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اقتصاد

 65درصد
مطالبات
گندمکاران
پرداخت شد

معاون بازرگانی دولتی گفت :تا به امروز سه میلیون و  600هزارتن گندم و  115هزارتن کلزا از کشاورزان خریداری شده است .حسن عباسی معروفان با اشاره به آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار داشت :تا به امروز سه میلیون
و  ۶۰۰هزارتن گندم با ارزش بالغ بر  ۴هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان از کشاورزان  ۲۵استان خریداری شده است .به گفته وی  ۶۵درصد مطالبات گندمکاران پرداخت و مابقی پس از تامین اعتبار و ثبت درسامانه به مرور پرداخت خواهد
شد .عباسی معروفان ادامه داد :استان خوزستان با خرید یک میلیون و  ۳۴۰هزارتن باالترین رتبه خرید را به خود اختصاص داده و حال باید تا پایان فصل برداشت منتظر ماند و دید که کدام استان رکورد تولید گندم را میشکند .معاون
بازرگانی دولتی در خصوص وضعیت خرید کلزا بیان کرد :تا کنون  ۱۱۵هزارتن کلزا به ارزش  ۳۰۰میلیارد تومان از کشاورزان  ۲۳استان خریداری شده است .وی با اشاره به اینکه کشاورزان نگرانی بابت خرید محصول و مطالباتشان
نداشته باشند ،تصریح کرد :مطالبات کلزاکاران بالفاصله پس از ثبت در سامانه پرداخت میشود ،ضمن آنکه تا پایان فصل خرید بدهی به کشاورزان نخواهیم داشت.

مصوبه جدید مالیاتی تاثیری بر قیمت مسکن ندارد

رمزگشایی از نسخه جدید مالیاتی برای سازندگان

در حالی برخی انبوهســازان پس از مطرح شــدن مصوبه
مالیات بر ســاخت و ساز مســکن ،از اثر آن روی افزایش
قیمت مســکن سخن میگویند ،که رییسکل سازمان امور
مالیاتی معتقد اســت مصوبه جدید مالیاتی تاثیری بر قیمت
مسکن ندارد .هیات دولت در روزهای اخیر آییننامه اجرایی
ماده  77قانون مالیاتهای مســتقیم را تصویب کرده است.
براســاس ماده مذکور ،عالوه بر اشــخاص حقوقی ،تمام
اشــخاص که در صنعت ساختوساز فعالیت دارند ،ملزم به
پرداخت مالیات عملکرد از محــل درآمد حاصل از فروش
مسکن خواهند شد.
براساس این مصوبه ،هر گونه ساختوساز مسکن شامل
 15تا  25درصد مالیات از محل سود سازنده از اولین فروش
آن واحد مسکونی میشود .این تصویبنامه بهعنوان مبنای
جدیــد دریافت مالیات از ســازندگان مســکن قرار خواهد
گرفــت؛ ضمن اینکه از این پس تنها واحدهایی که پروانه

ادغام بانک مهر اقتصاد ،موسســه کوثر و موسسه ثامن در
حالی مطرح اســت که ظاهرا هنوز هیچ تصمیم نهایی در این
رابطه در بانک مرکزی و یا شــورای پول و اعتبار اتخاذ نشده
و چنین ادغامی رسمیت ندارد؛ گردش اخباری غیر رسمی در
فضای مجازی و برخی رسانهها که خود میتواند عاملی برای
ایجاد نگرانی سپردهگذاران باشد .به گزارش ایسنا ،در جریان
رجوع تعدادی از سپردهگذاران برخی از موسسات برای دریافت
وجوه خود ،خبری در این حین منتشــر شــده و در رســانهها
میچرخد که ظاهرا اعالم شــده قرار اســت با تشکیل بانک
کوثر دو موسســه کوثر که اکنون دارای مجوز بانک مرکزی
اســت به همراه موسســه ثامن و بانک مهر اقتصاد که مجوز
رسمی فعالیتی از بانک مرکزی ندارند با یکدیگر ادغام شوند.
انتشار چنین خبری در شــرایط فعلی که به هر حال شبکه
بانکی و جامعه ماجرای اخیر موسســه کاســپین و حواشــی
آن را پشــت ســر میگذارند و یا از ســویی برخی مقامات از
ورشکســتگی بانکها ســخن میگویند و در ســویی دیگر
شــایعاتی درباره برخی بانکهای خصوصی منتشــر میشود،
ظاهرا سپردهگذاران را بیش از آنکه مطمئن کند ،نگران کرده
است .این در حالی اســت که پیگیری ماجرای ادغام این سه
بانک و موسسه نظامی.

ساختمانی آنها از ابتدای  95صادر شده باشد ،مشمول مالیات
بر ســاخت مســکن قرار میگیرند؛ بنابراین سازندگانی که
پروانه ساختمانی واحد مسکونی مورد نظر را تا پایان اسفند
 94اخذ کردهاند ،از شــمول ایــن تصویبنامه هیات دولت
خارج خواهند شــد .در حال حاضر فرمول جدید مالیاتی در
میان انبوهسازان و فعاالن ساختمانی با واکنش روبهرو شده
و معتقدند در شرایط رکودی ،دریافت این مالیات منطقی به
نظر نمیرسد و باعث افزایش قیمت مسکن میشود؛ این در
شرایطی است رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور معتقد
است مصوبه جدید مالیاتی تاثیری بر قیمت مسکن ندارد .به
گفته سیدکامل تقوینژاد ،بخش مسکن یکی از بخشهای
مولد در کشــور است و بهرغم اینکه اخذ مالیات بر درآمد از
این حوزه در قانون وجود داشته و مطالبه نیز میشده ،اما در
قانون جدید مالیاتهای مستقیم مصوب  31تیرماه ،1394
قانونگذار با رویکرد عدالتمحــوری و رفع تبعیض ،تدابیر

جدیدی را برای اخذ مالیاتی مشابه سایر تولیدکنندگان اتخاذ
کرده است .وی متذکر میشود :سازندگان مسکن مانند هر
فعال اقتصادی دیگر حوزههای تولید ،مطابق قانون مشمول
پرداخت مالیات بر درآمد ناشــی از ساخت و ساز بر مبنای
سود و زیان هســتند و البته براساس آییننامه مذکور ،نرخ
مالیات بر درآمد اشــخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت
و فروش ساختمان مبادرت دارند ،با دیگر فعاالن اقتصادی
همسانســازی شــده و بین  15تا  25درصد تعیین شــده
اســت که این نرخ مطابق نرخ ماده  131و ماده  105قانون
مالیاتهای مســتقیم است .رئیسکل سازمان امور مالیاتی
کشور تاکید میکند :قیمت زمین یکی از پارامترهای اصلی
از قیمت واحد ساختهشــده خواهد بود و با توجه به مصوبه
دولت برای سازندگان این مشــوق را در نظر گرفتهاند که
ارزش روز زمیــن در تاریخ فروش واحــد از ارزش فروش
ســاختمان کسر میشود ،به عبارتی فقط سود و زیان ناشی
از احداث اعیانی (ســاختمان) روی زمین مشــمول مالیات
میباشــد و سود ناشــی از اضافه ارزش زمین که در طول
مدت ساخت ایجاد میشود ،مشــمول مالیات نخواهد بود.
این در حالی است که ایرج رهبر ،عضو هیات مدیره انجمن
انبوهســازان در گفتوگو با خبرگــزاری خبرآنالین درباره
مصوبه اخیر مالیاتی میگوید :اینها سیاســتهای اقتصاد
کالن است .در واقع سیاستها در این جهت بود که ما باید
از تکقطبی بودن درآمدهای کشــور که همان درآمد نفتی
است ،خارج شویم و به سمت و سوی درآمدهای دیگر .وی
میافزاید :یکی از ایــن درآمدها ،مالیات بود .بنابراین یکی
از عمدهترین جاهایی که میتوانست درآمد مالیاتی را قابل
توجه باال ببرد ،بخش ســاختمان و مسکن است .بر همین
اساس ،این مصوبه تصویب شد .عضو هیات مدیره انجمن
انبوهســازان تصریح میکند :به نظر من برای کسب درآمد
مالیاتی ،مساله جمع جبری باید مهم باشد .یعنی اگر دولت
مالیاتها را باال ببرد ،باید ببیند تاثیر آن روی تولید چیست.
کاهش تولید ،درآمدهای مالیاتــی را نیز پایین میآورد .ما

باید بــه تبعات ماجرا توجه کنیم .رهبــر عنوان میکند :ما
در یک برهه زمانی به مســاله افزایش مالیات توجه کردیم
که نهتنها به بخش خروج از رکود مســکن کمک نمیکند،
بلکه به نظر میرســد رکود را تشــدید میکند .وی یادآور
میشــود :هدف ما این بود که یکــی از عوامل رکود را که
همان هزینه باالی ساختمان است ،بتوانیم کاهش بدهیم.
از آنطرف ،قدرت خرید مردم تقویت شــود و در عین حال،
بتوانیم هزینهها را کاهش دهیم .از ســوی دیگر ،عوارض
شــهرداری و صدور پروانه را کم کنیــم .مالیات و بیمه را
کم کنیم .اینها عواملی بود که در هزینه ســاخت مسکن
تاثیر دارد.عضو هیات مدیره انجمن انبوهســازان میگوید:
متاسفانه اینکه  25درصد سود فروشنده را به عنوان مالیات
اخذ میکنند ،رقم کمی نیســت .یعنــی یک فرد اگر 100
میلیون تومان در یک پروژه ســود داشته باشد ،باید حداقل
 25درصد آن را برای مالیات بدهد .این  25میلیون تومان را
به طور مســلم تولیدکننده از جیب خود نمیدهد و این رقم
را روی هزینه ســاختمان میکشــد و از خریدار پول آن را
میگیرد .رهبر تاکید میکند :این باعث میشــود که هزینه
ســاخت و مبلغ فروش مســکن را باال رود .به این ترتیب،
نهتنها به خریدار کمک نمیشــود ،بلکه به آن فشــار هم
میآید.اما علی چگینی ،مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد
مسکن میگوید :از نگاه سیاســتگذار مالی کشور ،بخش
مسکن همچون ســایر بخشهای تولیدی ،باید متناسب با
ســطح مالیاتهای وضع شــده ،بابت فعالیتهای درآمدزا،
مالیــات مربوطه را پرداخت کند .وی توضیح میدهد :آنچه
باعث شــد متولی تنظیم سیاستهای مالی کشور ،به تغییر
فرمول مالیات بر ساخت و فروش مسکن اقدام کند ،همین
نگاه بود که بر مبنای آن گفته میشد مالیات در این بخش
در تناسب با درآمد نبود ه (بسیار ناچیز است) و با هیچ بخش
حتــی با کمترین درآمد و منفعت اقتصادی ،قابل مقایســه
نيســت؛ بنابراین با این نگاه و نيز با رويكرد يكپارچگي اخذ
ماليات از درآمد ،اصالحات در قانون صورت گرفت.

ادغام «مهر اقتصاد»« ،کوثر»و «ثامن» نهایی نیست

انتقال آب برای
جلوگیری از هدر رفت با
لوله انجام میشود

وزیر صنعت  ،معدن و تجارت گفت :بر اســاس مصوبه شــورای
عالــی آب و به منظــور جلوگیری از هدر رفــت آب ،از این پس
انتقال آب در مناطق مختلف کشور با استفاده از لوله انجام میشود.
محمدرضا نعمتزاده در حاشــیه آئین بهرهبرداری از کارخانه تولید
لولههای دوجداره پلی اتیلن در شــهرک صنعتی ســاالریه ورامین
افزود :کارخانه تولید لوله های پلی اتیلن ورامین برای نخستین بار
در کشــور توانسته لوله های دو جداری با الیه گذاری فلزی تولید
کند .وی اظهار کرد :این کارخانه که به عنوان صنایع پائین دستی
پتروشیمی مشغول به کار شده ،توانسته با تولید لوله های دو جداره
با قطر داخلی  3متر ،زمینه انتقال پساب تصفیه شده جنوب تهران
را فراهــم کند که این امر می تواند کمک شــایانی به وزارت نیرو
در انتقال آب کند.
وی گفت :هم اکنون کارخانه های دیگری در کشور مبادرت به
تولید لوله هــای دو جداره میکنند ولی این کارخانه اولین واحدی
اســت که در کشــور نســبت به الیهگذاری فلز در لوله پلی اتیلن
اقدام میکند.
نعمتزاده افزود :صنایع پتروشیمی ایران قابلیت تولید مواد اولیه
مورد نیاز این کارخانه را دارد که باید شرکت های بزرگ پتروشیمی
نســبت به این امر مبادرت ورزند ولی در حــال حاضر این مواد از
خارج از کشور وارد میشود.
وی تصریح کرد :این نوع لوله با عمر حداقل  50سال می تواند
جایگزین خوبی برای شــیوه های سنتی انتقال آب باشد و با توجه
بــه وجود فلز در تولید آن  ،مقاومــت زیادی برای بارگذاری آب و
فاضالب و عبور خودرو از روی آنها دارد.

از منابــع مطلع ،با این توضیحات همراه بود که به هر حال
پیشنهاد ادغام بانکهای نظامی از سالهای قبل مطرح شده
و موضوع عجیبی نیســت تا اینکه بتوانند با ترکیب با یکدیگر
بانکی قویتر و در یک مجموعه را تشــکیل دهند .در جریان
ادغام باید روال معمول آن طی شــود بــه طوری که در ابتدا
موضوع از طریق سهامداران که با یکدیگر به توافق رسیدهاند
با بانک مرکزی مطرح شده و در صورت تأیید پیشنهاد بانکها
و موسســات مورد نظر باید فرایند الزم را در چارچوب ضوابط
طی شــود .به گونهای که در این مســیر در مــورد ارزیابی و
کارشناسی داراییها ،کسری منابع و سایر جوانب با یکدیگر به
توافق رســیده و گزارش نهایی را به بانک مرکزی ارائه کنند.
آنگاه بانک مرکزی پیشــنهاد و گزارشــات مطرح شده را در
جریان بررسی قرار داده و آن را از نظر کارشناسی مورد ارزیابی
قرار میدهد .اگر در این مســیر تمامی مسائل رعایت شده و
آسیبی متوجه سپردهگذاران و منابع آنها نباشد آنگاه گزارش

نهایی در بانک مرکزی تهیه ،تأیید و در نهایت به شورای پول
و اعتبار ارجاع داده میشــود .در این جریان اگر موضوع ادغام
بعد از بررسی در شورای پول و اعتبار به تصویب نهایی برسد
آنگاه دســتور ادغام و ادامه اجرای فرایند از جمله تغییر تابلوها
و یکی شدن بانکها شکل میگیرد.
اما نکته اینجاســت که در رابطه با پیشــنهاد تشکیل بانک
کوثــر و ادغام بانک مهر اقتصاد و دو موسســه کوثر و ثامن
تاکنون گزارش نهایی در بانک مرکزی تهیه و تصویب نشده
است که آن را به شــورای پول و اعتبار ارائه و مورد تصویب
این شــورا قرار گیرد .از این رو آنچه که فعال اعالم میشــود
ظاهرا اخباری است که با اهداف خاص در جریان است .با این
وجود باید یادآور شد که ادغام بانکها و موسسات در راستای
ساماندهی غیرمجازها انجام میشود و چندی پیش هم رئیس
کل بانک مرکزی در این باره اظهاراتی داشت .ولیاهلل سیف،
موضوع ادغام بانکها را برای اجرا اتفاق عجیبی ندانســته و

گفته بود که میتواند یکی از سیاســتهایی باشــد که برای
ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به کار گرفته شده و در عین
حــال عاملی برای انطباق هر چه بیشــتر بانکهای ایرانی با
استانداردهای روز دنیا باشــد ،چرا که وی تأکید دارد در حال
حاضر بانکهای ما به ویژه از نظر کفایت ســرمایه در سطح
پایینی قرار دارند که با ادغام ضابطهمند میتوانند از این لحاظ
به استاندارد نزدیکتر شده و از سوی دیگر با صرفهجویی قابل
توجهی نیز همراه باشند.
در این بین نگرانی سپردهگذاران نیز قابل توجه است که در
این باره نیز رئیس کل بانک مرکزی اطمینان داده اســت اگر
قرار بر ادغام باشد به طور حتم هیچ اتفاقی برای سپردهگذاران
رخ نداده و وجوه آنها کامال صیانت میشــود .به گفته سیف،
هیــچ وقت با ادغام بانکها و موسســات که با نظارت بانک
مرکزی انجام خواهد شد ســپردهگذاران از این تصمیم متأثر
نخواهند شــد چرا که سپردهگذاران ســرمایه گذاران بانکها
هستند و بانک مرکزی هرگز اجازه نخواهد داد که منافع آنها
دچار مشکل شود .از ســوی دیگر بانکها در فضای مجازی
به هیچ عنوان اقدامی انجام نخواهند داد که مشتریان خود را
از دست بدهند .از این رو هیچ جای نگرانی در ادغامهایی که
ممکن است انجام شود برای سپردهگذاران وجود ندارد.

وزارت بازرگانی فقط در خدمت تاجران و واردات نباشد

معاون خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران با اشــاره به
اینکه بازرگانی بعد از جداسازی نباید تافته جدابافته شود
و در خدمت واردات باشــد ،عنــوان کرد :بخش بازرگانی
نباید به فکر واردات کاال باشد و مهمترین هدف آن باید
کمک به تولید صادراتمحور باشــد تــا بتواند به اقتصاد
کشــور کمک شــایانی کند .بیژن پناهیزاده در گفتگو با
ایســنا ،اظهار کرد :جدا شدن بازرگانی برای بخش تولید
میتواند آســیبزا باشــد؛ هر چند دولت تصمیم خود را
گرفتــه که بازرگانــی را از صنعت و معــدن جدا کند اما
باید به حل فوری مشــکالتی که بعد از این جداســازی

پیــش میآید فکر کند.پناهیزاده تصریح کرد :اگر وزارت
بازرگانــی فقط در خدمت تعدادی افراد بازرگان باشــد تا
تعرفههای واردات کاال را پاییــن بیاورند و هدف وزارت
بازرگانی پایین آوردن تعرفههای واردات کاال باشــد ،ما
دستاوردی نداریم و بیشــتر ضرر و آسیب میبینیم .وی

عنوان کرد :از ســوی دیگر با جدا کردن بخش بازرگانی
از صنعت و معدن آســیب زیادی به کارمندان و کارکنان
وارد خواهد شــد و هزینههای سرسامآوری به کشور وارد
میشــود و ممکن اســت تا سه ســال متوالی نیز درگیر
عواقب جدایی بخش بازرگانی باشیم .پناهیزاده گفت :اگر
دولت بر تصمیم جداســازی بخش بازرگانی مصمم است
باید برای این بخش ،از مدیران کاردان و باتجربه استفاده
کند و اشخاصی را که از تولید خبر ندارند و صرفا فقط به
فکر واردات باشند بهعنوان مدیران بازرگانی معرفی نکند
تا تولید کشور ضربه نخورد.

مقایسه سرمایهگذاری خارجی ۶ساله در حوزه صنعت و معدن

براساس اطالعات اعالم شده در خصوص سرمایهگذاریهای
خارجــی مصوب در بخش صنعت و معدن ،در ســال ۱۳۹۵
بیشــترین و در ســال  ۱۳۹۳کمترین حجم سرمایهگذاری
خارجی در کشور مد نظر قرار گرفته است .براساس اطالعاتی
که از ســوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در اختیار ایسنا
قرار گرفته میزان ســرمایهگذاری خارجی مصوب در بخش
صنعت و معدن طی ســالهای  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۵اعالم شــده
است که به ترتیب حجم ســرمایهگذاری خارجی مصوب در
سال  ۱۳۹۰معادل  ۱۵۹۷میلیون دالر ،در سال  ۱۳۹۱معادل
 ۲۲۶۰میلیون دالر ،در سال  ۱۳۹۲معادل  ۱۱۰۲میلیون دالر،
درسال  ۱۳۹۳معادل  ۷۱۵میلیون دالر ،در سال  ۱۳۹۴معادل
 ۲۸۵۸میلیون دالر و طی  ۱۰ماهه سال  ۱۳۹۵معادل ۴۹۷۷
میلیون دالر بوده است.
طی سالهای اخیر حجم ســرمایهگذاری خارجی مصوب
در بخش صنعت و معدن شــاهد رشد قابل توجهی بوده ،به
گونهای که طی ســال  ۱۳۹۴میزان ســرمایهگذاری خارجی
مصوب نسبت به سال  ۱۳۹۳بیانگر رشد  ۳۰۰درصدی است.
عالوه بر این ســرمایهگذاری خارجی مصوب در کشور طی
 ۱۰ماهه ســال  ۱۳۹۵در قیاس با مدت مشــابه سال قبل از
نظر ارزش سرمایهگذاری بیانگر رشد  ۱۰۹درصدی بوده و در
خصوص تعداد کل طرحها و واحدهای سرمایهگذاری نیز رشد
 ۱۴۲درصدی را نشان میدهد.
همچنین براساس آخرین اطالعات سرمایهگذاری خارجی
مصوب به تفکیک استانها طی سال  ۱۳۹۴و  ۱۰ماهه سال

 ۱۳۹۵بیشترین تعداد طرح مصوب در استان خراسان رضوی
بوده و در سال  ۱۳۹۴نیز استان البرز در رتبه دوم و استانهای
آذربایجان غربی ،تهران و اصفهان رتبه سوم مشترک را کسب
کردند.
براســاس این اطالعات سرمایهگذاری خارجی مصوب به
تفکیک اســتانی طی سالهای  ۱۳۹۴و  ۱۰ماهه سال ۱۳۹۵
بیشترین حجم سرمایهگذاری در ســال  ۱۳۹۴به ترتیب در
اســتانهای خراســان رضوی ،فارس ،سیستان و بلوچستان
مصوب شده و در سال  ۱۳۹۵نیز به ترتیب استانهای خراسان
شــمالی ،آذربایجان غربی و قزوین رتبههای اول تا سوم را از
لحاظ حجم سرمایهگذاری مصوب کسب کردند.

عوامل موثر در جذب ســرمایهگذاری مســتقیم خارجی به
ترتیــب نیروی کار ارزان و ماهر ،اندازه و گســتره بازار ،درجه
باز بودن اقتصاد و سهم بخش خصوصی در اقتصاد است که
بر این اساس روند تغییرات رتبه ایران در جذب سرمایهگذاری
مستقیم خارجی نشــان میدهد که طی سالهای  ۲۰۱۱تا
 ۲۰۱۶در شــاخصها و زیرشاخصهای رقابتپذیری جهانی
مرتبط با اندازه بازار رتبه ایران بین  ۱۸تا  ۲۱در نوسان بوده و
رتبه  ۱۸در سال  ۲۰۱۲را کسب کرده است.
عالوه بر این در ســال  ۲۰۱۴این رتبه به  ۲۱رســیده و در
سالهای  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶رتبه ایران بهبود و به مرتبه  ۱۹ارتقاء
یافته است.
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حاشیه بازار

عرضه گوشت وارداتی از استرالیا و آسیای میانه

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اعالم کرد که طی روزهای اخیر قیمت گوشت
قرمز و گوشــت مرغ کاهش نسبی داشته اســت در حال حاضر در بازار مشغول خرید
گوشت مرغ در برخی نقاط و عرضه گوشت وارداتی از استرالیا و آسیای میانه هستیم.
علیرضا ولی در گفتگو با ایسنا ،اظهار کرد :از همان روزهای ابتدایی ماه مبارک رمضان
اقدام به عرضه گوشــت مرغ برای تعادلبخشــی به بازار کردیم و هم اکنون به دلیل
کاهش قیمتها در راســتای همین سیاست در برخی نقاط خرید و جمع آوری گوشت
مرغ را در دستور کار خود قرار دادیم چراکه هم اکنون قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ
در میدان بهمن  ۵۸۰۰تومان ،در استان تهران به صورت میانگین کیلویی  ۷۲۰۰تومان
و در کشور به صورت متوسط کیلویی  ۷۰۰۰تومان است .مدیرعامل شرکت پشتیبانی
امور دام گفت :ذخایر گوشت قرمز نیز به اندازه کافی وجود دارد و هر گاه نیاز باشد آن
را در بازار برای کنترل قیمت عرضه خواهیم کرد؛ هم اکنون به دلیل بروز مشــکالتی
عرضه گوشت قرمز در بازار کاهش پیدا کرده و در این راستا شرکت پشتیبانی امور دام
اقدام به عرضه ذخایر خود و گوشت گرم وارداتی کرده است .ولی اظهار کرد :در حال
حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز استرالیایی  ۳۳هزار تومان و هر کیلوگرم گوشت
قرمز آســیای میانه  ۳۱هزار و  ۵۰۰تومان است که البته طی روز های گذشته گوشت
قرمز داخلی نیز در بازار با کاهش نســبی قیمت مواجه شده و این محصول پروتئینی
کیلویی  ۳۵هزار تومان تا کمتر از  ۴۰هزار تومان عرضه میشود.
رخداد

دارایی بازنشستگان با قرارداد
بوئینگ بیشتر شد

امضای قرارداد خرید  ۶۰فروند هواپیمای بوئینگ ،واگذاری ۵۰۰۰دستگاه خودرو به
مددجویان کمیته امداد ،ساماندهی بیمه اجتماعی قالیبافان و عضویت ایران در هیات
مدیره سازمان جهانی کار برای سومین سال ،مهمترین خبرهای این هفته حوزه کار
و تعاون را به خود اختصاص داد .به گزارش ایســنا ،در هفتهای که گذشــت قرارداد
خرید  ۶۰فروند هواپیمای  ۷۳۷بوئینگ به عنوان مهمترین رویداد هفته در حوزه کار
امضا شــد .این قرارداد میان شــرکت هواپیمایی بوئینگ و شرکت آسمان متعلق به
صندوق بازنشســتگی کشوری به امضا رسید و وزیر کار در مراسم امضای آن اعالم
کرد که  ۹۵درصد تامین مالی این قرارداد توسط بوئینگ فاینانس میشود و  ۵درصد
دیگر را شرکت آسمان میپردازد.
به گفته ربیعی در حال حاضر چهار میلیارد دالر از محل فروش بلیت به مســافران
ایرانی نصیب شرکتهای خارجی میشــود که با تامین نیازهای مسافران ایرانی از
طریق شــرکتهای هواپیمایی داخلی از خروج این ارز جلوگیری میشود .وی با تاکید
بر اینکه ورود هر هواپیما به ناوگان هوایی کشــور ضمن اشتغالزایی موجب کاهش
بیکاری میشود ،افزود :با امضای این قرارداد ضمن افزایش داراییهای بازنشستگان،
ناوگان هوایی کشــور نیز نوســازی میشــود .انتخاب ایران به عنوان رییس آسیا و
اقیانوســیه در یکصد و ششمین اجالس سازمان جهانی کار ( )ILOخبر دیگری بود
که این هفته انتشــار یافت .ایران در دو دوره گذشــته به طور متوالی به عنوان عضو
اصلی هیات مدیره  ILOانتخاب شده بود و تعامل نزدیک و همکاری تنگاتنگ میان
وزارت کار و ســازمان بین المللی کار و پیگیری های مستمر سفیر ایران در سازمان
ملل موجب شد تا جمهوری اسالمی ایران به ریاست گروه آسیا و اقیانوسیه برگزیده
شــود .همچنین ایران برای سومین سال متوالی به عنوان عضو هیات مدیره سازمان
جهانی کار انتخاب شــد .این رویداد در  ۵۰سال گذشته کم سابقه بوده است .چنین
موفقیتی در حالی نصیب جمهوری اسالمی ایران شده که برخی دولتها تالش کردند
با ســنگاندازی مانع از راهیابی مجدد کشورمان به هیات مدیره سازمان جهانی کار
شــوند .ساماندهی بیمه اجتماعی قالیبافان و شاغالن صنایع دستی شناسنامهدار خبر
دیگری بود که از ســوی مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای فرش دســتباف اعالم شد.
آنطور که بهرامی گفته با مصوبه مجلس ،دولت مکلف شــده نسبت به ساماندهی و
بیمه اجتماعی قالیبافان و تمام افراد واجد شــرایط در زمینه قالیبافی و صنایع دستی
اقدام کند .به گفته وی ،طبق مصوبه مجلس از ســال  ۱۳۹۷اجرای بیمه قالیبافان
دارای کارت مهارت سراسری و بودجه آن نیز توسط دولت تامین خواهد شد.
در هفتهای که گذشــت تفاهمنامه واگذاری  ۵۰۰۰دســتگاه خودرو به مددجویان
کمیته امداد به امضا رسید .این تفاهمنامه با هدف ایجاد اشتغال و کسب درآمد پایدار
برای پنج هزار خانوار تحت پوشــش کمیته امداد به طور ســه جانبه میان صندوق
کارآفرینی امید ،کمیته امداد امام خمینی(ره) و شــرکت خودرو ســازی زامیاد امضا
شــد .آنطور که نوراله زاده ،مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفته ارزش مالی این
تفاهمنامــه  ۱۵۰میلیارد تومان اســت که از این میزان ،مبلــغ  ۵۰میلیارد تومان را
کمیته امداد در صندوق کارآفرینی امید ســپردهگذاری کرده و بر اساس آن ،صندوق
خودروها را به خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد با تســهیالت قرض الحســنه و
کارمزد  ۴درصد واگذار میکند .اقساط آن نیز  ۶۰ماهه و بازپرداخت آن پس از چهار
ماه تنفس خواهد بود .این هفته سفیر هند و رییس اتاق تعاون ایران با یکدیگر دیدار
و در پنج محور گفتگو کردند .توســعه تعامالت اقتصادی میان ایران و هند در بخش
کشــاورزی و نگهداری و پرورش دام ســنگین از جمله محورهای پیشــنهادی بود.
همچنین همکاری گســترده در زمینه صنایع دستی و فراهم کردن فرصت حضور و
عرضه محصوالت تولیدکنندگان ،برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در هند و اعزام
هیاتهای تجاری به دو کشور به منظور آشنایی با ظرفیتهای موجود به عنوان فصل
دیگری از همکاری مشترک میان ایران و هند عنوان شد.

آخرین خبر

بانکهای قطری سود سپردههای دالری
را باال بردند

منابع آگاه میگویند که برخی بانکهای قطری در حال افزایش نرخ بهره
بر روی سپردههای دالری هستند تا با تشدید تحریم کشورهای عربی علیه
این کشــور ،نقدینگی بیشــتری به خود جذب کنند .به گزارش بلومبرگ
انگلیســی ،دونفر که به علت حساسیت موضوع نخواستند نامی از آنها برده
شــود به خبرنگاران بلومبرگ گفتند :وام دهندگان بهرهای عالی ،به میزان
 ۱درصد باالتر از نرخ بهره پیشــنهاد شــده بانک داخلی لندن را پیشنهاد
دادهاند تا دالرهــا را از بانکهای منطقهای به خود جذب کنند .پس از آن
که عربستان ســعودی ،امارات متحده عربی و بحرین در اقدامی بیسابقه،
بــرای مجازات قطر به علت روابط با ایران و گروههای اســامگرای منطقه،
روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود را با این کشور قطع کردند ،قطر که یکی
از ثروتمندترین کشورهای جهان و بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی مایع
اســت ،به دنبال افزایش ذخایر دالری خود است .منابع آگاه در  ۷جون هم
گزارش داده بودند برخی بانکهای منطقه با نگرانی از گســترش یافتن این
بحرانها ،در حال قطع هرگونه رابطه خود با قطر هســتند .وزیر مالی قطر،
علی شریف العمادی ،در مصاحبهای که روز دوشنبه از شبکه سیانبیسی
پخش شــد گفت :قطر قدرت مالی کافی برای مبارزه در اختیار دارد تا از
پول و اقتصاد خود دفاع کند .العمادی با کوچک شمردن تاثیر این بحران بر
قطر گفت :سقوط سهام سرمایههای قطر در هفته گذشته واکنشی طبیعی
به این قطع روابط بود .بر طبق یک بیانیه ایمیلی که در روز سهشنبه ارسال
شــده است ،بانک ملی قطر که بزرگترین وام دهنده خاورمیانه است ،اعالم
کــرد از زمان قطع روابط تاکنون هیچ افزایش بهره قابل توجهی مشــاهده
نشده است .سرمایهگذاران در حال فروش سرمایههای قطری خود هستند
و با اندیشــیدن به این که قطر تا چه حد خواهد توانست بدون تغییر ارزش
پول خود یــا فروش داراییهای جهانیاش به تحمل این بحران ادامه دهد،
درمورد ریال منفیبافــی میکنند .در پایان آوریــل ،طبق دادههای بانک
مرکزی  ۲۱.۴درصد از ســپردههای مشتریان بانکهای قطری به پول های
خارجی بود .این دادهها نشان میداد سپردههای افراد غیر مقیم  ۲۴درصد
کل سپرده  ۷۸۱میلیارد ریالی قطر را تشکیل میداد.

