
وزي�ر صنعت با بي�ان اينكه وضعي�ت موجود 
جامعه به مثابه يك گلوله برف است كه مي توان 
آن را در همي�ن حد نگه داش�ت و يا تبديل به 
بهمني مخرب كرد، گفت: گراني ها گوش�ه اي 
از محص�والت را درگير خ�ود ك�رده و اگر به 
هوش نباش�يم كنترل كردن آن دشوار است. 
محمد ش��ريعتمداري در مراس��مي به مناسبت 
روز خبرنگار از داليل كاه��ش ۲۰۰ توماني نرخ 
دالر دولت��ي و تصويب بس��ته حماي��ت از توليد 
در روز يك ش��نبه در هيئت دولت خب��ر داد و از 
رسانه ها درخواست كرد كه از انتشار اخبار منفي 
و مأيوس كنن��ده خ��ودداري كنن��د. وي گفت: 
خروج يكجانبه امريكا از برج��ام در نهايت منجر 
به گس��ترش انتظارات عقاليي منفي در س��طح 

جامعه شد. 
وي افزود: وضعيت موجود جامع��ه به مثابه يك 
گلوله برف است كه مي توان آن را در همين حد 
نگه داش��ت و  يا تبديل به بهمن��ي مخرب كرد. 
اكنون گراني ها گوش��ه اي از محصوالت را درگير 
خود كرده و اگر به هوش نباشيم كنترل كردن آن 

به كار دشواري تبديل خواهد شد. 
شريعتمداري به وجود مش��كالت ساختاري در 
سطح جامعه اشاره كرد و يادآور شد: به طور نمونه 
وجود هزار و6۰۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي در 
سطح جامعه كه بخش بزرگي از آن به صورت پول 
و ش��به پول در نظام بانكي وجود دارد به مشكل 

اساسي تبديل شده است. 
عضو كابينه دولت دوازدهم تأكي��د كرد: در اين 

ش��رايط بايد تالش همگان ايجاد آرامش خاطر 
براي آحاد جامعه باشد. اين روزها بايد در جهتي 

حركت كنيم كه سنجيده و با احتياط باشد. 
وزير صنعت، معدن و تج��ارت گفت: با اقدام هاي 
انجام ش��ده، اكنون ذخاير قابل قبولي در حوزه 
كاالهاي اساسي در كشور وجود دارد ، اما در مورد 

منابع ارزي با احتياط عمل مي كنيم. 
  دالي�ل كاه�ش ۲۱۲تومان�ي ن�رخ دالر 

دولتي
وزير صنعت، معدن و تج��ارت در خصوص دليل 
كاهش ۲۱۲ توماني نرخ دالر دولتي و حركت آن 
از ۴۴۱۲ به ۴۲۰۰ تومان گفت: پيشنهاد برخي 
اعضاي دول��ت، دالر ۳۵۰۰ توماني براي واردات 

كاالهاي اساسي است. 
شريعتمداري با برشمردن داليل تصميم دولت 
براي كاهش نرخ دالر دولت��ي از ۴۴۱۲ تومان به 
۴۲۰۰ تومان گفت: فهرس��ت كاالهاي مشمول 
دريافت ارز دولتي با بس��ته جدي��د ارزي دولت، 
كاهش يافته و بر اين اس��اس تصميم بر اين شد 
كه نرخ دالر دولتي نيز براي تأمين ارزان كاالهاي 
اساس��ي، دارو و اقالم ضروري مورد نياز خانوارها 

كاهش يابد. 
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در اين ميان 
حتي پيش��نهاد برخي از اعض��اي دولت، اعطاي 
دالر ۳۵۰۰ توماني به واردات كاالهاي اساس��ي 
بود كه فعاًل در اين مرحل��ه دولت تصميم بر اين 
گرفت كه نرخ دالر را تا ۴۲۰۰ تومان كه مصوبه 
دولت در فروردين ماه س��ال ج��اري بود، تقليل 

دهد، اما در صورت ضرورت، اين نرخ ممكن است 
كاهش يابد. 

وي همچنين در پاسخ به سؤالي مبني بر حركت 
كند ابالغ آيين نامه هاي مرتبط با اجراي بس��ته 
جديد ارزي و نوس��انات قيمتي در بازار در كنار 
بالتكليف��ي صرافي ها تصريح ك��رد: همچنان به 
سياست هاي ارزي كش��ور انتقاداتي مطرح است 
و اتفاقاً توليد به عنوان حلقه آخر اين سياست ها، 
اولين گروهي است كه قرباني اين سياست ها شده 
و تصميم گي��ري در رابطه ب��ا ارز مهم ترين اثر را 
روي توليد دارد؛ پس تصميمات مي تواند با دقت 

صورت گيرد. 
به گفته شريعتمداري، برخي محدوديت ها روي 
اسكناس وجود داشته است، اما به هر حال دولت 
در مقطعي هرگونه خريد و ف��روش و معامله ارز 
خارج از سيستم نيما را قاچاق اعالم كرده بود، اما 
اكنون براي آغاز به كار صرافي ها الزم بود كه اين 
معامالت از سر گرفته ش��ده و معامله ارز مصداق 
قاچاق نباش��د، بنابراين باي��د عمليات صرافي ها 

مجدد از سر گرفته مي شد. 
وي اظهار داشت: قرار بود كه صرافي ها ارز مسافران 
خارجي را دريافت كرده و به متقاضيان سفرهاي 
خارج از كشور ارائه دهند، پس اين مرحله اي از كار 
در نظر گرفته شده براي صرافي هاست، البته من 
ترجيح مي دادم كه ابتدا تزريق مديريت  شده ارز 
مداخله اي در صرافي ها صورت گيرد تا بازار اندكي 
آرام شده و بعد از آن سياست ها را اجرايي كنيم. 

بس��ته حمايت از توليد در جلس��ه هيئت دولت 

مطرح مي شود
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: بسته حمايت 
از توليد با بررس��ي هاي اين وزارتخانه تهيه شده 
و در جلس��ه روز يك ش��نبه هيئت دولت مطرح 

مي شود. 
وي با اشاره به سياس��ت هاي ارزي جديد دولت 
گفت: بر اين اساس تجهيزات و برخي مواد اوليه 
توليد در گروه كااليي دو قرار گرفت��ه كه بايد از 
ارز صادرات غيرنفتي بهره مند ش��ود. وي افزود: 
بر همين اساس و براي تأمين سرمايه در گردش 
واحدهاي توليدي با نرخ جديد ارز و ادامه حيات 
اين واحدها با توجه به افزايش قيمت تمام ش��ده 
محصوالت با دس��تور دولت موضوع تهيه بسته 
حمايت از توليد در دس��تور كار قرار گرفت و در 
وزارت صنعت نهايي شد كه بعد از تصويب مراجع 

قانوني جزئيات آن اعالم خواهد شد. 
  تولي�د و م�ردم ب�ه تدري�ج خ�ود را با 

گراني هاي جديد سازگار مي كنند
وزير صنعت با اشاره به افزايش هزينه هاي توليد 
در پي گراني ارز، رشد دستمزدها و افزايش قيمت 
مواد اولي��ه گفت: ب��ا افزايش درآمدها به س��طح 
باالتر به تدريج خود را با ش��رايط جديد سازگار 

مي كنيم. 
وي از تشكيل ميز ويژه كارآفرينان زن در معاونت 
برنامه  ريزي وزارت صنعت به منظور رس��يدگي 
به مشكالت اين قشر خبر داد و افزود: همچنين 
در صندوق حمايت از صنايع كوچك و متوس��ط 
حمايت از زنان كارآفرين در اولويت قرار خواهد 

گرفت. 
وي گفت: بر اس��اس قانون ۱/۵ ميلي��ارد دالر از 
منابع صندوق توسعه ملي بايد در اختيار صنايع 
كوچك و متوس��ط و با نرخ كمتر از ۴ درصد قرار 
گيرد كه در اين زمينه دسته هاي شغلي مشخص 

شده و در طول سال 97 عملياتي مي شود. 
شريعتمداري در خصوص صدور مجوز تأسيس 
برخي صنايع گفت: بر اس��اس قان��ون اگر مجوز 
فعاليت ندهيم، محكوم مي شويم در حالي كه در 

برخي از صنايع در حالت اشباع قرار داريم. 
وي با اشاره به فعاليت ۴۵۰ هزار واحد صنعتي در 
كشور هم گفت: عالوه بر محدوديت هاي خارجي 
عده اي در داخل كش��ور موضوع عدم قطعيت و 
انتظارات منفي را ايجاد مي كنند كه اين موضوع 
در مجموع به زيان همه م��ا خواهد بود و بدترين 

تخريب را در فضاي كسب و كار ايجاد مي كند. 
وي با اشاره به محدوديت منابع ارزي كشور گفت: 
اين منابع بايد صرف امور مهم شود، با اين حال در 
شرايط فعلي مواد اوليه واحدهاي توليدي گران 
خواهد شد، اما ما تغيير نرخ ارز از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ 
تومان را تجربه كرديم و حاال از ۳۰۰۰ تومان به 
7۰۰۰ تومان را تجربه مي كني��م، با اين حال به 
تدريج با وجود افزايش هزينه ها دس��تمزدها نيز 
باال خواهد رفت و با افزايش درآمدها به س��طح 
باالتر به تدريج خود را با ش��رايط جديد سازگار 

مي كنيم. 

س�ال آينده ب�ا توج�ه ب�ه ش�رايط داخلي و 
بين المللي و انتظارات مردم س�ال استثنايي 
اس�ت و بودجه س�ال آينده ويژه خواهد بود. 
به گزارش تسنيم، محمدباقر نوبخت در حاشيه 
اولين جلس��ه بودجه ريزي س��ال آينده افزود: ما 
قطعاً بيش از گذشته نيازمند ثبات در كشورمان 
هس��تيم و تكانه هاي سياس��ي و بين المللي اثر 
خود را در منابع و مصارف و بودجه س��ال آينده 

خواهد داشت. 
وي ادامه داد: ما بي ارتباط با دنيا نيستيم و براي 
فروش نفتمان بايد با كشورهاي ديگر در ارتباط 
باش��يم و همچنين نيازهاي قاب��ل توجهي براي 

كشور ما از خارج وارد مي شود. 
رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: كشور ما ۵۰ 
ميليارد دالر ص��ادرات نفتي و حدود ۵۰ ميليارد 
دالر صادرات غير نفتي دارد؛ همچنين حدود ۴۵ 
ميليارد دالر واردات داري��م و در مجموع حدود 
۲۰۰ ميليارد دالر براي ص��ادرات و واردات گره 
خورده با جهان هستيم به همين دليل نمي توانيم 

ايزوله و بدون ارتباط با جهان باشيم. 
وي اف��زود: با اعالم تحريم، وضعي��ت ما متفاوت 
است، البته بايد اين را در نظر بگيريم كه كشورهاي 
ديگر برخالف سال هاي گذشته در كنار كشور ما 

قرار گرفته اند. 

نوبخت گفت: ما شرايط تحريمي داريم و بودجه 
ما بايد ب��ا توجه به تحريم برنامه ريزي ش��ود و ما 

اميدواريم در اين زمينه موفق باشيم. 
نوبخ��ت با اش��اره ب��ه برگ��زاري اولين جلس��ه 
بودجه ريزي براي س��ال آينده اف��زود: دولت تا 
۱۵ آذر موظف اس��ت ك��ه بودج��ه را به مجلس 
ارائه دهد و ما طبق برنامه زمان بندي بايد از اول 
شهريور بودجه ريزي را آغاز كنيم، اما با توجه به 

اينكه بودجه سال 98 با توجه به شرايط داخلي و 
خارجي به مطالعه بيشتري نياز دارد، اولين جلسه 

بودجه ريزي سال آينده را تشكيل داديم. 
وي با بيان اينكه در اين جلسه از بخش خصوصي، 
مجلس و دانش��گاه حضور دارند، گف��ت: ما يك 
مجموعه تهيه كرديم تا هفته به هفته بدانيم چه 
كاري بايد به اتمام برس��د و ما از سال 9۲ موفق 
شديم كه بدون استثنا در وقت مقرر بودجه را به 

مجلس ارائه دهيم به غير از سالي كه برجام بود. 
نوبخت افزود: ارائه به موقع بودجه به مجلس اين 
حسن را دارد كه نمايندگان وقت بيشتري دارند تا 
اليحه را بررسي كنند و ما هم مي توانيم در موعد 

مقرر آيين نامه اجرايي آن را ارائه دهيم. 
رئيس س��ازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينكه 
بودجه يك پيش بيني از منابع و مصارف اس��ت 
گف��ت: سياس��ت هاي اقتصاد مقاومت��ي مبناي 

عمل ماست. 
وي ادامه داد: ما در شرايطي هستيم كه پيش بيني 
براي س��ال آينده كار س��خت و خطيري است و 

بودجه سال آينده بايد دقيق تهيه شود. 
نوبخت افزود: با توجه به مسائل داخلي و خارجي 
ما نمي توانيم از االن يك بودجه براي سال آينده 
بدهيم، بلكه بايد س��ناريوهاي مختلف��ي را ارائه 
دهيم و ما با برگزاري اين جلس��ه مي خواهيم از 
همه عقل جمعي كارشناس��ي كش��ور براي يك 

بودجه مناسب براي سال آينده استفاده كنيم. 
رئيس س��ازمان برنامه و بودجه گفت: هر برنامه 
و سياستي را كه بخواهيم اجرا كنيم، بايد منابع 
و مصارف آن مشخص باش��د و بودجه سال 98 با 
توجه به ش��رايط داخلي و بين المللي و انتظارات 
مردم يك بودجه ويژه خواهد بود و سال آينده يك 

سال استثنايي است. 
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 ممکن است نرخ ارز را برای کاالهای اساسی
 از 4200 به 3500 کاهش دهیم

وزير صنعت: بهناز قاسمی
  گزارش  یک

واريز بخشي از اعتبار ۶3 میلیاردي مسکن مهر 
به حساب مديران به عنوان »کارانه«؟!

در حال�ي حدود ي�ك هفت�ه از مصوبه هيئ�ت دولت ب�راي تخصيص 
۶۳ ميلي�ارد تومان جه�ت حمايت از مس�كن مهر مي گ�ذرد كه خبر 
مي رس�د برخي مديران ذيربط و دخي�ل در اين طرح به دنب�ال واريز 
بخش�ي از اين مبلغ به عنوان »كارانه« به حس�اب هاي خود هس�تند. 
به گزارش تسنيم، ۱۰ مردادماه امسال هيئت وزيران با اختصاص 6۳ ميليارد 
تومان براي حمايت مالي و زيربنايي مسكن مهر موافقت كرد.  بر اساس تصويب 
نامه ش��ماره 6۱9۳۳/ت ۵۵۳۲۳ ه هيئت وزيران مبل��غ 6۳۰ ميليارد ريال از 
اعتبارات موضوع رديف )۵- ۵۲۰۰۰۰( قانون بودجه سال ۱۳97 كل كشور با 
عنوان تخفيف عوارض پروانه، حمايت هاي مالي و تراكم و زيرساخت مسكن مهر 
)سهم دولت( به دو مورد زير اختصاص خواهد يافت: الف- تخفيف عوارض پروانه 
تراكم ساخت، بيمه كيفيت، حمايت هاي مالي آماده سازي، محوطه سازي، تأمين 
خدمات زيربنايي و روبنايي، ساخت مساجد و نظارت عاليه بر ساخت و سازهاي 
مسكن مهر.  ب- در صورت نياز به پيش بيني حق الزحمه كاركنان مربوط به اين 
رديف، سهم آن در قالب موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور مشخص 
مي شود.  به گزارش تسنيم، برخي مسئوالن و مديران ذيربط پروژه هاي مسكن 
مهر كار خود را در خصوص مصوبه هيئت دولت از بن��د )ب( آغاز كرده اند، آن 
هم در شرايطي كه بسياري از پروژه هاي مسكن مهر به دليل كمبود منابع مالي 
در وضع نامناسبي به سر مي برند.  گويا بخشي از 6۳ ميليارد تومان تخصيص 
يافته )در آينده( به مسكن مهر به جاي تزريق در پروژه هاي اين طرح قرار است 
به عنوان كارانه بين برخي مديران دستگاه هاي ذيربط در مسكن مهر تقسيم 
شود.  مشخص نيست دليل اين بذل و بخشش از بودجه عمومي كشور چيست، 
آيا عملكرد مديران مربوطه در مسكن مهر چشمگير و قابل توجه بوده كه لياقت 
چنين تقديري را داشته باشند؟ مگر آنها بابت پُس��ت مديريتي خود از دولت 
حقوق، دستمزد و مزاياي قابل توجهي دريافت نمي كنند كه به دنبال استفاده از 

بند ب مصوبه هيئت وزيران هستند؟

 سکوت سازمان ملي زمین
 در برابر ُگم شدن آماري ۸000 مسکن مهر

در حالي از ش�هريور ۹۶ تا تير ۹۷ بي�ش از ۸۰۰۰ واحد مس�كن مهر از 
آمار سازمان ملي زمين و مسكن كم شده كه مديران اين زيرمجموعه 
وزارت راه هنوز به اين موضوع واكنشي نشان نداده و سكوت كرده اند. 
به گزارش تس��نيم، مديرعامل س��ازمان ملي زمين و مسكن شهريور سال 
گذشته با اشاره به دستور رئيس جمهور مبني بر بسته شدن پرونده مسكن 
مهر تا پايان سال  96 گفته بود: سازمان ملي زمين و مسكن به عنوان متولي 
واحدهاي مسكن مهر شهرهاي باالي ۲۵ هزار نفر جمعيت، اقدام به تكميل 
واحدها كرد كه از مجموع يك ميليون و ۲۰۲ هزار و 9۴7 واحد، 989 هزار و 
۵۳9 واحد )8۲ درصد( افتتاح شده است.  عظيميان افزود: مسكن هاي مهر 
مشكل دار8۵ هزار و ۳68 واحد است كه از اين تعداد۵6 هزار و ۳۱۵ واحد فاقد 
متقاضي است. ۱9هزار و ۲6 واحد داراي متقاضي زير ۳۰ درصد - پيشرفت 
فيزيكي - و ۱۰هزار و ۲7 واحد نيز داراي مشكالت حقوقي هستند.  حدود 
۱۰ ماه بعد يعني اواخر تيرماه امسال وي با اشاره به واگذاري ۵۲ هزار مسكن 
فاقد متقاضي به بنياد مسكن، كميته امداد، بهزيستي و خيران گفت: از يك 
ميليون و ۱9۴ هزار و 698 واحد مسكن مهر عقد قرارداد شده در شهرهاي 
باالي ۲۵هزار نفر، يك ميليون و ۵ هزار و ۱۴۵ واحد به بهره برداري رسيده 
و عمليات ساخت ۱۰۲ هزار و 99 واحد باقي مانده كه از اين ميزان عمليات 
ساخت 87 هزار و ۴۵۴ واحد به پايان رسيده، اما قابليت افتتاح ندارد.  وي با 
ابراز اينكه پيشرفت فيزيكي واحد مسكن مهر 97/۱ درصد است، افزود: ۵۲ 
هزار و 9۲۴ واحد مسكن مهر خودمالك، تعاوني و سه جانبه فاقد متقاضي 
است. هماهنگي هايي با كميته امداد و بنياد مسكن انقالب اسالمي، بهزيستي 
و خيران در زمينه مسكن مهر فاقد متقاضي و تخصيص آنها به اقشار كم درآمد 
داشته ايم كه اميدواريم هرچه سريع تر به نتيجه مطلوب ختم شود.  بررسي 
اظهارات مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن در بازه ۱۰ ماهه )شهريور 96 
تا تير 97( نشان مي دهد 8۲۴9 واحد مسكن مهر از آمار مسكن مهر كم شده 
است. در اين بين سكوت سازمان ملي زمين و مسكن در خصوص ناپديد شدن 
اين تعداد واحد مسكن مهر از آمار عجيب به نظر مي رسد. پيگيري ها در اين 

رابطه از اين زير مجموعه وزارت راه هنوز نتيجه اي در بر نداشته است.

 صادرات ۶0 میلیون دالري امريکا 
به ايران در ۶ ماه

ص�ادرات امري�كا ب�ه اي�ران در ش�ش ماه�ه نخس�ت س�ال 
م�دت  ب�ه  نس�بت  درص�دي   ۴۷ رش�د  ب�ا  مي�ادي  ج�اري 
رس�يد.  دالر  ميلي�ون   ۶۰ ح�دود  ب�ه  قب�ل  س�ال  مش�ابه 
به گزارش تس��نيم، جديدترين آمار منتشر شده از س��وي اداره آمار امريكا 
نشان مي دهد مبادالت تجاري اين كشور با ايران در نيمه نخست سال جاري 
ميالدي رشد ۲۴ درصدي داشته است.  مبادالت تجاري دو كشور در شش 
ماهه نخست سال ميالدي گذش��ته بالغ بر 76/۳ ميليون دالر بوده كه اين 
رقم در مدت مشابه امسال به 9۴/9 ميليون دالر رسيده است.  بر اساس اين 
گزارش صادرات امريكا به ايران در ماه هاي ژانويه تا ژوئن امسال ۵9/7 ميليون 
دالر بوده است كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴7 درصدي 
داشته است. امريكا در ماه هاي ژانويه تا ژوئن ۲۰۱7 بالغ بر ۴۰/۵ ميليون دالر 
كاال به ايران صادر كرده بود.  ايران در ميان مقاصد صادراتي امريكا رتبه ۱۴۲ و 

در ميان منابع وارداتي اين كشور رتبه ۱۳۲ را به خود اختصاص داده است. 

 ذخاير ارزي چین
 به 3/11 تريلیون دالر افزايش يافت

بانك مركزي چين اع�ام كرد: ذخاير ارزي خارجي ت�ا پايان ماه ژوئيه 
با 5/۸۲ ميلي�ارد دالر افزايش به ۳/۱۱۸ تريلي�ون دالر افزايش يافت. 
به گزارش ايسنا به نقل از رويترز، ذخاير ارزي خارجي چين تا پايان ماه ژوئيه 
به طرز كم سابقه اي افزايش يافته كه در مقايس��ه با افزايش ۱/۵۱ ميليارد 
دالري اين ذخاير در ماه ژوئن حدوداً سه برابر شده است. جوليان اوانز، تحليلگر 
مؤسسه »كپيتال اكونوميكس« گفت: اين واقعيت كه افزايش ذخاير ارزي 
خارجي در مسير عكس انتظارات حركت كرده است و بانك مركزي به جاي 
تزريق ذخاير ارزي خود به بازار آن را افزايش داده است اين شائبه را تقويت 
مي كند كه تضعيف ارزش يوآن تعمدي بوده است.  به جز دالر، ذخاير ارزي 
ديگر در بانك مركزي چين افزايش زيادي نداشته اند. در ماه ژوئيه شاخص 
دالر كه قيمت آن در برابر س��بدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد ۰/۲ 
درصد افزايش يافته است، در حالي كه يوآن در همين مدت 6/7 درصد ارزش 
خود را از دست داده است. جنگ تجاري با امريكا و وضعيت بدهي اين كشور 
به خروج سرمايه دامن زده است.  جمعه هفته گذشته بانك مركزي چين اعالم 
كرده بود حداقل ذخيره براي صدور مجوز فعاليت صرافي ها را از صفر درصد 
به ۲۰ درصد افزايش داده است. اين بانك همچنين اعالم كرد تمامي اقدامات 

الزم براي ثبات بخشي به بازار ارزي را اتخاذ خواهد كرد.

نوبخت: بودجه ۹۸ ويژه و متناسب با تحريم است

شغل هاي خدماتي جذابيت بيشتري دارند
ي�ك كارش�ناس ح�وزه كار معتق�د اس�ت ب�ه دلي�ل آماده 
بخش ه�اي  در  مورد ني�از  زيرس�اخت هاي  نب�ودن 
كش�اورزي و صنع�ت بيش�تر اف�راد ب�ه س�مت بخ�ش 
خدم�ات و ش�غل هاي خدمات�ي گراي�ش پي�دا كردن�د. 
علي اكبر سيارمه، در گفت وگو با ايس��نا، درباره افزايش آمار ايجاد 
اش��تغال در بخش خدمات اظهار كرد: معتقدم به دليل آنكه بخش 
خدمات با رفاه و احتياجات عامه مردم در ارتباط است ميل و گرايش 

به اين بخش نسبت به ساير بخش هاي ديگر اقتصاد بيشتر است و 
همين امر موجب شده تا فرصت هاي شغلي در بخش خدمات طي 

سال هاي اخير افزايش يابد. 
وي افزود: تمايل مردم به دريافت خدمات و كاال موجب شده به رغم 
آنكه مشاغل خدماتي از پايداري زيادي برخوردار نيستند، جذابيت 

بيشتري داشته باشند. 
كارش��ناس حوزه كار در پايان اظهار كرد: به رغم آنكه اش��تغال در 

بخش هاي صنعت و كشاورزي هزينه بااليي مي طلبد، ولي مشاغل 
خدماتي در سال هاي گذشته به سرعت افزايش پيدا كرده است. 

به گزارش ايسنا، آمارها نشان مي دهد در سال هاي گذشته استقبال 
از مشاغل خدماتي بيشتر شده و سهم شاغالن بخش هاي كشاورزي 
و صنعت از كل اشتغال كش��ور روند نزولي را طي كرده است. برابر 
اعالم معاونت اشتغال وزارت كار بيش از 7۰ درصد اشتغال در سال 

۱۳9۵ در بخش خدمات ايجاد شده است. 

   دولت

   اشتغال

رئيس اتحاديه فروشندگان تلفن همراه:

 15 هزار گوشي تلفن همراه  با   ارز دولتی 
احتکار شده است 

رئيس اتحاديه فروشندگان تلفن همراه از احتكار ۱5 هزار گوشي 
تلفن همراه خبر داد و مديركل س�تاد مبارزه با قاچ�اق كاال و ارز 
با اش�اره به بررس�ي پرونده وارد كنندگان متخل�ف تلفن همراه 
گفت: از تعداد ي�ك ميليون و ۲۷۰ هزار گوش�ي تلف�ن همراه كه 
در س�ال جاري وارد كش�ور ش�د تاكن�ون 5۰۰ هزار ع�دد با دالر 
۴ ه�زار و ۲۰۰ تومان و بقي�ه ب�ا ارز آزاد خريداري و وارد ش�دند. 
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، اميرمحمد پرهام فر در گفت وگوي 
ويژه خبري شبكه دو سيما افزود: تقارن اجراي طرح رجيستري تلفن 
همراه و اجراي بس��ته سياس��ت هاي ارزي دولت و ارائه دالر ۴ هزار و 
۲۰۰ توماني به همه واردكنندگان سبب شد ثبت سفارش ها منظم تر و 
با جزئيات دقيق و كامل تري انجام گيرد و كمك كرد تا ما بتوانيم همه 

تخلفات بعد از آن را رصد كنيم. 
وي از بازرسي ۴۰ ش��ركت وارد كننده گوشي تلفن همراه خبر و ادامه 
داد: پرونده شركت هايي كه تخلفش��ان احراز شد به سازمان تعزيرات 
حكومتي ارائه و شعبه ويژه اي در دادسراي عمومي انقالب تهران براي 

رسيدگي به آنها تشكيل گرديد. 
پرهام فر تصريح ك��رد: از تعداد يك ميليون و ۲7۰ هزار گوش��ي تلفن 
همراه كه در سال جاري وارد كشور شد تاكنون ۵۰۰ هزار عدد با دالر ۴ 

هزار و ۲۰۰ تومان و بقيه با ارز آزاد خريداري و وارد شدند. 
او گفت: از تعداد ۵۰۰ هزار گوشي وارداتي با نرخ دولتي تاكنون ۲۰۳ 
هزار عدد روشن شده و باقي هنوز به فروش نرسيده، اما IMEI آنها در 

سيستم ثبت شده است. 
پرهام فر در خصوص تخلفات و دورزدن هاي رجيستري گوشي هاي 
همراه وارداتي مس��افران ورودي به كش��ور گفت: طبق قانون هر 
مسافر مي تواند تا س��قف 8۰ دالر به كش��ور واردات داشته باشد. 
مشكل تخلفات مسافران ورودي در حقيقت حاصل باگ سيستمي 
بود كه اسباب سوء اس��تفاده برخي را فراهم كرد، وگرنه هر مسافر 
مجاز به واردات تا س��قف 8۰ دالر اس��ت؛ يعني مي تواند تنها يك 
گوشي وارد كند و با توجه به نرخ درج شده در سيستم تا 8۰ دالر 
معاف از عوارض ورودي و به نسبت باقي ارزش گوشي بايد عوارض 

پرداخت كند. 
رايگاني، س��خنگوي س��ازمان تعزيرات حكومتي نيز گفت: با توجه به 
اقدام دادستان تهران در خصوص بازداشت مديران عامل شركت هاي 
متخلف، احضاريه ما براي ادامه رس��يدگي با مشكل مواجه مي شد كه 
طي رايزني هاي انجام شده قرار شد مديران عامل يا نمايندگان قانوني 

آنها در روند رسيدگي ها قرار گيرند. 
وي ادامه داد: طوالني شدن روند رس��يدگي پرونده ها به دليل بررسي 

مجدد و تكميل نقايص برخي موارد بوده است. 
  گوشي هاي توقيفي با نرخ آزاد وارد بازار مي شوند

همچنين شهرام ميرآخورلو، معاون بازرس��ي و رسيدگي به تخلفات 
س��ازمان حمايت از مصرف كننده نيز گفت: از ۴۰ شركت وارد كننده 
تاكنون ۲9 پرونده ب��ه ارزش ۵۳ ميليارد توم��ان در ارتباط با واردات 
گوشي تلفن همراه تنظيم شده و سه ش��ركت مورد عدم احراز تخلف 
قرار گرفتند، يك ش��ركت ارز دريافت نكرد و ش��ركتي ديگر هم هنوز 
محصوالت��ش را ترخي��ص نكرده اس��ت، چهار ش��ركت ه��م پس از 
بررس��ي هاي به عمل آمده به مبلغ يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان 

جريمه شده اند. 
ميرآخرلو گفت: به دنبال آن هستيم كه گوش��ي هاي وارداتي توقيف 
ش��ده را با نرخ حاش��يه بازار يا همان نرخ آزاد به ب��ازار تزريق كنيم تا 
واردكنندگان هم متضرر نشوند و ما به التفاوت قيمت گوشي ها لحاظ 

شود. 
ميرآخورلو گفت: اگر اطمين��ان از تأمين ارز ي��ك كاال صورت گيرد، 
مي توان براي كل زنجيره واردات يك محصول برنامه ريزي دقيقي كرد، 
دولت هم در خصوص برخي از اقالم براي مدت معلومي اطمينان تأمين 
ارز را ايجاد كرده است. الزم به ذكر است جامعه هدف ما همه 8۰ ميليون 

نفر ايراني هستند و جاي نگراني براي تأمين اقالم ضروري نيست. 
همچنين پرهام فر درخصوص ديگ��ر گروه هاي كااليي گفت: در مورد 
ساير گروه هاي كااليي هم با كمك سازمان حمايت و تعزيرات و ساير 
نهادها، بازرسي هاي الزم اعمال خواهد شد. اين بازرسي ها در خصوص 
كاالهاي لوازم خانگي از گستردگي بيش��تري برخوردار بود كه حدود 

۱۱۰ شركت مورد بازرسي قرار گرفتند. 
وي در مورد كاالهاي ممنوعه هم به پوشاك اشاره كرد و افزود: پوشاك 
جزو فهرس��ت كاالهاي ممنوعه قرار دارد و اين امر به علت حمايت از 

كاالهاي توليد داخل است. 
  درستي: احتكار ۱5 هزار گوشي تلفن همراه 

درستي، رئيس اتحاديه فروش��ندگان تلفن همراه به احتكار اخير ۱۵ 
هزار گوش��ي و فروش تعدادي از آنها با نرخ ۲ ميلي��ون تومان گران تر 
اشاره كرد و گفت: اعداد و ارقام تخلفات بيش از ارقام ذكر شده توسط 
ميهمانان حاضر در اس��توديو گفت وگوي ويژه است. مشكل از جايي 
شروع مي شود كه وارد كنندگان براي راه افتادن كارشان اقدام به اخذ 

مجوزهاي يك روزه از اتحاديه مخابرات مي كنند. 
سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي نيز تصريح كرد: متناسب با تخلف 
صورت گرفته، جريمه هم در نظر گرفته مي شود، مثاًل كسي كه ۱۰۰ 
ميليون تخلف داشته ۳۰۰ ميليون جريمه مي شود. در ميان متخلفان، 
يك پرونده وجود دارد كه هنوز در دست بررسي است و حكمش صادر 
خواهد شد. تداخل صنفي و اتحاديه اي كه آقاي درستي گفتند هم در 

بخش كارشناسي لحاظ خواهد شد. 

نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران:

موانع فضاي کسب و کار بیشتر شده است
ناي�ب رئي�س ات�اق بازرگان�ي،  صناي�ع، مع�ادن و كش�اورزي 
اي�ران گف�ت: ب�راي هداي�ت نقدينگ�ي ب�ه س�مت تولي�د، 
دول�ت باي�د بس�ته هاي تش�ويقي مح�رك تولي�د ارائ�ه ده�د 
و در ن�رخ ماليات�ي ب�راي توليد كنن�دگان تجديدنظ�ر كن�د. 
حسين س��الح ورزي در گفت وگو با فارس با بيان اينكه تغيير مديران 
ش��رط الزم و كافي براي حل مش��كل نقدينگي نيس��ت، گفت: بانك 
مركزي مي  تواند به عنوان سياس��تگذار پولي، تدابيري را براي كنترل 

حجم ويرانگر نقدينگي در كشور داشته باشد. 
نايب رئيس اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كش��اورزي ايران افزود: از 
آنجا كه در شرايط ركود به سر مي بريم، بنابراين دولت بايد بسته هاي 
تشويقي محرك توليد ارائه دهد و در نرخ مالياتي براي توليد كنندگان 
و شركت ها تجديد نظر اساس��ي كند و با گش��ايش هاي داخلي براي 

توليد كنندگان آنها متمايل به سرمايه گذاري  جديد شوند. 
وي با بيان اينكه نرخ سرمايه گذاري ثابت در كشور منفي است، اظهار 
داشت: اين يك نقيصه است و دولت بايد شرايطي را به وجود آورد كه 

توليد كنندگان نسبت به سرمايه گذاري تشويق شوند. 
سالح ورزي گفت: صحبت هايي كه در حوزه بهبود فضاي كسب و كار 
بيان مي شود، بيشتر جنبه شعاري دارد، زيرا فضاي كسب و كار نه تنها 
بهبود نيافته، بلكه تا حدودي هم در اين بخش موانع بيش��تر ش��ده و 

اقدامات اصالحي كافي انجام نشده است. 
نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي، اظهار داشت: 
پيش بيني مي شود در رتبه بندي آينده فضاي كسب جايگاه ايران چند 

رتبه نزول كند.
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