قاچاق سیگار کاهش یافت

پنجشنبه  19فروردین 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3179

ت به بهمن  99واردات سیگار قاچاق
بررسی میزان واردات سیگار نشان میدهد بهمن  98نسب 
به میزان  22/1درصد کاهش یافته است .بر این اساس در  11ماهه  1398برآورد واردات سیگار
قاچاق  9/58میلیارد نخ بوده که در  11ماهه  1399به  7/46میلیارد نخ کاهش یافته است.

اقتصادی

اخبار

تضعیف دالر
با پیمانهای پولی دوجانبه

عضو هیاترئیسه مجلس گفت :انعقاد پیمانهای  ۲یا
چندجانبه پولی با هدف مراودات اقتصادی با کشورهای
مختلف ،میتواند دالر را از گردونه خارج کند .حسینعلی
حاجیدلیگانی با اش��اره به اینکه سالهاست دالر نقش
تعیینکنندهای در اقتصاد ایران دارد ،گفت :انعقاد قراردادها
و موافقتنامههای  ۲یا چندجانبه پولی با برخی کشورها،
مسیری اس��ت که سلطه دالر بر اقتصاد ایران را کاهش
خواه��د داد .وی با بیان اینکه ایجاد موافقتنامههای  ۲یا
چندجانبه در قالب یک اتاق مش��ترک میان کشورهایی
که با هم مراوده اقتصادی دارند باید از س��وی مسؤوالن
مربوط پیگیری شود ،افزود :مراوده با کشورهای مختلف
باید به صورتی انجام شود که پول  ۲کشور بدون توجه به
دالر در مراودات مورد استفاده قرار گیرد .حاجیدلیگانی
ادامه داد :استفاده از پول ملی بهترین راهکار برای خارج
کردن دالر از صحنه رقابتهای اقتصادی است ،کما اینکه
چین هم چنین کاری را در گذش��ته انجام داده و تجربه
موفقیتآمیزی نیز داشت ه است.

«وطن امروز» از تداوم نابسامانی بازار اقالم اساسی در آستانه ماه مبارک رمضان گزارش میدهد

از مرغ سحر تا افطار گران

اقالم سفره افطار نسبت به رمضان سال گذشته بیش از  50درصد افزایش قیمت داشته است
گروه اقتصادی :قیمت اقالم خوراکی س��بد خانوار در حالی
روز ب��ه روز افزایش مييابد ك��ه كمتر از یک هفته ديگر تا
آغاز ماه میهماني خدا باقي مانده اس��ت .به گزارش «وطن
امروز» ،دولت تدبير و اميد در سالهاي اخير همزمان با فرا
رسيدن ماه مبارك رمضان همواره اعالم ميكند تدابيري را
براي كنترل قيم��ت مايحتاج مردم بويژه اقالم خوراكي در
دس��ت اجرا دارد تا به باور خود ،ش��هروندان در ماه رمضان
با آس��ودگي خاطر و ب��دون دغدغه معاش به عبادت خدا و
روزهداري بپردازند .امس��ال اما شرايط به گونهاي ديگر رقم
خورده اس��ت .تشديد شيوع ويروس كرونا ،ناتواني دولت در
كنترل و مهار آن و تصميمهاي خلقالساعه و بيپايه و اساس
كه براي جلوگيري از ش��يوع بيشتر كرونا گرفته ميشود از
يك س��و و گراني سرسامآور اقالم خوراكي و كاهش شديد
قدرت خريد مردم از س��وي ديگر ،عرص��ه را بر خانوارهاي
ايراني تنگ و سفره ماه رمضان آنها را كوچكتر كرده است.
نگاهي به دادههاي آماري مركز آمار ايران از متوسط قيمت
اقالم خوراكي طي  4س��ال اخير بویژه در آس��تانه ماه مبارك
رمضان نشان ميدهد دولت هيچ برنامه مشخصي براي تامين و
كنترل قيمت اقالم پرمصرف خوراكي مردم در دستور كار ندارد.
در واقع با آنکه طبق قانون دولت وظیفه دارد با کنترل قیمت
ت کاالها در بازار ،مانع از
اقالم اساسی و نظارت مستمر بر قیم 
گرانفروشی و افزایش قیمتها شود اما بحران مرغ طي ماههای
اخير نشان داده ارادهاي براي كنترل بازار در دولت ديده نميشود.
تا سالهاي گذشته تحري م بهانه خوبي بود تا دولت افزايش
قيمتها را به گردن تحريم بيندازد و از انجام وظايف خود شانه
خالي كند اما گويا حاال بهانه ديگري به نام كرونا ،دولت را بر آن
داشته تا ناكارآمدي خود را معلول آن بداند ،بويژه آنكه در اين
روزها دولت جزئيات جديدي را از تعطيلي مشاغل گروههای ،۲
 ۳و  ۴در شهرهاي نارنجي و قرمز اعالم كرده است كه بيشك
تاثير مستقيمي بر قيمتها در بازار ميگذارد.

قيمت ساير محصوالت لبنی در بازار نيز با افزايش همراه بوده،
به اين ترتيب که قيمت يك ليتر شير پاستوريزه در فروردينماه
سال جاري با  30درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته
از  6هزار و  100تومان به  8هزار تومان رس��يده است .قيمت
يك بسته پنير  500گرمي نيز در فروردينماه امسال  30درصد
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافته است .اما در گروه
لبنيات ،قيمت كره ركورددار بيشترين افزايش قیمت نسبت به
سال گذشته است .سال گذشته يك قالب كره  100گرميبه
قيمت  4هزار و  600تومان عرضه ميشد ،در حالي كه اكنون
اين قلم كاالي خوراكي به قيمت متوس��ط  10هزار تومان در
فروشگاهها عرضه ميشود.

ادامه داستان مرغ...

دیروز باز هم صفوف خرید مرغ پابرجا بود اما به دلیل تزریق مرغهای منجمد به بازار تا حدودی از حجم صفها کاسته
شد .با افزایش عرضه مرغ در بازار ،محدودیت خرید  ۲مرغ برای هر نفر هم از بین رفته و شهروندان میتوانند تعداد بیشتری
مرغ تهیه کنند .در این بین گمانهزنیها درباه علل ایجاد بحران مرغ ادامه دارد .سهشنبه هفته جاری کاظم خاوازی ،وزیر
جهادکشاورزی ضمن حضور در مجلس شورای اسالمی دلیل آن را احتکار و منجمدسازی مرغ اعالم کرده بود .در عین حال
در همان روز علی ربیعی ،سخنگوی دولت دلیل اصلی بحران مرغ را تحریمها خوانده بود .البته رئیس کمیسیون کشاورزی
و رئیس مجلس ش�ورای اسالمی اشکاالت س�اختاری و مدیریتی را عامل وضعیت موجود اعالم کرده بودند .دیروز مهدی
یوسفخانی ،رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی تهران دالیل مجلسیها برای آشفتگی بازار را تایید کرد .وی در پاسخ
به سوالی درباره اینکه وزارت جهاد کشاورزی تا چه اندازه در موضوع نابسامانی مرغ نقش داشته است ،گفت :بحث تامین
واقعا ضعیف بوده و وقتی تامین ضعیف باشد یعنی عرضه کم است .اگر تولید به اندازه کافی باشد که اصال نباید مشکلی در
عرضه و تامین پیش بیاید .حدود  10درصد تخلفات و مش�کالت در چرخه توزیع و مراکز خردهفروش�ی بوده اما  90درصد
مشکل مربوط به روند تامین این کاال و گرانفروشی و تخلف مرغداران بوده است.
■■ ۱۹درصد مرغداریها اقدام به احتکار یا عرضه خارج از شبکه کردهاند
معاون س�ازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت :طی بازرس�یهای انجام شده از نزدیک به  ۳هزار واحد
مرغداری در  ۲۰روز گذشته ،مشخص شد  ۵۷۳واحد تولیدکننده مرغ (۱۹درصد) مبادرت به احتکار یا عرضه خارج از شبکه
کردهاند .سیدجواد احمدی اظهار داشت :پس از التهابات ایجادشده در بازار مرغ و عرضه نشدن کافی این محصول به بازار،
گزارشهایی دریافت شد که نشان میداد برخی مرغداران از عرضه مرغ به بازار خودداری یا این محصول را خارج از شبکه
عرضه میکنند که به همین دلیل موضوع در دستور کار سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفت .وی
افزود :طی بازرسیهای انجام شده از نزدیک به  ۳هزار واحد مرغداری توسط بازرسان سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت
استانها در  ۲۰روز گذشته ۵۷۳ ،واحد تولیدکننده مرغ که مبادرت به احتکار یا عرضه خارج از شبکه کرده بودند ،شناسایی
و پس از تشکیل پرونده با ارزش بیش از  ۱۱۷میلیارد تومان به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

■■رشد قيمت لبنيات

اما مروري بر نرخ لبنيات در بازار و بررسي روند رشد قيمت
انواع لبنيات طي چند سال اخير نيز ارقام عجيب و غريبي را
نشان ميدهد .بر اساس آمار مركز آمار ايران ،فروردينماه سال

■■گراني اقالم پروتئيني

دغدغه گرانی مرغ ،تنها یکی از چالشهاي اين روزهاي مردم
در آستانه ماه مبارک رمضان است .نگاهي به قيمت اقالم ديگر
خوراكي از جمله برنج ،گوشت ،لبنيات و ...بخوبي گوياي آن است
كه در ماه رمضان امسال سفره قشر گستردهاي از مردم پر از خالي
خواهد بود! طبق آمارهاي منتشر شده از سوي مركز آمار ايران،
قيمت برنج كه به عنوان قوت غالب ايرانيها محسوب ميشود،
فروردينماه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته رشد
 42درصدي داش��ته اس��ت .در واقع اگر يك خانواده ايراني در
فروردينماه س��ال گذشته يك كيلوگرم برنج را به قيمت 12
ه��زار و  500تومان خريداري ميكرده،امروز بايد براي خريد
ي��ك كيلوگرم برنج ايراني بيش از  34هزار تومان هزينه كند.
افزايش قیمت  53درصدي گوشت قرمز گوسفندي و رشد 44
درصدي گوشت گاو و گوساله در فروردينماه امسال نسبت به
مدت مشابه سال قبل نيز مهر تاييدي است بر بيتدبيري دولت
در كنترل نرخ مواد خوراكي پروتئيني .اين در حالي است كه
مقامات وزارت بهداشت و كارشناسان حوزه تغذيه بارها بر اين
نكته تاكيد داشتهاند كه براي حفظ سالمتي و تقويت سيستم
ايمن��ي بدن براي جلوگيری از ابتال به ويروس كرونا بايد مواد
پروتئيني به ميزان الزم به بدن افراد برسد.
حال اگر فرض را بر اين بگذاريم كه تامين گوشت قرمز براي
بسياري از خانوارها امكانپذير نيست ،بايد جايگزيني مانند مرغ را

■■چاي را گران بنوشيد!

 96قيمت يك كيلوگرم ماست  3هزار و  700تومان بوده است
در حالي كه فروردينماه سال جاري ،يك كيلو ماست به قيمت
 9هزار و  500تومان عرضه ميش��ود .به عبارت ديگر ،قيمت
ماست از سال  96تاكنون بيش از  163درصد رشد داشته است.
همچنین در فروردينماه سال جاري ،قيمت يك كيلوگرم ماست
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 22درصد افزايش يافته است.

براي مصرف غذايي در نظر گرفت .این در حالي است كه قيمت
مرغ طي تنها يكسال بيش از  76درصد افزايش یافته است.

رکوردشکنی تولید لوازم خانگی

يكي از اقالم پرمصرف خانوارها در ماه مبارك رمضان چاي
به همراه قند يا شكر است .قيمت قند در جدول قيمتي اقالم
خوراكي بيشترين رشد را در سال جاري تجربه كرده است .بر
اين اساس قيمت يك كيلوگرم قند در فروردين سال گذشته
8هزار و  500تومان بوده در حالي كه اكنون يك كيلوگرم قند
به قيمت  24هزار تومان در بازار عرضه ميش��ود .يك بس��ته
چاي  500گرمي نيز كه در س��ال گذش��ته با قيمت  59هزار
تومان به فروش ميرسيد ،در فروردينماه امسال با  51درصد
رشد به نرخ  89هزار تومان به ازاي هر بسته  500گرمي عرضه
ميشود .در اين ميان ،تنها شكر است که با يك درصد كاهش
قيمت مواجه بوده است.
همچنین يكي از اقالم خوراكي پرمصرف خانوارها كه طي
سالهاي گذشته چندينبار با نوسان قيمت مواجه شده ،رب
گوجهفرنگي است كه فروردينماه سال جاري با  70درصد رشد
قيمت از  17هزار تومان به ازاي يك كيلوگرم در فروردين ،99
به  29هزار تومان در فروردين  1400رس��يده است .به همين
ترتيب روغن مايع نيز رش��د  72درصدي را در فروردين سال
جاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته تجربه كرده است.

متوسط قیمت اقالم خوراکی (ریال)
کاال

واحد مبادله

فروردین 96

فروردین 97

فروردین 98

فروردین 99

فروردین 1400

درصد تغییر فروردین  1400نسبت
به مدت مشابه سال قبل

برنج ایرانی

يك كيلوگرم

125.839

135.687

173.927

239.544

340.000

42

گوشتگوسفند

يك كيلوگرم

360.994

422.390

1.014.341

978.736

1.750.000

74

گوشت گاو یا گوساله

يك كيلوگرم

344.587

395.273

941.324

835.855

1.300.000

56

مرغ

يك كيلوگرم

73.624

82.426

144.716

116.231

شیر پاستوریزه

يك ليتر

26.687

28.275

47.377

61.403

آزاد350.000 :

201

دولتی249.000:

114

80.000

30

ماست

يك كيلوگرم

36.936

39.237

60.509

78.140

95.000

22

پنیر

 500گرم

57.190

59.636

89.209

111.520

145.000

30

تخممرغ

يك كيلوگرم

46.194

81.970

91.550

113.458

150.000

32

كره

 100گرم

28.280

33.834

45.728

46.768

100.00

114

روغن مایع

 900گرم

54.292

53.998

78.972

87.051

150.000

72

قند

يك كيلوگرم

40.008

41.082

70.744

85.294

247.000

190

شكر

يك كيلوگرم

33.005

32.885

62.005

70.830

70.000

-1

چاي

 500گرم

192.445

219.576

329.715

593.388

898.200

51

رب گوجهفرنگي

يك كيلوگرم

50.864

58.187

194.734

171.687

292.000

70

منبع :قیمتهای سالهای  99 ،98،97 ،96از مرکز آمار و قیمتهای فروردینماه سال جاری بر اساس گزارش میدانی از فروشگاههای معتبر است

مشموالنسهامعدالتمیتوانندکارتاعتباریدریافتکنند

کارت اعتباری به برکت سهام عدالت
جلس��ه هی��ات دول��ت طب��ق روال
سهام
چهارش��نبهها روز گذشته به ریاست
حسن روحانی برگزار شد .در این جلسه روحانی از طرحهای
جدید برای تقویت معیش��ت مردم در م��اه مبارک رمضان
خبر داد.
در همی��ن رابطه ،رئیس دولت دوازدهم گفت :در س��تاد
اقتصادی تصویب کردیم و من امروز به رئیس سازمان برنامه
و بودجه دستور میدهم که در روزهای اول ماه رمضان یک
نوبت اضافی از کمک معیشتی را که به صورت ماهانه به ۶۰
میلیون نفر داده میشود ،پرداخت کند ،بنابراین این قدم اولی
است که برمیداریم ،البته در ستاد کرونا هم هفته بعد در این
زمینه بحث خواهیم کرد و تصویب میکنیم.
روحانی همچنین اظهار داشت :کار دیگر کارت اعتباری
است که در اختیار مردم قرار میگیرد .این کارت اعتباری که
بانکها در اختیار مردم قرار خواهند داد نیاز به مراجعه به بانک

ندارد و تمام مراحل آن الکترونیکی است.
رئی��س دولت دوازدهم با بیان اینکه پش��توانه این کارت
اعتباری سهام عدالت خواهد بود ،گفت :البته مواردی مثل یارانه
و اوراق دیگر هم میتواند پشتوانه باشد اما یکی از پشتوانهها
که بیش از  ۴۰میلیون نفر براحتی میتوانند از آن استفاده
کنند ،سهام عدالت است.
رئیسجمهوری افزود :کس��انی که سهام عدالت آنها یک
میلیونی است ،میتوانند از اعتبار ۱۴میلیونی استفاده کنند و
آنهایی که سهامشان ۵۰۰هزار تومانی است ،از اعتبار ۷میلیون
تومانی استفاده میکنند .این یک اقدام رفاهی برای مردم و
کمک به تولید است .ما هزینههای تولید را هم با این اقدام
کم میکنیم ،بنابراین این اقدام باید برای مردم توضیح داده
شود و امیدواریم این کمک در همین ایام و روزهای اول ماه
رمضان انجام شود .سهام عدالت ابتکار دولت نهم برای سهیم
کردن مردم در اقتصاد کشور بود.

■■ سهام عدالت از کجا آمد؟

طرح اولیه واگذاری سهام شرکتهای دولتی به عموم
مردم در دولت هش��تم به تصویب رسید اما در آن دولت
اجرایی نشد .این طرح در ابتدای کار دولت نهم مورد توجه
قرار گرفت ،ب ه گونهای که پس از ابالغ سیاستهای کلی
اصل  ۴۴قانون اساسی ،مصوبه شماره /۷۲۶۸۳ت ۳۴۴۸۴
ب��ه تاریخ  ۱۳۸۴/۱۱/۱۷هیاتوزیران با عنوان «آییننامه
اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش
سهم بخش تعاون بر اس��اس توزیع سهام عدالت» منجر
به فراهم شدن بستر قانونی الزم برای اجرای طرح توزیع
سهام عدالت شد .در واقع سهام عدالت ،نوعی یارانه بود که
طبق نظر دولت نهم ،از طریق شرکتهای تعاونی عدالت
اس��تانی به مشموالن آن واگذار ش��د .به دلیل آنکه بابت
واگذاری س��هام شرکتها به مشموالن ،از آنها هیچ پولی
دریافت نشده بود ،تصمیم بر آن شد ظرف  10سال سود

سهام این شرکتها به عنوان اقساط سهام پرداخت شود .با
پرداخت سود سالهای  ۱۳۹۵تا  ،۱۳۹۸نهم اردیبهشتماه
سال  ،۹۹رهبر انقالب با صدور ابالغیهای ضمن موافقت با
درخواست رئیسجمهور برای آزادسازی سهام عدالت و با
اشاره به نقش سهام عدالت در گسترش عدالت اجتماعی
و توانمندسازی خانوادههای کمدرآمد ،خاطرنشان کردند:
دول��ت هر چه زودتر اقدام��ات مقتضی را به عمل آورد تا
مردم سریعتر از منافع سهام خود بهرهمند شوند.

مدیرکل دفتر صنایع برق ،فلزی و لوازم خانگی وزارت
صمت گفت :به تولید  ۱۵میلیون لوازم خانگی در سال ۹۹
رسیدیم و رکوردشکنی کردیم .کیوان گردان در یک برنامه
خبری ،اظهار داش��ت :با شروع کرونا و آغاز پروتکلهای
بهداشتی ،تمام معادالت دچار تحول و مشکالت متعددی
نیز ایجاد شد و در چنین شرایطی تحریمها نیز اقتصاد
کش��ور را در عرصههای مختلف تحت تأثیر قرار داده و
منجر به مواجهه با پیچیدگیهای مختلفی در این سال
ش��د .مدیرکل صنایع برق ،فل��زی و لوازم خانگی وزارت
صمت ادامه داد :در این ش��رایط با باور به ش��عار جهش
تولید،برنامهریزیهایدقیقیصورتگرفتومسیرحرکت
بنگاههای تولیدی نیز مشخص شد .مدیرکل صنایع برق،
فل��زی و لوازم خانگی وزارت صمت اضافه کرد :در دوران
تحریم و شرایطی که با خروج برندهای خارجی از کشور،
پیشبینی تولید  ۱۲میلیون دستگاه و رشد  ۳۰درصدی
در س��ال گذشته را داش��تیم ،با استفاده از ظرفیتهای
موجود و تالش فعاالن حوزه لوازم خانگی ،در پایان سال
به رشد ۷۱درصدی در این حوزه دست یافتیم و با تولید
 ۱۵میلیون لوازم خانگی در سال  ۹۹رکوردشکنی کردیم.

چرا برخی مشموالن سود سهام
عدالت نگرفتند؟

نیمی از سود سهام دارندگان سهام عدالت برای عملکرد
سال مالی  1398شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت
در حالی به شماره شبای اعالمی آنها واریز شد که برخی
دارندگان سهام عدالت ،این سود را دریافت نکردهاند .طبق
گزارش تسنیم ،بر این اساس الزم است این دسته از افراد
به سایت  www.sahamedalat.irمراجعه و اقدام به
تکمیل کردن همه مشخصات فردی خود بویژه وارد کردن
یا اصالح ش��ماره شبای حساب بانکی خود کنند؛ ضمن
اینکه شماره تماس  1569هم پاسخگوی پرسشهای این
دسته از دارندگان سهام عدالت خواهد بود .از سوی دیگر
حدود 4میلیون نفر از مشموالن سهام عدالت تاکنون اقدام
به ثبت شماره شبای بانکی خود در سامانه سهام عدالت
نکردهاند که این دسته از دارندگان سهام عدالت هم الزم
است با ورود به سامانه ذکر شده ،اقدام به ثبت شماره شبای
حساب بانکی خود کنند تا پس از راستیآزماییهای الزم،
سود  4دوره گذشته سهام عدالت یکجا به حساب آنها واریز
شود .نکته قابل تاکید در این زمینه این است که برخالف
یارانه نقدی که یارانه کل خانواده به حس��اب سرپرست
خانوار واریز میشود ،برای دریافت سود سهام عدالت باید
شماره حساب بانکی مخصوص هر فرد در سامانه مذکور
ثبت شود تا این سود به حساب افراد واریز شود.

توسعه کسبوکارهای خرد و خانگی
برای اشتغال فارغالتحصیالن

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق
تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای
اصل  ۴۴قانون اساسی تصریح کرد:
بوکارهای خرد و خانگی
توسعه کس 
در مس��یر ایج��اد اش��تغال ب��رای
فارغالتحصیالن دانشگاهی ،موثر است .سیدشمسالدین
حسینی گفت :حجم باالی مجوزهای قانونی برای راهاندازی
بوکارها یک��ی از موانع بر س��ر رونق اش��تغال و
کس�� 
کسبوکارهای خانگی است که باید در چارچوب «تولید،
پش��تیبانیها ،مانعزداییها» س��اماندهی ش��ود .رئیس
کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای
سیاستهای اصل  ۴۴قانون اساسی در مجلس ،ادامه داد:
همیش��ه یکی از دغدغههای اصلی ما این بوده است که
فارغالتحصیالن دانش��گاهی و حجم باالیی که این افراد
بوکارهای
دارند ،چگونه جذب بازار کار شوند و فرصت کس 
خ��رد و خانگی یکی از فرصتهایی اس��ت که این افراد
میتوانند از آن بهره ببرند .وی تصریح کرد :ظرفیتهای
بوکارهای خرد مورد
نظارتی باید برای حل مشکالت کس 
استفاده قرار گیرند و امیدواریم در این مسیر بتوانیم موفق
عمل کنیم.

