
آمارهای سال ۹۸نشان داد؛
کم شدن مقرری بگیران جدید

 بیمه بیکاری   
بررس��ی آمارهای مربوط به وضعیت پرداخت بیمه 
بیکاری طی س��ال ۱۳۹۸ نشان می دهد که تعداد 
مق��رری بگیران جدید بیمه بیکاری روند کاهش��ی 
داشته و دو استان کشور رکورددار بیشترین مقرری 

بگیر بودند. 
تع��داد مقرری بگیران جدی��د بیمه بیکاری از ۲۵۹ 
ه��زار و ۲۸۶ نفر در س��ال ۱۳۹۷ ب��ه ۲۲۱ هزار و 
۲۲۹ نفر در سال ۱۳۹۸ رسیده که نشان از کاهش 
۳۸ هزار نف��ری دارد. گزارش مرکز آمار و اطالعات 
راهب��ردی وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی از 
بررس��ی پرونده های بیمه بیکاری در س��ال ۱۳۹۸ 
نش��ان می دهد که تعداد کل مقرری بگیران بیمه 
بیکاری در سال گذشته، ۲۴۵ هزار و ۱۹۷ نفر بوده 
که نس��بت به س��ال قب��ل از آن ۶.۵ درصد کاهش 
داش��ته اس��ت. به موجب این گزارش استان تهران 
ب��ا ۵۲ ه��زار و ۲۷ نفر و پ��س از آن اصفهان با ۲۶ 
هزار و ۸۱۲ نفر بیش��ترین و اس��تانهای سیستان و 
بلوچس��تان، ایالم و کهگیلویه و بویر احمد کمترین 
تع��داد مق��رری بگیران بیم��ه بی��کاری را به خود 

اختصاص داده اند.
همچنین تعداد مقرری بگیران جدید بیمه بیکاری 
از ۲۵۹ ه��زار و ۲۸۶ نفر در س��ال ۱۳۹۷ به ۲۲۱ 
هزار و ۲۲۹ نفر در س��ال ۱۳۹۸ رسیده که نشان از 
کاهش ۳۸ هزار نفری دارد. ۱۶۴ هزار و ۳۵۱ نفر از 
مقرری بگی��ران جدید بیمه بیکاری مرد و ۵۶ هزار 
و ۸۷۸ نف��ر زن و ۱۸۵ ه��زار و ۱۲۰ نفر از مقرری 
بگیران جدید بیمه بیکاری متاهل و ۳۶ هزار و ۱۰۹ 

نفر مجرد هستند.
در گ��زارش مرکز آم��ار وزارت کار از مجموع ۲۲۱ 
ه��زار و ۲۲۹ مقرری بگیر جدی��د بیمه بیکاری در 
س��ال گذشته ۶۶۸۸ نفر فاقد مهارت و ۲۶ هزار نفر 
نیمه ماهر بوده اند. در سال گذشته جمعا ۷۲۷ نفر 
از مقرری بگیران بیمه بیکاری جهت افزایش سطح 
س��واد به نهضت س��واد آموزی و ۲۸ ه��زار و ۲۴۸ 
نفر برای ارتقای مهارت به س��ازمان آموزش فنی و 
حرفه ای معرفی شده اند. سال گذشته مقرری بیمه 
بیکاری ۲۴۱ هزار و ۵۶۰ نفر به دلیل اشتغال مجدد 
و شناسایی اشتغال پنهان قطع شده است؛ به نحوی 
که برای ۲۲ هزار و ۴۴۵ نفر فرصت ش��غلی جدید 
پیدا ش��ده و ۱۷ هزار و ۸۹۱ نفر از مقرری بگیران 
به دلیل اش��تغال پنهان درحی��ن دریافت مقرری، 
مشمول قطع مقرری بیمه بیکاری شناخته شده اند. 
بر اساس این گزارش، پایان دوره استحقاق مقرری، 
عدم حض��ور در دوره های آموزش��ی، عدم مراجعه 
جهت حضور و غیاب و امتناع از مشاغل پیشنهادی 
از دیگر علل قطع مقرری بیمه بیکاری بوده اس��ت. 
براب��ر قان��ون، پرداخت مق��رری بیمه بی��کاری به 
کس��انی صورت می گیرد که ب��ه طور غیر ارادی و 
به علت حوادث غیرمترقبه نظیر زلزله، سیل، آتش 
س��وزی و مواردی همچون کرونا بیکار شده باشند. 
مطابق ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، افراد بیکار شده 
موظفند حداکثر ظرف ۳۰ روز مراتب بیکاری خود 
را به ادارات کار استان محل سکونت اعالم کنند تا 
پس از بررس��ی به شعب تامین اجتماعی به منظور 
دریافت مقرری معرفی ش��وند. طبق قانون، مقرری 
روزانه بیمه بیکاری ۵۵ درصد متوس��ط دس��تمزد، 
حقوق یا کارمزد روزانه فرد بیمه  ش��ده است. برای 
افراد متاهل و متکفل، به ازای هر یک از افراد تحت 
تکف��ل )حداکثر ت��ا چهار نف��ر( ۱۰ درصد حداقل 
دس��تمزد زمان ش��روع بیکاری به این مبلغ اضافه 
می ش��ود اما در هر صورت مبلغ کل��ی آن نباید از 
حداقل دس��تمزد تعیین ش��ده برای هر سال کمتر 
یا از ۸۰ درصد متوس��ط دس��تمزد یا حقوق بیمه 
 ش��ده بیش��تر باش��د. مجردین حداقل شش ماه و 
حداکثر ۳۶ ماه و کارگ��ران متاهل حداقل ۱۲ ماه 
و حداکثر ۵۰ ماه با داش��تن س��ابقه پرداخت حق 
بیمه می توانند از حمای��ت اجتماعی بیمه بیکاری 

برخوردار شوند.  ایسنا 

اخبار گزارش

ب��ه گفته دولتمردان ومتولی��ان تدوین بودجه 
؛۱۴ روز دیگ��ر الیحه بودجه س��ال ۱۴۰۰  به 
صحن مجلس می رسد و پس ازآن نمایندگان 
مجل��س چکش کاری ب��ر روی آن را آغاز می 
کنند  تا در نهایت این الیحه به تصویب برسد.  
دولت بودجه ای را رهس��پار مجلس کرده  که 
عمال قرار نیس��ت خودش اج��را کند  اما آنچه 
از برآین��د محتویات الیح��ه بودجه بر می آید 
،محتویات آن  تفاوت چندانی با بودجه س��ال 
جاری ندارد. ای��ن اتفاق در حالی رخ داده که 
ش��رایط اقتصادی کشور هم تفاوت چندانی با 
دو سال گذشته نداشته و  تنها عرصه معیشت 

به  واسطه تورم بر مردم تنگ تر شده است. 
آنچه از ش��واهد امر بر می آید در س��ال پیش 

رو نیز وضعیت صادرات نفت ایران و همچنین 
محدودیت ه��ای نقل و انتق��ال بانکی  تداوم 
خواهد داش��ت و همچنان کشورهای غربی و 
اروپای��ی در ادام��ه تحریم ه��ای ناجوانمردانه 
وضع ش��ده ،مراوادتی با ایران نخواهند داشت 
و  ای��ن ب��دان معناس��ت که دولت ب��از هم با 
کس��ری بودجه مواجه خواه��د بود چرا که در 
کن��ار درآمدی که  ندارد ،هنوز نتوانس��ته و یا 
نخواس��ته است که هزینه های خود را کاهش 
دهد. البته نباید فراموش کرد که بحران شیوع 
کرونا در سراس��ر کشور مشکلی بزرگ بر سایر 

مشکالت کشور افزوده است.
 ناهمخوانی ادعا با واقعیت 

محمدباق��ر نوبخ��ت  رئی��س س��ازمان برنامه 

وبودج��ه در خصوص وضعی��ت الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۰ با توجه به شرایط خاص اقتصادی 
کشور گفته اس��ت:»بودجه سیاست های مالی 
کش��ور در س��ال آینده به صورت انبس��اطی 
تدوین خواهد ش��د، اما ت��الش می کنیم برای 
نظم بخشی بیش��تر به سیاست های اقتصادی 
بخش پولی کش��ور، الیح��ه بودجه این بخش 
انقباضی باش��د تا جل��وی افزایش تورم گرفته 
ش��ود.« در حال حاضر براساس آنچه  مراجع 
رس��می اعالم م��ی کنن��د  ت��ورم ملموس و 
واقعی جامعه رقمی باالتر از ۴۴ درصد اس��ت 
که همین مس��اله تمام مسایل کشور را تحت 
الشعاع قرار داده  و بودجه ۱۴۰۰ یکی از اطلی 

ترین موارد آن است. 

 نکته جالب درگفته های نوبخت  توسل دولت 
به درآمدزایی از س��هام بورس��ی  دولت است . 
وی در حالی از ام��کان درآمدزایی ۱۵۰ هزار 
میلیارد تومانی از س��هام بورسی دولت سخن 
ب��ه میان آورده که به واس��طه دعوت دولت از 
حضور مردم در بورس و  پوچ ش��دن س��رمایه  
های آنها به واسطه  بی تدبیری و عدم حمایت 

دولت مدت زمان زیادی نگذشته است. 
نوبخت با این ادعا که کش��ور در شرایط رکود 
تورمی  قرار دارد مدعی شده که   سیاست های 
اقتصادی کش��ور باید به گونه ای باش��د که در 
مقاب��ل رکود فعال باش��د و کش��ور را از رکود 
خ��ارج کند و از س��وی دیگر جل��وی تورم را 
بگیرد  و برهمین اساس بنابراین سیاست های 
مالی اقتصاد کش��ور در س��ال آینده انبساطی  

تدوین شده است. 
  جای خالی اصالحات ساختاری

 دول��ت در حالی بر روی مناب��ع پایدار بورس 
حس��اب کرده که  در سالجاری ؛حجم زیادی 
از کس��ری بودج��ه خ��ود را از بازار س��رمایه 
تامی��ن کرد  و مادامی که مردم به گفته حرف 
متولیان سرمایه های خود را رهسپار این بازار 
کردند ،متولیان پش��ت آنها را خالی کرده و نه 
تنها به ضرر و زیان م��ردم توجه نکردند بلکه 
روزه س��کوت گرفتند و هرزگاهی یک مسئول 
وعده ای داد که تا کنون با گذشت ۵ ماه هنوز 

اجرایی نشده است. 
نوبخت تامین مناب��ع پایدار و مطمئن را یکی 
از محوری ترین اصول اصالح س��اختار بودجه 
دانسته و گفته اس��ت :»برای اینکه این منابع 
به افزایش تعهدات آتی دولت منجر نشود روی 
سیاست های مالی متمرکز شدیم و در بودجه 
سال آینده، تعرفه های مالیاتی بخش تولید ۴ 
ت��ا ۵ درصد کاهش خواه��د یافت و مالیات بر 
تولید کننده کمتر می ش��ود و از س��وی دیگر، 
مالیات بر مصرف افزایش خواهد یافت.« آنچه 
نوبخت از آن ب��ه عنوان  الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
رونمایی کرده در کنار کم و کاس��تی هایی که 
در مسیر تحقق درآمد دارد یک گره  و مشکل 
اساسی دارد و آن این است که اطالحاتی که تا 
پیش از این از سوی مقام معظم رهبری برآن  

تاکید شده است را به همراه ندارد.
البت��ه نوبخت ب��ا طرح این ادع��ا که »اعضای 
ش��ورای عالی هماهنگی اقتص��ادی به توافق 
و اجماع ب��رای اصالح س��اختار بودجه که بر 
اس��اس نظ��ر مقام معظ��م رهبری پیش��نهاد 
س��ازمان برنامه و بودجه برای تصویب به این 
ش��ورا سپرده ش��ده بود نرس��یده اند « گفته 
اس��ت »قرار ش��د با هماهنگی مجلس شورای 
اس��المی بخش هایی از این اصالح ساختار که 
در الیحه بودجه قابل عملیاتی شدن است در 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در نظر گرفته 

و لحاظ شود.«
 کسری همیشگی 

 اگرچه بر اس��اس اعالم نظر رئیس س��ازمان 
برنام��ه و بودج��ه تمام ابعاد بودج��ه  با توجه 

به ش��رایط کنونی کش��ور تدوین شده است و 
انشاهلل  اصالحات آن هم  لحاظ خواهد شد اما  
به اعتقاد کارشناس��ان و تحلیلگران اقتصادی 
وجود کس��ری بودجه به مانند یک پای ثابت  
لوایح بودجه با توجه به ش��رایط کنونی مساله 
ای نیس��ت که  صرفا مسئله حاکمیت و دولت 
باش��د ؛ بلکه  اتفاقی اس��ت  که با معیش��ت و 
س��فره مردم گره خورده اس��ت و تصویب هر 
بند آن بیش از هر چیز معیشت مردم را تحت 
الش��عاع قرار می دهد تا متولیان دولت بعدی 

که قرار است خرداد ماه  روی کار بیایند. 
بودجه ۱۴۰۰ در حالی قرار اس��ت به تصویب 
برس��د که  دولت در سالجاری در کنار کاهش 
ش��دید درآمدهای خود  با کسری باالی ۲۰۰ 
هزار میلی��ارد تومانی روبرو بوده و پیش بینی 
ها از بیشتر شدن این رقم در سال ۱۴۰۰ هم  
وجود دارد. بی ش��ک آسیب جدی که کسری 
بودجه  به بخش اقتصادی کش��ور وارد می کند  
در کن��ار تورم باالیی که هم اکنون  در اقتصاد 
کشور قابل مش��اهده است مسیر تدوین نقشه 
راه دولت را پرسنگالخ تر خواهد کرد مگر آنکه 
دولت کنونی تدبیری پیش��ه کند و اصالحات 
اساسی را  دراین بودجه  اعمال کند.  متولیان 
درحالی  از مالیات به عنوان یک منبع درآمدی 
یاد می کنند که از سال گذشته تا کنون تولید 
کنندگان و صاحبان مش��اغل مختلف با رکود 
روب��رو بوده اند  و عدم توانایی آنها در پرداخت 

مالیات به وضوح قابل نمایش است. 
 تکیه برمنابع  ناپایدار 

از سوی دیگر تعیین نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان 
برای دالر در بودجه سال آتی در شرایطی است 
ک��ه بر خالف وعده متولیان بانک مرکزی ،این 
بازار همچنان در نوس��ان و پر التهاب است و با 
این روند همچنان  دالر با چندین نرخ  متفاوت 
در بازار ارایه خواهد شد و این  خود بر التهابات 
اقتصادی و نوسانات بازارها افزوده خواهد کرد. 
 دولت در ش��رایطی بر مناب��ع مالیاتی و  بازار 
س��هام  ب��رای درآمد زایی س��ال ۱۴۰۰ تکیه 
کرده اس��ت که عمال نه تنها در سال جاری که 
در س��ال های قب��ل نیز نتوانس��ته   به درآمد 
قابل اتکایی از مالیات  بس��نده کند و ماحصل 
آن فرار مالیاتی اس��ت باره��ا و بارها رقم  ۴۰ 
ه��زار میلیاردی آن از س��وی برخ��ی متولیان 
اعالم ش��ده است. همچنین دولت  در خالی بر 
درآمدزایی از بورس امیدوار اس��ت که  با  عدم 
حمای��ت ها  دولتم��ردان و وعده های توخالی 
آنها عمال س��رمایه های اقشار کم درآمد که به 
امید باال بردن  قدرت خرید و  پوش��ش دادن 
ت��ورم جاکم بر جامعه درتالش بودند تا بتوانند  
عالوه بر منفعت خود ،به درآمدزایی دولت نیز 
کمک کنند اما در عمل مادامیکه دولت درآمد 
۲۱ هزار میلی��اردی خود را از این بازار حاصل 
کرد به تمام وعده هایی که تا پیش ازآن برای 
رونق و توس��عه این بازار داده بود پشت کرد و 
دس��ت آخر مردم عادی ماندند و سرمایه های 

خردی که پوچ شد.

وزیر اقتصاد مدعی شد؛
چیزی به نام رسوب کاال در 

گمرک نداریم

 وزی��ر اقتصاد گفت: کاالهایی ک��ه در بنادر و 
پایانه ها هستند و اظهار نشده اند، یا دنبال حل 
مشکل منش��ا ارز خود هستند و یا مشکالتی 
نظیر ثبت س��فارش دارند ک��ه این امر، بحث 

گمرک و رسوب آن نیست.
فرهاد دژپس��ند با بیان این که رسوب کاال در 
گمرک ها وج��ود ندارد و گمرک ه��ا و وزارت 
صمت ب��ه دنبال ترخیص کاال با س��رعت باال 
هس��تند افزود: از هم��ه فع��االن اقتصادی و 

سیاس��ی خواهش می کنم در اظهار نظرهای 
خود رعایت انصاف را بکنند چراکه هر دستگاه 
نظارتی و تحلیلی که به موضوع ترخیص کاالها 
ورود کرده ، دیده است که دولت هیچ نفعی از 
رسوب کاال در گمرک نمی برد. وی ادامه داد: 
اگ��ر کاالیی در گمرک بمان��د هم وارد کننده 
اذیت می ش��ود و هم دولت بواس��طه کمبود 
عرضه در بازار دچار مش��کل می ش��ود بویژه 
اینکه بس��یاری از این کاالها ج��زو مواد اولیه 
تولید، لوازم یدکی یا کاالهای ضروری اس��ت 
و بنابراین خود ما هم برای ترخیص این کاالها 
لحظه شماری می کنیم. وزیر امور اقتصادی و 
دارایی افزود: همیشه یک اشتباه اتفاق افتاده 
اس��ت و آن اینکه، کاالیی که در بنادر یا پایانه 
های کشور هستند را به عنوان کاالی گمرکی 
تلقی می کنند درحالیک��ه کاالیی در گمرک 
طبقه بندی می ش��ود که اظه��ار گمرکی آن 
صورت گرفته باش��د و بع��د از اظهار گمرکی 
است که کاال در صف ترخیص قرار می گیرد.

دژپسند گفت: کاالهایی که در بنادر و پایانه ها 
هستند و اظهار نشده اند یا دنبال حل مشکل 
منشا ارز خود هستند و یا مشکالتی نظیر ثبت 

سفارش دارند. تسنیم 

به دلیل کاهش جوجه ریزی رخ داد؛
افزایش قیمت گوشت مرغ 

 مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغداران گوشتی 
با اش��اره به کمب��ود نهادهای دام��ی گفت: علت 
باالب��ودن قیمت گوش��ت مرغ در ب��ازار، کاهش 
جوجه ریزی در ۱.۵ ماه گذشته است. محمدعلی 
کمالی افزود: اکنون در اکثر اس��تان های کشور با 
کمبود عرضه مرغ زنده روبرو هس��تیم که همین 

امر در افزایش نرخ تاثیر داشته است.
 مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغداران گوشتی 
اظهارداش��ت: ام��روز قیم��ت مرغ زن��ده به طور 
میانگی��ن بین ۱۸ هزار تا ۲۰ ه��زار تومان اعالم 

می ش��ود که در برخی اس��تان ها بیش از این نیز 
بوده اس��ت. کمال��ی تصریح کرد: می��زان جوجه 
ریزی ۱.۵ ماه گذش��ته ۹۵ میلیون قطعه بود که 
به حد نصاب نرس��ید،  در حال��ی که حداقل باید 

۱۱۰ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام می شد.
مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغداران گوش��تی 
گف��ت: با توجه ب��ه تمهیدات دولت ب��رای توزیع 
نهاده های دام و طی��ور، تولیدکنندگان همچنان 
از وضعیت تامی��ن نهاده ها رضایت ندارند، زیرا با 

تاخیر به دستشان می رسد.
وی اظهار داشت: یعنی تولیدکننده از روز جوجه 
ریزی تا کش��تار ۴۰ روز زمان دارد تا نهاده مورد 
نی��از تولی��د را تامین کند، اگ��ر در ابتدای تولید، 
حواله نهاده از سامانه بازارگاه صادر شود تا زمانی 
که بدس��ت تولیدکننده برس��د حداق��ل بین ۲۰ 
روز ت��ا یک ماه زمان می ب��رد بنابراین مرغداران 
ناچارند به بازار آزاد مراجعه کنند.  کمالی با بیان 
اینکه توزیع نهاده ها عادالنه نیس��ت، گفت: نهاده 
با قیمت مصوب به اندازه کافی بدس��ت مرغداران 
نمی رس��د، بنابراین با مش��کل کاهش وزن مرغ 
کش��تار روبرو هستیم به طوری که اکنون به طور 
متوسط هر مرغ ۶۰۰ گرم کمتر از وزن معمولی از 
سالن های پرورش به کشتارگاه ها می رود. ایرنا 

با مجوز سازمان حمایت؛
محصوالت لبنی گران شدند 

سخنگوی انجمن صنایع لبنی از افزایش 
قیمت محصوالت لبنی خبر داد.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی از افزایش 
قیمت محصوالت لبنی خبر داده و گفته 
اس��ت: این قیمت ها در سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نهایی 
ش��ده و باتوجه به مصوبه س��تاد تنظیم 
بازار ک��ه تصمیم گیری در این خصوص 
را به س��ازمان حمایت محول کرده بود، 
دیگر نیازی به مصوبه س��تاد تنظیم بازار 

ندارد. 
بدین ترتیب  قیمت های جدید عبارتند 
از ،قیم��ت ماس��ت دو و نی��م کیلو دبه 
پرچرب ۲۴۰۰۰ تومان،ماس��ت دوو نیم 
کیلو دبه کم چرب ۲۱۰۰۰تومان ،ش��یر 
نایل��ون۵۴۰۰ تومان ،پنی��ر ۴۰۰ گرمی 
۱۴۵۰۰ تومان،ش��یر بط��ری کم چرب 
۷۱۰۰ تومان،ش��یر نی��م چ��رب ۷۵۰۰ 
تومان، شیر ۳درصد چربی۸۵۰۰ تومان 
تومان،قیم��ت  کام��ل۸۶۰۰  ش��یر 
ک��ره حیوان��ی ۱۰۰ گرم��ی ۱۰ ه��زار 
تومان،ماس��ت کم چ��رب ۹۰۰گرمی ۸ 
هزار تومان ؛ماس��ت پر چ��رب ۹ هزار و 

۷۰۰ تومان .
همچنین قیمت شیر خام درب دامداری 
۴ ه��زار و ۱۵۰ تومان و به ازای هر دهم 
چرب��ی باالتر از ۲. ۳ درص��د ۶۰ تومان 
اضاف��ه می ش��ود و در صورتیک��ه کمتر 
از ۲. ۳ درص��د چربی باش��د ۶۰ تومان 
کس��ر می ش��ود.البته گفته میشود هنوز 
س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و 
تولیدکنندگان قیمت های جدید را ابالغ 

نکرده است.  فارس

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

دبیرانجمنشرکتهای
هواپیماییمطرحکرد؛

افزایش10درصدی
قیمتپروازها

دبی��ر انجمن ش��رکت های هواپیمایی گف��ت: قیمت بلیت 
پروازهای داخلی در هیچ مسیری بیش از ۱۰ درصد مصوبه 

شورای عالی هواپیمایی کشوری، افزایش نیافته است.
 مقصود اس��عدی سامانی در تشریح جزئیات مصوبه شورای 
عالی هواپیمایی کش��وری درب��اره قیمت بلی��ت پروازهای 
داخلی، اظهار داش��ت:  طبق مصوبه شورای عالی هواپیمایی 

کشوری، شرکت های هواپیمایی نرخ پروازها را با افزایش ۱۰ 
درصدی نسبت به قیمت های خرداد امسال اعمال می کنند و 

در هیچ مسیری افزایش بیش از ۱۰ درصدی نداریم.
وی در پاس��خ به این گفته که عنوان شده است، در یکی دو 
مس��یر جدید، افزایش بیش از ۱۰ درصد اعمال شده است، 
توضیح داد:  عنوان شده است که در دو مسیر  جدید نرخ های  
اعمال شده بیشتر از ۱۰ درصد افزایش است،  آن مسیرها در 
نرخ نامه امسال وجود نداشته است،  در حالی که در مسیری 
مثل تبریز - بندرعباس از قبل فروش بلیت انجام می ش��ده 
اس��ت و افزایش قیمتی هم که در حال حاضر اعمال ش��ده 
اس��ت در واق��ع ۱۰ درصد بیش از نرخ خردادماه اس��ت، در 
این مسیر پروازها  از قبل انجام می شد و جدید نیست، اما در 

جدول قبلی نبود.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اضافه کرد: در خردادماه 

امس��ال کف نرخ ها تغییر ک��رد، ولی خب به هر حال ممکن 
است پروازی موردی که شرکت هواپیمایی اضافه می کنند، 
 مدتی به طول بیانجامد تا وارد سایت ما هم شود، ولی به هر 
حال در نرخی که می فروختن��د بیش از ۱۰ درصد افزایش 
نداشته اند. اسعدی سامانی اظهار کرد:  همین مسیر تبریز - 
بندرعباس یکی از مسیرهای طوالنی پروازهای داخلی است 
که حدود ۲ س��اعت به طول می انجامد. وی افزود: همچنین 
در مس��یرهای کیش، قش��م و مناطق نفت��ی هم همان ۱۰ 
درصد افزایش اعمال شده است و فقط این سه مسیر امکان 

برقراری پروازهای چارتری دارد.
دبیر انجم��ن ش��رکت های هواپیمایی گفت: ش��رکت های 
هواپیمای��ی در ای��ن ش��رایط کرونا با کمب��ود تقاضا مواجه  
هس��تند، از س��وی دیگر فاصله گذاری اجتماع��ی و فروش 
حداکث��ر ظرفیت ۶۰ درصد را هم رعای��ت کرده اند و با این 

شرایط تالش می کنند قیمت ها بیش از مصوبه شورای عالی 
هواپیمایی افزایشی نداشته باشد.

روز ۲۴ آبان ماه بود که در جلس��ه ش��ورای عالی هواپیمایی 
کشوری  با تایید اعضا مقرر شد قیمت بلیت پروازهای داخلی 
نسبت به جدول نرخی اعالم شده توسط انجمن شرکت های 
هواپیمایی در خرداد ماه ۱۳۹۹ به میزان ۱۰ درصد افزایش 
یابد.  همچنین مقرر ش��د محدودی��ت ارزان ترین نرخ برای 
ش��رکت ها از جدول فوق حذف شده و هیچ حداقل قیمتی 
وجود نخواهد داشت؛ همچنین هیچ شرکت هواپیمایی مجاز 

به افزایش قیمت، باالتر از سقف تعیین شده نیست.
طبق اعالم سازمان هواپیمایی انجمن شرکت های هواپیمایی 
متولی ابالغ قیمت های جدید به شرکت ها بوده و سازمانهای 

نظارتی متولی نظارت بر رعایت سقف اعمال شده هستند.
 فارس
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سیاست روز کلیات الیحه بودجه 1400  را بررسی می کند؛ 

ماست مالی به سبک 
بودجه نویسی 

 بی اعتنایی دولت به تذکرات
 بودجه ای مجلس 

 نماینده ادوار مجلس با اش��اره به بی میلی دولت برای اصالح ساختار 
بودجه گفت: عمال فرصتی برای تغییر و اصالح نمانده اس��ت و دولت 

همان شیوه سابق را برای بودجه نویسی اجرا کرده است.
  موس��ی الرضا ثروتی نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
صحبت های رهبر معظم انقالب در خصوص ضرورت اصالح س��اختار 
بودج��ه، گفت: عالوه بر ای��ن، در برنامه های پنج س��اله نیز بر بودجه 
عملیاتی و واقعی و در پی آن تغییر ساختار، تاکید شده است و تقریبا 

از برنامه سوم توسعه این موضوع مطرح و مصوب شده بود.
وی افزود: تا کنون چهار برنامه توس��عه پنج س��اله گذشته است اما نه 
تنها بودجه عملیاتی نشده است بلکه انضباط بودجه ای نیز وجود ندارد. 
بودجه برنامه و س��ند مالی دولت برای یک س��ال بوده و حاوی پیش 
بینی درآمدها و هزینه است. اصل منظم بودن بودجه بر این است که 
به اندازه درآمدها هزینه کنیم. برای این مهم باید درآمدها و هزینه ها 

را واقعی ببینم تا بودجه عملیاتی شود.
نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی با تصریح بر اینکه به اندازه ای که 

منابع تخصیص داده می ش��ود، باید نتایج و اهداف نیز به دست بیاید، 
اظهار کرد: نتیجه گرایی در بودجه اهمیت دارد اما متاس��فانه ش��اهد 
هستیم پروژه های فراوانی در دولت ها شروع می شود اما خیلی از آن ها 
به سرانجام نمی رسد. هر دولت که روی کار می آید از دولت قبلی انتقاد 
می کند زیرا پروژه های نیمه تمام زیادی باقی گذاشته است اما درعین 

حال دولت جدید نیز کلنگ های جدیدی می زند.
وی درباره ورود مجلس به اصالح ساختار بودجه عنوان کرد: نمایندگان 
طرحی را تهیه کردند تا س��اختار بودجه تغییر کند اما نماینده دولت 
اع��الم کرد این کار فایده ن��دارد. دولت بودجه را تهیه کرده اس��ت و 
نماینده ها هر چه مصوب کنند اثری به حال بودجه نخواهد داشت زیرا 
دولت عمال اعالم کرد س��اختار بودجه را تغییر نمی دهد. سال گذشته 
بودجه سال ۹۹ را مجلس رد کرد اما اتفاقی نیفتاد و کمیسیون تلفیق 
بودج��ه را »ماس��تمالی« کرد و مجلس آن را مصوب کرد. متاس��فانه 
تاکن��ون اصول بودجه نویس��ی تغییر نکرده اس��ت و همچنان ش��اهد 
بودج��ه ای بی انضباط، غی��ر عملیاتی و غیر مفید هس��تیم. دولت ها 
وقتی بودج��ه را ارائه می دهند اعالم می کنند بودجه نفتی نیس��ت و 
انتشار اوراق مشارکت کمتر و بنابراین بودجه واقعی است اما در پایان 

مشخص می شود تخلفات گسترده در بودجه وجود دارد.


