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تغییر سرنوشت راه و مسکن در ایران

پسند انتخاب درستی است؟ آیا دژ

۱- اقتصاد ایران با شرایط پیچیده و دشــواری مواجه است. بخشی از این 
وضع، ناشی از سوءمدیریت و بخشی ناشی از اتمسفر سیاسی و ساختاری 

کشور است.
۲- همه پازل های اقتصاد ایران در دســتان وزارت اقتصاد و دارایی نیست اما 
این وزارت، درحوزه های بسیار مهمی چون پولشویی، سرمایه گذاری خارجی 
و داخلی، مالیات، خصوصی ســازی، واگــذاری ها، بورس، بیمــه، بانک ها، 
شــرکت های دولتی، و خزانه داری می تواند تاثیرگذار باشــد اگرچه همین 

حوزه ها هم تحت تاثیر متغیرهای بی شمار بخشی و فرابخشی قرار دارد.
۳- برای برون رفت از شرایط دشوار و سخت اقتصادی کشور به تغییراتی 
بنیادین نیاز اســت اما این تغییرات، بواســطه صعب العبور بودن جاده و 
دشــواری تغییرات، عامدانه مورد بی توجهی قرار می گیــرد و این، امید 
به برون رفت را کمرنگ می ســازد. با این حال می تــوان امیدوار بود وزیر 
اقتصاد و دارایی در شــعاعی معین، بتواند تاثیر گذار باشــد و با مدیریتی 

منسجم تر به سامان دهی امور بپردازد و از آالم مردم بکاهد.
۴- فرهاد دژپســند از حیث ویژگی های فردی، به شدت منظم، منضبط، 
منسجم و هدفمند است و این ویژگی ها برای وزیر اقتصاد و دارایی شرط 
الزم است. انضباط و انســجام اقتصادی می تواند پاره ای از چالش ها را از 
میان بردارد. عالوه بر این او با اقتصاد ایران بخوبی آشــنا است و با مصائب 
ســاختاری و ذاتی اش آگاهی دارد. ســالها حضورش در سازمان برنامه و 
بودجه کشــور در ادوار متفاوت و در مناصب تاثیرگذار چون دفتر اقتصاد 
کالن، معاونت تولیدی، معاونــت بودجه ، و معاونت اقتصادی و هماهنگی 
برنامه و بودجه می تواند پشــتوانه ارجمندی باشــد که امید به کارآیی و 

کارآمدی اش را افزون می نماید.
۵- دژپسند از سالهای حضورش در جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی 
به افق های دور نظر داشــت. دغدغه الگوی توســعه ایران در آن سالها، 
اُربیتال های ذهنی اش را اشــغال می کرد و این را از حوزه های پژوهشــی 
مورد تمرکزش در آن ســال ها، می توان اســتنتاج نمود. عالوه بر این جد و 
جهد ســتودنی او در ترجمه سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی به مدلی 
برای اجرا در دوره دبیری اش در ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی )البته با 
در نظر گرفتن مقتضیات و مقدورات شرایط جاری(، شاهد دیگری است بر 
اینکه او بر اهمیت ریل گذاری های ســودمند واقف است و می توان انتظار 
داشت که او این مشی را در باب همایون، در دستور کار خویش دنبال نماید.

 ادامه در صفحه 2

معاون اول رئیس جمهور:

 در آینده با چالش بزرگی 
بود خواهیم  مواجه  بازنشستگی  صندوق های  در 

گروه اقتصاد  معــاون اول رییس جمهوری اعالم کرد بیــش از 80 درصد 
منابع مورد نیازصندوق های بازنشســتگی و۱00 درصد هزینه های صندوق 

بازنشستگی نیروهای مسلح را دولت تامین می کند.
اســحاق جهانگیری در کنفرانس منطقه آســیا – اقیانوســیه با عنوان نقش 
خانواده، اجتماع و دولت در جوامع رو به سالمندی با تاکید براینکه در موضوع 
سالمندان و ســالمندی به منزلت و کرامت آن ها توجه شود، گفت باید برنامه 
دقیقی برای ارتقا منزلت سالمندان تدوین شود که مرتبط با سالمت اجتماعی 

و توسعه کشور باشد.
وی افزود : فکر می کنم بــا توجه به جایگاهی که ســالمندان دارند و اندوخته 
تجربیات نهفته آنها ، هر برنامه ای که در این زمینه تدوین شود، به برنامه های 

توسعه ای کشور کمک خواهد کرد. 
معاون اول رییس جمهوری یادآور شــد: قدرت نظام سیاســی و مدنی باید بر 
مبنای استفاده از ظرفیت سالمندان باشد تا دولت بتواند از ظرفیتی که در این 

مجموعه انسانی وجود دارد، با کمک نهادهای مدنی استفاده به سزایی ببرد. 
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به سخنان وزیر بهداشت ودرمان وآموزش 
پزشکی درباره هزینه های درمان در جمعیت سالمند کشور ، افزود: این هزینه ها 
باید در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد و نقش سالمندان در ابعاد سیاسی ، 
اقتصادی و فرهنگی باید بررسی شود و تاثیر آن بطور دقیق در توسعه جامعه به 

سمتی برود که هرم جمعیتی سالمندان بخش عمده را داشته باشد . 
جهانگیری با اشــاره به اینکه صندوقهای بازنشستگی کشــور امروز به تعبیر 
صاحب نظران به ابرچالش تبدیل شــده اســت، اظهارداشت: در مقطع فعلی 
تقریبا تمام صندوق های بازنشستگی به بودجه دولت متمرکز هستند و بیش 
از 80 درصد منابع مورد نیاز آنها توســط دولت تامین می شود و۱00 درصد 
هزینه های صندوق بازنشســتگی نیروهای مســلح توســط دولت تامین 

می شود. 
وی با اشاره به اینکه در ســالهای آینده با انباشت بیشــتری از نیروی انسانی 
سالمند روبرو هستیم وباید هزینه های بازنشستگی آنها از طریق صندوق های 
بازنشســتگی تامین شــود، گفت: خوشــبختانه از اوایل دهه 80 قانون 
وآیین نامه هایی در دولتهای وقت تدوین شد و در دولت یازدهم بطور جدی 
به این موضوع پرداخته شــد ودر برنامه های توسعه ای و سیاست های کلی به 

آن توجه شده است . 
معاون اول رییس جمهوری یادآور شــد: این موضوع در سیاست های ابالغی 
رهبر معظم انقالب سیاســت جمعیت و خانواده به عنوان سیاست های کلی 
بندهایی بطور خاص به سالمندی و نیازهای آنها اشاره شده است و مردم ایران 

به جهت فرهنگ دینی خود سالمندی را با فرزانگی یکی می دانند . 
جهانگیری با اشاره به مساله مدرسه سازی توســط خیرین اشاره کرد وگفت: 
مسائلی مانند مدرســه سازی و بهداشــت ودرمان و ازدواج از موضوعات اولیه 
جامعه ایرانی است و انسانهای شریف با نهادهای مدنی به صحنه آمدند و بخش 
عظیمی از این مســئولیت را به دوش گرفتند وباید موضوع سالمندی توسط 
رسانه ها، صداوسیما، شــخصیت ها و صاحب نظران تبیین کنند تا خیرین و 

انسانهای دلسوز برنیازهای این مساله تمرکز پیدا کنند . 
وی گفت: حضور خیرین و توجه به موضوع ســالمندان می تواند این امید را به 
جامعه بدهد که نسبت به آینده ســالمندان دغدغه نداشته باشند و خانواده ها 
برای این فرصت خود را مجهزتر کنند تا براســاس فرهنگ ایرانی واســالم از 

سرمایه انسانی استفاده مطلوب کنیم . 
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه امیدوارم این نشســت آغاز یک درک 
جدید در ارتباط با سالمندان در ایران باشــد، افزود: این همایش فرصتی برای 
تعقل در مسئله سالمندی و سالمندان برای همه دست اندرکاران است و برای 
کشــور ما ایران موضوع جمعیت و آینده نگری برای برنامه ریزی آتی کشــور 

بسیار مهم است . 

سرمقاله

فتح  اهلل آقاسی  زاده
عضو دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

رییس بانک مرکزی پاسخ داد

وزنامه خریدار  سازمان شهرستان های ر
 نماینده فعال می پذیرد

وزنامـه ر

-021تلفن: 9 و 66567767

www.kharidaar.ir



رییس بانک مرکزی پاسخ داد

خ ارز چیست؟ برنامه دولت برای نر

تداوم رکود تورمی در شهریور

بنگاه ها چگونه به حباب قیمت دامن می زنند؟

اقتصاد
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه 2
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rچهارشنبه      2 آبان  1397    شماره 233

پسند انتخاب درستی است؟ آیا دژ
   ادامه از صفحه اول

۶- ســخن کوتاه نماییم. فرهاد دژپســند در فضای دانشگاهی زیسته 
است و مدارج تحصیلی اش را نیز در کمال راستی و درستی و با تکیه بر 
استعداد و پشتکارش طی نموده اســت. تجاربش در حوزه های ستادی 
و در باالترین ســطوح تصمیم ســازی و تصمیم گیری، قابل اعتناست. 
بنابراین با اتکاء به چنین توشه ای در کارنامه اش، می توان امیدوار بود 
که او در کابینه فعلی روحانی، بتواند با انســجام بخشــی به حوزه عمل 

وزارت اقتصاد و دارایی، عملکرد قابل قبولی را رقم زند.
با همه اینهــا، نباید اغــراق نمود.آینده را نمی توان پیــش بینی نمود. 
تحریم های مرحله دوم آمریکا و بلوک آمریکایی جهان می تواند شرایط 
اقتصادی و کالن ایران را به گونه دیگری رقم بزند. برخی تشــتت های 
کابینه در حوزه اقتصاد و مباحث فرابخشی نیز می تواند اوضاع را تحت 
تاثیر قرار دهد. بعالوه واگرایی های روز افــزون در بُردارهای چندگانه 
حکمرانی نیز می تواند شرایط را دشــوار تر و حرکت در جاده اقتصاد و 

مدیریت را سخت و ُکند نماید. 
واقع گرایی حکم می کند که این واقعیات تلخ را پیش چشم نهمیم. اما 
در کنار همه این واقعیت ها، می توان گواهی داد که دکتر دژپســند هم 
دغدغه مند اســت و هم از انگیزه های مضاعف و پرقدرتی برای بهبود و 
تعالی برخوردار است. او ذهن ســاختارمندی نیز دارد...انرژی مستمر و 
زاینده اش هم می تواند او را در مســیر ســنگالخی اقتصادایران، یاری 

دهد.
امید که در افق آینده، از ابرهای سیاه تیره گی و سیه فامی ها دور شویم 

و از آالم اقتصادی و اجتماعی مردم ایران، کاسته شود.

پیش بینی ۱0 تا ۱۲ هزار میلیارد تومان برای تقویت 
قدرت خرید مردم 

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:۱0 تا ۱۲ هزار میلیارد تومان برای 
تقویت قدرت خرید مردم در سال ۱۳۹8 پیش بینی شده است

محمدباقر نوبخت در دهمین ســتاد تهیه و تدوین الیحه بودجه سال 
۱۳۹8 کل کشور با اشــاره به ضرورت توجه به تناسب مصارف با منابع 
کشور در تهیه و تدوین الیحه بودجه ۱۳۹8 کل کشور گفت:به منظور 
کاهش آثار و تبعات مشکالت اقتصادی کشور، »بودجه مکمل« تدوین 
خواهیم کرد و هــدف از این امر اجرای سیاســت های فقرزدایی دولت 

است.
وی افزود: ما برای تدوین بسته حمایتی از اتکای به منابع عمومی کشور 
پرهیز خواهیم کرد و با توجه به این که در ســال جاری، بر اساس پیش 
بینی خزانه داری کل کشــور، در حدود 80 هزار میلیــارد تومان عدم 
تحقق درآمد خواهیم داشــت، برای تأمین رفاه مردم از هیچ کوششی 

دریغ نمی کنیم.
رییس ســازمان برنامه و بودجه کشــور در ادامه اظهارات خود گفت: 
ضرورت دارد در مورد اتمــام و مدیریت طرح هــای عمرانی، مکانیزم 
هدف را دنبال کنیم و تالش مان را به ســمتی معطوف کنیم که از تمام 
ظرفیت های قانونی کشور بهره ببریم تا حدود ۲8۹ طرح عمرانی را در 

سال جاری با موفقیت به اتمام برسانیم.
نوبخت همچنین در این جلسه اعالم کرد تا سی ام مهر ماه ۱۳۹۷، تمام 
مطالبات گندم کاران با پرداخت ۱۲ هزار و ۶00 میلیارد تومان تســویه 

شد.
گزارش مذکور حاکی است که در این جلسه کارشناسان امور هماهنگی 
و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش های جداگانه، 
آخرین وضعیــت و روند طرح هــای تملک دارایی های ســرمایه ای و 
اعتبارات عمرانی را در الیحه بودجه ســال ۱۳۹8 کل کشــور تشریح 

کردند.
بر اســاس این گزارش، برای ۵۵۵ طرح عمرانی در ســال آینده، اعتبار 
کامل در نظر گرفته شــده و بــا برنامه ریزی های انجام شــده، بخش 
خصوصی حضور و مشــارکت پررنگ تری در انجــام طرح های عمرانی 

خواهد داشت.
در این جلســه همچنین گزارشــی در مورد آخرین روند بودجه ریزی 
مبتنی بر عملکرد ارایه و عنوان شد که ستاد کل نیروهای مسلح در این 

زمینه گام های جدی و عملیاتی برداشته است.
 بر اســاس دســتور رییس ســازمان برنامه قرار اســت از هفته آینده  
جلسه های ستاد تهیه و تدوین بودجه ســال ۱۳۹8 کل کشور، شتاب 
و سرعت بیشــتری بگیرد تا الیحه مذکور در موعد مقرر قانونی تقدیم 

دولت و در نهایت مجلس شورای اسالمی شود.

تورم مهرماه ۱3/4  درصد شد
 تورم مهرماه ۱۳.۴ درصد شدبراســاس اعالم مرکز آمار ایران نرخ تورم 

در ۱۲ ماهه منتهی به مهرماه ۱۳.۴ شد.
مرکز آمار ایران نرخ تورم مهرماه را اعالم کرد و براین اساس در ۱۲ ماهه 
منتهی به مهرماه ســال ۹۷ نرخ تورم ۱۳.۴ درصد بوده است. همچنین 
نرخ تورم نقطه به نقطه در این مــاه ۳۲.8 درصد و نرخ تورم ماهیانه ۷.۱ 

درصد بوده است.
براین اساس نرخ تورم مهرماه در مناطق شهری ۱۳.۴ درصد، نرخ تورم 
نقطه به نقطه ۳۲.۴ درصــد و نرخ تورم ماهانه ۶.8 درصد بوده اســت. 
همچنین نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به مهرماه در مناطق روســتای 
۱۳ درصد بوده است. نرخ تورم نقطه به نقطه در مناطق روستایی ۳۵.۳ 

درصد و نرخ تورم ماهانه در این مناطق 8.۳ درصد بوده است

افزایش صادرات ایران به آفریقا
 مدیرکل دفتر عربی آفریقایی ســازمان توســعه تجارت از افزایش ۱۷ 

درصدی صادرات ج.ا.ایران به آفریقا در نیمه اول سال ۱۳۹۷ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان توســعه تجارت ایران، فرزاد پیلتن 
در این باره گفت: صادرات ایران به کشــورهای آفریقایی در ۶ ماهه اول 
سال جاری به ۳۹۷ میلیون دالر رسید که نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته، نشان دهندۀ افزایش ۱۷ درصدی است.
وی افزود: مقاصد اصلی صادراتی ایران بــه قاره آفریقا طی دوره مذکور 
شامل کشورهای مصر، کنیا، ســودان، آفریقای جنوبی، تونس، مغرب، 

موزامبیک، تانزانیا،جیبوتی و سومالی بوده است.
مهمترین کاالهــای صادراتی ایران به قاره افریقا شــامل محصوالت از 
آهن و فــوالد، قیرنفــت، گاز مایع، محصوالت شــیمیایی، ســیمان، 
خمیرهای غذایی، بیســکویت و شــکالت، کف پوش، پارافین، وازلین 

،روغن  موتور و کشمش است.

سکه؛ 4 میلیون و 3۲0هزار تومان
در جریان معامالت بازار آزاد تهران دیروز قیمت هر قطعه ســکه تمام 

بهار آزادی طرح جدید به چهار میلیون و ۳۲0 هزارتومان رسید.
در جریان معامالت بــازار آزاد تهران دیروز، هر قطعه ســکه تمام بهار 
آزادی طرح جدیــد ۴ میلیون و ۳۲0 هزارتومان، هر قطعه ســکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۱۳0 هزارتومان، نیم سکه ۲ میلیون 
و ۱۳0 هزارتومان، ربع ســکه ۱ میلیون و ۱۴0 هزارتومان و سکه گرمی 

۶۷۱ هزارتومان معامله شد.
براین اســاس هر اونس طال در بازارهای جهانــی ۱۲۳۵ دالر و هر گرم 

طالی ۱8 عیار ۴0۲ هزار و ۱۵0تومان است.

سرمقاله

میز خبر

رئیس بیمــه مرکزی اعالم کرد: پــس از تغییرات نرخ 
ارز، دالر ۴۲00 تومانــی برای شــرکت های بیمه ای 
درخواست کردیم اما با پرداخت ارز نیمایی موافقت شد 
که هرچند بهتر از ارز آزاد اســت اما باتوجــه به اینکه 
خســارات هزینه باالیی به شــرکت های بیمه تحمیل 
می کند باید نرخ بیمه ها تعدیل شــود. امــا با توجه به 
اینکه هنوز برای امســال نتوانســتیم قضیــه تعدیل 
نرخ های بیمــه را حل کنیم، از ســال ۹8 آن را اجرایی 
خواهیم کرد که امیدواریم تا آن زمان خســارت ارزی 

چندانی ایجاد نشود.
غالمرضا ســلیمانی امیری دیروز در نشســت خبری 
که در حاشــیه نمایشــگاه بورس، بانک و بیمه برگزار 
شــد، اظهارکــرد: اعالم کردیــم کــه آمادگی جذب 
ســرمایه گذارانی که حاضر هســتند در ایران شرکت 
بیمه تشــکیل دهند را داریم. منظور از این شرکت ها 
طبیعتا سرمایه گذاران خارجی اســت. مایل هستیم 
با شــرکت های بیمه خارجی چــه در بخش بیمه های 

مســتقیم و چه در بخش اتکایــی همکاری 
داشــته باشــیم.وی درباره عملکــرد بیمه 
مرکزی در مقابل شــرکت های بیمه گفت: 
بیمه مرکزی شــرکت های بیمه را حمایت 
می کند و هم بر عملکردشــان نظارت دارد. 
این طور نیســت که فقــط دیــد نظارتی و 

تنبیهی وجود داشته باشد.
سلیمانی در پاسخ به ســوالی درباره عملکرد سندیکا 
بیمه گران و شــرکتی کــه اعالم کــرده می خواهد از 
عضویت در ســندیکا بیرون آید، گفت: خیلی از مسائل 
صنعت را می تواند بر دوش بگیــرد در صنعت بیمه هم 
سندیکایی که تشکیل شــده جزو سندیکاهای خوب 
است. ما دنبال این هســتیم که بیمه مرکزی بخشی از 
وظایف را به بیمــه مرکزی دهد. در ایــن بین طبیعی 
اســت بعضی وقت ها بعضی از اعضای ســندیکاها نظر 

موافق یا مخالفی داشته باشند.  
رییس کل بیمه مرکزی در پاســخ به این سوال ایسنا 

مبنی بر راه اندازی هر چه ســریع تر کمیته 
ثبات بازارهای مالی گفــت: نزدیکی بانک، 
بیمه و بورس بسیار مهم است. این مسئله را 
با رییس کل بانک مرکزی و رییس ســازمان 
بــورس و اوراق بهادار مطرح کــردم و هر دو 
عالقه منــد بودنــد. طبیعی اســت که این 

موضوع سخت و بیانش راحت است.
وی تاکید کرد: در این مورد نیاز به قانون حتی در سطح 
مجلس اســت. با اصل کمیتــه موافقت شــده اما باید 
کارهای کارشناسی انجام شــود و این کمیته ابزارهای 

مورد نیاز برای ثبات مالی را مهیا کند.
رییس بیمــه مرکزی افزود: زمان بنــدی دقیقی برای 
تشــکیل این کمیته نمی توان اعالم کــرد. ما فعال نیاز 
به مسائل کارشناســی و زیربنایی داریم. امروز نسبت 
به یک ماه قبل یک مرحله جلوتر هســتیم ولی کل کار 

انجام نشده است.
سلیمانی در بخشــی دیگر از صحبت هایش گفت: بعد 

از تغییرات نرخ ارز تقریبا هر خسارتی که قرار باشد در 
بخش های پوشش بیمه ای که مبتنی بر پرداخت ارزی 
است، انجام شود، با نرخ ســامانه نیما صورت می گیرد. 
به عبارتی مــا تغییر پایــه ای در پرداخــت ارز داریم 
و باید ریالی کــه داریم را تبدیل به یــورو کنیم که این 
مساله مشکل ساز شده اســت و زمانی که تبدیل ریال 
به ارز صورت می گیــرد، به نوعی هزینه ســنگینی به 

شرکت های بیمه تحمیل خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: پیــش از این صحبت از 
آن بود که در زمان تبدیل ریال به ارز، محاســبه به نرخ 
بازار آزاد صورت گیرد که این قطعا برای بیمه ها مشکل 
ساز شــده بود. اما اکنون با همکاری بانک مرکزی، نرخ 
ارز در محاسبات بیمه ای، از ارز آزاد به نرخ سامانه نیما 
تبدیل شــده که این خود یک مرحله پیشرفت است. از 
سوی دیگر، اگر خســارتی هم ایجاد شود هزینه باالیی 
را برای شرکت های بیمه دارد و این حرف درستی است 

که تعدیل در نرخ بیمه ها باید صورت گیرد.

بیمه

گروه اقتصــاد   بررســی های میدانی 
نشــان می دهد برخی مشــاوران امالک با 
سوء اســتفاده از کمبود مســکن مصرفی و 
با اتکاء به برخی ترفندهــا، به حباب قیمت 
در بازار دامن زده انــد.در پی افزایش قیمت 
مسکن از یک ســو و کاهش ساخت و ساز از 
سوی دیگر شــرایطی در بازار مسکن فراهم 
شــده که مصرف کنندگان واقعی این کاال و 
زوج های جوانی که به دنبال خرید ســرپناه 
کوچکی برای آغاز زندگی هستند، با کمبود 
واحد مســکونی مصرفی روبه رو شــده اند.

بررسی های میدانی نشان می دهد در حال 
حاضر بیشــترین حجم واحدهای موجود 
برای خریداران را تنها دو دســته از واحدها 
تشکیل می دهند؛ دســته اول، واحدهای 
مسکونی بسیار کوچک با سن بنای باال واقع 
در طبقات چهارم بدون آسانسور و پارکینگ 
هستند که از سوی خریداران با اقبال مواجه 
نمی شوند؛ و دســته دوم، واحدهای بزرگ 
متراژ در محله هــای گران قیمت مناطق ۱، 
۲، ۳ و ۵ پایتخت هســتند که از متری ۱۷ 
میلیون تومان آغاز شده و در مواردی مانند 
برخی واحدهای خیابان فرشــته به متری 
۴۵ تا ۵۵ میلیون تومان هم می رسد.کمبود 
واحدهای مسکونِی مصرفِی خانوارپسند به 
همراه رکود تورمی حاکم بر بازار مسکن به 
گونه ای است که برخی مشاوران در صورت 
داشــتن فایل های مناســب برای فروش، 
نهایت سوءاســتفاده را برای حداکثر کردن 

منافع خود انجام می دهند.

کمبود واحد مسکونی مصرفی 
خانوارهای متوسط شهری

اینها نشــان می دهد کمبود واحد مسکونی 
مصرفــی خانوارهای متوســط شــهری 
بــه خصــوص در پایتخت، زمینــه را برای 
سوءاستفاده برخی مشاوران امالک فراهم 
کــرده اســت.یکی از شــهروندان تهرانی 
در خصوص نحــوه قیمت گــذاری برخی 
مشــاوران امالک گفت: من واحد مسکونی 
کوچک متراژ ولی با شرایط مناسب را برای 
فروش ، نزد یکی از مشــاوران امالک فایل 
کردم؛ به دلیل شــرایط خــوب این واحد، 
چه از نظر قیمت پیشــنهادی مــن و چه از 
نظر موقعیــت واحد مســکونی و دارا بودن 
آسانســور و پارکینگ، فایل بنده با موجی 
از تقاضا برای خرید روبه رو شــد. وی ادامه 
داد: مبلغ مدنظر من بــرای آپارتمان، ۲80 
میلیــون تومان بودو بنگاه بــه ما اعالم کرد 
جهت عقد مبایعه نامه بــا خریدار، در بنگاه 
حضور پیدا کنیم. زمانی که به بنگاه مراجعه 

کردیم، مشاور امالکی که فایل ما را پیگیری 
می کرد، ما را به داخل اتاقی راهنمایی کرد. 
در آنجا به ما گفت: شــما ملک تان را ۲80 
میلیون تومان قیمت گذاری کرده بودید.با 
این قیمت مشکلی ندارید؟ بنده هم گفتم: 
خیر مشــکلی ندارم. مشــاور امالک بعد از 
کلی مقدمه چینی و توضیحات حاشــیه ای، 
به ما گفت حاضر اســت حق کمیســیون از 
ما دریافت نکنــد و در ادامه گفت: من ملک 
شــما را به رقم باالتری فروخته ام. بنابراین 
االن که بــا خریدار مواجه می شــوید و قرار 
اســت مبایعه نامه تنظیم و امضــا کنید، به 
قیمتی که مــن به خریدار اعــالم می کنم، 
واکنش نشــان ندهیــد؛ قرار من با شــما 
همان ۲80 میلیون تومان اســت و بنده از 
شــما حق کمیســیون دریافت نمی کنم.

این شــهروند تهرانی ادامه داد: وی ما را به 
اتاق دیگری کــه خریدار حضور داشــت، 
هدایت کرد. گفتگوها بــرای تنظیم مبایعه 
نامه آغاز شــد و متوجه شــدیم که او، ملک 
ما را به ۳۲0 میلیون تومان به خریدار بخت 
برگشته اعالم کرده است. وی ادامه داد: در 
نهایت هم آپارتمــان را ۳۲0 میلیون تومان 
به خریدار فروختیم و مشــاور امالک روی 

معامله ما، ۴0 میلیون تومان سود کرد.
وی گفــت: مشــاور امالک شــرایط بازار و 
قیمت ها را به گونه ای بــرای خریدار بخت 
برگشــته توصیف کــرده بود کــه خریدار 
برای خرید به قیمــت ۳۲0 میلیون تومان 
خیلی عجله داشــت و نگران بود اگر نتواند 
ملک ما را بخرد، قیمت باالتر می رود و دیگر 

نخواهد توانســت صاحب خانه شــود.وی 
افزود: به همین راحتی مشاوران امالک در 
نرخ گذاری دخالت کــرده و با ایجاد حباب 
قیمتی، ۲۵ تــا ۳0 درصد باالتــر از ارزش 
واقع ملک آن را قیمت می کنند. از ســوی 
مقابل خریداران نیز به دلیل کمبود شــدید 
واحد مسکونی مصرفی نمی توانند با زیاده 
خواهی های برخی مشاوران امالک مقابله 
کرده و خواهان کم کردن قیمت پیشنهادی 
شــوند. چون در هر صــورت بــرای واحد 
مسکونی با شرایط مناســب و میان متراژ، 
مشــتری وجود دارد و اگــر در آن لحظه از 
خرید این واحد مســکونی منصرف شــود، 

باید واحد گرانتری بخرد.

نقش پنهان گروه های تلگرامی متعلق 
به مشاوران امالک

بررسی های میدانی نشــان می دهد برخی 
از مشــاوران امالک با تشــکیل گروه های 
تلگرامی میان خود، قیمت گذاری مســکن 
را در اختیــار گرفته و در صورت داشــتن 
فایل های با شــرایط مناسب، نحوه افزایش 
قیمت آن را با یکدیگــر هماهنگ می کنند 
به گونــه ای که با درک ایــن موضوع که در 
هر محله چــه تعــداد واحد مســکونی با 
شرایط مناســب آماده فروش وجود دارد، 
در صــورت کاهش عرضه، قیمــت آن را به 
باالترین رقم به خریداران پیشــنهاد داده و 
با هماهنگی یکدیگر حاضر به کاهش قیمت ها 
در آن محله نیســتند.به نظر می رسد این 
روش قیمت گذاری دالالن بازار مسکن تا 

حدودی مشابه نحوه قیمت گذاری دالالن 
بازارهای موازی در یکی دو ماه گذشته باشد 
و الزم است دستگاه های نظارتی همانگونه 
که با دالالن و ســودجویان بازار سکه و ارز 
برخورد کردند، برخورد با ســوداگران بازار 

مسکن را هم در دستور کار خود قرار دهند.

تداوم رکود تورمی در شهریور
در همین حــال جدیدترین آمار رســمی 
درباره بازار مسکن شــهر تهران در شهریور 
ماه امســال نشــان می دهد که بیشترین 
افزایــش قیمت مســکن در شــهریور ماه 
به منطقــه ۵ بــا افزایــش ۹۳.۵ درصدی 

اختصاص داشته است.
گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مســکن 
وزارت راه و شهرســازی دربــاره تحوالت 
بازار مسکن شــهر تهران در شــهریور ماه 
امسال نشــان می دهد که تعداد معامالت 
واحدهای مســکونی آپارتمانی شهر تهران 
در شــهریور ماه ۱0 هــزار و ۵۳۷ واحد بود 
که نســبت به مردادماه سال جاری )با انجام 
۱۳ هزار و ۱۲0 فقره معامله(، ۱۹.۷ درصد 
و نسبت به شــهریورماه ســال گذشته )با 
امضای ۱۵ هزار و ۷۵۱ فقره معامله( ۳۳.۱ 
درصد کاهش نشــان مــی دهد.همچنین 
این گزارش می افزایــد: از میان مناطق ۲۲ 
گانه تهــران منطقه ۵ با هــزار و ۴۷۵ فقره 
معامله معادل ۱۶.۵ درصد بیشترین تعداد 
معامــالت و منطقه ۱۹ بــا ۴8 فقره معامله 
معادل 0.۵ درصد معامالت مســکن شهر 
تهران کمترین تعــداد معامالت واحدهای 

مسکونی را به خود اختصاص داده است.
همچنین براســاس اعالم دفتر برنامه ریزی 
و اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرســازی 
متوســط قیمت خرید و فروش هر مترمربع 
واحد مسکونی در ماه گذشته )شهریور ۹۷( 
8 میلیون و ۱۲0 هزار تومان بود که نســبت 
به مردادماه امســال )با دارا بودن میانگین 
قیمتی ۷ میلیــون و ۴۳0 هزار تومان در هر 
متر مربع(  ۹.۳ درصد و نســبت به شهریور 
سال گذشــته )با دارا بودن میانگین قیمتی 
متری ۴ میلیــون و ۶80 هزار تومان(  ۷۳.۴ 

درصد افزایش نشان می دهد.
گران ترین منطقــه تهران منطقــه یک با 
میانگین هر متر واحد مسکونی ۱۷ میلیون 
و ۷۷0 هزار تومــان و ارزان ترین منطقه در 
پایتخت، منطقه ۱8 با متوسط هر متر واحد 
مســکونی ســه میلیون و ۴۷0 هزار تومان 

اعالم شده است.
بیشترین رشد قیمت متوسط هر متر واحد 
مسکونی در شــهریور ماه امسال نسبت به 
شــهریور ۹۶ به منطقه ۵ پایتخت به میزان 
۹۳.۵ درصــد بوده که به این معناســت که 
متوسط قیمت مسکن در این منطقه نسبت 
به سال گذشته تقریبا رشد دو برابری داشته 
اســت.این گزارش می افزاید: توزیع قیمتی 
واحدهای مســکونی معامله شــده در ماه 
گذشته براساس سن بنا، نشــان می دهد که 
واحدهای با ســن کمتر از ۵ سال بیشترین 
قیمت را بــه خــود اختصــاص دادند که 
متوسط قیمت این واحدها ۹ میلیون و ۷۶0 

هزار تومان در هر مترمربع است.
همچنین آپارتمان های با عمر بین ۱۶ تا ۲0 
سال ساخت و با متوسط قیمت ۷ میلیون و 
۲۹0 هزار تومان در هر متر، کمترین قیمت 
واحد مسکونی از نظر سن بنا در ماه گذشته 
به حســاب می آید. ضمن اینکه واحدهای 
زیر ۵ سال بیشــترین سهم خرید و فروش و 
معادل ۳۹ درصد معامالت مسکن شهریور 
را به خود اختصاص دادنــد ولی واحدهای 
باالی ۲0 سال ســاخت با اختصاص ۱۲.۶ 
درصد معامــالت به خود، کمترین ســهم 
از خرید و فروش مســکن در ششــمین ماه 
سال جاری به حساب می آید.بررسی توزیع 
فراوانی تعداد معامالت مســکن بر حسب 
قیمت هر متر مربع در این ماه نشان می دهد 
بیشترین ســهم معامالت در شهریور ماه به 
واحدهای مسکونی باالی ۱۲ میلیون تومان 
در هر متر و با کســب ۱8.۵ درصد معامالت 
اختصاص دارد. کمترین آن نیز به واحدهای 
زیر دو میلیون تومان در هر متر و با کسب 0.۶ 

درصد معامالت تعلق داشته است.

گروه اقتصــاد    رییس بانــک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران با رد شایعه انتفاع 
دولت از افزایش نرخ ارز گفت: رشــد قیمت 
ارز موجب افزایــش هزینه هــای دولت 
می شود و دولت در همه شــرایط به دنبال 

کنترل نرخ ارز بوده است.
رییس بانک مرکزی دیروزدر ســفر به قم با 
شماری از مراجع تقلید و علما دیدار و گفت 
و گو کرد. عبدالناصــر همتی در دیدار مدیر 
حوزه های علمیه در قم، بــا تاکید بر تامین 
۹.۵ میلیــارد دالر ارز دولتی برای کاالهای 
اساسی و تالش بانک مرکزی برای پوشش 
تمام نیازهای مردم از طریق سامانه »نیما«، 
افزود: در جلسه سران سه قوه، تصمیم های 
جدی برای برخورد بــا صادرکنندگانی که 
ارز خود را در ســامانه نیما عرضه نکنند در 
دســتور کار قرار گرفت که بزودی اجرایی 

خواهد شد.
وی با اشــاره به تالش بانــک مرکزی برای 
ســاماندهی بــازار ارز و تامیــن نیازهای 
مردم، خاطرنشــان کرد: رییس جمهوری 
بیشــترین نگرانی را نســبت بــه وضعیت 
بازار و معیشت مردم داشــته و به طور دائم 
تحوالت بازار ارز و اقدام های بانک مرکزی 

را پیگیری می کند.
همتی در تشــریح اقدام های بانک مرکزی 
در جهت کنتــرل قیمت ارز، ابراز داشــت: 
تقویت نقش بانــک مرکــزی در مدیریت 
بازار با افزایش ذخایر داخلــی ارز، کنترل و 
مسدودسازی سایت ها و شبکه های داللی 
و اعالم نرخ ساختگی و دستگیری دالالن و 
ملتهب کنندگان بازار با همکاری دادستانی 
کل کشور، ســه اقدام مهم در روزهای اخیر 
بوده اســت که شــاهد نتایج آن در کاهش 

التهابات بازار هستیم.
همتی با اشــاره به اعتراف برخی از دالالن 
دســتگیر شــده به ارتباط با مراکز خارج از 
کشــور، تصریح کرد: تالش زیادی از سوی 
دالالن و عناصــر ضدانقالب بــرای به اوج 
رســاندن التهابات در تاریــخ ۱۳ آبان ماه 

صورت گرفته که با تالش همه مســئوالن و 
اقدام های بانک مرکــزی، معتقدیم در این 
تاریخ هیچ اتفاقــی خاصی روی نخواهد داد 
و پس از آن شــاهد آرامش بیشــتر در بازار 

خواهیم بود.
وی عبور از شرایط دشــوار فعلی را نیازمند 
همراهی همه قشــرهای مختلف دانست و 
گفت: در همین راستا، بسته حمایتی دولت 
برای قشــرهای کم درآمد پیش بینی شده 
است که در هفته اول آبان ماه، به حدود ۲0 

میلیون خانوار ارائه خواهد شد.
رییس بانک مرکزی همچنین با اشــاره به 
عقب نشینی دولت آمریکا از به صفر رساندن 
فروش نفت ایران، تصریــح کرد: جمهوری 
اســالمی با روش های متنوع به فروش نفت 

خود ادامه خواهد داد.
همتی در پایان با اشــاره به ارائه گزارش های 

دائمی از ســوی بانــک مرکزی بــه رهبر 
معظم انقالب، از صرفــه جویی و همراهی 
همه مراکز بیــن المللــی از جمله جامعه 
المصطفــی العالمیه و بخش بیــن الملل 
حوزه علمیه بــرای عبور از شــرایط فعلی 

قدردانی کرد.
مدیر حوزه هــای علمیه و رییــس جامعه 
المصطفی نیز در این دیــدار ضمن آرزوی 
توفیق برای دولت و بانک مرکزی در زمینه 
حل مشــکالت اقتصادی، خواســتار توجه 
بیشتر به قشــرهای کم در آمد تا زمان رفع 

تنگناهای اقتصادی شد.
آیت اهلل علیرضا اعرافی همچنین به معرفی 
جامعه المصطفی العالمیه و دســتاوردهای 
آن در عرصه جهانی پرداخــت و از آمادگی 
این نهاد بین المللی برای کمک به دولت در 

زمینه های مختلف خبر داد.

تخصیص ارز نیمایی به شرکت های بیمه



در اتاق ایران مطرح شد
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دالر و یورو در بازار ثانویه چند؟
متوسط قیمت ارز در بازار ثانویه در فاصله یک روز حدود ۴00 تومان در 

هر یورو نوسان داشته است.
متوســط نرخی که بانک مرکزی برای معامالت ارزی در بازار ثانویه ارز 
به عنوان محلی برای مبادالت ارزی صادرکنندان و واردکنندگان اعالم 
کرده است، نشان از افت و خیز آن از ابتدای هفته جاری دارد؛ به طوری 
که روز شــنبه نرخ یورو حــدود ۹۷۱۵ تومان بود که برای یکشــنبه با 

ریزش حدود ۳00 تومانی به ۹۴۱۴ تومان رسید.
 در پایان معامالت روز دوشنبه نیز بار دیگر رشد برای نرخ ارز بازار ثانویه 
ثبت شــده و نرخ به ازای هر یورو حدود ۹8۲۵ تومان بوده است که در 
مقایســه با روز قبل از آن که به ۹۴۱۴ تومان رســیده بود، حدود ۴۱۱ 

تومان افزایش دارد.
قرار بوده نرخ گذاری در بازار ثانویه به صورت رقابتی انجام شــود که در 
مدت بیش از دو ماهه ای که از اجرایی شــدن بســته جدید ارزی بانک 
مرکزی گذشــته، عمدتا نرخ یورو در فاصله ۹000 تــا ۱0 هزار تومان 

نوسان داشته است.
این در حالی اســت که در روزهای گذشــته خبرهایی در مورد افزایش 
قیمت ارز از سوی پتروشیمی ها از حدود ۷۷00 به 8000 تومان در هر 
دالر در بازار ثانویه مطرح شــده که البته از ســوی مسئوالن این بخش 
تائید نشده است اما در صورت افزایش قیمت ارز پتروشمی ها به عنوان 
بزرگترین عرضه کنندگان ارز در بازار ثانویه، افزایش متوســط قیمت 
نیز طبیعی خواهد بود.در آخرین معامالت انجام شده در بازار ثانویه که 
در سامانه نیما انجام می شود، در روز گذشته صادرکنندگان حدود ۶۹ 
میلیون یورو ارز عرضه و واردکنندگان تا ۳۲ میلیون یورو برای واردات 

از این محل تامین کرده اند.
در مجموع از نیمه مردادماه ســال جاری تاکنون بیــش از ۷.۵ میلیون 

یورو بین صادرکننده و واردکننده مبادله شده است.

دالر در بانک ها چند؟
شــعب ارزی بانک ها دیروز دالر را ۱0 هــزار و 8۲0 تومان و یورو را ۱۲ 

هزار و ۳۹۵ تومان از مردم خریدند.
بعد از شتاب ریزش قیمت ها در بازار ارز و افزایش مراجعه مردم به مراکز 
خرید و فروش ارز برای فروش ارزهای خانگی، بانک مرکزی از بانک ها 

خواست نسبت به خرید ارزهای مردمی فعال شوند.
 برهمین اساس شــعب ارزی بانک ها هر روز بعد از دریافت نرخ از بانک 
مرکزی، نسبت به خرید ارز از مردم اقدام می کنند. دستور بانک مرکزی 
به بانک ها بعد از آن صادر شــد که صرافی ها از خریــد ارزهای مردمی 

خودداری و میدان را به دالل ها واگذار کرده بودند.
دیروز بانک های عامــل قیمت دالر را ۱0 هــزار و 8۲0 تومان و قیمت 

یورو را ۱۲ هزار و ۳۹۵ تومان برای خرید از مردم اعالم کردند. 
روز دوشــنبه بانک ها دالر را از مردم ۱0 هزار و 8۲0 تومان و یورو را ۱۲ 
هزار و ۴۵۶ تومان می خریدند و با این حســاب نرخ امــروز خرید ارز از 

مردم در بانک ها نسبت به روز دوشنبه اندکی تغییر داشته است.
 

 بسته حمایت غذایی به چه کسانی 
تعلق می گیرد؟

سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب کلیات »بسته 
حمایت غذایی اقشــار کم درآمد« در جلسه یکشــنبه گذشته هیات 
دولت خبر داد و گفت: این بســته حمایتی در اختیار افرادی که درآمد 

کمتر از سه میلیون تومان دارد، قرار خواهد گرفت.
انوشیروان محســنی بندپی در کنفرانس منطقه ای سالمندی با بیان 
این که این بســته حمایتی در قالب برنامه حمایت غذایی از گروه های 
کم درآمد و نیازمند حمایت مثل ســالمندان و غیره در نظر گرفته شده 
است، اظهار کرد: مقدمات اجرای توزیع بسته حمایتی به زودی فراهم 
می شــود و رییس جمهور تاکیــد دارند که اولین مرحله ی این بســته 

حمایت غذایی در اولین فرصت در اختیار مردم قرار بگیرد.
 وی با اشاره به این که براساس مصوبه مجلس شورای اسالمی این بسته 
حمایتی در اختیــار افرادی که درآمد کمتر از ســه میلیون تومان دارد 
قرار خواهد گرفت، ادامه داد: شاخص بهره مندی از این بسته حمایتی، 

درآمد سرپرست خانوار است.
به گفته سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براســاس تاکید 
رییس جمهور و در ۱0 روز اول آبان ماه فروشــگاه های ویژه توزیع این 

بسته های حمایتی، مشخص خواهند شد.
محسنی بندپی در ادامه اظهار کرد: این بســته ها تا پایان سال ۱۳۹۷ 
و به شــکل غیرمســتمر در ســه مرحله و در مجموع با مبلغ ۶00 هزار 
تومان توزیع می شــود و کلیه دســتگاه های تامین کننــده منابع آن 
موظف هســتند تا هرچه ســریع تر منابع مورد نیاز را تامین کنند. این 
بسته حمایتی متناسب با تعداد اعضای خانوار تعلق خواهد گرفت و در 

راستای سیاست های دولت برای تامین اقالم ضروری خانوارهاست.

 خرده فروشی موادغذایی 
در میادین میوه و تره بار نصف قیمت بازار!

 با استناد به آخرین آمار رســمی بانک مرکزی؛ نرخ محصوالت میادین 
میوه و تره بار ۱۳ تا ۵۴ درصد زیر قیمت سطح شهر است

هفته گذشته بانک مرکزی با اســتناد به بررسی های میدانی خود، نرخ 
خرده فروشی گروه های مختلف مواد غذایی را اعالم کرد. این اعالم در 
حالی بیان شده که می توان با مقایســه نرخ های اعالمی از سوی بانک 
مرکزی و مقایســه آن با نرخ اقالم غذایی در نقــاط مختلف بازار، معیار 
مناسبی برای گران یا ارزان فروشی در مقایسه با سطح میانگین قیمتها 

به دست آورد. 
بر این اســاس و با اســتناد به تازه ترین گزارش هفتگی بانک مرکزی از 
متوسط قیمت خرده فروشــی مواد خوراکی در تهران، نرخ محصوالت 

میادین میوه و تره بار ۱۳ تا ۵۴ درصد زیر قیمت سطح شهر است.
 بر اســاس آخرین آمار رســمی بانک مرکزی، نرخ انــواع میوه به طور 
متوسط ۴۱ درصد زیر قیمت سطح شهر است که این رقم در محصولی 
همچون سیب زرد به ۵۴ درصد، نارنگی به ۵۱ درصد و انار به ۴۷ درصد 
می رسد.نرخ سبزیجات نیز به طور متوسط ۳۲ درصد زیر قیمت سطح 
شهر است که در محصوالتی همچون بادمجان به ۴۵ درصد و کدو به ۳۹ 
درصد می رســد، ضمن اینکه قیمت محصوالتی همچون گوجه فرنگی 

۲۳ درصد و سیب زمینی ۱8 درصد زیر قیمت سطح شهر است.
همچنین قیمت انــواع حبوبات به طور متوســط ۱۶ درصد زیر قیمت 
سطح شهر است که در محصوالتی همچون عدس به ۲۹ درصد و لپه به 

۲۳ درصد زیر قیمت سطح شهر می رسد.
در میادین میوه و تره بار، قیمت گوشــت گوســفند ۳0 درصد، گوشت 
گوساله ۱۹ درصد، گوشــت مرغ ۱۳ درصد، تخم مرغ ۲۲ درصد، برنج 

داخلی ۱۶ درصد و قند و شکر ۱۳ درصد زیر قیمت سطح شهر است.

میز خبر

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه ارزش 
بورس در ۷ ماهه به ۲۶۷ هزار میلیارد تومان رســید، 
گفت: نفت خــام بــه زودی در بورس انــرژی معامله 
می شود.شــاپور محمدی در آیین گشایش پنجمین 
نمایشــگاه بین المللی بانک، بورس، بیمه و خصوصی 
ســازی گفت: ارزش بورس ایران 800 هــزار میلیارد 
تومان اســت، ضمن اینکه ۴ بورس فعال بورس اوراق 
بهادار تهران، بورس کاال، بــورس انرژی و فرابورس در 
ایران مشــغول به کار هســتند، در هفت ماهه ابتدای 
ســال جاری نیز ۲۶۷ هزار میلیارد تومان بوده اســت 
که در مقایسه با سال قبل، رشــد خوبی را تجربه کرده 

است، این در حالی اســت که کل سال قبل 
۲۴۷ هزار میلیارد تومان معامله داشتیم.

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار افزود: 
ارزش معامالت در هفت ماهه ابتدای ســال 
جاری از ســال ۹۴ و ۹۵ بســیار بیشتر بوده 
اســت و رکوردی نیز به ثبت رســیده است؛ 
میزان بازدهی که امســال ســرمایه گذاران 

بازار سرمایه ایران در بورس و فرابورس کسب کرده اند، ۹۵ 
و ۹۲ درصد بوده اســت که این نشــانگر فرصت بزرگ 
ســودآوری در بازار سرمایه ایران اســت؛ ضمن اینکه 
به لحاظ تنوع شــرکتهای فعال در بــورس باید گفت 

که ۵۹0 شــرکت در بورس و فرابورس فعال 
شده و پذیرفته شــده اند، ضمن اینکه در ۴0 
رشته فعالیت و صنعت مشــغول به فعالیت 
هستند.وی تصریح کرد: پتروشیمی، معادن، 
فلزات اساســی، بانکها، بیمه ها، شرکتهای 
خدماتی و شــرکتهای های تــک در بورس 
فعال هستند، ضمن اینکه معامالت در بورس 
کاالیی نیز تنوع خوبی دارد؛ بــه نحوی که محصوالت 
کشــاورزی و نیز محصوالت پتروشیمی، فلزی اساسی 
و نیز قرارداد آتی بر روی سکه طال در فرابورس معامله 
می شود.رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با بیان 

اینکه ارزش بــورس در ۷ ماهه به ۲۶۷ هــزار میلیارد 
تومان رسید، گفت: نفت خام به زودی در بورس انرژی 
معامله می شــود. ضمن اینکه ابزارهای مالی اسالمی و 
کالســیک نیز تنوع بی نظیری در بورس ایران دارد و 
انواع ابزارهای مالی اســالمی از جمله اوراق مشارکت، 
صکوک اجاره روی دارایی های فیزیکی، اوراق منفعت، 
اوراق وکالــت، اوراق جعاله و ســایر ابزارهــای مالی 
اسالمی در کشور ما فعال اســت. اسناد خزانه اسالمی 
نیز معامله می شود که یکی از فرصت های خوبی است 
که می تواند برای اکثر کشــورها که ســرمایه گذاران 

مسلمان دارند، جذاب باشد.

بورس

گروه اقتصاد  فعــاالن بخش خصوصی 
در دیدار با فرهاد دژپســند وزیر پیشنهادی 
امور اقتصــادی و دارایــی، چالش هایی که 
این روزها اقتصاد ایران با آن مواجه اســت، 
مطرح کردند که مهمترین آن بازگرداندن 

ثبات به بازارها بود.
رئیــس اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشــاورزی ایران در این نشست گفت: وزیر 
پیشــنهادی امور اقتصادی و دارایی باید با 
اهمیت ویژه دادن به شورای گفت و گوی دولت 
و بخــش خصوصی، از آرا و نظــرات فعاالن 
اقتصــادی برای پیشــبرد امــور اقتصادی 

کشور استفاده کند.
غالمحسین شافعی افزود: وزیر پیشنهادی 
اقتصاد با قبول مســئولیت خطیــر در این 
موقعیت خاص، جانفشانی و میهن پرستی 
خود را نشان داده اســت که به مثابه رفتن 

روی مین است.
این مقام مسئول گفت: با سوابق درخشانی 
که از آقای دژپسند به عنوان یک کارشناس 
خبره اقتصادی کشــور ســراغ داریم، امید 
می رود با رای اعتمــاد مجلس به وی، دوره 

جدیدی در وزارت اقتصاد آغاز شود.
وی بیان داشــت: حضور وزیر پیشــنهادی 
اقتصاد در جمع فعــاالن اقتصادی اهمیتی 
مضاعف دارد زیرا وی عالوه بر تصدی وزارت 
اقتصاد، ریاست شورای گفت و گوی دولت و 

بخش خصوصی را نیز بر عهده دارد.
شــافعی ابراز امیدواری کرد که از ظرفیت 
باالی شــورای گفت وگــوی دولت و بخش 
خصوصی در کسب نظرات بخش خصوصی 
و انتقال آن به دولت اســتفاده شود تا از این 
طریق به مجموعه دولت در ارتقای عملکرد 

اقتصادی کمک شود.
رئیس اتــاق ایــران همچنین با اشــاره به 
ریاست وزیر اقتصاد بر هیات مقررات زدایی 
تاکید کرد: ایــن هیات در ردیف نخســت 
اهمیت برای فعاالن اقتصادی قرار دارد زیرا 
می تواند را رفع مقررات زاید به بهبود فضای 

کسب و کار در کشور کمک کند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد شنبه هفته 
آینده »فرهاد دژپسند« با رای اعتماد باال و 
قابل توجهی بر مسند وزارت امور اقتصادی 

و دارایی بنشیند.

امیدوارم نگاه آقای دژپسند به سمت 
تولید بچربد

کورش پرویزیان، رئیس کمیســیون پول 

وســرمایه اتاق بازرگانی ایران، در نشست 
پارلمان بخش خصوصی با وزیر پیشنهادی 
اقتصاد گفت: خوشبختانه با مطرح شدن نام 
آقای دژپسند آرامشــی در این حوزه حاکم 
شده است؛ امیدواریم در دوران وزارت خود 
برنامه هایش به گونه ای پیش برود که ثبات 

را به کشور برگردانند.
پرویزیان اظهار داشت: شوک های ناشی از 
تصمیم های عجوالنه ای که در بخش های 
مختلف اقتصادی گرفته شده، چالش هایی 
را در اقتصاد کشــور به وجود آورده است که 
امیدواریم وزیر اقتصاد آینده چاره ای برای 

این مشکل داشته باشد.
وی ادامــه داد: وزارت اقتصاد در ماهیت کار 
با تعارضی ذاتی روبرو بود؛ از یک طرف وزیر 
اقتصاد ناچار اســت درآمدها و هزینه های 
دولت که پایانی نــدارد را تامیــن کند و از 
طرفی دیگر، مجبور است پاسخگوی رشد و 
تولید کشور باشد.پرویزیان گفت: چگونگی 
حل این تعارض برای وزیران اقتصادی معما 
است؛ اگر بخواهد رشــد اقتصادی را دنبال 
کند مجبور اســت از بسیاری از بخشنامه ها 
و درآمدها دست بکشــد و از آن طرف دولت 
هزینه های زیادی دارد که نمی تواند از آنها 

چشم پوشی کند. 
وی افزود: اینکه چطــور وزیر اقتصاد در این 
بین تعادل ایجــاد می کند مســاله مهمی 
اســت و من امیدوارم نگاه آقای دژپسند به 

سمت تولید بچربد. 

پنج اولویت در وزارت اقتصاد
احمد ترک نژاد، فعــال بخش خصوصی نیز 
در این نشســت گفت: به نظر می رسد هیچ 
زمانی اقتصاد کشور ما به لحاظ سطح و عمق 
بحران به شــرایط امروز نبوده است؛ آقای 
دژپســند باید بداند که وارد چه عرصه ای 
می شــود؛ باید هم از نظر روحی، سیاست 
ها و از نظر تیمی کــه می خواهد وارد عرصه 

شود، آماده این شرایط باشد.
وی ادامه داد: با توجه به زمان محدودی که 
وزیر اقتصاد بعدی در دولت دوازدهم دارد، 
نباید حجم زیادی از برنامه هــا را روی میز 
بگذارد بلکه باید پنج سیاســت خاص را در 
دســتور کار قرار دهد که این سیاســت ها 
شامل سالم سازی ســازمان امور مالیاتی، 
گمرک و نظام بانکی، شــفاف سازی بورس 
و ایجاد یک ســاختار مشــارکت پذیر برای 

حضور نخبگان و فعاالن اقتصادی است.

استفاده از فعاالن بخش خصوصی 
حمیدرضا راسخ، فعال اقتصادی نیز در این 
نشســت خطاب به وزیر پیشنهادی اقتصاد 
گفت: بخش عظیمــی از شــرایط کنونی 
کشور ناشی از سیاســت های غلط است؛ چه 
برنامه هایی برای این سیاست های اقتصادی 
بخصوص در حوزه پولی و مالی، نظام بانکی و 

حجم دولت دارید؟ یا در خصوص آزادسازی 
و خصوصی سازی واقعی، برنامه های وزارت 
اقتصاد چیست و برای بهبود محیط کسب و 

کار چه برنامه ای دارید؟ 
راسخ با طرح این ســوال که چه تعریفی از 
رابطه وزارت اقتصاد بــا بخش خصوصی و 
اتاق بازرگانی و تشــکل ها دارید؟ گفت: به 
چه شکلی می خواهید برنامه ریزی کنید که 
از تجربه چندین هزار ساله مدیران فعال در 

بخش خصوصی استفاده کنید؟
»ابراهیــم جمیلی« رئیس اتاق مشــترک 
ایران و هند نیز در این نشست، اظهار داشت: 
وزیر اقتصاد فرمانده تیــم اقتصادی دولت 
اســت، امیدواریــم در دوره وزارت اقتصاد 
جدید، آقای دژپســند این اقتدار را داشته 
باشــد و تصمیم گیری هایی انجام دهد که 

به نفع بخش خصوصی باشد.
وی ادامه داد: سخت ترین کار دنیا کار معدن 
است اما ســخت ترین کار در ایران دخالت 
نکردن دولــت در بخش خصوصی اســت.

جمیلی اظهار داشــت: االن تیم اقتصادی 
دولت در حال تغییر اســت امــا برنامه های 
وزیران پیشــنهادی دولت، بخشی تعریف 
شده اســت و جای یک برنامه تلفیقی بسیار 

خالی است.
وی اظهار امیدواری کرد که تا شــنبه آینده 
)پنجم آبان(، ایــن تیم اقتصادی یک برنامه 

تلفیقی را به مجلس ارائه دهد.

جمیلی اظهار داشــت: االن زمان اختالف 
نیست، همه باید کمک کنیم که این وزیران 
پیشــنهادی در مجلس رای بیاورند و همه 
حاشــیه ها باید در شــرایط کنونی زدوده 

شود.

تشکیل شورای مشاوران وزارت 
اقتصاد با حضور فعاالن بخش خصوصی

احمد پورفالح، رئیس اتاق ایــران و ایتالیا 
خطاب به وزیر پیشــنهادی اقتصاد، گفت: 
می دانیم که دســت شــما برای استفاده از 
بخش خصوصی خیلی باز نیست، اما حداقل 
انتظار ما این است که شورای مشاوران خود 
را با حضور فعاالن بخش خصوصی تشکیل 

دهید.
وی گفت: دومیــن انتظاری کــه از وزارت 
اقتصاد داریــم، ایجاد اعتمــاد بین مالیات 
دهنــدگان و مالیات گیرندگان اســت که 

امری رایج در کشورهای پیشرفته است.
پور فالح اظهار داشت: توصیه سوم من این 
اســت که مدیرانی که در زیرمجموعه شما 

امتحانشان را پس داده اند، حفظ کنید.

رفع مشکل تامین مالی تولید
مرتضی اهلل داد، دیگر فعال اقتصادی حاضر 
در این جلسه گفت: سنجش محیط کسب 
و کار در پنــج دوره متوالــی نشــان داد که 

نخستین مشکل تامین مالی تولید است.
به گفتــه این فعــال اقتصادی، سیســتم 
تامین مالی کشــور عموماً بانکی اســت که 
گرفتاری هــای زیــادی دارد و نخســتین 
مشــکل نیمی از بانک های ما نسبت کفایت 

سرمایه آنهاست.
وی به نقدینگی حدود ۱۷00 هزار میلیارد 
تومانی کشور اشاره کرد و گفت: این میزان 
نقدینگی رقم باالیی است که از آنجایی که 
وارد عرصه تولید نمی شود، خطرناک است.

وی به جلسه سال گذشــته در دفتر رئیس 
مجلس شورای اســالمی در تعیین تکلیف 
تســهیالت گیرنــدگان اشــاره کــرد که 
مســوولیت آن به وزارت امــور اقتصادی و 
دارایی سپرده شــد و قرار بود تا خرداد ماه 

امسال تعیین تکلیف شود.
اهلل داد بیان داشــت: از وزیــر آینده اقتصاد 
می خواهیــم این مهــم را در دســتور کار 
خود قرار دهد زیرا همــه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در 

این زمینه مشکل دارند.

ارزش بورس در ۷ ماهه به ۲۶۷ هزار میلیارد تومان رسید

دژپسند در جمع اعضای اتاق ایران:

فعال اقتصادی نباید پشت در اتاق وزیر معطل بماند
گروه اقتصــاد  وزیر پیشــنهادی امور 
اقتصادی و دارایی با اعالم اینکه نباید فعال 
اقتصادی پشــت در اتاق وزیر معطل شود، 
یکی از برنامــه های خود را تشــکیل خانه 

اقتصاددانان برشمرد.
فرهاد دژپســند در جمع اعضای اتاق ایران 
گفت: به اعتقاد من فعــاالن اقتصادی باید 
نباید بیش از ۴8 ســاعت پشت در اتاق وزیر 
بماند، زمان بــرای معاونان وزیــر نباید به 
بیش از ۲۴ ساعت برسد و در شرایط نرمال 

نباید فعال اقتصادی پشت در بماند.
وی تاکید کرد: برای ایران بد است که پس از 
چهار دهه با وجود این همه منابع در کشور، 
درآمد سرانه پایینی داشــته باشد که یکی 
از دالیل اساســی آن توجه به توسعه دعواها 
به جای توســعه کشور اســت به طوری که 
همواره به دنبال زمین گیــر کردن یکدیگر 
هســتیم.وی گفت: در تالطم ها و رسیدن 
به ثبات اقتصادی، دولت نقش ثانویه را ایفا 

می کند و دخالت دولت باید محدود باشد.
دژپسند یادآور شد: اقتصاد ایران با توجه به 
اتکا به نفت، از اندازه دولت متفاوتی از سایر 
دولت ها در جهان برخوردار اســت در حالی 
که دولت فقــط باید به مســائل حاکمیتی 
ورود کرده و نباید وارد تصدی گری شــود، 

مگر در حد ضرورت.

وی تاکید کــرد: امکان تحقق بــازار رقابت 
کامل در اقتصاد کشــور وجود دارد به شرط 
اینکه بازار الکترونیکی و اقتصاد هوشــمند 
شکل بگیرد که در این صورت حلقه مفقوده 
فراوانــی و ارزانی اطالعــات از بین خواهد 
رفت و شــفافیت در محیــط الکترونیکی 

شکل خواهد گرفت.

شورای گفت و گو فعال می شود
وزیر پیشــنهادی امور اقتصــادی و دارایی 
گفت: یکی از برنامه های من، موثرســازی 
نقش شــورای گفت و گــوی دولت و بخش 
خصوصــی اســت و در این زمینــه بخش 
خصوصی نیز باید با تمام قــوا جای خود را 

باز کند.
دژپسند افزود: در گذشته مبنای انجام امور 
در کشور بر سه محور دولت، سایر قوا و بخش 
خصوصی بود اما معتقدم امــروز باید رکن 

چهارم دانشگاه ها نیز به آن اضافه شود.
وی خاطرنشان کرد: تشــکیل هسته های 
اندیشــه ورزی و سیاســت ســازی یکی از 
برنامه های من است که با استفاده از اندیشه 

استادان دانشگاه ها محقق خواهد شد.
دژپسند بیان داشــت: این موضوع تنها یک 
بحث تشــریفاتی نیســت و این برنامه را به 
رئیس جمهوری نیز اعــالم کردم اما در این 

زمینه چند مشکل وجود دارد.
وی ادامه داد: مشکالت سیاسی، نحله های 
فکری و وجود افراد دولــت گرای افراطی تا 
بازارگرایان افراطی و همچنین بومی گرایی، 
مشکالتی است که در این راستا وجود دارد 

و باید برطرف شود.
این مسئول یادآور شــد: در حالی که سهم 
جمعیت و مساحت جمهوری اسالمی ایران 
در جهان ۱.۲ درصد اســت اما در بازارهای 
جهانی با قیمت های باالی نفت فقط هفت 
دهم درصد ســهم داریــم، بنابراین باید در 

مصاف با مشکالت همه با هم متحد شویم.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با 
اعالم اینکه اتاق بازرگانی ایران همواره سهم 
باالیی در تدوین قوانین داشته است، تاکید 

کرد: این جلسه نخســتین و آخرین جلسه 
حضور من در اتاق بازرگانی نخواهد بود.

وی ادامه داد: ایران به بخش خصوصی نیاز 
دارد؛ بــرای اینکه بخــش خصوصی ایران 
را رشــد دهد، باید تولید و صادرات داشته 

باشد.

استفاده از نفت باید استقراض تلقی شود 
دژپســند اظهار داشــت: با اینکــه دولت 
روحانی برند دیپلماســی خارجــی دارد، 
در این مدت ۱۵ میلیــارد دالر جلب و ۱.۳ 

میلیارد دالر جذب کردیم.
وی گفت: استفاده از نفت را باید استقراض 
تلقی کنیم؛ باید روش هایی داشــته باشیم 
که مالیات را باال ببریم به گونه ای که فشــار 
به جامعه وارد نشود که در این زمینه، بخش 

خصوصی می تواند کمک کننده باشد. 
دژپســند با بیــان اینکــه هر چــه بخش 
خصوصی پایدارتر باشــد، درآمد بیشتری 
دارند و دولت مالیات بیشــتری به دست 
می آورد، ادامه داد: برای پر کردن کاستی ها، 
نیاز داریم کــه توصیه های بخش خصوصی 
را داشــته باشــیم؛ چــون فعــاالن بخش 
خصوصی بهتر وضعیت اقتصاد کشــور را 

می شناسند.
دژپسند اظهار داشت: اینکه فرمانده اقتصاد 

کشور وزیر اقتصاد است یا کسی دیگر )که از 
طرف یکی از فعاالن بخش خصوصی مطرح 
شد( درد ما نیست؛ دولت می گوید هر کس 
راهکار مناسب دارد بسم اهلل بگوید؛ باید در 
کنار هم بایستیم و بســته هایی که به برون 
رفت از چالــش کمک می کنــد روی میز 

بگذاریم.
وزیــر پیشــنهادی اقتصــاد با اشــاره به 
هماهنگی وی با دیگر اعضای تیم اقتصادی 
دولت گفت: من با رئیس کل بانک مرکزی، 
رئیس ســازمان برنامــه و بودجــه، وزیر 
پیشنهادی صنعت، معدن وتجارت ارتباط 
زیادی دارم و نباید اجــازه دهیم که برخی 
بخواهند جنگ حیــدری و نعمتی را مطرح 

کنند.
وی گفت: بانک های ما ســاختار ناموزونی 
پیدا کرده انــد و بانکداری ما بــا بانکداری 
مــدرن فاصله دارد به همین ســبب رئیس 
جمهوری نخستین موضوعی که در اقتصاد 

تاکید داشت، اصالح نظام بانکی بود.
دژپســند ادامــه داد: البته اصــالح نظام 
بانکــی نیازمند بســترهایی اســت؛ مثال 
اعتبارسنجی ها باید درســت انجام شود و 
معوقات کاهش پیدا کند تا سیســتم بانکی 
بتواند با اعطای تســهیالت، نیازهای مالی 

بخش خصوصی را تامین کند.



شریعتمداری در نشست اعضای اتاق ایران:

وژه های متعدد است حل مشکالت اساسی مهمتر از تعریف پر

در نشست شریعتمداري با فعاالن اقتصادي مطرح شد

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تعاون

تعاون
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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برای تعاون چه کردیم؟
از نگاه یک کارشناس حوزه کار، رشد و توسعه تعاونی ها و رسیدن بخش 
تعاون به جایگاه واقعی نیازمند تدوین دو برنامه پنج ساله است که در دو 

سال باقی مانده از عمر دولت دوازدهم محقق نخواهد شد.
علی اکبر ســیارمه در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به برنامه های وزیر 
پیشــنهادی تعاون، کارو رفاه اجتماعی در بخش تعــاون، گفت: بحث 
تعاون، بحث دیروز و امروز نیســت و از زمانی که تعاون به شــکل یک 
سازمان اداره می شد و بعدها مقرر شد تا ســاختار اداری آن ارتقا یابد و 

تبدیل به وزارتخانه شود، با فراز و نشیبهای بسیاری مواجه بوده است.
وی ادامه داد: با وجود آن که سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و 
رفاه با یکدیگر ادغام شده اما تجربه این سالها نشان می دهد که ادغام نه 
تنها بخش تعاون را به پیش نبرد بلکه در بســیاری از برنامه ها با کندی 

مواجه کرد.
این کارشــناس حــوزه کار تاکیــد کرد: در حــال حاضر بســیاری از 
کارشناســنان و اقتصاددانان از جمله دســت اندرکاران و متولیان این 
وزارتخانه اذعان دارند که تعاون مظلوم واقع شــده و بیشــتر ساختار و 
کارکردهای وزارتخانه در ســالهای اخیر به دلیــل اهمیت یافتن بحث 
اشتغال، بنگاه های تولیدی، کارخانه ها و امنیت شغلی نیروهای کار در 

جهت امور مربوط به حل مشکالت حوزه کار و رفاه بوده است.

اطالعات افراد نزد مرکز آمار محرمانه است
مرکز آمار اعالم کرد: اطالعاتی که ضمن آمارگیری های مختلف از افراد 
و موسســات جمع آوری می شــود،  محرمانه خواهد بود و جز در تهیه 

آمارهای کلی و عمومی مورد استفاده قرار نمی گیرد.
مرکز آمار اعالم کرد: بدین وســیله به عرض تمامــی هموطنان گرامی 
می رساند، براســاس ماده ۷ مجموعه قوانین، مقررات و آیین نامه های 
نظام آماری کشور، آمار و اطالعاتی که ضمن آمارگیر ی های مختلف از 
افراد و موسسات جمع آوری می شود،  محرمانه خواهد بود و جز در تهیه 

آمار های کلی و عمومی نباید مورد استفاده قرار گیرد.
لذا هرگونه تبلیغات و اطالع رسانی  که از طرف برخی از دستگاه ها مانند 
سازمان امور مالیاتی کشــور، در تبلیغات و تیزرهای رادیو و تلویزیونی 
با ادعای راســتی آزمایی اطالعات اخذ شــده از افراد و نهادها، از طریق 
استناد به اطالعات مرکز آمار ایران ارائه می شود،  کامال نادرست بوده و 

خالف واقعیت است.

 انجام ۵00هزار بازرسی
 از بازار کاالهای اساسی پرمصرف

یک مقام مســئول در ســازمان حمایت از انجام ۵00 هزار بازرسی از 
بازار کاالهای اساسی پرمصرف خبر داد و گفت: نظارت بر بازار کاالهای 
اساســی ادامه دارد.محدحســین موحدنژاد، مدیرکل بازرســی ویژه 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در گفتگو با مهر با 
اشاره به عملکرد سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور در 
خصوص بازرســی و نظارت از بازار اقالم اساسی طی شش ماهه نخست 
سال جاری، گفت: هیچ مشکلی برای تامین کاالهای اساسی و ضروری 
در کشور وجود ندارد.وی افزود: در راســتای اقدامات حمایتی و نظارتی 
به منظور کنترل دقیق تر قیمت بازار کاال و خدمات، طی شــش ماهه اول 
سال جاری جمعا تعداد ۵۲۱۱0۹ مورد بازرسی توسط بازرسان سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان ها در بخش کاالهای اساســی از جمله 
لبنیات، برنج و روغن نباتی صورت گرفته که از تعداد کل این بازرســی ها، 
برای ۱۷۵8 واحد تولیدی و توزیعی لبنی متخلف پرونده تشــکیل و برای 

صدور رأی به ادارات کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

میز خبر

سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: 
بســته حمایتی غذایی در ســال ۱۳۹۷ در سه مرحله 
در مجموع به ارزش ۶00 هزار تومان بین خانواده ها با 

درآمد زیر سه میلیون تومان توزیع می شود.
انوشیروان محسنی بندپی در حاشیه همایش منطقه ای 
آسیا - اقیانوســیه با محوریت نقش خانواده، اجتماع و 
دولت در جوامع رو به ســالمندی در هتل استقالل در 
جمع خبرنگاران اظهار داشــت: ماده ۷۹ قانون برنامه 
ششــم توســعه برای درنظرگرفتن افزایش مستمری 
نهادهای حمایتی به میزان ۲0 درصد حداقل دستمزد، 
معیار عدالت خوبــی بود که بر اســاس آن اکنون یک 
خانواده یک نفره ۱۶8 هزار تومــان و خانواده پنج نفره 

۵۶0 هزار تومان دریافت می کند و این معیار 
برای بســته حمایتی غذایــی نیز اجرایی 

می شود.
وی ادامه داد: بر اســاس این معیار، شاخص 
های خانواده یک نفره، دو تا سه نفره، چهار و 
پنج نفر به باال درنظرگرفته می شود و ممکن 
اســت یک خانواده یک تا دو نفره در مرحله 

اول ۱80 هزار تومان و خانواده ســه تا چهار نفره ۲۱0 
هزار تومان و خانواده پنج نفر به باال تا ۲۵0 هزار تومان 

بسته غذایی دریافت کنند.
سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: 
دولت دو راهکار اقتصادی یکی در معیشت عام داشت 

کــه ۱۳ میلیارد و ۳00 میلیــون دالر به ۲۵ 
کاالی اساســی مانند نهاده های دامی، دارو، 
مرغ و گوشــت اختصاص داد تا بــا همان ارز 
۴۲00 تومانی تامین شود و راهکار دیگر برای 
اقشار خاصی اســت که هزینه های زندگی و 
فشــارهای اقتصادی برای آنان قابل تحمل 
نیســت و برنامــه حمایت غذایــی مکمل 

حمایت های عام است.
محســنی بندپی افزود: بســته حمایت غذایی اقدام 
موثری اســت که تــا انــدازه ای می تواند مشــکالت 
اقتصادی اقشــار کم درآمــد را کاهش دهــد؛ کلیات 
بسته حمایتی غذایی یکشــنبه هفته جاری در جلسه 

هیات دولت به تصویب رســید اما مقدمات اجرایی نیاز 
دارد و تاکیــد رئیس جمهوری این اســت که در اولین 
فرصت، مرحله اول این بسته ها توزیع شود و در اختیار 

جمعیت مشخص شده قرار گیرد.
وی دربــاره جمعیت مشــخص شــده نیــز گفت: 
شــاخص های این جمعیت قبال اعالم شده و مجلس 
نیز مصوب کرده است؛ کســانی که سه میلیون تومان 
درآمــد به بــاال دارند یارانــه آنها در یک بررســی 
حذف می شود و معیار بســته های غذایی نیز همین 
مساله است که طبق بررســی های انجام شده درآمد 
سرپرســت خانواده برای ایــن منظور بــه عنوان 

مالک درنظرگرفته می شود.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر 
حساس بودن وزارت کار، گفت: وزیر آینده تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، امنیت شــغلی و معیشت کارگران را 
نادیده نگیرد و صدای تشکل های کارگری، کارفرمایی 

و بازنشستگان را بشنود.
فتح اهلل بیات در گفت وگو با ایســنا، اظهارکرد: وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارتخانه بســیار حساس و 
بزرگی است که بیمه شــدگان، کارگران، بازنشستگان 
و آحاد جامعه را تحت پوشش دارد و به لحاظ بیمه ای، 
 حقوقی و درمان از حساسیت و اهمیت باالیی برخوردار 
است، از این رو الزم است که سکان اداره این وزارتخانه 

در اختیار فردی با تجربه و کارآمد باشد.
وی ادامه داد: با توجه به وضعیتی که پس از اســتیضاح 
ربیعیـ  وزیر ســابق کارـ  پیش آمــد، دیدیم که این 

وزارتخانه به شکل سرپرســتی قادر به اداره 
شدن نیست و انجام وظایف و ماموریت های 
این وزارتخانه عریــض و طویل به وزیری نیاز 
دارد که به تمام زیــر و بم ها و فراز و فرودهای 
بخش ها و زیرمجموعه های آن به ویژه حوزه 

روابط کار و رفاه اجتماعی آگاه باشد.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی وپیمانی 

با اشــاره به برگزار نشدن جلسات شــورای عالی کار، 
گفت: طفره رفتن از برگزاری جلســات شــورای عالی 
کار آن هم در شــرایط کنونی و عدم توجه به خواسته 
قانونی نمایندگان کارگران مبنی بر تشــکیل جلسات 
نشــان می دهد که نه تنها اراده ای برای شنیدن صدای 
کارگران نیست، بلکه تمکین از قانون هم جدی گرفته 

نمی شود.

بیات با بیــان این کــه حقوق و دســتمزد 
کارگران کفاف یک هفته زندگی را نمی دهد، 
افزود:موضــوع ترمیم حقوق و دســتمزد و 
توجه به سبد معیشــت خانوارهای ضعیف 
کارگری، موضوعــی بی اهمیت نیســت و 
کســی که نتواند اداره چنین جلساتی را به 
دست بگیرد، نمی تواند در وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی مدیریت کند.
به گفته رییس اتحادیه کارگــران قراردادی و پیمانی، 
وزارت کار جایگاه بیکاران،   شاغالن، مستمری بگیران و 
کارگرانی است که ۵۲ درصد جمعیت کشور را تشکیل 
می دهند و چشمشــان به صندوق تامیــن اجتماعی 
است و شــرکتهای بزرگی با مدیریتها و عرصه های کار 
متفاوت زیرمجموعــه وزارت کار هســتند، به همین 

دلیل فردی کــه به عنوان ســکاندار وزارتخانه معرفی 
می شــود مســئولیت ســنگینی دارد و باید بهترین و 

زبده ترین و دلسوزترین فرد باشد.
وی درعین حال اشــاره ای هم به گزینه پیشــنهادی 
وزارت تعاون داشت و گفت: ایشــان انسان با تجربه ای 
اســت و علیرغم انتقاداتی که می شــود در سیســتم 
صنعتی کشــور کار کرده و معرفی او بــی هدف نبوده 
اســت. با ایــن حال اگــر بــا تشــکل های کارگری و 
کارفرمایی و تعاونی ها ارتباط عمیق تری داشته باشد، 

می تواند موفق شود.
به اعتقاد این مقام مســئول کارگری، وزیــر کار باید 
از راهکارهــا و مشــاوره های انجمن هــا، اتحادیه ها و 
تشــکل های کارگری و کارفرمایی در ســطح جامعه 

استفاده کند و نگاه از باال به پایین نداشته باشد.

رفاه

کارگر

گروه تعاون   فعــاالن بخش خصوصی، 
چالش های مرتبط بــا وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی را با محمدرضا شریعتمداری 
گزینه پیشــنهادی برای این وزارتخانه در 

میان گذاشتند.
دیروز گزینه پیشــنهادی رئیس جمهوری 
برای وزارتخانه تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 

در جمع فعاالن بخش خصوصی حاضر شد.
این نشست با سخنان غالمحسین شافعی، 
رئیــس اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشاورزی ایران آغاز شــد و سپس فعاالن 
بخــش خصوصــی انتظــارات خــود را از 

شریعتمداری مطرح کردند.
حســین ســالح ورزی، نایب رئیــس اتاق 
بازرگانی ایران در این نشست گفت: تمایل 
داریم نگاه شــما را نســبت به قانــون کار 
بدانیم؛ این قانون ۳۵ ســال پیش تصویب 
شد اما در طول این ســالها به عنوان یک تابو 
بود و هیچکس جرات نزدیک شدن به آن را 

نداشت.
وی بــا بیــان اینکــه براســاس آمارهای 
غیررسمی حدود هشت میلیون و براساس 
آمار رســمی نصف این عدد بیکار در جامعه 
داریم، گفت: آیــا ناکارآمــدی قانون کار، 
ســهمی در این بیکاری دارد یــا خیر و آیا 
نیازی بــه اصالح این قانون احســاس 

می شود؟
سالح ورزی اظهار داشت: در اغلب دوره ها 
نگاه بــه وزارت کار این بوده کــه وظیفه آن 
حمایت از کارگر اســت در حالی که به نظر 
می رســد وظیفه وزارت کار بیشتر تنظیم 
روابط کار اســت و ما می خواهیم با توجه به 
معرفی شــما به عنوان گزینه وزارت کار، به 

این موضوع ها رسیدگی کنید.

جلوگیری از تشکل های موازی در 
وزارت کشور و کار

نادر ســیف، معــاون تشــکل هــای اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
نیز در این نشســت گفت: دولت و سازمانها 
مکلفتنــد هنــگام تدوین آییــن نامه ها و 
بخشنامه ها در حوزه تولید و تجارت، ضمن 
دعوت از تشــکل های بخش خصوصی، از 

نظرات این تشکل ها استفاده کنند.
وی ادامــه داد: اتــاق ایران بیــش از ۲00 
تشــکل تخصصــی در ۱۶ حــوزه فعالیت 
صنعتی، تولیدی، تجارتــی و خدماتی دارد 
اما متاســفانه شــاهد بودیم که در وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت و وزارتخانه های 

دیگر آنچنان که باید از این ظرفیت استفاده 
نمی شد.

ســیف گفــت: انتظار مــی رود که شــما 
)شریعتمداری( در مسئولیت جدید به این 
مساله توجه کنید و از تشکیل تشکل های موازی 
در وزارتخانه های کار و کشــور جلوگیری 

شود.
معاون تشــکل های اتاق ایران تصریح کرد: 
تشــکل های اقتصادی باید به محل اصلی 

خود یعنی اتاق ایران سوق داده شود.

 لزوم حضور بخش خصوصی 
در الیه های تصمیم گیری

افشــین کالهی، رییس کمیسیون جوانان، 

کارآفرینــی و کســب وکارهای نویــن و 
دانش بنیان اتاق ایران نیز در این نشســت 
گفت: انتظــار داریم وزیران پیشــنهادی 
این دیدگاه را داشــته باشــند که عالوه بر 
مســوولیت در قبال حوزه هــای خود، در 
مورد تصمیم های هیات دولت نیز مسئول 

باشند.
وی ادامه داد: وزیــران باید در تصمیم گیری های 
دولت تاثیر گذار باشند و اگر فکر می کنند در 
حوزه کاری خود قدرت ندارند، پیشنهادی 

که به آنها می شود را نباید قبول کنند.
کالهــی گفــت: دو روز پیــش اســحاق 
جهانگیری معــاون اول رئیس جمهوری از 
فعاالن بخش خصوصی خواست همه برای 

ایران به صحنــه بیایند؛ اگر مــی خواهیم 
برای ایــران کار کنیم باید بــرای آن نیز 

تصمیم گیری کنیم.
وی ادامه داد: این موضوع راه حل دارد و آن 
»نقش دادن به فعــاالن بخش خصوصی« 
است؛ اکنون تصمیم گیری ها در باال گرفته 
می شود و جلســه های کارشناسی - اگر از 
نمایندگان بخش خصوصی برای شــرکت 
در آن دعوت شود- فقط برای تائید تصمیم 

است.
کالهی اظهار داشت: این روند باید برعکس 
باشد؛ یعنی جلســه ها باید با تصمیم گیری 
کارشناسی برگزار شود و بعد برای تصویب 

به الیه های باالتر برود.

هماهنگی، معجزه می کند
ماشاهلل عظیمی، نماینده اتاق تعاون نیز در 
این نشست بر کوچک شــدن دولت تاکید 
کرد و گفت: در وزارت تعــاون، بدون ایجاد 
یک وزارتخانــه جدید، باید مــوارد اضافه، 

برون سپاری شود.
وی ادامــه داد: اندازه بعضــی وزارتخانه ها 
بیش از حد بزرگ اســت که به چابک سازی 

نیاز دارد.
نماینده اتاق تعاون تاکیــد کرد: هر چند در 
شــرایط کنونی نباید انتظار معجزه داشته 
باشــیم، اما این نکتــه را بایــد بدانیم که 
»هماهنگی« حلقه مفقوه ای اســت که می 

تواند معجزه کند.
عظیمــی در پایــان تصریــح کــرد: از 
آقــای شــریعتمداری تقاضــا دارم به 
شــریکان اجتماعی خــود اعتماد کرده 
و از ظرفیــت بخش غیردولتــی به نیکی 

استفاده کند.

گروه تعاون  وزیر پیشنهادی تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی گفت: بــه جای تعریف ۱۵ 
هزار پروژه در بحــث اقتصاد مقاومتی، بهتر 
اســت پنج تا ۶ مشکل اساســی را از سر راه 

تولیدکنندگان برداریم.
محمد شــریعتمداری دیروز در نشســت 
اعضــای اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن 
و کشــاورزی ایــران اظهار داشــت: با حل 
مشکالت اساســی بر ســر راه تولید، سایر 

مشکالت نیز قابل حل و فصل خواهد بود.
وی گفت: امــروزه نظریه هــا و مدل های 
زیادی در رشــد و توســعه و ایجاد اشتغال 
وجود دارد و نیازی نیســت کشف و اختراع 
جدیدی انجام دهیم، بلکه می توان مدل های 
یاد شــده را با شرایط کشــور تطبیق داد تا 

ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد نشود.
گزینه پیشــنهادی وزارت تعاون با تاکید بر 
اینکه باید دقت و نظارت بیشتری بر اعطای 
تسهیالت اشــتغالزایی در کشــور داشته 

باشیم، تصریح کرد: پول پاشی هدف دولت 
دوازدهم نبوده و نیســت و تالش شده از آن 

فاصله بگیرد.
شریعتمداری به بودجه یک میلیارد و ۵00 
میلیون دالری برای اشــتغال روســتایی 
اشــاره کرد و گفت: تاکنــون ۷۵0 میلیون 
دالر آن تخصیص یافته تا بیش از چهار هزار 

و ۲00 نفر اشتغال به همراه داشته باشد.
وی یادآورشد: در موضوع اشتغال، یک نگاه 
وزارت کار را مسئول ایجاد اشتغال می داند 
اما نگاهــی دیگر نه، در حالی کــه باید همه 
اجزای اقتصادی با هم کار کنند تا اشــتغال 
شکل بگیرد.گزینه پیشنهادی برای وزارت 
تعاون تاکید کرد: دبیرخانه شــورای عالی 
اشتغال در این وزارتخانه است و هیچگاه از 
زیر بار مسوولیت اشتغال شانه خالی نمی کند 
بلکه در تنظیم عرضه و تقاضای بازار کار نیز 

مسئولیت دارد.
وی تاکید کرد: باید با ایجــاد کارگروه های 

مشــترک و همچنیــن کارگــروه هــای 
اندیشه ورزی، هدف اشتغال را محقق کنیم.

شریعتمداری گفت: در فعالیت های مرتبط 
به موضوع اشــتغال، نظــارت وزارتخانه و 
سازمان برنامه و بودجه وجود دارد اما کافی 
نیســت؛ همچنین درخصــوص قانون کار 
نیز دیدگاه ها بر کافی نبــودن قانون و لزوم 
اصالح آن اســت.وی افزود: بایــد از طریق 

توسعه سیاستی و همچنین ابالغ به شورای 
حل اختالف، تسهیالتی را در اجرای قانون 
کار ایجاد کنیم. تاکید می کنم دســت این 
وزارتخانه برای ابالغ سیاســت هایی که از 
قانون کنونــی کار حداکثر اســتفاده انجام 
شــود باز اســت و دولت فقط بایــد نقش 

کاتالیست داشته باشد.
گزینه پیشــنهادی وزارت تعاون گفت: اگر 
مسئولیتی در این وزارتخانه یافتم باید سهم 
کارگر و کارفرما معادل سهم دولت در تامین 
اجتماعی باشــد و از دارایی بیمه شدگان - 
که در حقیقت حق الناس اســت - صیانت 
می کنم.وی همچنین به موضوع مطالبات 
از دولت نیز اشــاره کرد و افزود: مقرر بود در 
بودجه امســال ۵0 هزار میلیــارد تومان به 
این مهــم اختصاص یابد تــا از طریق تهاتر 
اجرایی شود؛ در تالشیم در ۶ ماهه دوم سال 
از امکانات موجود برای تحقق آن اســتفاده 
کنیم که در این صورت یک ســوم از منابع 

بدهی دولت به ســازمان تامیــن اجتماعی 
تسویه خواهد شد.

گزینه پیشنهادی وزارت تعاون تاکید کرد: 
ســازمان تامین اجتماعی متعلق به کسانی 
است که حق بیمه برای آن پرداخت کرده اند 
نه دولت و سایران. باید قانون کار به گونه ای 
باشد که ضمن تســهیل در سرمایه گذاری، 
ایجاد اشتغال را سرعت دهد؛ در این زمینه 
موضوع تشــکل ها در ایران نیز باید اصالح 
شود که در وزارت صنعت معدن و تجارت نیز 
از آن لطمات فراوانی خوردیم.شریعتمداری 
همچنین به اشــتغال نویــن، کار درمنزل، 
استارتاپ ها، آی ســی ها و غیره اشاره کرد 
و گفت: در این زمینه باید فعال تر عمل کنیم 
زیرا از جهان عقب هســتیم.وی یادآورشد: 
در این حوزه ها، بیشــتر خدمات سوداگرانه 
شکل گرفته و باید به شیوه ای، اشتغال آنها 
را تبدیل به اشتغالی کنیم که افزایش ارزش 

افزوده را به دنبال داشته باشد.

بسته غذایی 600هزار تومانی بین خانواده های کم درآمد توزیع می شود

وزیری می خواهیم که صدای کارگران را بشنود



در نشست اتاق ایران مطرح شد

رای اعتماد بخش خصوصی به وزیر پیشنهادی صنعت 

صنعت
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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 محصوالت داخلی زیر پوشش استاندارد 
قرار می گیرد

رییس ســازمان ملی اســتاندارد گفت: قرارگرفتن محصوالت داخلی 
زیر پوشش اســتاندارد براساس سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی، 
به عنوان چشم انداز فعالیت های اســتاندارد تعیین شده که این مهم، 

نقشه راه فعالیت های این سازمان است.
 نیره پیروزبخت در دیدار با آیت اهلل ســید محمدعلی علوی گرگانی از 
مراجع تقلید، سازمان ملی استاندارد را ســازمانی نظارتی، حاکمیتی 
و فرابخشی دانست و افزود: فلســفه وجودی استاندارد حفظ سالمت و 
ایمنی مردم، ارتقای کیفی محصوالت، جلوگیری از کم فروشی و دفاع 

از حقوق مصرف کنندگان است.
وی با تاکید بر این که با تصویب قانون جدید استاندارد در سال گذشته، 
طیف گسترده ای از وظایف برعهده اســتاندارد قرار گرفت، گفت: این 
قانون که در مجمع تشــخیص مصلحت نظام تصویب شــده اســت، 
اختیارات فراوانی در خصــوص حفاظت از ایمنی و ســالمت مردم به 

سازمان واگذار کرد که یکی از این اختیارات صدور گواهی حالل است.
وی با اشاره به این که نظارت و استانداردسازی همه کاالها، محصوالت 
و خدمات برعهده این ســازمان قرار گرفته است، اظهار داشت: به دلیل 
اهمیت استاندارد و فعالیت های این سازمان، سطح سازمان استاندارد 

در سال های اخیر ارتقا یافته است.
پیروز بخت با بیــان این که یکی از فعالیت های این ســازمان، پیگیری 
استاندارد حالل در منطقه بوده است، گفت: با پیگیری های انجام شده، 
در میان ۳۲ کشور اسالمی، اســتاندارد غذای حالل ایران با انطباق ۹8 
درصدی با فقه جعفری به تصویب رسید که این نشان از برتری علمی و 

استدالل منطقی کشورمان دارد.
وی افزود: بر اساس این قانون، سازمان ملی استاندارد اجازه دارد با بهره گیری 
از یک فقیه واجد شــرایط، گواهی حالل برای واحدهــای تولیدی که 

استانداردهای مربوطه را رعایت می کند، صادر نماید.
پیروز بخت تاکید کرد: شورای اســتاندارد کشور که شورایی فرابخشی 
و صاحب نظر اســت تالش می کند گام های مهمی برای دفاع از حقوق 

مصرف کننده بردارد.

افزایش ۱00تا 300درصدی قیمت قطعات خودرو 
 سخنگوی انجمن فروشندگان لوازم یدکی خودرو با اعالم اینکه عالوه 
بر گرانی، رکود نیز عاملی شــده تا قطعه در بازار کمبود داشــته باشد، 
گفت: در حال حاضــر قیمت اکثر قطعات خــودرو ۱00 تا ۳00 درصد 

افزایش پیدا کرده است.
سیدمهدی کاظمی، با اشاره به اینکه نوسانات نرخ ارز و بالتکلیفی بازار 
در قیمت گذاری ها باعث شده تا قیمت انواع قطعات یدکی خودرو رشد 
قابل توجهی پیدا کند، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت اکثر قطعات 

خودرو ۱00 تا ۳00 درصد افزایش پیدا کرده است.
وی با گله از اینکه هیــچ نظارتی بر بازار خرید و فــروش قطعات یدکی 
خودرو اعمال نمی شود، افزود: ما از اردیبهشت امسال به صورت کتبی 
اخطارهایــی را در مورد افزایش قیمتها در بــازار قطعات یدکی خودرو 

داده بودیم اما متأسفانه مسئوالن توجهی به این موضوع نداشتند.
سخنگوی انجمن فروشندگان لوازم یدکی خودرو با اعالم اینکه عالوه 
بر گرانی، رکود نیز عاملی شــده تا قطعه در بازار کمبود داشــته باشد، 
گفت: وارد کنندگان به دلیل نوســانات نرخ ارز ثبت سفارش های خود 
را متوقف کرده اند عالوه بر این تولیدکنندگان داخلی نیز منتظر ثبات 

اوضاع بوده و حجم تولید را کاهش دادند.
کاظمی اضافه کرد: در شرایط فعلی از ۴ هزار قطعه خودرو فقط ۱۶ قلم 
مشمول استانداردهای اجباری اســت که در حال حاضر تورم، کمبود 
قطعه و گرانی ها عاملی شــده تا نظارت بر این ۱۶ قلم قطعه نیز کمرنگ 
باشد چرا که براساس تفاهمات قرار بود برروی این قطعات کدرهگیری 
نصب شده و نظارت الزم برای فروش آنها در سطح بازار اعمال شود، اما 

امروز خبری از این نظارتها نیست.
وی با تأکید براینکه عمده شکایات ارسالی به اتحادیه مربوط به قطعات 
بی کیفیت و گرانی قطعات اســت، افزود: پیش از این مشکل اصلی بازار 
قطعات یدکی خودرو فروش قطعات بی کیفیت به عنوان اصل به مردم 
بود اما امــروز این قطعات بی کیفیت به فروش رســیده و بازار شــاهد 

کاهش قطعه است.

احتمال کاهش ۵ تا ۱0درصدی قیمت آهن در بازار
 رئیس اتحادیه فروشــندگان آهن با بیان اینکه هم اکنون قیمت آهن 
در بورس کاال ۴۲00 هزار تومان اما در بازار آزاد ۴۵00 تا ۴۶00 تومان 
اســت، گفت: با افزایش عرضه کاال در بورس به طور حتم قیمت آهن در 

بازار آزاد ۵ تا ۱0 درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
محمد آزاد با اشــاره به اینکه در حال حاضر قیمت های کاذب بازار آهن  
تا حدودی از بین رفته است، اظهار داشــت: سقف قیمت در بورس کاال 
لغو شــده و همین امر عاملی شــده تا قیمت ها در بورس بــه بازار آزاد 

نزدیک شود.
وی با بیان اینکه هم اکنون قیمت آهن در بورس کاال ۴۲00 هزار تومان 
اما در بازار آزاد ۴۵00 تــا ۴۶00 تومان به فروش می رســد، گفت: 
مهم ترین مشکل امروز بازار آهن عرضه ناکافی کاال در بورس کاالست 

چراکه این موضوع جوابگویی تقاضای بازار را نمی دهد.
رئیس اتحادیه فروشــندگان آهن تصریح کرد: اگر عرضه کاال در بورس 
افزایش پیدا کنــد به طور حتم قیمت آهن در بــازار آزاد ۵ تا ۱0 درصد 

کاهش پیدا خواهد کرد.

9 هزار تن چای خشک ایرانی صادر شد
رئیس سازمان چای کشور از صادرات نزدیک به ۹ هزار تن چای خشک 
ایران از ابتدای امســال خبر داد و گفت: صادرات چــای تولید داخل با 
نظارت وزارت جهادکشاورزی نه تنها منعی ندارد بلکه به نفع منافع ملی 
کشور است.حبیب جهان ساز در گفت و گو با ایرنا افزود: در سالهای قبل 
ذائقه کشور با چای داخلی چندان آشنا نبود بنابراین یا به تنهایی چای 
خارجی مصرف می کردنــد یا چای داخلــی و خارجی را مخلوط 
می کردند کــه غالب آن طعم چای خارجی بــود و ما بخش عمده بازار 

داخلی خود را از دست داده بودیم. 
وی افزود: در ســالهای اخیر مصرف چــای داخلی با کیفی ســازی و 
برندســازی رونق پیدا کرده است. جهان ســاز اظهار داشت: اکنون از 
حجم تولیدی ۲۵ هزار تن چای خشــک تولید داخل نزدیک ۱۶ هزار 
تن به مصرف کشور می رسد و مشــتری های خاص خود را دارد اما بقیه 

چای تولید داخلی قابلیت صادرات را دارد. 
وی بر این باور اســت که تا زمانی که همه چای تولیدی کشــور مصرف 
داخلی ندارد، می توانیم مازاد آن را به بازارهای خارجی صادر کنیم که 

ارز آوری برای کشور خواهد داشت.
وی ادامه داد: به طور قطع بازار چای داخلــی اکنون قیمت خوبی دارد 
زیرا به صرفه نیســت چای کیفی را صــادر کنیم البتــه ناگفته نماند 
کشــورهای واردکننده چــای ایران نیــز همچون افغانســتان، عراق 
و کشــورهای حاشــیه دریای خزر به دنبال چای کیفی و گران ایرانی 
نیستند بلکه طالب چای ضعیف هستند و مشــکلی برای ما ایجاد نمی 

کند.
وی قیمت چــای تولید داخل را از ضعیف، متوســط تــا کیفی را درب 
کارخانجات کیلویی ۶ هــزار، ۱۲ هزار تا ۱8 هزار تومــان عنوان کرد و 

گفت: قیمت چای داخلی در بازار بین ۲۵ تا ۴0 هزار تومان است.

میز خبر

معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
و شــهرکهای صنعتی ایران تعداد قراردادهای منعقده 
در شهرکها و نواحی صنعتی کشور تا پایان شهریورماه 
را ۷۴ هزار و ۵۲0 فقره اعالم کــرد و افزود: این رقم در 
شش ماهه اول امســال ۲ هزار و ۱۲۴ مورد و در شش 
ماهه دوم ســال گذشــته یک هزار و ۴8۳ مورد بوده 

است.
صادق نجفــی با بیــان این مطلــب افزود: تــا پایان 
شهریورماه امسال در مجموع ۴۲ هزار و ۱۶0 واحد در 
شهرکها و نواحی صنعتی مورد بهره برداری قرار گرفته 
که با توجه به اینکه میانگین اشــتغال هر واحد کوچک 

و متوسط ۲0 نفر اســت با بهره برداری از این 
واحدها تاکنون زمینه اشــتغال برای 8۵۴ 

هزار و ۶۱۵ نفر فراهم شده است.
وی تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی مصوب 
با احتســاب مناطق ویژه اقتصادی تا پایان 
شهریور ماه امسال ۹۷8 فقره است که شامل 
۵۶۹ شــهرک صنعتی و ۴0۹ ناحیه صنعتی 

می باشــد.وی با اعــالم اینکه 80۷ شــهرک و ناحیه 
صنعتی در حال بهــره برداری در کشــور وجود دارد، 
تصریح کرد: ۴۹۷ مورد آن شهرک صنعتی و ۳۱۱ مورد 
دیگر ناحیه صنعتی هســتند.نجفی بــا بیان اینکه ۶۵ 

شــهرک و ناحیه صنعتی تخصصی در کشور 
داریم، گفت: تا پایان شــهریورماه امسال ۷ 
شهرک فناوری در کشــور مصوب شده و ۶ 
شهرک فناوری به بهره برداری رسیده است 
که این شهرکهای فناوری مورد بهره برداری 
در شهرهای مشــهد، تبریز، ارومیه، همدان، 

فارس و اصفهان هستند.
معاون وزیر صمت همچنین با اشاره به پایان مطالعات 
دو شــهرک فنــاوری قزوین و گیالن گفت: شــهرک 

فناوری استان تهران نیز در حال طراحی مجدد است.
نجفی بــا اعالم اینکه ۶ شــهرک صنعتی مســتقر در 

مناطق آزاد تجاری در کشــور وجود دارد، اضافه کرد: 
این شــهرکها آبادان، آبادان۲، خرمشهر، انزلی، ماکو و 
ماکوی۲ هســتند.همچنین ۹ منطقه ویژه اقتصادی 
در کشور داریم.وی با اشــاره به فعالیت مراکز خدمات 
فناوری کسب و کار در کشــور، گفت: ۵ مرکز خدمات 
فناوری کسب و کار در دســت ساخت است و ۳۶ مرکز 

به بهره برداری رسیده است.
مدیرعامل ســازمان صنایــع کوچک و شــهرکهای 
صنعتی ایــران در ادامه بیان کــرد: ۲ مجتمع فناوری 
اطالعات )IT( و خدمات نرم افزاری بــه بهره برداری 

رسیده در کشور داریم.

تولید

گروه صنعت  فعــاالن بخش خصوصی 
چالش های پیش روی حــوزه های تولید و 
بازرگانی را با رضا رحمانی، وزیر پیشنهادی 
صنعت، معدن و تجارت، در میان گذاشتند 
و خواستار خروج این وزارتخانه از روزمرگی 
و اتخاذ تصمیم های راهبردی در این بخش 

شدند.
رضا رحمانــی، وزیر پیشــنهادی رییس 
جمهوری برای وزارتخانــه صنعت، معدن 
و تجارت دیروز به اتاق بازرگانی ایران رفت 
و در جمع فعاالن بخــش خصوصی حاضر 

شد.
این نشست با سخنان غالمحسین شافعی، 
رئیــس اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشاورزی ایران آغاز شــد و سپس فعاالن 
بخش خصوصــی انتظارات خــود را از وزیر 

پیشنهادی صنعت مطرح کردند.
رئیس اتاق ایران گفــت: رحمانی از آنجا که 
در گذشــته چند دوره در مجلس شــورای 
اسالمی حضور داشــته و رئیس کمیسیون 
صنعت مجلس بوده، گزینه مناســبی برای 

این وزارتخانه خواهد بود.
وی گفت: وزیر پیشــنهادی صنعت، معدن 
تجارت رابطه خوبی بــا فعاالن اقتصادی در 
مجلس داشت و کمیسیون صنعت مجلس 
در زمان وی بیشــترین تعامــل را با بخش 

خصوصی شکل داد.
شافعی یادآور شــد: امروز وزارت صنعت با 
مشــکالت فراوانی روبرو اســت و در چنین 
شــرایطی حضور یک نیروی مطلع و قوی 
که سالهای ســال تجربه گران قیمتی را در 

اختیار دارد، تاثیر گذار است.
وی ابراز امیدواری کرد که وزیر پیشنهادی 
اعتنای بیشتری برای اســتفاده از ظرفیت 
بخش خصوصی و همچنین بــرای توفیق 
در اجرای برنامه های وزارت صنعت داشته 

باشد.
شافعی ابراز امیدواری کرد با روی کار آمدن 
وزیر جدید صنعــت، معدن و تجارت جفای 
زیادی که در گذشــته به تولید کشور شده 
جبران شود، زیرا توفیق آینده اقتصاد ایران 
جز با تقویت بخش های مولد اقتصاد میسر 

نمی شود.
حســین ســالح ورزی، نایب رئیــس اتاق 
بازرگانی ایران در این نشست، گفت: در سال 
های اخیر، عمده موضوعاتی که در شورای 
گفت و گو مطرح می شود، مربوط به وزارت 
صنعت اســت اما با وجود اینکه وزیر صنعت 
عضو ثابت شورای گفت و گو است، ما تقریباً 
در بیشتر جلسات با کم لطفی وزیران سابق 

صنعت روبرو بودیم.
وی اظهــار امیــدورای کــرد کــه وزیــر 
پیشــنهادی صنعت بعد از اخذ رای اعتماد 
در جلســات شــورای گفت و گــو حضور 

مستمر داشته باشد.

حال و هوای صنعت خوب نیست
ابوالفضــل روغنــی گلپایگانــی، رئیــس 
کمیســیون صنایع اتاق ایران نیــز در این 
نشســت گفت: وزیر پیشــنهادی صنعت 
خوشــبختانه در حــوزه هــای مختلــف 
قانونگــذاری و اجرایی تجربــه دارد که این 

مساله برای بخش صنعت مفید است.
وی با اشــاره بــه اینکــه وزارت صنعت به 
روزمرگی افتــاده و برنامه مدونــی ندارد، 
گفت: امروز حــال و هــوای صنعت خوب 
نیســت؛ هیجان ها و نوســان های نرخ ارز، 
ناهماهنگــی در تیــم اقتصــادی دولت و 
تصمیم گیری های فاقــد برنامه در وزارت 
صنعت، از جمله مسایل امروز صنعت کشور 

است.

 جای خالی واردات 
در برنامه وزیر پیشنهادی

مجیدرضــا حریری، رئیس اتاق مشــترک 
بازرگانــی ایران و چین نیز در این نشســت 
سخنان خود را انتقادی شروع کرد و گفت: 
»اگر جفا در حق صنعت شــده، شما )رضا 
رحمانی( حداقل ۶ سال شــریک این جفا 

هستید«.
وی ادامه داد: من برنامه ۲۷ صفحه ای شما 
را خوانــدم و چند نقــص در آن وجود دارد؛ 
نخســت اینکه تیم شما مشــخص نیست و 
دوم اینکه نگاه شــما نگاهی صنعتی است و 
کل برنامه شــما به موضوع صنعت و معدن 
پرداخته اســت و برای خالی نبودن عریضه، 

اشاره ای به صادرات غیرنفتی داشته اید.
حریری با طرح این پرسش که چرا در برنامه ها 
به واردات اشاره نشده اســت، گفت: نگاه به 
بخش واردات مانند نگاه به آدم های اضافی 
اســت؛ »اگر این طور اســت یک بار اعالم 

کنید تا به شغل آبرومندی کوچ کنند«.

صادرات، مهمترین مسیر ورود 
اکسیژن به اقتصاد

عدنان موسی پور، رئیس اتاق مشترک ایران 
و قطر نیز در این نشست خطاب به رحمانی 
گفت: حتما با نظر ما موافق هستید که قصد 
نهایی تحریم ها این است که ورود اکسیژن 
به اقتصاد را محدود کنــد و حتما باور دارید 
که مهمترین مسیر ورود اکسیژن به اقتصاد، 
صادرات اســت؛ عقل ســلیم می گوید این 
کانال را تنگ کنیم یا اجــازه دهیم خون به 

راحتی در این شریان حرکت کند؟
وی ادامــه داد: مدیریــت قبلــی چنــد 
خصوصیت در صادرات داشت که خواهش 
می کنم شــما نداشــته باشــید؛ مدیریت 
قبلی فرصت ســوز بــود؛ همه جــای دنیا 
کاهــش ارزش ملــی منجر بــه جهش 
صادرات می شــود و به کمک این جهش 
ضربه های دیگر جبران می شود اما مدیریت 
قبلی خالف قانون عمل می کــرد و با لحن 

تهدیدی با صادرات صحبت می گفت.
موســی پور اظهار داشــت: مدیریت قبلی 
وزارت صنعت با بخش خصوصی واقعی که از 
آن به عنوان سربازان اقتصادی نام می برند، 
مشــورت نمی کرد که امیدواریم این روند 

تغییر کند.
وی در پایان گفت: بخش خصوصی و دولت 
یک گزینه بیشــتر ندارنــد و آن چیزی جز 
فهم مشترک نیست؛ پیمان سپاری ارزی از 
نظر صادرکنندگان بــه معنی حذف فعاالن 
اقتصادی شناسنامه دار کشور است؛ پیمان 
سپاری ارزی نتیجه ای جز افزایش بیکاری 
و واگذاری بازارهای منطقه ای مثل عراق و 

افغانستان ندارد.

موســی پور در پایان از وزیر پیشــنهادی 
صنعت خواست که در جلســه رای اعتماد 
اعالم کند همزمان با ۱۳ آبان )زمان اعمال 
دور جدید تحریم های ظالمانه آمریکا علیه 
ایران( قصد دارم تمام بخشــنامه های علیه 

صادرات را حذف کنم.

 برنامه وزیر برای صنعت خودرو 
روشن باشد

فرهاد احتشام زاد، رئیس کمیسیون واردات 
اتاق ایران در این جلســه اظهار داشت: در 
برنامه وزیر پیشــنهادی چیزی در خصوص 
صنعت خــودرو و به ویــژه واردات خودرو 
وجود ندارد و شــاهد بودیــم در دوران دو 
وزیر پیشــین صنعت تصمیم هــای غلط 
و غیرقانونــی در حــوزه بــازار خودروهای 

خارجی گرفته شد.
وی بیان داشت: در زمینه خصوصی سازی 
صنعت خودروســازی نیز برنامه ای از سوی 

وزیر پیشنهادی ارایه نشده است.
احتشام زاد همچنین خواســتار اعالم نظر 
وزیر پیشــنهادی صنعــت در خصوص ۱۹ 
نفر از افراد این وزارتخانه شــد که تا بیست و 
چهارم آبان ماه جزو نیروهای بازنشسته اند 

و باید از این وزارتخانه خارج شوند.

برنامه اي برای رفع همه مشکالت 
بخش تولید

در ادامــه ســلطانی یکی دیگــر از اعضای 
اتاق ایران در خصــوص وضعیت بنگاه های 
کوچک و متوسط و مگا پروژه ها و تضادهای 
ســاختاری آنها به طرح ســوال پرداخت و 
گفت: انتظار داریم وزیر پیشنهادی صنعت 
اولویت اصلی خــود را در این زمینه ها اعالم 

کند.

مظفری یکی دیگر از فعــاالن اقتصادی در 
این جلسه بیان داشت: در ۴0 سال گذشته 
هیچ گاه تولید در شــرایط بــد و بالتکلیف 
امروزی نبوده، به طوری کــه نمی دانیم آیا 
به تولید بپردازیم؟ با چه قیمتی بفروشیم؟ 

و تکلیف فردای ما چیست؟
وی خواســتار آن شــد که وزیر پیشنهادی 
صنعــت برنامــه خــود را برای رفــع همه 

مشکالت بخش تولید اعالم کند.
صمد حســن زاده عضو اتاق بازرگانی تبریز 
نیز به تدویــن الیحه رفع موانــع تولید در 
مجلس اشــاره کرد و گفت: متاســفانه در 

اجرای آن هیچ توفیقی نداشتیم.
وی همچنیــن بــه برنامه هــای وزیــر 
پیشنهادی صنعت اشــاره کرد و گفت: اگر 
۲0درصد برنامه های شــما اجرایی شــود، 
ایران به یکی از پیشــرفته ترین کشورهای 

جهان بدل خواهد شد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: چندین دوره 
به دلیل سیاســت های اشتباه، سرمایه های 

بخش خصوصی از دست رفت.

انتقاد از تشکل ها و سامانه های موازی
علیرضا اشــرف دیگر فعال اقتصادی در این 
جلســه به ایجاد تشکل ها و ســامانه های 
موازی انتقاد کرد کــه در روند خدمات اتاق 

بازرگانی ایجاد اشکال می کند.
وی اضافه کــرد: عده ای بــه دنبال حجیم 
کــردن وزارتخانه صنعت هســتند و تاکید 
کرد ارســال ابالغیه ها و نامه های که ناقض 
آیین نامه های موجود اســت بــرای فعاالن 

اقتصادی اشکال ایجاد خواهد کرد.
یکی دیگر از فعاالن اقتصادی حاضر در این 
جلسه از وزیر پیشــنهادی صنعت خواست 
تا جلوی صدور بخشــنامه های مختلف که 
اغلب اوقات با یکدیگر متضاد هســتند و از 
بین برنده صادرات غیرنفتی اند گرفته شود.

وی خواستار آن شــد تا وزارتخانه در صدور 
هر بخشنامه از تنی چند از فعاالن اقتصادی 

دعوت به همکاری کند.

برنامه ای برای کل تولید نداریم
محمدباقر مجتبایی، مشــاور مالیاتی اتاق 
اصناف نیز در این جلســه گفــت: با وجود 
اینکه ۹۹ درصد بنگاه های اقتصادی کشور 
بنگاه های کوچک و متوسط هستند، اما در 

مجموع برنامه ای برای کل تولید نداریم.
وی بیان داشت: متاســفانه هیچ استراتژی 
بــرای بنگاه هــای کوچــک و متوســط و 
همچنین هیچ استراتژی برای رابطه آنها با 

بنگاه های بزرگ تعریف نشده است.
مجتبایی خواســتار توجه بــه کل زنجیره 
تولید و همچنین بنگاه های خدماتی که ۵۷ 
درصد از تولید ناخالص داخلی را تشــکیل 

می دهند، شد.

74هزار قرارداد سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی منعقد شد

رحمانی در جمع فعاالن اقتصادی:

بدون مشورت با شورای گفتگو هیچ تصمیمی نخواهم گرفت
گروه صنعت  وزیر پیشــنهادی صنعت، 
معدن و تجارت با بیان اینکــه در انتصابات 
جدیــد، سیســتم اجرایی ایــن وزارتخانه 
جوان تر می شــود، گفت: ۷ نفر از معاونان 
این وزارتخانه بازنشســته هســتند و تغییر 

خواهند کرد.
رضا رحمانی که جهت تشــریح برنامه های 
خود به اتاق بازرگانی ایران رفته بود، خطاب 
به اعضای اتاق اظهار داشــت: بنــده نیز در 
مجموع جمع بندی شــما را دارم و نظراتم 
شبیه نظرات شماســت و همین مسئله در 

آینده کار ما را راحت می کند.
وی افزود: در شــرایط جدیــد هیچ کس 
نمی تواند ادعــا کند که خواهد توانســت 
مشــکالت را به تنهایی حــل کند. هر کس 
بیاید باید به قدرت الیزال مردم وصل شــود 

در غیر این صورت شکست می خورد.
 وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با 
بیان اینکه در برنامه خود بر دو روش اهتمام 

ویژه دارم، گفت: اولیــن بحث توجه و دقت 
در انتصابات جدید اســت کــه البته بحث 
تغییر ۱۹ نفری که عنوان شــده نیست و ۷ 
نفر از معاونان وزارتخانه بازنشســته شده و 
می خواهند بروند که ایــن آمدن و رفتن ها 

نیز طبیعی است.
رحمانی تأکیــد کرد: ۹0 درصــد کار یک 
مدیر انتصابات درست است و درست است 
کســانی که می روند تجربه دارند اما به هر 
حال از تجارب آنها مــی توان به نحو دیگری 

استفاده کرد.
وی مورد دوم را تشــکیل اتــاق های فکر و 
اســتفاده از این اتاق ها عنوان کرد و گفت: 
شــورای گفتگو یک اتاق فکر است و ما هیچ 
تصمیمی را بدون مشــورت با اتاق های فکر 

اتخاذ نخواهیم کرد.
وزیر پیشــنهادی صنعت، خاطرنشان کرد: 
شــرایط امروز ایجاب می کند بین دولت و 
بخش خصوصــی ارتبــاط تنگاتنگ وجود 

داشــته باشــد و دو طرف باید مســئولیت 
بپذیرند.وی با اشــاره به افزایش قیمت دالر 
تصریح کرد: درســت اســت که این مسئله 
آثار منفی زیادی داشــته و ما این تبعات را 
پذیرفتــه ایم امــا افزایــش قیمت دالر، 
فرصت هایی را هم به وجود آورده که باید از 

این فرصت ها هم استفاده کنیم.
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با 

اشاره به اینکه پیشــنهاد شده برگزاری روز 
ملی صــادرات و روز صنعت به اتــاق ایران 
واگذار شــود، گفت: اگر بنده به عنوان و زیر 
صنعت انتخاب شوم، این اتفاق رخ می دهد.

رحمانی با بیان اینکه رایزنان بازرگانی حتما 
نباید کارمنــد دولت باشــند، تصریح کرد: 
حتی بنده اعتقاد ندارم که رئیس ســازمان 

توسعه تجارت هم باید کارمند دولت باشد.
وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، یادآور شد: 
در انتصابات جدید قطعاً سیســتم جوان تر 
می شــود و بنده به جد این مسئله را دنبال 

می کنم.
رحمانی با اشــاره به اینکه عــدم ثبات در 
محیط کالن اقتصاد از جمله آفاتی اســت 
که دچار آن هســتیم، تأکید کرد: یعنی چه 
که ما نمی توانیم ۶ مــاه آینده را پیش بینی 
کنیم؟ اگر من به عنوان وزیر صنعت مشغول 
به کار شــوم احتیاط می کنم کاری صورت 
نگیرد یا بخشــنامه ای تصویب نشــود که 

سیستم را به این صورت به هم بریزد.
وی خاطرنشــان کرد: یکی از کارهای مهم 
برای بنده ایجاد هماهنگی با دیگر دستگاه ها 
است.وزیر پیشــنهاد وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به ضرورت توســعه صادرات اشاره 
کرد و گفت: کشــورهای اطراف ما فرصتی 
هســتند که باید به آن توجه ویــژه کنیم. 
همچنیــن بنده از رئیس جدیــد ایمیدرو 
می خواهم چند مگاپروژه تعریف کند چرا 
که اســتخراج ســاالنه ما از معادن زیر یک 

درصد بوده و این باید اصالح شود.
به گفته وی در ایــن زمینه نیــاز به جذب 
ســرمایه گــذار خارجی و حضــور بخش 
خصوصی اســت.وی در پایــان خطاب به 
اعضای اتاق بازرگانی ایران اظهار داشــت: 
در صورتی که بنده به عنــوان وزیر صنعت 
انتخاب شوم، برای همکاری بیشتر و ایجاد 
هماهنگی های مطلوب تــر در طبقه دهم 

وزارتخانه، یک اتاق به شما خواهم داد.



ویس به درخواست  نگاه بانکداری دیجیتال، ارائه سر
مشتری است

 بانک توسعه تعاون در مطابقت و عمل به قوانین 
و است پیشر

قائم مقام بانک ایران زمین، با اشاره به چشم 
انداز این بانک برای سال ۱۴00 اظهار داشت: 
ارائه سرویس به درخواست مشتری، استفاده 
از فناوری بــه صورت یکپارچه در راســتای 
بهبود تجربه مشتری رویکرد ما در بانکداری 

دیجیتال است.
به گزارش روابط عمومی، مجتبی شــیروانی 

قائم مقام بانک ایران زمین، با بیان این نکته که بزودی 
توسعه شــعب این بانک در راستای بانکداری دیجیتال 
در سراسر کشــور انجام خواهد شــد، گفت: نگاه ما در 
بخش بانکــداری دیجیتــال، بانکداری بر پایــه ارائه 
سرویس اســت؛ که در واقع این تفاوت اصلی با سیستم 

فعلی بانکداری است.
شیروانی با اشاره به اولین شعبه دیجیتال بانکی کشور 
که در مجتمع مگامال توســط بانک بانک ایران زمین 
افتتاح شده اســت، گفت: خط مشــی جدید ما تا سال 
۱۴00 این اســت که به یک بانک پیشرو دیجیتال، در 

کشور تبدیل شویم.
شــیروانی با اشــاره به یکپارچگی کانالهای 
ارائه خدمات در بانکــداری دیجیتال افزود: 
مشتری ها در آینده از کانالهایی که در اختیار 
دارند مانند همراه بانک، سایت و ... می توانند 
نسبت به ثبت درخواست خود بدون مراجعه 
به شــعبه اقدام کنند و پس از انجــام کار ، در 
صورت نیــاز، جهت دریافت خدمت به شــعبه مراجعه 

داشته باشند.
قائم مقام بانک ایران زمین، با اشــاره به اهمیت ارائه 
خدمــات بانکی در بســتر شــبکه های اجتماعی به 
عنوان یکی از کانالهای بانکــداری دیجیتال، گفت: 
ما بایــد خدمت بانکــی را در جایی ارائــه کنیم، که 
مشــتری حضور دارد؛ بنابراین جــا دارد راهکارها، 
قوانین و فرآیندهــای ارائه خدمات بانکی بر بســتر 
شبکه های اجتماعی توســط ارگانهای ذیربط دیده 

شود.

 عضو هیئت مدیره بانک توســعه تعاون گفت 
بانک توســعه تعاون در مطابقــت و عمل به 

قوانین پیشرو بوده است.
عباس نجفی عضو هیئت مدیره بانک توسعه 
تعاون در افتتاحیه کارگاه آموزشی بازرسان 
بابیان مطلب فوق گفت: بانک توســعه تعاون 
همــواره در مطابقت باسیاســت ها و عمل به 

قوانین و ضوابط و مقررات همیشه پیشرو بوده است.
نجفی ضمن اشــاره به این که بازرســی امری سخت و 
پیچیده اســت افزود: بانک توســعه تعاون همکارانی 
جوان، تحصیل کرده و پاک دست دارد و در فرآیندهای 
بانک همیشه ســعی بر حســن جریان، روان سازی و 

شفاف سازی امور بوده است.
وی خداتــرس و باتقــوا بــودن، صداقت و وفــاداری، 
رازداری، آگاهی به دانــش روز، پرهیز از افراط وتفریط 
و انعطاف پذیر بودن را از خصایص یک بازرس برشمرد و 
سالمت و مراقبت نفس را شرط اولیه کار در بنگاه های 

اقتصادی دانست.
 وي آگاه سازی شــعب و واحدها در خصوص 
موارد پر ریسک و پرخطر را از وظایف بازرسی 
دانســت و پیشــگیری را مقدم بر رسیدگی 
دانســت و با اشاره به ســفارش معارف دینی 
مبنی بــر رعایت رأفــت و عفو و بخشــش 
خطاکاران، حفظ آبرو و حریم شخصی افراد 

را الزامی پنداشت.
عضــو هیئت مدیــره بانک توســعه تعــاون در ادامه 
خاطرنشــان کرد: امــروزه باوجود بازرســی توانمند، 
هدفمند و هوشمند شاهد این هستیم که کمترین نیاز 
به مداخله نهادهای نظارتی بیرونی در بانک وجود دارد.

وی با اشــاره به این که فرآیندهای بازرســی در دوران 
مدیریت اخیر هدفمند، هوشــمند و فعال بوده گفت: 
بازرســی باید خود را با تحوالت فضاهای کســب وکار 
تطبیق دهد و نیز عالوه بر بیان نقاط ضعف ســازمان، 

نقاط قوت را هم نمایان سازد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد

خانه دارکردن مردم با تسهیالت متنوع بانک مسکن

بانک و بیمه
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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 بازدید رییس سازمان بورس و اوراق بهادار
 از غرفه بیمه کوثر 

رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار از غرفه بیمــه کوثر در پنجمین 
نمایشــگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی در کیش 
بازدید کرد. به گــزارش روابط عمومی بیمه کوثر، شــاپور محمدی در 
دیدار با مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت از فعالیت ها و حضور فعال 

و تاثیرگذار شرکت بیمه کوثر در بورس تقدیر کرد.
مدیرعامل شــرکت نیز در این دیدار، حضور وی در این سازمان را باعث 
پویایی و رونق بازار مالی دانست و گفت: امیدواریم با سرمایه گذاری در 
حوزه های سودده و افزایش قیمت سهام شرکت بتوانیم نقش موثری را 

در رونق بازار مالی کشور ایفا کنیم.

 جبران خسارت آتش سوزی 
در شرکت دیبافوم توسط بیمه »ما«جبران 

در پی وقوع آتش سوزی ســاختمان و ماشین آالت شــرکت دیبافوم 
کرمانشاه و اعالم آن از ســوی بیمه گذار ، بیمه »ما« در راستای تکریم 
ارباب رجوع و  حمایت از مجموعه های صنعتی و تولیدی، کارشناسان 
خود را در کمترین زمان ممکــن به محل وقوع حادثه اعــزام کرد تا از 

نزدیک ابعاد حادثه را بررسی کنند.
 بر اســاس این گزارش ، پس از بررسی کارشناســان و تکمیل مدارک 
مورد نیاز برای پرداخت خســارت، چک خســارت این آتش سوزی به 

مبلغ ۳8 میلیارد ریال آماده و به شرکت دیبا فوم پرداخت شد .

توزیع 4800 بسته نوشت افزار بین دانش آموزان 
مدارس سیستان و بلوچستان توسط بانک کشاورزی

بانک کشاورزی در مهر ماه ۱۳۹۷  در راســتای تحقق مسئولیت های 
اجتماعی خود و با هــدف ایجاد انگیزه تحصیلــی و همچنین با تمرکز 
بر موضوع صرفه جویی و مصرف بهینه آب، ۴800 بســته نوشت افزار 
با محوریت شــعار »آب بان باشــیم« به دانش آموزان سراســر استان 
سیستان و بلوچستان اهدا کرد.به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب 
بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، این بانک با توجه ویژه به 
کودکان و نوجوانان به عنوان آینده سازان میهن اسالمی، از سال ۱۳88 
نســبت به برگزاری دوره های آموزشــی یک روزه در قالب طرح های 
آموزشــی »بانک پذیری کودکان و نوجوانان« اقدام کرده و همچنین 
از ابتدای سال ۹۶ با طراحی شخصیت آب بان، ضمن آموزش کودکان 
و نوجوانان، زمینه آشــنایی آنان با نحوه مدیریت منابع آب و اســتفاده 

بهینه از آن را فراهم آورده است.

قرعه کشی ششمین دوره بانک اقتصادنوین 
 مراســم قرعه کشــي جوایز ششــمین دوره جشــنواره حساب هاي 
قرض الحسنه پس انداز بانک اقتصادنوین در روز دوشنبه ۳0 مهرماه ۹۷ 

در محل اداره مرکزي بانک اقتصادنوین برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوین، این مراسم با حضور اعضاي 
محترم هیــات نظارت بر قرعه کشــي بانک ها متشــکل از نمایندگان 
محترم دادســتان کل کشــور و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران 
و نیز اعضاي هیات مدیره، مدیران ارشــد و تني چند از روســاي شعب 
بانک اقتصادنوین، برگزار و طي آن برندگان خوش شانس این جشنواره 

مشخص شدند.

 برگزاری دو نشست 
در اینوکس ۲0۱8  توسط بانک صادرات ایران

همزمان با برگزاری پنجمین نمایشــگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه 
و خصوصی ســازی در جزیره کیش  )اینوکس ۲0۱8(، بانک صادرات 

ایران دو نشست تخصصی در حاشیه این نمایشگاه برگزار خواهد کرد.
»راهکارهای کوتاه مدت اصالح نظام بانکی« عنوان نخســتین نشست 
بانک صادرات ایران است که از ســاعت ۱0 الی ۱۱:۳0 روز چهارشنبه 
دوم آبان ماه در ســالن مالصدرا مرکز همایش هــای بین المللی جزیره 
کیش برگزار خواهد شد.در این نشســت، حجت اله صیدی، مدیرعامل 
بانک صادرات ایران، حمید تهران فر، مدیرعامل بانک کارآفرین و احمد 
حاتمی یزد، کارشــناس اقتصادی در خصوص راهکارهای اصالح نظام 

بانکی در کوتاه مدت سخن خواهند گفت.
نشســت دوم بانک صادرات ایران نیــز به موضوع »بانک هــا و پویایی 
روابط تجــاری بین المللی« اختصاص دارد که روز پنج شــنبه ســوم 
آبان ماه از ساعت ۱۲ الی ۱۳:۳0 در سالن خوارزمی مرکز همایش های 

بین المللی جزیره کیش برگزار می شود.

خدمات بانک رفاه به زائران حسینی 
 مصادف با فرارســیدن ایام اربعین حســینی، بانک رفاه در سه استان 
مرزی و منتهی بــه عتبات عالیات موکب برپا کــرده و به زائران اربعین 
حســینی خدمت ارائه می کند.به گزارش روابط عمومی بانک رفاه، این 
بانک در راســتای ایفای مســئولیت های اجتماعی و با هدف زنده نگاه 
داشــتن رویداد مذهبی و آئینی پیاده روی اربعین حســینی در استان 
هایخوزستان، کرمانشــاه و ایالم با برپایی موکب هایی با نام بانک رفاه 
به زائران و عاشقان امام حســین )ع( خدمت ارائه می کند.بانک رفاه با 
مشارکت همه جانبه مدیریت شعب اســتان های مذکور عالوه بر ارائه 
خدمات رفاهی به زائران، با استقرار دســتگاه های خودپرداز و افزایش 

سقف برداشت های روزانه خدمات مالی نیز ارائه می دهد.

مدیرعامل بانک پارسیان عضو اصلی هیات 
انتظامی بانک ها شد

مدیرعامل بانک پارســیان به عنوان عضو اصلی هیــات انتظامی بانک 
ها انتخاب شــد.بر اســاس مصوبه شــورای پول و اعتبار، به اتفاق رای 
نمایندگان بانک های دولتــی و خصوصی، کورش پرویزیان مدیرعامل 
بانک پارســیان به عنوان عضو اصلی هیات انتظامــی بانک ها انتخاب 
شــد.هیات انتظامی بانک ها مرکــب از نمایندگان سیســتم بانکی، 
دادستان کل کشــور و شورای پول و اعتبار اســت که هر دو سال یکبار 

برگزار می شود.

 از سامانه بانکداری مشارکتی بانک دی
 رونمایی شد

طی مراسمی در جلسه شــورای مدیران بانک دی با حضور محمد رضا 
قربانی، مدیر عامل و جمعی از مدیران ارشــد بانک از سامانه بانکداری 
مشارکتی رونمایی شــد.به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک 
دی؛ محمد رضا قربانی، مدیــر عامل بانک دی در مراســم رونمایی از 
سامانه بانکداری مشارکتی با اشــاره به لزوم توسعه ابزار های بانکداری 
الکترونیکی گفت: یکي از رویکردهــاي اینترنت، بانکداري الکترونیک 
اســت که به واســطه افزایش تعامالت اقتصادي، هر روز بر اهمیت آن 
افزوده مي شــود و براســاس تکنولوژي روز دنیا در راســتاي کاهش 
بروکراسي نظام بانکي، راهکارهاي راحت تري در برقراري ارتباط مالي و 

اقتصادي پیش رو قرار داده است.

میز خبر

 روابــط عمومــی بانــک ســرمایه در چهاردهمین 
ســمپوزیوم بین المللی روابط عمومــی و پانزدهمین 
دوره جشنواره برترین های روابط عمومی ایران، موفق 

به دریافت لوح سپاس روابط عمومی برتر شد.
به گــزارش روابــط عمومی بانک ســرمایه، مراســم 
اختتامیــه چهاردهمیــن ســمپوزیوم بیــن المللی 
روابط عمومی عصر روز دوشــنبه مورخ ۳0 مهر ماه با 
حضور مهندس محسن هاشمی رفســنجانی، رئیس 
شورای اسالمی شــهر تهران و دکتر اشرف بروجردی، 
رئیس ســازمان اســناد و کتابخانه ملی در سالن 
همایش های ســازمان اســناد و کتابخانه ملی ایران 

برگزار شــد و برترین روابــط عمومی های 
بخش ملی و اســتانی در رشته های مختلف 

مورد تقدیر قرار گرفتند.
در این مراســم، بروجــردی با بیــان اینکه 
امروز روابط عمومی دانشــی را می طلبد که 
بر اســاس آن روابط را تنظیــم کند، گفت: 
این نهاد زمانی می توانــد ادعا کند فرهنگی 

است که بتواند فرهنگ به زیستن را ترویج کند. روابط 
عمومی می تواند یکی از فرصت هایی باشــد که افراد 

بتوانند روابط خود را تنظیم کنند.
رئیس سازمان اســناد و کتابخانه ملی ایران اساس کار 

روابط عمومی را گفت و گو دانست و تصریح 
کرد: زمانی می توانیــم از گفت و گو صحبت 
کنیم که فهم مشــترک وجود داشته باشد. 
روابط عمومی صرفا تبلیغات نیســت و مبنا 
و مالک آن این اســت که افراد با هم مفاهمه 
و مســائلی که می تواند آسیب رسان باشد را 

حل کنند.
در ادامه مراسم اختتامیه، مهندس هاشمی رفسنجانی 
نیز در ســخنانی با بیان اینکه مدیریــت و فعالیت در 
روابط عمومی مسئولیتی دشوار است، گفت: بسیاری 
از مســئولین درک روشــنی از وظیفه روابط عمومی 

رنــد و آن را وکیل و ســخنگوی ســازمان  ندا
نند و فکر می کنند هــر معظل یا بحرانی که به  می دا
دلیل هر فعالیتی در سازمان اتفاق می افتد را حل و فضا 
را برای آن تشکیالت یا سازمان مثبت کند که باعث 
می شود مشــکالت زیادی برای روابط عمومی ها بروز 
کند. همین امر باعث می شــود مدیران احساس کنند 

روابط عمومی های موفقی ندارند.
وی تأکید کرد: الزم اســت که ما نگاه سنتی به روابط 
عمومی را به یک نگاه واقع بینانــه تغییر دهیم و اجازه 
دهیم روابط عمومی با اســتفاده از دانش روز مسائل را 

برای جامعه تبیین کند.

ســند کمک ۶۵0 میلیون ریالی بانک ملت به سازمان 
بهزیستی در مراسم اختتامیه پویش لبخند ویژه تهیه 
نوشــت افزار برای دانش آموزان مناطق کم برخوردار 
به رییس مرکز مشارکت های مردمی و توانمندسازی 

این سازمان، تقدیم شد.
به گزارش روابط عمومــی بانک ملت، دکتر محمدعلی 
کوزه گــر رییس مرکــز مشــارکت هــای مردمی و 
توانمندســازی ســازمان بهزیســتی در این مراسم با 
قدردانی از همکاری مطلوب این بانک در پویش اخیر، 
اظهار داشت: مســاعدت های بانک ملت هم در بخش 

اعطای کمک نقدی ۶۵0 میلیون ریالی و هم 
در بخش جمع آوری کمــک های مردمی از 
طریق شماره حســاب ۹0۱۹0 شعبه دکتر 

قریب، شایسته قدردانی و ستایش است.
وی اســتقبال مــردم از پویــش لبخنــد را 
بسیار مطلوب و آن را نشــان دهنده روحیه 
بخشندگی مردم ایران خواند و گفت: در این 

پویش ۱۶ میلیارد ریال بــه صورت نقدی و ۷۷ میلیارد 
ریال به صورت غیرنقدی در سراسر کشور جمع آوری 
شــد.دکتر کوزه گر کمک های نقدی جمع آوری شده 

در تهران را ســه میلیارد و ۴00 میلیون ریال 
خواند که از این میزان ۶۵0 میلیون ریال آن 

از سوی بانک ملت تامین شده است.
وی اظهار امیدواری کرد کــه حمایت های 
ســازمان های اقتصادی مانند بانک ملت به 
ســازمان های خیریه همچون بهزیســتی، 
بتواند باعث خیر و برکــت برای فعالیت های 

این سازمان ها باشد.
به گفتــه وی، این که یک بنــگاه اقتصــادی در کنار 
فعالیت حرفــه ای و اقتصادی خود در راســتای انجام 

مسوولیت های اجتماعی خود در کارهای خداپسندانه 
و نیکوکارانه نیز مشــارکت فعال داشــته باشد، بسیار 
ارزشمند است.رییس مرکز مشــارکت های مردمی و 
توانمندسازی سازمان بهزیســتی کمپین بعدی این 
ســازمان را تامین لباس گرم با تمرکز بر کاپشن برای 
دانش آموزان کم بضاعــت مناطق کم برخوردار عنوان 
کرد.محسن امیری، معاون مدیریت شعب منطقه سه 
بانک ملت در این مراســم به نمایندگــی از این بانک، 
از آمادگــی بانک ملت بــرای همکاری همــه جانبه با 

سازمان بهزیستی در بخش های مختلف خبر داد.

بانک سرمایه

بانک ملت

انارکی محمــدی با تاکید بــر ایجاد تعادل 
بین عرضه و تقاضا در بازار مســکن با توجه 
به نرخ رشد و ترکیب جمعیت کشور گفت: 
تسهیالت کل شبکه بانکی در بخش مسکن 
باید به سمت ساخت و ســازهای متناسب 

جمعیت متقاضی مسکن هدایت شود.
به گزارش پایــگاه خبری بانک مســکن- 
هیبنــا، احمــد انارکــی محمــدی عضو 
کمیســیون اقتصادی مجلس، با اشــاره به 
راهکارهای ساماندهی بازار مسکن و تعادل 
بخشــی به این بازار گفت: پیــش از هر نوع 
سیاســت گــذاری، سیاســت های بخش 
مســکن باید در کوتاه مــدت و بلندمدت 
بتوانــد بــازار خرید و فــروش و اجــاره را 
ســاماندهی کند.وی با بیــان اینکه قیمت 
مســکن به دور از فضای منطقــی و صرفا 
ناشی از اتفاقات روانی در اقتصاد تحت تاثیر 
قرار گرفت، به ترکیب جمعیتی اشــاره کرد 
و افزود: با توجه به ترکیب جمعیتی کشــور 
تعداد زوج های جوان در کشــور به صورت 
نسبی طی دهه گذشــته باال رفته است که 
به طور طبیعی تقاضا بــرای خرید یا اجاره 
واحدهای مســکونی کم متراژ را با رشــد 
روبرو می کند. از طرفــی، بعد خانوار نیز کم 
شده و تعداد خانوارهای تک نفره نسبت به 
خانوارهای بیش از ســه نفر، رشد بیشتری 
پیــدا کرده اســت. این ترکیــب جمعیتی 
نیازمند هدایت ساخت و سازهای مسکونی 
به سمت کوچک سازی است تا همچون دو 

ســال اخیر با کمبود عرضه مناســب روبرو 
نشویم.عضو کمیســیون اقتصادی مجلس 
ادامه داد: با توجه به اینکه تعادل بین عرضه 
و تقاضا از الزامات ســاماندهی بازار مسکن 
محسوب می شود، بنابراین با توجه به روند 
رشــد خانوارهای کم جمعیت در کشــور، 
تولیــد و عرضه مســکن باید به انــدازه ای 
باشــد که تعادل در بازار برقرار شود.انارکی 
محمدی تاکید کرد: رشد غیرمنطقی قیمت 

مسکن ناشی از عوامل روانی، تامین مسکن 
اقشــار کم درآمد و تا حدودی اقشــار میان 
درآمدی را با مشــکل مواجه کرده است که 
البته با سیاســت هــای تکمیلی دولت 

می توان این بازار را ساماندهی کرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم شــورای 
اســالمی افزود: با توجه به اینکــه بیش از 
۳0 درصد هزینه های خانوارهای شــهری 
در ســبد هزینه های مصرفی صرف تامین 

مســکن می شــود بنابراین تامین مسکن 
اقشــار مختلف جامعه بایــد در برنامه های 
کالن تیم اقتصادی دولت باشد.وی یکی از 
دالیل رکود در بخش مسکن را عدم تناسب 
قیمت با درآمد اقشار میان درآمدی عنوان 
کرد و گفت: البته طی ســال های اخیر با 
تنوع تسهیالتی توسط بانک مسکن برخی 
اقشــار میان درآمدی خانه دار شــدند اما 
واقعیت این است که افزایش قیمت مسکن 

تا حدی قدرت خرید برخی از متقاضیان را 
خنثی کرد. در این میان بخشی از علت رشد 
قیمت مسکن در تهران طی ماه های اخیر به 
دلیل کمبود واحد مســکونی متراژ کوچک 
در برابر تقاضای خرید این نــوع آپارتمان ها 
بود. متوســط قیمت مســکن در تهران از 
حدود ۵ میلیون تومــان در هر مترمربع در 
ســال گذشــته به بیش از 8 میلیون تومان 
افزایش پیدا کرده اســت.انارکی محمدی با 
بیان اینکه در صورت عدم تعدیل قیمتی در 
بازار مســکن، تا ســال آینده بازار با رکود 
مواجه می شــود گفت: با توجه به جمعیت 
جوان کشــور، انتظار می رود میزان عرضه 
و تقاضا بــه یک تعــادل برســد.این عضو 
کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای 
اسالمی، به سیاست افزایش قیمت مسکن 
برای ارتقای قدرت خرید خانوار نیز اشــاره 
کرد و گفت: افزایش سقف تسهیالت مسکن 
بدون اتخاذ سیاست های تعادل بین عرضه و 
تقاضا می تواند در بلند مدت بازار مسکن را با 
افزایش قیمت مواجه کند، بنابراین افزایش 
ســقف تســهیالت باید به عنوان مکمل در 
کنار سیاســت های کنترل بــازار و ایجاد 
تعادل بین عرضــه و تقاضا در دســتور کار 
قرار گیرد. به این معنا که دو ســمت عرضه 
و تقاضا باید توســط مجموعه بانک ها و نه 
فقط بانک مسکن، به شــکل توام مشمول 
دریافت تســهیالت کارآمد و در استطاعت 

قرار بگیرند.

وابط عمومی بانک سرمایه  وابط عمومی ایران به ر اعطای لوح سپاس جشنواره برترین های ر

کمک ۶۵0 میلیون ریالی بانک ملت به پویش لبخند سازمان بهزیستی

تقدیر عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس از بیمه ایران
 عضو هیات رئیســه کمیســیون اقتصادی 
مجلس با بیــان اینکه عملکــرد بیمه ایران 
باعث شــده اعتماد بیمه گزاران ومسئولین 
به بیمه ایران نســبت به گذشــته افزیش 
پیدا کند، از مدیــران و کارکنان بیمه ایران 
قدردانــی کرد.خانم دکتر آقاپــور نماینده 
مردم شبستر در مجلس شــورای اسالمی 
همچنین با اشاره به ســختی های سالیان 
اخیر که بیمه ایران با آن مواجه بوده اســت 
افزود :مدیــران وکارکنان این شــرکت با 

زحمت زیاد و توان باالی خود توانســتند بر 
این مسائل و مشکالت فایق آیند.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی 
مجلس اطمینان داد بــه زودی با برگزاری 
جلســه مشــترک مدیرعامل و مدیران با 
اعضــای کمیســیون اقتصــادی مجلس 
شورای اســالمی، حمایت مجلس شورای 
اســالمی از شــرکت ســهامی بیمه ایران 
بیش از پیــش گســترش یابد.دکتر آقاپور 
که در جلســه پرداخت خســارت شرکت 

چاپ تبریز پاک آذربایجان در ســاختمان 
مرکزی بیمه ایران سخن می گفت، افزود 
: خسارت وارد شــده به این بخش تولیدی با 

تعامل بیمه ایــران و پیگیری مدیریت بیمه 
ایران در آذربایجان شرقی به شکل مناسبی 
پرداخت شد.پورکیانی، رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل بیمه ایران هم در ســخنانی در 
این جلســه با اشاره به فرارســیدن هشتاد 
وچهارمین ســالگرد فعالیت این شــرکت 
گفت: بیمه ایــران همواره درکنــار مردم 
حضور دارد و در حالیکه  8۴ سال از تاسیس 
این شــرکت گذشــته همچنان افتخار می 
کنیم که ســرمایه اصلی بیمه ایران در این 

مدت  اعتماد مردم اســت این مهم در سایه 
عالقه وافر کارکنان شــرکت بــه مجموعه 
بیمه ایران و خدمت به مردم حاصل شــده 
است.رئیس هیات مدیره بیمه ایران گفت: 
همچنین به هنگام بروز حوادث ناگوار چند 
سیل در شــمال کشــور و زلزله کرمانشاه ، 
مسووالن و کارشناسان بیمه ایران بالفاصله 
در روز بعــد از حادثه با حضــور در مناطق 
حادثه دیده و اســکان در چادر، خســارت 

مردم را پرداخت کردند.
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اصالح مرز مناطق حفاظت شده با اراضی مردم 
در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل حفاظت از محیط زیســت چهارمحــال و بختیاری گفت: در 
چهارمحال و بختیاری اصالح مرز مناطق حفاظت شده با اراضی مردم 

صورت گرفت.
 شهرام احمدی با اشــاره به اینکه برخی شهرها و روستاها این استان در 
محدوده مناطق حفاظت شده قرار گرفته بودند، افزود: طی بررسی های 
کارشناســی صورت گرفته، اصالح مرز مناطق حفاظت شده که ارزش 
زیست محیطی باالیی نداشــتند و در اراضی مردم واقع شده بودند، در 

شورای عالی حفاظت از محیط زیست کشور انجام شد.
وی با بیان اینکه طبق بررسی هایی که کارشناسان استانی و ملی انجام 
دادند برخی شهرها و روستاهای چهارمحال و بختیاری واقع در مناطق 
حفاظت شــده که ارزش زیســت محیطی کمتری داشــتند از لیست 
اراضی تحت حفاظت ســازمان محیط زیســت چهارمحال و بختیاری 
حذف شــدند، ادامه داد: به جای این مناطق، منطقــه بکری که دارای 

ارزش های زیست محیطی باالیی است جایگزین آن شد.
احمدی با تأکید بر اینکه با این اصالح مرز نه تنها مساحت مناطق تحت 
مدیریت سازمان حفاظت از محیط زیســت در چهارمحال و بختیاری 
کاهش پیدا نکرد بلکه بیش از ۲ درصد افزایش مساحت در این مناطق 
ایجاد شــد، عنوان کرد: این کار باعث شــد که هم مشکالت اجتماعی، 
معیشتی و توسعه ای این روســتاها که در داخل مناطق حفاظت شده 
قرار گرفته بودند رفع شود و هم مشارکت افرادی که قبال معارض بودند 

به عنوان جوامع فعال در حفظ محیط زیست استان مشارکت می کنند.
مدیرکل حفاظت از محیط زیست چهارمحال و بختیاری به وجود پنج 
منطقه حفاظت شده در استان اشــاره و خاطرنشان کرد: حدود بیش از 

۳0 روستا اصالح اراضی شد.

 افتتاح مرکز اندوسونوگرافی 
در مرکز درمانی شهید رحیمی خرم آباد

 مرکز اندوسونوگرافی برای اولین بار در غرب کشور و در مرکز آموزشی 
درمانی شهید رحیمی خرم آباد افتتاح شد.

مرکز اندوسونوگرافی برای اولین بار در غرب کشور و در مرکز آموزشی 
درمانی شهید رحیمی خرم آباد افتتاح شــد؛ این مرکز با اعتباری بالغ 
بر ۳0 میلیارد ریال و با حضــور رئیس و معاون درمان دانشــگاه علوم 
پزشــکی لرســتان، مدیر روابط عمومی این دانشــگاه، روسای مراکز 
آموزشی درمانی شهید رحیمی و شهدای عشــایر خرم آباد، جمعی از 

متخصصین و اصحاب رسانه افتتاح شد.
کوروش ساکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در حاشیه افتتاح 
این مرکز در جمع خبرنگاران گفت: دستگاه اندو سونوگرافی به منظور 
سهولت در کار تشــخیص به ویژه برای بیماری های سرطان و دستگاه 

گوارش برای اولین بار در غرب کشور راه اندازی شد.
 وی تصریح کرد: جای خوشــحالی دارد که این دستگاه که مدرن ترین 
امکانات را در راستای کار تشــخیص تصویری در اختیار دارد در استان 

لرستان و مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی به کار گرفته می شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرســتان ادامه داد: این دستگاه عالوه بر 
تصویربرداری امــکان نمونه برداری و حتی برخــی جراحی ها را برای 

متخصصین فراهم می کند.
ساکی با اشــاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی لرســتان در چند سال 
اخیر گام های بزرگی را در راه توسعه زیرساخت های بهداشت و درمان 
برداشته اســت که امیدواریم همچنان ادامه داشته باشد، اظهار داشت: 
مرکز آموزشــی درمانی شــهید رحیمی پس از این که از داشتن مدرن 
ترین مرکز NICU کشور بهره مند شد با افتتاح این مرکز تنها دستگاه 

اندوسونوگرافی غرب کشور را نیز در اختیار خواهد داشت.
رئیس مرکز آموزشــی درمانی شــهید رحیمی نیز در سخنانی گفت: 
توســعه زیرســاخت های درمان عالوه بر رفع نیازهــای مردم کمک 

شایانی به توسعه آموزش پزشکی خواهد کرد.
سعید رحیمی با بیان اینکه افتتاح مرکز اندوسونوگرافی امکانات زیادی 
را برای متخصصین فراهم خواهد کرد که مســیر درمــان را به بهترین 
صورت انجام دهند،  ادامه داد: با وجود این مرکز دانشجویان رشته های 

مختلف درمانی نیز می توانند از آن بهره مند شوند.
 وی تأکید کرد: وجود این دســتگاه در استان لرســتان بار مراجعه به 

استان های دیگر را از دوش بیماران هم استانی خواهد کاست.
رئیس مرکز آموزشی درمانی شــهید رحیمی گفت: ماندگاری بیشتر 
متخصصین و فوق تخصص ها نیز از دیگر دستاوردهای افتتاح این مرکز 
خواهد بود؛  مســئولین و مردم باید با هم و در کنار هــم تالش کنند تا 
عقب ماندگی های استان به حداقل برسد و در این راه نقش رسانه ها بی 

بدیل خواهد بود.

 اشتغال ۵0 هزار نفر 
در چهارمحال و بختیاری تا پایان برنامه ششم

نشست خبری ریاست ســازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری 
و معاونان به مناســب آغاز هفته برنامه ریزی و آمار برگزار شد و مسائل 
مربوط به اشتغال، پروژه های نیمه تمام و لزوم ورود بخش خصوصی به 

پروژه های عمرانی مورد بحث قرار گرفت.
طهمورث الیاســی امروز در جمــع خبرنگاران به مناســب آغاز هفته 
برنامه ریزی و آمار با اشــاره به اینکه وظایف ســازمان برنامه و بودجه 
از سوی ریاســت جمهوری ابالغ می شــود، گفت: ســازمان و برنامه و 
بودجه بازوی قوه مجریه در کشور است و این ســازمان با تولید آمار در 

زمینه های مختلف به نهادهای مختلف در انجام وظیفه کمک می کند.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه چهارمحــال و بختیاری بــا تأکید بر 
اینکه آمار به تعیین وضعیت سیاســی، اقتصادی و فرهنگی هر کشور 
کمک می کند، تصریح کرد: باتوجه به اینکه قســمتی آمارها بر اساس 
خوداظهاری تعیین می شــود، امکان درصد خطا در برخــی از آمارها 

وجود دارد.
وی ادامه داد: در ســال جاری 8۴0 میلیاردتومان اعتبار برای استان در 
نظر گرفته شده است که تنها ۱۵ درصد این اعتبار استانی است و بیشتر 

بودجه استان از طریق ملی تأمین می شود.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه 
مشکالت استان از کشور جدا نیســت، افزود: مسائل و مشکالت کشور 
به علت نبود طرح آمایش تشدید شده است و باید گفت این طرح کمک 
می کند موضوعات کشور حل شــود و نکته دیگری که باید به آن توجه 
کرد این اســت که هیچ دولتی به تنهایی و بدون کمک بخش خصوصی 

نمی تواند تمام امور را انجام دهد.
الیاسی با اشاره به وضعیت پروژه های نیمه تمام دولتی در چهارمحال و 
بختیاری، گفت: این پروژه ها نیازمند تأمین اعتبار هستند و دولت وقتی 
نمی تواند منابع مالی برای تکمیل این پروژه ها را تأمین کند، بایســتی 

به دنبال تأمین منابع از بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی باشد.
علیرضا شجاعی در این نشست با بیان اینکه پایش برنامه ششم توسعه 
جهت انتقال به دستگاه ها توسط سازمان برنامه و بودجه عملیاتی شده 
است، گفت: مطالعات سند آمایش ســرزمین با همکاری دستگاه های 

اجرایی به اتمام رسیده است که به زودی منتشر می شود.
معاون ســازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بر 
اساس برنامه ششم توسعه بایســتی یک میلیون و ۳0 فرصت شغلی در 
کشور ایجاد شود، افزود: ســهم استان از این میزان اشــتغال ۵0 هزار 

شغل است که پس از پایان این برنامه نرخ بیکاری به 8 درصد برسد.

میز خبر

رییس مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی اعالم 
کرد: رییس  جمهوری فردی را برای تصدی وزارت راه و 
شهرسازی پیشنهاد کرده است که سوابق ارزشمندی 
در زمینه اجــرا و فعالیت های مختلــف در عرصه های 

سازندگی و توسعه ای کشور دارد.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی حضور 
اســالمی در صدر وزارت راه و شهرســازی را تکمیل 
 کننده ریل گــذاری صورت گرفته از گذشــته عنوان 

کرد. 
محمد شــکرچی زاده افزود: سوابق تحصیلی مهندس 
اســالمی در زمینه های راه  و ساختمان به زمان انقالب 

بازمی گردد و عالوه بــر گذراندن دوره های 
مدیریتی در مراجع معتبر، مســئولیت های 
متعددی در ســازمان های مختلف در سطح 

عالی داشته است.
وی ادامه داد: تجارب و ســوابق اجرایی وی 
منشا خدماتی بوده اســت که نمونه بارز آن 
را می توان در زمان سیل بسیار بزرگ استان 

مازندران دید که در ۱۶ ساعت میزان بارش به نیمی از 
میزان بارش سالیانه رسید.

شــکرچی زاده افزود: گزینه پیشــنهادی برای وزارت 
راه و شهرســازی از ویژگی هــای مدیریتی منحصر به 

فردی برخوردار است که از جمله آن می توان 
به همــکاری و هماهنگــی با دســتگاه ها، 
وزارتخانه ها و قوای ســه گانه اشــاره کرد؛ 
آن هم در دوره ای که با توجه به گســتردگی 
فعالیت های وزارت راه و شهرسازی تعامل با 
سایر دســتگاه ها از اهمیت باالیی برخوردار 
اســت.به گفته وی، اســالمی اعتقــاد دارد 
تحقیقات، لکوموتیو توسعه اســت و برای برنامه های 
مهم و کلیدی وزارت راه و شهرســازی در عرصه های 
حمــل  و  نقل، ایمنــی راه هــا، شهرســازی، افزایش 
تــاب آوری و کاهــش خطرپذیری شــهر، مقررات و 

اســتحکام ســاختمان، نقش محوری و کلیدی را ایفا 
می کند.شــکرچی زاده یکی از چالش های مهم کشور 
را وجود ۱۹ میلیون »بد مســکن« )ساکنان بافت های 
فرســوده و حاشیه نشــینان( دانســت و گفت: الزمه 
رفع ایــن معضالت تحقیقــات محیطــی، همچنین 
متناسب سازی و هماهنگ ســازی برنامه ها با شرایط 
منطقه ای و اقلیم کشور اســت که مرکز تحقیقات راه، 

مسکن و شهرسازی می تواند نقش مهمی ایفا کند.
رییس جمهوری یکشنبه گذشته در نامه ای به رییس 
مجلس شــورای اسالمی، محمد اســالمی را به عنوان 

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی معرفی کرد.

راه

گروه شــهر  ســی و یکمیــن روز از 
خرداد ماه ســال ۱۳۹0 بود کــه وزارت راه 
وشهرســازی با رای نماینــدگان مجلس 
ایجاد شــد تا علی نیکزاد اولین مردی باشد 

که بر صندلی آن تکیه زد. 
آن طور که از نام وزارت راه و شهرســازی بر 
می آید از دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن 
و شهرسازی تشکیل شده است. وزارت راه و 
ترابری گذشته ای دیرینه دارد. وزارت فواید 
عامه، وزارت طرق و شــوارع، وزارت راه و در 
نهایت وزارت راه و ترابری. ســابقه تشکیل 
این وزارتخانه به عهــد ناصری باز می گردد. 
در زمان ســلطنت ناصر الدین شــاه بود که 
وزارت فواید عامه متولد شد و تا امروز در هر 
دوره ای با نامی، فعالیت کرده است. پس از 
آن بود که در سال ۱۳۹0، راه و مسکن یکی 

شدند تا طرحی تازه در این میان برافتد.
راه زیربنای توسعه اســت. امروز بسیاری از 
کارشناســان بر این عقیده اند که زیربنای 
توسعه همان راه اســت و اگر کشوری قصد 
و بنای توســعه یافتگی دارد بهتر است هم 
و غم خود را بر توســعه راه بگذارد تا ســایر 

جوانب توسعه از راه برسد. 
اتفاقا یکی از بحرانی ترین نقاط ایران همان 
راه ها هســتند که شاهد بیشــترین تعداد 
کشته ها در اثر غیر اســتاندارد بودن خود و 
خودرویی که در آن تردد می کنند، هستند.

10 وزیر بر کرسي نشستند
وزارت راه و ترابری از ابتدای انقالب تا پایان 
دوره حیات، ۱0 وزیر به خود دید. برخی دو 
دوره ای و برخی تــک دوره ای. هر چه بود 
ایــن وزارتخانه کم کم از نیمــه های دولت 
اصالحات در وادی سیاســت خزید و عزل و 
نصب ها و رفت و آمدها گواه تاثیر سیاســت 

بر این وزارتخانه اقتصادی است.
یوســف طاهری قزوینی مــردی بود که در 
دولت موقت و دولت شــورای انقالب، پس 
از اســتعفای دولت موقت عنوان وزیر راه و 
ترابری را در اختیار داشــت. شهید موسی 
کالنتری در دولت بنی صدر بر این صندلی 

تکیه زد و در دولت رجایــی این وزارتخانه با 
سرپرست اداره شد. 

هادی نژادحسینیان در دولت های مهدوی 
کنــی و دوم ردای وزارت راه و ترابــری را بر 
تن کرد و در دولت سوم این محمد سعیدی 
کیا بود که بر صندلی ایــن وزارتخانه جای 
گرفــت. وی تا پایــان دولت اول هاشــمی 
عهده دار این سمت بود و پس از آن در دولت 
دوم هاشمی، اکبر ترکان به عنوان وزیر راه و 

ترابری معرفی شد. 
محمود حجتی و رحمان دادمان، در دولت 
اول اصالحات و احمد خرم و محمد رحمتی 
در دولــت دوم اصالحات بر ایــن صندلی 

نشستند. 
خرم به واســطه اســتیضاح نمایندگان از 
این وزارتخانــه خداحافظی کــرد تا نوبت 
به رحمتی برســد. رحمتــی در دولت اول 
احمدی نژاد نیز به عنوان تنهــا بازمانده از 
جمع وزرای ســابق، کوتاه مدتی مسئولیت 
این وزارتخانه را بر عهده داشــت تا اســتاد 
رییــس جمهور وقــت، یعنــی حمیدرضا 

بهبهانی از راه برسد. بهبهانی در دولت دهم 
نیز در این ســمت ایفای نقش کرد تا اینکه 
با اســتیضاح نمایندگان ایــن وزارتخانه را 
ترک کرد، در شرایطی که نامش در تاریخ به 
عنوان آخرین وزیــر راه و ترابر ی ایران ثبت 

ماند.
داســتان این وزارتخانه پــس از انقالب با 
کتیرایی آغاز شــد، پس از استعفای دولت 
موقت یحیــوی در دولت شــورای انقالب 
عهده دار این مســئولیت شــد. با روی کار 
آمدن دولت بنی صدر، سکان این وزارتخانه 
به محمدشــهاب گنابادی ســپرده شــد، 
هر چند نــام وی در چندیــن کابینه پیاپی 
دیده می شــود امــا دوره وزارتش چندان 
طوالنی نیســت. وی در دولت های رجایی، 
مهدوی کنی و دولت ســوم مسئولیت اداره 
این وزارتخانه را بر عهده داشــت. پس از آن 
ســراج الدین کازرونی بر این مسند نشست 
و تا پایان دولت اول هاشمی، در سال ۱۳۷۲ 

این مسئولیت را در اختیار داشت. 
سکان این وزارتخانه در دولت دوم هاشمی 

به مردی ســپرده شــد که شــهرتش این 
روزها بسیار بیشتر از آن روزهاست؛ عباس 
آخوندی.پــس از وی علی عبدالعلی زاده دو 
دوره پیاپی در دولت اصالحات مســئولیت 
گرفت و محمد ســعیدی کیا در دولت اول 
احمدی نــژاد و علی نیکــزاد در دولت دوم 
احمدی نژاد بر این صندلی نشست و به این 
ترتیب پس از پیــروزی انقالب تا پایان عمر 
این وزارتخانه هشــت وزیر بــر این صندلی 
نشستند. مســکن هر چند سرمایه ای ترین 
کاال در خانوار ایرانی تلقی می شــود اما در 
تمام این سال ها هیچ گاه از دستبرد تورم در 
امان نمانده و تمام طرح های ریز وو درشت 
اجرایی در این بخش نتوانســته است خط 
قرمزی بر بحران موجود در این حوزه بکشد.

دولت نهم هــر چنــد وعده حــل تمامی 
مشــکالت در ایــن حــوزه را داد و طــرح 
بلندپروازنه مســکن مهر را کلیــد زد اما در 
عمل نتوانست به اهداف از پیش تعیین شده 
دســت یابد. واحدهایی که در قالب مسکن 
مهر ساخته شــدند با جای خانه نام خوابگاه 

گرفتنــد، در مناطقی فاقــد امکانات الزم و 
ضروری. تکمیل این پروژه بــه وزارت راه و 
شهرسازی سپرده شد، وزارتخانه ای که در 

انتظار سومین وزیر خود است.

وزرایي از مسکن
اولیــن و دومین وزیــر ایــن وزارتخانه از 
وزارت مســکن آمده انــد؛ علــی نیکزاد و 
عبــاس آخوندی. هــر دو با ســابقه وزارت 
بر وزارت مســکن و شهرســازی؛ با در نظر 
گرفتن اســتیضاح های پر سر و صدای خرم 
و بهبهانی در وزارت راه، استیضاح های مکرر 
آخوندی را نیــز می توان در همین راســتا 
تفســیر کرد. قصه خریــد هواپیما، تکمیل 
مسکن مهر، عدم حل مشــکالت و... سبب 
شد پای آخوندی ســه بار به صحن علنی باز 
شــود تا خود را در معرض رای نمایندگان 
بگذارد اما در نهایت داســتان وزارت وی با 
اســتعفا تمام شــد، به دلیل اختالف بر سر 

بازسازی بافت فرسوده.
حاال با احتســاب همه آنها که بر وزارت راه 
و ترابــری و وزارت مســکن و شهرســازی 
و وزارتخانــه ادغامــی از ایــن دو عهده دار 
مســئولیت بوده اند، بیســتمین مرد برای 
تصدی این پســت به مجلس معرفی شده 
است. کاندیدای معرفی شده دانش آموخته 
مهندســی راه و ســاختمان از دانشــگاه 
دیترویــت میشــیگان آمریــکا در مقطع 
کارشناســی، مهندسی راه و ســاختمان از 
دانشگاه تولیدو اوهایو در مقطع کارشناسی 
ارشــد و دارای مــدرک MBA مدیریــت 
جهانی هوانوردی از دانشــگاه تهران است.

نگاهی به سوابق وی نشــان می دهد در ۱۳ 
سال اخیر قائم مقام سازمان صنایع هوا فضا، 
رئیس موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع 
دفاعی و معاون امور صنعتــی و تحقیقاتی 

وزارت دفاع بوده است. 
 بسیاری معتقدند باید در انتظار تغییر بود، 
تغییری بزرگ برای تغییر سرنوشــت راه و 
مسکن در ایران. شمارش معکوس از همین 

حاال آغاز شده است. 

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، متخصص و توسعه گراست

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی:

توجه به مسکن اقشارکم درآمد اولویت کاری من است
گروه شــهر   وزیــر پیشــنهادی راه و 
شهرسازی گفت: توجه به مسکن با اولویت 
اقشار کم درآمد مهم ترین برنامه کاری من 

در وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.
محمد اسالمی در حاشیه جلسه غیر علنی 
دیروز مجلس در جمع خبرنگاران در مورد 
برنامه های پیشنهادی خود برای وزارت راه 
و شهرسازی، مهم ترین برنامه کاری اش را 
توجه به مسکن دانســت و اظهار داشت: با 
توجه به این که حوزه ساخت و ساز و عمران 
و ساختمان ســهم قابل توجهی در اشتغال 
تولید و رونق اقتصادی دارد، بحث مســکن 
دغدغه مهم در جامعه به ویژه برای اقشــار 

کم درآمد جامعه است.
وی ادامه داد: انشــاء اهلل با سیاست گذاری ها 
و مشــوق هایی که بتواند بخش خصوصی 
را پشــتیبانی کند جریان تولید مســکن با 
اولویت از اقشــار کم درآمد به جریان پایدار 

تولیدی در کشور تبدیل می شود.
اســالمی تصریــح کــرد: امیدواریم بحث 
مســکن از یک دغدغه ســنگین بــه روال 
طبیعی اعتماد ســاز که بتواند پاسخگوی 

نیازها باشد تبدیل می کنیم.
وی بیان کرد: تحول جدیدی برای کوچک 
ســازی الیه هــای مدیریتی و متناســب 
ســازی فعالیت ها مدنظر اســت و باید به 
این ســمت برویم که یک پنجــره واحد در 
وزارت راه و شهرســازی برای اخذ مجوزها 
برای موسســات گوناگون ایجــاد کنیم که 
متقاضیان بتوانند ســهل تر و شــفاف تر به 
اطالعات دسترسی داشته باشند و مجوزها 

را دریافت کنند.
اســالمی درباره افزایش افسارگســیخته 

قیمت اجــاره واحدهای مســکونی اظهار 
داشــت: اجاره مســکن تابعی از خود بازار 
مسکن نیســت، بلکه تابع شرایط اقتصادی 
است و محاســبات آن بر این اساس صورت 

می گیرد. 
وی ادامه داد: پاســخ واضح ما به این مسئله 
این اســت که موضوع مذکور را در اولویت 
کاری خود قرار دهیم و تهیه مســکن برای 
اقشار کم درآمد جامعه را ساماندهی کنیم، 
به گونه ای که از منابع و نقدینگی و سرمایه هایی 
که در جامعــه وجود دارد و یــا در درون 
تشکل های انبوه ساز اســت و یا در اختیار 
اشخاص حقیقی و حقوقی است و می توانند 

آن را به کار گیرند، استفاده کنیم.
وی یادآور شــد: سیاســت ما این است که 
تولید مســکن رونــق بگیــرد و عرضه آن 
افزایش یابد، این امر مــی تواند کمک کند 
که با عرضه فراوان تر مســکن های سازگار 
با سبد مالی و استطاعت مالی اقشار جامعه 
و رونق آن، بتوانیم نیاز متقاضیان واحدهای 
استیجاری را رفع کنیم و با شتاب گرفتن آن 
بتوانیم جریان پرشــتابی را که اجاره بها را 

افزایش می دهد، کنترل کنیم.
وزیر پیشــنهادی راه و شهرســازی درباره 
حمل و نقل هوایی گفت: مــا از بدو پیروزی 
انقالب اســالمی تاکنون گرفتار تحریم ها 
بودیم و حداکثر این نــوع تحریم ها هم در 

دوره های گذشته اتفاق افتاده است. 
وی تصریــح کرد: صنعت هوایــی ما با توان 
متخصصیــن و با ظرفیت هــای گوناگون و 
متنوعی که در اختیارشــان است، همانطور 
که دوره تحریم گذشــته را طی کردند، این 
دوره را نیز به صورت قوی تر و شایســته تر 

پشت سر خواهند گذاشــت.وی با بیان این 
که در دوره قبل سن ناوگان ما باالتر از دوره 
کنونی بود، گفت: کیفیــت ناوگان، کیفیت 
مدیریت، کیفیت ظرفیت های پشــتیبانی 
هــم در حــوزه کنترل هــا و چــک های 
هواپیماها، ظرفیت های متنوع کمک کرده 

که قابلیت های ما افزایش پیدا کند.
اسالمی در پاسخ به ســوالی درباره برنامه اش 
برای رفع مشــکالت مســکن مهر، گفت: 
مســکن مهر در ســه ســطح از مشکالت 
مختلف برخوردار اســت، بخشی از مسکن 
مهرها نیازمند همکاری بین بخشی و تعامل 
دستگاه ها در اســتان ها است تا متناسب با 
شرایط حل و فصل و کاســتی ها رفع شود. 
وی گفت: برخی از مســکن مهرهــا نیز به 
صورت نیمــه تمــام و با شــرایط متفاوت 
هســتند که برای رفع مسائل حقوقی آن ها 
باید از تدابیر و سیاســت های به جای خود 

استفاده شود.
وی افزود: در مورد برخی از مســکن مهرها 
نیز واحدهای خدمت رســان باید به آن ها 
امکانات الزم را ارائــه دهند. البته واحدهای 

بدون متقاضی نیز وجود دارد که در مجموع 
مشــکالت همه این گروه هــا را باید حل و 
فصل کنیم.وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی 
درباره وضعیت حمل و نقل افــزود: در این 
حوزه به ساده ســازی و روان سازی مقررات 
و بهبود شرایط کنونی و رفع عدم تناسبات 
و به سرانجام رســاندن پروژه های گذشته و 
از سوی دیگر نوسازی ناوگان به ویژه حمل 
و نقل حــوزه بار و مســافر نیاز اســت که با 
توجه به سیاست های دولت و هماهنگی با 
وزارت صنعت و اقتصاد طی برنامه پنجساله 

اقداماتی را در دستور قرار خواهیم داد.
اسالمی در پاسخ به سوالی درباره حضورش 
در فراکسیون ها و کمیسیون های تخصصی 
مجلــس، گفت: طبق روال گذشــته ضمن 
حضور در فراکســیون ها و کمیسیون های 
مختلف برنامه هــای خود را ارائــه کردم و 
نمایندگان هم در مورد افراد و دســتگاه ها 
نظرات خود را اعالم کردند. در تالشیم تا در 
صورت کســب رأی اعتماد بتوانیم با تعامل 
نمایندگان نقطه نظــرات آن ها را به مرحله 

اجرا برسانیم.
وی ادامه داد: فعالیت و حرکت در وزارت راه 
و شهرسازی زندگی مردم را شکل می دهد 
و این وزارتخانه سهم بزرگی در اقتصاد دارد 
از ایــن رو امیدواریم بــا هماهنگی و تعامل 

بتوانیم در این مسیر حرکت کنیم.
وزیر پیشــنهادی راه درباره برنامه خود در 
حوزه مسکن گفت: به تناسب مسئله باید راه 
حل هایی را اتخاذ کنیم، در مورد مســکن با 
توجه به جغرافیای ایران شرایط متفاوتی در 
مناطق مختلف وجود دارد بنابراین نمی توان 
با سیاســت واحد و راه حل مشخص همه را 

پاسخ گفت، مســکن به عنوان سرپناه نباید 
به عنوان یک کاال شــناخته شــود از این رو 
از ایجاد دغدغه و نگرانی برای مردم به ویژه 

مستاجران باید جلوگیری شود.
اســالمی تاکید کــرد: برای بــرون رفت از 
شرایط کنونی برنامه ریزی و تصمیم گیری 
واقع بینانه ای الزم اســت به نوعی که مردم 
بتوانند به راحتی صاحبخانه شوند و دغدغه 

مسکن نداشته باشند.

ایمنی حمل و نقل جاده ای نیازمند 
بازنگری و توجه جدی است 

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی همچنین 
در گفت وگو با ایلنا در پاســخ به این ســوال 
که مهمترین چالش های حوزه حمل و نقل 
شامل چه موضوعاتی اســت، اظهار داشت: 
اگرچه در زمان اندکی که وجود داشته است 
هنوز نمی  توانم به ریز موضوعات بپردازم اما 
با بررســی های صورت گرفته پیری ناوگان 
حمل و نقل باری با میانگین ســنی نزدیک 
به ۱۷ ســال و ناوگان ریلی با میانگین سنی 
بیش از ۲۴ ســال یکی از چالش های پیش 

رواست.
وی ادامــه داد: در حال حاضر زیرســاخت 
جاده ای به طول بیش از ۲۱۶ هزار کیلومتر 
شــامل حــدود  ۲۴00 کیلومتــر آزادراه ، 
۱۶8۲0 کیلومتر بزرگــراه ، نزدیک به ۳00 
هزار کیلومتر راه اصلــی ، ۴۳ هزار کیلومتر 
راه فرعی و بیش از ۱۲8 هــزار کیلومتر راه 
روستایی آسفالته و شوسه می رسد که برای 
نگهداری این میزان راه نیازمند توجه جدی 
به بودجــه حداقل در ارتقای ســطح کیفی 

رویه راه ها هستم.
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زمان بندی اسپیس ایکس برای استعمار سیاره سرخ

مریخ چه زمانی به سیطره انسان در می آید

 فرید کریمی  ایالن ماســک و اسپیس ایکس 
پروژه بلندپروازانه ای برای اســتعمار سیاره سرخ 
دارند. تاکنون گمانه زنی های زیادی در خصوص 

زمان و نحوه استعمار مریخ مطرح شده است.
ایالن ماسک در ســال ۲00۲، شرکت هوافضایی 
خود، اســپیس ایکس را مشــخصا برای استعمار 
مریخ تاسیس کرد. ماسک نســبت به اینکه ناسا 
تالش زیادی برای فرســتادن انســان به سیاره 
ســرخ نمی کرد و برنامه ای برای سیاره جایگزین 
)در صورت غیرقابل زیست شدن زمین( نداشت، 
ناامید شــده بود و از این رو، خودش دست به کار 
شد. از آن زمان تا به حال، اسپیس ایکس، چندین 
ســامانه هوافضایی فوق العاده قدرتمند ساخته 
است: فالکون ۱؛ نخستین موشک مداری اسپیس 
ایکس، گراســهاپر؛ یک موشــک آزمایشی قابل  
فرود، فالکون ۹؛ یک موشــک مــداری با قابلیت 
استفاده مجدد، دراگون؛ یک فضاپیما برای حمل 
محموله و سپس فضانوردان ناسا به فضا، و فالکون 
هوی؛ یک موشک فوق العاده قدرتمند. اما مریخ، 
سیاره ای سرد، برهوت و تقریبا بدون هوا است که 

۲۲۵ میلیون کیلومتر از زمین فاصله دارد.
در حــال حاضر، تنهــا فــرود آوردن فضاپیمای 
کوچکی در این سیاره، تالش فنی خارق العاده ای 
می طلبد، به ایــن جهت، فرســتادن فضاپیمای 
عظیمی به همراه محموله و فضانورد، دشــواری 
فوق العاده بیش تری دارد. به این ترتیب، اسپیس 
ایکس در طول ۱۶ سال گذشته درس های زیادی 
گرفته، کارکنان و پول زیادی به دســت آورده و از 
آنها برای ساخت یک وســیله نقلیه به نام موشک 
بزرگ فالکون )BFR( اســتفاده می کند. فالکون 
بزرگ یک موشــک کامال قابل اســتفاده مجدِد 
عظیم الجثه با ارتفــاع ۱۱۷ متر اســت که از دو 
مرحله تشــکیل شــده: یک فضاپیمای فالکون 
بزرگ ۱8 طبقــه و یک بوســتر )تقویت کننده( 

غول آسای فالکون بزرگ.
بوســتر فضاپیما را به فضا پرتاب می کند و سپس 
مجددا روی زمین فرود می آید تــا دوباره بازیابی 
شــود. زمان بندی خصوصا برای زمانی که بحث 
فضانوردان در میان اســت، غیر قابــل اطمینان 
اســت، اما برنامه بلندپروازانه ایالن ماسک برای 
رسیدن به مریخ، اشتیاق زیاد او برای دست یافتن 
به این هدف را نشــان می دهد. جدول زمان بندی 
)تا حدودی احتمالی( که در ادامه خواهید خواند، 
بر اساس یادداشت های انجمن اسپیس ایکس در 

شبکه اجتماعی ردیت )Reddit( است.
ماسک گفته اســت که فضاپیمای فالکون بزرگ 
دشــوارترین بخش وســیله نقلیه فضایی است، 
بنابراین اســپیس ایکس در حــال حاضر بخش 
اعظمی از انرژی خود را روی این موضوع گذاشــته 
اســت. به همین منظور، اســپیس ایکس در حال 
ســاخت یک کارخانه فالکــون بــزرگ در بندر 
لس آنجلس، در فاصلــه ۲۴ کیلومتری جنوب مقر 
اصلی خود اســت.  در عین حال کــه این کارخانه 
ساخته می شــود، مهندســان شــرکت در حال 
ساخت یک نمونه اولیه با استفاده از مواد پیشرفته 
الیاف کربن هستند.اســپیس ایکس همچنین با 
ناسا و سایر شرکای خود برای انجام ماموریت مریخ 
همکاری می کند. هر چند هنــوز کارهای زیادی 
باقی مانده که باید برای نحوه ســالم نگه داشــتن 
مســافران آینده بــه مریخ در مقابل تشعشــعات 
کیهانــی، گرســنگی و دیگــر خطرات ناشــی از 

ماموریت های طوالنی مدت در فضا انجام دهد.

2018:  ساخت یک سکوی پرتاب پشتیبان 
در بوکا چیکا

اسپیس ایکس نیاز به محلی برای آزمایش و پرتاب 
نمونه های اولیه فضاپیماهــای خود دارد و جنوب 
تگزاس مزایای زیادی برای شرکت دارد. اسپیس 
ایکس می تواند قطعات فوق العاده ســنگین خود 
را از طریــق کانال پانامــا از لس آنجلــس به بوکا 
چیکا حمل کند. در غیر این صــورت، این قطعات 
را بایــد در کامیون های بــزرگ و هواپیما به محل 
ببرد.عالوه بر این، جمعیت کمــی در این منطقه 
زندگی می کنند که برای شــرکتی که می خواهد 

فضاپیماهــای غول پیکــری را پــر از مایعــات 
قابل اشــتعال کرده و آتش می زنــد؛ کامال محل 
مناسبی است. موشک ها همچنین می توانند روی 
آب های خلیج مکزیک پرتاب شــوند تا حتی خطر 
کم تری برای ســاکنان این منطقه داشته باشند.

ایالن ماسک، در شهریور ماه گفته بود: ممکن است 
که پرتاب ها را از یک سکوی شــناور انجام دهیم.

درنهایت، بوکا چیکا با توجه به نزدیکی به اســتوا 
که در آن ســرعت چرخش زمین موجب تســریع 
در سرعت موشــک ها می شــود، این امر موجب 

صرفه جویی قابل توجهی در سوخت خواهد شد.

 2019:  شروع به کار فضاپیمای
 فالکون بزرگ

گویــن شــاتول، رئیــس و مدیر ارشــد اجرایی 
اســپیس ایکس، گفته اســت که این شــرکت 
امیدوار اســت تــا اواخــر ســال ۲0۱۹ اولین 
آزمون هــای زیرمــداری )پرتاب هایــی که در 
ارتفاعــات پایین مــدار زمین انجــام می گیرد( 
نمونه های اولیه فضاپیمای فالکــون بزرگ را در 
جنوب تگزاس انجام دهد.هدف از این آزمون ها، 
جمع آوری اطالعات با ارزشــی به منظور اصالح 
نسخه های بعدی فضاپیما است. همان طور که در 
بسیاری از آزمون های نمونه  اولیه اسپیس ایکس 
اتفاق افتــاده، این احتمال وجــود دارد که در پی 
هر نوع نقص فنی، معماری فضاپیما هم به سرعت 

تغییر کند.

2020 تا 2021: تالش برای پرتاب موشک 
کامل فالکون بزرگ به مدار

خانــم شــاتول در خــالل کنفرانس ســتالیت 
۲0۱8 که اواخر اســفند ۹۶ انجــام گرفت، گفت 
که موشــک فالکون بزرگ باید در ســال ۲0۲0 
پروازهای مــداری خود را انجام دهــد که تلویحا 
اشاره به این موضوع داشــت که بوستر و فضاپیما 
هر دو تا آن زمان ســاخته می شــوند، به تگزاس 
می روند، مونتاژ شــده و پرتاب می شــوند. با این 
حال، ماسک شهریور امســال گفته بود که هنوز 
هیچ تصمیم گیری در خصــوص زمان بندی این 
پروازها صورت نگرفته است. او اضافه کرد که قبل 
از فرســتادن هر فضانوردی به همــراه فضاپیما، 
چندیــن آزمایش مداری بدون سرنشــین انجام 

می گیرد.

2022:  فرستادن دو ماموریت به همراه 
محموله و آذوقه به مریخ

ماسک گفته اســت، زمان بندی دلخواهش برای 
اولین ماموریت فضاپیمای فالکون بزرگ به مریخ 
تا ســال ۲0۲۲ اســت. هر فضاپیما ابتدا به مدار 
اطراف زمین پرواز می کند و از بیش ترین سوخت 
خود استفاده می کند. سپس چندین فضاپیمای 
دیگر باک فضاپیما را به اندازه رسیدن به مریخ پر 
می کنند. هنوز مشخص نیســت که چند پرواز از 

این دست و برای چه مدتی انجام گیرد.
مریخ و زمین تقریبا هر دو سال یک بار به یکدیگر 
نزدیک می شوند که این دوره ها، حکم پنجره های 
پرتاب را دارنــد و ماموریت های احتمالی به مریخ 
می توانند در این زمان ها ســریع تر به مریخ بروند. 
به همین جهــت، بهترین زمان برای فرســتادن 
فضاپیما به سیاره ســرخ، تابستان ۲0۲۲ است. و 
بســته به اینکه موشــک فالکون بزرگ تا چه حد 
می تواند ســرعت خود )دلتا-وی( را تغییر دهد، 

می تواند بین چند ماه تا یک سال به مریخ برسد. 

2022 تا 2023: فرود نخستین سفینه  
فالکون بزرگ در مریخ

ماســک می خواهــد، اولیــن فضاپیماهــا پر از 
محموله و ماشــین آالت مورد نیاز ماموریت های 
آینده باشــند. این تجهیــزات و محموله ها برای 
تولید انرژی و جمــع آوری آب و تبدیل این منابع 
خام به ســوخت متان و اکســیژن برای بازگشت 
به زمین ضروری هســتند. پل وســتر، مهندس 
ارشد توسعه مریخ در اســپیس ایکس، مرداد ماه 
جزئیات جدیــدی در این مورد ارائه داد. وســتر 

گفــت، دو ماموریت نخســت تامیــن محموله 
)بدون سرنشــین(، وجود منابــع آب در نواحی 
دلخواه را تایید کرده و ســپس خطرات احتمالی 
برای ماموریت های آینده را مشــخص می کنند 
و بعدا، برخی زیرســاخت هایی مانند ســکوهای 
فرود مورد نیــاز برای ورود ایمــن ماموریت های 

سرنشین دار را می سازند.

 2023:  فرستادن اولین فضانوردان 
به همراه موشک فالکون بزرگ به دور ماه

اســپیس ایکس شــهریور ماه، هویت نخستین 
گردشگر فضایی خود را فاش کرد. یوساکو مائزاوا، 
میلیاردر ژاپنی که مبلغ نامعلومی )احتماال صدها 
میلیون دالر( به اســپیس ایکس پرداخته کرده، 
اولین مســافر فضاپیمای فالکــون بزرگ خواهد 
بود. یوســاکو مائزاوا تمامی صندلی های فضاپیما 
را خریداری کرده تا احتمــاال ۶ تا 8 هنرمند را در 
سال ۲0۲۳ با خود به سفری به دور ماه ببرد. سفر 
مازوا و دوستانش به دور ماه، اثبات نهایی کارایی 

فضاپیمای فالکون بزرگ خواهد بود.
ایالن ماســک در همان زمان گفته بــود:  او مبلغ 
زیــادی را پرداخت کــرده که به ما در ســاخت 
فضاپیما و بوســتر کمک می کنــد. هزینه ای که 
او پرداخت کــرده، در نهایت موجب می شــود، 
شهروندان طبقه متوسط امکان پرواز به سیارات 

دیگر را داشته باشند. 

202۴:  فرستادن نخستین انسان ها به مریخ
اگر اولین ماموریت های تامیــن آذوقه به خوبی 
انجام گیرند، اســپیس ایکس یک تا دو فضانورد 
را به مریخ می فرستد. وستر گفت که هر فضاپیما 
حداقل ۱00 تن آذوقه را حل می کند. اســپیس 
ایکس با فرســتادن هرچه بیش تر محموله های 
مورد نیاز فضانوردان بــرای اقامت طوالنی مدت 
در مریخ، از قبل تکنولوژی های پیشــرفته برای 

اقامت انسان در مریخ را به آنجا می رساند.

2025:  فرود نخستین انسان در مریخ
بدون سرنشــین،  ماموریت هــای  همچــون 
فضانوردان برای رســیدن به مریــخ باید بین ۶ تا 
۹ ماه در سفر باشند. وستر گفت، این فضاپیماها به 
احتمال زیاد باید به ماننــد خانه برای فضانوردان 
عمل کنند. البته این مطلوب ترین راهکار نیست، 
اما ممکن اســت که از پیچیدگی های ســاخت 

فوری اقامتگاه در مریخ بکاهد.

2028:  ساخت پایگاه آزمایشی در مریخ
زمانی که کسی در توییتر از ایالن ماسک پرسیده 
بود، ســاخت نخســتین پایگاه دائمی در مریخ یا 
همان پایگاه آزمایشــی مریخ چــه زمانی انجام 
می گیرد، ماسک گفته بود، احتماال این اتفاق در 
سال ۲0۲8می افتد. ماسک گفته بود که از همان 

زمان ساخت مستعمره مریخ شروع می شود.
ماسک گفت: ساخت مستعمره مریخی با ساخت 
ابتدایی ترین زیرســاخت ها شروع می شود، فقط 
یک پایگاه بــرای تولید مقادیری ســوخت، یک 
نیــروگاه، گنبدهایی برای کاشــت محصوالت 
زراعی، همه نــوع نیازهای اساســی که بدون آن 
نمی توان زنده مانــد. و بعد از آن، شــاهد انفجار 

فرصت های کارآفرینی خواهیم بود.

 شاید دهه  2030: احداث اولین شهر 
در مریخ

این جدول زمانی از ابتدا بر حسب گمانه زنی بود، 
اما از این زمان به بعد، نقــاط عطف آن بیش تر بر 
حســب فرضیات نه چنــدان مطمئن هســتند. 
بسیاری از کارشناســان هنوز نســبت به آماده 
شدن تکنولوژی های الزم برای فرود انسان و زنده 
ماندن روی مریخ تا دهــه ۲0۲0 تردید دارند. از 
این جهت، احداث شــهر دائمی در مریخ در مدت 
کوتاهی بی شک بسیار ناممکن تر به  نظر می رسد. 
با ایــن حال، ایــن دقیقا همان چیزی اســت که 
ماسک قصد انجام آن را دارد: تبدیل مریخ به یک 

سیاره جایگزین برای انسان ها.

آیفون های جدید، طرفداران اپل را کمتر از قبل 
هیجان زده می کنند

 گزارش هــای اخیــر حاکی از آن اســت کــه آیفون هــای جدید اپل 
نمی توانند همچون گذشته، کاربران این شرکت را هیجان زده کنند.

 آن طور که وب ســایت مک ورلد در گزارشــش  می نویســد روز جمعه 
هفته پیش، اپل پیش فروش آیفون XR را ســاعت ۳ بامداد آغاز کرد، 
اما ساعت ها بعد وقتی که هوا روشن شد و صبح فرا رسید، تقریبا تمامی 
دســتگاه ها هنوز در انبار موجود بودند و کســی برای خرید آن ها اقدام 

نکرده بود.
این اتفاق، تغییری بزرگ برای اپل به شــمار می آید. تجربه نشان داده 
اســت که هر موقع پیش فروش آیفون های جدید کوپرتینویی ها آغاز 
می شــود، تنها کســانی موفق به تهیه مدل های اولیه این دســتگاه ها 
می شــوند که صبح زود اقدام بــه پیش خریــد آن ها کننــد؛ در غیر 

این صورت، موجودی به اتمام می رسد.
در کنار این ها، نباید فراموش کنیم که صــف خرید آیفون XS و آیفون 
XS Max نسبت به سال های پیش، کوتاه تر شــده بود. این داده ها به 
این موضوع اشــاره می کنند که عرضه آیفون ها همچون گذشته، مورد 

استقبال بسیار زیاد مردم قرار نمی گیرد.
 این احتمال هم وجود دارد که آمار به دســت آمده از میزان جستجوی 
کاربران در گــوگل، همگی قبل از آغاز فروش آیفون ۱0 آر ثبت شــده 
باشــند. Apple iPhone XR در حقیقــت ارزان قیمت ترین آیفون 
۲0۱8 است و با داشــتن تنوع رنگی باال و قیمت ۷۴۹ دالری، پتانسیل 

این را دارد که به محبوب ترین آیفون امسال مبدل شود.
صرف نظر از دلیل اصلی این اتفاق، کســی نمی تواند این موضوع را انکار 
کند که آیفون های جدید اپل نسبت به چند سال پیش، کمتر کاربران 
این شــرکت را هیجان زده می کنند. حتی در نظرســنجی زومیت که 
بیش از ۲ هزار و ۵00 نفر در آن شــرکت کردند، ۲۵ درصد از کاربران، 

هیچ یک از گوشی های جدید اپل را هیجان انگیز ندانستند.

تسال؛ محبوب  ترین برند خودروساز در توئیتر
 خودروساز آمریکایی تسال، با بیش از ۳ میلیون دنبال کننده در توئیتر، 
محبوب ترین خودروســاز در این شــبکه اجتماعی اســت و بیشتر از 

مرسدس بنز، طرفدار دارد.
 شکی نیست که برندهای خودروســازی مختلف در کشورهای جهان، 
طرفداران فراوانی دارند. امروزه، شــبکه های اجتماعی نقش مهمی در 
تبلیغات و ارتباط بین ســازنده و مصرف کننده دارنــد؛ به عنوان مثال 
توئیتر، یکی از شبکه های اجتماعی برتر دنیا اســت که مقامات و افراد 

مهم از طریق آن، در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر می کنند.
 تسال و مرسدس بنز، دو شــرکت خودروســازی مطرح در جنبه های 
مختلف هستند؛ مرســدس به عنوان محبوب ترین خودروساز لوکس، 
اما تســال پرچمدار فناوری خودروهای برقیاست. شــاید آلمانی ها در 
دنیای واقعی طرفداران فراوانی داشــته باشــند، اما به نظر می رســد 
که هواداران تســال، در فضای مجــازی حضور پررنگ تــری دارند. با 
مراجعه به صفحه این دو شــرکت در توئیتر، مشــخص است که تسال 
دنبال کننده های بیشــتری دارد و به تازگی مرســدس بنز را پشت سر 
گذاشــته اســت؛ به طور دقیق تر در هنگام نگارش این مطلب، تســال 
۳ میلیون و ۳۳ هــزار و ۵۱۵ دنبال کننده و مرســدس بنز ۳ میلیون و 
۳۱ هزار و ۲8۶ فالوئــر دارد. به بیانی دیگر، تســال پرطرفدارترین برند 

خودروسازی در توئیتر است.
 با اینکه توئیت های حساب مرسدس  بنز بسیار بیشتر از تسال است، اما 
احتماالً به اندازه توئیت های جنجالی ایالن ماســک، خبرساز نیستند. 
مدیرعامل تسال که روزهای سختی را پشت سر می گذارد،در توئیتر ۲۳ 

میلیون و ۱0۵ هزار و ۴۶0 دنبال کننده دارد.

آیپد پرو ۲0۱8 از پورت USB-C  استفاده خواهد کرد
 طبق گمانه زنی هــای جدید منابع خبری نزدیک بــه تأمین کنندگان 
اپل، به نظر می رســد که آیپد پرو  ۲0۱8 از درگاه USB-C بهره خواهد 

برد.
 به تازگی یک وبســایت فناوری ژاپنی به واســطه یک منبع نزدیک، به 
اطالعات تازه ای درباره آیپِد جدید اپل دست پیدا کرده است. براساس 
گفته این وبســایت، تمام ســازندگاِن لوازِم جانبی برای آیپد های اپل 

انتظار جایگزینی درگاه USB-C با پورت الیتنینگ را دارند.
در ماه شهریور )ســپتامبر( نیز مینگ چی کو، تحلیلگر مطرِح مسائل 
اپل، در پیش  بینــی خود اســتفاده از درگاه USB-C را برای آیپد های 
ســال ۲0۱8 مطرح کرده بود. طبق گفته وی، اپل بــا جایگزینی این 
درگاه می تواند عالوه بر ارتقاء سرعت شــارِژ دستگاه، در سرعِت انتقاِل 

اطالعات نیز جهشی خیره کننده داشته باشد.
افزون بر موارِد فوق، چندی پیش نیز یکی از کاربراِن کنجکاو در نسخه 
بتا iOS ۱۲.۱ قطعه کدی را پیدا کرد که به پشتیبانی از صفحه نمایش 
جانبی با کیفیت ۴K اشــاره داشــت. باتوجــه به اینکه پشــتیبانی از 
نمایشــگرهای خارجی تنها مختص به درگاه USB-C است، بنابراین 

می توان به وجود چنین قابلیتی در آیپد پرو ۲0۱8 امید داشت.
 اگر این اتفاق روشــنایی روز را ببیند، یکــی از بزرگترین رخدادها در 
تاریخ آیپد های اپل، از زمان جایگزینــی درگاه ۳0 پین با الیتنینگ در 

سال ۱۳۹۱ )۲0۱۲(، رخ خواهد داد.
انتظار می رود که اپــل در رویداد 8 آبان، عالوه بــر رونمایی از طراحی 
کاماًل جدیِد آیپد، به بهبود ویژگی های ســخت افزاری و ارتقاء توان این 
دســتگاه در انجام کارهای حرفه ای نیز بپــردازد. طبق گمانه زنی های 
پیشین، آیپد پرو ۲0۱8 نخســتین آیپدی خواهد بود که با سنسور تاچ 
آیدی و دکمه هوم وداع خواهد کــرد و به جای آن از فناوری فیس آیدی 

برای احراز هویت کاربران استفاده می کند.

می 8 الیت شیائومی با 8 گیگابایت رم رؤیت شد
 شــیائومی می 8 الیت به تازگی با 8 گیگابایت رم و رنگ بندی جدید در 

وب سایت سازمان تنظیم مقررات چین، رؤیت شده است.
 طبق جدیدترین گزارش ها، شــیائومی قصد دارد در آینده ای نزدیک 
مدل پایین رده گوشی پرچم دار شــیائومی می 8، یعنی می 8 الیت را 
با 8 گیگابایت رم روانه بازار کند؛ این اســمارت فون قرار اســت دارای 

رنگ بندی متنوع تری نسبت به دیگر مدل های خانواده می 8 باشد.
 Lite 8 Xiaomi Mi چینی ها ماه گذشته به صورت رســمی از گوشی
رونمایی کردند؛ این محصول دارای نمایشگر ۶.۳ اینچ LCD )به همراه 
بریدگی( است و برای پردازش تســک ها از پردازنده اسنپدراگون ۶۶0 
اســتفاده می کند. در آن زمان گفته شــد که این گوشــی در دو مدل 
جداگانه، یکی با ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی و دیگری 
با ۶ گیگابایت رم و ۱۲8 گیگابایت حافظه داخلی روانه بازار می شود، اما 

اخیرا مدلی از می 8 الیت با 8 گیگابایت رم رؤیت شده است.
طبق اطالعات منتشرشــده از ســوی ســازمان تنظیم مقررات چین 
)TENAA( ، مــدل 8 گیگابایتــی مــی 8 الیــت دارای مدل نامبر 
M1808D2TT  اســت و پنل جلویی و پشــتی آن به رنگ سیاه دیده 

می شود. 
در کنار این ها، فریم کناری گوشی به همراه کلیدهای قرارداده شده در 
آن، قرار است به رنگ نارنجی مزین شوند. حاشیه اطراف دوربین اصلی 
دستگاه به رنگی شــبیه به بنفش و حلقه اطراف حســگر اثر انگشت به 

رنگ صورتی دیده می شوند.

گوشی

فیس بوک از علت سرقت اطالعات 30 میلیون 
کاربر می گوید

فیس بوک بر این باور اســت که هکرهــا به منظور ســاخت تبلیغات، 
فریب کاربران و کســب درآمد اطالعات کاربران این شــبکه اجتماعی 

را ربوده اند.
با توجه به آنکه اخیرا اخبار جدیدی منتشر شد که بار دیگر نشان دهنده 
حمله سایبری هکرها به حساب های کاربری بیش از ۳0 میلیون نفر از 
کاربران فیس بوک بود، خیل عظیمی از کاربران این شبکه اجتماعی از 
این که مبادا خود نیز یکی از قربانیان این حمله سایبری و هک گسترده 
در فیس بوک بوده اند، ابراز نگرانی کردنــد و از فیس بوک در خصوص 
ســهل انگاری و کم کاری در قبال محافظت از اطالعات شخصی شان 

شکایت کردند.
تقریبا اوایل ســال جــاری ۲0۱8 میــالدی بود که شــبکه اجتماعی 
فیس بوک درگیر بزرگ ترین رســوایی در طول تاریخ خود شد، چراکه 
اخبار بســیاری مبنی بر همکاری فیس بوک با یک موسسه تحقیقاتی 
به نام کمبریج آنالتیکا و افشــای اطالعات خصوصــی خیل عظیمی از 
کاربران فیس بوکی منتشر شــد. گزارش های منتشره نشان می داد که 
اطالعات بیش از 8۷ میلیون نفــر از کاربران فیس بوک در این همکاری 

به سرقت رفته و افشا شده است.
به نظر می رســد که کابوس ترسناک و ســریال ادامه دار رسوایی های 
فیس بوک تمامی ندارد و باری دیگــر در هفته های پیش گزارش هایی 
منتشــر شــد که این شــرکت را وادار کرد به موضوع جدید دسترسی 
هکرها به اطالعات بیش از ۳0 میلیون نفر از کاربران فیس بوکی اقرار و 

اعتراف کند.
حاال وال استریت ژورنال به تازگی در گزارشــی اعالم کرده است که به 
عقیده فیس بوک، اسپمرها و هکرها قصد داشــتند با نفوذ به اطالعات 
کاربران فیس بوک، تبلیغاتی را ســاخته و با آن کاربران را فریب دهند و 

از این طریق درآمد هنگفتی را به جیب بزنند.
فیس بوک در بیانیه اخیرش خاطرنشــان کرده اســت کــه هکرها و 
مجرمان ســایبری در طی یک عملیات خرابکارانه به اطالعات بیش از 
۳0 میلیون نفر از کاربران فیس بوکی نفوذ و دسترسی پیدا کرده اند که 
این اطالعات شامل سن، جنســیت، محل زندگی و سکونت، وضعیت 

تاهل، زبان، مذهب، شغل و تحصیالت نیز می شده است.
فیس بوک همچنین تاکید کرده بود که کاربران ســایر اپلیکیشن ها و 
برنامه های تحــت مالکیت فیس بــوک نظیر اینســتاگرام، واتس اپ، 
فیس بوک مســنجر تحــت تاثیر این حمله ســایبری گســترده قرار 
نگرفته اند و خاطرنشان کرده اســت که این کاربران باید خیالشان بابت 

امنیت اطالعات شان آسوده باشد.
بر اساس این گزارش، فیس بوک بر این باور اســت که این هکرها قصد 
دارند با جمــع آوری این اطالعات یک شــرکت در حــوزه بازاریابی و 
مارکتینگ دیجیتال تاســیس و راه اندازی کنند. فیس بوک همچنین 
در جایی دیگر خاطرنشــان کرده اســت که این حمالت سایبری بعید 
اســت به انتخابات میان دوره ای ۲0۱8 ایاالت متحــده آمریکا مرتبط 
باشد. البته همزمان با این اظهارات، فیس بوک همکاری خود را با پلیس 
فدرال آمریکا )FBI( نیز آغاز کرده اســت اما هنوز هیــچ نتیجه ای به 

صورت همگانی از این همکاری منتشر نشده است.

رنو، نیسان، میتسوبیشی به دنبال جایگزین 
سرویس های گوگل در چین

با توجه به سیاست های چین و نبود سرویس های گوگل در این کشور، 
اتحــاد رنو-نیسان-میتسوبیشــی به دنبال ایجــاد خدماتی جدید و 

جایگزین است.
اتحاد خودروســازی رنو-نیسان-میتسوبیشــی، با همکاری گوگل در 
زمینه خدمات نقشه، ناوبری و سیستم اطالعاتی و سرگرمی، برای ارائه 
خدمات ارتباطی و حمل ونقل فعالیت می کنــد؛ اما یکی از بزرگ ترین 

موانع در این راه، چین است.
 ،)Google Assistant( سرویس های گوگل  شامل گوگل اسیستنت
گوگل مپ )Google Maps( و گوگل پلی )Google Play(، به دلیل 
سیاست های صنعتی این کشور در دسترس نیستند. ماه گذشته اتحاد 
رنو-نیسان-میتسوبیشــی اعالم کرد که یکــی از هدف های مهم این 
گروه، ارتقای قابلیت های اتصال در سراســر جهان، شراکت و همکاری 

با گوگل است. 
کال موس، که چند ماه پیش به عنوان معاون جهانی خودروهای متصل 
به این اتحاد پیوســت، گفت:  خدمات گوگل در چین ارائه نخواهد شد. 
این موضوع بسته به شرایط ارائه دهندگان خدمات محلی در چین، چیز 
دیگری خواهد بــود. اتحاد رنو-نیسان-میتسوبیشــی در حال ارزیابی 
وضعیت چین برای پیدا کردن سرویسی شــبیه خدمات گوگل است، 
که به آسانی برای کاربران این کشور در دسترس قرار بگیرد. این اتحاد 
انتظار دارد که از طریق مشارکت فناوری با گوگل و استفاده از سیستم 
عامل اندروید گوگل در خودروها، تجربه کاربری بهتری برای مشتریان 

ارائه دهد. 
رنو، نیسان و میتسوبیشــی قصد دارند تا سال ۲0۲۱ سیستم ارتباطی 
جدیدی مبتنی بر پلت فرم اندروید معرفی کنند. به عنوان بخشــی از 
طرح میان مدت کســب و کار، این سه خودروســاز همچنین به دنبال 
تجهیز ۹0 درصــد از خودروهای تولیــدی به فناوری اتصــال )تولید 

خودروی متصل( تا سال ۲0۲۲ هستند.

88 درصد مردم ایران از اینترنت پرسرعت 
استفاده می کنند

 آمار نشان می دهد ضریب نفوذ اینترنت پرســرعت در ایران به بیش از 
88 درصد رسیده اســت و بیش از ۶0 میلیون ایرانی از اینترنت موبایل 

استفاده می کنند.
دسترسی آسان به اینترنت و همه گیر شدن موبایل های هوشمند باعث 
شده تعداد کاربران اینترنت موبایل رشــد صعودی داشته باشد. تعداد 
کابران ایرانی که از اینترنت موبایل اســتفاده می کنند، تا پایان ســال 
۹۶ حدود ۵۳ میلیون نفر اعالم شــده بود؛ اما جدیدترین آمار مصرف 
اینترنت در ایران نشــان می دهد این تعداد به بیــش از ۶0 میلیون نفر 

رسیده است.
 این امر نشــان می دهد که اســتفاده از اینترنت موبایــل، طرفداران 

بیشتری نسبت به اینترنت ثابت و شرکت های اینترنتی دارد.
طبق آمار ارائه شده از سوی ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی، بیش از ۷۲ میلیون و ۹۴۱ هزار نفــر در ایران از اینترنت 
پهن باند اســتفاده می کنند که از این تعداد، بیــش از ۱۲ میلیون 
و 888 هــزار نفر مشــترک اینترنت پهن باند ثابــت )ADSL( و 
بیش از ۶0 میلیون و ۵۳ هزار نفر کاربــر اینترنت پهن باند موبایل 

هستند.
بر اساس آمار منتشرشــده ضریب نفوذ اینترنت پهن باند ثابت ۱۵.۷0 
درصد، ضریب نفوذ اینترنت پهن باند موبایــل ۷۳.۱۶ درصد و ضریب 

کلی نفوذ اینترنت پهن باند ایران به 88.8۶ درصد رسیده است.
همان طور کــه در تصویر زیر مشــاهده می کنید، طبــق نمودارهای 
منتشرشده از سوی سازمان تنظیم مقررات، ضریب نفوذ اینترنت پهن 
باند ثابت یا همان ADSL به صورت خطی و رو به رشــد بوده و ضریب 
نفوذ اینترنت پهن باند ســیار یا همان اینترنت موبایل با شیب بیشتری 

رشد داشته است.

آنالین


