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مثقالطال

صادرات ۵/۵میلیون تن
محصوالت کشاورزی
و غذایی در هشت ماه

قی
متدوربین

 28جمادیاالول 1443

56.180.000

 2ژانویه 2022

طال ۱۸عیار

شماره 9712

سال سی و پنجم

 12.970.000ربعسکه

معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی
اعالم کرد :از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه۵ ،میلیون
و ۴۳۱ه ــزار تن محصوالت کــشــاورزی و غــذا از کشور
صادر شده است.
بــه گـ ــزارش مــهــر ،محمد قــربــانــی ارزش محصوالت
کشاورزی و غذایی صادر شده در هشت ماه ابتدای

کانن مدل 2000D EOS
لنز 55-18
 ۱۳,۵۴۰,۰۰۰تومان

کانن مدل EOS M50
لنز 45-15
 ۲۳,۷۲۲,۶۰۰تومان

 38.250.000نیمسکه

 68.700.000سکه

 128.380.000دالر (سنا)

سال جاری را  ۳میلیارد و  ۳۴۵میلیون دالر عنوان کرد.
وی با اشاره به پنج قلم عمده صادراتی به لحاظ وزنی
گفت :در مدت یاد شده  ۷۷۶هزار تن هندوانه۵۵۳ ،
هزار تن گوجهفرنگی تازه یا سرد کــرده ۴۷۰ ،هزار تن
سیبزمینی تــازه یا ســرد کــرده ۴۵۶ ،هــزار تن سیب
تازه و  ۲۴۹هزار تن پیاز ،موسیر و سیر از کشور صادر

کانن 4000D EOS
لنز 55-18
 ۱۱,۸۸۰,۰۰۰تومان

نیکون مدل D5600
لنز 140-18
 ۳۹,۴۸۰,۰۰۰تومان

268.820

شده است .پنج قلم عمده صادراتی به لحاظ ارزشی
شامل پسته به ارزش  ۶۵۴میلیون دالر ،گوجه فرنگی
تازه یا سرد کرده به ارزش  ۲۵۹میلیون دالر ،هندوانه
به ارزش  ۱۸۱میلیون دالر ،خرما به ارزش  ۱۵۰میلیون
دالر و سیب ت ــازه بــه ارزش  ۱۳۱میلیون دالر بــوده
است.

کانن مدل 850D EOS
لنز 135-18
 ۳۰,۰۵۰,۰۰۰تومان

قدس جزئیات درج قیمت تما م شده تولید روی کاال را بررسی میکند

◾

◾توافق پنهانی تولید و عرضه بر گرانی
حسین ابراهیمی ،عضو انجمن سازمان حمایت
از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در گفتوگو
با خبرنگار ما درباره جزئیات تصمیم درج قیمت
تولیدکننده روی کــاالهــا مـیگــویــد :طبق مــاده5
حمایتازحقوقمصرفکنندههمهتولیدکنندگان
و عرضهکنندگان کــاال مــو ظــف هستند قیمت
مصرفکننده را روی بستهبندی خود درج کنند و
این طرح که از اینپس قیمت تولیدکننده هم روی
کاال ثبت شود در راستای تکمیل و اصالح همین
قانون پیگیری میشود.
وی بیان میکند :پیشاز این رابطه تولیدکننده و
عرضهکننده در قیمتگذاری کاالها شفاف نبود و
این نبود شفافیت سبب میشد به شکلی توافقی
قیمت مصرفکنندهای که روی بستهبندی درج
میشد خیلی بیشتر از قیمت تما م شده محصول
و سود متعارف آن برای فروشنده باشد .درج قیمتی
که فاصله زیادی با قیمت اصلی داشت این امکان
را به فروشنده مــیداد که بتواند ســود باالیی از

این میان به جیب بزند و در کسادی بــازار هم با
تخفیفهای  20تا  40درصــدی ایـن طــور وانمود
کند که به نفع مشتری اجناسش را حراج کرده،
در صورتیکه فروشنده تنها کمی از میزان سود
واقعی خویش که گاهی تا50درصد هم لحاظ شده،
کاسته است.
وی توضیح میدهد :در مــدل جدید نرخگذاری
کاالها ،عرضهکننده مکلف است قیمت فروش
به مصرفکننده نهایی را روی کاال به اطالع مردم
برساند در این صــورت تفاضل قیمت درج شده
روی کاال و قیمتی که فروشنده کاال را به مردم عرضه
میکند ،نشان میدهد عرضهکننده چقدر به
رعایت شرایط قانونی توزیع مقید بوده است.

◾

◾نبود ضمانت اجرای قانون توسط تولیدکننده
ابــراهـیـمــی بــا اشـ ــاره بــه ایـنـکــه اگ ــر درج قیمت
مصرفکننده روی کاال قابل دخل و تصرف باشد
همین ایــراد به درج قیمت تولیدکننده هم وارد
است ،میافزاید :با وجود اینکه در قانون جدید
تولیدکننده موظف اســت قیمت تولید را روی
بستهبندی درج کند ،ولی مسئله این است که
بایستی یک سازوکار نظارتی منسجم تدارک دید
که قیمتها درست و منطقی روی کاال درج شود،
وگرنهچهتضمینیوجودداردای نهمهتولیدکننده
با مجوز یا بدون مجوز باز هم به رویه قبل قیمت
تما م شده درب کارخانه را بیش برآورد نکنند.
ع ـضــو ان ـج ـمــن ح ـمــایــت از تــول ـیــدک ـن ـنــدگــان و
مصرفکنندگان میگوید :طبیعی است اگر کاالیی
در مرکز تولید به دست مصرفکننده برسد باید
درصد معقولی بابت حق توزیعکننده خرد بپردازد

ولی یکی از دالیلی که تولیدکنندگان قیمت باالتری
روی محصوالت خــود میزنند ای ـنطــور توجیه
میشود که مثال ًوقتی کاالیی در مشهد تولید
میشود ولــی در تبریز یا تهران عرضه میشود
هزینه حمل و چند دست واسطه هم باید لحاظ
شود .پس قیمت برای همه شهرها یکسان درج
میشد تا هزینه واسطهها در دورترین نقاط هم
لحاظ شود .هر چند امروز شرایط ب ه گونهای است
که به جای اینکه نرخ یک کاال در همه جای شهر
یکسان باشد ،در غیاب نظارت ،قیمت آن از باال تا
پایی ن شهر نزدیک به50درصد تفاوت دارد و کسی
نیست بپرسد مگر چقدر هزینه حملونقل و حق
توزیعکننده میشود که فاصله نرخها اینقدر از
هم دور است.

◾

◾امکان قیمتگذاری فقط روی کاالهای رقابتی

وی با اشاره به اینکه این روش قیمتگذاری روی
محصوالت رقابتی امکانپذیر ولــی بــرای اقــام
یهــایــی روب ـهروســت میگوید:
اساسی با دشــوار 
در حال حاضر کاالهایی بــرای این طرح انتخاب
شدند که سهم قابلتوجهی در سبد خانوار ندارند
ولی فرض کنید میخواهید قیمت شیر و لبنیات
وابسته به آن را تعیین کنید که تولیدکنندگان
آن با ارائــه آنالیز قیمتی مدعی هستند به علت
قیمتگذاری دستوری ،محصوالت خود را کمتر از
قیمت واقعی به دست مصرفکننده میرسانند.
همینطور مرغداران و تولیدکنندگان تخممرغ نیز
کسانیهستندکهمعتقدندقیمتهاییکهدولت
برای آنها تعیین کرده مقرونب ه صرفه نیست .با
این شرایط ،قیمتگذاری تنها برای اقالم رقابتی

خبر
روز

نیکون مدل D7500
لنز 140-18
 ۴۲,۱۹۰,۰۰۰تومان

خبر
حذف افزایش سن بازنشستگی
از الیحه بودجه

نورافکن روی زنجیره توزیع
زهرا طوسی با تاختوتاز
اسب سرکش گرانی که شالق
تورم نیز هر روز بر گرده آن فرود
میآید ،وزارت صمت مصمم
شـ ــده ب ــهص ـ ــورت آزمــای ـشــی
تولیدکنندگان را موظف کند
که قیمت تولید کاال را بهجای قیمت مصرفکننده
روی آن ثبت کنند.
وزارت صمت مـیگــویــد بــا ه ــدف شـفــافســازی
قیمتها ،بهرهمندی قانونی و منطقی هر یک از
عوامل زنجیره تولید ،توزیع و عرضه از سودهای
مصوب قانونی ،حــذف واسطههای غیرضروری
و کــاهــش قیمت تـمــامشــده کــاال بـ ـرای اصـنــاف،
روزآمدسازی شیوههای نظارت و همچنین کاهش
بهای پرداختی مصرفکنندگان ،طرح درج قیمت
تولیدکننده روی کاالها را در دستور کار قرار داده
است.منشأ چنین تصمیمی آنطور که سیدرضا
فاطمی امـیــن ،وزی ــر صمت اذع ــان ک ــرده بـ ه این
علت اســت کــه «در بــرخــی مـحـصــوالت قیمت
مصرفکننده درجشده روی کاال  ۳۰تا  ۴۰درصد
بیش از قیمت تولیدکننده اســت و بــه عبارتی
در نظام توزیع افــزایــش غیرمعمول قیمتها را
شاهد هستیم که برای رفع این مسئله در تالش
هستیم ب ه جای درج قیمت مصرفکننده ،قیمت
تولیدکننده روی ۱۵کاال درج شود».

درهم امارات (سنا)

73.199

دینارعراق (سنا)

162

که در بازار بهوفور تولید و یافت میشود عملیاتی
خواهدشد.ابراهیمیبااشارهبهاینکهقیمتگذاری
باید به شکلی باشد که هم از تولیدکننده حمایت
شودوهمبهمصرفکنندهاجحافنشودمیافزاید:
قیمتگذاری به این شیوه دشوار و پیچیده است
و عالوه بر اینکه انصاف تولیدکننده را میطلبد،
به حذف واسطهها و ایجاد سازوکار نظارتی دقیق
تــوســط بــازرســان وزارت صـمــت ،ات ــاق اصـنــاف و
اتحادیههای ذیربط هم احتیاج دارد.
ابراهیمی با تأکید بر اینکه قیمتگذاری دستوری
نتیجهای برای مصرفکننده ندارد میافزاید :وقتی
تولیدکننده و فروشنده میتوانند برای دسترسی به
منافع خودشان همدست شوند ،بهترین کار این
استکهاجازهبدهیمبازاررقابتیشود.البتهدرکنار
اینموضوعبایدبهترمیمدستمزدآحادجامعههم
توجه شود؛ چراکه دستمزدها همیشه چند گام از
رشد قیمتها در بازار عقبتر هستند.
این کارشناس یادآور میشود اگر نظارتها مکانیزه
بشود ،هم تولیدکننده مالیات خودش را میپردازد
و هم حقوق مصرفکننده رعایت میشود ولی از
جایی که تعداد عرضهکنندههای خرد در کشور
ما زیاد است ،نصب صندوق فروش مکانیزه هم با
چالش همراه خواهد بود.

◾

◾درج همزمان قیمت تولید و عرضه
به گفته عباس تابش ،رئیس سازمان حمایت
از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در این طرح
هم عرضهکننده مکلف به درج قیمت است
هم قیمت تولیدکننده باید روی کاال مشخص
شده باشد .وی همچنین درباره احتمال دخل
و تـصــرف در قیمت تولیدکننده گفته است
تولیدکنندگان بر مبنای قیمت درجشده مواد
او لـیــه خــود را در یــا فــت میکنند و نمیتوانند
قیمت باالتر درج کنند .البته این طرح آزمایشی
است و قیمت مصرفکننده نیز روی شلف درج
میشود.
گفتنی اســت کــاالی مشمول طــرح درج قیمت
تولیدکننده شامل هفت قلم کاالی سوپرمارکتی
مانند دستمالکاغذی ،آبمعدنی ،آبمیوهها،
نوشابه گ ــازدار ،ماءالشعیر ،پــودر لباسشویی و
پوشکبچهوهمچنینهفتقلمکاالیسرمایهای
شامل برخی لواز م خانگی کوچک و بزرگ از جمله
غذاساز ،نوشیدنیساز ،چرخگوشت ،مایکروویو،
تلویزیون ،یخچال فریزر و ماشین لباسشویی
میشود.

اســمــاعــیــلــی ،رئــیــس کمیسیون اجتماعی
مــجــلــس گــفــت :در جلسه کمیسیون بند
مربوط به افزایش دو سال سن بازنشستگی
کال ً حذف شد و همچنین قسمت مربوط به
میانگین پــرداخــت مستمری بازنشستگان
از دو سال به سه سال نیز حذف شده است.
به گفته مهر وی اف ــزود :در حــال حاضر سن
بازنشستگی برای لیسانسها  ۳۰سال و برای
فوق لیسانسها  ۳۵سال است دولت در الیحه
بودجه برای این افراد  ۳۲و  ۳۷سال دیده بود
تا کمکی به صندوقهای بازنشستگی شود اما
این راه حل اصلی نیست.

کشور
با کمبود پنبه
مواجه است

وزیر صمت گفت:
امروز کشور با کمبود
پنبه مواجه است و
در بخشی از اقالم
پتروشیمیها هم
کمبودهایی وجود
دارد .با مذاکراتی
که انجام شده ،قرار
بر این است واردات
پنبه تسهیل شود
تا دغدغه در تأمین
مواد اولیه برای
تولید پوشاک را
کاهش دهیم.

کمتر از  ۱۰درصد
ساخت و سازهای کشور
به صورت صنعتی است

رئیس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی
وزارت راه و شهرسازی گفت :فرصتهایی مانند
مسکن مهر و یا جهش تولید مسکن میتواند
زمینه صنعتیسازی را به صورت پایدار در کشور
فراهم کند.
بــه گـ ــزارش ایــســنــا ،محمد شــکــرچ ـیزاده در
یــک برنامه تلویزیونی اذع ــان کــرد :آنچه به
عنوان ارکــان صنعتیسازی دنبال میکنیم،
بــهــرهبــرداری بهینه از مــنــابــع ،کــاهــش زمــان
و حــفــظ کیفیت اس ــت .وی افـ ــزود :کمتر از
۱۰درصــد ساخت و سازهای کشور به صورت
صنعتی است.

کاهش  ۳۰درصدی مالیات
حقوقهاینجومیدربودجه۱۴۰۱

علی ملکزاد ،کارشناس اقتصادی در مسیر
اقتصاد نوشت :در الیحه بودجه  ۱۴۰۱نرخها و
تعداد پلکان مالیات بر حقوق نسبت به سال
جاری کاهش یافته است .این کاهش ،موجب
«تخفیف مالیاتی  ۳۰درصدی» به افراد با درآمد
بــاال یا همان نجومیبگیران میشود که کامال ً
خالف عدالت است.
در واقـ ـ ــع بـ ــا وجـ ـ ــود ای ــن ــک ــه دولـ ـ ــت حــقــوق
نجومیبگیران را کمتر از میانگین افزایش داد،
اما با این «تخفیف مالیاتی پنهان» عمال ًاثر
آن را خنثی کرد ،تا جایی که حتی اگر فردی با
حقوق  ۳۵میلیون تومانی ،افزایش حقوق هم
نداشته باشد ،از محل کاهش مالیات درآمدش
افزایش مییابد.
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اقتصاد

