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باموافقتمقاممعظمرهبریانجاممیشود

کمک ویژه مالیاتی به شرکت های تازه وارد بورس
رئیس جمهوری در نامه ای به وزیر اقتصاد از موافقت رهبر معظم انقالب 
با کمک ویژه مالیاتی به شرکت هایی که امسال وارد بورس می شوند، خبر 

داد.
بازار بورس این روزها به عنوان یکی از پربازده ترین بازارهای ایران به شمار 

،  رشد آن را ادامه دار کند. می رود و دولت در تالش است با حمایت از این بازار
در همین راستا عرضه های اولیه در دستور کار قرار گرفته و سهام عدالت 

نیز بعد از آزادسازی وارد سبد بورس افراد شده است.
در ادامه این حمایت ها نیز رئیس جمهوری براساس مصوبه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی، در نامه ای به وزیر اقتصاد اعالم کرد که حمایت های ویژه 

مالیاتی از شرکت هایی که در  سال جاری وارد بورس شوند، انجام خواهد شد.
رهبر  تأیید  به  این مصوبه  که  کرده  تأکید  رئیس جمهوری  نامه  این  در 

معظم انقالب نیز رسیده است.
رئیس جمهوری در این نامه با اشاره به اینکه بند ۲ مصوبات پنجاهمین 

خ سوم خرداد  سال جاری که به  جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مور
تأیید مقام معظم رهبری رسیده، آن را  برای اجرا به وزارت اقتصاد ابالغ کرده 

است.
بر این اساس، در این نامه تأکید شده که به منظور تعمیق بازار سرمایه،  
تشویق شرکت ها به عرضه سهام در بورس و افزایش شفافیت مالیاتی، در 
مورد شرکت هایی که با ارایه صورت های مالی و پرداخت مالیات متعلقه  در  
سال ۹۹ وارد بازار بورس شوند، سازمان امور مالیاتی کشور پس از پذیرش 

آنها در بازار بورس، متعرض حساب های سنوات گذشته آنها نخواهد شد.
این شرکت ها موظفند حداقل ۲۵ درصد سهام شرکت خود را به صورت 

شناور در بازار سرمایه عرضه کنند.
و  اقدامات  گزارش  است  موظف  نیز  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 
هماهنگی  شورای عالی  دبیرخانه  به  یک بار  سه ماه  هر  را  کار  پیشرفت 

اقتصادی ارایه کنند. 

برای  اینکه دولت می تواند  به  با اشاره  لبنیات  کارشناس صنعت  یک 
جبران کاهش قدرت خرید لبنیات به دهک های آسیب پذیر جامعه یارانه 
دهد، گفت: »در این بخش هر نوع یارانه ای توسط دولت پرداخت شود، به 

نوعی سرمایه گذاری خواهد بود و از هزینه های درمانی کاسته می شود.«
حسین چمنی در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که چگونه 
می توان با افزایش قیمت لبنیات، سرانه مصرف لبنیات را در کشور باال برد، 
گفت: »ساختار اقتصادی ما این گونه است که طی چند دهه گذشته همواره 
قیمت تمام شده تولید در همه زمینه ها افزایش یافته و شاخصی به نام تورم، 

سنجه افزایش هزینه ها بوده است.«
او ادامه داد: »لبنیات نیز تابع همین شرایط است. دامدار برای تولید 
و  می کند  استخدام  کارگر  می خرد،  زمین  می کند،  خریداری  نهاده  شیرخام 
هزینه های آب و برق و گاز و امثال آن را می پردازد. صنایع تبدیلی نیز هزینه های 
مشابهی دارند که تابع همین شرایط اقتصادی رو به افزایش بوده است؛ 
از این رو نمی توان از صنعت شیر توقع داشت که برخالف جهت و جریان 
اقتصاد کشور قیمت هایش ثابت بماند. آنچه قاطعانه می توان گفت، این 

است که این افزایش قیمت ها هرگز منجر به افزایش سود نشده و حاشیه 
سود این صنعت بسیار پایین تر از سود قانونی و مشروع آن است.«

این کارشناس صنعت لبنیات اضافه کرد: »البته از منظر مصرف باید نگاه 
متفاوتی به شیر داشت. شیر در هرم غذایی جزو مواد غذایی بدون جایگزین 
است. بعضی از ریزمغذی های بسیار ضروری برای بدن مانند کلسیم، فقط 
از طریق مصرف کافی و مستمر شیر و فرآورده های آن به طور کامل تأمین 
می شود؛ بنابراین هم خانواده ها و هم مسئوالن نظام سالمت باید به نحوی 
عمل کنند که همه افراد کف میزان توصیه  شده لبنیات مصرف کنند؛ در غیر 
این صورت همه متضرر خواهند شد و هزینه های چند 10برابری به خانواده ها 

و اقتصاد کشور تحمیل می شود.« 
خصوصیات  که  است  غذایی  ماده  نوعی  شیر  اینکه  بیان  با  چمنی 
منحصربه فردی دارد و اگر به صورت مستمر و کافی مصرف نشود تبعاتی 
خواهد داشت، اظهار کرد: »براساس آمارها تا  سال ۲0۵0 کشور سالمندی 
خواهیم شد و تقریبا ۲۶ درصد افراد جامعه سالمند می شوند؛ بنابراین اگر به 
جمعیت جوان لبنیات به میزان کافی نرسد، این جمعیت در میانسالی دچار 
مشکل خواهد شد و در سالمندی این مشکالت به  حدی می شود که ممکن 

است اقتصاد کشور را زمینگیر کند.«
سرانه  حاضر  درحال  اینکه  به  اشاره  با  لبنیات  صنعت  کارشناس  این 
مصرف لبنیات درکشور در خوشبینانه ترین حالت برای هرفرد ۸0کیلو در  
سال بوده و این درحالی است که سرانه مصرف شیر کشورهای توسعه یافته 
بیش از ۲۸0کیلو است، گفت: »پرداخت یارانه درکشورهای توسعه یافته نیز 
صورت می گیرد و دولت ها گروه های آسیب پذیر را تحت پوشش خود قرار 
می دهند. برای مثال توزیع شیر در مدارس در برخی از کشورهای اروپای غربی 
حدود 100 سال سابقه دارد؛ به ویژه از دهه ۶0 قرن پیش بیشتر این کشورها به 
اهمیت شیر پی بردند و تصمیم گرفتند که شیر را در مدارس و در سنینی که 
مهم ترین زمان دریافت کلسیم و مواد مغذی است، توزیع کنند. درکشور ما 
ح شیر مدرسه به قانون تبدیل شده اما چندسالی است که  علیرغم اینکه طر
به دلیل کمبود بودجه تقریبا اجرا نمی شود.« چمنی در پایان گفت: »میزان 
تولید شیرخام هرچه باشد، 10 درصد از آن صادر می شود، ۵ درصد به مصرف 
دام می رسد و ۵ درصد نیز ضایعات است؛ بنابراین باید از میزان تولید ۲0 درصد 
کم شود تا سرانه مصرف به دست بیاید. روشن است که سرانه موجود 

مصرف شیر با سرانه مطلوب فاصله زیادی دارد.« 

گزیدهاخبار

بورس

اقتصاددیجیتال

بــازار  جــــهــانـــــی

) تغییرقیمت )دالر نــــــوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشكه نفت اوپك

هر بشكه نفت برنت

1764.75

17.88

38.17

41.41

بــازار  طال

تغییرقیمت )تومان( انواع سکه 
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سكه گرمی 

طالی 18 عیار 
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تـابـلویقـیـمـت

بــازار  ارز)قـیمـتهـابـهتــومان(

تغییرآزاد )اسکناس(

د الر آمریكا

یورو

پوند  انگلیس

د رهم امارات

19230

21430

23830

5400

مـــــــرور

رئیسکلبانکمرکزیگفت:»باتوجهبهاقدامات
دردستاجراپیشبینیمیشودکهرشدنقدینگی
و باشد قبل سال رشد از کمتر مراتب به امسال
توسط 6درصد منفی اقتصادی رشد پیشبینی
صندوقبینالمللیپولبرایسال1399ایران،همان
اشتباهمحاسباتراداردکهبرایرشدسالگذشته

اتفاقافتادهبود.«
خبرگزاریایرنانوشتهاستکهدرپینوساناتاخیر،نرخ
ارز،بانکمرکزیباهدفافزایشعرضهارزدربازاراقدام
بهافزایشسقفخریدصرافیهاکردهاست.ایننهاد
مالی،سقفخریدارزبهشکلاسکناستوسطبانکها
وصرافیهایمجازرااز200هزاردالربه300هزاردالردرروز

افزایشدادهاست.
مدیرکلدفترمدیریتمصرفآبایرانازافزایش
4درصدیمصرفآبدراردیبهشت98درمقایسه
بامدتمشابهسالگذشتهخبرداد.علیسیدزاده
گفت:»اینرقمدرفروردینماه9درصدبود.مهمترین
توصیهمابرایکاهشمصرفآبدرتابستانکهزمان
اوجمصرفاست،کاهشزمانبازنگهداشتنشیرآب

درهنگامشستوشویدستهاست.«

مثلماههایقبل پربازدهترینبازار

بازار سهام همچنان پربازده ترین بازار در اقتصاد 
بورس  کل  شاخص  گذشته  هفته  است؛  ایران 
تهران با رشد 1۹0 هزار واحدی همراه شد، به نحوی 
که در روز چهارشنبه توانست از مرز یک میلیون و 
41۹ هزار واحدی بگذرد. به این ترتیب بازار سهام در 
هفته گذشته 1۵.3۶ درصد بازدهی مثبت داشت 
که بیشترین رقم طی هفته های اخیر محسوب 
بازار  بورس،  تعقیب کننده  نزدیک ترین  می شود. 
سکه و طال با بازدهی مثبت 7 و ۶ درصد است و بازار 
دالر هم با حدود ۲.7 درصد در تعقیب این بازارها 
قرار دارد. انتقادی که برخی کارشناسان نسبت به 
ناچیزبودن  دارند،  کل  شاخص  پیوسته  افزایش 
سهم عرضه اولیه است که نشان می دهد کارخانه ها 
افزایش  برای  را  آن  به بورس نگاه مثبت دارند و 

سرمایه و درنهایت تولید بیشتر انتخاب کرده اند. 

کاهشدوبارهرشداقتصادیجهان
صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از رشد 
اقتصادی جهان را مجددا کاهش داد. به گزارش 
ایسنا، صندوق بین المللی پول با اشاره به تداوم 
بحران اقتصادی ایجادشده ناشی از کرونا، پیش بینی 
خود از متوسط رشد اقتصادی امسال کشورهای 
جهان را به منفی 4.۹ درصد کاهش داد. این نهاد در 
گزارش قبلی خود متوسط رشد اقتصادی منفی 
3 درصد را پیش بینی کرده بود. به گفته صندوق 
بین المللی پول، این بحران که از رکود فراگیر دهه 1۹30 
تاکنون بی سابقه بوده، خسارت های قابل توجهی به 
اقتصاد جهانی وارد کرده و اوضاع در مقایسه با دوماه 
صندوق  برآوردهای  است.  شده  وخیم تر  پیش 
بین المللی پول مشابه برآوردی است که چند هفته 
پیش توسط بانک جهانی ارایه شده بود:   این بانک 
در   جهان  کشورهای  اقتصادی  رشد  متوسط  نیز 
سال جاری را منفی ۵.۲ درصد تخمین زده بود. گیتا 
گوپیناث، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول 
در همین رابطه گفت: »این بدترین رکودی است که از 
نبوده  امان  در  کشوری  هیچ  دیده ایم.  دهه 1۹30 
تحت تأثیر  پیش بینی  با  گزارش  این  در  است. 
جهان  جمعیت  کل  ۹0 درصد  درآمد  قرارگرفتن 
پیش بینی شده است آسیب پذیری کشورها در برابر 
پیامدهای کرونا در ماه های آتی نیز کماکان در سطح 
باالیی باقی بماند، به گونه ای که درصورت بروز موج 
دوم همه گیری، رشد اقتصادی جهان در  سال آینده 

نیز منفی 4.۵ درصد خواهد بود.« 

بانکهاواحدهایتولیدیتملکشده
بابتبدهیرابهصاحباناولیهبازگرداند

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
بازگرداندن  جهت  اعتبار  و  پول  شورای  مصوبه 
واحدهای تولیدی تملک شده با شرایط آسان، به 
صاحبان اولیه آنها خبر داد. به گزارش شاتا، حسین 
مدرس خیابانی گفت: »واحدهای تولیدی که به 
دلیل بدهی راکد مانده اند، باید به ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید مراجعه کنند تا مسائل آنها مورد 
حل وفصل قرار بگیرد.« سرپرست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت افزود: »همچنین شورای پول و 
از  دسته  آن  بانک ها،  تا  کرده  مصوب  نیز  اعتبار 
واحدهای تولیدی تملک شده به دلیل بدهی را، با 

شرایط آسان به صاحبان اولیه خود برگردانند.« 

یک عضو شورای عالی بورس ضمن تشریح علل تعیین 30 درصد برای 
فروش سهام عدالت اظهار کرد: »زمان معامالت آنالین سهام عدالت هنوز 

مشخص نشده است.«
سعید اسالمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به امکان فروش 30 درصد 
30 درصد  »تعیین  کرد:  اظهار  سهام،  این  مشموالن  برای  عدالت  سهام 
فروش سهام عدالت، دالیل متعددی داشت؛ ازجمله اینکه در بین اهالی 
بازار این نگرانی ایجاد شده بود که اگر مشموالن سهام عدالت بخواهند کل 
سهام خود را بفروشند، چه اتفاقی می افتد. البته هدف ایجاد محدودیت 

برای معامله گران نبود، زیرا در ذات مالکیت اختیار فروش وجود دارد.«
او با تأکید بر اینکه همه محدودیت های فروش سهام عدالت موقتی 
به  آسیب رساندن  از  جلوگیری  محدودیت ها  این  »هدف  گفت:  است، 

بازار بوده است. نگرانی دیگری که وجود داشت، این بود افرادی که درآمد 
پایین تری دارند، در تصمیم هیجانی اقدام به فروش دارایی ارزشمند خود 
نکنند. این محدودیت باعث می شود افراد کم کم با بازار سرمایه آشنا شوند 
برای فروش فروکش  آنها  باال می رود، عطش  و وقتی می بینند قیمت ها 
نهاد  دیگر  سوی  »از  داد:  ادامه  بورس  شورای عالی  عضو  این  می کند.« 
حاکمیت متمایل بود مردم بیشتر به سمت مدیریت غیرمستقیم بروند 
از پروژه های  تا پول ها در شرکت های استانی باقی بماند که صرف برخی 
توسعه استانی شود.« اسالمی با بیان اینکه هنوز تصمیم گیری جدیدی 
در مورد امکان فروش  درصد بیشتری از سهام عدالت گرفته نشده است، 
گفت: »همچنین زمان معامالت آنالین سهام عدالت هنوز مشخص نشده 

است.« 

ید لبنیات یارانه دهد دولت برای جبران کاهش قدرت خر

تمدید مهلت  مالیات مشاغل خودرویی
سازمان امور مالیاتی مهلت پرداخت مالیات مقطوع عملکرد  سال 13۹۸ 
مشاغل خودرویی را دوماه تمدید کرد.به گزارش مهر، صاحبان مشاغل خودرویی 
تا 31 مردادماه 13۹۹ فرصت دارند مالیات خود را به صورت الکترونیکی پرداخت 
کنند. محمد مسیحی در بخشنامه ای جزئیات زمان پرداخت مالیات صاحبان 
مشاغل خودرویی را اعالم کرد. بر این اساس صاحبان مشاغل خودرویی که 
مطابق قانون می باید تا 31 خردادماه هر سال نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام 
کنند، امسال با توجه به شرایط خاص، براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا و 
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، تا 31 مردادماه فرصت دارند مالیات خود را 
به صورت الکترونیکی پرداخت کنند. معاون سازمان مالیاتی پیش از این با بیان 
اینکه مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی طبق قانون 31 تیرماه هرسال 
است، گفته بود: »این مهلت برای اشخاص حقوقی نیز به مدت دوماه تمدید 
شده است و این دسته از مودیان محترم تا 31 شهریورماه برای ارایه اظهارنامه 

مالیاتی عملکرد  سال 13۹۸ و پرداخت مالیات مهلت دارند.« 
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بورس سکه  طال دالر

زمان معامالت آنالین سهام عدالت هنوز مشخص نیست

خبر

شهروند

رسانه،داوطلبیووظایفاجتماعیما
]ادامه از صفحه اول[ در نقش دوم خبرنگاران و 
اصحاب رسانه به عنوان یک پل ارتباطی می توانند 
ارتباط میان امدادگران جمعیت و افراد آسیب دیده 
را بیشتر فراهم کنند تا راحت تر صدای نیازمندان و 
برسانند.  مردم  تمام  گوش  به  را  آسیب دیدگان 
سومین نقش مهم رسانه ها، انعکاس فعالیت ها 
و خدماتی که این جمعیت های ملی ارایه می دهند، 
برای ترویج فرهنگ صلح و بشردوستی است.نباید 
فراموش کرد که ساالنه هزاران اقدام نوع دوستانه از 
از  خارج  و  داخل  در  هالل احمر  داوطلبان  سوی 
کشور انجام می پذیرد؛ چه بسیار شهروندان ساکن 
شتافته  یاری شان  به  که  کشور  محروم  نقاط 
می شود، چه بسیار در راه   ماندگانی که به التیام 
زخم هایشان پرداخته و امدادرسانی می شوند، چه 
محتاج  عالم  سوی  هر  در  که  دردمندانی  بسیار 
تفقدند و چه بسیار جمعیت های ملی که به مدد 
آنان می رسند. اینها نمونه هایی است که می تواند 
به عنوان خوراک خبری برای رسانه ها در خدمت 
که  است  انسانی  خدمات  اینها  گیرد.  قرار  صلح 
انعکاس آن می تواند در بازدارندگی جنگ های فردا 
کمک رسان جامعه بشری باشد. میان خدمات 
بشردوستانه، رسانه ها و وظایف اجتماعی ما، برای 
رسیدن به صلح می تواند وحدتی ناگسستنی به 
وجود آید. کافی است جمعیت های ملی و رسانه ها 
قدری متأثر از ملت ها و نه دولت ها قرار گیرند. کافی 
خدمات  ذاتی  استقالل  در  را  صلح  است 

بشردوستانه دید.

یادداشت


