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اصالح بودجه آغاز شد 
افزايش10درصديحقوقكاركنان

شركتهايدولتي
رئيس سازمان برنامه بودجه، بخشنامه بودجه سال ۱40۱ شركت هاي 

دولتي را ابالغ كرد. 
به گزارش خبرگزاري فارس، مسعود ميركاظمي رئيس سازمان برنامه 
و بودجه كشور بخشنامه بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات 

انتفاعي وابسته به دولت را ابالغ كرد. 
براساس اين بخشنامه س��قف افزايش حقوق و دس��تمزد كارگران و 
نيروي انساني شركت هاي دولتي در سال 1401 به صورت علي الحساب 
10 درصد تعيين شده است. رقم قطعي ضريب حقوق و مزاياي كاركنان 
ش��ركت هاي دولتي به تصويب هيئت وزيران مي رسد. همچنين رقم 
قطعي افزايش حق��وق كارگران مش��مول قانون كار ه��م به تصويب 

شورايعالي كار خواهد رسيد. 
مبلغ پاداش پايان سال )عيدي( در بودجه پيشنهادي معادل 16 ميليون 
و 500 هزار ريال به صورت علي الحس��اب پيش بيني شده اس��ت و رقم 

قطعي پاداش پايان سال به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. 
رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه،  در برنامه 1401 تأكيد اصلي 
بر تحقق رشد اقتصادي اس��ت، گفت: تنظيم بودجه 1401 بر اساس 

مقتضيات كشور، اسناد باالدستي و توجه ويژه به برنامه خواهد بود. 
رئيس س��ازمان برنامه و بودجه در اولين نشست مجازي با رؤساي 
سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها گفت: منابع طبيعي فراوان، 
افراد تحصيل كرده و جوان مي توانند در وضعيت اقتصادي كش��ور 
تحول اساسي ايجاد كنند، لذا بايد از جوانان براي تحول اقتصادي 

در كشور استفاده كنيم. 
وي افزود،  تنظيم بودجه 1401 بر اس��اس مقتضيات كش��ور، اس��ناد 

باالدستي و توجه ويژه به برنامه خواهد بود.
........................................................................................................................

افزايشثروتدالالن
بااجرايسياستارز۴۲00توماني

نايب رئيس كميس�يون صنايع و معادن مجلس ب�ا تأكيد بر اينكه 
آث�ار مثب�ت ارز 4هزارو۲00تومانی بر س�ر س�فره م�ردم نيامد و 
نخواه�د آم�د، گف�ت: ب�ا ارز 4هزارو۲00 توماني، ث�روت  عده اي 
از دالالن، يك ش�به ب�ه ص�ورت بادكنك�ي افزاي�ش پي�دا كرد. 
سيد جواد حسيني كيا، نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس 
در گفت وگو با ف��ارس درباره تبع��ات اجراي سياس��ت تخصيص ارز 
4هزارو200 توماني اظهار داشت: ما هيچگاه نتوانستيم به اهدافي كه 
براي سياست ارز 4هزارو200توماني تعيين كرده بوديم، برسيم. كافي 
است كه نگاهي به سفره مردم بيندازيم و ببينيم آيا ارز ترجيحي براي 
معيشت مردم مفيد بوده است يا نه، كه البته پاس��خ اين سؤال، رسا و 
مبرهن است. با ادامه سياست ارز 4هزارو200تومانی هر كااليي مانند 
نهاده هاي دامي، گندم، دارو و ديگر اقالم وارد شوند، حتماً اقداماتي كه 
منجر به فساد و رانت مي شود، ديده خواهد ش��د؛ چرا كه قباًل چنين 
مواردي را ديديم كه با ارز 4هزارو200توماني، ثروت  عده اي از دالالن، 

يك شبه به صورت بادكنكي افزايش پيدا كرد. 
نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس ادامه داد: از آنجايي كه 
دولت براي تأمين اين يارانه ارزي، ناچار بود از بانك مركزي استقراض 
كند، پاي��ه پولي ايجاد مي ش��د كه به موج��ب آن، ت��ورم و نقدينگي 
افزايش مي يافت. ادامه دار بودن اين مس��ئله مي توانست يك ابرتورم 
افسارگس��يخته را برجاي بگذارد. همچنين واردكنندگان بسياري به 
واسطه اختالف بين نرخ ارز4هزارو200 توماني و آزاد، كاالي وارداتي 
خود را تبديل به كاالي ديگري كرده و آن را با نرخ آزاد به ديگر كشور ها 
صادر مي كردند. در اين مورد مي توان به گندم اشاره كرد كه با تبديل 
آن به آرد و سپس به بيسكوئيت، اين مسئله رخ مي داد، متأسفانه از اين 

يارانه ارزي، چيزي نصيب مصرف كننده نهايي نشد. 
حس��يني كيا ادامه داد: آثار مثبت ارز4هزارو200تومانی بر سر سفره 
مردم نيامد و نخواهد آمد، لذا بايد نسبت به حذف آن اقداماتي صورت 
گيرد. البت��ه در اين بين اف��رادي وجود دارند كه نس��بت به حذف ارز 
4هزارو200موضع مي گيرن��د و اعتقاد دارند كه با اي��ن اقدام، قيمت 
كاال ها افزايش مي يابد. درست اس��ت كه قيمت ها افزايش مي يابد، اما 
دس��ت اندركاران گراني كاالها، همين افرادي هستند كه با حذف ارز 
ترجيحي، منافع شان به خطر مي افتد. درضمن مي توان جايگزين اين 
سياست ارزي غلط، راهكارهاي حمايتي براي اقشار آسيب پذير ايجاد 
كرد. در حال حاضر با وجود تأمين ارز ترجيحي مرغ، قيمت آن بسيار باال 
به دست مصرف كننده مي  رسد. نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن 
مجلس در پايان ضمن ابراز اميدواري نسبت به بهبود شرايط معيشتي 
در دولت جديد اظهار داشت: دولت س��يزدهم  بايد به جاي اتخاذ اين 
سياس��ت ارز ترجيحي، به راهكار هاي حمايتي مانند تخصيص كارت 
معيشت به اقشار آسيب پذير رو آورد. البته رويكرد نظارتي در اين مسئله 
نيز بايد تقويت شود تا اين كارت ها كه مستقيماً از دولت به مصرف كننده 

مي رسد، به افرادي با تمكن مالي خوب يا دالالن نرسد.
........................................................................................................................

مقابلهبافسادوانحرافتعاونيها
وزي�ر تع�اون، كار و رف�اه اجتماع�ي مقابله ب�ا فس�اد و انحراف 
تعاوني ها را از جمله برنامه هاي مهم خود در وزارت تعاون نام برد. 
به گزارش ايس��نا، حجت اهلل عبدالملكي اظهار كرد: در سال هاي اخير 
بي مهري هاي بسياري نسبت به بخش مردمي تعاون شده كه در كاهش 
اعتماد عمومي تأثيرگذار بوده است، اما برنامه ما در وزارت تعاون، اجراي 
سند توسعه تعاون، توس��عه و ترويج فرهنگ تعاوني، تسهيل و توسعه 
فعاليت كسب و كارها در حوزه تعاوني، كمك به بهبود وضع تعاوني ها، 
تأمين مالي، اصالح ساختارها و افزايش تمايل و جلب اعتماد مردم به 
تعاوني ها خواهد بود. وي كه به مناسبت سالروز تعاون در يك گفت و 
گوي راديويي ش��ركت كرده بود، روحيه و تفكر كار جمعي در فرهنگ 
ديني را مورد تأكيد قرار داد و اقتصاد تعاون را اقتصاد مردمي و مبتني 

بر مشاركت همگاني توصيف كرد. 
به اعتقاد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، توس��عه تعاوني ها و مردمي 
كردن اقتصاد آثار اجتماعي و اقتصادي بسياري دارد و موجب افزايش 
روحيه همدلي و هم افزايي و مش��اركت در ميان آحاد مختلف جامعه 
مي ش��ود. عبدالملكي مقابله با فس��اد و انحراف تعاوني ه��ا را از جمله 
برنامه هاي مهم خود در وزارت تعاون نام برد و تأكيد كرد كه براي جلب 
اعتماد عمومي و اعتماد سازي در اين بخش اهتمام خود را به كار خواهد 
گرفت. وي با بيان اينكه حمايت از شركت هاي دانش بنيان در دستور 
كار اين وزارتخانه ق��رار دارد، از فعال كردن تعاوني ه��ا در حوزه هايي 
همچون كشاورزي و مسكن، تبديل سرمايه هاي راكد به مولد، افزايش 
صادرات تعاوني ها و تسهيل فرآيند ثبت تعاوني ها به عنوان برنامه هاي 
مهم وزارت تعاون براي افزايش اقبال عمومي و ميل مردم به مشاركت 

در بخش تعاون ياد كرد.

در حالي كه جمعيت�ي بالغ بر 7 تا ۲۱ ميليون 
نفر به ناحق از دريافت سهام عدالت محروم 
شدند، رئيس كميس�يون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي از موافقت اوليه رئيس جمهور 
براي ثبت نام جاماندگان سهام عدالت خبر داد. 
بررس��ي هاي روزنامه جوان در حوزه واگذاري 
س��هام عدالت نش��ان از آن دارد كه در جريان 
شناس��ايي مش��موالن ط��رح س��هام عدالت 
ميليون ها ايراني به ناحق از دريافت اين س��هام 
محروم شده اند و در گذش��ته گزارش هايي در 
جهت انعكاس اين ناعدالتي نيز منتش��ر شد و 
حاال خبرهايي از مجلش ش��وراي اس��المي به 
گوش مي رس��د كه گويا مس��ير براي برطرف 
كردن اين بي عدالتي در دوره دولت س��يزدهم 

باز شده است. 
عرضه سهام عدالت بين جاماندگان محل اولين 
اختالف نظر دولت دوازدهم و مجلس انقالبي 
بود، زيرا در ش��رايطي كه وزي��ر اقتصاد دولت 

دوازدهم مي گفت امكان ارائه سهام عدالت به 
جاماندگان وج��ود ندارد، مجل��س در رابطه با 
ارائه سهام عدالت بين اش��خاصي كه به دليل 
ناقص بودن ليست ارسالي دستگاه ها به سازمان 
خصوصي س��ازي از گردونه دريافت س��هام جا 
مانده اند و عموماً از اقش��ار بس��يار كم درآمد و 
نيازمند حمايت هستند، طرحي دوفوريتي تهيه 
كرد و در نظر داشت از محل س��هام باقيمانده 
دولت در شركت هاي مشمول سهام عدالت به 

اشخاص جامانده سهام ارائه دهند. 
در همين راستا اسماعيل غالمي، معاون پيشين 
س��ازمان خصوصي س��ازي به صراحت عنوان 
داش��ته بود كه س��هام عدالت ثبت نامي نبود، 
بلكه از دس��تگاه هاي مختلف خواستيم تا براي 
ارائه سهام عدالت ليس��ت ارائه كنند و برخي از 
دس��تگاه ها اطالعات را ناقص اعالم كردند، به 
همين دليل عده اي از مستحقان دريافت سهام 

عدالت از اين گردونه جا ماندند. 

نمايندگان مجلس در دول��ت دوازدهم معتقد 
بودند كه دولت دارايي هاي عظيمي دارد و حتي 
مي توان سهام باقيمانده از سهام عدالت را بين 
جاماندگان س��هام عدالت توزيع ك��رد تا از اين 
رهگذر هم عدالت در طرح سهام عدالت برقرار 
ش��ود و هم اينكه اقتصاد ايران مردمي تر شود و 

دولت نيز از زير ب��ار مديريت دارايي هاي عظيم 
رهايي يابد. 

پورابراهيمي از موافقت اوليه رئيس جمهور براي 
ثبت نام جاماندگان سهام عدالت خبر داد. 

حاال محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو 
با تس��نيم، از موافقت اوليه آيت اهلل رئيس��ي با 
ثبت نام جاماندگان سهام عدالت تا انتهاي سال 
جاري خبر داد و تصريح داشت: اين موضوع براي 
بررسي بيشتر به سازمان برنامه و بودجه ارجاع 

داده شده است. 
به گفته وي در ص��ورت بررس��ي هاي الزم در 
س��ازمان برنامه و بودجه به جاماندگان س��هام 

عدالت، سهام تعلق خواهد گرفت. 
   7ميليون ايراني فاقد سهام عدالت 

سهام دريافت خواهند كرد 
همچنين س��يد غني نظري، عضو كميس��يون 
اقتصادي مجلس در ابتداي سال جاري با اشاره 
به اجراي ط��رح ثبت نام از جاماندگان س��هام 
عدالت گفته بود: يكي از اهدافي كه كميسيون 
اقتصادي از ابتداي تشكيل مجلس يازدهم در 
راس��تاي تحقق عدالت، آن را پيگيري مي كند، 
موضوع ثبت نام خانواده هايي اس��ت كه بنا به 
داليل گوناگون موفق به دريافت سهام عدالت 
نش��ده اند. منابع مورد نظر اين طرح در بودجه 
1400 ديده شده و عزم نمايندگان براي اجراي 
اين طرح، جزم است. براي اين منظور در بودجه، 
150هزار ميليارد تومان س��هام ش��ركت هاي 
دولتي براي ثبت نام از جاماندگان در نظر گرفته 

شده است. 
به گفت��ه نظري در ح��ال حاضر بي��ش از 21 
ميليون نفر از ايرانيان فاقد سهام عدالت هستند. 
در ميان اين جمعيت، مددجويان كميته امداد، 
سازمان بهزيستي و بازنشستگان نيز به چشم 
مي خورند. از س��وي ديگر برخي خانواده هاي 
برخوردار نيز سهام دريافت كرده اند كه مستحق 

دريافت نبوده اند. 
بر اس��اس طرح كميس��يون اقتصادي در سال 
1400 حداقل ۷ ميليون ايراني س��هام عدالت 
دريافت خواهند ك��رد. نماين��دگان معتقدند 
چنانچه دولت شركت هاي سودآور ذيل قانون 
را به طور كامل واگذار كند، جاماندگان س��هام 
عدالت نيز مي توانند سهمي از اين طرح عمومي 

داشته باشند.

هادیغالمحسینی
  گزارش   یک

يك�ي از دغدغه ه�اي كارگ�ران بح�ث كس�ر مالي�ات از 
عي�دي و س�نوات اس�ت ك�ه نماين�ده كارگ�ران مي گوي�د 
س�نوات تح�ت هي�چ ش�رايطي مش�مول ماليات نمي ش�ود. 
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، يكي از مشكالت 
كارگران در محاسبه حقوق و دس��تمزد ميزان مالياتي است كه هر 
ماه از حقوق آنها كم مي شود، با توجه به اينكه دستمزد كارگران رقم 
چشمگيري نيست و همواره هزينه ها بر دستمزد پيشي دارد، كسر 

ماليات باعث ناراحتي بسياري از كارگران است. 
 قانون هايي هم كه براي معافيت مالياتي از حقوق تعيين مي شود، 
معموالً مشمول حال كارگران نمي شود. كس��ر ماليات از سنوات و 
عيدي نيز مسئله اي است كه مورد سؤال بسياري از كارگران است. 

  كسرماليات از عيدي و سنوات؟ 
س��ميه عبدالوند، كارش��ناس روابط كار در اين باره مي گويد: حق 
مسكن، بن كارگري و حق اوالد مشمول ماليات نمي شوند و در نامه 
وزارت كار خطاب به سازمان امور مالياتي كشور گفته شده است كه 

اين مبالغ حداقل هستند و كارفرما مي تواند بيشتر پرداخت كند و 
سقفي براي آن تعيين نشده است. 

در اين شرايط اين احتمال وجود دارد كه چون كارگران مي خواهند 
ماليات كمتري پرداخت كنن��د و كارفرماها هم مي خواهند مبناي 
محاسبه س��نوات، اضافه كار، عيدي، پاداش، نوبتكاري و شبكاري 
كمتر شود، به نفعشان اس��ت كه اين مبلغ را افزايش دهند. لذا اين 
نگراني وجود دارد كه س��نوات و عيدي كارگران با اين نامه كاهش 
يابد. البته هنوز واكنش س��ازمان امور مالياتي ب��ه نامه وزارت كار 

مشخص نيست. 
  سنوات تحت هيچ شرايطي مشمول ماليات نمي شود

هادي اب��وي، دبير كل كان��ون عالي انجمن هاي صنف��ي كارگران 
كشوردر گفت وگو با تسنيم، درباره پرداخت ماليات از سنوات وعيدي 
گفت: سنوات تحت هيچ عنواني مشمول ماليات نمي شود. عيدي 
كارگران نيز در صورتي كه با مجموع حقوق بيشتر از 4ميليون تومان 
شود مشمول ماليات است؛ چرا كه طبق مصوبه دولت حقوق بگيران 

با دريافتي تا مرز 4 ميليون تومان در ماه، مالياتي به دولت پرداخت 
نخواهند كرد.  وي با بيان اينكه با شرايطي كه كارگران در دشواري 
زندگي مي كنند آيا مستحق پرداخت ماليات هستند، گفت: كارگران 
با هزار بدبختي و مشكالت كار مي كنند تا بتوانند از پس هزينه هاي 

درمان، پوشاك، مسكن و خوراك بربيايند. 
دبير كل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران كشور با اشاره بر 
اينكه با رونق توليد قدرت خريد كارگ��ران افزايش مي يابد، گفت: 
سال هاي سال است كه بر لزوم تقويت و حمايت از توليد و استفاده از 
ظرفيت توليدكنندگان داخلي تأكيد مي كنيم چون تقويت توليد به 
منزله حفظ امنيت شغلي كارگران، جلوگيري از واردات بي رويه كاال 

و دوام و بقاي كارخانه ها است. 
ابوي گفت: اگر از توليد كنندگان حمايت ش��ود مي توانند كاالي با 
كيفيت توليد كنند و محصول خود را در بازار بفروش��ند در نتيجه 
مصرف كننده هم تشويق مي ش��ود و كاالي ايراني مي خرد و سراغ 

كاالي خارجي مشابه توليد داخل نمي رود.

سنواتوعيديكارگرانمشمولمالياتنميشود

ط�ي هفته هاي اخي�ر ن�رخ دالر صرافي هاي 
بانكي به نرخ ب�ازار آزاد نزديك شده اس�ت، 
به ط�وري كه روز گذش�ته ن�رخ دالر صرافي 
بانكي ۲6ه�زار و 7۱۱توم�ان و ن�رخ اين ارز 
در ب�ازار آزاد ح�دود ۲7ه�زار و ۲00 تومان 
ب�ود، بدي�ن ترتي�ب اش�خاصي ك�ه س�عي 
مي كردن�د س�هميه ارزي ح�دود ۲ه�زار 
دالري س�االنه خود را به دالل ها بفروش�ند، 
كم كم حاش�يه سودش�ان در حال آب رفتن 
است، اما همچنان ش�لوغي مقابل صرافي ها 
نش�ان مي دهد كه اين معام�الت ادامه دارد. 
برخي از كارشناسان معتقدند با اين شرايط تحريم 
و ارزي ايران نبايد به اشخاصي كه واقعاً نياز ارزي 
ضروري ندارند با نرخ هاي يارانه اي ارز پرداخت 
كند، زيرا دالالن با پرداخت مبلغ ناچيزي سهميه 
ارزي اين اشخاص را مي خرند و مشخص نيست 
سياس��ت تداوم پرداخت س��هميه ارزي حدود 
2هزار دالري بانك مركزي به اشخاصي كه نياز 

ضروري ندارند براي چيست؟
در گذشته به واسطه فاصله نرخ ارز سهميه ارزي 
حدود 2هزار دالري هر ايراني با بازار آزاد، دالالن 
س��عي مي كردند اين س��هميه ارزي را از مردم 
خريداري كنند و گاهي باب��ت اين اقدام 400 تا 
600 هزار تومان به هر فرد پرداخت مي كردند، 
اما حاال با افزايش نرخ صرافي هاي بانكي و كاهش 
فاصله نرخ اين ارز با بازار آزاد حاشيه سود داللي 

مذكور كاهش يافته است. 
البته باي��د گفت دالل��ي مذكور قطع نش��ده و 
همچنان ادامه دارد و دالالن به خريد س��هميه 
ارزي اشخاصي كه تمايل به فروش حق امتيازشان 

دارند،  اقدام مي كنند، اما حاشيه سود اين فعاليت 
ديگر مثل گذشته نيست گويا در گذشته دالالن 
با فروش سهميه ارزي هر فرد حدود 2تا 3ميليون 
تومان سود مي كردند كه بخش كمي از آن را به 
صاحب س��هميه ارزي مي دادن��د و الباقي را به 

جيب مي زدند. 
 اگر نگاه��ي به مكان هايي چ��ون حوالي ميدان 
فردوسي در قسمت مغازه هاي صرافي بيندازيم، 
مي بينيم كه هر روز صبح ساعت 10 تا 11 عده اي 
كنار صرافي ها ايس��تاده اند و يك دالل كارهاي 
مربوط ب��ه خريد س��هميه ارزي اف��راد را انجام 
مي دهد و در نهاي��ت به هر ش��خص نيز حدود 
400هزار تومان پرداخت مي كند، دليل تعيين 

ساعت 10 صبح براي حضور فروشندگان سهميه 
ارزي به دالالن اين است كه بعد از اين ساعت نرخ 

ارز روي تابلو و سايت صرافي ها ثبت مي شود. 
روند كار به اين ش��كل اس��ت كه دالل مداركي 
چون كارت ملي، كارت بانكي عضو شبكه شتاب 
به نام فرد خريدار براي خريد و شماره شبا به نام 
فرد فروشنده براي فروش و سيمكارت موبايلي 
را كه به نام فروشنده سهميه ارزي حدود 2هزار 
دالري دولتي باشد از آنها دريافت مي كنند و بعد 
از آنكه كارهاي مربوط به معامله را انجام دادند، 
وجوه را به فروش��ندگان سهميه ارزي پرداخت 

مي كنند. 
 البته گويا ش��روطي چ��ون تكمي��ل فرم هاي 

مربوطه و امضاي آنها در حضور متصدي صرافي و 
همچنين بليت، گذرنامه، ويزاي معتبر)در مورد 
كشورهايي كه نياز به ويزا دارند( و عوارض خروج 
از كشور نيز براي دريافت سهميه ارزي نياز است 
كه گويا خود دالالن ارزي اين شروط را هماهنگ 

مي كنند. 
ن��رخ دالر در صرافي هاي بانكي روز يك ش��نبه، 
14شهريورماه با 50 تومان افزايش نسبت به روز 
شنبه، 13 شهريورماه به 26 هزار و ۷11 تومان 
رس��يد. قيمت فروش يورو در س��اعت 13 روز 
گذشته در مقايسه با ماقبل با 50 تومان كاهش به 

31 هزار و 3۷4 تومان رسيد. 
در اي��ن روز قيمت خري��د ه��ر دالر 26 هزار و 
1۸2 تومان و نرخ خريد هر ي��ورو نيز 30 هزار و 
۷52 تومان بود. عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در 
بازار متشكل ارزي 26 هزار و 150 تومان و نرخ 

فروش آن 26 هزار و 3۸۸ تومان اعالم شد. 
نرخ خريد يورو در اين بازار 31 هزار و ۷۸ تومان 
و نرخ ف��روش آن ني��ز 31 ه��زار و 360 تومان 

اعالم شد. 
روز گذش��ته در بازار آزاد، قيمت دالر 2۷ هزار و 
251 تومان، قيمت يورو 31 ه��زار و 90 تومان، 
پوند انگليس 3۸ هزار و 4۷ تومان و درهم امارات 

۷ هزار و 420 تومان اعالم شد. 
در بازار داخلي، قيمت ط��الي 1۸عيار هر گرم 
يك ميليون و 162هزار توم��ان، قيمت دالر 2۷ 
هزار و 251 تومان، قيمت سكه تمام  بهار آزادي 
طرح جديد12 ميليون تومان و قيمت سكه تمام 
بهار آزادي طرح قديم نيز 11 ميليون و 500 هزار 

تومان اعالم شد.

بازارفروشسهميهارزدولتیمقابلصرافيها

دالليقيمتجوجهيكروزهرا
۲/5برابركرد

ناي�ب رئي�س كان�ون مرغ�داران گوش�تي گف�ت: دالل�ي در 
عرضه جوج�ه يك�روزه و ضعف نظ�ارت، باعث ش�ده ت�ا فاصله 
قيم�ت عرضه ب�ا نرخ مص�وب به ح�دود 7 ه�زار تومان برس�د. 
 به گزارش تسنيم حبيب اس��داهلل نژاد گفت: قيمت مصوب هر قطعه 
جوجه يكروزه گوش��تي 4 هزار و 200 تومان اس��ت ك��ه عرضه آن به 
واحد هاي مرغداري با دست دالالن باعث ش��ده قيمت آن در بازار به 

حدود 11 هزار تومان برسد. 
وي ادامه داد: جالب است مرغداران براي تأمين جوجه يكروزه با همين 

قيمت هم دچار چالش شده اند. 
نايب رئيس كانون مرغداران گوشتي گفت: انتظار اين است همانگونه 
كه براي عرضه م��رغ زنده ب��ا نرخ مص��وب 1۷ ه��زار و 100 توماني 
س��ختگيري وجود دارد براي عرضه جوجه يك��روزه با نرخ مصوب هم 
همان سختگيري ها وجود داشته باشد تا واحد هاي پرورش مرغ گوشتي 

نيز دچار ضرر و زيان نشوند. 
اسداهلل نژاد تأكيد كرد: شاهد حجم بااليي از سودجويي در عرضه جوجه 
يكروزه و حتي مرغ گرم هس��تيم و اين موضوع حاصل ضعف نظارت و 

بي توجهي مسئوالن ذيربط است. 
نايب رئيس كانون مرغداران گوش��تي با بيان اينكه بهترين ساز و كار 
براي عرضه جوجه يكروزه، سامانه بازارگاه است، افزود: البته مشكالت 
عرضه نهاده هاي دامي در اين س��امانه براي جوجه يكروزه به حداقل 
مي رس��د، اما به نظر مي آيد اراده اي براي منطقي كردن عرضه جوجه 

يكروزه وجود ندارد. 
اسداهلل نژاد گفت: البته قيمت تمام ش��ده جوجه يكروزه 4 هزار و 200 
تومان نيست و حدود 5 تا 5 هزار و 500 تومان است، همچنين قيمت 
مرغ زنده هم در واحد هاي مرغداري بيش از نرخ مصوب 1۷ هزار و 100 
تومان است و در شرايط فعلي از مرز 20 هزار تومان عبور كرده و انتظار 
مي رود كه اصالح قيمت جوجه يكروزه و همچنين مرغ زنده در دستور 

كار دولت باشد تا توليد دچار چالش و بحران نشود.
........................................................................................................................
بيكاري۲ميليوننفريكارگرانساختماني

باكرونا
درآمد يكي از دغدغه هاي اصلي كارگران فصلي است كه هر ساله 
با فرا رسيدن فصل سردسال بيشتر مي شود، اما اين بار كرونا است 
كه باعث بيكاري ۲ميليون كارگر س�اختماني فصلي شده اس�ت. 
به گزارش تسنيم، علي بابايي كارنامي، نايب رئيس كميسيون اجتماعي 
مجلس با انتقاد از اينكه بيش از 2 ميليون كارگر ساختماني فصلي به 
مدت 1۸ ماه اس��ت به دليل كرونا بيكار شده اند، گفت: اين افراد حتي 
بيمه هم نيستند، رهبر معظم انقالب بر ضرورت توجه به كارگران تأكيد 
كردند، البته اتفاق كه نيفتاد و نياز است دولت به ويژه مجلس نشست 
ويژه اي را براي تعيين تكليف وضعيت اين كارگران برگزار كند و حمايت 

از آنها در اولويت قرار گيرد. 
شغل مناس��ب و درآمد كافي، دوري از خانواده، افزايش بيكاري، نبود 
امنيت شغلي و نداشتن بيمه همچنين نبود مكان مناسب براي اسكان 
در محل كار، قصه پرغصه كارگران فصلي اس��ت كه براي يافتن شغل 
به كالنش��هرها مهاجرت كرده اند و در حال حاضر نيز با ش��يوع كرونا 

ميليون ها كارگر فصلي را با بيكاري روبه رو كرده است. 
........................................................................................................................

صادراتتايرآزادشد
طب�ق ابالغي�ه روز گذش�ته انجم�ن تاي�ر ب�ه ش�ركت هاي 
زيرمجموع�ه، ص�ادرات ۱0 درص�د تاي�ر س�واري تولي�دي و 
30 درص�د تايرهاي كش�اورزي، راهس�ازي و صنعتي آزاد ش�د. 
به گزارش فارس، بر اس��اس ابالغيه اي كه روز گذشته انجمن صنعت 
تاير به شركت هاي زيرمجموعه خود ارسال كرد، اين شركت ها مجازند 
10 درصد تاير سواري خود را صادر كنند. همچنين طبق اين ابالغيه، 
صادرات 30 درصد تايرهاي كشاورزي، راهسازي و صنعتي توليدي در 
كشور مجاز است. در نامه انجمن صنعت تاير آمده است: اين تصميم با 

تصويب شوراي عالي صادرات گرفته شده است. 
از سويي ديگر توليدكنندگان تاير مدتي است در پي دريافت مجوز 
براي افزايش قيمت محصوالت خود هستند و بر اين اساس، قيمت 
تاير ماه پيش از سوي انجمن تاير 30 درصد افزايش يافت، اما يك 
روز پس از ابالغ، با مخالفت س��ازمان حماي��ت مصرف كنندگان 

روبه رو و لغو شد. 
........................................................................................................................

ابالغسهميهاستانها
برايافزايش5ميليارددالريصادرات

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تدوين برنامه هاي مرتبط با 
افزايش صادرات و تمركز بر نظام توزيع براي تنظيم بازار در گام اول، 
بر تعامل و هم افزايي بين بخشي براي حل مشكالت مردم تأكيد كرد. 
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
س��يدرضا فاطمي امين گفت: واحدهاي س��ازماني، دفاتر تخصصي و 
سازمان هاي صمت اس��تاني بايد فرايندگرا باشند و تمام موضوعات و 
امورات كاري مرتبط با حوزه تخصصي خود را درون تش��كيالت خود 
انجام دهند و دفاتر تخصصي در ستاد وزارتخانه به صورت رشته فعاليت 

كارها را دنبال كنند. 
وي با اعالم اينكه هدف گذاري 5 ميلي��ارد دالر افزايش صادراتي اين 
هفته س��هميه بندي و به استان ها ابالغ خواهد ش��د، گفت: همچنين 
موضوع آمايش سرزميني را نيز دنبال مي كنيم و تا پايان سال براي 450 

شهرستان نقشه راه، اهداف و اقدامات الزم تدوين خواهد شد. 
وزير صمت با يادآوري اينكه مطالعات و اس��ناد باالدس��تي عمدتاً بر 
لجستيك، آمار و جمعيت با رويكرد سرزميني تمركز داشته است، تأكيد 
كرد: در آمايش سرزميني ويژه وزارت صنعت، معدن تجارت مي خواهيم 
نگاشت يا نسخه عملياتي براي هر شهرستان داشته باشيم كه مطالعات 
در اين راستا با ايجاد دبيرخانه مرتبط، زمان بندي الزم و منطقه بندي 

ويژه آغاز مي گردد. 
   اجراي برنامه  هاي مرتبط با رشته فعاليت ها 

در دفاتر تخصصي
فاطمي امين همچنين اجراي برنامه هاي مرتبط با رشته فعاليت ها در 
حوزه هاي دفاتر تخصصي را جزو اولويت ها دانس��ت كه در اين زمينه 
مطالعات زيادي انجام شده اس��ت و گفت: اعدادي ك��ه در حوزه هاي 
مرتبط با توليد، صادرات، اشتغال و س��رمايه گذاري بايد تحقق يابد و 
پروژه هايي كه بايد انجام و در هر حوزه بايد مش��خص شود و تا سه ماه 

ديگر برنامه تدوين و تفكيك شود. 
وي در مورد موضوعات مرتبط با تنظيم بازار نيز گفت: س��امانه جامع 
تجارت بايد تمام كاالهاي مهم را حداكثر تا آخر پاييز مورد پوش��ش 

قرار دهد. 
   تمركز بر نظام توزيع براي تنظيم بازار در گام اول

فاطمي امين در ادامه سخنان خود در خصوص تنظيم بازار اضافه كرد: 
روي توزيع بايد متمركز شويم كه س��امانه جامع تجارت در اين جهت 

يك گام اساسي است. 
وي در ادامه  گفت: همچنين فش��ار نقدينگي بر خرده فروش��ي با 
اصالح نظام توزي��ع كاهش مي يابد، نقدينگ��ي از عوامل بروز تورم 
اس��ت و تا زماني كه كنترل نش��ود بايد روي اصالح نظ��ام توزيع 
متمركز ش��ويم، البته اين موضوع بايد همگام با اصالح مؤلفه هاي 

اقتصاد كالن باشد.

  اشتغال

رئيس كميسيون اقتصادي 
مجل�س از موافقت اوليه 
آيت اهلل رئيسي با ثبت نام 
جاماندگان سهام عدالت 
ت�ا انته�اي س�ال جاري 
خبر داد ك�ه اين موضوع 
براي بررس�ي بيش�تر به 
س�ازمان برنامه و بودجه 
ارج�اع داده شده اس�ت
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