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خريدار  رئیس جمهور بــا بیان اینکه 
یکــی از افتخارات دولت ایجاد اشــتغال 
اســت، گفت: از ابتدای دولــت یازدهم 
حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار شغل خالص 

ایجاد شده است.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی 
صبح دیروز در جمــع مدیران وزارت کار، 
رفــاه و تأمیــن اجتماعی با بیــان اینکه 
اشــتغال برای کشــور امنیت اجتماعی، 
استحکام خانواده و سالمت روحی ایجاد 
می کند، اظهــار کرد: یکــی از افتخارات 
دولت ایجاد اشتغال اســت، ولی خیلی از 
مردم این دستاورد را باور نمی کنند؛ البته 
ما هرچه شغل درست می کنیم، بیکاری 

کم نمی شود.
وی ادامه داد: باید آمار ایجاد اشــتغال در 
مدت هشــت ســال قبل دولت یازدهم و 
در مدت ۵ ســال و نیم دولت تدبیر و امید 
مقایسه شــود. در اول دولت یازدهم آمار 
شــاغلین حدود ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار 
نفر بود، اما بر اســاس آمار پاییز امســال، 
تعداد شــاغلین حــدود ۲۴ میلیون نفر 
است. یعنی حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار 
اشتغال خالص ایجاد شده است؛ یعنی به 
طور متوسط در هر سال باالی ۵۰۰ هزار 

شغل خالص درست کرده ایم.
رئیس جمهــور با اشــاره به اینکــه آمار 
بیــکاری از اول دولــت تدبیــر و امید ۳ 
میلیون نفر بوده و اکنــون نیز همین آمار 
وجود دارد، بیان کرد: دلیــل ثابت بودن 
آمار بیکاری این است که نیروی کار مدام 
وارد بازار کار می شود و ما باید بیش از آمار 
متقاضیان، شغل درست کنیم تا بیکاری 

نداشته باشیم.
 آمار ایجاد اشــتغال کافی نیســت و باید 
همه تالش کنیم تا آمار اشتغال را افزایش 

دهیم، ما از نیاز جامعه عقب هستیم.
روحانی اظهار کرد: یک قــدم در مبارزه 
با تحریــم، ارائه کار با کیفیت اســت تا به 
کاالی خارجی نیاز نداشته باشیم. جوانان 
مخلص وطن دوست می توانند این نیاز ما 
را رفع کنند. خریــد کاالی ایرانی با حرف 
محقق نمی شود، بلکه ما باید کاری کنیم 
که جنس ایرانی بر جنس خارجی ترجیح 
داده شود و قیمت آن متناسب با کیفیتش 

باشــد. باید به مردم برند و مارک معرفی 
کنیم تا کاالی داخلی بــا آن برند موجب 
اطمینان مردم شود. اگر کارگر یا صاحب 
کارخانــه ای از محصــول کارخانه خود 
اســتفاده نمی کند، معلوم می شــود که 

تولید مشکل دارد.
رئیس جمهور گفت: بــه ما آماری داده اند 
که شــرکت های دانش بنیان ۳۰۰ هزار 
اشتغال ایجاد گرده اســت. بر اساس آمار 
گفتند در ســال ۹۶ درآمد این شرکت ها 
۶۰ هزار میلیارد تومان بوده اســت. این 
رقم برای یک ســال بســیار باالست. این 
نشــان می دهد کــه نــوع کار و آموزش 

کارگری ما فرق خواهد کرد. 
شــما در مراکز فنــی و حرفــه ای برای 
ســال های آینده آمــوزش بدهید، االن 
جوشکاری دستی یاد می دهید، ده سال 
دیگر با ربات خواهد بود. تحوالت جامعه 
آینــده را در آموزش مد نظــر قرار دهید. 
باید بتوانیم پیشــتاز و آینده نگر باشیم. 
کارگری را آموزش دهیــم که نیاز جامعه 

است.
وی ادامه داد: در صــادرات غیر نفتی این 
وزارتخانــه نقــش مهمــی دارد. االن ما 
می توانیم صادر کننده دارو، میگو و ماهی 

باشیم. 
می توانیــم  کشــاورزی  بخــش  در 
صادرکننده باشیم. در این دولت چند کار 
بســیار مهم و خوب در وزارت کشاورزی 
صورت گرفته اســت؛ یکی از این اقدامات 

در بخش آبزیان بوده است.
 آقای حجتی می گفتند تولیدات آبزیان ما 
امسال در مقایسه با اول انقالب چهل برابر 
شده است. در کشــاورزی هم همین طور 
اســت؛ به همین دلیل در گندم سه سال 
اســت خودکفا هستیم. شــکر هم تا مرز 
خودکفایی رفته اســت، فقط ۱۰ درصد 
واردکننده هســتیم. روغن هم به همین 

سمت حرکت کرده است.
روحانی گفت: درســت است که مردم در 
زندگی روزمره مشــکل دارند و شرایط ما 
شرایط عادی نیست و تحریم است؛ مردم 
در سختی و مشکالت هستند، مخصوصاً 
آنهایی کــه حقوق ثابــت می گیرند؛ من 
اینجا از وزیر و معاونین می خواهم فکری 

برای این افراد بکنید.
وی با اشــاره به تالش دولــت برای تحت 
پوشــش قرار دادن افــراد نیازمند گفت: 
آماری که دیشــب از ســازمان برنامه و 
بودجه گرفتم با آماری که االن در ارتباط 
با حمایت افراد نیازمنــد گرفتم متفاوت 
اســت. در آماری که آقای نوبخت دیشب 
دادنــد میــزان پرداختی ما بــه خانواده 
یک نفره بیش از ســه برابر شــده است. 
خانــواده دونفره بیــش از چهــار برابر و 
خانواده ســه نفره پنج برابر شــده است، 
خانواده چهارنفره بیش از پنج برابر شــده 

است.
 غالباً آمارها چهار برابر و پنج برابر شــده 
است؛ البته نه اینکه رقم کافی است، بلکه 
مقایسه ای هســت واال این هم کم است. 
توان این دولــت محدود اســت. ممکن 
است کسی بگوید این پنج برابر کم است؛ 
بیش تر داشته باشیم باید پرداخت کنیم 
اما مردم باید بدانند دولت تالش می کند 

معضالت زندگی مردم را کم کند.
رئیس جمهور گفت: شما به خانواده هایی 
کــه نیازمند مــدد هســتند باید کمک 
کنید؛ حتماً باید به خانواده ای که معلول 
دارد کمک کنیــم و مهارت آموزی کنیم. 
مهارت دادن به چنین افــرادی مهم تر از 
مدد دادن در حوزه مالی اســت. مهندس 
فتاح گــزارش امیــدوار کننــده ای در 
ایــن رابطه پارســال ارائه دادنــد. اینکه 
گفتید ۹۲ درصــد کار را بخش خصوصی 
انجام می دهند و شــما حمایت می کنید 
ارزشــمند تر اســت. هر کاری که مردم 
انجام می دهند بهتر از ما انجام می دهند، 
به ســمن ها و فعالیت هــای مردمی فضا 

بدهید.
وی ادامــه داد: کمیته امــداد گفت االن 
فقر مطلق نیســت؛ به هر حال باید برای 
برداشتن فقر در جامعه تالش کنیم. کاری 
کنیم که فقر مطلق نباشــد؛ این وظیفه 
همه ما است و وزارت خانه شما باید تالش 
بیش تری بکند. تأمیــن اجتماعی همان 
امنیت اجتماعی اســت؛ ما می خواهیم به 

جامعه امنیت بدهیم. 
آن کسی که بیمار می شــود به او امنیت 
بدهیم. ان شــاء اهلل بعــداً کاری کنیم که 

دفترچه ها الکترونیکی شود. 
همــه بتواننــد از این دفترچه اســتفاده 
کنند. چند هزار میلیــارد تومان ما خرج 
همین دفترچه ها می کنیم. این دفترچه 
به فرد امنیت می دهــد. این دفترچه یار و 
همراهش اســت. حقوق بازنشستگی اش 

یاری اش می کند.
رئیس جمهور بــا بیان اینکــه باید کار را 
به بخش خصوصی واگــذار کنیم و دولت 
نقش نظارتی داشــته باشــد بیان کرد: 
دولت به بیش از ۲.۵ میلیون کارمند خود 
حقوق می دهد. مشابه همین عدد هم به 

بازنشستگان می دهد.
 کل پول صندوق بازنشســتگی نیروهای 
مســلح را هم می دهد که البته وضع آنجا 
خیلی بد اســت. برای حل مشــکل باید 
ببینیم ابتدا خود ســازمان بازنشستگی 
بــه چنــد کارمنــد نیــاز دارد. خیلی از 
بازنشستگان حاضرند چند ساعت در روز 
به صورت داوطلبانه کار کنند. ما اول باید 
این سازمان را درســت کنیم تا روی پای 

خود بایستد.
روحانی ادامــه داد: مدیریــت اقتصادی 
به عهده وزارت کار نیســت. سهامداری 
اشــکالی ندارد، ولی نباید این وزارتخانه 
کار اقتصــادی انجام دهد. ســال آینده 
ســال واگذاری شــرکت های مربوط به 
شستاســت. بعضی ها البته کارشــکنی 
می کنند، ولــی برای این واگــذاری باید 

محکم ایستاد. 
واگذاری این شــرکت ها هم مورد تاکید 
رهبری است و هم مورد تاکید من. رهبری 
اشــاره کرده اند که دولت باید دســت از 
اقتصاد بــردارد، البتــه خصولتی ها بدتر 
از دولــت در اقتصاد حضــور دارند و هیچ 

نظارتی بر آنها وجود ندارد. 
ما که در دولت از این شرکت ها بی خبریم، 
مردم هم بی خبرند و فقط خدا از آنها خبر 
دارد. بدترین اقتصــاد اقتصاد خصولتی 
اســت، مخصوصاً وقتی افــرادی در این 
شرکت ها باشــند که در نهادهای نظارتی 

حضور دارند یا ضابط قضایی هستند. 
رهبری بارهــا تاکید کرده انــد نیروهای 
مسلح باید دست از اقتصاد بردارند. شستا 
هم که بین خصولتی و دولتی است. این را 

واقعاً باید جمع کرد. 
حتی شــرکت های ضــرر ده باید مجانی 
واگذار شــود. به وزیر کار گفته ام تا پایان 
دولت نباید شســتا وجود داشــته باشد، 

البته سهامداری اشکالی ندارد.
رئیــس جمهــور بــا تقدیــر از محمد 
شــریعتمداری برای اعالم مشــخصات 
هیات مدیره های شســتا بیان کرد: ایجاد 
ســامانه های شفافیت کار بســیار خوبی 
اســت. مردم باید بدانند این شــرکت ها 
چگونه واگذار می شوند. الیحه شفافیت و 
همچنین الیحه تزاحم منافع در دولت در 
حال نهایی شدن است. نظارت عمومی به 

مردم و شفافیت مانع بروز فساد می شود.
روحانــی همچنیــن درباره پیشــنهاد 
استفاده از تمام نیروهای شایسته ایرانی 
خاطرنشــان کرد: از هر ایرانی شایســته 
چه مســیحی چه شــیعه و چه سنی باید 

استفاده شود.
 اگر می خواهید این افراد کار نکنند نباید 
از آنها مالیات بگیریــم و بگوییم که پای 
صندوق رأی بیایند. بایــد از هر کس که 

شایسته است استفاده شود.
وی همچنین بــا توصیه به اســتفاده از 
نیروهای جوان اظهار کــرد: جوان انرژی 
دارد و فعال اســت. ما وقتی جوان بودیم 
در دوران جنگ تا ۷۲ ســاعت به راحتی 
نمی خوابیدیم، ولی االن نمی توانیم، سن 
که باال می رود مشکالت افزایش می یابد و 
احتیاط و توجه به دســتگاه های نظارتی 
و دادگاه به ذهن می آیــد، اما جوان اصاًل 
دادگاه را قبول ندارد و می رود کار خود را 

انجام می دهد. 
قوه قضائیــه می گوید کــه از وزیر جوان 
دولت شکایت می کند، در حالی که وزیر 
کار خودش را با قــدرت انجام می دهد. او 
به نفع مردم کار می کند و به دســتورات 
بی ربط اعتنا ندارد. یک نفر در قوه قضائیه 
می گویــد از او شــکایت می کنــد خب 

شکایت کنید.
روحانی در پایــان گفت: وزیر جوان ما هم 
کار خودش را با قدرت انجام می دهد. این 
وزیر می شــود نه این که کسی که حساب 
می کند که پــس از پایان دولــت به کجا 

می رود.
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جزئیات جلسه قطعه سازان در وزارت صنعت

بدهی بدون بهره؛ راه نجات اقتصاد کشور

بحث تامین مالی پروژه های نیمــه کاره بویژه با مالکیت دولتی، خصولتی 
یا نهادهای عمومی غیردولتی در شــرایط فعلی در اقتصاد کشور از چند 

جنبه دارای اهمیت است.
شرایط اقتصادی کشور عمدتا به دلیل فشار ناشی از تحریم های ظالمانه 
از یک طرف و عملکرد نامناسب داخلی در سال های گذشته از طرف دیگر 
به سمتی پیش رفته است که عمال از دولت و بخش های مرتبط با آن نمی 

توان انتظار کمک برای تامین مالی در شرایط فعلی را داشت. 
نکته بعدی این اســت که سیســتم بانکی ایران )اعم از دولتی، خصولتی 
و خصوصی( به دلیل مشــکالت ســاختاری بازار پول اعم از وجود دارایی 
های ســمی در ترازنامه بانک ها و نیز ماهیت زیانده عملیات بانکی ناشی 
از بی توجهی به اصول بانکداری علمی و ناهمخوانی نرخ ســود پرداختی 
متناسب با نرخ تورم و فضای اقتصادی کشــور، برای کمک موثر به تامین 
مالی پروژه های بزرگ نیمه کاره خصوصا پروژه هــای با ماهیت دولتی و 

عمومی، منابع و کارایی الزم را ندارد. 
از طرف دیگر یکی از معضالت بزرگ اقتصادی ایران حجم باالی نقدینگی 
و تاثیر آن در اقتصاد کشور و معیشــت مردم است. همچنین حجم باالی 
نقدینگی و وجود تورم باال در شرایط فعلی و احتمال افزایش شدید آن در 
ســال آینده و تزریق نشــدن این نقدینگی به بخش های مولد اقتصادی، 
توجیه پذیری تولید داخلی را با چالش جدی مواجــه می کند و احتمال 

افزایش قابل توجه نرخ بیکاری را در سال های آینده بیشتر می کند. 
از طرف دیگر پروژه های نیمه کاره ای کــه دارای توجیه اقتصادی بوده و 
به احتمال زیاد برای سال های آینده ســودآوری مناسبی خواهند داشت 
کم نیستند. همچنین باید توجه داشــت تامین منابع مالی برای پروژه ها 
و تکمیل شدن آنها نیز باعث اشــتغالزایی در قبل، حین و پس از دوره بهره 
برداری می شود. همچنین امکان دارد بخشی از مشکالت کشور که ناشی 
از تحریم های ظالمانه بین المللی اســت، دوام طوالنی مدت نداشــته و از 
طرف دیگر هر جامعــه ای با امید به آینده و فردایی بهتر زنده و پویا اســت 
و رو به جلو حرکــت می کند. بنابراین تامین مالــی از عموم مردم از طریق 
بازار سرمایه شــامل بورس و فرابورس برای تکمیل پروژه های نیمه کاره با 
ماهیت دولتی و عمومی ما را به اهداف یاد شده )شامل بی نیازی به دولت و 
سیستم بانکی، جمع آوری نقدینگی از جامعه، اشتغالزایی بیشتر و خرید 
زمان برای گذار از وضعیت فعلی( نزدیک می کند. به طور کلی تامین مالی 
عمومی از طریق بازار ســرمایه می تواند از طریق روش های مشــارکتی 
)مانند انتشار سهام و تاسیس انواع صندوق های سرمایه گذاری پروژه( و از 
طریق روش های مبتنی بر استقراض )مانند انتشار اوراق مشارکت و انتشار 
انواع صکوک( و همچنین روش های ترکیبی )مانند اوراق مشــارکت قابل 

تبدیل به سهام و ترکیب ابزارهای مشتقه با دارایی مالی( انجام شود.
   ادامه در صفحه 2
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بدهی بدون بهره؛ راه نجات اقتصاد کشور
   ادامه از صفحه اول

در تامین مالی پروژه ها در ایران دو نکته مهم وجود دارد: 
اول اینکه تامین مالی که به بازپرداخت بین دوره ای نیاز داشــته باشد 
عرصه را بر مجری پروژه تنگ می کند و چه بســیار پــروژه هایی که به 
واســطه الزام پرداخت بیــن دوره ای یا تنفس های کوتــاه مدت برای 

بازپرداخت یا تقسیم سود دچار آسیب های جدی شده اند. 
همچنین نکته دیگر ذات محافظه کار غالب ســرمایه گذاران در کشور 
است که به واســطه بســیاری متغیرها از جمله ویژگی های فرهنگی و 
ســوابق ناخوشــایند به تضمین ســطح مشخصی از ســود برای 

سرمایه گذارای عادت کرده اند. 
با توجه به همه جوانبی که ذکر شد و برای حل این مشکالت ۲ ابزار مالی 
پیشنهاد می شود:۱- اوراق بدهی میان مدت و بلندمدت با بهره صفر و 

اختیار بازخرید برای ناشر 
۲- صندوق ســرمایه گذاری پروژه همراه با اختیار فروش پس از دوره 

بهره برداری و تکمیل پروژه 
می توان امیدوار بود اوراق بدهی میان مدت و بلندمدت با بهره صفر در 
صورت طراحی اصولی، از آنجا که بهره بین دوره ای پرداخت نمی کند 
و با کسر قابل توجه نسبت به قیمت اســمی فروخته می شود و با توجه 
به تجربه نسبتا موفق اوراق بدون پرداخت بین دوره ای چند سال اخیر 

)مانند اخزا و سخاب(، مورد استقبال عموم قرار گیرد. 
همچنین اختیار بازخرید به ناشــر این امکان را می دهد که در صورت 
دسترسی به منابع قبل از اتمام پروژه، بدهی یاد شده را سریع تر تسویه 
کند. همچنین صندوق سرمایه گذاری پروژه همراه با اختیار فروش 
می تواند به شرطی با اســتقبال روبرو شــود که با اختیار فروش برای 
دارنده واحدهای ســرمایه گذاری در زمان تکمیل پروژه همراه باشــد 
و قیمت اعمال اختیار در زمــان انتهایی پروژه، حداقل ســود عرف را 
تضمین کند.امید است با اســتفاده از این ابزارها به اهداف تعیین شده 
دســت یافته و با تدبیر مناسب شرایط ســخت و تهدید آمیز پیش رو را 

پشت سر گذاشته و در راستای اهداف بلند گام برداریم.

مجمع عمومی بانک مرکزی امروز برگزار می شود
ساختمان شیشه ای بانک مرکزی امروز میزبان رییس جمهوری است 
تا پنجاه و هشــتمین مجمع عمومی این بانک برای بررســی و تصویب 

ترازنامه سال مالی ۱۳۹۶ بانک مرکزی تشکیل شود.
بر اســاس قانون پولی و بانکی کشــور، مجمع عمومــی بانک مرکزی 
از ارکان این بانک به حســاب می آید که رئیس جمهــوری، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی، رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور به همراه ۲ 
نفر از وزیران به انتخاب هیات وزیران، اعضای آن را تشکیل می دهند و 
اعضای سایر ارکان بانک می توانند در جلسه ها و مذاکره های آن بدون 

حق رای شرکت کنند.
در دولت دوازدهم وزیران نفــت و صنعت، معدن و تجــارت به عنوان 
وزیران عضو مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران از 

سوی هیات وزیران انتخاب شده اند که در جلسه فردا حضور می یابند.
مهمترین وظایفی که قانون بر عهده مجمع عمومی نهاده، رســیدگی و 
تصویب ترازنامه بانک مرکزی، تصمیم گیری درباره گزارش های هیات 
نظارت بانک مرکزی و تصمیم گیری درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه 
آن است.از آنجا که رییس جمهوری طبق قانون ریاست مجمع عمومی 
بانک مرکزی را بر عهده دارد، این جلســه ها حتما بایــد با حضور وی 

برگزار شود.
به طور معمول در جلســات مجمع عمومی رئیــس کل و دیگر اعضای 
هیات عامل بانک مرکزی نیــز حضور می یابد و گزارشــی از وضعیت 
اقتصادی، شاخص های کالن اقتصادی کشــور و اقدام های انجام شده 
در حوزه سیاســت گذاری های پولی، مالــی و ارزی را به اطالع رییس 

جمهوری می رسانند.

الحاق سه فروند هواپیمای مسافربری به ناوگان 
هوایی کشور

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران گفت: یک فروند 
از سه فروند ایرباس ۳۱۹ خریداری شده برای الحاق به ناوگان ایران ایر 

از مشهد به فرودگاه امام منتقل شد.
 فرزانه شرفبافی در گفت و گو با ایرنا افزود: قرار است دو فروند دیگر نیز 
پس از رفع مسایل فنی تا دو روز دیگر از فرودگاه مشهد به تهران منتقل 
شود.با ورود این ســه هواپیمای ایرباس ۳۱۹ که از یک کشور اروپایی 
خریداری شــده حدود ۳8۰ صندلی به ظرفیت ناوگان ایران ایر اضافه 

شد تا در سفرهای نوروزی از آن استفاده شود.
با الحاق این ســه فروند هواپیمای ایرباس تعداد هواپیماهای عملیاتی 

هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران به ۳۲ فروند افزایش یافت.
این هواپیماها می توانند در مســیرهای تا هفت هــزار کیلومتر پرواز 
کنند و هر سه فروند آن ساخت سال ۲۰۰۲ میالدی است و ایران ایر به 

صورت ملکی از این هواپیماها استفاده خواهد کرد.
این هواپیماها ســال گذشــته توســط یکی از شــرکت های داخلی 
خریداری شده و تاکنون در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد متوقف بودند؛ 
اما با خرید این ســه فروند هواپیما توسط هواپیمایی جمهوری اسالمی 

ایران، آنها به ناوگان هوایی ایران ایر اضافه شدند.
هر فروند از این هواپیماها دارای ۱۲۴ صندلــی اکونومی و ۱۲ صندلی 
بیزینس کالس است و در مجموع این هواپیماها می توانند ۱۳۶ مسافر 
را در مســیرهای مختلف داخلــی و خارجی جابه جا کننــد.در دوران 
پساتحریم هواپیمایی جمهوری اســالمی ایران برای خرید ۲۰۰ فروند 
هواپیما ســه قرارداد با شــرکت های بوئینگ، ایرباس و ای.تی.آر امضا 
کرد.طبق این قرار دادها ۱۶ فروند هواپیما وارد ناوگان هوایی کشــور 
شد که ۱۳ فروند آن توسط شــرکت ای.تی.آر و سه فروند دیگر توسط 
ایرباس تحویل داده شــد اما با اعمال تحریم های ظالمانه، خزانه داری 

آمریکا اجازه نداد بقیه هواپیماها وارد کشور شوند.

پرداخت سود سهام عدالت کارگران و زنان 
سرپرست خانوار 

امروز به کارگران فصلی و زنان سرپرســت خانوار ســود سهام عدالت 
مربوط به ســال مالی ۱۳۹۶ پرداخت خواهد شــد. عالوه بــر این اگر 
مشــموالن ســهام عدالت در این گروه به علت دیر اعالم کردن شماره 
شبا سود سال مالی ۱۳۹۵ را نگرفته باشــند، فردا مبلغ آن سود نیز به 

حسابشان واریز خواهد شد.
آن طور که ســازمان خصوصی ســازی اعالم کرده تاکنون سود سهام 
عدالت سال ۱۳۹۶ مشــموالن کمیته امداد و بهزیستی که از تخفیف 
برخوردار هستند به طور کامل پرداخت شــده است. عالوه بر این سود 

سهام عدالت روستاییان نیز در هفته های اخیر پرداخت شد.
امروز همچنین قرار است که مرحله ســوم پرداخت سود سهام عدالت 
آغاز شــود که مطابق آن در این مرحله کارگران فصلی و ســاختمانی، 
دختران مجرد و زنان کارگر سرپرســت خانوار این ســود را به تدریج 
دریافت خواهند کرد.با توجه به اطالعیه سازمان خصوصی سازی فردا 
حدود ۵۰۰ میلیارد تومان سود سهام عدالت سال مالی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ 
میان ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از مشموالن این گروه به صورت تدریجی 
از طریق بانک های عامل پرداخت شــود.تعدادی از مشــموالن سهام 
عدالت شماره شبای حســاب بانکی خود را دیر اعالم کردند به همین 

علت سود سال مالی ۱۳۹۵ را تاکنون دریافت نکردند.

سرمقاله

میز خبر

عضو کارگری شــورای عالی کار با بیان اینکه در جلسه 
روز گذشــته مواضع نمایندگان کارگری در خصوص 
دستمزد ســال آینده مطرح شــد، گفت: نمایندگان 
کارگری به دنبال تعیین دســتمزد منصفانه برای سال 

۹8 هستند.
فرامرز توفیقــی در گفتگو بــا مهر، با اشــاره به اولین 
نشست شــورای عالی کار که با دســتور کار »بررسی 
میزان افزایش دستمزد ۹8« با حضور معاون وزیر کار، 
برگزار شد، اظهار داشــت: با توجه به اینکه این نشست 
جلسه نخست بررسی دستمزد سال آینده بود، مواضع 

نمایندگان کارگــری و کارفرمایی در وهله 
نخست اعالم شد.

وی ادامــه داد: همچنیــن در این نشســت 
گزارشی از نتایج کمیته دستمزد و رقمی که 
مبنی بر هزینه ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومانی 
ماهیانه زندگی یک خانــوار کارگری تعیین 

شده بود، ارائه شد.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار کشــور افزود: نمایندگان کارگری با ارائه گزارشی 
از وضعیت معیشتی کارگران در سال ۹۷، پیشنهادات 

خود را ارائه دادند و قرار شــد در جلســات 
بعدی نماینــدگان کارفرمایــی و دولت نیز 

پیشنهادات مشخص خود را اعالم کنند.
توفیقی درباره زمان تشــکیل نشست بعدی 
شورای عالی کار نیز گفت: با توجه به فرصت 
کمی که تا پایان اســفند باقی مانده اســت، 
جلسات شورا باید هر چه زودتر برای تعیین 

تکلیف دستمزد سال آینده برگزار شود.
این فعال کارگری افزود: البته برای نمایندگان کارگری 
زمان خیلی مهم نیســت که لزوما تا پایان اسفند با هر 

پیشــنهادی موافقت کنیم، بلکه مهمتــر از آن تعیین 
دستمزد منصفانه برای جامعه کارگری است.

وی با تاکیــد بر اینکه پذیرش موضوع جبران شــکاف 
ایجاد شــده دســتمزد تا معیشــت خوش بــا توجه 
به مشــکالت اقتصــادی چند ماه گذشــته، توســط 
نمایندگان کارفرمایی و دولت از نقاط قوت این نشست 
محســوب می شــود، گفت: اینکه این گفته ها چقدر 
عملیاتی شــوند و تبدیل به تعیین یــک مزد منصفانه 
شــود، برای نمایندگان کارگری شورای عالی کار مهم 

است.

نشست بررسی برنامه های ۱۰گانه ساماندهی صنعت 
خودرو با هــدف برنامه ریزی در جهــت افزایش عمق 

ساخت داخل برخی از قطعات خودرو برگزار شد.
به گزارش وزارت صنعــت، معدن و تجارت، فرشــاد 
مقیمیف معــاون وزیر صنعــت، معــدن و تجارت در 
نشست مشترک که به صورت جداگانه درشرکت های 
خودروسازی سایپا و ایران خودرو با قطعه سازان برگزار 
شــد، گفت: با توجه به فعالیت های انجام شده در مرکز 

تحقیقــات موتور ایران خــودرو با محوریت 
سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران و 
تجمیع ظرفیت ها و تقاضاهــا، برنامه ریزی 
الزم برای تامین نیــاز داخل صورت گرفته و 
باید در اســرع وقت، اقدامات اجرایی شروع 

شود.
وی در ادامــه بــا تاکید بر اهمیــت تجمیع 

ظرفیت های موجود در تولید خودرو، خواستار تشکیل 

ونت  کمیته تخصصی قوای محرکــه در معا
رکت کلیــه  یــع بــا مشــا مــور صنا ا

ن شد. ا ر کا ندر ا دست 
معاون امور صنایــع وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در بخش دیگری از سخنانش افزود: 
با توجه به روند رو به رشــد تولید در شرکت 
های خودروساز، معوقات رو به کاهش است 
و امیدواریــم با همــکاری بانک مرکــزی در پرداخت 

تسهیالت به خودروســازها، تامین قطعات برای ادامه 
روند تولید تسهیل شود.

در نشست مشــترک با شــرکت های ایران خودرو و 
ســایپا، برنامه های افزایش تولید، فروش امول مازاد 
خودرو سازان، ایفای تعهدات، توسعه ساخت داخل 
مورد بررسی قرار گرفت و لیســت اموال مازاد ایران 
خودرو مشــخص و جهت واگذاری اطالع رســانی 

گردید.

دستمزد

و خودر

لیال جــودی  »بنزیــن، اف ای تی اف، 
آزاد شــدن واردات در بازارچه های مرزی و 
مسافرت های شــب عید« هر کدام از اینها 

سهمی در باال رفتن قیمت ارزها دارند.
این سخنان را مرد میانسالی می گوید که در 
گوشه میدان فردوسی تهران در حال سیگار 
کشیدن اســت؛ کیف کمری به خود بسته 
هرچند می گوید داخل آن چیزی نیســت 
جز کارت بانکی، کارت ملــی و گواهینامه 

رانندگی.
پنجم اســفند بازار بار دیگر شاهد افزایش 
قیمت ها بود؛ از مقابــل صرافی های بانکی 
که می گذشتی جای سوزن انداختن نبود؛ 
همه می خواستند در ســقف ۲ هزار دالری 
که مجازند، ارز بــا نرخ بازارســاز بگیرند و 
شاید آنسوتر به دالل بفروشند چون فاصله 
نرخ ها در صرافــی های بانکی تا دســت 

دالل ها زیاد بود.
حدفاصــل چهارراه اســتانبول تــا میدان 
فردوسی تعداد دالرفروشــان سرپایی هم 
بیشتر از روزهای گذشته به چشم می آمد؛ 
صراف ها می گفتند از میانه آبان ماه که نرخ 
دالر در حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان نوســان 
داشــت، تا به هفته های اخیر که از مرز ۱۲ 
هزار تومان عبور کرده، تعداد دالل ها هم در 
کف بازار زیاد نبود اما چند هفته ای است که 
اختالف قیمتی در بازار آنها با هدف کســب 

سود از فاصله قیمت ها به میدان آمده اند.
تــب و تاب مــردم بــرای خریــد ارز از 
صرافی هــای منتخب از ســویی و تالش 
دالالن و ســفته بازان برای افزایش نرخ ها 
سبب شد که دیروز برای مدت کوتاهی حتی 
نرخ دالر به مرز ۱۴ هــزار تومان هم نزدیک 
شود اما این نرخ پایدار نبود زیرا صرافی های 
بانکی نرخ دالر را بــه ۱۳ هزار و ۶۵۰ تومان 
و یــورو را به یــورو ۱۵ هــزار و ۶۰۰ تومان 
رســاندند تا از فاصله قیمت تا بازار کاســته 
شود.در نهایت در ســاعت ۱۶ بعدازظهر که 
فعالیت صرافی های بانکی به اتمام رســیده 
بود، بازار بــا نرخ دالر در حــدود ۱۳ هزار و 
8۰۰ تومان و یورو ۱۵ هــزار و 8۰۰ تومان 

بسته شد.

یکی از صراف ها در بیان اینکه چرا تقاضا در 
بازار ارز افزایش یافته، سفرهای پایان سال را 
مورد اشاره قرار داد و گفت: همه ساله مردم 
برای خرید ارز ســفرهای خارجی نوروز به 
بازار مــی آیند، امســال هم از ایــن قاعده 

مستثنی نیست.
وی ادامه داد: بانک مرکزی گفته هر فرد به 
ازای ارایه کارت ملی و شماره تلفن همراهی 
که به نامش ثبت شده باشد، تا سقف ۲ هزار 
دالر در ســال ارز بگیرد و بــه همین خاطر 
برخی می خواهند از این فرصت اســتفاده 

کرده و ارز بخرند.
یکی دیگر از صرافی هــا موضوعات مربوط 
به عضویت ایران در گروه ویــژه اقدام مالی 
)FATF( را از دیگر موئلفه های موثر بر بازار 
دانست و گفت: تا هفته پیش می گفتند که 
تاخیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در 
بررســی لوایح مربوطه سبب شده قیمت ها 
در بازار افزایشی شــود؛ در بازار شایعه شده 
بود که بانک مرکزی بــرای اینکه به مجمع 
فشار بیاورد، نرخ ها را در بازار رها کرده ولی 
چنین نبود چون وقتــی روز جمعه تعلیق 

تحریم های ایران تا خرداد ماه تمدید شــد، 
باز هم نرخ ها افزایشی ماند.

در محدوده میدان سکه یکی از فعاالن بازار 
ارز به ایرنــا گفت: این روزهــا بحث بودجه 
اســت؛ هر تصمیمی که دربــاره ارز، نفت و 
بنزین بگیرنــد، بر بازار ارز اثــر روانی دارد؛ 
مثال گفته شــد که رد طرح اصــالح یارانه 

بنزین باعث شده امروز نرخ ها افزایش یابد.
وی در پاسخ به اینکه بنزین چه ربطی به ارز 
دارد، با خنده اظهار داشت: »خب ربط دارد؛ 
این روزها هر تصمیمی و هــر اظهار نظری 
روی بازار اثر مــی گذارد و عده ای ســعی 
می کنند بخشی از ســرمایه خود را تبدیل 
به ارز کننــد و البته برخی هــم نفع خود را 
می برند«.وی در پاســخ به اینکه گفته شده 
آزاد شــدن واردات ۱۰۰ قلم کاال از طریق 
مرزنشــینان یا ملوانان هم بر افزایش تقاضا 
موثر بــوده، توضیــح داد: نمــی توانیم 
منکر اثر گذاری آن شــویم؛ از گذشته هم 
آنهایی که تجارت چمدانی انجام می دادند 
یــا از بازارچه هــای مــرزی جنس وارد 
کشــور می کردند، ارز خــود را به صورت 

نقدی از صرافی ها یــا دالل ها می خریدند.
کارشناسان تا پیش از تحوالت ارزی امسال 
و ممنوعیــت واردات ۱۳۳۶ قلم کاال، حجم 
تجارت غیررسمی و قاچاق در اقتصاد ایران 
را حدود ۱۵ میلیارد دالر برآورد می کردند 
که حدود یک ســوم تجارت رسمی کشور 
است و به خودی خود فشار زیادی را بر بازار 

ارز می گذارد.
هیات دولت اواخر بهمن ماه با هدف تقویت 
معیشت مرزنشــینان واردات ۱۰۰ قلم کاال 
از فهرســت ۱۳۳۶ قلم کاالی ممنوعه را به 
شکل مرزی و ملوانی مستثنی کرد اما هفته 
گذشــته »عبدالناصر همتــی« رئیس کل 
بانک مرکزی از این مصوبه دولت انتقاد کرد 
و آن را عاملی برای افزایش تقاضا در بازار و به 
دنبال آن رشد قیمت ها دانست و اعالم کرد 

که برای اصالح مصوبه تالش خواهد کرد.
با توجه به اینکه ایران در شرایط تحریم قرار 
دارد و امکان تامین اســکناس دالر از طریق 
چرخه دالری برای ایران میســر نیســت، 
اسکناس به شــکل غیررســمی و از طریق 
بازارهای کشورهای همسایه تامین می شود؛ 

از این رو کارشناسان ارزی معتقدند واردات 
بدون انتقال ارز و نیز واردات غیررســمی بر 
تعیین نــرخ ارزها در بازارهای کشــورهای 
همســایه بویژه هرات و ســلیمانیه اثر 
می گذارد و باید برای آن سیاســت گذاری 

دقیق تری داشت.
عملکرد بانک مرکزی در چند ماه گذشــته 
نشــان داده کــه تــالش دارد بــا توجه به 
محدودیت ها در عرضه ارز، بازار را از طریق 
طرف تقاضا مدیریت کند که شــامل طیف 
وسیعی از اقدام ها نظیر اعمال محدودیت بر 
تراکنش های بانکی، عرضه ارز با ارایه کارت 
ملی و ســیمکارت هم نام، فــروش ارز به 
گروه های مشــخص و فروش ارز از طریق 
صرافی ها با نــرخ های نزدیک بــازار بوده 
اســت.با این حال در هفته های پایانی سال 
به دلیل آنکه نقدینگــی در جامعه افزایش 
می یابد، ناگزیر بخشــی از این نقدینگی به 
سمت بازارهای ســرمایه ای از جمله طال و 
ارز ســرریز می شــود و در نتیجه نوسان ها 
در بازار افزایش می یابــد هرچند نمی توان 
چانه زنــی دولت و مجلس بر ســر تصویب 
بودجه ســال آینده را از نظر دور داشت زیرا 
این عالمــت را به بازار می دهــد که آیا 
سیاســت های دولــت در مصــارف ارزی 
انقباضی اســت یا انبســاطی.برای نمونه 
اگر اصالح یارانــه بنزیــن در مجلس رای 
می آورد بــه این معنا بود کــه دولت قصد 
دارد از هزینه های خود در تخصیص یارانه 
انرِژی بکاهد و بــر درآمدهای خود بیفزاید.
در هر صورت بازار نوســان دیروز را پشــت 
سر گذاشت و امروز )دوشنبه( صرافی های 
بانکی هر اســکناس دالر آمریکا را ۱۳ هزار 
و ۵۵۰ تومان و هر یــورو را ۱۵ هزار و ۷۰۰ 
تومان عرضه می کننــد؛ این قیمت گذاری 
سبب شــده در بازار ارز قیمت ها نسبت به 
دیروز متعادل تر شود.در مجموع میانگین 
فروش هر یــورو در صرافی هــای مجاز ۱۵ 
هزار و ۲۳۶ تومان و هر دالر آمریکا ۱۳ هزار 
و ۶۴۴ تومان بود و در سامانه نیما حواله هر 
یورو ۱۰ هزار و ۱۷ تومان و هر دالر 8 هزار و 

۷۳۰ تومان قیمت خورد.

خريدار  عبور قیمت مسکن از متری ۱۰ 
میلیون تومان که توسط دفتر برنامه ریزی و 
اقتصاد مســکن اعالم شده حکایت از ضعف 

این تشکیالت برای ساماندهی به بازار دارد.
بهمن مــاه ۱۳۹۷ از ســوی دفتــر اقتصاد 
مســکن، زیرمجموعه معاونت مســکن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعالم شد 
که قیمت مسکن در شهر تهران به میانگین 
متری ۱۰ میلیون و ۶۶ هزار تومان رســیده 
که ۲.۹ درصد نسبت به ماه قبل و 8۶ درصد 
نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش نشان 
می دهد. به بیان دیگر، مسکن هنوز با رشد 
قیمت ماهیانه مواجه است و به نظر می رسد 
دســتگاه های دولتی نقش بازدارنده ای در 

این شرایط ایفا نمی کنند.
یکی از تشــکیالت دولتی که وظیفه ذاتی 
آن برنامه ریزی برای ایجــاد تعادل در بازار 
مسکن است، به نظر می رسد این وظیفه ی 
خود را فراموش کرده و صرفاً بــه ارائه آمار 
از رشــد روزافزون قیمت مســکن بسنده 
می کند. مســؤوالن وزارت راه و شهرسازی 

طی ســال های اخیر همــواره تحلیل 
می کردند که با توجه بــه ۲.۵ میلیون 
مســکن خالــی در کشــور، عرضه به 
انــدازه کافی وجــود دارد و هر ســاله 
اعالم می کردند که رشد قیمت مسکن 
حدود نرخ تورم یا پایین تــر از آن قرار 
می گیرد. برآوردهایی کــه می تواند از 
بررسی های آماری دفتر اقتصاد مسکن 
نشأت گرفته باشــد. با این حال اوضاع 
آن طور که مدیران این دفتر انتظارش 

را داشتند پیش نرفت و از آذرماه سال ۱۳۹۶ 
روند رشــد افسارگســیخته قیمت مسکن 
آغاز شــد تا نهایتاً به ۱۰ میلیون و ۶۶ هزار 

تومان در بهمن ماه ۱۳۹۷ رسید.

انباشت 3.5 میلیون تقاضا برای مسکن
از جملــه انتقاداتی که به این تشــکیالت 
دولتی می شــود این اســت که آیا نباید در 
زمان مقتضــی، هشــدارهای الزم را برای 
تولید و عرضه مســکن به مسؤوالن وزارت 
راه و شهرســازی ارائــه می کــرد؟ توهم 

آرامش در بازار مسکن با وجود ۲.۶ میلیون 
مســکن خالی در حالی وجود داشت که از 
ســال ۱۳۹۵ که این آمار ارائه شــد اغلب 
کارشناســان هشــدار می دادند خانه های 
خالی که اکثراً لوکس و نیمه لوکس هستند 
نباید معیــار برنامه ریزی باشــد؛ چرا که از 
دسترس اقشــار متوســط و پایین جامعه 

خارج است. 
حاال فعــاالن حوزه ســاخت و ســاز، یکی 
از عوامــل اصلــی جهش قیمت مســکن 
را بی توجهــی بــه انباشــت ۳.۵ میلیون 
تقاضا در بازار مســکن طی پنج سال اخیر 

عنــوان می کنند.ایــرج رهبــر، نایب 
رئیــس انجمن انبوه ســازان اســتان 
تهــران می گوید: ما از پنج ســال قبل 
پیش بینی می کردیم که با رشد شدید 
مسکن مواجه شــویم چرا که طی این 
ســال ها ۳.۵ میلیون انباشــت تقاضا 
ایجاد شــد و طبیعی اســت که وقتی 
عرضه نســبت به تقاضا کمتر باشــد، 

افزایش قیمت اتفاق می افتد.

 افزايش ساخت و ساز در تهران 
با وجود گرانی مصالح

در شــرایطی که پــس از افزایش نــرخ دالر، 
قیمت مصالح ســاختمانی رشد چشمگیری 
داشــته، آمارهای اعــالم شــده از مرکز آمار 
حاکی از افزایش ۳۱, ۶ درصــدی واحدهای 
مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادر 
شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری 
تهران در فصل بهار امسال نسبت به فصل بهار 
پارسال اســت. با توجه به کاهش ۵۴ درصدی 
معامالت، احتماالً نیمــی از واحدهای آماده 

تولید به ۴۹۰ هزار واحد خالی اســتان تهران 
افزوده خواهد شــد. هم چنین اغلب مصالح 
ســاختمانی با رشــد قیمت مواجه شده که 
می تواند بــه فاصله ی زمانی، اثــر منفی در 

تولید و عرضه مسکن بگذارد.

سازندگان در حال ترک صنعت 
ساختمان هستند

فرشــید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان 
با بیان این هشدار که به دلیل فشار مالیاتی 
و ضعف قانون پیش فــروش، فعاالن واقعی 
حوزه ساخت و ســاز به زودی این بخش را 
ترک خواهنــد کرد، می گویــد: حدود ۱۳ 
میلیون جوان در کشــور داریم که به ســن 
ازدواج رسیده یا از ســن ازدواج گذشته اند. 
یعنی هم اکنــون با ۵ تا ۶ میلیون کســری 
مســکن مواجهیم که باید تأمین شــود. از 
ســوی دیگر گفته می شــود ۲.۵ میلیون 
مســکن خالی در کشــور وجــود دارد. در 
همه جای دنیا برای تعادل بخشــی به بازار 
مسکن، مازاد ۶ تا ۱۰ درصد را نگه می دارند.

نمایندگان کارگری به دنبال تعیین دستمزد منصفانه برای سال ۹۸

جزئیات جلسه قطعه سازان در وزارت صنعت



در جلسه شورای شهر مطرح شد

ج ساماندهی شود عمارت کاله فرنگی کر

البرز
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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 مطالعه اراضی اطراف منطقه اقتصادی پیام 
در دستور کار قرار گرفت

جانشــین حوزه معاونت شهرسازی و معماری شــهرداری کرج گفت: 
مطالعه و برنامه ریزی اراضی اطراف منطقه ویژه اقتصادی پیام توســط 
حوزه معاونت معماری و شهرسازی شــهرداری کرج در دستور کار قرار 

گرفت.
علی خدابنده لو اظهار کرد: با توجه به اینکه منطقه ویژه اقتصادی پیام 
در جنوب غرب شهر کرج واقع شده و بهره برداری از فاز مسافربری این 
فرودگاه در شهریور ماه سال جاری آغاز شده، بر این اساس برنامه ریزی 
اراضی اطراف این محدوده به منظور بررسی اثرات مثبت و منفی منطقه 
ویژه و فرودگاه پیام بر شــهر کرج و همچنین اســتفاده از پتانسیل این 

اراضی امری ضروری برای مدیریت شهری است.
وی تصریــح کرد: در این راســتا تهیه طرح ســاماندهی اراضی اطراف 
فرودگاه پیام در دستور کار سال ۹8 معاونت شهرسازی و معماری قرار 
گرفته است .جانشین حوزه معاونت شهرســازی و معماری شهرداری 
کرج  افزود: بر این اساس جلسه ای با حضور مدیر نظارت بر توسعه حریم 
و مهندســین مشــاور ذی صالح و فعال در این زمینه برگزار شد که هر 
یک از مشاوران مربوطه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در این زمینه را 

مطرح و به گفتگو پیرامون موضوع پرداختند.

بسته آموزشی توانمندسازی مدیران شهرداری 
کرج تدوین شد

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری شــهرداری کرج از تدوین بسته 
آموزشی توانمندسازی مدیران مجموعه مدیریت شهری خبر داد.

حسین سعیدی سیرایی توانمندســازی کارکنان را مهمترین دغدغه 
هر سازمان عالقمند به پیشرفت عنوان کرد و افزود: بر این اساس تحقق 
این ایده آموزشــی به جد از ســوی مجموعه مدیریت شهری و شورای 

شهر دنبال می شود.
وی گفت: برنامه ریزی بــه منظور اجرای این مهم بــا توجه به قوانین، 
مقررات و الزامات عمومی انتصابات مبنی بر آیین نامه اجرایی بهره گیری 
از توانمندی های جوانان مســتعد برای تصدی پست های مدیریت 
حرفه ای شورای عالی اداری همچنین بخشــنامه سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور، در دستور کار دفتر نوســازی و تحول اداری - اداره 
آموزش شهرداری قرار گرفت.سعیدی با اشاره به برنامه ریزی و تدوین 
»دوره مدیریت عمومی« توسط اداره آموزش بیان کرد: ایجاد توانایی های 
الزم برای ایفای موثر وظایف مدیریتی در مجموعه شهرداری از اهداف 

و اولویت های مهم تدوین این بسته آموزشی است.
وی به اهمیت اجرای کیفی و افزایش اثربخشــی این بســته آموزشی 
)۷۶ ســاعته(، اشــاره و بر ضرورت ثبت نام کارکنان در دوره آموزشی 
- مدیریتی پیش بینی شــده از طریق ســایت اداره آموزش به آدرس 

exam.mstkaraj.ir تاکید کرد.
کارشناس برنامه ریزی آموزشی از طریق شماره تماس ۳۵8۹۲۶۲۶-
۰۲۶ آماده پاســخگویی به ســواالت و ایجاد هماهنگــی های الزم در 

خصوص ثبت نام و اجرای دوره است.

اراضی رها شده در منطقه ۹ تعیین تکلیف شد
سرپرست منطقه ۹ شــهرداری کرج از رفع مشــکل بالتکلیفی برخی 

اراضی رها شده شهرداری، خبر داد.
آرش یگانی با اشاره به مشخص شدن وضعیت ۳۶۰ مترمربع از امالک و 
اراضی وابسته به شهرداری کرج، گفت: این اراضی با ارزش کارشناسی 

تقریبی ۳۶ میلیارد ریال بعد از سال ها از بالتکلیفی خارج شد.
سرپرست منطقه ۹ ادامه داد: این اراضی سال ها دچار مشکالتی بود که 

با پیگیری های به عمل آمده بنام شهردای سند زده شد.  
یگانی با اشــاره به اینکه امــالک بالتکلیف در بســیاری از مواقع برای 
شــهروندان مشکل ســاز شــده و به محل تجمع نخاله ها و زباله های 
شهری تبدیل می شــود، بیان کرد: بالتکلیف ماندن این فضاها از لحاظ 
بهداشتی و روانی و همچنین ســیمای شهری معضالت جدی به وجود 
می آورد.وی خاطرنشان کرد: باید نسبت به ساماندهی و تعیین تکلیف 

این اراضی با کاربری های مشخص اقدام شود.

لزوم بهینه سازی مصرف انرژی
مدیرکل پشــتیبانی شــهرداری کرج گفت: با راه اندازی سامانه ثبِت 
قبوض تمام قبض های مصرفی ســازمان ها و مناطق شهرداری کرج با 

هدف ثبت و کنترل یکپارچه می شود.
سعید زارع در جلســه یکپارچه ســازی قبوض مصرفی شهرداری که 
با حضور معاونان اداری مالی مناطق و ســازمان های شــهرداری کرج 
برگزار شد، اظهار کرد: با عنایت به لزوم یکپارچه سازی و تصمیم گیری 
مناســب و قطعی در رابطه با قبوض مصرفی آب، برق، گاز و تلفن کلیه 

دوایر تحت پوشش شهرداری کرج از این سامانه استفاده خواهند کرد.
وی ادامه داد: راه اندازی این ســامانه سبب می شــود مدیریت مالی در 
راســتای شــفاف ســازی هزینه های پرداختی و دریافت گزارشات 
مدیریتی جهت مدیریت هزینه و جلوگیــری از هدر رفت انرژی، انجام 
شود.مدیرکل پشتیبانی شهرداری کرج با اشاره به بهینه سازی مصرف 
انرژی، افزود: بهینه ســازی مصرف آب، برق و ســوخت از یک ســو به 
کاهش هزینه های مدیریت شهری و از ســوی دیگر به افزایش درآمد 

پایدار شهری منجر می شود.
زارع بیان کرد: شهرداری کرج به علت گستره وسیع خدمات رسانی به 
شهروندان در حوزه های مختلف شــهری از جمله حمل و نقل، فضای 
سبز، جمع آوری پسماند، نظافت شهر و ... از جمله مصرف کننده های 
انرژی به شــمار می رود.این مسئول با اشــاره به اصالح الگوی مصرف 
یادآور شد: باید زیرساخت های الزم برای بهینه سازی مصرف انرژی در 
سطح مناطق و شهرداری ها ایجاد و راه کارهای مصرف درست و بهینه 

به کارکنان آموزش داده شود.

 با متعرضین ومتخلفین به منابع طبیعی
 برخورد می شود

 معاون فرماندار اشتهارد، در جلســه هماهنگی برنامه های هفته منابع 
طبیعی، اظهار داشت: صیانت از طبیعت و منابع طبیعی، نه یک تکلیف 

اداری و سازمانی که وظیفه ای فطری و انسانی است. 
دکتر بیننــده با تاکید بر اهتمام جدی دســتگاه ها بــه رعایت جوانب 
زیســت محیطی برنامه ها، تصریح کرد: تمام دســتگاه های مسوول 
شهرســتان، به جدی ترین وجه با متخلفان این عرصه و متعرضین به 

پهنه طبیعت و مراتع برخورد کنند. 
وی با تاکید بر توجه مردم و مسوولین به روز درختکاری و اهتمام به این 
مهم، گفت: همه ادارات شهرســتان و دهیاری ها، موظفند، نســبت به 
توسعه ی فضای سبز محدوده های تحت پوشش و روستاها، با توجه به 

ظرفیت ممکن جهت درختکاری، اقدام نمایند.
حســین نعمائی، رئیس اداره منابع طبیعی شهرســتان اشتهارد از 
برنامه های شــاخص  اشــتهارد در هفته منابع طبیعی سالجاری، به 
مراســم درختکاری، افتتاح بوستان روســتایی پلنگ آباد، توزیع نهال 
رایگان در مراســم نماز دشــمن شــکن جمعه، برگزاری کالس های 
آموزشی در راستای طرح توانمند ســازی جوامع محلی، نهالکاری در 
محوطه مزار ویادمان شــهید واال مقام ســلیم خانی در روستای گنده 
قویی، تقدیر و تشکر از نمونه های فعال در عرصه های حفاظت از منابع 

طبیعی ، نهالکاری در روستای پایلوت صحت آباد و ...  اشاره  کرد.

میز خبر

نماینده ولی فقیه بر اهمیت تعیین روز ملی استان البرز 
تاکید کرد.آیت اهلل سید محمدمهدی حسینی همدانی 
در جلسه شــورای فرهنگ عمومی استان که با حضور 
شهردار کرج و اعضای این شورا برگزار شد، اظهار کرد: 
طبق تقویم پیشنهادی، جلسات شــورا در شنبه اول 

هرماه برگزار می شود.
وی با اشــاره به اهمیــت تخصیص اعتبارات توســعه 
فرهنگ قرآنی، گفت: طی ســال جــاری ۶۶ میلیون 
تومان برای توسعه فرهنگ قرآنی پیش بینی شده است 
که همه متولیان باید برای تحقق این مهم تالش کنند، 

سهم هر دستگاه مشخص شده است.

نماینده ولی فقیه در اســتان البرز در بخش 
دیگری با اشــاره به اهمیت تعیین روز ملی 
برای اســتان البــرز، اظهار کــرد: ضروری 
اســت اعضای شــورای فرهنگ عمومی در 
این خصوص پیشــنهادهای خود را تا پایان 
فروردین ماه سال آینده به دبیرخانه این شورا 
ارائه کنند.آیت اهلل حسینی همدانی با اشاره 

به اینکه بنیاد البرزشناسی بیســتم مهرماه مصادف با 
تاسیس دبستان برزگران را برای تعیین روز ملی استان 
پیشنهاد داده است، یادآور شد: الزم است دیگر روزها 
از جمله بسته شــدن اتوبان تهران توسط مردم بر روی 

گارد شاهنشــاهی که نشــان از ارادت مردم 
کرج به انقالب اسالمی است نیز برای تعیین 

روز ملی استان موردتوجه قرار گیرد.
وی در ادامــه بر ضرورت تعییــن اِلمان برای 
استان اشــاره کرد و گفت: بســیاری وجود 
محوطــه »اُزبکی« را بــرای اِلمان اســتان 
پیشنهاد داده اند زیرا این بنا به گفته متولیان 
هفت هزار ســال قدمت دارد.امام جمعه کــرج در ادامه 
به تعیین نماد جانوری و گیاهی اســتان نیز اشاره کرد و 
گفت: بنیاد البرزشناســی برای نمــاد جانوری »عقاب 
پَرطالیــی« و برای نمــاد گیاهی درخــت »اُوَرس« را 

پیشنهاد داده اســت.نماینده ولی فقیه در استان البرز با 
تأکید بر اینکه مباحث فرهنگی باید از مســیر درستش 
پیگیری شــود، گفت: بهتر اســت مباحث فرهنگی در 
شورای فرهنگ عمومی مطرح و موردبررسی قرار گیرد.

آیت اهلل حســینی همدانی در بخش دیگری با تاکید بر 
اهمیت جمع آوری تابلوهای غیرمجاز در ســطح شهر، 
گفت: شــهرداری باید دســتگاه ها را برای جمع آوری 
تابلوهــای غیرمجاز قانــع و برای تبلیغــات محیطی 
برنامه ریــزی و طراحی کنند.در برخــی مناطق تعداد 
تابلوها به قدری زیاد است که منجر به اغتشاشات بصری 

شده است، شهر باید برای شهروندان زیبا باشد.

 رئیس شورای شــهر کرج گفت: بررســی هایی برای 
ســنجش اعتماد عمومــی درخصوص ۲۰ دســتگاه 
صورت گرفته که شــهرداری در رتبه ۱8 تــا ۲۰ قرار 

گرفته است.
عباس زارع در همایش توسعه ســرمایه فردی بانوان و 
مدیریت شهری که در باشــگاه میالد برگزارشد، اظهار 
کرد: متاســفانه به دلیل عملکرد غیرشــفاف مدیریت 
شــهری در طی دهه های گذشــته، میــزان اعتماد 
عمومی به این مجموعه به میــزان قابل توجهی پایین 
آمده است.وی ادامه داد: بررســی هایی برای سنجش 
اعتماد عمومی درخصوص ۲۰ دستگاه صورت گرفته 

که شــهرداری در خروجی آن در رتبه ۱8 تا 
۲۰ قرار گرفته است.

وی افزود: این عدم اعتمــاد دالیل مختلفی 
دارد که عدم شایسته ساالری ، عدم شفافیت 

و عدم تسهیلگری از مهمترین آنها است.
وی توضیح داد: بدون شــک عدم شــفافیت 
این مجموعه در مواردی مسائلی چون فساد 

را در پی داشــته که نتیجه ای جز بی اعتمادی مردم به 
مجموعه مدیریت شهری نخواهد داشت.

رئیس شورای شهر کرج خاطر نشان کرد: متاسفانه در 
مجموعه مدیریت شــهری نظام شایسته ساالری آن 

طور که باید و شــاید حاکم نیست که همین 
امر باعث شــده افرادی در جایگاه هایی قرار 
داشته باشند که تخصص، توانمندی و تجربه 

الزم را ندارند.
زارع خاطر نشــان کرد: بدون شک این افراد 
در زمان پاسخگویی به ارباب رجوع مناسب 

عمل نکرده و افراد تسهیلگری نیستند.
وی در ادامــه با تاکیــد بر ضــرورت بهــره مندی از 
توانمندی های بانوان در جایگاه هــای مدیریتی کرج 
گفت: حضور زنان در رده های مدیریتی نقش به سزایی 

در افزایش ضریب سالمت ادارات و دستگاه ها دارد.

رئیس شورای شهر کرج خاطر نشان کرد: زنان به دلیل 
جزئی نگر بودن در برنامه ریــزی و مدیریت می توانند 
بســیار توانمند عمل کنند و از هدررفت منابع، زمان و 
... در ســازمان ها و ادارات جلوگیری کنند. زارع اضافه 
کرد: امید اســت شــرایط اعتماد بیش از گذشــته به 
تخصص و توانمندی هــای زنان نه تنهــا در مدیریت 
شــهری ، بلکه در تمامی ســازمانها و ادارات اســتان 
فراهم شــود. وی گفت: باید جرئت و جســارت اینکه 
زنان می توانند را به آنــان بدهیم تا آنــان که نیمی از 
جمعیت کشور را تشکیل داده اند بتوانند سهم خود را 

از صندلی های مدیریتی بگیرند.

شهر

شورا

زبیده شادان وند  ســاماندهی عمارت 
نیمه کاره کاله فرنگی که در ورودی شــهر 
کرج واقع و چهره شــهر را زشــت کرده در 
جلسه شــورا مطرح و اعضا خواستار تعیین 

تکلیف این ساختمان شدند.
عباس زارع در صدوبیســت و هشــتمین 
جلسه شوراي شــهر کرج گفت: امید است 
باوجود مهندسان خوش فکر ایرانی توسعه 
بیش ازپیش محقق شــود.وی با اشاره به در 
پیش بودن والدت حضــرت فاطمه )س( و 
روز مادر، این روز را بــه همه بانوان و مادران 
تبریک گفت.غدیر مهدوی در ادامه جلسه 
در خصوص مدیریــت بهتر بودجه ســال 
آینده، گفت: یک بــازه زمانی یک هفته ای 
بــرای ارائــه گــزارش کمیســیون ها به 
کمیسیون تلفیق لحاظ شده است تا بودجه 
نهایــی شــهرداری تصویب شــود.رئیس 
کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج با تأکید 
بر اهمیت پیشــبرد هرچه سریع تر جلسات 
کمیســیون تلفیق برای به ثمر رســاندن 
تکلیف بودجه سال آتی، افزود: تا زمانی که 
کمیســیون تلفیق به نتیجه برسد باید همه 
جلسات تعطیل شود.مهدی حاجی قاسمی 
نیز در نطق پیش از دستور با اشاره به اهمیت 
پیشگیری از تخلفات ساختمانی و پیگیری 
آن در ماه های گذشــته با همکاری معاونت 
پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری البرز و 

شهرداری، گفت: هنوز حلقه ای مفقوده در 
این زمینه وجود دارد که باید بررسی شود.

رئیس کمیســیون عمــران، حمل ونقل و 
ترافیک شــورای شــهر کرج گفت: باید در 
این خصوص بــه تجربیات دیگر شــهرها 
توجه کنیم زیرا در برخی از شهرداری های 
کالن شــهرها حــوزه پیشــگیری در ذیل 

فعالیت های معاونت معماری و شهرسازی 
فعال اســت و در کــرج نیز وجــود چنین 
حوزه ای ضــروری به نظر می رســد، تجربه 

تهران در این زمینه موفق بوده است.
وی در بخــش دیگری اســتفاده از ظرفیت 
ماده ۱۳ در حــوزه ترافیک را بــرای بهبود 
وضعیت مهــم خوانــد و گفــت: انتخاب 

پیمانــکاران در ایــن حــوزه نیازمنــد 
بررسی های دقیق است.در ادامه این جلسه 
محمد نبیونی از شــهردار کرج و ســازمان 
سرمایه گذاری و امور مشارکت های مردمی 
برای شــرکت در همایش مدیریت شهری 
و روســتایی کشــور به میزبانی بندرعباس 
تقدیر کــرد و گفــت: غرفه کــرج در این 

نمایشگاه به عنوان غرفه قابل تقدیر شناخته 
شــد و بابت این موفقیت لوح تقدیر دریافت 
ســرمایه گذاری  کمیســیون  کرد.رئیس 
و امور مشــارکت های شــورای شهر کرج 
افزود: شــرکت در چنین نمایشــگاه هایی 
برای معرفــی ظرفیت های کــرج در حوزه 

سرمایه گذاری مفید است.
به گفته نبیونی یکــی از معاونت های مهم 
شــهرداری کــرج علی رغم ثبت نــام برای 
حضــور در نمایشــگاه مدیریت شــهری 
بندرعبــاس، حضــور نیافــت و غرفه این 
معاونت خالی ماند این در حالی اســت که 
برای حضور آن ها برنامه ریزی زیادی شــده 
اســت.وی در بخش دیگــری اضافه کرد: 
در ورودی شــهر کــرج وجود ســاختمان 
کاله فرنگی که سالیان سال است نیمه کاره 
باقی مانده چهره خوبی ندارد و اینکه متعلق 
به چــه نهاد یا ســازمانی اســت و مدیریت 
شــهری چه برنامه ای برای آن دارد مدنظر 
کمیســیون  اســت.رئیس  شــهروندان 
سرمایه گذاری و امور مشارکت های شورای 
شــهر کرج توضیح داد: برای رســیدگی به 
وضعیت این ساختمان تفاهم نامه ای وجود 
دارد، امید است پیگیری و ادامه همکاری ها 
از سوی شهرداری کرج منجر به ساماندهی 
به این ساختمان شــود و از آن برای برپایی 

نمایشگاه استفاده شود.

وندان زیبا باشد شهر باید برای شهر

مردم به مدیریت شهری اعتماد ندارند

شهردار خبر داد

ج پاکسازی می شود اغتشاشات بصری شش محور آلوده کر

رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای شهر عنوان کرد

ج نقش کم رنگ زنان در مدیریت شهری کر

فريبا حسن آبی    شــهردار کرج از پاک 
ســازی شــش محور آلوده به اغتشاشات 
بصری، خبر داد.علی اصغــر کمالی زاده در 
جلسه شــورای فرهنگ عمومی استان که 
با حضور نماینــده ولی فقیه برگزار شــد با 
اشــاره بر اهمیت ســیما و منظر شهری که 
مــورد تاکید امام جمعه کرج اســت، افزود: 
لیســت کامل تابلوهــای تبلیغاتی شــهر 
استخراج شده و مشخص است که چه تعداد 

تابلو در اختیار نهادها و ارگان ها قرار دارد.
این مســئول بابیان اینکــه ۳۰۴ پایه تابلو 
خارج از حیطه مدیریت شــهرداری است، 
یادآور شــد: در حال حاضر ۲8۰ پایه تابلو 

تبلیغاتی در اختیار شهرداری است.
شــهردار کرج با یادآوری پایین آوردن ۴۰ 
تابلو تبلیغاتی غیرمجاز در ســطح شــهر، 

توضیح داد: این تعداد تابلو که ۶۰۰ مترمربع 
از فضای شهر را به اشــغال در آورده بود به 
نام اشخاص غیر بود که به اســم ارگان ها و 

نهادها مختلف فعالیت می کردند. 
این مســئول ادامــه داد: در برخی مناطق 
کرج به قــدری تابلوهــای تبلیغاتــی زیاد 
است که استندهای مناســبتِی شهرداری 
دیده نمی شــود.به گفته وی؛ شــهرداری 
برای مناسب ســازی فضای شــهر اقدام به 

جمع آوری ۲۰۰ لمپوست بنر کرده است.
کمالی زاده در ادامه به تابلوهای سه وجهی 
اشــاره کرد که در سطح شــهر استفاده می 
شــود و اظهار کرد: تابلوهای ســه وجهی 
برای اینکه ابعاد بزرگــی دارد و در برابر باد 
مقاومت دارد، در آزادراه ها مورد اســتفاده 

قرار می گیرد.

شــهردار کرج با بیان اینکه برای تابلوهای 
تبلیغاتی یک الف مبنا وجــود دارد، گفت: 
این الف مبنا بر اســاس سرعت وسیله نقلیه 
متفاوت اســت. اســتفاده از تابلوهای سه 
وجهــی بــرای آزادراه ها تعریف شــده که 

ســرعت خودروها ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت 
است.وی با بیان اینکه تابلوهای چند وجهی 
سیمای شهر را خراب می کند، گفت: اصوالً 

در شهر باید از استند استفاده شود.
شــهردار کرج با اشــاره به اینکه تابلوهای 
تبلیغاتــی در برخــی نقــاط شــهر باعث 
اغتشاشات بصری شده اند، گفت: در برخی 
مناطق به قــدری تابلوهــای تبلیغاتی زیاد 
است که استندهای مناســبتی شهرداری 
دیده نمی شود. همه تابلوهای سه وجهی را 
باید جمع آوری کنیــم و در تقاطع ها از یک 

بیلبورد یک طرفه استفاده کنیم.
وی در ادامــه بابیــان اینکه اگــر تابلوهای 
اضافی از ســطح شــهر جمع آوری شود به 
مناسب سازی ســیما و منظر شهری کمک 
می شود، گفت: در بســیاری از مناطق اگر 

تابلوهای اضافی برداشــته شــود تابلوهای 
ترافیکی بهتر دیده می شوند.

شهردار کرج با اشــاره به توافقی که با یکی 
از ارگان ها شــده اســت، گفت: شهرداری 
پیشــنهاد داده رقمــی کــه ارگان هــا از 
شــرکت های تبلیغاتی دریافت می کنند از 
محل ماده ۱۶ به آن ها پرداخــت و در ازای 
این کار تابلوها از ســطح شــهر جمع آوری 
شــود. برای این مهم الیحه ای به شــورای 

شهر ارسال می شود.
کمالی زاده ادامه کرد: این توافق به تدریج با 
همه ارگان ها منعقد و تابلوها جمع آوری می 
شود تا اغتشاشات بصری کاهش پیدا کند.

در این جلســه مصوب شــد که شش محور 
آلوده شهر به اغتشاشات بصری پاک سازی 

شوند.

 الهام حسن آبی    رئیس مرکز پژوهش ها 
و مطالعات راهبردی شــورای شــهر کرج 
گفت: بارهــا و بارها زنانی را بــرای تکیه بر 
صندلی های مدیریتی در شهرداری معرفی 
کرده ایم ولی متاســفانه با جمله هایی مثل 
»این شــغل مردانه اســت«، »سختی های 
زیــادی دارد«، »زنــان از پــس انجــام 
مســئولیت های آن بر نمی آیند« و ... مواجه 

شده ایم.
سارا دشــت گرد در همایش توسعه سرمایه 

فردی بانوان و مدیریت شهری که در باشگاه 
میالد کرج برگزارشد، اظهار کرد: حدود یک 
و نیم سال از فعالیت شورای پنجم می گذرد 
و طی این مدت به فراخور تــوان و امکانات 

پیگیر اجرای مصوبات حوزه بانوان بوده ایم.
وی ادامه داد: متاســفانه در کشورهای در 
حال توســعه علی رغم حمایت های صورت 
گرفته، زنــان هنوز به جایــگاه واقعی خود 
دســت پیدا نکرده و در رده هــای مختلف 
مدیریتی کمتــر از تخصــص، توانمندی و 

تجربه آنها استفاده می شود.
وی افزود: هر ســال به تعداد زنان شــاغل 
کشور اضافه می شــود اما واقعیت این است 
سهم پیشــرفت آنها در ادارات و سازمان ها 

متناسب با جمعیت آنها نیست.
وی خاطر نشــان کرد: در حال حاضر ۹۴۰ 
پست مدیریتی در شــهرداری کرج وجود 
دارد که سهم زنان از آنها کمتر از پنج درصد 

است.
وی توضیــح داد: بــرای اینکــه زنــان در 

جامعه ما بتواننــد به جایــگاه واقعی خود 
دســت یابند، موانع مختلفی وجود دارد که 
نگرش اجتماعی و فرهنگــی حاکم  یکی از 

مهمترین آنها است.
عضو شــورای شــهر کرج گفت: متاسفانه 
نگرش عموم جامعه به مشــاغل رده باالی 
مدیریتی مرد ســاالرانه است که همین امر 
حرکت رو به جلوی زنان رابا مشــکل مواجه 

کرده است.
وی خاطر نشان کرد: این نگرش باعث شده 

زنان علــی رغم تخصــص و توانمندی های 
زیاد در اغلــب ادارات در حد تایپیســت و 

کارشناس باقی بمانند.
وی گفت: بارها و بارها زنانی را برای تکیه بر 
صندلی های مدیریتی در شهرداری معرفی 
کرده ایم ولی متاســفانه با جمله هایی مثل 
»این شــغل مردانه اســت«، »سختی های 
زیــادی دارد«، »زنــان از پــس انجــام 
مســئولیت های آن بر نمی آیند« و ... مواجه 

شده ایم.
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بانک و بیمه
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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با حضور وزیر اقتصاد صورت گرفت

ونمایی از آخرین دستاوردهای بانک ملی ر
خريدار  وزیر امور اقتصادی و دارایی در رویداد 
»ملی شــو ۲« بانک ملی ایران گفت: رفاه ناشــی 
از تزریــق بودجه دولتی و فروش نفت در کشــور 
مطلوب نیســت بلکه دســتیابی به رفاهی جای 
افتخار دارد که ناشــی از فعالیت هــای مبتنی بر 
دانش و تحول زا باشد که بانک ملی ایران با قدمت 
و توانمندی باال و به عنوان یــک بنگاه بزرگ باید 

این تحوالت را سرعت بخشد.
فرهاد دژپســند در این مراســم کــه آخرین 
دســتاوردهای جدید و نوین بانک ملی ایران 
رونمایی شــد، با بیــان اینکــه فعالیت های 
تحــول زا نباید برای کشــور ما بــه یک آرزو 
تبدیل شــود بلکه باید برای مــا عینیت یابد، 
افزود: امروز باید با رونمایی از تکنولوژی های 
بانک ملــی ایران به قدمــت، بزرگی، مدرن و 
پیشــرو بودن و مشــتری مداری ایــن بانک 

بزرگ افتخار کنیم.
وی تصریح کرد: چه زیباســت که در ۴۰ سالگی 
انقالب اســالمی شــاهد افزایش ســرعت روند 
تحوالت هســتیم و بانک ملی ایران از دیرباز نیز 
منشا بســیاری از تحوالت بنیادین در کشور بوده 
است. حتی این بانک در طول تاریخ این قابلیت را 
داشته که سرآمد بســیاری از تحوالت مهم کشور 

نیز باشد.
دژپسند ادامه داد: امروز بانک ملی ایران به عنوان 
بزرگترین بانک جهان اســالم از قدمت و بزرگی 
خود بهره برد تا بیانگر این پیام باشد که نباید برای 
دستیابی به بســیاری از تحوالت، نگران بود بلکه 
می توان با توانایی جوانان این مــرز و بوم، قدرت 

تحوالت تکنولوژیک را به دست آورد.
وزیر امور اقتصــادی و دارایی با تاکیــد بر اینکه 
انعقاد کامل اقتصاد هوشمند در کشور به سرعت 
امکان پذیر نیســت، بیان کرد: بانــک ملی ایران 
گام های خوبی در تحقق بانکــداری الکترونیک 
برداشته اســت که باید از آن عبور کند و به سمت 
بانکداری دیجیتــال پیش رود تــا بتواند کارایی 
کامل خود را در تحقق اقتصاد هوشمند به نمایش 

بگذارد.

وی تاکید کــرد: تحوالتی که امــروز در رویداد 
ملی شو ۲ شــاهد آن بودیم، نمایشــی کوتاه اما 
امیدبخــش برای یــک حرکت بــزرگ و مقدمه 

تحقق اقتصاد هوشمند در کشور بود.
دژپسند با تاکید بر اینکه امروز بانک های کشور 
از مشــکل باال بودن هزینه های بانکــی به تبع 
باال بودن تعداد  شــعب در رنج هســتند، خاطر 
نشان کرد: نخســتین اثر گســترش بانکداری 
الکترونیــک و ســپس دیجیتــال، کاهش این 
هزینه هاســت. در اقتصاد هوشــمند بــا منابع 
کم، خدمات باال، موثر و با هدف ارایه می شــود 
و می توانیم به یک اقتصاد مقاوم و متعالی دست 

یابیم.

تقدير نايب رئیس مجلس از اقدامات 
نوآورانه بانک ملی ايران

 نایب رئیس مجلس شــورای اســالمی، اقدامات 
بانک ملی ایران در پیوســتن کارت ملی هوشمند 
بــه کارت بانکی به عنــوان بخشــی از اطالعات 

اقتصادی افراد را ستود.
 مســعود پزشــکیان در رویداد »ملی شو ۲« 
با بیان این کــه یکی از مهمترین مشــکالت 
کشور، در دسترس نبودن اطالعات اقتصادی 

افرادی است که به ســوداگری در حوزه های 
مختلف می پردازند، اظهار کرد: اگر اطالعات 
هویتــی و اطالعــات اقتصادی افــراد به یک 
ســامانه متصل باشــد، جلوی قاچاق، رانت، 
ســفته بازی، زمیــن خــواری و فعالیت های 

ناسالم گرفته می شود.
وی با تاکید بــر این که این موضوع، خواســته 
رهبر معظم انقــالب و دولت و مجلس اســت، 
ادامــه داد: خوشــبختانه بانــک ملــی ایران 
رونمایی از ســامانه اتصال کارت بانکی به کارت 
هوشمند ملی، بخشــی از این پروژه را کلید زده 

است.
نماینده مردم تبریز، آذرشــهر و اسکو در مجلس 
شــورای اســالمی افزود: محصوالتی که در ملی 
شو رونمایی شــد، حاصل تالش جوانان دانشمند 
ایرانی اســت و ما هر گاه کار را به جوانان ســپرده 

ایم، پیشرفت حاصل شده است.
پزشــکیان با تقدیر از اقدامات بانک ملی ایران در 
حوزه بانکــداری الکترونیکــی و دیجیتال، روند 
حرکت این بانک را نویدبخش آینده ای درخشان 
دانست و از مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این 
بانک برای ارائه محصوالت نویــن در این رویداد 

تقدیر کرد.

 چهارمین دوره جشنواره بین المللی فیلم پرواز 
با حمایت بانک صادرات 

چهارمین جشــنواره فیلم »پــرواز« با هدف فرهنگ ســازی در مورد 
مســائل و توانمندی های افراد دارای معلولیت با حمایت بانک صادرات 

ایران برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، چهارمین دوره جشنواره 
بین المللی فیلم »پرواز« که از  ۷ تا ۹ اســفند ماه در پــارک موزه قصر 
برگزار می شود، فیلم هایی با حضور چهره های مشهور سینمای ایران و 
جهان نمایش داده می شود و در آیین اختتامیه این جشنواره در پردیس 
ســینمایی مگامال اکباتان از پنج هنرمند پیشکسوت سینمای کشور 

تقدیر خواهد شد.
بانک صادرات ایران در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود 
و حضور حمایتی در عرصه های فرهنگی و تربیتی جامعه، برنامه های 
مختلفی را در دســتور کار خود قرار داده که عالوه بر حمایت از تولید 
آثار هنری و بزرگداشــت هنرمندان مردمــی، تفاهم نامه همکاری با 
موسسه شــهر کتاب در راســتای تقویت فرهنگ کتابخوانی و نشر، 
حمایت از هنر ســینمای متعهــد، برگزاری جشــن حافظ، حمایت 
محوری از برگزاری چهل و هشتمین جشــنواره بین المللی فیلم رشد 
با موضــوع مقوالت تربیتی و آموزشــی در حوزه کــودک و نوجوان و 
پشــتیبانی از چهارمین جشــنواره بین المللی فیلم پــرواز با موضوع  
فرهنگ ســازی در خصوص توانمندی هــای افراد معلــول از جمله 
حضور حمایتی این بانک در کنار هنرمندان ســینمای کشــور بوده و 

همچنان ادامه خواهد یافت.

 تثبیت رتبه برتر بانک صادرات در حمایت
 از بنگاه های کوچک و متوسط

بر اســاس گزارش عملکرد هشت ماهه وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت، بانک صادرات ایران 
در زمینــه پرداخــت تســهیالت و حمایت از 
کاالی ایرانی و اشتغال در بنگاه های کوچک و 
متوسط، همچنان رتبه اول را در بین بانک های 

خصوصی کشور به خود اختصاص داد.
بــه گــزارش روابط عمومی بانــک صادرات 
ایــران، عملکرد هشــت ماهــه وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 
منتشــر شــد که بر اســاس آن رتبه بانک صادرات ایران در تأمین 
مالی بنگاه های تولیدی کوچک و متوســط و طرح های نیمه تمام با 
پیشــرفت باالی ۶۰ درصد در راســتای اقتصاد مقاومتی در آبان ماه 
۱۳۹۷ در میــان بانک هــای خصوصــی از نظر تعداد تســهیالت 

پرداخت شده به این بنگاه ها همچنان اول است. 
این بانک در آبان سال ۹۷ با پرداخت ۲۶۱ فقره تسهیالت به ارزش بالغ 
بر سه هزار و ۷۴۶ میلیارد ریال به این بنگاه ها سهم مهمی در حمایت از 

تولید کاالی ایرانی و اشتغال ملی داشته است. 
آمار آبان ماه وزارت صمت در شــرایطی منتشــر شــده است که 
بانک صادرات ایران طی ۹ ماهه اول ســال ۹۷ نزدیک به ۲۱ هزار 
میلیارد ریال به بنگاه های کوچک و متوســط تسهیالت پرداخت 

کرده است. 
امضای تفاهم نامه بــرای تضمین پیش فروش محصــوالت و تولیدات 
کارخانجات داخلی و اعطای ســرمایه در گردش و همچنین تســهیل 
جریان مبــادالت تجاری شــرکت ها و بنگاه های اقتصادی کشــور، از 
جمله اهداف این بانک در حمایت از تولید و اشتغال بوده که همچنان با 

اهتمام ویژه در دستور کار است.

میز خبر
»ملی شو«، گامی دیگر به سوی تحول دیجیتال 

بانک ملی ایران
تحــول دیجیتال بــه معنای به کارگیــری، توســعه و حاکم کردن 
فناوری های دیجیتال برای ایجاد بهبود در عملکرد سازمان و تغییرات 
بنیادین و تدریجی در اصول و منطق کسب وکار، نه تنها بر فرآیندهای 
عملیاتی کسب و کار تأثیر می گذارد بلکه محصوالت، ساختار سازمانی 

و نیز مفاهیم مدیریتی سازمان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
در بستر چنین تحولی، سازمان ها با پیامدهایی نیز روبرو خواهند شد. 
از جمله این پیامدها می توان به مسطح تر شــدن سازمان ها، افزایش 
دسترســی پذیری ابزارهای فناورانه جهت ارزیابی تصمیم سازی های 
سازمان و تســهیل انتقال شایســتگی ها و افزایش قابلیت جابجایی و 

انعطاف پذیری اشاره کرد.
امروزه تحول دیجیتال بر روی جنبه های مختلف کســب و کار اثر می 
گذارد. این آثار نه تنها بر روی فرآیندهای اجرایی که بر روی مدل های 
کســب و کار و مدل های درآمدی نیز کاماًل مشهود است. لذا الزم است 
مدل های کسب و کاری بازسازی و فناوری های نو و خالقانه که ناشی از 

تحول دیجیتال است در مدل های فعلی به کارگیری شود.
یکی از مهم تریــن عواملی که موجب موفقیــت صنعت بانکداری 
می شــود، توجه ویژه بــه نگاه مشــتری و ارتباط دادن مشــتریان با 
محصوالت تحول یافته و کسب وکارهای نو است. تمرکز صنعت بانکی 
به تحول دیجیتال و ارائه محصوالت روزآمد و تغییر کســب و کارهای 
ســنتی به کســب و کارهای نوین موجب افزایش بهره وری و بازدهی 
مناســب بوده و دســتیابی به بازارهای جدید و بهینه ســازی زنجیره 
تأمین و ایجاد زنجیره های نو می تواند صنعت بانکداری را در شــرایط 
مطلوب قــرار دهد.همه مــا خواهیم پذیرفت که فنــاوری های تحول 
آفرین، جوامع بشری را محاصره کرده اند و این فناوری ها در زندگی 

روزمره افراد نقش بی بدیلی دارند.
بانک ملی ایران در چند سال اخیر همه همت و تالش خود را بر حضور و 
استقرار تحول دیجیتال قرار داده و تالش می کند کسب و کارهای خود 

را بر مبنای فناوری و تکنولوژی روزآمد حرکت داده و متمرکز کند.
قطعاً حضور ما در کسب تکنولوژی، آینده ما را تضمین کرده و شجاعت 
ورود در پــروژه های حاکمیتــی میتواند مقدمه ای بر شــکل گیری و 
استقرار دولت الکترونیک باشــد. این تکنولوژی از جمله مواردی است 
که بانک ملی ایران به آن توجه ویژه داشته و تالش می کند مسیر تحول 
دیجیتال با حضور فرزندان نخبــه و خالق این مرز و بوم به ســرانجام 

برسد.

بانک پاسارگاد تندیس زرین جایزه ملی مدیریت 
مالی ایران را دریافت کرد

 بانک پاســارگاد برای پنجمین ســال پیاپی، موفق به کســب تندیس 
زرین جایزه ملی مدیریت مالی ایران )یادواره دکتر غالمرضا اســالمی 
بیدگلی( شد. به گزارش روابط عمومی بانک  پاســارگاد، طبق ارزیابی  
به عمل آمده توسط کمیته داوری، در نهمین دوره جایزه ملی مدیریت 
مالی ایران و دوازدهمین کنفرانس حســابداران و مدیران مالی که در 
تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۷ در سالن اجالس سران کشورهای اسالمی برگزار 
شد، بانک پاسارگاد موفق به کسب باالترین سطح جایزه یعنی تندیس 

زرین شد.
در این مراسم که با عنوان یادواره استاد فرهیخته، دکتر غالمرضا اسالمی 
بیدگلی از پیشکسوتان مدیریت مالی کشور برپا شــد بانک پاسارگاد با 
توجه به عملکرد مطلوب و شایســته خود در حوزه هــای مدیریت مالی، 

شفافیت مالی، اقتصادی و ...، تندیس زرین این جایزه را کسب کرد.

میز خبر
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