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رئیس اتاق بازرگانی ایران:

ح اصالح نظام بانکداری نباید شتابزده تصویب شود طر
محبوبه فکــوری    رئیس اتاق بازرگانــی ایران با 
تاکید بر ضرورت بازگشت اعتماد به فضای حکمرانی 
کشــور، گفت: طرح اصالح نظــام بانکــداری نباید 
شتابزده تصویب شــده و به دلیل انتخابات پیش روی 

مجلس، تحت تاثیر قرار گیرد.
غالمحسین شــافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران با اشــاره به شهادت سپبهد 
قاسم سلیمانی گفت: حادثه شــهادت سردار رشید 
و انسانی شــریف قاسم ســلیمانی، ضایعه ای عمیق 
بود که موجی از تأثــر و تالم را بر پهنه وســیع ایران 
فروریخت و شــعله های غم اندوهش از مرزهای ایران 
گذشــت و عجیب آنکه شــهادتش بیش از تمامیت 
زندگی اش اثرهای ماندگاری بر جا گذاشــت؛ صغیر 
و کبیر، زن و مــرد، پیر و جوان، چپ و راســت و همه 
و همه را به هوایی تــازه برد و یکبار دیگــر خاطره پر 
از همبستگی و ماالمال از عشــق و مهر انقالب ۵۷ را 
زنده کرد.رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: درگذشت 
تعدادی از هموطنــان در حوادث اخیــر، هواپیما و 
حادثه کرمــان، ایرانمــان را در اندوهــی بزرگ فرو 
برده اســت. ما نیز در کنار خانواده های داغدارشان، 
ســوگوار و عزاداریم. آرامش را از خداوند منان برای 
آنها خواســتاریم و امیدواریم از این دست خطاهای 

انسانی را دیگر شاهد نباشیم.

نااطمینانی بر فضای کشور حاکم شد
وی تصریح کرد: مسئله مهمی که در پی اتفاقات اخیر 
شاهد هســتیم، نااطمینانی در فضای حاکم بر کشور 
است؛ اما باید توجه داشــت که زمانی که نااطمینانی 
بر کشور گسترانیده شود، اعتماد از سوی دیگر رخت 
برمی بندد. شــکاف بین جامعــه و حاکمیت عمیق 
می شــود که منجر به تحمیل هزینه های هنگفتی به 
بدنه حاکمیت می شــود تا آرامش به کشور بازگردد؛ 
پس مسئله امروز کشــور بازگرداندن اعتماد از دست 
رفته به کشور است. نمی توان دم از مقاومت و پایداری 

در برابر تحریم ها زد اما از مسئله اعتماد غافل بود.
به اعتقاد شافعی، در کنار تحریم های ظالمانه آمریکا، 
سوءمدیریت های تکرار شونده سبب شده تا کشور به 
لحاظ اقتصادی به شدت آســیب پذیر شود. سرمایه 
اجتماعی تضعیف و ناامیدی در کشــور حاکم شود؛ 
چراکه تخریب اعتماد جامعه، اثرگذاری سیاســت ها 
را مخدوش می کند در چنین شرایطی مردم با دولت 
و سیاســت گذاران همراهی الزم را نخواهند داشت و 
به همین دلیل بسیاری از سیاســت ها که درجه ای از 
همراهی جامعه را طلب می کنــد، اثرگذاری خود را 

از دســت خواهد داد.وی افزود: امروز در میدان نبرد 
اقتصادی رزمندگان خــط اول جبهه، جامعه فعاالن 
اقتصادی و بــه طور خاص تولیدکنندگان هســتند؛ 
حال سوال اینجا اســت که چگونه می توان مشارکت 
حداکثــری این گروه را بــدون اهتمام به بازگشــت 
اعتماد آنها جلب کرد. بــه هر حال امــروز ما وامدار 
تجربیات بسیار گران بهایی هستیم و بخش خصوصی 
به تجربه تاریخــی آموخته که گــذار از این روزهای 
سخت جز با اعتماد و امید، همکاری و همدلی و تالش 
بی وقفه ممکن نیست؛ اما الزمه آن برداشتن گام های 

مؤثر و خالصانه از سوی حاکمیت است.
شافعی معتقد اســت تا زمانی که جامعه باور نداشته 
باشد حاکمیت به دنبال حل و فصل مسائل و مشکالت 
پیش روی مردم اســت، نمی توان انتظــار هیچ گونه 
همکاری ســازنده از طرف مردم با دولت را داشــت 
چراکه هدف از تحریم ها تمرکز بیشتر بر سلب اعتماد 

و از هم گسیختگی بین ملت و دولت است.
وی با بیــان اینکه اتاق ایران به عنوان مشــاور ســه 
قوه دلســوزانه از دولت، مجلس و قــوه قضائیه و همه 
ســازمان ها و ارگان هــای تصمیم ســاز خواســتار 
فراهم ســازی زمینه های الزم برای بازگشت اعتماد و 
امید به بخش های اقتصادی و تحرک بیشتر آن است، 
افزود: جامعه ما و پایبندی مردم چنین ظرفیتی را در 
خود نهفته دارد که بهترین نشان آن حماسه تاریخی 

و ماندگان تشییع پیکر سردار سلیمانی است.

فعاالن اقتصادی منتظر اصالح قوانین پولی
شــافعی گفت: دو رخداد اقتصادی مهــم این روزها 
در کشــور در حال تدوین اســت؛ رویداد اول که هر 
ســاله اتفــاق می افتد و گویــا آنچنــان طبیعی و به 
ظاهر، عمومی شــده است که متأســفانه ذهن های 
کارشناســان را چندان تهییج نمی کند، بحث بودجه 
در کشــور اســت؛ ضمن اینکه رخداد دوم؛ موضوع 
قانون جدید در زمینه بانکداری اســالمی اســت. با 
نگاهی منصفانه پیرامون بانکداری جاری در کشــور 
نه می توان بــه صورت افراطی اظهار کرد که نشــانی 
از بانکداری اســالمی در نظام بانکداری کشور وجود 
ندارد و نه بــا ذوق زدگی می توان گفــت که آنچه در 
نظام بانکی کشور اجرا می شــود، دقیقاً همان چیزی 

است که بانکداری اسالمی در نظر دارد.
وی افزود: واقعیت این است که نظام بانکداری کشور 
هنوز در میانه راه قــرار دارد؛ به این معنــا که قوانین 
بانکداری کشــور اگر چه به لحاظ فقهی و شــرعی با 
اشــکال مواجه نیســت زیرا در زمان تصویب قوانین 

بانکداری اســالمی هم شــورای نگهبان انطباق آن 
با شــرع مقدس اســالم را تأیید کرد و هم مراجع آن 
زمان این قوانین را تأیید کردنــد. التبه این به معنای 
آن نیست که بهتر از این نمی شد قانونی را وضع کرد. 
بلکه باید توجه داشت که همواره امکان ایجاد وضعیت 
بهتر وجود دارد و می توان با مطالعه مجدد و بازنگری، 
از عقود دیگر در قانون بانکداری بدون ربا استفاده کرد 
که پیش از این به هر دلیــل، قانون گذاران به آن توجه 
نداشتند.شــافعی ادامه داد: الزم است در اینجا توجه 
داشــت که مطابق قانون بهبود مستمر محیط کسب 
وکار، دولت موظف اســت در هر طرح و برنامه ای نظر 
اتاق ها را جویا شود و اتاق ها در سراسر کشور بارها در 

این زمینه اعالم آمادگی کرده اند.
به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی، سالیان سال 
است که فعاالن اقتصادی کشور منتظر اصالح قوانین 
پولی و بانکی کشور هســتند و کارشناسان، استقالل 
بانک مرکزی را یکــی از مؤلفه های انضباط بودجه ای 
دولت اعالم کرده انــد؛ امیدواریم در این طرح جوانب 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشــور به دقت طرح 
شود و کارشناســان در این زمینه فضای گفت وگو و 

تحلیل علمی را پیش ببرند.

به جای کوتوله پروری در نظام بانکی به دنبال 
ادغام بانک ها باشیم

شافعی با تاکید بر اینکه باید به سواالت طرح شده در 
چارچوب الیحه پاسخ های کارشناسی مبتنی بر علم 
و تحقیق داده شود، گفت: یکی از سواالتی که همواره 
از طرف فعاالن اقتصادی و تولیدی مطرح شــده، این 
است که اقتصاد کشــور و اندازه آن با چه تعداد و با چه 
گســتره ای از نظام های پولی و مالی تناسب دارد؛ این 
در حالی اســت که نتایج بخش عمده ای از مطالعات 
نشــان می دهد که در کشــورهای در حال توســعه، 
گسترش سیستم بانکی چندان به توسعه واقعی منجر 
نشده است؛ پس ســوال اینجا است که آیا بهتر نیست 
به جای کوتوله پروری در نظام بانکــی و ایجاد رقابت 
مخرب بین بانک ها و مؤسســات اعتبــاری به دنبال 
ادغــام بانک ها و حذف مؤسســات مالــی ارگان ها و 

نهادهای مختلف باشیم؟
شــافعی گفت: بیم آن مــی رود که این طــرح متأثر 
از انتخابات پیش روی مجلس شــورای اســالمی با 
شــتاب زدگی تصویب شــود و قانون برآمده از آن در 
نهایــت نه تنها مشــکالت فعلی را حــل و فصل نکن 
بلکه چالش های تازه ای را فراروی سیاســت گذاران و 

تصمیم سازان کشور قرار دهد.
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انجام اولین معامله رسمی در چارچوب عملیات بازار باز
 عملیات بازار باز چه تاثیری

 بر تورم دارد؟
اولین معامله رســمی در چارچوب عملیات بازار 

باز صورت گرفت.
 بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران ،  دیروز 
برای اولین بــار، معامله اوراق بدهــی دولتی را 
در چارچوب عملیات بازار بــاز و در قالب خرید 
قطعی اوراق مزبور انجام داد. ایــن اقدام پس از 
آن صورت گرفت که ریاســت محترم جمهوری 
اسالمی ایران در پنجاه و نهمین مجمع عمومی 
بانــک مرکزی کــه روز پنج شــنبه 26 دی ماه 
برگزار شــد، از آغاز عملیات بازار بــاز در بانک 

مرکزی رونمایی کرد.
بر اســاس پیش بینی های صــورت گرفته مقرر 
است روز چهارشــنبه مورخ 2 بهمن ماه مجدداً 
اقــدام به خرید قطعــی اوراق بدهــی دولتی از 
بانک هــا و موسســات اعتبــاری غیربانکی در 
چارچوب عملیات بــازار باز نمایــد. در همین 
راستا تمامی ســازوکارها و شــرایط مربوط به 
خرید قطعی مزبور برای کلیــه بانک های عضو 
بازار بین بانکی ارسال شده اســت و این بانک ها 
تا ســاعت 10:00 صبح روز سه شــنبه مورخ 1 
بهمن مهلت دارند تا بر اساس نیازهای نقدینگی 
کوتاه مدت خود، پیشــنهادات فروش خود را به 

بانک مرکزی ارسال نمایند.
هدف بانک مرکزی از معرفــی عملیات بازار باز، 
نوســازی چارچــوب سیاســت گذاری پولی با 
به کارگیری ابزارهای غیرمســتقیم پولی است. 
عملیات بازار باز به همراه اســتفاده از دامنه نرخ 
ســود )اعطای تســهیالت به بانک ها در قبال 
اخذ وثیقه و ســپرده پذیری از بانک ها( به بانک 
مرکزی اجازه می دهد مدیریت موثرتری بر نرخ 
ســود بانکی و تخصیص بهینه نقدینگی در بازار 
بین بانکی ریالی داشــته باشــد؛ تا از مسیر آن، 
کانال های سازوکار اشاعه پولی- بویژه کانال نرخ 

سود- تقویت شود.
در اطالعیه بانک مرکزی تاکید شــده اســت با 
اجرای تدریجــی و هدفمنــد چارچوب جدید 
سیاست گذاری پولی و همچنین رعایت الزامات 
آن، در افــق زمانی یک ســاله، شــاهد کنترل 
انتظارات تورمی و ثبــات قیمت ها بوده و زمینه 

کمک به رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.
 عملیات بــازار باز با کنار گذاشــتن سیاســت 
تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه می دهد 
نرخ ســود در کانال مشــخصی نوســان داشته 
باشــد. ابزارهای عملیاتی پیش بینی شده برای 
جذب یا تزریــق نقدینگی به بــازار بین بانکی با 
هدف پیگیری سیاســت پولی بانک مرکزی در 
چارچوب جدید سیاســت گذاری پولی، شامل 
خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق 
بازخرید منطبق با شــریعت بر مبنــای دارایی 
پایه اوراق بهادار دولتــی و ارز، اعطای اعتبار در 
قبال وثیقــه )اوراق بهادار دولتی، طــال و ارز( و 
همچنین سپرده پذیری بانک مرکزی از بانک ها 
و موسســات اعتبــاری غیربانکــی )منطبق با 

شریعت( است.
بر اساس این طرح، بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی می توانند نسبت به مدیریت نقدینگی 
)کمبود یا مازاد( خود در بــازار بین بانکی اقدام 
کنند.بر اســاس ســازوکار طراحی شده، بانک 
مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ ســود بازار 
یا کریدور نرخ سود، کف نرخ کریدور را به عنوان 
نرخ پذیرش ذخایر مازاد بانک ها )سپرده گیری 
از بانک ها( و ســقف نرخ را به عنوان نرخ تزریق 
نقدینگــی )وام دهــی در قبــال اخــذ وثایق 
نقدشــونده به بانک ها( تعییــن می کند.فرایند 
راهبری نرخ های بازار از طریق عملیات بازار باز، 
در نهایت از طریق سازوکار تسری سیاست پولی 
به تغییرات در ســایر نرخ های بهــره در اقتصاد 
منجر شــده و ســطوح قیمت ها و فعالیت های 

واقعی اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.



ریسک خرید اینترنتی با رمز ایستا باالست

وما برای شما! وری است اما نه لز فعال کردن رمز پویا ضر
خریدار    »مشــترک گرامی مــی توانید تا ۵بهمن 
ماه نسبت به فعال کردن رمز پویای کارت بانکی خود 
اقدام کنید«. این پیامکی است که برخی بانک ها برای 
مشتریان خود طی روزهای اخیر ارسال کرده اند.این 

تاریخ برای همه بانک ها یکسان نیست.
 راه انــدازی رمــز پویــا بــا هــدف پیشــگیری از 
کالهبرداری های اینترنتی و فیشــینگ در دســتور 
کار بانک مرکزی قرار گرفته اســت. هر چند پیش از 
این آخرین مهلت برای دریافت رمز پویا اوایل دی ماه 
اعالم شــده بود اما در حال حاضر این فرصت تمدید 
شده است و بررســی ها نشــان می دهد همچنان در 
بســیاری از بانک ها همزمان با ایجاد شــرایط فعال 
کردن رمز پویا، فضا برای استفاده از رمزهای ایستا یا 

رمزها دائمی فراهم است.
 طبق اعالم پلیس فتا در ســال 1۳۹۷، بین 20 تا 2۵ 
هزار پرونده فیشــینگ ثبت شــده و به باور عده ای از 
کارشناســان، جایگزین کردن رمز پویــا به جای رمز 
ایســتا می تواند حجم این پرونده هــا را کاهش دهد.
عبدالناصر همتی، رییس کل بانــک مرکزی معتقد 
است اســتفاده از رمزهای یک بار مصرف می تواند تا 
میزان ۹0 درصد احتمال کالهبرداری های اینترنتی 

را کاهش دهد.

چرا رمز پویا؟
ثابت بودن رمــز دوم کارت های بانکی و پیشــرفت 
چشــم گیــر و پیچیدگــی روز افزون شــگردهای 
ســارقین در فضای مجازی، لو رفتن یا ســرقت این 
رمزها را بــه راحتی امکان پذیر نموده اســت. به بیان 

دیگر ســودجویان می توانند با سوء استفاده از غفلت 
دارندگان کارت های بانکی، اطالعات این کارت ها را 
)مانند تاریخ انقضا، کد اعتبارســنجی )CVV۲( و 
رمز دوم( از طریق درگاه های پرداخت یا برنامک های 
همراه جعلی به ســرقت برده و با برداشــت غیر مجاز 
از این کارت ها،  خســارات مالی قابــل توجهی را به 
هموطنانی که رمز دوم کارت خــود را فعال کرده اند، 
تحمیل نمایند. عالوه بر این سارقان از کارت هایی که 
رمز دوم آنها به ســرقت رفته برای انتقال پیاپی وجوه 
حاصل از فعالیت هــای غیر قانونی و نامشــروع خود 
بهره جویی کرده که این امر نیز می تواند دارنده کارت 

را با تبعات حقوقی جدی روبرو کند.
با پویاســازی رمزهای دوم کارت های بانکی احتمال 
این گونه ســوء استفاده ها به شــدت کاهش می یابد و 
دارندگان کارت های بانکی می توانند به جای استفاده 
از یک رمز دوم ثابت )ایســتا(، در هر بار خرید اینترنتی 
یا پرداخت های نیازمند رمز دوم، از رمزهای متفاوتی 
)پویا( که بانک در اختیارشــان قرار می دهد، استفاده 
نمایند. شایان ذکر است این رمزها طول عمر محدودی 
)حداکثر 1 دقیقه( داشته و یکبار مصرف هستند به این 

معنا که صرفاً برای یک تراکنش قابل استفاده اند.

 چه کسانی باید رمز پویا را فعال کنند؟
 هر چند اطالع رســانی بانک ها به صــورت عام و برای 
تمامی دارندگان کارت های بانکی صورت می گیرد اما 
بررسی ها نشان می دهد تنها کسانی نیاز به دریافت رمز 
دوم پویا دارند که مشــتری خرید اینترنتی محسوب 
می شــوند، در عین حال فعال کردن این رمز تنها برای 

کارت هایی ضــرورت دارد که با آن خریــد اینترنتی 
صورت می گیرد. از این رو ضرورتی وجود ندارد که رمز 
پویا برای تمامی کارت های بانکی فعال شــود. الزم به 
توضیح است پویا سازی رمز دوم کارت های بانکی فقط 
و فقط توسط بانک های صادر کننده کارت صورت می 
پذیرد؛ لذا برای اطالع از روش های مختلف فعالسازی 
می توانید از طریق مراجعه حضوری به شعب، مراجعه 
به وب ســایت بانک صادر کننــده کارت و یا تماس با 
مرکز امداد مشــتریان بانک خود، اقدام نمائید. بانک 
مرکزی پیش تر اعالم کرده اســت فعالسازی رمز دوم 
پویا هیچگونه هزینه ای برای مشــتریان در بر نداشته 
و ایــن خدمت توســط بانک ها و مؤسســات اعتباری 
کشور، هم راســتا با تجربیات جهانی و با هدف صیانت 
از دارایی های مشــتریان بانکی در مقابل فعالیت های 

کالهبردارانه، فراهم شده است.

مهلت فعال کردن رمزپویا
 بر اساس پیامک های ارســالی از سوی بانک ها به نظر 
می رســد هنوز اخرین مهلت برای فعال ســازی رمز 
پویا و ارج شــدن رمز ایســتا از دور اعالم نشده است . 
با تصمیمات اتخاذ شــده به نظر می رسد فعال کردن 
رمز پویــا همزمان با ایجاد شــرایط اســتفاده از رمز 
ایســتا در بانک ها فراهم خواهد بود . به نظر می رسد 
در شرایط کنونی ریسک خرید اینترنتی با رمز ایستا 
تمام متوجه فرد خریدار است اما استعفده از مرز پویا 
ریســک موجود در این حوزه را از میــان خواهاد برد 
و فرد با اطمینان بیشــتری می تواند نسبت به خرید 

اینترنتی اقدام کند .

شعبه

رئیس کل بانک مرکــزی با بیان اینکه 
به دلیــل تالش های بانــک مرکزی، 
وضعیت بازار ارز بسامان شده، گفت: از 
این پس، تمرکز خود را بر کنترل تورم 
خواهیم گذاشت.عبدالناصر همتی در 
یادداشتی که آن را در صفحه شخصی 
خود در اینســتاگرام منتشر کرده، در 
خصوص بانک مرکزی و برنامه تقویت 

اقتصاد توضیحاتی ارائه کرد:
1. تالش هــای بی وقفه بانــک مرکزی 
به همراه ســایر بخش های کشور، نظام 

ارزی کشور را در شرایط بسیار 
ســخت اقتصادی به سامان 
رسانده اســت. همانگونه که 
پیشــتر اشــاره کردم، بازار 
ارز محل تخلیه شــوک های 
خارجی بــه اقتصاد اســت 
و نقــش بانک مرکــزی نیز 

جلوگیری از نوسانات بازار و حذف نقش 
مخرب سفته بازان در این بازار است.

2. بانــک مرکزی از این پــس، تمرکز 
خود را بر کنترل تورم خواهد داشــت، 

ابزارهــای  از  اســتفاده 
عملیــات بازار بــاز و تغییر 
سیاســتگذاری پولــی بر 
کنترل تــورم، ســرلوحه 
برنامه های بانــک مرکزی 
خواهد بود. بدیهی است در 
این مســیر، کلید موفقیت، 
افزایش تولید غیرنفتی داخلی است که 
بایستی با سیاســت های مالی مناسب 

دولت همراهی شود.
۳. همانگونــه که رهبــر معظم انقالب 

تأکید کردند، راه برون رفت از شــرایط 
موجود و تقویت اقتصاد، کمک به رشد 
غیر نفتی اقتصاد و کاهش وابســتگی 
بودجه دولت به نفت است. در این مسیر 
بانک مرکزی، عالوه بر پیش بینی پذیر 
کردن مسیر متغیرهای کالن اقتصادی، 
سیاست هایش در جهت ایجاد فضایی 
مناســب برای کســب و کارهای مولد 
اشــتغال، به کمــک بهبــود ترازنامه 
بانک ها و ایجاد جریان اعتباری ســالم 

برای بانک ها خواهد بود.

بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: بازار ارز ساماندهی شد
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 در احداث مدرسه شش کالسه 
وستای آق قال یک ر

دبیر ستاد خیرین مدرسه ســاز بانک صادرات 
یــران از برگزاری آییــن کلنگ زنــی احداث  ا
مدرسه شــش کالسه شــهدای بانک صادرات 
ایران در روســتای آق تکه خان شهرستان آق قال 

خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی بانــک صادرات ایران، 
حمداله عظیمی ماسوله با اعالم این خبر افزود: 
ستاد خیرین مدرسه ســاز بانک صادرات ایران 
در ادامه مشــارکت در نهضت مدرسه سازی در 
نقاط محروم کشور، در پروژه احداث این مدرسه 
پســرانه شــش کالســه در محله آق تکه خان 

شهرستان آق قال مشارکت خواهد کرد.
وی افزود: این مدرســه که به نام شهید بایرام آق 
نام گذاری خواهد شد با هزینه دو میلیارد و 600 
میلیون ریال با زیربنای ۷٤۵ متر مربع در زمینی 
به مســاحت دو هزار متر مربع احــداث خواهد 
شد که ستاد خیرین بانک صادرات ایران نیز در 

تامین مالی آن مشارکت خواهد داشت.
در آیین کلنگ  زنی این مدرســه که در شهریور 
ماه ســال ۹۹ به بهره بــرداری خواهد رســید، 
حمداله عظیمی ماسوله و اکبر طهماسبی دبیر 
و عضوستاد خیرین مدرســه ساز بانک صادرات 
ایــران، مدیــر کل نوســازی  مدارس اســتان 
گلســتان، مقامات محلی و مردم منطقه حضور 

داشتند.

 بانک ملی ایران 
یاریگر همیشگی حادثه دیدگان

کمک به حادثه دیدگان ناشی از بالیای طبیعی 
مانند سیل و زلزله، سنت حســنه دیرینه بانک 

ملی ایران است.
ه گزارش روابــط عمومی بانک ملــی ایران،  ب
فهرســت اقدامــات بانک در چنیــن حوادثی 
آنقدر طوالنی است که نمی توان آن را در مدت 
کوتاهــی مرور کرد، امــا تنها در ســال جاری 
کمکهــای فراوانــی در قالــب پرداخت های 
بالعوض، پرداخت تســهیالت، امهال اقســاط 
ســهیالت در کنار کمــک هــای غیرنقدی  ت
توســط بانک ملی ایران برای هموطنان آسیب 
دیده از بالیای طبیعی محقق شــده اســت.به 
تازگی و پس از وقوع ســیل در استان سیستان 
و بلوچســتان، مدیرعامل بانک ملــی ایران بر 
ضرورت اســتفاده ازظرفیت هــای این بانک 
برای کمک رســانی به هموطنان آسیب دیده 

تاکید کرد.
دکتر محمــد رضا حســین زاده ضمــن ابراز 
همدردی با هموطنان حادثه سیل اخیر، تاکید 
کرد که بخش پشتیبانی بانک با تمام قوا در کنار 
مردم عزیز این منطقه باشــد. کارکنان بانک نیز 
کمک های نقدی و غیرنقــدی خود را به مناطق 

سیل زده ارسال کرده اند.
چندی پیش نیــز در پی وقوع زلزله در شــمال 
غرب کشور که مناطقی از استان های آذربایجان 
شرقی، اردبیل، آذربایجان غربی و زنجان را تحت 
تاثیر قــرار داد، مدیرعامل بانک ملــی ایران از 
ادارات امور شــعب این استان ها خواست کمک 

رسانی به هموطنان را آغاز کنند.
وی همچنین با اعالم آماده باش به بیمارســتان 
بانک، خواســت که در صورت نیــاز، گروه های 
پزشــکی و امدادی به مناطق آسیب دیده اعزام 

شوند.
یمارســتان بانک یــک دســتگاه آمبوالنس  ب
در مناطق آســیب دیــده ورزقــان، ورنکش و 
روستاهای اطراف منطقه ترکمانچای و یک تیم 

پزشکی به این مناطق اعزام کرد.
در جریان سیل نوروزی امسال نیز نظام بانکی و 
در راس آنها بانک ملی ایران در کمک رسانی به 

هموطنان پیش قدم بود.



فرماندار کرج خواستار بازنگری شد
ج عادالنه نیست توزیع سرانه های آموزشی در پهنه جنوبی و غربی کر

خریدار    فرماندار کرج با اشــاره بــه اهتمام جدی 
مقام عالی دولت در اســتان پیرامون پیگیری مسایل 
مربوط به حــوزه آموزش و پرورش، خواســتار توزیع 
عادالنه سرانه های آموزشــی در پهنه جنوبی و غربی 

شهرستان کرج شد.
به گــزارش البرز فــردا، به نقــل از روابــط عمومی 
فرمانداری شهرســتان کرج، »غفور قاســم پور« در 
جلسه شورای آموزش و پرورش اســتان که با حضور 
استاندار البرز برگزار شد؛ با اشاره به کمبود تجهیزات 
و امکانات ، فضاهای آموزشی در شهرستان کرج اظهار 
داشت: تخصیص سرانه های آموزشی در پهنه جنوبی 
و غربی شهرستان کرج عادالنه نیســت به ویژه عدم 
توجه به اتمام و تکمیل پروژه ها در مناطق حاشــیه 
نشــین جنوبی و غربی کرج دغدغه جــدی در نظام 

آموزشی این شهرستان بشمار می رود.

 آموزش و پرورش تسهیل گر در آموزش
 آسیب های اجتماعی باشد

وی همچنین با بیان اینکه باید دوره های آموزشــی 
پیشــگیری از آســیب های اجتماعی جهت آگاهی 
فرزندان ســاکن در این مناطق برگزار شود، تصریح 
کــرد: برگــزاری کالس هــای آموزشــی در زمینه 
ـیبهای اجتماعی توســط آمــوزش و پرورش،  آسـ
بهزیســتی و نیروی انتظامی میتواند تأثیربسزایی در 

کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشد.
فرماندار کــرج همچنیــن از کــم کاری ادارات در 

پاســخگویی به مکاتبات شــورای آموزش پرورش 
انتقاد کرد و افزود: در شورای اداری شهرستان نیز به 

روسای ادارات این مهم را متذکر شده ام.

نقش آموزش و پرورش در تجهیز شعب اخذ 
رأی ویژه است

معاون استاندار در ادامه با بیان اینکه در امر برگزاری 
انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلــس، آمــوزش و 
پرورش کمک ویژه ای بلحاظ تامین نیروی انســانی 
و تجهیزات شــعب اخذ رأی خواهد داشت، افزود: از 
تعداد ۷0٤ شــعبه اخذ رأی در شهرستان کرج، ۵0 
درصد در مدارس و مابقی در مســاجد مستقر خواهد 
شد که آموزش و پرورش اســتان در تجهیز این شعب 
نیز همکاری ویژه ای با ســتاد انتخابات شهرســتان 
کرج خواهد داشــت و جا دارد از مجموعه ی آموزش 

و پرورش بویژه مدیرکل محترم تقدیر و تشکر نمایم.

لزوم ترک تشریفات در احداث بناهای آموزشی
فرماندار کــرج همچنین بر ضرورت تســریع در امر 
احداث بنای مدارس بدون رعایت تشــریفات صدور 
پروانه نیز تأکید و با اشاره به نصح صریح قانون در این 
رابطه خاطرنشــان کرد: طبق تبصــره 1 ماده واحده 
قانون صدور مجــوز احداث بنا، بــر و کف کفایت می 
کند و برای تکمیل زیرســاخت های آموزشــی نباید 
مانع تراشــی گردد، در این رابطه نیــز پیگیری های 
الزم صورت گرفته و نیاز اســت که شــهرداری های 

شهرستان نیز به این امر توجه بیشتر داشته باشند.
قاسم پور تصریح کرد: بنیاد مسکن می بایست جهت 
صدور مجوز احداث بناهای آموزشــی روستایی نیز 

همکاری الزم را معمول دارد.
فرماندار کــرج در ادامه گفت: تذکــری نیز به ادارات 
شهرستان داده شــده که بدون هماهنگی فرمانداری 

حق قطع انشعاب مدارس را ندارند
فرماندار کرج با تاکید بر ضرورت اســتفاده از ظرفیت 
اساتید و دانشگاهیان در تشکیل اتاق فکر و برون رفت 
از دغدغه های حوزه آموزش در مــدارس گفت: باید 
گزارشی از سند تحول بنیادین آموزش پرورش ارائه 
شــود چرا که هدف تعلیم و تربیت، رشد همه جانبه 

دانش آموزان در همه فعالیت ها است.
وی افــزود: معرفی لیســت مدارس محروم توســط 
آموزش پرورش بــه بنیاد برکت در دســتور کار قرار 

گیرد.
قاســم پور گفت: پیش بینی زمین جهت جانمایی 
و احداث مدارس جدید در مناطــق پرجمعیت و 
شــهرکهای جدید بــا تخصیص اعتبار از ســوی 
اداره نوســازی مــدارس بخشــی از دغدغه ها در 
حوزه زیرساخت های آموزشــی را برطرف خواهد 

ساخت.
فرماندار کــرج در پایان افزود: مقــام عالی دولت در 
اســتان اهتمام جدی در حوزه آمــوزش و پرورش 
دارند و مســایل مرتبط را به جد مــورد پیگیری قرار 

می دهند.

البرز

یس مرکز آمــوزش فنی وحرفه ای  ئ ر
خواهران الزهــرا )س( اســتان البرز 
گفت: کارگاه هنرهای تجســمی فنی 
و حرفه ای به ســمت معماری داخلی 
ســوق داده می شــود تا از این طریق 
بتوانیم معماری ایرانی و اسالمی را در 

این حوزه توسعه دهیم.
ماهنــاز کرمی، رئیــس مرکز آموزش 
فنی و حرفه ای خواهــران الزهرا )س( 
اســتان البرز در گفت و گو با خبرنگار 
فارس در کرج از فعالیت 22۵ نفر در دو 
نوبت صبح و عصر در این مرکز خبر داد 
و گفت: بســته های آموزشی مرتبط با 
بازارکار جهت ارائه به هنرجویان فنی و 

حرفه ای تهیه شده است. ارائه آموزش 
های مهارتی با انجام برنامه ریزی های 

الزم صورت می گیرد.
رئیس مرکز آموزش فنــی و حرفه ای 
خواهران الزهرا )س( استان البرز هدف 
این مرکــز مهارتی را خوداشــتغالی و 
کارآفرینــی برشــمرد و در خصوص 
نحوه پذیــرش هنرجویان مطرح کرد: 
کارآموزان از طریق مشــاوره پذیرش 
می شــوند و پس از بررســی وضعیت 
توانمندی هایشــان در کالس ها ثبت 

نام می کنند.
وی با اشاره به استقبال بی نظیر بانوان 
از فعالیت های هنری و فنی و حرفه ای 

و نقش مهم آن هــا در کمک به اقتصاد 
خانواده افزود: از طریــق اعالم نظرات 
کارآموزان نســبت به فعالیت آن ها در 
بازار کار آگاهی پیدا کرده ایم؛ این افراد 
پس از گذرانــدن دوره های مختلف از 
طریق رهگیری که توسط مشاور مرکز 

انجام می شود با ما در ارتباط هستند.
رئیس مرکز آموزش فنــی و حرفه ای 
خواهران الزهرا )س( اســتان البرز از 
امضــای تفاهم نامه بــا بازارهای مبل 
خبر داد و بیــان کرد: طــی توافقات 
صورت گرفته با برخی از بازارهای مبل 
تعدادی از دوزندگان و طراحان دوخت 
مرکز فنــی و حرفه ای الزهــرا )س( با 

انجام فعالیت های گوناگون از ســوی 
این مراکز حمایت می شوند تا بتوانند 
در بازارکار به صــورت منحصر به فرد 

کار کنند.
کرمی با اشــاره به فعالیت کارآموزان 
در بخش های چوب و معرق به صورت 
تعاونی، اظهار کرد: دانشــجویان این 
حوزه به دلیل خالقیــت و ابتکار عمل 
خود، در سطح دنیا حرفی برای گفتن 
دارند. کارگاه هنرهای تجسمی فنی و 
حرفه ای نیز به سمت معماری داخلی 
ســوق داده می شــود تا از این طریق 
بتوانیم معماری ایرانی و اسالمی را در 

این حوزه توسعه دهیم.

هنرهای تجسمی
گرایش کارگاه های هنرهای تجسمی به سمت معماری ایرانی اسالمی
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 برای احداث کارخانه نوآوری 
ج در کر

شــهردار کرج از تخصیص 20 میلیــارد تومان 
اعتبار برای احداث کارخانه نوآوری در کالنشهر 
کرج از ســوی معاونت علمی ریاست جمهوری 

خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری کــرج امروز، علی کمالی 
زاده در صــد و هفتاد و نهمین جلســه شــورای 
شــهر کرج با تسلیت درگذشــت محمدرضا زین 
العابدینی، معاونت خدمات شــهر شهرداری کرج 
و یادآوری این موضوع که وی جانبازی گمنام بود 
و کمتر عکسی از حضور وی در جبهه ها به نمایش 
گذاشته شد، اظهار داشت: حضور زین العابدینی 
در خدمات شهر موجب آرامش بود و با رحلت خود 
همه را متاثر و متاسف کرد.وی در ادامه به جلسه ای که با 
معاون علمی و فناوری رییس جمهور برگزار شــد 
اشــاره کرد و گفت: پس از این جلسه از محدوده 
دانشکده قدیم آتش نشــانی که نیمه کاره مانده 
است بازدید و بخشی از این دانشکده برای احداث 

کارخانه نوآوری انتخاب شد.
وی با بیان اینکه اعتبار اولیه 20 میلیارد تومانی 
بــرای تکمیل این ســاختمان به عنــوان خانه 
اســتارتاپ و کارخانه نوآوری از ســوی معاونت 
علمی ریاســت جمهوری در نظر گرفته شــده 
اســت، خاطرنشــان کرد: امیــدوارم بتوانیم با 
همکاری این معاونت، کارخانه نوآوری را هرچه 

سریع تر افتتاح کنیم.

بازدید مدیرکل ارشاد استان از 
ج  وند برگزاری آزمون جامع در کر ر

ناصر مقدم ، مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
استان البرز،از روند برگزاری آزمون جامع وسی 
مین آزمــون ادواری اســتانداردهای مهارتی  ا
بخــش فرهنگ و هنر شــاخه کاردانش ســال 

تحصیلی ۹۹- ۹۸ در کرج بازدید نمود .
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل فرهنگ و 
رشاد اسالمی اســتان البرز ،مدیرکل فرهنگ  ا
و ارشاد اســالمی اســتان البرز به همراه  معاون 
هنری ســینمایی و ســمعی بصــری در محل 
برگزاری اولین آزمون جامع وســی امین آزمون 
دواری استانداردهای مهارتی بخش فرهنگ و  ا
هنر شاخه کاردنش ســال تحصیلی ۹۹- ۹۸ از 

روند برگزاری و اجرای این آزمون بازدید نمود.
 محمود دهقــان هراتی،ضمن اعــالم این خبر 
اظهار داشــت:بخش تئوری آزمون فوق در روز 
جمعه 2۷ دی ماه سالجاری ســاعت 10 صبح 
بصورت هماهنگ،برادران در کرج،بلوار شــهید 
مطهری ، نبش شاهد 2 اداره کل فرهنگ وارشاد 

اسالمی استان برگزار گردید .
معاون هنری سینمایی و ســمعی بصری اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان البرز افزود 
: شــرکت کنندگان در این آزمون در رشته های 
تصویربــرداری، تصویــر ســازی کامپیوتری، 
چهره ســازی، صفحــه آرایی، طراحی بســته 
بنــدی، طراحــی صفحــات وب، طراحی طال 
و جواهــر، طراحــی و توســعه صفحــات وب، 
عکاســی دیجیتال، گرافیک رایانــه ، گرافیک 
کامپیوتری،نوازندگی سازایرانی، نوازندگی ساز 
جهانی ، چهره آرایی، دســتیاری تهیه لباسهای 
نمایشــی)دوخت با ترمیم و تزئینات( را از رشته 
های اولین آزمــون جامع و ســی امین آزمون 

ادواری سال تحصیلی ۹۹-۹۸ شرکت کردند .
شایان ذکر است :اولین آزمون جامع و سی امین 
آزمــون ادواری اســتانداردهای مهارتی بخش 
فرهنگ و هنر شــاخه کاردنش،در بخش عملی 
آزمون خواهــران و بــرادران در روز های 2 ، ۳ و 
٤ بهمن ماه ، در کرج، میدان استقالل)اســبی( 
لوار اقاقیا، هنرســتان هنرهای زیبای پسران،  ب

برگزار خواهد شد .



 رئیس کل دادگستری استان البرز مطرح کرد:

وم فعالیت نامزدهای انتخابات مجلس در چارچوب قانون لز
خریدار    حســین فاضلی هریکنــدی رئیس کل 
دادگســتری اســتان البرز در دومین نشست »ستاد 
پیشــگیری و رســیدگی به جرایم انتخاباتی استان 
البرز« با اشــاره به انجام بیــش از ۷0 مکاتبه در یک 
ماه اخیر به دســتگاه های متولی در زمینه انتخابات 
توسط این ستاد گفت: در تالش هســتیم انتخاباتی 
پرشــور و با حضور حداکثری مردم را در استان البرز 

اجرایی کنیم.
وی با اشــاره به فلسفه تشکیل »ســتاد پیشگیری و 
رسیدگی به جرایم انتخاباتی« افزود: پیش از برگزاری 
همه انتخابات،  رئیس قوه قضائیه دســتورالعملی را 
برای تشکیل این ستاد ابالغ می کنند تا با اولویت قرار 
گرفتن اقدامات پیشگیرانه بر روش های مقابله ای در 
مراحل قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات، تدابیر 
الزم برای برگزاری انتخابات سالم و به دور از هرگونه 

تخلف اتخاذ شود. 
عالی تریــن مقــام قضایی اســتان البــرز در ادامه 
مســئولیت نامزدهای تایید صالحیت شده را متذکر 
و بیان کــرد: از افرادی که نامــزد راهیابی به مجلس 
شورای اســالمی هســتند این انتظار وجود دارد از 
مهمترین وظایف یــک نماینده کــه قانون گذاری 
است آگاه باشند و به قوانینی که مصوب مجلس است 

احترام بگذارند.
وی افزود: مــردم انتظار دارند همــه نامزدها در ابتدا 
التزام عملی به قانون داشــته باشند یعنی کسانی که 
احراز صالحیت شده اند در چارچوب قانون و بر اساس 
برنامه زمانبندی اعالم شــده به فعالیت های تبلیغی 
خود بپردازند و افرادی که احراز صالحیت نشــده اند 
نیز اگر اعتراضی دارند از مســیرهای قانونی پیگیری 

کنند.

رئیس شــورای قضایی اســتان البرز از تشــکیل 
کمیته ای به ریاســت دادســتان عمومی و انقالب 
کرج خبر داد و گفــت: این کمیته کــه اعضای آن 
نماینــدگان عالی فرمانــداری، ضابطیــن و دفتر 
نظارت بر انتخابات اســتان هســتند بــا محوریت 
تبیین روندهــای قانونی برای افراد احراز صالحیت 
شده و نیز رد صالحیت شده با محوریت پیشگیری 
از جرایــم و تخلفــات انتخاباتی فعالیــت خواهد 

داشت.
وی در پایان بر ضرورت نظارت بر بستر فضای مجازی 
در ایام پیش و حین برگــزاری انتخابات تاکید کرد و 
گفت: کمیتــه ای بدین منظور تشــکیل شــده و با 
همکاری دستگاه های انتظامی و اطالعاتی در زمینه 
ســاماندهی و پایش فضای مجــازی فعالیت خواهد 

داشت.

البرز

سارا دشــت گرد با بیان اینکه عوامل 
هنجــاری، فرهنگی نقــش مهمی 
در ارتقاء زنان دارد، اظهار داشــت: 
عوامل شناختی، هنجاری، تنظیمی 
و فرهنگی با ارتقای شــغلی زنان در 
پســت های مدیریتی رابطه معنادار 
و مثبتی دارند، تردیدی نیســت که 
ارائــه الگوی مطلوب توســعه بدون 
لحاظ کردن نقش و جایگاه زنان می 
تواند نمادی از الگوی کامل توســعه 

باشد.
این مسئول با اشــاره به اینکه ٤ عامل 
در ارتقــای زنان موثر اســت، افزود: با 
شناخت و برنامه ریزی می توان مسیر 
رشد زنان را در سطوح باالی مدیریتی 

هموارتر کرد.
وی عنــوان کــرد: به دلیــل حاکم 
بودن نگرش جنســیتی در سازمان 
ها حتی در شــرایط تخصصی برابر، 
برتــری از آن مردان اســت و هنوز 
نگــرش هــا و ارزش هــای جامعه 
پدرســاالنه اســت و این ارزش ها 
تقریبا تمامــی حوزه هــای هیات 
اجتماعــی و فردی اعضــاء جامعه 

را تحت تاثیر قــرار داده 
است.

عضو شورای اسالمی شهر 
کــرج تصریح کــرد: ایجاد 
فرصت هــای اشــتغال و 
پذیرش زنان در مشــاغل 
کلیدی ریشه های عمیق در 

طرز تفکر و برداشت های جامعه از زن 
و توانایی ها، امکانات و استعدادهای او 

دارد.
وی افزود: برای رســیدن بــه تعادل، 
برابــری و رفع تبعیض هــا و در نتیجه 
توســعه بهتر و کاملتر جامعــه نیاز به 
آن اســت که زنان بتواننــد در فرآیند 
تصمیم گیــری در ســطوح گوناگون 

جامعه شرکت کنند.
دشت گرد یادآور شــد: جلوه حضور 
زنان نه در ایران و نه در جهان چندان 
پررنــگ به نظــر نمی رســد چرا که 
تبعیض عقاید قالبــی و پیش داوری 
ها موجــب ارزیابی نــازل از توانایی 
هــای زنــان را فراهم کرده اســت 
همچنین محدودیــت های فرهنگی 
موجب می شــود که نه تنهــا زنان از 

استقبال  مشــاغل  برخی 
نکننــد بلکــه در موقعیت 
های خــاص مدیران نیز از 
اســتخدام آنها خودداری 

می کنند.
رئیســه  هیئــت  عضــو 
شـــــورای اسالمی شهر 
کرج به مدیریت شایســته ســاالر 
اشــاره کرد و یادآور شــد: اصل اول 
در مدیریت شایسته ســاالر باید به 
کار گرفتن افــراد شایســته بدون 
در نظــر گرفتــن جنســیت  آنهــا 
باشــد که با وجود رشــد چشمگیر 
زنــان در محیــط هــای کار میزان 
پیشــرفت آنان در مشاغل مدیریتی 
متناســب با تعداد آنها در پست های 

اختصاصی نیست.
دشت گرد به اســتمرار این نشستها 
اشــاره کرد و گفت: با هم اندیشــی 
اعضــای بانــوان عضــو شــوراهای 
اســالمی شــهرهای اســتان البرز 
در پایان این نشســت مصوب شــد 
دبیرخانه دایمی در شــورای شــهر 
کــرج تشــکیل شــود و کمیته ای 

متشــکل از دو بانــوی فرهیختــه و 
از کارکنــان شــهرداری تــا بعنوان 
نماینــده بانــوان در شــهرداری و 
مسائل این قشررا به دبیرخانه ارجاع 
تا در نشســت های بعدی با استفاده 
از نقطه نظــرات تصمیم گیری اتخاذ 

شود.
گفتنی اســت؛ نشســت هم اندیشی 
بانــوان عضو شــوراهای اســالمی 
شــهرهای اســتان البرز بــا موضوع 
بررســی موانــع ارتقــای شــغلی و 
مدیریتــی بانــوان و پســت هــای 
اختصاصی شــهرداری ها به میزبانی 
2 بانوی شورای اســالمی شهر کرج، 
سارا دشــت گرد عضو هیئت رئیسه 
و فریــده بزنــی بیرانونــد؛ رئیــس 
کمیســیون خدمات شــهر شورای 
اسالمی کرج با حضور ملیحه اکبری 
عضو شورای شــهر فردیس، فاطمه 
اخگری عضو شورای شهر ماهدشت، 
نرگس تقوائی عضو شــورای شــهر 
نظرآباد و فاطمه جلیلی عضو شورای 
اسالمی شــهر جدید هشتگرد برگزار 

شد.

شورا

وحیه خودباوری را در بانوان تقویت کنیم ج: ر عضو شورای اسالمی شهر کر

5
وزنامـهدوشنبه      30دی 1398     شماره 468 ر

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rسرزمین
kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar عمق چاه های آب در دشت تهران

ج به ۲۰۰ متر رسیده است کر
مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای البرز گفت: 
ما هر ســال حدود ۸0 ســانتیمتر افت آب های 
زیرزمینــی اســتان را داشــتیم اما بــه دلیل 
بارندگی های سال گذشــته و اقداماتی که برای 
اســتفاده بهینه از روان آب ها صورت گرفت، این 
افت به 10 سانتیمتر رســید؛ این نشان می دهد 
که با اجــرای طــرح تعادل بخشــی منابع آب 

زیرزمینی می توان آبخوان ها را نجات داد.
داوود نجفیان در گفت و گو با ایسنا، در خصوص 
روند کاهش سطح آب های زیرزمینی در استان 
البرز گفت: این روند افــت تا زمانی که بارگذاری 
بر ســفره های زیرزمینــی و اضافه برداشــت از 
آبخوان ها ادامه داشته باشــد پابرجاست اما اگر 
اقداماتی که تحت عنوان طرح تعادل بخشــی به 
آب های زیرزمینی به خوبی اجرا شود می توان از 

آن جلوگیری کرد.
نجفیان با بیــان اینکه طرح تعادل بخشــی در 
قالب 10۵ پــروژه بر عهــده آب منطقه ای قرار 
دارد و سایر دســتگاه ها چون توزیع برق، جهاد 
کشاورزی و ... در آن مشــارکت دارند گفت: هر 
کدام از دســتگاه ها چند پروژه را در این طرح بر 
عهده دارند و برای هر اســتان هر برش استانی 

تدوین شده است.
وی در ادامه به بارندگی های ســال گذشــته و 
اســتفاده بهینه از منابع حاصل از این بارش ها و 
نقش آن در کاهش افت سطح آب های زیرزمینی 
اشــاره و اعالم کرد: بارندگی های ســال گذشته 
باعث کاهــش برداشــت آب برای کشــاورزی 
شــد، از ســوی دیگر 6۵ میلیــون مترمکعب از 
روان آب های حاصل از بارندگی به وسیله تغذیه 
مصنوعی در حوزه رودخانه کرج و بیلقان جذب 
ســفره های زیرزمینی شــد، این اقدام در حوزه 
فردیــس باعث شــد چاه هایی که پیــش از این 
خشــک و یا کم آب شــده بودند دوباره آب دار و 
پر آب شــوند، پروژه تغذیه مصنوعی برای جذب 
این روان آب ها در حوزه رودخانه کردان هم انجام 
شد و عالوه بر آن از شن چاله هایی که از سال های 
گذشته به جا مانده بود هم در این بخش استفاده 
شد.ما هر سال حدود ۸0 سانتیمتر افت آب های 
زیرزمینی استان را داشــتیم اما به دلیل همین 
بارندگی ها و اقداماتی که برای اســتفاده بهینه از 
روان آب ها صورت گرفت، سال گذشته این افت 
به 10 سانتیمتر رســید؛ این نشان می دهد که با 
اجرای طرح تعادل بخشــی منابع آب زیرزمینی 
می تــوان آبخوان ها را نجــات داد؛ اگــر برنامه 
انســداد چاه های غیرمجاز به خصوص چاه هایی 
که برداشــت زیادی از آن صورت می گیرد هم به 
خوبی اجرا شود نتیجه بســیار بهتری به دنبال 

خواهد داشت.
نجفیان با بیــان اینکه به طور کل اســتان البرز 
تاکنون در طرح تعادل بخشــی از برنامه اعالمی 
توســط وزارت نیرو هم فراتر ظاهر شــده است، 
گفت: عالوه بر این یک کارگروه سازگاری با کم 
آبی هم به ریاست استاندار تشکیل و تاکنون 60 
جلســه آن برگزار شده اســت، در این کارگروه 
برنامه های سازگاری با کم آبی تا افق 1٤0۵ طی 

این هفته به انجام خواهد رسید.
این مســئول در خصــوص خســارت هایی که 
طی ســال های اخیر بر اثر برداشت آب به منابع 
زیرزمینی وارد شده اســت به خصوص افزایش 
عمق چاه های آب هم گفــت: عمق چاه های آب 
در دشــت های مختلف اســتان متفاوت است 
مثاًل عمق چاه ها در دشت تهران-کرج 200 متر 
است اما چیزی که می توان گفت این است که در 
اکثر نقاط استان برداشــت از منابع در سال های 
گذشته باعث فرونشســت زمین شده به عنوان 
نمونه در نظرآباد تا 21 سانتیمتر هم فرونشست 
داشــته ایم؛ در هر حال به طور کلــی مطالعات 
نشــان داده که با اجرای برنامه هــای موجود، 

آبخوان های استان به تعادل خواهد رسید.



تحلیل یک کارشناس از آینده بازار مسکن

بازار مسکن آرام تر شد
خریدار    با فروکش کردن التهابات ناشــی از تغییر 
قیمت بنزیــن و تنش های منطقه ای، رشــد قیمت 
مسکن متوقف شده و واســطه ها از کسادی معامالت 

در دو هفته اخیر خبر می دهند.
همزمان با افت معامالت مســکن بعــد از تنش های 
اخیــر منطقــه ای، رشــد قیمت های پیشــنهادی 
نیز متوقف شــده و فعاالن بازار از محو شــدن شوک 
افزایش قیمت بنزین در بازار مســکن خبر می دهند. 
بعد از آن که خرید و فروش مســکن در شــهر تهران 
طی آذرماه 1۳۵ درصد افزایش پیدا کرد قیمت های 
پیشــنهادی تا 1۵ درصد و قیمت هــای قطعی ۸.۵ 
درصد باال رفت که به نگرانی ها از ورود بازار مســکن 
به دوره پرش قیمتی منجر شد. اما واسطه های ملکی 
بیان می کنند که بازار مجددا آرام شده و طرف تقاضا 

در نشست ها دست باال را پیدا کرده است.
بررســی آگهی های عرضه شــده به بازار مسکن نیز 
گویای آن اســت که فایل های زیــر قیمت و به قیمت 
روز به روز بیشتر می شــود. این در حالی است که در 
دو هفته ی قبل عمده مالکان این نوع واحدها، فروش 
را به حالت تعلیق درآورده بودنــد. با ورود امالک زیر 
قیمت انتظــار می رود ســایر مالکان نیــز نرخ های 
پیشــنهادی را پایین بیاورند و فضا برای رونق بازار در 

شب عید فراهم شود.
یکی  از مشــاوران  امــالک منطقه ۸ تهــران گفت: 
خاصیت دیرپذیری بازار مســکن با افزایش وســایل 
ارتباط جمعــی و ورود تکنولوژی از بین رفته اســت. 
پیش از ایــن نوســانات بازارهای موازی اثــر خود را 
شش ماه بعد در بخش ملک نشــان می داد اما بعد از 

تغییر قیمت بنزین به  یکباره شاهد افزایش نرخ های 
پیشــنهادی بودیم. تنش های اخیــر منطقه ای نیز 
باعث کســادی معامالت شــد که البته این شرایط 
دوام چندانی ندارد و احتماال در روزهای آینده شاهد 
افزایش معامالت خواهیم بود. اوضــاع بازار تعریفی 
ندارد اما از رکود مطلق خارج شــده ایم. از طرف دیگر 
آن قدر فایل در بازار وجود دارد که رقابتی بین مالکان 
است و هرکس ارزان تر بفروشد امکان فروش ملک او 

بیشتر می شود.
در روزهــای اخیر برخــی متقاضیان که بــه دنبال 
فایل های مرغوب می گشتند از خرید خانه در شرایط 
فعلی منصرف شدند اما معدود خریداران آماتور با این 
پیش فرض که ممکن اســت با رشد قیمت در ماه های 
آینده مواجه شــوند از ایده آل های خود درخصوص 
خانه ی مورد نظر کوتاه آمدند. آسیب دیگر این روزها 
از طرف واســطه های غیرحرفه ای به  بازار ملک وارد 
شــد. بدین صورت که مالک، واحد خــود را با قیمت 
نامتعارف به یک مشــاور نابلد می ســپارد و پذیرش 

قیمت از سوی مشاور به توهم قیمتی دامن زد.
مکانیزم بازار مســکن بدین صورت است که معموال 
از آذرماه  تعداد معامالت افزایــش پیدا می کند. این  
رفتار دســت کم طی دو ســال قبل وجود  داشته و تا 
خردادماه ســال بعد ادامه یافته  اســت. سپس بازار 
وارد رکود می شــود. بنگاهی ها بیان می کنند که این 
وضعیت معموال بــا مقداری شــدت و ضعف همواره  
طی دهه های اخیر در بازار حاکــم بوده اما تفاوت این 
دوره با ســایر دوره ها در این است که ظرفیت جهش 
قیمتی وجود نــدارد. خرید و فــروش افزایش یافته 

اما اغلــب متقاضیان برای حفــظ ارزش پول اقدام به 
خرید می کنند. ممکن اســت قیمت های اســمی در 
این شــرایط  باال برود اما  اگر خواب ســرمایه در دوره 
رکود را در نظر بگیریم ســوددهی  مناسبی برای آن 
دیده نمی شــود.طی دو ماه اخیــر  معامالت  افزایش 
یافته اســت. آذرماه تعداد قراردادهای خرید و فروش 
1۳۵ درصد نســبت به آبان باال رفت. آمــار اتحادیه 
امالک گویای آن است که معامالت در دی ماه نیز 1۷  
درصد نســبت به آذرماه افزایش یافته اما بسیاری از 
مشاوران ســنتی چنین رونقی را احساس نمی کنند. 
بررسی علت این مساله نشان  می دهد عمده قراردادها 
در دفاتری به امضا می رســد کــه از ابزارهای نوین و 
نیروهای آموزش دیــده اســتفاده می کنند. هرچه 
میزان تسلط مشاوران به امکانات به روز، بیشتر باشد، 

امکان عقد قرارداد از سوی آنان افزایش پیدا می کند.

تحلیل یک کارشناس از آینده بازار مسکن
مهدی روانشادنیا، کارشــناس اقتصاد مسکن درباره 
علت ایجاد رونــق زودتر از انتظار در بازار مســکن به 
ایسنا گفت: آمار شهریور و مهرماه که تعداد معامالت 
تهران به شــدت پایین آمده بود و بــه حدود ۳000 
فقره رســیده بود یک استثنا اســت و نمی توان روی 
آن تحلیلی ارایــه داد. حالت طبیعی این اســت که 
ماهیانه حدود 10 هزار معامله در شــهر تهران داشته 
باشــیم که این اتفاق در آذرماه افتاد. در سه ماه آخر 
ســال هم احتماال این روند ادامــه می یابد اما آن طور 
که قیمت ها ۸.۵ درصد باال رفت شــاهد چنین رشد 

قیمتی نخواهیم بود.

پالک

جر و بحث بــاال می گیــرد. می گوید 
»اجــاره خانــه وحشــتناک اســت، 
مستأجر باشی و برای قرارداد اجاره هم 
مجبور باشی حق کمیسیون زیادی را 
تقدیم کنی، از هر طرف دارد به ما ظلم 
می شود...« تقریباً بعد از هر معامله در 
بنگاه های امالک، مشتری و مشاوران 
امالک از این دســت مشاجره ها دارند، 
حتی فروشــنده هایی که ملک خود را 
به قیمت میلیاردی فروخته نسبت به 

»حق کمیسیون« معترض اند.

، حق کمیســیون یــا حــق الزحمه 
منبع درآمد مشــاوران امالک است. 
اما در موارد بســیاری بر ســر دریافت 
این مبلــغ اختالف بین مشــتریان و 
مشــاوران امالک وجود دارد. دریافت 
این حق الزحمه هر ســال دستخوش 
تغییراتی است و از طرف دیگر چون در 
کشــور ما جابه جایی زیاد است بیشتر 

مردم نسبت به آن اعتراض دارند. 
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه 
مشــاوران امالک  می گویــد: »بعد از 

تغییرات زیادی که در محاســبه حق 
کمیسیون اعمال شــد در حال حاضر 
فرمول اخــذ حق الزحمه مشــاوران 
به این صورت اســت که در معامالت 
خرید و فروش اگر سقف معامله تا یک 
میلیارد تومان باشــد حق کمیسیون 
یک درصد این ســقف است. این یک 
درصد بین خریدار و فروشنده تقسیم 
می شــود یعنی ســهم خریــدار نیم 
درصد و سهم فروشنده هم نیم درصد 

است. 

اما اگر ســقف معامله از یــک میلیارد 
تومان بیشــتر باشد ســهم هر طرف 
معامله از پرداخت حق کمیسیون یک 

چهارم کل معامله است.« 
در مورد حــق الزحمه اجــاره بها نیز 
رئیــس اتحادیــه مشــاوران امالک 
می گویــد: روال اینگونه اســت که از 
هر کــدام از طرفین معاملــه )مؤجر 
و مســتأجر( یک چهــارم مبلغ رهن 
دریافــت  حق الزحمــه  به عنــوان 

می شود.

بنگاه

»چک و چونه« در بنگاه!
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افزایش وام مسکن بازار تسه را 
گرم کرد

در حالی که طــی دو ســال ۹۷ و ۹۸ میانگین 
قیمت هر برگه اوراق تســهیالت مسکن در بازه 
٤0 هزار تومانی تثبیت شده، در دو سه روز اخیر 
قیمت برخی نمادهای تســه تنها اندکی از ۵0 

هزار تومان فاصله دارند.
از چهارشــنبه ۳ دی ماه با تصویب شورای پول و 
اعتبار سقف تســهیالت خرید یا ساخت مسکن 
از محــل اوراق گواهــی حق تقدم اســتفاده از 
تســهیالت مســکن چه در بانک تخصصی این 
بخش و چه در ســایر بانک های تجاری از 60 به 
100 میلیون تومان و تسهیالت جعاله تعمیرات 
مســکن نیز از 20 به ٤0 میلیون تومان افزایش 

یافت.
اگرچه بانک مســکن از سه شــنبه 1۷ دی ماه 
دســتورالعمل اجرایی آن را به شعب خود ابالغ 
کرد، اما تــا زمان به جریان افتــادن پرونده های 
متقاضیــان دریافت ســقف جدید تســهیالت 
مســکن، حدود دو هفته زمان الزم بــود تا این 
افزایش سقف وام، بازار اوراق تسهیالت مسکن 
را هــم درگیر کنــد؛ درگیری ای که به شــکل 
افزایش قیمت رخ داد و ســبب شــد در دو روز 
ابتدایی بازار، قیمــت برخی نمادهای معامالتی 
اوراق تســهیالت مســکن ٤۵ هزار تومان را رد 
کرده و حتی در یکی دو نمادهای معامالتی، در 

آستانه ورود به کانال ۵0 هزار تومانی قرار گیرد.
این در حالی اســت که بر اساس اعالم فرابورس، 
میانگیــن قیمت این اوراق در ســال گذشــته 
و ۹ ماهه ابتدایی امســال در بازه ٤0 تا ٤2 هزار 
تومان تثبیت شــده بود و این نخستین بار است 
که قیمت برخی نمادهای معامالتی تا آســتانه 
۵0 هزار تومانی هــم به پیش مــی رود. به نظر 
می رسد در هفته های آتی و با توجه به پیش بینی 
افزایش رونق بازار مســکن در اواخر زمســتان، 
قیمت ایــن برگه ها از ۵0 هزار تومــان هم فراتر 

برود.
گران ترین نماد اوراق تســهیالت مســکن در 
معامــالت امروز فرابــورس به نمــاد معامالتی 
تسه ۹۸0۹ )اوراق تســهیالت مسکن صادره در 
آذر امســال( با ٤۹ هزار و ۵00 تومان اختصاص 
داشت اما میانگین قیمت فروش این نماد در روز 
جاری )یکشــنبه 2۹ دی مــاه( ٤۷ هزار و ۵00 

تومان بود. 
حدود هزار نفر در صف خرید این نماد ایستادند 
تا نزدیــک 16 هزار برگه از ایــن نماد خریداری 

کنند.
تسه ۹۸0۳ )اوراق تســهیالت مسکن صادره در 
خرداد ۹۸( نیز در معامالت دیــروز فرابورس تا 
٤۸ هزار تومان کشــف قیمت شــد اما میانگین 
قیمتی ایــن برگه ها در ٤۳ هــزار و 660 تومان 
باقــی مانــد. همچنیــن تســه ۹۸02 )اوراق 
تســهیالت مســکن صادره در اردیبهشت ۹۸( 
نیــز در گران تریــن و ارزان تریــن قیمت ها به 
ترتیب ٤6 و ٤٤ هزار تومان قیمت گذاری شــد 
که با میانگین ٤۵ هزار تومان در حال دســت به 
دست شدن در بازار ســرمایه است. تسه ۹۸01 
)اوراق تســهیالت فروردین امسال( نیز در زمره 
نمادهایی بود که تعیین قیمت تا ٤۸ هزار تومان 

را در معامالت توانست تجربه کند.
گفتنی اســت ۸ نمــاد معامالتی صــادره در 
ماه های مختلف ســال گذشــته در معامالت  
دیروز در بازه قیمتی ٤2 تا ٤۵ هزار تومان خرید 

و فروش شد.
بیشــترین حجم خرید به نماد معامالتی تســه 
۹۷0۵ )اوراق تســهیالت مســکن صــادره در 
مرداد سال گذشته( با خرید ٤6 هزار برگه و 62۸ 
فقره معامله اختصاص داشــت که اگرچه در بازه 
قیمتی ٤2 هزار و ۸۸0 تومان تا ٤۳ هزار و ۵00 
تومان قیمت گذاری شــده بود، اما توانســت با 
ایجاد بازار 2 میلیارد تومانی، ارزشمندترین نماد 

معامالتی باشد.



پیش بینی رییس اتحادیه از بازار خودرو در دو ماه آخر سال

و در راه است؟ ارزانی خودر
خریدار  رییــس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو 
گفت: اگر در بازار ارز نوسان خاصی ایجاد نشود، بازار 
خودرو در دو ماه آخر ســال با افزایش عرضه خودرو 
روزهای آرامی را ســپری خواهد کرد و بــازار نیز به 

تدریج آرام تر و احتماال ارزان تر خواهد شد.
ســعید موتمنی در رابطــه با دالیــل افزایش قیمت 
خودرو تاکید کرد: اخیرا شرایطی خاص برای اقتصاد 
کشور به وجود آمد؛ این شــرایط سبب بروز نوسانات 
ارزی در کشور شد و هر گاه بازار دچار تالطم می شود، 
بازارهای دیگــر و از جمله بازار خودرو نســبت به آن 

واکنش نشان می دهند.
وی افزود: هر گاه نوسان در بازار خودرو آغاز می شود، 

صاحبان خودروهــا دیگر حاضر نیســتند به قیمت 
پیش از نوسان خودروهای خود را بفروشند.

رییس اتحادیه نمایشــگاه داران خــودرو ادامه داد: 
در حال حاضر به همین دلیل بــازار خودرو در رکود 
به ســر می برد. یعنی فروشــندگان حاضر به فروش 
نیســتند و خریداران نیــز در این شــرایط ترجیح 
می دهند ریســک ســنگینی نکنند و صبر کنند تا 
شــاید در روزهای آینده بتوانند با قیمت بهتری نیاز 

خود را تامین کنند.
موتمنی با بیــان این که وضعیت بازار فعال نامســاعد 
اســت و افزایش قیمت موجب کاهش مبادالت شده 
اســت، تصریح کرد: با توجه به ارقامی که جناب وزیر 

محترم صنعت، معدن و تجارت اعالم کرده اند، تولید 
خودرو در یکســال گذشته رشد ســه برابری داشته 
اســت. به همین دلیل باور من این اســت اگر در بازار 
ارز نوسان خاصی ایجاد نشــود، بازار خودرو در دو ماه 
آخر ســال با افزایش عرضه خودرو روزهای آرامی را 
سپری خواهد کرد و بازار نیز به تدریج آرام تر و احتماال 

ارزان تر خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: در حفظ ثبــات ارز نقش بانک 
مرکزی بسیار پررنگ اســت و آقای همتی به عنوان 
رییس این نهاد وعده آرامش در بــازار را داده اند. من 
هم امیدوارم این وعده محقق شــود و بازار خودرو در 

آرامش سال جاری را به پایان رساند.

پدال

هرگونــه اقدامــات ســختگیرانه و 
ایجــاد محدودیت و یا دامــن زدن به 
موضوعاتی که صرفاً این روزها توسط 
برخی افــراد و برخالف دســتور مقام 
معظــم رهبری در تســهیل و برطرف 
نمودن موانع کسب و کار؛عمل میکند.

نتیجــه ی جز ایجاد دلســردی و عدم 
اطمینان در فضای روانی افکار عمومی 

صورت نخواهد داشت.
 بر کســی پوشیده نیســت که در این 
مقطع حساس و تاریخی، تحریم های 
ظالمانه بین المللی،کمبود نقدینگی و 
نوسانات نرخ ارز، زنجیره صنعت قطعه 
سازی و خودروسازی کشور را همانند 
ســایر صنایع و فعالیت های اقتصادی 
دچــار مشــکالت عدیــده ای نموده 
بطوریکه ایــن مهم بیــش از هر زمان 
دیگری نیازمند هماهنگی و مشارکت 
و تسهیل فضای کســب و کار از سوی 
ســازمان هــا و ارگانهــای دخیل می 
باشد تا بتوان با محدودیت ها و شرایط 
موجود در راســتای حفــظ و افزایش 
تولیدات داخلی خودرو و کاهش زیان 
انباشته خودروســازان و میزان  بدهی 
آنها و النهایه رضایت مشتریان گرامی 

قدمی بسیار جدی برداشت.
امیرحســین جاللــی نایــب رئیس 

انجمــن قطعــه ســازان 
همگــن خودروی اســتان 
تهران با ایــراد این مطالب 
گفــت: هرگونــه اقدامات 
ایجــاد  و  ســختگیرانه 
محدودیت و یــا دامن زدن 
به موضوعاتی که صرفاً این 

روزها توســط برخی افــراد و برخالف 
دستور مقام معظم رهبری در تسهیل و 
برطرف نمودن موانع کسب و کار؛عمل 
میکند.نتیجه ی جز ایجاد دلسردی و 
عدم اطمینان در فضــای روانی افکار 
عمومی صــورت نخواهد داشــت و نه 
تنها مشــکلی را حل نمی کند بلکه با 
بهانه دادن دست بهانه جویان ، صنعت 
خودروسازی را در این جنگ اقتصادی 

با بحران عظیمی مواجه خواهد نمود.
جاللی با اشاره به اقدام اخیر گمرگات 
کشــور در مخدوش نمــودن عالمت 
تجاری قطعــات مجاز خــودرو که در 
داخل تولید نمی شــود گفــت : اخیراً 
عده ای بــا دامن زدن بــه این موضوع 
که برخــی از شــرکت هــای خودرو 
ساز و قطعه ســاز اقدام به وارد کردن 
قطعــات می نمایند کــه روی قطعات 
نام و یا عالمت تجاری آنها درج شــده 
اســت و این موضوع موجب شــده تا 

گمــرکات کشــور مانــع 
ترخیص و ورود این قطعات 
به چرخــه تولیــد صنعت 
قطعــه ســازی و خــودرو 
ســازی شــود و به عبارتی 
این عمــل را اغفال خریدار 
و مصرف کننده نســبت به 
سازنده یا محل ســاخت یا مشخصات 
اصلی آن کاال دانســته و جرم تلقی می 
نماینــد!! و این در حالی که ســالهای 
متمادی است شرکت های قطعه ساز 
و مجموعه خودروسازی )و حتی سایر 
تولیدکنندگان در صنایــع دیگر( که 
تولید یک مجموعه را بــر عهده دارند، 
از مجموع قطعات یک کاال و محصول، 
یک یا چنــد قطعه را – کــه در داخل 
ایران ســاخته نمی شــوند- از خارج 
کشور وارد می نمایند. به عبارتی اقدام 
به واردات مواد اولیه و قطعات واســطه 
ای قســمت تولید محصــول نهایی و 
مصرف در خــط تولید شــرکت های 
خودرو سازی می نمایند.نایب رئیس 
انجمــن تخصصــی صنایــع همگن 
نیرومحرکه و قطعه ســازان خودروی 
اســتان تهران افزود: سالهاست که بر 
حسب توافق شرکت های خودروساز 
و قطعه ســاز داخلی مقرر شــده است 

که به دلیل ایمن بودن قطعه و رعایت 
الزامــات ردیابی ، قطعات ارســالی از 
ســوی شــرکت های خارجی بــا نام 
شرکت های ســفارش دهنده و بعضاً 
عالمت تجــاری آنها )مطابق نقشــه 
جاری قطعات در سیستم شرکت های 
خودروساز( ارسال گردد. تا در فرآیند 
کنترل کیفیت و خدمات پس از فروش، 
قابلیت کنترل و ردیابی را داشته باشند. 
به گونه ای که اگر بر حسب مورد، قطعات 
مورد نظر از لحاظ فنی یا ایمنی دچار هر 
نوع نقص یا عیبی گردند، بتوان از طریق 
درج نام شــرکت ایرانی و کد رهگیری بر 
روی قطعات نســبت به اعالم خسارت 
علیه آنان اقدام نمود تا شرکت های قطعه 
ســاز مطابق “قانون حمایــت از حقوق 
مصرف کنندگان خودرو“، پاســخگوی 

خودروسازان و مشتریان باشند.
ایــن نحــو واردات سالهاســت بدون 
هیچگونه ســوء نیت، اغفال ، فریب و 
تقلب مشتریان در صنایع مختلف قطعه 
سازی، خودروسازی، داروسازی، صوتی 
و تصویری و… مرســوم و عرف مسلم 
در گمرکات کشــور بــوده و این کاالها 
به همین نحو بــدون هیچگونه کتمان 
و قلب حقیقتی، ترخیص و وارد کشــور 

می شوند.

قطعه سازان
برای افزایش تولید داخلی و رفع تحریم نیازمند مساعدت گمرک و وزارت صمت هستیم
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نیست؟
فعاالن بــازار خــودرو معتقدند هنــوز فاصله 
زیادی میان قیمت کارخانه و بــازار وجود دارد 
که این مشــکل با افزایش عرضه برطرف خواهد 
شــد اما وضعیت بازار نشــان می دهد همچنان 
خودروســازان در عرضه خــودرو قطره چکانی 

عمل می کنند.
معامالت در بازار قفل شــده و نه کسی حاضر به 
خرید خودرو اســت و نه فروشــنده ای در بازار 

وجود دارد.  
البته بر خالف بــازار  تنور معامــالت در فضای 
مجازی داغ اســت و هر کس بنا بر ســلیقه خود 
قیمتی را برای خودروها تعیین می کند تا شاید 
خریداری وجود داشــته باشــد. اعالم نرخ های 
متفاوت و روبه رشــد در حالی در فضای مجازی 
مطرح می شــود که بنا به روایت فعاالن بازار در 
بازار رسمی خرید و فروش خودرو خبری از رونق 

معامالت نیست.
عالوه بر این خودروســازان هم در این شــرایط 
مدام از افزایــش تولید و عرضــه محصوالت در 
بازار صحبت می کنند اما چــرا با وجود اظهارات 
خودروسازن در تولید خودرو هنوز اتفاق خاصی 
در بازار به وجود نیامده و فقط مردم روزانه شاهد 
قیمت های متفاوت برای انــواع محصوالت در 

بازار هستند!
البته آمارهــای وزارت صنعــت در میزان تولید 
انــواع خودروهای ســواری در پایــان آبان ماه 
امسال نشان از کاهش ۳۳.2 درصدی تولید دارد 
که این موضوع نشــان می دهد خودروســازان 
هنوز فاصله معنــا داری در اجرای تعهدات خود 

نسبت به خریداران دارند.
فعاالن بــازار خــودرو معتقدند هنــوز فاصله 
زیادی میان قیمت کارخانه و بــازار وجود دارد 
که این مشــکل با افزایش عرضه برطرف خواهد 
شــد اما وضعیت بازار نشــان می دهد همچنان 
خودروســازان در عرضه خــودرو قطره چکانی 
عمل کرده و همین امر عاملی میشــود تا هر روز 
اختالف قیمت کارخانه محصوالت با بازار رشد 

داشته باشد.
عالوه بر این فروشــندگان خودرو می گویند در 
حال حاضر فضای مجازی به صورت خود مختار 
پر از آگهی های فروش خودرو آنهم با قیمت های 
باالست این در حالی است که عماًل با رکود بازار 

خبری از خریدار در بازار نیست. 
وضعیــت ایــن روزهای بــازار خــودرو و ثبت 
قیمتهای متفــاوت برای انواع خودروها نشــان 
میدهد کاهش قیمت ها و رونــق بازار در خرید 
و فروش خودرو آنهم در ماه های پایانی امســال 
همچنان با ابهاماتــی زیادی روبه رو اســت. از 
طرف  دیگــر بالتکلیفی خریــداران در تحویل 
خودروهای ثبــت نامی نیز بر حجم مشــکالت 

مردم اضافه کرده است.
در حال حاضر بسیاری از خریداران حتی تکمیل 
وجه خودروهای ثبت نامی را هم انجام داده اند و 
اما خبری از تحویل خودروها نیست. امروز  مردم 
نگرانند آیــا در ماه های پایانی ســال ۹۸ امکان 
دریافت خودروهای ثبت نامی خــود را دارند یا 

خیر !
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اطالع رسانی یا هراس آفرینی

آلودگی شیرهای پاستوریزه چقدر جدی است
خریدار   اظهارات یک کارشــناس حوزه بهداشت 
در برنامه تلویزیونی مبنی بر آلــوده بودن مواد لبنی 
به خصوص شــیرهای پاســتوریزه، با واکنش وزارت 

بهداشت همراه شد.
 موضوع آلوده بودن مواد لبنی به خصوص شــیرهای 
پاســتوریزه به سم »آفالتوکســین«، با واکنش های 
متفاوتی در فضای مجازی همراه بوده اســت و در این 
بین، وزارت بهداشــت نیز به این ماجرا ورود کرده و از 
نحوه اطالع رســانی در برنامه تلویزیونی گالیه کرده 
است.بازرس انجمن بهداشــت و ایمنی مواد غذایی 
ایران، مدعی شــده اســت شیرهای پاســتوریزه ای 
که از ســوپرمارکت ها تهیه می شــود، آلوده به ســم 
آفالتوکســین هســتند که می تواند منجــر به بروز 

سرطان کبد شود.
ادعای چنین موضوع مهمی که در ارتباط مســتقیم 
با سالمت مردم اســت، از ابعاد مختلف می تواند مورد 
توجه قرار گیــرد و در این بین، نقش رســانه ملی به 
عنوان پر مخاطب ترین رسانه کشــور که میلیون ها 
بیننده دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اینکه 
چرا بایــد موضوعی در یک برنامــه تلویزیونی مطرح 
شود و سپس پیرامون آن موضع گیری نمود. آیا بهتر 
نیســت، چنین موضوعاتی قبل از رسانه ای شدن، به 
نوعی حل و فصل شود و نتیجه موضوع اطالع رسانی 

گردد.
بازرس انجمن بهداشــت و ایمنی مــواد غذایی ایران 
در این برنامه زنده تلویزیونی، به آماری اســتناد کرده 
است که نتیجه پژوهش تعدادی از اساتید دانشگاهی 

بوده است.
طبق آنچه او اعالم کرده اســت؛ ۳۳ درصد نمونه های 

شیر پاستوریزه آلوده به سم آفالتوکسین بوده اند.
اینکه رسانه ملی هر از چند گاهی با چنین برنامه هایی 
که اغلب به صورت زنــده روی آنتن مــی رود، افکار 
عمومی را تحت الشــعاع قرار می دهد، حرف تازه ای 
نیست. اما، نکته قابل توجه اهمیت برخی موضوعات 

است که در ارتباط مستقیم با سالمت مردم قرار دارد.
ایرج حریرچــی معاون کل وزارت بهداشــت، با بیان 
اینکه حتی در کشــورهای اروپایی که ســختگیرانه 
ترین کدکس ها را دارند هم آفالتوکســین در لبنیات 
وجود دارد، گفت: باید توجه داشت میانگین این سم 
حدود ۵0 تــا 60 نانو گرم در لیتر در تمام شــیرهای 
کشور است. اگر مقیاس، کدکس اروپا باشد، خود عدد 
تقریباً باال اســت چون عدد کدکس اروپا ۵0 نانوگرم 

در لیتر اســت. اگر کدکس ایران باشــد حدود 100 
اســت که قابل قبول و اگر کدکس آمریکا باشــد که 
میزان آن ۵00 نانوگرم است، با این معیار، تقریباً تمام 

نمونه ها قابل قبول هستند.
وی افزود: بررســی ۵0 مطالعه در ایران در چند سال 
اخیر نشان می دهد در طی 10 ســال گذشته میزان 
این سم در شــیر رو به کاهش اســت. اگرچه هنوز با 
میزانی که با محصوالت کشــورهای اروپایی اســت، 
قابل مقایســه نیســت و حداقل ۳0 تا ٤0 نانو گرم در 

لیتر بیشتر است.
حریرچی با بیان اینکه با توجه به ارزیابی خطر باید به 
قضاوت این موضوع نشســت، گفت: همین امروز هم 
میزان مصرف شــیر در جامعه ما پایین است و مصرف 
شیر در مقایسه با کشورهای اروپایی شاید یک چهارم 
باشــد و به مردم توصیه می کنیم که مصرف شــیر را 
از ســبد غذایی خود حذف نکنند و نکته دیگر اینکه 
خطر جدی این ماده با دوز ۳.۵ میلی گرم به ازای وزن 
مصرف کننده دیده شده که بســیار بعید است به این 

میزان از دوز در بدن فرد برسد.
وی تصریح کرد: ســرطان کبد اولیه در ایران عمدتاً 
ناشی از ســیروز هپاتیت مزمن است و سرطان ناشی 
از آفالتوکسین نادر است. حتی ابتالء به سرطان اولیه 

کبد هم در ایران در سال های اخیر رو به کاهش است.
در همین حال، کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان 
غذا و دارو، نسبت به طرح چنین موضوعاتی در رسانه 
ملی واکنش نشان داد و گفت: آفالتوکسین موضوعی 
است که سال ها محل تمرکز و توجه سازمان بهداشت 
جهانی و فائو و بالطبع نظام سالمت و نهادهای نظارتی 
کشور اســت و موضوع جدیدی نیســت که انگار یک 
کشــف جدید باشــد و در یک برنامه زنده تلویزیونی 
افکار عمومی را با آن بمبــاران کنند، گویی بالیی یک 

شبه آن هم بر سر مردم ایران نازل شده است.
وی افــزود: موضوع آفالتوکســین در مــواد غذایی 
موضوعی جهانی اســت که حداقل چهــار دهه نقل 
محافل علمی و فنی اســت و بررســی رونــد آن در 
ایران نشــان می دهد در همه ســال های اخیر میزان 
آفالتوکســین در مواد غذایــی از جملــه لبنیات و 
خشکبار روند کاهشی داشته اســت. متأسفانه هر از 
گاهی افرادی بدون اشاره به مقدمه و موخره، مطالبی 
را مطرح می کنند که نه تنها کمکی به ارتقای سالمت 
و ســواد ســالمت جامعه نمی کند بلکه به تشویش 

اذهان عمومی می انجامد.

از سوی بانک مرکزی اعالم شد
خ رسمی ۴۷ ارز جزئیات نر

بانک مرکزی نــرخ ٤۷ ارز را اعالم کــرد که بر 
اســاس آن نرخ تمام ارزها نسبت به روز گذشته 

ثابت ماند.
 بر اســاس اعالم بانک مرکزی هــر دالر آمریکا 
برای دیروز »یکشــنبه 2۹ دی مــاه ۹۸« بدون 
تغییر نسبت به روز گذشته ٤2 هزار ریال قیمت 
خورد. همچنیــن در روز جاری هر پوند انگلیس 
بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۵٤ هزار و 66۷ 
ریال و هر یورو نیــز بدون تغییر نســبت به روز 

گذشته ٤6 هزار و ۵6٤ ریال ارزش گذاری شد.
افزون بر این، هر فرانک سوئیس ٤۳ هزار و ٤12 
ریال، کرون ســوئد ٤ هــزار و ٤1۳ ریال، کرون 
نروژ ٤ هزار و ۷1٤ ریال، کرون دانمارک 6 هزار و 
2۳٤ ریال، روپیه هند ۵۹2 ریال، درهم امارات 
متحده عربی 11 هزار و ٤۳۷ ریال، دینار کویت 
1۳۸ هزار و ٤1۹ ریال، یکصد روپیه پاکســتان 
2۷ هزار و 1۵۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و 
12۹ ریال، دالر هنگ کنگ ۵ هزار و ٤0۷ ریال، 
ریال عمان 10۹ هــزار و 2۳٤ ریال و دالر کانادا 

۳2 هزار 1٤۹ ریال قیمت خورد.
از سوی دیگر، نرخ دالر نیوزیلند 2۷ هزار و ۷۷6 
ریال، راند آفریقای جنوبــی 2 هزار و ۹0۵ ریال، 
لیر ترکیه ۷ هزار و 1۳1 ریال، روبل روسیه 6۸۳ 
ریال، ریال قطــر 11 هــزار و ۵۳۹ ریال، یکصد 
دینار عراق ۳ هزار و ۵2۹ ریال، لیر ســوریه ۸2 
ریال، دالر اســترالیا 2۸ هزار و ۸۷۵ ریال، ریال 
ســعودی 11 هزار و 200 ریــال، دینار بحرین 
111 هزار و ۷02 ریال، دالر ســنگاپور ۳1 هزار 
و 1٤۷ ریال، یکصد تاکای بنــگالدش ٤۹ هزار 
و ۵۳۹ ریال، ده روپیه ســریالنکا 2 هزار و ۳1۸ 
ریال، کیات میانمار 2۹ ریال و یکصد روپیه نپال 

۳6 هزار و ۷۷۷ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنســتان ۸ هزار و 
۷۵۸ ریال، دینار لیبــی ۳0 هزار و دو ریال، یوان 
چین 6 هــزار و 12۳ ریال، یکصد بــات تایلند 
1۳۸ هزار و ۹1 ریال، رینگیــت مالزی 10 هزار 
و ۳۵۷ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳6 هزار 
و 16٤ ریال، دینار اردن ۵۹ هــزار و 2۳۸ ریال، 
یکصد تنگه قزاقســتان 11 هــزار و 102 ریال، 
الری گرجســتان 1٤ هــزار و 6۳۵ ریال، یک 
هزار روپیه اندونزی ۳ هــزار و ۷۷ ریال، افغانی 
افغانســتان ۵٤۷ ریال، روبل جدید بالروس 1۹ 
هزارو ۷12 ریال، منات آذربایجــان 2٤ هزار و 
۷0۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸2 هزار و ٤۸۷ 
ریال، سومونی تاجیکستان ٤ هزار و ۳۳2 ریال، 
بولیوار جدید ونزوئال ٤ هزار و 206 ریال و منات 
جدید ترکمنستان 12 هزار ریال ارزش گذاری 

شد.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار:
مشکلی در تأمین میوه شب عید 

نداریم
ســخنگوی ســتاد تنظیم بازار گفت: امسال با 
دســتور ویژه وزیر صمت بخش خصوصی توزیع 

میوه و مرکبات را برعهده دارد.
 به نقــل از وزارت صنعــت، معــدن و تجارت، 
محمدرضــا کالمــی در گردهمایی رؤســای 
سازمان های صمت استانی گفت: قیمت عرضه 
میوه و مرکبات به گونه ای خواهد بود که مناسب 

برای عرضه به بازار باشد.
مدیرکل برنامه ریزی، تأمیــن، توزیع و تنظیم 
بازار وزارت صنعت، درباره تأمین میوه شب عید 
گفت: در تأمین میوه شب عید هیچ گونه مشکلی 
نداریم و تمهیدات الزم نیز اندیشیده شده است.

ســخنگوی ســتاد تنظیم بازار افزود: امسال با 
دســتور ویژه وزیر صمت بخش خصوصی توزیع 

میوه و مرکبات را برعهده دارد.

واردات گوشی ۲.۵ برابر شد
جدیدترین آمار منتشــر شــده از سوی وزارت 
صنعت،  معدن و تجارت )صمــت( حاکی از 2.۵ 
برابر شدن واردات گوشی همراه در هشت ماهه 
نخست امســال نسبت به مدت مشــابه در سال 

گذشته است.
بر اساس این آمار در هشت ماهه نخست امسال 
مجموعا هشت میلیون و ۹٤۷ هزار و ۹۹6 عدد 
گوشــی همراه در ســامانه همتا ثبت شده که 
نسبت به واردات ســه میلیون ۵٤2 هزار و ۳۳۳ 
گوشــی همراه ثبت شــده در مدت مشابه سال 

گذشته 1۵2.6 درصد افزایش داشته است.
آمار ها نشان می دهد در این مدت سه میلیون و 
۳۵٤ هزار و 200 گوشی مسافری و پنج میلیون 
و ۵۹۳ هزار و ۷۹6 گوشــی همــراه واردی در 
سامانه همتا ثبت شده که نسبت به هشت ماهه 
اول ســال گذشــته به ترتیب 11۷.۸ و 1۷۹.۳ 

درصد افزایش داشته است.
این در حالی اســت کــه طبق اعــالم انجمن 
واردکنندگان موبایــل، تبلت و لــوازم جانبی 
مصرف کشــور به صورت ماهانــه چیزی حدود 
یــک میلیــون و 200 هــزار تا یــک میلیون و 
۵00 هزار دســتگاه تلفن همراه است، اما اخیرا 
رئیس این انجمن گفته بود کــه در حال حاضر 
شرکت های واردکننده با مشــکالت عدیده ای 
در زمینــه تخصیص ارز و ثبت ســفارش مواجه 
هســتند و در صورت ادامه این روند به احتمال 

زیاد بازار شب عید متالطم خواهد بود.
در این میان به نظر می رسد تولید گوشی همراه 
در هشت ماهه نخست امســال با کاهش مواجه 
بوده، به طوری که در این مدت 2٤6 هزار و 661 
گوشی همراه تولیدی در سامانه همتا ثبت شده 
که نسبت به ثبت 2۹1 هزار و 220 عدد در مدت 
مشابه سال گذشته 1۵.۳ درصد کاهش داشته 
اســت. این در حالی اســت که تولید موبایل در 

هفت ماهه امسال رشد ۷.2 داشته است.


