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در  آلمان،  صدراعظم  مرکل«  »آنگال  که  هنگامی  پیش،  دهه  یک 
مدلی  می تواند  کشور  »این  که  کرد  اعالم  اندونزی  به  خود  سفر 
برای اروپا باشد« کمتر کسی تصور می کرد که این جمله، مبتنی بر 
اندونزی در اقتصاد جهانی حاال، آنرا  واقعیت باشد. اما روند حرکت 
الگویی  از کشورها تبدیل به یک آرزوی خواستنی و  برای بسیاری 
ابتدا، اسیر منافع جناحی و گروهی  مناسب کرده است. اندونزی در 
که  کشورهایی  سیاسی-اقتصادی  نیروهای  همگرایی  فرآیند  بود. 
رسیدن  با  نهایت  در  بگیرند،  قرار  توسعه  مسیر  در  کردند  تالش 
و  شد  میسر  جمعی  منافع  به  نسبت  همگانی  درک  از  نقطه ای  به 
همین عامل موجب شد تا مجموعه ای از تفرقه ها و منافع گروهی، 
پتانسیل خود را با قدرتی فزاینده، صرف هدفی بزرگ تر یعنی منافع 

ملی کند. 
اندونزی  استعمار  قرن ها  از  پس   ۱۹۴۹ سال  در  سوکارنو  احمد 
عمومی کرد.  اعالم  را  اندونزی  مستقل  جمهوری  هلند،  توسط 
حکومت سوکارنو که دشمنی آشکاری با آمریکا از خود بروز می داد، 
هرج ومرج  به  کشور  رفته رفته،  و  شد  اقتدارطلب  فزاینده ای  به طور 
اقتصادی شدیدی گرفتار شد. بی توجهی به مسائل داخلی و سرکوب 
نارضایتی های  آزادی خواهانه،  جنبش های  و  سیاسی  آزادی های 
در  فراهم شود.  از قدرت  او  زمینه حذف  تا  اوج رساند  به  را  داخلی 
قیام  سرکوب  با  توانست  سوهارتو«  »محمد  ژنرال  وضعیتی،  چنین 
را  سوکارنو  ضدآمریکایی  سیاست   ۱۹۶۵ سال های  در  کمونیستی 
برهم زند و نهایتًا با کمک دانشجویان و ارتش، سوکارنو را از اریکه 
قدرت به زیر کشید. سوکارنو که اساس حکومت خود را بر ضدیت با 
آمریکا بنا نهاده بود، پس از دو دهه ناکارآمدی و شعارزدگی، مجبور 

به ترک قدرت شد و دولت بعدی، توانست با عادی سازی روابط با 
دنیا، جایگاه اندونزی در نظام اقتصاد بین الملل را بازتعریف کند.

توسعه  بر  بلندمدت  توسعه  برنامه  اولین  در  برنامه ریزی ها  تمرکز 
بخش کشاورزی و ایجاد زیربنای صنعتی قرار گرفت. آنها در اقدامی 
اساسی، تمرکز خود را بر امر توسعه آموزش فنی و حرفه ای معطوف 
این کشور، به بخش  از 20 % بودجه  کردند. در سال 2020، بیش 
آموزش اختصاص یافته است.  افزایش درآمد سرانه از 70 دالر در 
سال ۱۹70 به حدود 700 دالر در سال ۱۹۹۴ ملموس ترین بخش از 
تبلور توسعه در این کشور است. کاهش فقر مطلق در جامعه از ۶0 
% )70 میلیون نفر( در سال ۱۹70 به ۱ /7 % )2۵ /۹ میلیون نفر( 
افزایش سهم  بوده است.  برنامه  این  در سال ۱۹۹3 دستاورد دیگر 
بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی، افزایش درآمدهای حاصله از 
صادرات کاالهای غیر از نفت و گاز، ایجاد 3۴ میلیون شغل جدید، 
اثرات  از  عمومی  بی سوادی  میزان  کاهش  و  سواد  میزان  افزایش 

مثبت اجرای نخستین برنامه توسعه در اندونزی بود
افزایش  درصد،  هفت  حدود  در  اقتصادی  رشد  نرخ  متوسط  حفظ 
 ۵/  3۱ به  داخلی  ناخالص  تولید  در  گاز  و  نفت  غیر  بخش  سهم 
کلیدی  اهداف  از  دالر   2۶00 حدود  به  سرانه  درآمد  افزایش  و   ،%
برنامه بلندمدت توسعه تا سال 2020 بود. کسری بودجه این کشور 
 20۱0 سال  در  شد.  برآورد  درصد  دو  از  پایین تر   20۱2 سال  در 
در   ۱۶3% از  اندونزی  در  مستقیم  خارجی  حجم سرمایه گذاری های 
دالر  میلیارد   ۱2/  8 به  و  رفت  فراتر  آن  از  پیش  سال  با  مقایسه 
با یک  اندونزی  اقتصاد  یعنی در سال 20۱۹،  بعد،  رسید. یک دهه 
تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی، شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان 

نساجی،  صنعت  در  اندونزی  دوم،  برنامه  اجرای  مسیر  گرفت.  لقب 
لوازم منزل، مواد ساختمانی، سیمان  پتروشیمی، صنعت حمل ونقل، 
و مواد غذایی حدود ۱80 میلیارد دالر در سال صادرات داشته است. 
برای تحقق این امر 37۵7 شرکت اندونزیایی با شرکت های ژاپنی، 
دارند.  فناورانه  و  سازمانی  همکاری  آمریکایی  و  اروپایی  چینی، 
حجم مبادالت تجاری اندونزی در سال 20۱۹ با چین 72 میلیارد و 
۹00 میلیون دالر، ارزش تجارت دوجانبه کاال با ژاپن در حدود 3۱ 
میلیون   ۱0۶ میلیارد و   27 آمریکا  با  و  میلیون دالر   700 میلیارد و 

دالر بوده است.
که  چینی هاست  دست  در  اندونزی  بخش خصوصی  سرمایه   %  7۵
آنجا که  از  را تشکیل می دهند.  این کشور  فقط پنج درصد جمعیت 

شده اند،  پیمانکاری  یا  داللی  امور  جذب  بیشتر  اندونزی  مسلمانان 
دولت مسلمان ترجیح داده که به بهای رشد سریع تر اقتصاد کشور، 
انحصارهای اقتصادی چینی ها را تحمل کند. این کشور باثبات ترین 

اقتصاد قرن 2۱ شناخته شد 
اقتصاد  در  نسبی  مزیت های  شناسایی  آینده نگری،  اقتصاددانان، 
منطقه ای و بین المللی، توجه به صنایع کوچک، برنامه ریزی بدون 
چهارمین  متوازن  اقتصادی  رشد  دالیل  از  را  شعارزدگی  هرگونه 
بلومبرگ،  گزارش  طبق  حاال  که  می دانند  جهان  پرجمعیت  کشور 
به جایگاه خیره کننده  را  20۵0، خود  تا سال  پیش بینی می شود که 

چهارمین اقتصاد بزرگ جهان برساند!

اندونزی چگونه در مسیر توسعه قرار گرفته است؟

- درود بر شما، لطفا خود را در چند پاراگراف 
معرفی بفرمایید.

همشهریان  خدمت  احترام  و  ادب  عرض  شما،  بر  درود 
نماینده  و  دبیر  هستم  قاسمی  ملک  علی  محمد  عزیز، 
خدمات  و  جایگزین  سوخت های  کشوری  اتحادیه 
در  کسب  پروانه  صدور  اتحادیه  این  وظایف  از  وابسته، 
و  فنی  خدمات  و  فشار  کم  جی  ان  سی  خدمات  رسته 

آزمایشگاه های تست هیدرواستاتیک  می باشد.
- در چه زمینه ای مشغول به فعالیت هستید؟

تست  گازسوز،  به  بنزینی  خودروهای  تبدیل  زمینه  در 
مخازن سی ان جی خودرویی و جایگاهی، فروش قطعات 

سی ان جی و تعویض مخازن.
- مرکز خدمات پاکسوز موتور CNG کرمان از 
چه تاریخی فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون 
چه فراز و نشیب هایی را در طی کردن مسیر 

پیشرفت پشت سر گذاشته است؟
ما  .شغل  نمودیم  فعالیت  به  اواخر سال ۱388 شروع  از 
بوده  فرود  و  فراز  در  ان جی همیشه  یعنی صنعت سی 
است، به یاد دارم در سال ۹۱ با گران شدن گاز، تمامی 
از این قاعده  مراکز خدمات فنی متضرر شدند و ما هم 
آینده  به  امید  و  خدا  لطف  به  ما  ولی  نبودیم،  مستثنی 

روزهای سخت را پشت سر گذراندیم.
که  جایی  و  اید  کرده  طی  که  راهی  از  آیا   -

ایستاده اید رضایت دارید؟
بله ، خیلی سخت بود اما راضی هستم. خیلی جاها مورد 
ایمان داشتیم که  بی مهری مسئولین قرار گرفتیم ولی 
موفق میشویم و با کمک همکاران در این مجموعه کار 

را رها نکردیم.
- در مورد رزومه و موفقیت های حاصله مرکز 
برای  کرمان   CNG موتور  پاکسوز  خدمات 

مخاطبین عزیز صحبت بفرمایید.
مر کز خدمات سی ان جی پاکسوز موتور کرمان در ابتدا 
یک کارگاه با تعداد 3 نفر نیروی کار بود ولی اکنون با 
نام شرکت پاکسوز موتور کرمان و با ۱8 نفر کارشناس 
مجرب فعالیت می کند و دارای دو مرکز خدمات  فنی به 
نام پاکسوز موتور کرمان واقع در کرمان بعد از پل سیدی 
نرسیده به بلوار بلداالمین و یک مرکز دیگر واقع در ابتدای 
جاده کوهپایه بنام مجتمع سی ان جی جنوب شرق کشور 
آزمایشگاه تست مخزن  دارای یک  باشد. همچنین  می 
سی ان جی خودرویی و جایگاهی تحت نظارت سازمان 

ملی استاندارد است . این مراکز تاکنون 3۵000 خودرو 
ای  یارانه  تبدیل  طرح  در  و  اند  نموده  سوز  دوگانه  را 
خودروهای وانت و تاکسی نیز فعالیت چشمگیری داشتند 
و  گذشته  سال  در  هستند،  استان  مراکز  اولین  جزو  که 
سال جاری حدود ۱۵00 دستگاه خودرو وانت و تاکسی را 
رایگان گازسوز نموده اند. این مرکز جزو اولین مراکزی 
است که در کشور کارت سالمت را از طریق سامانه ای 
IRNGV صادر نمود. آزمایشگاه تست هیدرواستاتیک 
ان جی  از ۱2000 مخزن سی  بیش  تاکنون  مرکز  این 
خودرویی را تست نموده و به هم استان ی های گرامی 
خدمت رسانی نموده است. آزمایشگاه این شرکت اولین 
استاندارد  مجوز  خود  رسته  در  که  است  آزمایشگاهی 
۱702۵ را از مرکز تایید صالحیت ایران اخذ نموده است.
- در خصوص گستره فعالیت خود توضیحاتی 

بفرمایید .
گستره فعالیت این شرکت در زمینه خدمات سی ان جی و 
تبدیل خودروهای بنزینی به گاز سوز  و تست مخازن سی 
ان جی و تعویض مخازن فرسوده می باشد و بحمداهلل به 

لطف خداوند و همکاران خوب ما چه در مراکز خدمات 
فنی و چه در آزمایشگاه از خوشنامی خوبی در بین مردم 
بهرمند هستیم. این شرکت در زمینه نصب سی ان جی 
ترین  موفق  از  استان  در سطح  اقساط  رایگان  و  دولتی 

مراکز بوده است.
کالسهای  برگزاری  شرکت  این  فعالیت  دیگر  زمینه 
پژوهشکده  همکاری  با  همکاران  سایر  برای  آموزشی 

استاندارد ایران می باشد.
می  ارائه  عزیز  همشهریان  به  خدماتی  چه   -

دهید؟
در خصوص خدمات ارائه شده به همشهریان عرض کردم 
که اقدامات زیادی شده که مهمترین آنها تبدیل رایگان 
است،  بوده  استان  در سطح  تاکسی  و  وانت  خودروهای 
همچنین تبدیل خودروهای تاکسی اینترنتی و آژانس ها 
با 70درصد تخفیف که طرح ملی می باشد و با توجه به 
پیمانکار شرکت  از سوی  کم بودن نرخ اجرت پرداختی 

نفت، این مرکز ارائه خدمت می نماید.
خود  فعالیت  حوزه  در  را  اقتصاد  دورنمای   -

چگونه ارزیابی می کنید؟
پیشرفت  به  رو  ان جی  اقتصادی صنعت سی  دورنمای 
می باشد، زیرا دولت برای تولید و فروش بنزین سوبسید 
زیادی می دهد. سوخت سی ان جی برای دولت سودآوری 
زیادی دارد زیرا می تواند بنزین را به قیمت هر لیتر باالتر 
از 20 هزار تومن صادر نماید، پس در آینده ای نه چندان 
دور حتی خودروهای لوکس هم باید از این سوخت پاک 
بهرمند شوند البته با تکنولوژی جدیدتر یعنی نسل 3 و ۴ 

سی ان جی که بازدهی بسیار باالیی دارد.
- آن تفکری که در شما از همه قوی تر بوده و 

سبب موفقیتتان شده چه بوده است؟
ایمان  عواملی که در موفقیت من سهم بسزایی داشتند 
به خداوند، امید به آینده، پشتکار و تالش شبانه روزی، 

مشتری مداری و آموزش بوده است.
خوب  مدیر  یک  قوت  نقطه  کنید  می  فکر   -

چیست؟
خوب  همان  و  اعتدال  خوب  مدیر  یک  موفقیت  نقطه 
بودن است. داشتن دانش در زمینه فعالیت خود ، به روز 
بودن، امید به آینده داشتن و از فرصتها بهترین استفاده 

را نمودن.
چگونه  پساکرونا  جهان  شما  نظر  نقطه  از   -

جهانی خواهد بود؟
از  خیلی   ریخت،  بهم  را  دنیا  و  آمد  مانند طوفانی  کرونا 
ما  برای  را  جایشان  ما گرفت که هیچ چیز  از  را  خوبها 
پر نمی کند، نمی دانم پس لرزهای این طوفان کی تمام 
می شود یقینا دنیا بعد از کرونا رونق بیشتری خواهد گرفت 

ولی نمی ارزد به آنچه از ما گرفت و...
در  بندی  جمع  یک  بخواهید  اگر  پایان  در   -
مورد مشکالت و حواشی موجود داشته باشید 

چه می فرمایید؟
مشکالت همیشه وجود دارد ولی هر کدام راه حلی دارد، 
.متاسفانه  است  ساز  مشکل  و  سخت  کردنش  حل  اما 
برخی افراد در جای خود در سیستم دولتی و اداری قرار 
افراد  این  اگر  که  هستند  ساز  مشکل  همیشه  و  ندارند 
حل  گرفتاریها  از  خیلی  دهند  انجام  درست  را  کارشان 
شدنی است، صنعت ما هم از این قاعده مستثنی نیست.

 والسالم
خبرنگار نشریه طرح فردا:

آناهیتا احمدی
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مجلس  صنایع  کمیسیون  رییس  نایب  کیا،  حسینی  سیدجواد 
سیما  یک  شبکه  شب  پنجشنبه   2۱ خبر  استودیو  در  حضور  با 
درباره تصویب طرح واردات خودرو در مجلس گفت: این مصوبه، 
اصالح ماده ۴ اعاده شده از شورای نگهبان بود که با این اصالح 
در ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو و خدمات در این راستا 
بتوانیم به میزان محدودی که شورای رقابت مشخص می کند 

واردات خودرو داشته باشیم.
 حسینی کیا گفت: در این طرح یک کار هوشمندانه و مشروطی 
دوم   ، داخلی  ساز  خودرو  از  حمایت  اول  است  گرفته  صورت 
کننده  ارائه  از  حمایت  سوم  و  داخلی  سازان  قطعه  از  حمایت 
خودرو  بتوانند  افرادی  اینها  تمام  ازای  در  که  باشد  می  خدمات 

وارد کنند.
در کالس  باید  دارند  واردات  امکان  که  افزود: خودروهایی  وی 
بی یا از نظر ایمنی از سه ستاره باالتر باشد این شرایط می تواند 

در گام اول انحصار را از بین ببرد.
االن  کرد:  نشان  خاطر  مجلس  صنایع  کمیسیون  رییس  نایب 
که این طرح مصوب شده و در انتظار نظر شورای نگهبان است 
این  قیمت خودروهای خارجی به شدت در حال ریزش است و 

حباب از بین می رود.
حسینی کیا درباره خروج ارز از کشور در صورت واردات خودرو 
در این طرح گفت: در این طرح اعالم شده که منشاء ارز داخلی 
نباشد و اگر فردی در خارج از کشور شرکت یا خانه ای دارد می 
در  و همچنین  کند  وارد  خودرو  ارز،  جای  به  آن  ازای  در  تواند 
قبال صادراتی که صورت می گیرد؛ البته میزان را شورای رقابت 

مشخص می کند.
این یک طرح هوشمندانه مشروطی است که  وی تصریح کرد: 
می تواند خودرو ساز ما را وادار کند که خودرو با شرایط رقابت 

پذیر، صادرات محور و ارزان قیمت تولید کند.
و  مجلس  داد:  ادامه  مجلس  صنایع  کمیسیون  رییس  نایب 
کمیسیون صنایع یک نگاه دیگری را در گام های بعدی نسبت 
پیگیری  را  بازار  در  نظارت  نهایی  گام  در  و  محوری  کیفیت  به 

می کند.
مردم  عموم  برای  خودرو  واردات  کرد:  نشان  خاطر  کیا  حسینی 
آزاد است با این شرط که منشاء ارز داخلی نباشد، در ازای واردات 
همچنین  و  باشند  داشته  خودرو  قطعات  یا  خودرو  باید صادرات 

افرادی که امکان ارائه خدمات دارند.
وی با بیان این که قیمت خودروهای خارجی در کشور 8 برابر 
قیمت واقعی آن است گفت: زمانی که قیمت خودروهای خارجی 
خواهد  داخلی  خودروی  بر  سایه  باشید  داشته  یقین  بیاید  پایین 
انداخت و خودروی داخلی هم کاهش قیمت خواهد داشت و گام 
اول این طرح شکستن انحصار و گام دوم آن کیفیت محوری و 

گام سوم آن نظارت بر بازار خواهد بود.

سبقت صندوق  های بورس از 
بانک  ها در جذب سرمایه

سبقت  از  بورس  سازمان  مالی  نهادهای  بر  نظارت  مدیر 
سرمایه های  جذب  در  بانک ها  برخی  از  بورس  صندوق های 

مردمی خبر داد.
اینکه خطر سرمایه گذاری در صندوق های  با اعالم  میثم فدایی 
این  حاضر  حال  در  و  است  پایین  سرمایه  بازار  ثابت  درآمد  با 
صندوق ها سودهای منظمی را با نرخ های خوبی به سرمایه گذاران 
پرداخت می کنند، گفت: صندوق های با درآمد ثابت بازار سرمایه 
مردم  استقبال  با  که  بورس هستند  بزرگترین صندوق های  جزو 
مواجه شده اند و برخی از این صندوق ها حتی از بعضی بانک ها 

بزرگ تر شده و سرمایه بیشتری جذب کرده اند.
ثابت  درآمد  صندوق های  از  یکی  مثال،  عنوان  به  افزود:  وی 
دیگر  صندوق  یک  و  خصوصی  بانک  یک  برابر  سه  بورس 
از  سرمایه  جذب  به  موفق  دیگر  خصوصی  بانک  یک  برابر  دو 

هموطنان شده اند.
اینکه  بیان  با  بورس  سازمان  مالی  نهادهای  بر  نظارت  مدیر 
تاکنون بیش از ۵30 هزار میلیارد تومان در صندوق های سرمایه 
گذاری بورس جذب شده است، گفت: بالغ بر 370 هزار میلیارد 
به  مربوط  تومان،  میلیارد  هزار   ۵30 این  مجموع  از  تومان 
صندوق های درآمد ثابت بازار سرمایه است که نسبت به بانک ها 

سود بیشتری پرداخت می کنند.
ثابت،  درآمد  صندوق های  از  غیر  به  سرمایه  بازار  افزود:  وی 
صندوق های کاالیی هم دارد که اکنون حجم این صندوق ها به 
2 هزار و ۶00 میلیارد تومان رسیده و حدود ۹۵ درصد این عدد 
متعلق به صندوق طالست که می تواند جایگزین مناسب و خوبی 

برای سرمایه گذاری در بازار طال و ارز باشد.
سرمایه  صندوق های  دیگر  از  را  سهامی  صندوق های  فدایی 
بازار سرمایه خواند و گفت: صندوق های  گذاری غیرمستقیم در 
سهامی از سهام چند شرکت مختلف تشکلیل شده اند که نسبت 
به سرمایه گذاری مستقیم در سهام یک شرکت، ریسک کمتری 
دارند.مدیرنظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با اعالم اینکه 
این سازمان در سه کالس دارایی درآمد ثابت، سهام، طال و ارز 
خدمات  افزایش  هدف  با  و  می کند  خدمات دهی  هموطنان  به 
دهی و رضایت فعاالن بازار، تعداد سبدگردان ها را افزایش داده 
است، گفت: تعداد شرکت های سبدگردان از 3۵ شرکت در دی 
هم  شرکت   ۱۵ به  و  رسیده  شرکت   ۴8 به  اکنون  هم   ،۱3۹۹
فعالیت  شرکت  ثبت  از  پس  که  است  شده  داده  اصولی  موافق 

خود را آغاز می کنند.
وی با اشاره به اینکه تعداد شرکت های سبدگردان تا دو ماه آینده 
بورس  سازمان  سیاست  افزود:  می یابد،  افزایش  شرکت   ۶۵ به 
لغو  و همچنین  متقاضیان  به  نامحدود مجوز سبدگردان  اعطای 

مجوز سبدگردان های متخلف و بی بازده است.

شکستن حباب قیمت 
خودروهای خارجی با 

اجرای طرح واردات خودرو
شده  ایجاد  شاد  شبکه  ظاهر  در  محسوسی  »تغییرات 
دارد،  مخاطب  برای  بیشتری  بصری  جذابیت  که 
اجرایی  کمیته  اعضای  سوی  از  خوبی  پیشنهادهای 
شبکه  به  افزوده شدن  صورت  در  که  است  شده  ارائه 
شاد، تقریبًا پاسخگوی ذائقه اغلب کاربران خواهد بود 
واقعی  معنای  به  شاد،  محیط  تا  کرد  خواهد  کمک  و 
کلمه »شاد« باشد و اجازه ندهد تا خستگی بر کاربران 

غالب شود.«
روزنامه ایران نوشت: »فعالیت مجدد شبکه »شاد« این 
زبان  بر سر  به مهرماه دوباره  نزدیک شدن  با  و  روزها 
که  اپلیکیشنی  است؛  افتاده  کشور  آموزشی  مسئوالن 
به   را  آن  پرورش  و  آموزش  وزارت  پیش،  سال  یک  
مدارس  در  مجازی  آموزش  اختصاصی  پلتفرم  عنوان 
خواسته  معلمان  و  خانواده ها  از  و  کرده  معرفی  کشور 
دهند.  ادامه  این شبکه  بستر  در  را  آموزش مجازی  تا 
حاال شاد یک سالی است که جایگزین کالس درس 
درس  این کالس  برگزاری  البته  و  شده  دانش آموزان 
مجازی برای معلمان و دانش آموزان چندان راحت هم 
نبوده. خانواده ها بارها گفتند که شاد قطع و وصل بسیار 
هر  روی  و  ندارد  دانش آموزشان  برای  جذابیتی  دارد، 
هم  معلمان  نمی شود.  نصب  هم  تبلتی  و  همراه  تلفن 
برخی  که  این  و  گفتند  شاد  اینترنت  کند  سرعت  از 
و  ُویس ها  نمی شوند.  هویت  احراز  دانش آموزان  از 
این  همه  می شود.  ارسال  بسختی  ویدیویی  فایل های 
آموزش  معلمان  از  برخی  تا  شد  موجب  مشکالت 
دنبال کنند.  پیام رسان ها  را در فضاهای دیگر  مجازی 
بازگشایی مدارس، مسئوالن  به  مانده  حاال یک هفته 
می دهند.  خبر  آن  کیفی  سطح  ارتقای  از  شاد  شبکه 
اپلیکیشن شاد  آن  طور که حسین صادقی، سخنگوی 
شده  حل  قبولی  قابل  حد  تا  پیشین  »موانع  می گوید: 
با توجه به امکانات و قابلیت های جدیدی که  است و 
از خروج  مانع  تعبیه شده،  شاد  به روزشده  نسخه  روی 
معلمان از این بستر خواهد شد. مثاًل سرورهای شبکه 
ارتقا یافته است. امکان تبادل صوتی همزمان معلم و 
و  احراز هویت معلم  فراهم شده و شیوه  دانش آموزان 
محسوسی  تغییرات  گذشته  سال  به  نسبت  دانش آموز 
کرده است. عالوه بر این تغییرات محسوسی در ظاهر 
بیشتری در  ایجاد شده که جذابیت بصری  این شبکه 
جدید  نسخه  قابلیت های  در  می کند.  ایجاد  مخاطب 

شاد، امکان برگزاری آزمون آنالین هم وجود دارد.«
گفت وگویی  شاد  شبکه  سخنگوی  صادقی  حسین  با 

کرده ایم که در زیر می خوانید:
شده  برطرف  شاد  موانع  که  کردید  اعالم  بارها  شما 
می دهند  آموزش  بستر  این  در  که  معلمان  اما  است 
و  دارد  زیادی  مشکالت  شاد  شبکه  که  باورند  این  بر 
اپلیکیشن  این  از  درس ها  از  برخی  برای  نمی توانند 
استفاده کنند. کالس درس برخی از معلمان در فضای 
میان  این  در  و  می شود  برگزار  پیام رسان ها  دیگر 
هزینه های اینترنت برای خانواده ها سنگین می شود. آیا 
خانواده ها  به  اینترنتی  بسته های  که  کردید  پیش بینی 

بدهید؟
امسال تمام مشکالت شاد را بررسی کردیم و با توجه 
تا  پیشین  موانع  است،  شده  فراهم  که  تمهیداتی  به 
امکانات  به  توجه  با  و  قبولی حل شده است  قابل  حد 
شاد  به روزشده  نسخه  روی  که  قابلیت های جدیدی  و 
بستر خواهد  این  از  از خروج معلمان  مانع  تعبیه شده، 
شد. مثاًل سرورهای شبکه ارتقا یافته است و در نسخه 
امکان  جدید،  تحصیلی  سال  برای  شاد  شبکه  جدید 
فراهم  دانش آموزان  و  معلم  همزمان  صوتی  تبادل 
که  شده  راه اندازی  صوتی  اتاق  یک  واقع  در  و  شده 
با  همزمان  طور  به  تا  می دهد  معلم  به  را  امکان  این 

اغلب  همچنین  باشد.  داشته  گفت وگو  دانش آموز  چند 
معلمانی که در سال گذشته از شبکه شاد خارج شدند، 
تعداد  و  می کردند  تدریس  دولتی  غیر  مدارس  در 
معلمان رسمی خارج شده از شبکه شاد قابل توجه نبود 
می افتاد  اتفاق  شاد  شبکه  ترافیک  پیک  ساعات  در  یا 
بود برای همین شیوه احراز هویت معلم و  که موقتی 
محسوسی  تغییرات  گذشته  سال  به  نسبت  دانش آموز 
به   در شبکه شاد  دانش آموز  و  معلم  اطالعات  و  کرده 
طور متمرکز از سامانه سیدا تغذیه می شود و به نوعی 
توزیع کالس درس، بدون ثبت ابالغ معلم امکان پذیر 

نخواهد بود.
این  دانش آموزان  اینترنت  هزینه های  خصوص  در  اما 
شاد  کاربران  به  هزینه ای  هیچ  که  می دهم  را  نوید 
شبکه  این  می کنم  توصیه  لذا  شد  نخواهد  تحمیل 
آموزشی  فعالیت های  و  باشیم  داشته  باور  را  آموزشی 

را در همین بستر ادامه دهیم.
داده  معلمان  به  اینترنت  گیگابایت  چند  بفرمایید 
برخی معلمان می گویند در شرایطی  می شود؟ چرا که 
که روزانه چند ساعت آموزش مجازی دارند این حجم 

از اینترنت، پاسخگوی نیاز آنها نیست.
درباره میزان تخصیص اینترنت هدیه به معلمان هنوز 
همکاری  به  توجه  با  و  نشده  گرفته  روشنی  تصمیم 
پیش بینی  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
مورد  اینترنت  بسته های  گذشته  سال  همانند  می شود 
گذشته  سال  شود.  تأمین  محل  همین  از  معلمان  نیاز 
وزارت  مجازی،  آموزش  برای  معلمان  حضور  آغاز  در 
محتواهای  ارائه  در  سهولت  ایجاد  هدف  با  ارتباطات 
آموزشی، بسته اینترنتی سه ماهه با حجم 20 گیگابایت 
با  مجدداً   ۹۹ اسفند  در  هدیه  این  که  داد  معلمان  به 

حجم ۶0 گیگابایت ارائه شد.
یکی از معضالت اصلی شاد سرعت پایین و کندی آن 
است. سرعت شاد بخصوص در ساعات پیک ترافیک 
ُویس های  که  می گویند  معلمان  و  می آید  پایین تر 
و وصل  قطع  یا الیوها  نمی رسد  آنها  به  دانش آموزان 
می شود. برای افزایش سرعت شاد چه اقدامی کردید؟

است.  کرده  پیدا  ارتقا  شاد  شبکه  سرورهای  ظرفیت 
مبادله شده  حجیم  فایل های  میلیارد   ۴۵ با حذف  البته 
از  زیادی  فضای  که  گذشته  سال  آموزشی  جریان  در 
سرورها را اشغال کرده بود و نیز توزیع نحوه آموزش ها 
بار  کاهش  باعث  تلویزیونی  و  حضوری  روش  به 
بر  این  گونه می توانیم  ترافیک شبکه شاد می شود. ما 

سرعت گردش اطالعات در این شبکه اضافه کنیم.

سال گذشته یکی از مهم ترین مشکالتی که خانواده ها 
داشتند این بود که هر تلفن یا تبلتی به خانواده اجازه 
نصب اپلیکیشن شاد را نمی داد. همین موضوع موجب 
تبلت  برای خرید گوشی و  از خانواده ها  تا برخی  شد 
برطرف شده  امسال  برای  این مشکل  آیا  کنند.  اقدام 

است؟
اپلیکیشن شاد همانند هر نرم افزار کاربردی دیگر روی 
تمامی گوشی های اندروید قابل نصب و استفاده است. 
اما روی گوشی های ios امکان نصب ندارد و باید از 

نسخه وب آن استفاده کرد.
چه  شاد  شبکه  در  امسال  که  کرده اید  پیش بینی  آیا 
تعداد دانش آموز حضور داشته باشند و چه تعداد معلم و 

دانش آموز در شاد هستند؟
جابه جایی  و  معلمان  برخی  انتقال  و  نقل  به  توجه  با 
ابالغ  صدور  و  درس  کالس های  هنوز  دانش آموزان، 
است.  نشده  انجام  درصدی   ۱00 طور  به   تدریس 
نمی توان آمار دقیقی ارائه داد ولی در سال گذشته قریب 
۱۱۶ هزار نفر مدیر مدرسه، 732 هزار معلم و تعداد ۱2 
البته  داشتند.  فعالیت  شاد  در  نفر  هزار   800 و  میلیون 
شاد جایگاه خود را در میان معلمان و دانش آموزان پیدا 
کرده است این را آمارهای ما از میزان استفاده از شبکه 
موجود  آمار  اساس  بر  این حال  با  نشان می دهد.  شاد 
از هیچ  در سال گذشته حدود ۱2 درصد دانش آموزان 
یک از  فضای مجازی برای آموزش استفاده نکردند! 
تجهیزات  و  ابزارها  یا  اینترنت  به  دسترسی  عدم  که 
استفاده  عدم  دالیل  مهم ترین  از  آموزشی  هوشمند 
پیش بینی  است.  بوده  شاد  شبکه  از  دانش آموزان 
تخصیص  و  هدایت  طرح  اجرای  با  امسال  می کنیم 
در  دانش آموزی  تبلت  تأمین  برای  اعتبارات خوبی که 
نظر گرفته شده است، از تعداد دانش آموزانی که امکان 

استفاده از شاد را نداشتند، کم کنیم.
دانش آموزان کدام استان ها کم ترین حضور را در شبکه 

شاد داشتند؟
دارند.  مشکل  کشور  محروم  استان های  اغلب 
بلوچستان،  و  سیستان  استان های  دانش آموزان 
را  فعالیت  کم ترین  بویراحمد  و  کهگیلویه  و  هرمزگان 
در شبکه شاد داشتند و عمده ترین علت آن محرومیت 

این استان ها بوده است.
ضریب پوشش شبکه شاد در کشور بخصوص مناطق 

محروم چقدر است؟
ضریب پوشش شاد یا هر بستر مجازی دیگر به ضریب 
داریم  انتظار  و  دارد  بستگی  استان ها  اینترنت  پوشش 

توسعه ای  اقدامات  و  ذی ربط  دستگاه های  همراهی  با 
افزایش  محروم  مناطق  در  بویژه  شاد  شبکه  پوشش 
تمام  در  آموزشی  عدالت  توسعه  و  بسط  شاهد  تا  یابد 

کشور باشیم.
تدریس در فضای مجازی متفاوت تر از فضای حضوری 
مشکالت  آنالین  تدریس  در  پارسال  معلمان  و  است 
»ناهماهنگی  داشتند.  کتاب ها  محتوای  با  بسیاری 
و  جدید«  آموزشی  فضای  و  قدیمی  کتاب های  بین 
مربوط  جمله مشکالت  از  محتوا«  تولید  »سختی های 
برنامه ای  چه  موضوع  این  برای  بوده،  بخش  این  به 

دارید؟
 QR برای سال تحصیلی پیش رو کتاب های درسی به
اسکن  قابلیت  به  توجه  با  و  شده اند  مجهز   Code
کمتر  مشکل  این  شاد،  شبکه  جدید  نسخه  در   QR
الکترونیکی،  محتوای  تولید  درباره  کرد.  خواهد  بروز 
برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  همت  به  امسال 
مقرر  که  شد  برگزار  محتوا  تولید  جشنواره  آموزشی، 
شاد  محیط  در  جشنواره  برگزیدگان  محتوای  تا  شده 
لذا این امر کمک شایانی به  به اشتراک گذاشته شود 
آشنا شده  استاندارد  محتوای  با  تا  کرد  خواهد  معلمان 
یا از محتوای تولیدشده در امر آموزش بهره مند شوند. 
شاد،  راهبری  شورای  تصمیم  اساس  بر  آن  بر  عالوه 
در  منظور  همین  برای  ساعته   2۴ آموزشی  دوره  یک 
برای  را  الزم  مهارت  نیز  معلمان  تا  شده  گرفته  نظر 
دست  به  نیازشان  مورد  الکترونیکی  محتوای  تولید 

آورند.
شبکه  این  در  آنالین  آزمون  امکان  گذشته  سال  در 
برنامه  این  امکانی امسال در  اگر چنین  وجود نداشت. 
وجود داشته  باشد آیا امتحان با صحت و دقت بیشتری 

برگزار می شود؟
بله. یکی دیگر از قابلیت های نسخه جدید شاد، امکان 
دغدغه  به  امکان  این  است.  آنالین  آزمون  برگزاری 
پایان می دهد و کمک خواهد کرد  از معلمان  بسیاری 
معلمان  از سوی  امتحان  برگزاری  و  فرایند طراحی  تا 
آن  نتایج  در  بیشتری  اطمینان  و ضریب  تسهیل شده 

ایجاد کند.
امسال در تدریس معلمان چه جذابیت های تصویری در 
تا درس ها برای دانش آموزان  ایجاد کردید  شبکه شاد 

نباشد؟ خسته کننده 
شده  ایجاد  شبکه  این  ظاهر  در  محسوسی  تغییرات 
دارد،  مخاطب  برای  بیشتری  بصری  جذابیت  که 
اجرایی  کمیته  اعضای  سوی  از  خوبی  پیشنهادهای 
شبکه  به  افزوده شدن  صورت  در  که  است  شده  ارائه 
خواهد  کاربران  اغلب  ذائقه  پاسخگوی  تقریبًا  شاد، 
معنای  به  شاد،  محیط  تا  کرد  خواهد  کمک  و  بود 
بر  واقعی کلمه »شاد« باشد و اجازه ندهد تا خستگی 
کاربران غالب شود.با توجه به جمعیت دانش آموزی و 
مشکالت احتمالی که ممکن است برای شاد به وجود 
تمام  دارد،  اصرار  پرورش  و  آموزش  بفرمایید، چرا  آید 

دانش آموزان و معلمان را عضو این شبکه کند؟
دانش آموزان  و  معلمان  ترغیب  دالیل  مهم ترین  از 
یک  از  حمایت  بر  عالوه  »شاد«  شبکه  از  استفاده  به 
اطالعات  از  صیانت  ملی،  و  بومی  کاماًل  توانمند  ابزار 
و  معلمان  یعنی  آن،  کاربران  محرمانه  و  شخصی 
دانش آموزان است. محیط شاد امن ترین فضای آموزش 
بدون  کاربری  هیچ  محیط  این  در  که  است  مجازی 
احراز هویت امکان فعالیت در آن را ندارد، لذا در چنین 
فضایی، عالوه بر حفظ آرامش و امنیت روحی و روانی 
دانش آموزان و جلوگیری از آسیب های اجتماعی ناشی 
از حضور در شبکه های اجتماعی محافظت نشده و غیر 

بومی، آسودگی خاطر اولیا نیز تضمین می شود.

رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری 
پروتکل های  رعایت  ادامه  لزوم  بر  تاکید  با 
شیوع  خطر  و  سال  سرد  فصل  در  بهداشتی 
رعایت   آنجاکه  از  گذشته  گفت: سال  آنفلوآنزا، 
نکات بهداشتی بیشتر بود و مردم بیشتر ماسک 
اگر  اما  نشد؛  شایع  چندان  آنفلوآنزا  می زدند، 
گیرد  صورت  انگاری  ساده  امسال  باشد  قرار 
مجدد  شیوع  احتمال  یابد،  کاهش  رعایت ها  و 

آنفلوآنزا هم وجود دارد.
فعال  اینکه  به  اشاره  با  طبرسی  پیام  دکتر 
است،  زود  مدارس  بازگشایی  درباره  صحبت 

گفت: باید معلمین و دانش آموزان کامال واکسینه شوند 
اینکه  به  توجه  با  کرد.  مورد صحبت  این  در  بتوان  تا 
به  خود  فززندان  ابتالی  از  هم  دانش آموزان  والدین 
کرونا ترس دارند، بدون واکسیناسیون کامل، فرزندان 
نصفه  بازگشایی  این  و  نمی فرستند  مدرسه  به  را  خود 
رخ  زمانی  باید  مدارس  بازگشایی  است.  آسیب زا  کاره 
اتفاقی  باشد که  اعتمادسازی شده  برای همه  دهد که 

نمی افتد تا فرزندان خود را به مدرسه بفرستند.
بروز  احتمالی  زمان  از  که  گمانه زنی هایی  درباره  وی 
فاصله  کرد:  اظهار  می گیرد،  کرونا صورت  پیک ششم 
طبیعی بین پیک های کرونا حدودا ۴ تا ۶ هفته است. 
این ۶ هفته طالیی واکسیناسیون را  درصورتی که در 
اینکه حداقل ۶0 درصد مردم  با توجه به  تسریع کنیم 
هم یک بار به کرونا مبتال شدند امید داریم پیک ششم 

مانند پیک های قبلی سخت نباشد.
طبرسی با اشاره به عبور از قله پیک پنجم، درباره علت 

تعداد  همچنان  ما  داد:  ادامه  میر،  و  مرگ  باالی  آمار 
بیماران بستری در ICU باالیی داریم و تا این تعداد 

کاهش نیابد مرگ و میر هم کم نمی شود.
و  سال  سرد  فصل  در  آنفلوآنزا  شیوع  درباره  وی 
چون  گذشته  سال  گفت:  کووید۱۹،  با  آن  همزمانی 
رعایت  نکات بهداشتی بیشتر بود و مردم بیشتر ماسک 
می زدند خوشبختانه آنفلوآنزا چندان شایع نشد؛ اما اگر 
قرار باشد امسال ساده انگاری صورت گیرد و رعایت ها 
وجود  هم  آنفلوآنزا  مجدد  شیوع  احتمال  یابد،  کاهش 

دارد.
واکسن  تزریق  برای  محدودیتی  هیچ  کرد:  تاکید  او 
و  ندارد  وجود  کرونا  واکسن  تزریق  از  پس  آنفلوآنزا 

گروه های پرخطر باید واکسن آنفلوآنزا تزریق کنند.
طبرسی درباره برگزاری راهپیمایی اربعین، اظهار کرد: 
افراد حتما باید دو دوز واکسن را تزریق کرده باشند و 
در مقصد هم نکات بهداشتی را بسیار جدی بگیرند و 

در بازگشت هم تست PCR آنها منفی باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس مسئله ای را غیر 
از معیشت، توسعه پایدار و حل مشکالت مردم استان 
واجب تر ندانست و اظهار کرد: متاسفانه بعضی ها در 
استان کرمان دنبال مطالبات سیاسی هستند ولی برای 
و  اشتغال  معیشتی،  مشکالت  حل  و  مردم  موضوع  ما 

... مهمتر است.
در  شهریورماه   2۵ صبح  پورابراهیمی”  “محمدرضا 
بخش خصوصی  و  دولت  گوی  و  گفت  شورای  جلسه 
های  بنگاه  موجود  وضعیت  به  اشاره  با  کرمان  استان 
کوچک و متوسط استان کرمان گفت: حدود ۴0 درصد 
فعال،  نیمه  دارند  برداری  بهره  مجوز  که  واحدهایی 
های  بنگاه  درصد   3۵ حدود  و  تعطیل  آنها  درصد   2۵

تولیدی استان فعال هستند.
تعطیل  های  بنگاه  وضعیت  اول  باید  کرد:  تاکید  وی 
حجم  زیرا  کنیم  تکلیف  تعیین  را  تعطیل  نیمه  بعد  و 
های  شهرک  در  ما  امکانات  و  ها  سوله  از  عظیمی 
صنعتی و بیرون از آنها رها شده که باید از این ظرفیت 

استفاده کنیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: قدمت تعطیلی برخی از بنگاه ها بیش از ۱0 
تا 20 سال است لذا باید برنامه ریزی استان در راستای 
تکلیف  تعیین  فعال،  نیمه  های  بنگاه  کردن  فعال 

واحدهای تعطیل و کمک به بنگاه های فعال باشد.
وی بیان کرد: در استان کرمان با توجه به اینکه شرکت 
های بزرگ در حال توسعه هستند نیازهای زیادی دارند 
های  بنگاه  کردن  فعال  برای  فرصت  این  از  باید  که 
کوچک و متوسط استفاده کرد. لذا شرکت های صنعتی 

بزرگ استان مکلف هستند تا فهرست کاالها و خدمات 
موردنیازشان را اعالم کنند.

تاکید  لزوم فعال سازی بخش خدمات  بر  پورابراهیمی 
اقتصادی  وضعیت  بهبود  ما  بینی  پیش  افزود:  و  کرد 

کشور است.
الزم  کرد:  تصریح  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
است برگزاری دوره های تخصصی و آموزش به کسب 
و کارهای جدید در دستور کار اتاق بازرگانی قرار گیرد.

مالی  منابع  گردش  کامل  تحقق  عدم  از  انتقاد  با  وی 
بنگاه های بزرگ اقتصادی در استان، در ادامه به فواید 
بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه حتی می 

تواند پروژه ها را تامین مالی کند.
مالیات  نرخ  درصد  واحد  پنج  امسال  کرد:  اعالم  وی 

عملکرد واحدهای اقتصادی کاهش یافته است.
پورابراهیمی مسئله ای غیر از معیشت، توسعه پایدار و 
حل مشکالت مردم استان کرمان را واجب تر ندانست 
و اظهار کرد: متاسفانه بعضی ها در استان کرمان دنبال 
مطالبات سیاسی هستند ولی برای ما موضوع مردم و 

حل مشکالت معیشتی، اشتغال و ... مهمتر است.

نسخه جدید »شاد« از زبان سخنگوی »شاد«

وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا می کندصحبت درباره بازگشایی مدارس زود است
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بین  واحد  پول  تعریف  احتمال  به  اشاره  با  اقتصادی  کارشناس  یک 
عضویت  مزیتهای  برخی  به  شانگهای،  پیمان  عضو  کشورهای 

کشورمان در این پیمان پرداخت.
در حوزه بی اثر کردن یا شکست تحریم ها یا شکست محاصره اقتصادی 
این  باشد؟  داشته  اثر  ما در سازمان شانگهای چقدر می  تواند  عضویت 

سؤالی است که در  ساعات اخیر به تواتر زیاد مطرح شده است.
از  بخشی  در  است،:  معتقد  شاه ویسی  ساسان  خصوص  این  در 
چه  می کردند  مطرح  پیمان  عضو  کشورهای  سران  که  صحبت هایی 
رئیسی مطرح کردند و چه صحبت هایی که  آیت اهلل  فرمایشی که  آن 
را می رساند که آن  این ظرفیت  پوتین و دیگران مطرح کردند عمدتًا 
نگاه یکجانبه گرایانه که از یک طرف با یک رویکرد قلدری و به عبارتی 
وارد شدن به جنگ های نرم از جمله جنگ تجاری و جنگ اقتصادی 
بتواند ظرفیت های کشورهای هدف را دچار چالش بکند یکی از اهداف 

این گونه همکاری های بین المللی و 
می کند  سعی  که  است  منطقه ای 

آنها را خنثی کند.
منطقی تر  تعبیر  به   افزود:  وی 
انرژی  چالش  دچار  امروز  ما  اگر 
اگر  تحریم ها،  اساس  بر  هستیم 
پولی  و  بانکی  روابط  چالش  دچار 
مثل  مواردی  به خاطر  هستیم 
ما  اگر  آن،  تحریم های  و  یوترن 
دچار  سرمایه گذاری ها  حوزه  در 
کشوری  یک  یعنی  هستیم،  چالش 
ایران  در  اینجا  بیاید  می خواهد 
یا  به عکس  یا  بکند  سرمایه گذاری 
ما می خواهیم در یک کشور دیگری 
اینها دچار  و  بگذاریم  یک ظرفیتی 
آمریکا  متحده  ایاالت  تخاصمات 
است،  یکجانبه گرایانه  به شکل  که 
چنین همکاری هایی در نوع خودش 
می تواند پیمان های اقتصادی دو یا 
که  بیاورد  به وجود  را  جانبه  چند 

برای عبور از تحریمهای اشاره شده نقشی بسزا دارد.
درصد   3۵ به  نزدیک  پیمان  این  عضو  کشورهای  گفت:  شاه ویسی 
خشکی های جهان را در اختیار  دارند، دو قدرت بزرگ شورای امنیت 
را دارد، 3 کشور قدرتمند گروه بریکس را در اختیار دارد که در داخل 
خودشان اندام واره های بزرگ با رویکرد اقتصادی تعریف کردند در آن 
پیمان گمرکی و ظرفیت های تجاری و ظرفیت های بانکی است، روابط 
واحد  پول  یک  اینکه  به سمت  می روند  دارند  و  کردند  تعریف  را  پولی 
را تعریف کنند، همه اینها را وقتی کنار هم می گذاریم، نشان می دهد 

ظرفیت بسیار بزرگی برای کشور ایجاد شده است.
وی اضافه کرد: ما از این ظرفیت ها کمی غفلت کردیم یا معطل کردیم 
ابزارهایی  باقی  از  و  نقطه معطوف کردیم  به یک  را  نگاهمان  یا فقط 
فعال  به شکل  اقتصادی  دیپلماسی  به خصوص  دیپلماسی  حوزه  در  که 

می شد استفاده کرد بهره نبردیم.

تسهیالت  سقف   افزایش  مکاتبه ای،   طی  مرکزی  بانک  گذشته  هفته 
از  استفاده  تقدم  حق  گواهی  اوراق  محل  از  مسکن  خرید  و  ساخت 
متاهل  آن،  طبق  که  کرد  ابالغ  مسکن  بانک  به  را  مسکن  تسهیالت 

تهرانی برای اخذ این وام باید بیش از ۵8 میلیون تومان بپردازند.
بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می دهد که هر برگ 
اوراق تسهیالت مسکن در فروردین، اردیبهشت و خرداد سال گذشته به 
ترتیب ۶0 هزار و 300، ۶0 هزار و ۴00  و ۶0 هزار و ۵00 تومان قیمت 

دارند.
و  مردادماه  و  تیر  در  بانک مسکن  تسهیالت مسکن  اوراق  از  برگ  هر 
شهریور سال گذشته نیز با قیمت ۶0 هزار و ۴00، ۶0 هزار و 300 و ۶0 

هزار و ۱00  تومان داد و ستد می شود.
این اوراق درهر کدام از ماه های مهر و آبان و آذر ۶0 هزار و 700، ۶0 

هزار و 200 و ۶0 هزار و ۴00 تومان قیمت دارند.
اوراق تسهیالت مسکن در دی  سال گذشته با قیمت ۶0 هزار و 300، در 
بهمن ماه با قیمت ۶0 هزار و ۴00 تومان و در اسفندماه نیز با قیمت ۶0 

هزار و۶00 تومان معامله می شود.
قیمت اوراق مسکن از فروردین تا مرداد سال جاری همچنین این اوراق 

در فروردین سال ۱۴00 با قیمت ۶0 هزار و 300 تومان، در اردیبهشت 
ماه سال جاری با قیمت ۶0 هزار و ۴00 تومان، در خردادماه سال جاری 

نیز با قیمت ۶0 هزار و ۴00 تومان معامله می شود.
قیمت این اوراق در تیر و مرداد سال جاری نیز به ترتیب ۶0 هزار و ۵00 
و ۶0 هزار و ۴00 تومان است و این گزارش بر اساس قیمت مردادماه 

نوشته شده است.
از  بیش  با جمعیت  استان و شهرهای  برای مراکز  این تسهیالت  سقف 
200 هزار نفر برای مجردها به ۱۶0 و برای زوجین به 320 میلیون تومان 
رسیده است که با توجه به اینکه مجردها باید 320 و متاهل های ساکن 
این شهرها نیز باید ۶۴0 برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، مجردها 
باید ۱۹ میلیون و 3۹2 هزار تومان و متاهال ها نیز باید 38 میلیون و 78۴ 

هزار تومان پرداخت کنند.
این وام برای مجردهای سایر مناطق شهری به ۱20 و برای زوجین این 
مناطق نیز به 2۴0 میلیون تومان رسیده است. بنابراین مجردها باید با 
پرداخت هفت میلیون و 272 هزار تومان و متاهل ها نیز با پرداخت ۱۴ 

میلیون و ۵۴۴ هزار تومان نسبت به اخذ این وام اقدام کنند.

احتمال تعریف پول واحد بین کشورهای 
عضو پیمان شانگهای

برای گرفتن وام جدید مسکن چقدر باید 
هزینه کنیم؟


