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کوتاه اقتصادی

رئیس سازمان خصوصی سازی 
از واگذاری س�هام پرس�پولیس و 

استقالل در سال جاری خبر داد.
محمدرحیم احمدوند درگفت وگو 
با فارس با اش��اره به آخرین وضعیت 
واگذاری دو باش��گاه بزرگ ورزش��ی 
کش��ور اظهار داش��ت: اگر پیگیری از 
سوی مس��ئوالن جدی باش��د، قطعا 

واگذاری ها سریع تر خواهد بود.
وی با اش��اره به این ک��ه این دو 
باشگاه به لحاظ صورت ها مالی زیان ده 
هس��تند گفت: به دلیل زیان ده بودن 
آن��ان رئیس جمهور تصمی��م به دادن 
ورزش��گاه به این دو باش��گاه گرفت.
رئیس سازمان خصوصی سازی کشور 
تاکید کرد: اساس��نامه این دو باشگاه 
پرطرفدار ورزش��ی ب��ه لحاظ حقوقی 

نیازمند اصالحاتی است.
احمدوند تصریح کرد: پیگیری و 
آماده سازی این باشگاه ها برای واگذاری 
بعضا به دیگر دستگاه ها مرتبط می شود 
ک��ه همین امر موجب کندی در روند 
واگذاری آنان است.وی با اشاره به اینکه 
از سال گذشته تاکنون بین 14 تا 15 
هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده 
است، تاکید کرد: تا پیش از این میزان 
واگذاری ها کمتر از هزار میلیارد تومان 
بود.رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی 
کشور در ادامه خاطرنشان کرد: اگرچه 
واگ��ذاری این دو باش��گاه به دالیلی 
همچون اصالح س��اختار مالی، اصالح 
س��اختار حقوقی و فراهم کردن سایر 
مقدم��ات الزم جهت پذیرش در بازار 
سرمایه و همچنین حساسیت اجتماعی 
آنان زمان بر شده، اما با تالش و کوشش 
در این س��ازمان و همچنین همکاری 
مدیران عامل باش��گاه های مذکور به 
مراحل پایانی خود نزدیک شده است. 
وی  گفت: امیدواریم در آینده نزدیک 
و در چهارچوب قانون بودجه 92 کل 
کشور، این واگذاری ها هم انجام گیرد.

رئیس سازمان خصوصی سازی:

سهام باشگاه های 
استقالل و پرسپولیس 
امسال واگذارمی شود

وزی�ر  مع�اون 
جه�اد کش�اورزی 
ت  ا د ر ا و  : گف�ت
محصوالت کشاورزی 
همزم�ان ب�ا فصل 
داخل�ی  برداش�ت 

غیرقانونی است.
به  توکلی  ناص��ر 
ایس��نا گفت: واردات 
کشاورزی  محصوالت 
برداش��ت  فص��ل  در 
لطمه  به کش��اورزان 
می زن��د و انگیزه آنها 

را برای ادامه تولید می کاهد از این رو حتی اگر کشور 
ب��رای تأمین نیاز داخلی ب��ه واردات نیاز دارد، واردات 

آن محصول نباید همزمان با برداشت داخلی باشد.
وی افزود: این در حالی است که کشورمان در تولید 
گندم خودکفا ش��ده و سال گذشته 13/5 میلیون تن 
گندم تولید کرد اما با وجود نیاز 9 میلیون تنی کشور 
به گندم به دلیل عوامل مختلفی همچون پایین بودن 
قیم��ت خرید تضمین��ی و نبود مدیریت درس��ت در 
جمع آوری گندم کش��اورزان برای تأمین نیاز داخلی 

نیازمند واردات شدیم.
بنابرای��ن گ��زارش: در ش��رایطی که کش��اورزان 
اس��تان های گندم خیز کش��ورمان مش��غول برداشت 
دس��ترنج یکساله خود هستند، 600 هزار تن گندم از 

منطقه دریای بالتیک و آلمان خریداری شده است.
به گفته توکلی، در زمان برداشت محصول داخلی، 
واردات قانونی نیس��ت و وزارت جهاد کشاورزی هیچ 

مجوزی برای واردات نداده است.
دریافت گندم به جای پول

وزیر نیرو با تأکید بر این که ایران 40 میلیون دالر 
از پاکس��تان در ازای ص��ادرات برق طلب دارد، گفت: 
پاکستان اجازه خواست که به جای پول،  به ایران گندم 

بدهد که با این موضوع موافقت شده است.
مجید نامجو گفت: برای دریافت گندم از پاکستان 
به جای برقی که به آن کشور صادر کرده ایم با مراجع 

ذیصالح مذاکره شده و این موضوع را قبول کردند.
وی افزود: در همین راستا نامه ای داده ایم که تهاتر 
انجام شود و حال واردات گندم از پاکستان بستگی به 

مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد.
وزیر نی��رو تصریح ک��رد: وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در صورتی که تأییدیه بدهد و بگوید که گندم 
پاکس��تان کیفیت الزم را دارد، در ازای پول برقی که 
پاکس��تان به ایران بدهکار اس��ت تهاتر شده و گندم 

دریافت می کنیم.
بنابرای��ن گ��زارش: ای��ران رابطه برق��ی خوبی با 
کشورهای همس��ایه خود دارد و همواره برای ارتقای 
صنعت برق ای��ران و افزایش ص��ادرات این محصول 

استراتژیک تالش می کند.
چندی پیش در اواخر اردیبهشت ماه اسالم آباد با 
صادرات 100 هزار تن گندم به ایران برای تسویه پول 

برقی که از کشور خریداری می کند،  موافقت کرد؛ 
این محموله 100 هزار تنی قرار بود در اواسط فوریه 
به ایران ارسال شود اما به دلیل آماده شدن پاکستان 
برای برگزاری انتخابات به تأخیر افتاد.س��خنگوی 
وزارت بازرگانی پاکس��تان در 28 اردیبهش��ت ماه 
س��ال جاری اعالم کرد که این گندم برای تسویه 
53 میلیون دالر بدهی برقی است که از شبکه برق 

ایران برای نواحی مرزی خود تأمین کرده است.
در حالی که پاکستان خبر از صادرات گندم به 
ای��ران به جای پرداخت بدهی برقی خود می دهد، 
س��ازمان حفظ نباتات اعالم می کند که گندم های 
هندی و پاکس��تانی مورد تأیید نیستند و در حالی 
که وزارت بازرگانی پاکستان از صادرات 100 هزار 
تن گندم به ایران به عنوان پول برق خریداری شده 
از این کشور خبر داده است، سازمان حفظ نباتات 
ایران اعالم کرد که تاکنون شرایط قرنطینه ای برای 
واردات گندم از هند و پاکستان اعالم نشده و گندم 

این کشورها مورد تأیید این سازمان نیست.
ب��ر این اس��اس، معاون س��ازمان حفظ نباتات 
سالمت و بهداشت این محصول پاکستانی را از نظر 
این سازمان )به عنوان مرجع تأیید کننده سالمت 

گیاهان وارداتی و صادراتی کشور( رد کرد.
علی اکبر یاسمی معاون قرنطینه و کنترل آفات 
س��ازمان حفظ نباتات نیز گفت: تاکنون خبرهای 
بسیاری مبنی بر صادرات گندم از هند و پاکستان 
به ایران منتش��ر شده اما گندم این کشورها از نظر 
سازمان حفظ نباتات مورد تأیید قرار نگرفته و هیچ 
یک از شرایط قرنطینه ای برای واردات آن به کشور 

اعمال نشده است.
برخی گزارش ها حاکی از آن اس��ت که گرچه 
مدتهاس��ت مس��ئوالن هندی و پاکس��تانی برای 
ص��ادرات گندمی ک��ه حتی خود به آل��وده بودن 
آن اذع��ان دارند، تالش می کنند تا ش��اید بازاری 
برای محصول ش��ان بیابند و بهای دیگر محصوالت 
خریداری شده از ایران را با صادرات گندم بپردازند 
اما دیگر کشورها مانند کره جنوبی حتی برای تولید 
خوراک دام خود هم حاضر به دریافت گندم از این 

کشورها نشده اند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی:
واردات گندم در فصل برداشت غیر قانونی است

خواس�تار  رئیس جمه�ور 
تکمی�ل ط�رح بیم�ه طالی�ی 

بازنشستگان کشوری شد.
محمود احمدی نژاد در مراسم 
تجلیل از مجری��ان  بیمه طالیی 
درمان بازنشس��تگان کش��وری با 
بی��ان اینکه این می��زان خدمات 
که به بازنشس��تگان کش��ور ارائه 
ش��د آن چیزی نیست که آرزوی 
ما ب��ود، تصری��ح کرد: ب��ا تالش 
وج��ود  ب��ا  و  دس��ت اندرکاران 
س��ازوکارهای بسیار مشکل آفرین 
فرص��ت این ب��ه وج��ود آمد که 
تغیی��رات مختص��ری در زندگی 
پیشکسوتان داده شود و امیدوارم 
با تالش بیش��تر این طرح تکمیل 
ش��ده و هیچ فرق و تفاوتی میان 
پیشکس��وتان و دیگر افراد جامعه 

وجود نداشته باشد.
رئیس جمهور با بیان اینکه بیمه 
طالیی خدمت و هدیه ای از سوی 
دول��ت به جامعه پیشکس��وتان و 
بزرگان کشور بود، اظهار امیدواری 
ک��رد؛ تا ب��ا پیگیری مس��ئوالن، 
خانواده های بازنشستگان نیز تحت 
حمای��ت این بیمه ق��رار گیرند و 
روزی برسد که هیچ کس به خاطر 

مشکالت درمان مستاصل نباشد.
وی با بیان اینکه خدای متعال 
انس��انها را برای زندگی متعالی و 
شایس��ته خلق کرده است گفت: 
خداوند برای هیچ انسانی زندگی در 
فقر، تحقیر و شکست را قرار نداده 
و خواس��ته تا همه در مسیر کمال 
حرکت کنند و زندگی سرش��ار از 

محبت را در جهان برپا نمایند.
رئیس جمهور در ادامه تصریح 
ک��رد: تعال��ی فرهن��گ، اقتصاد و 
اجتماع نیازمن��د حضور همگانی 
مردم است چرا که اگر همه مردم 
اراده نکرده و مطالبه نکنند، هیچ 
فرهنگ و اقتصادی رشد و پیشرفت 

نخواهد داشت.
احمدی نژاد با اش��اره به اینکه 
باالترین آرمان های الهی و انسانی 
در س��ایه اراده، حضور و مشارکت 
مردمی محقق می شود، خاطرنشان 

کرد: حتی عدالت که در واقع نقطه 
نیل به قله های تعالی و کمال است 
و همه پیامبران ب��رای برپایی آن 
مبعوث ش��ده اند تنها با مشارکت 
جمعی و اراده مردم برپا خواهد شد.

رئیس جمهور افزود: رشد علم 
و میزان اهمیت آن در جامعه نیز 
در گرو مشارکت جمعی و خواست 
مردم است و اگر بناست دانشمندان 
در جامعه ای محترم و عزیز باشند 
این اتفاق باید از س��وی مردم و با 

خواست آنان شکل گیرد.
اثرگذاری  وی الزمه حض��ور، 
و مش��ارکت مردم را توانمندی و 
عزت فرد فرد آنان دانست و اظهار 
داش��ت: اگر آحاد مردم توانمند و 
عزیز نباش��ند، مدیریت، حضور و 
مش��ارکت آنها در جامعه بی معنا 

خواهد بود.
احمدی ن��ژاد ب��ا اش��اره ب��ه 
ظه��ور نظام ه��ای مارکسیس��م و 
سرمایه داری در دوران اخیر که با 
ظاهری متفاوت اما حقیقت یکسان 
پیش روی بش��ر ق��رار گرفته اند، 
مارکسیس��م  نظ��ام  در  گف��ت: 
برنامه های  تصمیمات، مدیریت و 
مردم توسط اقلیتی خاص تعیین 
می شد و همه امور کشور در اختیار 
آن��ان بود و اکثریت مردم کارگر و 
برده بودند؛ در نظام س��رمایه داری 
هم همه امور مردم در اختیار عده 

قلیلی ق��رار داش��ته و تصمیمات 
اقتص��ادی و چرخش پولی و مالی 
در اختیار آنهاس��ت و آنها تعیین 
می کنن��د که مردم در چه قالب و 

جهتی حرکت کنند.

زمان تکمیل بیمه طالیی
در ادامه این مراسم مدیرعامل 
صندوق بازنشستگی کشوری زمان 
تکمیل بیمه طالیی بازنشستگان را 

اعالم کرد.
گفت:  عطاری��ان  ایراندخ��ت 
کش��وری  بازنشس��تگی  صندوق 
افتخ��ار دارد ک��ه در دهه چهارم 
انقالب اس��المی، دهه پیش��رفت 
و عدال��ت، ثم��ره دس��تاوردهای 
درخشان و ماندگار اقدامات انجام 
شده برای بازنشستگان کشوری را 

جشن می گیرد.
وی افزود: اواخر س��ال گذشته 
با اختص��اص 100 میلیارد تومان 
اعتبار از س��وی دول��ت، ایده ملی 
پیاده سازی بیمه طالیی درمان به 
عنوان یک بیمه تکمیلی ارتقا یافته 
در سراسر کشور برای یک میلیون 
و 150 هزار بازنشس��ته کش��وری 
نیزصندوق  امسال  محقق گردید. 
بازنشس��تگی کشوری با پیروی از 
فرامین و دس��تورات مقام معظم 
رهبری در خصوص حل مشکالت 
درمانی م��ردم، بیمه طالیی افراد 

تحت تکفل بازنشستگان را از سه 
ماهه دوم اجرا خواهد کرد.

عطاریان، حذف پرداخت وجه 
نق��د، کاهش بوروکراس��ی و طی 
ک��ردن مراح��ل اداری و ح��ذف 
ارتباط مالی میان بیمار و پزش��ک 
را از مهمترین ویژگی های این طرح 
ملی عنوان کرد و افزود: گرایش ها 
و نظرسنجی های صورت گرفته از 
بازنشستگان کشوری نشان دهنده 
آن است که صندوق بازنشستگی 
کش��وری در تحقق س��رمایه ها و 
اهداف خود در بیمه طالیی درمان 
به نتایج و دستاوردهای مورد نظر 
دست یافته و از طریق این خدمت 
جدید توانسته است بخش عظیمی 
از نیازهای درمانی بازنشس��تگان 
را تامی��ن نمای��د.وی ب��ا تقدیر از 
زحمات و تالش های مجریان بیمه 
طالیی به وی��ژه کارکنان صندوق 
بازنشس��تگی کش��وری و سازمان 
بیمه گر اظهار داش��ت: با حمایت 
دولت امسال 190 میلیارد تومان 
اعتبار در بودجه کل کش��ور برای 
بیم��ه طالیی 2 میلی��ون و 500 
ه��زار نفر از بازنشس��تگان و افراد 
تحت تکف��ل آنان اختصاص یافته 
اس��ت که این اق��دام صندوق در 
راس��تای تامین رفاه بازنشستگان 
و پاس��خی به نیازهای درمانی این 

قشر فرهیخته محسوب می شود.

رئیس جمهور:

خانواده بازنشستگان
 باید تحت پوشش بیمه طالیی قرار گیرند

اغلب نامزدهای  ریاست جمهوری 
ب�ه چالش های موجود اش�اره 
می کنند ام�ا در ارایه راهکار، 
پاسخ مطلوبی به افکار عمومی 

داده نمی شود.
علی اکبر لبافی معاون توسعه 
اشتغال و کارآفرین وزارت تعاون، 
کار و رفاه در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس گفت: یکی از مباحث مهم 
در ش��رایط کنونی که نامزدهای 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری باید 
ب��ه آن تاکی��د داش��ته باش��ند، 
چگونگ��ی پرداختن و ارائه راهکار 
در خصوص مس��ائل مهمی چون 
بیکاری و اشتغال در کشور است، 
در حال حاضر اغلب کاندیداها به 
چالش های موجود اشاره می کنند 
اما در ارائه راهکار پاسخ مطلوبی به 

افکار عمومی داده نمی شود.
وی درباره معضل اش��تغال در 
کش��ور گفت: یک��ی از معضالت 
ایجاد اشتغال در کشور نبود تجربه 
کسب و کار است که طی سال های 
گذشته ایجاد نشده، این در حالی 
بوده که همه دستگاه های متعهد در 
بخش اشتغال موظف به اجرای این 
مصوبه هستند و اکنون دستگاه ها 
به این موضوع متعهد نیستند. در 
کشور ژاپن به دانش آموزان ابتدایی 
در مدارس این کشور، ویژگی ها و 
مزیت ها و تهدیدهای کشورش��ان 
به عنوان مباحث درس��ی گوشزد 
می ش��ود و فرهن��گ کار کردن را 
در ذه��ن ک��ودکان از همان ابتدا 
نهادینه می کنند، اما در کشور ما 
در کتب درسی، مباحثی از جمله 
)باب��ا آب داد، بابا نان داد( مطرح 
م��ی ش��ود. مباحث آموزش��ی و 
مهارتی کارآفرینی از همان ابتدا در 
کشورهای پیشرفته به دانش آموزان 
ارائه می ش��ود اما در کشور ایران 
اینگونه نیست و در حقیقت نظام 
آموزشی کشور با مشکالت جدی 

روبه رو است.
وی درپاس��خ به این سوال که 
چرا تاکنون پنجره واحد کسب و 
کار به عنوان تس��هیل کننده این 
فضا در کشور عملیاتی نشده است 
گف��ت: وزارت اقتصاد و دارایی به 
عنوان مس��ئول اصلی این موضوع 
بای��د پای کار می آم��د، و تاکنون 
بی��ش از 10 بار ای��ن موضوع به 
مس��ئوالن گفته شده، اما تاکنون 
بازخ��ورد و پاس��خی داده نش��ده 
اس��ت، زمانی که صاحب سرمایه 
به منظور راه اندازی کس��ب و کار 
و تولید به دستگاه اجرایی مراجعه 

معاون وزیر کار:
نامزدها راهکار اجرایی برای حل مشکل  اشتغال ندارند

رئی�س کل بان�ک مرکزی از 
ثبات نرخ ارز و کاهش نرخ تورم 

در ماه های آتی خبر داد.
محمود بهمنی در گفتگو با مهر 
گفت: بان��ک مرکزی نقدینگی را به 
س��مت تامین نیازه��ای بخش های 
تولی��دی هدایت می کن��د و تامین 
نیازهای مالی واحدهای تولیدی در 
دستور کار بانک مرکزی و بانک های 
کشور اس��ت که البته این سیاست، 
سیاس��ت اعتباری نظ��ام بانکی هم 

محسوب می شود.
مرک��زی،  بان��ک  کل  رئی��س 
تحریم های بانکی س��ال های اخیر، 
نامناس��ب بودن فضای کسب و کار 
و برخی محدودیت ها را بخش��ی از 
مش��کالت تولید در کشور دانست و 
تصریح کرد: بر این اس��اس است که 
بانک مرکزی حمایت مالی از صنایع 

و تولید را در دستور کار خود دارد.
وی یکی دیگر از مشکالت بخش 
تولید را ناشی از کمبود نقدینگی بیان 
کرد و گفت: با این وجود نظام بانکی 
در تامین سرمایه و سرمایه درگردش 

بانک ها همکاری می کند.
بهمنی اعالم کرد: سال گذشته 
تس��هیالت  درص��د   31 از  بی��ش 
پرداختی سیس��تم بانکی به بخش 
صنعت و معدن پرداخت شده است 
که با احتس��اب تسهیالت پرداختی 
به بخش کشاورزی 40درصد خواهد 

شد.
رئیس ش��ورای پ��ول و اعتبار با 
بیان اینکه ش��تاب رش��د نرخ تورم 
فعلی چن��دان قابل قبول نیس��ت، 
گفت: البته بخش��ی از تورم ناشی از 
انتظارات تورمی، بی ثباتی و س��فته 

بازی در بازارهای مالی و ارز است.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید 
بر اینکه تالش بان��ک مرکزی مهار 
نرخ ت��ورم و عوامل تاثیرگذار بر آن 
است، تصریح کرد: در غیر این صورت 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی، تولیدی و 
سرمایه گذاری های جدید در بنگاه ها 

صورت نخواهد گرفت.
وی ضمن اشاره به این مطلب که 
اثرات روانی نوس��انات نرخ ارز نیز بر 
افزایش نرخ تورم بی تاثیر نبوده است، 

اف��زود: نرخ ارز طی  ماه های اخیر به 
ثبات نسبی رسیده این در حالی است 
که نقل و انتقاالت ارزی هم به مرکز 

مبادالت ارزی هدایت شده است.
بهمن��ی گف��ت: بر این اس��اس 
پیش بینی می شود که نرخ تورم نقطه 
به نقطه که بخش��ی از تغییرات نرخ 
تورم در آینده را نش��ان می دهد، در 
ماه های آینده متوقف و حتی روندی 

نزولی به خود بگیرد.
وی پیش از این نیز در پاسخ به 
این سوال که یکی از وعده ها کاهش 
نرخ تورم ب��ود اما نرخ تورم افزایش 
یاف��ت، گفت: من پیش از این اعالم 
ک��رده بودم که نرخ ت��ورم را از 25 
ب��ه 9/8 درصد تقلی��ل می دهم که 
خوشبختانه این اتفاق افتاد. بر همین 
اساس، نرخ تورم تک رقمی شده بود 

اما چرا باال رفت؟
رئیس کل بان��ک مرکزی ادامه 
داد: آیا بخش��ی از عوام��ل افزایش 
نرخ ت��ورم تحریم ها نب��ود؟ کاهش 
درآمده��ای ارزی، کاه��ش واردات، 
مسائل متفرقه تحریم، کاهش تولید 
داخلی و کاهش عرضه تماما عواملی 
بودن��د ک��ه ناش��ی از عوامل خاص 
خود بر روی افزایش نرخ تورم تاثیر 

گذاشتند.
بهمن��ی با طرح این س��وال که 
آیا اج��رای هدفمندی یارانه ها تورم 
را افزای��ش نمی ده��د؟ گف��ت: اگر 
تمام ش��رایط مذکور را نداشتیم به 
طور حتم ن��رخ تورم مان کمتر از 5 

درصد بود.

رئیس کل بانک مرکزی:

 نرخ ارز به ثبات رسیده است

می کن��د باید تمام��ی مباحث آن 
در یک س��اختمان مطرح و جواب 
قانع کننده دریاف��ت کند، اما این 
روزها هر دستگاه برای خود مجوز 
در این عرصه صادر می کند و یکی 
از مباحث عمده و چالشی موجود، 
همین موضوع است. لبافی در این 
باره که اکنون در میان 180 کشور 
دنیا رتبه و جایگاه و بهبود فضای 
کسب و کار ایران 145 است چرا 
برای این موضوع فکری نمی شود، 
گف��ت: بله، اکنون ای��ن جایگاه از 
میان کشورهای موجود 145 است 
و همین موضوع نشان می دهد که 
وضعیت ما در ایجاد و بهبود فضای 
کس��ب و کار چگونه است. اعتقاد 
دارم ه��ر دس��تگاهی در جایگاه و 
وظیفه خود، اگر ب��ه این موضوع 
بپردازد، قطعا بدون هیچ هزینه ای 
توفیقات مطلوب��ی حاصل خواهد 
ش��د. در استان خراس��ان رضوی 
سالی 50 هزار نفر به شوراهای حل 
اختالف مراجعه می کنند و آرایی 
که صادر می شد، کارفرما و کارگر 
را نی��ز راضی نمی ک��رد و به طور 
متوسط هر سال 500 هزار نفر از 
روابط کار خود احساس نارضایتی 

می کردند.
معاون وزیر کار درپاسخ به این 
سوال که برخی معتقدند افزایش 
دس��تمزدها مانعی برای توس��عه 
اشتغال و تولید است ارزیابی شما از 
این موضوع چیست، افزود: با ایجاد 
شرایط مطلوب برای مهارت آموزی 
و احی��ای نظام استادش��اگردی و 
تغیی��ر نظام دس��تمزدی می توان 
امیدوار بود تا بهبود در فضای تولید 
ایجاد شود و قطعا باید به هر نحوی 
که شده قانون بهبود فضای کسب 
و کار در کشور اجرا شود و با موانع 
کس��ب و کار بای��د برخورد جدی 
شود، هزینه ساز شدن برخی قوانین 
برای سرمایه گذار و تولیدکننده در 
کش��ور  باید حذف ش��ود تا بتوان 

توقع داشت اشتغال رونق بگیرد.
لبافی درباره نق��ش بانکها در 

ارایه تس��هیالت به اشتغال گفت: 
در کش��ورهای دیگ��ر بانک ها در 
س��ود و زیان ش��ریک هستند، به 
دلی��ل اینکه طرح ها با توجیه این 
مراک��ز مص��وب ش��ده و بانک در 
قبال آن باید متعهد باش��د، اما در 
کش��ور ایران، سیس��تم بانکی در 
صورتی که سود داشته باشد از آن 
استفاده خواهد کرد ولی در زیان 
آن مشارکت نمی کند و اگر تولیدی 
زیان ده شد تمام مطالبات خود را 
از تولیدکننده دریافت می کند و به 
نوعی تولید ورشکسته می شود، این 
موضوع باید در کشور اصالح شود.

وی در ادامه و در پاسخ به این 
س��وال که یکی از معضالت کشور 
با توجه به کمبود اشتغال، حضور 
اتباع خارجی در کش��ور و اشغال 
بس��یاری از فرصت ه��ای ش��غلی 
است، و در حال حاضر چه میزان 
اتباع خارجی در ایران کار می کنند 
گفت: آمار دقی��ق وجود ندارد اما 
پیش بینی می ش��ود بیش از یک 
میلیون فرصت ش��غلی در اختیار 

اتباع قرار دارد.
رف��اه  و  کار  تع��اون،  وزارت 
اجتماعی خیل��ی راغب به صدور 
کارت فعالیت ب��رای این اتباع در 
سطح کشور نیست و بیشتر پروانه 
کار در مشاغلی صادر می شود که 
ام��کان حضور و تعامل نیروی کار 
ایرانی وجود ندارد و غالب اتباع در 
سطح کش��ور بدون مجوز فعالیت 
می کنن��د و بازرس��ان کار مکلف 
هس��تند ب��ا نظارت و بازرس��ی با 
کارفرمایان متخلف برخورد کرده 

و به مراجع قضایی معرفی کنند.
وی درباره اینکه برای پیشبرد 
اه��داف اش��تغال مص��وب ش��د 
براس��اس مزیت های  اس��تان  هر 
منطقه ای سند اشتغال داشته باشد 
و نیز یک سند ملی تدوین شود این 
مصوبه به کجا رسید گفت: یکی از 
برنامه های وزارتخانه تدوین سند 
توسعه اشتغال استان ها و ملی بود 
که در این راستا سند استان ها در 

کارگروه های مربوط تهیه و تدوین 
و ابالغ ش��ده اس��ت، باید در همه 
برنامه ه��ای اقتصادی به آنها برای 
اجرا توجه ش��ود و همچنین سند 
توسعه ملی نیز تدوین آن به پایان 
رس��یده و برای تصویب نهایی به 

دولت ارسال شده است.
ویژگی های این سند این است 
که به عنوان نقشه راه برای توسعه 
کار و اشتغال و سرمایه گذاری در 
کشور اس��ت، همچنین یک مبنا 
برای دستگاه های اجرایی فعال در 
عرصه اش��تغال محسوب می شود. 
در این سند ذکر شده که برای هر 
منطقه و برای مشاغل مختلف چه 
میزان سرمایه و مزیت های نسبی 
وج��ود دارد و چه بخش هایی باید 
ایجاد شود و اینکه شرایط بازار کار 
ب��رای حضور نیروی کار چگونه به 

تعادل برسد.
ب��ازار  موردنظ��ر  رش��ته های 
کار و مهارت ه��ای اف��راد و برآورد 
س��رمایه گذاری بخش خصوصی، 
بخش تعاون و بخش دولت و دیگر 
بخش ها از جمله رویکردهای این 
س��ند بوده و در مجموع می توان 
به عنوان یک راهبرد از این س��ند 

نام برد.

انتخابات ریاست جمهوری   
باعث ش�ده مردم بیشتر این 
موض�وع را دنب�ال کنن�د و از 
التهابات بازار کاسته شده و به 
همین دلیل قیمت سکه روز به 

روز در حال کاهش است.
رئیس  کش��تی آرای  محم��د 
اتحادیه کش��وری ط��ال و جواهر 
در گف��ت وگ��و با کیه��ان درباره 
کاهش قیمت س��که طی روزهای 
اخی��ر گفت: با توج��ه به در پیش 
بودن انتخابات ریاس��ت جمهوری 
و فضای ایجاد ش��ده برای حضور 
مردم در این حماس��ه سیاس��ی، 
بازار سکه نیز به آرامش رسیده و 
به همین علت شاهد کاهش قیمت 
سکه هستیم. وی افزود: نوسانات 
بازار نیز به حداقل رسیده و حباب 
ایجاد ش��ده در قیمت ه��ا از بین 
رفته اس��ت. کشتی آرای در پاسخ 
به این س��ؤال که ب��ا ورود به ماه 
شعبان آیا قیمت ها تغییر خواهد 
ک��رد، گفت: ممکن اس��ت تقاضا 

برای سکه داشته باشیم ولی برای 
خرید طال و مصنوعات آن التهابی 
در بازار نخواهیم داشت زیرا مردم 
خریدهای خود را انجام داده اند. وی 
درب��اره ورود به ماه رمضان و پس 
از آن نیز گفت: در این ماه مبارک 
تقاضا بسیار پایین است و بعد از آن 
نیز با شروع سال تحصیلی جدید 
ممکن اس��ت مق��داری تقاضا باال 
برود که چندان محسوس نخواهد 
بود. رئیس اتحادیه کشوری طال و 
جواهر درباره قیمت طال در بازار نیز 
گفت: دیروز )سه شنبه( قیمت هر 
گرم ط��ال با 5 هزار تومان کاهش 
به 119 هزار و 500 تومان رسیده 
است. از وی درباره علت انصراف در 
انتخابات شورای شهر پرسیدیم که 
در پاسخ گفت: البته صالحیت من 
تایید شد اما به علت مشغله کاری 
و اینک��ه مس��ئولیت در اتحادی��ه 
کش��وری سنگین اس��ت، ترجیح 

دادم انصراف بدهم.
گزارش خبرنگار کیهان حاکی 

است: دیروز قیمت هر قطعه سکه 
تم��ام بهار آزادی طرح جدید یک 
میلیون و 260 هزار تومان فروخته 
می ش��د که نسبت به روز دوشنبه 

28 هزار تومان کاهش داشت.
بنابراین گزارش: س��که طرح 
قدیم نیز یک میلیون و 230 هزار 
تومان و نیم سکه 670 هزار تومان 
معامله شد که نسبت به روز قبل 
آن به ترتیب 30 و 10 هزار تومان 
کاهش داشت. همچنین ربع سکه 
و گرم��ی دیروز 415 و 290 هزار 
تومان فروخته شد که نسبت به روز 
دوشنبه تغییری نشان نداد.طبق 
همین گزارش، دیروز دالر آمریکا 
3 هزار و 590 تومان فروخته شد 
که نسبت به روز قبل آن 30 تومان 

کاهش داشت.
سایر ارزهای رایج شامل یورو و 
پوند نیز 4 هزار و 770 تومان و 5 
هزار و 590 تومان معامله شد که 
نسبت به روز دوشنبه به ترتیب 10 

و 40 تومان کاهش داشت.

انتخابات ریاست جمهوری 
و آرامش در بازار سکه و طال

* رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین 
اجتماع��ی از پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق بازنشس��تگان و 
مستمری بگیران این سازمان در چند روز آینده خبر داد. علی  اکبر 
خبازه��ا با بیان اینکه قرار اس��ت بالفاصله پ��س از تصویب کلیه 
مابه التفاوت های افزایش حقوق بازنشس��تگان و مستمری بگیران 
پرداخت شود، افزود: این مابه التفاوت به صورت مجزا از حقوق به 

حساب بازنشستگان واریز خواهد شد.
* در پای�ان معام�الت دی�روز بورس تهران ش�اخص کل با 
افزایش 346 واحدی به رقم 45 هزار و 553 واحد دس�ت 
یافت. ش�اخص کل با افزایش 346 واحدی موجب ش�د، تا 
ارزش بازار به بیش از 218 هزار و 328 میلیون تومان برسد. 
براساس این گزارش: دیروز حجم معامالت با تغییر مالکیت 
746 میلیونی برگ سهم به میزان یک هزار و 460 میلیون 

تومان ثبت شد.
* در اولین جشنواره تولید ملی، اشتهار جهانی برترین بنگاه  های 
اقتصادی کشور که بیشترین امتیاز مربوط به تولید ملی و صادرات 
را کسب کرده اند معرفی شدند. در نخستین جشنواره تولید ملی، 
اشتهار جهانی 15 بنگاه اقتصادی برتر کشور تندیس ویژه تولید ملی، 
10 بنگاه اقتصادی برتر کشور معرفی و لوح افتخار، 10 تولیدکننده 
برتر کشور نشان نام آوران تولید ایرانی و 18 کارگاه و واحد تولیدی 

برتر نیز معرفی و لوح تقدیر دریافت کردند.
* مدیر مرکز مدیریت راه های کش�ور گفت: با آغاز فعالیت 
ش�عب مرک�ز مدیریت راه ه�ای ادارات کل حم�ل و نقل و 
پایانه های اس�تانهای یزد، آذربایجان ش�رقی، کهگیلویه و 
بویراحمد، تمامی اس�تان ها مجه�ز به مرکز مدیریت راهها 
ش�دند. داری�وش امانی اف�زود: در زمان حاض�ر تعداد 44 
ش�عبه مرکز مدیریت راهها در سراس�ر کش�ور فعال بوده 
که از این تعداد 31 ش�عبه مربوط ب�ه ادارات حمل و نقل و 
پایانه ها و 13 شعبه مربوط به ادارات راه و شهرسازی است.
وی سپس اظهار داشت: با هدف بهینه سازی بهره برداری از 
راه های کشور و به حداقل رساندن تاخیر در جریان ترافیک 
شعب مرکز مدیریت راههای ادارات حمل و نقل و پایانه های 
استان های یزد، آذربایجان شرقی، کهگیلویه و بویراحمد به 

بهره برداری رسید.
* دبیر انجمن برنج از برداش��ت دو میلیون و 200 هزار تن برنج 
از ش��الیزارهای کشور در صورت ادامه شرایط مساعد آب و هوایی 
در سال جاری خبر داد. جلیل علیزاده شایق گفت: در حال حاضر 
وضعیت آب و هوایی در اکثر ش��الیزارهای کش��ور مساعد است و 
مشکل کم آبی در برخی از مناطق نیز برطرف شده است.وی افزود: 
سطح زیر کشت برنج در کشور به حدود 630 هزار هکتار می رسد 

که از این میزان 520 هزار هکتار از آب کافی برخوردارند.

مع�اون س�ازمان ام�ور مالیاتی اع�الم کرد: 
بسیاری  از افراد پردرآمد مالیات نمی دهند.

حسین وکیلی در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این 
سوال که چقدر زمان الزم است تا بخش عمده منابع 
بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی تامین شود، گفت: 
این امر به میزان شفافیت بستگی دارد  هرچه سرعت 
ش��فافیت اطالعات بیشتر ش��ود درآمدهای مالیاتی 

سریعتر جایگزین درآمدهای نفتی می شود.
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی در 
ادامه با اشاره به این که در کشور ما ظرفیت کافی برای 
تامین مناب��ع مورد نیاز از طریق درآمدهای غیرنفتی 

وجود دارد، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از افراد با 
درآمد باال مالیات پرداخت نمی کنند.

گفتنی است یکی از بندهای طرح تحول اقتصادی 
اصالح قان��ون مالیات ها بود ک��ه هم اکنون الیحه ای 
با همین عنوان در مجلس ش��ورای اس��المی در حال 

بررسی است.
بسیاری از مردم و کارشناسان امیدوارند با اصالح 
قان��ون مالیات ها عدالت در اخذ مالیات برقرار ش��ود 
و فقط افراد حقوق بگیر مش��مول  این قانون نباش��ند 
بلک��ه ثروتمندان و افراد با درآمد باال نیز مالیات خود 

را بپردازند.

وکیلی:

بخش قابل توجهی از پردرآمدها مالیات نمی دهند

رئیس کل گمرک ایران گفت: از ابتدای تیرماه 
امسال مرحله دوم طرح جامع گمرک نوین اجرا 

می شود.
عب��اس معمارنژاد در گفت وگو با ایرن��ا افزود: در 
این مرحله طرح های محوری همانند استانداردسازی 
فرآینده��ا، فناوری اطالعات و ساختارس��ازی بخش 

گمرک انجام می شود.
وی با اش��اره به کلید خوردن طرح جامع گمرک 
نوین، افزود: نقشه راه گمرک نوین در اواخر اردیبهشت 
ماه تهیه و در اوایل تیرماه طرح جامع گمرک نوین در 
عرصه های مختلف از جمله اداری و مالی، برنامه ریزی، 
حقوقی، امور گمرکی، آموزش، فناوری و موارد مرتبط 

آغاز می شود.
وی اظهار داش��ت، طرح جام��ع گمرکی در 4 فاز 

پیش بینی ش��ده که طراحی مفهومی، بررس��ی وضع 
موجود و چش��م انداز آن با توجه به ش��رایط کشور و 
اس��تانداردهای بین المللی در نقشه راهی با 35 طرح 

انجام شده است.
معمارن��ژاد تصریح کرد: بر همین اس��اس تاکنون 
طراح��ی مفهومی طرح جامع گم��رک نوین به پایان 

رسیده است.
وی با بیان آنکه، گمرک به عنوان دیده بان و مرزبان 
اقتصادی کشور در توسعه اقتصادی و حمایت از تولید 
می توان��د نقش ایفا کند، اظه��ار کرد: گمرک با توجه 
ب��ه وظیفه دیده بانی و مرزبانی قادر اس��ت اطالعات 
الزم را بس��یار سریع انتقال دهد و بر مبنای اطالعات 
درستی که گمرکات ارایه می دهند سیاست گذاری ها 

در کشور ارتقا می یابد.

معمارنژاد خبر داد
اجرای مرحله دوم طرح جامع گمرک نوین از ماه آینده

برادر گرامی جناب حاج آقا خلسه
مدیر محترم مالی و اداری موسسه کیهان

مصیبت درگذش��ت پدر گرامیتان را تس��لیت ع��رض نموده و 
از خداون��د متعال ب��رای آن مرحوم غف��ران و رحمت الهی را 

خواستاریم.
نجف�ی-  ش�ایان فر-  روحان�ی-  محس�نی نیا- 
قل�ی زاده- طالقان�ی- طاقداری�ان- محمودی- 

مدنی- نقشینه- نوری- اصالنی- ایمانی- منعم

تسلیت

مدیریت محترم امور مالی و اداری
 جناب آقای خلسه

درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده ما را شریک غم خود بدانید.
ظهره وند-  مقیسه-  غفوری-  ملک محمدی-  سلطانی-  بیاتی- 
محمدرضا-  تاجیک-  اسکندری-  تقدیری-  آزاد-  اسماعیلی- 

امیری- کبیری- افشار- امیرپور- افشارزاده

جناب آقای دکتر خلسه
مدیریت محترم امور مالی و اداری مؤسسه کیهان

با نهایت تأثر و تأسف درگذشت پدر گرامیتان را صمیمانه تسلیت عرض می نمائیم.
داودی- نوری- بهره ور- زارع- نظری- حمیدرضا محمدی- باجالنی

مدیریت محترم امور مالی و اداری روزنامه کیهان
جناب آقای علی خلسه

درگذش��ت پدرگرامیتان را به ش��ما و خانواده محترمتان تس��لیت عرض نم��وده بقاء عمر 
جنابعالی و بازماندگان را از خداوند منان مسئلت می نمائیم.

احم�دی- افش�ارزاده- عل�ی محمد احم�دی- آبش�ناس- مطیع الحق- 
هاشمی کیا- قدیمی- حسن زاده- عاشورنژاد- شمیل قهرمانی- میریاور 
امیدی- کیانی- سرلک- خزاعی- معصومه موسوی- پروانه موسوی- الهه 
موسوی- تنهائی- پهلوانی- کردلو- زادهوش- موالئی- قاسمی- سمیه 

مهدوی- جعفری- کمانی- میرحسینی- دولتی- چیان- فائزه حسینی

جناب آقای دکتر خلسه
مدیریت محترم امور مالی و اداری موسسه کیهان

با نهایت تأثر و تأسف درگذشت پدر گرامیتان را  صمیمانه تسلیت عرض نموده و 
برای آن مرحوم علو درجات و غفران الهی و برای جنابعالی و خانواده محترمتان 

مجید لطیفیصبر و شکیبائی آرزومندم.

جناب آقای خلسه
مدیریت محترم امور مالی و اداری

ب��ا نهایت تاس��ف و تاثر درگذش��ت پدر گرامیت��ان را از صمیم قلب 
تس��لیت عرض نموده، ب��رای آن مرحوم از پیش��گاه خداوند متعال 
رحمت واسعه و برای بازماندگان محترم صبر و سالمتی آرزومندیم. 
مدیریت و پرسنل امور بازرگانی و تولید آگهی ها


