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اخبار
وزیر اقتصاد:

خبرهای خوشی برای سهامداران
بورس دارم

وزیر اقتصاد گفت :خبر خوش من به
سهامداران این است که شاهد افزایش نرخ
سودآوری شرکتها هستیم .شرکتهای بورسی
از بنگاههای گلچین و صادراتی هستند که در حال
حاضر نرخ رشد سود برخی از آنها بیش از 300
درصد بوده است.
به گزارش ایلنا ،فرهاد دژپسند در حاشیه
جلسه با کمیسیون اقتصادی و نمایندگان مجلس
با بیان اینکه یکی از ارکان بازار سرمایه شورای
عالی بورس است گفت :ریاست این شورا با وزیر
اقتصاد است که این شورا وظیفه سیاستگذاری
دارد و از دیگر ارکان بازار ،سازمان بورس است که
وظیفه آن نظارت عملیاتی است و نهاد ناظر در
بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار است.
وی با اشاره به گفتوگو با نمایندگان مجلس
درباره وضعیت موجود بازار سرمایه گفت :چند
روزی است که وضعیت شاخص خوب نیست اما
باید بدانیم هر تصمیمی در بازار سرمایه تاثیرگذار
است به طور مثال بحث افزایش نرخ سود را
داشتیم که خوشبختانه بالفاصله از سوی بانک
مرکزی تکذیب شد البته موضوع بسیار مهم این
است که تاثیرگذاری نرخ سود بر نقدینگی قطعیت
ندارد .وزیر اقتصاد با تاکید براینکه نهادهای
نظارتی و حاکمیتی در بازار سرمایه موفقیتهایی
به دست آوردند گفت :مهمترین موفقیت
ریلگذاری قوانین در بازار سرمایه بود همچنین در
حال حاضر از  320شرکت در بورس  182شرکت
کارگزار دارند یعنی بازارگردان دارند به این معنا که
ما امروز بازارساز داریم و میتوانیم اوراق تبعی
داشته باشیم .خبر خوش من به سهامداران این
است که شاهد افزایش نرخ سودآوری شرکتها
هستیم .شرکتهای بورسی از بنگاههای گلچین
و صادراتی هستند که در حال حاضر نرخ رشد
سود برخی از آنها بیش از  300درصد بوده است.
 p/eبرخی از شرکتها به  4رسیده است که این
عدد بسیار خوبی است .وی با تاکید بر اینکه از
سهامداران خواهش میکنم با تامل نسبت به
خرید و فروش سهام خود اقدام کنند گفت:
سهامداران بدانندکه امروز سهام ارزنده خود را
میفروشند و با تامل در این بازار صبر کنند تا
مجبور به ارزان فروشی نشوند .عدهای میگویند
چرا از بازار حمایت نمیشود اما حمایت ما در بازار
ایجاد قوانین و مقررات و اصالح آنها است و بهترین
حمایت اطالعرسانی از وضعیت بازار میتواند
باشد .وقتی از سودآوری شرکتها اطالعرسانی
میکنیم یعنی این شرکتها اعتبارآور هستند و
نباید سهام آنها ارزان به فروش برود .البته بنده به
عنوان یک مقام مسئول به سهامداران نه میگویم
بفروشید نه میگویم بخرید.

 ۶۰۰میلیون یورو برای هزینههای
کرونا به خزانه واریز شد
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اخبار

اگر نمیتوانید ،عذرخواهی کنید و کنار بروید

محو شدن افزایش حداقل دستمزد  ۹۹در زندگی کارگران
دانستن اینکه آمار کرونا امروز چقدر بوده،
داشتن واهمه از گرانی گوجه و سیب زمینی،
دلشوره داشتن از نایابی مرغ و تخممرغ ،نگرانی
از کمبود نان و روغن و تغییر اجباری ذائقه غذایی
خانوار با خوردن جگر مرغ از یکسو و از سوی دیگر
لحظه شماری برای رسیدن زمان اعالم نتایج قرعه
کشی خودرو ،دنبال کردن آخرین قیمت دالر و
سکه ،زل زدن نامیدانه به جدول تغییر شاخص
سهام و چشمانتظاری برای واریز پول سهام
عدالت دالیلی هستند براینکه مردم ایران از نظر
اقتصادی زندگی روزمره خوبی ندارند.
به گزارش اقتصاد ،۲۴خبرهایی ناخوشایندی
از این دست دیگر نه هر روز و هر ساعت که
هر لحظه ،از یک گوشی به گوشی دیگر در حال
دست به دست شدن هستند؛ تحت چنین اوضاع
و احولی است که حسین حبیبی ،عضو هیئت
مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور
از مدتی قبل با انتشار سلسله مطالبی در فضای
مجازی خواستار افزایش حقوق کارگران در مهلت
باقیمانده از سال  99شده است؛ اقدامی که شاید
بتوان در این اوضاع و احوال از آن به عنوان
پویشی صنفی برای پیگیری مطالبات اجتماعی –
اقتصادی کارگران یاد کرد.
افزایش حقوق در مهلت باقیمانده از سال
حبیبی در این خصوص میگوید :با افزایش
چندین باره قیمتها در طول یک سال گذشته،
ارزش پول ملی با سرعت زیادی سقوط کرد ،آثار
افزایش حداقل دستمزد در سال  ۹۹در زندگی
کارگران محو شده و قدرت خرید کارگران به شدت
کاهش یافته است .این یعنی اینکه ارادهای برای
بهبود زندگی کارگران وجود ندارد .قرآن گفته
سرنوشت و تغییر هر قوم و ملتی با تغییر خود
است ،وقت آن است که تغییر کنیم؛ برای تغییر
باید انتظار و توقعمان را از دولت اعالم کنیم،
چون در رسیدگی به امورات زندگی ،منتخب
و وکیل مردمند پس باید امانتداری کرده و از
حقوق موکالنشان پاسداری کنند؛ کارگران بخشی
از همین ملتند بنابراین دولت باید نسبت به تامین
حقوق مردم به ویژه کارگران وفق قانون اساسی
عمل کند.
این فعال صنفی کارگری که معتقد است دولت
باید با پی ریزی اقتصادی صحیح برای ایجاد رفاه
و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت
در زمینه های تغذیه و مسکن مناسب ،آموزش
و پرورش و تربیت بدنی رایگان و کار و بهداشت
رایگان و تعمیم بیمه و نفی هرگونه ستمگری و
ستم کشی و عدالت اجتماعی اقدام کند ،ادامه
میدهد :مسئوالن اگر مانند آنچه که در سالهای
گذشته اتفاق افتاده باز هم قادر به انجامش
نیستند باید از مردم عذرخواهی کرده و کنارهگیری
کنند؛ در این سالها سهم مردم شده فقر و فشار
و آش آنقدر شور است که رئیس قوه قضائیه به
آن ورود کرده و نگرانی خود را ابراز میکند؛ انتظار
و توقعمان این است که در نیمه دوم سال ۹۹
حتما حداقل دستمزد افزایش یابد؛ تورم و گرانی
که با آن مواجهیم دستوری است و باید به صورت
دستوری در کوتاهترین زمان برطرف شود.

ادامه شرایط بد اقتصادی سرانجام عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور را به واکنش واداشت؛ حسین حبیبی خواستار تصمیم
قاطع دولت و مجلس برای افزایش حقوق کارگران شاغل و بازنشسته شد.

دولت به جای
اینکه در
روزهای سخت
نفسگیر به یاری
مردم بشتابد با
یها
خودروساز 
همکاسه شده و
به طور تصاعدی
قیمتهای
خودروهای
بیکیفیتشان
را افزایش
میدهند
مردم از شنیدن اخبار دزدی خستهاند
دبیرکانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار
استان تهران میگوید :کارگران به عنوان بخشی
از مردم باید این توقع را در خود ایجاد و تقویت
کنند تا مسئوالن دغدغهمند با چاالکی در تالش
معاش آنها باشند؛ اختالس و سوءاستفادههای
مالی و رشوه و رانت و انحصار سیاستمداران و
سرمایهداران دیگر بس است؛ متخلفان باید خلع
مسئولیت و محاکمه شوند و اگر باز هم گوش
شنوایی نبود باید از ابزارهای قانونی صنفی
استفاده کرد و معرفی آنها به مراجع صالحیت دار
قضایی و انتظامی و نظارتی را خواستار شد .وی
میگوید :از اواخر سال گذشته که سنگینی سایه
کرونا به طرز محسوسی بر زندگی همگان احساس
میشود با اهتمام دولت تمامی مناسبتها تحت
تدابیر خاص در حال برگزاری است اما افزایش
معقول و منصفانه حقوق کارگران مدام نادیده
گرفته میشود .به راستی این قرائت دوگانه چه
توجیهی دارد؛ خجالتآور است که شاغالن و
بازنشستگان به سختی روزگار را سپری میکنند،
بیکاران و بیکارشدگان چهها که نمیکشند و چه
مصائب و رنجی که نمیبرند؛ افزایش حقوق،
تامین امنیت شغلی پایدار ،مهار تورم و گرانی حق
مسلم کارگران در کوتاهترین زمان است.
کرونا کارگران را فقیرتر کرد
به باور این فعال صنفی کارگری ،این روزها

کرونا ویروس به سالح مرگباری علیه کارگران
تبدیل شده است؛ آنها که منافعشان در
سوءاستفاده از موقعیتهاست در این شرایط،
خودشان در کمال بی اخالقی روزبهروز فربهتر
میشوند .قیمت دالر ،سکه ،طال ،خودرو و
ملک مگر در همین احوال زیاد نشد؟ اگر
دولت و مجلس موافقند که متولیان مرغ و
تخم مرغ هم مانند خودروسازان کاالیشان را
متناسب با قیمت روز دالر گرانتر بفروشند
پس چرا با افزایش حقوقها موافق نیستند؟
مگر نه اینکه دستمزد همان بهایی است که
کارگران بابت فروش توان جسمی و ذهنی
خود مطالبه میکنند؟ به مشابه چند سال قبل
که کامیونداران بابت مطالبات صنفی خود
آنقدر تجمع کردند که از دولت امتیاز گرفتند
حاال تاالرداران هم مقابل مجلس تجمع کردند؛
چرا در این وضعیت کسی از مسئوالن متوجه
شرایط کارگران نیست؟

این فعال صنفی کارگری میافزاید :دولت به
جای اینکه در روزهای سخت نفسگیر به یاری
مردم بشتابد با خودروسازیها همکاسه شده
و به طور تصاعدی قیمتهای خودروهای بی
کیفیتشان را افزایش میدهند .با انواع ترفندها
مثل فروش اقساطی و پیش فروش و قرعهکشی
طوری جنگ روانی ایجاد کردهاند که مردم هم در
م در دوران صلح باید متحمل
دوران جنگ و ه 

همه نوع رنج و زحمت باشند؟! در این ایام کرونا
ویروس ،کارگران دچار فقر شدید شدهاند؛ وقتی
جمعیت کارگران معادل دوسوم جمعیت کشور
است چرا نباید از میان مسئوالن و گروههای
برخوردار کسی نباشد که در مهلت باقیمانده
از سال  ۹۹به خواستههای به حق آنها درباره
افزایش مزد و شیوه خصوصیسازی اهمیت دهد؟
مگر نه اینکه همین پروارکردن خودمانیسازیها
باعث شده است تا با مشکالتی از جنس غارت
اموال بیتالمال مواجه شده و موجب افزایش درد
و رنج کارگران شویم؟
این فعال صنفی کارگری خاطرنشان میکند:
از یکسو اموال کارگران در شستا را راهی بورس
میکنند و از سوی دیگر با یک اتفاق بورس ریزش
میکند و پولهایی که مردم و از جمله کارگران
آن را وارد این بازار کرده بودند چنان بی ارزش
میشود که حاال همه نگاهها ناامیدانه به تابلوهای
بورس دوخته شده است .رسیدگی به مطالباتی از
این دست مزید چاالکی دولت و مجلس خواهد
بود نه عامل بازدارنده؛ تازه همه اینها سوای
مطالبات صنفی قدیمی کارگران درباره ساماندهی
مشاغل قراردادی و پیمانکار است .دستگاه قضا
و به خصوص دیوان عدالت اداری قانونا اجرای
کامل بخشی از مقررات حاکم در روابط کار را
تضمین کردهاند و حاال باید در این خصوص اقدام
عاجل صورت بگیرد.

برندگان تابستان وین کارت مشخص شدند

طبق اعالم رئیس کل بانک مرکزی تاکنون
معادل ریالی  ۶۰۰میلیون یورو بابت هزینههای
مقابله با بیماری کرونا به حساب خزانه واریز
شده است تا در اختیار وزارت بهداشت قرار
گیرد.
به گزارش ایسنا ،عبدالناصر همتی گفت :تا
روز گذشته معادل ریالی  ۶۰۰میلیون یورو از
یک میلیارد یورو اختصاص یافته بابت هزینههای
مقابله با ویروس کرونا به درخواست سازمان
برنامه و بودجه به خزانه واریز شده است .به
زودی معادل  ۸هزار میلیارد تومان دیگر نیز به
حساب خزانه واریز میشود تا به وزارت بهداشت
پرداخت شود.

دور جدید قرعه کشی وین کارت برگزار و برندگان خوش شانس
 444جایزه نقدی به ارزش دوازده میلیارد ریال مشخص شدند.
به گزارش سامان رسانه ،سری جدید قرعه کشی وین کارت
مربوط به فصل تابستان با حضور مدیران ارشد بانک برگزار و 444
برنده خوششانس این فصل مشخص شدند.
در این مراسم ،ابتدا قرعه کشی  4جایزه  1میلیارد ریالی برگزار
شد و پس از مشخص شدن اسامی برندگان خوششانس این
بخش ،قرعه کشی برای مشخص شدن برندگان  40جایزه 100
میلیون ریالی و  400جایزه  10میلیون ریالی صورت پذیرفت که
اسامی تمامی برندگان هم اکنون در وب سایت بانک سامان در
دسترس است.

بر این اساس ،عالقهمندان به شرکت در قرعهکشی فصل
پاییز ،می توانند با مراجعه به شعب بانک سامان در سراسر
کشور ،نسبت به افتتاح حساب و دریافت وینکارت اقدام و با
انجام هریک از فعالیتهای بانکی مانند پرداخت قبوض ،خرید
از کارتخوانهای سامان ،خرید شارژ ،انتقال وجه و غیره برای
شرکت در قرعهکشی دور بعد ،امتیاز کسب کنند.
گفتنی است ،همه دارندگان وینکارت برای احراز شرایط شرکت
در قرعه کشی باید در هر فصل حداقل  100امتیاز  کسب کنند.
مشتریان برای دریافت اطالعات بیشتر راجع به این محصول،
میتوانند به تمامی شعب بانک سامان در سراسر کشور مراجعه
و  یا با مرکز سامان ارتباط به شماره   0216422تماس بگیرند.

وزیر راه خبر داد

تعیین تکلیف  ۴۰۰هزار واحد در طرح اقدام ملی مسکن
وزیر راه و شهرسازی از تعیین تکلیف  ۴۰۰هزار واحد در طرح اقدام ملی
مسکن خبر داد.
به گزارش ایسنا ،محمد اسالمی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی و
در جریان طرح سوال رحمتالله نوروزی درمورد عدم اقدام الزم برای تامین
مسکن مورد نیاز در کشور گفت :ما دو سال پیش تعهد دادیم که اوال مسکن
مهر را در این دوره تکمیل و تحویل مردم کنیم ،عالوه بر این ،طرح اقدام
ملی مسکن را با هدف تولید  ۴۰۰هزار واحد برنامه ریزی کردیم که با توجه به
هماهنگیهای صورت گرفته در سراسر کشور پروژههای مسکن مهر و طرح
اقدام ملی مسکن در حال انجام و تکمیل است .از این  ۴۰۰هزار واحد ۱۳۵
هزار واحد واگذاری زمین و  ۲۶۵هزار واحد واگذاری مسکن بوده که تمام افراد
این دو گروه تعیین تکلیف شده و در حال تکمیل پرونده و واریز وجه هستند
و هیچ فردی از این  ۴۰۰هزار نفر نیست که تکلیفش مشخص نشده باشد .ما
سعی کردیم همه ظرفیتها را به خدمت بگیریم و در این راستا طبق فراخوان
وسیع  ۴۶۰هزار نفر را شناسایی کردیم که در حال واریز وجه هستند ،این
اقدامات همگی در شرایط کرونا انجام شده است .سپس شناسایی و تخصیص
زمینی که بالمعارض و وصل به خدمات شهری باشد انجام شده و عالوه
بر این تالش کردیم زمینهایی که در اختیار دستگاهها بوده را به این پروژه

اخذ مجوز کسبوکار بدون نیاز
به شماره اقتصادی

تخصیص بدهیم که امروز شاهد اجرای این برنامهها هستیم.
اسالمی با اشاره به تاثیر نوسانات بازار طال و ارز در بخش مسکن خاطرنشان
کرد :این التهابات یک امر تکراری و مستمر بوده و اگر مرور کنید میبینید که
به وضوح از یکدیگر تبعیت میکنند در واقع تغییر نرخ ارز تاثیر خود را بر همه
بخشها به خصوص زمین و مسکن گذاشته است .ما برای رسیدن به تولید
و عرضه پایدار مسکن به دنبال اجرای سیاستها و برنامههایی در این حوزه
بودیم برای ما مهم بود که بتوانیم اعتماد بین سازندگان ،دولت و مردم را به
وجود بیاوریم که جریان تولید را شاهد باشیم تا عرضه مسکن تقویت شود،
پابرجا بماند و کسری مسکن را جبران کند .سیاست ما دقیقا اجرای قانون و
عین فلسفه وجودی و وظیفهای است که در قانون به وزارت راه داده شده
است .و آن فراهم کردن زمینه خانه دار شدن مردم با اولویت اقشار کم درآمد
است .برهمین اساس بود که طرح اقدام ملی در مدت کوتاه و فشرده عملیاتی
شد .پروژههایی که در سال  ۹۷کلنگزنی شده ،هفته گذشته افتتاح شده و
مردم خانههایشان را تحویل گرفتند.
وی اضافه کرد :ما از تهیه و آمادهسازی زمین تا ارائه به مردم در تمام مراحل
با پروژههای فعال مواجه هستیم به استثنای برخی شهرها که مشکل فقر
زمین داشتیم .حتی در جاهایی توانستیم زمین را از مردم خریداری کنیم .شما

میدانید که در سالهای گذشته قانون زمین شهری اجرایی نشده و زمینهای
محدوده شهرها به وزارت راه واگذار نشده است در همین شرایط ما  ۴۰۰هزار
واحد را تعیین تکلیف کردیم که  ۹۵هزار واحد تحویل داده شده و  ۴۰هزار
واحد در حال تحویل است ،پروژههایی هم در حال ساخت است که مردم به
این پروژهها وصل میشوند و ما تنظیمکننده ،حمایتکننده و پشتیبانیکننده
هستیم .وزیر راه ادامه داد :من خدا را شاکرم که توانستیم تفاهمنامهای با
وزارت آموزش و پرورش هم داشته باشیم از این سریعتر کجا امکان داشت کار
اجرایی مسکن انجام شود؟ البته ما هم از قیمت دالر متاثر میشویم و آسیب
میبینیم ،ولی راهحل آن انفعال و رفتن به حواشی نیست ما در متن حرکت
میکنیم و سعی میکنیم با راهکارهایی قیمت تمام شده را کنترل کنیم .دو
میلیون و  ۲۰۰هزار واحد مسکن مهر شروع شده که در دولت نهم و دهم
به همت آقای نیکزاد  ۷۰۰هزار واحد تحویل شد و بقیه درصد پیشرفتهای
مختلف داشت ما هفته گذشته در پردیس  ۱۴هزار واحد مسکن مهر تحویل
دادیم و  ۲هزار میلیارد تومان در آن سرمایه گذاری کردیم و شرایطی را ایجاد
کردیم که آن جا قابل سکونت باشد .وظیفه ما است که برای مردم سربازی
کنیم .من و همکارانم در پیشبرد پروژهها موانع زیادی داشتیم اما به لطف الهی
از پس آن برآمدیم.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور
مالیاتی کشور تاکید کرد :با حذف گام ۴۵
فرآیند ثبت نام و تخصیص شماره اقتصادی،
اشخاص حقوقی پس از ثبت شرکت یا کسب
مجوز فعالیت ،از نظر سازمان مالیاتی مودی
تلقی میشوند.
به گزارش ایسنا ،محمد مسیحی با اشاره به
رویکرد اساسی نظام مالیاتی مبنی بر حمایت
از تولید و صادرات ،اظهار کرد :روان سازی
و تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد پنجره
واحد شروع کسب و کار باعث شده ،فعاالن
اقتصادی در شرایطی ایده آلتر و به دور از
پیچیدگیهای اداری ،مجوزهای الزم کسب و
کار را اخذ کنند .پیش از این ،اجرای گام ۴۵
فرایند ثبت نام و تخصیص شماره اقتصادی
به اشخاص حقیقی و حقوقی ،بین یک ماه
تا دو ماه زمان میبرد که هم اکنون ،با حذف
این گام ،فعاالن اقتصادی از همان زمان ثبت
شرکت یا کسب مجوز فعالیت ،از نظر سازمان
امور مالیاتی کشور «مودی» تلقی شده و
شماره اقتصادی آنها بدون نیاز به طی مراحل
راستی آزمایی صادر خواهد شد و نیاز به هیچ
استعالم دیگری نیست.
مسیحی با بیان اینکه بنگاههای اقتصادی
جهت اخذ مجوزهای الزم برای شروع کسب و
کار ،نیازی به شماره اقتصادی ندارند ،تصریح
کرد :در حال حاضر و با اجرای بخشنامه
سازمان ،اشخاص حقیقی به محض اخذ مجوز
یا پروانه کسبوکار از اصناف و اتحادیهها و
همچنین اشخاص حقوقی و بنگاههای اقتصادی
به محض ثبت در اداره ثبت شرکتها ،در
سامانه سازمان امور مالیاتی کشور نیز ثبت
نام شده تلقی میشوند و اطالعات هویتی آنها،
به صورت برخط یا غیر برخط ،به سازمان امور
مالیاتی کشور منتقل شده و همچنین ،شماره
ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص
حقوقی به عنوان شماره اقتصادی جهت آغاز
کسب و کار قلمداد میشود .اجرای گام  ۴۵در
سامانه تخصیص شماره اقتصادی به فعاالن
اقتصادی ،باالخص در نظام مالیات بر ارزش
افزوده مشکالتی را برای مودیان ایجاد کرده بود
که با این مصوبه ،ثبتنام در نظام مالیات بر
ارزش افزوده کفایت داشته و جهت دریافت
مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان ،نیازی به
دریافت گواهینامه ثبت نام نظام مالیات بر
ارزش افزوده نیست.

آخرین نرخ انواع گوشت گوساله و
گوسفندی تازه داخلی
سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری امروز
قیمت انواع گوشت تازه گوساله و گوسفندی
تازه داخلی را اعالم کرد.
به گزارش ایلنا؛ بر اساس اعالم سازمان
میادین میوه و تره بار در انواع گوشت
گوسفندی هر کیلوگرم راسته بیاستخوان
بسته بندی شرکتی با قیمت  191هزار تومان
گرانترین و هر کیلوگرم دمبالچه بسته بندی
در محل با قیمت  67هزار تومان ارزانترین
انواع گوشت گوسفندی در میادین میوه و تره
بار است.
در انواع گوشت گوساله هر کیلوگرم فیله
پاک کرده بستهبندی در محل با قیمت 177
هزار و  800تومان گرانترین و هر کیلوگرم
دمبالیچه گوساله بستهبندی در محل با قیمت
 78هزار و  500تومان ارزانترین گوشتهای
گوساله داخلی هستند.

