
درج آگهی  دولتی
 در سایت های خبری مجاز شد

دس���تگاه های دولتی از این پ���س می توانند 
آگهی های خود را در خبرگزاری ها و س���ایت های 

خبری منتشر کنند.
الف - بر اساس دس���تورالعمل اجرایی توزیع و 
انتشار آگهی های دولتی که توسط وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی تهیه و ابالغ شده است، دستگاه های 
دولتی از این پس می توانند آگهی های خود را در 
خبرگزاری ها و سایت های خبری هم منتشر کنند.

گفتنی اس���ت بند 5 از ماده 2 قانون اهداف و 
وظایف وزارت فرهنگ و ارش���اد اسالمی تعیین 
ضوابط توزیع و نشر انواع آگهی های دولتی در داخل 
و خارج از کش���ور را از وظایف وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی دانسته و بر تمرکز این امور در این 
وزارت خانه تصریح کرده است و هیأت تخصصی 
دیوان عدال���ت اداری نیز بر ای���ن موضوع صحه 

گذاشته است.
در این دس���تور العمل انواع آگهی های دولتی 
ش���امل: ابالغ، احضار، اخراج، اخط���ار، ارزیابی 
کیفی، استخدام، اصالحیه، اطالعیه، افراز، انفصال، 
بازخرید، تأسیس و تغییرات شرکت، تحدید حدود 
اختصاصی، تحدید حدود عموم���ی، تحریر ترکه، 
تسلیم س���ند، تملک، حراج، حصر وراثت، خرید، 
دادنامه، دعوت، شناسایی، فراخوان، فقدان سند، 
مزایده، مفقودی، مناقصه، نقل و انتقال، و نوبتی.

است 
بر اس���اس ماده 2 کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات 
دولتی، مؤسس���ات یا نهادهای عمومی غیردولتی 
)شامل شهرداری ها و شرکت های تابعه آنها مادام 
که بیش از 50 %س���هام و س���رمایه آنان متعلق 
به شهرداری ها باش���د، هالل احمر، کمیته ملی 
المپیک، س���ازمان تامین اجتماعی و ...( نهادهای 
انقالبی، شرکت های دولتی )شرکت هایی که بیش 
از 50 %سرمایه آنها متعلق به دولت است( و کلیه 
دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر 
و یا تصریح نام اس���ت از قبیل شرکت ملی نفت 
ایران، سازمان گس���ترش و نوسازی صنایع ایران، 
بانک مرکزی، بانک ه���ا و بیمه های دولتی، مکلف 
هستند انتش���ار آگهی های خود را صرفاً از طریق 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی سفارش دهند. این 
وزارت خانه نیز با در نظر گرفتن اهداف مورد نظر 
از انتشار آگهی، اهداف و موضوع فعالیت دستگاه ها، 
نوع مخاطبان، میزان فراگیری انتشار، عدالت و عدم 
تبعیض ناروا، در حمایت از رسانه ها و رتبه نشریات، 

آگهی های مذکور را توزیع می کند.
بر اس���اس م���اده 12 دس���تگاه ها می توانند 
آگهی خ���ود را از طری���ق اداره کل مطبوعات و 
خبرگزاری های داخلی و ادارات کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اس���تان ها، به خبرگزاری ها یا پایگاه های 
خبری دارای مجوز سفارش دهند. در این صورت، 
براساس جدول و نرخنامه ای که تعیین شده، مبلغ 

آن را محاسبه و پرداخت می کنند.

پلیس فتا برای کنترل سایت های 
همسریابی اقدام کند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه 
روند فعالیت سایت های همس���ریابی نیاز به رصد 
دارد تاکیدکرد که پلیس فتا باید برای کنترل این 
سایت ها که گاه عملکرد برخی از آنها آسیب هایی 
را برای کاربرانش���ان به همراه دارد، س���ازوکاری 

طراحی کند.
خانه ملت - زهرا س���اعی درباره انتشار خبری 
از س���وی پلیس فتا مبنی بر اینکه س���ایت های 
همسریابی با دریافت پول از کاربرانشان کالهبرداری 
می کنند و آسیب دیدگان به دلیل مسائل اخالقی 
شکایت نمی کنند و بدون ش���اکی خصوصی هم 
امکان برخ���ورد نداریم، گفت: پلی���س فتا باید 
سازکاری را برای کنترل این گونه سایت ها طراحی 
کند که بتواند نظارت دقیقی بر این بخش داشته 
باشد و با ردیابی آنها مشکالت احتمالی را که ایجاد 
می کنند پیگیری کرده و با بروز هر نوع تخلفی در 
این حوزه با قاطعیت برخورد کند تا کاربرانش���ان 

آسیب نبینند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو، ادامه داد: 
البته اینکه تا چه اندازه انجام ازدواج هایی که توسط 
این سایت ها صورت می گیرد، موفقیت آمیز است نیز 

باید مورد آسیب شناسی قرار گیرد.
وی گفت: تعدادی از سایت های همسریابی خوب 
عمل کرده اند، اما میزان پایدار بودن ازدواج هایی 
که توسط این سایت ها رقم می خورند، نیاز به اجرای 
پروژه های پژوهشی دارد که باید از طریق دانشگاه ها 
و مراکز پژوهشی انجام شود تا به طور دقیق این 

نوع ازدواج ها را رصد کنند.
ساعی گفت: ما در جامعه ای زندگی می کنیم که 
هرچند در آن از وسایل و امکانات مدرن استفاده 
می شود، اما در رابطه با ازدواج جوانان هنوز نگاهی 
س���نتی بر آن حاکم اس���ت که با فرهنگ ایرانی 

اسالمی همخوانی دارد.
این نماینده یادآور ش���د: ما نباید در امر ازدواج 
سنت هایمان را به طور کل نادیده بگیریم و تنها از 
روش مدرنی که در سایر کشورها مورد استفاده قرار 
گرفته، تبعیت کنیم، بلکه باید رفتارهای منطبق با 
فرهنگ ایرانی اسالمی که هنجار محسوب می شود 
را با این روش تلفیق کنیم تا نتیجه مثبتی را به 

همراه داشته باشد.
عضو کمیس���یون اجتماعی مجلس ش���ورای 
اس���المی، تاکید کرد: اگر جوانان در استفاده از 
شیوه های جدید همسریابی از فرهنگ کشورمان 
هم بهره مند شوند، ازدواجی موفقیت آمیز خواهند 
داش���ت، اما چنانچه بخواهند تنها از روش نوین 
منقطع از فرهنگ خودی اس���تفاده کنند، به طور 
قطع با آس���یب های اجتماعی ناشی از آن مواجه 

خواهند شد.

سامانه ثبت حقوق مدیران
 معطل وزارت اقتصاد است

رییس سازمان اداری و استخدامی از ثبت اطالعات 
حقوقی مجلس شورای اسالمی در سامانه حقوق و 

مزایای مدیران خبر داد.
خانه ملت - جمشید انصاری در توضیح آخرین 
وضعیت س����امانه حقوق و مزای����ای مدیران، گفت: 
مجلس در قانون بودجه س����ال جاری مس����وولیت 
شفاف س����ازی حقوق و مزایای مدیران و ثبت آن در 

سامانه را بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی گذاشت.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، تصریح 
کرد: ما طی نام����ه ای به وزارت اقتص����اد و دارایی، 
آمادگی خود را برای تحویل سامانه حقوق و مزایای 
مدیران اعالم کردیم اما هنوز اقدامی از س����وی این 

وزارتخانه صورت نگرفته است.
انصاری  با بیان اینکه در مدت اخیر سازمان ها و 
نهادهای بیشتری اطالعات حقوقی خود را در سامانه 
حقوق و مزایای مدیران ثبت کردند، گفت: مجلس 
شورای اسالمی نیز همکاری کرده و اطالعات حقوقی 

مدیران خود را در این سامانه ثبت کرده است.
براساس این گزارش فراکسیون شفاف سازی مجلس 
در آخرین روزهای سال 1397 در نشستی با رئیس 
سازمان اداری استخدامی کشور به بررسی وضعیت 
س����امانه ثبت حقوق و مزایای مدیران پرداخت و در 
این جلسه از همکاری ضعیف بسیاری از دستگاه ها 

برای ثبت اطالعات حقوقی گالیه کردند.

445 هزار کد شامد
 تاکنون  صادر شده است

مدیر شبکه ملی فرهنگ گفت: هم اینک 445 هزار 
اثر شامل نرم افزارها و بازی های موبایلی، کانال های 
صفحات اجتماعی، سایت ها و سرویس اپراتورها در 
کشور کد شامد )شناس����نامه دار شدن الکترونیکی 

محتوای دیجیتال( دریافت کرده اند.
ایرنا - حامد اسماعیلی در نشست سواد رسانه ای 
تولید محتوا و آموزش عمومی که با حضور اصحاب 
رسانه، فعاالن فضای مجازی و مدرسان برگزار شد، 
افزود: مرکز فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال، 
شناسه الکترونیکی ملی ثبت محتوا را با عنوان شامد 
برای تحقق و ارتقای سواد رس����انه ای، اطالعاتی و 
دیجیتالی راه اندازی کرده که در واقع الفبای سواد 

مجازی است.
وی اضافه کرد: آشناسازی و اخذ تعهد برای رعایت 
16 بند ضوابط محتوایی نشر از دارنده محتوا، ایجاد 
سامانه ثبت ملی آثار فرهنگی دیجیتال، ارتقای سرعت 
و سهولت شناس����ایی و نظارت بر این آثار، مدیریت 
فرهنگی انتش����ار محتوا در فضای مجازی بر اساس 
تولید داده های واقعی، س����اماندهی بانک اطالعات 
تولیدکنندگان محتوای دیجیتال و زمینه سازی برای 
ایجاد آرشیو ملی محتوای دیجیتال از جمله اهداف 

ایجاد کد شامد است.
اس����ماعیلی ادامه داد: الزم اس����ت معلمان سواد 
رسانه ای، استادان دانش����گاه ها و رسانه های جمعی 
شامد را شناخته و ضرورت بی اعتمادی به رسانه های 
مجازی فاقد این شناسه را به تمام گروه های جامعه 

آموزش دهند.
وی گفت: همچنین باید سواد رسانه ای، اطالعاتی 
و دیجیتال مردم افزایش یابد تا بتوانند به مخاطب 
فعال تبدیل ش����ده و خود دارای قدرت گزینشگری 
باشند چون هر رس����انه مجازی شامدداری برای هر 

طیف مخاطبی مفید نیست.
به گفته اسماعیلی کارکردهای سواد رسانه ای برای 
مخاطب شامل مدیریت مصرف رس����انه ای، اعتماد 
منطقی و منطبق بر واقعیت به محتوای رس����انه ها، 
استفاده از محتوای مفید، کنار گذاشتن محتوای غیر 

مفید و ایجاد فضای امن رسانه ای است.
مدیر ش����بکه ملی فرهنگ با تاکی����د بر تفاوت 
بین سواد اطالعاتی و س����واد دیجیتالی گفت: سواد 
اطالعاتی به معنای توانایی تشخیص نیاز اطالعاتی، 
جایابی، ارزیابی و استفاده موثر و اخالقی از اطالعات 
است که داشتن مهارت های تفکر انتقادی و قدرت 
تجزیه و تحلیل نقش اساسی در دستیابی به اطالعات 

دارد.
اس����ماعیلی تاکید کرد: افرادی که از مهارت های 
جستجو، قضاوت، تحلیل، ترکیب، تولید و اشتراک 
اطالعات برخوردار هس����تند اعض����ای فعال جامعه 
اطالعاتی محسوب می شوند و در نتیجه می توانند 
به طور موثر از عنصر اطالع����ات در تصمیم گیری ها 
و جهت گیری های خود در زندگی روزمره بهره مند 

شوند.
این مسوول گفت: مفهوم سواد دیجیتال در ابتدا 
به معنای توانایی خواندن و درک ابر متن در فضای 
مجازی بود اما پس از آن به عنوان توانایی درک و 
استفاده از اطالعات از منابع مختلف دیجیتال بدون 

محدودیت به کار برده شد.
وی با بیان چهار صالحیت اصلی سواد دیجیتالی، 
ادامه داد: دسترس����ی به محت����وای مفید در فضای 
مجازی، ق����درت درک و گزین����ش فرامتن، توانایی 
مدیری����ت دانش از طریق فضای مج����ازی و قدرت 
ارزیابی محتوا چهار صالحیت اصلی سواد دیجیتالی 

هستند.
اسماعیلی گفت: گسترش روز افزون نشر محتوای 
دیجیتال در کشور و اس����تفاده عمومی از رسانه های 
دیجیتال و سیستم های داده پردازی برای کارهای نشر 
و اطالع رسانی از مواردی هستند که ضرورت وجود 
چارچوبی برای محتوا و پذیرش آن را توسط ایجاد 

کننده تایید می کند.
مدیر ش����بکه ملی فرهنگ اف����زود: مرکز فناوری 
رسانه های دیجیتال با نگاه به افزایش سواد رسانه ای 
در جامعه برگزاری نشست های س����واد رسانه ای و 
اطالعاتی را از سال گذش����ته آغاز کرده و با افزایش 
سواد رسانه ای به دنبال هدایت عموم افراد جامعه به 

این سمت است.
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رییس سازمان فناوری اطالعات:

سامانه شاهکار آماده ارایه سرویس است

مهر- مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان این که سامانه جذب نخبگان در این صندوق راه اندازی شده است، گفت: افرادی که شرایط الزم را دارند می توانند برای جذب در صندوق ثبت نام کنند.
صالحی گفت: این سامانه امروز رونمایی می شود و تا دو هفته آینده برای ثبت نام نخبگانی که شرایط کار در زیر مجموعه های صندوق ها دارند، باز خواهد شد.

سامانه جذب نخبگان صندوق 
بازنشستگی راه افتاد

معاون وزیر ارتباطات گفت: برای جلوگیری از ایجاد 
محدودیت در جامعه دسترسی به سامانه احراز هویت 
کاربران تنها برای درخواست منطقی و ضروری فراهم 
می شود که تمامی کس����ب و کارهای خرید و فروش 

آنالین مجاز به استفاده از سامانه خواهند بود.
فارس - امی����ر ناظمی رییس س����ازمان فناوری 
اطالعات در پاسخ به این سوال که سامانه احراز هویت 
کاربران )شاهکار( تنها در اختیار برخی کسب وکارهای 
قرار گرفته و برای مثال در حالی که برخی سایت های 
خرید و فروش به این سامانه متصل اند و سایت های 
دیگری این امکان را ندارند، گفت: در حال حاضر این 
سرویس به صورت موفق ارایه شده و به هر شرکتی 
که درخواست دریافت این س����رویس را داشته باشد 
و درخواس����ت آن از دید ما منطقی باشد سرویس را 

ارایه می کنیم.
وی توضیح داد: دلیل اینکه می گویم این درخواست 
باید منطقی باشد این اس����ت که این سرویس یک 
سرویس حاکمیتی است و پس از مدتی ممکن است 
تمامی اپلیکیشن ها به خاطر اطمینان از جعلی نبودن 
و واقعی بودن کاربران  و قابلیت شناس����ایی کاربران، 
شهروندان را مجبور کنند که احراز هویت شوند که 
این روند برای جامعه محدودیت ایجاد می کند و مجاز 

به این کار نیستیم. 
معاون وزیر ارتباطات و فن����اوری اطالعات با ذکر 
مثالی توضیح داد: فرض کنیم تصمیم بگیریم که هر 
کس که قصد ورود به اینترنت را دارد باید شناس����ه 
و کلمه عبور وارد کند، م����ردم چقدر از این موضوع 
خوشحال می شوند؟ اصال خوشحال نمی شوند. اگر از 
فردا همه اپلیکیشن ها بگویند کاربران برای استفاده 
باید احراز هویت شوند از نظر ما اتفاق خوبی نیست؛ 
زیرا آزادی های جامع����ه را محدود می کند و تنها در 
جایی که احراز هویت نیاز است باید انجام شود؛ مانند 
جابه جایی های مالی؛ با ای����ن منطق قطعا فین تک ها 
نیاز به احراز هویت کارب����ران دارند؛ زیرا باید بدانیم 
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فراخوان تشویق و ترغیب دستگاه های اجرایی 
برای به کارگیری محصوالت بومی حوزه فناوری 
اطالعات از سوی مرکز مدیریت راهبردی افتای 

ریاست جمهوری منتشر شد.
فناوران - مرکز مدیری����ت راهبردی افتای 
ریاست جمهوری در فراخوانی از تولیدکنندگان 
محصوالت حوزه فناوری اطالعات، خواس����ت 
تا برای جایگزین����ی تولیدات قاب����ل رقابت با 
محصوالت مشابه خارجی، اطالعات محصوالت 

خود را در اختیار این مرکز قرار دهند.
این مرکز در نظر دارد، در راس����تای تحقق 
نامگذاری امس����ال و در جهت رون����ق تولید، 
اطالعات محص����والت فاوایی داخل����ی )اعم از 
محصوالت س����خت افزاری، نرم افزاری، سیستم 
عامل ه����ا و میان افزارهای مورد اس����تفاده در 
حوزه های سازمانی، افتایی و صنعتی( را که قابل 

رقابت و به کارگیری به جای محصوالت خارجی 
هستند، جمع آوری کند.

مرکز امنیت فضای تولی����د و تبادل اطالعات 
)افتا( پ����س از دریافت و بررس����ی اطالعات 
محصوالت داخلی فاوا، سازمان ها و دستگاه های 
زیرساختی کشور را به استفاده از این محصوالت 
به جای محصوالت مشابه خارجی تشویق و ملزم 

خواهد کرد.
مرکز مدیری����ت راهبردی افتای ریاس����ت 
جمهوری از تمام����ی تولیدکنندگانی که دارای 
محص����والت افتا و ف����اوای برتر و یا مش����ابه 
محصوالت خارجی هستند، دعوت کرده است تا 
با مراجعه به پایگاه اینترنتی این مرکز به نشانی 
afta.gov.ir نسبت به تکمیل »فرم مشخصات 
محصول فاوایی قابل رقابت با محصوالت خارجی« 

اقدام کنند.

در دومی���ن جلس���ه کمیته راهب���ری دفاتر 
خدمات الکترونیکی شهر مقرر شد پروانه دفاتر 

الکترونیکی فاقد کیفیت لغو شود.
فارس - دومین جلسه کمیته راهبری دفاتر 
خدمات الکترونیک ش���هر با حضور تعدادی از 

مقامات شهرداری تهران برگزار شد.
در این جلس���ه که مصطفی کاظمی مشاور و 
مدیرکل دفتر شهردار تهران، عبدالرضا گلپایگانی 
معاون شهرس���ازی و معماری شهرداری تهران، 
داود لطفی سرپرس���ت موسس���ه فناوران شهر 
و محمد فرج���ود مدیرعامل فاوای ش���هرداری 
تهران حضور داش���تند، مقرر شد پروانه فعالیت 
آن دس���ته از دفاتر خدمات الکترونیک شهر که 
دارای شاخص های عملکردی الزم هستند شش 
ماه دیگر پروانه تمدید ش���ود و پروانه فعالیت 
دفاتر خدمات الکترونیکی ک���ه فاقد کیفیت و 

شاخص های موردنظر شهرداری تهران هستند، 
لغو شود.

همچنین مقرر شد آیین نامه فعالیت این دفاتر 
در ش���ش ماه آینده مورد بازبینی و اصالح قرار 
گیرد و فعالیت دفاتر، مکانیس���م ارزیابی دفاتر، 
کمیته انضباطی و ضوابط مربوطه بازبینی و سامان 

داده شوند.

ناظمی: شاهکار ظرفیت دارد، کسب و کارها نمی خواهند هزینه اش را بپردازند

چه شخصی به حساب چه شخصی پول واریز می کند 
که نه تنها مردم بلکه تمام دنیا این را پذیرفته اند که 
نمی توان بدون احراز هویت در هیچ جای دنیا پولی را 
جابه جا کرد. اما آیا کاربران برای ورود به شبکه های 
اجتماعی خود نیاز دارند که شناس����ایی شوند؟ قطعاً 

خیر.
وی تاکید کرد: بنابراین نمی توان دسترسی به این 
سامانه را به همه کسب و کارها داد که در نتیجه از 
فردا دومینویی راه بیفتد که همه اپلیکیشن ها بخواهند 

احراز هویت کنند.
ناظمی تاکید کرد: علت این س����خت گیری رعایت 
حقوق شهروندان است و اتفاقا برای سازمان فناوری 
اطالعات ایران درآمد دارد که همه به این س����امانه 
وصل شوند و بابت هر درخواست 120 تومان بپردازند.

رییس س����ازمان فناوری اطالعات ایران در پاسخ 
به این س����ؤال که آیا در قیمت تجدیدنظر خواهد 
شد؟ گفت: این سامانه نیازمند تجهیزاتی برای ارایه 
سرویس است. ش����هروندی از این سرویس استفاده 
می کند و ش����هروند دیگری اس����تفاده نمی کند، آیا 

عادالنه اس����ت که از همه پول بگیریم؟ خیر. عالوه 
بر این قانون کش����ور می گویند که سازمان فناوری 
اطالعات ایران یک سازمان دولتی است و نمی تواند 
هیچ سرویس ارایه کند که قیمت  آن از هزینه تمام 
شده برای دولت کمتر باش����د؛ هزینه تمام شده این 
سرویس برای دولت 120 تومان است و عین آن را 
اخذ می کنیم. عماًل اگر یک ریال اضافه گرفته شود 
مستقیم به خزانه می رود و بنابراین عالقه ای نداریم 
که قیمت را باال ببریم زیرا از آن س����ودی نمی بریم. 
بنابراین روی کم ترین قیمت منصفانه تاکید می کنیم.

وی گفت: تصور می کنم اگر ای����ن منطق را برای 
مردم توضیح دهیم همه قبول می کنند. 

ناظمی در پاس����خ به این س����وال که این هزینه 
همچنان از کسب و کار ها اخذ خواهد شد و از مردم 
گرفته نمی شود؟ گفت: این هزینه از کسب و کار اخذ 

می شود اما در واقع از استفاده کننده کسر می شود.
معاون وزیر ارتباطات در پاس����خ به این سوال که 
چرا برخی س����ایت های خرید و فروش به س����امانه 
شاهکار متصل هس����تند و برخی نیس����تند و برای 
مثال دیوار این س����امانه را دارد اما ش����یپور ندارد؟ 
گفت: دیوار به سامانه متصل اس����ت و باقی کسب 
و کارهای خری����د و فروش اگر درخواس����ت دهند 
سامانه را در اختیارش����ان قرار می دهیم. برای مثال 
 زرین پال به سامانه متصل است اما شیپور درخواستی

 نداده است.
وی در پاسخ به این س����وال که گفته می شود این 
س����امانه فعال به اندازه ای که همه کس����ب و کارها 
بتوانند از آن اس����تفاده کنند ظرفیت ندارند، گفت: 
سامانه تست ش����ده و هم اکنون برای تراکنش های 
دولت با حجم باال از آن اس����تفاده می ش����ود؛ دیوار 
نیز برای 50 هزار تراکنش تس����ت کرده و مشکلی 
نداشته است و بقیه که اس����تفاده نکرده اند احتماال 
 نمی خواس����تند فعال چنی����ن هزین����ه ای را متقبل 

شوند.

موتورسازان هم خواستار حذف قیمت هستند

استقبال اتحادیه امالک از حذف قیمت های اینترنتی

بازتاب

رییس اتحادیه مشاوران امالک با تاکید بر تاثیر مثبت ورود 
دادستانی به قیمتگذاری مس����کن در برخی سایت ها، گفت: 
مشاوران امالک عامل گرانی مسکن نیستند. این نوع دیدگاه 

باید اصالح شود.
تس��نیم - مصطفی قلی خس����روی با بیان این که فعالیت 
مجموعه های دانش بنیان در کشور بسیار حایز اهمیت است، 
گفت: ایجاد مجموعه های مبتنی بر دانش در بخش مس����کن 
کشور بسیارمفید است اما باید با مجموعه هایی که متاسفانه از 
واژه های دانش بنیان در جهتی خالف بر رسالت خود استفاده 

می کنند مقابله کرد.
وی ادامه داد: اتحادیه مش����اوران امالک از اپلیکیشن ها و 
فعالیت های نوآورانه در حوزه مسکن حمایت می کند اما این 
مجموعه ها باید از قوانین و اصولی خ����اص پیروی کنند در 

نتیجه از آشفتگی در بازار جلوگیری به عمل آید.
وی در عین حال افزود: متاس����فانه برخی ازسایت ها با ارائه 
قیمت های غیر واقعی بازار مسکن را دچار تشویش کرده اند که 
خوشبختانه با دستور دادستانی قیمت گذاری در این سایت ها 
ممنوع شد و بالفاصله پس ازچند روز تاثیر مثبت این اقدام 

در بازار مشاهده شد.
رییس اتحادیه مش����اوران امالک با بی����ان این که برخی 
سایت های مس����کن با رعایت قوانین و اپلیکیشن ها توانایی 
کنترل قیمت در بازار را دارند، یادآور ش����د: هم اکنون پایه 
شفافیت در حوزه امالک کد رهگیری است که با مراجعه به 

این سامانه می توان شاهد شفافیت در قیمت گذای ها بود.
خسروی ادامه داد: سال گذش����ته جهش قیمت مسکن را 
شاهد بودیم و طبق آمار 31 درصد تعداد معامالت در تهران 
کاهش یافته اس����ت و اگر قیمت از این میزان نیز باالتر رود 
رکود بیشتری در بازار مسکن مشاهده خواهد شد . بنابراین 
با توجه به اینکه رس����الت ماکاهش قیمت مسکن است باید 
دیدگاه ها را در این زمینه ک����ه اتحادیه عامل افزایش قیمت 

است را اصالح کرد.

وی افق پیش روی بازار مسکن را زیر شاخص تورم دانست 
و گفت: با توجه ب����ه فعالیت های وزارت راه و شهرس����ازی، 
سازندگی ها ش����روع و بافت های فرسوده نیز بازسازی خواهند 
شد و رونق بازار را ش����اهد خواهیم بود، 174 شغل اساسی 
مربوط به ساخت و ساز اس����ت و با توجه به فرمایشات مقام 
معظم رهبری که امسال را سال رونق تولید نامگذاری کرده 
اند ما باید ساخت و ساز را که باعث اشتغال زایی باالیی است 

را توسعه و رونق بخشیم.
پریسا یزدان پرست مدیرعامل سایت مس����کن نیز در این 
نشست با بیان این که ما یکی از جامع ترین سایت های امالک 
ایران هستیم، گفت: ما به صورت مستقیم با مشاوران امالک با 
هدف تسهیل در کار آنها در حوزه های خرید و فروش و اجاره 

واحدهای مسکونی و تجاری فعالیت داریم.
وی افزود: ماهانه بیش از یک میلیون بازدید داریم که درصد 
خوبی از آن منجر به تماس با مش����اوران امالک شده و نرخ 

تمدید قراردادها با مشاوران امالک نرخ خوبی است.
وی در خصوص خرید و فروش امالک سایر کشورها، گفت:  

به نظر قانونی محدودیت هایی ب����رای ورود به خرید و فروش 
امالک خارجی داریم که قابل درک است چون باید احتیاط ها 

را رعایت کنیم.
یزدان پرس����ت با تاکید بر این که تاثیری روی قیمت گذاری 
مسکن نداریم و فقط با مشاوران امالک ارتباط داریم از برخورد 
اتحادیه مشاوران امالک با تخلفات احتمالی خبر داد و گفت: 
اکثر قرارداهای ما با مشاوران امالک بزرگ است و این مساله 
باعث شده تا در بازار تخصصی تر فعالیت کنیم. مشاور امالک 
در کشورهای دیگر جزو یکی از شغل هایی است که با وجود 
فناوری همچنان باقی مان����ده و در واقع فناوری به کمک آن 

آمده است.
در همین رابط����ه محمد خادم منص����وری رییس اتحادیه 
فروشندگان دوچرخه و موتورس����یکلت نیز به ایسنا گفت: در 
حال حاضر اعالم قیمت های پرت در بازار که عموماً از طریق 
آگهی های فروش اینترنتی صورت می گیرد، بازار را آشفته کرده 
است. وی ادامه داد: بس����یاری از قیمت های اعالمی  پشتوانه 
منطقی ندارد زیرا کارخانجات هیچگاه وسیله ای که قیمتی در 
حدود 20 تا 30 میلیون تومان دارد را به قیمت دو برابری در 

بازار عرضه نمی کنند.
منصوری یادآور ش����د: در ش����رایطی که تولی����د و عرضه 
محصوالت موتورسیکلت از سوی کارخانجات با افت همراه شد 
برخی افراد به خرید موتورسیکلت و نگهداری آن برای کسب 
سود بیش����تر در زمان افزایش قیمت ها روی آوردند که این 

موضوع اعالم قیمت های بی ربط را به همراه داشت.
رییس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت در پاسخ 
به این سوال که آیا اتحادیه درصدد حذف قیمت از آگهی های 
فروش موتورس����یکلت از س����ایت های اینترنتی است، گفت: 
درخواستی مبنی بر حذف قیمت از آگهی های اینترنتی تهیه 
شده و در اختیار اتاق اصناف قرار گرفته و با توجه به قوانین 
و شرایط صنفی در این رابطه نیز رایزنی هایی با اتاق اصناف 

صورت گرفته است.

ورود مرکز افتا به استفاده الزامی دستگاه ها 
از محصوالت بومی

پروانه دفاتر الکترونیکی شهر بی کیفیت
 لغو می شود

معاون وزیر 
ارتباطات: 
نمی توان 

دسترسی به این 
سامانه را به همه 
کسب و کارها 
داد که در نتیجه 
از فردا دومینویی 
راه بیفتد که 

همه اپلیکیشن ها 
بخواهند احراز 
هویت کنند
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