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مدیر نظارت بر توزیع کاالهای اساسی کشاورزی اعالم کرد
هیچ مشکلی در تأمین کاالهای اساسی نیست

مدیر نظارت بر توزیع کاالهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اظهار 
کرد که هیچ مشکلی در زمینه تأمین محصوالت اساسی مورد نیاز مردم 
اما وزارت جهادکشاورزی در کاالهای اساسی تنها مباشر  وجود ندارد، 

وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توزیع است.
محمد قدیری ابیانه در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در زمینه نهاده ها 
متولی وزارت جهاد کشاورزی است اما در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
متولی کاالهایی مانند شکر، برنج، روغن، گوشت، مرغ، تخم مرغ، حبوبات 
و… بوده که منشأ آن مصرف کننده نهایی است و گزارش کار آن با سازمان 

حمایت مصرف کنندگان و مصرف کنندگان است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این مسئله خالف قانون تمرکز 
وظایف بازرگانی بخش کشاورزی نیست؟ گفت: تأمین این کاالها با وزارت 
جهاد کشاورزی است و آن ها را برای توزیع در اختیار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت قرار می دهد، به عنوان مثال شرکت بازرگانی دولتی برنج، 
روغن و شکر را به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع می کنند. 

و در واقع مباشر این وزارتخانه برای توزیع این کاالهای اساسی هستیم.
مدیر نظارت بر توزیع کاالهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی همچنین 
درباره وضعیت موجودی شکر در شرایط کنونی گفت: در تأمین شکر و 
دیگر کاالهای اساسی مانند برنج، شکر و روغن هیچ کمبودی نداریم و 

ذخایر کشور به اندازه کافی و نیاز کشور موجود است.
قدیری ابیانه با بیان اینکه در آخرین مصوبات دولت نرخ ارز برای واردات 
حبوبات، کره و… نیز نرخ ارز نیمایی تغییر پیدا کرده است، اعالم کرد: 
برای شکر نه تنها موجودی و واردات در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد 
بلکه در سال گذشته نیز میزان تولید داخلی این محصول استراتژیک به 
یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن رسید و تا کنون نیز ۷۰۰ هزار تن نیز واردات 
داشته ایم و همه نیاز کشور دو میلیون و ۲۰۰ تا دو میلیون ۵۰۰ هزار تن 

در سال است.

با دستور وزیر صنعت
صادرات پیاز و سیب زمینی آزاد شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت رفع ممنوعیت صادرات پیاز و سیب زمینی 
را ابالغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با دستور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت به رئیس کل گمرک کشور، ممنوعیت صادرات پیاز و سیب زمینی 

لغو و صادرات آن ها آزاد شد.
پیش از این به دلیل تنظیم بازار داخلی صادرات پیاز و سیب زمینی به 

طور موقت لغو شده بود.

چرا برنامه اشتغال زایی سال 97 محقق نشد؟
معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بی توجهی به 
تامین اعتبار و نبود نظارت بر اجرای طرح ها را دلیل محقق نشدن اشتغال 

یک میلیونی سال ۹۷ دانست.
دولت همواره در سال های گذشته در فرآیند رسیدگی به بودجه های 
ساالنه 13۹6، 13۹۷ و 13۹8 در قالب تبصره 18 به امر اشتغال و تامین 
منابع و تجهیز آن توجه الزم را داشته به گونه ای که پیش بینی می شد 
سال گذشته یک میلیون و 33 هزار شغل و امسال نیز یک میلیون و ۷۷ 

هزار شغل ایجاد شود.
اما بر اساس گزارش مرکز آمار کشور، سال گذشته 463 هزار و ۹۲8 
نفر شغل ایجاد شده که ۵6۹ هزار و ۷۲ نفر تا هدف پیش بینی شده 

فاصله دارد.
معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص 
تحقق نیافتن این رقم روز پنجشنبه به ایرنا گفت: اشتغال همواره جزو 
اولویت های سازمان برنامه و بودجه است اما با توجه به شرایط کشور در 

سال های 13۹6 و 13۹۷ اشتغال پیش بینی شده محقق نشد.
»عیسی منصوری« با بیان اینکه با توجه به وضعیت پیش رو تحریم 
های ظالمانه باید شرایط را درک کنیم، گفت: اختصاص منابع به عنوان 
ابزاری برای اجرای برنامه های اشتغال، موضوع مهمی است که باید مورد 

توجه قرار گیرد و مدیریت های الزم انجام شود.
وی افزود: سال گذشته با سازمان برنامه و بودجه توافق شد که برنامه 
های اشتغال به صورت سه جانبه اجرا شود به این صورت که وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی هماهنگ کننده برنامه، سازمان برنامه و بودجه ناظر 
و دستگاه های ذیربط نیز مجری باشند و این موضوع تصویب شد اما به 
اجرا درنیامد و دستگاه ها به صورت جداگانه تفاهم نامه هایی با سازمان 

برنامه و بودجه امضا کردند.
معاون توسعه کارآفرینی گفت: پس از امضای این تفاهم نامه ها یا 
به دلیل محدودیت منابع، اعتبار کمی پرداخت شد و یا اصال پرداختی 

صورت نگرفت.
وی توضیح داد: برای نمونه سال گذشته در بخش صنعت و کشاورزی 
تنها ۲۰ درصد تسهیالت و در بخش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

13۵8 میلیارد تومان )۲۰ درصد( در اسفندماه پرداخت شد.
منصوری تصریح کرد: البته برخی از این پرداخت ها به دلیل نبود نظارت 
کافی در موضوع، خارج از حیطه چارچوب توافق و متناسب با فعالیت و 

ماموریت های دستگاه های اجرایی استفاده شد.
وی افزود: در شرایط موجود اگر امکان ایجاد اشتغال در رشته ای وجود 
نداشته باشد معنی آن این است که آن دستگاه ماموریت خود را به خوبی 

انجام داده، اما منجر به اشتغال نشده است.
این مقام مسئول ادامه داد: البته سال گذشته توافق شد رشته فعالیت 
هایی که در شرایط جدید اشتغال باالیی دارند را مشخص کرده و منابع 
با هماهنگی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ابالغ شود اما این اتفاق 
نیافتاد و در عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان ناظر کلی 

تبدیل شد.
عنوان  به  باید  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اظهارداشت:  وی 
هماهنگ کننده طرح ها باشد تا با جهت گیری های مناسب سیاست ها 
را عملیاتی کند و در عین حال بررسی های الزم را انجام دهد که برنامه ها 
به درستی انجام شود و سازمان برنامه و بودجه به عنوان ناظر عمل کند.
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»اتحاد ملت« روزنامه ای برای آنانکه خواهان فراوانی هستند

وتمند شدن میلیونرها  راز ثر

چاه بیمه بر سر راه تولید

»حق بیمه قرارداد«؛پای برگلوی پیمانکاران

و  پیچیده  راه  موفقیت  به  رسیدن  و  شدن  ثروتمند 
افراد  دنیا  ثروتمندان  نیست.بیشتر  دسترسی  غیرقابل 
فقیر و یا ورشکسته ای بودند که با استفاده از رازهای 

بخصوصی توانسته اند به موفقیت های بزرگی برسند.
روزنامه اتحاد ملت با توجه به اینکه قبل تر رسالت خود 
را بیش از پوشش اخبار  در ارتعاش سالمتی، آرامش، 
شادی و همینطور ثروت  برای یکایک هموطنان عزیزمان 
تعریف میکند لذا از این به بعد با شما خواهیم بود برای 
مخلوقات  اشرف  خور  در  بایست  می  که  زندگی  یک 
باشد. و هم اکنون چند خصوصیت افراد ثروتمند را با 

هم میخوانیم؛
اگر شما هم می خواهید با روش های درست و با تکیه 
بر توانایی های خود ثروتمند شده و به آرزوهای خود 
برسید اما نمی دانید که راز ثروتمند شدن افراد موفق در 
چیست، بهتر است این مطلب را کامل خوانده و قدری 
تامل کنید. میلیونرها چگونه افرادی هستند و چگونه 
میلیونر می شوند؟ ناپلئون هیل، نویسنده آمریکایی برای 
پاسخ به این دو پرسش، نگاهی انداخته است به کار و 

زندگی ۵۰۰ میلیونر.
میلیونرها هم مثل سایر انسان ها »فردیت« خود را 
دارند. اما آیا می توان در بین آن ها نکات مشترکی هم 
یافت؟ مثل عادات مشابهی که الگوی زندگی شان باشد؟ 
اصوال این میلیونرها که به افراد خودساخته شهره اند، 

چگونه انسان هایی هستند و چه ویژگی هایی دارند؟
این پرسش ها زندگی و  به  پاسخ  برای  ناپلئون هیل 
برده است.  بین  زیر ذره  را  میلیونر  کارنامه ۵۰۰  و  کار 
خصوصیت بارز همه این افراد توانایی تصمیم گیری و 

عزمی جزم برای تحقق تصمیم های شان است.
شنوندگانی خوب!

یکی از ویژگی های میلیونرها توانایی فوق العاده آن ها 
در شنوایی است. آن ها شنوندگان بسیار خوبی هستند. 
این  همه  در  مشترک  اصلی  راز  هیل  ناپلئون  قول  به 
میلیونرها را باید در این توانایی جست:«گوش هایت را 
خوب تیز کن، چشم هایت را هم کامال باز و دهن ات را 

ببند و بی خود حرف نزن!”
زنند، عمال  آنکه کسانی که خیلی حرف می  نه  مگر 
فرصت زیادی برای شان نمی ماند که دست به کاری 
دیگر بزنند؟ حال آنکه عمل مهم تر از کالم و حرف است 
و نتیجه بیش تری هم به بار می آورد. ریش سفیدان هم 
همواره گفته اند که خداوند به آدمی یک دهان داده و 
دو گوش و حکمت آن هم این بوده که انسان بیش تر 

بشنود تا حرف بزند.
دست  درباره  باید  آدم  حتما  که  گوید  می  نویسنده 
آوردهایش حرف بزنند و به جهانیان بگوید که چه کرده 

است. اما پسندیده آن است که اول کاری بکند و بعد 
درباره آن حرف بزند.

دیگر رازهای مشترک میلیونرها
این  را  میلیونرها  مشترک  رازهای  سایر  هیل  ناپلئون 

چنین دسته بندی کرده است:
هدف مالی خود را باید هر چه دقیق تر تعیین کنید. 
این که بیاییم و مدعی شویم که مایل به ثروتمند شدن 
هستیم، کفایت نمی کند. هدف مسیر را تعیین می کند 
و هر چه هدف دقیق تر تعیین شده باشد، مسیر روشن 

تر ترسیم خواهد شد.
در زندگی به هیچ کسی هیچ چیزی را به رایگان نمی 
تعیین  هدف  به  رسیدن  برای  که  است  بدیهی  دهند. 
شده باید از خود مایه گذاشت. باید برای خودتان روشن 
کنید که برای رسیدن به هدف خود حاضر به چه کاری 
در  چیزهایی  چه  از  حاضرید  دیگر  به سخن  هستید؟ 
زندگی بگذرید. تنها تالش و پیگیری شماست که دست 

آخر رسیدن به هدف را می تواند ممکن سازد.
برای رسیدن به هدفی که تعیین کرده اید، حتما زمان 
مشخص کنید. مثال بگویید که کی می خواهید به این 

هدف دست یابید. عدم تعیین زمان عمال باعث آن می 
شود که زمان تحقق هدف تان به آینده نامشخص موکول 

شود و عمال هرگز به آن دست نیابید.
حال که هدف و زمان تحقق آن را تعیین کردید، می 
باید برنامه ای روشن برای این دوره تنظیم کنید و مسیر 
برنامه،  از تنظیم  اینکه پس  تر  را ترسیم کنید. و مهم 
بدون فوت وقت دست به کار شوید. هیچ چیز بدتر از آن 
نیست که آدمی برنامه را برای کشوی میز کارش تنظیم 

کند!
مهم این است که برنامه را دقیق به روی کاغذ بیاورید. 
برنامه ای ثبت شده در اوهام و تخیل به همان شکل که 
تنظیم می شود، نقض خواهد شد. همه چیز را بنویسید. 
از همه کارهایی که حاضرید برای رسیدن به هدف انجام 
دهید و گام های برنامه ای را که برای رسیدن به هدف 

تعیین کرده اید، دقیق و روشن ثبت کنید.
روزی دو بار این برنامه را با صدای بلند بخوانید. یک 
بار صبح ها پس از بیدار شدن و یک بار شامگاهان و 
پیش از رفتن به بستر. خواندن برنامه در صبح ها یادآور 
گام ها و اقداماتی است که برای خود تعیین کرده اید و 

شب ها جمع بست همه آن چیزهایی است که در طول 
روز به دست آورده اید.

و فراتر از این توصیه ها، ناپلئون هیل نکات مشترک 
دیگری در شیوه و نوع زندگی میلیونرها را تشخیص می 
دهد. مثال اینکه همه آن ها صبح ها خیلی زود از خواب 
بیدار می شوند، مرتب و مستمر ورزش می کنند، آماده 
آموختن هستند و برای این کار وقت کافی در نظر می 
گیرند و به گونه ای منظم و مستمر با همفکران خود 

نشست و برخاست دارند و از کمی وقت نمی نالند.
در پایان روزنامه اتحاد ملت از نظرات تمامی افرادی 
که در زمینه های مختلف  توانسته اند موفقیتی کسب 
کنند استقبال میکند و در شماره های بعدی مطالبی را 
که دین و آیین ما برای رشد و بالندگی یک فرد و حتی 
یک جامعه توصیه کرده  بپردازیم . امید است به غیر 
از رسالت خبری که بردوش داریم بتوانیم در راستای به 
ثمر نشستن اهداف و آرزوها چه در بعد مادی و چه 
بعد معنوی  یکایک خوانندگان روزنامه اتحاد ملت مثمر 

ثمر باشیم.
شاد و پیروز و سر بلند باشید.

برای رونق تولید،حذف حق بیمه قرارداد مؤثرتر و عادالنه تر 
آن  باالی  نرخ  جهت  از  است؛مؤثرتر  مالیاتی  معافیت  از 
قانونی که یک سازمان  از جهت هزینه ای غیر  وعادالنه تر 

عمومی بر تولیدکنندگان بار می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، مؤثرترین سیاست برای رونق تولید، 
بهبود شرایطی است که در کنترل تولیدکننده نیست، اما بر 
او هزینه اضافی تحمیل می کند؛ یعنی بهبود محیط کسب و 
کار. نرخ مالیات، نرخ بیمه تأمین اجتماعی، نرخ تسهیالت 
بانکی و غیره همگی ریز شاخص های محیط کسب و کار 
هستند. اما هیچگاه، طرحی جهت کاهش نرخ بیمه تأمین 
اجتماعی ارائه نشده در حالی که همواره پیشنهاد کاهش نرخ 
مالیات، برای حمایت از تولیدکننده مطرح بوده است. علت 
آن را می توان در گره خوردگیِ نرخ بیمه تأمین اجتماعی به 
امنیت شغلی کارگر و امکان جایگزینی درآمد مالیاتی دولت با 
درآمد نفتی جستجو کرد. فهم فاصله نرخ اسمی و نرخ واقعی 
دریافتی از تولیدکننده به نام بیمه تأمین اجتماعی و مالیات 

می تواند شاخص مناسب تری برای سیاستگذاری باشد.
نرخ بیمه تأمین اجتماعی؛ نرخ اسمی یا واقعی؟

طبق قانون تأمین اجتماعی 3۰ درصد از حقوق هر کارگر 
باید تحت عنوان حق بیمه پرداخت شود تا او بتواند از مزایای 
مستمری بگیری، خدمات درمانی و غیره بهره مند شود که 
پرداخت می کند. یعنی کارفرما  را کارفرما  از آن  ۲۰ درصد 
موظف است ۲۰ درصد کل دستمزدی که به کارگران پرداخت 
می کند، را به همراه لیست اسامی آنان به تأمین اجتماعی 
بدهد. اما در ماده 41 همین قانون آمده است »در مواردی 
پیشنهاد  به  می تواند  می کند، سازمان  ایجاب  کار  نوع  که 
هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به 
کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان 

نسبت مطالبه و وصول کند«.
ایجاب  متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی واژه »نوع کار 
می کند« را به »همه فعالیت های پیمانکاری« تفسیر می کند و 
با طبقه بندی قراردادها )از حیث میزان هزینه کارفرما و کارگر 

در آن( و تخمین »نسبت مزد به کل کار«، بخشنامه ای صادر 
به صورت  پیمانکاری  قراردادهای  بیمه در  می کند که حق 
درصدی از مبلغ قرارداد تعیین شود و تعداد بیمه شدگان و 
مزد آنان از این جهت بی تأثیر است. این درصد عددی در 
بازه 6.6 درصد تا 16.6۷ درصد از مبلغ قرارداد است که حق 

بیمه بیکاریِ کارگران نیز در آن محاسبه شده است.
اما در عمل، کارفرما برای پرداخت حق بیمه کارگران خود، 
لیستی از کارگران خود تهیه می کند و طبق آن حق بیمه را 

پرداخت می کند یعنی:
تعداد کارگرانِ اظهاری کارفرما * 3۰% )که شامل ۲۰% سهم 
کارفرما و ۷% سهم کارگر از حق بیمه کارگر و 3% نرخ بیمه 

بیکاری است.( * کل دریافتی کارگران
دفترچه  طبق  اجتماعی  تأمین  سازمان  دیگر  سوی  در 
ضرایب خود با توجه به شغل کارفرما عدد دیگری را تخمین 

میزند یعنی:
3۰% * )ضریبِ تخمینی تأمین اجتماعی در مورد نسبت 

مزد به کل کار+بیمه بیکاری( * مبلغ کل قرارداد
راضیه ادیبی، کارشناس فضای کسب و کار در گفتگو با 
خبرنگار در توضیح بیشتر موضوع می گوید: سازمان تأمین 
اجتماعی به اتکای اختیاری که همین ماده قانونی به او داده 
که »حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول 
تدوین کرده است.  را  نامه سازمان  ماده ۵ تصویب  کند« 
اظهاری  )مبلغ  مبلغ  دو  این  بین  از  این مصوبه،  براساس 
کارفرما و مبلغ تخمینی تأمین اجتماعی(، سازمان، عدد بیشتر 
را مبنای مطالبات خود از کارفرما قرار می دهد و مبلغ بیشتر 
را وصول می کند. گاهی مبلغ اظهاری کارفرما بیشتر از مبلغ 
تخمینی تأمین اجتماعی است و گاهی برعکس. اگر وصول 
مطالبات براساس مبلغ اظهاری کارفرما باشد، تمام آن مبلغ 
صرف بیمه لیست کارگرانش می شود. اما اگر وصول مطالبات 
براساس مبلغ تخمینی تأمین اجتماعی باشد، بیش از آن 
مقداری است که برای بیمه لیست کارگران اظهارشده توسط 

کارفرما مورد نیاز است.

وی ادامه می دهد: به بیان دیگر سازمان تأمین اجتماعی 
به دلیل عدم امکان بازرسی از کارگاه های پیمانکاران، تعداد 
کارگرانِ این کارگاه ها را تخمین میزند و متناسب با آن نرخ حق 

بیمه قرارداد را وضع می کند.
وقتی مبلغ وصولی سازمان تأمین اجتماعی از مبلغ اظهاری 
پیش  اجتماعی  تأمین  سازمان  یعنی  باشد  بیشتر  کارفرما 
بینی کرده است که تعداد کارگران مورد استفاده کارفرما از 
تعداد اظهاری وی بیشتر بوده و باید حق بیمه آنان را نیز 
پرداخت کند. با این حال سازمان تأمین اجتماعی تالشی برای 
پیداکردن کارگرانِ تخمینی خود نمی کند، تنها همان کارگران 
به  اضافی  مبلغ  و  می کند  بیمه  را  کارفرما  اظهاری  لیست 
درآمدهای سازمان اضافه می شود. یعنی حق بیمه قراردادها 
بین 6.6 تا 16.6۷ درصد اخذ می شود که گاهی صرف کارگر 
هم نمی شود و مستقیماً در حساب درآمدهای سازمان تأمین 
اجتماعی ثبت می شود. الزم به ذکر است حق بیمه قرارداد 
به کرات توسط کارفرمایان مختلف موضوع شکایت به دیوان 

عدالت اداری قرار گرفته است.
نرخ مالیات؛ نرخ اسمی یا واقعی؟

رئیس سازمان امور مالیاتی در سال ۹۷ اعالم کرده است 
به زودی معافیت مالیاتی با کاهش 4 درصدیِ نرخ مالیات 
بر تولیدکننده، اعمال می شود. با توجه به شعار رونق تولید، 

محتمل است این وعده در سال ۹8 اجرا شود.
حتماً  شرایط،  سایر  بودن  ثابت  درصورت  معافیت  این 
منجر به کاهش درآمد مالیات کشور می شود. زیرا مالیات بر 
شرکت ها بیشترین سهم از درآمد مالیاتی را در سال های اخیر 
داشته است. با این وجود حتماً این نوع معافیت مالیاتی اقدام 
صحیحی است. زیرا سیاستگذاران مالی کشور باید راه های 

دیگری نیز برای افزایش درآمد مالیاتی پیدا کنند.
اما نرخ مالیات چه میزان از هزینه های تولیدکننده را تشکیل 

می دهد؟
بر  مالیات  درصدی   ۲۵ نرخ  می گوید:  ادیبی  راضیه 
تولیدکننده، مالیاتِ بر سودِ تولیدکننده است. با احتساب 

حقیقِت  مختلف،  مشاغل  درآمدِ«  از  سود  »نرخ  ضریب 
این نرخ ۲۵ درصدی یک طیفی بین 1 درصد )برای مشاغلی 
و  تهیه  تعاونی  شرکت های  یا  برق  انتقال  و  فروش  چون 
توزیع صنفی( تا 1۵ درصد )برای مشاغلی چون مؤسسات 

حسابرسی یا دفاتر اسناد رسمی( است.
اولویت اصالح حق بیمه قرارداد بر معافیت مالیاتی

نرخ حق بیمه قرارداد در بازه 6.6 الی 16.6۷ درصدی و نرخ 
حقیقی مالیات در بازه 1 الی 1۵ درصدی قرار دارد و این یعنی 
به تولیدکنندگان، پرداخت حق بیمه قرارداد فشار بیشتری 
وارد می کند. اما به گفته ادیبی، دو تفاوت جدی مالیات و حق 
بیمه قرارداد موجب می شود اصالح قانون تأمین اجتماعی نه 
کمک به تولیدکننده که حق تولیدکننده باشد و آن فلسفه 
دریافت حق بیمه قرارداد و محل مصرف حق بیمه قرارداد 

است.
این کارشناس فضای کسب و کار توضیح می دهد: حق 
بیمه قرارداد برای حمایت از کارگرانی بود که احتمال داشت 
کارفرما حضور آنان را کتمان کند، اما اکنون در ازای کارگرانی 
ادعا می کند  اجتماعی  تأمین  دریافت می شود که سازمان 
وجود دارند، ولی نمی تواند و نمی خواهد آنان را پیدا کند. در 
مقابل، دریافت مالیات حق دولت است که از کارفرما به دلیل 
زیست در محیط اقتصادی جامعه اخذ می شود. وی به دلیل 
دوم اشاره می کند و می گوید: وصول حق بیمه قرارداد مطابق 
با تخمین سازمان تأمین اجتماعی تنها منجر به افزایش درآمد 
نامشروع یک سازمان عمومی غیردولتی شده است. زیرا در 
ازای آن هیچ کارگری بیمه نمی شود. اما مالیات در یک سازو 

کار شفاف به خزانه واریز و صرف اداره کشور می شود.
با  اجتماعی  تأمین  قانون   41 ماده  اصالح  اساس،  براین 
احقاق حقوق تولیدکننده، اصالح وضعیت کارگران و کاهشِ 
تولید  به  می تواند  اداری  عدالت  دیوان  ورودی  پرونده های 
رونق بیشتری بدهد، تا یک معافیت مالیاتی که عالوه بر 
کاهش درآمد دولت، در نسبت با حق بیمه قرارداد تأثیر 

کمتری بر هزینه های تولیدکننده دارد.

اتحادیه فروشندگان خودرو:
خودرو ارزان می شود

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه برخی با شیطنت هایی که 
انجام داده بودن بازار خودرو را متالطم کردند، گفت: بازار در آرامش به سر 

می برد و قیمت ها در حال کاهش هستند.
خبرگزاری میزان : سعید موتمنی از ریزش قیمت خودرو در بازار خبر داد 
و اظهار کرد: بازار خودرو پس طی کردن یک دوره هیجانی در آرامش به سر 

می برد و قیمت ها در حال کاهش هستند.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه برخی با شیطنت هایی که 
انجام داده بودن بازار خودرو را متالطم کردند، افزود: افرادی که به دنبال 
فروش خودروهای خود با قیمت های باال بودند که با استفاده از فضای مجازی 

بازار را دچار تالطم کردند تا به اهداف خود برسند.
نزولی  روند  برداشته شده  از سایت ها  قیمت ها  که  زمانی  از  وی گفت: 
قیمت ها آغاز شده است، به عنوان مثال پژو ۲۰۰8 حدود 13۵ میلیون تومان، 
سراتو و هایما ۷۰ تومان و چانگان 3۵ میلیون تومان کاهش قیمت داشته اند.

موتمنی با اشاره به قیمت گذاری خودرو در سایت ها خرید و فروش، تصریح 
کرد: شاهد آن بودیم که دالالن به صورت دسته جمعی برای خودروها قیمت 

غیرمنطقی تعیین می کردند و با ایجاد گروه هایی به آن دامن می زدند.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو افزود: اگر عرضه به اندازه کافی باشد 
درج قیمت در سایت ها مشکلی ندارد به دلیل اینکه بازار قیمت را تعیین 
می کند اما، زمانی که عرضه کم و دست تعداد محدودی قرار دارد این 
افراد از فضای مجازی سوءاستفاده کرده و قیمت ها را غیر واقعی تعیین 

می کنند.
وی اظهار کرد: بر اساس قانون نظام صنفی هر فردی که اقدام به آگهی 
می کند باید مجوز کسب، ارائه کند تا نتواند آگهی های غیر واقعی بزند، اما 

زمانی که این کار صورت نگیرد بازار آشفته می شود.
موتمنی تاکید کرد: در حال حاضر با قیمت های فعلی خریداری در بازار 

وجود ندارد و باید در انتظار کاهش بیشتر قیمت باشیم.

روزنامه صبح ایران


