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بهره برداري از برخي واحد هاي طرح نهضت 

ملي مسكن تا پايان سال آغاز مي شود
معاون مسكن و س�اختمان وزارت راه و شهرس�ازي ضمن اعالم 
خبر تدوين س�ند آمايش س�رزمين، از آغاز بهره برداري از برخي 
واحدهاي طرح نهضت ملي مس�كن در ماه هاي آتي نيز خبر داد. 
بنا به اعالم پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، محمود محمودزاده با 
اعالم اينكه روند اجراي طرح نهضت ملي مسكن مناسب است، از آغاز 

عمليات اجرايي برخي از پروژه ها تا پايان سال خبر داد. 
وي  در خصوص بهره برداري از طرح نهضت ملي مس��كن و همچنين 
آغاز عمليات اجرايي توليد مس��كن اعالم كرد: بر اساس تكليف وزير 
راه و شهرسازي براي دستگاه هاي مجري طرح، بايد به زودي عمليات 
اجرايي پروژه هاي طرح نهضت ملي مسكن در شهر هاي جديد و ساير 
شهر هاي كشور با محوريت شركت عمران شهر هاي جديد و سازمان 

ملي زمين و مسكن  آغاز شود. 
محمود زاده ادامه داد: از پروژه هايي كه قباًل ش��روع ش��دند و عمليات 
اجرايي آنها در حال انجام اس��ت، بخش��ي طي ماه ه��اي آتي قابليت 
بهره برداري و تحويل به متقاضيان را خواهند داشت كه با پيشرفت زمان 
جزئيات آن، اعالم خواهد ش��د. وي همچنين از تصويب سند آمايش 
سرزمين براي نخس��تين بار خبر و توضيح داد: سند آمايش سرزمين 
در جلسات مشترك وزارت راه و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه 
تنظيم شده است. سند آمايش سرزمين س��ندي است كه نظام توزيع 
جمعيت، اشتغال و فعاليت را براي آينده پيش بيني مي كند و مي تواند 
در نيازسنجي ها كمك مؤثري باشد.  طرح نهضت ملي مسكن طرحي 
است كه به عنوان سياست كالن دولت سيزدهم شناخته مي شود. در 
اجراي اين طرح مقرر است تا ۴ ميليون واحد مسكوني طي چهار سال 

دولت سيزدهم احداث شود كه بخشي از پروژه ها آغاز شده است. 
........................................................................................................................

وام بدون ضامن فقط براي حقوق بگيران 
همان بانک

دس�تورالعمل اعط�اي تس�هيالت ب�دون ضام�ن فق�ط درب�اره 
افرادي اس�ت ك�ه حقوقش�ان را از آن بان�ك درياف�ت مي كنند. 
مدير عامل بانك ملت در مصاحبه با خبرگزاري صداوسيما درباره شرايط 
جديد دريافت تسهيالت گفت: اين دستورالعملي است كه وزارت اقتصاد 

ابالغ كرده است و ما هم آن را به شبكه ابالغ كرده ايم. 
دولت آبادي با اش��اره به اينكه بس��ياري افراد از اين طريق تسهيالت 
گرفته اند، گفت: آنهايي هم كه تسهيالت نگرفته اند، ما اعالم آمادگي 
كرده ايم كه به آنها كمك كنيم، البته بر اساس توان و منابعي كه وجود 
دارد و اين منابع در حال حاضر بد نيست و مي توانيم اين كمك را انجام 
دهيم. وي درباره زمان و نح��وه مراجعه مردم به بان��ك براي دريافت 
تسهيالت گفت: يك سيستم فرابانك غيرحضوري داريم كه از طريق آن 
افراد واجد شرايط خودشان وارد سيستم مي شوند و می توانند بر اساس 

نيازشان كه البته اعدادش تعريف شده است، تسهيالت را اخذ كنند
........................................................................................................................
قيمت گذاري اقالم اساسي وارد فاز سوم شد

  مرحله چهارم درج قيمت كاال؛
هفته پاياني بهمن ماه

در راس�تاي جري�ان ش�فاف اطالع�ات و در ح�وزه درج قيم�ت 
توليدكنن�ده روي كاال، فاز س�وم هم عملياتي ش�د و ف�از چهار، 
2۳ ي�ا 24 بهم�ن  اجراي�ي مي ش�ود. اي�ن در حال�ي اس�ت ك�ه 
توليد كنن�دگان ل�وازم خانگ�ي هنوز به اي�ن طرح نپيوس�تند و 
همچنان با بهانه جويي از درج قيم�ت توليد كننده طفره مي روند. 
به گزارش ش��اتا؛ محمدمهدي برادران، معاون صناي��ع عمومي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مزاياي طرح درج قيمت توليد روي كاال 
گفت: كاهش قيمت ها در برخي كاال ها مشهود است و معلوم خواهد شد كه 
توليدكننده با چه قيمتي كاالي خود را در اختيار توزيع كننده قرار مي دهد 

و در اين ميان توزيع كننده چه سودي را براي خود لحاظ مي كند. 
معاون صنايع عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأكيد بر كاهش 
حجم كار در اين معاونت با هدف باالتر بردن كيفيت و دقت كار گفت: 
تصميم بر اين شده كه ارتباط ارباب رجوع با واحد هاي مثل واحد هاي 
غذايي و دارويي قطع شود و مواردي از اين دست به حوزه هاي مربوطه 
مثل س��ازمان صمت اس��تان تهران به صورت كامل س��پرده ش��ود و 
تصدي گري وزارتخانه در اين زمينه به صفر برسد، به طوري كه پس از 

اين، ارتباط ما فقط با اتحاديه ها و تشكل ها خواهد بود. 
وي با بيان اينكه البته مي توانيم با توجه به عملكردها، اقدام به امتيازدهي 
و تعيين رتبه فعاالن نماييم، ادامه داد: براي باالتر بردن ش��اخص هاي 
كيفيت دنبال مديريت بهينه هس��تيم. ارتباط با ارباب رجوع بايد قطع 
شود و ديگر پاسخگوي واحد ها نخواهيم بود و اين مهم را همانطور كه 
اشاره شد از حوزه غذا و دارو شروع مي كنيم، چراكه كار ما سياستگذاري 
و پايش خواهد بود. معاون صنايع عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با تأكيد بر جريان شفاف اطالعات از توليد تا مصرف گفت: توليدكنندگان 

و مصرف كنندگان را بايد دعوت به شفافيت كنيم. 
وي گفت: جريان شفاف اطالعات نتيجه اش مي شود توليد شفاف كه 
نتيجه خود آن هم مي شود قيمت گذاري ش��فاف كه در نهايت قدرت 
تصميم گيري را باال مي برد. اطالعات كه جامع و كامل باش��د مي تواند 

منجر به تصميم گيري هاي هوشمندانه شود. 
........................................................................................................................

موافقت هيئت دولت با امهال وام هاي 
كشاورزان خسارت ديده از خشكسالي

هيئت دولت با تأمين بار مالي امهال اصل تسهيالت دريافتي خسارت 
خشكسالي كشاورزان در سال  زراعي ۱400- ۱۳۹۹ موافقت كرد. 
به گزارش فارس، هيئت دولت در جلس��ه روز چهارش��نبه به رياست 
آيت اهلل سيد ابراهيم رئيس��ي، رئيس جمهور با توجه به اهميت زمان 
در اثربخشي و تسريع در عمليات بازتواني بهره برداران خسارت ديده از 
خشكسالي در سال زراعي ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ و لزوم اجرايي شدن مصوبه 
اختصاص اعتبار ب��ه وزارتخانه هاي جهاد كش��اورزي و نيرو به منظور 

تأمين آب كشاورزي اضطراري، با اصالح مصوبه مذكور موافقت كرد. 
در اين جلسه بانك هاي عامل جهت امهال تسهيالت ياد شده موظف 
شدند ضمن بخشودگي س��ود، كارمزد و جرايم تس��هيالت دريافتي 
خسارت ديدگان بخش كشاورزي كه در س��ال زراعي ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ 
دچار خشكسالي شده اند و سررسيد بدهي آنها در سال ۱۴۰۰ است، 
اصل تسهيالت دريافتي را به مدت سه سال امهال كنند و بار مالي ناشي 
از اجراي اين بند حداكثر به ميزان ۲۰ هزار ميليارد ريال توسط سازمان 

برنامه و بودجه كشور تضمين خواهد شد. 
چنانچه پس از بررسي هاي كميته مندرج در بند )خ( ماده )۳۳( قانون 
برنامه ششم توسعه، بار مالي ناشي از اجراي مصوبه براي مشمولين اين 
تصويب نامه بيش از ۲۰ هزار ميليارد ريال باشد، با اعالم بانك مركزي، 
س��ازمان برنامه و بودجه كشور نس��بت به تضمين نامه اصالحي اقدام 
خواهد كرد. همچنين مبلغ ۳۰ هزار ميليارد ريال تس��هيالت از محل 
منابع عادي بانك ها و با نرخ يارانه اي )۴ درصد در روستاها و ۵ درصد در 
شهرها( با راهبري بانك مركزي از طريق بانك هاي عامل با معرفي وزارت 
جهاد كشاورزي )سازمان جهاد كشاورزي استان ها( به متقاضي پرداخت 
مي شود و مابه التفاوت سود تا نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار در 
اجراي قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )۲( در تعهد دولت قرار 
گرفته و تضمين الزم نيز از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور براي بانك 
مركزي ارسال مي شود. در ادامه جلسه، اعضاي هيئت دولت پيشنهاد 

دستگاه هاي اجرايي را بررسي كردند و به تصويب رساندند.

روند صعودي ص�ادرات نفت اي�ران از فصل دوم س�ال ۱۳۹۹ 
)زم�ان رياس�ت جمهوري ترام�پ( آغ�از ش�ده و ب�ا توج�ه 
به ثمرده�ي تالش  دول�ت س�يزدهم در جهت خنثي س�ازي 
تحريم ها اين رشد مثبت در ادامه سال نيز تداوم خواهد يافت. 
به گزارش فارس، چندي پيش سيدابراهيم رئيسي، رئيس جمهور اعالم 
كرد كه صادرات نفت ايران در دولت سيزدهم افزايش قابل مالحظه اي 
يافته و ۴۰درصد نسبت به دولت قبل افزايش داشته است. در اين بين 
برخي منتقدان دولت معتقد بودند افزايش صادرات نفت ايران، نه به 
خاطر اقدامات ضدتحريمي دولت سيزدهم، بلكه به دليل تغيير دولت 
امريكا و رفتن ترامپ از كاخ سفيد بوده است. در پاسخ به اين نكته بايد 
توجه داشت كه اتفاقاً روند صعودي افزايش صادرات نفت ايران از دوران 
ترامپ و به صورت خفيف آغاز ش��د و اين موضوع در دولت سيزدهم 
شدت بيش��تري گرفت. همچنين دولت بايدن تاكنون نه تنها از هيچ 
اقدامي براي كاهش فشار تحريم ها فروگذاري نكرده، بلكه با تهديدهاي 
علني به دولت چين نيز سعي كرده است مانع از فروش نفت ايران شود. 
در اين بين بررسي كارشناسان نشان مي دهد كه افزايش صادرات نفت 
ايران تحت تأثير تضعيف و از كاركرد افتادن نظام تحريم ها از تابستان 
سال گذش��ته رخ داده اس��ت كه با روي كار آمدن دولت سيزدهم و 
تنظيم روابط ديپلماتيك با كشورهاي بلوك شرق، به خصوص چين، 
روند سست شدن تحريم ها شدت بيشتري گرفته است. در اين راستا 
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي با عنوان »تحليل بخش حقيقي 
اقتصاد ايران عملكرد ش��ش ماهه اول و برآورد رش��د اقتصادي سال 

۱۴۰۰« درباره رشد صادرات نفت ايران عنوان كرده است: 
»بر اساس اعالم بانك مركزي، بخش نفت و گاز ايران در سال ۱۳۹۹ 
حدود 8/7 درصد رشد اقتصادي داشته است. مركز آمار ايران نيز 
رشد بخش استخراج نفت و گاز طبيعي را در اين سال ۵/6 درصد 
اعالم كرده است. همچنين اين دو نهاد رش��د اين بخش را در سه 

ماهه اول سال جاري ۲۳/۳ و ۲7/۵ درصد بيان كرده اند. 
دليل رشد مثبت بخش نفت و در نتيجه رشد قابل توجه صادرات 
نفت خام و ميعانات گازي، از يك سو گسترش واكسيناسيون جهاني 
براي مقابله با ويروس كرونا )و افزايش تقاضاي جهاني نفت خام( و 
از سوي ديگر ثمردهي تالش ها در جهت خنثي سازي تحريم هاي 
صادرات نفت بوده اس��ت. همانط��ور كه در نمودار يك مش��اهده 
مي شود، ارزش افزوده اين بخش در س��ال ۱۳۹۵ به سطح ارزش 
افزوده آن در س��ال ۱۳۹۰ رس��يده كه مي تواند به معناي تكميل 
ظرفيت هاي خالي توليد اين بخش تفسير شود. در سال ۱۳۹۹ نيز 
شاهد روند صعودي ارزش افزوده بخش نفت و گاز به خصوص در دو 
فصل پاياني سال هستيم، ولي مقايسه با سال ۱۳۹۵ نشانگر وجود 

ظرفيت خالي قابل توجه در اين بخش است. 
همچنين افت توليد بخش نفت در سال هاي ۱۳۹7 و ۱۳۹8 قابل 

توجه بوده اس��ت، با توجه به تحريم هاي امريكا و تبعيت بخشي از 
خريداران نفت ايران از آن، رشد منفي بخش نفت مورد انتظار بوده 
است. روند صعودي رشد بخش نفت از فصل دوم سال ۱۳۹۹ )زمان 
رياست جمهوري ترامپ( آغاز ش��ده و با توجه به شواهد آماري از 
گزارش ماهيانه اوپك به نظر مي رس��د رش��د مثبت اين بخش در 

ادامه سال تداوم يابد. 
توليد نفت ايران در فصول دو و سه سال ۲۰۲۱ )بهار و تابستان ۱۴۰۰( 
به ترتيب حدود ۲/۴۴ و ۲/۴۹ ميليون بشكه در روز بوده است كه با 
در نظر گرفتن مصرف حدود ۱/7 ميليون بشكه اي روزانه نفت خام در 
داخل به معناي صادرات 77۰ و 8۲۰ هزار بشكه اي روزانه نفت خام در 
اين فصول است. بررسي هاي مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد 
روند صادرات نفت ايران صعودي بوده و براي سال ۱۴۰۰ انتظار رشد 

۱۹/۵ درصدي در بخش نفت و گاز وجود خواهد داشت.«

افزايش صادرات نفت ايران به روايت آمار بانك مركزي
انتظار رشد اقتصادي ۱۹/5 درصدي صنعت نفت در ۱400
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ضرورت آزاد سازي واردات برنج 
دول�ت ب�راي حماي�ت از كش�اورزان داخل�ي، ه�ر س�ال 
ممنوعي�ت واردات برن�ج را اع�الم مي كن�د. وقت�ي پن�ج م�اه 
برن�ج ب�ه كش�ور وارد نش�ود، روي قيم�ت اث�ر مي گ�ذارد. 
به گزارش نبض صنعت، قاسمعلي حسني، دبير اتحاديه بنكداران مواد 
غذايي اظهار داشت: از ۱۵مرداد كه فصل برداشت برنج است، هر سال 
شاهد كاهش قيمت بوديم، اما امسال برعكس ش��د و افزايش قيمت 

غيرمعقول و غيرقانوني صورت گرفته است. 
وي ادامه داد: دولت براي حمايت از كشاورزان داخلي، هر سال ممنوعيت 
واردات برنج را اعالم مي كند، وقتي پنج ماه برنج به كشور وارد نشود روي 
قيمت اثر مي گذارد. با افزايش قيمت زمين هاي برنج، كشاورزان توجيهي 
براي نگهداري زمين ندارند و آن را قطعه قطعه می كنند و مي فروشند. وي 
با اشاره به افزايش ۱۰۰درصدي قيمت بذر، كود، سم، كارگر و حمل و نقل 
كه روي افزايش قيمت برنج تأثير مستقيم داشته است، گفت: كمبود 
برنج ايراني نداريم، اما قيمت ها باالست و قيمت برنج ايراني از ۴۵ هزار 
تومان شروع مي ش��ود. دبير اتحاديه بنكداران مواد غذايي يادآور شد: 
برنج تايلندي با قيمت ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان براي قشر كارگر و ضعيف 
جامعه موجود است. دولت از امسال جلوي واردات برنج را نگيرد و اجازه 
دهد تاجران بزرگ وارد ايران شوند، چراكه رقابت سالم تر و سودها كمتر 

مي شود و آرامش به بازار باز خواهد گشت. 
........................................................................................................................
صاحبان بيش از يک خودرو بايد ماليات دهند

براساس ماليات خودروهاي لوكس، دارندگان خودرو اگر يك خودرو به 
ارزش باالي يك ميليارد تومان داشته باشند، مشمول پرداخت ماليات 
بر خودروهاي لوكس مي ش�وند، چنانچه بيش از يك خودرو داشته 
باشند و مجموع آ نها بيش از يك ميليارد شود هم بايد ماليات بپردازيد. 
به گزارش ايسنا، ماليات خودروهاي لوكس يا به عبارت خودروهاي با 
ارزشي بيش از يك ميليارد تومان فقط صاحبان اين قبيل خودروها را 
دربر نمي گيرد، بلكه اگر فردي ارزش مجموع خودروهاي خود و افراد 
تحت تكفلش بيش از يك ميليارد تومان شود نيز بايد ماليات بپردازند. 
اف��رادي كه باي��د ت��ا پاي��ان بهمن م��اه امس��ال مالي��ات متعلقه را 
 بپردازن��د، مي توانند به س��امانه س��ازمان ام��ور مالياتي به نش��اني

 https: //www. intamedia. ir مراجعه و همه اقالم خودروي خود 
را مشاهده كنند و ماليات تعلق گرفته به خودروي شان را نقدي پرداخت 
كنند. در اين بين هر فردي مي تواند با شماره ملي و شماره موبايل به نام 
خود وارد سامانه ذكر شده شود و پس از احراز هويت از اطالعات خود، 
خودروهاي به نامش و ارزش آنها آگاه شود. عالوه بر اين، از ميزان ماليات 

تعلق گرفته به خودرو يا خودروهاي خود نيز مي توانند اطالع يابند. 
پيش از اين، محمود عليزاده، معاون سابق سازمان امور مالياتي، درباره 
چگونگي ارزش گذاري خودروهاي باالي يك ميليارد به ايسنا توضيحاتي 
ارائه كرد كه طبق آن، ارزيابي ارزش هر دستگاه خودرو داخلي و خارجي 
معموالً بر مبناي سال ساخت خودرو با اعمال ضريبي روي ارزش تعيين 
شده خودرو به استناد ماده ۴۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده ارزش گذاري 
صورت مي گيرد. از سوي ديگر، از آنجا كه ۹۰ تا ۹۵ درصد قيمت واقعي 
خودرو مبناي ارزش گذاري قرار مي گيرد، اگر در اين موضوع به هر دليلي 
ارزش تعيين شده براي خودروهاي مورد نظر بيشتر از ارزش واقعي آنها 
باش��د، همانطور كه در آيين نامه اجرايي اين بند از تبصره 6 و 7 بودجه 
مشخص ش��ده اس��ت، مش��موالن مي توانند با مراجعه، ارائه مدارك و 
مستندات مستدل به اداره امور مالياتي محل سكونت شان نسبت به رقم 

ارزش گذاري شده براي خودروي مشخص متعرض شوند. 
عالوه بر اين، مبناي ارزش گذاري خودروهاي باالي يك ميليارد تومان 
چه تصادفي و چه غيرتصادفي طبق نوع خودرو، س��ال س��اخت، برند 
سازنده خودرو محاسبه مي ش��ود. گفتني اس��ت، نرخ ماليات ساالنه 

خودروهاي باالي يك ميليارد به شرح ذيل تعيين شده است: 
۱- تا مبلغ ۱/۵ميليارد تومان نسبت به مازاد يك ميليارد تومان معادل 

يك درصد 
۲- تا مبلغ ۳ ميليارد تومان نسبت به مازاد ۱/۵ميليارد تومان معادل 

۲ درصد 
۳- تا مبلغ ۴/۵ ميليارد نسبت به مازاد ۳ ميليارد تومان معادل ۳ درصد 

۴- نسبت به مازاد ۴/۵ ميليارد معادل ۴ درصد
........................................................................................................................
تهران گران ترين و خوزستان ارزان ترين 

استان ها در دي ماه
بيش�ترين ن�رخ ت�ورم ماهان�ه خانواره�اي كش�ور مرب�وط 
ب�ه اس�تان  ته�ران ب�ا ۳/۹ درص�د و كمتري�ن ن�رخ ت�ورم 
ماهان�ه مرب�وط ب�ه اس�تان خوزس�تان ب�ا 0/۱ درص�د اس�ت. 
به گزارش مهر، مركز آمار ايران شاخص قيمت مصرف كننده در دي ۱۴۰۰ 
به تفكيك هر استان را اعالم كرد. بر اين اساس بيشترين نرخ تورم نقطه به 
نقطه مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد با ۴۴/۳ درصد و كمترين آن 

مربوط به استان سيستان و بلوچستان با ۲8/۹ درصد است. 
   كل خانوارها

در دي ماه ۱۴۰۰ عدد شاخص كل براي خانوارهاي كشور )۱۰۰=۱۳۹۵( به 
۳88/۲ رسيد كه نسبت به ماه قبل ۲/۴ درصد افزايش نشان مي دهد. 

در اين ماه بيش��ترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كش��ور مربوط به استان 
تهران با ۹/۳ درصد و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خوزستان با 
۰/۱درصد است. درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( براي خانوارهاي كشور ۳۵/۹ درصد است. بيشترين نرخ تورم 
نقطه به نقطه مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد با ۴۴/۳ درصد و كمترين 
آن مربوط به استان سيستان و بلوچس��تان با ۲8/۹ درصد است. نرخ تورم 
۱۲ماهه منتهي به دي ماه ۱۴۰۰ براي خانوارهاي كشور به عدد ۴۲/۴ درصد 
رسيد. بيشترين نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد با 

۵۰ درصد و كمترين آن مربوط به استان قم با ۳8/۵ درصد است. 
   خانوارهاي شهري

در دي ماه ۱۴۰۰ عدد شاخص كل براي خانوارهاي شهري )۱۰۰=۱۳۹۵( 
به ۳8۴/۱ رسيد كه نسبت به ماه قبل ۲/۵ درصد افزايش نشان مي دهد. 
در اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي شهري مربوط به استان 
تهران با ۳/۹ درصد و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به اس��تان زنجان با 
منفي ۰/۴درصد است. درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال 
قبل )تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي ش��هري كش��ور ۳۵/8 درصد 
است. بيش��ترين نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي ش��هري مربوط به 
استان كهگيلويه و بويراحمد با ۴۲/۹ درصد و كمترين آن مربوط به استان 
سيستان و بلوچستان با ۲8/۴ درصد است. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهي به 
دي ماه ۱۴۰۰ براي خانوارهاي شهري به عدد ۴۱/8 درصد رسيد. بيشترين 
نرخ ت��ورم ۱۲ ماهه مربوط به اس��تان هاي زنجان و ايالم ب��ا ۴۹ درصد و 

كمترين آن مربوط به استان قم با ۳8/۵ درصد است. 
   خانوارهاي روستايي

در دي ماه ۱۴۰۰ عدد شاخص كل براي خانوارهاي روستايي )۱۰۰=۱۳۹۵( 
به ۴۱۱/۴ رسيد كه نسبت به ماه قبل ۱/۹ درصد افزايش داشته است. 

در اين ماه بيش��ترين نرخ ت��ورم ماهانه خانوارهاي روس��تايي مربوط به 
استان هاي تهران و بوشهر با ۳/6درصد و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط 
به استان خوزستان با منفي ۰/۵درصد اس��ت. درصد تغيير شاخص كل 
نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي 
روستايي ۳6/۵ درصد است. بيش��ترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به 
استان كهگيلويه و بويراحمد با ۴7/۱درصد و كمترين آن مربوط به استان 
همدان با ۲6/۳ درصد اس��ت. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهي به دي ماه ۱۴۰۰ 
براي خانوارهاي روستايي به عدد ۴۵/8 درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم 
۱۲ ماهه مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد با ۵۳/6 درصد و كمترين 

آن مربوط به استان سيستان و بلوچستان با ۳۹/8 درصد است.

يكي از مشكالتي كه دولت دوازدهم براي دولت 
كنوني به يادگار گذاشت، مس�ئله مالباختگان 
در بازار سرمايه است، در اواخر دولت دوازدهم 
بازار س�رمايه با نوس�ان ش�ديدي مواجه شد و 
متأسفانه اشخاص عادي دقيقًا زماني وارد بازار 
سرمايه شده بودند كه حباب قيمتي بازار سهام 
در حال تركيدن بود، از اين رو، بخش�ي از مردم 
جامعه س�رمايه خود را در بازار س�هام از دست 
داده اند و منتظر سياس�ت هاي اقتصادي دولت 
س�يزدهم هس�تند تا ببينن�د بازار س�رمايه را 
بهبود خواهد داد. در اين ميان بر اس�اس تأكيد 
رئيس جمهور ب�ه وزارت اقتص�اد در حمايت از 
بازار س�رمايه، روز گذش�ته ش�اخص هاي بازار 
سهام با رشد مواجه شد و مصوبات دهگانه دولت 
در حمايت از بازار س�رمايه عملياتي مي ش�ود. 
ش��اخص كل بازار بورس تهران در دولت دوازدهم 
به جه��ت رش��د بهاي س��هام ش��ركت ها رش��د 
قابل مالحظ��ه اي را تجربه كرد، به ط��وري كه اين 
نماگر از محدوده ۵۰۰ هزار واحد ركورد ۲ ميليون 
واحد را شكس��ت، اما در اواخر دولت حباب قيمتي 
سهام تركيد و شاخص كل تا محدوده يك ميليون 
و ۲۰۰ واحد ريزش كرد و بس��ياري از مردم كه دير 
وارد بازار سرمايه شده بودند، خود را مالباخته بورسي 
يافتند. بهبود بازار سرمايه يكي از وعده هاي اغلب 
كانديداهاي رياست جمهوري بود كه به آن تأكيد 
داشتند. در همين راس��تا نيز آيت اهلل رئيسي نيز با 
انتقاد از سياست هاي اقتصادي دولت دوازدهم بهبود 
پايدار بازار س��رمايه را مورد اشاره قرار داد، هر چند 
در ماه هاي ابتدايي دولت سيزدهم، بازار سهام حال 
و روز چندان خوشي نداشت، اما دولت بسته اي را در 
حمايت از بازار سرمايه قرار است عملياتي كند كه 
تأكيد رئيس جمهور به وزير اقتصاد مبني بر حمايت 
از بازار س��رمايه، روز گذشته بازار س��هام را با رشد 

نسبي مواجه كرد. 
طي سخنان اخير رئيس جمهور و معاون اول ايشان 
ابهام��ات عمده بازار س��رمايه تعيين تكليف ش��د. 
از اي��ن رو مي توان انتظار داش��ت كه فع��االن بازار 
سرمايه نيز با تعيين استراتژي سرمايه گذاري خود 

به تدريج ش��اهد ثبات در اين بازار و در ادامه رشد 
بازار را باشيم. 

وزير امور اقتصادي و دارايي، مصوبات هيئت دولت 
در جهت حمايت از بازار سرمايه است و نرخ خوراك 
پتروشيمي ها و نرخ سوخت كارخانه ها كاهش و نرخ 

تسعير دارايي ارزي شركت ها نيز اصالح مي شود. 
احس��ان خان��دوزي، وزي��ر ام��ور اقتص��ادي و 
 داراي��ي سه ش��نبه ش��ب، در توييتي نوش��ت: 

»فردا )چهارشنبه( روز يك شروع ديگر در اجراي 
مصوبات اقتصادي خواهد بود؛ ان ش��اءاهلل«. اين 
خبر خوش وزير اقتصاد درخصوص اجرايي كردن 
مصوبات دهگانه بازار س��رمايه در كنار سخنان 
سه شنبه ش��ب رئيس جمه��ور در گفت  وگ��وي 
تلويزيون��ي مبني ب��ر تأكيد بر خ��روج بورس از 
مشكالت كنوني و حمايت از اين بازار بوده است. 
پس از آن، هيئت دولت جلسه اي با حضور وزير 
اقتصاد، وزير صمت، وزير نفت، رئيس س��ازمان 
برنامه، معاون اول رئيس جمهور، معاون اقتصادي 
رئيس جمهوري و رئيس س��ازمان بورس برگزار 
كرد كه مصوبات خوبي ب��راي حمايت از صنايع 
بورس��ي در اين جلسه گذرانده ش��د. خاندوزي  
به تشريح جزئيات مصوبات بورسي هيئت دولت 
پرداخت و اظهار كرد:»در راستاي اجرايي شدن 
مصوباتي كه پيشتر توسط ستاد اقتصادي دولت 
در حمايت از صنايع بورس��ي اتخاذ شده بود، دو 
اقدام ص��ورت گرفت؛ اقدام نخس��ت، مصوبه اي 
اس��ت كه هيئت دولت به عنوان اصالحيه اليحه 
بودج��ه ۱۴۰۱ تصوي��ب كرد و به طور رس��مي 
به مجلس ش��وراي اسالمي ارس��ال خواهد شد 
و دوم ابالغيه اي اس��ت كه از ط��رف معاون اول 
رئيس جمهور به وزراي اقتص��ادي، رئيس بانك 
مركزي، رئيس مركز س��ازمان برنامه و بودجه و 

دستگاه هاي ذي ربط ابالغ شد.«
وزير اقتصاد در تش��ريح جزئيات ابالغيه يادشده، 
اذعان كرد: »ابالغيه دولت مشتمل بر سقف گذاري 
نرخ خوراك و نرخ سوخت مي ش��ود. اين نرخ طي 
مدت اخير به دلي��ل اينكه مناس��بات بين المللي 
موجب شده بود تا قيمت هاب هاي جهاني تغيير پيدا 

كند، اين نرخ براي پتروشيمي ها و پااليشگاهي ها  
در كشور نيز افزايشي بس��يار فراتر از حد متعارف 
داشت.« وي ادامه داد:» دولت براي اينكه نشان دهد 
مسئله سودآوري صنايع و پيش بيني پذيري اقتصاد 
و سياست هاي اقتصادي از اهميت وااليي برخوردار 
است، س��قف ۵ هزار توماني را براي نرخ خوراك و 
سقف ۲ هزار تومان را براي نرخ سوخت مصوب كرد 
كه با حفظ فرمول سابق، در هيچ زماني قيمت ها از 
س��قف ۵ هزار تومان براي خوراك و ۲ هزار تومان 

براي سوخت فراتر نخواهد رفت.«
خاندوزي با اشاره به نسبت قيمت هاي حدود 7، 
8 هزار توماني كه طي هفته هاي اخير براي صنايع 
محاسبه مي شود، تصريح كرد:»نرخ گذاري دولت 
در مصوبه يادشده، كاهش بسيار شديدي داشته 
و پيامدهاي خوبي را براي سودآوري اين صنايع 
در بازار سرمايه و در بخش هاي مختلف اقتصادي 

در پي خواهد داشت.«
او با بيان اينكه اين تصميم نه تنها از سال ۱۴۰۱، بلكه 
از ابتداي بهمن ماه سال جاري، اجرايي خواهد شد، 
خاطر نشان كرد: »اين مصوبه حاوي پيام روشن و 
محكمي مبني بر اين است كه سودآوري بخش هاي 
اقتصادي و رونق بخش هاي توليدي و صنايع براي 
دولت در درجه اول اهميت قرار دارد. بخشي از درآمد 
دولت به دلي��ل كاهش و س��قف گذاري كه در نرخ 
خوراك و سوخت صورت گرفته نيز كاهش مي يابد، 
اين موضوع بيانگر اثبات اهمي��ت رونق اقتصادي 
نس��بت به مالحظات بودج��ه اي و درآمدي دولت 
اس��ت.« وزير اقتصاد افزود: »اي��ن مصوبه  در قالب 
نامه اي از س��وي هيئت وزيران به مجلس ش��وراي 
اسالمي ارسال مي شود، در اين نامه درج خواهد شد 
كه معادل ۴۰ هزار ميليارد تومان از منايع و مصارف 
تبصره ۱۴ كاهش پيدا مي كند، اما اميدواريم كه يك 
پيام حمايتي جدي براي صنايع و فعاالن اقتصادي 
باش��د.« خاندوزي نكته دوم را در مورد نرخ تسعير 
اعالمي بانك مركزي ب��راي دارايي هاي خارجي و 
نيز دارايي هاي ارزي بانك ها برشمرد و گفت: »بانك 
مركزي مكلف شد نرخ س��امانه نيما را در شش ماه 
گذش��ته مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد از آن را 

براي نرخ تسعير در نظر بگيرد.« 
خاندوزي ادامه داد: »اين موضوع هم كمك خواهد 
كرد گزارش سه ماهه پاياني بانك ها و نهادهاي مالي 
و همچنين گزارش سال آينده آنها به لحاظ نشان 
دادن ارقام واقعي و سودآوري تقويت شود. همچنين 
بانك مركزي مكلف شود با مداخله فعال، به نحوي 
نرخ سود بازار بين بانكي را تنظيم كند تا سقف اين 
نرخ ۲۰ درصد باش��د و اين رقم فراتر از ۲۰ درصد 

نخواهد بود.« 
به گفته وزي��ر اقتصاد، در مصوب��ه هيئت  دولت در 
اصالحيه اليح��ه بودج��ه ۱۴۰۱ اين اج��ازه داده 
شده است كه بخشي از سهام عدالت در شركت هاي 
دولتي به عنوان وثيقه نزد صندوق تثبيت بازار قرار 
بگيرد تا به پش��توانه آن صندوق تثبيت بازار بتواند 
مداخله جدي تر و حمايت گسترده تري انجام دهد. 
وي با اشاره به ارقامي كه پيش��تر اعالم شده بود، 
خاطر نشان كرد: »پيش از اين، اعدادي در حد ۲۰ 
يا ۳۰ هزار ميليارد تومان مطرح  شده بود، براساس 
مصوبه روز گذشته هيئت دولت، صندوق تثبيت 
بازار از اين امكان برخوردار شد تا بدون سقف بتواند 
از پشتوانه سهام دولت در ش��ركت هاي دولتي و 
تابعه استفاده كند.« خاندوزي افزود: »همچنين 
۱۰ درصد از عرضه اوليه شركت هاي دولتي بابت 
بازارگرداني همان سهام بايد در نظر گرفته شود تا 
خود ناشر مكلف ش��ود از سهام هاي خود حمايت 
كند؛ بنابراين، چشم انداز سودآوري بهتري را براي 

فعاالن بازار سرمايه شاهد خواهيم بود.« 
وزير اقتصاد در پايان اظهار اميدواري كرد: »مجموعه 
اين مصوبات ك��ه از ابتداي بهمن م��اه اجرا خواهد 
شد و موكول به سال ۱۴۰۱ نيست. اين مجموعه، 
اقداماتي است كه حتي پيش از تاريخ تصويب دولت 
هم مشمول آن خواهد شد. بنابراين، اين مصوبات 
حامل پيام جدي حماي��ت دولت از صنايع، با ثبات 
ب��ودن فعالي��ت اقتص��ادي، پيش بيني پذير بودن 
متغيرها و در نهايت چش��م انداز مثب��ت اقتصاد در 

ماه هاي آينده است.« 
   واكنش بورس به دستور رئيس جمهور

دس��تور رئيس جمهور درباره بورس بازار س��هام را 
با چرخ��ش ۱8۰ درجه اي مواجه ك��رد كه كاهش 
قابل توجه خروج پول س��هامداران حقيقي يكي از 
نشانه هاي اين موضوع است. دستور رئيس جمهور 
مبني بر حمايت دولت از شركت هاي بورسي به وزير 
اقتصاد، نشان از عزم جدي رئيس دولت براي سر و 

سامان دادن به بورس دارد. 
   ورود حقوقي ها براي حمايت از بورس

همچنين اعالم رسمي ملزم نبودن بازارگردان  ها به 
فروش در معامالت روز چهارشنبه نمادهاي بزرگ 
و شاخص  س��از با حمايت حقوقي ها رش��د كردند. 
صبح روز گذشته ناظر بازار در پيامي با عنوان »در 
مورد ايفاي تعهدات بازارگرداني« اعالم كرد: »روز 
چهارشنبه 6 بهمن ۱۴۰۰ ايفاي تعهدات بازارگردان 
در سمت فروش الزامي نيست. لطفاً از ارسال سفارش 

فروش در نمادهاي معامالتي خود داري فرماييد.«
  رشد شاخص كل بازار سرمايه

شاخص كل بورس در پايان معامالت روز چهارشنبه 
با رشد ۲۱ هزار و ۴۹6 واحدي روبه رو شد و به عدد 
يك ميليون و ۲۲۹ هزار و ۴۲۲ واحدي رسيد. اين 
شاخص نسبت به روز گذشته بازدهي مثبت ۱/78 
درصدي را به ثبت رسانده است. شاخص كل هموزن 
نيز با بازدهي مثبت ۰/۵۳ درص��دي به عدد ۳۱8 
هزار و 7۵8 واحدي رسيد. اين شاخص در معامالت 
امروز رشد هزار و 6۹۰ واحدي داشت. شاخص كل 
فرابورس نيز بر خالف روزهاي گذشته 7۹ واحد رشد 

داشت و به رقم ۱7 هزار و ۳۵ واحدي رسيد.

  گزارش   یک

رياست جمهوری


