لبنیات در
خراسان رضوی
گران نشده
است

ظریفیان|هفته گذشته
بســیاری از برندهای
مطــرح صنایع لبنی
در کشــور قیمــت
محصوالت خــود را افزایش دادند .این
روند در حالی بود که مسئوالن مجوزی
برای افزایش قیمتها صادر نکردهاند.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت،
معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره
به اینکه کارخانجات لبنی استان طی
نامهای درخواســت افزایــش قیمت

داشتهاند گفت :با این حال ،هیچکدام
از این کارخانجات امســال سه کاالی
شــیر ،ماســت و پنیر را که مشمول
قیمتگــذاری دولتی هســتند
گران نکردهاند .علی باخرد افزود:
قیمت همه این کاالها در استان
درج میشود و بدون هماهنگی
بــا معاونت نظــارت و
بازرسی ســازمان
صنعت ،معدن و
تجارت خراسان

رضوی ،بــه عنوان نماینده ســازمان
حمایت از مصرفکنندگان کشور ،حق
افزایش قیمت ندارند.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه
مواد اولیــه در کارخانجات
لبنــی وارداتی نیســتند و
به صــورت داخلــی تأمین
میشوند ،گرانی لبنیات به
بهانه قیمــت ارز توجیه
ندارد .بر این اساس،
اگر کارخانهای در

ساماندهیقراردادموقتکار

استان و حتی نمایندگانی از کارخانجات
خارج استان قیمتها را افزایش دهند،
قطعا با آنها برخورد خواهیم کرد .این
موضوع به همه این کارخانجات اعالم
شده است.
وی ادامه داد :تاکنــون از طریق تلفن
 124شــکایتی دراینباره نداشتهایم.
شــهروندان در صــورت مشــاهده
گرا نفروشــی کاالهایی کــه قیمت
مصوب دارند ،میتوانند شکایت خود
را مطرح کنند.

روزنــــامــــه
شــــهرامــــید
وزنــــدگــــی
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اقتصاد

پروازقیمتبلیتهای هواپیما

شرکتهای هواپیمایی در آستانه تعطیالت خرداد به بهانه تعداد کم پروازها ،بلیتها را گران کردند

الهام ظریفیان

با نزدیک شــدن به تعطیالت
چندروزه خردادماه ،بلیتهای
پروازهای داخلی در سایتهای
فروش  20تا  30درصد گران
شــده اســت .البتــه قیمت
مســیرهای پرمتقاضی حتی
بیــش از  100درصد افزایش
داشــته به طــوری که بلیــت رفت و
برگشت مشــهد-تهران تا حدود یک
میلیون تومان نیز رسیده است.
با این حال ،دبیر انجمن صنفی خدمات
هوایی سفر خراسان رضوی گرانیهای
اخیر را تأییــد نکرد و گفــت :قیمت
بلیت افزایش نیافته است .گرانیهای
اخیر به دلیــل حــذف تخفیفهای
درنظرگرفتهشــده در زمان غیرپیک
است .مجید فرقانی افزود :قیمت بلیت

هواپیما از نرخ مصوب باالتر نرفته بلکه
به دلیل کم شدن تعداد پروازها در ماه
مبارک رمضــان ،قیمــت از نرخهای
گذشته بیشتر شده است.
وی افــزود :بــا توجــه به سیاســت
آزادســازی نرخ که از ســه سال پیش
اعمال میشود ،شــرکتهای مختلف
هواپیمایی بلیتهای خود را با نرخهای
متفاوت میفروشند .بر این اساس ،در
زمانهایی که تعــداد پروازها زیاد اما
تعداد متقاضی خرید بلیت کم اســت،
 20تــا  30درصد در بهــای خدمات
تخفیف داده میشود .این تخفیفها در
زمانهای پیک تقاضا برداشته میشود.
وی ادامه داد :به طور مثال ،بلیت تهران
به مشهد در زمان غیرپیک  130هزار
تومان است در حالی که حداقل قیمت

آن با توجه بــه کالسهــای پروازی
 220هــزار تومان در هر طرف اســت
و هرگونه افزایش قیمــت بیش از این
مبلــغ غیرقانونی اســت .دبیر انجمن
صنفی خدمات هوایی ســفر خراسان
رضوی گفت :شهروندان در صورتی که
بلیتی با قیمت بیشتر خریدند میتوانند
اســتنادات خود را بــه انجمن صنفی
خدمات هوایی ســفر خراسان رضوی
ارائه کنند یا با شــماره 32221830
تماس بگیرند و شکایت خود را مطرح
کنند تــا از طریــق مراجــع ذیربط
پیگیری شود.
در حالــی مســئوالن از گرانی قیمت
بلیتها در زمان پیک ســفرها به بهانه
آزادســازی نرخها دفــاع میکنند که
پروازها معموال در این زمانها با تأخیر

روبهرو میشود ،مسئلهای که نارضایتی
گسترده مســافران را در پی دارد .در
واقع ،به جای اینکه شهروندان در قبال
هزینه بیشــتری که برای خرید بلیت
میپردازند خدمات بیشتری دریافت
کنند ،هم بلیتها را گــران خریداری
کردهاند و هم خدمات نامناســبتری
دریافت میکنند.
با این حال ،مدیر روابط عمومی سازمان
هواپیمایــی کشــور در گفتوگــو با
باشگاه خبرنگاران گفت :شرکتهای
هواپیمایی بلیت هیچیک از مسیرهای
هوایی خــود را در ایام تعطیالت گران
نکردهاند .رضا جعفــرزاده اظهار کرد:
اکنون مــاک فروش بلیــت هواپیما
نر خهایــی اســت که شــرکتهای
هواپیمایی اعالم کردهاند .وی ادامه داد:

ت هواپیما خارج
هرگونه افزایش نرخ بلی 
از نرخهــای شــرکتهای هواپیمایی
تخلف است و ســازمان هواپیمایی با
ن برخورد جدی خواهد کرد.
متخلفا 
قانون آزادســازی نرخ بلیــت هواپیما
اواخر ســال  ۸۹و ذیل بند «ب» ماده
 ۱۶۱قانــون برنامه پنجم توســعه در
مجلس شــورای اســامی به تصویب
رســید .قرار بود از ابتدای ســال سوم
برنامه پنجم یعنی از ابتدای ســال ۹۲
به آزادســازی کامل نرخ حمل و نقل
هوایی اقدام شود اما این قانون با بیش
از دو سال و نیم تأخیر نسبت به زمان
مقرر و از آذرماه سال  ۹۴رسما در ۱۷۰
مسیر داخلی اجرا شــد و شرکتهای
هواپیمایی دیگر مجبور به فروش بلیت
با نرخهای تکلیفی و مصوب نبودند.

علیرضا ظهیری

شورای برنامهریزی و
توســعه خراســان
رضوی روز گذشته در
حالــی بــا حضــور
اســتاندار خراســان رضوی و مدیران
استانی برگزار شد که فرایند اختصاص
و هزینهکرد بودجه  97اســتان در این
جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
شاید مهمترین قسمت بودجه امسال
کاهش اعتبارات استان باشد .استاندار
خراســان رضوی دراینبــاره به همه
مدیران اســتان تکلیف کرد با توجه به
محدودیتهای اعتبــاری ،پروژههای
عمرانــی هرچهســریعتر بــه بخش
خصوصی واگذار شوند.
توصیه مؤکد

علیرضا رشــیدیان در این جلســه با
بیان اینکه موضــوع واگذاری طرحها
و پروژههــا بــه بخــش خصوصــی
دیگــر از حالــت توصیه خارج شــده
و تکلیف اســت اظهار کــرد :با توجه
بــه محدودیتهــای اعتبــاری،
مدیران باید تالش کنند تــا پروژهها
و طرحها به بخش خصوصــی واگذار
شوند.
اســتاندار خراســان رضوی با تأکید
بر اینکه ســال  97رقــم خوبی برای
تسهیالت بهویژه تسهیالت ارزانقیمت
در نظــر گرفته شــده اســت گفت:
مدیــران میتواننــد از ظرفیــت این
تســهیالت برای واگذاری طرحها به
بخش خصوصی حداکثر اســتفاده را
ببرند.
وی بــا بیــان اینکــه مدیــران و
تصمیمگیــران اســتان موظفانــد
بودجه اســتان را در چهارچوب ارقام

خطونشاناستانداربرای واگذاری
پروژههابهبخشخصوصی
سهماستانازاعتباراتوردیفهایمتمرکزکهاعداددرخورتوجهیداردکماست

ابالغشــده و الزامات قانونی که شامل
 20بند اســت هزینه کنند ادامه داد:
به طــور قطعــی ،وقتی کــه بودجه
مشــخص و ابالغ شــد ،بایــد تالش
شــود با انضباط بودجهای بیشــترین
بهــر هوری از منابــع تخصیصیافته
به دست بیاید.
رشیدیان با اشاره به کاهش اعتبارات
استان در ســال  97گفت :با توجه به
محدودیتها ســعی شــده است این
اعتبارات بر اســاس ســند چشمانداز
و ســال دوم برنامه توســعه ششــم
تخصیص یابد .بر این اساس ،حمایت
از تولیــد و تحقق اقتصــاد مقاومتی
از اولویتهــای هزینهکــرد بودجــه
امسال است.
مدیران صرفهجویی کنند

وی افــزود :هرچند اعتبــارات تملک
ســرمایهای اســتان کفایت برنامهها
را نمیکنــد ،امیدواریــم همیــن
اعتبارات نیز به صــورت صددرصدی
اختصاص یابــد .همچنیــن مدیران
بایــد بیشــترین صرفهجویــی در
عیــن بهــرهوری را از اعتبــارات در
راســتای اهداف تدوینشــده داشته
باشند.
استاندار خراســان رضوی خطاب به
مدیران استان گفت :مدیریت مناسب

منابع تخصیصیافته از سوی مسئوالن محمد مقدوری افزود :تــا تاریخ دوم
استانی ســبب افزایش رشد اقتصادی خرداد ،میــزان جذب اســناد خزانه
اســامی ســال  96ضعیف و تنها 43
استان میشود.
درصد اعالم شده اســت در حالی که
هنــوز  320میلیارد تومان از اســناد
حمایت از کاالی ایرانی
وی افزود :مدیران استانی به طور ویژه خزانه اســتان جذب نشــده اســت و
مدیران تنها تا آخر
باید بــه حمایت از
کاالی ایرانی اهتمام مدیران استانی به طور ویژه
خردادفرصت دارند
داشته باشــند و تا باید به حمایت از کاالی ایرانی
از منابع اســتفاده
اهتمام داشته باشند و باید
کنند.
حد امکان از کاالی
تا حد امکان از کاالی ایرانی
وی با بیــان اینکه
ایرانــی اســتفاده
استفاده کنند
مدیــران اســتان
کننــد .همچنین
باید در سال چهلم
همــه مدیــران
بایــد در راســتای افزایــش پیــروزی انقالب همه تــاش خود را
تولیــد و اشــتغال در حوز ههــای برای آمادهسازی پروژهها به کار گیرند
مختلــف بســتر ایجــاد اشــتغال را تأکید کرد :به رغم همه محدودیتها
مدیران اســتان تمام تــاش خود را
فراهم کنند.
داشته باشــند تا دهه فجر  97بخش
درخور مالحظهای از پروژهها را آماده
بهرهمندی از اعتبارات اسناد خزانه
همچنین معاون عمرانی اســتانداری بهرهبرداری کنند تا خراسان رضوی در
خراسان رضوی در این جلسه با گالیه این عرصهها همچنان بدرخشد.
از فعالیت نکردن برخی مدیران درباره
درآمدهای خراسان رضوی
بهرهمندی از بودجههای وزارتخانههای
متبوع خود گفت :متأسفانه سهم استان رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی
از اعتبارات و ردیفهــای متمرکز که خراسان رضوی نیز گفت :درآمدهای
اعداد درخور توجهی دارد کم اســت و اســتان در بودجه  97سه هزار و 547
ی شده است که
برخی از مدیران اســتانی در استفاده میلیارد تومان پیشبین 
از منابع وزارتخانه متبوع خود ضعیف در مقایسه با سال گذشته  9/2درصد
رشد دارد.
عمل کردهاند.

رضا جمشیدی با اشــاره به اعتبارات
هزینهای و جاری استان گفت :اعتبارات
عمرانی اســتان در مجموع  19درصد
کاهش یافته است .همچنین اعتبارات
عمرانی در اســتانها  43هزار میلیارد
تومان اســت و ســهم بودجه عمرانی
اســتانها از  80به  69درصد رسیده
اســت اما اعتبارات خراسان رضوی در
حوزه عمرانــی هــزار و  794میلیارد
تومان است که در مقایسه با اعتبارات
دو هزار و  215میلیارد تومانی ســال
گذشته  19درصد کاهش داشته است.
وی افزود :در همین راســتا اعتبارات
بخشها ،دستگاهها و شهرستانها به
صورت تفکیکشــده تدوین ،و سعی
شده است در تقسیم اعتبارات استان
اولویتها در نظر گرفته شود.
حوزه پژوهش

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی
خراســان رضوی گفت :هر دستگاهی
می تواند یک درصد از اعتبارات خود را
به حوزه پژوهش اختصاص دهد.
وی ادامه داد :این میزان در اســتان در
مجموع دو میلیارد تومان است که می
توان آن را براساس شیوهنامه سازمان
برنامه و بودجه کشــور تجمیع کرد .بر
این اساس طرح ها باید به شورای برنامه
ریزی استان برســد ،سپس طرح های
اولویت دار مشخص شود.
جمشــیدی با بیان اینکه  0/05درصد
از اعتبــارات هزینه ای اســتان ها در
حوزه مسائل مربوط به نهاد خانواده و
جایگاه زنان بایــد در اختیار اداره کل
امور بانوان اســتانداری هــا قرار گیرد
افــزود :این  0/05درصــد نیز تجمیع
شده است.

قیمتنانافزایشنمییابد
دولت برنامهای بــرای گرانکردن نان ندارد

1شـــنبه بـا ز ا ر
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در روزهــای اخیر بحث شود تا از این طریق ،از انعقاد قراردادهای
یادداشت تعیین تکلیف قراردادهای موقت در مشــاغل دائمی جلوگیری شود.
کار و تعییــن ســقف اگر چنین مســئلهای محقق شود ،دیگر
سهساله برای قراردادهای نمیتوان در شغلی که ماهیت مستمر دارد
موقت مطرح شــده اســت و نمایندگان بیش از سه ســال با کارگر قرارداد موقت
کارفرمایان و کارگــران دراینباره به بحث بســت .در این بین ،برخی به موقت بودن
و تبادل نظر پرداختهاند .براساس پیشنهاد قرارداد مشاغلی که در واحدهای صنفی و
ارائهشده قرار اســت بعد از تعیین مشاغل اصناف وجود دارند معتقدند اما از آنجا که
غیردائم و دائم ،برای مشــاغلی که ماهیت شغل تا زمان دایر بودن واحد صنفی ادامه
دارد ،اینگونه اشــتغالها جزو
دائمی دارند ،سقفی سهساله برای
مشاغل با ماهیت دائم محسوب
قراردادهای موقت در نظر گرفته
میشوند.
شــود تا از این طریــق ،امنیت
برخیها بگویند کــه در صورت
شغلی کارگران حفظ شود.
تعیین ســقف سهســاله برای
در اهمیــت این مســئله همین
قراردادهــای موقــت ،دســت
بس که با وجود نزدیک به ســه
کارفرماها برای اخراج کارگران
دهه از تصویــب قانون کار ،هنوز
یک ماده  7قانون احسان سهرابی خاطی بســته میشــود .با این
تکلیف تبصره ِ
عضو هیئت
حال ،باید در نظر داشت که سه
کار روشن نشده است .بر اساس
مدیره کانون
عالی ســال زمان برای تعیین تکلیف
این تبصره ،بایــد حداکثر مدت
شوراهای اسالمی
و ایجاد شــناخت بیــن کارگر و
موقت برای کارهایی که طبیعت
کار کشور
کارفرما در نظر گرفته شده است
آنها جنبه غیرمســتمر دارد از
تا اگر در این مــدت ،کارفرما از
سوی وزارت کار و امور اجتماعی
تهیه میشــد و به تصویب هیئت وزیران کارگر راضی نبود ،امــکان تمدید نکردن
میرسید .تعیین تکلیف نشدن این تبصره قرارداد وجود داشته باشــد .ضمن اینکه
سبب شده است در ســه دهه اخیر ،برای قانون کار شــرایطی را نیــز در نظر گرفته
بسیاری از مشاغلی که ماهیت دائمی دارند اســت که امکان اخراج کارگــران خاطی
قراردادهای موقت رایج شود به طوری که و بدون بهرهوری بــرای کارفرماها وجود
اکنون بیش از  90درصد قراردادهای کار داشته باشد.
نمایندگان کارگری اعتقاد دارند که بهترین
موقتی است.
رواج قراردادهای موقتی کار پس از اجرای راه برای افزایش بهرهوری تعامل مناســب
قانون کار در ســال  ۱۳۶۹اتفاق افتاد در کارگر و کارفرما به عنوان شرکای اجتماعی
حالی که اگر قانون کار به نحو درســت و با هم است.
کامل اجــرا میشــد ،امروز کارگــران با خوشبختانه این مسئله اکنون بین این دو
احساس ناامنی شــغلی و نگرانی از تمدید وجود دارد .از ایــن رو ،تالش میکنیم در
تعیین تکلیف قراردادهای کار نیز مسئله
نشدن قرارداد کار روبهرو نبودند.
متأســفانه رواج همین قراردادهای موقت با در نظر گرفتن دغدغه دو طرف حل شود.
ضمن اینکه معیشت بسیاری از کارگران را در نهایت ،اگر بخواهیم کشور را از واردات
در خطر قرارداده ،بهرهوری نیروی انسانی غیرضرور بینیاز کنیم ،چارهای نداریم جز
در ایران را نیز بهشدت کاهش داده است .آنکه به تولید و حمایت از کاالهای داخلی
همچنین کارگران خواهان تعیین تکلیف اهمیت دهیم.
تبصره  2ماده  7قانون کار هستند .بر اساس در این فرایند نقش کارگران به عنوان بازوی
این تبصره ،در مشــاغلی که طبیعت آنها کمکی کارفرمایان اثرگذار اســت .بر این
جنبه مســتمر دارد ،در صورتی که مدتی اساس ،یکی از پیششرطهای حمایت از
در قرارداد ذکر نشود ،قرارداد دائمی تلقی تولید ملی ،تالش بــرای افزایش بهرهوری
کارگران است .این مسئله نیز به طور حتمی
میشود.
با پیگیری نمایندگان کارگران مقرر شــد با تعیین وضعیت قراردادهای آنها میسر
بهزودی ماهیت قراردادهای موقت مشخص خواهد شد.

طالي 18
عيار
21,200,000
تومان

سكه طرح
جديد
2,025,000
تومان

معاون بازرگانی شــرکت بازرگانی دولتی
ایران گفت :با توجه بــه ثبات قیمت گندم
در امســال ،دولــت هیچ برنامــهای برای
افزایــش قیمــت نــان و آرد خبازیهای
آزادپز ندارد .حسن عباســی معروفان در
گفتوگو با ایرنا درباره زمزمه افزایش قیمت
نان و آرد آزادپزها افــزود :با وجود افزایش
هزینههای تولید ،دولــت در نظر دارد نان

طبق روال گذشته با قیمت فعلی به دست
مصرفکنندگان برسد.
وی بــا تأکید بر اینکــه «اگر کســانی به
دنبال التهاب بازار هستند ،باید مسئولیت
حرفهای خود را بپذیرنــد» تصریح کرد:
دولت به هیچ عنوان در فروش گندم ریالی
اضافه نکردهاســت که قیمت نان افزایش
پیدا کند.

دلیل ترافیــک ترانزیتی مرزدوغارون

سرپرســت حــوزه امــور اقتصــادی و
ســرمایهگذاری معاونــت هماهنگی امور
اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان
رضوی گفت :به دلیل ناامنیهای مرز فراه
و مرزهــای جنوبی افغانســتان ،رانندهها
تمایل بیشتر داشته که از مرز دوغارون وارد
افغانستان شوند .به همین دلیل ،در این مرز
ترافیک شکل گرفته است .علی رسولیان در

گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :طی مذاکرهای
که با کشور افغانستان داشتهایم ،به منظور
افزایــش میــزان ورودی کامیونها از مرز
دوغــارون و اینکه بتوانیــم بهتر مدیریت
کنیم ،هرروز شورای ســاماندهی مرز زیر
نظر فرماندار برگزار شد .لذا با افزایش میزان
ورودی از سمت افغاســتان ،شاهد کاهش
ترافیک در مرز دوغارون هستیم.

م خانگی
تعیین قیمت لواز 
در حالــی کــه ســازمان حمایــت
مصرفکننــدگان افزایش قیمــت لوازم
خانگی را ممنوع و تخلف اعالم کرده است،
رئیس اتاق اصناف اعالم کــرد هنوز هیچ
گزارشی از ســوی دســتگاههای نظارتی
مبنیبــر تخلف بــودن افزایــش قیمت
لوازمخانگی گزارش نشــده است .اگر این

موضوع رسما ابالغ شــود ،قطعا قیمتها
بازگردانده خواهد شد .علی فاضلی گفت :اگر
دستگاههای نظارتی مانند سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزایش
قیمت لــوازم خانگی را ممنــوع میدانند،
بایــد آن را کتبا به اتــاق اصنــاف ایران
اعالم کنند.

آخرین تحوالت بازار کاالهایاساسی

نیم سكه
1,003,000
تومان

دالر
4,200
تومان

یورو
4,910
تومان

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه
ارائه تسهیالت ارزان راهکاری برای از بین
بردن حباب نرخها در بازار مســکن اســت
افزود :متوقف نشــدن گرانی مسکن رشد
معامالت را متوقف خواهد کرد .بر این اساس،
باید راهکارهای مهار گرانی مســکن را در
پیش گرفت .اقبال محمدیان گفت :کاهش

نرخ سود تسهیالت و همچنین افزایش مدت
بازپرداخت اقســاط این نوع وامها اقدامی
در راســتای اثرگذاری این سیاست بر بازار
مسکن بوده است .رشد معامالت در ماههای
اخیر نشان میدهد سیاست تسهیالتدهی
با وجود برخی معایب توانســته اســت اثر
مطلوبی بر بازار بگذارد.

تورم اردیبهشت اعالم شد
نرخ تورم در  12ماه منتهی به اردیبهش 
ت
 ۱۳۹۷در مقایســه با  12مــاه منتهی به
اردیبهشت  ۱۳۹۶معادل  9/1درصد است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران  ،بانک مرکزی
خالصه نتایج بهدستآمده از شاخص بهای
کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری
ایران براساس ســال پایه  ۱۳۹۵=۱۰۰را

اعالم کرد .براین اساس شاخص بهای کاالها
و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران
ت  ۱۳۹۷به عدد  117/5رسید
در اردیبهش 
که در مقایسه با ماه قبل  1/6درصد افزایش
یافت .شــاخص مذکور در اردیبهشتماه
 ۱۳۹۷در مقایســه با ماه مشابه سال قبل
معادل  9/7درصد افزایش داشته است.

