اخبار

معاون وزیر راه:

رئیس جمهور با اعالم افتتاح آزمایشی آزادراه ما را غافلگیر کرد

همتی :رانت خواران داخلی سعی بر
ایجاد التهاب در بازار دارند

رئی��س کل بان��ک مرک��زی با بی��ان این
ک��ه درگیر ع��ده ای فرصت طل��ب و رانت
خوار هس��تیم که س��عی بر ایجاد التهاب در
ج��و روانی جامع��ه دارند گف��ت ۵۰ :درصد
توان ما ص��رف خنثی ک��ردن توطئه رانت
خواران داخلی می ش��ود .به گزارش تسنیم،
عبدالناص��ر همتی رئیس کل بانک مرکزی
در گفتگ��و با رادیو اقتصاد گفت :متاس��فانه
در جنگ و فش��ار اقتصادی و تحریم های
همه جانبه دش��منان خارجی ،ما درگیر عده
ای فرص��ت طلب و رانت خوار هس��تیم که
س��عی بر ایجاد التهاب در جو روانی جامعه
دارند.وی افزود :پر واضح اس��ت سرچشمه
این حرکات منفی خارج از ایران اس��ت که
اجازه نمی دهند تعادل در سیستم اقتصادی
ایجاد ش��ود 50 .درصد توان ما صرف خنثی
کردن توطئه رانت خواران داخلی می شود.
همتی از تالش بان��ک مرکزی در مقابله با
پولش��ویی و اختالس ه��ای داخلی خبر داد
و افزود :با اقدامات مناس��ب و شفاف سازی
س��عی می شود از رانت و پولشویی و ثروت
ان��دوزی فرص��ت طلبان جلوگی��ری بعمل
آوریم و آسایش و رفاه را برای مردم فراهم
کنیم.وی با اشاره به حضور میلیونی مردم در
راهپیمایی یوم اهلل  22بهمن گفت :عشق به
س��ردار شهید سلیمانی شوق حضور مردم را
در این روز مضاعف کرده و ثابت کردند که
هنوز هم پای انقالب اسالمی و آرمان های
خود ایس��تاده اند.رئی��س کل بانک مرکزی
گف��ت :ما با آگاهی از فش��ارهای اقتصادی
مردم طی تالش های ش��بانه روزی س��عی
داری��م اقتصاد را به س��وی بهبود و کاهش
وابستگی به نفت پیش ببریم.
ضعف در صادرات صنعت جواهرسازی
علیرغم حجم باالی تولید در کشور

مدیرعامل شرکت س��هامی نمایشگاههای
بینالمللی جمهوری اس�لامی ایران گفت:
علیرغ��م اینکه ای��ران جزء  7کش��ور برتر
طال و جواهر س��ازی در جهان است اما در
صادرات صنعت جواهر سازی و تولید انبوه
دچار ضعف جدی اس��ت .به گزارش فارس
به نقل از ش��رکت س��هامی نمایشگاههای
بینالمللی جمهوری اس�لامی ایران بهمن
حس��ین زاده گفت :ایران جز  7کشور برتر
تولید کنن��ده طال و جواهرس��از در جهان
اس��توی افزود :ای��ران در المپی��اد جهانی
س��اخت ط�لا وجواهر کش��ور انگلس��تان
س��ال ۲۰۱۱رتبه پنج��م ،در المپیاد جهانی
کان��ادا س��ال ۲۰۰۹دیپل��م افتخ��ار و رتبه
هفتم ،درس��ال ۲۰۱۳در آلمان رتبه دوم و
مدال نقره ،در س��ال ۲۰۱۵در برزیل دیپلم
افتخار و رتبه پنجم را کس��ب کرده اس��ت.
مدیرعامل ش��رکت سهامی نمایشگاه های
بین الملل��ی ایران با بیان این مطلب که ما
در زمینه س��اخت طال و جواهر س��ازی در
وضعیت مطلوبی در جهان قرار داریم اما در
زمینه صادرات صنعت جواهرسازی و تولید
انبوه ،دچار ضعف جدی هستیم ،خاطرنشان
کرد :برپایی این نمایش��گاه می تواند تاثیر
به س��زایی در رش��د صادرات در این زمینه
داشته باشد.
رفتار غیرمسئوالنه دولت در قبال
بودجه ۹۹

یک کارش��ناس اقتصادی درباره بودجه ۹۹
گف��ت :دولتها وقتی به س��الهای پایانی
عم��ر خ��ود نزدیک میش��وند ،به س��مت
رفتارهای غیرمس��ئوالنه مثل فروش اموال
میرون��د .ناصر یارمحمدیان در گفتوگو با
آنا گفت :هدف دولت از ارائه بودجه ساالنه،
هدفگذاری و پیشبینی درآمدها و مخارج
خود است و بر اساس قانون ،مجوز و اجازه
ای��ن دخل و خرج توس��ط نمایندگان مردم
داده میشود .دولت هر ساله برای درآمدها
و هزینههای خ��ودش پیشبینی میکند تا
بتواند به اهداف سیاس��ی و سیاستی که مد
نظر خودش است ،برسد.وی افزود :متأسفانه
در الیحه بودجه س��ال  ۹۹ایرادات زیادی
داش��تیم همانطور که گفتی��م این ایرادات
میتوان��د منجر به یکس��ری مش��کالت
اقتصادی در س��الهای بعد از جمله تورم و
رکود اقتصادی و حتی مش��کالت سیاسی
و امنیت��ی ش��ود.این کارش��ناس اقتصادی
ادام��ه داد :در بودج��ه س��ال  ۹۹چند ایراد
کلی داش��تیم .این ای��رادات را میتوانیم به
دو دسته کلی تقسیم کنیم .یکی بحثهای
فنی بودجه اس��ت که ای��ن بحثهای فنی
بودج��ه هر س��اله تکرار میش��ده و چیزی
جدیدی نیس��ت .هر س��ال کارشناسان به
لح��اظ نظ��ام بودجهری��زی ایرادات��ی وارد
میکردن��د ک��ه در قوانی��ن و فرآینده��ای
بودجهریزی اص��ول بودجهری��زی رعایت
نش��ده اس��ت و ای��ن ه��م فقط ناظ��ر بر
دولت نیس��ت بلکه این مش��کالت فرآیند
بودجهری��زی در مجلس ه��م وجود دارد و
فقط ناشی از دولت نیست.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای
حمل و نقل کشور ،از افتتاح آزمایشی قطعه
یک آزادراه تهران-ش��مال با دستور رئیس
جمهور طی خبر داد.خیراهلل خادمی در حاشیه
آغاز تردد آزمایشی از قطعه یک آزادراه تهران

ش��مال از انتهای بزرگ��راه همت غرب درتهران به سمت شهرستانک در استان البرز
در جمع خبرنگاران گفت :به دس��تور رئیس
جمهور عبور آزمایشی از این محور آغاز شد و
روز جاری و فردا ( ۲۴و  ۲۵بهمن) از ساعت
 ۱۲الی  ۱۴عبور آزمایش��ی خودروها انجام
میش��ود.به گزارش مهر ،وی افزود :آزادراه
تهران-ش��مال بزرگترین پروژه راهس��ازی
کشور اس��ت که توسط متخصصان داخلی

احداث شد و افتخاری برای مهندسی کشور
محسوب میشود.معاون وزیر راه و شهرسازی
با بیان اینکه رئیس جمهور ما را غافلگیر کرد،
ادامه داد :اما وزارت راه وشهرس��ازی و بنیاد
مس��تضعفان بالفاصله پس از اعالم رئیس
جمهور ،اقدام به پاکسازی محور و برفروبی
کردند تا این آزادراه برای تردد آزمایش��ی در
روز جاری آماده س��ازی شود .پلیس راه نیز
قبل از بازگشایی ،ایمن بودن آن را آزمایش

کرد.مدیرعامل ش��رکت س��اخت و توسعه
زیربناهای حمل و نقل کش��ور اظهارداشت:
عوارض این مح��ور به صورت الکترونیکی
اخذ ش��ده و نرخ آن شناور است به این معنا
که بر اس��اس میزان پیمایش خودروها و در
ساعات اوج یا کم باری ترافیک رقم آن تغییر
میکند .البته هنوز رقم عوارض تعیین نشده
و ب��ه زودی اعالم خواهد ش��د.در ادامه این
مراسم ،منوچهر خواجه دلویی معاون عمرانی

بنیاد مستضعفان با بیان اینکه روشنایی این
مسیر تکمیل و جت فنها و تهویه آن نصب
و تکمیل ش��ده ،گفت :در ورودی این آزادراه
سازه بتنی با پایههای فلزی نصب شده که
به عنوان نگهدارنده مجموعههای باالدستی
و سازههای رانشی به دلیل وجود رودخانه کن
در کنار این آزادراه ساخته شده است ،ضمن
اینکه به عنوان نماد معماری و زیبایی منظر
ورودی آزادراه نیز کاربرد دارد.
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عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش :مناطق آزاد در نقش«سکوی قاچاق» فرو رفتهاند!

شناسه کاال ابزار مناسب علیه قاچاق کفش

گ��روه اقتصادی :قاچاق مانند علف هرزی اس��ت که وارد
هر صنفی ش��ود باعث خشکاندن ریشه ان شغل درکشور
میش��ود .لوازم خانگی ،پوشاک و کفش از اقالمی هستند
که صنعت ان در کشور با قاچاق دست و پنجه نر میکند.
کفش بخشی از پوشش انسان به شمار میرود و با توجه
به س��نت دیرین نونوار کردن البسه در سال جدید و خرید
پوش��اک نو در روزها و هفتههای منتهی به پایان س��ال،
بازار کفش با رونق هر چه بیشتری همراه میشود ،اما در
سال جدید ،شرایط حاکم بر این بازار ،متفاوت از سالهای
گذشته به نظر میرس��د.پدیده قاچاق را میتوان یکی از
آفات خانمانسوز عرصه تولیدی ،صنعتی و اقتصادی کشور
قلم��داد ک��رد ،پدیدهای که به لطف تدابیر اتخاذ ش��ده تا
حدودی کاهش یافته ،اما آنچنان این بیماری مهلک ،در
بخشهای مختلف تولیدی و اقتصادی کش��ور رسوب و
رسوخ کرده که با وجود کاهش آن ،همچنان اعداد و ارقام
تأمل برانگیزی در خصوص قاچاق کاال در البهالی سطور
رسانهها دیده و مشاهده میشود.بنابر گزارشهای موجود،
ارزش قاچاق کفش به ایران ،نزدیک به  ۵۰۰میلیون دالر
برآورد میشود و این برای کشوری که در حوزه تولید این
محصول توانمند اس��ت امری مطلوب به نظر نمیرس��د.
بدون تردید ،در س��ایه تولید ای��ن محصول ،فرصتهای
ش��غلی متعددی ایجاد میش��ود که قاچاق ب��ر روی این
فرصتهای ش��غلی خط بطالنی میکش��د و آنها را نابود
میسازد.س��عید حیاتی ،رئیس اتحادیه صنف فروشندگان
چرم طبیعی و چرم مصنوعی و لوازم کفش در گفتوگو با
رسانهها در این خصوص بیان کرد :برای تولید یک جفت
کفش ،نزدیک به  ۴۰کاال در کنار یکدیگر قرار میگیرند
ک��ه از این میزان ۱۵ ،قل��م از کاالهای مورد نیاز ،وارداتی
است.وی در تشریح علت و ریشه نقیصه اشاره شده فروش
پوست ایرانی پس از انجام عملیات دباغی توسط کشوری
همچ��ون ترکیه ب��ه چندین برابر قیمت خریداری ش��ده
میگوید :تمیز کردن پوس��ت در ایران به دلیل اتکای به
ش��یوهها و روشهای قدیمی ،آلوده ش��دن آب و خاک را
به همراه دارد که عل��ت آن را میباید در کمبود امکانات
جستجو کرد.حیاتی افزود :پس از انجام عملیات موزدایی،
دباغی بر روی پوس��ت انجام میگی��رد و طی فرآیندی،
پوس��ت به چرم تبدیل میشود و به تبع حصول و تحقق
حرفهای این امر مستلزم تجهیزات پیشرفته خاص به خود
است و به دلیل کمبود چنین تجهیزاتی ،پوست باکیفیت
ایران پس از تبدیل به چرم ،با چندین برابر قیمت به بازار
ایران عرضه و باز فروش میشود.مش��کالت حوزه تولید
کفش به این مس��اله خالصه نمیشود و باید اذعان کرد
بروز نارساییهای اقتصادی بر عمق مشکالت و معضالت

تراز تجاری صنعت کفش در این مناطق هستیم.این فعال
صنعت کفش با اش��اره به اینکه عملک��رد مناطق آزاد از
استانداردهای بین المللی فاصله دارد ،گفت :مناطق آزاد در
دنیا دارای معافیتهای گمرکی و مالیاتی هستند اما طبق
استانداردهای بینالمللی ،مواد اولیه وارداتی به این مناطق
باید صرف تولی��د و صادرات کاالی نهایی از مبدا همان
مناطقش��ود ،این در حالی اس��ت که در کشور ما ،مواد
اولیه ارزان عمدتا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی قاچاق
میشوند.لشکری با تاکید بر اینکه کفشهای ایرانی کامال
نیازهای ش��ب عید را پوشش میدهد ،بیان کرد :واردات
رسمی کفش در سال  97نزدیک به  8میلیون دالر بوده
که در مقایسه با آمار سال 78 ،96درصد کاهش پیدا کرده
است.
بیش از  85درصد مواد اولیه کفش تولید داخل است


حوزه تولید کفش افزوده است.

شناسه کاال ابزار مناسب علیه قاچاق کفش


علی لش��کری عضو هیئت مدی��ره جامعه صنعت کفش
درباره ضرورت اجرایی شدن طرح شناسه کاال در صنعت
کفش عنوان کرد :طرح شناسهدار کردن کفش ،یک ابزار
عالی برای مبارزه با قاچاق این کاال محسوب میشود اما
بدیهی است که این طرح باید با مالحظات خاصی اجرایی
ش��ود.وی به تسنیم گفت :در گام اول طرح شناسه کاال،
ابت��دا باید از کفشهای وارداتی آغ��از کرد و در گامهای
بعدی به س��راغ محصوالت برند و سایر تولیدات داخلی
تبندی
رفت ،همچنین در اجرای این طرح بایستی اولوی 
قیمتی به عنوان یک مؤلفه مهم در نظر گرفته شود.این
فعال صنعت کفش 2 ،پیشنیاز مهم برای اجرای شناسه
کاال را برش��مرد و عن��وان کرد :اوال؛ ضروری اس��ت که
کفشهای گرانقیمت همچون ایمنی ،چرمی و سازمانی
در اولویت شناس��هدار کردن ق��رار گرفته و کفشهای با
ارزش پایینت��ر مثل چکمه و صن��دل در اولویت بعدی
قرار گیرد.وی ادامه داد :فرهنگس��ازی الزم و آموزش به
اتحادیه و اصناف مرتبط با صنعت کفش بایستی از طریق
رس��انههای جمعی صورت گیرد تا کلیه تولیدکنندگان و
توزیعکنن��دگان کفش با مزای��ا و چگونگی اجرای طرح
شناسه کاال آشنا شوند .عضو هیئت مدیره جامعه صنعت
کفش با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان موظفند در فرآیند
شناس��ه کاال حداکثر همکاری را با دس��تگاههای ذیربط
انج��ام دهند ،هش��دار داد :باید توجه داش��ت این کار با
دستورات آنی و رویکرد بخشنامهای قابل اجرایی نیست
چراک��ه در حال حاضر نزدیک به 12هزار واحد تولیدی و

امکانثبتناممجددبرخیحذفشدگانطرحملیمسکن

معاون مسکن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازی
گفت :آن دس��ته از رد ش��دگان طرح ملی مس��کن
که بی جهت ف��رم «ج» آنها قرمز ب��وده ،میتوانند
با مراجعه حضوری به ادارات راه و شهرس��ازی ،ثبت
نام خ��ود را تثبیت کنند.محمود محم��ودزاده معاون
مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازی و دبیر
ش��ورای عالی مس��کن در گفت وگو با خبرنگار مهر
درباره حذف برخی از متقاضیان طرح ملی مس��کن
ب��ه دلیل قرمز بودن ف��رم «ج» آنها ،علی رغم عدم
استفاده از تسهیالت مسکن یا ثبت نام مسکن مهر
اظهار داش��ت :اگر این دسته از متقاضیان بین اول تا
دهم اسفند به سامانه مراجعه کنند با دستورالعملهای
صادره در این خصوص مواجه خواهند شد.وی ادامه
داد :این دسته از متقاضیان میبایست به ادارات کل
راه و شهرس��ازی استانها یا ادارات راه و شهرسازی
شهرس��تان محل اقامت خود مراجعه کنند و با ارائه
اسناد و مدارک ،به رفع مشکل پیش آمده اقدام کنند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با
تأکید بر اینکه جای نگرانی در این خصوص نیست و
ثبت نام آنها در مرحله اول طرح ملی مسکن ،به قوت
خود باقی است ،گفت :امتیاز آنها نگه داشته میشود
تا وضعیتشان تعیین تکلیف شود.وی تأکید کرد :این

دسته از متقاضیان طرح ملی مسکن ،نیازی به ثبت
نام مج��دد در مرحله دوم این طرح که از  ۲اس��فند
آغاز میش��ود ،ندارند ،افزود :این ایراد برای تعدادی
از متقاضیان مس��کن مهر پی��ش آمده که علی رغم
انصراف از مس��کن مهر ،این انصراف آنها در سامانه
ثبت نشده و از نظر سامانههای اطالعاتی وزارت راه و
شهرسازی ،همچنان فرم «ج» آنها قرمز است چون
ممکن است در این سالها برای سبز شدن فرم «ج»
خود پیگیری نکردهاند.محمودزاده با بیان اینکه این
موضوع عمدت ًا برای اعض��ای انصرافی تعاونیهای
مسکن مهر به وجود آمده ،تصریح کرد :از اول اسفند
تا دهم اس��فند با مراجعه به ادارات راه و شهرسازی،
این مش��کل برطرف خواهد ش��د.معاون وزیر راه و
شهرسازی افزود :آن دسته از افرادی که در شهرهای
جدید برای دریافت مسکن مهر ثبت نام کرده بودند،
ولی از ادامه فعالیت و دریافت واحد مسکونی انصراف
دادهان��د اما ف��رم «ج» آنها همچنان قرمز اس��ت ،با
شرکت عمران شهرهای جدید هماهنگ کردهایم که
اف��رادی که به آنها مراجعه کنند ،این مش��کل برای
آنها برطرف ش��ود.محمودزاده خاطرنشان کرد :همه
افرادی که بی جهت فرم «ج» آنها قرمز است ،در این
مدت اقدام به رفع این مشکل خواهیم کرد.

بیش از  50هزار واحد توزیع صنعت کفش با طیف متنوع
محصوالت در کش��ور در حال فعالیت هستند.وی با بیان
اینکه فروش��گاههای کفش قاچاقفروش درکش��ورهای
آلمان و ترکیه تعطیل میش��وند ،بی��ان کرد :ما در زمینه
مب��ارزه با قاچاق کمکاری کردهای��م اما باید پذیرفت که
یکروزه هم نمیتوانیم قاچاق را ریشهکن کنیم.لشکری
ب��ا بیان اینکه فروش��گاههایی که در برابر شناس��ه کاال
مقاومت میکنند باید توسط س��ازمان امور مالیاتی مورد
تنبی��ه و برخورد قرار بگیرند ،اف��زود :در کنار تنبیه ،الزم
اس��ت واحدهایی ک��ه در دوران جنگ اقتصادی در عین
قانونم��داری ،با تمام توان خود در خدمت تولید کش��ور
قهای مالیاتی قرار بگیرند.عضو هیئت
هستند ،مورد مشو 
مدی��ره جامعه صنعت کفش با بی��ان اینکه کفش مانند
میلگرد آهن نیست که بتوان به راحتی الزام نصب شناسه
کاال بر تمامی محصوالت را اجرایی کرد ،اظهار داش��ت:
شناس��هدار شدن صنعت کفش یک فرآیند زمانبر و بلند
مدت است ،از سوی دیگر فعاالن این صنعت با مشکالت
متع��ددی در زمینه هزینههای تولید ،مواد اولیه و نرخ ارز
مواجه هستند ،بنابراین نباید با تصمیمات غلط مشکالت
مضاعف��ی را به آن��ان تحمیل ک��رد.وی ذهنیت فعاالن
صنعت کف��ش درباره مناط��ق آزاد را محلی برای توزیع
کفشهای قاچاق به س��رزمین اصلی دانست و گفت :به
اعتقاد بنده ،عمده قاچاق کفش به کشور ،از طریق مناطق
آزاد و ب��ه روشه��ای گوناگون از جمل��ه کاالی همراه
مسافر و تهلنجی صورت میگیرد.لشکری ادامه داد :آمار
و مستنداتی از س��وی دبیرخانه مناطق آزاد درباره میزان
صادرات کفش مشاهده نکردهایم و لذا خواستار شفافیت

وی ادامه داد :بر اس��اس آمار ارائه شده از سوی گمرکات
کش��ورهای صادرکننده به ایران ،می��زان صادرات کفش
به کش��ور در س��ال  2017بیش از  330میلیون دالر و در
سال  2018نزدیک به180میلیون دالر بوده که این ارقام
حاک��ی از کاهش 46درص��دی واردات کفش به ایران در
سال گذشته است.عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش
ای��ن کاهش واردات و قاچاق را نتیجه «عزم جدی مبارزه
با قاچاق در دس��تگاههای ذی ربط» و «افزایش نرخ ارز»
دانست.لشکری با اشاره به اینکه کاهش واردات و مبارزه با
قاچاق موجب آن شد که صنعت کفش گامهای بزرگی در
زمینه شکوفایی تولید داخلی مخصوصا در حوزه کفشهای
ورزش��ی بردارد ،خاطرنش��ان کرد :بیش از  85درصد مواد
اولیه کفش در داخل کش��ور تولید میش��ود.وی در پایان
گفت :خوشبختانه در س��ال جاری موفق به داخلیسازی
ی��ک ماده اولیه مهم صنعت کفش به نام «پلی اوریتان»
ش��دهایم.به گزارش تسنیم بر اساس اعالم ستاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز در هفته گذش��ته ،مهلت عرضه کفش و
اجزا پوشاک خارجی فاقد شناسه به اتمام رسیده و هرگونه
عرضه کفش و اجزا پوشاک (از جمله کیف ،کمربند و…)
فاقد شناس��ه در س��طح عرضه بر اس��اس بند ذ ماده  2و
ماده  13قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،قاچاق محسوب
میشود .پیشتر مدیر پدافند غیر عامل مرکز توسعه تجارت
الکترونیکی گفته بود  :صاحبان چهار دس��ته کاال شامل
لوازم خانگی  ،پوشاک و منسوجات  ،تلفن همراه و دخانیات
در فضای مجازی به درج شناسه کاال بر روی کاالهایشان
ملزم ش��دند .بر اس��اس این گزارش امید است با اجرایی
ش��دن شناس��ه کاال در اصناف در گیر معض��ل قاچاق و
همچنین فرهنگ سازی در کشور برای مصرفق کاال های
تولید داخل ریشه قاچاق در کشور خشکانده شود.

دولتبرایمدتقراردادشاغالنمشاغلمستمرفکریکند

رئیس کارگ��روه دس��تمزد کانون عالی ش��وراهای
اس�لامی کار گفت:جامع��ه آم��اری بهرهمن��د از
مصوب��ه افزایش امنیت ش��غلی کارگران«مش��اغل
غیرمستمر»پایین است و وزیر کار نسبت به افزایش
امنیت ش��غلی کارگران اقدام کند.فرامرز توفیقی در
گفتگو با مهر ،با اشاره به مصوبه اخیر هیئت وزیران
مبنی بر تعیین تکلیف قراردادهای موقت نیروی کار
در مشاغل پروژهای و غیرمستمر ،اظهار داشت :اینکه
دولت بعد از سالها نسبت به تعیین تکلیف آئین نامه
تبصره یک ماده  ۷قانون کار اقدام کرده اس��ت یک
گام مثبت تلقی میش��ود؛ اما شخص ًا معتقدم دولت
باید عالوه بر تعیین حداکثر مدت قراردادهای موقت،
نس��بت به تعیین «حداقل مدت» قراردادهای موقت
نیز اقدام میک��رد.وی با بیان اینکه بر اس��اس این
آئین نامه ،امنیت ش��غلی همچنان کارگران مشاغل
پروژهای مانند سدسازی را در  ۴سال نخست فعالیت
تهدید میکند ،افزود :باید بررس��ی کنیم چند درصد
از کارگران ما در مش��اغل پروژهای و چند درصد نیز
در مش��اغل مستمر مش��غول به کار هستند .ضمن
اینک��ه بخش قابل توجه��ی از پروژههای عمرانی و
زیرساختی در مدت کمتر از  ۴سال به پایان میرسند،
بنابراین همچنان ناامنی شغلی ،بخش قابل توجهی

از کارگران مشاغل غیرمستمر را تهدید میکند.رئیس
کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار
سراسر کشور ،با اشاره به تصویب قانون کار در سال
 ۱۳۶۹و تکلیف قانون بر س��اماندهی امنیت ش��غلی
کارگران مش��اغل غیرمس��تمر در تبصره یک ماده
 ،۷ادام��ه داد :فراموش نکنیم ک��ه در آن زمان قطع ًا
باید برای این گروه از شاغالن فکر میشد اما امروز
پروژههای عمرانی کاهش پیدا کرده اس��ت و غالب
این پروژهها در اختیار بخش خصوصی اس��ت .پس
این سواالت مطرح میشود چه تعداد پروژه عمرانی
در کشور اجرا میشود ،تعداد کارگران ،شاغل در این
نوع مشاغل هستند و از همه مهمتر اینکه چه تعداد
از پروژههای غیرمس��تمر بیش از  ۴س��ال به طول
میانجامد که کارگر امیدوار باشد بعد از چهار سال تا
پایان پروژه امنیت شغلی داشته باشد؟ توفیقی گفت:
آنچه که ب��رای کارگران مهم اس��ت تعیین تکلیف
تبصره دو ماده  ۷قانون کار است تا کارگران مشاغل
مس��تمر تعیین تکلیف ش��وند و وزارت کار با تعریف
درس��ت از مشاغل مستمر و تعیین مدت زمان انعقاد
قرارداده��ای کار فیمابین کارگ��ران و کارفرمایان،
امنیت شغلی را برای کارگران کارهای مستمر و دائم
حاکم کند .دغدغه امروز کارگر این است.

دشمن تالش میکند سرمایه گذاران خارجی سرمایه های خود وارد ایران نکنند

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه دشمن در این شرایط تمام تالش
خود را معطوف کرده که سرمایه گذاران خارجی سرمایه های خود وارد ایران
نکنند ،گفت :ثبت س��رمایه گذاری خارجی در کشور به رغم تمامی کارشکنی
ها ،ایجاد موانع و محدودیت ها از س��وی دشمن  ۵۰درصد بیشتر از  ۱۰ماهه
سال گذشته بوده است .فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو
با رادیو اقتصاد گفت :کشور در دوساله اخیر شرایط بسیار سخت و دشواری را
تجربه کرده است.وی اظهارداشت :دشمن پس از  ۴۰از استقرار نظام جمهوری
اسالمی ایران همچنان به خیال خام خود به دنبال اینکه نظام را دچار چالش
جدی کند اما حضور پررنگ مردم در اقتصاد کشور مانع از این شد که دشمن
به اهداف خود برس��د.وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت :اینکه دشمن صادرات
نفت ایران را تحریم می کند و سعی دارد حتی یک بشکه هم نفت صادر نشود

و همینطور صادرات غیر نفتی در حوزه پتروشیمی ،فوالد و کاالهای دیگر را
مورد تحریم قرار می دهد به سبب اینکه کشور نتواند ارز مورد نیاز خود را تامین
کند ودر عین حال ش��تاب حرکت تجارت خارجی کند و به یک معنا پویایی
ونشاط از اقتصاد مملکت رخت بربندد.وی افزود :حجم تجارت خارجی کشور
در  ۱۰ماهه سال جاری مشابه  ۱۰ماهه در سال گذشته بوده و این نشان می
دهد برنامه های دشمن در این زمینه به شکست انجامیده است.دژپسند بیان
داش��ت :دشمن در این ش��رایط تمام تالش خود را معطوف کرده که سرمایه
گذاران خارجی سرمایه های خود وارد ایران نکنند.وی ادامه داد :ثبت سرمایه
گذاری خارجی در کشور به رغم تمامی کارشکنی ها ،ایجاد موانع و محدودیت
ها از س��وی دشمن  ۵۰درصد بیشتر از  ۱۰ماهه سال گذشته بوده است.وزیر
اقتصاد و دارایی گفت :جدا از این بورس ایران در ش��رایط فعلی تحرک بسیار

خوبی داشته بطوری که روزانه  ۷تا  ۱۰هزار میلیارد تومان خرید و فروش سهام
در این بازار صورت می گیرد.وی افزود :تمامی این دستاوردها نشان می دهد
برنامه های دشمن به شکست انجامیده است.دژپسند اظهارداشت :تحریم ها،
فشارها و محدودیت ها نه اینکه اثر نداشته بلکه اثر داشته اما همت و مقاومت
مردم در کنار مس��ئوالن سبب ش��ده برنامه های دشمن یکی پس از دیگری
با ناکامی رو به رو ش��ود.وی ادامه داد :پیش بینی س��ازمان های جهانی مثل
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اینکه ش��رایط اقتصادی ایران از نظر
رشد اقتصادی و تورم در سال آینده بهتر خواهد بود.وزیر اقتصاد و دارایی گفت:
پایه و اساس انقالب اسالمی این بوده که امور مردم به خود مردم واگذار شود
ح��ال اگر در اقتصاد هم تالش ها برای م��ردم بنیان کردن اقتصاد ادامه یابد
بطورحتم به نتایج مطلوبی خواهیم رسید.

روز گذشته نایبرئیس اتحادیه امالک از ثبات
قیمت مسکن تا تابستان سال  ۹۹خبر داد.این
خبر برای خریداران واقعی مسکن که طی چند
س��ال اخیر با افزایش جهش��ی قیمت مسکن
روبهرو بودهاند کمی خوشحالکننده است .ثبات
در اقتص��اد یکی از مهمترین مؤلفههای رونق
است .اگر ثبات به بازار مسکن بازگردد میتوان
گفت سرعت ساختوساز مسکن در کشور روند
روبه رشدی به خود خواهد گرفت .رونق مسکن
بهعنوان محرک رشد اقتصاد یعنی فعال شدن
بیش از  5شغل و صنعت بهصورت مستقیم و
غیرمس��تقیم .دولت ده��م و در رأس آن آقای
آخوندی وزیر راه سابق با  5سال سیاست غلط
باعث ش��د قیمت خانه بعد از ط��ی یک دوره
تحتفشار و رکود ناگهان جهش بیسابقهای
داشته باش��د .این جهش باعث شد بعد از یک
دوره کوتاه خریدوفروش مسکن ،این بازار  2باره
به رکود  2سالهای فرو برود .فراز و نشیب قیمت
مسکن در سال گذشته قابلتوجه بود .طی یک
دورهای قیمت ب��ا کاهش  30درصدی قیمت
روب��هرو بود و بعدازآن دوباره قیمت بهواس��طه
افزایش س��قف وام مسکن ،روند رو به رشدی
به خود گرفت .این عدم ثبات در بازار باعث شد
سوداگران و سفتهبازان  2باره با سمت این بازار
سرازیر ش��وند .اما به گفته نایبرئیس اتحادیه
امالک بازار مسکن وارد یک رکود غیر تورمی و
رکود معامالت شده است .این یعنی کسانی که
خانه را بهعنوان کاال مصرفی میبینند فرصت
دارند تا با خرید مسکن خانهدار شوند.

اخبار
شاخص بورس در یک قدمی ارتفاع
 ۴۶۰هزار واحد قرار گرفت

شاخص بورس در جریان معامالت دیروز بازار
سرمایه با ثبت رشد  ۱۱۹۲۷واحدی ،به ارتفاع
 ۴۶۰هزار واحد صعود کرد .به گزارش تسنیم،
در جریان دادوس��تدهای دیروز بازار س��رمایه
تعداد 6میلیارد و 994میلیون سهم و حقتقدم
بهارزش 3783میلیارد تومان در 725هزار نوبت
مورد دادوس��تد قرار گرفت و شاخص بورس با
رشد  11هزار و 927واحدی در ارتفاع 459هزار
و 79واحد قرار گرفت.بیشترین اثر مثبت بر رشد
دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای
معدن��ی و صنعتی گل گهر ،مخاب��رات ایران
و پتروشیمی پارس ش��د و در مقابل نمادهای
معامالتی ش��رکتهای ایران خ��ودرو ،بانک
تجارت و ایرن ترانسفو با افت خود مانع افزایش
بیش��تر نماگر بازار س��هام شدند.شاخصهای
اصلی بازار س��رمایه هم روز متعادل و مثبتی را
پشت سر گذاشتند.
تحریم های اقتصادی از ملت ایران،
قهرمان ساخته است

ی��ک اقتصاددان با بیان ای��ن که تحریم های
اقتصادی از ملت ایران یک قهرمان ساخته است
گفت« :ملت ما  ۴۰س��ال مقاومت کرد و امروز
به آمادگی رسیده تا کارهای بزرگی را در حوزه
اقتصاد انجام دهد ».به گزارش تس��نیم ،یحیی
آل اس��حاق با اشاره به سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی گفت :استکبار در این مدت علیه حرکت
انقالب��ی و الهی ما قیام کرد و در نتیجه اثراتی
بر مسائل اقتصادی پدید آورد .غربی ها عمدتا
ب��ر حوزه اقتصادی و البت��ه نظامی و فرهنگی
فشار آوردند و جنگ اقتصادی را آغاز کردند.آل
اسحاق تصریح کرد« :ملت ما  40سال مقاومت
کرد و امروز به آمادگی رسیده تا کارهای بزرگی
را در حوزه اقتصاد انجام دهد».وی با بیان اینکه
ملت ایران تمام ام��راض محتمل را دفع کرده
و به یک قهرمان تبدیل ش��ده اس��ت و در این
شرایط وارد گام دوم اقتصاد می شویم ،تصریح
ک��رد« :امروز توان مقاومت در همه حوزه های
اقتصادی را داریم چون استکبار هر آنچه بلد بود
را رو کرد .همچنین یک نیروی تحصیل کرده
بارور ش��ده را تحوی��ل گام دوم می دهیم».آل
اس��حاق نیروی انسانی را بزرگ ترین شاخص
پیشرفت خواند و افزود« :ایران  14میلیون فارغ
التحصیل دارد که افرادی بارور شده و آماده کار
در سن جوانی هستند و لذا از نظر توسعه نیروی
انسانی و مهندسی در دنیا رتبه سوم را داریم».
وزیر اس��بق بازرگانی گفت« :از نظر آورده های
انرژیک نظیر نفت و گاز و برق و امور زیر بنایی
هاب منطقه هستیم؛ یعنی با داشته ها و مبانی
جهشی پیش می رویم».آل اسحاق با بیان اینکه
همه این هزینه ها در نقش��ه راه یعنی اقتصاد
مقاومتی طرح ریزی شده اس��ت ،افزود« :این
نقشه نتیجه  40سال تجربه است که توان بالقوه
و مقاومت را نیز در کنار خود داراست».

