
پیام تسلیت بانک آینده، به مناسبت 
درگذشت حجت االسالم والمسلمین 

دکتر سیدعباس موسویان
رحلت استاد فرزانه، فقیه دانا و توانا و پیش از همه، 
انس��ان وارسته، متخلق، خودساخته و خدوم خاص 
و عام، حجۀاالسالم دکتر سیدعباس موسویان، مایۀ 
تأثر و تألم قلبی ام ش��د؛ ارتحال این مرد ش��ریف و 
ای��ن بنده صالح خدا، برای جامع��ه فعال اقتصادی 
بازار پول و بانک و سرمایه را خسارتی گران می دانم 
که در وصف این خس��ارت و حزن ناشی از آن، قلم 
و زبان��م تاب بیان بی��ش از این ریزه را ندارد؛ ناچار، 
سکوت آمیخته با تمنای برترین رحمت الهی و علو 
رحمانی از محضر خداوند کریم را پایان این سطور 
قرار داده؛ به خود و همه دوست داران ایشان، به ویژه 
بازمان��دگان مع��زز آن مرد الهی، از جان، تس��لیت 

عرض می کنم.

تحقق 160 درصدی فروش امالک 
مازاد بانک مسکن

رییس اداره کل س��اختمان بانک مس��کن،از تحقق 
160 درصدی اهداف این بانک برای فروش امالک 
مازاد و تملیکی در سال 98 خبر داد.اسحق خاکی، 
رییس اداره کل س��اختمان بانک مسکن در گفت و 
گ��و با خبرنگار پایگاه خبری بانک مس��کن- هیبنا 
با بیان اینکه فروش ام��الک مازاد و تملیکی بانک 
یکی از مهمترین اهداف تعریف شده در سال های 
اخیر برای اداره کل س��اختمان بوده است و در این 
زمینه اقدامات و عملکردهای مهمی در دستور کار 
قرار گرفته و انجام ش��ده اس��ت، اعالم کرد: بر این 
اساس در سال گذشته حدود 160 درصد از اهداف 
تعیین ش��ده برای فروش این امالک محقق ش��ده 
اس��ت.خاکی افزود: هدف گذاری انجام ش��ده برای 
فروش امالک مازاد بانک مس��کن در سال گذشته 
2900 میلیارد ریال بوده که هدف حاصل ش��ده از 
فروش امالک م��ازاد به میزان 4594 میلیارد ریال 
برآورد ش��ده است که این میزان نشان می دهد در 
سال گذش��ته به طور دقیق 158.41 درصد هدف 
تعریف ش��ده بانک مس��کن در ابتدای س��ال برای 
فروش امالک مازاد و تملیکی محقق شده است.وی 
یکی از مهمترین مصارف منابع مالی حاصل شده از 
فروش این امالک را افزایش توان مالی بانک مسکن 
به منظور پرداخت تس��هیالت به متقاضیان مسکن 
و همچنین اس��تفاده از این منابع در جهت پیشبرد 
طرح های تامین مس��کن متقاضی��ان و گروه های 
هدف اعالم کرد.خاک��ی همچنین از فروش امالک 
مازاد و تملیکی بانک مس��کن در 18 استان کشور 
در س��ال گذش��ته خبر داد و گفت: در سال 98 در 
این اس��تان ها مجموعا 117 م��ورد از امالک مازاد 
و تملیکی بانک مس��کن به بازار عرضه ش��ده و به 

فروش رفته است.

تسلیت بانک پارسیان به مناسبت در 
گذشت حجت االسالم و المسلمین 

سیدعباس موسویان
با تأس��ف و تأثر خبر درگذش��ت روحانی عالیقدر و 
دانش��مند، جناب حجه االس��الم و المسلمین دکتر 
س��ید عباس موسویان دریافت گردید. ضمن عرض 
تسلیت به جامعه علمی و دانشگاهی و شبکه پولی 
و مالی کش��ور وبه خصوص خانواده گرامی ایشان، 
علو درجات، مغفرت و رحمت الهی برای آن مرحوم 
مسئلت دارد. دکتر موس��ویان بیشتر عمر با برکت 
خوی��ش را صرف اعت��الی علم، تربی��ت و آموزش 
کاربردی در یکی از چالش برانگیزترین حوزه های 
اقتصادی کش��ور با ش��هامت و ش��جاعت کم نظیر 
نمود؛ بی ش��ک فقدان این عال��م بزرگوار ثلمه ای 
بزرگ برای همه دست اندرکاران این حوزه معرفتی 
خواهد بود.مرحوم موس��ویان در عین وجهه علمی 
کم نظیر، از س��جایای اخالقی و تواضع و پارسایی 
ویژه ای برخ��وردار بوده و هم��واره نظرات بدیع و 
ارزشمند ایشان، راهگشای مسیر توسعه نظام مالی 
در بس��تر امن اقتصاد اس��المی و منطبق با مبانی 

فقهی و دانش روز بود.
ورود به موضوعات حس��اس با وسعت نظر و بررسی 
دقی��ق و بدون پیش داوری خاص، تمایز خاصی به 
این بزرگوار در جلس��ات مختل��ف فقهی و فنی در 
نظام بانکی داش��ت. در سال های متمادی آشنایی 
با ایش��ان ، همواره نگرش مثبت و راهگشایی را از 

ایشان به یاد دارم.

تشریح جزئیات »ارائه کارت اعتباری 
با توثیق سهام عدالت«

    مدیرعام��ل بانک ملی ایران جزئیات طرح »ارائه 
کارت اعتب��اری با وثیقه گذاری س��هام عدالت« را 

تشریح کرد.
به گ��زارش روابط عمومی بانک مل��ی ایران، دکتر 
محمد رضا حس��ین زاده با بیان این که در مرحله 
نخست اجرای طرح، این اعتبار در بانک ملی ایران 
به اش��خاصی تعلق می گیرد که روش غیرمستقیم 
را برای دسترسی به سبد سهام عدالت خود انتخاب 
کرده اند، گفت: امکان توثیق سهام عدالت و استفاده 
از این ظرفیت پس از پذیرش و ورود ش��رکت های 

استانی به بورس اوراق بهادار میسر خواهد شد.
وی افزود: اکنون ش��رکت س��هام عدالت اس��تانی 
خراس��ان جنوبی به بورس اوراق بهادار تهران وارد 
شده است، بنابراین امکان ارائه این خدمت به مردم 
خراس��ان جنوبی در حال حاضر فراهم اس��ت و با 
ورود سایر ش��رکت های س��هام عدالت استانی به 

بورس، این خدمت توسعه می یابد.

اخبار گزارش

بع��د از اعالم خب��ر عدم عرض��ه ای ت��ی اف دوم در ابتدای 
ش��هریورماه موج��ی از گمانه زنی ه��ا در محاف��ل مختلف 
اقتصادی مطرح ش��ده اس��ت. به نظر می رسد اختالف نظر 
دو وزارت خان��ه نف��ت و اقتصاد منافع م��ردم را در معرض 

ریسکهای جدی قرار داده است.
از ح��دود یک هفته قبل خبر عرض��ه قطعی ای تی اف دوم 
در روز دوم ش��هریور در بس��یاری از رس��انه های رسمی و 
غیررس��می باعث ش��د موجی از ورود نقدینگی به سمت 4 
سهم پاالیشی )پاالیش��گاههای بندرعباس، تهران، تبریز و 
اصفه��ان( صورت گی��رد. نکته جالب توج��ه اینکه به هیچ 
عنوان این خبر از س��وی سازمان خصوصی سازی یا وزارت 
اقتصاد به عن��وان متولی اصلی عرض��ه ای تی اف ها تکذیب 

نشد.
پیش از این بارها عرضه ای تی اف های دوم و سوم به تعویق 
افتاده بود اما این بار با توجه به اینکه هیچ واکنشی در عدم 
تأیید روز دوم ش��هریور ماه انجام نش��د متأسفانه بسیاری 

وجوه نقد مردم به سمت این سهام روانه شد.
ام��ا دی��روز اعالم ش��د، بر اس��اس اع��الم قبلی س��ازمان 
خصوصی س��ازی قرار بود س��هام دولت در چهار پاالیشگاه 
 )etf( در قالب دومین صندوق س��رمایه گذاری قابل معامله
عرضه ش��ود لیکن ب��ا توجه به عدم اق��دام وزارت نفت در 
تأس��یس صندوق مذکور، هیئت واگذاری در آخرین جلسه 
خود و با توجه به عرضه قبلی س��هام شرکت پاالیش نفت 
تبریز، عرضه باقی مانده بلوک س��هام متعل��ق به دولت در 
س��ه ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس، تهران و اصفهان را 
نیز مصوب نمود، لذا بر همین اس��اس آگهی عرضه عمده و 
بلوکی سهام این شرکت ها هفته گذشته منتشر شده است 
که پس از هماهنگی با بورس تاریخ دقیق عرضه آن در بازار 

سرمایه مشخص خواهد شد.
این گ��زارش می افزاید: س��ازمان خصوصی س��ازی مجری 
مصوبات هیئ��ت محترم واگذاری اس��ت و چنانچه در این 
خصوص مصوبه جدیدی به این س��ازمان ابالغ شود بر آن 
اساس اقدام خواهد شد، لذا تأکید می شود اخبار منتشره در 
سایت سازمان خصوصی سازی مبنا و مأخذ اقدامات مربوط 
به عرضه س��هام دولت در بازار خواهد بود و شایسته است 
که با مراجعه به پایگاه اینترنتی س��ازمان خصوصی س��ازی 

به نشانی www.ipo.ir اطالع رسانی صحیح انجام گیرد.
نکت��ه جالب توجه دیگ��ر اینکه به غیر موض��وع عدم عرضه 

ای ت��ی اف دوم مجل��س ش��ورای اس��المی و در رأس آن 
کمیس��یون اقتص��ادی نیز به ش��دت پیگیر ارائه س��هام به 
جامانده ه��ای س��هام عدالت می باش��د. ظاه��راً تنها منابع 
باقی مان��ده برای ارائه س��هام عدالت به جاماندگان س��هام 
موجود و دارایی همین ای تی اف ها می باش��د.بر این اساس 
هنوز تکلیف س��هامی که مجلس ب��رای جامانده ها در نظر 
گرفته روشن نشده که موضوع بالتکلیفی ای تی اف دوم نیز 

خبرساز شده است.
یکی از گمانه زنی های جدی نیز به موضوع مدیریت س��هام 
پاالیش��گاه های در معرض عرضه اشاره دارد، بر این اساس 
 به نظر می رس��د در مورد پاالیش��گاه ها دعوای اصلی بر سر 
مدیری��ت این صندوق باش��د. اگر س��هام موجود به صورت 
ETF عرضه شوند به نظر می رسد مدیریت صندوق به عهده 
وزارت اقتصاد باشد و اگر عرضه به صورت بلوکی انجام شود 
احتماالً با انجام خرید از سوی زیرمجموعه های وزارت نفت 
مدیریت در نهایت در وزارت خانه مذکور باقی بماند. گفتنی 
اس��ت،  طبق اعالم رسمی دژپس��ند وزیر اقتصاد "دستگاه 
مربوطه )وزارت نفت( در روز های اخیر اعالم کرد "آمادگی 
نداری��م"، بر این اس��اس، دارادوم به ص��ورت بلوکی عرضه 

می شود و اگر هم نتوانستیم، آن را شناور می کنیم."
ای��ن درحالی اس��ت که ش��رکت مل��ی پاالی��ش و پخش 
فرآورده ه��ای نفت��ی توقف عرض��ه دارادوم را تصمیم وزیر 
اقتصاد دانس��ت و تأکید کرد در صورت تغییر این تصمیم 
برای تش��کیل صن��دوق ETF، این ش��رکت و وزارت نفت 
آماده بوده و هس��تند که تمامی اختی��ارات خود را در این 
خصوص به وزیر اقتصاد تفویض نمایند.در اطالعیه شرکت 
مذکور آمده است، "طبق آخرین نظر جناب آقای دژپسند 
وزی��ر محت��رم ام��ور اقتصادی و دارایی، قرار ش��د س��هام 
پاالیش��گاه ها به صورت بلوکی فروخته شود و لذا با انتخاب 
 ETF ای��ن روش عرضه، دیگر لزومی به تش��کیل صندوق

نبوده است.
هرچند ش��رکت پخش و  پاالیش تم��ام تقصیر را بر دوش 
وزیر اقتصاد انداخته است اما بایستی منتظر ماند تا جزئیات 
بیش��تر از موضوع روشن شود. به هر حال پیگیری ها نشان 
می دهد ظاهراً در صورت عدم اقدام وزارت خانه متولی برای 
عرضه س��هام در قالب ای تی اف  و عدم استقبال در  عرضه 
بلوکی وزارت اقتصاد می تواند رأس��اً نسبت به عرضه سهام 

در قالب ای تی اف اقدام کند.  تسنیم
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برای  بانکها و دستگاه های دولتی
مالیات خانه های خالی ۲ برابر می شود

مالی��ات خانه های خالی بانکها و دس��تگاه های دولتی 2 
برابر می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برای خانه های خالی 
در تملک دستگاه های دولتی و بانک ها ضرایب مالیاتی 

دو برابر در نظر گرفته شده است.
محم��ود محمودزاده اظهار ک��رد: مهمترین هدف طرح 
مالی��ات بر خانه های خالی این اس��ت ک��ه این واحدها 
وارد بازار مصرف ش��ود. حال فرقی نمی کند که خانه ها 
متعلق به افراد حقیقی یا دس��تگاه های دولتی و بانکها 
باشد. حتی برای واحدهای در تملک دولت دولت و بانک 
ها جریمه های س��نگین تا دو برابر نسبت به شهروندان 

در نظر گرفته شده است.
محم��ودزاده در واکنش به این س��وال که برخی عنوان 
م��ی کنند تعداد خانه ه��ای خالی متعلق ب��ه بانک ها 
چندان قابل توجه نیس��ت تاکید ک��رد: ما هیچ قضاوتی 
در خص��وص تعداد این واحدها نداریم اما حرف من این 
اس��ت که حتی اگر یک خانه باشد باید به بخش مصرف 
برس��د. وی همچنین گفت: هماهنگ��ی های الزم انجام 
ش��ده تا در آینده نزدیک افتتاح اولین پروژه های طرح 
اقدام ملی مسکن و همچنین بخشی از واحدهای مسکن 
مهر انجام ش��ود. در خصوص مس��کن مهر امسال شاهد 

اتمام پروژه خواهیم بود.
وی اف��زود: کلنگ زنی تعدادی از پروژه های طرح اقدام 
ملی و واگذاری اراضی برای گروههای س��اخت از دیگر 

برنامه ها است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تصریح 
کرد: متقاضیانی که برای مسکن ملی پول واریز کرده اند 

به زودی به پروژه ها معرفی خواهند شد.
محمودزاده با بیان اینکه ب��رای تمامی 400 هزار واحد 
طرح اقدام ملی مس��کن، زمین تامین شده است گفت: 
حتی اضافه بر این تعداد نیز زمین تامین کردیم.   آماده 
س��ازی زمین ها هم در بخش هایی انجام ش��ده است. 
البته آماده سازی همزمان با ساخت انجام میشود و مانع 

بزرگی نیست. ایسنا

در صورت تصویب مجلس؛
 سهام عدالت به جاماندگان ارائه می شود

مع��اون وزیر اقتصاد در واکنش به پیگیری کمیس��یون 
اقتصادی مجلس برای ارائه س��هام عدالت به جاماندگان 
گفت: اگر مجلس ارائه س��هام عدال��ت جدید را تصویب 

کند، دولت مکلف است آنرا اجرا کند.
بع��د از خبر لغ��و عرضه ای ت��ی اف دوم و اختالف نظر 
جدی بین دو وزارت خانه  در خصوص س��ازوکار عرضه 
س��هام شرکتهای پاالیش��ی بار دیگر موضوع ارائه سهام 
عدالت ب��ه جاماندگان از دریافت این س��هام به صورت 

جدی مطرح شده است.
 عباس معمارنژاد در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم در 
خصوص پیگیری مجلس برای ارائه سهام به جاماندگان 

طرح سهام عدالت گفت: اعتقاد وزارت اقتصاد این است 
که دولت س��همی برای واگذاری ب��ه جاماندگان ندارد. 
در قان��ون نیز 6 دهک جامعه دیده ش��ده که با توجه به 
مش��مول بودن 49 میلیون نفر، این ه��دف تا حدودی 
پوشش داده شده اما اینکه بعد از این کسانی به 6 دهک 

اضافه شده اند یا خیر بحث دیگری است.
ام��ا در ادامه معاون وزیر اقتصاد در واکنش به این ابهام 
که  براساس گزارش وزارت  تعاون، کار و رفاه  اجتماعی 
حدود 20 میلیون  ثروتمند مشمول سهام عدالت شده و 
20 میلیون نفر از دهکهای اول تا ششم از دریافت سهام 
عدالت بازمانده اند، گفت : به هر صورت اگر قانونی مبنی 
بر اعطا سهام جدید تصویب شود دولت مکلف است که 
آن را اجرا کند. در حالی که وزیر اقتصاد تأکید کرده بود 
هیچ س��هام عدالتی برای واگذاری به جاماندگان وجود 
ندارد دارایی موج��ود در ای تی اف های دولتی )دارا اول، 
دوم، س��وم و احتماالً چهارم( از کدام محل تأمین شده 
است؟ مجلس ش��ورای اسالمی به صورت جدی به دنبال 
ارائه س��هام عدال��ت به حداقل ده میلی��ون نفر جامانده 
دریاف��ت س��هام عدالت اس��ت در این بی��ن نمایندگان 
محترم باید به این س��ؤال پاس��خ دهند که؛ آیا آنها هم 
معتقدند س��هام عدالت جامان��دگان باید از محل دارایی 
ای تی  اف های دولتی تأمین ش��ود یا محل دیگری برای 

این منظور وجود دارد؟  تسنیم 

خ��ب��رخ��ب��ر

پشت پرده لغو عرضه »دارا دوم«؛ 

بین ۲ وزیر دعوا شد

آماده نبودن وزارت نفت ؛ علت منتفی شدن دارا دوم 
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سهام پاالیشی ها که قرار بود در دارادوم عرضه شود به دلیل آماده نبودن 

دستگاه ذیربط )وزارت نفت( به صورت بلوکی یا شناور عرضه خواهد شد.
که چرا  این سوال  به  پاسخ  در  تولید  و  کار  رادیویی،  کوتاه  آثار  اختتامیه مسابقه  در حاشیه  فرهاد دژپسند 
اخیر  را منتفی اعالم کرده است؟ گفت: دستگاه مربوطه در روز های  سازمان خصوصی سازی عرضه دارادوم 
اعالم کرد آمادگی نداریم بر این اساس، دارادوم به صورت بلوکی عرضه و اگر هم نتوانستیم، آن را شناور 

می کنیم.

نمای نزدیک

معاون سازمان امور مالیاتی اعالم کرد؛

مهلت صاحبان مشاغل 
مشمول مالیات مقطوع؛ 

پایان مردادماه  
صاحب��ان مش��اغل مش��مول مالی��ات مقطوع ت��ا پایان 

مردادماه فرصت دارند
  معاون درآمدهای مالیاتی س��ازمان امور مالیاتی گفت: 
صاحبان مشاغلی که شرایط بهره مندی از مالیات مقطوع 
را دارند، باید تا پایان مردادماه از طریق س��ایت سازمان، 

فرم های مربوطه را تکمیل کنند.
محمد مسیحی با اش��اره به تعیین مالیات مقطوع بابت 
عملکرد س��ال 1۳98 برخی از صاحبان مش��اغل، گفت: 
طبق تفاهم س��ازمان امور مالیاتی کشور و اصناف کشور 
و طبق دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات های 
مس��تقیم، صاحبان مشاغلی که مش��مول دستورالعمل 
ش��رایط بهره مندی از مالیات مقطوع هستند، در صورت 
تکمیل و ارس��ال فرم مربوطه حداکثر تا پایان مرداد ماه 
س��ال 1۳99، از نگهداری اس��ناد و مدارک موضوع این 

قانون و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می شوند.
وی با بیان اینکه این گروه از صاحبان مشاغل باید بر مبنای 
مالی��ات قطعی عملکرد س��ال 1۳97 و طبق افزایش نرخ 
های اعالم ش��ده در دستورالعمل مذکور نسبت به قطعی 
کردن مالیات خود اقدام کنند، افزود: صاحبان مشاغلی که 
تمایل به اس��تفاده از شرایط دستورالعمل مذکور را دارند،  
از طریق پایگاه اینترنتی tax.gov.ir و تکمیل فرم مربوطه 

به سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کنند.
معاون درآمدهای مالیاتی س��ازمان امور مالیاتی کش��ور 

همچنین درخص��وص نرخ های تعیی��ن مالیات مقطوع، 
توضیح داد: مالیات صاحبان مش��اغل ب��ر مبنای مالیات 
قطعی عملکرد سال 1۳97 برای صاحبان مشاغل با میزان 
مالی��ات قطعی ت��ا 2 میلیون و 500 ه��زار تومان، بدون 
افزایش نسبت به عملکرد س��ال 1۳97 و برای صاحبان 
مشاغل با میزان مالیات قطعی از یک میلیون و 500 هزار 
تومان تا 5 میلیون تومان، با چهار درصد افزایش نس��بت 
به عملکرد س��ال 1۳97 خواهد ب��ود. همچنین صاحبان 
مشاغل با میزان مالیات قطعی از 5 میلیون تومان تا 10 
میلیون تومان، با هشت درصد افزایش نسبت به عملکرد 
س��ال 1۳97 است. در نهایت صاحبان مشاغل مالیاتی با 
می��زان مالیات قطعی بیش��تر از 10 میلیون تومان هم با 
12 درصد افزایش نس��بت به عملکرد س��ال 1۳97 باید 

نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کنند.
وی تاکید کرد: صاحبان مش��اغلی هم که امکان پرداخت 
مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک 
جا تا پایان مرداد ماه ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا 
پنج ماه به صورت مساوی تقسیط می شود و عدم پرداخت 
به موقع مالیات یا اقساط در سررسیدهای مقرر، مشمول 
جریمه موض��وع ماده 190 قانون مالیات های مس��تقیم 
خواهد بود. مس��یحی همچنین خاطرنشان کرد: اشخاص 
حقیقی و صاحبان مشاغل که مطابق قانون می باید تا ۳1 
خرداد ماه هر س��ال نسبت به تس��لیم اظهارنامه مالیاتی 
خود اقدام کنند، امس��ال با توجه به ش��رایط خاص ناشی 
از ش��یوع ویروس کرونا و تاثیری که این معضل بر کسب 
و کار و مش��اغل کشور داشته است، براساس مصوبه ستاد 
ملی مبارزه با کرونا و ش��ورای هماهنگی اقتصادی سران 
قوا، تا ۳1 مردادماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را 
به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال 
و مالیات خود را نیز به صورت الکترونیکی پرداخت کنند.

 سازمان امور مالیاتی کشور

رئیس سازمان حمایت: 

گرانی را باید بپذیریم و 
با گرانفروشی مقابله کنیم

 
رئی��س س��ازمان حمایت: گران��ی را بای��د بپذیریم و با 

گرانفروشی مقابله کنیم
رئی��س س��ازمان حمای��ت با تش��ریح تف��اوت گرانی و 
گرانفروش��ی گف��ت: بای��د گران��ی را بپذیری��م ولی با 
گرانفروشی مبارزه کنیم زیرا در این شرایط حق مصرف 

کننده و تولید کننده رعایت می شود.
عباس تابش در خصوص تفاوت گرانی و گران فروش��ی 
در بازار اظهار داشت:  گرانی پدیده ای است که از تغییر 
منطقی متغییرهای تشکیل دهنده بهای تمام شده یک 
کاال، ایجاد می ش��ود. بنابراین وقتی کاالیی متغیرهای 
تشکیل دهنده آن با تغییر روبه رو می شود، بهای تمام 

شده به صورت منطقی تغییر می کند.
وی با بیان اینکه باید گرانی را بپذیریم، ادامه داد: کاالیی 
که ت��ا مدتی پیش ب��رای واردات��ش ارز 4200 تومانی 
دریاف��ت می ک��رد و حاال بنابر تصمیمات کالن کش��ور 
ارز آن به نیمایی تغییر کرده، بنابراین طبیعی اس��ت که 
قیمت آن کاال با افزایش روبه رو شود.  مثال برنج هندی 
که تا پارس��ال به ازای هرکیل��وی آن یک دالر پرداخت 
می کردیم با ارز 4200 تومانی، قیمت تمام شده آن در 
کف بازار هر کیل��و 7 هزار تومان با در نظر گرفتن همه 
هزینه ها ) حمل و نقل، بیمه، دس��تمزد، س��ود و .. ( به 
فروش می رسید. رئیس سازمان حمایت افزود: حال که 
ارز 4200 تومان��ی برای برنج به ارز نیمایی تغییر کرده، 
ب��ه نوعی ارز دریافت��ی آن حدود 4  الی 5 برابر ش��ده 
اس��ت، بنابراین طبیعی است قیمت بهای تمام شده آن 

افزایش پیدا کند.اگر این اختالف قیمت ارز را در قیمت 
تمام شده لحاظ نکنیم ، وارد کننده برای واردات رغبت 

نداشته و دیگر اقدام به واردات نمی کند.
تابش خاطر نش��ان کرد: در خصوص الستیک نیز شرایط 
به همین ش��کل اس��ت وقتی ارز مواد اولیه آن از 4200 
تومان به نیمایی تغییر کرده است، اگر بهای تمام شده ارز 
نیمایی را در بهای تمام ش��ده فروش لحاظ نکنیم، تولید 
به صرفه نبوده و تولید با مشکل روبه رو می شود، بنابراین 
این تغییرات قیمتی گرانی محس��وب می ش��ود که الزم 
اس��ت به دلیل تغییر متغیرهای بهای تمام شده، قیمت 
نیز افزایش و یا گران شود. به گفته وی، گرانی پدیده ای 
است که اگر در بهای تمام شده لحاظ نشود، تولید ضربه 
م��ی بیند و تنظی��م بازار به هم ریخت��ه و مصرف کننده 
متضرر می ش��ود. این مقام مسئول گفت:  گران فروشی 
اجحافی اس��ت که فروشنده ) صنوف، واخدهای تولیدی 
و یا تجار( در حق مصرف کننده می کند که اگر برخورد 
نشود در حقش اجحاف شده است. بنابراین باید گرانی را 
بپذیریم و با گران فروشی مبارزه کنیم.  تابش در خصوص 
آمار بازرسی ها در سال 99 اظهار داشت: برخورد سازمان 
حمایت در 4 ماهه ابتدایی سال نشان دهنده رشد 1500 
درص��دی پرونده های کالن تخلف اس��ت، این آمار تنها 
مربوط به پرونده های سازمان حمایت است.همچنین آمار 
بازرسی ها 4 ماهه امس��ال در مقایسه با 4 ماهه ابتدایی 

سال گذشته نیز 1 درصد رشد یافته است.
رئیس سازمان حمایت افزود: در سال99  به دلیل شیوع 
کرونا و تعطیلی بخش عظیمی از کشور در ابتدای سال 
بازرس��ی ها کم  انجام شده اس��ت و همچنین در سال 
گذش��ته نیز تعداد زیادی از بازرسان به دلیل نظارت بر 
بازار و تأمین مایحتاح کاالها، جزء بازرسان مقیم بودند، 
به همین منظور این بازرس��ان نتوانستند در بازرسی ها 

حضور داشته باشند.  تسنیم


