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دسترسی به اطالعات 
مالی پزشکان

علم)Knowledge(  دانســتن در برابر نداســتن 
اســت )به همه دانســتی ها صرف نظر از نوع آن علم 
می گویند.( مطابق این تعریف علم با تولد بشر متولد 
شد و همه رشته ها علم هســتند؛ اما نکته قابل توجه 
این است که بسیاری کارآفرینی را به عنوان علم تلقی 
نمی کنند و به صرف داشتن ویژگی های کارآفرینی 

برای کارآفرین شدن بسنده می کنند.
علم کارآفرینی یک حوزه مطالعاتی چند رشــته ای 
است. بسیاری از صاحب نظران و محققان کارآفرینی 
بر این مســاله اجماع نظر دارند که کارآفرینی نه تنها 
یک موضوع منحصربه فرد نیســت و تعریف روشنی 
نــدارد، بلکه در مورد شــیوه رفتــار کارآفرینان هم 
توافقی وجود ندارد. یکی از دالیلی که خط مشی گذاران 
راهنمایی چندانــی برای کارآفرینــی ارائه نکردند، 

این اســت که کارآفرینی پدیده ای میان رشــته ای 
است و طیف گسترده ای از رشته ها از جمله اقتصاد، 
روانشناســی، جامعه شناســی و مدیریــت را در بر 
می گیرد. ماهیت بین رشته ای پژوهشی کارآفرینی 
نشــان می دهد که کارآفرینی پدیده ای اســت که 
واحدهای چندگانه مشــاهده و تحلیــل مانند فرد، 
گروه، شــرکت، فرهنگ ها، مکان جغرافیایی، منابع 
کشورها و دوره های خاص زمانی را در برمی گیرد در 
حالی که یک رشته ممکن است با واحدهای تحلیل 
خاصی متناسب باشد. هیچ رشته ای توانایی تحلیل 

همه سطوح را ندارد.

دالیل نیاز به مطالعه کارآفرینی
 کارآفرینی ســازوکاری اســت که از طریق آن جامعه 
اطالعات فنی را به محصوالت و خدمات تبدیل می کند.

کارآفرینــی ســازوکاری اســت کــه از طریــق آن 
ناکارآمدهــای زودگذر و فرا زمانی در اقتصاد کشــف 
و کاهش داده می شــود و در نهایت نوآوری کارآفرینی 
از نظریه های جمعی بازارها، شــرکت ها و سازمان ها 

موجب درک ناقص ما از چشم انداز کسب وکار می شود.
باومول، اقتصاددان آمریکائی معتقد اســت مطالعه 
کســب وکار بــدون درک کارآفرینی مثــل مطالعه 
شکسپیر است که در آن شــاهزاده دانمارکی از بحث 

ما ملّت حذف شده باشد.
برای کارآفرینی نمی توان نقطه آغازی تصور شــد، 

زیرا خالقیت و نوآوری همزاد بشر بوده است.
اگرچه کارآفرینی به عنــوان یک قلمرو مطالعاتی در 
عرصه دانشگاهی را به شوپیتر نسبت می دهندریال 

اما کارآفرینی تاریخی به بلندای اندیشه بشر دارد.
جامعه امروز در ایران تشنه مفاهیم کارآفرینی است. 
کارآفرینان به عنوان موتــور اقتصادی نقش آفرینی 

می کنند.
اغلب آنهــا الیه دوم بازیگران اقتصادی هســتند که 
فرصت های کســب وکار راشناســایی می کنند که 
گاهــی در مخالفت مســتقیم با کســب وکار بزرگ 
موجود و گاهی در نقش پشــتیبان شرکت ها ظاهر 
می شوند، خطرپذیرند با فعالیت های کارآفرینانه به 
دنبال شناسایی و کســب آگاهی از بازار فرصت های 

جدید و نوآور هستند.
۱. نیاز جامعه امروز، در شرایط اقتصادی حال خاصی 
تولد درد فرهنگ کارآفرینانه است. روحیه کارآفرینی 
و کارآفرین شو باید در جامعه نهادینه شود. کارآفرینی 
در همه ســطوح باید بــه یک فرهنگ تبدیل شــود. 
فرهنگ کارآفرینی در مــدارس و ادارات، ارگان ها و 
سازمان ها نمادین شــود. باید کارآفرینی را به عنوان 
یک کارکــرد تبدیل کنیــم. آن وقت اســت که تنها 
بازرگانان مستقل را شامل نمی شــود، بلکه در عمل 
همه کسانی که کارکرد مذکور را به انجام می رسانند، 

حتی اگر آنها از کارمنئان یک شرکت بودند.
۲. کارآفرینی صرفا یــک فعالیت امتیازجویی فردی 
نیســت، بلکه عامل مهمــی برای کمک به توســعه 

اقتصادی است.
در پایان بر خود الزم می بینم هفته جهانی کارآفرینی 
را به تمام کارآفرینان این مرزو بــوم تبریک گویم تا 
باشد فرهنگ کارآفرینی به یک ارزش تبدیل شود و 
فرزندان من و شما در کنار گفتن شغل های تکراری 

نامی از کارآفرینان بزرگ ایران به زبان آورند.
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خداحافظی با شغل های تکراری؛ سالم به کارآفرینی



چرا برخوردی با متخلفان صورت نمی گیرد؟

وی دیوار وش وام های 10 دقیقه ای ر خرید و  فر
صبا نوبری    درحالی کــه شــرایط وام  گرفتن از 
بانک ها هرروز سخت تر می شود اما افرادی هستند که 
ادعا می کنند به شما در کمتر از ده دقیقه و بدون ضامن 
وام می دهند.شاید برای شــما جالب باشد اگر بدانید 
که می توانید بدون ضامن، چــک و تنها در کمتر از ده 
دقیقه تا ۷۰درصد از ارزش واقعــی ملک و خودروی 

خودتان وام بگیرید. آن هم تنها با سود ۳درصد.
کافی اســت ســری به ســایت هایی مثل دیــوار یا 
شــیپور بزنید تا با انبوهــی از آگهی هــای پرداخت 
وام های مختلــف بر روی خودرو، ملــک، طال و حتی 

سیم کارت های ۰۹۱۲ مواجه شوید.

از روزنامه تا دیوار!
ســال ها پیــش وام فروشــان  آگهی های خــود را 
در روزنامه هــای مختلف چــاپ می کردنــد، البته 
همان زمان هــم بانک مرکــزی اعالم کــرد که این 
کار غیرقانونی اســت و مردم نباید فریــب این افراد 
را بخورند. اما نــه تنها برخوردی با ایــن افراد صورت 
نگرفت بلکه امروز با مراجعه به ســایت های مجازی 
می بینید که آگهی های آن ها با چه ســرعتی بر روی 

این فضا بارگذاری می شود.
نکته ای که در اولین بررسی به چشــم می خورد این 
اســت که در اکثر این آگهی ها بجای واژه وام از تامین 
ســرمایه اســتفاده می کنند. در یکی از این آگهی ها 
گفته شــده اســت که تا ۵۰درصد ارزش یک ملک 
به افراد وام داده می شــود! این عدد حتــی گاهی به 

۹۵درصد هم می رسد و این درحالیست که یک بانک 
با سند ملکی تنها تا ســقف ۵۰میلیون تومان به شما 
وام می دهــد که احتیاج به ســپرده گذاری در بانک و 

ضامن دارد و سود بازپرداخت آن هم ۱۸درصد است.
اما در این آگهی ها ادعا می شــود که تنها در ده دقیقه 
به صورت کامال قانونی، بدون چک، سفته و ضامن به 

افراد وام هایی با نرخ سود ۳درصد داده می شود.
بســیاری از این مراکز ادعا می کنند کــه تمام فرایند 
پرداخت وام را در دفترخانه های رســمی و به صورت 

کامال قانونی انجام می دهند.
با یکی این موسســات که در شــرق تهــران فعالیت 
می کند برای دریافت وام ملک تماس گرفتیم. خانمی 
که پشت خط اســت پس از پرســیدن آدرس ملک 
می گوید که آیا خانه ســند پایان کار دارد و سند آن به 
نام خودمان هست یا نه؟ سپس در پاسخ به شرایط وام 
می گوید که دریافت آن به ضامــن احتیاج ندارد ولی 
چک و سفته الزم است. همچنین بهتر است که چک 
برای خودمان باشد. سود وام برای پرداخت اقساطی و 

مضاربه به ترتیب  ۳و۵درصد است.

100درصد ارزش طالی خود وام بگیرید!
در یک تبلیغ دیگــر که برای وام طال و جواهر منتشــر 
شده نوشته شده اســت گفته شــده که تا ۱۰۰درصد 
ارزش طالی افراد به آن ها وام داده می شود و طالی شما 
در صندوق امانات بانک نگهداری شده و با پرداخت هر 

قسط قسمتی از طالی شما برگردانده می شود.

کار ما قانونی است!
با آگهی دیگری کــه مربوط به وام خــودرو بود تماس 
گرفتیم. این وام به انواع ســواری، وانت و تاکسی بدون 
انتقال ســند و باز هم بدون ضامن تعلق می گیرد و در 
کمتر از نیم ساعت به صورت رهنی در محضر پرداخت 
می شود.در تماسی که با آگهی دهنده تماس گرفتیم 
پس از پرسیدن مدل ماشین گفت که به ماشین هایی 
با مدل پایین تر از ۸۴ وامی پرداخت نخواهد شــد. اما با 
خودرو هایی که مشمول شرایط این موسسه می شوند 
تا ۷۰درصد ارزش سند وام پرداخت می شود که امکان 
بازپرداخت بــه صورت مضاربه )۱تا۱۲ ماه( و اقســاط 
)۱تا۱۸ماه( بدون هرگونه هزینه اســتعالم، مشاوره و 
پیش پرداخت وام پرداخت می شود.خانمی که پشت 
تلفن بود در واکنش به ســوال خبرنگار اقتصادآنالین 
مبنی بر اینکه آیا این کار قانونی اســت؟ گفت: بالغ بر 
۱۲۰۰پرونده در دست ماســت که نشان از  استقبال و 

بدون دردسر بودن این کار می دهد.

نهاد ناظر کجاست؟
با وجود اینکه هیچ تضمیــن و اطمینانی برای کار با این 
موسسات وجود ندارد اما به نظر می رسد منع قانونی هم 
برای آن در نظر گرفته نشــده است. در حالی که بانک ها 
شرایط ســختی برای پرداخت وام دارند به نظر می رسد 
تقاضا برای دریافت وام های ده دقیقه ای بیشتر هم بشود. 
رشــد روز افزون آگهی هایی از این دست در سایت های 

مختلف خرید و فروش هم گواهی بر این ادعاست.

کالن

در حالی ســازمان هدفمندی یارانه ها 
با اســتناد به قانون بودجه سال جاری 
تاکید کــرده که تکلیــف قانونی برای 
ثبت نام از جامانــدگان از یارانه نقدی 
وجود ندارد که پیش تر و در دو ســال 
متوالــی و در قوانیــن بودجه ۱۳۹۴ و 
۱۳۹۵ این تکلیف بر عهده دولت بود، 

اما اجرایی نشد.
گرچه در قانون بودجه امســال دولت 
مکلف به ثبت نام جامانــدگان از یارانه 
نقدی نیســت ولی مروری بــر قوانین 
بودجه در ســال های اخیر قابل تامل 

است.

ماجرا از این قــرار بود، بعــد از اینکه 
دولــت نتوانســت راهکار مناســبی 
بــرای غربالگری یارانه بگیــران ایجاد 
و جمعیت بیــش از ۷۵ میلیون نفری 
را گزینش کند، در ســال ۱۳۹۳ طرح 
ثبت نام مجدد متقاضیــان را اجرایی 

کرد.
به این ترتیب که ۲۰ تــا ۳۱ فروردین 
۱۳۹۳، بــازه زمانــی بود کــه دولت 
به منظور ثبــت تقاضای افــراد برای 
دریافت یارانه مشــخص و اولویت را بر 
اساس رقم اول شماره ملی سرپرستان 
خانــوار تعیین کرد. اما بــه هر صورت 

با توجه بــه مهلت یــک روزه برای هر 
خانواده و از ســوی دیگر مشکالتی که 
در زمان ثبت نام اینترنتی در سراســر 
کشور پیش روی متقاضیان قرار داشت 
و البته عــدم اطالع رســانی دقیق در 
مورد نحوه ثبت نــام گروهای مختلف، 
درنهایت گروه هایی از ثبت درخواست 

یارانه نقدی جاماندند.
بار دیگر بــا وجود درخواســت هایی 
که برای دریافت یارانه وجود داشــت، 
اقدامی صــورت نگرفت تــا اینکه در 
قانون بودجه سال ۱۳۹۴ این موضوع 
مورد توجه قرار گرفــت؛ به طوری که 

مجلس در بند »د« تبصره )۲۰ (قانون 
بودجه ســال ۱۳۹۴ دولــت را مکلف 
کرد از فروردین ماه نســبت به ثبت نام 
این گروه از طریــق فرمانداری ها اقدام 
کند. قانون بودجه در آن سال اجرایی 
شــد ولی از ورود جامانده ها به لیست 
ســازمان هدفمندی یارانه ها خبری 
نشــد.اما این تکلیف بار دیگر در قانون 
بودجه ۱۳۹۵ مــورد تاکید قرار گرفت 
اما با وجود دو سال تکلیف قانونی برای 
توجه به شــرایط جاماندگان از یارانه 
نقدی که در بین آنها افراد نیازمند نیز 

وجود داشتند، اقدامی صورت نگرفت.

یارانه
تکلیف قانون برای جاماندگان از یارانه چیست؟
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معافیت ۱۰۰ درصدی انتشارات، 
مطبوعات و اصحاب فرهنگ، 

هنر و رسانه از مالیات در سال ۹۹
طبق دســتور رییس ســازمان برنامه وبودجه، 
فعالیت های انتشــاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی 
و هنری در الیحه بودجه ســال آینده مشــمول 

معافیت ۱۰۰ درصدی مالیاتی شدند.
محمد باقــر نوبخــت، معاون رئیــس جمهور 
و رئیس ســازمان برنامــه و بودجه کشــور در 
خصوص پیش نویس یکــی از تبصره های الیحه 

بودجه ۹۹ دستوراتی ارائه کرد.
بر اســاس یکی از بندهای پیش نویس »تمامی 
فعالیت های انتشــاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی 
و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی مشــمول ۵۰ درصد معافیت مالیاتی 
هستند« که با دستور نوبخت این بند حذف شد؛ 
لذا فعالیت های مذکور کماکان از معافیت ۱۰۰ 

درصدی برخوردار خواهند بود.
طبق اعالم سازمان برنامه و بودجه، این تصمیم 
به منظور حمایــت از هنرمندان، کمک به بهبود 
صنایع فرهنگــی و تقویت مشــاغل فرهنگی و 
هنری اتخاذ شــده اســت که تاثیــر مضاعف و 
مهمی بر ســرانه مصرف کاالهــا و محصوالت 

فرهنگی نیز خواهد داشت.
به دنبال ارائــه الیحه »منتفی شــدن معافیت 
مالیاتی اهالی فرهنگ و هنر« در بودجه ســال 
آینــده و نگرانی اهالــی فرهنگ و هنــر پس از 
انتشــار اخباری مبنی بر صحت ایــن موضوع، 
فعالیت های فرهنگــی، هنری و رســانه ای در 
ســال آینده همچنان از معافیت هــای مالیاتی 

برخوردار می شوند.
پس از انتشــار اخباری مبنی بر حذف معافیت 
مالیاتی موضوع بنــد)ل( مــاده)۱۳۹( قانون 
مالیات های مســتقیم کشــور، صنوف مرتبط 
نســبت بــه وضعیــت فعالیت هــای فرهنگی 
و هنری در ســال آینده با توجه به مشــکالت و 
دشواری های این حوزه و حذف معافیت مالیاتی 

ابراز نگرانی کرده بودند.
 متعاقب این موضــوع، وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی طی نامه های جداگانه به جهانگیری، 
واعظی، نوبخت و دژپســند و تایید دغدغه های 
اصحــاب فرهنگ و هنر، خواســتار اســتمرار 
معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ، هنر و رســانه 

کشور شد.
 وی در بخشــی از نامه  خــود بیان کــرده بود: 
»فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری اصــوال 
درآمدزایی چندانی نداشته و انتفاعی محسوب 
نمی شــود و بر همین اســاس در ادوار مختلف 
به مجوزهای صادرشــده به چشــم اقتصادی 
نگاه نشــده و همواره ســعی در حمایت از آن ها 
بوده اســت. از طرفــی با توجه بــه این که خطر 
تهاجم فرهنگی و توطئه های نفوذ و اســتحاله 
فرهنگی دشــمنان انقالب به طور مداوم گوشزد 
می شود، لزوم حمایت همه جانبه از فعالیت های 
فرهنگــی، هنری و رســانه ای ضــروری بوده و 
باتوجه به تاثیرات منفــی اقتصادی و اجتماعی 
ناشی از این اقدام بر نخبگان کشور، خواستاریم 
معافیت های مالیاتی موضوع بند )ل( یاد شــده 
همچون گذشته برقرار بوده و از هرگونه اقدام در 

جهت حذف آن جلوگیری به عمل آید.«
 پــس از پیگیری هــای وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی و اقدام ســازمان برنامه و بودجه در کنار 
گذاشــتن پیش نویس مزبور، در فرآیند بررسی 
بودجه ســال ۹۹، دولت هم با عدم مخالفت در 
این بــاره، با اســتمرار معافیت مالیاتــی اهالی 
فرهنگ و هنر  و رسانه در ســال آینده موافقت 

کرد.
وی افزوده اســت: از ایــن رو تقلیــل معافیت 
مالیاتی فعالیت های مطبوعاتی و اطالع رسانی، 
قرآنی، انتشاراتی، فرهنگی و هنری کاًل از الیحه 

بودجه ۱۳۹۹ کل کشور حذف شده است.



رئیس سازمان امور مالیاتی اعالم کرد

دسترسی به اطالعات مالی پزشکان
خریدار     رئیس ســازمان امــور مالیاتی می گوید: 
حتی اگر پزشــکان کارتخوان نصب نکنند به میزان 
درآمد آنها دسترســی داریم و حتما مالیات حقه را از 

آنها مطالبه خواهیم کرد.
بعد از اجباری شدن نصب کارتخوان در بین پزشکان 
با وجود گذشت چند ماه همچنان درصد باالیی از آنها 
از این موضوع فــرار کرده و به طــرق مختلف از قانون 
گریزان هستند. این در حالیســت که امیدعلی پارسا 
- رئیس ســازمان امور مالیاتی - در پاســخ به سوال 
ایســنا مبنی بر آخرین اقدام ســازمان برای دریافت 
کامل مالیات از پزشــکان توضیح داد که همانطور که 
قانون تاکید کرده بود باید پزشکان دستگاه کارتخوان 
نصب کنند اما اگر افرادی باشند که در این بین تخلف 
کرده و کارتخوان نصــب نکنند باید بداننــد که ما از 
طریق منابع دیگری که در اختیــار داریم به طور حتم 
به میزان درآمد آنها دسترســی خواهیم داشت.  وی 
ادامه داد: در خرداد ماه ســال آینده که اظهارنامه های 
مالیاتی پزشــکان را دریافت می کنیم درآمد مشمول 
مالیات آنها با توجه به اظهارنامه و سایر منابع اطالعاتی 

دریافت خواهد شد و مالیات حقه را از آنها می گیریم.  

برنامه ای برای افزایش مالیات سیگار نداریم
اما در روزهای اخیر معاون وزیر بهداشت گفته بود که 
اگر افزایش مالیات ســیگار انجام می شد دیگر نیازی 
به افزایش قیمت بنزیــن نبــود و از آن محل درآمد 
خوبی به دست می آمد اما مافیای ســیگار این اجازه 
را نداد و البی های انجام شــده مانع از افزایش مالیات 
سیگار شد، پرسش این موضوع از رئیس سازمان امور 

مالیاتی با واکنش بی اطالعی او همراه بود.  
پارسا گفت: در این رابطه پاسخی ندارم و آقای معاون 
وزیر بهداشت باید پاسخگو باشد و این در حالیست که 
من از البی مافیای سیگار نیز بی اطالعم اما در مجموع 

برنامه ای هم برای افزایش مالیات سیگار نداریم.  
پارســا همچنین در رابطه با درآمد مالیات در ســال 
جاری نیز گفت: در هشت ماهه سال جاری حدود ۸۹ 
هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشــتیم که نشان 

از تحقق ۹۴ درصدی دارد.  

باید به اطالعات مالی و بانکی سرکشی شود
رئیس ســازمان مالیاتی در رابطه با ســوالی مبنی بر 
اینکه آیا به حســاب های بانکی برای درآمد مالیاتی 
سرکشی می شود یا خیر؟ اینگونه توضیح داد که همه 
حاکمیت ها در همــه دنیا به آمــار و اطالعات پولی، 
مالی، بانکی و امالک دسترســی دارنــد و باید به آن 

سرکشی شود.  
اما رئیس سازمان امور مالیاتی در مورد اینکه دریافت 
مالیات از بیمه ها به ویژه بیمه عمر که معاف از مالیات 
است آیا با تکلیف برنامه ششم توسعه مبنی بر افزایش 
ضریب نفوذ بیمه هــا مغایرتی دارد یــا خیر؟ گفت: 
بیمه های عمر در حال حاضر معاف هستند و موضوع 
مطرح شــده به الیحه اصــالح مالیاتی بــر می گردد 
که هنوز نهایی نیســت اما اینکه دولت بتواند فضای 
اطمینان بخشــی برای مردم و زندگی آنها فراهم کند 
مهم است و در مورد بیمه ها نیز مورد توجه خواهد بود. 
با این وجود کشور را نمی توان بدون مالیات اداره کرد. 
آن هم در شــرایطی که در ماه حدود ۱۰ هزار میلیارد 

تومان درآمد مالیاتی داریم ولــی ماهیانه حدود ۱۸ 
هزار تومان حقــوق پرداخت می شــود.  به گفته وی 
مالیــات داروی تلخی اســت که همــه نمی خواهند 

بخورند ولی اداره کشور بدون آن ممکن نیست.  

 مجلس باید به ماجرای سرپیچی پزشکان
 از نصب کارتخوان ورود کند

عضو کمیســیون اصــل ۹۰ مجلس با بیــان اینکه 
بعضی از گروه های خاص شــغلی همچون پزشــکان 
تخلف هــای مالیاتی دارنــد، گفت: مجلــس باید به 
عنوان ناظر به ماجرای عدم نصب کارتخوان از ســوی 
پزشــکان، ورود کند.جالل میرزایــی، در گفت وگو 
با  مهر درباره لــزوم جلوگیری از فرارهــای مالیاتی 
در کشــور، اظهار داشــت: با توجه به مشکالت فعلی 
ضروری است که درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش 
دهیم؛ ازجملــه راهکارهــای افزایــش درآمدهای 
مالیاتی کشــور مقابله با فرار مالیاتــی و بازنگری در 

معافیت های بی مورد مالیاتی است.
عضو کمیســیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: در حال 
حاضــر بعضــی از گروه های خاص شــغلی همچون 
پزشــکان تخلف های مالیاتی دارند. دســتگاه های 
متولی باید در مقابــل فرارهای مالیاتــی این بخش 
ایستادگی کنند.نماینده مردم ایالم در پاسخ به اینکه 
دلیل عدم استقبال پزشــکان از نصب کارت خوان در 
مطب هایشان چیســت، گفت: در قانون بودجه سال 
۹۸ نصب کارت خــوان در مطب ها را برای پزشــکان 
الزامی کردیم. ایــن قانون هنوز به طــور کامل اجراء 

نشده است. 

شعبه

ارزش  بــورس  ســازمان  رییــس 
صندوق های بازار سرمایه را ۱۸۰ هزار 

میلیارد تومان عنوان کرد.
شــاپور محمدی در پنجمین همایش 
انجمن مالی اســالمی با موضوع بازار 
مالی اســالمی، رونق تولید، چالشها 
و راهکارها، با اشــاره بــه اینکه اخیرا 
شــورای فقهــی تصمیــم گرفتــه و 
دســتورالعمل ها در شــورا بررسی 
مــی شــود تــا از هرگونــه انحراف 
جلوگیری شود،  اظهار کرد: در شورای 

فقهــی ســازمان بــورس 
عــالوه بر بررســی ابزارها، 
دستورالعمل ها هم بررسی 

می شود. 
در دنیا ابزارهــای مالی که 
وجود دارد غیــر از یکی - 
دو مورد، همــه به صورت 

عملیاتی در کشور ما نیز وجود دارد.
به گفته وی، ســهامی کــه در ایران 
وجود دارد، اســالمی اســت و ارزش 
آن ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان اســت.

محمــدی گفــت: زمــان 
اجــرای عملیات بــازار باز 
بانک مرکــزی  و  اکنــون 
می توانــد اوراق را از بــازار 
ســرمایه بخرد و نقدینگی 
جامعه را افزایــش دهد یا 
اوراقی که خریداری کرده 
را به بازار بازگرداند و انقباض نقدینگی 

کند.
 بانــک مرکزی تاکنون فقــط از حجم 
پول اســتفاده کرده و عملیات بازار باز 

را نداشــته، اما فرصت هایــی در بازار 
سرمایه ایجاد شده تا بازار باز عملیاتی 

شود.
وی ارزش صندوق های بازار سرمایه را 
۱۸۰ هزار میلیــارد تومان عنوان کرد.

رئیس ســازمان حسابرسی نیز در این 
همایش حفظ ارزش پــول را موضوع 
بســیار مهمی خواند و گفت: سازمان 
حسابداری و حسابرســی اسالمی در 
بحرین تشکیل شــده اما ما نقشی در 

آن نداریم.

بورس

ارزش ۱۸۰ هزار میلیاردی صندوق های بازار سرمایه
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@kharidaar دریافت رمز پویا از طریق پیامک

امکان پذیر است
روابط عمومی بانک مرکزی به اطالع می رساند 
آن دســته از هموطنانــی که قادر به اســتفاده 
از راهکارهای مبتنــی بر گوشــی تلفن همراه 
هوشــمند نیســتند می توانند رمز دوم پویا را از 
طریق پیامک دریافــت نماینــد.در این روش 
دارنــدگان کارت هــای بانکی در حیــن انجام 
خریدهای اینترنتی یــا پرداخت های نیازمند به 
رمز دوم کارت، با انتخاب گزینه دریافت رمز پویا 
از طریق پیامک، درخواست خود را ارسال نموده 
و بانک صادرکننده کارت نیز، رمز دوم پویا را به 
شماره تلفن همراه دارنده کارت ارسال می کند. 

برای دریافت رمز دوم پویا از طریق پیامک الزم 
اســت دارندگان کارت های بانکی بــا مراجعه 
به شــعب بانــک صادرکننده کارت یا از ســایر 
روش هایی که در سایت بانک اطالع رسانی شده 
است، شماره تلفن همراه خود را معرفی و صحت 

آن  را تائید نمایند.

خ دالر ۱۱هزار تومانی   تعیین نر
در بودجه ۹۹ تکذیب شد

 رئیس کل بانک مرکزی اخبار منتشره درمورد 
تعیین نرخ ۱۱ هزار تومان بــرای دالر در الیحه 
بودجــه ۹۹را رد کرد.عبد الناصــر همتــی در 
خصوص برخی اظهارات مبنی بــر تعیین دالر 
۱۱ هزار تومانی در بودجه سال ۹۹، تصریح کرد: 
نظر دولت بر تــداوم تعیین نــرخ ۴۲۰۰ تومان 
برای دالر در بودجه سال ۹۹ است و بنای تغییر 

نرخ ارز کاالهای اساسی را ندارد.
در آســتانه تقدیم الیحه بودجــه ۹۹ به مجلس 
برخی از نماینده های خانه ملت، در گمانه زنی هایی از 
نرخ های باالی ۱۰ هزار تومــان و حتی ۱۱ هزار 
تومان برای نرخ تســعیر دالر در بودجه ســال 
آینده خبر مــی دهند. اما همانطــور که رئیس 
کل بانک مرکزی تأکید دارد در سال ۹۹ نیز نرخ 

تسعیر دالر همان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.

اهدای لوازم خانگی به سیل زدگان 
سه استان از سوی بانک ملت

 بانک ملت یکصد و بیست بســته لوازم خانگی 
شامل اقالم ضروری مانند یخچال، سماور و ... را 
به سیل زدگان استان های لرستان، خوزستان و 

گلستان اهدا کرد.
این بســته ها که با همکاری کمیتــه امداد امام 
خمینــی )ره( در بین مددجویــان این کمیته 
توزیع شد، به دســتور دکتر بیگدلی مدیرعامل 
این بانک و در راســتای ایفای مســوولیت های 

اجتماعی بانک ملت تهیه و آماده سازی شد.
بسته های لوازم خانگی اهدایی بانک ملت در سه 
استان لرستان، گلستان و خوزستان طی آیین هایی 
جداگانه با حضور مدیران شــعب بانک ملت در 

استان و مقامات محلی هر استان برگزار شد.
براســاس این گزارش، این بســته ها متشکل 
از لــوازم خانگی تولیــد داخل بــوده و در ادامه 
کمکهای قبلی بانک ملت به سیل زدگان تامین 

و توزیع شده است.
بانک ملت از ابتدای وقوع ســیل در استان های 
مختلف کشــور، با ارســال کمک هــای متنوع 

کاالیی به یاری هموطنان سیل زده شتافته بود.



 نرخ هایی که آخر ماه به دو هزارتومان هم می رسد

بازار داغ داللی سهمیه بنزین در جایگاه ها 
خریدار    کمتر از ســه هفته پس از دو نرخی شدن 
بنزین و بازگشت نظام ســهمیه بندی، در برخی نقاط 
تهران و شهرســتان ها بــازار خرید و فــروش بنزین 
ســهمیه ای به نرخ کمتر از ۳ هزار تومان داغ شــده 
اســت. بیش از دو هفته از افزایش و دو نرخی شــدن 
بنزین و برقراری دوباره نظام سهمیه بندی  می گذرد. 
طی این مدت انتقادات زیادی به جوانب مختلف این 
طرح مطرح شده است. کارشناسان برقراری مکانیزم 
فســادخیز بنزین دو نرخی و نظام ســهمیه بندی 
را بازگشــت به گذشــته و دور از عدالت مــی دانند و 
معتقدند دولت به جای بازگشــت به گذشته، باید با 
اصالح سیاســت گذاری در حوزه ســوخت، مکانیزم 
عادالنه تری را برای بازتوزیــع منابع حاصل از اصالح 

قیمت پیش بینی می کرد. 
تصمیم دولت برای اجرای سیاســتی که هشت سال 
قبل آزموده شده و نقاط ضعف آن عیان گشته بود، در 
حالی است که طی ســالهای گذشته مراکز پژوهشی 
معتبر کشور، طرحها و پیشنهادات متنوعی را جهت 
اصالح سیاست دولت در این بخش ارائه کرده بودند و 
برخی از این پیشنهادات از سوی مسئوالن دولتی نیز 

مورد استقبال قرار گرفته بود. 
به ادغان کارشناسان، مهمترین پاشنه آشیل سهمیه بندی 
و دو نرخی شــدن بنزین، فســادخیز بودن آن است؛ 
موضوعی که حســن روحانــی در ابتــدای دوره اول 
ریاســت جمهوری خود نیز به آن اذعان داشــت و به 
همین دلیل هم، بازار ســوخت کشور را به سمت تک 

نرخی کردن و حذف کارت سوخت پیش برد. 
اینک، کمتر از ســه هفتــه پس از برقــراری نظام 
سهمیه بندی و دو نرخی شــدن بنزین، جایگاه های 
سوخت شاهد شکل گیری بازار خرید و فروش سهمیه 
هســتند؛ بازاری که نرخ های آن متناسب با اینکه در 
ابتدا، میانه یا انتهای ماه قرار داشــته باشیم، متفاوت 
است. خبرنگار مهر با خودروی شــخصی به تعدادی 
از پمپ بنزین های پایتخت ســر زد و بعنوان کسی که 
قصد سوخت گیری دارد، با جایگاهداران وارد گفتگو 
شد؛ تقریبا در بیشتر آنها امکان سوخت گیری با بنزین 

آزاد بانرخی پایین تر از سه هزار تومان وجود دارد. 

ارزان هم داریم؛ گران نزنید
متصدی جایگاه: چند لیتر بزنم؟

خبرنگار: ۱۰ لیتر
متصدی: با نرخ کمتر هم هست اگه می خوای!

خبرنگار: سهمیه ای ؟
متصدی : نه، آزاد.

خبرنگار: چند؟
متصدی : االن اینی که دارم ۲۸۰۰ تومنیه !

خبرنگار: کارت خودته؟
متصدی : نه

خبرنگار: کی از سهمیه اش سیر شده که حراج کرده؟
متصدی : زیاده، خب تاکسی ها سهمیه شون تو ماه از 

بین میره، مجبوره.
خبرنگار: ۲۰ لیتر بزن؛ ولی باز گرونه.

متصدی : خواســتی آخر ماه بیا ۲ هــزار تومنی هم 
هست؛ خودت کارت نداری؟

خبرنگار: دارم، ۱۰ روز اول تمومه.
مامور: ۲۰ ام ماه به بعد بیا ارزون تر هم گیرت میاد. 

متصدی یکی دیگــر از جایگاههای ســوخت نیز به 
مهر گفت: اغلب بنزینی که خــارج از کارت، اما کمتر 
از سه هزارتومان عرضه می شــود، سهمیه تاکسی ها 
بخصوص تاکســی های دوگانه سوز اســت. چرا که 
سهمیه سوخت تاکسی ها به ماه بعد منتقل نمی شود 
و همین محدودیت زمانی باعث ایجــاد بازار قیمتی 
ویژه ای شده اســت؛ به طوری که در روزهای ابتدای 
ماه، میزان فروش سهمیه کمتر و به همین دلیل نرخ 
این بنزین بعضا باالی ۲۵۰۰ است اما با نزدیک شدن 
به روزهای آخر ماه که تاکسی های بیشتری اقدام به 
فروش مانده ســهمیه خود می کنند، نرخ این بنزین 

حتی تا دو هزار تومان هم پایین می آید.

اشتباه بزرگ دولت در برقراری مکانیزم 
فسادخیز گذشته

در همین ارتباط، علی حسینی، کارشناس انرژی نیز 
با اذعان به اینکه بازار خرید و فروش ســهمیه بنزین 
در جایگاههای سوخت دوباره گرم شده است، گفت: 
طرح اصلی هدفمندی یارانه ها از ابتدا پیشنهاد خوبی 
بود که متاســفانه انتظار می رفت عیــوب آن به مرور 
زمان شناســایی و برطرف شــود. چرا که به هر حال 
طرحی می توانــد در عین جامع بــودن، اصالحاتی 
داشته باشد در صورتی که چنین نشد و دولت تدبیر و 

امید نیز همان طرح را به شکل بدتری اجرا کرد.
وی افزود: اقتصاد یارانــه ای درکل دنیا به جز مواردی 
اندک، منسوخ شده اســت. ایران نیز با گام برداشتن 
در این راســتا، می تواند از بار مالــی دولت بکاهد. در 
ارتباط با اصالح نرخ بنزین باید دید آیا هدف از اجرای 
این طرح گام برداشتن در راستای اجرای هدفمندی 
یارانه ها است یا خیر. به طور کلی باید هدف از اجرای 
طرح را مشخص کرد. چرا که این طرح زنجیروار بوده 
و به صورت ساالنه باید بخشی از آن اجرایی می شد. در 

وهله نخست بهتر است مجلس با ورود به این موضوع 
الزام اجرای ساالنه این قانون را برای دولت ها تشدید 
کند.این کارشــناس انرژی اظهار داشت: نرخ بنزین 
در تمام کشورهای همســایه ایران بیش از نرخ بنزین 
داخلی اســت، بنابراین با وجود اینکه قیمت بنزین به 
۳ هزار تومان برای هر لیتر آزاد افزایش یافته اســت، 
همچنان حاشیه ســود جذابی برای قاچاق سوخت 
وجود دارد. از ســویی دیگر باید توجه داشــت که دو 

نرخی بودن سوخت قطعا فسادزا است.
وی ادامه داد: در حال حاضر و علیرغم گذشــت کمتر 
از یکماه از برقــراری دوباره نظام ســهمیه بندی،  در 
برخی نقاط تهران و شهرستان ها شاهد فروش بنزین 
خارج از سهمیه به نرخ کمتر از ۳ هزار تومان هستیم. 
متصدیان جایگاهها این نوع بنزیــن را از نرخ ۲۳۰۰ 
تومان تا ۲۸۰۰ تومان در جایگاه های سوخت معامله 
می فروشند.  چنین رخدادی موید آن است که اقدام 

دولت نیاز به اصالح جدی و سریع دارد.
وی با اشــاره به اینکه باید بانــک اطالعاتی صحیح و 
دقیقی از خودروها و میزان پیمایش آنها تهیه شــود، 
توضیح داد: هر چند که شعار دولت از اجرای این طرح 
منفعت رسانی به اقشار کم درآمد بود اما می بینیم که 
بی عدالتی در دل این طرح نهفته اســت به نحوی که 
فقط خودرو دارها از یارانه ســوخت بهره می برند در 
حالیکه یارانه این ســوخت باید بین ۸۳ میلیون نفر 

جمعیت ایران توزیع شود.

هنگام سوخت گیری مراقب باشید؛ ممکن 
است سهمیه تان بسوزد

شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتــی ایران طی 
اطالعیه ای اعالم کرد که احتمال از بین رفتن سهمیه 
کارت در صورت استفاده نادرســت از کارت سوخت 
وجود دارد.با اعالم شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی  پس از پایان ســوخت گیری خودرو، بالفاصله 
کارت سوخت خود را خارج نکنید، زیرا در این صورت 
در هر مرحله تقریبا ۱.۵ تا ۲ لیتر از ســهمیه سوخت 

شما کم می شود.
در صورت استفاده نادرست از کارت سوخت احتمال 
از بین رفتن سهمیه کارت وجود دارد؛ بنابراین پس از 

سوخت گیری باید مراحل زیر را انجام داد.
۱. نازل را در جای خود قرار دهید.

۲. دکمه خروج روی دستگاه پمپ بنزین را بزنید.
۳. پس از چند ثانیه و موقعی که مقدار سهمیه بنزین 
شما در نمایشگر دستگاه پمپ بنزین نشان داده شد، 

کارت سوخت خود را خارج کنید.

نفت
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نامه سازمان بازرسی درباره 

هلدینگ خلیج فارس تکذیب شد
 شرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس موارد 
مهمــی را در پی انتشــار شــایعه ای در فضای 
مجازی و بازتاب این شــایعه در برخی رسانه ها 
روشنگری کرد.در متن جوابیه شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس)هلدینگ خلیج فارس( 

آمده است:
»به دنبال انتشار شایعه ای درباره ارسال نامه ای 
از سوی ســازمان بازرسی کل کشــور به وزارت 
نفت درباره تغییرات مدیریتی در شرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس به اطالع رســانه ها و 
افکار عمومی می رســاند که از اســاس چنین 
نامه ای از  سوی سازمان بازرســی کل کشور به 
وزارت نفت ارسال نشــده است و به نظر می رسد 
شــایعه پردازی یادشــده با برخی اهداف خاص 

انجام می شود. 
برای روشن شدن افکار عمومی ارائه این توضیح 
را الزم می دانیم؛ در شرایطی که هلدینگ خلیج 
فارس، رکــورددار با ارزش ترین  شــرکت بازار 
سرمایه ایران است، انتشــار چنین شایعه هایی 
می تواند با هدف تأثیر موقت بر ارزش سهام این 
شــرکت و ســودجویی  عده ای خاص از کاهش 

موقتی ارزش سهام باشد. 
از سوی دیگر در شرایطی که کشور و به خصوص 
صنعت نفت و پتروشــیمی در یــک جنگ تمام 
عیــار اقتصادی با  دشــمن هســتند و صادرات 
محصوالت پتروشــیمی با روش های ســخت 
و پیچیده بــدون وقفــه ادامــه دارد، می تواند 
مشتریان خارجی محصوالت پتروشیمی کشور 
را دچار تردید کند و در  صادرات این محصوالت 

استراتژیک وقفه و اخالل به وجود آورد. 
شرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، ضمن 
احترام به اصحاب رسانه و اعتقاد به گردش آزاد 
اطالعات از رسانه ها درخواست می کند، پیش  از 
بازنشر چنین شــایعه هایی، اصل خبر را از منابع 
و مسئوالن ابتدا کســب اطالع کنند و سپس به 

انتشار این دست اخبار اقدام کنند. «

ورت همکاری و هماهنگی  ضر
بیشتر اعضای مجمع کشورهای 

صادرکننده گاز
 نماینده رئیس جمهوری در پنجمین نشســت 
ســران مجمع کشــورهای صادرکننــده گاز 
)جی یی ســی اف( بــر ضــرورت همــکاری و 
هماهنگی بیشتر کشــورهای عضو این مجمع 
تاکید کرد و گفت: ســهم گاز طبیعی در ســبد 
انرژی ایران به پشــتوانه دانش و استفاده از توان 
داخلی و در شــرایط تحریم به بیش از ۷۰ درصد 

رسیده است.
به گــزارش خبرنگار شــانا، محمــد نهاوندیان 
در پنجمین نشســت ســران مجمع کشورهای 
صادرکننــده گاز که دیــروز )جمعه، هشــتم 
شــهریورماه( در ماالبوی گینه استوایی برگزار 
شد، اظهار کرد: کشــورهای صادرکننده گاز هم 
از منظر امنیت انرژی و هم از جنبه عرضه انرژی 
پاک، نقش اساسی در توســعه پایدار جهان ایفا 
می کنند و الزم اســت با همکاری و مشارکت از 
این ظرفیت برای رشــد، پیشرفت و افزایش رفاه 
کشورهای عضو مجمع و سایر کشورها استفاده 

کنند.
وی به تجربه موفق ایران در دسترسی ۹۵ درصد 
جمعیت ایران به گاز و همچنین جایگزینی گاز 
با سوخت های آالینده در بخش های حمل ونقل 
و تولید برق اشــاره کرد و با بیان اینکه سهم گاز 
طبیعی در ســبد مصرف انرژی ایــران به بیش 
از ۷۰ درصد رســیده اســت، افــزود: این همه 
به پشــتوانه دانش و اســتفاده از تــوان داخلی 
انجام شــده، در حالی که ایران تحت فشارهای 
تروریســم اقتصــادی آمریکا در قالــب تحریم 

یکجانبه قرار گرفته است.



کدام استان ها کمتر از حمایت معیشتی محروم شدند

بیشترین مشموالن حمایت معیشتی در سیستان و بلوچستان
خریدار     آمار دریافت کنندگان حمایت معیشتی 
به تفکیک ۳۱اســتان کشور نشــان می دهد، در ۱۰ 
استان کشور حدود ۶۰ درصد یارانه بگیران، در گروه 

»مشموالن حمایت معیشتی« قرار نگرفتند.
آمار »مشــموالن حمایت معیشــتی به نســبت 
یارانه بگیران« به تفکیک ۳۱ اســتان کشــور نشان 
می  دهد که در اســتان سیســتان و بلوچســتان به 
عنوان یکی از اســتان های کم برخوردار ۸۲.۱ درصد 
از یارانه بگیــران، حمایت معیشــتی دریافت کردند؛ 
بنابراین ۱۷.۹ از یارانه بگیران این اســتان، مشمول 

دریافت حمایت معیشتی نشدند.
استان سیســتان و بلوچستان بیشــترین مشموالن 
حمایت معیشتی را به نسبت دریافت کنندگان یارانه 
نقدی به خود اختصــاص داده اســت. همچنین در 
اســتان تهران ۵۷.۲ درصد از یارانه بگیران، مشمول 
دریافت حمایت معیشــتی شــدند. بــه عبارتی در 

اســتان تهران ۴۲.۸ درصد از یارانه بگیران، »حمایت 
معیشتی« دریافت نکردند. در بین ۳۱ استان کشور، 
خانوارهای یارانه بگیر استان تهران، کمترین سهم را 

از »یارانه حمایت معیشتی« دارند.
بر اســاس این گزارش، بعد از اســتان سیســتان و 
بلوچستان که ۸۲.۱ درصد از یارانه بگیران این استان 
از دریافت حمایت معیشتی بهره مند شدند، به ترتیب 
در استان های خراسان شــمالی ۷۹.۲ درصد، استان 
خراســان جنوبی ۷۸.۴ درصد، اســتان گلستان ۷۸ 
درصد، اســتان لرســتان ۷۷.۷ درصد، استان گیالن 
۷۷.۱ درصــد، اســتان کهگیلویــه و بویراحمد ۷۷ 
درصد، استان کردستان ۷۵.۹ درصد، استان اردبیل 
۷۵.۲ درصد و اســتان همدان ۷۵.۲ درصــد از یارانه 
بگیران، حمایت معیشــتی دریافت کردند. یعنی در 
این اســتان ها بین ۱۸ تا ۲۵ درصــد از یارانه بگیران 

مشمول حمایت معیشتی نشدند.

همچنیــن در اســتان های کرمــان ۷۴.۷ درصــد، 
زنجان ۷۴.۶ درصد، خراســان رضوی ۷۴.۵ درصد، 
آذربایجان غربــی ۷۴.۵ درصد، آذربایجان شــرقی 
۷۴.۴ درصــد، هرمزگان ۷۴.۳ درصــد، چهارمحال 
و بختیــاری ۷۴.۱ درصــد، قزویــن ۷۳.۷ درصــد، 
کرمانشــان ۷۳.۳ درصد و خوزســتان ۷۲.۴ درصد 
از خانوارهایــی که یارانه نقدی دریافــت می کردند، 
مشــمول دریافت حمایت معیشتی شــدند. در این 
اســتان ها  بین ۲۵.۳ تا ۲۷.۶ درصــد از خانوارهای 
یارانه بگیــر در گــروه دریافت کننــدگان حمایت 

معیشتی قرار نگرفتند.
بر اســاس این گزارش، میانگین ۳۱ اســتان کشور 
نشــان می دهــد، در کل کشــور ۷۰.۱ درصد از 
یارانه بگیران، حمایت معیشــتی را دریافت کردند 
و حدود ۳۰ درصــد نیز در گروه مشــموالن حمایت 

معیشتی دولت نشدند.

البرز

اســداهلل حیدری، مدیرکل بهزیستی 
اســتان البرز گفت: آئین کشــوری و 
متمرکــز افتتاح ۱۰۵۷ مســکن مهر 
بهزیستی و به صورت ویدیو کنفرانس 
انجام شــد.مدیرکل بهزیستی استان 
البرز گفت: ایــن اداره از ابتدای نهضت 
مســکن تا کنون در قالب کمک های 
بالعــوض دولتی بــه جامعــه هدف 
سازمان بر اساس دســتورالعمل های 

ســتاد مســکن بهزیستی 
کشــور مبادرت به تأمین 
مســکن مددجویان نموده 
است.حیدری گفت: تعداد 
کل متقاضیان مســکن از 
ابتــدای نهضت تــا کنون 
پنج هزار و ۵۲۱ نفر اســت. 

همچنین تعداد واگذاری های مسکن 
به جامعه هــدف از ابتــدای نهضت تا 

کنون ۳۰۰۰ واحــد بوده 
اســت.او افزود: تاپایان ماه 
آبــان، ســال  ۱۳۹۶ تعداد 
۱۷۶ واحد، ســال ۱۳۹۷ 
تعداد ۱۷۴ واحد و در سال 
۱۳۹۸ تعــداد ۳۹۴ واگذار 

شده است. 
ایــن مقــام مســئول در خصــوص 
خانوارهــای دارای حداقــل دو عضو 

معلول گفت : با همکاری دستگاه های 
متعهد تفاهنمامه مشترک امضاء شد.

نحــوه پرداخــت کمــک بالعــوض 
خانوارهــای دارای حداقــل دوعضو 
معلول شهری ۳۰ میلیون تومان بوده 
است که سهم بهزیســتی ۱۰ میلیون 
تومان، ســهم بنیاد مســتضعفان ۱۵ 
میلیون تومان و ســهم خیرین مسکن 

ساز پنج میلیون تومان است.

 میزان مصــرف گاز طبیعی فشــرده  
)CNG(بعد از اجرای طرح مدیریت 
مصرف ســوخت ۲۵ درصــد افزایش 
یافته اســت.رئیس واحد CNG این 
شــرکت گفت: تا قبــل از اجرای طرح 
مدیریت مصرف سوخت مایع، میزان 
مصرف CNG در اســتان البرز بطور 
میانگین روزانــه ۶۰۰ هزار متر مکعب 
بود که پس از اجرای طــرح مدیریت 

مصرف سوخت شاهد افزایش مصرف 
گاز طبیعــی فشــرده )CNG( در 
اســتان  البرز هســتیم.مجیدصالحی 
افزود: با گذشــت یک هفته از اجرای 
طرح مدیریت مصرف ســوخت مایع 
در اســتان البرز با رشــد ۲۵ درصدی 
 )CNG( مصرف گاز طبیعی فشــرده
مواجه هســتیم و این موضــوع بیانگر 
افزایش تمایل شــهروندان به مصرف 

این سوخت پاک است.صالحی گفت: 
با وجود زیرســاختهای ایجاد شده در 
استان توان استفاده از تمامی ظرفیتها 
تــا دو برابر مصــرف فعلــی خواهیم 
داشت.وی ابراز داشــت: شهروندانی 
که سالها از ســوخت CNG استفاده 
نمی کردند، ضروری ســت با مراجعه 
به کارگاههای مجــاز CNG ، مخازن 
و اتصــاالت خودروی خود را بررســی 

و از ســالم بودن مخازن مطمئن شــوند.
رئیــس واحــد CNG شــرکت ملــی 
پخش فرآورده های نفتــی منطقه البرز 
همچنین افــزود: عمده مشــکل عرضه 
CNG مربوط به هســته مرکزی شــهر 
کرج بعلــت گرانــی و محدودیت زمین 
برای احداث جایگاههای CNG اســت 
که از شــهرداریها دعوت می شود در این 
خصوص همکاریهای الزم را بعمل آورند.

بهزیستی

سوخت

 تعداد ۹۸ واحدمسکونی مددجویان بهزیستی البرز افتتاح شد

افزایش 25 درصدی مصرف  گاز طبیعی در استان البرز
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قانونی در البرز فراهم است
نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: با تمام 
ظرفیت و تــوان، حافظ آرای مــردم در اجرای 
انتخابات پیش رو هســتیم و به طور قطع هیات 
نظارت نیز در این راســتا اهتمام الزم را خواهد 
داشت.شــهبازی در مراســم رونمایی از تمبر 
انتخابات که در حــوزه انتخابیه فرمانداری کرج 
برگزار شد، با اشاره به اینکه روز پر خیر و برکتی 
برای ایران اسالمی است، افزود: از امروز کسانی 
که در خود توانایی حضور در مجلس شــورای 
اســالمی را می بینند به مدت یک هفته فرصت 

ثبت نام خواهند داشت.
وی  با اشــاره بــه اینکه بســتر امــن فعالیت 
کاندیداهــای قانونــی در البرز فراهم اســت، 
ادامــه داد: فرمانداران ۲ حــوزه انتخابیه کرج و 
ســاوجبالغ از صبح امروز با دستور وزیر محترم 
کشــور، تدابیر الزم را برای ثبت نــام داوطلبان 
یازدهمیــن دوره انتخابــات مجلس شــورای 
اســالمی اندیشیدند.شــهبازی با بیــان اینکه 
تاکنون حدود ۵ نفر در حوزه انتخابیه فرمانداری 
کرج کار ثبــت نام خود را آغاز کــرده اند، گفت: 
در البرز آمادگی الزم برای برگزاری انتخابات به 
شــکل تمام الکترونیک وجود دارد و زیر ساخت 

های الزم نیز برای این امر فراهم شده است.
وی افــزود: بــا برگــزاری جلســات منظم 
و بررســی هایی کــه صورت گرفتــه، تمامی 
نیروهای دســت اندرکار برگــزاری انتخابات، 
آمادگــی الزم را جهــت انتخاباتی بــا حداکثر 
مشارکت، سالم و امن را دارند.وی گفت: با توجه 
به تعامل و هم افزایی موجود در اســتان، پیش 
بینی می شود که کاندیداها با حداکثر مشارکت 
مردم به مجلس شــورای اســالمی راه خواهند 
یافت و به مدت ۴ سال در قوه مقننه برای استان 

استراتژیک و مهم البرز فعالیت می کنند.

وژه ورزشی  اجرای ۶۳ پر
 در استان البرز

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان البرز با اشاره 
به اجرای ۶۳ پروژه ورزشی در اســتان، بر لزوم 

ارتقای سرانه های ورزشی تاکید کرد.
امیر غفرانی در جلسه شورای عالی ورزش استان 
البرز که در سالن شهدای دولت استانداری البرز 
برگزار شــد، اظهار کرد: سال گذشته ورزشکاران 
البرزی در دومیــن المپیاد اســتعدادهای برتر 
کشور با کســب ۳۰ مدال طال عنوان نخست این 
مســابقات را از آن خود کردنــد.وی اضافه کرد: 
امسال نیز توانسته ایم با کسب ۳۷ مدال طال رتبه 
اول این مسابقات را کســب کنیم که از این تعداد 
۲۷ مدال توســط بانوان ورزشــکار استان کسب 
شده است.مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز 
تاکید کرد: در مسابقات امســال دومین المپیاد 
اســتعدادهای برتر کشــور در کل ورزشــکاران 

البرزی بالغ بر ۱۳۱ مدال کسب کرده اند.
غفرانی با اشــاره به برنامه های وزارت ورزش که 
۲۳ درصد جمعیت کشــور را تشکیل می دهند، 
ادامه داد: مسابقات ورزشــی در روستاها مورد 
توجه است که این مهم در استان البرز نیز دنبال 
شــده اســت.وی بیان کرد: از جمله مسابقات 
برنامه ریزی شــده در خصوص توجه به ظرفیت 
ورزشــی روســتایی برگزاری مســابقات جام 
»خوشــه چین« منطقه یک به میزبانی استان 
البرز بوده است که شامل ورزش های کالسیک 

سنتی، بازهای بومی و چند رشته دیگر است.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان البرز گفت: 
دستگاه های استان باید سالن های و مکان های 
ورزشی خود را بر حســب متراژ و وسعت به اداره 
کل و ورزش و جوانان اعالم کننــد تا بتوانیم در 
خصوص میزان ســرانه ورزشــی آمار دقیقی را 
بــه وزارت ورزش اعالم کنیم تا بــرای کمبوده 

اقدامات الزم انجام شود.



 قیمت های پیشنهادی در حال نزدیک شدن به واقعیت است 

رسوب قیمت مسکن در تهران
 مجید انتظاری    نشانه های دریافتی از بازار مسکن 
شهر تهران حاکی از آن است که بازه توهمات قیمتی 
به پایان رســیده و قیمت های پیشــنهادی در حال 
نزدیک شدن به واقعیت است. از سوی دیگر نرخ های 

قطعی در مناطق پرتقاضا مقدار اندکی افزایش یافت.
با فروکش کردن تب افزایش قیمت های پیشــنهادی 
در بازار مسکن شــهر تهران، معامالت مقداری گرم 
شــده اســت. آمار نشــان می دهد قیمت مسکن در 
تهران نسبت به نقطه ی اوج بازار  در تیرماه ۶.۶ درصد 

کاهش داشته است.
 افت قیمت های پیشــنهادی و قطعی باعث شــد تا 
معامالت در دو ماه اخیر مقداری  بــاال برود و خرید و 
فروش ۴۶ درصد نسبت به ماه پایانی تابستان افزایش 
یافته اســت. این در حالی است که پاییز معموال فصل 
کم رونقی در بازار مســکن محسوب می شود. آرامش 
نسبی بازار ارز در ماه های اخیر، ثبات بازارهای رقیب 
بخش  مسکن، نزدیک شدن به ماه های پایانی سال و 
نگرانی از مواجهه با تورم سیستماتیک در پایان سال، 
برخی خریداران را ترغیب به حضور در بازار مســکن 

کرده است.
با وجــود افزایش انــدک معامــالت، هنــوز تعداد 
قراردادهای خرید و فــروش کمتر از کف ۵۰۰۰ فقره 
در فروردین ماه امسال است و بازار ملک هنوز درگیر 
رکود ناشــی از جهش حدود ۲۰۰ درصدی قیمت ها 

طی حدود دو سال اخیر قرار دارد.
گزارش های  میدانی حاکی از آن است به دنبال ثبات 
شــرایط عمومی اقتصاد، قیمت های پیشنهادی در 
بخش مسکن کاهش چشــمگیری در تمامی مناطق 
تهران داشته اســت؛ هرچند قیمت های پیشنهادی 
نمی توانــد مالک ارزیابی بــازار قرار گیــرد و آن چه 

اهمیت دارد نرخ های قطعی بر اساس معامالت است.
با این حال بررســی ها نشــان می دهــد قیمت های 
پیشــنهادی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است. 
اردیبهشــت ماه که بــازار در اوج خود قرار داشــت 
نرخ های پیشــنهادی هیــچ حد و مرزی نداشــت و 
قیمت های نجومی از ســوی مالــکان، بخصوص در 

مناطق شمالی تهران تعیین می شد.

کاهش شدید نرخ های پیشنهادی در شمیرانات
محمدرضا قاســمی، رییس اتحادیه مشاوران  امالک 
شــمیرانات بیان می کند: بعضی نرخ های پیشنهادی 
افت شــدیدی داشــته اما کاهش قیمت های قطعی 
آن چنان زیاد نبوده و نســبت به ماه هــای قبل ۱۰ تا 
۱۲ درصد پایین آمده اســت. در ابتدای سال که بازار 

هنوز به تعادل نرســیده بود توهمات قیمتی مشاهده 
می شــد اما در حال حاضر دیگر خبری از قیمت های 

دلبخواهی نیست.
وی با بیان این که میانگین قیمت مسکن منطقه یک 
در آبان ماه متری ۲۳ میلیون و ۴۷۸ هزار تومان بوده 
است افزود: برخی سازندگان که اواخر پارسال و اوایل 
امسال برای واحد خود قیمت ۱۰۰ میلیون تومان در 
هر متر مربــع تعیین می کردند، حاال نــرخ خود را به 
۷۰ میلیون تومان کاهش داده اند. نه آن ۱۰۰ میلیون 
تومان واقعی  بــوده و نه این ۷۰ میلیــون. آپارتمانی 
که متری ۷۰ میلیون  تومان قیمت دارد لوکس است 
که مشاعات مناســب، اســتخر، جکوزی یا چندین 
پارکینــگ دارد امــا نمی توان گفــت در کل منطقه 

قیمت ها ۷۰ میلیون تومان است.
قاســمی تصریح کــرد: در حال حاضر بــازار خرید و 
فروش کساد اســت. بعضی افراد که پول الزم هستند 
آپارتمان ۳۵ میلیون تومانی خود را ۲۷ میلیون تومان 

می فروشند اما با توجه به هزینه ها، پایین تر نمی آیند.

نوسان قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران
آبان ماه امسال، قیمت مســکن در کل شهر  تهران دو 
درصد کاهــش یافت اما آمار به دســت آمده از مناطق 
میانی پایتخت، امتناع مالــکان در برابر کاهش قیمت 

را نشان می دهد. 
این در حالی است که قیمت در مناطق شمالی مجددا 
افت کرد.پس از آن که  برخالف ماه های قبل در مهرماه 
۱۳۹۸ امســال میانگین قیمت مسکن در مناطق یک 
تا سه شهر تهران نسبت به شــهریورماه به ترتیب ۷.۶، 
۹ و ۰.۵ درصد بــاال رفت، در آبان مــاه ۱۳۹۸ مجددا 
قیمت ها در سه منطقه شمالی شــهر ۱۳، ۱۳.۲، ۳.۶ 
درصد کاهــش پیدا کرد. از ســوی دیگــر در مناطق 
پرتقاضا مثل ۴، ۵، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ رشد ماهیانه قیمت ها 
به ترتیــب ۴، ۱.۶، ۲، ۶ و ۴ درصد بــود. این در حالی 
است که ماه گذشــته در مناطق مصرفی شاهد کاهش 

قیمت ها بودیم. 
به نظر می رســد دو افزایش ۲۲ و ۱۹ درصدی ماهیانه 
تعداد معامالت طی دو ماه گذشته در افزایش قیمت ها 

بی تاثیر نبوده است.
اگرچه قیمت ماهیانه در مناطقی که باالترین میزان 
معامالت برخوردارند افزایش یافته اما ســه منطقه ی 
۸، ۱۱ و ۲۰ بازار نزولی و قیمت ها  به ترتیب  ۳.۳، ۷.۳ 

و ۱۴ درصد پایین آمد.
آمار به دســت آمده از تحوالت بازار مسکن شهر تهران 
در آبان ماه ۱۳۹۸ می تواند نشــان دهنده تصویر قالب 

از نزدیک شدن قیمت مســکن به کف باشد. گروهی از 
خریداران با این تصور که در ماه های پایانی سال ممکن 
اســت با تورم در بخش ملک مواجه شــوند وارد بازار 
شده اند. از ســوی دیگر پس از ثبات بازارهای ارز، طال 
و بورس در ماه های اخیر معامالت بازار مســکن اندکی 

افزایش پیدا کرد؛ در حالی که قیمت ها پایین آمد. 

 وضعیت خاکستری ساخت و ساز مسکن
 در تهران

 رشد پنج درصدی ساخت و ساز در تهران در شرایطی 
که معامالت مسکن ۴۱ درصد کاهش یافته، می تواند 
دوره تنفس کوتاه مدتی را برای بازار مسکن پایتخت 
ایجاد کند.مهرماه امسال برای ۵۵۲۴ واحد مسکونی 
در شهر تهران، مجوز ساخت صادر شده که نسبت به 
شهریور امسال و مهرماه پارســال به ترتیب ۲۸ و ۵.۱ 
درصد افزایش یافته است. به طور کلی در هفت ماهه 
نخست سال جاری ۳۷ هزار و ۲۲۶ واحد مسکونی بر 
اساس پروانه های ساختمانی در حال احداث بوده که 
نسبت به هفت ماهه نخست ســال ۱۳۹۷ بالغ بر ۸.۴ 

درصد کاهش نشان می دهد.
آمار گویای رسیدن وضعیت ســاخت و ساز در تهران 
به حــدود یک ســوم ســال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در 
زمان رونق بازار مسکن اســت اما معامالت نیز تقریبا 
به همین مقدار کاهش نشــان می دهد. لذا نگرانی از 
فشــار تقاضا الاقل برای دوره کوتاه مدت وجود ندارد 

اما قطعا این شرایط نمی تواند پایدار باشد.

وام ساخت افزایش یافته، هزینه ها نیز همینطور
امسال ســقف تســهیالت پرداختی به سازندگان در 
شــهر تهران از ۱۱۰ میلیون تومان بــرای هر واحد 
مســکونی به ۱۷۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده، 
هرچند ســازندگان معتقدند این مبالغ جبران رشد 

هزینه ها را نمی کند.
محمدمهــدی مافی، عضــو هیأت مدیــره انجمن 
انبوه سازان اســتان تهران با بیان این که سودهای تا 
۴۰ درصدی بخش ساخت و ساز در واقع نوعی غلبه بر 
شرایط تورم عمومی محسوب می شود به ایسنا گفت: 
معموالً در ساخت و سازهای شهری، سود سازندگان 
از واحدهای مســکونی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد در مدت 
زمان دو ساله است. بیش از ۴۰ درصد به ندرت اتفاق 
می افتد و کمتر از ۴۰ درصد رغبت ســرمایه گذاری را 

پایین می آورد. 
ولی معموالً از زمان شــروع تا پایان پروژه به طور دائم 

تورم به سازندگان تحمیل می شود.
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پیشنهاد وام ۳۰۰میلیونی خرید 
پرداخت ۲۰ساله مسکن با باز

 دبیرکانــون سراســری انبوه ســازان از ارائــه 
پیشــنهاد افزایش وام خرید مســکن به ۳۰۰ 
میلیون با بازپرداخت ۲۰ ساله به دولت خبر داد 
و گفت: برای وام ساخت هم پیشنهاد افزایش به 

۲۵۰ میلیون تومان را داده ایم.
فرشــید پورحاجت در واکنش به اظهارات مدیر 
امور اعتباری بانک مســکن درباره پرداخت وام 
۱۷۰ میلیون تومانی ســاخت مســکن، اظهار 
کرد: وام ســاخت در بازار مسکن این وام موضوع  
جدیدی نیســت و بر اســاس مصوبات شورای 
پول و اعتبار وام ســاخت ســازندگان حرفه ای 
در صورت اســتفاده از فناوری هــای نوین ۱۷۰ 

میلیون تومان با سود ۱۸ درصدی است.
وی با تاکیــد بر این کــه هیچ افزایش ســقف 
تســهیالتی در حوزه ســاخت و ســاز خارج از 
چارچوب مصوبات شــورای پــول و اعتبار روی 
نداده اســت،  ادامه داد:  با توجه بــه نگاه دولت، 
وزارت راه و بانــک مســکن تفاوت هایــی برای 
پرداخت وام ســاخت مســکن به ســازندگان 
حرفه ای و اشــخاص عادی در نظر گرفته شده 

است.
وی با یــادآوری این کــه در حــال حاضر بانک 
مسکن با معرفی انجمن های انبوه سازی سراسر 
کشــور تا ســقف ۱۷۰ میلیون تومان وام را به 
سازندگان حرفه ای پرداخت می کند،  افزود: وام 
ساخت برای افرادی که تخصص و صالحیتی در 

ساخت و ساز ندارند نیز ۸۰ میلیون تومان است.
دبیر کانون سراســری انبوه ســازان با تاکید بر 
این که وام خرید و ســاخت مســکن در شرایط 
کنونی کارایی خود را هم بــرای خریداران و هم 
برای ســازندگان از دســت داده است، گفت: در 
حال مکاتبه بــا دولت برای افزایش ســقف وام 
خرید بــه ۳۰۰ میلیون تومان و وام ســاخت به 

۲۵۰ میلیون تومان است.
پورحاجت با اشــاره به این که انبوه سازان زمان 
بازپرداخــت این وام ها را  ۲۰ ســال پیشــنهاد 
داده اند، اضافه کرد: با توجه بــه افزایش بیش از 
۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۷ و اوایل 
امســال، وام های کنونی ســاخت و خرید عمال 
کارایی برای ســازندگان و مــردم ندارند و باید 

مورد بازنگری قرار بگیرند.

ح اقدام ملی  آغاز ثبت نام طر
مسکن در ۵استان

 سرپرســت دفتــر اقتصــاد مســکن وزارت 
راه و شهرســازی اعالم کرد: ثبت نام متقاضیان 
طرح اقدام ملــی در مرحله اول در پنج اســتان 
همدان، یزد، چهارمحال وبختیاری، خوزستان 
و کرمانشاه از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۱۳ 
آذر آغاز و تا ساعت ۲۴، شــانزدهم آذرماه پایان 

می پذیرد.
پروانه اصالنی سرپرســت دفتر اقتصاد مســکن 
اعالم کرد که ثبت نام متقاضیان طرح اقدام ملی 
مسکن در مرحله اول در پنج استاِن همدان، یزد، 
چهارمحال وبختیاری، خوزســتان و کرمانشاه 
از ساعت ۱۰ صبح چهارشــنبه ۱۳ آذر آغاز و تا 
ساعت ۲۴ روز شنبه ۱۶ آذرماه به پایان می رسد.

سرپرســت دفتر اقتصاد مســکن در نامه ای به 
حق شناس معاون مســکن شهری بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی نوشــت: با توجه به فراهم شدن 
شرایط الزم جهت ثبت نام متقاضیان طرح اقدام 
ملی، اقدام متقتضی برای ثبت نــام متقاضیان 
طــرح مذکــور در پنج اســتاِن همــدان، یزد، 
چهارمحال و بختیاری، خوزســتان و کرمانشاه، 
بر اساس ظرفیت های اعالمی توسط ادارات کل 
راه و شهرسازی به تفکیک شهرهای اعالم شده 
از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳ آذر 
۹۸ تا ساعت ۲۴ روز شــنبه مورخ ۱۶ آذر ۹۸ در 

سامانه مذکور صورت پذیرد.



 نایب رئیس انجمن همگن قطعه سازان خودروی استان تهران پیشنهاد داد

وسازهای کوچک به بخش خصوصی واگذار شود خودر
مازیار شریف کیان   شرایط حاکم بر اقتصاد ایران 
و تشــدید تحریم های ظالمانه آمریکا در سال رونق 
تولید از یک سو و فشــارهای که از سوی دستگاهای 
اجرایی و بعضا قوه قضائیه بر صنعت خودرو کشــور و 
به تبع آن صنعت قطعه ســازی تحمیل میشود باعث 
شده تا در روزهای سخت اقتصادی این صنعت مولد و 

پیشرو حال خوبی نداشته باشد.
امیرحسین جاللی، نایب رئیس انجمن همگن قطعه 
سازان خودروی اســتان تهران در خصوص مشکالت 
صنعت خودرو و قطعه ســازی گفت: یکــی از علل به 
وجود آمدن تنگناهای اقتصادی برای قطعه ســازان، 
دولتی بودن صنعت خودرو در کشور است زیرا دولت 
با داشتن سهام اندک در خودروســازی ها نسبت به 
عزل و نصب مدیران خودروسازان بزرگ دخالت می 
کنند و مدیران منصوب موظف به اجرای دســتورات 
غیر اقتصادی دولتمــردان بوده و به دالیل مختلف در 

دوره های بعضاً کوتاه تعویض می شوند.
وی در خصوص مصادیق تصمیمــات غیر اقتصادی 
خودروسازان اظهار داشت: سرمایه گذاری غیر مولد 
در ســایت های متعدد داخلی و خارجی که از بودجه 
جاری در خودروســازان تغدیه می شــود یکی از این 
موارد بوده که اثــرات مخرب اســتفاده از نقدینگی 
جاری جهت ســرمایه گذاری بلند مدت و غیرمولد؛ 
برای اهل فن روشن اســت. و از طرف دیگر تغییرات 
زودهنگام مدیــران اجرایی راهبردهــای اقتصادی 
بلندمدت را از خودروســاز سلب می نماید و در نهایت 

تصمیمات کلیدی دچار روزمرگی می شوند.
مدیرعامل شرکت ایســکرا اتوالکتریک ایران با توجه 
به شــرایط اقتصادی موجود در کشــور خاطر نشان 
کرد: در شرایط اقتصادی دشــوار این روزها؛ بسیاری 
از خانواده هــا دغدغه مدیریت دخــل و خرج دارند و 
گاهی یک خانواده برای مخــارج اضطراری کوچک 
دچار اســتیصال می گردد چه برســد به خرید اقالم 
بادوام مانند خودرو و وســایل خانگی و این در حالی 
است که سیستم بانکی تقریباً هیچ اعتباری در اختیار 
اشــخاص حقیقی به غیر از وام ازدواج و مشــابه آن تا 
حداکثر ۵۰ میلیون تومان آن هم بــرای یک بار قرار 
نمی دهد و حال آنکه رفتار بانک ها با مشتریان بزرگ و 
حقوقی کاماًل متفاوت است و مصادیق آفت این گونه 
تسهیالت به مشتریان بزرگ را این روزها در رسانه ها 
شاهدیم و این بانک مرکزی اســت که باید با تدوین 
روش های نوین اعتباردهی به افراد حقیقی، نســبت 
به تحریــک  تقاضا برای اقالم بادوام و اساســی مانند 
خودرو اقدام نماید تا تولید رونق بگیرد و خودروسازان 

مجبور نشوند وظیفه بانک را انجام دهند که با اندکی 
تغییر پایه پولی )تغییرات نرخ ارز( دچار زیان انباشته 

غیرقابل جبران شوند.
مهنــدس جاللــی در خصــوص زیــان ده بــودن 
خودروسازان در کشــور گفت: در مورد عدم شفافیت 
فعل و انفعــاالت مالــی در خودروســازان و القاب و 
عناوین مانند مافیا و … زیاد صحبت شــده اســت 
که هیچ کدام از موارد فوق منجر بــه این حجم زیان 
انباشته نخواهد شــد و خالصه کالم خودروسازان با 
هر مدیریتی به علت عقب ماندگی سیســتم بانکی از 
اعتباردهی به اشــخاص حقیقی و ناپداری در اقتصاد 

کالن کشور زیان ده و ورشکست خواهند شد.
وی در پایان راه حل های برون رفت از این مشــکل را 
موارد زیر عنوان کرد:۱- تشکیل یک کارگروه مرکب از 
خودروسازان، بانک مرکزی و بانک های عامل و اعضای 
تشــکل های واقعی قطعه سازان اســت تا به تجزیه و 
تحلیل صورت های مالی چند سال اخیر خودروسازان 
اقدام و پس از آسیب شناسی علمی نسبت به رفع موانع 

با یک برنامه حداقل ۱۰ ساله اقدام نمایند.
۲-جداســازی شــرکت های اصلــی خودروســاز 
از شــرکت های زیرمجموعــه آنهــا کــه مدیریت و 
راهبردهــای جداگانه دارند؛ تا شــرکت اصلی بتواند 

فقط به ارتقاء کیفیت و تولید فکر کند.
۳- واگذاری شــرکت های فرعی خودروســازان به 

بخش خصوصی  در اسرع وقت.

آزادسازی واردات بعید است 
 یک کارشــناس خودرو گفت: با توجه بــه تغییر نرخ 
بنزین اوضاع بازار خودرو تغییر کرده و به طور کلی در 

بلند مدت قیمت ها باال می رود.
فربد زاوه، کارشــناس حوزه خودرو دربــاره تاثیرات 
افزایش نرخ بنزین بر قیمت هــا در بازار گفت: معموال 
افزایش قیمت یکی از حامل های سوخت که در ایران 
برای بنزیــن اتفاق افتاده باعث می شــود که مردم به 
سمت خودروها با ســوخت های دیگری بروند. اما در 
کشــورمان با توجه به این که چنیــن تنوعی نداریم 
به شــدت تورم زا خواهد بود. بر همین اســاس بازار 
خودرو با توجه به سرکوبی که در بازار ارز رخ می دهد 
به تب و تاب افتاده اســت. تا پایان سال در کوتاه مدت 
به دلیل رکود، قیمت ها بــاال نخواهد رفت. ضمن این 
که نزدیک بــه یک میلیون خودرو نیــز با قیمت های 
سرکوب شده ســال ۹۶ فروخته شــده که به مرور در 
حال تحویل هســتند. همین عامل باعث می شود که 
قیمت ها در بازار کنترل شــود و به شدت باال نرود. اما 

به طور کلی در آینده و بلنــد مدت قیمت های خودرو 
فزاینده خواهد بود.

وی ادامه داد: راه حل کنترل افزایش قیمت ها با کنترل 
تورم انجام می شود. دولت باید انضباط مالی ایجاد کند و 
کسری بودجه خود را کاهش دهد. سیستم مالیات دهی 
نیز باید درست شود و اگر چنین کارهایی صورت پذیرد 
امکان کنترل نرخ ها وجــود دارد. در صورتی که توزیع 
خودرو باال برود ممکن است تورم سرکوب شود اما وارد 
بازار دیگری خواهد شــد. تنها راه مقابله با تورم نیز به 

سیاست های پولی مربوط می شود.
زاوه دربــاره شــرایط خودروهــای وارداتــی گفت: 
خودروهای وارداتی نرخ های عجیبــی پیدا کرده اند 
و این ناشــی از ممنوعیت واردات اســت. تا زمانی که 
این ممنوعیت برداشته نشــود شرایط به همین روال 
خواهد و بازار تابع عرضه و تقاضا است. به دلیل این که 
عرضه در بازار وجود ندارد قیمت ها ثبات پیدا کرده و 
حتی امکان افزایش نیز وجود دارد. بــازار صرفا تابع 
تصمیم در خصوص واردات اســت و قطعا در ســال 
آینده آزادســازی انجام نخواهد شد. با توجه به اوضاع 
فعلی خیلی بعید اســت که دولــت چنین تصمیمی 
بگیرد. بــا این اوصاف بازار آشــفته تر خواهد شــد و 
شــرایط بدتری برای قیمت و خدمات این خودروها 

نیز به وجود خواهد آمد.

درخواست  مصرف کنندگان برای ورود 
خودروهای جدید به بازار 

یک کارشــناس حوزه خودرو معتقد اســت که خروج 
پراید و پژو ۴۰۵ از خط تولید بر اســاس مصوبه شورای 
اســتاندارد و بر اســاس درخواســت مردم برای ورود 
خودروهای جدید بوده اســت.آرش کجویی با تاکید 
بر این مطلب، افزود: بر اســاس مصوبه شــورای عالی 
استاندارد، خودروسازان می توانند با رعایت استاندارد 
خودروهای جدیدی را جایگزین این دو خودرو کنند.

وی در این خصوص تصریح کرد: البته با توجه به شرایط 
تحریم و محدودیت های که خودروســازان داخلی با 
آن رو به رو هستند، نمی توان انتظار داشت که ناگهان 
تعداد زیادی از خودروهای قدیمی تولیدشان متوقف 
شــود و تالش هم بر این بود کــه تصمیم گیری در این 

زمینه به شکلی پلکانی انجام شود.
این کارشــناس حــوزه خــودرو در ادامه با اشــاره 
بــه درخواســت های مصرف کنندگان بــرای ورود 
خودروهای جدید به بازار نیز افــزود: البته نظر مردم 
و کارشناســان هم بر ورود خودروهــای با کیفت تر و 

دارای آپشن های جدیدتر به بازار بوده است.

پدال
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 بازار خودرو در شــرایطی فعالیت خــود را آغاز 
کرد که خودروهای فایل شده در بازار نسبت به 

دیروز افزایش قیمت را تجربه کردند.
دیروز در بازار خودرو در مورد خودروهای سایپا 
قیمتها نسبت به روز گذشــته تقریبا ثابت ماند. 
با این همه خودروی ســاینا که ۱۰۰ هزار تومان 
گران تر شــد و ۶۲ میلیون و ۴۰۰ هــزار تومان 
رســید. از ســوی دیگر نرخ تیبا صندوق دار نیز 
با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی امــروز ۵۷ میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شــد. ایــن میان تیبا 
دو بدون هیچ تغییری نســبت به روز گذشــته 
همچنان ۶۲ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین 
شــد. همچنین کوبیک دنــده ای همچنان ۶۹ 

میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ارزش گذاری شد.
 در میان محصوالت ایران خودرو بعد از گذشــت 
یــک روز قیمت ها روند نزولی داشــتند دوباره به 
ســمت صعودی حرکت کردند. بر این اساس نرخ 
ســمند با افزایش قیمت یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومانی به نرخ ۹۵ ملیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. 
همچنین قیمت پژو جــی ال ایکس همچنان ۷۸ 
میلیون تومان بود. پژو پارس نیز با افزایش قیمت 
۴۰۰ هزار تومانی ۱۰۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 
خرید و فروش شــد و در طرف دیگر قیمت رانا به 

۸۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.
همچنین پــژو ۲۰۶ نیــز بدون تغییــر ماند به 
نحوی که تیپ دو همچنــان ۹۱ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان به فروش رســید. این در حالی است 
که نرخ مصوب کارخانه برای این خودرو تنها ۶۷ 
میلیون تومان است. از سوی دیگر پزو ۲۰۶ تیپ 
۵ هم ۱۰۸ میلیون و ۵۰۰ هــزار تومان خرید و 
فروش شــد و صندوق دار آن نیز ۱۰۷ میلیون 

تومان قیمت گذاری شد.
در ســوی دیگر دنا با افزایش قیمــت دو میلیون 
تومانی عالوه بــر اینکه رکود بیشــترین افزایش 
قیمت روز را از آن خــود کرد قیمت تیپ دو آن هم 
به ۱۲۷ میلیون تومان رسید. دنا پالس نیز در حالی 
۱۴۱ میلیون تومان خرید و فروش شد که این مهم 

از افزایش یک میلیون تومانی آن خبر می دهد.

وش فوری و اعتباری پراید ۱۳۱  فر
برای تنظیم بازار

 گروه خودروسازی ســایپا با هدف تنظیم بازار 
و حذف نقش واســطه ها از بــازار، طرح فروش 
فوری و اعتباری ســایپا ۱۳۱ را از ســاعت ۱۰ 
صبح دوشنبه یازدهم آذر اجرا کرد.طرح فروش 
فوری این محصول سایپا با هدف افزایش عرضه 

و کاهش قیمت در بازار آزاد انجام می شود.
در این طرح فروش فوری و اعتباری، سایپا ۱۳۱ 
به قیمت ۳۷۵ میلیون ریال عرضه می شــود که 
۴۰ میلیون ریــال از آن در قالب تســهیالت با 

بازپرداخت یک ساله صورت خواهد گرفت.
تســهیالت ۴۰ میلیون ریالی بــا دو هدف اجرا 
می شــود، هدف اول ایجاد زمینه برای مشارکت 
هموطنان با توان مالی کمتر در این طرح است، 
ضمن اینکه محصوالت عرضه شده در این طرح 
فروش تا یکســال در رهن گروه خودروســازی 
سایپا باقی می مانند تا از این طریق خودرو صرفاً 
به مصرف کننده واقعی فروخته شــود و از نقش 

آفرینی واسطه ها جلوگیری شود.
براساس اعالم سایپا، عرضه محصوالت این گروه 
خودروســازی از جمله پراید با هــدف تنظیم و 
کاهش التهابات کاذب بــازار و حذف دالالن، در 

هفته های آتی نیز ادامه خواهد داشت.
گروه خودروســازی ســایپا برای کاهش نقش 
واســطه ها در بازار و فروش خودرو به مشــتری 
واقعی، تمهیداتی نیز اندیشــیده و در این طرح 
فروش اجرا کرده اســت؛ از جمله اینکه به هر کد 
ملی تنها یک دســتگاه خودرو فروخته خواهد 
شد و کســانی که در ۱۸ ماه گذشــته در یکی از 
طرح های فروش سایپا شــرکت کرده باشند نیز 

نمی توانند در این طرح ثبت نام کنند.
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

سازمان نصر کشور خواستار شد

نظارت بر واردات کاالهای دست دوم رایانه ای
خریدار  رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور 
)نصر( در نامه ای به رضا رحمانی،  وزیر صنعت،  معدن 
و تجارت، ضمن درخواست نظارت بر واردات کاالهای 
دســت دوم حوزه ی فناوری اطالعات،  برای کمک در 
تدوین آیین نامه یا دستور العملی به این منظور اعالم 
آمادگی کرد.ورود کاالهای دســت دوم و مســتعمل 
به بــازار کامپیوتر، آنقدر جدی شــده کــه نگرانی 
دست اندرکاران واردات قانونی کاالهای کامپیوتری 
را به دنبال داشــته اســت.به همین دلیل کمیسیون 
سخت افزار سازمان نصر تهران، به بررسی آثار واردات 
بی رویه این کاالهــا پرداخته و نتیجه را به ســازمان 

منتقل کرده است.
محمد باقر اثنی عشــری، - رییس نصر کشــور - نیز 
بر اســاس همین بررســی،  در نامه ای به وزیر صمت، 
ضمن تشریح مشــکالت ناشــی از واردات و استفاده 
از کاالهــای دســت دوم، پیشــنهاد کــرده که اگر 
دســتورالعمل مشــخصی در مورد این گونه کاالها 

وجود دارد، به سازمان نصر تهران اعالم شود.
وی اعالم آمادگی کرده که در صورت وجود نداشــتن 
رویه قانونی مشخص در خصوص این کاالها ، سازمان 
نصر با همکاری تشکل های دیگر فناوری اطالعات در 
تدوین رویه قانونی ویژه این کاالها مشارکت کند. متن 
نامه اثنی عشــری به رضا رحمانی، وزیر صمت به این 

شرح است:

»به استحضار می رســاند که خرید و فروش کاالهای 
دســت دوم صنف تجهیزات رایانه ای سال هاســت 
که در ســطح کنترل شده و با منشــاء تامین داخلی 
در کشــور وجود داشته اســت، ولی اخیراً مشاهدات 
میدانی و بررســی های کمیســیون ســخت افزار )از 
مجموعه کمیســیون  های تخصصی این ســازمان( 
نشــان از واردات بی رویه این کاالهــا در حجم زیاد 
و با تســری به گروه هــای مختلف کاالیــی از جمله 
محصــوالت خانگــی و اداری همچــون لپ تــاپ، 
مانیتور، دسکتاپ، دیتا پروژکتور، پرینتر و فتوکپی و 
محصوالت امنیتی مانند سرور، سوئیچ، ذخیره سازها 

و تجهیزات متعلقه دارد.
اصوالً خرید و ورود کاالهای مستعمل اگر چه ممکن 
است در نگاهی ساده  انگارانه، نوعی صرفه  جویی ارزی 
تلقی شده و عدم مقابله با آن، راه حلی کوتاه مدت برای 
رفع معضل تامین این نوع کاالها در شــرایط بحرانی 
فعلی به حساب آید، اّما در مســیر پیش رو و به دالیل 
زیر، موجی از مشکالت اساسی در سیستم زیرساخت 
اطالعاتی-امنیتی کشور و نابســامانی در بازار متبوع 

خود را در پی خواهد داشت:
 با توجه به نوع نیاز، مصرف کننده نهایی )شــرکت ها 
و سازمان های دولتی و خصوصی( در ازای خرید این 
کاالها که عموماً جزو کاالهای ســرمایه ای به شــمار 

می آیند، قطعاً متضرر خواهند شد. 

خ تورم استانها   جزئیات نر
در آبان ماه 

مرکز آمــار ایران ضمــن انتشــار جزئیات نرخ 
تورم اســتانها در آبانماه،اعالم کرد: بیشــترین 
نرخ تورم ماهانه خانوارها مربــوط به کهگیلویه 
با ۲،۳ درصد افزایش و کمترین آن سمنان با ۰.۷ 

درصد افزایش است.
براســاس اعالم مرکز آمار      در  آبــان ماه ۱۳۹۸ 
عدد شــاخص کل بــرای خانوارهای کشــور 
)۱۰۰=۱۳۹۵( به ۱۸۷،۸ رســید که نسبت به 
ماه قبل ۱.۶ درصد افزایش نشــان می دهد. در 
این ماه بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
کشور مربوط به اســتان کهگیلویه و بویر احمد 
با ۲.۳ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه 
مربوط به استان ســمنان با ۰.۷ درصد افزایش 

است.
درصد تغییر شاخص کل نســبت به ماه مشابه 
سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای 
کشور ۲۷ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه 
به نقطه مربوط به اســتان ایالم )۳۳.۳ درصد( و 
کمترین آن مربوط به اســتان آذربایجان غربی 

)۲۱.۲ درصد( است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۸ 
برای خانوارهای کشــور به عــدد ۴۱.۱ درصد 
رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به 
استان ایالم )۴۹.۸ درصد( و کمترین آن مربوط 

به استان قم )۳۵.۶ درصد( است.
در آبان مــاه ۱۳۹۸ عــدد شــاخص کل برای 
خانوارهای شــهری )۱۰۰=۱۳۹۵( به ۱۸۷،۰ 
رسید که نســبت به ماه قبل ۱.۵ درصد افزایش 
نشــان می دهد. در این ماه بیشــترین نرخ تورم 
ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان های 
گلســتان و کهگیلویه و بویراحمد با ۲.۲ درصد 
افزایــش و کمترین نرخ تــورم ماهانه مربوط به 
اســتان خراســان جنوبی با ۰.۶ درصد افزایش 

است.
درصد تغییر شاخص کل نســبت به ماه مشابه 
سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای 
شهری کشــور ۲۷.۰ درصد است. بیشترین نرخ 
تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به 
استان ایالم )۳۲.۲ درصد( و کمترین آن مربوط 

به استان آذربایجان غربی )۲۱.۹ درصد( است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۸ 
برای خانوارهای شــهری به عــدد ۴۰.۳ درصد 
رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به 
استان ایالم )۴۹.۰ درصد( و کمترین آن مربوط 

به استان فارس )۳۴.۴ درصد( است.
در آبان مــاه ۱۳۹۸ عــدد شــاخص کل برای 
خانوارهای روستایی )۱۰۰=۱۳۹۵( عدد ۱۹۲ 
را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد 
افزایش داشته اســت. در این ماه بیشترین نرخ 
تورم ماهانــه خانوارهای روســتایی مربوط به 
استان ایالم با ۳.۲ درصد افزایش و کمترین نرخ 
تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با ۶.۰ درصد 
افزایش اســت.درصد تغییر شاخص کل نسبت 
به ماه مشــابه ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
برای خانوارهای روســتایی ۲۷.۳ درصد است. 
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان 
ایالم )۳۸.۱ درصــد( و کمتریــن آن مربوط به 

استان سیستان و بلوچستان )۱۸ درصد( است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ۱۳۹۸ برای 

خانوارهای روستایی به عدد ۴۵.۱ درصد رسید.

آینده دالر و طال چه خواهد شد؟
یکی از روش هــای پیش بینــی قیمت ها، نگاه 
به روند گذشته آنها اســت. بر این اساس در این 
صفحه روندهای قیمتی بازارهــای مهم ایران و 

جهان به نمایش گذاشته شده اند.
همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی 
قیمت ها براســاس شــواهد موجود پیش بینی 
شده اند.بازار ســهام هفته تماما سبزی را پشت 
سر گذاشت. شــاخص کل بورس پس از ۸ رشد 
متوالی به حبس ۶ هفته ای خــود بین دو کانال 
۳۰۰ و ۳۱۰ هزار واحد پایــان داد. به این ترتیب 
نماگر اصلی بازار سهام رشد هفتگی ۲ درصدی 
را تجربه کــرد و نهایتــا در ارتفــاع ۳۱۱ هزار 
واحد آرام گرفت.به نظر می رســد شرکت های 
کوچک تر بورســی و بزرگان کاالیــی دو لیدر 

اصلی رشد هفته قبل بازار سهام بودند.
شــاخص کل همــوزن طی هفته گذشــته رشــد 
۸/ ۴ درصــدی را تجربه کــرد که نشــان  از تحرک 
نقدینگــی در گروه هــای با شــناوری کمتر بورس 
دارد. تحلیلگــران انتظــار دارند تا زمان مشــخص 
شــدن جزئیات بودجه ۹۹ و همچنین سرنوشــت 
توافق تجــاری چین و آمریــکا، معامله گــران بازار 
ســهام با احتیاط به دادوستد بپردازند.هفته گذشته 
نرخ ارز به اوج ۴ ماهه خود رســید و رشــد هفتگی 
۲/ ۵درصدی را تجربه کرد. شــاخص ارزی کشــور 
پنج شنبه اخیر به سطح ۱۲ هزار و ۵۵۰تومان رسید.

به عقیده برخی کارشناســان پــس از برقراری 
تدریجی دسترســی بــه اینترنت در کشــور، 
مقــداری تقاضــای جامانــده از دو هفته قبل 
توانست هفته گذشته وارد بازار شود. همچنین 
بخشی از تقاضای حواله ای هم به دلیل تعطیلی 

هفته جاری در امارات، زودتر روانه بازار شد.
با وجــود این، بازارســاز روند افزایشــی دالر را 
ناشــی از رفتــار آن دســته از صادرکنندگانی 
دانســت که برای فروش در نرخ هــای باالتر، از 
عرضه ارز در مقطع فعلی دســت نگه داشته اند. 
انتشــار جزئیــات الیحــه بودجه ســال ۹۹ از 
عواملی اســت که می تواند بر نرخ دالر در هفته 
پیش رو اثر بگذارد.صرافــان معتقدند نزدیکی 
پایان ســال میالدی   فرارســیدن موعد تسویه 
های بین المللی عامل افزایش نرخ دالر اســت.
همتــی، رییــس کل بانک مرکــزی نیز تالش 
صادرکنندگان برای فــروش ارز به  قیمت های 

باالتر را عامل این وضعیت می داند.


