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 رشــد اقتصادی چین بر اثر ویروس کرونا بطور 
جدی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و این رشد 

کل دنیا را متاثر خواهد کرد.
1-بازارهای بورس جهانی ۲.۷ هــزار میلیارد 
دالر بدلیل ویروس کرونا از دست داده اند. این ۵ 
برابر تولید ناخالص داخلی ایران و بیش از تولید 
ناخالص داخلی هند اســت. این عدد در صورت 
ادامه داستان بشدت بزرگ میشود و تاریخ ساز 

)تاریخ خراب کن( خواهد شد.
۲-مشخص شده که رشد اقتصادی چین بطور 
جدی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و این رشد 
کل دنیا را متاثر خواهد کرد. پیشتر گفته بودم 
که رشــد چین همین االن هم در پایین ترین 
حد در ۳۰ سال گذشته اســت و با این اتفاقات، 
اگر ادامه دار شود، شرایط برای چین بسیار بدتر 
خواهد شد و اگر رشــدش به زیر ۴ درصد برسد 

امکان رسیدن به آمریکا را از دست می دهد.

۳-بانک مرکزی چین ســریعا دست بکارشده 
و ســعی کرده به بازار اطمینان بدهــد. دقیقا 
گفته انــد در مرحله اول 1۷۴ میلیــارد دالر به 
اقتصاد تزریق خواهند کرد و با ریپوی معکوس 
اثرات تورمیــش را کنترل می کننــد و اگر این 
مقــدار نتواند ثبات نرخ بهره و رشــد اقتصادی 

را حفظ کند آمادگی برای تزریق بیشتر دارند.
۴-کاهــش 1۲ دالری قیمت نفت و ســقوط 
فلزات و کاالهای اساســی هم ناشی از کاهش 
تقاضا و پیش بینی کاهش تقاضا در ماه های آتی 
اســت.اینکه اثرات این اتفاق برای دنیا چیست 
هنوز معلوم نیســت اما وقتی وزیر آمریکایی از 
اثرات مثبت آن بر اقتصاد آمریکا میگوید بیش 

از هرچیز کوتاه قامتی خود را نشان می دهد.
۵-اثر این ویــروس بر ایــران از طریق کاهش 
قیمت نفت نیست. مقدار فروش نفتمان آنقدر 
پایین اســت که کاهش قیمت بر آن اثر جدی 
ندارد. اینکه خرید نفت چیــن کاهش می یابد 
هم اثری بر ما ندارد. چین امســال باید بیش از 
1۵ میلیارد دالر نفــت جدید از آمریکا بخرد که 

بیش از نفتی است که از ایران می خرید.
  ادامه در صفحه 2

سرمقاله

سید محمد صادق الحسینی
کارشناس اقتصاد

ونا، اقتصاد جهان و اثر آن بر اقتصاد ایران کر
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در جلسه شورای عالی کار مقرر شد

تعیین دستمزد بصورت منطقه ای منتفی شد
خریدار    شورای عالی کار در نشست خود با تعیین 
دستمزد به صورت منطقه ای مخالفت کرد؛ همچنین 
فعالیت تشــکل های کارگری در مناطــق آزاد را به 

رسمیت شناخته شناخت.
 علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به 
نشست شورای عالی کار اظهار داشت: نشست شورا با 
سه دســتور کار اصالح آئین نامه انجمن های صنفی، 
گزارش کمیته دســتمزد ســال آینــده و همچنین 
بررســی وضعیت اشــتغال کارگران در مناطق آزاد 

تجاری و ویژه اقتصادی تشکیل شد.
وی افزود: یکــی از موضوعات مهم مطرح شــده در 
شــورای عالی کار ارائه گزارش کمیته دســتمزد بود 
و بــا تصویب و نظر مشــترک نماینــدگان کارگری، 
کارفرمایی و دولت عضو شورا موضوع تعیین دستمزد 
منطقه ای منتفی شد.این نماینده کارگری در شورای 
عالی کار همچنین با اشــاره به دســتور کار دیگر این 
شورا مبنی بر رسیدگی به وضعیت کارگران شاغل در 
مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصــادی گفت: کارگران 
شاغل در این مناطق به دلیل تبعیت از مقررات خاص 
اشــتغال حاکم بر ایــن مناطق، با مشــکالت زیادی 
مواجه هســتند. بنابراین طبق مصوبه شــورای عالی 
کار به اســتناد رأی ۳۶۶ هیئت عمومی دیوان عدالت 
اداری مقرر شد در مواردی که مقررات خاص اشتغال 
در این مناطق با ضعف مواجه اســت و مسکوت مانده، 

از قانون باالدستی یعنی قانون کار تبعیت شود.

تشکیل کمیته ویژه احصاء مشکالت کارگران 
مناطق آزاد

خدایی با تاکید بر اینکه با تصمیم اعضای شورای عالی 
کار ورود این شــورا به مســائل مربوط به روابط کار و 
اشتغال کارگران مناطق آزاد به رسمیت شناخته شد، 
افزود: در همین راســتا، در گام اول کمیته سه جانبه 
ای برای بررسی وضعیت فعلی کارگران شاغل در این 
مناطق تشکیل شد تا مشکالت کارگران این مناطق 

احصاء شود.
این عضو کارگری شــورای عالی کار با تاکید بر اینکه 
یکی از مهمترین درخواست های گروه های کارگری 
که مدت هــا پیگیر بودیم ورود شــورا به مشــکالت 
کارگــران شــاغل در مناطــق آزاد تجــاری و ویژه 
اقتصادی بود، افزود: متأسفانه در بســیاری از موارد 
حتی مقررات خاص اشــتغالی که بــرای این مناطق 

نگاشته شده، رعایت نمی شود.
خدایــی تاکید کرد: در حــال حاضــر اتفاقی که رخ 
داده این اســت که شــورای عالی کار به مشــکالت 
کارگران این مناطق ورود کرده اســت. حتی به رغم 
تاکید مقررات خاص اشــتغال مناطق آزاد به اجرای 
مقاوله نامه های بین المللی ســازمان جهانی کار اما 
بسیاری از این موارد از جمله تساوی مزدی، تشکیل 
تشکل های رسمی، ایمنی و بهداشــت و بازرسی کار 

اجرا نمی شود.
وی با اشــاره به اینکه در تمام موارد مذکور در مناطق 

آزاد در حق کارگران اجحاف می شــود، گفت: بعد از 
ســال ها از تصویب قانون کار تقریبــاً می توان گفت 
نمایندگان کارگــری، کارفرمایــی و دولتی راجع به 
مشــکالت مناطق آزاد رفتار منفعالنه وجود داشته 
اســت که امیدواریم بــا پیگیری های انجام شــده 
در نشســت روز گذشــته شــورای عالی کار بتوانیم 
مشــکالت کارگران در این مناطق را به صورت خاص 

پیگیری کنیم.
این فعال کارگری درباره وضعیت دســتمزد کارگران 
مناطق آزاد گفت: در این زمینه بر اســاس توافق بین 
کارگر و کارفرما تصمیم گیری می شــود اما مشروط 
بر اینکه از حداقل دســتمزد مصوب شورای عالی کار 

کمتر نباشد.
خدایی با اشــاره به ســرپیچی کارگاه های مستقر 
در مناطق آزاد و ویژه از اجرای طــرح طبقه بندی 
مشــاغل گفت: مهمتریــن موضوعی کــه در این 
مناطــق نماینــدگان کارگــری را رنــج می دهد، 
نداشــتن تشــکل در این مناطق اســت و به نوعی 
آزادی تشکل ها در این مناطق به رسمیت شناخته 

نشده بود.
عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: با توجه به 
اینکه در این مناطق در حــوزه تصمیمات کارگری و 
کارفرمایی انسجام وجود ندارد، نظارتها ضعیف است 
و دوگانگی مدیریتی در حوزه روابط کار نیز کارگران 

شاغل در این مناطق را سردرگم کرده است.

سرمقاله

درحالیکه کمتر از یک ماه تا زمانی که 
مسئوالن برای واریز سود سهام عدالت 
اعالم کرده اند، باقی مانده است، هنوز 
برخی از مشموالن سهام عدالت شماره 
شــبای خود را برای دریافت سود ثبت 
نکرده اند و تا زمانی که ایــن فرایند را 
انجام ندهند، ســود بــرای آن ها واریز 

نخواهد شد.
 طبق آخرین وعده مســئوالن ســود 
سهام عدالت امسال از سوم اسفند ماه، 
یعنی کمتر از یک ماه دیگر به حســاب 
مشموالن با اولویت مشمولین کمیته 
امداد و بهزیســتی واریز خواهد شــد. 
میزان سود هنوز مشخص نیست اما با 

توجه به اینکه میزان ســود 
در ســال 1۳۹۵ به ازای هر 
یک میلیون ســهم 1۵۰ و 
در ســال 1۳۹۶، 1۷۵ هزار 
تومان بود، ایــن میزان در 
ســال جاری بیش از ۲۰۰ 
هــزار تومان خواهــد بود. 

با این حــال میزان دقیق ســود تا ۲۲ 
بهمن ماه مشخص خواهد شد.

به طور کلی جمع کل مشموالن سهام 
عدالت  بیش از ۴۹ میلیون نفر اســت 
که از این میزان بیش از ۴۶ میلیون نفر 
در قید حیات هســتند. در این راســتا 
چندی پیــش قبل از اینکه ســازمان 

خصوصی ســازی نسبت به 
واریز ســود ســهام عدالت 
اقدام کند، از مشموالن این 
سهام درخواســت کرد که 
شماره شــبای بانکی خود 
را در سامانه ســهام عدالت 
وارد کنند تا ســود ســهام 

عدالت به حسابشان واریز شود.
طبق اعالم ســازمان خصوصی سازی، 
توزیع ســود ســهام عدالت سال مالی 
شــرکت های ســرمایه پذیر در حالی 
از ســال ۹۵ تاکنون در حال اجراست 
که مشــموالن برای دریافت سود این 
سهام باید شماره شبای حساب بانکی 

خود و اعضای مشــمول خانوار خود را 
در سامانه سهام عدالت ثبت کنند.

 ورود و ثبــت شــماره شــبای بانکی 
مســتقل برای هر یک از اعضای خانوار 
که مشــمول ســهام عدالت باشند به 
تفکیک ضــروری بــوده و صرف ثبت 
شماره شبای سرپرســت خانوار برای 
برخورداری از اصل سهام و سود سهام 
عدالت کفایت نمی کند و باعث محروم 
شــدن ســایر اعضای خانوار از سهام 
عدالت و سود متعلق به آن خواهد شد. 
برخالف توزیع یارانه ها، در توزیع سود 
سهام عدالت ســود فقط به حساب هر 

مشمول بطور مجزا واریز خواهد شد.

سهام عدالت

شماره شبا ثبت کنید تا سود بگیرید
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ونا، اقتصاد جهان و اثر آن  کر

 بر اقتصاد ایران
  ادامه از صفحه یک

۶-اثر اصلی این اتفــاق در اقتصاد ایران از طریق 
بازار بورس اســت. ۴۵ روز پیش بــه عده ای از 
سرمایه گذاران در جلسه مشــاوره ای گفتم که 
بورس تهران به ســقف تاریخی رسیده، هرچند 
هنوز حباب ندارد، ولی با اتفاقاتی که در فلزات و 
کاالهای اساسی افتاده بورس تهران استراحتی 

جدی خواهد کرد.
۷-سرمایه گذاران باید درســت انتخاب کنند تا 
از دارایی خود محافظت کنند اما سیاستگذاران 
نیز باید بترسند )هرچند بعید است متاسفانه(. 

وضعیت اضطراری است.
 بخش عمده کاالهای اساســی ما از طریق چین 
تامین میشــود که این اتفاقات آن را متاثر کرده 
و در بازارهــای مختلف مشکل)شــاید موقتی( 

ایجاد می کند.

 ظریف: کانال مالی 
ایران-سوئیس به هیچ وجه 

نشانه حسن نیت آمریکا نیست
وزیر امور خارجه کشــورمان با اشــاره به انجام 
اولیــن تعامــل و انتقــال مالــی در چارچوب 
کانال مالی ایران و ســوئیس بــرای انتقال اقالم 
بشردوســتانه به ایران گفت: این اقدام نشــانه 
حسن نیت آمریکا نیست، حتی نشانه آن نیست 
که ایاالت متحده کوچکترین اقدام را در راستای 
اجرای تعهدش بر مبنای دســتور موقتی دیوان 
دادگســتری بین المللی انجام داده باشــد چه 

رسد به اجرای تعهداتش طبق برجام.
محمد جواد ظریــف در جمع خبرنــگاران در 
حاشــیه ســخنرانی خود در دافوس در پاســخ 
به ســوالی درباره راه اندازی کانال مالی ایران و 
سوئیس برای انتقال کاالهای بشردوستانه و این 
ادعا که این اقدام مثبت و در راستای تنش زدایی 
بوده اســت؟ تصریح کرد: خیر. این کانال کمتر 
از اجرای دســتور دیوان بین المللی دادگستری 
است که به آمریکا دســتور داد که حق ندارد از 
ورود غذا و دارو به ایران ممانعت کنند. سیاست 
آمریکا کماکان سیاســت فشــار به مردم ایران 
است. سیاست محروم کردن مردم از منابع مالی 
برای پرداخت هزینه های غــذا و دارو و محدود 

کردن روش های استفاده از منابع مالی است.
وی گفت: این یک قدم بســیار کوچک اســت 
دولت ســوییس تالش کــرد ما از تــالش آنها 
قدردانی می کنیم اما این نشــانه حســن نیت 
آمریکا نیست و حتی نشانه آن نیست که ایاالت 
متحده آمریکا کوچکترین اقدام را در راســتای 
اجرای تعهدش بر مبنای دســتور موقتی دیوان 
دادگستری انجام داده باشد چه برسد به اینکه بر 

اساس برجام عمل کرده باشد.
وزیر امور خارجه کشــورمان در پاسخ به سوالی 
درباره اضافه کردن ســازمان های کمک کننده 
به تروریســم اقتصادی علیه ایران به فهرســت 
گروه های حامی تروریســم جمهوری اسالمی 
ایران، اظهار کرد: ما این طرح را در دست بررسی 
داریم تا کسانی که به تروریســم اقتصادی علیه 
جمهوری اسالمی ایران دامن می زنند را در این 
فهرست ها اضافه کنیم. این بررسی توسط وزارت 
خارجه انجام می شود و به شــورای عالی امنیت 
ملی پیشنهاد می شــود و آنها تصمیم می گیرند. 
یکی از ســازمان هایی که در این زمینه در حوزه 
تقویت تروریســم اقتصادی آمریــکا علیه ایران 
فعال بوده سازمان »اتحاد علیه ایران هسته ای« 
است که همه اســمش از اول تا آخر دروغ است و 
پیشنهاد مناســب در این زمینه می شود اما االن 
ما در مرحله بررسی ها در وزارت خارجه هستیم.

کالن



سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن بسته حمایت معیشتی خبر داد

کاهش مبلغ پرداختی با ادغام یارانه و کمک معیشت
خریدار    ســخنگوی ستاد شناســایی مشموالن 
بسته حمایت معیشــتی با انتقاد از طرح ادغام یارانه 
و کمک معیشتی گفت: پیگیر عدم تصویب این طرح 
هســتیم اما در هر حال تابع قانون هستیم و هرچه به 

تصویب برسد اجرا می کنیم.
حســین میرزایی در مورد طرح ادغــام یارانه نقدی 
و معیشــتی گفت: در حال حاضر مبلــغ پرداختی به 
خانوار یک نفــره در مجموع 1۰۵ هزار تومان اســت 
در حالی که با تصمیم کمیســیون تلفیق مجلس این 
مبلغ به ۷۲ هــزار تومان کاهش پیــدا می کند و این 

موضوع به ضرر یارانه بگیران است.
وی گفت: فرآیند شناســایی پرداخت یارانه معیشتی 
به خانواده هــای دهک های پایین جامعه بر اســاس 
مصوبه سران سه قوه انجام شــده است و به طور حتم 
طرح ادغام یارانه و کمک معیشــت کمیسیون تلفیق 
مجلس به ضرر دهک های پایین جامعه و نیازمندان و 

به نفع ثروتمندان خواهد بود.
وی با اشــاره به اینکه از طریق دولت و مجلس پیگیر 

این موضوع هســتیم ادامــه داد: امیدواریم به نتیجه 
برســیم اما در هر صورت ما دســتگاه دولتــی و تابع 
قانون هســتیم. هرچه به تصویب برســد را اجرایی 
خواهیم کرد.سخنگوی ســتاد شناسایی مشموالن 
بسته حمایت معیشتی با اشاره به اینکه از نمایندگان 
مجلس چند بار دعوت کرده ایم که تــا به وزارت رفاه 
بیاینــد، گفت: متأســفانه تا این لحظــه آنها فرصت 
نداشــته اند و بارها اعالم کرده ایم که نمایندگانی که 
نســبت به فرآیند دریافت یارانه معیشــتی معترض 

هستند می توانند از نزدیک در جریان قرار گیرند.
وی با اشــاره به اینکه در سیستم شناسایی مشموالن 
شــاید کمتر از ۵ درصد خطا وجود داشته باشد گفت: 
این در حالی است که در سیستم های بیمه ای درصد 

خطا حدود ۲۰ درصد است.
میرزایی گفت: برخی از افرادی که ادعا می کنند باید 
مشمول دریافت یارانه باشــند در بررسی ها مشخص 
شــد که آنها حســاب های مالی و گردش مالی شان 
بســیار زیاد بــوده به طــوری که فقط یــک پیرمرد 

بازنشسته کارت بانکی اش را اجاره می داده و ماهیانه 
مبلغ باالیی 1۰۰ میلیون تومان گردش مالی داشــته 
اســت. آیا باز هم باید به این گونه افراد کمک معیشت 

بدهیم؟
وی به مورد دیگری نیز اشــاره کرد و اظهار داشــت: 
سرپرســت خانواری نیز عنوان کرده بــود که درآمد 
پایینی دارد و به اشتباه در لیست کمک معیشت قرار 
نگرفته است که بعد از بررسی مشخص شد دختر این 
فرد ماهیانه ۳۰ میلیون تومان درآمد دارد. اگر از این 
مبلغ به خانواده خود نمی دهد باید حساب یارانه خود 
را جدا کند و در این شــرایط به سرپرست خانواده نیز 

کمک معیشت داده نمی شود.
وی با اشــاره به اینکه بعد از اعتراض ها، یک میلیون 
و 1۰۰ هزار خانوار معــادل ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر 
به لیســت دریافت کنندگان کمک معیشــت اضافه 
شــده اند افزود: هر فردی که احســاس می کند باید 
مشمول باشد درخواست بازبینی دهد و به طور حتماً 

مورد رسیدگی مجدد قرار می گیرد.

شعبه

بانکــداری دیجیتــال و غیرحضوری 
در کشور روندی رو به شــتاب گرفته 
به طوری که مجموع تعــداد ابزارهای 
پذیرش در شبکه پرداخت الکترونیک 
)شــامل کارتخوان، اینترنتی و تلفن 
همراه( در دی ماه با رشد ۲.۲ درصدی 
به 1۰ میلیــون و ۵۷۴ هــزار و ۸۹۸ 

پایانه افزایش یافت.
 میــزان اســتفاده از پــول نقــد و 
پرداخت هــای فیزیکــی بــه تدریج 
درحــال کاهــش اســت و در مقابل 
پرداخت هــای الکترونیکی، روند رو به 

رشدی را تجربه می کنند.
نگاهــی بــه آمــار تراکنــش هــا و 
پرداخت های الکترونیکی در کشــور 
ما نیــز نشــان می دهد کــه جذابیت 
پرداخت هــای غیر فیزیکــی به دلیل 
رشــد فنــاوری و ابزارهــای جدیــد 

پرداخت رو به گسترش است.
شــبکه الکترونیکــی پرداخت کارتی 
کشــور شــامل ســه نوع ابزار »ابزار 

پذیــرش اینترنتی«، »ابزار 
پذیــرش تلفن همــراه« و 
»ابزار پذیــرش کارتخوان 
فروشــگاهی« اســت که 
فعالیت هــای مربــوط به 
»خریــد کاال و خدمات«، 
»پرداخت قبــض و خرید 

شــارژ« و »مانده گیری« از طریق آنها 
انجام می شود.

بر اســاس تــازه تریــن آمار شــبکه 
الکترونیکــی پرداخت کارتی کشــور 
)شــاپرک( مجموع تعــداد ابزارهای 
پذیرش در شبکه پرداخت الکترونیک 
)شــامل کارتخوان، اینترنتی و تلفن 
همراه( تا پایان دی مــاه به 1۰ میلیون 

و ۵۷۴ هزار و ۸۹۸ رسیده است.
بر این اســاس، تعداد دســتگاه های 
کارتخوان فعال سیســتمی در کشور 
تا پایان دی ماه به بیــش از ۸ میلیون 
و 1۶۵ هزار دستگاه رسیده که نسبت 
به آذرماه رشــد ۲.۵۵ درصدی داشته 

است.
ضریــب نفــوذ کارتخوان 
فروشــگاهی بــه ازای هر 
1۰ هزار نفــر فرد باالی 1۸ 
سال با توجه به جمعیت ۵۹ 
میلیون و ۶۵۴ هزار و ۷۴۲ 
نفری و تعــداد ۸ میلیون و 
1۶۵ هزار دســتگاه پایانه فروش فعال 
سیســتمی تا پایان دی ماه بالغ بر یک 
هزار و ۳۶۸ کارتخوان به ازای 1۰ هزار 

نفر است.
همچنین ضریب نفوذ ابــزار پذیرش 
اینترنتی و موبایلی به ازای هر 1۰ هزار 
نفر در دی امسال با توجه به تعداد یک 
میلیون و 11۶ هــزار پایانه اینترنتی و 
یک ملیون و ۲۹۲ هــزار پایانه موبایلی 
به ترتیــب 1۸۷ و ۲1۶ ابزار پذیرش به 

ازای ده هزار نفر اعالم شده است.
عــالوه بر کارتخــوان، بخــش عمده 
ابزارهای پرداخت الکترونیکی مربوط 
به ابزارهــای اینترنتــی و موبایلی می 

شود که بررســی آنها نیز نشان دهنده 
رشد آنهاست.

بر این اساس، تعداد ابزارهای پذیرش 
اینترنتی بــا رشــد ۲.۰۳ درصدی به 
یک میلیون و 11۶ هزار  و شــمار ابزار 
پذیــرش موبایلــی با افزایــش 1.۲۶ 
درصدی به یک میلیــون و ۲۹۲ هزار 

پایانه رسیده است.
معاون فناوری بانک ملی ایران چندی 
پیش با اشــاره به توســعه بانکداری 
دیجیتال، گفت: پایــان دی ماه میزان 
تراکنش هــای بانکی غیــر حضوری  
به ۸۷ درصد رســید در حالــی که در 

ابتدای دهه ۹۰ حدود ۵۵ درصد بود.
مسعود خاتونی افزود: اکنون بیشترین 
تراکنش هــا دربخــش پایانه هــای 
فروشگاهی و خریدهای اینترنتی است 
و به دلیل هزینه های بــاال برای تولید 
کارت بانکــی و ابزارهــای پایانه های 
فروشگاهی، تالش می شود این هزینه ها 

کاهش یابد.

دیدگاه

ونیکی در کشور رشد ۲.۲برابری پرداخت الکتر
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  QR code ایران کیش 
با حضور مدیر عامل بانک تجارت

 QR code سرویس جدید پرداخت مبتنی بر
در اپلیکیشن پات شــرکت کارت اعتباری ایران 
کیش با حضور دولت آبادی مدیــر عامل بانک 

تجارت رونمایی شد.
 در این مراسم رضا دولت آبادی مدیر عامل بانک 
تجات با اشاره به نقش خدمات الکترونیک و غیر 
حضوری در تســهیل و افزایش امنیت مبادالت 
بانکی مشتریان گفت: بانک تجارت تالش دارد 
تا با به روز رسانی زیرساخت های خود در حوزه 
فناوری اطالعات و ایجاد مزیت رقابتی بیشــتر 
در ابزارهای الکترونیک و خدمــات نوین بیش 
از پیش در مســیر افزایش رضایت کاربران این 

خدمات قدم بردارد.
  طبری مدیر عامل شــرکت ایران کیش مزایای 
این سرویس که با شــیوه ای جدید توسط ایران 
کیش و بانک تجارت ارائه می شــود را بر شمرد و 
گفت: روش پرداخت از طریق QR code قبال 
توســط برخی شــرکتهای PSP از جمله ایران 
کیش یا شرکتهای اســتارتاپی اجرا شده که بر 
مبنای کیف پول یا وابســته به برنامه ای خاص 
بوده است. نقطه تمایز این سرویس ایران کیش 
عدم نیاز به نصب اپلیکیشن جدید بر روی تلفن 
همراه مشــتریان اســت . رفع موانع روش های 
گذشته برای استقبال بیشــتر کاربران و رعایت 
الزامات امنیتی از دیگر تفاوت های این سرویس 

نسبت به نمونه های قبلی است.
  وی با اشــاره به بازار هدف در نظر گرفته شــده 
برای این ســرویس جدید افــزود: صدها هزار 
دارنده  POSهای فروشــگاهی بانک تجارت، 
پذیرنــدگان پایانــه هــای ســیار، دارندگان 
MPOS، و همــه صاحبــان مشــاغلی که به 
لحاظ موقعیت و شــرایط امکان بهــره گیری از 
دســتگاه POS را ندارند جزو بــازار هدف این 
ســرویس جدید قرار گرفته اند . کــد QR دو 
بعدی اختصاص داده شــده به هر فروشنده کاال 
و خدمات که به دو صــورت ثابت یا متغیر ارائه 
می شود امکان خرید امن بدون استفاده از کارت 
را در محل فروشگاه ها برای مشتریان با استفاده 
از تلفن همراه تنها با اســکن QR  ارائه شــده 

توسط فروشنده فراهم می کند.
بانک تجارت یکی از ســهامداران عمده شرکت 
کارت اعتبــاری ایران کیش اســت کــه تامین 
کننده اصلی خدمات دستگاه های پایانه فروش 
این بانک در کشور بوده به شــمار می رود. ایران 
کیش طی این ســال ها خدمــات متنوعی را در 
حوزه صنعت پرداخــت به واحدهــای صنفی 
مشــتریان این بانک در اقصی نقاط کشور ارائه 

کرده است.

 ٩٠ درصد سپرده خود در بانک 
خ سود صفر درصد  صادرات را با نر

تسهیالت بگیرید
نسبت مبلغ تســهیالت قابل پرداخت به حجم 
ســپرده با نرخ ســود صفر درصــدی در طرح 
»تبســم« بانک صــادرات ایران تــا ۹۰ درصد 

افزایش یافت.
ا افزایش نسبت مبلغ تسهیالت قابل پرداخت   ب
به حجم ســپرده با نرخ ســود صفر درصدی در 
طرح »تبســم« بانک صادرات ایران، متقاضیان 
استفاده از تســهیالت با نرخ سود صفر درصدی 
انک صادرات ایــران می توانند تــا ۹۰ درصد  ب
میزان ســپرده های خود را بــدون وثیقه با نرخ 

سود صفر درصدی دریافت کنند.
ر اســاس طرح »تبسم« که تســهیالت بدون  ب
ضامن در مــدت حداکثر ۴۸ ســاعت پرداخت 
می شــود، ســقف تســهیالت فردی برای افراد 
حقیقی دو میلیارد ریال در نظر گرفته شده  است.



معاون سیاسی استاندار البرز خبر داد

صالحیت ۱۲۹ داوطلب نمایندگی مجلس در البرز تأیید شد
خریدار   معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
استاندار البرز و رئیس ســتاد انتخابات استان البرزاز 
تایید صالحیــت 1۲۹ داوطلــب نمایندگی مجلس 

شورای اسالمی در استان البرز خبر داد.
نور محمد فــردی در جمع خبرنــگاران گفت: در دو 
مرکز حــوزه انتخابیه کــرج، فردیس و اشــتهارد و 
ساوجبالغ، نظرآباد و طالقان 1۲۹ نفر توسط شورای 

نگهبان تایید صالحیت شده اند.
به گزارش ایســنا، وی افزود: از این تعــداد 1۰۸ نفر 
مربوط به حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشــتهارد و 
۲1 نفر مربوط به حوزه انتخابیه ســاوجبالغ ، نظرآباد 

و طالقان است.
فردی با بیان اینکه  تنها مالک و معیــار کار ما قانون 
اســت، افزود: مالک و معیار همه باید قانون  باشــد و 
همه باید از قانون تمکین کنند چــه آنهایی که تایید 
شده اند باید قانون را مراعات کنند و چه آنهایی که رد 

صالحیت شده اند باید تابع قانون باشند.
معاون اســتاندار گفت: کلیه افــرادی که صالحیت 
آنها تایید شــده به عنوان نامزد انتخاباتی باید خود و 
طرفدارانشــان در همه زمینه ها قانون را رعایت کنند 
زیرا برابــر ماده ۵۶ قانــون انتخابات تا زمان شــروع 

قانونی تبلیغات، هیچکس حق تبلیغات را ندارند.
وی افزود: دســتگاه های ذیربط کامال اوضاع را رصد 
و نظــارت می کننــد و در صورت مشــاهده هر گونه 
تبلیغات زود هنگام اقدام قانونــی را معمول خواهند 
نمود.وی با تأکید بر مشارکت حداکثری خاطرنشان 
کرد: از اوایل انقــالب تاکنون حضور مــردم تمامی 
توطئه های دشمنان قســم خورده انقالب را خنثی 

کرده است.فردی گفت: هر کســی می تواند در زمان 
قانونی تبلیغات اهداف، برنامه و توانایی و شایســتگی 
خود را برای مردم تبیین نمایند و این مردم هستند که 
باید تصمیم بگیرند و سرنوشت خودشان را رقم بزنند.

رئیس ستاد انتخابات اســتان گفت: بر اساس برنامه 
ریزی انجام شده در سطح استان امکانات و تجهیزات 
برای برگزاری انتخابات با شکوه فراهم شده و بیش از 
۲۳ هزار نفر اعم از عوامل اجرایی، نظارت، بازرســی، 
نماینــده فرمانــدار و محافظ، مســئولیت برگزاری 

انتخابات را بر عهده دارند.
فردی تصریح کــرد: هماهنگــی بســیار خوبی در 
مجموعه دستگاه های نظارتی و اجرایی وجود دارد و 
هر کدام بر اساس قانون ولی با هماهنگی وظایف خود 
را انجام می دهند.رئیس ستاد انتخابات استان گفت: 
رعایت اصل بی طرفی و صیانــت از آرای مردم وظیفه 
اصلی مجریان و ناظران در انتخابات پیش رو است که 

باید مورد توجه جدی قرار گیرد.وی گفت: رای مردم 
حق الناس است و همه باید از ارا مردم صیانت کنند و 

همه اصل بیطرفی و مر قانون را مراعات کنند.
فردی با بیان اینکه از طرفی سیاست راهبردی وزارت 
کشور و نماینده عالی دولت در اســتان بر چهار اصل 
امنیت، مشارکت، سالمت و رقابت استوار است و این 
چهار اصل محوری و راهبــردی باید مورد توجه همه 

دست اندرکاران انتخابات قرار گیرد.
معاون اســتاندار گفــت:  آرامش خوبی در اســتان 
بر قرار اســت امنیت بر قرار و کلیه دســتگاه های ذی 
ربط هر کدام با تسلط کامل در ایجاد آرامش وامنیت  
اهتمام الزم را دارند.وی تصریح کــرد: تا کنون برای 
انداران، بخشداران، معاونین سیاسی فرمانداری  م ر ف
های روسای کمیته های انتخابات دوره های آموزشی 
برگزار شده اســت و حتی آزمون کتبی با هدف تسلط 

بر قانون از آنها گرفته شده است.

البرز
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رئیس هیات کاراته شهرستان فردیس:
۵۰۰ شرکت کننده در مسابقات 

قهرمانی کاراته استان البرز 
حضور یافتند

رئیس هیات کاراته شهرســتان فردیس گفت: 
یش از ۵۰۰ شــرکت کننــده در مســابقات  ب
قهرمانــی کاراته اســتان البــرز بــه میزبانی 

شهرستان فردیس حضور یافتند.
ســید حمیــد یعقوبی در حاشــیه مســابقات 
قهرمانی کاراته استان البرز که به مناسبت دهه 
مبارکه فجر و به میزبانی هیات کاراته شهرستان 
فردیس در ســالن های ورزشــی امام رضا)ع( و 
کوروش فردیس برگزار شد، با اشاره به استقبال 
پرشور شــهروندان فردیســی از برگزاری این 
مســابقات، اظهار کرد: هیات کاراته شهرستان 
فردیــس در راســتای برگــزاری این دســت 

مسابقات در این شهرستان تالش می کند.
وی در ادامــه با بیــان اینکه فردیــس آمادگی 
میزبانی مسابقات کشوری کاراته را دارد، تاکید 
کرد: مســابقات قهرمانی کاراته اســتان البرز، 
امروز با حضور بیش از ۵۰۰ شرکت کننده در رده 
های سنی مختلف برگزار شــد و این مهم نشان 
از پتانسیل باالی ورزشی در شهرستان فردیس 
اســت .رئیس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی 
شورای اسالمی شهر فردیس با اشاره به اهمیت 
ترویج فرهنــگ ورزش در جامعــه ، گفت: باید 
با اشــاعه این فرهنگ در جامعــه، زمینه های 

پیدایش ورزش در خانواده ها را ایجاد کنیم.
وی اضافه کرد: والدین کودکان و نوجوانان باید 
به موازات درس، به فکر رشــد و قدرت جسمی 
فرزندان خود باشــند زیــرا ورزش و مخصوصا 
کاراتــه مــی توانــد قدرت ســریع و درســت 
تصمیمگیــری را به آنهــا بیاموزد. این رشــته 
ورزشی، هنر گذشــت و جوانمردی و فرو بردن 

خشم در زمان مناسب را می آموزد.



با حضور مسووالن

کاویانی سکان مدیریت شهری شهرداری شهریار را به دست گرفت
پریســا حبیبی پور      آئین معارفه بهروز کاویانی 
شهردارشــهریاربا حضــور محمد تقــی زاده معاون 
هماهنگی امورعمرانی اســتانداری تهــران، نوراله 
طاهری فرماندارشهرستان شهریار، محمد محمودی 
نماینده مجلس شــورای اســالمی،حجت االسالم 
سالمی امام جمعه شهریار،ریاســت واعضاء شورای 
اسالمی شهر شهریار،ریاست دادگستری شهرستان 
شــهریار،فرماندهان نظامی وانتظامی، خانواده معزز 
شهدا و ایثارگران ودیگرمسووالن ادارات وسازمان ها 
وجمعی از معتمدین در فرهنگســرای الغدیر امیریه 

برگزار شد.
معاون هماهنگــی امورعمرانی اســتانداری تهران 
در مراســم معارفه شهریار شــهریارگفت: برای حل 
مسائل مردم، داشتن روحیه مردمی و جهادی توسط 
مسئوالن  ضروری است و پشــت میز نشینی و بستن 

درب اتاق یکی از معضالت مِسووالن است.
تقی زاده در مراســم معارفه بهروز کاویانی به عنوان 
شهردار جدید شــهریار اظهار داشــت: در دهه فجر 
بیش از ۹۰۹ پــروژه عمرانی، فرهنگی، بهداشــتی 

و زیرســاختی را با بودجــه ۵ هزار میلیــارد تومان 
در اســتان تهران افتتاح خواهیم کــرد؛ البته این به 
اســتثنای پروژه هایی بــوده که با مشــارکت بخش 
خصوصی و حمایت های دولت و ســایر دســتگاه ها 

است.
در بخــش دیگری از ایــن مراســم،بهروزکاویاني به 
کسري شــدید بودجه این شهرداري اشــاره کرد و 
گفت: بودجه شهرداري شــهریار ۵۵۶ میلیارد تومان 

بوده که با کسر از آن به ۳۵۸ میلیارد تومان رسید .
وي با اشــاره به عقب ماندن اجراي طرح هاي شهریار 
بدلیل نبود شهردارافزود: از این میزان بودجه نیز تنها 
۲۰۲ میلیــارد تومان آن محقق شــده که باید تالش 
کنیم تا پایان ســال 1۵۰ میلیارد تومان دیگر تامین 
اعتبار کنیم .شهردار شهریار با اشاره به تکمیل طرح 
هاي نیمــه کاره گفت : طرح میدان بســیج و جهاد از 
مهمترین طرح هاي نیمه کاره است که باید به فوریت 

نسبت به اجراي دوباره ي آن اقدام شود .
شهردارشــهریاراحترام وتکریــم اربــاب رجــوع، 
جلوگیری از ساخت وساز غیر مجاز، اتمام پروژه های 

نیمه تمام خدماتی وعمرانی، بهره بردن از سیســتم 
اتوماسیون اداری و هوشــمند، ساماندهی بافت های 
فرسوده، سیســتم آبیاری قطره ای، شــفافیت مالی 
و مناقصه و مزایــده ها را از اولویت هــای کاری خود 

عنوان کرد.
گفتنــی اســت بهــروز کاویانــی دارای تحصیالت 
کارشناسی ارشــد برنامه ریزی شهری بوده در طی ۹ 
سال به عنوان شهردار گلســتان، پرند و ۲ دوره شهر 
اندیشه فعالیت کرده اســت و در طی این مدت دو بار 
در ســال های ۹1 و ۹۶ در بین ۴۲ شــهرداری استان 

تهران به عنوان شهردار نمونه انتخاب شده است.
حرکت بر بســتر قانون و تکریم کارکنــان صادق در 
شــهرداری از شــاخصه های بهروز کاویانی به شمار 
می رود.الزم به ذکر اســت وی پیش از این ســوابقی 
مانند قائم مقام شــهردار، رئیــس اداره در اداره کل 
شهرداری های وزارت کشــور، کارشناس ارشد دفتر 
بازرســی وزارت کشــور و … را در کارنامه خود دارد 
و شــهردار انتخابی شــهریار ۲۳ سال اســت که در 

شهرستان شهریار سکونت دارد.

البرز

رئیــس مرکــز پژوهــش و مطالعات 
راهبردی شورای اســالمی شهر کرج 
گفت: پژوهش یکــی از ضروری ترین 
مراحل تصمیم ســازی منسجم برای 
رســیدن به شــناختی روشــن تر در 
مدیریت شــهری اســت و هــر گونه 
تصمیم سازی بدون پشتوانه پژوهش 
و تحقیــق کافــی بــا احتمــال عدم 
موفیقت و اتالف منابــع همراه خواهد 

بود.
غدیرمهــدوی در گفتگــو اختصاصی 
با خبرنــگار پایــگاه خبری شــورای 
اسالمی شــهر کرج به نقش پژوهش 
در تصمیم گیری های کالن اشاره کرد 
و اظهار داشــت:  یکی از عوامل اساسی 
پیشــرفت توجه خاص به امر پژوهش 
است، اصوال هر نوع پیشرفت و توسعه 
ارتباط مســتقیمی با تحقیقات علمی 
دارد و رشــد و توســعه شــهر در گرو 
ســرمایه گذاری در بخــش پژوهش و 

اتخاذ تصمیمات اجرایی دقیق پس از 
آن است.

رئیــس مرکــز پژوهــش و مطالعات 
شورای اسالمی شــهر کرج افزود: در 
پژوهــش در حوزه مدیریت شــهری 
معمــوال نقاط ضعــف و قــوت پروژه 
بررسی و ارزیابی می شــود و بر مبنای 
نتایج به دســت آمــده از آن پژوهش، 
می تــوان بــرای کارآیــی بیشــتر 

برنامه  ریزی و راهکار ارائه داد.
مهدوی، موفقیت و توسعه پژوهش در 
هر شهر را نیازمند گســترش رویکرد 
پژوهشــی عنوان و تاکید کرد: منظور 
از رویکرد پژوهشــی نگاهــی مبتنی 
بر پژوهش نســبت به موضــوع های 

مدیریت شهری است.
ر رویکــرد  : د د ر ـ ـ ن ک ا و ـ ـ ن ی ع و
پژوهش مدار از یافته های پژوهش های 
قبلی در حوزه مدیریت شــهری برای 
بهبود وضع موجود اســتفاده موثری 

به عمل مــی آید و بــه مدیرانی  که در 
فعالیت های خود رویکردی پژوهشی 
دارند، پیــش از هر گونــه تصمیم به 
مطالعــه وضعیت موجــود پرداخته و 
با تجزیــه و تحلیل مشــاهدات خود 

بهترین راهکار ها ارائه شود.
عضــو دوره پنجم شــورای اســالمی 
شــهر کــرج بــر اهمیت و ضــرورت 
پژوهــش تاکید کــرد و گفــت: نوع و 
ســطح فعالیت های پژوهشی یکی از 
شاخص های اصلی توسعه و پیشرفت 
محســوب می شــود که در این راستا 
موفقیــت در تمــام فعالیت هــای 
مربوط  مدیریت شــهری بــه گونه ای 
به گســترش فعالیت های پژوهشــی 

بستگی دارد.
مهدوی خاطرنشــان کــرد: در واقع 
پژوهش یکی از محورهای مهمی است 
که ضامن پیشــرفت و توسعه پایدار در 
هر شهر به شمار می آید و اگر پژوهشی 

نشود، دانش بشــری افزایش نخواهد 
یافت و دچار سکون و رکود خواهد شد.

این مســئول ادامه داد: بــدون انجام 
پژوهش امور آموزشــی نیز از پویایی و 
نشــاط الزم نیز برخوردار نخواهد بود 
وهمه آنچه به عنوان پیشرفت علوم در 
دوره های گوناگون تاریخ می شناسیم، 
حاصل تالش افرادی اســت که در کار 
خود رویکردی پژوهشــی داشته اند و 
ذهن پرسشگرشــان همواره محرکی 
برای فعالیت های پژوهشــی آنان بوده 

است .
تــه رئیــس مرکــز پژوهش و  ه گف ب
عات شورای شــهر کرج، توسعه  ل طا م
عمرانــی، اجتماعــی، فرهنگــی هر 
شــهر بدون پرداختن به امر پژوهش با 
موفقیت چندانی همــراه نخواهد بود 
حتی اگر نشــانه هایی از توسعه بدون 
پرداختن به مبانی پژوهشــی رخ دهد 

آن توسعه مستمر و پایدار نخواهد بود.

توسعه

وهشی معنایی ندارد مهدوی کلیشمی: توسعه عمرانی و فرهنگی بدون زیرساخت های پژ
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22 بهمن و انتخابات  اسفند 
انقالب را بیمه می کند

ماینده کــرج در مجلس گفت: حضــور انبوه  ن
مــردم در راهپیمایــی  ۲۲ بهمــن و انتخابات  
اسفند ماه منجر به بیمه شدن انقالب و شکست 

توطئه های دشمنان می شود.
محمدجواد کولیونــد نماینده مــردم کرج در 
مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سؤالی مبنی 
بر اینکه با توجه به انتخابات پیش رو برای ایجاد 
مجلسی مقتدر و کارآمد نماینده مجلس یازدهم 
چه شاخص هایی باید داشته باشد، اظهار داشت: 
اولین شــاخص  یک نماینده در تــراز جمهوری 
اســالمی تعهد به نظام جمهوری اسالمی ایران 
است ضمن اینکه باید نسبت به ارزش های نظام 
و ارکان آن اعتقاد قلبی داشــته باشند و یکی از 

این ارکان والیت پذیری عملی است. 
وی افزود: نماینده مجلس باید ساده زیســت و 
متخصص بوده و تجربــه کافی در امورات جاری 
کشور داشــته باشد و با سیســتم های اجرایی، 
نظارتی و قضایی آشنا باشــد زیرا مجلس محل 

قانون گذاری برای پیگیری و نظارت است.
ینده مردم کــرج در مجلــس تصریح کرد:  ما ن
مشــارکت مــردم در طــول ۴1 ســال انقالب 
اسالمی ایران ضامن پیروزهای متعدد در فضای 
بین الملل و داخل بوده اســت ولی اگر مردم پای 
نظام نباشند مطمئناً ما شکست می خوردیم که 
الحمداهلل ملت بزرگ ایران بصیــرت باالیی در 

این زمینه دارند.
کولیوند خاطرنشــان کرد: حضور انبوه مردم در 
راهپیمایی های ۲۲ بهمن و روز قدس و انتخابات  
مختلف منجر به بیمه شــدن انقالب شده است. 
لذا مشــارکت مــردم در انتخابات ســالجاری 
برای کشور بســیار حیاتی اســت و باید کاری 
کنیم علی رغــم وجود مشــکالت و معضالت  و 
ناراحتی ها و اعتراضات مردم به گرانی و معیشت 
ما بحث نظــام مقــدس جمهوری اســالمی  ا

متفاوت از این موضوعات است.
وی گفت: انقالب و حفاظــت از آن با موضوعات 
دیگر نظیر مشکالت معیشتی و اشتغال متفاوت 
اســت لذا مردم باید نمایندگانی را انتخاب کنند 

برای تحقق مطالبات مردم دغدغه مند باشند. 
نماینــده مــردم کــرج در مجلس افــزود: اگر 
مشــکالت اقتصادی و فرهنگی در کشــور حل 
و فصل شــده و یا حداقــل کمتر شــود قدرت 
جمهوری اسالمی بیشتر شــده و با اقتدار بیشتر 

به سمت پیشرفت گام برخواهیم داشت. 
کولیوند تاکیــد کرد که حضور انبوه و با شــکوه 
مــردم در راهپیمایــی ۲۲ بهمــن و انتخابات 
۲ اســفند ســالجاری از اهمیت بســیار باالیی 

برخودار است.
مدیرکل راه و شهرسازی البرز:

تأخیری در افتتاح آزادراه تهران-
شمال وجود نخواهد داشت

مدیرکل راه و شهرســازی البرز گفــت: آزادراه 
تهران-شــمال مطمئناً امســال زیر بار ترافیک 

خواهد رفت.
تقی رضایی با اشــاره به مراحل پایانی ســاخت 
قطعه اول آزادراه تهران-شــمال گفت: آزادراه 
تهران-شمال کار بزرگی است و با توجه به اعالم 
قبلی بــرای افتتاح قطعه اول، ایــن پروژه بدون 

تأخیر افتتاح خواهد شد.
رضایی با اشــاره به اهمیت عبور آزمایشــی از 
قطعه اول آزادراه تهران-شمال افزود: این پروژه 

مطمئناً امسال زیر بار ترافیک خواهد رفت.
وی در خصوص پروژه ادامه همت به استان البرز 
هم گفت: این پروژه هم دو هفتــه بعد از آزادراه 

تهران-شمال افتتاح می شود.
 قطعه یــک آزادراه تهران-شــمال به طول ۳۲ 

کیلومتر در اولویت کار دولت قرار دارد.



وزیر راه و شهرسازی:

ح ملی مسکن در اسفند آغاز مرحله دوم ثبت نام طر
خریدار    وزیر راه و شهرســازی از آغاز مرحله دوم 
ثبت نام طرح ملی مسکن طی اســفند ۹۸ خبر داد و 
گفت: هیچ طرحی برای ســاخت خانه های کوچک 

مقیاس نداریم.
 محمد اسالمی با بیان این که از بدو پیروزی انقالب تا 
کنون اقدام های گوناگونی توسط دولت های مختلف 
در حوزه ساخت مسکن انجام شده است، اظهار کرد:  
همواره نهضت عرضه مســکن برای اقشــار گوناگون 
جامعه به ویژه اقشــار کم در آمد جریان داشته است. 
هم اکنون به دلیل مشــکالتی که در حوزه اقتصادی 
برای کشــور به وجود آمــده، قدرت خریــد مردم به 
مخاطره افتاده است. اتفاقاتی که در حوزه اقتصاد رخ 
می دهد منابعی را به سمت بازار زمین و مسکن روان 
می کند و تالطم به وجود آمده قدرت خرید را کاهش 

می دهد.
وی با اشــاره به این که بر اســاس آمار نسبت برابری 
نفوذ به واحد مســکونی ، یک نســبت برابر اســت ، 
تصریح کرد:این در حالی اســت که اکنون شاهد افراد 
فاقد مسکن هســتیم که با وجود خانه های موجود و 
عرضه شــده در دوره های گوناگون استطاعت خرید 
این خانه ها را ندارند. بنابراین در این دوره، نکته مهم 
برای ما این بود که سیاست هایی اتخاذ و اقدام هایی را 
شروع کنیم که بتوانیم تولید مسکن را به یک جریان 
پایدار تبدیل کنیم تا جوانانی کــه ازدواج کرده اند و 
قشر متوســط و پایین تر جامعه که ما آن ها را حدود 

۴۰۰ هزار نفر برآورده کرده ایــم، بتوانند در یک روند 
طبیعی قرار بگیرند و با پشتیبانی از جریان تولید هم 
ما و هم شــهروندان به یک اطمینان برســیم و مردم 
امیدوار باشــند که می توانند مســکن خود را از این 

طریق تأمین کنند.
وی یادآور شد: طبق قانون ساماندهی زمین و مسکن 
چند شــیوه صریح و واضح داریم که تکلیف ما را برای  
استفاده از زمین مشخص کرده اســت.بر این اساس 
رای قشــر محروم جامعه که تحت پوشش سازمان  ب
های حمایتی هســتند و نیز برای خیرین خانه ســاز 
زمین رایگان اســت. از ابتدای انقــالب نیز اعتباراتی 
برای این منظور تخصیص داده شــده است و االن نیز 
ادامه دارد. عملکرد این حوزه هم متناسب با شرایطی 
که در کشــور وجود داشــته همواره قابل دفاع بوده و 
پرچمدار این موضوع نیز بنیاد مســکن اســت. طی 
این ســال ها کمیته اصل امام ، ســتاد اجرایی، بسیج 
ســازندگی، قرار گاه های محرومیت زدایی و  خیرین 
همه در کنار هم به این جریان پیوســته اند اما محور 
همه این نهادها بنیاد مســکن انقالب اسالمی است 
که به شکل پیوسته هم در روستاها و هم در شهرهای 

کوچک این موضوع را پیگیری می کند.
وی با اشــاره به نوع دوم زمین گفت: نوع دیگر زمین 
ها کــه در قانون ســاماندهی زمین و مســکن به آن 
اشاره شده اســت ، زمین های ۹۹ ســاله است که در 
طرح مسکن مهر شاهد اســتفاده از این نوع زمین ها 

بودیم.  اکنون نیز در طرح اقدام ملی مسکن نیز برای 
قشــرهای آســیب پذیر و نیز دهک های ۳ و ۴ از این 
فرمول اســتفاده می شود. نوع ســوم زمین در قالب 
قراردادهای مشارکتی است که در اختیار سازندگان 

بخش خصوصی قرار می گیرد.
وزیر  راه و شهرســازی با اشاره به ارســال پیامک به 
واجدان طرح ملی مســکن از امروز بر اساس حروف 
الفبا گفت: در طرح مذکور از هر سه نوع زمین استفاده 
می کنیم. برای قشــر محروم یک هدف گذاری ۲۰۰ 
هزار واحدی داریم. عالوه بــر این در این طرح فرمول 
واگذاری زمین های ۹۹ ســاله نیز در نظر گرفته شده 

است.
اســالمی یاداور شــد: چنانچه  عده ای در مرحله اول 
موفق به ثبت نام نشــدند می تواننــد در مرحله بعد 
که احتماالً اســفند ماه خواهد بود ثبت نــام خود را 
انجام دهند. طرح ملی مســکن در تهرانسر لغو نشده  
و ســاخت و ســاز در این منطقه از تهران ادامه دارد. 
تهرانسر جزو قراردادهای مشــارکتی است و ثبت نام 
مجدد در ایــن طرح بعد از این که پــروژه کمی پیش 
برود، آغــاز خواهد شــد.وی تاکید کــرد: میانگین 
واحدهای طرح ملی مســکن ۷۵ تــا 1۲۵ مترمربع 
اســت و  واحد کمتر از ۷۵ متری نداریم، ضمن این که 
هیچ طرحی هم برای خانه های ۲۵و ۳۰ متری وجود 
ندارد.وزیر راه و شهرســازی همچنین از تحویل 1۰ 

هزار مسکن مهر پردیس طی هفته جاری خبر داد.

پالک

یک کارشــناس با بیان این که دریافت 
مالیــات از عایــدی امــالک در کنار 
افزایش ساخت و ســاز منجر به کنترل 
قیمت مسکن می شــود، گفت: تجربه 
جهانی نشــان داده مادامی که بازار از 
تقاضای ســرمایه ای تخلیه نشــود در 

وضعیت تعادل قرار نمی گیرد.
 مهدی غالمــی اظهار کــرد: با وجود 
این که در دو ماه اخیر با افزایش تعداد 
معامالت مســکن مواجــه  بودیم  اما 
اگر شــاخص 1۰ ماهه را برسی کنیم 
فت چشــمگیر در تعداد معامالت را  ا
بینیم. ایــن افزایــش معامالت و  می 
افزایش قیمت که در دو ماه گذشــته 

اتفاق افتاده ناشــی از رشد  
یمت در مناطق شــمالی  ق
ان اســت ولی من فکر  هر ت
می کنم اگــر اتفاق خاصی 
در ســطح کالن اقتصــاد 
یفتد افزایش شدید قیمت  ن
ن در ماه های آینده  ک ـ ـ س م

بعید است.
وی افــزود: جهــش قیمــت ملک در 
دو ســال گذشــته  آن قدر جدی بوده 
که  باعث شــکاف بین توان خریداران 
واقعی و بازار مســکن شــده اســت. 
تقاضایی که هم اکنون در بازار مسکن 
وجــود دارد مصرفی نیســت. یا از نوع 

ســرمایه گذاری یــا از نوع 
تبدیل به احسن است.

این کارشناس بازار مسکن 
با بیان  این که شــش دهک 
درآمدی جامعه توان خرید 
مســکن را ندارند، تصریح  
کــرد: بــا توجه به رشــد 
سنگین قیمت ها تســهیالت مسکن 

بی تاثیر است.
 از طرف دیگــر تعداد قابــل توجهی 
مســکن خالی وجــود دارد. در تهران  
۵۰۰ هزار و در کشور ۲.۶ میلیون خانه 
خالی داریم. این تعــداد اگر هم به بازار 
عرضه شود مردم قدرت خرید ندارند. 

بنابراین بازار مســکن دچار شکست 
شــده اســت. بدین معنا که عرضه و 
تقاضا به شکل معمول نمی تواند خود 

را تنظیم کند. 
بنابرایــن نیاز به درمان هایی اســت و 
دولت ها باید از روش های کارآمد برای 
تعادل بخشــی به  بازار مسکن استفاده 

کنند.
غالمی تاکید کرد: تجربه های جهانی 
موفقی در زمینه کنترل  بازار مســکن 
وجــود دارد. بحث مالیــات بر عایدی 
ســرمایه یا مالیات بر خانه های خالی 
اگر به شکل صحیح اجرا شود می تواند 

بازار از تقاضای سرمایه ای تخلیه کند.

دیدگاه

الگوی جهانی برای کاهش قیمت مسکن در ایران
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وژه مسکن  آخرین وضعیت پر
ملی در پردیس

مدیرعامل شرکت عمران شــهر جدید پردیس 
فت: آماده ســازی زمین برای احداث ۳۰۰۰  گ
واحد ثبت نامی طــرح اقدام ملی شــهر جدید 
پردیس در حــال انجام اســت و در مرحله اخذ 

پروانه هستیم.
ســید مهدی هدایت اظهار کرد: حدود ۸۵۰۰ 
واحد طــرح اقــدام  ملی در پردیــس در بخش 
واگذاری زمین بــه تعاونی های واجد شــرایط 
اختصاص یافت. ۳۰۰۰ واحد نیز ثبت نام کردیم 
که آماده سازی زمین برای این  واحدها از مدتی 
قبل شروع شده است. نقشــه ها نیز تهیه شده و 
اکنون در مرحلــه اخذ پروانه ســاختمانی  هم 
هســتیم. پاالیش نفرات نیز انجام شــده که به  
زودی از طریق معاونت مســکن و ســاختمان 
وزارت  راه و شهرسازی اسامی نفرات تایید شده 

اعالم می شود.
وی با اشاره به مشــکالت زیرساختی در پردیس 
گفت: به منظــور تکمیل خدمــات زیربنایی و 
نایی شــهر جدید پردیس، کمیته اعتباری  روب
انک مســکن مبلــغ 1۰۰۰ میلیــارد تومان  ب
تصویب کرده که به تایید هیات مدیره رســیده 
اســت. هم اکنون در مرحله اخــذ  مجوز از بانک 
مرکزی هســتیم که مهندس  اسالمی، وزیر راه 
و شهرســازی پیگیر موضوع اســت که در اسرع 
وقت مجوز را بگیریم و وام به پروژه ها اختصاص 
یابد. اولویت ایــن رقم، آماده ســازی و تکمیل 

زیرساخت ها در تمامی فازها است.

پیمانکاران مکلف به رفع ایرادات هستند
مدیرعامل شرکت عمران شــهر جدید پردیس 
درباره ایــرادات بعضی واحدهای تحویل شــده 
اظهار کــرد: در حــال حاضــر باالترین فروش 
اقســاطی و باالتریــن تحویل واحــد مربوط به 
پردیس است و طبیعتا مشکالتی وجود دارد. به 
طور متوسط روزانه ۲۰۰ واحد را در شهر جدید 
پردیس به مــردم تحویل می دهیــم و طبیعی 
اســت که بلوک ها و واحدها بــا نواقصی مواجه 
باشــند. در این خصوص همکاران ما مراجعه و 

پیمانکاران را مکلف به رفع ایرادات می کنند.

مراحل نهایی تهیه ناوگان مترو پردیس
هدایت هم چنین درخصــوص آخرین وضعیت 
پروژه  مترو تهرانـ  پردیس گفت: هفته گذشته 
دربــاره مترو با فرمانــده قرارگاه خاتم جلســه 
داشــتیم و هم اکنــون در مراحــل نهایی تهیه 
ناوگان هستیم. یک سری نقشه های نهایی باید 
اصالح می شد که انجام شد و قرار است به صورت  
مشــارکتی با مجموعته قرارگاه خاتــم مترو را 
پیش ببریم. تمام تالش ما این است که عملیات 
اجرای واقعی مترو  قبل از پایان سال شروع شود.

مدیرعامل شــرکت عمران پردیــس خبر داد: 
در دهه فجر حــدود 1۰ هزار واحد کــه از قبل 
آماده شــده و روزانه تحویل می دهیم را به شکل 
رســمی افتتاح خواهیم کرد. تالش ما این است 
که تا پایان سال کار تکمیل 1۵ هزار واحد دیگر 
را  انجام و از فروردین ســال بعــد تحویل دهیم. 
می ماند حدود ۲۲ هزار واحد که از قبل معارض 
داشــته ولی تالش ما این است که کل این تعداد 

را برای سال بعد تکمیل کنیم.
هدایت در پاسخ به این ســوال که علت تاخیر در 
تحویل واحدهای مســکن مهر پردیس چه بود، 
خاطرنشــان کرد: پردیس آخرین پروژه ای بود 
که در مقیاس مســکن مهر شروع شــد. با توجه 
به موقعیت جغرافیایی کارها بســیار ســخت و 

سنگین بود. 
وقفه ای هــم ایجاد شــد اما از وقتــی مهندس 
اســالمی آمده تمام پروژه ها فعال است و ما نیز 
تمام منابع خــود را آورده ایم. امســال بیش از 
1۵۰۰ میلیارد تومان از منابع مختلف به مسکن 

مهر تزریق کردیم.  
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کاهش قیمت نفت تحت فشار 
ونا« »کر

وزیر نفت با بیان اینکه بازار نفت به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا تحت فشار قرار گرفته و به همین 
دلیل قیمت نفت به زیر ۶۰ دالر برای هر بشــکه 
رسیده است، گفت: باید تالش کرد بازار نفت به 

تعادل برسد.
به نقــل از وزارت نفــت، بیژن زنگنــه پس از 
نشست با اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفتی، گاز و پتروشــیمی ایران درباره برگزاری 
نشســت فوق العــاده وزارتی اوپک بــه دلیل 
شــیوع ویروس کرونا اظهار کرد: در پی شیوع 
این ویروس در چیــن و در پی آن توقف فعالیت 
بعضــی از کارخانه ها، صنعت حمــل ونقل و..، 
مقدار مصــرف نفت در این کشــور تحت تأثیر 
قرار گرفته و سبب کاهش تقاضا برای نفت خام 

شده است.
وی با اشــاره بــه اینکه بــا کاهــش تقاضا و 
ثبات عرضه، قیمت نفت با افت همراه شــده 
اســت، تصریح کرد: در صحبتی که با رئیس 
دوره ای اوپک داشــتم عنوان کردم اگر قرار 
باشد پیش از نشست از پیش تعیین شده در 
ماه مارس نشستی برگزار شــود، باید درباره 
کاهــش تولید توســط همه اعضــا آمادگی 
و اطمینان وجود داشــته باشــد، اما اگر قرار 
باشد در نشســتی فوق العاده مذاکره کنیم و 
بعد تصمیم بگیریم، ضرورتی برای برگزاری 
نشســت پیش از موعد مقرر وجــود ندارد و 
نشســت 1۷۸ در همان تاریخ چهارم و پنجم 
مارس ۲۰۲۰ )1۵ و 1۶ اســفندماه( برگزار 

شود.

 مشکل نبود کارتخوان
 در جایگاه های  CNG   تا آخر سال 

حل می شود
رئیس انجمن جایــگاه داران CNG  گفت: االن 
۲۰ درصد جایگاه  ها کارتخــوان ندارند که این 
تعداد نیز تا قبل از اجرای طرح هوشمندســازی 
در حال سامان دهی و حل این مشکل هستند. ما 
قطعا به آنها فراخوان خواهیم داد تا این مشــکل 

تا آخر سال حل شود.
اردشــیر دادرس، رئیس انجمــن جایگاه داران 
CNG  با اشــاره به مشــکل کمبود دســتگاه 
کارتخوان در جایگاه های CNG گفت: اینطور 
نیست که همه ی جایگاه های CNG کارتخوان 
نداشته باشــند و تنها بعضی از جایگاه ها هستند 
که کارتخوان ندارنــد. ولی ما در حــال اجرای 
طرح هوشمندســازی هســتیم تــا متقاضیان 
بــا روش های مختلــف بتواننــد پرداخت های 
الکترونیکــی داشــته باشــند و دیگــر چنین 

مشکالتی ایجاد نشود.
وی در ادامه اظهار داشــت: انشــااهلل تا ۳ الی ۶ 
ماه دیگر بحث تجهیز نمودن و هوشــمند کردن 
جایگاه ها به نحــوی انجام می شــود که یکی از 
مدرن تریــن مجموعه جایگاه هــای CNG در 

دنیا را ایجاد کنیم.
دادرس گفت: االن حــدود ۲۰ درصد جایگاه  ها 
کارتخوان ندارند کــه این تعداد نیز تــا قبل از 
اجرای طرح هوشمندسازی در حال ساماندهی 
و حــل این مشــکل هســتند. ما قطعا بــه آنها 
فراخوان خواهیم داد تا این مشــکل تا آخر سال 

حل شود.
رئیس انجمن جایــگاه داران CNG  گفت: در 
تاریخ ۹۸/۳/1 هیئت وزیــران تصویب کرد که 
تمامی جایگاه های ســوخت CNG در سراسر 
کشور کامال هوشمندسازی شوند. در این راستا 
اتوماســیون صنعتی و مکانیزه کردن تجهیزات 
مســتقر در جایگاه در دســتور کار قرار گرفته 

است.

با ادامه وضعیت فعلی مصرف گاز

هشدار قطع برق خانگی در زمستان جدی است
خریدار    با کاهش دمای هوا و رکوردشکنی مصرف 
گاز در بخش خانگی، زنگ هشــدار قطع برق و گاز در 
کشــور به صدا درآمده و برای نخســتین بار در فصل 
زمستان نیز زمزمه های خاموشــی به گوش می رسد 
و این سوال به وجود آمده که ممکن است برای تامین 
برق یا گاز در شــرایط فعلی و در بخش خانگی مشکل 

ایجاد شود؟
 هفته گذشــته خبری مبنی بر رکوردزنی مصرف گاز 
خانگی در کشــور منتشر شــد؛ به گونه ای که میزان 
مصرف گاز به حدود ۶۰۰ میلیــون مترمکعب در روز 
افزایش یافت و این درحالی بود که ســال گذشته این 
عدد تنها  ۵۲۰ میلیون مترمکعب در روز تخمین زده 

شد.
 به عبارت دیگر میزان مصرف گاز در کشور حدود ۷۲ 
میلیون متر مکعب در روز نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته افزایش یافته و در حال حاضر ۵۹۲ میلیون 
مترمکعب گاز در بخش خانگی مصرف می شــود که 
لزوم مدیریت مصــرف در این بخش را به جد نشــان 

می دهد.
البتــه مصرف کنندگان گاز طبیعــی تنها به بخش 
خانگی محدود نمی شوند، بلکه سایر بخش ها مانند 
صنعــت، نیروگاه ها و تاحد کمی کشــاورزی هم از 
گاز طبیعی اســتفاده می کنند و اســتفاده بیش از 
حد یک بخش، ســایر بخش ها را تحــت تاثیر قرار 

می دهد. 
یکی از بخش هایی که تحت تاثیر مســتقیم افزایش 
مصرف گاز در بخش خانگی است، نیروگاه های تامین 
کننده برق هستند که هر ســاله در زمستان با مشکل 

در تامین گاز مورد نیاز مواجه می شوند.
نیروگاه هــا برای تامیــن کامل نیاز مصرف شــبکه، 
1۷۵ میلیــون متر مکعب گاز طبیعی نیــاز دارند که 
این میزان از طریق شرکت ملی گاز تامین و در اختیار 

آن ها گذاشته می شود. 
در سال هایی که شدت ســرمای هوا افزایش می یابد، 
تامیــن گاز بیش تــر برای بخــش خانگــی اولویت 
دار می شــود و بر این اســاس ســایر بخش ها باید از 

سوخت های دیگر استفاده کنند.
در زمستان امســال به دلیل روند ســرما، تامین گاز 
برای نیروگاه ها مشــکل دار شــده اســت، چنانکه 
شــرکت مادر تخصصــی نیروگاه هــای حرارتی در 
روزهای اخیر اعــالم کرد اکنون امــکان تحویل گاز 
به نیروگاه هــا در حد ۷۰ میلیــون مترمکعب در روز 

فراهم است.
مشکل دار شدن تامین گاز برای نیروگاه ها سبب شد 

رضا اردکانیان - وزیر نیرو - هم به این موضوع واکنش 
نشــان داده و بگوید: روند مصرف در بخش خانگی به 
گونه ای شده که تداوم آن نیروگاه ها را با مشکل روبرو 

می کند. 
ایجاد مشــکل در تامین نیاز نیروگاه ها، چاره ای برای 
آن ها باقی نمی گذارد مگر اســتفاده از ســوخت های 
دیگر مانند مازوت و گازوئیل تا روند تامین برق پایدار 
برای مشترکان که این روزها از نان شب هم واجب تر 

شده با مشکل مواجه نشود.
سوخت نخســت اکثر نیروگاه های کشور گاز طبیعی 
است و در صورت در دســترس نبودن کافی این نوع 
سوخت نیروگاه ها از سوخت مایع به عنوان جایگزین 
اســتفاده می کنند اما این اســتفاده از سوخت های 
جایگزین خود منشاء بروز مشکالت زیست محیطی 

در کشور خواهد بود. 
افزایــش آلودگی هــوا یکــی از ملموس ترین اثرات 
استفاده از ســوخت های جایگزین در نیروگاه هاست 
که با شدت ســرما و احتمال وارونگی هوا میزان این 

آلودگی ها به شدت باالتر می رود.
شرکت تولید نیروی برق حرارتی ایران در این باره 
اعالم کرده بدلیل رعایت مســائل زیست محیطی، 
مصرف گازوییل بــر نفت کوره ارجح اســت اما با 
توجه به مصارف قابــل توجه گازوییــل در بخش 
حمل ونقل، صنایع و کشــاورزی و همچنین سقف 
تولید این نوع سوخت در کشور و موجودی مخازن 
نیروگاه هــا و انبارهای شــرکت پخــش، امکان 
مصرف بیــش از ۶۵ تــا ۷۰ میلیون لیتــر در روز 

وجود ندارد.
بدیهی است که جهت تامین کامل نیاز مصرف شبکه 
سراســری بقیه ســوخت مورد نیاز باید توسط نفت 
کوره تامین شــود، در غیر اینصورت اعمال خاموشی 
به مشــترکان برق اجتناب ناپذیر اســت. مؤثرترین 
اقدامی که برای عبور موفقیت آمیز از زمســتان سال 
جاری بدون اعمال خاموشــی و توأم با کاهش مصرف 
ســوخت نفت کوره می توان انجام داد، صرفه جویی و 
منطقی تر شدن مصرف مشــترکان گاز طبیعی و برق 

است.
صرفه جویی حتــی ۵ درصد گاز طبیعــی و برق که 
بــدون کاهش ســطح رفاه خانــواده براحتــی قابل 
دستیابی است، شــرایط فعلی را به شــکل مناسبی 

تعدیل خواهد کرد. 
قاســم تقی زاده خامســی - معاون آب و آبفای وزیر 
نیرو - هم در یکی از شــبکه های اجتماعی به موضوع 
افزایش مصرف گاز در بخش خانگی واکنش نشــان 

داده و در صفحه اینســتاگرام خود بــه مردم توصیه 
کرده برای کاهش مصــرف گاز و تامین آن برای همه 
مشترکان و نیز بخش نیروگاهی همگان از لباس های 
گرمتر استفاده کرده و درجه وسایل گرمایشی خود را 

کمتر کنند.
اما در این بین این ســوال وجود دارد کــه آیا تامین 
سوخت خانگی نیز  با مشــکل مواجه شده است؟ در 
پاسخ به این ســوال باید به صحبت های بیژن زنگنه - 

وزیر نفت - اشاره ای داشته باشیم. 
وی که اولویت وزارت نفــت را تامین گاز خانگی اعالم 
کرده، بر این باور اســت که به هیچ عنوان برای بخش 
خانگی مشکلی به وجود نخواهد آمد. اما او اعالم کرد 
که تامین گاز نیروگاه ها در اولویــت آخر وزارت نفت 

است.
همین مســاله نیز موجب شــده تا مصرف مازوت در 
نیروگاه ها افزایش یابد حتی در برخی اســتان ها نیز 
زمزمه های خاموشی نیز به گوش می رسد. برای حل 
این مساله مدیریت مصرف و حتی خاموش کردن یک 
المپ اضافه  و حتی با کاهش تنهــا یک درجه دمای 
محیط کار یا سکونت می تواند بســیار کار ساز باشد؛ 
چراکه از این طریق میزان مصرف انرژی شش درصد 

کاهش می یابد.
از دیگــر راه کارهای موثــر در این زمینــه می توان 
به تنظیــم محیــط روی 1۸ تا ۲1 درجــه، نصب 
ســتم های کنترل هوشــمند در موتورخانه ها  سی
بــه ویــژه در مجتمع هــای مســکونی بــزرگ و 
ســاختمان های اداری، نصب شــیر ترموستاتیک 
روی رادیاتور، بســتن در اتاق های غیــر الزم و گرم 
نکردن فضای آن ها، اســتفاده از پرده  های ضخیم 
در هنگام شب، اســتفاده از لباس های گرم مناسب 
زمســتان، حداقل استفاده از شــومینه، استفاده از 
شعله مناسب برای پخت وپز، کاهش زمان استحمام 
و هدررفت آب گرم، استفاده حداقلی از بخاری برقی 
برای گرمایش، خاموش کــردن المپ های اضافی و 
روشنایی اتاق ها پس از ترک اتاق و کاهش روشنایی 
فضاهای عمومی مثل پارکینگ و روشــنایی اتاق ها 

پس از ترک اتاق.   
هم اکنون روزانه بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز 
در بخش خانگی مصرف و روزانه بیش از ۸۵۰ میلیون 
مترمکعب گاز تحویل شبکه سراسری می شود. با این 
وجود با توجه به مصرف باالی گاز در کشور آنطور که 
وزارت نفت اعالم کــرده گاز ادارات دولتی در صورت 
مصرف بی رویه قطع خواهد شد، اما طبیعتا نمی توان 

گاز خانه ها را قطع کرد.
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

 شیوه قیمت گذاری کاالها تغییر کرد
ــمیرا ربیع  رئیــس ســازمان حمایــت از  س
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان از طــرح ویژه 
ســازمان حمایت برای بازار شب عید خبر داد و گفت: 
ساماندهی ســایت های فروش اینترنتی با همکاری 
سازمان حمایت و مرکز توســعه تجارت الکترونیکی 

به زودی اصالح و رونمایی می شود.
 عباس تابش  در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح ویژه 
ســازمان حمایت برای نظارت بر بازار شب عید اظهار 
داشت: از اول اســفند ماه طرح ویژه »نظارت بر بازار 
ایام پایانی ســال« با حضور بازرسان سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بســیج اصناف 
و اتحادیه های صنفی به اجــرا درخواهد آمد و تا آخر 

زمستان ادامه خواهد یافت.
وی با بیــان اینکه در این راســتا هماهنگی بســیار 
مناسبی با تمامی دســتگاه های مرتبط با تنظیم بازار 
به عمل آمده تا عالوه بر تأمین و توزیع کاالها، نظارت 
بر بازار را هم به بهترین شــکل انجام دهن، گفت: این 
در شرایطی است که در ششم اســفند ماه نیز جلسه 
بزرگــی با حضــور مدیــران کل ســازمان تعزیرات 
استان ها، معاونان بازرسی سازمان های صمت سراسر 
کشور و انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده برگزار 
می شــود تا بتوان بازار را به بهترین شکل کنترل کرد. 
این در حالی اســت که مجموعه دادستانی کل کشور 

نیز حضور جدی در بازار دارد.

کاالی بدون برچسب نخرید
معاون وزیر صنعت بــا تأکید بر اینکــه در ایام عید و 
روزهای پایانی ســال مردم، کاالهــای بدون قیمت 
را خریداری نکنند، خاطر نشــان کرد: قصد داریم از 
ظرفیت گســترده تمامی اقشــار مردمی در نظارت 
بر بازار اســتفاده کنیم و بر این اســاس اجرای طرح 
»پویــش بدون قیمــت نخریــم« را آغاز کــرده و از 
تمامی مردم می خواهیم تا در ایام پایانی ســال تنها از 
فروشگاه هایی خرید کنند که کاالهای آنها برچسب 

قیمت دارد.
تابش با بیان اینکه هر مغازه ای که کاالی بدون قیمت 
عرضه می کند، حتماً قصد گرانفروشــی و اجحاف به 
مصرف کنندگان را دارد، گفت: مــردم باید از حقوق 
خود مطلــع بــوده و از فروشــگاه هایی خرید کنند 
دارای برچســب قیمت اســت، در غیر این صورت یا 
گرانفروشی رخ می دهد یا کاالی تقلبی به بازار عرضه 
می شــود، بنابراین اگر مردم به »پویش بدون قیمت 

نخریم« بپیوندند، کار نظارتــی فوق العاده ای بر بازار 
شــکل می گیرد که ثمرات آن به تمامی مردم خواهد 

رسید.
وی در خصــوص ســاماندهی ســایت های فروش 
اینترنتی گفت:  این طــرح که با همکاری ســازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان و مرکز 
توســعه تجارت الکترونیکی در حال انجام است، این 
سامانه  به زودی رونمایی می شــود، بر همین اساس 
واحدهایی که عرضه مجــازی کاال را دارند، حتماً باید 
نماد »اعتماد الکترونیکی« دریافت کرده و اطالعات 
دقیق و شبکه های توزیع آنها در ســامانه مربوطه به 

ثبت برسد.
زمان حمایــت مصرف کننــدگان و  ا ـ ـ س س ـ ـ ی ئ ر
تولیدکننــدگان افزود: پــس از پایان ســاماندهی 
ســایت های فروش اینترنتی در ســامانه، رتبه بندی 
سایت ها را انجام می دهیم تا بتوانیم اطالعات دقیقی 
از فروشگاه های اینترنتی به مردم بدهیم. به نحوی که 
اطالعات مرتبط با فروشنده کاال، میزان شکایات ثبت 
شــده از آن و درصد رضایت مشــتریان از خریدهای 
قبلی را بــرای مردم به نمایش خواهیم گذاشــت تا با 
آگاهی نسبت به خرید از این سایت ها تصمیم بگیرند.

تابش در خصوص آمار بازرسی ها و شکایات ثبت شده 
در حوزه کاال طی بازده زمانی ۷۶ روز گذشــته و بعد 
از افزایش قیمت بنزین، گفت: تعداد بازرســی ها در 
۷۶ روز گذشته از اصالح نرخ بنزین ۶۹۲ هزار و ۸۳۲ 
مورد بوده که بعد از اصالح نرخ ایــن حامل انرژی به 
۹۳۹هزار و ۷۹۹ مورد رسیده است که این رقم به غیر 
از بازرسی های اصناف است که نشان می دهد پس از 
اصالح قیمت بنزین، بازرسی ها ۳۶ درصد رشد داشته 
اســت.وی افزود: در این بازده زمانــی پس از افزایش 
قیمت بنزین،  ۴۶ هزار و ۳۹۹ مورد پرونده تشــکیل 
شــده که پس از آن به ۷۳هزار و 1۵۹ مورد رســیده 
که نشان دهنده رشد ۵۸ درصدی است ولی باید این 
نکته را در نظر گرفت که یکی از  دالیل افزایش تعداد 
پرونده های متشکله، افزایش تعداد بازرسی ها است.
ارزش پرونده های تشــکیل شــده قبل از اجرای نرخ 
بنزین ۲ میلیون و ۹۰1 هزار و ۵۸۴ میلیون ریال بوده 
که پس از آن به ۶ میلیــون و ۵1۶هزار و ۹۹۴ میلیون 
ریال رسیده است.همچنین بازرســان اصناف نیز با 
۴۳هزار و ۶۷۰ مورد شــکایت برخورد کرده و ارزش 
پرونده های متشکله ۴۷۸ هزار و و 1۸۳ میلیون ریال 

بوده است.

خ  خ خرید دالر ثابت ماند، نر نر
وش کم شد فر

دیروز در بازار ارز شاهد ثبات در قیمت خرید ارز 
و کاهش ۲۰ تومانی قیمت فــروش دالر و یورو 

بودیم.
صرافی های مجاز بانک مرکزی هر دالر آمریکا را 
1۳ هزار و ۲۰۰ تومان می خرند و 1۳ هزار و ۳۸۰ 
تومان می فروشند که نرخ خرید این ارز نسبت به 
روز گذشته ثابت مانده اســت اما نرخ فروش آن 

۲۰ تومان کاهش داشته است.
این صرافی ها هر اســکناس یــورو را 1۴ هزار و 
۷۰۰ تومان می خرند که این میزان نسبت به روز 
گذشته ثابت مانده است و نرخ فروش این ارز نیز 
با کاهش ۲۰ تومانی به 1۴ هــزار و ۸۸۰ تومان 
رسیده است.همچنین بانک ها هر دالر آمریکا را 
1۳ هزار تومان و هر یورو را 1۴ هزار و ۴۰۰ تومان 
می خرند.ارز مسافرتی نیز در بانک ها کمی بیش 
از 1۵ هزار تومان تومان قیمت گذاری شده است 
که مسافران کشورهای همسایه حدود ۵۰۰ یورو 
و سایر کشــورها تا هزار یورو می توانند از بانک ها 

به عنوان ارز مسافرتی خرید کنند.

سکه دوباره به کانال ۵ میلیون 
تومان برگشت

دیروز بازار طال و ســکه تحت تاثیر دو اتفاق قرار 
داشت؛ کاهش قیمت طال در بازارهای جهانی و 
کاهش قیمت دالر در بازار داخلی ، وضعیت بازار 

طال و سکه را تحت تاثیر خود قرار داد.
 به رغم انکــه انتظار می رفت قیمــت ها در بازار 
سکه کاهشی باشــد اما ســکه تمام بهار آزادی 
لرزان به کانال ۵ میلیون تومــان ورود کرد و هر 
ســکه در میانه روز به قیمــت ۵ میلیون و یک 
هزار تومان فروخته شــد . در عین حال هر قطعه 
سکه تمام بهار ازادی طرح قدیم نیز به قیمت ۴ 
میلیون و ۹۷۷ هزار تومان و هر قطعه نیم ســکه 
به قیمــت ۲ میلیون و ۵۴۳ هــزار تومان عرضه 

شد .
 بر اســاس این گزارش بهای هر ربع سکه نیز به 
یک میلیــون و ۵۴۳ هزار تومان و ســکه گرمی 
به قیمــت ۹۳۰ هزار تومان عرضه شــد. هر گرم 
طالی 1۸ عیار در بازار به قیمت ۵۰۹ هزار تومان 
فروخته می شود . نرخ اونس طال با افزایش بیش 

از 11 دالر به 1۵۵۷ دالر رسیده است. 

هجوم ترکیه به بازار شب عید 
پوشاک ایرانی

یک تولیدکننده پوشاک با هشدار از دست رفتن 
ازار شب عید پوشاک ایرانی، از هجوم ترکیه به  ب
بازار پوشاک ایران با لباس های استوک 1 دالری 

خبر داد.
 با اشــاره به اینکه امســال تولیدکننــدگان با 
افزایش قیمت ارز و ممنوعیت واردات پوشــاک 
حساب ویژه ای روی بازار شــب عید باز کردند، 
اظهار داشــت: در حال حاضر واردات پوشاک از 
مناطق آزاد بالمانع است، از طرف دیگر گمرکات 
هم در مناطق جنوبی کشــور مستقر نیستند تا 
محدودیت ها را در ورود پوشاک به کشور اعمال 
کنند. ما بــا امید کاال تولید کرده ایــم اما با ورود 
کاالهای قاچاق به کشــور نمی توانیم فروشــی 

داشته باشیم. 

ح برخورد با کاالهای  آغاز طر
بدون شناسه از فردا

دبیر انجمــن صنایع لوازم خانگــی از آغاز طرح 
برخورد با کاالهای بدون شناســه از چهارشنبه، 
1۶ بهمن ماه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال 

و ارز خبر داد.
 اوایــل دی مــاه وزارت صمت اعــالم کرد که 
تمامــی تولیدکنندگان و تشــکل های صنعتی 
لوازم خانگی تولید داخل تــا 1۵ دی ماه فرصت 
دارند که برای ۸ گروه کاالیــی خود فرایند ثبت 
و اخذ شناســه را انجام دهند و بــرای کاالهای 
خود شناســه دریافت کنند و بعــد از این تاریخ 
هر کاالیی که در سطح بازار شناسه کاال نداشته 

باشد کاالی قاچاق تلقی می شود.
اما عباس دمرچلی،   دبیر انجمــن صنایع لوازم 
خانگی گفت که طبق نامه ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز  به اتحادیه کشــوری کسب و کارهای 
مجازی مهلت عرضه کاالهای فاقد شناسه برای 
لوازم خانگی در ســطح عرضه تــا 1۵ بهمن ماه 

سال جاری تمدید شده بود.
وی افــزود: طرح برخورد با لــوازم خانگی بدون 
شناسه شامل یخچال، فریزر، تلویزیون، ماشین 
لباسشــویی، ماشین ظرفشــویی، کولرگازی و 
اسپلیت، ماکروویو و ماکروفر از شانزدهم بهمن 
ماه، یعنی دو روز دیگر، از ســوی ستاد مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز آغاز می شود.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران کولر آبی، 
جارو برقی، اتو، چرخ خیاطی و پکیج را از جمله 
دیگر کاالهایی عنوان کرد کــه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمــت( اعالم کرده این کاالها 
باید »فرایند ثبت و اخذ شناســه را انجام دهند و 

برای کاالهای خود شناسه دریافت کنند. 
وی در پایان خاطرنشان کرد که این طرح  طبق 
دستورالعمل ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده 1۳ 

قانون مبارزه با قاچاق کاال وارز اجرا  می شود.
ه گزارش ایسنا،  آئین نامه اجرایی شناسه های  ب
کاال و رهگیــری کاال موضوع مــاده )1۳( قانون 
مبارزه با قاچــاق کاال و ارز اواخر شــهریور ماه 
1۳۹۵ از ســوی اســحاق جهانگیــری، معاون 
اول رئیس جمهوری، برای اجرا ابالغ شــد. ماده 
۲۰ ایــن آئین نامه مســئولیت اجــرای آن را به 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت محول کرده 
و طبــق مــاده 1۲ آن وزارت صنعــت، معدن و 
جارت )صمت( موظف اســت »امــکان ثبت  ت
شناســه رهگیری و دریافت گواهی الکترونیکی 
را در ســامانه جامع تجارت فراهــم کند و یکتا 
بودن شناســه های رهگیری را در سطح تمامی 

کاالهای مشمول، تضمین کند«.
با این وجــود این طرح، حداقــل در بخش لوازم 
خانگی، تاکنون به اجرا درنیامده بود، اما به نظر 
می رســد افزایش قاچاق کاال در پی ممنوعیت 
واردات و افزایش چشــمگیر قیمت هــا در بازار 
لوازم خانگی باعث شــد که باالخــره  آئین نامه 
اجرایی شناســه های کاال و رهگیری کاال در این 

بخش اجرا شود.


