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در حال�ي كه تنها يك�ي دو م�اه از ابالغ طرح 
اش�تغال فراگي�ر دولت ب�ا محوري�ت »طرح  
كارورزي«، »مهارت آم�وزي در محي�ط كار 
واقع�ي«، »طرح تكاپو« و »طرح مش�وق هاي 
كارفرمايي« مي گذرد، معاون اول رئيس جمهور، 
ادعاي عجيب ايجاد 1/5 ميليون شغل در شش 
ماهه ابتدايي س�ال 96 را مطرح كرده، اين در 
حالي است كه ايجاد اين تعداد شغل به مثابه 
معجزه مي ماند زيرا ايجاد اين حجم ش�غل به 
شرايط اقتصادي و سياس�تگذاري اقتصادي 
غير آن چيزي كه شاهد آن هستيم، نياز دارد. 
ب��ه گ��زارش »ج��وان«، در جري��ان مناظرات 
دوازدهمي��ن دوره رياس��ت جمهوري حس��ن 
روحاني و اس��حاق جهانگيري وقتي وعده رقبا 
را مبن��ي بر ايجاد يك ميليون ش��غل در س��ال 
مالحظه كردند، مدعي شدند ايجاد چنين شغلي 
در اقتصاد ايران غيرممكن است زيرا در بهترين 
ش��رايط درآمد ارزي كش��ور نيز نتوانسته است 
چنين ش��غلي ايجاد كند و در پي اين اظهارات 
به يكباره وعده دادند ك��ه در صورت پيروزي در 
انتخابات حدود 950هزار ش��غل ايجاد خواهند 
كرد، هر چند اين وعده هاي دولت را ديگر كسي 
جدي نمي گرفت و اين شعار انتخاباتي تلقي شد 
اما نهاي��ت آمال براي ايجاد ش��غل در بين افكار 

عمومي حدود همان يك ميليون شغل بود. 
   مرد ادعاهاي سنگين

حال در ش��رايطي كه مدت زمان زيادي از آغاز به 

كار دولت نگذشته اس��ت و به قول معروف هنوز 
وزرا در وزارتخانه هاي خود جاگير نشده اند، هفته 
گذشته در مراسم اس��تاندارد اسحاق جهانگيري 
- ك��ه در مناظرات و مب��ارزات دوازدهمين دوره 
انتخابات رياس��ت جمهوري وي به عنوان مطرح 
كننده ادعاهاي سنگيني چون ايجاد يك ميليون 
شغل، افزايش ارزش س��هام عدالت، افزايش رقم 
يارانه و... شناخته شد - ادعاي عجيب ايجاد 1/5 
ميليون شغل در شش ماهه امسال را مطرح كرد 
كه آنچنان تعجب افراد حاضر در جلس��ه و افكار 
عمومي را در پي داش��ت كه با گذش��ت چند روز 
پس از مطرح شدن آن هنوز واكنش ها به اين خبر 

همچنان ادامه دارد. 
   حواشي ادامه دارد

 جهانگيري در مراسم روز ملي استاندارد اعالم كرد، 
در فصل بهار امس��ال 703 هزار شغل ايجاد شد و 
روز گذشته به من اطالع دادند كه در فصل تابستان 
795 هزار شغل ايجاد شده، اين در حالي است كه 
چنين اتفاقي در شرايطي به شكل تلويحي به مركز 
آمار نس��بت داده شده اس��ت كه همه بي صبرانه 
منتظرند گزارش هاي اشتغال مركز آمار با جزئيات 
كامل منتشر شود تا معجزه ايجاد 1/5 ميليون شغل 

در شش ماه مورد بررسي قرار گيرد. 
در حالي كه اقتصاد ايران حتي در بهترين شرايط 
درآمد ارزي هم نتوانسته يك ميليون شغل در سال 
ايجاد كند، مركز آمار مدعي است در نيمه ابتدايي 
سال 96 حدود 1/5 ميليون شغل ايجاد كرده، اين 

در حالي اس��ت كه ايجاد چنين شغلي آن هم در 
شش ماه به س��رمايه گذاري عظيم و بازار خالي از 
كاالي قاچاق، واردات غيرضروري، فضاي كسب و 
كار مناسب، حمايت بانكي با نرخ سود ارزان، بازار 
سرمايه 500ميليارد دالري و هماهنگي و همكاري 
نمايندگان تشكل هاي كارگري و كارفرمايي... نياز 
دارد، اين در حالي است كه طي ماه هاي اخير فقط 
مقوله طرح كارورزي مركز آمار كه در دولت يازدهم 
به سياسي كاري شهره شده است، در آماري عجيب 
اعالم كرد در نيمه اول امس��ال 1/5 ميليون شغل 

ايجاد شده است. 
   ايجاد اشتغال با كدام سرمايه 

در حالي كه مس��ئوالن دولت روحان��ي همواره 
دستيابي به اهداف برنامه ششم در ايجاد ساالنه 
970 هزار ش��غل را منوط به سرمايه گذاري هاي 
عظيم مي دانستند و در تبليغات انتخابات رياست 
جمهوري، شعارهاي س��اير نامزدها براي ايجاد 
ميليوني ش��غل را به ديده ترديد نگاه مي كردند، 
اكنون مركز آمار به كمك دولت آمده است تا بلكه 
دولت به مدد آمارها كارنامه اي موفق از خود پيش 

چشم مردم به نمايش بگذارد. 
در تازه ترين نمونه از آمارهاي عجيب مركز آمار، 
اعالم ش��ده در نيمه اول سال 1396 دولت موفق 
شده به طور خالص يك ميليون و ۴۸۴ هزار شغل 

جديد ايجاد كند. 
بر اس��اس ادعاي مركز آمار در زمس��تان س��ال 
گذشته تعداد شاغالن كشور ۲۲ ميليون و 3۴۲ 

هزار نفر بود كه اين تعداد در تابس��تان امسال به 
۲3 ميليون و ۸۲7 هزار نف��ر افزايش پيدا كرده، 
بنابراين در شش ماه اول امسال دولت نزديك به 

1/5 ميليون شغل ايجاد كرده است!
   ركود ادامه دارد

اين حجم قابل قبول اش��تغالزايي ك��ه قطعاً در 
روزهاي آينده مس��ئوالن دولتي روي آن مانور 
تبليغاتي گس��ترده اي خواهند داد، در شرايطي 
ايجاد ش��ده كه ركود در ب��ازار و كارخانجات و 
صنايع همچنان ادامه دارد و هر روز فرياد اصناف، 
توليدكنندگان و كارگراني كه به علت كسادي 
بازار و تعطيلي واحدهاي توليدي بيكار شده اند، 

شنيده مي شود. 
هم اكنون روي آمار ش��اغالن كشور نيز حرف و 
حديث اس��ت زيرا شناس��نامه دار ترين شاغالن 
مربوط به بخ��ش دولتي و عمومي اس��ت كه در 
مجموع 3/5 ميليون نفر را در بر مي گيرد و تعداد 
كارگران نيز بي��ش از 11ميليون اس��ت، بدين 
ترتيب اگر اين دو آمار را ب��ا يكديگر جمع كنيم 
بايد عنوان داشت كه حدود 15تا 17ميليون نفر 
از نيروي كار ايران به طور تقريبي شناس��نامه دار 
هستند و بي شك مبناي شناسايي شغل بر اساس 
يك ساعت كار در هفته مقوله اي است كه مي تواند 
ميزان مشاغل را در كشور با انحراف روبه رو كند، 
البته وزير كار اخيراً مدعي شده هر نيروي كار يك 
كد شغلي خواهد گرفت، شايد در صورت اجرايي 
ش��دن اين طرح انحراف آماري در رابطه با تعداد 

شاغالن كاهش يابد. 
   مأموريت مركز آمار

مسئوالن مركز آمار بايد پاس��خ دهند كه اگر در 
نيمه اول امس��ال نزديك به 1/5 ميليون بر تعداد 
شاغالن كشور اضافه ش��ده، اين مشاغل در كدام 
واحدهاي تولي��دي، كدام بخش ه��اي اقتصادي 
كشور و در كدام ش��هر و اس��تان ايجاد شده اند؟ 
اس��امي و مش��خصات 1/5 ميليون نفري كه در 
نيمه اول امسال ش��غل پيدا كرده اند، كجاست؟ 
اگر اين ش��اغالن جديد، بيمه ش��ده اند، آيا آمار 
سازمان ها و صندوق هاي بيمه گر هم اضافه شدن 
1/5 ميليون بيمه شده جديد را تأييد مي كند؟ آيا 
اين 1/5ميليون نفر جزو همان افرادي هس��تند 
كه در تعاريف مركز آمار اگر در هفته يك س��اعت 
كار كرده باشند، شاغل حساب مي شوند يا اينكه 
مشاغل درست و حسابي و كامل به دست آورده اند؟ 
چه تعداد از اين افراد، مشاغل فصلي هستند و چه 

تعداد مشاغل دائم به دست آورده اند؟
اگر در نيمه اول امس��ال 1/5 ميليون شغل ايجاد 
شده، طبعاً مركز آمار مي تواند در نيمه دوم امسال 
هم 1/5 ميليون ش��غل جديد در آمار خود اضافه 
كند. آنگاه اين س��ؤال پيش مي آيد كه چرا با اين 
اشتغالزايي ميليوني، تعداد بيكاران كشور كه چند 
سال است حدود 3 ميليون نفر است هم اكنون به 
3/5 ميليون نفر رس��يده و اين آمار نه تنها كاهش 

نيافته بلكه رو به ازدياد است؟

محمد شهاب

مديركل مقررات 
صادرات و واردات   خودرو

سازمان توسعه تجارت، يكي از داليل اصلي 
افزاي�ش قيم�ت خ�ودرو را اظهارنظرهاي 
غيركارشناس�ي در خصوص توقف واردات 

آن دانست. 
به گزارش مهر، علي علي آبادي فراهاني با اظهار 
گاليه از انتش��ار برخي اخبار در خصوص بستن 
سايت ثبت س��فارش خودرو تصريح كرد: توقف 
موقت ثبت سفارش خودرو به معني توقف واردات 
خودرو نيس��ت و تمامي ثبت سفارشات خودرو 
داراي مدت اعتبار شش ماهه هستند. همچنين 
واردات خودرو از محل ثبت سفارش هاي معتبر 
قبلي هم اكنون در حال انجام اس��ت و خللي در 

واردات خودرو به هيچ وجه وجود ندارد. 
 وي با اشاره به آمار ارائه شده از گمرك جمهوري 
اسالمي ايران براي واردات خودرو گفت: در شش 
ماهه اول امسال ۴۴ هزار دستگاه خودرو به ارزش 
حدود يك ميليارد و ۲00 ميليارد دالر وارد كشور 
شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر 
تعداد حدود 3۸ درصد و ب��ه لحاظ ارزش حدود 

۴0 درصد افزايش داشته است. 
علي آبادي فراهاني اظهارنظرهاي غيركارشناسانه 

برخي فعاالن اقتصادي و انتش��ار اخباري مانند 
»توقف واردات خودرو« در رس��انه ها را از جمله 
داليل اصل��ي افزاي��ش قيمت خ��ودرو در بازار 
دانس��ت و يادآور ش��د: با توجه به آمار واردات 
خودرو در ش��ش ماه��ه اول س��ال و در نتيجه 
افزايش عرض��ه در بازار، به ص��ورت اصولي بايد 
كاهش قيمت ه��ا را در بازار مش��اهده كنيم اما 
در حال حاضر ب��ازار خودرو ب��ا افزايش قيمت 
مواجه اس��ت كه يكي از داليل اصلي آن همين 

اظهارنظرهاي غيركارشناسانه است. 
وي در ادامه اف��زود: در حال حاضر ب��ا توجه به 
سياس��ت ها و دستورالعمل پيش��نهادي ارسال 
ش��ده به هيئت دول��ت، ثبت س��فارش خودرو 
به ص��ورت موقت تا ابالغ دس��تورالعمل جديد، 

متوقف شده است. 
مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان 
توسعه تجارت همچنين با اشاره به برخي اخبار 
منتشر شده درخصوص ترخيص ۲00 دستگاه 
س��وناتاي هيبريدي فاقد مجوز نيز گفت: اظهار 
و ترخي��ص خودروهاي واردات��ي بايد با تطبيق 
ش��ماره شاس��ي درج ش��ده در تفاهمنامه ارائه 
خدمات گارانتي و تأييد سيس��تمي نمايندگي 

مربوطه انجام شود.

افزايش قيمت خودرو به دليل توقف واردات نيست

گام هايي براي اقتصاد اسالمي  
سود باال در يك صنعت نبايد سبب ساز تمركز فعاليت هاي اقتصادي يك 
جامعه به خود شود... از اين س��و، الجرم بايد به ميزاني از سودبري ها در 
صنايع توأم با رانت كاسته شود كه تعادلي در انتخاب فعاليت هاي اقتصادي 
در سطح جامعه برقرار شود، اين مهم است كه بازدهي هاي فعاليت هاي 
اقتصادي، عالمت دهي و هدايت دهي تنها به يك فعاليت اقتصادي ايجاد 
نكند. بنابراين خصوصي بودن در مقام آزاد گذاشتن صنايع توأم با رانت 
)توأم با سود هاي باال( مي تواند صحيح نباشد. مي توان فلسفه دولتي قرار 
داده ش��دن صنعت نفت و صنايعي كه توأم با رانت و صاحب س��ود هاي 
باالست را در آنچه بيان شد، دانست. در مرحله بعد از دولتي شدن آنچه 
الجرم بايد وجود داشته باشد، عدم ايجاد نگاه درآمدزايي نسبت به اقتصاد 
براي دولت يا صاحبان سياست در شرايطي كه مالكيت هاي صنايع توأم با 
رانت به آنها داده شده است، مي باشد. اين امر فقط براي آن جهت نيست 
كه فلسفه دولتي شدن )در برخي صنايع( كه جلوگيري از تمركز بخش 
خصوصي ها در پربازده ترين فعاليت اقتصادي ب��ود، اين بار نه از طريق 
انحراف بخ��ش خصوصي بلكه از طريق انحراف صاحبان سياس��تي كه 
ماهيت بخش خصوصي پيدا كرده است، رخ دهد بلكه مسئله فراتر از آن 
است)نفي حاكميت سرمايه و اعمال تحقيق و توسعه پايدار(. قرار است 
افراد در همه زمينه هايي كه اس��تعداد و عالقه اي براي آن دارند دست 
حامي براي ورود به اقتصاد پيدا كنند. قدم هاي بعدي پس از انتقال سود 
به بيت المال محقق مي شود كه پس از تخصيص در مصالح عمومي كشور 
مانند تأمين امنيت و ... مابقي در يك تقسيم بندي مساوي و بدون تمايل 

به انباشته شدن آن بين آحاد جامعه تقسيم مي شود. 
 زماني كه دولت با هدف اش��تغالزايي و ارتقاي سطح تخصصي علمي 
جامعه، ميدان هاي نفتي خود را جهت اكتشاف و بهره برداري و توسعه به 
به بخش خصوصي داخلي واگذار كرد و در صورت عدم بلوغ آنها در جهت 
بلوغ آنها همت گماشت، مي توان اين نتيجه گيري از عدم مستولي شدن 
نگاه درآمدزايي براي سياست را داشت. در انتخاب پيمانكاران، بر دولت 
است كه شرايط عادالنه را فراهم آورد به اين معنا كه اگر قدرت مالي يك 
درخواست كننده براي اجراي پروژه هاي نفتي بيشتر از متقاضيان ديگر 
بود، دولت به همان دليل كه روي به س��مت شركت هاي داخلي كرده 
است، متقاضيان ضعيف تر را از محل ماليات گيري بيشتر از شركت هاي 
بزرگ تر و انتقال آن به ش��ركت هاي كوچك تر شركت هاي ضعيف را 
به سطح شركت هاي توانمند برساند تا تخصيص پروژه هاي نفتي ولو 
در داخل به صورت انحصاري ايجاد نش��ود... قدم هاي بعد صرف منابع 

بيت المال در مصالح عمومي جامعه است. 
از آن جهت كه بيت المال، پس از كسر آنچه بايد منابع آن از بيت المال 
داده شود، به همه تعلق مي گيرد اين امكان نيست كه حمايت از توليد 
از محل بيت المال قرار داده شود چراكه نياز هر كس براي توليد ممكن 
است متفاوت و در زمان هاي متفاوت باشد )حمايت به صورت تحقيق 
و توس��عه را از آنجا كه مي توان به صورت رعايت اصل مساوات از محل 
بيت المال انجام داد و جزو مصالح عمومي نيز اس��ت مي توان به عنوان 
مصارفي براي بيت المال تعريف كرد ولي حمايت هاي بيشتر و موردي 
كه مبناي نفي حاكميت سرمايه نيز مي تواند باشد به نظر به طراحي ابزار 
ديگر نياز داشته باشد(. بيت المالي كه قرار است پس از كسر مصارفي 
معين مانند امنيت و ... كه صبغه مصالح اجتماعي در آن است، به صورت 
مساوي تا انتها تقسيم شود، امكان اختصاص يابي براي توليدي كه بعد 
زمان و مكان نداشته و خاصيت اجراي مساوات در آن قابليت اجرايي 
شدن ندارد را دارا نيست. در اين مرحله پيشنهادي وجود دارد و آن اين 
است كه منابع اوراقي به نام اوراق كار از سوي دولت كه پشتوانه آن كار 
است، تعريف ش��ود. يك توليد كننده از دولت براي توليد، زمين، ابزار، 
پول و... مي خواهد. دولت مي تواند به توليد كننده زمين اختصاص دهد 
و در قبال حقوق نيروي كاري جهت توليد ابزار توليد براي توليدكننده، 

منابعي به نام اوراق كار چاپ كند كه به آن پول معادل كار بگويد. اين 
عرضه پول نه از بيت المال است كه عدالت را خدشه دار كند و نه موجب 

تورم مي شود چراكه مردم مي دانند معادل آن كار انجام شده است... 
 صاحب انگيزه هاي اقتصادي بودن صاحبان سياس��ت نمود خود را نه 
فقط در تالش براي افزاي��ش درآمدزايي از اقتصاد از س��وي صاحبان 
سياس��ت، بلكه در عدم تخصيص بيت المال در جهت مصالح عمومي 
و عدم رعايت مس��اوات مي تواند خود را نش��ان دهد، همچنين امكان 
آن مي رود كه نهاد هاي زيرمجموعه دولت به نح��وي تعريف منابع از 
اقتصاد نمايند كه با روحيه حكومت اسالمي كه جمع آوري منابع براي 
عدالت و مصالح عمومي اس��ت مغاير يابد، همان تمركز بر توسعه نفت 
و گاز مي تواند يكي از آن مثال ها باشد؛ تمركزي كه سبب شود يكي از 
مهم ترين رسالت هاي دولت كه ايجاد بازار عرضه امكانات به مردمي كه 
نياز هاي خود را جهت تمايل به كارفرما شدن در آن مي توانستند بيان 

دارند، به دست فراموشي سپرده شود. 
بنابراين ساختار اقتصادي كه مالكيت نفت در اختيار صاحبان سياست 
باشد مي تواند امري درست باشد ولي ايجاد انگيز ه هاي اقتصادي و روح 
س��رمايه گذاري، ضد علت روح مجوزدهي به مالكيت دولتي است. به 
نظر انفال در اختيار صاحبان سياس��ت قرار نگرفت، مگر آنكه ناتواني 
در اجراي عدالت و احياي توليد كه معلول ن��گاه غيردرآمدزايي براي 
صاحبان سياست اس��ت، وجود نداشته باش��د.  اگر صاحبان سياست 
صاحب ابزار هاي كار شده باشند، به نظر بهتر است ابزار ها اگر مجاني به 
صورت عادالنه در خدمت آنها كه از بيت المال دريافتي براي انجام كار 
مشخصي ندارند)بخش خصوصي واقعي( اختصاص داده نمي شود به 

صورت اجاره اي به بخش خصوصي واقعي اجاره داده شود. 
نتيجه قدم هاي بيان ش��ده افزايش عدالت كاهش فساد و بسيار اثرات 
بركات زاي ديگر مانند ارتقاي سطح اشتغال و ... است. قدم نخست نگاه 
عالمانه صاحبان سياست به مسئله سودهاي توأم با رانت است )تملك 
و عدم نگاه درآمدزايي(، تملك به آن جهت كه اقتصاد بستر تكامل افراد 
جامعه در زمينه هاي مختلف باشد. اين امر نبايد منجر به نگاه درآمدزايي 
كه اساس روح اقتصاد اسالمي است براي صاحبان سياست شود. به نظر 
عدم نگاه درآمدزايي در دو جريان ورودي و خروجي بيت المال مي تواند 
خود را نشان دهد، به اين معنا كه مس��اوات در فرآيند خروجي جريان 
بيت المال و توليد، تخصص و انگيزه هاي توليدي و پويايي در فرآيند جمع 
كردن منابع براي بيت المال، محقق نشده و قرباني شوند. اين پيشنهاد 
انجام گرفت كه اوراقي به نام اوراق كار ايجاد ش��ود )اوراقي كه قابليت 
خريد و فروش نداشته باشد و به مثابه اسكناس باشد( كه نه تنها موجب 
تورم نيست بلكه ظرفيت سازي در امر اقتصاد و كمك به نفي حاكميت 
سرمايه از نتايج آن قرار گيرد... اين ابزار از آن جهت درگذشته بستري 
براي تعريف نداشته كه اقتصاد بر پايه كشاورزي، صاحب نهاده اي به نام 
زمين بوده كه براي صاحبان سياست امروز فراتر از اختصاص زمين جهت 

كارفرما شدن آحاد جامعه ايجاد شده است. 
    منابع: كتاب سيماي كارگزاران علي  بن ابيطالب انتشارات بوستان 
و كتاب درآمدي بر اقتصاد اسالمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و فروغ 

واليت استاد جعفر سبحاني است.

مركز آمار كيفيت و كميت آمار ادعا شده اشتغالزايي را با جزئيات اعالم كند

معجزه اشتغالزايي 1/5 ميليوني دولت در 6 ماه !

مجلس كار حذف يارانه را دست دولتی داده  است كه تكليف خودش را نمی داند

انفعال دولت در حذف يارانه ثروتمندان

 اذعان معاون زنگنه
 به بي نظمي در واردات بنزين 

واردات افسارگس�يخته بنزي�ن ك�ه ص�ادق آب�ادي، مع�اون 
جديد وزي�ر نف�ت و مديرعامل ش�ركت مل�ي پاالي�ش و پخش 
فرآورده ه�اي نفتي از آن ب�ا تعبي�ر بي نظم�ي در واردات بنزين 
ي�اد ك�رده، م�ورد انتق�اد مع�اون جدي�د زنگن�ه ق�رار گرفت. 
 به گزارش تسنيم، در حالي كه هيچ چشم انداز مشخصي براي تحقق شعار 
»خودكفايي در توليد بنزين« وجود ندارد، در مجموع در دوره سه ساله 9۲ 
تا 95، هزينه 5/5 ميليارد دالري باب��ت واردات بنزين از جيب بيت المال به 
جيب شركت هاي پااليش��ي خارجي و تجار بنزين رفت. اين روند در سال 
96 و با ش��روع كار دولت دوازدهم همچنان ادامه دارد و در حالي كه روزانه 
۲0ميليارد تومان بنزين وارد كشور مي شود، در صورتي كه متوسط واردات 
13/7 ميليون ليتري را در سال 95 به عنوان متوس��ط واردات اين فرآورده 
نفتي در پايان سال 96 در نظر بگيريم، با احتساب قيمت هزار و 700 توماني 
هر ليتر بنزين واردات��ي، در صورت ادام��ه اين روند، در س��ال 96 مجموع 
هزينه هاي واردات بنزين به ۲/1 ميليارد دالر خواهد رسيد. صادق آبادي با 
اشاره به زيان 150ميلياردتوماني ناشي از بي نظمي در واردات بنزين خواستار 
راهكاري سريع براي برنامه ريزي درست براي واردات بنزين و هماهنگي بين 
پخش، واردات و توزيع بنزين ش��د. در حالي معاون وزير نفت از زيان 150 
ميليارد توماني ناش��ي از بي نظمي در واردات بنزين خبر داده كه در صورت 
مديريت درست و به قول وزير نفت بدون اغتشاش مديريتي، مي توانستيم با 
بهره برداري كامل از فاز نخست پااليشگاه ستاره خليج فارس شاهد خودكفايي 

در توليد بنزين و جلوگيري از بروز زيان هاي كالن به بيت المال باشيم. 
................................................................................................................................

رشد 13/5 درصدي معامالت مسكن در تهران 
آمار س�امانه ام�الك و مس�تغالت نش�ان مي دهد ط�ي مهرماه 
امس�ال معام�الت خري�د و ف�روش مس�كن كش�ور و ته�ران 
نس�بت ب�ه م�اه مش�ابه س�ال گذش�ته افزاي�ش يافته اس�ت. 
به گزارش تس��نيم، بر اساس آمار سامانه امالك و مس��تغالت تا ۲3 مهرماه 
امسال در شهر تهران 10هزار و 971 قرارداد خريد و فروش و 10 هزار و 966 
قرارداد اجاره ثبت ش��د كه  در مدت مشابه سال گذشته بالغ بر9هزار و 6۲0  
قرارداد خريد و فروش و 1۲ هزار و 665 قرارداد اجاره بود. بررسي اين آمار نشان 
مي دهد حجم معامالت خريد و فروش شهر تهران مهر 96 در مقايسه با مهر 
سال 95 حدود 13/5 درصد افزايش و معامالت اجاره مسكن 13 درصد كاهش 
يافته است. طي مدت ياد شده در سطح كشور 33 هزار و ۴6۸ قرارداد خريد و 
فروش و 36 هزار و ۸7۴ قرارداد اجاره در سامانه كد رهگيري ثبت شد. اين در 
حالي است كه سال گذشته در ۲3 روز مهرماه 3۲ هزار و 9۸7 قرارداد خريد و 
فروش و 39 هزار و 66۴ قرارداد اجاره در بنگاه هاي امالك سراسر كشور ثبت 
ش��ده بود. مقايس��ه اين آمار مي گويد ميزان خريد و فروش و اجاره مسكن 
استان هاي كشور به ترتيب حدود 1/۸5 درصد افزايش و 7 درصد كاهش يافته 
است. همچنين طي شهريور ماه امسال در شهر تهران 17 هزار و 31۴ قرارداد 
خريد و فروش و 16هزار و ۸۲9 قرارداد اجاره انجام شد. در سراسر كشور نيز 
در 30 روز سومين ماه تابستان 50 هزار و 5۴ قرارداد خريد و فروش و 5۴ هزار 

و 91۸ قرارداد اجاره در سامانه امالك و مستغالت ثبت شد. 
................................................................................................................................

 برگزاري اولين كنفرانس تخصصي 
»تعالي دست ورزي با محوريت مهارت پروري« 
اولي�ن كنفرانس تعال�ي دس�ت ورزي بر پاي�ه مهارت پ�روري با 
حض�ور مهندس جدي، پ�در علم دس�ت ورزي و دكتر ش�هبازي 
در س�ازمان بس�يج مهندس�ين صنعت�ي كش�ور برگ�زار ش�د. 
در اين مراسم مهندس جدي با اش��اره به ضعف در سيستم آموزشي 
كشور در مدارس خاطر نش��ان كرد: متأسفانه آنچه شاهد هستيم اين 
است كه دانش آموزان مان را مبتكر و فناور تربيت نمي كنيم و كالس هاي 
درسي بدون هرگونه علم افزايي فني مهندسي به دانش آموزان برگزار 
مي شود. پدر علم دست ورزي در سيستم آموزشي كشور در ادامه بيان 
داش��ت: آنچه امروز در كالس ها در حال رخ دادن اس��ت اين است كه 

معلمان فعال هستند و دانش آموزان فقط نظارگره مي باشند. 
وي با نقد امكانات محدود آموزش��ي در م��دارس، خطاب به حضار در 
جلسه بيان داشت: بخش اعظم كتب وسايل آموزشي مدارس نسبت به 
تعداد دانش آموزان بسيار محدود است و اين سبب مي شود يك وسيله 
آزمايشگاهي فقط در دستان معلم باشد و ساير دانش آموزان يا نظاره گر 

باشند يا به صورت محدود از اين وسايل استفاده كنند. 
دكتر شهبازي رئيس سازمان بسيج مهندسين صنعتي هم با بيان اينكه 
دغدغه شما همان مصوبات سازمان بس��يج مهندسين صنعتي است، بر 
همكاري بيش از پيش براي توس��عه علم و فناوري در عرصه مهندس��ي 
كشور تأكيد كرد. دس��ت ورزي نوعي تمرين براي زندگي كردن درست 
براي دانش آموزان تا مرحله ورود به جامعه با محوريت صنعت اس��ت كه 
اين كارورزان بتوانند راه درس��ت اس��تفاده از امكانات خدا دادي را كه در 
اختيار دارند بياموزند و نيرويي سالم براي آينده جامعه خود باشند. يكي 
از محورهاي اساسي اين كنفرانس رونمايي از دو محصول جديد تعاوني 
دانش بنيان توسعه فناوري هاي يادگيري كاوش محور )تعاوني فن ياد( بود 
كه محصول اول، با عنوان »پكيج دست ساز هاي علوم تجربي« شامل 36 
نوع وسيله آزمايشگاهي دست ساز است و پاسخگوي نياز هاي آزمايشگاهي 
دانش آموزان كالس هاي درس علوم تجربي است. محصول دوم، با عنوان 
»پكيج دست ورزي هاي علوم تجربي« شامل 36 نوع تركيب متنوع از مواد 
اوليه استاندارد مثل پيچ و مهره، بادكنك، قطعات پالستيكي، قيچي و... 
است كه امكان ساخت وسايل آزمايشگاهي هدف )مرتبط با كتب مذكور( 
به دست دانش آموزان را فراهم مي س��ازد، البته وسايلي كه در اين پكيج 
وجود دارد به صورت مكانيزه   است، اما الهام بخش تفكر بهره گيري از وسايل 

ساده، در دسترس و دورريختي نيز مي باشد.

ميسم محسني |  ايرنا

حج�م س�پرده هاي بخ�ش غيردولت�ي در بانك ها ب�ه حدود 
بيلياردو 324 بيليون تومان رسيده است.  يك 

به گزارش ايسنا، مجموعه س��پرده هاي بانكي را دو بخش دولتي 
و غير دولتي تشكيل مي دهند كه البته عمده آن مربوط به بخش 
غيردولتي است. تازه ترين گزارش ها از تغيير و تحوالت پولي در 
بانك ها از اين حكايت دارد كه حجم سپرده هاي بخش غيردولتي 
به حدود يك بيلي��اردو 3۲۴ بيلي��ون تومان رس��يده كه بخش 
اعظمي از نقدينگي نزديك به ي��ك بيلياردو 370 بيليون توماني 

را در برمي گيرد. 
روند رشد سپرده هاي بانك ها و مؤسسات اعتباري بر كند شدن روند 
افزايش آن تأكيد دارد، به طوري كه ميزان آن در مردادماه امسال در 
مقايسه با مرداد سال گذشته حدود ۲۴/9 درصد افزايش دارد، در 
حالي كه در مقايسه دو سال قبل يعني مرداد سال 1395 به سال 
قبل از آن تا بيش از 30 درصد رشد داشت. در مجموع سپرده هاي 
بخش غيردولتي در مردادماه امسال نسبت به همين دوره در سال 

139۴ بيش از 500 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. هر چند 
روند سپرده گذاري در قالب سرمايه گذاري مدت دار تا حدودي در 
مقايسه ساالنه كند است ولي در پنج ماهه نخست امسال روند رشد 
حدود 9/7 درصد بوده كه نس��بت به ۸/9 درصد رشد در پنج ماهه 

اول سال گذشته افزايش دارد. 
سپرده هاي بخش غيردولتي را در بانك ها س��ه گروه سپرده هاي 
ديداري، سرمايه گذاري مدت دار و قرض الحسنه تشكيل مي دهد 
كه عمده آن به سرمايه گذاري مدت دار و به عبارتي حساب سپرده 

مردم نزد بانك ها اختصاص دارد. 
حدود ه��زار و 11۸ ه��زار ميليارد توم��ان رقمي اس��ت كه براي 
سپرده گذاري مشتريان بانك ها اعم از حقيقي و حقوقي در بخش 
غيردولتي در حس��اب هاي مدت دار ثبت شده اس��ت، اين رقم در 
مرداد نسبت به پايان سال گذشته تا 10/5 درصد افزايش دارد و در 
مقايسه با مردادماه سال قبل رشد ۲6/۲ درصدي را نشان مي دهد، 
اما مسئله اينجاست كه س��رمايه گذاري مدت دار در اين دوره نيز 

نسبت به مرداد س��ال قبل به مرداد 139۴ )رش��د 30 درصدي( 
كاهشي حدود ۴ درصد دارد. 

گرچه طي حدود سه سال اخير نرخ سود بانكي در روندي كاهشي 
قرار داشته و از ارقام تا مرز 30 درصد در برخي بانك ها و مؤسسات 
اعتباري به 15 درصد در س��ال گذشته كاهش يافته، با اين حال 
نتوانسته تأثير چنداني در خروج سپرده ها يا كاهش آن از شبكه 
بانكي و حركت به س��مت بازارهاي ديگر داشته باشد، البته بايد 
يادآور شد كه تا س��ال گذش��ته به دليل فعاليت گسترده اي كه 
مؤسسات اعتباري بزرگ غيرمجاز در بازار پول داشتند و نرخ هاي 
سود چند درصدي كه باالتر از نرخ هاي مصوب در بازار رسمي پول 
پرداخت مي كردند، موجبات جابه جايي س��پرده بين بانك هاي 
بزرگ و مؤسس��ات غيرمج��از را فراهم آورده بود. ام��ا اين روند 
نيز در جريان س��اماندهي بازار غيرمتشكل پولي و پايان فعاليت 
غيرمجازها تا حدي اصالح و جريان حركت منابع به سمت بانك ها 

و مؤسسات مجاز تغيير كرد.

مردم چقدر در بانك ها سپرده دارند؟    بانک

هادی  غالمحسینی
   گزارش  

آگهی مزایده فروش ضایعات

برآورد حجم تقریبى- نوع ضایعاتردیف
تخمینى به حدود

10 تنروزنامه باطله1

5 تنپوشال صحافى2

6 تنسر رول (آواریه)3

3 تنته رول (مقواى بوبین وسط رول)4

2 تنلفاف کارتن5

برآورد حجم تقریبى- نوع ضایعاتردیف
تخمینى به حدود

2/5 تنزینگ باطله6

300 کیلوقوطى فلزى مرکب7

50 عددگالن پالستیکى 20 لیترى8

100 کیلوپالستیک کر وسط رول9

500 عددپالت چوبى10


