي 
و دستگاه هاي دولتي دو برابر ماليات اشخاص حقيقي است به گونه اي 
ماليات اين افراد در سال هاي اول، دوم و سوم به تربيت معادل 12، 24 

و 36 برابر ارزش اجاره واحد محاسبه مي شود. 
براي روشن شدن چگونگي محاسبه ماليات خانه هاي خالي بحث را با 
يك مثال به پايان مي بريم، به اين صورت كه اگر يك واحد مسكوني با 
وديعه ۵0 ميليون تومان و اجاره ماهانه 2 ميليون تومان بيش از چهار 
ماه خالي بماند در س��ال اول مش��مول 33 ميليون و 600 هزار تومان 

جريمه مي شود. 
ترمز صعود قیمت طال كشیده شد

بني�اد برك�ت س�تاد اجراي�ي فرم�ان 
ام�ام امس�ال ۱۵ ه�زار ش�غل جدي�د را 
ب�راي كولب�ران راه ان�دازي مي كن�د. 
به گزارش تس��نيم، مديرعامل بنياد بركت 
از راه اندازي 1۵ هزار ش��غل ب��راي كولبران 
استان  هاي مرزي غربي كشور خبر داد و گفت: 
امسال نيز همانند سال گذشته ورودي جدي 
به حوزه اشتغالزايي براي كولبران سه استان 
مرزي كردستان، كرمانشاه و آذربايجان غربي 
خواهيم داش��ت و 14 شهرس��تان اين س��ه 
اس��تان زير پوش��ش فعاليت هاي بنياد قرار 

خواهند گرفت. 
مدني افزود: بنياد بركت در س��ال گذش��ته 
اقدام به ايجاد 3 هزار ۵00 طرح اشتغالزايي 
اجتماع محور براي كولبران ك��رد كه ايجاد 
نزديك به 11 هزار فرصت شغلي را به دنبال 
داش��ت. امس��ال نيز راه اندازي ۵ هزار طرح 
در دس��تور كار اس��ت كه باعث فراهم آمدن 
فرصت هاي كس��ب و كار و تأمين اش��تغال 

پايدار براي 1۵ هزار نفر خواهد شد. 
وي با اش��اره به اش��تغالزايي براي كولبران 
14 شهرستان در س��ال جديد اظهار داشت: 
كولب��ران شهرس��تان هاي پ��اوه، جوانرود، 

ثالث باباجاني و روانسر در استان كرمانشاه؛ 
سردشت، پيرانش��هر و اشنويه در آذربايجان 
غربي و مريوان، س��روآباد، بان��ه، كامياران، 
سنندج، ديواندره و سقز در كردستان تحت 
پوش��ش فعاليت هاي بنياد بركت در س��ال 

1400 قرار دارند. 
مدني تأكيد كرد: ۵ هزار و ۵00 ميليارد ريال 
حجم كل سرمايه گذاري پيش بيني شده براي 
ايجاد ۵ هزار طرح اشتغالزايي براي كولبران 

سه استان مرزي است. 
وي خاطرنش��ان كرد: آبزي پروري، مشاغل 
دانش بنيان، پرورش بوقلمون، نوش��ت افزار، 
محصوالت گلخانه اي، توليد قارچ و پرورش 
گياهان دارويي رسته هاي شغلي اولويت دار 

براي كولبران در سال 1400 هستند. 
مديرعامل بنياد بركت با تأكيد بر اينكه زنان 
كولبر ب��راي 1۵ هزار ش��غل جديدي كه در 
سال 1400 تدارك ديده ش��ده، در اولويت 
قرار خواهند داش��ت، خاطرنشان كرد: بنياد 
از سال گذشته درصدد شناسايي زنان كولبر 
برآمده و تا به امروز 110 طرح اش��تغالزايي 
خرد و خانگ��ي را براي اين زن��ان راه اندازي 

كرده است. 

تدارك ۱۵ هزار شغل جدید بركت براي كولبران
    خبر

معاون بازرس�ي و رس�يدگي به تخلفات 
س�ازمان حماي�ت از تش�كيل پرون�ده 
تخلف براي حدود ۶۰۰ مرغداري به دليل 
احتكار يا عرضه خارج از ش�بكه خبر داد. 
به گزارش )شاتا(، س��يدجواد احمدي اظهار 
كرد: پس از التهابات ايجاد شده در بازار مرغ 
و عرضه نكردن كافي اين محصول به بازار و 
دريافت گزارش هايی مبن��ي بر اينكه برخي 
از مرغداران از عرضه م��رغ به بازار خودداري 
كرده يا مرغ توليدي را خارج از شبكه عرضه 
مي نمايند، موضوع در دستور كار اين سازمان 
قرار گرفت. وي ادامه داد: طي بازرس��ي هاي 
انجام شده از نزديك به 3 هزار واحد مرغداري 
از سوی بازرسان سازمان هاي صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان ها در بازه زمان��ي 20 روزه 
گذش��ته، ۵۷3 واحد توليدكنن��ده مرغ كه 
مبادرت به احتكار يا عرضه خارج از شبكه مرغ 
كرده بودند، شناسايي و پس از تشكيل پرونده 
با ارزش بيش از يك هزار و 1۷0 ميليارد ريال، 

به تعزيرات حكومتي معرفي شدند. 
مع��اون بازرس��ي و رس��يدگي ب��ه تخلفات 
س��ازمان حمايت با اش��اره به اقدامات انجام 
شده اين سازمان در بازرسي از مرغداري ها، 

كشتارگاه ها و عمده فروشان و خرده فروشان 
مرغ اظهار كرد: با توجه به وضعيت نابسامان 
بازار م��رغ در ماه ه��اي اخير بازرس��ان اين 
سازمان و س��ازمان صمت استان ها همگام با 
سياس��تگذاري دولت براي صيانت بيشتر از 
حقوق مصرف كنندگان، كم��ك به برقراري 
ثبات و رفع التهاب و ناامن س��ازي فضا براي 
س��ودجويان، با بهره گيري از تمام ظرفيت و 
امكانات موجود نسبت به تشديد نظارت ها و 
بازرسي ها از اين مراكز در سراسر كشور اقدام 
كردند. احمدي با بيان اي��ن مطلب افزود: از 
تعداد كل اين بازرسي ها كه در طي بازه زماني 
20 روزه )26 اس��فند 1399 تا 1۵ فروردين 
1400( انجام ش��د، ۵۷3 واحد متخلف كه 
اقدام به احتكار و عرضه خارج از شبكه مرغ با 
سن باالي هفت هفته كرده بودند، شناسايي 
و به تعزيرات حكومتي معرفي شدند. معاون 
بازرس��ي ورس��يدگي به تخلفات س��ازمان 
حمايت در ادامه تصريح ك��رد: ارزش ريالي 
پرونده هاي تخلف اين واحدها بالغ بر يك هزار 
و 1۷0 ميليارد ريال بوده است كه جهت سير 
مراحل قانوني و صدور رأي نهايي به تعزيرات 

حكومتي استان ها ارسال شد. 

۶۰۰ مرغداري متخلف شناسایي شدند

رضا دهشيری|  جوان

تاالر شيشه اي

تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 
50-2710بانك تجارت

250-12710فوالدمباركه اصفهان
50-2700سرمايه گذاري نيرو

1330080بانك پاسارگاد
350-17480گروه مپنا)سهامي عام(

480-23760سيمان تهران 
330-16300سيمان كرمان 

250-12690پااليش نفت اصفهان
210-10330مخابرات ايران

180-8940سرمايه گذاري توسعه ملي 
80-3930بانك ملت

490-24280توليدي چدنسازان
60-3400ليزينگ رايان سايپا

380-19110گروه دارويي سبحان
480-24430صنعتي بهشهر

210-10670سرمايه گذاري ملي ايران 
170-8740سيمان سپاهان 

15050140معدني و صنعتي گلگهر
110-5420سرمايه گذاري سايپا

200-10030شيشه همدان 
130-6520بيمه دانا

440-21790كارخانجات توليدي شيشه رازي 
110-5520سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

110-5800سرمايه گذاري بوعلي 
410-20210سيمان صوفيان 

660-32570بورس كاالي ايران
280-14080سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 

1068010بيمه پارسيان
130-6810سرمايه گذاري سپه 

300-14890البرزدارو
60-2960ايران ترانسفو

370-18220سيمرغ
1920-94330پتروشيمي پرديس

1010-49940سرمايه گذاري ساختمان ايران
240-11820توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 

240-11900ملي صنايع مس ايران  
16590250سيمان داراب 
760-37530سيمان غرب 

810-41130سرمايه گذاري دارويي تامين
590-29080پااليش نفت تبريز

120-6210سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت
350-17230كالسيمين 

130-6760سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
380-18860سيمان فارس وخوزستان

400-19800فوالدآلياژي ايران
100-5240س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها

500-24820سيمان هگمتان 
960-47370نيروكلر

270-13230باما
240-11950توسعه معادن وفلزات 

140-7030سيمان شرق 
1000-49490نفت پارس 

170-8460سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
50-2810گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

220-10860سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
389030بيمه البرز

160-3960سرمايه گذاري خوارزمي
590-29050توسعه معادن روي ايران 

90-4590نيرومحركه 
140-7250تجارت الكترونيك پارسيان

90-4410بانك اقتصادنوين 
440-24080پتروشيمي شازند
100-5190فروسيليس ايران 

3730-182850پارس خزر
370-18170سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

110-5550 گروه صنايع بهشهرايران 
410-20330داروسازي كوثر

1120-55770پتروشيمي شيراز
230-11420سيمان شمال 

530-26270نوردآلومينيوم 
400-20000گسترش نفت وگازپارسيان

290-26300تايدواترخاورميانه 
210-10330داده گسترعصرنوين-هايوب

820-45000پتروشيمي خارك 
440-21690سرمايه گذاري پارس توشه 
110-5460سرمايه گذاري خوارزمي

820-40210سيمان فارس نو
330-16460سرمايه گذاري صنعت نفت  

220-29910مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
240-12120سرمايه گذاري آتيه دماوند

140-7340حفاري شمال
180-10200البرزدارو

730-35800بورس اوراق بهادارتهران
490-24110ليزينگ خودروغدير

640-33520دارويي رازك 
540-26580گروه صنعتي بارز

400-20040شهد
640-31660گروه دارويي بركت

550-17960شيمي داروئي داروپخش 
7210-353400صنايع جوشكاب يزد

120-6240سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
890-43820تامين ماسه ريخته گري 

380-19070كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
610-30290شيمي داروئي داروپخش 
340-16710مبين انرژي خليج فارس

50-2780بانك پارسيان 
530-26340صنعتي زرماكارون

70-17340آلومينيوم ايران 
170-8570 داروسازي زهراوي 
2660-130610صنايع شيميايي سينا

120-28020پتروشيمي جم
210-10730سرمايه گذاري صدرتامين

655603710صنايع سيمان دشتستان
740-36640داروسازي اسوه 

1780-87480معادن منگنزايران 
930-45740سرمايه گذاري شفادارو

1430-70240بهنوش ايران 
2990-146940پتروشيمي پارس
100-4970ليزينگ پارسيان

60-3310گلوكوزان 
150-7380پالسكوكار

 درخواست كمك از دولت 
براي كوچ ماشیني عشایر

رئيس سازمان امور عش�اير ايران با بيان اينكه عشاير در برخي از 
نقاط كشور با خشكسالي بسيار س�ختي مواجه هستند، از دولت 
خواست در زمينه كوچ ماشيني عشاير به اين سازمان كمك كند. 
به گزارش سازمان امور عشاير ايران، شاهپور عاليي مقدم اظهار داشت: 
برنامه هايي براي كوچ س��الم و بهداش��تي عش��اير طراحي كرده ايم و 
اميدواريم دولت كمك كند تا عش��اير كوچ خود را با كمترين مشكل 

انجام دهند. 
وي با تأكيد بر اختصاص يارانه و كمك براي كوچ ماشيني عشاير گفت: 
با محاسباتي كه انجام داده ايم با 60تا 6۵ميليارد تومان مي توانيم بخشي 
از هزينه هاي كوچ ماشيني عشاير را پرداخت كنيم و اگر بخواهيم كوچ 
به خوبي و مديريت شده انجام شود و كمترين هزينه را از نظر مسائل 
بهداشتي و درماني براي كشور داشته باشد، دولت و مجلس و سازمان 

برنامه و بودجه اين بودجه را اختصاص بدهند. 
عاليي مقدم يادآور شد: سال گذشته ما اين موضوع را پيگيري كرديم، اما 
متأسفانه تاكنون موفق نشده ايم يارانه كوچ ماشيني را بگيريم و انتظار ما 

اين است سازمان برنامه و بودجه و دولت كمك كنند. 
رئيس س��ازمان امور عشاير ايران بيان داش��ت: به تمام استان ها ابالغ 
ش��ده و همكاران ما در سراسر كش��ور مديريت مي كنند تا كوچ را كه 
تقريباً از 1۵ ارديبهشت ماه آغاز مي شود به تعويق بيندازيم و كمك ها و 
مساعدت هايي از طريق اتحاديه ها و تعاوني هاي عشايري انجام شود تا 

عشاير به صورت ماشيني كوچ كنند. 
وي افزود: ستاد و كميته هايي در استان ها تشكيل شده و فعال هستند 
تا عشاير با كمترين مشكل از قشالق و ميانبند عبور و به شرايط ييالق 

و مراتع دسترسي پيدا كنند. 
عاليي مقدم همچنين بر رعايت مس��ائل و اصول بهداش��تي در زمان 
كوچ و ارائه خدمات بهداش��تي به عشاير در مس��ير كوچ تأكيد كرد و 
گفت: بايد مراقبت كنيم كوچ عش��اير بر اس��اس مصوبات ستاد ملي 

كرونا انجام شود.

موسس��ه عمران صنعت وابسته به قرارگاه س��ازندگی خاتم 
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