
3 توسعه و بازارجهان اقتصاد

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران بازار مســکن را 
گرفتار رکود تورمی دانست و راهکار احیاء بازار مسکن را در 
قیمت گذاری و خرید خدمات و همچنین اســتفاده از اراضی 
مرغوبی است که در اختیار دستگاه های دولتی هستند و به تعبیر 

می توان گفت این زمین ها احتکار شده است.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، خشایار باقر پور در نشستی 
بااصحاب رســانه ضمن تأکید بر اهمیت نقش رســانه ها در 
فرهنگ ســازی و اطالع رسانی، افزود: رسانه ها می توانند در 
احیاء جایگاه تعاونی ها در اقتصاد کشور، باالخص نقش تعاونی 
های مسکن به عنوان بخشی تاثیرگذار در بازگرداندن رونق و 
همچنیــن کمک به افزایش تولید و ایجاد تعادل میان عرضه و 

تقاضا در بازار مسکن، اثرگذار عمل کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه برخالف شعارهایی که داده شد، مسکن 
در اولویت دولت های یازدهم و دوازدهم نبوده و بی توجهی به 
این بخش موجب شده تا شکاف میان عرضه و تقاضا بیش از 
پیش افزایش یافته و قیمت ها به صورت جهشی و مستمر روی 

نمودار صعودی حرکت کنند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران  با بیان اینکه بازار 
مسکن با اظهارنظرهای غیر کارشناسی قفل شده و تصریح کرد: 
مسئوالن دولتی بدون برنامه و با اظهاراتشان بازار مسکن را فلج 
کردند که تبعات آن را در اشــتغال و رکود در بازار مســکن و 

تولیدات مرتبط با آن را در سال ۱۴۰۰ خواهیم دید.
وی با انتقاد از تصمیمات خلق الساعه و غیر کارشناسی در حوزه 
بازار مســکن، گفت: دولت در دو سال گذشته بیشتر از آنکه 
طرح کارآمدی برای وضعیت بازار مسکن داشته باشد بیشتر به 
دنبال تطهیر سازی خود داشته درحالی که بیش از ۹۵ درصد این 
صنعت از تحریم ها مصون است و می توانست به عنوان موتور 

محرک اقتصاد در شرایط سخت باشد.
باقر پور با تأمید بر این مهم که ضرورت دارد دولت ســیزدهم 
مسکن را جزو اولویت های اول خود قراردهد، افزود: مجلس 
باید الزامی داشــته باشد تا در دولت بعدی دستگاه های دولتی، 

اراضی مرغوب را برای ساخت مسکن اختصاص دهند و قوه 
قضائیه هم بر نحوه و کیفیت مصوبات مجلس و جلوگیری از 

ایجاد رانت نظارت داشته باشد.
وی به بررســی کارنامه دولت در ســالهای گذشته پرداخت و 
گفت: متأســفانه سیاست گذاری در مسکن بسیار ضعیف بوده 

و مسکن مهر طرح خوبی بود که به بدترین شکل اجرا شد.
وی ادامه داد: کارنامه مسکن اجتماعی و میزان مانوری که دولت 
بر روی آن داشت هیچ سنخیتی با خروجی و نتیجه کار نداشت 
و ما چیزی ندیدم. طرح اجاره هم نه کمکی به بازار اجاره کرد 

و نه انگیزه ای برای تولیدکنندگان فراهم کرد.
باقر پور با بیان اینکه مسکن ملی نیز نمونه جدید مسکن مهر 
است که به دلیل اتکا بر نرخ تولید دستوری ناکارآمد بوده است، 
توضیح داد: امروز دولت مدعی ســاخت مســکن ملی با نرخ 
هر متر حدود ۳ میلیون تومان است، درحالی که فعاالن مسکن 
می گویند با این ارقام فقط می توان اســکلت ساختمان را سرپا 
کرد و آنچه در این مدت دولت در حوزه مسکن هدف گذاری 

کرده مغایر با نیاز مردم و بازار بوده است.
وی ادامــه داد: آنچه در عالم واقع رخ داد، این بود که باقیمت 
گــذاری دســتوری مصالح عماًل توان تولیــد کاهش یافت و 
شاهد سونامی بی سابقه افزایش قیمت در طول عمر این دولت 

بودیم که ناشی از دو عامل بیرونی و درونی بود.
مدیرعامــل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران عامل بیرونی را 
کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ماشین آالت عنوان کرد 
و افزود: عوامل درونی نیز افزایش قیمت نهاده های تولید و در 

رأس آن ها قیمت زمین بود.
وی گفت: دولــت در چند ماه اخیر با اســتناد به قیمت دالر 
مدعی شد قیمت مسکن کاهش می یابد اما این ادعای دولت با 
گزارش ها مرکز آمار تطابق نداشت و فقط وعده های توخالی به 
بازار دادند که در ادامه مســئوالن مسکن از مواضع خود عدول 

کرده و منطقی شدند.
وی با اشاره به این که قیمت مسکن در یک سال اخیر منتهی به 
دی ماه تقریباً ۱۰۰ درصد افزایش یافته درحالی که قیمت اجاره 
حدود ۳۵ درصد رشد داشته است، گفت: در این شرایط خرید 
مسکن باهدف درآمد اجاره بها از توجیه خارج شده است و نگاه 
ســرمایه داری به مسکن مجدداً ایجادشده است و این مخالف 
سیاســت های کالن کشــور در حوزه تبدیل مسکن به کاالی 

مصرفی است.
باقرپور با بیان اینکه بر حمایت از اصالح و ارتقای نظام مالیاتی 
در حوزه مسکن تأکید داریم، به عدم اجرای سند توسعه تعاون 
در بخش مســکن که قرار بود ۵۰ درصد نیاز مسکن در حوزه 

تعاون باشــد، انتقاد کرد و گفت: امــروز گردش نقدینگی در 
صنعت ساختمان نزدیک به صفر رسیده و قطعاً رکود ساخت 
مســکن موجب بروز مشکالتی در اشــتغال می شود و شاهد 
هستیم که امروز بازار مسکن با رکود تورمی شدید مواجه شده 
که به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح هم عرضه کم شــده و هم 
تقاضای مؤثر به دلیل تورم های شدید از چرخه بازار کنار رفته 

است.
باقر پور در ادامه به پیش بینی وضعیت بازار مسکن پرداخت و 
گفت: احتماالً در سال بعد نیز به دلیل کمبود عرضه همچنان ما 
در کوتاه مدت شاهد رشد ۱ تا حداکثر ۴ درصدی ماهانه مسکن 
باشــیم که در پایان ســال تورمی در حدود ۴۰ درصد را ثبت 
خواهد کرد، مگــر آن که عوامل خارجی و داخلی و طرح های 

جدیدی در بخش عرضه به اجرا درآید.
وی همچنین به نقش عوارض ۳۷ تا ۲۵۰ درصدی سال آینده 
اشاره کرد و گفت: تحلیل شورای شهر در اثر یک درصدی این 
میزان عوارض بر قیمت تمام شده دچار اشتباه محاسباتی است 
و به نظر فعاالن ساخت وساز اثری ۷ تا ۸ درصدی روی قیمت 

مسکن خواهد داشت.
وی پیش بینــی کرد با افزایش قیمت مصالح و عوارض و نبود 
تقاضا سازندگان و تولیدکنندگان مصالح بیشتری در سال بعد از 
چرخه بازار خارج شود و افزود: هدف از بیان این مسائل ایجاد 
تنش و تورم انتظاری برای ســال بعد نیست بلکه به دنبال راه 

برون رفت از قفل شدگی فعلی بازار مسکن هستیم.
 باقر پور افــزود: باید گردش نقدینگی را در این حوزه احیای 
کنیم تا صنایع وابسته رونق بگیرد و اشتغال زایی رخ دهد و یکی 
از راهکارها اســتفاده از اراضی مناسب در دست دستگاه های 

دولتی احتکار شده است.
او گفت: دولت می تواند به جای قیمت گذاری دستوری مصالح 
به قیمت گذاری خدمات ارائه شــده روی آورند و با استفاده از 
خریــد خدمات تضمین شــده اراضی مرغوب را به مســکن 

موردنیاز جامعه تبدیل کند.
وی گفت با این روش هم هزینه ها شــفاف می شود و هم نظام 
مالیاتی به راحتی قادر به رصد درآمدهای مجریان طرح ها است 
به شرطی که سازمان ها تأمین مالی موردنیاز را بر عهده بگیرند.

چهارشنبه ۱۳ اسفندماه  اولین دستگاه خودپرداز رمزارزها، نسل 
ســوم خودپرداز با عنوان CTM با حضور مسئوالن و فعاالن 
حوزه رمزارز و با همت  شرکت دانش بنیان فن آوری زنجیره 

بلوکی سبحان و خانه بالکچین ایران رونمایی شد.
این دستگاه توسط  متخصصان و نخبگان شرکت سبحان  در 
همایش:  فناوری بالکچیــن پروتکل اعتماد  رو نمایی و طی 
مراســمی  از قابلیت های این دستگاه و متناسب بودن امکانات 
با قوانین داخلی و همچنین شــرایط حاکم بر خرید و فروش 

رمزارزها رو نمایی شد.  
در این همایش دکتر محبیان  رییس هیات مدیره شرکت دانش 
بنیان زنجیره بلوکی ســبحان  طی سخنانی ابراز داشت: حوزه 
رمز ارزها نقش اساســی در تعامالت اینده حوزه مالی خواهد 
داشت از همین رو شــناخت این بازار و استفاده از ظرفیتهای 
موجود برای همه صاحب نظران شــبکه مالی ضرورت دارد و 
این شرکت در این زمینه اماده ارایه خدمات مشاوره ای و مالی 

به همه مراکز و بانکها را دارد که امیدواریم بتوانیم در این زمینه 
خدمات کارشناسانه ایی را به  متقاضیان  ارایه نماییم.  

انصاری، استاد دانشگاه و مدیر عامل پیشین سازمان ملی بهره 
وری دربــاره اهمیت ورود به فضای جدید فن آوری های روز 
دنیا به خصوص فن آوری بالکچین و حوزه رمزارزها سخنرانی 

کردند.
دکتر ســبحانی بنیانگذار و مدیر عامل خانه بالکچین ایران و 
شــرکت دانش بنبان سبحان طی ســخنانی ابراز داشت: تولید 
دســتگاه خودپرداز رمز ارز در مجموعه سبحان سالها پیش با 
توجــه به فعالیت اینجانب در بخش ارزهای دیجیتال شــکل 
گرفت و پس از چندین ســال تحقیق و بررســی خوشبختانه 
توانستیم به همراه تیم کارشناسی این مجموعه این اقدام بزرگ 
را را عملی ســازیم و خوشحالیم که در این زمینه توانسته ایم 
در جهان جایگاهی را برای کشور عزیزمان ایران کسب نماییم. 
مدیر عامل خانه بالکچین ایران درادامه ابراز داشت:  با این اقدام 

ما توانسته ایم حرکتی هر چند کوچک    تمایزی نسبت به سایر 
دستگا ههای مشابه در جهان داشته باشیم که یکی از این موارد 
صدور امن ترین کبف پول برای کسانی که تمایل دارند از این 

دستگاه در قالب کیف پول کاغذی  استفاده نمایند. 
وی افزود: در کنار این اقدام ما توانســته ایم  پوز رمز ارزها را 
نیز در این همایش برای ارایه خدمات مالی به متقاضیان  ارایه  

نماییم. 
مهندس زنجانی عضو هیئت مدیره خانه بالکچین ایران در ادامه 
ابراز داشــت:  بسیار خوشحالم که با همکاری یکی از نخبگان 
حوزه رمز ارزها جناب اقای  دکتر سبحانی و سایر  کارشناسان 
مجموعه توانستیم در راستای ارائه خدمات به مشتریان در کلیه 
ساعات شبانه روز و رفتن به سمت پرداخت آسان گامهای به 

روزی را برداریم
 وی افزود:  نسل دوم دستگاه های خودپرداز برای رمز ارزهای 
دیجیتال ساخته شــد و امروز با رونمایی از این دستگاه شاهد 

ظهور نسل سوم دستگاه های خودپرداز هستیم. دستگاهی که به 
راحتی خرید و فروش همه رمزارزها را ممکن می کند.

وی افزود: با اســتفاده از این دستگاه خودپرداز جدای از امکان 
انتقال رمزارز خریداری شــده به کیف پول مشتری می توان از 
آن برای صدور کیف پول کاغــذی ، امن ترین نوع کیف پول 
رمزارز نیز استفاده کرد. این دستگاه نوید دهنده آینده ای روشن 
برای اقتصاد کشــور به دلیل حرکت جهان به سمت استفاده از 

رمزارزها است.
در ادامــه همایش با حضور دکتر محبیان   دکتر ســبحانی  و 
مهندس زنجانی طی مراســمی رسمی از این دستگاه رونمایی 
شــد.   همچنین در انتهای همایش  پنل تخصصی درباره لزوم 
تدوین قوانین و مقررات مربوط به حوزه رمزارزها و همچنین 
اســتفاده از این فرصت برای بهبود و رشــد اقتصاد کشور با 
حضور متخصصان و فعاالن حوزه بالکچین و رمزارزها برگزار 

شدکه مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.

به همت شرکت دانش بنیان سبحان  و خانه بالکچین ایران:

اولین دستگاه خودپرداز رمز ارزها ی بومی رونمایی شد

چهارمین نمایشــگاه بین المللــی کار ایران)ایران جابکس( 
و اولیـن نمایشـــگاه بین المللـی آمـــوزش، خدمـات و 
تکنولوژی ِ هـــای آموزشـی نویـن )ایـــران اِجوتـک( با 
حضور سازمان ها و نهادهای دولتی و همچنین ده ها شرکت 
خصوصی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 

گشایش یافت
به گزارش جهان اقتصاد بــه نقل از روابط عمومی و اطالع 
رســانی مرکز  کار ایران: این دو نمایشــگاه از امروز تا ۱6 
اسـفند مـــاه بـه صـورت حضـــوری و مجـازی برگزار 
خواهد شــد و شرکت کنندگان در آن؛ جدید ترین خدمات 
و فعالیت های خود را در ســه بخش اصلی اشتغال پایدار، 

کارآموزی و آموزش ارائه کردند.
چهارمین نمایشــگاه بین المللــی کار ایران)ایران جابکس( 
و اولیـن نمایشـــگاه بین المللـی آمـــوزش، خدمـات و 

تکنولوژی ِ هـــای آموزشـی نویـن )ایـــران اِجوتـک(با 
همـکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، مرکز  کار ایران 
و پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی و همچنیـــن 
بـا حضـور شـرکت های معتبـر داخلـی و خارجـی برگزار 

شده است.
معرفي ظرفیت هاي بالقوه و بالفعل کشور در زمینه اشتغال، 
کاریابــی داخلی و خارجی و حمایت از مشــاغل داخلی، 
ایجاد زمینه ارتباطی بین کارفرمایان، کارجویان، موسســات 
کاریابی، دانشگاه ها و مرا کز کارآفرینی، ایجاد فضای رقابت 
و حمایت از اســتارت آپ ها و شرکتهای دانش بنیان برای 
پیشبرد اهداف در زمینه جذب نیروی کار و تیم سازی،ایجاد 
زمینه و نگرش مطلوب برای سرمایه گذار و کارفرما به عنوان 
اصلی ترین رکن توسعه اشتغال و کسب و کار، ارائه فرصت 
های شــغلی داخل و خار ج از کشور، تثبیت، ارتقای برند 
کارفرمایی و تیم ســازی و شبکه سازی برای شرکت های 
نوپا و اســتارت آپ ها، ارتقاء کیفیت آموزش و تربیت فنی 
و حرفهای و مهارتی مبتنی بر چهارچوب صالحیتهای حرفه 

ای  ملی و ایجاد ارتباط بین محیط آموزشی با محیط کسب و 
کار مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه هاست.

در این نمایشگاه ها بخش ویژه ای به شرکت های دانش بنیان 
و استارت تآپ ها اختصاص داده شده است تا این شرکت 
های بتوانند جدید ترین خدمات و فعالیت های نوآورانه خود 

را ارائه و در معرض دید مخاطبان قرار دهند.
دکتر ســعید ســمیعی رئیس مرکز کار ایران و دبیر ســتاد 
برگزاری این نمایشــگاه ها با  بیان اینکه این نمایشــگاه با 
رعایت حداکثری پروتکل های بهداشــتی و اصول فاصله 
گذاری اجتماعی به صورت حضوری و مجازی برگزار شده 
است،گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور حمایت 
از شرکت های دانش بیان جهت حضور در این نمایشگاه در 
قالب حمایت بالعوض به میزان ۷۰ درصد هزینه های اجاره 
و ساخت غرفه تا سقف ۳۰ میلیون تومان را متقبل شده است.
وی افزود: چهارمین نمایشگاه بین المللی کار ایران با هدف 
رویارویی مستقیم کارفرمایان و کارجویان برپا شده  ضمن 
اینکه حمایت از استارت آپ ها و پروژه های دانش بنیان و 

ایجاد تعامالت بین المللی از دیگر اهدافی که از برگزاری این 
نمایشگا ها دنبال می کنیم.

رئیس مرکز کار ایران اضافه کرد: تالش می کنیم با برگزاری 
این نمایشگاه ها زمینه ارتباط موثر بین کارفرمایان، کارجویان 
و کاریابی ها رو تقویت کرده و زمینه بکارگیری نیروهای نخبه 

و متخصص را فراهم سازیم.
دکتر ســمیعی گفت: با توجه به توافق به عمل آمده، در این 
نمایشگاه برای چهارمین  بار فضای نمایشگاهی به صورت 
رایگان در اختیار مؤسســات کاریابی دارای مجوز رسمی از 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و متقاضیان قرار گرفته 

است.
گفتنی است چهارمین نمایشگاه بین المللی کار ایران)ایران 
جابکس( و اولیـن نمایشـگاه بین المللـی آمـوزش، خدمـات 
و تکنولوژی ِ هـــای آموزشـی نویـن )ایـران اِجوتـک( از 
امروز تا ۱6 اسـفند مـــاه از ساعت ۱۰ تا ۱۷ بـه صـورت 
حضـوری و مجـــازی در محل دائمی نمایشگاه های بین 

المللی تهران آماده بازدید مخاطبان است.

گشایش همزمان چهارمین نمایشگاه بین المللی کار ایران و اولین نمایشگاه تکنولوژیِ  هـای آموزشـی

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران هشدار داد:

احتکار اراضی مرغوب توسط دستگاه های دولتی
 قیمت گذاری خدمات به جای نهاده های ساخت، راهکار احیاء بازار مسکن

تحلیلگر

خبر

الفبای بازی با پول 

گردش پول در کسب و کار و سرمایه گذاری به طریقی که برای شما جریان مالی به بار آورد 
را بازی با پول می نامیم.  افراد موفق در مسائل مالی اینگونه بیان می دارد که من از زیاد شدن 
پول لذت می برم. بازی گردش پول و یا ایجاد جریان نقدینگی چه نتایجی دارد؟ هنگامی که 
شما اقدام به گردش پول در کسب و کار  و سرمایه گذاری در زندگی خود می کنید، به نتایج 
جالبی می رسید. نتایجی که به بزرگ شدن دایره پولی و توانایی مالی شما منجر می شود. در 
ادامه با هم بررسی می کنیم که در پی بازی جریان نقدینگی چه نتایج ساده و در عین حالی 

بزرگی را به دست می آورید.
۱- هوش مالی و یا همان  آگاهی مالی شما تقویت می شود وقتی شما اقدام به جریان نقدینگی 
می کنید، آگاهی مالی خود را افزایش می دهید.   تجربه های مالی گوناگون و تازه ای را می 

بینید که به باالرفتن فهم مالی شما منجر می شود.
 ۲- به افزایش درآمد می انجامد اتفاق بعدی که بعد از اینکه بازی گردش پول را اجرا کردید، 
باالرفتن درآمد است. شما با گردش وجه نقد به باالرفتن درآمد خود کمک می کنید. البته در 

اوایل افزایش شاید کمی کند باشد. اما هرچه پیش می روید افزایش بیشتر و بیشتر می شود.
 ۳- مسایل مالی بیشتر، آگاهی مالی باالترثروتمندان به این دلیل ثروتمندتر می شوند که توانایی 
حل مسایل مالی بیشتری دارند. شما نیز با وارد شدن به بازی گردش پول، توانایی حل مساله 
بیشتری پیدا می کنید. هر مساله ای که حل می کنید، برای حل مسایل بزرگتر و بیشتر آمادگی 

بیشتری پیدا می کنید. دیگر محاسبات اقتصادی برای شما سخت و طاقت فرسا نیست. 
 ۴- ایجاد روابط اتفاق جالب بعدی که برای شما بازیکن بازی گردش پول می افتد این است 
که روابط جدیدی در کسب و کار و زندگی شغلی برای شما ایجاد می گردد. یکی از تولید 
کنندگان ظروف تفلون برای کارخانه خود اقدام به خرید مقدار زیادی شمش آلومینیوم کرد. 
مقدار خرید بیش از مصرف معمولش بود به همین دلیل مازاد مصرفش را به صورت چکی 
در بازار فروخت. همین مبادله موجب شــد که تاجری با سرمایه پیشنهاد سرمایه گذاری و 
مشارکت به او داد.با سرمایه گذاری شخصی دیگر اقدام به مبادله شمش آلومینیوم می کند و 
به سود بیشتری از آنکه قبال داشت می رسد. درعین حال با کسانی که قبال آشنایی نداشت، 
آشــنایی پیدا کرده است. این اتفاق در آینده به اتفاقات بیشتر و بزرگتر می انجامد. شما نیز 

به واسطه اقدامی که االن انجام می دهید، در آینده به دست آوردی بزرگ دست می یابید.
۵- پیدا کردن فرصت هاهمین که دست به اقدام می زنید، فرصتهایی که تا دیروز نمی دیدید 
برایتان آشکار می شود. فرصت ها مثل ابر بهار می گذرند، کسی که آمادگی بهره برداری از 
فرصت را داشته باشد، می تواند از آن استفاده کند. شما هم با اقدامی که انجام می دهید، راه 

نمایان شدن فرصت را باز می کنید.
 6- یافتن نقاط ضعف یکی دیگر از نتایج اقدام شــما یافتن نقاط ضعف تان است. اگر در 
هنگام اقدام شکست خوردید، این فرصت را دارید که به نقاط ضعف خود اگاهی پیدا کنید. 
بعد از آن به ســرعت به رفع آن بپردازید.چگونه بازی گــردش پول را انجام دهیم؟در این 
قسمت به شما پیشنهاداتی میدهیم که بتوانید این بازی را شروع کنید. واقعا بازی در این زمینه 
لذت بخش اســت. همین که پولی می دهید و دوباره به نحوی دیگر به شما باز می گردد، 
لذتی وصف نشدنی دارد. تالش و تکاپویی سازنده برای خود ایجاد می کنید. حاال باهم به 
بررسی این موارد می پردازیم. در ضمن به این موارد اکتفا نکنید و فقط ایده بگیرید. به شیوه 

خودتان موفق شوید.
۱( بازی گردش پول با خرید اقالم ارزشــمندمحصول یا اقالمی می خرید که دارای ارزش 
افزوده باشد. با هر مبلغی فرصت در این باره زیاد است. از خرید بسته ۱۲ تایی ویفر گرفته 
که بچه ها در مدرسه عرضه کنند تا خرید چند تن برنج سر زمین برای فروش به اقوام قابل 

بررسی است.
 ۲( بازی گردش پول با فروش داشته هااقدام به فروش موجب گردش بیشتر پول می شود. از 
اقالم زیادی انباری مان گرفته تا تبدیل ضایعات به اشیا ارزش دار می تواند به فروش برسد. یا 
شاید خرید تعداد زیادی از محصوالت و فروش تکی آنها از این دست هستند. نترسید دست 
به کار شــوید. بازاریابان بزرگترین ثروتمندان جهان امروز هستند. زیرا که با سرمایه گذاری 

شخصی دیگر به درآمدی سرشار می رسند. شما هم از این فرصت بهره ببرید.
۳( بازی گردش پول با معاوضه تعویض اشیا و اقالمی که در اختیار دارد از دیگر پیشنهادات 
برای این بازی اســت. شی ای می دهید و شی ای دیگر را می گیرید. تفاوت قیمتی را هم 

میدهید یا می گیرید. چانه می زنید. مذاکره می کنید.
 ۴( بازی گردش پول با قرض الحسنه یکی دیگر از مواردی برای این بازی به شما پیشنهاد می 
دهم، قرض الحسنه دادن است. پولی که در اختیار دارید را تا زمانی که نیاز ندارید به شخصی 
که نیاز دارد، امانت می دهید. شاید در نگاه اول کار سود داری نباشد، اما در زندگی شما خیر 

و برکتی را به ارمغان می آورد که نمی توان تعریف کرد.

با صدور احکامی از سوی رئیس جمهور و وزیر اقتصاد
دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد و مشاور رئیس جمهور 

در این حوزه  منصوب شد
حجت االسالم حســن روحانی رئیس جمهور در حکمی حمید رضا مومنی را به عنوان 

مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرد.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از شــادا، حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی 
رئیس جمهور ضمن پذیرش استعفای دکتر مرتضی بانک، حمید رضا مومنی را به عنوان 

مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرد.
متن حکم حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی خطاب به حمید رضا مومنی به 
این شــرح است: نظر به مراتب تعهد و سوابق ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم به 
عنوان مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب 

می شوید.
به دنبال اســتعفای مرتضی بانک دبیر شــورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه 
اقتصادی، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با صدور حکمی مهندس 
حمیدرضا مومنی ازندریانی را به عنوان دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی 

و ویژه اقتصادی کشور منصوب کرد. 
در حکم انتصاب مهندس حمیدرضا مومنی ازندریانی آمده است: نظر به تخصص، دانش و 
توانمندی های ارزنده جنابعالی و در اجرای مفاد تبصره ماده )۲۳( قانون برنامه ۵ ساله ششم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به موجب این حکم به سمت 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب می شوید. 
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