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 همدستی مشاوران امالک با موجران 
برای فرار مالیاتی
مدیرکل تعزیرات استان تهران با بیان اینکه هیچ 
سازمانی نمی داند مردم چه تعداد امالک دارند، گفت:  
مش��اوران امالک برای فراری دادن موجر از پرداخت 

مالیات، برای آن ها کد رهگیری ثبت نمی کنند.
محمدعلی اس��فنانی با تاکید بر ضرورت تصویب 
و اج��رای قان��ون مالیات بر عایدی س��رمایه مس��کن 
اظه��ار کرد: اجرای این قانون می تواند از دالل بازی و 
س��وداگری در بازار مسکن جلوگیری کند. افرادی که 
به دنبال تالطم در بازار هس��تند، با وضع سیاست های 
مالیاتی، عمال دچار مش��کل می ش��وند. وی با اش��اره 
به ضرورت اج��رای قانون مالیات ب��ر خانه های خالی 
در کش��ور، افزود: در دنیا برای واحدهای مس��کونی و 
تجاری خالی از سکنه مالیات و عوارض وضع می شود، 
اما متأس��فانه در کشور مسئله خالی نگه داشتن خانه 

به عنوان یک کاالی سرمایه ای رواج دارد.
وی ادام��ه داد: در ش��رایط کنونی هی��چ ارگان و 
س��ازمانی اطالع ندارد که هر شهروند چه تعداد ملک 
و ساختمان دارد. در این شرایط مشاوران امالک برای 
ف��راری دادن موجر از پرداخت مالیات، برای آن ها کد 
رهگی��ری ثبت نمی کنند و امروز صدها و هزاران خانه 
در تهران اجاره داده ش��ده، اما برای این قراردادها کد 
رهگیری صادر نش��ده است. باید سیاست های تقنینی 
درستی وضع شود، تا در آینده تمام مالکان، اطالعات 

امالک خود را در سامانه مذکور ثبت کنند.
مدیرکل تعزیرات اس��تان تهران گفت: در شرایط 
کنونی در کش��ورهای خارجی، به میزان تعداد امالک 
مالکان، مالیات بر عایدی به صورت تناس��بی باال رفته 
و گاه��ی از افراد تا 70 ی��ا 80 درصد اجاره بهای یک 

ملک، مالیات دریافت می شود.  تسنیم 

 ممنوعیت افزایش هزینه ارسال پیامک 
به مشتریان بانک ها

بانک ها ح��ق افزای��ش هزینه ارس��ال پیامک به 
مشتریان را ندارند.

محمدرضا جمشیدی درباره افزایش ۲0 درصدی 
کارمزد پیامک های بانکی، اظهار داش��ت: به هیچ وجه 
چنین افزایش��ی در بانک های خصوصی دیده نشده و 
اگر هر یک از مش��تریان بانک های خصوصی پیامکی 
مبن��ی بر افزایش کارمزد دریاف��ت کرده اند، به کانون 

بانک های خصوصی گزارش دهند.
وی ب��ا تاکید بر اینکه بانک های خصوصی مجاز به 
افزای��ش کارمزد پیامک ها نیس��تند، گفت: البته کانون 
بانک های خصوصی درخواستی مبنی بر افزایش کارمزد 
پیامک بانک ها داش��ته اند؛ اما از آنجایی که طبق قانون 
تعیی��ن هرگونه کارمزد بر عهده ش��ورای پول و اعتبار 
اس��ت، بانک ها مجاز به تغییر این مبلغ پیش از تصمیم 

شورای پول و اعتبار نیستند.
همچنین علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی 
بانک ها نیز در این باره اعالم کرد: این ش��ورا هیچگونه 
مصوبه جدیدی مبنی بر افزایش هزینه س��االنه ارسال 
پیامک های بانکی نداشته است و شبکه بانکی کماکان 
با ارسال پیامک اطالع رسانی به مشتریان را طبق روال 
انج��ام می دهند. وی تصریح کرد: هیچگونه افزایش��ی 
درهزینه ارسال پیامک نس��بت به سال گذشته بعمل 

نیامده است.  پژوهشکده پولی و بانکی

 زمزمه افزایش وام مسکن مهر 
به ۵۰ میلیون تومان

در حالی قرار اس��ت پرونده واحدهای مسکن مهر 
فاقد مس��ئله امسال مختومه ش��ود که خبر می رسد با 
هدف تحقق وعده دولت، احتماال وام این طرح در برخی 

شهرها به ۵0 میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
قرار اس��ت پروژه های مس��کن مه��ر باقیمانده در 
کش��ور که تع��داد آنها ۵00 هزار واحد اعالم ش��ده تا 
پایان امسال به اتمام برسد. طی 7 ماه اخیر حدود 80 
ه��زار واحد از این طرح یعن��ی ماهانه حدود 11400 
واحد به اتمام رس��یده و افتتاح ش��ده اس��ت. تکمیل، 
افتتاح و بهره برداری از واحدهای طرح مسکن مهر در 
برخی مناطق کشور با کمبود منابع مالی مواجه است؛ 
برای حل این مشکل به خصوص در شهرهای جدید با 
اتکا به منابع داخلی تالش هایی صورت گرفته است. اما 
به نظر می رس��د این راهکار نتوانسته تمام مشکالت را 
حل کند،  چراکه گفته می شود وزارت راه و شهرسازی 
به دنبال افزایش وام مس��کن مهر در برخی مناطق از 

40 به ۵0 میلیون تومان است. تسنیم 

  برخورد قاطع دولت 
در حذف یارانه نقدی دهک های پردرآمد 
 وزارت اقتصاد به دولت پیش��نهاد داده، در حذف 
دهک های برخوردار درآمدی از دریافت یارانه نقدی با 
توجه به س��امانه های اطالعاتی در اختیار و آزادسازی 

منابع مربوطه برای تولید برخورد قاطع داشته باشد.
در این گزارش که به تشریح و تبیین جزئیات بسته 
رونق تولید سال ۹8 و اصالح ساختار مصارف هدفمندی 
یارانه ها پرداخته اس��ت. در بخشی از این گزارش آمده 
است: مطابق تبصره 14 قانون بودجه سال 1۳۹8 جمع 
کل دریافتی ه��ای حاصل از اج��رای قانون هدفمندی 

یارانه ها 1,407,404 میلیارد ریال است. مهر

اخبار

الحاق ۲ فروند هواپیما به ناوگان کیش ایر
سرپرست کیش ایر از اضافه شدن ۲ فروند هواپیما به ناوگان این ایرالین خبر 

داد و گفت: فرآیندهای مالی و اداری کیش ایر مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
فرزانه ش��رفبافی اظهار ک��رد: وظیفه ذاتی کیش ایر این اس��ت که توس��عه 
گردشگری را در حزیه کیش داشته باشد. هواپیمایی کیش ایر هم اکنون ۵ فروند 

هواپیمای فعال دارد،  عالوه بر این  تعدادی هواپیما در دست تعمیر و تعداد دیگری 
هواپیما زمینگیر دارد. به دنبال آن هس��تیم روش های��ی را برای تامین ناوگان جدید، 

نوسازی یا در واقع بازسازی هواپیماها اجرایی کند.
وی یادآور ش��د:  بر این اساس هم س��ویی اهداف تدوین شده در این برنامه با برنامه  
۳ ساله کیش ایر مطابق اسناد باالدستی از جمله سند توسعه ای کیش شکل بگیرد. یکی 
از کارهای ما، حمایت از تمام منابع انس��انی در کیش ایر اس��ت؛ ایجاد همدلی و اتحاد و 

یکپارچگی است که در دستور کار قرار دارد.  تسنیم 

ج مراقبت بر
افزایش قیمت سکه و طال 
رئیس اتحادیه فروشندگان طالو جواهر از روند افزایشی قیمت طال و سکه با 

افزایش 40 دالری هر انس طال در بازار های جهانی خبر داد.
 آیت محمدولی با اشاره به اینکه حباب قیمت سکه دیروز 4۵0 هزارتومان 
بوده اس��ت افزود: روز پنج ش��نبه ۳0 خرداد ۹8 قیمت سکه تمام بهار آزادی با 

70 هزار تومان افزایش، 4 میلیون و 700 هزارتومان، نیم سکه ۲ میلیون و 4۵0 
هزارتومان ، ربع س��که ی��ک میلیون و 600 هزارتومان و س��که های گرمی نیز ۹۹0 

هزارتومان قیمت گذاری شده است. وی افزود: پنجشنبه قیمت طالی 18 عیار با 7 هزار 
تومان افزایش به قیمت 4۳4 هزار و ۳00 تومان معامله شده است.

محمدول��ی ب��ا بیان اینکه هر انس ط��ال در بازار های جهان��ی در کانال 1۳8۲ دالر 
عرضه شده است ادامه داد: پنجشنبه هر مثقال طال با ۳1 هزارتومان افزایش با قیمت 1 

میلیون و 881 هزارتومان به فروش رسیده است.  تسنیم

جنب استانبول
بهره برداری از ۲۰ پروژه مهم صنعتی و معدنی در سال 98

دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت 
۲0 پروژه مهم در بخش های صنعتی و معدنی را مورد بهره برداری قرار خواهد داد.
صادق نجفی گفت: در سالی که به تدبیر مقام معظم رهبری رونق تولید نامگذاری 
ش��ده اس��ت، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲0 پروژه مهم در بخش های صنعتی و 

معدن��ی را م��ورد بهره برداری قرار می دهد که این پروژه ه��ا در زمینه های آهن، مس، 
آلومینیوم، فوالد، صنایع غذایی، حمل و نقل و قالیبافی در سراسر کشور خواهند بود.

دس��تیار وی��ژه وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به بهره ب��رداری از واحد تولید 
لیچینگ مس کاتد س��ه ه��زار تنی در جیرفت با حضور وزیر صمت در هفته گذش��ته، 
تصریح کرد: کارخانه مس کاتد ۵0 هزار تنی بایو لیچینگ در زرند نیز آماده بهره برداری 
است؛ همچنین فوالد 1.۵ میلیون تنی زرند نیز دیگر پروژه این شهرستان است که قرار 

است شهریورماه افتتاح شود.  وزارت صنعت، معدن و تجارت

خ توسعه  چر

رئیس کنفدراسیون صادرات تشریح کرد؛
دلیل رشد صادرات غیرنفتی ایران در اردیبهشت

در شرایطی که اقتصاد ایران در ماه های گذشته با چالش های  ت ر جدی مواجه ب��وده، جدیدترین آمارها نش��ان می دهد که تج����ا
صادرات غیرنفتی در اردیبهشت ماه در حد قابل توجهی افزایش یافته است.

براس��اس آمارهایی که رئیس سازمان توس��عه تجارت اعالم کرد "ایران 
در دو ماهه ابتدایی امس��ال حدود 8.4 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشته 
اس��ت که این رقم در قیاس با 7.7 میلیارد دالر مدت مش��ابه سال گذشته، 
افزایش��ی 8.1 درصدی را نشان می دهد". این آمار در حالی است که با توجه 
به مشکالتی که کشور در فروردین ماه امسال به دلیل سیل و بالیای طبیعی 
پشت سر گذاشت، با کاهش آمار صادراتی مواجه شد اما در اردیبهشت ماه با 
صادرات ۵.۹ میلیارد دالری در قیاس با مدت مش��ابه سال قبل، افزایش ۲7 

درصدی را تجربه کرد که یک جهش قابل توجه به شمار می رود.
در این رابطه محمد الهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران؛ سه عامل 
را در ثب��ت ای��ن آمار مهم ارزیابی کرد و ترکیبی از نقش و س��هم این عوامل 
را دلیل احتمالی افزایش صادرات در اردیبهش��ت ماه دانست. وی توضیح داد: 
بحث تحریم های جدید آمریکا و به دنبال آن محدودیت های بانکی و در کنار 
آن مسائلی همچون تعهد ارزی شوک هایی بود که صادرکنندگان با آن مواجه 
بودند و از این رو در اردیبهش��ت ماه ۹7 بس��یاری از آنها در حال بررسی ابعاد 

ماجرا و چگونگی امکان پذیر شدن وفق دادن خود با شرایط جدید بودند.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در اردیبهشت ماه سال جاری 
هرچند هنوز ابهام ها باقی مانده و محدودیت های اقتصادی در جریان هستند، 
اما الاقل بخشی از صادرکنندگان توانسته اند خود را با شرایط فعلی هماهنگ 

کرده و صادرات خود را ادامه دهند. ایسنا 

مدیرعامل بورس انرژی اعالم کرد
وکربوری جدید  عرضه 9 فرآورده  هیدر

در بورس انرژی ایران
ب��ه گفت��ه مدیرعام��ل ب��ورس  رین��گ انرژی، طی خ��رداد ۹8 در بازار روي 
فیزیک��ی ب��ورس انرژی ای��ران 18۳ هزار ت��ن انواع 
ف��رآورده  هیدروکربوری ب��ه ارزش قریب به 10 هزار 

میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.
سیدعلی حس��ینی افزود: بیش از 18۳ هزار تن 
انواع فرآورده ه��ای هیدروکربوری به ارزش قریب به 
10 ه��زار میلیارد ریال طی ماه خ��رداد ۹8 در بازار 
فیزیکی بورس انرژی ایران مورد معامله قرار گرفت.

وی اف��زود: بیش از 11۹ ه��زار تن از محصوالت 
معامله شده در رینگ داخلی و بیش از 6۳ هزار تن در 
رینگ بین الملل ب��ازار فیزیکی بورس انرژی مورد داد 
و ستد قرار گرفت. همچنین ارزش ریالی معامالت در 
رینگ داخلی بیش از ۵,۹۲0 میلیارد ریال و در رینگ 

بین الملل بیش از ۳,۵70 میلیارد ریال بوده است.
ب��ه گفته مدیر عامل بورس ان��رژی، این درحالی 
است که فعالیت عرضه کنندگان و میزان عرضه های 
صورت گرفته توسط آنها نقش مهمی در توسعه و رونق 
معامالت بورس انرژی ایران داشته است. در حقیقت، 
پنج عرضه کننده بزرگ در بازار فیزیکی فرآورده های 
هیدروکربوری که بیشترین ارزش معامالت را به خود 

اختص��اص داده اند، عبارتند از: ش��رکت پاالیش نفت 
الوان، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، شرکت پاالیش 
نفت تبریز، ش��رکت پاالیش نفت اصفهان و ش��رکت 
پاالیش نفت تهران. این ش��رکتها به ترتیب 16، 1۲، 
10، ۹ و 6 درص��د از ارزش معامالت انجام ش��ده در 
بازار فیزیکی بورس انرژی ایران را طی خردادماه ۹8 

از آن خود کرده اند.
حس��ینی در مورد میزان معامله کاالهای عرضه 
ش��ده در بازار فیزیکی بورس انرژی نیز اظهار داشت: 
بیشترین حجم معامالت کاالها طی ماه جاری مربوط 
ل 40۲، نفتای س��نگین، متانول،  ب��ه کاالهای ح��الاّ
گازمای��ع و آیزوریس��ایکل ) در مجم��وع 68 درصد( 
و بیش��ترین ارزش معامالت مرب��وط به حالل 40۲، 
نفتای س��نگین، گازمایع، آیزوریسایکل و متانول )در 

مجموع 67 درصد( بوده است.
به گفت��ه مدیرعامل بورس انرژی ایران، توس��عه 
پذی��رش و عرض��ه ان��واع حامل ه��ای انرژی توس��ط 
عرضه کنندگان مختلف در بورس انرژی به طوری بوده 
است که فقط در خردادماه سال جاری شاهد عرضه ۹ 
کاال و برای نخس��تین بار در بازار فیزیکی بوده ایم. این 
عرضه ها شامل: رافینت پتروشیمی بیستون، بلندینگ 
نفتا پاالیش نفت بندرعباس، نفت سفید شرکت ملی 
پخ��ش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل از 
انبار نفت کرمان به مقصد پاکستان، نفت گاز )گازوئیل( 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ 

بین الملل از انبار نفت کرمان به مقصد پاکستان، نفت 
س��فید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در 
رین��گ بین الملل از انبار نفت تبری��ز به مقصد عراق، 
متانول ش��رکت متانول کاوه، برش سنگین حاصل از 
پاالیش��گاه نفت و پتروشیمی به جز بنزین و گازوئیل 
پتروشیمی بیستون، رافینت شرکت پتروشیمی نوری 

و برش سبک شرکت پتروشیمی نوری هستند.
به گفته وی از میان نخس��تین عرضه های صورت 
گرفت��ه، 4 عرضه به طور موفقیت آمیز منجر به معامله 
شده است. رافینت پتروشیمی بیستون، بلندینگ نفتا 
پاالیش نفت بندرعباس، متانول شرکت متانول کاوه و 
برش سنگین حاصل از پاالیشگاه نفت و پتروشیمی به 
جز بنزین و گازوئیل پتروشیمی بیستون، چهار عرضه ای 

هستند که در خردادماه مورد دادوستد قرار گرفتند.
حسینی گفت: یکی از نکات حائز اهمیت، تداوم 
معامله اوراق س��لف موازی استاندارد منتشرشده در 
بازار مشتقه فرآورده های هیدروکربوری بورس انرژی 
ایران اس��ت. به عبارت دیگر، طی م��اه جاری، اوراق 
سلف موازی اس��تاندارد نفت خام که به نمایندگی از 
طرف دولت در بازار مشتقه بورس انرژی عرضه شد، 
در نمادهای سنفت ۹8۲، ۹8۳ و ۹84 به ارزشی بالغ 
بر ۵۲8 میلیارد ریال و تعداد 60،6۳۵ اوراق در بازار 
ثانوی��ه مورد معامله قرار گرفت. امید اس��ت با تداوم 
رون��ق معامالت در بورس انرژی ایران ش��اهد عرضه 

بیشتر حامل های انرژی باشیم.  فارس

گروه معیشت  توس�عه بررس��ی آمار و ارقام منتش��ر چرخ 
م��واد غذای��ی در  ش��ده درخص��وص ص��ادرات 
فروردین ماه س��ال جاری و در مقابل میزان واردات 
آن از ای��ن مهم پرده بر می دارد که در نخس��تین 
ماه از س��ال جاری، ۵17 هزار تن و به ارزش ۳۵۵ 
میلیون دالر محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی 
ک��ه از نظ��ر وزن 6,1 درصد و از نظ��ر ارزش 14 
درصد کل صادرات کاالهای غیرنفتی کشور صادر 
شده اس��ت و در مقابل طی مدت یاد شده بالغ  بر 
یک میلیون و ۵۵۵ هزار تن محصوالت کشاورزی 
و غذای��ی به ارزش ۹۳4 میلی��ون دالر بوده که به 
ترتیب از نظر وزن 74,7 درصد و از نظر ارزش 40 
درصد کل واردات کش��ور را ش��امل می شود؛ وارد 
شده است. این اتفاق در حالی رخ داده که براساس 
آمار و مس��تندات موجود این صنعت در سال تنها 
چن��د ماه قبل از این تاری��خ و در بازه زمانی در و 
بهم��ن ۹7؛ رقم صادرات محصوالت کش��اورزی و 
صنایع غذایی رکوردی بی س��ابقه از خود به جای 
گذاش��ت و مع��ادل 14.۳ درص��د ارزش صادرات 

غیرنفتی کشور شد.
طبق مس��تندات مقدار ص��ادرات محصوالت 
کشاورزی و صنایع غذایی در این مدت ۵ میلیون 
و 64 هزار تن و به ارزش 4 میلیارد و 76۵ میلیون 
دالر بوده که در مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل 
1۵,۳ درصد افزایش داش��ته و در مقایس��ه با آمار 
موجود سال های گذشته کشور، رکوردی بی سابقه 

را از خود به جای گذاشته است.

ظرفیت های نادیده
به استناد آمار و ارقام؛ صنعت غذا جزو صنایعی 
است که به عنوان صنعت پیشران در اقتصاد کشور 
مط��رح اس��ت. رخدادهای��ی ک��ه طی س��ال های 
گذش��ته به وقوع پیوس��ته نظیر ورود ماشین آالت 
جدید و تنوع در تولیدات مواد غذایی، باعث ش��ده 
تولیدکنندگان کش��ور هم از لح��اظ کیفیت و هم 
از لحاظ بس��ته بندی به شرایط اس��تاندارد جهانی 
نزدیک شده و خود را با آن تطبیق دهند به همین 
جهت، ام��کان ف��روش کاالهای آن ها به نس��بت 
کاالهای س��ایر صنایع ش��رایط بهت��ری دارد. در 
نتیجه، اگر ایران وارد تجارت جهانی شود، صنعت 
غذا حرف زی��ادی برای گفتن دارد. اما همه ماجرا 

در این ظرفیت ها خالصه نمی شود.
محصوالت کشاورزی کش��ور از نظر شرایط آب 
و هوایی بس��یار مطل��وب ب��وده و در نتیجه می توان 
محصوالت غذایی با همان کیفیت و رقابت پذیری تولید 
کرد اگر چالش های پیش روی این صنعت مرتفع شود. 
این چالش ها در شرایطی است که کارشناسان 
و فع��االن ای��ن عرصه بر ای��ن اعتقادند که صنعت 
غذایی در ایران از صنایع پیشرفته و باکیفیت است 
و محصوالت آن در بازارهای کشورهای منطقه ای، 
اوراسیا، قفقاز، روسیه و کشورهای حوزه خلیج فارس 

عرضه می شود. به باور این افراد صنعت غذایی کشور 
از جمله صنایعی است که به نسبت سایر صنایع در 
کشور به روزتر بوده و با توجه به ظرفیت هایی که در 
حوزه تولید محصوالت کش��اورزی در کشور وجود 
دارد، می توان یکی از برندهای صادراتی به خصوص 

در بازارهای بین المللی و منطقه ای باشد.
اما همه این موارد منوط به همراهی و همدلی 
متولیان با تولید کنندگان و به ویژه مهیا کردن بستر 
الزم برای فعالیت آنهاس��ت و در غیر این صورت نه 
تنها بازارهای منطقه را از دس��ت خواهیم داد بلکه 
توانی هم برای س��هم خواهی از بازارهای بین المللی 
نخواهیم داشت و این ظرفیت هم مانند بسیاری از 

ظرفیت های هدر رفته تاکنون خواهد شد. 

چالش های دیرینه
 فعاالن و تولیدکنندگان صنعت غذا در واکاوی 
مش��کالت پیش روی این صنعت با برشمردن این 
مش��کالت معتقدند که مشکالت متعددی در این 
مس��یر وجود دارد که اولین آن مشکل قیمت های 
دس��توری اس��ت و از آنجایی که تمام محصوالت 
کش��اورزی ایران به قیمت آزاد عرضه می شود لذا 
دولت قیم��ت را برای محصول کش��اورزی تعیین 
نمی کند اما به  محض اینکه این محصوالت تبدیل 

به فرآورده تبدیل می ش��ود متولیان قیمت گذاری 
دولتی ورود کرده و هم مساله تمام فرآیند از تولید 
تا مصرف کننده را دستخوش نوسسان می کند که 

این مهم یعنی قیمت گذاری اجباری دولت به ضرر 
عرضه کننده و مشتری است.

این افراد از س��رمایه در گ��ردش کارخانه ها به 
عن��وان چالش دوم یاد کرده و در کنار این مس��اله 
که اگر تس��هیالت به این مهم اختصاص داده شود 
بخش��ی از مشکالت حل خواهد شد مدعی هستند 
ک��ه رفع مش��کالت در زمینه حمل و نق��ل هم گام 
مثبت و درس��تی در این زمینه است به این ترتیب 
که شرایط خاص این صنعت نیازمند ابزار و امکانات 
خاص برای جابه جایی است و از آنجایی که سیستم 
حمل ونقل کشور یک سیستم حمل ونقل مطابق با 
استانداردهای جهانی و لجستیک حرفه ای نیست، 
و این موضوع در قیمت تمام شده اثر بسیاری دارد 
لذا نه تنها در داخل که بخش زیادی از فرصت های 

خارجی را نیز از دست داده ایم.
این فع��االن موضوع بس��ته بندی را به عنوان 
مس��اله قابل توجه دیگر مدنظر قرار داده و اینگونه 
عنوان می کنند که این مهم هرچند در س��ال های 
اخیر بهبود یافته اما باز در مقایسه با استانداردهای 

جهانی فاصله قابل تاملی با دنیا داریم.
به باور این افراد تغییر برخی قوانین دس��ت و 
پا گیر موجود و همچنی��ن عملیاتی کردن تأمین 
س��رمایه در گردش کارخانج��ات و تولیدکنندگان 
صنع��ت غ��ذا و در نهایت آزاد گذاش��تن عرضه و 
تقاضا برای کش��ف قیمت این محصوالت از جمله 
موارد و راهکارهایی اس��ت که می تواند به توس��عه 
این صنعت و ارتقا ظرفیت موجود در جهت جهانی 

شدن کمک کند. 

در کن��ار تمام��ی حواش��ی و  کار و  اخت��الف نظرهای��ی ک��ه در کس�ب 
رابطه با حقوق امس��ال کارکنان مطرح است، یک 
10 درص��د افزایش وجود دارد که با وجود مصوبه 
قانونی، همچنان بی��ن قانون گذار و مجری توافقی 
در مورد اجرای آن نیس��ت؛ نماین��دگان بر امکان 
مالی برای اج��رای آن تاکید دارند و دولت از عدم 

پاسخگویی بودجه می گوید.
پیش��نهاد دولت برای افزایش حقوق کارکنان 
در سال جاری، رشد یکسان ۲0 درصدی بود که در 
الیحه بودج��ه به مجلس برد ولی ماجرای افزایش 
حق��وق که به دلیل رش��د تورم و س��ختی تأمین 
معیشت مردم از ماه ها قبل مورد توجه قرار گرفته 
بود، اینجا به پایان نرس��ید و بحث ها و چالش های 
بسیاری در مجلس پشت سر گذاشت. اما در نهایت 
نماین��دگان در جایی که دول��ت موافقت چندانی 
نداش��ت افزایش حقوق را این گونه تصویب کردند 
که باید حقوق تمامی کارکنان و بازنشستگان 400 
ه��زار تومان افزایش یافته و دولت 10 درصد دیگر 

را نیز در کنار آن اعمال کند.
جدای از تمامی اختالف نظرهایی که در مورد 
ابعاد ای��ن مصوبه حقوقی و نح��وه اعمال آن بین 
دولت و مجلس وجود داشت و همچنان با گذشت 
چند ماه از سال جاری وجود دارد، موضوع افزایش 

10 درصدی مورد توجه است.
دولت معتقد است با توجه به منابع در اختیار 
برای اج��رای مصوبه حقوق��ی می تواند 400 هزار 
توم��ان را اعمال کند و در 10 درصد باقی مانده با 
مشکل تأمین منابع مواجه بوده و حداکثر می تواند 

تا پنج درصد دیگر حقوق ها را رشد دهد.
توضیحات دولت از این قرار اس��ت که تصمیم 
داش��ته تا ۲0 درصد برای س��ال آین��ده به حقوق 

کارکنان اضافه کند که در این حالت می توانس��ت 
۳۲ ه��زار میلیارد تومان را ب��ه مجموع کل اضافه 
کند، ام��ا آن چه نماین��دگان پیش��نهاد کرده اند 
افزای��ش 400 هزار تومانی اس��ت و در این حالت 
بای��د ۲4 هزار میلیارد توم��ان را برای این افزایش 
یکس��ان 400 هزار تومانی بین حدود پنج میلیون 
حق��وق بگیر خ��ود تقس��یم کند و تنه��ا 8,000 
میلیارد تومان دیگ��ر باقی می ماند که اگر بخواهد 
آن را بین همین تعداد کارمند تقس��یم کند، آنگاه 
دیگر توزیع 10 درصدی نخواهد بود و فقط رش��د 

پنج درصدی برای کارکنان باقی می ماند.
این در حالی اس��ت که مجل��س نگاه دیگری 
دارد و طبق آنچه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس 
مورد بررس��ی قرار داده اس��ت طبق قانون بودجه 
امس��ال، دول��ت اعتبار حدود 7۳ ه��زار میلیاردی 
س��ال گذش��ته برای افزایش حقوق کارکنان را به 
۹۵ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش داده 
است. بنابراین ۲1 هزار میلیارد تومان اعتبار برای 

افزایش حقوق کارکنان در نظر گرفته است.
در عین حال س��ازمان برنامه و بودجه در گزارش 
خ��ود اعالم کرده اس��ت که اعتبار مرب��وط به حقوق 
کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی را از ۹۳ هزار میلیارد 
به 11۵ هزار میلیارد تومان افزایش داد که افزایش ۲۲ 

هزار میلیاردی برای سال جاری خواهد داشت.
ام��ا برای حقوق بازنشس��تگان جری��ان تأمین 
اعتب��ار از ای��ن قرار اس��ت که طبق قان��ون بودجه 
1۳۹8، اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان صندوق 
کشوری از ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال گذشته 
به ۳1 هزار میلیارد تومان در سال جاری و همچنین 
اعتبار حقوق بازنشستگان لشکری از ۹400 میلیارد 

به 14 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
از سوی دیگر گزارش سازمان برنامه و بودجه 

از این حکای��ت دارد که اعتب��ار مربوط به حقوق 
بازنشستگان کشوری و لشکری از ۵1 هزار میلیارد 
ب��ه 67 هزار میلی��ارد تومان افزایش یافته اس��ت 
که نشان از رش��د 16 هزار میلیارد تومانی حقوق 

بازنشسته ها دارد.
از مجموع آمار و ارقامی که در رابطه با میزان 
تأمین اعتبار حقوق کارکنان و بازنشس��ته ها وجود 
دارد این گون��ه ب��رآورد می ش��ود که طب��ق قانون 
بودجه در سال جاری ۳6 هزار میلیارد تومان برای 
این موضوع در نظر گرفته ش��ده است و به استناد 

آمار س��ازمان برنامه و بودجه این اعتبار به حدود 
۳8 هزار و۹00 میلیارد تومان می رسد.

در ای��ن ش��رایط مجل��س معتق��د اس��ت که 
اعتب��اری بین ۳6 هزار ت��ا ۳۹ هزار میلیارد تومان 
ب��رای افزایش حقوق ش��اغالن و بازنشس��ته ها در 
س��ال جاری منظور شده اس��ت که نشان می دهد 
برای اجرای مصوبه بودجه مبنی بر رش��د یکسان 
400 هزار تومانی ثابت و 10 درصد افزایش ضریب 

ریالی کفایت می کند.
چالش حقوق��ی بین دولت و مجلس در حالی 

چند ماه است ادامه دارد شده که در سال جاری و 
با پرداخت سه ماه حقوق همچنان پرداخت حقوق 
درگیر نحوه اعمال قانون است و نمایندگان تاکید 
دارند که دولت در پرداخت ها تخلف داش��ته است. 
در س��وی دیگر نیز دولت این موضوع را نپذیرفته 
و معتقد به اجرای قانون اس��ت. در این بین قرار بر 
این بوده تا دیوان محاس��بات گزارش��ی به مجلس 
ارائ��ه و در مجموع موضوع به طور دقیق بررس��ی 
ش��ود که هنوز ماجرای حقوقی شفاف نشده و در 

بالتکلیفی به سر می برد.  ایسنا

تكیه بر توان داخلی به ویژه 
در حوزه اقتصاد

رهبر معظم انقالب در بیانیه راهبردی 
خود تكیه بر توان داخلی به ویژه در حوزه 
اقتصاد را مورد تاكید قرار دادند. اینكه 
اما در مسیر توجه به چنین راهكاری چه 
اقداماتی باید انجام شود، فهرستی بلندباال 
فراهم سازی  تا  دولت ها  كوچك سازی  از 
گسترده  خارجی  سرمایه گذاری  بستر 
است. اما در این زمینه هم انگیزه اصلی 
برای به میدان آوردن سرمایه های داخلی 
بومی،  كننده  تولید  توان  از  بهره گیری  و 

اصل شفافیت اقتصادی است. 
درست  اجرای  صورت  در  كه  اصلی 
تبعیض  اساس  كه  رانت هایی  از  آن 
و  سرمایه گذاران  ناامیدی  عامل  و 
تولیدكنندگان خارجی هستند، پیشگیری 
افراد؛  شدن  مشخص  شد.  خواهد 
طور  به  كه  سازمان هایی  و  شركت ها 
می كنند  ارتزاق  ملی  بودجه  از  مشخص 
سبب  آن ها  عملكرد  عیارسنجی  برای 
می شود كه اعتماد عمومی به بودجه ریزی 
و همكاری مردم برای نتیجه بخشی اهداف 

دولت در بودجه، افزایش یابد.

نمای نزدیک سیاست روز چالش های صنعت غذایی را بررسی می کند؛

تجارت دالری با طعم های مختلف

شوراها  عالی  كانون  مزد  كمیته  رئیس   
دلیل  به  تولید  مشكالت  اینكه  به  اشاره  با 
خودتحریمی است گفت: امنیت شغلی كارگران با 
تبصره ماده ۷ قانون كار اجرایی می شود. در حال 
حاضر بخشی از عدم تمدید قراردادها به دلیل 

مشخص نشدن قراداد دائم و موقت است.
كار  و  كسب  فضای  در  موقت  قراردادهای 
توجه  با  كارگران  هم  تا  شده  عاملی  به  تبدیل 
معترض  آن  به  خود  شغلی  امنیت  كاهش  به 
باشند و هم كارفرمایان و تولیدكنندگان نتوانند 
داشته  كار  نیروی  برای  بلندمدتی  برنامه ریزی 
باشند. قراردادهای موقت هم بر كارگران هزینه 
تحمیل می كند و هم تبدیل به یكی از چالش های 
است.  شده  كار  و  كسب  فضای  در  پررنگ 
اثرات  اینكه  بر  عالوه  اضافی  هزینه های  این 
جبران ناپذیری بر تولید ملی دارد سبب می شود 
موفق  رقابتی  بازار  در  نتوانند  تولید كنندگان  تا 
باشند و در نهایت كارگر و كارفرما هر دو متضرر 
برای  كار  نیروی  گالیه  كه  در شرایطی  می شوند. 
یافته  افزایش  موقت  قرارداد  و  فسخ  افزایش 
آیین نامه  تصویب  برای  12ماهه  معطلی  است، 

قرارداد موقت از سوی دولت كافی نیست؟
آیین نامه قرارداد موقت كار از تیرماه سال 
در  اینكه  علی رغم  است.  دولت  ابالغ  منتظر   9۷
نامه علی ربیعی وزیر سابق كار آمده بود كه این 
نامه با قید فوریت در مراحل تصویب قرار گیرد. 

هنوز هم خبری از تصویب نامه نیست.
فرامرز توفیقی رئیس كمیته مزد كانون عالی 

شوراها درباره فسخ قراردادها گفت: در شرایط 
روبه رو  متعدد  مشكالت  با  كارفرمایان  كه  فعلی 
هستند، هنگام عقد قرار داد كارگران را تعدیل 
می كنند. این موضوع به دلیل عدم امنیت شغلی 
است. این بحثی است كه بارها درباره آن صحبت 
كرده ایم. از تیرماه سال 9۷ آیین نامه تبصره ماده 
۷ قانون كار در دولت مانده است. زمانی كه تعریف 
مشخصی از مشاغل با ماهیت دائم وجود داشته 
باشد،كارفرما دیگر نمی تواند به راحتی نسبت به 
عدم تمدید قرار داد اقدام كند. در حوزه روابط 
كار بسیاری از مشكالت و مسائل غیرارادی است. 
اولیه،  مواد  تأمین  عدم  جامعه،  بر  حاكم  شرایط 
نظارت  عدم  دالالن،  و  واسطه گران  سودجویی 
پایش  عدم  بازار،  در  توزیع  سیستم  بر  دولت 
واحدهای  به  اولیه  مواد  بهینه  توزیع  در  دولت 

تولیدی می تواند بر این موضوع دامن بزند.
دلیل  به  تولید  مشكالت  اینكه  بیان  با  وی 
كه  شعارهایی  علی رغم  گفت:  است  خودتحریمی 
داده می شود نظارت دقیقی بر روی تخلف ها وجود 
موارد  بسیاری  در  كه  می كنیم  مشاهده  ندارد. 
سود واردات بیشتر از تولید است. به طور مثال 
اولیه  مواد  واردات كننده  به  بخش ها  بعضی  در 
به  ارزی  هیچ  اما  است  گرفته  تعلق   4200 ارز 

تولید كننده تعلق نگرفته است.
با  شوراها  عالی  كانون  مزد  كمیته  رئیس 

بیان اینكه دالالن و واسطه گران سود بیشتری را 
مطرح  كه  مواردی  همه  افزود:  می كنند  دریافت 
شد باعث كاهش قدرت كارفرمایان و به تبع آن 
در  مشكالت  سایر  و  تعدیل  و  كارگران  بیكاری 

زمینه بازار كار می شود.
وی با تأكید بر اینكه اجرای ماده ۷قانون كار 
می تواند بسیاری از مشكالت را از بین ببرد گفت: 
دولت  شد،  تصویب  كار  قانون  كه   69 سال  از 
وزارت كار را مكلف كرد تا مشاغل با ماهیت دائم 
و غیردائم تعیین شود، اما اعالم نشده است. در 
جلسات تعیین دستمزد سال 9۷ در شورای عالی 
كار مصوب شد تا كمیته ای به اسم كمیته روابط 
بازنگری  را  قانون   ۷ ماده  و  شود  تشكیل  كار 
كند. این ماده بازنگری شد و یك پیشنهاد برای 
تبصره 1 این ماده به دولت ارائه شد. اما بیش 
وزیران  هیأت  در  هنوز  كه  است  ماه  چندین  از 

مطرح نشده است كه تصویب شود.
 توفیقی اظهار داشت: اخیراً صحبت هایی از 
امنیت  منظور  به  مختلف  سامانه های  از  رونمایی 
در  هم  سامانه  قدر  چه  هر  می شود،اما  شغلی 
ماهیت  كه  زمانی  تا  راه اندازی شود،  زمینه  این 
به  بگوییم  نمی توانیم  نیست،  مشخص  شغل 
امنیت شغلی كمك كرده ایم. از سوی دیگر دولت 
وظیفه حاكمیتی خود را باید اجرایی كند. از دیگر 
مسائلی كه دولت باید در كوتاه ترین زمان انجام 
دهد، زنجیره تأمین است كه باید هر چه سریع تر 
به آن سامان ببخشد. اگر سامان دهی نكند، بدون 

شك مشكالت باقی خواهد ماند.

نمای نزدیک

با سهل انگاری دولت رخ می دهد؛
تشدید بیكاری کارگران

کشمکش بین متولیان ادامه دارد؛

۱۰ درصد جنجالی حقوق


