
روند کاهش شعب بانکی همزمان با گسترش بانک داری الکترونیک و دیجیتال در کشور 
از سوی بانک مرکزی پیگیری می شود و این در حالی است که قرار است تا پایان سال، هزار 
شعبه بانکی هم از بانک های کشور ادغام شوند.به گزارش ایسنا، اصالح ساختار نظام بانکی 
طرحی است که از سال های دور مطرح شده و در دو سال گذشته رنگ و بوی جدی تری به 
خود گرفته است؛ همانطور که در سال گذشته تغییراتی در قوانین بانکی برای جلوگیری 
از نقل و انتقال بدون حساب و کتاب پول، کاهش اضافه برداشت بانک ها و کاهش نرخ سود 
سپرده اقداماتی انجام شد.اما طرحی که بانک مرکزی از سال گذشته به صورت جدی روی 
آن فعالیت می کند، توسعه نظام بانک داری الکترونیک و دیجیتال است که می تواند عملیات 
بانکی را تسهیل کرده و در عین حال به گفته کارشناسان یک ضرورت برای بانک های کشور 

به شمار می رود.کارشناسان پولی و بانکی و مسئوالن امر معتقدند بانک هایی که با توسعه 
تکنولوژی، خود را در زمینه بانک داری الکترونیک و دیجیتال همگام نکنند، در رقابت بانکی 
جا خواهند ماند و متضرر می شوند.همانطور که مشخص است باال بودن تعداد شعب بانکی 
هزینه بانک ها را افزایش می دهد و به تبع آن این هزینه به کل نظام بانکی و سپس مشتریان 
تحمیل می شود که با توسعه بانک داری الکترونیک می توان تعداد شعب و در راستای آن 
هزینه بانک ها را کاهش داد.در حال حاضر بانک هایی وجود دارند که تعداد شعب آن ها بسیار 
زیاد است و بخش عمده ای از این شعب توجیه اقتصادی ندارند و با گسترش بانک داری 
الکترونیک نیاز به آن ها کمتر و کمتر می شود.البته بانک ها در سال های اخیر اقدام به کاهش 
شعب خود کرده اند، اما به گفته معاون بانک و بیمه  وزارت اقتصاد هنوز حدود ۱۰ هزار شعب 

بانکی در کشور مازاد هستند که این شعب باید ساماندهی شوند.عباس معمارنژاد - معاون 
بانک و بیمه وزارت اقتصاد - از ادغام هزار شعبه از این شعب مازاد تا پایان سال جاری خبر 
داده و گفته است که کم کردن شعب بانک ها می تواند بخشی از دارایی های مازاد بانک ها 
را برای واگذاری آماده کند.البته مشخص نیست سهم هر بانک از این شعب مازاد چقدر 
است، اما طبیعتا بانک هایی که اکنون شــعب بیشتری دارند، سهم بیشتری هم از شعب 
مازاد دارند و طبق برنامه اعالمی وزارت اقتصاد باید برخی از شعب خود را تا پایان امسال 
ادغام کنند.بر اساس آخرین آمار اعالم شده از سوی بانک مرکزی در حال حاضر بیش از 
۲۱ هزار شعبه بانکی در کشور فعالیت می کنند که با توجه به صحبت های معاون وزارت 
اقتصاد، تعداد بهینه این شعب حدود ۱۱ هزار شعبه است.بانک ملی در حال حاضر به عنوان 

بزرگ ترین بانک ایران به شمار می رود که بیش از ۳۳۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد، اما با 
توجه به ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، تعداد شعب این بانک پس 
از ادغام به حدود ۴۶۰۰ شعبه می رسد که به بزرگ ترین بانک ایران تبدیل خواهد شد.البته 
محمدکاظم چقازردی - مدیرعامل بانک سپه - به ایسنا گفته بود که در یک برنامه سه ساله 
حدود هزار شعبه از شعب بانک سپه کاهش خواهد یافت.این در حالی است که عبدالناصر 
همتی - رئیس کل بانک مرکزی - این روزها تاکید ویژه ای بر توسعه بانک داری دیجیتال 
توسط بانک ها دارد و به نظر می رسد که بانک مرکزی سیاست کاهش شعب را از همه جهت 
و بر اساس یک برنامه دقیق پیش می برد.به این ترتیب، باید انتظار داشت که در ماه های آتی 
تعداد شعب بانک ها کاهش یابد و در برنامه ای بلندمدت نیز روند شعب بانکی کاهشی باشد.

شرکت نفت ونزوئال برای فروش ارزهای مجازی خود در بازار آزاد تردید دارد.به گزارش 
بلومبرگ، بانک مرکزی ونزوئال بررسی های داخلی به راه انداخته تا مشخص کند آیا 
می تواند ارزهای مجازی را در خزانه خود نگه دارد. این اقدام به دستور پترولئوس دی 
ونزوئال، شرکت نفت این کشور صورت گرفته که به دنبال فرستادن بیت کوین و اتریوم به 
بانک مرکزی و اجبار مقامات مالی کشور به پرداخت این پول به عرضه کنندگان نفت این 
شرکت است. کارکنان بانک مرکزی همچنین در حال مطالعه پیشنهاد هایی هستند که 
طبق آنها ارزهای مجازی هم جزو ذخایر بین المللی محاسبه می شوند. ذخایر بین المللی 
ونزوئال اکنون با 7.9 میلیارد دالر در پایین ترین حد طی سه دهه گذشته قرار دارد. تحریم 

های آمریکا علیه رژیم نیکالس مادورو تا حد زیادی ونزوئال را از سیستم مالی جهانی 
دور نگه داشته و باعث یکی از شدیدترین بحران های اقتصادی در این کشور شده است. 
بنابراین مقامات ونزوئال از شیوه های مختلفی برای به جریان انداختن پول استفاده می 
کنند. در حالی که طرح های مادورو برای آغاز اولین ارز مجازی حکومتی شکست خورده 
است، ادامه تالش ها برای استفاده از ارز دیجیتال نشان دهنده  ناامیدی دولت برای پیدا 
کردن راهی در جهت دور زدن تحریم هاست. مشخص نیست چگونه شرکت نفت ونزوئال 
مالک بیت کوین و اتریوم شده است. ولی این تولید کننده نفت در تالش است پول نفت را 
از طریق کانال های متعارف از مشتریانش بگیرد چون بانک های بزرگ دنیا برای تجارت 

با یک نهاد تحریم شده مردد هستند.  این شرکت ماه گذشته بیشتر 7۰۰ میلیون دالر 
پول خود را به یوان چین دریافت کرد. هر دو طرف تالش کردند موسسات مالی بیابند 

که این معامله را تسهیل کند.
 شرکت نفت ونزوئال برای فروش ارزهای مجازی خود در بازار آزاد تردید دارد. در عوض 
می خواهد بانک مرکزی که به عقیده مقامات نفتی کمتر در معرض تحریم های احتمالی 
است، از این ارز مجازی برای پرداخت به طلبکاران این شرکت استفاده کند. بیت کوین 
و اتریوم از بستر های آنالین و غیرمتمرکزی مثل بالک چین برای تایید و ثبت معامالت 
استفاده می کنند. در برخی موارد می توان نقل و انتقاالت بی نام و نشانی را بدون نیاز به 

واسطه انجام داد.  بانک های کمی هستند که با ارز دیجیتال کار می کنند چون به خاطر 
مسائل مربوط به شناخت مشتریان و پولشویی، مشکالت پیچیده ای به وجود خواهد 
آمد. ارزهای مجازی در سال جاری به خاطر تصمیم شرکت های بزرگی مثل فیس بوک 
برای راه اندازی یک ارز دیجیتال به مسیر خود بازگشته اند ولی هنوز هم تا حدی بی ثبات 
هستند. در حالیکه بیت کوین طی چهار سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش یافته، در 
سال جاری بیش از ۱۳۰ درصد باالتر رفته است. دولت ونزوئال برای محافظت از خود در 
برابر تاثیرات تحریم های بیشتر در فکر پیوستن به سیستم پرداخت بین المللی روسیه 

به عنوان جایگزینی برای سوئیفت است.

دانشــمندان ژاپنی در مطالعه اخیرشــان اظهار کردند که 
توانسته اند خون مصنوعی توسعه دهند که می توان آن را به 
تمام گروه های خونی تزریق کرد.به گزارش آساهی، دانشمندان 
 National Defense("ژاپنی "دانشکده پزشکی دفاع ملی
Medical College( در مطالعه اخیرشان اظهار کردند که 
توانسته اند خون مصنوعی توسعه دهند که می توان آن را به 
تمام گروه های خونی تزریق کرد.پژوهشگران اظهار کردند، 
این خون مصنوعی با موفقیت روی خرگوش ها آزمایش شده 
است. خون مصنوعی بســیار کارآمد خواهد بود زیرا می توان 
از آن در مواقع اضطراری و برای تزریق خون به افراد مجروح 
اســتفاده کرد زیرا در برخی مواقع پیدا کردن خون هم گروه 
افراد مجروح کار بسیار مشکلی است و اگر پیدا نشود می تواند 
به مرگ افراد منجر شود. از بین رفتن شدید پالکت های خونی 

که خونریزی را متوقف می کنــد و گلبول های قرمز خون که 
اکسیژن را به سلول های بدن منتقل می کنند منجر به مرگ 
می شــود.پالکت ها را می توان در صورت تکان دادن به مدت 
چهار روز برای جلوگیری از اســتحکام نگه داشت، در حالی 
که گلبول های قرمز می توانند به مدت ۲۰ روز در دمای پایین 
نگهداری شود. مقدار زیادی پالکت و گلبول های قرمز از اهدا 
کنندگان انواع گروه های خون باید در مواقع اضطراری تأمین 
شود. خون مصنوعی که پژوهشگران توسعه داده اند از پالکت ها 
و گلبول های قرمز تشــکیل شده اســت. برای جلوگیری از 
خونریزی و انتقال اکســیژن، هر مؤلفه در کیسه های ریز به 
 liposome("نام "لیپوزوم مشتق شده از غشای ســلولی
derived from the cell membrane( قرار می گیرد. 
خون مصنوعی می تواند بیش از یک سال در دمای معمولی 

 )Manabu Kinoshita("ذخیره شود."مانابو کینوشیتا
استادیار ایمونولوژی در دانشکده پزشکی دفاع ملی و پژوهشگر 
این مطالعه گفت: ذخیره مقدار کافی خــون برای انتقال در 
مناطقی مانند جزایر دورافتاده کار دشواری استخون مصنوعی 
قادر به نجات جان بسیاری از افراد خواهد بود.به گفته این تیم، 
هنگامی که خون مصنوعی روی ۱۰ خرگوش که با مشــکل 
از دســت دادن خون جدی رنج می بردند، مورد آزمایش قرار 
گرفت، شــش نفر از آنها زنده ماندند. تاکنــون هیچ عوارض 
جانبی منفی مانند لخته شدن خون گزارش نشده است. قبل 
از دریافت تزریق، باید گروه خونی بیماران تأیید شود، بنابراین 
تکنسین های فوریت های پزشکی و سایر کارکنان مراقبت های 
بهداشتی نمی توانند داخل آمبوالنس عملیات انتقال خون را 

انجام دهند و این کار ممنوع است.

واتس اپ برای کاربران گوشی های آیفون مبتنی بر سیستم 
عامل iOS ۸ تنها تــا ابتدای ســال ۲۰۲۰ میالدی کار 
می کند.به گزارش ایســنا، واتس اپ به عنوان بزرگترین و 
پرطرفدارترین اپلیکیشن پیام رســان در جهان، به تازگی 
خطاب به کاربرانش اعالم کرده است در صورتی که هنوز از 
نسخه سیستم عامل iOS ۸ و قبلتر از آن بر روی گوشی و 
دستگاه های الکترونیکی و هوشمند خود استفاده می کنند، 
هرچه زودتر آن را به نسخه های جدیدتر این سیستم عامل 
آپدیت و به روزرسانی کنند چراکه در غیر این صورت، تنها 
تا اول فوریه ۲۰۲۰ میالدی قادر خواهند بود از پلتفرم این 
پیام رسان استفاده کنند و بعد از این تاریخ دیگر واتس اپ 

برای آن ها کار نخواهد کرد.این بدان معناست که کاربران به 
منظور جلوگیری از قطع دسترسی به اطالعات و تاریخچه 
مکالمات خود در واتس اپ باید در فاصله زمانی باقی مانده تا 
اول فوریه سال نوی میالدی، آپدیت بعدی iOS را دریافت 
کند چراکه با دریافت و نصب نســخه iOs 9 و باالتر، هیچ 
مشکلی برای واتس اپ از تاریخ مذکور پیش نخواهد آمد.
واتس اپ همچنین در جدیدتریــن بیانیه خود خطاب به 
کاربران گوشی های اندرویدی نیز اعالم کرده است آن دسته 
از کاربرانی که هنوز از نسخه های اندروید ۲.۳.7 و قبلتر از 
آن بر روی گوشی های هوشــمند خود استفاده می کنند، 
نیز دیگر قادر به ایجاد اکانت در واتس اپ و بسیاری دیگر از 

کار های معمولی در این پیام رسان نخواهند بود.این شرکت 
تاکید کرده است که آن ها نیز تنها تا تاریخ اول فوریه ۲۰۲۰ 
میالدی فرصت خواهند داشت با نسخه های قبلی سیستم 
عامل خود از خدمات این پیام رسان استفاده کنند بنابراین 
الزم است تا هرچه زودتر نسخه جدیدتر اندروید را بر روی 
گوشی های هوشمند خود دریافت و نصب کنند.اپلیکیشن 
پیام رسان واتس اپ که یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین 
 Encryption پیام رسان های جهان است نیز از قابلیت
End- to End یا رمزنگاری پیشرفته پشتیبانی می کند 
و از پروتکل های پیشــرفته ای برای حفظ حریم شخصی 

کاربرانش برخوردار است.

امروزه با افزایش کاربرد زبان انگلیســی در زندگی 
 Google( "روزمره، کاربرد "گوگل ترنســلیت
Translate( و یا دیگر ابزار های ترجمه آنالین هم 
افزایش یافته اســت.به گزارش بیزینس اینسایدر، 
امروز ۳۰ سپتامبر روز جهانی ترجمه است. این روز 
به افتخار "سنت جروم" که انجیل را ترجمه کرد و 
محافظ مترجمین به حساب می آید، به روز ترجمه 
نامگذاری شــد.این روز ها ابزار های بسیاری برای 
ترجمه آنالین وجود دارد که "گوگل ترنســلیت" 
بزرگترین و جامع ترین آنهاســت.گوگل به تازگی 
گفته که حتی "گوگل ترنســلیت" هم نمی تواند 

جای یک فرد مترجم را بگیرد و به کاربران توصیه 
کرده که ماشین ترجمه گوگل به قصد جایگزینی 
برای مترجمان انسانی ســاخته نشده است.دولت 
آمریکا تصمیم گرفته که گوگل ترنســلیت و دیگر 
ماشــین های ترجمه تنها برای انجام یک وظیفه 
مناسب هســتند که آن هم این است که به دولت 
این کشور کمک کنند که تصمیم بگیرد مهاجران 
اجازه ورود به آمریکا را دارند یا خیر؟به طور دقیق تر 
می توان گفت که آژانس های فدرال پذیرش مهاجر 
در آمریکا عموما از ابزار های ترجمه آنالین استفاده 
می کنند تا صحبت های این افراد را به زبان انگلیسی 

ترجمه کنند.این در حالی اســت که کارشناسان 
زبان گفته اند که اتکا و اعتمــاد دولت به ابزار های 
ترجمه آنالین معقول نیست."داگالس هافستادتر" 
)Douglas Hofstadter( استاد ادبیات دانشگاه 
ایندیانا اظهار کرد، این اقدام از سوی مقامات دولتی 
بسیار ساده لوحانه است و من شخصا این کار را بسیار 
مایوس کننده می دانم.دولت ترامپ هم این روز ها 
برای پذیرش پناهندگان از ایــن ابزار های ترجمه 
استفاده می کند و برای پذیرش این افراد مترجمان 
خودکار را به کار می گیــرد. ابزار هایی که تاکنون 

اشتباهات فاحشی داشته اند.

بانک مسکن طرح بخشودگی سود و جرایم، را برای مشتریان 
مشمول اولویت های ابالغی بانک مرکزی به مدت سه ماه 
دیگر در دســتور کار قرار داد.به گزارش بانک عامل بخش 
مسکن، بر اساس دســتورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه 
اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصالح قانون بودجه سال ۱۳9۵  
بانک مسکن امکان بخشودگی سود و جرایم برخی از انواع 
تســهیالت بانکی که پیش از پایان سال ۱۳9۵ سررسید 
شده اند پیدا کرده است.براساس ظرفیت قانونی ایجاد شده 
مشتریان بانک مسکن درصورت قرار گرفتن در هریک از 
اولویت های ذیل درصــورت واریز یکجا و نقدی باقیمانده 
از اصل تسهیالت مشمول بخشودگی ســود قبل و بعد از 

سررسید و تمام وجه التزام های متعلقه خواهند گردید.
۱- تســهیالت یارانه ای مورد حمایت دولت برای حوادث 

غیرمترقبه و مسکن روستایی و همچنین اشخاص حقیقی و 
حقوقی که به دلیل عدم بازپرداخت اقساط تسهیالت زندانی 
شده و حکم محکومیت ایشان قطعی گردیده است )تا سقف 

یک میلیارد ریال تسهیالت(
۲- آسیب دیدگان ناشــی از زلزله بم که قبل از وقوع زلزله 
تســهیالت دریافت نموده انــد )موضوع مصوبه شــماره 
۱۳۵7۲۰/ت۵۱۵۰۲ هـ مورخ ۱۲/۱۱/9۳ هیات محترم 

وزیران( تا سقف یک میلیارد ریال تسهیالت.
۳- کلیه پرونده هایی که از سوی  بانک مسکن اقدام حقوقی 
صورت گرفته است، تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال تسهیالت.

شایان ذکر است شرط اعم از سررســید شده قبل از سال 
۱۳9۵ و یا سررسیدشــده طی ســال ۱۳9۵ برای تمام 
اولویت های ابالغی الزامی است.طبق این دستورالعمل هر 

یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیالت می توانند از 
زمان تصویب این قانون جهت یک یا چندین فقره تسهیالت 
تا سقف یک میلیارد ریال از بخشــودگی سود تسهیالت 
موضوع این بند استفاده کنند، لیکن چنانچه برای بانک یا 
دستگاه های مربوطه محرز گردد که مجموع تسهیالت مورد 
بخشودگی سود قرار گرفته، بیش از یک میلیارد ریال باشد، 
بخشودگی انجام شده منتفی خواهد شد.با توجه به اینکه 
طرح بخشودگی مذکور مربوط به سود قبل و بعد از سررسید 
قرارداد و تمام وجه التزام متعلق به آن می باشد، الزم است 
مشتریان مشــمول از پرداخت های غیرحضوری و اقساط 
معوق خودداری نموده و صرفاً با مراجعه به شعبه پرداخت 
کننده تسهیالت نسبت به واریز یکجا و نقدی باقیمانده از 

اصل تسهیالت خود اقدام نمایند.

بانکهاکوچکمیشوند
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وزیر  نفت:

سرمقاله

 بی  برنامگی 
 وزارتخانه ها

وزیر باید مدیر باشد و حتماً 
نباید اگر قرار است کسی  
وزیر صنعت شــود، قباًل 
جوشکاری و چکش کاری 
بلد باشد یا کســی که می خواهد وزیر بازرگانی 

شود، قباًل بازرگان...

  مجيدرضا حريري،عضو  اتاق 
بازرگانی 

متن کامل  د ر صفحه 2

3

2

وزرایاحتمالیوزارت
تفکیکشدهصمت

زوجین  تهرانی  برای  دریافت تسهیالت 140 میلیونی  باید  8میلیون و 640 هزار  تومان هزینه کنند

افت   بی سابقه   قیمت   اوراق   مسکن
صفحه2

صفحه3

افزایش    قربانیان    فیشینگ
یک چهارم فیشینگ   یک   سال   منتهی   به    تیرماه    در    نخستین ماه    فصل    تابستان    رخ    داده    است

در   شیوه های    جدید    فیشینگ   عملیات   بانکی    به    درستی    انجام     می شود                  
                     رد پای    برخی     از    فیشینگ  ها    به    بانک های    بین المللی   خارج    از  کشور    می رسد

در نشست اخیر شورای حمل ونقل و لجستیک 
به ریاســت وزیر راه و شهرسازی مطرح شد که 
امسال فروش اینترنتی بلیت هواپیما ویژه ایام 
اربعین ممنوع است و با هماهنگی دستگاه های 
نظارتی و پلیس فتا به شــدت بــا آن برخورد 
می شود. دومین نشست شــورای حمل ونقل و 
لجستیک به ریاست محمد اسالمی وزیر راه و 
شهرســازی با حضور معاونان، مدیران عامل و 
روسای شرکت ها و سازمان های تابعه در وزارت 
راه و شهرسازی با هدف بحث و بررسی درباره 
موضوعات گزارش عملیات حج، گزارش قیمت 
بلیت  هواپیما و گزارش مدیریت و برنامه ریزی 

در مدیریت سفرهای اربعین...

بعد از تصویب طرح تفکیک وزارتخانه صمت و وزارت 
بازرگانی در مجلــس، گمانه زنی های مختلفی برای 
گزینه های احتمالی این وزارتخانه ها مطرح اســت. 
خبرگزاری صدا و سیما در خبری از وزرای احتمالی 
وزارت بازرگانی و وزارت صنعت نام برده است. طبق 
این خبر، پس از تفکیک وزارت صمت قرار اســت از 
رضا رحمانی وزیر فعلــی در هیچ یک از وزارتخانه ها 
استفاده نشود. محمود نیلی گزینه پیشنهادی دولت 
برای وزارت صنعت و جمشید انصاری به عنوان وزیر 
بازرگانی معرفی خواهند شــد. البته کارشناســان 
واکنش های مختلفی نســبت به این گزینه ها دارند. 
گروهی معتقدند در شرایط فعلی که کمتر از دو سال 

تا پایان کار کابینه ...

سایت های اینترنتی مجوز فروش ندارند

داللیبلیتپروازهای
اربعین



اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر نفت خبر داد
سهمیهکارتسوختجایگاهداران

به15تا20لیترمیرسد
وزیر نفت با اشــاره به آخرین وضعیت کارت 
سوخت گفت: کاهش مقدار سوخت گیری با 
کارت ســوخت جایگاه ها کاری است که باید 
در این زمینه انجام شــود، از این رو به زودی 
سهمیه کارت سوخت جایگاه داران به ۱۵ تا 

۲۰ لیتر خواهد رسید.
بیژن زنگنه در حاشیه مراسم امضای قرارداد 
ساخت الکتروپمپ های طرح انتقال نفت گوره 
- جاسک در جمع خبرنگاران با تاکید به این 
مساله که این موضوع به معنای سهمیه بندی 
نیســت و هر فردی با کارت شــخصی خود 
می تواند به هر مقدار که می خواهد ســوخت 
دریافت کند، گفت:کمتر از سه تا چهار درصد 
خودروها که شــامل کمتر از یک میلیون نفر 
می شوند، کارت سوخت ندارند اما تقریبا برای 
همه خودروهای کالنشــهرها کارت سوخت 
صادر شــده و کارت هوشمند سوخت برخی 
افراد در باجه های پست مانده است که باید آن 

را دریافت کنند.
وزیر نفت بــا بیان این که ســامانه ای در این 
زمینه ایجاد شده که افراد می توانند با مراجعه 
به آن از وضعیت کارت ســوخت خودشــان 
مطلع شوند، اظهار کرد: روزانه ۳۵ هزار کارت 
جدید برای افرادی که کارت سوخت ندارند، 
صادر می شود و پیش بینی می کنیم که نهایتا 
تا آخر مهر ماه همه افراد کارت سوخت داشته 

باشند.
وی تاکید کرد: الزم است همه افراد از کارت 
سوخت شــخصی خودشان اســتفاده کنند 
که اگر زمانی ســهمیه بندی صورت گرفت، 

مشکلی برای این افراد به وجود نیاید.
وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر وضعیت 
کیفیت ســوخت و صحبت هایی که در این 
باره مطرح می شود، گفت: در این باره شرکت 
پاالیــش و پخش جواب داده اســت و ظاهرا 
سازمان اســتاندارد نیز نسبت به این موضوع 
واکنش نشان داده اما در مجموع من نمی دانم 
چرا اینگونه است. هر زمان که مسائل صنعت 
نفت آرام می شــود، عده ای مسائلی را مطرح 

می کنند که این آرامش را از بین ببرند.
وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر این که آیا 
مشکل ایجاد شده در صادرات نفت عربستان 
تاثیری بر صادرات نفت ایران داشــته است 
تصریح کرد: بنده از ابتــدا نیز اعالم کردم که 
عربســتانی ها به دلیل مســائل سیاسی این 
موضوع را بسیار بزرگنمایی کردند و به هیچ 
وجه اوضاع اینگونه کــه آن ها مطرح کرده اند 
نبوده و به اعتقاد من این موضوع تاثیری روی 

این مسئله نداشته است.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: 
برای شرکت در دو اجالس وزرای کشورهای 
صادرکننــده گاز و هفته انرژی روســیه به 
روسیه سفر می کنم و در مسکو با نواک، وزیر 
انرژی روسیه، درباره همکاری های دو طرف 

گفت وگو خواهیم کرد.
وزیر نفت با اشاره به موافقت برای ساخت دو 
پاالیشگاه در جاســک گفت: ظرفیت یکی از 
این پاالیشگاه ها ۳۰۰ هزار بشکه است که به 
ستاد اجرایی فرمان امام داده شده، همچنین 
یک پاالیشگاه دیگر نیز که از شرکت های تابعه 
پتروشیمی باختر است، مجوز پاالیشگاه ۱۵۰ 
هزار بشــکه ای را داده ایم که در واقع این یک 

پتروپاالیشگاه است.
وی به صحبت هایی که درباره سرمایه گذاری 
۴۵۰ میلیــارد دالری چینی ها در حوزه نفت 
و گاز می شــود، واکنش نشــان داد و گفت: 
بنده تاکنــون این صحبت ها را نشــنیده ام و 
اینگونه اســت که فــردی چنیــن بحثی را 
مطرح می کند و بقیه افــراد این صحبت ها را 
تکرار می کنند اما واقعیت این است که اصال 
چنین بحثی مطرح نشده و خود بنده نیز در 
یک روزنامه این موضــوع را مطالعه کردم و 
نمی دانم که این افــراد از کجا این صحبت ها 
را می آورنــد و ایــن در حالیســت که یقین 
 دارم چینی ها نیز چنیــن صحبتی را مطرح 

نکرده اند.
زنگنه با اشاره به نقش استارت آپ ها در بومی 
ســازی فناوری اســتخراج گفت: در شرایط 
فعلی زود اســت که بخواهیــم در مورد این 
مسئله صحبت کنیم. چرا که استارت آپ ها 
باید فعالیت خود را آغاز و در این مسیر فرآیند 
طوالنی را ســپری کننــد. اما بــه طور کلی 
می توانم بگویم که استارت آپ ها می توانند در 

این حوزه نقش داشته باشند.

اخبار

بعــد از تصویــب طــرح 
تفکیک وزارتخانه صمت و 
وزارت بازرگانی در مجلس، 
گمانه زنی هــای مختلفی 
برای گزینه های احتمالی 
این وزارتخانه ها مطرح اســت. خبرگزاری صدا و 
سیما در خبری از وزرای احتمالی وزارت بازرگانی 
و وزارت صنعت نام برده است. طبق این خبر، پس 
از تفکیک وزارت صمت قرار است از رضا رحمانی 
وزیر فعلــی در هیچ یک از وزارتخانه ها اســتفاده 
نشود. محمود نیلی گزینه پیشنهادی دولت برای 
وزارت صنعت و جمشــید انصاری به عنوان وزیر 
بازرگانی معرفی خواهند شــد. البته کارشناسان 
واکنش های مختلفی نسبت به این گزینه ها دارند. 
گروهی معتقدند در شــرایط فعلی که کمتر از دو 
سال تا پایان کار کابینه دوازدهم باقی مانده و ما در 
شرایط تحریم قرار داریم، تفکیک این وزارتخانه ها 
به صالح نیست و به همین دلیل اصاًل مهم نیست 
وزرای پیشنهادی چه کسانی هســتند و این کار 
از ریشه مشــکل دارد. عده ای نیز موافق تفکیک 
بوده و نظرات مختلفی نسبت به گزینه های مورد 
نظر دارند. حــال باید دید در آینده چه کســانی 
 به عنوان وزیر از ســوی دولت بــه مجلس معرفی 

خواهند شد.

نمایندگان خانه ملت در حالی در جلسه علني روز 
چهارشنبه هفته گذشــته با کلیات طرح تشکیل 
وزارت تجارت و خدمات بازرگاني موافقت کردند 
که این وزارتخانه ها سال های قبل چنین مسیری 
را طی کرده بودند. این استراتژی پیش از این به جز 
در ایران، در کشورهای دیگر هم تجربه شده است. 
تجربــه جهانــي نشــان مي دهد که اســتراتژي 
ادغــام یــا تفکیــک وزارتخانه ها اگــر به صورت 
جهشــي، بدون پشــتوانه فني و بدون استراتژي 

یا رهبراد مشــخص، انجــام شــود، نه تنها هدف 
چابک ســازي، افزایــش بهــره وري، همگرایــي 
بیشــتر حوزه هاي تولیــد و تجــارت و در نهایت 
رشــد اقتصادي را مهیا نمي کند، بلکــه به دلیل 
تشــدید شکســت در هماهنگي ها و نابه ساماني 
 بــازار داخل، به تضعیــف حوزه هاي ادغام شــده 

منجر مي شود. 
روند متغیرهاي بخشــي تولید و تجارت کشــور 
نشان دهنده ناموفق بودن استراتژي ادغام وزارت 

صنایع و معادن و وزارت بازرگانــي در ایران بوده 
و موجبات تحول آفریني در هــر دو بخش تولید و 
تجارت را فراهم نکرده اســت. موضوع تفکیک یا 
ادغام حوزه هاي صنعتي و تجاري در کشــورهاي 
مختلف جهان اعم از توسعه یافته، درحال توسعه 
و اقتصادهاي تازه صنعتي شــده امــري متداول و 
مرسوم اســت. آنچه این تغییرات ســاختاري را 
واجد اهمیت کرده و متمایز مي سازد، نوع اهداف 
توسعه اي، ساختار کارکردي مورد نیاز و اقتضائات 
اقتصادي کشورهاســت. موضوع ادغام و تفکیک 
در حوزه هاي صنعتــي و بازرگانــي در ایران نیز 
مسبوق به ســابقه بوده و از ســال ۱۳۰8 تاکنون 
به دفعــات صورت گرفتــه که آخریــن وضعیت 
آن در ســال ۱۳9۰ بــا ادغــام وزارت بازرگاني و 
 صنایــع و معــادن و تشــکیل وزارت صنعــت، 

معدن و تجارت است. 
حال باید به این سوال پاسخ داد که چه باید کرد؟ 
آیا باید همین ساختار حجیم، غیرچابک و میراث 
ادغام جهشــي ناکارآمد را حفظ کرد و ادامه داد یا 
فرایندهاي ناقص ادغام را تکمیل کرد؟ در نهایت 
باوجود اظهارنظرها و واکنش های متناقض سرانجام 
تصویب کلیات طرح تشــکیل وزارت بازرگانی که 
پیش از این ســه بار از سوی مجلســی ها رد شده 
بود با مخالفت تعدادی از نمایندگان روبه رو شــد 
و برای مرتبه چهارم و به اصرار رئیس جمهوری به 

تصویب رسید. 

»کسبوکار«گزارشمیدهد

وزرای  احتمالی  وزارت تفکیک    شده   صمت

رشدقیمتدربورسشتابگرفت
نماگر اصلی بورس تهران روز دوشــنبه بار دیگر 
روند پرشتاب رشد را از ســر گرفت و چندین بار 
کانال شــکنی کرد؛ به طوری که توانســت برای 

اولین بار به قله ۳۲۵ هزار واحدی نزدیک شود.
به گزارش ایســنا،   روز دوشنبهد شاخص کل بازده 
نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران بار دیگر با 
شتابی باال شروع به رشــد کرد و توانست با چند بار 
کانال شکنی ۶۴۵۵ واحد رشــد کند و به رقم ۳۲۴ 
هزار و ۷۵۰ واحدی برســد. شاخص کل هم وزن نیز 
با ۲۰۲9 واحد افزایش رقم 9۶ هزار و ۱9۶ را تجربه 
کرد. شاخص آزاد شناور با ۷۲۰۴ واحد رشد عدد ۳۷۶ 
هزار و ۶۵9 را تجربه کرد و شاخص بازار اول با ۴۲۱۳ 
واحد افزایش رقم ۲۳۵ هزار و ۳۰9 واحدی را پشت سر 
گذاشت. شاخص بازار دوم نیز با ۱۵ هزار و ۲۷۰ واحد 
افزایش تراز ۶۶۳ هزار و ۳۵۳ را تجربه کرد. شرکت 
ارتباطات سیار ایران، گسترش نفت و گاز پارسیان 
و مخابرات ایــران هر کدام به ترتیــب ۳۳9، ۳۲9 و 
۳۱9 واحد روی رشد شــاخص های بازار تاثیرگذار 
بودند، اما اندک نمادهایی نیز همچون پتروشیمی 
پارس، نفت سپاهان و صنایع پتروشیمی کرمانشاه 
هر کدام به ترتیب ۱۴۳، ۵۵ و ۳۰ واحد تاثیر کاهشی 
روی شاخص های بازار داشتند. در گروه محصوالت 
شیمیایی حجم معامالت به ۴9۵ میلیون سهم و اوراق 
مالی رســید و ارزش معامالت به رقم ۳۰9 میلیارد 
تومان را پشت سر گذاشــت بدین ترتیب بار دیگر 

توانست بیشترین ارزش معامالت را از آن خود کند.

انتشاراوراقگواهیسپردهمدت
داربانکتوسعهتعاون

انتشار اوراق گواهی ســپرده مدت دار بانک توسعه 
تعاون با نرخ سود علی الحساب ۱8 درصد از تاریخ 
۷ الی ۱۳ مهرماه در شــعب بانک توسعه تعاون در 
سراسر کشور انجام می شود. گفتنی است این اوراق 
ویژه سرمایه گذاری عام یکساله و به صورت بانام و 
الکترونیک عرضه می شود ضمن آنکه نرخ بازخرید 
قبل از سررسید آن نیز ۱۰ درصد می باشد. شایان ذکر 
است هم وطنان عزیز می توانند در تاریخ های ذکرشده 
با مراجعه به کلیه شعب بانک توسعه تعاون در سراسر 
کشور از این فرصت سرمایه گذاری بهره مند شوند و 
یا برای کسب اطالعات بیشتر به آدرس سایت بانک 

www.ttbank.irمراجعه نمایند.

تشــریحخدماتارزیبانکتوسعه
صادراتبرایصادرکنندگانبهعراق

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، راهکارهای 
حمایتی این بانک را از صادرکنندگان کاال و خدمات 
به عراق در بخش تامین مالی، نقل و انتقال و خرید 
ارز تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
صادرات ایران، دکتر علی صالح آبادی در نشســت 
تخصصی تامین مالی صادرات کــه به همت اتاق 
بازرگانی مشترک ایران و عراق تشکیل شد، گفت: 
عالوه بر کیفیت باالی مناسبات سیاسی بین ایران و 
عراق، ضروری است بر ارتقای روابط اقتصادی بیش 
از گذشته متمرکز شــویم؛ عراق یکی از بازارهای 
خیلی خوب برای صادرات کشور و از اولین شرکای 
تجاری ما محسوب می شود. مدیر عامل بانک توسعه 
صادرات تصریح کرد: به عنوان نظام بانکی موظفیم 
که حجم مراودات اقتصادی بین دو کشور را توسعه 
دهیم؛ عراق به تایید همه کارشناسان، از درآمد خوبی 
برخوردار است و منافع ناشــی از توسعه مناسبات 

اقتصادی دو طرف به نفع دو کشور خواهد بود.

رییس اداره کل بانکداری الکترونیک بانک 
مسکن تشریح کرد:

سهمسیرنصباپلیکیشنهمراهبانک
»IOS«مسکنرویگوشیهای

رییس اداره کل بانکداری الکترونیک بانک مسکن 
مسیرهای نصب اپلیکیشــن همراه بانک مسکن با 
قابلیت نصب روی گوشی های دارای سیستم عامل 
»IOS« را تشریح کرد.نیکوفر صفری رییس اداره 
کل بانکداری الکترونیک بانک مســکن در گفت و 
گو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، با اشاره به 
 App« اعمال تحریم علیه ایران توســط فروشگاه
Store«، اظهار کرد: به این ترتیب نرم افزارهای ایرانی 
از جمله همراه بانک متعلــق به بانک های مختلف، 
امکان بارگذاری در این فروشگاه اپلیکیشن های ویژه 
سیستم عامل »IOS« را ندارد و کاربران تلفن های 
همراه آیفون را با مشکل روبرو کرده است.صفری با 
بیان اینکه در حال حاضر نسخه »IOS« همراه  بانک 
مسکن به منظور سهولت دسترسی مشتریان، از سه 
طریق در دسترس کاربران قرار دارد و می توانند آن 
را نصب کنند، افزود: سایت های »سیب بانک«، »آی 

اپس« و »سیبچه« این نرم افزار را عرضه کرده اند.

خبر

بانک ها

مدیر کل دفتر مدیریت مصرف خدمات مشترکان و نظارت بر کاهش هدر 
رفت آب شرکت آب و فاضالب کشور گفت: برای کاهش هر یک درصد آب 
بدون درآمد در کشور نیاز به یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع مالی است.

»علی سیدزاده« افزود: ساالنه اختصاص این اعتبار باید برای کاهش آب 
بدون در آمد هزینه شود.

وی ادامه داد: کار مطالعات علمی در باره هدر رفت آب از ســال ۱۳۷۳ در 
کشور آغاز شد و در برنامه دوم توســعه ایجاد طرح ملی تحقیق، توسعه و 

بهسازی تاسیسات آب و تاسیس دفاتر آب به حساب نیامده مورد توجه قرار 
گرفت. مدیر کل دفتر مدیریت مصرف خدمات مشترکان و نظارت بر کاهش 
هدررفت آب شرکت آبفا افزود: از سال ۱۳88 اقدام های عملی آغاز و برای ۱۴ 

هزار و۵۱۷ کیلومتر نشت یابی و رفع نشت انجام شد.
به گفته سیدزاده از سال 88 تا 9۷ نشت یابی و رفع نشت در یک میلیون 
و ۲۲۱ هزار و ۳9۵ انشعاب انجام شــد و در خطوط انتقال نیز برای ۵۳۶ 

کیلومتر صورت گرفت.

وی به انجام نشــت یابی در ۱۳۲ مخزن در بازه زمانی 88 تا 9۷ اشاره کرد 
و گفت: همچنین دو هزار و ۷۰8 کیلومتر نوســازی شبکه توزیع صورت 

گرفته است.
سید زاده خاطرنشان کرد: نوسازی و بازسازی انشعابات به میزان ۱۲۵ هزار 
و 99۵ رشته و برای ۲۲۱ کیلومتر خطوطرانتقال این مهم انجام شده است.

وی تاکید کرد که اگر این اقدام ها صورت نمی گرفت، ساالنه یک درصد به 
میزان هدر رفت آب در کشور اضافه می شد.

کاهش یک درصد هدر رفت آب به ۱۶۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد
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بازار اوراق تسهیالت خرید مسکن تحت تاثیر رکود بازار 
با افت شدید قیمت مواجه شده و در حال ورود به کانال 

۲۰ هزار تومانی است.
بازار اوراق تسهیالت خرید مسکن تحت تاثیر رکود بازار 
با افت شدید قیمت مواجه شده و در حال ورود به کانال 
۲۰ هزار تومانی است.کاهش تعداد مبایعه نامه ها، در 
کاهش تقاضای دریافت تسهیالت مسکن نیز مؤثر بوده 
است. به گونه ای که به دلیل کاهش تقاضای وام مسکن، 
اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن نیز در بازار 
فرابورس با کاهش تقاضا و درنتیجه با افت شدید قیمت 

روبه رو شده است.

ارزانترین برگه های تسهیالت مسکن
هر برگه اوراق تسهیالت مسکن صادره در مهر ماه 9۶ 
)تسه 9۶۰۷( به ۳۳ هزار و 8۷۰ تومان رسیده و امروز 
تنها ۵۴ فقره معامله این برگه ها ثبت شده است که در 
جریان این معامالت، 9۲9 برگه از این نماد معامالتی به 
فروش رفته است. هر چند که اتمام تاریخ اعتبار این نماد 
معامالتی در پایان ماه جاری، می تواند یکی از عوامل 
ارزانتر بودن آن نسبت به سایر نمادهای معامالتی اوراق 

تسهیالت مسکن باشد.
اوراق تسهیالت مسکن صادره در آبان 9۶ )تسه 9۶۰8( 
نیز در معامالت امروز بازار سرمایه به ۳۵ هزار و ۵۵۵ 
تومان رسیده است که تاریخ اعتبار این نماد معامالتی 

نیز در ماه آتی به اتمام می رسد. اما در معامالت امروز 
فرابورس، 9۱ فقره معامله از تسه 98۰8 به ثبت رسید و 

89۵ برگه فروخته شد.
8 نماد معامالتی دیگر نیز در بازار سرمایه در بازه ۳۶ 
هزار تومان 9 نماد معامالتی دیگر در بازه ۳۷ هزار تومان 

خرید و فروش شدند.

پُرفروشترین نمادهای اوراق تسهیالت مسکن
پُرفروش ترین اوراق تســهیالت مسکن در معامالت 
امروز به نماد معامالتی تسه 98۰۶ )اوراق تسهیالت 
مسکن صادره در شــهریور 98( اختصاص داشت که 
معموال در ابتدای هر ماه، پُرتقاضاترین برگه ها، به اوراق 
صادره در همان ماه اختصاص دارد؛ به خصوص که با 
توجه به انتشار گمانه هایی در رسانه ها مبنی بر احتمال 
کاهش قیمت و تعداد معامالت مسکن در ماه های آتی، 
دارندگان حساب سپرده ممتاز بانک عامل بخش مسکن 
بالفاصله پس از دریافت اوراق خود در هر ماه، اقدام به 
فروش آنها در بازار می کنند که در نتیجه در ماه جاری 
شاهد ورود حجم عظیمی از دارندگان اوراق تسهیالت 

مسکن شهریور 98 هستیم.
نماد معامالتی مذکــور )تســه 98۰۶( در معامالت 
امروز به قیمت ۳8 هزار و ۷۰۰ تومان کشــف قیمت 
شــد و ۳۵ هزار و ۲۰۰ برگه از آن به فروش رســید. 
همچنین ۲ هــزار و ۱۶۵ فقره معامله ثبت شــد و ۱ 

 میلیارد و ۳۵9 میلیون تومان ارزش امروز بازار برای این 
نماد بود.

در حال حاضر پُرفروش ترین برگه های اوراق تسهیالت 
مســکن پس از نماد تســه 98۰۶ همچنان به نماد 
معامالتی تسه 98۰۵ )اوراق تسهیالت مسکن صادره 
در مرداد 98( تعلق دارد که در معامالت امروز )دوشنبه 
8 مهر( فرابورس، با کمی بیش از ۳ هــزار برگه جزء 
پُرفروش ترین ها میــان نمادهای متعلــق به اوراق 

تسهیالت مسکن بود.
ضمن اینکه این نماد ۳8۴ هزار ریال قیمت گذاری شد 
و ۳8۶ فقره معامله برای این نماد به ثبت رسید؛  مجموع 
ارزش بازار برای این نماد معامالتی، ۱۲۰ میلیون تومان 
بود که یکی از با ارزشترین نمادهای تسه در روز جاری 

محسوب می شود.
در معامالت امــروز ۶۱ هــزار و ۲۷۵ برگه حق تقدم 
تسهیالت مسکن به فروش رســید و مجموع ارزش 
ریالی آن حدودا ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برآورد 

می شود.

افت ۴۱ درصــدی ارزش معامالت اوراق 
تسهیالت مسکن در شهریور ۹۸

گفتنی است در شهریور ماه امسال ۱ میلیون و ۴۰۰ 
هزار برگه تسهیالت مسکن فروخته شد که ارزش آن 
۵۵ میلیارد تومان بود. ارزش معامالت اوراق تسهیالت 

مسکن در شهریور ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال 
قبل از آن )شــهریور 9۷( کاهش ۴۱ درصدی داشته 

است.

قیمت وام مسکن کاهش یافت
با توحه به اینکه میانگین قیمت اوراق تسهیالت مسکن 
در معامالت امروز، ۳۶ هزار تومان برآورد می شــود، 
برای دریافت وام 9۰ میلیون تومانی خرید مسکن در 
تهران )تسهیالت فردی( متقاضی دریافت تسهیالت 
می بایست ۱۶۰ برگه به ارزش ۵ میلیون و ۷۶۰ هزار 

تومان پرداخت کند.
همچنین متقاضیان دریافت تسهیالت ۱۴۰ میلیون 
تومانی خرید مســکن در تهران )زوجیــن( نیز می 
بایســت ۲۴۰ برگه به ارزش 8 میلیــون و ۶۴۰ هزار 
تومان برای خرید اوراق گواهی حق تقدم تســهیالت 

مسکن بپردازند.
با توجه به اینکه متوسط قیمت مسکن در شهریور ماه 
در پایتخت بر اساس اعالم دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 
مســکن وزارت راه و شهرســازی، ۱۲ میلیون و 9۶9 
هزار تومان در هر متر مربع اعالم شــده، با وام مسکن 
زوجین می توان صرفا ۱۰.۷ متر از یک واحد مسکونی 
را خریداری کرد که این میــزان وام تنها معادل ۱۷.8 
درصد از هزینه یک واحد مسکونی ۶۰ متری را در تهران 

پوشش می دهد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: از سال آتی بودجه جاری از 
نفت جدا می شود و هر آنچه از منابع نفتی به دست بیاید 
صرف اعتبارات عمرانی و تملک زدایی می شود که این 

تصمیم بسیار بزرگی است.
 علی ربیعی تصمیم مهم دیگر را دوساالنه و غلطان 
شدن بودجه عنوان کرد و گفت: عالوه بر اینکه بودجه 
99 را به مجلس خواهیم داد،بودجــه ۱۴۰۰ را نیز 
جهت اطالع خواهیم داد. و در زمان ارائه بودجه ۱۴۰۰ 
، بودجه ۱۴۰۱ هم باز هم جهت اطالع به پیوســت 
خواهد رفت که این بــه اصالح قانون کمک می کند. 

ربیعی یادآورشد: خیلی از کشــورها این زمان را ۲ یا 
۳ ســاله کرده اند ولی چون بودجه ما یک ساله است 
برای اینکه پیش بینی پذیری را بیشتر کنیم، االن آن 

را دوساله می دهیم.

 ردیف های بودجه کاهش می یابد
ربیعی خاطرنشــان کرد: ما االن یکهزار دستگاه و 9 
هزار ردیف برنامه داریم که این موضوع قدرت نظارت 
بر بودجه و برنامه ریزی و اولویت بندی و مدیریت وزیر 
و باالترین مقام اجرایی را دچار مشــکل کرده است. 

ســخنگوی دولت اظهارداشت: پیشــنهادی که به 
دولت آمده و در این مورد بحث می شود، کاهش دادن 
آن به حدود ۱۰۰ دستگاه و ردیف است چرا که این 
کار قدرت تمرکز را افزایش می دهد و باالترین مقام 

می تواند اولویت را تشخیص بدهد.

کمیته کوچک ســازی دولت تشکیل 
می شود

وی به بحث کوچک سازی دولت اشاره کرد و گفت: 
قرار است برای کوچک سازی دولت کمیته ای تشکیل 

شود، که واگذاری، برون سپاری ها و ادغام دستگاه ها 
در این کمیته بررسی می شود. این موارد از اصالحات 
بسیاری جدی است و اتخاذ این تصمیمات بلندمدت 
از سوی دولت، به نفع دولت های آینده هم خواهد بود. 
ســخنگوی دولت افزود: با این اصالح ساختار امکان 
نظارت بر نهادهای عمومی و غیردولتی و شرکت های 
دولتی افزایش پیدا می کنــد. االن طرح های زیانده 
وجود دارد و اصالح ساختار مالکیت نیز باید صورت 
بگیرد و همچنین مدیریت شرکت های دولتی در این 

بودجه پیش بینی شده است. 
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افت   بی سابقه   قیمت   اوراق   مسـکن

سخنگویدولت:

از سال آتی بودجه جاری از نفت جدا می شود

مینا حسینی
News kasbokar@gmail.com

هر یکصد دینار عراق ۱۰هزارتومان
قیمت هر اسکناس دالر آمریکا، دوشنبه ۸ مهر ۹۸ در صرافی های بانکی، برای خرید ۱۱۴۰۰ تومان و برای فروش ۱۱۵۰۰ تومان است. همچنین هر یکصد دینار عراق نیز در صرافی ها به 

نرخ ۱۰ هزار تومان به فروش می رسد. در عین حال، هر قیمت یورو در صرافی های بانکی برای خرید ۱۲۶۰۰ تومان و برای فروش ۱۲۷۰۰ تومان است.

بی  برنامگی   وزارتخانه ها
مجیدرضا حریري، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین

وزیر باید مدیر باشد و حتماً نباید اگر قرار است کسی  وزیر صنعت شود، قباًل جوشکاری و چکش کاری بلد باشد یا کسی که می خواهد وزیر 
بازرگانی شود، قباًل بازرگان بوده باشد. این باور فقط در کشور ماست که می گویند وزیر بهداشت حتماً باید دکتر باشد. این درست نیست، 
بلکه وزیر باید مدیر باشد؛ یعنی کسی که مدیریت بلد اســت برای یک وزارتخانه کفایت می کند. مهم این است که برنامه آن وزارتخانه 
چیست که متأســفانه ما چنین برنامه ای برای هیچ کدام از وزارتخانه هایمان نداریم یا اگر داریم هم نمایشی است، به دلیل اینکه برای 
اقتصادمان اصاًل برنامه ای نداریم. به همین دلیل یک روز ادغام می کنیم و روزی دیگر تفکیک و دلیل آن هم این است که برنامه نداریم. 
در این شرایط هر کسی وزیر باشد فرقی نمی کند. بنابراین خیلی از نظر من مهم نیست که وزیر کیست یا مشخصات وزیر باید چه باشد. 
وزیر و وزارتخانه مهره و ابزار هستند در خدمت یک برنامه و یک استراتژی. وقتی برنامه و استراتژی ما مشخص نیست، پس مهره و ابزار 

ما خیلی اهمیت ندارد چه کسی است. 

اولویت اصالح ساختارها
علی دینی ترکمانی، اقتصاددان

آنچه اهمیت دارد اصالح ساختارها و زیربناهاي نهادي است. اولویت 
براي پیشبرد اهداف و برنامه چه در وزارتخانه هاي جدید صنعت و معدن 
و بازرگاني و چه در وزارتخانه ها و ســازمان هاي دیگر ساختارهاست. 
بنده اعتقاد دارم با اصالح ساختارهاست که شایسته ساالري هم صورت 
مي گیرد و افــراد مي توانند اهداف مدنظر را پیــش ببرند. در غیر این 
صورت و در شرایطي که ساختارها ایراد داشته باشند افراد شایسته هم 
نمي توانند کار کنند. بنابراین الزم است به جاي این تفکر که به انتخاب 

افراد تاکید شود به اصالح ساختارها تاکید شود.

سرمقاله
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ایــن روزها کــه حمالت 
سایبری به حساب کاربری 
و همچنین نفوذ هکرها و 
مجرمان به حســاب های 
بانکی افزایش روزافزونی 
یافته است، گزارش های متعددی از سوی کاربران 
در فضای مجازی منتشر شــده که نشان می دهد 
هکرها بســیاری از کاربران گوشــی ها را قربانی 
اهداف خود قــرار داده و با تمــاس گرفتن از آنها 
درخواســت کرده اند اطالعات حساب بانکی خود 
را در اختیار آنها بگذارند. هم چنین بررســی های 
نشان می دهد که میزان کالهبرداری های اینترنتی 
و فیشینگ)ســایت های جعلی( در ماه های اخیر 
و به ویژه فصل تابســتان جهش زیادی داشــته و 
به وضعیت ناگواری رســیده به طــوری که یک 
چهارم )۲۵ درصد( فیشــینگ یک ســال منتهی 
به تیرماه در نخســتین ماه فصل تابستان رخ داده 
است. میزان ســرقت اینترنتی حساب های بانکی 

)فیشینگ( در حالی در ماه های اخیر رشد زیادی 
یافته کــه قربانیان،امیدی به بازگشــت پول های 
خود ندارند؛ نکته جالب این اســت ردپای برخی 
از فیشــینگ ها به باندهــای بین المللــی خارج 
 کشــور می رســد که کار شناســایی را دشــوار 

می کند.
فیشینگ به تالش برای به دست آوردن اطالعاتی 
مانند نام کاربری، گذرواژه، اطالعات حساب بانکی 
و… از طریق جعل یک وب سایت، پیامک و آدرس 
ایمیل گفته می شود. افراد سودجو پس از دریافت 
این اطالعات به راحتی می توانند حساب های بانکی 
افراد را خالی کنند. کالهبرداران برای فیشینگ و 
خالی کردن حساب مردم از موضوع های جذاب و 
احساسی مانند کارت ســوخت، قطع یارانه، سبد 
حمایتــی خانوار وخرید شــارژ اینترنــت رایگان 
سوءاســتفاده کرده و پیشــنهادات جذابی مانند 
تخفیفات عجیب و غریب، برنده شدن در مسابقات 

و اینترنت رایگان را مطرح می کنند. 
»محمدرضا زارع« کارشناس ارشد امنیت شبکه 
بانکداری و کارشــناس امنیت مقابله با فیشینگ 
و تخلفات اینترنتی در رابطه با فیشــینگ گفت: 

در فیشینگ، افراد متقلب سعی می کنند اطالعات 
بانکی و سایر اطالعات حساس قربانیان مانند نام 
کاربری و رمز عبور را از طریق پیامک، سایت های 
جعلی و یا ایمیل دریافت کنند. وی افزود: معموالً 
فردی خوش صحبت بــا دادن وعده های دروغین، 
اطالعات حساب های بانکی افراد را دریافت کرده 
و برای دســتیابی به این هــدف موضوعاتی مانند 
برنده شدن در جوایز و یا امور خیریه را نیز مطرح 

می کند. زارع ادامه داد: این افراد ســودجو معموالً 
برای فریب کاری و سوق دادن افراد به سایت جعلی 
از سه روش تلفن کردن، ایمیل و پیامک استفاده 
می کنند. اما نکته بســیار مهمی کــه در این باره 
بایدبدان توجه داشت این اســت که کارشناسان 
بر این باورند که قربانیان فیشــینگ بهتر اســت 
 قید پول خود را زده و امیدی برای بازگشــت آن 

نداشته باشند.

یک چهارم فیشینگ یک سال منتهی به تیرماه در نخستین ماه فصل تابستان رخ داده است

افزایش  قربانیان  فیشینگ
در شیوه های جدید فیشینگ عملیات بانکی به درستی انجام می شود                                       رد پای برخی از فیشینگ ها به بانک های بین المللی خارج از كشور می رسد

اشکاالت برون سپاری حفظ امنیت به شرکت های خصوصی 
سعید امینیان، کارشناس فناوری

با توسعه تکنولوژی و وجود موارد بسیار برای درآمدزایی غیرقانونی بر بستر فضای مجازی شاهد هستیم که کاربران زیادی از مورد سواستفاده قرار گرفتن و کالهبرداری اینترنتی شکایت دارند. البته این موارد ممکن است به ضعف ساختارهای 
مجازی کشور بازگردد اما ناآگاهی کاربران از نحوه کالهبرداری ها و روش های زیادی که سودجویان در این باره به کار می برند نیز مزید بر علت است. در هفته های اخیر چندین و چند بار از اطالعیه های وزارت نفت و سازمان سوخت کشور 
صحبت به میان آمده است که کاربران نباید به این تبلیغات در فضای مجازی اعتماد کنند اما با این وجود کاربران بسیاری مورد حمالت اینترنتی و سایبری قرار گرفته اند و حساب بانکی بسیاری از آنها در مقادیر مختلف مورد حمله قرار 

گرفته است.
این روزها به دلیل اینکه گوشی های هوشمند تقریبا همه کاره شده اند و مردم برای انجام تمام کارهای پرداختی، ثبت نامی، قبوض و... از این گجت ها استفاده می کنند زوم کالهبرداران نیز به این سمت و به فضای مجازی رفته است. این بدان 
معناست که همواره سرویس های مهم برای هکر ها با اهداف اقتصادی و سیاسی جلب توجه می کند و از آنجایی که این مسئله به عنوان ریسک و تهدید به حساب می آید، صیانت از امنیت داده ها در تمام امور بسیار حائز اهمیت است. در حوزه 
امنیتی و در حوزه IT و فناوری اطالعات توان خوبی در کشور وجود دارد که از جنبه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. اما در این میان باید به این نکته توجه داشت که برخی مسائل از سوی نهاد های دولتی به شرکت های خصوصی 

برون سپاری می شوند که در این میان مواردی دیده شده که بحث امنیت به صورت کامل در این بخش رعایت نمی شود.
در شرایطی قرار داریم که به دالیل سیاسی و اقتصادی موج حمالت سایبری نیز افرایش داشته است و در برخی موارد تیم های هکری از خارج از کشور این حمالت را هدایت می کنند بنابراین لزوم اطالع رسانی و تقویت توان سایبری باید در 

دستور کار قرار داشته باشد. در شرایط کنونی افزایش امنیت فضای سایبری از روش های گوناگون باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا صیانت از این حریم های اطالعاتی با قوت ادامه یابد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی، 
آبمیوه و کافی شاپ گفت: عرضه دولتی شکر از افزایش 

قیمت ها در این صنف جلوگیری کرد.
اسکندر آزموده با اشاره به تاثیر عرضه دولتی شکر بر 
فعالیت واحدهای تولید و عرضه بستنی، گفت: در بهار 
سال جاری با توجه به شرایط اقتصادی و هزینه های 
تمام شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان و اتاق اصناف نرخنامه رسمی ابالغ شد 
که اگر عرضه شکر دولتی صورت نمی گرفت، به اجبار 
باید در پایان تابستان نرخنامه جدیدی ابالغ می شد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی، 
آبمیوه و کافی شاپ، بیان کرد: مهمترین نیاز واحدهای 

صنفی در زمینه تولید و عرضه، شکر و شیر است که 
مشکلی در تامین این دو ماده مصرفی وجود ندارد.

وی با اشاره به عدم ارائه نرخنامه رسمی برای آبمیوه 
و محصوالت کافی شــاپی به واســطه تنوع کیفیت 
و سایز، خاطرنشــان کرد: اتحادیه نظارت دقیقی بر 
قیمت گذاری و اســتانداردهای بهداشــتی و کیفی 
محصوالت عرضه شده از سوی واحدهای صنفی دارد.

آزموده تعداد واحدهای بدون جواز کسب را بیش از 
۳۰۰ واحد و دارای جواز کســب را ۵۰۰ واحد اعالم 
کرد و گفت: هر واحد صنفــی در هر مکانی همچون 
فودکورت ها، سینماها و مراکز خرید باید جواز کسب 

دریافت کند.

کارگر گفت: قیمت کنونی موز نسبت به هفته گذشته 
به سبب مسائل عرضه و تقاضا با افزایش جزئی قیمت به 
۱۱ هزار تومان رسیده است.اسداله کارگر رئیس اتحادیه 
میوه و سبزی تهران درباره آخرین تحوالت بازار میوه 
و صیفی اظهار کرد: قیمت کنونی موز نسبت به هفته 
گذشته به سبب مسائل عرضه و تقاضا با افزایش جزئی 

قیمت به ۱۱ هزار تومان رسیده است.
وی قیمت هر کیلو انگور بی دانه قرمز را ۹ تا ۱۵ هزار 
تومان اعالم کرد و گفت: قیمت هر انگور بی دانه زرد ۵ 
تا ۱۰ هزار تومان، انگور عسگری ۵ تا ۷ هزار تومان، آلو 
شابلون ۴ تا ۸ هزار تومان، آلو سانترال ۵ تا ۹ هزار تومان، 
انجیر سیاه ۳ تا ۸ هزار تومان، سیب گالب ۳ تا ۷ هزار 

تومان، سیب دو رنگ ۴ تا ۷ هزار تومان، هلو انجیری ۴ تا 
۱۰ هزار تومان، هلو هسته جدا ۴ تا ۹ هزار تومان، زغال 
اخته ۱۳ تا ۲۸ هزار تومان، پســته تازه ۳۰ تا ۴۵ هزار 
تومان، گالبی بیروتی و شاه میوه ۸ تا ۱۵ هزار تومان، 
شلیل شــبرنگ ۶ تا ۹ هزار تومان، موز ۹ تا ۱۱ هزار 
تومان، انبه ۱۰ تا ۱۷ هــزار تومان، خیار بوته ای ۲ تا ۵ 
هزار، خیار گلخانه ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار تومان، خربزه 
یک هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار تومان، طالبی یک هزار و ۵۰۰ 
تا ۲ هزار و ۵۰۰ و هندوانه ۳۰۰ تا ۸۰۰ تومان اســت. 
کارگر درباره آخرین تحوالت بازار میوه های نوبرانه پاییز 
افزود: با توجه به فراوانی تولید مرکبات، میوه های نوبرانه 
از قیمت و کیفیت مناسبی در بازار برخوردار خواهد بود.

در حالی صنعت پوشــاک و نســاجی ایران این روزها از 
فرصت تحریم به خوبی اســتفاده کرده و در نقطه عطف 
طالیی قرار دارد، که نیازمند کمــک دولت برای تامین 
نقدینگی و مــاده اولیه اســت تا ظرفیت هــای خالی 
این صنعت پُر شــود، وگرنه بازار پوشــاک دوباره دست 
قاچاقچیان می افتد. تحریم، افزایش قیمت ارز و بســته 
شدن درهای واردات و قاچاق طی یکی دو سال اخیر برای 
برخی صنایع کشــور به ویژه  صنعت نساجی و پوشاک 
فرصت بی نظیری را برای حمایت از تولید داخل و سرپا 
شدن این صنعت کهنه و خسته ایجاد کرد به طوری که 
از بهمن ماه سال گذشــته با اعمال مرحله اول برخورد 
با برندهای محرز پوشــاک قاچاق در سطح عرضه، بازار 
شــاهد عزم جدی تولیدکننده داخلی برای تأمین نیاز 
مشــتریان بود به نحوی که برندهای مطرح پوشــاک 
داخلی با افزایش تولید باعث شدند تا بازار شب عید ۹۸ 
شاهد هیچگونه خللی در تامین پوشاک مردم نباشد.اما با 
گذشت زمان امروز واحدهای تولیدی صنعت پوشاک که 
سهم زیادی از بازار داخلی را کسب کرده اند، هنوز تشنه 
مواد اولیه هســتند تا چرخ فعالیت خود را توسعه دهند 
و حتی به صادرات محصــوالت هم فکر کنند. این روزها 
تولیدکنندگان پوشاک خسته از شرایط کسب و کار داخلی 
معتقدند، صنعت نساجی االن بهترین فرصت ممکن را 
برای توسعه و پیشرفت دارد اما عدم حمایت دولت عاملی 
شده تا واحدهای تولیدی از تمام ظرفیت خود استفاده 

نکرده و همچنان بخشی از نیاز بازار در اختیار محصوالت 
وارداتی قرار گیرد.در این شرایط قاچاقچیان پوشاک هم 
درصدند تا با کاهش برخوردها مجدداً فعالیت خود را از سر 
بگیرند. به اعتقاد برخی تولیدکنندگان پوشاک طرح های 
ضربتی مقابله با قاچاق مانند بسیاری از طرح های دیگر 
مقطعی بوده و به مرور فراموش خواهد شد. رضا نقشین 
یک تولیدکننده روسری با انتقاد از این که نباید مواد اولیه 
واحدهای تولیدی درگیر تعرفه و مســائل گمرکی قرار 
گیرد، گفت: امروز مشکل اساسی ما کمبود نقدینگی و 
نبود مواد اولیه است. وقتی واحد تولیدی نقدینگی کافی 
در اختیار نداشته باشد به طور حتم نمی تواند مواد اولیه 
مورد نیاز خود را آن هم بــا ارز آزاد تهیه کند. وی با بیان 
این که حدود ۹۰ درصد مواد اولیــه مورد نیاز واحدهای 
تولید روسری از محل واردات تأمین می شود، گفت: حجم 
استفاده از مواد اولیه و قیمت  باالی آن باعث شده تا تولید 
این مواد در داخل کشور توجیه پذیر نباشد، البته این را باید 
توجه داشت که مواد اولیه وارداتی در مقایسه با داخلی ها 
کیفیت مناسب تری دارند. افتخاری عضو انجمن پوشاک 
نیز در همین ارتباط با اشاره به این که در سال رونق تولید 
اقدام قابل توجهی برای کمک به صنایع مختلف کشور از 
جمله صنعت پوشاک از سوی مسئولین صورت نگرفته 
است، اظهار داشت: واحدها به شدت با کمبود مواد اولیه 
روبروهستند به نحوی که در ۴۰ سال گذشته چالش امروز 

کمبود مواد اولیه برای صنایع کشور سابقه نداشته است.

طی روزهای گذشته خبری مبنی بر واگذاری شرکت 
ملی انفورماتیک به بخش خصوصی منتشر شد که 
بازتاب های زیادی داشته است. در پی انتشار اخباری 
مبنی بر واگذاری شرکت ملی انفورماتیک به بخش 
خصوصــی، روابط عمومی بانک مرکــزی ضمن رد 
این شایعات اعالم کرد با توجه به اینکه شرکت ملی 
انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی جایگاه حاکمیتی 
در فناوری اطالعات بانکی دارد، قباًل مخالفت بانک 
مرکزی با واگذاری آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی 

اعالم شده است.
این در حالی اســت که اسنادی منتشــر شده که نشان 
می دهد سازمان خصوصی سازی، شرکت ملی انفورماتیک 
را که مرکز تراکنش های بانکی کشور است را برای سال 
۹۸ در لیســت واگذاری ها به بخش خصوصی گذاشته 
است. شرکت انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی است و 
روزانه چیزی حدود ۵۰۰ میلیون تراکنش بانکی از طریق 
سامانه های این شرکت انجام می شود. برخی کارشناسان 
معتقدند با واگذاری این شرکت ملی )حاکمیتی( به بخش 
خصوصی نه تنها حریم شخصی، بلکه امنیت اقتصادی و به 
تبع آن امنیت ملی به خطر خواهد افتاد. اما در این رابطه 
جعفر سبحانی مشــاور رئیس سازمان خصوصی سازی 
با بیان اینکه شرکت ملی انفورماتیک در فهرست نهایی 
واگذاری های ســازمان خصوصی ســازی است، گفت: 
واگذاری شرکت ملی انفورماتیک در اولویت های واگذاری 

برای سال ۹۸ قرار ندارد.
وی افزود: طی چند ماه گذشــته، هیات واگذاری به 
جز تعیین ۱۸ شرکت بزرگ برای واگذاری به صورت 
بلوکی و نقــدی بر مبنای قیمت پایــه بورس، دیگر 
ورودی به حوزه قیمت گذاری نداشته است. سبحانی 
تصریح کرد: اینکه بانک مرکزی اعالم کرده این شرکت 
واگذار نمی شود و با این موضوع مخالفت کرده است، 
نمی تواند ادله درســتی برای خروج این شــرکت از 
فهرست واگذاری باشد، برای این امر باید مصوبه هیات 
وزیران گرفته شود؛ بنابراین نام این شرکت در فهرست 

واگذاری است ولی اولویت واگذاری در سال ۹۸ نیست. 
وی توضیح داد: همه شــرکت هایی که دولت نباید 
در آنها بنگاه داری کند قبال در شــورای عالی اجرای 
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سه گروه 
دسته بندی شده و در فهرست واگذاری قرار گرفتند 
و هر ساله این فهرست پاالیش می شود به این صورت 
که یا نام شــرکتی با مصوبه هیات وزیران از فهرست 
خارج می شود همچون خروج دو باشگاه استقالل و 
پرسپولیس در سال ۹۴ از فهرســت واگذاری و یا در 

فرآیند واگذاری توقف دو یا سه ساله داده می شود.
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: 
بســیاری از شــرکت های مادرتخصصی تمایلی به 
واگذاری شــرکت های تحت مالکیت خود ندارند و 
معموال در برابر واگذاری مقاومت می کنند اما با توجه 
به اینکه »واگذاری« قانون است الجرم باید شرکت 
های حاضر در فهرست واگذار شــوند اما همانگونه 
که گفته شد شــرکت های مادرتخصصی می توانند 
درخواســت کنند که روند واگذاری، یک تا دو سال 
جهت اصالح ساختار متوقف شــود. بنده اطالعی از 
نامه نگاری بانک مرکزی برای توقف فرآیند واگذاری 
شرکت ملی انفورماتیک ندارم؛ اما اگر بانک مرکزی 
خواهان خروج کامل این شرکت از فهرست است باید 
از هیات وزیران مصوبه اخذ کند. سبحانی یادآور شد: 
زمانی که شورای عالی اصل ۴۴ گروه بندی شرکت 
ها را تعیین کرد نوع شــرکت از لحاظ حاکمیتی و یا 
تصدی گری مشخص شــد، به عنوان مثال روزنامه 
ایران، خبرگزاری ایرنا و ســازمان صدا و سیما، بانک 
مرکزی و بانک ملی حاکمیتی اعالم شدند و در فهرست 
واگذاری قرار نگرفتند؛ اما قطعا در آن زمان شرکت ملی 
انفورماتیک به عنوان یک شرکت حاکمیتی شناسایی 
نشد و به همین دلیل در فهرست واگذاری قرار گرفت. 
وی تصریح کرد: هر شرکتی که دولت در آن از یک تا 
۱۰۰ سهم داشته باشد، باید واگذار شود؛ سهم دولت 

در  شرکت ملی انفورماتیک حدود ۴۹ درصد است.

در نشســت اخیر شــورای 
حمل ونقل و لجســتیک به 
ریاست وزیر راه و شهرسازی 
مطرح شد که امسال فروش 
اینترنتی بلیت هواپیما ویژه 
ایام اربعین ممنوع اســت و با هماهنگی دســتگاه های 
نظارتی و پلیس فتا به شدت با آن برخورد می شود. دومین 
نشست شورای حمل ونقل و لجستیک به ریاست محمد 
اسالمی وزیر راه و شهرسازی با حضور معاونان، مدیران 
عامل و روسای شرکت ها و سازمان های تابعه در وزارت 
راه و شهرسازی با هدف بحث و بررسی درباره موضوعات 
گزارش عملیــات حج، گزارش قیمــت بلیت  هواپیما و 
گزارش مدیریت و برنامه ریزی در مدیریت ســفرهای 
اربعین برگزار شد. اسالمی تأکید کرد: باید سطح خدمات 

پروازی به نحوی باشــد که مردم برای سفرهای اربعین 
نسبت به گذشته بیشتر از هواپیما استفاده کنند. وزیر راه 
و شهرسازی در ادامه خطاب به رئیس سازمان هواپیمایی 
کشوری، خواستار معرفی نماینده ویژه این سازمان در 
عراق برای جلوگیری یا پیگیری و رسیدگی به مشکالت 
و اتفاقات ناگهانی در قبال ایرالین ها و زائران شــد. وی 
خواستار هماهنگی بیشتر بین شرکت راه آهن و سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای شــد تا زائــران در زمان 
برگشت پس از انتقال به هاب های کرمانشاه، همدان و 
خرمشهر با استفاده از حمل ونقل ریلی به شهر های محل 
سکونت خود برسانند. وی افزود: امسال فروش اینترنتی 
بلیت هواپیما ویــژه ایام اربعین ممنوع اعالم شــده و با 
هماهنگی دســتگاه های نظارتی و پلیس فتا به شدت با 

آن برخورد می شود.
در این جلسه مطرح شد که دامنه قیمت بلیت پروازهای 
ویژه ایام اربعین حدفاصل ۲۰ تا ۳۰ مهرماه با احتساب 
مسافت مبدا و مقصد است و در قبال بلیت های دو طرفه، 

اگر رفت  و یا برگشت در بازه های زمانی ذکر شده ۱۰ روزه 
نباشد، شــرکت ها موظف اند نرخ اعالمی ویژه اربعین را 
در نظر بگیرند. این در حالی است که هنوز فروش بلیت 
پروازهای اربعین برای بازه زمانی ۲۰ تا ۳۰ مهرماه، روی 
سایت های شرکت های هواپیمایی موجود نیست. به نظر 
می رسد فعاًل برنامه  مشخصی برای پروازهای فوق العاده 
اربعین خصوصاً برای بازه زمانی ۲۰ تا ۳۰ مهرماه وجود 
ندارد. اما از طرفی دیگر برخــی از آژانس های هوایی و 
دالالن این بخش با هماهنگی با مشتریان همیشگی سفر 
به عراق و مناسبت اربعین مبالغ هنگفتی را از آنها بابت 
تهیه بلیت ها دریافت کرده اند و نام مســافران در صف 
انتظار صدور بلیت ها درج شده است. دالالن و کارچاقکن 
ها به رغم ممنوعیت فروش اینترنتی بلیت هواپیما فعالبت 
خود را برای کسب درآمدها و سودهای آنچنانی آغار کرده 
اند و مشتریان خاصی را هم نشان می کنند که برای تهیه 
اینم بلیت ها عجله دارند و حاضرند با پرداخت مبالغ زیاد 

بلیت سفر به عراق را در دست داشته باشند. 

البته امســال نیز طی هماهنگی انجمن شــرکت های 
هواپیمایی و ســازمان هواپیمایی کشــوری، نرخ بلیت 
پروازهای اربعین مشخص شــده است. برای تاریخ های 
۲۰ تا ۳۰ مهرماه امســال، نرخ بلیت پروازهای تهرانـ  
نجفـ  تهران و تهرانـ  بغدادـ  تهران ۲.۲ میلیون تومان و 
نرخ بلیت مشهدـ  نجفـ  مشهد و مشهدـ  بغدادـ  مشهد 
۲.۸ میلیون تومان تعیین شده اســت.  نرخ بلیت سایر 
شهرستان ها هم در مسیرهای نجف و بغداد مشابه نرخ 
تهران به نجف و بغداد است.  نرخ بلیت های یکطرفه در 
مسیرهای تهرانـ  نجف یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان 
و در مسیر مشهدـ  نجف یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 
تعیین شده است. پس از تعیین نرخ، موضوع نحوه تهیه 
بلیت پروازهای اربعین بود که در پیگیری از دبیر انجمن 
شرکت  های هواپیمایی اعالم شد امکان تهیه بلیت برای 
بازه زمانی ۲۰ تا ۳۰ مهرماه، از طریق سایت شرکت های 
هواپیمایی و آژانس  های مجوزدار فروش بلیت هواپیما، 

امکان پذیر است.

سایت های اینترنتی مجوز فروش ندارند

داللی  بلیت  پروازهای  اربعین

جلوگیری از تکرار تخلفات سالهای گذشته
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی

سایت های شرکت های هواپیمایی، سایت های آژانس های فروش بلیت هواپیما و کسب و کارهای اینترنتی که در زمینه فروش بلیط هواپیما فعالیت دارند در حال حاضر ممنوعیتی برای فروش بلیط اربعین دارند که این اقدام در راستای 
ساماندهی فروش بلیط این سفرها و جلوگیری از تکرار تخلفات سالهای گذشته بوده است. در سالهای گذشته تجربه فروش اینترنتی بلیط هواپیما برای این سایت ها وجود داشت که شاهد بروز تخلفات زیادی در این زیمنه بوده ایم. مسافران 

بسیاری شکایت هایی را به انجمن کرده بودند که در راستای فروش اینترنتی بلیت توسط این کسب و کارها بوده و پول های کالنی از آنها بابت صدور بلیت ها اخذ شده است. 
درج قیمت ها در سایت های فروش بلیت نیز موجی آشفتگی بازار می شود و هر سایتی بنا به سلیقه خود قیمت گذاری این پروازها را در روزهای پیک سفرها انجام می دهد که به هسچ عنوان خوشایند و توجیه پذیر نیست. بنابراین فعاًل به 
سایت های اینترنتی مجوز فروش بلیت  پروازهای اربعین داده نشده است زیرا پیش از این تخلفاتی از سوی برخی سایت های فروش بلیت هواپیما رخ داده بود و نرخ های باالتر عرضه کرده بودند که فعال تصمیم بر این شده است که ممنوعیت 

فروش را برای سایت ها اجرایی کنیم.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

عرضه دولتی شکر به داد کافه ها رسید

قیمت موز افزایش یافت

احتمال فاش شدن مبادالت بانکی تمام ایرانی ها؛

واگذاری شرکت ملی انفورماتیک در اولویت قرار ندارد

دخالت وزیر ارتباطات در عزل و نصب مدیران   اپراتورهای مخابراتی متوقف شد

اغلب مواد اولیه در گیرودار واسطه ها قرار گرفته اند
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)نوبت اول(
آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( شماره 98/168-01

مناقصه گزار : شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران
موضوع مناقصه: سرویس، نگهداری و تعمیرات کلیدهای قدرت و پست های زمینی در داخل و خارج 

کارگاه مربوط به امورهای هشتگانه در محدوده شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران
مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مناقصه: 

داوطلبان می توانند از روز سه شنبه مورخ 1398/07/09 لغایت روز یکشنبه مورخ 1398/07/14 به منظور 
دریافت اسناد مناقصه به آدرس های ذیل مراجعه نمایند.

 www.bargh-gmaz.ir )الف( وب سایت  )شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران
www.tavanir.org.ir ب( سایت معامالت شرکت توانیر

http://iets.mporg.ir ج( پایگاه ملی مناقصات
مبلغ خرید اسناد مناقصه: مبلغ 500/000 ریال بابت خرید اسناد در مدت زمان تعیین شده در بند فوق به حساب سپهر )شماره 

0101853765005( بانک صادرات )کد 2008(.
تضمین شرکت در مناقصه )فرایند ارجاع کار( به مبلغ 1.360.911.582ریال به شرح زیر می باشد: 

- ضمانت نامه بانکی حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر 
- ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

می باشند.
- اصل فیش واریز وجه به حساب جام به شماره 16720405/50 بانک ملت شعبه مرکزی چالوس 

- ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران.
- کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداری از محل مطالبات قطعی تایید شده از سوی امور مالی.

- چک تضمین شده بانکی ) چک شخصی مورد قبول نمی باشد (
تاریخ تحویل پاکات مناقصه: روز چهارشنبه ) ساعت 12:00 ( مورخ 1398/07/24

محل تحویل پاکات مناقصه: دفتر حراست و امور محرمانه این شرکت واقع در نوشهر – بلوار شهید خیریان – میدان ولیعصر – 
نبش کوچه نیرو – طبقه چهارم

تاریخ گشایش پاکات مناقصه: زمان بازگشایی ساعت 10:00 صبح روز یکشــنبه مورخ 1398/07/28 در محل دفتر معاون 
مالی و پشتیبانی 

سایر شرایط: 
 - مبلغ پایه مناقصه 34.430.386.053 ریال می باشد.

- هزینه آگهی هر دو نوبت به عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.
- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت انقضاء مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب 

اثر داده نمی شود.
- حضور یک نفر ار طرف مناقصه گران با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه گشایش پاکات آزاد می باشد.

- اعتبار پروژه فوق از منابع داخلی تامین شده است.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. ضمنا جهت اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 52140254 

– 011 تامور تدارکات ماس حاصل نمایید.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق غرب استان مازندران

مدیرعامل فــوالد مبارکه در آئیــن افتتاح 
نمایشــگاه دفاع مقدس این شــرکت گفت: 
افزایش کمــــی و کیفـــــی محصـــــول 
و رونــــق تولید، دندان شکن ترین پاسخ به 

دشمنان است.
به گــزارش صمــت از اصفهــان، مهندس 
عظیمیان، با اشاره به تهاجم همه جانبۀ دشمن 
در طول جنــگ تحمیلی گفت: دشــمن با 
تهاجم زمینی و اقدامات تروریستی در تمامی 
شهرهای کشور سعی داشت تا انقالب اسالمی 
را با شکســت مواجه کند، اما با هدایت های 
بنیان گذار کبیر انقالب، همۀ نقشه های آن ها 
با شکست مواجه شــد. راهبردهای به موقع و 
کارساز امام خمینی )ره( موجبات اقتدار هرچه 
بیشتر نظام را فراهم کرد.وی با اشاره به آیات 
سورۀ فجر و دســتاوردهای هشت سال دفاع 
مقدس اظهار داشت: وظیفۀ همه ماست که با 
برپایی چنین آئین هایی یاد و خاطرۀ شهدا را 
زنده نگه داریم و در پاسداشت ارزش های دفاع 

مقدس بکوشیم.
مهندس عظیمیان خاطرنشان کرد: مردان و 
زنان زیادی در طول جنگ جان شیرین خود 
را از دست دادند و بسیاری از هم وطنان ما به 
اســارت درآمدند و جانباز شــدند تا ما امروز 
گوهری به نام »فوالد مبارکه« داشته باشیم و 
بتوانیم در محیطی امن به زندگی خود ادامه 
دهیم. همۀ ما مدیون این ایثارگری ها هستیم.
برنامه های دشــمن بــرای زمین گیر کردن 
اقتصاد کشــور بخــش دیگری از ســخنان 
مدیرعامل فوالد مبارکه در مراسم افتتاحیۀ 
نمایشگاه دفاع مقدس بود. وی در این زمینه 
تصریــح کرد: ایــن جمله در شــرایط فعلی 
به معنی واقعــی مصداق دارد کــه کارکنان 
واحدهــای تولیدی و صنعتــی جنگجویان 
خط مقدم جبهۀ اقتصادی اند. امروز دشــمن 
می خواهد ما را با حربه های تحریم و فشــار 
اقتصادی دچار انزوا و نابــودی کند. همۀ ما 
وظیفــه داریم با کار و تالش بیشــتر از خون 
شــهدا محافظت کنیم.وی از افزایش کمی و 
کیفی تولید و افزایش فروش و درآمد شرکت 
فوالد مبارکه به عنــوان نمونه هایــی بارز از 
ایستادگی در جنگ نابرابر اقتصادی یاد کرد 
و گفت: افزایش کمی و کیفــی و رونق تولید 
دندان شکن ترین پاســخی است که می توان 

به دشمنان داد.

در جنگ اقتصادی، صنعتگران هستند 
که می توانند با کار و تولید بیشتر، تحمل 

سختی ها را برای مردم تسهیل کنند
در ادامۀ این مراســم، خانــم مهندس زهرا 

ســعیدی، نمایندۀ مردم مبارکه در مجلس 
شورای اسالمی نیز طی سخنانی افزود: پس 
از این که دشمن از جنگ نظامی مأیوس شد، 
تالش کرد تــا با راه انــدازی جنگ اقتصادی 
در وجود نازنین مــردم ایران زمین نفوذ کند 
و خوشــبختانه، با راهبردهــای رهبر معظم 
انقالب و ایســتادگی مردم عزیز نتوانست به 
اهداف خود دست یابد.نمایندۀ مردم مبارکه 
در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: 
در جنگ اقتصادی، صنعتگران هســتند که 
می توانند با کار و تولید بیشتر، تحمل سختی ها 
را برای مردم تسهیل کنند. باید به خاطر داشته 
باشیم بحران ماندگار نیست و گذر از بحران، 
توسعه و پیشرفت را به دنبال خواهد داشت.
وی از تقویت ایمان، رعایت اخالق و توجه به 
خط قرمزهای نظام به عنوان راهبردی اصلی 
انقالب اسالمی یاد و اضافه کرد: گرامیداشت 
هفتۀ دفاع مقدس و ارج نهادن به مقام شامخ 
شهدا می تواند تلنگری باشــد برای اینکه به 
خود بیاییم و بدانیم هرآنچه داریم از خون پاک 
این شهدا و دالوری های جانبازانمان در هشت 
سال دفاع مقدس است.زهرا  سعیدی تصریح 
کرد:  توجه به نیروی انسانی، شایسته ساالری 
و رعایت حقوق و مالحظات اجتماعی در فوالد 
مبارکه از راهبردهای موفق مدیریت ارشد این 

شرکت است.
 

مدیریت جهادی منشأ برکات زیادی در 
عرصه های مختلف شده است

در بخش دیگری از این مراسم سرهنگ عطایی 
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج شهرســتان 
مبارکه  اظهار داشت: با پیروزی انقالب اسالمی 
در ایران و ورود ایران اســالمی به پیمان ها و 
قراردادهای منطقه ای، نظام اســتکباری به 
ســرکردگی آمریکای جنایتکار، بزرگ ترین 
حامی منطقه ای خود یعنــی رژیم پهلوی را 
از دســت داد و با پیروزی این نظام مقدس، 
بزرگ ترین دشــمن آمریــکا و رژیم غاصب 

صهیونیستی در منطقه پدید آمد.
 وی ادامه داد: همۀ عوامــل داخلی، گروه ها 
و جریانات چپ مارکسیستی، لیبرالیستی و 
همچنین عوامل خارجی آن ها به سرکردگی 
آمریــکا تــالش کردند تــا بتواننــد موانع 
و چالش هــای امنیتی متعــددی برای نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایجاد کنند و از رشد 
و بالندگی انقالب اســالمی ایران جلوگیری 
کنند، اما نتوانســتند.فرمانده ناحیه مقاومت 
بسیج شهرستان مبارکه با اشاره به تفکر »ما 
می توانیم« گفت: این که امروز ادعا می کنیم در 
عرصه های مختلف نظامی، توانمندی دفاعی، 
عرصه های صنعتی، تکنولوژی و نانوتکنولوژی، 
پزشکی، دارویی، کشاورزی در منطقه و جهان 
حائز رتبه هستیم، مدیون همین تفکر بسیجی  
»ما می توانیم« است، تفکری که حضرت امام 
)ره( بنیان نهاد و رزمندگان دوران دفاع مقدس 
با حضور انقالبی خودشان در جبهه های حق 
علیه باطل آن را متبلور کردند.وی خاطرنشان 
کرد: فتح قله های دانش در عرصه های مختلف 
بعد از جنگ تحمیلی ایجاد شــد. جوانان ما 
جایگاه خودشــان را در جبهه های حق علیه 
باطل یافتند و متوجه شــدند چه گوهرهای 
ارزشمندی هستند. جوان ها و اکثر فرماندهان 
جوان دوران طالیی دفاع مقدس باعث شدند 
ما موفقیت های بزرگی در ســال های اخیر به 
دست آوریم.سرهنگ عطایی با تأکید بر این که 
احیای مدیریت جهادی منشأ برکات زیادی 
در عرصه های مختلف شــده است گفت: این 
مدیریت جهادی در عرصۀ دفاع مقدس تبلور 
پیدا کرد و جوان ها خودشان را پیدا کردند و 
توانستند بدون هیچ مشــاورۀ خارجی، انواع 
علم و دانش را بومی کنند و به تولیدات انبوه 
برسانند. ساخت انواع موشک، انواع پهبادهای 
فوق پیشرفته، انواع ادوات نظامی، زیردریایی، 
انواع ادوات ســخت افزاری و... به برکت خون 
شهدا و تمسک به شــعار »ما می توانیم« به 

دست آمده است.

توئيت وزير كشور فرانسه با اثر 
هنري دو ايراني

موسســه تمدن هاي 
اسالمي فرانسه در لیون 
)IFCM(، با رونمایي 
از اثــر درخت زندگي، 
کار دو هنرمند ایراني 
افتتــاح شــد. در این 
مراسم مقامات بلندپایه 
فرانســه از جمله وزیر 
کشور و... شــهردار لیوان، نمایندگان سفارت جمهوري 
اسالمي ایران و سفراي کشور هاي اسالمي حضور داشتند. 
اثر کانســپچوال آرت لیال فرزانه و کامران افشار نادري با 
نام »درخت زندگي« با ابعاد چشمگیرش در ورودي این 
موسسه توجه و تحسین هاي بسیاري برانگیخت، آنسان 
که وزیر کشور فرانسه، »کریستف کاستانر« توئیت خود 
درباره افتتاح این موسسه را با نمایش فیلمي از این اثر ایراني 
همراه کرد. وزیر کشور فرانسه در این توئیت نوشته است: 
»براي درک بهتر فرهنگ هاي اســالمي. باید به همگان 
اجازه داد تنوع دیدگاه در آن را متوجه شوند و فضایي براي 
تبادل و اشتراک آن داشته باشند: IFCM مي تواند پلي 
بین تمدن ها و فلسفه هاي آن باشد که به نوعي یک فرصت 
و یک موفقیت است.« این نوشتار با فیلمي همراه است که 
مطلع آن با نمایش کار درخت زندگي ایراني آغاز مي شود. 
اثر درخت زندگي دو هنرمند ایراني تنها اثري هنري است 
که اکنون در موسسه تمدن هاي اسالمي لیون نصب شده و 
در مواردي به عنوان نماد این موسسه نیز به کار رفته است. 
اثر درخت زندگي پانلي از جنس کاشي منقوش دست سازو 
فوالد آینه اي به ابعاد 9.50 در 3.50 است که توسط کامران 
افشــار نادري و لیال فرزانه و تیمي متشکل از هنرمندان، 
معماران، صنعتگران و مهندسان ایراني در مدت یک سال و 
نیم کار بي وقفه تولید و در سال اصلي ورودي موسسه به طور 
دائم نصب شده اســت. درخت زندگي از جمله نمادهاي 
باستاني ایراني و مرتبط با اسطوره درخت مقدس است که 
در قران و دیگر ادیان و تمدن هاي باستان نیز به آن اشاره 
شده است. درخت زندگي سمبول تولد، رشد، مرگ و تولد 
مجدد است و همه ادیان و تمدن ها مي توانند با آن ارتباط 
برقرار کنند. درخت زندگي، متشکل از 3500 قطعه کاشي 
دست سازو مزین به نقوش خطاطي ایراني در زمینه سبز و 
آبي است که براساس هندسه ایراني موسوم به »سرمه دان 

کند«، به صورت معرق کنار هم چیده شده اند. 

خبر مهارت هاي مديريتي

حفظ ارزش ها و آزادي هاي فردي و تحصیل استقالل فردي مهم ترین 
نتیجه خودمدیریتي است. خودمدیریتي در ایجاد قدرت در افراد 
براي مدیریت بر رفتار و عملكردشــان در حیطه فردي و سازماني، 
در جهت ارتقاي بهره وري فردي و سازماني نقش مهمي را در هزاره 
سوم ایفا مي کند. سازمان ها و شرکت ها در سراسر جهان براي جذب 

و به کارگیري منابع انساني بااستعداد 
مبارزه مي کنند و در این راســتا، با 
فرایند خودمدیریتــي مي توان با 
ایجاد و پرورش منابع انساني ماهر 
و جهت دهي این نیروها به ســمت 
توسعه انساني و سازماني و در نهایت 

توسعه همه جانبه گام هاي اساسي 
برداشــت. مدیران سازمان باید 

تالش کنند افرادی را جذب کنند و در ســازمان به کار گیرند که از 
هنر خودمدیریتی برخوردارند. اگر هم کارمندان شــما این ویژگی 
را ندارند، سعی کنید با ارائه تكنیک های الزم این مهارت را در آنها 
به وجود آورید. خودمدیریتي به دنبال تغییر نگرش و شخصیت 

بلكه  مي خواهد رفتار را تحت کنترل دربیاورد نیســت، 
و اگر الزم باشد تغییراتي را در آن ایجاد 
کند؛ به عبــارت دیگر خودمدیریتي 
از معرفت پذیري اجتماعي نشــأت 
مي گیرد به عبارت دیگــر و از نگاه 
علوم رفتاري خودمدیریتي تكنیكي 
است که به سیستم کمک مي کند تا 
به صورت اتوماتیک خود را کنترل 

و هدایت کند. 

تکنیک های خودمديريتي

وي
 كا

ون
ستي

ا

به جاي تمركز بر كارهاي فوري، بر انجام كارهاي مهم تمركز كن. بسياري از كارهاي فوري، اهميت 
خاصي ندارند.
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تشكيل صندوق جسورانه بورسي براي فين تك ها
رئیس صندوق نوآوري و شــکوفایي از تشکیل صندوق جسورانه بورسي براي کسب 
و کارهاي فین تک با ســرمایه 100 میلیارد تومان خبر داد و گفت: صندوق نوآوري و 
شکوفایي در این صندوق 40 میلیارد سرمایه گذاري داشته است. علي وحدت با اشاره 
به وضعیت بانک ها در زمینه پرداخت تسهیالت به کسب و کار هاي دانش بنیان و جدید 
گفت: جذب منابع از طریق سیستم بانکي براي صندوق نوآوري و شکوفایي و حمایت از 
کسب و کارهاي دانش بنیان و نوین بسیار اهمیت دارد و بانک ها نیز با توجه به اهمیت 
موضوع و تاکید از سوي بانک مرکزي توانسته اند تا همکاري خوبي براي تامین منابع 
مالي و ارائه تسهیالت مناسب داشته باشند. رئیس صندوق نوآوري و شکوفایي با بیان 
اینکه میزان ارائه تسهیالت از سوي شبکه بانکي در سال جاري بسیار خوب بوده است، 
اظهار داشت: براساس میزان مصوبات و پرداختي هاي صندوق میزان پرداخت تسهیالت 
بانکي از انتظارات صندوق در سال جاري که 1500 میلیارد تومان بود بسیار فراتر رفته 
و تا پایان نیمه اول امسال مي توان گفت که بیش از دو هزار میلیارد تومان تسهیالت 
از سوي شبکه بانکي پرداخت شده که روندي مثبت به شمار مي رود و سبب توسعه 
کسب و کارها و اقتصاد نوین خواهد شد. وي با اشاره به تاکید معاونت علمي و فناوري 
ریاست جمهوري و صندوق نوآوري و شکوفایي براي توسعه صندوق جسورانه بورسي، 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر 6 صندوق جسورانه بورسي فعالیت دارند و براي فعالیت 
10 صندوق دیگر نیز موافقت هاي الزم اخذ شده و در حال ورود به بازار هستند که به 

زودي تمام آنها محقق خواهد شد. 

فعاليت ۶۰ شركت دانش بنيان در حوزه حمل ونقل هوشمند
براساس اعالم معاونت علمي و فناوري، 60 شرکت دانش بنیان در حوزه حمل و نقل هوشمند 
فعالیت مي کنند. به گزارش معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري، استارت آپ هایي که 
در چند سال اخیر به حوزه کســب و کار و صنعت کشور تزریق شده اند، نقشي تاثیرگذار 
در روند رو به رشــد اقتصاد کشور دارند. شــرکت هایي که با هدف دگرگون کردن شیوه 
مدیریت و ادامه کار صنایع مختلف روي کار آمده اند و نگاهي نو به مفاهیم اقتصادي دارند. 
با تالش معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري تعداد قابل توجهي از استارت آپ ها و 
شرکت هاي دانش بنیان در کشور شکل گرفته اند. معاونت علمي و فناوري مجموعا بیش از 
4 هزار شرکت دانش بنیان را تایید کرده است که در حوزه هاي مختلف فناورانه مشغول به 
فعالیت اند. در این میان الگوهاي موفقي به چشم مي خورند که تکثیر آنها مي تواند اقتصاد 
کشور را متحول سازد. براساس آمارهاي رسمي اعالم شده، تا پایان سال 97 شرکت هاي 
دانش بنیان توانستند 140 هزار نفر را در حوزه هاي مختلف به کار بگیرند. از این میان سهم 
صنعت حمل و نقل پیشرفته کشور از تعداد شرکت هاي دانش بنیان، فعالیت 60 شرکت 
است. معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري نیز با توجه به اهمیت زیاد این صنعت در 
کشور، اقدام به شکل دادن یک ستاد مهم و کامل به نام ستاد توسعه فناوري هاي فضایي و 
حمل و نقل پیشرفته عمومي کرده است تا راهي پیش روي جوانان و متخصصان ایراني و 
ایده هاي درخشان آنها باز کند و نویدي براي توسعه این صنعت بزرگ باشد. در این میان 
تالش هاي گوناگوني توسط گروه هاي مختلف این ستاد براي توسعه هر بخش از حمل و نقل 
صورت گرفته است که هر کدام از آنها با هم افزایي بخش خصوصي، دولتي و فارغ التحصیالن 

دانشگاهي به دنبال بومي سازي و تسریع طرح هاي توسعه اي این حوزه هاست. 

؟؟؟

تبليغات 
خالق

ریز
:  گل

پ
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
W

W
W

.K
A

S
B

O
K

A
R

N
E

W
S

.IR
ت: 

ساي
ب 

و
ne

w
sk

as
bo

ka
r@

gm
ai

l.c
om

ي: 
يك

رون
كت

س ال
در

آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   1
74

ه 2
مار

 | ش
تم

 هف
ال

| س
13

98
اه 

ر م
 مه

9 |
به

 شن
سه

ش
رنو

 مه
ينا

ر م
دكت

ل: 
سئو

رم
دي

 و م
ياز

امت
ب 

اح
 ص

ئی
 بابا

ریم
ر: م

ردبي
س

انه
رس

ن 
یرا

مد
 و 

تی
دول

ير
  غ

ای
ه ه

نام
وز

ی ر
صنف

ن 
جم

و ان
عض

ی،
يز

ن پال
يدا

ی،م
مال

ی ش
رد

رو
سه

ن 
يابا

ن، خ
هرا

ي: ت
شان

ن
  5

ك 0
 پال

م، 
ده

 یاز
چه

 كو
ش 

ی،نب
ند

ن  ق
يابا

خ
 1

55
79

17
11

3 :
تي

پس
كد

 
كار

ب و 
كس

ع:  
وزي

ت
W

W
W

.K
A

S
B

O
K

A
R

N
E

W
S

.IR
ی :  

ه ا
رف

ق ح
خال

ه ا
 نام

ين
آي

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ايگ

پ
88

2۶
1۰

37
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

88
2۶

۰4
47

س: 
فاك

افزايش کمی و کیفی محصول و رونق تولید دندان شکن ترين پاسخ به دشمنان


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4



