
ثبت سفارش فروش »سهام عدالت« 
در تمامی شعب بانک آینده

تمامی ش��عب بانک آینده، سفارش فروش »سهام 
عدالت« مشتریان خود را دریافت و ثبت می کنند.

بر این اساس، آن دسته از مشتریان بانک آینده که 
واجد ش��رایط بوده و خواهان فروش س��هام عدالت 
خود باش��ند، می توانند درخواست خود را به یکی 
از شعب بانک آینده اعالم کنند. این مشتریان باید 
دارای س��هام عدالت بوده و ش��ماره شبای معرفی 
ش��ده در برگه س��هام عدالت آنها متعل��ق به بانک 
آینده باش��د.  ش��عب بانک آین��ده، در حال حاضر 
عاملیت ش��رکت کارگزاری بانک آینده را بر عهده 
دارن��د و به نیابت از کارگزاری، درخواس��ت فروش 

سهام عدالت مشتریان این بانک را ثبت می کنند.
بانک آین��ده امکان ثبت غیرحضوری و الکترونیکی 
س��فارش فروش س��هام عدال��ت را نیز ب��رای ارائه 
خدمات مذکور به مشتریان عزیز، برای سهولت هر 
چه بیشتر، فراهم کرده است. مشتریان محترم بانک 
آینده، برای بهره مندی از خدمات الکترونیکی ثبت 
و س��فارش فروش غیرحضوری سهام عدالت خود، 
 ir.edalat.ba24می توانند به نش��انی اینترنت��ی

مراجعه نمایند.

ارتباط مستقیم تلفنی معاون مدیر 
عامل در امور اجرایی بانک رفاه با 

مشتریان
بان��ک رفاه به عنوان س��ازمان پاس��خگو و با هدف 
تکریم مش��تریان و اطالع رس��انی ش��فاف، امکان 
ارتباط مستقیم تلفنی با معاون مدیر عامل در امور 
اجرایی را از طریق مرکز ارتباط با مش��تریان )فراد( 

خود فراهم کرده است.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک رف��اه کارگران، 
ب��ه منظور پاس��خگویی، جل��ب رضای��ت و تکریم 
مش��تریان، صالح معاون مدیر عامل در امور اجرایی 
بانک رفاه با حضور در مرکز ارتباط با مشتریان این 
بانک )فراد(، پاس��خگوی مسائل، مشکالت و آماده 
دریافت پیش��نهادهای مش��تریان و مخاطبان این 
بانک در سراسر کشور خواهد بود. از این رو، کسانی 
که تمایل به طرح مسائل و پرسش های خود دارند، 
می توانند امروز یکشنبه مورخ 99.3.18 از ساعت 
10 الی 12 با شماره تماس 8525-021 و انتخاب 

کلید 3 موضوعات خود را مطرح کنند.

موفقیت چشمگیر نرم افزار "همراه 
شهر" در جلب رضایت مشتریان

مدیر امور شعب شهرس��تان بانک شهر با تاکید بر 
ضرورت استفاده از خدمات بانکی الکترونیک به ویژه 
در ش��رایط امروز و محدودیت در خدمات حضوری 
از سوی شعب، نرم افزار "همراه شهر" را نرم افزاری 
موفق در ارائه خدمات به مشتریان و جلب رضایت 
آنان عنوان کرد.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط 
عمومی بانک ش��هر، محمد علی برقی با بیان اینکه 
در حال حاضر و به ویژه طی ماه های اخیر استفاده 
مشتریان بانک ها از تلفن های همراه هوشمند برای 
انجام عملیات های بانکی خود بسیار افزایش یافته 
است،گفت: به همین جهت ، ارتقاء و تکامل همراه 
بانک ها نیز در دستور کار مدیران شبکه بانکی قرار 
گرفت��ه و فضای رقابت��ی را ایجاد کرده اس��ت.وی 
در همین خصوص تصریح کرد:خوش��بختانه بانک 
ش��هر به عنوان بانکی که در عمل، تعهد به ش��عار 
خوی��ش یعنی "ن��وآوری در خدم��ت" را در عرصه 
ه��ای مختلف بانک��داری به منصه ظهور رس��انده 
است،توانس��ته با ارائه برترین خدمات بواسطه نرم 
اف��زار "همراه ش��هر"موجبات رضایتمندی بیش از 
پیش شهروندان را بدس��ت آورد. برقی خاطرنشان 
کرد: از ابتدای س��ال جاری نیز ترغیب اس��تفاده از 
خدمات بانکی غیر حضوری بانک ش��هر، به عنوان 
محوری ترین اقدام این بانک ؛ با استقبال مشتریان 

و هموطنان مواجه شده است.

اخبار گزارش

وزیر راه وشهرس��ازی گفت: تا زمانی که خانه گران اس��ت 
متقاضی��ان نخرن��د و بهترین راهکار ب��رای مقابله با گرانی 

نخریدن است.
محمد اس��المی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تمامی 
طرح های نیمه کاره مس��کن مهر امسال به اتمام می رسد، 
گفت: ۶۶ هزار واحد نیمه تمام مس��کن مهر در کشور باقی 
مان��ده که تا پایان ش��هریور و ابتدای مهر امس��ال به بهره 
برداری می رس��د. وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به اینکه 
طی یک سال گذشته حدود 200 هزار واحد مسکن مهر به 
مردم تحویل داده شده است، گفت: سالیانه به طور متوسط 
25 هزار واحد مس��کن مهر آماده بهره برداری می ش��ود و 
بخش عم��ده ای از این واحدها در مراح��ل نازک کاری و 

ساخت محوطه هستند.
اسالمی یادآور ش��د: ۶۶ هزار واحد مسکن مهر در مراحل 
اتمام کار از جمله فوندانسیون و اسکلت قرار دارد که برخی 
از آنها به دلیل مشکالت پیمانکاران باقی مانده که به زودی 

این واحدها هم به مرحله تحویل می رسد.
اس��المی با بیان اینکه حدود ۷0 هزار واحد مسکن مهر به 
دلیل مشکل حقوقی در شهرهای مختلف باقی مانده است، 
گفت: به زودی با همکاری دس��تگاه های مختلف مشکالت 
س��اخت این واحدها برطرف و سرعت ساخت این واحدها 

افزایش می یابد.
اسالمی همچنین درباره افزایش 20 میلیون تومانی مسکن 
مه��ر پردیس، گفت: پرداخت ای��ن 20 میلیون تومان مانع 
س��وداگری و داللی می شود و این افزایش قیمت مشمول 

متقاضیان اول و هدف واحدهای مسکن مهر نمی شوند.
او ادام��ه داد: با توجه به افزایش س��وداگری در این منطقه 
سعی شده با اجرای این طرح داللی را در بازار مسکن مهر 
پردیس از بین ببریم. وزیر راه و شهرس��ازی درباره تعاونی 
هایی که برای متقاضیان مسکن مشکل ساز شده اند، گفت: 
برای حل مشکل تعاونی های مسکن تاکنون با قوه قضاییه 
مکاتبات بسیار زیادی انجام شده و همچنین طبق تعامالتی 
ک��ه با وزارت کار تعاون و رف��اه اجتماعی صورت گرفته به 
زودی احکامی درباره تعاونی های متخلف صادر و مشکالت 
آنها برطرف خواهد شد. اسالمی اظهار کرد: باید از ظرفیت 
تعاونی هایی که در حوزه مس��کن خوش��نام هستند برای 

ساخت و ادامه پروژه های مسکن استفاده کنیم.
این عضو کابینه دوازدهم با اش��اره به اینکه بازار مسکن با 
ایجاد نوس��ان بازارهای موازی تحت تاثی��ر قرار می گیرد، 

گفت: تمام تالش ما آن اس��ت ک��ه بتوانیم جامعه هدف و 
متقاضیان واقعی را شناس��ایی کنی��م و تا از طریق تعریف 

پروژه مسکن بتوانیم آنها را صاحب خانه کنیم.
اس��المی توضیح داد: در س��امانه طرح اقدام ملی مسکن و 
طی 2 مرحله یک میلیون و ۶00 هزار متقاضی برای مسکن 
ملی ثبت نام کردند که از طریق آن تمامی متقاضیان واقعی 
مسکن شناسایی ش��ده اند و تنها تعداد انگشت شماری از 

متقاضیان مسکن در این طرح ثبت نام نکرده اند.
او با اش��اره به اینک��ه از یک میلیون ۶00 ه��زار متقاضی 
تنه��ا 800 هزار نفر واجد ش��رایط بودند، گف��ت: ما برای 
این متقاضیان پروژه مس��کن و زمین در شهرهای مختلف 
تعریف کردیم و از ماه آینده هم واحدهای س��اخته ش��ده 
واگذار و اراضی در نظر گرفته ش��ده در ش��هرهای مختلف 
به افراد و س��ازندگان تحویل داده می ش��ود. این طرح در 
قالب تفاهم نامه های سه جانبه بین نظام مهندسی کشور، 
دستگاه مجری یا سازنده و وزارت راه و شهرسازی، ساخت 

این پروژه  واحدها انجام می شود.
او ادامه داد: متقاضیان معرفی شده می توانند آورده خود را 

تکمیل و واحد را تحویل بگیرند.
اس��المی بیان ک��رد: همچنی��ن در قالب این ط��رح برای 
تعدادی از متقاضیان واقعی ش��ناخته ش��ده در ش��هرهای 
مختل��ف اراضی تعریف ش��ده و در بس��یاری از مناطق هم 
س��اخت این پروژه آغاز شده اس��ت. او با بیان اینکه اجرای 
ط��رح اقدام ملی مس��کن و شناس��ایی متقاضی��ان واقعی 
بهترین پاس��خ به نیاز جامعه برای بازار مسکن است، اظهار 
کرد: تعدادی از متقاضیان تمایل دارند که مس��تاجر باشند 
و این شرایطی است که ما تعیین نمی کنیم چرا که تعیین 
قیمت بازار مس��کن در دس��ت دولت نیست و تا زمانی که 
نوس��ان و تحوالت قیمتی در بازار ارز وجود داش��ته باشد 
ش��رایط این گونه خواهد بود. اس��المی تاکید ک��رد: بازار 
مسکن هم همانند سایر کاالها از بازار ارز تاثیر می گیرد و 
این خود مردم هستند که باید مانع افزایش و ایجاد حباب 

قیمتی شوند.
وزیر راه وشهرس��ازی در پایان گفت: زمانی که قیمت یک 
کاال گران می شود مردم  نباید خریداری کنند تا ارزان شود 
و این تنها راه مقابله با گرانی کاالست. بهترین راهکار برای 
ترکیدن حباب های قیمتی در بازار مسکن و کاهش قیمت 

خریداری نکردن مردم است. 
   باشگاه خبرنگاران جوان
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سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی 
وزارت صمت مطرح کرد؛

اعالم فهرست 5 قلم کاالی 
اولویت دار برای بازرسی

سرپرس��ت معاونت ام��ور بازرگان��ی داخلی 
وزارت صم��ت گف��ت: در ن��ود و چهارمی��ن 
کارگروه تنظیم بازار فهرس��ت 5قلم کاالهای 

اولویت بازرسی و نظارت تعیین شد.
محمدرضا کالم��ی گفت: در نود و چهارمین 
کارگروه تنظیم بازار فهرست 5 قلم کاالهای 

اولویت بازرسی و نظارت تعیین شد. 
سرپرس��ت معاونت ام��ور بازرگان��ی داخلی 
وزارت صم��ت افزود:  در راس��تای هدفمند 
کردن بازرس��ی ه��ا، 5 قل��م کاالی حبوبات 
)بسته بندی شده و فله(، لوازم خانگی، برنج، 

الس��تیک خودرو )سواری و سنگین( و شکر 
به عنوان کاالهای دارای اولویت بازرس��ی از 
س��وی دس��تگاه های نظارتی برای بررس��ی 
احت��کار، موج��ودی ها، قیم��ت و . ...تعیین 

شد.
وی افزود: در این جلسه مصوب شد که اعالم 
اولویت بازرسی از سوی کارگروه تنظیم بازار 
کشور نافی ضرورت بازرسی و نظارت بر بازار 

سایر کاالها  نیست. 
سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بیان داشت:  در این 
کارگروه همچنین تاکید ش��د که با توجه به 
سوء استفاده برخی دالالن در ذخیره سازی 
و احتکار کاالها، بازرسی و کنترل انبارها و نا 
امن سازی محل های نگهداری غیر مجاز در 

اولویت قرار گیرند.
کالمی افزود:  در این جلس��ه با توجه به بند 
)1 (تصمیمات نود و سومین جلسه کارگروه 
تنظیم بازار، فهرس��ت پیش��نهادی سازمان 
حمایت مصرف کنن��دگان و تولید کنندگان 
در خص��وص کاالها و خدمات مش��مول نرخ 
گذاری در قالب کاالهای مشمول نرخ گذاری 
تثبیتی، مش��مول رصد و پای��ش و کاالها و 
خدم��ات منف��ی به جلس��ه ارائ��ه و کلیات 

پیشنهاد ارائه شده، تایید شد.  فارس 

با دستور سرپرست وزارت صنعت
تشکیل شورای تجارت خارجی

 سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
حکمی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران 
را به عنوان مسئول ش��ورای تجارت خارجی 
سازمان ها و دستگاه های موثر در امر صادرات 

غیر نفتی در وزارت صمت منصوب کرد.
حس��ین مدرس خیابانی در این حکم خطاب 
ب��ه حمید زادب��وم آورده اس��ت: ب��ا توجه به 
جایگاه ممتاز سازمان توسعه تجارت ایران در 
سیاس��تگذاری صادرات غیرنفتی کشور و در 
راس��تای تاکید بر نقش آن سازمان به عنوان 
متولی و هماهنگ کننده تجارت خارجی و با 
توجه به ضرورت تحقق اهداف و تکالیف تعریف 
شده در اس��ناد باالدس��تی، برنامه های دولت 

محترم و چه��ار برنام��ه کالن وزارت صنعت 
معدن و تجارت در سال 1399 شامل »جهش 
تولید«، »راه اندازی طرح ها و پروژه های نیمه 
تمام«، »توس��عه صادرات و کنترل واردات« و 
»مدیریت و تنظیم ب��ازار« به ویژه با توجه به 
شرایط جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه 
بدین وسیله جنابعالی به عنوان مسئول شورای 
تجارت خارجی سازمان ها و دستگاه های مؤثر 
در امر صادرات غیرنفت��ی در وزارت متبوع از 
جمله صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه 
صادرات، شرکت س��هامی نمایشگاه های بین 
المللی، دفتر مقررات صادرات و واردات و مرکز 
ملی فرش منصوب می شوید. سرپرست وزارت 
صم��ت در این حکم همچنی��ن تصریح کرده 
اس��ت: انتظار می رود ضمن تشریک مساعی، 
برگزاری نشس��ت های مش��ترک، یکپارچگی 
در تصمیم گیری و تقویت بعد اجرا، اس��تفاده 
از ت��وان و دانش نیروه��ا از طریق هم افزایی، 
تب��ادل نظ��رات، اش��تراک گذاری امکان��ات، 
به��ره گیری بهینه از ظرفیت ه��ا و توانمندی 
س��ازمان ها و دستگاه های مس��ئول، ظرفیت 
اس��تان ها به ویژه اس��تان های صادرات محور 
و همچنی��ن انجمن ها، و گ��زارش اقدامات و 
 پیش��رفت برنامه ها به طور منظ��م ارائه گردد. 

 سازمان توسعه تجارت ایران

دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان های 
صنفی اعالم کرد:

ابالغ دستورالعمل بهبود فرآیند 
خدمت رسانی به جامعه صنفی

 دبی��ر هیئ��ت عالی نظارت بر س��ازمان های 
صنف��ی اع��الم کرد؛جامع��ه خ��دوم اصناف 
همیشه پیش��تاز در صحنه های مهم انقالب 
ب��وده و وظیفه دول��ت ارج نهادن به زحمات 

این قشر تاثیرگذار در کشور است.
جمش��ید گلپور، دبیر هیئت عالی نظارت بر 
س��ازمان های صنفی کشور با اشاره به تاکید 
سرپرس��ت وزارت صم��ت، مبنی ب��ر تکریم 
جامعه بزرگ صنفی کش��ور، گف��ت: جامعه 
خدوم اصناف همیشه پیشتاز در صحنه های 
مهم انقالب بوده و وظیفه دولت ارج نهادن به 

زحمات این قشر تاثیرگذار در کشور است.
وی از ابالغ دستورالعمل بهبود فرایند خدمت 
رس��انی مطلوب به اصناف کش��ور خبر داد و 
افزود: به منظور تس��ریع در روند رسیدگی به 
شکایات، شفافیت و صرفه جویی در هزینه های 
شاکی و متشاکی، طی ابالغی به سازمان های 
صمت سراسر کشور، مقرر شد، همه شکایات 
رس��یده از عملکرد کمیس��یون های نظارت، 
هیئت ه��ای اجرایی انتخابات و تش��کل های 
صنفی، از طریق سامانه ایرانیان اصناف مورد 

بررسی قرار گیرد.
دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی 
کش��ور، مالک ارزیابی عملکرد سازمان های 
صنفی را س��امانه مذکور عنوان کرد و افزود: 
www. ش��اکی با ثبت شکایت در س��امانه
iranianasnaf.ir و اخذ کد رهگیری همه 
مراحل ش��کایت را رصد می کند و مسئولیت 
نظارت بر فرایند رس��یدگی به ش��کایات بر 
عهده رئیس کمیس��یون نظارت شهرستان و 
نهایتا مرکز اس��تان است. وی در پایان اظهار 
امیدواری کرد، دبیرخانه هیئت عالی نظارت 
در تالش اس��ت ب��ا تقویت، ایج��اد و اصالح 
زیرس��اخت های الکترونیک، در تسهیل امور 
اصن��اف کش��ور اقداماتی در خور ش��أن این 

جامعه بزرگ بردارد.  صدا و سیما 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

رئیس سابق سازمان مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: رئیس 
و نمایندگان مجل��س روحیه جهادی باالیی برای به تحرک 
درآوردن دولت دارند تا در یک سال باقی مانده دولت تغییرات 

چشمگیری در سفره مردم ایجاد شود.
فداحس��ین مالکی نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای 
اسالمی اظهار کرد: ش��عار جهش تولید برای سال جاری بر 
اس��اس معیارهای جامعه است و نیاز بود که اقتصاد کشور از 

بن بست خارج شود و بخش تولید کشور شتاب گیرد.
وی اف��زود: ش��عار جهش تولید در صورتی محقق می ش��ود 
که دولت نیز اراده الزم را داش��ته باشد؛ مجلس یازدهم این 
اراده را دارد به ط��وری ک��ه در روز اول فعالیت حمایت خود 
را از فرم��ان امام خامنه ای اع��الم کردند و رئیس مجلس به 

تضمین های الزم برای اجرای این شعار اشاره کرد.
نماینده مردم زاهدان  در مجلس با بیان اینکه اقتصاد کشور 
نیازمند شفافیت است ادامه داد: دلیل عدم شفافیت در اقتصاد 
کشور به دلیل  وجود دستمال کثیف در دست افرادی است 
که محصور اقتصاد هستند. باید توجه داشت که با دستمال 
کثیف نمی توان اقتصاد کشور را شفاف کرد. وی تصریح کرد: 
در صورتی که اقتصادی شفاف باشد، گرانی و تورم برداشته و 
سفره مردم آبرومندانه و حتی مشکالت اقتصادی حاد کشور 
رفع می شود؛ در حال حاضر برخی متوجه نیستند در جامعه 

چه اتفاق هایی در حال رخ دادن است.
مالکی با اب��راز اینکه رئیس دفتر رئیس جمهور با یک تلفن 

ی��ک وزیر عوض می کند، گفت: ای��ن امر از اختیارات رئیس 
دفتر نیس��ت بلکه از اختیارات ریاست جمهوری به حساب 
می آید؛ به خاطر همین بی قانونی ها اس��ت که اقتصاد کشور 
ش��رایط بحرانی را س��پری می کند. وی ادامه داد: هرجایی 
که دولت نیازمند شفاف س��ازی اس��ت مجلس آمادگی الزم 
را برای تعامل دارد اما هیچ مالحظه با دولت نخواهد داشت 
ما به دنبال عزل و س��اقط کردن دولت نیس��تیم اما مجلس 
یازدهم، مشروط به تغییرات اساسی در حوزه اقتصاد، هر نوع 
کمکی را به دولت می کند. سفیر سابق ایران در افغانستان با 
بی��ان اینکه ایران دارای مرزهای متعدد آبی و خاکی با دیگر 
کش��ورها اس��ت و باید از این ظرفیت برای تجارت  استفاده 
کرد گفت: چابهار به عنوان مهم ترین معبر ترانزیت در منطقه 
نیازمند ایجاد زیرس��اخت های الزم ب��رای بهره گیری از این 
فرصت بالقوه اس��ت اما بعد از گذش��ت 10 سال از توافقات 
بین المللی در این ارتباط، هنوز احداث خط راه آهن، ترانزیت 
و اش��تغال مرتبط در استان سیستان و بلوجستان راه اندازی 

نشده است.
مالک��ی با تأکی��د به اینکه "دیپلماس��ی اقتص��ادی باید در 
کشورمان فعال ش��ود" گفت: همکاری تجاری با کشورهای 

همس��ایه را باید در اولویت امور قرار دهیم، در صورت تحقق 
این امر، اقتصاد تمام استان های مرزی رونق می باید.

نماین��ده مردم زاهدان در مجلس ش��ورای اس��المی اظهار 
داشت:  فرض اینکه، قاچاق مربوط به کوله بران است درست 
نیس��ت و آقای روحانی باید قاچاق را در وزارتخانه های خود 
جس��ت وجو کند؛ وجود حواله ها و مجوزهای کاذب واردات 
کااله��ای غیرض��روری، واحده��ای تولیدی را ب��ه تعطیلی 
کش��انده اس��ت. رئیس سابق س��ازمان مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز با تصریح به اینکه "قاچاق در کش��ور ما س��ازمان یافته 
اس��ت" گفت: مرزنشینان ما مس��ئولیت حفاظت از مرزهای 
کش��ور را به عهده دارن��د و نباید انگ قاچ��اق کاال را نیز به 
آنه��ا زد، گردن کلفت هایی ک��ه در وزارتخانه ها حواله صادر 
می کنند و قوه قضائیه نیز با آنها برخورد می کند هیچ ربطی 
به مرزنشینان ندارند. وی اظهار داشت: این فساد موجود در 
وزارتخانه های دولتی اس��ت که موج��ب بدبینی میان مردم 
ش��ده به طوری که حتی بیان وضعیت زندگی مردم شرم آور 
است. مالکی با تأکید به اینکه دولت باید از خودش تحرکی 
نش��ان دهد و کش��ور را از این وضعیت اقتصادی نجات دهد 
اظهار داشت: مشکل جدی در بحث گرانی ها داریم؛ ما از بعد 

نظارتی خود برای در مسیر قرار دادن دولت در مسیر و ریل 
اقتصادی درست استفاده می کنیم.

نماین��ده مردم زاهدان در مجلس ش��ورای اس��المی اظهار 
داش��ت: مجلس جدید ب��رای کمک به اقتصاد کش��ور کنار 
دولت اس��ت اما دیگر اجازه نمی ده��د که مجلس یازدهم را 
مانند مجل��س دهم دور بزند؛ مجل��س از ابزار نظارتی خود 
ب��دون تعارف اس��تفاده می کند اما چ��وب الی چرخ دولت 
نخواهد گذاش��ت.  س��فیر سابق ایران در کش��ور افغانستان 
گفت: افغانستان، پاکستان و عراق بازار خوبی برای تولیدات 
محصوالت ایرانی هستند اما در سال های اخیر تجارت ایران 
با کش��ورهای همس��ایه کمرنگ شده اس��ت و نتوانسته ایم 
بسترسازی کنیم؛ به طوری که سهم صادرات ما به کشورهای 
منطقه در مقایسه با رقبا کمتر شده و الزم است که دستگاه 

دیپلماسی در این ارتباط فعال شود.
وی اضافه کرد: تش��کیل فراکس��یون م��رزی در مجلس نیز 
می تواند تبادالت مرزی را با کشورهای همسایه توسعه دهد 
و در مقابل فش��ارهای آمریکا  از ظرفیت های مناس��ب خود 

استفاده کنیم.
رئیس سابق س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: مجلس 
می توان��د تحریم ها را با دیپلماس��ی ق��وی دور بزند و به نظر 
می رس��د که وزارت امور خارجه کشورمان نیز در این زمینه 
هم��کاری و فعالیت ه��ای الزم را ب��رای انجام دیپلماس��ی 

اقتصادی داشته باشد. تسنیم 

وزیر راه و شهرسازی؛

خانه گران نخرید تا ارزان شود 

خبر خوش  مسکنی برای مردم 
معاون وزیر راه و شهرسازی از تهیه الیحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره بها خبر داد و گفت: به  دنبال ساماندهی 
بازار مسکن هستیم.   محمود محمودزاده درباره بازار اجاره و قیمت افسارگسیخته مسکن و راهکارهای وزارت راه 
برای ساماندهی بازار اجاره بها، اظهار کرد: معتقدیم اگر برای دهک های 4 تا 7 اقدامی در خصوص تامین مسکن انجام 
نشود، آنها دچار مشکالت جدی برای تامین مسکن و پرداخت اجاره بها خواهند شد. به همین دلیل الیحه قانونمند 
کردن بازار مسکن و اجاره بها در حال پیگیری است. وی تصریح کرد:هدف از تدوین الیحه قانونمند کردن بازار 
مسکن و اجاره بها، تعیین قیمت نیست، بلکه ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها، مدنظر است. در عین حال، با توجه به 
اینکه بر اساس آخرین سرشماری در کشور، به طور متوسط جمعیت اجاره نشین به جمعیت صاحب خانه در  مقیاس 
کشوری 31.7 درصد و در مقیاس شهر تهران 43.5 درصد برآورد شده با این احتساب در کالنشهرها نزدیک به 50 
درصد جمعیت شهر را اجاره نشین ها به خود اختصاص داده اند. بنابراین ساماندهی این بخش ضرورت داشت که  در 
برنامه نیز قرار گرفته است. وی با تاکید بر اینکه دولت باید از منافع قشر ضعیف که امکان تامین مسکن را ندارند، 
حمایت کند، پیگیری تصویب قانونی به منظور ساماندهی بازار اجاره بها را برای تامین این هدف ضرورت دانست و 
گفت: با توجه به اینکه حوزه مسکن، حوزه ای پیچیده و چندبعدی است بنابراین مباحث و موضوعات گوناگون این 
بخش از قانون و مقررات تا ساماندهی فعاالن این بخش همه باید همزمان انجام شود تا به خروجی موثری دست 
یافت. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که بخشی از مشکالت امروز بازار اجاره بها کشور به دلیل عدم عرضه و 
تولید کافی مسکن در سال های گذشته است، افزود: با اجرای طرح ملی مسکن تالش خواهد شد تا بخشی از کمبودها 
در تولید ناکافی مسکن در سال های گذشته جبران شود. در زمان حاضر کشور حدود 2 میلیون واحد مسکونی به 
همان دلیلی که محمودزاده به آن اشاره کرده، کمبود دارد. این در حالی است که در طرح ملی مسکن قرار است 

400 هزار واحد ساخته شود. تسنیم 

نمای نزدیک

رئیس سابق سازمان مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم کرد؛

قاچاق را باید در وزارتخانه ها جست وجو کرد نه دوش کولبر


