
اقتصادی

رویترز:

کوتاه اقتصادیبانک های بین المللی هنوز هم حاضر به تعامل با ایران نیستند

پس از انتخاب مدیری با سابقه حقوق نجومی

زنگنه مشکل پاالیشگاه خلیج فارس را 
به کمبود منابع مالی نسبت داد

رئیس  خانه صنعت و معدن استان تهران:

در پسابرجام علی رغم ورود هیئت های خارجی 
کار بزرگی انجام نشد

جدول نرخ سکه و ارز

صفحه ۴
چهار شنبه۱۹ مهر ۱۳۹۶ 

۲۰ محرم ۱۴۳۹ - شماره۲۱۷۴۳

قیمت )به تومان(نوع سکه
1/315/000سکه تمام طرح جدید
1/270/000سکه تمام طرح قدیم

669/000نیم سکه
390/000ربع سکه

255/000گرمی
124/600هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
4/009دالر
4/900یورو
5/375پوند

1/138لیر ترکیه
1/125درهم امارات

معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و 
شهرسازی اعالم کرد در حال حاضر موجودی 
مسکن بیش از تعداد خانوار است اما مردم قدرت 

خرید مسکن ندارند.
به گزارش فارس، حامد مظاهریان در هفدهمین 
همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران با تأکید بر 
اینکه دولت نباید شخصاً وارد عرصه ساخت وساز شود، 
گفت: از ســال 92 تا 96 قیمت مسکن 10/6 درصد 
رشــد داشته است، اما از سال 72 تا سال 96 مسکن 

76 برابر رشد داشته است. 
وی افــزود: یکی از اهدافی که دولت به دنبال آن 
اســت گسترش بازار رهن است؛ چراکه فکر می کنیم 
افزایش قدرت خرید خانوار جزو مهم ترین اهداف دولت 

است که باید آن را پیگیری کند.
در حالی معاون وزیر از افزایش قدرت خرید خانوار 
سخن می گوید، که براساس طرح دولت برای خانه دار 
کردن مردم )یعنی صندوق پس انداز یکم( شرایط اخذ 
وام به قدری سخت تعیین شده که انگار هیچ توجهی 

به قدرت خرید آن ها نشده است.
ضمــن اینکه با وجود تاکید خود وزیر به توانمند 
کردن خریداران مسکن از طریق صندوق پس انداز یکم، 

معاون وزیر راه و شهرسازی:

مردم توان خرید مسکن ندارند

قائم مقام وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعالم اینکه 20 درصد 
از فارغ التحصیالن دانشگاهی سال های اخیر بیکار مانده اند گفت: عمده 

بیکاران درمیان فارغ التحصیالن دانشگاهی، خانم ها هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس، سیدابوالحســن فیروزآبادی در مراســم »ایران 
مهارت« با اشــاره به اینکه آموزشگاه های فنی و حرفه ای بستر مناسبی را برای 
ارائــه آموزش های مهارتی فراهم کرده اند، اظهار داشــت: باید دانش آموزان را با 
علوم مهارتی آشــنا کنیم و به همین منظور این تفاهم نامه به امضا رسیده است.

وی افــزود: نیاز داریم تا آموزش های عملی را توســعه دهیم و این آموزش های 
مهارتــی در یک بازار فشــرده صورت می پذیرد که رقابــت در آن حرف اول را 
می زند.فیروزآبادی با بیان اینکه باید درجریان مهارت آموزی، تولید خدمت داشته 
باشیم، گفت: انتقال مهارت ازطریق نظام های چندرسانه ای و فضای مجازی کفایت 
نمی کند، بلکه دوره های حضوری باید گســترش پیدا کند.قائم مقام وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: دانش آموزان و دانشجویان باید مهارت هایی 
را بیاموزند که به جای ماهی خوردن، ماهیگیری یاد بگیرند؛ در ســال های اخیر 
بیش از 20درصد از فارغ التحصیالن دانشگاهی بدون شغل بوده اند و عمده بیکاری 
فارغ التحصیالن دانشگاهی مربوط به فارغ التحصیالن خانم است.فیروزآبادی گفت: 
باید مهارت آموزی را از کودکی تا دانشگاه ها و بنگاه های اقتصادی دنبال کنیم و 
در کنار آن مهارت های ضمن خدمت را داشته باشیم؛ بودجه های قابل توجهی در 
زمینه آموزش های مهارتی شاهد هستیم، اما در حوزه مهارت های فنی و حرفه ای 
این اعتبارات ناچیز است.وی اضافه کرد: آموزش نظام مهارتی در تمام بخش های 
اقتصادی باید موردتوجه قرار گیرد و دانش آموزان نیز با آشنایی این مهارت ها بدانند 
که نوآوری و کارآفرینی چیســت؛ دانش آموزان پس از ورود به بازار کار خواهند 
توانســت که در حوزه  نوآوری و کارآفرینی نقش جدی ایجاد کنند.قائم مقام وزیر 
کار با ابراز امیدواری درباره آموزش های مهارتی گفت: در آینده آموزش های مهارتی 
سرفصل اقدامات قرار گیرد و در این باره مهارت های الزم برای آماده سازی جوانان 

برای ورود به بازار کار کشور ارائه شود.

می بینیم آمار های موجود خالف این گفته را نشــان 
می دهــد. چه اینکه از میان 34 هزار نفری که امتیاز 
الزم برای اخذ وام را بدســت آورند، حدود 75 درصد 
از آن ها انصراف داده! و فقط هشــت هزار نفر )یعنی 

15 درصد مجازشدگان( برای دریافت وام اقدام کردند.
آمار فوق که چندی پیش از ســوی محمد حسن 
مرادی، مدیر طرح و برنامه بانک مسکن اعالم شد، به 
خوبی نشــان دهنده شکست این طرح می باشد، ولی 

وزیر راه و شهرســازی در ایــن باره به صراحت اعالم 
می کند: »ما با ایجاد این سیاست گذاری قدرت خرید 

تمامی متقاضیان را افزایش داده ایم.« 
به گفته معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و 
شهرسازی، اگر موجودی مسکن را در یک بازه طوالنی 
در نظر بگیریم، می بینیم موجودی مسکن بیش از تعداد 
خانوار اســت به طوری که طبق آخرین سرشماری در 
اسفندماه سال گذشــته 24 میلیون خانوار در مقابل 

27 میلیون موجودی مسکن بوده است. 
مظاهریان بیان کرد: این تحول را اگر در دوره 40 
ساله در نظر بگیریم می بینیم در زمان انقالب به ازای 
هر 100 خانه، 127 خانوار داشتیم، اما در حال حاضر 
این موضوع فزونی یافته و تعداد موجودی مسکن بیش 

از تعداد خانوار است.
معاون مســکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
ادامه داد: این عدم هماهنگی نشان می دهد که توان و 
قدرت خرید واحدهای مسکونی ساخته شده از سوی 
خانــوار وجود ندارد؛ چراکه این واحدهای مســکونی 
تنها برای ســفته بازی ایجاد شده است، پس یکی از 
اهداف دولت یازدهم و دوازدهم افزایش قدرت خرید 

خانوار است.

خبرگزاری رویترز اعالم کرد یک شرکت 
دولتی وارد کننده غذای دام ایران در جریان 
یــک مناقصه بین المللی بــه دلیل اینکه 
به  بین المللــی همچنان حاضر  بانک های 
نتوانست خریدی  نیستند،  ایران  با  تعامل 

انجام دهد. 
به گزارش تســنیم به نقــل از رویترز، تجار 
اروپایی گفتند، به نظر می رسد که شرکت دولتی 
وارد کننده غذای دام ایران در جریان یک مناقصه 
بین المللی برای خرید حدود 200 هزار تن سویا 

که هفته گذشــته فرصت شرکت در آن به اتمام 
رسید، نتوانسته هیچگونه خریدی انجام دهد.

پیشــنهادات این مناقصه روز دوم اکتبر ارائه 
شده بود. ایران قصد داشت سویای مورد نیاز خود 

را از کشورهای آرژانتین و برزیل تامین نماید.
این شرکت دولتی ایرانی به دلیل عدم تمایل 
بانک های بین المللی جهت تامین مالی معامالت 
مرتبط با ایران، در ماه سپتامبر نیز در یک مناقصه 
مشابه نتوانسته بود 200 هزار تن جو و 200 هزار 

تن ذرت مورد نیاز خود را خریداری نماید.

یــک تاجر بازار غــالت در این بــاره گفت: 
»این مناقصه خرید ســویا مشــکالتی داشت و 
مــن درک می کنم که چرا هیــچ تجارت خانه 
مهــم بین المللی ای به ایران برای فروش ســویا 
پیشنهاد ارائه نکرده است... برخی تجار منطقه ای 
پیشنهاداتی را ارائه کردند، اما به نظر می رسد که 

اسناد ارائه شده توسط آنها کامل نبوده است.«
وی افزود: »به رغم کاهش تحریم ها، بانک های 
)بین المللی( همچنان حاضر به پذیرش ریسک کار 

کردن با ایران نیستند.«

شرکت دولتی وارد کننده غذای دام ایران در 
سال های اخیر کمتر اقدام به خرید غالت می کرد. 
بعد از توافق برجام و لغو تحریم ها این شــرکت 
مجددا در بازار بین المللی غالت فعال شده بود و 
این به عنوان یکی از نشانه های بازگشت خریدهای 
ایران به الگوهای رایج بین المللی تفسیر می شد.

ایران قصد داشــت در این مناقصه این میزان 
سویا را در قالب سه محموله در بازه های زمانی 15 
تا 31 اکتبر، 30 نوامبر تا 15 دسامبر و اول تا 15 
فوریه تحویل و این خریدها را به یورو انجام دهد.

قائم مقام وزیر کار:

بیش از 20 درصد
 فارغ التحصیالن دانشگاهی بیکارند

وزیر نفت قبال مشکل تکمیل نشدن پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را 
اغتشاش مدیریتی می دانست، بعد از انتخاب یک مدیر با سابقه دریافت 
و مقاومت در بازپرداخت حقوق نجومی به عنوان مدیر عامل پاالیشگاه، 

مشکل آن را کمبود منابع عنوان کرده است!
به گزارش خبرگزاری فارس، بیژن زنگنه وزیر نفت دیروز در حاشیه سومین 
کنگره نفت و نیرو در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت تکمیل پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس هم گفت: »این پروژه همچنان با مشکل کمبود منابع مالی 
روبه روســت.«با گذشت بیش از 5 ماه از »افتتاح« تولید مستمر بنزین در فاز 
نخســت این پاالیشگاه، هنوز این بخش تکمیل نشــده و واردات 12 میلیون 
لیتری بنزین ادامه دارد، با این وجود زنگنه که حدود چهار سال پیش، مشکل 
تکمیل نشــدن پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را اغتشاش مدیریتی می دانست، 
حاال مشــکل آن را کمبود منابع عنوان کرده اســت!هفتم اسفندماه سال 92 
بیژن زنگنه که فقط چند ماهی از وزیر شــدنش در دولت یازدهم می گذشت 
در بازدید از پروژه پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس از روند احداث این پاالیشگاه 
ابراز نارضایتی کرد و گفت: این طرح در حال حاضر نشان دهنده یک اغتشاش 
مدیریتی است که می توان از آن به عنوان موردی خاص برای تدریس استفاده 
کرد. وی درصد پیشــرفت این پروژه را متناســب با میزان هزینه ها ندانست و 
اعالم کرد: »با وجود هزینه های انجام شــده در این ســالها حتی یک فاز این 

پاالیشگاه هم راه اندازی نشده است.«
از آن تاریخ بیش از 3 ســال و نیم می گذرد و با وجود وعده های بسیار در 
طول دولت یازدهم و در حالی که قرار بود اغتشــاش مدیریتی در پاالیشــگاه 
ســتاره خلیج فارس تمام شده و شاهد رونق این پروژه و تکمیل آن در دولت 

گذشته باشیم، هنوز فاز نخست این پاالیشگاه تکمیل نشده است.
حال این سؤال مطرح است که چرا با وجود هزینه های بسیار در سال های 
گذشته و تأکیدی که مسئوالن وزارت نفت بر تأثیر برجام در تسریع در اجرای 
این پروژه داشته اند، هنوز یک فاز از این پاالیشگاه هم به طور کامل راه اندازی 
نشده است؟ آیا دلیل تکمیل نشدن حتی یک فاز از این پروژه پس از سپری 
شدن دولت یازدهم باز هم »اغتشاش مدیریتی« است؟جالب است که از تیرماه 
امسال فردی که سابقه دریافت حقوق نجومی و مقاومت در بازپرداخت آن را 
داشــته، به عنوان مدیرعامل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس تعیین شده و ظاهرا 
اغتشــاش مدیریتی مورد ادعای زنگنه با انتخاب این مدیر حل شده)!( و حاال 
دیگر تنها بهانه باقی مانده کمبود منابع مالی است.البته این حرف زنگنه هم 
به نوعی زیر ســؤال بردن سیاســت ها و وعده ای برجامی دولت است؛ چرا که 
گفته می شد بعد از برجام مشکل حضور خارجی ها و ورود درآمدهای نفتی و 
سرمایه گذاری خارجی حل شده است. سؤال این است که دولت اگر می تواند، 
چرا بخشی از این گشایش ها را برای تکمیل این پاالیشگاه اختصاص نمی دهد؟!

وعده تعیین تکلیف میادین مشترک
همچنین در این نشســت، زنگنه با تاکید بر اینکه تا پایان دولت دوازدهم 
هیچ میدان مشــترکی نیست که تعیین تکلیف نشده باشد، تصریح کرد: این 
موضوع به معنی توسعه همه میدان های مشترک نیست، بلکه به معنی تعیین 

تکلیف میدان ها و آغاز کار پیمانکاران روی میدان هاست.
وی خاطرنشــان کرد: عمده این میدان ها نفتی بوده، اما قراردادهایی برای 
توســعه میدان های گازی با شرکت های خارجی که یک شرکت ایرانی همراه 
هم دارند بسته خواهد شد.این ادعاهای زنگنه هم در شرایطی است که با توجه 
به وعده های دولت انتظار می رفت خیلی زودتر از اینها، میادین مشترک تعیین 
تکلیف و مراحل بهره برداری برخی موارد آغاز شــود.دولت یازدهم چهار سال 
فرصت داشت و کمتر از چهار سال دیگر هم پیش روی دولت دوازدهم است، 
اما زنگنه ماحصل این هشت سال کلیدی را به یک وعده منحصر کرده که » تا 
پایان دولت دوازدهم هیچ میدان مشترکی نیست که تعیین تکلیف نشده باشد«.

واقعا با آن همه وعده ها و ادعاهایی که دولت درباره جذب سرمایه گذاران 
خارجی و تمرکز روی میادین مشــترک داشته، ماحصل هشت سال عمر دو 
دولت، باید صرفا »تعیین تکلیف« میادین مشــترک باشــد؟ هر چند اگر قرار 
است این تعیین تکلیف همچون فاز 11 پارس جنوبی و تقدیم امتیازات نقد به 
شرکت فرانسوی بدسابقه توتال باشد، شاید همان بهتر که تعیین تکلیف نشوند!

انتشار یک مطالعه نشان داد که فقر شدید در سال 20۱۶ در آمریکا 
بدتر شده است و حاال نیمی از افراد فقیر را شامل می شود. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شــین هوا، انتشار یک مطالعه نشان داد 
که فقر شدید در سال 2016 در آمریکا بدتر شده است و حاال نیمی از افراد فقیر 

را شامل می شود.
طبق گفته یکی از تحلیل گران مرکز تحقیقاتی پیو، فقر شدید که به افرادی 
اطالق می شود که درآمد آنها کمتر از نصف سطح فقر است، 45/6 درصد از کل 
جمعیت فقیر آمریکا را تشکیل می دهد و این بیشترین درصد در 20 سال اخیر 
است.اداره سرشماری آمریکا اعالم کرد که در سال 1996 نرخ فقر شدید 39/5 
درصد بوده اســت.طبق اعالم اداره سرشماری آمریکا سطح فقر در سال 2016 
برابر با 12 هزار دالر در سال برای خانواده های تک نفره، و 25 هزار دالر در سال 

برای خانواده های 4 نفره تعیین شده بود.
میانگین درآمد خانوارها برای تمام خانوار، در سال 2016 برابر با 59 هزار و 

39 دالر و برای خانواده ها برابر با 75 هزار و62 دالر در سال بود.
تحلیل ها همچنین نشــان داد نه تنها درصد افرادی که در فقر شدید به سر 
می برند به طور مداوم افزایش یافته است بلکه افرادی که در بدترین شرایط قرار 

دارند هر روز درآمدشان از سطح فقر فاصله بیشتری می گیرد.
میانگین تفاوت درآمد برای افرادی که در فقر شدید قرار دارند با افرادی که 
در زیر ســطح فقر هستند از 9509 دالر در سال 2000 به 10 هزار و 505 دالر 

در سال 2016 افزایش یافته است.
این گرایش ها با بیشتر شدن نرخ کلی فقر در سال گذشته همراه بوده است. 
نرخ فقر در سال 2016 برابر با 12/7 درصد شد که به میزان پیش از رکود سال 

2007 که برابر با 12/5 درصد بود نزدیک است.

بر اساس مطالعات انجام شده

فقر شدید در آمریکا 
طی سال 20۱۶ بدتر شد

با وجود اینکه هیچگونــه طرحی در حوزه 
مسکن از ســوی دولت یازدهم طی چهار سال 
اخیر اجرایی نشده است، وزیر راه و شهرسازی 
برای چندمین بار به مسکن مهر حمله کرد و آن 

را یک ضرر ملی برای کشور دانست. 
عباس آخوندی، در هفدهمین همایش سیاست های 
توســعه مسکن در ایران اظهار داشت: »قیمت مسکن 
در طی ســال های 84 تا 92، 500 درصد رشد داشته 
که حدود شــش برابر قیمت فعلی مسکن بوده و این 
در حالی است که طی سال های 92 تا 95 رشد قیمت 

مسکن تنها 10 درصد بوده است.«
ســخنان وزیر راه و شهرسازی درخصوص کنترل 
قیمت مسکن در شــرایطی صورت می گیرد که علت 
این موضوع، رکود فراگیر و گسترده ای است که بخش 

مسکن طی این چهار سال تجربه کرد. 
به عبارت دیگر در زمــان وزارت آخوندی، بخش 
مسکن با رشد منفی 40 درصدی مواجه شد تا به طور 
متوسط، ســاالنه 10 درصد رشد منفی را ثبت کرده 
باشد، یعنی افزایش اندک قیمت مسکن بخاطر رکود 

است نه مدیریت موفق آقای وزیر. 
لذا آخوندی با این ســخنان که تبعات رکود را به 
عنوان دســتاورد خود مطرح می کند، بیشتر به دنبال 

پاک کردن صورت مسئله است تا حل مسئله. 
وی در ادامه نیز به مسکن مهر  اشاره کرد و گفت: 
»طرح مسکن مهر کمک به اقشار کم درآمد و محروم 
جامعه بود ولی متاســفانه بــا اجرای این طرح قیمت 
زمین 760 درصد و قیمت مســکن 500 درصد رشد 
داشته و این اعداد و ارقام نتیجه معکوس در پی داشته 
است و یک ضرر ملی برای کشور بوده است.«وزیر راه 
و شهرسازی که پیش تر نیز از عباراتی مانند »خانمان 
برانداز«، »مزخرف« و... برای مسکن مهر استفاده کرده 
بود، طی چهار سال اخیر هیچ حرکتی برای جایگزینی 
مسکن مهر انجام نداده و همان طرح مسکن اجتماعی 
هــم که در ابتدای دولت یازدهم مطرح شــده بود را 
اجرایی نکرده اســت. بهتر است آخوندی پاسخگوی 
عملکرد منفعالنه و غیر قابل دفاع خود باشد تا حمله 

به طرحی که میلیون ها نفر را خانه دار کرده است. 
با وجــود تمام تعللی که دولت در ارائه طرح خود 

نشــان داد، مســکن 
اجتماعــی از ســوی 
کمیســیون زیربنایی 
دولــت در 21 آذرماه 
ســال 95 تصویــب 
شــد تا بر اساس آن 
ساالنه برای ساخت 
واحــد  100 هــزار 
ســال  تا  مســکونی 

1400 مورد حمایت دولــت قرار گیرد.با ابالغ اجرای 
طرح مســکن حمایتی و اجتماعی توسط دولت، قرار 
شد اولین سال شــروع این طرح سال 96 باشد اما با 
گذشت بیش از شــش ماه از سال جاری هنوز منابع 
مالی و بودجه این طرح تخصیص نیافته اســت. جواد 
حق شــناس، معاون امورمسکن شهری بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی در این خصوص اظهار داشت: »تاکنون 
هیچگونه منابع مالی و تســهیالت بانکی برای اجرای 
طرح مســکن اجتماعی و حمایتی اقشار کم درآمد و 
آسیب پذیر جامعه اختصاص نیافته است.«به گزارش 

باشگاه خبرنگاران جوان، وزیر راه و شهرسازی در ادامه 
از بازنگری سیاست های مسکن خبر داد و گفت: »باید 
در بخش زمین به ارتقای کیفیت بپردازیم و ظرف 10 
سال آینده یک زندگی خوب برای مردم فراهم کنیم.«
آخوندی با  اشاره به اینکه باید تمامی مسکن های 
بد در کشور تخریب شوند، افزود: »فاصله غنی و فقیر 
در شــمال و جنوب کشور و شهر های بزرگ مرتب رو 
به افزایش اســت و این جزو سیاست های نامناسب در 
این حوزه به شــمار می رود که باید بهبود یابد.« وضع 
مسکن بســیاری از افراد جامعه در شرایط نا مناسبی 
قرار دارد، چنانچه فرشید پور حاجت، کارشناس مسکن، 
چندی پیش گفته بود: »آمار ســال 1395 مرکز آمار 
این واقعیت را نشــان می دهد که حدود چهار میلیون 
خانوار در 1/3 میلیون واحد مسکونی به صورت دو تا 
سه خانوار در یک خانه زندگی می کنند.« اما بدون شک 
یکی از کســانی که باید پاسخگوی این موضوع باشد، 
شــخص وزیر راه و شهرسازی است، لذا معلوم نیست 
انتقاد وزیر وقتی خودش در این زمینه مسئول است، 

چه معنایی دارد! 

آخوندی: مسکن مهر باعث گرانی مسکن شد!

رئیس  خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: علیرغم 
ورود هیئت های خارجی به کشوردر پسابرجام اما کار بزرگی انجام 

نشد.
محمدرضا مرتضوی در همایش فرصت های ســرمایه گذاری در معادن و 
صنایع معدنی اظهار داشــت: معادن کشور نیازمند بهبود تکنولوژی در حوزه 
برداشت مواد معدنی هستند و تأسیسات قدیمی در این بخش باید به روز رسانی 
شــود که زمینه ای برای ورود سرمایه های خارجی به کشور است.وی با بیان 
اینکه پس از برجام، شاهد ورود و خروج هیئت های خارجی به کشور بودیم، 

افزود: با این وجود کار بزرگی انجام نشد.
مرتضوی با بیان اینکه سرمایه گذاری در جایی صورت می گیرد که از رتبه 
ریسک پایینی برخوردار باشد، اظهار داشت: در چنین محلی، قوانین با ثبات 

هستند و هزینه های تولید نیز منطقی است.
به گفته وی، ایران از نظر ذخایر معدنی، بازار و موقعیت جغرافیای سیاسی 
در شرایط مناسبی قرار دارد و در چنین وضعیتی باید حکومت، محیطی مناسب 

برای جذب سرمایه گذاری های بلندمدت ایجاد کند.
وی تأکید کرد: مشکل بخش صنعت و معدن با سرمایه گذاری کوتاه مدت 
حل نمی شود و نیازمند همکاری های بلندمدت با کشورهای دیگر هستیم.به 
گزارش فارس، سریم زیدی رئیس  انجمن تولیدکنندگان ماشین آالت معدنی 
اروپا نیز در این همایش با  اشاره به عالقه مندی فعاالن معدنی اروپا به حضور 
در ایران، بر لزوم ایجاد شفافیت در کشورمان در زمینه مسائل سرمایه گذاری 
تأکید کرد و گفت: در ایران مؤسســه ای برای تضمین سرمایه گذاری خارجی 
وجود ندارد.وی از طوالنی بودن مدت زمان صدور ویزای کار برای حضور در 
ایــران انتقاد کرد و گفت: صدور ویزای کار برای ســرمایه گذاران 6 ماه زمان 

می برد که امیدواریم این مشکل برطرف شود.

یادبود
»بسمه تعالی«

صلی اهلل علیک یا اباعبداهلل و علی المستشهدین معک
ولعن اهلل بنی امیه قاطبه

به مناسبت شهادت حضرت سجاد)ع(
و چهل و نهمین سالگرد درگذشت والد معظم حجت االسالم والمسلمین واعظ شهیر کربال 

حاج میرزا محمدعلی شریعت زاده خراسانی )قدس سره(
مجلس عزاداری در مؤسسه امام سجاد)ع( برگزار می گردد.

مکان: قم- انتهای دور شهر- میدان رســالت- پشت آزمایشگاه امیرالمؤمنین)ع(- 
خیابان رجائی- رجائی )1(- پالک 36

زمان: از شب 21 محرم )96/7/19( به مدت 5 شب از ساعت 7 الی 8 بعدازظهر

محمود شریعت زاده خراسانی

وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات گفت: 
مانیتورینگ طرح رجیســتری گوشی های تلفن 
همراه از پایان مهرماه شــروع و به تدریج اجرا 

می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا آذری جهرمی 
در جلسه ای پنج جانبه با موضوع رجیستری گوشی های 
موبایل اظهار کرد: طرح رجیســتری گوشی های تلفن 
همراه به تدریج اجرا و از پایان مهرماه اجرای مانیتورینگ 

آغاز می شود.
وی با بیان اینکه در این جلســه وزارت ارتباطات به 
فرماندهی کمیته مشترک اجرای رجیستری تعیین شد 
افزود: با تالش سه جانبه وزارت صنعت، وزارت ارتباطات 
و گمرک و همکاری وزارت اطالعات، زیرســاخت فنی 
اجرای رجیستری به طور کامل آماده بهره برداری است.

وزیر ارتباطات ادامه داد: حجم بازار موبایل ایران شش 
میلیارد دالر است که در بدبینانه ترین حال پنج درصد و 
در خوش بینانه ترین حالت 20 درصد از گوشی های مورد 
استفاده در ایران از مبادی رسمی وارد می شود که هر دو 

وضعیت در حوزه قاچاق بسیار بد است.
جهرمی از اجرای پله ای رجیستری خبر داد و گفت: 
در فاز نخست در مهرماه مانیتورینگ روشن می شود اما 

وعده وزیر ارتباطات:

 مانیتورینگ طرح رجیستری موبایل از پایان مهر شروع می شود

اعمال سیاست نمی کنیم. در همین ماه اول اجرا درباره دو 
برند گوشی موبایل که خدمات مناسب به کاربران ایرانی 
ارائه نمی کنند و حقوق گمرکی دولت را نیز نمی پردازند 
اعمال سیاست می شود و جلوی قاچاق آنها را می گیریم 
و بــرای ادامه روند بعدا تصمیم گرفته می شــود تا در 

آینده تمامی برندها را تحت پوشــش قرار دهیم. البته 
مدت اجرای طرح رجیستری طوالنی مدت نخواهد بود.

وی با اشــاره به برنامه کلــی وزارت ارتباطات برای 
اجرای رجیستری گفت: مقرر شد طرح وزارت ارتباطات 
برای اینترنت کودک توسط تولیدکنندگان داخلی اجرایی 

شــود و همچنین با تولیدکنندگان گوشی طی برنامه 
مشــخص و یکپارچه مذاکره شود و تمام دستگاه های 
مرتبــط با ادبیات واحد صحبت کنند، همچنان که در 
این باره در سفر اخیر به کره جنوبی مذاکرات با شرکت 

سامسونگ انجام دادیم.
همچنین مباحثی درباره رجیستری از طرف سازمان 
نظام صنفی رایانه ای و مردم منعکس شده بود که مورد 

توجه قرار دادیم.
وزیر ارتباطات در پاســخ به این سؤال که آیا برنامه 
کاهــش پنج درصد تعرفه گمرکــی و 9 درصد ارزش 
افزوده برای واردات قانونی گوشــی وجود دارد، افزود: 
تعرفه واردات قانونی گوشــی پنج یا شش درصد است 
و مبلغ ارزش افزوده از گوشــی قاچاق و قانونی گرفته 
می شود، اما یکی از مباحث جدی در کمیته رجیستری 
حمایت از حقوق مصرف کننده و جلوگیری از افزایش 
قیمت بوده است که در این باره توجه الزم انجام می شود.
وی تاکید کرد: پروژه رجیســتری عطف به ما سبق 
نمی شود و از نظر وزارت ارتباطات از زمان آغاز این طرح 
هر گوشی روشن در شبکه قانونی است و گوشی هایی که 
از تاریخ رجیستری به بعد روشن شوند مشمول قوانین 

این طرح می شود.

کارآفرین جانباز دوران دفاع مقدس از عدم 
همکاری بانک ها در پرداخت وام برای فعالیت های 

خدماتی  اشتغالزا انتقاد کرد.
 به گزارش خبرگزاری بسیج، هادی جعفری اظهار 
داشــت: هیچ بانکی حاضر نمی شود برای پرداخت وام 
درخصوص ساخت مجتمع خدمات رفاهی بین راهی 
دارای استراحتگاه، رستوران، جایگاه پمپ بنزین و سی 
ان جی، امداد خودرو و... که اشتغال پایدار برای 100 نفر 
ایجاد می شود همکاری کند و سرمایه گذار را به راحتی 

دچار خسارت و بحران می کنند.

 وی افزود: از یکی از بانک های دولتی درخواست وام 
کردم و بعد از اخذ هزینه های کارشناسی و گرفتن طرح 

توجیهی هزینه های زیادی بر روی دست ما گذاشت.
این جانباز دوران دفــاع مقدس اظهار کرد: دایره 
سرپرســتی جنوب شرق این بانک در خیابان فداییان 
اسالم نیز با دادن وام مخالفت می کند با توجه به اینکه 
استانداری تهران هم طی نامه ای به صورت کتبی اعالم 
کرد که این وام پرداخت شــود، اما باز هم بانک عامل 
توجه نمی کند و عنوان می کند به جای چهار میلیارد 
تومان از شعبه مربوطه صد میلیون تومان وام دریافت 

کنم در صورتی که تا این مرحله دوازده میلیارد تومان 
هزینه کرده ام و سرمایه ام دچار استهالک شده است.

جعفری با  اشاره به اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی 
و نامگذاری سال های متوالی از سوی مقام معظم رهبری 
به نام اقتصاد، خاطر نشــان کرد: دولت دوازدهم هم 
اولویت نخست خود را رفع معضل بیکاری اعالم کرده 
است؛ اگر جناب دکتر روحانی می خواهد آمار بیکاری 
را کاهش دهد حمایت از بنگاه های کوچک اقتصادی 

یکی از راه های کاهش آمار بیکاران است.
وی اظهار داشت: صدام برای سر من )به عنوان تنها 

بازمانده گردان شهادت( جایزه گذاشته بود اما این بانک 
من وشریکم را به خاک سیاه نشانده، درصورتی که این 

طرح در 21 ارگان به تصویب رسیده است.
این ســرمایه گذار بخش خصوصی افــزود: چرا با 
بازمانده گردان شهادت چنین کاری می کنند شخصی 
که تمام عمرش را صرف ســربلندی این آب و خاک 
کرده، این درد دل یک کارآفرین جانباز شیمیایی است 
که با روزی چهل عدد قرص زندگی می کند و حاال که 
می خواهد برای توسعه اقتصاد سرباز خط مقدم نظام 

باشد، جلوی راه او سنگ اندازی می کنند.

معاون دهیاری های سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های وزارت کشور از اختصاص چهار 
میلیارد و ۶00 میلیون ریال به دهیاری های 

کشور از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.
ســعیدرضا جندقیــان در حاشــیه همایش 
دهیاری های شهرستان گناباد به خبرنگاران گفت: 
این مبلغ معادل مجموع اعتبار تخصیصی در سال 

گذشته بوده است.
وی با اشاره به اینکه شاهد توسعه و پیشرفت 

مطلوب در مناطق روستایی نیستیم اظهار کرد: 
تخصیص اعتبــار به مناطق روســتایی موجب 
ماندگاری مطلوب جمعیت در این مناطق نشده 
بطوریکه از سال 1370 تاکنون 104 هزار میلیارد 
ریال به دهیاری های کشور اختصاص یافته و این 
درحالی اســت که شــاهد کاهش این جمیعت 

بوده ایم.
وی گفت: جمعیت روســتایی کشور در سال 
1359 چهار میلیــون نفر بود که این میزان 10 

سال بعد به 23 میلیون نفر افزایش یافت ولی بعد 
از آن هر پنج سال به طور متوسط 700 هزار نفر 
از جمعیت این مناطق کاسته شد و هم اکنون 20 
میلیون و 600 هزار نفر ساکن این مناطق هستند.

وی همچنین از اختصاص 150میلیارد ریال 
در ســالجاری برای روستاهای هدف گردشگری 
کشــور خبر داد و افزود: برای ساخت هر بازارچه 
محلی در مناطق روســتایی 800 میلیون ریال 

تخصیص می یابد.

وی بــا بیان اینکه از مجموع یک هزار و 243 
شهرداری کشــور، 800 شــهرداری ورشکسته 
هستند، اظهار کرد: باید با برنامه ریزی صحیح مانع 
تکرار این سرنوشت برای 33 هزار و 500 دهیاری 
کشــور شد.جندقیان با اشاره به توسعه روستایی 
و استفاده از قابلیت های بخش های مختلف برای 
توسعه این مناطق، گفت: این مهم جز با مشارکت 
مــردم و بخش خصوصــی و تدوین طرح جامع 

دهیاری ها به طور مطلوب محقق نمی شود.

به رغم تخصیص اعتبار

مناطق روستایی کشور توسعه و پیشرفت مطلوبی نداشته است

یک کارآفرین:

بانک ها در پرداخت وام به برخی کارآفرینان سنگ اندازی می کنند

* تفاهم نامه همکاری میان بورس کاالی ایران و دانشــگاه عالمه طباطبایی به 
منظور تقویت ارتباط بخش اقتصادی و دانشگاه طی مراسمی به امضا رسید. در 
این مراسم، حامد سلطانی نژاد با بیان اینکه بورس کاالی ایران مدت هاست به 
دنبال فرصتی برای ایجاد مراودات و تعامالت با حوزه دانشگاهی بوده است، اظهار 
کرد: در راستای این هدف، دانشگاه عالمه طباطبایی به لحاظ اینکه مبدأ علوم 
انسانی محسوب می شود، در اولویت قرار دارد و به دلیل نوپا بودن بورس کاالی 
ایران در قالب قانون جدید بازار ســرمایه، می طلبد تا از دانش و تجربه اســاتید 
دانشــگاهی استفاده کند. سلطانی نژاد با بیان اینکه در به کارگیری از ابزارهایی 
همچون فیوچرز عدم آشــنایی و فرهنگ سازی مناسب وجود دارد، گفت: برای 
ایجاد ارتباط بهتر و فرهنگ ســازی و آمــوزش در این زمینه می توان از طریق 
دانشگاه ها اقدام کرد و امضای این تفاهم نامه همکاری در همین راستا بوده است.
در ادامه، معاون پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبایی با بیان اینکه امضای تفاهم 
نامه همکاری بین دانشــگاه ها و مراکز دولتی و غیردولتی می تواند به برقراری 
ارتباط بیشتر حوزه دانشگاهی و بازار کار و صنعت منتهی شود، گفت: امضای این 
تفاهم نامه با بورس کاالی ایران را به فال نیک می گیریم و با توجه به اینکه این 
دانشگاه یکی از دانشگاه های تخصصی علوم پایه و منابع انسانی است، فعالیت ها 
و ابتکاراتی که در آن صورت گرفته می تواند به بورس کاالی ایران کمک کند تا 

به صورت تخصصی تر در بخش های مختلف وارد شود.
* رئیس  سازمان نظام مهندسی معدن گفت: ایران در بین ۱2 کشور اول 
معدنی دنیا قرار دارد.به گزارش فارس، نادعلی اســماعیلی در همایش 
فرصت های ســرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی اظهار داشت در 
همایش و نمایشــگاه فرصت های سرمایه گذاری در معدن بیش از 200 
شــرکت داخلی و خارجی حضور دارند و حدود ۵۵ شرکت خارجی از 
۱۵ کشور در این نمایشگاه حاضر هستند. وی ادامه داد: شرکت هایی از 
فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا، لهستان، روسیه، ترکیه، آفریقای 
جنوبی، دانمارک، چین و کره جنوبی در این نمایشــگاه حضور دارند.
رئیس سازمان نظام مهندسی با اشاره به توجه ویژه وزیر جدید صنعت 
به بخش معدن افزود: طی یک ماه اخیر جلساتی در زمینه فعالیتهای 

معدنی با حضور وزیر صنعت تشکیل شده است.
* بانک  پاســارگاد در راســتای ایفای مســئولیت های اجتماعی خود، یک باب 
مدرســه در منطقه  بسیار محروم روستای ســورباق، در دهستان گرمه شمالی 
بخش کندوان شهرستان میانه در استان آذربایجان شرقی افتتاح کرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک پاســارگاد، در مراسم افتتاح این مدرسه ، مسئوالن منطقه از 
رویکرد این بانک نســبت به مناطق محروم کشور به خصوص روستای سورباق 
تشــکر و قدردانی کردند. خسرو رفیعی مدیر روابط عمومی بانک پاسارگاد ضمن 
اعالم خبر ساخت این مدرسه گفت: روستای سورباق از روستاهای بسیار محروم 
کشور است و متاسفانه هم وطنان ما در این منطقه از امکانات آموزشی، رفاهی و 
بهداشت مناسبی برخوردار نیستند. از این رو بانک پاسارگاد تالش کرد با ساخت 
این مدرسه، نه تنها دانش آموزان این روستا از امکانات و محیط آموزشی مناسب 
برخوردار شــوند بلکه دانش آموزان روستاهای اطراف نیز بتوانند از امکانات این 

مدرسه بهره مند شوند.
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