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روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

اولینواکنشعراقیهابهاحتمالدستداشتن

یکشرکتمخابراتیدرترورسردارسلیمانی

نماینــده ائتالف فتح در
پارلمان عراق به اتهام دست
داشــتن یــک شــرکت
مخابراتــی در ترور ســردار
ســلیمانی وابومهــدی
المهندس واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا ،فاضل
جابر ،نماینده ائتالف فتح در
پارلمــان عراق در گفت وگو
با پایگاه خبری المعلومه در واکنش به اتهام یکی از شرکتهای تلفن همراه عراقی
به دست داشتن در ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس گفت :همه می دانند
کــه شــرکت های تلفن همراه به خصوص در زمینــه امنیتی بدون نظارت دولت
فعالیت می کنند بنابراین از متهم شــدن شــرکت مخابرتی عراقی به دست داشتن
در ترور فرماندهان پیروزی متعجب نشدیم.
وی تاکید کرد :متاسفانه تمام شرکتهای تلفن همراه خارجی و داخلی بدون
نظارت امنیتی فعالیت می کنند و اگر هم نظارتی باشد ضعیف و غیر جدی است.
فاضل جابر خاطرنشان کرد :از دولت می خواهیم از همین االن به فکر تاسیس
شــرکت تلفن همراه عراقی باشــد و قراردادهای خود با شرکت های خارجی را لغو
کند.
به گزارش ایسنا ،پیش از این پایگاه خبری شفق نیوز به نقل از یک منبع آگاه
ادعا کرد که کمیته تحقیق در پرونده ترور ابومهدی المهندس و سردار شهید قاسم
ســلیمانی اتهاماتی را علیه یک شــرکت مخابراتی عراقی مبنی بر دست داشتن در
این ترور دریافت کرده است.
این منبع تاکید کرد :کمیته تحقیق در این پرونده اســناد و مدارکی را از برخی
رهبران الحشــد الشــعبی به دســت آورده است که بر اساس آن یک شرکت تلفن
همــراه متهــم به دادن اطالعات تلفن همراه یکی از همراهان المهندس در اختیار
فرماندهی ارتش آمریکا در عراق شده است.
این منبع افزود :فرماندهی ارتش آمریکا از طریق این خط تلفن اطالعات کافی
درباره محل حضور المهندس و دیدارش با سردار سلیمانی را به دست آورده و این
مساله به روند ترور آن دو شهید کمک کرده است.

نهضت راهسازی برای روستاها همچنان

ادامه دارد

وزیر راه و شهرسازی،
راه ســازی برای مناطق
روســتایی را از مصادیق
محرومیت زدایی دانست
و گفــت :ایــن نهضت
همچنان ادامه دارد.
به گــزارش اعتدال ،
محمد اسالمی ،وزیر راه
و شهرســازی پس از حضور در کمیســیون عمران مجلس ،در جمع خبرنگاران،
گفت :هدفگذاری ما تا پایان امسال ،آسفالت  ۳۵۰۰کیلومتر دیگر از راه روستایی
در کشور است.
وی با بیان اینکه در حوزه ریلی نیز بر توسعه ناوگان و زیرساخت تمرکز داریم،
گفت :امیدواریم بتوانیم با جذب منابع ،تا پایان دولت ،حداقل دو هزار کیلومتر ریل
به خطوط ریلی کشور اضافه کنیم.
اسالمی افزود :هدف ما این است که ظرفیت حمل فعلی را به  ۱۰۰میلیون تن
بار در خطوط راه آهن برسانیم ،به همین خاطر قراردادی با صنایع معدنی و فوالدی
امضا کرده ایم که ارزش آن  ۸هزار میلیارد تومان بوده و قرار اســت ،ظرف ســه
ســال از معدن ســنگان به بافق خط دوم ریلی اتصال پیدا کند و ظرفیت  ۸میلیون
تن فعلی را به  ۱۷میلیون تن افزایش دهد.
وی ،اتصال زاهدان به چابهار را در همین راســتا دانســت و افزود :از اول ســال
 ۹۹تا امروز توانسته ایم حجم بار از بندر به قطار را  ۲۳۰درصد افزایش دهیم.
وزیر راه و شهرســازی ،با بیان اینکه ســال گذشــته  ۷۸۸واگن و لوکوموتیو از
صنایع داخلی تهیه و به صنعت ریلی اضافه شد که باعث رونق صنایع داخلی شده
اســت ،افزود :هدفگذاری ما برای امســال خرید دو هزار واگن و لوکوموتیو دیگر از
صنایع داخلی است.

خاتمهاعتراضکارکنانسهامعدالتدرتهران


به دنبال اعتراض دو روزه
کارکنــان ســهام عدالت،
ســازمان
رئیــس
خصوصیسازی عصر دیروز
بــا دعــوت از نماینــدگان
کارکنان معترضان وعده داد
بــا مطرح کــردن موضوع
امنیــت شــغلی و پرداخت
معوقات مزدی کارکنان تعاونیهای شهرستانی در شورایعالی بورس آن را پیگیری
کند.
به گزارش اعتدال ،اعتراض صنفی جمعی از کارکنان دفاتر ســهام عدالت که
از سراســر کشــور راهی تهران شــده و مقابل ساختمان سازمان خصوصی سازی
تجمع کرده بودند ،عصر روز گذشته (دوشنبه  ۱۴مرداد ماه) خاتمه یافت.
گفته میشــود؛ عصر دیروز علیرضا صالح (رئیس ســازمان خصوصیسازی) با
همراهــی آقــای دولت آبادی مدیر کل دفتر ســهام عدالت با دعوت از نمایندگان
کارکنان معترض وعده دادند تا موضوع امنیت شــغلی و مطالبات مزدی کارکنان
شرکتهای تعاونی شهرستانی سهام عدالت را با مطرح کردن در شورایعالی بورس
پیگیری کنند.
طبق ادعای کارگران؛ متاســفانه شــورایعالی بورس به بدون توجه به فرمان ۸
مادهای مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون
اساســی ،اخیرا در جلســهای که با موضوع آزاد ســازی سهام عدالت برگزار کردند
مصوبهای را به امضاء رســانند که در آن به جز پرداخت مطالبات کارکنان ســهام
عدالت هیچ تصمیمی در خصوص وضعیت شــغلی آنها گرفته نشــده بود ودر واقع
با کنار گذاشتن آنها همگی بیکار شده بودند.
کارکنان دفاتر سهام عدالت میگویند :در جلسه مقرر شد مشکالت کارکنان
سهام عدالت با  ۱۴سال سابقه کار به هیات وزیران ،شورای عالی بورس و شخص
وزیر اقتصاد اعالم و نتایج آن به نمایندگان کارکنان سهام عدالت حاضر در جلسه
اعالم شــود.در عین حال مقرر شــد در کوتاهترین فاصله حداکثر تا ده روز آینده
نمایندگان منتخب کارکنان دفاتر سهام عدالت یک قرار مالقات حضوری با وزیر
اقتصاد و دارایی برای بیان مشکالتشان داشته باشند.
همچنین در جلسه دیروز تاکید شد مطالبات معوقه کارکنان سهام عدالت اعم
از دســتمزد معوقه ،بیمه ســنوات از ســال  ۹۴تا به امروز  ،اجاره مکان دفاتر و کلیه
هزینه های قانونی که مســئوالن دفاتر از جیب پرداخت کردهاند در اســرع وقت
پرداخت شود.
کارکنان دفاتر ســهام عدالت در خاتمه تصریح کردند برهمین اســاس جدا از
همکارانمــان کــه به نمایندگی از بقیه ،پیگیــری مطالباتمان را برعهده گرفتهاند،
مابقی که از دفاتر شهرســتان و اســتانهای مختلف کشــور به تهران آمده بودند با
اعتماد به وعده رئیس ســازمان خصوصیســازی و مدیر کل دفتر سهام عدالت با
پایان دادن به اجتماع صنفی دو روزه خود ،همگی راهی محل سکونت و کار خود
شدند.

القای ناکارآمدی دولت و تحریف موفقیتهای بزرگ کشور ،محور اصلی
جنگ روانی دشمنان علیه ملت ایران است

رئیس جمهور با تأکید بر لزوم انسجام،
هماهنگی و همکاری میان همه مسووالن
و کارگــزاران نظام بــرای مقابله مؤثر با
عملیات جنــگ روانی ،تحریم و تحریف
دشمنان ،اظهارداشت :ملت بزرگ ایران،
همواره پشــتیبان مسووالن نظام و کشور
بوده و مطمئنا موفقیتها و پیشرفتهای
عظیم کشــور مرهون پشتوانه مردمی و
هوشــیاری ،پایداری و استقامت ملت در
برابر توطئه و فشار دشمنان است.
بــه گزارش اعتدال  ،حجت االســام
حســن روحانی روز سهشــنبه در یکصد و
پنجاه و هفتمین جلســه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت ،با اشاره به فرمایشات اخیر
مقام معظم رهبری در زمینه اهداف شــوم
کوتاه مدت و بلند مدت دشــمنان دیرینه
ملــت ایران برای جلوگیری از پیشــرفت
اقتصادی کشــور ،گفت :بــر این مبنا دو
جریان تحریف و تحریم همزمان به دنبال
محقق کــردن این هدف از طریق توقف
حرکت اقتصادی کشــور و ســیاه نمایی
نسبت به دستاوردها و یأس نسبت به آینده
هستند.
رئیــس جمهور ناامیــد کردن مردم و
تضعیــف رزمندگان خط مقدم جبهه نبرد
اقتصــادی را از نمونههای عملکرد جریان
تحریف در یک جنگ فرساینده ،هوشمند
و سخت اقتصادی به عنوان ستون پنجم
دشــمن دانست و افزود :با توجه به آشکار
شدن نشانههای شکست و عدم موفقیت
دشــمن در تحقق اهداف اساســی جنگ



اقتصادی ،القای ناکارآمدی دولت و نظام
و تحریف تواناییها و انکار یا ضعیف جلوه
دادن موفقیت های بزرگ کشــور و ملت،
محور اصلی جنگ روانی دشمنان است.
روحانی با اشاره به تالش جریان مرموز
ناامید ساز و تحریف برای مانع تراشی های
اقتصادی در دوران تحریم و ترسیم آینده
مبهــم و غیرواقعــی از وضعیت کشــور،
تصریح کرد :در حالی که تحریم کنندگان
و دشــمنان این ملت و ســرزمین بیش از
همه شکســت خود را شــاهدند ،ترویج
پیدرپی شایعات ،ســیاه نمایی از طریق
ارائه آمار و اطالعات نادرست و القاء ناتوانی
و ناکارآمدی و شــکاف میان مسووالن و
قوای کشور و مهمتر از همه ایجاد فاصله
میان مردم و مســووالن ،به نوعی حرکت
در راســتای تحقق توطئه دشمنان علیه
کشور ونظام اســت.رئیس جمهور تاکید
کرد :دولت در مدت بیش از دوسال و نیم
اعمال فشــار بی سابقه و جنگ تمام عیار

شروع بازپرداخت تسهیالت توسط بنگاهها از ابتدای آبان ماه سال جاری

ربیعی:ربیعی درباره علت تعلل دولت در تصویب حق
مسکن کارگران اظهار داشت :پیگیریها نشان میدهد
در اولین جلســه کمیســیون این موضوع با نظر موافق و
اجماع اعضا در خصوص میزان پیشــنهادی وزارت کار
مورد تائید قرارگرفته است.
به گزارش اعتدال  ،علی ربیعی در پاســخ به سواالت
مکتوب رســانهها درباره اظهارات علیرضا سلیمی عضو
هیئت رئیســه مجلس مبنی بر فشار بخشهای مختلف
دولت بر وزارت بهداشت برای اینکه نظر تخصصی این
وزارتخانه درباره کنکور بیان نشود ،چراکه این وزارتخانه
بــه عدم امــکان رعایت پروتکلهای بهداشــتی برای
برگــزاری کنکور انتقــاد جدی دارد و دلیل اصرار وزارت
علــوم بــر برگزاری این آزمون در شــرایط کرونا گفت:
همانطور که دیشب اعالم شد کنکور در موعد مقرر برگزار
خواهد شد .در این میان دو گروه نگرانی و دالیل خودشان
را دارند .یک گروه خواهان برگزاری و گروه دیگر خواهان
تعویق آن هستند.
وی افزود :کارشناسان و همکاران بهداشتی و درمانی
مــا پیشبینــی میکنند در ماههای آتی نه تنها از میزان
شیوع بیماری کرونا کاسته نخواهد شد ،بلکه این وضعیت
در پاییز و زمستان بدتر نیز میشود .لذا تعویق و یا برگزاری
کنکور در ماههای سرد سال را هیچ کارشناسی پیشنهاد
نمیکند؛ چراکه مخاطرات آن بســیار بیشــتر از شرایط
فعلی است.
ربیعــی تصریح کرد :تصمیم به برگزاری کنکور با در
نظر گرفتن شــرایط امروز ،پیشبینی از شرایط ماههای
آتی و همچنین شرایط آموزشی در سال آینده و بسیاری
از متغیرهــای دیگــر بوده اســت و در این خصوص هیچ
اختالفی میان دستگاههای ذیربط مطرح نبوده است.
ســخنگوی دولت تاکید کرد :با توجه به تجربهای که
از کنکور دکتری در روزهای اخیر داشتهایم ،امیدواریم با
رعایت بیشــتر پروتکلهای بهداشــتی ،داوطلبان عزیز
بتوانند بدون نگرانی و با آمادگی و آرامش بیشتر در آزمون
سراسری شرکت و موفق باشند.
وی درباره تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت،



اقتصادی توانسته است با کاهش چشمگیر
اتکا به درآمد نفت ،کشور را مدیریت کرده
و عــاوه بر تامین مایحتــاج ضروری و
کاالهای اساســی مورد نیاز مردم ،جریان
صادرات غیرنفتی را ادامه داده و از تعطیل
شــدن تولید و تشدید بیکاری جلوگیری
کند.روحانی افتتاح و راه اندازی طرح های
بــزرگ در بخش هــای مختلف را که در
پنجشــنبههای جهش تولید در سراســر
کشــور انجام می شــود ،خاری در چشم
دشــمنان دانست و گفت :جنگ افروزان
اقتصادی و جریان تحریف و تحریم از این
توانایــی و موفقیــت ملت عصبانی بوده و
بــرای القای ناکارآمدی دولت احســاس
درماندگی کرده و از اینرو با سوء استفاده
از طــرح مشــکالت موجــود ،تحریف
تواناییهــای ملت بزرگ ایــران و انکار
خودکفاییهای کشاورزی و افزایش تولید
در بخش های مختلف را در دســتور کار
خود قرار داده اند.

رئیس جمهور با اشــاره به آسیبهای
ســنگین شــیوع بیماری کرونا بر اقتصاد
جهــان و حتی کشــورهای پیشــرفته و
قدرتمنــد ،تصریح کرد :دولت همزمان با
نبــرد در جبهــه تحریم و اعمال فشــار
اقتصادی ،مقابله با بیماری ویرانگر کرونا
چه در زمینه پیامدهای اقتصادی و چه در
زمینه حفظ ســامت مردم ،موفقیتهای
غیر قابل انکار و به اذعان دیگر کشــورها
پیشرفتهای چشمگیری داشته است ،اما
جریــان تحریف و تحریم بــرای انکار و
تضعیــف این موضوع که یک دســتاورد
داخلی و بین المللی محســوب می شود،
تــاش میکند.دکتــر روحانی ادامه داد:
مقایســه وضعیت تولید در ایران با سقوط
تولید ناخالص داخلی در دیگر کشورها که
در اروپا بیش از  ۱۰درصد و در آمریکا بیش
از  ۳۰درصد کاهش یافته است ،به خوبی
نشــان می دهد که در این ابتالی جهانی،
اقتصــاد ایران تــاب آوری باالتری را به
نمایش گذاشــته اســت.در این جلســه
پیشــنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و
دارائی و نفت برای اســتفاده از ابزارهای
متنوع مالی مطرح شد و طراحیهای انجام
شده برای تسریع در عرضه بیشتر و متنوع
تــر دارائی های مــازاد دولت به بورس و
همچنین نوآوری و تنوع بخشــی به بازار
ســرمایه و مدیریت منطقی بورس مورد
بحث و بررســی قرار گرفت و تصمیمات
الزم در خصوص هدایت نقدینگی جامعه
به بخش مولد اتخاذ شد.

معــدن و تجارت (صمت) و تشــکیل وزارت بازرگانی و
احتمال معرفی  ۲وزیر برای این وزارتخانهها ،گفت :قانون
اساســی بــه رییسجمهور اختیار میدهــد که چنانچه
وزارتخانهای فاقد وزیر باشــد ،برای مدت ســه ماه آن
وزارتخانه را با سرپرســت اداره کند و مدت سرپرســتی
آقای مدرس خیابانی روز  ۲۲مرداد  ۹۹به پایان میرسد.
سخنگوی دولت گفت :چنانچه تا قبل از انقضای مدت
مذکــور ،مجلس به تفکیــک وزارت بازرگانی از وزارت
صنعــت ،معدن تجارت رای دهد ،رئیسجمهور دو وزیر
بــه مجلــس معرفی میکند و در غیر اینصورت یک وزیر
به مجلس معرفی میشود.
ربیعی افزود :قبل از تشــکیل دولت دوازدهم الیحه
تغییر ســاختار دولت به مجلس دهم ارائه شــد و در این
الیحه تشکیل وزارت بازرگانی هم بود ،اما متاسفانه مورد
توجه قرار نگرفت.
ســخنگوی دولــت بیان کرد :بعدا خــود نمایندگان
مجلــس دهم به جهت ضرورت ،طرح تشــکیل وزارت
بازرگانی را تهیه و به تصویب رساندند که تبصره یک آن
مورد ایراد شــورای نگهبان قرار گرفته و در دســتور کار
مجلس است.
ربیعی خاطرنشان کرد :رییسجمهور موضوع معرفی
وزیر را به تفکیک دو وزارتخانه منوط نکرده است و این
امــر هیچ تأخیری در معرفی وزیر پیشــنهادی در زمان
مشخص ایجاد نخواهد کرد.
وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه «عالوه بر ۲۳
هــزار میلیارد تومان از مجمــوع  ۷۵هزار میلیارد تومان
تســهیالت کرونایی که به یارانه بگیران تخصیص داده
شده ،چه میزان از باقی مانده این تسهیالت هزینه شده
اســت و چه مقدار از آن صرف کمک به کســب و کارها
شــده اســت و بازپرداخت وامهایی که به کسب و کارها
داده شده از چه تاریخی آغاز میشود و آیا پیشبینی شده
که تا پایان امسال چه مقدار از این تسهیالت برمیگردد؟»،
گفت :تاکنون درخواســت مبلغ  ۱۰۳هزار و  ۵۷میلیارد
ریال در قالب تسهیالت از سوی بنگاههای ثبت نام شده،
تخصیص شده است.

ربیعی افزود :این درخواســتها از ســوی  ۵۲۵هزار و
 ۶۶۱بنگاه با تعداد اشــتغال یک میلیون و  ۷۹هزار و ۲۳
شــغل برای دریافت تســهیالت از منابع پیشبینی شده
ارائه شــده که پس از بررســیهای الزم جهت استفاده از
منابع در نظر گرفته برای حمایت از بنگاهها و شــاغالن
بیشــتر آســیب دیده از شــیوع ویروس کرونا به بانکها
معرفی شدهاند.
وی ادامه داد :شــروع بازپرداخت تســهیالت توسط
بنگاهها از ابتدای آبان ماه سال جاری و مدت بازپرداخت
 ۲۴ماهه و با سود تسهیالت  ۱۲درصد است.
ســخنگوی دولت تصریح کرد :در صورت بازپرداخت
تسهیالت به طور کامل از سوی بنگاههایی که تسهیالت
دریافــت نمودهانــد ،پیشبینی میشــود مبلغ ۳۱,۲۵۰
میلیارد ریال تا پایان سال به سیستم بانکی بازگردد.
ربیعــی در ادامه دربــاره علت تعلل دولت در تصویب
حق مســکن کارگران و اینکه طبق گفته وزیر کار حق
مســکن میبایســت از تیر ماه به حقوق کارگران افزوده
میشد اما اکنون  ۱۱مرداد ماه است و هنوز مصوبه حق
مســکن تصویب نشده است و این مسئله نگرانی جامعه
کارگری را فراهم آورده است ،اظهار داشت :حق مسکن
کارگران تابعی از حداقل دستمزد است که در اوایل سال
مشخص میشود و حق مسکن نیز باید به تصویب دولت
برســد و لذا همواره در فرآیندهای کمیسیونهای دولت
بوده و با تأخیر مورد تصویب قرار میگیرد که این امر در
دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته است.
وی افزود :پیگیریها نشــان میدهد در اولین جلسه
کمیســیون اقتصادی این موضوع با نظر موافق و اجماع
اعضا در خصوص میزان پیشنهادی وزارت کار مورد تائید
قرار گرفته است.
ســخنگوی دولت تصریح کرد :به علت اولویت چند
دســتور کار فوقالعاده در خصوص مســائل مهم کشور
ازجمله موضوع مالیات بر خانههای خالی و چند موضوع
مهم دیگر ،این امر در دســتور کار بعدی کمیســیون قرار
دارد که قطع ًا پس از فرآیند کمیسیون در دولت تصویب
و در زمان مناسب عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

آیا کارگران صنعتی صاحب خانه می شوند!

رئیــس اتاق تعاون ایران از ســاخت
مسکن کارگری در چهار شهرک صنعتی
خبر داد.
بــه گزارش اعتدال ،بحث مســکن
کارگری از سال قبل خبرساز شده است؛
ســال گذشته وزارت کار از تالش برای
اجرایی شدن ماده  ۱۴۹قانون کار (تامین
مســکن بــرای کارگران بــا همکاری
کارفرمایان و دولت) خبر داد و یک جلسه
ســه جانبه برای تهیــه آیین نامه های
مربوطه برگزار شــد اما این رایزنی ها به
جایی نرسید .تا امروز ،تامین مسکن ارزان
برای کارگران عملیاتی نشده است اما به
نظــر می رســد تامین مســکن برای
کارگران ،تبدیل به یک ســوژه همگانی
تر شــده و مسئوالن اقتصادی در ارتباط
با آن بســیار داد ســخن می دهند.بهمن
عبداللهــی (رئیس اتاق تعاون ایران) در
نشســتی که در اتاق تعاون روز گذشــته
برگزار شــد ،با تشــریح جزییات ساخت
مسکن کارگران در اطراف چهار شهرک
صنعتی از پیش بینی حذف قیمت زمین
برای کارگران خبر داد.
او اظهــار کرد :علیرغم آنکه کارگران
یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه به
شــمار می روند و نقش اساسی در تولید
داخلی دارند ولی در بحث داشتن مسکن
دچار مشکل هستند .بررسیهای صورت
گرفته نشــان داد که در شــهرکهای
صنعتــی بالغ بر  ۸۰۰هزار نفر مشــغول

کارند و عمال متقاضی مســکن هستند،
عالوه بر آن مشکل رفت و آمد به محل
کار دارند و ناچارند در داخل شهرها ساکن
شــوند و مسافت طوالنی را تا رسیدن به
محل کار طی کنند؛ لذا طی تفاهمنامهای
با وزارت راه و شهرسازی و در قالب طرح
اقــدام ملــی مســکن بنا شــد در کنار
شــهرکهای صنعتــی ،واحدهــای
مسکونی کارگری با هدف تامین مسکن
ارزان قیمت برای کارگران و حل مشکل
تردد آنها احداث شود.
او گفــت :پیش بینی میشــود حدود
 ۱۰۰هزار واحد مسکونی در شهرکهای
صنعتی ایجاد شــود و افزود :در گام اول
چهار شــهرک صنعتی در اســتانهای
تهران ،البرز و قزوین شناســایی شده و
در  ۱۲استان کشور نیز مقدمات کار آغاز
شــده است .کمیته مســکن کارگری با
مســئولیت معــاون اســتاندار و دبیری
اتاقهای تعاون اســتانی تشکیل شده و

حمایت و پشتیبانی از پروژهها نیز با بانک
مسکن است.
رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد:
تفاهم نامه خوبی با بانک مســکن ایجاد
شــده و وزارت راه و شهرسازی متولی و
سیاســتگذار کار و بانک مســکن تامین
کننده مالی اســت .اتاق تعاون ایران نیز
وظیفه هماهنگی و مدیریت و وزارت کار
متولی بانک اطالعات کارگران است.
عبدالهــی تصریح کــرد :با توجه به
شــرایط موجود قیمتهای زمین بسیار
ارزان اســت .قیمت زمین را از هزینه ها
حذف می کنیم تا وزارت راه و شهرسازی
زمین ها را به طور ارزان در اختیار کارگران
قــرار بدهد.به گفتــه او  ،در حال حاضر
مقدمــات احداث در شــهرک صنعتی
ایوانکــی انجام و مطالعات آغاز شــده و
زمین در حال آماده سازی است و اعالم
شده زمانی برای کلنگ زنی آن داده شود.
رئیس اتاق تعاون به تشریح جزییات

ساخت مسکن کارگری در چهار شهرک
صنعتــی پرداخت و گفــت :محور اول
شــهرک صنعتی ایوانکی است و زمینی
 ۱۰هکتاری برای ســاخت  ۱۰۰۰واحد
مسکونی آماده و مقدمات کار فراهم شده
است .منتظریم تا زمانی تعیین شود تا به
شــکل مجازی کلنگ زمین از ســوی
ریاست جمهوری زده شود.
او ادامــه داد :محــور دوم ،شــهرک
صنعتی کاسپین در قزوین است ،با توجه
به آنکه تعدادی از واحدهای مســکونی
نیمه تمام در این شهرک وجود دارد مقرر
شــده  ۹۰۰واحد واحد مسکونی ساخته و
تکمیل شود.
عبدالهی افزود :محور ســوم شهرک
صنعتی اشــتهارد البرز است که با وزارت
راه و شهرســازی برای تخصیص زمین
مورد نیاز در حال پیگیری هستیم و محوز
چهارم ،شهرک صنعتی شمس آباد است
که بزرگترین شــهرک صنعتی کشور به
شــمار می رود و بالغ بر  ۴۵هزار نفر در
آن مشغول کارند و در حال انجام کارهای
تشریفاتی آن هستیم.
حال پرسش اینجاست که آیا تامین
مسکن ارزان برای کارگران شهرکهای
صنعتی قرار اســت واقع ًا اجرایی شود یا
این طرح هم به مانند طرح های قبلی از
جمله اجرایی شدن ماده  ۱۴۹قانون کار،
فقط در حد طرح و برنامه روی کاغذ باقی
می ماند؟!
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وزارت اطالعات :شبکه اخاللگر بازار ارز

شناسایی و منهدم شد

وزارت اطالعات از شناســایی و انهدام شــبکه متخلف ارزی خبر داد و تصریح
کرد :اعضای اصلی این شبکه و تعدادی از مرتبطین شبکه مذکور در استان خراسان
رضوی بازداشت شدند.
به گزارش روز سهشنبه ایرنا ،وزارت اطالعات با صدور اطالعیهای اعالم کرد:
با اقدامات اطالعاتی و عملیاتی ســربازان گمنام امام زمان (عج) شــبکه متخلف
ارزی که با اغفال برخی افراد و ســوء اســتفاده از کارتهای بازرگانی آنان ،حدود
یک میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات مربوطه را در اختیار گرفته و در موارد غیر
مجاز مصرف و منجر به اتالف سرمایه ارزی کشور شده شناسایی و با هماهنگی
دستگاه قضایی ،اعضای اصلی شبکه و تعدادی از مرتبطین شبکه مذکور در استان
خراسان رضوی بازداشت شدند.
در این اطالعیه آمده اســت :همچنین با وجود گســتردگی تخلفات و بررســی
اسناد توقیفی ،تحقیقات تکمیلی ادامه داشته و احتمال افزایش قابل مالحظه ارقام
تخلفات ارزی شبکه را که در کل کشور فعالیت میکردند متصور است.
وزارت اطالعــات ضمــن تقدیر از اهتمام و حمایتهای دســتگاه قضایی ،به
متخلفان و ســوء اســتفاده کنندگان از کارتهای بازرگانی هشــدار داده و به تجار
شــریف و صادر کنندگان واقعی توصیه میکند به هیچ عنوان از کارت بازرگانی
دیگران استفاده نکنند تا ضمن مشارکت در گسترش صادرات کاالهای غیر نفتی
در شرایط کنونی ،متهم به تخلف ارزی نشوند و در اسرع وقت نسبت به رفع تعهد
ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند.

دژپسند۹۰ :هزار میلیارد تومان نقدینگی

در  ۴ماه اول سال وارد بورس شده است

نایب رئیس کمیســیون برنامه ،بودجه و محاســبات مجلس از بررسی موضوع
مدیریت نقدینگی و بازار بورس در نشســت این کمیســیون با وزیر اقتصاد خبر داد
و گفت که براســاس گزارش ارائه شــده حدود  90هزار میلیارد تومان نقدینگی در
چهار ماه اول امسال وارد بازار بورس شده است.
محمد خدابخشی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به نشست عصر امروز(سهشنبه)
این کمیســیون با حضور دژپســند وزیر امور اقتصاد و دارایی و معاونانش گفت :در
این جلســه متغیرهای اقتصادی و مدیریت نقدینگی در جامعه مورد بررســی قرار
گرفت .همچنین بیشتر مباحث مطروحه در این نشست درباره بازار بورس بود که
براســاس گزارش وزیر اقتصاد و دارایی حدود  90هزار میلیارد تومان نقدینگی در
چهار ماه اول امسال وارد بازار بورس شده است.
وی افزود :اعضای کمیســیون برنامه و بودجه در ادامه نشســت دغدغهها و
ســواالت خــود را درباره بازار بورس اعالم کــرده و گفتند ،اگر روند صعودی بازار
بــورس تبدیــل به یک وضعیت نزولی شــود ،امکان بروز تبعات منفی اجتماعی و
اقتصادی برای جامعه وجود دارد و باید دولت بویژه وزارت اقتصاد و دارایی برنامه
جامعی را برای مدیریت این حوزه داشته باشند.
نماینده مردم الیگودرز ادامه داد :در این جلسه نمایندگان ضمن تاکید بر ضرورت
اطالعرســانی صحیح و دقیق نســبت به معامالت و روند کاری بازار بورس توسط
دولت به افکار عمومی عنوان کردند که هر کسی که وارد بازار بورس میشود باید
ریسک آن را هم بپذیرد .همچنین تاکید شد که مدیریت نقدینگی باید به صورتی
انجام شود که نقدینگی به سمت بازارهای هدف ،طرحهای عمرانی ،تولید ،سرمایه
در گردش و  ...هدایت شود ،در حالی که متاسفانه شاهد مدیریت نابهینه نقدینگی
در جامعه هستیم.خدابخشی یادآور شد :کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اکنون
در انتظار ارائه برنامه جامع و کاملی درباره مدیریت نقدینگی از سوی وزارت اقتصاد
و دارایی است ،این جلسات با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و معاونانش برای بررسی
مدیریت نقدینگی و بازار بورس ادامه خواهد داشت تا به یک راهکار الزم برسیم.

توافق ایران و چین و چالشهایی که در

آینده برای آمریکا ایجاد میشود

نشنال اینترست در گزارشی به توافق ایران و چین پرداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از نشنال اینترست ،توافق با چین میتواند توان اقتصادی
ایران را در برابر تحریمهای آمریکا تقویت کند و نفوذ چین در غرب آسیا را افزایش
دهــد .همــکاری نزدیکتر دو طرف هــم میتواند منجر به افزایش قدرت نظامی
ایران و حضور بیشــتر چینیها در منطقه شــود .این چالشها و مشکالت بسیاری
را طی سالهای آینده برای آمریکا به وجود میآورد.
اقتصاد دو کشور در واقع مکمل یکدیگر است؛ چراکه چین بزرگترین واردکننده
نفــت در جهــان و ایران به دنبال خریدارانی اســت که مایل به نقض تحریمهای
آمریکا باشــند .ایران همزمان در حوزه زیرســاختی از جمله توســعه ریلی و جی۵
نیازمند نوســازی اســت و چین این امکان را در اختیارش میگذارد .پکن همچنین
ایران را بهعنوان پیوندی در امتداد کمربند و ابتکار جاده ابریشــم جدید ،که ســین
کیانگ را به خاورمیانه متصل میکند ،میبیند.از نظر استراتژیک نیز هر دو کشور
واشــنگتن را بهعنوان یک رقیب میبینند .به نظر میرســد که توافق فوق آغاز
همکاریهای جدید ایران و چین باشــد .عدم اشــاره به جزئیات در توافقنامه مهم
است اما این توافق با وجود همه ابهاماتش میتواند فواید عمدهای برای تهران و
پکن داشته باشد .صرفنظر از آنچه روی کاغذ آمده ،همکاری چین و ایران میتواند
در چندین حوزه مشکالتی را برای آمریکا ایجاد کند .اول اینکه ،ادامه انتقال نفت
بــه چیــن برای تهران پول نقدی فراهم میکند کــه بتواند از زیر بار تحریمهای
آمریکا تا حدی خالصی یابد .دوم بحث سرمایهگذاریهای چین در بنادر استراتژیک
ایران است .بنابراین این توافق چالشی برای آمریکا است.

