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قیمت مرغ در بازار به  ۱۸هزار تومان رسید
مهر :نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی از کاهش هزار تومانی قیمت مرغ در
بازار خبر داد و گفت :با توجه به چالش موجود در بازار نهاده های دامی ،امیدواریم دولت
قیمت مصوب مرغ را افزایش دهد« .حبیب اسدا ...نژاد» از کاهش  ١٠٠٠تومانی قیمت هر
کیلوگرم مرغ گرم در بازار خبر داد و گفت :قیمت این کاال در بازار به کیلویی  ١٨هزار تومان
رسیده است.

برخورد با عرضهکنندگان برندهای محرز سیگار قاچاق آغاز میشود
مهر :یک مقام مسئول از اجرای قریب الوقوع طرح برخورد با عرضه کنندگان سیگارهای برند
محرز قاچاق خبر داد و گفت :این طرح همزمان با پیشرفت طرح رهگیری سیگار و به منظور
حمایت از تولید داخلی اجرا خواهد شد« .امیرمحمد پرهامفر» ،مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد
مبارزه با قاچاق کاال و ارز در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح رهگیری سیگار
از ابتدای شهریور گفت :با اجرای این طرح ،زنجیره تولید و توزیع سیگار شفاف سازی و
بررسی و استعالم اصالت سیگارهای تولید شده و قانونی توسط مصرفکنندگان امکانپذیر میشود.

هیچ مدرسه ای گزارشی مبنی بر ابتالی دانش آموزان به کرونا نداده است
مهر :وزیر آموزش و پرورش گفت :تاکنون از هیچ مدرسهای گزارشی مبنی بر ابتالی دانش
آموزان به کرونا دریافت نکرده ایم .محسن حاجی میرزایی در خصوص تعیین تکلیف وضعیت
حق التدریسها و نهضتیها گفت :موضوع نیروی انسانی در آموزش و پرورش بسیار پیچیده
است زیرا همواره تعهداتی متوجه آموزش و پرورش میشود که خارج از خواست ماست اما در
مقررات و مصوبات مختلف ،عمل به آن متوجه ما میشود بنابراین به عنوان یک دستگاه
اجرایی متعهد به اجرای مقررات بیرونی هستیم.

ثبت نام و فروش واکسن «آنفلوانزا» در فضای مجازی ممنوع است
مهر :معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا گفت :هرگونه تبلیغات درخصوص ثبت نام و فروش واکسن
آنفلوانزا در فضای مجازی جرم محسوب و با مجرمان برخورد قانونی خواهد شد« .سرهنگ
پاشایی» ضمن تاکید بر این که تبلیغات در فضای مجازی مبنی بر «ثبت نام و فروش واکسن
آنفلوانزا» و دریافت مبالغ مختلف از متقاضیان جرم محسوب میشود ،اظهارکرد :پلیس فتا در
رصدهای روزانه در صورت مواجهه با این گونه آگهیها با مجرمان برخورد قانونی می کند.

گوناگون
علت افزایش قیمت مواد غذایی مشخص شد

خبر آنالین :مدیر دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صمت گفت :افزایش قیمت چشمگیر بسته بندی
باعث افزایش قیمت مواد خوراکی شده است«.صفدری» درباره افزایش قیمت بسته بندی مواد
غذایی گفت :معاونت صنایع وزارت صمت به دنبال افزایش بی رویه قیمت در عرضه ماده bopp
تصمیم به تعدیل و واقعی سازی سهمیهها و تقاضاهای خرید گرفت.

یک عرضه اولیه در فرابورس در راه است
خبر آنالین :چهارشنبه سوم مهر عرضه اولیه وسپهریک در بازار فرابورس ارائه میشود .آگهی
عرضه اولیه سهام شرکت «گروه مالی سپهر صادرات» در نماد «وسپهر یک» منتشر شد که مطابق
آن سهام این شرکت چهارشنبه (سوم مهر) در بازار فرابورس عرضه خواهد شد.در این عرضه
اولیه به هر کد معامالتی حداکثر هزار و  ۱۰۰سهم در دامنه قیمتی  ۹هزار و  ۵۰۰تا  ۱۰هزار و  ۱۰۰ریال
تعلق میگیرد.

کاهش تولید فرش دست باف با تحریم خارجی و قوانین داخلی
فارس :عبدا ...بهرامی مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای تولیدکنندگان فرش دست باف
شهری و عشایری ایران گفت :در کنار تحریمهای خارجی ،قوانین دست و پاگیر داخلی و کرونا تولید
فرش دست باف را به شدت کاهش داده است .وی گفت :روند صادرات به شدت کاهش یافته که در
کنار تحریمهای آمریکا برای فرش ایرانی متأسفانه عملکرد و تحریمهای داخلی هم مانند مصوبه بانک مرکزی
مبنی بر تعهد پیمانسپاری صادرکنندگان فرش باعث وارد شدن ضربه به صادرات فرش دست باف شده است.
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معاون وزیر راه خبر داد:

سامان دهی بازار خرید
و فروش مسکن
مــعــاون مسکن و ساختمان وزارت راه و
شهرسازی گفت :همان طــور که توانستیم
ب ــازار اج ــاره مسکن را ســامــان دهــی کنیم،
پیشنهاداتی هم در خصوص سامان دهی بازار
خرید و فروش مسکن داریم.
«محمود مــحــمــودزاده» در گفت وگــو با مهر
دربـــاره سرنوشت عرضه مسکن در بــورس
اظــهــار کــرد :بــورس ام ــاک ،بحثی بــود که
وزارت اقتصاد آن را پیگیری میکند و وزارت
راه و شهرسازی در آن نه موضع مدیریتی دارد
نه موضع محوری اما ارتباط مسکن و بورس
را وزارت راه و شهرسازی پیگیری میکند،
موضوع صندوقهای زمین و ساختمان است.

 I Iصندوقهای زمین و ساختمان در
آستانه بازگشت به تابلوی بورس

وی درخـــصـــوص صـــنـــدوقهـــای زم ــی ــن و
ساختمان تصریح کــرد :اصــاح آیین نامه
اجرایی قانون صندوقهای سرمایه گذاری
زمین و ساختمان ،ذیل قانون سامان دهی
و حمایت از تولید و عرضه مسکن را از هیئت
وزیران دریافت کردهایم ،اکنون در حال به روز
رسانی مطالعات هستیم تا بتوانیم آن را پیاده
سازی کنیم.
هدف از اجرای قانون صندوق سرمایه گذاری
زمین و ساختمان ،کمک به تولید انبوه و
عرضه بــاالی مسکن و پــروژههــای خدماتی
مکمل مسکن است.
وی دربـــــاره نــقــش دولــــت و وزارت راه و
شهرسازی در کنترل بــازار مسکن و گرانی
های اخیر این بخش گفت :موضوع مسکن
یک موضوع چند متغیره و چند بعدی است،
هیچ گاه نمیتوان بازار مسکن را با یک روش

مدیریت کــرد .مث ً
ال صرف ًا با افزایش تولید
مسکن نمیتوان مشکالت موجود در این
بازار را رفع یا صرف ًا با سخت گیری های نظام
مالیاتی بازار را کنترل کرد ،بلکه باید مجموعه
اقداماتی را برای کنترل بازار مسکن در پیش
گرفت.
وی ادامه داد :یکی از اثرگذارترین موضوعات
بر بــازار مسکن ،بــازارهــای رقیب و مــوازی
مسکن است چون به اشتباه در فرهنگ ما،
بخش مسکن و ملک ،همواره یک پس انداز
بوده است .هر رکودی که در بازارهای دیگر
به وجــود مـیآیــد ،سرریز آن بالفاصله وارد
بازار مسکن میشود ،این یک واقعیت است
و تکرارهایی که برای این اتفاق در سال های
پس از انقالب رخ داده ،میتواند بگوید که
دقیق ًا بعد از هر آرامش نسبی در سایر بازارها،
سرریز آن وارد بــازار مسکن و مجدد ًا پس از

مدتی این چرخه تکرار میشود .دبیر شورای
عالی مسکن دربــاره آخرین وضعیت الیحه
مالیات بر عایدی سرمایه گفت :مسئولیت
تهیه این الیحه بر عهده وزارت اقتصاد است
و مراحل نهایی خود را در کمیسیون اقتصاد
دولت میگذراند ،پس از آن به صحن دولت
می آید و در نهایت به مجلس ارسال میشود.
وی در خــصــوص اجـــرای قــانــون مالیات بر
خانههای خالی و وظایفی که قانون در زمینه
اجرای آن بر عهده دولت گذاشته است ،اظهار
کرد :هم ماده  ۵۴مکرر قانون مالیاتهای
مستقیم (مالیات بر خانههای خالی) و هم
ماده  ۱۵قانون سامان دهی و حمایت از تولید
مسکن مبنی بر دریافت مالیات از زمینهای
خالی را وزارت راه و شهرسازی در دست اجرا
دارد ،با پیگیری این  2ماده قانونی میتوانیم
بحث سرمایه گـــذاری در بخش مسکن را
هدفمند کنیم.
وی درخصوص طرح اخیر کمیسیون عمران
مجلس (جهش تولید مسکن) که قرار است
هفته آتی به عنوان طرح  ۲فوریتی به صحن
علنی بیاید و بــر اس ــاس آن ،وزارت راه و
شهرسازی مکلف به ساخت ساالنه  ۲میلیون
واحد مسکونی میشود ،گفت :به نظر من این
طرح قابلیت اجرا دارد ما قب ً
ال هم در کشور،
اجرای آن را تمرین کرده بودیم ،هم ساختار
نیروی انسانی مربوطه را داریم و هم مصالح
ساختمانی آن در کشور به اندازه کافی تولید
میشود و موجود است.
کار ،کار بسیار بزرگی است و مشارکت همه
بخشهای کشور را میطلبد.

از میان خبرها
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اخبار

ِ
درگذشت حاج علی شمقدری را
رهبر انقالب
تسلیت گفتند
ایرنا :حضرت آیتا ...خامنهای در پیامی درگذشت مرحوم آقای
حاج علی شمقدری را تسلیت گفتند.

روی خط سیاست
افزایش قیمت خودرو مردم را سردرگم کرده است

ایسنا :یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس
شــورای اسالمی گفت :افزایش قیمت در بــازار خــودرو مردم را
سردرگم کرده است« .مصطفی رضاحسینی قطب آبادی» با اشاره
به وضعیت بــازار خــودرو گفت :به اعتقاد من ما در حوزه قانون
گذاری چیزی کم نداریم بلکه مشکل ما در اجرا و نظارت است.
مگر میشود در یک کشور  2واحد خودروسازی دولتی وجود
داشته باشند که هر کاری میخواهند انجام دهند؟ آن هم در
شرایطی که شرکتهای خودروسازی خصوصی هم وجود دارند
که مردم از آن ها خودرو میخرند و اعتراضی ندارند.

مکانیسم ماشه آزمون بزرگی برای سازمان ملل است
فــارس :حجتاالسالم «سیدمحمدرضا میرتاج الدینی» عضو
فراکسیون روحانیت مجلس گفت :موضوع مکانیسم ماشه آزمون
بزرگی برای سازمان ملل است و این سازمان باید در ماجرای
مکانیسم ماشه استقالل خود را نشان دهد.

از گوشه و کنار
 ۱۱۹۰دستگاه خودرو از گمرک ترخیص شد
ایرنا :سخنگوی گمرک جمهوری اسالمی ایران
اعالم کرد :تعداد هزار و  ۱۹۰دستگاه خودرو از
خرداد امسال تاکنون از گمرکات اجرایی ترخیص
شده است« .سیدروح ا ...لطیفی» ارزش این خودروها را ۲۲
میلیون و  ۲۱۵هزار و  ۴۹۰دالر دانست .وی بیانکرد :از این
تعداد نزدیک به  ۶۷۰خودرو متعلق به شرکت «رامکخودرو» بود
که به دلیل داشتن شاکی در گمرک توقیف شده بودند .لطیفی
خاطرنشانکرد :با هماهنگی انجام شده ،این خودروها از گمرک
خارج شد تا مقام قضایی خارج از گمرک به موضوع رسیدگی کند.

ایران به جمع دارندگان نئوبانک میپیوندد
ایرنا :نئوبانک ها که سیستم بانکداری سنتی را به
چالش کشیدهاند ،به سرعت در عرصه بینالملل
درحال گسترش هستند و در این راستا قرار است ۲
نئوبانک تا سال  ۱۴۰۰در کشور راهاندازی شود.

کل کشور در وضعیت قرمز کرونایی است

شمار مبتالیان جهانی کرونا از  ۳۰میلیون نفر
گذشت

عباسعلی درستی معاون کل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با بیان این که دیگر رنگبندی کرونایی معنایی ندارد ،افزود :نارنجی و زرد
نداریم ،کل کشور در وضعیت قرمز قرار دارد و در صورت ادامه این روند آمار کشتههای کرونا به  ۴۵هزار نفر خواهد رسید.به گزارش ایسنا ،ایرج
حریرچی طی گفتوگوی خبری اظهارکرد :انفجار کرونایی در برخی شهرها اتفاق افتاده است .در تبریز از زیر  ۴۰بستری در روز به  ۱۶۰بستری
رسیده ایم و در قم از روزانه  ۱۰به  ۱۶۰بستری رسیده ایم .معاونکل وزارت بهداشت یادآوری کرد :درصورت استفاده  ۹۵درصدی از ماسک و
کاهش  ۵۰درصدی ترددها میزان مرگ کاهش خواهد یافت.

ایسنا :شمار مبتالیان به کروناویروس در جهان
تاکنون به  ۳۰میلیون و  ۳۵۷هــزار و  ۱۴۶نفر
رسیده و مرگ  ۹۵۰هزار و  ۶۲۹نفر نیز بر اثر این
بیماری تأیید شده است .بنابر تازهترین آمارها ۲۲ ،میلیون و ۴۶
هزار و  ۴۰۴نفر از مبتالیان به کووید ۱۹-تاکنون بهبود یافتهاند.

