
 ق�رار ب�ود 5/2 درص�د از 8 درص�د رش�د 
اقتصادي كشور بر اس�اس بهره وري باشد كه 
فقط 25صدم درص�د آن اينگونه اس�ت. اين 
در حاليس�ت كه رئيس س�ازمان بهره وري با 
تأكيد بر دولتي بودن اقتصاد ايران گفت: بخش 
خصوصي فعال نداريم و عزمي هم براي ارتقاي 
بهره وري وجود ندارد و متأسفانه اين سازمان 
يكي از متهمان پايين بودن بهره وري اس�ت. 
مركز ملي به��ره وري ايران بع��د از برنامه پنجم، 
تبديل به سازمان مس��تقلي به نام »سازمان ملي 
بهره وري ايران« ش��د كه يكي از برنامه هاي اين 
سازمان پايش بهره وري در كشور است. در بررسي 
بهره وري كالن كشور، برآورد اين سازمان اين بود 
كه در مجموع تحقق رشد بهره وري در كشور صفر 
است. اين در حاليست كه از برنامه چهارم توسعه 
موظف شدند بهره وري را سرلوحه كار خود قرار 

دهند، اما به اين كار توجه زيادي نشده است. 
علي اكب��ر اولياء با حضور در برنامه تيتر امش��ب 
درباره شاخص هاي بهره وري در كشور گفت: در 
برنامه ششم سهم بخش هاي مختلف از بهره وري 
نيز مشخص شده است و كش��ور برخالف سابقه 
ديرينه حضور در سازمان بهره وري آسيايي از دهه 
50 ميالدي انتظار مي رفت كه موفقيت بيشتري 

در بهره وري داشته باشد. 

وي افزود: بهره وري در آسيا از ژاپن شروع شد كه 
آنها حركت خوبي انجام دادند و توانستند پويايي 
خوبي به اقتصاد كشورش��ان بدهند، اما به دليل 
اينكه بهره وري در كشور ما زياد جدي گرفته نشد 
برنامه ها موفق نبوده است؛ بنابراين يكي از اهداف 
واكاوي بهره وري و توجه بيش��تر ب��ه اين بخش 
و آسيب شناسي اس��ت و اگر مديران بنگاه ها به 
بهره وري توجه بيشتري داشته باشند، موفقيت ها 

در اين بخش بيشتر خواهد بود. 
اولياء گفت: س��ازمان بهره وري، متوليان بخش 
صنعت و كش��اورزي در كاهش به��ره وري نقش 
داشته اند كه بايد آسيب شناسي شود و عزم جدي 
براي باال بردن بهره وري در كشور داشته باشند. 
اقتصاد ما دولتي اس��ت و بخش خصوصي فعالي 
هم نداريم؛ بنابراين مجموعه عوامل الزم اس��ت 
تا دست به دس��ت هم دهند تا بهره وري به نقطه 
مطلوب برسد. شرايط تحريمي كه بر كشور حاكم 
شده است جداول برنامه شش��م را تغيير خواهد 
داد؛ بنابراين باي��د به بهره وري توجه بيش��تري 

داشته باشيم تا چالش هاي آن را برطرف كنيم. 
س��يدحميد كالنت��ري، رئي��س هيئ��ت مديره 
انجمن بهره وري ديگر مهم��ان برنامه نيز درباره 
شاخص هاي سنجش بهره وري و كاهش نرخ آن 
در كشور گفت: بهره وري بايد براساس باور و اعتقاد 

باشد و همه شهروندان هر روز به دنبال بهره وري 
بيشتر باشند. بهره وري از خانواده شروع مي شود و 

به اداره، صنعت و كل نظام مي رسد. 
  س�هم بهره وري از اقتصاد كش�ور چقدر 

است؟ 
كالنتري با بيان اينكه مسئله اصلي در بهره وري 
مجموعه نظام اداري و حكمراني كش��ور اس��ت، 
افزود: در ساختار اداري كش��ور بايد موضوعاتي 
مثل شفافيت، پاسخگويي و قانونگرايي را به عنوان 

پيش نياز بهره وري داشته باشيم. 
وي افزود: بهره وري در محيط خود رشد مي كند 
بنابراي��ن اگ��ر زمينه مش��اركت م��ردم، بخش 
خصوصي و تعاوني فعال شود زمينه رشد بهره وري 
فراهم مي شود. يكي از داليل اصلي پايين بودن 
بهره وري اين اس��ت كه نظام تعلي��م و تربيت ما 
مبتني بر بهره وري نيست؛ بنابراين كادر انساني 
كه مي خواهد به��ره وري را باال ببرد به درس��تي 

تعليم نديده است. 
كالنتري درباره ضعف در بخش صنعت نيز گفت: 
ما بايد بين دانشگاه و صنعت دوره اي براي آماده 
كردن نيروي مس��تعد قرار دهيم. استخدام هاي 
علمي ب��راي ورود نيروهاي كيف��ي به واحدهاي 
صنعتي ب��ه كارآمدي كار كم��ك مي كند. يكي 
از عوامل افزايش بهره وري اين اس��ت كه فضاي 

كس��ب و كار مناس��ب باشد و مش��كالت اداري 
نداش��ته باش��د از طرفي هم تفكيك مديريت به 
مالكيت بايد صحيح باش��د. نظام بهره وري بايد 
ب��ه دو بخش خرد و كالن تقس��يم ش��ود، وقتي 
همه اينها با هم ديده ش��ود وظايف دولت نيز در 
زيرساخت ها مشخص مي ش��ود.  شكوري، عضو 
اتاق بازرگاني ايران در ارتباط تلفني درباره پايين 
بودن بهره وري در كشور گفت: بهره وري حاصل 
كارايي و اثر بخشي است؛ يعني با كمترين عوامل 
توليد بيشترين بهره وري را داشته باشيم. به اعتقاد 
من بهره وري در بخش خصوصي با استانداردهاي 

جهاني مطابقت دارد. 
وي افزود: در كش��ور ما ۸5 درصد اقتصاد تحت 
نظارت دولت اس��ت و وقت��ي ميانگين بهره وري 
سنجيده مي ش��ود نس��بت به دنيا عدد مناسبي 
ارائه نمي دهد، اما آنچه مس��لم اس��ت بهره وري 
بخش خصوصي باالس��ت؛ بنابراين براي افزايش 
بهره وري بايد فعاليت هاي بخش اقتصاد به بخش 

خصوصي واگذار شود. 
ش��كوري در ادامه گفت: بخش خصوصي چون 
به فكر منافع اس��ت، در آموزش نيز برنامه ريزي 
و س��رمايه گذاري مي كند، در حالي كه در بخش 
دولت��ي اينگونه نيس��ت. راندمان ه��ا در بخش 

خصوصي در كل دنيا مشخص است. 
  فقط 25 صدم درصد از رش�د اقتصادي 

براساس بهره وري بوده است 
وحيد شقاقي، كارشناس اقتصادي گفت: در كشور 
ما قرار بود 5/2 درصد از ۸ درصد رشد اقتصادي 
كشور بر اساس بهره وري باشد كه فقط 25صدم 
درصد آن اينگونه بود. در مالزي بيش از 60 درصد 

رشد اقتصادي از حوزه بهره وري است. 
وي افزود: اقتصاد ما سرمايه داري دولتي متكي بر 
رانت نفتي است، درحالي كه ما بايد اقتصاد متكي 
با سرمايه گذاري مردمي و بهره وري داشته باشيم. 
ما اقتصادي ساخته ايم كه سوداگري حرف اول را 
مي زند و اقتصاد برپايه پول اس��ت؛ بنابراين از اين 
مدل اقتصاد ما نبايد انتظار بهره وري داشته باشيم. 
ش��قاقي تصريح كرد: وقتي كسب و كار بر اساس 
اقتصاد دانش بنيان باش��د، موفقيت و بهره وري 
حاصل مي شود، در حالي كه اقتصاد ما مونتاژ محور 
و كپي برداري است و نتوانسته ايم رشد اقتصادي 

را مبتني بر بهره وري كنيم. 
شقاقي در ادامه درباره ابزارهاي تشويقي و تنبيهي 
گفت: يكي از اهداف اصل 44 انقالب در اقتصاد و 
بهره وري است، در حالي كه نتوانستيم از سياست 
نفتي رانتي عبور كنيم و از زمان ساخت صندوق 
توسعه ملي برداشت هاي غيركارآمد شده است. 
تحريم ها موجب خواهد ش��د به س��مت سرمايه 
انس��اني برويم و اقتص��اد در مس��ير واقعي خود 

قرار گيرد. 

آگـــهی منـاقصه عمـومی دو مـرحله اي
شماره مناقصه:  01/ح/9706
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عزمي براي ارتقاي بهره وري وجود ندارد!

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

4990600نيروكلر
7455684سيماناصفهان

5402490موتورسازانتراكتورسازيايران
15714سرمايهگذارينيرو

9969852كربنايران
5024420تامينماسهريختهگري

4785384سيمانفارسنو
3670294موتورسازانتراكتورسازيايران

2100165سايپاآذين
64850سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ

2269160سرمايهگذاريمليايران
2704174كيميدارو
2002125چرخشگر

7572415بهپرداختملت
77141الكتريكخودروشرق

3380163ايرانارقام
5733273گلتاش
2520120لعابيران

15435735گروهصنعتيپاكشو
5082242شيشهوگاز

2289109سيمانهگمتان
331061576معدنيدماوند

381911818قندشيرينخراسان
6177294كارخانجاتقندقزوين

6156293قندهكمتان
163978سامانگستراصفهان

3047145كشاورزيودامپرويمگسال
14248678پارسخزر

10928520داروسازيزهراوي
4056193توليديگرانيتبهسرام

119857سرمايهگذارينيرو
119857سرمايهگذارينيرو

5885280آلومراد
6915329كشتوصنعتچينچين

3447164مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
113554گروهصنايعبهشهرايران

9168436فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر
11167531كنترلخوردگيتكينكو

3218153توليديچدنسازان
5364255پاكسان

3871184پشمشيشهايران
6272298قندلرستان

3894185درخشانتهران
3789180سيمانكرمان

204297سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي
6232296فروسيليسايران

4611219كاشيالوند
4001190پارسالكتريك
4802228قندمرودشت
128561ليزينگايرانيان

2760131پارسمينو
2444116مارگارين

3645173داروسازيزاگرسفارمدپارس
2466117صنايعكاغذسازيكاوه

2214105مهركامپارس
2173103شيميداروئيداروپخش

4726224سيمانغرب
208999كاشيسعدي
99247سيمانسپاهان

181686توليديكاشيتكسرام
11848561گلوكوزان

2346111بينالملليمحصوالتپارس
2200104شكرشاهرود
158775واسپاريملت
3407161قندنيشابور

201295سرمايهگذاريصنعتنفت
3475164سيماناروميه

3624171شيرپاستوريزهپگاهخراسان
174082توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ

2932138قندثابتخراسان
4570215گروهمپنا)سهاميعام(

95745صنايعريختهگريايران
5573262سيمانفارس

89442سرمايهگذاريمسكن
3370158ريختهگريتراكتورسازيايران

4608216نيروترانس
3009141مهندسينصيرماشين

2353110فنرسازيخاور
98546پالسكوكار

2898135سرمايهگذاريپارستوشه
9999465قنداصفهان
3572166كويرتاير

3253151سرماآفرين
187887فرآوردههاينسوزآذر

157673سيمانشمال
2270105كابلالبرز

168778رينگسازيمشهد
177782سيمانشاهرود

8461390پارسدارو
3446158گروهصنعتيبارز

2360108تجارتالكترونيكپارسيان
177481حملونقلتوكا
232851061سيمانبهبهان
2437111داروييلقمان
68231بانكتجارت

4210191پتروشيميشيراز
5785262كاشيپارس

2696122سراميكهايصنعتياردكان
192387عمرانوتوسعهفارس

3188144سبحاندارو
11102501پااليشنفتبندرعباس

175479سيمانتهران
2288103الكتريكخودروشرق

250951126معادنبافق
2854128سيمانصوفيان

194587سرمايهگذاريآتيهدماوند
4294192سيمانخوزستان

235631053فرآوريموادمعدنيايران
170276پستبانكايران

5583249سرمايهگذاريصنعتبيمه
9939443صنايعخاكچينيايران

98944گروهبهمن
148666بانكملت

4126183لنتترمزايران
158770سيمانفارسوخوزستان

132458سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان
3060134دادهپردازيايران

182880سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ
199187نوسازيوساختمانتهران

210692سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
3595157كشتيرانيجمهورياسالميايران

3772163سيمانكرمان
3002129كارخانجاتتوليديشهيدقندي

230699صنايعشيمياييفارس
5662243ايرانترانسفو

131756ماشينسازياراك
149463سيمانداراب

15186640پتروشيميپرديس
7565317دودهصنعتيپارس

5039211لولهوماشينسازيايران
155365داروسازيكوثر

7603316فراوردههاينسوزايران
4034165س.صنايعشيمياييايران

135855ليزينگخودروغدير
5424218ذغالسنگنگينطبس

5794230صنايعپتروشيميكرمانشاه
2577102صنايعالستيكيسهند

4258167داروسازيفارابي
275791076توليديمهرام

2608101سرمايهگذاريساختمانايران
168765سرمايهگذاريغدير)هلدينگ

190671ايراندارو
176165ايركاپارتصنعت

150055ماشينسازينيرومحركه
92834كمباينسازيايران

93934سيمانشرق
113940سايپا

4588161پتروشيميشازند
258790گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

80628سرمايهگذاريسايپا
179162بيمهآسيا

2956102كارتاعتباريايرانكيش

 رئيس سازمان ملي بهره وري: 

اقتصاد ما دولتي است و بخش خصوصي فعال نداريم

  گزارش  

 9 پيشنهاد اقتصادي
 به رئيس كل بانك مركزي

رئيس كل بانك مركزي در نشس�تي با حضور اساتيد دانشگاه ها 
و صاحبنظ�ران ح�وزه اقتص�اد ضم�ن بررس�ي مهم تري�ن 
تح�والت متغيرهاي كلي�دي اقتصاد كالن ب�ه ويژه ب�ازار ارز، به 
بح�ث و بررس�ي راهكاره�اي ثبات فض�اي اقتص�ادي پرداخت. 
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، در اين جلس��ه كه بيش از سه 
س��اعت به طول انجاميد، صاحبنظران اقتصادي از طيف هاي مختلف 
فكري و سياس��ي به ارائه نقطه نظرات خود در موضوع��ات »بازار ارز و 

مسائل روز نظام بانكي« پرداختند. 
اساتيد حاضر در هم انديشي ضمن تأكيد بر هدفمند بودن سياست هاي 
بانك مرك��زي و لزوم تدوين برنامه منس��جم ب��ه موضوعاتي از جمله 
»كنترل نقدينگي«، »فرهنگ س��ازي براي عدم ورود م��ردم به بازار 
س��فته بازي از طريق رس��انه هاي جمعي«، »حف��ظ و تقويت ذخائر 
ارزي كشور«، »تعميق بازار ثانويه ارز«، »جلوگيري از اضافه برداشت 
بانك ها«، »حفظ ارزش پول ملي با اس��تفاده از سياست هاي صحيح و 
آينده نگر«، »افتتاح حساب هاي ارزي و متصل به طال«، »احياي اعتماد 
به نظام بانكي« و »بهره گيري از تجارب ساير كشورها در خصوص بازار 
ارز« اشاره كردند.  همچنين هماهنگي بيشتر بين سياست هاي پولي و 
مالي و طراحي سازوكار تقويت استقالل بانك مركزي از ديگر موضوعات 

مورد اشاره اساتيد و صاحبنظران اقتصادي بود. 
رئيس كل بانك مركزي در اين جلس��ه ضمن تش��كر از اجابت دعوت 
صاحبنظران اقتصادي و اساتيد دانشگاهي براي حضور در جلسه خاطر 
نشان كرد: از همه صاحبنظران و به ويژه رسانه ها درخواست مي كنيم با 
توجه به شرايط اقتصادي كشور از ايجاد جو رواني كه موجب انتظارات 

منفي در جامعه و بازار مي شود، ممانعت كنند. 
در آغاز اين جلسه در گزارش مبس��وطي آخرين تحوالت متغيرهاي 
كالن اقتص��ادي و اقدامات بانك مرك��زي در بازار ارز ب��راي حاضران 

تشريح شد. 
 

  نرخ ارز اعالمي
 در فضاي مجازي واقعي نيست

رئي�س كميس�يون اقتص�ادي مجل�س ب�ا انتق�اد از رويك�رد 
بان�ك مرك�زي در ب�ازار ارز گف�ت: اگ�ر بان�ك مرك�زي 
مي ده�د.  رخ  ارز  ثب�ات  كن�د  مديري�ت  را  ارز  ب�ازار 
به گزارش تسنيم، محمدرضا پور ابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي 
مجلس با اشاره به اينكه عامل اصلي نوسانات بازار ارز مديريت نكردن 
بانك مركزي است، گفت: به همين دليل كميسيون اقتصادي مجلس 
جلسه اي را با رئيس كل بانك مركزي تشكيل داد، زيرا بازار ارز به راحتي 
قابل كنترل است و كمي دخالت و مديريت بانك مركزي ثبات را به اين 

بازار باز خواهد گردانند. 
رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس با بيان اينكه حج��م عظيمي از 
نيازهاي ارزي كشور در بازار اوليه با نرخ تعيين شده توسط دولت براي 
كاالهاي اساسي با دالر 4 هزار و 200 تومان تأمين و بقيه آن از طريق 
بازار ثانويه بر اساس نرخ توافقي تأمين مي شود، گفت: هيچكدام از اعداد 
و ارقامي كه براي نرخ ارز در فضاي سايت ها و مجازي منتشر مي شود 

تناسبي با عملكرد اقتصادي كشور در بخش هاي مختلف ندارد. 
وي با بيان اينكه وقتي بانك مركزي فقط چند قلم كاالي اساس��ي را 
تأمين ارز كند و به فكر مديريت بازار ثانويه نباشد تالطم در بازار ايجاد 
مي شود، گفت: بانك مركزي بايد حتماً بازار ثانويه را براي نيازهايي چون 
ارز دانشجويي، درماني و خريد مجالت علمي مديريت كند، چون اين 
موارد اگرچه جزو نياز اساسي نيس��تند، اما خود مي توانند باعث ايجاد 
نوسان در بازار ارز شوند و به همين سبب بايد بانك مركزي براي تأمين 

ارز آنها در بازار ثانويه برنامه داشته باشد. 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با تصريح به اينكه وضعيت فعلي بازار 
ارز هيچ تناسبي با واقعيت اقتصاد كشور ندارد، گفت: به دليل مديريت 
نكردن بانك مركزي يك فضاي رواني ايجاد شده است كه قيمت هاي 
فعلي بيان مي شود كه به اس��تثنا چند درصد معامله واقعي نيز با اين 

قيمت صورت نمي گيرد. 

چين كارت هاي اعتباري دالرپايه تجار را 
ابطال كرد

بانك هاي چين�ي در ح�ال ابطال كارت ه�اي اعتب�اري دالرپايه 
مش�تريان خود از جمله ايراني ها هس�تند و همين امر، مشكالت 
زي�ادي را ب�راي تج�ار مقي�م اي�ن كش�ور ايج�اد كرده اس�ت. 
به گزارش مهر، سال گذشته، برخي تجار با اخطارهايي از سوي برخي 
بانك هاي چيني مواجه شدند كه مسدود شدن حساب هايشان را خبر 
مي داد و البته از تغييراتي در سياست اين كشور در مقابل ايران حرف 
مي زنند كه ش��ايد آينده درخش��اني را پيش روي تجارت خارجي دو 
كشور قرار ندهد. آن زمان اعالم شد كه حساب هاي شركت هاي ايراني 
ثبت شده در چين يك به يك در بانك هاي چيني در حال بسته شدن 
اس��ت و موضوع، تنها منحصر به دانشجويان و اشخاص حقيقي ايراني 
نيست.  حال هم، خبر از چين مي رسد كه بانك هاي چيني در حل ابطال 

كارت هاي اعتباري دالرپايه مشتريان خود از جمله ايراني ها هستند. 
پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ايران با تأييد اين خبر گفت: بانك هاي چيني در حال ابطال كارت هاي 
اعتباري اع��م از مس��تركارت و ويزاكارت هاي مش��تريان ايراني خود 
هستند.  وي اين اقدام را مرتبط با تحريم هاي امريكا عليه ايران ارزيابي 
كرد و افزود: تبعيت از تحريم هاي امريكا بيشتر از دور قبل شده است و 

در انطباق عمليات خود با FATF  هم بسيار جدي هستند. 

   خبر
دوئل شريعتمداری و دامداران

تولیدکنندگان شیر دست به دامن حجتی شدند
 بررسي افزايش قدرت خريد کارگران 

امروز در کارگروه مزد
رئيس هيئت مديره انجمن صنفی گاوداران 
با بيان اينكه مباحث مطرح ش�ده مبنی بر 
كمبود ش�ير و شيرخش�ك بهان�ه ای برای 
درياف�ت ارز واردات اس�ت، گف�ت: از وزير 
جهاد خواس�ته ايم ب�ا اين ام�ر مقابله كند.

اين روزه��ا تصميمات ض��د و نقيض دولتی ها 
بسياری از صنايع كش��ور را از جمله دامداران 
و صنايع لبنی با مش��كل مواجه كرده اس��ت. 
وزير صنعت و تج��ارت در دفاع از صنايع لبنی 
دستور ممنوعيت صادرات شيرخشك را صادر 
كرده اس��ت و در نامه ای به رئي��س كل بانك 
مركزی خواس��تار تخصي��ص ارز دولتی برای 
واردات شيرخش��ك صنعتی ش��د همچنين 
وزير جهاد كش��اورزی نيز در راستای حمايت 
از دامداران و توليد كنندگان شير خام به دنبال 
چانه زنی و لغو دستورات محمد شريعتمداری 
اس��ت . در اي��ن مي��ان مصرف كنن��دگان و 
توليد كنندگان ش��ير خام قرباني��ان اصلی اين 

دستورات متناقض هستند و بس. 
در اين خصوص س��يد احمد مقدس��ی معتقد 
است كه  مباحث مطرح شده مبنی بر كمبود 
شير و شيرخشك در كشور بهانه ای است كه از 
سوی عده ای سازماندهی ش��ده است؛ چراكه 
آنها قص��د دارند برای واردات شيرخش��ك ارز 

دريافت كنند.  
وی با بيان اينكه قيمت شير خام گران نيست 
و برخی می خواهند ش��ير را مفت از دامداران 
خريداری كنند، می گويد : نه در زمينه شير و نه 

در مورد شيرخشك، كمبودی وجود ندارد.   
رئيس هيئت مديره انجم��ن صنفی گاوداران 
كش��ور با اش��اره به اينكه قيمت پايه شيرخام 
۱5۷0 تومان تعيين شده است، می افزايد : البته 
در كنار قيمت پايه، گاهی جوايز و... نيز به اين 
كاال تعلق می گيرد، اما اينكه گفته می شود كه 
قيمت ب��ه 2۱00 تومان رس��يده، بنده چنين 
چيزی را نشنيده ام. در كشور ما ساالنه چيزی 
بالغ بر ۱0/5 ميليون تن شيرخام توليد می شود 
كه توليد اين كاال امسال نسبت به سال گذشته 

هيچ تغييری نداشته است.  
وی در بخش ديگری از س��خنان خ��ود از نامه 

محمدش��ريعتمداری، وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت به رئيس كل بانك مركزی و درخواست 
 WPC، ،وی برای قرار گرفتن شيرخشك، كره
MPC و يك كد كااليی ديگر به عنوان س��اير 
در گروه يك كااليی )ب��راي دريافت ارز دولتی 
برای واردات( خبر مي دهد و می گويد : صنايع 
لبنی با واردات اين اقالم كه محتويات همه اينها 
شيرخشك صنعتی است، خصوصاً كد ساير كه 
يكی از اقالم آن شيرخش��ك پرچرب می باشد 
و با آن می توانند قيمت ش��ير خام و خامه را به 
راحتی در كشور مديريت كنند، مخالف است . 
همچنين صنايع لبنی با استفاده از ارز دولتی 
اين كاالها را وارد و با ارز آزاد صادر مي كنند و 

درآمد هنگفتی نصيبشان می شود. 
مقدسی می افزايد : اين دستورات در حاليست 
كه برای واردات كااليی مانند يونجه خشك كه 
با واردات يك تن آن 200 ت��ن آب مجازی به 
كشور وارد می شود ؛ همچنين واردات كنجاله 
كلزا و چرب��ی گياهی و ديگ��ر مواد اوليه توليد 

شير خام ؛ هيچ ارز دولتی تخصيص نمی يابد. 
وی تاكي��د می كند : طبق قانون سال هاس��ت 
كه واردات شيرخش��ك به كشور ممنوع شده 
و وزارت جهاد كش��اورزی همچنان پيگير لغو 
ممنوعي��ت ص��ادرات اين محصول از كش��ور 

است.  
مقدس��ی تصريح مي كند: در همين راس��تا ما 
نامه ای به وزير جهاد كش��اورزی نوش��ته ايم و 
از وی خواسته ايم با اين مس��ئله مقابله كند و 
اجازه ندهد كه به واردات شيرخشك به كشور، 
ارز دولتی اختصاص يابد؛ چراكه اختصاص ارز 
دولتی به واردات شيرخشك می تواند به منزله 

نابودی صنعت دامداری كشور باشد.  

مدي�ركل رواب�ط كار و جب�ران خدم�ت وزارت 
كار از تش�كيل دومي�ن كارگ�روه دس�تمزد 
ش�وراي عالي كار با دس�تور كار افزايش قدرت 
خريد كارگ�ران در امروز )دوش�نبه( خب�ر داد. 
به گزارش مهر، اسماعيل ظريفي آزاد درباره آخرين 
وضعيت تشكيل جلسات بررسي راهكارهاي افزايش 
قدرت خريد كارگران به استناد درخواست نمايندگان 
تشكل هاي كارگري گفت: نشست قبلي كارگروه مزد 
با غيبت نمايندگان كارفرمايي برگزار شد، اما  امروز 
دومين نشس��ت اين كارگروه با حضور نمايندگان 
كارگري و كارفرمايي تشكيل مي ش��ود.  مديركل 
روابط كار و جبران خدم��ت وزارت كار درباره زمان 
تصميم گيري نهايي براي ش��يوه و راهكار افزايش 

سطح معيشت كارگران در سال ۹۷ گفت: نتيجه و 
خروجي تصميم گيري كارگروه دس��تمزد در هفته 
جاري، به شوراي عالي كار ارجاع مي شود.  ظريفي 
آزاد تأكيد كرد: پس از تش��كيل نشست اين هفته 
كارگروه مزد، هماهنگي هاي الزم با مقام عالي وزارت 
در خصوص تشكيل نشست شوراي عالي كار با دستور 
كار تصميم گيري براي افزايش قدرت خريد كارگران 
تشكيل خواهد شد.  چندي پيش نمايندگان كارگري 
عضو شوراي عالي كار به دليل شرايط ويژه اقتصادي 
با توجيه كاهش 4۸/2 درصدي قدرت خريد جامعه 
كارگري، طي نامه اي به معاون��ت روابط كار وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي درخواس��ت بازنگري در 

دستمزد ۹۷ را به وزارت كار ارائه دادند. 


