تجارت
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران:

بازگشت  7میلیارد تومان پول
اختالس شده در  4روز

باشگاه خبرنگاران :یک مقام مســئول در نظام
مهندسیساختماناستانتهرانازبازگشتاختالس
 ۷میلیاردو ۲۰۰میلیونتومانیظرف ۴روزآیندهخبر
داد.احمدخرمرئیسنظاممهندسیساختماناستان
تهران در نشست خبری درباره اختالس ۷میلیاردی
در نظام مهندسی استان تهران گفت :این تخلف با
جعل امضای رئیس سازمان نظام مهندسی صورت
گرفته که در قالب چندیــن چک باالی  ۵۰میلیون
تومانی بوده اســت .وی ادامه داد :متأسفانه یکی از
چکها بدون هیچ امضای در بانک صادرات پاس شده
اســت .خرم تصریح کرد :تا به امروز  ۳و نیم میلیارد
تومان با کمک حراست و همکاری نایب رئیس کشف
شده است و تا  ۴روز آینده کل مبلغ  ۷میلیارد و ۲۰۰
میلیون تومان به سازمان برگشت داده میشود  .

کارخانهها برای تولید پارچه
نخ ندارند

رئیس اتحادیه پیراهن دوزان گفت :در کارخانهها نخ
و تکمیل کننده پارچه؛ یعنی رنگ برای تولید وجود
ندارد .مجتبی درودیان ،با بیان اینکه بالغ بر ۷۰درصد
از کارخانههای تولیدی کشور در حوزه پیراهندوزی
تعطیل شــدهاند ،اظهار کرد :به دولت پیشنهادی
درخصوص راهانداری تعاونیهایی که در گذشــته
دایر بودهاند ،شد تا ارز دولتی برای واردات در اختیار
اشخاص قرار نگیرد و افراد سودجو نتوانند از آب گل
آلودماهیبگیرند.ویگفت:دولتنبایدباتخصیصارز
به اشخاص،افرادثروتمند را ثروتمندترکند.

انرژی
 ۸۳۴آزمایشگاه کیفیت آب
شرب را کنترل میکند

مهر :مدیر کل دفتر بهداشــت آب و فاضالب کشور
گفت :در حال حاضر ۸۳۴آزمایشــگاه آب در بخش
شهری و روســتایی در سراسر کشــورکیفیت آب
شرب را کنترل میکنند .کوشــیار اعظم واقفی ،با
اشاره به اینکه این آزمایشــگاه ها در مراکز استان ها
تجهیزات کاملی دارند و بیشتر پارامترهای کیفیت
آب را می تواننــد اندازهگیری کنند ،گفــت :از این
تعداد  ۸۷آزمایشگاه کام ً
ال منطبق با استانداردهای
بینالمللی است و اســتاندارد ایزو  ۱۷۰۲۵کسب
کردند و  ۴۰آزمایشــگاه نیز ممیزی خارجی را اخذ
کردند به طوری که نتایج این آزمایشــگاهها کام ً
ال
منطبق با آزمایشــگاه های دنیاست و آزمایش های
آنها نیز مورد قبول آزمایشگاههای معتبر دنیاست.
برای اینکه مدیریت آزمایشــگاه هــای آب را ارتقاء
دهیم گروه نظارتی در شرکت آب و فاضالب کشور
از نخبگان تشکیل شــده که ساالنه آزمایشگاههای
آب را ارزیابی می کنند و آزمایشگاههایی که شرایط
الزم را داشــته باشــند به آنها گواهی داخلی ایزو
 ۱۷۰۲۵اعطا می شود.این مقام مسئول در پاسخ به
این سوال که آیا کمبود آب بر کیفیت آب نیز تأثیر
گذاشته ،گفت :مسلماً وقتی آب از نظر کمی کاهش
پیدا می کنــد ،از نظر کیفی هم ایــن موضوع بر آن
تأثیرگذار است .کاهش آب ســطحی و به دنبال آن
حجم کم آب پشت ســدها می تواند موجب رشد
جلبک ها شود که این موضوع بو و طعم آب را تغییر
می دهد و در نقاطی که از آب زیرزمینی اســتفاده
می شود با کاهش بارش افزایش غلظت آب را خواهیم
داشتکهطعمنامطبوعیبهآبمیدهد.

بانک
رئیس کل بانک مرکزی؛

قرارنیست مثل بچه پولدارها
زندگی کنیم

مهر :رئیس کل بانک مرکزی گفت :اتفاق کنونی
بازار ارز ،حاصل ناترازی صورتهای مالی بانکها
و نقدینگی است و تا زمانی که فشار نقدینگی وجود
دارد ،فشار بر حفظ دارایی افراد وجود خواهد داشت.
عبدالناصر همتی در همایش بانکداری اســامی
گفت :امیدوارم با اصالح مقــررات و ارتقای قانون
بدون ربا ،بتوانیم ســطح باالتری از استانداردها را
رعایت کنیم؛ عدم توجه به استانداردهای حاکمیت
شرکتی از سوی سهامداران نیز رعایت شود؛ یعنی
سهامداران در امور بانک دخالت کنند .رئیس کل
بانک مرکزی افزود :اتفــاق کنونی بازار ارز حاصل
ناترازی صورتهای مالی بانکها و نقدینگی است و
تا زمانی که فشار نقدینگی وجود دارد ،فشار بر حفظ
دارایی افراد وجود خواهد داشت؛ این در حالی است
که اگر ناهماهنگی و تصمیمات غیرکارشناسی را
هم به آن اضافه کنیم ،مشــکل دوچندان خواهد
بود .وی گفت :دولت آمریکا اجازه نقل و انتقال پول
را به ایران نمیدهد و ما بــرای اینکه در تله دولت
آمریکانیفتیم ،مجبور به تغییر سیاست ارزی کشور
شدیم این در حالی است که در این شرایط اجرای
سیاست ارزی تک نرخی امکان پذیر نبود .همتی از
بررسی بانک مرکزی برای ارائه سپردههای دو ساله
و سه ساله خبر داد و گفت :در حال بررسی این امر
هستیمکهبتوانیمدرکناراینسپردههایچندساله،
دولت هم اوراق مشــارکت منتشر کند .وی اظهار
کرد :باید باورکنیم که در جنگ اقتصادی هستیم و
نباید مثل بچه پولدارها زندگی کنیم .وی ادامه داد:
برگزاری سمینارهای متعدد باید متوقف شود ،این
در حالی است که باید جمع بندی صورت گیرد که
از کلیشههای تعیین شده خارج شویم.

بازار  ۲میلیارد دالری قاچاق تلفن همراه از بین رفت
ایسنا  :وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به پوشش همه شهرها و ۵۸هزار کیلومتر از راههای کشور با خدمات نسل سوم و چهارم
تلفن همراه گفت :در نخستین سال فعالیت دولت دوازدهم ،ضمن رساندن بازار  ۲میلیارد دالری قاچاق گوشی همراه به صفر ،شاهد
ارتقای  ۲۰رتبهای ایران در شاخصهای بینالمللی دولت الکترونیک بودیم.محمدجواد آذری جهرمی با تاکید بر اینکه سنگاندازی در
تمام مراحل انجام طرح رجیستری تلفن همراه وجود داشته و همچنان ادامه دارد ،گفت :در هر مقطعی سنگاندازیهایی انجام شد و
حاال هم در اذهان عموم به تخریب طرح ادامه میدهند مثال در مورد گرانی تلفن همراه میگویند چون طرح رجیستری انجام شده تلفن
همراه گران شده در صورتی که قبال تلفن با دالر ۳۸۰۰وارد کشور میشد و االن با دالر گرانتر وارد شده و این ربطی به ثبت تلفن همراه
ندارد.

اقتصـاد

Economy

مهر :معاون وزیر جهاد با بیان اینکه برداشت پسته چند روز دیگر آغاز و امکان برآورد دقیق میزان تولید فراهم می شود ،بر توسعه
صادرات این محصول تاکید کرد.محمدعلی طهماسبی با بیان اینکه برداشت رسمی پسته هنوز شروع نشده است ،اظهارداشت :شهریور
تا مهر فصل برداشت آغاز می شود و در مناطق گرم تر زودتر این اتفاق رخ می دهد.وی با بیان اینکه بخشی از محصول مانند پسته دامغان
مصرف تازه خوری دارد ،افزود :طی چند روز آینده برداشت رسمی این محصول آغاز خواهد شد.معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد:
تا زمانی که برداشت آغاز نشود ،نمی توان برآورد دقیقی از تولید پسته اعالم کرد ،هنگامی که شروع شد برآورد دقیق خود را از میزان
تولید اعالم می کنیم؛ هم درباره محصول تازه خوری و هم فرآوری.طهماسبی با اشاره به پرداخت خسارت پسته کاران گفت :آنهایی
که بیمه بودند از بیمه می گیرند و باقی نیز به ستاد بحران مربوط می شود و باید از آنجا پیگیری شود.
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اقتصاد کالن


نسل فردا بازار بورس را بررسی کرد؛

سهام شرکتهای کوچک بر مدار رشد
رضا اخالق پور  /گروه اقتصاد

reza.akhlaghpour@yahoo.com

همانطور که انتظار میرفــت ،درآخرین روز
هفته گذشته شــاهد تغییر رویکرد و توجه
فعاالن بازار به سوی سهام غیرکاالیی و دالری
بودیم و اینک نوبت سایر گروهها و صنایع بازار
است که حرکت رشدی و صعودی خود را آغاز
کنند و تاثیر کاهش شدید ارزش پول ملی بر
سهام خود را جبران کنند .پیش از این سهام
شــرکتهای کاالیی وصادراتی بازار همگام
با افزایش نرخ ارز ،افزایــش یافت و برخی از
آنها تا ســه برابر قیمت رشد کردند .به نظر
میرســد اکنون وپس از رشد شدید قیمت
سهام شرکتهای کاالیی ،الزم است تا برای
مدتی سهام این شرکتها وارد فاز استراحت
و حتی اصالح موقت قیمتی شــود و سهام
شرکتهای غیر کاالیی که با رشد ارزش دالر،
افزایشپیدانکردند،رشدکنند؛چراکهافزایش
نرخارزهرچندممکناستبرسودآوریآسان
شرکتها به طور مســتقیم تاثیر نگذارد؛ اما
حداقل بر ارزش جایگزینی آنها تاثیر گذار
است و باعث افزایش ارزش جایگزینی آنها
و به تبع آن افزایش قیمت سهام این شرکتها
در بورس و بازار سهام می شودو به همین دلیل
میتوان نتیجه گرفت که هر چند توقف رشد
قیمت سهام شرکتهای صادراتی با توجه به
وزن باالی این شــرکتها بر شاخص بورس
میتواند بر شاخص کل بازار در هفته جاری
تاثیر منفی بگذارد؛ اما رشد سهام شرکتهای
غیر ارزی میتواند روند فعلی شــاخص بازار
سهامراحفظکند.
کاهشقیمتمادهاولیهفوالد
در روزهای اخیر قیمــت الکترود

گرافیتی که یکی از مواد اولیه شــرکتهای
فوالدی اســت ،در چین کاهــش یافت .در
ماه جاری میزان تقاضــای الکترود درچین
با کاهش قابــل توجه روبهرو شــده و رقابت
بین تولیدکننــدگان الکترود بــرای فروش
شدت گرفته و باعث شــده قیمتها با افت
روبهرو شوند .هر چند تولید کنندگان سعی
در متعادل کردن بازار دارنــد؛ اما ادامه روند
فعلی قیمت الکترود میتواند بر قیمت تمام
شده و سود آوری شــرکتهای فوالدی که
از الکتــرود گرافیتــی اســتفاده میکنند،
تاثیرگذار باشــد .خبر دیگر از این گروه رشد
قیمت محصوالت فوالدی در بازارهای جهانی
اســت؛ به طوری که در هفته گذشته قیمت
برخی از فلزات اساسی در بورس لندن با 
رشد
مواجه شد.

تاثیر منفی عــدم ثبات در
سیاستهایاقتصادیبرسهام
شرکتهایپاالیشی
معامالتهفتهگذشتهبازارسهامعمدتاتحت
تاثیرشوکخبریشرکتملیپاالیشوپخش
فرآوردههاینفتیدنبالشد.دراولینروزهفته
گذشته نامهای از سوی شرکت ملی پاالیش و
پخشفرآوردههاینفتیمبنیبرتعیینقیمت
محصوالتویژهاینصنعت،اعمازنفتا،لوبکات
و وکیوم باتوم بر مبنای ارز بازار دوم منتشر شد
وباعثخوشبینیدربینفعاالنوکارشناسان
اقتصادینسبتبهاصالحقیمتکاالهادربازار
و بورس کاال شد و به معنای گامی اساسی در
جهت اصالح مقررات پس از اعالم بسته جدید
ارزی تلقی شد و باعث شد تا شاخص کل رشد
قابل مالحظه ۴۰۰۰واحدی را در روزهای اول
هفتهگذشتهثبتکند؛اماشرکتملیپاالیش
و پخش فرآوردههای نفتی شامگاه دوشنبه

عکس  :فارس

یک مقام مسئول؛

آغاز برداشت رسمی پسته طی روزهای آینده

شورای عالی هماهنگی اقتصادی
متشکل از سران سه قوه در 16
تیر  97تصمیم گرفت به منظور
کاهش هزینه مبادالتی سهام
و حق تقدم سهام ،نرخ مالیات
فروش آنها را از  ۰.۵درصد
به  ۰.۱درصد
کاهش دهد
بخشنامهخودرا تغییردهدوبراساس تصمیم
جدید قرار شده قیمت محصوالت فرعی طبق
روال سابق و براساس ارز مرجع تعیین شود.
خبری که نهتنها سهام شــرکتهای نفتی
را با صف فروش مواجه کرد ،بلکه بر ســهام
ســایر شــرکتهای کاالیی نیز تاثیر منفی
گذاشت.

فناوری

خودرو

پرچمدار عرضه زودهنگام
نخستین گوشی  5Gمشخص شد

فوالدگر :مردم تا فروکش تب
بازار ،خودرو نخرند

ایسنا :شــرکت چینی زد تی ای در جریان برگزاری
نمایشــگاه ایفا  ،۲۰۱۸بار دیگر از تعهد این شــرکت
برای عرضه زودهنگام گوشــیهای مجهز به فناوری
 ۵Gخبر داد .از آنجا که اخبار نسل جدید اینترنت ۵G
در گوشه و کنار جهان منتشر شده و کاربران بسیاری
نیز در انتظار اجرای آن هســتند ،کشورهای زیادی با
همکاری بزرگتریــن اپراتورهای اینترنت و غولهای
تکنولوژی در جهان درصدد برقراری این نسل جدید
از اینترنت هستند .شرکت زد تی ای ( )ZTEعلیرغم
تحریمهای خصمانه ایاالت متحده آمریکا همواره یکی
از پیشگامترین شرکتهای مخابراتی و اپراتورهای فعال
در عرصه راهاندازی و برقراری نسل پنجم اینترنت ۵G
در جهان به شمار رفته است ،به گونهای که درخصوص
توسعه این فناوری در کشــورهای متعدد تالشهای
بیشائبهای کرده است .حاال این شرکت چینی ،با ارائه
برنامه از تعهد و وفای به عهد خود برای عرضه زودهنگام
گوشیهایهوشمندمجهزبهفناوری ۵Gسخنگفت.

افکار نیوز :رئیس کمیســیون حمایت از تولید ملی
مجلس گفت :به مردم توصیــه میکنیم اگر ضرورت
صد درصدی برای خرید خــودرو ندارند ،چند روزی
دست نگه دارند که تب و تاب کاذب بازار خودرو فروکش
کند .حمیدرضا فوالدگر با بیان اینکه آشفته بازار خودرو
مورد تایید هیچکس نیست ،افزود« :قیمتها قابل دفاع
نیستوهیچمنطقیندارد».ویبابیاناینمطلبافزود:
«جلسهای با وزیر صنعت برگزار و مباحث خوبی مطرح
شده و امیدواریم با تصمیم گیری در روزهای آینده بازار
خودرو منظم شود ».فوالدگر افزایش تقاضا را غیر قابل
انکار و در شرایط کنونی بازار خودرو تاثیر گذار دانست
و تصریح کرد« :این نقدینگی ســرگردان در هر جایی
تاثیر خود را گذاشته است ».این نماینده مجلس با بیان
اینکهعرضهخودرودرسهماهنخستسالجارینسبت
به مدت مشابه سال قبل کاهش نیافته بود ،یادآور شد:
«حتی تولید و عرضه خودرو در بهار  97نسبت به سال
گذشته افزایش داشت.

بازار

کاهش نــرخ مالیاتــی در
سامانههای ســپرده گذاری
اعمالشد
شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از
سران سه قوه در  16تیر  97تصمیم گرفت
به منظور کاهش هزینه مبادالتی ســهام و
حق تقدم ســهام ،نرخ مالیات فروش آنها
را از  ۰.۵درصد به  ۰.۱درصد کاهش دهد.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی،
مصوبه کاهش نرخ مالیات نقل و انتقال سهام
و حق تقدم از  ۰.۵درصد ارزش فروش به ۰.۱
درصد را حامل این پیام به فعاالن اقتصادی
دانســت که فعالیت در بازار سرمایه مورد
حمایت قانون و مراجع ذی صالح تصمیم
گیریاست.بهگفته این مقام مسئول با توجه
بهحجمعظیمنقدینگیونوساناتوتحوالت
اخیر در بازار مالی کشور به ویژه نوسانات و
التهاباتی که در بازار پولی و مبادالت ارزی
شاهد هســتیم ،هدایت نقدینگی موجود

در جامعــه به ســمت حوزههــای تولید
و اشــتغال و فعالیتهای مفید اقتصادی
یکی از دغدغههای اصلــی تصمیمگیران
نظام اقتصادی کشور ما محسوب میشود.
مالیات ابزاری است که دولت بر اساس آن
میتواند ســمت هدایت نقدینگیها را به
ســرمایه گذاریهای قابل اولویت هدایت
کند؛ بنابراین کاهش نرخ مالیات نقل و انتقال
سهام در بورس مشــوقی است که میتواند
باعث افزایش نقدینگیها به ســمت بازار
سرمایه و رونق بیشــتر این بازار شود؛ البته
در این میان نکته قابل توجه تغییر احتمالی
نرخ سود سپردههای بانکی به عنوان رقیب
بازار سرمایه است؛ بنابراین به نظر میرسد
در صورت افزایش نرخ سود بانکی و افزایش
جذابیت ســرمایه گذاری در بازار پول ،این
موضوع تاثیر تصمیــم اخیر دولت مبنی بر
کاهش نرخ مالیات نقل و انتقال سهام را بر
بازار سهام تا حدودی کم رنگ کند.

نفت

کشاورزی

تولید نفت ایران  ۱۵۰هزار بشکه
در روز کاهش یافت

حجم باالی تخلف در بازار میوه
و ترهبار

تسنیم :نتایج تحقیق جدید رویترز نشان میدهد ،به
رغمکاهش ۱۵۰هزاربشکهایتولیدنفتایران،مجموع
تولید نفت اوپک در ماه گذشته میالدی به باالترین رقم
در طی سال  ۲۰۱۸رسیده است .بر اساس این تحقیق،
 15کشور عضو اوپک در ماه اوت ،روزانه مجموعا32.79
میلیون بشکه نفت تولید کردهاند که  220هزار بشکه
باالتر از ماه جوالی و باالترین رقم از ابتدای سال 2018
محسوب میشود .اوپک و متحدانش در ماه ژوئن تحت
فشار دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا و به منظور
جبران کاهش احتمالی صادرات نفت ایران و اجتناب از
رشدقیمتها،توافقکردندکهتولیدنفتخودراافزایش
دهند .در ماه ژوئن ،اوپک ،روسیه و چند تولید کننده غیر
عضواینسازمانتوافقکردندکهمیزانپایبندیخودبه
توافق کاهش تولید را به 100درصد کاهش دهند .پیش
از آن به دلیل کاهش تولید ونزوئال و چند کشور عضو
اوپک میزان پایبندی به توافق کاهش تولید به باالی
 160درصد رسیده بود.

سخنگویسازمانتعزیراتحکومتیبااشارهبهباالبودن
حجم تخلف بازار میوه و ترهبار گفت :متأســفانه یک
نوع میوه در میادین میوه و ترهبار شــش بار دست به
دست میشود تا به دســت مغازهدار جهت عرضه به
مصرفکنندگان واقعی برسد .سید یاسر رایگانی حجم
تخلف بازار میوه و ترهبار را در کشــور باال عنوان کرد و
گفت :متأسفانه با وجود این ،حجم کمی پرونده تخلف
از سوی اتحادیههای مرتبط به سازمان تعزیرات جهت
رســیدگی و برخورد قانونی ارجاع میشود .وی افزود:
ارجاع کمتر از یکهزار و  500فقره پرونده گرانفروشی
به تعزیرات حکومتی از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه
شاهدی صادق بر این مدعاســت .وی در ادامه ضمن
اشاره به اینکه ناهماهنگی در بحث عرضه میوه همیشه
در کشور مطرح بوده است ،اظهارداشت :در حال حاضر
افزایش قیمت میوههای وارداتی متأثر از تالطم بازار ارز و
عامل گرانی میوههای داخلی بحث داللی و واسطهگری
است.

تعاون

داستان احتکار خودرو از سوی خودروسازان چیست؟!

خانوادهها به دنبال «کارمند» شدن فرزندان هستند

ایسنا :دبیر انجمن خودروسازان ایران به شبهات مطرح شده مبنی بر احتکار خودرو از سوی خودروسازان پاسخ داد .احمد
نعمتبخش اظهار کرد :متاسفانه در آشفتگی پیش آمده در بازار خودرو ،برخی آدرس غلط داده و میگویند که خودروسازان
محصوالت خود را احتکار کردهاند و به همیــن دلیل قیمتها در بازار آزاد خودرو افزایش یافته اســت .وی با بیان اینکه
خودروسازان طبق قانون ۱۸درصد سود مشارکت بهپیشپرداخت واریزی مشتریان به صورت روزشمار تا روز تحویلخودرو
پرداخت میکنند ،خاطرنشان کرد :عالوه بر این در صورت تاخیر در تحویل خودرو نیز به صورت روزشمار ۱۲درصد جریمه
تاخیر در تحویل به مشتریان پرداخت میشود .دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد :بنابراین با در نظر گرفتن ۱۸درصد
سود مشارکت و ۱۲درصد جریمه تاخیر در تحویل ،خودروسازان در صورت تاخیر در تحویل خودروهای پیش فروش شده
ملزمبهپرداخت ۳۰درصدسودبهصورتروزشماربهمشتریانهستند.ویافزود:درچنینشرایطیازنظرمنطقیواقتصادی
توجیهی ندارد که خودروسازان خودرو را احتکار کرده و از تحویل آن به مشتریان خودداری کنند و از آن سو سود ۳۰درصدی
به پیشپرداخت مشتریان پرداخت کنند .نعمتبخش با بیان اینکه هماکنون حدود ۵۰هزار دستگاه خودروی تولیدی به
دلیل کسری قطعات تجاری نشده و در پارکینگ خودروسازان متوقف است ،تصریح کرد :برخی از عکسهایی که در روزهای
اخیرازخودروهایموجوددرپارکینگخودروسازانبهاسمانبارهایاحتکارخودرومنتشرشدهمربوطبههمینخودروهای
ناقصاستکهبهدلیلکسریقطعهامکانتحویلآنهابهمشتریانوجودندارد.ویدرپاسخبهاینکهچراقیمتخودروهای
پرتیراژ در بازار آزاد به دو برابر قیمتهای رسمی افزایش یافته است؟ اظهار کرد :متاسفانه دالالن و واسطهها که تعداد زیادی
خودرو را خریداری و انبار کردهاند در فکر کسب سودهای آنچنانی هستند؛ بنابراین خودروهای خود را با قیمتهای نجومی
آگهی میکنند .وی ادامه داد :در این شرایط تقاضای ما این است که همانطور که وزارت اطالعات به بحران بازار ارز ورود
کرده و دالالن و سرشاخههای اصلی را بازداشت کرد به بحران بازار آزاد خودرو نیز ورود کرده و سرشاخههای دالالن که به
دنبال افزایش نجومی قیمتها هستند را دستگیر کند .وی خاطرنشان کرد :متاسفانه دالالن و واسطهها در سایتها و دیگر
رسانههاقیمتهاینجومیبرایخودروهایداخلیعنوانمیکنند؛درحالیکهاینقیمتهابههیچعنوانمنطقینیست.

ایرنا:معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :مشکالت اقتصادی موجب شده تا خانوادهها تالش کنند فرزندان کارمند
داشتهباشند؛زیرابراینباورندکهکارمندانحتیدردورانرکوداقتصادی«آبباریکه»ایبرایگذرانزندگیخواهندداشت.
سلیمانپاکسرشتاظهارداشت:نظاموشیوهآموزشیکشور،مهمترینعاملبرایتبدیلکردننیرویانسانیبهکارمندان
ایرانیوافرادیپشتمیزنشینمحسوبمیشود.اینمقاممسئولادامهداد:نظامآموزشیدرایران،منقطعومتمایزازفضای
واقعی جامعه است به همین دلیل نیروی انسانی ما در سنین کودکی ،جوانی و نوجوانی در فضایی متمایز از واقعیات جامعه
آموزشهایی میبینند که نسبتی با فضای جامعه ندارد .وی افزود :دانش آموزان ما پس از پایان دوران تحصیل ،فضای واقعی
جامعه را از نزدیک لمس کرده و درمی یابند که از آموختههای خود نمیتوانند استفاده کرده و بهرهای ببرند .رئیس سازمان
فنی وحرفهای کشورادامهداد :در فضای دانشگاهی نیزافراد برای پشت میزنشینی تربیت میشوند؛ بنابرایننمیتوان انتظار
داشت روحیه کارمندی در جامعه تقویت نشود .این مقام مسئول اضافه کرد :البته بخشی از تشدید میل کارمندی در میان
جوانانجویایکاروخانوادههایآنهاناشیازبیثباتیهاییاستکهدرمقاطعمختلفتجربهکردهایم.پاکسرشتادامهداد:
کارمندیدرذهناقتصادیومعیشتیخانوارهابهمنزلهیکنقطهامنبرایکسبدرآمدوامرارمعاشتلقیمیشودبههمین
دلیل خانوادهها و فرزندان آنها همواره تالش دارند بتوانند به این نقطه دست یابند .معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
خاطرنشانساخت:کمبودفضابرایکسبوکاروتولیدبه طوریکهاینفضارابتوانازداللیمتفاوتکردنیزازدیگردالیلی
است که تمایل بهکارمند بودن را در جامعه تقویت میکند .رئیس سازمان فنی وحرفهای کشورگفت :جذابیتکارمندبودن
برای جوانان به حدی زیاد است که همیشه عدهای مترصد انتشار آگهیهای استخدام هستند تا از این طریق بتوانند راهی
برای ورود به ادارات دولتی و پشت میز نشینی پیدا کنند .معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درباره بهترین راهکار برای
مقابله با تقویت روحیه پشت میزنشینی در جامعه ،گفت :اگر دوره آموزشی را تا پایان دوره متوسطه الزامی کرده و ضرورت
ورود به دانشگاه را حذف کنیم ،همچنین آموزش مهارتهای الزم را در دوران مدرسه الزامی کنیم؛ بدون شک آنها تا پایان
دورهمتوسطهتواناییوعالیقخودراشناختهوبهمهارتکافینیزمجهزمیشوندودیگربرایکارمندشدنتالشنمیکنند.

دسترسی به سامانه ثبت
حقوقها باید عمومی باشد

شــهر خبر  :یک نماینده مجلس گفت :سامانه
ثبت حقوق و مزایای مدیران باید برای همه مردم
در دسترس باشد و مدیران و مسئوالن هر سه قوه
باید حقوق و مزایای خود را اعالم کنند .حسینعلی
حاجیدلیگانی در مورد افشای حقوق مدیران گفت:
قانونگذاردولترامکلفکردهکهسامانهاعالمعمومی
حقوق و مزایای مدیران و مســئوالن را راه اندازی
کند .از زمان تصویب ماده  ۲۹برنامه ششم توسعه
در اسفند سال  ۹۵دولت یک سال زمان داشت که
این کار را انجام دهد که متاسفانه تعلل کرده و اکنون
شاهدیمکه ۶ماهازمهلتقانونیکهمجلسبهدولت
داده نیز گذشته و هنوز این سامانه راه اندازی نشده
اســت .وی ادامه داد :اخیرا ًمعاون رئیس جمهور و
رئیس سازمان اداری استخدامی گفته این سامانه
را نمیتوانیم در دســترس عموم قرار دهیم و باید
زیرساختهای آن فراهم شود ،این موضوع از دید
مجلسپذیرفتهنیستوسامانهثبتحقوقومزایای
مدیران باید برای همه مردم در دســترس باشد و
مدیران و مسئوالن هر سه قوه باید حقوق و مزایای
خود را اعالم کنند .نماینده مردم شاهینشــهر در
مجلس گفت :انتقادی که به مجلس وارد اســت،
این است که مجلس باید پیشقدم میشد و حقوق
و مزایای نمایندگان را در این سامانه وارد میکرد؛
طبقگفتهمعاونرئیسجمهور،تاکنونمجلساین
کار را انجام نداده و همین کم کاری مجلس و تعلل در
اجرای قانون باعث شده بخش نظارتی مجلس لنگ
بماندوبهقولمعروفزبانمجلسدرقبالمسئوالن
دولتی در این زمینه کوتاه باشد .وی افزود :ما طرح
شکایتازهیئترئیسهمجلسرابهکمیسیوناصل
نود میبریم که چرا هیئت رئیسه در اجرای قانون
تعللوکوتاهیکردهاست.قطعاًهرکسیدرمجلس،
دولت یا قوه قضائیه در قبال اجرای این قانون بایستد،
متضررخواهدشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق؛

دالر از مبادالت تجاری ایران و
عراق حذف شد

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عــراق تاکید کرد که
دالر از مبادالت تجاری ایران و عراق حذف شــده و
تجارت با یورو ،ریال و دینار انجام میشود .یحیی آل
اسحاق خاطرنشان کرد :بخش دیگری از مبادالت
بین صادرکنندگان ایرانی با تجار عراقی به شــکل
تهاتر کاال یا توافقی است .عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی در پاســخ به این سوال که چه میزان
از مبادالت تجاری ایران و عراق از طریق سیســتم
بانکی انجام میشــود ،اظهار کرد :با وجود حجم ۸
میلیارد دالری تجارت بین ایران و عراق ،انتقال پول
بین دو کشور از طریق بانکها بسیار کم است .آل
اسحاق به بیان موانع هر دو طرف برای تاسیس بانک
مشترکپرداختوگفت:حلمسائلبانکی،بایدجزو
اولویتهای اصلی اقتصاد ایران باشد؛ زیرا در بدترین
شــرایط  ۸میلیارد دالر تجارت با عراق داریم .وی،
عراقرادومینکشورازنظرتجاریباایرانبعدازچین
عنوان کرد و توضیح داد :صادرات ایران به عراق بسیار
متفاوت از صادرات به چین است؛ زیرا بیشتر صادرات
ایران به چین را محصوالت پتروشــیمی تشکیل
میدهدولیتجارایرانیازربگوجهفرنگیتامصالح
ساختمانی به عراق صادر میکنند که اشتغال زایی
باالیی دارد .رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت:
اگرچه رئیس جمهور ،معاون اول و محمد نهاوندیان
معاون اقتصادی رئیس جمهوری بر حل مشکالت
بانکی بین ایران و عــراق برای توســعه صادرات
حاشــیه

تاکید دارند ولی این موضوع همچنان در
قرار گرفته است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی:

قدرت خریدمزد بگیران ۳۰
درصد کاهش یافت

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت :در
خوشبینانهترین حالت قدرت خرید مزدبگیران ما
بیش از  ۳۰درصد کاهش یافته و باید اقدام الزم در
این رابطه انجام دهیم .جمشید انصاری با اشاره به
مشکالت اخیر اقتصادی در کشور و کاهش ارزش
پول ملی اظهار کرد :در شرایط حاضر ،قدرت خرید
مزدبگیران بیشتر از بقیه اقشار کاهش یافته است،
تفاوتی ندارد که ایــن مزدبگیران ،کارمندان دولت
باشند یا کارگران و بازنشستگانی که دریافتی ثابتی
دارند .رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید
کرد :اگر در این شرایط همدلی و همراهی کارکنان
دولتنباشد،نمیتوانیمامیدیبهپیشبردباورمندانه
برنامههایتوسعهوحلمشکالتمردمداشتهباشیم.
دولت باید راه همدل و همراه کردن کارکنان خود را -
بهویژهدرراستایارتقایقدرتخریدآنها-درپیش
بگیردو اینکار راباهمکارینهادهای دیگروشرکای
اجتماعیاش برای کارگران و بازنشستگان نیز انجام
دهد.

