
ب��ا وجود ایجاد حاش��یه هایی  در ارائ��ه ارز ۴۲۰۰ تومانی به جنب استانبول
واردات کاال، همچنان نهادهای مس��ئول، فهرست 

کاالهای وارد شده با این ارز را منتشر نمی کنند.
یک��ی از مهم ترین وعده هایی ک��ه دولت دوازدهم 
همواره ب��ر آن تاکید می کند، ایجاد ش��فافیت در 
عملک��رد دولت و نهادهای مس��ئول در زمینه های 
مختل��ف ب��ه ویژه اقتصادی اس��ت. شفاف س��ازی 
عملک��رد دول��ت )ب��ه معن��ای ع��ام( از جمل��ه 
ش��اخص های حکمرانی مطلوب اس��ت که ارتقای 
وضعیت این ش��اخص از طریق آگاهی مس��تمر و 
بدون تبعیض شهروندان از فرآیندها و امور مربوط 
به س��ازوکارهای حاکمیتی فراهم می ش��ود و در 
این راس��تا، رئیس جمهور در اردیبهشت ماه سال 
جاری الیحه ش��فافیت را برای طی مراحل قانونی 

به مجلس ارسال کرد.
با این وجود ش��فافیت اقتصادی، در شرایط فعلی 
مهم ترین بخش از ش��فافیت را تش��کیل می دهد، 
چراکه به دلیل بروز تخلفات در این بخش توس��ط 
افراد س��ودجو و تشدید مش��کالت اقتصادی برای 
م��ردم، بس��یاری از آن ها بیش از پی��ش عملکرد 

اقتصادی دولت را زیرنظر دارند.
افزایش ش��فافیت در دولت تدبی��ر و امید افزایش 
یافت��ه اس��ت، ام��ا در عین ح��ال هن��وز برخی از 
مهم تری��ن پارامتره��ای مدنظر مردم و رس��انه ها 
همچون ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی در هاله ای از ابهام 
قرار دارد؛ موضوعی که در روزهای اخیر ادعاهایی 

نیز درباره آن صورت گرفته است.
چن��دی پیش نیز جلس��ه ای با موض��وع حذف ارز 
۴۲۰۰ تومان��ی از واردات کااله��ا م��ورد بررس��ی 
ق��رار گرفت که در نهای��ت نتیجه آن ادامه کار ارز 
دولتی بود. از س��وی دیگر، بان��ک مرکزی نیز در 
راستای افزایش شفافیت در ارائه این ارز، فهرست 
ش��رکت های دریافت کننده ارز دولتی را تقریبا هر 

م��اه اعالم می کن��د که طبق 
این فهرس��ت از ابتدای سال 
ج��اری تا شش��م تیرم��اه به 
و ۲۰۰  ه��زار  از ۱۱  بی��ش 
ش��رکت ارز دولتی اختصاص 
یافته تا کاالهای اساس��ی را 

وارد کنند.
ب��ا وج��ود اینک��ه احتم��ال 
تخل��ف در ورود کاالهایی به 
ج��ز کاالهای اساس��ی با ارز 
۴۲۰۰ تومانی منتفی نیست 
و این در حالی است که بانک 
مرکزی فقط اس��م شرکت ها، 
کد مل��ی افراد و می��زان ارز 
ارائه ش��ده به آن ه��ا را اعالم 
کرده و اطالعاتی از کاالهای 
وارد شده با این ارز در اختیار 

قرار نمی دهد.
چند روز پیش، سعید نمکی - وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کی - پرده از ماجرایی برداش��ت و 
گفت که “برخی رفته اند دو میلیون یورو اس��تنت 
قلب��ی وارد کنند، اما به جایش کابل برق آورده اند 
و در لحظه هم طوری کارها را هماهنگ کردند که 

تا ما مطلع می شویم، از مرز رفته اند«.
از س��وی دیگ��ر، محم��ود واعظی رئی��س  دفتر و 
سرپرست نهاد ریاست جمهوری در نامه ای خطاب 

به چهار وزیر، از آن ها خواس��ته در مورد »تعهدات 
ارزی ایفانشده دریافت کنندگان ارز واردات دارو و 

کاالهای اساسی«، توضیحاتی ارائه دهند.
در پیوست این نامه به دو جدول در دو حوزه دارو 
و کاالهای اساسی اشاره شده است و بر اساس این 
نامه، ۱۰ ش��رکت حوزه دارو و ۱۰ شرکت در امور 
کاالهای اساسی، از جمله شرکت هایی هستند که 
با وجود آنکه متعهد ش��ده اند کاال را بر اس��اس ارز 
تخصیص داده شده وارد کشور کنند،  اما بخشی از 

آن ها را وارد کشور نکرده اند.

تعهدات ارزی ایفا نش��ده در 
ح��وزه دارو، چیزی در حدود 
۱۳۰ میلیون یورو اس��ت که 
در نامه سیدکامل تقوی نژاد، 
معاون توسعه و منابع وزارت 
آموزش  و  درمان  بهداش��ت، 
پزش��کی در تاریخ ۲۴ تیرماه 
امس��ال، خطاب به شانه ساز، 
سرپرس��ت س��ازمان غ��ذا و 
دارو، به آن ها اش��اره و تأکید 
ش��ده »با توجه به حساسیت 
موض��وع، مرات��ب در اس��رع 
وق��ت مورد رس��یدگی و این 
معاون��ت را از نتیجه اقدامات 
انجام ش��ده مطلع نمایید«. با 
جمع تعهدات ارزی ایفانشده 
که طبق این دو جدول به آنها 
اشاره ش��ده، حوزه کاالهای اساسی در قبال حدود 
۸۴۸ میلیون و ۹۰۹ هزار یورو، کاالی متعهدش��ده 
را وارد کش��ور نکرده اس��ت که مجم��وع رقمی در 
حدود ۹۷۹ میلیون و دو هزار و ۵۶۹ یورو را نشان 

می دهد.
از س��وی دیگر، ارائ��ه ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات 
کاالهای اساسی در جهت جلوگیری از ایجاد تورم 
در این کاالهاس��ت، اما از س��ال گذش��ته تاکنون 
قیمت اکثر این کاالها همگام با س��ایر کاالها رشد 

داش��ته و این نکته ای است که باید مشخص شود 
چگونه با ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کاالهای 
اساسی، قیمت این کاالها مانند کاالهایی که با ارز 

آزاد وارد شده اند، افزایش پیدا کرده است؟
رضا رحمان��ی، وزیر صنعت، مع��دن و تجارت نیز 
امروز مدعی شده که بانک مرکزی و وزارت صنعت 
از مرداد ماه س��ال گذش��ته تاکنون یک ریال ارز 
۴۲۰۰ تومان��ی را ب��ه جز برای کاالهای اساس��ی 

تخصیص نداده اند.
ام��ا این در حالی اس��ت که کماکان در فهرس��ت 
منتشرش��ده از س��وی بان��ک مرک��زی، کاالهای 
واردشده توسط شرکت ها درج نمی شود تا مشخص 
ش��ود که کدام ش��رکت چه میزان و از چه کاالیی 
وارد کش��ور کرده و در صورت��ی که آن را با قیمت 
ارز ۴۲۰۰ تومانی می فروشد، چرا قیمت ها افزایش 
یافته اس��ت. پیگیری ها حاکی از آن است که بانک 
مرک��زی این موضوع را در اختی��ار وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت می داند و این در حالی اس��ت که 
نهاد اصل��ی تامین کننده ارز برای واردات کاالهای 
اساس��ی، بانک مرکزی اس��ت و قطعا اطالعات این 
ش��رکت ها در بانک اطالعات��ی بانک مرکزی وجود 

دارد.
از س��وی دیگر وزارت  صنعت، معدن و تجارت نیز 
در این باره چیزی اعالم نمی کند و به نظر می رسد 
که بار دیگر این موضوع بین دو دس��تگاه پاسکاری 
می ش��ود و در نهایت هنوز آماری از اقالم واردشده 
به کشور با ارز دولتی نیست. نیاز به در اختیار عموم 
قراردادن این اطالعات زمانی جدی تر می ش��ود که 
در گذش��ته خبرهایی از ورود غذای سگ و گربه با 

ارز دولتی به گوش مردم رسیده است.
به این ترتیب، بهتر است بانک مرکزی در راستای 
افزایش شفافیت فهرست خود، اطالعات مربوط به 
واردات کاالهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را نیز 

منتشر کند.  ایسنا 
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برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه 
بانک پاسارگاد به زمان دیگری موکول شد

مجمع عمومی عادی س��الیانه بانک پاس��ارگاد، در 
تاری��خ ۳۰ تیر س��ال ۱۳۹۸، به دلیل به حد نصاب 
نرسیدن به میزان دارندگان اکثریت سهام، در زمان 
دیگری برگزار خواهد شد.به گزارش روابط عمومی 
بانک پاس��ارگاد، در مجمع عمومی عادی س��الیانه 
سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ بانک پاسارگاد، 
دارندگان ۴۱ درصد از س��هام حضور یافتند که به 
دلیل به حد نصاب نرس��یدن، برگ��زاری مجمع به 

زمان دیگری موکول شد.
در ای��ن جلس��ه دکتر مجی��د قاس��می مدیرعامل 
بانک پاسارگاد ضمن اش��اره به عملکرد موفق بانک 
در سال مالی گذشته، به سؤاالت سهامداران پاسخ 

داد.

بانک آینده، حامي کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان 

بان��ک آین��ده و کانون پ��رورش فکری ک��ودکان و 
نوجوانان کش��ور، با هدف هم افزایي و به کارگیری 
حداکث��ر ظرفیت  هاي م��ادي و معن��وي در حوزه 
فعالیت ه��اي فرهنگ��ي و هنري، وی��ژه کودکان و 
نوجوان��ان، در روز سه ش��نبه به تاری��خ ۱۸ تیرماه 
ج��اری، هم زم��ان ب��ا »روز ملی ادبی��ات کودک و 
نوج��وان«، تفاهم نام��ه مش��ترک هم��کاري امضا 

کردند.
احداث و بهره برداري، یازده مدرس��ه »مدارس امید 
آینده«، تکمیل یک مرکز ورزشی در مناطق کم تر 
برخ��وردار و توزیع حدود چند میلیون بس��ته هاي 
لوازم التحریر و کمک آموزش��ي میان دانش آموزان 
ای��ن مناطق، توجه ب��ه تأمین نیازهاي آموزش��ي، 
فرهنگ��ي و اجتماع��ي ک��ودکان و نوجوانان، تهیه 
و توزی��ع محص��والت فرهنگي در زمینه آش��نایي 
کودکان با محیط زیس��ت، بهداشت محیط، تأمین 
ده ها بسته وس��ائل مورد نیاز و آموزش کمک هاي 
اولی��ه و امدادي و هم چنین هم��کاري در برگزاري 
مس��ابقات و جش��نواره هاي هن��ري و رویدادهاي 
علم��ي، آموزش��ي، از مهم تری��ن رویکردهاي بانک 
آینده در عمل به مسئولیت اجتماعي در سال هاي 

اخیر است.

 بانک رفاه و استقراراقتصاد هوشمند 
برای دیجیتالی کردن فرایندها

فرشید فرخ نژاد طی س��خنانی بر ضرورت حرکت 
در مس��یر اقتصاد هوشمند تأکید کرد و گفت: یکی 
از راهکارهای اس��تقرار اقتصاد هوشمند، دیجیتال 

کردن فرآیندها است.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک رف��اه کارگران، 
عض��و هیأت مدیره بانک رفاه در بازدید از بیس��ت 
و پنجمین نمایش��گاه الکامپ، غرفه سازمان تأمین 
اجتماعی و میز خدم��ات الکترونیک بانک رفاه که 
همزمان با حضور دکتر محمد شریعتمداری و دکتر 
مصطفی س��االری صورت پذیرفت، با تصریح اینکه 
دیجیت��ال ک��ردن فرآیندها مصوبه هی��أت محترم 
دولت اس��ت اظهار داش��ت: این مصوب��ه به تمامی 

ارگان ها و به ویژه بانک ها محول شده است.
 بر این اس��اس برای اینکه بتوانیم خدمات بانک را 
در بستر دیجیتال عرضه کنیم، الزم است مجموعه 
ای از زیرساخت ها در حوزه فناوری اطالعات فراهم 
کنیم که بحم��داهلل در بانک رفاه این اقدامات پایه 

ای صورت پذیرفته است.

صورت های مالی سال ۹۷ بانک صادرات 
ایران تصویب شد

مجمع عمومی عادی س��الیانه سال مالی منتهی به 
۲۹ اس��فندماه س��ال ۱۳۹۷ بانک صادرات ایران با 
حضور حداکثر سهامداران، صبح امروز یکشنبه ۳۰ 
تیر ماه ۹۸ برگزار ش��د و صورت های مالی بانک به 

اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.
به گ��زارش روابط عمومی بانک ص��ادرات ایران، 
همزم��ان ب��ا برگزاری ای��ن مجمع ک��ه با حضور 
نمایندگان دولت، س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
تهران، حس��ابرس و بازرس قانون��ی، مدیرعامل، 
و  مدی��ران  معاون��ان،  هیئت مدی��ره،  اعض��ای 
س��هامداران در محل س��الن اندیش��ه س��ازمان 
تبلیغات اس��المی برگزار ش��د، صورت های مالی 
س��ال مالی منتهی به ۲۹ اس��فندماه سال ۱۳۹۷ 
ش��رکت بانک صادرات ایران )سهامی عام(، پس 
از اس��تماع گ��زارش هیئت مدی��ره، حس��ابرس و 
بازرس قانون��ی، مورد تایید حاض��ران در مجمع 

ق��رار گرف��ت.
در ای��ن مجمع که ب��ا حضور بی��ش از ۸۳ درصد 
سهامداران بانک برگزار شد، سازمان حسابرسی به 
مدت یک سال به عنوان بازرس و حسابرس قانونی 
بانک و روزنامه کثیراالنتشار »اطالعات« برای درج 

آگهی های مربوط به مجامع عمومی برگزیده شد.

اخبار

اتمام عملیات عمرانی منطقه یک آزادراه تهران-شمال  
معاون وزیر راه و شهرس��ازی از اتمام عملیات عمرانی منطقه یک آزادراه تهران-
شمال خبر داد و گفت: با تکمیل فرآیند نصب تاسیسات و تجهیزات ایمنی ظرف 

چند ماه آینده این منطقه به بهره برداری می رسد.
 خیراهلل خادمی اظهار کرد: در بازدید اخیر از این آزادراه مشاهده شد که تقریبا 
هم��ه فعالیت های عمرانی منطقه یک به پایان رس��یده و هم اکنون تجهیزات و 

تاسیس��ات به صورت شبانه روزی در حال نصب اس��ت.وی افزود: با این روند ظرف 
چند ماه آینده منطقه یک آزادراه تهران-شمال آماده بهره برداری می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی اواخر خرداد امسال از پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی منطقه 
یک آزادراه تهران �� ش��مال خبر داده و گفته بود: اکثر بخش های منطقه یک به اتمام 
رسیده است و فقط اجرای طرح منظر راه و قالب بندی و ورودی و خروجی برای ارتقای 

ایمنی که بعداً به پروژه اضافه شد باقی مانده است.   تسنیم 

اصالح سیستم بانکی در دستور کار دولت  
 وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اصالح سیس��تم بانکی که از مهمترین 
چالش های هفت گانه کش��ور است در دستور کار دولت بوده و پیگیری های الزم 

آن انجام خواهد شد. 
محمد شریعتمداری در پاسخ به این پرسش که برای رفع مشکالتی که نظام بانکی برای 
بخش خصوصی و کارخانه دارها ایجاد کرده چه اقداماتی انجام داده اید، گفت: برای حل این 

مشکل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در همه استان ها به ریاست استانداران تشکیل شده 
در تهران نیز این ستاد به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل می شود و یکی از مهمترین 
اموری که به آن می پردازند توجه مسائل و بدیهی های واحدهای تولیدی و کارآفرین به نظام بانکی 

است. در مواردی که این کمیته ها تایید کنند بدیهی ها و جرایم آن ها رفع خواهد شد.
ش��ریعتمداری تش��ریح کرد: اصالح سیس��تم بانکی که از مهمترین چالش های هفت گانه 
کشور است در دستور کار دولت بوده و پیگیری های الزم آن انجام خواهد شد.  ایسنا

سوءاستفاده از نام بخش خصوصی در اقتصاد ایران
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در اقتصاد ایران برخی سوءاس��تفاده ها از 
ن��ام بخش خصوصی صورت می گیرد، گفت: در بس��یاری از تصمیمات، در دقیقه 

۹۰ از اتاق نظرخواهی می شود.
غالمحس��ین شافعی گفت: در یک سال اخیر بخش��ی از سیاست گذاری ها و ارائه 
راهکارها برای حل و فصل مشکالت پیش آمده ناشی از تحریم ها از طریق آزمون و 

خطا و با هزینه های هنگفت برای همه به ویژه تولیدکنندگان و قشر آسیب پذیر جامعه 
ص��ورت گرفت.  وی افزود: مطالبه گری در خصوص اجرای صحیح، مؤثر و به موقع قانون 
بهبود محیط کسب وکار نیز در دستورکار است و انتظار می رود در تدوین قوانین و مقررات 
و آئین نامه ها نظرات اتاق و تشکل های اقتصادی به موقع و در زمان مناسب پرسیده شود 
تا بخش خصوصی نیز زمان کافی برای اعالم نظر و ارائه نظرات کارشناس��ی داشته باشد. 

متأسفانه در اکثر موارد در دقیقه ۹۰ از اتاق نظرخواهی می شود.  مهر 

تا سال 1404محقق می شود؛
خودکفایی ایران در تولید طالی سفید  

ابراهیم هزارجریبی اعالم کرد: ایران تا ۶ س��ال دیگر در  س�بز  تولید طالی سفید خودکفا می شود.مس�یر 
ایران در دهه  ۵۰ در تولید پنبه خودکفا بود و در سال ۱۳۵۴ بزرگترین صادر 

کننده این محصول بودیم اما پس از آن تولید پنبه روند نزولی پیدا کرد. 
مجری طرح پنبه کشورگفت:»کش��ورهای تولیدکننده بزرگ پنبه در جهان 
تصمی��م گرفته ان��د دیگر الیاف خام پنبه را نفروش��ند و در صنایع نس��اجی 
خودش��ان فرآوری می کنند بنابراین خودکفای��ی در تولید پنبه از این لحاظ 
بس��یار بااهمیت اس��ت چرا که احتمال دارد در س��ال های آتی دسترسی به 

واردات این محصول نداشته باشیم.«
مجری طرح پنبه کشور با بیان اینکه ۵۰ درصد نیاز صنایع نساجی از تولید 
داخل تأمین می ش��ود، گفت: برنامه ما این اس��ت تا ۶ س��ال دیگر با افزایش 
سطح زیرکشت و باال بردن عملکرد محصول ۵۰ درصد بقیه را هم در داخل 

کشور تأمین می کنیم.
به گفته هزارجریبی، در س��ال جاری برنامه تولید کشت پنبه ۸۲ هزار هکتار 
در کش��ور بوده که به میزان ۸۶ هزار و ۸۸۰ هکتار کش��ت شده است و این 

رقم نسبت به سال گذشته رشد ۲۳ درصدی دارد. 
وی استان های خراس��ان رضوی، گلستان، فارس، اردبیل، خراسان جنوبی و 
خراسان شمالی را از عمده استان های تولیدکننده پنبه در کشور عنوان کرد 
و گفت: کشت این محصول در ابتدای بهار و برداشت آن از اوایل شهریور آغاز 
می شود. مجری طرح پنبه کشور گفت: به دلیل محدودیت آب افزایش سطح 
زیرکش��ت محدود انجام می ش��ود بنابراین باید بتوانیم ب��ا باال بردن راندمان 
مصرف آب پنبه بیشتری کشت کنیم در این راستا حمایت هایی هم از سوی 

دولت برای رسیدن به این هدف انجام می شود.
ب��ه گفته ه��زار جریبی، حمایت دولت از پنب��ه کاران در دو بخش عمومی 
و خاص انجام می ش��ود که در بخش اول ارائ��ه یارانه، کود، بذر، خدمات 
عموم��ی و همچنین برگزاری دوره های آموزش��ی قرار گرفته اس��ت و در 
بخش خاص هم حمایت  از کش��ت نش��ایی، برداش��ت مکانی��زه، آبیاری 
مکانی��زه و تس��هیالت یارانه دار ق��رار دارد.   وی با بی��ان اینکه اکنون در 
بخش برداش��ت پنب��ه مکانیزاس��یون واقعی وجود ندارد، گف��ت: به دلیل 
اینکه س��طح مزارع کوچک هستند استفاده از کمباین های برداشت کمتر 

امکانپذیر اس��ت. 
مجری طرح پنبه کشور در عین حال، گفت: مراحل کاشت و داشت محصول 

پنبه با مکانیزاسیون قابل قبولی انجام می شود.  فارس

رانت بازی ادامه دارد؛
ونق صادرات چیپس به کمک رانت ر

صادرات چیپس س��یب زمین��ی در حالی ادامه دارد که  ك��ش برای تولید این محصول از روغن وارد شده با ارز ۴۲۰۰ خ�ط 
تومانی و سیب زمینی تولید شده با یارانه های دولتی استفاده شده است.

صادرات غیرنفتی با وجود اینکه منافع فراوانی برای کشور دارد، در مواقعی با 
رانت هایی همراه است که دیگر به نفع منافع ملی کشور نیست.

در صادرات به این ش��کل محصوالتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از کشور 
خ��ارج می ش��ود که برای تولید آنه��ا از یارانه های عمومی اس��تفاده یا حتی 
در مواردی مش��اهده شده اس��ت که عین کاالهای وارد ش��ده با ارز ۴۲۰۰ 
تومان��ی به خارج از کش��ور صادر ش��ده یا با انجام یک ف��رآوری بر روی آن 

صادر می شود.
موضوع این  گزارش پرونده رانت صادرات، صادرات چیپس است؛ برای تولید 
این محصول در کش��ور از سیب زمینی استفاده می شود که برای تولید کود و 
سم آن، یارانه دولتی صرف  و آب مصرفی برای تولیدیارانه دریافت شده است.  
حدود ۴۰درصد از هزینه تولید سیب زمینی مربوط به روغن برای سرخ کردن 
اس��ت که در کمال ناباوری، روغن مورد نی��از برای تولید این محصول نیز از 
طریق روغن موجود در بازار داخلی اس��تفاده می شود که برای واردات آن ارز 

۴۲۰۰تومانی صرف شده است.
س��یب زمینی و روغن یارانه ای در حالی برای تولید و صادرات چیس اس��تفاه 
می شود که دولت این تسهیالت و  یارانه ها را برای حمایت از مصرف کنندگان 
داخلی پرداخت کرده تا این کاالها با قیمت کمتری به دس��ت آنها  برس��د؛ 
اما با صادرات این محصوالت عالوه به اینکه س��ودهای نامتعارفی از کیس��ه 
بیت المال نصیب برخی افراد می ش��ود در بازار داخلی نیز زمینه کمبود کاال 

ایجاد می شود.
علی ش��ریعتی عضو هیئ��ت نمایندگان اتاق بازرگان��ی در گفتگو با خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تس��نیم در این ارتباط اظهار داش��ت: یکی از بازارهای 
بزرگ صادرات چیپس و اسنک کشور عراق است؛ اما این کشور تعرفه واردات 
ای��ن محصوالت را  به منظ��ور حمایت از تولید داخل خود  حدوداً ۴ برابر باال 

برده، زیرا عربستان سعودی  در این کشور کارخانه احداث کرده است.
وی اف��زود: عراق در حال حاض��ر برای واردات ی��ک  محموله ۵هزار دالری 
۴ه��زار دالر تعرفه می گیرد؛ درحالی که این رقم در گذش��ته هزار دالر بوده 
است. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: صادرات چیپس و پفک 
به کش��ور عراق ادامه دارد؛ اما روند صادرات آن در مقایس��ه با قبل از اعمال 

تعرفه ۴ برابری، کند شده است. تسنیم 

مشاور وزیر كار پیش بینی كرد
یور راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان تا پایان شهر

كار   مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار  و  گفت: قرار بود سامانه اشتغال ایرانیان که اطالعات افراد كس�ب 
در س��ن کار، ش��اغل، بیکار و جمعیت غیرفعال را نش��ان می دهد، نیمه تیر 
راه ان��دازی ش��ود، اما با توجه ب��ه زمان بر بودن اقدام��ات پیش بینی می کنم 

شهریور رونمایی شود.
برای نخس��تین بار راه اندازی س��امانه اش��تعال ایرانیان در بهمن سال ۱۳۹۶ 
از س��وی »علی ربیعی« وزیر س��ابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و 
س��پس معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی 

اجرای آن را پیگیری کرد.
به گفته عیس��ی منصوری، مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت 
کار با راه اندازی این س��امانه همه افراد در س��ن اشتغال و کار کشور صاحب 
یک کد شغلی می شوند و بر اساس آن جمعیت فعال )بنا به تعریف، جمعیت 
فع��ال افرادی را دربرمی گیرد که از لحاظ اقتصادی دارای فعالیت س��ودمند 

هستند و به تولید ثروت و خدمات اقتصادی می پردازند.(
وی معتقد اس��ت که س��امانه اش��تغال ایرانیان اطالعات همه افراد در س��ن 
کار اعم از ش��اغالن، بیکاران و حتی جمعیت غیرفعال را پوش��ش می دهد و 
گزارش این س��امانه به صورت مس��تند و دال بر اطالعات شفاف بازار کار در 
الیه های مختلف اس��ت و در شناسایی مش��اغل غیررسمی از مزیت های این 

سامانه است.
بر اس��اس اخبار منتشر ش��ده قرار بود سامانه اش��تغال ایرانیان در نیمه تیر 
راه اندازی ش��ود، اما مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با ایرنا، گفت: در س��امانه اش��تغال ایرانیان 

باید بانک اطالعاتی سایر حوزه ها و دستگاه ها متصل شود.
محمدرضا کارگر افزود: در ش��روع به کار این سامانه باید تعامالتی با حوزه آی 
س��ی تی صورت بگی��رد و همچنین در برخی موارد ک��ه بحث محرمانه بودن 
اطالعات مطرح است، موانع قانونی برطرف شود انجام این کارها زمان بر است.

وی اظهار داش��ت: گرهی در مسیر ایجاد سامانه اشتغال ایرانیان وجود ندارد و 
اقدامات برای اتصال اطالعات ادامه دارد. کارگر درباره مزیت این سامانه گفت: 
سامانه اشتغال ایرانیان شکلی از کار است که موجب تسریع اقدامات می شود.

وی افزود: همواره این سوال مطرح است که این سامانه مبنای عمل کارفرما 
قرارمی گیرد. الزامی برای رعایت و تکمیل این بانک مطرح است این است که 
باید اقدامات س��خت افزاری و نرم افزاری را همزمان انجام دهیم در غیر این 

صورت اتفاق بزرگی رخ نخواهد داد.  ایرنا 

دولت شفاف سازی کند؛

فضای مه آلود ارز 4200

خونه  وزیر راه و شهرس��ازی گفت:  به  قیمت مسکن افت کرده، روند خونه 
شتابان رشد آن کند شده است و کاهش چشمگیر 
قیمت ها در منطقه پردیس نشان می دهد که یک 

وادادگی در حوزه مسکن رخ داده است.
محمد اسالمی در پاسخ به این سوال که استدالل 
رءیس جمه��وری برای افزایش ۳۰ درصدی اجاره 
بها چه بوده است؟ گفت: معاونت مسکن وزارت راه 

و شهرسازی، مبنای این اطالعات است.
وی اضافه کرد: بر اس��اس دیتاهایی که در معاونت 
مسکن از بانک مرکزی و مرکز آمار به دست آمده 
و تحلیل شده است، متوسط افزایش اجاره بها حد 
فاصل سه ماهه سال جاری در مقایسه با سه ماهه 
ابتدایی س��ال گذش��ته، حداکث��ر ۳۰ درصد بوده 

است.
اس��المی ادام��ه داد: البته ممکن اس��ت در برخی 
مناط��ق موج��ران افزایش ۴۰ درص��دی هم داده 
باشند یا در منطقه ای کمتر از ۳۰ درصد؛ این رقم 
)رقم اعالم شده از سوی رئیس جمهوری( مربوط 

به متوسط افزایش نرخ اجاره بها است.

وی همچنی��ن خب��ر داد که بر اس��اس اطالعات 
رس��یده روند رش��د قیمت مس��کن در ماه جاری 

متوقف شده است.
اس��المی گفت: اگر قیمت ها در پردیس را با قیمت 
های چند ماه پیش مقایس��ه کنید ش��اهد کاهش 
قیمت ها خواهید بود و یک وادادگی در حال حاضر 
در حوزه مس��کن درحال رخ دادن اس��ت. در دولت 
نه��م و دهم کمتر از ۷۰۰ هزار واحد مس��کن مهر 
تحویل مردم داده ش��د. این در حالی اس��ت که در 
دولت یازده��م و و دوازدهم بیش از یک میلیون و 

۱۰۰ هزار واحد مسکن مهر را تحویل مردم دادیم
وزیر راه در خصوص برنامه این وزارتخانه برای راه 
اندازی سامانه امالک نیز گفت: باید تمام اطالعات 
درباره واحدهای مس��کونی جمع آوری ش��ود و با 
ی��ک مدل نرم افزاری این اطالعات را به س��ازمان 

ام��ور مالیات��ی متصل کنی��م تا خانه ه��ای خالی 
شناسایی شود.

وی گف��ت: در گذش��ته گفته می ش��د این وظیفه 
ش��هرداری ها است که خانه های خالی را شناسایی 
کنند اما ما با یک سیاس��ت جدید و با اس��تفاده از 
دیتاهابیس های دس��تگاه های دیگر، این سامانه ها 
را ب��ه یکدیگر لین��ک داده ایم ت��ا خانه های خالی 

شناسایی شوند.
وی در ب��اره طرح مس��کن کارمندان دولت )طرح 
تام��کاد( نی��ز گفت: اج��رای تامکاد فقط ش��امل 
کارکنان دولت نمی ش��ود بلکه ش��امل کارگران و 
تمام اقش��اری که در یک بنگاه اقتصادی مشغول 
ب��ه کار هس��تند می ش��ود. به گفت��ه وی وزیر راه 
شهرس��ازی ه��ر بنگاه��ی )بخ��ش خصوصی( که 
تضمی��ن کند که می تواند حق��وق نیروها را ماهانه 

کس��ر و به حس��اب صندوق مش��خص واریز کند، 
می تواند به این طرح ورود داش��ته باش��د بنابراین 
صندوق های بازنشستگی و شرکت های زیرمجموعه 
دس��تگاه های دولتی ه��م می توانن��د در این طرح 
سرمایه گذاری کنند.وی گفت که این طرح به تائید 
رئیس جمهوری رسیده و آن را به سازمان برنامه و 

بودجه ابالغ کرده است.
اس��المی گفت: به محض ابالغ از س��وی س��ازمان 
برنامه و بودجه به وزارت راه و شهرس��ازی، اجرای 
آن را آغ��از خواهی��م ک��رد. ب��ه گفته وزی��ر راه و 
شهرسازی با اجرای طرح خانه دار شدن کارمندان 
دولت در کنار س��اخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و 
تکمیل مس��کن مهر، نرخ امید برای خرید خانه در 

بین جوانان افزایش خواهد یافت.
اس��المی جامعه هدف را خانوارهایی دانس��ت که 
متقاض��ی خرید خانه های زیر ۱۰۰ متر هس��تند 
و ادامه داد: با طرح اقدام ملی نس��بت به ساخت و 
تحویل ۴۰۰ هزار واحد مسکونی با این مشخصات 
ب��ه جامعه هدف اق��دام کردیم. متوس��ط افزایش 
اجاره به��ا حد فاصل س��ه ماهه س��ال ج��اری در 

مقایس��ه با سه ماهه ابتدایی سال گذشته، حداکثر 
۳۰ درصد بوده است

وزیر راه با بیان اینکه اکنون واحدهایی که در دولت 
های گذشته عرضه شده اس��ت بزرگ متراژ بوده و 
از توان خرید مردم خارج اس��ت گفت: این واحدها 
فقط عاملی در افزایش سوداگری در بخش مسکن 
ش��ده است.اسالمی گفت: قرار است ۶۰ هزار واحد 
از ای��ن ۴۰۰ هزار واحد در اطراف تهران س��اخته 
شود و برای ساخت واحدهایی در داخل تهران نیز 
با نیروهای مس��لح قراردادهای��ی امضا کرده ایم که 
در محل پادگان هایی که از ش��هر خارج می ش��ود، 
احداث ش��ود.وی گفت: مبلغ ای��ن واحدها چیزی 
ح��دود ۳۰۰ میلیون تومان خواهد بود و متراژ آنها 
بین ۷۰ تا ۱۰۰ متر اس��ت. وزیر راه و شهرس��ازی 
تاکید کرد: این واحدها به مخاطب و قشر اصلی که 

نیازمند مسکن هستند عرضه می شود.
وزی��ر راه و شهرس��ازی همچنین درب��اره تحویل 
مس��کن مهر در دولت یازدهم و دوازدهم گفت: در 
دولت نهم و دهم کمتر از ۷۰۰ هزار واحد مس��کن 

مهر تحویل مردم داده شد.  مهر

وزیر راه و شهرسازی؛

مسکن ارزان می شود


