
رئیس بانک جهانی اوضاع اقتصاد جهانی را بسیار شــکننده توصیف کرد. به 
گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، دیوید مالپاس، رئیس آمریکایی بانک جهانی 
با ابراز نگرانی از کاهش رشد اقتصادی کشــورهای اروپایی و مشخص نبودن 
چگونگی خروج انگلیــس از اتحادیه اروپا گفت که اقتصــاد جهانی در مقطع 
شکننده ای قرار دارد. مالپاس که برای شرکت در همایش مشترک بانک جهانی 
و صندوق بین المللی پول به شهر مونترال کانادا سفر کرده بود گفت که به نظر 

می رسد رشد اقتصادی امسال جهان به طور متوسط حتی از پیش بینی قبلی 
۲.۶ درصدی نیز ضعیف تر باشد چرا که ریسک های تجاری و سیاسی در جهان 
افزایش یافته اند.رئیس بانک جهانی با هشدار مجدد نسبت به وجود ریسک های 
متعدد بر سر راه اقتصاد جهانی گفت که اکتبر ماه مهمی برای اقتصاد خواهد بود. 
قرار است این ماه مذاکرات تجاری بین آمریکا و چین پس از یک وقفه دو ماهه 
از سر گرفته شود و در آخر این ماه نیز مهلت قانونی برای رسیدن به توافق بر سر 

برگزیت بین انگلیس و اتحادیه اروپا به پایان خواهد رسید. انتخابات کانادا نیز در 
همین ماه برگزار خواهد شد.مالپاس با انتقاد از نرخ بهره پایین یا منفی گفت که 
در حال حاضر ۱۵ تریلیون دالر اوراق قرضه با نرخ بهره صفر یا منفی منتشر شده 
است که این حجم از " شسرمایه یخ زده" مانعی جدی برای سرمایه گذاری های 
جدید خواهد بود.مالپاس که فوریه سال گذشته توسط دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا برای تصدی این سمت پیشنهاد شد از جمله مخالفان رویکرد 

چین در عرصه تجاری و طرفدار تعریف مجددی از نظم نوین اقتصادی در سطح 
جهان است. وی ماه آوریل امسال به ریاست بانک جهانی رسید و دوره وی پنج 
ساله خواهد بود.البته تنها رئیس بانک جهانی نسبت به اوضاع اقتصادی جهان 
نگران نیست، صندوق بین المللی پول نیز پیش تر با انتشار گزارشی پیش بینی 
کرده بود متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان در سال جاری به ۳.۲ درصد 

برسد که ۰.۷ درصد کمتر از پیش بینی قبلی است.

مدیرعامل اتاق بازرگانی وصنایع ایران و آلمان گفت: عدم تعهد به قراردادها، طوالنی  
بودن پروسه های اداری، عدم اطمینان به طرف های رسمی در تجارت، عدم اجرای 
احکام قضایی و ... از جمله موانع تجارت رسمی کشورهای دیگر از جمله آلمان با ایران 
است.به گزارش ایلنا، داگمار فن بن اشتاین، در نشســت اتاق بازرگانی ایران و آلمان 
گفت: خوشــحالم که امروز راس هرم اتاق ایران و آلمان در این جلسه حضور دارند. 
حضور خانم ها در اتاق مشترک نشان دهنده توانمندی  آنهاست این نشان می دهد که 
تنها آقایان موفق نیستند.وی افزود: روابط اقتصادی ایران و  آلمان کماکان ادامه دارد 
اما ما نمی توانیم از شرایط موجود راضی باشیم. باید بررسی کنیم که چرا از آن شرایط 
خوب به امروز رسیدیم تا بتوانیم گذشته خود را باز یابیم.وی با اشاره به حجم تجارت 
ایران و آلمان قبل و پس از برجام گفت: حجم تجارت ایران و آلمان در سال ۲۰۱۰ ، 4.8 
میلیارد یورو بود اما در سال ۲۰۱۳ به ۲.۱ میلیارد یورو رسید پس از انعقاد برجام حجم 
تجارت ایران و آلمان به ۳.4 میلیارد یورو افزایش یافت و پس از خارج شــدن آمریکا 

این عدد به ۳.۱ میلیارد کاهش یافته است.  فن بن اشتاین با اشاره به حجم صادرات و 
واردات ایران و آلمان گفت: ایران 49 درصد صادرات به آلمان داشته و آلمان ۵۷ درصد 
در کل مبادالت تجاری دو کشور ۵۰ درصد کاهش یافته اســت. خودرو، دارو، مواد 
غذایی و تکنولوژی های صنعتی از جمله مواردی هستند که میان ایران و آ لمان تجارت 
می شوند. ایران به آلمان بیشتر مواد غذایی صادر می کند و آلمان به ایران ماشین آالت 
بسیاری را می فروشد.وی افزود: در سال ۲۰۱۳ حجم صادرات ماشین آالت از آلمان به 
ایران 4۳۵ میلیون یورو بود اما در سال ۲۰۱8 این رقم به باالی یک میلیارد یورو رسید 
به هر شکل خروج آمریکا از برجام حجم صادرات ماشین آالت به ایران کاهش یافت 
و در نیمه اول سال ۲۰۱9 به ۱8۳ میلیون یورو رسید.مدیرعامل اتاق بازرگانی ایران 
و آلمان با بیان اینکه رقیب آلمان در صادرات ماشین آالت به ایران کشور چین است 
گفت: چین در حضور کم رنگ ما ۱.8 میلیارد یورو صادرات ماشین آالت به ایران داشته 
است. البته روابط ایران و آلمان فراتر از بحث تجارت است و صرفا نگاه تجاری وجود 

ندارد. فن بن اشتاین افزود: بیش از شش هزار ایرانی درآلمان تحصیل می کنند. ۱۵۰ 
هزار ایرانی هم در آلمان زندگی و کار می کنند آلمان پس از آمریکا و کانادا بزرگ ترین 
کشور پذیرای ایرانیان است.مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان با بیان اینکه 
ایران از مناظر طبیعی بسیاری برخوردار است و جوانان آن بسیار خالق هستند، گفت: 
آلمان ها قبل از اینکه به ایران بیایند دید نادرستی نسبت به آن داشتند اما بعد از سفر با 
تصویری بسیار خوب برمی گردند.وی با اشاره به تبادالت تجاری آلمان و آمریکا افزود:  
در سال ۲۰۱9 شاهد رشد صارات ماشین آالت از آلمان به آمریکا بودیم . این میزان 9 
درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است به همین خاطر هیچ شرکت آلمانی حاضر 
نیست که بازار آمریکا را از دست بدهد تنها شرکت زیمنس در آمریکا ۲۲ میلیارد یورو 
بازار دارد. در آمریکا رشد اقتصادی باالیی وجود دارد و قوانین موجود از سرمایه گذاران 
حمایت می کنند.وی با اشــاره به نتایج پژوهش مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی در مورد دالیل افت سرمایه گذاری خارجی در ایران گفت: مجلس ایران در 

مورد ســرمایه گذاری در ایران نمره ای منظور کرده است که ایران از بین یک تا ۱۰ ، 
۶.4۳ را برای خود ثبت کرده است.فن بن اشتاین تصریح کرد:  شاخص هایی همچون 
امنیت سرمایه، دزدی سرمایه ها و امنیت حفاظت از سرمایه ها در این پژوهش برای 
نمره دادن به ایران سنجیده شده اند.وی افزود: این عوامل موجب شدند تا فولکس واگن 
پس از انعقاد برجام مایل به سرمایه گذاری در ایران بود بازار این کشور را ترک کند و در 
نهایت ترکیه را انتخاب کند.مدیرعامل اتاق بازرگانی صنایع ایران و آلمان با اشاره به 
تغییرات نرخ ارز در ایران و تاثیر آن بر افت خط تولید گفت: گرچه تغییرات نرخ ارز در 
ایران تاثیرات منفی داشته اما این تغییرات با تجه به ارزش یورو در برابر ریال بازار ایران 
را برای سرمایه گذاری جذاب می کند. از سویی زمانی که شرکت های آلمانی بخواهند 
درآمدهای ریالی خود را منتقل کنند با موانع مواجه می  شوند.وی افزود: نوسانات ارزش 
پول می تواند برای سرمایه گذاری مانع باشد و شرکت های خارجی به همین خاطر در 

ایران ورود نمی کنند.

قیمت طال در معامالت روز سه شنبه بازار جهانی تحت 
تاثیر رشد ارزش دالر آمریکا برای ســومین روز متوالی 
کاهش پیدا کرد و به پایین ترین حد در یک هفته گذشته 
سقوط کرد.به گزارش ایسنا، هر اونس طال برای تحویل 
فوری در معامالت روز گذشته  بازار سنگاپور ۰.۲ درصد 
کاهش پیدا کرد و به ۱49۱ دالر و پنج ســنت رســید. 
بهای معامالت این بازار روز دوشــنبه نیــز ۰.۱ درصد 
کاهش داشــت.در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس 
طال ۰.۲ درصد کاهش پیدا کرد و بــه ۱49۶ دالر و 4۰ 
سنت رســید.به گفته مایکل مک کارتی، استراتژیست 
ارشد بازار در "شرکت سی ام ســی مارکتس"، یکی از 
عوامل تاثیرگذار بر بازار طال، دورنمای رشد اقتصادی و 
تحوالت تجاری میان آمریکا و چین است و معامله گران 

به گوش هستند. وی در ادامه افزود: بازارها به اخبار مهم 
بسیار حساس هستند و هر گونه خبر مربوط به مذاکرات 
آمریکا و چین بسیار مهم خواهد بود.مذاکرات تجاری رده 
باال میان آمریکا و چین روز سه شنبه ازسرگرفته خواهد 
شد و لیو هی، معاون نخست وزیر چین قرار است با رابرت 
الیتیزر، نماینده تجاری و استیون منوچین، وزیر خزانه 
داری آمریکا دیدار کند.بازارهای ســهام آسیا در اوایل 
معامالت اندکی صعود کردند با این حال به دلیل این که 
انتظارات اندکی درباره امضای توافق جامع میان واشنگتن 
و پکن وجود دارد، احتیاط در بازارها حکفرما بود.ابهامات 
پیرامون مذاکرات تجاری شاخص دالر را در معامالت شب 
گذشته باال برد. رشد ارزش دالر معامالت طال که به این 
ارز قیمت گذاری می شود را برای خریداران غیرآمریکایی 

گران تر می کند.بر اساس گزارش رویترز، این مذاکرات 
همزمان با افزایش برنامه ریزی شده تعرفه های آمریکا از 
۲۵ به ۳۰ درصــد روی واردات کاالهای چینی به ارزش 
۲۵۰ میلیــارد دالر برگزار خواهد شد.ســرمایه گذاران 
همچنین منتظر انتشار جزییات نشست سپتامبر بانک 
مرکزی آمریکا در روز چهارشنبه هســتند تا به ارزیابی 
روند سیاســت پولی آتی بپردازند.در بازار ســایر فلزات 
ارزشــمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری ۰.۲ درصد 
کاهش پیدا کرد و به ۱۷ دالر و 4۰ ســنت رســید. هر 
اونس پالتین برای تحویل فــوری با ۰.4 درصد افزایش، 
8۷9 دالر و ۵8 سنت معامله شد. هر اونس پاالدیم برای 
 تحویل فوری ۰.۵ درصد رشد کرد و در ۱۶۶۷ دالر و ۷۶ 

سنت ایستاد.

برای نخستین بار از ماه ژوئن، ارزش بیت کوین به زیر 8۰۰۰ 
دالر رسید.به گزارش بیزینس اینسایدر، در معامالت روز 
گذشــته بازارهای ارزهای دیجیتالی، ارزش بیت کوین به 
۷8۳۱.۲9 دالر رسید که کمترین ارزش ثبت شده برای این 
ارز محبوب دیجیتالی در طول چهار ماه اخیر محسوب می 
شود. از اواخر ماه ژوئن که ارزش بیت کوین به اوج خود رسید، 
ارزش این ارز حدود یک سوم کاهش پیدا کرده و این مساله 
باعث افزایش نگرانی ها از ریزش شدید بازار ارزهای دیجیتالی 

شده است.مت مالی، استراتژیست بازار در موسسه »میلر 
پالس« گفت: روند صعودی ماه گذشته ارزهای دیجیتالی 
پس از آن شدت گرفت که برخی از معامله گران تصور کردند 
این ارزها به زودی جزو دارایی های امن خواهند بود با این 
حال اظهارات مقامات مالی و بانکی مختلف در سراسر جهان 
نشان داد که هنوز برای رسیدن به این نقطه راه زیادی در 
پیش است و انگیزه معامله گران در نتیجه این اظهارات تا حد 
زیادی از بین رفت.عالوه بر بیت کوین ارزش دیگر ارزهای 

دیجیتالی نیز با ســقوط های سنگینی همراه بود تا جایی 
که ارزش اتریوم با کاهش ۵.۷۵ درصدی به ۱8۲.۶۷ دالر، 
ارزش بیت کوین کش با کاهش 4.89 درصدی به ۲۳۵.۵۷ 
دالر، ارزش الیت کوین با کاهش 4.۷4 درصدی به ۵۷.8۳ 
دالر، ارزش استالر با کاهش ۳.8۱ درصدی به ۰.۰۶۲ دالر، 
ارزش مونرو با کاهش ۲.4۷ درصدی به ۵۶.۶۶ دالر، ارزش 
دش با کاهش 4.4۷ درصدی به ۷۳.۲۳ دالر و ارزش زد کش 

با کاهش ۲.۷۲ درصدی به ۳۷.۶۱ دالر رسید.

فرمانده انتظامی پایتخت اعالم کرد: بالغ بــر ۳۵ پرونده بزرگ و 
کالن اقتصادی را با همکاری دادستانی به مرحله اجرا گذاشتیم و 
با قاطعیت 4۰۰ نفر از این افراد را دستگیر کردیم.سردار حسین 
رحیمی همزمان با هفته ناجا در مراســم صبحگاه پلیس تهران 
بزرگ که در محل فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار شــد، 
اظهار کرد: ما هفته نیروی انتظامی را با »شــعار پلیس هوشمند 
امین مردم« آغاز کردیم و سال جدید کاری پلیس از این هفته با 
این شعار آغاز می شود.وی ادامه داد: پلیس هوشمند یعنی حرکت 

سریع پلیس برای بهره مندی از خدمات هوشمند و آی تی برای 
ارایه خدمات نوین،البته هم اکنون نیز پلیس تمام امکانات سخت 
افزاری و نرم افزاری را در اختیار دارد.فرمانده انتظامی پایتخت با 
بیان اینکه پلیس امین مردم است و از نقطه صفر مرز تا قلب کشور 
امین و امانت دار مردم است اظهار کرد: ما در مسیر خدمت رسانی 
و استقرار نظم امنیت و آرامش سر از پا نمی شناسیم و آنچه در توان 
داریم را ارایه می کنیم.وی با بیان اینکه تالش کردیم در بیش از ۳۰ 
نقطه پرخطر و آسیب دیده در تهران انضباط برقرار کنیم، گفت: 

در شوش، مولوی، هرندی، دروازه غار و سایر نقاط شهر تهران گام 
های بزرگی را در زمینه پاکسازی و امن سازی این نقاط برداشتیم. 
همچنین در راستای امن تر کردن شهر و سخت کردن محیط برای 
مجرمان طرح های مختلفی را اجرا کردیم.وی ادامه داد: دو طرح 
»کاشف« و »صاعقه« از سوی پلیس آگاهی در حال برگزاریست 
و طرح »اقتدار« که هدفش برخورد با مزاحمین نوامیس است از 
سوی پلیس امنیت و طرح »رعد« از سوی پلیس پیشگیری و طرح 

»ظفر« از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر برگزار می شود.

قیمت های نفت در معامالت روز ســه شنبه تحت تاثیر 
ناآرامی در کشــورهای تولیدکننده نفت شــامل عراق و 
اکوادور و نگرانی نســبت به مختل شدن عرضه جهانی، 
افزایش پیدا کرد. بهای معامالت آتــی نفت برنت با ۳8 
سنت یا ۰.۷ درصد افزایش، به ۵8 دالر و ۷۳ سنت در هر 
بشکه رسید.بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا با ۳۳ ســنت یا ۰.۶ درصد افزایــش، به ۵۳ دالر 
و هشت ســنت در هر بشکه رســید.به گفته مایکل مک 
کارتی، استراتژیست ارشــد بازار در شرکت »سی ام سی 
مارکتس«، مــس و آلومینیوم در بــازار لندن در قیمت 
باالتری معامله شد و با توجه به آمار ضعیف تولید که هفته 
گذشته منتشر شد، وضعیت اخیر نشان می دهد که قیمت 
کاالهای صنعتی در حال تصحیح است.ســرمایه گذاران 

پیش از مذاکرات آمریکا و چین که قرار است روز سه شنبه 
در واشــنگتن برگزار شــود، محتاط مانده اند با این حال 
انتظارات چندانی برای یک توافق جامع که به مناقشــه 
میان دو اقتصــاد بزرگ جهان پایان دهــد، وجود ندارد.
استفن اینس، استراتژیست ارشد بازار در شرکت »اکسی 
تریدر« در یادداشتی نوشــت: اگرچه پیش بینی نتیجه 
مذاکرات تجاری دشوار اســت اما اگر تعرفه های آمریکا 
به قوت خود باقی بماند، روند صعودی نفت ممکن است 
اســتمرار پیدا کند و از آن در قیمتهای پایین پشتیبانی 
کند.اعتراضات در عراق و اکــوادور به وضعیت اقتصادی 
ضعیف نگرانیها نســبت به احتمال مختل شدن عرضه 
نفت در بازار جهانی را برانگیخته است. اکوادور که یکی از 
کوچکترین اعضای اوپک است، به دلیل مشکالت مالی و 

با هدف تولید باالتر نفت، قصد دارد سال میالدی آینده از 
عضویت اوپک خارج شود.طبق نظرسنجی رویترز، ذخایر 
نفت آمریکا هفته گذشــته احتماال برای چهارمین هفته 
متوالی رشد کرده است.از سوی دیگر الکساندر نواک، وزیر 
انرژی روسیه به رویترز گفت: اگر مشکالت تولید عربستان 
سعودی به مدت طوالنی ادامه می یافت، روسیه که دومین 
تولیدکننده بزرگ نفت در جهان اســت، قادر بود تولید 
خود را به ســرعت به میزان ۰.۳ تا ۰.۵ میلیون بشکه در 
روز معادل ۰.۳ تا ۰.۵ درصد از عرضه جهانی افزایش دهد.

عربستان سعودی که بزرگ  ترین صادرکننده نفت جهان 
است، پس از حمالت هوایی ماه گذشته به تاسیساتش که 
 به توقف نیمی از تولید این کشــور منجر شد، تولید نفت 

خود را احیا کرده است.

نگرانی رئیس بانک جهانی از شرایط اقتصادی جهان

عقب نشینی طال  در برابر جوالن دالر

دستگیری 400 نفر در 35 پرونده بزرگ اقتصادیبیت کوین ارزان  شد

افزایش نفت از ترس بروز شوک جدید،نفت جهانی
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واحدهــای قدیمی باعث 
تحرک و رونق بــازار این 
واحدها می شــود. اما باید 

دقت کرد بعضی از این ...

  فردین یزدانی، کارشناس 
بازار مسکن

یار محمد حسین بر،  مدیرکل امور اداری و تشکیالت 
وزارت آموزش و پرورش 
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استخدام های  بی برنامه  
در آموزش و پرورش

»کسب و کار«  مجاز شدن دریافت تسهیالت برای خرید خانه های 30 سال ساخت را  بررسی می کند

افزایش  معامالت  خانه های  قدیمی
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آقای جهرمی شفاف سازی  کنید
در خصوص قراردادهای   خرید خارجی   هزاران   میلیاردی
   در   زیرساخت، همراه اول، مخابرات و   رایتل   توضیح   دهید 

آقاي   جهرمي   دغدغه   شما   حق الناس   نیست

نطق   شجاعانه   نماینده   مجلس 

سیستم بانکی ایران به دالیل مختلف نیازمند 
تحول و پوست اندازی است تا بتواند همگام با 
جهان به ارائه خدمات نویــن بانکی بپردازد. با 
وجود اینکه در دنیای امروز تمام کشــورهای 
جهان منطبق بر تکنولوژی شده اند نظام بانکی 
ایران هنوز راهی طوالنی برای تحقق استفاده 
از فناوری دارد. محمدرضا جمالی، کارشناس 
حوزه فناوری های قانون گــذاری در این رابطه 
می گوید: در ایران از فناوری بیشــتر برای ابزار 
فساد استفاده می شود.در سیستم های پرداخت 
به بهانه اینکه ســکه و اســکناس کثیف است، 
به پرداخت های الکترونیکی روی آورده شده؛ 

به طوری که حدود 8۰ تا ...

سختی دسترسی به شــغل همه ساله جمعیت 
عظیمی از  فــارغ التحصیالن دانشــگاهی را در 
صف تقاضا برای شــرکت در آزمون استخدامی 
و معلم شــدن قرار می دهد. از مقطع کارشناسی 
گرفته تا ارشــد و دکترا  برای ورود به آموزش و 
پرورش رقابت می کنند. اما مسئله اینجاست که 
آموزش و پرورش با همه ســخت گیری هایی که 
برای ورود دانش آموختگان به شغل معلمی دارد و 
با وجود برگزاری چندین آزمون کتبی، عقیدتی و 
علمی  از فارغ التحصیالن، امسال شرایطی تعیین 
کرده است که زمینه ورود برخی از افراد را بدون 
گذراندن این مراحل ســخت هموار می کند. از 
جمله این افراد که از چنین فرصت خوبی بهره مند 

می شوند، حق التدریسی ها ...

مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان مطرح کرد

کاهش 50 درصدی حجم مبادالت ایران و آلمان

نزدیک به 93 درصد پرداخت های الکترونیک  
کمتر از  صدهزار تومان است

 هزینه کالن 
تراکنش های خرد



اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر نفت اعالم کرد
احتمال سهمیه بندی و افزایش 

قیمت بنزین در سال آینده
بیژن زنگنه، وزیر نفت گفت: فردی که می خواهد 
محموله نفتی ببرد، باید منابع کافی برای آن داشته 
باشد؛ ما بابک زنجانی سنجی نداریم و حداقل پول 
مورد نیاز برای یک محموله نفتی ۴۰ تا ۵۰ میلیون 
دالر است. بیژن زنگنه وزیر نفت در پنجمین کنگره 
نفت و نیرو در سالن همایش های صداوسیما گفت: 
فردی که می خواهد محموله نفتی ببرد، باید منابع 
کافی برای آن داشته باشد؛ ما بابک زنجانی سنجی 
نداریم و حداقل پول مورد نیاز برای یک محموله 

نفتی ۴۰ تا ۵۰ میلیون دالر است.
وی با بیان این که باید برای پولی که در کشور وجود 
دارد، فکر کرد تا از آن به نحو احسن استفاده شود، 
اظهار کرد: اکنون در شرایط دشواری قرار داریم 

بنابراین باید از ابتکارهای خود استفاده کنیم.
زنگنه تصریح کرد: وزارت نفت در شرایط سخت این 
سال ها توانسته است کارهای بزرگی را در بخش 
پتروشیمی، نفت و گاز انجام دهد البته نیاز کشور 
بیش از این اســت. وزیر نفت با اشاره به اقدامات 
صورت گرفته، گفت: همه بخش دریایی ۲۷ فاز 
پارس جنوبی تا پایان امســال به اتمام می رسد و 
عملیات اجرایی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی 
نیز امسال آغاز خواهد شد. وی با تاکید بر این که 
توتال و شــرکت چینی به دلیل تحریم از طرح 
توسعه فاز ۱۱ خارج شدند، اظهار کرد: خروج آن ها 
در یک فضای کامال دوستانه صورت گرفت چراکه 
تحریم ها اجازه فعالیت آن هــا را نمی داد. زنگنه 
از امضای قرارداد میــدان گازی فرزاد B به عنوان 
یک میدان مشــترک در ماه های آینده خبر داد 
و گفت:  امسال برای اولین بار صادرکننده بنزین 
بودیم و بنزین یورو ۴ در کالنشهرهای کشور توزیع 
می شود. وزیر نفت در پاســخ به این سوال که آیا 
احتمال کاهش ســهمیه مجدد کارت سوخت 
جایگاه داران وجود دارد، ادامــه داد: امکان دارد 
میزان سهمیه کارت سوخت جایگاه داران باز هم 
کاهش یابد، لذا الزم است تا تمام خودروها از کارت 

سوخت شخصی خودشان استفاده کنند.

مرکز آمار:
 ۳۴ درصد بیکاران، زن هستند 

از جمعیت حدود دو میلیــون و ۹۰۰ هزار نفری 
بیکار، ۳۴ درصد زن و ۶۶ درصد مرد هستند؛ بر 
این اساس مردان دو برابر زنان بیکارند. اما در بین 
جمعیت حدود ۲۴ میلیونی شاغل، ۲۰ میلیون و 
۳۳۱ هزار نفر را مردان و چهار میلیون و ۴۲۰ هزار 
نفر را زنان تشــکیل می دهند. در این بین سهم 
مردان از اشتغال به ۸۲ درصد و زنان به ۱۸ درصد 
می رسد. مرکز آمار نرخ بیکاری در تابستان ۹۸ را 

۱۰.۵ درصد اعالم کرده بود.
از جمعیت حدود دو میلیــون و ۹۰۰ هزار نفری 
بیکار، ۳۴ درصد زن و ۶۶ درصد مرد هستند؛ بر 

این اساس مردان دو برابر زنان بیکارند.
به گزارش ایسنا، آخرین گزارشی که اخیرا مرکز 
آمار ایران از وضعیت اشتغال و بیکاری منتشر کرد، 
نشان داد که نرخ بیکاری در پایان تابستان سال 
جاری کاهش یافته و به ۱۰.۵ درصد رسیده است. 
در این بین بیکاران کمتر و شاغالن بیشتر شده اند؛ 
به طوری که در حــال حاضر حدود ۶۱ میلیون و 
۵۸۲ هزار نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر هستند 
که از این تعداد دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بیکار و 

۲۴ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر شاغل هستند.
بر این اساس نسبت به تابستان سال گذشته حدود 
۸۴۴ هزار نفر بر تعداد شاغالن افزوده شده و ۴۵۵ 

هزار نفر از بیکاران کاسته شده است.
بررســی وضعیت بیکاران نشــان می دهد که یک 
میلیون و ۹۰۸ هــزار نفر آنها مــرد و ۹۸۶ هزار نفر 
دیگر زن هستند. براین اساس نزدیک به ۶۶ درصد 
جمعیت بیکار را مردان و ۳۴ درصــد دیگر را زنان 
تشــکیل می دهند. البته از تعداد بیکاران زن و مرد 
در تابستان سال جاری کم شده است؛ به گونه ای که 
کاهش حدود ۳۶۳ هزار نفر مردان بیکار و ۹۱ هزار نفر 
زنان بیکار وجود دارد. در حال حاضر نرخ بیکاری بین 
زنان به ۱۸.۲ درصد می رسد که نسبت به تابستان 
سال گذشته ۱.۷ درصد کمتر شده است. همچنین 
نرخ بیکاری میان مردان ۸.۶ درصد گزارش شده که 

نشان دهنده کاهش ۱.۸ درصدی است.

۱۸ درصد شاغالن زن و ۸۲ درصد مرد هستند
اما در بین جمعیت حدود ۲۴ میلیونی شاغل، ۲۰ 
میلیون و ۳۳۱ هزار نفر را مردان و چهار میلیون و 
۴۲۰ هزار نفر را زنان تشکیل می دهند. در این بین 
سهم مردان از اشتغال به ۸۲ درصد و زنان به ۱۸ 
درصد می رسد. در تابستان امسال حدود ۹۳ هزار 
نفر بر تعداد زنان شاغل و ۷۵۰ هزار نفر بر مردان 

شاغل افزوده شده است.

خبر

سختی دسترسی به شغل همه 
ساله جمعیت عظیمی از  فارغ 
التحصیالن دانشگاهی را در 
صف تقاضا برای شــرکت در 
آزمون استخدامی و معلم شدن 
قرار می دهد. از مقطع کارشناسی گرفته تا ارشد و دکتری  
برای ورود به آموزش و پرورش رقابت می کنند. اما مسئله 
اینجاست که آموزش و پرورش با همه سخت گیری هایی 
که برای ورود دانش آموختگان به شغل معلمی دارد و با 
وجود برگزاری چندین آزمون کتبی، عقدیتی و علمی  از 
فارغ التحصیالن، امسال شرایطی تعیین کرده است که 
زمینه ورود برخی از افراد را بــدون گذراندن این مراحل 
سخت هموار می کند. از جمله این افراد که از چنین فرصت 
خوبی بهره مند می شوند، حق التدریسی ها هستند که 
البته موضوع استخدام آنها از دیرباز مطرح بوده است. طبق 
قانون استخدامی مجلس شورا اسالمی و بخشنامه وزارت 
آموزش و پرورش  پنج گروه از حق التدرســی ها شامل 

استخدام می شوند که به شرح زیر است:
الف. نیروهای پیش دبستانی: افرادی که از سال ۷۹ تا 
قبل از سال ۹۱ با یکی از مراکز پیش دبستانی دولتی 
یا کالس های پیش دبستانی ضمیمه مدارس دولتی 
همکاری داشته اند و بنابر اســناد و مدارک ثبت و 
احراز شده از حساب های دولتی یا اعتبارات دولتی 

حق الزحمه دریافت کرده اند.
ب. نیروهــای خرید خدمات آموزشــی: بــه افرادی 
اطالق می شود که طی سال های تحصیلی ۸۸ ــ ۸۷ و 
۸۹ ــ ۸۸ بــا دارا بودن مدرک تحصیلی دانشــگاهی از 
طریق شرکت های خدمات آموزشی با اداره کل آموزش 
و پرورش قرارداد مســتقیم داشــته و حقوق خود را از 

اعتبارات دولتی دریافت کرده اند.

ج. نیروهای حق التدریس غیر مستمر: به افرادی اطالق 
می شود که از سال ۷۹ تا قبل از ۹۱ با داشتن کد پرسنلی 
در مدارس دولتی به عنوان نیــروی حق التدریس آزاد 
همکاری داشــته و حقوق خود را از اعتبــارات دولتی 

دریافت کرده اند.
د. آموزشیار: فردی است که با رعایت و ضوابط و مقررات 
آموزشی و اداری با مجوز گزینش گواهی آموزش تدریس 

بدو خدمت و کد پرسنلی بین سال های ۷۹ تا قبل از سال 
۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته است.

ج. آموزش دهنده مستمر: آموزش دهندگانی که از سال 
۷۹ تا قبل از ســال ۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری 
داشته اند و حداقل دو دوره به صورت مستمر و هر دوره 

حداقل دو نفر و بیشتر را تحت پوشش داشته اند.
مسئله اینجاست در حالی شرایط برای ورود افراد حق 
التدریس به آموزش و پرورش فراهم شده است که البته 
در البالی آن شاهد ورود برخی از افراد با روابط رانتی و 
سوابق ساختگی هستیم.  در حالی که شرایط سختی 
پیش پای متقاضیان شرکت در آزمون های استخدامی 
است. از طرفی در حالی وزیر آموزش و پرورش به صراحت 
اعالم می کند با کمبود ۱۰۸ هزار معلم روبه رو هستند که 
تنها حدود ۲۰ هزار نفر از آن از طریق آزمون استخدامی 
سال جاری تامین خواهد شد. بی اعتنایی آموزش و پروش 
به مقطع تحصیلی افراد، تبعیض جنسیتی در استخدام 
افراد و حتی تبعیض ســنی در رابطه شرکت کنندگان 
انتقاد دیگری است که همه ساله به طرز استخدامی های 

آموزش و پرورش وارد بوده است.
به اعتقاد کارشناســان با توجه به نابرابرهــای موجود در 
روند اســتخدامی ها که بعضا باعث تبعیض و رانت و ورود 
افراد فاقد صالحیــت به آموزش و پروش می شــود، الزم 
است در شیوه های اســتخدامی بازنگری شود. در صورت 
 بازنگری در شیوه های استخدام و همچنین جلوگیری از
 استخدام های بی ضابطه این مشکل کمتر به چشم می آید.

کاهش بیش از ۷۰ درصدی 
معامالت بازار مسکن مسئوالن 
را به فکــر تجدیــد نظر در 
مصوبات این بازار کرده است. 
به طوری که به منظور تحرک 
تقاضا در این بازار با پرداخت تسهیالت به خانه های ۳۰ 
سال ساخت موافقت شده است. با توجه به باال رفتن قیمت 
مسکن و ناتوانی متقاضیان در خرید واحدهای نو، عمده 
تقاضای بازار به ســمت واحدهای قدیمی ساز و با متراژ 
پایین است.  سهم عرضه واحدهای مسکونی قدیمی در 
بازار البته به این دلیل بیشتر شده است که این واحدها به 
طور میانگین بین ۲۰ تا ۲۵ درصد ارزان تر از قیمت متوسط 
هر مترمربع  آپارتمان های مسکونی در منطقه مورد نظر 
هستند. یکی دیگر از ابزارهای اثربخش برای افزایش تقاضا 
در بازار مسکن، تسهیل شــرایط پرداخت تسهیالت به 
خریداران است که البته با افت قدرت خرید مردم چنین 
امری برای دولت به یک ضرورت هم مبدل شده است. از 
جمله اقداماتی که شرایط را تا حدودی برای بازار تسهیل 
کرده، پرداخت تسهیالت به واحدهای ۳۰ سال ساخت 
اســت. در همین رابطه مدیر طرح و برنامه بانک  مسکن 
از مجاز شدن دریافت تسهیالت برای خرید خانه های ۳۰ 

سال ساخت از طریق یک مصوبه بانکی خبر داد.
به گفته محمدحســن مرادی، با بخشنامه جدید بانک 
مســکن امالکی که تا ۳۰ ســال قدمت داشــته باشند 
می توانند تسهیالت بانکی دریافت کنند که پیش تر این 

میزان تا ۲۰ سال سن قدمت برای بنا بود.
بر این اساس، برای امالکی که در تهران بین ۲۵ تا ۳۰ سال 
سن دارند، ۴۵ میلیون تومان در حالت انفرادی و در حالت 
زوجین ۸۰ میلیون تومان تسهیالت پرداخت می شود. 

همچنین در مراکز استان ها و شهرهای باالی ۲۰۰ هزار 
نفر جمعیت در حالت انفرادی ۴۰ میلیــون تومان و در 
حالت زوجین ۷۰ میلیون تومان امکان اســتفاده وجود 
دارد. در شــهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر در حالت انفرادی 
۳۵ میلیون تومان و در حالت زوجین ۵۰ میلیون تومان 
پرداخت می شود. بر اســاس گزارش های موجود، شرط 
سنی آپارتمان ها برای دریافت اوراق  تسهیالت مسکن 
در شــرایطی منجر به محدودیت خریداران شده بود که 

طی پنج سال گذشــته خریداران در تهران به تدریج به 
واحدهای قدیمی تر روآورده اند. فروش آپارتمان های با 
عمر شش سال به باال طی پنج سال گذشته از ۴۵  درصد 
به  ۶۰ درصد افزایش یافته اســت. مهرماه سال ۱۳۹۳ 
آپارتمان های با عمر بنای شش سال به باال ۴۴.۷ درصد از 
کل معامالت شهر تهران را به خود اختصاص داده بودند. 
این رقم در مهر سال ۱۳۹۴ به ۴۴.۹ درصد رسید. مهرماه 
۱۳۹۵ آپارتمان های مذکور ۴۸.۳ درصد از کل معامالت 
را در بر گرفتند. مهر ۱۳۹۶ واحدهای مسکونی باالی شش 
سال ۵۳.۸ درصد خرید و فروش را به خود اختصاص دادند. 
در مهرماه ۱۳۹۷ نیز سهم آپارتمان های باالی شش سال 
از کل مبایعه نامه های شهر تهران ۵۵.۵  درصد شد. تیرماه 
۱۳۹۸ خانه های باالی شش  سال ساخت ۶۰ درصد از کل 

معامالت پایتخت را به خود اختصاص دادند.
با وجــودی که تعــداد قراردادهای خریــد و فروش در 
شهریورماه با ۲۷۸۷ فقره ۷۳ درصد نسبت به زمان مشابه 
سال گذشته کاهش داشته، حرکت طرف تقاضا به سمت 
واحدهای قدیمی و کوچک متراژ از نمایه های اصلی بازار 
مسکن در ماه های اخیر بوده است. رسیدن تعداد معامالت 
به کمتر از ۵۰۰۰ فقره در شرایطی که ۲ میلیون و ۶۵۰ 
هزار واحد مسکونی در پایتخت وجود دارد به این معناست 
که معامالت تقریبا قفل شده است. لذا افزایش سقف سن 

بنا برای دریافت وام ضروری به نظر می رسید.

»کسب و کار«  بررسی می کند

استخدام های  بی برنامه  در آموزش و پرورش

»کسب و کار« مجاز شدن دریافت تسهیالت برای خرید خانه های ۳0 سال ساخت را بررسی می کند

افزایش  معامالت خانه های  قدیمی

خوانساری:
از سال 92 تا 96 در مورد سیاست های 
تثبیت نرخ ارز به دولت هشدار می دادیم

به گــزارش خبرنــگار اقتصادی ایلنا، مســعود 
خوانساری در نشست اتاق بازرگانی ایران و آلمان 
گفت: اتاق ایــران و آلمان جــزو اتاق های موفق 
مشترک است. در ۴۰ سال گذشته روابط ایران و 
آلمان در بهترین ســطح بوده است. صنایع ایران 
عمداً آلمانی اســت و تجارت ما بــا آلمان با هیچ 
کشوری قابل مقایسه نیست. خوانساری در ادامه با 
اشاره به استقالل شرکت اینستکس گفت: حتی اگر 
اینستکس وجود داشته باشد اما اروپا نتواند از ایران 
نفت بخرد مناسب حال ما نیست چراکه اینستکس 
ایجاد شد تا اروپا پول نفتی را که از ایران می خرد از 

طریق این کانال به جریان بیندازد.
خوانســاری با بیان اینکه بعد از برجام هیات های 
بسیاری برای سرمایه گذاری به ایران سفر کردند، 
گفت: امیدواریم ســطح روابط اقتصادی ایران و 
 GDP آلمان بیش از گذشته شــود. آلمان از نظر
)تولید ناخالص داخلی( چهارمین کشــور بزرگ 
دنیاست و از لحاظ مصرف سرانه پنجمین قدرت 

بزرگ دنیا محسوب می شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران با بیان اینکه پس از انعقاد برجام به افزایش 
سطح روابط و تعامالت خوشــبین بودیم، گفت: 
آن موقع اروپایی ها در مورد افزایش سطح روابط 
اقتصادی وعده می دادند و تاکید می کردند که به 
عنوان یک متحد قوی با ایران باقی می مانند و اگر 

نیاز باشد در مقابل آمریکا کاری انجام می دهند.
خوانساری افزود: یک تا دو سال منتظر عملی شدن 
STB بودیم که این کار عمال با مانع مواجه شد. پس 
از آن هم صحبت از اینستکس مطرح شد که در 
عرض یک مدت کوتاه شرکت آن سه مدیرعامل 
عوض کرد. اینستکس با ۳۰۰۰ یورو دارایی ثبت 
شد تا بتواند در مقابل تحریم های آمریکا از اقتصاد 
ایران حمایت کند و کانالی باشد برای واریز کردن 
پول فروش نفــت، اما حاال کــه موانع پیش روی 
اینستکس بیشتر شده نمی توانیم از فرصت های 
موجود در آن بهره ببریم و در این بســتر با اروپا 

ارتباطات قوی برقرار کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران بــا تاکید بر اینکه در 
سال ۹۷ مشــکالت اقتصادی ایران تشدید شد، 
گفت: همه مشکالت اقتصادی ایران به تحریم ها 
برنمی گردد و یک بخش از آن به سیاســت های 
دولت در زمینه تثبیت نرخ ارز مربوط است. تا سال 
۹۷ نرخ ارز دارای ثبات بود اما در همان ســال هم 

تورم باالیی را تجربه می کردیم.
خوانساری افزود: از سال ۹۲ تا ۹۶ مدام به دولت 
هشــدار می دادیم که تثبیت قیمــت ارز جواب 
نمی دهد و باالخره روزی قیمت  ارز افزایش می یابد 

که متاسفانه این اتفاق در سال ۹۷ رخ داد.
خوانساری در ادامه با اشــاره به استقالل شرکت 
اینستکس گفت: حتی اگر اینستکس وجود داشته 
باشد اما اروپا نتواند از ایران نفت بخرد مناسب حال ما 
نیست چراکه اینستکس ایجاد شد تا اروپا پول نفتی 
را که از ایران می خرد از طریق این کانال به جریان 
بیندازد. در نتیجه اگر در اینســتکس پول نفت به 
گردش در نیاید نمی توانیم برروی اینستکس حساب 
کنیم. وی افزود: در موقعیت فعلی سرمایه گذاری 

اروپا در ایران خارج از تصور است.

اصالح سنگین شاخص بورس 
در پی رشد چشمگیر

شاخص بورس در جریان معامالت  بازار سرمایه با 
افت ۶۴۳۹ واحدی روبرو شد.

به گزارش تســنیم، در جریان دادوستدهای بازار 
ســرمایه تعداد ۴میلیارد و ۹۹۴میلیون ســهم 
و حق تقدم بــه ارزش ۲۰۹۵میلیــارد تومان در 
۴۲۲هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص 
بورس با افت ۶۴۳۹واحدی در ارتفاع ۳۱۴هزار و 

۴۶۹واحد قرار گرفت.
بیشترین اثر منفی بر افت دماسنج بازار سهام در 
روز جاری به نام نمادهــای بانک ملت، گروه مپنا 
و فوالد مبارکه اصفهان شد و در مقابل نمادهای 
معامالتی پتروشیمی خارک، پاالیش نفت تبریز 
و پتروشیمی پارس با رشد خود مانع افت بیشتر 

شاخص بورس شدند.
شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روز منفی را 
پشت سر گذاشتند؛ به طوری که شاخص قیمت 
ـ ارزشــی( ۱۷۳۰واحــد، کل )هموزن(  )وزنیـ 
۲۴۲۲واحد، قیمت )همــوزن( ۱۶۲۱واحد، آزاد 
شناور ۸۷۷۹واحد و شاخص های بازار اول و بازار 

دوم ۵۱۲۲و ۱۱۱۱۳واحد افت کردند.
بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم 
با معامله ۲۲۴۴میلیون ورقه به ارزش ۱۲۹۷میلیارد 
تومان در ۲۶۴هزار نوبت، آیفکس ۹۰واحد افت کرد 

و در ارتفاع ۴۱۲۱واحد قرار گرفت.

اخبار
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معــاون اول رئیس جمهور بــا تاکید بر لــزوم توجه به 
استانداردها و مسائل زیســت محیطی در همه شرایط 
در کشور به ویژه شــرایط تحریم خاطر نشان کرد: برای 
ســالمت مردم هیچ خط قرمزی وجود ندارد. به گزارش 
ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اظهار 
کرد: براساس آمار رسمی که از سوی سازمان های معتبر 
کشور منتشر شده است؛ شرایط اقتصادی کشور با وجود 
تحریم های شــدید آمریکا و همچنین جنگ اقتصادی 
که آمریکایی ها آن را آغاز کردند، کشــور به سمت بهتر 
شدن در حال حرکت است. وی افزود: هم شاخص های 

کالن اقتصادی کشور و هم گزارش های که از بنگاه های 
اقتصادی وصول می شود، بیانگر حرکت اقتصاد به سمت 
شرایط بهتر  است. البته این وضعیت به معنای آن نیست 
که بنگاه مشکل داری در کشــور وجود ندارد و شرایط 
کشور سخت نیست، بلکه وضعیت امروز بیانگر شکست 
سیاست های آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران است؛ 
آمریکایی ها فکر می کردند اقتصاد ایران دچار فروپاشی 
می شود و مردم در شرایطی قرار می گیرند که حرکت های 
خشــن بدون برنامه انجام می دهنــد و ایرانی ها قادر به 
برگزاری جشن چهل ســالگی نظام خود نخواهند بود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان این که از شرایط سخت 
عبور کرده ایم خاطر نشان کرد: براساس گزارش های که 
این روزها ارائه می شــود، اقتصاد ایران هم در حال ایجاد 
شغل اســت و هم در حال حرکت به سمت مثبت شدن 
رشد اقتصادی . همچنین اقتصاد کشور در حال حرکت 
به سمتی اســت که طی آن نرخ تورم کنترل می شود. 
بورس نیز به عنوان یک شاخص بزرگ اقتصادی حرکات 
و رشدهای جهشی از خود نشــان می دهد که همه این 
اتفاقات نشان از ایستادگی فعاالن اقتصادی به ویژه بخش 
خصوصی وطن دوست، پای نظام و کشور است؛ این بخش 

در جنگ اقتصادی که در آن قرار داریم به عنوان سربازان 
خط مقدم به خوبی فعالیــت کرده اند.جهانگیری تاکید 
کرد: قادر خواهیم بود که شرایط بهتری در کشور ترسیم 
کنیم. البته برای تحقق این شرایط، پیام و خواسته فعاالن 
اقتصادی این است که هر چه بتوانیم محیط بین المللی 
حاکم بر اقتصاد کشور را از فضای متشنج به سمت فضای 
با ثبات ببریم و با گفت و گو و تعامل رفتار کنیم، بتوانیم 
همانطور که نشان داده ایم اهل گفت وگو هستیم، مسائل 
منطقه ای خود که از حساسیت بسیار باالی برخوردار است 

را برطرف نمایم تا به شرایط مورد نظر خود دست بیابیم.

جهانگیری

حرکت به سمت رشد اقتصادی نشان از ایستادگی بخش خصوصی دارد

گروه اجتماعی
News kasbokar@gmail.com

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه به ۴ میلیون و ۱۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، سه شنبه ۱۶ مهر ۹۸ در معامالت بازار آزاد تهران به ۴ میلیون و ۱۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم ۴ میلیون تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۸۲۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۵۰۳ دالر و 

۷۷ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۰۸ هزار و ۱۴۳ تومان است.

سقف محدود  استخدام در آموزش و پرورش
یار محمد حسین بر،  مدیر کل امور اداری و تشکیالت وزارت آموزش و پرورش 

 شیوه های متفاوتی برای جذب نیرو در آموزش و پرورش وجود دارد. یک شیوه برای جذب نیرو در آموزش و پرورش 
از طریق دانشگاه فرهنگیان است که البته شرایط خاصی دارد و افراد بعد از آزمون باید آن را طی کنند، شیوه دوم 
از طریق آزمون های استخدامی است که البته سقف مشخص و محدودی دارد و قرار نیست آموزش و پرورش 
 میزان آن را افزایش دهد. روش دیگر جذب نیرو بعد از طریق تکالیف قانونی اســت. برای مثال جذب نیروهای 
حق التدریس در دانشگاه نیز در زمره این نوع استخدامی هاست. سعی مسئوالن در آموزش و پرورش پاسخ گویی 
به حجم تقاضا و همچنین گزینش افراد بر اساس سوابق است. بر همین اساس همه افراد برای گزینش نهایی باید 
در آزمون هایی شرکت کنند که صرفا مختص به عده ای نیست. از سویی شرایط جذب معلم از طریق آزمون های 
استخدامی با در نظر گرفتن همه جوانب آن است. برای مثال سال گذشته نزدیک به نیمی از استخدامی ها از میان 

زنان بود و امسال هم همین طور است.

تقویت توان مالی متقاضیان مسکن
فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن

سیاست پرداخت وام به واحدهای قدیمی باعث تحرک و رونق بازار این واحدها می شود. اما باید دقت کرد بعضی از این واحدها با متراژ باالست و ممکن است گرهی از تقاضای اقشار ضعیف که توان خرید این خانه ها را ندارند، نگشاید. در حال حاضر 
بازار مسکن در رکود تورمی به سر می برد. هر چند قیمت ها نسبت به گذشته پایین آمده است. اما به اندازه ای نیست که  قدرت خرید متقاضیان را تقویت کند. از جمله راهکارهایی که دولت برای حل مشکل بازار می تواند انجام دهد، اول از همه 
کاهش قیمت مسکن است. یعنی دولت شرایطی به وجود آورد که بازار به سمت تعادل رفته و عرضه و تقاضا متناسب باشد. مثال دولت هزینه ساخت مسکن را پایین بیاورد و یا خانه هایی که از طریق طرح های دولتی ساخته شده با قیمت ارزان 
به دست متقاضیان برسد. از دیگر راهکارها، تقویت توان مالی متقاضیان است که با پرداخت تسهیالت ارزان به متقاضیان فراهم می شود. موضوع دیگر پرداخت مشوق به ساخت خانه های با متراژ پایین و مورد تقاضای مردم است که به تبع روی 

بازار مسکن اثر دارد. 

بی برنامگی در استخدامی های آموزش و پرورش
امیر علی نعمت الهی، کارشناس آموزش

یکی از مشکالت مهمی که از سال های گذشته تا به حال وجود داشته، مشکل کمبود نیروی انسانی در آموزش و 
پرورش است. دلیل اصلی این موضوع به بی برنامگی های موجود در روند استخدامی ها بر می گردد. به همین دلیل 
این وزارتخانه در جذب نیرو هم به لحاظ کیفی و هم کمی به خوبی عمل نکرده و نتایج الزم را به دست نیاورده 
است. شیوه های جذب نیرو بر اساس قانون روشن شده است. یکی از وظایف مهمی که به آموزش و پرورش محول 
شده، ورود افراد شایسته به این بخش است که نقش مهمی در تربیت نسل آینده دارد. موضوع دیگر در جذب 
نیروی انسانی، بحث منابع وزارت آموزش و پرورش است. استخدام هر یک از این افراد، تکالیفی را به لحاظ پرداخت 
حقوق، حق بیمه و ... برای این سازمان ایجاد می کند که در حال حاضر انجام آن دشوار است. در صورتی که آموزش 
و پرورش با برنامه حرکت کند و الگوی استخدام صالحیت علمی و آموزشی افراد باشد، شاهد استخدامی های 

سلیقه ای و یا استفاده از روابط رانتی برای ورود به این سازمان نخواهیم بود. 
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نماینده مردم قزوین، آبیک، 
البــرز در مجلــس از وزیــر 
ارتباطات خواســت تــا در 
خصــوص قراردادهای خرید 
خارجی هزاران میلیاردی در 

زیرساخت، همراه اول، مخابرات و رایتل توضیح دهد.
 سیده حمیده زرآبادی در نشست علنی روز گذشته )سه 

شنبه 16 مهرماه( نطق میان دستور خود را قرائت کرد.
متن نطق میان دستور نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز، 
عضو کمیسیون صنایع و معادن و سخنگوی فراکسیون 

زنان مجلس شورای اسالمی بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با سالم محضر مردم همیشه سرافراز ایران اسالمی، به ویژه 
مردم شریف حوزه انتخابیه ام قزوین، البرز و آبیک، امروز 
باید از ضعف مدیرانی که اخالق، ایمــان و خدمت را به 
قربانگاه سیاست بازیهای خود برده اند و از آن دستاویزی 
ساخته اند تا همیشه پشت میز مدیریت بمانند، بگویم. 
سخن می گویم و دشنام می خورم به امید آسودگی مردم، 
پیشرفت کشــور و اعتالی نظام و گرنه سکوت و انفعال 

راحت ترین کار است.
امروز روی ســخنم  با وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
است؛ آقای جهرمی، این روزها پیگیر بحث خدمات ارزش 
افزوده هستید، احسنت؛ می گویید در مقابل فیلترینگ 
ایستاده اید، دست مریزاد؛ بعد از فیلترینگ برای تعداد 
معدودی از افراد رسانه ای امکان برخورداری از اینترنت 
بدون فیلتر فراهم کردید؛ بسیار عالی، اما آقای وزیر چرا 
افراد مشخص که خبرهای تعیین شده از سوی مجموعه 
شما را پوشش گسترده می دهند از این امکان برخوردار 
هستند؟ جنابعالی که فریاد عدالتخواهیتان گوش فلک را 
پر کرده، چرا این امکان را به صورت شفاف و بدون پیش 
شرط برای همه اهالی مطبوعات فراهم نکرده و نمی کنید؟

چرا باید به محض انتقاد اصولی از حضرتعالی، افرادی با 
نقاب های رنگارنگ در فضای سایبری گسیل شوند تا هر 
صدا و نقدی را با توهین و تهمت و افترا خفه کنند؟ چرا باید 
آنکه سال ها صادقانه در عرصه رسانه کار می کند با هزاران 
مشکل مالی معیشتی رو به رو باشد و آن دیگری هر ماه با 
امکانات و خدمات و کارت های هدیه، مزد بی اخالقی های 

خود را از جیب بیت المال بگیرد؟ چرا باید وزیر دولتی که با 
شعار اخالق و اعتدال روی کار آمده است، به جای فعالیت 
اصولی و زیربنایی و اقدام عملی برای توسعه زیرساختهای 
فناوری و ارتباطی کشــور و مقابله عملیاتی با فساد، به 
دنبال تظاهر و سوء استفاده از بیت المال برای تبلیغ خود 
و سرکوب رسانه ای مخالفین و منتقدان و حفظ قدرتش 
باشــد؟ امروز توئیتر آقای وزیر مملو از کارهای نمایشی 
آن هم در مورد مسائل شخصی است نه انتشار اطالعات 
کلیدی وگزارش عملکرد وزارتخانه اش اما ای کاش هزینه 
این تبلیغات را از جیب خود پرداخت می کردید نه با پول 
وزارتخانه و اپراتورها. باید پرسید گردش آزاد اطالعات این 
است؟ عاقبت اتاق شیشه ای این بود ؟ صداقت در رفتار و 

گفتار با مردم در کجای این عملکرد جای دارد؟
جنابعالی که این روزها شعارتان حق الناس است کمی هم 
در خصوص قراردادهای خرید خارجی هزاران میلیاردی در 
زیرساخت، همراه اول، مخابرات و رایتل توضیح بفرمایید. 
در خصوص قراردادهای تبلیغاتی و اسپانسری مالی همراه 
اول و رایتل شفاف سازی کنید و از انتصابات و استخدام های 
فامیلی و گروهی خود در این شرکت ها توضیح بگوئید.در 
حالی که بهترین استعدادهای نخبه کشور بیکار هستند 

این استخدام ها به دستور چه کسی انجام شده است؟  
جناب آقای رئیس جمهور؛ مگر شــعارتان این نبود که 
بگذاریم شایستگان به ملت خدمت کنند و قرارمان این 
نبود که ناکارآمدان و بداخالقان در خانه باشند؟ پس چرا 
با شروع دولت تدبیر و امید، فردی  به عنوان قائم مقام وزیر 

کار و رئیس هیئت مدیره شستا منصوب می شود که مهره 
های نزدیک به خود را در هیئت مدیره رایتل قرار می دهد، 
رایتلی که معلوم نیست در آن چه مدیریتی صورت گرفته 
که با 3 هزار میلیارد سرمایه گذاری به 1700 میلیارد زیان 
انباشته رســیده، آقای جهرمی می دانید که رایتل می 
بایست 1200 میلیارد ساالنه به دولت حق درآمد پرداخت 
می کرد و 1400 میلیارد ساالنه به تامین اجتماعی سود 
می داد، نگویید که نمی دانید این پول به بازنشســتگان 
و کارگران تامین اجتماعی باید می رســید، که نرسید و 
یکسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با تمام 
پیگیری ها تحقق نیافت.  اما با ایــن حجم از ناکارآمدی 
چند سال بعد همان مدیران پاداش مدیریتی می گیرند 
و مدیریت بزرگترین بنگاههای اقتصادی حوزه ICT و 
وزارت را  در دست می گیرند. احسنت به این همه البی، 
چه خوب توانستید مدیران یک حوزه استراتژیک را در 
یک ساختمان مسکونی دور یکدیگر جمع کنید و در آنجا 

مسائل حیاتی را برای خود ببرید و بدوزید.
آقای جهرمی؛ حق الناس و بیت المال این پول های هزار 
میلیاردی است که باید با شفافیت در خصوص آن صحبت 
شود، جنگ توئیتری و ظاهری به راه انداخته اید که چه 
بشود؟ در خصوص انحصارطلبی و تبعیض و بی عدالتی به 
مردم گزارش دهید که به جای توئیت زدن چه اقدام عملی 

جدی داشته اید؟  
 مگر خانم مهرنوش مدیرعامل به زور مستعفی رایتل چه 
می خواست بگوید که شما تمام توان خود را گذاشتید تا 

یک  ماهه او را با فشار سیاسی و امنیتی برکنار کنید، مصوبه 
غیرقانونی سازمان تنظیم، فشار به وزیر کار، حمله سازمان 
یافته فضای مجازی و انواع و اقســام تهمت ها و افتراها و 
بازی با آبروی یک زن مومن، چه چیز را می خواهید از دید 
مردم و دستگاه های نظارتی پنهان کنید؟ از امکان افشای 
چه موضوعاتی می ترسیدید که پروژه حذف را با سرعت 
و با استفاده از تمام ابزار ها کلید زدید؟ مگر برادر شما به 
خاطر حفظ وطن و ناموس این کشور در جبهه های حق 
علیه باطل شهید نشده اند؟ به راستی این است ادامه راه 
شهدا که آبروی یک زن مومن را که حرمتی چون کعبه 

دارد بازیچه مطامع خود قرار می دهید؟
گفتید که خانم مهرنوش با دکترای اقتصاد و 15 ســال 
سابقه فعالیت در حوزه ICT تخصص و تحصیالت کافی 
را ندارند، می شود پاسخ دهید که جنابعالی و متحدانتان 
با چه مدرکی در وزارت اطالعات جذب شدید و بر اساس 
چه شایستگی و یا عملکرد مثبت یک شبه ره صدساله را 

در حوزه ICT طی کرده اید؟  
آقای جهرمی دغدغه شما حق الناس نیست،  بلکه تغییر 
بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال و نشــاندن مهره های 
خودتان و تیمتان بر سر چاه های درآمدی جدید فضای 
مجازی است. مگر به مکالمات تلفنی دسترسی دارید که از 
چند روز پیش خبر نطق امروز را داشتید و تمام تالش خود 

را کردید که این اتفاق رخ ندهد.
 و اما یک جمله؛ آقای رئیس جمهور گفتید که وقتی تفنگ، 
پول و رسانه در اختیار یک نهاد باشد، فساد می آورد. امروز 
وزیر شما، با تجمیع پول، رســانه و ارتباطات سیاسی و 
امنیتی دهان رقبا و منتقدان خود را گاز انبری بسته است 
و الحق و النصاف خوب توانسته که مخالفین خود را خوار و 

خفیف و خراب کند. علی برکت اهلل.
البته موضوعات بیشــتری به همراه مستندات در حوزه 
مدیریــت  ICT وجود دارد که در صــورت عدم اصالح 
فرآیندها قطعاً به مردم و رسانه ها گزارش و مستندات را 

ارائه خواهم داد.
در خاتمه به مردم شــریف حوزه انتخابیــه ام اعالم می 
دارم که به زودی در خصوص وضعیت مدیریتی استان و 
مشکالت و کمبودها نطقی در صحن علنی خواهم داشت.  

والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته.

نطق   شجاعانه   نماینده   مجلس

معــاون مرکزتعامالت بین الملــل معاونت علمی با آقای جهرمی شفاف سازی  کنید
بیان اینکه 250 شرکت دانش بنیان توسط ایرانیان 
غیرمقیم راه اندازی شده، گفت: نیمی از این افراد در 
رشته های مهندسی و پزشکی فعالیت دارند. سید علی 
حسینی، معاون روابط علمی و سرمایه انسانی مرکز 
تعامالت بین الملل معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با بیان اینکه غالبا نخبگانی که به کشور باز 
می گردند در قالب شرکت های دانش بنیان، استارت 
آپها و دانشــگاهها فعالیت می کنند، گفت: تاکنون 
به واســطه 12۸0 نفری که به صورت دائم به کشور 

برگشته اند ۹3 استارت آپ راه اندازی شده است.
وی با اشــاره به فعالیت این نخبگان در شرکت های 
دانش بنیان گفت: بیش از 300 نفر از این نخبگان در 
شرکت های دانش بنیان فعالیت می کنند و 250 الی 

300 نفر دیگر شرکت دانش بنیان راه اندازی کرده اند.
معاون روابط علمی و سرمایه انسانی مرکز تعامالت بین 
الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره 
به حوزه فعالیت نخبگان غیر مقیم افزود: شرکتهای 
دانش بنیانی که این افراد فعالیت می کنند بیشتر در 
حوزه های ای تی، بایوتکنولوژی، تجهیزات پزشکی، 

سلول بنیادی، نانو و کامپوزیت است.
حسینی با اشاره به رشته های نخبگانی که به کشور 
برای فعالیت بازگشته اند، گفت: 53درصد این افراد در 
رشته های فنی و مهندسی و علوم پزشکی، 23درصد 
علوم پایه، 20 درصد علوم انســانی، 4درصد بالینی 
فعالیت می کنند. وی تاکید کرد: همچنین 400 نفر از 
این نخبگان عضو هیات علمی دانشگاههای برتر کشور 

شده اند و به تدریس مشغول هستند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای از نمایشگاه شرکت های 
دانش بنیان و فناوری های برتر )ایران ســاخت( در 
حسینیه امام خمینی)ره( بازدید کردند. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر 
معظم انقالب اســالمی از نمایشــگاه شرکت های 
دانش بنیان و فناوری های برتر )ایران ســاخت( در 
حسینیه امام خمینی)ره( بازدید کردند. در این بازدید 
دو ساعته، حضرت آیت اهلل خامنه ای ضمن دیدن از 
30 غرفه شرکت های دانش بنیان و گفت وگو با فناوران 
و پژوهشگران، در جریان آخرین دستاوردهای علمی 
و فناوری و پروژه های تجاری ســازی شده جوانان و 
متخصصان ایرانی قرار گرفتند. سامانه های پزشکی با 
فناوری باال در تشخیص سرطان، همودیالیز، جراحی 
با ربات و پروتــز عصبی، تجهیزات آزمایشــگاهی، 
تولید واکسنها و داروهای پیشرفته به صورت کاماًل 
بومی، طراحی و ساخت موتور جت و طراحی موتور 
هوایی، سیســتم های کنترل نیروگاهی، تولید انواع 
کاتالیست های نفت و گاز، خدمات شناسایی و حفاری 
آب های ژرف، ســاخت مخازن و تجهیزات استیل، 
سامانه های پیشــرفته نوری، اسکنری، اندازه گیری، 
بُرش، شبیه سازی و پردازشگرها، ساخت فریزدرایر 
صنعتی و تولید بازیهای رایانه ای از جمله دستاوردهای 

شرکت های دانش بنیان حاضر در این نمایشگاه بود.
در بخشــی از بازدید، آقای ســتاری معاون علمی و 
فنــاوری رئیس جمهــور گزارشــی از رویکردها و 
برنامه های این معاونت برای گذار از اقتصاد نفتی به 
اقتصاد دانش بنیان بیان کــرد و گفت: با مجوز رهبر 
معظم انقالب اسالمی کمک بسیار خوبی از صندوق 
توسعه ملی در اختیار بخش علمی کشور قرار گرفت 
که با این کمک پروژه های علمــی و دانش بنیان در 
جهت مقاوم سازی اقتصاد کشور و مقابله با تحریم ها 
کیفیت و سرعت زیادی گرفته است. معاون علمی و 

فناوری رئیس جمهور با اشاره به طرح ایجاد پهنه های 
نوآوری در کنار دانشگاهها و مراکز علمی مستعد، ایران 
را بزرگ ترین زیست بوم نوآوری در غرب آسیا دانست 
و افزود: اکنون بیش از 4500 شــرکت دانش بنیان با 
درآمد ۹0 هزار میلیارد تومانی، زمینه اشتغال مستقیم 
300 هزار نفر را فراهم کرده اند. ســتاری زیست بوم 
تولید داروهای پیشرفته را نمونه ای موفق از اعتماد 
به جوانان پر انگیزه کشور خواند و گفت: در اثر ارتقای 
این زیست بوم، مهاجرت نخبگان در بخش داروسازی 
تقریباً متوقف شده اســت و هر دارویی که وارد این 
چرخه شود، حداکثر تا دو سال بعد، تجاری و وارد بازار 
مصرف مردم می شود. پس از سخنان ستاری، رهبر 
انقالب اسالمی با تأکید بر لزوم عبور از اقتصاد نفتی و 
عوارض فرهنگی آن، گفتند: یکی از گالیه های جوانان 
در نمایشگاه امروز این بود که بعضاً همان محصول یا 
تولید آنها را دستگاههای دولتی از خارج وارد می کنند 
که این ناشی از فرهنگ اقتصاد نفتی است و باید این 
نگاه غلط اصالح شــود. حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
خطاب به معــاون علمی و فنــاوری رئیس جمهور 
افزودند: نباید اجازه دهید این موانع پیش پای جوانان 
فعال ایجاد شــود، هر چه می توانید در این خصوص 

تالش کنید، من نیز هر چه بتوانم کمک خواهم کرد.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با تشکر از پژوهشگران 
و فناوران و دست اندرکاران نمایشگاه، در لوح یادبود 
متنی به این شــرح مرقوم کردند: بسم اهلل الرحمن 
الرحیم- جلوه ی درخشان اســتعداد ایرانی و هّمت 
انقالبی را در این نمایشــگاه دیدیم و خدا را سپاس 
گفتیم. کار اساسی و بنیانی برای بهره گیری از انگیزه ها 
و توانهای بــاال باید جداً دنبال شــود. این مهمترین 
وظیفه ی مسئوالن دولتی است. به خداوند توکل کنید 
و با امید و شوق قدم بردارید، یقیناً خواهید توانست 

به مشکالت اقتصادی کشور پایان دهید، ان شاءاهلل.

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار گفت: امیدواریم 
با عرضه انبوه آجیل و خشکبار تا پایان ماه، قیمت 
این اقالم به نرخ واقعی خود در بازار برسد.مصطفی 
احمدی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران 
درباره آخرین وضعیت بازار آجیل و خشــکبار 
اظهار کرد: با توجه به ورود محصول نو و افزایش 
چند برابری تولید نســبت به مدت مشابه سال 
قبل، آرامش نســبی بر بازار آجیل و خشــکبار 

حاکم است.
وی با اشــاره به اینکه کمبودی در عرضه عمده 
اقالم آجیــل و خشــکبار وجود نــدارد، افزود: 
سرمازدگی ابتدای ســال تا حدودی بر کیفیت 
و تولید بادام تاثیر گذاشته است، اما تا پایان مهر 

نمی توان اظهار نظر دقیقی در این باره داشت.
احمدی از افت 30 درصدی قیمت اقالم آجیل و 
خشکبار از ابتدای سال تاکنون در بازار خبر داد 
و گفت: سال گذشته به سبب وقوع سرمازدگی و 
افت چشمگیر تولید، قیمت با نوساناتی در بازار 
روبرو شد به طوریکه قیمت پسته تا مرز 240 هزار 
تن افزایش یافت، اما هــم اکنون قیمت هر کیلو 
پسته از 1۹0 هزار تومان به 110 هزار تن تقلیل 
داشته است.این مقام مسئول با بیان اینکه افت 
بیش از حد قیمت منجر به ضرر و زیان کشاورزان 

می شود، گفت: هم اکنون در میدان میوه و تره بار 
قیمت هر کیلو پســته تازه 30 تا 50 هزار تومان 
است که در صورت افت مجدد قیمت، تولید برای 

کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد.
وی ادامه داد: بنده معتقدم که قیمت انواع تخمه 
و مغز ها حداقــل10 درصد حبــاب دارد، از این 
رو پیش بینی می شــود با عرضه انبــوه تا پایان 
ماه، قیمت این اقالم به نــرخ واقعی خود در بازار 
برســد.رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار افزایش 
هزینه های تولید را دلیل اصلی باال بودن قیمت 
اقالم آجیل و خشکبار در بازار اعالم کرد و افزود: 
با وجود رشد مناسب تولید و میزان مصرف پیش 
بینی می شود که حباب کاذب 10 درصدی قیمت 
اقالم از بین رود، اما در صورت عدم برنامه ریزی 
مدون برای صادرات به ســبب مــازاد تولید در 
بسیاری اقالم، کشاورزان متحمل زیان می شوند 
که این امر کاهش تولید و افزایش مجدد قیمت 
در سال آینده را در بر خواهد داشت.احمدی در 
پایان درباره آخرین وضعیــت صادرات آجیل و 
خشکبار تصریح کرد: اگرچه صادرات برخی اقالم 
همچون کشــمش در حال انجام است، اما اکثر 
اجناس به سبب مشــکالت بازگشت ارز تعریف 

چندانی ندارد.

ستاد توســعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و 
هوشمند سازی مقدمات حضور شرکت های برتر دانش 
بنیان را در رویداد جیتکــس 201۹ دبی فراهم کرده 
اســت. به گزارش معاونت علمی و فناوری، دبی مرکز 
مناســبی برای  دانش بنیان های ایرانی در خاورمیانه 
محسوب می شود تا با استفاده از این شهر رابط، بتوانند 
بازارهای جدیدی برای محصوالت صادراتی خود بیابند. 
نمایشــگاه جیتکس دبی 201۹  یکی از این رویدادها 
است که به خاطر بزرگی و اهمیت همواره مورد توجه 
صادر کنندگان  سخت افزارها و نرم افزارهای مختلف  
از سراســر جهان بوده است.نمایشگاه جیتکس دبی، 
بزرگترین و معتبرترین نمایشگاه فناوری اطالعات در 
منطقه خاورمیانه است که هر ساله در فصل پاییز برگزار 
می شود و متخصصان این حوزه را دور هم جمع می کند. 

سی و نهمین دوره این نمایشگاه در حال برگزاری است. 
نمایشگاه جیتکس دبی )Gitex( معتبرترین نمایشگاه 
منطقه در زمینه تکنولوژی و فناوری اطالعات است  و در 
آن جدیدترین نوآوری ها و تکنولوژی ها در حوزه فناوری 
)IT( به نمایش گذاشته می شــود. بواسطه وسعت و 
گستردگی موضوعات IT ارائه شده )حدود 20 بخش 
مختلف که در بیش از 10 صنعت کاربرد دارد( و حضور 
غرفه داران و بازدیدکننده های بسیار زیاد از اقصی نقاط 
جهان، تقریبا همه مدیران ارشد شرکت های معروف دنیا 
و متخصصان این صنعت در این رویداد بینظیر شرکت 
می کنند. عالوه بر آشنایی با جدیدترین تکنولوژی های 
حوزه فناوری، نمایشگاه جیتکس فرصتی ویژه و بسیار 
مناسب برای آشنایی و ایجاد ارتباط با تولید کنندگان، 

خرید و سفارش و اخذ نمایندگی محصوالت می باشد.

سیســتم بانکی ایــران به 
دالیــل مختلــف نیازمند 
تحول و پوست اندازی است 
تا بتواند همگام با جهان به 
ارایه خدمــات نوین بانکی 
پیش برود. نظام بانکی ایران با وجود اینکه در دنیای 
امروز تمام کشورهای جهان منطبق بر تکنولوژی 
شــده اند هنوز راهی طوالنی برای تحقق استفاده 

از فناوری دارد. 
محمدرضا جمالی، کارشــناس حوزه فناوری های 
قانون گذاری در این رابطه می گویــد: در ایران از 
فناوری بیشتر برای ابزار فســاد استفاده می شود.
در سیســتم های پرداخت به بهانه اینکه ســکه و 

اسکناس کثیف است، به پرداخت های الکترونیکی 
روی آورده شده؛ به طوری که حدود ۸0 تا ۸5 درصد 
تراکنش هایی که انجام می شود، زیر 25 هزار تومان 
است که این داستان هزینه زیادی را به اقتصاد ایران 
تحمیل کرده است. وی هم چنین در ادامه  به "راه 
پرداخت" گفت: نزدیک به ۹3 درصد پرداخت های 
الکترونیکی کمتر از صد هزار تومان هستند. جای 
سؤال اســت که هزینه مورد نظر چگونه پرداخت 
می شــود؟ تمام این هزینه ها با کاهش ارزش پول 
و نرخ بهره به مردم تحمیل خواهد شــد. ایران به 
مقصدی برای کارت خوان ها تبدیل شــده که با هر 
تراکنشی، اقتصاد ایران رو به نابودی می رود و روی 
آن اثر منفی می گذارد. از طرف دیگر با ابزاری مانند 
کارت خوان می توان از هزار تومــان تا 50 میلیون 
تومان مبادله کرد؛ بنابراین چنیــن ابزاری نه تنها 
کمکی نکرده؛ بلکه به وســیله ای برای پولشــویی 

تبدیل شده است. اداره نظام های پرداخت و معاونت 
فناوری های نوین بانک مرکــزی حتی به خودش 
زحمت نداده تا بازار مناســب برای رشــد فناوری 
را ایجاد کند. تحلیل ها نشــان می دهد یک ســکه 
یکصدتومانی که از اقتصاد کشــور حذف می شود، 
می تواند 0.16 درصد تورم ایجاد کند. البته الزم به 
ذکر است که رئیس کل جدید خوشبختانه به این 
موضوع توجه کرده و قصد دارد دوباره مســکوک و 
اســکناس را به جایگاه خودش برگرداند. او معتقد 
است که فناوری به مانند شمشیر دولبه ای می ماند 
که در ایران لبه تاریک آن فســاد نامیده می شود 
و نادیده هم گرفته شــده است. مشــکل ما جلو یا 
عقب بودن از فناوری نیســت؛ بلکه مشکل اصلی 
قانون گذاری درست و صحیح و استفاده درست از 
فناوری در این حوزه اســت! در حال حاضر ایران 
نتوانسته در این حوزه قانون گذاری درستی انجام 

دهد؛ بنابراین نه تنها در این راســتا رشد مناسبی 
نخواهد داشــت، بلکه در حال تبدیل شدن به یک 

معضل هم هست.
برای شفاف کردن وضعیت پرداخت های خرد می 
توان این مثال را هم مطرح کــرد: فرض کنید هر 
ایرانی روزانه پنج هزار تومان خرج کند یعنی روزی 
400 میلیارد تومان و در یکسال 146 هزار میلیارد 
تومان؛ با این محاسبه هر ایرانی معادل 10 درصد 
تولید ناخالص داخلی به اقتصاد کشــور کمک می 
کند. تحلیلگران نظام های پرداخت درباره اینکه چرا 
بانک ها با وجود آگاهی نسبت به زیانی که این شیوه 
برای منابع آنها دارد، به این روش ادامه می دهند، 
گفت: وضعیت امروز نظام های پرداخت بی شباهت 
به یک معتاد نیست که هم نمی خواسته معتاد شود 
اما شــده و اکنون نمی توان انتظار داشت که خود، 

برای خالصی از این وضعیت اقدام کند.

نزدیک به 93 درصد پرداخت های الکترونیک  كمتر از تراكنش صدهزار تومان است

هزینه کالن  تراکنش های خرد

تمایل مردم به انجام پرداخت های بسیار خرد
علیرضا لگزایی، کارشناس بانکی

تغییر و تحوالت در سیستم بانکی باید از سال های قبل کلید می خورد چراکه سیستم سنتی این شبکه اجازه انجام کارهای بزرگ تر را در راستای بهبود خدمت رسانی به مشتریان نمی دهد. در تمام دنیا ورود فناوری 
به توسعه سیستم بانکی منجر شده در حالی که در ایران هنوز بر سر ورود فناوری های نوین به شبکه بانکی اختالف وجود دارد. اشکاالت بسیاری متوجه این سیستم است که یکی از اشکاالتی که سبب شده مردم عادی 
برای پرداخت های بسیار خرد به انجام تراکنش های رایگان روی آورند، این است که بانک مرکزی وظیفه اصلی خود یعنی ضرب سکه و نشر اسکناس یا همان پول خرد را به درستی انجام نداده و حتی می توان گفت 

که این ابزار سنتی را تضعیف کرده است. 
از طرفی دیگر ضرر و زیان زیادی به شبکه بانکی بابت پرداخت های خرد تحمیل می شود که در انتها این مشــتریان و مردم هستند که متضرر خواهند شد. بیش از ۸0 درصد تراکنش ها در شبکه بانکی زیر 25 هزار 
تومان است که مردم به اختیار این کار را انجام می دهند. بنابراین سیستم بانکی باید برای جذب و نگهداری منابع ارزان قیمت هزینه زیادی کند. هزاران میلیارد تومان هزینه نگهداری و جذب منابع ارزان قیمت است 

که امروز سیستم بانکی به آن دچار شده است. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

حضور  شرکت های دانش بنیان ایرانی در نمایشگاه جیتکس

تأسیس ۲۵۰ شرکت دانش بنیان توسط ایرانیان غیرمقیم

رهبر انقالب در نمایشگاه شركت های دانش بنیان: 

هر چه بتوانم برای رفع موانع پیش پای جوانان کمک خواهم کرد

حباب کاذب ۱۰ درصدی قیمت برخی اقالم آجیل و خشکبار
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روايت 1۵ نقاش از سكوت 
نامحسوس در گالري مژده

نمايشگاه گروهي نقاشي »سكوت نامحسوس« با ارائه 
آثار ۱۵ نقاش عصر جمعه نوزدهم مهر ماه در گالري مژده 
آغازبه كار مي كند. علي خالق انتخاب آثار اين نمايشگاه را 
عهده دارد و قرار است رويكردهاي متنوع نقاشي پيكره اي 
امروز ايران را مرور كند. در اين نمايشگاه آثاري از عليرضا 
آدمبكان، عليرضا چليپا، بهنام كامراني، حسين تمجيد، 
ليال ويسمه، مسعود كشميري، مهرداد خطايي، مرتضي 
خسروي، اوژن شيراوژن، سعيد احمدزاده، علي خالق، نزار 
موسوي نيا، احسان نصري، داريوش قره زاد و حميده حجار 
به نمايش در مي آيد. بهنام كامراني، نقاش و استاد دانشگاه 
در نوشتاري براي معرفي اين نمايشــگاه نوشته است: 
»نقاشى پيكره اى امروز ايران جنبه هاى تازه اى را نشان 
مى دهد. اين جنبه ها از سويى به رهيافت هاى شخصى 
و روانشناســه ارتباط دارند و از سويى ديگر زمينه هاى 
اجتماعى در پيدايش آنها موثــر مى نمايد. راهكارهاى 
نقاشان نيز گوناگونى زيادى دارد و رويكردهاى بازنمايانه، 
طنزآميز، خيالى، اقتباسى و بيانگرانه را در بر مى گيرد. 
آنچه اهميت دارد، اين است كه هر كدام از اين نقاشى ها 
قسمتى از تجربه ها و فرهنگ بصرى ما را نشان و شكل 
مى دهد. اين هنرمندان مى كوشند شرايط پيچيده و در 
حال گذار در همه چيز، را به آثارى براى ديدار كند.« آيين 
گشايش سكوت نامحسوس ساعت ۱۶ جمعه نوزدهم 
مهر ماه در گالري مژده به نشــاني ســعادت آباد، عالمه 
شمالي، خيابان هجدهم شرقي، پالك ۲۷ برگزار مي شود 
و نمايشگاه تا ۲۶ مهر ماه )غير از شنبه( از ساعت ۱۲ تا 

۲۰ داير خواهد بود. 

خبر مهارت هاي مديريتي

 همه ما حتي اگر حرفه اي باشــيم، گاهي 
به كمك ديگران نياز داريم. درخواســت 
كمك از ديگران كسر شــأن نيست. فقط 
كافي اســت غرور خود را كنار بگذاريم و 
به اســتعدادهايي كه ديگران دارند و ما 
نداريم، احتــرام بگذاريم. تنها در صورتي 
مي توانيد خودتــان و اعضاي تيم تان را به 
سمت پيشرفت هدايت كنيد كه از دانش 
و مهارت هاي تك تك آنها استفاده كرده 
باشيد. اگر شما همه كارها را به تنهايي بر 
عهده بگيريد، هرچقدر هم كه تالش كنيد، 

ميزان محدودي از كارها را انجام خواهيد 
داد. به هر حال، شــما انسان هستيد و در 

طول روز، مدت زمان معيني را مي توانيد كار 
كنيد. يكي از بهترين راه ها براي شكستن 
محدوديت ها اين اســت كه انجام بخشي 
از كارها را به ديگــران واگذار كنيد. اگر در 

واگذاري وظايف مهارت داشــته باشيد، 
مي توانيد در كمترين زمان، يك تيم موفق و 
قدرتمند تشكيل دهيد.  براي آنكه واگذاري 
را ياد بگيريم، ابتدا بايد به اين سوال پاسخ 
دهيم كه »چرا افــراد از واگذاري وظايف 
فراري اند؟« افراد از واگذاري وظايف دوري 

مي كنند چون اين كار زحمت دارد.
 با واگــذاری وظايــف، می توانيد زمان 
و مهارت های تان را گســترش دهيد. از 
سوی ديگر، تقســيم وظايف به رشد و 
پيشرفت كاركنان كمك می كند تا از 
همه پتانســيل های خود در سازمان 

استفاده كنند.

چرامديرانازواگذاريوظايفاجتنابميكنند؟
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يكي از قوي ترين محرك هاي موفقيت اشتياق اســت. وقتي كاري انجام مي دهيد، آن را با قدرت و با تمام وجود انجام دهيد. فعال، پرانرژي، 
بااشتياق، با اعتماد به نفس و باايمان باشيد تا به هدف خود برسيد. هيچ هدف بزرگي بدون اشتياق و عالقه به دست نمي آيد.
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تجلیل اســتاندار از آبفای البرز درهمايش »سیل 
مهربانی«

بهروز نصيرمنش - استان البرز: درهمايشى با عنوان »سيل مهربانى« توسط 
استاندار از آبفاى البرز  تجليل شد.

درهمايشــى كه با عنوان »ســيل مهربانى« با حضور كليه دستگاههاى 
اجرايى ومراكز وسازمان هاى ادارى كه درحادثه بروز سيل دراستان هاى 
گلستان، خوزســتان ولرستان در بهارســال ۱۳۹۸ همكارى ومساعدت 
بيدريغ داشــته و با تمام امكانات فنى وتجهيزات ونيروى انسانى به يارى 
هموطنان ســيل زده شــتافته بودند، تقدير وتجليل بعمل آمد. مهندس 
غالمرضا رضايــى فرمديرعامل آبفاى البــرز نيز كه بواســطه حضورى 
پررنگ ومســئوالنه با تمــام امكانات بــه كمک ســيل زدگان رفته بود، 
 دراين مراســم لوح تقدير وتنديس سپاســگزارى خود را از استاندار البرز 

دريافت كرد.
دربخشــى از اين لوح تقدير آمده اســت: »... ازهمدلى ،تشريک مساعى 
ومديريت بهينه جنابعالــى دربهره گيرى ازظرفيت هــاى موجود وارائه 
خدمات نوع دوســتانه به آســيب ديدگان ســيل كه موجب سربلندى 
مردم هميشه درصحنه اســتان البرز گرديد كمال تقدير وتشكر را دارم.« 
خاطرنشان مى شــود مراسم »سيل مهربانى« درســالن همايش باشگاه 

ميالد كرج برگزار شد.

طی بازديداز انبار نفت كرج عنوان شد
اجرای طــرح های عملیاتی شــركت ملی پخش 

فرآورده های نفتی ايران در منطقه البرز
مجتبى دلبرى بهمراه معاون فنى وعملياتى منطقه ازبخش هاى مختلف 

انبار نفت شهيد دولتى كرج بازديد كرد.
به گزارش روابط عمومى شــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
البــرز مديرمنطقه پس ازبازديد ازتأسيســات وعمليات سوخترســانى، 
 انبار نفت شــهيد دولتى را يكى از بهترين انبارهاى فــرآورده هاى نفتى

 ايران دانست.
مجتبــى دلبرى گفــت: درســالهاى اخير تعــداد زيادى از پــروژه ها و 
طرحهاى عملياتى آزمايشــى شــركت ملى پخش فــرآورده هاى نفتى 
ايران در انبار نفت شــهيد دولتى كرج اجرا شــده كه مهمترين دليل آن 
وجود قابليتهاى زيــاد درحوزه هــاى عملياتى ومنابع انســانى منطقه 
البرز مى باشــد. دلبرى اظهــار اميدوارى كــرد: با توجه به تــوان باالى 
كاركنان وپتانســيل موجود درمنطقــه البرز وهمچنيــن برنامه ريزى 
 ومديريت صحيح ومناســب، شــاهد پيشــرفت بيش ازپيــش اهداف

 سازمان باشيم. 
در اين بازديد روســاى واحدهاى عملياتى مســتقر در انبار نفت شــهيد 
 دولتى كرج گزارشــى ازعملكرد واحدهــاى مربوطه ومســائل موجود

 ارائه كردند.
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عليــــــرضا 
نصيرمنــش- 
اســتان البرز: 
نماينــده عالــى 
دولت در اســتان  
 : گفــت ز لبر ا
دشــمنان اسالم 
از ايــن حضور در 
اربعيــن عصبانى 
هستند و اين اجتماع بزرگ را خطربزرگى براى خود 
مى دانند چراكه مى خواهند با دسيسه هاى خود موج 
فراملى اربعين را كمرنگ كنند.شهبازى درجلسه ستاد 
اربعين استان با اشاره اولين روز ازهفته نيروى انتظامى، 
افزود: صبح امروز درمراسم صبحگاه مشترك نيروى 

انتظامى حضور يافته و از نزديک شاهد رژه آن عزيزان 
ســبز بوديم. وى ادامه داد: هفته نيروى انتظامى را به 
تالشگران اين حوزه كه ماموريت ها ومسئوليت هاى 
فراوانى براى تامين امنيت برعهده دارند، تبريک مى 
گويم. شهبازى گفت: امسال توفيق يافتم بعنوان نماينده 
عالى دولت در استان درتمامى جلسات ستاد اربعين 
امسال حضور يابم چرا كه ميزبانى و ايجاد تسهيالت الزم 
براى زائران امام حسين )ع( را افتخارى بزرگ مى دانم. 
وى با بيان اينكه كميته هاى ستاد اربعين با عالقه وعشق 
فراوانى به انجام مسئوليت هاى خود مى پردازند افزود: 
بر اساس گزارش ها امسال تعداد زوار تاكنون نسبت به 
سال قبل بيشترشده است، گويا هرچه مى گذرد عشق 
و اشتياق به امام حسين )ع( وحضور درمراسم اربعين 
افزايش مى يابد. اســتاندار البرز اضافه كرد: دشمنان 

اســالم و اربعين از اين حضورعصبانى هستند و اين 
اجتماع بزرگ را خطربزرگى براى خود مى دانند چرا كه 
مى خواهند با دسيسه هاى خود موج فراملى اربعين را 
كمرنگ كنند.  وى با اشاره به مسائلى كه درعراق پيش 
آمده، گفت: برخى مسائل اجتناب ناپذير است چرا كه 
در روزهاى عادى نيز بخش هاى ازمناطق جنوب عراق با 
مشكل برق مواجه هستند ودشمنان با انعكاس مواردى 
از اين دست قصد ايجاد واهه بين زائران را دارند. شهبازى 
افزود: با برگزارى جلسات منظم تدابير الزم را براى ايجاد 
امكانات جهت پذيرايى، امنيت و آرامش زائران انديشيده 
ايم و اميد است بر اين اساس حادثه اى رخ ندهد. وى 
درپايان عنوان كرد: تاكنون با توجه به برنامه ريزى هاى 
 صورت گرفته روند امور به خوبى طى مى شود ومانعى

 وجود ندارد.

استاندار البرز:

روندامورستاداربعینالبرزباهیچمانعیمواجهنیست

ضا  عليــــــر
منش  نصــــير
– اســتان البرز: 
رئيس دانشگاه علوم 
پزشكى البرزپيگيرى 
دريافــت مصوبــه 
نهايى بيمارســتان 
كمالشــهر در سفر 
رياست جمهورى را 
ازمسئولين عالى استان خواستارشد.در نشستى كه درمحل 
شهردارى و با حضور رئيس و اعضاى مجمع خيرين سالمت 
استان، امام جمعه كمالشهر و رئيس شوراى شهر وشهردار 

كمالشهر برگزار شد؛ با اشاره به جمعيت ۱۷۰ هزارنفرى با 
۳۰ هزارجمعيت شناور ساخت بيمارستان ۱۰۰ تختخوابى 
را ضرورى دانست و اظهار داشت: متاسفانه تاكنون ساخت 
بيمارستان محقق نشده و عليرغم  پيگيرى هاى انجام شده 
توسط همه مسئولين، اخذ  مصوبه ملى با رديف هاى مالى 
پايدار و نهايى انجام نشده است. وى افزود: با توجه به  اينكه 
پروژه ساخت بيمارستان كمالشهرمصوبه ملى با رديف مالى 
نهايى وپايدار ندارد بايد ازمســيرهاى ديگرمانند خيرين 
وسازمان هاى مردمى ساخت آن دنبال شود ومجوزهاى 
دولتى دريافت شود. رئيس دانشگاه خواست تا مسئولين 
استان، استاندار ونمايندگان درســاخت اين پروژه ورود 
كنند و با هماهنگى سازمان برنامه وبودجه بر اساس مصوبه 

هاى اوليه سفر رياســت جمهورى آن را به مصوبه نهايى 
وپايدارتبديل كنند. دكتر كريم ادامه داد: يكى از راههاى 
برون رفت از بن بست ساخت بيمارستان كمالشهر استفاده 
ازظرفيت پروژه هاى چهل شصت مى باشد به طورى كه 
4۰ درصد هزينه ى ساخت توســط خيرين و ۶۰ درصد 
باقى مانده توسط دولت وســازمان برنامه وبودجه تأمين 
شود. وى درپايان افزود: شــهردارى مى بايست محوريت 
ساخت پروژه را به عهده بگيرد تا با كمک وهمراهى دانشگاه 
دركليه مراحل نقشه كشــى، نظارت و ... و ورود خيرين 
سالمت  درپروژه با اقدامات وپيگيرى هاى بعدى بتوانيم 
رديف هاى مالى پايدار ازسازمان برنامه وبودجه براى اين 

بيمارستان اخذ كنيم.

دردانشگاه علوم پزشكی البرزمطرح شد

پیگیریساختبیمارستانكمالشهر

عليرضا نصيرمنش - استان البرز: ماموران خدمات 
شهرى شهردارى كرج با رعايت اصول اخالقى و با تشكيل 
تيمى فعال به صورت مستمر با هرگونه سدمعبر خيابانى 
قاطعانه برخورد مى كند.على كمالى زاده درنشســت 
تخصصى با رييس اتحاديه پوشاك كرج ومعاون خدمات 
شهرى شهردارى كرج اظهارداشت: رفع وجمع آورى 
سدمعبر در راستاى حفاظت وحراست ازمعابرعمومى 
به عنوان حق همه شهروندان و در راستاى جلوگيرى 
ازبى  انضباطى و هرج  ومرج درمعابر شهرى، جزو وظايف 
شهردارى هاست. وى با بيان اينكه طرح مقابله با سدمعبر 
ودست فروشان به ويژه درمعابر وخيابان هاى مركزشهر 
اجرايى شده اســت، گفت: با حكم دادستان وهمكارى 
نيروى انتظامى و اتاق اصناف حدفاصل خيابان بهار تا 
شرافت با هدف آزادســازى معابر عمومى وجلوگيرى 

ازدست فروشى، ساماندهى شد. شهرداركرج با اشاره به 
اينكه جمع آورى دستفروشان وجلوگيرى از سدمعبر با 
جديت بيشترى پيگيرى مى شود، افزود: ماموران خدمات 
شهرى با رعايت اصول اخالقى و با تشكيل تيمى فعال 
به صورت مستمر با هرگونه سدمعبر خيابانى قاطعانه 
برخورد مى كند. اين مسئول سدمعبر را عامل تضييع 
حقوق شهروندان ومخدوش شدن چهره شهردانست 
وخاطرنشان كرد: ضرورى است كسبه مجاز وداراى پروانه 
نيز از اِشغال پياده رو و ايجاد سدمعبر خوددارى كنند چرا 
كه با اجراى طرح جمع آورى دست فروشان، از تضييع 
حقوق آنان جلوگيرى خواهد شد. كمالى زاده رفع مستمر 
سدمعبر را الزم دانست ويادآور شــد: دركنارفرهنگ 
سازى، برخورد قاطعانه، استمرار و ابزار قانونى نيز بايد در 
دستور كارقرارداشته باشد تا اين موضوع براى هيمشه 

نهادينه شــود. وى 
درپايان با اشاره به 
اينكه اجراى قانون 
ســدمعبر ضمــن 
وحفــظ  تأميــن 
حقوق شهروندان، 
موجــب زيبايــى 
معابرسطح شهر و 
نيز آرامش و آسايش 

آنان مى شــود، تاكيد كرد: اين معضل دربرخى پياده 
روها وخيابان هاى اصلى وفرعى نه تنها گاليه شمارى 
ازشهروندان، كسبه ومسئوالن را سبب شده بلكه سيماى 
 نامناسبى نيز ازكرج پيش چشم مسافران وگردشگران 

ترسيم مى كند.

شهردار كرج عنوان كرد

مقابلهباسدمعبرازتضییعحقوقصنوفجلوگیریمیكند
بهروز نصيرمنش - اســتان البرز: رئيس ســازمان 
مديريت آرامستان هاى شــهردارى كرج ازتصويب ۵۰ 
ميليارد ريال اعتبار براى اجراى پروژه باغ مزار بهشت در 
آرامستان بهشت سكينه )س( با مساحت ۶ هكتار و در 4 

فاز اجرايى خبر داد .
حميدرضا عسگرى گفت: آرامستان ها ازجمله مهمترين 
فضاهاى خدماتى درشهرها هستند كه مراجعين آن داراى 
شرايط خاص روحى و روانى هستند لذا نحوه ى مديريت 
در اين محيط به منظورپاســخگويى مطلوب به بخشى 
ازتوقعات ونيازهاى انكارناپذير مراجعين در اقشارمختلف، 
همواره نشان ازعملكرد مديريت شهرى مى باشد. عسگرى 
ادامه داد : آرامســتان بهشت ســكينه )س( به دليل دارا 
بودن ويژگى هايى مانند قرارگيرى درمســير آزادراهى، 
توسعه متناسب كالبدى، امكانات مطلوب خدمات رسانى 

وســهولت درترافيک عالوه برپذيرش مراجعين داخل 
استان، پذيراى متوفيان از اســتان ها وشهرهاى مجاور 
نيزمى باشد كه اين مهم الزام برنامه ريزى توسعه اى دقيق 
وجامع درسالهاى آتى را براى اين فضا مى طلبد. رئيس اين 
سازمان گفت: با توجه به شرايط خاص كالبدى، جغرافيايى 
وهمچنين كاهش بعد خانوارها و در راستاى پاسخگويى 
به نيازمراجعين مبنى برخريد قبــور ويژه غيرتجمعى با 
ظرفيت هاى دفن مختلف، طراحــى و احداث قطعه اى 
ويژه به سبک معمارى اسالمى كه عناصر و ويژگى هايش 
الهام بخش آموزه هاى اســالمى وتشّيع اســت، در اين 
فضا مى تواند بسترمناسبى براى تأمين نيازهاى معنوى 
زائران بوده وهمچنين ايجاد فرصت براى حفاظت ازمنافع 
اقشارمختلف مراجعه كننده را در پى داشته باشد. عسگرى 
اظهاركرد: قطعه ويژه باغ مزاربهشت به مساحت ۶ هكتار 

بــا رويكرد ســبک 
معمارى اسالمى به 
عنوان يكى از اولين 
گورســتان هــاى 
ازپيش طراحى شده 
ى كشور با استفاده 
از الگوى سه محورى 
طراحى گرديده است 
كه پس ازمطالعات 

گســترده ابتدا توجيهات فنى اين پــروژه درحوزه هاى 
اجتماعى، كالبدى، محيط زيستى وهمچنين برآوردهاى 
اقتصادى و درآمدى دركميســيون عمران، حمل ونقل 
وترافيک شوراى اسالمى شــهركرج مطرح و به تصويب 

اعضاى اين كميسيون رسيد.

با تصويب شورای اسالمی شهر كرج 

پروژهباغمزاربهشتدرآرامستانبهشتسکینه)س(آغازمیشود

آگهي مناقصه عمومي 
شهردارى كرج درنظر دارد با توجه به بودجه مصوب شوراى اسالمى شهر، پروژه مندرج درجدول ذيل را ازطريق مناقصه عمومى به پيمانكاران 

واجد شرايط واگذار نمايد.

درصد غيرنقدی قراردادحداقل رتبه الزممبلغ سپرده به ريالمبلغ اعتبار به ريالشرح عملياترديف

1
خريد لوله های پلی اتيلن 
و اتصاالت مورد نياز جهت 
آبياری فضای سبز منطقه 4

رتبه 5 تاسيسات و يا 4/000/000/000200/000/000
داشتن پروانه بهره برداری 

يا نمايندگی  مجازقانونی
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2

خريد ونصب برج نوری 
و تابلو برق و كابل جهت 

تأمين روشنايی پاركهای 
سطح منطقه 4

٪50 ارائه رزومه مرتبط0/000/000250/000/000 5/00

3

خريد ونصب اقالم مورد 
نياز پاركهای سطح منطقه 
4 شامل )ست تندرستی، 

نيمكت پاركی و...(

ارائه رزومه مرتبط 5/000/000/000250/000/000
وداشتن استانداردهای 

 الزم توليد، نصب 
وبهره برداری

 50٪

۱- سپرده شركت درمناقصه به يكي از روشهاي ذيل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت ۹۰ روز اعتبارداشته وقابل تمديد باشد و يا واريزفيش 
نقدي به مبلغ فوق به حساب ۷۰۰۷۸۶۹4۸۶۲۳ بانک شهر. ۲- برندگان نفر اول ودوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد 
شد. ۳- شهرداري كرج در رد يا قبول هريک ازپيشنهادها مختار است. 4- مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ريال به عنوان هزينه خريد اسناد به حساب ۷۰۰۷۸۵۳۱۳۷۹۵ نزد بانک 
شهرشهرداري واريز و رسيد آنرا ارائه نمايند. ۵- متقاضيان مي توانند ازتاريخ انتشــار آگهي جهت خريد اسناد مناقصه به اداره امورقراردادها وپيمانها واقع درميدان 
توحيد- بلواربالل شهرداري كرج طبقه هفتم مراجعه نمايند. ۶- درهرصورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد ومتعاقباً عقد قرارداد خواهد بود. 
۷- توضيح اينكه به غير ازسپرده شركت درمناقصه كليه اسناد ومدارك مربوط به پيمانكاران شــركت درمناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند. ۸- الزم به ذكر است 
هنگام خريد اسناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاييديه صالحيت درســايت oldpmn.mporg.ir  و يا sajar.mporg.ir براى شركت هاى داراى رتبه بندى و يا 
پروانه بهره بردارى يا نمايندگى مجاز براى مورد ۱ و ارائه رزومه مرتبط و داشــتن اســتاندارد الزم براى موارد بعدى، معرفى نامه ممهور به مهر و امضاي مديرعامل، 
روزنامه آخرين آگهي تغييرات اعضاي شــركت، كد اقتصادي الزامي ميباشد. ۹- شركت كنندگان درمناقصه مي بايســت كليه فرمها و اطالعات مورد درخواست 
 شهرداري را تكميل و به همراه ساير اســناد مناقصه درپاكت مربوطه قراردهند. ۱۰- ســاير اطالعات وجزئيات در اســناد مناقصه مندرج است. ۱۱- پيشنهادات 
مي بايست درپاكتهاى مجزا )الف-ب-ج( الك وممهور به مهرشركت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روى پاكت ب و ج تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ ۹۸/۷/۳۰ 
به آدرس كرج- ميدان توحيد- بلواربالل دبيرخانه شهرداري كرج تحويل داده شود. ۱۲- پيشنهادات رسيده در روزچهارشنبه مورخ ۹۸/۸/۱ دركميسيون عالى معامالت 

شهردارى كرج )دفترشهردار( مطرح و پس ازبررسى وكنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد. هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
* جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن ۳۵۸۹۲4۱۸- ۳۵۸۹۲4۲۱-۰۲۶ تماس و يا به سايت www.karaj.ir مراجعه نمائيد.
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