اقتصاد
اخبار
معاون وزیر صنعت اعالم کرد:

پیشرفت  ١٩درصدی پروژه
احیای معادن کوچک

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه پروژه
احیای معادن کوچک ،دستورکار جدی
امسال ایمیدرو است ،گفت :اعتقاد به ساخت
داخل در حوزه معدن داریم و در اجرای این
رویکرد با قوت پیش خواهیم رفت.
خداداد غریب پور در جمع خبرنگاران
گفت :اکتشاف اولویت ما است و بر این
اساس ،ما در این حوزه کار را پیش خواهیم
بود؛ اکتشاف البته سنگ بنای توسعه در
بخش معدن است و با توجه و تذکر رسانه
و برنامه ریزی ایمیدرو در کانون توجه قرار
گرفته است.
وی افزود :کمیته های اجرایی برای
فعال سازی معادن کوچک تشکیل شده و
هم اکنون این دستور کار جدی ما است.
غریب پور گفت :این کار تا پایان تیرماه
 ١٩درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و
نقشه راه معدن با ساعتها کار تدوین شده و
به صورت ماهانه نیز رصد می شود.
وی اظهار داشت :در عرصه واگذاری،
پژوهش و فناوری کار مناسبی انجام داده
و به اجرای برنامه های مرتبط با نقشه راه
معدن ،غنا بخشیده ایم .مجموعه بزرگ
معدنی البته به رسانه به عنوان بازوی اجرایی
و فکری اعتقاد دارد.
غریب پور اظهار داشت :اعتقاد به
ساخت داخلی و احیا و بازسازی معادن
بزرگ و کوچک داریم و در عین حال،
پروژه احیای معادن کوچک را در سطح ملی
اجرایی خواهیم کرد.
وی افزود :فعاالن بخش معدن را از
شرکتهای بزرگ معدنی کنار خود آورده
ایم و در این راستا کار خواهیم کرد؛ ضمن
اینکه در واگذاری ها نیز کار را به دقت پیش
خواهیم برد .ضمن اینکه ظرفیت توسعه با
تکیه بر شرکتهای بزرگ معدن و صنایع
معدنی بخش خصوصی است ،البته ما خود
را مسئول توسعه بخش معدن در کشور می
دانیم؛ البته توسعه باید پس از اکتشاف ،به
بخش خصوصی و با ظرفیت این بخش پیش
رود.
غریب پور با بیان اینکه در مجامع
شرکتهای معدنی تالش و تمرکز ما بر روی
افزایش سرمایه بود ،تصریح کرد :علیرغم همه
تحریم ها و محدودیتها ،با رشد تولیدات معدنی
مواجه بوده ایم و این یعنی رونق تولید؛ ضمن
اینکه زمانی ما نگران حفظ تولید بودیم ولی
اکنون رشد را تجربه می کنیم.

مشکل اقتصاد ایران،
قاعدهگذاری غلط است

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه
همه در کشور حرف از حمایت از تولید می
زنند اما نگرش کلی به سمت داللی و واسطه
گری است ،گفت :کارهای غیرمولد مدام در
کشور ترویج می شود.
غالمحسین شافعی در نشستی با
خبرنگاران با بیان اینکه مشکل اصلی کشور
در اقتصاد کالن یا خرد نیست بلکه در
سیستم قاعده گذاری اقتصادی است ،گفت:
تا زمانی که این قاعده گذاری را اصالح
نکنیم ،تالش های ما به نتیجه نخواهد
رسید ،این در شرایطی است که  ۹۰درصد
از حرف هایی که  ۲۰سال پیش فعاالن
اقتصادی به عنوان مشکل مطرح می کردند
همچنان پابرجا است و ما نتوانسته ایم یک
تغییر بنیادین و قابل توجه در اقتصاد کشور
ایجاد کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی ایران افزود :در مورد صنعت و
صادرات ،اشتغال و تولید همان حرف هایی
امروز در مطبوعات منتشر می شود که ۱۰
سال قبل نیز همان ها وجود داشته است،
بنابراین اگر ریشه مسائل اقتصادی را پیدا
کنیم ،آن گاه می توانیم کار را به نحو بهتری
پیش ببریم ،این در شرایطی است که اگر
ریشه مسئله دارای آفت است ،به سراغ برگ
رفتن مشکلی را حل نمی کند.
وی تصریح کرد :در شرایط کنونی که
وضعیت غیرعادی و بسیار سخت است،
کشور در یک جنگ تمام عیار اقتصادی به
سر می برد و در تصمیم گیری ها میان بخش
دولتی و مجلس همه به دنبال آن هستند که
رضایت مردم را در کوتاه مدت جلب کنند،
در حالی که در بلندمدت مصلحت مردم در
اجرای چنین تصمیماتی نیست.
شافعی خاطرنشان کرد :اگر به دنبال
جلب رضایت کوتاه مدت مردم باشیم ،از
انجام اصالحات اقتصادی عقب خواهیم ماند
و این منجر به اتالف منابع بسیار در کشور
می شود .به خصوص اینکه اکنون هم با
کمبود منابع مواجه هستیم.
رئیس پارلمان بخش خصوصی افزود :ما
مرتب در کشور حرف از تولید می زنیم و
از روزی که مقام معظم رهبری سالها را به
عنوان حمایت از تولید نامگذاری کرده اند
بسیاری از افراد به این شعارها چسبیده اند
و متأسفانه تصمیم گیری های کالن را بدون
توجه به منویات ایشان انجام می دهند.
وی اظهارداشت :متأسفانه نظام
انگیزشی کشور به سمت کارهای غیرمولد،
واسطه ای و داللی پیش می رود ولی حرف،
حرف تولید است ،در حالیکه تا از حرف به
عمل کوچ نکنیم ،نمی توانیم تغییر جهت
در اقتصاد را از واسطه محوری به سمت
تولیدمحوری تغییر دهیم.
شافعی گفت :اگر قاعده گذاری به
طور عمیقی مورد توجه قرار نگیرد ،اکثر
چیزهایی که به آن تکیه می کنیم ،کوتاه
مدت و مقطعی خواهد بود.
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معاون وزیر صنعت ،معدن وتجات در بازدید از شهرک صنعتی قیروکارزین تاکید کرد:

حمایت صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک از سرمایهگذاران

معاون وزیر صنعت ،معدن وتجات و مدیر
عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های
صنعتی ایران از حمایتهای صندوق ضمانت
سرمایه گذاری صنایع کوچک برای تامین کسری
وثیقه سرمایه گذاران و فعاالن صنعتی جهت
دریافت تسهیالت بانکی خبر داد و گفت :این
صندوق تا سقف ۳۰میلیارد ریال ضمانت نامه را
درشبکه بانکی تامین می کند.
محسن صالحی نیادر بازدید از شهرک
صنعتی قیروکارزین با تاکید بر تکمیل زیرساخت
ها در این شهرک صنعتی افزود :دراین زمینه
اعتباراتی ازمنابع داخلی سازمان تخصیص می
یابد.
او همچنین با بیان اینکه بخش عمده ای از
مسائل سرمایه گذاران با دریافت تسهیالت سرمایه
درگردش رفع می شود بیان کرد :بخش صنعت
استان فارس در سال های گذشته در دریافت
تسهیالت رونق تولید عملکرد مناسبی داشته
وفارس جزء سه استان کشور محسوب می شود.
معاون وزیرصمت تصریح کرد :امسال نیز
تسهیالت مناسبی درقالب تسهیالت تبصره

۱۸پیش بینی شده وواحدهایمتقاضی می توانند
از آن استفاده کنند.
صالحی نیا همچنین بررفع مشکالت
واحدهای صنعتی درکارگروه های استانی وملی
ستاد تسهیل ورفع موانع تولید تاکیدکرد.
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی فارس
نیز از شتاب در اجرای طرح های تکمیل زیرساخت
ها در شهرک صنعتی قیروکارزین خبردادوگفت:

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت از برنامه ریزی این
معاون وزیر صنعت
اعالم کرد :وزارتخانه برای ساماندهی مواد اولیه بخش تولید خبر داد و
گفت :جلوی تخلفات را گرفتیم.
فرشاد مقیمی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی ایران در خصوص رصد زنجیره
تامین محصوالت پتروشیمی گفت :سال گذشته ،بارها و
بارها واحدهای صنعتی به وزارت صمت مراجعه میکردند و
از وضعیت آشفته در فضای عرضه محصوالت گالیه داشتند؛
به خصوص اینکه نوعی تغییرات شدید در فضای بورس کشور
نیز رخ داده بود که بر همین اساس ،وزارت صمت تالش
کرد تا تامین مواد اولیه را برای واحدهای صنعتی به صورت

ساماندهی
تامین مواد
اولیه برای
واحدهای
تولیدی

در یک سال اخیر افزون بر ۱۵میلیاردریال اعتبار
برای توسعه وتکمیل زیرساخت ها در این شهرک
صنعتی هزینه شده است.
احد فتوحی افزود :عملیات اجرایی طرح
تکمیل زیرسازی وآسفالت وجدول گذاری با
اعتباری افزون بر۷.۵میلیارد ریال و سه طرح دیگر
در بخش های تکمیل شبکه روشنایی  ،پروژه پل
جاده دسترس باند رفت و نیز پروژه تکمیل زیر

متمرکز صورت دهد تا این مواد اولیه به دست مصرفکنندگان
واقعی برسد.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :میزان
عرضه با تغییرات جدی مواجه نشد ،اما در حوزه تقاضا
نگرانی از تامین مواد اولیه تولیدکنندگان وجود داشت؛ این
در حالی است که برخی متقاضیان نیز ،به دلیل عدم ثبات
قیمت ،کاالی بیشتری را خریداری و در انبارها نگهداری
میکردند تا موضوع ورودی مواد اولیه به کارخانجات را
مدیریت نمایند.
وی تصریح کرد :در تالطمات قیمتی ،مهندسی مرتبط با
عرضه محصوالت نیز از سوی عرضهکنندگان شکل گرفته بود

سازی و آسفالت نیز با اعتبار  ۸میلیارد ریال با
برگزاری مناقصه وانتخاب پیمانکار اجرا یادرمرحله
انجام است.
وی گفت :با اجرای این طرح ها شهرک
صنعتی قیروکارزین به یکی از بهترین شهرک
های صنعتی در حوزه زیرساخت ها تبدیل و
مهیای استقرارواحدهای صنعتی است .
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس
ادامه داد :شهرک صنعتی قیروکارزین در زمینی
به مساحت  75هکتار احداث که  52هکتار آن
آماده واگذاری است
فتوحی مطرح کرد :در شهرک صنعتی
قیروکارزین تاکنون ۲۸قرارداد با سرمایهگذاران
منعقدشده که از این تعداد  ۷واحد صنعتی با
اشتغالزایی  ۶۰نفر بهرهبردار و ۲۱واحد صنعتی
در حال ساختوساز است که دو واحد صنعتی نیز
تا پایان سال جاری به بهرهبرداری میرسد.
فتوحی خاطرنشان کرد :این شهرک گنجایش
استقرار  260واحد صنعتی با کاربریهای مختلف
در حوزه صنایع کوچک و متوسط با پیشبینی
اشتغال افزون بر  1300را در خود دارد.

و با اعمال نظر و بر اساس روندهای گذشته ،برخی سودجویان
عرضه را مدیریت میکردند که این امر ،افزایش قیمت در
فضای بورس کشور را رقم زده بود؛ این در حالی است که
علیرغم اینکه برخی از متقاضیان توانایی تامین مواد اولیه در
بورس را نداشتند ،به راحتی و با پرداخت قیمتهای بسیار باال
در خارج از بورس مواد اولیه خود را تامین میکردند.
مقیمی گفت :بخشی از مواد اولیه خریداری شده از
بورس ،با تغییر بسته بندی از مرزهای کشور صادر میشدند
که بر این اساس ،وزارت صمت وارد عمل شد .البته در عرضه
محصوالت ،تقاضا برای آنها باال رفته بود که آن را مدیریت
کرده و جلوی تخلفات را گرفتیم.

رئیس سازمان مالیاتی خبر داد؛

ارسال الیحه مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه حداکثر تا پایان
شهریور الیحه مالیات بر مجموع درآمد به مجلس ارسال میشود،
گفت :ارسال این الیحه با طرح مالیات بر عایدی مسکن نمایندگان،
مغایرتی ندارد.
امیدعلی پارسا در رابطه با علت ادغام الیحه مالیات بر عایدی
سرمایه با الیحه مالیات بر مجموع درآمد ،اظهار داشت :مقرر شده بخشی
از مالیات بر مجموع درآمد به مالیات بر عایدی سرمایه اختصاص یابد.
ادغام دو الیحه مالیاتی نظر وزیر اقتصاد بود
رئیس سازمان امور مالیاتی افزود :در ابتدا قرار بر ارسال جداگانه این
دو الیحه بود اما نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی برخالف این موضوع بود.
وی ادامه داد :اگر مجموع درآمد مبنای مالیات قرار گیرد ،حتما
برآورد دقیقتری است.
پارسا افزود :با توجه به اینکه عایدی هم بخشی از درآمد است نظر
وزیر اقتصاد این بود که دو الیحه مالیات بر عایدی سرمایه و الیحه مالیات

بر مجموع درآمد با هم باشند.
ارسال الیحه مالیات بر مجموع درآمد تا پایان شهریور به مجلس
وی در رابطه با اینکه طبق گفته وزیر اقتصاد الیحه مذکور دی
ماه به مجلس ارسال خواهد شد ،گفت :فکر میکنم به احتمال زیاد کل
الیحه مالیات بر مجموع درآمد حداکثر تا پایان شهریور ماه به مجلس
می رود.
بردن الیحه دولت به مجلس مغایرتی با طرح نمایندگان
ندارد
رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که نمایندگان در
حال تالش برای ارسال طرح مالیات بر عایدی مسکن به صحن مجلس
هستند ،آیا این طرح با الیحه دولت تداخلی ندارد ،تصریح کرد :البته در
این مدت مجلس بیکار نمانده است و نمایندگان طرحی را تهیه کردهاند
اما بردن الیحه مغایرتی با طرح نمایندگان ندارد.
پارسا گفت :آن طرح به روایت نمایندگان است و الیحه ما نیز نظر

دولت است .هر دو طرح هم را پیدا میکنند.
وزیر اقتصاد هشتم مردادماه در حاشیه جلسه با کمیسیون
اقتصادی مجلس گفته بود :الیحه اصالح نظام جامع مالیاتی اواخر دی
ماه به مجلس ارائه میشود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

حذف  ۴صفر بدون اصالحات اقتصادی موثر نیست

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به طرح مجدد موضوع حذف
صفر از پول ملی ،گفت :اجرای این طرح اگرچه امور حسابداری را
آسانتر میکند ،اما بدون اصالحات اقتصادی ثمربخش نیست.
مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
تهران با بیان اینکه طبق ماده  ۱۹۱قانون مالیاتها ،تشخیص
بخشودگی مالیاتی به عهده ممیزان مالیاتی است که سال گذشته
در خصوص آن ،شکایات زیادی داشتیم ،گفت :با پیگیری معاون اول
رئیس جمهور ،سازمان امور مالیاتی بخشنامهای صادر کرد که بر
مبنای آن ،صد درصد بخشودگی برای افرادی که تا تاریخ مشخصی
مالیات خود را پرداخت کردهاند ،در نظر گرفته شده است.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران افزود:
حذف  ۴صفر از پول ملی که از سوی دولت وارد فاز جدیدی شده
است ،می تواند نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد ،چراکه در
حال حاضر ریال در معامالت و گفتگوهای اقتصادی ،مطرح نیست
و محاسبات را نیز مشکل کرده است و صفرهای زیادی ،بسیاری از
پروسه حسابداری را نیز با معضل مواجه شده است.
وی تصریح کرد :اگر قرار باشد که تورم های باالی  ۳۰درصد در

سال داشته باشیم ،هر سه سال یک صفر به پول ملی اضافه میشود
و باز باید هر چند سال یکبار ،این صفرها حذف شود؛ پس باید
همزمان اصالح ساختار اقتصادی نیز صورت گیرد.
به گفته خوانساری ،تحریم محمدجواد ظریف مورد اعتراض
بخش خصوصی است؛ چراکه وی توانسته افکار عمومی را بر علیه
آمریکا و به نفع ایران تغییر دهد و این امر باعث شده است که تحمل
آمریکا در مورد وی کم شود؛ این در حالی است که مصاحبه های
وی توانسته بر علیه گروه  Bمنجر به عصبانیت آمریکا شود .به همین
دلیل ،بخش خصوصی قدردان زحمات این فرد بزرگ خواهد بود.
وی اظهار داشت :استمرار پرداخت دالر  ۴۲۰۰تومانی از سوی
دولت مورد مخالفت بخش خصوصی است ،چراکه ارز دولتی بستر
فساد و رانت را ایجاد کرده و بی عدالتی ایجاد شده است که ادامه
آن ،منجر به این شده که قیمت هایی باالتر از نرخ های واقعی در
خریدها داده شده و خروج سرمایه را سبب شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود :با توجه به اینکه سیستم توزیع
صحیحی در کشور حاکم نیست ،اقالم  ۴۲۰۰تومانی با قیمت ارز آزاد به
دست مردم می رسد و در نهایت قاچاق کاال نیز رونق میگیرد؛ چراکه ارز

قیمت پایین دارد .البته لطمه به تولید را هم نباید فراموش کرد.
خوانساری گفت :ما خواستار قطع سریع ارزهای  ۴۲۰۰تومانی
بوده و فکر می کنیم اگر قرار باشد دولت به اقشار آسیب پذیر کند،
تنها راه پرداخت یارانه به صورت نقدی است.
وی با اعتراض نسبت به ممنوعیت صادرات و واردات کاالها
گفت :کاالها باید با تغییرات تعرفه ای مدیریت شوند ،در حالیکه در
هفته های گذشته ،وزارتخانهها ،صادرات کاالها را ممنوع می کنند
که انتظار ما این است که اگر دولت به هر دلیلی ،کاالهایی را می
خواهد با ممنوعیت صادرات مواجه کند ،در سطح سران قوا آن را
مورد تصویب قرار گیرد ،چراکه این روند باعث شکل گیری بستری
برای انجام جرم شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد ۱۷ :میلیون پرونده
باز در دستگاه قضایی وجود دارد که اگر هر پرونده دو نفر درگیر
آن باشد ،در هر خانوار یک و نیم پرونده در دادگاه مطرح است که
نشان می دهد که همه کشور مجرم هستند و بنابراین بستر فعالیت
درست نیست؛ انتظار ما از دولت و مجموعه قوا این است که طوری
سیاستگذاری شود که مردم کمتر درگیر تصمیمات شوند.

افزایش  ۴۰هزار تنی تولید گوشت قرمز

قائم مقام سازمان امور عشایر کشور با بیان اینکه پیش بینی
می شود ضریب خوداتکایی گوشت قرمز در پایان برنامه ششم به
 ۹۵درصد برسد ،گفت :تولید گوشت در بخش عشایر طی  ۵سال
۴۰هزارتن افزایش یافته است.
شاهپور عالیی مقدم امروز در نشستی خبریبا بیان اینکه
جمعیت عشایر کشور یک میلیون و  ۲۰۰هزار نفر هستند ،اظهار
داشت :عشایر کشور شامل  ۲۱۳هزار خانوار و در  ۵۹درصد سرزمین
جغرافیایی کشور پراکنده هستند که شامل بیش از  ۳۴میلیون
هکتار از مراتع کشور می شود.به گفته عالیی مقدم  ۲۴میلیون رأس
انواع دام در اختیار عشایر کشور است و از  ۸۶۰هزار تن نیاز کشور به
گوشت ۲۰۰ ،هزار تن آن توسط عشایر تأمین می شود.
قائم مقام سازمان امور عشایر کشور تصریح کرد :به عبارتی هر
یک نفر عشایر ،گوشت  ۱۶نفر را در کشور تأمین می کند.
عالیی مقدم با بیان اینکه حدود  ۷۰درصد معیشت عشایر
وابسته به مرتع و دام است ،خاطرنشان کرد :ما طرح زنجیره تولید
گوشت قرمز را در یک افق  ۵ساله (از  ۹۳تا  )۹۸در سازمان امور
عشایر تعریف کردیم و تمام الزامات این طرح نیز ایجاد شد .بر این
اساس قرار بود تولید گوشت قرمز از  ۱۵۰هزار تن به  ۱۹۰هزار تن
برسد و برای رسیدن به این هدف ،انتقال یافته های علمی به عشایر
و ارائه تسهیالت به آنان الزامی بود.
وی ادامه داد :بر این اساس طی  ۵سال  ۱۴۰۰میلیارد تومان
انواع تسهیالت در اختیار بخش عشایر قرار گرفت و ما توانستیم طی
 ۵سال تولید گوشت قرمز بخش عشایر را  ۴۰هزار تن افزایش دهیم.
قیمت دام زنده طی روزهای آینده کاهش می یابد
این مقام مسئول در سازمان امور عشایر کشور با بیان اینکه در
ایام عید قربان ،قیمت دام زنده با جهش مواجه بوده است ،گفت :در
استان تهران بخش عشایری در  ۳۵غرفه و  ۵۰هزار رأس دام عرضه
کرده ضمن اینکه قیمت دام زنده بین  ۴۲تا  ۴۷هزار تومان بوده
است اما در سایر استان ها ،قیمت از این میزان پائین تر بوده است و
پیش بینی ما این است که در هفته های آینده نرخ دام زنده کاهش
پیدا کند و به  ۳۷تا  ۴۲هزار تومان برسد.
عالیی مقدم درباره علل باال بودن قیمت تمام شده تولید گوشت
در کشور افزود :این مسئله به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد که

یکی از آنها قیمت نهاده های دامی است که تابع قیمت ارز است .در
طول  ۲۰روز گذشته قیمت نهاده های دامی نسبت به ماه های قبل
از ثبات خوبی برخوردار بوده و پیش بینی ما این است که با بهبود
وضعیت ارز ،قیمت گوشت نیز در هفته های آینده کاهش پیدا کند.
پیش بینی افزایش ضریب خوداتکایی گوشت قرمز به  ۹۵درصد
وی با بیان اینکه ساالنه حدود  ۱۵۰هزار تن گوشت وارد
کشور می شود ،گفت :بحث خودکفایی در گوشت قرمز به مولفه
های مختلفی از جمله مصرف سرانه ،فشار بر مراتع ،تأمین نهاده ها،
جلوگیری از خروج دام زنده و گوشت از کشور بستگی دارد.
عالیی مقدم با بیان اینکه ضریب تبدیل علوفه به گوشت در
کشور بهبود پیدا کرده است ،ادامه داد :در گذشته  ۱۲کیلوگرم علوفه
برای یک کیلوگرم افزایش وزن دام مورد استفاده قرار می گرفت .در
حال حاضر این عدد را به  ۷کیلوگرم علوفه رساندیم .همچنین دوره
پروار بندی نیز از حدود  ۴ماه به  ۱۲۰روز کاهش پیدا کرده است.
به گفته این مقام مسئول ،می توانیم تا پایان برنامه ششم
ضریب خوداتکایی گوشت قرمز را به  ۹۵درصد برسانیم.
خسارت  ۳۷میلیارد تومانی سیل به ایل راه ها و سرپناه
های دام
عالیی مقدم با اشاره به اینکه اطلس ایل راه های کشور را سال
گذشته نهایی کرده ایم ،گفت :در  ۴استان ایالم ،لرستان ،گلستان
و خوزستان سیل به زیرساخت ها ،خسارت جدی وارد کرده بود و
با پیگیری هایی که انجام دادیم هفته گذشته مصوب شد پرداخت
خسارات و مرمت و بازسازی ایل راه ها به سرعت آغاز شود.
وی با بیان اینکه خسارت جانی و خسارت به دام ها در بخش
عشایر قابل توجه نبود ،تصریح کرد ۳۷ :میلیارد تومان خسارت سیل
به ایل راه ها و سرپناه های دام برآورد شده که  ۲۰درصد این
خسارت توسط خود سازمان تأمین و عملیات اجرایی آن آغاز شد.
باقی نیز از محل سامانه سجاد و اعتباراتی که به ما ارائه می شود،
پرداخت خواهد شد ضمن اینکه برخی از کمک ها نیز هم برای دام
سنگین و هم سبک ،بالعوض خواهد بود.
تا پایان سال  ،۹۸شاخص برخورداری عشایر از آب سالم
به  ۷۴درصد می رسد
قائم مقام سازمان امور عشایر تأکید کرد :با عنایت ویژه مقام

معظم رهبری در قانون بودجه  ۹۸در بحث آب رسانی توجه ویژه ای
به عشایر کشور شد .بر این اساس  ۱۵۰میلیون یورو از محل صندوق
توسعه ملی برای آبرسانی مناطق روستایی اختصاص یافته بود که
از این محل  ۲۰۲میلیارد تومان برای آب رسانی مناطق عشایری
اختصاص پیدا کرد.
عالیی مقدم افزود :بر این اساس  ۲۸۰پروژه آب رسانی در سال
 ۹۸برای عشایر اجرا می شود که شاخص برخورداری عشایر از آب
سالم در حال حاضر  ۵۴درصد است و تا پایان  ۹۸این رقم به ۷۴
درصد خواهد رسید.
جابجایی دام های عشایر با دفترچه و کارت هوشمند
وی درباره قاچاق دام های عشایر از کشور ،اظهار داشت۲۳ :
میلیون رأس دام سبک در بخش عشایر داریم که در مناطق مرزی و
مراتع حضور دارند و بحث قاچاق با توجه به اینکه کشورهای همسایه
خواهان تأمین گوشت از دام های ایرانی هستند و همچنین با توجه
به قیمت های داخل و خارج ،غیر قابل انکار است.
عالیی مقدم تصریح کرد :براساس مصوبه هیئت وزیران
دستورالعمل حمل و نگهداری دام از شهریور ماه سال  ۹۸باید با
دفترچه و سپس با کارت هوشمند انجام شود.
وی توضیح داد :در فاز اول جابجایی دام ها با دفترچه هایی
که توسط تشکل ها و اتحادیه های ما صادر شده و هم اکنون
در اختیار عشایر است ،انجام می شود و در فاز دوم که از آبان و
آذر ماه شروع می شود ،برای عشایر توسط تشکل های مذکور،
کارت هوشمند صادر خواهد شد و آنها باید جابجایی دام ها را با
این کارت ها انجام دهند که با این حساب ،قاچاق دام به راحتی
امکان پذیر نخواهد بود.
برگزاری چهارمین نمایشگاه توانمندی های عشایر در کشور
قائم مقام سازمان امور عشایر با اشاره به برگزاری چهارمین
نمایشگاه توانمندی های عشایر گفت :این نمایشگاه با حمایت
معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری از  ۲۴تا  ۲۷مردادماه در
محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار می شود و نتایج تسهیالت
ارزان قیمتی که از محل صندوق توسعه ملی ستاد مدیریت بحران
و فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اختیار عشایر قرار گرفته ،در این
نمایشگاه به نمایش در می آید.

اخبار

3

اطالع کارگران از سنوات و
قراردادکار در کمترین زمان

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی
کارگران گفت :با راهاندازی سامانه جامع روابط
کار همه قراردادهای کار از این پس در این
سامانه بارگذاری شده و کارگران از میزان
سابقه و سنوات و بیمه پردازی خود با خبر
میشوند.
هادی ابوی  ،اظهار کرد :با خبر شدیم
که سامانه روابط کار مراحل پایانی خود
را میگذراند و ظرف روزهای آینده قابل
دسترسی برای همه کارفرمایان و کارگران
است .این سامانه موجب شفافسازی اطالعات
در حوزه روابط کار میشود و بیش از هر چیز
به شفافیت قراردادهای کار کمک میکند.
وی ادامه داد :بر اساس ماده  ۱۰قانون
کار باید میزان حقوق و دستمزد ،تاریخ انعقاد
قرارداد و مدت قرارداد کار مشخص شود و به
موجب تبصره این ماده یک نسخه از قرارداد
کار به کارگر و یک نسخه در اختیار ادارات کار
قرار گیرد ولی با راهاندازی این سامانه از این
پس تمام قراردادهای کار در سامانه بارگذاری
خواهند شد و کارگران میتوانند به راحتی
به قرارداد کار ،میزان سابقه و سنوات و بیمه
پردازی خود دسترسی پیدا کنند.
به گفته ابوی ،قراردادهای کاری که میان
کارگران و کارفرمایان امضا میشود حتما باید
در سامانه جامع روابط کار ثبت و بارگذاری
شود.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی
کارگران تاکید کرد :با این سامانه دیگر قرارداد
شفاهی یا قرارداد سفید امضا معنی نخواهد
داشت و کارفرمایان متخلفی که از این طریق
اقدام به گرفتن نیروی کار میکنند ،شناسایی
شده و ناچار به بستن قرارداد قانونی با کارگر
میشوند.
وی گفت :یکی از مشکالتی که کارگران
در بحث قرارداد کار دارند این است که بعضا با
آنها قرارداد سفید امضا بسته میشود .قرارداد
سفید امضا روی کاغذ است و امضا هم دارد
منتها مبلغ دستمزد و زمان آغاز و خاتمه
در آن قید نمیشود و کارفرما هر زمان که
خواست کارگر را اخراج میکند؛ در حالی که
با راه اندازی این سامانه همه قراردادها باید
تاریخ ابتدا و انتها داشته باشد و غیر از این
باشد سامانه قبول نمیکند و قابل ثبت نیست.
طبعا قراردادهای شفافی هم با این رویه دیگر
نمیتواند مصداق پیدا کند و قابل ثبت در
سامانه نیست.
این مقام مسئول کارگری تاکید کرد:
سامانه جامع روابط کار مثل سامانه ثنای قوه
قضاییه ،امکان طرح شکایت و ثبت و پیگیری
آن را به کارگران و کارفرمایان میدهد و کارگر
میتواند ضمن رویت قرارداد خود در صورت
شکایت از کارفرما بدون مراجعه حضوری به
مراجع حل اختالف شکایت خود را در سامانه
ثبت و مراحل رسیدگی آن را دنبال کند.
سامانه جامع روابط کار با هدف شفافسازی
و ساماندهی اطالعات در حوزه روابط کار راه
اندازی شده و از  ۳۲زیرمجموعه تشکیل شده
است که زیر سامانه جامع ثبت دادخواستها،
آموزش ایمنی نیروهای کار ،ثبت و تایید و
پیگیری قراردادهای کار ،بیمه بیکاری،
حمایت از مشاغل ،شناسایی واحدهای
مشکلدار ،شوراهای سازش و بیمه کارگران
ساختمانی از جمله آنها به شمار میرود .این
سامانه ابتدا در چند استان کشور از جمله
تهران ،البرز و اردبیل به اجرا درآمده و پس
از آن در سراسر کشور عملیاتی خواهد شد.

ایران آماده گسترش
همکاریهای صنعتی و تجاری با
کشورهای خزر

معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل
ایدرو در نخستین نشست اقتصادی کشورهای
ساحلی خزر با اعالم آمادگی کامل کشورمان
در حوزه گسترش روابط صنعتی ،معدنی
و تجاری با کشورهای این منطقه همچنین
از اراده ایران برای حداکثر تعامل در زمینه
های فناوریهای نو  ،معدنی  ،کشاورزی و
گردشگری خبر داد.
به گزارش ایدرونیوز  ،محمدباقر عالی
که به نمایندگی از وزارت صمت ایران در
این نشست در منطقه ملی گردشگری اوازه
ترکمن باشی کشور ترکمنستان سخن می
گفت بر ضرورت و جدیت اجرای بهینه
توافقات و تفاهم نامه های کشورهای ساحلی
تاکید کرد«.عالی» دریای خزر را دریای
صلح و دوستی برشمرد و با اشاره به جایگاه
ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک کشورهای
ساحلی در سطح منطقه و بین المللی
پیوندهای تاریخی و فرهنگی قوام یافته در
بستر قرنها را زمینه ای منحصر به فرد برای
بناسازی پیوندهای روزآمد تجاری صنعتی
دانست.نماینده وزارت صمت ایران در این
نشست همچنین با اشاره به بیش از ۲۷۰۰
کیلومتر مرز آبی ایران با دریای خزر استراتژی
وزارت صمت را فعال سازی مضاعف ظرفیت
استانهای ساحلی برای تسریع و افزایش
تبادالت صنعتی تجاری اعالم کرد.
وی همچنین با اشاره به وجود مناطق
ویژه و آزاد اقتصادی ایران در حریم دریای
خزر؛ این زمینه را از موضوعات مهمی برشمرد
که می تواند با تجربه خوب ایران ایده های
مناسبی برای سرعت بخشی به همکاریهای
کشورهای منطقه در پی داشته باشد.
نشست دو روزه وزرای اقتصادی
کشورهای ساحلی خزر( )FCEEبا حضور
قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهور
ترکمنستان و وزرا  ،مقامات کشورهای حوزه
خزر و نیز سایر کشورها و نهادهای بین
المللی از قبیل  ، W.T.Oبانک جهانی … در
ترکمنستان در حال برگزاری است.

