
س�بز   یک سال وفور نعمت برای مصرف کننده و  حس��رت ب��رای تولیدکنن��ده و س��ال دیگر مس�یر 
قحط��ی و گرانی ب��رای مصرف کننده و س��ودآوری مضاعف برای 
تولیدکننده. گویا قرعه امسال به نام سیب زمینی افتاده و سالیان 
سال است که این جهش های قیمتی برخی محصوالت کشاورزی 
در برخی س��ال ها را شاهد هس��تیم ولی هرگز فکری به حال آن 

نشده است.
  این روز ها قیمت س��یب زمینی به س��وژه رس��انه ها تبدیل شده 
و ب��ه تازگی در برخی مناط��ق، قیمت هر کیل��و از آن از ۹ هزار 
تومان گذشته است و برخی آزادسازی صادرات را دلیل عمده این 
افزایش قیمت می دانند؛ اما پرس��ش این است، چرا برای پیاز که 
همین چند ماه قبل قیمت آن اش��ک همه را درآورد و هم اکنون 
صادرات آن آزاد است، این جهش قیمت رخ نداد؟ چرا در شرایط 
غیرتحریمی و ثبات بازار ارز در س��ال های گذش��ته نیز شاهد این 

جهش های قیمتی )هر چند اندک( در محصوالت کشاورزی 

فاسدشدنی از جمله پیاز و سیب زمینی بودیم؟
قیمت سیب زمینی چند وقتی است گوی سبقت را از قیمت سایر 
کااله��ا و مواد خوراکی ربوده اس��ت و هر روز رکوردهای جدیدی 
به نام خود به ثبت می رس��اند. در آخرین قیمت های ارائه شده، 
روز گذش��ته دهم تیر ماه 13۹8 اعالم ش��د ک��ه قیمت هر کیلو 
س��یب زمینی در برخی مناطق از ۹ هزار تومان عبور کرده است. 
مس��ئولین وعده می دهند که این افزای��ش قیمت مقطعی بوده 
و ظ��رف چند هفته آینده، التهابات قیمتی س��یب زمینی کاهش 

خواهد یافت.
دلیل افزایش قیمت سیب زمینی

حس��ن صابری، رئیس اتحادیه بارفروش��ان ط��ی مصاحبه ای در 
خرداد ماه اعالم کرد محصول س��یب زمینی گرگان، کرمانش��اه و 
دزفول در حال عرضه به بازار اس��ت ولی متأس��فانه کافی نیست. 
وی با اشاره به وقوع سیل در ابتدای سال جاری، اضافه کرده بود: 
این مس��أله در کنار صادرات، باعث ش��ده عرضه نسبت به تقاضا 
کمتر باش��د و تا زمانی که محصول اصفه��ان و همدان وارد بازار 
ش��ود، قیمت  ها در همین حدود می  ماند. وی در پانزدهم خرداد 
م��اه وعده داد که از حدود یک ماه دیگر )پانزدهم تیرماه( با ورود 

س��یب زمینی مناطق مذکور به بازار، قیمت این محصول متعادل 
شود.در مصاحبه رئیس اتحادیه بارفروشان، صادرات یکی از عوامل 
افزایش قیمت س��یب زمینی عنوان ش��ده است. شایان ذکر است 
در ابتدای سال جاری و به دلیل وقوع سیل در برخی استان های 
تولیدکننده این محصول و ایجاد مشکالتی در برداشت و سیستم 
حمل و نقل ج��اده ای و همچنین افزایش روند صادرات به دلیل 
جه��ش ارز، وزارت صنع��ت طی نامه ای اعالم ک��رد که صادرات 

سیب زمینی و پیاز تا اطالع ثانوی ممنوع می باشد.
با اع��الم ممنوعیت صادرات این دو قلم کاالی کش��اورزی، رفته 
رفته قیمت آن ها کاهش یافت و در بازه منطقی تری قرار گرفت. 
با ورود س��یب زمینی نو به بازار و کاهش قیمت این محصول در 
بازار، دوباره طبق نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات این 
محصول به همراه پیاز آزاد اعالم ش��د. دوباره آزادسازی صادرات 
موجب شد تا این بار قیمت سیب زمینی رفته رفته افزایش یابد و 

هم اکنون از کیلویی ۹ هزار تومان در برخی مناطق عبور کند.
در دو ماهه نخس��ت س��ال جاری که با ممنوعیت صادرات سیب 
زمین��ی رو به رو بوده ایم، طبق آم��ار گمرک صادرات این کاالی 
کشاورزی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز کاهش یافته 
اس��ت. طبق آمار موجود در دو ماهه نخست سال ۹8، نزدیک ۲1 
ه��زار و ۲۰۰ تن س��یب زمینی به ارزش ۹ میلی��ون و 3۰۰ دالر 
صادر ش��ده و این در حالی اس��ت که در مدت مش��ابه سال ۹۷ 
میزان صادرات این محصول حدود ۶۵ هزار و 83 تن به ارزش ۲۰ 
میلیون و 1۰۰ دالر بوده اس��ت. متاسفانه گمرک هنوز اطالعات 
صادرات و واردات خرداد ماه س��ال جاری را بر روی س��ایت خود 
بارگ��ذاری نکرده تا از این طریق وضعیت صادرات س��یب زمینی 

بعد از آزادس��ازی صادرات آن را مورد بررسی قرار دهیم اما آنچه 
مش��خص اس��ت، قطعاً صادرات این محصول در خرداد ماه سال 

جاری رشد داشته است.
حاال در ابتدا پرس��ش اساس��ی از مس��ئولین این اس��ت که این 
تصمیمات ممنوعیت و آزادس��ازی صادرات بر چه مبنایی گرفته 
می شود؟ آیا این تصمیمات بر اساس آمار و ارقام موجود در زمینه 
تولید و مصرف و رصد بازار اتخاذ می شود؟ اگر پاسخ این پرسش 
مثبت اس��ت که باید گفت پس چرا این بررسی آمار و ارقام تولید 
و مصرف و نهایتاً آزادس��ازی صادرات، به کاهش عرضه و افزایش 
قیمت ها در بازار منجر می شود؟ یا ممنوعیت صادرات باعث می 
ش��ود تا صدای فعاالن اقتصادی و تجار مبنی بر از دس��ت رفتن 

بازارهای صادراتی بلند شود؟
پرس��ش بعدی این اس��ت که چرا قیمت پیاز به رغم آزاد ش��دن 
ص��ادرات آن به مانن��د چند ماه قبل و همگام ب��ا افزایش قیمت 
سیب زمینی، افزایش نیافته است؟ بنابراین این رشد قیمت سیب 

زمینی باید دلیل دیگری را با خود به همراه داشته باشد.
در مورد تولید و قیمت محصوالت کشاورزی و به طور کلی تولید 
و قیمت سیب زمینی و پیاز باید گفت که این جهش های قیمتی 
که هم اکنون ش��اهد آن هس��تیم در دوران غیرتحریمی و ثبات 
بازار ارز هم دیده می ش��د. به عنوان نمونه یک س��ال قیمت پیاز 
آن قدر افزایش پیدا می کرد که بسیاری با طعنه می گفتند پیاز 
جزو میوه ها ش��ده است و سال بعد قیمت آن چنان کاهش پیدا 
می کرد که اشک کشاورزان را درمی آورد. هر چند باید گفت در 
آن س��ال های غیرتحریمی و ثبات بازار ارز این افزایش قیمت ها 
و جهش های قیمتی به مانند وضعیت کنونی نبود اما به هر حال 

شاهد آن بودیم.
بنابراین این فراز و فرود قیمتی محصوالت کشاورزی به خصوص 
سیب زمینی و پیاز ارتباط آنچنانی با شرایط تحریمی و عدم ثبات 
بازار ارز و صادرات آن ها نداشته و در علم اقتصاد این فراز و فرود 
قیمتی محصوالت کشاورزی را با "قضیه تار عنکبوتی" توضیح می 
دهند. قضیه تار عنکبوتی به این معناس��ت که در قیمت و میزان 
تولید محصوالت فاسدشدنی کشاورزی تعادل معنایی وجود ندارد 
و چنانچه نمودار تغییرات قیمت آن ها طی چند س��ال ترس��یم 

شود، طرحی شبیه تارعنکبوت نمایان می  شود.
دلیل اصلی رخ دادن قضیه تار عنکبوتی برای محصوالت کشاورزی 
فاسد شدنی به بحث عرضه و تقاضای این محصوالت کشاورزی بر 
می گردد. در سالی که قیمت در اوج است تولیدکنندگان تصمیم 
می گیرند که برای س��ال زراعی آینده جهت کس��ب سود بیشتر 
اق��دام به تولی��د آن محصول کنند و همین عام��ل باعث افزایش 
میزان تولید و عرضه می ش��ود و با توجه به مشخص بودن میزان 
تقاضا در بازار این محصول، اضافه عرضه ایجاد ش��ده و قیمت می 
ش��کند و به حدی خواهد رس��ید که کفاف هزین��ه های تولید را 

نخواهد داد.
 ب��ا رخ دادن ای��ن موضوع برای س��ال آینده زراع��ی، دیگر کمتر 
تولیدکننده ای به سمت تولید این محصول خواهد رفت و همین 
باعث کاهش میزان کش��ت خواهد ش��د که عرضه کاهش یافته و 
در نتیجه مازاد تقاض��ا و افزایش قیمت اتفاق می افتد. به عبارت 
بهت��ر، یک س��ال وفور نعمت برای مصرف کننده و حس��رت برای 
تولیدکننده و س��ال دیگر قحطی و گرانی ب��رای مصرف کننده و 

سودآوری مضاعف برای تولیدکننده.
 گویا قرعه امس��ال 
به نام سیب زمینی 
س��الیان  و  افت��اده 
سال اس��ت که این 
جهش های قیمتی 
محصوالت  برخ��ی 
کشاورزی در برخی 
س��ال ها را ش��اهد 
هس��تیم ولی هرگز 
فکری ب��ه حال آن 

نشده است.
یک سال قیمت ها 

کشاورزان را خاکسترنشین می کند و سال دیگر مصرف کننده را و 
این در حالی است که درک ساده همین قضیه تار عنکبوتی توسط 
مس��ئولین می تواند جلوی این واقعه را بگیرد. معموال کشاورزان 
با وجود داش��تن دانش تجربی، دسترس��ی کمت��ری به اطالعات 
موج��ود در اقتصاد و ابزاره��ای الزم جهت تحلیل ش��رایط بازار 
دارند. در چنین ش��رایطی این دولت ها و نهادهای سیاستگذاری 
هستند که می توانند به این قضیه ورود پیدا کنند و با در اختیار 
گذاش��تن اطالعات الزم در جهت آگاه سازی کشاورزان از اوضاع 
بازار و همچنین سیاس��ت های حمایتی هوش��مندانه با تمرکز بر 
محصوالت کشاورزی، از ضرر و زیان کشاورزان و مصرف کنندگان 

در نتیجه نوسان های قیمتی جلوگیری کنند. تابناک
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ب�ه  قرض الحس�نه  وام  ری�ال  میلی�ارد   ٨٥
آسیب دیدگان سیل توسط بانک صادرات

معاون شعب و بازاریابی بانک صادرات ایران از پرداخت 
8۵ میلیارد ریال وام به س��یل زدگان سیل سال جاری 
خب��ر داد و گفت: تمامی درخواس��ت های دریافت وام 
قرض الحس��نه حوادث غیرمترقبه از این بانک به ویژه 
تس��هیالت س��یل فروردین ۹8 پاسخ داده خواهد شد 
و ب��ا تکمیل ه��زار و 31۲ پرون��ده، کار پرداخت این 
تس��هیالت در روزهای آینده سرعت بیشتری به خود 
خواهد گرفت. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
ای��ران، علی حاجی پور اظهار کرد: بانک صادرات ایران 
با داش��تن بیش از 1۰۵ ش��عبه در ش��هرهای آسیب 
دیده از سیل اخیر، تاکنون پرونده های زیادی پذیرش 
شده که ضمن بررس��ی تمامی آنها، اراده قطعی برای 
پرداخت تمامی ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال س��هیمه 
در نظر گرفته ش��ده، وجود دارد که با س��پری شدن 
برخ��ی موانع و تکمی��ل زیرس��اخت های الزم، تحول 
جدی در برخورداری متقاضیان از این تس��هیالت رخ 

خواهد داد.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن به یزد سفر مي كند
حس��ین مهري رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک 
صنعت و معدن به اتفاق هیأت همراه فردا چهارشنبه 
به اس��تان یزد س��فر مي کند.به گزارش پایگاه اطالع 
رساني بانک صنعت و معدن، وي در این سفر دو روزه 
ضمن دیدار با مس��ؤالن و مدی��ران مرتبط با صنعت 
ای��ن اس��تان از واحده��اي تولیدي که از س��وي این 
بانک تأمین مالي ش��ده اند، بازدید خواهد کرد.دیدار 
با تولیدکنندگان و کارآفرینان در راس��تاي پیگیري و 
تحقق ش��عار رونق تولید و تعامل سازنده با مشتریان 
و حل و فصل چالش هاي پیش روي آنان در ش��رایط 
کنوني کش��ور و ارائه راهکاره��اي الزم از دیگر اهداف 
مدیرعام��ل بانک صنعت و معدن در س��فر به اس��تان 

یزد است.

خدمت ارزنده بانک ملی ایران برای دارندگان ارز
دارندگان ارز می توانند با سپرده ارزی بانک ملی ایران 
عالوه بر بهره مندی از س��ود سپرده گذاری به صورت 
ارزی، در ص��ورت نی��از س��پرده خود را پیش از س��ر 
رس��ید برداش��ت کنند.به گزارش روابط عمومی بانک 
ملی ایران، س��پرده ارزی بانک ملی ایران این امکان را 
فراهم کرده است تا ضمن بهره مندی از یک صندوق 
مطمئن برای نگهداری ارز خود، با سود مناسب ارزی، 
ارزش دارایی خود را حفظ کنید.با افتتاح این س��پرده 
که روشی مطمئن برای مصون ماندن از نوسانات بازار 
ارز نیز محسوب می شود، س��پرده گذاران می توانند 
هر زمان که بخواهند اصل و س��ود س��پرده خود را به 
همان اس��کناس تودیعی دریافت کنند.سپرده گذاری 
ارزی بان��ک ملی ای��ران در مقاطع زمان��ی یک ماهه، 
دو ماهه، سه ماهه، ش��ش ماهه، نه ماهه و یکساله به 
ارزهای مختلف افتتاح می شود و سپرده های مذکور 
پس از انقضای تاریخ سررس��ید با درخواس��ت صاحب 

سپرده قابل تمدید خواهند بود.

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت پتروشیمی 
شازند برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما مجمع عمومی س��الیانه شرکت 
پتروش��یمی ش��ازند با حضور 88/۶۲ درصد صاحبان 
س��هام در محل تاالر اندیش��ه حوزه هنری س��ازمان 
تبلیغات اس��المی تهران برگزارشد .در این جلسه که 
به ریاست آقای س��عید خدامرادی برگزار شد ،آقایان 
رضا توکلی بنیزی و محم��د نادر خمیجانی به عنوان 
ناظ��ران و آقای علی اکب��ری به عن��وان دبیر مجمع 
حضور داش��تند .پس از استماع گزارش فعالیت هیات 
مدیره به مجمع توسط مدیر عامل شرکت جناب آقای 
مهندس ولد خانی و قرائت گزارش حس��ابرس توسط 
نماینده سازمان حسابرس��ی در این جلسه صورتهای 
مالی ش��رکت برای س��ال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 
13۹۷م��ورد تصوی��ب قرار گرفت .همچنی��ن به ازای 

هرسهم 1۵۰۰ریال تقسیم شد.

خدم�ات بانک�داری ب�از در اختی�ار مش�تریان 
شركتی بانک توسعه صادرات

مدیر امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک توس��عه 
صادرات اع��الم کرد: خدمات بانکداری باز بر اس��اس 
اولویت مش��تریان ارائه می ش��ود و این بانک آمادگی 
دارد خدمات یاد ش��ده را در اختیار مشتریان شرکتی 
بان��ک قرار دهد.مهندس عش��رت عدالت با اش��اره به 
روند رو به رش��د پیش��رفت تکنولوژی در حوزه مالی 
گف��ت: تقاضا ها، نیازهای جدید و گرایش مش��تریان 
به بانکداری باز، منجر ش��د تا بانک ها به س��مت این 
ساز و کار نو در دنیای بانکداری متمایل شوند.عدالت 
ضمن اشاره به اینکه بانکداری باز برای مشتری ارزش 
اف��زوده به هم��راه دارد، گفت: در واق��ع در برهه ای 
از تاری��خ بانکداری به س��ر می بریم که نیاز مش��تری 
صرفا در چارچوب خدم��ات پایه ای مالی نمی گنجد 
و بان��ک ها نمی توانند با ارائه خدمات معمول پایه ای 
به مش��تریان به نیاز آنها پاس��خ بدهند. عالوه بر این 
بانک��داری باز نه تنها برای مش��تریان بلکه برای خود 
بان��ک ها و نهادهایی که بی��ن این دو گروه قرار دارند 

نیز جذابیت دارد.

اخبار

 واگذاری سرخابی ها در سال جاری بعید است
رئیس س��ازمان خصوصی سازی گفت: با روند کنونی و شرایط دو باشگاه فوتبالی 
استقالل و پرسپولیس و عدم اصالح ساختارها و صورت های مالی این دو باشگاه، 
احتمال واگذاری در سال جاری بعید است. میرعلی اشرف عبداهلل پوری حسینی 
اظهار داشت: با روند کنونی و شرایط دو باشگاه فوتبالی استقالل و پرسپولیس و 

عدم اصالح س��اختارها و صورت های مالی این دو باشگاه، بعید است، تا شهریور و 
حتی در سال جاری بتوان این دو باشگاه را از طریق فرابورس واگذار کرد.

وی گف��ت: تعبی��ر ما این اس��ت که اگر از مس��یری که مجلس برای م��ا طراحی کرده 
بخواهیم پیش برویم، امس��ال نمی توانیم دو باشگاه سرخابی را در فرابوس واگذار کنیم، 
چون عرضه در فرابورس نیازمند اصالحات س��اختاری دو باش��گاه است. پوری حسینی 
افزود: صرفاً بدهکار بودن دو باشگاه مانع حضور در فرابورس نمی شود، بلکه ساختار آنها 

و تبدیل شدن به سهامی عام باید انجام شود. . صدا و سیما 

تشکیل اتاق اصناف کشاورزی بزودی 
مع��اون وزیرجهاد با اش��اره به این که اتاق اصناف کش��اورزی بزودی تش��کیل 
می شود، گفت:در یک دهه فعالیت نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، 

بیش از 3۵۰ شغل دربخش کشاورزی کدگذاری بین المللی شده اند.
حسین شیرزاد افزود: برای اولین بار نظام صنفی چه قبل از انقالب و چه بعد از 

آن هویت پیدا کرده اس��ت و اکنون بی��ش از ۹۵۰ هزار فقره مجوز فعالیت صادر 
کرده است. وی ادامه داد: در حال حاضر ۴13 نظام صنفی در شهرستان های سراسر 

کشور زیر نظر 3۲ نظام صنفی مرکزی فعال هستند.
شیرزاد اظهار کرد: برخورداری از طیف وسیع از معافیت های مالی شامل بیمه کارآفرینی 
و همین طور مالیاتی از دس��تاوردهای فعالیت های نظام صنفی در یک دهه اخیر اس��ت. 
تاثیرگذاری بیش��تر بر قیمت گذاری محصوالت کش��اورزی، بهبود روند خدمات و ایجاد 
ی��ک پایگاه برای پیگیری مطالبات جامعه کش��اورزی از دیگ��ر فعالیت های نظام صنفی 

کشاورزی است. مهر 

تکمیل خودروهای ناقص کف کارخانه ها تا یک ماه و نیم آینده  
معاون امور صنایع وزیر صنعت از تکمیل همه خودروهای ناقص کف کارخانه های 

خودروساز تا یک ماه و نیم آینده خبر داد.
فرش��اد مقیمی در پاس��خ به این س��ؤال که تدوین دس��تورالعمل قیمت گذاری 
خودرو در چه مرحله ای قرار دارد؟ اظهار داش��ت: این دستورالعمل از قبل وجود 

داشته و هم اکنون کار بازنگری آن در حال انجام است.
وی ب��ا بیان اینکه س��ازمان حمایت تولیدکنندگان و مص��رف کنندگان کار بازنگری 

دس��تورالعمل قیمت گذاری خودرو را انجام می ده��د، در مورد بحث های مختلف مطرح 
ش��ده در خصوص علت انباش��ت خودروهای داخلی کف کارخان��ه و تناقض های مطرح 
ش��ده در مورد نوع قطعات کسری این خودروها نیز گفت: برنامه خروج خودروهای کف 
کارخانه را در دس��تور کار داریم و هفته گذش��ته نیز 1۰ هزار دستگاه خودرو ناقص در 

یکی از شرکت های خودروساز تکمیل و به مشتریان تحویل داده شد. فارس

مدیرکل اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به 
اینکه از اس��تارتاپ ه��ا در ۵ زمینه خواس��ته ایم که ورود 
جدی به بخش مس��کن داشته و پیش��نهادات خود را ارائه 
دهن��د گفت: مبانی نظری نظام اجاره داری تا یک ماه آینده 

نهایی می شود.
عب��اس فرهادیه در پاس��خ به این س��ئوال که وزی��ر راه و 
شهرس��ازی از راه اندازی و ساماندهی نظام اجاره داری حرفه 
ای و ورود اس��تارتاپ ه��ا به اجاره داری خب��ر داده آیا این 
نظام اجاره داری به تابس��تان امس��ال خواهد رس��ید گفت: 
ساماندهی نظام اجاره داری به جدیت در حال پیگیری است 

و مبانی نظری آن در حال تدوین است.
فرهادی��ه در پاس��خ به این س��ؤال که آیا فک��ر نمی کنید 
ک��ه برای نظم دادن این اس��تارتاپ ها در نظ��ام اجاره داری 
نیازمند اپراتورهایی هستیم، گفت: معاونت فناوری ریاست 
جمهوری به ریاست شخص س��تاری که متولی ساماندهی 
ای��ن اس��تارتاپ ها و رگوالت��ور آنها اس��ت قرار اس��ت این 
اس��تارتاپ ها را تنظیم مقررات کن��د؛ بنابراین معاون علمی 
فن��اوری ریاس��ت جمهوری تقبل کرده و ای��ن کار را انجام 

خواهد داد و ما با استارتاپ ها این کار را شروع کرده ایم.
مدیرکل اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی ادامه داد: 
اس��تارتاپ ها در ۵ زمینه باید ورود جدی در بخش مسکن 

داشته باشند و پروپوزال و پیشنهادات خود را ارائه دهند.
فرهادیه ادامه داد: اولین زمینه و فیلد ورود این استارتاپ ها، 
مش��ارکت در ساخت مسکن اس��ت که تاکنون هیچ فردی 
دنبال آن نبوده است یعنی اگر یک متقاضی قصد مشارکت 
در س��اخت کند و یا مش��ارکت در س��اخت بگیرد فقط به 
بنگاه های مسکن مراجعه می کند اما اگر امکانی ایجاد شود 
که مشارکت در س��اخت ها را هم برای متقاضی و هم برای 
سازنده )پذیرنده و پذیرا( پیگیری کند، این امکان می تواند 

از طریق استارتاپ ها عملیاتی شود.
وی اضاف��ه ک��رد: زمین��ه دوم فعالیت اس��تارتاپ ها بحث 
پیش خرید مسکن اس��ت چرا که جایی وجود ندارد که اگر 
قصد پیش خرید مسکن وجود دارد متقاضی به آنجا مراجعه 
کنید و به عنوان مثال اگر 1۰۰ پیش خرید مسکن گذاشته 
ش��ده متقاضی از میان آنها چند پیش خرید را انتخاب کند 
که این استارتاپ ها می توانند در این بخش هم ورود کنند.

فرهادیه گفت: زمینه س��وم و چهارم خرید و فروش و رهن 
و اج��اره اس��ت و زمینه آخ��ر و یا همان فیل��د پنجم نظام 

اجاره داری حرفه ای است که یعنی یک استارتاپی باید باشد 
که اجاره دار حرفه ای با مراجعه به این اس��تارتاپ ها مراجعه 
کند. مدیرکل اقتصاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی افزود: 
مث��اًل چند موجر تک خان��ه ای به این اس��تارتاپ ها مراجعه 
می کنند و اعالم می کنند که توانایی رفتن برای اجاره داری 
و دادن اجاره مس��کن خود را ندارند و یا اینکه مس��تاجری 
توانایی گش��تن ب��رای تهیه واح��د اج��اره ای را ندارد پس 
می توانند به این استارتاپ ها مراجعه و آن استارتاپ ها تمام 
مراحل کار اجاره دادن و حتی تعمیر آن واحد اجاره ای را از 

صفر تا 1۰۰ انجام داده و دستمزد خود را دریافت کنند.
وی گف��ت: در نظام اجاره داری اگر مالکانی باش��ند که یک 
واحد مس��کونی در ش��رق و یک واحد مس��کونی همزمان 
در غرب تهران داش��ته باش��ند دیگر مش��کالت تعمیر این 
واحدهای مس��کونی و دادن اجاره به مس��تأجر را نخواهند 
داشت چرا که این اجاره دار حرفه ای هزینه تعمیرات و سایر 
هزین��ه ها را به حداقل ممکن کاهش می دهد و این به نفع 

مالکان و موجران نیز خواهد شد.
فرهادی��ه گفت: ب��ر روی این موض��وع در ح��ال رایزنی با 
اس��تارتاپ ها هستیم و اعالم کرده ایم که خود را باید تجهیز 
کنن��د و محدود هم نخواهی��م کرد که کدام اس��تارتاپ ها 
بنابرای��ن اج��اره داری حرف��ه ای یکس��ری مبان��ی نظری و 
مطالع��ات تطبیقی در دنی��ا دارد که به ط��ور جدی آن را 
پیگی��ری می کنی��م و تا یک م��اه آینده نظام اج��اره داری 

حرفه ای مبانی نظری آن استخراج خواهد شد.
محمد اس��المی وزیر راه و شهرس��ازی اع��الم کرده بود که 
دول��ت در تعیین نرخ اجاره بها هی��چ زمانی مداخله نکرده 
اس��ت، چراکه به لحاظ قانونی حق ندارد ب��رای بازار اجاره 

سقف قیمتی تعیین کند.
وی اضافه کرد: قرارداد اجاره بها باید بین مالک و مس��تاجر 
منعقد ش��ود و هیچ دولتی تا ب��ه امروز در این قرارداد ورود 
نکرده اس��ت، اما ما س��عی کرده ایم یک اقدام مهمی را در 
دس��تور کار قرار دهیم و آن ایجاد نظ��ام اجاره دار حرفه ای 
اس��ت. اس��المی با اش��اره به اینکه دولت نظام اجاره داری 
حرف��ه ای را س��اماندهی کرده و در حال تدوین آن اس��ت، 
گف��ت: در این موضوع ورود اس��تارتاپ ها را به حوزه اجاره 
داری پایه گذاری کرده ایم و س��عی داری��م با اجرای این دو 

روش مهم، حباب قیمتی را در بازار اجاره بشکنیم.
  فارس

مدیركل اقتصاد مسکن وزارت راه خواستار شد؛
ورود استارتاپ ها برای ورود به بخش مسکن

نظارتی از 
جنس سیب 

زمینی

بهانه هایی كه تکرار می شوند؛

گرچه انتقاد دستگاه های نظارتی نسبت به فیش های حقوقی 
غیر شفاف یکی از عوامل مؤثر در تصویب حکم قانونی برای 
راه اندازی سامانه حقوق و مزایای مدیران و شفاف سازی آن 
بود، اما آنطور که مسئوالن مربوطه اعالم می کنند، تاکنون 
برخی دس��تگاه ها از جمله قوه قضائیه نس��بت به بارگذاری 
اطالعات خود در این سامانه اقدام نکرده و کسی هم نیست 

که آنها را تحت فشار قرار دهد.
اخی��راً انص��اری رئیس س��ازمان اداری و اس��تخدامی  که 
مسئولیت راه اندازی س��امانه ثبت حقوق و مزایا را بر عهده 
داش��ت، اعالم کرد که با وجود راه اندازی س��امانه همچنان 
برخی دس��تگاه ها ب��رای اع��الم پرداختی های خ��ود ورود 
نکرده ان��د. وی ب��ا انتق��اد از رویه موجود گفت��ه که "وقتی 
صراحتاً می گوئیم صدا و سیما و قوه قضائیه اطالعات مربوط 
به حقوق و مزایای مدیران خود را در این س��امانه بارگذاری 

نکرده اند، کسی به این دستگاه ها فشار نمی آورد".
از اظه��ارات معاون رئیس جمهور و البت��ه اعالم قبلی وی، 
در اواخر س��ال گذشته در مورد عملکرد دستگاه ها در ورود 
به س��امانه ثبت حقوق و مزایا، این گونه به نظر می رسد که 
بین س��ه ق��وا ظاهراً فقط قوه قضائیه مان��ده که برای اعالم 
پرداختی ه��ای خود در س��امانه اقدام چندان��ی انجام نداده 

است.
این در حالی است که تا اواخر دی ماه سال قبل حدود ۲۲۶3 
دس��تگاه ورود نکرده بودند و دس��تگاه های زیرمجموعه قوه 
مجریه بیشترین ورود به سامانه را داشته و زیرمجموعه های 
ق��وه مقننه نیز در حال بارگذاری اطالعات بودند و به گفته 

انصاری قوه قضائیه عملکرد مناسبی نداشت.
سامانه ثبت حقوق و مزایا بر اساس ماده )۲۹( برنامه ششم 
توس��عه راه اندازی ش��ده و در تبصره یک ای��ن ماده قانونی 
تاکید ش��ده که دیوان محاس��بات و س��ازمان بازرسی کل 
کش��ور موظف هستند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود 
اطالعات مربوط به پرداخت ها را مورد رسیدگی قرار داده و 

بر آن نظارت کنند.
با وجود ای��ن تکلیف قانونی، اکنون این موضوع مورد توجه 
اس��ت که س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور به عنوان یکی از 
ناظ��ران بر س��امانه، خود زیرمجموعه ق��وه ای قرار دارد که 
گفته می ش��ود هنوز حقوق و مزایای خود را شفاف س��ازی 

نکرده است.

این در ش��رایطی است که شکل گیری سامانه حقوق و مزایا 
عمدتاً به دلیل مسائل و حواشی مربوط به فیش های حقوقی 
نجومی در چند سال اخیر بود که دستگاه های نظارتی خود 

بر شکل گیری چنین سامانه ای تاکید داشتند.
با این حال گرچه تاکنون بارها سازمان اداری و استخدامی 
موض��وع ع��دم ورود قوه قضائیه به اعالم حق��وق و مزایا در 
س��امانه را مطرح کرده اما پاس��خی از س��وی این قوه و یا 
زیرمجموعه آن اعالم نشده است که مشخص شود دلیل این 
تأخیر چیست؟ آن هم در شرایطی که انتظار بر این است که 
دستگاه های نظارتی خود از اولین گروه هایی باشند که برای 

شفاف سازی در پرداخت ها و امور مالی اقدام کنند..

البته این تنها مس��اله مربوط به س��امانه ثبت حقوق و مزایا 
نیست و اکنون تحویل سامانه از سازمان اداری و استخدامی 
به وزارت اقتص��اد )طبق تکلیف قان��ون بودجه 13۹8( در 

بالتکلیفی به سر می برد.
طبق ماده )۲۹( قانون برنامه شش��م توسعه مقامات، رؤسا، 
مدیران کلیه دس��تگاه های اجرایی ش��امل قوای س��ه گانه 
جمهوری اسالمی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات 
و دانشگاه ها، شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به 
دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه 
دولتی، مؤسس��ات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات 
عمومی، بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی، مجلس، شورای 
نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی 
فقیه اداره می ش��وند و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که 
ش��مول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از 
اینکه قانون خاص خود را داش��ته یا از قوانین و مقررات آن 
تبعیت می کنند نظیر وزارت جهاد کش��اورزی، شرکت ملی 
نفت، ش��رکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران، بانک مرکزی، س��ازمان بنادر و کش��تیرانی، سازمان 
توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ای��ران، صدا و 
س��یما، س��تاد اجرایی و قرارگاه های س��ازندگی و اشخاص 
حقوقی وابس��ته به آنها، اشخاص و دستگاه هایی هستند که 
باید اطالعات حقوق و دس��تمزد خود را در این سامانه ثبت 
کنن��د؛ به نحوی ک��ه میزان ناخالص پرداخت��ی به هر یک 
از افراد مش��خص باش��د و امکان دسترس��ی برای نهادهای 

نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.   ایسنا

وقتی نظارت ها  كمرنگ می شود؛

حقوق های پنهان 


