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نرخ مالیات بر نقل و انتقال سهام 
تغییر نمی کند 

خبرآنالین- رئیس ســازمان امور مالیاتی با 
بیان اینکه دولت تاکنون دولــت ۱۳ هزار میلیارد 
تومان از مالیات بر نقل وانتقال سهام درآمد کسب 
کرده است، گفت: نرخ این نوع مالیات در سال آینده 
تغییر نخواهد کرد. مالیات بر نقل وانتقال سهام به 
سهام های قابل واگذاری در بورس مربوط می شود و 
واگذار کننده آن سهام به این دلیل که از این واگذاری 
درآمد کسب می کند، باید این نوع مالیات را پرداخت 
کند.  همچنین، الزم به ذکر اســت که از هر مبادله 
سهام و سهم الشرکه مالیات مقطعی به میزان چهار 
درصد ارزش اســمی آن ها وصول می شود و وجه 
دیگری به عنوان مالیات فوق، مطالبه نخواهد شد. 
در این زمینه، ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی نیز 
باید در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال، 
گواهی پرداخت مالیات متعلقــه را اخذ و ضمیمه 
پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند. به گفته امید 
علی پارسا دولت تا به کنون توانسته مبلغی بالغ بر 
۱۳هزار میلیارد تومان از طریق مالیات های کسب 

شده از بازار سرمایه درآمد به دست آورد.
    

 پرداخت وام ودیعه مسکن 
به ۳۴۳هزار مستاجر

توسعه ایرانی -  مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن 
وزارت راه و شهرسازی گفت: براساس آخرین آمار تا 
هشتم بهمن ماه ۹۹ بیش از ۳.۹ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت کمک ودیعه مسکن به ۳۴۳ هزار و ۴۴۴ 
نفر پرداخت شده است.   »پروانه اصالنی«  افزود: با 
توجه به مشکالت ایجادشده برای خانوارها در شرایط 
اقتصادی و بهداشتی کشور ناشی از شیوع ویروس 
کرونا و اجرای بند سه مصوبات پنجاه و یکمین جلسه 
ستاد ملی مدیریت کرونا در تاریخ ۱۳ دی ماه، مهلت 
پرداخت تسهیالت ودیعه مســکن  تا پایان بهمن 
۱۳۹۹ تمدید شده است. ستاد ملی کرونا به دلیل 
مشکالتی که برای برخی از مســتاجران و فاقدان 
مسکن در شرایط کرونا به دلیل محدودیت ها و خلل 
در کسب درآمدها پیش آمد، این امکان را فراهم کرد 
تا متقاضیان مستاجر در شهرهای بزرگ،   میانی و 
کوچک با دریافت مبالغی نسبت به تامین مسکن 
موردنیاز خود اقدام کنند. رقم ودیعه مسکن برای 
مســتاجران تهران ۵۰ میلیون تومان، برای سایر 
کالن شــهرها ۳۰ میلیون تومان و برای شهرهای 

کوچک ۱۵ میلیون تومان است.
    

قیمت فعلی تخم مرغ در بازار 
قابل قبول نیست

توسعه ایرانی- معاون وزیر جهاد کشاورزی 
با بیان این که قیمت فعلی تخم مرغ در بازار قابل 
قبول نیســت گفت: مهمترین عامل این گرانی 
نظارت ناکافی اســت.  مرتضی رضایی با اشــاره 
به اینکه برنامه ریــزی برای تولیــد تخم مرغ از 
ماه ها قبل انجام شده و هیچ مشکلی در تامین و 
جوجه ریزی وجود ندارد، افزود: در ماه تا ۹۰ هزار 
تن تولید تخم مرغ داریــم و نهاده های مورد نیاز 
مرغداران از جمله کنجاله سویا و ذرت نیز به طور 
کامل تامین شــده و حتی تا پایان سال نیز برای 
این موضوع پیش بینی های الزم صورت گرفته و 
مشکلی وجود ندارد. وی گفت: هرچند در شش 
ماهه دوم سال مصرف تخم مرغ باال می رود، ولی 
پیش بینی های الزم برای این موضوع انجام شده 
و مشکلی از این بابت نیز وجود ندارد. معاون وزیر 
جهاد کشــاورزی افزود: بعد از این که قیمت هر 
شــانه تخم مرغ بین ۳2 تا ۳۵ هزار تومان تعیین 
شــد، علی رغم اینکه این قیمت در میادین میوه 
و تره بار رعایت شــد، ولی در خرده فروشــی ها 

قیمت ها باالتر است.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

»آقای قالیباف این مرغداری مجهز 
را تحویل بگیرید و برای شب عید مردم 
مرغ کیلویی ۱۰ هزار تومان تولید کنید. 
اجاره هم نمی خواهیم!« این بخشــی 
از متن نامــه یک مرغــدار جهرمی به 
محمدباقر قالیباف اســت. نامه ای که 
دســت به دســت در فضای مجازی و 
رسانه ها چرخید و در آن یک مرغدار از 
اهالی استان فارس رئیس مجلس را به 

چالش کشید. 
قالیباف چند روز پیش در مراســم 
تقدیــر از پژوهشــگران برتــر مرکز 
پژوهش های مجلس گفته بــود که  تا 
2۷ مهر ماه ۴.2 میلیارد دالر پول قطعی 
تحقق یافته به نهاده هــا داده ایم و مرغ 
با احتساب همه گرانی ها می شود ۱.۵ 
دالر، یعنی باید کیلویی ۱۰ هزار تومان 
باشــد. چرا مرغ 2۵ هزار تومانی دست 

مردم می دهیم؟
این برآورد قیمت درحالی است که 

دیروز قیمت مرغ در بــازار میوه و تره بار 
به 2۰هزار و ۴۰۰ و در ســطح شهر به 

2۳تا2۴  هزار تومان رسید.
آیا قالیباف از تخلفات توزیع 
خوراک مرغ بی خبر است؟!

ادعای ۱۰ هزار تومانی بودن قیمت 
مرغ در شرایطی از سوی رئیس مجلس 
ایران مطرح می شــود که کمیسیون 
اصل ۹۰ مجلس گزارشــی از تخلفات 
بزرگ برخی نهادهای دولتی در توزیع 
خوراک دام و طیور منتشر کرده است و 
البته به نظر نمی رسد که رئیس مجلس 
از وضعیت تحریم و سقوط فروش نفت 
بی اطالع باشد. نفتی که تا پیش از این 
عمده درآمد کشور به حساب می آمد و 
حاال با غیاب ایران در بازار نفت، دولت با 
کسری سنگین بودجه مواجه شده است. 
رقم بزرگی کــه بــرای تامین آن 
معموال به چاپ پول روی آورده است و 
گزارش های رسمی هم که حتما رئیس 
مجلس از آن بی خبر نیســت از رشــد 

خیره کننده نقدینگی خبر می دهد. 

احتماال رئیس مجلس مانند بسیاری 
از شهروندان ایرانی می داند که چاپ پول 
موجب تورم سنگین می شود. تورمی که 
تولیدکننده هم از آن مصون نمانده است. 
آیا قالیباف از تعطیلی 60 درصدی 

مرغداری ها بی خبر است؟
محمدباقر قالیباف در شرایطی مرغ 
کیلویی ۱۰ هزار تومانی را مطرح کرده 
است که جالل محمودزاده، نایب رئیس 
کمیسیون کشاورزی مجلس به شفقنا 
گفته اســت نهاده های دامی به اندازه و 
به موقع به دست تولیدکننده نمی رسد 
و به همین دلیل بیش از ۵۰ تا۶۰ درصد 
مرغداری ها خالی از محصول هستند و 

جوجه ریزی نکردند. 
ماجرایی که منجر بــه کمبود مرغ 
برای شب عید و جهش دوباره قیمت ها 
می شــود.  نایــب رئیس کمیســیون 
کشاورزی مجلس همچنین توضیح داده 
است: در کمیسیون کشاورزی جلسه ای 
برگزار کردیم و از وزرای صمت و جهاد 
کشاورزی خواستیم صورت جلسه ای را 

تنظیم و این وظایف را به وزارت کشاورزی 
برگردانند که تصمیم گیری ها یکی شود 
و هر دو وزیــر موافقت کردند؛ اما رئیس 
جمهور این مساله را هنوز نپذیرفته است 
و درحال حاضر وزارت جهاد کشاورزی 
متولی تولید است، ولی متولی تنظیم 
بــازار و واردات و صــادرات محصوالت 
کشاورزی، وزارت صمت است؛ بنابراین 
وزارت جهاد کشاورزی از نحوه واردات 
نهاده های کشــاورزی، ثبت سفارش و 
میزان واردات مــورد نیاز اطالع دقیقی 
ندارد و همین باعث شــده که در حال 
حاضر ذخایر استراتژیک ما در نهادهای 
دامی و کاالهــای اساســی، مطابق با 

دستورالعمل نباشد.
او تاکید کرده است: ما در حال حاضر 
برای ۱۵ تا 2۵ روز ذخیره اســتراتژیک 
نهاده های دامی و کاالهای اساسی داریم؛ 
بنابراین این ماجرا باعث شده است که  
نگرانی هایی در خصوص کاالهای اساسی 
و نهاده های دامی در تولیدکننده ایجاد 
شود و مرغدار زمانی اقدام به جوجه ریزی 

می کند که نهاده در انبارش وجود داشته 
باشد. محمودزاده همچنین از شرایط 
دشوار تولیدکنندگان کشاورزی گفته 
و توضیح داده است: در حال حاضر بیش 
از ۵۰ تا ۶۰ درصد مرغداری ها خالی از 
محصول هستند و جوجه ریزی نکردند؛ 
بنابراین عرضه و تقاضــا به هم خورده و 
نیاز داخل افزایش پیدا می کند و نهایتا 
مجبور می شوند واردات را افزایش دهند 
و قیمت داخل هم افزایش پیدا می کند. 
از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی و 
صمت، برای کنتــرل قیمت ها به جای 
اینکه صورت مساله را اصالح کنند، به 
برخوردهای چکشی با تولیدکننده روی 
می آورند و از طریق تعزیرات حکومتی، 
تولیدکننده را تحت فشار قرار می دهند 
تا قیمت را پایین نگه دارند؛ در صورتی 
که اقتصاد به زور قابل تنظیم نیســت و 
باید با شیوه های اقتصادی با این مسایل 

برخورد شود. 
زمانی که مرغدار، تحت فشار مجبور 
می شــود از ترس برخــورد تعزیرات و 
جریمه، محصولش را با قیمت پایین تر 
از قیمت تمام شده به بازار عرضه کند، 
بنابراین تولید را تعطیــل می کند و به 
شــغل دیگری روی مــی آورد؛ لذا راه 
حل این اســت که نهاده بــه موقع و با 
 قیمت مناسب در اختیار تولیدکنندگان 

قرار بگیرد.
آیا قالیباف خبر شیوع آنفلوآنزای 

مرغی به گوشش نرسیده است؟
همزمان با ایــن اتفاق بخشــی از 
مرغداران ایران در حال حاضر با شیوع 
آنفلوآنــزای مرغی دســت و پنجه نرم 
می کنند و به واحدهای تولیدی شــان 
خسارت سنگینی وارد شده است.  حاال 
خراســان به عنوان یکی از قطب های 
مهم تولید گوشت و مرغ درگیر شیوع 
آنفوالنزا شده اســت.  حسین خیریه، 
رئیس کمیســیون کشــاورزی اتاق 
بازرگانی بیرجنــد در این زمینه به مهر 
توضیح داده اســت کــه در هفته های 
گذشــته بیماری آنفلوانزای فوق حاد 
پرنــدگان واحدهای مــرغ تخم گذار، 
بوقلمون و حتی واحدهای مرغ گوشتی 
خراسان جنوبی را درگیر کرده است و آمار 
باالیی از تلفات داشته ایم. او گفته است که 
در سه سال گذشته در استان های شمالی 
و غربی کشور مشکل شیوع آنفلوانزای 

پرندگان را داشتیم و ۱۷، 2۶ و 2۰ میلیون 
پرنده در این سه سال معدوم شدند اما 
علی رغم درخواست دامپزشکی استان 
واکســن آنفلوانزای پرندگان به استان 

اختصاص پیدا نکرد.
آیا قالیباف از قطع برق مرغداری ها 

چیزی نمی داند؟
ایــن البته فقط بخــش کوچکی از 
مشکالت بزرگ مرغداران برای تولید 
است. بنا به گفته مرغداران چیزی حدود 
۷۰ درصد هزینه تمام شده مرغ مربوط 
به قیمت خوراک دام است و آنها حداقل 
بین ۳۰ تــا ۴۰ درصد خــوراک مورد 
نیازشان را از بازار آزاد تامین می کنند. 
بازاری که امســال قیمت هایش ۳ تا ۴ 
برابر سال گذشته شده است. از ماجرای 
خوراک دام و طیور که بگذریم آنها برای 
تامین ســایر هزینه هــای تولید مانند 
واکسن و دارو، اجاره فارم، دستمزد کارگر 
و هزینه حمل و نقل و ... متحمل هزینه 
های سنگین تری شده اند و شاید کمترین 
گرفتاری مرغداران در سال دشوار تحریم 
و کرونا قطع برق این روزهای واحدهای 
صنعتی است.  مسایلی که به نظر می رسد 
رئیس مجلس ایــران نمی تواند از آنها 
آگاهی نداشته باشد اما با این وجود چرا 
محمدباقر قالیباف از معجزه یک سوم 
کردن قیمت مرغ می گوید؟ بســیاری 
معتقدند نزدیکی انتخابات ریاســت 
جموری پای مرغ را به وادی سیاســت 
باز کرده اســت و فعال مرغ سیاسی در 
ســفره مقامات تصمیم گیر جا خوش 

کرده است. 

افزایش ضریب حساسیت بازار به دعواهای سیاسی؛ 

مرغ باز هم گران شد
محمدباقر قالیباف در 

شرایطی مرغ کیلویی 10 
هزار تومانی را مطرح کرده 

است که جالل محمودزاده، 
نایب رئیس کمیسیون 

کشاورزی مجلس گفته 
است نهاده های دامی به 
اندازه و به موقع به دست 

تولیدکننده نمی رسد 
و بیش از ۵0 تا60 درصد 

مرغداری ها خالی از 
محصول هستند و 

جوجه ریزی نکردند

بــر اســاس گزارش هــای وزارت صمت 
استخراج جهانی ساالنه بیت کوین ۳2۴ هزار 
بیت کوین معادل ۱۱ هزار میلیون دالر است 
که برآورد می شود استخراج فعلی این رمز ارز 
به صورت غیررســمی در ایران سالیانه حدود 
۴ تا ۶ درصد تولید جهانــی، یعنی حدود ۱۹ 
هزار و ۵۰۰ بیت کویــن، معادل ۶۶۰ میلیون 

دالر باشد.

به گزارش ایســنا، از 2۸ آبان سال گذشته 
تا پایان دی ماه امسال ۱۸۷۰ مورد ثبت نام در 
سامانه بهین یاب برای صدور جواز تاسیس در 
زمینه استخراج رمز ارز انجام شده که ۱۳۸۰ 
مورد مجوز صادر شــده که مجموع ظرفیت 
جواز های تاســیس صادر شــده ۷۶ میلیون 
تراهــش بر ثانیــه، معادل تقاضــای ۱۷۰۰ 

مگاوات است.

البته بر اســاس این گزارش اکثر مجوزها 
فاقد پیشرفت فیزیکی بوده و ابطال سیستمی 

شده است.

در این میان در مدت یاد شده ۱۶ مورد ثبت 
نام برای صدور پروانه بهره برداری انجام شده 
که از میان آنها تنها دو مورد موفق به دریافت 
پروانه بهره برداری شده اند. مجموع ظرفیت 
پروانه های بهره برداری صادر شده نیز ۵ هزار 
تراهش بر ثانیه  معــادل تقاضای ۰.۱ مگاوات 

است.
وضعیت فعالیت ماینرها در مناطق آزاد

همچنین در این گزارش آمده که بر اساس 
اعالم وزارت نیرو با 2۱ بنــگاه به میزان ۳۱۰ 
مگاوات قرارداد منعقد شده که ۷ واحد از آنها 

در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مستقر هستند 
و برای هیچ یک پروانه بهره برداری در سامانه 

بهن یاب صادر نشده است.  
در مــورد وضعیــت خوداظهــاری در 
ســامانه بهین یاب نیز این گزارش از ثبت نام 
2۱۱2 مــورد متقاضــی خبــر می دهد که 
۱22۶ مورد از آنها حــدود ۱۱ میلیارد تومان 
عوارض دولتی برای ۵۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه 
پرداخت کرده انــد و مجموع تعداد ماینرهای 
 اظهــار شــده در فرایند تاکنــون ۱2۰ هزار 

دستگاه بوده است.

سهم ایران از استخراج رمز ارز چقدر است؟

خبر

رئیس ســازمان برنامه و بودجه از اقدامات الزم برای اجرای 
همسان ســازی حقوق اعضای هیأت علمی و کارکنان وزارت 
علوم ، بازنشستگان و پرداخت مطالبات وزارت بهداشت در سال 

آینده خبر داد.
به گزارش »توســعه ایرانی«، محمدباقــر نوبخت در الیو 
اینستاگرامی اعالم کرد که برنامه او در سال آینده و بعد از پایان 
دولت برگشت به دانشــگاه و ادامه فعالیت برای تدریس است و 

برنامه ای غیر از این نخواهد داشت.
همسان سازی حقوق وزارت علوم از سال آینده

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعالم اینکه درخواست هایی 
برای همسان ســازی حقوق اعضای هیأت علمی وزارت علوم 
با وزارت بهداشــت یا دانشگاه های علوم پزشــکی مطرح بود، 
توضیح داد: ما از اسفندماه سال گذشــته مجوزهای الزم را به 
وزارت بهداشت ارائه کردیم تا بتواند همسان سازی را اجرا کند 
که بخش اول آن را نیز انجام داد امــا برای وزارت علوم در الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ پیشنهادی مطرح کردیم که در کمیسیون تلفیق 

به تصویب نرسید.
وی افزود: با این وجود طی مذاکره ای که ســازمان برنامه و 
بودجه با وزیر علوم داشت هماهنگی هایی صورت گرفت تا بتوانیم 
به غیر از برخی موارد تخصصی همسان سازی را در دانشگاه های 

وزارت علوم مانند دانشگاه های علوم پزشکی انجام دهیم.
نوبخت گفت: برای کارمندان وزارت علوم نیز با توجه به اینکه 
پیش از این مجوز اســتفاده از امتیاز فصل دهم قانون مدیریت 

خدمات کشوری صادر شده بود بار دیگر بر اجرای این مجوز تأکید 
کردیم، بنابراین نه تنها در مورد اعضای هیأت علمی بلکه کارکنان 
وزارت علوم نیز مانند دانشکده علوم پزشکی و وزارت بهداشت این 

همسان سازی اجرایی خواهد شد.
مطالبات وزارت بهداشت و کارکنان پرداخت می شود

رئیس ســازمان برنامه و بودجه با اشاره به برنامه های دولت 
در بودجه ســال آینده برای پرداخت مطالبات وزارت بهداشت 
و کارکنانش یادآور شــد: در بودجه سال آینده منابع مربوط به 
وزارت بهداشت 2.۳ برابر رشــد کرده است که در آن استخدام 
حداقل ۵۳ هزار نفری  را پیش بینی کرده ایم که البته اولویت با 

نیروهای شرکتی و قراردادی است.
وی افزود: برای افزایش فوق العاده های ویژه کارکنان وزارت 

بهداشت نیز پیشبینی الزم در بودجه ۱۴۰۰ صورت گرفت.
ادامه همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده

موضوع دیگری که مورد اشاره رئیس سازمان برنامه و بودجه 
قرار داشت همسان سازی حقوق بازنشستگان بود که در سال 

جاری نیز اجرایی شد.
نوبخت توضیح داد: برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز 
همسان سازی در دســتور کار بوده ولی مدل و جدول و ضابطه 

انجام شده تا حدودی با یکدیگر فرق می کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: برای همسان سازی 
حقوق بازنشسته ها ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد که ۱۸ 
هزار میلیارد تومان آن برای بازنشستگان کشوری و لشکری بود 

و همه آن مورد استفاده قرار گرفت ولی برای بازنشستگان تأمین 
اجتماعی ۳2 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته ایم.

وی افزود: تعداد بازنشســتگان لشــکری و کشوری حدود 
دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر اســت که با توجه به منابع ۱۸ هزار 
میلیاردی سرانه آن ها به ۷.۵ میلیون تومان می رسد ولی برای 
بازنشستگان تأمین اجتماعی با ۳2 هزار میلیارد تومان پیشبینی 
شده سرانه براســاس تعداد ۳.۴ میلیون نفری آن ها حدود ۸.۸ 

میلیون تومان است.
نوبخت گفت: طی آخرین مذاکرات صورت گرفته سازمان 
برنامه و بودجه به ســازمان تأمین اجتماعی پیشــنهاد داد که 
مرحله دوم همسان سازی را نیز براساس منابع پیش بینی شده 
در دستور کار قرار دهد که در این رابطه برای سال آینده مصوباتی 

نیز داشته ایم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه این را هم گفت که تعدادی از 
بازنشستگان عضو غیرهیأت علمی دانشگاه هستند که در شرایط 
ویژهای قرار داشتند و در مورد آن ها با حضور مسئوالن صندوق 

بازنشستگی و وزارت رفاه توانستیم
 تصمیمگیری هایی انجام دهیم که مشکل آن ها حل شود.
رتبه بندی فرهنگیان در هر صورت انجام خواهد شد

نوبخت اشاره ای هم به وضعیت رتبه بندی فرهنگیان در سال 
آینده داشت و افزود: وزارت آموزش و پرورش پیشنویس الیحه 
رتبه بندی را به دولت ارائه کرده و در دستور کار است و دولت نیز 

منابع الزم را در بودجه پیش بینی کرد.

وی گفت: امیدواریم در سال آینده با توجه به آن چه که در 
بودجه مصوب شــده رتبه بندی را اجرایی کنیم چرا که حق 
معلمان است. حتی اگر تصویب هم نشود ما حتما این کار را 

پیگیری خواهیم کرد.
به گفته نوبخت هیچ یک از افزایشــهای اعمال شــده 
در حقوق و یا ســایر اقدامات در این رابطه بدون پشتوانه 

قانونی نیست.
قانون تسری سازمان زندان ها هم اجرایی می شود

رئیس ســازمان برنامــه و بودجــه در رابطه بــا اجرای 
قانون تســری ســازمان زندان ها گفت که مجــوز الزم در 
این رابطه به ســازمان زندان ها ارائه شــده و اعتبار الزم در 
بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شــده اســت. از این رو مشــکلی 
 در این رابطه وجود نــدارد و از اول فروردیــن ماه می توانند

 اجرایی کنند.

آخرین خبر از همسان سازی حقوق بازنشسته ها و رتبه بندی معلمان از زبان نوبخت


