
٩٠ درصد سپرده خود در بانک صادرات ایران 
را با نرخ سود صفر درصد تسهیالت بگیرید

نسبت مبلغ تسهیالت قابل پرداخت به حجم سپرده 
با نرخ س��ود صفر درصدی در طرح »تبس��م« بانک 
صادرات ایران تا ٩٠ درصد افزایش یافت.به گزارش 
روابط عمومی بانک صادرات ایران، با افزایش نسبت 
مبلغ تسهیالت قابل پرداخت به حجم سپرده با نرخ 
سود صفر درصدی در طرح »تبسم« بانک صادرات 
ایران، متقاضیان اس��تفاده از تسهیالت با نرخ سود 
صفر درصدی بان��ک صادرات ایران می توانند تا ٩٠ 
درصد میزان سپرده های خود را بدون وثیقه با نرخ 
س��ود صفر درصدی دریافت کنند.بر اس��اس طرح 
»تبسم« که تسهیالت بدون ضامن در مدت حداکثر 
٤٨ س��اعت پرداخت می ش��ود، س��قف تس��هیالت 
ف��ردی برای افراد حقیق��ی دو میلیارد ریال در نظر 
گرفته شده و اش��خاص حقیقی می توانند نسبت به 
افتتاح حس��اب جهت اس��تفاده خود یا اقوام درجه 
یک شامل؛ همسر، فرزند، برادر، خواهر، پدر و مادر 
تا س��قف دو میلیارد ری��ال اقدام کنند. ضمن اینکه 
اش��خاص حقوقی نی��ز می توانند ب��ا رعایت ضوابط 
و مقررات مربوطه نس��بت به افتتاح حس��اب بدون 
س��قف مبلغ اقدام و شخص یا اشخاص زیرمجموعه 
و کارکنان را برای دریافت تس��هیالت با نرخ س��ود 
صفردرصد تا س��قف دو میلیارد ریال برای هر یک، 

به بانک صادرات ایران معرفی کنند.

احراز هویت مشتریان در سامانه سجام
مدی��ر امور س��ازمان و برنامه ریزی بانک ش��هر با 
تاکی��د بر اینکه نوآوری در خدمت همواره در صدر 
اقدام��ات این بانک ق��رار دارد،گفت:برای اولین بار 
در ش��بکه بانکی، احراز هویت مشتریان در سامانه 
جامع ثبت اطالعات مش��تریان )سجام( در تمامی 
ش��عب بانک شهر انجام می ش��ود.به گزارش مرکز 
ارتباط��ات و روابط عمومی، س��ید جابر حس��ینی 
با بیان اینکه س��جام یک س��امانه زیر س��اختی در 
بازار س��رمایه اس��ت که تمام فع��االن این بازار می 
بایس��ت اطالعات هویتی، تماس��ی ، مالی و ... خود 
را در آن ثبت کنند،تاکید کرد:همچنین با توجه به 
قوانین مبارزه با پولش��ویی و تامین مالی تروریسم 
و دس��تورالعمل شناسایی مش��تریان در بازار های 
مالی و س��رمایه گذاری، تمامی فعاالن بازار سرمایه 
که دارای کد معامالتی )کد بورس��ی( هس��تند؛می 
بایست در سامانه مذکور ثبت نام کرده و شناسایی 
کامل شوند.وی خاطرنشان کرد:تاکنون و در مرحله 
اول فعاالن بازار س��رمایه می بایست در این سامانه 
ثبت نام اینترنتی می کردند و سپس جهت تکمیل 
فرآین��د احراز هویت خویش به یکی از مراکز احراز 
هوی��ت مربوطه مراجعه می نمودند.حس��ینی ادامه 
داد:ه��م اکنون بانک ش��هر به عن��وان اولین بانک 
در ش��بکه بانکی کش��ور با همکاری شرکت سمات 
امکان انجام فرآیند احراز هویت حضوری مشتریان 
در سامانه سجام را در تمامی شعب بانک در سطح 
کش��ور فراهم کرده است و دیگر نیاز به مراجعه به 

سایر مراجع جهت احراز هویت نمی باشد.

 بانک رفاه در بین ده بانک برتر عملیات 
ارزی کشور قرارگرفت

بانک رفاه در سیستم بانکی کشور و در حوزه عملیات 
ارزی در بین ده بانک برتر کش��ور قرار گرفته است. 
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر اساس 
شاخص های مالی و آمارهای بانک مرکزی، از لحاظ 
رتبه و س��هم درصد عملیات ارزی بانک رفاه در بین 
2٩ بانک تجاری فع��ال در حوزه ارزی در بازه زمانی 
13٩٤ ت��ا دی ماه 13٩٨ به طور میانگین در بین ده 
بانک برتر عملیات ارزی کش��ور قرار گرفته اس��ت.بر 
اساس این گزارش، بانک رفاه با بیش از 3٠ هزار فقره 
تراکن��ش در قالب ابزاره��ای پرداخت رایج همچون: 
اعتبارات، بروات اس��نادی، حوال��ه ها و ضمانت نامه 
های ارزی طی دوره مذکور توانس��ته است به جایگاه 
مناس��بی در بین س��ایر بانک های کشور دست پیدا 
کند. همچنین با توجه به وضعیت سهامداری، رسالت 
محوری بانک درحوزه بهداش��ت، درمان و تجهیزات 
پزشکی و داش��تن ظرفیت، دانش و توانمندی های 
ارزی در جه��ت بهره برداری حداکثری از کانال های 
پرداخت بین المللی و ارتباط با کارگزاران، بانک رفاه 
به عنوان یکی از بانک های عامل واردات دارویی مورد 
نیاز کشور، نقش مهم و تاثیر گذاری ایفا کرده است.

سخنگوی ستاد طرح حمایت معیشتی  مطرح کرد؛
 تایید تقاضای سبد معیشتی

۳ میلیون و ۴٠٠ هزار نفر  
  س��خنگوی ستاد شناسایی مشموالن طرح حمایت 
معیشتی گفت: درخواست سه میلیون و ٤٠٠ هزار نفر 
از ابتدای واریز سبد حمایتی معیشتی دولت تا کنون 

تایید و معوقه ها نیز به حسابشان واریز شده است.
حس��ین میرزایی افزود: تا کنون س��ه دوره س��بد 
حمایت معیشتی دولت واریز شده است و همانطور 
که از ابتدا وعده ش��د ۶٠ میلی��ون نفر کل مبلغ را 
دریافت کرده اند. وی تاکید کرد: برخی اعالم کرده 
بودن��د که معوقه های س��بد حمایتی پس از تایید 
درخواس��ت برایشان واریز نش��ده که در بررسی ها 
مشخص شد تمام معوقات به حسابشان واریز شده 
است و الزم اس��ت در بررسی تراکنش بانکی دقت 
بیشتری داشته باشند. س��خنگوی ستاد شناسایی 
مش��موالن طرح حمای��ت معیش��تی تصریح کرد: 
متقاضیان دریافت سبد حمایت معیشتی دولت که 
پیش از این درخواس��ت خ��ود را ثبت کرده بودند، 
hemayat. می توانند نتیجه بررسی ها را در سامانه

mcls.gov.ir مش��اهده کنن��د و چنانچ��ه به این 
نتیجه اعتراض داشتند اجازه بررسی مجدد حساب 

بانکی خود را اعالم کنند.

اخبار

 70درصد مشکالت اقتصادی درگرو ضعف مدیریتی  
برآورد کارشناسی نشان داد؛

گزارش

آل اس��حاق با تأکید بر اینکه باید کنار عل��م اقتصاد، تفکر 
انقالبی نی��ز در تصمیم گیری های اقتصادی دخیل باش��د، 
گفت: اثر تحریم های خارجی در کش��ور 3٠درصد بیش��تر 
نیس��ت و ۷٠درصد این نارس��ایی ها مربوط به نظام فکری، 

برنامه ریزی مدیریتی و فضای حاکم در اقتصاد است.
یحیی آل اسحاق   در پاسخ به این سؤال که "چگونه اقتصاد 
را قوی کنیم؟" اظهار داش��ت: ب��رای اینکه مقابل تهدید و 
تحریم های خارجی اقتصاد مقاوم ش��ود الزاماتی در بخش 
حاکمیت و در بخش تولیدکننده، مصرف کننده، رس��انه ها 

و فضای عمومی وجود دارد.
وی با طرح این پرسش که "آیا اقتصاد ما بذاته ضعیف است 
و آورده اقتصادی در کش��ور وجود ندارد که بتواند به رشد 
و توسعه کمک کند؟"، افزود: براساس شاخص های جهانی، 
نیروی انس��انی که از مهمترین آورده های اقتصادی است، 
در کش��ور ما وضعیت بسیار مناس��بی دارد چرا که نه تنها 
نی��روی جوان کمتر از 3٠ س��ال و تحصیل ک��رده کمتر از 

شاخص های جهانی نداریم بلکه بیشتر هم داریم.
این فع��ال اقتصادی با بی��ان اینکه "از نظر مهندس��ی در 
نیروی انسانی سومین کشور جهان هستیم"، گفت: توسعه 
نیروی انس��انی در کش��ور ما وجود دارد و هیچ کس��ری و 
کمب��ودی در ای��ن زمینه نداری��م؛ آورده دیگ��ر اقتصادی 
براساس شاخص های جهانی مربوط به منابع طبیعی، نفت، 
گاز و انرژی اس��ت ک��ه در این خصوص نیز موقعیت خیلی 

خوبی داریم.
آل اس��حاق موقعی��ت جغرافیای��ی را آورده دیگر اقتصادی 
دانست و گفت: از نظر موقعیت جغرافیایی بهترین موقعیت 
را در منطق��ه داریم، هاب منطقه هس��تیم؛ با 15 کش��ور 
به صورت مس��تقیم ارتباط داریم که این آورده بسیار خوبی 
اس��ت. وی همچنین گفت: از نظر معادن، امور زیربنایی و 
آورده های ضروری اقتصاد هیچ مشکلی برای توسعه نداریم 

و تمام امکانات را داریم.
این فعال اقتصادی ایراد بزرگ در بروز مش��کالت اقتصادی 
را در نظام حاکمیتی، تصمیم گیری و تصمیم سازی دانست 
و اب��راز کرد: نظام تدبیر و تصمیم گیری در حوزه اقتصادی 
مش��کل اساسی دارد؛ مدیریت اقتصادی مشکل دارد و باید 

اصالح شود.

۳٠درصد مشکالت ناشی از تحریم
آل اس��حاق با تأکید بر اینکه تهدیدها و تحریم های بیرونی 
مربوط به یکی دو س��ال اخیر نیست و تمام ٤٠ سال اخیر 

وجود داش��ته اس��ت، ادامه داد: اثر تحریم های خارجی در 
کش��ور 3٠ درصد بیشتر نیست و ۷٠ درصد این نارسایی ها 
مربوط به نظام فکری، برنامه ریزی مدیریتی و فضای حاکم 

در اقتصاد است.
وی با تأکید بر اینکه "اقتصاد کش��ور ما با شاخص سیاسی 
س��امان می یابد و سیاس��ت زده اس��ت"، افزود: خوب و بد 
اقتصاد با ش��اخص های سیاس��ی متر می شود در حالی که 
باید نظام تدبیر متناس��ب با شاخص های جمهوری اسالمی 
تنظیم ش��ود و با توانایی علمی و عمل به شعارهای انقالبی 

اقدام شود.
این فعال اقتص��ادی با یادآوری اینکه "در حوزه های علمی 
اقتص��ادی کمبود متخصص نداری��م"، تصریح کرد: اما این 
افراد با شعارهای انقالبی نمی خواهند اقتصاد را اداره کنند 
و ب��ا ترفندهای غرب��ی دنبال اصالح اقتصاد هس��تند ولی 

راه حل مشکالت اقتصاد تحقق آرمانهای انقالب است.
آل اس��حاق گفت: چرا در حوزه نظام��ی و صنایع نظامی یا 
هسته ای موفق هس��تیم اما در اقتصاد نه؟ حتماً در زمینه 
نظامی و هس��ته ای هم تخصص علمی الزم است ولی کنار 
این تخصص ابزار و ش��اخص های انقالبی مالک بوده که به 

این سطح از موفقیت رسیده ایم.

سیاست اقتصادمان در خیمه انقالب نیست
وی با اظهار اینکه در اقتصاد با ش��اخص های سکوالر عمل 
می کنند، گفت: منش و سیاست اقتصاد کشورمان در خیمه 
انقالب نیس��ت؛ اگر فضای آرمانی حاکم در صنایع نظامی 
به حوزه های اقتصاد و مدیریت نیز منتقل شود به طور قطع 

وضعیت تغییر خواهد کرد.
ای��ن فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه مدیریت اقتصادی دو 
لب��ه علم اقتصاد و مدیریت و عمل به آرمانها و ش��عارهای 
انقالبی دارد، خاطرنش��ان کرد: مدی��ران اقتصاد ایران اگر 
معتقد عملی به ایرانی اس��المی باش��ند حتماً می توانند به 

سروسامان دادن اقتصاد کمک کنند.
آل اس��حاق همچنی��ن با تأکید ب��ر اینکه اگر تم��ام ارکان 
تصمیم گیری و تصمیم سازی و اجرا هدف مشترک نداشته 
باش��ند به نهضت اتالف س��رمایه، نیرو و توان انسانی ختم 
خواه��د ش��د، تصریح کرد: هر کس��ی اگ��ر بخواهد با یک 
دیدگاه اقتصاد را اداره کند کار درس��ت نمی شود؛ به مانند 
ماش��ینی می ماند که هر چرخش ی��ک جهت می رود. باید  

تمام ارکان هم جهت باشند.
وی اضاف��ه ک��رد: مجل��س، دولت، ق��وه قضائی��ه، مردم، 

تولیدکنن��ده و مصرف کننده و رس��انه ها بای��د یک جهت 
اقتصادی داشته باشند؛ اگر مجلس یک جهت داشته باشد 
و دولت جهت دیگر و هر یک به سمت اهداف خود بخواهند 
بروند کار درست نمی ش��ود و فقط اتالف سرمایه و توان و 

عمر را در پی خواهد داشت.
این فعال اقتصادی با تأکید بر توافق بر استراتژی اقتصادی 
بی��ن ارکان مختلف حاکمیت، گفت: در ش��رایطی که این 
هماهنگی وجود ندارد و هر دس��تگاهی ساز خود را می زند 
آمری��کا دیگر نیازی ب��ه جنگ فیزیکی ن��دارد به راحتی با 
جنگ اقتص��ادی کار خود را پیش می ب��رد و هرج ومرج را 
در اقتصاد ایجاد می کند درحالی که اگر اس��تراتژی همگن 
داش��ته باش��یم این اتفاق نمی افتد. آل اس��حاق با تأکید بر 
رعایت الزامات در عرص��ه اقتصادی و تصمیم گیری، گفت: 
در مس��یر تصمیم گیری و اجرا بای��د در عین رعایت اصول 

علمی به آرمان های انقالبی هم توجه کرد.

در اقتصاد سکوالر بودیم
وی با توجه به دستاوردهای نظامی تصریح کرد: اگر همان 
روحی��ه انقالبی که در عرصه نظام��ی وجود دارد در عرصه 
اقتصادی هم وجود داش��ت حتماً می توانستیم در خیلی از 
حوزه ها خودکفا باش��یم و نیازی به خارج نداشته باشیم که 

تحریم ها بخواهد رویمان آن قدر اثر بگذارد.
این فعال اقتصادی با یادآوری اقتدار ایران در منطقه گفت: 
این اقتدار درحالیس��ت که داخل کش��ور برخی نمی توانند 

ی��ک کارخان��ه را اداره کنند و تفاوت در این اس��ت که در 
عرص��ه نظامی عل��م و آرمان انقالبی مالک اس��ت ولی در 
اقتص��اد به صورت س��کوالر عمل کردیم و آرمان اس��المی 

انقالبی نداشتیم.
آل اسحاق با اشاره به ایام انتخابات گفت: همه می دانیم که 
چه میزان تورم، گرانی، فس��اد، مشکالت بانکی و اقتصادی 
و... داری��م ام��ا برای حل اینها باید چه ک��رد؟ حداقل اآلن 
که در ایام انتخابات هس��تیم می توانیم در تشکیل یکی از 
ارکان مهم تصمیم س��از کشور کمک کنیم و نمایندگانی را 
ب��ه مجلس هدای��ت کنیم که دلس��وز، متخصص و کاردان 
باش��ند. وی تأکید ک��رد: اگر مجلس��ی روی کار بیاید که 
اقتصاد را بفهمد و به اقتصاد انقالبی اعتقاد داش��ته باش��د 
می تواند با اس��تفاده از نقش��ه راه اقتصاد مقاومتی به رشد 

اقتصاد کمک کند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه در 2٤ بند اقتصاد مقاومتی 
نقش��ه راه کاماًل برای اقتصاد ترسیم شده است، گفت: این 
2٤ بند نشأت گرفته از هزینه های ٤٠ سال گذشته است و 

باید مجلس آینده آنها را پیاده و پیگیری کند.
آل اس��حاق به مردم توصیه کرد ک��ه در انتخابات افرادی را 
انتخاب کنند که تخصص اقتصادی داش��ته باشند و بتوانند 

در جنگ اقتصادی به کشور کمک کنند.
وی تأکید کرد: باید ش��عارهای اسالمی انقالبی را عملیاتی 
کنیم تا کنار واقعیت های علمی و حرفه ای به رشد اقتصادی 

نزدیک شویم.  تسنیم 
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از ۱۶ بهمن آغاز می شود؛
 طرح برخورد با کاالهای بدون شناسه 

دبی��ر انجمن صنایع لوازم خانگ��ی از آغاز طرح برخورد 
با کاالهای بدون شناس��ه از چهارشنبه، 1۶ بهمن ماه از 

سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبر داد.
اوای��ل دی م��اه وزارت صم��ت اع��الم کرد ک��ه تمامی 
تولیدکنندگان و تشکل های صنعتی لوازم خانگی تولید 
داخ��ل تا 15 دی م��اه فرصت دارند که ب��رای ٨ گروه 
کاالیی خود فرایند ثبت و اخذ شناس��ه را انجام دهند و 
برای کاالهای خود شناس��ه دریاف��ت کنند و بعد از این 
تاریخ هر کاالیی که در س��طح بازار شناسه کاال نداشته 

باشد کاالی قاچاق تلقی می شود.
ام��ا امروز عب��اس دمرچلی،   دبیر انجم��ن صنایع لوازم 
خانگی، به ایس��نا گف��ت که طبق نامه س��تاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز  به اتحادیه کش��وری کسب و کارهای 
مج��ازی مهلت عرضه کاالهای فاقد شناس��ه برای لوازم 
خانگی در س��طح عرض��ه تا 15 بهمن ماه س��ال جاری 

تمدید شده بود.
وی اف��زود: طرح برخورد با لوازم خانگی بدون شناس��ه 
ش��امل یخچال، فریزر، تلویزیون، ماش��ین لباسش��ویی، 

ماشین ظرفش��ویی، کولرگازی و اس��پلیت، ماکروویو و 
ماکروفر از ش��انزدهم بهمن ماه، یعن��ی دو روز دیگر، از 

سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز آغاز می شود.
دبیر انجمن صنایع ل��وازم خانگی ایران کولر آبی، جارو 
برق��ی، ات��و، چ��رخ خیاطی و پکی��ج را از جمل��ه دیگر 
کاالهایی عنوان کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صم��ت( اعالم کرده این کاالها باید "فرایند ثبت و اخذ 
شناس��ه را انجام دهن��د و برای کاالهای خود شناس��ه 

دریافت کنند. "
وی در پای��ان خاطرنش��ان ک��رد که این ط��رح  طبق 
دس��تورالعمل ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون 

مبارزه با قاچاق کاال وارز اجرا  می شود.
آئین نام��ه اجرای��ی شناس��ه های کاال و رهگی��ری کاال 
موض��وع ماده )13( قان��ون مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز 
اواخر ش��هریور ماه 13٩5 از س��وی اسحاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهوری، برای اجرا ابالغ شد. ماده 2٠ 
این آئین نامه مس��ئولیت اجرای آن را به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت محول کرده و طبق ماده 12 آن وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت )صمت( موظف اس��ت "امکان 
ثبت شناسه رهگیری و دریافت گواهی الکترونیکی را در 
سامانه جامع تجارت فراهم کند و یکتا بودن شناسه های 
رهگیری را در س��طح تمامی کاالهای مشمول، تضمین 

کند".
با این وجود این ط��رح، حداقل در بخش لوازم خانگی، 
تاکنون به اجرا درنیامده بود، اما به نظر می رسد افزایش 
قاچاق کاال در پی ممنوعیت واردات و افزایش چشمگیر 
قیمت ه��ا در بازار ل��وازم خانگی باعث ش��د که باالخره  
آئین نامه اجرایی شناسه های کاال و رهگیری کاال در این 

بخش اجرا شود.  ایسنا 

وزیر نفت؛
  سهمیه بنزین نوروزی در حیطه وظایف 

وزارت نفت نیست
وزی��ر نفت درب��اره س��همیه بنزین ن��ورزوی گفت: این 
موض��وع در حیطه وظایف وزارت نفت نیس��ت و دولت 

باید در این زمینه تصمیم بگیرد.
بی��ژن زنگنه درباره برگزاری نشس��ت فوق العاده وزارتی 
اوپک به دلیل ش��یوع ویروس کرون��ا اظهار کرد: در پی 
ش��یوع این ویروس در چی��ن و در پی آن توقف فعالیت 
بعض��ی از کارخانه ها، صنع��ت حمل ونق��ل و ..، مقدار 
مص��رف نفت در این کش��ور تحت تأثیر ق��رار گرفته و 

سبب کاهش تقاضا برای نفت خام شده است.
وی با اش��اره ب��ه اینکه با کاهش تقاض��ا و ثبات عرضه، 
قیمت نفت با افت همراه ش��ده اس��ت، تصریح کرد: در 
صحبتی که با رئیس دوره ای اوپک داش��تم عنوان کردم 
اگر قرار باش��د پیش از نشس��ت از پیش تعیین شده در 
ماه مارس نشستی برگزار شود، باید درباره کاهش تولید 
توسط همه اعضا آمادگی و اطمینان وجود داشته باشد، 
اما اگر قرار باش��د در نشس��تی فوق العاده مذاکره کنیم 
و بع��د تصمیم بگیریم، ضرورتی برای برگزاری نشس��ت 

پیش از موعد مقرر وجود ندارد و نشست 1۷٨ در همان 
تاریخ چهارم و پنجم مارس 2٠2٠ )15 و 1۶ اسفندماه( 
برگزار شود. وزیر نفت درباره وضع نصب سکوهای جدید 
پارس جنوبی با بیان اینکه بخش فراس��احل این میدان 
گازی مش��ترک به جز فاز 11 امس��ال پای��ان می یابد، 
گفت: امس��ال با نصب ۶ سکو در پارس جنوبی به عنوان 
رک��وردی تاریخی ثبت می ش��ود، تولید این ۶ س��کو به 

مرور زمان عملیاتی می شود.
وی اف��زود: کار در بخش دریایی پ��ارس جنوبی پس از 
این برای حفظ و نگهداش��ت تولید این میدان مشترک 

گازی خواهد بود.
زنگنه درباره گازرس��انی به استان سیستان و بلوچستان 
هم توضیح داد: همه محورهای اصلی این اس��تان برای 
موضوع گازرسانی فعال است. شبکه گذاری در زاهدان و 
انشعاب پذیری در بعضی از نقاط این شهر در حال انجام 
است، البته معتقدم انش��عاب پذیری در این شهر نسبت 

به شبکه گذاری کمی عقب است.
وی به خواس��ته مردم این اس��تان برای دریافت وام برای 
گازکش��ی من��ازل و تحقق آن از س��وی رئیس جمهوری 
و آغ��از پرداخت آن از س��وی بانک ها اش��اره کرد و گفت: 
همزمان شبکه گذاری داخل شهری در ٤ تا 5 شهر استان 
سیستان و بلوچستان در حال انجام است، لوله گذاری برای 
رساندن گاز به زابل در حال انجام است. وزیر نفت با بیان 
اینکه برای گازرسانی چابهار- کنارک سه قرارداد امضا شده 
اس��ت، تصریح کرد: کار گازرس��انی در بقیه شهرهای این 
استان نیز فعال است. وزیر نفت درباره اینکه آیا می توانیم 
به مش��ارکت تش��کل ها و انجمن های بخش خصوصی در 
تصمیم گی��ری و تصمیم س��ازی های وزارت نفت امیدوار 

باشیم، اظهار کرد:  انسان به امید زنده است. شانا  

خ��ب��رخ��ب��ر

وزی��ر راه و شهرس��ازی از آغ��از مرحله دوم 
ثبت نام طرح ملی مسکن طی اسفند ٩٨ خبر 
داد و گف��ت: هیچ طرحی برای س��اخت خانه 

های کوچک مقیاس نداریم.
محمد اس��المی با بیان این که از بدو پیروزی 
انقالب ت��ا کنون اقدام های گوناگونی توس��ط 
دولت های مختلف در حوزه س��اخت مس��کن 
انجام ش��ده اس��ت، اظهار کرد:  همواره نهضت 
عرضه مسکن برای اقش��ار گوناگون جامعه به 
ویژه اقش��ار کم در آمد جریان داش��ته اس��ت. 
هم اکن��ون به دلیل مش��کالتی ک��ه در حوزه 
اقتصادی برای کش��ور به وج��ود آمده، قدرت 
خرید مردم به مخاطره افتاده است. اتفاقاتی که 
در حوزه اقتصاد رخ می دهد منابعی را به سمت 
بازار زمین و مس��کن روان می کند و تالطم به 

وجود آمده قدرت خرید را کاهش می دهد.
وی با اش��اره به این که بر اساس آمار نسبت 

برابری نفوذ به واحد مس��کونی ، یک نس��بت 
برابر است ، تصریح کرد:این در حالی است که 
اکنون ش��اهد افراد فاقد مسکن هستیم که با 
وجود خانه های موجود و عرضه شده در دوره 
های گوناگون استطاعت خرید این خانه ها را 
ندارن��د. بنابراین در این دوره، نکته مهم برای 
ما این بود که سیاس��ت های��ی اتخاذ و اقدام 
هایی را شروع کنیم که بتوانیم تولید مسکن 
را به یک جریان پایدار تبدیل کنیم تا جوانانی 
که ازدواج کرده اند و قشر متوسط و پایین تر 
جامعه ک��ه ما آن ها را ح��دود ٤٠٠ هزار نفر 
برآورده کرده ایم، بتوانند در یک روند طبیعی 
قرار بگیرند و با پشتیبانی از جریان تولید هم 

ما و هم ش��هروندان به یک اطمینان برس��یم 
و مردم امیدوار باش��ند که می توانند مسکن 

خود را از این طریق تأمین کنند.
وی یادآور ش��د: طبق قانون ساماندهی زمین 
و مس��کن چند شیوه صریح و واضح داریم که 
تکلیف ما را برای  اس��تفاده از زمین مشخص 
کرده اس��ت.بر این اس��اس برای قشر محروم 
جامعه که تحت پوشش سازمان های حمایتی 
هس��تند و نیز برای خیرین خانه س��از زمین 
رایگان اس��ت. از ابتدای انقالب نیز اعتباراتی 
برای این منظور تخصیص داده ش��ده است و 
االن نی��ز ادامه دارد. عملک��رد این حوزه هم 
متناسب با شرایطی که در کشور وجود داشته 

همواره قابل دفاع بوده و پرچمدار این موضوع 
نیز بنیاد مسکن است. طی این سال ها کمیته 
اصل امام ، ستاد اجرایی، بسیج سازندگی، قرار 
گاه های محرومیت زدایی و  خیرین همه در 
کنار هم به این جریان پیوس��ته اند اما محور 
همه این نهادها بنیاد مس��کن انقالب اسالمی 
است که به ش��کل پیوس��ته هم در روستاها 
و ه��م در ش��هرهای کوچک ای��ن موضوع را 

پیگیری می کند.
وی با اش��اره به ن��وع دوم زمی��ن گفت: نوع 
دیگر زمین ها که در قانون س��اماندهی زمین 
و مس��کن به آن اشاره شده است ، زمین های 
٩٩ ساله است که در طرح مسکن مهر شاهد 

استفاده از این نوع زمین ها بودیم.  اکنون نیز 
در طرح اقدام ملی مس��کن نیز برای قشرهای 
آس��یب پذیر و نیز دهک ه��ای 3 و ٤ از این 
فرمول اس��تفاده می شود. نوع سوم زمین در 
قالب قراردادهای مشارکتی است که در اختیار 

سازندگان بخش خصوصی قرار می گیرد.
وزیر  راه و شهرس��ازی با اشاره به ارسال پیامک 
به واجدان طرح ملی مس��کن از امروز بر اساس 
حروف الفبا گفت: در طرح مذکور از هر سه نوع 
زمین اس��تفاده می کنیم. برای قشر محروم یک 
ه��دف گذاری 2٠٠ هزار واحدی داریم. عالوه بر 
این در این طرح فرمول واگذاری زمین های ٩٩ 
س��اله نیز در نظر گرفته ش��ده است. وی تاکید 
کرد: میانگین واحدهای طرح ملی مسکن ۷5 تا 
125 مترمربع است و  واحد کمتر از ۷5 متری 
نداریم، ضمن این که هیچ طرحی هم برای خانه 

های 25و 3٠ متری وجود ندارد. تسنیم 

وزیر راه و شهرسازی  خبرداد؛
آغاز مرحله دوم ثبت نام طرح ملی مسکن در اسفند۹۸


