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اخبار
سخنگوی گمرک خبر داد؛

صادرات  ۱۰۰هزار دالری خودرو به
اسپانیا

حدود هزار و  ۳۰۰دستگاه خودرو به ارزش
پنج میلیون و  ۷۲۲هزار و  ۷دالر به  ۹کشور در
سال  ۹۸صادر شده است که  ۱۰۰هزار دالر آن
به کشور اسپانیا بوده است.
سخنگوی گمرک گفت :در سال  ۹۸حدود
هزار و  ۳۰۰دستگاه خودرو به ارزش پنج میلیون
و  ۷۲۲هزار و  ۷دالر به  ۹کشور صادر شده است.
سید روح اله لطیفی اظهار داشت :در سال
 ،۹۸حدود هزار و  ۳۰۰دستگاه خودرو به وزن
یک هزار و  ۵۷۳تن به  ۹کشور هنگ کنک،
تایوان ،سوریه ،امارات ،اسپانیا ،چین ،عراق و
ترکیه صادر شده است.
وی افزود :کشور عراق با  ۳میلیون و ۱۲۲
هزار و  ۹۰۰دالر ،آذربایجان با یک میلیون و
 ۱۵۹هزار و  ۴۰۰دالر ،سوریه با  ۹۸۱هزار و
 ۸۲۵دالر سه مقصد اول خودروهای ایرانی
بودند.
لطیفی در خصوص میزان صادرات خودرو
گفت :هنگ کنگ با  ۱۱۶هزار و  ۸۶۲دالر،
اسپانیا با  ۹۶هزار و  ۳۶۲دالر ،تایوان با  ۷۹هزار
و  ۵۲۱دالر ،چین با  ۳۶هزار و  ۶۰۰دالر ،ترکیه
با هفت هزار دالر و امارات با چهار هزار و ۶۶۲
دالر دیگر خریداران خودرو از کشورمان بودند.
سخنگوی گمرک در خصوص خودروهای
صادراتی توضیح داد :خودروی ساینا بیش از ۹۰
درصد سبد صادرات خودرو در سال  ۹۸را به
خود اختصاص داده است و پراید ،تیبا ،کوئیک،
سمند ،پارس ،۲۰۷ ،هایما ،دنا و …مابقی
سهمی کمتر از  ۱۰درصد را در بر میگیرند.
لطیفی افزود :بیشترین تنوع خودرویی با
خودروهای تیبا ،ساینا ،کوئیک ،وانت آریسان،
پژو پارس ،پراید  ۱۳۱و رهام به مقصد اسپانیا
تعلق دارد.
دولت دوباره پرهزینهترین راه را برگزید

یکچهارم منابع بودجه  ۱۴۰۰از اوراق
نفتی تامین میشود

براساس پیشنویس الیحه بودجه ،1400
بخش اعظم افزایش چشمگیر منابع بودجه در
سال آینده از محل درآمد  205هزار میلیارد
تومانی پیشبینیشده از محل فروش اوراق
پیشفروش نفت یا همان اوراق سلف نفتی
تامین خواهد شد.
الیحه بودجه سال  1400اوایل هفته
گذشته توسط سازمان برنامه و بودجه به دولت
تقدیم شد و بررسی این الیحه در جلسات هیئت
دولت از چهارشنبه هفته قبل آغاز شد.
پیگیری های خبرنگار فارس حاکی از آن
است که براساس الیحه تدوین شده توسط
سازمان برنامه و بودجه ،سقف منابع و مصارف
بودجه در سال آینده با افزایش  40درصدی
نسبت به قانون بودجه امسال به حدود 800
هزار میلیارد تومان خواهد رسید .به عبارت
دیگر ،سال آینده شاهد افزایش حدود  230هزار
میلیارد تومانی منابع بودجه خواهیم بود.
براساس پیش نویس الیحه بودجه ،1400
بخش اعظم افزایش  230هزار میلیارد تومانی
منابع بودجه در سال آینده از محل درآمد 205
هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده از محل
فروش اوراق پیش فروش نفت یا همان اوراق
سلف نفتی تامین خواهد شد.
در بند الحاقی به تبصره  5پیش نویس این
الیحه آمده است« :به دولت اجازه داده میشود
برای تامین مالی مصارف این قانون تا مبلغ دو
میلیون و پنجاه هزار میلیارد ریال ،پیش فروش
نفت (ریالی-ارزی) اقدام و منابع حاصل را به
ردیف  ......جدول شماره ( )5این قانون واریز
کند .منابع واریزی با رعایت ماده ( )30قانون
برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10
برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق
موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه
کشور هزینه می گردد.
در صورت افزایش منابع حاصل از صادرات
نفت ،میعانات گازی و خالص صادرات گاز ،معادل
سهم دولت به همین میزان جایگزین اعتبار این
بند می گردد».
پیشنهاد انتشار اوراق سلف نفتی از چه
زمانی مطرح شد؟

دولت اولین بار در اواسط مردادماه امسال
پیشنهاد خود برای انتشار اوراق پیش فروش نفت یا
همان اوراق سلف نفتی را به شورای عالی هماهنگی
اقتصادی سران قوا ارائه داد .این پیشنهاد که بخاطر
اظهارات رئیس جمهور در فضای رسانه ای کشور
به عنوان طرح «گشایش اقتصادی» شناخته می
شود و به بهانه جبران کسری بودجه مطرح شد،
در جلسات این شورا مورد بررسی قرار گرفت و
به دلیل مخالفت روسای قوای مقننه و قضائیه با
تصویب آن ،پرونده این پیشنهاد دولت به صورت
موقت بسته شد.
کارشناسان و مراکز پژوهشی به شدت با
انتشار اوراق پیش فروش نفت مخالف هستند و
آنرا پرهزینه ترین شیوه جبران کسری بودجه
می دانند .به عنوان مثال ،اخیرا مرکز پژوهشهای
مجلس با تاکید بر اینکه انتشار اوراق پیشفروش
نفت هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی ندارد
بلکه آسیبهای بسیار بیشتری هم دارد ،درباره
تشدید آسیبپذیری کشور در مقابل تحریم نفتی با
اجرای این پیشنهاد دولت هشدار داد و بر ضرورت
جلوگیری از تصویب و اجرای این پیشنهاد تاکید
کرد .در بخشی از این گزارش بازوی کارشناسی
مجلس آمده است« :انتشار اوراق پیشفروش نفت
به دلیل وابستگی به نرخ ارز و قیمت نفت در تاریخ
سررسید بازدهی بسیار باالیی خواهد داشت که این
امر از یک سو تعهدات دولت را افزایش داده (موجب
ناپایداری بسیار زیاد بدهیهای دولت میشود) و
از سوی دیگر موجب افزایش نرخ بهره در اقتصاد
خواهد شد ...همچنین قابل پیشبینی است که
در زمان سررسید اوراق فشار عمومی برای ایجاد
گشایش در فروش نفت افزایش خواهد یافت که این
امر حاکمیت را از تصمیمگیری مستقل در سیاست
خارجی خود بازخواهد داشت».
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رئیس مجلس شورای اسالمی عنوان کرد:

اجرای سریع و دقیق طرح معیشتی و تامین کاالهای اساسی

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
مهم نیست طرح کمک معیشتی به مردم به نام چه
کسی تمام شود ،گفت :جلب اهتمام دولت به این
مسئله هر چند دیرهنگام ،ولی نشانه خوبی است و
مجلس از آن استقبال میکند.
قالیباف در نطق پیش از دستور نشست علنی
امروز مجلس با تبریک فرا رسیدن سالروز تشکیل
بسیج مستضعفین با فرمان حکیمانه و تاریخی
حضرت امام (ره) افزود :همچنین هفته بسیج را به
تمامی مردم شریف ایران به خصوص به مجاهدان
و فعاالن عرصههای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی،
علمی ،دانشجویی و دانش آموزی در مجموعه
بسیج مستضعفین تبریک عرض میکنم.
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد :شجره
طیبه بسیج در این سالها بر مبنای آرمان انقالب
اسالمی ،خدمات بی نظیری در پیشبرد اهداف
انقالب و خدمت به انقالب اسالمی ارائه کرده
است .امام راحل بسیج را از میان مردم کوچه و
از کوچههای دورترین شهرها و روستاهای کشور
پدید آورد ،بسیج چشمه جوشان انقالب اسالمی
بود و نشان داد که چگونه انقالب با تکیه به
مردم و با استفاده از ظرفیت همه مردم بخصوص
مستضعفین ،پابرهنگان و محرومان میتواند
تهدیدات مختلف علیه مردم را خنثی کند،
محرومیت زدایی وسیع سالهای پس از انقالب را
محقق ساخته و بر مشکالت فائق آید.
وی افزود :امروز جوانان انقالبی متخصص،
متعهد ،خوش فکر و خالق در بسیج توانسته اند
در همه عرصههای فرهنگی و جهادی دانش بنیان،

فضای مجازی ،اجتماعی و ...بارهای زیادی از دوش
حاکمیت بردارند و در فعالیتهای اخیر خود به
طور منسجم و تشکیالتی با ایجاد هستههای مسئله
محور ،ظرفیتهای مردمی را در مسیری جدید
برای حل مسائل مردم قرار دادند .این حرکت
انشاءاهلل آغازگر فعالیتی است که در آن جوانان
سراسر کشور ،حل معضل ریشه دار سوءمدیریت و
انفعال مدیریتی را هدف قرار خواهند داد.
قالیباف با بیان اینکه مشکالت کشور پیچیده
است ،افزود :برای حل آنها باید به ریشه مشکالت
نظیر نظام بروکراسی ،سوءمدیریت ،فقر و تبعیض
پرداخت ،اما این نباید باعث شود که از پیگیری
مشکالت روزمره مردم باز بمانیم .ما هم در
مجلس هر دو رویکرد را مدنظر قرار داده و برای

حل مشکالت ریشهای به اصالح ساختار بودجه،
اصالح نظام بانکی ،طرح شفافیت و رفع قوانین زائد
پرداخته ایم و در مشکالت روزمره مسائلی از قبیل
بورس ،مسکن و نظارت بر اجرای پروژههای نیمه
تمام را در دستور کار قرار داده ایم.
رئیس قوه مقننه گفت :در این مقطع نیز با
توجه به گرانی ها ،شرایط کرونا و سایر مشکالت
به دنبال طرح معیشت بودیم ،برخی در کشور به
دنبال زدن برچسب سیاسی به این قانون هستند،
اما این واقعیت امروز جامعه ماست که به دلیل
انبوهی از ناکارآمدیها به این وضع رسیده ایم و
باید برای مشکالت روزمره مردم راه حل داشت،
خوشحالیم که دولت هم بعد از مدتی به همین
نتیجه رسید و امیدواریم با استفاده از فرصت قانون

حمایت معیشتی از مردم ،به کمک مردم بیاید.
جلب اهتمام دولت به مسئله کمک معیشتی به
مردم هر چند دیرهنگام ،ولی نشانه خوبی است و
مجلس از آن استقبال میکند.
وی بیان کرد :مهم نیست که این طرح به نام
چه کسی قرار است که به انجام برسد ،مهم این
است که این طرح هر چه زودتر اجرایی شود ،باید
با اجرای سریع و دقیق قانون ،تاخیرهای چندماهه
در حمایت معیشتی از مردم را جبران کنیم .از
طرفی درخصوص موضوع کرونا نیز شایان ذکر
است که عالوه بر لزوم رعایت همه جانبه پروتکلها
و مقررات تعیین شده توسط مردم عزیز ،باید در
سطح مدیریتی نیز اقدامات الزم برای مقابله با
ویروس انجام شود.
قالیباف افزود :یکی از ملزومات اثربخشی
قرنطینه افزایش تعداد تستهای رایگان و یا با
قیمتهای کنترل شده به خصوص در مناطق
قرمز است ،توجه ویژه به مشکالت شغلی مجاهدان
عرصه سالمت و کادر درمان و همچنین تخصیص
همه گیر و بدون استثناء هزینههای تخصیص
یافته برای پرداخت مطالبات کادر درمان و تامین
تجهیزات الزم برای این عزیزان به طور ویژه مدنظر
دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
وی اضافه کرد :تاکید بر این نکته ضروری
است که به منظور جلب اعتماد عمومی و تامین
امنیت روانی جامعه ،باید همه دست اندرکاران
کشور برای مقابله با ویروس هماهنگ و بدون
کوچکترین اختالفی در اجرای سیاستها حرکت
کند .ان شاءاهلل.

جزییات دلیل گرانی مرغ؛

قیمت مرغ در بازار به پرواز درآمد

قیمت مرغ گرم در خرده فروشی های سطح شهر تهران به حدود
 ۳۳هزارتومان رسید .بر اساس مشاهدات میدانی یکشنبه( ۲آذر)
قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در خرده فروشیهای سطح شهر تهران
به حدود  ۳۳هزارتومان رسیده است که البته در برخی مناطق با
قیمت کمتر یعنی حدود  ۳۰هزار تومان هم به مصرف کنندگان عرضه
میشود .این در حالیست که هفته گذشته قیمت مرغ گرم در بازار
حدود  ۲۶تا  ۲۷هزارتومان بود .به عبارت دیگر این کاالی پرمصرف
در کمتر از یک هفته حدود  ۶۰۰۰تومان افزایش قیمت داشته است.
جزییات دلیل گرانی مرغ

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به
افزایش قیمت مرغ به  ٣٣هزار تومان ،شرایط ایجاد شده را ناشی
از سوءمدیریت و بی توجهی مسئوالن به هشدارها دانست .حبیب
اسداهلل نژاد در باره افزایش قیمت مرغ به  ٣٣هزار تومان در بازار گفت:
ما طی ماههای گذشته مرتب درباره وضعیت تأمین نهادههای دامی و
تأثیر آن بر تولید هشدار داده بودیمو پیش بینی چنین وضعیتی در
بازار را کرده بودیم.وی اضافه کرد :حتی زمانی که در سامانه بازارگاه
اصالحاتی انجام گرفت و مرغداران میتوانستند به طور مستقیم نهاده
دریافت کنند ما از مسئوالن درخواست کردیم نهاده واحدهایی را که

سن گله آنها  ٢٨تا  ۳۰روزه بود و در آذرماه وارد بازار میشدند ،به
صورت  ١٠٠درصد تأمین کنند تا بازار دچار کمبود نشود.
اسداهلل نژاد تصریح کرد :کوتاهی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت
صمت در این حوزه منجر به کاهش تولید شد .البته شاید وزارت جهاد
واقعاً نهادهای نداشتند که در اختیار تولیدکننده از طریق سامانه بازارگاه
قرار دهند و این امر نیز ناشی از سوءمدیریت است چرا که پیش بینی نیاز
بازار و تأمین آن و جلوگیری از انحراف نهاده از ترخیص تا بازارگاه و سر در
آوردن از بازار سیاه از وظایف دولتی است.وی با بیان اینکه حدود  ١١ماه
است که درباره وضعیت بازار نهادههای دامی به مسئوالن هشدار میدهیم،
گفت :وضعیت نهادههای دامی منجر به کاهش جوجه ریزی و کشتار مرغ
در وزن پایین شده که این مسائل کاهش تولید را به دنبال داشته است.
اسداهلل نژاد تاکید کرد :مرغداران نقشی در تعیین قیمت مرغ ندارند چه
االن که قیمت باال رفته و چه زمانی که در هر کیلوگرم از تولید  ٥هزار
تومان زیان میکردند .این مقام مسئول با اشاره به کاهش تولید و کاهش
جزئی عرضه در بازار گفت :این مساله باعث میشود دفاتر فروش که تعیین
کننده نرخ مرغ هستند؛ قیمت را باال ببرند.وی با اشاره به اینکه با شرایط
موجود احتمال افزایش قیمت مجدد وجود دارد ،از دولت خواست :نسبت
به تأمین به موقع نهادههای دامی با نرخ مصوب اقدام کند و اگر توان این

جزئیات پرداخت کمک هزینه  ۱۰۰هزار تومانی
و وام یک میلیونی کرونا

این حمایت مالی شامل پرداخت چهارماه کمک
هزینه بالعوض و امکان دریافت وام بانکی است .مبلغ
کمک هزینه  ۱۰۰هزارتومان است که به مدت چهارماه
(از ماه جاری تا پایان سال) به حساب  ۳۰میلیون نفر
واجد شرایط پرداخت خواهد شد.دولت در دور دوم
حمایتهای مالی کرونایی از اقشار آسیبپذیر پرداخت
وام یک میلیون تومانی برای  ۱۰میلیون خانواده و
کمک هزینه  ۱۰۰هزار تومانی برای  ۳۰میلیون خانوار
را در نظر گرفته است.هفته گذشته دولت تصمیم گرفت
برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا دور جدیدی
از تعطیلی گسترده در سراسر کشور را اجرا کند .با
ی کسب و کارها رییس جمهوری اعالم کرد که
تعطیل 
مساعدتهای مالی برای گروهی از مردم در نظر گرفته
است .این حمایت مالی شامل پرداخت چهارماه کمک
هزینه بالعوض و امکان دریافت وام بانکی است .مبلغ
کمک هزینه  ۱۰۰هزارتومان است که به مدت چهارماه
(از ماه جاری تا پایان سال) به حساب  ۳۰میلیون نفر
واجد شرایط پرداخت خواهد شد .طبق گفته رییس
جمهوری برای  ۱۰میلیون خانواده نیز وام یک میلیون

تومانی با بازپرداخت  ۳۰ماهه پرداخت میشود .البته
دولت پیش از این نیز وام یک میلیون تومانی به ۲۳
میلیون خانوار یارانه بگیر در  ۳۰قسط پرداخت کرد
و تا کنون پنج قسط آن از خانوار کسر شده است .تا
کنون مشخصات دریافتکنندگان این کمکها اعالم
نشده است اما به طور معمول زنان سرپرست خانوار،
کارگران روزمزد که درآمد ثابت ندارند و افراد تحت
پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی
در لیست افراد تحت حمایت طرحهای دولتی قرار
دارند .اگر برای  ۳۰میلیون نفری که برای پرداخت
یکصد هزار تومانی گزینش شدهاند یارانه نقدی و
کمک معیشتی هم پرداخت شود که احتماال اینگونه
خواهد بود پرداختی آنها از بابت یارانه نقدی دولت بین
 ۲۰۰تا بیش از  ۹۰۰هزار تومان است .بر این اساس،
برای خانوار یک نفره که  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومان یارانه
نقدی ۵۵ ،هزار تومان کمک معیشتی و  ۱۰۰هزار
تومان کمک بالعوض کرونا دریافت میکند در مجموع
تا پایان سال هر ماه حدود  ۲۰۰هزار و  ۵۰۰تومان
پرداخت خواهد شد.

بانك
آغاز جشنواره اپليكيشن هپ بانک ملی
ايران

جشنواره «اپلیکیشن هپ کانون جوانه های
بانک ملی ایران» با جوایز ویژه ،از امروز دوم
آذرماه ،آغاز شد.
به گزارش امتیاز ،نوجوانان (تا  18سال)،
می توانند با نصب اپلیکیشن هپ از دوم آذر تا
دوم دي ماه سال جاري در این جشنواره شرکت
كنند و به قید قرعه از جوایز ارزنده آن شامل
کمک هزینه خرید چهار عدد کنسول بازی
 PS4هر کدام به ارزش  ١٠میلیون تومان،
کمک هزینه خرید  ١٠عدد گوشی تلفن همراه
هر یک به ارزش شش میلیون تومان و کمک
هزینه خرید  ٥٠عدد ساعت هوشمند هر یک به
ارزش یک میلیون تومان برخوردار شوند.
گفتنی است کاربرانی در قرعه کشی شرکت
داده می شوند که تا زمان قرعه کشی ،اپلیکیشن
هپ را بر روی گوشی یا تبلت خود داشته باشند.
ضمنا کاربرانی که پیش از این نیز اپلیکیشن
هپ را روی گوشی یا تبلت خود نصب کرده اند،
مشمول شرکت در قرعه کشی هستند.
اپلیکیشن هپ جدیدترین محصول کانون
جوانه های بانک ملی ایران و یک اپلیکیشن
آموزشی-سرگرمی است که با توجه به نیاز
نوجوانان به فراگیری دانش اقتصادی و با هدف
پرورش هوش مالی آنها ،در اختیار کاربران قرار
گرفته است و در بخش های مختلفی مانند
مدرسه اقتصاد ،مدرسه هوش مصنوعی ،مدرسه
کسب و کار ،مدرسه شهروندی ،مدرسه مشاوره
و هدایت تحصیلی ،همیار پلیس ،کتابخانه
دیجیتال ،بازی و انیمیشن و  ...مطالب مفید و
متنوعی را ارايه مي كند.
عالقه مندان به نصب اپلیکیشن هپ می
توانند این اپلیکیشن را از طریق سایت بانک ملی
ایران و اپلیکیشن های بازار ،مایکت و چارخونه
دانلود و نصب كنند.
الزم به ذکر است پس از پایان این جشنواره،
کانون جوانه های بانک ملی ایران ،جشنواره های
دیگری را برای کاربران فعال اپلیکیشن هپ در
دستور کار خود خواهد داشت.

با موبايلت غيرحضوري کارت هديه
دريافت کنيد

کار را ندارد؛ سیاست آزادسازی قیمت نهادهها و همچنین قیمت مرغ را
اتخاذ کند و یارانه مستقیم آن را به مصرف کنندگان بپردازد.اسداهلل نژاد
تصریح کرد :مرغداران نیز از شرایط بوجود آمده رضایت ندارند و وضعیت
برای آنان نیز دشوار و غیرقابل تحمل است ،تولیدکنندگان به شرایط پایدار
و بدون درد سر با حداقل سود قانع هستند اما یا مواجه با سرکوب قیمت
از سوی دولت مواجه میشوند و یا کاهش هولناک و یا افزایش افسار
گسیخته قیمت توسط دفاتر در برخی مواقع.

بانک سامان با راهاندازي يک سرويس تازه،
امکان تهيه کارت هديه بدون مراجعه به شعبه
را فراهم کرد.
به گزارش سامان رسانه ،بانک سامان با
راهاندازي يک سرويس تازه در بستر اپليکيشن
موبايلت ،اين امکان را فراهم کرده که مشتريان
بدون مراجعه به شعبه کارت هديه تهيه کنند.
عالقهمندان با استفاده از اين سرويس
ميتوانند کارت هديه خود را با طرحهاي مختلف
و در مبالغ متفاوت از طريق اپليکيشن موبايلت
سفارش و با پيک درب منزل خود دريافت کنند.

