
رهب�ري سه ش�نبه ش�ب ب�ا 2 ه�زار و 500 
و  توليدكنندگان، كارآفرين�ان  از  نف�ر 
فع�االن اقتص�ادي دي�دار داش�تند، در اين 
جلس�ه تع�دادي از توليد كنن�دگان فرصت 
داش�تند مش�كالت موج�ود در پروژه ه�ا 
و واحده�اي توليدش�ان را مط�رح كنن�د. 
    حمايت تبليغاتي از لوازم خانگي ايراني 

 بابك ثقفي، مدير عامل گروه صنعتي ماديران در 
اين جلسه چهار مورد را در صنعت لوازم خانگي 
مطرح كرد و برخورد جدي سازمان هاي مربوط 
اعم از وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق كاال و... 
با قا چاق لوازم خانگي را خواستار شد و از مقررات 
دست و پا گير و صدور بخشنامه هاي پي در پي در 

اين صنعت گله كرد. 
 وي در گفت وگو با »جوان« بازخورد هاي جلسه با 
رهبري را خوب ارزيابي كرد  و گفت: روز گذشته 
تماس هايي از وزارت صمت و بخش تبليغات صدا 
و س��يما با دفتر ماديران انجام شده و طي هفته 
آينده قرار مالقات هايي براي رفع مشكالت و نكات 

مطرح شده در حضور رهبري ترتيب داده شد. 
 ثقفي افزود: موضوع ديگري كه در اين جلس��ه 
مطرح شد، يكپارچه ش��دن ۴۰۰، ۵۰۰ برند در 
صنعت لوازم خانگي بوده كه براي رقابت بيشتر 
با رقبا ي خارجي ضروري است و با همت وزارت 
صمت و توليد كنندگان، اين برند ها به چند برند 

قوي تر و بزرگ تر تبديل شوند. 
وي تأكيد كرد: رهبري دستور دادند كه قوانين و 
مقررات تثبيت شده و رسانه ملي برسر هزينه هاي 
تبليغاتي با توليد كنندگان داخل��ي كنار آمده و 

تخفيفات ويژه اي قايل شود. 
     رفع مشكالت پرورش ماهي در قفس 

مدير عام��ل ش��ركت توس��عه نيكس��ا، دارنده 
بزرگ ترين مزرع��ه پرورش ماه��ي در قفس در 
غرب آس��يا نيز در اين جلس��ه حضور داشت و از 
دستاورد هاي صنعت شيالت و مشكالت پرورش 

ماهي در قفس سخن گفت. 
حسين يوسفي با اشاره به مزيت هاي اين طرح در 
ثبات جمعيت منطقه، ارزآوري و امنيت و ثبات 
پايدار در اشتغال افزود: اين مزرعه پرورش ماهي 
در قفس در دورترين نقطه اس��تان هرمزگان در 
حد فاصل بندرچارك و افتاب و با ظرفيت ۳ هزار 
تن قرار دارد و در شرايطي كه ذخاير دريايي روبه 
كاهش است، تنها راه برون رفت از مشكالت فعلي 
است كه با همت وزير جهاد كشاورزي راه اندازي 

شده است. 
 يوس��في در گفت وگو با »ج��وان« از توجه ويژه 
رهبري به اين طرح نو تشكر كرد و افزود: رهبري 
دس��تور دادند تا دولت توليد كنن��دگان پرورش 
ماهي در قفس را حمايت و مشكالت توليدشان 
را مرتفع كند و از مجموعه رسانه ها و صدا و سيما 
خواستند كه به ظرفيت هاي موجود در اين طرح 

پيشتر توجه شود. 
     كاهش واردات دانه هاي روغني 

مدير عامل شركت كشت و صنعت شهيد رجايي 
نيز در اين جلسه حضور داش��ت، اما امكان بيان 
مش��كالت موجود در صنعت دانه هاي روغني را 

پيدا نكرد. 
 مسعود صاحب محمدي در گفت و گو با »جوان« 
در خصوص جلسه سه شنبه شب با رهبري گفت: 
اظه��ارات رهب��ري در خصوص نگاه ب��ه داخل؛ 
جلوگي��ري از واردات و توج��ه به رون��ق توليد و 
اقتصاد مقاومتي حرف دل ما توليد كنندگان بذر 
و دانه هاي روغني بود. وي با تأكيد براختصاص ۴ 
ميليارد دالر براي واردات دانه هاي روغني و بذر به 
صورت ساالنه افزود: دانه هاي روغني از كاالهايي 
است كه بيشترين ارز دولتي را به خود اختصاص 
داده، در حالي كه با حمايت دولت از كش��اورزان 
مي توانيم در يك دوره ۱۰ س��اله به خودكفايي 
برسيم. وي گفت: اگر دولت به معناي واقعي همت 
كند مي تواند، يارانه اي كه س��االنه به كشاورزان 
برزيلي و آرژانتيني مي دهد و دانه هاي روغني با 
ارز دولتي وارد مي كند، اين پول را به كشاورزان 
داخلي اختصاص دهد مي توانيم در كمتر از پنج 

سال به خودكفايي برسيم. 
محمدي پشنهاد داد: اگر دولت مي خواهد در اين 
صنعت به خودكفايي برس��يم بايد به موقع پول 
كشاورزان را پرداخت كند ، به موقع مباشر خريد 
به ويژه در استان خوزستان را معرفي كند و قيمت 
خريد را پيش از فصل كاش��ت اعالم كند،در غير 
اين صورت بايد ب��ا ذرت و دانه هاي روغني براي 

هميشه خداحافظي كنيم. 
    توجه ويژه رهبري به توسعه بخش تعاون 

در اقتصاد
رئيس اتاق تع��اون اي��ران نيز درباره با جلس��ه 
سه شنبه شب برخي از فعاالن اقتصادي و مديران 
دولتي با موضوع بررسي مشكالت بخش توليد با 
رهبر معظم انقالب گفت: همانطور كه مي دانيم 
رهبري س��ال جاري را با عنوان سال رونق توليد 

نامگذاري فرمودند در همين راس��تا در جلس��ه 
مذك��ور ايش��ان از نزديك در جريان مش��كالت 
بخش توليد قرار گرفتن��د و براي بهبود وضعيت 

رهنمودهايي را ارائه فرمودند. 
بهمن عبداللهي با اش��اره به اينكه در اين جلسه 
موضوع مش��كالت تعاوني هاي بخش توليد نيز 
مورد بررس��ي قرار گرفت، محوري ترين مبحث 
مطرح شده از سوي رهبري را بحث تقويت توليد 

ملي عنوان كرد. 
به گفته وي، رهبري فرمودن��د هر چقدر بخش 
مولد و توليد اقتصاد ايران تقويت ش��ود به همان 
اندازه آسيب پذيري اقتصاد ايران كاهش خواهد 
يافت، در اين مي��ان حمايت مجدان��ه رهبري از 
بخش تعاون نشان مي دهد ايش��ان براي تحقق 
هدف تقويت بخش مولد و تولي��د اقتصاد ايران 
نگاه ويژه اي به بخش تعاون دارند كما اينكه اشاره 
داش��تند تقويت بخش تعاون ب��ركات زيادي به 

همراه خواهد داشت. 
رئيس اتاق تعاون ايران با بيان اينكه بخش تعاون 
در اقتصاد ايران صاحب پش��توانه قانوني بسيار 
قوي است،  افزود: در قوانيني چون سياست هاي 
كلي اصل ۴۴ يا قوانين برنامه پنجم توسعه توجه 
خاص و ويژه اي به توس��عه بخش تعاون و سهم 
2۵ درصدي آن از اقتصاد ايران ش��ده اس��ت، اما 
متأس��فانه به دليل آنكه در اقتصاد ايران بيشتر 

توجهات عموماً به بخش دولت معطوف بوده است 
و طي سال هاي اخير نيز كشور با مشكالت ناشي 
از تحريم ها درگير بوده است توجه به توسعه بخش 

تعاون مغفول مانده است. 
عبداللهي در ادامه اظهار داشت: به نظر مي رسد 
در رابطه با مبحث نظري توس��عه تعاون نيز بايد 
اقداماتي انجام گيرد؛ چراكه گاهي در دولت هايي 
ك��ه ديدگاه ه��اي اقتصادي ش��ان انطباق��ي با 
نقش آفريني بخش هاي تعاوني در اقتصاد ندارد، 
بالطبع توجهي هم به بخش تعاون نمي شود، اما 
قوانين مبتني بر توس��عه بخش تع��اون و توجه 
رهبري به بخش تعاون گوياي اين مهم است يكي 
از كانال هاي مردمي س��ازي اقتصاد ايران بخش 
تعاون است و اين بخش ناگزير به توسعه به ويژه 

در بخش هاي مولد و توليدي مي باشد. 
   3 قوه براي مردمي س�ازي اقتصاد ايران 

وظيفه دارند
از س��وي ديگر، س��يد محمد حس��ين دانا، عضو 
هيئت مدي��ره مجمع ش��ركت هاي اكتش��اف و 
توليد تأسيس��ات دريايي نفت و گاز در گفت وگو 
با »جوان« در رابطه با جلسه سه شنبه شب برخي 
از فع��االن اقتصادي و مدي��ران دولتي با موضوع 
بررس��ي مش��كالت بخش توليد با رهبر معظم 
انقالب اظهار داش��ت: در اين جلس��ه بحث شد 
كه براي فعال س��ازي پتانسيل هاي بالقوه نيروي 
انساني، فني، مالي و مديريتي و تقويت توليد در 

كشور نياز به اصالح ساختارها داريم. 
وي گفت: براي رشد جايگاه بخش خصوصي در 
اقتصاد كشور و مردمي سازي اقتصاد نيازمنديم 
كه دولت خود را رقيب بخ��ش خصوصي نداند، 
به طور نمونه از آنجايي كه در مجمع اكتش��اف و 
توليد نفت و گاز حدود ۱7 ش��ركت حضور دارند 
و اين ش��ركت ها از وزارت نفت براي اين فعاليت 
صاحب مجوز هس��تند،  بايد از تصدي گري ها در 
امور اجرايي كه بخش خصوصي توانايي انجام آن 
را دارد، كاست و دولت به سمت تقويت رگالتوري 
و سياس��تگذاري خود در اقتص��اد ايران حركت 
كند حال بايد ديد ش��ركت دولتي كه سال هاي 
كار اكتش��اف و توليد يا امور ديگر نف��ت و گاز را 
انجام مي ده��د، راه را براي بخ��ش خصوصي باز 

مي كند يا خير؟!
دانا ب��ا تأكي��د براين نكت��ه كه رهب��ري در اين 
جلس��ه اش��اره داش��تند كه دولت در اموري كه 
بخش خصوصي توانايي انج��ام كار را دارد به اين 
بخش ميدان بدهد، گفت: اگر چنين شود بخش 
خصوصي نيز با انگيزه بيشتر به ميدان اقتصادي 
ورود مي كند و دولت نيز هزينه هايش را از محل 

ماليات ها و عوارض و. . . . به دست خواهد آورد. 
دانا با اشاره به اين مهم كه مردمي سازي اقتصاد 
تغيير قوانين و مقررات را به نفع و سود اين بخش 
طلب مي كند، گفت: مجلس ش��وراي اس��المي 
نيز بايد قوانين و مقررات را براي حضور بيش��تر 
بخش مردمي به اقتصاد ايران بهبود ببخش��د، به 
همين موازات ق��وه قضائيه و نهاده��اي نظارتي 
چون س��ازمان بازرسي كل كش��ور بايد به گونه 
سياس��تگذاري كنند كه دست ها و خواست هاي 
پي��دا و پنهاني را كه مانع رش��د توليد در اقتصاد 
ايران مي شوند، شناسايي كنند و با اين اشخاص 

برخورد كنند. 
وي با اشاره به مفاسد اقتصادي كالن و تأمين هاي 
مالي كالني كه از محل بانك ها به انحراف و يغما 
رفته اس��ت،  گفت: بايد ديد چه كساني جلو رشد 
توليد را در اقتصاد اي��ران گرفته اند و چوب الي 
چرخ بخش مولد اقتصاد گذاش��ته اند كه به نظر 
مي رس��د اين ام��ور كار دس��تگاه هاي نظارتي و 
قوه قضائيه مي باش��د، زيرا اگر آنقدر كه منابع به 
بخش هاي غير مول��د ورود داش��ته و به انحراف 
رفته است، در بخش توليد ورود مي كرد بي شك 
اقتصاد ايران هم اكنون جاي��گاه بهتري در ميان 

ساير كشورها داشت.
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ارزيابي 5 توليدكننده از ديدار با رهبري در گفت وگو با »جوان« 

اميد دوباره براي تقويت توليد

بع�د از تخلي�ه ش�وك بنزين�ي از بازار 
ارز قيمت ها از روز سه ش�نبه با ش�تاب 
بيشتري س�ير نزولي را طي مي كند و از 
روز گذشته وارد كانال ۱۱هزار تومان شد. 
به گزارش »تسنيم«، فعاالن بازار ارز و طال 
معتقدند آرام شدن فضاي سياسي و كاهش 
التهابات بازار طال و ارز موجب ادامه ريزش 
قيمت  در روز گذشته شد، بر همين اساس 
قيم��ت دالر از ۱2 ه��زار و ۵۰ تومان روز 
سه ش��نبه، به كانال ۱۱ هزار تومان در روز 
چهارشنبه بازگش��ت و با قيمت ۱۱ هزار و 

9۵۰ تومان فروخته شد. 

گفتني اس��ت، با كاهش قيمت ارز، قيمت 
تمام سكه نيز نسبت به روز چهارشنبه 9۰ 
هزار تومان كاهش يافت و با ارزش ۴ ميليون 

و ۱6۰ هزار تومان فروخته شد. 
روز گذش��ته فضاي خريد و فروش در بازار 
طال و ارز آرام بود و فق��ط خريداران واقعي 
در فردوسي و سبزه ميدان حضور داشتند. 
بازاري ها مي گفتند مديريت عرضه و تقاضا 
و اعمال سياس��ت هاي اخير بانك مركزي 
موجب شد تا افزايش قيمت ها در بازار ارز و 

به دنبال آن طال و سكه خنثي شود. 
اين درحالي اس��ت كه دالل ها و سوداگران 
ارزي قصد ماهيگي��ري از فضاي ملتهب را 
داش��تند، ولي ناكام ماندند، اين افراد سعي 
مي كردند با دپوي دالر قيمت را در روزهاي 
اخير ب��اال ببرن��د؛ البته دالر ت��ا ۱2 هزار و 
8۰۰ تومان نيز باال رفت، ولي بعد از افزايش 
قيمت ارز در صرافي ه��اي بانكي و اجراي 
سياست هاي به موقع بانك مركزي بازار در 
همان نقطه  ايست كرد و از ساعتي بعد روند 

نزولي را پيش گرفت. 

فروكش كردن هيجانات بازار ارز

بازگشت دالر به كانال ۱۱هزار تومان
وام 5 ميلي�ارد دالري روس�يه ب�ه اي�ران 
پرداخ�ت مي ش�ود ت�ا دو پروژه ني�روگاه 
۱400 وات�ي هرم�زگان و برقي ك�ردن 
راه آهن اينچه برون - گرمسار انجام شود. 
به گزارش »ايسنا«، رضا اردكانيان وزير نيرو در 
حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران 
درباره س��فر هيئت اقتصادي به كشور روسيه 
گفت: من به عنوان مسئول كميسيون مشترك 
همكاري هاي اقتصادي با روسيه، فردا با هيئتي 
از دس��تگاه هاي مختلف براي عملياتي كردن 
دريافت وام ۵ ميليارد دالري دولتي اين كشور 

به ايران عازم مسكو خواهم شد. 
وزير نيرو ادامه داد: اي��ن وام در مجلس ما به 
تصويب رسيد و قرار است براي عملياتي كردن 
دو پروژه مهم ني��روگاه ۱۴۰۰ واتي هرمزگان 
ب��ه ارزش 2/۱ ميليارد و برقي ك��ردن راه آهن 
اينچه ب��رون- گرمس��ار حدود ي��ك ميليارد 
صرف ش��ود. وي اف��زود: برخ��ي از قراردادها 
امضا شده اس��ت و براي باقي اي��ن ۵ ميليارد 
خوشبختانه پروژه هاي پيشنهادي به تصويب 
رسيد كه عبارتند از اضافه كردن 2 هزار واگن 

به مترو به سيستم حمل و نقل شهري، تكميل 
راه آهن زاهدان - بيرجند، توسعه نيروگاه برق 
آبي گتوند كه قرار از ۱۰۰۰ مگاوات به ۱6۴۰ 
برس��د و بازتواني نيروگاه رامي��ن اهواز ۱8۰ 
مگاوات. اردكانيان با بيان اينكه وزارتخانه هاي 
صنعت، راه و شهرسازي، نيرو، اقتصاد و بانك 
مركزي در اين طرح حضور خواهند داش��ت و 
مراحل نهايي آن انجام مي ش��ود، تأكيد كرد: 
بعد از اندك��ي كندي در برگزاري »جلس��ات 
مش��ترك اقتصادي«، تا نيمه آذرماه جلس��ه 
اجالس كميسيون مشترك همكاري اقتصادي 
با تاجيكستان با مسئوليت وزارت نيرو با حضور 
وزير انرژي اين كش��ور براي حض��ور فعال تر 
بخ��ش خصوص��ي در پروژه ه��اي اقتصادي 
تاجيكس��تان برگزار خواهد ش��دوي با اشاره 
به پويش »الف- ب ايران« گفت: تا پايان سال 
227 پروژه با سرمايه گذاري ۳۳ هزار ميليارد 
تومان در ۳۳ استان كشور احداث خواهد شد. 
اين هفته نيز در س��منان حضور داشتيم و در 
هفته آينده نيز حدود يك هزار و ۴۰۰ ميليارد 

تومان در كرمانشاه افتتاح خواهيم كرد. 

وزير نيرو خبر داد

وام ۵ ميليارد دالري روسيه به ايران

  خبر

 مصرف گاز مهران ابراهیمیان
در مرز ۷۰۰ ميليون مترمكعب 

مدير ديس�پچينگ ش�ركت ملي گاز ايران اعالم ك�رد: با مصرف 
۶۹3 ميلي�ون مترمكع�ب گاز طبيع�ي ط�ي ي�ك روز در داخل 
كش�ور، ركوردي ت�ازه  در مص�رف اين س�وخت پاك ثبت ش�د. 
مهدي جمش��يدي دانا در گفت وگو با »ش��انا« مصرف گاز كشور را در 
مقايسه با دهه هاي گذشته بي سابقه خواند و گفت: در دهه هاي گذشته 
هيچ گاه شاهد چنين سرما و بارندگي در آبان ماه نبوديم، بنابراين مقدار 

مصرف گاز نيز همواره پايين تر از رقم كنوني بوده است. 
وي افزود: روز سه شنبه، 28 آبان ماه ميزان مصرف گاز طبيعي در بخش 
خانگي كشور از مرز ۵۱6 ميليون مترمكعب تنها در يك روز عبور كرد. 
ميزان مصرف گاز بخش صنعت��ي ۱27 ميلي��ون مترمكعب و بخش 

نيروگاهي نيز ۵۰ ميليون مترمكعب بود. 
مدير ديسپچينگ شركت ملي گاز ايران تأكيد كرد: گازرساني به بخش 
خانگي در سراسر كشور بي وقفه ادامه دارد، شبكه انتقال گاز از سالمت و 
ايمني كامل برخوردار است و با توجه به توان پااليشگاهي، در گازرساني 
به بخش هاي صادراتي، صنعتي و نيروگاهي هيچ مشكلي وجود ندارد. 
جمش��يدي دانا تصريح كرد: با توجه به اطالعات مركز ديس��پچينگ 
شركت ملي گاز ايران، استان تهران بيشترين ميزان مصرف گاز خانگي 
را به خود اختصاص داده است. با توجه به فرارسيدن فصل سرما، رعايت 
نكات ايمني و صرفه جوي��ي در مصرف گاز طبيعي ب��ه عنوان نعمت 

ارزشمند الهي براي همه مصرف كنندگان ضروري است. 
........................................................................................................................

 واريز حمايت معيشتي
بر مبناي آزمون وسع خانوار

س�خنگوي س�تاد شناس�ايي مش�موالن حماي�ت معيش�تي 
ب�ا بي�ان اينك�ه حماي�ت نق�دي هف�ت ده�ك جامع�ه رادر 
ب�ر مي گيرد، گف�ت: مبناي شناس�ايي، داراي�ي درآم�د و هزينه 
خان�وار در پاي�گاه اطالع�ات رف�اه ايراني�ان وزارت رفاه اس�ت. 
حسين ميرزايي در گفت وگو با »مهر« درباره واريزي مرحله اول حمايت 
معيشتي خانوار اظهارداشت: در اين طرح 6۰ ميليون نفر يعني حدود 
۱8 ميليون خانوار طي سه نوبت مشمول دريافت كمك معيشتي دولت 

به صورت نقدي مي شوند. 
سخنگوي ستاد شناسايي مش��موالن حمايت معيشتي دولت با بيان 
اينكه در مرحله اول، كمك معيشتي 2۰ ميليون خانوار واريز شد، ادامه 
داد: در نوبت نخست كل گستره جغرافيايي كشور مشمول دريافت اين 
حمايت ش��دند و اينطور نبود كه در مرحله اول، واريز در تعداد خاصي 

از استان ها انجام شود. 
وي با تأكيد بر اينكه هر نوبت گستره كل كشور را فرا مي گيرد و توزيع 
استاني رعايت مي شود، خاطرنش��ان كرد: اينكه سهم خانوارهاي يك 
تا پنج نفره از دريافت اين حمايت معيش��تي چقدر است تا پايان واريز 

مرحله اول اين طرح يعني تا شنبه شب مشخص خواهد شد. 
ميرزايي درباره مبنا و معيار شناسايي خانوارها اظهار داشت: همچون 
شناسايي خانوارهاي مش��مول دريافت يارانه نقدي، در اين طرح نيز 
براس��اس داده هاي پايگاه اطالعات رف��اه ايراني��ان و از طريق آزمون 
وسع خانوارها به ترتيب از كم درآمدترين تا پردرآمدترين طبقه بندي 

مي شوند و بر اين اساس دهك هاي درآمدي را شناسايي مي كنيم. 
سخنگوي ستاد شناسايي مشموالن حمايت معيشتي دولت با تأكيد 
بر اينكه افرادي كه در س��ه دهك باالي درآمدي باش��ند، به هيچ وجه 
مشمول دريافت حمايت معيشتي دولت نمي شوند، تصريح كرد: هفت 
دهك جامعه بر مبناي دارايي، درآمد و هزينه از حمايت نقدي دولت 

بهره مند مي شوند. 
........................................................................................................................

 2 سال براي اجراي طرح ملي مسكن
كافي نيست

نايب رئيس اتحاديه مشاوران امالك با بيان اينكه متأسفانه دولت 
در شش س�ال گذش�ته نتوانس�ته در حوزه مس�كن موفق عمل 
كند، گفت: دو س�ال براي اجراي طرح ملي مس�كن كافي نيست. 
حس��ام عقبايي در گفت وگو با »تس��نيم« اظهار كرد:  متأسفانه دولت 
يازدهم و دوازدهم كار اجرايي و عملياتي مؤثري در بخش مسكن كشور 

انجام نداده است. 
وي با اشاره به طرح دولت براي توليد مسكن در كش��ور ادامه داد: در 
كمتر از دو سال باقيمانده نيز وقت كافي براي اجراي طرح ملي مسكن 
نداريم و با توجه به زيرس��اخت هاي موجود به نظر مي رس��د اين طرح 
چندان اجرايي نخواهد شد. وي بيان كرد: از چند ماه قبل هم وزير راه و 
شهرسازي اعالم كرده كه »مي خواهيم ۴۰۰ هزار واحد مسكوني توليد 
كنيم«، اآلن مجدداً مي گوين��د »مي خواهيم ۴۰۰ هزار واحد در قالب 

طرح ملي توليد كنيم«. 
نايب رئيس اتحاديه مشاوران امالك با طرح اين پرسش كه آيا اين ۴۰۰ 
هزار واحد همان ۴۰۰ هزار واحد است، گفت: اگر همان ۴۰۰ هزار واحد 
است كه فقط اسم آن تغيير كرده است، اگر اين گونه نيست كه مجموعاً 

8۰۰ هزار واحد مسكن مي شود. 
عقبايي تأكيد كرد: بايد ابهامات موجود برطرف شده و مشخص شود 
كه قرار است ۴۰۰ هزار واحد ساخته شود يا 8۰۰ هزار واحد. اين گونه 
به نظر مي رسد كه طرح دولت براي ساخت مسكن روي كاغذ و نقشه 
باقي خواهد ماند و در مدت كوتاه باقيمان��ده از عمر دولت دوازدهم به 

سرانجام رساندن طرح مذكور بعيد است. 
وي يادآور شد: متأسفانه دولت در شش سال گذشته نتوانسته در حوزه 

مسكن موفق عمل كند. 

 توليد يا انتظارات
سه گانه بيهوده!  

ديدار با 2۵۰۰ نفر از فعاالن اقتصادي و كارآفرينان با رهبر معظم انقالب 
اسالمي تنها يك پيام داشت، يك هشدار جدي و در عين حال درباره 
كس��اني كه در برنامه ريزي هاي اقتصادي در ح��ال دادن آدرس غلط 

هستند، روشنگري كردند. 
 مهم ترين پيام سخنان ايش��ان توليد و رفع موانع توليد بود ! ايشان با 
تأكيد دوباره بر وجود جنگ اقتصادي »راهبرد اساس��ي مصون سازي 
اقتصاد از آس��يب تحريم ها را از طريق تقويت و رون��ق توليد داخلي« 

دانستند و بار ديگر بر بهبود فضاي كسب و كار اصرار ورزيدند. 
واژه هايي كه ايش��ان به كار برده اند كاماًل معلوم است كه نسخه نگاه و 
گرايش سياسي به غرب در حوزه اقتصاد را مذموم قرار داده و خواستار 
تغيير نگاه مسئوالن در حوزه اقتصاد شده اند. حقيقت موجود اقتصاد اين 
است كه بايد » در مورد رونق توليد جور ديگري فكر كرد و اين فعاالن 

بخش توليد هستند كه »روشنايي و نيرو به داخل كشور« مي تابانند. 
همچنين ايشان دور زدن تحريم ها را نه به عنوان يك استراتژي بلكه 
به عنوان يك تاكتيك خيلي خوب عنوان كرده اند، اما راهبرد اساسي 
را بر مصون سازي كشور از آس��يب تحريم ها تدوين كرده اند كه تبلور 
آن به نظر همان اقتصاد مقاومت��ي و رهايي بودجه از درآمدهاي نفتي 

و درون زايي است. 
 اما در ميان سخنان ايشان به عوامل س��ه گانه اي كه اقتصاد را معطل 
كرده نيز می توان به ترتيب زير استنتاج كرد كه بايد آن را به خصوص 

در برنامه هاي اقتصادي دولت مورد توجه قرارداد: 
۱-  انتظار براي پايان تحريم ها 

2-  انتظار براي تغيير ترامپ 
۳-  انتظار براي اقدام فالن كشور 

و به طور مش��خص به كس��اني كه در اين مدت بر واژه هايي همچون 
»ببينيم ش��ش ماه ديگر چه مي ش��ود«، »برجام چه مي شود« و»به 
اميد ابتكار رئيس جمهور فرانسه ماندن« انتقاد كردند و گفتند كه: اين 
نوع نگاه هيچ مشكلي را حل نكرده و نخواهد كرد و اين نگاه بايد كنار 

گذاشته شود. 
 به اين ترتيب دس��تگاه هاي حكومتي بايد با جدي��ت، به دنبال بهبود 
محيط كسب و كار و برطرف كردن قوانين مزاحم و اصالح عملكردهاي 
غلط باشند تا محيط مساعد توليد در كشور به وجود آيد و قوانين مربوط 
به مس��ائل مالي، پولي، بانكي، گمركي، بودج��ه و تأمين اجتماعي به 
نفع توليد تغيير پيدا كنند و عرصه براي واردات و س��فته بازي بس��يار 

تنگ شود. 
 اين دستورات و راهبردها خود وظايف س��نگين و سريعي را بر دوش 
برنامه ريزان به خصوص دولتمردان مي اندازد كه با توجه به شرايط بايد 
از همين امروز دست به كار ش��د، زيرا اين سخنان و رهنمودها در كنار 

هشداري جدي بيان شد. 
هشدار جدي ايشان امكان از دست دادن فرصت نيروي انساني مستعد 
و » پنجره جمعيتي « بود كه چنانچه دير بجنبيم وفكري به حال توازن 
جمعيتي خود نكنيم تا 2۰ سال ديگر باجمعيت پيري مواجه خواهيم 
شد كه روند پيشرفت و توسعه در آن نااميد كننده خواهد بود.  آيا دولت 
و برنامه ريزان اين رهنمودها و هش��دارها را جدي خواهند گرفت و يا 

همچنان به تاكتيك انتظارات بيهوده سه گانه اصرار مي ورزند ؟

 شگردهاي كالهبرداري 
رمز يكبار مصرف

با تغيير رمز دوم كارت هاي بانكي از ايستا به پويا )يك بار مصرف( 
برخ�ي كالهب�رداران ش�گردهاي جدي�دي را ب�ه كار گرفته اند. 
به گزارش »ايسنا«، بر اساس اعالم بانك مركزي رمز دوم پويا از ابتداي 
دي ماه سال جاري الزامي مي شود و مش��تريان بانكي براي استفاده از 
خدمات اين رمز، نسبت به دريافت رمز دوم به جاي رمز ايستاي خود 

اقدام كنند. 
در اين ميان برخ��ي كالهبرداران كه پي��ش از اين نيز با اس��تفاده از 
روش هاي فيشينگ، اقدام به دريافت اطالعات و سوءاستفاده مالي از 
حساب مردم مي كردند، با ارسال پيامك و طراحي نرم افزارهاي مشابه 

سعي در سوءاستفاده از حساب مشتريان بانك ها را دارند. 
در همين راس��تا، بانك ملي ايران در راس��تاي حفظ منافع مشتريان، 
نسبت به شگردهاي جديد كالهبرداران به دليل داغ بودن بازار نصب 
رمزهاي يكبار مصرف هش��دار داده و گفته اس��ت كه كالهبرداران با 
ش��گردهايي در تالش��ند تا از اين فضا جهت دريافت اطالعات كارت 
اقدام كنند. اين بانك به مش��تريان خود تأكيد كرده كه فعال س��ازي 
برنامه »رمز يك بار مصرف 6۰« صرفاً از طريق دانلود از سايت رسمي 
بانك به آدرس bmi. ir صورت گرفته و از هيچ صفحه ديگري اقدام به 

دانلود و نصب نشود. 
همچنين مش��تريان اين بانك كه داراي گوش��ي هوش��مند نيستند، 
مي توانند با استفاده از كد دستوري #6۰*7۳7* اقدام به دريافت رمز 

يكبار مصرف كنند. 
به اين ترتيب يكي از روش هايي كه كالهبرداري از مشتريان بانكي را تا 
حد چشمگيري كاهش مي دهد، دانلودو نصب اپليكيشن هاي بانكي از 
طريق سايت رسمي بانك است و براي نحوه دريافت پيامكي رمز دوم 
پويا نيز مشتريان هر بانك بهتر است به سايت رسمي بانك خود يا شعب 

بانكي مراجعه كنند. 
........................................................................................................................

 تأثير افزايش قيمت بنزين بر تورم
۴ درصد است

رئيس كل بانك مرك�زي گفت كه بر اس�اس بررس�ي هاي علمي 
انج�ام ش�ده افزاي�ش قيم�ت بنزي�ن در كل ح�دود 4 درص�د 
در ط�ول ي�ك س�ال آين�ده در ت�ورم تأثي�ر خواهد گذاش�ت. 
به گزارش »ايس��نا«، عبدالناصر، همتي رئي��س كل بانك مركزي در 
حاشيه جلسه هيئت وزيران در جمع خبرنگاران درباره پيش بيني هاي 
انجام ش��ده در خصوص تأثير قيمت بنزين در رقم ت��ورم اظهار كرد: 
يكسري بررسي ها بر اساس برآوردها بر مبناي جدول داده ها و ستانده ها 
و تأثيرگذاري بنزين در بخش هاي ديگر انجام داديم بر اس��اس اعالم 
همكاران من اجراي اين طرح به طور مس��تقيم حدود 2/۵ درصد و با 
احتساب تأثير غير مس��تقيم در كل حدود ۴ درصد در طول يك سال 
آينده در تورم تأثير خواهد گذاش��ت. وي خاطرنشان كرد: اين آمار بر 

اساس محاسبات علمي انجام شده است. 
رئيس كل بانك مركزي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا افزايش 
قيمت بنزين تأثيري در بازار ارز داشته است، اعالم كرد: تاثيري نداشته و 
بازار ارز كنترل شده است،  من قباًل نيز اعالم كرده ام كه بر بازار ارز كنترل 
كامل داريم و از مردم نيز خواهش كرده ام كه دارايي هاي خود را در اين 

بازار به كار نگيرند؛  چراكه ريسك بااليي دارد. 
همتي تصريح كرد: بانك مركزي بر بازار مس��لط است و از نظر ذخاير 
اسكناسي و ارزي ش��رايط ما نس��بت به قبل بهتر شده است؛ بنابراين 
خواهش مي كنم اج��ازه دهند همين روال طبيعي را ك��ه در بازار ارز 
داريم و ثباتي كه ايجاد ش��ده ادامه پيدا كند و اين روند كاهشي تورم 
كه در ماه هاي گذشته داشتيم، در آينده نيز ادامه پيدا كند تا با كمك 
مردم و تالش هاي همكارانم در ديگر بخش هاي اقتصادي بتوانيم نتايج 

بهتري را شاهد باشيم.

 هادي غالمحسیني 
 بهناز قاسمي 

  گزارش   یک

رهبري فرمودند هر چقدر 
بخش مولد و توليد اقتصاد 
ايران تقويت شود به همان 
ان�دازه آس�يب پذيري 
اقتص�اد اي�ران كاه�ش 
خواهد يافت، در اين ميان 
حمايت مجدان�ه رهبري 
از بخ�ش تع�اون نش�ان 
مي ده�د ايش�ان ب�راي 
تحقق هدف تقويت بخش 
مولد و توليد اقتصاد ايران 
ن�گاه وي�ژه اي ب�ه بخش 
تع�اون دارند كم�ا اينكه 
اش�اره داش�تند تقويت 
بخش تعاون بركات زيادي 
به همراه خواهد داش�ت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده 
صاحبان سهام شرکت پرشین سوخت ایمن (سهامی خاص)
به شماره ثبت419700 و شناسه ملی 10320710434

دستور جلسه:


