اقتصاد

۱۴
اخبار

وعده تعیین تکلیف قیمت نان
تا یک ماه دیگر
حسین بردبار  -قائممقام وزیر صمت ،با تشریح
جزئیات مصوبه سران قوا برای بازگشت بخشی از
وظایف منتزع شده از وزارت صنعت در حوزه تنظیم
بازارازتمرکزبرتنظیمبازار 100قلمکاالیاساسی
وتعیینتکلیفقیمتنانتایکهفتهآیندهخبرداد.
بهگزارشخراسان،حسینمدرسخیابانیدراولین
نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به ایجاد
ساختارجدیدیدرحوزهقائممقاموزیرصمتدرامور
بازرگانی ،گفت :صندوق ضمانت صادرات ایران،
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،مرکز
تجارتالکترونیکی،مرکزملیفرشایران،سازمان
توسعه تجارت ایران ،شرکت بازرگانی دولتی ایران
و شرکت پشتیبانی امور دام در این قالب متمرکز
شدهاندتااینوزارتخانهکارخودرامستحکمترادامه
دهد .وی افزود :از هفته قبل اجرای قانون انتزاع
وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد
کشاورزی ،منتفی شده و بر همین اساس وزارت
صمت بخشهای جدا شده از خود در سال  ۹۳را
در اختیار گرفت .با این مصوبه ،تمام اختیاراتی که
از وزارت صمت منتزع شده بود ،دوباره بازمیگردد
تا موضوعات بازرگانی و تجاری به صورت متمرکز
پیگیریشود.
وی دربــاره قیمت نان نیز گفت :با افزایش نرخ ارز
دولت مجبور به ارائه یارانه به نان شده است ،قیمت
نان اکنون باید در چارچوب ضوابطی که در قالب
چند سناریو انجام میشود ،در استان ها کنترل
شود؛ در عین حال در تهران نیز در جلسات با وزیر
کشوربهنتایجخوبیرسیدهایموظرفیکماهآینده
قیمتنانتعیینتکلیفخواهدشد.مدرسخیابانی
خاطرنشان کرد :نان یک کاالی صرفا اقتصادی
نیست و یک کاالی اجتماعی است و هدف ما این
استکهشوکبهمصرفکنندهواردنشودوبراساس
فضای فرهنگی و محیطی در استان ها قیمت را
تعیینخواهیمکرد.

گوشتگوساله ۳۰وگوسفند
۱۵هزار تومان باید ارزان شود
ایسنا -حسین نعمتی  -رئیس هیئت مدیره
اتحادیه مرکزی دامداران  -به ایسنا گفته است :به
تازگی باکاهشقیمتقابلتوجهدامزندهسنگین
مواجهشدهایم.بهگونهایکههرکیلوگرمدامزنده
سنگین  ۱۵هزار تومان ارزانتــر از قبل فروخته
میشود و این کاهش قیمت برای دام زنده سبک
به حــدود  ۸۰۰۰تومان میرسد .بنابراین هر
کیلوگرم گوشت قرمز گوساله باید در کشور ۳۰
هزار تومان ارزانتر از قبل فروخته شود و قیمت
گوشت گوسفندی نیز باید حدود  ۱۵هزار تومان
کاهش یابد.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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150.109
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باطرح ۳ایرادشوراینگهبانبهمصوبهمجلسصورتگرفت:

مخالفتباحذفسودمرکب

شورای نگهبان ،پنج روز بعد از تصویب طرح
تسهیلتسویهبدهیبدهکارانغیرجاریشبکه
بانکی در مجلس ،در نامه ای به رئیس مجلس،
دوایرادویکابهامدرخصوصاینطرحمطرح
کرد .گفتنی است طبق این طرح قرار است،
در محاسبه مانده بدهی بدهکاران بانکی« ،از
فرمول ابالغی بانک مرکزی و نرخ سود ساده
و مرکب بدون لحاظ جریمه استفاده کند».
افرادی مشمول این طرح می شوند که اوال تا
پایان سال  97بدهی معوق داشتند و ثانیا تا
پایانبهمنماه 98برای پرداختمعوقاتخود
اقدامکنند.اینطرحکهدریکمادهواحدهو8
بند تنظیم شده بود ،از سوی شورای نگهبان با
ایراداتیمواجهشد.
بهگزارشایبنا،عباسعلیکدخداییقائممقام
و سخنگوی شورای نگهبان در نامهای خطاب
به علی الریجانی رئیس مجلس آورده است:
«مصوبهجلسهمورخاولمرداد ۱۳۹۸مجلس
شورای اسالمی در جلسه دوم مرداد شورای
نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بر
همیناساسنظراتاینشورااعالممیشود:
 -۱اطالق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که
قرارداد بین اشخاص و بانک ،شرعی و قانونی

است،خالفموازینشرعشناختهشد.
-۲دربند،۷تحمیلزیانبهبانکهایدولتی
بدونپیشبینیطریقجبرانآن،مغایربااصل
 ۷۵قانوناساسیاست.
-۳بند،۸موضوعماده ۴۴قانونپولیوبانکی،
ازاینجهتکهمشخصنیستآیاقطعیبودن
رایشورایپولواعتبارمانعمراجعهبهدستگاه
قضاییاستیاخیر،ابهامدارد؛پسازرفعابهام
اظهارنظرخواهدشد».
به نظر می رسد اشکاالت دوم و سوم با رای
مجلس قابل رفع باشد ولی اشکال نخست
مبنایی است و اگر مجلس بر رای خود اصرار
کند ،مصوبه به مجمع تشخیص ارجــاع می
شود .تصویب نهایی این طرح ضمن بازگشت
بخشیازمعوقاتبانکیمیتواندظلمبانکها
به تولیدکنندگان را جبران کند .گفتنی است
پیشتر و در بررسی بودجه 98نیز ،نمایندگان
طرح مشابهی با عنوان حذف «ربح مرکب از
وام معوق بدهکاران بانکی» ،ارائه کرده بودند
کهبامخالفتشوراینگهبانومجمعتشخیص
مواجه شده بــود .در طرح قبلی ،سقف پنج
میلیارد تومان وضع شده بود که اکنون به دو
میلیاردتومانکاهشیافتهاست.

حذفیارانهدهکهایپردرآمدواقعاکلیدخورد؟!
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از تشکیل
کــارگــروه حــذف یــارانــه ده ـکهــای بــاالی
درآمــدی خبر داد .به گــزارش ایسنا ،محمد
شریعتمداری اظهار کرد :بر اساس مصوبه
دولت ،کارگروه مشترکی با مشارکت وزارت
کار،سازمانبرنامهوبودجه،وزارتارتباطات
و وزارت کشور با محوریت اســتــانــداران و
فرمانداران تشکیل شده که این کارگروه
موظف است دهک های باالی درآمــدی که
نیازیبهیارانهندارندویارانهآنهابامحوریت

استاندارانحذفشدهاست،شناساییکند.
همچنین وجوه و منابعی را که از این طریق
حاصل آید پس انــداز و در جهت محرومیت
زدایی و اشتغال زایی در استان مربوط هزینه
کند .به گفته وی ،این برنامه در چارچوب
آییننامهای اســت که به تصویب کارگروه
شناسایییارانهمیرسد.شایانذکراستکه
طیپنجسالگذشتهحذفسهدهکهمواره
در قانون مصوب مجلس و آیین نامه اجرایی
دولتآمدهولیمحققنشدهاست.

نیم سکه

ربع سکه

15.000.000 23.000.000

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

113.315

100.801

شاخص

مصوبه 76هزار میلیاردی 3قوه برای جبران کسری بودجه
خبرگزاری فارس از جلسه اخیر شــورای عالی
هماهنگی اقتصادی قوا گزارش داده که در این
نشست راهکار پیشنهادی دولت برای جبران
کسری بودجه امسال به تصویب رسید .در این
جلسه ،کل کسری بودجه امسال  150هزار
میلیاردتومانتخمینزدهشدهکهطبقپیشنهاد
دولت قرار است نیمی از آن با کاهش هزینه ها و
نیمیدیگرباافزایشمنابعتامینشود.
پیش از این ،معاون امور اقتصادی و هماهنگی
سازمانبرنامهوبودجهخبرازتنظیمبودجهامسال
بر مبنای صادرات روزانه  300هزار بشکه نفت
خامدادهبودکهتقریب ًایکپنجممیزانپیشبینی
شدهدرالیحهبودجهسال 98است.برایناساس
قابل محاسبه است که درآمدهای نفتی دولت از
 148هزاربهحدود 30هزارمیلیاردتومانتقلیل
مییابدودولتباحدود 118هزارمیلیاردتومان
کسریمواجهمیشود.
گزارش یادشده چهار راهکار پیشنهادی دولت
برای افزایش منابع بودجه امسال به میزان 76
هزارو500میلیاردتومانراچنینبرشمردهاست:
الف) واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت به
میزان 10هزارمیلیاردتومان
ب)  50درصد موجودی حساب ذخیره ارزی به
میزانچهارهزارو 500میلیاردتومان
ج)فروشاوراقمالیاسالمیمازادقانونبودجه

 98بهمیزان 38هزارمیلیاردتومان
د) برداشت از حساب مخصوص نــزد صندوق
توسعه ملی به میزان  45هــزار میلیارد تومان
(طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
با موضوع ذخیره سازی  12درصد از سهم 32
درصدی منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای
نیازهایضروریکشور)
همان گونه که مشاهده می شود ،مجموع ارقام
فوق 97 ،هزار و  500میلیارد تومان است .اما با
توجهبهاینکهسقفمجازدولتبرایفروشاوراق
وبرداشتازصندوقتوسعهملی(بندهایجود)،
 62هزار میلیارد تومان است ،بنابراین  21هزار
میلیارد تومان از رقم فوق کم شده و مجموع ارقام
برابربا 76هزارو 500میلیاردتومانخواهدشد.
به گزارش خراسان ،با توجه به رقم محاسبه شده
 118هزار میلیارد تومانی برای کسری بودجه
امسال و تفاوت  41هزار و  500میلیارد تومانی
آنباافزایشمنابعپیشبینیشدهباقیماندهاین
رقمبایدباکاهشهزینههایدولتجبرانشود.
در همین حــال ،غالمرضا تاجگردون رئیس
کمیسیونبرنامهوبودجهمجلسنیزدرگفتوگو
بافارساظهارکرد :غیرعلنیبودنجلساتبرای
بررسی اصــاح ساختار بودجه جریان خاصی
نداشتودرواقعراهبردهاراتعیینکردیمچراکه
یکسریقوانین،مواردراتغییرمیداد.

افشاگری توکلی از «تجارت نفوذ»
برخی نمایندگان مجلس در خودروسازان
الف -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در
پاسخبهاینسوالکهآیامشکلصنعتخودروبا
روی کارآمدن مدیران کارآمد حل خواهد شد یا
نه،گفت:صنعتخودرویکشورایرادساختاری
دارد چرا که برخی خودروسازی را محل روزی
خود می دانند .وی در گفت وگو با خط بازار با
بیان این که برخی از نمایندگان درخواست
هایاستخدامیدرصنعتخودرودارند،افزود:
افرادی که ایران خودرو و سایپا را اداره می کنند
افراد تازه به دوران رسیده نیستند .روش این

افرادایناستکهباجمیدهندتابمانندواینباج
بهنمایندگانمجلسفرصتطلب،رانتخوارو
زیادهخواهدادهمیشود.عضومجمعتشخیص
مصلحت نظام خاطر نشان کرد :گاهی برخی
از نمایندگان فهرستی از افراد برای استخدام
در شرکت های خودروسازی می دهند و این
افراداطاعتمیکنندکهبهاینشرایط"تجارت
نفوذ" گفته می شود .راه حل از بین بردن این
وضعیت ،مبارزه با فساد در توزیع قدرت و توزیع
ثروتاست.

کاهش محسوس آمار دام سبک
در حالی کــه در اسفندماه ســال گذشته ( و
همزمان با اوج بره زایی در زمستان) ،تعداد کل
دام سبک کشور از  66.5میلیون راس فراتر
رفته بود ،با شروع سال جدید ،به مرور بره های
متولد زمستان قبل پروار و کشتار شدند .این
اتفاق همزمان با کاهش تولدهای جدید باعث
شده است تعداد کل دام سبک کشور(مجموع
گوسفند و بــز) به حــدود  63.5میلیون راس
برسد .چشم انداز روند کاهشی در نرخ گوشت،
میتواندمیزانعرضهدامبهبازاررابهدلیلترس
ازافتبیشتر،افزایشدهد.
منبع داده ها :مرکز آمار ایران

بازار خبر

آخرینرقمبدهیخودروسازان
ایسنا-مازیاربیگلودبیرانجمنقطعهسازان،میزان
مطالبات قطعه سازان ازدو خودروساز را  ۲۰هزار
میلیاردتوماناعالموتصریحکرد:ازاینمبلغرقمی
حدود هفت هزار میلیارد تومان سررسید شده که
این رقم معادل همان رقمی است که قرار شد بانک
مرکزیبهقطعهسازانپرداختکند.

کاهش ۳۵درصدیقیمترایانه
میزان -رئیس اتحادیه فناوران رایانه گفت :به
طور میانگین قیمت در بازار رایانه و لوازم جانبی آن
بین  ۲۰تا  ۳۵درصد کاهش داشته است .مهدی
میرمهدیکمجانیافزود:اکنونبهترینزمانبرای
خریداستامابه رغمکاهشقیمت،مشتریدربازار
وجودندارد.

