
گروه معیشت  در ش��رایطی که هر روز یک بــــازار روز
صفر  به جمع صفرهای رقم  نقدینگی کشور افزوده 
می شود و همراستا با آن نرخ تورم حرکت صعودی 
رادر پیش می گیرد و البته اقتصاد کشور در شرایط 
جنگ اقتص��ادی قرار دارد به وفور  مش��اهده می 
ش��ودکه  متولی��ان  برخالف آنچه ادع��ا می کنند 
چش��مان خود را بر روی اکثر تخلفات بسته و اگر 
هم چشمانش��ان را باز کنید بازهم اینگونه وانمود 
میکنند که چیزی نم��ی بینند و در یک کالم می 

توان مدعی شد که دید را ندید می گیرند .
ام��ا این ندید گرفتن ها بی��ش ازآنکه عملکرد این 
متولیان و ناظران را زیر سوال ببرد کار را به جایی 
رسانده که کمر مردم  و مصرف کنندگان زیر این 
حجم ب��ار گرانی و تورم خم ش��ده و ازآنجایی که 
نظ��ارت هایی که این دس��ت ان��درکاران ازآن دم 
م��ی زنند؛همچنان بر روی برگه های کاغذی باقی 

مانده است.
م��ردم و مصرف کنندگان حتی بعید می دانند آن 
تهدی��د هایی که متولیان و  نظارت کنندگان ازآن 
دم می زنند تاکنون  به ش��کل جدی اجرایی شده 
باش��د چراکه اگر شاهد اجرای سفت و سخت این 
قوانین بودیم؛ ش��اید دیگر کمت��ر تولیدکننده ای 
ب��ود که به  طور دلخواه هر ع��دد و رقمی که می 
خواس��ت بر روی محصوالت خود اخذ و نسبت به 

دریافت آن از مصرف کننده اقدام می کرد. 

برخورد می کنیم 
20 خرداد ماه س��الجاری بود که رییس س��ازمان 
حمای��ت با اعالم این جمله ک��ه “با برندهای لبنی 

گران ف��روش برخورد می ش��ود” از جدیت و همت 
متولیان این حوزه برای احقاق حقوق مصرف کننده 
خبر داد و مدعی ش��د که مالک قیمت گذاری در 
صنایع لبنی باید مصوبه آذر ماه سال گذشته ستاد 
تنظیم بازار باش��د و هر ی��ک از برندهای لبنی که 
اقدام به گران فروشی یا افزایش قیمت کرده باشند، 

با آنها برخورد می شود.
   در آن زمان عباس تابش معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنن��دگان با بیان اینکه تاکنون گزارش��ی 
از تخلف و گران فروش��ی صنایع لبنی نداش��ته ایم، 
مدعی ش��د البته هم اکنون پیشنهاد صنایع لبنی 
برای افزایش قیمت محصوالتشان در حال بررسی 
است اما هیچ قیمتی تاکنون تأیید و تصویب نشده 

است، بنابراین با گران فروشان برخورد می کنیم.
وی  در همان زمان  با بیان اینکه تاکنون گزارشی از 
تخلف و گران فروشی صنایع لبنی نداشته ایم، این نکته 
را مطرح کرد که  در حال حاضر پیشنهاد صنایع لبنی 
برای افزایش قیمت محصوالتش��ان در حال بررسی 
اس��ت اما هیچ قیمتی تاکنون تأیید و تصویب نشده 

است، بنابراین با گران فروشان برخورد می کنیم.
همچنین تابش خواستار آن شده بود تا کلیه مردم 
به هن��گام خرید محصوالتی که دارای نرخ مصوب 
اس��ت، هوش��مندانه در بازار برخورد کرده و گران 
فروش��ی ها را به سرعت به س��امانه ۱2۴ سازمان 
حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان اعالم 

کنند تا به سرعت با متخلفان برخورد شود.

گرانی چند باره 
 تنها  یکروز پس ازانتش��ار این اخبار  ؛بر اس��اس 

تصمیم کارگ��روه تنظیم بازار قیمت ش��یر خام و 
ان��واع محصوالت پرمص��رف لبنی، ت��ا 2۱ درصد 

افزایش یافت.
طبق اعالم نظر این کارگروه  که قیمت شیرخام و 
انواع محصوالت پر مصرف لبنی را اعالم کرده  بود 
؛قیمت شیر از ۴۴50 تومان به 5۴00 تومان یعنی 
2۱ درصد  گرانتر شد و همراستا با آن قیمت شیر 
خ��ام هم از کیلویی 2000 تومان به 2390 تومان 

یعنی ۱9.5 درصد باال رفت.
 با گذشت حدودیک ماه و نیم ازاین مصوبه افزایش 
قیمت   و درسایه  نظارت های کاغذی طی روزهای 
گذش��ته برخی از تولید کنندگان محصوالت لبنی 
اقدام ب��ه افزایش قیمتبرخی محصوالت خودکرده 
اند به طوریکه بر  اس��اس گزارش میدانیکه توسط 
خبرگزاری ایس��نا منتشر ش��ده در چند روز اخیر 
برخی از صنایع لبنی مطرح اقدام به افزایش قیمت 
انواع ماس��ت و پنیر کرده اند به این ترتیب درحال  
حاض��ر پنیر ۴00 گرمی ب��ه قیمت ۷.500 تومان 
عرضه می ش��ود  و این در صورتی است که قیمت 
رسمی تعیین شده از سوی ستاد تنظیم بازار برای 

این محصول، ۶.900 تومان است.
براساس این گزارش از سوی دیگر برخی از صنایع 
لبنی نیز هم اکنون ماس��ت دبه ای 2.5 کیلوگرمی 
پرچرب را به قیم��ت ۱۸ هزار و 500 تومان روانه 
بازار می کنند در حال��ی که آخرین قیمت مصوب 

برای این محصول، ۱۱ هزار و ۷00 تومان است.

 حرکتی خودسرانه 
  همچنین طبق گزارش های میدانی حاصل شده 
برخی دیگراز ش��رکتهای لبنی  نیز از این  سکوت 

نهاده��ای نظارت��ی  نهایت بهره را ب��رده و قیمت 
ان��واع محصوالت لبنی  خ��ود را بیش از نرخ های 
مصوب به فروش می رس��انند. به عنوان مثال، یک 
شرکت لبنی یک بطری شیر را ۶00 تومان بیشتر 
از مجوز س��تاد تنظیم بازار عرضه می کند و کسی 

هم پاسخگو نیست.
ای��ن گرانی های درحالی ص��ورت گرفته که طبق  
مصوب��ه 23 خ��رداد س��تاد تنظیم ب��ازار   تولید 
کنن��دگان ای��ن صنعت تنه��ا مجاز به رش��د 2۱ 

درصدی محصوالت بودند .
اگر چه گفته می شود که تولید کنندگان از همان 
زمان نیز با این رق��م موافق نبوده و هموارهبراین 
طبل اعتراضات می کوبیدندکه هزینه تمام ش��ده 
این محصوالت به مراتب باالتر از آن چیزی اس��ت 
که این س��تاد اعالم کرده اما خوب یابداین ابالغیه 
ای بودکه  این گروه از صنعتگران باید آن را مدنظر 
ق��رار داده و  آن را اجرای��ی می کردن��د. آنچه از 
ش��واهد امر بر میآی��د دس��ت اندرکاراناینحوزه از 
صنع��ت نه تنه��ا توجهی به این ابالغی��ه و اعدادو 
ارقام آن نداش��ته اند بلکه هیچتوجهی به س��فره 

های مردم به عنوانمشتریان خود ندارند و با علم به 
ش��رایط موجود و مشکالتی اقتصادی که درجامعه 
وج��وددارد به هیچ وج��ه من الوج��وه تمایلی به 
اندکی کاس��تن از س��ود های خود ندارند و مدعی 
هس��تند به هر قیمتی که شده باید حداکثر  سود 

خود را این بازار را کسب کنند. 
  لبته این نخس��تین باری نیست که چنین فاجعه 
ای در ب��ازار محص��والت لبن��ی رخ م��ی دهدکه  
درطول حداق یکس��ال اخیر بی��ش 3  یا ۴  بار به 
شکل خودسرانه ش��اهد افزایش قیمت محصوالت 
این قبیل ش��رکت ها بوده ایم و در مقابل متولیان 
و ناظری��ن نیزبه این جمله بس��نده کرده اند که با  

متخلفین برخورد جدی خواهیم کرد. 
 اما گوی��ی نمیدانند برخورد چیس��ت و چه روش 
های��ی داردو یا اینکه تعریف دیگری از کلمه جدی 
در فرآیند های کاری خود دارند ولی هرچه هس��ت 
اویلین و بیشترین آسیب از این نبود نظارت ها و یا 
چشم پوشی های آگاهانه  تنها به مردم رسیده است 
و بس و  این مساله برای هیچ ناظری موضوع جدی 

نیست وگرنه رویه برخوردها جور دیگری بود.   
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شانست رو امتحان کن!
ب��ا تکمیل موج��ودی و ش��رکت در چهلمین مرحله 
قرعه کش��ی حس��اب های قرض الحس��نه پ��س انداز 
بان��ک ملی ایران، ش��انس خود را برای برنده ش��دن 
9۱ کم��ک هزینه خرید مس��کن و دیگر جوایز ارزنده 
امتح��ان کنید.به گ��زارش روابط عموم��ی بانک ملی 
ایران، 3۱ مردادماه آخرین مهلت افتتاح حس��اب و یا 
افزایش موجودی برای ش��رکت در قرعه کشی حساب 
های قرض الحس��نه پس انداز بانک ملی ایران است.با 
ش��رکت در این دوره از قرعه کشی می توانید عالوه بر 
بهره مندی از اجر معنوی و مش��ارکت در توسعه خیر 
جمعی، یکی از 9۱ برنده خوش ش��انس کمک هزینه 
یک میلیارد ریالی خرید مسکن باشید.عالوه بر جوایز 
ویژه کمک هزینه خرید واحد مس��کونی، 29۱ کمک 
هزینه خرید خ��ودروی داخلی هر یک به ارزش ۷00 
میلیون ری��ال، 39۱ کمک هزینه 300 میلیون ریالی 
ازدواج و 59۱ کم��ک هزینه خرید لوازم خانگی تولید 
داخ��ل هر یک ب��ه ارزش 200 میلیون ریال بخش��ی 
دیگر از جوایز این دوره از قرعه کش��ی حس��اب های 
قرض الحس��نه پس انداز برای پاسخ به خیر اندیشی و 

نیک اندیشی مشتریان است.

 رشد ۲۹۶ درصدی ارزش بازار 
بانک ملت در بورس

مدیرعامل بانک ملت اظهار داش��ت: ارزش بازار بانک 
ملت در بورس، با رش��د 29۶ درصدی رو به رو ش��ده 
که این رش��د بیش از دو برابر رش��د ارزش بازار بانک 

های بورسی است.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک مل��ت، دکتر محمد 
بیگدلی در جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه این 
بان��ک، گزارش عملکرد هیات مدیره را در س��ال مالی 
منتهی به 29 اسفند 9۷ قرائت کرد و گفت: بانک ملت 
در ابتدای سال گذش��ته، سند چشم انداز افق ۱۴00 
خ��ود را در 9 مح��ور تدوین و بر اس��اس آن حرکت 
کرد و تا س��ال ۱۴00 نیز فعالیت خود را در چارچوب 
همین سند ادامه خواهد داد.وی این محورها را شامل 
س��رآمدی در س��ودآوری پایدار و با کیفی��ت، بهبود 
اثربخشی اعتباری، پیاده س��ازی بانکداری دیجیتال، 
نقش آفرینی در اقتصاد مقاومتی، مش��تری مداری با 
رویکرد توس��عه محصول، بهره گیری از ظرفیت های 
ارزی، چابک سازی و مهندسی مجدد فرآیندها، تعالی 
منابع انس��انی و ایفای مس��وولیت های اجتماعی ذکر 
کرد و گفت: با وجود نوسانات شدید نرخ تورم و میزان 
نقدینگی کشور در سال گذشته و همچنین فراربودن 
سپرده ها از بانک ها و رشد مضاعف بازارهای موازی، 
بانک ملت با مدیریت هوشمندانه عالوه بر حفظ منابع 
پیشین، بیش از 230 هزار میلیارد ریال در سال مالی 
9۷ مناب��ع جدید جذب کرده اس��ت.وی با اش��اره به 
رش��د ۱۸ درصدی س��پرده های بانک ملت در س��ال 
9۷ همچون س��ال 9۶، تاکید کرد: با این وجود، سهم 
سپرده های غیرهزینه زا از کل سپرده ها از 22 درصد 
در س��ال 9۶ به 29 درصد در س��ال 9۷ افزایش یافته 

است.

تقدیر استاندار ایالم از بانک پارسیان
استاندار ایالم از مشارکت و همکاری بانک پارسیان در 
رفع محرومیت و توسعه سرمایه گذاری و اشتغال این 

استان تقدیر کرد.
قاس��م سلیمانی دشتکی با ارس��ال نامه تقدیر خطاب 
ب��ه دکتر پرویزیان، از وی به دلیل حضور در نشس��ت 
مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای برنامه ریزی 
و توسعه اس��تان و همچنین اهتمام ویژه به امر رونق 
تولید و رفع موانع پیش روی طرح های اقتصادی این 
اس��تان ، قدردانی کرد.در بخ��ش دیگری از متن نامه 
اس��تاندار ایالم خطاب به مدیرعامل بانک پارس��یان و 
رییس کانون بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی 
آمده است :... قطعا مردم قدرشناس این دیار، حرکت 
ارزشمند و لطف و عنایت مسئوالن دلسوزی چون شما، 
که همواره در جهت رفع محرومیت و توس��عه متوازن 
اس��تان های محرومی همچون ایالم گام برداشته اند، 

در یاد و خاطره خود پاس خواهند داشت.

 بانک کشاورزی 
به وجود همکاران اهل قلم افتخار می کند

روح ال��ه خدارحمی رئیس هی��ات مدیره و مدیرعامل 
بانک کشاورزی از نمایشگاه کتاب همکاران مولف این 

بانک بازدید کرد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی بان��ک کش��اورزی، این 
نمایشگاه به منظور گرامیداشت آثارکارکنان اهل قلم 
، تروی��ج فرهنگ کتابخوانی و ایجاد انگیزه برای ظهور 
اس��تعدادهای کارکنان این بانک در محل س��اختمان 

مرکزی بانک کشاورزی برگزار شد.
 این گ��زارش م��ی افزای��د: خدارحم��ی در بازدید از 
نمایش��گاه، تالش همکاران مولف را ارزش��مند و قابل 
تحسین قلمداد کرد و گفت: نه فقط برای من که برای 
بانک کش��اورزی افتخاری بزرگ است که همکارانی با 
چنی��ن قابلیت ها و توانمندی های��ی در بانک حضور 
دارن��د. این همکاران، با عل��م و دانش خود، پنجره ای 
به س��وی دانایی و آگاهی بیش��تر گش��وده اند و مایه 

سربلندی و افتخار بانک کشاورزی هستند. 

اخبار

فروش بلیت قطار تهران-آنکارا با نرخ 43 یورو
معاون مس��افری راه آهن با اشاره به نهایی شدن جلسات بین ایران و ترکیه برای 
هماهنگی ه��ای راه اندازی قطار تهران-آنکارا، از ف��روش بلیت این قطار از امروز 

خبر داد و گفت: اولین سیر قطار ۱۶ مردادماه خواهد بود.
میرحسن موسوی اظهار داشت: پیش از این قطار تهران-وان راه اندازی شد و هم اکنون 

این قطار هر هفته سیر دارد، امکان خرید بلیت این قطار هم از طریق سایت های مجاز 
فروش بلیت داخلی وجود دارد. معاون مس��افری راه آهن با اشاره به نهایی شدن جلسات 

بین ایران و ترکیه برای هماهنگی های نهایی راه اندازی قطار تهران-آنکارا، گفت: اولین سیر 
این قطار ۱۶ مردادماه خواهد بود و پیش فروش بلیت آن از امروز آغاز می شود.

وی درب��اره جلس��ات هماهنگی قط��ار تهران-آنکارا بین ایران و ترکی��ه بیان کرد: برای 
راه اندازی این قطار الزم بود قطار مس��ائل فنی، هماهنگی گراف های دو طرف و س��اعت 

حرکت قطار ها بین ایران و طرف ترکیه ای به صورت دقیق بررسی شود.  فارس

خرید و فروش آهن متوقف شد
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد تهران با بیان اینکه ما نه در گرانی و نه 
در ارزانی آهن دخالتی نداریم، گفت: آهن فروشان بالتکلیف تر از دیروز هستند 

و هیچ تدبیری برای آنها اتخاذ نمی شود.
حمیدرضا رس��تگار با اش��اره به اینکه در بازار این روزهای آهن، خرید و فروش 

متوقف است و در رکود به سر می برد، اظهار داشت: تشدید رکود تفاوت چندانی 
با روند نزولی قیمتها ندارد همین امر عاملی ش��ده تا بسیاری از واحدهای تولیدی و 

توزیعی آهن دچار روزمرگی شده و مشکالت آنها افزایش یابد. رئیس اتحادیه  فروشندگان 
آه��ن و ف��والد تهران افزود: این موضوع باعث ش��ده حجم نارضایت��ی تولیدکنندگان از 
قیم��ت گذاری ها افزایش پیدا کند این درحالی اس��ت که بای��د با یک جمع بندی کلی 
قیمت گذاری محصوالت فوالدی نهایی شود نه اینکه قیمت ها دست کسانی بیفتند که 

نمی دانیم براساس کدام ضابطه روند قیمت گذاری را انجام می دهند.  تسنیم 

آخرین وضعیت سودسهام عدالت 
مش��اور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با تشریح آخرین وضعیت سود سهام 
عدالت س��ال مالی 9۷ گفت: 5 میلیون مش��مول سهام عدالت که در قید حیات 

هستند هنوز شماره شبای بانکی خود را اعالم نکرده اند.
سید جعفر سبحانی در خصوص سود سهام عدالت سال مالی 9۷، اظهار داشت: 

محل تأمین س��ود سهام عدالت از س��ود تعلق گرفته به ۴9 شرکت سرمایه پذیر 
است که زمان برگزاری مجامع این شرکت ها معموالً متفاوت است.

مش��اور رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: مطابق قانون تجارت، شرکت ها ۴ ماه 
بعد از پایان سال مالی خود فرصت دارند مجمع برگزار کنند و ۸ ماه نیز فرصت دارند تا 
سود را به صاحبان سهام عدالت ارائه کنند؛ سال مالی اکثر شرکت ها 29 اسفندماه است 
که این ش��رکت ها باید تا پایان تیرماه مجمع خود را برگزار کنند که طبق بررس��ی های 

انجام شده بیشتر این شرکت ها مجامع را برگزار و سودها را اعالم کرده اند.  مهر 

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

 ساخت خانه های اجاره ای توسط دولت 
و شهرداری

معاون وزیر راه و شهرس��ازی گفت: قرار  خونه به  اس��ت هم��کاری جدیدی بی��ن دولت و خونه 
شهرداری ها برای ساخت مسکن استیجاری شکل بگیرد.

سید محمد پژمان اظهار کرد: در جلسه اخیر با حضور ریاست 
جمهوری این مبحث که در سال های اخیر نسبت اجاره نشینی 

به مالکیت افزایش داش��ته است مطرح شد. به دالیل مختلف 
بعضی افراد تمایل به اس��تفاده از مس��کن  اس��تیجاری دارند 
ام��ا در حال حاضر ب��ازار اجاره فقط توس��ط بخش خصوصی 
مدیریت می ش��ود و نظامات، اهداف و ارق��ام آن با این بخش 
است. به همین لحاظ دولت و شهرداری ها باید نقش بیشتری 

به عهده بگیرد. وی افزود: در حوزه اجاره با دو مش��کل ضعف 
قوانی��ن و پایین بودن س��طح مداخله دول��ت مواجهیم. نهایتا 
این جمع بندی حاصل ش��د ک��ه مطابق عملکرد کش��ورهای 
توسعه یافته، شهرداری ها وارد حوزه اجاره داری شوند و مسکن 

استیجاری تولید کنند. ایسنا

اگر مردم در ساعات ۱2 تا ۱۶ که اوج  كــــــل مصرف برق تابس��تانه است، از استفاده د
از وس��ایل پرمصرف برقی اجتناب کنند، از روشنایی روز به 
جای روش��ن کردن المپ ها اس��تفاده کنند و دمای وسایل 
سرمایش��ی را روی 25 درج��ه قرار دهند، بدون مش��کل از 

تابستان عبور خواهیم کرد.
حسین صبوری، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران 
بزرگ اظهار داش��ت: همه س��اله در فصول گرم سال شاهد 
اوج مصرف برق در کش��ور هستیم که کالنشهر تهران نیز با 
توجه به تعداد زیاد مش��ترکان، سهم زیادی در مصرف برق 

در ساعات پیک دارد.
وی افزود: هر ساله اقدامات وسیعی را برای آمادگی تأمین برق 
مطلوب در تابس��تان انجام می دهیم و پیش بینی کرده بودیم 
که پیک بار تهران در تابس��تان سال جاری به 5000 مگاوات 
برسد اما چندین اقدام را به منظور مدیریت مصرف در دستور 

کار قرار دادیم تا از افزایش پیک مصرف جلوگیری کنیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ تصریح کرد: 
با حدود ۷00 مش��ترک صنعتی و اداری که جزو مش��ترکان 
دیماندی ما هستند، تفاهم نامه مدیریت مصرف امضا کردیم، 
همچنی��ن طبق بخش نامه اس��تانداری ته��ران، در خصوص 
مدیریت مصرف برق در دستگاه های اجرایی استان نظارت و 
پیگیری شد، از سوی دیگر مهمترین رکن مدیریت مصرف، 
همراهی مردم بود که در تابس��تان س��ال جاری ش��اهد آن 
بودیم. وی ادامه داد: علی رغم اینکه متوس��ط دما در تابستان 

سال جاری یک تا یک ونیم درجه بیش از تابستان سال گذشته 
اس��ت، تا امروز در باالترین حد با ۱.9 درصد رشد مصرف برق 

نسبت به بیشینه مصرف تابستان سال گذشته مواجه بودیم.
صبوری با بیان اینکه “از ابتدای تابس��تان تا امروز ثبت پیک 
مص��رف ۴۶۶0 مگاواتی رکورد پیک مصرف برق کالنش��هر 
تهران بوده”، گفت: انتظارمان از تمامی مشترکان به خصوص 
مشترکان خانگی این است که تا پایان پیک تابستانی، نسبت 

به مدیریت مصرف توجه الزم را داشته باشند.
ای��ن مقام مس��ئول در خصوص اینکه “تا چ��ه زمانی پیک 
تابستانی مصرف برق تهران ادامه دارد؟”، گفت: برنامه های 
مدیری��ت مصرف را تا پای��ان مرداد ماه ادام��ه می دهیم و 
پیش بینی ما این است که بعد از این تاریخ، با کاهش دمای 
هوا، از پیک مصرف برق کاسته شود، اما ممکن است تحت 
ش��رایطی، پیک مصرف ادامه داشته باشد و نیاز به مدیریت 
مصرف با رعایت دمای 25 درجه برای وس��ایل سرمایشی و 
اجتناب از اس��تفاده از وسایل پرمصرف برقی در ساعات اوج 

مصرف همچنان وجود دارد.
وی افزود: پس از آنکه با چند دستگاه اجرایی که مدیریت مصرف 
را رعایت نکرده بودند، برخورد شد، نحوه مدیریت مصرف برق 
در دستگاه های اجرایی بهتر از گذشته و با نظم بیشتری پیگیری 
ش��د و با اکیپ هایی به صورت مستمر روند مصرف برق ۱000 
دس��تگاه اجرایی در تهران را تحت نظارت ق��رار  داده ایم و هر 
دستگاهی توجه الزم را به مدیریت مصرف نداشته باشد، اقدام 

به قطع برق آن دستگاه اجرایی خواهیم کرد.  فارس 

مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق تهران اعالم كرد؛
مصرف برق ۱۰۰۰ دستگاه اجرایی تهران زیر ذره بین 

 از سوی رئیس كل بانک مركزی ارسال شد؛
وی میز     اسامی متخلفان ارزی ر

رئیس جمهور 
رئیس کل بانک مرکزی با ارسال  باجـه نامه ای به رئیس جمهور، اس��امی پشـت 
متخلفان ارز دولتی را اعالم کرد؛ حس��ن روحانی هم 
در پی نوش��ت این نامه خواستار پاسخگویی فوری ۴ 

وزیر شد.
  عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با ارس��ال 
نامه ای به حس��ن روحانی، رئیس جمهوری اس��المی 
ای��ران، اس��امی اف��راد و مجموعه های��ی که ب��ا تائید 
دس��تگاه های دولتی اقدام به ثبت سفارش و دریافت 
ارز ۴200 تومان��ی از بانک مرک��زی کرده اند اما هنوز 
کاالی م��ورد نظر را به کش��ور وارد نکرده اند را اعالم 

کرد.
در بخش��ی از این نامه خطاب به رئیس جمهور تاکید 
ش��ده اس��ت: وفق قوانین و مقررات ذیربط بانک های 
عامل نس��بت به معرفی گیرن��دگان ارزهای مزبور به 
سازمان تعزیرات حکومتی در صورت عدم واردات کاال 
ظرف م��دت مقرر و عدم برگش��ت ارز دریافتی اقدام 

می نمایند.
همچنین حس��ن روحانی، رئیس جمه��ور نیز در پی 
نوش��ت ای��ن نامه ب��ه صراحت خطاب ب��ه چهار وزیر 
کابینه خود دس��تور داده که فوراً پاسخ دهند که چرا 

چنین تخلفی رخ داده است؟  مهر 

صندوق بین المللی پول گزارش داد؛
 کند شدن رشد اقتصادی جهان

 با تحریم ایران  
در  پ��ول  بین الملل��ی  صن��دوق  كــش گزارش��ی اع��الم ک��رد: بح��ران خـط 
تعرف��ه ای آمری��کا و چی��ن، کاهش تقاض��ا در هند و 
برزیل، ایجاد اختالل در عرضه کامودیتی )مواد اولیه( 
در روسیه،  شیلی و تحریم های اعمال شده علیه ایران 
س��بب ش��ده اس��ت رش��د اقتصادی جهان با کندی 

روبه رو شود و چشم انداز تاریکی داشته باشد.
تحلیلگ��ران اقتص��ادی ب��ر این باورند ک��ه در صورت 
بهبود رش��د اقتصادی در کش��ورهای در حال توسعه 
و بازاره��ای نوظه��ور مانند ای��ران، آرژانتین، ترکیه و 
ونزوئال ش��اخص اقتصاد جهانی در س��الهای 20۱9 تا 

2020 با رشد رو به  رو خواهد شد.
بر اساس ان گزارش، بیش از ۷0درصد از رشد اقتصادی 
س��ال 20۱9 تا 2020 به  کشورهای در حال توسعه و 
اقتصادهای نوظهور ارتباط دارد. به گزارش پایگاه رسمی 
صندوق بین المللی پول، اقتصاد کشورهای توسعه یافته 
مانند آمریکا، انگلیس، ژاپن و  کش��ورهای منطقه یورو 

در سه ماه اول 20۱9 با رشد روبه رو شدند.
در این گزارش همچنین پیش بینی شده است: مادامی که 
این کشورهای برای توسعه رشد اقتصادی خود به تقاضاهای 
خارجی وابسته اند، ممکن است رشد اقتصادی این کشورها 

در آینده با سرعت کمتری پیش رود.  ایرنا

 سیاست روز گرانی پی در پی محصوالت لبنی را بررسی میکند؛

نظارت کاغذی؛برخورد مجازی 

مالیاتی ارزش افـزوده مع��اون وزی��ر اقتصاد ضمن  طرحه��ای  تش��ریح 
3گانه وزارت اقتصاد، س��ازمان مالیاتی و س��ازمان 
برنام��ه و بودج��ه گفت: ب��رای مالیات س��تانی از 
فعالیته��ای اخت��الل زای اقتصادی بایس��تی ابتدا 
یک سری تغییرات ساختاری در اقتصاد اجرا شود.

محمدعل��ی دهقان دهن��وی با بی��ان اینکه برای 
تصوی��ب و تدوی��ن یک قان��ون مالیات��ی جدید با 
توجه به ش��رایط اقتصادی کش��ور بایستی جوانب 
و حیطه اثرگذاری آن به دقت بررسی شود، گف�ت: 
سازوکارهای مختلف پیاده س��ازی قوانین مالیاتی 
ب��رای اجرای ی��ک پایه جدی��د مالیاتی بایس��تی 

بررسی و از نگاه کارشناسی تأیید شود.
معاون وزیر اقتصاد ابراز کرد: یکی از نکات مهم در 
حوزه مالیات بر عایدی س��رمایه و یا مالیات ستانی 
از فعالیته��ای اختالل زای اقتصادی این اس��ت که 
ای��ن قانون در زمان ش��وکهای ارزی که با افزایش 

قابل توجه ارزش داراییها مواجه می شویم کارکرد 
دارد، در ح��ال حاض��ر از مرحل��ه ش��وک ارزی و 

افزایش جهش وار قیمتها عبور کرده ایم.
وی افزود: با توجه به شرایط نسبتاً آرام و غیربحرانی 
اقتصاد کش��ور فضای الزم برای بررس��ی باآرامِش 
پیش��نهاِد مالیات س��تانی از فعالیتهای اختالل زای 
اقتصادی ایجاد شده اس��ت. دهقان دهنوی گفت: 
در حال حاضر همان طور ک��ه وزیر محترم اقتصاد 
تأکید کرد، پیشنهاد اولیه وزارت اقتصاد برای ایجاد 
این پایه مالیاتی در ح��وزه فعالیتهای اختالل زا به 
کمیس��یون اقتصادی دولت ارسال ش��ده تا بعد از 

بررسیهای نهایی در هیئت دولت تصویب شود.

معاون وزیر اقتصاد با اظهار اینکه زمان مش��خصی 
ب��رای ارس��ال الیح��ه از دولت به مجل��س وجود 
ندارد، گفت: مس��ائلی که با اقبال و پیگیری فضای 
عموم��ی و رس��انه ها مواج��ه می ش��ود، معموالً با 
س��رعت باالتری رسیدگی می شوند. الیحه مالیات 
بر فعالیتهای اختالل زای اقتصادی نیز از این قاعده 
مستثنی نیست و امیدواریم بازه بررسی این الیحه 
در دولت طوالنی نش��ود. وی با بیان اینکه ممکن 
اس��ت جزییات این پیش��نهاد مالیاتی در دولت با 
تغییراتی مواجه ش��ود، گفت: بر این اساس مطرح 
کردن جزییات الیحه مدنظر وزارت اقتصاد به این 
معنا که این الیحه قرار اس��ت بر کدام بخش��های 

اقتصادی تأکید داشته باشد خیلی منطقی نیست.
مع��اون اقتصادی وزی��ر اقتصاد با ی��ادآوری اینکه 
برای رس��یدن به فضای مطلوب جهت پیاده سازی 
قانون مالی��ات بر فعالیتهای مختلف اقتصادی باید 
یک س��ری پیش زمینه ها مهیا ش��ود، گف��ت: اگر 
یک س��ری تغییرات س��اختاری در محیط اقتصاد 
کالن کشور ایجاد نشود اجرای طرح مالیات ستانی 
از فعالیته��ای اقتصادی می توان��د اثرات نامطلوب 
داش��ته باشد. دهقان ادامه داد: اگر بخواهیم بدون 
ایجاد زیرساخت الزم از فعالیتهای مرتبط با تولید 
مثل مسکن مالیات وصول شود، در حالی که سایر 
بازارهای موازی کاذب تحت پوش��ش مالیاتی قرار 
نگرفته اند به راحتی ش��اهد خروج سرمایه از فضای 
تولی��د خواهی��م بود که چنی��ن موضوعی به هیچ 

عنوان قابل قبول نیست.
مع��اون وزیر اقتصاد با ابراز اینک��ه در گام اول باید 
بازدهی فعالیتهای کاذب اقتصادی کاهش یابد گفت: 

کنترل بازدهی غیرمتع��ارف از فعالیتهای غیرمولد 
یک اولویت محس��وب می شود که بایستی برای آن 
طرح جداگانه داش��ت و طرح مالیات بر فعالیتهای 

اختالل زا چنین رویکردی را دنبال می کند.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد با اشاره به طرح 
س��ازمان امور مالیاتی برای ایجاد یک پایه مالیاتی 
جدید گفت: س��ازمان امور مالیاتی طرح مالیات بر 
مجموع درآمد اش��خاص را پیگیری می کند که در 
صورت تهیه این طرح ش��اهد یک تحول در حوزه 

مالیات ستانی خواهیم بود.
دهق��ان ادامه داد؛ در طرح س��ازمان امور مالیاتی 
نوع��ی تجمی��ع در فعالیتهای��ی که ط��ی آن یک 
ش��خص باید مالیات پرداخت کند ایجاد می شود و 
کل درآمد یک شخص مشمول مالیات خواهد شد. 
همچنین عملیاتی نم��ودن و اجرای قانون موجود 
درب��اره مالیات بر خانه های خالی نیز توس��ط این 

سازمان در حال پیگیری است.  تسنیم 

معاون وزیر اقتصاد تشریح كرد؛

طرح جدید مالیاتی در راه است


