
 وزارت کشور و شهرداری تهران
 همکاری می کنند

خانه های استیجاری 
محصول مشترک 

دولت و شهـرداری

کلید حل تمامی مشــکالت تحریمی کــه از خارج 
کشور تحمیل شده در داخل کشــور بوده و آن رشد 

صادرات غیر نفتی است.
کشــوری که اقتصــاد تک بعــدی داشــته و عمده 
درآمدهایش متکی به نفت و مشتقات آن باشد از بعد 
اقتصادی بسیار آســیب پذیر بوده و به راحتی اقتصاد 
تک بعدی را می توان مورد تحریم قــرار داد. به عالوه 
تک محصولی بودن اقتصاد سبب می شود که از لحاظ 
ریسک تجاری کشور در وضعیت خطرناکی قرار بگیرد 
و با نوسانات بازار نفت و انرژی و چرخه های رونق و رکود 

این بازار کشور وارد سراشیبی و سرباالیی های مختلف 
شود. بنابراین الزمه داشتن اقتصادی مستحکم و پویا 
برخورداری از ســبد متنوعی از صادرات مختلف غیر 
نفتی است. در این شــرایط نه فقط دشمنان خارجی 
نمی توانند از حربه تحریم اســتفاده کرده و کشور را 
درگیر بحران کنند، بلکه ســبب می شــود اقتصاد از 
سیکل های تجاری اقتصاد تک محصولی نیز در امان 
بماند و در دوران های مختلف با داشتن سبد متنوعی 
از صادرات غیر نفتی تراز تجاری خود را همواره مثبت 
نگه دارد و ریســک های تجاری را با متنوع ســازی به 

حداقل برساند.
در این باره الزم اســت که دولــت حمایت های خود 
را از صادرات غیــر نفتی افزایــش داده و به اصطالح 
فرش قرمز را زیر پــای صادرکنندگان غیر نفتی قرار 
دهد. اولیــن و مهمترین نکته این امــر جلوگیری از 

ممنوعیت های صادراتی مختلف است. برای به دست 
آوردن بازارهای صادراتی بعضا صادرکنندگان سالها 
هزینه کــرده و بازارهای صادراتی برای خودشــان 
ایجاد می کنند که متاســفانه با اعمــال ممنوعیت 
های صادراتی توســط دولــت یک شــبه تمام این 
زحمات چندساله از دســت می رود. راه کار مناسبتر 
تنظیم بازار توســط دولت در زمان های کمبود کاال 
اعمال تعرفه های صادراتی و همینطور اجازه واردات 
محصول اســت تا از این  طریق به هــدف اصلی که 
هم کنترل بازار و هم حمایت از صادرکننده اســت، 
توامان رســیدگی شــود. موضوع مهم دیگر بحث به 
کارگیری منابع بانکی برای تولیــدات و به خصوص 
تولیدات صادرات محور اســت. دولت باید با کنترل 
بازار مالی کشــور جذابیت را از بخش داللی و سفته 
بازی خــارج کــرده و تولید و صــادرات را برای 

ســرمایه گذاران جذاب کند. در این شرایط جریان 
پولی خود به خود به ســمت بازار جــذاب تر )تولید( 
حرکت کرده و منابع مالی نیز در خدمت تولیدات در 
می آیند.یکی از بخش هایی که پتانســیل های فراوانی 
برای صادرات غیر نفتی دارد بحث صادرات خدمات فنی 
و مهندسی اســت. بر اســاس آمارهای ارائه شده ساالنه 
حدود 300 هزار دانشــجو در رشــته های مهندسی در 
کشور فارغ التحصیل می شوند که این خیل عظیم را هم 
می توان به صورت فرصت و هم تهدید نگاه کرد. آنچه که 
مسلم است این است که در صورت استفاده درست از این 
تعداد مهندس فارغ التحصیل در کشور می توان به راحتی 
تمام بازارهای مهندسی منطقه را تحت سلطه درآورد و از 
راه صادرات خدمات فنی و مهندسی بخش سبد صادرات 

غیر نفتی کشور را بیش از پیش تقویت کرد. 
  ادامه در صفحه 2

مردم به دستگاه قضا در پیگیری پرونده ها 
اعتماد کنند

 نارضایتی مردم
  از تاخیر 

و در تحویل خـودر
بررسی عوامل تاثیرگذار روی قیمت برنج

دالالن به دنبال 
گرانی کاذب برنج

معاون اول رییس جمهوری در نشست روسای اتاق های بازرگانی کشور:

دولت به دنبال تنبیه بخش خصوصی نیست 
صفحه 2
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صفحه 7

صفحه 8

وزیر نفت اعالم کرد

وپارس قطعی شد توسعه فاز ١١ پارس جنوبی توسط پتر
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محمد پارسا
عضو دوره های اول و دوم شــورای 

گفتگوی دولت و بخش خصوصی

فرش قرمز زیر پای صادرات غیر نفتی



معاون اول رییس جمهوری در نشست روسای اتاق های بازرگانی کشور:

دولت به دنبال تنبیه بخش خصوصی نیست 
خریدار     معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که 
بخش خصوصی به عنوان موتور اصلی حرکت اقتصاد 
کشور اســت، گفت: باید بخش خصوصی را همراهی 
کنیم چرا که قادر هســتند اقتصاد کشــور را به جلو 

ببرند.
اســحاق جهانگیری در نشســت روســای اتاق های 
بازرگانی کشــور افزود: تشــکیالت اتــاق بازرگانی 
به تنهایی بخــش خصوصــی را نمایندگی می کند 
بنابراین می تواند نماینده بخــش خصوصی در همه 

موارد باشد.
جهانگیــری اظهار داشــت: در این نشســت ها باید 
مهمترین بحث ما با شما این باشد که تصویر مشترک 
از اوضاع کشور داشته باشیم که بتوانیم به راهکارهای 

مشترکی برسیم.
وی خاطر نشان کرد: اگر ما بگوییم وضع خیلی خوب 
است و شما بگویید وضع خیلی بد است نشان دهنده 
این است که تصور ما با شــما از اوضاع کشور مشترک 
نیســت و حتماً هم به راهکار مشترک نخواهیم رسید 
بنابرایــن تالش اصلی ما این اســت که بــه یک فهم 
مشترک برسیم و از اوضاع کشــور یک فهم مشترک 
داشته باشیم.معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: 
این دولت طرفدار جــدی بخش خصوصی و معتقد به 

واگذاری کار به بخش خصوصی است.
جهانگیری با بیان اینکه کار خصوصی ســخت است، 
تصریح کرد: باور دارم که بخــش خصوصی به عنوان 
موتور اصلی حرکت اقتصاد کشــور است و باید به آن 
توجه شــود و آن را همراهی کنیم و میدان دهیم چرا 

که قادر هستند اقتصاد کشور را به جلو ببرند.
وی با تاکید بر این که فهم مشترک از اوضاع و شرایط 
کنونی کشور از سوی دولت و بخش خصوصی ضروری 
اســت گفت: دســتیابی به راهکارهای مشــترک به 
منظور حل مشکالت نیازمند اشــتراک نظر از اوضاع 

اقتصادی کشور است.  
جهانگیری تاکید کرد: پیام سیاست های اصل ۴۴ این 
است که بخش خصوصی ســقفی برای پرواز و بزرگ 
شــدن ندارد و ما باید تالش کنیم تا بخش خصوصی 

قدرتمند و سالم در میدان اقتصاد کشور حاضر باشد.
جهانگیری با اشــاره به دغدغه برخــی از حاضران از 
محدودیت ها در تجارت و جابجایی ارز و مشــکالت 
پیش آمده در خصــوص مبارزه با مفاســد اقتصادی 
افزود: نبایــد بگذاریم ایــن نگرانــی در میان بخش 
خصوصی کشور تسری پیدا کرده و اتاق بازرگانی باید 
با ارتباط بیشــتر با قوه قضاییه در رفع نگرانی فعاالن 

اقتصادی ایفای نقش کند.  

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: باید با کســانی 
که در شرایط حســاس کنونی سوء اســتفاده کرده 
و با برخورداری از رانت به کشــور و منافع ملی ضربه 
زدند به شدت برخورد شــود اما نباید مبارزه با فساد 

گسترده را با مبارزه با چند مفسد اشتباه گرفت.  
جهانگیری یادآور شــد: در گذشته رانت های فراوانی 
به خاطر نبود شــفافیت در اختیار برخی افراد قرار 

می گرفت و امکان پیگیری نیز وجود نداشت.
معاون اول رئیس جمهوری بــا تاکید بر این که دولت 
به بخــش خصوصی کشــور نیــاز دارد، گفت: بیش 
از ۲3 میلیون فرصت شغلی کشــور مربوط به بخش 
خصوصی اســت و بخش مهمی از بار اشتغال کشور بر 

دوش بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی قرار دارد.  
وی افزود: دولت به هیچ عنوان به دنبال محدود سازی 
و تنبیه بخش خصوصی نیســت، دولت هیچ زاویه ای 
با بخش خصوصی ســالم و پا به کار ندارد و مصمم به 

حمایت از فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی است.  
جهانگیری بــا بیان این که روند رو به رشــد اقتصاد و 
بهبود شــاخص های صادرات غیرنفتی و اشتغالزایی 
کشــور در حقیقت ناشــی از عملکــرد مثبت بخش 
خصوصی کشــور اســت، افزود: افزایــش صادرات 
غیرنفتی اقــدام بزرگ و مثبتی اســت کــه مرهون 
تالش و همت بخش خصوصی اســت که باعث شده 
در سه ماهه سال جاری نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته 300 هزار فرصت شغلی جدید توسط بخش 

خصوصی ایجاد شود.  
وی در ادامه بــا بیان این که  وضعیت بودجه نســبت 
به سال گذشــته سخت تر شــده گفت: چرا که منابع 
درآمــدی دولت با محدودیت مواجه شــده اســت. 
بودجه مصوب ســال ۹۸ که ۴۴۵ هزار میلیارد تومان 
بود در جلسه ســران قوا به 3۸۶ هزار میلیارد تومان 
کاهــش یافت و این در حالی اســت کــه کاهش ۲0 
درصدی هزینه ها برای دولت کار ساده ای نیست چرا 
که حدود ۸0-۷0 درصد بودجــه صرف امور جاری و 
پرداخت حقوق دســتگاه های اجرایــی به خصوص 
بخش بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، دانشگاه ها 
و نیروهای مســلح می شــود و صرفه جویی و کاهش 

هزینه ها در این بخش ها چندان ساده نیست.  
جهانگیری افزود: با این وجود از همه دســتگاه های 
اجرایی خواسته ایم تا هزینه های خود را در حد امکان 
کاهش دهند و اگر مشــاهده شــود که یک دستگاه 
اجرایی بودجه خود را به شــکل نامناسب هزینه 

می کند حتماً با آن برخورد خواهد شد.  
معاون اول رئیس جمهوری ادامــه داد: اگر به هنگام 

اتخاذ تصمیمات اقتصــادی همه جوانب و پیامدهای 
آن را مدنظر قرار ندهیم دچار تبعات و مشکالت دیگر 
خواهیم شد بنابراین  حذف یارانه های پنهان، اصالح 
قیمت حامل های انرژی و حذف ارز ۴۲00 تومانی که 
از سوی برخی افراد پیشــنهاد داده می شود شاید در 
ظاهر مثبت تلقی شــود اما باید آثار و تبعات آن را بر 
سایر بخش ها و به خصوص وضعیت معیشتی طبقات 

ضعیف جامعه نیز مدنظر قرار دهیم.  
وی به کسری بودجه و محدودیت منابع دولت اشاره 
کرد و گفت: برای جبران کسری بودجه باید به دنبال 
راهکارهای مختلف باشــیم اما دولت در این مســیر 
مصمم است که برای جبران کسری بودجه به سمت 
منابع بانک مرکزی نرود چرا کــه این اقدام به معنای 
این است که دســت خود را در جیب مردم کرده ایم و 
با تبعاتی نظیر تورم و شوک اقتصادی مواجه خواهیم 
شد.  معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ارجاع برخی 
پرونده های فعاالن بخش خصوصی بــه قوه قضاییه 
تصریح کرد: الزم اســت اتاق بازرگانــی و رییس کل 
بانک مرکزی در این خصوص توافقــی انجام دهند تا 
این گونه پرونــده ها پیش از ارجاع به قــوه قضاییه از 
طریق اتاق بازرگانی پیگیری شود و اتاق بتواند با این 
افراد در جهت حل و فصل مســایل ایجاد شده گفتگو 

کند.  
وی در ادامه به ماده ۱۲ قانون بهبود فضای کســب و 
کار در خصوص حذف مقررات دســت و پا گیر اشاره 
کرد و گفت: اتاق بازرگانی، اتــاق تعاون و اتاق اصناف 
بهتر از هر دستگاه دیگری می توانند قوانین و مقرراتی 
که مزاحم و مخل تولید هســتند را شناســایی و در 
کمیسیون مربوطه که دو نفر از هر قوا در آن عضویت 
دارند مطــرح کننــد و اطمینان می دهیــم که اکثر 
مواردی که در این کمیســیون نهایی شود در دولت 
نیز تایید خواهد شــد.  جهانگیری یادآور شد: هدف و 
نیت همه ما این است که چرخ اقتصاد کشور به خوبی 
بچرخد و بهترین شــیرینی برای ما این اســت که در 
دوره ای که مســئولیت داریم بتوانیم مشــکالتی از 

کشور را حل و فصل کنیم.  
معاون اول رئیس جمهوری در ادامــه به نظام بانکی 
کشور اشاره کرد و گفت: نظام بانکی کشور وعده داده 
که تا پایان ســال ۹00 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
به بخش تولید و فعاالن اقتصادی اختصاص دهد.وی 
افزود: در همین راستا قرار شــده است که رییس کل 
بانک مرکزی دستورالعملی تدوین کند که بر اساس آن 
۱00 هزار میلیارد تومان از این تسهیالت به رشته هایی 

اختصاص یابد که پیشران اقتصادی هستند.  
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غیرنفتی
  ادامه از صفحه یک

الزمه این امــر حمایت دولــت و بانک مرکزی 
از شــرکت هــای صادرکننده خدمــات فنی و 
مهندسی از طریق ارائه تسهیالت برای دریافت 
ضمانــت نامه هــا و همچنین ارائه تســهیالت 

سرمایه در گردش و وام تجهیز کارگاه است.
به طور حتم با به کارگیری یک سیاست صحیح 
اقتصادی و استفاده درست از ظرفیت های بلقوه 
موجود در کشــور می توان هرگونه تهدیدی را 
مرتفع کرد و با باال بردن درآمــد ملی و افزایش 
تولید ناخالص داخلی سطح رفاه و رضایتمندی 

در جامعه را افزایش داد.

هشدار نسبت به افزایش 
درگاه های پرداخت جعلی

بانک مرکزی از مردم خواســت تــا ضمن توجه 
به اعتبــار درگاه های مورد اســتفاده در فضای 
مجازی، از رمــز دوم پویا که توســط بانک ها و 
موسســات اعتباری ارایه می شــود، اســتفاده 

نمایند.
بانک مرکزی در اطالعیــه ای اعالم کرد: با توجه 
به افزایــش تعداد ســایت های جعلی در فضای 
پرداخت کشــور، بانک مرکــزی از دارندگان 
کارت های بانکی درخواســت می نماید هنگام 
انجام عملیات بانکــی و خرید در فضای مجازی، 
توجه و دقــت الزم را به عمــل آورده و از ورود و 
افشــای اطالعات کارت خود در ســایت های 

نامعتبر و مشکوک خودداری نمایند.
در این اطالعیه آمده است: به اطالع هم میهنان 
گرامی می رســاند این بانک در راستای صیانت 
و محافظــت از دارایی مشــتریان و بــه منظور 
مقابله با ســایت هــای جعلــی و جلوگیری از 
فیشــینگ درگاه های پرداخت همواره اقدام به 
شناســایی درگاه های تقلبــی و پیگیری جهت 
مسدودسازی و غیرفعال شــدن این درگاه ها 

می نماید.
در واقع، درگاه های جعلی پرداخت یا فیشینگ 
توســط مجرمان ســایبری به منظور ســرقت 
اطالعــات کارت مــردم، طراحــی شــده و در 

اینترنت بارگذاری می شوند. 
در این میان، با توجه به اینکــه اطالعات کارت 
)شــماره کارت، رمــز دوم، تاریــخ انقضا و کد 
CVV۲ ( بــرای انجام تراکنش هــای کارتی 
اینترنتی ماننــد خرید و انتقال وجــه کارت به 
کارت استفاده می شــود، مجرمان همواره سعی 
در ســرقت این اطالعات با فریب مردم از طریق 

صفحات فیشینگ را دارند.
بانک مرکزی با همکاری بانک ها و موسســات 
اعتباری و شــرکت های ارایــه دهنده خدمات 
پرداخــت، اقدامات پیشــگیرانه متعددی برای 
حفاظــت از دارایــی شــهروندان در برابر این 
نــوع کالهبرداری ها بــه انجام رســانده اند که 
از آن جملــه می توان بــه تجمیــع درگاه های 
https:// ( پرداخت معتبر ذیل دامنه شــاپرک

shaparak.ir(، بــه کارگیــری گواهی های 
امنیتی معتبر، ارایه رمز دوم پویا به مشــتریان 
و رصد و پایش مســتمر درگاه های پرداخت در 

فضای مجازی اشاره نمود.
 به موازات اقدامات پیشــگیرانه فوق، این بانک 
با همــکاری بانک هــا و موسســات اعتباری، 
شــرکتهای ارایه دهنــده خدمــات پرداخت و 
شــرکت های تابعه خــود با رصد شــبکه های 
اجتماعی و بهره گیری از قابلیت های مراکز رصد 
و پایش درگاه های شــبکه پرداخت کشور و نیز 
تعامل با نهادهایی نظیر دادســتانی، پلیس فتا و 
مرکز ماهر اقدام به مســدود سازی تعداد زیادی 

سایت جعلی نموده است.

کالن



   ۶دلیل حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد

تاثیر معافیت ها بر فرار مالیاتی چیست؟
خریدار   مســاحت قابل توجــه مناطــق آزاد و 
همچنین سکونت جمعیت زیاد موجب شده است که 
معافیت این مناطق از شمول مالیات بر ارزش افزوده، 
زمینه ایجاد فســاد و فرار مالیاتی گســترده را فراهم 

آورد.
مرکز پژوهش هــای مجلس در گزارشــی به تبعات 
معافیــت مالیاتی مناطــق آزاد از شــمول مالیات بر 
ارزش افزوده پرداخت و نوشــت: یکــی از موضوعات 
بسیار مهم در بررســی الیحه مالیات بر ارزش افزوده  
معاف یا مشــمول بودن مناطق آزاد تجاری - صنعتی 
در نظام مالیات بر ارزش افزوده اســت. دلیل اهمیت 
بســیار زیاد این موضوع آن اســت که تصمیم گیری 
در این خصوص بر میزان درآمدهــای مالیاتی دولت 
و کاهش وابستگی بودجه به نفت، میزان فرار مالیاتی 
در کشور و شفاف شدن زنجیره عرضه کاال و خدمات 

در کشور اثرگذار خواهد بود.
بررســی های کارشناســی حکایــت از آن دارد که 

معافیت مناطق آزاد تجــاری - صنعتی ضمن کاهش 
منابع عمومی دولت )در این شرایط سخت تحریمی( 
و شــهرداری ها و دهیاری هــا، منجر به بروز فســاد 

گسترده و فرار مالیاتی در کشور خواهد شد.

۶ دلیل حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد
با عنایــت به بررســی های کارشناســی و همچنین 
تجارب به دســت آمده طی ســال های اجرای قانون 
مالیات بر ارزش افزوده، به دالیل ذیل معافیت مناطق 
آزاد تجاری - صنعتی از شمول قانون مالیات بر ارزش 

افزوده توصیه نمی شود:
۱- در نظر گرفتن مشــوق های مالیاتی برای فعاالن 
اقتصــادی در مناطــق آزاد تجــاری - صنعتی یکی 
از روش های متداول بــرای افزایش انگیــزه تولید و 
ایجاد اشتغال در این مناطق اســت. لذا این مناطق از 
پرداخت مالیات بر عملکرد موضوع قانون مالیات های 
مســتقیم معاف شــده اند، اما معافیــت این مناطق 
از مالیات بــر ارزش افــزوده به 
بهانه حمایــت از تولید، از منظر 
کارشناســی قابل قبول به نظر 
نمی رســد.توضیح آنکه مالیات 
بــر ارزش افزوده نوعــی مالیات 
بر مصرف است و مصرف کننده 
آن را پرداخــت خواهد کرد و بار 
مالی آن به تولیــد کننده اصابت 
نمی کند. دلیلــی وجود دارد که 
مصرف یــک کاالی نهایی برای 
مصرف کنندگان در یک نقطه از 
کشور مشــمول مالیات بر ارزش 
افزوده باشد و مصرف همین کاال 
در نقطه ای دیگــر )منطقه آزاد( 
معاف از مالیات بر ارزش افزوده 

باشد.
ایــن تفــاوت بــدون آنکــه از 
پشتوانه کارشناسی قابل قبولی 
برخوردار باشد می تواند مصداق 
وجود تبعیــض در میان مصرف 
کنندگان قلمداد شــود، ایسته 
ذکر اســت به منظور حمایت از 
تولید داخل و تولید کنندگان در 
همه نقاط کشور از جمله مناطق 
آزاد تجاری - صنعتــی، احکام 
مناسبی در مصوبات کمیسیون 

به تصویب رسیده است.

۲- یکــی از دالیل بســیار مهم مخالفت یــا معافیت 
مناطق آزاد تجــاری - صنعتی از شــمول مالیات بر 
ارزش افزوده ویژگی های جغرافیایی و ســکونتی این 
مناطق در کشــور در مقایسه با ســایر کشورهاست. 
توضیح آنکه عدم اســتقرار گمــرکات در حد فاصل 
مرز ســرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی، 
وجود مرز زمینی غیر محافظت شده و بسیار گسترده 
میان سرزمین اصلی )قلمرو گمرکی کشور و مناطق 
آزاد تجاری - صنعتی(، مســاحت قابل توجه مناطق 
مذکور و همچنین سکونت جمعیت زیاد موجب شده 
است که معافیت این مناطق زمینه ایجاد فساد و فرار 

مالیاتی گسترده را فراهم آورد.
3- کاهش وابستگی بودجه به منابع نفتی و حرکت به 
ســمت اقتصاد بدون نفت که از مطالبات مقام معظم 
رهبری بــرای اصالحات ســاختاری بودجه عمومی 
کشور بوده اســت، الزاماتی دارد که یکی از مهم ترین 

آنها ایجاد منایع پایدار درآمدی برای دولت است.
توســعه پایدار درآمدهــای مالیاتی از یــک طرف و 
ســاماندهی معافیت های مالیاتی از طــرف دیگر از 
اساســی ترین روش های کاهش اتکای بودجه کشور 

به نفت است. 
۴- از آنجا که یکی از کارکردهای اصلی اجرای قانون 
مالیات بــر ارزش افزوده شفاف ســازی جریان کاال و 
خدمت در اقتصاد است، معافیت مناطق آزاد تجاری 
- صنعتی خدشه ای جدی به این هدف وارد می سازد 
زیرا یکپارچگی زنجیره عرضــه کاال و خدمات را قطع 
می کند و منجر به عدم دسترسی به اطالعات ناشی از 
مبادله کاال و خدمــات در بخش قابل توجهی از قلمرو 
جغرافیایی کشور می شــود که به معضل فرار مالیاتی 

دامن خواهد زد.
۵- براســاس ماده )۱( قانون چگونگــی اداره مناطق 
آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱3۷۲، تولید و توســعه 
صــادرات کاالهای صنعتــی از اهــداف اصلی ایجاد 
مناطق مذکــور بوده اســت. از آنجا کــه در گزارش 
کمیســیون اقتصادی به منظور ترغیــب انگیزه های 
صادراتی، صادرات کاال و خدمات مشــمول معافیت 
همراه با اســترداد قرار گرفته است، لذا مشمول بودن 
مناطق مذکور در نظام مالیات بــر ارزش افزوده هیچ 
خللی در کارکرد صادراتــی این مناطق ایجاد نخواهد 

کرد.
۶- به لحاظ حقوقی وجود چنیــن معافیتی، تبعیض 
ناروا و مغایر بند »۹« اصل سوم )3( قانون اساسی است. 
همچنین مغایر بند »۱« جزء »د«سیاســت های کلی 

آمایش سرزمین ابالغی مقام معظم رهبری است.
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 گران است؟
برخــی بانک ها در حالــی اســتفاده از رمز دوم 
یک بار مصرف برای مشــتریان خود را اجباری 
کرده اند که این ســرویس در مقایســه با سایر 
خدمات بانکی کارمزد باالیی دارد؛ موضوعی که 
برخی دلیل آن را انحصــار در ارائه این خدمات 

توسط یک شرکت خصوصی می دانند.
نیمه دوم ســال گذشــته بود که بانک مرکزی 
اعالم کرد کــه از خرداد ماه ســال ۱3۹۸ مردم 
باید برای پرداخت هــای اینترنتی خود به جای 
رمز دوم ثابت از رمز دوم یک بــار مصرف یا پویا 

استفاده کنند.
بر این اســاس، قرار شــد که برخی از بانک ها از 
همان زمان به صــورت اختیاری رمز دوم یک بار 
مصرف را در اختیار مشــتریان خود قرار دهند و 
از خرداد ماه سال جاری اســتفاده از این رمزها 

اجباری شود.
اما با رســیدن به زمــان موعود بانــک مرکزی، 
اجباری شدن رمزدوم پویا به تعویق افتاد، چراکه 
شرکت اپل برخی اپلیکیشن های ایرانی را حذف 
کرد و با توجه به اینکه بخشــی از مردم ایران از 
گوشی آیفون اســتفاده می کنند، این احتمال 
می رفت که با اجباری شــدن رمز دوم پویا، پس 
از مدتی این اپلیکیشن های بانکی حذف شده و 

برای مردم مشکل ایجاد شود.
در آن زمان گفته شــد که بانک مرکزی به دنبال 
راهکار دیگری از جمله پیامــک، برای رمزهای 
دوم یک بار مصرف اســت و در عین حال برخی 
اختالف نظرها با وزارت ارتباطات درباره قیمت 
اســتعالم شــماره تلفن همراه وجود داشت که 

هزینه های این کار را افزایش می داد.
هرچند که هنــوز اســتفاده از رمــز دوم پویا 
اجباری نشــده و بانک مرکزی از آن زمان این 
موضوع را مســکوت گذاشــته و اظهارنظری 
دربــاره آن نکرده اســت، اما برخــی بانک ها 
اســتفاده از رمز دوم پویا را در دستور کار خود 
قرار داده اند؛ حال آنکه بر اســاس اطالعات به 
دست آمده هزینه راه اندازی این سرویس برای 

مشتریان اندکی باالست.
آنطور که گفته می شــود مشــتریان بانکی باید 
برای راه اندازی سرویس رمز دوم یک بار مصرف 
خود ســاالنه حدود 33 هزار تومــان کارمزد به 
بانک پرداخت کنند که این رقم در مقابل ســایر 

کارمزدهای بانکی رقمی باالست.
این در حالی اســت که اســتفاده از این خدمات 
مربوط به یک قشر خاص نبوده و بخش عمده ای 
از مشــتریان بانکــی در حال حاضر نســبت به 

پرداخت اینترنتی اقدام می کنند.
اما نکته مهم تر آنکه شــعب بانکــی در اعتراض 
به باال بــودن قیمت راه اندازی رمــز دوم یک بار 
مصرف، دلیــل آن را باال بودن هزینه شــرکت 

ارائه دهنده این خدمات می دانند.
گفته می شــود کــه ایــن خدمات بــه صورت 
انحصاری توسط یک شــرکت خصوصی انجام 
می شــود و این شــرکت هزینه  زیادی را برای 
راه انــدازی و نگهداری این ســرویس از بانک ها 

می گیرد.
ایــن در حالی اســت کــه اگر شــرکت های 
مختلفی مجــوز ارائه این خدمات را داشــته 
باشند، با ایجاد رقابت بین خدمات دهندگان، 
ممکن اســت هزینه هــای اجــرای این طرح 
کاهش پیــدا کند.به نظر می رســد که در حال 
حاضر، انحصاری در ارائــه خدمات رمز دوم پویا 
وجود دارد که ایــن امر می توانــد قیمت باالی 

راه اندازی این سرویس را توجیه کند.



  وزیر نفت اعالم کرد

وپارس قطعی شد توسعه فاز ١١ پارس جنوبی توسط پتر
 CNPC پونه ترابی  وزیر نفت از خــروج کامل
از قرارداد توســعه فــاز ۱۱پارس جنوبــی خبر داد و 
گفت: فاز ۱۱به طور کامل توســط شرکت پتروپارس 
توســعه خواهد یافت.بیژن زنگنه در حاشیه بازید از 
کارخانجات مپنا با بیان اینکه توســعه فاز ۱۱پارس 
جنوبی تعیین تکلیف شــد، افــزود: پتروپارس این 
قــرارداد را به تنهایــی ادامه می دهد و تا آخر ســال 
جاری اولین جکــت را نصب خواهیم کــرد و بعد به 
ســمت حفاری خواهیم رفت.وی ادامه داد: در ابتدا 
با ۵00 میلیون فوت مکعب آغــاز خواهیم کرد و بعد 
ادامه می دهیم.وزیر نفت با اشــاره به فشارافزایی فاز 
۱۱، اظهار کرد: این موضوع بستگی به مذاکراتی که با 

مپنا و سایر شرکتها داریم، دارد.
زنگنه در مورد علــت امضای قرارداد با شــرکتهای 
خارجی برای توسعه فاز ۱۱، توضیح داد: قصد داشتیم 
برای این فــاز منابع خارجی جذب کنیم و سیســتم 
فشارافزایی هم اجرا شود. شرکت پتروپارس قرار بود 

این سیستم را در کنار شرکتهای خارجی یاد بگیرد.
وی ادامه داد: ما معتقد نیســتیم در همه کارها از ابتدا 
می توانیم دکتری داشته باشیم. البته داریم می گیریم 
ولی روش درســتی نیســت. فعال بایــد ببینیم برای 

فشارافزایی چه کاری می توانیم انجام دهیم.

از حضور مپنا در صنعت نفت استقبال می کنیم
زنگنــه در ادامه با اشــاره بــه بازدید از تاسیســات 
کارخانه ای مپنــا، اظهار کرد: همان طــور که انتظار 
داشــتم این شــرکت پیشــرفت های بزرگی داشته 
و کارهــای بزرگــی می کنــد. در این شــرایط همه 
کارگاه هــای مپنا فعال بــود و با ظرفیــت خوبی کار 

می کردند.
وی با تاکید بر این که مپنا یکی از نمادهای شــاخص 
فناوری ملی ما اســت، ادامه داد: اگــر بخواهیم یکی 
از دســتاوردهای فنی ملی خود را معرفی کنیم قطعا 
نمی توان از مپنا صرفه نظر کرد.وزیر نفت با اشــاره به 
تاسیس مپنا گفت: در اواخر دهه ۶0 که مپنا تشکیل 
شد، بحث شــرکت های دانش بنیان مطرح نبود، اما 
این شرکت با اتکا به ســرمایه و نیروی انسانی داخلی 
و ظرفیت های تجربی تاســیس شــد و توانست برای 

نیروگاه سازی ایران کار بزرگی انجام دهد.
زنگنه با اشــاره به حضور مپنــا در صنعت نفت گفت: 
ما از حضور مپنا در صنعت نفت اســتقبال می کنیم. 
امروز صحبت هــای خوبی با مدیر مپنا مطرح شــد. 
آنهــا انتظاراتی از نفت داشــتند که مطــرح کردند 
ما هم انتظــارات خود را مطرح کردیــم. برخی از این 

انتظارات با یکدیگر انطباق داشــت و در حوزه برخی 
انتظارات نیز قرار شد بیشــتر کار کنیم.وی ادامه داد: 
انتظار من از مپنا این است که در بخش های های تک 
خدمات نفتی وارد شود که امروز در انحصار دو شرکت 
بین المللی است و ما در این زمینه ها ضعف داریم و هر 

زمانی که تحریم می شویم مشکل پیدا می کنیم.
وزیر نفت با بیان این که مپنا در ماشــین های دوار که 
قلب صنعت نفت است، پیشــرفت های خوبی داشته 
اســت، ادامه داد: مپنــا در O&M و بهره برداری و 
تعمیرات ماشــین های دوار هم می تواند به ما کمک 
کند.زنگنه اظهــار کرد: ما زمانی که نفت بفروشــیم 
می توانیم توسعه را آغاز و تقویت کنیم. ما یک سازمان 
برون گرا هستیم که باید درون زا هم باشد و درون زایی 
آن هم این است که بیشــترین کار را به شرکت های 
داخلی بدهد. به نظر من حداقل دو ســوم کاری که در 
نفت انجام می شــود را به واحدهای داخلی می توان 

ارجاع داد.

ما در منطقه با هیچ کس دشمنی نداریم
وی در ادامــه در مــورد رابطه خــود با وزیــر انرژی 
عربســتان ســعودی، گفت: با وزیر انرژی عربستان 
سعودی به صورت عبوری ســالم و علیک کردیم. از 
من پرســیدند حاضری با ایشــان مالقات داشــته 
باشــید و من گفتم مشکلی با ایشــان ندارم، بیش از 
۲۲ سال اســت که دوست هســتیم و این دوستی در 
همه فرازونشــیب هایی که در روابط ایران و عربستان 
ســعودی بوده، پایــدار مانده اســت.وزیر نفت ادامه 
داد: عالوه بر این ایران نبود که با عربســتان سعودی 
اختالف ایجاد کرد، ایران می خواهد در منطقه با همه 
دوســت باشــد و هیچ کس را در منطقه دشمن خود 
تلقی نمی کنیــم. آنها هم نباید ما را دشــمن بدانند. 

دشمن همه ما بیرون ما است.

 اگر اتهام زدن مالیات داشت درآمد آن
 از نفت بیشتر بود

زنگنه با اشاره به تاسیس شرکت هایی همچون مپنا، 
ســراب، پتروپارس، پتروایران و غیره گفت: ایده های 
تاسیس این شــرکت ها توســط افرادی داده شد که 
امروز به آنها اتهــام می زنند. بازار اتهام رایج اســت و 
اگر اتهام زدن و دروغ گفتن مالیات داشت، درآمد آن 

بیشتر از درآمد نفت بود.

 GCS مذاکرات با همه وزرا در حاشیه
 GCS وی در ادامه با اشــاره به مذاکراتی که در حاشیه

صورت گرفت، ادامــه داد: تقریبا با همــه وزرا صحبت 
کردم. روابــط دوجانبه بود و موضوع بــازار جهانی نفت 
مطرح بود. همچنین با روس ها مذاکرات خوبی داشتیم.

همکاری مپنا با شرکت نفت و گاز پارس
وزیر نفت در ادامه با اشــاره به مباحثی کــه امروز با 
مپنا مطرح شــد، اظهار کرد: یکی از بحث های امروز 
همکاری مپنا با شــرکت نفت و گاز پارس بود. مپنا به 
خصوص در بخش کمپرســور و توربین ها می تواند با 
نفت و گاز پــارس همکاری کند.زنگنــه ادامه داد: در 
پارس جنوبی فقط نباید فــاز ۱۱ را دید بلکه برای ۲۷ 
فاز به این تکنولوژی نیاز داریم. هــدف ما این بود که 
اگر فاز ۱۱ توسط توتال اجرا شد، شرکت های داخلی 

تکنولوژی را از این شرکت یاد بگیرند.

تهاتر نفت با بدهی بخش خصوصی قابلیت 
اجرایی ندارد

وی در ادامه با اشاره به قانون تهاتر نفت با بدهی بخش 
خصوصی در بودجه گفــت:  چیزی که در این مورد در 
بودجه نوشــته شــده قابلیت اجرایی ندارد. در قانون 
آمده پس از این که درآمدهای نفت تامین شــد و در 
اختیار دولت قرار گرفت، دولــت می تواند بدهی ها را 

تهاتر کند و ۵000 میلیارد تومان در نظر بگیرد.
زنگنه با تاکید بر این که درآمدهای نفتی هنوز تحقق 
پیدا نکرده اســت، ادامه داد: اگر قرار باشد این قانون 
اجرایی شود، باید ســازمان برنامه و بودجه ترتیبات 
آن را بدهد به وزارت نفت هم مشــتری معرفی شود 
و وزارت نفت پــول را بگیرد و به خزانه بدهد ســپس 

خزانه پول را در اختیار طرف مقابل قرار دهد.

آخرین وضعیت فاز چهارم ستاره خلیج فارس 
و پاالیشگاه سیراف

وی در ادامه با تاکید بر این که فاز چهارم ســتاره خلیج 
فارس تقریبا اجرا شده اســت، گفت: کاری که می توان 
با ۱00 میلیون دالر انجام داد چه اصراری است که برای 
آن یک میلیــارد دالر خرج کنیم.زنگنــه ادامه داد: فاز 
چهارم ستاره خلیج فارس با رفع تنگناها اجرا شده است 

و تولید آن در چند ماه آینده به ۴۸0 هزار بشکه می رسد.

 B ادامه مذاکره با هندی ها برای توسعه فرزاد
وی در ادامه با اشــاره به توســعه میدان گازی فرزاد 
B، اظهار کرد: کارهای ایــن میدان را انجام می دهیم 
و همزمان هــم با هندی ها صحبــت می کنیم که اگر 

می خواهند برای توسعه بیایند و بعدا گله نکنند.
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میدان های مشترک نفت مناطق 

مرکزی تعیین تکلیف شده اند
 مدیرعامل شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
گفــت: هیــچ میــدان مشــترکی در محدوده 
عملیاتی این شرکت نیســت که تعیین تکلیف 

نشده باشد.
رامین حاتمــی اظهار کرد: بخــش عمده نفت 
تولیدی شــرکت نفــت مناطق مرکــزی ایران 
مربــوط بــه میدان های مشــترک مــرزی در 
استان های ایالم، کرمانشــاه و بخشی از استان 
خوزستان اســت که به منظور افزایش تولید از 

این میدان ها، فعالیت هایی در حال اجراست.
وی افزود: به منظور افزایــش تولید میدان های 
مشترک نفتی، ســال ۹۶ قرارداد نفتی مربوط 
 Brown( به میدان های در حــال بهره برداری
Field( آبان و پایدارغرب در قالب الگوی جدید 
قراردادهای نفتی امضا شد که هم اکنون در حال 

اجراست.
مدیرعامل شــرکت نفت مناطق مرکزی با بیان 
اینکه افزایش تولید میدان نفت شــهر نیازمند 
فعالیت های اجرایی جدید است، گفت: پارسال 
سه پروژه این شــرکت برای اجرا در قالب طرح 
نگهداشــت و افزایش توان تولیــد نفت انتخاب 
شدند که هر ســه پروژه مشــتمل بر نفت شهر، 
دانان و ســعادت آباد به شــرکت های اکتشاف و 

تولید ایرانی واگذار شده اند.
به گفته حاتمی، در قرارداد طرح نگهداشــت و 
افزایش تولید میدان مشــترک نفت شهر که با 
شرکت ملی حفاری ایران امضا شده، تعمیر چهار 
حلقه چاه و حفر یک حلقه چاه جدید پیش بینی 

شده است.
حاتمی دربــاره طرح میدان دانــان عنوان کرد: 
قرارداد این پروژه با شــرکت مپنا امضا شــده و 
عملیات اجرایی آن هم آغاز شده است. عملیات 
اجرایی طرح توسعه میدان ســعادت آباد هم از 
ســوی شــرکت گلوبال پتروتک کیش در حال 

انجام است.
وی از برنامه ریزی بــرای افزایش تولید در دیگر 
میدان های نفتــی فعال خبــر داد و گفت: برای 
توســعه میدان دهلــران، دو طرح توســعه ای 
مطرح شــده؛ یکی بــه روش EPCF  و یکی به 
روش IPC که با شــرکت های اکتشاف و تولید 
ایرانــی در حال مذاکــره هســتیم و در صورت 
حصــول نتیجــه فعالیت هــای اجرایــی آغاز 

می شود.

ح توسعه میدان  فاز نخست طر
نفتی آذر امسال تکمیل می شود

 مدیرعامل شــرکت مهندســی و توسعه نفت 
گفت: با تکمیل فاز نخســت توسعه میدان نفتی 
آذر تا پایان امسال، تولید روزانه نفت این میدان 

به ۶۵ هزار بشکه در روز می رسد.
تورج دهقانی در بازدید از طرح توســعه میدان 
آذر، با بیان این مطلب افزود: توســعه این میدان 
طی ۲ ســال گذشــته، تولید نفت قابل قبولی 
برای کشور به دنبال داشته اســت و امیدواریم 
با افزایــش تولید تا پایان ســال، بــر میزان این 

ارزش آفرینی افزوده شود.
وی گفت: حدود ۱۸ حلقه چــاه تولیدی میدان 
نفتی آذر تقریباً آماده تولید اســت که با تکمیل 
واحد فــرآورش مرکــزی، این افزایــش تولید 

محقق می شود.
به گفته دهقانی، مقرر شده اســت که بر اساس 
یــک برنامه زمانبنــدی مشــخص، واحدهای 
مختلف مرکز فرآورش بنا بــه اولویت به مرحله 

تکمیل و بهره برداری برسند.
وی افــزود: بکارگیری حداکثــری توانمندی 
نیروهای بومی و پیمانکاران داخلی و اســتفاده 
از تولیدات داخلی، ازجمله الزاماتی اســت که 
در توســعه این میدان مشــترک مدنظر قرار 

دارد.  



۱۹ واحد بوم گردی در استان ایجاد می شود 

توسعه گردشگری سالمت در البرز
خریدار     مدیرکل میراث فرهنگی اســتان البرز با 
اشاره به توسعه گردشگری سالمت در استان، گفت: 
۱۹ واحد بوم گــردی نیز تا پایان ســال بهره برداری 

می شود.
حجت االسالم فخرالدین صابری با اشاره به اقداماتی 
که در راستای توسعه فضای گردشگری استان دنبال 
شده است، اظهار کرد: در نیل به این هدف همراهی و 
حمایت از بخش خصوصی در جهت ایجاد بسترهای 
الزم برای پذیرایی و میزبانی شایســته از مسافران و 

گردشگران را دنبال کردیم.
وی در ادامه گفت: در قالب تقویت زیرســاخت های 
حوزه گردشــگری اســتان مواردی از جمله موافقت 
اصولی با اجــرای پروژه های تفریحی - گردشــگری 
توســط بخش خصوصی و یــا اعطای تســهیالت به 

سرمایه گذاران در این بخش اجرایی شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان البرز با اشاره به ورود 
خوب ســرمایه گذاران به حوزه گردشــگری در این 
استان و به منظور ایجاد واحدهای اقامتی و پذیرایی، 
گفت: کمک و مساعدت به ســرمایه گذارانی از بخش 
خصوصی کــه قصد ایجــاد مجمتع هــای تفریحی 
- خدماتی در نقاط مختلف اســتان را داشــته اند نیز 

عملیاتی شده است.
صابری در ادامه از تالش های انجام شــده در استان 
برای ســرمایه گــذاری خوب در حوزه گردشــگری 
ســالمت خبر داد و گفت: گردشگری سالمت یکی از 
انگیزه ها و دالیل مهم گردشگران خارجی برای سفر 
به ایران اســت به همین دلیل در این حوزه به صورت 

ویژه در استان البرز کار شده است.
وی با تاکید به وجود نقاط مستعد گردشگری سالمت 
در اســتان، افزود: در منطقه برغان موقعیت بســیار 

مطلوبی را بــه عنوان مجتمع گردشــگری - درمانی 
برای حضور گردشــگران ســالمت آماده سازی 
کرده ایم، این پروژه از روزهای پایانی ســال ۹۶ آغاز 

شد و امسال به مرحله بهره برداری خواهد رسید.
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان البــرز در خصوص 
مشــخصات مجتمع گردشــگری - درمانــی ویژه 
گردشــگران ســالمت در منطقه برغان، گفت: این 
مجموعه با وســعت حــدود پنج هکتــار در فضایی 
سرســبز و درون دره ساخته شده اســت، کار احداث 
ساختمان این مجتمع نیر با سرعت خوبی دنبال شده 

است.
مجوز احداث مجتمع گردشگری سالمت فردیس نیز 
صادر شده استصابری با اشــاره به اینکه یک مجمتع 
گردشگری ســالمت نیز در محدوده شهرک وحدت 
شهرســتان فردیس در دست ساخت اســت، افزود: 
برای این پروژه نیز سرمایه گذار آماده اجرای عملیات 
احداث بنای این مجتمع اســت، تاکنون بخشــی از 
امور در قالب طرح و برنامه اجرای این پروژه توســط 

پیمانکار آن آماده سازی شده است.
وی در ادامه با این توضیح کــه مجوز احداث مجتمع 
گردشگری ســالمت فردیس نیز صادر شــده و کار 
خاکبرداری این پروژه پیش برده شــده اســت، بیان 

کرد: تنها برخی تعامالت و هماهنگی ها با شهرداری 
فردیس در رابطه با ســاخت این مجتمع باید نتیجه 

برسد که اکنون در حال حل و فصل آن هستیم.  
مدیرکل میــراث فرهنگی اســتان البــرز در بخش 
دیگری با اشــاره به اقدامات دنبال شده برای توسعه 
هرچه بیشــتر صنعت بوم گردی حوزه گردشگری، 
گفت: در حال حاضر هشــت واحد بوم گردی در البرز 
وجود دارد که فعال بوده و پذیرای مســافران اســت، 
موقعیت قرارگیری این مجتمع های گردشگری نیز 

در طالقان، محور کرج - چالوس و برغان است.
صابری با تاکید بر اینکه ۱۹ واحد بوم گردی دیگر نیز 
در استان در دست احداث است، گفت: تالش ما بر این 
است که واحدهای بوم گردی جدید در سال جاری به 
اتمام برســد.وی ادامه داد: در خصوص یک واحد بوم 
گردی بسیار بزرگ با سازه بسیار ارزشمند در منطقه 
»تالیان« برغان که حدود پنج سال معطل مانده بود، 
مشکالت موجود بر سر راه این پروژه گره گشایی شد 

و کار آن در دست اجرا است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان البرز با تاکید بر اینکه 
واحد بودم گردی تالیان در زمستان سال جاری آماده 
بهره برداری و پذیرش مسافر و گردشگر خواهد شد، 
افزود: این پروژه توسط بخش خصوصی اجرایی شده 
است اما حل مشــکالت آن با دســتگاه های اجرایی 

توسط میراث فرهنگی دنبال شده است.
صابری در تشــریح دیگر فعالیت های انجام شده در 
حوزه گردشگری اســتان البرز به توسعه مکان های 
اقامتی از جمله ســاخت هتل های جدید اشاره کرد 
و گفت: هتل پنج ســتاره ای در شــهر کرج در حال 
ساخت اســت که بیش از ۸۵ درصد کارهای آن انجام 

شده و تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

البرز

معاون حمایت و ســالمت کمیته امداد 
امام خمینــی)ره( اســتان البرز گفت: 
مددجویان سالمند زیر پوشش حمایتی 
این نهاد می تواننــد ازامکانات درمانی 
آسایشــگاه خیریه کهریزک به صورت 
رایگان استفاده کنند.سید هادی کرابی 
افزود: این خدمات در زمینه های بستری، 
خدمات توانبخشــی، خدمات پزشکی 
شبانه روزی، مشاوره گروهی، اردوهای 

تفریحی است.وی ادامه داد: 
بیشــتر مددجویان زیر چتر 
حمایتی کمیتــه امداد امام 
خمینی)ره( اســتان البرز را 
سالمندان ساکن در مناطق 
شهرستان های  روســتایی 
طالقان، ساوجبالغ، نظرآباد 

و جاده چالــوس تشــکیل می دهند.
ارائه خدمات ویژه معیشــتی و درمانی 

و اولویــت در اعــزام بــه 
ســفرهای زیارتــی عتبات 
عالیــات و مشــهد مقدس 
ازجملــه خدمــات کمیته 
امداد برای خدمت رســانی 
ســالمندان تحت حمایت 
است.وی با اشــاره به اینکه 
خدمت رسانی به ســالمندان در قالب 
طــرح شــهید رجایی انجام می شــود 

افزود: ۱۴ هزار و ۵00 مددجوی سالمند 
تحت حمایــت کمیته امــداد امام)ره( 
در اســتان البرز از خدمات معیشــتی 
بهره مند هســتند.کرابی خاطرنشــان 
کــرد: تقویــت و حفــظ عزت نفــس 
ســالمندان نیازمند در زمره برنامه های 
مهم این نهاد قــرار دارد و با توجه به این 
مهم برنامه های ویژه ای دراین زمینه 

پیش بینی شده است.

سالمت

خدمات درمانی آسایشگاه کهریزیک برای سالمندان رایگان شد
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صنوف جلوگیری می کند
مامــوران خدمات شــهری شــهرداری کرج با 
رعایت اصــول اخالقی و با تشــکیل تیمی فعال 
به صورت مستمر با هرگونه ســدمعبر خیابانی 

قاطعانه برخورد می کند.
علی کمالی زاده در نشست تخصصی با رییس 
اتحادیه پوشاک کرج و معاون خدمات شهری 
شــهرداری کرج اظهار داشــت: رفع و جمع 
آوری سدمعبر در راستای حفاظت و حراست 
از معابر عمومی به عنوان حق همه شهروندان 
و در راســتای جلوگیــری از بی انضباطــی و 
هرج ومــرج در معابر شــهری، جــزو وظایف 

شهرداری هاست
وی با بیــان اینکه طــرح مقابله با ســدمعبر و 
دست فروشــان به ویژه در معابر و خیابان های 
مرکز شــهر اجرایی شده اســت، گفت: با حکم 
دادســتان و همکاری نیروی انتظامــی و اتاق 
اصناف حدفاصل خیابان بهار تا شرافت با هدف 
آزادســازی معابر عمومی و جلوگیری از دست 

فروشی، ساماندهی شد.
شــهردار کرج با اشــاره به اینکــه جمع آوری 
دستفروشان و جلوگیری از سد معبر با جدیت 
بیشــتری پیگیری می شــود، افزود: ماموران 
خدمــات شــهری با رعایــت اصــول اخالقی 
و با تشــکیل تیمی فعال به صورت مســتمر با 
هرگونه ســدمعبر خیابانــی قاطعانه برخورد 

می کند.
این مســئول ســد معبر را عامل تضییع حقوق 
شهروندان و مخدوش شدن چهره شهر دانست 
و خاطرنشــان کرد: ضروری اســت کسبه مجاز 
و دارای پروانــه نیز از اِشــغال پیــاده رو و ایجاد 
ســدمعبر خودداری کنند چرا که با اجرای طرح 
جمع آوری دســت فروشــان، از تضییع حقوق 

آنان جلوگیری خواهد شد.
کمالی زاده رفع مستمر سدمعبر را الزم دانست 
و یادآور شــد: در کنار فرهنگ ســازی، برخورد 
قاطعانه، استمرار و ابزار قانونی نیز باید در دستور 
کار قرار داشته باشد تا این موضوع برای هیمشه 

نهادینه شود.
وی با اشاره به اینکه اجرای قانون سدمعبر ضمن 
تامین و حفظ حقوق شهروندان، موجب زیبایی 
معابر سطح شهر و نیز آرامش و آسایش آنان می 
شــود، تاکید کــرد: این معضــل در برخی 
پیاده روها و خیابان های اصلی و فرعی نه تنها 
گالیه شماری از شــهروندان، کسبه و مسئوالن 
را سبب شده بلکه سیمای نامناسبی نیز از کرج 
پیش چشم مســافران و گردشــگران ترسیم 

می کند.
عضو هیــات رییســه اتــاق اصنــاف مرکز 
اســتان البــرز نیــز در این نشســت ضمن 
اشــاره به رضایتمنــدی کســبه از اجرای 
طــرح ســدمعبر و قدردانــی از شــهردار و 
عوامل اجرایی خدمات شــهری، گفت: کسبه 
محدوده خیابان بهار در پاســخ بــه این اقدام 
ضمن مکاتبه بــا اتحادیه اصنــاف، از فعالیت 

شهرداری تشکر کردند.
میراســماعیل صدیق با بیــان اینکــه باید به 
واحدهایی که اجاره، مالیــات، بیمه، عوارض و 
تمام حقوق مکتســبه را در قالب ساختار صنفی 
می پردازند حق داد، یادآور شــد: از شهروندان 
تقاضا می کنــم با تامیــن مایحتــاج خود از 
فروشــگاه های معتبــر، به رواج کســب و کار 

قانونی کمک کنند.



وزارت کشور و شهرداری تهران همکاری می کنند

خانه های استیجاری؛ محصول مشترک دولت و شهرداری
مجید انتظــاری    دولــت و شــهرداری در حال 
رایزنی های اولیه برای ســاخت خانه های استیجاری 
هستند و در این خصوص قرار اســت وزارت کشور و 

شهرداری با یکدیگر تعامل کنند.
جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهوری، 
اعضای دولت و مدیران شــهرداری 30 تیرماه امسال 
برگزار شــده که یکــی از  موضوعات مورد بررســی، 
احداث خانه های کوچک به قصد اجاره بوده اســت. 
بر اســاس اعالم یکی از مدیران شــهرداری، از جمله 
مباحث مطرح در این نشســت موضوع تامین مسکن 
اســتیجاری توســط شــهرداری برای افرادی است 
که توانایی خریــد خانه را ندارند و ظاهرا شــهرداری 
نیز از آن اســتقبال کرده اســت. چنــد روز بعد هم 
ســخنگوی دولت از برنامه احداث خانه های کوچک 
متراژ برای مردم شــهر تهــران خبــر داد. در ادامه 
زمزمه برنامه ریزی بــرای احداث خانه های 30 متری 
در تهــران مطرح شــد.برخی کارشناســان، احداث 
خانه هــای اجــاره ای را مطابق الگوی کشــورهای 
توســعه یافته عنوان و مطرح می کنند کالن شهرهای 
بزرگ دنیا ســاخت مســکن  بــرای خانوارهای تک 
نفره و کم بضاعت را در دســتور کار خود قرار داده اند. 
در بسیاری از کشورهای پیشــرفته، شهرداری ها در 
نقش دولت محلی اقدام به عرضه مسکن استیجاری 
و مدیریت بازار اجاره به نفع گروه های هدف می کنند 
و از این طریق بازار اجاره مســکن توسط دولت های 
محلی تنظیم می شود.در ایران نیز طبق بند ۲۱ ماده 
۵۵ قانون شهرداری یکی از وظایف این نهاد، ساخت 
مســکن برای افراد بی بضاعت اســت که در جلســه 

شورای عالی مسکن عنوان شده طرح و آیین نامه ای 
در این زمینه تهیه شــود تا اگر الزم اســت در هیات 

وزیران آورده و مورد بررسی قرار گیرد.

تاکید شهردار تهران برای حل مشکل مسکن
پیروز حناچی شــهردار تهران پس از برگزاری جلسه 
شورای عالی مسکن با اشــاره به افزایش سهم مسکن 
در ســبد خانوارها از ۱۲ درصد به باالی ۵0 درصد در 
تاریخ چهار دهه انقالب اسالمی اظهار کرد: اگر هر چه 
زودتر برای این امر تدبیری اندیشــیده نشود، مسئله 
مســکن از موضوعی اجتماعی بــه موضوعی امنیتی 
تبدیل می شود.وی افزود: در جلسه اخیر هیات دولت 

در این زمینه راهکارهای زیادی مطرح شد. 
ما هم پیشــنهاد دادیم با حمایت دولــت از ظرفیت 
شــهرداری ها برای توســعه مسکن اســتفاده شود 
که از این موضوع اســتقبال و حتی پیشــنهاد شــد 
ظرفیت های قانونی برای تحقق ایــن امر پیش بینی 
شــود البته به نظر من در ماده ۵۵ قانون شهرداری ها 
این ظرفیت وجود دارد و دولت هــم آماده همکاری 
است. همه باید تالش کنیم تا قدمی برای حل مشکل 

مسکن اقشار کم درآمد برداریم.

اجاره داری حرفه ای نیازمند اصالح آیین نامه
از ســوی دیگر، معاون مســکن و ســاختمان وزیر 
راه و شهرســازی در گفت وگو با ایســنا درخصوص 
برنامه هــای وزارتخانه برای بازار اجــاره گفت: بحث 
اجاره داری را در شــقوق مختلف در دســتور کار قرار 
داده ایم؛ از جملــه اجاره داری حرفــه ای که عالوه بر 

بخش خصوصی، دولت نیز بتواند برای مدیریت بازار، 
ورود کند. البته در این برنامــه، گروه های کم درآمد 
مدنظر هســتند. در این خصوص طرحی نوشته شده 
اما برای این که بتوانیم آن را پیــش ببریم باید مجوز 
قانونی برای اصالح آیین نامه صادر شــود. اجاره داری 
حرفه ای قبال هــم در قانون بوده امــا نتایج مدنظر را 
به دنبال نداشــت.محمودزاده خاطرنشــان کرد: در 
طرح های قبلی برای پنج ســال ســازنده باید اجاره 
می داد و بعد زمین به او واگذار می شــد. این موضوع 

نمی توانست در بازار اجاره تعادل ایجاد کند. 

جلسات متعدد با شهردار تهران در خصوص 
تهیه مسکن 30 متری

در این زمینــه هم چنیــن کاوه حاج علــی اکبری، 
مدیرعامــل ســازمان نوســازی شــهر تهــران در 
گفت وگویی گفته اســت: جریان دومــی وجود دارد 
که در خصوص بحــث اجتماعی و تامیــن خانه 30 
متری اســت؛ درواقع مطرح می کنند کــه این امر با 
سبک زندگی ما انطباق نداشــته و همچنین با باورها 
و ارزش های اجتماعــی و فرهنگی همخوانی ندارند و 
در خصوص ویژگی های مســکن  اختــالف نظرهای 

متعدد وجود دارد.
وی افزود: اما طی جلسه ای که در شورای عالی مسکن 
که حدود دو ماه پیش با شهردار تهران داشتیم، رئیس 
جمهــوری مطرح کرد کــه شــهرداری ها می توانند 
خانه هایی کوچک برای افرادی کــه نمی توانند برای 
خود خانه تامین کنند، بسازد تا به صورت استیجاری 

افراد کم بضاعت از آن بهره مند شوند.

پالک
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سیاست دولت در حوزه مسکن 
اعالم شد

تکمیل ۵00 هزار واحد باقی مانده مســکن مهر 
و اجرای ۴00 هزار مســکن در قالب طرح اقدام 
ملی، دو سیاســت اصلی وزارت راه و شهرسازی 

در سال جاری است.
محمود محمودزاده معاون مســکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرســازی، مامــور پیگیــری 
سیاست های کالن وزارتخانه شده است. آن طور 
که محمــود محمودزاده، عنوان کــرده در حال 
حاضر معاونت مسکن و ساختمان نماینده وزیر 
در برگزاری مجامع سازمان ملی زمین و مسکن، 
شــرکت بازآفرینی شــهری، شــرکت عمران 
شهرهای جدید و سازمان مجری ساختمان ها و 
تاسیسات عمومی و دولتی است که این تصمیم 
هوشمندانه برای هماهنگ کردن مجموعه های 
مسکنی از ســوی وزیر راه و شهرســازی اتخاذ 

شده است.
معاون وزیر راه و شهرســازی ادامــه داد: هفته 
آینده جلسات بودجه شــرکت ها و سازمان های 
زیرمجموعــه وزارت راه و شهرســازی برگزار 
می شود و در آن جلســات با ارایه چهار برنامه و 
سیاســت در بودجه های ســازمان ملی زمین و 
مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت 
بازافرینی شــهری و ســازمان مجری، مســیر 
حرکت مسکن و ســاختمان را در چهار شرکت 

زیرمجموعه وزارتخانه، تعیین می کنیم.  
وی خطاب به تمامی مدیران و کارشناسان دفاتر 
زیر مجموعه خــود اعالم کــرد: از تمامی دفاتر 
حوزه معاونت مسکن و ساختمان می خواهم تا با 
همفکری نقشه راهی تدوین کنیم و اولویت های 
کاری را تعییــن کــرده و بر اســاس آن حرکت 
کنیم.معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: باید 
مســیری را برای معاونت مســکن و ساختمان 
تدوین کنیم و بر اســاس آن برش های استانی 

و ستادی تعیین کنیم.



مردم به دستگاه قضا در پیگیری پرونده ها اعتماد کنند

و نارضایتی مردم از تاخیر در تحویل خودر
محبوبه فکــوری     موضوع تحویــل خودروهای 
ثبت نامی به مشــتریان همچنان یکــی از معضالت 
جدی پیش روی مصرف کنندگان خودرو در سراسر 
کشور است و خودروسازان نیز بعضا در برخی از موارد، 
توجهی به مطالبات به حق مردم ندارند. در این میان 
نظارت بر عملکرد خودروســازان در تحویل به موقع 
خودروهای پیش فروش شــده نیز به شــدت ضعیف 
اســت و همین امر، موجب نارضایتی مردم را فراهم 

ساخته است.  
مروری بر پرونده عملکرد خودروسازان ظرف یکسال 
گذشــته بر روی پیش فروش خودرو هم به خوبی این 
موضوع را تائید می کند که ظرف یکســال گذشــته، 
اگرچه قیمت خودرو باال رفت، اما مشــتریان باز هم 
به خاطر نیازهای مصرفی که در بازار داشــتند، اقدام 
به پیش فــروش و خرید خــودرو از خودروســازان 
می کردنــد، در حالیکــه ممکن بود خودروســاز به 
تعهدات خود پایبند نباشــد و همین امر، مشــکالت 
زیــادی را برای مــردم ایجاد کنــد؛ اما بــه هر حال 
مصرف کنندگان به منظور تامین نیــاز خود و البته با 
عدم اطمینانی که از آینده قیمتهای خودرو داشتند، 
از پیش فروش های خودروســازان تحت هر شرایطی 

استقبال می کردند.
اکنــون همچنــان ایــن نارضایتی ها وجــود دارد و 
خودروســازان در تحویل خودروهــای پیش فروش 
شــده، تعلل می ورزند؛ ضمن اینکه فروش های فوری 
خــود را هم همچنان ادامــه داده و تعهــدات خود را 

سنگین تر می کنند.سیدحســین نقوی، عضو هیات 
رییســه کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در گفتگو با مهر با بیان اینکه اگر یک شــرکت 
خودروســاز اقدام به پیش فروش خودرو می کند باید 
در تاریخ وعده داده شــده، خودروها را تحویل دهد، 
گفت: این مشکالت نباید تجمیع و موجب نارضایتی 
مشتریان شــود، اما در خصوص دالیلی نظیر تحریم 
که موجب  عــدم تحقق به موقع تعهدات شــده، باید 

مردم را توجیه نمود و آنها را در جریان کار قرار داد.
وی با اشاره به برخی نارضایتی ها که درپی تعویق در 
تحقق تعهدات خودروسازان ایجاد شده، گفت: مساله 
پیگیری مردم در خصوص مطالبات به حق خود، چند 
وجه دارد؛ وجه اول این اســت که تمام دستگاه ها، 
نهادها، ارگان ها و کســانی که به حاکمیت مربوط 
می شــوند، باید به گونــه ای عمل کنند کــه ایجاد 
نارضایتی نکنند و اگر قول و وعده و تعهدی می دهند، 

دقیقا به تعهدات خود عمل کنند.
عضو هیات رئیسه کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس افزود: نکته دوم این اســت که دستگاه های 
نظارتی، بازرســی و کنترلی نیز باید بــر این قول ها و 
وعده ها نظارت کنند، زیرا گاهی اوقات برخی  شرکتها 
یا دســتگاه ها وعده هایی می دهنــد و مردم به دلیل 
تصمیمــات نامناســب مدیریتی دچار خســارت 
می شوند و مردم نمی توانند تعلل مدیریتی را تحمل 
کنند؛ اما در برخی موارد مساله به گونه دیگری است، 
مثال یک شرکت خودروساز قولی می دهد؛ اما تحریم 

مانع از ورود قطعات خودرو به کشــور و مانع تکمیل 
خودرو می شــود و ناچارا عمل به تعهد خودروساز به 

تعویق می افتد؛ این مساله را مردم درک می کنند.
نقوی حســینی گفت: وجه سوم این اســت که اگر به 
دلیل تحریم و فشارهای اقتصادی و مشکالت تولید و 
موانع داخلی یا اتفاقاتی مانند فراز و نشیب ها و نوسانات 
ارزی و پولی، مشــکالتی ایجاد شــد مــردم باید 
از راه های منطقــی و قانونی اقــدام کنند؛ مجلس 
شــورای اســالمی و نمایندگان مردم، وکالی ملت 
هســتند و مردم باید با وکالی خود صحبت کنند و از 
طریق نهادهای رسمی اقدام نمایند و مطالبات به حق 
خود را از این طریق دنبال کنند؛ زیرا امروز دشــمنان 
ما به دنبال نشان دادن  نابســامانی و وجود مشکالت 
در کشــور هســتند، بنابراین ما باید برای احقاق حق 
خود تالش کنیم اما تالشــمان در چارچوب قانون و 
قواعد و از طریق نهادهای رسمی و وکالی ملت باشد 
تا بدون آنکه باعث نابســامانی و بی نظمی در کشــور 
شویم نتیجه مطلوب حاصل شود.وی گفت: اگر برخی 
از هموطنان، مطالبات به حق خود را از طرق فراقانونی 
مانند برگزاری تجمعات غیرقانونــی پیگیری کنند 
دانسته یا ندانسته به معاندان و مغرضان خوراک داده 
اند و این مســاله بر ضد منافع نظام است؛ ضمن اینکه 
موضوع دیگر این است که مردم پس از ارجاع موضوع 
به دســتگاه قضا، بایســتی با اعتماد کامــل، منتظر 
تصمیم مقام قضایی باشند و در نهایت، احکام قضایی 

را نصب العین خود قرار دهند.

پدال

ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان اعالم کــرد که قیمت 
فروش تعیین شده از سوی شرکت سایپا 
برای دو خودروی ساینا و سراتو در دست 
بررسی است. طبق اعالم این سازمان با 
شرکت های خودروساز در صورت احراز 

تخلف برخورد قانونی خواهد شد.
گــروه خودروســازی ســایپا قیمت 
خودروی ساینا با رینگ آلومینیومی را 
۵۸ میلیــون و ۸00 هزار تومان تعیین 
کرده اســت؛ در حالیکــه قیمت این 
محصول در بــازار ۵۵ میلیون تومان 
است و درواقع این گروه خودروسازی 

 3 را،  ســاینا  خــودروی 
میلیون و ۸00 هزار تومان 
گران تر از بازار می فروشــد.

همچنین قیمت سراتو نیز 
از سوی ســایپا حدود ۱۲ 
میلیون تومــان گران تر از 

بازار تعیین شده است.
طبق این گزارش، شرکت ایران خودرو 
دیزل نیز پیــکاب دو کابیــن را ۱00 
میلیون و پیکاب دو کابین فوتون دیزلی 
را حــدود ۶۴ میلیون گران تــر از بازار 
قیمت گذاری کرده اســت.این موضوع 
از ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان پیگیری شد 
و این سازمان اعالم کرد که 
قیمت دو خودروی ساینا و 
سراتو در دست بررسی است 
و در صورت هرگونه مغایرت 
بــا ضوابــط تعیین شــده، 
برخورد قانونی الزم صورت 
خواهد گرفت.این ســازمان اما شرکت 
ایران خودرو دیزل را از گران فروشــی 
تبرئه و اعــالم کرده کــه در ارتباط با 
خودروی پیــکاپ دوکابیــن فوتون 
به دلیل اینکــه این خــودرو در گروه 
خودروهای تجاری قــرار دارد، قیمت 

آن راسا از سوی شــرکت تولیدکننده 
تعیین می شــود.در ایــن رابطه وحید 
منایی، با بیــان اینکــه برنامه فروش 
فوری محصــوالت شــرکتهای ایران 
خودرو و ســایپا براســاس تصمیمات 
ستاد تنظیم بازار و ابالغیه معاونت امور 
صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( انجام شــده است، اظهار کرد: 
براین اساس شــرکتهای ایران خودرو 
و سایپا از اواخر بهمن ماه سال ۱3۹۷ 
بــرای فــروش فــوری ۲0 درصد از 
تولیدات روزانه خود به منظور تنظیم 

قیمت بازار خودرو اقدام کرده اند.

قیمت
قیمت ساینا و سراتو در دست بررسی است
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و شد مدیرعامل پارس خودر
 مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا با صدور 
احکامــی علــی شــیخ زاده را با حفظ ســمت 
قائم مقامــی تولید گروه، به  عنــوان مدیرعامل 
پارس خودرو و ناصــر آقامحمــدی رابه  عنوان 
مدیرعامل شرکت سایپاسیتروئن منصوب کرد.

ســیدجواد ســلیمانی پــس از انتصــاب بــه 
مدیرعاملی گروه خودروســازی ســایپا عالوه 
بر اجرای برنامه های اصالحــی در فرآیندهای 
مختلــف، تقویــت تیــم مدیــران ایــن گروه 
خودروسازی را نیز در دستور کار قرار داده است.

شــیخ زاده عضــو هیأت مدیــره و قائم مقــام 
مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا در امور 
تولید است.سوابقی همچون مدیرعامل شرکت 
صنایع آذرآب، عضو هیأت مدیــره و مدیرعامل 
شــرکت قالب های بزرگ صنعتی ایران خودرو، 
عضو هیأت مدیــره و مدیرعامل تام ایران خودرو 
و معاون مهندسی شــرکت های مگاموتور سایپا 

و ایدم تبریز در کارنامه کاری وی دیده می شود.
ناصر آقامحمدی نیز پیش از این در سمت هایی 
از قبیل قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی 
سایپا در توســعه محصول، مدیرعامل شرکت 
سایپاکاشــان، معــاون تولیــد ســایپا و عضو 
سازه گســتر،  شــرکت های  هیأت مدیــره 
سایپادیزل و سایپا خمین مشغول فعالیت بوده 

است.

وش محصوالت  زمان پیش فر
و  ایران خودر

 شــرکت ایران خودرو بــا اخذ مجــوز از وزارت 
صمت و هماهنگی بــا برخی از دســتگاههای 
مرتبط ، پیش فروش محصــوالت تولیدی خود 
را از امروزدوشنبه ۱۵مهرماه سال جاری آغاز 

می کند.
خودروهای عرضه شــده در ایــن پیش فروش 
شامل، پژو ۴0۵ بنزینی اس ال ایکس، سمند ال 
ایکس، پژو ۲0۶ تیپ۲، پژو پارس سال و پارس 
ال ایکس، پژو ۲0۷ دســتی و دنــا معمولی  و با 

موعد تحویل شهریورماه سال ۹۹ است.
متقاضیان می توانند با پیش پرداخت مبلغ 33 
میلیون و ۶00 هزارتومان برای پژو ۲0۶ تیپ دو 
و مبلغ  33 میلیــون و ۹00 هزارتومان برای پژو 
۴0۵ اس ال ایکس، 33 میلیون 300 هزارتومان 
برای سمند ال ایکس بنزینی، 3۹ میلیون تومان 
برای پژو پارس ســال، ۴۲ میلیون و 300 هزار 
تومان برای پــژو پارس ال ایکــس، ۴۸ میلیون 
و 300 هزارتومان برای پژو ۲0۷ دســتی و ۴۴ 
میلیون و ۲00 هزار تومــان برای دنای معمولی 

اقدام به ثبت نام کنند.

وش نقدی و اعتباری  فر
محصوالت  سایپا 

طرح فروش نقدی و اعتباری شــرکت ســایپا با 
عرضه ۴ محصول ادامه دارد.

در طــرح فروش نقــدی وانتنیســان بنزینی با 
الســتیک رادیال باقیمــت  ۷0 میلیون و ۱3۵ 

هزار تومان به متقاضیان عرضه می شود.
در طرح اعتباری، پیش پرداخت خودروســایپا 
۱3۱ ،  3۶ میلیــون و ۹۵۷ هــزار و۲۱۹  تومان 
تعیین شــده که  بــرای خریــد ایــن خودرو 
تســهیالت ۴ میلیــون تومانی در نظــر گرفته 
شده اســت و در ســه فقره چک با فواصل ۴ ماه 
از خریداران گرفته خواهد شــد.همچنین  پیش 
پرداخــت تیبا صندوقدار با رینــگ فوالدی 3۹  
میلیون ۴۲۸ هزار و ۱۱۷  تومان و تیبا صندوقدار 
با رینگ آلومینیومی ۴۲ میلیــون و ۴۲۸ هزارو 
۱۱۷  تومان  تعیین شده است که برای خرید این 
خودروها  تســهیالت ۵ میلیــون تومانی در نظر 
گرفته شده است و در ســه فقره چک با فواصل ۴ 

ماه از خریداران گرفته خواهد شد.
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

بررسی عوامل تاثیرگذار روی قیمت برنج

دالالن به دنبال گرانی کاذب برنج
خریــدار   بــا وجــود بارندگی هــای فــراوان و 
حاصلخیزی کشاورزی در اســتان های شمالی، نرخ 

برنج در بازارهای داخلی رو به افزایش گذاشته است.
امســال ســالی پربرکت برای بخش کشــاورزی و 
دامداری کشــور بود. اگرچه بارندگی هایابتدای سال 
موجب خســارات فراوانی برای برخی از اســتانهای 
کشــور و آســیب دیدن هموطنان در ســیل شد اما 
در برخی اســتانهای خشک و گرمســیری نیز باعث 
سیراب شدن زمین های کشاورزی و همچنین پرآب 

شدن سفره های آبهای زیرزمینی شد.
برنج محصولی آب بر و خاص استانهای شمالی کشور 
است. البته این محصول در سایر استان های همجوار 
با رودخانه ها مانند خوزســتان و اســتان فارس نیز 
کشت می شــود اما در قیمت گذاری این محصوالت 
استانهای شمالی کشور است که مظنه بازار را تعیین 

می کند.
امسال با وجود کفایت محصول اما نرخ برنج در بازارها 

رو به افزایش گذاشته است.
نادر عبدی فعال حوزه کشــاورزی در اســتان گیالن 
در گفت و گو با خبرآنالین با تاکید بر اینکه بخشــی 
از افزایش نرخ برنج مربوط به نگهــداری محصول به 
صورت شلتوک بوده و ارتباطی به افزایش هزینه های 
تولید ندارد گفت: امســال سال پربارشــی بود و این 
موضوع در عین حال که باعث حاصلخیز شــدن تمام 
زمین های زراعی استانهای شمالی شد اما برای نشای 
برنج که در مرحله نخســت در فروردین و اردیبهشت 

انجام شده بود زیان های بسیاری به دنبال داشت.
وی افزود: نشــای برنج باید در سطح مشخصی از آب 
در زمین قرار گیرد تا به رشــد مطلوب برای کشت در 
زمین برشــد اما بارندگی های اردیبهشت باعث غرق 
شدن نشاها شده و شالیکاران مجبور به نشای دوباره 
شدند. این موضوع باعث شد تا بذر برنج مرغوب برای 

کشت نشاء افزایش قیمت پیدا کند.
وی ادامــه داد: یکی دیگر از عوامــل تاثیرگذار بر نرخ 
برنج افزایش قیمت خرید تضمینی گندم بود. قیمت 
گندم و برنج با وجود تفاوتهای این دو محصول تابعی 
از یکدیگر هستند. وقتی قیمت گندم به ۲۵۶0 تومان 

رسید نرخ برنج هم افزایش پیدا کرد.
عبدی در ادامه با اشاره به عوامل دیگری که در قیمت 
برنج مؤثر هســتند به هزینه های کارگر روزمزد اشاره 
کرد و گفت: تا سال قبل دستمزد روزانه کارگران بین 
۶0 تا ۷0 هزار تومان بود اما امســال دستمزد روزانه 

۱۲0 تا ۱30 هــزار تومان اعالم شــد و این نرخ روی 
قیمت تمام شده محصول شالیکار تأثیر می گذارد.

وی تاکید کرد: قیمت کودهای شــیمیایی و طبیعی 
مورد نیاز برای شــالیزارها و محصــوالت آفت کش 
و ســمومی که برای آفت هایی مانند بالســت )ساقه 
خوار( که در بارندگی های زیــاد احتمال افزایش آن 
وجود دارد نیز امسال باالتر رفته بود از این رو کشاورز 

مجبور به هزنیه بیشتری برای این موارد شد.
بالســت، یکی از آفت های ســاقه خوار برنج است و از 
اصلی ترین آفت های برنج در شــمال کشور محسوب 
می شود. در این آفت، برگ، ســاقه، خوشه و پوشش 

شلتوک برنج مورد هدف قرار می گیرد.«
این فعال حوزه کشاورزی در ادامه به گران شدن سایر 
فرآورده های شــالیزار اشــاره کرد و گفت: ساقه های 
برنج که بــرای خــوراک دام و گاوداری ها خریداری 
می شود سال گذشته هر بســته حدود ۴ هزار تومان 
بود اما در حال حاضر به ۶ هزار تومان رسیده است که 

این نرخ در زمستان قطعاً باالتر هم خواهد رفت.
وی به قیمت آب کشــاورزی و تأثیــر آن در نرخ تمام 
شــده محصول اشــاره کرد و گفت هنــوز آب بهای 

کشاورزی مشخص نیست.
عبدی در ادامه افزود: امســال به برکت بارندگی های 
فراوان کشاورزی رونق و جان تازه ای گرفت اما همین 
بارندگی در مردادماه که درســت زمان خشک شدن 
برنج و اصطالحاً رسیدن خوشه ها است دوبار بارندگی 
فراوانی در این اســتان صورت گرفــت. این بارندگی 
موجب »ورس« شد. ورس همان خوابیدن ساقه ها بر 
اثر بارندگی اســت که موجب از بین رفتن بخشــی از 

محصول و مشکالتی در درو می شود.
به گفته عبدی بعد از این بارندگی ها برخی شالیکاران 
ناچار بــه دروی زودتر از موعد محصول شــده و برای 
خشک کردن و حفظ سالمت آن اصطالحاً »مرحله تر 

کوب« شدند.
وی افزود: ترکــوب کردن محصول خــود هزینه ای 
جداگانه برای کشاورز دارد که روی قیمت تمام شده 

تولید تأثیر باالیی می گذارد.
این فعال حــوزه کشــاورزی در ادامــه تاکید کرد: 
معدودی از کشاورزان و شــالیکاران نیز با انبار کردن 
محصول و نگهــداری آن به صورت شــلتوک در و یا 
قبل از مرحله سفید کردن موجبات کاهش عرضه در 
بازار را فراهم می آوردند کــه اینموضوع نیز آر عوامل 

تأثیرگذار روی قیمت برنج است.

انبارهای بندر امام خمینی )ره( 
پر شد

معاون امــور بندری و اقتصادی ســازمان بنادر 
و دریانــوردی از پر شــدن انبارهــای بندر امام 
خمینی )ره( از کاالهای اساسی خبر داد و گفت: 
بر خالف ادعای برخی رسانه های خارجی هیچ 
مشکلی در نقل و انتقال ارز نداریم و صف بستن 
کشتی های منتظر تخلیه و بارگیری در بنادری 
مانند بندر امــام خمینی ارتباطــی به تبادالت 

مالی ندارد.
حجی محمد علــی حســن زاده در گفت وگو با 
ایسنا، اظهارکرد: گزارشی که برخی رسانه های 
خارجی تهیه کرده بودند و مدعی شده بودند که 
برخی کشتی ها در بندر امام خمینی )ره( حدود 
یکسال است که در صف ایســتاده اند و به دلیل 
مشکل در تبادالت مالی نمی توانند بار کشتی را 
تخلیه کنند، کارشناســی و صحیح نیست و در 
نوبت و صف قرار گرفتن کشــتی ها برای ورود و 
خروج از بنــادر رویه ای معمول اســت که البته 
در بدترین حالت یک کشــتی که ممکن اســت 
به دالیل مختلــف در صف تخلیه بنــادر بماند، 

حداکثر زمان انتظار آن یک ماه است نه یکسال.
وی افزود: یکی از دالیلی که کشــتی ها در صف 
تخلیه قــرار می گیرند و نمی توانند بارشــان را 
خالی کنند پر بــودن انبارهای بنادر بوده که این 
اتفاق برای بندر امام خمینی رخ داده و انبار بندر 
امام خمینی از کاالی اساســی کامال پر است و تا 
بار از بندر خارج نشود و جا برای تخلیه کشتی ها 

نباشد، امکان تخلیه وجود ندارد.
معاون امور بندری و اقتصادی ســازمان بنادر و 
دریانوردی ادامه داد: یکــی از راهکارهای حل 
این مشــکل این اســت که صاحــب کاال مجوز 
حمل یکســره را از گمرک بگیــرد و در این 
صورت می توانــد بار را از پای کشــتی از بندر 
خارج کرده و به مقصد مــورد نظرش ببرد. دلیل 
دیگر که کشــتی در آنجا در صف می ایستد، این 
اســت که به دلیل وجود رویه هی معمول سابق، 
هنوز کاالیش ثبت ســفارش نشــده است. در 
گذشته چنین قانونی وجود داشت  که در مناطق 
ویژه اقتصادی نیازی به ثبت ســفارش کاال نبود 
و صاحب کاال می توانســت بدون ثبت سفارش، 
کاالی خود را به این بنــادر وارد کرده و می تواند 
قبل یا بعــد از تبدیل آن بــه کاالی نهایی، برای 
صادرات مجدد یا واردات کاالی خود به کشــور 
اقدام کند که این عملیات اسنادی ممکن است 

زمان ببرد.
حســن زاده اضافه کرد: البته چنین قانونی هم 
اکنون وجود ندارد و بانک مرکزی اعالم کرده که 
در راستای مدیریت بازار ارز هر واردکننده ای در 
ابتدا و قبل از اقــدام بــه واردات کاال، باید بانک 
مرکزی را در جریــان قرار دهد، امــا همچنان 

برخی واردکنندگان این کار را انجام می دهند.
وی همچنین درباره میزان صفوف کشــتی های 
در انتظــار تخلیه و بارگیری در بنادر کشــور به 
ویژه بندر امام خمینی )ره(، اعــالم کرد: تعداد 
کشــتی ها در بندر امام خمینی در برخی روزها 
از کمتر از ۱۵ کشتی تا بیش از ۴0 کشتی است 
که صفوف انتظار قــرار می گیرند و یکی از دالیل 
اصلی آن افزایش واردات کاالهای اساســی بوده 
که بنا بــه تصمیم دولت این اتفــاق در بنادر رخ 
داده اســت و هم اکنون حدود ۲۲ کشــتی در 

لنگرگاه بندر امام خمینی )ره( منتظر هستند.

سکه به کانال سه میلیون تومان 
برگشت

نوسان قیمت طال در بازار جهانی بار دیگر ریزش 
قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی به کانال 

سه میلیون تومان را در پی داشت.
 دیروز هر قطعه ســکه تمام بهــار آزادی طرح 
جدید با پذیرش کاهش ۹ هزار تومانی قیمت به 
چهار میلیون و یک هزار تومان رســید اما قیمت 
ســکه طرح قدیم در بازار 3 میلیون و ۹۹0 هزار 
تومان اعالم شــد. طی چند روز گذشته قیمت 
ســکه برای ســومین بار وارد کانال سه میلیون 

تومان شده است.
 قیمت ها در بازار ســکه اما در چند روز اخیر، از 
پس ورود به کانال سه میلیون تومانی ، با رشدی 
اندک مواجه بود و این کاالی سرمایه ای توانست 
در محــدوده باالتر از چهار میلیــون تومان قرار 
گیرد اما مانــدگاری در این محــدوده قیمتی 

دیری نپایید.
قیمت هر قطعه نیم سکه نیز در بازار دو میلیون 
و ۵۲ هزار تومان و بهای هر قطعه ربع ســکه یک 
میلیون و ۲۵۲ هزار تومان گزارش شده است.  بر 
این اساس هر قطعه ســکه گرمی نیز ۸۵۱ هزار 
تومان قیمت دارد. قیمت هر گــرم طال در بازار 

۴0۷ هزار تومان گزارش شده است.

دالر عقب رفت
قیمت دالر دیــروز در صرافی ملی با کاهشــی 
اندک روبرو شــد و هر دالر به قیمــت ۱۱ هزار و 
۴00 تومان عرضه شــد.در دومین روز هفته هر 
دالر با کاهش ۵0 تومانی قیمت نسبت به صبح 
شــنبه به ۱۱ هزار و ۴00 تومان رســید. قیمت 
خرید دالر در صرافی ها نیــز همزمان با کاهش 
صد تومانی قیمت فروش، ریزشــی صد تومانی 
را تجربه کرد. هــر دالر در صرافی های بانکی به 

قیمت ۱۱ هزار و 300 تومان خریداری  شد.
 دیروز هر یــورو در بازار آزاد بــه قیمت ۱۲ هزار 
و ۶00 تومان فروخته شــد کــه در قیاس با روز 

گذشته کاهشی ۵0 تومانی را شاهد بود.
هر یورو در صرافی های بانکی بــه نرخ ۱۲ هزار 
و ۵00 تومــان خریداری شــد.  نــرخ خرید ارز 
از مردم در بــازار آزاد اما دیروز پاییــن تر از نرخ 
صرافی های بانکی اعالم شــد.  ثبــات قیمت ها 
و حرکت کند در این مســیر ســبب شده است 
قیمــت ارز در بــازار آزاد و صرافی هــای بانکی 
منطبق با یکدیگر شود. پیش بینی ها نشان می دهد 

ثبات قیمت ارز در بازار ادامه دار خواهد بود.

و هفته را با کاهش قیمت  خودر
آغاز کرد

خودرو هفته را بــا کاهش قیمت آغــاز کرد به 
طوری که قیمــت خودرو کیا ســراتو با کاهش 
۵00هزارتومانی با قیمــت ۲۸۱ میلیون و ۵00 

هزار تومان در بازار عرضه شد
 خودرو ســمند ال ایکس با قیمــت ۷3 میلیون 
و ۴00 هزار تومــان و پژو۴0۵ جــی ال ایکس 
با قیمــت ۷۱ میلیــون و ۸00 هــزار تومان و 
همچنین رنو تندر ۹0 بــا ۱۱۹ میلیون تومان، 
بدون تغییر قیمت نســبت به روز کاری گذشته 
ثابت ماند.خــودرو چانگان نیز بــا یک میلیون 
تومان کاهش قیمــت با قیمــت ۱۶۹ میلیون 

تومان در بازار به فروش رسید.


