اقتصاد
اخبار
عضو شوراي عالي کار:

تورم زندگي کارگران
60درصد شد

رئيس کميته دستمزد شوراي عالي
کار با اشاره به استخراج تورم  60درصدي
زندگي کارگران ،گفت:دستمزد سال  99بايد
به ميزاني افزايش يابد که به هزينه ماهيانه
زندگي اضافه شده است.فرامرز توفيقي با
اشاره به روند برگزاري جلسات مقدماتي و
کارشناسي نمايندگان کارگري ،کارفرمايي و
دولت براي ورود به موضوع تعيين دستمزد
سال آينده کارگران گفت :روز شنبه هفته
جاري پنجمين نشست کميته دستمزد شوراي
عالي کار با حضور نمايندگان کارفرمايي ،دولت
و کارشناسان مرکز آمار برگزار شد و دو موضوع
«روش استخراج ميزان سهم دستمزد نيروي
انساني از مجموع هزينههاي توليد و خدمات»
با درخواست نمايندگان کارفرمايي و «استخراج
ميزان نرخ تورم ماهيانه زندگي کارگران» با
درخواست نمايندگان کارگري مورد بحث
و بررسي قرار گرفت.وي ادامه داد :در حوزه
تورم و روش محاسبه آن ،نمايندگان مرکز آمار
مؤلفهها و اقالمي را مورد محاسبه قرار ميدادند
که در اقالم و سبد معيشت روزمره زندگي
کارگران وجود ندارند و اين موضوع باعث
ميشد تا ميانگين نرخ تورم زندگي کارگري
به واسطه کاالهاي غيرمرتبط کاهش يابد.
البته نحوه محاسبه تورم از سوي کارشناسان
مرکز آمار بر اساس استانداردهاي قانوني
است اما آنچه که براي ما به عنوان نمايندگان
کارگري مهم بود ،استخراج نرخ تورم بر اساس
اقالم موجود در سبد معيشت و زندگي روزمره
کارگران است.رئيس کميته دستمزد شوراي
عالي کار با اشاره به اعالم تورم  40درصدي از
سوي مرکز آمار ايران ،گفت :در جلسه کميته
دستمزد به کارشناسان مرکز آمار اعالم کرديم
تورم مورد محاسبه آنها تورم کشوري و عمومي
است در حالي که تاکيد ما براي تعيين دستمزد
کارگران ،مبنا قرار دادن تورم همين گروه از
جامعه است.توفيقي با بيان اينکه اقالم مورد
محاسبه نمايندگان کارگري براي استخراج
نرخ تورم واقعي زندگي کارگران  114قلم کاال
است ،افزود :در بررسيهاي دقيق و کارشناسي
و به استناد گزارشات رسمي مرکز آمار ،نرخ
تورم زندگي کارگران بر اساس اقالم سبد
معيشت زندگي کارگران  60درصد استخراج
شده است که ادله خود را در جلسه کميته
دستمزد نيز ارائه داديم که البته کارشناسان
اين مرکز نيز ادله و گزارش نمايندگان کارگري
را قبول کردند.وي با تاکيد بر اينکه تورم 60
درصدي ،مالک ورود به موضوع جلسات تعيين
دستمزد سال  99است ،گفت :در نهايت قرار
شد کارشناسان مرکز آمار مؤلفهها و اقالم مورد
تأييد نمايندگان کارگري براي استخراج نرخ
تورم را مورد بررسي قرار دهند.رئيس کميته
دستمزد شوراي عالي کار همچنين با بيان اينکه
حداکثر تا پايان بهمن ماه هزينه معيشت ماهانه
زندگي کارگران به عنوان ورودي مباحث تعيين
دستمزد نهايي ميشود ،درباره نظر نمايندگان
و اعضاي کارگري شوراي عالي کار براي ميزان
افزايش دستمزد در سال  99با توجه به
استخراج تورم  60درصدي گفت :با توجه به
اينکه در سال  97هزينه زندگي ماهيانه يک
خانوار کارگري  3.3نفره ،سه ميليون و 760
هزار تومان تعيين شد ،امسال به ميزان افزايش
هزينه زندگي کارگران نسبت به سال گذشته،
بايد حداقل دستمزد اضافه شود .به عبارتي
بايد مابه التفاوت هزينه معيشت  3ميليون و
 760هزار تومان با هزينهاي که براي امسال
تعيين ميشود ،به حداقل دستمزد اضافه شود.
اين نماينده کارگري افزود :از هفته آينده به
موضوع تعيين هزينه معيشت ماهيانه زندگي
کارگران در سال  98ورود ميکنيم و با توجه
به توافقات اوليه بر سر ميزان تورم  60درصدي،
تعيين و جمع بندي هزينه معيشت کار دشوار
و سختي نيست و نهايتاً تا پايان بهمن نهايي
خواهد شد.دستمزد ساالنه جامعه کارگري
و بيمه شدگان تأمين اجتماعي هر ساله با
حضور نمايندگان کارگري ،کارفرمايي و دولت
در شوراي عالي کار به رياست وزير تعاون ،کار
و رفاه اجتماعي و در روزهاي پاياني اسفندماه
تعيين ميشود.بر اين اساس 28 ،اسفند سال
گذشته ،دستمزد سال  98کارگران با تصويب
شوراي عالي کار براي «حداقلي بگيران»
(کارگراني که در سال نخست ورود به بازار
کار قرار دارند) با افزايش  36.5درصدي ،يک
ميليون و  516هزار و  882تومان تعيين شد.
رييس اتحاديه لوازم خانگي خبر داد؛

احتمال واردات لوازم خانگي
در سال99

رييس اتحاديه لوازم خانگي از احتمال
واردات لوازم خانگي در سال  99خبر داد و
تاکيد کرد :فعال توليدات داخل پاسخگوي نياز
بازار است و هيچ کمبودي در اين بخش نداريم.
مرتضي ميري ضمن اشاره به تالش
توليدکنندگان داخلي در جهت تامين نياز
بازار اظهار کرد :اگرچه شرکاي خارجي با
فشار تحريمها توليدکنندگان ما را رها کردند
اما خوشبختانه توليد متوقف نشد و در حال
حاضر لوازم خانگي ايراني به ميزان کافي در
کشور وجود دارد و هيچ کمبودي در اين بخش
نداريم.او از احتمال واردات لوازم خانگي در سال
آينده خبر داد و گفت :لوازم خانگي خارجي
موجود در بازار به صورت قاچاق وارد شده اما
به رغم تالش توليدکنندگان ،اگر توليد داخل
نتواند پاسخگوي نياز بازار باشد احتماال سال آينده
واردات لوازم خانگي البته به صورت رسمي آزاد
خواهد شد.ميري همچنين درباره قيمت اين
محصوالت نيز بيان کرد :لوازم خانگي ايراني تا
پايان سال به هيچ وجه افزايش قيمت ندارد و اگر
سال آينده واردات آزاد شود ،قيمت محصوالت
خارجي نيز تعديل خواهد شد.
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ماليات بر خانههاي خالي؛ يک تير و دونشان دولت

اگرچه برخي کارشناسان معتقدند تصويب مالياتستاني از خانههاي
خالي در بودجه  99توسط کميسيون تلفيق ،اقدامي بيفايده است ،اما
برخي ديگر آن را تأکيدي بر قانون موجود و زمينه ساز اجراي آن
ميدانند.
قانون ماليات بر خانههاي خالي که در سال  1366تصويب شده و
تا سال  1380نيز ادامه داشت ،در همين سال به دليل بي اثر بودن از
يک سو و باال بودن هزينههاي اخذ اين پايه مالياتي نسبت به درآمدهاي
آن از سوي ديگر ،قانون ماليات بر خانههاي خالي به طور کلي کنار
گذاشته شد.
با اين حال بار ديگر در سال  94اين قانون در قالب ماده  54مکرر
اصالحيه قانون مالياتهاي مستقيم به تصويب مجلس رسيد که در يکي
از تبصرههاي آن ،وزارت راه و شهرسازي مسئول تهيه سامانه شناسايي
خانههاي خالي تعيين شده است.
يکي از ايرادات اين ماده قانوني ،مکلف نشدن ساير دستگاههاي
دارنده اطالعات ملکي افراد و اشخاص از قبيل سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور ،وزارت نيرو ،شهرداريها و ديگر نهادهاي مربوطه براي ارائه
اين اطالعات به وزارت راه و شهرسازي جهت درج در سامانه شناسايي
خانههاي خالي است.
سامانه امالک و اسکان چه زماني آماده ميشود؟
اگرچه محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و
شهرسازي بارها بر اتمام فرآيند تهيه و راه اندازي سامانه خانههاي خالي
تا پايان سال جاري تأکيد داشته ،اما به نظر ميرسد همچنان اين معاونت
با سد بزرگي به نام مقاومت دستگاههاي مرتبط با اين سامانه در ارائه
اطالعات خود روبه رو هستند.
از همين روست که وزارت راه و شهرسازي پيشنهاد اليحه اصالح
قانون ماليات بر خانههاي خالي را به هيئت دولت ارائه کرده تا در قانون
جديد ،ارائه اطالعات به وزارت راه و شهرسازي به عنوان متولي تهيه
سامانه شناسايي خانههاي خالي ،اجباري شود.
موافقان و مخالفان مصوبه کميسيون تلفيق
با اين حال علي اصغر يوسف نژاد نايب رئيس کميسيون تلفيق
اليحه بودجه  99مجلس از تصويب مصوبهاي در اين کميسيون مبني بر
اخذ ماليات از خانههاي خالي در قانون بودجه سال  99خبر داده است.
مصوبهاي که مخالفان و موافقاني نيز دارد؛ مخالفان اين مصوبه
معتقدند وقتي قانون مستقلي در اين خصوص وجود دارد ،نيازي به
تصويب يک قانون جديد در خصوص ماليات بر خانههاي خالي نيست و
بهتر است اگر اين قانون ،ايراداتي دارد ،رفع شده و به کارآمدي برسد؛ لذا
مصوبه کميسيون تلفيق ،تکرار مکررات خواهد بود.
اما موافقان مصوبه اخير کميسيون تلفيق مجلس ميگويند با
توجه به طوالني بودن پروسه اصالح قانون موجود و همچنين با توجه
به کاهش يک باره درآمدهاي دولت که درنتيجه ميتوان به سراغ ساير
منابع درآمدي از جمله ماليات بر خانههاي خالي رفت ،لذا وارد کردن
اين مصوبه کميسيون تلفيق مجلس به قانون بودجه  ،99ميتواند ضمانت
اجرايي آن را دو چندان کند.
جزئيات مصوبه کميسيون تلفيق بودجه 99
به خصوص که در مصوبه کميسيون تلفيق بودجه  ،99اصل بر
شناسايي خانههاي خالي و اخذ ماليات از آنها طبق ماده  54مکرر قانون
مالياتهاي مستقيم است.
از ديگر مواردي که کميسيون تلفيق تالش کرده در مصوبه خود،
ضعفهاي قانون موجود را برطرف کند ،الزام دستگاههاي مرتبط با
شناسايي خانههاي خالي براي ارائه اطالعات خود به وزارت راه و
شهرسازي است؛ همچنين درآمد حاصله از ماليات ستاني از محل اين
پايه مالياتي به صورت کام ً
ال مساوي ميان شهرداريها (در شهرهاي باالي

 100هزار نفر) و دولت با عامليت سازمان امور مالياتي تقسيم ميشود.
کارشناس ساخت و ساز :درآمد ماليات خانههاي خالي به
جيب مردم ميرود
در همين خصوص محمد عنايتي نجفآبادي ،کارشناس ساخت
و ساز مسکن با بيان اينکه قبل از اعمال تحريمهاي شديد نفتي
عليه کشورمان ،سهم بخش نفت در بودجه کشور به استناد اظهارات
کارشناسان حوزه اقتصاد کالن تا  35درصد بوده ،گفت :در شرايط فعلي
و محدوديتهاي اعمال شده بر فروش نفت کشور ،سهم بخش نفت
ميبايست با ساير بخشهاي درآمدي نظير ماليات بر خانههاي خالي
جبران شود.
وي افزود :اين ماليات در حقيقت يک ماليات تنظيمي تلقي ميشود
و هدف آن ،تنظيم بازار مسکن و جلوگيري از ورود تقاضاهاي سرمايهاي
به اين حوزه است اما در اين شرايط و با وجود  2.6ميليون واحد خالي در
کشور ،اخذ اين ماليات عالوه بر تنظيم بازار مسکن ،ميتواند درآمد قابل
توجهي را از جيب سوداگران ،روانه جيب مردم کند.
 9500ميليارد تومان ،درآمد ناشي از اخذ ماليات بر خانههاي
خالي
عنايتي نجف آبادي ادامه داد :پس از تصويب قانون ماليات بر
خانههاي خالي ،اخذ اين ماليات ،به ايجاد سامانه ملي امالک و اسکان
به منظور شناسايي خانههاي خالي در کشور منوط شد .بدين منظور،
مجلس شوراي اسالمي ،ضرباالجل شش ماههاي را بر ايجاد اين سامانه
به دولت داد .در حال حاضر با گذشت  4سال از اتمام مهلت تعيين شده،
دولت همچنان وعده ايجاد سامانه را ميدهد و از سامانه امالک رونمايي
نشده است.اين کارشناس عمران در بيان درآمد حاصل از اخذ ماليات
بر خانههاي خالي براي کشور ،افزود :در شرايط فعلي و با نرخ اعالمي
از سوي مجلس در قانون اخذ ماليات بر خانههاي خالي در کشور ،با
احتساب اين امر که قيمت خانههاي خالي از قيمت ميانگين در کشور
تبعيت کند ،اخذ اين ماليات ميتواند  9هزار و  500ميليارد تومان را از
جيب سوداگران به خزانه دولت سرازير کند.
نرخ اخذ ماليات بر خانههاي خالي مناسب نيست
عنايتي نجفآبادي ،ضمن اشاره به اينکه ماليات بر خانههاي خالي
تنها از سوداگران بازار مسکن اخذ ميشود ،گفت :قانون فعلي ماليات
بر امالک خالي با نرخهاي مالياتي تعيينشده کارآيي الزم را در عرضه
مسکن خالي به بازار اجاره ندارد ،اما با همين سازو کار تعيين شده
ميتوان رقمهاي کالني را بدست آورد.
وي عنوان کرد :الزم است عالوه بر راهاندازي سامانه امالک و اسکان
کشور توسط وزارت راه و شهرسازي ،قانون فعلي اصالح شده و هزينه
نگهداري خانههاي خالي را براي مالکان افزايش دهد تا عالوه بر تنظيم
بازار ،درآمد قابل توجهي براي کشور به دست آيد.
مصوبه کميسيون تلفيق به کمک قانون فعلي ميآيد
عنايتي نجف آبادي در پاسخ به اين پرسش که آيا مصوبه کميسيون
تلفيق با قانون ماليات بر خانههاي خالي ،موازي کاري محسوب ميشود

يا خير؟ ،اظهار کرد :اخذ اين ماليات تنظيمي از سوي دولت در هر صورت
ميتواند به منظور جلوگيري از ورود سوداگران به بازار مسکن مؤثر باشد
و تفاوتي ميان اخذ آن از سوي شهرداريها يا سازمان امور مالياتي نيست.
کارشناس اقتصاد مسکن :آوردن ماليات بر خانههاي خالي
در بودجه ،موازي کاري با قانون فعلي است
مهدي غالمي کارشناس اقتصاد مسکن نيز با بيان اينکه من موافق
مصوبه کميسيون تلفيق بودجه  99در خصوص اضافه شدن ماليات
ستاني از خانههاي خالي در بودجه  99نيستم ،گفت :با توجه به محدود
بودن زمان قوانين مندرج در احکام بودجههاي سنواتي ،قطعاً اجراي اين
مصوبه در طول يک سال عملياتي نخواهد شد.
وي ادامه داد :بايد اجراي ماليات بر خانههاي خالي به صورت
تدريجي و متمرکز در يک نهاد اجرا شود و سازمان امور مالياتي آن را
پيگيري کند .اما اگر اين مصوبه در بودجه سال آينده به صورت قانون
درآيد ،امکان اخذ آن که به صورت پلکاني در طول چند سال و در هر
سال با اضافه شدن درصدي به مبالغ مالياتي آن ،وجود نخواهد داشت.
وقتي سامانه اسکان راه اندازي نشده ،تصويب مجدد ماليات بر
خانههاي خالي در بودجه بي فايده است
کارشناس اقتصادي گفت :وزارت راه و شهرسازي هنوز نتوانسته
سامانه امالک و اسکان را راه اندازي کند؛ بنابراين حتي اگر اين پايه
مالياتي در قانون بودجه سال آينده هم گنجانده شود ،باز هم منوط
به شناسايي خانههاي خالي از طريق راه اندازي سامان امالک و اسکان
خواهد بود که تا کنون چنين سامانهاي طراحي نشده است.
نايب رئيس اتحاديه امالک :قصور وزارت راه و اقتصاد در اجرايي
کردن قانون ماليات بر خانههاي خالي
حسام عقبايي نايب رئيس اتحاديه مشاوران امالک استان تهران نيز
با اشاره به وجود  2ميليون و  500هزار واحد مسکوني خالي در کشور
گفت :در حال حاضر  25ميليون مسکن داريم و اين يعني  10درصد
خانههاي کشورمان خالي از سکنه است.
وي با بيان اينکه تعداد خانههاي خالي در ايران دو برابر استاندارد
جهاني است تأکيد کرد :دولت براي کنترل اين مسئله بايد براي ورود
خانههاي خالي به شبکه عرضه طرح و برنامه ارائه دهد.
عقبايي يادآور شد :مجلس قانون ماليات بر خانههاي خالي را
تصويب کرد اما وزارت اقتصاد و دارايي اين قانون را به دليل نبود ابزار
الزم براي شناسايي خانههاي خالي اجرايي نميکند.
سامانه امالک تا پايان امسال آماده نميشود
فعال صنفي مشاوران امالک با اشاره به تصويب لزوم راه اندازي
سامانه امالک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازي از سال 1394
گفت :اين وزارتخانه از سال  1394در انجام وظيفه خود قصور کرده و به
شهرداري پاس داده است .البته معاونت مسکن اخيرا ً اعالم کرده که تا
پايان امسال ،اين سامانه را راه اندازي و رونمايي ميکند که من اميدي
به اجراي اين وعده ندارم.
نايب رئيس اتحاديه مشاوران امالک با تأکيد بر اينکه رويکرد وزارت
اقتصاد و دارايي براي دريافت ماليات از خانههاي خالي بايد تنظيمي باشد
افزود :هدف از وضع اين قانون ،کسب درآمد براي خزانه دولت نبوده
بلکه هدف اصلي افزايش عرضه خانههاي خالي به بازار مسکن است که
متأسفانه وزارت اقتصاد به بهانههاي مختلف اين قانون را اجرا نکرده است.
سازمان مالياتي از اقتصاد زيرزميني ماليات ميگيرد ولي
خانههاي خالي را شناسايي نميکند
وي تصريح کرد :مميزان سازمان امور مالياتي به راحتي فعاليتهاي
اقتصادي زيرزميني بدون تابلو و مجوز را شناسايي ميکنند و از آنها
ماليات ميگيرند اما جالب اينکه از برجهاي خالي شميرانات تا شهرري
که مالکان آنها هم مشخصاند مالياتي اخذ نميشود.

سرپرست وزارت جهاد :ارز تک نرخي به نفع بخش کشاورزي است

سرپرست وزارت جهاد کشاورزي با بيان اينکه از تک نرخي
شدن قيمت ارز خوشحال مي شوم ،گفت :با دانش امروز چالش هاي
بخش کشاورزي قابل حل است.
عباس کشاورز در همايش ملي مديران ستادي و استاني سازمان
مرکزي تعاون روستايي اظهار داشت :در دنياي امروز از بخش
کشاورزي سه انتظار بيشتر نيست .اولين مورد توجه به بحث امنيت
غذايي است و همه کشورها به اين بحث اهميت ويژه ميدهند بجز
دو کشور هلند و لوکزامبوگ که هلند نيز تجهيزات کشاورزي توليد
ميکند و ميفروشد اما مبادله محصول نميکند .با اين حال امنيت
غذايي خودش را در داخل تأمين ميکند.
وي با اشاره به اينکه بحث امنيت غذايي وظيفه دولت است،
گفت :دومين مسئله حفاظت از منابع است که اين مسئوليت براي
ما تکاليف زيست محيطي ايجاد ميکند و اين وظيفه همگان است.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزي افزايش درآمدي کشاورزان
را مسئله سوم عنوان کرد و گفت :فقط نميتوان به توليد و مسائل
زيست محيطي فکر کرد چون اگر درآمد فعاالن اقتصادي افزايش
نيابد امکان پس انداز نيز برايشان وجود ندارد .توسعه نيز از راه پس
انداز اتفاق ميافتد نه تزريق منابع دولتي .دولت حتي اگر خيلي
توانمند کار کند فقط قادر است که زيربناها را ايجاد و تقويت نمايد.
اين مقام مسئول با اشاره به اينکه بر اساس تئوريها اگر يک امر
يا موضوع بيش از  5چالش داشته باشد قابل حل کردن نيست ،افزود:
کشاورزي ما بين  3تا  4چالش دارد و به نظر بنده با دانش امروز قابل
حل است.کشاورز چالش اول را بحث آب عنوان کرد و گفت :هيچ
کس فارغ از مسئله آب نبايد به توسعه فکر کند .آب چالشي جدي

است .کسي نميتواند از آن فرار کند.وي پايين بودن عملکرد و بهره
وري را از ديگر چالشهاي بخش عنوان کرد و افزود :به طور عمومي
عملکردها در بخش کشاورزي پايين است و در کنار آن بهره وري
نيز پايين است .ما نميتوانيم از مصرف يک کيلوگرم کود يا يک متر
مکعب آب به اندازه کافي پول دربياوريم.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزي ،ناپايداري منابع و ناپايداري
اقتصادي را چالش سوم عنوان کرد و افزود :خاکهاي ما در معرض
فرسايش و تخريب هستند ضمن اينکه در بحث ناپايداري اقتصادي
نيز با ناپايداري قيمتها و درآمد کشاورزان مواجه هستيم.
وي برخي ديگر از مشکالت بخش را مورد اشاره قرار داد و افزود:
ما هنوز به امر تقاضا در بخش کشاورزي نپردازيم و فکر ميکنيم که
اين بخش فقط جاي کشاورزي چي ها است .در حالي که کشاورزي،
يک موضوع اقتصادي است و بدون تقاضا ،هيچ توليدي را نميتوان
ساماندهي کرد .اين در حالي است که ما به بحث تقاضا نپرداختيم
و ساختاري براي آن نداريم که اين بايد در دستور کار ما قرار بگيرد.
کشاورز با اشاره به اينکه هيچ توليد کننده اي نبايد بدون توجه
به مصرف کننده فکر کند ،گفت :ما بايد مراقب  83ميليون نفر
مصرف کننده باشيم و اگر رابطه بين توليد و مصرف تعريف نشود هر
دو طرف دچار خسارت ميشوند.
به گفته وي بين قيمت توليد و مصرف فاصله زيادي وجود دارد
که اين فاصله به نفع هيچ کدام از دو طرف نيست و اگر با رويکرد
برد -برد حرکت ميکنيم بايد اين فاصله را به حداقل برسانيم.
آب و اشتغال دو چالش اصلي کشور هستند
کشاورز تصريح کرد :به اعتقاد بنده کشور با دو چالش آب و
اشتغال مواجه است که بخش کشاورزي و کشاورزان ميتوانند بحث
آب را حل کنند اما مسئله اشتغال بايد توسط برنامه ريزان حل شود
و ما ميتوانيم در اين زمينه فقط کمک کنيم.
خوشحال ميشوم ارز تک نرخي شود
سرپرست وزارت جهاد کشاورزي با اشاره به اينکه پايين نگه
داشتن نرخ ارز طي سالهاي گذشته به داليل مختلفي اتفاق افتاده
بود ،گفت :اين مسئله به بخش کشاورزي ضرر زيادي زد و بخش را
بسيار آزار داد .تحريم عواقب بدي دارد اما يک نتيجه خوب آن اين
بود که در کشور به سمت شفافيت نرخ ارز حرکت کرديم.
وي تصريح کرد :بنده خيلي خوشحال ميشوم اگر ارز تک

نرخي شود چون اين مسئله به نفع بخش کشاورزي است.
کشاورز افزود :در سالهاي گذشته با صوري نگهداشتن قيمتها
باعث سرکوب بخش کشاورزي ميشديم و شرايط فعلي معلوم
ميکند که خيلي از نظريهها درست نبوده است.
به گفته وي بخش کشاورزي قابليتهاي صادراتي زيادي دارد
که با اوضاع فعلي ميتوان درآمد خوبي از اين بخش حاصل کرد.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزي ،با بيان اينکه در حال حاضر
بسياري از ابزار صنعتي شدن کشاورزي در کشور ميبينيم ،ادامه داد:
اگر اين صنعتي شدن را با تجارت گره بزنيم خيلي جلوتر خواهيم
رفت.
وي با اشاره به افزايش بهره وري آب و عملکرد محصوالت
کشاورزي در سالهاي آينده گفت :بايد از هر متر مربع آب ،طي 5
سال آينده  1.5کيلوگرم گندم توليد کنيم .همچنين بايد عملکرد
گندم به باالي  7تن و پنبه به باالي  5تن در هکتار برسد.
کشاورز خطاب به نمايندگان تشکلها و اتحاديههاي بخش
خصوصي عنوان کرد :بنابراين احتياج داريم که با هم کار کنيم و
دولت بدون تشکلها و نظرخواهي از آنها نميتواند کار کند.
وي تصريح کرد :در حال حاضر انتظار ما از سازمان تعاون
روستايي اين است که پرچمدار انسجام تعاونيها شود چرا که شما
متولي تجارت کشاورزي هستيد.
باالترين رکوردهاي خريد توافقي و حمايتي از دو سال گذشته
سخت شد
در ادامه اين همايش حسين شيرزاد مديرعامل سازمان مرکزي
تعاون روستايي گفت :در دو سال گذشته باالترين رکوردها را در
حوزه خريدهاي توافقي و حمايتي ثبت کرديم.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزي گفت :شبکه تعاون روستايي
کشور بخش اعظمي از محصوالت کشاورزي از جمله شيرخشک،
خرما ،گوجه فرهنگي ،زعفران و رب گوجه را به صورت حمايتي و
توافقي از کشاورزان خريداري کرده ضمن اينکه اين محصوالت را در
بورس کاال عرضه کرديم.
وي با اشاره به اينکه در حال فعال کردن بخش صادرات نيز
هستيم ،افزود :اقدامات شبکه تعاون روستايي منجر به کنترل
سونامي گوجه فرنگي و افت بيش از حد قيمت زعفران شد که اين
مسائل در نهايت به بهبود شرايط اقتصادي کشاورزان کمک ميکند.

در دومين جشنواره و نمايشگاه ملي فوالد تاکيد شد:

دکتر غريب پور :شرکت هاي فوالدي ،ساختار ساخت داخل ايجاد کنند

رييس هيات عامل ايميدرو ضمن تاکيد بر راه اندازي انجمن قطعه
سازان فوالد و پيشتازي اين انجمن در برگزاري همايش و نمايشگاه،
گفت :ايجاد ساختار ساخت داخل با تمرکز بر رويکرد بومي سازي در
شمار برنامه هاي شرکت هاي فوالدي قرار بگيرد.
به گزارش روابط عمومي ايميدرو ،خداداد غريب پور که در در
دومين جشنواره و نمايشگاه ملي فوالد ايران سخن مي گفت ،افزود:
در سال رونق توليد و در ديدار مديران و فعاالن اقنصادي با مقام معظم
رهبري ،ايشان ساخت داخل را به عنوان يک راهبرد تعيين کردند.
وي با بيان اينکه رقابت در اين صنعت باالست و نوآوري هاي قابل
توجهي در حوزه فوالد کشور صورت گرفته است ،اظهار کرد :مقام معظم
رهبري ،رئيس جمهور و وزير صنعت ،معدن و تجارت از ساخت داخل
به عنوان راهبردهاي اساسي نظام ياد مي کنند و اين تفکر و استراتژي
کالن ،بايد در شمار برنامه هاي شرکت ها قرار بگيرد.
تحريم؛ فرصتي براي توجه به ساخت داخل
معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت با بيان اينکه در بعد دانش فني،
ماشين آالت و تجهيزات نياز به توسعه امور و ايجاد ساختار داريم ،گفت:
اعمال تحريم ها ،فرصت برنامه ريزي براي توجه به اين مقوله را بيش از
پيش برجسته کرده است .به گفته وي ،در اين زمينه ساختار ميز ساخت

داخل در سازمان ايميدرو تشکيل شده است و يکي از سياست هاي ما،
ايجاد اين ساختار در شرکت هاي فوالدي است.
رييس هيات عامل ايميدرو با اشاره به اينکه توسعه برنامه هاي
تحقيقاتي موجب شد تا  95درصد آب در صنعت فوالد بازيافت شود،
گفت :پيش از اين توليدکنندگان اطالعات دقيقي از ظرفيت هاي قطعه
سازان در بخش تجهيزات و ماشين آالت نداشتند اما تهيه اطلس ملي
فوالد در سال گذشته ،کمک کرد تا به اطالعات اين حوزه دست پيدا
کنيم.
غريب پور با بيان اينکه تمامي اطالعات از تامين کنندگان قطعات
را در اختيار نداريم ،اظهار کرد :به عنوان مثال قطعه اي در کشور
ساخته مي شود و همان قطعه در نقطه ديگري از کشور وارد مي شود.
با اينحال دغدغه براي رفع اين چالش ،باعث شده است تا همگرايي بين
توليدکنندگان قطعه و شرکت ها ايجاد شود.
ارتباط موثر قطعه سازان و فوالد سازان
وي با اشاره به ضرورت ارتباط موثر بين قطعه سازان و شرکت هاي
فوالدي ،گفت :بومي سازي راه جديدي است و نيازها و مسير آن هنوز
به طور دقيق مشخص نشده است .اما مهم است که راه را آغاز کرده ايم.
رييس هيات عامل ايميدرو با بيان اينکه ايميدرو به عنوان سازمان

توسعه اي به بومي سازي توجه ويژه کرده است ،گفت :اين سازمان
نخستين مجموعه شرکت هاي دانش بنيان را  -با همراهي معاونت علمي
رياست جمهوري و دانشگاه ها که به صورت استارت آب خواهد بود،-
راه اندازي خواهد شد.
پوشش ريسک شرکت هاي دانش بنيان
غريب پور ضمن اعالم اينکه قطعه سازان مي توانند در توليد دانش،
مجموعه هاي فوالدي را همراهي کنند ،عنوان کرد :شرکت هاي فوالدي
ريسک شرکت هاي دانش بنيان را پوشش دهند.
کاهش نياز ارزبري در صنعت و فوالد
معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنانش
با اشاره به اهميت تفاهم نامه هاي اين گردهمايي که به کاهش ارزبري
 500ميليون يورويي منجر مي شود ،گفت :پيشنهاد مي شود در همايش
بعدي ملي فوالد ،از شرکت هايي که نياز ارزي خود را کاهش دهند ،به
عنوان مجموعه هاي برگزيده قدرداني شود.
وي با تاکيد بر اينکه دولت نقش خود را در حوزه بومي سازي به
عنوان تسهيل گر ايفا خواهد کرد ،گفت :قطعه سازاني که بيشترين تعداد
قطعه را بومي سازي کنند و دانشگاه هايي که بيشترين ارتباط با صنعت
را دارند ،تشويق شوند.
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خلقحماسهتوسطفعاالن
اقتصادى با زدن کلنگ متناسب
شرايطتحريمى

رييس اتاق بازرگانى تهران با اشاره به شرايط
تحريمى گفت :فعاالن اقتصادى که در اين شرايط
کلنگ مناسب بر زمين مى زنند ،درواقع حماسه
آفريده اند.مسعود خوانسارى ديروز در چهارمين
دوره از مراسم اعطاى لوح و نشان امين الضرب
به کارآفرينان برتر که در تاالر وحدت با حضور
فعاالناقتصادىبرگزارشد،ضمنتسليتشهادت
سردار سليمانى و جانباختگان هواپيماى اوکراينى
اظهار کرد :ملت بزرگ ايران اين روزها در متن غم
هاي بزرگي است که برخي از آنها ناشي از شرارت
آمريکا و برخي ناشي از مديريت ناکارآمد بوده ولى
آنچه امروز قربانى شده گوهر اعتماد عمومى است.
او ادامه داد :جوان ايراني که با هزار اميد و
انگيزه از دانشگاه به شايستگي بيرون آمده ،نسلي
که تمناي پيشرفت و توسعه دارد ،مردمي که
قلبشان براي اين آب و خاک ميتپد و آموختهاند
که بايد در همين سرزمين زيست کنند ،چطور
بايد با حسي توام با نگراني و بياعتمادي به فکر
کسب و کار و فردايشان باشند ،متاسفم بگويم
امروز هرکجا سرمايه نماديني وجود داشته ،با
بيتدبيري و نابخردي از ميان رفته و يا حداقل
به پايينترين حد تنزل کرده ،نتيجه اينکه امروز
جامعه نگران ،مضطرب و بياعتماد به ارکان
سياستگذار و مديران کشور شدهاست.
وى با بيان اينکه جامعه اقتصادى ايران
کارآزموده دوران سخت است ،تصريح کرد :اين
جامعه هيچگاه در شرايط طبيعي رشد نبوده و
همواره در نشيب و فراز روزگار پنجه نرم کرده
است .تاريخ گواهي ميدهد ،اتاق بازرگاني از دل
نارساييهاي مديريتي در عهد ناصري متولد و پا
به عرصه گذاشت.
رييس اتاق بازرگانى تهران گفت :کارآفرينان
سرمايه اجتماعى اين کشور هستند ،فعاالن
اقتصادى در تمام دوران ها چه زمان قحطي و
جنگ و چه غير از آن مسئوليت هاي اجتماعي
خود را با ساخت مسجد ،مدرسه ،درمانگاه و
بيمارستان انجام داده اند؛ حاکميت ميتوانست
مستمرا و طي چندين دهه آنها را به نمادهايي
از وطنپرستي ،دينداري و انسان دوستي تبديل
کند و به جامعه بشناساند ولي افسوس که نگاه توام
با سوظن اجازه نداد چنين اقدام مهم و مشروعي
صورت گيرد.
خوانسارى خطاب به فعاالن اقتصادى گفت:
شماهايى که در اين وضعيت تحريمى ،کلنگ
متناسب بر زمين مى زنيد يعنى حماسه آفريده
ايد و مى توانيد مولد باشيد.

راه اندازي اتاق ويژه کنترل
ناوگان و راننده اجباري شد

سازمان راهداري و حملونقل جادهاي از
ابالغ ضوابط جديد حمل و نقل مسافر برونشهري
خبر داد که بر اساس آن شرکتهاي حمل و نقلي
موظف به راهاندازي اتاق ويژه کنترل و مانيتورينگ
ناوگان و رفتار لحظهاي رانندگان شدند.
بامداد چهارشنبه هفته گذشته بود که يک
دستگاه اتوبوس در جاده فيروزکوه واژگون شد که
منجر به فوت  20تن از هموطنان و همچنين
مصدوم شدن بيش از  23نفر از مسافران اين
اتوبوس شد.
بعد از آن سازمان راهداري و حمل و نقل
جاده اي نقص فني ترمز را عامل واژگوني اعالم
و خبر داد که به قصور احتمالي شرکت حمل
و نقل مربوطه در کميسيون ماده  12رسيدگي
خواهد شد.
ديروز (دوشنبه) روابط عمومي سازمان
راهداري و حمل و نقل جادهاي به نقل از
«مهران قرباني» خبر داده است که براي نظارت
و برنامهريزيهاي مؤثر ارتقاي ايمني در سفرهاي
عمومي جادهاي ،اين سازمان ابالغ ضوابط جديد
تأسيس و بهرهبرداري از شرکتهاي حمل و نقل
مسافربري برون شهري و اصالح ضوابط حمل و
نقل مسافر را ابالغ ميکند.
قرباني پيش بيني کرده است با اجراي
دستورالعمل جديد ،چشمانداز متفاوتي نسبت به
گذشته در ارتقاي ايمني و افزايش رضايتمندي
هموطنان از سطح خدمات ارايه شده ،فراهم
ميشود.
وي درخصوص جزييات ضوابط جديد
گفته است :تعيين معيار براي انتخاب
شرکتهاي سرشبکه ،تعيين وظايف مشخص
براي شرکتهاي سرشبکه ،لزوم سرمايهگذاري
و ارايه ناوگان ملکي براي شکلگيري و افزايش
مسئوليتپذيري و پاسخگويي شرکتهاي
شبکه سير حمل و نقل مسافر از جمله اقدامات
و اصالحات ابالغي در جهت نظاممند کردن و
بهبود اجراي اين تحول است.
بر اين اساس با ابالغ اصالحات جديد،
هرگونه افزايش شرکتهاي مسافربري متضمن
سرمايهگذاري و تدارک الزامات ايمني است و
در راستاي تأمين هرچه بيشتر ايمني سفرها،
شرکتهاي سرشبکه و ساير شرکتهاي
زيرمجموعه مکلف شدند ،اتاق ويژه کنترل و
مانيتورينگ ناوگان به منظور پايش رفتار لحظهاي
رانندگان از مبداء تا مقصد سفرها و پاسخگويي
تمام وقت به مسافران و رسيدگي به شکايات آنان،
راهاندازيکنند.
معاون حمل و نقل سازمان راهداري و
حملو نقل جادهاي ،گفته است :در جهت ا
يجاد شفافيت بيشتر در ضوابط جاري و حذف
انحصارات نيز ،برخي مقررات دست و پاگير جرح
و تعديل شد و شفافيت الزم در مقررات از جمله
تعيين شرايط فسخ قراردادهاي شبکه سير و نحوه
سرويسدهي در زمان تعطيلي اعضاي شبکهها،
يکپارچهسازي سامانههاي فروش اينترنتي بليت و
غيره پيشبيني شده است.وي افزود :در راستاي
ارايه و توسعه خدمات حمل و نقلي به مناطق
محروم ،مشوقهاي الزم در ضوابط ،پيشبيني
شده و به منظور تقويت مديريت شبکههاي
سير ،امکان اداره امور شبکه با مکانيزم مديريت
مشارکتي نيز در نظر گرفته شده است.

