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وزیر نفت خبرداد

تقویت زیست بوم استارت آپ ها در صنعت نفت

صنعت خودرو ایران بیش از یک سال و نیم است که با 
دور جدید تحریم ها دست و پنجه نرم می کند. در این 
دوره صنعت گران کشور به خصوص در حوزه خودرو 
همواره ســعی کردند این صنعت را با چنگ و دندان 

حفظ کنند که این امر، شایسته تقدیر است.
هنوز بار بســیاری روی زمین مانده که باید به کمک 
همت تالشگران عرصه صنعت برداشته شود و برای 

نیل به این مهم بیش از هر زمان دیگری نیاز به بهینه 
ســازی و نوگرایــی در صنایع مختلــف به خصوص 
صنعت خودرو احســاس می شــود. ایــن صنعت 
سالهاست با استفاده از پلتفرم های نسبتا قدیمی رو 
پا مانده است و حاال وقت آن رســیده یک دوره گذار 

تاریخی از پلتفرم های قدیمی را آغاز کند.
البته بهره بردن از پلتفرم های جدید در دوران تحریم 
که خودروسازان در تامین قطعات محصوالت فنی هم 
با کمبودها رو به رو هستند کاری سختی به نظر می رسد 
اما، نباید فراموش کرد  که بــا همت و تالش موج های 
بلند تحریم کم کم در حال بی اثر شــدن است که در 
نتیجه این تالش ها، امروز خودروهایی با پلتفرم جدید 

در حال طرح ریزی برای تولید در ایران خودرو هستند 
که وابســتگی به طرف خارجی ندارند. در ســالهای 
گذشته و دوران برجام خودروســازان اقداماتی را در 
حوزه انتقال دانش فنی به داخــل آغاز کرده بودند که 

حاال وقت آن رسیده تا از آن تجارب بهره ببرند. 
در یک سال گذشــته وزارت صنعت،معدن و تجارت 
توانست زمینه و بســتر حضور و همکاری شرکتهای 
دانش بنیان را در حــوزه خودرو فراهــم کند و این 
شــرکت ها در بســیاری از پروژه هــای طراحی و 
داخلی سازی قطعات فعال شده اند. این امر موجب 
شــده پیوندی محکم بین تولید کننــدگان، مراکز 
علمی و دانشــگاهی ارگان های مختلــف با صنعت 

خودرو ایجاد شــود که در نهایت موجب تســریع 
داخلی سازی در بخش تولید و البته پیش برد پروژه های 
در حال اجرا به خصوص در بخش پلتفرم های جدید 
شده اســت. خوشــبختانه همت بلند و نگاه ملی به 
همکاری های گسترده در صنعت خودرو امروز باعث 
شده اخبار مثبتی از گوشــه و کنار به گوش برسد که 
حاکی از تولید پلتفرم های جدید به خصوص در ایران 
خودرو دارد. به واقع امروز در دوران تحریم شــنیدن 
اخباری از این دســت باعث دلگرمی و جریان دوباره 

خون در رگ های صنعت کشور است. 
همت بلند دار که نزد خدا و خلق 

باشد به قدر همت تو اعتبار تو

با پیشنهاد تجمیع وام ازدواج با وام مسکن یکم

قدرت خرید مسکن 
افزایش می یابد؟

گرانفروشی کارخانجات رب در سایه سکوت 
دستگاه های نظارتی

گوجه ارزان شد، رب 
همچنان می تازد 

موافقان و مخالفان الیحه تجارت چه می گویند؟
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موافقان و مخالفان الیحه تجارت چه می گویند؟

الیحه ای برای طوفان در اقتصاد کشور
مریم فکــری    در حالی کــه این روزهــا فعاالن 
اقتصادی نسبت به ســرعت بررسی الیحه تجارت در 
مجلس انتقاد می کنند، اما در مقابل برخی نمایندگان 
مجلس عنوان می کنند چگونه ممکن است قانونی که 
از مجلس هفتم و دولت هشتم ارائه شده و اصالحاتی 
هم بر آن انجام شده، پس از این همه سال، زمان کافی 

برای بررسی نداشته باشد؟
نمایندگان مجلس در حال بررسی و تصویب الیحه ای 
به نام الیحه تجارت هســتند که در صورت تصویب و 
تبدیل شــدن به قانون، ابعاد وســیعی از فعالیت ها 
و مبادالت اقتصــادی از جملــه قوانیــن مربوط به 

قراردادها را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
قانون تجارت شامل بیش از ۶۰۰ ماده قانونی می شود 
که تغییر در هر کدام از آنهــا می تواند قاعده تبادالت 
اقتصادی را از اساس تغییر دهد. نکته مهم در اجرای 
این تغییرات سرعت آن اســت؛ به طوری که در کمتر 
از چنــد روز بیش از ۳۰۰ ماده قانونــی مورد تصویب 
قرار گرفته است. نکته ای که حجت االسالم علی رضا 
ســلیمی، نماینده مردم محالت در مجلــس نیز به 
آن اشاره کرد. وی دهم شــهریورماه در یادداشتی با 
عنوان »روز عجیب پارلمان با تصویــب ۱۰۹ ماده از 
الیحه تجارت« نوشــت: »امــروز روز عجیبی بود. در 
عرض حدود ۲ ساعت ۱۰۹ ماده قانون الیحه تجارت 
در صحن علنــی مجلس تصویب شــد. واقعا بهت آور 
بود. مشکل آن اســت این مباحث تخصصی را عمده 
نمایندگان متوجه نمی شــوند! چند نفر از همکاران 
نماینده نزدم آمده و به صراحت اعــالم کردند از این 
مباحث چیزی نمی فهمند. با این وضع قانون نویسی 

به کجا می رویم.«
این موضوع حتی مورد انتقــاد رییس اتاق بازرگانی و 
صنایع و معادن تهران قرار گرفت. مسعود خوانساری 
در ششمین جلسه از دوره نهم هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران با اشاره به الیحه تجارت و بررسی آن 
در مجلس شورای اســالمی گفت: »اکنون ۸۵ سال 
اســت که قانون تجارت با عنوان یــک قانون مادر در 
کشور مورد اســتفاده قرار می گیرد و تمام افرادی که 
به نحوی در تجارت دخالت دارند، با تک تک موارد آن 
آشنا هستند. پس بررسی و تصویب آن با سرعت زیاد و 
به عنوان یک ضرب العجل منطقی نیست و ما با عنوان 
پارلمان بخش خصوصی کشور از مجلس می خواهیم 

که تصویب این قانون را متوقف کند.«
غالمحسین شــافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران نیز 
پیش تر به انتقاد از نحوه بررسی الیحه اصالحی قانون 
تجارت در مجلس پرداخته و تعجیل در بررســی این 

الیحه را نگران کننده دانست.
 او قانون تجــارت را یکی از قوانین مــادر عنوان کرد 
و گفــت: »عجله در اصــالح این قانون بدون شــک 
می تواند بر فعالیت های تجاری اثرگذار باشد. عالوه بر 
این، مجلس باید نظر بخش خصوصی را نیز اخذ کند 
که با توجه به تعجیل در بررسی این الیحه، توجهی به 

نظرات بخش خصوصی هم نشده است.«

طوفانی مخرب در اقتصاد ایران؟
اما درباره ســرعت در بررســی الیحه تجارت، برخی 
کارشناســان عنوان می کنند اگر قرار باشــد قوانین 
یک شــبه تغییر کنند، مانند طوفانی مخرب می تواند 
باعث به وجود آمدن آســیب های جدی شود. حامد 
پاک طینــت، کارشــناس اقتصادی دربــاره فرآیند 
تصویب الیحه تجارت در مجلس شــورای اســالمی 
گفت: »تصویب عجوالنــه الیحه تجارت تبعاتی برای 
مجموعه اقتصــاد و فعــاالن آن دارد. از طرف دیگر، 
قوای مجریه، مقننه و قضاییه نیز بــا تغییرات جدید 

تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.«
پاک طینت با تاکید بر نیاز به اصالح و تغییر در قوانین 
تجارت عنــوان کرد: »با این حــال قوانین جدید باید 
ویژگی هایی داشــته باشــند که شــفافیت یکی از 
آنهاســت. بعید است کسی نســبت به اصل تغییرات 
اعتراضی داشته باشد، اما مساله اصلی چگونگی انجام 

این تغییرات است.«
او، قوانیــن تجــارت را مهم ترین قوانیــن اقتصادی 
کشــور ارزیابی کرد و افزود: »قوانین تجارت حداقل 
۲۰ میلیون نفر را به صورت مســتقیم تحت تاثیر قرار 
می دهد و اگر قرار باشــد این قوانین یک شــبه تغییر 
کنند، مانند طوفانی مخــرب می تواند باعث به وجود 

آمدن آسیب های جدی شود.«
پاک طینــت، راه حل تغییــر قانون تجــارت را در تغییر 
تدریجی و مورد به مورد این قانون دانست و گفت: »پیش 
از هر چیز مرکــز پژوهش های مجلــس، اقتصاددان ها و 
همچنین اعضای اتاق بازرگانی باید تغییرات جدید را در 

نظر بگیرند و درباره آن بحث کنند.«
وی با اشــاره به راه اندازی کمیســیونی تخصصی در 
مجلس برای بهبود فضای کســب و کار، تصریح کرد: 
»این در حالی اســت که تغییر قانــون تجارت ده ها 
برابر از بهبود فضای کسب وکار مهم تر است و باید در 

کمیسیونی تخصصی مورد بحث قرار می گرفت.«

هزینه معامله باال می رود
در این میان، محمدجواد معتمدی، اســتاد دانشگاه 

و کارشــناس حقوقی دربــاره مفاد الیحــه تجارت 
گفت: »متاســفانه این الیحه را به گونه ای شتاب زده 
نوشــته اند؛ به طوری که انگار یک پروژه مخفی است. 
به نظر من کســانی که این الیحه را نوشتند، با مبانی 
اقتصادی خوب آشــنا نبودند و یک ســری مفاهیم را 
وارد الیحه تجارت کردند کــه جای آن در الیحه نبود 
و به این ترتیب حوزه قلمرو الیحه تجارت را توســعه 

دادند.«
وی درباره مصادیق گســترش قلمــرو الیحه تجارت 
افزود: »تمام مشــاغل جامعه صاحب حرفه هستند، 
اما اصال قواعد الیحه تجارت نباید درباره آن ها اعمال 
شــود؛ صاحب حرفــه و صاحب تجــارت دو مفهوم 
متفاوت اســت. مثال مکانیکی خودرو و آموزشــگاه 
رانندگی صاحبان حرفه هســتند، ولــی قطعا تاجر 

نیستند.«
معتمدی عنوان کــرد: »اکنون صاحبــان حرفه نیز 
مشــمول قانون تجارت می شــوند و  بــه این ترتیب 
قوانین ســخت گیرانه ای برای آن ها گذاشته خواهد 

شد که هزینه معامله را در جامعه باال می برد.«

15 سال وقت داشتید انتقاد کنید
اما در مقابل انتقــادات درباره بررســی و تصویب 
الیحه تجارت، موافقان الیحه نــگاه دیگری دارند. 
نماینده اصفهان در مجلس با رد انتقادات تعدادی 
از اعضای اتــاق بازرگانی به قانــون تجارت گفت: 
»این قانون به شــورای نگهبان رفتــه و منتقدان 
می توانند از این طریق انتقــادات خود را به اعضای 

شورا برسانند.«
حمیدرضا فوالدگر کــه از موافقان قانــون تجارت 
اســت، با اشــاره به اعتراضات نماینــدگان بخش 
خصوصی و برخی حقوقدانان تاکیــد کرد: »خیلی 
عجیب اســت که برخی از فعــاالن بخش خصوصی 
می گویند فرصت بررســی این قانون وجود نداشت؛ 
چگونه ممکن اســت قانونی که از مجلــس هفتم و 
دولت هشتم ارائه شــده و اصالحاتی هم بر آن انجام 
شده، پس از این همه سال، زمان کافی برای بررسی 

نداشته باشد؟«
این نماینــده مجلس تصریح کــرد: »در صحن علنی 
مجلس نماینده اتاق حضور داشــتند و حتی تا جایی 
که می دانم در برخی جلسات کمیسیون ها نیز حضور 
داشــتند. به این ترتیب من اصــال نمی توانم متوجه 
شــوم که برخی از اعضای اتاق بازرگانی از این قانون 
و مفاد آن و مباحث آن اعالم بی اطالعی می کنند، چه 

معنایی دارد؟«

کالن
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جزئیات حذف یارانه بگیران 

پردرآمد 
دفتر ســخگوی دولت طی اطالعیه ای جزئیاتی 
از سازوکار تعیین شده برای حذف یارانه بگیران 
پردرآمد را منتشر کرد که نشان می دهد قرار بر 
این بوده در شــهریوماه یارانه حدود ۲۰۰ هزار 
خانوار شناســایی شــده در دهک هــای باالی 

درآمدی واریز نشود.
 دولت در اجرای تکلیف قانــون بودجه مبنی بر 
حذف سه دهک باالی درآمدی، از ماه های اخیر  
تصویب آئین نامه و دستورالعمل های مربوطه را 
در دســتور کار قرار داده و حذف یارانه بگیران را 

آغاز کرده است.
اما در این مدت توضیح واضحــی در مورد نحوه 
حذف یارانه بگیران یا مالک شناسایی آنها وجود 
نداشت؛ تا اینکه دفتر سخنگوی دولت با انتشار 
مطلبی جزئیاتی از حذف یارانه بگیران پردرآمد 

را منتشر کرد.
در این توضیحات آمده اســت: همــان طور که 
اطالع دارید بر اســاس مصوبــه مجلس محترم 
شورای اسالمی در بودجه ســال ۱۳۹۸، دولت 
موظف به حذف یارانه ســه دهک درآمدی شده 
اســت. به منظور تحقق و اجرای ایــن قانون در 
شــهریور امســال، کمتر از ۲۰۰ هزار خانواده، 
جزو خانوارهای پردرآمد شناسایی شده و یارانه 

نقدی به حسابشان واریز نخواهد شد.
بر اساس مصوبه مجلس محترم شورای اسالمی 
و آیین نامه هــای مربوطه خانوارهــای ایرانی بر 
اساس تمامی اطالعات ثبتی مانند مسافرت های 
خارجی، خودروهایی که فرد دارد، نوع شــغل، 
کارفرما بودن و تعداد پرســنل، معامالت انجام 
شــده، دارایی های مختلف و کلیه اطالعاتی که 
روی کد ملی فرد ثبت شده دهک بندی شده اند. 
یعنی از گروه های کم درآمد تا پردرآمد دســته 

بندی می شوند.
بر اســاس مجموعــه شــاخص های مختلف، 
گروه های پردرآمد شناسایی شــده اند و از بین 
این گروه ها در شــهریورماه تنها به میزان همان 
عدد اعالم شــده، یارانه این افراد حذف شــده 

است.
سرپرســتان خانوارهایی که یارانه شــان حذف 
شده اســت به شــرح زیر می توانند درخواست 
رســیدگی مجدد به منظور برقراری یارانه شان 

را انجام دهند.
ابتدا به این افراد پیامک زده می شود. هموطنان 
عزیز در دریافت پیامک به این نکته توجه داشته 
باشــند. پیامک حتماً با ســربرگ یارانه ارسال 
خواهد شــد )اطالع رســانی از طریق شــماره 
نادرست اســت( و باالی صفحه باید به انگلیسی 
کلمه یارانه )Yarane( نوشته شده باشد. افراد 
بعــد از دریافت پیامک می توانند به پیشــخوان 
خدمات الکترونیک دولت مراجعه کنند. تاریخ 

مراجعه هم در پیامک مشخص شده است.
در ایران حــدود ۶۰۰۰ دفتر پیشــخوان وجود 
دارد و افــراد می توانند به هر یــک از این دفاتر 
پیشــخوان مراجعه کنند. در هنگام مراجعه نیز 

باید به این نکات توجه شود:
اوال: با همان شماره همراهی که به افراد پیامک 
زده شــده باید مراجعه کنند و همــان موبایل و 

پیامک را باید به پیشخوان دولت ارایه دهند.
ثانیــا: در هنگام مراجعــه، کارت ملــی معتبر، 
شناســنامه، گذرنامــه و گواهینامــه که جزو 
کارت های شناسایی معتبر است باید همراه باشد.

ثالثا: در پیشــخوان دولت یک فــرم رضایتنامه 
به افــراد داده می شــود مبنی بــر اینکه دولت 
اجازه دارد به کلیه اطالعات مالــی و بانکی آنها 
دسترســی پیدا کند. این رضایتنامه را به دقت 
مطالعه و به پیشــخوان تحویــل دهند. از طرف 
پیشــخوان یک کد رهگیری بــه موبایلی که به 
نام سرپرست خانوار است، ارسال می شود. افراد 
باید کاماًل دقت کنند که تنها سرپرســت خانوار 

یارانه بگیر باید به پیشخوان مراجعه کند .



تله جذاب دشمن برای اقتصاد کشور در دوران دفاع مقدس

چرا واردات کاالهای لوکس مشمول تحریم نشد؟
مریم یعقوبی    ۳۱ شهریور آغاز هفته دفاع مقدس 
و یادآور آغاز جنگ تحمیلی ۸ ســاله است. نگاهی به 
تجارب اقتصادی کشور طی ۸ سال جنگ تحمیلی در 
همه ابعاد تولید، توزیع و تجارت شاید این روزها که به 
گفته بیژن زنگنه وزیر نفت ســخت تر از دوران جنگ 

است خالی از لطف نباشد.
انقالب اسالمی تحوالت شــگرفی را در اقتصاد ایران 
رخ داد. این در حالی بود که بالفاصلــه بعد از انقالب 
اسالمی کشــور وارد ۸ ســال جنگ تحمیلی با عراق 
شــد. جنگی که در ظاهر با حمله نظامی یک کشــور 
به ایران اما در باطن جنگ اقتصادی تمام کشورهای 

غرب و شرق با ایران بود.
اقتصادی که با تکیه بر اســتخراج و فروش نفت شکل 
گرفته بود طی سال های نخست بعد از انقالب اسالمی 
دچار چالشــی به نام کاهش تولید و صــادرات نفت 
شــد. اما عزم عمومی و جهادی حاکم بــر بدنه دولت 
از یک ســو و همبســتگی دولت و ملت برای حفظ و 
پایداری اقتصاد داخلی کشور طی آن سال ها توانست 
معجزات اقتصادی را در کشــور رقم بزند که همچنان 
با گذشت بیش از ۳۵ ســال همچنان به نقل محافل 

کارشناسی و اقتصادی تبدیل شده است.
اگرچه نرخ تــورم رو به افزایش، کســری بودجه، کاهش 
درآمدهای نفتی و سایر مشــکالت کالن اقتصادی طی 
ســال های آغازین انقــالب اســالمی و در دوران جنگ 
تحمیلی مهمترین مشکالت دولت بود اما تأمین کاالهای 
اساســی در کنار تأمین مایحتاج دفاع مقدس و نظامی 

اولویت دولت بود و با تمام توان بر آن اهتمام داشت.
مرور خاطرات دولتمردان دفاع مقدس و اقداماتی که 
آن روزها انجام می شــد بعد از گذشت بیش از ۳ دهه 
شــاید بیش از هر زمانی در حال حاضر که در دوران 
سخت اقتصادی ناشــی از تحریم های ظالمانه امریکا 

علیه کشورمان قرار داریم کارآمد باشد.

 دردوران جنگ تمام بخش های اقتصادی
 در خدمت تولید بودند

حســن عابدی جعفری یکی از این افراد است که طی 
ســال های دفاع مقــدس وزیر بازرگانــی دولت دوم 

جنگ بود.
وی در نخستین جلسه از نشســت های اقتصاد ایران 
در دوران دفاع مقــدس به موضوع تولیــد در دوران 
جنــگ پرداخته و گفــت: گاهی اوقــات و در برخی 
مقاطع این اتفاق افتاده است که تجارت، شبکه بانکی 
و ســایر خدمات بر سر تولید آوار شــده و اجاره نفس 
کشــیدن به تولید نمی دهند. بجــای اینکه همه این 

موارد در خدمت تولید باشند تولید را به خدمت خود 
گرفته انــد. درحالی که در دوران دفــاع مقدس همه 
اینها در خدمــت تولید بودند و در کنار آن بخشــی از 
تولید نیز در خدمت دفاع مقدس بود. اصل بر این بود 
که خدمات غیر تولید در خدمت تولیــد قرار بگیرند 
تا این بخــش بتواند با ظرفیت حداکثری به کشــور و 
دفاع مقدس خدمت کند. ما در حــوزه تولید دوکار را 
می توانســتیم انجام دهیم که جدای از امور مربوط به 
جنگ بود. یک آنکه آن بخش از تولید که زیرمجموعه 
وزارت بازرگانی بود باید احصا شــده و به بهترین نحو 
به عنوان ســربازان اصلی تولید در کشور تقویت شود. 
بنابراین معاونتی به عنوان پشتیبانی از صنوف ایجاد 
شد و تمام صنوف تولیدی را شناسایی و دسته بندی 
کرد و این صنوف را از صنــوف توزیعی تفکیک کرد. 
اقدام دوم این بود که با توجه به اینکه در کشــورهای 
توســعه یافته توســعه از واحدهای کوچک تولیدی 
اتفاق می افتد. فــرض را بر این قــرار دادیم که تمام 
صنایع کوچــک باید تقویت شــوند. در همان دوران 
بیش از ۴۳ نمایشگاه خارجی برای صنایع کوچک در 
کشورهای دیگر انتخاب شد و در همان دوران سخت 
این صنایع به ایننمایشگاهها رفته و ارزآوری داشتند. 
بنابراین تأمین مواد اولیــه و نقدینگی و زمینه فروش 

محصوالت انها باعث تقویت تولید در کشور شد.

افتخارآفرینی دولت جنگ با تعریف دقیق 
جایگاه تجارت

فرشاد مؤمنی، اســتاد دانشــگاه و اقتصاد دان نیز به 
عنوان یکی از افراد شــناخته شــده در این حوزه در 
نشســت موسســه مطالعات دین و اقتصاد به مبحث 
تولید در دوران دفــاع مقدس پرداخــت و گفت: در 
دایــره اقتصاد دوران دفــاع مقدس باید بســیاری از 
امور به شهید رجایی نســبت داده شود چرا که شهید 
رجایی در بســیاری از زمینه های اقتصاد دوران دفاع 

مقدس نقش تأسیسی داشتند.
وی افزود: رابطه بین تولید،  تجارت و توســعه را باید 
از مفاهیم آغاز کنیم. رابطه تجارت و توســعه با سوء 
برداشت ها به پرمناقشه ترین مباحت در تاریخ اندیشه 
اقتصاد کشــور شــده اســت. وقتی صحبت از تولید 
می کنیم منظور تولید توسعه گراســت. یعنی تولید 

که منجر به رفع فقط و کاهش عقب ماندگی می شود.
مومنی با اشاره به تعریف دقیق تجارت گفت: منظور 
ما در یک جا تجارتی است که مولود واردات است و در 
یک جا تجارت مولود تولید ملی و ابزاری برای تقویت 

تولید ملی است.

درآمد نفتی تنها 3۶ میلیارد دالر در سال
محمدجــواد ایروانی، وزیــر امور اقتصــاد و دارایی 
دولت جنــگ نیز ســال گذشــته در ســخنانی در 
موسســه مطالعات دین و اقتصــاد درخصوص نرخ 
تورم در ســال های جنگ تحمیلی گفــت: علیرغم 
محدویــت هایــی کــه در حوزه هــای گوناگون و 
درآمدهای دولت در آن دوران وجود داشت باالترین 
نرخ تورم کشــور نزدیک به ۲۷ درصد بود که در سال 
۶۷ رقم خورد در حالی کــه در دوره های بعد با وجود 
درآمدهای سرشــار نفتی و نبود هیچ گونه بحران در 
کشــور تورم تاریخی ۴۹.۸ درصد را تجربه کردیم که 
در تاریخ اقتصاد بعد از انقالب کم ســابقه اســت.وی 
تصریح کرد: با توجه به کاهش درآمدهای نفتی ناچار 
به اتخاذ سیاست های انقباضی شدیم، نکته مهم این 
بود که با همین سیاســت های انقباضی، نظام هدایت 
نقدینگی کشــور را متحــول کــرده و نقدینگی را به 

سمت تولید هدایت کردیم.
وی با ارائه آماری در مورد موفقیت هدایت تسهیالت 
به ســمت تولیــد در آن ســال ها افزود: متوســط 
تســهیالت پرداختــی بــه بخش هــای تولیدی در 
ســال های ۵۹ تا ۶۴ ۱۲.۵ درصد بود ولی از ۶۴ تا ۶۷ 

این عدد دو برابر شده است.
وزیر اقتصاد دوران دفاع مقدس افزود: در بخش های 
غیر تولیدی رشد تســهیالت در دوره ۵۹ تا ۶۴، ۱۵ 
درصد بود اما در دوره سه ســال آخر جنگ به زیر یک 
درصد رسید. بخش غیر تولیدی مثل بازرگانی بیش 
از ۵۰ درصد تسهیالت به خود اختصاص می داد ولی 
در دوران مسئولیت ما، رشد این تسهیالت صفر شد. 
یعنی سیستم بانکی را تشــویق می کردند تسهیالت 

خود را به بخش های مولد و تولیدی پرداخت کند.
ایروانی گفــت: وقوع جنــگ که صادرات نفــت را با 
مشــکل رو به رو کرده بود باعث شــد تا درآمدهای 
ارزی دولــت که پــس از انقالب برای مدتــی بهبود 
یافته بود، به ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر در ســال 
۱۳۶۰ کاهش یابد و کشور را با کســری موازنه ارزی 
۴/۵ میلیارد دالری رو برو کند. در ســال های آغازین 
دهه ۱۳۶۰، بــا افزایش دوباره قیمــت نفت، اقتصاد 
متکی به نفت ایران یکی دو سالی رشد مثبت را تجربه 
کرد و نرخ تورم در ســال ۱۳۶۴ به ۶/۴ درصد رسید 
که پایین ترین نرخ تورم در ســال های بعد از انقالب 
به حساب می آید. اما طوالنی شــدن جنگ منجر به 
ادامه کاهش درآمد ســرانه و ســرمایه گذاری شد و 
درآمدهــای ارزی دولت در ســال ۱۳۶۵ تنها به ۶/۲ 

میلیارد دالر رسید. 
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 با وام قرض الحسنه بانک رسالت
 بانک قرض الحسنه رســالت و معاونت اشتغال 
و خودکفایی کمیته امداد امــام خمینی )ره( از 
ایجاد مشاغل خرد و خانگی برای مددجویان در 

پنج استان کشور حمایت می کنند.
محمدحســین حســین زاده، مدیرعامل بانک 
قرض الحسنه رسالت در نشســتی با حجت اله 
عبدالملکی معاونــت اشــتغال و خودکفایی و 
معاونین اشتغال کمیته امداد امام خمینی )ره( 
در پنج استان کشور، به تشــریح الگوی توسعه 

کارآفرینی اجتماعی رسالت پرداخت.
وی با بیان اینکه بانک قرض الحســنه رسالت در 
برخی استان ها به عنوان معین اقتصاد مقاومتی 
ورود و کسب و کارهای ایجاد کرده است، گفت: 
در این استان ها با عملیاتی کردن الگوی توسعه 
کارآفرینــی اجتماعی رســالت، بــه حمایت از 
کســب و کارهای خرد و خانگی بــا هدف تولید 
در شــهرهای کوچک و مصرف در کالن شهرها 

پرداخته ایم.
حسین زاده با تشــریح ابعاد فعالیت نمونه های 
عملیاتی شده شبکه توســعه اجتماعی رسالت 
در برخی اســتان ها افزود: با همکاری شــبکه و 
معاونت اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد امام 
خمینی )ره(در پنج اســتان خوزستان، کرمان، 
هرمزگان، مازندران و خراسان رضوی با پرداخت 
وام قرض الحســنه بــه مددجویان  از کســب و 

کارهای خرد و خانگی حمایت می کنیم.
در ادامه این نشســت حجت الــه عبدالملکی، 
معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد امام 
خمینی )ره( اظهارامیــدواری کرد با بکارگیری 
الگوی توســعه اجتماعی رســالت بتوان گامی 
در مسیر اشــتغالزایی مددجویان این استان ها 

برداشت.

ح های  استقبال چشمگیر از طر
تسهیالتی و کارت های اعتباری صبا 
 بســته های ســه گانه طرح های تســهیالتی و 
اعتباری صبای بانک اقتصادنویــن که با هدف 
پاســخگویی مناسب به نیاز مشــتریان و کمک 
به بهبود شــرایط اقتصــادی خانوارها و فعاالن 
اقتصادی ارایه شده، با استقبال قابل توجه عموم 
مشتریان و دارندگان پایانه های فروشگاهی این 

بانک مواجه شد.
در بســته شــماره یک این طرح )صبا ۱( عموم 
مشــتریان حقیقی و حقوقی بانک اقتصادنوین، 
صاحبان مشاغل و فعاالن اقتصادی می توانند تا 
دو برابر معدل موجودی سپرده های کوتاه مدت 
و قرض الحسنه جاری خود و تا سقف دو میلیارد 
ریال تســهیالت دریافت نماینــد. مدت  زمان 
بازپرداخت این تســهیالت به خواست متقاضی 

۱۲، ۲۴ و ۳۶ ماهه تعیین شده است.
در بســته شــماره دو این طرح )صبــا ۲( برای 
دارندگان پایانه هــای فــروش )POS( بانک 
اقتصادنویــن بــر اســاس معــدل موجودی 
ســپرده های کوتاه مدت و قرض الحسنه جاری 
متصل به پایانه های فروش این بانک در بازه های 
زمانی دو تا چهار ماه، امکان پرداخت تسهیالت 
قرض الحســنه تا ۷۰ درصد معــدل موجودی 
ســپرده و تــا ســقف ۲۰۰ میلیون ریــال و یا 
پرداخت تسهیالت مرابحه تا ۱۴۰ درصد معدل 
موجودی سپرده، تا ســقف دو میلیارد ریال و با 

نرخ ۱۵ درصد فراهم شده است.
پذیرنــدگان پایانه هــای فروشــگاهی بانــک 
اقتصادنوین می تواننــد با توجه بــه نیاز خود، 
از یکــی از این تســهیالت بهره مند شــده و در 
بازه هــای زمانــی ۱۲، ۲۴ و ۳۶ ماهــه آن را باز 
پرداخــت نمایند. عــالوه بر این، شــرکت ها و 
موسســات نیز می توانند از طرح صبای ۳ برای 
اعطای تسهیالت در قالب کارت های اعتباری به 

کارمندان خود استفاده نمایند.



  وزیر نفت خبرداد

تقویت زیست بوم استارت آپ ها در صنعت نفت
خریدار    وزیر نفت ضمن بازدید از روند آماده سازی 
مراحل ســاخت پارک فناوری و توسعه شرکت های 
دانش بنیان و اســتارت آپ ها در منطقه ری، از برنامه 
وزارت نفت برای ایجاد یک زیست بوم با هدف تقویت 
و توســعه این مجموعه ها در ارتباط بــا ابعاد مختلف 

صنعت نفت خبرداد.
بیژن زنگنه در بازدید از پژوهشــگاه پیشین صنعت 
نفــت و همچنین انبارهای بازرگانی ری که مســعود 
کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، سعید 
محمدزاده، معاون امور مهندسی، پژوهش، و فناوری، 
هوشــنگ فالحتیان، معاون برنامه ریزی و همچنین 
مدیران شــرکت ملی نفــت ایران حضور داشــتند، 
گفــت: وزارت نفت برنامه ای برای حمایت بیشــتر از 
شــرکت های دانش بنیان، اســتارت آپ ها و زنجیره 
آنها دارد تا بتواند یک زیســت بوم یا اکوسیستم برای 
توســعه و تقویت این مجموعه ها در ارتبــاط با ابعاد 

مختلف صنعت نفت ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه در این زمینه بحث ها و مذاکرات 
زیادی در حال انجام و یک مشــاور در حال مطالعه در 
این باره است، افزود: ما با افراد حرفه ای در این زمینه 
در ارتباط هســتیم و با بعضی از شــرکت های دانش 

بنیان چند نشست داشته ایم.
وزیر نفت ادامه داد: یکی از نیازهای آنها، مکان اســت 
که منطقه ری برای آنها در نظر گرفته شــده اســت و 
شاید نخستین بخشی که عملیات را در آن آغاز کنیم، 
پژوهشگاه پیشین صنعت نفت باشــد و این کار باید 

متناسب با ماموریت ما، نوسازی و آماده شود.
زنگنه تصریح کرد: در بازدید امروز، مدیران شــرکت 
ملی نفت ایران، که بعضــی از محوطه های ری هنوز 
در اختیارش اســت، حضور دارند، قرار اســت پس از 
تخلیه، طرح معماری جدید اجرا شود و برای استقرار 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها تجهیز شود 
و امروز برای شــتاب گرفتن روند تخلیه و آماده سازی 
این مکان برای اقدام های بازسازی و تجهیز به منظور 

آغاز ماموریت جدید به اینجا آمدیم.
وی درباره زمان عملیاتی شدن این اقدام گفت: برنامه 
ما این اســت که اواخر امسال شــاهد نخستین اتفاق 
باشیم و احتماال در قالب رقابت بتوانند در اینجا حضور 

یابند.

 روابط صحیح استارت آپ ها و دانش بنیان ها 
با شرکت های تابعه نفت

وزیر نفت با تاکید بر اینکه اصل کار مکان نیست، بلکه 
برقراری روابط صحیح این اجزا با شــرکت های تابعه 
نفت است، افزود: مهمترین بحث شرکت های دانش 
بنیان، اســتارت آپ ها و .. تقاضا و کار و سپس تنظیم 
روابطی است که کسب و کارشان را تسهیل می کند، 

ما این موارد را هم دنبال می کنیم.
زنگنه دربــاره ظرفیت در نظرگرفته شــده برای این 
دســته از شــرکت ها گفت: در این مرحله ۱۸ هکتار 

ظرفیت داریم، اما اقدام های ما تدریجی خواهد بود.
وی در حاشــیه این بازدید در پاســخ به این پرسش 

که با توجه بــه درنظــر گرفتن ایــن مجموعه برای 
استقرار نمایشگاه های صنعت نفت، آیا در این زمینه 
تصمیم گیری شــده اســت؟ توضیح داد: در این باره 
هنوز تصمیم گیری نشــده، این ایده نیز وجود داشته 
که بخشــی از این منطقه استفاده شــود، اما هنوز به 

نقطه تصمیم گیری نرسیده است.
وزیــر نفت در ادامــه در پاســخ به پرسشــی درباره 
اقدام های وزارت نفت در بازسازی و نوسازی مدارس 
ســیل زده اســتان خوزســتان با توجه به آغاز سال 
تحصیلی جدیــد توضیح داد: براســاس تصمیم های 
گرفته شده با وزارت کشور، استانداری، بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی، وزارت آموزش و پــرورش و دیگر 
نهادهای مربوطه، شــرکت ملی نفت ایران مسئولیت 
تامین منابــع بازســازی همه مــدارس و خانه های 
بهداشت روستاهای ســیل زده مناطق نفت خیز که 
عمدتا در غرب کارون و بخشی در اطراف اهواز هستند 

را به عهده گرفت.
زنگنه ادامه داد: عملیات بازسازی توسط دستگاه های 
ذیربط انجام می شــود، همچنین در بخش مســکن، 
مجموعه نفت، بخش نخســت کار را کــه تامین فوالد 
است، برای منازل تخریب شــده روستاهای سیل زده 
مناطق نفت خیز عهده دار شــده و افزون بر آن تامین 
لوازم خانگی از جمله یخچال، فرش، گاز و.. را نیز تامین 
خواهیم کرد و این موارد اکنون در جریان است.وی در 
پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا مدارس اکنون آماده 

شده است؟ گفت: ما منابع را تامین کردیم.
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پیش بینی امضای ۸ قرارداد نفتی 

در مهرماه
معاون توســعه و مهندسی شــرکت ملی نفت 
ایران اعــالم کرد: قرارداد نگهداشــت و افزایش 
توان تولید نفت پروژه های رسالت، سیاهمکان، 
زیالیی، رامین، منصورآبــاد، اهواز ۱ و ۴، مارون 
۱ و ۴ و مــارون ۲ و ۵، طی هفته هــای آینده با 

شرکت های ایرانی امضا می شود.
رضا دهقان در گفت وگو با شــانا، بــا اعالم این 
خبر افــزود: طــرح نگهداشــت و افزایش توان 
تولید نفت مشــتمل بر ۳۳ بسته کاری است که 
با امضای قراردادهایی در ســال گذشته، تکلیف 
۱۰ بسته این طرح مشخص شد و طی هفته های 
آینده نیز هشــت قرارداد دیگر در این چارچوب 
امضا می شود که هدف اصلی آن، رونق بخشی به 

کسب وکار شرکت های داخلی است.
بر اساس این گزارش، پروژه نگهداشت و افزایش 
توان تولید سیوند و اسفند، نخستین بسته کاری 
این طرح بود که قرارداد آن اواخر مهرماه پارسال 
بین شــرکت نفت فالت قاره ایــران و پتروایران 
امضا شــد. بهمن ماه پارســال نیز شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب قرارداد پروژه های کبود، 
گچساران خامی، اللی آســماری و نرگسی را به 
ترتیب با شرکت های شرکت حفاری و اکتشاف 
انرژی گستر پارس، شــرکت ملی حفاری ایران، 
شــرکت پتروگوهر فراســاحل کیش و شرکت 
حفاری دانا کیش امضا کرد و قــرارداد دو پروژه 
منصوری آســماری و رامشــیر نیز بین شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت مهندسی 
و ســاختمان صنایع نفــت )اویک( امضا شــد. 
شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران هم قرارداد 
پروژه های دانان، ســعادت آباد و نفت شهر را به 
ترتیب با گروه مپنا، شــرکت گلوبــال پتروتک 
کیش و شــرکت ملی حفاری ایــران امضا کرد 
تا با احتســاب قرارداد سیوند و اســفند، تعداد 
قراردادهای امضا شــده در طرح نگهداشــت و 

افزایش توان تولید نفت به ۱۰ قرارداد برسد.
حاال پس از گذشــت حدود هشــت ماه، تکلیف 
هشت بســته قراردادی دیگر مشــتمل بر یک 
پروژه در شرکت نفت فالت قاره ایران )رسالت( 
و هفت پروژه در شــرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب هم مشخص شده و بر اساس اعالم معاون 
توسعه و مهندسی شــرکت ملی نفت ایران، این 
هشــت قرارداد طی مهرماه امسال امضا خواهد 

شد.
دهقان نسبت به اینکه ۱۵ بســته باقیمانده نیز 
تا پایان ســال تعیین تکلیف شود ابراز امیدواری 
کرد و گفت: به این ترتیب و با ســاماندهی همه 
بســته های قراردادی طرح نگهداشت و افزایش 
توان تولید نفت، ســال ۹۹ سال تمرکز بر اجرای 

این طرح خواهد بود.
وی ارزش ســرمایه گذاری طــرح را در مجموع 
۶.۲ میلیارد دالر عنوان کــرد و افزود: این طرح 
ملی که با هدف بهره مندی از توان شــرکت های 
ایرانی و اشتغال زایی در دستور کار قرار گرفته و 
در محدوده جغرافیایی هفت استان خوزستان، 
بوشــهر، فارس، هرمزگان، کرمانشــاه، ایالم و 

کهگیلویه وبویراحمد اجرا خواهند شد.
به گفتــه دهقان، پیش بینی می شــود با اجرای 
این طرح، ظرفیت تولید نفت خام کشــور حدود 
۲۸۰ هزار بشــکه در روز افزایش یابــد که با در 
نظر گرفتن قیمت ۵۰ دالر برای هر بشــکه، این 
میزان افزایش تولید در حکم درآمدزایی روزانه 

به میزان ۱۴ میلیون دالر خواهد بود.
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران 
در پاسخ به این ســوال که »آیا این طرح پس از 
کاهش تعامالت خارجی ناشی از خروج آمریکا از 
برجام در دستور کار شرکت  نفت قرار گرفت؟«، 
توضیح داد: مصوبه این طرح به آذرماه ســال ۹۶ 
بازمی گردد؛ یعنی زمانی که برجام به قوت خود 
باقی و مذاکرات ما با شــرکت های بین المللی در 

حال انجام بود. 



تالش برای راه اندازی خط گلشهر-جهانشهر تا سال 1400

ج باز نشد وی کر پای چینی ها به متر
خریدار    عضو شورای شهر کرج گفت: تمام تالش 
مدیریت شهری بر این است تا مترو کرج از ۴۵ متری 
گلشهر تا جهانشــهر قبل از پایان دوره پنجم شورای 
شهر راه اندازی شود.محمدحســین خلیلی اردکانی 
گفت: اخیراً ۲۵۰ میلیارد تومان از طریق فروش اوراق 
مشارکت برای مترو کرج اختصاص داده شد که برای 
اســتفاده این منابع مالی برنامه دقیقی تدوین شده 
اســت.خلیلی اردکانی افزود: طبق ایــن برنامه قرار 
اســت ۱۵۰ میلیارد تومان از این ۲۵۰ میلیارد تومان 
صرف خرید تجهیزات شود و ۱۰۰ میلیارد تومان هم 

برای سازه های پروژه هزینه گردد.
وی با بیان اینکه متــرو کرج تاکنون بیــن ۳۷ تا ۳۸ 
درصد پیشرفت داشته است گفت: با تزریق این ۲۵۰ 
میلیارد تومان، امکان پیشــرفت هفت تا ۱۰ درصدی 
فراهم است.این عضو شورای شهر کرج در ادامه اعالم 

کرد: عالوه بر ایــن ۲۵۰ میلیارد تومان، موافقت اولیه 
با فروش ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت دیگر هم 
صورت گرفتــه که پیگیری برای نهایی شــدن آن در 

حال انجام است.
خلیلی اردکانی در خصوص اینکه شهروندان کرجی 
چه زمانی می توانند از قطار شــهری بهــره ببرند هم 
گفت: تمام تالش ما این اســت تا ایستگاه ۴۵ متری 
گلشهر تا جهانشــهر قبل از پایان دوره پنجم شورا به 
پایان برســد که در صورت تحقق، امکان بهره برداری 
سریع از سایر ایســتگاه های در مسیر این دو ایستگاه 
مثل گوهردشت هم فراهم می شــود، البته ایستگاه 

شهید سلطانی هم در اولویت قرار دارد.
وی در پاسخ به اینکه مترو کرج برای تکمیل نهایی به 
چقدر اعتبار نیاز دارد هم خاطرنشان کرد: قباًل  اعالم 
شد که این پروژه برای تکمیل ظرف مدت سه سال به 

سه هزار میلیارد تومان یعنی هر ســال هزار میلیارد 
تومان نیاز دارد، با این وجود ســال گذشته فقط ۲۰۰ 
میلیارد تومان برای پروژه تأمین شــد و امسال هم در 
تالشــیم این رقم را به ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیــارد تومان 
برسانیم.این عضو شــورای شــهر کرج در خصوص 
اعتبار ۱۸۷ میلیارد تومانی که قرار بود پس از ســفر 
سال ۹۵ رئیس جمهور به البرز برای مترو کرج تزریق 
شود گفت: فقط بخش کوچکی از این اعتبار پرداخت 

شده و ما همچنان پیگیر آن هستیم.
وی در پاسخ به اینکه سرانجام بحث مشارکت شرکت 
چینی سیتیک در ساخت مترو کرج و جلسات برگزار 
شده با این شرکت به کجا رســید هم اعالم کرد: این 
موضوع به دلیل مســائل و مشــکالت داخلی در کنار 
مســائل بین المللــی به نتیجــه نرســید و خبری از 

چینی ها نشد.

هرمزگان

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی 
استانداری البرز با اشــاره به نیازهای 
امدادی این اســتان گفت کــه نگاه به 
مدیریت بحران در البرز نیازمند تغییر 

است.
علی درویش پور در حاشیه مانور مقابله 
با حوادث طبیعــی در فردیس افزود: 
بررسی نیازها و امکان ســنجی نباید 
به  زمان وقــوع حــوادث موکول کرد 
کــه درآن صورت مشــکالت مضاعف 

خواهد شد. 
وی اضافــه کــرد: تکــرار 
حوادث و بالیــای طبیعی 
در دنیــا ری اجتناب ناپذیر 
است و کســی نمی تواند از 
برخی از این حوادث مانند 
زلزلــه جلوگیــری کند اما 

میتوان میزان خسارت را کاهش داد.
درویش پور با اشــاره به اینکه ســال 
گذشــته در اســتان البرز حدود ۱۰۰ 

مانــور مقابله بــا حوادث 
برگزار شــد، گفت: امسال 
هــم بیــش از  ۳۳ مانور در 
اداره کل شورای هماهنگی 
مدیریت بحران بــه تایید 
رســیده که از ایــن رقم ۶ 

مانور اجرا شده است.
معاون عمرانی اســتاندار البرز گفت:  
بررســی ضعف هــا  و نقاط قــوت از 
مهمترین اهــداف  برگزاری مانورهای 

مقابله با حوادث است .
دســتگاههای امــدادی و اجرایــی 
شهرســتان فردیس راههــای مقابله 
با حــوادث طبیعی از جملــه زلزله را 

تمرین کردند.
این بــا مشــارکت اســتانداری البرز، 
مدیریت بحران ،آتش نشــانی، هالل 
احمر، اورژانــس، نیــروی انتظامی، 
بســیج و امدادگاز شهرستان فردیس 

برگزار شد.

معاون خدمات شهری شهرداری کرج 
گفت: با اجرایی شــدن دستورالعمل 
استقبال از مهر، کرج آماده شروع سال 

تحصیلی جدید شده است.
محمدرضــا زیــن العابدینــی اظهار 
داشــت: به منظــور تامیــن امکانات 
مــورد نیــاز و انجــام اقدامــات الزم 
بــرای دسترســی دانش آمــوزان به 
مراکز آموزشــی و زیباســازی شهر و 

اســتمرار در حفظ، بهبود 
در  کیفیــت  افزایــش  و 
وضعیت نگهداشــت شهر 
دســتورالعمل اجرای طرح 
اســتقبال از مهر امســال 
از مدت ها پیــش تهیه و به 
تمامی مناطق دهگانه ابالغ 

شده است.
وی با بیان این که محــدوده اجرای 

این طــرح هــا در مناطق 
دهگانــه و بــا اولویــت 
پیرامون مراکز آموزشــی 
بوده اســت، گفت: ارتقای 
ســطح کمــی و کیفــی 
خدمــات به شــهروندان 
به ویــژه دانــش آموزان، 
زیباســازی مراکز آموزشــی و جلوه 
بخشــی به نمای آن ها، ایمن سازی 

معابــر منتهی بــه مراکز آموزشــی 
و بازپیرایــی فضــای ســبز، ارایــه 
برنامه هــای آموزشــی و ترویجی با 
رویکرد مشارکت پذیری در مباحث 
مهم نگهداشت شــهر، افزایش سطح 
همــکاری  و تعامالت میان بخشــی 
دســتگاه های مختلــف مرتبــط با 
مدیریت شــهری از اهداف این طرح 

به شمار می رود.

شهر

ماه مهر

نگاه به مدیریت بحران در البرز تغییر کند

ج برای آغاز سال تحصیلی تمهیدات ویژه شهرداری کر
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 ناوگان سنگین و نیمه سنگین 
در بندرعباس

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
شــهرداری بندرعباس گفت: توزیــع عادالنه 
الســتیک به ناوگان ســنگین و نیمه ســنگین 

شهری در استان آغاز شده است.
به گزارش مدیریت ارتباطــات و امور بین الملل 
شهرداری بندرعباس، سعید حسینی پور در این 
ارتباط با بیان ضرورت تسریع در توزیع الستیک 
یارانه ای بین مالکان نــاوگان فعال حمل و نقل 
شــهری، اظهار کرد: با اجرای ایــن طرح نقش 
واســطه گری از زنجیره عرضه الستیک حذف 
شــده و این کاالی اساســی با کمترین هزینه و 
بدون ایجاد صف و مبتنی بر ســاز و کار ارزیابی 
عملکرد، بــه صورت عادالنــه در اختیار مالکان 
واجد صالحیت ناوگان حمل و نقل بار و مســافر 
شــهری قرار می گیرد وی افزود: ایــن اقدام در 
نهایت به کاهــش هزینه های تحمیل شــده و 
بهبود کســب و کار در بخش حمل و نقل شهری 

کشور کمک خواهد کرد.
حســینی پور با بیــان اینکه با اجــرای مرحله 
جدید ایــن طرح از ۲۲ مردادمــاه، بندرعباس 
مانند بســیاری از شــهرهای دیگر به این طرح 
اضافه شــده است اعالم کرد: شــرط الزم برای 
تخصیص ســهمیه الســتیک به خودروهای 
مورد نظــر، دارا بودن پروانه فعالیــت معتبر از 

شهرداری  است.
این مقام مســئول تصریح کرد: طبــق اولویت 
تعیین شــده، ناوگان مجهز به دستگاه هوشمند 
ســیپاد یا خودروهایی که بار برگ حقیقی اخذ 
می کنند، بــرای دریافت الســتیک در اولویت 

خواهند بود.
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
شــهرداری بندرعباس توضیــح داد: به مالکین 
خودروهای حمــل و نقل بار و مســافر که واجد 
صالحیت دریافت سهمیه الســتیک هستند، 
از طریق پیامک و سایت ســازمان اطالع رسانی 
می شود، سپس مالکان این خودروها می توانند 
 www.utcms.ir با مراجعه بــه وب ســایت
و مطالعه شــرایط، حواله خود را دریافت کرده 
و از نمایندگی فروش مشخص شــده در حواله، 
الســتیک خود را برابر نرخ های مصوب تحویل 

بگیرند.
این مقــام مســئول همچنیــن اظهــار کرد: 
تخصیص سهمیه الستیک به صورت سیستمی 

و بر اساس پیمایش خودرو محاسبه می شود.

آموزش، محور  توسعه 
صنایع دستی و هنرهای سنتی 

مشاور شهردار و مدیر مرکز خالقیت و فناوری های 
شــهرداری بندرعباس گفت: یکی از زمینه های 
رونق و گسترش صنایع دستی و هنرهای سنتی 
بندرعبــاس، آموزش آن به عالقه مندان اســت 
که می تواند در اقتصــاد خانواده ها نیز تاثیرگذار 

باشد.
به گزارش مدیریت ارتباطــات و امور بین الملل 
شــهرداری بندرعبــاس، احمــد پایــدار در 
نشســت با مدیــرکل آموزش فنــی و حرفه ای 
استان هرمزگان با اشــاره به ظرفیت های شهر 
بندرعباس در عرصه هــای فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی، تجاری و هنری، خواســتار همکاری 
بیش از پیش ایــن اداره کل بــا مرکز خالقیت 
شــهرداری بندرعباس در زمینه آموزش صنایع 

دستی شد.
وی ادامه داد: یکی از پیش شــرط های پیوستن 
شــهر بندرعباس به شــبکه شــهرهای خالق، 
توســعه صنایع دســتی و هنرهای سنتی است 
که در این زمینه نیازمند همکاری دستگاه های 

مرتبط اجرایی در این زمینه هستیم.



   با پیشنهاد تجمیع وام ازدواج با وام مسکن یکم

قدرت خرید مسکن افزایش می یابد؟
محســن محروقی  اولویت پرداخت وام ازدواج 
به کســانی که در صندوق پس انداز مسکن یکم ثبت 
نام کرده اند در حالی از ســوی مجلس مطرح شــده 
که محاســبات نشــان می دهد تجمیع ایــن دو نوع 
تســهیالت تنها ۳۱ درصد ارزش یــک آپارتمان ۵۵ 
متری با توجه به میانگین قیمت پایتخت را پوشــش 

می دهد.
در پیشــنهادی که مرکز پژوهش هــای مجلس ارایه 
کرده، اولویت پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی ازدواج 
برای زوجینی باشــد که در صندوق پس انداز مسکن 
یکم ثبت نــام کرده انــد. در این زمینه معــاون وزیر 
اقتصاد گفته که این موضــوع می تواند قدرت خرید 

خانه اولی ها را افزایش دهد.
در حال حاضر ســقف وام برای زوجین خانه اولی در 
تهران ۱۶۰ میلیون تومان است که طبق جدیدترین 
میانگین قیمت مسکن شهر تهران یعنی ۱۳ میلیون 
و ۳۰ هزار تومان در هر متر مربع طی مردادماه ۱۳۹۸، 
تنها می تواند ۲۲ درصد یــک  آپارتمان ۵۵  متری در 

پایتخت را پوشش دهد.
 با وجــود این کــه برخی کارشناســان بــر ضرورت 
افزایش سقف تسهیالت تاکید می کنند، این موضوع 

مخالفانی دارد.
وزیــر راه و شهرســازی از جمله این افراد اســت که 
می گوید  افزایش مبلغ وام مســکن تورم زا است . در 
سوی دیگر بعضی فعاالن بازار مسکن می گویند وزن 
معامالت سوداگرانه در جهش قیمت مسکن طی دو 

سال اخیر، بیشتر از خرید و فروش واقعی بوده است.
هم اکنــون وام ازدواج بــرای هریــک از زوجین ۳۰ 
میلیون تومان اســت کــه جمعا ۶۰ میلیــون تومان  

می شود.
 تجمیع ایــن مبلغ با ۱۶۰ میلیون تومان تســهیالت 
صندوق پس انداز مســکن یکم ۲۲۰ میلیون تومان 

می شود.
 این در حالی است 
هم اکنــون  کــه 
واحد  یک  قیمت 
۵۵ متری با توجه 
به متوسط قیمت 
شهر  تهران ۷۱۶ 
تومان  میلیــون 
بیان  به  می شود. 
دیگر  تســهیالت 
مســکن یکم در 
تهران ۲۲ درصد 

یک واحد ۵۵ متری  و تجمیــع وام ازدواج و وام خانه 
اولی ها ۳۰.۷ درصد قیمت یک آپارتمان ۵۵ متری را 
پوشــش می دهد و ۷۰ درصد مابقی را باید خود افراد 

تهیه کنند.
از ســوی دیگر مبلغ هر قسط از تســهیالت صندوق 
پس انداز مسکن یکم با توجه به سود ۸ درصد آن ۸۶۵ 
هزار تومان است که برای دو نفر به یک میلیون و ۷۳۰ 
هزار تومان می رسد و این ارقام خارج از توان بسیاری 

از خانواده ها است.
مبلغ وام صندوق پس انداز مسکن یکم برای انفرادی 
در تهــران ۸۰ میلیون تومان، شــهرهای باالی ۲۰۰ 
هزار نفر جمعیت ۶۰ میلیون و برای ســایر مناطق تا 
۴۰ میلیون تومان اســت. برای زوجین نیز در تهران 
تا ۱۶۰ میلیون تومان، شــهرهای بــاالی ۲۰۰ هزار 
نفر ۱۲۰ میلیون و ســایر مناطق تا ۸۰ میلیون تومان 

اختصاص پیدا می کند.
 به این ترتیب متقاضی اگر به طور انفرادی اقدام کند، 
می تواند نصف مبلغ وام مورد نظــر را برای یک دوره 
سپرده گذاری کرده و در سررسید یک ساله مبلغ خود 

را دریافت کند.
 به عنوان مثال متقاضی وام ۸۰ میلیونی، ۴۰ میلیون 
تومان سپرده می خواهد و بعد از یک سال ۸۰ میلیون 
وام به اضافه ۴۰ میلیون سپرده گذاری شده را دریافت 

می کند.
حدود چهار سالی که از راه اندازی صندوق پس انداز 
مســکن یکم می گذرد ســود اختصــاص یافته به 
تسهیالت آن به تدریج کمتر شــد تا اینکه ا ز حدود 
۱۴ درصد ابتــدای دوره به ۸ درصد در اوایل ســال 
۱۳۹۷ رســید  و تا کنون روی همین رقم باقی مانده 

است.
در جدول زیــر مبلغ وام هــای ۴۰ تــا ۱۶۰ میلیون 
تومانی صنــدوق پس انداز یکم با توجه به نرخ ســود 
۸ درصد با فــرش دوره بازپرداخت ۱۲ ســاله مورد 

محاسبه قرار گرفته است.
به هر ترتیب مرکز پژوهش هــای مجلس در  روزهای 
اخیر پیشــنهاد داده تا اولویت پرداخت تســهیالت 
ازدواج به کسانی که در صندوق پس انداز مسکن یکم 
ثبت نام کرده اند باشد که در این خصوص  معاون امور 
اقتصادی وزیــر اقتصاد گفته اســت:  پرداخت فوری 
تسهیالت ازدواج به کســانی که در صندوق پس انداز 
مسکن یکم ســپرده گذاری کرده اند و موعد دریافت 
تسهیالت آنها فرارســیده یا پس از گذشت مدتی فرا 
خواهد رسید، می تواند یک تحول مثبت به نفع خانه 

اولی ها باشد.
وی همچنین معتقد است تســهیالت ۶۰ میلیونی 
ازدواج می توانــد در صنــدوق پس انــداز یکــم 
سپرده گذاری شــود و در صورت تکمیل موجودی 
تا ۸۰ میلیــون تومــان، زوجین پس از گذشــت 
یک ســال می تواننــد از امتیــاز ارزان قیمت ترین 
تســهیالت مســکن حال حاضــر شــبکه بانکی 

برخوردار شوند.
با این حال دیــدگاه معاون وزیر اقتصاد این اســت 
که نباید جبری برای سپره گذاری در صندوق یکم 
با تسهیالت ازدواج اعمال شــود و این راهکار صرفا 
به شکل پیشــنهاد و به صورت اختیاری باید پیاده 

شود.
دهقان دهنوی به این موضوع نیز اشــاره کرد که الزاما 
هر کس در صندوق یکم ســپرده گذاری کرده یا قصد 
ســپرده گذاری دارد، نمی تواند واجــد اولویت برای 

پرداخت تسهیالت ازدواج شناخته شود.
معاون وزیر اقتصــاد در این باره توضیــح داد: ممکن 
است نیازهای مالی فوری تری در زوجین دیگر وجود 
داشته باشد و اساسا تشــخیص اولویت میان زوجین 
متقاضــی دریافت تســهیالت ازدواج کار ســاده ای 

نیست.
 انتظار این است که منابع بانکی تکافوی پرداخت تسهیالت 
به تمــام زوجین را 
داشته باشد و اساسا 
صفــی تشــکیل 
نیازی  که  نشــود 
اولویت بندی  بــه 
در پرداخــت این 
تســهیالت باشد و 
به همه متقاضیان 
با سرعت و سهولت، 
ایــن وام پرداخت 

شود.

پالک
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کاهش ۳۷درصدی قیمت واقعی 
مسکن

با وجــود افزایــش ۷۷درصدی قیمت اســمی 
مسکن در شــهر تهران، مقایسه رشد قیمت این 
بخش با تورم عمومی نشان می دهد که در حال 
حاضر قیمت واقعی مســکن با ۳۷.۲درصد رشد 

منفی مواجه شده است.
مرداد ۱۳۹۸ تورم ســالیانه کل کشــور ۴۲.۲ 
درصد و میانگین رشد قیمت مسکن شهر تهران 
در ۱۲ ماهه منتهی به مردادمــاه ۱۳۹۸ بالغ بر 
۵ درصد بوده است. این دو شــاخص گویای آن 
اســت که با وجود  افزایش ۷۷ درصدی نقطه به 
نقطه قیمت مسکن تهران  )با توجه به آمار دفتر  
اقتصاد مسکن( طی یک ســال گذشته منحنی 
کلی رشــد آن نزولی بــوده و هم اکنون قیمت 
واقعی مســکن ۳۷.۲ درصد در مقایسه با تورم 

عمومی کاهش یافته است.
شاخص نقطه به نقطه تورم عمومی در مردادماه 
۱۳۹۸ بــه ۴۱.۶ درصــد و همین شــاخص در 
بخش مســکن شــهر تهران ۷۷.۵ درصد بوده 
اســت. با این حال افت شــدید ســرعت رشد 
ماهیانــه قیمت مســکن در تیرماه کــه به ۱.۴ 
درصد رسید و در ادامه رشــد منفی ۳.۱ درصد 
ماهیانــه در مردادماه ۱۳۹۸ این گــزاره قوی را 
پیش روی بازار مسکن شهر تهران قرار داده که 
در ماه های آینده شــاخص نقطه به نقطه قیمت 

مسکن نیز کمتر از نرخ تورم شود.
از ابتدای ســال ۱۳۹۶ رشــد قیمت مسکن در 
پایتخت با یک روند افزایشی آغاز و در نیمه دوم 
همان ســال این روند با ســرعت بیشتری ادامه 
یافت که تولید و عرضه مســکن را پس از رکود 
و افت واقعــی قیمت طی چهار ســال قبل از آن 
توجیه پذیر کرد. از اردیبهشــت مــاه ۱۳۹۷ بر 
شــتاب روند صعودی قیمت مسکن در پایتخت 
افزوده شد؛ به طوری که شــاخص ماهیانه ۷ تا 
۸ درصد رشــد را تجربه کرد و در شــهریورماه 
میزان نرخ رشــد ۹.۳ درصد رقم خورد. پس از 
آن روند رشــد ماهیانه قیمت هرچند به صورت 
مطلق قابل توجــه بود و به تدریج تــا بهمن ماه 
روند کاهشی در پیش گرفت لیکن در اسفندماه 
۱۳۹۷ به رشــد ماهانه ۹.۴ درصد رسید. اما این 
نقطه اوج بازار نبود و در اردیبهشــت ماه ۱۳۹۸ 
میانگین رشد ماهیانه قیمت مسکن در پایتخت 
قله ی ۱۱.۴ درصد را فتح کرد که بیشترین نرخ 
رشد ماهیانه قیمت، دســت کم در ۲۹ ماه اخیر 

بوده است.
با وجودی که در اردیبهشــت ماه ۱۳۹۸ همانند 
شهریور و اســفندماه ۱۳۹۷ شاهد شوک شدید 
ماهیانه در بازار مسکن بودیم بر اساس اطالعات 
دفتر اقتصاد مســکن در مردادماه ۱۳۹۸ برای 
اولین بار دست کم از زمان آغاز افزایش قیمت ها 
در ابتدای ســال ۱۳۹۶ تا کنون بــه منفی ۳.۱ 
درصــد رســید. در مردادمــاه ۱۳۹۸ میانگین 
قیمت مسکن شهر تهران به ۱۳ میلیون و ۱۹۰ 
هزار تومان در هر متر مربع رســید که نسبت به 
ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه 

سال قبل ۷۷.۵ درصد افزایش را نشان می دهد.
پس از آن کــه در فروردیــن مــاه ۱۳۹۸ تعداد 
مبایعه نامه ها بر اساس آمار اتحادیه  امالک در کل 
کشور نسبت به زمان مشابه ســال قبل ۴ درصد 
افزایش یافــت، قراردادها در مســیر نزولی قرار 
گرفت. مطابق آمار تعداد معامالت هر ماه کاهش 
یافته اســت؛ به طوری که  قراردادهــای خرید و 
فروش مسکن کل کشور  در ماه های اردیبهشت، 
خرداد، تیر، مــرداد و ۲۲ روز ابتدای شــهریور به 
ترتیب ۶، ۳۴، ۴۰، ۵۳ و ۶۲ درصد نسبت به زمان 

مشابه سال قبل کاهش یافته است.
هم چنین در شــهر تهران آن طور کــه اتحادیه 
صنف مشاوران امالک تهران گزارش داده تعداد 
معامالت مســکن در ۲۲ روز ابتدای شهریورماه 
۲۲۲۱ مورد بوده که نسبت به زمان مشابه سال 

قبل ۷۹ درصد کاهش نشان می دهد. 



10 پرسش رایج درباره کارت سوخت

وش کارت سوخت چیست؟ ماجرای خرید و فر
مازیار شریف کیان    مســاله کارت سوخت آنطور 
که بارها بیان شده، تنها برای مدیریت مصرف است و 
پایش کانال هایی که احتماال اقدام به قاچاق سوخت 
می کنند. از ســال قبل که صحبت اســتفاده از کارت 
سوخت مطرح شــد، پرسش های بســیاری مطرح 
شد. از نحوه ثبت نام گرفته تا شــیوه درخواست برای 
کارت المثنی. مساله کارت ســوخت آنطور که بارها 
بیان شــده، تنها برای مدیریت مصرف است و پایش 
کانال هایی کــه احتماال اقــدام به قاچاق ســوخت 
می کنند. در این گزارش به ۱۰ پرســش رایج درباره 

کارت سوخت، پاسخ داده ایم.

1- چطور می توان برای دریافت کارت سوخت 
ثبت نام کرد؟

ثبت نام کارت سوخت مدت ها قبل آغاز شده بود و در حال 
حاضر ثبت نام آنالین به پایان رسیده است. برای ثبت نام 

فقط کافی است به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کنید.

2- اگر ســیم کارت به نام خودتان نداشــته 
باشید، چه باید بکنید؟

مالکانی که سیم کارت به نامشان ندارند تنها می توانند 
از طریق دفاتر پلیس+۱۰ درخواســت و ثبت نام کارت 
ســوخت بانکی را انجام دهند. برای ثبــت نام در دفاتر 
پلیس+۱۰ حضور مالک وســیله نقلیه ضروری است. 
در غیر این صورت باید وکالت نامه ای داشته باشید که 

صراحتا عبارت »کارت سوخت« در آن قید شده باشد.

3- آیا همه موتورسیکلت ها هم امکان ثبت نام 
و دریافت کارت سوخت را دارند؟

آنطور که در اطالعیه های پیشــین عنوان شده، تنها 
موتورســیکلت هایی امکان دریافت کارت را دارند که 

زیر ۱۰ سال داشته باشند. یعنی اگر سال ساخت شان 
به قبل از ۱۰ سال گذشــته باز می گردد، فعال امکان 

دریافت کارت سوخت را ندارند.

4- این طرح در همه استان ها اجرایی شده است؟
خیر. فعال برای شروع، استان های تهران، البرز، اصفهان 
و تبریز این طرح را آغاز کرده اند. به نظر می رســد که در 

مراحل بعد، نوبت به استان های دیگر برسد.

5- اگر هنگام قــراردادن کارت هوشــمند 
ســوخت در تلمبه جایگاه با پیغــام )تاریخ 
93/10/1( مواجه شــدید، چــه اقدامی انجام 

دهید؟
در چنین شــرایطی می تــوان با مراجعه بــه یکی از 
نواحی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، اقدام 

به حذف پیام مربوطه کرد.

۶- چگونه می توان رمز کارت سوخت را حذف کرد؟
به یکــی از نواحــی یا مناطــق شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران در سراســر کشــور مراجعه 
کنید. حضور مالک وسیله نقلیه جهت حذف رمز کارت 
الزامی بوده و در صورت درخواســت توســط شخص 
دیگر تنها می توان با ارائه وکالتنامه محضری و یا برگه 

انحصار وراثت، رمز کارت سوخت را حذف کرد.

7- اگر کارت ســوخت خود را گم کرده باشیم 
چه باید بکنیم؟

با مراجعه به ســامانه خدمات دولت همراه به نشانی 
)www.mob.gov.ir( یــا دریافت و نصب رایگان 
اپلیکیشن خدمات دولت همراه از چهار طریق سامانه 
خدمات همراه دولــت، ایران اپس، کافه بــازار و اپ 

استور و یا در غیر این صورت با مراجعه به دفاتر پلیس 
+۱۰ می توان ثبت نام کرد.

8- ماجرای خرید و فروش کارت سوخت چیست؟
خرید و فــروش هر نوع کارت هوشــمند ســوخت 
غیرقانونی بوده و متخلفین به محاکم قضائی معرفی 

خواهند شد.

9- چگونه کارت بانکی را به کارت ســوخت 
تبدیل کنیم؟

روش نخســت ورود بــه ســایت دولــت الکترونیک، 
بــه نشــانی  WWW.MOB.GOV.IR اســت. 
روش دوم اســتفاده از اپلیکیشــن دولت همراه است. 
متقاضیان بعد از این که اپلیکیشــن مذکــور را نصب 
کردند، باید شــماره همراه خود را وارد کنند و با ارسال 
کد از طریق پیامک شناسایی شــوند. سپس کد ملی و 
تاریخ تولد خود را وارد کــرده و اطالعات فردی خود را 
تایید کنند.در پنجمین مرحله، بایــد بارکد خودروی 
خود را که روی کارت خودرو درج شده است، وارد و در 
نهایت یک کارت بانکی خود را انتخاب کنند. در مرحله 
آخر با تایید نهایی متقاضی خدمات سهمیه سوخت به 
کارت بانکی اضافه می شــود و اگر مالک صاحب کارت 

سوخت باشد، کارت سوخت باطل خواهد شد.

10- مالکان خودروهای خارجی، قولنامه ای، فاقد 
کارت سوخت و کارت بانکی چه باید بکنند؟

در این میــان افرادی هســتند که خــودروی آن ها 
خارجی، ورثــه ای، قولنامه ای و… بــوده، این افراد 
موارد خاص هســتند کــه به گفته مقامات شــرکت 
پخش، بــرای دریافت کارت ســوخت باید به صورت 

حضوری به پلیس +۱۰ مراجعه کنند.

پدال

مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایــران 
خودرو بــه ســاپکو ماموریــت داد تا 
ســند راهبــردی و کالن تعمیــق و 
توسعه ســاخت داخل قطعات صنعت 
خــودروی کشــور را در اســرع وقت 

تدوین کند.
فرشاد مقیمی در دومین جلسه ستاد 
تعمیق و توسعه ســاخت داخل  گروه 

صنعتی ایران خودرو گفت: 
از تمامــی ظرفیــت هــا و 
دانشگاهی،  های  پتانسیل 
شرکت های دانش بنیان و 
صاحبان فکــر برای تدوین 
این سند راهبردی استفاده 
کنید.وی افــزود: در تدوین 

ســند راهبردی کالن تعمیق و توسعه 

ســاخت داخــل قطعــات 
خودروی کشــور الزم است 
ارکان  از  هریــک  نقــش 
تاثیرگــذار از جمله وزارت 
صمــت، مجلس شــورای 
اســالمی، شــرکت هــای 
دانــش بنیان، ســازندگان 
و... مشخص شــود.مقیمی تاکید کرد:     

اگر این سند راهبردی  خوب و اجرایی 
تدوین شــود،  بــا هر شــوک ارزی به 
حاشــیه رانده نخواهد شد.مدیرعامل 
گروه صنعتی ایران خودرو خاطر نشان 
کرد: باید متناســب بــا فضای صنعت 
خودرو و سیاست های کالن اقتصادی 
و سیاسی کشور، اهداف و شاخص های 

نوآورانه ای طراحی کنیم .

جاده مخصوص
ماموریت جدید مقیمی به ساپکو
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وسازان فرانسوی جای خالی خودر
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به خروج 
برخی خودروســازان خارجی از ایــران پس از 
اعمال تحریم هــای آمریکا و عــدم تعهد آنها به 
قراردادهایشان خاطرنشــان کرد: برنامه ریزی 
می کنیم تا اگر به دنبال همکاری با شرکت های 
بین المللی هم هستیم، با شرکت هایی که به قول 
و تعهد خود پایبند هســتند همکاری بیشتری 

داشته باشیم.
رضا رحمانی در حاشــیه جلســه هیات وزیران 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره 
برنامه هــای دولــت در خصــوص جایگزینی 
جای خالی خودروســازان فرانسوی که به دلیل 
تحریم هــای آمریکا اقــدام به خروج از کشــور 
کرده اند اظهار کرد: دولت در این زمینه دو اقدام 
را در دســتور کار خود قرار داده است. نخستین 
برنامه جدی تر گرفتن ســاخت داخل است. در 
همین راستا ما نهضت ساخت داخل را راه اندازی 
کرده ایم؛ چرا که اکثر قطعاتی که در گذشته وارد 

کشور می شد، قابلیت ساخت در داخل را دارد.
وی افــزود: در ایــن راســتا توافقــی میــان 
خودروســازان و قطعه ســازان حاصل شده که 
طی آن تفاهم نامه ای به ارزش ۸۵ میلیون یورو 
منعقد شــده اســت تا قطعاتی که از خارج وارد 

می شوند در داخل ساخته شود.
وزیر صمت خاطرنشــان کرد: همچنین تفاهم 
دیگــری در حال آماده شــدن اســت و طی آن 
نهایتا در یک برنامه سه ساله تا سال ۱۴۰۰ یک 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر از قطعات مورد نیاز 
صنعت خودروســازی در داخل ساخته خواهد 

شد.
رحمانی گفت: همچنین برنامه ریزی به گونه ای 
انجام می شــود که ما وابســته به خودروسازانی 
نباشــیم که به قراردادهای خود پایبند نبوده اند 
و کشــور را به راحتی ترک کردند. برنامه ریزی 
می کنیم تا اگر به دنبال همکاری با شرکت های 
بین المللی هم هستیم، با شرکت هایی که به قول 
و تعهد خود پایبند هســتند همکاری بیشتری 

داشته باشیم.

و خارجی   دپوی ۶ هزار خودر
در گمرکات

دبیــر واردکنندگان خــودرو می گویــد: هنوز 
شــش هزار خودرو در گمرکات معطل هستند. 
به صورت رســمی مکاتبه و درخواســت تمدید 
ترخیص را کرده ایم اما متاسفانه هیچ جوابی به 

ما داده نشده است.
چندی پیــش واردکنندگان خــودرو به دولت 
و نماینــدگان مجلس شــورای اســالمی نامه 
نوشــتند. هر چند که مدت زیــادی از نامه آنها 
به معــاون اقتصادی رییس جمهــوری، معاون 
اول رییس جمهــوری، وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت، رییس کمیســیون اصــل ۹۰ مجلس 
و رییس ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان نگذشــته اما چنانچه هر یک از 
این دستگاه ها نســب به آزادسازی خودروهای 
دپو شــده در گمرک روی خوش نشان دهند با 
عرضه آنها بــه بازار قیمت خــودرو در نیمه دوم 

سال شاید ارزان تر شود.
در همین حــال دبیر واردکننــدگان خودرو در 
پاسخ به این پرســش که چه تعداد خودروهای 
خارجی همچنان در گمرکات خاک می خورند؟ 
گفت: هنوز شــش هــزار خــودرو در گمرکات 
معطل هســتند و برنامه ای هم برای تخصیص 

آنها در نظر گرفته نشده است.
 متوســط قیمت هر یک از این خودروها حدود 
۳۰ هزار دالر است. چندی پیش برای ترخیص 
خودروها هشــت راهکار ارائه دادیم اما هنوز این 
مطالبات از ســوی دولت جدی گرفته نشــده 

است.
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

وزارت صمت اعالم کــرد: زنجیره توزیــع کاالهای 
اساســی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کنند، باید 

به طور کامل در شبکه توزیع رصد شود.
حمید محله ای گفت: زنجیره تجاری کاال به خصوص 
کاالهای اساســی که ارز چهار هــزار و ۲۰۰ تومانی 
دریافت می کنند طبق دستور رئیس جمهور و قوانین 
موجود باید به طور کامل در شبکه توزیع رصد شوند. 
وزارت صمت در شــش ماهه گذشــته در این زمینه 
ورود پیدا کرد و اکنون رصد زنجیره به تجارت داخلی 

هم رسیده است.
وی گفت: برای ایــن کار همه شــبکه های توزیع در 

کشــور به خط شــدند تا همه تراکنش های صورت 
گرفته در بین شبکه های توزیع از سطح عمده فروشی 
تا خرده فروشی و در نهایت سطح مصرف کننده رصد 

شود.
معاون دفتر امورخدمات بازرگانــی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اضافه کرد: هم اکنون ســامانه رصد 
کاال در زنجیره تجاری برای اقالمی مثل تایر، شــکر، 
برنج، گوشــت، چای، روغن نباتی و کنجاله ســویا 
فعال شــده و تمامی خرید و فروش در این شــبکه 
اعم از واردات و توزیع اقالم در داخل مورد رصد قرار 

می گیرد.

وشگاه فر

ورت رصد کاالهای اساسی در شبکه توزیع ضر

گرانفروشی کارخانجات رب در سایه سکوت دستگاه های نظارتی

گوجه ارزان شد، رب همچنان می تازد 
زهرا مهدوی   قیمت گوجه فرنگی به شدت کاهش 
یافته و این محصول روی دست کشــاورزان مانده، با 
این حــال کارخانجات رب همچنان به گرانفروشــی 
خود ادامه می دهند و قیمت هــر قوطی ۸۰۰ گرمی 

رب حدود ۱۸ هزارتومان است.
قیمت گوجه فرنگی طــی روزهای اخیــر با کاهش 
زیادی در بازار مواجه شــده اســت. دلیل این مساله 
کشــت فراوان گوجه فرنگی در ســالجاری است. به 
گفته برخی از مسئوالن کشاورزان امسال در بسیاری 
از مناطق کشور به جای کشت محصول استراتژیکی 
همچون چغنــدر قند - به دلیل منطقــی نبودن نرخ 
خرید تضمینی دولت- به کشت صیفی جات از جمله 

گوجه فرنگی روی آورند. 
این امر سبب شــده تا دولت مجبور به خرید توافقی 
گوجه فرنگی از کشــاورزان شــود و به گفته حسین 
شــیرزاد، رئیس ســازمان مرکزی تعاون روستایی 
تاکنون حدود ۱۶۲ هزارتن گوجه از کشاورزان کشور 

به صورت توافقی و حمایتی خریداری شده است.
در حــال حاضر قیمــت هرکیلوگرم گوجــه فرنگی 
بنابراعالم اتحادیه بارفروشان کیلویی حداقل ۱۳۰۰ 
تا ۲۲۰۰ تومان در میــدان مرکزی میــوه و تره بار و 

قیمت نوع ممتاز آن کیلویی ۲۵۰۰ تومان است.
همچنین گزارش های میدانی خبرنگار مهر نشــان 
می دهد در مراکز خرده فروشــی قیمــت گوجه ربی 
کیلویی ۱۵۰۰ تومــان و قیمت گوجه فرنگی غیرربی 

نیز کیلویی ۲۰۰۰ تومان است. 

این درحالی اســت که کارخانجات تولیدکننده رب 
که سال گذشــته در پی افزایش قیمت گوجه فرنگی 
قیمت هــای خود را افزایــش داده اند هــم اکنون با 
کاهش قیمت این محصول، همچنان به گرانفروشی 
ادامه می دهند و در حــال حاضر قیمت هر قوطی رب 

۸۰۰ گرمی حدود ۱۸ هزارتومان است.
در همین زمینــه اســداهلل کارگر،رئیــس اتحادیه 
فروشــندگان میوه و ســبزی در گفتگو با مهر با بیان 
اینکه کارخانجات تولیدکننده رب ســال گذشــته 
اعــالم کردند کــه به دلیــل افزایش قیمــت گوجه 
فرنگــی، رب را گران کرده اند، گفــت: در حال حاضر 
قیمت گوجه بــه حداقل رســیده و کارخانجات باید 
نرخ محصول تولیــدی خود را کاهش مــی دادند اما 
این کار را نکردنــد.وی افزود: درحــال حاضر عرضه 
گوجه فرنگی بسیار فراوان است و قیمت آن نیز برای 

کشاورزان مقرون به صرفه نیست.
به نظر می رســد در حال حاضر کــه گوجه فرنگی به 
عنوان محصول اصلــی تامین کننــده رب با فراوانی 
عرضــه و کاهــش شــدید قیمت مواجه شــده، 
دســتگاه های نظارتی باید بــا ورود به بــازار  رب، 
برخوردهای الزم را با تامین کنندگان این محصول که 
یکی از پرمصرف ترین محصوالت خانوار ایرانی است 
داشته باشند. چراکه هیچ توجیهی وجود ندارد وقتی 
گوجه فراوان اســت و روی دست کشــاورزان مانده 
قیمت یک قوطی رب ۸۰۰ گرمی برای مصرف کننده  

۱۸ تا ۲۲ هزارتومان باشد.

سه دلیل که ثابت می کند طال 
گران خواهد شد

اگرچه طال از باالترین قیمــت خود در ۵۲ هفته 
گذشته عقب نشــینی کرده اما این فلز ارزشمند 
همچنــان بیــش از ۱۵ درصد رشــد قیمت از 
ابتدای ســال ۲۰۱۹ تاکنون نشان می دهد و در 
مسیر ثبت بهترین عملکرد ساالنه از سال ۲۰۱۰ 

است.
پایگاه خبــری فوربس بــر مبنای ســه دلیل 
پیش بینی کــرد کــه قیمت طــال همچنان از 

پتانسیل افزایشی برخوردار است.
هنگامی که دونالد ترامپ در ژانویه سال ۲۰۱۷ 
به ریاست جمهوری آمریکا رســید، بسیاری از 
ناظران بازار انتظار داشــتند قیمت های مصرف 
کننده به دلیل سیاستهای حمایت گرایانه وی و 
بدبینی کلی ترامپ بــه توافق های تجارت آزاد، 
به ســرعت صعود کند. با این حال حتی پس از 
تعرفه های ســنگینی که آمریــکا روی واردات 
کاالهای چینی وضع کرد، تورم نسبتا ثابت ماند.

این امر ممکن است رو به تغییر باشد و آمار تورم 
اوت که بر اســاس آن تورم قیمت مصرف کننده 
بدون در نظر گرفتن قیمت های مواد خوراکی و 
انرژی به ۲.۴ درصد – باالترین نرخ در ۱۱ ســال 

گذشته- صعود کرد گواهی بر این اتفاق باشد.
در اوت بزرگتریــن افزایش ماهانــه هزینه های 
مراقبــت پزشــکی از ســال ۲۰۱۶ تاکنون و 
همچنین افزایــش قیمت بیمه ســالمت روی 
داد. بعالوه تاثیــر افزایش تعرفه ۱۵ درصدی که 
آمریکا از اول ســپتامبر روی ۱۱۲ میلیارد دالر 
واردات کاالی چینی وضع کــرد، روی این آمار 

لحاظ نشده است.
در حال حاضر ۱۷ تریلیــون دالر بدهی در دنیا 
با بازده منفی معامله می شــود و ایــن امر اخیرا 
باعث شده است قیمت طال به چندین ارز بزرگ 
شــامل پوند انگلیس، ین ژاپن، دالر کانادا و دالر 
اســترالیا به باالترین رکورد در چند سال اخیر 

صعود کند.
در آمریکا فعال پدیده بازده منفی بدهی حداقل 
به شکل اسمی مشاهده نشــده اما ممکن است 
طولی نکشــد که چنین اتفاقی روی دهد. بانک 
مرکزی آمریکا تحت فشار شدیدی برای کاهش 
نرخ های بهره به ســطح مورد نظر دونالد ترامپ 
برای رقابت پذیری بیشــتر در برابر اروپا، ژاپن و 

کشورهای دیگر قرار دارد.
ترامپ در توییتی در ۱۱ ســپتامبر نوشت: بانک 
مرکزی آمریکا باید نرخ های بهــره را به صفر یا 
پایین تر از آن برســاند و ما پــس از آن فاینانس 
مجدد بدهی خود را آغــاز می کنیم. آمریکا باید 

همیشه پایین ترین نرخ را پرداخت کند.
بانک مرکــزی آمریکا در نشســت هفته جاری 
خود نرخ هــای بهره را برای دومین بار در ســال 
میالدی جاری به میــزان ۲۵ واحد کاهش داد و 
بســیاری از تحلیلگران بر این باورند که دو دور 
دیگر کاهش نرخ های بهره در سال ۲۰۱۹ انجام 
خواهد گرفت. اگر نرخ های بهــره آمریکا همان 
طور که ترامپ می خواهد به صفــر یا پایین تر از 
آن سقوط کند، اوراق بدهی شرکت ها جذابیت 
ســرمایه گذاری خود را از دســت خواهند داد و 

طال از این بابت مستقیما سود می برد.
شماری ریسک های ژئوپلیتیکی و اقتصادی که 
در حال حاضر وجود دارند، باعث تقویت تجارت 

طال به عنوان دارایی امن شده اند. 

قیمت گوشت قرمز تابع قیمت 
دام زنده

معاون ســازمان حمایت گفت: قیمت گوشــت 
قرمز همواره تابع قیمت دام زنده بوده و بررسی 
روند تغییــرات قیمت دام زنده و گوشــت موید 

همین مطلب است.
داود موسوی با اشاره به اینکه میزان استحصال 
الشــه در دام ســنگین در حــدود ۵۰ درصد 
وزن دام اســت، گفت: عالوه بــر آن ضایعات و 
اســتخوان، خس گیری حدود ۱۵ درصد از وزن 
الشه است که بر این اساس و با توجه به نوع دام، 
میزان گوشــت حاصل از کشــتار دام سنگین 
میانگین حدود ۴۲ درصد وزن دام زنده خواهد 

بود.
وی تصریح کــرد: در همین راســتا هزینه های 
حمل ونقل، کشــتار، ضرایب و درصدهای سود 
عمده و خرده فروشی، افت نیز به قیمت گوشت 
قابل عرضه اضافه خواهد شــد و مقایسه قیمت 
دام زنده درب دامداری بدون توجه به تاثیر موارد 
ذکر شــده، با قیمت مصرف کننده گوشت درب 
واحد صنفی و اعالم فروش بیش از ســه برابری 
قیمت گوشت نسبت به دام زنده، مقایسه غلط و 

کامال غیرکارشناسی است.
معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شــبکه های 
توزیعــی و اقتصادی ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: برخالف 
مصاحبه هــای مطبوعاتــی اخیر و بر اســاس 
اطالعات موجود قیمت این محصول در سامانه 
قیمت این ســازمان، متوسط کشــوری قیمت 
دام زنده ســنگین در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ســال 
جاری معــادل هرکیلو ۳۴ هــزار و ۵۲۰ تومان 
است که با فرض وزن یک راس دام زنده سنگین 
حدود ۵۰۰ کیلوگرم، میزان گوشــت حاصله به 
صورت تقریبی ۲۱۵ کیلوگرم بوده که بر اساس 
موارد مذکــور، قیمت گوشــت مخلوط حاصله 
درکشــتارگاه در حدود ۸۰ هزار تومان خواهد 
بودکه پس از کســر درآمد حاصل از آالیش باید 
هزینه های کشــتار، حمل تا محل توزیع، درصد 
ضرایب سود عمده فروشی وخرده فروشی، افت 
و ضایعات را به قیمت مذکور اضافه کرد تا قیمت 
گوشــت قرمز مخلوط درب واحد صنفی احصاء 

شود.
موســوی گفت: در تاریــخ مذکــور، میانگین 
کشــوری قیمت مصرف کننــده هرکیلو گرم 
گوشت مخلوط گوساله در ســامانه این سازمان 
معادل ۸۵,۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم ثبت 
شده که با لحاظ موارد گفته شــده و قیمت دام 

زنده دارای تناسب منطقی است.
وی افزود: گوشت قرمز بصورت تفکیکی )فیله، 
راسته، مغز ران، ران، سردست وقلوگاه( در بازار 
بر اساس شرایط کیفی هر قسمت، با قیمت های 

متفاوتی عرضه می شود.
معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شــبکه های 
توزیعــی و اقتصادی ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: با توجه 
به اینکه به دلیل روند افزایشــی قیمت گوشت 
قرمز در ماه های گذشــته، رصد و پایش قیمت 
این کاال در بازار به طور ویژه در دســتور کار قرار 
داشته و نمی توان برای گوشت قیمت مشخصی 
تعیین کرد و چنانچه موضــوع مذکور مصداق 
داشــت قطعاً در گزارش هــای تنظیمی، مورد 

توجه و اهتمام ویژه این سازمان قرار می گرفت.


