
مالیات بر ارزش افزوده در مجلس ۲.۵ساله شد

چشم انتظاری 
فعاالن اقتصادی 

ادامه دارد 

سرنوشت توزیع فصلی ۴ بسته حمایتی چه شد؟

وی زمین ماند مصوبه دولت ر

ســه دهه پس از پایان جنگ تحمیلی عــراق علیه 
ایران هنــوز بازخوانی تاریخ اقتصــادی ایران در آن 
دوره راهگشاست.بازخوانی تاریخ ایران در این دوره 
حرفهای فراوانی بــرای همه دوره هــا در بر دارد، به 
عبارت دیگر باید وضعیت اجتماع و اقتصاد را در این 

دوره مورد بررسی قرار داد.
خصلت آن دوره پایبندی سرســخت به شــعارهای 
انقالب بود. آن زمان پایگاه اصلی انقالب فرودستان 
جامعــه بودند و خاســتگاه اصلی مردمــی که نظام 

ســلطنتی را ســرنگون کردنــد تولیدکننــدگان 
و زحمتکشــان بودند. این امر سبب شــده بود تا هر 

سیاستی براساس منافع عمومی سنجیده شود.
 در آن دوره بســیاری از صنایع کوچک و متوســط 
در کشــور به وجود آمد تا نیازهای کشــور که قبال از 
طریق واردات تامین می شد را در داخل تولید شود و 
مناسبات اقتصادی حاکم به سود بخش مولد جامعه، 
تغییر نماید.درچنین شــرایطی هر چنــد تنگنای 
شدید مالی وجود داشت اما سیاست های اقتصادی 
نزدیک بــه عدالــت اجتماعی بود. پــس مهمترین 
عاملی کــه جامعــه را در ایــن دوره یکپارچه علیه 

دشمن بسیج کرد همین نکته بود.
یادمان نــرود در اوج جنــگ با دشــمن خارجی 
سیاست های مهمی برای پیگیری عدالت اجتماعی 

در کشــور اجرایی شــد، به عنــوان مثال بــا ایجاد 
خانه های بهداشت در دور افتاده ترین و محروم ترین 
نقاط کشــور عمــال شــرایط درمانی بــرای مردم 
تسهیل شــد و اتفاقا آن زمان این سیاست به عنوان 
یک سیاست موفق در ســطح جهان نیز مطرح شده 
بود چرا که عمال توانسته بود ســالمت را در مناطق 
محروم افزایش دهد.از ســوی دیگر نظام آموزش و 
پرورش کشــور مانند امروز طبقاتــی نبود و مدارس 
بزرگ شــهرها حداقل امکانات یکسانی به همه ارائه 
می دادند.مکتب فکری حاکم بر جامعه مکتب عدالت 
خواهی و پایبندی به آرمان های انقالب اسالمی بود، 
از این رو سطح فســاد در این دوره به شدت پایین بود 
و منافع ملی و عمومی مهمتریــن مولفه مدیران آن 
دوران بود، به این ترتیب انقالب نوپای ایران ور غیاب 

نهادهای نظارتی با فسادی اندک مواجه بود و همین 
سیاســت های اقتصادی ســبب شــد بتواند از پس 

جنگ با دشمن سربلند بیرون بیاید.
در آن دوره گرچــه جامعه مجموعــا فقیرتر بود ولی 
امنیت اجتماعــی باالتر بود چیزی کــه امروز وجود 
ندارد. مسئوالن دولتی هم در شرایطی نسبتا مشابه 
مردم عادی زندگــی می کردند ولی امروز بخشــی 
از جامعه در ســطحی عجیب از رفاه اقتصادی توام با 
عیاشی های مبتذل و متعفن به فخرفروشی مشغول 
هســتند. این شــکاف طبقاتی از زمــان جنگ اول 
جهانی تا به امروز بی ســابقه است. شــاید الزم باشد 
امروز با بازخوانی فرهنگ اقتصادی و مدیریتی حاکم 
بر ایران در این دوره درخشان راهی برای پیروزی در 

جنگ اقتصادی کنونی یافت.
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مالیات بر ارزش افزوده در مجلس ۲.۵ساله شد

چشم انتظاری فعاالن اقتصادی ادامه دارد 
سمیه رســولی    چند روز پیش گزارش شور دوم 
کمیسیون اقتصادی درباره مالیات بر ارزش افزوده در 
صحن علنی مجلس مطرح شد و باید امیدوار بود این 
الیحه مهم ۲ســال و هفت ماه پس از ورود به مجلس 

باالخره تعیین تکلیف شود.
نزدیک بــه ۱۱ ســال از اجرای آزمایشــی مالیات بر 
ارزش افــزوده در اقتصاد ایران می گــذرد؛ قانونی که 
اجرای آن از مهرماه ســال ۱۳۸۷ آغاز شد و قرار بود 
با پنج ســال اجرای آزمایشی، در ســال ۹۲ از حالت 
آزمایشی خارج و با رفع نواقص به صورت دائمی اجرا 
شــود، اما به دلیل تعلل متولیان و بــا توجه به تاکید 
برنامه پنجم توسعه بر استمرار این قانون، اخذ مالیات 
بر ارزش افزوده همچنان با نواقص متعدد و به صورت 

آزمایشی تا امروز ادامه یافته است.
دولت اسفند ســال ۹۵  الیحه اصالح قانون مالیات بر 
ارزش افــزوده را به مجلس فرســتاد و پس از آن 
وعده هــای زمانی متعددی برای بررســی، تصویب 
و اجرای این الیحه از ســوی مجلس اعالم شــد که 

هیچیک رنگ واقعیت به خود نگرفت. 
در تیرماه ســال ۹۸ و پس از تصویــب کلیات الیحه 
در صحــن و در حالی کــه انتظار می رفــت به دلیل 
تحریم های ظالمانه علیه کشور که تولید را نشانه رفته 
است و البته تاکید شعار امسال بر رونق تولید، اصالح 
مالیات بر ارزش افزوده در جهت تســهیل شــرایط 
تولیدکنندگان در نیمه اول سال نهایی شود اما آنطور 
که پورابراهیمی عضو کمیســیون اقتصادی مجلس 

گفته، تصویب الیحه اصالحیه تا پایان سال جاری به 
طول خواهد کشــید که البته این سخن پورابراهیمی 

همراه با اظهار امیدواری بوده است!
به تازگی نیز در سوم مهر ماه، در صحن علنی مجلس 
گزارش شور دوم کمیســیون اقتصادی درباره الیحه 
مالیات بــر ارزش افزوده، مطرح شــده اســت که در 
صورت تــالش و توجه نمایندگان ممکن اســت این 
بار وعده پورابراهیمی رنگ واقعیــت بگیرد و پس از 
مدت ها، اصالحیه مالیات بر ارزش افزوده به تصویب 

در مجلس برسد.
در این بین آنطور که الیاس حضرتی نماینده مجلس 
اعالم کرده در بسیاری از قســمت های الیحه مالیات 
بر ارزش افزوده، اصالحاتی انجام شــده اما سیاست 
کلی در این الیحــه حمایــت از تولید، صــادرات و 
ســرمایه گذاری اســت و نفــس کار در حقیقت اخذ 

مالیات از مصرف کننده نهایی است.

مالیات بر ارزش افزوده و تعلل مجلس
مرور تاریخچه حضور مالیات بــر ارزش افزوده بیانگر 
اتالف زمــان در مجلس اســت آن هــم در حالی که  
نمایندگان سالها دولت را برای ارسال الیحه اصالحیه 
تحت فشــار گذاشــته بودند اما با ورود الیحه مذکور 
به مجلس، نمایندگان به صــورت ماهانه، زمان ورود 

الیحه به صحن را به تعویق می انداختند. 
به عنــوان نمونــه، محمدرضــا پورابراهیمی رئیس 
وقت کمیســیون اقتصادی مجلــس در اظهارنظری 

در اردیبهشــت ماه ســال ۹۷، اوایل فصل تابستان را 
زمان اجرای این الیحه عنوان کــرده و گفته بود: »در 
طول بیش از یک ســال کار کارشناســی در کمیته 
مالیاتی کمیســیون اقتصادی، جمع بندی آن در ۳۰ 
محور اساســی با احصاء اصلی ترین مشکالت بخش 
تولیــد از اتاقهای اصناف، بازرگانــی، تعاون و فعاالن 
اقتصادی به انجام رســید که مبنای تصمیم گیری ما 
در این اصالحات شد. خوشــبختانه این اصالحات با 
نظر دولت، اتاق ها و دســتگاه های اجرایی در کمیته 
مالیاتی جمع بندی شده اســت که پس از تصویب در 
صحن اوایل تابستان ۹۷ در مرحله اجرا قرار می گیرد 
که امیدوارم این قانون کمک زیــادی به رونق تولید 
کند.«وعده مذکــور عملی نشــد و پورابراهیمی در 
اظهارنظر دیگری اواسط شهریور ماه سال ۹۷ را زمان 
ارسال قانون اصالح شــده مالیات بر ارزش افزوده به 
صحن مجلس و اجرا از نیمه دوم ســال را مورد تاکید 

قرار داده بود.
بی توجهی مجلس به تصویب نهایــی اصالح مالیات 
بر ارزش افزوده در حالی است که طی دیدارهایی که 
وزیر امور اقتصادی و دارایی بــا کارآفرینان و فعاالن 
اقتصادی طی ماه های گذشــته داشته و همچنین در 
نشســت های فعاالن اقتصادی در اتاق های بازرگانی، 
یکی از دغدغه های جدی فعــاالن اقتصادی، نواقص 
متعدد مالیات بر ارزش افزوده بــوده و اصالح هرچه 
سریع تر این قانون و رفع نواقص آن را یکی از مطالبات 

مهم خود عنوان کرده اند.

کالن

مدیرعامــل بانک صنعــت و معدن از 
ابالغیه بانک مرکزی برای بخشش سود 
و جرایم وام های کمتــر از ۵۰ میلیون 
تومان خبــر داد و گفــت: بازپرداخت 
تســهیالت ارزی با توجه بــه افزایش 
نــرخ ارز به نــرخ نیمایی خواهــد بود.

حســین مهری در نشست خبری خود 
با خبرنگاران با اشــاره به ابالغیه بانک 
مرکزی مبنی بر بخشش جرایم وامهای 
کمتــر از ۵۰ میلیــون تومــان گفت: 
بر اســاس تصمیم بانــک مرکزی که 
ابالغ شده، مقرر شــده تا سود و جرایم 
تســهیالت بانکی کمتر از ۵۰ میلیون 

تومان بخشــوده شــود که 
این کار انجام شده و منتظر 
ابالغیه بانــک مرکزی برای 
بخشودگی جرایم وام های 
تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان 
بانک  هســتیم.مدیرعامل 
توســعه ای بخش صنعت و 

معدن افزود: بر اســاس هماهنگی های 
به عمل آمــده با بانک مرکــزی، مقرر 
شده تا بازپرداخت تســهیالت ارزی با 
توجه به نوسانات قیمت دالر طی سال 
گذشــته به نرخ نیمایی محاسبه شود، 
اگر چه بسیاری از تسهیالت گیرندگان 

به دلیل همین نوسانات در 
بازپرداخت دچار مشــکل 
هســتند.وی تصریح کرد: 
با افزایش قیمــت ارز ظرف 
یک ســال و نیم گذشــته، 
بســیاری از متقاضیــان و 
توانایــی  تولیدکننــدگان 
بازپرداخــت وام ها را ندارنــد و با توجه 
به اینکه منابع ارزی ایــن بانک از محل 
صندوق توســعه ملی تأمین می شود 
و منابع این صندوق نیز شــرایط خاص 
خود را دارد، مقرر شــد که متقاضیان 
صادرات انجام دهند و از محل صادرات 

خود این تغییر نرخ ارز را جبران کنند.
مهری گفــت: اکنون بــرای برخی از 
شرکت ها به دلیل تحریم های صورت 
گرفته امکان صادرات نیز وجود ندارد 
و به همین دلیــل بازپرداخت وام های 
ارزی با مشــکل مواجه شــده است.
این مقــام مســئول در نظــام بانکی 
خاطرنشان کرد: بر اســاس بخشنامه 
بانک مرکزی که با هماهنگی صندوق 
توسعه ملی صادر شده قرار بر این است 
که متقاضیان با نــرخ نیمایی وام های 
خود را بازپرداخــت کنند اما همچنان 

مشکل در وصول مطالبات وجود دارد.

بانک

خ نیمایی پرداخت تسهیالت ارزی با نر باز
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حقوق کارمندان در سال آینده 

چه قدر افزایش می یابد؟
گرچــه هنوز وضعیــت حقوقــی کارمندان در 
بودجه سال آینده مشخص نیست ولی ظاهرا با 
توجه به منابع دراختیــار دولت، درصد افزایش 
حقوق کارکنان تفاوت چندانی با ســال جاری 
نداشــته و بعید نیســت با متوســط ۲۰ درصد 

پیشنهاد شود.
 الیحه بودجه ۱۳۹۹ اکنون در مرحله بررسی 
و تدوین قرار داشته و تا نیمه آذرماه به مجلس 
ارئه می شود. این در حالی است که در جریان 
بــرآورد هزینه و درآمد بودجــه، ارقام مربوط 
به حقوق از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت، 
چراکه عمده هزینه جــاری دولت را حقوق و 
دستمزد تشکیل داده و ســاالنه حجم باالیی 
از بودجه عمومــی را صرف خــود می کند، بر 
این اســاس بــرآورد هزینه هــای حقوقی و 
متناسب ســازی آن با منابع در اختیار دولت 

مورد توجه است.
آنطور که تاکنون مســئوالن ســازمان برنامه و 
بودجه اعالم کرده اند، بودجه ۱۳۹۹ متفاوت از 
سال های گذشــته خواهد بود؛ به طوری که در 
مهمتریــن تغییرات منابع نفتــی از هزینه های 
جاری که تا ۸۰ درصد آن را حقوق و دستمزد در 
برمی گیرد کنار گذاشته می شود. در این حالت 
هزینه های جاری دولت قرار است از طریق سایر 
بخش ها یعنی مالیــات، اوراق و یا احتماال حذف 
بخشــی از یارانه پنهان و ســایر درآمدها تامین 

شود.
اما اینکــه در تغییرات جدید بودجــه با توجه به 
کاهش درآمدهای نفتی و خــروج آن از حقوق 
کارکنــان، روند افزایش حقوق برای ســال بعد 
چگونه خواهــد بود، موضوعی اســت که گرچه 
هنوز کامال مشخص نیست اما پیگیری آن از این 
حکایت دارد که احتمــاال هزینه های جاری در 
بودجه ســال آینده تغییر قابل توجهی نسبت به 
سال پیدا نکند و در این شــرایط درصد افزایش 
حقوق کارکنان نیز اختالف چندانی با امســال 

نخواهد داشت.
برای ســال جــاری دولت حــدود ۴۴۸ هزار 
میلیارد تومــان منابــع عمومــی در بودجه 
داشــت که با کاهش درآمدها دست به اصالح 
زده و آن را تا ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش 

داد. 
در این بیــن هزینه های جاری کــه ۳۵۰ هزار 
میلیارد تومان از بودجه عمومی را تشکیل داده 
بود تا مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کم شــد. از 
این رو در ســال آینده نیز اگر هزینه های جاری 
حدود ۳۵۰ هزارمیلیارد یا حدی باالتر باشــد، 
افزایش حقوق  باالتر از متوســط ۲۰ درصد را به 

دنبال نخواهد داشت.
البته باید حقوق کارکنان متناسب با تورم تغییر 
کند که در حال حاضر حدود ۴۲ درصد ســاالنه 
بوده و برای نقطه به نقطه به ۳۵ درصد می رســد 
که نســبت به ماه های اخیر تا حدودی کاهشی 
بوده است و بســته به پیش بینی سال بعد حقوق 

به تناسب آن افزایش یابد.
اما برای امسال افزایش حقوق کارکنان از زمان 
تدوین الیحــه بودجه ۱۳۹۸ تــا چند ماهی که 
از اعمال آن در ســال ۱۳۹۹ گذشت با اختالف 
نظرهایی بین دولــت و مجلس همراه بود. دولت 
پیشــنهاد افزایش ۲۰ درصد به طور یکسان را 
به مجلس بــرد ولی نمایندگان بــا آن مخالفت 
کرده و در نهایت رشــد ۴۰۰ هزار تومانی به طور 
یکســان و افزایش حداکثر ۱۰ درصدی مصوب 

شد.
با این حال مدت ها در نحوه اجرای همین مصوبه 
نیز ایراداتی از سوی مجلس به دولت وارد بود که 
در نهایت هم مشخص نشــد که درصد افزایش 
حقوق کارکنــان به چه ترتیبــی اعمال و دولت 
و مجلس اختــالف در این رابطــه را حل و فصل 

کردند.



رتبه بندی بانک ها از سوی بانک مرکزی آغاز شد

»خوب ها« و »بدها« در نظام بانکی
محبوبــه فکوری    بانــک مرکــزی طبقه بندی 
بانکها را در حالی آغاز کرده که قرار نیســت فهرست 
بانکهای »خوب« و »بد« فعال اطالع رســانی شــود 
اما ســپرده گذاران معتقدند که این اطالع رســانی، 

راهنمای بزرگی برای آنها خواهد بود.
عملکــرد بانکهــا طی ســال های گذشــته از جمله 
دغدغه های اصلــی سیاســتگذاران پولــی و ارزی 
کشور بوده اســت. واقعیت آن است که نظام بانکی در 
ایران، اگرچه بار اصلــی تامین مالی اقتصاد را بر دوش 
می کشد، اما هنوز هم با اســتانداردهای دنیا در حوزه 
بانکداری فاصله بســیاری داشــته و حتی در حوزه 
نظارت و تدویــن صورتهای مالی نیــز، اگرچه تالش 
شده تا گام هایی برای نزدیک سازی به استانداردهای 
روز جهانی بردارد، اما این فاصلــه زیاد همچنان زیاد 
است. در این میان بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار 
پولی و ارزی کشور، در دوره های مختلف زمانی تالش 
کرد تا رتبه بندی بانکها را در دســتور کار قرار دهد و 
شــاخص هایی برای آن طراحی و اجرا کند، اما هر بار 
به دالیلی نامعلوم، این رتبه بندی ها به کنار گذاشــته 

شد و بانکها باز هم به روالی که خود دوست داشتند و 
طبیعت بنگاهداری آنها می طلبید، بازگشتند.

آخرین باری کــه بانک مرکزی بــرای طبقه بندی و 
رتبه بندی بانکهــا گام های جدی برداشــت، زمان 
ریاست ولی اهلل ســیف بود که در آن دوران، معاونت 
نظارت بانــک مرکزی مامور شــد تا سیســتمی را 
برای رتبه بنــدی بانکها طراحی کنــد. در واقع، اداره 
کل نظارت بــر بانکها و موسســات اعتبــاری بانک 
مرکزی بایــد شــرایطی را فراهم می کرد تــا بانکها 
بر اساس استانداردهای تعریف شــده از سوی بانک 
مرکزی حرکت کرده و در چارچوب های اســتاندارد 
در بازار بین بانکی، تعیین نرخ ســود سپرده ها برای 
سپرده گذاران، ورود به مسائل بنگاهداری یا نظایر آن 

حرکت نمایند.
اما این رتبه بندی به ســرانجام مشخصی نرسیده و یا 
اگر هم رســیده ، بانک مرکزی ترجیح داده تا در مورد 
آن صحبتی به میان نیاورد. پس هنوز هم سهامداران 
و ســپرده گذاران بانکها نمی دانند که کدام بانکها در 

فهرست بانکهای خوب یا بد قرار می گیرند.

یک مقام مســئول در نظام بانکــی در گفتگو با مهر 
گفت: طبقه بندی بانکها در حال انجام اســت و بانک 
مرکزی بنا به دســتور رئیس کل بانــک مرکزی فعال 
اجازه اطالع رســانی در مورد آن را ندارد؛ ولی کار در 
حال انجام است و با جدیت از سوی عبدالناصر همتی، 
پیگیری می شــود و گزارشــات مرتبط با آن از بانکها 
گرفته می شــود.وی افزود: بنا بر نقشه راهی که برای 
رتبه بندی بانکها در نظر گرفته شده است، تدبیر عام 
برای بانکها و حل مشــکالت مرتبط با آنها از ســوی 
بانک مرکزی وجــود ندارد و برای هــر بانک، با توجه 
به مسائل، مشکالت و تنگناهای موجود و پیش روی 

آن، روش خاصی در نظر گرفته شده است.
این مقام مســئول در نظام بانکی خاطرنشــان کرد: 
هدف اصلی بانک مرکزی این اســت کــه از اعطای 
ســودهای موهومی جلوگیــری شــود.رتبه بندی 
بانک مرکزی برای نظام بانکی ایــران، عالوه بر اینکه 
می توانــد تکلیف بانکهــا را برای اصالحــات درونی 
مشخص  کند، برای ســهامداران و سپرده گذاران نیز 

به معنای شناسایی ریسک خواهد بود.

شعبه

مدیر عامل بورس انــرژی ایران گفت: 
با پایــان موفقیت آمیز عرضــه اولیه 
۶۰۰ میلیــارد تومانــی روز گذشــته 
اوراق سلف موازی اســتاندارد مبتنی 
بر نفت خــام در بازار مشــتقه بورس 
انرژی ایران، حجــم تامین مالی دولت 
از این بازار در کمتر از ۳۰ روز گذشــته 
به ۵۰۰۰ میلیارد تومان رسید.ســید 
علی حســینی در گفت وگو با ایسنا، از 
پایان موفقیت آمیز مرحله دوم تامین 
مالی بــزرگ دولت از طریــق عرضه 
اولیــه ۲۵۰۰ میلیارد تومــان اوراق 
سلف موازی استاندارد نفت خام سبک 
داخلی خبر داد و گفــت: عرضه اولیه 
۱۹۰۰ میلیــارد تومان از ایــن اوراق 
در روز چهارشــنبه )ســوم مهر ماه( 
انجام شد و در روز گذشــته نیز بخش 
دیگــری از این عرضه اولیــه به ارزش 
۶۰۰ میلیارد تومان بــا موفقیت پایان 
پذیرفت. بــه این ترتیب بــا انجام این 

مرحله، حجــم کل تامین 
مالــی دولت از حــدود ۳۰ 
روز قبل تا کنــون در بازار 
مشتقه بورس انرژی ایران 
به ۵۰۰۰ میلیــارد تومان 
بالغ شده اســت.وی با بیان 
اینکه این اوراق تحت عنوان 

قراردادهای ســلف موازی استاندارد 
نفت خام ســبک داخلی توسط وزارت 
امور اقتصــادی و دارایی، به نمایندگی 
از دولــت جمهوری اســالمی ایران به 
عموم ســرمایه گذاران در بازار مشتقه 
بورس انرژی ایران عرضه شــد، افزود: 
مجمــوع قراردادهای ســلف موازی 
اســتاندارد نفت خام سبک داخلی که 
در مرحله دوم منتشــر و پذیره نویسی 
شد، بالغ بر ســه میلیون و ۴۹۷ هزار و 
۵۶۲ قرارداد است که به قیمت اسمی 
هر قرارداد ۷۱۴ هــزار و ۷۸۳ تومان و 
به روش حراج ناپیوسته عرضه عمومی 

شــده اند.این مقام مسئول 
در ادامه با اشاره به جزئیات 
متعهــدان پذیره نویســی 
ایــن اوراق، گفت: صندوق 
ســرمایه گذاری بــا درآمد 
ثابت کم هســتند، صندوق 
یکــم  ســرمایه گذاری 
کارگزاری بانک کشــاورزی، صندوق 
ســرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان، 
تامین سرمایه سپهر، بانک خاورمیانه، 
اندوخته  ســرمایه گذاری  صنــدوق 
پایدار سپهر و در نهایت شرکت تامین 
ســرمایه کاردان از جمله هفت متعهد 
پذیره نویس این اوراق در بورس انرژی  
ایران هســتند.به گفتــه وی، مدت و 
سررسید قراردادهای مربوط به اوراق 
سلف موازی استاندارد نفت خام سبک 
داخلی ۱۳ ماهه بوده و این اوراق منضم 
به اختیار خرید و فروش تبعی هستند. 
همچنین مهلت تسویه در دوره عرضه 

اولیه و معامــالت ثانویه یک روز کاری 
پس از انجام معامله و تسویه نقدی در 
سررسید حداکثر سه روز کاری پس از 

آخرین روز معامالتی خواهد بود.
بورس انرژی بــه عنوان بازار شــفاف 
و متشــکل، نقش موثر در تامین مالی 
طرح های توسعه ای صنعت نفت و گاز 
داشته و همچنین مســیری مطمئن 
برای حضور تجار بیــن المللی در بازار 
حامل های انرژی اســت.به اعتقاد او، 
تامیــن مالی ۵۰۰۰ میلیــارد تومانی 
اخیر دولت جمهوری اســالمی ایران 
از طریق انتشــار اوراق ســلف موازی 
اســتاندارد مبتنی بر نفت خام سبک 
و همچنین انتشار اوراق ۵۰۰ میلیارد 
تومانی مبتنی بر میعانات گازی کنگان 
نشان دهنده یکی از کارکردهای مفید 
بورس انــرژی در تامین مالــی موثر و 
جذب و بکار گیری ســرمایه های مردم 

در چارچوب های صحیح و علمی است.

بورس

تامین مالی ۵۰۰۰ میلیارد تومانی دولت در بورس انرژی
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ادغامی
 مرحلــه جدید در رونــد ادغام بانکهــا با تغییر 
مدیران عامــل دو بانک ادغامی در بانک ســپه، 
آغاز شده و تابلوهای واحدی نیز بر سر در شعب 

نصب شده است.
مدیران عامل ســه بانک ادغامی در بانک ســپه 
تغییر کردنــد. بر این اســاس، پیــرو برگزاری 
مجمع عمومی عادی به طور فــوق العاده بانک 
قوامین )وابسته به بانک ســپه(، علی ابدالی به 
عنوان مدیرعامل جدیــد بانک قوامین معرفی و 
منصوب شــد. پیش از این غالمحسن تقی نتاج، 
سکان این بانک را به دست داشت که بعد از ادغام 
با بانک سپه، وی اکنون سکان بانک مهر اقتصاد 

را در دست گرفته است.
پیش از این، سیدضیاء ایمانی، مدیرعامل بانک 
مهر اقتصاد بود که اکنون جای خــود را به نتاج 

داده است.
ادغام بانکهای مرتبط با نیروهای مسلح در بانک 
ســپه، یکی از تصمیمات جلسات سران قوا بوده 
که در چند فاز عملیاتی شــده اســت. اکنون بر 
روی ورودی بانکهای ادغامی نیز، برچسب هایی 
نصب شــده که لوگوی بانک سپه بر آن قرار دارد 

و ادغامی بودن بانک را مورد تاکید قرار می دهد.
همچنین در سطح شــهر نیز، تابلوهای واحدی 
برای شعب بانکهای ادغامی در حال نصب است. 
در این میان اعالم شــده که تابلوهای بانک های 
ادغامــی از این پس با عبارت »وابســته به بانک 
سپه« بر سردر شعب و ســاختمان های مرکزی 
این بانک همراه است؛ البته مشتریان این بانکها 
برای دریافت خدمت بانکی کماکان باید به بانک 

خود مراجعه نمایند.

 بانک ایرانی مجوز تأسیس
 ۷ شعبه در عراق گرفت

 رئیس کانون بانک هــای خصوصی ایران گفت: 
در جهــت حمایت از صــادرات به بــازار عراق، 
۷ شــعبه از یک بانک خصوصــی ایرانی از بانک 
مرکزی عــراق مجــوز فعالیت در این کشــور 
دریافت کرده اســت که دو شــعبه آن تأسیس 

شده که سرمایه هر شعبه ۵۰میلیون دالر است.
رئیــس کانون بانک هــا و مؤسســات اعتباری 
خصوصی ایــران از آمادگی ایــن بانک ها برای 
تأمین مالی نیاز های مالی صادرات خدمات فنی 

و مهندسی در عراق خبر داد.
کــوروش پرویزیــان در همایــش تأمین مالی 
صادرات به بازار عــراق افزود: برخی از طرح های 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندســی ایرانی 
در عراق نیاز بــه تأمین مالــی دارد که آمادگی 
داریم به صورت کنسرســیومی یعنی با ترکیب 
منابع خــود و بانک های همــراه و در حدی که 
بانک مرکزی اجازه می دهد این طرح ها را تأمین 

مالی کنیم.
پرویزیان گفت: در جهــت حمایت از صادرات به 
بازار عراق، ۷ شعبه از یک بانک خصوصی ایرانی 
از بانک مرکزی عراق مجوز فعالیت در این کشور 
دریافت کرده اســت که دو شــعبه آن تأسیس 

شده که سرمایه هر شعبه ۵۰ میلیون دالر است.
وی ابــراز کرد: برای حمایــت از صادرکنندگان 
کاال و خدمــات فنی و مهندســی به عراق ســه 

زیرساخت نیاز داشتیم که آن را فراهم کرده ایم.
رئیــس کانون بانک هــا و مؤسســات اعتباری 
خصوصــی ایــران همچنین گفت: نخســتین 
زیرســاخت مورد نیاز پوشــش بیمه ای توسط 
صندوق ضمانت صــادرات و بیمه های تجاری 
به منظور حمایت از حمل ونقل کاال در بازار عراق 

بود که آن را طراحی و اجرا کردیم.
پرویزیان گفت: دومین زیرساخت عقد قرارداد 
با صندوق توســعه ملی برای سپرده های ارزی و 
ریالی بود که البته شرایط تحریمی اخیر قدری 

حرکت آن را کند کرده است.



طی ۵ سال رخ داد

  افزایش ۵ برابری ظرفیت تولید نفت آزادگان جنوبی
خریدار    شــرکت متن در واکنش به خبری تحت 
عنوان »تــراژدی بزرگ تریــن میدان نفتــی ایران/ 
معطلی ۶ ســاله تولید« که در خبرگزاری مهر منتشر 
شــده اســت، به افزایش پنج برابری ظرفیت تولید 
میدان مشــترک آزادگان جنوبی در پنج ســال اخیر 
اشاره و اعالم کرد: سیاه نمایی دستاوردهای فرزندان 
این مرز و بوم را به دشــواری می تــوان خیرخواهانه، 

منصفانه و حرفه ای تلقی کرد.
شرکت مهندسی و توســعه نفت )متن( در واکنش به 
این خبر که دوم مهرماه امســال منتشــر شده است، 

توضیحاتی به شرح زیر ارائه داد:
بر خالف مطالب خــالف واقع مندرج در صدر گزارش 
مبنی بر اینکــه »پس از اخراج شــرکت CNPC از 
میدان نفتــی آزادگان جنوبی در ســال ۹۳ حفاری 
انجام شــد، اما تولید از این میدان شــروع نشد«، به 
اطالع می رســاند نخســت تولید از این میدان از یک 
دهه پیش آغاز شده اســت و همچنان ادامه دارد؛ دوم 
شــرکت ملی نفت ایران با تکیه و اعتمــاد به مدیران 
و توان پیمانکاران داخلی، همچنین توانمندســازی 
و ســازماندهی نیروهای بومی، توســعه این میدان 
مشترک عظیم نفتی را ادامه داده و در سال ها ۱۳۹۴، 
۱۳۹۵، ۱۳۹۶و ۱۳۹۷ طی پنج مرحله، تولید از این 
میدان چهار برابر و ظرفیت تولید پنج برابر شده است.

در راســتای امر توســعه در این میدان نفتی الزم به 

ذکر است با توجه به شــرایط کنونی کشور و خصوصاً 
تحریم هــای ظالمانــه، هیچگاه شــرکت ملی نفت 
ایران محدود به یک برنامه واحــد نبوده و به اقتضای 
شــرایط، بودجه و اولویت ها، روش هــای جایگزین 
و منعطف را برای توسعه هر چه ســریع تر این میدان 
نفتی مشــترک برنامه ریزی و اجرا کرده است.فرآیند 
تولید از چاه های تکمیل شده در طرح توسعه میدان 
نفتی آزادگان جنوبی، هیچ گاه به منظور تکمیل واحد 
فرآورش مرکزی متوقف نشــده اســت و متناسب با 
چاه های حفاری شده، با استفاده از همه ظرفیت های 
موجود در حــوزه غرب کارون به فعالیــت خود ادامه 
می دهد. در این راســتا می توان به اســتفاده از واحد 
فرآورش ســیار برای اولین بار در کشــور اشاره کرد 
که مبدایی بــرای تغییر در روش احــداث واحدهای 

فرآورش به شیوه قدیمی در صنعت نفت شده است.
در شــرایط ناشــی از تحریم هــای ظالمانــه و جنگ 
اقتصادی، اعــالم، درج اطالعات و افشــای آمار و ارقام 
تولید یک میدان نفتی مشــترک در رســانه عمومی و 
سیاه نمایی دستاوردهای اقتصاد مقاومتی فرزندان این 
مرز و بوم که با تکیه بر توان و دانش بومی، امکان ساخت 
داخلی بیــش از ۸۵ درصد تجهیــزات و کاالهای مورد 
نیاز بخش باال دســتی را فراهم آورده است به دشواری 

می توان خیرخواهانه، منصفانه و حرفه ای تلقی کرد.
شــرکت ملی نفت ایران به دلیــل ویژگی های خاص 

طرح توســعه میدان نفتــی آزادگان جنوبی همانند 
ســایر پروژه های مهم و اســتراتژیک ملــی، اهتمام 
ویژه ای به این طرح معطوف داشــته اســت و با توجه 
به شرایط و محدودیت های موجود، تاکنون بیشترین 
تمرکز و توجــه به این طــرح عظیــم و ملی صورت 
پذیرفته اســت.فعالیت های فاز نخست طرح توسعه 
میدان نفتــی آزادگان جنوبی منجمله واحد فراورش 
مرکزی )CTEP( با رعایــت کامل موازین حقوقی و 
قراردادی تعیین تکلیف شــده است. بخش عمده ای 
از تجهیزات واحد مذکور)دیرتحویل( ساخته و حمل 
شده است. سایر فعالیت ها نیز با شتاب قابل قبولی در 

حال اجراست.
با وجود نشر گســترده اکاذیب که موجبات ایجاد 
فضای یأس و دلســردی و کمک به اهداف دشمنان 
اسالم و کشــور عزیزمان ایران را فراهم می سازد، به 
استحضار می رساند هم اکنون با  اعتماد به مدیران 
خــدوم و جهادگر صنعــت نفت و با تکیــه بر توان 
پیمانکاران و ســازندگان داخلــی، در جنگ نابرابر 
اقتصادی، سهم برداشت صیانتی از این حوزه بیش 
از رقیب و شریک همسایه اســت؛ رقیب و شریکی 
که در جذب ســرمایه، به کارگیری شــرکت های 
صاحب نــام بین المللــی و همچنین اســتفاده از  
تجهیــزات، دانش و تکنولــوژی روز دنیا هیچگونه 

محدودیتی ندارد.

نفت

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و 
گاز آغاجاری از تحقق ۱۰۴.۶ درصدی 
برنامه تولید تکلیفی این شــرکت در 
نیمه نخست امســال خبر داد.ابراهیم 
پیرامــون در نشســت پیش بینــی 
بهره دهی چاه های نفت و گاز شــرکت 
بهره بــرداری نفــت و گاز آغاجــاری 
گفت: در نیمه نخســت امسال همانند 
سال های پیش توانســتیم در اجرای 

تعهدهای خود سربلند باشیم.
وی اظهار کرد: برنامه تکلیفی مایعات 
گازی نیز در نیمه نخســت امســال به 

میزان ۱۰۵.۳ درصد تحقق یافت.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و 
گاز آغاجاری تصریح کرد: در این مدت 

۴۴ عملیات مشبک کاری، 
ســیار،  مغــزی  لولــه 
اســیدکاری و تعمیر روی 
چاه ها انجام شد که به بهبود 
و نگهداشت تولید انجامید.

پیرامون گفت: با اســتفاده 
از دســتگاه های تفکیک گر 

و فــرآورش ســیار نفــت )MOS و 
MOT( در ۶ ماه نخســت امســال از 
ســوزاندن ۸۱ هزار و ۹۵۰ بشکه نفت 

خام جلوگیری شد.
وی انجــام ۵۶۴ مــورد آزمایش های 
درون چاهــی، ۴۸ اصالحیه فرآیندی 
و تعمیــرات اساســی تعــدادی از 
تاسیســات را از دیگر فعالیت های این 

شــرکت برای نگهداشــت 
و افزایــش تولیــد نفــت 
در نیمه نخســت امســال 
کرد.مدیرعامــل  عنــوان 
شــرکت بهره برداری نفت 
و گاز آغاجــاری در ادامه، 
راه انــدازی چــاه شــماره 
۳۰ میدان آغاجــاری و تولید از مخزن 
پابده این میدان، راه اندازی چاه شماره 
۱۴۰ رگ ســفید با روش فــرازآوری 
طبیعی و ایمن ســازی چاه های ۳۰ و 
۸۸ آغاجــاری را از جملــه مهم ترین 

اقدام های مهندسی تولید برشمرد.
در ادامه این نشست، احمد محمدی، 
مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطق 

نفت خیز جنوب با اشاره به فرارسیدن 
هفتم مهرماه، روز ملی آتش نشــانی و 
ایمنی گفت: این مناســبت تنها برای 
کارکنــان اچ اس یــی نیســت، بلکه 
مختــص همــه کارکنان اســت، زیرا 
رعایت مقررات ایمنــی باید در ذهن و 

باور همه همکاران نهادینه شود.
وی با بیان اهداف تشکیل نشست های 
۶ ماهــه بهره دهــی چاه هــا در محل 
شــرکت های تابــع گفت: هــدف از 
برگــزاری ایــن نشســت ها در محل 
شرکت های تابع، ارج نهادن به زحمات 
نیروهای عملیاتی اســت که شبانه روز 
در صف نخســت عملیات تولید تالش 

می کنند.

نشست

تحقق بیش از ۱۰۴ درصدی برنامه تولید تکلیفی نفت شرکت آغاجاری
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وز  پیام وزیر نفت به مناسبت ر

ملی آتش نشانی و ایمنی
وزیر نفــت در پیامــی »روز ملی آتش نشــانی 
و ایمنی« را تبریــک گفت و تاکیــد کرد: همه 
شرکت ها و تاسیســات صنعت نفت در شرایطی 
کــه تحریم هــا صنعت نفــت را نشــانه گرفته 
اســت، در برابر تهدیدهای فیزیکی و ســایبری 

هوشیاری کامل داشته باشند.
متن پیام بیژن زنگنه به شرح زیر است:

رشادت آتش نشــانان صنعت نفت در هفتمین 
روز مهرماه ســال ۱۳۵۹، مقارن با نخســتین 
روزهای دفاع مقدس، نماد درخشــان پایمردی 
و از خودگذشــتگی کارکنان خــدوم و وظیفه 
شناســی این صنعت در حفاظت از تاسیســات 
اســت و این روحــی ارزشــمند در برهه های 
مختلف و دشــوار این صنعت چه در دوران دفاع 

مقدس و چه پس از آن متجلی است.
همکاران عزیز، تحریم های ظالمانه دشــمنان 
در یک جنگ تمام عیــار اقتصادی، صنعت نفت 
را که پیشــران و محرک اقتصاد کشــور است، 
نشانه گرفته و شــرایطی خاص را رقم زده است. 
در این شــرایط الزم اســت در همه شرکت ها و 
تاسیسات صنعت نفت، هوشیاری کامل در برابر 
تهدیدهای فیزیکی و سایبری ایجاد و تمهیدات 
مدیریتی، فنی و عملیاتــی الزم برای حفاظت 
از تاسیســات و ســرمایه های فیزیکی، ارتقای 
تاب آوری و پایداری در زنجیره ارزش از باالدست 
تا پایین دست صنعت نفت به صورت یکپارچه و 
باتوجه ویژه به رویکردهای پیشــگیرانه ایمنی و 

کنترل های دقیق عملیاتی، اتخاذ شود.
همچنیــن ضــرورت دارد همــه شــرکت ها و 
تاسیســات تابعــه صنعــت نفت با ســرلوحه 
قــرار دادن مفاد شــیوه نامه ابالغــی مدیریت 
شــرایط اضطــراری در صنعت نفــت و رویه ها 
و شــیوه نامه های تکمیلــی مرتبــط، تدابیــر 
الزم به منظــور آمادگی کامل بــرای مواجهه با 
وضعیت هــای اضطراری و به حداقل رســاندن 
هرگونه صدمه و آســیب به کارکنان، تاسیسات 
و جامعه محلی را با محوریــت اصلی فرماندهی 

واحد به کار گیرند.
در پایان ضمن قدردانی از تالش های مســتمر 
و شــبانه روزی یکایک کارکنــان صنعت نفت، 
از مدیــران محترم همه شــرکت ها و واحدهای 
صنعت نفت اعم از دولتی و غیردولتی انتظار دارد 
با بهره گیری از توانمندی های ارزشمند سرمایه 
انســانی، تدابیر و اقدام های الزم را برای تحقق 
موارد فوق به کار گیرند. یقین داشــته باشــید 
تالش ها و رشادت های شــما نزد خدای متعال 

و مردم عزیز ایران محفوظ و ماندگار خواهد بود.

وهش و فناوری  رقابت پژ
وشیمی با شرکت های خارجی پتر

رئیس امور تجاری ســازی شــرکت پژوهش و 
فناوری پتروشــیمی تصریح کرد: این شــرکت 
با توجه به توانمندی های خود در بومی ســازی 
دانــش انــواع کاتالیســت ها بــه زودی رقیب 

شرکت های خارجی خواهد شد.
حسین رسولی در پنجاه ویکمین نشست روسای 
مجتمع های پتروشــیمی اظهار کــرد: با توجه 
به توان و دانــش فنی موجــود در این مجموعه، 
آمادگی کامل داریم تا دانش فنی و کاتالیست های 
مورد نیاز در صنعت پتروشــیمی ایران را تامین 
کنیم.همکاری های بســیار خوبی با هلدینگ ها 
و مجتمع های پتروشــیمی داریم و به تازگی نیز 
توافق های مهمی با هلدینــگ باختر و هلدینگ 
نفت و گاز پارسیان و شرکت های تابعه آن داشتیم.

رئیــس امور تجاری ســازی شــرکت پژوهش و 
فنــاوری پتروشــیمی تصریح کرد: بــا توجه به 
بومی سازی دانش روز جهان در شرکت پژوهش 
و فناوری در زمینــه انواع کاتالیســت ها، رقیب 

شرکت های خارجی خواهیم شد.



مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز:

ج قابل تحمل نیست ودخانه  کر تصرف حاشیه ر
خریدار    مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای البرز 
گفت: اقدامات الزم برای رفع تصرف از چهار کیلومتر 
ابتدایی رودخانه کرج شــروع شــده و در شرف انجام 
اســت.داوود نجفیان در خصــوص اقدامات صورت 
گرفته در مسیر رودخانه کرج برای جلوگیری از بروز 
حادثه گفت: متأسفانه بیشتر کســانی که امسال در 
رودخانه کرج غرق شدند از مسافران بودند، به همین 
دلیل تیم هایی برای اطالع رســانی در طول مســیر 
مستقر شدند تا با توزیع بسته هایی مردم را نسبت به 

خطرات موجود آگاه کنند.
نجفیان افزود: همزمان با این کار، با تیمی از غواصان 
قرارداد بســته شــده تا در حاشــیه رودخانه مستقر 
باشند و اخیراٌ هم این غواصان یک دختر ۱۰ ساله را از 

داخل رودخانه کرج نجات دادند.
وی با اشاره به پایان فصل گرما و شروع فصل بارندگی  
هم اعالم کرد: با توجه به این و بــرای اینکه حادثه ای 

بر اثر بارش رخ ندهد تکالیف دهیاران، شــهرداری ها، 
راه و شهرســازی و سایر دســتگاه های مرتبط احصا 
و براســاس مصوبه مدیریــت بحران ابالغ شــده تا 

تمهیدات الزم را در نظر داشته باشند.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای البرز افزود: طبق 
اعالم سازمان هواشناســی، بارش های امسال در حد 

نرمال خواهد بود.
نجفیان در خصوص ساخت و ســازهای غیرمجاز در 

حریم رودخانه کرج و مســیر جاده چالوس هم گفت: 
اقدامــات الزم برای رفــع تصرف از چهــار کیلومتر 
ابتدایی رودخانه کرج شــروع شــده و در شرف انجام 

است.
وی ادامه داد: رفع تصرفات به تنظیم مســائل حقوقی 
نیاز دارد و جلساتی هم برای این موضوع تشکیل شده 
است، بر همین اساس همزمان در رودخانه های کرج 
و شــاهرود)طالقان( پنج مشــاور بــرای طرح جامع 
ساماندهی،  نقشه برداری و بانک اطالعاتی مستندات 

و مشخص شدن نوع تصرفات گرفته ایم.
این مســئول تأکید کرد: تصرف جدید در حاشــیه 
رودخانه های استان به هیچ عنوان قابل تحمل نیست 
و بالفاصلــه تخریب می شــود اما تخریــب تصرفات 
قدیمــی که بخشــی از آنها اســنادی هــم دارند به 
تمهیدات حقوقی نیــاز دارد، در هر حال این موضوع 

کار سنگینی از لحاظ حقوقی و اعتباری نیاز دارد.

شهرستان

شــهردار کرج گفت: فاز نخست پروژه 
۱۷ و نیم هکتاری پارک حیات وحش 
کرج تا اردیبهشت ماه ســال آینده به 

بهره برداری می رسد.
علی کمالــی زاده با اشــاره به تکمیل 
مطالعات و طراحی پروژه پارک حیات 
وحش کرج اظهار داشــت: این پروژه 
حدودا ۱۷ و نیم هکتار اســت و در نظر 
داریــم آن را در محدوده حصار احداث 

کنیم.وی با بیــان اینکه فاز 
نخست پروژه پارک حیات 
وحش کرج تا اردیبهشــت 
ماه ســال آینده بــه بهره 
برداری می رســد، عنوان 
کرد: در کنار این پارک، در 
صدد هســتیم مجموعه ای 

تفرجگاهی در حاشــیه این مجموعه 
احداث کنیم.این مســئول با اشاره به 

وســعت پیش بینی شــده 
برای  مجموعه تفرجگاهی 
این پــارک تصریــح کرد: 
تفرجگاهــی  مجموعــه 
حاشیه پارک حیات وحش 
کرج در محــدوده ای پنج 

هکتاری احداث می شود.
وی توضیــح داد:پس از دیوارکشــی، 
فنــس کشــی و احــداث جاده های 

تفریحی در محــدوده پــروژه پارک 
حیات وحش کرج، گونــه های حیات 
وحــش در آن رها ســازی و  انبارهای 
علوفه در این محــدوده ایجاد خواهد 
شد.شهردار کرج گفت:  اکنون در حال 
آماده سازی اراضی شــمالی حصار در 
محدوده میدان حافــظ تا تونل بیلقان 
برای احداث پروژه پارک حیات وحش 

شهر هستیم.

مدیر منطقه یک شهرداری فردیس از 
پیشرفت ۸۵ درصدی عملیات اجرایی 

پارک شهدا خبر داد.
شهرام وارسته با اشــاره به اینکه یکی 
از عناصــر کلیــدی در برنامه ریــزی 
شــهری  توســعه پارک ها و فضاهای 
سبز شهری است، اظهار کرد: منافع و 
ارزش پارک ها و فضاهای سبز به خوبی 
قابل درک بوده و به شــکل روز افزونی 

به عنــوان چالشــی برای 
سالمت انســان مورد توجه 
قرار می گیرد بــه گونه ای 
که وجود فضاهای ســبز و 
شــهرها  در  نهــا  تأثیر آ
بوده  پذیــر  نا اجتنــاب 
و بدون وجود ایــن فضاها، 

ممکن نیست که شــهرها پایدار باقی 
بمانند.مدیــر منطقه یک شــهرداری 

فردیــس افــزود: وجــود 
فضاهای سبز با کیفیت باال 
می تواند عــالوه بر کاهش 
آلودگی در محیط زیســت 
و حفظ آن، شــیوه زندگی 
ســالم و لذت بردن را برای 
حفظ ســالمت جســم و 
روح مردم در جهــت مطلوب تر کردن 

محیط ها به همراه آورد.

وی با بیــان اینکه مدیریت شــهری 
فردیس در راستای استفاده از بهترین 
و با صرفه ترین شــکل منابع و امکانات 
برای ایجاد، حفظ و نگهداری محیطی 
سالم و دلپذیر برای زندگی شهروندان 
تالش می کند، خاطرنشان کرد: پارک 
شــهدای فردیس از جمله پارک هایی 
است که نسبت به بازسازی و بهسازی 

آن اقدام کرده ایم.

زیست بوم

شهر

ج تا اردیبهشت 99 بهره برداری از فاز نخست پارک حیات وحش کر

وند اجرایی بازسازی و بهسازی پارک شهدای فردیس  پیشرفت ۸۵ درصدی ر
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بر بلواری در منطقه ویژه
  منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 
به پاس خون پاک نخستین شهید مدافع حرم- 
عبدالحمید ساالری- یکی از بلوارهای خود را به 

نام مقدس این شهید مزین کرد.
 مســئول امور ایثارگران منطقه ویژه در این باره 
گفت: در شرایطی که  شــوربختانه نام شهیدان 
را در برخی از نقاط کشور از روی تابلو خیابان ها 
و کوچه ها حذف می کنند، شرکت منطقه ویژه 
تصمیم گرفت به تعــداد خیابان ها و بلوارهایش 

که به نام شهیدان است اضافه کند.
 سعید خادمی پور افزود: پیش از این ساختمان 
اصلی اداری منطقه ویژه به نام  شهیدسرلشــکر  
حســین لشــگری که پس از ۱۸ ســال اسارت 
با ۷۰ درصــد درجه جانبازی در عــراق به ایران 
بازگشت و دارای لقب »ســید االسرای ایران« 
بود نامگذاری شده اســت. همچنین ساختمان 
شــهید حاج علــی حاجبی-ســردار شــهدای 
هرمزگان، ساختمان شــهید حسین رکن الدینی، 
ســاختمان شــهید رضا ناظری و ... و خیابان های 
شهید باکری و ... در منطقه ویژه نامگذاری شده اند.

 البرز به مقصد گردشگری
 تبدیل شود

مدیرکل میــراث فرهنگــی صنایع دســتی و 
گردشگری استان البرز با اشــاره به وجود بناها 
و آثار تاریخی ،فرهنگی و طبیعی در این اســتان 
گفت : باید این اســتان به مقصد گردشــگری 

تبدیل شود.
حجــت االســالم  فخرالدین صابــری در آیین 
نواختن زنگ گردشــگری در مدرسه دخترانه 
حضــرت فاطمه )س( شــهرک ۱۷ شــهریور 
فردیس افزود: اســتان البرز دارای ۶ شهرستان 
اســت  کــه هــر یــک از ویژگی هــای خاص 

گردشگری  برخوردار هستند.
وی با اشاره به اینکه در اســتان البرز خانه های 
مفاخر زیادی وجود دارد، افــزود: خانه زنده یاد 
احمد شــاملو در فردیس، خانــه مرحوم دکتر 
محمد مصدق در نظرآباد، خانه مرحوم  آیت اهلل 
ســیدمحمودطالقانی در طالقــان از جمله 
خانــه های مفاخــر  وتاریخی بــوده که دارای 

اهمیت گردشگری هستند.
مدیــرکل میــراث فرهنگی ، صنایع دســتی  و 
گردشــگری البرز گفت : امــروز در کنار تقویت 
گردشــگری باید آموزش های صنایع دستی در 
مدارس گســترش یابد چرا که مهــارت آموزی 

دراین بخش با درآمدزایی همراه است.
صابری اظهار داشت: اســتان البرز برای اسکان 
پذیرایــی از گردشــگران دارای  ۱۲۷ واحــد 
پذیرایــی و ۵۷ واحــد اقامتی از قبیــل هتل و 

مهمانپذیر است.

افزایش ۱6 درصدی جابجایی کاال 
در البرز 

میــزان جابجایی کاال در ۶ ماه اول ســال جاری 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل از افزایش ۱۶ 

درصدی برخوردار بوده است.
ســید محمدحســین مرعشــی، معاون حمل 
ونقل ایــن اداره کل با اعالم ایــن مطلب، افزود:  
بر اساس آمار موجود، در ۶ ماهه  اول سال جاری 
۴ میلیون و  ۸۴۸  هــزار ۱۴۰  تن کاال طی ۳۴۸ 
هزار و ۳۴۵  سرویس باری از استان جابجا شده 
است که این میزان نســبت به مدت مشابه سال 
قبل، افزایــش ۱۶ در صدی در تنــاژ جابجایی 

داشته است.
وی تعداد شــرکت های فعــال در بخش حمل 
ونقل کاالی اســتان را ۸۶ شــرکت ذکر کرد و 
افزود: در بخش حمل ونقل کاالی استان ۴۷۲۹ 
راننده با  ۱۲ هزار و ۸۷۶ نــاوگان کار جابجایی 

کاالی استان را انجام می دهند.



 کمک به اقتصاد خانوار یا نقض سیاست های جمعیتی؟

اما و اگرهای ساخت مسکن ۳۰ متری 
برهان محمــودی   در حالــی که رهبــر معظم 
انقالب در سال های اخیر بارها مســئوالن را از اتخاذ 
تصمیماتی کــه چالــش کاهش جمعیــت را دامن 
می زند، برحذر داشته اند، شــهرداری تهران و دولت 

طرح مسکن ۳۰ متری را کلید زده اند.
طرح مســکن اجتماعی که از ابتدای دولت یازدهم 
به عنوان یکی از طرح های جایگزین طرح مســکن 
مهر و همچنین طرح ساماندهی مسکن نیازمندان 
مطرح شــد ولی هیچ گاه رنگ اجرا بــه خود ندید، 
اخیرا با پیشنهاد شــهردار تهران مبنی بر آمادگی 
این نهــاد اجتماعــی بــرای احــداث واحدهای 
مســکونی ۳۰ متری رنگ و بوی جدیدتری به خود 

دیده است.
پیشنهاد طرح مسکن کم متراژ یا واحدهای ۳۰ متری 
که اخیرا از سوی شــهردار تهران به هیئت دولت ارائه 
و با استقبال دولت مواجه شــده، در حالی قرار است 
به عنوان مســکن اجتماعی یا اسکان اقشار کم درآمد 
در نظر گرفته شود که بر اســاس طرح تفصیلی شهر 
تهران، احداث واحد مسکونی کمتر از ۴۰ متر مربعی 

در پایتخت ممنوع است.

سبک زندگی ایرانی-اسالمی در ُمحاق
اگرچــه احــداث واحدهای مســکونی انبوه ســاز و 
کم متراژ می تواند قیمت تمام شــده ساخت و ساز را 
کاهش داده و در خانه دار شــدن برخی از شــهروندان 
مؤثر باشــد، اما این طرح با ســبک زندگــی ایرانی-

اسالمی سازگار نیست.

خانه های 30 متری؛ نادیده گرفتن چالش 
جمعیتی کشور 

گذشــته از مســائل، چالــش و مشــکالت فردی-
اجتماعی و روحی-روانی که زندگی های فشــرده در 
آپارتمان هایی به ســبک غربی بر افــراد و خانواده ها 
دارد )از قبیل افســردگی، دامن زدن به بحران طالق، 
افزایش تمایــل به تک یــا نهایتا دو عضوی شــدن 
خانوارها، حذف ســنت »صله رحم« و ...(، زندگی در 
چنین واحدهایی با حــل مهم ترین چالش جمعیتی 
کشور که رهبر معظم انقالب بارها در طول چند سال 

اخیر بر آن تأکید کرده اند، نیز در تقابل است.
ساخت واحدهای مســکونی ۳۰ متری )سوئیت های 
بدون اتــاق خواب( و فــروش آنها بــه زوجین جوان 
اگرچه در گام نخســت طرحی اســت برای خانه دار 
شدن زوجین در طول ســال های نخست زندگی آنها 
و امیدوار شــدن به امکان تبدیل به احسن این واحد 

در ســال های بعدی زندگی، امــا در عمل به طرحی 
منجر می شود که زوجین جوان را از امکان فرزندآوری 
محروم کرده و نهایتا نیــز بخش عمده ای از دارندگان 
این واحدها، امکان تبدیل به احسن کردن این واحدها 
را به دلیل باال بودن قیمت مسکن و احتمال ادامه دار 

شدن تورم مسکن در سال های آتی، سلب می کند.

مسکن اجتماعی؛ مالک واحد 30 متری شدن 
یا مستأجر دولت شدن با اجاره بهای پایین؟

این طرح هــا در حالی اعالم شــده که اساســا طرح 
مسکن اجتماعی در بسیاری از کشورهایی که در حال 
اجراســت، به معنی مالِک واحِد ارزان شدن نیست؛ 
بلکه به معنی ساخت واحدهایی است که مالکیت آنها 
در دســت دولت های ملی یا محلی )شهرداری ها( باقی 
می ماند ولی برای مدت معلومی مثال ۵ سال در اختیار 
زوج های جوان قــرار می گیرد تا بتوانند با اســتفاده 
از سیســتم های تأمیــن مالی همچون پــس انداز یا 
تســهیالت کم بهره به خرید واحد مسکونی مناسب 

اقدام کنند.

مشکل کمبود مسکن نداریم
بر اســاس آخرین آمار سرشــماری جمعیت در سال 
۹۵، تعداد خانوارهای ایرانــی ۲۴.۵ میلیون و تعداد 
واحدهــای مســکونی موجــود ۲۶ میلیــون واحد 
مســکونی اســت؛ از ســوی دیگر ۲.۶ میلیون واحد 
مســکونی خالی داریم؛ همه این آمار نشــان دهنده 

این اســت که کشــور با مشکل 
کمبود مســکن روبه رو نیست؛ 
بلکــه با مشــکل نحــوه توزیع 
عادالنه مســکن به دلیــل نبود 
ابزارهای مالیاتــی همچون پایه 
مالیاتــی عایدی ســرمایه و عدم 
اجرای قوانین مالیاتی کنترل کننده 
مانند مالیات بر خانه های خالی 
به علت تهیه نشدن سامانه ملی 
امالک و اســکان از سوی وزارت 
راه و شهرســازی در تاریخ مقرر 
در قانون مالیات بــر خانه های 
خالــی، مواجه اســت.بنابراین 
اگرچــه افزایش تولید مســکن 
فی نفســه اقدام مثبتی به شمار 
می رود، اما تا زمانی که ابزارهای 
کنترلی برای خارج نگه داشــتن 
سوداگران از بازار مسکن اجرایی 

نشــود، احداث حتی واحدهای ۳۰ متری هم ممکن 
اســت تأثیر چندانی در خانه دارشدن زوج های جوان 
نداشــته باشــد؛ بلکه به ابزار جدیدی بــرای جوالن 
سوداگران و سفته بازان در بازار مسکن تبدیل خواهد 
شد.گذشته از آن، با توجه به اینکه سامانه ملی امالک 
و اسکان راه اندازی نشده و هیچ آمار دقیقی از وضعیت 
مالکیت افرادر در بازار مسکن در دست نیست، امکان 
شناسایی افراد ذی حق در اســتفاده از واحدهای کم 

متراژ نیز وجود ندارد.

وزارت کشور مأمور مذاکره با شهرداران شد
علی ربیعی ســخنگوی دولت در نشســت خبری 
خود در پاســخ به پرسشــی درخصوص واحدهای 
۳۰ متری اظهار داشــت: ســاخت خانــه های ۳۰ 
متری پیشنهاد پیروز حناچی شهردار تهران بود که 
بر اساس آن وزارت کشــور مکلف شد در شهرهای 
بزرگ و کالنشهرها با شــهرداری ها مذاکراتی انجام 
دهد که شــهرداری ها ســاخت واحدهای کوچک 
متراژ را برای زندگی چند ســاله برخــی خانوارها 

برنامه ریزی کنند.
با این حال معاون شهرســازی شــهرداری تهران از 
عدم تدوین ضوابط مورد نیاز بــرای اجرای این طرح 
خبر داده اســت؛ مشخص نیســت قرار است ساخت 
واحدهای ۳۰ متری از سوی شــهرداری تهران، برای 
مالک شدن متقاضیان باشــد یا مستأجر شدنشان در 

مدت زمانی محدود؟
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افت حدود ۵ میلیون تومانی 
قیمت مسکن در شمال تهران

بازار مســکن در شــرایطی کاهــش ۶۹۰ هزار 
تومانی قیمت را نســبت به دو مــاه قبل تجربه 
کرده که میانگین افت قیمــت در منطقه ۱ بالغ 

بر ۴.۸ میلیون تومان بوده است.
شــهریورماه بازار مسکن شــهر تهران دومین 
تخلیه حبــاب قیمتــی را تجربه کــرد. مطابق 
اعالم بانک مرکزی میانگین قیمت مسکن شهر 
تهران از متری ۱۳ میلیــون و ۲۵ هزار تومان در 
مردادمــاه ۱۳۹۸ به متــری ۱۲ میلیون و ۶۶۷ 
هزار تومان در شــهریورماه رســیده که کاهش 
۲.۸ درصدی را نســبت به مردادماه امســال و 
افزایش ۵۶.۵ درصدی را نســبت به شهریورماه 
پارسال نشــان می دهد. معامالت نیز به ۲۷۸۷ 
فقره رســید که ۱۵ درصد نســبت به ماه قبل و 
۷۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 
یافت. این دومیــن افت پیاپی قیمــت ماهیانه 
است و به نظر می رســد بازار خرید و فروش قفل 

شده است.
با وجودی که بــه دلیل حجم انــدک معامالت 
نمی تــوان ارزیابی مناســبی از تحوالت قیمتی 
در مناطــق مختلف تهران داشــت، آمار گویای 
آن اســت که در منطقه ۱ قیمت ها نســبت به 
مردادماه ۳.۲ میلیون و نســبت بــه تیرماه ۴.۸ 
میلیون کاهش یافت که بیشترین میزان کاهش 
در بین مناطق مختلف شــهر تهران محســوب 

می شود.
 افت تا ۴.۸ میلیونی قیمت از خروج سفته بازان 
حکایت دارد که تا تیرماه نبض خرید و فروش در 

شمال پایتخت را در اختیار داشتند.
شــهریورماه امســال قیمت آپارتمان در ۱۳ 
منطقه از تهران شامل ۱، ۳، ۵، ۸، ۱۲، ۱۳، ۱۴، 
۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و۲۲ کاهش و در ســایر 
مناطق افزایش اندکی پیدا کــرد. بجز منطقه 
۱ که با کاهــش ۳.۲ میلیــون تومانی میانگین 
قیمت هر متر مربع نســبت به مــاه قبل همراه 
بود، در منطقه ۳ میانگیــن قیمت آپارتمان دو 
میلیون تومــان، در منطقــه ۵ میانگین قیمت 
۷۰۰ هــزار تومــان، در منطقه ۱۳ متوســط 
قیمــت  ۱.۷ میلیــون تومــان، در منطقه  ۱۲ 
متوســط قیمت ۴۰۰ هزار تومان و در منطقه 
۱۳ میانگین قیمت ۱.۳ میلیون تومان کاهش 

یافت.
نمایه هــای دریافتــی حاکــی از آن اســت 
مناطــق جنوبی که در ماه گذشــته بــه  دلیل 
عقب ماندگی از شــمال پایتخت افزایش قیمت 
را تجربه کردند، حاال به ثبــات و کاهش قیمت 

رسیده اند.
 از سوی دیگر افت شــدید معامالت که دست 
کم از ســال ۱۳۹۰ تــا کنون بی ســابقه بوده 
نشــان می دهد جــدا از این که ســفته بازان 
به طور کامــل از این بــازار خارج شــده اند، 
متقاضیــان مصرفی یا قدرت خریــد ندارند یا 
این که در انتظار افت بیشــتر قیمت ها به ســر 

می برند.
مهدی روانشادنیا، کارشــناس بازار مسکن در 
گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: با توجه به وجود 
بیش از سه میلیون خانه خالی در کشور و حجم 
اندک معامالت فروش هر واحد مســکونی ۸۰ 
ســال زمان می برد این به معنای آن اســت که 
بازار مسکن در رکود عمیقی قرار گرفته که علت 
اصلی آن در افت محســوس تــوان طرف تقاضا 

است.
وی دربــاره پیش بینــی از آینده بــازار گفت: 
انتظار داریم در پایان ســال جــاری معامالت 
مقداری افزایش پیدا کند، اما این بهبود نســبی 

غیرتورمی خواهد بود.
 هم اکنون متقاضیان اعتمــادی به قیمت های 
فعلــی ندارند بــه همیــن لحــاظ منتظرند تا 
قیمت ها به حدی از ثبات برسد تا به تدریج برای 

خرید اقدام کنند.



 اعمال جریمه در کنار سود مشارکت

وها وسازان برای تحویل به موقع خودر پیشنهادهای خودر
محبوبه فکوری   دبیر انجمن خودروسازان گفت: 
تاخیر در تحویل خودرو عالوه بر ســود مشــارکت، 
جریمه هــم دارد، پس عدم تحویــل عمدی تعهدات 
خودروســازان، کار عاقالنــه ای نیســت و دپــوی 

خودروهای تولیدی ریسک بسیار باالیی دارد.
 احمد نعمت بخش در گفتگو با مهر درباره ســخنان 
هفته گذشــته وزیر صمت که گفته بود »اگر شرکت 
خودروســازی با وجــود داشــتن امکانــات الزم به 
تعهداتش عمل نکــرد، به تعزیــرات معرفی خواهد 
شــد«، با بیــان اینکه هیچ خودروســازی را ســراغ 
نداریم که عامدانه از تحویل خــودرو خودداری کند، 
گفــت: در قراردادهای فروش خودرو ذکر شــده که 
خودروسازان در صورت تاخیر در تحویل، باید عالوه 
بر سود مشارکت، درصدی جریمه نیز پرداخت کنند، 
بنابراین عدم تحویل عمــدی تعهدات، کار عاقالنه ای 
نیســت، ضمن اینکه دپــوی خودروهــای تولیدی 

ریسک بسیار باالیی دارد.
 دبیر انجمــن خودروســازان ایران افزود: بررســی 

مســئوالن ثابت کرد که هیچ خودروسازی دست به 
احتکار خودرو نزده و خودروهایی کــه در پارکینگ ها 
مانده اند، دارای نقص هســتند؛ البته عدم تحویل به 
موقع تعهدات، درخصوص خودروسازانی که به دلیل 
مســائل تحریمی و عدم دریافت به موقع قطعه، قادر 
به تحویــل به موقــع نبوده اند، متفاوت اســت و این 
خودروســازان به تعزیرات معرفی نشدند و ۹۹ درصد 
تعهدات معوق و خودروهــای موجود در پارکینگ ها 

به این دسته اختصاص دارد.
وی تصریح کــرد: تمامی خودروســازان اعم از ایران 
خودرو و سایپا و نیز خودروســازان بخش خصوصی، 
تعهدات معوق دارند که بــه دلیل تحریم و عدم تامین 

به موقع قطعه و کمبود نقدینگی رخ داده است.
 دبیــر انجمــن خودروســازان ایران گفــت: وقتی 
خودروســاز به دلیل تحریم  و عدم تامین قطعه قادر 
به تحویــل به موقع تعهــدات نبوده قضیــه متفاوت 
اســت؛ چراکه این مســاله در ید اختیار طرف ایرانی 
نیست و این مساله دقیقا مصداق فورس ماژور قرارداد 

محسوب شــده و قضیه در اختیار خودروسازان نبوده 
اســت.نعمت بخش گفت: مردم باید توجه کنند که 
شرکت های خودروساز در به وجود آمدن این شرایط 
مقصر نیستند؛ به همین دلیل برخی از خودروسازان 
به مشتریان پیشــنهاد داده اند که یا سود مشارکت، 
دارای تداوم باشــد یا خودرو جایگزین دریافت کنند؛ 
البته برخی مواقع نیز پیشنهاد شــد که افراد انصراف 
دهند و اصل پول را با ســود دریافت نمایند، بنابراین 
خودروسازان در این شرایط برای جلوگیری از تضییع 
حق مشــتریان، چندین پیشــنهاد ارائــه داده اند و 

امیدواریم مردم به خودروسازان کمک کنند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در پی اظهارات اخیر 
وزیر صنعت درخصوص تاخیر خودروسازان در عمل 
به تعهدات خود، گفت: خودروســازی را سراغ نداریم 
که عامدانــه از تحویل خــودرو خــودداری کند؛ در 
قراردادها ذکر شده که خودروسازان در صورت تاخیر 
در تحویل باید عالوه  بر ســود مشــارکت، درصدی 

جریمه نیز پرداخت کنند.

پدال

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو 
از بازگشــت فرآیند تامین قطعات به 
مجموعه فعالیت های شــرکت ساپکو 
با تصویب هیات مدیــره ایران خودرو 

خبر داد.
فرشــاد مقیمی در بازدید از شــرکت 
ســاپکو با بیان اینکه تامیــن به موقع 
و بــا کیفیت محــور تولیــد در گروه 
صنعتی ایران خودروســت، پیوستن 

دوباره تامین و فرایندهای 
مرتبــط با آن را به ســاپکو 
از جملــه فراینــد برنامــه 
ریزی، اقتصادی و کیفیت، 
اصــالح  گام  نخســتین 
فرایندهــای این شــرکت 

دانست.
 وی با اشــاره بــه ابالغیه پنــج بندی 
ماموریت های جدید ســاپکو تصریح 

کــرد: بــرای توســعه و 
پیاده ســازی مدل جامع 
 ارتباط با تامیــن کنندگان،

ســاختن  منــد  نظــام   
تدویــن  پـــــرداخت ها، 
دستورالعمل و شاخص های 
تعیین MRP  )تسهیم سهم 
سازندگان( و تشکیل کمیته راهبردی 
تعیین قیمت قطعات در ســاپکو، لزوم 

حضــور تمامــی فرایندهــای تامین 
بطور متمرکز در این شرکت احساس 
می شد.فرشاد مقیمی خاطرنشان کرد: 
بر همین اســاس، تامین و فرایندهای 
آن بــا رویکــردی جدید به ســاپکو 
بازمی گــردد؛ به گونــه ای که تعیین 
MRP خودرو از ســوی ایران خودرو 
و تعیین ســهم ســازندگان توســط 

ساپکو صورت خواهد گرفت.

قائــم مقام وزیــر صنعت در پاســخ 
به این پرســش که آیــا خودروهای 
هیبریــدی از مقصد چین و روســیه 
بــه کشــور وارد می شــود؟ گفت: 
بحثی مبنی بــر واردات خودروهای 
هیبریــدی آن هــم برای نوســازی 
نــاوگان حمل و نقــل عمومی مطرح 
اســت. هــدف از واردات ایــن نــوع 

خودروهــا نیــز کاهــش 
آلودگــی هــوا، انتقــال 
تکنولــوژی بــه کشــور و 
اســتفاده از فناوری هــای 

نوین است.
خیابانی  مدرس  حســین 
واردات  بــه  اشــاره  بــا 

خودروهــای هیبریدی افــزود: برای 

واردات خودروهای هیبریدی 
هنــوز بــه توافــق کامل 
نرســیدیم. اما بــا توجه به 
ارزی  محدودیت هــای 
معتقدیم چنانچه قرار باشد 
خــودروی هیبریــدی به 
کشور وارد شــود صرفا این 
خودروها جهت بازسازی ناوگان حمل 

و نقل عمومی به کار گرفته خواهد شد.
مــدرس خیابانی خطرنشــان کرد: با 
انتقال خودروهای هیبریدی به کشور 
قرار است از تکنولوژی آن برای صنعت 
خودروســازی ایران به کار گرفته شود 
تا خودروســازان ما خودشــان هم به 
تولیدکنندگان خودروهای هیبریدی 

تبدیل شوند.

جاده مخصوص

هیبرید

مقیمی، نخستین گام احیای ساپکو را برداشت

وهای هیبریدی خبر قائم مقام وزیر صنعت درباره واردات خودر
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 بازار خودرو اولیــن روز هفته را با ثبات قیمت ها 
آغاز کرد.

 در حالی هفته گذشــته قیمت اکثــر خودروها 
مســیر کاهشــی را در پیش گرفته بود،  امروز 
قیمت اکثــر خودروها بدون تغییــر ماند و تنها 
خودرو کیا ســراتو ۲۰۰۰ اتومات بــا ۲ میلیون 
تومان کاهش قیمــت، در بــازار ۲۸۲ میلیون 
تومان و خــودرو ســیتروئن اچ ۲۳۰ دنده ای با 
یک میلیون تومان کاهش قیمت، ۳۲۱ میلیون 

تومان بود.
خودروهــای پرفــروش دیگر اما بــدون تغییر 
قیمت ماندند؛ به طوری که ســمند ال ایکس با 
قیمت ۷۲ میلیون تومان و خودرو پژو ۴۰۵ جی 
ال ایکس با قیمت ۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
و خودرو پژو ۲۰۰۸ با قیمت ۲۹۳ میلیون تومان 

در بازار به فروش رفتند.
تا این لحظه از گزارش، قیمت سایپا ۱۱۱ سفید 
با قیمت ۴۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ســایپا 
۱۳۲ ســفید با قیمت ۴۲ میلیــون و ۷۰۰ هزار 
تومان و همچنین تیبا ۲ ســفید بــا قیمت ۵۳ 
میلیون تومــان با همان قیمت روز گذشــته در 

بازار معامله می شود.
در عین حال، رنو تندر ۹۰ با قیمت ۱۱۸ میلیون 
تومان و برلیانس اچ ۲۳۰ دنــده ای با قیمت ۸۹ 
میلیون تومان بدون تغییر قیمت نســبت به روز 

کاری گذشته ثابت ماند.

تعهدات معوقه ۳ محصول ایران 
وز می شود و به ر خودر

 با ارســال دعوت نامه های ســه محصول ایران 
خودرو با موعد تحویل شهریورماه۹۸ ، تعهدات 
معوقه این دســته از محصوالت به زودی به روز 

می شود .
 با تالش های مســتمر زنجیــره تامین و تولید 
ایران خودرو،  وضعیــت تولید در روزهای اخیر 
بهبود یافتــه و به زودی تعهــدات معوقه چند 

محصول دیگر این خودرو ساز به روز می شود .
 با ارســال دعوت نامــه هــای خودروهای دنا 
پالس، ســمندEF۷ بنزینی و پژو ۴۰۵ اس ال 
ایکس با موعد تحویل شهریورماه۹۸ ، تعهدات 
معوقه این دســته از محصوالت به زودی  به روز 

می شود . 
درحــال حاضــر رونــد تامیــن و تولید در 
ایــران خــودرو شــتاب گرفتــه و درکنار 
برنامه تولیــد روزانه، خودروهای ناقص کف 
کارخانه نیز تکمیل و آماده عرضه به مشــتری 

می شود.

وهای جک  وش اقساطی خودر فر
ح ویژه کرمان موتور در طر

 کرمان موتور از آغاز طرح فــروش خودروهای 
جک طی روزهای آینده خبر داد.

در این طرح کلیــه خودروهای جــک با موعد 
تحویل دی تا مرداد ماه ســال آینــده به فروش 

خواهد رسید.
 در این طرح که جزییات آن به زودی از ســوی 
کرمان موتور اعالم می شــود فروش به صورت 

اقساطی، بی بهره و با قیمت مصوب خواهد بود.
نکته حائــز اهمیت در این طــرح کرمان موتور 
پایین بودن میزان پیــش پرداخت ها برای ثبت 

نام است.



صاحب امتیاز و مدیر مسئول: امیر موسی کاظمی
 نشانی: تهران، خیابان جمالزاده جنوبی

پالک 146، واحد 8
 تلفن:  88916956    نمابر: 88916957

سازمان آگهی ها:  تلفن:  66567763
چاپ: شاخه سبز

K  H  A  R  I  D  A  A  R     D  A  I  L Y

چارسوقچرتکه

دوشنبه      8 مهر 1398     شماره 388

kharidaardaily
kharidaar.ir@gmail.com

@kharidaar
@kharidaar

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R

وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

با آشکار شدن اولین نشــانه ها برای رشد 
قیمت دالر در بازار، بازارســاز نســبت به 
افزایش قیمت در صرافی های بانکی اقدام 
کرد . دیروز هــر دالر در صرافی های بانکی 
به قیمت ۱۱ هــزار و ۴۵۰ تومان فروخته 
شد که در قیاس با قیمت فروش این ارز در 

بازار آزاد اندکی باالتر است .
 در عین حال نرخ خرید دالر در صرافی های بانکی ۱۱ 
هزار و ۳۵۰ تومان اعالم شــد. هر یورو در صرافی های 

بانکی بــه نــرخ ۱۲ هــزار و ۷۰۰ تومان 
فروخته شــد. نرخ خرید یورو نیز ۱۲ هزار 

و ۶۰۰ تومان گزارش شد.
 بــازار ارز در حالی افزایــش اندک قیمت 
را در اولیــن روز هفتــه تجربــه کرد که 
بررســی ها نشــان از آرامش بازار و مهار 

تقاضا در این بازار دارد.
 همتی، رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده است که 

کنترل بازار ارز اولویت این بانک است.

دیدگاه

افزایش آرام قیمت دالر

سرنوشت توزیع فصلی ۴ بسته حمایتی چه شد؟

وی زمین ماند مصوبه دولت ر
سمیه رســولی   اگرچه طبق قانون و وعده دولت 
قرار بر واریز بســته حمایتی به صورت فصلی بود، اما 
با گذشت دو فصل از ســال جاری هنوز از این بسته ها 

خبری نیست.
ســال گذشــته زمانی که معیشــت مردم به دلیل 
نوسانات ارزی و به تبع آن، افزایش نرخ تورم با مشکل 
مواجه شد، مباحث زیادی در رابطه با افزایش حقوق 
کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال جهت بهبود 
حداقلی اوضاع اقتصادی مردم مطرح شد که البته این 
موضوع، مخالفت دولت را به دلیل آنچه که شــرایط 
ســخت اقتصادی و افزایش تورم عنوان شد، به دنبال 

داشت.
در همین راستا در پاییز سال ۹۷ دولت اعالم کرد که 
قصد دارد با استفاده از درآمد ناشی از مابه التفاوت ارز 
پتروشیمی ها )۴۲۰۰ تا حدود ۸ هزار تومانی سامانه 
نیما( در قالبی تحت عنوان بسته حمایتی، زیان وارده 
به اقشار مختلف را جبران کند که پس از بررسی های 
انجام شــده، قرار شــد از آبان ماه توزیع بســته های 
حمایتی ۱۰۰ تــا ۳۰۰ هزار تومانــی بین گروه های 
هدف )برای خانوارهای تحت پوشــش کمیته امداد 
سازمان بهزیســتی و افرادی که در حال پیوستن به 
این سازمان ها هستند( طی ســه مرحله و متناسب با 
وضعیت خانوارها، آغاز شود. همچنین مقرر شد برای 
کارکنان )شاغل و بازنشسته( با حقوق زیر سه میلیون 
تومان نیز، بســته ای به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان توزیع 

شود.
با این حال، روند پرداخت بسته حمایتی مرحله اول، 
تا پایان سال ۹۷ به طول انجامید و نتوانست آن گونه 

که از سوی دولتمردان گفته می شد، چندان تأثیری 
در بهبود وضعیت معیشــت مردم بگذارد؛ از ســوی 
دیگر، عدم تعیین تکلیف دقیق بسته حمایتی مرحله 
اول، موضوع زمان واریز دو مرحله دیگر بسته حمایتی 
را نیز در هاله ای از ابهام قــرار داد؛ تا جایی که نوبخت 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه در فروردین ماه سال 
جاری در گفت و گویی با خبرنگار مهر پرداخت توزیع 
حمایتی دوم مربوط به ســال ۹۷ را منــوط به تأمین 

اعتبار ما به التفاوت ارز پتروشیمی ها اعالم کرد.

بسته حمایتی امسال چه شد؟
در این میان، در تاریخ ۲۱ فروردین ماه امسال هیات 
وزیران در مصوبه ای نحوه، افراد واجد شرایط و میزان 
پرداخت را بــه وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، 
وزارت امور اقتصادی و دارایــی، وزارت نفت، وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت، وزارت جهاد کشــاورزی، 
سازمان برنامه و بودجه کشــور و بانک مرکزی ابالغ 
کرد که البته اصالحات زیادی نســبت به مصوبه آبان 

ماه سال ۹۷ داشت.
همچنین در تاریخ پنجم تیر ماه نوبخت در حاشــیه 
جلسه هیات دولت از اجرای مصوبه مذکور و پرداخت 
۴ بسته حمایتی تا پایان سال ۹۸ خبر داد و اعالم کرد 
که تا پایان ســال جاری دولت چهار بســته حمایتی 
برای هر فصل به اقشــار تعریف شــده و طبق سنوات 

گذشته به ازای کاال به حساب افراد واریز خواهد کرد.
با این حال دو فصل بهار و تابستان به اتمام رسید و هم 
اکنون در نیمه دوم و در فصل سوم سال قرار داریم و تا 

امروز خبری از بسته های مذکور نبوده است.

ح نظارت بر قیمت نان   طر
آغاز شد

سرپرســت نظارت و بازرسی ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان تهران، بــه دنبال ابالغ 
قیمت های جدید نان در شــهر تهــران، از طرح 
نظارتی ۱۵ روزه این ســازمان بر قیمت نان در 

این استان خبر داد.
عزیزالــه افضلــی، اظهــار کــرد: بــر مبنای 
قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار استان تهران که 
از طریق استانداری ابالغ و از اول مهر ماه اجرایی 
شــده، از امروز به مدت ۱۵ روز طــرح نظارتی 
در حوزه معاونت نظارت و بازرســی ســازمان 
صمت تهران تدوین شــده و به صورت مشترک 
با تعزیــرات حکومتی، بازرســی اصناف تهران، 
اتحادیه های صنفی و همکاران بازرسی سازمان 
صمت استان تهران از واحدهای نانوایی مختلف 
در تهران بازرســی به عمل خواهد آمد.به گفته 
وی، این بازرسی در راســتای سنجش و ارزیابی 
وضعیت قیمتی عرضه نان اســت تــا از رعایت 

شدن قیمت های جدید اطمینان حاصل شود.
سرپرســت نظارت و بازرسی ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان تهران ادامــه داد: اگر 
واحدی تخلف کرده باشد، گزارش بازرسی برای 
آن ها تنظیم می شــود و شعبه ســیار تعزیرات 
حکومتــی که گشــت را همراهــی می کند نیز 

براساس میزان تخلف با آن ها برخورد می کند.
وی با بیان اینکــه قیمت نان حدود پنج ســال 
بدون تغییر بود،   تصریح کرد: طی این پنج سال 
ناهماهنگی هایی براساس تغییرات هزینه های 
ســربار واحدهــای تولیــدی نــان همچــون 

هزینه های کارگری ایجاد شد.
افضلی خاطرنشــان کرد: براساس افزایش وزن 
چانه قیمت نان مقداری افزایش داشــته، اما در 
اعالم نرخ های جدید بیشــتر بحث ساماندهی و 
یکسان سازی قیمت در سطح شهر تهران مطرح 

بوده است.

عرضه دولتی شکر به داد کافه ها 
رسید

 رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان 
بستنی، آبمیوه و کافی شاپ گفت: عرضه دولتی 
شکر از افزایش قیمت ها در این صنف جلوگیری 

کرد.
اسکندر آزموده در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به 
تاثیر عرضه دولتی شکر بر فعالیت واحدهای تولید 
و عرضه بستنی، گفت: در بهار سال جاری با توجه 
به شرایط اقتصادی و هزینه های تمام شده از سوی 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
و اتاق اصناف نرخنامه رســمی ابالغ شــد که اگر 
عرضه شکر دولتی صورت نمی گرفت، به اجبار باید 
در پایان تابســتان نرخنامه جدیدی ابالغ می شد.

رئیس اتحادیــه تولیدکنندگان و فروشــندگان 
بستنی، آبمیوه و کافی شاپ، بیان کرد: مهمترین 
نیاز واحدهــای صنفی در زمینــه تولید و عرضه، 
شکر و شیر است که مشکلی در تامین این دو ماده 

مصرفی وجود ندارد.
وی با اشــاره به عدم ارائه نرخنامه رسمی برای 
آبمیــوه و محصوالت کافی شــاپی به واســطه 
تنوع کیفیت و ســایز، خاطرنشان کرد: اتحادیه 
نظارت دقیقی بر قیمت گذاری و استانداردهای 
بهداشــتی و کیفی محصوالت عرضه شــده از 

سوی واحدهای صنفی دارد.

کاهش بیش از ۸۳ درصدی 
صادرات سیگار

 جدیدترین آمار منتشــر شــده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که تولید 
سیگار در پنج ماهه نخست امسال ۴۱.۳ درصد 
افزایش داشــته اما صادرات ایــن کاال با کاهش 

بیش از ۸۳ درصدی مواجه شده است.
طبق این آمار در پنج ماهه نخســت امسال ۲۲ 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون نخ سیگار تولید شده که 
نسبت به ۱۶ میلیارد نخ ســیگار تولید شده در 
مدت مشابه سال گذشته، ۴۱.۳ درصد افزایش 

داشته است.
با این وجود، آمارها نشــان می دهــد که میزان 
صادرات ســیگار در ایــن مــدت ۸۳.۳ درصد 
کاهش داشــته است. صادرات ســیگار تا پایان 
مرداد ماه سال گذشــته ۱۵۰ میلیون نخ بوده، 
اما در پنج ماهه نخست امسال به ۲۵ میلیون نخ 
رسیده است. اما واردات ســیگار که در دو ماهه 
منتهی به اردیبهشت ماه ســال ۱۳۹۷ به صفر 

رسیده بود، همچنان انجام نمی شود.
این در حالی اســت که طبق این آمــار برآورد 
مصرف ســیگار در پنج ماهه امسال ۲۷ میلیارد 

و ۸۰ میلیون در نظر گرفته شده است.
همچنین برآورد وزارت صمــت از میزان قاچاق 
در این مدت ۵۹.۸ درصد نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشته کاهش داشــته است؛ به طوری 
که میزان قاچــاق این محصول تــا پایان مرداد 
ماه ســال گذشــته ۱۱ میلیارد و ۲۳۰ میلیون 
نخ بوده،  اما در مدت مشــابه سال جاری به چهار 

میلیارد و ۵۱۰ میلیون نخ رسیده است.

غ متوقف شد صادرات تخم مر
 رئیس هیات مدیره اتحادیه مــرغ تخم گذار با 
بیــان اینکه صــادرات تخم مرغ متوقف شــده 
اســت،گفت:در ســالجاری تنها ۱۳ هزارتن 

تخم مرغ از کشور صادر شد.
ناصر نبی پــور در گفتگو با مهر اظهارداشــت: از 
حدود ۳ روز قبل شــرکت پشــتیبانی اموردام 
قیمت خرید تخم مرغ مــازاد از تولیدکنندگان 
را افزایش داده وایــن محصول را کیلویی ۶۵۰۰ 

تومان از تولیدکنندگان خریداری می کند.
وی اضافه کرد: این اقدام وزارت جهاد و شــرکت 
پیشــتیبانی امور دام جای قدردانی دارد چون 
مانع شــدند که مرغداران به دلیل زیان فراوان 
مرغ های خود را به کشتارگاه بفرستند و یا اینکه 

جوجه ریزی را متوقف کنند.
نبی پور ادامه داد: حدود دو ماه و نیم اســت که 
دولت خرید تخم مرغ مازاد را از تولیدکنندگان 
آغاز کــرده کــه در ابتــدا آن را  کیلویی ۵۵۰۰ 
تومــان می خرید ســپس نــرخ آن را به ۶۰۰۰ 
تومان افزایــش داد و در نهایت هم اکنون قیمت 

را به ۶۵۰۰ تومان رسانده است.
وی میانگیــن قیمت هرکیلوگرم تخــم  مرغ را 
درب مرغداری حــدود ۶۰۰۰ تومان اعالم کرد 
و دربــاره وضعیت قیمت هــا در هفته های آتی 
گفت: در بازار تخم مرغ اتفاق خاصی رخ نخواهد 
داد، نرخ مصــوب این کاال ۷۷۴۰ تومان اســت 
که اگر قیمت در بازار به این رقم برســد اتفاق 
فوق العاده ای است.نبی پور در بخش دیگری از 
سخنان خود درباره صادرات تخم مرغ نیز با بیان 
اینکه صادرات کامال متوقف شــده است، گفت: 

یکماه بیشتر است که صادرات متوقف است.


