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رئيس شوراي رقابت به سازمان بازرسي 

فراخوانده شد
رئيس ش�وراي رقابت به دليل اظهاراتش در مورد تناسب نداشتن 
قيمت خودرو با تورم به سازمان بازرسي كل كشور فراخوانده شد. 
يك مقام آگاه در گفت وگو با مهر با اعالم اين خبر اظهار داشت: رئيس 
شوراي رقابت اخيراً در اظهاراتش گفته بود قيمت فعلي خودرو با نرخ 
تورم تناسب ندارد، از اين رو روز گذشته به سازمان بازرسي فراخوانده 
شد. وي همچنين هفته گذشته در دفاع از قيمت خودرو در ايران اعالم 
كرد: اگر كسي فكر مي كند كه قيمت گران است، خودرو نخرد! در پي 
اين اتفاقات رضا شيوا اخيراً با عقب نشيني از مواضع خود اعالم كرد كه 

فعاًل قيمت خودرو گران نمي شود. 
اين منبع آگاه با بيان اينكه اظهارات ش��يوا منجر ب��ه افزايش قيمت 
خودرو در بازار ش��ده اس��ت، گفت: قيمت گذاري خودرو به اين شكل 
است كه قيمت قطعات اصلي خودرو از سوي خودروسازان اعالم و پس 
از بررس��ي هاي بانك مركزي، نرخ تورم بخشي )صنعت خودرو( اعالم 
مي شود و اعمال هرگونه كاهش يا افزايش قيمت، بر اساس همين نرخ 

تورم بخشي اعالمي از سوي بانك مركزي انجام مي شود. 
اين مق��ام آگاه افزود: بر همين مبناس��ت كه مش��خص مي ش��ود هر 
خودرويي بايد چه ميزان افزايش يا كاهش قيمت داشته باشد، در سال 
گذشته در دو بازه بهار و تابستان، در مورد قيمت گذاري خودرو اقدام 
شد، اما با توجه به شرايط خاصي كه درباره نحوه قيمت گذاري خودرو 
در نيمه دوم سال گذشته مطرح ش��د، موضوع قيمت گذاري سه ماهه 
لغو و اين موضوع به ابتداي سال۱۴۰۰ موكول شد كه متناسب با آن، 

اقدامات الزم بعدي صورت خواهد گرفت. 
وي تصريح كرد: با توجه به اينكه اظهارات رئيس شوراي رقابت منجر به 
افزايش قيمت خودرو در بازار شد، سازمان بازرسي كل كشور از منظر 
حقوق عامه به موضوع ورود كرده و ش��يوا را جهت ارائه توضيح به اين 

سازمان فراخوانده است. 
.......................................................................................................................

حقوق و مزاياي ناظران شرعي واردات مرغ 
از تركيه 2هزارو500يورو !

حق�وق ناظ�ران ش�رعي واردات م�رغ از تركي�ه 2ه�زارو500 
تعيي�ن ش�ده  م�اه  ه�ر  در  توم�ان(  ميلي�ون   ۷0( ي�ورو 
اس�ت، ع�اوه ب�ر آن پذيراي�ي و تغذي�ه، اس�كان ناظ�ران و 
پش�تيباني و حم�ل و نقل ناظ�ران ش�رعي نيز منظور مي ش�ود. 
به گزارش فارس، پيمان فلسفي مديرعامل مركز حالل جهاني نامه اي 
را با موضوع »تعهدات مالي و خدماتي مربوط به خدمات مركز حالل 
جهاني« به مديران شركت هاي واردكننده مرغ از تركيه اعالم كرد. در 
اين نامه حقوق ناظران شرعي 2هزارو5۰۰ يورو در هر ماه تعيين شده، 
عالوه بر آن پذيرايي و تغذيه، اسكان ناظران و پشتيباني و حمل و نقل 

ناظران شرعي نيز بر اساس آيين نامه دولت منظور مي شود. 
۱5 فروردين واردات 5۰ هزار تن مرغ توس��ط مدير كل دفتر مقررات 
صادرات و واردات وزارت صمت به گمرك ابالغ شد. تصميم به واردات 
مرغ پس از افزايش قيمت اخير انجام مي شود كه به رغم فروكش التهاب 

بازار اين واردات براي تأمين ذخاير استراتژيك انجام مي شود. 

روش هاي تأمين برق، پيش روي 
استخراج كنندگان رمز ارز

س�خنگوي صنع�ت ب�رق گف�ت: در دس�تورالعمل جدي�د كه با 
اصاحات�ي اب�اغ ش�ده، اوقات س�ال به س�ه دس�ته ن�وع يك 
)اوج بحران�ي(، ن�وع2  )محدودي�ت ب�ار( و ن�وع۳ )ع�ادي( 
تقس�يم بندي ش�ده اس�ت كه هر كدام تعرفه خاص خود را دارد. 
به گزارش تسنيم، وزير نيرو آخرين ويرايش مقررات تأمين برق مراكز 
استخراج رمز ارز را ابالغ كرد. بر اس��اس اين ابالغيه، تأمين برق مركز 
اس��تخراج رمزارزها به چهار روش امكانپذير اس��ت كه انتخاب آن به 
عهده متقاضي است. بر اس��اس اين ابالغيه، تأمين برق از طريق الف( 
سرمايه گذاري در طرح هاي بهينه س��ازي مصرف برق، ب( تأمين برق 
از طريق نيروگاه هاي تجديدپذير )اع��م از موجود و جديد(، ج( اتصال 
به ش��بكه و خريد انرژي از ش��ركت برق يا د( با نصب و بهره برداري از 
مولدهاي حرارتي، چهار روش تعريف ش��ده اي اس��ت كه متقاضيان 

مي توانند براي تأمين برق مراكز خود يكي از آنها را انتخاب كنند. 
    اوقات سال به ۳ بخش تقسيم بندي شد

در همين خصوص، مصطفي رجي مشهدي، سخنگوي صنعت برق نيز 
گفت: در دستورالعمل جديد كه با اصالحاتي ابالغ شده، اوقات سال به 
سه دسته نوع يك )اوج بحراني(، نوع 2 )محدوديت بار( و نوع 3 )عادي( 

تقسيم بندي شده است كه هر كدام نيز تعرفه خاص خود را دارد. 
رجبي مشهدي در خصوص اوقات نوع يك يا اوج بحراني اظهار داشت: 
اين دوره به زمان هايي اطالق مي شود كه به دليل بی كفايتی ظرفيت 
توليد در مقايسه با اوج بار درخواس��تي، احتمال بروز خاموشي وجود 
دارد. حداقل ميزان اوقات بحراني برابر با 3۰۰ س��اعت است و مطابق 
تبصره »2« ماده »۴« مصوبه ش��ماره 58۱۴۴ مورخ ۱398/۰5/۱3 
هيئت محت��رم وزيران فروش ب��رق از طريق ش��بكه در اي��ن ايام به 

مشتركين استخراج رمزارزها ممنوع مي باشد. 
وي در خصوص ش��رايط نوع2 يا محدوديت بار نيز گف��ت: اين اوقات 
خارج از اوقات نوع يك )اوج بحراني( بوده و حداكثر 2هزارو7۰۰ ساعت 
است كه توسط شركت توانير و براساس محدوديت هاي تأمين سوخت 
نيروگاه ها، عرضه برق و ساير قوانين و مقررات در كشور تعيين و اعالم 
مي شود. رجبي  مشهدي درباره زمان هاي نوع3 يا عادي نيز گفت: اين 
زمان ها، شامل تمامی اوقات سال به جز اوقات نوع يك )اوج بحراني( 

و2 )محدوديت دار( است. 
    تعرفه هاي برق رمزارزها 

سخنگوي صنعت برق در زمينه تعرفه برق مراكز استخراج رمز ارز نيز 
اظهار داشت: بر اس��اس ابالغيه جديد، بهاي هر كيلووات ساعت برق 
مصرفي مراكز اس��تخراج رمزارزها برابر با ۱6هزارو57۴ ريال تعيين 
شده است كه اين ميزان در زمان هاي نوع3 )عادي( با ضريب ۰/5 و در 
زمان هاي نوع2 )محدوديت دار ( با ضريب2 محاسبه خواهد شد. وي 
همچنين افزود: تعرفه تعيين شده براساس متوسط بهاي صادراتي برق 
و نرخ تسعير سامانه نيما، هر سه ماه يك بار توسط شركت توانير اصالح 

و به روزرساني شده و گزارش آن براي وزارت نيرو ارسال مي شود. 
    مشوق هاي وزارت نيرو براي مراكز استخراج رمز ارز

س��خنگوي صنعت برق درباره برخي تخفيفات در نظر گرفته ش��ده 
براي اين مراكز گفت: بهاي برق دريافتي از س��طوح ولتاژ ۴۰۰ و 23۰ 
كيلوولت با تخفيف 2۰درصدي و از س��طوح ولتاژي ۱32، 66 و 63 با 
تخفيف ۱2درصدي محاسبه خواهد شد. همچنين برق مصرفي مراكز 
استخراج رمزارزها كه بر اساس تأييد مراجع ذي صالح به استخرهاي 
استخراج داخل كشور متصل مي شوند، عالوه بر تخفيف هاي ولتاژ اتصال 

مذكور، مشمول ۱5درصد تخفيف ديگر نيز خواهند شد. 
رجبي مشهدي افزود: تمامی واحدهاي استخراج رمزارزها كه دوره 
ساخت آنها به پايان رس��يده اس��ت و اقدام به راه اندازي واحد خود 
نموده و فعاليتشان را آغاز كرده اند، موظف به تبديل جواز تأسيس به 
پروانه بهره برداري با درخواست از وزارت صمت مي باشند، در غير اين 
صورت قدرت مجاز آنها برابر با توان مصرفي دوره ساخت )كارگاهي( 
در نظر گرفته ش��ده و هزينه تج��اوز از قدرت ب��رق دوره احداث از 

مشترك اخذ خواهد شد.

گراني ، ميهمان ماه خدا 
بازار خرما ، حليم، آش، شله زرد و حلوا روز گذشته با افزايش ناباورانه قيمت، مردم را شوكه كرد تا در آخرين ماه رمضان 

دولت تدبير، خاطره كتف و بال ناياب و گران به خاطره حلواي مردم درهم آميزد و فقط يك كسي را بايد پيدا كرد كه باالي 
اين معركه بنشيند و گريه كند

 صادرات ميعانات گازي در سال گذشته
42 درصد افت كرد

آمارهاي گمرك نشان مي دهد صادرات ميعانات گازي در سال 99 
بالغ بر 42 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل آن افت كرده است. 
كشور در سه سال اخير با تحريم هاي ظالمانه و يكجانبه نفتي روبه رو بوده 
و به همين علت صادرات نفت و ميعانات گازي و محصوالت پتروشيمي با 
ممنوعيت و محدوديت روبه رو شده اند. به گزارش فارس در ۱2 ماهه سال 
99 بالغ بر 298 ميليون دالر با وزن 576 هزار تن ميعانات گازي صادر 
شده است. براساس آمارهاي گمرك، درآمد ميعانات گازي كه در بخش 
واگذاري دارايي هاي سرمايه اي )نفت و ميعانات( بودجه استفاده مي شود، 
به لحاظ ارزش ۴2/۴ درصد كاهش نشان مي دهد. همچنين به لحاظ 
وزن نيز ۴۱/8 درصد افت كرده است، در سال 98 بالغ بر 5۱7 ميليون دالر 

به وزن 99۰ هزار تن ميعانات گازي صادرات شده بود. 
.......................................................................................................................

هيچ راه فراري از ماليات بر خانه هاي خالي 
وجود ندارد  

معاون وزير راه و شهرسازي اظهار داشت: تمام خانوار ملزم هستند 
اطاعات و آدرس محل س�كونت خود را ثبت كنند، بنابراين هيچ 
خانواده اي نمي تواند با اطاعات هويتي مشابه در دو محل، سكونت 
داش�ته باش�د؛ چراكه قطعًا يكي از اي�ن واحدها خالي از س�كنه 
حساب مي شود و مش�مول ماليات بر خانه هاي خالي خواهد شد. 
محمود محمودزاده در گفت وگو با ايلنا در مورد مشكالت به وجود آمده 
براي برخي از افراد در ثبت اطالعات محل سكونت در سامانه امالك و 
اسكان كش��ور اظهار داشت: افرادي كه با توجه به ش��رايط آنها، گزينه 
مورد نظر و متناسب با شرايط شان در س��امانه درج نشده مي توانند با 
مركز و چندين شماره موجود ثبت شده در س��امانه براي طرح مشكل 

خود تماس بگيرند. 
وي درباره افرادي كه مالك محل سكونت آنها فوت شده و هنوز انحصار 
وراثت صورت نگرفته  تأكيد كرد: بحث مالكيت واحد مسكوني و ملك 
ارتباطي با موضوع به ثبت اطالعات محل سكونت خانوار ندارد، اما در 
بخش احصاي مالكيت، گزينه هاي رسمي و غيررسمي پيش بيني شده، 
افرادي كه شامل حال اين دو گزينه نمي ش��وند بايد رديف »ساير« را 
انتخاب كنند و توضيحات مربوطه را در آن بخش بنويسند تا وضعيت 
امالك اموات تعيين تكليف شود. معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به 
موضوع احتمال افزايش اجاره نامه هاي صوري براي فرار از قانون ماليات 
بر خانه هاي خالي گفت: شناسايي خانه هاي خالي با جعل قراردادهاي 
اجاره يا اجاره نامه هاي صوري هم امكانپذير اس��ت. محمودزاده ادامه 
داد: از سوي ديگر تكيه ما فقط به خوداظهاري افراد نيست، بلكه راه هاي 
ديگري براي شناس��ايي خانه هاي خالي داريم كه يك��ي از آنها رصد 
قبوض است و اگر فردي اطالعات اشتباه از واحدهاي مسكوني خود ارائه 
دهد، ماليات اين فرد دو برابر خواهد ش��د. معاون وزير راه و شهرسازي 
تأكيد كرد: مالكان بدانند تمام منفذهاي ف��رار از ماليات بر خانه هاي 

خالي بسته شده و هيچ راه دررويي وجود ندارد. 
.......................................................................................................................

 تخلف 1/5 ميليارد تومانی 
در ميان مرغ فروشان

معاون بازرسي و نظارت اتاق اصناف ايران اظهار داشت: از اول تا شانزدهم 
فروردين، 26 هزار و ۳۳1 بازرسي از بازار مرغ صورت گرفته كه از اين ميان 
هزارو2۷ تخلف در كل كشور احراز شده است. تعداد گرانفروشي هاي 
احراز ش�ده 628 عدد بوده و بقيه آم�ار مربوط ب�ه قطعه بندي، درج 
قيمت، عدم ص�ور فاكتور رس�مي و تقلب و كم فروش�ي بوده اس�ت. 
بهنام نيك من��ش در گفت وگو با ايلنا در مورد وضعيت بازرس��ي از 
صنف مرغ فروش اظهار كرد: بعد از اينكه قرارگاه س��اماندهي بازار 
مرغ قيمت مصوب مرغ را مصوب كردند، ما همه بازرس��ان سراسر 
كش��ور خود را معطوف به بازرس��ي بازار مرغ كردي��م. رعايت نرخ 
مصوب و عدم قطعه بندي موضوعاتي بودند كه بازرسي در مورد آنها 
صورت گرفت. هر چند مديران جهاد كشاورزي تدابيري مي انديشند 
تا قطعه بندي صنعتي كم كم در بازار عرضه شود، در اين مورد هم در 
سراسر كشور نظارت جدي شده است. وي با اشاره به ميزان تخلفات 
گفت: از اول تا شانزدهم فروردين، 26 هزار و 33۱ بازرسي از بازار 
مرغ صورت گرفت��ه كه از اين ميان هزارو27 تخلف در كل كش��ور 
احراز شده است. تعداد گرانفروشي هاي احراز شده 628 عدد بوده و 
بقيه آمار مربوط به قطعه بندي، عدم درج قيمت، عدم صدور فاكتور 
رسمي و تقلب و كم فروشي بوده است. معاون بازرسي و نظارت اتاق 
اصناف ايران در ادامه اضافه كرد: مجموع ارزش ريالي تخلفاتي كه 
بازرسان اصناف براي آنها پرونده تش��كيل داده و براي حكم نهايي 
به تعزيرات ارجاع داده شده، ۱5 ميليارد و 7۰5 ميليون و 5۰5 هزار 
و 533 ريال بوده است. وي درباره جريمه تخلف كنندگان بازار مرغ 
خاطرنش��ان كرد: جريمه متخلفان را س��ازمان تعزيرات مشخص 
مي كند، اما طبق قان��ون نظام صنفي جريمه متخلف��ان از دو برابر 

ميزان تخلف شروع مي شود. 
.......................................................................................................................

هشدار نسبت به كالهبرداري  شركت هاي 
صوري تايلندي از تجار ايراني

در پي افزايش كاهبرداري ها از تجار و شركت هاي ايراني از سوي 
شركت هاي صوري تايلندي، برخي نهادهاي مسئول از جمله وزارت 
خارجه به فعاالن اقتصادي توصيه كردند ضمن اهتمام ويژه به تنظيم 
قراردادهاي تجاري، نسبت به اعتبارسنجي شركت هاي تايلندي 
از طريق بخش اقتصادي س�فارت ايران در بانك�وك اقدام كنند. 
به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، برخي گزارش ها از تايلند حاكي از 
افزايش كالهبرداري ها از تجار و بازرگانان ايراني از سوي شركت هاي 
صوري تايلندي است كه وجود خارجي ندارند و شركت هاي ايراني را 
دچار ضرر و زيان كرده اند. بر اساس اين گزارش ها، در اكثر موارد از اين 
دست، مبالغ كمتر از ۱۰ هزار دالر از طرف ايراني درخواست شده است؛ 
چراكه احتمال پيگيري شكايت و پرداخت هزينه هاي وكيل را از سوي 
ش��ركت متضرر ايراني كاهش مي دهد. برخي گزارش ها همچنين از 
جلوگيري از كالهبرداري 6۰۰ هزار دالري از يك شركت ايراني طرف 
معامله با يك شركت تايلندي صوري براي خريد دستكش پالستيكي 
طي اسفندماه گذشته  خبر مي دهد. به همين منظور، نهادهاي مسئول 
در توصيه اي به فعاالن اقتصادي و تجار اي��ران طرف همكاري با بازار 
تايلند  تأكيد كردند پيش از امضاي هرگونه قرارداد تجاري، نسبت به 
اعتبارسنجي ش��ركت هاي تايلندي از طريق بخش اقتصادي سفارت 
ايران در بانكوك اقدام كرده و با آگاهي كامل از هويت طرف هاي تجاري 

خود، همكاري اقتصادي با شركت هاي تايلندي را آغاز كنند.

بهنازقاسمی
  گزارش  یک

اشخاصي كه با ورود به بازار سرمايه در سال 99 
قصد داشتند   هزينه مالي تحقق رؤياهاي خود 
را تأمين كنند، شايد باور نمي كردند كه حتي 
بخش�ي از س�رمايه اوليه خود را نيز از دست 
دهند، از اين رو همزمان با افزايش نااميدي ها 
نسبت به بازگشت رونق به بازار سهام و جبران 
زيان س�هامداران، ش�اهد اعتراضات نسبت 
به سياس�ت هاي دولت در قبال بازار سرمايه 
هستيم، به شكلي كه روز گذشته سهامداران 
مقابل بازار بورس اوراق بهادار اعتراض خود را 

به گوش مديران دولت رساندند. 
وزير اقتصاد اواخر س��ال 98 ب��ه صراحت عنوان 
داشت كه نبايد بگذاريم نقدينگي وارد بازار ارز و 
طال شود، از اين رو به رغم آنكه برخي از كارشناسان 
معتقد بودند چوب خط بازار سرمايه براي رشد پر 
شده  است، شاهد حمايت مقامات دولتي از بازار 
س��رمايه در ماه هاي ابتدايي س��ال99 بوديم، به 
ش��كلي كه ش��اخص كل بورس تهران در مدت 
زمان بسيار كوتاهي از 5۰۰ هزار واحد به بيش از 
2ميليون واحد رسيد. البته شاپور محمدي، رئيس 
پيش��ين س��ازمان بورس اوراق به��ادار در اوايل 
س��ال 99 تالش كرد با محدوديت دامنه نوسان 
مانع از رش��د هاي نجومي قيمت س��هام در بازار 
سرمايه شود، اما اين تصميم بالفاصله با مخالفت 
عبدالناصر همتي،  رئي��س كل بانك مركزي قرار 
گرفت و دست آخر با تغيير رئيس سازمان بورس 
طرح محدوديت دامنه نوس��ان ملغي شد، امروز 
برخي از كارشناس��ان اقتصادي مخالفات رئيس 
كل بانك مركزي با محدود ش��دن دامنه نوسان 
قيمت سهام در ماه هاي ابتدايي سال99 را مصداق 
مداخله در بازار سرمايه به شمار مي آورند و بر اين 
باورند كه همتي براي آنكه مانع از پمپاژ نقدينگي 

به بازار ارز ش��ود، ب��ازار س��هام را قرباني كنترل 
نقدينگي كرد. 

پمپاژ نقدينگي به بازار س��هام، سركوب قيمتي 
در بازارهاي ارز و طال و س��كه، ركود در اقتصاد، 
تعطيلي بسياري از مشاغل به دليل شيوع كرونا، 
كاهش نرخ به��ره بين بانكي و تبليغ��ات فر اوان 
پيرامون بازار س��هام ، اين تصور را ايجاد كرد كه 
كشتي بان اقتصاد را سياستي دگر است، از اين رو 
شاهد استقبال سرمايه هاي خرد و كالن از بازار 

سهام بوديم. 
بازار بورس تهران كه در گذشته اگر 5۰۰ ميليارد 
تومان در روز معامله به خود مي ديد، جزو روزهاي 
خوشش بود، در نيمه ابتدايي سال گذشته در روز 
شاهد هزاران ميليارد تومان مبادله سهام بود، اما 
به تدريج همزمان با افزايش نرخ بهره بين بانكي 

و اوراق بدهي هاي دولت ش��اهد فروكش كردن 
تب بازار س��هام بوديم، اما بسياري از سهامداران 
تازه وارد هن��وز متوجه عرضه هاي س��نگين زير 

پوست بازار نبودند. 
اواخر مرداد ماه سال 99 كه رئيس جمهور گفت ارز 
و سكه محل سرمايه گذاري نيست و بورس جاي 
سرمايه گذاري است، بازار با ريزش مواجه شد، اما 
عده اي از سهامداران چون در هفته هاي پيشش 
براي خريد سهام بايد در صف تقاضا مي ايستادند، 
تصور مي كردن��د حاال كه ش��اخص هاي بازار در 
حال ريزش اس��ت زمان خوبي براي خريد سهام 
اس��ت؛ چراكه بازار به زودي مجدد رشد خواهد 

كرد. 
اما تصور س��هامداران و بس��ياري از كارشناسان 
بازار س��رمايه غلط بود، زيرا گذر زمان نشان داد 

كه تعديلي كه آن روزها اصالح خوانده مي ش��د ، 
يك ريزش بود، به طوري  كه امروز ش��اخص كل 
در محدوده يك ميليون و 2۰۰ هزار واحد است 
و بسياري از سهامداران به واسطه كاهش قيمت 
سهام، با خسارت قابل مالحظه اي روبه رو شده اند. 
آمارها نشان مي دهد كه 57ميليون كد سهامداري 
در بازار س��رمايه وج��ود دارد ك��ه حداقل نيمي 
از اين كدها فعال به ش��مار مي روند، بسياري از 
س��هامداراني كه امروز خود را مالباخته به شمار 
مي آوردند، هر چقدر ك��ه پيرامون اقتصاد و بازار 
سرمايه مطالعات بيشتري انجام مي دهند متوجه 
موانع جدي براي بازگشت رونق به بازار سرمايه 
مي شوند، از اين رو برخي از سهامداران بعد از انتقاد 
و اعتراض در فضاي مجازي تصميم گرفته اند خود 
مقابل بازار بورس اوراق بهادار دس��ت به تجمع و 

اعتراض بزنند. 
با توجه به اينكه ميليون ها سهامدار دقيقاً زماني 
وارد بازار سرمايه ش��دند كه بازار با اصالح مواجه 
شده بود، جا  دارد دولت حداقل سيستم بانكي را 
براي پرداخت تسهيالت به پشتوانه وثيقه گذاري 
س��هام ملزم كند، زيرا بسياري از س��هامداران با 
وجودي  كه به نقدينگي نياز دارند، اما امكان فروش 

دارايي خود را در بازار ندارند. 
از سوي ديگر به نظر مي رسد عالوه بر اينكه بايد 
روي تغيير و استقالل شوراي پول و اعتبار و بانك 
مركزي كار كرد بايد همي��ن مطالبه را در حوزه 
شوراي عالي بورس و سازمان بورس اوراق بهادار 
مطرح كرد، زيرا ميليون ها سهامدار در سال 99 در 
بازار سرمايه مالباخته شدند و امروز بايد اشخاصي 
در كرسي تصميم گيري ش��وراي عالي بورس و 
س��ازمان بورس تكيه بزنند كه بتوانند از حقوق 

سهامداران اعم از خرد و كالن حمايت كنند. 

  نتیجه »سپردن« همه چیز به بورس، اعتراض شد
سهامداران بورسی به جای اينكه در مجامع شركت ها حضور يابند جهت اعتراض به سياست های دولت در مقابل بورس تجمع كردند

هادیغالمحسینی
  گزارش 2

گراني به بركت دولت تدبير و اميد دس�ت بردار 
ملت نيست. اصًا »اميد به گراني« و »تدبير براي 
حفظ و استمرار آن« تعطيل بردار نيست! گراني به 
علت افزايش نرخ ارز، گراني به علت كمبود مواد 
اوليه، گراني با صادرات بيش از حد، گراني قاچاق 
بي رويه، گراني احتكار، گراني دالل بازي، گراني 
مصلحتي خود دولت براي كسب درآمد، گراني با 
منبع و علت ناشناس،گراني ورود به سال جديد و 
گراني مناسبتي مثل ورود به ماه مبارك رمضان! 
از هرچ��ه بگذري��م، گراني م��اه مب��ارك رمضان 
تفسيربردار نيست. ماه روزه يعني ماه كم خوردن، 
ماه چرب و شيرين نخوردن، ماه ترك كردن خورو 
خواب و خش��م و گراني! علي الظاهر كش��ورهاي 
مسلمان هم بيشتر بر مدار ارزاني و فراواني در ماه 
مبارك مي چرخند اما در ايران يك ماه قبل از ورود 
به رمضان، دولتي ها اطمينان مي دهند كه اقالم ماه 
را تدارك ديده اند! )هر چند امس��ال از اين خبرها 
نبود.( گويا قرار است دو برابر خورده شود! در حالي 
كه اگر همان تدارك معمول برجا باشد، بايد اقالم 
در بازار زياد هم بيايد. از طرفي صنف حليم  فروش و 
آش فروش، خرما فروش، زولبيا و باميه)با همه ضرر 
و زيان تغذيه اي اش( كه فروشش��ان يكباره تا پنج، 
شش برابر مي شود، به جاي تبعيت از قانون بازار و 
كاهش قيمت به خاطر فروش باال، نرخ خود را باال 

مي برند. مسلماني به كنار!
 بازار خرما، حليم، آش، ش��له زرد و حلوا روز گذشته 
با افزايش ناباورانه قيمت، مردم را ش��وكه كرد! تا در 
آخرين ماه رمضان دول��ت تدبير، خاطره كتف و بال 
ناياب و گران به خاطره حلواي مردم در هم آميزد و 
فقط يك كسي را بايد پيدا كرد كه باالي اين معركه 

بنشيند و گريه كند. 

   كاسبی از ماه خدا ؟!
هر ساله با فرارس��يدن ماه رمضان، قيمت برخي 
كاالها از برنج و نان گرفته تا سبزيجات، حبوبات، 
تخم مرغ و م��رغ افزايش مي ياب��د و اين چرخه 
سال هاست در ايران جريان دارد. در حالي كه در 
ساير كشورها در اين ايام قيمت كاالهاي پرمصرف 
رمضان ۴۰ تا 8۰درصد ش��امل تخفيف مي شود 
اما در ايران به رغم اينك��ه تقاضا افزايش مي يابد 
و قيمت ها بايد ارزان ش��ود، متأس��فانه برخي با 
سوءاستفاده از رش��د مصرف، قيمت ها را پنج  تا 
ش��ش برابر گران مي كنند، به طوري كه امسال 
عالوه بر افزايش قيمت مواد غذايي خام، قيمت 
حليم و انواع  آش با رش��د ۱۰هزار توماني مواجه 

شده و به ۴۰ تا ۴۱هزار تومان رسيده است. 
در بسياري از كشورهاي مسلمان فروشگاه هاي 
بزرگ قبل از شروع اين ماه تخفيفاتي خاص براي 
كاالهاي پرمصرف قائل مي ش��وند. س��ودآوري 
ف��روش موادغذاي��ي ب��راي مس��لمانان در ماه 
رمضان چنان جذاب بوده كه برخي كش��ورهاي 
غيرمس��لماني كه بخش��ي از جمعي��ت آنها را 
مسلمانان تشكيل مي دهند نيز تخفيفاتي خاص 

براي مشتريان خود در نظر مي گيرند. 
   تخفيف 40 درصدي در امارات

در امارات نيز به همين روال است. در اين كشور 
مقامات دولتي قوانين س��ختي درب��اره افزايش 
قيمت ها در ماه رمضان وضع كرده اند و بازرسان 
دولتي به  طور مرتب از فروشگاه ها و مغازه ها بازديد 
مي كنند. در اين كشور قيمت كاالهاي اساسي تا 
۴۰ درصد كاهش مي يابد و يارانه اي براي اين ماه به 
كسبه و صنوف اختصاص مي يابد تا خسارت ناشي 
از كاهش قيمت برخي كاالهاي اساسي نظير برنج، 

روغن، شير، آرد و آب را جبران كند. 
وزارت اقتصاد اين كش��ور همچنين تصميماتي 
اتخاذ كرده تا از سوءاستفاده خرده فروشي هاي 
كوچ��ك از تخفي��ف كااله��ا جلوگي��ري كند. 
همچنين دولت سيس��تمي طراح��ي كرده كه 
به  ط��ور الكترونيكي با بن��ادر ام��ارات متحده 
عربي هماهنگ اس��ت و قيمت روزانه كاالها را 
كنترل مي كند. به اين ترتي��ب مقامات هرگونه 
كاهش ذخاير، مي��زان واردات و قيمت كاالهاي 
فروخته شده را كنترل مي كنند. همچنين وزارت 
اقتصاد امارات يك سبد براي كاالهاي اساسي در 
ماه رمضان در نظر گرفته كه شامل برنج، شكر، 
شير، آرد و مواد غذايي كنسروي براي چهارتا پنج 
نفر است و با قيمت بسيار پايين عرضه مي شود. 

ارائه تخفيف براي مواد خوراكي در ماه رمضان فقط 
به كشورهاي مسلمان نش��ين محدود نمي شود. 
امريكا و انگليس به دليل تن��وع جمعيتي زياد و 
فرصت هاي سرمايه گذاري فراوان اين پتانسيل 
را به خوبي درك كرده اند. در امريكا 2/6ميليون 
نفر مس��لمان زندگي مي كنند، به عبارت ديگر 
8 درصد جمعيت اين كشور را مسلمانان تشكيل 
داده اند. در انگليس نيز جمعيتي حدود 2ميليون 
و 7۰۰ ه��زار مس��لمان )۴/۴درص��د از جمعيت 
كل كش��ور( زندگ��ي مي كنند. با توج��ه به اين 
آمار ش��ركت هاي خرده فروش��ي مختلف سعي 
دارند با ارائ��ه خدمات به اين بخش به كس��ب و 
كار خود رونقي دهند. يكي از اين راه ها ارائه مواد 
خوراكي مخصوص مسلمانان است. اين تجارت 
در ماه رمضان رونق خاص��ي مي گيرد، به  طوري 
كه فروشندگان با ارائه تخفيف و هداياي مختلف 
سعي در جذب مشتري بيشتر مي كنند. يكي از 

 Foods Whole اين شركت ها فروشگاه هاي
Market است. 

   ماه افزايش قيمت ها 
اما در ايران با نزديك  شدن به ماه مبارك رمضان 
زمزمه گراني كاالها و به اصطالح رونق بازار نيز 
بيشتر شنيده مي شود. اين موضوع سبب مي شود 
برخي از مردم قبل از ش��روع م��اه رمضان اقدام 
به خريد و انبار كاالهاي مورد نيازش��ان كنند و 
برخي ديگر قيد خريد برخي كاالها را تا كاهش 
دوباره قيمت ها مي زنند. طي سال هاي گذشته با 
فرارسيدن ماه رمضان، قيمت برخي كاالها از برنج 
و روغن گرفته تا سبزيجات، حبوبات، تخم مرغ و 
مرغ افزايش يافت، مثالً  سال گذشته در آستانه 
ماه روزه داري افزايش يكباره قيمت مرغ و لبنيات 
خبرساز شد، حال با نزديك شدن به رمضان نيز 

اين اخبار دوباره تكرار مي شود. 
   هر كيلو آش رشته 40 هزار تومان

در يك سال گذش��ته، همزمان با شيوع ويروس 
كرونا مصرف غذاهاي آم��اده مانند  آش و حليم 
كاهش يافته اس��ت، از اين رو با توجه به افزايش 
تقاضا در ماه مبارك رمضان اتحاديه كبابي، حليم و 
غذاي سنتي قيمت اين غذاها را بين ۱۰ تا ۱2 هزار 
تومان گران كرده است. هركيلو آش در فروردين 
امس��ال 3۱ هزار تومان و حليم 3۰ هزار تومان به 
فروش مي رس��يد اما با اطالعيه روز گذشته اين 
اتحادي��ه قيمت ها به ص��ورت غيرمنطقي گران 
شده است، به طوري كه بابت كشك، پياز و نعناع 
داغ آش، مش��تريان بايد ۴ هزار توم��ان اضافه تر 
بپردازند. رئيس اتحاديه كبابي، حليم و پزندگان 
غذاي سنتي تهران در گفت وگو با فارس، با اعالم 
قيمت مصوب آش و حلي��م مي گويد: قيمت هر 
كيلوگرم حليم س��اده براي م��اه مبارك رمضان 
امس��ال ۴۰ هزار تومان و قيم��ت اين محصول با 
مخلفات شامل دارچين، كنجد، نارگيل و روغن 

حيواني ۴5 هزار تومان تعيين شده است. 
رئيس اتحاديه كبابي، حلي��م و پزندگان غذاي 
س��نتي تهران مي افزاي��د: قيمت ه��ر كيلوگرم 
ش��له قلم كار س��اده نيز ۴۱ هزار تومان و قيمت 
هر كيلوگرم از اين محصول با مخلفات ۴5 هزار 
تومان تعيين شده است. قيمت هر كيلوگرم آش 
رشته ساده نيز ۴۰ هزار تومان و هر كيلوگرم آش 
رش��ته به همراه مخلفات ۴5 هزار تومان تعيين 
شده اس��ت. محمدي همچنين قيمت هر پرس  
آش و حليم را 2۰ هزار تومان عنوان كرد. اين در 
حالي است كه هر پرس آن در هفته هاي گذشته 

۱5 هزار تومان به فروش مي رسيد. 
   قيم�ت زولبي�ا و باميه 48 ه�زار تومان 

تعيين شد
همچني��ن رئيس اتحادي��ه دارن��دگان قنادی، 
شيرينی فروشی و كافه قنادی گفت: نرخ مصوب 
هر كيلوگرم زولبيا و باميه برای واحدهای قنادی، 
شيرينی فروشی و كافه قنادی درجه يك و درجه 
2 مصوب شد. علی بهره مند افزود: بر اساس قيمت 
مصوب نرخ هر كيلوگرم زولبيا و باميه برای عرضه 
در واحدهای قنادی درجه يك ۴8 هزار تومان و 
برای عرضه در واحدهای درجه2، 38 هزار تومان 

تعيين شده است.


