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اخبار
وزیر صنعت اعالم کرد:

کاالهای معطل در گمرک
به زودی ترخیص میشود

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :براساس توافقی که
به زودی با گمرک انجام خواهیم داد یک خط ویژه برای
تسهیل ورود مواد اولیه و کاالهای واسطهای برای خط تولید
ایجاد خواهد شد .رضا رحمانی در صبحانه کاری با رئیس
کل گمرک به بررسی وضعیت واردات و صادرات و رسوب
کاال در گمرک کشور پرداخت و افزود :بعضی از ساز و کارها
که در گذشته و برای شرایط عادی کشور ایجاد شده بود
باید در شرایط فعلی روزآمد و کارآمد شود و شرایط تحریم
و جنگ اقتصادی را با قوانین و آیین نامه های به روز
شده اداره کرد .وزیر صنعت ،معدن وتجارت افزود :بیشتر
مشکالت با تغییر ذهن و دیدگاه نسبت به شرایط فعلی
کشور قابل حل خواهد بود و باید با همفکری گمرک با
استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی اقتصادی سران سه
قوه مصوبات الزم برای تسهیل ترخیص و ایجاد خط ویژه
برای ترخیص مواد اولیه را دریافت کنیم .رحمانی با اشاره
به لزوم تسهیل ترخیص سریع تر مواد اولیه تولید گفت:
معاونین وزیر صنعت آماده هستند در اسرع وقت تمامی
بخشنامه های صادره را در کمترین زمان مورد بررسی و
تجدید نظر قرار دهند تا شرایط صادرات و واردات برای
کمک به تولید و حفظ اشتغال تسهیل و کارآمدتر شود .وی
با تأکید بر ضرورت توجه به مشکالت تولید و حفظ اشتغال
کشور ،اظهارداشت :براساس توافقی که به زودی با گمرک
انجام خواهیم داد یک خط ویژه برای تسهیل ورود مواد
اولیه و کاالهای واسطهای برای خط تولید ایجاد خواهد شد
که تمامی کاالهایی که در کف گمرک معطل است ظرف
مدت کوتاهی ترخیص شود.

افزایش نرخ لبنیات از میانگین تورم
مهر ماه سبقت گرفت

میانگین افزایش بهای لبنیات در مهر ماه امسال به حدود
 ۹.۷درصد رسید که بیشتر از متوسط میانگین تورم ۵.۹
درصدی گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در این ماه است.
برپایه آمارهای بانک مرکزی ،نرخ تورم در مهر ماه گذشته
 15.9درصد بود و در این میان خوراکی ها و آشامیدنی ها
افزایش  5.9درصدی را پشت سر گذاشتند اما نگاهی به
گزارش خرده فروشی  11گروه کاالی اساسی در شهر تهران
نشان می دهد که سه گروه کاالیی یعنی لبنیات ،گوشت مرغ
و روغن در این ماه افزایش قیمتی باالتر از متوسط نرخ تورم
گروه اقالم خوراکی تجربه کرده اند .بر اساس بررسی های بانک
مرکزی در این ماه بهای لبنیات  9.7درصد ،تخم مرغ 2.4
درصد ،برنج  4.7درصد ،حبوب  3.6درصد ،گوشت مرغ 6.9
درصد و قند و شکر و چای هرکدام  0.6درصد و روغن نباتی
 13.5درصد افزایش قیمت داشتند اما در مقابل میوه های تازه
 5.5درصد ،سبزی های تازه  1.9درصد و گوشت قرمز 1.3
درصد کاهش قیمت ثبت کردند .بر اساس آخرین بررسی های
انجام شده در بانک مرکزی در هفته منتهی به چهارم آبان ماه
در گروه لبنیات قیمت پنیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل
معادل  2.7درصد و شیر پاستوریزه  2.1درصد افزایش یافت
و بهای سایر اقالم این گروه بدون تغییر بود .قیمت تخم مرغ
معادل یک دهم درصد افزایش داشت و شانه ای  138تا 210
هزار ریال فروش می رفت .همچنین در گروه برنج ،بهای برنج
وارداتی غیرتایلندی معادل  1.1درصد و برنج داخله درجه یک
و درجه دو به ترتیب هشت صدم درصد و چهار دهم درصد
افزایش یافت؛ در گروه حبوب قیمت تمام اقالم بین یک دهم
درصد تا  7.1درصد افزایش داشت .در گروه میوه ها و سبزی
های تازه در هفته پایانی مهر ماه در میادین زیر نظر شهرداری
پرتقال درجه یک و کیوی عرضه نمی شد و پرتقال درجه دو
عرضه کمی داشت .سایر اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از
آنها از نظر کیفی در مقایسه بـا سایر میوه فروشی ها متفاوت
بودند ،به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می
شد؛ میوه فروشی های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را
عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه بهای هلو معادل
 4.7درصد ،خربزه  3.1درصد و هندوانه  6دهم درصد افزایش
ولی قیمت سایر اقالم بین سه دهم تا  17.1درصد کاهش
داشت .در گروه سبزی های تازه بهای گوجه فرنگی معادل
 4.7درصد ،سیب زمینی  8.1درصد ،لوبیا سبز  2.6درصد
و سبزی های برگی هفت دهم دصد کاهش ولی قیمت سایر
اقالم بین  1.3تا  8.4درصد افزایش داشت .در گروه گوشت
قرمز و گوشت مرغ نیز در این هفته بهای گوشت گوسفند
معادل  2دهم درصد ،گوشت تازه گاو و گوساله هفت دهم
درصد و گوشت مرغ پنج دهم درصد کاهش یافت .همچنین در
این هفته قیمت قند معادل یک دهم درصد ،روغن نباتی جامد
سه دهم درصد ،روغن نباتی مایع  3.8درصد افزایش داشت و
بهای شکر و چای خارجی ثابت بود.

ساالنه سه هزار میلیارد تومان
بابت خرید مرغ سنگین هدر می رود

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور
گفت :مردم بابت خرید مرغ های سنگین وزن ،ساالنه سه
هزار میلیارد تومان پول خود را به هدر می دهند.
«برومند چهارآیین» تولید و خرید مرغ سایز را توصیه
کرد و اظهار داشت :بهترین سایز برای وزن مرغ مصرفی
مردم بین  1.6تا  1.8کیلوگرم است و بیش از این میزان
چربی است که باید به دور ریخته شود.
وی اظهار داشت :عالقه مندی مردم به خرید مرغ سایز
بزرگ تا حدی است که تولیدکنندگان ناچار می شوند که
با افزایش دوره تولید ،از دان بیشتری استفاده کنند .وی بر
این باور است مصرف مرغ با سایز کوچک نه تنها از لحاظ
مزه و کیفیت بهتر بوده بلکه برای هضم غذا نیز مناسب تر
است .این مقام صنفی درباره رفع ممنوعیت صادرات گوشت
مرغ گفت :ظرفیت اسمی تولید گوشت مرغ در کشور 3
میلیون تن در سال است که در صورت استفاده از همه این
ظرفیت ،یک میلیون تن آن بیش از نیاز داخلی خواهد بود
و امکان افزایش صادرات خواهد داشت .وی با بیان اینکه
ایران قادر به صادرات ساالنه  200هزار تن گوشت مرغ
به کشورهای هدف است ،اضافه کرد :اکنون بیش از 2.2
میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید می شود که نزدیک
 2میلیون تن آن به مصرف می رسد .چهارآیین براین باور
است که آزادسازی صادرات گوشت مرغ به دلیل مازاد تولید
داخلی لطمه ای به بازار نمی زند بلکه استمرار صادرات می
تواند به پایداری تولید این محصول کمک کند .به گفته
وی ،اکنون صادرات گوشت مرغ به کشورهای افغانستان،
عراق و عمان امکان پذیر است که در صورت افزایش تولید
و صادرات می توانیم بازارهای صادراتی مناسبی در منطقه
داشته باشیم زیرا اکنون تجارت این محصول در منطقه
ساالنه حدود  3میلیون تن است که می توانیم بازار یک
میلیون تن آن را در دست بگیریم.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی؛

شرایط تشکیل شورای عالی رفاه را فراهم میکنم

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت:
اجازه نمیدهیم اجزای مجموعه تامین
اجتماعی بین وزارت کار و وزارت بهداشت
اختالف ایجاد کنند .مهم برای ما اینست که
مردم بهتر بتوانند خدمات به ویژه خدمات
درمان دریافت کنند .باید بتوانیم با وزارت
بهداشت در خصوص ارائه خدمات درمان به
توافق و هماهنگی برسیم .ما شریک و رفیق و
همراه و مشوق بزرگ وزیر بهداشت هستیم.
محمد شریعتمداری ،وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی در نشست خبری با خبرنگاران،
روزنامهنگاران و اهالی رسانه گفت :ما در طی
این چهار دهه همیشه با تحریم روبهرو
بودهایم و هیچ گاه در فعالیتهای اقتصادی
در دنیا آزاد نبودهایم.به گزارش اقتصاد
آنالین به نقل از ایلنا ،وی افزود :براساس
تجارب اخیر ،کشورهایی که دارای نظام
تامین اجتماعی جامع بوده و هستند طی
بحرانهای اقتصادی ،آسیبهای کمتری
میدیدند .اما آنهایی که اینگونه نبودند
با گسترش اعتصابات ،اعتراضات ،رکود و
بسیاری آسیبهای اجتماعی مواجه شدند.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان
اینکه ما آنجایی که باید باشیم نیستیم ،اظهار
داشت :نظام تامین اجتماعی یک نظام چند
الیه است .متاسفانه ،سازمانها در این حوزه
تجمیع نیستند .سیاستگذاری در این حوزه
در مدل کنونی ما قابل دفاع نیست .بنابراین،
باید نهادهای این حوزه را تجمیع کرد.
شریعتمداری با بیان اینکه در حوزه
کودکان کار ۱۱ ،نهاد درگیر هستند ،تصریح
کرد :همه مسئول هستند و نیستند .ما
به اصالحات ساختاری نیازمندیم و در
حوزههای گوناگون توانمندیهای یکدیگر را
ضایع میکنیم .بنابراین باید به سمت تجمیع
تواناییها در این حوزه و بسیاری دیگر
حوزههای اجتماعی برویم.
وی ادامه داد :اهالی رسانه و خبرنگاران
و روزنامهنگاران میتوانند چشم بینای جامعه
باشند .اصحاب رسانه بهتر است که به غیر از
توجه به مسائل خرد ،به موضوعات و مسائل
کالن هم توجه کنند .بردن تصمیمگیران به
سمت عرصههای تصمیمگیری بسیار مهم و
مفید خواهد بود.
این عضو دولت تدبیر و امید اضافه
کرد :وعده کردم شورای عالی رفاه را که
سالهاست تشکیل نشده ،شرایط تشکیلش
را فراهم آورم .همچنین تالش میکنم جلسه
هیات امنای تامین اجتماعی را که مدتها
است تشکیل نشده ،تشکیل دهم .شورای
مجازی سهجانبه را تشکیل میدهم .این

نشستها در ذهن و تصمیمات مسئوالن
تاثیرگذار هستند.
شریعتمداری درخصوص مشکالت
اصحاب رسانه و خبرنگاران و روزنامهنگاران
خاطرنشان کرد :پیشنهاد میکنم کارگروهی
تشکیل دهیم تا مشخص شود چه کمکی
میتوانیم به آنها کنیم .در جامعه برخوردار
از رسانه با نشاط ،مردم هم احساس نشاط
میکنند.
وی ادامه داد :جامعه ایران ،اکنون از
یک سو با فرسایش و کاهش اعتماد عمومی
مواجه شده است .با این حال ،نیمه پر لیوان
را هم باید دید .در پیمایشی که اخیرا در
ایران انجام شد ،نشان داده شد فشارهای
اخیر بینالمللی به کشور و مردم ایران ،عرق
ملی مردم به اندازه  ۲۰درصد افزایش داشته
است .به رغم رشدی که طی چند سال اخیر
در حوزه مشارکت اجتماعی مردم وجود
داشته ،اما شاهدیم که این نرخ هنوز در
حد  ۱۰درصد است .شرکای اجتماعی ما در
حوزه حل مسائل و مشکالت اجتماعی ،جمع
چندان بزرگی نیستند .باید در نظر داشت که
تواناییهای خرد مردم قطره قطره جمع گردد
وانگهی دریا شود.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با تاکید
بر اینکه مردم ایران ،مردم عزتمندی هستند،
ابراز داشت :اگر دولت در جای تسهیل برای
گسترش فعالیتهای مشارکتجویانه باشد
بهتر است تا اینکه خود مستقیما این امور
را برعهده گیرد .پذیرش کمک مردم از مردم
باالتر از کمک مردم از دولت است.
شریعتمداری ادامه داد :ما اکنون تحت
فشار بیرونی هستیم که این امر غیرقابل
انکار است .اما به نظر میآید هنوز بسیاری
از مسئوالن و مدیران ارگانها فکر میکنند

افزایش ارزش تجارت خارجی ایران به  53/5میلیارد دالر

رئیس کل گمرک ایران گفت :صادرات غیر نفتی ایران در هفت ماهه سالجاری از مرز
 ۲۷میلیارد دالر گذشت و به  ۲۷میلیارد و  ۲۲۹میلیون دالر رسید.
فرود عسگری با بیان این مطلب ،گفت :براساس تازهترین آمار گمرک از تجارت
خارجی هفت ماهه سالجاری ،در این مدت حجم صادرات غیرنفتی ایران به  67میلیون و
 362هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی برابر  27میلیارد و  229میلیون دالر میشود.
وی با بیان اینکه تا ابتدای آبان ماه سال جاری صادرات ایران نسبت به مدت مشابه
سال گذشته افزایش  13و  35صدم درصدی از نظر ارزش دالری داشته است ،افزود :از
سوی دیگر در همین مدت میزان واردات قطعی کاال به ایران  18میلیون و  929هزار تن
به ارزش  26میلیارد و  303میلیون دالر بوده است.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران ادامه داد :واردات ایران در این مدت
نسبت به هفت ماهه سال گذشته  8و  68صدم درصدی از نظر وزنی و  11و  7صدم
درصدی از حیث ارزش دالری کاهش داشته است.
وی افزود :این آمار نشان می دهد که در  7ماهه سالجاری ارزش تجارت خارجی ایران
به بیش از 53.5میلیارد دالر افزایش یافته و مازاد تراز تجاری کشورمان هم به مثبت 926
میلیون دالر رسیده است.
رئیس کل گمرک ایران بیان کرد :میعانات گازی ،پروپان مایع شده ،روغنهای سبک و
فرآوردهها به جز بنزین ،متانول و پلیاتیلن گرید فیلم به ترتیب عمده ترین کاالی صادراتی
و ذرت دامی ،قطعات منفصله جهت تولید خودرو ،برنج و لوبیای سویا به ترتیب عمده ترین
کاالی وارداتی کشورمان در این مدت بوده اند.

که در شرایط طبیعی قرار دهیم .مردم
باید احساس کنند که برخوردار از تکیهگاه
مستحکمی دارند .رهبری گفتهاند که شورای
هماهنگی سران سه قوه باید ایجاد شود .این
شورا میتواند و باید امید اجتماعی را در بین
مردم افزایش دهد.
وی با درخواست از گروههای مرجع
برای مشارکت ،بیان کرد :اگر اساتید دانشگاه
و رهبران احزاب سیاسی و نهادهای صنفی
را در کارها مشارکت دهیم مردم احساس
امنیت ،مشارکت و اعتماد اجتماعی
بیشتری میکنند .رسانهها نیز میتوانند
امید یا یاس بیافرینند .رسانهها باید اقدامات
مثبت انجامشده از سوی دولت را به مردم
اطالعرسانی کنند .آنها در ایجاد امید بسیار
موثر هستند.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
درخصوص ادغام بخش درمان صندوقهای
بیمه در بخش درمان وزارت بهداشت یادآور
شد :با توجه به آشنایی و همفکریای که با
قاضیزاده هاشمی داشتهام ،در سال  ۹۲وی
اصرار داشت که من مسئولیت وزارت کار را
بپذیرم .ابتدای دولت جدید آقای روحانی هم
این بحث مطرح بود.
شریعتمداری با بیان اینکه وزارت
بهداشت متولی امر درمان است ،عنوان
کرد :اجازه نمیدهیم اجزای مجموعه تامین
اجتماعی بین وزارت کار و وزارت بهداشت
اختالف ایجاد کنند .مهم برای ما این است
که مردم بهتر بتوانند خدمات به ویژه خدمات
درمان دریافت کنند .یکی از مهمترین
شرکای اجتماعی ما بیمهگذاران تامین
اجتماعی هستند .ما باید بتوانیم با وزارت
بهداشت در خصوص ارائه خدمات درمان به
توافق و هماهنگی برسیم .ما شریک و رفیق و

همراه و مشوق بزرگ وزیر بهداشت هستیم.
وی افزود :در سال جاری  ۵۰هزار
میلیارد تومان از بدهیهای دولت از محل
تهاتر به سازمان تامین اجتماعی پرداخت
خواهد شد که موجبات کمکهای بزرگی
را برای بیمهشدگان فراهم خواهد آورد .این
اقدام  ۳۰درصد از مطالبات تامین اجتماعی
از دولت را پوشش خواهد داد .همچنین۳۰ ،
هزار میلیارد تومان برای همسانسازی نیاز
داریم و باید در چند مرحله به سمت تحقق
آن پیش برویم.
این عضو دولت تدبیر و امید اضافه
کرد :نرخ تورم و اشتغال برونداد اقتصادی
کشور هستند .مهمترین عامل در توسعه
اشتغال ،سرمایهگذاری در داخل است .برای
اشتغالزایی ،به راههای نوین ایجاد اشتغال
نیاز داریم .بیکاری آسیبهای بزرگی را در
پی خواهد داشت.
شریعتمداری اضافه کرد :پولپاشی
برای مسائلی همچون اشتغالزایی غلط است.
صیانت از اشتغال موجود ،با کارآفرینی محقق
میشود .انجمنهای کارآفرینی و کارفرمایی
باید مورد توجه قرار گیرند و صیانت از
اشتغال موجود از جمله کارهایی است که
حتما باید انجام شوند .منشور ارائه خدمات
نوین ،منشور کاملی است .باید در حوزههای
گوناگون این کار را انجام دهیم .شفافیت
اقتصادی از مهمترین عوامل رفع فساد در
کشور است که در منشور ارائه خدمات به آن
اشاره شده است.
وی درباره قانون منع بکارگیری
بازنشستگان نیز گفت :درست است که
جوانها باید وارد میدان کار شوند و ما مکلف
هستیم از جوانان استفاده کنیم اما نباید به
این معنا باشد که حرمت پیشکسوتان حفظ
نشود .باید پیشکسوتان مورد تکریم و احترام
قرار گرفته و از تجاربشان استفاده شود.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با تاکید
بر اینکه از زیرمجموعه ها خواستیم برنامه
 ۱۰۰روزه ارائه دهند و وضعیت مجموعه
خود را ظرف یک هفته گزارش دهند ،اظهار
داشت :تالش میکنم در این سه ماه به اندازه
چند ماه کار کنیم.
شریعتمداری ادامه داد :با نظام پرداخت
ناهماهنگ حقوقی روبرو هستیم و این نظام
پرداخت هماهنگ نیست .امیدواریم سازمان
امور استخدامی ،این امر را مورد توجه جدی
قرار دهد .بیمه بیکاری ما خوب است اما
گستره محدودی دارد و به جای اشتغالافزا
بودن ،بیکاریزا است .از همین رو ،تالش
میکنیم اشکاالت آن را رفع کنیم.

عیدی کارکنان در سال  ۹۸مشخص شد

کارکنان دولت برای سال آینده حدود یک میلیون و  ۷۸هزار تومان عیدی خواهند گرفت.
البته این مبلغ قطعی نیست و باید در زمان خود به تصویب هیات وزیران برسد .دولت برای
بستن الیحه بودجه سال آینده و پیشبینی هزینهها ،برآوردهایی در رابطه با انواع هزینهها به
ویژه حقوق و پاداش پایان سال خواهد داشت .بر این اساس در بخشنامه بودجه درصد افزایش
حقوق و میزان عیدی را پیشبینی و به دستگاههای اجرایی اعالم میکند تا براساس آن بتواند
برآوردی از هزینهها داشته باشد .در ادامه نیز در زمان نهایی شدن الیحه و حتی در زمان تصویب
در مجلس هریک از این اعداد و ارقام ممکن است دشستخوش تغییراتی شود .این در حالی است
که ضوابط بودجه سال آینده نشان میدهد مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) برای بودجه ،۱۳۹۸
یک میلیون و  ۷۸هزار تومان پیشبینی شده است که باید به تصویب هیات وزیران برسد .مروری
بر روند پرداخت عیدی کارکنان در سالهای اخیر از این حکایت دارد که دولت در سال ۱۳۹۰
مبلغ  ۳۵۰هزار تومان ۱۳۹۱ ،مبلغ  ۴۰۲هزار تومان ۱۳۹۲ ،مبلغ  ۵۰۳هزار تومان ۱۳۹۳ ،مبلغ
 ۶۰۳هزار تومان ۱۳۹۴ ،مبلغ  ۶۸۸هزار تومان ۱۳۹۵ ،مبلغ  ۷۷۰هزار تومان و همچنین در
سال  ۱۳۹۶مبلغ  ۸۵۰هزار تومان به کارکنان خود عیدی پرداخت کرده است .عیدی کارکنان
برای سال جاری نیز براساس بودجه  ۱۳۹۷مبلغ  ۹۳۲هزار و  ۲۵۰هزار تومان در نظر گرفته
شده است .مبلغ عیدی براساس میزان امتیاز و همچنین ضریب حقوق شاغالن تعیین میشود.
براساس ماده ( )۷۵قانون مدیریت خدمات کشوری میزان امتیاز عیدی برای هر سال ۵۰۰۰
است و از سوی دیگر هیات وزیران هر ساله ضریب حقوق را برای مشموالن قانون مدیریت
خدمات کشوری مشخص میکند و از ترکیب این دو ،عیدی کارکنان تعیین میشود ،ولی در
نهایت در روزهای پایانی سال هیات وزیران میزان عیدی را بررسی و رقم آن را نهایی میکنند.

توقف تصمیمگیریهای ناگهانی برای بهبود شرایط اقتصادی

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و
صادرکنندگان مواد معدنی ،مهمترین اولویت
وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای بهبود
شرایط اقتصادی را توقف تصمیمگیریهای
ناگهانی عنوان و اظهار کرد« :پارچه را باید
 ۱۰بار اندازه گرفت و یک بار برید»!
کامران وکیل در خصوص مطالبات
فعاالن اقتصادی از وزیر جدید صنعت ،معدن
و تجارت (صمت) گفت :برای بهبود شرایط
اقتصادی الزم است آقای رحمانی سه اصل را
سرلوحه کار خود قرار دهد.
وی ادامه داد :مهمترین اصل ،موضوعی
است که خود ایشان در سال  ۱۳۹۰در یکی
از جلسات کمیسیون صنایع و معادن مجلس
به آن اشاره کرد مبنی بر اینکه « پارچه را

باید  ۱۰بار اندازه گرفت و یک بار برید نه
اینکه یک بار ببریم و بعد اندازه بگیریم که
مجبور به وصله کردن شویم «.
وکیل با بیان اینکه با اجرای همین
اصل نیمی از مشکالت کشور حل میشود،
اظهار کرد :این در حالی است که در شش
ماهه اول امسال  ۵۷بخشنامه از سوی دولت
صادر شده که هر کدام ناقض بخشنامه
قبلی بوده ،در نتیجه برای فعاالن اقتصادی
مشکالت بسیاری ایجاد شده است.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و
صادرکنندگان مواد معدنی با اشاره به
اهمیت اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان
بخش خصوصی و مجمع فعاالن اقتصادی،
تصریح کرد :اصل دومی که باید از سوی

وزارت صمت مورد توجه قرار بگیرد ،تقویت
ارتباط این وزارتخانه با اتاق بازرگانی و فعاالن
اقتصادی است.
وی همچنین با بیان اینکه در همه دنیا
افزایش دخالت دولت در اقتصاد ،مشکالت را
بیشتر میکند ،از وزیر جدید صنعت ،معدن و
تجارت خواست تا از دخالت دولت در اقتصاد
بکاهد.
وکیل در ادامه با ادعای وجود فساد
سازماندهی شده در بخش معدن ،اظهار کرد:
برای مثال قیمت فوالد  ۴۰۰۰تومان تعیین
شده اما با قیمت  ۸۰۰۰تومان به دست
مصرفکننده میرسد که نشاندهنده وجود
فساد ناشی از اجرای دستورالعملهاست.
چندی پیش رضا رحمانی در جریان

بررسی صالحیت وزرای صنعت ،معدن و
تجارت ،راه و شهرسازی ،امور اقتصادی
و دارایی و تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،با
کسب  ۲۰۳رای موافق از مجموع  ۲۶۵رای
نمایندگان مجلس شورای اسالمی به عنوان
وزیر جدید وزارت صنعت ،معدن و تجارت
(صمت) انتخاب شد.

ضرورت آسیبشناسی صنعت؛

صنعت ایران با چه مشکالتی روبروست؟

رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران امیدوار است نگاه وزیر
صنعت به توسعه صنعتی مانند وزیران گذشته نباشد.
مهدی پورقاضی افزود :وزارت صنعت سال پیش رقم بزرگی
را به عنوان تسهیالت مالی بین واحدهای صنعتی پخش کردند
و تصور این بود با پخش آن منابع صنعت کشور متحول می شود
و رشد و توسعه می یابد که این اتفاق نیفتاد .وی افزود :اگر چه
همواره مدیران صنایع و تحلیلگران مطرح می کنند که در واقع
مشکل صنعت مالی است و صنایع به دنبال منابع مالی است باید
گفت اینچنین نیست؛ در حقیقت صنعت نیاز به آسیب شناسی
دارد و پس از آسیب شناسی نیازمند تدوین استراتژی توسعه
صنعتی باید مورد توجه قرار گیرد و مهمترین کاری است که باید
انجام شود .وی گفت :اقتصاد کشور نیاز به ارز تک نرخی و خارج
شدن از سیستم قیمت گذاری دارد و باید به سمت آزادسازی

اقتصادی حرکت کنیم و امیدوارم وزیر جدید صمت این موارد
را در برنامه کاری خود قرار دهد و شاهد تغییر در سیاست های
وزارت صنعت باشیم.
پورقاضی تصریح کرد :مهمترین مساله اکنون توجه به
سیاست توسعه صنعتی است زیرا این مورد مهم را نداریم و نمی
دانیم در حال انجام چه کاری هستیم و فقط به صورت روزمرگی
کارها را انجام می دهیم .وی درباره خواسته های بخش خصوصی
از وزرا در زمینه بهبود سیستم مالیاتی و بانکی و گمرکی و …
ادامه داد :چرا باید کسی در گمرک مشکل ایجاد کنه تا پس از
مدتی همه صنعتگران و فعاالن بخش خصوصی خواستار حل
این مشکل باشند؟ وی بیان کرد :چرا باید سیستم مالیاتی سلیقه
ای باشد همه صنعتگران خواستار بهبود این سیستم شوند؟وی
تاکید کرد:کشور هنوز برنامه مدون اقتصادی ندارد و اقتصاد تحت

تاثیر وقایع بیرونی با تصمیمات تازه روبرو می شود ،این بزرگترین
آسیبی است که متوجه بنیان های اقتصادی می شود  ،در این
حالت چگونه باید در جهت بهبود این روش ها گام بردارد تا منجر
به بهتر شدن اوضاع شود.
رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران گفت :به دلیل نداشتن
این نظام باید هر روز دنبال یک ماجرای جدید باشیم .وی
خاطرنشان کرد :چرا ارز باید چند نرخی باشد؟ارز چند نرخی
یکی از بزرگترین بحران های کنونی ماست .چرا باید بخشنامه
هایی صادر شود و پس از مدتی دوباره آنهارا باطل کنند؟ این
عضو اتاق بازرگانی گفت :به نظرم دیدگاه کلی راجع به برنامه
توسعه اقتصادی نداریم و این مهمترین علتی است که ما را دچار
روزمرگی می کند و هر روز مشکلی جدید پیش می آید که باید
به آن بپردازیم.

اخبار کوتاه
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی:

دستمزد کارگران قبل از مذاکرات
مزد ۹۸ترمیم شود

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی خواستار
تشکیل جلسه ترمیم مزد کارگران پیش از برگزاری جلسات
دستمزد سال  ۱۳۹۸شد و از وزیر کار خواست که تصویب
آییننامه تبصره  ۱ماده  ۷قانون کار در هیات وزیران را
پیگیری کند.
فتح اله بیات با اشاره به برگزاری اولین نشست
وزیر کار با تشکلهای کارگری و کارفرمایی اظهار کرد:
آقای شریعتمداری در اولین حرکت مثبت و روبه جلویی
که داشت نمایندگان همه تشکلها اعم از کارگری و
کارفرمایی را به حضور پذیرفت و مطالب آنها را در خصوص
ترمیم حقوق و دستمزد و بیمه کارگران ساختمانی و
تامین اجتماعی شنید.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از
ایسنا،وی ادامه داد :وزیر بر لزوم اجرای سه جانبهگرایی و
اتخاذ تصمیمات با اتفاق نظر همه شرکای اجتماعی تاکید
دارد و به همین دلیل در ابتدا با دعوت تشکلها نشان دادند
که میخواهد سه جانبه گرایی را رعایت کند.
رئیس اتحادیه کارگر ان قراردادی و پیمانی گفت:
با سابقهای که وی در بحث تولید و صنعت و بازرگانی و
تجارت دارد ،موضوعات روز را دنبال میکند و به خوبی از
وضعیت امروز کارگران آگاه است ،به همین دلیل دغدغه
بهبود معیشت خانوارهای کارگری را دارد.
بیات با بیان این که کارگران بزرگترین مصرف کننده
تولیدات داخلی هستند ،گفت :طبعا تقویت قدرت خرید
کارگران موجب رونق تولید و بازار کار میشود و این موارد
موضوعاتی است که به هم مرتبطند و امیدواریم ایشان با
اشرافی که نسبت به مسایل روز و افت قدرت خرید کارگران
دارد در جهت ارتقای معیشت کارگران گام بردارد.
این مقام مسئول کارگری در عین حال اصالح تبصره
 ۱ماده  ۷قانون کار را مورد تاکید قرار داد و گفت :قبال آیین
نامه تبصره  ۱ماده  ۷قانون کار با حضور آقای مشیریان ـ
معاون روابط کار ـ به تصویب رسید و این آیین نامه سقف
زمانی سه سال را برای قراردادها تعیین کرد که در زمان
آقای ربیعی به هیات وزیران رفت ولی عملیاتی نشد ،لذا
انتظار داریم آقای شریعتمداری تصویب آییننامه در هیات
وزیران را پیگیر ی کند چرا که برای اجرا مصوبه هیات
وزیران را میخواهد.
وی همچنین از تشکیل جلسه شورای عالی کار در
هفته آینده ابراز خرسندی کرد و گفت :ماههاست که
نمایندگان کارگری برای برگزاری جلسات شورای عالی
کار لحظه شماری میکنند و آقای شریعتمداری با اعالم
تشکیل جلسات شورای عالی کار نشان داد که مصمم است
تا صدای کارگران را بشنود و از هیچ تالشی برای تحقق
مطالبات آنها دریغ نکند.
بیات تاکید کرد :اگر تا قبل از شروع جلسات
دستمزد  ۱۳۹۸برای ترمیم حقوق کارگران اقدام شود،
هم کارفرمایان بخش خصوصی نسبت به افرایش دستمزد
معترض نخواهند شد و هم دست مذاکرهکنندگان برای
حقوق و دستمزد سال  ۱۳۹۸بازتر خواهد بود.
محمد شریعتمداری ـ وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی
ـ روز یکشنبه در اولین دیدار خود با تشکلهای کارگری
و کارفرمایی ،از برگزاری نشست شورای عالی کار در هفته
آینده خبر داد و آمادگی خود را برای احیای شورای عالی
تامین اجتماعی اعالم کرد.وی با اشاره به توزیع بستههای
حمایتی دولت گفت که نیمی از جمعیت ایران این بستهها
را دریافت خواهند کرد.
معاون تولید ،صادرات و فناوری مناطق آزاد:

مناطق آزاد به مرکز حمایت از
استارتاپ ها تبدیل می شوند

معاون تولید ،صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت :با هدف حمایت از
جوانان کارآفرین و نوآور ،مراکز نوآوری و فناوری در مناطق
آزاد با تمرکز بر توسعه استارتاپ ها ایجاد می شود.
«اکبر افتخاری» حمایت از کارآفرینی و تولید با
رویکردهای نوآورانه و بهره گیری از فناوری های پیشرفته
با هدف تسخیر بازارهای صادراتی را ،یکی از کارکردهای
مهم مناطق آزاد کشور عنوان کرد.
وی با بیان اینکه توسعه کارآفرینی به عنوان یکی از
برنامه های عملیاتی مناطق آزاد در سال  1397انتخاب
شده است ،افزود :با توجه به اینکه سهم قابل توجهی از
ارزش تولیدات کاال و خدمات کشور ،توسط استارتاپ
ها ایجاد می شود ،حمایت از جمعیت جوان و خالق که
سرمایه اصلی کشورند ،سرفصل کلیدی این برنامه عملیاتی
نام گرفت.
شرکت نوپا یا استارتاپ به کسب و کاری گفته می
شود که مبتنی بر ایده های نوآورانه شکل گرفته است؛ این
شرکت ها اغلب رشد سریعی دارند و در زمینه تکنولوژی
های نوین فعالیت می کنند.
افتخاری افزود :در راستای ماموریت راهبردی مناطق
آزاد تجاری  -صنعتی و زمینه سازی برای بهره مندی از
مزیت های جغرافیایی ،زیرساختی و قانونی این مناطق و با
هدف توسعه کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار نوآورانه،
ضروری است که اکوسیستم نوآوری در مناطق آزاد کشور
توسعه یابد .وی یادآور شد :این اکوسیستم به عنوان حامی
اصلی استارتاپ ها ،نقش کلیدی در فرآیند ایجاد و توسعه
کسب وکارهای نوین ،توسعه محصوالت و خدمات نوآورانه،
توسعه اقتصاد دانش بنیان ،خلق ثروت ،ارتقای تکنولوژی
و اشتغال زایی سالم و مولد در مناطق آزاد کشور خواهد
داشت .افتخاری مراکز نوآوری و فناوری مناطق آزاد را،
میزبان اصلی نوآوری و فناوری و حامی فرآیندهای تبدیل
دانش به ارزش دانست و افزود :ساختار این مراکز بر اساس
مطالعات تطبیقی گسترده و نمونه های برتر بین المللی با
توجه به آمایش مناطق ایچاد می شود.
وی یادآور شد :بر این اساس حمایت های منحصر به
فردی از صاحبان ایده های نو و کارآفرین ،در مراحل دانش
به ایده ،ایده به طرح ،طرح به نمونه ،نمونه به محصول،
محصول به ارزش و نیز فرآیند خروج انجام خواهد شد و
تامین سرمایه و مشاوره های کلینیکی نیز حمایت دیگر
مراکز نوآوری و فناوری مناطق آزاد به شمار می رود.
افتخاری ،استفاده از زیرساخت های موجود و بهره
برداری مراکز نوآوری و فناوری در مناطق آزاد اروند و
چابهار را از جمله اهداف سال جاری دانست که در این
رابطه کلنگ احداث مرکز نوآوری و فناوری انزلی این هفته
به زمین زده شد .وی از تاسیس مرکز نوآوری و فناوری
کیش با همکاری یکی از شتاب دهنده های خوشنام کشور،
در آینده نزدیک خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این اقدام،
امسال در مناطق آزاد ارس ،قشم و ماکو نیز عملیاتی شود.

