
www.Tafahomnews.com

روزنامه اقتصادی صبح ایران

سه شنبه 10 اسفند   1395- 1 جماد  ي الثانی 1438- سال د     وازد     هم شماره 3036- قیمت:1000تومان

Tuesday,28 February 2017 Vol.12 - 3036 - price: 10000 Rials

 شرکت گوهر آب هرکیان 
 تولید کننده آب معدنی طبیعی 

با برند "گراند سو" جهت فروش نماینده می پذیرد
تلفن تماس 

013-33661414 
09119339545

استخدام 95
مجتمع فوالد خراسان
گروه مهندسی آی کن
شرکت تحلیلگران روزنه شرق

 اجرای فاز آزمایشی برخورد با 

5 ارسال کنندگان پیامک های تبلیغاتی 

 رکورد تولید فوالد خام 

11 شکسته خواهد شد 

 اختصاص اعتبار 30 میلیارد تومانی 

12 برای مقابله با ریزگردها 

 عدم اجرای قانون بهبود 

فضای کسب وکار در کشور  2

تعطیالت نوروزی 
خوش با رعایت نکاتی 

نه چندان سخت 
فرهنگ ترافیک در هر کشوری نمادی از 
فرهنگ و اصالت فرهنگی شهروندان آن کشور 
است، بر این اساس از کشوری که دارای سابقه 
تاریخی طوالنی اس��ت و تمدن چند هزار ساله 
دارد، توق��ع می رود که الگوی جهانی در تمام 
ابعاد زندگی بویژه در فرهنگ ترافیک باشد که 

نمود عینی فرهنگ ها به شمار می رود.
فرهنگ ترافیک در تمام کشورها به فصل 
و س��ال خاص��ی معطوف نمی ش��ود، فرهنگ 
ترافیک به تمام ایام س��ال اختصاص دارد این 
درحالی است که در کشور پهناور ایران زمین، 
ضمن توصیه های مدام پلیس مبنی بر رعایت 
قان��ون و مقررات، آن هم تنها ب��ه دلیل ایمنی 
جان رانندگان و سرنشینان آنها، این توصیه ها 
در دو فصل تابس��تان و بهار به دلیل تعطیالت 
تابستانی و نوروزی، افزایش می یابد.همه ساله 
در ایران تصادفات جاده ای باعث مرگ حدود 
16 ه��زار نفر و معلولیت و مصدومیت هزاران 
نفر می ش��ود و ساالنه 7درصد تولید ناخالص 
 مل��ی کش��ور را به خود اختص��اص می دهند.
تمام این خس��ارت ها و تلف��ات با کمی دقت 
و رعای��ت قوانین از س��وی ش��هروندان قابل 
پیشگیری و حتی کاهش است، البته در این بین 
برخی پایین بودن کیفیت تولیدات کارخانجات 
خودروس��از و ناایمن بودن س��طح جاده ها را 
در تلف��ات ج��اده ای موثر می دانن��د که البته 
این موضوع��ی مهم در کاهش تلفات رانندگی 
اس��ت اما عالوه بر دو عامل ج��اده و خودرو، 
عامل دیگ��ری در بروز تصادفات مهم اس��ت 
و آن عام��ل انس��انی است.کارشناس��ان بر این 
باورند که با فرهنگ س��ازی در حوزه انسانی، 
آمار تلف��ات تصادف��ات کاهش م��ی یابد، به 
 همین دلیل پلیس در س��ال های اخیر با کمک 
رسانه های دیداری و شنیداری به فرهنگ سازی 
در ای��ن حوزه پرداخته و با ارایه هش��دار های 
 الزم در کاهش تلفات رانندگی موثر بوده است.
با نزدیک ش��دن ب��ه ایام ن��وروز، توصیه های 
پلیسی در این زمینه قوت می یابد و در روزهای 
پایانی سال به اوج خود می رسد، به همین دلیل 
پلی��س راهور نیروی انتظام��ی همواره در ارایه 
توصیه به شهروندان در ایام تعطیالت نوروزی 
و س��فرها، به رعایت س��رعت مجاز و سرعت 
مطمئن��ه در صورت بارندگی و لغزندگی جاده 
ها تاکید کرده است چرا که بر اساس تحقیقات، 
رعایت سرعت مجاز، ریسک مرگ و میر ناشی 
 از تصادفات را به ش��دت کاهش داده اس��ت.
از دیگ��ر توصی��ه ه��ای پلیس در س��فرهای 
نوروزی، اس��تفاده از کمربند ایمنی برای تمام 
سرنشینان حتی سرنشینان عقب خودروها است 
چرا که در تصادفات دیده ش��ده که بسیاری از 
سرنش��ینان عقب خودرو در اثر ضربه به س��ر 
فوت ش��ده اند یا کودکانی که در صندلی های 
عقب نشس��ته اند ب��ه بیرون از خ��ودرو پرت 
ش��ده اند؛ بر این اس��اس همواره به رانندگان 
توصی��ه می ش��ود که از صندلی ه��ای ویژه و 
 ایم��ن برای کودکان و نونهاالن اس��تفاده کنند.
عجله، س��رعت، ش��تاب و س��بقت غیرمجاز 
هن��گام  آفری��ن  م��رگ  عوام��ل  دیگ��ر  از 
 رانندگ��ی ب��ه وی��ژه در ج��اده ه��ا اس��ت.
البت��ه عامل دیگری که در تصادفات ایام نوروز 
بس��یار دیده شده، خس��تگی و خواب آلودگی 
رانن��ده اس��ت ک��ه گفته م��ی ش��ود همچنان 
80درص��د تصادفات ج��اده ای در ن��وروز به 
علت توجه نداش��تن به جلو ناشی از خستگی 
و خواب آلودگی، س��رعت و سبقت غیرمجاز 

رخ می دهد. 
ادامه در صفحه 4

یادداشت 

سخنگوی دولت:

 بودجه دولت یازدهم 
 40 درصد افزایش 

یافته است
س��خنگوی دولت با بی��ان این که »بودجه 
دولت طی چهار س��ال انبس��اطی نبوده است« 
گفت:طی چهار سال بودجه دولت یازدهم 40 

درصد افزایش یافته است.
شرح در صفحه 10

وزیر نیرو   در کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم:

 احداث 50 سد 
متوقف شد

وزی��ر نیرو از توقف برنام��ه برای احداث 
بیش از ۵0 س��د خبر داد و گفت: در راس��تای 
تجدید نظر فعالیت های سازه ای آب با توجه به 
شرایط اقلیمی و اجتماعی فعال با احداث بیش 
از ۵0 سد مخالفت کردیم. حمید چیت چیان در 

اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم...
شرح در صفحه 4

پیدا و پنهان آفت کشی در کشاورزی ایران
صفحه 2

رییس جمهور در نشست سالیانه بانک مرکزی:

 برای تعامل با دنیا 
نیازمند بانک های قدرتمند هستیم

رییس جمهوری با تاکید بر این که بانک ها 
باید قدرتمندتر ظاهر شوند و دارایی آنها افزایش 
یاب��د، گفت: امروز بعد از برج��ام برای تعامل با 
دنیا نیازمند بانک های قدرتمند هستیم، البته بعد 
از برجام در اجرای توافقات به جز مس��ئله بانکی 
در سایر مس��ائل نزدیک به 100 درصد تفاهم ها 

اجرایی شده است.
ب��ه گ��زارش تفاه��م، حج��ت االس��الم و 
المس��لمین حس��ن روحانی دیروز در نشس��ت 
س��الیانه بانک مرک��زی اظهار داش��ت: در حوزه 
بانکی قدری کندی و تاخیر داریم که بخش��ی به 
دلیل تخلفات و اجرای تعهدات از طرف آمریکا 
و از طرف��ی ترس بانک های ب��زرگ و از طرف 
دیگر مشکل با ما اس��ت که جاذبه کم داریم.وی 
تاکید کرد: جاذبه با بزک کردن درست نمی شود،  
این که صورت مالی درس��ت کنی��م کار بانک را 
درس��ت نمی کن��د، باید بانک ها قوی ش��وند و 
س��رمایه آنها افزای��ش یابد. رییس ق��وه مجریه 
تصری��ح کرد: در این مس��یر باید س��هامداران به 
میدان بیایند و از پ��ول خود هزینه کنند و دولت 
هم در برخی از بانک ها س��هام خود را بفروشد 
تا تقویت شود.روحانی گفت: خارجی ها هم می 
توانند س��هام بخرند و صندوق توس��عه ملی هم 
کم��ک کند و در نهایت اگر می خواهیم بانک ها 
 زنده ش��وند همه باید دس��ت به دست هم دهیم. 
وی با بیان این که در ش��رایط تحریم مش��کالت 
زیادی به سراغ بانک ها آمد، گفت: تالش و اولین 
قدم دولت یازدهم ایجاد ثبات پایدار در بازارهای 
مالی و پول��ی بود.رییس جمهوری یادآور ش��د: 
گاهی اوقات شرایط تحریم به کشور تحمیل می 
ش��ود در آن شرایط مش��کالت از بیرون به سراغ 
بانک ها می آید.روحانی ادامه داد: ممکن اس��ت 
بانکی فعالیت درست، خوب و شفاف داشته باشد 
و حساب شده مشتری را انتخاب و برنامه ریزی 
درس��ت انجام دهد و وثیقه درست اخذ کند، اما 
فش��ار بیرونی چنان شده که بانک قادر نیست به 
شرایطی که برای آن برنامه ریزی کرده بود حرکت 
رو به جلو داشته باشد. وی خاطرنشان کرد:گاهی 
مش��کالت از درون بانک ها است، بانک ها دچار 
مش��کل هستند، تس��هیالت را بیش از توان خود 
پرداخ��ت می کنند و خودش��ان را مرتب محک 
م��ی زنند.رییس دولت تدبیر و امید یادآور ش��د: 
گ��زارش بانک ها به بان��ک مرکزی درخصوص 
حساب های مالی و سودها دقیق و شفاف نیست، 

اینها مشکالت داخل بانک ها است.
روحانی تاکید کرد که بانک ها باید مشکالت 
داخلی خ��ود را حل کنند: زمانی که مش��کالت 
داخلی و بیرونی بانک ها وجود داش��ته باشد کار 
بسیار س��خت و مشکل می ش��ود.وی به تالش 
دول��ت در ایجاد ثبات پایدار در بازارهای مالی و 
پولی و شرایط ارزی کشور در سال 91 اشاره کرد 
و اظهارداش��ت: در 9 و 10 مهرماه آن سال در 24 
ساعت قیمت ارز 62۵ تومان افزایش یافت، در 12 
مهر 91 در مدت 48 ساعت 200 تومان قیمت ارز 
باالرفت. همچنین در مدت س��ه روز 82۵ تومان 
قیمت ارز افزایش یافت.روحانی افزود: وقتی بی 
ثباتی وجود دارد در مدت 24 س��اعت قیمت ارز 
20 درصد افزایش پیدا می کند، وارد کننده، صادر 
کننده، وام دهنده همه دچار س��رگیجه می شوند 
که چه کار کند وقتی مردم در جامعه هس��تند.وی 
ادامه داد: اوایل سال 92 تورم 12 ماهه حدود 40 
درصد و در بخش مواد خوراکی ۵1 درصد است، 
تورم نقطه به نقطه حدود 4۵ درصد است، چطور 
 می ش��ود پیش بینی و برنامه ری��زی و کار کرد.

روحانی اضافه کرد:اگر این موارد همزمان با رشد 
منفی اقتصادی که در سال 91 منهای 6.8  درصد 
بود با نگرانی های سیاس��ی نیز توام شود، چگونه 
می توان آینده را ترس��یم کرد و ب��ا دنیا در حال 
مبادله و معامله بود.وی اضافه کرد: ش��اهد بودید 

ک��ه یک مرتبه 100 س��ال عقب برگش��تیم؛ تمام 
تعامالت ما با دنیا از طریق بانکی بود رفتیم سراغ 
صرافی؛ 100 سال پیش، برگشتیم به زمان قاجار 
برای این که سیستم های ما بسته شد.رییس دولت 
یازدهم خاطرنش��ان ک��رد: کار به جایی رس��یده 
ب��ود که یک��ی از آدم های مع��روف بانکی برای 
من پیغام فرس��تاد که در برجام مراقب باشید که 
مذاکره کنندگان گزارش دیگری به شما ندهند و 
اگر همه چیز در برجام حل شود سوئیفت محال 
است حل شود. روحانی افزود: این فرد برای عده 
ای از بزرگان نامه نوشته بود و استدالل های خود 
را داشت و شما می دانید چه تبلیغاتی به راه افتاد 
و در نهایت بانک مرکزی مجبور شد خبرنگاران 
را ب��ه اتاق بیاورد تا باور کنند س��وئیفت در حال 
انجام اس��ت. وی ادامه داد: بانک های کشور بی 
تردید همان رگ هایی هس��تند که از لحاظ مالی 
و پولی خون را از منابع مالی کش��ور یعنی قلب، 
به سراسر بخش های اقتصادی کشور می رسانند. 
رییس قوه مجریه تصریح کرد: حال اگر جایی از 
رگ ها اش��کال پیدا کند و خون رس��انی به طور 
کاف��ی انجام نده��د بی تردید دچار مش��کل می 
شود. بنابراین بانک ها رسالت سخت و سنگینی 
به دوش دارند. روحانی ادامه داد: اقتصاد کش��ور 
اگر بخواه��د رونق یابد از رون��ق بانک ها آغاز 
می ش��ود و اگر بانک ها نتوانند ب��ه اندازه کافی 
درزمینه مس��ائل پولی و مالی قوی باشند تحرک 
 بخش اقتصاد به همان نس��بت پایین خواهد آمد. 
وی همچنین گفت: در این ش��رایط اولین تالش 
دولت بازگش��ت ثبات و آرام��ش به بازار بود که 
فکر می کنم بزرگ ترین موفقیت دولت اس��ت.

ریی��س دولت تدبی��ر و امید با بی��ان این که البته 
گاه��ی برخی در این زمینه اخت��الف نظر دارند، 
خاطرنش��ان کرد: برخی تعام��ل دولت یازدهم با 
جهان ، برخی بخش سالمت و برخی موضوعات 
محیط زیس��ت را موفقیت دول��ت می دانند ولی 
یکی از موفقی��ت های قابل مالحظه بازگش��ت 
ثبات به بازار بود.روحانی ادامه داد: امروز ش��اهد 
ی��ک تورم تک رقم��ی همراه با رش��د اقتصادی 
هس��تیم و همانطور که ریی��س کل بانک مرکزی 
اعالم کرد تا پایان س��ال ج��اری تورم تک رقمی 
خواه��د بود و اینکه س��الی تورم ت��ک رقمی و 
رش��د اقتصادی داشته باش��یم، برای اولین بار در 
تاریخ بعد از انقالب است.وی با بیان این که تک 
رقمی شدن تورم دس��تاورد بزرگی است، گفت: 
وضع ارز ه��م در ماه هایی تالطم بی جهت پیدا 
ک��رده بود ک��ه البته رییس کل بان��ک مرکزی آن 
را گردن اربعین و س��ال مس��یحی انداخت که ما 
قبول نکردیم چرا که اربعین و تولد مس��یح خیر 
و برکت دارد، به هر حال به غیر از نوس��ان کوتاه 
مدت که نباید آن را رها کنیم در س��ه و نیم سال 
گذشته آرامش خوبی در مسئله ارز داشتیم.رییس 
جمهوری تصریح کرد: تورم ارز امسال نسبت به 
س��ال گذش��ته ۵.2 درصد بود البته این بر مبنای 
دالر اس��ت و بان��ک مرک��زی بر آن ای��راد دارد 
چ��را که واردات اجناس ب��ا دالر و یورو و دیگر 
ارزه��ا صورت می گیرد و معیار در بازار بیش��تر 
 یورو اس��ت و باید بر مبنای یورو محاسبه کنیم.

روحانی اف��زود: با نگاهی به آمارها از س��ال 92 
تا امس��ال 0.7 قیمت یورو نس��بت به سال 92 و 
نس��بت به ریال کاهش یافته است.وی ادامه داد: 
اگر بر مبنای دالر حس��اب کنیم دالر نس��بت به 
یورو 24 درصد افزایش یافته و قیمت ریال نسبت 
به دالر در سه و نیم سال گذشته افزایش آن بیشتر 
از 23.7 درص��د نبوده اس��ت.رییس جمهوری با 
بیان این که امروز ش��اهد ثبات در بازار هس��تیم، 
خاطرنش��ان کرد: ش��روع رونق، شکس��تن رکود 
و حرک��ت به س��مت رش��د اقتصادی اس��ت و 
حساس��یت م��ن از روز اول ریاس��ت جمهوری 
توجه به برخی ش��اخص ه��ا از جمله صادرات 

غیرنفتی، قیمت ارز و رشد اقتصادی بود و همین 
ش��اخص ها اگر درس��ت حرکت کن��د، اقتصاد 
درس��ت حرکت خواه��د کرد. روحان��ی یادآور 
ش��د: در صادرات غیر نفتی در س��ال گذشته از 
واردات پیش��ی گرفتیم که رک��وردی برای همه 
 س��ال ها بود و امسال هم این پیش��ی ادامه دارد. 
وی ب��ا یادآوری این که پایداری تورم تک رقمی 
و رشد اقتصادی یکی از دستاوردهای این دولت 
اس��ت، گفت: این اقدام بالتش��بیه مثل ایمان می 
ماند ولی حفظ ایمان هم مهم است و همانطور که 
انقالب مهم اس��ت، انقالبی ماندن هم مهم است. 
بنابراین دس��ت یابی به این ها سخت است ولی 

حفظ آن ها مهم تر است. 
ریی��س ق��وه مجریه ی��ادآور ش��د: این که 
چگونه توانستیم تورم را باالتر از پیش بینی های 
صورت گرفته نس��بت به سال 92 پایین بیاوریم، 
مه��م ترین اقدام انضباط پولی و مالی اس��ت که 
بانک مرک��زی در این زمینه ت��الش خوبی کرده 
 اس��ت و معنی ندارد که تورم ما دو رقمی باشد. 
روحانی با بیان این که ادامه این مسیر به نقدینگی 
و رش��د پایه پولی بانک ها ب��از می گردد، گفت: 
رش��د پایه پولی عمدتا مسئولیتش بر عهده بانک 
ها است و زمانی که بانک ها بدهی باال می آورند 
به بانک مرکزی فشار می آورند و این یعنی فشار 
بر پایه پولی که باید حواس��مان جمع باشد. وی 
خاطرنش��ان کرد: ممکن است فردی فکر کند که 
بانک خودش سپرده بیشتری جذب می کند، این 
نش��انه موفقیت اس��ت و این همانند فردی است 
که تش��نه است و حواسش نیس��ت که آب شور 
می خورد که این تش��نگی آن را بیش��تر خواهد 
کرد. وی اظهارداش��ت: اگر به سراغ سود سپرده 
رفتیم در رقابت ناس��الم آب شور قرار گرفتیم و 
اگر س��ود تس��هیالت بانکی افزایش یافت اولین 
 ضررکنن��ده خ��ود بانک اس��ت ن��ه وام گیرنده. 
رییس جمهوری افزود: چ��را باید انجماد دارایی 
بان��ک ه��ا این گونه باش��د و نباید از آب ش��ور 
اس��تفاده کنیم و اگر در کشور رونق درست کنیم، 
بانک ها رونق می یابن��د و امروز نیاز به رونق و 
 رشد اقتصادی داریم که بدون بانک شدنی نیست. 
وی خاطرنشان کرد: امسال خوشحالم که تسهیالت 
بانک ه��ا به بخ��ش اقتصادی مخصوص��ا برای 
سرمایه در گردش نسبت به سال گذشته افزایش 
خوبی داش��ت و مجموعا 43 درصد تس��هیالت 
رشد داشته اس��ت و 62 درصد هم برای سرمایه 
در گردش لحاظ شده که قابل قبول است. رییس 
جمهوری یادآور شد: برای واحدهای کوچک و 
متوس��ط بانک ها 1۵ ه��زار و 600 میلیارد تومان 
تسهیالت و برای 22 هزار و 800 بنگاه متوسط و 
 کوچک پرداخت کردند که حرکت خوبی است. 
روحان��ی افزود: چطور می ش��ود توس��عه تک 
رقمی در کش��ور وجود داش��ته باش��د ولی سود 
تس��هیالت باال باش��د، در این ص��ورت اقتصاد 
برای چه کس��ی ص��رف می کند. بنابراین س��ود 
تس��هیالت را باید کاهش دهیم و اولین قدم سود 
بین بانکی ب��ود که حرکت خوبی آغاز ش��د که 
 از س��ود 30 درصد به 18 درص��د کاهش یافت. 
رییس جمهوری همچنین اظهارداش��ت: در کنار 
آن س��ود تس��هیالت باید کاهش یاب��د و متعادل 
ش��ود تا اقتصاد رونق یابد و این به نفع بانک ها 
است و بانک ها در این زمینه باید پیشتازی کنند. 
روحانی به رتبه بندی بانک ها اشاره کرد و افزود: 
تاکی��د می کنم بانک ها باید طبقه بندی و دس��ته 
بندی ش��وند و بانک مرکزی به مردم اعالم کند و 
مردم نباید همه را به یک چش��م ببینند. البته کار 
سختی است و فش��ارها زیاد می شود ولی بانک 
 مرک��زی باید رتبه بندی بانک ه��ا را انجام دهد. 
وی افزود: باتوجه به اعتماد مردم به بانک مرکزی 
باید به آنان بگوید ریسک در هر یک از بانک ها 

چقدر است.

دکتر داودیان درهشتمین همایش روز جهانی بیماری های نادر:

 هدف ما حمایت از تمام 
بیماران نادر سطح جهان است 

مدیر عامل بنیاد بیماری های نادر ایران گفت: هدف ما حمایت از تمام بیماران نادر س��طح 
جهان است به همین دلیل شعار امسال ما »بیمار نادر مرز نمی شناسد«، است. به گزارش تفاهم، 
هش��تمین همایش روز جهانی بیماری های نادر در س��الن همایش های صدا و س��یما با حضور 
انجمن های بیماران نادر، خانواده های بیماران، مس��ئولین حوزه سالمت، هنرمندان، ورزشکاران 
 و مهمان��ان خارجی برگزار ش��د.علی داودی��ان ،مدیر عامل بنیاد بیماری ه��ای نادر ایران، گفت: 
ایده ای که 12 س��ال پیش برای حمایت از بیماران نادر در س��ر داشتم به یاری خداوند امروز در 
حال عملی ش��دن اس��ت.وی افزود: هدف ما حمایت از تمام بیماران نادر س��طح جهان است به 

همین دلیل  شعار امسال ما »بیمار نادر مرز نمی شناسد«، است.
امیر قلعه نوعی- س��رمربی تیم فوتبال تراکتورس��ازی تبریز هم با حضور در این همایش با 
اش��اره به اینکه دیده شدن مش��کالت بیماران نادر موضوع مهمی است، گفت: بیماری های نادر 
هزینه های فراوانی دارد و با توجه به اینکه ایران کشور ثروتمندی است بیماران ما نباید دغدغه 
هزینه را داش��ته باشند.بهزاد فرهانی ،هنرمند س��ینما و تلویزیون نیز با حضور در این همایش به 
س��خنرانی پرداخت و بر ل��زوم حمایت از بیماران، برخورد مناس��ب از طرف جامعه و کمک به 
بهبود آنان تاکید کرد.محمدرضا گلزار ،بازیگر سینما و تلویزیون و نیکبخت واحدی، فوتبالیست 
سابق نیز از دیگر افرادی بودند که با هدف حمایت از بیماران نادر در این همایش حضور داشتند.
در ای��ن همای��ش همچنین کلیپی تاثیر گذار از هنرمندان و بازیگران برای حمایت از بیماران نادر 
پخش ش��د که همگی بر مس��ئولیت همه افراد جامعه و خصوصا مسئولین بلند پایه در پیشگیری 
و درم��ان این بیم��اری ها تاکید کردند.همچنین فرزانه فتاحی، دبیر انجمن روماتیس��م )AS( نیز 
در این همایش ضمن بیان مش��کالت ای��ن بیماران گفت: نا آگاهی و هزین��ه زیاد بیماری ها از 
بزرگترین مش��کالت بیماران ASاست. از مسئولین تقاضا داریم فرهنگ سازی کنند تا در جامعه 
 با بیماران نادر برخورد مناسب شود.کاظمی، مدیر انجمن نقص ایمنی اصفهان نیز با تشکر از بنیاد 
بیماری های نادر که ش��رایط  را برای گفتگو با مس��ئولین فراهم کرده اس��ت گفت:این انجمن با 
فعالیت ها و کارهای پژوهش��ی و همکاری با کش��ورهای خارجی توانسته سه ژن مربوط به این 

بیماری را شناسایی کند.
همچنین کاوه خادم الحس��ین ،مدیر انجمن ایکتیوز نیز گفت: انتظار داریم  هم جامعه و هم 
مسئولین ما را بیشتر درک کنند.در ادامه این همایش مسرور، مدیر انجمن لوپوس نیز با بیان این 
که باید برای رفت و آمد و زیس��ت اجتماعی بیماران نادر در جامعه تدابیر بهتری توسط ارگان های 
مربوطه اندیش��یده ش��ود، تصریح کرد: تش��خیص به موقع این بیماری ها باعث کنترل و آسیب 
پذیری کمتر بیماران می شود.در این نشست همچنین دکتر مصطفی جمالی ،مدیر کل سمن های 
وزارت بهداش��ت ضمن صحه گذاش��تن بر همه این مشکالت اظهار داشت که  با این مشکالت 
باید به طور ریش��ه ای برخورد ش��ود. وی همچنین به انجمن ها قول داد در روزهای آینده در 
وزارت بهداشت جلساتی برای تصویب راهکارهای عملی مربوط به بیماران برگزار خواهد شد.
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 توقف ساخت 
 ۱۷5 هزار واحد مسکن مهر 

به دلیل نبود متقاضی 
قائم مقام وزیر راه وشهرسازی با اشاره به نبودن متقاضی برای واحدهای مسکن مهر، از 
طرح تش��ویقی دولت برای رفع این مشکل خبر داد. به گزارش تفاهم به نقل از صداوسیما، 
اصغر مهرآبادی گفت: از مجموع 2 میلیون و 200 هزار واحد مس��کن مهر در کش��ور که با 
بانک های عامل قرارداد مش��ارکت دارد، تاکنون س��اخت یک میلیون و 930 هزار واحد به 

پایان رسیده است.
وی اف��زود: ح��دود 270 هزار واحد باقی مانده که س��اخت ح��دود یکصدو 7۵ هزار 
 واحد، معادل 6۵ درصد آن متوقف است.مهرآبادی افزود: علت توقف ساخت بخشی از این 
واحد ها اختالفات حقوقی سازنده و متقاضی است.او افزود: بخش دیگری واحدها متقاضی 
و به دنبال آن سهم آورده ندارد و فقط با اندک سرمایه سازنده و تسهیالت بانکی پیش رفته 
است.قائم مقام وزیر راه و شهرسازی از طرح تشویقی دولت برای رفع این مشکل خبر داد.
مهرآبادی افزود: برای متقاضیان این واحدها، چه حقیقی و چه حقوقی، دولت همه ش��رایط 

را حذف کرده است.


