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گپ

قرائت گزارش برداشت غیرقانونی  4/1میلیارد دالری از صندوق توسعه ملی در صحن مجلس

گپی با تولیدکننده محصوالت لبنی

الریجانی :دولت مطیع قانون باشد

چرا واردکننده کره هستیم؟

دانش پورشفیعی :بهرغم رویدادهای ناگوار اما وضع
تولید محصوالت لبن��ی در ایران با توجه به تیراژ و
تنوع تولید محصوالت مختلف ،بسیار خوب است.
برای بررسی چند و چون این صنعت با رضا باکری،
دبی��ر انجمن صنفی صنای��ع لبنی ای��ران به گپ
نشستهام که در ادامه میخوانید.
تنوع تولیدات لبنی در ایران چگونه است؟

کارخانج��ات لبنی داخل��ی با توج��ه به تنوع
ه��ر محصول حدود 160قل��م کاال تولید میکنند.
در مجم��وع مع��ادل  5/5میلیون ت��ن محصول در
کارخانجات لبنی ،تولید و فرآوری میش��ود .ایران
کش��ور پهناوری است که حدود یکمیلیون دامدار
با میلیونها رأس گاو و گوسفند دارد که محصوالت
آنها ب��ه کارخانهها عرضه میش��ود بنابراین هزینه
بسیار سنگینی در اینباره صورت گرفته تا با کنترل
دامداریها از شیوع بیماریهای مشترک دام و انسان
جلوگیری شود.

چرا در تولید برخی محصوالت لبنی از شیرخشک
استفادهمیشود؟

شیرخشک از شیرخام بهدست میآید و بهازای
هر 100کیلوگرم شیرخام 8/5 ،کیلوگرم شیرخشک
بهدست میآید که حاوی همه مواد مغذی شیرخام
است .کارخانجات لبنی از این محصول در کاالهای
مختلف با درصدهای مختلف مصرف میکنند .در
شیر بستهبندی و پنیر از شیرخام استفاده نمیشود
اما در محصول ماست به منظور ایجاد بدنه سفت و
مناسب و برای باال بردن ماده خشک ماست ،حداکثر
ت��ا  2درصد در هر کیلوگرم از ش��یرخام اس��تفاده
میشود .بس��تنی ،بیش��ترین مصرف شیرخشک
را دارد ک��ه  4درصد در هر کیلوگرم اس��ت تا از آن
بدنه و توان الزم برخوردار ش��ود .در خامه صبحانه
نیز حدود 2درصد در هر کیلوگرم ش��یرخام وجود
دارد .دیگر مصارف شیرخش��ک در صنایع گوشتی
از جمله سوس��یس و کالباس ،شیرینی و شکالت
است و بخشی هم بهعنوان شیرخشک باکیفیت و
غنیشده با دیگر مواد در سبد خانوار برای کودکان
قرار میگیرد.
آیا برای کارخانجات به صرفه است شیرخشک را
خریداری کرده و به محصوالت لبنی خود بیفزایند؟

طبق اس��تانداردهای کاالها که توسط سازمان
ملی اس��تاندارد تعریف میشود ،میزان ماده خشک
ه��ر کاال در پروانههای صادره قید ش��ده اس��ت و
تولیدکنن��ده  8/5درصد ماده خش��ک را از طریق
ش��یرخام دریافتی تامین میکند .چنانچه کاالیی
طبق استاندارد باید  9/5درصد ماده خشک داشته
باشد ،الزامی است که یکدرصد را شیرخشک اضافه
کند .بهعنوان نمونه در ماست موسیر که  13درصد
ماده خشک نیاز باشد ،بخشی از این ماده خشک از
طریق آبگیری ماست افزایش پیدا میکند و بخشی
هم از طریق شیرخشک تامین میشود.
چرا ماستها پس از بازشدن ظرف کپک میزند؟

در تولید ماست منهای خط تولید (آلودگیهای
ثانویه بهوجود نیاید) چنانچه هوای آزاد سالن تولید
که حاوی کپکها ،مخمرها و قارچهاست در لحظه
کوتاهی که کار بستهبندی و پرس در ظروف صورت
میگیرد به درون ظ��رف نفوذ کند ،آن کپکزدگی
اتفاق خواهد افتاد.

استفاده از روغن پالم در محصوالت لبنی ،مساله
تازهای است یا پیش از این هم بوده است؟

در دنیا ،محصوالت لبنی با چربی گیاهی تولید
میش��ود اما بحث ،بحث آلودگی نیست بلکه بحث
میزان چربی اش��باع موجود در روغنها یا چربیها
مطرح اس��ت .بالغ بر6میلیون و  400هزار تن روغن
پال��م در اروپا و  1/5میلیون ت��ن در آمریکا مصرف
میش��ود و در ایران هم از س��ال  1382به بعد این
روغن مدام وارد شده است .ولی حاال تشخیص داده
شده مقداری از این روغنهای پالم ،چربی اشباع باالتر
از حد مجاز دارد و برای قلب و عروق مناسب نیست
و باید با روغنهایی مانند روغن ذرت و سویا جایگزین
شود .اینها مسائل بهداشتی است و وزارت بهداشت
وظیفه دارد اثر روغنها را بررسی کند و به این نتیجه
میرسد که مثال فالن روغن درجه اسیدهای چرب
اش��باعش باالست و باید جایگزین شود یا به وسیله
تکنولوژی این اسیدها را پایین بیاورند.
از این روغن در چه محصوالتی استفاده میشود؟

در قنادیه��ا ،صنای��ع ش��یرینی و ش��کالت و
کنسروسازی از این روغنها استفاده میشود .در واقع
همه صنایع غذایی ،مصرفکننده این روغن هستند.
از دوغ بهعنوان تنها نوشابه ایرانی یاد میشود؟

دوغ ایرانی که از مشک بهدست میآید مختص
کش��ور ما اس��ت اما نوع دیگری که بهعنوان کفیر
شناخته میشود در کشورهای آسیای میانه متداول
بوده و از آنجا به ایران آمده است ،ب ه این صورت که
نوعی مخمر را به شیر اضافه میکنند و شیر را کشت
میدهند و کفیر تولید میشود .این ماده مغذی است
و به جهازهاضمه برای هضم غذا کمک میکند.
چرا واردکننده کره هستیم؟

تولی��د ک��ره ن��وع خاص��ی از دام را میخواهد
ک��ه در ای��ران نداریم .میزان چربی ش��یرهای خام
تولی��دی دامه��ای ایرانی حدود  3/5درصد اس��ت.
کش��ور س��االنه به حدود  60هزار تن کره نیاز دارد
که وارد میش��ود .ب��رای تولید ک��ره در ایران باید
برای واردات نسلی از نژاد گاوها از کشورهای هلند،
نیوزیلند ،استرالیا ،آمریکا و آلمان برنامهریزی شود که
شیرخام آنها چربی باالی  4درصد دارد.

وطن امروز

گروه اقتصادی :ماجرای برداشت غیرقانونی 4/1
میلیارد دالری دولت از صندوق توسعه ملی هر
روز ابعاد گس��تردهای پی��دا میکند بهطوریکه
مجل��س تمام قد در برابر این تخلف ایس��تاده و
تأکید کرده که دولت باید در اینباره عذرخواهی
کند .پس از آنکه احمد توکلی ،عضو کمیسیون
برنامه و بودجه به محمدباقر نوبخت ،سخنگوی
دولت در اینباره هش��دار داد و از دولت خواست
ت��ا برابر این تخل��ف از م��ردم عذرخواهی کند،
نوبخ��ت با رد این تخلف از کس��انی که موضوع
تخلف را مطرح کردهاند خواس��ت تا از پیش��گاه
ملت عذرخواهی کنند .رئیس مجلس با اشاره به
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره تخلف
دولت در برداش��ت از صندوق توسعه ملی گفت:
هیچ مبنای��ی برای اینک��ه در روال کار مجلس
تخلف صورت گرفته ،ندیدیم و دولتیها باید در
این زمینه مطیع قانون باشند .به گزارش تسنیم،
احمد توکلی ،نماینده م��ردم تهران در مجلس
ش��ورای اسالمی در جلسه علنی صبح دیروز پارلمان با
اشاره به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره
تخلف دولت در برداش��ت  4/1میلی��ارد دالر از صندوق
توس��عه ملی با اس��تناد به ماده  24آییننامه داخلی و
اصل  57قانون اساس��ی اظهار داشت :کمیسیون برنامه
و بودجه براس��اس گزارش دیوان محاسبات گزارشی را
تهیه کرده که در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
وی ادامه داد :براساس آییننامه داخلی مجلس گزارشات
تحقیق و تفحص ،کمیسیون اصل  90و دیوان محاسبات
در مجلس قرائت میشود و قابل استناد هستند و همه
این گزارشات با تشخیص مجلس به قوه قضائیه میروند.
وی تصریح کرد :اینکه دیوان محاسبات گزارشی را داده
و کمیس��یون برنامه و بودجه آن را تایید کرده به صرف
اینکه دادس��رای دیوان حکمی صادر نک��رده نمیتوان
گفت که این گزارش قابل استناد نیست .توکلی افزود:
س��خنگوی دولت میگوید که این گزارش خالف است
و گوینده باید عذرخواهی کند ،بنده افتخار میکنم که
اگر خالفی کرده باشم نه تنها از دولت بلکه از آحاد ملت
نیز عذرخواهی کنم بنابراین این حرف درستی نیست و
شأن مجلس را زیر سوال میبرد .وی برهمین اساس از
رئیس مجلس خواست که از شأن و جایگاه مجلس دفاع
کند .علی الریجانی ،رئیس مجلس نیز در پاسخ به این
تذکر احمد توکلی گفت :روال قانونی در کش��ور حاکم
است و دیوان محاس��بات مرجع رسمی است و گزارش
دیوان در کمیس��یون برنامه و بودجه مطابق ماده 236

گ�روه اقتصادی :مقایس��ه حداقل
بانک
دس��تمزد در س��ال  1392ماهانه
 ۴۸۷۱ه��زار ریال با متوس��ط هزین��ه ماهانه گروه
خوراکیه��ا و آش��امیدنیها در این س��ال ،ماهانه
 ۶۲۲۷ه��زار ری��ال بیانگر آن اس��ت ک��ه حداقل
دس��تمزد پرداختی ب��ه کارگران بهطور متوس��ط
ح��دود  ۷۸درص��د هزین��ه را پوش��ش میده��د.
بن��ا بر گزارشهای اعالمی از س��وی بانک مرکزی
و براس��اس نتایج مقدماتی بررسی بودجه خانوار در
مناطق شهری ،متوسط هزینه ناخالص یک خانوار
شهری به قیمتهای جاری درسال  1392با 31/5
درصد رش��د نسبت به سال قبل به  284/7میلیون
ریال(ماهانه 23/7میلیون ریال) رس��ید .همچنین
بررسی متوس��ط هزینه یک خانوار شهری در سال
 1392به تفکیک گروههای هزینه حاکی از آن است
که در  6گروه هزینهای خوراکیها و آش��امیدنیها،
دخانیات ،پوش��اک و کفش ،مسکن ،آب ،برق ،گاز
و دیگر س��وختها ،بهداشت و درمان ،تفریح و امور
فرهنگی ،هزینه خانوار بیش از  30درصد در مقایسه
با سال قبل رشد داشته است.
بررس��ی هزین��ه ناخالص خانوارهای ش��هری
به تفکیک گروههای هزینه نش��ان میدهد س��هم
گروههای مس��کن ،آب ،برق ،گاز و دیگر سوختها،
بهداشت و درمان و پوشاک و کفش در سال 1392
در مقایس��ه با س��ال  1391به ترتیب  0/2 ،1/2و
0/1واحد درصد افزایش داشته و سهم دیگر گروهها
بدون تغییر یا کاهشی بوده است .بیشترین کاهش
مربوط به گروه حملونقل و معادل  0/9واحد درصد
ب��ود .افزایش س��هم هزینه خانوار عمدت��ا در گروه
کاالهایی است که ضروری بوده و آمارها نشاندهنده
تغییر ترکیب هزینههای خانوار به س��مت کاالها و
دخانیات

مدیرعامل دخانیات ایران استعفا کرد

معصوم نجفیان از مدیرعاملی شرکت دخانیات ایران
استعفا کرد .به گزارش مهر ،معصوم نجفیان ،مدیرعامل
شرکت دخانیات ایران در نامهای خطاب به علی ربیعی،
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اس��تعفای خود را اعالم
کرده است .گفته میشود این استعفا در پی تحوالت اخیر
در ش��رکت دخانیات ایران رخ داده اس��ت .وزیر صنعت،
مع��دن و تج��ارت در روزهای اخیر حک��م عبدالحمید
رحمانی خلیلی را به عنوان عضو هیات مدیره ش��رکت
دخانیات ایران صادر کرده است .نعمتزاده ،این حکم را
در راس��تای ماده  ۱۱۰اصالحیه قانون تجارت و تصویب
هیات وزیران صادر کرده است .رحمانی خلیلی در ابتدای
دهه  ۸۰مدیرعاملی دخانیات ایران را برعهده داشت که
همان زم��ان پروندههای زیادی درباره او در رس��انههای
کش��ور منتش��ر ش��د .نجفیان پس از واگذاری شرکت
دخانیات ایران از بهمن ماه  1391تاکنون مدیرعامل این
شرکت بوده است .در حال حاضر  ۵۵درصد سهام شرکت
دخانیات ایران متعلق به صندوق بازنشستگی فوالد زیر
نظر وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ۴۰ ،درصد س��هام
عدالت و  ۵درصد سهام ترجیحی کارکنان است.

بررسی شد بنابراین ما هیچ مبنایی برای اینکه در روال
کار مجلس تخلف صورت گرفته ،ندیدیم .وی اضافه کرد:
آقایان دولتی هم توجه کنند که باید در این زمینه مطیع
قانون باش��ند .وی با تأکید بر قانونیبودن در دستور کار
ق��رار دادن قرائت گزارش برداش��ت  4/1میلیارد دالری
دولت از صندوق توسعه ملی ،گفت :اگر نسبت به دقت
دیوان ایرادی هس��ت با خود این نهاد باید مطرح ش��ود
و مجلس روال قانونی را در این زمینه طی کرده است.
■■برداشت غیر قانونی چگونه رخ داد؟
در فروردین امس��ال از سوی رئیس وقت کمیسیون
انرژی مجلس خبر برداش��ت  4/1میلیارد دالری دولت
یازده��م از صندوق توس��عه ملی منتش��ر ش��د .ناصر
موسویالرگانی ،عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی
نیز در این ب��اره گفته بود :تا آنجایی که اطالع دارم این
مبلغ برداشت ش��ده و مجوز آن را نیز ستاد تدابیر ویژه
صادر کرده است .گفته شده آخر سال مقداری از درآمد
فروش نفت را دولت نتوانسته بموقع دریافت کند و این
پول را از صندوق توس��عه قرض گرفته تا بعد پول را به
صندوق بازگرداند .تا آنجایی که اطالع دارم اساس��نامه
صندوق چنین اجازهای را نداده است ،چنانکه در دولت
قبل نیز چنین تصمیمی گرفته ش��ده بود اما به نتیجه
نرسید .تاکنون پول برداشت شده به صندوق توسعه ملی
بازنگشته است .این موضوع را قطعا پیگیری میکنیم و
دیوان محاس��بات و بازرسی کل کشور نیز میتوانند به
این موضوع ورود کند و باید مش��خص ش��ود دولت چه

موقع قصد واریز این مبلغ را دارد .این برداشت از صندوق
توس��عه ملی غیرقانونی بوده و مس��ؤوالن باید پاسخگو
باشند .بعد از انتش��ار این اخبار سخنگوی دولت و تیم
اقتص��ادی دولت بش��دت آن را تکذیب کردند اما هفته
گذشته دیوان محاس��بات بعد از ماهها تایید کرد دولت
از صندوق توس��عه ملی برداشت غیرقانونی کرده است.
دیوان محاسبات با ارائه سند اعالم کرد دولت از صندوق
برداشت غیر قانونی کرده اما گویا مسؤوالن خودشان را به
آن راه زدهاند و باز هم اقدام غیرقانونی را تکذیب میکنند.
همچنین کمیسیون برنامه و بودجه گزارش مفصلی در
 17آذر از برداشت از صندوق منتشر و غیر قانونی بودن
این برداشت را تایید کرد .محمدباقر نوبخت ،سخنگوی
دولت در واکنش به تایید برداش��ت غیرقانونی دولت از
صندوق توس��عه ملی گفت :این ی��ک حرف غیرواقعی
است .ما سال گذشته از صندوق توسعه چیزی را برداشت
نکردیم و به هیچوجه برداشتی نداشتهایم 4/1 .میلیارد
دالر از منابع درآمدی دولت که ناشی از فروش نفت بود
در یک شرکت اماراتی بوده و به دلیل تحریمها به حساب
بانک مرکزی واریز نشد.
■■طلب دیگران را هم از صندوق بگیرید!
اظهارات نوبخت واکنشهای بسیاری را در پی داشت.
مثال جعفر قادری ،عضو کمیسیون بودجه مجلس اینگونه
پاسخ اظهارات نوبخت را داد« :دولت نفت را برای فروش
به شرکت نیکو داد اما این شرکت نتوانست به تعهدات
خ��ود عمل کرده و پول فروش را ب��ه دولت بدهد .پس

از ای��ن اتف��اق به جای آنکه ب��رای وصول طلب
پیگیریهای الزم را انجام دهند ،طلبشان را از
شرکت نیکو به صندوق توسعه ملی منتقل کرده
و به جای آن از صندوق توس��عه ملی اس��تفاده
کردند؛ در واقع آنها از منابع صندوق توسعه ملی
برای تامین منابع مالی خود بهره بردند .به فرض
اگر این شکل ،شکل درستی است دولت میتواند
در طلب بابک زنجانی نیز همینگونه برخورد کند
یعنی آنها میتوانند اسناد طلب از بابک زنجانی را
به صندوق توسعه ملی داده و از منابع صندوق در
بودجه اس��تفاده کنند یا اگر ما منابعی در چین
و هن��د داری��م ،دولت میتواند حوال��ه آنها را به
بانک مرک��زی داده و به جایش ریال بگیرد .این
اقدام برداشت از منابع صندوق توسعه ملی است
که کمیس��یون نیز اینگونه تشخیص داده و این
تشخیص صحیحی است و گزارش هم در صحن
قرائت میشود .سیدمس��عود میرکاظمی ،عضو
کمیسیون انرژی مجلس نیز در این باره میگوید:
دولت اواخر س��ال گذشته با مجوزی از ستاد تدابیر ویژه
اقتصادی  4/1میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی برداشت
کرد با این عنوان که وقتی یکی از ش��رکتهای خارجی
خری��دار نفت ایران بدهی خ��ود را از این بابت پرداخت
کرد این پول را جایگزین کنند .براس��اس اطالعاتی که
به مجلس رسیده است ،شرکت یاد شده که یک شرکت
اماراتی است نه تنها بدهی خود را پرداخت نکرده است
بلکه در جریان تحریمها همزمان با مذاکرات میزان بدهی
آن افزایش یافته است .به چند دلیل برداشت از صندوق
توسعه ملی خالف قانون بوده است؛ تخلف اول آن است
که براساس بند  2قانون بودجه صراحتاً برداشت دولت از
صندوق توس��عه ملی و ذخایر ارزی بانک مرکزی به جز
مواردی که در متن قانون به آنها اشاره شده ممنوع است.
اش��تباه دوم دولت آن بوده است که اواخر فروردین 93
طبق مصوبهای محل برداش��ت این منابع را از صندوق
توس��عه ملی به ذخایر بانک مرکزی تغییر داده که این
کار را هم براساس همان بند قانون بودجه ممنوع است.
با وجود مستندات قانونی بارها دولت برداشت غیرقانونی
خود از صندوق توسعه ملی را تکذیب کرده و همچنان
سیاس��ت تکذیب را ادامه میده��د .البته تکذیبیههای
متعدد دولتیها و واکنش شدیداللحن آنها موجب نشد
که گزارش مجلس درباره برداشت غیرقانونی در صحن
علنی قرائت نشود .باید دید با وجود مستندات فراوان و
قرائت این گزارش آیا دولت مطیع قانون میشود یا باز هم
این موضوع را تکذیب میکند؟

نقدی بخش��ی از کسری درآمد خانوار پوشش داده
بر اساس بررسیهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران
میشود اما ش��کاف درآمد و هزینه برای گروههای
پایی��ن درآم��دی و صاحبان مش��اغل غیرحرفهای
بس��یار باال اس��ت .به گزارش تسنیم ،از سوی دیگر
خدم��ات ضروری اس��ت .مجموع س��هم گروههای ثابت س��ال  90در س��ال  92نسبت به سال قبل با در س��ال 1392با توجه به افزای��ش قابل مالحظه
خوراکیها و آش��امیدنیها ،مسکن ،آب ،برق ،گاز و 0/5درصد افزایش به رقم 168/7میلیون ریال رسید .سطح عمومی قیمتها (نرخ تورم) و کاهش ارزش
سایر سوختها ،پوشاک و کفش ،بهداشت و درمان بررسی متوسط هزینه خانوار به تفکیک فصول نشان واقعی دستمزدها و پرداختهای انتقالی به خانوار،
در س��ال  1392به  70/6درصد رسید ،در حالی که میدهد متوس��ط هزینه واقعی خانوار عمدتا تحت ضریب جینی در مقایسه با سال قبل افزایش یافت.
س��هم گروههای مورد اش��اره در سالهای  1390و تاثیر افزایش هزینه گروه مس��کن ،آب ،برق ،گاز و طبق بررسیهای بانک مرکزی ،مقدار ضریب جینی
 1391ب��ه ترتیب  65/4و  69/1درصد بود .افزایش سایر سوختها مثبت بوده است.
در س��ال  92نش��ان میده��د این ضری��ب از رقم
س��هم هزینه در این  4گروه با توجه به ماهیت آن
بررس��ی اجزای بودجه خانوار نش��ان میدهد 0/3834در سال  91به رقم  0/4439افزایش یافته
حاکی از شرایط نامساعد بودجه خانوارها است .در عمده رش��د شاخص در س��ال  92متاثر از افزایش است .گفتنی است ،شاخص جینی یا ضریبجینی
سال  1392س��هم گروههای هزینهای لوازم و اثاث هزینه گروه مسکن ،آب ،برق ،گاز و سایر سوختها شاخصی اقتصادی برای محاس��به توزیع ثروت در
خانه ،حملونقل ،تحصیل و کاالها و خدمات متفرقه بوده اس��ت .همچنین بررس��ی اجزای گروه مزبور میان مردم اس��ت .ب��اال بودن ای��ن ضریب در یک
در مقایس��ه با سال قبل کاهش داشت .رشد بطئی نش��ان میدهد عمده افزایش این گ��روه مرتبط با کشور معموالً بهعنوان شاخصی از باال بودن اختالف
هزینه خانوارها در مقایس��ه با تورم و تغییر ترکیب زیرگ��روه ارزش اجاری مس��کن ش��خصی بوده به طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کش��ور در نظر
هزینههای خانوار در جهت تامین کاالها و خدمات طوری که هزینه این زیرگروه به قیمتهای جاری گرفته میشود .ضریب جینی که بیانگر توزیع درآمد
ض��روری از دالیل مهم تعدیل هزینه خانوار در این در س��ال  92معادل  44/4درصد نس��بت به سال در کشور است؛ عبارت است از نسبت دهک پردرآمد
گروهها اس��ت .هزینه ناخالص کل خانوار به قیمت قبل رشد داشته است .اگر چه با لحاظ کردن یارانه به دهک کمدرآمد که این نس��بت بین صفر تا یک
در نوسان است که هرچه این نسبت به سمت صفر
مقایسه شاخصهای معیشتی بین سالهای  90تا 92
گرایش پیدا کند یعنی توزی��ع عادالنهتر درآمد در
1392
1391
1390
شرح
کشور وجود دارد و هرچه به سمت یک گرایش پیدا
4871/3
3897
3303
حداقل مزد اسمی (هزار ریال)
کند یعنی توزیع ناعادالنه ثروت در کشور به چشم
2769/3
2986/2
3303
حداقل مزد واقعی (هزار ریال)
میخ��ورد .طبق گزارش مرک��ز آمار ضریب جینی
در س��ال  80رقم  43صدم واحد ،در سال  81رقم
182/8
133/9
100
شاخص خدمات ساختمانی ()1390=100
 42صدم واحد ،س��ال  82رقم 42صدم ،س��ال 83
1006
805
700
ضریب حقوق کارکنان (بدون واحد)
رقم 42صدم ،سال  84رقم  42صدم ،سال  85رقم
3-5
3-5
3-5
درصد افزایش ساالنه
 43صدم ،سال  86رقم  43صدم ،سال  87رقم 41
28-30
18-20
13-15
جمع افزایش ساالنه حقوق کارکنان
صدم ،س��ال  88رقم  41صدم ،س��ال  89رقم 40
175/9
130/5
100
متوسط شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی ()1390=100
صدم ،س��ال  90رقم  37صدم واحد و سال  91رقم
منبع :مصوبات هیأت وزیران و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  36صدم واحد در کشور بوده است.

شکاف طبقاتی در جامعه افزایش یافت

کار

نرخ بیکاری تابستان؛  9/5درصد

مرکز آمار ایران مشروح گزارش بیکاری تابستان ۹۳
را منتشر کرد که براساس آن نرخ بیکاری در تابستان
س��ال جاری به  9/5درصد رسید .به گزارش تسنیم،
گ��زارش مرکز آمار ایران حاکی اس��ت بررس��ی نرخ
مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) ،جمعیت  10ساله
و بیشتر نشان میدهد  37/2درصد جمعیت در سن
کار ( 10ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بودهاند.
همچنین بررس��ی تغییرات نرخ مش��ارکت اقتصادی
کل کش��ور حاکی از کاهش  1/9درص��دی این نرخ
نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان )1392
و افزای��ش  0/1درصدی آن نس��بت به به��ار 1393
است .بررسی نرخ بیکاری جمعیت  10ساله و بیشتر
نشان میدهد 9/5درصد جمعیت فعال بیکار بودهاند.
این شاخص نسبت به تابس��تان 0/9 ،1392درصد و
نس��بت به به��ار  1/2 ،1392درصد کاهش داش��ته
اس��ت .همچنین  8/6درصد جمعیت ش��اغل دارای
اش��تغال ناقص بودهاند .بررس��ی نرخ بیکاری جوانان
 15-24س��اله حاکی از آن اس��ت که  22/9درصد از
جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودهاند.

تورم

تورم نقطه به نقطه  14/9درصد شد

درحالی مرکز آمار نرخ تورم آذرماه را 16/8درصد
اعالم کرده که بانک مرک��زی در جدیدترین گزارش
رس��می ،تورم ماه قبل را  17/2درصد محاسبه کرده
اس��ت .به گزارش تسنیم ،شاخص کل بر مبنای سال
پای��ه  1390در آذرماه س��ال جاری ع��دد  202/5را
نشان میدهد که نسبت به ماه قبل  2درصد افزایش
داشته است .افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه
س��ال قبل (ت��ورم نقطه به نقط��ه)  14/9درصد بوده
که نس��بت به همین اطالع در م��اه قبل 13/2درصد
افزایش یافته است .درصد تغییرات شاخص کل (نرخ
تورم ش��هری) در 12ماه منتهی به آذر امسال نسبت
به دوره مشابه سال قبل 16/8درصد است که نسبت
به همین اطالع در آبان امس��ال  17/8درصد کاهش
یافته اس��ت .بانک مرکزی ت��ورم نقطه به نقطه آذر را
16/7درص��د و نرخ ت��ورم در  12ماه منتهی به آذر را
 17/2درصد اعالم کرده است .بنا بر این اعالم شاخص
گ��روه عمده «خوراکیها ،آش��امیدنیها و دخانیات»
ب��ه رق��م  243/6و ش��اخص گروه عم��ده «کاالهای
غیرخوراکی و خدمات» به رقم  188/4رسید.

دامپزشکی

توقف توزیع شیر فلهای

رئیس س��ازمان دامپزشکی کش��ور با بیان اینکه
نظ��ارت کام��ل بر امکان عرضه ش��یر فل��های وجود
دارد ،اظهار داش��ت :با توافقنامهای که با وزارت کشور
داشتهایم ،درصدد نظارت بیشتر بر این امکان و حذف
تدریجی توزیع آن هس��تیم .مه��دی خلج در جمع
خبرنگاران درباره نظارت بر توزیع ش��یر فلهای گفت:
سازمان دامپزش��کی به همه مراکز شیر نظارت دارد
ولی تالش شد ،با همکاری استانداریها ،شهرداری و
توافقنامهای با وزارت کشور موضوع تشدید نظارت بر
اماکن عرضه شیر خام فلهای افزایش یابد و به تدریج از
عرضه آن جلوگیری شود .وی در مورد کشتارگاههای
غیر صنعتی نیز گفت :سازمان دامپزشکی تالش دارد
ت��ا کش��تارگاههای غیر صنعتی به ص��ورت تدریجی
از بی��ن برود و کش��تارگاههای صنعتی هم رونق یابد
زیرا کش��تارگاههای صنعتی یک پای��گاه اقتصادی و
تأمینکننده بهداش��ت عمومی اس��ت .خلج با بیان
اینکه واردات محصوالت پروتئینی از اروپا نداریم ،گفت:
هماکنون به دلیل بروز بیماری آنفلوآنزای طیور واردات
جوجه یک روزه و بوقلمون از اروپا متوقف شده است.

شماره 3 1497
سرخط خبر

در س��ال  ۹۲صادرات برق کش��ور ب��ه 11/4
میلیارد کیلووات ساعت بالغ شد که نسبت به سال
 4/4 ،۱۳۹۱درصد افزایش داشت .واردات برق نیز
با  12/5درص��د افزایش به  2/5میلیارد کیلووات
ساعت رسید.
گرانتری��ن ماده در جهان «آنتیمتر» اس��ت
که هر گ��رم آن  6/25تریلیون دالر قیمت دارد و
الماس در ردهبندی گرانترین مواد جهان س��وم،
ش��اخص کرگدن یازدهم ،طال پانزدهم و زعفران
شانزدهم شدهاند.
بخش��نامه افزای��ش  ۴درصد تعرف��ه واردات
محصوالت فرهنگی ک��ه  ۴۸قلم کاالی آیتی را
شامل میش��ود ،بهرغم لغو شدن در اردیبهشت
امسال دوباره از اول آذر ابالغ و عطف به سبق شد.
عباسعلی آخوندی ،وزیر راه و شهرسازی گفت:
تهرانباید با  7/5میلیون نفر کنترل میشد اما در
حال حاضر  8/6میلیون نفر جمعیت دارد.
بناب��ر اع�لام بانک مرکزی ،مانده تس��هیالت
بانکها به بنگاههای کوچ��ک اقتصادی زودبازده
و کارآفری��ن در  ۱۳۹۲تنها  ۱۰۰۰میلیارد تومان
افزایش یافت.
نماین��دگان مجل��س ب��ه دولت اج��ازه دادند
محدودیت خروج مدی��ران و افرادی را که بدهی
آنها به دولت کمتر از طلبشان است تا پایان سال
 ۹۵برطرف کند.
در س��ال  1392میزان تس��هیالت پرداختی
توسط شبکه بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی
به بخش صنعت و معدن به رقم  ۷۰۶هزار میلیارد
ریال بالغ ش��د که نسبت به سال قبل  ۱۴درصد
افزایش نشان میدهد.
کل ارز فروختهشده در بازار رسمی توسط بانک
مرکزی در سال  1392معادل ۲۵میلیارد و ۸۲۱
میلیون دالر بود که در مقایسه با سال  ۹۱حدود
 38/8درصد کاهش نشان میدهد.
پیمان قربان��ی ،معاون اقتصادی بانک مرکزی
از رش��د اقتصادی  3/7درصدی در فصل تابستان
امس��ال خبر داد و گفت :اقتصاد مس��یر خروج از
رکود خ��ود را آغاز کرده و در مرحله بازیابی توان
از دست رفته است.
طبق مصوبه مجلس دولت موظف ش��د ظرف
مدت  ۶ماه از تاریخ الزماالجرا ش��دن این قانون،
بدهیه��ای خود به اش��خاص حقیقی و حقوقی
تعاونی و خصوصی را که تا پایان سال  1392ایجاد
ش��ده با مطالبات قطعی وزارتخانهها و مؤسسات
دولتی از اشخاص مزبور تسویه کند.
بررسی آخرین آمار حاکی از آن است که قیمت
متوس��ط هر کیلو موز وارداتی در  8ماهه س��ال
جاری حدود  2900تومان است.
علیاصغ��ر توفیق ،معاون آم��وزش ،پژوهش و
فن��اوری وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت مدت
زمان صدور مجوز در کشور را  119روز بیان کرد
و گفت :اجرای طرح پنجره واحد تجاری فرامرزی
رتبه فضای کسب و کار ایران در دنیا را از  145به
 88میرسد.
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
از مصرف بیش از  60میلی��ارد لیتر فرآوردههای
نفتی از ابتدای سالجاری تاکنون خبر داد و اعالم
ک��رد :بنزین و گازوئیل در ص��در باالترین میزان
مصرف سوخت قرار دارند.
براس��اس گزارش ش��اخص تولید کارگاههای
بزرگ صنعتی ،این شاخص  6/6درصد نسبت به
مدت مش��ابه سال گذشته رشد کرد و از مجموع
 24گروه صنعتی 13 ،گروه افزایش تولید داشتهاند.
ع�لاء میرمحمدصادق��ی ،نایب رئی��س اتاق
بازرگانی ایران با بیان اینکه صادرات غیر نفتی توان
افزایش درآمد از  ۵میلیارد کنونی به  ۱۰۰میلیارد
دالر را دارد ،گف��ت :بای��د کاالی ب��ا ارزش افزوده
بیشتر صادر کنیم.
محمد فربد ،نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنایع
لبنی کشور از کاهش قیمت برخی فرآوردههای لبنی
خبر داد و گفت :انباش��ت محصوالت و عدم کشش
بازار عامل این امر بوده است.
علی سلیمانی ،مدیرعامل شرکت شهرکهای
صنعتی تهران از بازپسگی��ری  24هکتار زمین
شهرکهای صنعتی در استان تهران و  72قرارداد
ثبت شده خبر داد.
سیدحسین هاشمی ،اس��تاندار تهران با بیان
اینکه مسکن مهر مش��کالت پیچیدهای را برای
دولت به وجود آورده است ،گفت :فقط در استان
تهران برای مدارس مس��کن مه��ر ۷۰۰ ،میلیارد
تومان نیاز داریم.
استاندارد

اعالم برندهای تقلبی
توستر و سبزیخردکن

مدیرکل استاندارد استان تهران از توقیف هزار
توستر و سبزی خردکن غیراستاندارد در شهرک
صنعت��ی عباسآباد تهران خبر داد .مس��لم بیات
گفت :در بازرسیهای کارشناسان اداره استاندارد
اس��تان تهران از مراکز عرض��ه و تولید کاالهای
مشمول استاندارد اجباری در ماه جاری ،واحدهای
تولیدی متخلف شناس��ایی شدند که با جعل نام
تج��اری « »TOP STASRک��ه برند ترکیهای
است ،توسترهای غیراستاندارد در شهرک صنعتی
عباسآباد تهران تولی��د میکردند .به گفته وی،
در این راس��تا  700توس��تر غیراستاندارد توقیف
ش��ده اس��ت .بیات اضافه کرد :در این بازرسیها
سبزیخردکنهای برقی غیراستاندارد با نامهای
تجاری «تک س��بز»« ،میالد»« ،پارسا» و «سبز
ایران» توقیف شدند .اداره استاندارد استان تهران با
اشاره به ابطال پروانه کاربرد عالمت استاندارد واحد
سبز ایران ،بر توقیف و غیراستاندارد بودن ظروف
تفلون با نام تجاری «رویال» هم تاکید کرد.

