
گروه معیشت  س��ازمان اصــــل 44 ام��روز  داس��تان 
خصوصی س��ازی و تخلفات مربوط ب��ه آن ،اتفاقی 
نیس��ت که طی یک یا دوروز اخیر ویا حتی یک ماه 
و چند ماه گذش��ته رخ داده باشد.داستان بازداشت 
رئیس سازمان خصوصی سازی بعد از استعفا اتفاق 
غیر قابل پیش بینی نبود چرا که تا پیش از این و در 
بازه های زمانی مختلف مسایل و مشکالت مختلفی 
دراین خصوص از س��وی کارشناس��ان و نمایندگان 
مجلس مطرح  شد تا  در نهایت با ورود قوه قضاییه 
ب��ه این موض��وع ؛پیگیری های مربوط ب��ه آن وارد 

فضای تازه تری شد.
در حدود 14 سال از ابالغ قانون اصل 44  و بندهای 
مرتبط با واگذاری ش��رکت ه��ای دولتی  به منظور 
حضور پررنگ بخش خصوصی در عرصه اقتصاد می 
گذرد اما آنچه از مفاد بررسی ها و تحلیل های صورت 
گرفته در این مسیر برمی آید آن است که  متولیان از 
ابتدای مسیر راه را به بیراهه رفته اند  و ماحصل آن 
این شده که امروز رئیس یک سازمان با کوله باری از 

تخلفات رهسپار زندان می شود.
مسیر غلط 

کارشناس��ان و تحلیلگ��ران در واکاوی این مس��اله 
و تخلف��ات صورت گرفته دراین زمینه از س��ال 70 

تاکنون که حدود 28 س��ال است براین اعتقادند که 
اشتباه گرفتن مفهوم اختصاصی سازی با خصوصی 
سازی در دهه 70 و واگذاری بنگاه های دولتی به یک 
عده خاص بدون در نظر گرفتن اهلیت مالکان جدید 
و همچنی��ن و واگذاری با رقم ه��ای غیر واقعی  از 
جمله مشکالت اصلی است چراکه وضعیت نامطلوب 
این شرکت ها با چنین اقداماتی به مراتب بدتر و در 
نهایت منجر به تعطیلی و تغییر کاربری برخی از این 
کارخانجات و... ش��ده است  و امروز نیز کار به جایی 
رسیده که مشخص شده در تمام این موارد رد پای 
رئیس سازمان خصوصی س��ازی و بسیاری دیگر از 
نهادهای مرتبط بوده است و نکته اصلی در بروز این 
اتفاقات آنجاست که متوجه می شویم ضربه مهلک را 

به اقتصاد کشور خودی ها زدند نه ناخودی ها.
 در مس��یر تخلفات خصوصی س��ازی که این روزها 
در محافل مختلف نقل می شود و هر روز یک پرده 
از  این تخلفات برداشته می شود چند نکته کلیدی 
وجود دارد و آن این اس��ت که متولیان دس��ت اندر 
کار  در مسیر اجرای قانون آن هم به شکل نادرست 
؛اق��دام به تبدی��ل بنگاه های تولیدی ب��ه واحدهای 
غیرتولیدی و همچنین واگذاری واحدهای تولیدی 
با هدف اس��تفاده از زمین های آن و ساخت برج های 
مس��کونی کرده اند که نتیج��ه آن نه تنها منجر به 

حضور پررنگ بخش خصوصی نشده بلکه با حضور 
دولتی ها خصوصی نما ؛این اقدامات منجر به اخراج 
کارگران یا تعطیلی و رکود در واحد تولیدی  واگذار 

شده  است.
سریال تخلف 

 پی��ش از آنکه داس��تان خصوصی س��ازی ایران ایر 
مبنی براینکه ارزش این ایرالین بالغ بر هزار میلیارد 
توم��ان بوده اما  تنها با پرداخ��ت ۳4 میلیاردتومان 
واگذار شده؛مطرح شود ،اصلی ترین تخلفات سازمان 
خصوصی سازی به واگذاری های مربوط به شرکت 
نفت کرمانش��اه ،ش��رکت های آلومینیم المهدی و 
هرمزال، ش��رکت کش��ت و صنعت مغان و ماشین 
سازی تبریز باز می گشت که به اعتقاد کارشناسان 
با کمی کنکاش احتمال افزایش این لیس��ت وجود 
داش��ت اما حجم تخلف��ات  و دور زدن های قانونی 
دراین واگذاری ها به حدی بود که نش��ان دهد حق  
و حقوق بیت المال تا چه حد پایمال ش��ده و ادامه 
چنین روندی تا چه ان��دازه فاجعه آفرین تر خواهد 
بود. براس��اس گ��زارش های مطرح ش��ده  تخلفات 
ص��ورت گرفت��ه در مورد این تعداد ش��رکت به این 
صورت بوده که ؛ ش��رکت نفت کرمانش��اه به ارزش 
واقعی 617 میلیارد تومان فقط 199 میلیارد تومان 
یعنی کمتر از یک س��وم ارزش واقعی واگذار ش��ده 

اس��ت. همچنین ش��رکت های آلومینیم المهدی و 
هرم��زال  نیز به قیمت 914 میلی��ارد تومان واگذار 
ش��ده وبعد از واگذاری ۳46 میلی��ارد تومان جدید 
از دارایی ه��ا و ارزش واقعی آن کش��ف ش��د که در 
واگذاری لحاظ نش��ده بوه است. در خصوص شرکت 
کش��ت و صنعت مغان نیز که پوری حسینی مدعی 
اس��ت به تنهایی در مورد آن تصمیم نگرفته است و 
مدیران نهادهای مربوطه دیگر نیز درگیر آن بوده اند 
نیز گزارش های ارایه شده نشان می دهد که  ارزش 
واقعی ش��رکت 4 هزار میلیارد تومان بوده اما با رقم  

1850 میلیارد تومان به متقاضی واگذار شد.
البته در مورد ماشین سازی تبریز نیز این نکته وجود 
دارد که این شرکت  در سال 94 ،611 میلیارد تومان 
ارزش گذاری شده اما در سال 96 این شرکت با همان 
مبلغ سال 94 واگذار شد و این در حالی است که در 
حد فاصل دو س��ال 94 تا 96 رشد قیمت تنها دالر 
به مراتب به حدی بوده که این رقم را می توانست نه 
چند برابر که تنها دوبرابر کنداما زد و بندهای پنهانی 
منجر به آن ش��د تا حرف مرد یک کالم باش��د و به 
همان قیمت  کارشناسی شده سال 94  واگذار شود. 
بی ش��ک تعبیرهای متفاوتی می توان از این حجم 
تخلفات به زبان آورد اما مساله کلیدی و قابل تامل 
ش��اید حاتم طایی بودن پوری حسینی و امثال وی 

در رویارویی با چنین اقداماتی باشد.
ضربه بزرگ به اقتصاد

 هرچند پوری حس��ینی تا آخرین روز حضور خود 
همچنان مدعی و معتقد بود که این سازمان تخلفی 
نداشته است و شاید هم اگر به این نحوه پاسخگویی 
که وی داش��ته مبنی بر اینکه نهادهای دیگری نیز 
دراین بین نقش داشته اند بتوان این ادعا را اینگونه 
اصالح ک��رد که وی  و س��ازمان تح��ت امر وی به 
تنهایی تخلف نکرده است  اما مساله اصلی و کلیدی 
آن اس��ت که  اگر  چه جرم این متخلفان هم اثبات 
و اعمال ش��ود چه کسی یا کسانی باید  پاسخگوی 
ضربه بزرگی که به اقتصاد و حقوق بیت المال بوده 
و ماحصل س��الها تخلف در این نهادها  اس��ت ؛باید 
باش��د. محمد رضا پورابراهیم��ی در زمینه بروز این 
حجم تخلفات به سیاس��ت روز گف��ت: اصل اصلی 
در اجرای سیاس��ت های کلی اص��ل 44 آن بود  که 
دولت سهام خود را  در بخش های مختلف  به بخش 
خصوصی واگذار کند و عمال حوزه سیاست گذاری 
را در دس��ت بگیرد ، اما چنین رخ نداد و این دقیقا 
ب��ه نحوه غلط اجرا باز میگردد. وی با اش��اره به این 
مهم به بروز سار مشکالت پرداخت و افزود:عالوه بر 
این موارد متاس��فانه  شاهد بروز فسادهای گسترده 
در قیمت گذاری شرکت های دولتی، نحوه برگزاری 
مزایده ها، اهلیت نداشتن مالکان جدید و همچنین 
عمل نکردن به تعهدات مانند اخراج کردن کارگران 

بالفاصله پس از خرید شرکت و مواردی از این دست 
ب��وده ایم. وی همچنین معتقد اس��ت  دخالت های 
دولتی در واگذاری های صورت گرفته مشکل اصلی 
دیگری اس��ت که ریشه در مس��ایل مختلف دارد  و 
بخ��ش اعظم آن به نگاه دولت��ی برخی مدیران این 
وزارتخانه ب��ا زمی گردد به این ترتیب که علی رغم 
واگذاری س��هام این ش��رکت ها بازهم نمی توانند 
دس��ت از تفک��ر دولتی خود برای ع��دم دخالت در 

امورد اداره این شرکتها بردارند.
وی با اش��اره ب��ه اتفاقاتی که در خصوص ش��رکت 
های س��نگ آهنی و مجمع آن و نیز خودروس��ازی 
ه��ا رخ داده می گوید؛نگاهی گ��ذرا به وضعیت این 
قبیل ش��رکتها و اصرار این مدیران برای در دس��ت 
داش��تن قدرت در این حوزه ها و همچنین  شرکت 
های واگذار ش��ده مش��مول اص��ل 44 طبق قانون 
خصوصی س��ازی به خوبی نشان می دهد که برخی 
مدیران تمایلی به کاهش تصدی گری دولت دراین 
شرکتها ندارند و این نوع رفتار چنین مدیرانی کامال 
با رویکرد دولت متفاوت است. به گفته پورابراهیمی 
در بس��یاری از این موارد ؛این افراد حتی حرف وزیر 
را ه��م نمی خوانند  و این رفت��ار تا پیش از این در 
سایر حوزه ها مانند خودروساز هم صورت گرفته به 
این ترتیب که ش��رکت های خودروسازی را واگذار 
کردند اما همچنان در خص��وص تعیین مدیرعامل 
آن دخالت های گسترده دارند. پورابراهیمی با تاکید 
براین نکته که ش��اهد رفتار متناقض و دوگانه ای در 
برخی وزارتخانه ها مانند وزارت صنعت،معدن و تجارت 
هستیم گفت: در خصوص واگذاری های صورت گرفته 
در وزارت خانه��از جمل��ه وزارت صمت  دچار تناقض 
های جدی هس��تیم به این ترتیب که رئیس جمهور 
و وزیر صنعت یک چی��ز را میگویند و موافق کاهش 
تصدی گری دولت هستند اما برخی مدیران میانی این 

وزارتخانه عمال رفتارشان مغایر با رفتار دولت است.
جای خالی نظارت 

بررسی کارشناسان به خوبی نشان می دهد که آنچه 
امروز از آن به عنوان خصوصی س��ازی انجام ش��ده 
یاد می کنیم به مراتب بدتر از زمانی اس��ت که این 
مهم اجرا نشده بود ؛چراکه آن زمان می توانستیم بر 
اجرایی نش��دن قانون خرده بگیریم اما حال نه تنها 
قانون درست اجرا نشده بلکه شاهد تخلفاتی هستیم 
ک��ه به ضرر بی��ت المال ومردم کش��ور و همچنین 
اج��رای غل��ط و بد  یک قان��ون  و اصل خوب  بوده 
اس��ت. قدر مسلم تمام این مش��کالت امروز دراین 
حوزه به نبود نظارت دقیق و درس��ت بر سر اجرای 
قوانین باز می گردد بدین معنا که اگر از همان اولین 
تخلف که صدای اعتراض کارشناسان و فعاالن را به 
همراه داشت گوش ش��نوایی برای آن وجود داشت 
شاید بسیاری از ضرر های امروزی را شاهد نبودیم.
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 یک سوم بودجه 
صرف واردات کاالهای اساسی 

عضو کمیسیون کش��اورزی مجلس، گفت: حدود یک 
س��وم بودجه کشور به منظور واردات کاالهای اساسی 
هزینه می ش��ود، باید از این منابع به منظور حمایت از 

تولیدات داخل استفاده شود.
علی وقف چی عضو کمیس��یون کش��اورزی،آب، منابع 
طبیعی و محیط زیس��ت مجلس ش��ورای اسالمی در 
خص��وص وضعی��ت واردات برنج در فصل برداش��ت، 
گفت: در حال حاضر در کمال تاس��ف تصمیماتی که 
برای کش��ور توس��ط متولیان امر گرفته می شود ضد 
تولید و ایجاد اش��تغال اس��ت. وی با اش��اره به اینکه 
برخی از تصمیم گیران به دنبال رانت، فساد و مسائلی 
ضد اهداف کش��ور هس��تند، ادامه داد: در حال حاضر 
عراق از صادرکنندگان گوجه و سیب زمینی به کشور 
خود برای هر کیلوگرم 4 هزار تومان دریافت می کند.

وقف چی با تاکید بر اینکه در حال حاضر به دلیل عدم 
وجود تدبیر و درایت در تصمیم گیری مدیران، گوجه 
فرنگی با قیمت 400 تومان به فروش می رس��د و این 
اتفاق به معنای نابودی منابع کشور است، عنوان کرد: 
افراد به جای حمای��ت از واردات با ارز 4 هزار و 200 
تومانی از فرصت های قانون��ی موجود برای حمایت از 

تولید داخل استفاده کنند.
ای��ن نماینده مجل��س با بیان اینکه اگر قرار اس��ت از 
تولیدکنندگان و کش��اورزان داخلی حمایت و امنیت 
غذای��ی تامی��ن ش��ود در ص��ورت نیاز ب��رای واردات 
محص��والت کش��اورزی، از ارز آزاد اس��تفاده ش��ود، 
خاطرنشان کرد:در واردات محصوالت کشاورزی با ارز 
4 ه��زار و 200 در حال��ی که تولیدکنن��دگان داخلی 
نهاده ها را با ارز آزاد تامین می کنند هدفی جز نابودی 

تولید داخلی وجود ندارد.  خانه ملت 

بررسی گزارش مصارف ارزی و ریالی 
صندوق توسعه ملی

مرک��ز پژوهش های مجلس طی گزارش��ی بررس��ی 
گزارش مص��ارف ارزی و ریالی صندوق توس��عه ملی 

تحلیلی بر مصارف غیر منطبق با اساسنامه پرداخت.
دفت��ر مطالعات مالیه عمومی و توس��عه مدیریت طی 
گزارش��ی با عنوان » بررس��ی گ��زارش مصارف ارزی 
و ریال��ی صندوق توس��عه مل��ی تحلیلی ب��ر مصارف 
غیرمنطبق با اساس��نامه« اع��الم کرده که بخش قابل 
توجهی از منابع صندوق توس��عه ملی با کسب مجوز 
و ی��ا تصویب قوانین مختلف، خارج از روال مندرج در 

اساسنامه صندوق، هزینه شده است.
بر اس��اس این گزارش تاکنون بیش از 41 درصد کل 
تسهیالت ارزی مسدود شده توسط صندوق، خارج از 
روال قوانین صن��دوق و در قالب مصوبات بودجه ای و 
غیربودجه ای هزینه ش��ده اس��ت. کل تسهیالت ارزی 
پرداخت ش��ده توس��ط صندوق 67.87 میلیارد دالر 
بوده است. در این گزارش همچنین تصریح شده است 
: تاکنون بیش از 61۳ هزار میلیارد ریال قرارداد جهت 
تس��هیالت ریالی منعقد شده که حدود 45 درصد آن 
خ��ارج از روال اساس��نامه صندوق توس��عه ملی بوده 

است.
بر اس��اس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای 
اس��المی بخشی از منابع ارزی صندوق، نزد بانک های 
سپرده پذیر، سپرده گذاری شده است، این رقم تاکنون 
حدود 6.06 میلیارد دالر بوده که بالغ بر 9۳ درصد آن 

در قالب مصوبات بودجه ای است.  مهر 
 

بازار "پت" آرام گرفت
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب های 
معدنی و آش��امیدنی ایران گفت: اقدامات موثر وزارت 
صمت و کاهش تولید، منجر به کاهش التهاب در بازار 

ماده اولیه تولید بطری های پالستیکی شده است.
پیم��ان فروهر اظهار کرد: در س��ال ج��اری گروه هایی 
ک��ه با عناصر نفوذی در بعضی از س��ازمان ها به صورت 
سیس��تماتیک تخلف می کردند، از بازار پت )ماده اولیه 
تولی��د ان��واع بطری های پالس��تیکی( حذف ش��دند و 
اصالحاتی نیز در س��امانه بهین یاب انجام شد، که این 
اقدامات منجر به آرامش نسبی در بازار پت شده است.

وی افزود: اما موضوع دیگری که باعث کاهش التهاب 
در ب��ازار این ماده اولیه ش��د، رکود حاکم بر صنعت و 

تولید بود. ایسنا  

اخبار

اجرای تدریجی اصالحات جدید بازار پایه فرابورس  
  معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس  از اجرای تدریجی مصوبات 
جدی��د بازار پایه فرابورس خبر داد و گف��ت: اصالحات بازار پایه به مرور زمان و 

همراه با اطالع رسانی کامل اجرا می شود.
  حسن امیری گفت: هنگام اجرای مصوبه جدید بازار پایه فرابورس، فعاالن بازار 

دغدغه هایی را مطرح کردند و بنابراین نیاز به توقف اجرا و بررس��ی بیش��تر این 
تصمیم احس��اس شد. وی افزود:این  موضوع در ش��ورایعالی بورس مطرح شد و این 

ش��ورا نیز پس از بررسی موارد مطرح ش��ده، جمع بندی خود را به هیات مدیره سازمان 
اعالم کرد و قبل از اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص این دستورالعمل، اعضای شورایعالی 
بورس، فرابورس و کانون ها با فعاالنبازار س��رمایه و س��رمایه گذاران بازار پایه جلساتی را 
برگزار کردند و از آنها کس��ب نظر شد وپس از جمع بندی، دستورالعمل جدید بازار پایه 

بازنگری و تدوین شد وهفته آینده برای اجرا به فرابورس ابالغ می شود.  سنا

 پیشنهاد افزایش کمیسیون مشاوران امالک
در حالی بازار مس��کن در رکود سنگینی به سر می برد و آمارهای رسمی حکایت 
از کاهش حدود 80 درصدی معامالت دارد که رئیس اتحادیه مش��اوران امالک 

از پیشنهاد افزایش کمیسیون بنگاه های امالک خبر داد.
مصطفی قلی خسروی درباره پیش��نهاد افزایش کمیسیون مشاوران امالک اظهار 

کرد:  در کش��ورهای جهان اول، مش��اوران امالک 6 درصد حق کمیس��یون و داللی 
می گیرد، چون این یک کار ساده و شغل راحتی نیست. وی افزود: پیشنهاد افزایش حق 

کمیسیون بنگاه های امالک به یک درصد را کمیسیون نظارت اتاق تهران داده ایم، اما هنوز 
این پیش��نهاد مورد بررسی قرار نگرفته است. مصطفی قلی خسروی تصریح کرد: پیشنهاد 
داده ایم تا برای معامالت تا 500 میلیون تومان نیم درصد، از 500 میلیون تا  700 میلیون 
تومان 75 صدم درصد، از 700 میلیون تومان به باال  نیم درصد و برای معامالت یک میلیارد 
تومان به باال نیز 75 صدم درصد کمیسیون به مشاروان امالک پرداخت شود.  تسنیم 

ایران به دنبال افزایش سهم  از ترانزیت کاال بین شرق و غرب 
  وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به حجم ۳0 میلیون تنی جابجایی بار بین 
خاور دور، هندوس��تان، روس��یه و اروپا و قابلیت افزایش ظرفیت جابجایی بار در 
این مسیر تا 100 میلیون تن، در تالش هستیم سهم ایران در جریان جابجایی 
بار بین ش��رق ب��ه غرب را به وی��ژه از طریق حمل ونقل ترکیب��ی ریلی-دریایی 

افزایش دهیم.
محمد اسالمی از برنامه های کالن این وزارتخانه برای استفاده از تمام ظرفیت های حمل 

و نقلی کش��ور در جهت حمل ونقل ترکیبی و چند وجهی خبر داد و گفت: با دس��تیابی به   
توافق های مهم  دو اجالس ترکمن باشی و سوچی ؛از طریق حمل ونقل ترکیبی ریلی-دریایی 
سهم ایران از صادرات و ترانزیت کاال در دریای خزر و کشور های پیرامون آن افزایش می یابد 
و در تالش هستیم تا بتوانیم طی سال های آینده فرصت از دست رفته در سال های گذشته 

را جبران کنیم و سهم ایران را  افزایش دهیم.  وزارت راه و شهرسازی

خونه  بخش مهمی از طرح اقدام ملی برای  به  خانه دار ش��دن جمعیت جاماندگان از خونه 
خرید مسکن در آستانه عید غدیر و با حضور رئیس جمهوری 
افتتاح می ش��ود. در این مراس��م س��اخت 150 ه��زار واحد 

مسکونی جدید به دستور رئیس جمهوری آغاز می شود.
برنامه دولت برای بازگشت تعادل قیمت ها در حوزه مسکن با 
س��اخت واحدهای مسکونی تحت عنوان طرح اقدام ملی آغاز 
شد. تا کنون بیش از 57 هزار واحد مسکونی در چارچوب این 
طرح از س��وی دولت کلنگ زنی ش��ده  و قرار است در آستانه 
عیدس��عید غدیر خم عملیات اجرایی 150 هزار واحد دیگر با 
حضور رئیس جمهوری آغاز شود. همچنین از  150 هزار طرح 
مسکنی که آماده کلنگ زنی توسط رئیس جمهوری است 65 
هزار واحد مس��کونی، 80 هزار واحد آماده س��ازی زمین برای 
اح��داث و پنج هزار واحد آماده س��ازی زمی��ن برای خدمات 

روبنایی اس��ت. طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه 400 هزار 
واحد مسکونی در سراسر کشور وارد مرحله اجرا شد.

عالوه بر این تعداد 200 هزار واحد در ش��هرهای جدید، 100 
هزار در بافت های ناکارآمد و 100 هزار واحد در شهرهای کمتر 
از 25 هزار نفر احداث می شود که مسئولیت ساخت آن بر عهده 
ی شرکت بازآفرینی شهری، شرکت عمران شهرهای جدید و 
بنیاد مس��کن انقالب اسالمی است. سیاست های کالن وزارت 
راه در حوزه مس��کن جریان سازی پایدار تولید مسکن، تعادل 
بخشی بازار مسکن از طریق جبران تقاضای انباشته و تحریک 
توام عرضه و تقاضا و ورود به موضوع اجاره داری حرفه ای است. 
همزمان دولت تالش دارد تا با تحویل واحدهای مسکن مهر از 
جمعیت مستاجران بکاهد؛چرا که بسیاری از متقاضیان مسکن 
مهر که نتوانس��تند واحد مسکونی خود را در برنامه زمانبندی 

شده تحویل بگیرند اکنون مستاجر هستند.  ایرنا

فاز دوم طرح اقدام ملی استارت خورد؛
آغاز ساخت ۱۵۰ هزار واحد مسکونی جدید

وزی��ر کار گفت: ابزارهای مالی مجازی  كار و  همچون ارز دیجیتال، قابلیت مبادله و كسـب 
خرید و فروش پیدا کرده و در دنیای کارآفرینی و اش��تغال، 
بخش اعظم این تحوالت، به دانش و مهارت باز می گردد.

محمد ش��ریعتمداری افزود: ش��ناخت  جایگاه مهم افرادی 
که در رش��ته مهارتی امروز سرآمد هستند و این مسابقات 
را نمایندگی می کنند، بس��یار ارزشمند است؛ این در حالی 
اس��ت که جوانی که امروز در رش��ته طراحی مهندس��ی به 
نقطه ای رس��یده که یک ملت 80 میلیونی  را با آن سابقه 
دیرینه همراه خود به یک مصاف علمی و فنی و یک مسابقه 

جهانی ببرد، کار بسیار خطیر و سنگینی است.
وی تصری��ح کرد: ام��روز جوانان ما در 10 رش��ته مهارتی در 
مسابقات بین المللی مهارت شرکت می کنند و به طور قطع، 
تجربه حضور در این رشته ها برای دیگرجوانان نیز ایجاد انگیزه 

م��ی کند؛ بر همین اس��اس امید می رود که در ای��ن دوره از 
مسابقات با قوت بیشتری شرکت کنند و در دور بعدی مسابقات 
نیز با برنامه ریزی منس��جم بتوانند قدرتمندتر حضور داشته 
باش��ند. به گفته شریعتمداری، جهان کار امروز در حال تغییر 
گسترده اس��ت و در بعضی از زمینه ها در حال پوست اندازی 
اس��ت؛ این در حالی اس��ت که امروزه ش��کل کارآفرینی هم  
دس��تخوش تغییرات شده است و شاید در گذشته کارآفرینی 
عمدتا معطوف به حوزه صنایع سخت می شد و دارای جایگاه 
بود و وقتی  صحبت از صنعت می ش��د؛ در ذهن صنایع فوالد، 
س��یمان و صنایع س��نگین متصور بود؛ ولی امروز در فناوری 
اطالعات و همچنین در حوزه خدمات تحول شگرفی رخ داده 
اس��ت؛ به طور مثال همین عواملی ک��ه  از آن به عنوان پول 
مجازی  یاد می ش��ود، تحول عمده ای در این بخش به وجود 

آورده است. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی  

وزیر كار اعالم كرد:
سایه ارزهای دیجیتال بر تحوالت كارآفرینی و اشتغال

سیاست روز ابهامات درشركتهای  واگذار 
شده را بررسی می كند؛

پای لنگ نظارت 
در تخلفات 

خصوصی سازی

 گام بلند بنیاد برکت 
وستاها برای توانمندسازی ر

بنیاد برکِت س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در راستای 
فعالیت های خود در روستاها و مناطق محروم، حضوری پررنگ 
 در چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر دارد.

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بنیاد برکِت س��تاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره(، این بنیاد در جهت معرفی و انعکاس بخشی از 
فعالیت های گسترده ی خود در مناطق روستایی و عشایری در 
راستای محرومیت زدایی، اشتغال زایی و توانمندسازی اقتصادی 
و اجتماعی این مناطق و توزیع عادالنه ی امکانات و فرصت ها 
برای همه ی اقشار جامعه، در چهارمین نمایشگاه توانمندی های 
روستاییان و عشایر که با رویکرد تبیین نقش روستاییان و عشایر 
 در سال رونق تولید از 24 تا 27 مرداد برپاست، شرکت کرده است.
براس��اس این گزارش، تعدادی از صاحبان مشاغل ایجاد شده 
در رس��ته های شغلی متفاوت توس��ط بنیاد برکت در مناطق 
روس��تایی و عش��ایری، به نمایندگی از 52 ه��زار نفری که از 
ابتدای س��ال 97 تاکنون، با مساعدت و حمایت های این بنیاد 
 صاحب کسب وکار و شغل شده اند در این نمایشگاه حضور دارند.

بنیاد برکِت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در این نمایشگاه، 
هم چنین مدل توسعه ی روستا و طرح های اشتغال زایی سحاب 
)سرمایه گذاری حمایتی اشتغال برکت(، آسمان )آیین نامه ی 
س��رمایه گذاری مردمی و اش��تغال نیروی انس��انی( و آفتاب 
)آیین نامه ی فقرزدایی و توان افزایی برکت( و مدل مهتاب )مدل 

هادی تالش اقتصادی برکت( را که از سوی کمیته ی تحقیق 
 و توسعه ی این بنیاد طراحی شده اند، ارایه و تبیین خواهد کرد.

بنیاد برکِت س��تاد اجرایی فرمان حض��رت امام)ره( عمده 
فعالیت ه��ای خود را در روس��تاها، مناطق محروم و کم تر 
برخوردار کش��ور متمرکز کرده و در این راستا، تا به امروز 
91 هزار و 750 میلیارد ریال در این مناطق سرمایه گذاری 
نموده است. این میزان س��رمایه گذاری موجب اجرای 48 
هزار و ۳۳5 پروژه ش��امل 24 هزار پروژه ی تکمیل ش��ده 
 و 24 ه��زار و ۳۳5 پروژه ی در دس��ت اقدام ش��ده اس��ت.

این بنیاد در حوزه های وسیعی به جهت خدمت رسانی به 
محرومان، به خصوص در مناطق روستایی و عشایری فعالیت 
دارد که از جمله می توان به اشتغال و کارآفرینی، توانمندسازی 
اقتصادی و اجتماعی، توسعه ی فضاهای آموزشی از طریق 
تأس��یس مدارس برکت، انجام امور عمران��ی و زیربنایی، 
ساخت مراکز فرهنگی مذهبی، توسعه ی خدمات بیمه ای 
و س��اخت بیمارستان و مراکز بهداشت و درمان به منظور 
افزایش دسترس��ی آحاد جامعه، به ویژه هم وطنان ساکن 
 مناطق محروم به خدمات بهداش��تی و درمانی اشاره کرد.

فعالیت های بنیاد برکِت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
در حوزه ی اشتغال زایی و کارآفرینی به عنوان اصلی ترین و 
عمده ترین اقدامات این بنیاد منجر ب��ه راه اندازی 10 هزار 
طرح اش��تغال زایی اجتماع محور با ایجاد 40 هزار شغل در 
س��ال گذشته شده اس��ت. این بنیاد هم چنین اجرای ۳0 
هزار طرح اش��تغال زایی دیگر با 84 هزار ش��غل را در سال 
98 در 28 استان، 171 شهرستان و 6 هزار روستا در دست 

اقدام دارد. از این تعداد از ابتدای سال 98 تاکنون 4405 طرح 
اشتغال زایی با 12 هزار و 217 شغل ایجاد شده است. 

بنی��اد برک��ت از ابتدای س��ال 97 تاکنون ب��رای ایجاد 
طرح ه��ای اش��تغال زایی اجتماع محور بالغ ب��ر 11 هزار 
 و 780 میلی��ارد ری��ال، س��رمایه گذاری ک��رده اس��ت. 
این بنی��اد در حوزه ه��ای فعالیت های اش��تغال زایی در 
بخش ه��ای بنگاه محور و تس��هیالت محور نیز به ترتیب 
مشارکت در ۳45 طرح با ظرفیت ایجاد شغل برای 228 
هزار نفر و حجم  کل سرمایه گذاری 54 هزار میلیارد ریال 
و اجرای 2۳6 طرح با ظرفیت ایجاد اشتغال برای 5100 
نفر و حجم کل سرمایه گذاری ۳ هزار و 950 میلیارد ریال 

را به پایان رسانده است. 
در س��ال ج��اری مراکز تولی��دی که بنی��اد برکت با 
آن ه��ا مش��ارکت اقتص��ادی کرده اس��ت، محصوالت 
خ��ود را ب��ه ارزش 704 میلی��ارد و 498 میلی��ون 
اوکرای��ن،  چی��ن،  روس��یه،  کش��ور  ب��ه 11  ری��ال 
هنگ کن��گ، ترکیه، ع��راق، ام��ارات، ترکمنس��تان، 
 گرجس��تان، تاجیکستان و افغانس��تان صادر کرده اند.

احداث و در دس��ت س��اخت بودن 1644 مدرس��ه با 
9292 کالس درس و پوش��ش 2550 روستای کشور، 
مش��ارکت در ساخت ۳0 هزار واحد مسکن محرومان، 
اجرای 815 پروژه ی عمرانی مانند آب رسانی، راه سازی، 
برق رسانی، س��اخت پل، کتاب خانه و بهسازی روستا، 
س��اخت و تکمیل 11 بیمارس��تان و 200 مرکز جامع 
س��المت و مراکز بهداش��ت و درمان در 600 نقطه ی 

روستایی و بهره برداری از یک هزار و 95 مسجد و مرکز 
فرهنگی در 2200 روس��تا، از جمله دیگر فعالیت های 
بنی��اد برکِت س��تاد اجرایی فرمان حض��رت امام)ره( 
 درروس��تاها، مناطق محروم و کم تر توسعه یافته است. 
هم چنین بنی��اد برکت از طریق بیم��ه ی برکت اقدام 
ب��ه صدور نزدیک ب��ه 297 هزار فق��ره بیمه نامه برای 

روستاییان در 8 هزار روستای کشور کرده است. 
ب��ا این اق��دام بی��ش از ۳ میلی��ون و 505 ه��زار نفر 
 از روس��تاییان کش��ور تحت پوش��ش ق��رار گرفته اند.

 :maleki roozname  ]2019/16/8  .11:22[
پوش��ش بیمه ی درمان تکمیلی 200 هزار نفر از ایتام و 

مددجوی��ان در قالب طرح »برکت مهدوی« و کمک به 
درمان 5500 زوج نابارور در مناطق محروم و روستایی 
ک��ه منجر به تول��د 500 نوزاد در قال��ب طرح »برکت 
 خانواده« ش��ده، از دیگ��ر اقدامات بنیاد برکت اس��ت.

گفتن��ی اس��ت، چهارمی��ن نمایش��گاه توانمندی های 
روستاییان و عش��ایر با رویکرد تبیین نقش روستاییان 
و عش��ایر در س��ال رونق تولید از 24 ت��ا 27 مرداد در 
نمایشگاه بین المللی تهران برپاست. غرفه ی بنیاد برکِت 
س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در سالن 8 و 9 و 
غرفه ی بیرون این س��الن در نمایشگاه، از ساعت 10 تا 

21 پذیرای میهمانان و بازدیدکنندگان است.
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شهردارى کاشان

موضوع مناقصه: عملیات اجرایى راهسازى و پل سازى بلوار على تبار 
و  مناقصه  شرایط  و  مدارك  و  اسناد  در  مندرج  خدمات  شرح  مطابق 

قرارداد منضم.
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 1/000/000/000 (یک میلیارد ریال) به 
صورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدى در 

وجه شهردارى کاشان
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/6/4 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/6/7 و بازگشایى پاکتها 

در مورخ 98/6/10 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
- هر گاه برندگان اول تا سوم مناقصه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت 
مقرر نشوند ، سپرده شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
و  باشد  مى  مناقصه  برنده  عهده  به  آگهى  چاپ  هاى  هزینه  کلیه   -

شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن:8- 031-55440055 


