
اقتصادی
صفحه ۴
یک شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ 
۱۸ ربیع الثانی ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۳۵۵

مدیرکل راه و شهرســازی استان تهران اعالم کرد که ثبت نام طرح 
ملی مسکن تهران در پردیس و پرند در پایان آذر ماه انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری تســنیم، رضا نگهبان با بیان این که متقاضیان مسکن 
شــهر تهران در طرح اقدام ملی باید در مسکن شهرهای پرند و پردیس ثبت نام 
کنند، اظهار کرد: شرایط استفاده از تسهیالت مسکن اقدام ملی به گونه ای است 

که توان سنجی الزم در خصوص پرداخت توسط متقاضیان انجام خواهد شد.
وی افزود: در مرحله اول ثبت نام طرح ملی مسکن طی 30 آذرماه تنها اطالعات 
شناسنامه ای )هویتی( و کدپستی نیاز است و برای این که حق شهروندان ضایع 
نشــود، بارها گفته شده است که از اینترنت پرسرعت خانگی یا اینترنت موبایل 

استفاده شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ادامه داد: هر متقاضی محل سکونت 
خود را به عنوان شــهر درخواستی انتخاب کند، چون در مرحله پاالیش مدارک 

مربوط به سابقه سکونت به طور کامل پاالیش خواهد شد.
نگهبان توضیح داد: ورود به سامانه www.tem.mrud.ir را در نظر داشته باشند و 
تا مرحله ای که منتج به کد رهگیری 10 رقمی نشود، مراحل ثبت نام تکمیل نشده 
است، پس از مرحله فوق نیز متقاضیان باید منتظر اطالعیه وزارت راه و شهرسازی 
برای تحویل مدارک ثبت نام به صورت فایل اســکن شــده در قالب فرمت jpg و با 

حجم حداکثر 200 کیلو بایت باشند.
مدیرکل راه و شهرسازی اســتان تهران یادآور شد: میزان اقساط پرداختی 
نیز بسته به رقم وام متفاوت خواهد بود که در این زمینه نیز باید شرایط اقساط 

بانک مسکن را متقاضیان مدنظر داشته باشند.
بر اساس این گزارش،  پیش از این وزارت راه وشهرسازی از ثبت نام طرح ملی 
مســکن تهران در پرند،  پردیس و تهرانسر خبر داده بود. مشخص نیست چرا در 
فاز هفتم ثبت نام طرح ملی مسکن، متقاضیان نمی توانند برای پروژه های تهرانسر 

ثبت نام انجام دهند.
حذف ۲۵ تا ۶۵ درصد از ثبت نام کنندگان

در همیــن رابطه، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مســکن وزارت راه و 
شهرسازی هم با بیان اینکه شرایطی که برای ثبت نام متقاضیان طرح اقدام ملی 
مسکن در نظر گرفته ایم، همانند شرایط قانون ساماندهی، تولید و عرضه مسکن 
است، گفت: متقاضیان ثبت نام در این طرح باید فرم )ج( آنها سبز باشد و از سال ۵۷ 
تا کنون هیچ تسهیالت و یا امکاناتی از جمله ملک و یا زمین را دریافت نکرده باشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پروانه اصالنی در گفت و گو با یک برنامه 
رادیویی افزود: متقاضیان باید حداقل۵ پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد نظر 
خود را داشته باشد و توانایی پرداخت حداقل 30 درصد آورده و پرداخت اقساط 
را هم داشته باشند. همچنین متقاضیان باید متأهل باشند و بانوان هم برای ثبت 

نام در این طرح باید حداقل باالی 3۵ سال سن داشته باشند.
وی عنوان کرد: 2۵ تا ۶۵ درصد از ثبت نام کنندگان طرح اقدام ملی مسکن 

به دلیل نداشتن برخی شرایط الزم حذف شده اند.
این مسئول خاطرنشان کرد: مهم ترین مؤلفه ای که در طرح اقدام ملی مسکن 
در نظر گرفته شده زمین است و ما سعی کرده ایم در این طرح سهم قیمت زمین 

را از قیمت تمام شده مسکن به نازل ترین حد ممکن برسانیم.
اصالنی افــزود: هم اکنون ثبت نام در اســتان های اصفهان، زنجان، گیالن، 
مازندران، لرستان، هرمزگان انجام می شود و شایعه هایی که اعالم شده در همان 
دقایق ابتدایی ظرفیت های ثبت نام تکمیل شــده را به صورت کامل رد می کنم، 
چرا که ما سامانه را لحظه به لحظه رصد می کنیم و برای هر استان 3 روز زمان 

ثبت نام در نظر گرفته ایم.

وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد

 آغاز ثبت نام طرح ملی مسکن تهران 
از ۳۰ آذر

جدول نرخ سکه و ارز

مجموعه  گفت:  خاتم االنبیاء  قرارگاه  فرمانده 
قرارگاه در سال گذشته ۴۰۰ میلیارد تومان مالیات 

پرداخت کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، سعید محمد به مناسبت 
سالروز تاســیس قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا)ص( 
اظهار داشــت: پس از جنگ تحمیلی به دلیل تخریب 
زیرساخت ها و نبود شرکت های توانمند داخلی ضرورت 
داشــت با تکیه بر توان داخل به ســازندگی و اجرای 

زیرساخت ها پرداخته شود. 
وی با بیان اینکه قرارگاه خاتم االنبیاء از همان ابتدا 
پروژه های بزرگی را انتخاب کرد و در آنها خوش درخشید 
 گفت: معموالً پروژه های دولت ها را اجرا می کنیم، امروز 
خام فروشی گریبان ما را گرفته و نمی توانیم نفت بفروشیم 
در حالی که در همین دوره تحریم بنزین، گازوئیل و دیگر 
فرآورده ها به راحتی صادر می شود و پول آن را می گیریم.

به گفته وی، قرارگاه خاتم در عموم پروژه ها قرارداد 
با دولت دارد و عددی هم در الیحه بودجه برای قرارگاه 
در نظر گرفته می شود که در سال 98 رقم 9۷0 میلیارد 
تومان است. اگر دولت منابع نداشته باشد هم در بخش 
تهاترها با دولت همکاری می کنیم مثاًل ملک یا ســهام 
شرکت ها را به عنوان طلب، دریافت و آن را نقد کرده و 

به طلبکاران خود پرداخت می کنیم.

محمد ادامه داد: تاکنــون 3۵00 میلیارد ریال در 
قالــب 1۵ هزار برنامه فرهنگــی، اجتماعی و غیره در 
توسعه زیرساخت های روستایی در قالب محرومیت زدایی 
هزینه کرده ایم که در این باره می توان به اجرای راه های 
روســتایی، خانه های بهداشت، درمانگاه، زمین ورزش، 

بسته معیشتی، جهیزیه و غیره اشاره کرد.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء گفت: 2000 

نفر نیروی پاســدار داریم و امســال طبق طرحی ۵00 
نخبه را جذب و کادر سپاه می کنیم. در حوزه حمل ونقل 
شــهری ساخت مترو، پل و تقاطع های درون شهری را 
نیز اجرا می کنیم. قرارگاه خاتم امروز 280 کیلومتر مترو 
در شهرهای تبریز، شیراز، قم، مشهد، اصفهان و تهران 

در دست اجرا دارد.
محمد بیان کرد: خــط آهن چابهار جزئی از طرح 

یک کمربند یک جاده کشــور چین بود، اما متاسفانه 
به تازگی خطی از بندر گوادر پاکســتان تا شمال شرق 
پاکســتان طراحی شده  است و برخی از کشورها در آن 
سرمایه گذاری کردند، بنابراین ما باید هرچه زودتر خط 
آهن چابهار-زاهدان-یونسی را اجرا کنیم. وی ادامه داد: 
بــه دلیل اهمیت این موضوع گزارشــی به مقام معظم 
رهبری ارائه شد و ایشان با اختصاص 300 میلیون یورو 
از محل صندوق توسعه ملی به خط آهن چابهار موافقت 
کردند. در صورت تامین منابع مالی این خط در ابتدای 

سال 1۴00 تکمیل می شود.
فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء  درباره 
پرداخت مالیات توسط قرارگاه خاتم و شرکت های قرارگاه 
گفت: ما دو دســته مجموعه داریم یکی شــرکت های 
زیرمجموعه قرارگاه که از زمان تاسیس مالیات پرداخت 
می کنند و همچنین موسسات قرارگاه تا سال 91 معاف 
از مالیات بودند، اما از سال 91 در حال پرداخت مالیات 

هستند.
محمد اضافه کرد: مالیات تکلیفی از ابتدای قرارگاه 
پرداخت شــده است، همچنین مالیات بر ارزش افزوده 
را از ابتدای این قانون پرداخته ایم. به عنوان نمونه ۴00 
میلیارد تومان مالیات توســط مجموعه قرارگاه در سال 

گذشته پرداخت شد.

قیمت خودرو های داخلی
قیمت بازار)تومان(قیمت کارخانه )تومان(نوع خودروردیف

39/800/00054/000/000پراید 1111
37/381/00049/700/000پراید 2131
40/330/00054/200/000پراید3151
155/000/000207/000/000چانگان4
43/460/00059/900/000تیبا صندوق دار5
55/960/00064/400/000ساینا دنده ای6
78/500/000-پژو 7405
8SLX 67/998/00092/300/000پژو
65/578/00095/000/000پژو 405 دوگانه سوز9
78/338/000105/300/000پژو پارس10
--پژو پارس TU5 کالس 1113
67/283/00093/500/000پژو 206 تیپ 122
83/690/000113/000/000پژو 206 تیپ 135
80/303/000112/800/000پژو V8206 صندوقدار14
15)LX( 66/770/00085/000/000سمند ال ایکس
16EF7 69/773/0099/000/000سمند
123/000/000-سمند دوگانه سوز کالس 1716
83/623/000122/000/000دنا18
169/000/000-تندر پالس دنده ای19
96/730/000139/000/000پژو 207 دنده ای20
273/000/000420/000/000مزدا 213
22H30-159/000/000
--استپ وی23
174/000/000-207 اتوماتیک24
114/994/000377/000/000پژو 252008
67/203/00092/000/000رانا26

قیمت )به تومان(نوع سکه
۴/39۴/000سکه تمام طرح جدید
۴/3۵۶/000سکه تمام طرح قدیم

2/392/000نیم سکه
1/۴93/000ربع سکه

902/000گرمی
۴۴2/300هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
12/۷۵3دالر
1۴/10۴یورو
1۶/9۷۶پوند

2/193لیر ترکیه
3/۴92درهم امارات

11/۵دینار عراق

در پی انتشار مطلبی با عنوان »دســت اندازی 7 میلیارد دالری 
دولت به منابع صندوق توسعه ملی در سال 99« در مورخ 1398/9/19 
در روزنامه کیهان، سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی ارسال کرد که 

در حقیقت تأیید محتوای گزارش کیهان است.
در توضیحات سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است: »با توجه به فروض 
در نظر گرفته شده براي میزان صادرات نفت خام و میعانات و خالص صادرات 
گاز، مجموع درآمد ارزي کشور از موارد یاد شده در سال 1399، معادل 22/2۵ 
میلیارد دالر خواهد بود که 1۴/۵ درصد آن یعني معادل 3/2 میلیارد دالر سهم 
شرکت ملي نفت ایران و شرکت دولتي تابعه وزارت نفت، ۴9/۵ درصد سهم دولت 
یعني معادل 11 میلیارد دالر و 3۶ درصد ســهم صندوق توسعه ملي )مطابق 

قانون برنامه ششم توسعه( یعني معادل 8 میلیارد دالر است.
با توجه به عدم تکافوي منابع و با اســتجازه انجام شــده، مقرر شــده به 
میزان 3/۵۶ میلیارد دالر به صورت تســهیالت ارزی از صندوق توسعه ملي در 
قالــب واگذاري دارایي هاي مالي، به مصارف معینی اعم از تقویت بنیه دفاعي، 
طرح هاي آبیاري تحت فشــار و نوین، آبخیزداری و آبخوانداری، مقابله با اثرات 
مخرب ریزگردها و تأثیر آن بر شــبکه هاي برق، طرح هاي آبرساني روستایي و 
عشــایري و حمل ونقل ریلی برون شهری برسد. از این رو، سهم صندوق توسعه 
ملي از منابع ورودي حاصل از صادرات نفت خام، میعانات و خالص صادرات گاز 
در سال 1399، مطابق قانون 3۶ درصد و معادل 8 میلیارد دالر است و برداشت 
3/۵۶ میلیارد دالر از صندوق به صورت تســهیالت ارزی با تضمین بازپرداخت 

توسط دولت خواهد بود.«
کیهان: توضیحات سازمان برنامه در واقع تأییدی بر گزارش مورد 
 اشــاره بوده و نکته جدیدی ندارد و حتی با اذعان به »استجازه انجام 

شده« برای برداشت از صندوق، آمارهای فوق را تأیید کرده است.
گفتنی است در گزارش مذکور به عنوان »دست اندازی 7 میلیارد 
دالری دولت به منابع صندوق توسعه ملی« آمده بود: »با توجه به اینکه 
دولت در قســمت تملک دارایی مالی استقراض 3۰ هزار میلیاردی از 
صندوق توسعه ملی را پیش بینی کرده مشخص می شود رقمی نزدیک 
به 3/۵ میلیارد دالر با نرخ نیمایی از این طریق به بودجه وارد می شود. 
از سوی دیگر بر اساس بند ه تبصره ۴ الیحه بودجه حدود 3/۴ میلیارد 
یورو از منابع سال 99 این صندوق به صورت تسهیالت تضمین دولت 

برداشت می شود«.

سعید محمد:

قرارگاه خاتم االنبیاء )ص(پارسال 4۰۰ میلیارد تومان 
مالیات پرداخت کرد

عضو هیئت مدیره انجمن CNG کشور با بیان اینکه هم اکنون 
حدود دو هزار و ۵۰۰ جایگاه CNG در کشــور احداث شده و 1۲۰ 
جایگاه هم در حال راه اندازی اســت اعالم کرد که بخشی از این 

جایگاه ها با ۵۰ درصد ظرفیت فعال هستند.
نادر آخوندی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: هم اکنون 
در کشورمان نزدیک به دو هزار و ۵00 جایگاه CNG توسط وزارت نفت 
احداث شده و احداث 120 جایگاه هم در حال انجام است. حدود هزار و 
300 جایگاه تحت مالکیت شهرداری های سراسر کشور است که می توان با 
این تعداد جایگاه روزانه بیش از ۴0 میلیون متر مکعب سوخت خودرو های 

دوگانه سوز را تامین کرد.
وی بیان کرد: این جایگاه ها با ۵0 درصد ظرفیت فعال هســتند و از 
طرفی بعد از شــروع مجدد تحریم های ظالمانه علیه کشــورمان فعاالن 
این صنــف به دلیل افزایش سرســام آور قیمت قطعــات و هزینه های 
استانداردســازی و همچنین اورهال تجهیزات با مشــکالت شدید مالی 
مواجه هستند که انتظار می رود سازمان برنامه و بودجه نسبت به افزایش 

کارمزد جایگاه های CNG اقدامات موثری را انجام دهد.
عضــو هیئت  مدیره انجمن CNG کشــور افزود: البته انجمن صنفی 
CNG کشور در این زمینه نامه های متعددی را به سازمان برنامه و بودجه 

ارسال کرده که تاکنون هیچگونه اقدامی از طرف سازمان برنامه و بودجه 
صورت نگرفته اســت. یکی از مشکالتی هم که بهره برداران جایگاه های 
CNG با آن مواجه هســتند عدم همکاری شــهرداری های سراسر کشور 

است که علی رغم ارسال نامه های سازمان شهرداری ها مبنی بر همکاری 
شهرداری ها با بهره برداران در شرایط سخت تحریمی متاسفانه ما همچنان 

در این خصوص مشکالت عدیده ای داریم.
آخوندی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه در سال 9۷ با افزایش بی سابقه 
قیمت قطعات، همکاران ما با زیان انباشته مواجه شدند که انتظار داشتیم 
در شرایط سخت تحریمی شهرداری ها همکاری کنند اما بدون توجه به 
شرایط اقتصادی کشورمان هیچگونه همکاری نداشتند و حتی مشکالتی 

هم برای این صنف زحمتکش به وجود آورده اند.
وی ادامه داد: البته در این خصوص نامه ای به ســازمان بازرســی و 
دادستان کل کشور هم ارسال کرده ایم و تقاضا داریم ریاست قوه قضائیه 

هم به مشکالت این صنف با شهرداری ها دستور رسیدگی صادر کنند.
این مسئول یادآور شــد: به دلیل اینکه کشورمان در شرایط سخت 
تحریمی به سر می برد و طبق فرمایشات مکرر مقام معظم رهبری همه 
باید در کنار هم همکاری کنند تا مشکالتی به وجود نیاید که شهرداری ها 

مغایر این عمل کردند.

یک مسئول:

 ۱۲۰ جایگاه سی ان جی
 در حال راه اندازی است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
و  تحقیقاتی  مراکز  دانشــگاه ها،  گفت:  اسالمی 
شرکت های دانش بنیان از بی توجهی دستگاه های 

دولتی به تولیدات داخلی گله مند هستند. 
حمید گرمابی در گفت و گو با خبرگزاری مهر درباره 
ضرورت حمایت و اســتفاده از ظرفیت های داخلی برای 
تامین کاالهای مورد نیاز در کشــور، گفت: در شــرایط 
تحریم، مســائل مربوط به تولید و تعرفه های واردات و 
صادرات باید به گونه ای تنظیم شود که نتیجه آن، حمایت 

از تولید داخلی باشد. 
وی افــزود: بر این اســاس در چنین وضعیتی، اگر 
بتوانیم حداکثر استفاده را از توان و پتانسیل داخل ببریم، 
قطعا خیلی از مشــکالت حل و یا حداقل کمتر خواهند 
شد. در حال حاضر از ۵0 درصد توان تخصصی و اجرایی 

تولیدکننده های داخلی هم استفاده نمی شود. 
این نماینده مجلس ادامه داد: بر اســاس مطالعات 
انجام شــده، بهره گیری از ظرفیت های داخل، افزایش 
تولید و حل موضوع  اشــتغال، افزایش صادرات و تامین 
ارز مورد نیاز کشــور را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین، 
بحث حمایت از تولید داخلی باید در اولویت دولت و سایر 
سازمان ها باشد و حتی اگر تحریم هم کاهش پیدا کرد، 

نباید به شرایط قبل بازگردیم.
گرمابــی با بیان اینکــه دســتگاه های دولتی باید 
درخواست های فناورانه خود که پیش تر از مسیر واردات 
تامین می شدند را اعالم کنند، گفت: دانشگاه ها، مراکز 
تحقیقاتــی و شــرکت های دانش بنیــان از بی توجهی 
دستگاه های دولتی به تولیدات داخلی گله مند هستند؛ 
چراکه متاسفانه سازمان ها و وزارتخانه ها با تولید و پژوهش 

داخلی، همراه نیستند.
وی اضافه کرد: از آن طرف، دست کم تا پیش از این 
وزارتخانه ها صرفا دنبال برآورده شدن نیازشان بودند و 
اگر این نیاز از خارج کشور سریع تر، مطمئن تر و با قیمت 
کمتر تامین می شد، ترجیح می دادند کاالی مورد نظرشان 
را از خارج تهیه کنند؛ این در حالی است که در شرایط 
تحریم، امکان واردات کمتر شــده و این می تواند نقطه 

قوتی برای تولید داخل باشد. 
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: 
بنابراین شــرایط موجود حداقل برای مراکز پژوهشی و 
شــرکت های دانش بنیان خوب است؛ اما تاکنون ارتباط 
پرســنل این مراکز با وزارتخانه ها و سازمان ها مناسب و 
کامل نبوده است، با این حال قطعا وضعیت کنونی باید 
مشوق شــکل گیری این ارتباط باشد؛ زیرا چاره ای جز 

تامین کاال از داخل نیست.
گرمابی افزود: این کار باعث خواهد شــد بسیاری از 
کاالهایی که تا پیش از این از خارج وارد می شــده، در 
داخل تولید شــود و البته در این راستا گاهی الزم است 
فرصت بیشتری به تولیدکننده داد تا کاالها را با کیفیت 
مناسبی در داخل بسازند؛ برای مثال حدود یک سال در 
صنعت خودرو مشــکل داشتیم؛ ولی به این ترتیبی که 
 اشاره کردم، مشکالت کمتر شده و در حال حاضر قطعات 
خیلی کمی وجود دارد که ما نتوانیم در داخل تولید کنیم.

وی بیان کرد: باید هر دو شکل نمایشگاه تقاضا محور 
و عرضه محور را در کنار هم داشــته باشــیم. یعنی هم 
پژوهشــگاه ها و شرکت های دانش بنیان و هم شرکت ها 
و ســازمان ها توانمندی و نیازهای خود را ارائه دهند تا 

ارتباط مناسب برقرار شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

مراکز تحقیقاتی از بی توجهی دولت به تولید داخلی گله مند هستند

یک کارشــناس حوزه کار با بیان اینکه نتیجه 
نبوده  کارگران  معیشت  بهبود  مصوبات دستمزد، 
است، بر لزوم توجه به حداقل های زندگی کارگران 

در جریان تعیین دستمزد تاکید کرد.
علیرضا حیدری در گفت وگو با ایسنا گفت: کارگری 
که امروز وارد بازار کار می شود با هزینه های متعدد مسکن، 
معیشــت، خوراک، ایاب و ذهاب، آموزش و بهداشــت و 
درمان مواجه می شــود و فارغ از اینکه دارای پنج ســال 
سابقه است یا 10 سال سابقه و وضع اقتصادی او چگونه 
است  باید نیازهای معیشتی و هزینه های زندگی او درنظر 
گرفته شــود و ماده ۴1 قانون کار این تکلیف را برعهده 

کارفرما گذاشته است.
وی ادامه داد: امســال از نظر من کار بســیار سختی 
برای تعیین دستمزد کارگران داریم چون به عنوان گروه 

کارگری همواره در بحث مذاکرات باید به مسایل مختلف 
توجه کنیم؛ در غیر این صورت اگر قرار باشد صرفا بحث 
حداقل معیشت و نیازهای کارگران را مطرح کنیم، قاعده 
کلی این است که نباید از سقف سه میلیون و ۷۵0 هزار 
تومان سال گذشــته یک ریال هم پایین بیاییم، چون با 
تغییراتی که در بازارهای ارز، مســکن و کاالهای اساسی 
ایجاد شده، هزینه های معیشت کارگران به شدت تغییر 

کرده و قطعا افزایش یافته است.
این کارشــناس حــوزه کار افــزود: ترکیب مجموع 
هزینه های زندگی یک کارگر، ســبد معیشتی که دنبال 
می کنیم را پوشــش می دهد و در این سبد، اقالم کاالیی 
وجود دارد که اجتناب ناپذیر است و حداقل های یک زندگی 
است یعنی نمی توانیم کمتر از آن را ببینیم. این حداقل ها 
خودشان را با عدد نشان می دهند و جمع نیازهای کارگر 

و قیمت هایی است که در بازار وجود دارد.
حیدری بــا بیان اینکه قانون کار بــر لزوم توجه به 
حداقل هــای زندگی کارگران تاکید کرده اســت، گفت: 
تاکنون در شــورای عالی کار بر این اساس پیش رفته ایم 
ولی یکســری مالحظات به لحــاظ اقتصادی و وضعیت 
کارفرمایی همیشه بوده که باعث شده با یک شکاف درآمد 

هزینه روبه رو شویم.
وی با اشاره به افزایش هزینه سبد معیشت خانوارهای 
کارگری، اظهار کرد: ســال قبل کمیته دســتمزد درباره 
هزینه سبد معیشت کارگران به عدد سه میلیون و ۷۵0 
هزار تومان رسید و ما در بهترین شرایط آن را تا مرز ۴۵ 
درصد پوشش دادیم. اکنون ضریب پوشش به کمتر از 3۵ 
درصد رســیده است یعنی می توانیم بگوییم که وضعیت 
یک کارگر در پایان ســال 9۷ بهتر از پایان سال 98 بود 

لذا مصوبات دستمزدی ما نه تنها شرایط زندگی را برای 
کارگران بهبود نبخشیده بلکه در جریان فرایند تورمی هم 

اوضاع را خراب تر کرده است.
به گفته حیدری، شکاف بین هزینه دستمزد و معیشت 
کارگر در ابتدای سال پنجاه درصد بوده که اکنون به حدود 
هفتاد درصد رسیده و سه میلیون و ۷۵0 هزار تومانی که 
به عنوان هزینه ســبد معیشت کارگران در سال گذشته 
به تصویب کمیته دستمزد رسید افزایش پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش، اعضای کمیته دستمزد بهمن ماه 
سال گذشته رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری 
را با اســتناد به گزارش مراجع رسمی آماری و تحقیقات 
میدانی کمیته های مزد در استان های مختلف و محاسبه 
تورم کاالهای اساسی سبد هزینه کارگران، سه میلیون و 

۷۶0 هزار تومان تعیین کردند.

کارشناس حوزه کار:

هزینه های معیشت کارگران به شدت افزایش یافته است
توضیحات سازمان برنامه و پاسخ کیهان

دبیر انجمن واردکنندگان الســتیک خودرو 
با اشاره به وفور قاچاق تایر خودرو های سواری، 
اظهار کرد: اختالف ۵۰ درصدی قیمت بین واردات 
رسمی و غیر رسمی باعث رشد قاچاق شده است.

محمد میرعابدینی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره افزایش قاچاق الستیک خودرو گفت: امکان 
قاچاق تایر خودرو های ســنگین به دلیل تخصیص ارز 
دولتی کم است، اما قاچاق الستیک خودرو های سواری 

به دلیل اختصاص ارز نیمایی به وفور دیده می شود.
وی بیان کرد: هم اکنون به واردات الستیک تعرفه 
۴0 درصدی اختصاص داده اند که باعث ایجاد اختالف 
قیمت ۵0 درصدی بین واردات رســمی و غیررســمی 

شده است.

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان الستیک خودرو، 
اختــالف قیمــت ۵0 درصدی بین واردات رســمی و 
غیررســمی باعث افزایش میزان قاچاق در کشور شده 

است.
میرعابدینی ادامه داد: در گذشته می توانستیم به طور 
رسمی، 80 کانتینر الستیک در ماه وارد بازار کنیم که 
هم اکنون به ماهی 10 کانتینر کاهش پیدا کرده است. 
بــا توجه به نیاز بازار، به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نامه زده ایم کــه تعرفه واردات را به پنج درصد کاهش 

دهد تا میزان قاچاق کم شود.
وی با اشــاره به تاثیرات کاهش عوارض واردات بر 
تولید داخل و تثبیت نرخ ارز، تشریح کرد: عوامل بسیاری 
از جمله تعرفه واردات کاال، میزان مالیات بر ارزش افزوده، 

هزینــه حمل و نقل و هزینه نمونه گیری برای اطالع از 
استاندارد کاال و در نهایت انبارداری باعث افزایش قیمت 
یک کاال می شود که هم اکنون با توجه به افزایش قیمت 

دالر، قیمت این کاال ۵0 درصد افزایش داشته است.
دبیر انجمن واردکنندگان الســتیک با بیان اینکه 
باال رفتن تعرفه، تاثیر مستقیم بر افزایش میزان قاچاق 
در کشور دارد، افزود: متاسفانه مدتی است که بسیاری 
از کاالهای موجود بــه دالیل مختلفی ثبت نمایندگی 
نشــده اند. در تالش هســتیم در خصوص ورود قاچاق 
و واردات غیررســمی اقداماتی انجام شود اما متاسفانه 

بی نتیجه بوده است.
میرعابدینی با تاکید بر اینکه تعرفه باال باعث افزایش 
رغبت افراد به قاچاق شده است، گفت: راهکارهای زیادی 

برای کاهش میزان قاچاق در کشــور وجود دارد. یارانه 
و ارز مبادله ای یکی از این راه هاســت که اگر دولت به 
تولیدکنندگان و واردکننــدگان آن را اختصاص دهد، 

وضعیت برای هر دو گروه مطلوب خواهد شد.
وی بیــان کرد: هم اکنون مشــکل اصلی تولید و 
واردکنندگان کشــور، عرضه الستیک های قاچاق بین 

مصرف کنندگان است.
دبیر انجمــن واردکنندگان الســتیک با تأکید بر 
اینکه قاچاق موجب برهم خوردن نظم بازار و به دنبال 
آن مشــکالت زیادی در فروش می شود، گفت: اختالف 
قیمت بین کاالیی که رسمی وارد کشور شده با کاالیی 
که بطور قاچاق وارد شــده، بسیار زیاد است که یکی از 

علت های اصلی آن را تعرفه باال می توان دانست.

 دبیر انجمن واردکنندگان الستیک خودرو:

 الستیک خودرو های سواری به وفور قاچاق می شود

یک اســتاد اقتصاد دانشگاه با  اشــاره به غیر واقعی بودن 
درآمدهای پیش بینی شده در بودجه 99 گفت: مجموعا بیش از 

18۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. 
ســیدمحمد هادی ســبحانیان در گفت وگو با خبرگزاری مهر 99 
اظهار داشــت: انتظار می رفت با توجه به الزامــات رهبر معظم انقالب 
درخصــوص  اصالحات ســاختاری بودجه، الیحه بودجه ســال آتی با 
اصالحات ساختاری به مجلس شورای اسالمی تقدیم می شد ولی بررسی 
اجمالی این الیحه نشان می دهد عمال شاهد انجام اصالحات ساختاری 

در تدوین بودجه نیستیم.
وی افزود: متاســفانه الیحه بودجه ســال 99 مشابه لوایح سال های 
گذشته تقدیم مجلس شد و به نظر می رسد دولت عزمی برای آنکه بتواند 
در دو سال باقی مانده از عمر دولت دوازدهم را صرف تدوین لوایح منطبق 

با شرایط تحریمی و دارای اصالح ساختاری کند، ندارد.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی ادامه داد: الیحه 
بودجه ســال 99 تناسبی با شرایط تحریمی موجود ندارد و تنها تفاوت 
آن با نحوه تدوین لوایح بودجه سال هایی که تحریم نبودیم این است که 

مقداری از درآمد نفتی کم شده است.
ســبحانیان اضافه کرد: متاســفانه در الیحه بودجه سال آتی حتی 
اصالحات مقدماتی و ابتدایی هم اعمال نشــده و عمال با نگاهی بســیار 
خوشــبینانه که به دیدگاه غیرواقع بین نزدیک تر است درآمدهای نفتی 
را لحاظ کرده ایم. به عنوان مثال به نظر می رســد درآمد دولت از فروش 
نفت در الیحه بودجه 99 فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت است؛ در 

حالی که می دانیم کمتر از نیمی از این رقم محقق خواهد شد.
به گفته وی، معتقدم بخشی از سایر منابع درآمدی دولت نیز که در 
الیحه بودجه 99 ذکر شده، محقق نخواهد شد و مجموعا بیش از 180 
هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت؛ این موضوع بدون در 
نظر گرفتن 80 هزار میلیارد تومانی است که دولت از محل فروش اوراق 

مالی اسالمی در نظر گرفته است.
این کارشناس درباره آسیب هایی که ارقام غیرواقعی درآمدی به بودجه 
وارد می کنند گفت: به نظر من اتفاقی که در قانون بودجه ســال جاری 
)98( رخ داد عینا در سال آینده هم تکرار خواهد شد. زمانی که الیحه 
بودجه 98 به مجلس ارائه شــد کارشناسان، غیرواقعی بودن درآمدها را 

گوشزد می کردند.
ســبحانیان بیان کرد: اما دولت در آن زمان استدالل می کرد که اگر 
میزان درآمدهای نفت را در الیحه بودجه کاهش دهیم نشان دهنده ضعف 
ما دربرابر آمریکا است. به نظر من دولت باید به طور کل درآمدهای نفتی 
را از بودجه جدا کند و هر آنچه می تواند به فروش برساند، درآمد آن را 

به صندوق توسعه واریز کند. 
وی افزود: آســیب این اقدام، قطعا وقوع کســری بودجه خواهد بود 
کما اینکه در بودجه ســال جاری نیز این کسری دیده می شود. نتیجه 
اینکه دولت به جای آنکــه از ابتدا الیحه واقع بینانه درخصوص بودجه 
98 به مجلس بدهد مجبور شد در میانه سال و از طریق سازوکار شورای 

هماهنگی اقتصادی سران قوا کسری بودجه را جبران کند. 
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه همین روند قطعا سال آینده هم 
تکرار می شود، گفت: وقتی منابع درآمدی پوشالی هنگفتی در الیحه وارد 
می شود دیگر عزم جدی برای مدیریت مصارف و منابع دیده نخواهد شد. 
کما اینکه در بودجه امســال هم نمی بینیم که رویه مناسبی درخصوص 

کنترل مصارف دستگاه ها خصوصا بخش سالمت ایجاد شده باشد.
سبحانیان درباره معافیت های مالیاتی و همچنین فرار مالیاتی تاکید 
کرد: دولت در الیحه بودجه سال آینده عزم جدی درخصوص جلوگیری از 
فرارهای مالیاتی نداشته است که این هم از نتایج و آسیب های بودجه ریزی 
غیرواقع بینانه است؛ ساماندهی درآمدهای مالیاتی و ایجاد پایه های جدید 
مالیاتی می تواند به انضباط مالی دولت منجر شــود که عمال در الیحه 

بودجه 99 مغفول مانده است.

یک استاد دانشگاه خبر داد

کسری ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی 
بودجه 99

نایب رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعالم 
کرد دریافت مالیات بــر ارزش افزوده از کاالهای 
اساســی به ضرر دهک های پاییــن جامعه تمام 

می شود. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، طی 10 سال 
اخیر با اجرای آزمایشــی قانون مالیات بر ارزش افزوده، 
تولیدکنندگان و واردکنندگان انتقادات زیادی نســبت 
به نحوه وصول این مالیات داشتند که متاسفانه تاکنون 

اصالحاتی در قانون مورد اجرا  اعمال نشده است.
براساس ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، پنج 
گروه کاال  اعم از محصوالت کشــاورزی فرآوری نشده، 
دام و طیور، انواع کود و بذر، آرد خبازی و قند و شــکر و 
همچنین کتاب و مطبوعات از پرداخت مالیات بر ارزش 
افزوده معاف هســتند که اخیرا در کمیسیون اقتصادی 
مجلس پیشنهاداتی در جریان بررسی و اصالح این مفاد 

قانون مطرح شده است.
حقیقت، نایب  رئیس  اتحادیه بنکداران موادغذایی، با 
انتقاد پیرامون مباحث مطرح شده مبنی بر اخذ مالیات 
از ارزش افزوده قند و شکر اظهار داشت: در شرایطی که 
رشد نرخ ارز بر افزایش هزینه های تولید و کاهش قدرت 
خرید خانوار دامن زده است، انتظار می رفت نمایندگان 
مجلس با افزایش کاالهای معاف از پرداخت مالیات ارزش 

افزوده به رونق بازار کمک کنند.
وی با اشاره به اینکه شکر مواد اولیه بسیاری از صنایع 
غذایی را تشکیل می دهد، بیان کرد: اخذ مالیات بر ارزش 
افزوده این اقالم رشد 10 درصدی قیمت محصوالت غذایی 
و فشــار مضاعف بر خانوارها وارد می کند. به اعتقاد بنده 
مالیات بر ارزش افزوده کاالهایی نظیر نوشــابه و سیگار 
باید افزایش یابد چرا که ضرر مصرف این کاالها به مراتب 

بیشتر است.

نایب رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تاکید بر 
این مسئله که دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کاالهای 
اساسی به ضرر دهک های پایین جامعه تمام می شود، بیان 
کرد: با توجه به زمزمه دریافت مالیات بر ارزش افزوده شکر 
و تاثیرگذاری در بسیاری صنایع از دولتمردان و نمایندگان 
مجلس تقاضا داریم که نگذارند معافیت مالیاتی از سبد 

خانوار حذف شود.
محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی نیز 
اظهار داشت: نمایندگان کمیسیون اقتصادی تصمیماتی 
مبنی بر حذف مالیات بر ارزش افزوده از کاال های معاف 
همچون قند و شکر و ماکارونی را اتخاذ کردند. با دریافت 
9 درصد مالیات بر ارزش افزوده قیمت کاال ها حداقل تا 

1۵ درصد افزایش می یابد.
وی با انتقاد از اتخاذ تصمیمات دولت بدون نظرخواهی 
از بخــش خصوصی گفت: در دو دوره پنج ســاله قانون 

مالیات بر ارزش افزوده به طور آزمایشــی اجرا شــد که 
متأسفانه تاکنون نواقص آن برطرف نشده است و همواره 

کسبه نسبت به اجرای این قانون اعتراضاتی دارند. 
همچنین، عبدا... رزاق منش رئیس اتحادیه بنکداران 
موادغذایی شیراز با اشاره به اینکه حذف مالیات بر ارزش 
افزوده فشاری مضاعف به تولیدکنندگان و وارد کنندگان 
تحمیل می کند، اظهار کرد: با توجه به دریافت چند مرحله 
مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان و واردکنندگان 
قیمت کاال های ســبد خانوار با نوسانات چشمگیری در 

بازار روبه رو می شوند.
وی افزود: با تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش 
افزوده از کاال های معاف بر ســبد خانوار، به دور از چشم 
ناظران، کارخانه ها از مواد اولیه ضعیف استفاده می کنند 
که این امر سالمت افراد در حوزه موادغذایی را در معرض 

خطر قرار می دهد.

نایب رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی:

اخذ مالیات بر ارزش افزوده در کاالهای اساسی به ضرر فقرا است

مدیرکل حمایت از مشــاغل و بیمه بیکاری 
وزارت کار اعالم کرد ایام  مقرری بیمه بیکاری 
جزو ســابقه بیمــه ای قابل قبول بــرای ایام 

بازنشستگی کارگران محاسبه می گردد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کریم یاوری گفت: 
کارفرمایان، کارآفرینان و سرمایه گذارانی که بخواهند 
هرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید و جابه جایی کارگاه 
و ماشین آالت به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن 
تولید انجام دهنــد کارگران آنان در طول مدت زمان 
تغییر اقتصادی با مصوبه شورای  عالی کار تحت پوشش 

بیمه بیکاری قرار می گیرند.
وی افزود: از ابتدای سال 1398 تاکنون بنگاه های 
اقتصادی از محل رونق تولید برای تثبیت  اشــتغال و 

بهینه کردن خطوط تولید و ادامه فعالیت حدود بیش 
از 9000 میلیارد تومان تســهیالت دریافت نمودند. 
همچنین بنگاه هایی که نیاز به بازســازی و نوســازی 
دارند و طرح های نیمه تمام با پیشــرفت فیزیکی ۶0 
درصد اجراء دارند، به آنان  تسهیالت  پرداخت می گردد. 
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت 
کار ادامه داد: در سال 98 با حمایت های موثر از حدود 
1000 بنگاه موجبات تثبیت حدود 2۴0 هزار نفر شغل 
فراهم آمد؛ همچنین مســائل مربوط به حدود 1281 
بنگاه مشــکل دار را با جدیــت رصد، پیگیری و دنبال 
می کنیم و در جهت رفع مشکالت آنان برای پایداری 

تولید از هیچ کوششی دریغ نمی کنیم.
به گفته وی، بیمه شــدگان مشــمول قانون کار و 

تأمین اجتماعی که به دلیــل بروز حوادث غیرمترقبه 
از قبیل  ســیل، زلزله، جنگ، آتش ســوزی و... بیکار 
می شــوند، مشــمول دریافت مقرری بیمــه بیکاری 
می گردند. تمامی کارگران و کارکنان مشــمول قانون 
کار و تأمین اجتماعی در طول اصالح ساختار اقتصادی 

نیز مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می گردند.
این مقام مسئول بیان کرد: پیگیری برای  اشتغال 
مجــدد مقرری بگیران بیمه بیکاری در اولویت وظایف 
قانونی دســت اندرکاران اجرای قانــون بیمه بیکاری 
اســت در ســال 1398 تا کنون حدود 1۵ هزار نفر از 
مقرری بگیران بیمه بیکاری اشتغال مجدد پیدا کرده اند.

یاوری ادامه داد: در ســال 1398 حدود 20 هزار 
مقرری بگیــر بیمه بیکاری به مراکــز آموزش فنی و 

حرفه ای برای مهارت آموزی و بازآموزی و تجدید مهارت 
معرفــی گردیده اند. هم اکنون حدود 2۵۵ هزار  نفر از 
مقرری بیمه بیکاری استفاده می نمایند. کارگران مکلفند 
ظرف سی روز از تاریخ  بیکاری با اعالم مراتب بیکاری 
به واحد های تعاون کار و رفاه اجتماعی آمادگی خود را 
برای  اشتغال  به کار تخصصی یا مشابه  آن اعالم نمایند.

وی افزود: کارگران مجرد مشــمول  قانون بیمه  
بیکاری حداقل شش ماه و حداکثر 3۶ ماه و کارگران 
متاهل  و متکفل حداقل 12 ماه و حداکثر ۵0 ماه به 
نسبت سابقه کاری و بیمه پردازی می توانند از مقرری 
بیمه بیکاری استفاده نمایند. ایام  مقرری بیمه بیکاری 
جزء ســابقه بیمه ای قابل قبول برای ایام بازنشستگی 

کارگران محاسبه می گردد.

یک مسئول وزارت کار:

 ایام مقرری بیمه بیکاری برای بازنشستگی لحاظ می شود


