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 واردات بیش از ۲ هزار تن روغن زیتون 
به کشور 
آمار مقدماتی گمرک از تج��ارت خارجی ۱۰ ماهه 
سال ۹۷ نش��ان می دهد که در این مدت بیش از24۰۰ 
تن روغن زیتون از ۸ کشور جهان وارد ایران شده است.

واردات 2 هزارو 4۸4 تن روغن زیتون باعث خروج 
۹ میلی��ون و 4۸۵ هزارو ۷۷۱ دالر یا به عبارتی ۳۹2 
میلیارد و ۵۶۷ میلیون و ۱۶۵ هزار و 42۵ ریال شده 
است. واردات از ۸ کش��ور صورت گرفته که بیشترین 

آن ها از کشور های ایتالیا، اسپانیا و ترکیه بوده است.
طبق آمار گمرک بیشترین واردات از کشور ترکیه به 
حجم بیش از هزار تن و به ارزش ۳ میلیون و ۶۳۱ هزار 
و ۵4۵ دالر یا به بیانی دیگر ۱4۹ میلیارد و ۶۸۷ میلیون 

و ۱2۶ هزار و 4۷4 ریال ثبت شده است.  میزان

قیمت آجیل شب عید اعالم شد 
رئیس اتحادیه خش��کبار و آجیل تهران جزئیات 
قیمت گذاری آجیل ش��ور و 4 مغز برای بازار شب عید 

را تشریح کرد.
مصطف��ی احم��دی با اش��اره به وضعی��ت قیمت 
آجیل در بازار ش��ب عید تهران اظه��ار کرد: در حال 
حاض��ر قیمت انواع آجیل در بازار به ثبات رس��یده و 
قیمت های تثبیت شده فعلی طی روزهای باقی مانده 
تا ش��ب عید گران نخواهد ش��د. وی با تاکید بر اینکه 
م��ردم نباید نگرانی بابت گران تر ش��دن قیمت آجیل 
در بازار ش��ب عید داش��ته باش��ند، گف��ت: همانطور 
که بح��ث قیمت گذاری انواع آجیل را در برای ش��ب 
یل��دا در نظر گرفت��ه بودیم، برای بازار ش��ب عید نیز 
قیمت های مصوب را مد نظر داریم و در نمایشگاه های 
بهاره نیز آجیل و خش��کبار با قیمت مصوب در اختیار 
مصرف کنندگان قرار می گیرد. بر همین اساس قیمت 
هر کیلو آجیل شو در محدوده ۶۵ تا ۱۱۰ هزار تومان 
قیمت گذاری ش��ده و قیمت هر کیلو آجیل 4 مغز نیز 
بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تومان نرخ گذاری شده است.

احمدی در پاسخ به اینکه آیا قیمت های اعالم شده 
تنها برای عرضه در فروش��گاه ها و نمایش��گاه های بهاره 
اس��ت یا خیر خاطرنشان کرد: این قیمت ها برای عرضه 
در نمایشگاه های بهاره است ولی قیمت عرضه آجیل در 
بازار نیز از قیمت های فوق مستثنی نیست.  تسنیم

 
  لزوم نمونه برداری از طالی صادراتی
در محل تولید

رئی��س اتحادیه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان 
طال گفت: نمونه برداری برای تایید اس��تاندارد طالی 

صادراتی در گمرک، سبب ناقص شدن کاال می شود.
سیدحجت ش��فائی با بیان اینکه این نمونه برداری 
می توان��د در مح��ل تولی��د انج��ام ش��ود اف��زود: این 
نمونه برداری برای دریافت مجوز، ابتدا در بانک مرکزی 
و س��پس در گمرک انجام می ش��ود. درخواست ما این 
است کارگروهی با حضور نماینده گمرک، بانک مرکزی 
و اداره استاندارد تشکیل و نمونه برداری در محل تولید 
کاال صورت گیرد آنگاه پس از تأیید عیار و اس��تاندارد 

کاال، مجوزهای الزم صادر شود.
ش��فائی با بیان اینکه برای افزایش حجم صادرات 
طال باید روند این کار تسهیل شود، گفت: برای تولید 
و ص��ادرات مصنوعات طال باید م��اده اولیه که همان 
ش��مش است وارد ش��ود ضمن اینکه رسوب این کاال 
در گمرک به منظور تأیید عیار آن، هزینه های زیادی 
به تولیدکننده تحمیل می کند و سبب افزایش هزینه 

تمام شده محصول نهایی می شود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال، 
جواهر و نقره با اش��اره به اینکه ۹۰ درصد تجهیزات و 
مواد اولیه این صنعت وارداتی است، ادامه داد: در حالی 
ارز حاص��ل از صادرات این مصنوعات باید در س��امانه 
نیما عرضه ش��ود که مواد اولیه آن با ارز آزاد خریداری 
می ش��ود همین رویه سبب افزایش هزینه تمام شده و 
کاهش قدرت رقابت در بازارهای بین المللی می ش��ود. 
برای افزایش ق��درت رقابت مصنوعات طال باید از این 

صنعت حمایت شود.  صداوسیما

۲/5 میلیارد دالر؛ صادرات به افغانستان 
براس��اس آمار گمرک از تج��ارت خارجی ۱۰ ماه 
س��ال جاری، 4 میلی��ون و ۸2۶ هزار تن کاال به ارزش 
بی��ش از 2 میلیارد و ۵2۳ میلیون و ۵2۷ هزار دالر از 

ایران به افغانستان صادر شده است.
صادرات انجام ش��ده به افغانستان از لحاظ وزنی 
۵.۰۹ درصد و از لحاظ ارزش ۶.۹۷ درصد از کل ارزش 
صادرات ایران در این مدت را ش��امل می شود و از این 
حیث افغانس��تان در میان کش��ور های دریافت کننده 

کاال از ایران در رتبه چهارم قرار گرفته است.
این در حالی اس��ت که در ۱۰ ماه سال گذشته 4 
میلیون و ۷۷۵ هزار تن کاال از ایران به افغانستان صادر 
شده بود که ارزش آن بیش از 2 میلیارد و 2۵۶ میلیون 
و ۳۸۳ هزار دالر بوده است. صادرات ایران به افغانستان 
در مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی 4.۸۰ درصد 
و از لحاظ ارزش ۶.۳4 درصد از کل صادرات انجام شده 
در مدت مذکور بود. میزان صادرات به افغانستان در ۱۰ 
ماه گذشته امسال نسبت مدت مشابه سال پیش حاکی 
از آن اس��ت که صادرات به این کش��ور از لحاظ ارزش 

۱2.24 درصد افزایش یافته است.  میزان

اخبار

بی انگیزگی سرمایه گذاران برای تولید مسکن
دبیر کانون سراس��ری انبوه س��ازان کش��ور با بیان اینکه اگ��ر هزینه دریافت 
تسهیالت به بخش تولید مسکن افزایش نیابد، سازنده ها از ساخت و ساز استقبال 
خواهند کرد، گفت: تولیدکنندگان به علت ریس��ک باالی س��رمایه گذاری رغبتی 

برای تولید مسکن ندارند.
فرشید پورحاجت با اشاره به اینکه با افزایش قیمت ها از جمله قیمت مسکن، 

ارزش پول ملی به یک سوم کاهش یافته،گفت: این مساله سبب شده است، نقدینگی 
تولیدکنندگان به خصوص سازندگان به یک سوم کاهش پیدا کند، بنابراین وقتی قدرت 
خرید متقاضیان مس��کن کاهش می یاب��د، تولیدکننده ها نیز رغبتی برای ورود به عرصه 

ساخت و ساز از خود نشان نمی دهند.
وی اظهار داش��ت: از ۱۸ ماه پیش که قیمت مسکن روند رو به رشد خود را آغاز کرد، 
سقف تسهیالت ساخت مسکن و شرایط پرداخت آن هیچ تغییری نکرده است.  فارس

خونه به خونه 
کاهش قاچاق سوخت در ۶ ماه گذشته

رئیس س��تاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه قاچاق س��وخت در ۶ ماه گذشته 
کاهش یافته اس��ت، گفت: اقدامات جدیدی در جدار مرز برای فروش س��وخت 

انجام خواهیم داد.
علی مویدی در رابطه با قاچاق سوخت اظهار داشت: با اقداماتی که در زمینه 

مبارزه با قاچاق س��وخت صورت گرفته است ش��اهد کاهش این پدیده نسبت به 
۶ ماه گذش��ته بوده ایم. در گذش��ته به صورت روزانه میلیون ها لیتر سوخت از کشور 

قاچاق می شد اما می توانم بگویم که در حال حاضر این روند کاهشی شده است.
موی��دی گفت: البته در آین��ده ای نزدیک اقدامات جدیدی با هم��کاری فرمانداران 
م��رزی در ج��دار مرز در رابطه با فروش س��وخت انجام خواهیم داد که ش��رایط را بهتر 
خواهد کرد. فعاًل توضیح بیش��تری نمی توانم در این خصوص ارائه دهم اما در نظر داریم 

سوخت را در جدار مرز با مدیریت و مدل جدیدی به فروش برسانیم.  مهر

خط کش
کاهش تعداد شعب بانکی با در نظر گرفتن مالحظات منطقه ای

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تعداد شعب بانکی با در نظر گرفتن نیازها 
و مالحظات منطقه ای کاهش می یابد.

 فرهاد دژپسند گفت: برنامه جدی برای کاهش شعب داریم اما باید در این زمینه 
نیازمندی ها و مالحظات منطقه ای را در نظر بگیریم. وی افزود: در مورد شعب بانکی 

لزوماً کاهش موضوعیت ندارد و ممکن است در برخی نقاط ایجاد شعب جدید کارکرد 
اقتصادی و اجتماعی داشته باشد اما در مجموع تعداد شعب کاهش پیدا خواهد کرد.

وزی��ر اقتصاد گفت: اگر نظام بانکی متحول و خدمت رس��انی تس��هیل ش��ود و همه 
احساس کنند که بدون شعبه نیز می توانند خدمات دریافت کنند، مقاومت از بین خواهد 
رفت و وجود شعبه دیگر مطالبه نخواهد بود. با تجهیز منابع حاصل از واگذاری شرکت ها 
و اموال مازاد و همچنین تبدیل شعب به منابع می توان این منابع را در تأمین نیاز فعاالن 

اقتصادی و بنگاه های تولید به کار گرفت.  پژوهشکده پولی و بانکی

پشت باجه 
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حدود ۱۰ روز دیگر س��ال ۹۷  كار و  به پایان می رس��د اما دس��ت كس�ب 
اندرکاران تعیین حقوق و دستمزد کارگران همچنان 
در ح��ال گمانه زن��ی ب��رای زمان برگزاری جلس��ه 
مربوطه در تاریخ 2۱ اس��فندماه هس��تند و این در 
حالی است که تورم موجود در بازار بی اعتنا به تعلل 

این متولیان روز به روز در حال قد کشیدن است.
براس��اس آخرین آمار منتشر شده توسط مرکز 
آمار در بهمن ماه عدد ش��اخص کل برای خانوارهای 
کش��ور به ۱۵۸.۱ رس��ید که نس��بت به ماه قبل2.2 
درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ 
تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان یزد با 
۳.۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط 

به استان هرمزگان با ۱.۶ درصد افزایش است. 

تورم 4۲ درصدی
براس��اس اعالم این مرکز درصد تغییر شاخص 
کل نسبت به ماه مش��ابه سال قبل )تورم نقطه به 
نقطه( برای خانوارهای کش��ور )42.۳ درصد( است 
که بیش��ترین نرخ تورم نقطه ب��ه نقطه مربوط به 
اس��تان کردس��تان )۵2.۵ درص��د( و کمترین آن 
مربوط به اس��تان قم )۳۵.۳ درصد( اس��ت. یعنی 
خانوارهای ساکن استان کردستان به طور متوسط 
۱۰.2 درص��د بیش��تر از میانگی��ن کل کش��ور و 
خانوارهای س��اکن اس��تان قم به طور متوسط ۷.۰ 
درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به بهمن 

۱۳۹۶ برای خرید ی��ک »مجموعه کاال و خدمات 
یکس��ان« هزینه کرده اند. همچنین در این گزارش 
اعالم ش��ده است که نرخ تورم دوازده ماهه منتهی 
به بهمن ماه ۱۳۹۷ برای خانوارهای کش��ور به عدد 
2۳.۵ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه 
مربوط به استان لرستان )2۷.۹ درصد( و کمترین 

آن مربوط به استان  کرمان )۱۸.۸ درصد( است. 
ح��ال با وجود چنین تورمی نمایندگان دولت، 
کارفرمای��ان هر روز یک بازی تازه برای نشس��تن 
بر س��ر یک میز و تصمیم گیری ب��رای حقوق ۱۱ 
میلی��ون کارگر در می آوردند و تمام تالشش��ان بر 
این موضوع تمرکز دارد که اعالم کنند که آنها نیز 
نگران معیشت کارگران هستند در حالی که شواهد 

امر چیز دیگری را نشان می دهد. 

بازی تازه
طبق اخبار منتشر ش��ده اولین جلسه رسمی 
ش��ورای عالی کار بدون حضور وزیر کار و دو وزیر 
دیگ��ر و تنه��ا با حض��ور ش��رکای اجتماعی برای 
بررس��ی دس��تمزد ۹۸ کارگران در ۵ اس��فندماه 
برگزار ش��د اما مثل هر سال بدون رسیدن به عدد 
و رقم دس��تمزد خاتمه یافت. آنچه از اخبار منتشر 
ش��ده از مفاد این جلس��ه برآورد می شود آن است 
ک��ه نمایندگان دولت و کارفرمایی در این جلس��ه 
نظ��رات خود مبنی بر افزایش دس��تمزد را مطرح 
نکردند و مقرر شده بود تا در جلسه بعدی شورای 
عالی کار که در هفته دوم اس��فند قرار بود برگزار 

ش��ود نظرات خ��ود را اعالم کنند ک��ه تاکنون آن 
جلسه هم برگزار نشده است.

 در تحلیلی رفتار کارفرمایان و نمایندگان دولت 
برخی اعضای ش��ورای عالی کار این نکته را مطرح 
کردند این نمایندگان آنطور که باید نسبت به این 
مساله جدی نیستند و تاکنون هیچ مذاکره جدی و 
رودررو با کارفرمایان و دولت صورت نگرفته است و 
این اتفاق یعنی برگزار نشدن جلسات، عماًل فضای 

چانه زنی کارگران را محدود کرده است.
 در مقاب��ل جدی نبودن نماین��دگان دولت و 
کارفرمایان اما کارگران به دنبال این هس��تند که 
ق��درت خرید خ��ود را حفظ کنند ام��ا با توجه به 
ت��ورم موجود و عدم نظارت متولیان بر این بازارها 
و رشد لحظه ای قیمت کاالهای اساسی در بازار اما 
تحقق این مساله به یک آرزو تبدیل شده است که 
امی��د می رود در حد روی��ا باقی نماند چراکه طبق 
مستندات موجود به واس��طه گرانی های پی درپی 
و نوسانات ناش��ی از نرخ دالر و... سبد هزینه های 
جامع��ه کارگری بیش از یک میلی��ون و ۸۰ هزار 
تومان گران شده است اما در این بین حتی ریالی 

به حقوق کارگران افزوده نشده است. 

استان های محروم در صدر لیست گرانی ها
نکته قابل توجه در چنین تعللی آن اس��ت که 
آمارهای اتاق بازرگانی تهران با بررسی تورم در سه 
بخش تورم نقطه ب��ه نقطه، تورم ماهانه و تورم ۱2 
ماه��ه با دو ش��اخص قیمت کل کاالها و ش��اخص 

قیم��ت خوراکی ه��ا، آش��امیدنی ها و دخانیات در 
بهمن ماه، این نکته را گوش��زد می کند که متاسفانه 
برخی استان های کمتر برخوردار در زمره استان های 

دارای بیشترین تورم در هر دو بخش قرار دارند.
گزارش، درصد تغییرات شاخص کل کاالها در 
بهمن ماه ۹۷، در س��ه ش��اخه تورم نقطه به نقطه، 
تورم ماهانه و تورم ۱2 ماهه مورد بررسی قرار گرفته 
و در این بین اس��تان های کردستان، چهارمحال و 
بختیاری و خراسان ش��مالی دارای بیشترین تورم 
در بخش نقطه به نقطه بوده اند.همچنین سه استان 
ایالم، لرس��تان و چهارمحال و بختیاری، رکورددار 
بیش��ترین تورم ۱2 ماه��ه در کل کاالها بوده اند و 
اس��تان های قم، یزد و بوشهر بیشترین تورم ماهانه 

را در شاخص کل کاالها داشته اند.
نکت��ه جال��ب اینج��ا اس��ت که اس��تان های 
برخوردارت��ر از جمل��ه ته��ران، گی��الن و قم جزو 
اس��تان هایی قرار دارند که در ش��اخص کل کاالها 
ج��زو اس��تان هایی که کمتری��ن ت��ورم را تجربه 
کرده اند، قرار دارند. بر این اس��اس، در تورم نقطه 
ب��ه نقطه، اس��تان های قم، هرم��زگان و کرمان به 
ترتیب کمترین تورم را داشته اند و در تورم ماهانه، 
کمتری��ن میزان تورم در اس��تان هرمزگان با ۱.۶ 
درص��د و پس از آن اس��تان های تهران و گیالن با 
۱.۷ درصد ثبت ش��ده است. این یعنی استان های 
تهران و گیالن تورمی معادل نیمی از تورم بوشهر 

و یزد را طی بهمن ماه تجربه کرده اند.
در تورم ۱2 ماهه نیز استان های کرمان، قم و 
هرمزگان به ترتیب ب��ا ۱۸.۸، ۱۹.۶ و 2۰ درصد، 

کمترین تورم ۱2 ماهه را داشته اند.
در ش��اخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات نیز تقریباً مشابه آنچه در شاخص کل رخ 
داده بود، مشاهده می شود و استان های چهارمحال 
و بختیاری، بوشهر و یزد، باز هم در زمره استان های 

دارای بیش��ترین تورم در س��ه بخش تورم نقطه به 
نقطه، تورم ماهانه و تورم ۱2 ماهه قرار دارند.

براس��اس آمار منتشر ش��ده، در تورم نقطه به 
نقطه در ش��اخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات، س��ه اس��تان قزوین، کرم��ان و زنجان 
درحالی کمترین میزان تورم نقطه به نقطه را دارا 
هستند که در مقابل استان های بوشهر، چهارمحال 
بختیاری و یزد، در صدر لیس��ت بیش��ترین تورم 

نقطه به نقطه این شاخص قرار گرفته اند.
همچنین در تورم ماهانه بهمن ماه در شاخص 
قیم��ت خوراکی ه��ا، آش��امیدنی ها و دخانی��ات، 
اس��تان های کرمان، فارس و زنج��ان کمترین نرخ 
تورم ماهانه را تجربه کرده اند و استان های همدان، 
یزد و قم بیش��ترین نرخ تورم ماهانه در بهمن ماه 
را دارا بوده ان��د و اختالف ت��ورم ماهانه میان باال و 

پایین جدول مذکور، بیش از 2 برابر است.
عالوه بر این در بخش تورم ۱2 ماهه شاخص 
قیم��ت خوراکی ه��ا، آش��امیدنی ها و دخانی��ات، 
استان های زنجان، سمنان و مازندران در شرایطی 
کمترین تورم را داشته اند که سه استان هرمزگان، 
بوش��هر و چهارمحال بختیاری در صدر استان های 

دارای بیشترین تورم ۱2 ماهه قرار دارند.
ای��ن اتف��اق در حال��ی رخ داده ک��ه بنابر گفته 
متولی��ان اختصاص ارز 42۰۰ تومان��ی برای واردات 
اقالم اساسی همچنان برقرار است و دست اندرکاران و 
تصمیم گیران این حوزه همواره بر این طبل می کوبند 
که جای نگرانی برای تامین کاالهای اساسی به ویژه 
در روزهای پایانی س��ال نیس��ت که البته این مهم 
می تواند کامال درست باشد چراکه وقتی توانی برای 
خرید وجود نداشته باشد و متولیان همچنان به دید 
یک بازی به افزایش دس��تمزد کارگ��ران در چنین 
شرایطی س��خت معیش��تی بنگرد ماحصل آن این 

می شود که امکانی برای خرید باقی نمی ماند. 

وزیر راه و شهرس��ازی گفت:  پ������ه ق��رارداد برق��ی ک��ردن قطار كو
مش��هد - تهران منعقد شده اما با اشکاالتی مواجه 
ش��ده و م��ا مذاکراتی داش��تیم ک��ه در آینده نه 
چندان دور موانع قراردادی حل خواهد ش��د و ما 
ترتیب��ی خواهیم داد ک��ه این پروژه با س��ازوکار 

متفاوتی دنبال شود.
محمد اسالمی اظهار کرد: ما در برنامه داشتیم 
که ۱۵۰ هزار واحد از مسکن های مهر باقیمانده را 
در س��ال جاری ب��ه بهره برداری رس��انده و تحویل 
مردم دهیم که تا اواس��ط بهار اجرایی خواهد شد. 
ما به صورت هفتگی ش��اهدیم که مسکن های مهر 
افتت��اح می ش��ود. در همین مقط��ع زمانی 22۶۱ 
واحد در مش��هد افتتاح ش��د که در گلبهار ۱۱۰۱ 

واحد به بهره برداری رسید.
وی با بیان اینکه موضوع مهم در مس��کن مهر 
این بوده که بخشی از آن خارج از مدیریت و اراده 
ما و در دست تعاونی هاس��ت، عنوان کرد: این امر 
مشکالت حقوقی و قضائی را برای خریداران ایجاد 
کرده اس��ت. بخش��ی مربوط به وضعیت قراردادی 

بوده که به عن��وان قراردادهای س��ه جانبه مطرح 
اس��ت، ما این قراردادها را تعیی��ن تکلیف کردیم 
و پروژه ها در حال انجام اس��ت که تا پایان س��ال 

۱۳۹۸ تحویل خواهند شد.
اسالمی افزود: تعدادی نیز فاقد متقاضی بوده 
که با اس��تانداران و س��ازمان های ام��دادی مانند 
کمیته امداد و بهزیس��تی هماهن��گ کردیم تا در 

اختیار اقشار تحت حمایت آن سازمان ها قرار 
داده شود. ما در پایان این دولت مسأله ای 

به نام مسکن مهر نخواهیم داشت.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه 
مهم ترین اقدامات وزارتخانه برای سفرهای 

نوروزی هماهنگی با دستگاه های 
عضو ستاد سفر است، تصریح 
ک��رد: ناوگان های م��ا برای 
آماده سازی  خدمت رس��انی 
حداکث��ر  در  و  می ش��وند 
آمادگ��ی ق��رار می گیرن��د. 
در  الزم  برنامه ریزی ه��ای 
زمینه ریلی، جاده ای، هوایی 

و برای سفرهای دریایی و گردشگری صورت گرفته 
اس��ت. بخش دیگر آماده باش راهداران بوده که ۱2 
هزار راهدار با ۹۰۰۰ ماشین آالت و امکانات راهداری 

مهیا هستند و در خدمت مردم خواهند بود.
وی ادامه داد: با پلیس راهور و راه هماهنگی 
کردیم و قرار است که با کار عملیاتی مشترک 
سامانه های هوشمند را مراقبت کنیم و با عالئم 
هش��داردهنده و استقرار نیروی انتظامی نقاطی 
را که دارای آسیب پذیری و جزو اولویت های 
اول ما اس��ت، ب��رای ایام ن��وروز فعال 

کنیم.
اس��المی اضافه کرد: نکته آخر 
هماهنگی ه��ای مرب��وط ب��ه ایجاد 
قابلیت برای حذف نقاط حادثه خیر 
بوده که در س��ال جاری حدود ۸۰۰ 
کیلومتر باند دوم ایجاد شده و از این 

مقدار حدود 22۰ کیلومتر به بهره برداری رس��یده 
و تمام تالش س��ازمان راهداری و ش��رکت ساخت 
توس��عه زیربناهای حمل ونقل این اس��ت که ۶۰۰ 

کیلومتر باقیمانده برای عید نوروز آماده شود.
وزیر راه و شهرس��ازی درباره برقی کردن قطار 
مشهد - تهران، گفت: قرارداد قطار مشهد - تهران 
منعقد شده اما با اشکاالتی مواجه شده و مسائلی را 
در بحث فاینانس داش��ته که طرف تأمین فاینانس 
بع��د از تحریم مالحظاتی داش��ت و م��ا مذاکراتی 
داشتیم که در آینده نه چندان دور موانع قراردادی 
برطرف خواهد شد و ما ترتیبی خواهیم داد که این 

پروژه با سازوکار متفاوتی دنبال شود.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه مذاک��رات ق��راردادی و 
تفاهم��ات قط��ار مش��هد-گرکان ص��ورت گرفته 
اس��ت، عنوان کرد: این پروژه فاینانس��ی اس��ت و 
با موافقت های انجام ش��ده، س��هم ما برای تأمین 

فاینانس ک��ه ۱۵ درصد مبل��غ قراردادها بوده، از 
صندوق توس��عه ملی برداش��ته خواهد ش��د. این 
خط در دس��تور کار ماس��ت و در ح��ال مذاکره و 
پیگیری هستیم. امیدواریم این کنسرسیوم بتواند 
سریع مطالعات خود را شروع کند. هنوز مطالعات 
مهندس��ی این خط شروع نشده و در سطح برنامه 
است، باید مسیر را مطالعه و نقشه های آن را تهیه 

کنند و بعد وارد اجرا شود.
اسالمی بیان کرد: ما ۱2 پروژه ریلی در سطح 
کش��ور داریم که در اولویت قرار گرفتند. تعدادی 
پروژه ه��ای کریدوره��ای ترانزیتی ما هس��تند که 
کمک می کند تا قدرت لجستیک خود را در کشور 

و سهم خود را از ترانزیت افزایش دهیم.
اس��المی همچنین در مراس��م بهره برداری از 
میدان راه آهن مش��هد اظهار کرد: بیش از هر موقع 
در این زمان نیازمند توجه به کیفیت زندگی شهری 
هس��تیم. ما به ان��دازه کافی از هنجارها کاس��ته و 
بر ناهنجاری ه��ا افزوده ایم. ت��الش روزافزون برای 
رس��یدن به آسایش کردیم، اما وسایل آسایش مانع 

آسایش ما شدند.  وزارت راه و شهرسازی

سیاست روز تعلل كارفرمایان و دولت در تعیین دستمزد 98 را بررسی می كند؛

جنگ زرگری »حقوق« 

وزیر راه و شهرسازی خبر داد
حل مشکالت قرارداد برقی كردن قطار تهران - مشهد

با نصب کنتور هوشمند؛ مشترکان پرمصرف رصد می شوند
در ح��ال حاضر کنتورهای هوش��مند ب��رای ۸۰ درصد  ك������ل مش��ترکان دیماندی نصب ش��ده که تا تابس��تان سال د

آینده نیز قبل از پیک بار این عدد به ۹۰ درصد افزایش می یابد.
هادی مدقق مجری طرح فهام با بیان اینکه در قانون بودجه س��ال ۱۳۹۸ 
اجرای طرح فهام پیش بینی ش��ده است، اظهار کرد: براساس این قانون وزارت 
نیرو موظف شده تا برای مشترکان پرمصرف کنتور هوشمند نصب کند و هزینه 
آن را به صورت اقس��اطی روی قبوض آن ه��ا دریافت کند. وی ادامه داد: نصب 
کنتورهای هوشمند موجب می شود میزان مصرف مشترکان به طور کامل رصد 
شود و خود مشترک نیز بتواند از میزان مصرف خود آگاهی کافی داشته باشد.

مجری طرح فهام با بیان اینکه براس��اس برنامه ریزی صورت گرفته باید 
این طرح ابتدا برای مش��ترکان خانگی و تجاری س��ه فاز اجرایی شود گفت: 
اکثر مش��ترکانی تک فاز هس��تند چراکه مصرف آن ها کم اس��ت و قرار شده 
که برای این دس��ته از مش��ترکان پس از اتمام این برنامه وارد مرحله نصب 

کنتورهای هوشمند شویم.
مدقق با تاکید این مس��اله که در حال حاضر حدود ۷ میلیون مش��ترک 
پرمصرف در ایران وجود دارد ابراز کرد: از این تعداد یک میلیون مشترک جز 

مشترکان سه فاز هستند که مصرف باالیی دارند.
وی همچنین درباره نصب کنتورهای هوش��مند برای سایر مشترکان نیز 
گفت: در حال حاضر برنامه ریزی برای نصب کنتور هوش��مند برای مشترکان 
س��ه فاز اس��ت و بعد از آن برای مش��ترکان تک فاز نیز این مساله را دنبال 
خواهیم کرد و برای سال ۱۳۹۸ پیش بینی ما این است که بتوانیم برای یک 

میلیون مشترک تجاری و خانگی دیماندی کنتور هوشمند را نصب کنیم.
طرح فهام )طرح ملی فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی( از 
س��ال ۱۳۸۹ با اخذ مجوز از ش��ورای اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
به عنوان طرح ملی تعریف ش��د، این طرح در ابتدا برای 2۰ میلیون مشترک، 
مباحث اولیه آن صورت گرفت تا کنتورهای برق آن ها هوش��مند ش��ود، اما با 
محدودیت منابع شورای اقتصاد و سازمان مدیریت اعالم کردند که این طرح در 
فاز نخست با تعویض یک میلیون کنتور و هوشمند شدن آن ها کار آغاز شود.

نگرانی از نبود زیرس��اخت ها و بحث بومی شدن و عدم تجربه باعث شد 
در فاز نخس��ت تعویض یک میلیون کنتور مطرح شود. با این وجود قرار بود 
این طرح در س��ال ۱۳۹۳ به پایان برس��د و این یک میلیون کنتور تعویض 
شود، اما محدودیت منابع مالی باعث شده تا تنها ۳۰۰ هزار کنتور هوشمند 
نصب ش��ود که از این ۳۰۰ هزار کنتور هوش��مند، 2۰ هزار مشترک خانگی 
و تجاری، ۶۰ هزار مش��ترک بخش کش��اورزی و مابقی مربوط به مشترکان 

دیماندی بوده اند. ایسنا

وز؛ عوارض آزادراه ها گران نمی شود نور
آزادراه ه��ای  س��اخت  مع��اون  توس��عه گاردری����ل و  س��اخت  ش��رکت 
زیربناهای حمل ونقل کش��ور نحوه اخذ الکترونیکی 

عوارض را در سفرهای نوروزی تشریح کرد.
سیدحسین میرش��فیع درباره الکترونیکی شدن 
عوارضی ه��ا در اس��فندماه اظه��ار داش��ت: عوارض 
الکترونیک ش��امل تمام عوارضی های کش��ور خواهد 

شد که به صورت سیستم یکپارچه عمل می کند.
وی افزود: برنامه زمان بندی اجرای این طرح تا 
پایان تیرماه ۹۸ خواهد بود که در تمام عوارضی های 
کش��ور به بهره برداری می رس��د. اما تا قبل از نوروز 
تالش ما این اس��ت ک��ه آزادراه های اط��راف تهران 
زی��ر بار ترافیک ع��وارض الکترونیکی برود که هم به 
نوعی عملکرد آزمایش��ی است که اشتباهات سیستم 
مش��خص ش��ود و هم اینکه در ایام تعطیالت نوروز 
م��ردم بتوانند با توجه ب��ه افزایش تردده��ا، گرفتار 

صفوف طوالنی خودروها در عوارضی ها نباشند.
معاون س��اخت و توس��عه آزادراه های ش��رکت 
ساخت و توس��عه زیربناهای حمل ونقل کشور درباره 
آزادراه هایی که مش��مول این طرح می ش��وند، گفت: 
آزادراه های تهران - قم، تهران - ساوه، کرج - قزوین، 
قزوین - رشت و قزوین - زنجان آزادراه هایی هستند 
که تا قبل از ایام نوروز قرار اس��ت عوارض در آنها به 

صورت الکترونیکی از خودروهای عبوری اخذ شود.
وی درباره نحوه محاسبه و اخذ عوارض الکترونیکی 
از خودروه��ا تصری��ح کرد: دیگر نی��ازی به خرید تگ 
)Tag( یا برچسب و الصاق آن به شیشه خودرو نیست. 
بلکه سیس��تم به صورت پالک خوان است و همینکه 
مردم به ط��ور ع��ادی از گیت ه��ای عوارضی ها تردد 
می کنند، دوربین با قرائت پالک خودرو، عوارض آن را 
محاس��به می کند و عوارض هر خودرو پس از دریافت، 
به صورت سیستماتیک به حساب سرمایه گذار همان 

آزادراهی که آن خودرو عبور کرده، واریز می شود.
میرش��فیع ادامه داد: با اجرای ای��ن طرح دیگر 
نی��ازی نخواهد بود ک��ه مردم به صورت س��نتی در 

عوارضی ها بایستند و مبلغ عوارض را نقدی پرداخت 
کنند؛ حتی این روش را جمع آوری خواهیم کرد. به 
معنی دیگر در تمام خطوط عبوری آزادراه ها، هرکس 
که رد شود، عوارض خودروی خود را صرفاً به صورت 

الکترونیکی باید پرداخت کند.
معاون مدیرعامل شرکت س��اخت یادآور شد: با 
توجه به اینکه اجرای طرح الکترونیکی شدن عوارض 
آزادراه ها، نخس��تین بار خواهد بود که در اس��فندماه 
امسال و فروردین سال آینده به بهره برداری می رسد 
و ممک��ن اس��ت مردم به این روش ناآش��نا باش��ند، 
اف��رادی را در مجتمع های رفاهی مأمور خواهیم کرد 
تا آنها را نس��بت به نحوه نصب اپلیکیشن و پرداخت 
ع��وارض الکترونیکی در تلفن های هم��راه رانندگان 
آشنا کنیم؛ همچنین دس��تگاه پوز و کارت خوان در 
این ایس��تگاه های توضیح نحوه پرداخت الکترونیکی 
عوارض خواهیم گذاش��ت تا بتوانند پرداخت عوارض 
خ��ودروی خود را ک��ه از آن آزادراه ت��ردد کرده اند، 
پرداخ��ت کنند. به عب��ارت دیگر از م��ردم پول نقد 

دریافت نمی کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نصب دستگاه 
پ��وز در مجتمع های رفاهی و اخ��ذ عوارض از آنها با 
اس��تفاده از کارت اعتب��اری، ایج��اد یک صف جدید 
نخواه��د بود؟ گفت: هیچ مانعی در مس��یر تردد آنها 
نیس��ت؛ این اطالع رس��انی یا نصب دس��تگاه پوز در 
مجتمع ه��ای بین راهی خواهد بود که ترافیک ایجاد 
نمی کند. همچنین قرار است تا قبل از آغاز سفرهای 
ن��وروزی در رس��انه ها نح��وه نصب اپلیکیش��ن های 
موبایلی دریافت عوارض الکترونیکی را معرفی کنیم. 
در این ایستگاه های توضیح پرداخت الکترونیکی هم 
صرف��اً نحوه آموزش پرداخت ع��وارض به مردم ارائه 
می شود که ممکن است در همان ایستگاه با دستگاه 

پوز مبلغ عوارض را هم اخذ کنیم.
عضو هیئت مدیره شرکت ساخت و توسعه تصریح 
ک��رد: رانندگان خودروهای عبوری ه��م می توانند به 
صورت خوداظهاری در اپلیکیشینی که در تلفن همراه 
خ��ود نصب کرده اند، اعالم کنند ک��ه از چه آزادراهی 
تردد کرده اند که نهایتاً به آنها شناسه هایی اختصاصی 

داده می ش��ود ک��ه مانند قبوض آب و ب��رق و تلفن با 
استفاده از اپلیکیش��ن های موبایلی پرداخت بانک ها، 
اقدام به پرداخت عوارض همان آزادراه کنند. روش های 
دیگر پرداخت هم به زودی توسعه می یابد که تا تیرماه 
۹۸ همه خودروهای باری و مسافری سبک و سنگین 

عوارض خود را الکترونیکی پرداخت خواهند کرد.
وی درباره جریمه ای که از س��وی پلیس راهور 
به خودروهایی که عوارض نمی دهند، اعمال می شود، 
بیان کرد: در حال حاض��ر اگر خودروهای عبوری از 
آزادراه ها، عوارض خ��ود را پرداخت نکنند، ۳۰ هزار 
تومان جریمه می ش��وند. در طرح الکترونیکی شدن 
ع��وارض نیز اگر ظرف 4۸ س��اعت خودروها عوارض 
خود را پرداخت نکنند، به ص��ورت اتوماتیک، عالوه 
بر مبلغ عوارض، جریمه عدم پرداخت عوارض هم به 
آن افزوده می ش��ود. چراکه شماره پالک ها به صورت 

خودکار به سیستم پلیس راهور نیز داده می شود.
میرش��فیع افزود: قرار اس��ت در ادامه اجرای این 
ط��رح، یک روش دیگر هم اجرا کنی��م که البته باید 
مجوزه��ای قانون��ی آن را اخذ کنی��م. آن هم به این 
صورت اس��ت که اگر خودرویی ع��وارض آزادراه را به 
صورت نقدی پرداخت نکرد و خواست با تأخیر عوارض 
خود را بپردازد، به این شکل عمل می کنیم که صرفاً 
نرخ ع��وارض را از مالک خ��ودرو دریافت می کنیم و 

دیگر جریمه به آن خودرو تعلق نمی گیرد.
وی درب��اره اینک��ه آیا قرار اس��ت ن��رخ عوارض 
آزادراه ه��ا در این طرح افزای��ش یابد؟ تأکید کرد: به 
هیچ عن��وان بحث افزایش ع��وارض آزادراه ها مطرح 
نیست. هر س��اله متناسب با تورم، س��رمایه گذاران 
آزادراه ها پیشنهاد افزایش نرخ عوارض را مطرح کرده 
و س��پس در کارگروهی رقم پیشنهادی آنها بررسی 
می ش��ود. پس از آن هم وزیر راه و شهرس��ازی رقم 
جدید را ابالغ می کند. بنابراین تا پایان امس��ال قرار 
نیس��ت نرخ عوارض آزادراه ه��ا افزایش یابد و به آغاز 
فعالیت های اجرایی سال آینده موکول می شود. نرخ 
عوارض ارتباطی به طرح الکترونیکی ش��دن عوارض 
آزادراه ها ندارد. در این طرح، همان نرخ مصوب فعلی 

از خودروها اخذ می شود.  مهر


