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گزارش
نعمتزاده :رسانهها کمکمکنید

نمایشگاه مطبوعات فستیوال اعتراض متقاضیان مسکن مهر و مالباختگان پدیده شاندیز ،پردیسبان ،مسکن برق تهران و ...شد

سیف از حقیقت فرار کرد

وزارت صنعت
روابط عمومی دارد اما مدیر ندارد!

گ�روه اقتص�ادی :اعت��راف صری��ح محمدرضا
نعم��تزاده ،وزی��ر صنعت ،مع��دن و تجارت به
ضعیف بودن واح��د روابط عمومی وزارتخانهاش
بی��ش از پیش ب��ر بحرانی ب��ودن وضعیت این
بخش از بزرگترین وزارتخانههای کش��ور صحه
گذاشت .نعمتزاده در حاشیه نشست خبریاش
در بیس��تودومین نمایش��گاه مطبوعات گفت:
«مجموع��های به ای��ن بزرگ��ی(وزارت صنعت،
معدن و تج��ارت) روابط عمومی ضعیفی دارد و
بنابراین ما نتوانس��تهایم کارهایی را که کردهایم
و مش��کالتمان را بخوبی اطالعرسانی کنیم .از
رس��انهها میخواهم که ما را یاری کنند و جای
روابط عمومی را پر کنند» .بهراستی کار به کجا
کشیده که وزیر یک وزارتخانه از ضعف مهمترین
بخش وزارتخانهاش پرده برمیدارد ،بخشی که از
آغ��از به کار او تاکن��ون نزدیک به  4مدیر عوض
کرده اس��ت .در آس��تانه به پایان رسیدن دولت
یازده��م و تالش ب��رای معرفی دس��تاوردهای
هیأت وزیران ،عملکرد برخی مدیران و مشاوران
حوزه روابط عمومی و رسانه که تخصص ندارند،
بازتاب منفی گستردهای در معرفی عملکرد دولت
یازده��م بویژه در وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و بهتبع آن در محافل خبری و اقتصادی كش��ور
داش��ته است .متاسفانه نبود مش��اوران رسانهای
متخصص و کارآمد در س��ازمان مربوطه و حذف
مدی��ران کارآزم��وده به ای��ن «خرم��ن در باد»
آتش زده و برخوردهای ناش��یانه باعث ش��ده تا
س��وءمدیریت و بحران س��ازمانی احساس شود.
ممکن است در وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،با
افراد زیادی روبهرو شوید که میاندیشند توانایی و
مهارت مشاوره رسانهای یا سرپرستی مرکز روابط
عمومی و ارتباطات را دارند اما معدود افرادی را
میبینید که واقعاً از آن مهارتها بهرهمند باشند.
مدیریت قابل یادگیری است اما خیلی از ما آن را
دس��ت کم گرفته و فکر میکنیم با خصوصیات
و مهارتهای مدیریت ،زاده ش��دهایم و از اینرو
این مرحله مهم پیشرفت نادیده انگاشته میشود.
مدیر یك سازمان ،خاصه سازمان اقتصادی باید
بتواند تصمیمات دشواری را که دیگران از گرفتن
آن ترس دارند با قاطعیت بگیرد .اس��تراتژیها و
راهکارهای��ی که امروز ج��واب میدهند ،ممکن
اس��ت فردا ب��ه درد نخورند .مدی��ر نباید حتی
لحظهای هدف س��ازمانی خود را فراموش كند و
تصمیمها و عالیق ش��خصی را فدای منافع ملی
كند .این در حالی است که بحران سازمانی دوران
بسیار حساس و خطرناکی است و بر این اساس
عبور از این بحران و اس��تقرار رفتار سازمانی در
ح��وزه مرکز روابط عمومی و اطالعرس��انی یک
وزارتخانه ،بویژه دری��ای پرتالطمی چون وزارت
صنع��ت ،مدیران الیق و توانمن��دی را میطلبد
ک��ه قدرت رویارویی ب��ا واقعیت و تصمیمگیری
صحیح در زمان کوتاه را داش��ته باشند ،نه اینکه
تنها نام سخنگویی و ریاست شورای اطالعرسانی
را یدک بکش��ند ،بدون عملکرد حرفهای .نباید
فراموش کرد که مدیران واقعی ،بعد از شکس��ت
هنوز شهامت تغییر و تحول س��ازمانی را دارند.
نعمتزاده در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات
امسال به نبود روابط عمومی قوی اعتراف کرد و با
وجود این همه مسؤول ،مدیر و پرسنل از رسانهها
خواست که پا پیش گذارند و در اطالعرسانی به
او کمک کنند .س��وال اینکه چرا بیش از  30نفر
به صورت مستقیم در مرکز روابط عمومی فعالند
و همچنان هیچکسی نیست؟ ضعف مدیریت در
برپایی شورای اطالعرسانی قوی و بیتفاوتی در
اجرای وظیفه خطیر سخنگویی باعث عدم آگاهی
درست از عملکرد مثبت وزارت صنعت ،معدن و
تجارت شده اس��ت یا ضعف در بهکارگیری افراد
غیرمتخصص؟ آیا همچنان نظ��ارت و ارزیابی بر
عملکرد مهمترین مرکز در یک وزارتخانه منتفی
اس��ت؟ آیا رسانهها تایید میکنند که سخنگو تا
بهحال به عنوان مقام مسؤول سخنی گفته یا الاقل
پاسخگو هست؟با نگاهی به متن حکم سخنگو و
رئیس شورای اطالعرسانی وزارت صنعت سواالت
جدیت��ری به ذهن خطور میکند :آیا جلس��ات
منظم شورای اطالعرسانی به منظور ترسیم نقشه
راه و تعیین سیاستها و بهرهگیری از آرای اعضا
و کارشناس��ان محترم در جه��ت ارتقای فرآیند
اطالعرسانی و ارائه مستمر گزارش این جلسات به
وزیر انجام شده است؟ آیا پاسخگویی به پرسشها
و تشریح برنامهها و سیاستها و اقدامات اجرایی
با ارائه آمارهای رسمی عملیاتی شده؟ آیا فرهنگ
عمومی به منظور حمایت اقشار مختلف مردم از
تولیدداخلیدرراستایاجرایسیاستهایاقتصاد
مقاومتی ارتقا یافته؟ آیا تاکنون مش��ارکت اقشار
مختلف مردم ،فعاالن اقتصادی بخش خصوصی،
انجمنها و تشکلها در راستای بهبود عملکرد و
همگرایی در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
و رفع موانع آن جلب شده؟آیا اطالعرسانی درباره
ظرفیتهای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف
صنعت ،معدن و تجارت بویژه در عرصه بینالمللی
ب��رای س��رمایهگذاران خارجی ب��ا بهرهمندی از
ظرفیتهای پس��ابرجام و ایجاد زیرس��اختهای
الزم جهت دسترسی آسان و شفاف به اطالعات
انجام شده است؟

وطن امروز

گ�روه اقتصادی :آخرین روزهای نمایشگاه مطبوعات
به محلی ب��رای تجمع و اعتراض مالباختگان و مردم
س��رگردان از سیاستهای مس��ؤوالن دولتی تبدیل
ش��د .به گ��زارش «وطنامروز» انتش��ار خبر تجمع
مس��کن مهریه��ا و اعتراض آنها به س��یف و فراری
دادن وی موجب ش��د مالباختگان سایر پروژهها نیز
در نمایشگاه مطبوعات دست به اعتراض بزنند .تجمع
مس��کنمهریها در روز پنجش��نبه و نیمه رهاکردن
نمایشگاه توسط سیف بیش از سایر تجمعات رسانهای
ش��د اما جالب است که مالباختگان سایر طرحها نیز
به ناکارآمدی سیاستهای مسؤوالن اعتراض کردند.
روز گذش��ته مالباختگان پدیده ش��اندیز ،پردیسبان
و همچنین تعاونی مس��کن برق تهران در نمایشگاه
تجمع اعتراضی داشتند .همچنین مالباختگان شرکت
سایهگس��تران ایرانیان تجمع و حقوق خود را مطالبه
کردند تا نمایش��گاه مطبوعات امس��ال به فستیوال
اعتراض به سیاس��تهای اشتباه اقتصادی پروژههای
کالن تبدیل شود.
■■سیف از چه فرار میکند

سیف برای دومینبار در 6ماه اخیر مجبور شد یک
نمایشگاه را به علت اعتراض مردمی به سرعت ترک
کند .به گزارش «وطنامروز» ،متقاضیان مسکنمهر
ک��ه تاکن��ون بارها در اعت��راض به کن��دی تکمیل
پروژههای خود به تجمع پرداختهاند باور نمیکردند
تجمعشان در نمایش��گاه مطبوعات بازخورد فراوانی
داشته باشد .رئیس کل بانک مرکزی در جریان بازدید
از نمایش��گاه مطبوعات به دلیل مواجهه با شعارهای
متقاضیان مسکنمهر بازدید خود را نیمهکاره رها کرد
و با حمایت ماموران حراس��ت از در پشتی نمایشگاه
خارج ش��د .ولیاهلل سیف در بازدید از بیستودومین
نمایش��گاه مطبوعات در جری��ان بازدید از غرفههای
رس��انهها با اعتراض جمعی از متقاضیان مسکنمهر
روبهرو شد به طوری که این متقاضیان مانع از حضور
وی در غرفهها شده و خواستار پاسخگویی رئیس کل
شدند .متقاضیان مسکنمهر حضور یافته در نمایشگاه
که علیه دولت و بانک مرکزی ش��عار میدادند بیش
از  100ت��ا  200نفر برآورد ش��دند و ب��ا پالکاردها و
شعارهایی نظیر «مس��کنمهر ما کو»« ،نزولخوار»،
«نزولده دشمن دین و قرآن»« ،پول ما را نمیدهند»،
«پول ما را دزدیدند» و «مس��کن م��ا را نمیدهند»
اعتراض خود را نشان دادند .بر این اساس بسیاری از
متقاضیان مسکنمهر از سال  90تاکنون با پرداخت
 32تا  42میلیون تومان برای س��اخت مس��کنمهر
در فازهای مختلف هنوز نتوانستهاند مسکن خود را
دریافت کنند و مسؤوالن به آنها گفتهاند از  10تا 30
میلیون تومان دیگر باید واریز کنند .در اینباره یکی
از متقاضیان عنوان میکند :مسکنمهر در دولت قبل
 80درصد پیش��رفت فیزیکی داشته اما  3سال است
که مابقی آن تکمیل نشده و اکنون قسط خانهای را
امروز در ش��ورایعالی کار کش��ور،
قانون
تصمیم��ی ب��دون نظر ش��رکای
اجتماع��ی قانون کار یعنی کارفرمای��ان و کارگران
نمیگیریم اما در این زمینه مشکلی که وجود دارد،
تعدد تش��کلهای کارگری و کارفرمایی است .علی
ربیعی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در دیدار با
تشکلهای کارگری با تأکید بر اینکه بیمه تکمیلی
کارگران قطع نخواهد ش��د ،گفت :در هیأت امنای
تامین اجتماعی کشور نماینده کانون کارفرمایان نیز
حضور دارد .وی اضافه کرد :در س��الهای گذشته
می��ان منحنی تورم و منحنی افزایش دس��تمزد و
حقوق کارگران حدود  ۶۷درصد شکاف ایجاد شد
اما امکان پرداخت این ش��کاف در یک دوره زمانی
 3س��اله در حالی که مبلغ آن  3برابر بودجه کشور
اس��ت ،وجود ندارد .وی با بیان اینکه سال گذشته
بیمه

معوقات صنعت بیمه  ۳۰درصد شد

رئیسکل بیمه مرکزی با اشاره به افزایش حجم
معوقات شرکتهای بیمه به نزدیک  30درصد گفت:
از مهمترین دالیل افزایش معوقات شرکتهای بیمه
افزایش تعرفههای بخش درمان اس��ت .عبدالناصر
همتی در گفتوگو با فارس ،با اشاره به رشد مطالبات
معوق ش��رکتهای بیمه اظهار داش��ت :شرکتها،
بیمهنامههایی فروختهاند اما بخشی از بیمهگذاران
نتوانستهاند حق بیمه تعیینشده را پرداخت کنند.
وی ب��ا بیان اینک��ه بخش عمده ای��ن مطالبات به
بیمههای درمان و خودرو مربوط میشود ،افزود :به
عنوان نمونه مطالبات بیمه ایران از آموزشوپرورش و
بنیاد شهید است .مسؤوالن قول دادهاند در نخستین
فرصت این بدهی را بازپرداخت کنند .رئیسکل بیمه
مرکزی یکی از دالیل اصلی رش��د معوقات صنعت
بیمه را افزایش تعرفه درمان در  2س��ال گذش��ته
دانست و تصریح کرد :شرکتهای بیمه به تبع این
افزایش تعرفه ،حق بیمهها را افزایش دادند اما اغلب
آنها در ش��رایطی که بودجه کافی برای پوشش این
بیمهها را نداشتند ،متعهد به پرداخت شدند .به گفته
وی ،بخشی هم مطالبات از نمایندگیهای بیمه است
و ما پیگیری کردهایم و به شرکتها فشار آوردهایم تا
این مطالبات را وصول کنند.

میدهم که هنوز نمیدانم وجود خارجی دارد یا خیر.
فرد دیگری در این رابطه به خبرنگار فارس میگوید:
هنوز انتخاب واحد نکردهام و میگویند میخواستید
وام نگیرید که قسط ندهید .این اعتراضات در حالی
بود که شرایط بهگونهای پیش رفت تا بازدید سیف،
رئیسکل بانک مرکزی از سوی متقاضیان مسکنمهر
با چالش جدی روبهرو ش��ود بهطوری که اجازه ورود
به غرفهها به رئیسکل داده نش��د و با حاکم ش��دن
فضای متشنج در نمایشگاه ،ماموران حراست سیف را
از درهای پشتی نمایشگاه به بیرون هدایت کردند .در
این تجمع خبرنگار یک پایگاه خبری نیز به علت انجام
وظیفه آن هم در نمایشگاه مطبوعات بازداشت شد.
بازداشت عکاس -خبرنگار یک پایگاه خبری آن هم
به علت اطالعرسانی جای تعجب داشت و نشان داد
دولتیها حتی تاب ثبت حقایق را هم ندارند! ولیاهلل
سیف به جای شنیدن حرف حساب مسکنمهریها
فرار از شنیدن حقیقت را بر قرار ترجیح داد تا دومین
بار در  6ماه اخیر باشد که به علت تجمعات به سرعت
نمایشگاهی را ترک میکند .در تابستان امسال و در
جریان نمایشگاه بانک ،بورس و بیمه سیف مجبور شد
به علت تجمع سپردهگذاران ثامنالحجج نمایشگاه را
نیمهکاره ترک کند .سپردهگذاران ثامنالحجج بیش از
یک سال است که سرگردان هستند و هنوز سرنوشت
سپردههای آنها در ابهام به سر میبرد.
مس��کنمهریها در زمان روی ک��ار آمدن دولت
یازدهم کمتر روز خوش دیدهاند .دولتیها انواع انتقاد
و توهین و اعتراض را حواله طرحی که بس��یار به آن
امید بستند کردند و همانطور که انتظار میرفت این
پروژهها به کندی هر چه بیش��تر پیش میرود .هفته
گذش��ته در جریان بازدید مس��ؤوالن از مسکنمهر

پردیس متقاضیان ب��ا آنها درددل کردند تا جایی که
موجب شد نماینده مردم تهران از مسکنمهریها بابت
این همه سرگردانی عذرخواهی کند .جلسه مشترک
مس��ؤوالن و متقاضیان مسکنمهر در پردیس برگزار
شد و در آن ،مردم توجیه مسؤوالن درباره گرفتن پول
اضافی را نپذیرفتند.
■■ آبفا در پردیس هیچکاری نمیکند

حبیباهلل طاهرخانی ،عضو شرکت مادرتخصصی
عمران ش��هرهای جدید و معین ویژه پردیس اظهار
ک��رد :این مورد یک تعهداتی بی��ن طرفین بوده و در
ادامه با موافقت  2وزیر تعهداتی ایجاد ش��د و ملزم به
اجرایی ش��دن آن شدیم .طاهرخانی تصریح کرد :در
بخش مسکنمهر وزارت نیرو در پردیس کاری انجام
نمیدهد و همه مس��ؤولیتها متوجه شرکت عمران
اس��ت ،آن هم به دلیل صورتجلسهای که بین وزرای
راهوشهرسازی و نیرو به امضا رسیده رخ داده و وزارت
نیرو این مسؤولیتها را به عهده گرفته است .وی ادامه
داد :در این تفاهمنامه ش��رطی نیز آم��ده که در این
صورت دیگر هزینه انشعاب فاضالب اخذ نشود که این
هم دچار تناقض شده و مسؤوالن آبفا اعالم کردند ما
هزینه انشعاب نمیگیریم بلکه هزینه نصب و کنتور
اخذ میشود که این اختالفات باعث مشکالتی در این
حوزه شده است.

■■متقاضیان مسکنمهر به مسؤوالن چه گفتند؟

به گزارش فارس در شهرس��تان پردیس ،محبوبه
طاعتجو متقاضی مسکنمهر پردیس دیروز در جلسه
مسؤوالن با متقاضیان درباره دریافت معوقات خود از
شرکت عمران خطاب به مدیرعامل آبفای شرق استان
تهران اظهار داشت :متقاضیان مسکنمهر  4سال در
به دری را تحمل میکنند ،در ماههای اخیر نیز وزارت

نمایندگان تشکلهای کارگری خطاب به ربیعی:

الیحه اصالحیه قانون کار باید به دولت بازگردد
 ۲۰درصد به حداقل دستمزد
و حقوق بازنشستگان کشوری
اف��زوده ش��د ،اظهار داش��ت:
متأس��فیم که در س��الهایی
 ۵۵درصد بازنشستگان تامین
اجتماعی حداقل مستمری را
داش��تند .این موضوع اتفاق خوبی نیست و قدرت
خرید کارگران و بازنشس��تگان کش��وری ما پایین
است .در همین حال نمایندگان تشکلهای کارگری
با بیان اینکه ادغام بخش درمان تامین اجتماعی با
وزارت بهداش��ت محکوم به شکست است ،گفتند:
خانه

فروشواحدهایمسکنمهربهچندخریدار

مدیرعامل مس��کنمهر پرند با بی��ان اینکه به
متقاضیان خرید و فروش مسکنمهر پرند هشدار
میدهم مراقب حضور دالالن باشند ،گفت :شاهد
آن بودیم که دالالن ،یک واحد مسکنمهر پرند را به
چند نفر فروختهاند .علیاکبر طاهری در گفتوگو
با ایلنا ،با بیان اینکه در حال حاضر خرید و فروش
واحدهای مسکنمهر پرند آزاد است ،اظهار داشت:
متقاضیان برای خرید و فروش مسکنمهر پرند تنها
به شرکت عمران شهرهای جدید در پرند مراجعه
کنن��د .او با بی��ان اینک��ه ادارهای را در کارگزاری
خودم��ان ب��رای نقل و انتقاالت مس��کنمهر پرند
ایجاد کردهایم ،گفت :در این اداره تمام استعالمها
ظرف ی��ک روز کاری انجام میش��ود .مدیرعامل
مس��کنمهر پرند با بیان اینکه متقاضیان خرید و
فروش واحدهای مس��کنمهر پرند فریب دالالن و
س��ودجویان را نخورند ،ادامه داد :پیش آمده است
یک واحد مس��کنمهر پرند به چن��د نفر فروخته
ش��ود و متقاضی��ان باید مراق��ب فعالیت و حضور
دالالن باش��ند .طاهری ادامه داد :ش��رکت عمران
شهرهای جدید تمام اقدامات برای خرید و فروش
را انجام میدهد و تمام مس��ؤولیتهای پس از آن
را میپذیرد.

این ط��رح جز آس��یب زدن
به س��رمایه و ام��وال کارگران
برای م��ا چیزی دیگ��ری به
هم��راه نخواه��د داش��ت .در
ادامه غالمرضا عباسی ،رئیس
هیأتمدی��ره کان��ون عال��ی
انجمنهای صنفی کارگران ایران گفت :دس��تمزد
فعلی کارگران ش��اید پاس��خگوی  8روز معیشتی
کارگران باش��د و درخواس��ت اصالح قان��ون کار با
اعمال نظرات جامعه کارگ��ری و حتی کارفرمایی
از مطالبات کانون عالی انجمن کارگران ایران است.
کار

حذف یک شغل در برابر ایجاد  2شغل

به ازای هر دو ش��غل یک شغل موجود از بین
میرود بهطوریکه بخش قابل توجهی از اش��تغال
ایجاد شده ،در بخش غیررسمی اقتصاد بوده است.
عیس��ی منصوری ،معاون توس��عه کارآفرینی
و اش��تغال وزارت تعاون ،کار و رف��اه اجتماعی در
گفتوگو با تسنیم درباره شرایط بازار کار گفت :با
ایجاد هر دو شغل یک شغل موجود نابود میشود.
این موضوع امری بدیهی اس��ت و در دنیا بهترین
حالت در بیکاری حدود  3درصد بوده است ،چراکه
عدهای شغل خود را رها میکنند و به دنبال مشاغل
دیگ��ری میرون��د و در این فاصله ج��زو بیکاران
هس��تند .وی ادامه داد :اینکه همیشه در بازار کار
ریزش داش��ته باش��یم و رویش ه��م اتفاق بیفتد،
امری بدیهی اس��ت ول��ی در دوره رکود همزمان با
تالش برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید ما نگران
ریزش مش��اغل موجود هم هستیم .وی با اشاره به
اینکه در سال گذشته در بخش صنعت کارخانهای
و واحدهای باالی  10نفر کشور ریزش نیروی کار
داش��تیم ،افزود :این موضوع متعلق به دوران رکود
اس��ت ،از این رو میطلبد نگران ریزش نیروی کار
باش��یم و برای تثبیت فرصتهای موج��ود اقدام
میکنیم.

راهوشهرس��ازی ،مجلس و ...شاهد حضور متقاضیان
مس��کنمهر بودند که ب��ه دنبال احق��اق حق خود
هستند .وی خطاب به نماینده وزارت نیرو گفت :آیا
وزارت نیرو کمبودی در داخل خود دارد؟ اگر اینگونه
است ،به حمید چیتچیان وزیر نیرو بگویید متاسفم
که درایت ش��ما به جایی رس��یده که دس��تتان در
سفره مسکنمهر است .طاعتجو اضافه کرد :چگونه
شما در مقابل متقاضیان زمینهای دریافتی در این
دوره را به طلبهای گذش��ته خود متصل میکنید؟
آی��ا به تنهایی نمیتوانید حقوق خ��ود را بگیرد و باز
هم متکی به مردم هستید؟ متقاضی مسکنمهر ادامه
داد :ما میگوییم خانه میخواهیم وام اضافه میکنید،
ب��از هم چی��زی نمیگوییم اما ب��رای وام هم ضامن
میخواهند ،حال این مش��کل ضامت نیز پروسهای
طوالنی در جهت رس��یدن به مس��کنمان میشود.
وی افزود :بانک مسکن عالوه بر سود دوران مشارکت
ناحقی که میگیرد ،باز هم اجحاف در حق متقاضیان
میکند ،در ایران در گذشته قانون بر این بوده که سند
ملکیت ضامن فرد میشده است .متقاضی مسکنمهر
تصریح کرد :بانک مس��کن پردیس طی بخشنامهای
جدید برای دریافت وام مس��کنمهر درخواست یک
ضامن کارمند یا  2ضامن کس��به میکند ،اینها هم
به همراه ضمانت یکی از اف��راد درجه یک خانواده و
دریافت  60میلیون تومان س��فته امکانپذیر خواهد
شد .طاعتجو اضافه کرد :بنده ضامن ندارم ،در زمان
تحویل با واریزی کامل  39میلیون و  750هزار تومان
در به در به دنبال یک ضامن هستم اما ضامن آزاد هم
درخواست کارمزد  11درصد ( 3میلیون و  300هزار
تومان) و  2برابر مبلغ وام یعنی  70میلیون س��فته
برای ضمانت را داشته است.
وی ب��ا بیان این مطلب اف��زود :با توجه به اینکه در
ش��ورایعالی کار ،دولت در  2نقش کارفرمای بزرگ
و حاکمیتی ظاهر میش��ود ،بنابراین نظرات تعداد
اندک نمایندگان کارگری در مصوبات شورایعالی کار
اثرگذار نیست .عباسی ،اصالح قانون کار را از دیگر
موضوعات بسیار مهم در جامعه کارگری عنوان کرد
و افزود :دولت برخالف آنچه در برنامه پنجم ،مجلس
را مکلف به اصالح قانون کار با نظر شرکای سهجانبه
و با مؤلفههای مشخص کرده بود ،متأسفانه نظرات
جامعه کارگری و حتی کارفرمایان را لحاظ نکرده و
الیحه مورد نظر را به صورت یکجانبه تقدیم مجلس
کرده است .وی تأکید کرد :آنچه به مجلس شورای
اسالمی ارسال شده ،باید برگشت داده شود و پس
از اعمال نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی ،برای
بررسی به مجلس برده شود.
مالیات

مالیات بر ارزش افزوده طال در مجلس

رئی��س اتحادیه کش��وری طال و جواه��ر از ارائه
الیح��ه حذف مالیات بر ارزش افزوده طال به مجلس
خبر داد و گفت :براساس این الیحه ،دریافت مالیات
از کارم��زد ،جایگزین مالیات بر اصل طال میش��ود.
محمد کش��تیآرای به مهر گفت :این موضوع برای
فعاالن اقتصادی بخش طال و جواهر بسیار مهم است
و آنط��ور که دولتمردان و مجل��س قول دادند این
الیحه در صورت تصویب در مجلس ،برای برداش��تن
مالیات از اصل طال اس��ت .وی با اش��اره به اینکه کار
کارشناسی و مطالعه حذف مالیات بر ارزش افزوده از
اصل طال توسط مرکز پژوهشهای مجلس انجام شده
و به مجلس نیز ارائه شده اس��ت ،ادامه داد :تصویب
این الیحه منجر به اص�لاح و کاهش نرخ مالیات بر
ارزش افزوده در بخش طال خواهد شد .وی در پاسخ
به این پرسش که مالیات پیشنهادی در الیحه چقدر
تعیین ش��ده اس��ت ،گفت :در حال حاضر مالیات بر
ارزش افزوده طال طبق قانون برنامه پنجم توس��عه ۹
درصد اس��ت که در الیحه جدید ،دریافت مالیات از
اصل ارزش طال حذف خواهد شد.کشتیآرای با بیان
اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس ،کمیسیون اصلی
بررسی الیحه جدید است ،تصریح کرد :در این الیحه
مالیات بر کارمزد طال  ۳درصد پیشنهاد شده است.

شماره 3 2026
سرخط خبر

مدیرعام��ل س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی از
راهان��دازی اولین کش��تی مس��افری بین چابهار
و مس��قط خبر داد و گف��ت :قیمت بلیت رفت و
برگشت این مسیر  ۴۰۰تا  ۸۰۰هزار تومان است.
رئیس انجمن انبوهس��ازان استان تهران گفت:
بازار مس��کن بیش از  3سال است که در رکود به
سر میبرد و تا پایان سال جاری احتمال افزایش
قیمت مسکن وجود ندارد.
از ابتدای امسال تا  15آبان ماه  ۷۵۳هزار و ۵۸۰
دس��تگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که در
مقایسه با مدت مشابه پارسال  30/9درصد افزایش
پیدا کرده است.
دارمندرا پرادهان ،وزیر نفت و گاز هند گفت:
دهلینو مطمئن است طرحهای بزرگ در ایران را
پیش خواهد برد ،زیرا ایران به هند به علت حمایت
در زمان تحریمها تمایل دارد و با دست و دلبازی
میدان نفتی فرزاد ب را برای این کش��ور از مسیر
مزایده و از سبد عرضه خارج کرد.
علیرض��ا مروتپور ،عضو هی��أت مدیره کانون
صنای��ع غذای��ی گف��ت :بانکها ب��رای پرداخت
تس��هیالت یکمیلیارد تومانی به تولیدکنندگان
طلب سپردهگذاری  ۲۰۰تا  ۳۰۰میلیون تومانی
میکنند و این مشکل را بارها به مسؤوالن بانک
مرکزی اعالم کردهایم ولی همچنان ادامه دارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن اعالم اینکه
همه مطالبات گندمکاران پرداخت ش��ده است،
گف��ت :هماکن��ون هیچ کش��اورزی از ما طلبکار
نیست .میزان پرداختی به گندمکاران کشور ۱۴
هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان بوده است.
تولی��د نفت ایران در دهمین ماه س��ال جاری
می�لادی  ۲۷هزار و  ۵۰۰بش��که در روز افزایش
یاف��ت و قیمت نفت ایران در ای��ن ماه با افزایش
حدود  ۶دالری مواجه ش��د .تولید نفت ایران در
این ماه به  3/69میلیون بشکه در روز رسیده است.
بانک

نقدینگی  ۱۱۲هزار تریلیون شد

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی آخرین وضع
صورتهای مالی بانکها و موسسات اعتباری را
در نیمه اول امسال اعالم کرد .ابوالفضل اکرمی در
گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه نقدینگی در پایان
شهریور به بیش از  ۱۱۲هزار هزار میلیارد تومان
رسیده که نسبت به اسفند پارسال  10/4درصد
و در مقایسه با شهریور پارسال  28/6درصد رشد
داشته است،گفت :با توجه به رشد  29/2درصدی
س��ال قبل ،اکنون از س��رعت رشد نقدینگی تا
حدی کاس��ته شده اس��ت .وی درباره تغییرات
پایه پولی نیز توضیح داد که در پایان شهریورماه
با  7/9درصد رش��د به  ۱۶۵هزار میلیارد تومان
رسیده که در مقایس��ه با شهریور پارسال 20/4
درصد رشد دارد .در عین حال که ضریب فزاینده
با 2/6درصد رشد در  6ماهه در  6/783واحد ثبت
شده است .آنطور که اکرمی عنوان کرده ،بدهی
بانکها در نیمه اول امس��ال  12/7درصد رشد
داش��ته و از  ۹۴هزار میلی��ارد تومان عبور کرده
که بیانگر رشد  16/9درصدی در  ۱۲ماهه است.
همچنین براساس اعالم مدیرکل اقتصادی بانک
مرکزی ،در پایان نیمه اول امسال بدهی دولت به
بانک مرکزی با رش��د  45/3درصدی نسبت به
اسفند پارسال به  ۳۵هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان
افزایش یافته اس��ت .از سوی دیگر بدهی دولت
به ش��بکه بانکی با رشد  14/8درصدی به بیش
از  ۱۳۶هزار میلیارد تومان رسیده است .اکرمی
درباره وضعیت سپردهها نیز توضیح داد :سپردهها
با  11/2درصد رشد ،به  ۱۰۸۹هزار میلیارد تومان
رس��یده که در  ۱۲ماهه تا  29/4درصد افزایش
دارد که این بهرغم کاهش نرخ سود بانکی اتفاق
افتاده است .وی با اشاره به روند تسهیالتدهی
بانکها افزود :تس��هیالت ح��دود  14/3درصد
افزایش داش��ته که نشان میدهد بانکها بیش
از رشد سپردهها تسهیالت پرداختهاند که رقمی
بالغ بر  ۷۰۰میلیارد تومان را در بر میگیرد و در
مقایسه با رشد  4/8درصدی سال گذشته ،از رشد
باالیی برخوردار است.
رایانه

سود فروش رایانه  3تا  7درصد

در بازار رایانه سود مجاز عمدهفروشی  3درصد
و خردهفروشی  7درصد است که برخی واحدهای
متخل��ف س��ودهای نامتعارف  2ت��ا  3برابری از
خریدار دریاف��ت میکنند و جریمه  6برابری در
انتظار گرانفروش��ان اس��ت .مهدی میرمهدی،
رئیس اتحادیه فناوران رایانه در گفتوگو با فارس،
اظهار داش��ت :کمیس��یون هیات عالی نظارت،
ضرایب س��ود عمدهفروش و خردهف��روش ﺑﺮای
اﻧﻮاع ﮐﺎﻻﻫﺎ را مصوب کرده اس��ت .بر این اساس،
واحدهایی که به صورت عمدهفروش��ی فعالیت
میکنند موظفند کاالی خود را با سود  3درصد و
واحدهای خردهفروش ،با سود  7درصد به فروش
برس��انند .وی تاکید کرد :وزارت دارایی نیز طبق
این قانون ،مالیاتهای شغلی را دریافت میکند.

