
نبود تجهیزات و گرانی

وها  چرا خودر
پشت در گازسوز 
شدن مانده اند؟

کارآفرینی، مؤثرترین راهکار عبور از ناپایداری های 
اقتصادی - اجتماعی فزاینده اســت کــه می تواند 
عالوه بر تأثیر به ســزای خود در حوزه اقتصاد به طور 
غیرمســتقیم بر جامعه و فرهنگ کشــور مؤثر واقع 

شود.
عصر حاضر عصــر کارآفرینی اســت و نقش کلیدی 
کارآفرینی و کســب وکارهای فناورانــه نوپا در روند 
رشــد اقتصادی و توســعه پایدار کشــورها روشن 
است. کارآفرینان پیشــگامان تحول، رشد و توسعه 
اقتصادی هســتند که ثمره تفکر، تدبــر، اقدامات و 
مدیریت آنها خلق ثروت، توســعه تکنولوژی و ایجاد 

اشتغال مولد و پایدار بوده است. کارآفرینان، همواره 
نقش مهمی در پیشرفت جوامع داشتند. آنها در رأس 
کســب و کارها قرار گرفته، در جستجوی فرصت ها 
بوده و خالقیت نیز ابزاری بــرای موفقیت آنها تلقی 
می شــود. کارآفرینان، تغییر را یک پدیده معمولی 
می دانند، همیشــه در جســتجوی آن هســتند، به 
آن واکنش نشــان داده و از آن به عنوان یک فرصت 
اســتفاده می کنند.آنها پیشــگامان موفقیت های 
تجاری در جامعــه هســتند.آنها از نظــر رهبری، 
مدیریت، نوآوری، کارایی، ایجادشــغل، رقابت، بهره 
وری و تشکیل شــرکت های جدید، سهم مهمی در 

رشد اقتصادی دارند.
بســیاری از صاحبنظران حوزه کارآفرینی معتقدند 
در جوامع امروزی باید انقــالب کارآفرینی رخ دهد. 
این انقالب در قرن حاضر اهمیتی به مراتب بیشــتر 
از اهمیت انقالب صنعتی دارد. افراد کارآفرین نقش 

مهمی در حرکت چرخ های توسعه اقتصادی بر عهده 
دارند و منشاء تحوالت بزرگ در زمینه های صنعتی، 
تولیدی و خدماتی در ســح ســازمان ها محســوب 

می شوند.
از جمله مهمترین محاســن راه اندازی شرکت های 
کارآفرینانه ایجاد اشتغال مولد است. زیرا به موجب 
یک اصل در مدیریت، اگر یک نفر به طور مســتقیم 
به کاری مولد گمارده شــود، به صورت غیر مستقیم 
برای حداقل ســه نفر دیگر شــغل ایجاد کرده است. 
ایجاد اشــتغال مولــد نیازمند شناســایی، خلق و 
اســتفاده از فرصت های کارآفرینی و اشتغال موجود 
در جامعه اســت و این از مهمتریــن دالیل توجه به 
کارآفرینی اســت. کارآفرینی فرایند اشتغال زایی و 

کسب سود از ترکیب ارزشمند منابع است.
اهمیت کارآفرینی در روند توســعه و رشد اقتصادی 
دنیــا، بســیاری از کشــورهای در حال توســعه را 

ترغیب کرده است تا با اســتفاده از حداکثر امکانات 
و بهره برداری از ظرفیت های کشور خود آحاد جامعه 
را به سمت فعالیت های کارآفرینانه ترغیب و هدایت 
کنند. یکــی از روش های ترویــج کارآفرینی در دنیا 
برگزاری رویداد بزرگ هفته جهانی کارآفرینی)بازه 
زمانی ۱۸ تا ۲۴ نوامبر( اســت.در ایران نیز همه ساله 
در بازه زمانی مذکور )مطابق بــا هفته آخر آبان ماه( 
رویدادهایی با حضــور اجزاء مختلف اکوسیســتم 
کارآفرینــی به صورت ســمینار، دورهمی، همایش 
کارگاه آموزشــی با همکاری رهبــران کارآفرین و 
مدیران کســب و کارهای نوآورانه برگزار می شــود. 
هدف از برگزاری این رویداد الگوسازی برای جوانان، 
توســعه ارتباطات و همکاری پیوسته تمامی اجزای 
مختلف اکوسیســتم کارآفرینی در ســطوح ملی، 

منطقه ای و بین المللی است.
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رحیم سرهنگی
مدیرکل دفتر توســعه کار آفرینی و 

بهره وری نیروی کار

کارآفرینی مؤثرترین راهکار عبور از ناپایداری های فزاینده



تصویب چراغ خاموش گسترش مناطق آزاد تحت پوششی به نام بنزین!

۱۵ شرطی که نادیده گرفته شد
خریدار    تبدیل الیحه ایجــاد و اصالح مناطق آزاد 
و ویژه به قانون )فــارغ از مخالفت شــورای نگهبان( 
در حالی انجام شد که ایرادات ســه گانه هیات عالی 
نظارت مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام به این 

الیحه،به قوت خود باقی است.
تبدیل الیحه ایجــاد و اصالح مناطــق آزاد و ویژه به 
قانون )فارغ از مخالفت شــورای نگهبان( با اظهارنظر 
هیئت عالــی نظــارت مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام مبنی بــر مغایرت با بند۱۱ و ۱۷ سیاســت های 
کلی اقتصاد مقاومتــی و همچنین بنــد۱ جزء »د« 
سیاست های کلی آمایش ســرزمین، مواجه بوده و از 
قرار معلوم ۳گانه ایرادات هیئت نظارت به قوت خود 

باقی است.
به دنبال اصالح و تصویب الیحــه ایجاد ۸ منطقه آزاد 
جدید در روز دوشــنبه ۲۷آبان، واکنــش عجوالنه 
دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
و ویژه اقتصــادی در گنجاندن اســامی این مناطق 
در وب ســایت دبیرخانه، بار دیگــر از تمرکز و اصرار 
مســئوالن دبیرخانه مناطــق آزاد بر توســعه کمی 

حداکثری این مناطق پرده برداشت.
الیحه مذکور درســت در زمانی در مجلس شــورای 
اســالمی تصویب شــد که پس از باالگرفتن نگرانی 
درباره عواقب اجرای طرح مدیریت مصرف ســوخت 
در ســطح جامعه، افــکار عمومــی چشــم انتظار 
چاره اندیشی بهارســتانی ها برای کنترل پیامدهای 

افزایش شدید نرخ بنزین بودند. 

مجلس به شروط 1۵ گانه خود هم پایبند نماند
مجلس شــورای اســالمی درحالی که جامعه درگیر 
افزایش نرخ بنزین بــود و التهابات ناشــی از جوالن 
اغتشاشــگران، فضای روانی افکار عمومــی را دچار 
نگرانی کرده بود، با چراغ خامــوش اقدام به تصویب 
الیحه مذکور کرد و حتی شروط ۱۵ گانه ای که سال 
۹۵ بعنوان پیش شــریط تصویب ایــن الیحه تعیین 
کرده بود را نادیده گرفت و بــا این اقدام، اصالح قانون 
مادر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم عمال به بایگانی 

کمیسیون اقتصادی سپرده شد. 
محمدرضا پورابراهیمی، مردادماه سال ۹۵ که رییس 
وقت کمیســیون اقتصادی مجلس بود، در سخنانی 
در صحن علنی مجلس گفت که این کمیسیون برای 

افزایش مناطق ازاد ۱۵ شرط دارد.
این شــروط شــامل این موارد بود: تامین زیرساخت 
قبل از ایجــاد مناطق آزاد، خروج محــدوده مناطق 
آزاد از محدوده های مسکونی، حذف معافیت کاالی 

همراه مســافر، بهبود و کاهش وســعت مناطق آزاد، 
تعیین دقیق نقشــه مناطق آزاد، تایید نقشه توسط 
هیات وزیران، انتقال ســاختار مناطق آزاد به وزارت 
اقتصاد، قطع درآمد مناطق آزاد از واردات کاال، اصالح 
مقررات ارزی، اخذ مجوز از نهادهــای مربوطه نظیر 
محیط زیســت و ...، عدم تجمیع و تعدد مناطق آزاد 
و ویژه در یک محدوده جغرافیایی، تامین منابع مالی 
از سوی دولت متناسب با میزان صادرات، فنس کشی 
کامل و اســتقرار گمرک، هدفمند کردن امتیازات 
و  معافیــت های مناطــق آزاد )معافیــت مالیاتی و 
معافیت حقوق ورودی( به ســمت تولید و صادرات ، و 

اصالح ضوابط واگذاری )زمین و منابع و...( .

 منطقه آزاد تجاری، مهمترین مطالبه 
کدام مردم؟!

در کنار بی تفاوتی مجلس به شــروط ۱۵ گانه خود، 
برخی مسئوالن استانی نیز در شرایطی که جامعه در 
تب و تاب قیمت بنزین بــود، مناطق ازاد را مهمترین 
مطالبه مــردم معرفی کردند ؛ به فاصلــه کمتر از یک 
هفتــه از تصویب الیحــه مذکور، هوشــنگ بازوند، 
استاندار کرمانشــاه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی 
روز شنبه ســوم آذر اســتان کرمانشــاه، با اشاره به 
تصویب الیحه ایجاد مناطــق آزاد جدید در مجلس 
گفت: تبدیل قصرشیرین به منطقه آزاد تجاری یکی 
از مهم ترین مطالبات مردم اســتان کرمانشــاه طی 
چند سال اخیر بوده که خوشــبختانه در دولت تدبیر 

و امید این مطالبه محقق شد.
بازوند تصریح کرد: مجلس شــورای اسالمی ایرادات 
شــورای نگهبان در خصوص الیحه ایجــاد مناطق 
آزاد تجــاری را برطرف کــرد و دو روز پیش رســماً 

قصرشیرین تبدیل به منطقه آزاد تجاری شد!

بی توجهی به اظهارنظر شورای نگهبان و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام

نکته حائز اهمیــت و تأمل برانگیز، درباره اقدامات 
پیش دستانه اخیر مبنی بر قطعی دانستن افزایش 
مناطــق آزاد تجاری-صنعتــی، بی توجهــی به 
ضرورت تأیید شــورای نگهبان بــر مصوبه جدید 
مجلس است؛ حال آنکه در کارنامه پرحاشیه ایجاد 
مناطق آزاد جدید، سابقه مخالفت شورای نگهبان، 
به جهت حجم گســترده تغییرات مصوبه مجلس 
نســبت به الیحه اولیه دولت به چشــم می خورد؛ 
تــا جایی که به جــای ۱۲منطقه ویــژه اقتصادی 
پیشــنهادی دولــت، ۱۰۳منطقه ویژه از ســوی 

مجلس به تصویب رسیده بوده است!
مرور ســوابق الیحه ایجــاد منطقــه آزاد تجاری-
صنعتــی، اصالح محــدوده ۳منطقــه آزاد تجاری-

صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی نشان می دهد، 
پس از تصویب الیحــه مذکور در مجلس، شــورای 
نگهبــان در ۱۴مهــر۱۳۹۷ طی نامــه ای به رئیس 
مجلس شــورای اســالمی مصوبــه مزبــور را مغایر 
با اصل ۷۴ دانســته و برابر اصل ۱۱۰ قانون اساسی، 
نظر مجمع تشــخیص مصلحت نظام را نیز به مجلس 

ارسال می کند.
از ســوی دیگر، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با ارسال نظر خود به شورای نگهبان در 
اول مهر۱۳۹۷، درباره الیحــه ایجاد و اصالح مناطق 
آزاد و ویژه ۳محور حائز اهمیــت را مطرح می کند. از 
این رو، تبدیل این الیحه به قانون )فــارغ از مخالفت 
شــورای نگهبان( با اظهارنظر هیئــت عالی نظارت 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام مبنی بــر مغایرت با 
بند۱۱ و۱۷ سیاســت های کلی اقتصــاد مقاومتی، 
همچنین بند۱ جزء »د« سیاســت های کلی آمایش 
ســرزمین، مواجه بوده و از قرار معلوم ۳گانه ایرادات 

هیئت نظارت به قوت خود باقی است.

حذف معافیت های مالیاتی مناطق آزاد در هیچ 
محفل رسمی دولتی و قانون گذاری مطرح نیست!

نتایج مرور اظهارنظرها و مداخالت حامیان و مدافعان 
مناطق آزاد در مســیر قانون گذاری ایــن مناطق به 
همین جا محدود نمی شــود. چندی پیش و در میانه 
بررســی پیامدهای معافیــت مناطــق آزاد از قانون 
مالیات بر ارزش افزوده از سوی نمایندگان خانه ملت، 
دبیر شورای عالی مناطق آزاد در اظهاراتی با اشاره به 
اینکه موضوع حذف معافیت های مالیاتی مناطق آزاد 
در هیچ محفل رســمی دولتی و قانون گذاری مطرح 
نیســت، گفت: برخی افراد خودشــان را کارشناس 
معرفی می کنند، اما دربــاره معافیت مالیات بر ارزش 
افزوده نکاتی می گویند که مشخص است موضوعات 

را با هم خلط کرده اند.
مرتضی بانک در ادامه تصریح کرد:  با حذف معافیت 
مالیات بــر ارزش افزوده، اعتماد ســرمایه گذاران و 
فعاالن اقتصــادی از بین می رود، قیمت تمام شــده 
کاال برای صادرات افزایش می یابد، ۹درصد به میزان 
ســرمایه در گردش فعاالن اقتصادی اضافه می شود. 
این ها موضوعاتی است که نظام مناطق آزاد را دچار 
خدشــه کرده و سیاســت ها و اهداف را زیر ســوال 

می برد.
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  ادامه از صفحه یک
به عنوان یک قاعده کلــی، طراحی فعالیت های 
این رویداد در ســطوح مختلــف می تواند آحاد 
جامعه را در کشف اســتعدادها و پتانسیل های 
خود تشــویق کند. براین اســاس و با عنایت به 
شــرایط موجود اقتصاد ایران همچنین شــعار 
ویژه ســال ۱۳۹۸ مبنی بر رونق تولید، وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی همانند ســال های 

پیشین،  اقدامات مؤثر ذیل را انجام داده است:
۱- برگزاری کافــه کارآفرینی در دانشــگاه ها 
بــا هــدف درک مفهــوم اصلــی کارآفرینی و 
فعالیت های مبتنی بر نوآوری توســط مدیران 
اجرایــی، اســاتید و مدیــران دانشــگاه ها و 
دانشجویان و ارتباط دانشگاه ها با فعالین حوزه 

کارآفرینی در سطوح منطقه ای
۲- همکاری بــا دانشــکده کارآفرینی از طریق 
اشــتراک گــذاری تجــارب و دانش بــه روز 

کارآفرینی و معرفی افراد موفق پیشگام
۳- برگزاری ســمینارها و کارگاه های آموزشی 
با موضــوع کارآفرینی برای جوانان در ســطوح 

استانی
۴- برگزاری کارگاه های آموزشی پرورش ایده، 

تجاری سازی ایده خالقیت در سطوح استانی
۵- تشــویق ســرمایه گــزاران بــه حمایت از 

ایده های نو و خالقانه در سطوح استانی
۶- آگاهی سازی عمومی از طریق رسانه ها )صدا 

و سیما، نشریات، بنر، سایت ها (
۷- انجام خدمات مشــاوره ای بــه کارآفرینان 

بالقوه
با توجه به موارد ذکر شده بدون شک کارآفرینی 
مؤثرتریــن راهــکار عبــور از ناپایــداری های 
اقتصادی - اجتماعی فزاینده است که می تواند 
عالوه بر تأثیر به ســزای خود در حــوزه اقتصاد 
به طور غیر مســتقیم برجامعه و فرهنگ کشور 
مؤثر واقع شــود. از این رو انتظار می رود با بسیج 
همه جانبه تمام دســتگاه های اجرایی در حوزه 

کارآفرینی قدم های مثبتی برداشته شود.

 قیمت دالر در بودجه۹۹
 چقدر است؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه از تامین کاالهای 
اساسی در ســال ۹۹ با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی 

خبر داد.
محمدباقــر نوبخت رئیــس ســازمان برنامه و 
بودجه درباره قیمــت دالر در الیحه بودجه ۹۹ 
گفت: قیمت دالر بــرای کاالهای اساســی در 
الیحه بودجه ۹۹ همچنان ۴ هــزار و ۲۰۰ هزار 

تومان پیش بینی شده است.
وی در پاســخ به این پرســش که آیا دولت برای 
سال ۹۹ نیز تصمیم به اســتفاده از دالر ۴۲۰۰ 
تومانی برای تامین کاالی اساسی دارد؟ توضیح 
داد: بله؛ تصمیم ما قطعی اســت زیرا اگر به جای 
دالر ۴۲۰۰ تومانی از ارز نیمایی اســتفاده شود، 
یعنی پذیرفته ایم از ابتدای فرودین ماه ۹۹ مرغ 
و شــکر به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی با دالر حدود 
۱۱ هزار تومانی تامین شــود که در این شرایط 
همه چیز گران خواهد شد، دولت به دنبال مهار 

تورم است.
رئیس ســازمان برنامــه و بودجه در پاســخ به 
این پرســش که آیا دولت در الیحــه بودجه ۹۹ 
از کاالبــرگ الکترونیک که یکــی از روش های 
مجلس برای تامین کاالهای اساســی در بودجه 
۹۸ بود، اســتفاده نمی کند، توضیح داد: در حال 
حاضر تامین کاالهای اساســی بــا دالر ۴۲۰۰ 
تومانی در کشــور به رویه ای عادی تبدیل  شده 

است.

کالن



وقتی قربانی به متهم تبدیل می شود

اتهام کالهبرداری در کمین قربانیان فیشینگ
خریدار   کالهبرداری های مربوط به فیشینگ در 
حالی رو به افزایش است که در برخی موارد، قربانیان 
این نوع کالهبرداری، عالوه بر خالی شدن حسابشان، 

ناخواسته شریک جرم متخلفان نیز می شوند.
تخلفات فیشینگی با گذشت زمان ابعاد پیچیده تری 
یافته و افراد بیشتری درگیر آن می شوند که بررسی ها 
نشان می دهد بیشــتر قربانیان، هیچ گاه به پول خود 

نمی رسند.
تاکنــون بیشــتر تخلفــات مربــوط به فیشــینگ 
حساب های بانکی مربوط به خالی کردن حساب های 
قربانیان بوده اســت به طــوری که کالهبــرداران با 
دسترسی به اطالعات کارت بانکی، اقدام به برداشت 

از حساب قربانی می کردند.
اما چند وقتی اســت که نوع دیگری از فیشینگ رواج 
یافته که بر اساس آن، قربانی به متهم تبدیل می شود؛ 
بدین صورت که کالهبرداران اقدام به انتقال پول های 
سرقت شده از سایر افراد به حساب آنها کرده و سپس 

این پول ها را به حساب جدیدی منتقل می کنند.
بدین ترتیــب، فرد قربانی فیشــینگ بــدون اینکه 
خواسته باشد و یا حتی اطالع داشــته باشد، شریک 

جرم کالهبرداری محسوب می شود. در این صورت، 
فرد باید ثابت کند که در ایــن تخلف بی تقصیر بوده و 

نقشی ندارد.
نکته جالــب این اســت که گاهــی در این شــیوه 
فیشــینگ، به مانده پول صاحب حســاب دست 
نمی زنند، اما از حســاب بانکی وی برای نقل و انتقال 
پول استفاده می کنند که باعث می شود فرد به عنوان 

شریک جرم شناخته شود.
فیشــینگ به تالش برای به دســت آوردن اطالعاتی 
مانند نام کاربری، گذرواژه، اطالعات حســاب بانکی 
و … از طریق جعل یک وب ســایت، پیامک و آدرس 
ایمیل گفته می شود. افراد سودجو پس از دریافت این 
اطالعات به راحتی می توانند حساب های بانکی افراد 

را خالی کنند.
کالهبرداران برای فیشــینگ و خالی کردن حساب 
مردم از موضوع های جذاب و احساســی مانند کارت 
سوخت، قطع یارانه، سبد حمایتی خانوار وخرید شارژ 
اینترنت رایگان سوءاســتفاده کرده و پیشــنهادات 
جذابی مانند تخفیفات عجیب و غریب، برنده شــدن 

در مسابقات و اینترنت رایگان را مطرح می کنند.

فیشینگ در خدمت پولشویی
اســتفاده مجرمان از این شــیوه معموال با دو هدف 
پولشویی و یا پیچیده کردن روند شناسایی پول هایی 

که از حساب ها خالی کرده اند، استفاده می کنند.
مجرمان تــالش می کنند با چرخش پــی در پی پول 
در حساب های متعدد، رصد آن را دشــوار کرده و در 

نهایت پول را به حساب مورد نظر خود منتقل کنند.
پیگیری های ایرنا نشــان می دهد کــه مقصد بخش 
عمده ای از پول های سرقت شــده در جریان فیشینگ 
به بــازار ارزهای دیجیتــال منتهی می شــود.ارزهای 
دیجیتال مانند بیت کوین به دلیــل ماهیت خود، قابل 
رصد کردن نیســتند به همین دلیل، مجرمان با تبدیل 
پول های ســرقتی به این نوع ارزهــا، می توانند ردپای 
خود را پاک کنند.بخش دیگری از این پول های سرقتی 
نیز با چندین بار چرخش به کاالهای ارزشــمند مانند 
طال و یا خرید عتیقه اختصاص می یابنــد و یا اینکه به 
شیوه های مختلف سر از بازارهای خارجی در می آورند.

برای مقابله با پیامدهای فیشینگ، قرار است از ابتدای 
مهرماه، رمزهای دوم ایستا متوقف شــده و استفاده از 

رمزهای دوم یکبار مصرف یا پویا اجباری شود.

شعبه

رییس اتاق ایران و چیــن در واکنش 
به پســت اینســتاگرام رییــس بانک 
مرکــزی اظهار کــرد: به طــور حتم 
صادرکنندگانی هســتند کــه تمایل 
به فروش ارز خود با نــرخ باالتر دارند 
اما از آنجا که عمــده صادرکنندگان، 
دولتی و خصولتی اند بهتر است دولت 
نظارت خود را بیشــتر کند.مجیدرضا 
حریری در گفت وگو بــا اقتصادآنالین 
در واکنش به صحبت هــای همتی در 
پســت آخر اینســتاگرامش مبنی بر 
اینکه نوســانات ارزی، ناشی از تالش 
برخی صادرکنندگانی اســت که قصد 
فروش ارز خود با قیمــت باالتر دارند، 
اظهار کرد: قطعا نوسان گیرانی هستند 
که قصد دارند زیان شش ماهه خود را 
در التهابات چنــد روزه بازار ارز جبران 
کنند؛ همچنین این موضوع که برخی 
صادرکننــدگان بــه خاطر شــرایط 

موجود در صدد فروش ارز 
خود با نرخ باالتر برآمده اند 

نیز قابل انکار نیست.
اتفــاق  وقتــی  باالخــره 
اقتصــادی بزرگــی مانند 
تغییــر قیمــت بنزین در 
جامعه رخ دهــد، انتظارات 

تورمی ایجاد می کنــد که در پی آن هر 
فرد ســعی دارد دارایی غیر ریالی خود 
مثل طــال، ارز، خودرو و مســکن را در 

باالترین قیمت با ریال معاوضه کند.
به گفته حریری، نکته اینجاســت که 
بیشــتر صادرکنندگان ما شرکت های 
بزرگ دولتی و یــا خصولتی اند که به 
صورت مســتقیم و غیرمســتقیم زیر 
نظر دولت قرار دارنــد، بنابراین وقتی 
از ارز صادراتــی صحبــت می کنیم، 
بخــش عمــده آن بــه این دســته از 

صادرکنندگان مربوط می شود.

رییس اتاق ایــران و چین 
تصریح کــرد: بنابراین اگر 
بانــک مرکــزی از تالش 
صادرکنندگان برای فروش 
ارز خود با قیمت باالتر خبر 
می دهد و میــزان این ارز به 
حدی باالست که می تواند 
بر بازار تاثیر بگذارد، پس باید دولت به 
زیردستان خود نگاه کند؛ البته عده ای 
از صادرکنندگان بخش خصوصی هم 
ممکن به خاطر انتظارات تورمی آینده 
اقدام به فروش ارز خود به میزان کمتر 
و با نرخ باالتر کرده باشــند اما ســهم 
عمده ایــن اتفاق به خاطــر کم کاری 
صادرکنندگان دولتی و خصولتی بوده 
است.حریری با تاکید بر اینکه کنترل 
یا مدیریت بازار ارز بر اســاس قانون به 
عهده بانک مرکزی است، خاطرنشان 
کرد: نــرخ ارز در کشــور ما شــناور 

مدیریت شــده اســت، یعنی میزان 
نوســان نرخ ارز را مدیر بازار که بانک 
مرکزی است تعیین می کند و همیشه 

در قیمت ارز دخالت دارد.
این فعال بخــش خصوصی همچنین 
به آثار تورمی بنزین در اقتصاد کشــور 
اشــاره کرد و گفت: همانطور که همه 
مســئوالن اعــالم کرده اند، نــرخ ارز 
۴درصــد تاثیر مســتقیم تورمی دارد 
حاال این ۴درصد را بایــد به انتظارات 
تورمی که به دلیل اتفاقات اخیر پیش 
آمده اضافه کنیم.۴درصد تورم واقعی 
اســت که می تواند تحت تاثیر انتظار 
تورمی شــتاپ پیدا کند، همچنین به 
طــور طبیعی اقتصاد مــا در نیمه دوم 
سال نسبت به نیمه اول تورم بیشتری 
دارد و با این حســاب ســه نــوع تورم 
واقعی، انتظارات تورمی و ناشی از نیمه 

دوم سال خواهیم داشت.
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پیاپی بانک برتر ایران شد
 برای ســومین ســال پیاپی، بانک آینده بانک 
ســال جمهــوری اســالمی ایــران در ۲۰۱۹ 
 The(میالدی انتخاب شد.نشــریه معتبر بنکر
Banker(، با بیش از ۹۰ ســال سابقه حرفه ای 
در زمینه بانکداری در ســطح جهانی ، بانـــک 
آینده را در سال ۲۰۱۹ میـــالدی، به عنـــوان 
 Bank( بانـک سال جمـهوری اسـالمی ایران

of The Year in Iran( انتخاب کرد.
تندیس و گواهی مربوط به این موفقیت نیز طی 
مراسمی که با حضور مدیران ارشــد بانک ها، از 
بیش از ۱۰۰ کشــور جهان در روز پنجشــنبه، 
هفتم آذر ماه ۱۳۹۸ برگزار شــد؛ به همراه سایر 
بانـــک های برتر کشــوری، منطقه ای و جهانی 
توســط نماینده بانک آینده دریافت شد.کسب 
این عنوان، پس از انتخاب بانک آینده، به عنوان 
»برترین بانک تحول ســاز خاورمیانه«، توسط 
مؤسسه یورومانی، همچین بانک سال جمهوری 
اسالمی ایران توســط بنکر در سالهای ۲۰۱۷ و 
۲۰۱۸ میــالدی و همین طور بانــک برتر ایران 
در ســالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میالدی به انتخاب 
یورومانی، ششمین افتخار جهانی و متوالی بانک 

آینده، در ۳  سال اخیر به شمار می رود.

حمایت بانک تجارت از جشنواره 
کتاب معلوالن

 نخستین جشنواره ملی کاما )کتاب افراد معلول 
ایران( در تاالر قلم سازمان اسناد و کتابخانه ملی 

ایران برگزار شد.
اختتامیه نخستین جشنواره ملی کاما ، »کتاب 
افراد معلول ایران« با شــعار شــهروند معلول، 
جامعه فراگیر با حضور اشرف بروجردی معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران و محسن جوادی معاون امور فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی با حمایت بانک 
تجارت برگزار شد.در این دوره در مجموع ۱۳۵ 
عنوان کتــاب در دبیرخانه جایزه کتاب ســال 
مورد ارزیابی قرار گرفت که پس از داوری مرحله 
اول ۲۰ عنوان کتاب به مرحله دوم راه  یافت و از 
میان آثار یاد شــده، پس از ارزیابی داوران، ۱۱ 
عنوان کتاب برگزیده و ۸ عنوان کتاب شایســته 

تقدیر شناخته شدند.
بانک تجارت پیش از این در مراســم بزرگداشت 
روز جهانــی نابینایان ۲۳ مهرماه ســال جاری 
به دلیل تجهیز ۳۸ شــعبه خود بــه باجه ویژه 
نابینایــان در مراســم بزرگداشــت روزجهانی 
عصای ســفید با اهدای لوح و تندیــس یادبود 
مورد تقدیر قرار گرفت. شادکام قائم مقام انجمن 
نابینایان کشور در این مراسم گفت: از آغاز طرح 
ایجاد باجه ویژه نابینایان در سال ۱۳۹۲ تاکنون 
۱۶۲ شــعبه از ۲۲ بانک کشــور به این سامانه 
مجهز شده اند و بانک تجارت با تجهیز ۳۷ شعبه 

در این زمینه پیشتاز است.
بانک تجارت در شــعب دروس، فرهنگســرای 
بهمن، مرکزی شهرری، شــهریار و اسالمشهر 
در اســتان تهران و شــعب مرکزی ســبزوار، 
احمدآباد مشــهد، امام خمینی یاسوج، فروغی 
کرج، آزادی قزوین، استاد شهریار تبریز، مرکزی 
کاشــان، چهارراه آپادانا اصفهان، شهید فاطمی 
قم، فلسطین شیراز، میدان امام خمینی بوشهر، 
جامی سنندج، دهم فروردین یزد، گلسار شت، 
۲۲ بهمــن خرم آبــاد، مرکزی ســاری، میدان 
انقالب ســاوه، زاگرس اراک، مرکزی کرمانشاه، 
ولیعصر گرگان، مرکزی شهرکرد، معلم بیرجند، 
عالمه طباطبایی همدان، میدان آزادی زنجان، 
شاهد زاهدان، شــریعتی اردبیل، هفده شهریور 
ســمنان، کیانپارس اهواز، ســید جمال الدین 
اسدآبادی بندرعباس، معلم کرمان، بلوار آزادی 
ارومیه و مرکزی ایالم در سایر استان ها پذیرای 

نابینایان فرهیخته کشور است.



نبود تجهیزات و گرانی

وها پشت در گازسوز شدن مانده اند؟ چرا خودر
خریدار     در حالــی که وزارت نفت ایــن روزها در 
تالش است تا با افزایش تعداد خودروهای دوگانه سوز،  
مصرف ســوخت مایع را با نگاهی اقتصادی و زیست 
محیطــی کاهــش دهد امــا شــواهد بازار نشــان 
می دهد که نبــود تجهیزات و گرانی آنها باعث شــد 
تا خودروهــای بنزینی پشــت درهــای مراکز فنی 
مجــاز بمانند.اما این تمــام ماجرا نیســت. عالوه بر 
خودروهایی که تا پیش از این امکان اســتفاده از سی 
ان جی را داشــتند،  حاال افراد دیگــر نیز می خواهند 
گاز را جایگزیــن بنزین کنند بنابراین الزم اســت تا 
تغییراتی در خودرو خود ایجاد کنند که شامل نصب 
مخزن،  رگوالتــور،  کیت مخزن و ... بــر روی خودرو 

می شود.
البته نصب ایــن تجهیزات برای جلوگیــری از وقوع 
حوادث احتمالی باید در مراکز فنی مجاز انجام شود. 
مراکزی که تا پیش از ســهمیه بندی بنزین روزهای 
کم کاری را می گذراندند و حتی تعــدادی از آن ها با 
تعطیلی روبرو شــده بودند و حاال از وجود مشتریان 
بی شــماری صحبت می کنند که توان پاسخگویی به 

درخواست آنها را ندارند.
این مراکز شــلوغ ترین روزهای خود را پشــت ســر 
می گذارند و مراجعه به آنها بــرای تبدیل خودروها به 

گازسوز افزایش چشمگیری داشته است.
به طور مثال مسوول یکی از مراکز مجاز فنی در تهران 
به ایرنا گفته کــه مراجعات حضــوری و تلفنی برای 
آگاهی از نحوه دوگانه ســوزکردن خــودرو در هفته 
گذشــته افزایش داشــته اما به دلیل بی ثباتی قیمت 
تجهیــزات در این روزهــا، امکان تبدیــل خودروها 
وجود ندارد.وی گفته که به دلیل نوسان قیمت ها،  در 
شــرایط فعلی تنها خدمات خود را به خودروهایی که 
پیش از این دوگانه سوز بوده اند ارائه می دهیم و نصب 

تجهیزات بر روی خودروها انجام نمی شود.
این مســوول معتقد اســت کــه با افزایــش قیمت 
بنزیــن،  قیمت تجهیزات ســی ان جی نیــز افزایش 
۱۰۰درصــدی را تجربه کــرده و اجــازه فعالیت را 
نمی دهد.به گفته وی اگر تجهیزات تامین شــود، هر 

خودرو ظرف دو روز می تواند گازسوز شود.
اما کمبود و گرانی تجهیزات ســی ان جی تنها مربوط 
به تهران نیست و مخازن سی ان جی تقریبا در کشور 
نایاب شده اســت و این در حالی اســت که نهادهای 
مختلــف برافزایش مصرف ســی ان جی بــه عنوان 

سوخت پاک و البته ارزان در کشور تاکید می کنند.
در این میان متقاضیان اصفهان نیــز به دلیل کمبود 
تجهیزات با مشــکل مواجهند و مراکز مجاز فنی نیز 

تنها کاری که انجام می دهند نام نویسی از متقاضیان 
اســت.یکی از مســووالن این مراکــز در اصفهان به 
ایرنا گفته که مراجعات برای نصب سیســتم گازسوز 
افزایش داشــته اما تجهیزات حتی با قیمت باال نیز در 

دسترس نیست.
وی تاکیــد کرده کــه برخــی از خودروهــا که این 
تجهیزات را در گذشته نصب کرده اند زمانی که برای 
معاینه فنی خودرو اقدام می کنند تنها برای ســوخت 
بنزین معاینه می گیرند زیرا سیســتم ها تغییر کرده 
است.به گفته وی گرانی مشــکل دیگر در این زمینه 
است و کپسول ۶۰ لیتری که تا پیش از سهمیه بندی، 
یک میلیــون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می رســد 
اکنون با قیمت ۲ میلیون و ۲۰۰ هــزار تومان نیز در 

بازار پیدا نمی شود.
وی افزایــش قیمت تجهیــزات مربوط به ســی ان 
جی ســوز کردن خودروها را حدود ۶۰ درصد عنوان 
می کند و ادامه می دهد که در این مدت مراجعه برای 
گازسوزکردن خودروها دوبرابر شده است، با این حال 
تجهیزات از ســوی اتحادیه کشــوری سوخت های 
جایگزین به دست ما نمی رســد و این در حالی است 
که پیش از این به طورز مســتقیم با تولیدکنندگان و 
توزیع کنندگان در ارتباط بودیم.به گفته این مسوول 
اکنون بازار ســیاهی بوجود آمده امــا اگر تجهیزات 
تامین شــود می توان امیدوار بود کــه قیمت کاهش 

پیدا کند.
وی به فعالیت ۸۵۰ کارگاه مجاز در کشــور اشاره کرد 
و افزود: هر کدام از این مراکــز روزانه می توانند بین ۵ 
تا ۱۰ خودرو را دوگانه سوز کنند به شرط آنکه مشکل 
تامین قطعات حل شود.به عقیده وی دولت برای حل 
مشــکل تجهیزات باید اجــازه واردات را برای مدت 

محدود بدهد زیرا تقاضا بسیار زیاد است.
برخــی از مراکــز فنــی مجــاز نیــز معتقدند که 
تولیدکنندگان با هــدف افزایش قیمــت،  فروش را 
متوقف کرده اند این امر باعث شده تا قیمت تجهیزات 

در بازار باال برود و بازار سیاه ایجاد شود.
مســوول یکی از مراکز فنی مجاز در خراسان رضوی 
نیز تایید می کند که مراجعه برای گازســوزکردن به 
این مرکز افزایش داشته و این در حالی است که پیش 

از سهمیه بندی هیچ کس مراجعه نمی کرد.
وی البته بر این نکتــه نیز تاکیــد دارد که تجهیزات 
کم شده و افزایش قیمت داشــته و علت آن را نیز سو 

استفاده از شرایط بازار و ایجاد بازار سیاه می داند.  
بــه گفتــه وی تــا پیــش از ســهمیه بندی هزینه 
دوگانه ســوز کردن خودرو پراید  ۲.۵ میلیون تومان 

بود اما این رقم اکنون بــه ۳.۵ میلیون تومان افزایش 
پیدا کرده اســت.در خوزســتان نیز اوضاع به همین 
صورت اســت و مراکز فنی مجاز اگرچه با تعداد باالی 
مراجعان برای گازســوزکردن خودرو روبه رو هستند 

اما تجهیزاتی برای انجام کار حتی با قیمت باال ندارند.
یکی از صاحبان مراکــز فنی مجاز بــه ایرنا گفته که 
حدود یک سال و نیم به طور کامل کار خوابیده بود اما 

اکنون با افزایش مراجعه مواجهیم.
به گفته وی مخازن موجود نیســت و حتی از ســایر 
اســتان ها نیز نمی توانیم تجهیزات مورد نیاز را تهیه 
کنیم.وی افزایــش قیمت در برخی اقــالم را تا ۱۵۰ 
درصد می دانــد و می گوید که به طــور مثال قیمت 
رگوالتور از ۱۹۰ هــزار تومان به  ۴۵۰ هــزار تومان 
افزایش پیدا کرده است.وی تاکید کرده با وجود آنکه 
قیمت مخازن ســی ان جی افزایش داشــته در عین 

حال در بازار نایاب نیز شده است.
حال و روز سیســتان بلوچســتان نیز فرق چندانی 
با ســایر مناطق ایــران نمی کند. در این اســتان نیز 
تجهیزات ســی ان جی افزایش قیمت داشته و با این 

حال نایاب نیز شده است.
یکی از مســووالن مراکــز فنی مجاز در سیســتان و 
بلوچســتان به ایرنا گفته که مراجعات بعد از اصالح 
قیمت بنزین برای گازســوزکردن خودروها افزایش 
داشــته و تقریبا روزانه حدود ۱۵ تا ۲۵ خودرو به این 

مرکز برای گازسوزشدن مراجعه می کنند. 
وی تاکید کرده که در حال حاضر مخزن و کیت مخزن 
در بازار موجود نیست و تولیدکننده یا به دلیل حجم 
زیاد و یا به دالیل دیگر از عرضه مخزن بازمانده است.
وی گفته که موجودی مخزن این مرکز نیز صفر شده 

و جوابگوی مراجعه کنندگان نیستیم.
به گفته وی قیمت تجهیزات در بازار غیررســمی تا ۲ 
برابر افزایش قیمت داشته اما از آنجا که در بازار رسمی 
خرید و فروش انجام نمی شود، نمی توان قیمتی اعالم 
کرد.وی گفته که اتحادیه ســوخت های جایگزین از 
آنها خواســته تا از خرید هیجانی و قیمت های کاذب 
اجتناب کنند زیرا با گذشت زمان اوضاع آرام تر شده و 

قیمت ها کاهش خواهد داشت.
در شــمال غرب کشور نیز مشــکل تبدیل خودروها 
کمبود تجهیزات اســت تا آنجا که یکی از مراکز فنی 
مجاز اعالم کرده که در صورت تامین تجهیزات روزانه 

۱۵ خودرو را دوگانه سوز می کند.
مســوول این مرکز فنی معتقد اســت که علت نبود 
تجهیزات در بازار تمام شــدن موجودی کارخانه ها و 

یا ایجاد بازار سیاه است.
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W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R انرژی
نفت به تعطیالت رفت!

قیمت نفت در معامــالت روز جمعه که به دلیل 
تعطیالت شکرگزاری در آمریکا سوت و کور بود، 
تغییری نداشت و سرمایه گذاران منتظر نشست 

هفته آینده اوپک پالس هستند.
بهای معامالت آتی نفت برنت پنج سنت کاهش 
داشــت و به ۶۳ دالر و ۸۲ ســنت در هر بشکه 
رســید. نفت برنت روز پنج شــنبه ۰.۳ درصد 

کاهش داشت.
بهای معامالت آتی وســت تگزاس اینترمدیت 
با یک ســنت افزایش، به ۵۸ دالر و ۱۲ سنت در 
هر بشکه رسید. شاخص قیمت نفت آمریکا روز 
گذشته که بسیاری از معامله گران آمریکایی به 

تعطیالت رفتند ۰.۲ درصد رشد داشت.
اوپک و متحدانش شــامل روســیه که به گروه 
اوپک پالس معروف هستند هفته آینده نشست 
رسمی در وین به منظور بازنگری سیاست تولید 

خود برگزار خواهند کرد.
به گفته اســتفن اینس، استراتژیســت بازار در 
شرکت اکســی تریدر، اندکی شفافیت پیرامون 
نشست اوپک ایجاد شده است زیرا همه طرفین 
درگیر تالش خواهند کرد پایبندی دقیقتری به 

توافق فعلی اعمال کنند.
این گروه با هدف تقویــت قیمتها، تولیدش را به 
میزان ۱.۲ میلیون بشکه از ابتدای ژانویه امسال 
محدود کرده اســت و تحلیلگــران انتظار دارند 
تحت تاثیر ادامه رشد تولید آمریکا، پیمان فعلی 

تمدید شود.
شرکتهای نفتی روسیه روز پنج شنبه پیشنهاد 
کردند سهمیه تولیدش که بخشی از این پیمان 
اســت، تغییر پیدا نکند که اوپک پالس را برای 
عدم تغییر این سیاست در دیدار هفته آینده در 

وین تحت فشار قرار خواهد داد.
تحلیلگــران بانک جی پی مــورگان پیش بینی 
کرده اند کــه اوپک پالس ممکن اســت توافق 

کاهش تولید را تا پایان سال ۲۰۲۰ تمدید کند.
بر اســاس گزارش رویترز، در ایــن بین چین به 
آمریکا هشــدار داد در واکنش به تصویب قانون 
حمایــت از تظاهرکننــدگان ضددولتی هنگ 
کنگ از ســوی واشــنگتن، به اقدامات متقابل 

قاطعی دست خواهد زد.
سرمایه گذاران نگران هســتند که چین فاز اول 
توافق تجاری با آمریکا را که به مناقشه ۱۶ ماهه 
میان دو کشور خاتمه می دهد به تاخیر بیاندازد. 
روزنامه گلوبال تایمز که نشــریه رسمی حزب 
کمونیســت چین اســت پیش از این خبر داده 
بود چین و آمریکا بــه توافق درباره فاز اول توافق 
تجاری نزدیک شــده اند. با این حال واشنگتن و 
پکن هنوز دربــاره جزییات مربــوط به میزان 
کاهش تعرفه ها روی کاالهــای چینی به توافق 
نرســیده اند و اصرار چین برای این که واشنگتن 
همه تعرفه هــا را حذف کند، مانــع عمده اصلی 

بوده است.
آمریکا و چین روی چشم انداز کوتاه مدت نفت 
تاثیر زیادی دارنــد. هنوز درباره میــزان مازاد 
عرضه نفت در سال ۲۰۲۰ اتفاق نظر وجود ندارد 
اما بهبود روابط تجــاری آمریکا و چین بالفاصله 
در تغییر پیش بینی های رشــد اقتصادی، رشد 
تقاضا برای نفت و مهم تــر از همه اعتماد تجاری 

منعکس خواهد شد.



   کشاورزان: چیزی به ما ابالغ نمی شود

الگوی کشت؛ برنامه ای برای رفع تکلیف سیاست گذار
زهرا مهدوی  درحالی که وزارت جهاد کشاورزی 
اعالم کرده کشاورزان برنامه های کشت ابالغ شده را 
رعایت نمی کنند، تولیدکننــدگان می گویند برنامه 
کشت جامع و مناســبی برای اجرا در اختیار آنان قرار 

نمی گیرد.
اجرای الگوی کشت محصوالت کشــاورزی بویژه در 
شرایط کنونی که کشــور با چالش آب مواجه است، 
بسیار ضروری به نظر می رســد ضمن اینکه هر سال 
شاهد نوسانات شــدیدی در بازار برخی از محصوالت 
کشــاورزی از جمله گوجــه فرنگی،ســیب زمینی، 
هویج و ... هســتیم که به دلیل عــدم رعایت الگوی 
کشــت گاهی تولید ایــن محصوالت کــم  و گاهی 
حجم تولید آنقدر زیاد می شــود که کشــاورزان 
و مســئوالن نمی دانند باید با مــازاد آن چه کنند. 
که اخیرا مصداق آن را در مورد گوجه فرنگی شــاهد 
بودیــم و خبرگزاری مهر در گزارشــی هایی از جمله 
»ادامه چالش گوجه فرنگی؛ این بار با افزایش قیمت!  
فقدان برنامه ریزی برای مدیریت تولید و بازار« به این 

موضوع پرداخته بود. 
هم اکنون یکــی از بزرگترین انتقاداتــی که به وزارت 
جهاد کشاورزی وارد می شــود عدم برنامه ریزی برای 
کشت باشد که موجب شــده تولید این محصوالت در 
کشــور دچار نا به ســامانی و بی نظمی گسترده باشد. 
در حوزه کشــاورزی، برنامــه ریزی سیاســت گذار 
برای میزان تولید ســاالنه هر محصــول را »الگوی 
کشت« می نامند. کارشناسان معتقدند وزارت جهاد 
کشاورزی که به عنوان متولی تولید وظیفه دارد برنامه 
و الگوی مناسب کشت را تدوین و در اختیار کشاورزان 
قرار دهد، در انجام این کار کوتاهی می کند مســاله ای 
که مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی آن را رد می کنند.

 کشاورزان برنامه های ابالغی کشت را 
رعایت نمی کنند

در همیــن زمینه حســین اصغــری، مدیــرکل دفتر 
محصوالت علوفــه ای و جالیزی معاونــت امور زراعت 
وزارت جهاد کشــاورزی اخیرا در گفتگو با مهر با بیان 
اینکه برنامه کشــت محصــوالت ســبزی و صیفی به 
تفکیک فصل در سال ۴ مرتبه به ســازمان های جهاد 
کشاورزی استانها ارسال می شود، گفته بود: این برنامه ها 
محصول به محصول ارائه می شــود و سازمانهای جهاد 
کشــاورزی اســتانها نیز این برنامه را به مراکز خدمات 
ابالغ می کنند اما گاهی برخی کشاورزان بدون توجه به 

این برنامه اقدام به کشت محصوالت می کنند.
وی با اشــاره به اینکه در محصوالت سبزی و صیفی 

محدودیتی نیز در معرفی محصول جایگزین، دانش 
فنی و خدمات مربوط به کشت آن وجود ندارد، درباره 
اینکه چرا وزارت جهاد کشــاورزی با کشاورزانی که 
به برنامــه ابالغی بی توجهی مــی کنند، برخورد 
نمی کند؟، افــزوده بود: مــا با تنبیه کشــاورزان و 
برخورد قهریه با آنان موافق نیســتیم اما معتقدیم که 
ابزارهای تشویقی و تنبیهی باید در کنار هم استفاده 
شــود که البته ما درحــال حاضر نیز اهــرم قانونی یا 

دستورالعملی برای این مساله نداریم.

کشاورزان: ما برنامه ای ندیدیم!
پیگیری های خبرنگار مهر از تشــکل های کشاورزی 
بــرای علت یابــی عدم اجــرای برنامه های کشــت 
از ســوی کشــاورزان، اظهارات مســئوالن وزارت 

جهادکشاورزی را زیرسوال برد.
در همین زمینه ســید جعفر حســینی، مشاور عالی 
نظام صنفی کشاورزی در گفتگو با مهر اظهارداشت: 
اول باید ثابت شود که وزارت جهاد کشاورزی ۴ برنامه 
کشت را در ســال به کشــاورزان ابالغ می کند، این 
برنامه ها چه زمانی ابالغ شده و در اختیار چه کسانی 

قرار گرفته است؟
وی با بیــان اینکه بنده بــه عنوان یک کشــاورز چنین 
برنامه ای ندیده ام، گفــت: اگر هم ایــن برنامه ها ابالغ 
شده برای ســازمان جهاد کشاورزی اســتانها بوده و به 
دست کشاورزان نرسیده اســت ضمن اینکه تاریخ ابالغ 
نیز بســیار مهم است بعنوان مثال ســازمان های جهاد 
کشاورزی اســتانها در اردیبهشت ماه امسال تمام تالش 
شان این بود که کشاورزان را به کشت چغندر قند ترغیب 
کنند در حالی که آن زمان، امــکان چنین کاری وجود 
نداشــت و فرصت از دســت رفته بود یا وقتی که ما 
می گوییم تا آخر آذر ماه فرصت توســعه کشــت گندم 
وجود دارد یعنی بعــد از آن دیگر ایــن کار امکان پذیر 
نیســت.این فعال بخش خصوصی ادامه داد: آیا اصال 
وزارت جهاد کشاورزی سامانه ای دارد که کشاورزان 
نوع و میزان کشت خود را در آن ثبت کنند تا مسئوالن 
متوجه شوند کشــت محصولی خاص تکمیل شده و  
اعالم کنند که دیگر این محصول نباید کشــت شود؟ 
هیچ کدام از این کارها انجام نشــده وبرنامه کشــت 
بیشتر شبیه شعار اســت یا اینکه اقدامی عملی باشد. 

حداقل ما چنین برنامه ای را ندیدیم.

کشت در کشور ما تابع شرایط بازار است
همچنین محمدشفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی 
کشاورزی و منابع طبیعی کشــور در گفتگو با مهر با 

بیان اینکه برنامه کشــت برنامه ای اســت که صفر تا 
صد کار را در نظر بگیرد و به همه جزئیات توجه داشته 
باشد، گفت: باید به کشــاورزان ضمانت داده شود که 
محصولشان مشــکل بازار نخواهد داشت و می توانند 

به سهولت کاالی تولیدی خود را به فروش برسانند.
وی با اشــاره به اینکه چنین برنامه ای در کشــور ما 
وجود نــدارد، ادامه داد: وقتی کشــاورزان محصولی 
را کشت می کنند مطمئن نیســتند که این محصول 
به فروش می رســد یا خیر؟ در واقع برنامه کشت در 
کشور ما تابع شــرایط بازار است اگر محصولی امسال 
خوب بفروشــد ســال آینده عمده کشــاورزان آن 

محصول را کشت می کنند و بالعکس.
ملک زاده با بیان اینکه تدوین برنامه کشــت نیازمند 
مسائلی مانند آمایش ســرزمین و اطالعات دقیق در 
مورد میزان نیاز و تولید اســت، گفــت: بعنوان مثال 
وزارت جهاد باید مشــخص کند میزان نیاز به گوجه 
فرنگی چقدر است و براساس ظرفیت مناطق مختلف 
به آنان اجازه کشــت داده شــود. اما در کشــور ما به 
کشــاورزان می گویند فالن محصول را کشت کنید و 
وعده هایی نیز به آنان داده می شــود. بعد از مدتی با 
عملی نشدن وعده ها کشــاورزان هم محصول مورد 

نطر را نمی کارند و برنامه محقق نمی شود.
وی ادامه داد: یا مثال قیمت محصولی مانند چغندر قند 
که باید خرید تضمینی شود، پایین در نظر گرفته می شود 
بنابراین کشــاورزان این محصول را نمی کارند و جای 

آن محصوالت سبزی و صیفی کشت می کنند.

 آمار دقیقی از تعداد بهره برداران
 و سطح زیرکشت در کشور وجود ندارد

ملک زاده تصریح کرد: متاســفانه در کشــور ما آمار 
دقیقی از تعداد بهره برداران، نوع بهره بردار، ســطح 
زیرکشــت و میزان کشــت وجود ندارد و همه آمارها 
براســاس خوداظهــاری اســت.زمان آمارگیــری 
کشاورزان براســاس اینکه تصور کنند آمار به سود یا 

زیان آنها تمام می شود آن را زیاد و کم می کنند.
وی با اشــاره به اینکه کشــاورزان به دلیــل ارتباط 
با تشــکل های بخــش خصوصی اطالعــات خود را 
در اختیار تشــکل قرار می دهند تا بــه عضویت آنجا 
درآیند، افزود: به دلیل اینکه عضویت در نظام صنفی 
اختیاری است و اجباری نیســت ما موفق شدیم تنها 
حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار بهره بردار را شناســایی 
کنیم و این تقریبا یک سوم ادعایی است که مسئوالن 
مربوطه دارند و مدعی اند که حدود ۴ میلیون بهره بردار 

حوزه کشاورزی در کشور فعال هستند.

تولید
۵
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زعفران کاران پرداخت شد
معاون وزیرجهاد از پرداخت ۱۲۰ میلیارد ریال 
از مطالبات زعفــران کاران به حســاب آنان در 

مرحله اول خبر داد.
حسین شــیرزاد معاون وزارت جهاد کشاورزی 
با بیان اینکه در مرحلــه اول بالغ بر ۱۲۰ میلیارد 
ریال از مطالبات زعفران کاران به حســاب آنان 
واریز شد، خاطرنشــان کرد: در راستای ابالغیه 
وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر خرید حمایتی 
زعفران از کشــاورزان اســتان های خراســان 
رضوی و جنوبی که با هــدف جلوگیری از افت 
قیمت و ضــرر و زیان تولیدکننــدگان  زعفران 
انجام پذیرفته تا کنون بالــغ بر ۳۰ تن زعفران از 
کشاورزان، توسط شــبکه تعاونی های روستایی 
خریداری شده اســت.این مقام مسئول با اشاره 
به اینکه کشــور ایــران حائز رتبــه اول و دارای 
مزیت مطلق در تولید زعفران جهان به حســاب 
می آید، تأکید کرد: به طور طبیعی و بر اســاس 
شــاخص های تنظیم بــازاری، کشــور ایران 
می بایســت مرجع اصلــی تعییــن قیمت این 

محصول در بازارهای دنیا باشد.
وی همچنین اضافه کرد: در اوایل ماه گذشــته 
علی رغم ثبات نسبی در بازارهای جهانی، شاهد 
رقابت غیرحرفه ای و کاهش تصنعی نرخ خرید 
زعفران توسط برخی دالالن داخلی و تجار فعال 
در صادرات ایــن محصول و نهایتاً روند شــدید 

نزولی قیمت زعفران در کشور بوده ایم.
این مقــام مســئول در ارتباط بــا اهمیت ورود 
هدفمند ســازمان مرکزی تعاون روســتایی و 
وزارت متبــوع بمنظــور تعدیل بــازار زعفران 
تصریح کرد: تدابیر اتخاذ شــده از سوی وزارت 
متبوع و ســازمان مرکــزی تعاون روســتایی 
عالوه بر جلوگیری از ســودجویی دالالن و تجار 
بین المللی و ضرر و زیان تولیدکنندگان زعفران، 
از افــت فاحش نــرخ جهانی ایــن محصول نیز 

ممانعت جدی بعمل آمد.

بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال به 
کشاورزان سیل زده پرداخت شد

مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران و کاهش 
مخاطرات بخش کشــاورزی، گفــت: تاکنون، 
۱۱ هــزار و ۵۹۶ میلیارد ریــال کمک بالعوض 
و تســهیالت به به خســارت دیــدگان بخش 
کشاورزی استان های ســیل زده پرداخت شده 

است.
ســید محمد موســوی درباره اجرای مصوبات 
دولــت جهــت پرداخــت کمک بالعــوض به 
خسارت دیدگان از ســیل در بخش کشاورزی، 
اظهار کرد: بر اســاس گزارش هــای دریافتی 
از ســازمان های جهاد کشــاورزی استان های 
خســارت دیده از ســیل تا تاریخ چهارم آذرماه 
ماه امســال، از تعداد ۲۳۳ هــزار و ۴۷۰ پرونده 
به مبلغ ۱۴۹۲۰ میلیارد ریــال در کمیته های 
تخصصی شهرســتان های استان های خسارت 
دیده از ســیل پس از بازدید میدانی، بررســی و 
تایید شــد و تعداد ۱۷۸ هــزار و ۳۸۴ پرونده به 
مبلغ ۱۰۲۲۹ میلیارد ریال پس از بررسی، مورد 
تصویب کارگروه اســتانی قرار گرفته است.وی 
ادامه داد: از ایــن مقدار، مبلــغ ۷۷۸۰ میلیارد 
ریال برای ۱۳۳ هزار و ۷۹۱ پرونده به حســاب 
خســارت دیدگان واریز شده اســت.مدیرکل 
دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش 
کشــاورزی درباره پرداخت تســهیالت قرض 
الحسنه بانکی به خســارت دیدگان از سیل در 
بخش کشــاورزی، گفت: تاکنــون، تعداد ۱۳۷ 
هزار و ۲۸۶ پرونده به مبلغ ۱۱۷۷۵ میلیارد ریال 
از طریق سازمان جهاد کشــاورزی استان های 
خسارت دیده از سیل به بانک های عامل معرفی 
و تعداد ۴۱۸۳۷ پرونده به مبلغ ۳۸۱۶ میلیارد 

ریال به خسارت دیدگان پرداخت شده است.



متهم ردیف اول نابسامانی بازار مسکن کیست؟

وی بازار مسکن  آثار تحریم ها ر
محســن محروقی    وقتی صحبت از تحریم ها به 
میان می  آید، بســیاری از افراد گمــان می کنند که 
بخش مســکن کمتر در مقابل تیر خالص تحریم ها 

قرار می گیرد.
 این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند 
مسکن نیز از گزند تحریم ها در امان نبوده و آثار آن را 
در افزایش یکباره ملک طی یک ســال اخیر می توان 
به خوبی مشــاهده کرد. اما آیا واقعا تنهــا تحریم ها 
باعث جهش  قیمتی در بخش مســکن بوده است و یا 
مجموعه ای از عوامل دست در دست هم دادند و بازار 

را با شوک قیمتی روبه رو کردند؟
بازار مسکن طی یک سال گذشته شوک های بزرگی 
را تجربه کــرده به گونه ای که می تــوان گفت قیمت 
مسکن انفجار عظیمی داشــت و فعاالن این بخش را 

با شوک مواجه کرد.
 با توجــه بــه ایــن مســائل پرســش تحریــم یا 
واسطه گری ها، کدام یک بازار مسکن را طی یک سال 
گذشــته به بــازی گرفت بســیار مورد توجــه قرار 

می گیرد. 
در دســت گرفتن بازار توســط دالالن از یک طرف و 
تحریم هایی کــه بازارهای اقتصــادی را مورد هدف 
قرار داد از سوی دیگر باعث شــد که متهم ردیف اول 

گرانی ها در بخش مسکن مشخص نشود. 
البته کارشناســان نظرات مشخص و متفاوتی را برای 
گرانی ها داشــته و عوامل متعددی را موثر در افزایش 

قیمت مسکن می دانند. 
وقتــی دلیل جهش هــای قیمتــی در این بــازار را 
پرس وجو می کنیم در نگاه اول تغییرات را ناشــی از 
تاثیرات زنجیروار تحوالت اقتصادی به دلیل تحریم ها 

بر یکدیگر عنوان می کنند. 
از سوی دیگر فسادهایی که توسط سوداگران در بازار 
رواج پیدا کرده اســت را نمی توان نادیده گرفت. البته 
در این میان بســیاری از تحلیلگران و صاحب نظران 
عواملی به غیر از واسطه گران و تحریم را مقصر جهش 

قیمت در بخش ملک می دانند.
 فعالیت مشــاوران امالک از جمله عواملی بود که آن 
را در برهم خــوردن قیمت ها در حوزه مســکن موثر 

می دانستند. 
این در حالی بود که امالکی ها این مســئله را مردود 
می دانستند و معتقد بودند که مشاوران امالک عامل 
گرانی مسکن نیستند و باید این دیدگاه را از بین برد. 
یکی دیگر از ایــن عوامل فعالیــت بانک ها در بخش 

مسکن است.
 ادعایی که بســیاری از کارشناسان بارها نسبت به آن 

هشــدار داده اند و معتقدند که بازار به شدت می تواند 
تحت تاثیر اینگونــه اقدامات مســیر حرکت خود را 

تغییر داده و به بیراهه برود. 
این افراد معتقدند که رویکرد سوداگرایانه بانک ها در 
حوزه مسکن ممنوع است و فعالیت بانک ها در بخش 
مسکن می تواند بازار را از مســیر اصلی خود منحرف 
کند، چراکه ورود آنها باعث نابسامانی در این حوزه ها 

می شوند. 
اما مسئله جالب توجه این است که در مقابل منتقدان 
فعالیت بانک ها در زمینه مســکن، موافقانی هستند 
که این نوع عملکرد بانک هــا را باعث افزایش عرضه و 

درنهایت تنظیم بازار می دانند. 

آثار تحریم روی بازار مسکن
در این راستا مهدی ســلطان محمدی، کارشناس و 
فعال در حوزه مسکن با بررسی تمام عوامل موثر گفته 
شــده بر وضعیت بازار مسکن و اشــاره به اصلی ترین 
محرکه در گرانی های این بخش طی یک  سال گذشته  
گفت: وقتی صحبت از نابســامانی در بازار مسکن به 
میان می آید، نظــرات متفاوتی را برای به وجود آمدن 
وضع موجود مطرح می کنند. یکی از موارد گفته شده 
بحث تحریم ها اســت. طبیعتا بخش مهمی از تورم به 
وجود آمده ناشــی از تحریم ها بوده و نمی توان منکر 

این قضیه شد.
وی در ادامه افزود: قبــل از تحریم ها تورم در حد قابل 
مالحظه ای کاهش پیدا کرده بــود و بر روی یک عدد 
ثابت شده بود. هر چند که آن عدد هم برای تورم عدد 
باالیی بود اما در مقایسه با وضعیت کنونی نسبتا عدد 

قابل قبولی به حساب می آمد.
این کارشــناس بخش مســکن تضعیــف بازارهای 
اقتصادی را ذات تحریم ها دانســت و در این باره گفت: 
بعد از تحریم ها شــاهد بودیم که یک انتظار تورمی به 

وجود آمد. 
در دوره قبلی تحریم ها نیز همین اتفاق رخ داد. ذات و 
هدف تحریم همین است، باید سختی و مشقت به بار 
بیاورد، اگر قرار بر این بود که تحریم وضعیت را دشوار 
نکند که کســی اقدام به تحریم نمی کــرد. بنابراین 
تحریم وسیله ای برای ایجاد مشکالت اقتصادی است 

و نمی توان منکر آن شد.
سلطان محمدی تحریم را اصلی ترین عامل گرانی ها 
و نابســامان شدن بازار مسکن دانســت و ادامه داد: با 
توجه به این شــرایط می توانیم بگوییــم که افزایش 
قیمت مسکن متاثر از فشار تحریم ها بود. به بیانی بهتر 
تحریم ها، تورم عمومی را باال برد، هزینه های ساخت 

به شــدت افزایش یافت، انتظــارات تورمی باال رفت، 
نرخ ارز رشــد پیدا کرد و تاثیراتی بر مسکن گذاشت و 
مجموعه این اتفاقات باعث شد که شیب رشد قیمت 

مسکن به سرعت افزایشی شود.
این کارشــناس در بخش دیگری از صحبت هایش به 
تاثیر دالالن و ســوداگران در برهم زدن آرامش بازار 
اشاره کرد: در بحث نابسامانی بازار مسکن صحبت از 
تاثیر دالالن و واســطه گران به میــان می آید. در این 
راستا باید اشاره کنم که این مســئله نمی  تواند تاثیر 

چندانی بر قیمت مسکن بگذارد. 
هنگامی که صحبت از تاثیر مســتقیم واســطه گران 
به میان می آید باید توجه داشــته باشــیم که در این 
مسیر عامل اصلی گرانی ها نادیده گرفته می شود و ما 

از یافتن آن منحرف خواهیم شد.
وی اظهار کرد: سهم واســطه ها در معامالت مسکن 
زیر یک درصــد بوده و نمی توان گفت کــه تاثیر قابل 

توجهی بر قیمت ها می گذارند.
 اگر واســطه ها قادر بــه تغییر قیمــت و بر هم زدن 
نظم در بــازار بودند، چــرا در دوران رکــود این کار 
را نمی کننــد و چرا اکنــون نمی توانند باعث رشــد 

قیمت ها شوند.
 ایــن مســئله در تحلیل اقتصــادی جایی نــدارد و 

نمی توان آن را عامل افزایش قیمت ها معرفی کرد.
سلطان محمدی در ادامه با اشــاره به فعالیت بانک ها 
در حوزه مسکن گفت: مســئله بعدی که مورد توجه 
بســیاری از تحلیلگران قرار می گیــرد و آن را عاملی 
برای تغییــرات نرخ در بازار مســکن می دانند، بحث 

بنگاه داری بانک ها است.
 اما اگــر بخواهیم نگاه و بررســی دقیقی داشــته 
باشــیم، باید بگویم که بانک ها به خصوص در چند 
ســال اخیر نقش خیلی محدودی در عرضه مسکن 

داشته اند. 
البته در دوره ای وارد جریان ساخت وســاز شدند اما 
بیشــتر به دنبال ملک های اداری_تجاری و مال های 
بزرگ بودند و در حوزه ســاختمان مســکونی حضور 

گسترده ای نداشته اند.
وی افزود: این در حالی اســت که اگر هــم در عرصه 
ســاختمان های مســکونی حضور داشــتند باعث 
افزایش عرضه بودند و قطعا با این حرکت باعث گرانی 

در بخش مسکن نمی شدند.
 به عبارتی دیگر در پی ورود آنها به این بخش ما شاهد 
بهبود عرضه و تعادل در بازار بودیــم. اما در این میان 
باید اشــاره کنم که بانک ها هیچ گاه تمایلی برای این 

کار نداشته اند.
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کاهش ۴۰درصدی معامله 
مسکن در تهران

 تعداد معامالت آپارتمان های مســکونی شهر 
تهــران در آبان ماه ســال ۱۳۹۸ بــه ۴.۱ هزار 
واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۱۹.۵ 
درصد افزایش و نســبت به ماه مشابه سال قبل 

۴۰.۷ درصد کاهش نشان می دهد.
تعداد معامالت آپارتمان های مســکونی شهر 
تهــران در آبان ماه ســال ۱۳۹۸ بــه ۴.۱ هزار 
واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۱۹.۵ 
درصد افزایش و نســبت به ماه مشابه سال قبل 

۴۰.۷ درصد کاهش نشان می دهد.
در ماه مورد گــزارش، متوســط قیمت خرید و 
فروش یک متر مربع زیربنای واحد مســکونی 
معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
شــهر تهران ۱۲۴.۶ میلیون ریال بود که نسبت 
به ماه قبل و ماه مشابه ســال قبل به ترتیب ۲.۰ 
درصد کاهــش و ۳۵.۸ درصد افزایش نشــان 

می دهد.

وام بانکی چند درصد هزینه 
خرید آپارتمان را پوشش می دهد؟

 در حالــی بانــک مرکزی متوســط قیمت یک 
مترمریع مســکن را ۱۲ میلیــون و ۴۶۰ هزار 
تومان اعــالم کرده که وام بانک مســکن حدود 
۸.۸ درصد یک آپارتمان ۱۰۰ متری را پوشــش 

می دهد.
بانک مرکــزی به فاصله چنــد روز بعد از وزارت 
راه و شهرسازی گزارش بازار مسکن شهر تهران 
در آبان ماه امسال را منتشــر کرد. بر این اساس  
متوســط قیمت خرید و فروش یــک متر مربع 
زیربنای واحد مســکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی شــهر تهران ۱۲۴.۶ 
میلیون ریال )۱۲ میلیــون و ۴۶۰ هزار تومان( 
بود که نســبت به ماه قبل )مهرمــاه ۹۸( و ماه 
مشابه سال قبل )آبان ماه ۹۷( به ترتیب ۲ درصد 

کاهش و ۳۵.۸ درصد افزایش یافته است.
گرچه بر اســاس آمار وزارت راه و شهرســازی 
)دفتر برنامه ریــزی و اقتصاد مســکن( قیمت 
مسکن ۱.۸ درصد و مطابق آمار بانک مرکزی ۲ 
درصد کاهش یافته، اما قدرت خرید مردم برای 

ورود به بازار مسکن همچنان بسیار پایین است.
وام هایی نیز که در بازار مســکن توســط بانک 
مســکن برای خرید پرداخت می شود تناسبی با 
قیمت های کنونی ندارد. این بانک هم اکنون دو 
نوع وام را به متقاضیــان پرداخت می کند؛ وام از 
طریق اوراق حق تقــدم و وام صندوق پس انداز 

یکم.
در نــوع اول بنا بر اعالم بانک مســکن ســقف 
تسهیالت قابل اعطاء از محل اوراق گواهی حق 
تقدم برای خرید مسکن جهت امالک تا ۲۰سال 
ســاخت از تاریخ صدور اولین پروانه ساختمانی 
)بــدون توجه به تاریــخ پایانکار ســاختمانی( 
در تهران ۶۰ میلیون تومان مراکز اســتان ها و 
شــهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفــر جمعیت ۵۰ 
میلیون تومان ســایر مناطق شهری ۴۰ میلیون 
تومان و برای امالک بیش از ۲۰ سال تا ۲۵ سال 
در هر ۳ منطقــه ۳۵ میلیون تومان اســت. در 
شــیوه دوم نیز حداکثر وام پرداختی به زوج ها 
۱۶۰ میلیون تومان برای تهران و پس از یکسال 

سپرده گذاری است.
بر اساس آنچه در ســطرهای باال آمده یک فرد 
باید برای خرید واحد مسکونی ۱۰۰ مترمربعی 
با توجه به جدیدترین متوسط قیمت اعالمی از 
ســوی بانک مرکزی یک میلیارد و ۲۴۶ میلیون 

تومان پرداخت کند. 
وام اوراق حــق تقدم با احتســاب وام جعاله )در 
صورت پرداخت از ســوی بانک(  و البته هزینه 
خرید ایــن اوراق )بــا قیمت حــدود ۴۰ هزار 
تومانی( حــدود ۸.۸ درصد قیمــت یک واحد 

مسکونی را پوشش می دهد.



   بازار راکد خودرو تغییر وضعیت داد

وها را داغ کرد؟ قیمت جدید بنزین بازار کدام خودر
 مازیار شریف کیان  افزایش قیمت بنزین به سه 
هزار تومان تغییرانی جدی را در وضعیت بازار خودرو 

در کشور ایجاد کرد.  
 با فروکش موج اولیه افزایش قیمت ها در بازار، شرایط 
بازار خودرو در حال بازگشــت به وضعیت پیش بینی 
اســت. بررســی ها نشــان می دهد قیمت ها با اعالم 
افزایش نرخ بنزیــن روندی افزایشــی را طی کرد به 
طوری که وزیــر صنعت، معدن و تجــارت اعالم کرد 
مهمترین دلیل باال رفتن قیمت ها را فعالیت دالالن و 

تالش آنها در راستای ایجاد جو روانی کاذب دانست.  
فعاالن این بازار می گویند هر چند افزایش نرخ بنزین 
رکودی شدید بر بازار خودرو حاکم کرد اما در شرایط 
کنونی پرتقاضاترین خودروهــای داخلی پراید، پژو 
۴۰۵ و البتــه انــواع وانت ها، خصوصــا وانت هایی با 

قیمت های پایین تر هستند.  
 این وضعیت ســبب شــده اســت قیمت این دسته 
از خودروها چسبندگی باالیی داشــته باشد و کمتر 
کسی احتمال ریزش شــدید آن را در روزهای آینده 

بدهد.
افت شــدید تقاضا و رکود در حالی همچنان مشتری 
پروپا قــرص بازار خودرو اســت که طــی چند هفته 
گذشــته افزایش قیمــت انواع خودروهــای پرتیراژ 
تولید و مونتاژ داخل و وارداتی صدرنشــین خبرهای 
خودرویی شــد، به نحوی کــه قیمــت خودروهای 
پرتقاضا رشــد قیمت را تجربه کرد و عالوه بر آن، تب 
گرانی برخی خودروهای وارداتــی و مونتاژ داخل باال 

گرفت. 
گرچه قیمت خودرو طی چند روز اخیر ســیر نزولی 
داشته اما فعاالن اقتصادی به مشتریان واقعی خودرو 
توصیه می کنند برای خرید تا آرامــش بازار و تثبیت 

قیمت ها منتظر بمانند.

خودروهای دوگانه سوز بر مدار افزایش 
 در عین حال تقاضا برای خریــد خودروهای دو گانه 
ســوز خصوصا پژو ۴۰۵ گازســوز باال رفته است. این 
تقاضا برای خرید پژو پارس گازسوز نیز باالتر از سایر 
خودروهاست. بر اســاس این گزارش قیمت پژو ۴۰۵ 
گازسوز و پژوپارس گازسوز نیز به ترتیب ۹۰ میلیون 
و ۵۰۰ و ۱۱۶ میلیــون تومان اســت. افزایش قیمت 
بنزین حتی ســبب شــد تقاضا برای گازسوز کردن 
خودروهای بنزین سوز در کارگاه ها نیز افزایش یابد. 
هزینه رســمی این اقدام بین ۳ تــا ۵ میلیون تومان 

اعالم شده است.  
افزایــش قیمت بنزیــن مولفــه مصــرف را در بین 

دارندگان خودرو به مولفه ای بــا اهمیت تبدیل کرده 
است. بررسی ها نشــان می دهد بازار خودرو در سال 
جاری در موقعیت رکودی قــرار گرفت به طوری که 
برخی فعاالن بــازار این رکــود را در دو دهه اخیر بی 
سابقه می دانســتند. این رکود از پس افزایش قیمت 
بنزین تشدید شده است. تشدید این رکود از یک سو 
تحت تاثیر باال رفتن قیمت ها بیــش از انتظار و نبود 
قدرت خرید از یک ســو و رشد قیمت بنزین و افزایش 

هزینه نگهداری خودرو از سوی دیگر است. 
 

 آخرین خبرها از وضعیت قیمت ها
 حاال اما از روز چهارشــنبه قیمت ها در حال بازگشت 
به وضعیت عادی هستند و قیمت پراید که به آستانه 
۵۵ میلیون تومان رســیده بود، حاال در محدوده ۵۲ 
میلیون تومان ایستاده اســت. این قیمت البته نسبت 
به روز چهارشنبه افزایشی نزدیک به ۴۰۰ هزار تومان 

را نشان می دهد.  
 در حال حاضر قیمت هر پراید ۱۱۱ سفید رنگ به ۵۲ 
میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رســید و قیمت این پراید 
در رنگ های دیگر نیز ۵۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 

اعالم شده است.  
 وانت آریسان که در اواخر شهریور ماه و اوایل مهرماه 
به قیمت ۵۳ میلیون تومان فروخته می شــد، حاال در 
پایان آبان ماه با پذیرش افزایشی ۱۷ میلیون تومانی 
به ۷۰ میلیون تومــان در میانه هفتــه و ۷۳ میلیون 
تومان در پایان هفته رســیده است . به این ترتیب این 
خودرو رشد قیمتی بیســت میلیون تومانی را شاهد 

بوده است. 
 قیمت ســایپا ۱۵۱ نیز که یک ماه قبــل ۴۴ میلیون 
تومان بود، در حال حاضر به آستانه ۵۰ میلیون و ۸۰۰ 

هزار تومان رسیده است .
قیمت ســراتو از ۲۸۰ میلیون تومان به ۳۵۵ میلیون 
تومان رســید. این در حالی است که در روز پنج شنبه 
قیمت این مدل خودرو به ۳۱۰ میلیون تومان رسید. 
در بســیاری از آگهی ها  این خودرو بــه قیمت ۳۱۲ 
میلیون تومان فایل شده اســت. به این ترتیب قیمت 
سراتو کاهشی بین ۴۳ تا ۴۵ میلیون تومان را در یک 
هفته شاهد اســت.  قیمت ۲۰۶ تیپ پنج نیز با عقب 
نشــینی ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومانی بین ۱۰۲ تا ۱۰۴ 

میلیون تومان فایل شد.

 ردگیری تاثیر سهمیه بندی بنزین 
بر بازار پراید

 هر چند ریــزش قیمت اغلب خودروهــا در بازار آغاز 

شده است اما بررسی ها نشان می دهد قیمت پراید در 
بازار تغییر چندانــی را تجربه نکرده و روند حرکت نیز 

در این بازار افزایشی است.
 قیمت پراید ســفید ۱۱۱ در بازار ۵۲ میلیون و ۴۰۰ 
هزار تومان اعالم شده و نرخ سایپا ۱۱۱ در رنگ های 
دیگر نیز ۵۲ میلــون و ۸۰۰ هزار تومان اعالم شــده 
اســت. این خودرو در روز چهارشــنبه به قیمت ۵۲ 
میلیون تومان برای رنگ ســفید و ۵۲ میلیون و ۵۰۰ 

هزار تومان برای دیگر رنگ ها اعالم شده بود.
  ســایپا ۱۳۱ نیز به قیمت ۴۸ میلیــون و ۵۰۰ هزار 
تومان در بازار فایل شد که نســبت به روز چهارشنبه 
کاهشی دویست هزار تومانی را نشــان می دهد. این 
مدل از پراید در رنگ های مختلف جز ســفید نیز ۴۸ 
میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اســت که با کاهشــی یک 
میلیون تومانی روبروست. ســایپا ۱۳۲ نیز به قیمت 
۴۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تــا ۵۰ میلیون و ۳۰۰ 
هزار تومان فایل شده اســت. این مدل از پراید تغییر  

قیمتی را شاهد نیست.
 ســایپا ۱۵۱ که پیش از ســهمیه بندی بنزین ارزان 
ترین مدل پراید بود حاال به قیمت ۵۰ میلیون و ۸۰۰ 

هزار تومان رسیده است.  

سراتو 4۵ میلیون تومان ریخت
 هر چند قیمت ها در بازار خودرو نوســانی شــدید را 
تجربه کرده اســت اما فعاالن بازار از رکود شدید این 

بازار خبر می دهند.
 وانت آریسان که در اواخر شهریور ماه و اوایل مهرماه 
به قیمت ۵۳ میلیون تومان فروخته می شــد، حاال در 
پایان آبان ماه با پذیرش افزایشی ۱۷ میلیون تومانی 
به ۷۰ میلیون تومــان در میانه هفتــه و ۷۳ میلیون 
تومان در پایان هفته رســیده است. به این ترتیب این 
خودرو رشد قیمتی بیســت میلیون تومانی را شاهد 
بوده اســت.   قیمت ســایپا ۱۵۱ نیز که یک ماه قبل 
۴۴ میلیون تومان بود، در حال حاضر به آســتانه ۵۰ 

میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
 قیمت ســراتو از ۲۸۰ میلیون تومان به ۳۵۵ میلیون 
تومان رســید. این در حالی است که در روز پنج شنبه 
قیمت این مدل خودرو به ۳۱۰ میلیون تومان رسید. 
در بســیاری از آگهی ها  این خودرو بــه قیمت ۳۱۲ 
میلیون تومان فایل شده اســت. به این ترتیب قیمت 
سراتو کاهشی بین ۴۳ تا ۴۵ میلیون تومان را در یک 
هفته شاهد اســت.   قیمت ۲۰۶ تیپ پنج نیز با عقب 
نشــینی ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومانی بین ۱۰۲ تا ۱۰۴ 

میلیون تومان فایل شد.
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و   ۳ محصول ایران خودر
 شرایط فروش اقساطی ۳ محصول ایران خودرو 

به تعداد بسیار محدود آغاز می شود.
فروش اقســاطی محصوالت ایران خــودرو به 
تعداد بســیار محدود از ســاعت ۱۱ صبح روز 

یکشنبه تا زمان تکمیل آغاز خواهد شد. 
در این روش فروش صرفا مشتریانی امکان ثبت 
نام خواهند داشــت که چک های طرح سامانه 
صیاد را داشــته و فاقد هرگونه چک برگشــتی 
باشــند از اینرو اطالعات صادر کننده چک پس 
از انجام پیش پرداخت، اعتبارســنجی شــده و 
در صورت دارا بودن شــرایط الزم، ادامه فرآیند 
فروش امکان پذیر خواهد بود، همچنین نتیجه 
بررســی و اعتبارســنجی از طریــق پیامک به 
مشتریان اطالع رسانی خواهد شد،و در صورت 
عدم امــکان اعتبارســنجی وجــوه پرداختی 

مشتری به حساب ایشان استرداد خواهد شد.
 ضمنا چک باز پرداخت اقســاط بــا تاریخ قید 
شــده در بخشــنامه صرفا از مشــتری صاحب 
قرارداد دریافت خواهد شــد و در این بخشنامه 
امــکان دریافت چک از شــخص ثالــث )اقوام 
درجه یک ،دو و ...( وجود نــدارد و عنوان صادر 
کننده چک دراین بخشنامه اشــاره به صاحب 
قرارداد دارد. همچنین فک رهن ســند خودرو 
زودتر از موعد چکها بــرای کلیه محصوالت این 
بخشنامه امکانپذیر نخواهد بود، لذا ضروریست 
نمایندگــی های محتــرم در ایــن خصوص 
اطالع رســانی مقتضی به مشتریان خود داشته 

باشند.

سهمیه بنزین وانت ها چقدر باال 
ود؟ می ر

 برنامــه ریــزی برای اصــالح ســهمیه بنزین 
وانت بارها در دستور کار قرار گرفت.

در حالی کــه قائم مقــام وزیر صمــت در امور 
بازرگانی از موافقت کمیته ســه نفره ســوخت 
با واریز ۱۰۰ لیتر ســهمیه مــازاد به کارت های 
ســوخت وانت بارهای کم مصــرف و پر مصرف 
در دو روز آینــده خبــرداده، رییــس کارگروه 
اتحادیه های حمل ونقل گفته است در جلسات 
مقرر شد از هفته آینده به نیســان ۸۰۰ لیتر به 
ون ۶۰۰ لیتر سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی داده 

شود.
 پیش از این بــا هدف ممانعــت از افزایش قابل 
توجه قیمت ها در بازار و پیشــگیری از افزایش 
کرایه حمل و نقل، موضوع افزایش سهمیه وانت ها 

مطرح شد.
  در حال حاضر ســهمیه بنزیــن وانت های کم 
مصــرف بنزینــی ۲۰۰ لیتر در ماه، ســهمیه 
وانت های کــم مصرف دو گانه ســوز ۶۰ لیتر و 
ســهمیه وانت پرمصرف بنزینــی ۳۰۰ لیتر در 
ماه تعیین شده است. ســهمیه وانت پرمصرف 

دوگانه سوز نیز ۱۲۰ لیتر است.  
  مقرر اســت هفته آینده جلســه ای به منظور 
بررســی این موضوع در میدان مرکزی میوه تره 

بار با وانت بارها برگزار شود.
 حســین مدرس خیابانی نیز در آخرین نشست 
ویژه ستاد تنظیم بازار بعداز اجرای طرح اصالح 
قیمت بنزین گفت: با موافقت کمیته ســوخت 
کشور برای سهمیه اختصاصی وانت بارها ۱۰۰ 
لیتر علی الحســاب حداکثر ظرف ۴۸ ســاعت 
آینده به کارت سوخت وانت بارهایی که نسبت 
به حمــل کاال ومواد غذایی مبــادرت می کنند 
واریز خواهدشــد عالوه بر ســهمیه اختصاص 
یافته به وانــت بارهای کم مصــرف و پر مصرف 
واریز خواهد شــد و برای افزایش سهمیه بیشتر 
به وانت بارها قرار اســت که کمیته ســه نفره با 
حضور نماینده ســتاد تنظیم بازار نشست ویژه 
برگزار کند و در مورد اختصاص سهمیه مناسب 

تصمیم گیری شود.
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

آخرین خبرها از روند رسیدگی به اعتراض متقاضیان یارانه بنزین

وط دریافت یارانه بنزین اعالم شد شر
 ســمیرا ربیع  رســیدگی به درخواســت های 
سرپرســتان خانوار متقاضی دریافت یارانه بنزین از 

سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلید خورد.
 در حالی کــه آمارها نشــان می دهــد نزدیک به ۵ 
میلیون و ۴۰۰ هزار سرپرست خانوار درخواست خود 
را برای دریافت یارانه حمایتی ثبت کرده اند، بررسی 

درخواست های رسیده آغاز شده است.
 بر اســاس تصمیم دولت، ۱۸ میلیــون خانوار ایرانی 
که جمعیتی بالغ بر ۶۰ میلیون نفــر را در خود جای 
داده اند، مشــمول دریافت بســته حمایتــی بنزین 
شــده اند اما از مجموع ۶ میلیون خانــوار باقیمانده، 
نزدیک بــه ۵ میلیــون و ۴۰۰ هزار خانوار خواســار 

دریافت این یارانه حمایتی هستند .
 یارانه بنزین با هدف کمک معیشــتی به خانوارهای 
کمتر از برخوردار در دســتور کار دولت قرار گرفت، بر 
این اســاس از میان جمعیت ۷۶ میلیونی یارانه بگیر، 
نزدیک به ۱۶ میلیون نفر واجد شرایط دریافت یارانه 

معیشتی تشخیص داده نشدند .
 

 فرآیند رسیدگی چیست؟
 فرآیند رسیدگی به درخواســت های رسیده با اعالم 
پیامک از ســوی سرپرســت خانوار آغاز می شــود. 
متقاضیان دریافت بســته حمایتــی در مرحله دوم 

رسیدگی باید اعالم کنند که در مناصبی چون وکالت، 
پزشکی و هیات علمی دانشــگاه ها فعالیت ندارند. در 
عین حال این یارانه به مدیران کل و باالتر، فرماندهان 
و مناصــب باالتــر و اصناف ممتــاز و درجــه یک و 
بازرگانان تعلق نمی گیــرد. در عین حال خانوارهایی 
که بیش از ســه ســفر خارجی غیر زیارتــی دارند و 
مالکان خودروهای ســواری به ارزش ۳ میلیارد ریال 
و خودروهای عمومی به ارزش ۴ میلیــارد ریال از این 
دایره بیرون قرار می گیرند. کارفرمایان با بیش از ســه 
بیمه پرداز، خانوارهایی که ارزش ملک آنها در تهران و 
کالن شهرها ۱۲ میلیارد ریال و سایر شهرها ۹ میلیارد 
ریال باشــد و گیرندگان تســهیالت بانکــی به ارزش 
مجموع ۳ میلیارد ریال و خانوارهایــی با درآمد باالتر 

از حد تعیین شده نمی توانند از این یارانه بهره گیرند.
 ســقف درآمد برای خانوار یک نفره ۴ میلیون تومان 
در ماه، برای خانوار دو نفــره ۵ میلیون تومان، خانوار 
ســه نفره ۶ میلیون تومان.این ســقف بــرای خانوار 
چهارنفره ۷ میلیون تومان در ماه تعیین شــده است. 
ســقف درآمدی برای خانوار ۵ نفــره و باالتر برابر با ۸ 
میلیون تومان در نظر گرفته شده است. به این ترتیب 
افرادی که این نکات را مورد تایید قرار دهند، به دولت 
این مجوز را می دهند که بازبینی تمامی حساب های 

بانکی آنها را در دستور کار قرار دهد. 

انباشت ۱۵ هزار تن شیر خشک 
در ایران

رئیــس انجمن صنفــی تولیدکنندگان شــیر 
خشــک ایران از دپو بیش از ۱۵ هزار تن شــیر 
خشــک در نیمه اول امســال در کارخانه های 
تولیدی بــه دلیــل ممنوعیت صــادرات این 

محصول خبر داد.
سیاوش سلیمی در گفت وگو با ایسنا،  با اشاره به 
ممنوعیت صادرات شیر خشک از تابستان سال 
گذشــته، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۳۰ 
کارخانه تولید شیر خشــک صنعتی در ایران با 
اشتغال مستقیم بالغ بر ۵۰۰۰ نفر فعال هستند 

که ساالنه ۱۰۰ هزار تن تولید دارند.
وی مصرف ساالنه شــیر خشک در ایران را ۶۰ 
تا ۷۰ هزار تن اعالم کــرد و گفت: این صنعت 
می تواند ســاالنه حدود ۳۰ هزار تن صادرات 
داشــته باشــد و در ســال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به 
ترتیب ۳۰ و ۲۶ هزار تن شــیر خشــک به ۱۲ 
کشور در منطقه و برخی کشورهای آفریقایی 

صادر شد.
به گفته رئیس انجمن صنفــی تولیدکنندگان 
شیرخشــک ایران، در حال حاضــر بیش از ۱۵ 
هزار تن شیر خشــک در کارخانه ها دپو شده که 
لیســتی از آن به تفکیک کارخانه هــا به وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت )صمت( ارائه شــده 

است.
وی افزود: برخی کارخانه هــای مصرف کننده 
شــیر خــام همچــون واحدهــای لبنــی و 
تولیدکنندگان شــیرینی و شــکالت نیز مازاد 
محصول خود را به واحدهای تولیدکننده شــیر 
خشــک می فرســتند تا به صــورت کارمزدی 
تبدیل به شــیر خشک شــود و برای آن ها قابل 
نگهداری باشــد که اگر این میزان را نیز در نظر 
بگیریم ممکن اســت حدود ۳۰ هزار تن شــیر 

خشک در کشور دپو شده باشد.
ســلیمی همچنین با بیان اینکه وزارت صمت 
علــت ممنوعیت صادرات شــیر خشــک را 
جلوگیری از گران شدن شیر خام اعالم کرده 
اســت، اظهار کرد: این در حالی اســت که با 
وجود ممنوعیت صادرات شیر خشک در یک 
ســال اخیر باز هم قیمت شیر خشک افزایش 
یافته اســت. نکته قابل توجه دیگر این است 
که ســایر محصوالت لبنی مجاز به صادرات 

هستند.
به گفتــه این مقــام صنفی، در آخرین جلســه 
تولیدکنندگان شــیر خشــک با وزارت صمت 
مقرر شــده اســت که شــرکت تعاونی انجمن 
صنایع لبنی تــا ۱۵ روز دیگــر ۴۰ درصد و در 
۱۵ روز دوم مابقی شــیر خشــک دپو شده در 
کارخانه ها را خریــداری کند. در غیر این صورت 
مجوز صادرات البته با در نظــر گرفتن عوارض 
صادراتی برای تولیدکنندگان شیر خشک صادر 

شود.

برگزاری نمایشگاه دائمی 
محصوالت ساخت ایران

مدیرعامــل شــرکت ســهامی نمایشــگاه های 
بین المللی ایران از طراحی و برگزاری نمایشــگاه 
دائمی محصوالت ســاخت داخل در نمایشــگاه 
بین الملی تهــران خبر داد.بهمن حســین زاده در 
گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: با توجــه به تاکید 
مقام معظــم رهبری در سخنانشــان و دســتور 
وزیر صمت، بــرای پیگیری برگزاری نمایشــگاه 
محصوالت داخلی با هدف افزایش ظرفیت ساخت 
داخل کمیته ای در شــرکت نمایشگاه ها فعال شد 
تا با بررســی تمام ابعاد ماجرا این طرح به بهترین 
شــکل ممکن اجرایی شــود. تاکنون نیز شرکت 
نمایشگاه ها برنامه های خود را در مسیر حمایت از 
تولید ملی پیگیری کرده و در تابستان برای اولین 
بار نمایشگاه ســاخت داخل به همت وزیر صمت 
برگزار و قراردادهای داخلی سازی با هدف کاهش 
میزان خروج ارز از کشــور به مرحله نهایی رسید.

وی با اشاره به لزوم استفاده از تجربه سایر کشورها 
در برگزاری نمایشگاه های اقتصادی بیان کرد: این 
کمیته تفاوت های موجود در حوزه نمایشــگاهی 
ایران با سایر کشورها را بررسی کرده تا در نهایت به 
یک مدل جامع برسد. اگر نمایشگاه پویایی الزم را 
نداشته باشد رسما تبدیل به یک موزه می شود و ما 

قصد نداریم که به این مساله برسیم.
مدیرعامل شــرکت ســهامی نمایشــگاه های 
بین المللی ایران با بیان این که مدل طراحی شده 
برای این نمایشگاه در ســه محور اصلی طراحی 
شده است، توضیح داد: محور اول حوزه مغزافزار 
است که شامل فعالیت های شرکت نمایشگاه ها، 
ســازمان ایدرو، معاونیــن صنایــع و معادن و 
میزهای ساخت داخل شود. در حوزه سخت افزار 
محوریت با محیط فیزیکی و تجهیزاتی است که 

در نمایشگاه ها وجود دارد.


