
افزايش پيوسته حجم نقدينگي بدون آنكه 
توليد ملي جهش يابد موجب ش�ده است تا 
پول كاراي�ي خود مبني بر حف�ظ ارزش را از 
دس�ت بدهد و اين رويداد كارايي ديگر پول 
يعني ارزشگذاري را تا جايي تحت تأثير قرار 
داده كه شاهد تغييرات پيوس�ته نرخ كاال و 
خدمات هستيم. در اين بين،  ارزش كار كه نرخ 
آنها دستوري و براي يكسال تعيين مي شود از 
فرايند تعريف شده دچار چنان اثر منفي شده 
است كه پيش�نهادهايي چون تعيين فصلي 
ارزش كار، تعريف يك وسيله جديد مقاوم در 
برابر تورم جهت پرداخت حقوق و دس�تمزد 
نيروي كار، پرداخت بن كاال مابه ازاي كاهش 
ارزش ريال يا از بين بردن عواملي كه به توليد 
تورم و كاهش ارزش ري�ال مي انجامد، روي 
ميز نمايندگان نيروي كار قرار گرفته اس�ت. 
به گزارش »جوان«، براي پ��ول به طور معمول 
س��ه كارايي و مش��خصه مبني بر ارزشگذاري 
كاال و خدمات، وس��يله مبادل��ه و حفظ ارزش 
تعريف شده است، متأسفانه به دليل تكرر تورم 
در اقتصاد اي��ران و عدم توجه ب��ه از بين بردن 
ريشه هاي تورم ساز در اقتصاد نرخ كاال ها پيوسته 
تغيير مي كند و عماًل پول كارايي خود مبني بر 
حفظ ارزش را از دست داده است. همين عامل 
موجب شده است تا قرار دادهايي كه بر پايه ريال 
بسته مي شود تحت تأثير منفي اتفاقاتي كه براي 
پول مي افتد،  قرار گيرد كه در رأس آن آس��يب 
ديدن نيروي كار اس��ت، زيرا منبع درآمد آنها 
كار اس��ت و قرار داد آنها نيز بر پايه ريالي است 
كه پيوسته ارزشش دس��تخوش تعديل منفي 

قرار مي گيرد. 
تعيين دس��تمزد ني��روي كار اع��م از كارگران 

و كارمن��دان و همچني��ن بازنشس��تگان و 
مستمري بگيران س��االنه انجام مي گيرد و حال 
آنكه اقتصاد همچون موجودي زنده مي باش��د 
كه در دل اين اقتصاد بازار پول نيز دچار تحوالت 
منفي قرار گرفته است. از اين رو به جهت كاهش 
ارزش پول ملي اشخاصي كه درآمدشان به ريال 
است دچار آسيب مي شوند، زيرا حقوق دريافتي 
فروردين آنها بسيار قوي تر از دستمزد اسفند و 

ماه پاياني سال آنها مي باشد. 
در اين بين، اگر چه در بعد مل��ي انتظار مي رود 
ريش��ه هاي كاهش ارزش پول ملي شناس��ايي 
و اصالح��ات در اي��ن ح��وزه انجام گي��رد، اما 
بخش هايي چون سازمان برنامه و بودجه و بانك 
مركزي و سازمان امور مالياتي و متوليان حوزه 
فضاي كس��ب و كار دچار انفعال هستند؛ بدين 
ترتيب راهكارهايي چ��ون تعيين فصلي حقوق 
و دس��تمزد ني��روي كار يا تعريف يك وس��يله 
پرداخت جدي��د مقاوم در برابر ت��ورم در حوزه 
حقوق و دستمزد ارائه بن كاال و زمين ارزان برای 
ساخت مسكن كارگری  نيز روي ميز نمايندگان 
نيروي كار اس��ت ك��ه بايد ديد تا چ��ه حد اين 

راهكار ها قابل عملياتي شدن است. 
 حجم نقدينگی پيوس�ته در حال رشد 

است
در همين رابطه بازرس مجمع عالي نمايندگان 
كارگران كش��ور گفت: »كاهش ق��درت خريد 
كارگران كش��ور يا بهتر بگوييم آحاد جامعه در 
شرايطي به وجود آمده كه حجم نقدينگي كشور 
طي پنج، شش س��ال اخير از ۸۰۰هزار ميليارد 
تومان به باالي 2۰۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده 

است.« 
حميدرض��ا امام قلي تبار، ب��ازرس مجمع عالي 

نمايندگان كارگران كش��ور با اشاره به كاهش 
قدرت خريد كارگران گفت: »كارگران كشورمان 
در چند سال اخير با كاهش شديد قدرت خريد 
خود مواجه بوده اند كه ناش��ي از سوء مديريت 
دست اندركاران اقتصادي و مالي دولت ها بوده 
است. كاهش قدرت خريد يقيناً ركود فراگير را با 
خود به همراه خواهد داشت، اما تبعات منفي اين 

موضوع از چند منظر قابل بررسي است.« 
وي ادامه داد: »كاهش ق��درت خريد كارگران 
كش��ور يا بهتر بگوييم آحاد جامعه در شرايطي 
به وجود آم��ده كه حجم نقدينگي كش��ور طي 
پنج، شش سال اخير از ۸۰۰ هزار ميليارد تومان 
به باالي 2 هزار ميليارد تومان رس��يده، يعني 
افزايش بيش از 2۰۰  درص��دي را تجربه كرده 
اس��ت. اين موضوع در حالي به وج��ود آمده كه 
به رغم اين افزايش، با كاهش قدرت خريد جامعه 
مواجه بوده ايم. اين موضوع بيانگر اين واقعيت 
است كه توزيع ناعادالنه ثروت در كشور صورت 
گرفته كه باعث افزايش فاصله طبقاتي ش��ده و 
اكثريت جامعه را به  س��وي دهك هاي پايين تر 

سوق داده است.« 

 پس ان�داز در بس�ياری از خانوارها صفر 
شده است

امام قلي تبار افزود: »اگرچه رهاورد اين موضوع، 
ركود بوده اس��ت، اما نكته مهم تر و قابل تأمل تر 
افزايش تورم و بالتبع افزايش س��طح معيش��ت 
خانوارهاست كه آنها را مجبور كرده است تمامي 
درآمد خ��ود را ب��راي جبران هزينه ه��اي اجاره 
مس��كن و پوش��اك و آموزش فرزندان و درمان 
اختصاص دهن��د و هيچ بودج��ه اي بابت تأمين 
موادغذايي حداقل��ي براي جذب فق��ط 2 هزار 
و1۰۰ كالري روزانه خود و خانوادهايشان نداشته 
باشند. ادامه دار شدن اين موضوع تبعات سنگين 
اجتماعي و غي��ره را با خود به هم��راه دارد كه به 
 اعتقاد نمايندگان كارگران، جامعه زيرمجموعه 
آنان در ش��رايط فعلي به شكل محسوسي درگير 

همين موضوع هستند.« 
نماينده كارگران بيان كرد: »پيگيري اين موضوع 
و حل اين دغدغه از مطالب��ات بحق نمايندگان 
كارگران و جامعه زيرمجموعه آنهاست، به همين 
منظور موضوع در جلسات شوراي عالي كار مطرح 
شده است تا دولت و كارفرمايان را مجاب نمايند 
كه كاهش قدرت خريد كارگران را جبران كنند 
كه متأس��فانه تاكنون اي��ن پيگيري ها بي نتيجه 

مانده است.« 
وي گفت: »نكته حائز اهميت اينجاست كه شايد 
كارفرمايان به واسطه مشكالتشان عالقه اي به اين 
كار نداشته باشند، اما در اين ميان چرا دولت از اين 
موضوع شانه خالي كرده و خود را پشت كارفرمايان 
مخفي مي كند؟ اينكه براس��اس اص��ل 43 قانون 
اساس��ي، دولت موظف به تأمين مس��كن، شغل، 
امكانات كار، درآمد متناسب با هزينه هاي خانوارها 
و چندين موارد خوش��ايند ديگر مي باش��د. سؤال 
اينجاس��ت چرا دولت هيچ اقدام عملي براي حل 
اين معضل بزرگ اجتماعي انجام نداده و كارگران و 

خانواده هاي آنان را به امان خود رها كرده است؟«
  دولت عالوه بر كارمندان دولت كارگران 

هم هست
امام قلي تبار ادامه داد: »شايد گفتن اين واقعيت 
دردناك باش��د، در هياهوي س��قوط وحشتناك 
دهك هاي پايين��ي عمدتاً كارگر( كه به س��وي 
فقر مطلق هدايت شده اند، دولت بر خالف زمان 
انتخابات، كارگران و خانواده هاي آنان را جزيي از 
جامعه نمي داند، زيرا صرفاً به دنبال افزايش قدرت 
خريد و جبران هزينه هاي زندگي كارمندان خود 
مي باشد، بدون توجه به اين نكته كه اين رويداد 
از محل بيت المالي كه كارگران هم در آن سهيم 
هستند پرداخت مي شود، لذا كارگران كشورمان 
كه به فرموده مقام معظم رهبري شايسته تكريم 
هستند و بدون هيچ چشم داش��تي دين خود را 
به اين انق��الب و نظام با نثار 14 هزار ش��هيد ادا 
نموده اند، شايسته احترامند، پس جبران قدرت 
خريد كارگران از طرف دولت حداقل مطالبه اي 
خواهد ب��ود كه از س��وي نماين��دگان كارگران 
پيگيري مي شود. انتظار مي رود مسئوالن ذيربط 
ذره اي از مشكالتي را كه به واسطه سوء مديريت 
خودشان به  وجود آمده جبران نموده و براي حل 
اين معضل اجتماعي قدمي در خور شأن و منزلت 

كارگران بردارند.« 
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مستمری بگیران متضرر اصلی حذف صفرها

كاهش قدرت خريد كارگران 
كشور يا بهتر بگوييم آحاد 
جامعه در شرايطي به وجود 
آمده ك�ه حج�م نقدينگي 
كشور طي پنج، شش سال 
اخي�ر از ۸۰۰ه�زار ميليارد 
تومان به ب�االي 2۰۰۰ هزار 
ميليارد تومان رسيده است

ريال خاصيت »ذخيره ارزش« را از دست داده است

هادی غالمحسینی
  گزارش  یک

ذخاير نفت خام امريكا كاهش يافت
موجودي نفت خام امري�كا 3/5 ميليون بش�كه در هفته منتهي 
به 1۶ آگوس�ت كاهش يافت و به 439/۸ ميليون بش�كه رس�يد، 
در حالي كه تحليلگران انتظار 1/9 ميليون بشكه كاهش را داشتند. 
 به گزارش رويترز، اطالعات گروه صنعتي مؤسس��ه نفت امريكا نشان 
مي دهد ذخاير نفت خام امريكا هفته گذشته در شرايطي سقوط كرد 
كه ذخاير بنزين اين كشور هم كاهش يافته و موجودي ميعانات گازي 

آن افزايش يافته است. 
موجودي نفت خام امريكا 3/5 ميليون بش��كه در هفته منتهي به 16 
آگوس��ت كاهش يافت و به 439/۸ ميليون بش��كه رسيد، در حالي كه 
تحليلگران انتظار 1/9 ميليون بش��كه كاهش را داشتند. ذخاير نفت 
در كراش��ينگ اوكالهاما، قطب عرضه نفت امريكا 2/۸ ميليون بشكه 
در روز كاهش يافت. پااليش نفت خام 117 هزار بشكه در روز افزايش 

يافته است. 
واردات نفت خام امريكا هفته گذش��ته 233هزار بشكه در روز كاهش 

يافت و به 7/5 ميليون بشكه در روز رسيد. 

بازار خودروهاي ديزلي در ورطه سقوط
مدل ه�اي  ف�روش  ان�رژي  ريس�تاد  تحقيق�ات  طب�ق 
خ�اص دي�زل ب�ا روي آوردن نروژي ه�ا ب�ه تس�ال و س�اير 
س�ازندگان خودروه�اي الكتريك�ي كاه�ش يافت�ه اس�ت. 
 به گزارش اويل پرايس، نروژ سردمدار استفاده از حمل و نقل الكتريكي 
است و باالترين مالكيت ساالنه خودروهاي الكتريكي را در جهان دارد. 
بيش از نيمي از خودروهايي كه در اين كشور طي سال فروخته مي شود، 
كاماًل يا نسبتا برقي هستند. در اين بين، بزرگ ترين بازنده خودروهاي 

ديزلي هستند. 
طبق اطالعات ريستاد انرژي كه يك شركت مستقل تحقيقات انرژي 
است، فروش برخي مدل هاي خودروهاي ديزلي بيش از 95 درصد طي 

شش سال گذشته كاهش يافته است. 
 به طور ميانگين، سهم بازار از خودروهاي ديزلی و بنزيني به ترتيب 6۰ 
درصد و 29 درصد در 2۰13 بود، ولي فقط 32 درصد و 17 درصد در 

نيمه اول 2۰19 كاهش يافته است. 

امريكا در جنگ اقتصادي با چین ريا كار است 
رادي�و بين الملل�ي چي�ن در گزارش�ي س�خنان اخي�ر مع�اون 
رئيس جمه�ور امري�كا مبن�ي ب�ر اينك�ه »امري�كا خواه�ان 
آس�يب دي�دن ب�ازار چي�ن نيس�ت« را رياكاران�ه، پ�وچ 
و سياس�ي كردن مس�ئله اي اقتص�ادي و تجاري توصي�ف كرد. 
به گزارش مهر، راديو بين المللي چين در گزارشي نوشت: مايكل پنس، 
معاون رئيس جمهور امريكا روز دوش��نبه 2۸ مرداد )19 آگوست( در 
سخنراني خود در باشگاه اقتصادي ديترويت ادعا كرد: امريكا »به مردم 
چين بسيار احترام مي گذارد« و خواهان آسيب بازار چين نيست، اما 
اگر امريكا و چين به توافق اقتصادي و تجاري برسند، چين بايد تعهدات 
مختلف را اجرا كند، از جمله آن كه بر اس��اس بيانيه مش��ترك چين و 
انگليس كه در سال 19۸4 امضا ش��ده، به تماميت قوانين هنگ  كنگ 

احترام بگذارد. 
اين سخنان مايكل پنس رياكارانه و پوچ و بي معناست و نوعي عملكرد 
سياسي كردن مسئله اقتصادي و تجاري و دخالت در امور داخلي چين 
به شمار مي رود. اين نش��ان مي دهد كه امريكا با هدف بسيار مغرضانه 
خواستار افزايش امتيازات خود در اعمال فشار به چين و پيشگيري از 

توسعه چين است. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

طي روزهاي گذشته 

بهناز قاسمی
به رغ�م مخالف�ت   گزارش  2

رئيس جمهور و وزير 
جهاد كشاورزي، وزارت صمت نرخ دولتي سبوس 
را از ۸4۰ به هزار و 25۰ تومان افزايش داد. برخي 
از دامداران دليل افزايش قيمت سبوس را ارزان 
نگه داش�تن قيمت گندم و جب�ران هزينه هاي 
كارخانه هاي آرد عن�وان مي كنند و معتقدند كه 
اين اقدام دولت موجب مصرف بيش�تر گندم در 

دامداري ها خواهد شد. 
روز گذشته از وزارت صمت خبر رسيد كه قيمت 
سبوس از ۸4۰ به هزار و 25۰ تومان افزايش يافته 
اس��ت. اين اقدام با مخالفت وزير جهاد كشاورزي 
هم��راه ش��د. محم��ود حجت��ي در نام��ه اي به 
رئيس جمهور خواستار كاهش و اصالح قيمت ها 
شد و روحاني نيز خواستار بررسي تغييرات قيمت 
سبوس ش��د. به رغم اين مخالفت ها قيمت تغيير 
نكرد. حاال با افزايش قيمت س��بوس، دامداران با 
چالش تأمين سبوس با نرخ دولتي مواجهند و در 
گفت و گو با »جوان« اعالم كردن��د كه فقط 3۰ تا 
4۰ درصد نياز دامداران تأمين مي ش��ود و مابقي 
بايد از بازار آزاد با قيمت هاي بيش از 2 هزار تومان 

خريداري شود. 
  اتالف س�االنه معادل 2 ميليون تن گندم 

در دامداري ها
در اين خصوص رئيس اتحاديه صنعت دامپروري 
كشور مي گويد: »وزارت صنعت به بهانه ارزان نگه 
داشتن قيمت نان نرخ سبوس را افزايش داده، اما 
از آن طرف خ��ود نان وارد غذاي حيوانات ش��ده، 
به طوري ك��ه برآورد مي ش��ود مع��ادل 2 ميليون 
تن گندم ب��ه اين ص��ورت وارد غ��ذاي حيوانات 

مي شود.« 

اهلل يار ولي زاده، رئيس اتحاديه صنعت دامپروري 
كشور در گفت وگو با تس��نيم مي افزايد: »افزايش 
قيمت رسمي سبوس به هزار و 25۰ تومان باعث 
افزايش ورود نان به دامداري ه��ا و مرغداري ها به 

ويژه در جوامع روستايي شده است.« 
وي مي گويد: »قيمت مصوب هر كيلوگرم سبوس 
در سال گذشته 52۰ تومان بود كه در اواخر سال 
به يكباره به ۸4۰ تومان افزايش يافت و اكنون به 
هزار و 25۰ تومان در كارخانه رسيده است و تا اين 
محصول به دست ما برس��د هزار و 5۰۰ تومان تا 
هزار و 6۰۰ تومان قيمت پيدا مي كند، درحالي كه 
قيمت هر كيلوگرم نان در روستاهاي كشور هزار و 

2۰۰ تومان است.« 
رئيس اتحاديه صنعت دامپروري كشور مي افزايد: 
»با افزايش قيمت اخير سبوس، قيمت نان ارزان تر 

از سبوس شده و ارزش غذايي آن پنج برابر سبوس 
است، به اين ترتيب با اين سياست هاي خام وزارت 
صمت، روستاييان به سمت استفاده از خريد نان از 

نانوايي ها براي حيوانات خود مي روند.« 
وي تصريح مي كن��د: »محدوديتي ب��راي خريد 
تعداد نان در كشور وجود ندارد و مشاهده مي شود 
هر روستايي روزانه 3۰ عدد نان خريداري مي كند 
و مشخص است اين نان براي مصرف خانوار نيست. 
روس��تاييان نان مصرفي مردم را ب��ه دليل قيمت 
پاييني كه در مقايس��ه ب��ا س��بوس دارد با ديگر 
ضايعات كشاورزي از جمله كاه مخلوط مي كنند 
و در جيره غذايي گوس��فند، گوس��اله، مرغ و غاز 

قرار مي دهند.« 
رئيس اتحاديه صنعت دامپروري كشور مي گويد: 
»وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهانه ارزان نگه 

داشتن قيمت نان نرخ س��بوس را افزايش داده تا 
افزايش هزينه هاي كارخانه هاي آرد را جبران كند، 
اما از آن طرف خود نان وارد غذاي حيوانات شده، 
به طوري كه برآورد مي ش��ود معادل 2 ميليون تن 
گندم به اين صورت وارد غذاي دام و طيور شود.« 
  چالش دامداران در تأمين سبوس دولتي 

در پي افزايش قيمت سبوس در روز هاي گذشته، 
برخي از دامداران از چالش هاي تأمين سبوس خبر 
مي دهند و مي گويند: »س��هميه اي كه براس��اس 
پروانه دام��داران تخصيص مي ياب��د، فقط 3۰ تا 
4۰ درصد نياز واحد دام��داري را تأمين مي كند و 
بايد مابقي نياز از بازار آزاد تهيه ش��ود.« به گفته 
رئيس خانه ش��ير خراس��ان رض��وي، همزمان با 
افزايش نرخ دولتي س��بوس، قيمت آزاد اين كاال 
نيز از هزار و ۸۰۰ تومان ب��ه بيش از 2 هزار تومان 
تغيير يافته اس��ت. آرش فرزادني��ا در گفت وگو با 
»جوان« مي افزايد: »به اين ترتيب با افزايش قيمت 
س��بوس دامداران از دوطرف متضرر شده اند، زيرا 
هم قيمت دولتي و هم قيم��ت آزاد اين كاال گران 
شده است و از آنجايي كه سهميه اختصاص يافته 
براي دامداران كمتر از نياز آنهاس��ت، به ناچار 6۰ 
درصد نياز دامداري ها از بازار آزاد تأمين مي شود 
كه در روز هاي اخير به نس��بت ن��رخ دولتي گران 

شده است.« 
وي در خصوص ادعاي سازمان دامپزشكي مبني بر 
اعطاي مجوز به اتحاديه ها و تشكل ها براي تأمين 
واكسن، دارو و ساير نهاده هاي دامي مي گويد: »به 
فرض صدور مجوز در كوتاه تري��ن زمان ممكن از 
سوي سازمان دامپزش��كي، باز هم چالش اصلي 
با بانك مركزي و نحوه تأمين ارز اس��ت. از اين رو 
واردات اين نهاده ها براي تشكل ها اقتصادي نبوده 

و بروكراسي اداري پيچيده اي دارد.« 

افزايش قيمت سبوس  به منظور جبران هزينه هاي كارخانه هاي آرد
سبوس دولتی فقط 4۰ درصد نياز را تأمين مي  كند 

دولت بايد به خاطر 2 محموله ذرت برزيلی 
پاسخگو باشد

ناي�ب رئي�س كميس�يون اص�ل 9۰ مجل�س ب�ا اش�اره ب�ه 
اينك�ه 34۰ ه�زار ت�ن از ذرت ه�اي برزيل�ي در س�ال 95 از 
گم�رك ترخيص ش�ده، گفت: مس�ئوالن باي�د درب�اره ترخيص 
اي�ن محمول�ه و همچني�ن ع�دم تعيي�ن تكلي�ف س�ه س�اله 
محمول�ه 14۰ ه�زار تن�ي موج�ود در انبارها پاس�خگو باش�ند. 
امير خجسته در گفت وگو با تسنيم، با بيان اينكه بايد در خصوص نحوه 
ترخيص 34۰ هزار تن ذرت برزيلي از سوي گمرك و ساير دستگاه هاي 
ذيربط شفاف سازي صورت گيرد، تصريح كرد: به شدت پيگير هستيم 
تا مشخص شود، اين ذرت ها براساس چه مستنداتي از گمرك ترخيص 
و اين ارزي كه سرمايه دولت است و از كش��ور خارج شده به كجا رفته 

است. 
نايب رئيس كميسيون اصل 9۰ مجلس گفت: در ابتدا تصور بر اين بود 
كه در سال 95 حدود 12۰ هزار تن وارد بندر امام خميني شده و به علت 
عدم دريافت مجوز اس��تاندارد گمرك از ترخيص آن جلوگيري كرده 
است، اما بعدا مش��خص شد در آن س��ال مجموعاً 5۰۰ هزار تن ذرت 

برزيلي وارد كشور شده كه 34۰ هزار تن آن ترخيص شده است. 
به گفته اين نماينده مجلس، 13 شركت در قالب 12اظهارنامه 491هزار 
تن در سال 9۸ ذرت وارد كردند كه ما مستنداتي داريم اين ذرت ها از 
بدو ورود آلوده بوده و فاقد گواهي بهداشتي كشور برزيل و مجوز سازمان 
استاندارد جهاني اس جي اس مي باشند. ما در كميسيون اصل 9۰ پيگير 

اين موضوع هستيم كه چه كساني اين ذرت ها را وارد كردند. 
خجسته تأكيد كرد، هزينه امحای ذرت هاي موجود، رقم قابل توجهي 
اس��ت، اما در حال حاضر در كن��ار پيگيري تعيي��ن تكليف وضعيت 
ذرت هاي آلوده اي كه بيش از سه سال در انبارهاي بندر امام خميني 
دپو شده اند بايد مشخص ش��ود مابقي ذرت هاي برزيلي با كدام مجوز 
از گمرك خارج شده است. به هر حال مسئوالن، گمرك، استاندارد و 

سازمان دامپزشكي بايد در اين خصوص پاسخگو باشند. 

تكلیف دستگاه هاي اجرايي براي ثبت تمام 
حقوق و مزاياي كاركنان دولت تا 2۰ هر ماه

يكي از روش هاي تقابل با شفاف سازي و گزارش دهي و پاسخگويي 
استفاده از بروكراسي پيچيده بخش دولتي و عمومي است، به طور 
نمونه با گذش�ت چندين س�ال از ماجراي حقوق هاي نجومي تا به 
امروز سامانه انعكاس حقوق و دستمزد عملياتي نشده است همين 
برخوردها با شفافيت موجب نااميدي و دلسردي و خسته شدن مردم 
از تحقق اصالحات اقتصادي در بخش هاي غير خصوصي شده است. 
به گزارش »جوان«،  بسياري از مجموعه هاي بودجه بگير از بيت المال 
نهايت سعي خود را براي اخذ بيش��ترين بودجه مي كنند، به طوري كه 
در رديف هاي كلي و جزئي درآمد و هزين��ه عناويني مختلفي را درج 
مي كنند ك��ه بنا بر گزارش ه��ا گويي عموم بودجه ه��ا صرف حقوق و 
دستمزد نيروي كار مي ش��ود و در واقع بخش عمده بودجه عمومي به 
حقوق و دستمزد نيروي كار و بخشي از بودجه جاري شركت ها، بانك ها 
و مؤسسات وابسته به دولت نيز به حقوق و دستمزد به همين سرفصل 

اختصاص دارد. 
طي سال هاي گذش��ته همزمان با درج فيش حقوقي برخي از مديران 
دولتي و برخورد منفي افكار عمومي با اين رويداد،  مقرر شد با راه اندازي 
يك س��امانه تحت عنوان حقوق و دس��تمزد مديران ديگر شاهد اين 
رويدادها نباش��يم، اما تا كنون خبري از چنين س��امانه اي نيس��ت و 
مس��ئوليت اجرايي اين رويداد نيز بين معاونت اس��تخدامي و وزارت 

اقتصاد پاسكاري مي شود. 


