اخبار
سرمایه گذاری در حوزه معادن،
تحریم را بی معنا میکند

رئیس کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس
میگوید از آنجا که معادن ظرفیت مناس��بی
دارند ،اگر س��رمایه گذار بخش خصوصی و
خارج��ی در این ح��وزه ورود کن��د ،تحریم
بیمعنا میش��ود .ب��ه گزارش خان��ه ملت،
عزت اله اکبری تاالرپشتی رئیس کمیسیون
صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی
پس از نشس��ت کمیسیون متبوعش ،گفت:
در جلسه امروز س��واالت نمایندگان از وزیر
صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت مورد بررس��ی
قرار گرفت؛ خواس��ته نماین��دگان راهاندازی
کارخانج��ات و مع��ادن در تمام��ی مناطق
اس��ت که آقای رزم حسینی قول داد ظرف
م��دت یک ماه آین��ده اقدامات مناس��ب در
این زمینه انجام ش��ود.نماینده مردم تهران،
ری ،ش��میرانات ،اسالمش��هر و پردیس در
مجلس شورای اسالمی با اشاره به ظرفیت
بالاس��تفاده معادن ،افزود :از آنجا که معادن
ظرفی��ت مناس��بی دارند ،اگر س��رمایه گذار
بخش خصوصی و خارجی در این حوزه ورود
کند ،تحریم معنایی ندارد.وی درباره اقدامات
کمیس��یون صنایع و معادن برای جلوگیری
از افزایش قیمت کاالهای اساس��ی ،اضافه
کرد :افزای��ش قیمتها دالیل متعددی دارد
و یکی از این علل آش��فتگی مدیریتی است
به طور مثال وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 5ماه وزیر نداشت.رئیس کمیسیون صنایع و
مع��ادن مجلس ،تصریح کرد :با وجود اینکه
مواد اولیه موردنیاز فوالد داخلی اس��ت چرا
این محصول باید تابع نوسانات قیمتی باشد
ای��ن امر بیانگر آش��فتگی اقتصادی اس��ت
که دولت میتوانس��ت با تدبی��ر از بروز آن
جلوگیری کند.
سازمانهای بیمهگر از شهریور ۱۴۰۰
فقط نسخه الکترونیکی میپذیرند

طبق پی��ش نویس بودج��ه  ،۱۴۰۰تا پایان
شهریور س��ال آتی سازمانهای بیمهگر باید
صرف ًا نس��خه الکترونیکی را پذیرش نمایند.
به گ��زارش مهر ،طب��ق بن��د ز تبصره ۱۷
پیش نویس بودجه  ،۱۴۰۰ش��ورایعالی بیمه
موظف اس��ت بر اجرا و استقرار طرح نسخه
الکترونیکی مشتمل بر ارائه کنندگان خدمات
س�لامت ،خریداران خدمات (س��ازمانهای
بیمهگر پایه درمان) نظارت نماید ،به نحوی
ک��ه حداکثر تا پایان ش��هریور م��اه ،۱۴۰۰
سازمانهای بیمهگر صرف ًا نسخه الکترونیکی
را پذیرش نمایند.در قانون بودجه سال جاری
آمده بود :نسخه الکترونیکی دربرگیرنده کد
ملی و مش��خصات فردی بیمار ،مشخصات
ف��ردی و ش��ماره نظام پزش��کی پزش��ک،
شناس��ه یکت��ای مرکز ارائه خدم��ت ،نوع و
می��زان خدمت ،زمان ارائه خدمت ،شناس��ه
الکترونیکی پرداخ��ت بیمار و کد اختصاص
پایانه فروشگاهی و هزینه خدمت به تفکیک
سهم بیمه و بیماری است.
بورس  ۱۶هزار واحد رشد کرد

ش��اخص بورس در جری��ان معامالت امروز
دوش��نبه  ۳آذر  ،۹۹با رش��د  ۱۶هزار و ۶۹۰
واحدی به ی��ک میلیون و  ۳۷۵هزار و ۵۳۸
واحد رسید .به گزارش خبرنگار مهر ،در پایان
معامالت امروز دوش��نبه  ۳آذرماه ،شاخص
بورس با حرکت مثبت بس��یاری از نمادهای
شاخص ساز ،رش��د  ۱۶هزار و  ۶۹۰واحدی
را تجرب��ه کرد و به یک میلیون و  ۳۷۵هزار
و  ۵۳۸واحد رسید.همچنین شاخص کل هم
وزن نیز با رش��د  ۴۹۲۳واحدی به  ۳۸۷هزار
و  ۶۱۴واحد رس��ید.نمادهای ش��پنا ،کگل،
کچاد ،ش��تران ،وبملت بیشترین تأثیر مثبت
بر ش��اخص و نمادهای شس��تا و فوالد نیز
بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند.
قیمت نفت افزایش یافت

قیمت شاخص نفت خام برنت دوشنبه ،سوم
آذرم��اه  ۹۹با  ۱۷س��نت افزایش به  ۴۵دالر
و  ۱۳س��نت و قیمت ش��اخص دبلیوتیآی
آمریکا با  ۴س��نت افزایش به  ۴۲دالر و ۴۶
سنت رسید.به گزارش مهر به نقل از رویترز،
قیمت نهایی ش��اخص نفت خ��ام برنت روز
جمع��ه ( ۳۰آبانماه)  ۴۴دالر و  ۹۶س��نت و
قیمت ش��اخص دبلیوتیآی آمریکا  ۴۲دالر
و  ۴۲س��نت بود.قیمت نفت ام��روز افزایش
یافت ،زیرا معاملهگران به لطف آزمایشهای
موفقیتآمیز وی��روس کرونا ،درب��اره بهبود
تقاضای نفت خام خوشبین بودند .این در حالی
است که این افزایش قیمت به دلیل قرنطینه
و محدودیتهای دوباره اجرا شده برای مهار
ویروس کرونا در چند کش��ور مح��دود بود.
استفان اینز ،استراتژیست ارشد بازار مؤسسه
آکسیتریدر در این باره گفت :همچنان شرایط
روانی مثبتی تحت تأثیر خبرهای خوب اخیر
درباره اثربخش��ی واکسنهای ویروس کرونا
و انتظار تمدید س��ه تا  ۶ماهه توافق کاهش
تولید کنونی سازمان کشورهای صادرکننده
نفت (اوپ��ک) و متحدانش (اوپک پالس) بر
بازار حکمفرماست.

عضو کمیسیون عمران مجلس:

الستیکسازان مگر دالری هزینه میکنند که به دنبال درآمد دالری هستند

عضو کمیس��یون عم��ران مجلس گفت:
مگر کارخانههای تولید الس��تیک ،هزینه
های حوزه تولید از جمله پرداخت حقوق و
دستمزد را به صورت دالری پرداخت می
کنند که امروز به دنبال فروش محصوالت
خود به صورت دالری هستند و قیمت ها
را بر همین مبنا  ۵۰درصد گران می کنند.
محمد سرگزی در گفتوگو با خانه ملت،
با انتق��اد از افزای��ش  50درصدی قیمت

الستیک ،گفت :گرانی چشمگیر محصول
الستیک در شرایط فعلی قابل قبول نیست،
به ویژه آنکه قیمت این محصول در سال
جاری دو ب��ار افزایش یافت��ه بود.نماینده
م��ردم زابل ،زه��ک و هیرمند در مجلس
شورای اس�لامی ادامه داد :در کشورهای
دیگر با بروز مشکالت اقتصادی ،سرمایه
گ��ذاران و تولیدکنندگان با تم��ام توان از
ثبات بازارهای اقتصادی دفاع کرده و اجازه

بروز تالطم در این بخش ها را نمی دهند،
اما در کش��ور ما مسائل بالعکس بوده و با
بروز هر تالطمی ،تولیدکنندگان به دنبال
افزایش قیمت محصوالت خود هس��تند.
وی گفت :تولیدکنندگان الس��تیک اعالم
می کنند که علت اصل��ی افزایش قیمت
الستیک ،باال رفتن نرخ ارز است ،اما این
سوال پیش می آید که مگر چند درصد از
مواد اولیه تولید الستیک وارداتی و متکی

به ارز است که با افزایش نرخ دالر ،قیمت
الس��تیک را حدود  50درص��د گران می
کند .به نظر می رس��د که حدود  10تا15
درصد از فرآیند تولید الس��تیک متکی به
مواد اولیه وارداتی است.سرگزی ادامه داد:
بسیاری از کارخانههای تولید الستیک در
س��ال های گذشته از تسهیالت و حمایت
های دولتی بسیاری استفاده کرده اند ،اما
در ش��رایط کنونی که اقتصاد کشور دچار

تالطم اس��ت ،آن ها نیز ب��ه دنبال منافع
خود هس��تند.این نماینده مردم در مجلس
یازدهم اف��زود :مگر کارخانهه��ای تولید
الستیک ،هزینه های حوزه تولید از جمله
پرداخ��ت حقوق و دس��تمزد را به صورت
دالری پرداخ��ت م��ی کنند ک��ه امروز به
دنبال ف��روش محصوالت خود به صورت
دالری هستند و قیمت ها را بر همین مبنا
 50درصد گران می کنند.
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الزام نصب شناسه کاال روی قطعات
یدکی وسایل نقلیه

هشدار تولیدکنندگان درباره کاهش تولید؛ شش ماه قبل!

 5/2میلیارد دالر ارز ترجیحی نهاده های دامی کجا رفت؟

گروه اقتصادی :عبور قیمت مرغ از مرز ۳۵هزار تومان در
حالی است که دولت در نیمه اول امسال ۵.۲میلیارد دالر
ارز ترجیحی برای واردات نهاده های دامی اختصاص داده
و مسئوالن بارها وعده دادند قیمت کاهش خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار مهر ،بی تدبیری دستگاههای اجرایی و
رانت گسترده نهفته در ارز  ۴۲۰۰تومانی واردات نهادههای
دامی نابسامانی  ۱۱ماهه بازار نهادههای دامی را به جایی
رس��انده که دیروز قیمت مرغ برای مصرف کننده از مرز
 ۳۵هزار تومان گذشت .قیمت مرغ زمانی که دولت حسن
روحانی در سال  ۹۲روی کار آمد حدود  ۶,۴۰۰تومان در
هر کیلوگرم بود و  ۶برابر شدن قیمت این ماده پروتئینی
موجب شده دهکهای متوسط به پایین درامدی آن را از
سبد مصرف خود حذف کنند .نکته مهم این است که طی
شش ماه ابتدای امس��ال دولت بیش از  ۵.۲میلیارد دالر
ارز  ۴۲۰۰تومانی ب��ه واردات نهادههای دامی اختصاص
داده است اما این یارانه سنگین آنگونه که انتظار میرفت،
سر س��فره مردم نیامده است و دالالن بهره اصلی آن را
برده اند.طی ماههای گذش��ته تولیدکنندگان بارها با ابراز
گالیه از نابسامانی بازار نهادههای دامی ،هشدار میدادند
در صورت تداوم وضعیت ،تولید با افت شدید مواجه شده
و قیمتها بیش از پیش افزایش خواهد یافت اما متأسفانه
وزارت جهادکشاورزی ،وزارت صمت و سایر دستگاههای
مسئول به این هشدارها توجه نکردند و روند رشد قیمت
م��واد پروتئینی از جمله مرغ و تخم م��رغ تا امروز ادامه
یافته است.
هش�دار تولیدکنندگان درباره کاهش تولید؛ شش ماه

قبل!

نقطه آغاز جهش قیمت مرغ را میتوان زمس��تان س��ال
گذشته دانست؛ زمانی که زمزمهها درباره افزایش قیمت
نهادههای دامی تازه آغاز ش��ده ب��ود ۱۵ .دی ماه  ۹۸بود
که تولیدکنندگان از افزایشی شدن قیمت نهادههای دامی
خبر داده و میگفتند قیمت مرغ تحت تأثیر افزایش قیمت
نهاده ،افزایش یافته است .در آن زمان قیمت مرغ بین ۱۲
هزار و  ۵۰۰تا  ۱۳هزار و  ۵۰۰تومان بود.زمرمه کمبود و

گرانی نهادههای دامی به تدریج به صدای بلند اعتراض
گونه تولیدکنندگان تبدیل ش��د و در س��ایه بی توجهی،
بی عملی و س��و ءمدیریت مس��ئوالن نه فقط بس��یاری
از واحده��ای مرغداری تولیدخ��ود را متوقف کردند بلکه
اختالل در تولید به جایی رس��ید که تولیدکنندگان پیش
بینی کردن��د جریان تأمین نیاز داخلی با مش��کل جدی
مواجه و قیمتها رش��د لجام گس��یختهای پیدا کند .در
همین ارتباط ،ش��ش ماه قبل بود که حبیب اسداهلل نژاد،
نایب رئیس کانون سراس��ری مرغداران گوشتی ایران در
گفتگو با خبرنگار مهر درباره کاهش تولید مرغ و افزایش
قیمت آن هش��دار داده و گفته بود :ب��ا ادامه این روند در
حدود  ۶ماه آینده در تأمین گوش��ت مرغ وابسته خواهیم
شد آن هم در سالی که به نام جهش تولید مزین شده و
مس��ئوالن مربوطه از جمله وزارت صمت و وزارت جهاد
کش��اورزی برای جلوگیری از این شرایط باید تمهیدات
الزم را بیندیشند.وی  ۴ماه قبل هم در گفتگو با خبرنگار
مهر وضعی��ت توزیع و قیمت نهادهه��ای دامی را عامل
افزایش قیمت مرغ اعالم کرده و گفته بود :مرغداران در

رئیساتحادیهفروشندگانخودروخبرداد

در ماههای گذشته مسئوالن مربوطه مرتب وعده بهبود
اوضاع و کاه��ش قیمت مرغ را داده ان��د .فروردین ماه
امس��ال مدیرعامل وقت شرکت پشتیبانی امور دام گفته
بود :مردم برای خرید گوش��ت و م��رغ عجله نکنند چرا
ک��ه تا آخر س��ال افزایش قیمتی در این ح��وزه نداریم.
کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی هم  ۹تیر  ۱۳۹۹در
سفری که به استان اردبیل داشت ،اعالم کرد که قیمت
م��رغ کاهش خواهد یافت .خاوازی با تاکید بر اینکه این
وزارتخانه اجازه کمبود مرغ و گوش��ت در سفره مردم را
نخواه��د داد ،گفته بود :با افزایش تولید نهادههای دامی
قیمت مرغ کاه��ش پیدا خواهد کرد ک��ه در این زمینه
وزارت صمت نیز بای��د نظارتها را افزایش دهد .زمانی
که وزیر جهاد کشاورزی این وعده را به مردم داد ،طبق
اعالم تشکلهای تولیدی متوس��ط قیمت مرغ گرم در
بازار حدود  ١٨هزار تومان بود.اینک در ش��روع ماه نهم
س��ال ،قیمت مرغ از مرز  ۳۵هزار تومان گذش��ته است؛

نیکزاد:

تداومروندکاهشیقیمتخودرو

رئیس اتحادیه فروش��ندگان خ��ودرو گفت :اگرچه
نمایش��گاه های خودرو از ش��نبه به مدت دو هفته
تعطیل هستند اما آگهی های منتشر شده در فضای
مجازی نش��ان م��ی دهد که قیمت ه��ا همچنان
کاهش��ی است .سعید موتمنی در گفت و گو با مهر،
اظهار داش��ت :نمایش��گاههای خودرو از روز شنبه
تعطیل ش��ده اند و این تعطیلی ت��ا  ۱۵آذر ماه ادامه
خواهد داش��ت اما آگهیهایی که در فضای مجازی
منتشر میش��ود ،نش��ان میدهد که روند کاهشی
قیمتها ادامه دارد و خریدار زیادی وجود ندارد؛ باید
در نظر داشت که هر چه نرخ ارز کاهش بیشتری را
تجربه کند ،به همان میزان قیمت خودرو هم پایین
میآید.رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان
خودرو افزود :آخرین به روزرسانی قیمتها از سوی
نمایشگاه داران خودرو مربوط به پنج شنبه  ۲۹آبان

جوجه ریزی احتیاط میکنند.

مسئوالنی که فقط وعده میدهند؛ اما بیعمل!


بانک مرکزی میگوید در ش��ش ماه ابتدای امسال ۵.۲
میلی��ارد دالر ارز  ۴۲۰۰تومان��ی ب��ه واردات نهادههای
دامی اختصاص داده اما هم واردکنندگان شاکی هستند
(میگویند محمولههایش��ان معطل تخصیص ارز است
یا امانی ترخیص ش��ده و گرفت��ار بدقولی بانک مرکزی
هستند) ،هم مرغداران صدای فریادشان به آسمان بلند
اس��ت (جوجه ریزی را متوقف کرده اند یا اگر مش��غول
تولید هس��تند ،به نه��اده دولتی دسترس��ی ندارند) ،هم
مص��رف کننده با قیم��ت نجومی مواجه اس��ت؛ جالب
آنکه دستگاههای نظارتی هم از فساد گسترده در توزیع
نهادههای دامی خبر میدهند و میگویند که بخش��ی از
نهادهها یا مستقیم نصیب داللها شده یا بعد از تحویل
به مرغدار ،توسط مرغدار در بازار سیاه فروخته شده است.
در این میان دستگاههای اجرایی مسئول از جمله وزارت
جهادکش��اورزی و وزارت صمت ،ناظر بزرگ و بی عمل
این آش��فته بازار هستند و اگر هم اقدامی انجام داده اند،
تأثیر تعیین کنندهای در بازار نداشته است؛ وزارت صمت
هم بیش��تر از طریق بازرس��ی و قیمت گذاری دستوری
ت�لاش دارد قیمتها را مهار کن��د د ر حالی که در این
آش��فته ب��ازار ،قیمت گ��ذاری دس��توری کاری از پیش
نمیبرد و فقط بر حجم مش��کالت اضافه میکند.بنظر
میرس��د بازار نهادههای دامی نیاز به یک تدبیر جدی و
تعیین تکلی��ف دارد .اگر دولت قصد دارد همچنان رانت
 ۴۲۰۰تومان��ی برای واردات نهاده دامی توزیع کند ،باید
مکانی��زم توزیع را به گونهای س��اماندهی کند که نهاده
دولتی بدس��ت تولیدکننده واقعی برسد و نه توسط دالل
و نه توسط مرغدار ،از بازار آزاد سردرنیاورد .اگر هم قصد
دارد نهاده دامی را از شمول ارز  ۴۲۰۰تومانی حذف کند،
ب��از هم باید زنجیرههای این بازار را به گونهای س��امان
ببخشد که فشار شدیدی که اکنون بر تمام حلقهها وجود
دارد ،از بی��ن برود و مردم تکلیف خودش��ان را با قیمت
ازادس��ازی ش��ده مرغ بدانند و اینطور نباشد که به بهانه
س��فره مردم ،رانت عظیمی نصیب خواص شود اما مردم
بهرهای از آن نبرند.

میشود که نشان میدهد قیمت خودروهای داخلی،
مونتاژ و خارجی نس��بت به  ۲۵ت��ا  ۳۰روز قبل۳۰ ،
درصد کاهش یافته اس��ت.وی ادامه داد :بر اس��اس
آخرین قیمتهای بازار خودرو که مربوط به  ۲۹آبان
ماه میش��ود ،خودروی  ۲۰۶تی��پ  ۲با قیمت ۱۸۹
میلیون تومان ،پژو  ۴۰۵با قیمت  ۱۸۵میلیون تومان،
س��مند با قیمت  ۱۶۱تا  ۱۶۲میلیون تومان ،س��ایپا
 ۱۳۱با قیمت پایه  ۱۰۰میلیون تومان ،تیبا صندوق
دار با قیمت  ۱۱۷میلیون تومان ،تیبا  ۲با قیمت ۱۲۸
میلیون تومان و س��اینا با قیمت  ۱۳۰میلیون تومان
معامله شده است.موتمنی گفت :کانال نمایشگاههای
خودرو و شماره گذاری تعطیل است از این رو قیمت
خودروها در حال حاضر به صورت رسمی نیست اما
ب��ه طور کلی با توجه به وضعیت بازار و تولید و نرخ
ارز ،انتظار کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.

بودجهتأمینقیررایگانتاپایانهفتهتزریقمیشود

نایب رئیس مجلس ش��ورای اسالمی از تزریق بودجه
تامی��ن قیر رایگان ت��ا پایان هفته ج��اری خبر داد .به
گزارش تسنیم ،علی نیکزاد اظهار کرد :هر کمیسیون در
مجلس شورای اسالمی چندین اولویت دارد ،حال یکی
از اولویت های کمیس��یون عمران در مجلس یازدهم،
بحث تأمی��ن قیر بود که خوش��بختانه با تالش های
صورت گرفته ،قانون مذکور تصویب و به تأیید شورای
نگهبان رس��ید.وی افزود :بر اساس قانون الحاق یک
بند به تبصره  1قانون بودجه س��ال  1399کل کشور،
قرار نیست که حواله قیر رایگان میان دستگاه ها توزیع
ش��ود تا از این محل رانت و فس��اد رخ دهد ،بلکه قرار
است اعتباری حدود  4هزار میلیارد تومان با تخصیص
صد درصد از طریق سازمان برنامه و بودجه در اختیار
دستگاه ها قرار گیرد.وی تصریح کرد :بر اساس قانون
مذکور 50،درصد از این اعتبارات در اختیار وزارت راه و

شهرسازی 21 ،درصد در اختیار بنیاد مسکن 17 ،درصد
در اختیار س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری ها وزارت
کش��ور 5 ،درصد در اختیار نوس��ازی مدارس 4 ،درصد
در اختیار س��ازمان جنگل ها ،مراتع و منابع طبیعی و 3
درصد در اختیار بسیج سازندگی قرار می گیرد .پس از
آن این اعتبارات از سوی دستگاه ها به صورت استانی
در اختیار س��ازمان های مربوطه قرار گرفته و آن ها از
این محل اعتباری ،صرفا اقدام به تأمین قیر می کنند.
نایب رئیس مجلس یادآور ش��د:در نشست امروز مقرر
ش��د دستگاه های تعیین شده در قانون الحاق یک بند
به تبصره  1قانون بودجه سال  1399کل کشور ،ظرف
 48ساعت جداول استانی خود را به مجلس و سازمان
برنامه و بودجه اعالم کنند تا ان شاء اهلل تا پایان هفته،
اعتبارات مذکور اختصاص یابد .با اجرای قانون مذکور،
 140میلیون متر مربع آسفالت و روکش خواهد شد.

رئیس اتاق ایران و چین مطرح کرد

پرداخت  28میلیارد دالر ارز  4200تومانی به واردکنندگان خاص

رئی��س اتاق مش��ترک ای��ران و چین گف��ت :وقتی 28
میلی��ارد دالر ،ارز  4200تومانی طی دو س��ال  97و 98
به واردکنندگان داده میش��ود ،یعنی  28میلیارد دالر 10
ه��زار تومان تفاوت ارز آزاد ب��ا ارز مرجع به واردکنندگان
داده ش��ده ک��ه ای��ن کار به معن��ای آن اس��ت که 280
هزار میلیارد تومان پول صرف کار اش��تباه ش��ده اس��ت.
به گزارش ف��ارس ،مجیدرضا حری��ری در برنامه پایش
درباره کارتهای بازرگانی یک بار مصرف و ش��یوههای
اصالح آن گف��ت :وقتی سواس��تفاده از کارت بازرگانی
صورت میگیرد برای محکمکاری حتما وکالتنامهای به
صادرکننده اصلی داده میشود ،آن صادرکننده کارت را به
دست هر کسی نمیدهد و وقتی وکالت گرفته میشود به
راحتی قابل پیگیری و شناسایی است.حریری در رابطه با

میزان قاچاق کاال در س��طح کشور و راهکارهای رهیابی
آن اظهار داش��ت :در حال حاضر طبق گزارشهای ستاد
مب��ارزه با قاچاق کاال ،میزان قاچاق کاال  12میلیارد دالر
اس��ت ،در سالهای گذش��ته این رقم به  20میلیارد دالر
هم رس��یده بود .این رقم عدد کوچک��ی برای اقتصاد ما
نیس��ت کما اینکه این محصول قاچاق چند دس��ت هم
میچرخد .برای مقابله و شناس��ایی این حلقه قاچاق کاال
نیز باید تراکنشهای ریالی افراد رصد شود .پول قاچاق در
سیستم بانکی جا به جا میشود و با شفافیت تراکنشهای
بانکی به راحتی قابلیت ردیابی و شناسایی دارند.حریری
در رابطه با رانت ارز  4200تومانی اظهار داشت :در رابطه
ب��ا ارز  4200اصال چرا این رانت ارزی را میدهیم که بعد
بخواهیم به تعداد دالرهای  4200تومانی که دادیم پلیس

بگذاریم و نظارت بکنیم .بح��ث ارز  4200تومانی راجع
به رق م های درش��ت اس��ت.وی بیان داش��ت :وقتی 28
میلی��ارد دالر ،ارز  4200تومانی طی دو س��ال  97و 98
به واردکنندگان داده میش��ود ،یعنی  28میلیارد دالر 10
هزار تومان تفاوت ارز آزاد با ارز مرجع به واردکنندگان داده
شده که این کار به معنای آن است که  280هزار میلیارد
تومان پول صرف کار اشتباه شده است  .رئیس اتاق ایران
و چین در رابطه با اشتباه سیاس��تگذاران در اعطای ارز
 4200تومانی به یک عده واردکننده خاص ،افزود :فساد
را سیاستگذار با سیاستگذاریاش ایجاد میکند .ارز 4200
تومانی به هشتاد میلیون نفر مردم ایران نرسید .این رانت
ارزی حداکثر به چند هزار نفر رس��یده است و همین چند
هزار نفر از این مابهالتفاوت ارز بهره بردهاند .شما هر چقدر

س��ر راه این پلیس بگذاری ،نمیتوانید آن را کنترل کنید.
چرا ما این را به جای اینکه در مبدأ به چند هزار واردکنند ه
ف کننده نمیدهیم؟ چرا
محدود بدهیم ،در مقصد به مصر 
ما این یارانه ارزی را به صورت نقدی به مردم نمیدهیم؟
»حری��ری رئیس اتاق ایران و چین در پایان با اش��اره به
راهکار مناس��ب اعطای یارانه ارزی کاالهای ضروری به
مردم ،گفت :برخی اقتصاددانان میگویند با اعطای یارانه
ی شود .حرف
به مردم ،نقدینگی باال میرود و تورم ایجاد م 
های درس��تی اس��ت اما واقع ًا راه این است که ارز 4200
به واردکنند ه بدهی��م؟ با اعطای یارانه به صورت اعطای
خدمات رایگان بهداش��تی ،حملونقل��ی و تامین حداقل
کاالی ضروری متناسب با هر دهک طرح سیاستی ایجاد
شده بسیار به عدالت بسیار نزدیکتر بود.

اختالل در سامانه «دولت الکترونیک»

کرونا همچنان مسافر اتوبوس های بین شهری!

با توجه به اینکه بسیاری از مسافران اتوبوس های بین شهری در بین راه سوار
می ش��وند راهداری رانندگان را ملزم به اس��تعالم کد ملی مسافر کرده است .به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،همزمان با تشدید محدودیت ها در سراسر کشور
و جلوگیری از ورود مسافران کرونایی به حوزه حمل ونقل و طبق دستور وزارت
بهداشت باید از ورود مسافران کرونایی جلوگیری شود در همین رابطه از  ۲۸آبان
ماه با همکاری وزارت ارتباطات و وزارت راه و شهرس��ازی برای تمامی بیمارانی
که تست  PCRآنها مثبت شده باشد به هیچ عنوان بلیت صادر نمیشود .طبق
آنچه که از قبل اعالم شده است این محدودیت ها برای حمل و نقل جاده ای از

امروز اجرایی خواهد شد اما تا چه جا به جایی مسافران توسط اتوبوس های بین
شهری با محدودیت های کرونایی همراه شود؟ البته چندی پیش آذری جهرمی
وزیر ارتباطات در توییتر خود نوشت :با همکاری خوب وزارت بهداشت و وزارت راه
بر بستر دولت الکترونیکی ،از امروز تمامی مسافرات هواپیما و قطار بین شهری با
بانک اطالعاتی مبتالیان به کرونا تطابق داده میشوند و از جابجایی افرادی که
مبتال هستند جلوگیری میشود .به طوری چند مبتال امروز از فرودگاه بازگردانده
شدند.آدم نژاد معاون حمل ونقل وزیر راه وشهرسازی امروز اعالم کرد که تمامی
ناوگان حمل و نقل ریلی و هوایی به س��امانه شناسایی بیماران کرونایی متصل

شده اند و به هیچ عنوان برای افرادی که تست آنها مثبت شده باشد بلیت صادر
نمی شود.بخش حمل ونقل جاده ای هنوز به این سامانه متصل نشده و بسیاری
از شرکت های حمل ونقلی اعالم کرده اند که هنوز به دولت الکترونیک متصل
نش��ده اند.داریوش باقر جوان مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافری در گفت وگو
با خبرنگار اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان ,با بیان اینکه دولت الکترونیک و
وزارت ارتباطات در سامانه شناسایی بیماران کرونایی همکاریهای الزم را انجام
میدهند ,گفت :با توجه به اینکه حجم کار در طی این چند وقت بسیار افزایش
یافته و تعداد شرکتهای حمل و نقل هم در این زمینه باالست.

مدیرکل صنایع حم��ل و نقل وزارت صمت
گفت :گروه کاالیی قطعات یدکی و مصرفی
وسایل نقلیه مشمول الزام اخذ و نصب شناسه
کاال هستند .به گزارش فارس ،برخی کاربران
س��امانه «فارس م��ن» با ثبت س��وژه ای با
عنوان «خودروسازان گارانتی قطعات خودرو
را ج��دی بگیرند» عنوان کردن��د« :با توجه
ب��ه وارداتی بودن و یا بینام بودن بس��یاری
از قطع��ات خودرویی بیکیفی��ت موجود در
فروش��گاههای لوازم یدکی و اینکه هیچگونه
تعهد و ی��ا گارانتی در قبال خرابی زودهنگام
و یا معیوب ش��دن قطعاتی که حتی شرکت
س��ازنده و یا واردکننده آنها مش��خص نشده
اس��ت ،بهتر نیس��ت نظارت و قوانینی برای
این موضوع وضع شود؟»در این مورد سهیل
معمارباش��ی ،مدیرکل صنای��ع حمل و نقل
وزارت صمت گف��ت :این الزام در راس��تای
ابالغ دستورالعمل ماده ( )۷آیین نامه اجرایی
ماده ( )۱۳قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در
خصوص گروه کاالیی قطعات یدکی و وسایل
نقلیه است.وی ادامه داد :در این دستورالعمل
بر اعالم الزام و تاکید بر ضرورت اخذ شناسه
برای اقالم تولیدی مشمول شناسه کاال تاکید
شده است.مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت
صمت بیان کرد :عواقب عدم اجرای موضوع
توسط واحدهای تولیدی (صنعتی و صنفی)،
زنجی��ره تامی��ن ،خدمات پ��س از فروش و
بازرگانی متوجه خود واحدها خواهد بود.
کف حقوق کارمندان و بازنشستگان
 3.5میلیون تومان میشود

براس��اس پیشنویس الیح��ه بودجه ،1400
کف حق��وق کارمندان و بازنشس��تگان 3.5
میلیون تومان میش��ود که نس��بت به سال
ج��اری  25درصد افزای��ش دارد .به گزارش
ف��ارس ،کف حقوق بازنشس��تگان در س��ال
 1400بالغ بر  3میلی��ون و  500هزار تومان
در الیحه بودجه پیشنهاد شد.براساس جزء 4
بند الف تبصره  12الیحه بودجه سال 1400
که هیات دولت در حال بررسی و تصویب آن
اس��ت ،ذکر شده کف حقوق کارکنان دولتی،
قرارداد کارمعین و حقوق بازنشستگان کمتر
از  35میلی��ون ریال در ماه نباش��د.در قانون
بودجه س��ال جاری کف حقوق بازنشستگان
و کارمن��دان دولتی اعم از رس��می ،پیمانی و
کارمعین کمت��ر از  2.8میلیون تومان در ماه
نب��ود .بنابراین در الیحه بودجه س��ال آینده
میزان افزایش کف حقوق گروههای یاد شده
 25درصد است.
کاهش مصرف بنزین در کشور با
اجرای طرح محدودیت کرونا

رئیس کانون انجمن جایگاه داران س��وخت
گفت:ب��ا آغ��از محدودی��ت تردد از س��اعت
 ۲۱ت��ا  ۴صبح و کاه��ش مراجعات مردم به
جایگاههای سوخت ،مصرف بنزین در کشور
 ۱۲درصد کاهش پیدا کرد .همایون صالحی
رئیس کانون انجمن جایگاه داران س��وخت
در گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران جوان،با
اش��اره به کاهش مصرف س��وخت در کشور
در آغ��از اجرای طرح محدویتهای کرونایی
گفت :مصرف بنزین در کش��ور کاهش پیدا
کرده اس��ت و به عدد  ۶۸میلیون لیتر در روز
رسیده اس��ت.او ادامه داد :بعد از شیوع کرونا
مصرف بنزی��ن به  ۷۰میلی��ون لیتر در روز
رس��ید که نشان میدهد مصرف این سوخت
 ۲۰درصد کمتر ش��ده ،این در حالی است که
با افزایش تعداد مبتالی��ان به کرونا و میزان
فوتیها مراجعه به جایگاههای س��وختگیری
کمتر شده است.رئیس کانون انجمن جایگاه
داران سوخت اضافه کرد:مصرف سوخت در
روز گذش��ته به  ۷۰میلیون لیتر رس��ید و این
رق��م صبح امروز ب��ه ع��دد  ۶۸میلیون لیتر
رس��یده اس��ت.صالحی بیان کرد:در مهرماه
مصرف س��وخت در کشور به  ۸۰میلیون لیتر
کاهش یافته است که در مقایسه با مهر سال
 ۹۸کاهش  ۱۸درصدی را نش��ان میدهد.
او اف��زود :باتوجه به آغ��از محدودیت تردد از
س��اعت  ۲۱ت��ا  ۴صبح و کاه��ش مراجعات
مردم به جایگاههای س��وخت ،مصرف بنزین
در کش��ور  ۱۲درصد کاه��ش پیدا کرد و اگر
روند محدودیتها ادامه پیدا کند این رقم به
 ۲۰درصد کاهش هم خواهد رسید.

