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روز گذش�ته ش�ريعتمداري و كرباسيان دو 
وزير پيش�نهادي به اتاق آمدند ت�ا با تجديد 
بيعت با بخ�ش خصوصي خ�ود را آماده اخذ 
رأي در مجل�س كنن�د اما بخ�ش خصوصی 
گاليه ها و مشکالت زيادی برای طرح مسئله 
داش�تند به طوری كه رئيس ات�اق بازرگانی 
روز گذش�ته از اقدامات ناكافی وصله پينه ای 
برای توليد انتقاد كرد و گف�ت: قدرت خريد 
مردم از 10 س�ال پيش هم كمتر ش�ده است. 
 رؤساي اتاق هاي بازرگاني استان ها نيز هر يك 
با طرح مش��كالت عمده خواس��تار حل مشكل 
ماليات براساس عدالت، بهبود فضاي كسب و كار 
و حل مش��كالت صادرات ش��دند. در ديدار اول 
كرباس��يان از انتخاب دقيقه نودي خود چنين 
گفت: تا دقيقه ۹۰ قرار نبود به عنوان وزير معرفي 
ش��وم و تصورم بر اين بود كه رأي كلي بر حضور 
و ماندگاري علي طيب نيا در سمت وزير اقتصاد 

دولت دوازدهم بود. 

اما آنچه از ش��نيده ها حاكي اس��ت اينكه ظاهراً 
واكنش منفي بسيار شديد نمايندگان و فعاالن 
اقتصادي به نامزد رقيب باعث شده تا مجلس و 

روحاني به انتخاب وي تن دهند. 
وي ك��ه همواره در كس��وت معاون وزير ب��وده روز 
گذش��ته از مزاح هاي قبلي خود كمتر استفاده  كرد 
و با احتياط از حل مش��كالت س��خن گفت: قانون 
برنامه ششم توسعه بر اساس س��ند چشم انداز ۲۰ 
ساله نوشته ش��ده و اگر من هم رأي بياورم، باز هم 
بايد براس��اس قانون عمل  كنم، اين در حالي است 
كه برنامه عملياتي نيز داده شده اس��ت. در برنامه 
پيشنهادي كه به شكل كتابچه به اعضاي اتاق ارائه 
داده مي شد، تأكيد بر حذف رانت به گونه اي زيبا بيان 
شده بود. وي كه همچنان در حال و هواي گمرك و 
دغدغه هاي شفافيت در آن بود، بيشتر مثال هايش را 

از حوزه مديريتي در گمرك استفاده مي كرد. 
 وي در عي��ن حال اعتراف كرد ك��ه برنامه هايي 
نوش��ته ش��ده ولي اصالحيه نياز دارد. با حسن 

تفاهمي كه بين مجلس و وزارت اقتصاد هست، 
حتماً تغييرات قابل لحاظ كردن است. 

 در اين جلسه اما فعاالن بخش خصوصي خواسته هاي 
خود را بيان كردند ك��ه عبارت بودند از: تش��كيل 
شوراي مش��ورتي در وزارتخانه براي حل مشكالت 
توليد و صادرات، اصالح بازار بدهي دولت و حمايت 
از پيمانكاران، اصالح ماليات بر ارزش افزوده، پرهيز از 
طرح هايي مقطعي مانند تخصيص منابع به بنگاه هاي 
مشكل دار كه بيشتر درد را تسكين مي دهد، كاهش 

سود بانكي، حذف مجوزها و... 
كرباس��يان پس از س��خنان نماين��دگان بخش 
خصوصي بار ديگر با تأكيد بر اينكه مشكالت را 
مي داند، گفت: تا فهم دقيق آنها زمان مي خواهيم 
تا با اس��تفاده از مش��ورت هاي ارائه شده به حل 
معضل بپردازيم، چون به عنوان مثال كاهش نرخ 
سود ممكن اس��ت بازارهاي موجود را با تالطم و 
تورم روبه رو كند، لذا بايد با احتياط عمل كرد. وي 
در عين حال گفت: ارز تك نرخي و كاهش س��ود 

بانكي را در دولت دوازدهم پيگيري مي كنم.
    اقدامات وصله پينه اي 

دومين ديدار اعض��اي اتاق با ش��ريعتمداري با 
س��خنراني ش��افعي رئيس اتاق آغاز شد. وي با 
تعارفات معمول، شرح موفقيت هاي برنامه سوم 
را آغاز كرد ول��ي در ادامه نقده��اي جدي را به 
دولت يازدهم وارد كرد و گفت: توليد حال و روز 
خوشي ندارد و بيشترين صدمه را در اين سال ها 
ديده اس��ت. غالمحسين ش��افعي با بيان اينكه 
قدرت خريد مردم از 1۰ س��ال پيش هم كمتر 
شده است، خاطر نش��ان كرد: مشكالت توليد و 
صنعت با اقدامات وصله پينه اي بي فايده است و 
بايد مشكالت آنها ريشه اي حل شود. وي تأكيد 
كرد: مش��كالت جدي در اولويت هاي صنعتي، 
ظرفيت هاي صنعت��ي و مكان يابي هاي صنعتي 
وجود دارد ك��ه بايد حل ش��ود. وي تأكيد كرد: 

مقابله با فساد را هم در برنامه خود قرار دهيد. 
در ادامه 1۰ نفر از اعضاي اتاق نيز حل مشكالت 
زنجيره توليد ت��ا تأمين، ح��ل معضل هدفمند 
كردن يارانه ها براي توليد، تجميع تش��كل  هاي  
سه وزارتخانه در حوزه توليد و در وزارت صنعت، 

معدن و تجارت را مطرح كردند. 
  پايان تنبيه صادرات و تشويق واردات 

وزير پيش��نهادي صنعت، مع��دن و تجارت نيز 
بعد از اس��تماع نظرات گفت: ما نمي خواهيم به 
سياس��ت تنبيه صادرات و تش��ويق واردات در 
كشور ادامه دهيم. وي در پاسخ به سؤال يكي از 
اعضاي اتاق كه چگون��ه مي خواهد برنامه هايش 
را محقق كند، گفت: اش��تغالزايي صنعتي ايران 
در گذشته از سوي مس��ئوالن ابراز و استراتژي 
توسعه صنعتي نوشته شده است اما در مقام عمل 
اقدامات عملي مناس��بي صورت نگرفته و كتاب 
توسعه استراتژيك صنعتي تنها تحويل نفر بعدي 
شده است كه بنده اميدوارم در صورت انتخاب به 

عنوان وزير اين اتفاق براي بنده نيفتد. 
وي در عين حال گفت: شش كشور اول دنيا در 
صادرات در عين حال بزرگ ترين واردكنندگان 
هستند و تراز تجاري نزديكي دارند، بنابراين نگاه 

ما نسبت به واردات منفي نيست. 
وي بيان كرد: ما نمي توانيم نمره قابل قبولي در 
واگذاري تصدي گري ها به بخش هاي خصوصي 
و غيردولتي بدهيم اما اميدوارم در آينده در اين 

زمينه با كمك شما بهتر عمل كنيم.

در 3 ماهه ابتدايی 96 رخ داد 
 پوشش ضعيف سود پيش بيني شده

شركت بورس

مديرعامل بورس تهران علت پوش�ش ضعيف 13 درصدي س�ود 
در عملکرد س�ه ماهه را ناش�ي از دو عام�ل پايين ب�ودن درآمد 
كارمزد معامالت و سودس�پرده بانکي دانس�ت و از تغيير فرمول 
محاس�به كارم�زد و افزايش درآم�د در نيمه دوم س�ال خبر داد. 
شركت بورس تهران كه با سرمايه 1/5۲ ميليارد توماني از اول دي سال 
گذش��ته از بازار پايه فرابورس به بازار اول معامالت بورس منتقل شده، 
سود هر سهم سال جاري را 346 ريال پيش بيني كرده اما در عملكرد سه 
ماهه اول، تنها 13 درصد از اين رقم معادل 46 ريال را پوشش داده است. 
در اين رابطه حسن قاليباف اصل مديرعامل »بورس« علت اين پوشش 
ضعيف را ناشي از دو عامل كاهش كارمزد معامالت و سود سپرده بانكي 
دانسته و از تغيير فرمول محاسبه كارمزد و افزايش درآمد از دو محل در 

نيمه دوم سال به سازمان بورس و سهامداران خبر داده است.
به نظر مي رسد بازار سرمايه از اين پس با يك رقيب بيروني به عنوان 
بازار سخاب نيز روبه رو باشد كه نرخ سودهاي مؤثري حتي به مراتب 
بيشتر از بخش بانكي به سرمايه گذارانش پرداخت مي كند، به طوري 
كه اسناد خزانه بانكي منتشر شده از سوي دولت اين روز ها ارقام 4۰ 
درصد س��ود را به خود ديده است، اين در حالي اس��ت كه بعيد است 
دولت از انتشار اوراق سخاب دست بردارد زيرا بدهي هاي عظيمي به 
پيمانكارانش دارد كه عدم پرداخت اين بدهي ها با اوراق بدهي بانكي 
مي تواند آينده پيمانكار،  توليد و كارگران را نيز به مخاطره اندازد و عماًل 

بدهي هاي معوق بانكي پيمانكاران را چاق تر كند. 
بدين ترتيب بازار سرمايه بايد س��خاب را به عنوان يك رقيب بپذيرد و 
تنها كاري كه مي تواند كند اينكه در ب��ازار فرابورس پذيراي اين اوراق 
باشد در غير اين صورت هم از بازار سرمايه نقدينگي به مقصد سخاب 
خارج مي شود و هم اينكه نرخ هاي سود سخاب ديگر غيرقابل كنترل 
بازار سرمايه خواهد بود. در اين ميان به نظر مي رسد با اين شرايط تحقق 
سودهاي پيش بيني شده براي شركت بورس با وجود بازار بانكي و اوراق 

بدهي غيرمتشكل بسيار سخت خواهد بود. 

عبور كانال های فارسی تلگرامی از مرز 555 هزار
تلگرام سرانه مطالعه را در ايران بهبود بخشيد   
سرپرس�ت پژوهش�گاه فض�اي مجازي كش�ور ب�ا بي�ان اينکه 
تع�داد كانال ه�اي عمومي فارس�ي زب�ان تلگ�رام از م�رز 555 
هزار كان�ال گذش�ت، از شکس�تن ركورد انتش�ار ي�ك ميليارد 
مطل�ب در كانال ه�اي عموم�ي فارس�ي زبان تلگ�رام خب�ر داد.

به گزارش فارس، مسعود اسدپور سرپرست پژوهشگاه فضاي مجازي 
كش��ور با بيان اين مطلب افزود: براس��اس آمارهاي مركز ملي فضاي 
مجازي تعداد كانال هاي عمومي فارس��ي زبان تلگرام از مرز 555 هزار 
كانال گذشته و مطالب منتشر شده در اين كانال ها نيز ركورد انتشار يك 

ميليارد مطلب را شكسته و به عدد 1/1 ميليارد نزديك شده است. 
وي گفت: با توجه به اينكه كل صفحات سايت هاي فارسي زبان در اينترنت 
حدود ۲/1 ميليارد تخمين زده مي ش��ود، مي توان گفت: از نظر ش��اخص 
تعداد مطالب منتشر شده، پيام رسان تلگرام به تنهايي و صرفاً در كانال هاي 
عمومي آن از س��ال 13۹4 كه امكان ايجاد كانال در تلگرام فراهم ش��ده، 
قابليت رقابت با تمام محتواي توليد شده در تمام سايت هاي فارسي زبان 
در طول ساليان اخير را پيدا كرده است. سرپرست پژوهشگاه فضاي مجازي 
كشور با اشاره به اينكه اين پيام رسان با انتشار روزانه ۲ تا 3 ميليون مطلب، تا 
آخر مهر ماه امسال از سايت ها نيز پيشي خواهد گرفت، تأكيد كرد: در صورتي 
كه حجم مطالب توليد شده در شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان هاي ديگر 
نيز به آمار تلگرام اضافه شود، مي توان گفت حجم توليد مطالب در طول يك 
سال اين شبكه ها با كل مطالب توليد شده از ابتداي ايجاد وب فارسي تاكنون 
فراتر خواهد رفت. اس��دپور با بيان اينكه از ميان 555 هزار كانال عمومي 
فارسي زبان بيش از ۲۰ هزار كانال داراي حداقل 5 هزار عضو هستند، تصريح 
كرد: از ميان مطالب منتشر شده در كانال هاي تلگرام 88 درصد به صورت 
توليد مطلب جديد و 1۲ درصد آن بازنشر )فوروارد( مطالب كانال هاي ديگر 
بوده اس��ت، البته حجم قابل توجهي از اين مطالب توليدي، كپي مطالب 

كانال هاي ديگر بوده كه در جاي خود قابل بررسي است. 
وي افزود: مجموع تعداد اعضاي كانال ها نزديك به 7۲۰ ميليون است كه با 
توجه به اعالم تلگرام درخصوص وجود 4۰ ميليون اكانت از كاربران ايراني 
نشان مي دهد هر كاربر به طور متوسط در 18 كانال عضو است كه متوسط 
سن اين كانال ها 31۲ روز بوده و به طور متوسط 1۲۹ روز يعني 41 درصد 
اين روزها را فعال بوده اند. سرپرست پژوهشگاه فضاي مجازي كشور با اعالم 
اينكه نزديك به 7۰ درصد اين كانال ها در يك ماه اخير فعاليت داشته اند 
و 3۰ درصد اين كانال ها در يك ماه اخير هيچ گونه فعاليتي از خود نشان 
نداده اند، گفت: مطالب منتشر شده در كانال ها به طور متوسط هزار و 1۲5 
بازديد داشته اند و در مجموع كل بازديد مطالب كانال ها به رقم ۲/1 تريليارد 
بالغ مي شود. به گفته اسدپور اين آمارها نشان مي دهد هر كاربر فارسي زبان 
به طور متوسط 3۰ هزار مطلب از كانال هاي تلگرام مطالعه كرده است كه 
با فرض صرف حدود يك دقيقه وقت براي هر مطلب، اين كانال ها منجر به 

افزايش سرانه مطالعه به ميزان 5۰۰ ساعت شده اند.
---------------------------------------------------

 تنش هاي جهاني 
موجب افزايش بهاي طال شد 

رئي�س اتحاديه ط�ال و جواهر تهران ضم�ن تحليل ب�ازار جهاني 
و داخلي طال عن�وان كرد ك�ه تنش هاي سياس�ي بي�ن امريکا و 
كره ش�مالي در هفته گذش�ته باع�ث افزايش قيم�ت جهاني طال 
و ب�ه تب�ع آن افزاي�ش قيم�ت در ب�ازار داخل�ي ش�ده اس�ت. 
محمد كشتي آراي در گفت وگو با ايس��نا، گفت: هفته گذشته تنش هاي 
سياسي كه بين امريكا و كره شمالي اتفاق افتاد باعث شد كه قيمت جهاني 
طال با افزايش مواجه شود و به طور متوسط ۲/6 درصد قيمت جهاني طال 
افزايش پيدا كند. وي ادامه داد: اين تنش ها به طور متوسط 3۰ دالر در هفته 
گذشته باعث افزايش قيمت جهاني طال شد و در بازارهاي مالي دنيا افزايش 
تقاضا ايجاد شد كه اين افزايش تقاضا منجر به افزايش قيمت شده است. 
رئيس اتحاديه طال و جواهر درباره وضعيت بازار داخلي گفت: در بازار داخلي 
همين افزايش قيمت جهاني تأثير عمده اي گذاشته و در حالي كه ارزش 
دالر كاهش پيدا كرده اس��ت، قيمت هر گرم طالي 18 عيار حدود ۲ هزار 
تومان و قيمت سكه حدود 5 هزار تومان افزايش پيدا كرده است. كشتي آراي 
تصريح كرد: يكي ديگر از عواملي كه باعث افزايش قيمت جهاني طال شد، 
كاهش ارزش دالر بوده است، يعني در هفته گذشته قيمت ارز رو به كاهش 
رفته است. اگر قيمت ارز كاهش پيدا نمي كرد، همين ميزان افزايش قيمت 
جهاني طال تأثير دو برابري در افزايش قيمت ها را باعث مي شد ولي چون 

ارزش دالر پايين آمده است اين اتفاق رخ نداد.

در مراسم تجديد بيعت دو وزير پيشنهادی دولت دوازدهم با بخش خصوصی مطرح شد   

قدرت خريد مردم از 10سال پيش هم كمتر شده است

يك كارش�ناس حوزه كار با اش�اره به وجود 3 ميلي�ون بيکار 
تحصيلکرده در كشور مي گويد، اگر اعالم شود طرح كارورزي 
در ادارات دولتي و وزارتخانه ها با ماهي حتي 100 هزار تومان اجرا 
مي شود، تعداد متقاضيان آن از 3 ميليون نفر هم خواهد گذشت!

 زهرا ممتاز قمشه اي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: هم اكنون حدود 
3 ميليون بيكار با تحصيالت دانش��گاهي در كشور داريم و طبق آمار 
اعالم شده از سوي مسئوالن، حدود 4۰۰ هزار نفر در سامانه كارورزي 
ثبت نام كردند كه ۲۰۰ هزار نفر واجد ش��رايط ش��ناخته شدند. وي 
عدم آگاهي فارغ التحصيالن و توجيه كافي آنها نسبت به طرح را يكي 
از علل استقبال نكردن دانش آموختگان دانست و گفت: عده اي ابتدا 
تصور مي كردند اين طرح به معناي استخدام است ولي پس از ورود به 
سامانه، متوجه شدند با آنچه توقع داشتند، فاصله دارد. اين كارشناس 
حوزه كار افزود: دليل ديگر اين است كه اعتمادي به سرانجام و نتيجه 
طرح ندارند و مطمئن نيستند كه اشتغالش��ان با دستمزد 3۰۰ هزار 

توماني ولو در قالب كارورزي، آنها را به سمت اشتغالي دائمي و پايدار 
هدايت كند. ممتاز به موضوع فرهنگ كار در كشور اشاره و اظهار كرد: 
دليل ديگري كه در اين خصوص متصور است به فرهنگ كار و توقعي 
برمي گردد كه يك فارغ التحصيل دانش��گاهي دارد و كار رس��مي و 
مطمئن دولتي مي خواهد. اين طرح قرار است در كارگاه ها و كارخانه ها 
اجرا شود ولي اگر اعالم كنند كارورزي در ادارات دولتي و وزارتخانه ها با 
ماهي حتي 1۰۰ هزار تومان اجرا مي شود، تعداد متقاضيان از 3 ميليون 
نفر هم خواهد گذش��ت چون با خود مي گويند برويم وارد س��ازماني 

بشويم باالخره از اين ستون تا آن ستون فرج است!
اين پژوهشگر اجتماعي افزود: در اين طرح بحث تنها متقاضي نيروي 
كار نيس��ت بلكه واحد پذيرنده و بنگاه متقاضي كارورز هم مطرح 
اس��ت. تاكنون حدود 7 هزار بنگاه و واحد پذيرن��ده اعالم آمادگي  
كرده اند كه اگر همين آمار ثبت نام  شده را تقسيم بر بنگاه ها كنيم به 
طور متوسط در هر بنگاه بايد 33 تا 35 نفر مشغول كارورزي شوند 

ولي به نظر شدني نيست. اين كارش��ناس حوزه كار و تعاون تأكيد 
كرد: وقتي طرح كارورزي رسماً و از سمت دولت هدايت شود، بايد 
منابع پرداخت دستمزد كارورز هم پيش بيني و تأمين شود. وي روند 
اجراي طرح كارورزي در كشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: بعد از 
انقالب سازمان آموزش فني و حرفه اي تأسيس و به سرعت در سراسر 
كشور مراكز مجهز آن روز راه اندازي شد و قدم هاي خوبي هم براي 
مهارت آموزي برداشت اما با رش��د تب مدرك گرايي، آموزش هاي 
فني و حرفه اي به تدريج رو به فراموشي گذاشت. به علت پر هزينه 
بودن آموزش هاي فني، نوسازي ديرتر انجام گرفت و سرعت تغيير 

كارگاه هاي آموزشي با سرعت تغيير تكنولوژيكي يكي نبود. 
به اعتقاد ممتاز، بيكاري 4۲ درصدي فارغ التحصيالن دانشگاهي 
فاقد مهارت و پرتوقع، پيامد همان تب مدرك گرايي در جامعه است 
كه به صورت بيماري مزمني بيش��تر خانواده هاي ايراني را درگير 

خود كرده است.

مدرك الزم است اما قطعاً كافي نيست

يك كارشناس: ۴۲ درصد فارغ التحصيالن بيكار به مدرك گرايي مبتال هستند

آنق�در از دول�ت و پيمان�کار وع�ده ام�روز 
و ف�ردا ش�نيده اند ك�ه به ق�ول خودش�ان 
اعصابش�ان ضعيف و پي�ر ش�ده اند، بله اين 
ح�ال و روز متقاضيان مس�کن مهري اس�ت 
كه هنوز به طور واقعي صاحب خانه نشده اند 
و مس�کن مهر خ�ود را تحوي�ل نگرفته اند. 
به گزارش »جوان«، مسكن مهر طرحي است كه 
يادآور دولت هاي نهم و دهم است و حاال دولتي 
بر سر كار اس��ت كه به رغم وعده هاي پي در پي 
براي اتمام اين طرح اما به داليل خصومت ويژه 
با دولت ه��اي قبل چندان تمايلي براي بس��تن 
پرونده مسكن مهر ندارد، البته در اين ميان عالوه 
بر وزارت راه و شهرسازي، بانك مسكن، مديران 
ش��هرهاي جديد و پيمانكاران مسكن مهر هم 

خالي از تقصير نيستند. 
اطاله مسكن مهر گويا دستاويزي شده تا برخي 
پيمان��كاران از متقاضيان پول ه��اي جديدي را 
طلب كنن��د، اين در حالي اس��ت ك��ه هر گونه 
پرداخت وجهي از سوي مس��ئوالن غيرقانوني 

معرفي شده است. 
در حالي كه چندي پيش مديرعامل شهرجديد 
پرند هر گونه پرداخت پول جديد به پيمانكاران 
را غيرمتعارف عنوان و از پيمانكاران مسكن مهر 
درخواست كرد واحدهاي مسكوني مردم را به آن 
تحويل دهند، با اين حال پيمانكاران هر روز بهانه 
جديدي مي آورند و مدعي مي شوند هنوز وزارت 
نيرو زيرساخت الزم را در اختيار آنها قرار نداده و 

همين موجب سردرگمي مردم شده است. 
در همي��ن رابط��ه مديرعامل ش��ركت عمران 
ش��هر جديد پرديس با بيان اينكه ظرف 1۰ روز 
آينده ۲ هزار واحد مسكن مهر را در فاز 8 افتتاح 

مي كنيم، گفت: اين 14 ماه كه از مسئوليت من 
مي گذرد به اندازه 14 سال گذشت چراكه برخي 
پيمانكاران كم كاري مي كنند و برخي براي مردم 

كيسه دوخته اند. 
س��عيد غفوري صبح ديروز در نشس��ت خبري 
اظهار كرد: بحم��داهلل در ف��از 8 اتفاقات خوبي 
افتاده است. اگر كسي منصفانه از اين فاز بازديد 
كند، وضعيت آماده سازي مسكن مهر با 14 ماه 
پيش قابل مقايس��ه نيس��ت. من تشكر مي كنم 
از صبوري م��ردم و همچني��ن پيمانكاراني كه 
پروژه ها را به مرحله تحويل رس��انده اس��ت، به 
زودي در 1۰ روز آينده حدود ۲ هزار واحد در فاز 

8 آماده افتتاح مي شود. 
وي افزود: هر خيابان و معبري كه دستگاه هاي 

خدمات رس��ان آماده مي كنن��د، پيمانكاران 
به خوبي پيش مي رون��د. دو نويد را مي دهم؛ 
اول اينكه هر افتتاحي باعث مي ش��ود كه در 
همسايگي آن ش��بكه هاي آب، برق و گاز هم 
برسد. اتفاق خوب ديگر كه در آينده نزديك 
مي رسد و ما تعهدات الزم را به بانك داده ايم، 
اين است كه تعهدي به بانك داده ايم كه پايان 
كار را خواهيم گرفت، فقط بانك مسكن لطف 
كند ب��ا ارائه س��فته، ديگر ضام��ن نگيرد كه 
بتوانيم فروش اقساطي مس��كن مهر را انجام 
دهيم. اين باعث مي شود سرعت تحويل واحد 

باال برود. 
مديرعامل شركت عمران ش��هر جديد پرديس 
با اشاره به اينكه متأس��فانه در فاز 8 تعدادي از 

پيمانكاران كار نمي كنند، گف��ت: با اين حال از 
اين فاز رضايت نسبي داريم و ان شاءاهلل در آينده 
نزديك نتايج بهتري را در اين فاز خواهيم گرفت. 
حدود 5۰ درصد اين فاز در سال جاري و مابقي 

در سال آينده افتتاح مي شود. 
غفوري با طرح اين سؤال كه چرا برخي پيمانكاران 
خوب و برخي بد و كند عمل مي كنند، گفت: همه 
شرايط پيمانكاران ش��بيه هم است ولي برخي 
از پيمانكاران نه س��ازنده اند و نه پيمانكار. هيچ 
اسمي نمي ش��ود روي آنها گذاشت. هيچ دليلي 
نداشت كه كارها به سال آينده موكول شود و بايد 
امسال تمام مي شد اما متأسفانه برخي پيمانكاران 

همكاري نكردند. 
وي در خصوص شبكه هاي اصلي و آماده سازي 
گفت: تمام آماده س��ازي بر عهده شركت عمران 
است. خواهشم از دستگاه هاي مرتبط اين است 
همتي كه پايان سال گذشته بود از جمله اوراق 
خزانه اس��المي كه خوب اس��تفاده كرديم و در 
بخش زيرساخت و روبنايي و آماده سازي كرديم، 
اين همكاري ادامه يابد. خواهش��م اين است كه 

يارانه نقدي هم به خوبي پيش برود. 
مديرعامل شركت عمران ش��هر جديد پرديس 
همچنين با اش��اره به فاز 3 تصري��ح كرد: در فاز 
3 مس��ائل پيچيده اي در خصوص سازنده داريم 
كه مبالغ اضافي را از مردم درخواست مي كنند 
ولي ما با افزايش تس��هيالت ش��ارژ مالي خوبي 
به شركت سرمايه گذاري مس��كن كرديم. آنجا 
حدود 7۰۰ واحد باقي مانده ولي مسائل هر فازي 
در پرديس عجيب و غريب است. اين 14 ماه به 
اندازه 14 سال بر من گذش��ت. برخي متأسفانه 

براي مردم كيسه دوخته اند.

در دولت دوازدهم مسکن مهر پايان می يابد؟

بعضي پيمانكاران مسكن مهر براي مردم كيسه دوخته اند!

 مهران  ابراهيميان
  گزارش  یک

معاون شركت مخابرات ايران خبر داد 
براي پيشگيري از قبض هاي نامتعارف 

محاسبه كاركرد مشتركان آنالين مي شود
در پ�ي اعت�راض مقام�ات قضاي�ي 
در  آش�فتگي  ب�ه  نس�بت  كش�ور 
شماره هاي ش�بکه هوشمند مخابرات 
و تش�کيل پرونده هاي�ي در اعتراض 
به فيش هاي نجومي تلف�ن در محاكم 
قضاي�ي، مع�اون مش�تريان ش�ركت 
مخاب�رات اي�ران از تعيي�ن تکلي�ف 

شماره هاي 909 شبکه هوشمند كشوري )IN( به زودي خبر داد. 
داود زارعيان در گفت وگو با فارس، از تعيين تكليف شماره هاي ۹۰۹ شبكه 
هوشمند كشوري )IN( در ماه جاري خبر داد. معاون مشتريان شركت 
مخابرات ايران اظهار داشت: مشكل حوزه IN آنالين نبودن شارژينگ 
است كه زيرس��اخت كاركردها را با تأخير به مخابرات ارائه مي دهد. اين 
امر باعث ايجاد قبض هاي نامتعارف براي برخي مردم شده و شكايت در 
اين باره به مخابرات بسيار ارجاع مي شود. وي گفت: از شركت ارتباطات 
زيرساخت و سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي درخواست كرديم 
كه شارژينگ IN را آنالين كند در غير اين صورت فكري براي اين كار شود. 
زارعيان گفت: آقاي عميديان به زيرساخت ابالغ كرده كه بايد شارژينگ 
آنالين را در دو بخش تلفن ثابت بين الملل و شبكه هوشمند كشوري در 
اختيار مخابرات قرار دهد، دوستان زيرس��اخت در حال آماده سازي اين 

امكان براي مخابرات هستند كه ديگر با رويه  فعلي مواجه نشويم. 
معاون مشتريان ش��ركت مخابرات ايران افزود: اين موضوع در همين ماه 
حل خواهد ش��د و دو كار انجام خواهيم داد يا شارژينگ IN زيرساخت 
كشوري را آنالين خواهيم كرد كه مشكلي براي مشتركان پيش نيايد يا 
با توافق رگوالتوري و زيرساخت IN آنالين كشوري را روي IN تهران كه 
شارژينگ آنالين دارد، برگردان مي كنيم. زارعيان تصريح كرد: براي تسريع 
حل مشكل IN در نامه اي به استان ها دستور قطع سرويس را به جز تهران 
دادم زيرا نمي خواستيم كسب و كارها تعطيل شوند. تالش شركت مخابرات 

ايران به جاي رسانه اي كردن موضوع حل مشكل است. 
   سرويس هاي هوشمند مخابراتي كدامند؟

به گزارش »جوان«، گاهي در قبوض برخي مشتركان تلفن ثابت مبالغي ذكر 
مي شود كه باعث افزايش رقم قبض و تعجب مشترك مي شود اما معموالً 
پيگيري اين موضوع از سوي شركت مخابرات گوياي آن است كه مشترك 
از سرويس هاي شبكه هوشمند IN استفاده كرده و به واسطه استفاده از 
اين خدمات مبلغي اضافه در قبض او اعمال ش��ده است. شبكه هوشمند 
سيستمي يكپارچه براي ارائه سرويس هاي مخابراتي است كه قادر است 
انواع مختلفي از سرويس هاي جديد را به مشتريان ارائه كند. در اين قالب 
هشت نوع خدمت به مشتركان تلفن ثابت ارائه مي شود كه استفاده برخي 
از اين سرويس ها هزينه هاي خاص خود را به همراه دارد. مكالمه اعتباري- 
مكالمه رايگان، ش��ماره اختصاصي، ش��ماره فراگير، انتقال شماره، پست 
صوتي، نظرسنجي تلفني، مشاوره تلفني )استفاده از خدمات مشاوره اي 
متخصصان در زمينه هاي مختلف با پرداخت هزينه مشاوره از طريق اين 
سرويس انجام مي شود. دارنده اين سرويس 8۰ درصد درآمدهاي حاصل از 
مكالمه هاي مشاوره اي را دريافت مي كند. حق الزحمه شركت هاي اينترنتي 

7۰ درصد درآمدهاي حاصل از ارائه اين سرويس است.(
قبض هاي نجومي برخ��ي از كاربران تلفن ثابت باعث ش��ده تا در قوه 
قضائيه پرونده هاي زيادي شكل بگيرد، اين در حالي است كه قوه قضائيه 
گويا با ارسال ابالغيه اي به مخابرات خواس��تار ساماندهي شماره هاي 
هوشمند شده است زيرا نرخ بسيار باالي همين شماره ها موجب شده 

كاربران با قبوض تلفني 5، 1۰يا 15ميليوني روبه رو شوند. 
---------------------------------------------------

 افزايش ۲۹ درصدي صادرات آب
به نام هندوانه! 

ص�ادرات هندوان�ه در چهار ماهه نخس�ت امس�ال ب�ا افزايش و 
رش�د نس�بي از نظر وزني و ارزش�ي نس�بت به همين بازه زماني 
در سال گذشته مواجه ش�ده اس�ت كه البته با سياست هاي آبي 
و ص�ادرات آب مجازي در ش�رايط بحراني كنون�ي مغايرت دارد. 
به گزارش ايس��نا بر اساس آمار رس��مي طي چهار ماهه نخست امسال 
4۰۰هزار تن هندوانه به ارزش 77 ميليون و 584 هزار و 678 دالر معادل 
۲51 ميليارد 815 ميليون و 6 هزار تومان به ۲8 كش��ور مختلف صادر 
شده است كه از نظر وزني۲۹/۲۲ درصد و از نظر ارزشي 3۹/37 افزايش را 
نشان مي دهد كه البته اين ميزان افزايش بر اساس واحد پولي كشورمان 
48/66 درصد رش��د داش��ته اس��ت، البته نه تنها از نظر وزني و ارزشي 
صادرات هندوانه با رشد قابل توجهي نسبت به سال گذشته مواجه شده 
بلكه قيمت اين محصول از نظر ارزي و ريالي نيز نسبت به بازه زماني مورد 
نظر در سال گذشته گران تر شده است چراكه در چهار ماهه نخست سال 
گذشته هر كيلوگرم هندوانه 17 سنت معادل 517 تومان به كشورهاي 
مختلف صادر مي شد كه در همين بازه زماني در سال جاري به 1۹ سنت 
معادل 6۲۹ تومان رسيده است و اين تغيير نشان مي دهد هر كيلوگرم 
هندوانه ايراني از نظر ارزي با 11/76 درصد و از نظر ريالي با ۲1/66 درصد 
رشد گران تر به مش��تريان اين محصول فروخته ش��ده است. بالروس، 
اتريش، آذربايجان، ارمنستان، استوني، افغانستان، آلمان، امارات متحده 
عربي، انگلستان، بحرين، بلغارستان، پاكس��تان، تاجيكستان، تركيه، 
تركمنستان، روماني، سوئد، عراق، امان، روسيه، قبرس، قزاقستان، قطر، 
كويت، گرجستان، لهستان، مجارستان و هلند ۲8 مشتري هندوانه ايراني 

در چهار ماهه نخست امسال بوده اند.  
---------------------------------------------------

وزير كار اعالم كرد
 برنامه هاي دولت بعد

روي تعاوني ها تمركز دارد
وزي�ر تع�اون، كار و رف�اه اجتماع�ي گف�ت: برنامه ه�اي دول�ت 
دوم دكت�ر روحان�ي رفتن ب�ه س�مت تعاوني ه�ا در زمينه هايي 
اس�ت ك�ه ق�درت گس�ترش دارن�د، مث�ل تع�اون روس�تاها 
و در اين راس�تا ايجاد ه�زار روس�تا-تعاون را مدنظ�ر داريم كه 
منطب�ق ب�ا مزيت ه�اي تعاون�ي و جامع�ه روس�تايي اس�ت. 
به گزارش »جوان«، خصوصي سازي هاي انجام شده طي سال هاي اخير 
اهداف از پيش تعيين شده را محقق نكرده است و در عين حال به ادعاي 
وزير اقتصاد بخش خصوصي قوي در ايران براي خريد بنگاه هاي دولتي 
وجود ندارد و اساس��اً بخش خصوصي به دليل ريسك هاي موجود در 
فضاي كسب و كار در بخش توليد حضور چنداني ندارد، بدين ترتيب به 
نظر مي رسد دوران گذار از اقتصاد دولتي بايد با ابزار تعاوني اتفاق بيفتد 
و سپس از تعاوني نيز به سمت بخش خصوصي واقعي، حال اگر ادعاي 
علي ربيعي در دولت دوازدهم محقق شود و دولت به ارزش تعاوني ها پي 

برده باشد، مي توان اميدوار بود در اقتصاد توفيقاتي حاصل شود. 
روز گذش��ته علي ربيع��ي در حاش��يه بازديد از هفدهمين نمايش��گاه 
بين المللي صنعت س��اختمان، با اش��اره به وجود 1۲۰ هزار تعاوني در 
كشور، اظهار كرد: در سه سال گذش��ته كار كلينيكي روي تعاوني ها را 
شروع كرده ايم و آنهايي كه قابليت احيا داش��تند، فعال كرديم و امروز 
۲ ميليون فرصت شغلي را در بخش تعاون به وجود آورده ايم. ربيعي ادامه 
داد: از ديگر برنامه هاي ما كيفي سازي تعاوني ها و رفتن به سمتي است كه 
تعاون را از حالت متكي به يارانه به حالت خوداتكايي همراه با حمايت هاي 
جانبي تبديل كنيم. وي گسترش تشكل هاي تعاوني و بهبود زندگي مردم 
در اليه هاي پايين با انجام فعاليت هاي تعاوني در حوزه اجتماع محوري و 

اشتغال فراگير را از ديگر برنامه هاي پيش بيني شده اعالم كرد.
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