اقتصاد
اخبار
کارگران مقصر زیاد شدن بیکاران نیستند!

راههای تقویت منابع صندوق
بیمه بیکاری

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی
کارگران بر اصالح هرچه سریعتر قانون بیمه
بیکاری تاکید کرد و گفت :کارگران مقصر
زیاد شدن تعداد بیکاران ،مشکالت کارخانهها
و چالشهای اقتصاد کشور نیستند که آنها را
از دریافت مقرری بیمه بیکاری محروم کنیم.
هادی ابوی  ،اظهار کرد :بیمه بیکاری یکی
از موضوعاتی است که در قانون تحت عنوان
رفاهیات کارگر دیده شده و ضمانتی است تا
هر کارگری که به هر دلیلی بیکار شد بتواند
از آن استفاده کند.وی ادامه داد :اینکه االن
دچار یکسری بحرانهای اقتصادی هستیم و
کارخانهها به مشکل برخوردند و تعداد بیکاران
زیاد شده مقصرش کارگران نیستند که بگوییم
منابع بیمه بیکاری ته کشیده یا دچار کسری
شده پس کارگران بیکار شده را رها و از دریافت
مقرری بیمه بیکاری محروم کنیم.دبیرکل کانون
عالی انجمنهای صنفی کارگران تاکید کرد :اگر
دولت یا سازمان تأمین اجتماعی یا وزارت کار
مشکل را در نبود منابع بیمه بیکاری میدانند
برای تقویت صندوق برنامه بدهند و برای این
کار میتوانند دو کار انجام بدهند ،اول اینکه
بسیاری از مشاغل تحت پوشش بیمه بیکاری
نیستند و طبعاً در زمان بیکاری نمیتوانند
از بیمه بیکاری استفاده کنند ،این شغلها را
شناسایی و آنها را مشمول بیمه بیکاری کنند
و دوم اینکه نرخ حق بیمههای پرداختی را
تغییر دهند تا ورودی صندوق افزایش یابد.ابوی
خاطرنشان کرد :در حال حاضر کارفرما معادل
 ۲۳درصد و کارگر هفت درصد بابت حق بیمه
به صندوق تأمین اجتماعی میپردازند که از این
 ۳۰درصد  ۹درصد صرف بیمه درمان تأمین
اجتماعی ،سه درصد بیمه بیکاری و مابقی امور
بیمهای میشود و سه درصدی که به صندوق
بیمه بیکاری واریز میشود در واقع از سهم ۲۳
درصدی کارفرما است و برای مواقع خاص و
در جهت حمایت از کارگر بیکار شده ذخیره
میشود.وی متذکر شد :نمایندگان کارگری
بیش از هر چیزی مصالح سازمان تأمین
اجتماعی را در نظر دارند و اگر تاکید میکنیم
که کارگران بیکار شده از مزایای بیمه بیکاری
بهرهمند شوند حقی است که در قانون برای
شرایط خاص پیش بینی شده و ما نمیتوانیم
کارگر بیکار شده با دو فرزند را بدون در نظر
گرفتن امرار معاش او در جامعه رها کنیم.
این مقام مسئول کارگری با تاکید بر
اصالح هرچه سریعتر قانون بیمه بیکاری،
گفت :در حال حاضر سه درصد حداقل حقوق
که یک میلیون و  ۵۰۰هزار تومان است معادل
 ۴۵هزار تومان میشود و این مبلغی است که
کارگر ماهانه بابت حق بیمه بیکاری میپردازد.
بنابراین نباید به کارگری که یکسال بیمه
پردازی داشته و حق بیمه واریز کرده تنها شش
ماه بیمه بیکاری تعلق بگیرد.ابوی یادآور شد:
سه درصدی که بابت بیمه بیکاری پرداخت
میشود الزامی است که قانونگذار تعیین کرده و
کسانی که نگران زیاد شدن افراد تحت پوشش
صندوق بیمه بیکاری هستند بهتر است طرح
و برنامه بدهند چون با شرایط سختی که
برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری در پیش
گرفته شده عدالت هرگز رعایت نخواهد شد.به
گفته دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی
کارگران ،قانونگذار تاکید کرده منابع صندوق
بیمه بیکاری جداگانه به خود صندوق واریز
شود تا منابع آن در مواقع ضروری و بیکاری
مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش ایسنا ،پیگیری اشتغال
مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری در
اولویت وظایف قانونی متولیان اجرای
قانون بیمه بیکاری است و سازمان آموزش
فنی و حرفهای مکلف است زمینه آموزش
مهارتهای مورد نیاز بازار کار و بازآموزی
مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری
را از طریق آموزش در کارخانهها یا مراکز
این سازمان فراهم کند .بر اساس اعالم اداره
کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  ۱۸هزار نفر از
مقرریبگیران بیمه بیکاری اخیرا ً مجددا ً به
چرخه فعالیت و اشتغال بازگشتهاند.

ممنوعیت خروج
کاالهای اساسی مربوط به
یکسال قبل است

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال
و ارز اعالم کرد که ممنوعیت خروج کاالهای
اساسی همراه مسافر حتی در حد نیازهای
شخصی ،مربوط به یکسال قبل بوده و این
مسئله طی این مدت بارها مورد تاکید قرار
گرفته است.اخیرا ً به نقل از یکی از مسئوالن
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز از
ممنوعیت خروج کاالهای اساسی همراه مسافر
و حتی در حد نیاز شخصی از کشور خبر داده
شد.اما علی مویدی  -رئیس این ستاد  -درباره
این خبر اینگونه واکنش نشان داد که این
ممنوعیت برای خروج کاالهای اساسی
از کشور مربوط به یکسال گذشته است و
طی این مدت این مسئله بارها مورد تاکید
قرار گرفته است که مسافران حتی برای نیاز
شخصی خودشان هم نمیتوانند کاالهای
اساسی را از کشور خارج کنند.وی افزود:
در زمینه قاچاق خروجی گزارش خاصی از
خروج کاالهای اساسی از کشور طی یکسال
گذشته نداشتهایم و اگر هم مواردی در
برخی کاالهای اساسی گزارش شده ،جزئی
بوده و مورد پیگیری قرار گرفته است.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال
و ارز گفت :در زمینه گندم نیز باید گفت که
تاکنون هیچ گزارشی از خروج و قاچاق گندم
نداشتهایم و برخی شایعات مطرح شده در این
زمینه تکذیب میشود.
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وزیر صمت در جمع فعاالن اقتصادی خراسان رضوی مطرح کرد :

تولیدکنندگان فرماندهان جنگ اقتصادی هستند

وزیر صنعت ،معدن و تجارت در سفر یک
روزه خود به خراسان رضوی با حضور در واحد
های تولیدی در شهرستان های مختلف و نشست
با صنعتکاران ،معدنکاران و اصناف به بررسی مسائل
پیش روی تولید پرداخت.
رضا رحمانی در نشست با فعاالن اقتصادی
شهرستان تربت جام گفت :طی چندین سفری که به
شهرستان های مختلف خراسان داشتم خوشبختانه
انسجام و همدلی خوبی میان مردم و همه فعاالن
اقتصادی وجود دارد که کامال قابل تقدیر است.
او ادامه داد :پیش شرط توفیق همه ما در کشور
ایجاد همین زمینه های همدلی و همکاری برای
آبادانی کشور است.
رحمانی با اشاره به اینکه امسال سال رونق تولید
است واین یک راهبرد اساسی در کشور است  ،گفت:
مقام معظم رهبری در مورد این راهبرد توضیحات
مبسوطی ارائه فرمودند؛ ایشان در چندین سخنرانی
عمومی فلسفه و اهمیت رونق تولید را تشریح نموده
و همواره تاکید دارند که در صورت بها دادن به تولید
بیکاری جوانان رفع ،فقر و مسائل معشیتی مردم حل
می شود ،ارزش پول ملی حفظ و وابستگی به بیگانگان از
بین می رود و همینطور موارد بسیار مهمی از این دست
که با تعابیر مختلف همواره مطرح فرموده اند.
رحمانی بیان کرد :مقام معظم رهبری تحقق
رونق تولید را به عنوان تکلیفی بر دوش همه عوامل
مسئول ،دستگاه ها و همه آحاد مردم گذشته اند؛
وزارت صنعت ،معدن و تجارت به نوعی در دنباله
روی از اهداف رونق تولید در خط مقدم این جبهه
قرار گرفته است.
وی ادامه داد :برای دستیابی به اهداف رونق
تولید قوای سه گانه و نهادها با همه ارکان و اجزای
خود در صحنه حاضر شده اند که نمونه آن را در
حضور نمایندگان این دستگاه ها و نهادها در همین
جلسه شاهد هستیم که به نوعی همه پای کار
هستند.
وزیر صمت مطرح کرد :به این موضوع باور قلبی
دارم که اگر تولید را در کشور جدی بگیریم مشکالت
دیگر قابل حل تر هستند و البته که فارغ از هرگونه
برنامه یا پیشنهاد ،باید ابتداعا باور و اعتقاد الزم جهت
تحقق اهداف رونق تولید در میان مسئوالن تصمیم
گیرنده برای حوزه تولید ایجاد شود ،امروز هرکسی
مسئولیتی در حوزه صنعت بر عهده می گیرد باید

معاون علمی و
فناوری رییسجمهور:

اقتصاد
سنتی
شانسی
برای رقابت
با جوانان
ندارد

شبانه روز خود را وقف خدمت کند.
او با اشاره به بازدید از واحد فوالد در تربیت
حیدریه گفت :اقتصاد مقاومتی ،خودکفایی ،اشتغال
زایی ،خدمت به مردم ،مقابله با تهاجم اقتصادی را
در این واحد و در یکجا می توانستیم مشاهده کنیم.
رحمانی با اشاره به ساخت داخل به عنوان
محور اصلی برنامه ها در وزارت صنعت ،معدن تجارت
گفت :ما امسال ساخت داخل  ،توسعه بخش معدن
و صنایع معدنی ،توسعه صادرات ،توسعه فناوری را
اولویت خود قرار دادیم
برگزارینمایشگاهفرصتهایساختداخل
رحمانی با اشاره به برگزاری نمایشگاه ساخت
داخل در تیرماه گفت :برگزاری نمایشگاه فرصت های
ساخت داخل در راستای منویات رهبری و با دعوت
از همه گروه های موثر در رفع نیازمندی های صنعتی
کشور از  27تیر ماه برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به شرکت های حاضر در این
نمایشگاه بیان کرد :شرکت هایی که نیازمندی های
صنعتی و معدنی کشور را بومی سازی می کنند و
مانع واردات نمونه های مشابه خارجی به کشور می
شوند به جد و با بهره گیری از همه ابزار های ممکن
مورد حمایت قرار خواهیم داد.
ممنوعیت واردات  1448قلم کاال به کشور
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :در سال
گذشته ممنوعیت واردات هزار و  339قلم انواع کاال
به کشور از طرف وزارت صنعت ،معدن و تجارت و در
ثبت سفارش ها اعمال شده بود که امسال تا کنون و

معاون علمی و فناوری رییسجمهور معتقد است
همانطور که وضعیت اقتصاد در سالهای گذشته نشان
داده ،اقتصاد سنتی شانسی برای رقابت با جوانها و اقتصاد
دانشبنیان ندارد.
سورنا ستاری در نشست هیأت نمایندگان اتاق
بازرگانی تهران ،اظهار کرد :چند سال قبل وقتی برای
نخستینبار تعدادی از جوانان طرح تشکیل یک تاکسی
اینترنتی را مطرح کردند ،تاکسیرانی با آنها برخورد بدی
داشت و گمان میکرد که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد ،اما
امروز بعد از چند سال وقتی بازار این تاکسیها را میبینیم،
متوجه میشویم که اقتصاد بر روی بسترهای نوین چه
فضایی دارد.به گفته وی ،فعاالن سنتی اقتصاد ایران نیز اگر
میخواهند در آینده امکان حضور پرقدرت خود را حفظ
کنند باید با بسترهای جدید و دانشبنیان اقتصادی ارتباط

بنابر گزارش های دریافتی مبنی بر تولید نمونه مشابه
داخلی ،برای  148قلم کاالی دیگر هم ممنوعیت
واردات لحاظ کردیم.
کارخانه فوالد تربت حیدریه زمینه ساز
تولید مشاغل و دانش های جدید در منطقه
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت:
با توجه به احداث واحد صنعتی تولید فوالد در تربت
حیدریه با ظرفیت تولید بیش از  2میلیون تن ،این
واحد عالوه بر ایجاد اشتغال مستقیم ،در بسیاری از
زمینه های مرتبط مشاغل و دانش های جدیدی را
ایجاد خواهد کرد که می تواند به توسعه اقتصادی
منطقه کمک شایان توجهی نماید.
وی افزود :ضروری است تدارکات این واحد از
همین شهرهای اطراف و خود استان انجام گیرد و
همچنین اولویت جذب نیرو هم طبق سیاست های
وزارت صنعت ،معدن و تجارت باید از خود مردم
منطقه باشد.
رحمانی حجم سرمایه گذاری انجام گرفته در
فوالد تربت حیدریه را بالغ بر  2هزارو  700میلیارد
تومان اعالم کرد و گفت :در صورت تکمیل زنجیره
تولید فوالد در این منطقه ،در آینده شاهد سرمایه
گذاری های بیشتری هم خواهیم بود که امکان
اشتغال بیش ار  10هزار نفر را به طور مستقیم و غیر
مستقیم فرآهم خواهد آورد.
تولیدکنندگان فرماندهان جنگ اقتصادی
هستند
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :حدود 14

برقرار کرده و در مسیر آنها حرکت کنند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه
برای توسعه اقتصاد باید پژوهشهای اقتصادی را به
شکل جدی دنبال کرد ،توضیح داد :متأسفانه برخالف
بسیاری از کشورهای دنیا امروز بخش قابل توجهی از
بودجه پژوهشهای دانشگاهی و صنعتی را در کشورمان
دولت پرداخت میکند .این در حالی است که بسیاری از
دانشگاههای بزرگ جهان امروز بخش زیادی از بودجه خود
را از طریق مشارکت با بخش خصوصی به دست میآورند.
ستاری ادامه داد :در بسیاری از دانشگاههای بزرگ
امروز سهم دولت از بودجه تنها  ۱۵درصد است و این در
حالی است که در کشور ما هنوز بسیاری از این بودجهها
را باید دولت تأمین کند که با توجه به محدودیتهایی
که دارند ،این کار دشوار شده و از سوی دیگر انتقال این

ماه است که جنگ اقتصادی ناجوانمردانه ای به
کشور ما تحمیل شده که معاش و امنیت مردم را
نشانه رفته است؛ در این شرایط همه تولیدکنندگان
ما فرماندهان این جنگ اقتصادی به شمار می آیند
که با تمام وجود درحال ایستادگی و مقاومتند باید به
همه آن ها دست مریزاد گفت و از آن ها تقدیر کرد.
تفویض بخشی از اختیارات به تشکل های
بخش خصوصی
وی اعالم کرد :بخشی از اختیارات وزارت
صنعت ،معدن و تجارت که منع قانونی نداشته و
قابلیت تفویض دارد ،احصاء شده و به زودی به تشکل
های بخش خصوصی از جمله خانه صنعت ،معدن
و تجارت ،انجمن های تخصصی و اتاق بازرگانی و
صنایع و معادن واگذار خواهد شد.
توسعه صادرات بر اساس رعایت مازاد تولید
رحمانی خاطرنشان کرد :صادرات هر کاالیی به
خصوص کاالهای ضروری کشور مشروط بر رعایت
مازاد تولید و در صورت تامین نیاز داخلی ،آزاد است.
وی اضافه کرد :هم اکنون در بخش فوالد،
 2.5برابر نیاز داخلی تولید انجام می شود و الزم
است همه ظرفیت های صادراتی در این بخش
فعال شود و همچنین در صنایعی مثل سیمان،
پتروشیمی ،کاشی و سرامیک ،لوازم خانگی و ...؛
هم این شرایط حاکم است.
لزوم راه اندازی شهرک های صنعتی
تخصصی
وزیر صمت اظهار داشت :برای هم افزایی
تولیدات و بهینه سازی بازار محصوالت تولیدی،
باید به سمت احداث شهرک های صنعتی تخصصی
در سطح کشور حرکت کنیم و با توجه به تغییرات
موجود در صنایع مختلف در سال های آتی ،این
موضوع دارای اهمیت بیشتری در آینده خواهد بود.
وی افزود :در مناطق کم برخوردار و محروم در
واگذاری زمین ها و زیر ساخت های الزم شهرک
های صنعتی ،بیشترین مساعدت در حق سرمایه
گذاران در دستور کار می باشد.
احیای بازار سوغات مشهد
رحمانی با اشاره به نفوذ کاالهای غیر ایرانی به
بازارهای سوغات شهر زیاتی مشهد ،گفت :مشخصا
تیمی را برای ساماندهی این موضوع تعیین کردیم
که قدم های خوبی هم برداشته شده و حتما برای
حصول نتیجه پیگیری های جدی خواهیم کرد.

پژوهشها به فعاالن اقتصادی بخش خصوصی دشوار
میشود.
وی با انتقاد از این نگاه که نباید از یک دانشگاه توقع
تولید محصول نهایی را داشت ،گفت :تجربه جهانی نشان
میدهد که در بسیاری از دانشگاههای بزرگ شرکتهایی
با محوریت اساتید و دانشجویانشان تأسیس میشود که با
اتکاء به بودجه بخش خصوصی و بر اساس نیازهای واقعی
بازار پژوهش کرده و نتیجه آن را در اختیار سرمایهگذاران
قرار میدهند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خاطر نشان کرد:
در صورتی که این ارتباط در اقتصاد ایران نیز فراهم شود،
میتوان انتظار داشت بسیاری از دغدغههای باقیمانده در
زمینه علمی پوشش داده شود و ارتباط دقیقی میان فعاالن
اقتصادی و محیطهای دانشگاهی شکل گیرد.

دکتر ساالری :تأمین اجتماعی در کنار تولیدکنندگان است

همزمان با هفته تأمین اجتماعی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
همراه با مدیران ارشد این سازمان از شرکت کروز که در زمینه تولید
قطعات و سیستمهای خودرو فعالیت میکند ،بازدید کردند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی ،دکتر
مصطفی ساالری در جلسهای با مدیران شرکت کروز گفت :شرکت
کروز به عنوان مجموعهای که حدود  11هزار شغل پایدار ایجاد کرده
و رسیدگی به وضعیت نیروی کار نیز در این شرکت به خوبی انجام
یشود ،از جمله شرکتهای موفقی است که از سازمان تأمین اجتماعی
م
خدمات دریافت میکند.
دکتر ساالری با اظهار خوشحالی از روند توسعه فعالیت شرکت
کروز ،اظهار داشت :بازار خودرو شرایط خاصی دارد و از جمله صنایعی
است که اشتغال قابل توجهی برای نیروهای متخصص تولید میکند و
سازمان تأمین اجتماعی در کنار مدیران و کارکنان این شرکت ایستاده
است و برای رفع مشکالت و توسعه فعالیت شرکت نهایت همکاری را
داریم.وی ادامه داد :برای ما بسیار مهم است که بتوانیم کمکی به صنعت
بکنیم تا در جنگ اقتصادی با انسجام بیشتر تولید و اشتغال را حفظ
کنیم .باید همکاری نزدیکتری بین سازمان تأمین اجتماعی و تولید
کنندگان ایجاد شود .ما خود را در کنار شما میدانیم و هرآنچه در توان

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از اخذ مجوز  ۲۷۰هزار نفر از
متقاضیان مشاغل خانگی خبر داد و گفت طی سال گذشته  ۹۲هزار
شغل در بخش مشاغل خانگی در سراسر کشور ایجاد شده است.
شریعتمداری در جلسه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل
خانگی اظهار کرد :مشاغل خانگی نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری
از کشورهای پیشرفته دنیا مورد توجه قرار دارد و مشاغل و رستههای
مختلفی اعم از نویسندگی ،مشاوره حقوقی ،مربی سالمت ،مدیریت بازار،
تحلیل گری و بازاریابی را شامل میشود.وی گفت در دورههایی که
جوانان در حال گذراندن خدمت سربازی هستند فرصت خوبی است
که از این طریق هم مهارت آموزی داشته باشند و هم بعد از سربازی
توسط آنها مشاغلی در این حوزه راه اندازی شود.
اخذ مجوز مشاغل خانگی توسط  ۲۷۰هزارنفر
شریعتمداری تاکید کرد ما تالش کردیم موضوع مشاغل خانگی
را که از مباحث مهم در توسعه اقتصاد و رونق تولید و اشتغال است
گسترش دهیم و در این راستا سال گذشته  ۲۷۰هزار نفر موفق به
اخذ مجوز مشاغل خانگی در رشتههای گوناگون شدند و  ۶۷هزار نفر از

باشد ،انجام خواهیم داد.
ناهید حیدری ،مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران نیز در این
بازدید گفت :شرکت کروز از جمله شرکتهای موفق و بزرگ تحت
پوشش شعبه  ۱۵است و با داشتن  ۷۵۰۰بیمه شده از شرکتهای
دوست دار کارگر است که تا کنون  ۳بار به عنوان کارفرمای نمونه
سازمان تأمین اجتماعی انتخاب شده است.
وی افزود :این شرکت در مجموع  ۱۱هزار بیمه شده دارد که 7500
نفر آنان تحت پوشش اداره کل تأمین اجتماعی غرب تهران و مابقی
تحت پوشش استان البرز هستند.
مهندس نادر سخا ،مدیرعامل شرکت کروز نیز در این جلسه از
حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و هیأت همراه تشکر کرد و
گفت :مجموعه همکاران برای موفقیت شرکت تالش گستردهای دارند و
نیروی انسانی متخصص و توانمند از جمله عوامل موفقیت شرکت است.
وی با بیان اینکه کار شرکت کروز از سال  ۱۳۶۰با یک کارگاه
کوچک شروع کرد ،اظهار داشت :بعد از آن روند توسعه فعالیت شرکت
طی شده و امروز یکی از بزرگترین شرکتهای تولید قطعه محسوب
میشود و در تامین قطعات خودرو پیشتاز هستیم.
مدیرعامل شرکت کروز گفت :اکثریت کارکنان شرکت کروز از

 ۹۲هزار نفر شاغل خانگی داریم
تسهیالت بخش مشاغل خانگی بهره مند شدند.
اشتغال خانگی  ۹۲هزار نفر در سال گذشته
به گفته وزیر کار ،در طول سال گذشته جمعاً  ۹۲هزار نفر در
حوزه مشاغل خانگی در استانهای مختلف مشغول کار شدهاند و گامها
در این زمینه باید بلندتر برداشته شود.وی تصریح کرد :طرح مشاغل
خانگی با همکاری نهاد توسعهای جهاد دانشگاهی در نه استان پایلوت
و با مطالعهای که در  ۲۱استان کشور صورت گرفت به اجرا در آمد
که امیدواریم در سال  ۹۸با کمک نهاد توسعهای جهاد دانشگاهی و
پیشرانهای موجود توانمندسازی و آموزش متقاضیان مشاغل خانگی به
شکل مطلوبی انجام گیرد و با بازاریابی و شبکه سازی و برند سازی در
حوزه مشاغل خانگی موفقیتهای بیشتری به دست آوریم.
سقف تسهیالت پرداختی به پیشرانان  ۱۰۰مبلیون تومان
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در حاشیه این نشست نیز از اختصاص
تسهیالت تا سقف صد میلیون تومان به پیشرانان و کارفرمایان طرح خبر داد و
گفت:کارفرمایانمیتوانندجمعاً ۱۵نفررابکاربگیرندوماازبانکمرکزیتقاضا
کردیمکهسقفتسهیالتافزایشیابدتاسهمفردیهمافزایشپیداکند.

بانوان هستند و این شرکت کامال خصوصی بوده و بعد از ایران خودرو و
سایپا در بین شرکتها صنعت خودرو باالترین گردش مالی را دارد.
مهندس سخا گفت :در سال  ۹۶در یکی از کارخانجات آتش سوزی
رخ داد که تامین اجتماعی کمک بسیار خوب و تاثیرگذاری انجام دادند.
وی با اشاره به تحریم صنعت خودرو اظهار داشت :صنعت خودرو در
ردیف تحریمهای اولیه است و البته وارد کردن خودرو و قطعات خودرو
محدودیتی ندارد اما تولید با تحریم مواجه است چون در این حوزه
اشتغال و صرفه جویی ارزی وجود دارد.

پیشنهاداختصاص۱۰میلیونتومانبههرمتقاضیشغلخانگی
به گفته شریعتمداری پیشنهاد ده میلیون تومان برای سقف فردی
مطرح شده که رقم خوبی در شروع کار است و پیشرانان هم به روند کار
کمک خواهند کرد تا مشکالت کمتر شود.
صدور گواهی های رسمی و بهداشتی برای مشاغل خانگی
وی در پاسخ به ایسنا در خصوص نحوه حمایت از مشاغلی که برای
اخذ مجوز نیاز به هماهنگی دستگاهی دارند ،گفت :برخی مشاغل خانگی
هستند که به صدور گواهی های رسمی یا بهداشتی نیاز دارند که در
خصوص گواهی های بهداشتی با وزیر بهداشت و درمان مذاکره کردیم
و مقرر شد تا ظرف مدت معینی دستورالعملهای اختصاصی الزم را برای
مشاغلی که به نوعی با تغذیه مردم ارتباط دارند صادر کنند.
وی تصریح کرد :در سال گذشته دویست و هفتاد هزار نفر در
طرح مشاغل خانگی ثبت نام کردند و ما برای استفاده از پتانسیل بانوان
سرپرست خانوار در حوزه مشاغل خانگی نیز کار پایلوت خوبی را با
کمک جهاددانشگاهی آغاز کردیم که شش هزار و دویست نفر با همکاری
معاونت امور زنان ریاست جمهوری در این طرح مشغول به کار شده داند.

ارجاع مسکن اقساطی کارمندان به سازمان برنامه و بودجه

مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن با بیان اینکه طرح مسکن اقساطی کارکنان
دولت به رؤیت رئیسجمهور رسیده و برای بررسی کارشناسی به سازمان برنامه ارجاع شده است
گفت :طبق پیشنهاد اولیه  ۲۰تا  ۴۰درصد حقوق پرسنل به خرید مسکن اختصاص مییابد.
عباس فرهادیه اظهار کرد :وزارت راه و شهرسازی ،پیرو دستور رئیسجمهور طرح مسکن
اقساطی کارکنان دولت را تهیه کرد که به رؤیت دکتر روحانی رسید .ایشان هم طرح را برای
بررسی کارشناسی به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده است.
وی افزود :بر اساس پیشنهاد اولیه ،کارکنان به مدت پنج سال ،بخشی از حقوق خود را
پرداخت میکنند .سپس دو سال صبر میکنند تا خانهای که توافق شده ساخته شود .مابقی مبلغ
خانه در اقساط  ۱۷ساله پرداخت میشود که بنا به نوع انتخاب مسکن ،مبلغ اقساط بین  ۲۰تا ۴۰
درصد حقوق کارکنان خواهد بود.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن درباره مشوقهای مالیاتی برای موجرانی که
قراردادهای دو ساله میبندند گفت :سازمان امور مالیاتی در این زمینه پیشنهادات جدیدی ارائه
کرده که در حال بررسی آن هستیم و موضوع را پیگیری میکنیم.
هیچ اطالعی از وجود سلطانهای مسکن نداریم
فرهادیه در پاسخ به مباحثی مبنی بر وجود سلطانهای مسکن با  ۲۵۰۰واحد و  ۷۰۰واحد
اظهار کرد :همانطور که وزیر راه و شهرسازی گفتند کسانی که ادعای وجود سلطان مسکن دارند
اطالعات متقن خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند .ما این موضوع را نه تأیید و نه تکذیب
میکنیم؛ زیرا در حال حاضر هیچ اطالعاتی در این زمینه نداریم.
وی ادامه داد :خانم سعیدی این موضوع را اظهار کردند ،لذا اگر سندی دارند حتماً باید به
سازمان امور مالیاتی ارائه کنند .طبق ماده  ۵۴قانون مالیاتهای مستقیم کسی که بیش از ۱۵۰
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خوانساری:

اصالحیه بودجه  ٩٨دردی را
از اقتصاد دوا نمیکند

رییس اتاق بازرگانی تهران گفت:
مطابق بااعالم معاون وزیر جهاد کشاورزی ٤
میلیون تن کاالی اساسی در گمرکات رسوب
کرده است.
مسعود خوانساری امروز سه شنبه
 ٢٥تیر ٩٨در جلسه هیات نمایندگان اتاق
بازرگانی تهران ،با اشاره به اینکه به دلیل
تحریمها ،با کسری بودجه  ١٠٠تا  ١٥٠هزار
میلیارد تومانی مواجه هستیم ،گفت :نگرانی
اصلی فعاالن اقتصادی این است که این
کسری بودجه از طریق استقراض از بانک
مرکزی تامین شود یا فشارهای مالیاتی بر
بخش شفاف اقتصاد بیشتر شود.
رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی تهران افزود :در خردادماه امسال
سازمان برنامه اصالحیه ساختار بودجه را
ارایه کرد که در واقع الگوی بودجه بدون
نفت را پیگیری کرده است ولی متاسفانه در
 ٢٦آیتم پیشنهادی ،دردی را از اقتصاد ایران
دوا نمی کند.
وی تصریح کرد :برخی پیشنهادات
سازمان برنامه و بودجه نیاز به قانون دارد
و برخی دیگر نیز ساختاری است؛ این در
حالی است که ما در اتاق بر روی این موضوع
کار کرده و سه راهکار کلی را ارایه کرده ایم.
به گفته خوانساری ،بیش از ٨٩٠
هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و آشکار
پرداخت می شود که اگر به سرانه تقسیم
کنیم ،نفری یک میلیون تومان می شود؛
اما بخش اعظم این یارانه در بخش انرژی
پرداخت می شود .بنابراین پیشنهاد ما
حذف این یارانه است.
وی اظهار داشت :بودجه عمومی کشور
حدود  ٤٠٠هزار میلیارد تومان است ولی
بودجه شرکتهای دولتی  ١٢٧٧هزار میلیارد
تومان بوده که اگر ده درصد آن کم شود،
مشکل کمتر خواهد شد؛ این در حالی است
که شرکتهای دولتی حیات خلوت برخی
مدیران هستند.
خوانساری سومین پیشنهاد اتاق را
حذف دالر  ٤٢٠٠تومانی دانست و گفت :این
ارز فقط رانت زا است و منابع کشور را هدر
می دهد .به خصوص اینکه تورم خوراکی ها
که بیشترین ارز دولتی را می بلعد٦ .٥٦ ،
درصد بوده است در حالیکه تورم غیرخوراکی
 ١ .٣٠درصد بوده است .البته بنا به گفته
وزارت جهاد  ٤میلیون تن کاالی اساسی در
گمرکات رسوب کرده است.
معاون اکتشافات وزارت صنعت خبر داد:

شناسایی  ۷۰۰محدوده
امیدبخش معدنی

معاون دفتر امور اکتشافات وزارت
صنعت ،معدن و تجارت گفت :حدود
 ۷۰۰محدوده امیدبخش معدنی در کشور
شناسایی و برای  ۵۰مورد از پهنهها
پروانه صادر شده که مهمترین مشکل عدم
صدور پروانههای اکتشاف پهنهها ،مخالفت
ارگانهای دولتی است.
عباس امیدی در جلسه ارائه گزارش
پیجویی و شناسایی پهنههای چهارمحال
و بختیاری ،اظهار کرد :از سال  ۹۱تاکنون
حدودا ً  ۱۶۵پهنه اکتشافی در کشور تعریف
و ابالغ دستورالعمل پهنهها به کشور از ۹۳
آغاز شده است.
وی افزود :این پهنهها ،حدود  ۶۰۰هزار
کیلومترمربع از کشور را در برگرفته است که
حدود  ۸۰پهنه در کشور تعیین تکلیف و
آزاد شدهاند.
امیدی گفت :حدود  ۷۰۰محدوده
امیدبخش معدنی در کشور شناسایی و
برای  ۵۰مورد از پهنهها پروانه صادر شده
که مهمترین مشکل عدم صدور پروانههای
اکتشاف پهنهها ،مخالفت ارگانهای دولتی
است.
وی بیان کرد :برنامه دولت تا پایان سال
این است که بخش عمدهای از پهنهها را
آزادسازی و تعیین تکلیف کند.
معاون دفتر امور اکتشافات وزارت
صمت با اشاره به اینکه کشور در زمینه
اکتشافات فلزی همچون مس ،آهن،
سرب و روی دارای رتبههای مطلوب در
دنیا است ،اضافه کرد :هدف از پهنههای
اکتشافی ،شناسایی تمامی مواد معدنی
موجود در کشور و مخصوصاً تمرکز بر
روی پهنههای اکتشافی فلزی است.
وی افزود :با توجه به اینکه بیشتر
اکتشافات کشور سطحی بوده ،هدف از
تعریف پهنه ،اکتشاف سیستماتیک فنی
و اصولی در کشور است که دولت تصمیم
گرفت اشخاصی که توانایی فنی و مالی را
دارند در این زمینه ورود کنند.
امیدی خاطرنشان کرد :دو شرکت
خارجی در زمینه پهنههای اکتشافی ورود
کرده و محدودیتی برای ورود سرمایهگذاران
خارجی در این زمینه وجود ندارد.

متر خانه دارد باید مالیات بر اجاره بدهد.
راهاندازی سامانه امالک و اسکان تا پایان سال
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن همچنین درباره طرح مالیات بر خانههای
خالی گفت :انشااهلل در این زمینه سامانه ملی امالک و اسکان را تا پایان سال با کمک دستگاههای
اصلی راهاندازی میکنیم .مکانیزم این سامانه بر دو مبنا است؛ یک پایه اطالعات اصلی که توسط
ثبت احوال و اپراتورهای مخابرات ارائه میشود .مبنای دوم بر پایه خود اظهاری مردم است .البته
سامانه هوشمند را طوری طراحی کردهایم که اشخاص نمیتوانند از خود اظهاری امتناع کنند.
با ارسال پیام به افراد و ارائه مشخصات امالک آنها درخواست میکنیم به سامانه مراجعه کنند.
طبیعتاً با توجه به اینکه اطالعات دقیق امالک مربوط به آنها را ارائه میکنیم ،نمیتوانند خود
اظهارینداشتهباشند.

