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شاخص
تورم 84درصدیهزینهمراکز
اقامتی در سال1400

گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می دهد
که در سال  ،1400تورم تولید کننده بخش
خدمات  46.9درصــد بــوده اســت .در این
بخش ،تورم تولید کننده فعالیت های مربوط
به تامین مکان و غذا با  84.3درصد باالترین
مقدار را داشته و پس از آن ،فعالیت های
اداری و خدمات پشتیبان با  64.8درصد در
رتبه دوم ،فعالیتهای مربوط به تعمیر وسایل
نقلیه موتوری و موتورسیکلت با  ۶۰درصد
در رتبه سوم ،فعالیتهای مربوط به سالمت
انسان و مددکاری اجتماعی با  57.9درصد
در رتبه چهارم و حملونقل و انبارداری با
 51.9درصد در رتبه پنجم قرار داشته است.
از نرخ تورم تولید کننده به عنوان تورم پیش
نگر در حوزه مصرف کننده یاد می شود و تاثیر
آن در بازار مصرف کنندگان با اندکی تاخیر
نمایان خواهد شد.
(با اقتباس از نود اقتصادی)

بازار خبر

در بیست و ششمین نمایشگاه
صنعت نفت بیان شد:

جمع آوری  115میلیون فوت
مکعب گازهای مشعل

حسین بردبار :مدیر عامل شرکت نفت مناطق
مــرکــزی از طرحی دانــش بنیان بــرای جمع
آوری  115میلیون فوت مکعب در روز گازهای
مشعل طی پنج سال آینده خبر داد و در پاسخ
به خراسان درباره تحقق عملیاتی این برنامه
گفت :ایــن یک طــرح با منافع فــراوان زیست
محیطی و اقتصادی اســت که بخشی از این
برنامه در قالب پــروژه چشمه خــوش تا پایان
خرداد به بهره برداری می رسد.
به گزارش خراسان ،مهدی حیدری با اشاره به
برنامه افزایش تولید  ۱۰۰میلیون متر مکعبی
گاز این مجموعه تا پایان سال  ۱۴۰۴گفت که
این مقدار معادل تولید پنج فاز پارس جنوبی
است.
حیدری همچنین در پاسخ به پرسش خراسان
درب ــاره استفاده از تــوان دانــش بنیان ها در
دستیابی به ذخایر نفت شیل در کشور گفت:
استفاده از توان شرکت های دانش بنیان یکی
از اهداف و برنامه های مهم ماست ولی تاکنون
به مخزن نفت شل در میدان هایی که در اختیار
ماست ،نرسیده ایم و اگر به این امکان دست
یابیم حتما مطالعه ای در این خصوص خواهیم
داشت.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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پس لرزه اصالحات یارانهای
در بازارهای همسایه
همزمان با آثار جنگ روسیه و اوکراین بر بازار مواد غذایی جهان و منطقه
گزارش ها از کاهش خروج کاال از کشور در پی اصالحات یارانه ای و کمبود کاال
در برخی کشورهای همسایه حکایت دارد

پایگاه منتسب به شورای عالی امنیت
ملی از نقش طرح مردمی سازی یارانه
ها در کمبود و گرانی اقالم اساسی در
کشورهای همسایه خبر داد .موضوعی
که فرضیه قاچاق این کاالها به خارج
قبل از طرح دولت را تقویت می کند.
شاید آن زمانی که وزیر جهاد کشاورزی
درخصوص علت ورود دولت به اصالح
قیمت گندم و آرد گفت کشورهای
همسایه مانند جاروبرقی یارانه های
آرد و گندم ایران را می مکند ،کمتر به
عمق این مسئله توجه شد ،اما هم اینک
و پس از آغاز واقعی سازی قیمت آرد و
روغن ،پایگاه اطالع رسانی «نورنیوز»
خبر از افزایش قیمت و کمیاب شدن
آرد و روغن در برخی مناطق همسایه کشور داده است که در
کنار افزایش قیمت های جهانی می تواند ناظر به موفقیت اولیه
طرح دولت در جلوگیری از سرریز یارانه اقالم اساسی به خارج
از کشور باشد.
به گزارش خراسان ،هوشمندسازی نظام توزیع برای جلوگیری
از قاچاق کاالهای اساسی به خارج از کشور یک ضرورت است،
اما باید توجه داشت تا زمانی که ریشه قاچاق یعنی تفاوت قیمت
های داخل و خارج از بین نرود ،انگیزه فساد و قاچاق همواره
وجود خواهد داشت .انگیزه هایی که به هر نحو شده راه خود
را برای پیاده سازی در کف بازار کاالها پیدا می کند .گاه به
اسم صادرات محصوالتی مانند ماکارونی و گاه به اسم خروج
کاالهای خام از شبکه توزیع مانند روغن.
از همین روست که قربانی ،معاون برنامه ریزی و اقتصادی
وزارت جهاد کشاورزی  14اردیبهشت درباره علت ورود دولت
به اصالح قیمت گندم و آرد گفت :کشورهای همسایه مانند
جارو برقی دارند یارانه های گندم و آرد ایران را می مکند .این
اظهارات در شرایطی است که آمار ارائه شده توسط وزیر جهاد
کشاورزی نشان می دهد که یکی از کشورهای همسایه با
کسری  3میلیون تنی گندم در سال جاری روبه روست و چشم
طمع به گندم ارزان داخل ایران دارد.
با این اوصــاف هنوز چند روزی بیشتر از آغاز طرح یارانه ای

دولت نگذشته است که خبرها از بروز اولین نشانه های اصالح
یارانه ها در بازار کشورهای همسابه حکایت دارد به طوری که
گفته می شود در کشورهای همسایه این اقالم بعض ًا کمیاب
شده است .این در حالی است که نباید از تاثیر تبعات جنگ
اوکراین و روسیه بر بازار جهانی مواد غذایی و منطقه غافل بود.
پایگاه اطالع رسانی «نورنیوز» -نزدیک به شورای عالی امنیت
ملی -نوشت« :با اجرای طرح توزیع عادالنه یارانه ها در ایران،
قیمت آرد و روغن در فروشگاه های اصلی عرضه مواد غذایی در
اربیل و سلیمانیه اقلیم کردستان با افزایش شدید قیمت مواجه
و نایاب شده است.
با اجــرای این طرح ،روند قاچاق کاال از ایــران به کشورهای
همسایه ،به نفع جیب مردم متوقف شده است ».خبرگزاری
تسنیم نیز خبر مشابه و البته با دامنه بزرگ تری را گزارش کرد.
بر این اساس ،اعالم شده که کمبود آرد در کشورهای عراق،
پاکستان و دیگر کشورهای همسایه پس از آزادســازی قیمت
آرد در کشور ما روی داده است .همچنین بررسی ها حکایت از
این دارد که روغن در اقلیم کردستان نیز کمیاب شده و برخی
از مواد غذایی نظیر روغن و نان در امــارات با افزایش قیمت
مواجه شده است .موضوعی که البته در کنار اصالحات یارانه
ای در ایران ،جنگ روسیه با اوکراین نیز در بروز آن بی تاثیر
نبوده است.

واریزکمکمعیشتیماهاولبهحسابهمهمتقاضیان
بنا بر اعــام وزیــر کار و رفــاه اجتماعی ،کمک
معیشتیماهاولبادستوررئیسجمهوربهحساب
همه افراد متقاضی در سامانه واریز شده و بعد از
تاییدقابلبرداشتخواهدبود.بهگزارشایسنا،
حجتا...عبدالملکیدرحسابشخصیتوئیتر
خود نوشت :مبلغ یارانه به عنوان حق هر ایرانی
که در  ۹دهک درآمدی قرار داردمحفوظ است.
وی در ادامه آورده است :با دستور رئیسجمهور
کمک معیشتی ماه اول به حساب همه افراد
متقاضی در سامانه واریز شده و بعد از تایید قابل
برداشت خواهد بود؛#وزارت_مردم ظرف یک

ماه همه درخواستها را بررسی خواهد کرد.در
همینحالسخنگویدولتبابیاناینکهازسال
 ۱۳۹۳ثبتنام جدیدی برای یارانه انجام نشده
است،تصریحکرد:بهزودیثبتنامجدیدیارانهها
آغاز میشود .بهادری جهرمی در برنامه «بدون
خطخوردگی»رادیوگفتوگودرپاسخبهسوالی
درباره ثبتنام جدید یارانهها گفت :متاسفانه از
سال1393ثبتنامجدیدیصورتنگرفتهاست
و این عقبماندگی در این سالها باید جبران
شود ،بـهزودی از طریق پیامک و لینک سامانه
مربوطه،اطالعرسانیصورتخواهدگرفت.

آغاز تفکیک حساب های
تجاری و شخصی از خرداد
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ضمن
اعالم آغاز تفکیک حسابهای بانکی تجاری و شخصی
از خرداد امسال  ،جزئیات این اقدام را نیز تشریح کرد.
محمد برزگری در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :روند
اجرایی تفکیک حسا بهای بانکی تجاری و شخصی
از ابتدای خــرداد امسال آغــاز خواهد شد .در پی این
اقــدام ،صاحبان حسا بهای تجاری باید به سازمان
امور مالیاتی تجاری حساب خود را اعالم کنند .در این
زمینه ،تمام حسابهای بانکی در کشور شخصی فرض
میشود و فقط دارندگان حسابهای تجاری و مرتبط
به کسبوکار باید به سازمان امور مالیاتی اعالم کنند
که این حساب مرتبط به کسبوکار و فعالیت تجاری یا
نهاست.
اقتصادی آ 
وی افزود :این اقدام در راستای فراهمسازی مقدمات
اجــرای کامل قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه
مؤدیان انجام میشود زیرا یکی از الزامات این قانون
اعالم ماهیت حسابهای تجاری به سازمان امور مالیاتی
به منظور شفافیت و نظارت مالی است.
برزگری با تاکید بر این که تالش سازمان امور مالیاتی
بر این است که این روند با سهولت و غیرحضوری انجام
شود تا موجب ابهاماتی برای مردم نشود ،گفت :تا پایان
امسال قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
اجرا خواهد شد.
▪ 2آسیب کار تجاری با حساب های شخصی

شاید بتوان تفکیک حساب هــای بانکی شخصی از
تجاری را یکی از مهم ترین محورهای قانون پایانه های
فروشگاهی و سامانه مودیان دانست چرا که استفاده
برخی فعاالن تجاری از حساب های شخصی دیگران،
همواره راهکاری برای نبود شفافیت مالی و فرار مالیاتی
بوده است.
از سوی دیگر در این روزهــا که موضوع دهک بندی
یارانه بگیران داغ است ،گردش حساب های بانکی
یکی از مــاک هــای دهــک بندی اســت و افــرادی که
حساب هایشان گردش باالیی دارد ،بیش از دیگران
در معرض قرار گرفتن در دهک های درآمــدی باال و
حذف یارانه هستند.
در حالی که یک مغازه دار جزء که در عمل حساب
بانکی اش گــردش باالیی دارد لزوما از یک حقوق
بگیر ثروتمندتر نیست .به این ترتیب با تفکیک حساب
شخصی از تجاری سوء برداشتی که در این زمینه وجود
دارد رفع می شود.

بازار خبر

صرفه نپختن نان برای نانواها
در شرایط آرد  3نرخی
فارس -نانواییهای کشور به طور میانگین روزانه
 10کیسه آرد یــاران ـهای دریــافــت میکنند ،اما
بسیاریازاینآردهاپسازدپودرانبارهایداخلی
توسط سودجویان ،در آن طرف مرزها به  10برابر
قیمتفروختهمیشود،اینروزهاباآردسهنرخی،
نپختننانبرایبرخینانواهابهصرفهتراست!

قیمتگذاری کاالی فله از تیرماه
فارس -در راستای کنترل قیمت کاالها در بازار،
وزارت صمت از اواخــر سال گذشته طرحی را با
عنوان «خرید شفاف» آغاز کرد که براساس این
طرح همه تولیدکنندگان مکلف شدند که قیمت
تولیدکنندهومصرفکنندهرارویکاالهاییکهبه
بازار عرضه میکنند درج کنند .این طرح تاکنون
پنج مرحله را طی کرده و قرار است از تیر امسال
مرحله ششم و آخر این طرح یعنی قیمتگذاری
روی برخی از کاالهای اساسی مانند برنج که به
صورتفلهایآغازمیشودانجامشود.

ثبتنام جدید یارانهها بهزودی
آغاز میشود
تسنیم -سخنگوی دولت با بیان اینکه از سال
 ۱۳۹۳ثبتنام جدیدی برای یارانه انجام نشده
است،تصریح کرد :بهزودی ثبتنام جدید یارانهها
آغاز میشود.

افزایش نرخ خدمات تاکسی های
اینترنتی منتفی شد
تسنیم -سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان با صدور اطالعیه ای اعالم کرد؛ با
توجه به گزارش های واصله مبنی بر افزایش نرخ
خدمات تاکسی های اینترنتی در چند روز اخیر و
تأکید معاون اول محترم رئیس جمهور مبنی بر
لزوم بررسی موضوع ،برابر بررسی های به عمل
آمده مشخص شد یکی از شرکت های فعال در
این زمینه که سهم عمده ای از بازار را در اختیار
دارد ،قیمت های مورد عمل را به میزان حدود
 10درصــد افزایش داده اســت .بر این اساس،
پس از برگزاری جلسه توجیهی با مسئوالن کلیه
شرکت های حمل و نقل هوشمند اینترنتی ،مقرر
شد قیمت ها به نرخ قبلی بازگشت داده و اضافه
دریافتی به مصرف کنندگان مسترد شود.

