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رئیــس ســازمان مرکزی تعــاون روســتایی ایــران از توزیع هوشــمند مرغ
منجمــد و تخممــرغ با قیمتهــای مصوب ســتاد تنظیم بازاری توســط
اســتارتاپها و کســب و کارهای دیجیتال درب منازل شــهروندان تهرانی
از روزگذشــته خبــر داد .اســماعیل قادریفــر در گفتوگــو با ایرنــا درباره
جزئیــات توزیــع هوشــمند محصــوالت کشــاورزی ،افــزود :براســاس این
طرح ،روزانه  ۳۰۰تن مرغ منجمد و  ۳۰۰تن تخممرغ در شبکه هوشمند
توســط اســتارتاپها و کســب و کارهای دیجیتال در مناطق ۲۲گانه شــهر
تهــران توزیع میشــود .معــاون وزیر جهاد کشــاورزی با بیــان اینکه هیچ
کمبــودی در تولیــد و تأمیــن و توزیــع محصــوالت کشــاورزی نداریــم،
تصریــح کــرد :در این اقــدام ،هر کیلوگرم مرغ منجمــد با قیمت مصوب
 ۲۰هزارتومــان و هــر شــانه  ۳۰تایــی تخم مــرغ با قیمــت  ۴۳هزارتومان
بهدســت مصرفکننــدگان تهرانــی میرســد .وی اظهارداشــت :در ایــن
طرح شهروندان مناطق  ۲۲گانه تهران میتوانند با استفاده از اپلیکیشن
«بــازرگام» محصول کیفــی مورد نیاز خــود را از اســتارتاپها خریداری و
درب منزل بدون پرداخت هزینه حملونقل تحویل بگیرند.

گــروه اقتصــادی /بــا گذشــت  100روز از آغــاز
بــهکار دولت ســیزدهم بررســی شــاخصهای
اقتصــادی حکایــت از کارنامــهای قابــل قبــول
دارد .در همیــن بــازه زمانــی و بــا اتــکا بــه آمار
متغیرهــای پولــی شــهریور مــاه  ،1400حجــم
نقدینگــی به  4067هــزار و  600میلیارد تومان
و حجــم پایه پولی به  518هــزار و  920میلیارد
تومان رســیده است .رشد پایه پولی در این ماه
نســبت به مــاه قبل تنها  2هــزار و  890میلیارد
تومــان بــوده و بــا مقایســه رشــد پایــه پولی در
ماههای قبل ،مشــخص میشــود که رشد پایه
پولــی در شــهریور مــاه کاهــش قابــل توجهــی
نســبت به متوســط ماههای فروردین تا مرداد
ماه داشته است .این بدان معناست که دولت
در شــهریور ماه بخشــی از تنخواه بودج ه ســال
 1400را بــه بانــک مرکــزی پس داده اســت .در
بخــش داراییهــا و بدهیهــای بانــک مرکزی
در شــهریور مــاه  ،1400بدهــی دولــت به بانک
مرکزی با  5هــزار و  970میلیارد تومان کاهش
از رقــم  165هــزار و  550میلیــارد تومــان در
مــرداد ماه بــه  159هــزار و  580میلیارد تومان
کاهش یافته اســت .بنابراین دولت ســیزدهم
نــه تنهــا در شــهریور مــاه اســتقراضی از بانک
مرکزی نداشــته ،بلکه بخشــی از بدهی تنخواه
بودجه را بازپرداخت کرده است.درواقع دولت
سیزدهم در  6ماه دوم سال باید  40هزار و 660
میلیارد تومان از تنخواه بودجه را تسویه کند.
ëëتحویل گزارش عملکرد بودجه  4ماه زودتر
در همیــن راســتا ســید احســان خانــدوزی،
ســخنگوی اقتصــادی دولت نیــز با بیــان اینکه
گــزارش تفریــغ بودجــه ســال  ۱۳۹۹کل کشــور
بــرای نخســتین بــار ۴ ،ماه قبــل از موعــد مقرر
قانونــی توســط دیــوان محاســبات تهیــه و در
 ۳۱شــهریورماه ســال  ۱۴۰۰بــه مجلس شــورای
اســامی ارســال شــد ،گفــت :علــت موفقیــت
در ایــن موضــوع ،تســریع وزارت اقتصــاد در
تنظیــم صورتحســاب عملکــرد ســاالنه بودجه
کل کشــور و تصویب فــوری آن در هیأت وزیران
بــود .وزیــر اقتصاد افــزود :بخش قابــل توجهی
از فراینــد تهیــه گــزارش تفریــغ بودجه ،توســط
وزارت اقتصــاد و خزانــهداری کل کشــور صورت

میپذیرد و چون امسال با همت وزارت اقتصاد
این گزارش چند ماه زودتر از سالهای قبل تهیه
و به دیوان محاســبات ارائه شــد ،این دیوان هم
در تســریع در اجرای وظیفه قانونی خود نسبت
بــه ســالهای قبــل موفق شــد و گــزارش تفریغ
بودجه سال  1399را در نیمه اول سال ارائه کرد
کــه قطعــاً آسیبشناســی آن نقــش مهمی در
تدوین الیحه بودجه سال آینده خواهد داشت.
ëëارتقای شفافیت و مبارزه با فساد
بهگــزارش فــارس ،خانــدوزی ادامــه داد:
امــا امســال وزارت اقتصــاد بــه منظــور ارتقای
شفافیت مالی و پاســخگویی مناسبتر درباره
نحوه هزینه بودجه کشــور ،ایــن گزارش را چند
مــاه زودتر تهیه و به دیوان محاســبات ارســال
کــرد .ســخنگوی دولت تأکیــد کرد :ایــن اقدام
دولــت جدید در راســتای تحقق شــعار مبارزه
با فســاد و شفافیت مالی اســت که مورد تأکید
همه اعضای دولت خصوصاً رئیسجمهوری
محتــرم بــوده اســت .خانــدوزی با بیــان اینکه
گــزارش صورتحســاب عملکــرد ســال 1399
بودجــه کل کشــور  3ماه و نیــم زودتر از مهلت
مقــرر در مــاده  103قانون محاســبات عمومی
کشور و حتی  15روز زودتر از موعد قانونی مقرر
در جــزء  3بنــد «د» تبصــره  20قانــون بودجــه
کشــور به دیوان محاسبات ارائه شد ،گفت :این
اقدام در شــرایطی انجام شــد که کشــور درگیر
شــیوع بیمــاری کرونــا بــود و کارمنــدان دولت
بــه طور کامــل در دســتگاههای اجرایی حضور
نداشتند.

قیمت خودرو به قبل بازگشت

گــروه اقتصادی/شــرکتهای خودروســازی
قیمتهــای خــود را اصــاح کردنــد و قــرار شــد
پولهای گرفته شــده به مــردم برگردانده شــود.
هفته گذشته شرکتهای خودروسازی نسبت به
افزایــش  15تــا  19درصدی قیمت خــودرو اقدام
کردند و اولین گروهی که ازاین تصمیم متأثر شد،
کسانی بودند که طبق دعوتنامههای صادر شده
تا پایان ماه جاریباید خودروهای خود را تحویل
میگرفتند.
افزایــش قیمــت خــودرو گالیههــای متعدد
مردمــی را باعــث شــد و این امر در مورد کســانی
که خــودرو با قیمتهای گذشــته ثبتنــام کرده
بودنــد ،بســیار شــدیدتر بــود ،بــه همیــن جهت
رئیــس جمهوری در راســتای حمایــت از حقوق
مصرفکننــدگان و جلوگیــری از رشــد قیمتها،
تصمیم گرفت موضوع افزایش قیمت خودروها
را لغو و این امر را منوط به بررسیهای بیشتر ستاد
تنظیم بازار کند .البته معلوم نیســت که افزایش
قیمــت خودروهــا بهصــورت کلی منتفی شــد یا
ستاد تنظیم بازار در جلسات آتی خود میخواهد
درخواست شرکتهای خودروسازی را با توجه به
مستندات و تورم بخشی مورد بازنگری قرار دهد.
از روزی که با افزایش قیمت خودرو ،مخالفت
شــده اســت ،قطعه ســازان خواســتار ورود ستاد
تنظیم بازار به این مقوله شدند و اظهار میکنند
کــه اگــر قیمتهــا اصــاح نشــود شــرکتهای
خودروســاز بــا زیــان انباشــت بیشــتری مواجــه
خواهند شد و این باعث میشود که میزان بدهی
خودروسازان به قطعه ســازان روند تصاعدی به
خود بگیرد .طبق آخرین اعداد و ارقام به دســت
آمــده مجموعــه ایــران خــودرو  19هــزار میلیارد
تومان و ســایپا بیــش از  8هزار میلیــارد تومان به
شرکتهای قطعه ساز بدهی دارند .از آنجا که به
قول مدیران خودروسازی ،بخش قابل توجهی از
خودروها با زیان در حال تولید است ،باید دید که
ســتاد تنظیم بازار و وزارت صمت چه تصمیمی
خواهندگرفت.دراینمیانبرخیازکارشناساناز
تصمیمریاستجمهوریاستقبالوتأکیدکردند
کــه برای کاهــش ضــرر و زیــان و پرداخت بدهی
قطعه سازان تنها راه افزایش قیمت نیست و لذا
شرکتهای خودروساز با اتخاذ راهکارهای بهتر و
بخصوص مدیریت هزینه و مدیریت منابع مالی
میتوانندازمشکالتخودعبورکنند.

تأثیر روانی دربازار سهام

نـــــگاه

آغاز توزیع هوشمند مرغ و تخممرغ
«درب منزل شهروندان»

بازگشت  6هزار میلیارد تومان تنخواه بودجه
به بانک مرکزی

ایسنا

بــا توجــه بــه اعــام قیمــت  25قلــم کاالی اساســی توســط وزارت جهــاد
کشــاورزی از جمله انواع نان ،سازمان حمایت در اطالعیهای اعالم کرد بر
اساس دستورالعملها و ضوابط تدوین شده قبل ،هرگونه تغییر در قیمت
نان پیش از این به کارگروههای استانی گندم آرد و نان با ریاست استانداران
سراســر کشور واگذار شده است.براســاس این اطالعیه قیمتهای اعالمی
اخیر توســط وزارت جهاد کشــاورزی صرفاً مربوط به شــهر تهران میباشد
که پیش از این در کارگروه استانی مصوب شده و ارتباطی به سایر استانها
و شهرســتانهای سراسر کشــور ندارد.قیمتهای اعالمی شــهر تهران نیز
پیــش از ایــن در کارگــروه گندم ،آرد و نان اســتان تهران مصوب شــده و در
حال اجرا است و باید رعایت شود و هیچ گونه افزایشی نباید صورت گیرد.
بدیهی است کلیه بازرسان سازمانهای جهادکشاورزی ،صنعت ،معدن و
تجارت و اتاق اصناف سراسر کشور مکلفند با هر گونه افزایش قیمت انواع
نــان برخورد قانونی الزم معمول و پرونده تخلــف را برای برخورد قانونی
در اســرع وقت به شعب سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کنند/ .سازمان
حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده

براساس اطالعیه خودروسازان

خودرو

هرگونه افزایش قیمت نان درکشور غیر قانونی است

editorial@irannewspaper.ir

رشد پایه پولی در شهریور کاهش یافت

سودآوری صنعت خودرو اولویت ویژه دولت سیزدهم

وزیر صمت گفت :سودآوری صنعت خودرو برای دولت سیزدهم اولویت
ویــژهای دارد و مــا بــا تمام تــوان این هــدف را پیگیری میکنیم.ســید رضا
توگوبــا خبرگزاری صداوســیما با تأکیــد بر حمایت
فاطمــی امیــن در گف 
همهجانبه دولت از صنایع خودروسازی کشور اعالم کرد که سودآوری این
صنعــت برای دولت ســیزدهم اولویت ویژهای دارد و مــا با تمام توان این
هــدف را پیگیــری میکنیم .وزیر صنعت ،معدن و تجارت اظهار داشــت:
یکی از اهداف اصلی که این وزارتخانه با همکاری دیگر دستگاهها و اهتمام
خودروســازان کشــور پیگیری میکند ،افزایــش تیراژ و تولید خودرو اســت.
وی با اشــاره به اخباری که درباره تعیین قیمت خودروها در روزهای اخیر
منتشــر شده اســت ،افزود :بررســی قیمتگذاری خودروها به ستاد تنظیم
بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیمگیری خواهد کرد.
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از همان روز چهارشنبه هفته قبل که رئیس جمهوری مصوبه خودروسازان برای افزایش
قیمت خودرو را لغو کرد ،کارشناســان کاهش شاخص بورس در روز گذشته را پیشبینی
میکردند.درواقعجوروانیسنگینیکهدربازارشکلگرفت،باعثافزایشعرضهوکاهش
تقاضا شد .بدین ترتیب حتی شرکتهای ارزنده بازارهم با کاهش مواجه شدند .درحالی
که رشــد نرخ ارز در روز گذشته به عنوان یک متغیر مهم توانایی افزایش شاخص بورس
را داشت ،تمرکز برخی رسانهها بر لغو افزایش قیمت خودرو باعث شد تا شاخصهای
بورس به رنگ قرمز درآید .برهمین اســاس ،روزگذشته شاخص کل بورس با کاهش 17
هزار و  302واحدی به یک میلیون و  439هزار و  177واحدی عقبنشــینی کرد .بررســی
تأثیرگذارترین شرکتها دراین ریزش نشــان میدهد که خودروییها جایی درمیان آنها
ندارند .بدین ترتیب شــرکتهای پتروشیمی خلیجفارس ،فوالد مبارکه ،شستا ،پاالیش
نفت اصفهان ،شــیران ،بانک ملت و گلگهر بیشــترین تأثیر را درافت شاخص داشتند.
این درحالی است که گروه بهمن و خگستر به عنوان نمادهای خودرویی به ترتیب جایگاه
بیست و یکم و سی و هفتم را در ریزش شاخص داشتهاند ،البته این دو شرکت در عرضه
صدرنشین ســایر نمادها بودند .به اعتقاد کارشناســان ،اصلیترین دلیل ریزش  17هزار
واحدی شاخص در روزی که نرخ ارز رشد داشته است ،جو روانی به وجود آمده تحت تأثیر
لغو افزایش قیمت خودرو است که دولت با هدف حمایت از خریداران ابالغ کرد.

از طرفی آن دســته از فعــاالن اقتصادی که
طرفدار اقتصاد آزاد هستند همچنان اصرار بر
این امر دارند که هر گونه سیاست قیمتگذاری
از سوی دولت اشتباه است و باعث میشود که
اینصنعتآسیبببیند.بههرترتیببادستور
لغو افزایــش قیمت از ســوی رئیسجمهوری
و ابــاغ آن توســط وزیر صمت به شــرکتهای
خودروســازی ،ایــران خــودرو و ســایپا مکلــف
بــه برگرداندن پولی هســتند کــه از مــردم اخذ
شــده و اگــر خودروســازی از ایــن مهــم امتنــاع
کنــد ،تخلــف کــرده اســت .بدین جهــت گروه
خودروسازی ســایپا طی اطالعیهای اعالم کرد

براســاس تصمیمات متخذه ،مبنــی بر توقف
اجــرای طــرح اصــاح قیمتهــا ،بهــای همه
محصوالتاینگروهبهقبلبازگشتهوهیچگونه
افزایشی اعمال نخواهد شــد .برهمین اساس
تمامــی دعوتنامههای تکمیلوجــه مربوط به
خودروهــای موعد تحویل آبانمــاه با نرخهای
قبل صــادر خواهــد شــد.مبالغ اضافــی نیز که
توسط مشتریان پرداخت شده ،طی هفتههای
آتی به آنان بازگردانده خواهد شد.
ایرانخــودرو هــم در اطالعیهای عنــوان کرد،
محصــوالتخــودرو به نــرخ فروش قبــل از یکم
آبانماهبازگشتهاست.

