اقتصاد
اخبار
رییس سازمان استاندارد:

اجازه کاهش کیفیت به بهانه
تحریم را نمیدهیم

رییس سازمان ملی استاندارد کشور
گفت :این نهاد به تولیدکنندگان اجازه
نمیدهد که به بهانه تحریمها ،تولیدات خود
را بدون رعایت معیارهای دقیق استاندارد
روانه بازار کنند.
نیره پیروزبخت امروز چهارشنبه در
حاشیه تجدید میثاق کارکنان سازمان ملی
استاندارد کشور با آرمانهای امام راحل با
بیان اینکه این سازمان به عنوان حافظ و
ناظر سالمت کشور محسوب میشوند ،افزود:
اجازه نمی دهیم تحریمها ضربات سنگینی
به سالمت و کیفیت محصوالت ساخت داخل
بزند از همین رو تمامی واحدهای تولیدی
و خدماتی تحت پوشش این سازمان به
صورت دقیق در مراحل تولید و فروش رصد
میشوند.
پیروزبخت ادامه داد :سازمان ملی
استاندارد کشور امسال به مناسبت نامگذاری
سال جاری از سوی رهبر معظم انقالب به
عنوان رونق تولید برنامههای حمایتی و
نظارتی خوبی برای بهبود عملکرد واحدهای
تولیدی تعریف و اجرا کرده است.
وی با اشاره به اینکه امسال سازمان
ملی استاندار سه بسته حمایتی در خصوص
حمایت از تولیدات داخلی ،تسهیل واردات
مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای
تولیدی و بستههای حمایتی برای صادرات
کاالها به تولید کنندگان ارائه کرده است،
ابراز کرد :تولیدات داخلی اگر با مواد
اولیه مرغوب و بر مبنای معیارهای دقیق
استاندارد کشور تولید شوند ،براساس تفاهم
نامه سازمان استاندارد با کشورهای همسایه
صادرات محصوالت بدون هیچگونه مشکلی و
با سرعت باال صورت خواهد گرفت.
رییس سازمان ملی استاندارد کشور
ادامه داد :امسال همچنین ستادهای
مختلفی از جمله ستاد مقابله با تحریم و
ستاد تعامل با بخش خصوصی در سازمان
ملی استاندارد ایجاد شده است تا مشکالت
حاصل از تحریمها در واحدهای تولیدی به
سرعت بررسی شوند و همچنین مشکالت
بخش خصوص نیز به خوبی شناسایی شوند.
پیروزبخت در ادامه با بیان اینکه
خوشبختانه در سالهای اخیر واحدهای
تولیدی معیارهای استاندارد تولید کاالها
را به خوبی رعایت کردهاند ،افزود :بازرسان
سازمان استاندارد کشور در تمامی بازدیدهای
ادواری و سرزده خود کمترین میزان تخلف
را گزارش کردهاند.
وی در خصوص شرکتهای دانش
بنیان نیز گفت :سازمان ملی استاندارد در
شرایطی که تحریمها اجازه ورود برخی
کاالهای خاص را به داخل خاک ایران
نمیدهند با همکاری معاونت علمی ریاست
جمهوری گواهی انطباق محصوالت دانش
بنیان را برای حمایت از شرکتهای دانش
بنیان ایجاد کرده است.
پیروز بخت تاکید کرد :تمامی مسئوالن
و سازمان باید با همکاری و حمایت از
شرکتهای دانش بنیان اجازه مشابه سازی
و کار این واحدهای در کشور تسهیل کنند.

احتمال آزاد شدن صادرات
دام سنگین وجود دارد

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره
به روند کاهشی قیمت گوشت گوساله در
کشور گفت :در صورت ادامه این روند،
احتمال آزاد شدن صادرات دام سنگین از
کشور وجود دارد.
مرتضی رضایی در همایش روز جهانی
تخم مرغ در پاسخ مبنی بر اینکه گفته می
شود در کشور با انباشت دام سنگین مواجه
هستیم ،آیا این مسئله را تأیید می کنید؟
گفت :در بحث گوشت گوساله یا همان دام
سنگین طی ماه های اخیر با کاهش قیمت
مواجه بوده ایم و این مسئله نشان می دهد
که با فراوانی عرضه مواجه هستیم.
وی درباره اینکه آیا احتمال آزاد شدن
صادرات دام سنگین به دلیل این انباشتگی از
کشور وجود دارد ،افزود :در صورتی که روند
فعلی ادامه پیدا کند ،این احتمال وجود دارد.
رضایی در بخش دیگری از سخنان
خود با اشاره به مراسم روز جهانی تخم مرغ
گفت :اگر مقدار تولید تخم مرغ را بر جمعیت
 ۸۳میلیون نفری کشور تقسیم کنیم سرانه
مصرف هر ایرانی  ۲۰۰عدد تخم مرغ در
سال است.وی اضافه کرد :ما برای اینکه این
عدد  ۲۰۰را به  ۳۶۵در سال برسانیم باید راه
طوالنی را طی کنیم که اگر با همین سرعت
رشد راه را ادامه بدهیم ،به اهداف خود
خواهیم رسید.معاون وزیر جهاد کشاورزی
با اشاره به اینکه حدود سه ماه است که
موافقت برای صادرات تخم مرغ ابالغ شده
است ،گفت :حدود  ۱۴هزار تن تخم مرغ
نیز از کشور صادر شده است.معاون وزیر
جهاد کشاورزی با اشاره به مقاصد صادراتی
تخم مرغ کشور اضافه کرد :مقاصد اصلی
صادراتی ما کشور عراق و افغانستان است
اما باید سعی کنیم با کشورهای دیگر در دنیا
هم در این زمینه تعامل کنیم.وی با بیان
اینکه تولید تخم مرغ یک روند خطی دارد و
مرغداران نمیتوانند یکباره تولید را افزایش
یا کاهش دهند،گفت:مصرف تخم مرغ در
ماههای مختلف و فصول مختلف ،متفاوت
است.رضایی ادامه داد :معموال در شش ماهه
دوم سال افزایش مصرف تخم مرغ داریم و
 60درصد از تولید تخم مرغ در این نیمه
مصرف می شود ،بنابراین باید تمهیدات الزم
اندیشیده شود و تا تولید و هر عرضه به اندازه
مصرف باشد.
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وزیر صنعت  :حذف و انزوای ایران در معادالت جهان ممکن نیست

وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به اینکه
ایران عضو موقت اتحادیه اوراسیا شده ،گفت:
عضویت موقت ایران در یک اتحادیه منطقه ای
و بین المللی در شرایط جدید نشان می دهد که
امکان حذف و انزوای ایران در معادالت جهانی
وجود ندارد.
«رضا رحمانی» روز چهارشنبه در حاشیه
هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود :جمهوری
اسالمی ایران پس از سه سال مذاکره به عنوان
عضویت موقت اتحادیه اوراسیا پذیرفته شد
به طوری که قبل از ایران پنج کشور روسیه ،
قزاقستان ،بالروس و ارمنستان و قرقیزستان به
طور رسمی عضو این اتحادیه بودند و چند کشور
در حال مذاکره هستند.
وی با بیان اینکه ما در این اتحادیه حضور
فعال داریم اظهارداشت :دنیا جمهوری اسالمی را
به عنوان اقتصاد مهم دنیا پذیرفته  ،ضمن اینکه
در این توافقنامه ایران  ۳۶۰کاال را به آنها و از
سوی مقابل  ۵۱۰کاال را به جمهوری اسالمی
ترجیح دادند که در حال مطالعه و بررسی است.
وزیر صنعت تصریح کرد :وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،بخش خصوصی و اتاق مشترک
ایران و روسیه شیوه های الزم فراهم شده و این
امر باید به نفع اقتصاد ملی و صادرات است.
وی اضافه کرد :صادرات ایران به روسیه
با وجود روابط دو کشور قابل توجه نیست،
بنابراین امسال یکی از برنامه های ایران توسعه
صادرات به کشورهای همسایه است که فرصت
خوبی برای بخش خصوصی به شمار می رود،
زیرا برخی کاالها دارای تخفیفات و ترجیحات
هستند .
به گفته وزیر صنعت ،بخشی از این کاالها در
کشور تولید می شود و این مزیتی است که می
توان بازار این کشورها را در اختیار گرفت.

برخورد وزارت صنعت با عرضه کنندگان
لوازم خانگی جعلی
وزیر صنعت  ،معدن و تجارت درباره ادعای
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مبنی بر
وجود تولیدات با برندهای جعلی در بازار گفت:
هر کسی در این کشور بر مبنای ادعایی که دارد
 ،مدارک ارایه دهد و رئیس اتحادیه لوازم خانگی
مسئول حوزه کاری خود است و بنابراین چنانچه
خالفی وجود دارد باید پیگیری کند.
وی با بیان اینکه جامعه نیازمند فرهنگسازی
است افزود :امسال یکی از اولویت های وزارت
صنعت ،تولید داخلی لوازم خانگی است و در
برخی اقالم مانند یخچال و فریزر رشد مثبتی
داشته اند و در برخی اقالم همانند تولید تلویزیون
با کاهش روبرو شده ایم که با خروج برندهای
سامسونگ و ال جی از کشور به نظر می رسد
بازار آنها توسط تولیدکنندگان داخلی تامین شود.
به گفته رحمانی ،چندی پیش خط تولید
لوازم خانگی هوشمند در یکی از شهرهای کشور
افتتاح شده و در برخی موارد دیده شده محصول
تولید داخل با برندهای خارجی به مشتریان ارایه

وزیر راه و شهرسازی از آغاز عملیات اجرایی ساخت
بیش از  ۱۸۰هزار واحد مسکونی در سراسر کشور خبر داد و
گفت :تا پایان سال هر  ۴۰۰هزار واحد این طرح وارد مرحله
وزیر راه و شهرسازی:
عملیاتی میشود.
محمد اسالمی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از
پیشرفت طرح اقدام مسکن خبر داد و گفت :مهمترین گام،
انجام نیازسنجی در استانهای مختلف بود تا بر اساس میزان
تقاضایی که از آمارهای درست استخراج می شود ،بتوانیم
برنامه تولید مسکن را برای هر شهر در قالب سامانه مشخصی
تعریف و تببین کنیم.
وی با بیان اینکه مرحله نیازسنجی استانها (سهمیه
تولید مسکن برای هر استان) انجام شده است ،گفت :عملیات
اجرای بیش از  ۱۸۰هزار واحد مسکونی شروع شده است
که یا در مرحله آمادهسازی زمین و یا در مرحله احداث
ساختمان قرار دارد.
اسالمی ادامه داد :با توجه به تمهیدات و رایزنیهای

ساخت
 ۴۰۰هزار
واحد طرح
اقدامملی تا
پایان امسال
عملیاتی
میشود

می شود که باید این مهم برندسازی و فرهنگ
سازی شود.وی افزود :اکنون مردم باور دارند که
خیلی از کاالهای ایرانی کیفیت دارند ،یک زمانی
برخی کاالهای تولید کیفیت پایینی داشتند،
اما اکنون از صادرکنندگان و تولیدکنندگان
درخواست شده تا جنس غیرکیفی صادر نکنند
تا جنس ایرانی بدنام نشود.
وزیر صنعت خروج برندهای سامسونگ و ال
جی را خالف قانون تجارت دانست و گفت :این
صحیح نیست که یک برند خالف قانون تجار دنیا
با تهدید یک کشور از کشور دیگر باوجود اینکه
قرارداد دارند ،خارج شوند ،اما با این وجود برنامه
داخلی سازی تولیدات لوزم خانگی در کشور
دنبال می شود.
عرضه لوازم خانگی ایرانی طی دو ماه آینده
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه
برنامه پیش بینی شده تولید کیفی لوازم خانگی
است تا سدی در مقابل واردات باشد ،افزود :طبق
برنامه قرار است ماشین لباسشویی ،یخچال و
تلویزیون با برند ایرانی تولید و تا  ۲ماه آینده به
بازار عرضه شود.

انجام شده با دستگاههای محتلف که ظرفیت حضور در طرح
اقدام ملی مسکن را دارند تا پایان سال هر  ۴۰۰هزار واحد
عملیاتی میشود.
وی پیشبینی کرد :تا پایان سال  ۹۹پروژههای مسکن
طرح اقدام ملی مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
اسالمی درباره وضعیت بازار اجاره و مستاجران گفت:
مالکین و صاحبان واحدهای مسکونی،مراعات مستاجران را
بکنند.
وی خبر داد که برنامه دولت برای تخفیف مالیاتی به
موجران در دولت تصویب شده است و اکنون در مجلس
شورای اسالمی مراحل تصویب نهایی خود را می گذراند.
اسالمی در خصوص وضعیت فروش بلیتهای اربعین
در بخش هوایی زمینی و ریلی گفت :از مردم خواهش
میکنیم بلیت را از مراکزی که به ایرالینها وابسته نیست
تهیه نکنند ،قیمت بلیت مصوب اربعین در مسیرهای
مختلف  ۲.۲و  ۲.۸میلیون تومان است و با فروش بیشتر

وی اضافه کرد :تولیدکنندگان می توانند
برای ثبت تولیدات خود به اندازه نیاز داخلی یا
حتی کمتر از ان به معاونت امور صنایع وزارت
صنعت مراجعه کنند تا موانع تعرفه ای و حمایت
های دیگر از آنها انجام شود.
رحمانی درباره ورود استارتاپ ها و شرکت
های دانش بنیان به این بخش گفت :ممکن
است فضا برای ورود این شرکت ها روان نباشد،
اما از این موضوع استقبال می کنیم و ورود
اینها به حوزه بازار ،صنعت و معدن راه نجات به
شمار می رود.وی اظهارداشت :چنانچه کاالیی
مورد نارضایتی مردم باشد ،ضرورت دارد سازمان
حمایت از مصرف کنندگان و دستگاه های نظارتی
در این زمینه وارد شوند تا با تولیدکنندگان و
عرضه کنندگان کاالها و برندهای جعلی برخورد
قانونی شود.
 ۱۰میلیارد دالر کاالی داخلی جایگیزین
واردات می شود
وزیر صنعت  ،معدن و تجارت با بیان اینکه
به نفع کشور است که شفاف عمل شود ،گفت:
قرار است تا سال  ۱۴۰۰نزدیک به  ۱۰میلیارد
دالر تولید داخل را جایگزین واردات در بخش
های نفت ،گاز ،پتروشیمی  ،لوازم خانگی  ،صنایع
مخابراتی  ،خودرو ،قطعه سازی و پوشاک شود.
به گفته وی ،این موضوع به تفکیک است
از مجموع  ۱۰میلیارد دالر مبلغ یک میلیارد و
 ۴۰۰میلیون تومان مربوط به خودروسازی و قطعه
است که حداقل  ۴۰۰میلیون تومان ان مربوط به
امسال است.
وی حرکت وزارت صنعت را رو به جلو دانست
و تصریح کرد :وظیفه وزارت صنعت به عنوان
دستگاه حاکمیتی و سیاست کالن کشور این است
که نهضت ساخت داخل دنبال شود و باید همه در
این زمینه مشارکت کنند.

از این نرخها تعزیرات برخورد میکند.
وزیر راه و شهرسازی گفت :عرضه بلیت فراوان است
و در بعضی شهرها هنوز صندلی خالی وجود داشتهو بلیت
فروش نرفته است ضمن اینکه به اندازه کافی پرواز وجود
دارد .مردم سعی کنند بلیت هواپیما را بدون واسطه از خود
ایرالین خرید کنند.
وی در خصوص بلیت اتوبوس و اینکه گفته
میشود از مبدا تهران ظرفیتی برای شهرهای مرزی
نیست؟ گفت :به اندازه کافی اتوبوس و قطار وجود دارد
ممکن است برای یک روز مشخص کسی دیر اقدام
کرده باشد و زمان ببرد تا بلیت را تهیه کند اما اتوبوس
کافی وجود دارد.
به گفته وزیر راه در بخش ریلی نیز روزانه  ۵۵قطار به
سمت مرزها در حرکت است .
اسالمی گفت :حدود  ۴۵۷هزار صندلی سفر برای قطار
پیشبینی شده و ما امیدواریم کسی با مشکل مواجه نشود.

شریعتمداری :مالکیت واحدهای تولیدی باید تثبیت شود

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :تثبیت مالکیت واحدهای
تولیدی یکی از مطالبات مهم کارگران و ما است تا شرایط مطلوب در
زمینه نوآوری و بهرهوری تولید فراهم شود و در نتیجه شاهد بهبود
معیشت کارگران باشیم.
«محمد شریعتمداری» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات
دولت در جمع خبرنگاران ،گفت :در برخی از واحدهای تولیدی که بنا
به قانون خصوصیسازی به بخش غیردولتی واگذار شد ،مشکالتی را
شاهد هستیم.
وی افزود :بخشی از آنها به دلیل عدم تثبیت مالکیت این واحدهای
تولیدی است و کارگران خواهان تعیین وضعیت مالکیت واحدهای
تولیدی هستند تا براساس آن برنامه زندگی خود را تعیین کنند.
وزیر کار ادامه داد :برخی از کارگران نیز در این مدت با عقب
افتادگی حقوق و دستمزد مواجه بودند که در نتیجه آن در زمینه تامین
هزینه خود با مشکل مواجه بودند اما هم اکنون برخی از این مشکالت
به حداقل ممکن رسیده است و واحدهای تولیدی که متعلق به سازمان
خصوصی یا بانکها بودند نسبت به پرداخت معوقه حداقلی که در جهت
منافع ملی کارگران بوده اقدام کردهاند.

وی تصریح کرد :وزارت تعاون درصدد است مسائل را از طریق
کمیسیون رفع موانع تولید پیگیری کند.
شریعتمداری اظهارداشت :همچنین با مقامات نظامی نیز مذاکراتی
داشتیم زیرا هر نوع اعتراض در محیط کار و در چارچوب قوانین حق
طبیعی کارگران است و باید به رسمیت شناخته شود و ما نیز در
چارچوب قوانین از نیروی کار حمایت میکنیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم درباره برخورد با کارگران معترض
هفت تپه گفت :نباید محدودیتی برای افرادی که میخواهند نظرات و
مشکالت خود را به گوش مسووالن برسانند فراهم شود و اعتراض حق
قانونی آنهاست.
وزیر کار در ادامه درخصوص همسانسازی حقوق بازنشستگان
گفت :همسان سازی حقوق بازنشستگان حق طبیعی آنهاست و این
مستملزم تامین منابع است و در اجرای قانون برنامه ششم در سازمان
تامین اجتماعی با تامین منابع مشکل داریم.
وی افزود :با وجود همه مضیغههای موجود در بودجه عمومی در
تالش هستیم با کمک دولت این مشکل را حل کنیم و تا پایان سال
اقداماتی را در جهت بهبود وضعیت در حوزه همسان سازی حقوق و

متناسب سازی حقوق بازنشستگان که از صندوق تامین اجتماعی حقوق
دریافت میکنند ایجاد کنیم.
شریعتمداری ادامه داد :همچنین درصددیم در صندوق بازنشستگی
کشوری شرایطی را فراهم کنیم که در بودجه سال آینده پیش بینیهای
الزم به عمل آید.وی اظهارداشت :در بودجه امسال آنچه  ۱۵هزار میلیارد
تومان منابع مورد نیاز برای همسانسازی حقوق بازنشستگان پیشبینی
شد که تنها حدود  ۲هزار میلیارد تومان تامین و براین اساس بین ۱۴
تا  ۱۸درصد حقوقها اصالح شد که این شایسته نیست و باید ارقام
باالتری اقدام کنیم.
وزیر کار درباره توزیع سرنگهای رایگان توسط سازمان بهزیستی
بین معتادان در لردگان ،گفت :سازمان بهزیستی سیاست توزیع
سرنگهای رایگان در بین معتادان متجاهر و معتادانی که در ندامتگاهها
نگهداری میشوند همچنین افرادی که در برخی از نقاط آلوده تجمع
میکنند ،ادامه میدهد.
وی افزود :در ماجرای یکی از روستاهای لردگان ،وزرات بهداشت
مسوول است و ما نیز در کنار آنها هر نوع کمکی از دستمان برآید انجام
میدهیم.

آرمان قطع وابستگی به نفت را در بودجه  ۹۹اجرایی میکنیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :منابع بودجه ۹۹کمترین وابستگی
را به نفت خواهد داشت؛ به طوری که میتوانیم بگوییم تکیه بودجه جاری به
طور مطلق از نفت برداشته میشود و ما حتی ریالی از نفت را در بودجههای
جاری و هزینهای صرف نخواهیم کرد.
«محمد باقر نوبخت» در حاشیه نشست روز چهارشنبه هیات دولت
در جمع خبرنگاران از پیشنهاد افزایش  ۱۵درصدی حقوق کارکنان دولت و
افزایش بیش از  ۲۰درصد حقوق برای کسانی که حداقل حقوق را دریافت
میکنند ،خبر داد.
وی افزود :بودجه سال  ۱۳۹۹در چارچوب طرح اصالح ساختار بودجه
تهیه شدهاست .در این طرح از جهت منابع ،مصارف و نظام بودجهریزی
اصالحاتیانجامشدهاست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره موارد استفاده از منابع نفتی
گفت :در سال آینده منابع حاصل از فروش نفت را صرف تملک داراییهای
سرمایهای میکنیم و برای طرحهای عمرانی استفاده خواهیم کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه منابع جایگزین نفت را سه منبع
«یارانههای پنهان حاملهای انرژی»« ،مالیات» و «مولدسازی داراییهای
دولت» نامبرد و توضیح داد :ما از بخشی از حجم قابل توجه یارانههای پنهانی
که در حاملهای انرژی وجود دارد ،استفاده میکنیم.
نوبخت بخش عمده منابع جایگزین را منابع مالیاتی عنوان کرد و با
تاکید بر اصالح نظام مالیاتی گفت :قرار نیست از کسانی که در حال حاضر
مالیاتمیدهند،مالیاتبیشتریستاندهشود.
وی تصریح کرد :بر اساس طرح ما ،کلیه بنگاههای تولیدی مالیاتشان

تقلیلپیدامیکندولیماپایههایجدیدیمثلعایدیسرمایهتعریفکردیم
که با آن مصداق میتوانیم مالیات بیشتر و متناسبتری داشته باشیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به معافیتهای مالیاتی گفت:
حتی با بخشی از معافیتهای مالیاتی که االن وجود دارد ،ما میتوانیم قطع
وابستگی به نفت را جبران کنیم.
نوبخت در توضیح دیگر منبع درآمدی جایگزین درآمدهای نفتی
گفت:منبع سوم هم مولدسازی داراییهای دولت است .به این ترتیب از ۷
میلیون میلیارد تومانی که وجود دارد ،میتوانیم برخوردار باشیم .بنابراین به
نحو مقتضی منابع جایگزین درآمدهای نفتی را تامین خواهیم کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اصالحات بودجه  ۹۹در بخش هزینهها را
چنین توضیح داد :کمیته ویژهای در نظر گرفته شدهاست .این کمیته بررسی
میکند که آیا هزینههای فعلی حتما باید انجام شود؟ آیا برای این هزینهها
نمیتوانیم از روشهای دیگر از جمله از ظرفیت بخش غیردولتی استفاده
کنیم؟نوبخت با تاکید بر اصالح ساختار در دستگاهها ،برنامهها و ردیفهای
موجود در بودجه گفت :یکی دیگر از اشکالهایی که االن وجود دارد ،عدم
تمرکز در اجرای سیاستهاست .در ساختار بودجه هزار ردیف و دستگاه ،و
 ۹هزار برنامه ردیف وجود دارد .ما همه این دستگاهها را بر اساس برنامهها به
دو دسته تقسیم میکنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح این تفکیک ساختاری گفت:
یک دسته دستگاههایی هستند که سیاستهای آنها ،برنامه را مشخص
میکنند .به طور مثال االن در حوزه درمان میبینید که اغلب دستگاهها
برنامه درمان دارند؛ هم قوهقضاییه ،هم آموزشوپروش ،هم نیروی انتظامی،

هم تأمین اجتماعی و هم وزارت بهداشت و درمان برنامه دارند .باالخره یکی از
این دستگاهها باید سیاستگذار درمان و بقیه مجری آن باشند.
وی افزود :از این جهت تعداد دستگاههای سیاستگذار زیر ۱۰۰دستگاه
خواهد بود .در حالیکه در بودجههای سنواتی بیش از هزار دستگاهردیف
داشتیم.نوبخت درباره تعامل بین دولت و دیگر دستگاهها در خصوص
بودجه گفت :همزمان موافقتنامههای بودجه بین دستگاه مجری ،دستگاه
سیاستگذار و سازمان برنامه و بودجه مبادله میشود .ما همراه بودجه یک
سند اجرایی بودجه را هم که بر اساس بودجهریزی بر مبنای عملکرد تهیه
میشود ،به مجلس میدهیم .البته پیشنهاد ما تصویب مجلس نیست ،جهت
اطالع مجلس محترم است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر تدوین دوساالنه بودجه گفت:
یکی دیگر از ویژگیهای بودجه امسال دو ساالنه بودن است .همراه با بودجه
سال  ،۹۹بودجه سال  ۱۴۰۰هم به صورت بودجهریزی غلتان و جهت اطالع
مجلس ،تقدیم میشود .اعداد و ارقام آن بعدا میتواند اصالح شود.
نوبخت با اعالم پیشنهاد افزایش  ۱۵درصدی حقوق کارکنان دولت
گفت :نرخ تورم نقطهای در دو ماه گذشته در مجموع بیش از ۱۲درصد تقلیل
پیدا کرد و در ماههای آینده نیز می تواند کاهنده باشد .بنابراین ما در بودجه
 ۹۹برای حقوق کارکنان دولت پیشنهاد افزایش  ۱۵درصدی دادهایم .البته
این پیشنهاد باید در دولت و بعد هم در مجلس تایید شود.
وی در پایان تاکید کرد :البته این رقم به طور متوسط است .برای حداقل
حقوق و حقوقهای پایین ،حتما میزان افزایش از ۲۰درصد هم بیشتر خواهد
شد.

ماه عسل گرانفروشان در بازار مسکن تمام شد

مشاوران امالک میگویند هماکنون نسبت به اردیبهشت ماه از تعداد
فایلهای نجومی و قیمتهایی که باالتر از میانگین منطقه بود کاسته شده و
مالکانقیمتهاراالبتهبهطورقطرهچکانیپایینمیآورند.مسیرگرانفروشان
در بازار مسکن با غربال فایلهای قرمز مسدود شد .از دوم مردادماه امسال
که دادستانی ،ساماندهی سایتهای فروش ملک را در دستور کار قرار داده
قیمتهای نجومی از آگهیها حذف شده و با توجه به کاهش  ۷۳درصدی
معامالت ،راه فروش این نوع آپارتمانها بسیار دشوار شده است .واسطههای
ملکی میگویند خرید و فروش حتی در فایلهای زیر قیمت به سختی صورت
میگیرد؛چهبرسدبهآپارتمانهاییکهقیمتهایآنباالترازمیانگینمنطقه
ارایه میشود.بررسیهای میدانی از انجماد داراییها در بخش مسکن حکایت
دارد .اشکان ،یکی از مشاوران امالک منطقه  ۴میگوید :اسفند پارسال و
اردیبهشت امسال اوج مراجعه برای خرید آپارتمان بود و کسانی که به نوعی

تصور میکردند از تورم جا ماندهاند سرمایه خود را وارد بازار مسکن کردند.
به همین دلیل در حال حاضر افرادی که در بازار مسکن هستند و قصد
سرمایهگذاریدرهرحوزهایدارندبایدابتداآپارتمانیراکهخریدهاندبفروشند.
معدود خریداران بازار مسکن هم به دو دسته تقسیم میشوند؛ یا خریداران
مصرفی که خانه قبلی خود را زیر قیمت میفروشند و آپارتمانهای جدید را
زیر قیمت خریداری میکنند یا سفتهبازانی که خرید جدید آنها مشروط به
فروش خانه فعلی است که البته گروه دوم با توجه به انتظار سودآوری ،تخفیف
نمیدهند.وی با بیان اینکه در حال حاضر نسبت به اردیبهشت ماه قیمت در
برخی آگهیها ۵تا ۱۵درصد کاهش یافته است گفت :تا اردیبهشت ماه تعداد
خریداران بیشتر از فروشندگان واقعی بود اما حاال شرایط بر عکس شده است.
تا دلت بخواهد آپارتمان برای عرضه وجود دارد اما خریداران عقبنشینی
کردهاند و در انتظار کاهش بیشتر قیمتها هستند .حتی فایلهای زیر قیمت

به سختی فروش میرود .اندک نشستهایی هم که برای خانههای بهقیمت
برگزار میکنیم معموال به دلیل توقع مشتریان برای تخفیف بیشتر و مقاومت
فروشندگان در این خصوص لغو میشود.
میانگین قیمت مسکن در تهران بر اساس اعالم بانک مرکزی در
شهریورماه به  ۱۲میلیون و  ۶۶۷هزار تومان درهر متر مربع رسید و این در
حالی است که طی دو ماه اخیر قیمت خانه دو افت ماهیانه را تجربه کرد؛
به طوری که قیمتها در مردادماه و شهریورماه به ترتیب  ۲.۴و  ۲.۸درصد
نسبت به ماه قبل کاهش یافت .با این حال جهش قیمتها طی دو سال اخیر،
متقاضیان را از خرید ،ناتوان کرده است .آمار گویای آن است که قیمت مسکن
در تهران نسبت به چهار سال قبل  ۲۰۸درصد ،نسبت به سه سال قبل ۱۹۶
درصد ،نسبت به دو سال قبل  ۱۶۶درصد و نسبت به سال قبل  ۵۶درصد
رشد داشته است .در ماههای اخیر سرعت رشد قیمت کاهش یافت.

اخبار
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جلوگیری از فرار مالیاتی با
هوشمند سازی

وزیر امور اقتصادی ودارایی :بهترین،
مناسبترین و موثرین ابزار برای جلوگیری
از فرار مالیاتی ،هوشمندسازی نظام مالیاتی
و الکترونیکی کردن امور است.آقای فرهاد
دژپسند در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع
خبرنگاران افزود :خوشبختانه تصویب قانون
صندوقهای مکانیزه ،به شدت به این امر کمک
میکند.
وی گفت :اکنون شورای نگهبان دو ایراد
جزئی به این مصوبه وارد کرده و به مجلس
برگردانده که امیدواریم در آینده نزدیک،
ایرادات آن از سوی مجلس رفع و این قانون
به تصویب رسیده و ابالغ شود.آقای دژپسند
تصریح کرد :ابالغ این قانون ،گامهای موثری را
برای کاهش فرار مالیاتی فراهم میکند.
وی به قانون ارزش افزوده درمجلس اشاره
کرد و گفت :این قانون در جلسه روز گذشته
مجلس بنا به دالیلی به کمیسیون برگردانده
شد ،اما امیدواریم قبل از تصویب قانون بودجه
سال  ،۹۹این قانون تصویب و تا اول فروردین
سال آینده اجرا شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود :قانون
ارزش افزوده یکی از ابزارهای مهم برای مبارزه
با فرار مالیاتی است.
وی گفت :مواد  ۱۶۹و  ۱۶۹مکرر ،کمک
قابل توجهی میکند که اطالعات الزم را جمع
آوری کنیم و برمبنای اطالعات درست ،جامع
و گسترده ،بتوانیم همه فراریان مالیاتی را
شناسایی و حقوق ملت را ،که همان مالیات
است از تک تک آنان وصول کنیم.
آقای دژپسند افزود :شبکه جامع نظام
مالیاتی ،برای جلوگیری از فرار مالیاتی است و
به همین منظور در پی کامل کردن آن هستیم
و به دنبال آن یک سری شبکههای اطالعاتی
تکمیل میشود تا بتوانیم به طور کامل با فرار
مالیاتی مبارزه کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص
واگذاریها از جمله واگذاری شرکت هپکو
گفت :برای این شرکت ،هم مدیر عامل تعیین
شده و هم راجع به سهامدار عمده آن ،تعیین
تکلیف شده است.
آقای دژپسند همچنین افزود :همچنین
هیئت واگذاری و شورای عالی بورس ،مصوبات
الزم را صادر کرده و اکنون منتظر برگزاری
نخستین مجمع با حضور همه دارندگان و
صاحبان سهام از سوی سازمان خصوصی سازی
هستیم تا شرکت هپکو با یک مدل جدیدی
مدیریت شود.
وی در خصوص شرکت آذراب گفت:
موضوع این شرکت متفاوت و بانک کشاورزی
در حال انجام کار این شرکت است.
آقای دژپسند در خصوص استقالل بودجه
جاری کشور از درآمدهای نفتی افزود :این
شیب تند در حال اجراست و امسال استقالل
بودجه از نفت قابل توجه بوده و امیدواریم سال
آینده بیشتر شود.
وی در خصوص اینکه استقالل بودجه از
درآمد نفتی امکانپذیر نیست گفت :باید برنامهها
و تالشها که در گذشته وجود داشت با شرایط
فعلی درکنار هم قرار گیرد تا استقالل بودجه از
نفت انجام شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص
تامین منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی با توجه
به کاهش درآمدهای دولت ناشی از تحریم نفت
تصریح کرد :خوشبختانه سیاستهای که در
یک سال اخیر اتخاذ شد ناظر به این امر بود
در شرایطی که مبادی ورود منابع مالی از خارج
مسدود شده ،بتوانیم با روشهای گوناگون این
نقیصه را پر کنیم.
آقای دژپسند افزود :باید با استفاده از
منابع تولید در اختیار ،استفاده بهتر از صادرات
غیر نفتی و استفاده بهینه از امکانات داخلی،
تالش کنیم منابع را به سمت حداکثر کردن
استفاده از عوامل تولیدی موجود ببریم.
وی با اشاره به اتخاذ سیاستهایی در
بانکهای دولتی برای اعطای تسهیالت گفت:
در این سیاستها به دو نکته یکی تامین
سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی که به
افزایش ظرفیت تولید کمک میکند و نرخ
باالتری را برای استفاده از تولید ایجاد میکند
و دوم در اولویت قرار دادن تزریق تسهیالت
به طرحهایی که بیش از  ۷۰درصد پیشرفت
فیزیکی دارند توجه شده است.

 ۳۰۰تن مازاد تولید تخم مرغ

مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ
تخمگذار با بیان اینکه حدود  ۳۰۰تن مازاد
تولید تخم مرغ داریم ،گفت :روزانه حدود ۲
هزار و  ۶۰۰تن تا  ۲هزار و  ۷۰۰تن تولید
تخممرغ داریم و پیشبینی ما برای سال آینده
این است که بیش از یک میلیون تن تولید تخم
مرغ داشته باشیم.رضا ترکاشوند در مراسم
گرامیداشت روز جهانی تخم مرغ با بیان مازاد
 ۳۰۰تنی تولید تخممرغ ،افزود :این مازاد تولید
تخممرغ بر قیمت و تولید آن تاثیر میگذارد
که برای رفع این مشکل باید مجدد بازارهای
صادراتی را بدست بیاوریم.وی ادامه داد :با
کمک وزارت کشاورزی و شرکت پشتیبانی
امور دام ،بخشی از مازاد تخممرغ با قیمتی
باالتر از قیمت بازار خریداری شد تا از زیان وارد
شده به تولیدکنندگان کاسته شود.ترکاشوند با
بیان اینکه از اول سال  ۹۸تاکنون حدود ۱۴
هزار و  ۵۰۰تن صادرات داشتهایم ،ادامه داد:
در حالیکه کشورهای همسایه برای صادرات
برنامهریزی دارند ،ما برنام ه و سیاستهای
حمایتیای برای صادرات تخم مرغ نداریم.وی
افزود :قیمت تخم مرغ از اسفندماه سال گذشته
تاکنون به طور متوسط  ۲۰۰۰تومان پایینتر
از نرخ مصوب (کیلویی  ۷۷۴۰تومان) عرضه
میشود و در حال حاضر قیمت تخم مرغ در
هر کیلوگرم حدود  ۶۵۰۰تا  ۷۰۰۰تومان است.

