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رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسالمی، 
ضمن تقدیر از اقدامات ایران خودرو و مطلوب خواندن 
آن در حفظ سالمت کارکنان در شرایط کرونا، تصریح 
کرد: این شــرکت بودجه قابل توجهــی را برای تامین 
ســالمت کارکنان صرف کــرده و دولت هــم باید در 
ایــن میان نقش حمایتی خود را از این خودروســاز به 
خوبی ایفا کند.علی بابایی در نشست با مدیرعامل گروه 
صنعتی ایران خودرو، با بیان این که اقدامات خوبی در 
ایران خودرو در موضوعات خودکفایی، توجه به مطالبات 
کارگری در حوزه روابط کار و مشــاغل زیان آور انجام 
شــده، گفت: توجه به دغدغه های مقام معظم رهبری 
در موضــوع اتکا به تولید ملی، توجه به شــاخص های 
نیروی انسانی، استفاده از  توان و ظرفیت مجموعه های 
بزرگ کشــور مانند مراکز دانشگاهی، صنایع دفاعی و 
ســپاه که می تواند در خودکفایی کشــور به ویژه در 
شرایط تحریمی موثر باشــد، در ایران خودرو مشاهده 
می شــود. وی افزود: امنیت شغلی یکی از دغدغه های 
مهم جامعه کارگری است که در این شرکت به خوبی 
مورد توجه قرار گرفته و قابل تقدیر است. این موضوع 
مورد تایید کارگران این مجموعه نیز قرار گرفته است. 
این نماینده مجلس شــورای اســالمی، با بیان این که 
فراکسیون کارگری مجلس شورای اسالمی آماده کمک 

بــه کارگران و کارفرمایان اســت، افزود: هر جا که نیاز 
به اصالح قوانین و فرآینــد نظارت بر اجرای آن وجود 
دارد، در قالب کمیسیون های تخصصی و یا فراکسیون 
کارگری، به نفع کارگــران و کارفرمایان اقدام خواهیم 
کرد. وی اجرای مشــوق های بیمــه ای و مالیاتی را از 
رویکردهــای حمایتی فراکســیون کارگری دانســت.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز در این دیدار 
گفت: توجه به امور رفاهی و معیشتی کارکنان، فراتر از 
قوانین کار،  مورد توجه مدیران این شرکت است. فرشاد 
مقیمی ضمن گرامیداشــت هفته بســیج، اظهار کرد: 
اقدامات مختلفی در حوزه حفظ و حراســت از سالمت 
کارکنان در شرایط بیماری کرونا اجرا شده و هیچ گونه 
محدودیتی از منظر هزینه کرد قایل نیســتیم.مقیمی 
افزایش ۵۹ درصدی تولید امســال در ابتدای آذرماه را 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاصل همت جمعی 
و روحیه بسیجی کارکنان ایران خودرو دانست و گفت: 
شــرایط تولید در سال ۹۹ نســبت به سال گذشته به 
مراتب سخت تر و پیچیده تر است.گفتنی است، رئیس، 
نایب رئیس، دبیر، سخنگو و اعضای فراکسیون کارگری 
مجلس شورای اسالمی از خطوط تولید ایران خودرو و 
مرکز تحقیقات این شــرکت بازدید کرده و از نزدیک با 

فرآیند طراحی و تولید خودرو آشنا شدند.

با تصویب کلیات طرح ســاماندهی بازار خودرو در 
مجلس، موضوع آزادســازی واردات خودرو دوباره به 
یکی از داغ ترین خبرها تبدیل شــده اســت. برخی 
معقتدند در شرایط کنونی واردات خودرو عمال مقدور 
نیســت و در صورت امکان نیز به شــدت به صنعت 
خودرو آســیب می زنــد. در عوض برخــی دیگر نیز 
آزادســازی واردات خودرو را بهتریــن راه برای رونق 
صنعــت خودرو و شکســتن انحصار می دانند.ســید 
حجت کریمی، کارشــناس خودرو با بیان اینکه آزاد 
شــدن واردات خودرو، ترویج فضای تجمل و یا ورود 
خودرو لوکس نیست گفت: مسئله اصلی ایجاد فضای 
رقابتی و استفاده ایمن و ارزان از خودرو خارجی است.
وی در گفتگو با خط بازار با اشاره به اینکه شرکت های 
خودروسازی تنها با ایجاد رقابت از این عقب ماندگی 
خارج می شــوند، خاطر نشان کرد: شرکتی که میزان 
زیان آن از ۵۰ درصد ســرمایه اش بیشتر شود ،عمال 
ورشکسته اســت. با یک حساب و کتاب سرانگشتی ، 
میزان زیان انباشه آن ها ، چیزی حدود ۵ برابر سرمایه 

و دارائی خود شرکت هاست. 
در عجبم که چطور دوباره تســهیالت میگیرند و 
همچنان حمایت مالی می شوند؟کریمی با بیان اینکه 
مسئله خطر کاهش اشــتغال در صنعت خودرو بهانه 

ای بیش نیســت، گفت: خودروسازان با امنیتی کردن 
صنعــت خودرو، دائما با همین حربــه به دنبال اقناع 
افکار عمومی برای مقابله با واردات خودرو هســتند.
وی گفت: در حال حاضر تعداد پرسنل دو خودروساز 
بزرگ کشــور حدود 1۰۰ هزار نفر می باشــد که اگر 
میانگین حقوق 4 میلیون تومان برای هر فرد را لحاظ 
کنیم ســاالنه کمتر از 4 هزار میلیارد تومان می شود. 
حاال اگر بودجه ای که صرف سوخت مازاد مصرف آن 
خودروها می شود را حســاب کنیم، رقمی به مراتب 

ده ها برابر از این عدد می شود.
این کارشــناس خــودرو افزود: متوســط مصرف 
خودرو هــای داخلــی حداقل 1٫۵ برابــر خودرو های 
خارجی اســت. یعنی اگر خودرو هــای داخلی از رده 
خارج شــوند و دیگر خودرویی تولید نشــود. حداقل 
۳۰ درصِد مصِرِف سوخت کاهش خواهد یافت.کریمی 
با ابراز تاسف نســبت به کیفیت خودروهای تولیدی 
در کشور خاطر نشــان کرد: به نظر من نمی توان به 
تولید خودرو داخلی افتخار کرد. چرا که به شــدت پر 
مصرف، پرهزینه در ســوخت و قطعات است و قیمت 
آن نیز ناعادالنه می باشــد. مضافا بر اینکه ساالنه به 
خاطر همین کیفیــت خودرو حدود  1۷،۰۰۰ نفر در 

جاده های کشور کشته می شوند.

ایجاد فضای رقابتی با آزادسازی واردات خودرو اقدامات ایران خودرو در حفظ سالمت کارکنان
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تغییری در قیمت گندم و آرد نشده است
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد که دولت به عنوان تأمین 
کننده گندم که مواد اولیه نان اســت هیچ تغییری در قیمت گندم و آرد نداده 
اســت.به گزارش وزارت صمت، یزدان سیف با بیان اینکه دولت به عنوان تأمین 
کننده گندم که مواد اولیه نان اســت هیچ تغییری در قیمت گندم و آرد نداده 
است، اظهار داشت: گندم با قیمت ثابت و قبلی به کارخانه های آرد و نانواخانه ها 
عرضه می شــود و در مورد آرد مورد نیــاز نانوایان نیز هیچ گونه افزایش قیمتی 
نداشــته ایم.وی تصریح کرد: با توجه به افزایش هزینه هــای حمل و نقل آرد و 
دستمزد کارگران و سایر نهاده ها و آیتم های مؤثر در تولید، به استانداران سراسر 
کشــور اختیار داده شده است تا نســبت به بررسی و آنالیز قیمت تمام شده هر 
کدام از نان ها با هماهنگی ســازمان حمایــت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
اقدام نمایند.مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی ایران بیان کرد: اســتانداران در 
صورت نیاز به تعدیل نرخ با توجه به شرایط متفاوت شهرستان ها، اقدام الزم را به 
عمل می آورند.سیف تأکید کرد: تداوم فعالیت نانوایی ها به عنوان یک واحد فعال 

اقتصادی، نیازمند پوشش هزینه های تولید است.

سایت های اینترنتی موظف به اعالم وضعیت تامین کاال 
مرکز توســعه تجارت الکترونیکی اعالم کرد: کسب وکارهای اینترنتی دارای 
»اینماد« )نماد اعتماد الکترونیکی( در زمان اعمال محدودیت های کرونا موظف 
به اعالم وضعیت تأمین کاال در سایت های خود هستند.یکی از مسائلی که خرید 
اینترنتی را تحت الشــعاع خود قرار می دهد و معموال به ثبت شکایت از کسب و 
کار منجر می شــود، عدم تامین کاال توسط سایت ها است.  برخی از سایت های 
فروش کاال در اینترنت برای کســب سود بیشتر، دست به کارهایی می زنند که 
یکی از آن ها فروش کاالیی اســت که در انبار ندارند. این کار سبب می شود فرد 
خریدار پول را واریز کند، اما کاال در زمان معین به دست او نرسد.از طرف دیگر 
گاهی اوقات به دلیل باال رفتن قیمت ارز و به تناسب آن باال رفتن قیمت کاالی 
فروخته شده، ســایت ها کاالیی که روز قبل فروخته اند را ناموجود می کنند و از 

خریدار می خواهند ما به تفاوت آن را پرداخت کنند.

پیش بینی تولید بیش از 1/4 میلیون تن سیب 
در سال جاری

مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشــک وزارت جهاد کشاورزی پیش 
بینی کرد: امسال حدود چهار میلیون و 1۲۰ هزارتن سیب در کشور تولید شود 
که نســبت به سال گذشته ســه درصد افزایش خواهد داشت.به گزارش وزارت 
جهاد کشــاورزی، » داراب حسنی « افزود: پیش بینی تولید کل میوه های دانه 
دار در ســال ۹۹ بر اساس گزارش استان ها حدود چهار میلیون و 4۶۶ هزار تن 
اســت که چهار میلیون و 1۲۰ هزار تن آن مربوط به تولید سیب است.مدیرکل 
دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی درباره میزان ذخیره 
ســیب کشور اضافه کرد:  ذخیره ســیب امسال حدود یک میلیون و  ۳۰۰ هزار 
تن اســت که سه درصد بیشتر از میزان  ذخیره پارسال برآورد می شود.حسنی 
با بیان اینکه بخشی از سیب های ذخیره شده کشور صادر می شود، خاطر نشان 
کرد: ســال گذشته حدود ۷4۰  هزار تن از سیب های ذخیره شده صادر شد.وی 
افزود: بیشترین میزان سیب ذخیره شــده در سردخانه های کشور برای امسال 
متعلق به استان های آذربایجان غربی با حدود ۷۵۰ هزار تن و آذربایجان شرقی 

با ۳۲۰ هزار تن است.

راه اندازی استعالم کرونایی مسافران جاده ای 
مدیرکل حمل و نقل مســافر سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت: از 
روز گذشته استعالم کرونایی آنالین مسافران جاده ای از طریق اتصال به سامانه و 

وب سرویس معرفی شده از سوی وزارت بهداشت انحام می شود.
به گزارش ایســنا، چندی پیش، محمد اســالمی –وزیر راه و شهرسازی – 
گفت: از روز شنبه اول آذر ماه، ممنوعیت و محدودیت های تردد به همراه دیگر 
پروتکل های جدید برای مشــاغل و مردم اعالم و اجرایی شده و درصددیم تا از 
طریق شبکه تلفن همراه بیماران کرونایی را رصد کرده و از تردد آن ها به خارج 
از شهرها، محل کار و دیگر اماکن جلوگیری شود. داریوش باقر جوان –مدیر کل 
حمل و نقل مسافر ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای- از برقراری ارتباط 
کامل همه شرکت های حمل و نقل و سامانه های اینترنتی فروش بلیت اتوبوس، 
مینی بوس و سواری های کرایه پالک عمومی به سامانه استعالم بیماران کرونایی 

خبر داد.
وی افزود: اتصال کامل به سامانه و وب سرویس مورد نظر برقرار شده و امکان 
اســتعالم آنالین بیماران کرونایی در در اقساء و نقاط کشور فراهم است به این 
صورت که کد ملی مسافران وارد این سامانه شده و اگر تست منفی از مسافر ثبت 
شــده باشد، مجاز به سفر است.مدیر کل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای ادامه داد: اگر تست کرونای مثبتی با یک کد ملی در سامانه 
مورد نظر ثبت شــده باشد مسافر مورد نظر مجاز به انجام سفر نیست اما اگر را 
بزنید اگر 14 روز از آن گذشــته باشــد، سامانه اعالم می کند که مسافر مجاز به 

سفر است.

کاهش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت سکه
قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز سه شنبه با کاهش 
۵۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به 11 میلیون و 4۰۰ هزار تومان معامله 
شد.بنابر این گزارش،سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش قیمت نسبت 

به روز گذشته به 11 میلیون و 4۰۰ هزار تومان رسید. 
ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز بــا کاهش ۵۰۰ هزار تومانی، به 11 
میلیون تومان معامله شد.همچنین قیمت نیم ســکه بهار آزادی با ۲۰۰ هزار 
تومان کاهش ۶ میلیون تومان، ربع  ســکه چهار میلیون و 1۰۰ هزار تومان و 

سکه یک گرمی دو میلیون و 4۰۰ هزار تومان تعیین شد.
عــالوه بر این، در بازار طال نیز هر گرم طالی 1۸ عیار به مبلغ یک  میلیون 
و ۷1 هــزار تومان و هر مثقال طال به بهــای چهار میلیون و ۶4۰ هزار تومان 
فروخته شــد.انس جهانی طال نیز با کاهش نســبت به روز دوشنبه به قیمت 
یک هزار و ۸1۷ دالر معامله شد.به گزارش ایرنا، طی دو هفته اخیر قیمت سکه 
و طال متاثر از بازار ارز روند کاهشی داشت و نوسان ارزی و سیر نزولی قیمت ارز 
روی بازار طال نیز تاثیر گذاشت.  بررسی روند معامالت ارزی در روزهای اخیر 
نشان می دهد که کاهش ریسک های برون زا، حضور پرقدرت بازارساز و تقویت 
عرضه اسکناس در بازار متشکل ارزی به منظور مدیریت نوسان نرخ ارز، باعث 

افت قیمت ها در بازار ارز و همچنین بازار طال شده است.

افت 1۸ هزار واحدی شاخص بورس
شــاخص کل در بازار بورس روز سه شنبه 1۸ هزار ۵۹۷ واحد افت داشت 
که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۳۵۶ هزار واحد رسید.براساس 
معامالت روزگذشته بیش از ۲۲ میلیارد و ۸۸۲ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 

بهادار به ارزش 1۹۸ هزار و ۳۶۸ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شــاخص کل )هم وزن( با دو هزار و ۹۶۳ واحد افزایش به ۳۹۰ 
هزار و ۵۷۰ واحد و شــاخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و ۹4۰ واحد رشد 
به ۲۵۵ هزار و ۷۵۲ واحد رسیدند.شــاخص بازار اول 1۲ هزار و ۶۶۹ واحد و 

شاخص بازار دوم 41 هزار و ۲4 واحد کاهش داشتند.
عالوه بر ایــن در بین تمامی نمادها، نماد ایران خــودرو )خودرو( با ۹۲4 
واحد، بانک تجارت )وتجارت( با ۸۵۷ واحد، بانک ملت )وبملت( با ۷4۰ واحد، 
، بانک پارســیان )وپارس( با ۶۷۸ واحد، بانک صادرات ایران )وبصادر( با ۶۲۷ 
واحد، بانک پاسارگاد )وپاسار( با ۵۸۹ واحد، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
)حکشتی( با ۵۸۹ واحد، ســرمایه گذاری صندوق بازنشستگی )وصندوق( با 
۵۳۰ واحد، سایپا )خساپا( با ۳۹۹ واحد و گروه بهمن )خبهمن( با ۳۰1 واحد 

بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
برپایه ایــن گزارش دیــروز نماد پاالیش نفــت اصفهان، ایــران خودرو، 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی، بانک تجارت، پاالیش نفت تهران، سایپا و ملی 
صنایع مس ایران درگروه نمادهای پربیننده قرار داشــتند.گروه خودرو هم در 
معامالت امروز صدرنشــین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه هفت 
میلیارد و ۷۸4 هزار برگه ســهم به ارزش ۳۳ هزار و ۶۵۶ میلیارد ریال داد و 
ستد شد.شاخص فرابورس نیز بیش از ۲۸ واحد افزایش داشت و بر روی کانال 

1۶ هزار و ۶۹۸ واحد ثابت ماند.

اخبار کوتاه

بازار

بورس

رئیس کل گمرک ایــران با بیان اینکــه روند صعودی 
صــادرات غیرنفتی کشــور ادامه دارد، گفــت: آمار تجارت 
خارجی کشور در هشــت ماهه سال  جاری حاکی از تبادل 
۹۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کاال به ارزش 44 میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون دالر است.به گزارش گمرک، مهدی میراشرفی اظهار 
کرد: میزان واردات کاال در هشت ماه سال جاری ۲1 میلیون 
و ۸۰۰ هــزار تن بود که از این رقم 1۵ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تن آن را کاالهای اساسی تشکیل می دهد.وی افزود: ارزش 
کل واردات کاال در این مدت ۲۳ میلیارد و 1۰۰ میلیون دالر 
بود که نســبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن یک 
درصد و ارزش 1۸ درصد کاهش را نشان می دهد.رئیس کل 
گمرک ایران خاطرنشان کرد: همچنین بیش از ۷۵ میلیون 
تن کاال به ارزش ۲1 میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر بالغ بر سه 
برابر میزان واردات، صادرات انجام شده که از نظر وزنی 14 
درصد و ارزش 1۹ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

کاهش داشته است.
میراشرفی گفت: همان طور که در ماه های قبل نیز اعالم 
کردیم، خوشبختانه روند کاهندگی صادرات ایران در هر ماه 
به شــرایط عادی  نزدیک می شــود و امیدواریم که تا پایان 
سال شــرایط بهتری در صادرات داشته باشیم.وی در مورد 
کشورهای عمده مقاصد صادراتی ایران نیز تصریح کرد: عراق 
بــا پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیــون دالر در رتبه اول، چین با 
همین میزان در مقام دوم، امارات متحده عربی با ۲ میلیارد و 

۷۰۰ میلیون دالر سوم، ترکیه با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
دالر چهارم و افغانستان با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر 
در جایگاه بعدی قرار دارند.میراشرفی تأکید کرد: نکته  حائز 

اهمیت آبان ماه، قرار گرفتن محصول پسته در مقام چهارم 
کاالهای صادراتی ایران اســت و با توجه به اینکه میانگین 
ارزش کاالهــای صادراتی ایران هر کیلو حدود ۳۰ ســنت 

اســت، پسته هر کیلو ۶ دالر و باالتر صادر شده و این نشان 
می دهد که در اقالم عمده صادراتی، محصوالت کشاورزی و 
در رأس آن پســته سهم خوبی دارند.وی با اشاره به ترکیب 
کاالهای وارداتی نیز اظهار داشــت: کشورهای مبدأ واردات 
شامل چین با ۶ میلیارد دالر، امارات با پنج میلیارد و 4۰۰ 
میلیــون دالر، ترکیه با ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر، هند 
با یک میلیارد و 4۰۰ میلیون دالر و آلمان با یک میلیارد و 
یکصد میلیون دالر بوده اند.میراشرفی همچنین درباره اقالم 
عمده وارداتی، گفت: از 1۰ قلم عمده کاالهای وارداتی غیر 
از دو کاالی ضروری، هشت قلم دیگر شامل کاالهای اساسی 
اســت و در این مورد هم موضوع حائز اهمیت این است که 
واردات کشور به سمت تأمین کاالهای ضروری و اساسی و 

اقالم مورد نیاز تولید پیش می رود.
رئیس کل گمرک ایران در مورد آمار ترانزیت کاال از ایران 
افزود: در هشت ماهه سال جاری چهار میلیون و 4۷1 هزار 
تن کاال از قلمرو کشــورمان به کشورهای همسایه ترانزیت 
شده که نســبت به مدت مشابه ســال گذشته 1۵ درصد 
کاهش داشته اســت.به گزارش ایرنا، با شیوع ویروس کرونا 
از اســفندماه سال جاری بیشتر مرزهای کشور بسته شدند 
و این روند تا اردیبهشــت ماه ادامه داشــت اما با بازگشایی 
تدریجی مرزها و عادی شــدن عبور، تجارت ایران با جهان 
از ســر گرفته شد و اکنون نیز در حال جبران افت سه ماهه 

نخست سال هستیم.

معاون وزیر راه و شهرســازی با اشاره به راه اندازی مجدد 
خط تولید لکوموتیو داخلی پس از 1۰ سال، گفت: زنجیره 
کاملی برای حمایت واقعــی و پایدار از تولید داخل صنعت 
ریلی داریم.بــه گزارش روابط عمومــی راه آهن جمهوری 
اســالمی ایران، سعید رســولی در مراسم ورود ۷۰ دستگاه 
ناوگان تولید داخل به شبکه ریلی و افتتاح لکوموتیو داخلی 
اظهار کرد: در هشــتمین ماه سال جهش تولید هشتمین 
مرحلــه ورود نــاوگان تولید داخل به شــبکه ریلی برگزار 
می شــود.وی افزود: در این مرحله ۷۰ دستگاه انواع ناوگان 
شامل لکوموتیو، واگن مسافری و واگن باری به ارزش ۲۲۳ 
میلیارد تومان وارد شبکه ریلی می شود.مدیرعامل شرکت 
راه آهن ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون ۵۲1 دستگاه انواع 
ناوگان وارد شبکه ریلی شده و ظرفیت جابجایی بار و مسافر 
را ارتقاء داده است و ارزشی بالغ بر هزار و 1۵۶ میلیارد تومان 

دارد.رسولی با اشاره به راه اندازی مجدد خط تولید لکوموتیو 
در واگن پارس اراک پس از 1۰ سال، گفت: در ایران و جهان 
به خاطر شیوع کرونا فعالیت های اقتصادی با مشکل مواجه 
است، اما احیای یک مجموعه تولیدی در کشور امیدبخش 
اســت.وی اضافه کرد: در راســتای حمایت از تولید داخل، 
سازوکاری در شــرکت راه آهن ایجاد شد که زنجیره کاملی 
برای حمایت واقعی و پایدار از تولید داخل اســت.  ایجاد و 
تاسیس مرکز تست ریلی با همکاری وزارت دفاع و سازمان 
ملی استاندارد انجام شــد؛ با احداث بزرگترین مرکز تست 
مجهز ریلی از تولیدکننده های این حوزه بیشترین استفاده 

را خواهیم داشــت.معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 
امروز اولین لکوموتیو تولیــدی واگن پارس با عنوان پارس 
۳۳ تحویل می شــود و سفارش 1۰ دستگاه لکوموتیو دیگر 
نیز به این مجموعه داده شــده اســت، گفت: در این هفته 
و هفته آینده قراردادهای جدید تقاضاهای ســرمایه گذاری 
در حــوزه ناوگان ریلی که از ســوی بخــش غیردولتی را 
داریم که بین کارخانجات تولید داخل تقســیم می شــود و 

سفارش گذاری های جدید انجام خواهد شد.
وی بــا تاکید بر اینکه با حمایت بانک ها، کار بهتر پیش 
می رود، افزود: هم اکنون شــرکت راه آهن در حال پیگیری 

اخذ تسهیالت برای شــرکت های ریلی از بانک ملت است.
هشــتمین مرحله از تولیدات ناوگان ریلی با حضور وزیر راه 
وشهرســازی و مدیرعامل راه آهن برگزار شد و ۷۰ دستگاه 
ناوگان ریلی بــه ارزش ۲۲۳ میلیارد تومان به بهره برداری 
رسید.امســال در ســال جهش تولید و در مجموع هشت 
مرحله، ۵۲1 دســتگاه ناوگان ریلی به ارزش 11۵۶ میلیارد 
تومان به بهره برداری رســید که در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته، ۲۰ درصد افزایش نشان می دهد.در این مرحله 
۶۷ دستگاه واگن باری نو، ۲ دستگاه خودکشش ترنست نو 
و 1 دســتگاه لکوموتیو بازسازی شده به بهره برداری رسید 
که با ورود این تعداد ناوگان به شبکه ریلی که صد درصد در 
شرکت های داخلی تولید و یا بازسازی شده، برای ۲۳4 نفر 
اشتغال زایی شده و صرفه جویی ارزی ۲.۸ میلیون یورویی 

به دنبال داشته است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: 
وقتی عدد بزرگی از نقدینگی به جامعه تزریق شــود باعث 
افزایش تورم می شود یعنی از یک طرف صد هزار تومان به 
مردم می دهند و از طرف دیگــر اگر تورم ۲ درصد افزایش 
پیدا کند، مردم مجبورند ۲۰۰ هزار تومان بیشتر خرج کنند. 
بنابراین در شــرایط فعلی این سیاست ها تاثیرگذار نخواهد 

بود. 
مهــراد عباد در گفت وگو با ایلنا در مورد سیاســت های 
یارانه ای در زمان تــورم اظهار کرد: یارانه نقدی هیچ زمانی 
نمی تواند کمک کننده باشد و تنها ُمسکن بسیار کوتاه مدتی 
اســت که عوارضی بسیار بیشتری نســبت به نفع آن دارد. 
این سیاست باعث می شود نقدینگی زیادی یکباره به جامعه 
تزریق شــود و مبالغی که می توان بــا آن کارهای مهم تری 
انجام داد به صورت قطره چکانی به مردم داده می شــود که 
عموما هم مبالغ آن به قدری نیســت که بتواند مشکلی از 
کســی حل کند.وی افزود: در این 4۰ ســاله همیشه یارانه 
به اشکال مختلف داشــتیم، قبال اجناس به صورت کوپنی 

می دادند یا دوره آقای احمدی نژاد یارانه نقدی باب شد. 
همه اینها باعث می شــود که بودجه دولــت باال برود و 
تأثیــر خاصی هم ندارد و ممکن اســت فرد وقتی این پول 

را می گیرد خوشــحال باشد اما این خوشحالی پایدار نیست 
چون تاثیری در زندگــی او ندارد و در درازمدت ارزش پول 
کاهش می یابد. بــرای مثال یارانه 4۵ هــزار تومانی دیگر 
ارزش گذشــته را ندارد.عباد اضافه کرد: وقتی یارانه به این 
شکل پرداخت می شــود بعد از مدتی دیگر مردم پرداخت 
یارانه نقدی را وظیفه دولت می دانند و دیگر حتی احساس 
رضایت هم بر جامعه ایجاد نمی کند. به نظر می رسد صحبت 
از یارانه های نقدی پوپولیســتی اســت. البته آقای روحانی 
دیگر نیازی به صحبت های پوپولیســتی ندارد چراکه دیگر 
انتخاباتی نیست که در آن شرکت کند.وی خاطرنشان کرد: 
پیشــنهاد من این اســت که با این پول چند بیمارستان و 
مدرســه بســازند، از طرف دیگر به جای اینکه یارانه نقدی 
روی کاال باشــد روی خدمات اعمال شود. یا در بخش بیمه 
باشــد که االن مردم برای تهیه داروهای کرونا دچار مشکل 
هستند. البته گفته می شود داروهای آن تحت پوشش بیمه 
است، درحالیکه تنها داروهای ساده را می پذیرند و داروهایی 
که قیمت آن متوسط رو به باال است، شامل بیمه نمی شود. 
ایــن عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح 
کرد: اگر روی بیمه ها سرمایه گذاری کنند تاثیر آن مستقیم  
به مردم می رسد و مطمئنا مردم خوشحال تر هم می شوند. 

شناسایی ۳۰ میلیون نفر  خطای زیادی دارد اما اگر همین 
پول در بیمه سرمایه گذاری شــود، نیازمندان واقعی از آن 
اســتفاده می کنند.وی افزود: وقتی عدد بزرگی از نقدینگی 
به جامعه تزریق شــود باعث افزایش تورم می شود یعنی از 
یک طرف صد هزار تومان به مردم می دهند و از طرف دیگر 
اگــر تورم ۲ درصد افزایش پیدا کند، و مردم مجبورند ۲۰۰ 
هزار تومان بیشتر خرج کنند. بنابراین در شرایط فعلی این 
سیاست ها تاثیر گذار نخواهد بود.عباد در مورد یارانه در دوره 
کرونا گفت: با یارانه در دوره تعطیالت کرونایی موافق هستم 
اما به شرط اینکه واقعاً به دست کسی برسد که به آن احتیاج 
دارد. به اصناف هیچ کمکی نشده و تنها کمک به شرکت ها 
نیز استرداد مالیات است. وی با یک مثال توضیح داد: دولت 
آلمان اعالم کرد که دو یا ســه هزار دالر به هر کســی که 
متعهد شود واقعاً نیازمند است پرداخت می کند. آنجا دولت 
روی صداقــت مردم حســاب کرده، البتــه بافت اجتماعی 
متفاوت باعث می شود در کشور ما نتوان چنین کاری کرد. 
اما باید راه هایی برای شناسایی نیازمندان واقعی پیدا کنند 
اما به طور کلی دادن پول مســتقیم گدا پروری است. عباد 
خاطرنشان کرد: یارانه باید روی خدمات وجود داشته باشد 
مثل طرحی که در مورد برق داده شــد که کســانی که از 

یک حداقلی کمتر مصرف می کنند برق آنها رایگان می شود.
طرح هایی به این صورت می توانند به اقشــار نیازمند کمک 
کننــد که تاثیری بر روی نقدینگی هــم ندارد.وی در مورد 
اینکه چرا با وجود شکســت طرح های مشابه همچنان این 
سیاســت ها مطرح می شوند گفت: این ساده ترین راه حل و 
تنها راهی اســت که روی میز تصمیم گیران است. بررسی 
اقتصــادی صورت نگرفته تا راه حل های اقتصادی روی میز 

قرار بگیرد.
 این کار همیشه بوده و هر وقت خواستند پول به دست 
مردم داده اند.این عضو اتاق بازرگانی اظهار داشت: سوبسید 
روی کاال هم به ضرر دولت اســت چون معلوم نیســت که 
نیازمندان از آن اســتفاده کند. در مــورد ارز 4۲۰۰ تومانی 
دارو با اینکه ادعا می شــود باعث فساد شده اما همچنان آن 
را ادامه می دهند. کارشناسی دقیقی وجود ندارد که راه حل 
جایگزین ارائه دهــد، چون انتقادها افزایش یافته به همین 
علت از همان راه های قدیمی اســتفاده می کنند. از طرفی 
هم باید این پول را تامین کنند، از همین روی از کســانی 
که مالیات می دهند و شناســنامه دارنــد با زور و ضرب دو 
برابر مالیات می گیرند و به اقشار ضعیف تر می دهند، به نوعی 

سیستم رابین هودی را پیش می گیرند.

رئیس کل گمرک ایران:

تجارت خارجی کشور از مرز ۴۴ میلیارد دالر گذشت

معاون وزیر راه خبر داد

از سرگیری تولید لکوموتیو پس از 1۰ سال

عضو اتاق بازرگانی با انتقاد از نقدی کردن یارانه ها معتقد است

مسئوالن، سیستم رابین هودی در پیش گرفته اند

رئیس ســازمان امور مالیاتی از تهیه بسته حمایتی 
مشــاغل آســیب دیده از کرونا همچون تمدید مهلت 
پرداخت، بخشــودگی جرایم و تمدید مهلت تســلیم 

اظهارنامه خبر داد.
به گزارش سازمان امور مالیاتی، »امید علی پارسا« 
اظهار داشت: به سبب اوج گیری مجدد شیوع بیماری 
کوویــد 1۹ و اعمال محدودیت های شــدید و تعطیل 
الزامی برخی کسب و کارها در شهرهای دارای وضعیت 
نارنجی و قرمز )بنا به اعالم وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی(، مشاغل و کسب وکارها و فعالیت های 
آسیب دیده از کرونا )بنا به تشخیص کارگروه اقتصادی 
مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا( که در شــهرهای 
مذکور قرار می گیرنــد، از حمایت های دولت بهره مند 
می شوند.وی درباره مفاد این بسته حمایتی اظهارداشت: 
براســاس این مصوبه، موارد مقرر در قانون مالیات های 
مســتقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مهلت 
زمانی اعتراض بــه اوراق مالیاتی که آخرین مهلت آن 
از تاریــخ یکم آذرماه تا یکم بهمن ماه 1۳۹۹ باشــد و 
نیز احکام اجرای قانون مالیات های مســتقیم و ارزش 
افزوده برای مدت مذکور، به مدت یک و نیم ماه تمدید 

می شود.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، همچنین 
با اشــاره به تمدید یک ماهه مهلت تســلیم اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم وچهارم سال 1۳۹۹ و 
سررسید پرداخت مالیات آن برای همه مودیان مالیاتی 
براســاس این مصوبه، اظهار داشت: بخشودگی جرایم 
پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به 
تجمیع عوارض به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض 

تا پایان سال 1۳۹۹ تمدید می شود.
پارســا تصریح کرد: صدور یا تجدید پروانه کســب 
یا کار اشــخاص حقیقی تا پایان ســال 1۳۹۹ نیاز به 
اخــذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی 
نخواهد داشت.وی همچنین عنوان داشت: همه عملیات 
اجرایــی وصول مالیات تا 1۰ بهمن مــاه 1۳۹۹ برای 

اشخاص حقیقی متوقف می شود.
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور درباره دیگر 
مصوبات این بسته حمایتی عنوان داشت: آخرین مهلت 
تســلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشــخاص حقوقی 
مالیاتهای مستقیم که در بازه زمانی یکم آذرماه تا یکم 
بهمن ماه 1۳۹۹ باشــد نیز با توجــه به این مصوبه، تا 

تاریخ 1۵ بهمن ماه 1۳۹۹ تمدید می شود.

نایب رئیــس اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و 
پوشاک ایران از صادرات ۳۵ میلیون دالری پوشاک از 
ابتدای امسال تا پایان مردادماه خبر داد و گفت: هرچند 
آمارهــای جدید هنوز جمع بندی و نهایی نشــده، اما 
بررســی ها حاکی از رشد ۳۰ درصدی صادرات پوشاک 
تا پایان آبان ماه اســت.مجید نامی در گفت وگو با ایرنا 
افزود: به طور قطع تا پایان سال رشد خوبی در صادرات 

پوشاک در مقایسه با سال گذشته خواهیم داشت.
وی بیان داشــت: این رشد در حالی حاصل شده که 
صادرکنندگان با وضعیت نابســامانی در نقل و انتقال 
پول مواجه بوده و هستند، همچنین بخشی از صادرات 
در هیچ کجا ثبت نمی شود.این مقام صنفی، به حضور 
تاجرانی از کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان 
و آســیای میانه در کشــور اشــاره کرد که به صورت 
ریالی به خرید پوشــاک پرداخته و به صورت قانونی یا 
غیرقانونی به کشورهای خود منتقل می کنند؛ این هم 
نوعی از صادرات است که نفعش به تولیدکننده داخلی 

نمی رسد.
وی اظهــار داشــت: بخش دیگــری از صادرات که 
حجم زیادی را نیز بــه خود اختصاص داده، به صورت 

غیررسمی انجام می شــود.نامی ادامه داد: این صادرات، 
به نوعی قاچاق معکوس اســت و نظایر آن را در دارو، 
سوخت، مواد غذایی و غیره نیز شاهدیم و آماری برای 
آن ثبت نمی شــود.وی با تاکید بــر اینکه باید راه های 
خروج پوشــاک از این طریق از کشــور بســته شود، 
خاطرنشان کرد: قاچاق پوشاک به خارج کشور حتی از 
مناطق آزاد و بازارچه های مرزی انجام می شود، در این 
زمینه باید کنترل ها بیشتر شده تا منافع تولید کنندگان 
داخلی هر چه بیشــتر حفظ شود.نایب رئیس اتحادیه 
تولید و صادرات نســاجی و پوشــاک ایران یادآور شد: 
در ســال های گذشته، ســالیانه بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون 
دالر صادرات پوشــاک به سایر کشورها انجام می شد و 
امسال پیش بینی می شود دست کم افزایش ۳۰ درصدی 

صادرات را شاهد باشیم.
به گزارش ایرنا، کارشناســان می گویند: امســال به 
دلیــل ممنوعیــت واردات همچنین حضور نداشــتن 
برندهای خارجی، شرایط برای برندهای داخلی پوشاک 
خوب اســت، هر چند در مجموع بازار رونقی شــبیه 
پارسال در همین زمان را تجربه نمی کند، زیرا با توجه 

به شیوع کرونا حجم تقاضا در بازار کاهش دارد.

افزایش ۳۰ درصدی صادرات پوشاک ایرانجزئیات بسته حمایت مالیاتی از مشاغل آسیب دیده از کرونا


