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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

وزیر کار:

وزارت کار به صورت شبانه روزی پاسخگوی
سواالت یارانه ای است

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :گروههای پاس��خگویی وزارت کار
به صورت ش��بانهروزی پاس��خگوی درخواستها و س��واالت خانوارها درباره
عدالتبخشی به پرداخت یارانهها هستند.
ب��ه گ��زارش وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماع��ی ،حجت اهلل عبدالملکی
در خصوص بازدید محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور از س��امانه تلفنی
رس��یدگی به درخواستها و سواالت مردمی در اجرای طرح «مردمی سازی
و توزی��ع عادالن��ه یارانه ها» ،اظه��ار کرد :اجرای این طرح ملی س��واالت و
دغدغههایی را برای مردم به وجود آورد که نیازمند شفافس��ازی و همراهی
همهجانبه است.
وی افزود :عدالت در توزیع یارانهها و کاهش فاصله طبقاتی مورد تاکید
رئیس جمهور است که تالش میشود این مهم محقق شود.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اش��اره به آثار مثبت اجرای این طرح
برای اقش��ار و دهکهای پایی��ن جامعه ،ادامهداد :پ��س از اجرای این طرح
«ضریب جینی» در کش��ور وضعیت مناس��بی پیدا میکند و ش��اخصهای
اقتصادی بهبود مییابد.
عبدالملکی بیان کرد :همزمان با پرداخت این یارانه برای مردم ،تیمهای
پاسخگویی به سواالت مردم در سامانه تلفنی مستقر شدند.
گفتنی اس��ت؛ س��امانه  ۶۳۶۹وزارت تعاون ،کار و رف��اه اجتماعی برای
راهنمایی و پاس��خگویی مردمی که از دریافت یارانهها در طرح جدید دولت
جا مانده اند و س��ایر س��واالت یارانهای ،در سه شیفت و با  ۱۲۰اپراتور که از
جامعه معلوالن کشور هستند.
افراد میتوانند برای ثبت درخواس��تها به س��ایت حمایت معیشتی به
آدرس  https://hemayat.mcls.gov.irو تلفن گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹
مراجعه کنند.
رئیسکل بانک مرکزی:

افزایش چشمگیر تامین ارز در سال جاری

رئیسکل بانک مرکزی سیاس��ت ارز  ۴۲۰۰تومانی را سبب هدر رفتن
بخش��ی از منابع ارزی دانست و از بهبود چشمگیر تامین ارز در سال جاری
خبر داد.
ب��ه گ��زارش مه��ر  ،عل��ی صالحآب��ادی رئی��سکل بانک مرک��زی در
یک گفتوگوی تلویزیونی درباره اش��کاالت سیاست ارز  ۴۲۰۰تومانی گفت:
ارز پیش از این به حلقه اول پرداخت میش��د و به دلیل آنکه به واردکننده
داده ش��ده ب��ود به جای اینکه م��ردم و مصرفکننده برس��د و انحرافهایی
داش��ته است .زمانی که به واردکننده ارز  ۴۲۰۰داده میشد اوالً تفاوت نرخ
ارز و س��امانه نیما قابل توجه بود و واردات بیش از نیاز کش��ور بود .ارز ارزان
بود واردات بیش��تر بود که به قاچاق منجر میشد به تولید هم آسیب جدی
وارد شد.
وی افزود :ش��کل پرداخت یارانه اصالح ش��ده اس��ت و مردم اصالح این
یارانه را میبینند و این ش��کل جدید بسیار مناسب شده نسبت به قبل چرا
که پیش از این به واردات اختصاص یافته بود و سر سفره مردم نبوده است.
اص�لاح قیمت نیاز ب��ه توضیح دارد .ورود به این موضوع جس��ارت و جرأت
میخواهد و دولت سیزدهم هم باید برای مردم توضیح دهد.
رئیسکل بانک مرکزی در ادامه گفت :اگر اصالح یارانهها زودتر اجرایی
میشد بهتر بود .با توجه به جنگ اوکراین قیمت جهانی کاالها افزایش پیدا
کرد و خیلی از کشورها تعرفه واردات را صفر کردند و انگیزه قاچاق از کشور
ما بیشتر هم شد .بنابراین اگر امسال ارز  ۴۲۰۰ادامه پیدا میکرد هدر رفت
منابع ارزی بیشتر میشد.
وی در پاسخ به این سوال که چه مقدار رانت از طریق ارز  ۴۲۰۰صورت
میگرفت ،بیان کرد :ارز  ۴۲۰۰تومانی رانتهای ایجاد میکرد و این رانتها
حج��م زی��ادی از منابع ارزی را اختصاص میداد و م��ردم ارز ارزان و کاالی
ارزان را احس��اس نمیکردند .تمامی حلقهه��ای تولیدکننده و توزیعکننده
استفاده میکردند ،اما مردم استفاده نمیکردند .اکنون یارانه به اقشار هدف
و گروهها پرداخت و به شکل دیگری توزیع میشود.
مشکلی در تأمین ارز کاالهای اساسی نداریم
صالحآبادی درباره تأمین ارز از سوی بانک مرکزی برای کاال و مواد اولیه
هم عنوان کرد :ارز مورد نیاز اکنون تأمین با نرخ نیما است که راحتتر تأمین
میشود در گذشته چون نرخ ترجیحی بود صرفاً بانک مرکزی تأمین میکرد،
اما وقتی ارز نیمایی میشود ،بخش خصوصی صادرات غیرنفتی برای کاالی
اساس��ی ارز را تأمین میکند بنابراین ارز بهتر تأمین میشود .هیچ مشکلی
در تأمی��ن ارز کاالهای اساس��ی نداریم و خوش��بختانه درآمد ارزی به دلیل
افزایش قیمت نفت و رشد ظرفیت تولید نفت بیشتر هم شده است بنابراین
هیچ مشکلی در این بخش نداریم.
در راستای توزیع عادالنه یارانهها صورت میگیرد؛

صدور کارت  ۲۰۰میلیونی برای دامداران

سرپرست بانک کشاورزی اعالم کرد:برای تمامی دامداران معرفی شده،
"دامدارکارت" با س��قف  ۲۰۰میلیون تومان و نرخ ترجیحی  ۱۱درصد صادر
میشود.
به گزارش ایس��نا به نقل از بانک کش��اورزی ،مه��دی رضایی در بازدید
از برخ��ی ش��عب ای��ن بان��ک اظهار کرد :همس��و ب��ا سیاس��تهای وزارت
جه��اد کش��اورزی و دولت ،دراجرای ط��رح مردمیس��ازی و توزیع عادالنه
یارانهها ،از جامعه ارزشمند دامداران ایران ،با صدور دامدارکارت برای تامین
س��رمایه درگردش واحدهای مرغداری ودامداری ،حمایت میش��ود .اعتبار
درنظرگرفته ش��ده از س��وی بانک مرکزی دراین طرح ،بال��غ بر  ۲۶هزار و
 ۳۰۰میلیارد تومان است.
سرپرست بانک کشاورزی همچنین نرخ سود ترجیحی برای این خدمت
را  ۱۱درصد و سقف این تسهیالت را  ۲۰۰میلیون تومان اعالم و برآمادگی
شعب بانک در سراسر کشور برای ارائه این نوع تسهیالت کارآمد و حمایتی
تاکید کرد.
براساس فهرست اعالمی از سوی سازمانهای جهادکشاورزی استانها،
تاکنون بیش از  ۱۰۰میلیارد تومان از این تسهیالت به  ۳۳هزار و  ۲۵۵نفر
از دامداران اعطا شده است.

لزوم اختصاص یارانه کاالی اساسی
به  ۹۵درصد جمعیت کشور

رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی مجلس خواس��تار
اختصاص یارانه کاالی اساس��ی به  ۹۵درصد جمعیت
کشور شد.
به گ��زارش مهر ،محمدرضا پورابراهیمی با اش��اره
به طرح جدید اقتص��ادی عنوان کرد :با توجه به وجود
اش��کاالت متعدد در پایگاه اطالعاتی رفاه ایرانیان ،این
س��امانه ،نیازمند بازنگری جدی در نحوه اخذ اطالعات،
ب��ه روزرس��انی دادههای موج��ود و از مهمت��ر فرمول
محاس��به دهکها میباش��د و ادامه وضعی��ت کنونی
مشکالت خاصی برای جامعه هدف جهت دریافت یارانه
کاالهای اساسی ایجاد کرده است.
وی افزود :بررسیهای میدانی در چند روز اخیر در
مناطق مختلف کشور حاکی از این است جمعیت زیادی
از افراد واجد ش��رایط در مناطق روستایی و عشایری و
نی��ز گروههای خاص همانند کارگران ،بازنشس��تگان و
کارمندان از دریافت یارانه حذف شدهاند که این مسئله
موجب نارضایتی و نگرانی آحاد مردم از نواقص موجود
در سامانه جامع رفاه ایرانیان شده است.
پورابراهیم��ی ادام��ه داد :بازنگ��ری در نحوه اخذ
اطالع��ات و محاس��به دهکه��ا در پای��گاه جامع رفاه
ایرانی��ان یکی از ضرورت هاس��ت و در ش��رایط کنونی
ک��ه عدم امکان دسترس��ی پایگاه جامع رف��اه ایرانیان

به یارانه در س��امانه هدفمندی یارانهها وجود نداشته و
اساس��اً این سامانه یک طرفه بوده و بعضاً بدون بررسی
واقعیتهایی که امکان اعتراض حذف ش��دگان فراهم
شود ،اقدام به قطع یارانه خانوارها کرده لذا باید سامانه
به نحوی طراحی ش��ود که همزمان امکان اضافه شدن
خانوارها وجود داشته باشد.
عض��و ش��ورای عالی هماهنگی س��ران ق��وا گفت:
ش��اخصهای ارزیاب��ی دهک دهم بیانگر ان اس��ت که
ح��دود پنج��اه درص��د از جامعه ه��دف در این دهک
بس��یار نزدیک به دهک نهم است و این موضوع موجب
نارضایتی جمعیت کثیری خواهد ش��د ،لذا پیش��نهاد
این است به  ۹۵درصد جمعیت یارانه کاالهای اساسی
پرداخت ش��ود که این امر موجب رضایت بیشتر مردم
خواهد شد.
پورابراهیمی بیان کرد :پای��گاه جامع رفاه ایرانیان
باید به کلی��ه اطالعات مورد نیاز از جمله پرداختهای
هزین��های خانوارها همانن��د هزینهه��ای بیماریهای
خ��اص :معلولیته��ا و س��ایر م��وارد مش��ابهه جهت
ده��ک بندی و ارزیابی اطالعات متصل باش��د و لذا به
واس��طه عدم دسترس��ی به تمامی اطالعات مورد نیاز
نمیتواند برآین��د دقیقی از اطالعات ارزیابی ش��ده به
سیاست گذاران و تصمیم گیران حوزه اجرایی بدهد.

به بخش��ی از اطالع��ات مربوط ب��ه هزینههای واقعی
خانوارها از جمله بیماریها ،معلولیتها و س��ایر موارد
مش��ابه وجود دارد امکان انحراف در گزارشهای مد نظر
وجود داش��ته و ،ب��ه دلیل عدم لحاظ ش��دن اطالعات
واقعی امکان انحراف در تصمیم در این خصوص مشهود
بوده و باید بازنگری شود.
نماین��ده م��ردم کرم��ان و راور در مجلس عنوان
ک��رد :دیگر نکت��ه حائز اهمیت این اس��ت که در چند
س��ال اخیر امکان اصالح اطالع��ات خانوارهای نیازمند

در جمع اعضای جامعه مدرسین قم؛

وزیر اقتصاد:مضیقه کوتاه مدت بعداز حذف
ارزترجیحی پیش بینی شده بود

وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره اجرای طرح حذف
ارز ترجیح��ی گفت :برای دولت قابل پیشبینی بود که
در این فرآیند کشور ما با یک مضیقه کوتاهمدت و نفع
بلندمدت مواجه میشود.
ب��ه گ��زارش وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی،
سید احس��ان خاندوزی در نشس��ت با اعضای شورای
عالی جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم ،به تشریح ابعاد
مختلف ط��رح اصالح یارانهها پرداخ��ت و گفت :تغییر
سیاس��ت حمایتی دول��ت به جای اختصاص پرفس��اد
ارز ترجیح��ی برای کاالها به حمای��ت از مصرفکننده
از جه��ت تحلیل اقتصادی و تاثی��رات اجتماعی آن در
درازمدت ،مورد اجماع کلی صاحبنظران و کارشناسان
اقتصادی است.
وی خاطرنشان کرد :در اسناد سیاستگذاری کشور
در س��الهای گذش��ته نیز این اتفاق ،مورد تاکید بوده
است.

آن  ۶قل��م ۲ ،قلم نان و دارو از لیس��ت کنار گذاش��ته
شدند.
وی با اشاره به حذف  ۴کاالی باقیمانده در روزهای
اخی��ر افزود :این کاالها به دلی��ل مضطر بودن آنان در
مرحله آخر از لیست حمایت ارز وارداتی ارزان از سوی
دولت حذف ش��دند و سعی ش��د ،تبعات این موضوع با
پرداخت ما به التفاوت قیمتها به مردم جبران گردد.
خان��دوزی گفت :برای دول��ت قابل پیش بینی بود
که در این فرآیند ،کشور ما با یک نفع بلندمدت؛ جهت
کاهش فش��ار این طرح به ویژه روی اقش��ار کم درآمد،
متوس��ط و فقیر جامع��ه ،تمهی��دات جبرانی همچون
پرداخت یارانه چندبرابری در نظر گرفته شده است.
در این دیدار اعضای شورای عالی جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم نظرات و س��واالت خود را در خصوص
اص�لاح یارانهه��ا مطرح کردن��د و وزیر اقتصاد پاس��خ
سواالت آنان را ارائه کرد.

وی گف��ت :از  ۲۴قلم کاالیی که در س��ال ۱۳۹۷
مش��مول ارز وارداتی ارزان بودن��د ۱۸ ،قلم آنان مانند
واردات برنج ،واردات چای ،اقالم مرتبط با گوشت قرمز
و مانند اینها در دوره دولت قبل حذف شد؛ این درحالی
ب��ود که حمای��ت از مصرف کنن��ده در کنار حذف این
کاالها از سوی دولت قبل وجود نداشت و این امر سبب
افزایش چند برابری قیمت آن کاالها بدون وجود برنامه
حمایتی شد.
س��خنگوی اقتصادی دول��ت افزود:ح��ذف  ۶قلم
کاالی باقیمان��ده مورد حمای��ت ارز ترجیحی را مرحله
کنونی این طرح دانس��ت و گفت :هدف ما بر حمایت از
مص��رف کنن��ده در کنار ح��ذف این کاالها از لیس��ت
حمایت ارز ترجیحی بوده است.
وی گفت:بناب��ر قان��ون ،دول��ت بای��د ای��ن  ۶قلم
باقیمانده را در س��ال گذش��ته حذف میکرد؛ نهایتاً به
دالیل مختلفی این موضوع به امس��ال موکول شد و از

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد؛

موافقت بانک مرکزی با واردات خودرو

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی
گفت :اجرایی ش��دن مصوبه آزادس��ازی
واردات خودرو در چارچوب سیاستهای
ارزی و س��قفهای تعیین شده از سوی
بانک مرکزی خواهد بود.

به گزارش مهر ،مصطفی قمری وفا
مدی��رکل روابط عموم��ی بانک مرکزی
در توئیت��ی ب��ا عن��وان اجرایی ش��دن
مصوب��ه آزاد س��ازی واردات خودرو در
چارچوب سیاستهای ارزی و سقفهای

تعیین ش��ده از س��وی بان��ک مرکزی
اعالم کرد که مصوبه آزاد سازی واردات
خودرو در چارچوب ضوابط ،سیاستهای
ارزی و س��قفهای تعیین شده از سوی
بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران

اجرایی خواهد ش��د.وی همچنین بیان
کرد که هماهنگی کامل سیاس��تهای
ارزی ب��ا سیاس��تهای ارزی در برنامه
اصالحات س��اختاری اقتصاد ،یک اصل
مورد وفاق دولت سیزدهم است.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران:

دام زنده  ۲۰هزار تومان گرانتر شد

رئی��س هیات مدی��ره انجمن صنفی
گاوداران گف��ت :قیمت گوش��ت دام زنده
هم ب��ه کیلویی  ۱۰۴هزارتومان رس��یده
اس��ت .در واقع گوش��ت تمام ش��ده ما از
 ۸۰هزار تومان به  ۱۰۴هزار تومان رسید.
احمد مقدس��ی درب��اره علت گران
شدن قیمت ش��یرخام و اینکه قرار بود
تغییر قیمتی نداشته باشد به ایلنا گفت:
خبر گران نشدن افزایش قیمت شیرخام
برای هفته قبل اس��ت در حالیکه دولت
واری��زی ما را قطع ک��رد و نهادههای ما
بین  5تا  6برابر افزایش قیمت داش��ته

است.
رئیس هی��ات مدیره انجمن صنفی
گاوداران درباره اینکه قیمت ش��یرخام
با چه می��زان افزایش مواجه بوده ،ادامه
داد :پیش��نهاد ما برای قیمت شیرخام
س��یزده هزار و پانصد توم��ان بود که به
خاطر تعام��ل مصرف کنن��ده و دولت،
م��ا روی قیمت  12ه��زار و  700تومان
توافق و امضا کردیم که متاس��فانه ستاد
تنظیم بازار کش��وری این قیمت را 12
هزارتومان درب دامداری اعالم کرد که
چرب��ی و پروتئین و هزینه حمل هم به

این قیمت اضافه میشود.
مقدس��ی درب��اره افزای��ش قیمت
نهادهه��ای دام اف��زود :نهادهه��ای دام
ش��امل جو از  1800به  12هزار تومان
رس��ید که حدود  6برابر افزایش داشته
اس��ت .ذرت  1900تومانی به  12هزار
تومان و س��ویای 3ه��زار و  700تومانی
به  17هزار تومان رسید ه است .شیرخام
هم از  6400توم��ان به  12هزار تومان
افزایش قیمت یافت.
رئیس هی��ات مدیره انجمن صنفی
گاوداران درب��اره تاثی��ر افزایش قیمت

نهادههای دام بر گوشت زنده خاطرنشان
کرد :بر این اس��اس ،قیمت گوشت دام
زنده هم ب��ه کیلوی��ی  104هزارتومان
رس��یده است.در واقع گوشت تمام شده
ما از  80هزار تومان به  104هزار تومان
رس��ید.احمد مقدس��ی در پایان تاکید
کرد:اگ��ر دول��ت بتواند ای��ن نهادهها را
ب��ا ای��ن قیمت تامی��ن کن��د ،قیمتها
ثاب��ت میمانند ولی اگ��ر نتواند طبیعتا
تولیدکنن��ده نمیتواند با این قیمت هم
تولید کن��د و دوباره ب��ا افزایش قیمت
مواجه خواهیم بود.

تعیین تکلیف قیمت مرغ ،تخم مرغ ،روغن و لبنیات
تولید قدیم

طبق اعالم معاون تجارت و خدمات وزارت صمت،
همه کاالهای اساس��ی شامل روغن نباتی ،گوشت مرغ،
تخم م��رغ و لبنیات ،اعم از تاری��خ تولید قبل از تغییر
قیمتها و بعد از آن ،در حال حاضر با قیمتهای جدید
عرضه میشود.
به گزارش ایس��نا ،علیرضا ش��اه میرزای��ی ،معاون
تج��ارت و خدمات وزارت صم��ت در نامهای به مدیران
کل صنعت ،معدن و تجارت  ۳۱استان و جنوب کرمان
اعالم کرد که در راستای تقویت جریان تامین و توزیع
کاالهای اساس��ی شامل روغن نباتی ،گوشت مرغ ،تخم
م��رغ و لبنی��ات ،مطابق تصمیمات س��تاد تنظیم بازار
کش��ور از تاریخ اجرای قیمته��ای مصوب جدید ،باید

ای��ن کاالها ،اعم از تولید قبل از تاریخ  ۲۲اردیبهش��ت
 ۱۴۰۱و بع��د از آن تاریخ ب��ا قیمتهای جدید عرضه
شود.
وی همچنی��ن تاکی��د کرده ک��ه نظارتهای الزم
نیز در رعایت س��قف قیمتهای جدی��د اعالمی انجام
میشود.
معیشتی
گفتنی است؛ چهارشنبه شب ،مبلغ کمک
ِ
واریز شده بابت ماه اول ،از ساعات پایانی قابل برداشت
و از پنجش��نبه قیمت جدید روغن ،م��رغ ،تخم مرغ و
لبنیات اعمال شد.
بر این اس��اس از روز پنجش��نبه ۲۲ ،اردیبهشت،
قیم��ت ه��ر کیلو م��رغ گ��رم ب��رای مص��رف کننده

 ۵۹ه��زار و ۸۰۰تومان و هر کیلوتخم مرغ  ۳۹هزار و
 ۸۰۰توم��ان ،اس��ت .همچنی��ن قیم��ت روغ��ن مایع
 ۸۱۰گرم��ی س��رخکردنی ب��رای مص��رف کنن��ده به
 ۶۲هزار تومان و روغن مایع آفتاب گردان  ۸۱۰گرمی
پخت و پز به  ۶۳هزار تومان رسید.
در لبنیات نیز قیمت هر کیلو شیر خام  ۳.۲درصد
چرب��ی درب دام��داری  ۱۲هزار تومان ،ش��یر نایلونی
 ۹۰۰گرم��ی ک��م چ��رب ب��رای مص��رف کنن��ده
 ۱۵هزار تومان ،شیر پاستوریزه بطر یک لیتری کم چرب
 ۱۸ه��زار توم��ان ،ماس��ت دب��های  ۲.۵کیلوی��ی کم
چرب  ۴۹ه��زار و ۸۰۰تومان ،پنیر  UFنس��بتا چرب
 ۴۰۰گرمی  ۳۷هزار تومان است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

 ۹۰قلم دارو ارزان میشود

س��خنگوی س��ازمان غذا و دارو گفت :با توافق با سازمان های بیمه گر،
مابه التفاوت قیمت حدود  ۹۰قلم دارو که بعد از اصالح قیمت ها که توسط
بیمهها پوشش داده نشده بود به قبل برمیگردد.
ب ه گزارش خبرگزاری صداوس��یما ،محمد هاش��می اظهار داش��ت :مابه
التفاوت قیمت حدود  ۹۰قلم دارو بعد از اصالح قیمت به دلیل اس��تفاده از
ارز نیمایی ،توس��ط بیمهها پوشش داده نش��د که با دستور رئیس جمهور با
س��ازمانهای بیمه گر توافق شده اس��ت که قیمت این  ۹۰قلم دارو به قبل
برگردد تا تفاوتی در پرداختی مردم از جیب نداشته باشد.
وی اف��زود :مقرر ش��د س��ازمان برنام��ه و بودجه مناب��ع آن را از محل
صرفه جویی و هدفمندی یارانهها تامین کند.
او گفت:ب��ا اج��رای این طرح قیم��ت اصلی داروها ب��رای مردم تغییری
نمیکند بلکه هزینههای مازاد آن توس��ط بیمه پرداخت میشود و در نهایت
پرداختی بیماران به قبل بازمی گردد.
در شبکه رسمی توزیع دارو گرانفروشی نداریم
هاش��می با بیان اینکه در ش��بکه رس��می توزیع دارو گرانفروشی وجود
ن��دارد ،اف��زود :قیمت دارو با سیس��تم رگوالت��وری قوی نظارت میش��ود
و به مدلهای مختلف تامین چه با ارز نیمایی و چه ترجیحی در کمیسیون
مصوب میشود و قیمت نهایی نیز در سامانه تیتک به ثبت میرسد.
وی گفت :از ۳۵۸۰قلم دارو در دولت س��یزدهم ،قیمتگذاری  ۳۸۰قلم
آن توس��ط کمیسیون انجام میش��ود و قیمت  ۳۲۰۰قلم دارو نیز تغییراتی
نداشته است.
وی گفت :مبنای حمایت بیمهها داروهای ژنریک و تولید داخل خواهند
بود .همچنین از کل فارماکوپه دارویی کش��ور  ۲۵۰۰قلم دارو تحت پوشش
بیمه هس��تند و در نظ��ر داریم  ۲۵۰قلم داروی مهم دیگر به این فهرس��ت
اضافه شود.س��خنگوی س��ازمان غذا و دارو تصریح کرد :الزم به ذکر اس��ت
وزیر بهداش��ت به دانشگاههای علوم پزشکی تاکید کرده است ضمن کنترل
دقیق و منظم بر عملکرد داروخانههای خصوصی و بیمارستانی و شرکتهای
پخش دارو و تجهیزات پزش��کی و اطالع رس��انی به داروهای تحت پوشش
به منظور جلوگیری از اش��اعه کمبودهای کاذب دارویی و افزایش اطمینان
مصرف کنندگان و بیماران مخصوصا بیماران خاص و صعب العالج ،از نحوه
ارائه و کیفیت خدمات داروخانهها نس��بت به بازدیدهای میدانی مس��تمر به
صورت ویژه و در قالب مانورهای نظارتی اقدام کنند.
هاشمی گفت :دانش��گاههای علوم پزشکی نیز موظف هستند با نظارت
بر قیمت ،رعایت تعرفههای مصوب قانونی و سود توزیع و عرضه ،در صورت
مشاهده هرگونه تخلف گرانفروشی و افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی،
کم فروش��ی و احتکار و انبارداری غیرمجاز با رعایت قانون و مقررات مربوط
به امور پزشکی و دارویی ،قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی
و قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و سایر مقررات جاری با متخلفین برخورد
قانونی الزم را داش��ته باش��ند و گزارش این اقدامات را ماهیانه به س��ازمان
غذا و دارو ارسال کنند.
بانک مرکزی اعالم کرد:

نرخ رسمی  ۲۷ارز کاهشی شد

بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی  ۴۶ارز را منتشر کرد که بر اساس
آن نرخ رس��می  ۲۷ارز کاهش و  ۱۲ارز افزایش یافت .همچنین نرخ رسمی
هفت ارز ثابت ماند.
ب��ه گزارش بانک مرکزی ،هر دالر آمریکا  ۴۲ه��زار ریال ،پوند انگلیس
 ۵۱هزار و  ۴۲۴ریال و یورو  ۴۳هزار و  ۷۲۵ریال ارزشگذاری شد.
برپایه این گزارش ،هر فرانک سوئیس  ۴۱هزار و  ۹۳۹ریال ،کرون سوئد
چه��ار هزار و  ۱۷۶ریال ،کرون نروژ چهار هزار و  ۲۹۴ریال ،کرون دانمارک
 ۵ه��زار و  ۸۷۶ری��ال ،روپی��ه هند  ۵۴۳ریال ،درهم ام��ارات متحده عربی
 ۱۱هزار و  ۴۳۷ریال قیمتگذاری شد.
همچنی��ن دینار کوی��ت  ۱۳۶هزار و  ۷۳۱ریال ،یکصد روپیه پاکس��تان
 ۲۱هزار و  ۷۸۳ریال ،یکصد ین ژاپن  ۳۲هزار و  ۹۴۸ریال ،دالر هنگکنگ
پنجهزار و  ۳۵۱ریال و ریال عمان  ۱۰۹هزار و  ۲۳۴ریال تعیین قیمت شد.
ه��ر دالر کان��ادا نی��ز  ۳۲ه��زار و  ۴۸۵ری��ال ،دالر نیوزیلن��د  ۲۶هزار و
 ۲۹۸ری��ال ،ران��د آفریقایجنوبی ۲ه��زار و  ۶۰۰ریال ،لیر ترکی��ه  ۲هزار و
 ۷۱۲ری��ال ،روب��ل روس��یه  ۶۵۳ری��ال ،ریال قط��ر  ۱۱ه��زار و  ۵۳۹ریال،
یکصد دینار عراق  ۲هزار و  ۸۸۰ریال و لیر سوریه  ۱۷ریال قیمتگذاری شد.
قیم��ت دالر اس��ترالیا  ۲۹ه��زار و  ۶۲ریال ،ریال س��عودی  ۱۱هزار و
 ۲۰۰ریال ،دینار بحرین  ۱۱۱هزار و  ۷۰۳ریال ،دالر س��نگاپور  ۳۰هزار و
 ۱۴۸ریال ،یکصد تاکای بنگالدش  ۴۸هزار و  ۶۹۲ریال ۱۰ ،روپیه سریالنکا
یک هزار و  ۱۶۷ریال ،کیات میانمار  ۲۳ریال ،یکصد روپیه نپال  ۳۳هزار و
 ۸۸۴ریال ،یکصد درام ارمنستان  ۹هزار و  ۱۷۲ریال و دینار لیبی هشتهزار
 ۷۳۵ریال تعیین شد.
مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت :

همه خودروسازان با هم خودرو عرضه میکنند

مدیرکل صنای��ع حملونقل وزارت صمت گفت:ب��ا توجه به اینکه همه
خودروس��ازان با ه��م خودرو عرض��ه خواهند ک��رد ،میزان عرض��ه و تنوع
محصوالت در سامانه یکپارچه فروش خودرو افزایش مییابد.
به گزارش مهر ۱۳ ،اردیبهش��ت ماه سال جاری ،سیدرضا فاطمی امین،
وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت ،در بخش��نامهای خطاب به س��ازمان حمایت
اعالم کرد که همه خودروس��ازها از  ۱۸اردیبهش��ت هرگونه عرضه خودرو را
صرفاً از طریق سامانه متمرکز قرعهکشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت،
امکان عرضه عادالنهتر برای همه خودروهای تولیدی فراهم شود.
طبق تاکید فاطمی امین تا زمان ایجاد توازن در عرضه و تقاضای خودرو،
تمهی��دات الزم برای قرعهکش��ی متمرکز خودرو توس��ط س��ازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنن��دگان حداکثر تا تاریخ  ۱۴۰۱.۲.۲۵باید فراهم
ش��ود.در این رابطه ،عب��داهلل توکلیالهیجانی مدی��رکل دفتر صنایع خودرو
وزارت صم��ت در گفتوگو با مه��ر ،در مورد آخرین وضعیت «س��اماندهی
قرعهکش��ی خودرو از طریق س��امانه فروش یکپارچه» اظه��ار کرد :در این
سامانه یکپارچه ،خودروسازان ،محصوالت خود را با هم عرضه خواهند کرد
و متقاضیان در یک بازه زمانی مشخص به طور مثال یک دوره یک هفتهای،
میتوانند با قدرت انتخاب باال اقدام به خرید خودروی مورد نظر خود کنند.
وی افزود :همچنین پیش بینی ش��ده اس��ت که اگر میزان تقاضا برای یک
خودرو پس از گذش��ت دوره ثبت نام بیش��تر از ظرفیت اعالم ش��ده ،باشد
انتخاب از طریق فرایند قرعه کش��ی انجام میشود و بنابراین اینطور نیست
که هرکس زودتر وارد س��ایت ثبت نام شود ش��انس بیشتری خواهد داشت
بلک��ه متقاضیان با ف��راغ خاطر میتوانند در طی مدت اعالم ش��ده اقدام به
ثب��ت نام کنند اما اگر میزان تقاض��ا در حد عرضه نبود یعنی تقاضا و عرضه
ب��ه یک میزان بود و ی��ا اینکه تقاضا کمتر از عرضه بود ،خودرو به ش��خص
ثبت نام کننده تحویل میشود.
توکلیالهیجانی گفت :با توجه به اینکه همه خودروسازان اعم از دولتی
و خصوصی در این س��امانه باید خودرو عرضه کنند ،بنابراین هم محصوالت
متنوعتری عرضه خواهد ش��د و هم پیش بینی میشود که میزان عرضهای
که در س��امانه یکپارچه فروش صورت میگیرد ،چند برابر قرعه کش��یهای
قبلی باشد.

