
دبی��ر اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی و پوش��اک گفت: 
هشت میلیارد دالر حجم بازار پوشاک کشور است که ۲.۶ 
میلیارد دالر آن یعنی حدود ۳۰ درصد آن از قاچاق تامین 

میشود که باید این روند اصالح شود.
سعید قدیری اظهار کرد: نتیجه برخورد با برندهای قاچاق 
در هفتمین نمایش��گاه پوش��اک که در آذرماه برگزار ش��د 
ملموس بود به گونهای که از لحاظ حجم ش��رکتکنندگان 
و متراژ نس��بت به گذش��ته بیش از ۵۰ درصد رشد داشته 

است.
دبی��ر اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی و پوش��اک افزود: 
بهمن ۹۷ مرحله اول برخورد و مبارزه با پوشاک قاچاق در 
س��طح عرضه آغاز شد که موجب شد قاچاق ۱۰۰ میلیون 

دالر داشته باشد.
وی با بیان اینکه حجم کل قاچاق پوش��اک به کش��ور ۲.۶ 
میلیارد دالر است، گفت: کاهش ۱۰۰ میلیون دالری قاچاق 
حدود ۵ درصد از این میزان را ش��امل میش��ود، اما همین 
میزان نیز به دلیل جو روانی که به وجود آورد موجب شده 

تولید داخل رونق بگیرد. 
قدیری افزود: برخورد با عرضه پوشاک قاچاق، فضا را برای 
تولی��د داخل باز کرد و برندهای داخلی توس��عه یافتند که 
این وضعیت در نمایش��گاه امس��ال خود را به خوبی نشان 

داد.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی و پوش��اک با بیان 
اینکه خواستار ادامه این برخوردها هستیم، تصریح کرد: در 
ابتدای این طرح بسیاری از افراد نگران کمبود کاال در بازار 
بودن��د، اما تولیدکنندگان داخل��ی به خوبی جای برندهای 

خارجی را گرفتند و بازار نیز با کمبودی مواجه نشد.
وی ب��ا بیان اینکه یکی از ضعفهای موجود در طرح مبارزه 
با پوشاک، عدم اطالع رسانی است، بیان کرد: اطالع رسانی 
عالوه بر اینکه عملکردها را نشان میدهد از نظر جنبه روانی 

نیز تاثیرگذار است و کار پیشگیری را هم انجام میدهد.
قدیری با بیان اینکه قاچاق پوشاک با هر نرخ دالری صرفه 
اقتص��ادی دارد، گفت: قاچاق پوش��اک ارتباطی به نرخ ارز 
ندارد، ماهیت پوش��اک به گونهای است که خارج از فصل 
تبدیل به استوک شده و قیمت آن بسیار کاهش مییابد به 
نحوی که حتی قیمت مواد اولیه آن نیز نمیشود بنابراین با 

هر ارزی توجیه اقتصادی دارد.
دبی��ر اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی و پوش��اک گفت: 
پوش��اک صنعتی اش��تغالزا اس��ت ک��ه با حداقل س��رمایه 
بیش��ترین اش��تغال زایی را به همراه دارد بنابراین باید به 
گونه��ای عمل کرد تا از این فضا برای اش��تغال نیروی کار 

ایرانی استفاده کنیم تا موجب رونق تولید شود.

وی ب��ا بیان اینکه مرحله اول طرح هنوز به اتمام نرس��یده 
اس��ت و ادام��ه دارد، اف��زود: مرحله دوم ط��رح، مربوط به 
برندهای��ی اس��ت که نمایندگ��ی دارند، اما کد شناس��ایی 
دریافت نکردند یا کدشناس��ایی آنها مخدوش است که در 

مرحله اول با آنها برخوردی نشد.
قدیری تصریح کرد: هشت میلیارد دالر حجم بازار پوشاک 
کشور است که ۲.۶ میلیارد دالر آن یعنی حدود ۳۰ درصد 
آن از قاچاق تامین میشود که باید این روند اصالح شود. 

جزئیات واردات پوشاک در مناطقآزاد هفتگانه
 در همین راس��تا مدیر توس��عه ص��ادرات، گمرک و ارزش 
اف��زوده مناطق آزاد  با ارائه توضیحاتی در رابطه با جزئیات 
و نحوه واردات پوش��اک در ای��ن مناطق تاکید کرد که این 
واردات براس��اس مصوبه "کمیته تعیین فهرست و سهمیه 
کاالی همراه مس��افر" در س��ال گذشته انجام میشود که با 

انجام ثبت سفارش و به طور محدود است.
بعد از ممنوعیت واردات پوش��اک از س��ال گذشته،  اخیرا 
ش��هریاری نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و 
پوشاک  اعالم کرد که با توجه به ممنوعیت واردات پوشاک 
عم��ال در چند ماه گذش��ته واردات این کاال از مناطق آزاد 
نیز متوقف ش��ده بود، ام��ا به نظر میرس��د در چهار هفته 
گذش��ته قید ثبت س��فارش از واردات پوش��اک در مناطق 
آزاد برداش��ته شده و واردات پوش��اک از این مناطق از سر 

گرفته شده است.
ب��ه دنبال ط��رح این موضوع، پرس و ج��وی ماجرا ورادات 
پوش��اک از مناط��ق آزاد از ناص��ر خرمال��ی مدیر توس��عه 
صادرات، گمرک و ارزش افزوده مناطق آزاد  با توضیحاتی 

در این رابطه همراه بود.
وی گفت: براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری 
و صنعت��ی ورود هر گونه کاال به اس��تثنای کاالی ممنوعه 

شرعی با پرداخت عوارض مربوطه به محدوده  این مناطق 
بالمانع است.

مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده مناطق آزاد در 
همین رابطه با اش��اره جریان کاالی همراه مسافر گفت: در 
فروردین ماه سال گذشته و با تصویب هیات وزیران کمیته 
تعیین فهرست و سهمیه کاالی همراه مسافر  با نمایندگان  
برخ��ی دس��تگاهها از جمله بانک مرک��زی، وزارت صمت، 
گمرک و ش��ورای عالی مناطق آزاد تشکیل شد که واردات 
این دس��ته از کاالها که پوش��اک نیز جزوی از آن است بر 
اس��اس تصمیمات این کمیته تعیین فهرست و سهمیه آن 
مشخص میشود؛ به طوری که مصوبات ساالنه و متناسب با 
فهرست کاالی همراه مجاز قابل ورود به سرزمین اصلی، به 

مقاصد مناطقآزاد هفتگانه کشور تعیین میشود.
وی افزود:ثبت س��فارش کاال طبق مصوب��ه کمیته تعیین 
فهرس��ت و سهمیه کاالی همراه مسافر برای ورود هر گونه 
کاال ب��ه مناط��ق آزاد الزامی و اجباری ب��وده و باید تمامی 
کاالها ثبت س��فارش ش��وند و پوش��اک نیز از این موضوع 

مستثنی نیست.

کمتر از ۳۰ درصد سهمیه ارزی پوشاک وارد شد
خرمالی، با اش��اره به تعیین س��همیه ارزی ب��رای واردات 
پوشاک از سال گذش��ته توضیح داد: با توجه به حساسیت 
موضوع واردات پوشاک و همچنین حمایت از تولید داخل، 
مجم��وع دالری واردات ب��رای س��ال جاری ح��دود ۱۷۶ 
میلیون دالر برای هفت منطقه تعیین ش��د، اما تاکنون به 
دلیل مش��کالت مربوط به تجارت خارجی و سایر معضالت 
داخلی، کمتر از ۳۰ درصد این رقم برای پوشاک به مناطق 

وارد شده است.
این مقام مس��ئول در شورایعالی مناطق آزاد،  افزود: عمده 
پوش��اک وارده به مناطق پوش��اکی هس��تند که تولید آن 
در داخ��ل انجام نمیش��ود و حجم بس��یار اندکی دارند که 
ارزش دالری آن نیز در قیاس با تجارت ۱۲ میلیارد دالری 

پوشاک کشور قابل توجه نیست.
به گفته خرمالی، پوش��اک وارد شده به مناطق آزاد جهت 
عرضه به گردش��گران و مس��افران مناطق ب��ه مجمتعهای 
فروشگاهی مناطق آزاد تجاری و صنعتی وارد انجام میشود 
ک��ه جلوگیری از خ��روج ارز از طریق مس��افران داخلی به 

خارج از کشور  از اهم اهداف این جریان است.
مدیر توس��عه صادرات، گمرک و ارزش افزوده مناطق آزاد 
یادآور شد: قطعا ورود تجاری کاال به مناطق آزاد تجاری و 
صنعتی جهت عرضه مسافری به گردشگران داخلی میتواند 
مزیتهای ویژهای برای مناطق به همراه داشته باشد. ایسنا 

میلیاردها ریال جوایز نقدی در جشنواره 
خودپرداز بانک شهر

معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر از برگزاری 
جش��نواره خودپ��رداز این بانک خب��ر داد و گفت: 
بیش از ۲ میلیارد ریال جایزه نقدی برای ش��رکت 
کنندگان این جشنواره در سه ماه پایانی سال پیش 
بینی شده است.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط 
عمومی بانک شهر، رحیم طاهری با بیان این مطلب 
اظهار کرد: به منظور تعامل بیش��تر با مش��تریان و 
شهروندان، این بانک جشنواره خودپردازهای خود 
را در مدت زمان سه ماه پایانی سال برگزار می کند.

وی افزود: تمامی دارندگان کارت های ش��تابی در 
صورت استفاده از خدمات دستگاه های خودپرداز، 
خود پرداز خوددریافت، و وب کیوس��ک های بانک 
شهر )مستقر در پیشخوان های شهرنت بانک شهر 
و یا سایر مکان ها( در طول دوره جشنواره )سه ماه 
پایانی س��ال( می توانند در این جش��نواره شرکت 
ک��رده و از بی��ش از دو میلیارد ری��ال جوایز نقدی 
بهره مند شوند.طاهری با اشاره به نحوه شرکت در 
جشنواره و امتیازدهی به ش��رکت کنندگان اظهار 
کرد: برای تراکنش ه��ای دریافت وجه با میانگین 
برداشت وجه از یک میلیون تا یک میلیون و پانصد 
هزار ریال ) ۲ امتیاز( ، میانگین برداش��ت وجه یک 
میلی��ون و پانصد ه��زار ریال و بیش��تر) ۵ امتیاز(، 
انتقال وجه از کارت ش��هر به کارت های ش��تاب) 
۱ امتی��از( ، از کارت های ش��تاب ب��ه کارت بانک 
شهر) ۳ امتیاز( ، از کارت های شتاب به کارت های 
شتاب) 4 امتیاز( ، پرداخت قبض) ۱ امتیاز( ، مانده 
گیری) ۱ امتیاز( محاس��به و در قرعه کشی ماهانه 

شرکت داده خواهند شد.

صدور یک چهارم کارت های هدیه نظام 
بانکی توسط بانک ملی ایران

  اطالعات منتش��ر شده توسط بانک مرکزی نشان 
می دهد بیشترین میزان کارت های هدیه در دست 

مردم توسط بانک ملی ایران صادر شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، مقایس��ه 
تعداد کارت هاي هدیه صادره شبکه بانکي کشور تا 
پایان آبان ماه سال جاری حاکی از این است که بانک 
ملی ایران در این دوره زمانی بیش از ۲۶ میلیون و 
۲۳۵ هزار فقره کارت هدیه در اختیار مردم داش��ته 
است.رقم بیش از ۹۷ میلیون فقره کارت های هدیه 
ک��ه تاریخ انقضای آنها هنوز فرا نرس��یده، حاکی از 
این است که حدود ۲۷ درصد مجموع این کارت ها 
در نظام بانکی را بانک ملی ایران صادر کرده اس��ت.

کارت هدیه بانک ملی ایران عالوه بر شعب، از طریق 
پایگاه های ش��بانه روزی، دستگاه های کیوسک و 

اپلیکیشن ۶۰ قابل خریداری است.

ایجاد 45۰ هزار فرصت شغلی و 11۳ هزار 
اشتغال مستقیم توسط گروه مالی پاسارگاد

خبرگزاری ف��ارس: مدیرعامل بانک  پاس��ارگاد در 
چهاردهمین کنفران��س ملی کیفیت و بهره وری از 
ایجاد 4۵۰ هزار فرصت شغلی و ۱۱۳ هزار اشتغال 

مستقیم توسط گروه مالی پاسارگاد خبر داد.
اخبار شرکت ها؛ به گزارش خبرگزاری فارس، مجید 
قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد، در چهاردهمین 
کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری که در تاریخ ۲۷ 
آذر سال ۱۳۹8 و در محل دانشگاه خاتم برگزار شد، 
با اشاره به تعریف آژانس بهره وری اروپا از بهره وری 
اظهار داشت: آژانس بهره وری اروپا، بهره وری را یک 
دی��دگاه فکری می داند و به اعتق��اد بنده بهره  وری 
یک امر س��خت افزاری نیس��ت که با یک ماش��ین 
م��درن بت��وان آن را انجام داد؛ به��ره وری یک امر 
مغزاف��زاری و حتی باالتر از آن یک امر قلب افزاری 
اس��ت که اگر با هم آمیخته ش��وند سخت افزار نیز 
به دست می آید. قاسمی ترکیب تعریف سه موضوع 
س��رمایه های انس��انی، ارتباطی و س��ازمانی را در 
تولی��د بهره وری قابل اتکاء مؤث��ر عنوان کرد.وی با 
اش��اره به رتبه ۹۹ ایران در شاخص جهانی رقابت 
در س��طح بهره  وری، به وضعیت نامناسب آماری در 
بخش بهره وری پرداخت و  گفت: در بانک  پاسارگاد 
مهم ترین س��رمایه ما س��رمایه انسانی است و آنچه 
در ترازنامه به آن اش��اره شده، سرمایه نیست بلکه 
دس��ت مایه است،  قاسمی با اش��اره به ایجاد ۱۱۳ 
هزار نفر اشتغال مستقیم و 4۵۰ هزار فرصت شغلی 
در گروه مالی پاسارگاد به فعالیت و اقدامات برخی 

از این شرکت ها اشاره کرد.

اخبار

مع��اون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت 
توس��عه صنعت اس��باببازی به عنوان یک راهکاری 
برای مقابله با تحریمها گفت: در شرایط کنونی باید 
از ه��ر فرصتی برای مقابله ع��زت مندانه با تحریم 

استفاده کرد.
محم��د نهاوندی��ان به ض��رورت حمای��ت جدی از 
صنعت اس��باببازی گفت: صنعت اس��باببازی باید 
جدی گرفته ش��ود، چ��ون یک راه مناس��ب برای 
مقابله با تحریمهاس��ت. واضح اس��ت که در چنین 
ش��رایط اقتصادی باید از هر فرصتی برای مقابلهای 
عزتمندان��ه با تحریم و ش��رایط تحریمی بر اقتصاد 

کشور استفاده کنیم.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت سیستم بانکی کشور 
از صنعت اس��باب ب��ازی اظهار کرد: در س��الی که 
گذشت چین رکورد فروش سه میلیارد دالری در ماه 
را در حوزه اسباب بازی زده است. در شرایط کنونی 
درآمد حاصل از صادرات اسباب بازی در چین بیشتر 
از صادرات نفت در کشور ماست؛ بنابراین الزم است 

از حوزه اسباب بازی حمایت شود.
معاون اقتصادی رئیس جمه��ور تاکید کرد: بانکها 
بای��د حمایت ویژه از صنعت اس��باب بازی داش��ته 
باش��ند. همچنین میت��وان از تبصره ۱8 که مربوط 
طرحهای اش��تغال زایی است در حوزه اسباب بازی  
نیز اس��تفاده کرد. از سوی دیگر میتوان از صندوق 
کارآفرینی، صندوق ش��کوفایی و ن��وآوری و بانک 
توس��عه صادرات اختصاص ویژه��ای برای صنعت 

اسباببازی داشت.
نهاوندیان با اشاره به ضرورت رقابت تولیدکنندگان 
ایرانی با تولید کنندگان خارجی در حوزه اسباببازی 
گف��ت: حتما باید تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان 

ایرانی در نمایش��گاههای بین المللی حضور داشته 
باش��ند. همچنین برندس��ازی در حوزه اسباببازی 
باید مورد اهتم��ام قرار گیرد. وی در ادامه با تاکید 
بر ضرورت تقویت تش��کلی صنف اسباببازی گفت: 
تولی��د کنندگان و فعاالن حوزه اس��باببازی باید از 
تعامل با هم قرار گیرد در صورت نیاز باید جلساتی 
در اتاق اصناف و اتاق بازرگانی تشکیل شود. صنف 
اسباببازی حتما باید سخنگو و متولی داشته باشد.

نهاوندی��ان همچنین با اش��اره به ارزش مالی باالی 
بازیهای رایانهای گفت: شنیده میشود که در حوزه 
بازیه��ای رایانهای رقمهای عجی��ب و غریب وجود 
دارد؛ بنابرای��ن میتوانیم در کنار حوزه اس��باببازی 

بازیهای رایانهای جدی بگیریم.
نهاوندیان با اشاره به رابطه دو سویه فرهنگ و اقتصاد 
گفت: در اقتصاد پارادایم س��ه گانه ساختار، رفتار و 
عملکرد وجود دارد. بدین ترتیب که عملکرد اقتصادها 
نتیجه ساختارها و رفتارها است. نوع ساختار اقتصاد 
در عملکرد تاثیر میگذارد همچنین رفتارهای فعاالن 
اقتصادی، سیاس��تگذاریها و فضای حقوقی کسب و 

کار  عملکرد اقتصادی را رقم میزند.
وی ادامه داد: بازی و اس��باببازی امکان مناسبی برای 
ش��کل گیری رفتارهای اقتصادی اس��ت. میتوانیم از 
طریق ب��ازی مفاهیم تالش، تع��اون، رویکرد راه حل 
گرایانه، رویکرد ارائه راهکار و نگاه بلند مدت و همچنین 

مثبت گرای و امیدواری را به کودکان یاد داد.
نهاوندیان با بیان این که رش��د و رفاه جامعه عامل 
اصلی برای مقابله با فس��اد است تصریح کرد: نباید 
به رش��د اقتص��ادی منفی نگاه کنی��م، چون الزمه 
اعت��الی روحی و فرهنگی جامعه، رش��د اقتصادی 

است.  ایسنا 

معاون اقتصادی رئیس جمهور عنوان کرد؛
درآمد صادرات اسباببازی چین بیشتر از درآمد نفتی ایران  

بررسی ها نشان داد؛

پیاز گران ش�د؛گوجه فرنگی 
ارزان  

قیمت عمده فروش��ی انواع میوه و صیفی در شهر تهران 
اعالم ش��د، این نرخ ها مالک قیمت گذاری در س��طح 
تهران است و خرده فروشان می توانند این محصوالت را 

حداکثر با ۳۰ درصد افزایش قیمت به فروش برسانند.
چند هفته ای اس��ت که قیمت پیاز قرمز باال رفته است و 
قصد پایین آمدن ندارد به طوری که قیمت عمده فروشی 
هر کیلوگرم از این محصول در میدان مرکزی میوه و تره 
ب��ار تهران  ۳ ه��زار و ۵۰۰ تا ۶ هزار تومان به فروش می 
رسد و نرخ این محصول در سطح شهر با توجه سایز آن ۵ 

تا ۷ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت گذاری شده است.
این در حالی اس��ت که هر کیوگرم پی��از زرد  به صورت 
عمده فروش��ی در میدان مرکزی میوه و تره بار ۲ هزار و 
۲۰۰ تومان تا ۳ هزار و ۲۰۰ تومان و پیاز ممتاز ۳ هزار و 
۷۰۰ تومان قیمت گذاری شده است و دلیل قیمت باالیی 

پیاز قرمز در مقابل پیاز زرد و سفید مشخص نیست.
بنابراین گزارش قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی تازه 4 تا ۷ 
هزار تومان، سیب زمینی هزار و ۷۰۰ تومان تا  ۳ هزا و ۷۰۰ 
تومان، سبزی خوردن ۳ تا ۵ هزار تومان و سبزی جور ۲ تا 4 
هزار تومان است. هر کیوگرم انار نیز در میدان مرکزی میوه 
و تره بار ۵ تا ۹ هزار تومان، انار دماوندی ۷ تا ۱۱ هزار تومان، 
پرتقال تامس��ون ش��مال ۲ تا 4 هزار و ۷۰۰ تومان، پرتقال 
رسمی جنوب ۲ تا 4 هزار تومان، پرتقال ناول جنوب ۷ تا ۹ 
هزار تومان، خرمالوی شمال ۳ تا ۵ هزار تومان و خرمالوی 
کن ۷ ه��زار و ۵۰۰ تومان تا ۱۱ هزار تومان قیمت گذاری 
شده است. هر کیلوگرم کیوی 4 هزار و ۵۰۰ تومان تا ۹ هزار 
تومان، خیار رسمی 4 تا ۶ هزار و ۵۰۰ تومان، خیار گلخانه 
ای ۳.۵ تا ۶ هزار تومان، سیب زرد ۳ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۶ 
هزار تومان و سیب قرمز ۳ هزار و ۵۰۰ تومان تا  هزار تومان  

قیمت گذاری شده است.  تسنیم

معاون سازمان توسعه تجارت مطرح کرد؛

 افزایش ظرفیت صادرات
 به اوراسیا تا ۲۰ میلیارد دالر

رئیس س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران با بی��ان این که 
موافقتنامه ایران با اوراس��یا طی دو تا سه سال آینده به 
تجارت آزاد تبدیل می شود گفت: وقتی در فرآیند زمان 
تجارت آزاد برقرار می شود کاالها به راحتی بین ایران و 

پنج کشور عضو اتحادیه تبادل خواهد شد.
حمید زاد بوم از تبدیل موافقتنامه اوراسیا به تجارت آزاد 
طی دو تا س��ه س��ال آینده خبر داد و افزود: این موافقت 
نامه تجاری بین ایران و پنج عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
یعنی روسیه، قزاقستان، ارمنستان، بالروس و قرقیزستان 
منعقد شده اس��ت. وی اظهارداشت: موافقتنامه مزبور در 
مرحله نخس��ت شامل 8۶۲ قلم کاالست که قرار بر اینکه 

در فرآیند زمان تبدیل به تجارت آزاد شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: وقتی موافقتنامه 
تجارت آزاد بین کش��وری با یک منطقه تجاری اتفاق می 
افتد به یقین در بحث تجارت، سرمایه گذاری های مشترک 
ودر ی��ک کالم روی حرک��ت تجاری و اقتصادی کش��ور 
تاثیر خواهد گذاش��ت. وی اف��زود: تبادل کاالها بین ایران 
و کش��ورهای عضو اتحادیه اوراس��یا اغلب از سوی فعاالن 
بخش خصوصی صورت می گیرد. زادبوم اظهارداشت: نکته 
حائز اهمیت اینکه ایران توانسته در شرایط سخت تحریمی 
موافقتنامه مزبور را با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برقرار کند 
که جای بس��ی مباهات دارد. وی گفت: هم اکنون سطح 
تبادل تجاری س��االنه این اتحادی��ه با جهان 8۶۶ میلیارد 
دالر اس��ت. رئیس س��ازمان توس��عه تجارت ایران افزود: 
واردات این اتحادیه در س��ال ب��االی 4۰۰ میلیارد دالر از 
دنیاست. وی اظهارداشت: سه کشور عضو اتحادیه اوراسیا 
از قبیل روسیه، قزاقستان و ارمنستان همسایه ایران هستند 
و ساالنه بیش از 4۰۰ میلیارد دالر واردات دارند که عمده 

این واردات مربوط به روسیه است. توسعه تجارت

 بازار پوشاک در سیطره کاالی قاچاق  
برآورد اظهار نظر کارشناسان نشان داد؛

گزارش
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از هفته آینده انجام می شود؛
ثبت الکترونیکی دادخواست کارگران 
مع��اون روابط کار گفت : از هفته آینده تمامی 
حوزه های معاونت روابط کار به ویژه بخش بیمه 
بیکاری در ۲۳ اس��تان کشور از طریق سامانه 
جامع روابط کار ثبت و پذیرش دادخواستها به 

صورت الکترونیکی انجام می شود .
حاتم ش��اکرمی گفت: با توج��ه به تاریخچه 

قانون بیم��ه بیکاری، این قان��ون در دنیا به 
عن��وان یک ضرورت و حقوق بنیادین نیروی 
کار ش��ناخته ش��ده و هدف از اج��رای آن، 

صیانت از کرامت نیروی کار است .
وی اف��زود:از هفته آین��ده تمامی حوزه های 
معاون��ت رواب��ط کار ب��ه ویژه بخ��ش بیمه 
بیکاری در ۲۳ استان کشور از طریق سامانه 
جامع روابط کار ثبت و پذیرش دادخواستها 

به صورت الکترونیکی انجام می شود .
ش��اکرمی با تاکی��د بر بازنگ��ری قانون بیمه 
بی��کاری گفت: در این راس��تا معاونت روابط 
کار بای��د با ح��ذف محدودیت ه��ای ایجاد 
شده در دامنه ش��مول قانون بیمه بیکاری و 
تش��کیل کمیته های تخصصی و جمع آوری 
پیش��نهادات در قالب یک پیش نویس جامع 
بیم��ه بی��کاری را تهیه و جه��ت تصویب به 

دولت و مجلس ارائه دهد.  وزارت کار

معاون مسکن و ساختمان خبرداد؛
تأمین 1۰هزار هکتار زمین برای طرح 

ملی مسکن  
معاون مس��کن و ساختمان از تأمین ۱۰هزار 
هکت��ار زمین برای اج��رای پروژههای طرح 
ملی مس��کن خبر داد و گف��ت: مرحله دوم 

ثبتنام این طرح تا پایان سال انجام میشود.
 محمود محمودزاده با یادآوری ثبتنام حدود 

۲4۰ هزار متقاضی در طرح ملی مسکن، اظهار 
کرد: ضمن اینکه ۲۰ هزار ثبتنام در بافتهای 
فرسوده انجام ش��ده که مجموع ثبتنامها در 
مرحله اول طرح ملی مسکن حدود ۲۶۰ هزار 
بوده است. وی افزود: ۱۰۰ درصد زمین مورد 
نیاز برای ۲4۰ هزار ثبتنام، تأمین شده است.  
زمین تمام ۲4۰هزار واحد طرح ملی مسکن 
تأمین ش��ده، اگر اینگونه نب��ود که ما ثبتنام 

4۰۰ هزار واحد را انجام میدادیم.
محمودزاده از تشکیل کمیتهای با عنوان "تأمین 
زمین" خبر داد و گفت: این کمیته با مشارکت 
دس��تگاههای متولی در ش��هرهایی که تقاضا 
ب��اال بوده و زمین نداریم، بهدنبال تأمین زمین 
هس��تند. این تأمین زمین یا با تغییر کاربری، 
یا الحاق مح��دوده یا خرید خواهد بود و تالش 
میکنی��م تا قبل از پایان س��ال با تأمین زمین 

مرحله دوم ثبتنام را انجام دهیم.  تسنیم 

رئیس مرکز آموزش سازمان امور مالیاتی 
مطرح کرد؛

مالیات بر خانه های خالی دشوارترین 
نوع مالیات ستانی  

رئیس مرکز آموزش س��ازمان ام��ور مالیاتی 
گفت: مالیات بر خانه های خالی دشوارترین 
نوع مالیات س��تانی اس��ت، این سیس��تم در 
بسیاری از کش��ورهای اروپایی اجرا شده اما 

به دلیل عدم موفقیت، آن را حذف کردند.
احمد زمانی با بیان اینکه مالیات بر خانه های 
خالی س��خت ترین فرآیند اجرایی را در بین 
مالیاتها دارد، اظهار داشت: اجرای قانون مالیات 
بر خانه های خالی و شناسایی واحدهای خالی 
از سکنه وابسته به راه اندازی سامانه امالک و 
اسکان اس��ت. رئیس مرکز آموزش و پژوهش 
و برنامه ریزی س��ازمان امور مالیاتی افزود: ما 
در جلسات با وزارت راه و شهرسازی همکاری 
الزم برای راه اندازی سامانه امالک و اسکان را 
داش��تیم، گرچه معتقدم حتی اگر این سامانه 
هم تکمیل شود برای مقابله با احتکار مسکن 
باید به روشهای دیگری متوسل شد. وی ادامه 
داد: سیس��تم مالیات بر خان��ه های خالی در 
بس��یاری از کش��ورهای اروپایی مطرح و اجرا 
ش��ده اما نهایتاً به دلی��ل عدم موفقیت، آن را 

حذف کردند.  مهر 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر


