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انتخاب نرخ مزد ۹۹ کارگران روی میز شورای عالی کار

دستمزد»منطقهای«میشود؟
خریدار    بــه نظر می رســد در ایامی کــه تعیین 
دستمزد سال آینده در دســتور کار شورای عالی کار 
قرار گرفته، کارفرمایان خواهان این شده اند که امسال 
در کنار حداقل دســتمزد، مزد صنف و مزد منطقه ای 

تعیین شود.
در شــرایطی که برای ســال ۹۹ حد و اندازه رشــد 
حقــوق کارمندان دولــت ۱۵ درصد تعیین شــده، 
اما در خصوص حداقل دســتمزد، شــورای عالی کار 
در اســفندماه تشــکیل جلســه خواهد داد و در این 
زمینه تصمیم می گیرد. شــورای عالی کار همه ساله 
موظف است که دســتمزد را مطابق تورم تعیین کند. 
همچنین براساس قانون کار، مزد تعیین شده با توجه 
به ویژگی های جسمی روحی و نوع کار محول خواهد 

بود که بتواند حداقل های زندگی را تعیین کند.
حال به نظر می رســد نمایندگان کارفرمایان در این 
مسیر حرکت می کنند که با توجه به نرخ ۳۵ درصدی 
تورم در ســال جاری، حداکثر میزان افزایش حقوق 
کارگران ۲۰ درصد باشد، امری که به طور قطع مورد 

مخالفت نمایندگان کارگری روبرو خواهد شد.
البته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد اســت: 
تحوالت دســتمزد معموال در روزهای پایانی ســال 
صــورت می گیرد، امــا از اکنون کارگروه دســتمزد 
شورای عالی کار فعال شــده و تالش می کنیم با یک 
روش ســه جانبه گرایی بــا دو م. لفــه حداقل هزینه 
معیشت خانوار و همچنین بررسی نرخ تورم انتظاری 
سال آینده، پیشنهادات مناسبی را در حوزه دستمزد 

در شورای عالی کار مطرح کنیم.
محمد شــریعتمداری می گوید: البته مــا باید مراقب 
مهار دوگانه در تعیین دســتمزد باشــیم، به این نحو 
که از یک طرف قیمت تمام شــده تولید افزایش نیابد 
و ســهم دســتمزد به میزانی نباشــد که مجددا باعث 
افزایش ســطح عمومی قیمت ها و زیان کارگران باشد 
و از سوی دیگر، میزان دســتمزد نباید به میزانی باشد 
که حداقل های مورد نیــاز خانواده های کارگری تأمین 
نشــود، بنابراین باید در جلسات شــورای عالی کار به 
صورت سه جانبه گرایی با حضور نمایندگان کارفرمایان، 

کارگران و دولت به یک دستمزد منطقی دست یابیم.

هزینه هر خانوار کارگری
در این شــرایط، یکی از اعضای شــورای عالی کار در 
این خصوص درباره جلسات کمیته مزد می گوید: در 
این جلسات در تالشــیم اقالمی که در سبد معیشت 
خانوارهای کارگــری تاثیر ندارد را در محاســبه در 
نظر نگیریم.محمدرضا تاجیــک در خصوص وظایف 

کمیته مزد در تعیین نرخ دســتمزد کارگران توضیح 
می دهد: اولیــن و مهم تریــن وظیفــه کمیته مزد، 
مشخص کردن سبد معیشــت خانوارهای کارگری 
طبق تبصره ۲ ماده ۴۱ است. اعضایی که در جلسات 
کمیته دســتمزد حضور دارند، در ابتدا در تالشند تا 
درآمدهــا و هزینه هــای خانوار کارگری را در ســال 
جاری بررسی کنند و در ادامه نســبت به تعیین نرخ 

دستمزد کارگران برای سال آینده اقدام کنند.
وی می افزایــد: تعــداد نفرات خانوارهــای کارگری 
جهت محاســبات مزدی  طبق آخرین بررســی های 
سازمان ملی آمار ۳.۳ نفر اســت و اعضا شورای عالی 
کار باید درآمد ماهانه کارگران را نسبت به مخارج آنها 

بررسی کنند.
تاجیک عنوان می کند: بر اساس معیارهایی که در سال 
گذشته در دست داشــتیم، هزینه هر خانوار کارگری 
طی یک ماه ۳میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین 
شد، امســال نیز تاکنون معیارها را بررسی کرده و در 

جلسات آینده، اعداد نهایی را اعالم خواهیم کرد.

خواسته کارگران تعیین مزد منصفانه
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران نیز با 
بیان این که هیچ کارفرمایی مخالف افزایش دستمزد 
کارگرانش نیســت، از شــورای عالی کار خواســت 
منصفانه و واقع بینانه به تعیین دســتمزد سال آینده 

کارگران ورود کنند.
هادی ابوی درباره شیوه تعیین دستمزد سال ۱۳۹۹ 
کارگران، می گوید: هرگونه افزایش دســتمزد برای 
ســال آینده باید ترکیبی از مزد ثابــت و درصدی از 
دستمزد باشد، چون افزایش قیمت ها در سال جاری 
به گونه ای بود که بســیاری از اقالم مصرفی کارگران 
را درگیر کرد و معیشــت خانوارهای کارگری را تحت 

تاثیر تاثیر قرار داد.

پیشنهاد تعیین مزد منطقه ای
شواهد حاکی از این است که کارفرمایان خواهان این 
شده اند که امسال در کنار حداقل دستمزد مزد صنف 
و مزد منطقه ای تعیین شــود، با این منطق که هزینه 
معیشــت کارگران در نقاط مختلف کشــور یکسان 
نیســت و در وهله بعد، این کار می تواند توزیع صنایع 

در کشور را منطقی تر کند.
در حال حاضر بسیاری از کشورها از جمله فرانسه و آلمان 
از الگوی مزد منطقه ای تبعیــت می کنند، ولی به گفته 
کارشناسان در این کشورها بیمه بیکاری، بازنشستگی 
و سنوات کارگر کامال مشخص و در چارچوب قانون است 

و مشکلی به لحاظ اجرای این شــیوه تعیین مزد وجود 
ندارد. همچنین مدافعان دســتمزد منطقــه ای بر این 
باورند که منطقه ای شدن دستمزدها به سمت انعطاف 
پذیری بیشتر مزد خواهد رفت.با این وجود، محمدرضا 
تاجیک، عضو کمیته مزد شورای عالی کار درباره مزد 
منطقه ای می گوید: به دوســتان تذکر دادیم با توجه 
به این که در حال حاضر وظیفه اصلی ما تعیین ســبد 
معیشت اســت، بعد از تعیین تکلیف این موضوع روی 
مزد منطقه ای در صنایع مختلف تمرکز کنیم. پژوهشی 
انجام دهیم و برای ســال های آتی بتوانیــم بر روی این 

موضوع هم بررسی کنیم.
وی با بیــان اینکــه ۱۰ بهمن ماه نرخ تورم از ســوی 
مرکز آمار اعالم می شــود، بیان می کند: قصد داریم 
بعد از ۱۰ بهمن ماه جلســه ای برگزار کنیم و با توجه 
به تورم اعالمی از ســوی مرکز آمار، سبدمعیشــت را 
به روز کنیم. ســپس روی نظر کارفرمایان درباره مزد 
منطقه ای و صنعتی نیــز می توانیم بررســی کنیم. 
دوســتان تصور می کردند که افرادی کــه در صنایع 
مختلف فعالیت می کنند، از حداقل دســتمزد کمتر 
دریافت مــی کننــد، در صورتی که چنین نیســت. 
افرادی کــه مهارتــی را دارند و در صنایــع مختلف 
مشــغول فعالیت هســتند، بدون شــک از حداقل 

دستمزد بیشتر دریافت می کنند.
وی متذکر می شــود: با توجه به درخواســت کارفرما 
برای دســتمزد منطقه ای، مقرر شــد در صورتی که 
مدارک کارفرمایان آماده بود، قبــل از ۱۰ بهمن ماه 
جلســه ای برگزار شود تا درباره دســتمزد منطقه ای 
بررسی شود، سپس بعد از ۱۰ بهمن ماه که نرخ تورم 
تعیین شد، جلســه کمیته مزد به منظور تعیین سبد 

معیشت برگزار خواهد شد.

دستمزد منطقه ای، تابع شرایط اقتصادی
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار اعتقاد دارد 
که در حال حاضر شــرایط اقتصادی کشــور آمادگی 
ندارد که به سمت دستمزدهای جغرافیایی و منطقه ای 
و شــناور حرکت کنیم، چون ضمانت های اجرایی قوی 
در قانون کار برای رعایت آن وجود ندارد و این مســاله 
بیش از آنکه در عمل به کارگران کمک کند موجب سوء 
استفاده کارفرمایان می شــود.وی می گوید: دستمزد 
منطقه ای تابع شرایط اقتصادی است و تبعیت می کند 
از شــرایط اقتصادی منطقه ای کــه می خواهیم برای 
آن تعیین مزد کنیم و ســه مولفه بهــره وری کارگاه ها 
و شــرایط فعالیت آنها، هزینه های زندگی در مناطق و 

بخش خصوصی در آن اثرگذار است.
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رئیس سازمان برنامه و بودجه:
عیدیکارکناندولتآخربهمن

واریزمیشود
رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت عیدی 
یــک میلیون و ۲۰۰ هــزار تومانــی کارکنان و 

بازنشستگان دولت با حقوق بهمن ماه خبر داد.
محمدباقر نوبخت دربــاره مصوبه هیأت وزیران 
برای میزان حقوق پایان ســال کارکنان دولت 
اظهار داشــت: طبق ماده ۷۵ قانــون مدیریت 
خدمات کشوری که عیدی هر سال را بر مبنای 
۵ هزار امتیاز به تصویب هیــأت وزیران موکول 
کرد، در جلســه یک میلیــون ۲۰۰ هزار تومان 
برای تمام کارکنان و بازنشستگان دولتی در نظر 

گرفته شد و به تصویب هیأت وزیران رسید.
وی با اشــاره به اعــالم خبر میــزان عیدی یک 
میلیــون و ۱۰۰ هــزار تومانی از ســوی پایگاه 
اطالع رســانی دولت گفت: این رقم اعالم شده 
به دلیل اشتباه تایپی بوده اســت. البته با توجه 
به اینکه عیدی بر مبنای ۵ هزار امتیاز محاســبه 
شده، میزان آن تقریباً حدود یک میلیون و ۱۰۰ 
هزار تومان بود اما با عنایت به اینکه میزان رشد 
حقوق در ســال جاری ۲۰ درصد در نظر گرفته 
شــده بود، هیئت وزیران نیز بــر مبنای همین 
میزان افزایش، میزان عیدی یک میلیون و ۲۰۰ 

هزار تومان در نظر گرفته شد.
رئیس ســازمان برنامه و بودجــه گفت: عیدی 
پایان ســال کارکنــان و بازنشســتگان دولت 
انشــااهلل در پایان بهمن ماه به حساب آنها واریز 

می شود.

میزانسودسهامعدالتاواخر
بهمنماهمشخصمیشود

رییس سازمان خصوصی ســازی گفت: میزان 
دقیق ســود پرداختی ســهام عدالت مشخص 
نشــده، بلکه اواخر بهمن ماه رقم آن مشخص و 

از اوایل اسفند به حساب افراد واریز خواهد شد.
یک ماه گذشته رییس سازمان خصوصی سازی 
از واریز سود ســهام عدالت از اوایل اسفند ماه به 
حساب مشــمولین خبر داد و درباره رقم دقیق 
ســودی که به حســاب مشــموالن پرداخت 
می شــود، اعالم کرد: رقم دقیق آن در وضعیت 
کنونی مشــخص نیســت، در ابتدا باید ســود 
موردنظر شرکت ها دریافت و در انتها به حساِب 
دارندگان ســهم پرداخت کرد، بنابراین باید تا 
بهمن ماه صبر کرد تا مشــخص شود چه میزان 
ســود به مردم تعلق می گیرد.اکنون با توجه به 
ورود ماه بهمن و احتمال مشــخص شدن میزان 
سود واریزی به حساب مشموالن سهام عدالت، 
علیرضا صالــح گفت: میزان ســود واریزی را به 
شکل دقیق نمی توان مشخص ساخت و در حال 
دریافت اطالعات میزان نقدینگی از شــرکت ها 
هســتیم به همین دلیل در موقعیت فعلی رقم 

دقیقی را نمی توان بیانکرد.
صالح ضمن تاکید بر تفاوت میزان سود واریزی 
به حساب مشموالن ســهام عدالت گفت: برخی 
از افراد دارای ســهام یــک میلیونــی و برخی 
دیگر از ســهام ۱۰۰ هزار تومانــی برخوردارند، 
بنابراین میزان ســود واریزی وابســته به میزان 
سود پرداخته شــده از سوی شــرکت ها به این 
سازمان است.رییس ســازمان خصوصی سازی 
خاطرنشان ساخت: افراد تحت پوشش سازمان 
بهزیســتی  و کمیته امــداد امــام خمینی )ره( 
دارای پرداختی کامل تر نسبت به دیگر ارگان ها 
هستند.واریز سود ســهام عدالت سال ۹۶ از اول 
آذر ماه ســال ۹۷ با واریز ســود دو دهک پایین 
جامعه یعنی کمیته امداد امــام خمینی )ره( و 
سازمان بهزیستی آغاز و سود آن به صورت یکجا 

به حساب این افراد واریز شد.
جمع مبلغ واریزی سود ســهام عدالت دو دهک 
پایین جامعه ۸۶۰ میلیارد تومــان بود که برای 
هر نفراز مشــمولین ۱۷۵ هزار تومــان در نظر 

گرفته شده بود.



طلسم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان شکست

یارانهومعیشتییکیشد
خریدار   سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
کل کشور در ســال ۹۹ گفت که مبلغ یارانه در سال 
آینده به ۷۲ هزار تومــان افزایش خواهد یافت که این 
مبلغ ترکیبی از یارانه نقدی و یارانه معیشــتی بنزین 

است.
 هادی قوامی در نشســت خبــری خود با تشــریخ 
آخرین مصوبات کمیســیون تلفیق گفت: بر اساس 
مصوبه کمیسیون در ســال آینده ۲۸ هزار تومان به 
مبلغ یارانه در ســال ۹۹ اضافه خواهد شد و از ابتدای 
فروردین ســال آینده رقم یارانه نقــدی از ۴۵ هزار و 

۵۰۰ تومان به ۷۲ هزار تومان افزایش می یابد.
وی افزود: بر اســاس مصوبه کمیسیون تلفیق از مبلغ 
۳۱ هزار میلیــارد تومانی که در الیحــه بودجه برای 
اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارها در نظر گرفته 
شــده بود ۲۰ درصد برای افراد تحت پوشش کمیته 
امداد و بهزیستی که ۷ میلیون نفر هستند اختصاص 
می یابد و ۲۸ هزار میلیارد تومــان باقیمانده بین ۷۸ 
میلیون یارانه بگیر به صورت یکســان توزیع خواهد 

شد. 
با این مصوبه کمیســیون تلفیق ۱۸ میلیون نفری که 
یارانه معیشــت نمی گرفتند از این به بعد این یارانه را 
متناســب با اعضای خانوار دریافــت می کنند و مبلغ 
یارانه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد نیز به ۱۲۲ 

هزار تومان افزایش پیدا خواهد  کرد.
به گفته ی قوامی، در ســال آینده تنهــا یک یارانه که 
ترکیبی از یارانه نقدی و یارانه معیشــتی بنزین است 

پرداخت می کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به منابع ۲۵۰ 
هزار میلیارد تومانی حاصــل از اجرای هدفمندی 
یارانه ها گفــت: ایــن منابع در ســرجمع بودجه 
عمومی کشــور که ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است 
نیامده و پیشــنهادی مطرح شــد که برای شفاف 
سازی این رقم به ســرجمع بودجه عمومی اضافه 
شــود ولی بنا به مصالحی از جمله این که بخشــی 
از آن بودجه شرکتهای دولتی است، این پیشنهاد 

رای نیاورد.
قوامی یاد آور شــد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق 
در صــورت افزایــش دریافتی ناشــی از صادرات 
و فرآوردهای نفتی و یا ناشــی از تفــاوت دریافتی 
نرخ ارز یا کاهش مصرف داخلــی اتفاق بیفتد  این 
رقم به یارانه نــان و خرید تضمینــی گندم اضافه 

می شود.
سخنگوی کمیســیون تلفیق خاطر نشــان کرد: بر 
اساس مصوبه کمیســیون حدود یک میلیارد و ۸۰۰ 

میلیون تومان نیز به بیمه زنان سرپرســت خانوار و بد 
سرپرست اختصاص می یابد.

وی ادامه داد: بر اســاس مصوبه دیگــر وزارت تعاون 
موظف است با استفاده از کلیه بانک های اطالعاتی که 
در اختیار دارد و بر اســاس معیارها و ضوابط نسبت به 
شناسایی و حذف سه دهک از یارانه بگیران اقدام کند. 
همچنین سازمان هدفمندی مکلف است امکان ثبت 
نام برای  کســانی که موفق به ثبت نام یارانه نشدند را 

فراهم کند.
قوامی  خاطر نشــان کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون 
تمام وجوه دریافتی از آب و بــرق حداکثر دو هفته از 
زمان واریز شــرکت ها به شــرکت ها برگشــت داده 

می شود تا کار شرکت ها با اخالل مواجه نشود.
ســخنگوی کمیســیون تلفیق از مصوبــه دیگر این 
کمیســیون برای بیمه دو هــزار نفــر از راهنمایان 
گردشگری در سال ۹۹ خبر داد و گفت: طبق مصوبه 
دیگر کمیســیون در ســال ۹۹ خرید برق از نیروگاه 
اتمی بوشهر بر اســاس هزینه تمام شده حسابرسی 

شده این نیروگاه صورت می گیرد.
سخنگوی کمیســیون تلفیق یادآور شــد : بر اساس 
مصوبه دیگر کمیســیون برای تامین نیروی انسانی 
شــرکت های آب و فاضــالب روســتایی، کارکنان 
آب  و فاضالب شــهری می توانند به صورت مامور در 

شرکت های آب و فاضالب روستایی خدمت کنند.
وی ادامه داد: در مصوبه دیگر وزارت نیرو  مکلف شــد 
حقوق و مزایای کلیه شــاغلین پست های فشا قوی را 
با اولویت اپراتورهای پســت های فوق توزیع و انتقال 
برق در چارچوب طرح طبقه بندی مشــاغل کارگران 

وزارت نیرو قرار دهد.
قوامی گفت: بر اســاس مصوبه دیگــر بانک مرکزی 
موظف اســت از طریــق بانک های عامل نســبت به 
اختصــاص ۴۰۰۰ میلیــارد ریــال از محــل منابع 
بانک هخا برای پرداخت به ۱۰ هــزار نفر جهت ایجاد 
نیروگاه های خورشــیدی ۵۰ کیلوواتی در سراســر 
کشور به ازای هر نفر ۴۰۰ میلیون ریال با بازپرداخت 
۶۰ ماهه و یک ســال تنفس و نــرخ حداکثر ۸ درصد 

اقدام کند.
به گفتــه وی، در مصوبه دیگر بانــک مرکزی مکلف 
شــد به منظور ارتقا سطح معیشــت کارکنان نیروی 
انتظامــی از محل ســپرده های پس انــداز جاری و 
قرض الحســنه بانکها نســبت به اختصاص ۲۰ هزار 
میلیارد تومان تجهیزات دراز مدت حداقل ۱۰ ســال 
برای پرداخــت ۷۰۰ میلیون ریال ودیعه مســکن، 
۲۰۰ میلیــون ریــال وام ازدواج و ۲۰۰ میلیون ریال 

وام ضروری برای هر یک از افراد شــاغل و بازنشسته 
ناجا اقدام کند.

قوامی یاد آور شــد: طبق مصوبه دیگر کمیســیون 
تلفیــق ۵۰۰۰ میلیارد ریال از منابع قرض الحســنه 
نظام بانکــی کشــور در اختیــار بیمــاران خاص، 
صعب العالج، سرطانی و زوجین نابارور قرار می گیرد 
تا با همکاری بانک مرکزی و وزارت بهداشت از طریق 

این منابع نیازهایشان را تامین کنند.
ســخنگوی کمیســیون تلفیق اضافه کرد: در مصوبه 
دیگر کمیسیون تلفیق بانک مرکزی مکلف شد جهت 
بهبود معیشــت کارکنان و بازنشســتگان نیروهای 
مســلح  از طریق بانک های عامل نسبت به اختصاص 
۴۰ هــزار میلیارد ریال جهت کارکنان ارتش، ســپاه 
و وزارت دفاع از محل منابع ســپرده های پس انداز و 
جاری قرض الحسنه نظام بانکی و با همکاری هر یک 
از نیروهای یاد شده برای تســهیالت قرض الحسنه 
جهیزیه ۲۰۰ میلیون ریال و ازدواج ۵۰ میلیون ریال 
به کارکنان و بازنشســتگان و فرزنــدان آنها و ودیعه 
مســکن ۳۰۰ میلیون ریال به هر یــک از کارکنان و 

بازنشستگان اقدام کند.
وی همچنین اضافــه کردت: در مصوبــه دیگر بانک 
مرکزی مکلف است با تخصیص ۸۰۰۰ میلیارد ریال 
از منابع بانک ها به هر یک از نیروها نسبت به پرداخت 
تسهیالت ساخت  و یا خرید مسکن به هر فرد تا سقف 
یک میلیارد ریال بــا بازپرداخت حداکثر ۲۰ ســاله 

اقدام کند.
قوامی همچنین گفت: در مصوبه دیگر مبلغ ۱۰ هزار 
میلیارد ریــال از محل دو درصد هزینه شــرکت های 
دولتی به منظور محرومیت زدایــی محالت محروم 
شهر و روستا، و همچنین ساماندهی محله های آلوده 
و کاهش آســیب های اجتماعی و فرهنگی به ردیف 

بسیج سازندگی اضافه می شود.
 بر این اســاس و با احتســاب مصوبه قبلــی ۲۰ هزار 
میلیارد ریال برای بســیج ســازندگی در سال آینده 

اضافه کرد.
سخنگوی کمیســیون تلفیق خاطر نشــان کرد:  در 
مصوبه دیگر مبلغ ۱۰ هــزار میلیارد ریــال از منابع 
تبصره ۱۶ در اختیار ســتاد اجرایی فرمان امام و بانک 
عامل قرار می گیرد و ســتاد اجرایی نیــز به میزان ده 
هزار میلیارد ریال از منابع خودش مــی آورد تا برای 
اشــتغال مناطق محروم بــا معرفی و هدایت ســتاد 
اجرایی اقدام شــود.به گفته قوامی، کمیسیون تلفیق 
احتماال در جلسه امشب رسیدگی به الیحه بودجه را 

به اتمام خواهد رساند.
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بانکداریدیجیتالبانکداری
مردممحوراست

شــانزدهمین کنفرانس بین الملی مهندســی 
صنایع با حضور فرهاد اینالویی معاونت فناوری 
اطالعات، اصغر باباپــور مدیر امــور بانکداری 
مدرن، سید فرید جهانبخش مدیر امور تحقیق 
و توسعه بازار و سید محمد حسین استاد رئیس 
اداره روابط عمومی بانک ایــران زمین و فرهاد 
وکیلیان مدیرعامل شــرکت سابین تجارت آریا 

در دانشگاه الزهرا تهران برگزار شد.
 فرهاد اینالویی در تعریف تحول دیجیتال گفت: 
یکی از جاهایــی که تحــول دیجیتال خودش 
را نشــان می دهند بانکداری دیجیتال اســت. 
اگر یک تعریف ســاده از بانکــداری دیجیتال 
بخواهیم بگوییــم، بانکــداری دیجیتال توجه 
نظام بانکداری به کســب و کارهــای دیجیتال 
است. کســب و کارهایی که همه ما با آنها درگیر 
هســتیم. این ها کســب و کارهایی هستند که 

خدمات جدیدی از نظام بانکداری خواستار اند.
اینالویــی بانکــداری الکترونیــک را مقابــل 
بانکداری دیجیتال دانســت و افزود: بانکداری 
ســنتی را اگر بخواهیم با بانکــداری دیجیتال 
مقایسه کنیم، بانکداری سنتی همان بانکداری 

الکترونیک است.
 پس بانکداری الکترونیک نقطه مقابل بانکداری 
دیجیتــال اســت. یعنــی مشــتری در حوزه 
الکترونیک بســیاری از خدمات کــه در تمامی 
بانک ها هم یکســان اســت را دریافت می کند. 
پس یکی از دالیــل حرکت بانک ها به ســمت 

بانکداری دیجیتال می تواند همین باشد.
وی خاطر نشــان کرد: در حال حاضر بانک ها در 
طول سال می توانند نهایتاً سه یا چهار محصول 
را به خدمات خــود اضافه کننــد. در بانکداری 
دیجیتال بحث نــوآوری پیش می آیــد. اولین 
نکته ای که بانکداری دیجیتال مطرح می شــود 
این اســت که بانک به جای تولیــد محصول، به 
زیرســاخت توجه می کند. بانک محصول نمی 
سازد، بلکه ســرویس ارائه می دهد. محصول را 
شرکت های دانش بنیان، فین تک ها و استارت 

آپ ها می سازند.
معاونت فنــاوری اطالعات بانک ایــران زمین 
بانکداری دیجیتال را مشــتری محور بیان کرد 
و گفــت: از یک منظــر دیگر تفــاوت بانکداری 
الکترونیک و دیجیتال این اســت کــه فقط به 
مبادالت مالی فکــر نمی کند بلکه به ســالیق 

مشتریان هم توجه دارد. 
جنسیت، سطح ســواد، به چه رنگی عالقه دارد 
و به کجا ســفر می کند و موارد اینچنین باید در 
بانکداری دیجیتال به شــکل درخواست آورده 
شــود و بانک به آن پاســخ دهــد. در بانکداری 
دیجیتال اطالعات مشــتریان تجزیه و تحلیل 
می شــود و این داده ها زیر ســاخت یک بانک 

دیجیتال است.
وی افزود: یکی دیگر از ویژگــی های بانکداری 
دیجیتال تجربه مشــتری اســت. این موضوع 
به بانک کمک می کند تا بر اســاس آنالیز رفتار 
مشــتری بتواند سرویســی را ارائه دهد که این 
ســرویس مختص همان مشــتری است. یعنی 
بانک به همه مشــتریان به یک شــکل سرویس 

نمی دهد.
اینالویی مشــکالت پیش روی دیجیتال شدن 
را مورد بررســی قرار داد و اضافه کرد: وضعیت 
بانکداری دیجیتال در کشــور مــا در کجا قرار 
دارد؟ یکــی از مســائلی که خیلی مهم اســت 
تغییر فرهنگ ســازمانی و مشتریان است. البته 
فضای دیجیتالی که در جامعه وجود دارد باعث 
شده است که میزان اســتفاده مردم از امکانات 
دیجیتالی باالتر برود. مســئله دیگر این اســت 
که قوانین بانک مرکزی که بر اســاس سال های 
گذشته تنظیم شــده باید تغییر کند و برای این 

نسل تنظیم و به روز شود.



مدیرکل نهاد کتابخانه های استان البرز مطر ح کرد

ترویجفرهنگکتابخوانیازشاخصهایویژهطرحملی»فهما«
خریدار    هراتی با اشاره به اهمیت شاخصه ارزیابی 
طرح ملــی فهما در جهــت ترویج فرهنــگ کتاب و 
کتابخوانی گفت: همراه کانــون های فرهنگی هنری 
مساجد البرز در قالب شاخص ترویج فرهنگ کتاب و 

کتابخوانی در طرح ملی » فهما« هستیم.
» احمدعلــی هراتــی« در گفــت و گو بــا خبرنگار 
خبرگــزاری شبســتان از البرز در خصــوص اجرای 
طرح ملی فهما به عنــوان یکــی از رویدادهای مهم 
فرهنگی گفــت: نهاد کتابخانه عمومی اســتان البرز 
آماده همراهــی کامل برای ترویــج فرهنگ کتاب و 
کتابخوانی در قالب مشــارکت با کانون های فرهنگی 

هنری مساجد است.
مدیرکل نهــاد کتابخانه های عمومی اســتان البرز 
با اشــاره به اهمیت شــاخصه ترویج فرهنگ کتاب 
و کتابخوانی به عنوان یکــی از ارکان ارزیابی فعالیت 
کانون های مساجد در طرح فهما افزود: اجرای طرح 

شنبه های با کتاب، تبدیل کتابخانه های باز به مخزن 
دار، همچنین درخواســت کتابخانه های مخزن دار 
جدید و ثبت آن ها از جمله محورهای شاخصه ارتقاء 

فرهنگ کتاب و کتابخوانی است.
وی با اعــالم این خبر کــه ۲ کتابخانه بــا محوریت 
مسجد در اســفندماه ســال جاری افتتاح می شود 
تصریح کرد: کتابخانه مســجد روســتای لشکرآباد 
که جمعیتــی بالغ بــر ۱۰ هزار نفــر دارد همچنین 
کتابخانه مخزن دار مســجد المهدی)ع( فردیس از 
جمله کتابخانه هایی هســتند که با همراه مسجد و 
نهاد کتابخانه های عمومی اســتان البرز راه اندازی 

می شوند.
هراتــی توضیــح داد: در جریان اجرای طــرح فهما، 
نهاد کتابخانه های عمومی اســتان البرز این امکان و 
ظرفیت را دارد تا با قبول »حق انتفاع«، امکان تجهیز 
کتابخانــه کانون های فرهنگی هنری مســاجد را در 

قالب میز، نیروی انســانی، کتابخانه، کتاب، اینترنت 
و ... فراهم سازد.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی اســتان البرز در 
ادامه رهنمودهای نماینده ولی فقیه در اســتان البرز 
را منشــاء برکات فرهنگی و تحوالت اساسی خواند و 
توضیح داد: در مســیر ترویج و توسعه فرهنگ کتاب 
و کتابخانه همــواره رهنمودهای آیت اهلل حســینی 
همدانی مورد نظر و توجه اســت و جــای آن دارد در 
این مجال گفت و گو از اهتمامی صورت گرفته در این 

خصوص قدردانی شود.
در پایان هراتــی تصریح کرد: خوانــش کتاب، قصه 
گویــی و بســیاری از راهکارهــای موثــر در ترویج 
فرهنــگ کتابخوانی از جمله راهبردهایی اســت که 
نهادکتابخانه های عمومی اســتان البرز در خصوص 
آن آماده همراهی با کتابخانه کانــون های فرهنگی 

هنری مساجد سطح استان است.

البرز

قائم مقــام مرکز آموزش قــوه قضائیه 
گفــت: دوره کارامــوزی قضایــی در 
دوسال اخیر تحول اساسی در دستگاه 
قضا ایجاد کــرده و برگزاری دوره ها به 
صورت پودمانی می باشــد و بار اصلی 

اجرای آموزش بر عهده کارآموز است.
حجت االســالم والمســلمین توحید 
عاملی در آییــن افتتــاح اولین دوره 
کارآموزی مرکز آمــوزش کارآموزان 
قضایی البــرز که صبح امــروز برگزار 
شــد، ضمن اعــالم این خبــر گفت: 
البرز ۱۱مین میزبــان برگزاری دوره 
کارآمــوزی در تربیــت کارآمــوزان 
قضایی اســت و از جمله امتیازات البرز 
وجود مجموعه مدیریت جدید استان 
از مدیران و متولیان آموزش می باشد 
که تجربــه و تخصص کافــی را در امر 

آموزش دارند. 
وی با اشاره به اینکه البرز ایران کوچک 
اســت و از همه اقوام در آن زندگی می 
کنند افــزود: وجود اقــوام مختلف در 
البرز ظرفیتی امیدبخش و مثبت برای 
استان اســت و با توجه به ظرفیتی که 

در البــرز فراهــم شــده، 
امیدواریم جزو موفق ترین 
و قوی ترین اســتان ها در 

برگزاری دوره باشیم.
عاملی در خصوص برگزاری 
کارآمــوزان  هــای  دوره 
دستگاه قضا بیان کرد :دوره 

کارامــوزی قضایی در دوســال اخیر 
تحول اساسی در دســتگاه قضا ایجاد 
کــرده  و برگزاری دوره هــا به صورت 
پودمانی می باشــد و بار اصلی اجرای 

آموزش بر عهده کارآموز است.
همچنین وی در ادامه اظهار داشــت: 
زمینه موفقیت های سازمانی برای ما 
مهم اســت و در همین راستا انجام کار 
قضایی مستلزم داشته های علمی می 
باشد که اگر به صورت کار سازمانی به 
قضا نگاه نشود، به مشکل برمی خوریم. 
حجت االســالم عاملی از جمله ضعف 
ها در کار قضایــی را ضعف علمی، عدم 
اشراف به قوانین، ضعف در توانایی حل 
مســئله عنوان کرد و گفــت: در حوزه 
قضایی باید بتوان آســیب ها را کنترل 

کرد و ضعف های موجود در 
این حوزه بــا برگزاری دوره 
های کارآموزی برطرف می 
شود. وی با اشــاره به وجود 
بحران بازنشســتگی اکثر 
قضــات در دهــه ۹۰ بیان 
کرد: از ابتدای ســال ۹۰ به 
بعد با توجه به اینکــه اکثر قضات بعد 
از انقالب شــروع به کار کردند و در این 
دهه بازنشست شــدند، یک بحران از 
نظر کمبود نیروی انســانی ایجاد شد 
و با تعطیلی درفراینــد جذب در دهه 
۸۰ توانســتیم این کمبــود را از فارغ 
التحصیالن دانشــگاه قضایی جبران 

کنیم. 
همچنیــن وی در خصــوص جــذب 
۴هــزار قاضــی در کل کشــور افزود: 
براساس برنامه ریزی های انجام شده 
در راستای  جذب ۴۰۰۰ قاضی در کل 
کشور طی ۵ سال اول، اجرای این طرح 
میزان ۹۵ درصد محقق شــد و تعداد 
۳۷۰۰ نفــر در برنامه پنجم توســعه 
کشــور جذب و در سراســر کشور به 

مجموعه قضات اضافه شدند. 
همچنیــن وی در خصــوص افزایش 
وضعیت نیروهای خروجی از دستگاه 
قضا تصریح کرد: باید به وضعیت میزان 
خروجی و بازنشســتگی های دستگاه 
قضا توجه کرد و با برنامه ریزی درست 
و هدفمند پیــش رفت و بــا توجه به 
حمایت های مجلس شــورای اسالمی 
از اجــرای این طرح، همیــن تعداد در 
برنامه ششــم توســعه نیز پیش بینی 
شده اســت. این مســوول با اشاره به 
توجهات حجت االســالم والمسلمین 
رئیســی در خصوص جذب نیروهای 
جدید افــزود: فرایند جــذب نیروی 
انســانی از زمان رئیس دســتگاه قضا 
با شتاب روبرو شــده و پیش بینی این 
اســت که بیشــتر از تکمیل ظرفیت 

برنامه ششم موفق عمل کنیم. 
عاملی از تکمیل ظرفیت ۴۰۰۰ نفر تا 
سال ۱۴۰۰ خبر داد و اظهار داشت:در 
ســال ۹۸، ۱۰۰۰ نفر، فارغ التحصیل 
خواهیم داشــت که به مجموعه کادر 

قضایی کشور اضافه می شوند.

قضایی

۴هزارنفربهخانوادهدستگاهقضاییاضافهمیشوند
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در بارش های اخیر کرج
محلولیخزداجایگزینماسه
ونمکدرمسیرهایشیبدارشد

شهردار کرج با اشــاره به اینکه استفاده از نمک 
برای یخ زدایی خیابان ها، آســیب هایی را برای 
آسفالت به همراه داشت، گفت: طی بارش های 
اخیر برای اولین بار در مســیرهای شیب دار به 
جای ترکیب ماســه و نمک از محلــول یخ زدا 

استفاده شد.
علی کمالی زاده در صد و هشــتادمین جلســه 
رسمی شورای اسالمی شــهر کرج اضافه کرد: 
اســتفاده از محلول یخ زدا موجب شــد شاهد 
بروز آسیب کمتری بر آسفالت خیابان بوده و بار 
هزینه ای کمتری را برای ترمیم آسفالت خیابان 
متحمل شویم.شــهردار کرج، از دیگر اقدامات 
مدیریت شــهری در زمان بارش ســنگین برف 
را توزیع زنجیر چرخ پالســتیکی رایگان میان 
شهروندان عنوان کرد و افزود: این اقدام با هدف 
فرهنگسازی بین شهروندانی انجام شد که زمان 
بارش برف از تجهیــزات الزم در خودروی خود 

برخوردار نبوده و در مسیر گیر افتاده بودند.
وی همچنیــن از تــالش ســتاد بحــران برای 
مدیریت بارش برف ها تقدیر کرد و گفت: تالش 
کارگران خدمات شهری برای مدیریت بارش ها 

قابل تحسین است.

برخینقاطکرجحتیزمستان
همبویتعفنمیآید

فرمانده سپاه امام حســن مجتبی )ع( از اجرای 
طرح محرومیت زدایی در ۱۷ منطقه خبر داد.

سردار یوســف  موالیی  در جلسه شورای اداری 
استان البرز از انجام طرح های محرومیت زدایی 
در اســتان البرز خبر داد و گفت: سپاه پاسداران 
و بسیج با تمام قدرت در حال انجام طرح کرامت 
با محوریت محرومیت زدایی و خدمت رســانی 
است.در طرح هایی مانند طرح کرامت ، محالت 
آسیب دیده و کم درآمد و دارای مشکالت دیگر 

را شناسایی و رفع می کنیم.
به گزارش ایسنا، وی شــروع محرومیت زدایی 
در ۱۷ منطقــه اعالم کرد و اظهــار کرد: در یک 
شــهر که اکثرا نام آن را می دانیــم، تقریبا دیگر 
مســئله ای تحت عنوان اعتیــاد و تکدی گری 
وجود ندارد، چون مردم و مســئولین یک صدا 
تصمیم به حــل این معضــالت گرفتــه و به پا 
خواستند. ما هم در استان البرز  با همکاری سپاه 
و بســیج با تمام توان در صدد حل این مشکالت 

در ۱۷ نقطه هستیم.
فرمانده سپاه امام حســن مجتبی)ع(، در ادامه 
افزود: مردم این مناطق نابهنجار نیســتند بلکه 
منطقه به علل گوناگون دچار نابهنجاری شــده 
که یکی از علل آن می تواند قیمت پایین مسکن 

باشد.
موالیی بررســی دقیق و جزئی تــر را از مراحل  
بعدی طرح کرامت اعالم کرد و اظهار داشــت: 
در مراحل بعدی بررســی دقیق تر و جزئی تری 
بر این مناطــق صورت می گیرد، متاســفانه در 
برخی مناطق حتی در فصل پاییز و زمستان هم 
از بوی تعفن امکان زندگی وجود ندارد چه رسد 
به تابســتان؛ گام بعدی فعالیت در این مناطق 
بستر سازی و کار بیشتر بر روی این مناطق است 
به نحوی که ما ابتدا شــاهد آن باشــیم که دیگر 
معتادی را در حال اســتعمال در خیابان نبینیم 
یعنی اول ظاهر شهر پاک باشد و استفاده از مواد 
مخدر در مأل عام صورت نگیرد بعد از آن به سراغ 

عمق ماجرا می رویم.
فرمانده سپاه امام حســن مجتبی آگاه سازی را  
مرحله بعد دانســت و گفت: آگاه ســازی، ایجاد 
امنیت و پاکسازی اقدامات بعدی است، در نجم 
آباد و پلنگ آباد پنج کار گــروه به فعالیت هایی 
مانند آموزش زنان روســتایی، اســتعدادیابی 

کودکان ، لوله کشی و انتقال آب می پردازد.



رییس سازمان سیما، منظر شهرداری کرج عنوان کرد

جداسازیآبشربازآبخامدر۱۷۰هکتارازفضایسبزکرج
خریدار     از سال ۸۶ تاکنون در مجموع بالغ بر ۳۰۰ 
کیلومتر خطوط انشعاب آب شــرب و توزیع متوازن 
آب خام در فضای سبزشهر کرج به اجرا در آمده است.

پیمان بضاعتی پور  گفت: ازدیاد جمعیت در شــهرها 
نیاز به افزایش پوشــش فضای ســبز در عرصه های 
شهری را بسیار مهم کرده است و از سویی دیگر تامین 
آب این دســته از فضا ها و اجــرای الگوی مصرف آب 
در آبیاری فضای سبز از دغدغه های مدیریت شهری 

است.
این مســئول اســتفاده از روش های نوین آبیاری را 
گامی موثر در بهبود کیفیت فضای سبز و افزایش بهره 
وری از منابع آبی دانسته و افزود: برای حفظ و توسعه 
فضای سبز سطح شــهر کرج و حاشــیه پیرامونی و 
تامین آب پایدار از سال ۸۶ پروژه تفکیک ساماندهی 
آب شــرب از فضای ســبز کلید خورده و در مجموع 
تاکنون بالغ بــر ۳۰۰ کیلومتر خطوط انشــعاب آب 

شرب و توزیع متوازن آب خام به اجرا در آمده است.
وی کاهش میزان بارندگی در چند ســال گذشــته 
و رشــد مصرف آب در شــهرها را عامل مهمی جهت 
هر چه ســریعتر اجرا کردن توسعه شــبکه انتقال و 
توزیع آب خام فضای ســبز دانســته و یادآور شد:  در 
ســال جاری با هدف تامین آب خام جنگلکاری های 
پیرامون شــهر و حذف آب شرب ازعرصه های  فضای 
سبز داخل شهر، نســبت به اجرای خطوط انتقال آب 
درجنگلکاری باغســتان و بلوار باغســتان در منطقه 
۶، بلوار ارم، امیر کبیر و الغدیر در منطقه ۳، بوســتان 
جهان نما در منطقه ۱۰ و ... به متراژ بیش از ۱۳۰۰۰ 
متر با لوله های پلی اتیلــن ۲۰۰، ۱۶۰، ۱۲۵ و ۱۱۰ 
میلیمتر اقدام شــده و این فعالیت ها در نهایت منجر 
به تامین آب خــام حدود ۱۷۰ هکتار از فضای ســبز 
سطح شهر و حاشیه پیرامونی و حذف آب شرب از این 

عرصه ها شده است.

بضاعتی پور محدودیت در تامین منابع آبی را یکی از 
مشکالت توسعه فضای سبز دانســته و افزود: حدود 
۲/۳ از شــهرهای کشــور در مناطق خشــک و نیمه 
خشک قرار دارند که تامین منابع آبی جدید از جمله 
پارامترهایی اســت که در طراحی ســامانه انتقال و 
توزیع آب خام و آبیاری فضای سبز باید در نظر گرفت.

رییس ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری کرج، ایجاد سامانه های آبرسانی و آبیاری 
فضای سبز را ضروری دانســت و تصریح کرد: در حال 
حاضر خط انتقال آب بلوار باهنر از بلوار باغســتان تا 
بلوار گلدشت با لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میلیمتر به طول 
ســه هزار و ۱۰۰ متر با هدف تامین آب خام بخشی از 
عرصه های فضای ســبز منطقه ۶ در حال انجام است 
که امیدواریم با مطالعات انجام شده و اقدامات اجرایی 
بتوان سیســتم انتقال آب خام جهت آبرسانی فضای 

سبز در شهر کرج را افزایش داد.

البرز

فرمانده یگان حفاظــت منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان البرز از آزادسازی 
۲۸ هکتار از اراضی ملی در اســتان از 

ابتدای سال تاکنون خبر داد.
ســرهنگ فرامرز نیکزاد در گفت وگو 
با خبرنگار مهر بــه اقداماتی که برای 
آزادســازی بخشــی از اراضی ملی در 
اســتان البرز انجام شده اشــاره کرد و 
گفت: در ۹ ماهه نخســت امسال ۵۸ 
فقره احــکام قلع و قمع اجرا شــده که 
منجر به رفع تصرف بیش از ۲۸ هکتار 

از اراضی ملی استان شده است.
بــه گفتــه وی در شهرســتان کرج از 
ابتدای ســال جاری تا پایــان آذرماه 
۲۴ فقره پرونده قلــع و قمع و خلع ید 
تشــکیل و به صدور حکم منجر شد به 
طوری که سه هکتار از اراضی ملی آزاد 
ســازی شــد. همچنین در شهرستان 
طالقان نیز ســه فقره پرونــده قضائی 
تشکیل و یک و نیم هکتار رفع تصرف 
شــده اســت.فرمانده یگان حفاظت 
منابع طبیعــی و آبخیزداری اســتان 
البــرز به تشــکیل یک فقــره پرونده 

قضائی در شهرســتان نظرآباد اشاره 
کرد که منجر به آزادسازی یک هکتار 
از اراضی ملی شــده اســت، گفت: در 
شهرستان ســاوجبالغ نیز با تشکیل 
۲۹ فقره پرونده قضائــی ۱۲ هکتار از 

ارضای ملی رفع تصرف شده است.
نیکزاد همچنین به تشــکیل یک فقره 
پرونده قضائی در شهرســتان اشتهارد 
اشاره کرد که منجر به آزادسازی بیش 

از ۱۰ هکتار از اراضی ملی شده است.
وی در بخــش دیگــری بــه وضعیت 
اجرای تبصــره یک مــاده ۵۵ قانون 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در استان 
اشاره کرد و گفت: با اجرای این تبصره 
اگر مأموران یگان حفاظت حین انجام 
وظیفه با هرگونه دیوارکشــی اراضی 
ملی روبرو شــوند می توانند برای رفع 
تصرف اقــدام کنند و نیاز به تشــکیل 

پرونده قضائی در این باره نیست.
به گفتــه فرمانــده یــگان حفاظت 
منابع طبیعــی و آبخیزداری اســتان 
البرز امســال بــا اجــرای تبصره یک 
مــاده ۵۵ قانــون جنگل هــا، مراتع و 

آبخیزداری ۴۵ فقــره پرونده قضائی 
در شهرســتان های کــرج، طالقان، 
ساوجبالغ و اشتهارد تشکیل و بیش از 
۲۳ هکتار اراضی ملی رفع تصرف شده 
اســت.نیکزاد با اشــاره به تشکیل ۱۴ 
فقره پرونده قضائی در شهرستان کرج 
که منجر به رفع تصرف ســه هکتار از 
اراضی ملی شده است، گفت: این مهم 
با اجــرای تبصره یک مــاده ۵۵ قانون 

جنگل ها محقق شده است.
وی همچنیــن گفت: در شهرســتان 
طالقان نیز با تشــکیل ۴ فقره پرونده 
قضائی ۱۷ هــزار مترمربع رفع تصرف 
شده است. در شهرســتان ساوجبالغ 
نیز با تشــکیل ۱۹ فقره پرونده قضائی 
بیش از ۱۷ هکتــار از اراضی ملی رفع 

تصرف شده است.
فرمانده یگان حفاظــت منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان البــرز افزود: در 
شهرستان اشتهارد نیز ۸ فقره پرونده 
قضائی تشــکیل و بیش از ۲ هزار متر 

رفع تصرف شد.
نیکــزاد در بخش دیگری بــه اجرای 

احکام مــاده ۵۵ اشــاره کــرد که به 
پرونده هــای تخریب و رفــع تصرف 
اراضی ملــی اختصــاص دارد، گفت: 
در شهرســتان کرج ۵۷ فقــره پرونده 
وجود داشــت که بیــش از ۳۰ هکتار 
بوده است، در شهرستان طالقان تعداد 
این پرونده ها ۴ فقره و به وســعت سه 
هزار متر بوده و در شهرســتان نظرآباد 
نیز ۸ پرونــده تخریــب و رفع تصرف 
وجود داشت که عرصه ۱۵۴ هکتاری 
را شامل شده اســت.وی با بیان اینکه 
پرونده هــای تخریب و رفــع تصرف 
اراضی ملی بیشــتر درباره آزادسازی 
مراتع اســتان بوده اســت، گفت: در 
شهرستان ساوجبالغ ۳۶ فقره پرونده 
با وســعت ۸۰ هکتاری بررســی شده 
اســت و در شهرستان اشــتهارد نیز ۹ 
فقره با وسعت ســه هکتار و ۹۹۰ متر 
مربع بوده اســت.در ۹ ماهه نخســت 
امســال با اجرای ماده ۵۵ در راستای 
تخریب و رفع تصرف اراضی ملی ۱۱۴ 
فقــره پرونده قضائی تشــکیل و ۲۶۹ 

هکتار آزادسازی شد.

منابعطبیعی

آزادسازی۲۸هکتارازاراضیملیدراستانالبرز
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جریانهایانتخاباتیشود
معاون اســتاندار و فرماندار ویژه کرج گفت: بی 
طرفی کامل دســتگاه های اجرایــی ضروری 
اســت و نباید اجازه دهیم ایــام اهلل دهه مبارک 
فجر تریبون محافل و ســخنرانی های تبلیغات 

انتخاباتی شود.
غفور قاسم پور معاون اســتاندار و فرماندار ویژه 
کرج  در نشســت هماهنگی برنامه های ایام اهلل 
دهه فجر کرج گفت: ۲۳ بهمن آغاز زمان قانونی 
تبلیغــات داوطلبان انتخابات مجلس شــورای 
اسالمی اســت و هیچ داوطلبی  حق تبلیغ پیش 

از موعد را ندارد.
وی ادامه داد: براین اســاس بــی طرفی کامل 
دستگاه های اجرایی ضروری اســت و مدیران 
سعی کنند خود را از هر گونه شــائبه به دور نگه 
دارند چراکه طرفــداری از نامــزدی خاص در 
برنامه های این ایام و استفاده از اموال دولتی به 
نفع نامزدها خالف قانون است و نباید اجازه داده 
شود که ایام اهلل دهه مبارک فجر تریبون محافل 

و سخنرانی های تبلیغات انتخاباتی شود.
معاون استاندار و فرماندار کرج بر ضرورت برنامه 
ریزی مناســبت های پیش رو در چهلمین فجر 
پیروزی انقالب اسالمی تاکید کرد و از مجریان  
خواست جلوی هرگونه ســوء استفاده از تریبون 
های عمومــی بــرای تبلیغات پیــش از موعد 

انتخاباتی گرفته شود.
قاســم پور اظهار داشــت: امســال دهــه فجر 
با چهلمین روز شــهادت ســردار حاج قاســم 
ســلیمانی مقارن اســت و تلفیق این دو رویداد 
رنگ و بوی خاصی به برنامــه های دهه فجر ۹۸ 

می بخشد.
وی افزود: یک هفته پس از دهه فجر نیز برگزاری 
انتخابــات دوم اســفند را در پیــش داریم که 
همزمانی آن با چلــه دوم انقالب ضرورت برنامه 
ریزی هر چه باشکوه تر برنامه های دو ماه پایانی 

سال را می طلبد.

ایجادیکشعبهرأیدرفردیس
برایاقلیتهایمذهبی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان البرز  
گفت: دخالــت حتی یک مســئول را در جریان 

انتخابات نمی پذیریم.
 نورمحمد فردی در جلسه شورای اداری استان 
البرز که در اســتانداری البرز  برگزار شد گفت: 
حدود ۸۳ روز تا انتخابات  باقی مانده است در این 
زمان هر اداره، ارگان و فرد فعالیت مشــخص و 
واضحی دارد و  به این لحظه همه چیز در استان 

البرز  بر اساس نظم و قاعده بوده  است.
معاون سیاســی امنیتی، اجتماعی استان البرز   
ویژگی مهــم انتخابات را بی طرفانــه بودن آن 
دانست و اظهار کرد:  ذات انتخابات در بی طرفانه 
بودن آن است و  نمی پذیریم که مسئولی در امر 

انتخابات دخالت کند.
 وی در ادامه از بررســی و رصــد تمامی مراحل 
انتخابات خبر داد و گفت:  کلیه مراحل انتخابات 
و رای گیری رصد و بررســی می شود تا در نهایت 
به هدف نهایی یعنی رقابتی سالم میان نامزدها 
برســیم، در ضمن کلیه ادارات سیاسی و دولتی 

موظفند به کمک انتخابات بیایند.
 فردی از وجود ۱۲۰۰ شــعبه اخــذ رای برای 
البرزیان خبر داد و گفت: در البرز ۱۲۰۰ شــعبه 
برای اخذ رای انتخابات داریم که یک شــعبه در 
فردیس برای اقلیت های مذهبی در نظر گرفته 
و  ۹۰۹ شعبه نیز برای کرج، فردیس، اشتهارد و 

آسارا  اختصاص داده شده است.
 وی افزود: از این تعداد ۱۰۰۶  شــعبه شهری و 
۱۹۴ شعبه روستایی هســتند،  البته ۹۶ شعبه 
ســیار نیز برای انتخابات امســال در نظر گرفته 
شــده که به دور از مشــکل امکان رأی دهی را 

فراهم آورد.



نقش آفرینی بازی گردان های مستغالت در قیمت گذاری ها

خاوریهادربازارمسکن
مرضیه امیری   قیمت مســکن در دی ماه امسال، 
رکــوردی تاریخی ثبت کــرد،  اگر در ابتدای ســال 
گذشــته میانگین قیمت یک متر مربــع در مناطق 
بیســت و دوگانه تهــران پنج میلیــون و ۵۰۰ هــزار 
تومان بود، اکنون در دی ماه ســال ۹۸ این قیمت به 

۱۳میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
 برج هایــی در تهــران طبقــه ای روی طبقــه دیگر 
می گذارند، درختان باغ ها با بنزین و اســید خشــک 
می شوند تا برج ها جایشان را بگیرند و هر روز گستره 
جغرافیایــی ساختمان ســازی در تهران وســیع تر 
می شود. مسئوالن و مقامات رســمی وضعیت فعلی 
بخش مســکن را با اصطالحاتی مانند رکود تورمی و 
کسادی توصیف می کنند، اما در پشت پرده، آنچه قرار 
است دیده شود، رونق نداشــتن معامالت و قیمت باال 
و »حبابی« مستغالت اســت و آنچه قرار نیست دیده 
شود، بازی بازی گردانان اصلی بازار مستغالت تهران 
است. طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی بین ۶۰ تا 
۷۰ درصد هزینه تمام شده مســکن را زمین تشکیل 
می دهد. گرچه ادعا می شــود که بخش مســکن در 
رکود اســت اما قیمت زمین و مسکن هر روز بیشتر از 
دیروز سر به فلک می  کشد و امکان اجاره و خرید توده 

مردم را تضعیف می کند. 
به گفته اکبــر ترکان، زمان خانه دارشــدن اقشــار 
متوســط، به بیش از ۵۰ سال رســیده است، فرض 
کنید اگر فــردی ماهانه چهار میلیــون تومان حقوق 
بگیرد و یک میلیــون تومان را پس انــداز کند، برای 
خرید یک خانه معمولــی ۵۰۰ میلیون تومانی ناچار 
است بیش  از ۵۰ ســال صبر کند. به گفته او یک بانک 
اطالعاتی وجود دارد کــه برخی افراد صاحب قدرت و 
ثروت، شــهرداری ها و بانک ها به آن دسترسی دارند، 
بانــک اطالعاتی که نشــان می دهد چــه منطقه ای 
پرسود است، قرار است گران شــود و محل پرسودی 
برای خرید و ساخت وســاز اســت. ترکان می گوید: 
آدرس آن را باید از خاوری ها بپرسیم. کمال اطهاری 
نیز درباره قیمت گذاری در بخش مســکن به دســت 

بازیگران اصلی آن، از افزایــش قیمت ۱۲۰ درصدی 
مسکن در ســال جاری ســخن می گوید، آمارهای 
رســمی و قرائن نشــان از آن دارد که بانک ها با انجام 
معامــالت صوری چگونــه قیمت مســکن را تعیین 
می کنند. بازار مســتغالت ایران شــاید عریان ترین 
بازار در میان بازارهای ایران است که دولت هیچ گونه 
نقش تنظیم گری و حمایتی در آن ندارد و قرار اســت 
دســت نامرئی در این بازار آزاد کشف قیمت کند، اما 
گفته های مطلعان و بررسی های آماری نشان می دهد 
که ایــن عرضه و تقاضا نیســت که قیمــت رکوردی 
مســکن را تعیین می کنــد بلکــه بازی گردان های 
انحصارگــری، بــرای همه چیــز مســکن تصمیم 
می گیرنــد، از قیمت گرفته تا گرفتن حق  ســرپناه از 

عموم مردم.
 متوســط قیمت یک مترمربع آپارتمــان در مناطق 
بیســت و دوگانه تهــران بــا ۴۱٫۹ درصد رشــد از 
۹میلیون و ۷۷۰ هزار تومان در دی ماه ســال گذشته 
به ۱۳میلیون و ۸۸۰ هــزار تومــان در پایان دی ماه 
امسال رســیده اســت. روند معامالت در دی ماه نیز 
مانند آذرماه رونق گرفته، به طوری که تعداد معامالت 
مسکن در سطح شهر تهران نسبت به ماه قبل با رشد 
۱۳.۲ درصدی همراه بوده و بــه بیش از ۹ هزارو ۶۰۰ 
فقره رسیده است. قیمت مسکن در دی ماه نسبت به 
آذرماه امســال به طور میانگین ۳٫۰۳ درصد افزایش 
و نسبت به دی ماه سال گذشته ۴۱.۹ درصد افزایش 
یافته است. این در حالی اســت که قیمت مسکن  در 
آذرماه نیز حدود ۶.۷ درصد افزایش یافته بود. خالصه 
این اعداد می گوید قیمت مســکن تهران در دی ماه 
امسال به باالترین ســطح تاریخی خود رسیده است. 
این اعداد و ارقام به خوبی نشان می دهد بخش مسکن 
برخالف آنچه از زبان مســئوالن می شــنویم، نه در 
رکود اســت و نه گرفتار »حباب« اما رونق آن عمومی 
نیســت و رکودش در داشتن ســرپناه عمومی است. 
براساس آمارهای مرکز آمار، امسال بعد از تورم کاالها 
و بخش مســکن،  اجاره خانه بین ۴۰ تــا ۵۰ درصد 

درآمد خانوارها را می بلعد و خانواده های بیشــتری را 
به مناطق ارزان تر و حاشیه ای و خانه های زیر ۵۰ متر 

سوق می دهد.

شهرداری ها چگونه قیمت سازی می کنند
اکبر ترکان گرانی مســکن را ناشی از فساد گسترده ای 
می داند که در این بخش به هیوالیی تبدیل شــده که 
ســایه اش روی همه چیز پخش است. او به تجارت نیوز 
گفته اســت: »فقط شــهرداری  تهران درحال حاضر 
۲۰ هزار میلیارد تومــان بودجــه دارد و این در حالی 
اســت که فقط با شــش هزار میلیارد تومان قابل اداره 
است. شــهرداری به شهرفروشــی روی آورده است و 
حق و حقوق تمام شــهروندان را ضایع می کند؛ برای 
مثال من شــهروند هزینه باالتری می دهم که در یک 
منطقه کم تراکم خانه بخرم و چشــم انداز آســمان را 
داشته باشم؛ اما پس فردا می بینم که یک برج ۲۰ طبقه 
روبه روی چشــم انداز خانه من ایجاد شده است. شما 
می پرسید که مگر قانونا تراکم در این منطقه سه طبقه 
نیست؟ بله از نظر قانون هست اما شهرداری به برج ساز 

اجازه داده که چشم انداز خانه شما را خراب کند«.
نمونه آخر این ادعا را می توانیم در افشــای مســئله ای 
ببینیم که به تازگی اتفاق افتاده است. یک مؤسسه خیریه 
وابسته به همسر شهردار سابق، در ازای تملک سه قطعه 
زمین یک بنیاد، تراکم  ســیار به آن بنیاد برای ســاخت 
برج باغ فروخته اســت. قبل از آن هم نمونه های زیادی 
از تراکم فروشــی های شــهرداری و تراکم خریدن های 
هیئت مدیره بانک ها در خروجی های رسانه قرار گرفته 
بود. به گفته ترکان، یــک بانک  اطالعاتــی وجود دارد 
که نشــان می دهد کدام منطقه توســعه پیدا می کند و 
می توان قیمت ها را باال برد. تــرکان می گوید آدرس این 
بانک اطالعاتی دســت خاوری هاست. اشــاره اش هم 
به محمدرضا خاوری از مدیران ســابق بانک ملی )که 
ماجرای اختالس ســه  هزار میلیارد تومانی او را همه 
شنیده ایم( و ســرمایه گذاری او در بخش مستغالت و 

زد وبندهایش با شهرداری تهران است.
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مسکنملیدرزمانمقرر
تحویلمیشود؟

در شــرایطی که هدف وزارت راه و شهرســازی 
تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مســکونی تا سال 
۱۴۰۰ عنوان شــده، تکمیل این طرح در زمان 

مقرر بعید به نظر می رسد.
تقریبا یک ســال قبل بود که طــرح اقدام ملی 
تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مســکونی کلید 
زده شــد. البته آغاز رســمی این پروژه توسط 
رییس جمهور ۵ شــهریورماه امســال صورت 
گرفت. طبــق برنامه، وزارت راه و شهرســازی، 
تکمیل واحدها را ســال ۱۴۰۰ اعــالم کرده اما 

احتماال این پروژه زمان بیشتری طول می کشد.
از حدود ۴۰۰ هزار واحد قرار اســت ۲۰۰ هزار 
واحد در شــهرهای جدیــد، ۱۳۸ هــزار واحد 
توســط بنیاد مســکن و ۱۰۰ هــزار واحد در 
بافت های فرســوده و ناکارآمد عرضه شود. اگر 
۱۰۰ هزار واحد بافت فرسوده که به شکل مجزا 
در حال اجراســت را کنار بگذاریم باید تا کنون 
احداث ۳۰۰ هزار واحد تعیین تکلیف می شــد. 
اما بر اساس اعالم وزیر راه و شهرسازی با گذشت 
حدود یک ســال از آغاز اجرای طرح، تنها ۲۴۰ 
هزار نفر ثبت نام شده اند؛ زیرا ۴۲ درصد ثبت نام 
کنندگان معادل ۱۰۰ هزار نفر فاقد شرایط الزم 
بودند و ۵۸ درصد معادل ۱۴۰ هــزار نفر واجد 
شــرایط بوده اند. یعنی بایــد پاالیش مجددی 
صورت گیرد که زمــان آن اواخر ســال جاری 
عنوان شده است. کارشناســان معتقدند با این 
روند بعید است طرح طی دو سال به اتمام برسد. 
البته وزیر راه و شهرســازی همــواره که هدف 
اصلی اش از اجرای پروژه اقــدام ملی را خانه دار 
کردن اقشار متوسط و پایین جامعه و هم چنین 

ایجاد نهضت خانه سازی عنوان کرده است.
از ۲۰۰ هــزار واحــد طــرح اقدام ملــی که در 
شهرهای جدید تعریف شــده تا کنون ۷۰ هزار 
واحد آغاز شده اســت. در بنیاد  مسکن نیز ۱۳۸ 
هزار واحد برنامه ریزی شده که تا کنون ۱۳ هزار 
واحد آغاز و برای ۴۷ هــزار واحدی که زمین آن 
تامین شده برنامه در دست تهیه است. بنابراین 
شواهد و قرائن نشــان می دهد که ظاهرا سرعت 

پروژه در حد انتظار نیست.
تجربه مسکن مهر نیز نشان می دهد درخصوص 
زمان اتمــام پروژه های شهرســازی نمی توان 
برآورد دقیقی داشــت. زمانی کــه دولت های 
نهم و دهم طرح مســکن مهر را در سال ۱۳۸۶ 
کلید زد قرار بــود ۱۸ ماهه واحدهــا را به مردم 
تحویل دهند اما بعد از شش ســال از مجموع ۲ 
میلیون و ۲۰۰ هزار واحد، تنها حدود ۶۰۰ هزار 
واحد را تحویل دادند. حال بایــد منتظر بمانیم 
و ببینیم آیــا دولت بعدی نیز میــراث دار طرح 
اقدام ملی خواهد شــد یا خیر. البته مزیت طرح 
اقدام ملی نسبت به مســکن مهر این است که از 
زیرساخت های نســبتا بهتری نسبت به مسکن 
مهــر برخوردار اســت و همین موضــوع، زمان 

تکمیل پروژه را تسریع می کند.

قیمتمسکندرکداممحالت
تهران،سربهفلکگذاشت؟

معاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت: منطقه 
۱۳بیشــترین و مناطق ۲۲و ۱تهران کمترین 

رشد قیمت مسکن را در دی ماه داشتند.
محمود محمودزاده در حاشــیه مراسم معارفه 
و تکریم رئیس شــورای مرکزی ســازمان نظام 
مهندســی ساختمان کشــور با اشــاره به رشد 
۳ درصــدی افزایش قیمت مســکن در دی ماه 
نسبت به اذرماه، گفت: افزایش قیمت در منطقه 
۱۳ نشــان می دهد که توان خریــد متقاضیان 
بیشــتر در این مناطــق اســت و در منطقه ۲۲ 
اگرچه نوساز است، اما قدرت خرید مردم پایین 
اســت و به همین دلیل قیمت مســکن در این 

منطقه ۹ دهم درصد کاهش داشته است.



۲۰۰۸ به ۴۰۰ میلیون رسید

تختهگازقیمتخودروهادربازارراکد
خریدار  در ادامه روند افزایشــی قیمت ها در مدت 
اخیر بــازار خودرو اکثــر خودروها بــا افزایش ۱ تا ۲ 

میلیون تومانی قیمت ها رو به رو شدند.
 دیروز نیز به مانند روزهای گذشته قیمت خودروهای 
مختلف در بازار باز هم با افزایش رو به رو شــد. این در 
حالی است که به گفته فعاالن بازار خودرو بازار خرید 
و فروش خودرو به شــکل بی ســابقه ای راکد است و 
دلیل افزایش قیمت ها را به دلیــل عرضه کم در بازار 
می دانند که باعث رکود فزاینــده و افزایش قیمت ها 
شده است. وزیر صمت درباره ی وضعیت بازار خودرو 
این وعده را داده اســت که به زودی و با افزایش عرضه 

وضعیت بازار کامال تغییر خواهد کرد.
قیمت ســمند EF7 در حالی کــه ۷۰۰ هزار تومان 
افزایش یافته بــود و به قیمت ۱۰۲ میلیون رســیده 
بود در ادامه روند صعودی قیمــت با ۱ میلیون تومان 
 LX افزایش به ۱۰۳ میلیون رســید و قیمت سمند
نیز ۱ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان افزایش یافته است و 

به قیمت ۹۰ میلیون تومان رسیده است.
پژو GLX ۴۰۵ نیز بــا افزایش قیمتــی ۱ میلیون 
تومانی به ۸۵ میلیون تومان رســید، مــدل دو گانه 
ســوز این خودرو نیز با رفتار کامال مشــابهی در بازار 
از خود نشــان داد و ۱ میلیون تومــان افزایش یافت. 
بدیــن ترتیب پــژو GLX ۴۰۵ دوگانه ســوز ۱۰۶ 
میلیون تومان قیمــت خورد. پــژو SLX نیز از روز 
جمعه تاکنون ۲ میلیون و ۲۰۰ هــزار تومان افزایش 
داشــته اســت و به ۹۸ میلیون و ۵۰۰ هــزار تومان 
رسید. پژو پارس نیز جهشــی ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومانی را تجربه کرد و به ۱۰۸ میلیــون و ۳۰۰ هزار 

تومان رســید.قیمت ۲۰۶ تیپ ۲ فول آپشن که روز 
گذشــته بدون تغییر مانده بود نیز با افزایشی جزئی 
به نسبت ســایر خودروها با ۳۰۰ هزار تومان افزایش 
به قیمت ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است 
و قیمــت ۲۰۶ تیپ ۵ فول آپشــن نیز بــدون تغییر 
۱۲۰ میلیون تومان در بازار به فروش می رســد. پژو 
۲۰۶ صندوقدار فول آپشــن نیز با افزایشی ۵۰۰ هزار 
تومانی به قیمت ۱۲۰ میلیون تومان رســید.دنا تیپ 
۱ نیز ۱ میلیــون تومان گران شــده و به قیمت۱۳۰ 
میلیون تومان رسیده اســت. دنا پالس تیپ ۱ نیز با 
قیمت ۱۵۷ میلیون تومان معامله شده بود با افزایشی 
۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به ۱۵۹ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان رســید. دنا پالس توربو نیز با جهشــی دو 
پلــه ای و افزایش ۲ میلیون تومانی بــه ۱۹۲ میلیون 

تومان رسید. 

پژو ۲۰۷ دنــده ای نیز ۱ میلیــون و ۳۰۰ هزار تومان 
افزایــش یافــت و ۱۳۹ میلیون و ۵۰۰ هــزار تومان 

معامله می شود. 
پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز بدون هیچ تغییری نســبت به 
روز گذشــته باز هم ۱۷۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
معامله می شــود و پژو ۲۰۰۸ نیز پس از افزایش ۱۰ 
میلیون تومانی در روز شنبه گران شد و به قیمت ۳۹۸ 
میلیون تومان رســیده بود، ۲ میلیــون تومان دیگر 
افزایش یافــت و ۴۰۰ میلیون تومــان قیمت گذاری 
شــده است.ســاینا نیز با ۴۰۰ هزار تومــان افزایش 
قیمت، بــه قیمت ۷۱ میلیــون و ۸۰۰ هــزار تومان 
رسیده است و خودرو کوییک دنده ای نیز ۷۰۰ هزار 
تومان گران شــده و به قیمت ۸۰ میلیون و ۷۰۰ هزار 
تومان رسیده اســت. تیبا ۲ نیز با افزایشی ۶۰۰ هزار 

تومانی به ۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. 
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برایتکمیلخودروها
با گذشــت ۵ مــاه از آخریــن موعــد تکمیل 
خودروهای ناقص کف کارخانه که قباًل توســط 
مســؤوالن وزارت صنعــت اعــالم شــده بود، 
هم چنان شــاهد دپوی خودروهــای ناقص در 
پارکینگ خودروسازان و انتظار خریداران برای 

تحویل خودرو هستیم.
 در حالی که مسئوالن وزارت صنعت تیر امسال 
وعده داده بودنــد که خودروهــای ناقص کف 
کارخانه های خودروســازی حداکثر تا یک ماه و 
نیم یعنی تا شهریورماه تکمیل شوند، این اتفاق 
هنوز عملیاتی نشــده و همچنان شــاهد وجود 

خودروهای ناقص در کف کارخانه  هستیم.
طبق جدیدتریــن آمار مربوط بــه خودروهای 
ناقص دپو شده کف کارخانه های خودروساز، به 
گفته محمد شهپری، عضو هیأت مدیره انجمن 
قطعه ســازان، در حال حاضر تعداد خودروهای 
کف ســایپا به صفر رســیده و خودروهای کف 

ایران  خودرو نیز حدود ۱۵ هزار دستگاه است.
به ایــن ترتیــب همچنــان در کــف کارخانه، 
خودروی ناقص و دپو شــده وجود دارد و وعده 
وزیر صنعت برای تکمیل ایــن خودروها عملی 
نشده اســت.اوایل امسال اعالم شــد که تولید 
حدود ۱۸۰ هــزار خودرو در ماه های گذشــته 
توسط ایران خودرو و ســایپا معطل چند قطعه 
است و در کف کارخانه رسوب کرده اند. این اتفاق 
باعث شــد تا تأخیر زیادی در تحویل خودرو به 
مشــتریان اتفاق بیفتد و همین امــر نارضایتی 

خریداران را به همراه داشت. 
در این راســتا جلســات مختلفی برای تکمیل 
خودروهــای ناقص توســط مســئوالن وزارت 
صنعت و مدیران خودروســاز برگزار و قرار شد 
قطعات ناقصــی از طرق مختلف بــه ویژه تولید 

داخل تأمین شوند.
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دبیرکل انجمن نساجی ایران:

قاچاقپوشاک۱۸۰۰واحدنساجیراطی۴سالبهتعطیلیکشاند
خریدار   دبیرکل انجمن نســاجی ایران گفت: به 
دلیل قاچاق و واردات بی رویه پوشــاک از سال های 
۹۲ تا ۹۶ هزار و ۸۰۰ واحد در این صنعت تعطیل شد.

حسین نیلفروش زاده، دبیرکل انجمن نساجی ایران 
گفت: ۹ هزار و ۸۰۰ واحد در صنعت نســاجی کشور 
فعال بودنــد که به دلیــل قاچــاق و واردات بی رویه 
پوشــاک از ســال های ۹۲ تا ۹۶ هزار و ۸۰۰ واحد در 
این صنعت تعطیل شد. در سال ۹۱ نیز اتفاقات ارزی 

افتاد اما پیامدهای آن شش ماه بیشتر طول نکشید.
وی با بیان اینکه قیمت تمام شده و کیفیت پنبه باید 
با صنایع مربوط به آن هماهنگ باشــد، افزود: ۱۵۰ 
هزار تن پنبه نیاز صنایع نســاجی است که اکنون ۶۰ 
تا ۶۵ هزار تن پنبه در داخل تولید می شــود.دبیرکل 
انجمن نساجی ایران گفت: اگر محدودیت در واردات 

ایجاد شود برخی صنایع نساجی تعطیل می شوند.

افزایش قیمت ارز زمینه رشد صنعت نساجی را 
فراهم کرده است

افسانه محرابی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان 
اینکه حدود ۸۰ درصد پوشــاک مصرفی کشــور در 
داخل تولید می شــود، اظهار داشت: برای ریسندگی 
الیاف پنبه امســال ۱۲ واحد ســاخته می شود که تا 
کنون هشت واحد به بهره برداری رسیده است و چهار 
واحد نیز تا پایان ســال به چرخه تولید وارد می شود. 
همچنین امســال به ظرفیت تولید نخ های سیستم 

پنبه ای ۵۰ هزار تن اضافه می شود.
وی گفت: در دو ســال اخیر روند رو به رشد در صنعت 
نســاجی به دلیل افزایــش قیمــت ارز و ممنوعیت 

واردات و حمایت از بخش تولید داشته ایم.
محرابی افزود: امســال ۶۰ هزار تن پنبــه در داخل 
تولید می شــود در حالی که به ۸۰ هزار تن پنبه نیاز 

داریم و نمی توانیم در واردات پنبه ممنوعیت داشــته 
باشیم. در نخ های پلی اســتر به واردات نیاز نداریم و 
در حال تکمیل دســتورالعمل واردات پوشاک برای 
محدود کردن بیش از پیش قاچاق هستیم.مدیرکل 
صنایع نســاجی وزارت صمت با بیان اینکه بر تأمین 
مواد اولیه و قیمت ها در چرخه تولید پوشاک نظارت 
داریم، افزود: شناســه دار کردن تولیدات پوشــاک 
برای مقابله بــا قاچاق در حال انجام اســت و از تولید 
کنندگان می خواهیم به این طرح بپیوندند.کارگروه 
نخ برای نظارت و مدیریت واردات ایجاد شــده است و 

تعرفه های واردات نخ؛ تعرفه های خوبی است.

 واردات از هند، صنعت نخ کشور را از بین
 برده است

مجتبی صمیمی کارشــناس اقتصادی حوزه صنعت و 
تولید نیــز در این برنامه با بیان اینکــه واردات در زمان 
تولید، صنعت داخلی را نابود می کند، گفت: به واردات 
پنبه نیاز داریم اما روش و مدیریت واردات، مهم اســت.

اردیبهشت امســال از ازبکســتان پنبه با نرخ ۳۴ هزار 
تومان وارد شــد و برخی صنایع نســاجی با این قیمت 
پنبه را تهیه کردند اما با ادامه یافتن واردات پنبه از هند 

قیمت این محصول به ۲۸ هزار تومان کاهش یافت.

برای دولت تولید پنبه در داخل مهم نبود
ابراهیــم هزارجریبی مجری طرح پنبــه وزارت جهاد 
کشــاورزی نیز در این برنامه گفت: امسال حدود ۴۰ 
درصد در مقایسه با سال گذشــته افزایش کشت پنبه 
داریم و برنامه هــای دولت برای افزایش کشــت پنبه 
پایدار است. مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی 
افزود: در سال های گذشته موضوع پنبه روی میز دولت 

نبوده زیرا واردات آن آسان تر و به صرفه تر بوده است.

ثباتارزی
قیمت ارز نسبت به روز گذشته ثابت ماند.

 قیمت ارز که روند صعودی بــه خود گرفته بود، 
دیروز بار دیگر به ثبات رسید.

بر همین اســاس  قیمت خرید هــر دالر آمریکا 
در صرافی های بانکی ۱۳ هــزار و ۱۵۰ تومان و 

قیمت فروش آن ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان است.
اختالف بین قیمت خرید و فــروش دالر در این 

صرافی ها کماکان ۲۵۰ تومان است.
همچنین ایــن صرافی ها هر یــورو را ۱۴ هزار و 
۶۵۰ تومان می خرند و ۱۴ هــزار و ۹۰۰ تومان 
می فروشــند تا قیمــت فروش ایــن ارز در یک 

قدمی ۱۵ هزار تومان قرار گیرد.
از سوی دیگر قیمت ارز مســافرتی که تا سقف 
۱۰۰۰ یورو به مســافران پرداخت می شــود، با 
احتســاب کارمزد بانک مرکزی و بانک عامل به 

۱۵ هزار و ۱۰۰ تومان می رسد.
بانک ها نیز هر دالر آمریکا را ۱۳ هزار ۲۷ تومان 

و هر یورو را ۱۴ هزار و ۴۸۹ تومان می خرند.

صادرات63قلممحصوالت
دامیبهپنجقارهازجملهآمریکا

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: ۶۳ قلم 
محصوالت دامی کشــور به پنج قــاره از جمله 

آمریکا صادر می شود.
علیرضا رفیع پور رئیس ســازمان دامپزشــکی 
کشــور در نشســت خبری با بیان اینکه ۶۳ قلم 
محصــوالت دامی ایــران به پنج قــاره از جمله 
آمریکا صادر می شود، گفت: در چهار ماه نخست 
سال ۹ هزار تن شــیرخام، ۱۶ هزار تن لبنیات، 
۲۷ هزار تن میگو، ۲۵ هزار تن پای مرغ، ۲ هزار 
تن آالیش غیرخوراکی به کشورهای دیگر صادر 

شده است. 
رفیع پور در پاســخ به اینکه آیا تحریم ها پس از 
عقب نشــینی آمریکا از برجام بــر صنعت حوزه 
دامپزشــکی تأثیر گذاشته اســت، گفت: اتفاقاً 
این تحریم ها مــا را قوی تر کرده اســت چرا که 
تمرکز ما بیشــتر بر تولید داخل معطوف شــده 
و توانســته ایم نیازهای نهاده ها را کامل تأمین 

کنیم. 
به گفته رفیع پور، در ســه ماه باقی مانده از سال، 
تمــام ارزهای مــورد نیاز واکســن، ریزمغذی، 
مکمل ها دراختیار تولیدکننــدگان قرار گرفته 

است.
وی همچنین گفت: در ایام دهه فجر ۱۵ میلیون 
رأی گوســفند و بز در کشــور علیه تب برفکی 

واکسیناسیون خواهند شد. 
رئیس ســازمان دامپزشکی کشــور در بخش 
دیگری از صحبت های خود اعــالم کرد: برنامه 
ملی تضمین ســالمت تخم مرغ تدوین شده و به 
زودی رونمایی خواهد شد و با اجرای این برنامه 

ملی، کیفیت بهداشتی تخم مرغ ارتقا می یابد. 
وی همچنیــن از اجــرای فــاز مقدماتی طرح 
ارتقای کیفیت گوشــت مرغ خبــر داد و گفت: 
این طرح در کشور اجرایی شده و فازهای بعدی 
آن هم اجرا خواهد شــد. با اجرای ایــن برنامه، 
تمام کشــتارگاه های کشــور رتبه بندی شده و 
با لیبل هــای مخصوصی مرغ ها را بســته بندی 
می کنند. وی همچنین از تفاهــم نامه با وزارت 
بهداشت برای نظارت بهداشتی بر توزیع، عرضه 

و طبخ فرآورده های دامی خبر داد. 

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق:
آئیننامهوارداتکاالهای
تهلنجیبازنگریمیشود

رئیس ســتادمبارزه باقاچــاق با بیــان اینکه 
برخــی از مصوبــه واردات کاالهــای ته لنجی 
سواســتفاده کردند،گفت: به دنبال این هستیم 
که باتجدیدنظر در این آیین نامه بتوانیم تخلف 

در واردات ته لنجی را مهار کنیم.
 علــی مویدی خرم آبــادی در مــورد تخلف در 
ترخیــص کاالی همــراه ملوان تحــت عنوان 
ته لنجــی در چارچوب مصوبه بهمن ماه ســال 
گذشــته دولت و آئین نامه اجرایــی آن، اظهار 
داشــت: در آئین نامه مذکور، واردات کاالهای 
ته لنجی برای ملوانان به طور کامل آزاد نشــده 
اســت بلکه ســقفی بــرای واردات دارد.رئیس 
ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: 
در واقع برای ملوانان و کســانی که در این بخش 
کار می کنند، سقفی گذاشته شد اما بعضاً شاهد 
هســتیم که واردات ته لنجی از این سقف عبور 
کرده اســت که کاالی اضافه بر ســقف مذکور، 
قاچاق محسوب می شــود. به دنبال این هستیم 
که با تجدیدنظــر در این آئین نامــه و مقررات 

بتوانیم تخلف در واردات ته لنجی را مهار کنیم.
مویــدی در مورد اینکه چه زمانــی اصالح آئین 
نامه مذکور به ســرانجام می رسد، گفت: تالش 
می کنیم تــا پیش از نوروز ۹۹، ســقف را تعیین 

کنیم تا راه های تخلف مسدود شود.
بهمن ماه ســال گذشــته مدیرکل امور مرزی 
وزارت کشــور خبــر داد کــه آئیــن نامه های 
ســاماندهی فعالیــت مرزنشــینان و ورود کاال 
توسط مرزنشــینان به دلیل ۱۳۳۹ قلم کاالیی 
که دولت در ابتدای سال ۹۷ برای ثبت سفارش 
واردات آنها ممنوع کرده بود، تحت شــعاع قرار 
گرفته بود کــه الزم بــود برای ارتقای ســطح 
معیشت مرزنشینان و فعالیت مرزنشینی، اقالم 

ضروری از فهرست ثبت سفارش خارج شود.
در همین راستا ۴۸ قلم کاالی مجاز وارداتی برای 
مرزنشــینان و ۱۰۰ قلم کاالیی که در چارچوب 
آئین نامه ســاماندهی بازارچه های غیررســمی 
و موقت مرزی از حــق ورودی معاف هســتند، 
اعالم شــد. پیش از این اقالم خوراکی ۷۰ درصد 
و اقالم غیرخوراکی ۳۰ معافیت از ورود داشــتند 
که با مصوبه بهمن ماه ســال گذشته دولت، اقالم 
خوراکی تــا ۱۰۰ درصــد و غیرخوراکی تا ۵۰ 

درصد معافیت ورودی برخوردار شدند.


