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فروریزش  ۴۰نقطه تهران

مدیـــر بخش زلزلـــه شناســـی مرکز تحقیقـــات راه،
خبر
مســـکن و شهرســـازی جنـــس خاک و وجود رشـــته
قناتهای بســـیار در منطقه جنوب تهران و خیابان
شـــهید رجایی را علـــت اصلی فروریـــزش زمین در
توگو
این منطقه اعالم کرد .علی بیت اللهی در گف 
با مهر ،گفت :ابعاد فروریزش خیابان شـــهید رجایی که روز دوشـــنبه رخ داد،
 ۵متـــر در  ۷متر در ســـطح و  ۱۲متر در عمق بوده و این فروریزش در مســـیر
کندروی شـــمال به جنوب این خیابان رخ داده که  ۳۰۰متر تا پل شهید آوینی
فاصله داشته است.
بیت اللهی تصریح کرد :البته فروریزش در سایر مناطق از جمله خیابان شهران،
قیام ،مولوی و ...رخ داده اســـت و براســـاس آمار مرکز تحقیقات فروریزشهای
کوچکی در بیش از  ۴۰نقطه تهران مشاهده شده است.

ایران یک محموله نفتا به ژاپن صادر کرد

 ۲۲هزار شعبه بانکی داریم

رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران با بیان اینکه  ۲۲هزار شعبه بانکی
در کشور وجود دارد گفت :بهرهوری شاغالن بانکها به ویژه رؤسای شعب کارایی
نســـبتاً باالیی در بخشهای اقتصادی دارند .به گزارش بانک مرکزی ،محســـن
خوش طینت ،رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران با اشاره به اهمیت
جایگاه رؤسای شعب در دستیابی به اهداف عملیاتی شبکه بانکی گفت :با توجه
به نقش بســـیار مهم و اساسی که رؤسای شعب بانکها در موفقیت و پیشبرد
استراتژی عملیاتی بانکها در نیل به اهداف نهایی سیاستگذاری پولی و بانکی
ایفا میکنند و همچنین تالشهای بیش از  ۲۳۰هزار نفر از مجموعه همکاران
بانکی در بیش از  ۲۲هزار شعبه در جامه عمل پوشاندن به اهداف سیاستهای
پولی ،میتوان اذعان کرد که شاغالن بانکها بویژه رؤسای شعب کارایی نسبتاً
باالیی در بخشهای اقتصادی دارند.

ایران آماده ازسرگیری مذاکرات صادرات گاز به کویت

معاون وزیر نفت با بیان اینکه هم اکنون صادرات گاز به کشورهای
همســـایه یکی از برنامههـــای اولویت دار ایران اســـت ،گفت :ایران
آماده از ســـرگیری مذاکرات فروش گاز به کویت و ســـایر کشورهای
توگو با مهر درباره سیاست
عربی است.امیرحسین زمانی نیا در گف 
و مواضـــع ایران به منظـــور صادرات گاز به کشـــورهای عربی حوزه
خلیج فارس ،گفت :صادرات گاز طبیعی به کشـــورهای همسایه
یکی از برنامههای اولویت دار ایران است.

نیاز راهآهن چابهار-ایرانشهربه ۳هزار میلیاردتومان اعتبار

مدیر عامل شـــرکت ســـاخت وتوســـعه زیربناهای حمل و نقل از نیاز به اعتبار
ط آهن چابهار-ایرانشـــهر خبر داد .به
 ۳۰۰۰میلیـــارد تومانی بـــرای تکمیل خ 
گزارش وزارت راه و شهرسازی ،خیراهلل خادمی گفت :توسعه ریلی شرق کشور
به عنوان یکی از اولویتهای وزارت راه است و ساخت راهآهن چابهار-ایرانشهر
هم پیشـــرفت قابل قبولی داشـــته است .مدیر عامل شـــرکت ساخت و توسعه
زیربناهای حمل و نقل کشـــور با اشـــاره به اینکه یکـــی از پروژههای مهم حوزه
راهآهن احداث کریدور ریلی شمال-جنوب در شرق کشور است ،اظهار کرد :در
این راستا طرح ریلی چابهار-زاهدان-بیرجند-مشهد تعریف و چند سال پیش
عملیات اجرایی آن آغاز شده است.وی با اشاره به نیاز مالی این طرح ،تصریح
کرد :برای ســـاخت خطآهن چابهار تا ایرانشـــهر به طول  ۵۰۰کیلومتر حداقل
 ۳۰۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

سد سلمان فارسی سرریز نمیکند

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو گفت:
مردم نگران نباشـــند سد ســـلمان فارسی ســـرریز نمیکند و پس از
ســـیالب فقط یک ســـوم از حجم مخزن تاکنون پر شـــده اســـت .به
گزارش فارس ،میثم جعفرزاده گفت :خوشبختانه شاهد بارشهای
خوبی در استان فارس بودیم و با توجه به ظرفیت باالی سد سلمان
فارسی با حجم مخزن 760میلیون متر مکعب ،نگرانی در خصوص
سر ریز این ســـد نداریم .وی با اشاره به حجم ســـیالب ورودی 285
میلیون متر مکعبی به ســـد ســـلمان فارســـی گفت :تاکنون حدود
یک ســـوم سد سلمان فارسی پر شده و هنوز دو سوم از حجم مخزن
سد خالی است.

اتحادیههای صنفی محور مبارزه با قاچاق کاال در سطح عرضه

رئیس اتاق اصناف ایران گفـــت :اتحادیههای صنفی محور مبارزه با قاچاق کاال
در ســـطح عرضه هستند ،در حالی که در گذشته این گونه نبود .به گزارش پایگاه
اطالعرســـانی اتاق اصناف ایران« ،علی فاضلی» در جلسه مشترک با مسئوالن
ستاد قاچاق کاال و ارز و چند نفر از رئیسان اتحادیههای صنفی افزود :معاون اول
رئیس جمهوری موضوع مبارزه با قاچاق در ســـطح عرضه را به اصناف محول
کرد که کار ارزشمندی است.
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دخالت قوه مجریه در ساخت مسکن به حداقل میرسد
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مسکن «اجتماعی» و «حمایتی» به تصویب دولت رسید

نهادهایمردمنهاد،خیرینوبخشخصوصیواردساختمسکنمی شوند
ریحانه یاسینی

«دولت قبل گمـــان میکرد اگر چند هزار
نفـــر را کنار هم قرار دهد ،شـــهر تشـــکیل
شده اســـت در حالی که شهر یک سابقه،
تاریـــخ و هویـــت اجتماعـــی و فرهنگـــی
دارد .بایـــد خودمـــان را جای مـــردم قرار
دهیم و ببینیم آیا ملکی را که میسازیم
شرایط مناســـب برای زندگی دارد؟» این
جملههای صریح ،در سال اول فعالیت
دولت یازدهم ،بر زبان عباس آخوندی،
وزیر راه و شهرســـازی جاری شد .مسکن
مهر ،شـــبیه میراثی مرثیـــه وار ،از دولت
پیشـــین به وزارت آخوندی به ارث رسید
و او از همـــان زمـــان مخالفتهای جدی
با ایـــن طرح داشـــت .آخونـــدی معتقد
بود«:متأســـفانه در مـــورد مســـکن مهـــر
مکانیابیها در جاهایی انتخاب شـــده که
فاقد امکانات زیربنایی بوده است اما اگر
ایـــن انتخابها و هزینههـــا در بافتهای
فرسوده و حاشیهای انجام میشد طبیعتاً
کارآیی باالیی داشت .در نتیجه اگر در نظر
بگیریم  50هزار میلیارد تومان که از بانک
مرکـــزی به مســـکن مهر تزریق شـــده به
احیای بافتهای فرســـوده میرسید االن
گرفتـــار این نبودیم که به فکر تأسیســـات
ســـایر واحدها باشـــیم ».همین اظهارات
که در نخستین سال فعالیت دولت بیان
شد ،پایه و اساس طرح مسکن اجتماعی
را تشـــکیل میدهد .عبـــاس آخوندی ،از
 20ســـال پیش در زمان وزارت مسکن در
دولت ششم ،ایده آن را در سر میپروراند

و حـــاال پس از به پایان رســـیدن التهابات
مســـکن مهر ،دولت یازدهم اجرای آن را
تصویب کرده است.
ëëمدل «مسکن حمایتی»
چطور عمل میکند؟
هیـــأت دولـــت در جلســـه روز گذشـــته،
پیشـــنهاد ســـازمان برنامه و بودجه کشور
برای تأمین مســـکن گروههای کم درآمد
در دو قالب مســـکن اجتماعی و مســـکن
حمایتی را بررســـی و تصویب کـــرد .این
پیشنهاد بر ســـه اصل نهادسازی و ایجاد
سیاست پایدار ،اســـتفاده از ظرفیتهای
نهادهای مـــردم نهاد ،خیریـــن و بخش
خصوصـــی در ســـاخت و اداره مســـکن
برای گروههای کم درآمد و حداقلسازی
دخالت دولت در ســـاخت مســـکن برای
این گروهها استوار است.
در مســـکن حمایتی به ســـاخت و خرید
مســـکن ملکـــی و کمـــک بالعـــوض،
پرداختـــه میشـــود .در این مـــدل بانک
مرکزی موظف است تا نسبت به تعیین
بانک عامل بـــرای تأمین تســـهیالت در
ســـقف مبلغ اعالمی اقدام کند که از این
تســـهیالت بـــرای خرید بناهایـــی تا عمر
 20ســـال ،اســـتفاده میشـــود .در مسکن
حمایتـــی همچنین کمک به ســـاخت و
خرید مسکن ملکی و کمک بالعوض به
متقاضیان مســـکن مهر فاقد متقاضی از
اهداف مدنظر است.
ëëمدل «مســـکن اجتماعـــی» چطور
عمل میکند؟
دولت نهم بهعنوان مبدع طرح مســـکن

مهـــر و دولـــت یازدهـــم بهعنـــوان طراح
مســـکن اجتماعی هـــر دو یک هـــدف را
دنبال کردند؛ تأمین مســـکن ارزانقیمت
و آســـان برای اقشـــار کمدرآمد اما طرح
مســـکن مهر بهدلیـــل اجرای نادرســـت
بویـــژه در بخـــش تأمین منابـــع مالی آن
و همچنیـــن جانمایی اشـــتباه ،به اهداف
پیشبینی شـــده خود دســـت پیدا نکرد.
اگرچـــه در ایـــن طرح یک میلیـــون واحد
مسکونی در بســـیاری از مناطق بیابانی و
حتی صعب العبور ساخته شد اما بیش
از  40درصـــد از افزایش پایه پولی کشـــور
ناشـــی از همین طرح بـــود ،یعنی حدود
نیمی از نرخ تـــورم  40درصدی که دولت
قبل برجای گذاشـــت بواســـطه رشد پایه
پولی وابسته به مســـکن مهر رقم خورده
است.
از اســـفندماه ســـال  ،92طـــرح مســـکن
اجتماعـــی بـــا اشـــراف بـــر نواقـــص و
کاســـتیهای مســـکن مهـــر بـــا ترکیـــب
دوهـــدف مهـــم قصـــد داشـــت اقشـــار
کمدرآمـــد را خانـــهدار کنـــد .بهعنـــوان
نخستین هدف قرار بر این بود بافتهای
فرســـوده درون شـــهرها انتخاب و زمین
مورد نیاز از طریق ساماندهی بافتهای
فرســـوده شـــهری تأمین شـــود .از ســـوی
دیگر با ســـاخت مجتمعهای مســـکونی
عالوه بر ســـکونت مالکان این خانههای
قدیمی بخشـــی از متقاضیـــان کمدرآمد
مســـکن در واحدهای ســـاخته شده جای
گیرنـــد .این طـــرح به دلیل مشـــغولیت
دولـــت بـــرای اتمـــام ســـاخت و تحویل

 8کشور متقاضی فروش هواپیما به ایران

آخوندی :مذاکرات خرید هواپیما از «ای تی آر» به مرحله مبادله سند رسید
مرجان اسالمی فر

بعـــد از ورود شـــرکتهای هواپیمایی بوئینگ و
ایرباس به ایران ،شـــش شرکت هواپیمایی دیگر
به ایران آمدند تا برای فروش هواپیما مذاکرات
خود را آغاز کنند.در بین کشورهای حضور یافته
اکنـــون نوبت بـــه برزیل و ایتالیا رســـیده اســـت.
این کشـــورها به صورت آزمایشـــی هواپیماهای
خـــود را وارد ایـــران کردند تا شـــرکتهای هوایی
ایـــران با محـــک زدن آن بتواننـــد در مورد خرید
هواپیما به نتیجهگیری برسند.اکنون شرکتهای
هوایی تمایـــل زیادی دارند که بـــا برزیل و ایتالیا
قراردادهـــای خـــود را نهایـــی کنند.لـــذا بعـــد از
نخستین بوئینگی که در روزهای آخر دی ماه به
آشیانه ایران ایر آمد میتوان اینگونه پیشبینی
کرد که هواپیماهـــای ایتالیایی هم بـــزودی وارد
آسمان کشورمان شود.
مقصود اسعد سامانی دبیر انجمن شرکتهای
هواپیمایـــی درباره حضـــور ســـازندگان هواپیما
بـــه «ایـــران» گفت:بعد از اجرایی شـــدن برجام
تمـــام شـــرکتهای هوایـــی بـــه ایـــران آمدند تا
بتواننـــد برای فـــروش هواپیما به ایـــران مذاکره
کنند.لـــذا بعد از نمایندگان ایربـــاس و بوئینگ،
از ایتالیـــا ،برزیـــل ،کانـــادا ،ژاپن ،چین و روســـیه
توگوهایـــی تخصصی
بـــه ایـــران آمدنـــد و گف 
انجام شـــد حتـــی برزیل و روســـیه هواپیماهایی
که میتوانســـت در ایران کاربرد داشـــته باشد را
بـــه کشـــورمان آوردند تـــا شـــرکتهای هوایی از
نزدیک با کارکرد آن آشنا شوند.پس از پروازهای
آزمایشـــی که صورت گرفت اکنون شـــرکتهای
داخلی برای عقـــد قرارداد اعالم آمادگی کردند.
وی ادامـــه داد:هواپیماهایـــی کـــه شـــرکتهای
هوایی به ایـــران معرفی کردنـــد توانمندیهای
متفاوتـــی دارد که شـــرکتهای هوایی بنا به نوع
فعالیت خود میتوانند ســـفارش دهند .به نظر
میرســـد شـــرکتهای هوایـــی به توافـــق نهایی
با ســـازندگان هواپیمـــا رســـیدهاند.دبیر انجمن
شـــرکتهای هواپیمایی اظهارداشت:هنوز دفتر
کنترل داراییهـــای خارجـــی وزارت خزانهداری
امریکا (اوفک) مجوز به سایر شرکتهای هوایی
برای همکاری با ایران را صادر نکرده اســـت.لذا
شرکتهای ای تی آر ایتالیا و امبرایر برزیل منتظر
مجوز اوفک هســـتند تا قـــرارداد خود بـــا ایران را
امضاکنند.
هواپیمای مســـافربری امبرایـــر  195معروف به
ئی -جت ( )E-Jetاز هواپیماهای جت به نسبت
کوچـــک مســـافربری دو موتوره برزیلی هســـتند
کـــه در شـــرکت امبرایـــر برزیل طراحـــی و تولید
میشوند .برای نخستین بار در سال  ،2002سری
 170ایـــن هواپیما به پرواز درآمد و تا ســـال 2013

بیش از یک هـــزار فروند از این هواپیماها در این
کشور تولید شده است.این هواپیماها هم اکنون
در بسیاری از شـــرکتهای هوایی جهان در حال
پرواز هستند و تا  900کیلومتردرساعت میتوانند
سرعت بگیرند و تا مســـافت  3500کیلومتر نیز
میتوانندپروازکنند.
ایتـــیآر هـــم هواپیمـــا دو موتـــوره میانبـــرد
منطقهای است که توسط شرکت هواپیماسازی
فرانسوی-ایتالیایی ای.تی.آر تولید میشود .این
هواپیما معمـــوالً برای حمـــل و نقل منطقهای
توسط شـــرکتهای مســـافربری به عنوان جت
خصوصی ،باری و برای گشـــت دریایی استفاده
میشود .همه مدلهای این نوع هواپیما تاکنون
به شـــکلی طراحی شـــدند که گنجایش  ۷۸نفر
دارند.در این میان عباس آخوندی وزیر مســـکن
و شهرسازی گفت :مذاکرات برای خرید هواپیما
از شـــرکت ای تی آر به مرحل ه نهایی رسیده و در
حال حاضر در مرحله مبادله سند به سر میبرد.
مذاکراتـــی با این شـــرکت برای خریـــد 20فروند
هواپیمـــای میان برد اســـت.ایرانایر پیش از این
ابراز امیدواری کرده بود که با نهایی شدن قرارداد
با این شـــرکت ایتالیایی ،از ســـال  96چند فروند
از هواپیماهـــای  ATRبـــه نـــاوگان ایـــران افزوده
میشـــود اما به نظر میرســـد با اظهارات جدید
آخوندی ،اجرای این قرارداد در هفتههای پایانی
سال  ۱۳۹۵ممکن شود.گفتنی است پیش از این
قراردادهـــای نهایی ایرانایر با بوئینگ و ایرباس
نهایی شده بود و نخستین فروند از ایرباسهای
خریداری شـــده از ســـوی این شـــرکت هم اواخر
دی ماه بهطور رسمی وارد ناوگان صنعت هوایی
ایران شد.در این میان چندی پیش اصغر فخریه
کاشـــان قائممقام وزیـــر راه وشهرســـازی درامور
بینالملل گفته بود امســـال میتوانیم  5فروند
هواپیمـــا از شـــرکت ای تـــی آر تحویـــل بگیریم.
ارزش قـــرارداد با «ای تـــی آر» ۴۰۰ ،میلیون دالر
برای  ۲۰فروند هواپیمای کوچک  ۷۰نفره است.
این هواپیماها قرار اســـت در مســـیرهای داخلی
به کار گرفته شـــود .وی دربـــاره اینکه برای خرید
هواپیماهای جدید اوفک مجوز خواهد داد یا خیر
اظهارداشت:قطعاً مجوزهای الزم داده خواهد
شد و در این خصوص هیچ مشکلی وجود ندارد.

ســـــــــــکه و طال

ëëدر مســـکن حمایتی به ســـاخت و خرید مسکن ملکی و
کمک بالعوض ،پرداخته میشود

نیم نگاه

بــــازارجـــــهانی

واحدهای مسکن مهر و همچنین انجام
مطالعات وکارشناسیهای مختلف ،حاال
به تصویب نهایی رسیده است.
بر اســـاس آنچـــه روز گذشـــته در هیأت
دولـــت به تصویب رســـید ،در مســـکن
اجتماعـــی کمک به ســـاخت مســـکن
استیجاری ،پرداخت کمک هزینه اجاره
و وام قرضالحسنه ودیعه مسکن مورد
توجه قرار گرفته است .این طرح شامل
اشـــخاص حقیقی و حقوقی خواهد شد
که دارای زمین بوده و تمایل به ساخت
واحدهای مسکونی اســـتیجاری با نرخ
اجـــاره ترجیحـــی و در قالـــب توافـــق با
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معاون رئیس جمهوری درکنفرانس ملی «فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه»:

فوتسی (انگلیس(

7307

مدیران نباید در مقررات زائد گرفتار شوند
گـــروه اقتصـــادی /روز گذشـــته کنفرانس ملی
«فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه» با حضور
علی اکبر صالحی رئیس ســـازمان انرژی اتمی،
مجیـــد قاســـمی ،رئیـــس شـــورای انجمنهای
علمـــی ایـــران و مدیرعامـــل بانک پاســـارگاد و
اســـتادان و صاحبنظران اقتصادی در دانشگاه
خاتم برگزار شد.
رئیس ســـازمان انرژی اتمی درایـــن کنفرانس
با انتقـــاد از برخی قوانینی که قـــدرت تحرک و
نوآوری مدیـــران ســـازمانها را محدود میکند
گفت :مدیـــران نبایـــد در شـــبکهای از مقررات
تودرتو و غیرمنطقی گرفتار شوند.
صالحی گفت :اگر تمامی تئوریهای مدیریت
و اقتصـــاد دور هـــم جمـــع شـــوند ولـــی حلقه
سازمان فرهنگی به دور آنها بسته نشود اجرای
برنامهها به طور کامل نخواهد بود .به گفته وی
اگـــر مدیری بخواهـــد کار را به نحو شایســـتهای
پیش برد ولی ابزار و قواعد الزم برای آن فراهم
نباشد ،نمیتوان انتظار داشت که کار مدیریتی
او به ســـرانجام برســـد .این در شـــرایطی است
که اکنـــون به دلیل برخی قوانیـــن و مقررات به
مدیرانی برمیخوریم که تنها به رعایت ظواهر
قانونـــی ســـرگرم میشـــوند چرا که میترســـند
اقدامی صـــورت دهند کـــه مواجه بـــا نقدهای
دیوان محاســـبات و ســـازمان بازرسی کل کشور
باشـــد.وی افزود :در این شـــرایط ،روح حاکم بر
قانون که باید معطوف به تحقق اهداف خاص
باشد مورد غفلت قرار میگیرد .این در شرایطی
است که به مدیرانی نیاز داریم که با قاطعیت و
جرأت پا در میدان نبردهای مدیریتی بگذارند و
مدیرانی باشند که از سوی مراجع ذیصالح مورد
حمایت قرار میگیرند.
ëëارائه گزارش پیشـــران طی چند هفت ه آینده به
روحانی
رئیـــس ســـازمان انرژی اتمـــی از ارائـــه گزارش
پیشـــران ظـــرف هفتههـــای آینـــده بـــه رئیس
جمهـــوری خبـــر داد و گفـــت :نبایـــد در میـــان
سردرگمی دنیا در خصوص رفتارهای ترامپ،
به کانون وحدت برخی کشورها تبدیل شویم.
به گزارش خبرنگار مهـــر ،علیاکبر صالحی در
حاشـــیه کنفرانس ملی «فرهنگ ســـازمانی با
رویکرد توســـعه» در جمع خبرنگاران گفت :در
خصوص اتفاقاتی که در امریکا رخ داده و دولت
جدیدی که ســـرکار آمده است ،همه منتظرند
ببینند که ایـــن دولت چه تصمیماتی را خواهد
گرفت؛ به همین دلیل اکنون گمانهزنی بســـیار
ســـخت اســـت ،ولـــی در همین فاصلـــه زمانی
میتوان دید که اقدامـــات دولت جدید امریکا،
اقدام مطالع ه شدهای نبوده است.
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ëëبـــر اســـاس آنچـــه روز گذشـــته در هیـــأت دولـــت بـــه
تصویب رســـید ،در مســـکن اجتماعی کمک به ساخت
مســـکن اســـتیجاری ،پرداخت کمک هزینه اجـــاره و وام
قرضالحسنه ودیعه مسکن مورد توجه قرار گرفته است
بنیاد مســـکن انقالب اســـامی دارند.
همچنین به ازای هر واحد استیجاری تا
دو برابر سقف تسهیالت اعالمی اعطا
میشود.
وزارت راه و شهرســـازی نیز موظف شده
است ،نسبت به تأمین زمین در محدوده
شهرها (دارای تأسیســـات زیربنایی آب
و بـــرق و گاز) یا شـــهرهای جدیـــد برای
ســـاخت واحد استیجاری اقدام کند .این
کار از طریـــق واگذاری به ســـازندگانی که
تمایل به ســـاخت مســـکن اســـتیجاری
– ملکـــی با رعایـــت حداقـــل  40درصد
اجارهای دارند ،صورت میگیرد.
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تسنیم

دومین محموله نفتای ایران که اوایل بهمن ماه بارگیری شده بود تا
پایان این هفته به ژاپن میرسد.
به گزارش وزارت نفت ،پس از ارســـال نخســـتین محموله نفت
از ســـوی مدیریت امور بینالملل شـــرکت ملی نفت به امارات،
دومین محموله به مقصد ژاپن صادر شد؛ حجم این محموله،
حدود  ٢٨٠هزار بشکه است.

اقتصادی

iran-newspaper

داکس (آلمان(

11792
هنگکنگ
23994

گزیده
وی افـــزود :خـــود دولـــت امریـــکا هـــم در یک
ســـردرگمی گرفتار اســـت پیش از آنکه ترامپ،
دولـــت جدیـــد را در دســـت بگیـــرد ،برجـــام را
بدتریـــن توافق تاریـــخ امریکا میدانســـت ،اما
با گذشـــت زمان به نظر میرســـد آنها خود در
یک چارچوب سیاســـی قـــرار گرفتهانـــد و برای
برونرفت آن در حال حرکت هستند؛ بنابراین
بیانشان نســـبت به گذشته مقداری فرق کرده
است.
ëëسازمانبیفرهنگمتزلزلاست
همچنیـــن مجیـــد قاســـمی رئیـــس شـــورای
انجمنهـــای علمی ایـــران و مدیرعامل بانک
پاســـارگاد نیز در این کنفرانس گفت :ســـازمان
بیفرهنگ یک ســـازمان بیهویت ،گسســـته و
متزلزل اســـت و تـــا زمانی که این ســـازمان یک
فرهنگ قوی نداشـــته باشد هیچگاه نمیتواند
به اهداف خود برســـد و شاید حتی هیچ هدفی
را هم برای خود تعیین نکند.مدیرعامل بانک
پاسارگاد افزود :اول از هر چیز فرهنگ سازمانی
اســـت و بعد از آن باید عشـــق در یک ســـازمان
دخیل شود تا بتوان کار را به بهترین شکل پیش
برد همانطور که بانک پاســـارگاد طی  ۱۱ســـال
اخیـــر در بین  ۵۰۰برنـــد برتر بانکـــی دنیا رتبه
 ۱۷۵را به خود اختصاص داده است که به نظر
میرسد دلیل آن فرهنگ غنی سازمانی است.
ضمن اینکـــه باید پایه فرهنگ هر ســـازمان به
نحوی باشـــد که تار و پود آن سازمان را تشکیل
دهد.
قاســـمی با بیـــان اینکـــه اعتقـــادات و باورها در
فرهنـــگ ســـازمانی بســـیار مهم اســـت ،گفت:
همین که توانســـتیم از تحریمهـــای اقتصادی
که مهمترین قســـمت اقتصاد ایران را نشـــانه
گرفته بود عبور کنیم به دلیل فرهنگ هشیاری
و سازمانی ارتقا یافته بوده است.
رئیـــس دانشـــگاه خاتـــم افـــزود :ســـازمانی که
فرهنگ غنی و پر قدرت نداشته باشد سازمانی
نیســـت که به اهدافش برســـد .حتی نمیتواند
اهداف خوبی برای خودش نیز تدوین کند.
قاسمی با اعالم اینکه اعتقاد و باورها در فرهنگ
بســـیار مهم اســـت ،افزود :این اعتقـــاد بود که
باعث شد از تحریم عبور کنیم.

ëëبازارپرتقالشبعید
باوارداترسمیتنظیممیشود
رئیـ ــس اتحادیه فروشـ ــندگان میوه
و سـ ــبزی بـ ــا تأکید بـ ــر اینکه بـ ــازار
پرتقال شـ ــب عید با واردات رسمی
تنظیـ ــم میشـ ــود ،افـ ــزود :وزارت
جهادکشـ ــاورزی بـ ــرای تنظیم بازار
پرتقال تصمیمهای اساسـ ــی دارد
و اجـ ــازه نمیدهد پرتقال در شـ ــب
عید با افزایش قیمت مواجه شود.
به گزارش ایرنا ،حسـ ــین مهاجران
بـ ــا اظهـ ــار بیاطالعـ ــی از واردات
پرتقالهای مصری به کشور و اینکه
تنهـ ــا اخباری در این زمینه شـ ــنیده
است ،گفت :پرتقال مصری همان
والنسـ ــیا اسـ ــت که یکی از بهترین و
مرغوبتریـ ــن پرتقالها به شـ ــمار
میآیـ ــد .وی تصریح کـ ــرد :با ایجاد
تـ ــوازن در بـ ــازار ،قاچاقچیـ ــان برای
واردات ایـ ــن میـ ــوه دسـ ــت بـ ــه کار
نخواهند شد.
ëëتولیدکنندگان مسکن
در حال ورشکستگی هستند
دبیر کانون انبوهسازان با بیان اینکه
تولیدکننـ ــدگان مسـ ــکن در مسـ ــیر
ورشکسـ ــتگی قـ ــرار دارنـ ــد گفـ ــت:
پیشفـ ــروش بهعنـ ــوان مهمترین
ابزار حـ ــوزه تولید مسـ ــکن به دلیل
اصالحـ ــات غیرکارشناسـ ــی ،بدون
کاربرد شده است.فرشید پورحاجت
در گفتوگو با ایسـ ــنا اظهار کرد :در
حوزه مسـ ــکن دو اقدام برای خروج
از رکود الزامی است؛ اول اینکه نظام
بانکداری به اصـ ــاح خود بپردازد و
سیستم پرداخت تسهیالت مسکن
را مـ ــورد بازنگری جدی قـ ــرار دهد.
دوم اینکـ ــه موانـ ــع تولیـ ــد مسـ ــکن
به صـ ــورت فوقالعاده و فـ ــوری در
مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

سبقت ترکیه از ایران در حوزه انرژیهای بادی

رئیس هیأت مدیره انجمن علمی انرژی بادی ایران بیان کرد نتیجه ارزیابیها در
خصوص انرژیهای تجدیدپذیر کشور تا به امروز اصالً مطلوب نیست.
دکتر هاشـــم اورعی در گفتوگو با ایســـنا افزود :ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور
 75هزار مگاوات است که از این میزان تنها حدود  130مگاوات شامل انرژی بادی
است .ترکیه که دارای مساحت و اقلیم قابل مقایسه با کشور ماست و تقریباً توسعه
صنعت انرژی بادی را با کشور ما آغاز کرده ،امروز پنج هزار و  300مگاوات نیروگاه
بادی در حال بهرهبرداری دارد.

