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 محمود حجتی اعالم کرد
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نژادهای دام 

مولد و تامین نهاده ها

وزیر جهاد کشاورزی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نژادهای 
دام مولد و تامین نهاده ها خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمود حجتی در ادامه سفر خود به شهرستان های 
شمال استان اصفهان، در نشستی با کشاورزان خالدآباد از بخش امامزاده 

شهرستان نطنز دیدار و گفتگو کرد.
وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار ضمن استماع نظرات و مشکالت 
بهره برداران بخش کشاورزی گفت: در راستای حمایت از تولیدکنندگان 
بخش کشاورزی و رونق تولید، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات 

نژادهای دام مولد و تامین نهاده ها ادامه خواهد داشت.

کارفرمایان بالتکلیف مصوبه حق مسکن

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به بالتکلیفی 
کارفرمایان در عدم ابالغ مصوبه حق مسکن کارگران، تصریح کرد: با توجه 
به تصویب مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت، افزایش کمک هزینه 
مسکن قطعی است و به زودی در فیش حقوقی کارگران اعمال خواهد 

شد.
ابوالفضل فتح الهی گفت: سال گذشته شورای عالی کار حق مسکن 
کارگران را افزایش داد که از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسید؛ وزارت 
کار هم این مصوبه را به دولت ارسال کرد چون این افزایش باید به تأیید و 
تصویب هیأت وزیران برسد تا قابلیت اجرا پیدا کند. برابر آخرین خبرها، 
کمیسیون اقتصادی دولت مصوبه را تأیید کرده و تنها امضای وزرا باقی 

مانده تا در هیأت وزیران تصویب شود.
وی گفت: در حال حاضر کارفرمایان به دلیل عدم ابالغ مصوبه در 
بالتکلیفی به سر می برند و امیدواریم هرچه سریع تر هیأت وزیران مصوبه 

را نهایی کند.
به گفته فتح الهی، با توجه به آنکه کمیسیون اقتصادی دولت این مصوبه 
را به تصویب رسانده است، افزایش کمک هزینه مسکن قطعی است و 
هیچ نگرانی خاطری در این خصوص وجود ندارد و به دنبال تأیید نهایی 
هیأت وزیران این افزایش و معوقه آن از ماه آینده در حقوق کارگران 
اعمال می شود. این مقام مسئول کارگری با اشاره به افزایش سرسام آور 
هزینه های مسکن و اجاره بها در کالن شهرها گفت: ۱۰۰ هزار تومان کمک 
هزینه مسکن رقمی نیست که بتواند هزینه های مسکن کارگران را پوشش 
دهد ولی افزایش آن بعد از چند سال قابل توجه است چون تا قبل از 
این حق مسکن ۴۰ هزار تومان بود. به گزارش ایسنا، اعضای شورای عالی 
کار بهمن ماه سال گذشته با افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران 
موافقت کردند. پیش از این حق مسکن کارگران ۴۰ هزار تومان بود که با 

این افزایش به ۱۰۰ هزار تومان رسید.

مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران ابالغ کرد:
آغاز صادرات سیب و پرتقال بعد از ۲ ماه ممنوعیت

به گمرکات  ابالغ بخشنامه ای  با  ایران  مدیرکل دفتر صادرات گمرک 
اجرایی سراسر کشور ممنوعیت صادرات سیب و پرتقال را به طور رسمی 

لغو کرد.
به گزارش ایلنا؛ صادرات پرتقال و سیب که با هدف تنظیم بازار ایام 
نوروز از تاریخ ۱۳ اسفند ۹۷ ممنوع شده بود با ابالغ مدیرکل دفتر صادرات 

گمرک ایران به گمرکات اجرایی سراسر کشور مجدد از سر گرفته شد.
علی اکبر شامانی، در دستورالعملی به کلیه گمرکات اجرایی کشور اعالم 
کرد در پی بخشنامه وزیر صنعت معدن و تجارت، ممنوعیت صادرات 
سیب درختی و پرتقال از تاریخ ۲۸ فروردین ۹۸ لغو شده است. در بخشی 
از این اطالعیه آمده است؛ صادرات سیب و پرتقال از تاریخ ۹۸.۱.۲۸ لغو 
می شود. بدیهی است انجام تشریفات مربوط به صادرات اقالم موصوف 
و رعایت ضوابط بسته بندی میوه و تره بار در هنگام صادرت ضروری 
است، همچنین الزم است مفاد بخشنامه های مربوط به شرایط محموله 
های صادراتی سیب درختی و اخذ نظر سازمان جهاد کشاورزی استان ها 

اعمال شود.

اخبار
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پس از رکود شش ساله

ونمایی است ونق مسکن آماده ر بسته ر

معاون وزیر صنعت:

وش شده تا آخر مهرماه وهای پیش فر تحویل تمامی خودر

واحد  هزار  عرضه ۹۰۰  برای  دولت  برنامه  با  همزمان 
مسکونی طی دو سال آینده، بسته ی رونقِ بخش مسکن 
در حال تهیه است و طبق وعده، هفته آینده رونمایی 

خواهد شد.
به گزارش ایسنا، با روی کار آمدن محمد اسالمی، وزیر 
راه و شهرسازی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی 
بافت های  تا سال ۱۴۰۰ در سه بخش شهرهای جدید، 
ناکارآمد و بنیاد مسکن آغاز شد. او هم چنین اعالم کرد 
که ۵۰۰ هزار واحد باقی مانده مسکن مهر را تا پایان سال 

۱۳۹۸ تکمیل خواهد کرد.
اما بخش مسکن که از آن به عنوان حوزه ای پیشران 
اثرپذیری  یاد می شود طی شش سال گذشته به دلیل 
بازارهای موازی  اقتصادی و رشد قیمت  از شرایط کالن 
که منجر به افزایش قیمت مسکن شده در رکود به سر 
می برد. همزمان با برنامه اسالمی برای باال بردن تولید، 
سیستم بانکی نیز بسته رونق بخش مسکن را آماده کرده 
و به گفته ی مدیرعامل بانک مسکن، این بسته که از اواخر 
سال گذشته آغاز شده مراحل نهایی خود را طی می کند. 
رحیمی انارکی گفته است: در تدوین این بسته سعی شده 

هم به بخش عرضه و هم به بخش تقاضا توجه شود.
ابوالقاسم رحیمی انارکی در مراسم افتتاح پروژه صندوق 
اشاره  با  غرب  ساختمان شمال  و  زمین  گذاری  سرمایه 
به ظرفیت های صنعت ساخت و ساز در شرایط فعلی 
که  حوزه ای  عنوان  به  مسکن  تولید  گفت:  اقتصادی 
می تواند به اقتصاد کشور کمک کند، شناخته شده است. 
از یک سال پیش به دلیل تحریم های آمریکا در شرایط 
ویژه اقتصادی خاص قرار گرفته ایم و این فشارها نشانه 
این است که وارد یک نبرد اقتصادی تمام عیار با آمریکا 
شده ایم. بنابراین برای اینکه ما بتوانیم از این شرایط در 
کشور عبور کنیم باید از تمامی پتانسیل های داخلی که به 

تحریم ها وابسته نیست، استفاده کنیم.
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه باید اقداماتی برای 
شدن  کوچک  اقتصادی«،  »رشد  کاهش  از  جلوگیری 
اقتصاد و افزایش اشتغالزایی انجام دهیم، گفت: یکی از 
بخش هایی که واجد این شرایط است و کمترین تأثیر را 
می تواند از تحریم ها به خود ببیند حوزه مسکن و ساختمان 
و  است  داخل موجود  در  آن  نهاده های  تمام  که  است 

می تواند نیازهای داخلی را فراهم کند.
رحیمی انارکی افزود: با توجه به اینکه مسکن و ساختمان 
از اولویت های دولت و وزارت راه و شهرسازی است، در 
همین راستا احداث ۴۰۰ هزار واحد برای سال های ۹۸ و ۹۹ 
برنامه ریزی شده است. ضمن اینکه ۵۰۰ هزار واحد باقی 
مانده مسکن مهر تا پایان امسال تکمیل می شود تا پرونده 
مسکن مهر بسته شود. دولت در این زمینه برنامه های 
ویژه ای دارد به طوری که در مجموع طی دو سال آینده 

۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور عرضه خواهد شد که 
می تواند ظرفیت قابل توجهی را برای رشد اقتصادی، رونق 

تولید و افزایش اشتغال فراهم کند.
وی یادآور شد: تدوین بسته رونقِ بخش مسکن از اواخر 
سال گذشته آغاز شده و مراحل نهایی خود را طی می کند؛ 
در تدوین این بسته سعی شده هم به بخش عرضه و هم 
به بخش تقاضا توجه شود. رحیمی انارکی با بیان اینکه 
مهمترین موضوع در صنعت ساختمان موضوع تأمین 
مالی است گفت: اگر این موضوع حل نشود این طرح ها 
و پروژه ها ولو با طراحی زیبا روی کاغذ خواهند ماند و اجرا 
نخواهد شد بنابراین مهمترین موضوعی که در این بسته 

پیش بینی شده تأمین مالی پروژه ها است.
از  یکی  گفت:  مسکن  بخش  عامل  بانک  مدیرعامل 
مهمترین منابعی که ما امکان نقد کردن آن را تاکنون 
نداشتیم، تسهیالتی است که در پرتفوی بانک نگهداری 
می شود و به عنوان دارایی بانک است که رقم خالص آن 
حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. بخش قابل 
توجهی از این تسهیالت می تواند در قالب اوراق مشارکت 
رهنی یا اوراق MBS به نقدینگی جدید تبدیل شود و یک 

جریان جدید مالی ایجاد کند.

وی اظهار امیدواری کرد: این بسته هفته آینده در اولین 
همایش این بانک رونمایی شود.

لزوم توجه به توسعه صندوق های زمین و ساختمان
در ادامه این مراسم، روزبه ظهیری مدیرعامل شرکت 
انبوه ساز وابسته به این بانک با بیان اینکه بانک مذکور 
و  زمین  صندوق  تأسیس  سابقه  دارای  مجموعه  تنها 
ساختمان است، گفت: سومین صندوق سرمایه گذاری 
نیز در شهر ری در مرحله ساخت قرار دارد و امیدواریم 

طبق برنامه زمان بندی به بهره برداری برسد.
صندوق های  مزیت  افزود:  ساز  و  ساخت  فعال  این 
سرمایه گذاری زمین و ساختمان به لحاظ معافیت های 
مالیاتی و شفافیت هایی که از نظر ابزارهای کنترلی ایجاد 
می کنند بر کسی پوشیده نیست. اگر در پروژه صندوق 
سرمایه گذاری شمال غرب شاهد این هستیم که از نظر 
زمانی توانستیم در مقطع مورد نظر پروژه را با مدیریت 
هزینه به اتمام برسانیم، قطعاً به دلیل مکانیزم های کنترلی 

صندوق های سرمایه گذاری است.
وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم از مزیت های نظارتی 
صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان به بهترین 
نحو استفاده کنیم محدودیت هایی وجود دارد. متأسفانه 

به استناد بند ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه، تأسیس 
صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تأمین سرمایه 
بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع شده است که با 
محدودیت جدید مواجه هستیم امیدواریم با رایزنی های 
سازمان بورس و مراجع باالتر این محدودیت برطرف شود.

اگر  و  دارد  وجود  که  دیگری  نکته  گفت:  ظهیری 
نتوانیم در خصوص آن برنامه ریزی عملیاتی کنیم حتماً 
دچار  ساختمان  و  زمین  گذاری  سرمایه  صندوق های 
شکست خواهند شد و توسعه اتفاق نخواهد افتاد، بحث 
عدم پیش بینی افزایش هزینه ساخت در ضوابط ساخت 
است. در شرایطی که با یک حرکت تورمی به لحاظ افزایش 
قیمت نهاده ها مواجه هستیم، عدم پیش بینی افزایش 
هزینه ساخت حتماً یک عامل بازدارنده خواهد بود. برای 
روش  یک  می کنیم؛  پیشنهاد  را  روش  دو  موضوع  این 
این است که بر اساس ضوابط بخشنامه پروژه هایی که 
با مساحت ثابت زیربنا احداث می شوند، امکان در نظر 
گرفتن شاخص تعدیل آحاد بها در نظر گرفته شود. روش 
دوم این است که تا حدی از تورم را در FS اولیه )مطالعات 
ما متصور هست،  برای  پروژه( که ساالنه  امکان سنجی 
پیش بینی کنیم و مازاد آن به مدیر ساخت منتقل نشود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از طرح سختگیرانه 
این وزارتخانه برای خودروسازان به منظور افزایش تولید 
پیش  اجازه  نیابد،  افزایش  تولید  اگر  و گفت:  داد  خبر 

فروش نمی دهیم.
بر  تاکید  با  با خبرنگار مهر  فرشاد مقیمی در گفتگو 
ضرورت انجام به موقع تعهدات از سوی دو خودروساز در 
حوزه پیش فروش های خودرو مربوط به سال ٩٧، گفت: 
بر اساس دستوری که به دو خودروساز بزرگ کشور داده 
شده، باید نسبت به ایفای به موقع تعهدات اقدام شود که 

بر این اساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت این 
است که کل تعهدات خودروسازان در سال ٩٧ حداکثر تا 

مهرماه سال جاری ایفا شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این برنامه 
به طور قطع در سال ٩٨ اجرایی خواهد شد و جای نگرانی 

از بابت ایفای تعهدات خودروسازان وجود ندارد.
بر  مبنی  خودروسازان  جدید  تعهدات  گفت:  وی 
پیش فروش های صورت گرفته در سال ٩٨ نیز به طور 
قطع به موقع انجام می شود که بر این اساس، هر یک 

از خودروسازان مکلف هستند حداقل ٥٥٠ هزار دستگاه 
خودرو را در سال جاری تولید کنند که در مجموع یک 
میلیون و ١٠٠ هزار دستگاه خودرو در سال جاری تولید و 

روانه بازار خواهد شد.
به گفته مقیمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه 
سختگیرانه ای نیز برای خودروسازان در نظر گرفته که بر 
مبنای آن یکی از تکالیف تعیین شده برای خودروسازان 
از سطح یک میلیون و ١٠٠ هزار  را  تولید  این است که 
دستگاه فراتر ببرند که جزئیات آن پس از نهایی شدن 

اعالم خواهد شد.
معاون وزیر صنعت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
اگر برنامه سختگیرانه تولید از سوی خودروسازان پیاده 
سازی نشود، چه برنامه تنبیهی برای آنها در نظر گرفته 
این  به  چنانچه خودروسازان  کرد:  تصریح  خواهد شد، 
برنامه سختگیرانه تولید پایبند نباشند، دیگر اجازه پیش 
فروش خودرو نخواهند داشت و به تناسبی که افزایش 
تولید داشته باشند، می توانند خودرو در بازار پیش فروش 

کنند.

چرا به ژاپن و کره نیروی کار نمی فرستیم؟

بسته ساماندهی معافیت های مالیاتی امسال به دولت می رود؟

یک کارشناس اقتصادی اعزام نیروی کار ایرانی به کشورهای ژاپن و کره را 
خواستار شد و بر ضرورت افزایش تعداد بازرسان کار و مقابله با قراردادهای 

سفید امضا تاکید کرد.
حمید نجف در گفتوگو با ایسنا، سیستم نظارتی و بازرسی وزارت کار را 
نیازمند تقویت دانست و گفت: وزارت کار باید افزایش تعداد بازرسان کار را 
در دستور کار قرار بدهد و چشم نظارتی خود را برای مقابله با سو استفاده های 

مربوط به قراردادهای کار تقویت کند.
وی با اشاره به افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۸ گفت: در ابتدای 
اعالم افزایش حقوق و دستمزد طوری وانمود شد که افزایش ۴۰۰ هزار 
تومانی، زندگی کارگران را تأمین می کند و قدرت خرید آنها را باال می برد اما 
فراموش کردیم که این افزایش دستمزد نسبت به تورم سال گذشته بوده 
و ما بر اساس نرخ تورم سال قبل برای سال ۹۸ تعیین مزد کردیم که با 
توجه به نرخ تورم فعلی به هیچ عنوان کفاف هزینه های زندگی کارگران 

را نمی دهد.
به گفته این کارشناس حوزه کار، برای آنکه افزایش مزد احساس شود، باید 

قدرت خرید را حفظ کنیم و قیمت ها در بازار را پایین نگه داریم.
نجف افزود: بخش اعظمی از دریافتی کارگران بابت اجاره بها، خوراک و 

هزینه های بهداشت و درمان صرف می شود و لذا مبلغی که به دستمزد 
آموزش و تحصیل  قبیل  از  پاسخگوی سایر هزینه ها  کارگران اضافه شده 

فرزندان نخواهد بود.

وی گفت: علیرغم آنکه قیمت برخی اقالم دارویی افزایش یافته اما ارائه 
خدمات درمانی به کارگران کاهش پیدا کرده است به نحوی که اگر قبالً ۱۰ هزار 
تومان صرف خرید یک قلم دارو می شد، به دلیل کاهش پوشش بیمه ای این 

رقم امروز به ۹۰ هزار تومان رسیده است.
این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: متأسفانه پوشش بیمه ای بسیاری 
از داروهای مورد نیاز کارگران کاهش یافته و سهم سازمان تأمین اجتماعی 
هم نسبت به پرداخت این اقالم دارویی کم شده است به همین دلیل بیشتر 

دریافتی کارگران ناخواسته صرف هزینه های درمانی می شود.
نجف در پایان توجه به معضل بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان و 
فارغ التحصیالن در سال ۹۸ را مورد تاکید قرار داد و گفت: وزارت کار اخیراً 
پیگیر اعزام نیروی کار به خارج است که ژاپن و کره جنوبی می توانند جزو 
کشورهای هدف ما باشند و با سر و سامان دادن به بازار کار، برای کشور 
ارزآوری داشته باشند اما قبل از آن باید نگاه به جامعه و هویت ایرانی در برخی 

کشورها تقویت شود تا آنها از نیروی کار ایرانی استقبال کنند.
به گزارش ایسنا، وزارت کار اخیراً با چند کشور اروپایی نظیر آلمان برای اعزام 
نیروی کار ایرانی به خارج مذاکره کرده و از ایجاد دفاتر حفظ امنیت شغلی 

نیروهای کار شاغل در کشورهای ترکیه و کانادا خبر داده است.

۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت و مشوق مالیاتی در اقتصاد ایران قرار است 
امسال سروسامان داده شود؛ معافیت ها و مشوق هایی که بعضا فضای کسب 

و کار را برای سایر فعاالن اقتصادی غیررقابتی کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، درآمدهای مالیاتی از جمله مطمئن ترین مبادی 
تأمین درآمد پایدار برای دولتها هستند و در کشور ما نیز اگرچه سهم مالیات 
در تأمین درآمدهای دولتی طی سالهای گذشته نسبتاً افزایش یافته اما تا 
رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد. کاهش معافیت ها و مشوق های 
مالیاتی و گسترش پایه های مالیاتی کشور مهمتری راهکار افزایش درآمدهای 
مالیاتی است و در سنوات اخیر بسیار مورد توجه مسئوالن بوده اما عملکرد 
دولت ها نشان می دهد که در این زمینه موفقیت چندانی حاصل نشده است.

۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت و مشوق مالیاتی
گفته می شود حجم معافیت ها و مشوق های مالیاتی در کشور بدون لحاظ 
معافیت مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده، ۵۰ هزار میلیارد تومان 
است و از سویی دیگر پایه های قابل اتکایی برای اخذ مالیات مستقیم وجود 
ندارد و بیشتر مالیات دریافتی نیز مالیات بر حقوق و دستمزد است که از 

کارمندان و حقوق بگیران دریافت می شود.
عمدتاً  ایران  در  مالیاتی  مشوق های  و  معافیت ها  کارشناسان،  گفته  به 
گسترده، عام، متنوع و غیر هدفمند هستند و به لحاظ شکلی شامل تمام 
انواع مشوق های مالیاتی مرسوم در جهان است که این مساله عالوه بر ایجاد 
اختالل در تأمین منابع بودجه ای دولت از محل درآمدهای مالیاتی، منجر 
به بروز بی انضباطی مالی و بودجه ای و بعضاً نقض اصل رقابت پذیری در 

اقتصاد شده است.
کدام بخش ها از مالیات معاف هستند؟

از جمله مهم ترین بخش هایی که در اقتصاد ایران از معافیت مالیاتی بهره 
بخش  تعاون،  بخش  عام،  به صورت  گذاری  سرمایه  به  می توان  می برند 
تجاری-صنعتی، مناطق کمتر  آزاد  بورسی، مناطق  کشاورزی، شرکت های 
توسعه یافته، شهرک های صنعتی، نفت، مناطق ویژه اقتصادی، امور خیریه، 
امور فرهنگی، مسکن اجاره ای، سود سپرده های بانکی، صادرات، فعالیت های 
ورزشی، شرکت های دانش بنیان و فعالیت های تولیدی اشاره کرد که برای 
بسیاری از آنها این معافیت به صورت تعطیلی مالیاتی در نظر گرفته شده 

است. مشخص نبودن هزینه -درآمدی این مشوق ها و طوالنی بودن طول دوره 
برخورداری از معافیت ها از جمله مهمترین معایب دیگر نظام مشوق های 

مالیاتی در ایران است.
به  قدم  اولین  بوده،  قدیم مرسوم  از  که  رویه ای  ایران طبق  در  درواقع، 
منظور توسعه بخش های مدنظر )توسعه صادرات، بخش اقتصادی خاص 
مانند کشاورزی، توسعه منطقه ای و غیره( اعطای مشوق های مالیاتی بدون 
انجام تحلیل های مربوط به هزینه فایده بوده است. البته سال گذشته معاون 
مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی در گفتگویی با خبرنگار مهر از تهیه 
بسته معافیت های مالیاتی جهت ساماندهی این بخش خبر داده و گفته بود 

طی سال ۹۸، این بسته برای بررسی به هیأت دولت ارسال می شود.
با این حال جزئیات این بسته هنوز به صورت شفاف مشخص نشده و 
پی گیری های خبرنگار مهر از سازمان امور مالیاتی تا این لحظه بی نتیجه 
مانده است؛ اما به هر حال امید می رود در صورت ارزیابی بسته یاد شده، 
دولت و مجلس برای بر پر کردن این خأل درآمدی کشور و حذف معافیت ها و 
مشوق هایی که هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارند، اهتمام جدی داشته باشند.
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