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مصوبــات اخیــر بانــک مرکزی 
در دســتور به بانک ها برای حذف ســود روزشــمار 
ازحســاب های حقیقی و حقوقی شــهروندان کامال 
به نفع شــبکه بانکی و به ضرر صاحبان این حساب ها 
محسوب می شــود.بانک مرکزی در شــرایطی این 
تصمیم ناعادالنه را اتخاذ کرد که مردم و کارفرمایان 
بــا دریافــت همیــن ســودهای حداقــل از محل 
گردش حسابشــان در بانک ها بخشــی ازهزینه ها و 
مشکالتشــان را مرتفع می کردند. طی همین مدت 
میلیاردها تومان سپرده موقت مردم کمک بسیاری 

را به بانک ها برای فرار از ورشکستگی کرده است.
اخبــار غیرموثق حکایــت از اعطای این ســپرده ها 
توســط بانک ها در قالب تسهیالت مشــارکتی و با 
نرخ های باال به بخش های دولتی و نیمه دولتی دارد؛ 

این حمایت از بانک ها در شرایطی اتفاق می افتد که 
مردم به سبب تورم تحمیلی بر اقتصاد کشور، ارزش 

دارایی های خود را تا چندین برابر از دست داده اند.
بــازار کار به دلیــل تحریم ها و افزایش نــرخ تورم با 
محدویت های ســختی روبه رو شــد و عــدم امکان 
فعالیت های اقتصــادی و تولیدی به دلیل ریســک 
بســیار باال، امیــد و پیش بینی منطقــی و الزم را از 

سرمایه گذاران و کارآفرینان سلب کرد.
در حــال حاضــر انســداد فعالیت هــای داللــی و 
واســطه گری در بــازار ارز و ســکه و محدودیــت 
فعالیت های دیگر اقتصادی، بانک هــا را تنها گزینه 
جــذب نقدینگی در مســیر مردم قرار داده اســت. 
بانک ها بــا همین اهــداف و دســتور و توصیه بانک 
مرکزی تخصیص ســود کمتــر از ۵۰ درصد تورم را 
به ســپرده های بلندمدت مردم اختصاص می دهند. 
مادامی که بحران و نابسامانی اقتصادی جامعه و بازار 
کار کشــور را تحت تاثیر قرار می دهد، عالوه بر تاکید 
بر مســوولیت دولت برای ارائه راهــکار موثر و رفع 

مشکالت پیش آمده، به دلیل افزایش تورم و کاهش 
قدرت خرید مردم، ناخودآگاه نگاه ها به سمت بانک 

مرکزی معطوف می شود.
نقش بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی و 
ایجاد توازون در مبادالت پولی و ارزی بسیار اساسی و 
منحصر به فرد است. این عملکرد منجر به جلوگیری 
از بی ثباتی در اقتصاد کشور و ساماندهی فعالیت های 
پولی و بانکی می شــود؛ اتفاقی که متاسفانه برخالف 
انتظار طی آغــاز و ماه های اولیه بحــران اقتصادی 
در کشــور نه تنها موثر نبود، بلکه باعث ایجاد فشــار 

مضاعفی به مردم و فعالین اقتصادی شد.
در مدت مذکور بانک مرکزی نتوانست به مسوولیت 
ذاتی خــود در حمایت از مردم و طبقات فرودســت 
به درســتی عمل کنــد. افزایش فوق العــاده تورم و 
جهــش صعودی قیمــت کاالها طی مدتــی کوتاه، 
زلزله ای ۷ ریشــتری بود که نه تنها سامانه معیشتی 
مردم متوسط جامعه که باعث ویرانی زیرساخت های 

اقتصادی بازار کار و بخش خصوصی در کشور شد.

بی ثباتی در بازار و افزایــش روزمره قیمت ها و گرانی 
موادخام برای فعالیت بنگاه ها مانند ســیل و طوفانی 
بود که همه چیز را طی مــدت کوتاهی دگرگون و در 
معرض آسیب جدی قرار داد؛ نوسانات ارزی و تبعیت 
قیمت هــا از افزایش نــرخ ارز و عدم سیاســت های 
اقتصادی کارآمــد از طرف بانک مرکــزی؛ زندگی 
طبیعی مردم و فعالیت بنگاه های کشــور را با مشکل 
جدی مواجه کرد. ســوءمدیریت آشــکار در شرایط 
موجود وعــدم افزایش دســتمزدها بــرای جبران 
افزایش قدرت خرید مردم هم راستا با عدم پرداخت 
تســهیالت بــه بنگاه های آســیب دیــده از تبعات 
منفــی سیاســت های بانک مرکزی طی یک ســال 
گذشته است؛ سیاســتی که عالوه بر تعطیلی تعداد 
زیادی از کارگاه های کوچک و متوســط کشور باعث 
بیکاری کارگران شــاغل در این بنگاه ها شده است. 
این اقدامات ســود جویانه و ناکارآمد نظام بانکی در 
شــرایطی اســت که بانک ها همچنان مورد حمایت 

بانک مرکزی قرار دارند.

سرمقاله

حمید حاج اسماعیلی
کارشناس بازار کار

وزشمار چقدر زیان  کردند؟ سپرده گذاران از حذف سود ر



معاون وزیر اقتصاد خبر داد

پیش بینی۱۴ میلیارد دالر ارز دولتی برای کاالهای اساسی در سال ۹۹
خریدار    معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 
جهــت تامین کاالهای اساســی در ســال آینده ۱۴ 
میلیارد دالر ارز دولتی در الیحه بودجه ســال ۹۹ کل 

کشور پیش بینی شده است.
 محمدعلــی دهقان دهنــوی در یک گفــت و گوی 
رادیویی، اظهار داشــت: برنــج، جــو، ذرت، روغن 
خوراکی، دانه های روغنی، نهاده هــای دامی، دارو و 
چند قلم دیگر از جمله کاالهای اساســی مشمول ارز 

دولتی هستند.
معاون وزیر امور اقتصــادی و دارایی افزود: دولت این 
کاالها را به عنوان مایحتاج ضروری مردم تشــخیص 
داده و تصمیم گرفته قیمت اقــالم مزبور را در جامعه 
پایین نگهدارد. جهت تامین این کاالها در سال آینده 

۱۴ میلیارد دالر ارز دولتی پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: ایــن ۱۴ میلیارد دالر یارانه ای اســت 

کــه دولت با هــدف کمک معیشــتی بــرای گذر از 
دوران ســخت تحریمی و اقتصادی در کشور به مردم 

پرداخت می کند.
دهقان دهنــوی تصریح کــرد: بدون شــک با رفع 
مشــکالت، بازیابی رشــد اقتصادی، کاهش فشارها 
و محدودیت های بین المللی و ایجــاد ثبات در بازار 

دیگر نیازی به تخصیص ارز دولتی نخواهد بود.

خروج کره، چای و گوشت قرمز از فهرست ارز 
دولتی به دلیل فقدان نظارت کافی

وی گفت: مســئوالن بخش بازرگانی وزارت صمت 
می گویند روی این گروه هــای کاالیی نظارت کافی 
وجود دارد؛ در شــبکه توزیع هم به شــکل مناسبی 
توزیع و با همــان قیمت ارز دولتی به دســت مصرف 

کننده واقعی می رسد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: سیاســت 
مزبور بر اســاس گزارش های حوزه بازرگانی وزارت 

صمت در حال پیگیری است.
وی همچنین در خصــوص نقدی که بــرای این نوع 
تخصیص ها وجود دارد مبنی بــر وجود رانت، فقدان 
نظارت کافی در شــبکه توزیع، عدم دسترســی کاال 
به دســت مصرف کننده واقعی بــه خصوص طبقات 
ضعیف جامعه گفت: دولت هم به این نتیجه رســیده 
که اگر گروه های کاالیی وجود داشته باشد که نتوان 
در مســیر توزیع تا رسیدن به دســت مصرف نهایی 
نظارت کافی انجام داد این گروه ها را در فهرســت ارز 
۴۲۰۰تومانی قرار ندهد به همیــن دلیل اقالمی که 
سال گذشته و ابتدای امســال در  فهرست ارز دولتی 
بودند مثل کره، چای و گوشــت قرمز همه از لیســت 

خارج شدند.

کالن

رئیس ســازمان امور مالیاتــی با ابالغ 
بخشنامه ای بر عدم شــمول مالیات و 
عوارض نســبت به سود سپرده گذاری 
در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، 

تاکید کرد.
 امیدعلی پارسا در بخشنامه ای به امور 
مالیاتی شهر و اســتان تهران، مدیران 
کل مالیات بــر ارزش افزوده شــهر و 
اســتان تهران، مدیرکل امور مالیاتی 

مودیان بــزرگ و مدیران 
کل امور مالیاتی اســتان ها 
موضوع عدم شمول مالیات 
و عوارض نســبت به ســود 
ســپرده گذاری در بانک ها 
و موسسات مالی و اعتباری 

را ابالغ کرد.
در این بخشــنامه آمده اســت: نظر 
به ســواالت مکــرر ادارات کل امور 

خصــوص  در  مالیاتــی 
شــمول یا عدم شــمول 
مالیات و عــوارض ارزش 
افزوده نســبت به ســود 
دریافتــی ســپرده های 
اشــخاص نزد بانک ها و یا 
موسسات مالی و اعتباری 
مقــرر مــی دارد: از آنجایــی که به 
موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش 

افزوده عرضه کاالهــا و ارائه خدمات 
در ایران مشــمول مالیــات بر ارزش 
افزوده می باشد، لیکن سود دریافتی 
ســپرده های اشــخاص از بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری اعم از دارای 
مجوز و یا فاقد مجوز از بانک مرکزی، 
از مصادیــق ارائــه خدمــت تلقی 
نمی گردد، فلذا مشــمول مالیات و 

عوارض یاد شده خواهد بود.

عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس 
با بیان اینکه دولت پارســال ۹۸هزار 
میلیارد تومان یارانــه ارزی پرداخت 
کرده است، گفت: تداوم اختصاص ارز 
۴۲۰۰ تومانی به برخی کاالها اشتباه 

بوده و نباید ادامه پیدا کند.
به نقل از صدا و ســیما، محمد حســن 
نژاد با حضــور در برنامــه گفت و گوی 
ویژه خبری شبکه دو سیما با ارائه آمار 
رسمی تورم در آخر بهمن سال ۱۳۹۷ و 

مقایسه آن با بهمن سال ۱۳۹۶ گفت: 
در این مدت، تورم برنــج تایلندی که 
با دالر چهار هــزار و ۲۰۰ تومانی وارد 
شده اســت، ۸۳ درصد بوده در حالی 
که تورم برنج طارم تولیــد داخل که با 
بســیاری از هزینه ها ماننــد تراکتور، 
کارگر، سم، کود در داخل کشور تولید 

می شود، ۱۷ درصد بوده است.
وی اضافــه کــرد: همچنیــن در این 
مدت، تــورم تخم مــرغ ۱۲۱ درصد، 

جوی خارجــی ۴۰۰ و ذرت خارجی 
۵۴.۲ درصد، روغن نباتی جامد ۵۷.۸ 
درصد، کنجاله سویای وارداتی ۷۰.۸ 
درصد، گوشــت گوســاله ۸۵ درصد، 
گوشت گوسفند ۱۰۰ درصد و گوشت 
مرغ ۸۸ درصد تورم داشته است.عضو 
کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی ادامــه داد: بر اســاس آمار 
آخرین تورم اعالمی، آخر آبان امسال 
نسبت به آبان ســال ۱۳۹۷، کل تورم 

۴۱.۴ درصد، خوراکــی ۵۸.۵ درصد، 
گوشت ۸۰ درصد، شــیر و پنیر و تخم 
مرغ۴۳.۹ درصد، شــکر ۵۶.۴ درصد 
است در حالی که در همین مدت تورم 
پوشاک که ارز وارداتی دریافت نکرده, 
۵۰ درصد است.پارســال ۱۴ میلیارد 
دالر ارز چهار هــزار و ۲۰۰ تومانی به 
کاالهای اساســی اختصاص داده شد 
در حالی که کف قیمــت دالر در بازار 

آزاد ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است.

سپرده

یارانه

سازمان مالیاتی با ابالغ بخشنامه ای تاکید کرد؛ سود سپرده گذاری مشمول مالیات و عوارض نیست

یارانه ۹۸ هزار میلیارد تومانی دولت به ارز در سال ۹۷
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آغاز پرداخت خسارت بیمه ای 

اغتشاشات اخیر
رئیس کل بیمه مرکزی از آغاز پرداخت خسارت 
بیمه ای ناشی از اغتشاشــات اخیر به واحدهای 
آســیب دیده خبر داد و گفــت: البتــه برآورد 

خسارت ها هنوز تکمیل نشده است.
غالمرضا سلیمانی در نشســت خبری خود در 
حاشــیه همایش بیمه و توســعه گفت: اگرچه 
هنوز برآورد دقیقی از میزان خسارت وارد شده 
به واحدهای آســیب دیده در جریان اغتشاشات 
اخیر صورت نگرفته است، اما برخی از واحدهایی 
که تحت پوشش بیمه آتش سوزی یا بلوا و آشوب 
بوده انــد، با مراجعــه به شــرکت های بیمه ای 
تشــکیل پرونده داده و خســارت های آنها نیز 

ارزیابی شده است.
رئیس کل بیمــه مرکزی با بیــان اینکه از اوایل 
هفته آینده، فهرســت دقیق خسارت های وارد 
شــده در این ارتباط نهایی خواهد شــد، افزود: 
میــزان خســارت ها در بخش هــای مختلــف 
متفاوت اســت، اما برای خســارت های عمده، 

ارزیابی انجام شده و تکمیل خواهد شد. 
وی در خصــوص خودروهایــی که بیشــترین 
خســارت پرداختی به آنها تعلــق دارد، تصریح 
کرد: به دلیل حجم بــاالی تردد پرایــد و پژو و 
بعضا پیکان در برخی شــهرها، بیشترین حجم 
خســارات پرداختی نیز به این خودروها صورت 
گرفته؛ هر چند این نســبت در قیاس با گذشته 

بهتر شده است.
ســلیمانی گفــت: حــدود ۷۰ تــا ۸۰ درصد 
خودروهایی که بیشــترین خســارت را دارند، 
خودروهایی هســتند که در داخــل تولید می 

شوند.
وی تصریح کــرد: در مجمــوع در صنعت بیمه، 
اصالحات و روان سازی های قوانین، می تواند به 
تشــدید فضای رقابتی کمک کند؛ این در حالی 
است که در بررســی چالش های علت عدم رشد 
قابل قبول ضریب نفوذ بیمــه، این نکته حاصل 
شده است که مردم باید آثار بیمه را لمس کنند؛ 
ضمن اینکه در این میان، فرهنگ ســازی امری 
مهم به شمار می رود که البته باید در بازه زمانی 
انجام گیرد، نه اینکه تنها بر یک یا دو روز متمرکز 
شویم، بلکه گاها سال های ســال باید کار مداوم 

فرهنگ سازی صورت گیرد.

هشدار مهم به متقاضیان 
دریافت سبد حمایت معیشتی

با داغ شدن بحث ثبت درخواست سبد حمایتی 
پیامک هایــی حــاوی لینک جهــت دریافت 
اطالعات بانکــی و پرداخت وجهــی برای ثبت 
نام ارسال می شــود که تقلبی هستند؛ بر اساس 
اعالم وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی تنها 
ســایت Hemayat.mcls.gov.ir مجــاز 

است
کالهبــرداران همــواره منتظــر موقعیت های 
مناسب برای رســیدن به خواســته های خود 
هســتند، این بار ســبد حمایت معیشتی این 

فرصت را در اختیار آنها قرار داده است.
برای نمونه یکی از خبرنگاران اعالم کرد پیامکی 
با این مضمون که »پیامک شــما قطع شد برای 
iranianassistance. ثبت نــام در لینــک

com « ارسال شده است.
وی افزود: وقتی وارد ســامانه اعالم شــدم نام و 
نشان سازمان هدفمندی یارانه ها در این سایت 
قابل مشاهده بود. همچنین در این سایت اعالم 
شــده بود که برای اعالم نیازمندی یارانه نقدی 
فرم مورد نظر تکمیل شــود در غیر این صورت تا 

آخر ماه یارانه نقدی حذف می شود.
همچنین در سامانه تقلبی اعالم شده افراد باید 
مبلغ ۲ هزار تومان بابت کارمــزد ثبت نام یارانه 

نقدی واریز می کردند.
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  از طرح های توسعه ای تا هوای پاک

ایران، بزرگ ترین تولیدکننده بنزین اوپک 
آرزو عطایی  تکمیل و بهره برداری ستاره خلیج فارس 
به عنوان بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی دنیا، اجرا 
و تکمیل طرح های مهم توســعه پاالیشگاهی کشور در 
ســال های اخیر و به دنبال آن، تولید و توزیع سراسری 
ســوخت پاک در کشــور از جمله مهم ترین اقدام های 
دولت در سال های اخیر برای توســعه صنایع پاالیشی 
بوده اســت که کشــور را از یک واردکننــده بنزین به 

بزرگ ترین تولیدکننده بنزین اوپک تبدیل کرد.

 پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و نقش آن
 در افزایش تولید فرآورده های باکیفیت

پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به عنوان 
بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی دنیا که می توان 
آن را بــه لحاظ اســتفاده از توانمنــدی متخصصان 
داخلی در اجرا و اســتفاده از تجهیزات تولید داخل، 
ایرانی ترین پاالیشگاه کشور دانست، روزانه با پاالیش 
۴۵۰ هزار بشــکه میعانــات گازی بــاارزش میدان 
مشــترک پارس جنوبی و تبدیل آن به فرآورده های 
سبک و باکیفیت، کشور را در مســیر خودکفایی در 

تامین بنزین قرار داده است.
ســاخت پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس با ظرفیت 
دریافت روزانه ۳۶۰ هزار بشــکه خــوراک از میدان 
مشــترک پارس جنوبــی در قالب ۳ فــاز ۱۲۰ هزار 
بشــکه ای از ســال ۱۳۸۵، با هدف حفظ و استمرار 
عملیات برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی، 
کاهش آالیندگی هــای محیط زیســتی و کمک به 
خودکفایی کشــور در تامین فرآورده های راهبردی 
انرژی آغاز شد. فاز سوم این پاالیشگاه در دی ماه سال 
۹۷ به بهره برداری رسید و با تولید روزانه ۴۵ میلیون 
لیتر بنزین و ۱۵ میلیون لیتــر گازوئیل باکیفیت در 
این پاالیشگاه، ســقف تولید بنزین کشــور به روزانه 
۱۰۵ میلیون لیتر رسید و کشــور در شرایط باثباتی 
به لحاظ تولید فرآورده هــای باکیفیت قرار گرفت و از 
واردات بنزین بی نیاز شــد. هم اکنون به طور میانگین 
روزانه ۴۷ میلیون لیتر بنزین با کیفیت یورو ۵ در این 

پاالیشگاه عظیم ملی تولید می شود.

 تولید روزانه 1۷ میلیون لیتر بنزین باکیفیت
 در پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند

پس از پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس، پاالیشگاه امام 
خمینی )ره( شــازند با تولید روزانــه ۱۷ میلیون لیتر 
بنزین و روزانــه ۱۱ میلیون لیتــر گازوئیل باکیفیت 
بیشترین فرآورده باکیفیت کشــور را تولید می کند. 
افزایش ظرفیت اســمی از حدود ۱۶۹ بــه ۲۵۰ هزار 

بشــکه در روز، افزایش ظرفیت تولید بنزین از ۴.۶ به 
۱۷ میلیــون لیتــر در روز، کاهش تولیــد نفت کوره، 
گوگردزدایی از محصوالت و تولید فرآورده بر اســاس 
استاندارد یورو ۵ از جمله اهداف طرح توسعه پاالیشگاه 
امام خمینی )ره( شازند اراک بوده که راه اندازی شده و 

تثبیت کامل آن در انتهای سال ۹۲ انجام شد.

بهره برداری از طرح افزایش ظرفیت و بهبود 
کیفیت پاالیشگاه بندرعباس در دی ماه 9۷

پاالیشگاه بندرعباس با تولید روزانه ۱۵ میلیون لیتر 
نفــت گاز و ۱۲ میلیون لیتر بنزیــن باکیفیت از دیگر 
پاالیشگاه های تاثیرگذار در افزایش کمیت و کیفیت 
فرآورده های تولیدی در کشور اســت که با تکمیل و 
نهایی شدن آن سرانجام واحد تصفیه گازوئیل آن در 
زمســتان ۹۷ با حضور رئیس جمهور به بهره برداری 
رسید. هدف اصلی پروژه بهینه سازی و بهبود کیفیت 
محصوالت پاالیشــگاه بندرعباس، بهبــود کیفیت 
محصوالت همســو با اهداف زیست محیطی و کاهش 
میزان گوگرد در محصول گازوئیل پاالیشگاه مطابق 
با استاندارد یورو ۵ است که این مهم با نصب واحدهای 
ایزومریزاســیون و تصفیه دیزل محقق شــده است. 
مدیریت انرژی، کاهش سوخت و ضایعات و همچنین 
در نظرگیری نفــت خام ســنگین این پاالیشــگاه 
)خوراک پاالیشــگاه(  از نکات مهمی بوده که هنگام 

اجرای این پروژه لحاظ شده است.

تولید روزانه 20 میلیون لیتر گازوئیل با کیفیت 
یورو در اصفهان

طرح توســعه فرآیند، افزایش کیفــی محصوالت و 
بهینه ســازی پاالیشــگاه اصفهان با هــدف افزایش 
تولید بنزین از ۴۱ هزار بشــکه در روز به حدود ۱۲۰ 
هزار بشکه و ارتقای سطح کیفی محصوالت تولیدی 
مطابق با اســتانداردهای اروپا به تصویب رســد و در 
همین راســتا افزایش کّمی و کیفی بنزین به میزان 
۳ میلیون لیتر مطابق با استاندارد یورو ۵، حذف مواد 
افزایش دهندة اکتان، امکان تولید بنزین ســوپر و نیز 
تولید محصول دیزل با اســتاندارد یورو ۵ محقق شد، 
هم اکنون واحدهای بنزی ســازی و واحدهای مرتبط 
با این طرح به اتمام رسیده و دیگر طرح ها نیز در حال 
تکمیل اســت. با راه اندازی پروژه تصفیه هیدروژنی 
گازوئیل این پاالیشــگاه که هم اکنــون بیش از ۹۰ 
درصد پیشــرفت فیزیکی دارد، میــزان روزانه تولید 
گازوئیل یوروی این پاالیشــگاه بــه ۲۰ میلیون لیتر 
می رسد؛ پاالیشگاه اصفهان هم اکنون با تولید روزانه 

۱۲ میلیون لیتــر بنزین با کیفیت نقــش مهمی در 
تولید و تامین سوخت با کیفیت موردنیاز کشور دارد.

تولید سوخت با کیفیت در شمال غرب کشور
مردادماه ۹۸ نوبت بــه بهره برداری از طرح توســعه 
پاالیشــگاه تبریز رســید؛ بــا بهره بــرداری از واحد 
بنزین سازی پاالیشــگاه تبریز با حضور رئیس جمهور 
در سال جاری، روزانه ۳ میلیون لیتر بنزین با کیفیت 
در پاالیشگاه  تبریز تولید و در مناطق شمالی و شمال 
غرب کشــور توزیع می شــود. واحــد گوگردزدایی 
نفت گاز شــرکت پاالیش نفت تبریز نیــز به صورت 
آزمایشــی در شــهریور ۹۷ به بهره برداری رسید. با 
تکمیل فرآینــد بهره برداری از این طــرح ۶ میلیون 
لیتر به ظرفیت تولید روزانه گازوئیل یورو ۵ در کشور 
افزوده می شــود. طرح پروژه بهینه ســازی و افزایش 
کیفی محصوالت پاالیشــگاه تبریز شــامل طراحی 
و نصب واحد نفتــا ریفورمینگ از نوع  سی ســی آر و 
نصب واحد تصفیه گازوئیــل به منظور کاهش گوگرد 
محصول گازوئیــل تولیــدی پاالیشــگاه مطابق با 
استاندارد یورو ۵ اســت؛ افزایش کّمی و کیفی تولید 
بنزین موتور و امکان تولید بنزیــن موتور با اکتان باال 
 mtbe ســوپر(  مطابق با اســتاندارد یورو ۵ و حذف(
از بنزیــن تولیدی و تامین روزانه ۷۵۰ بشــکه بنزین 
موردنیاز پتروشــیمی تبریــز و نیز تولیــد دیزل با 

استاندارد یورو ۵ از جمله اهداف این طرح است.

تولید روزانه 12 میلیون لیتر گازوئیل با کیفیت 
در پاالیشگاه تهران

آغاز رســمی تولید بنزین و گازوئیل بــا کیفیت باال 
در پاالیشــگاه تهــران در مردادماه ۹۱ آغاز شــد و 
طرح های بنزین ســازی و بهینه سازی این پاالیشگاه 
به بهره برداری رسید؛ هم اکنون این پاالیشگاه روزانه 
۷ میلیون لیتر بنزیــن و ۱۲ میلیون لیتــر گازوئیل 
یورو در پایتخت کشــور تولید می کند. هدف اصلی از 
اجرای پروژه بهینه سازی و بهبود کیفیت محصوالت 
پاالیشــگاه تهران، بهبود کیفیت محصوالت همسو 
با اهداف زیســت محیطی و کاهش میزان گوگرد در 
محصول گازوئیل و نفت سفید پاالیشــگاه مطابق با 
استاندارد یورو ۵ است. بهبود کیفیت بنزین تولیدی 
به واسطه افزایش عدد اکتان برش نفتای سبک جهت 
اختالط در بنزین پاالیشگاه و حرکت برای دستیابی 
به اســتاندارد یورو ۵ برای فرآورده بنزین و نیز تولید 
دیزل و نفت سفید مطابق با استاندارد یورو ۵ از دیگر 

اهداف طرح توسعه پاالیشگاه تهران است.

وش های  جهانگیری: نفت را به ر
وشیم دیگر می فر

 معاون اول رئیس جمهــوری گفت: آمریکایی ها 
باوجــود حداکثــر فشــار روانــی و اقتصادی 
نتوانســتند صــادرات نفت خــام ایــران را به 
صفر برســانند و ما نفت را بــه روش های دیگر 

می فروشیم.
اســحاق جهانگیری، در آیین بیست وسومین  
ســالروز ملی صادرات، گفت: ما در شــرایط 
سخت با وجود همه فشــارهایی که در جنگ 
روانی و اقتصادی دو ســال گذاشــته پشــت 
ســر گذاشــته ایم، روی پای خود ایستادیم و 
مقاومت کردیم. آمریکایی ها فشار حداکثری 
خــود را روی زندگی مــردم ایــران متمرکز 
کرده اند، بایــد گفت که شــرایط کنونی جزو 
ســخت ترین شــرایط پس از انقالب اسالمی 

است.
وی افزود: باید اقتصاد کشــور، تولید، صادرات 
و اشــتغال را مراقبت کنیم و روی پا نگه داریم، 
به لطف خــدا وضع نســبت بــه آن خوابی که 
آمریکایی هــا برای کشــور و ملت دیــده بودند 
خیلی بهتر شده که این شرایط محصول فعالیت 
و همدلــی تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان 

کشور است.
معــاون اول رئیس جمهــوری تصریــح کرد: 
آمریکایی ها زیرساخت ها و زمینه هایی را که در 
اقتصاد ایران تعیین کننده بودند تحریم کردند، 
نفت را تحریــم کردند، اما نتوانســتند صادرات 
نفت کشــور را به صفر برســانند، به هر حال با 
فشــاری که وارد کردند حتی کشورهای دوست 
ایران هم که تاکنون جزو نزدیک ترین کشــورها 
در ارتباط با ما هستند جرات این را که از ما نفت 

بخرند، ندارند.  
جهانگیری اظهار کرد: مــا به روش های دیگری 
متوســل می شــویم تا بتوانیم نفت کشــور را 
بفروشــیم، آنها محصوالت اصلــی را که بخش 
مهم نیازهای کشــور بوده شناســایی کردند و 
به این نتیجه رسیدند پتروشــیمی پس از نفت 
مهم ترین محصول صادراتی ایران اســت، از این 
رو شرکت ها و محصوالت پتروشــیمی ما را نیز 

تحریم کردند.

پاالیشگاه های گازی پارس جنوبی 
به هم متصل می شوند

 پروژه احــداث خطــوط لوله گاز تــرش میان 
پاالیشــگاه های پارس جنوبی به منظور افزایش 
انعطاف پذیری عملیاتی و تولیــد پایدار گاز در 
محدوده مناطق پارس یک و دو اجرا می شــود 
و فازهای پاالیشگاهی پارس جنوبی به یکدیگر 

متصل می شوند.
هــدف از پیشــبرد این پــروژه اســتفاده از 
ظرفیت هــای خالی همه طرح هــای گازی در 
بازه زمانی تعمیرات ســاالنه به شــمار می رود 
و بــا بهره بــرداری از آن، منابــع گازی بخش 
فراســاحل پارس جنوبی در زمــان تعمیرات 
واحدهای پاالیشــگاهی، در دیگر پاالیشگاه ها 
قابلیــت فــرآورش و شیرین ســازی خواهند 

داشت.
ســیدمحمد بیاتیــان، سرپرســت طرح های 
تکمیلی شــرکت نفت و گاز پارس، نتایج حاصل 
از اجرای این پروژه را بســیار مهم ارزیابی کرد و 
گفت: این پــروژه افزون بر جلوگیــری از توقف 
تولید گاز در پــارس جنوبی، صرفــه اقتصادی 
باال و بازگشت ســرمایه در مدت یک سال، نقش 
مهمی در کاهــش میزان آلودگی هــوا خواهد 

داشت.
به گفته وی، مرحله مهندســی پــروژه احداث 
خطوط لوله گاز ترش میان پاالیشگاه های پارس 
جنوبی انجام شــده و این پروژه در قالب ساخت 
و تامین کاال )PC( از ســوی پیمانکاران ایرانی 

اجرایی خواهد شد.



دیدار جمعی از کسبه آسیب دیده در اغتشاشات اخیر با اکبریان
خریدار    در پی گرانی قیمت بنزین همراه با اعضای 
اتاق اصناف شهرســتان کرج و مدیــر کل صنعت و 
معدن اســتان البرز با حضور در سالن کنفرانس خانه 
ملت با عزیــز اکبریان نماینده مــردم کرج،فردیس، 
اشتهارد و آســارا در مجلس شــورای اسالمی دیدار 

کردند.
در ابتدای این دیدار کســبه آســیب دیــده به بیان 
اتفاقات و مشکالت ناشــی از اقدامات آشوب طلبانه 
اغتشاشــگران روزهای اخیــر پرداختنــد و میزان 
خسارت ها و آسیب های ناشی از این اتفاق را به سمع 

نماینده مردم در  مجلس شورای اسالمی رساندند. 
رییس کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای 
اســالمی ضمن همدردی با کســبه آســیب دیده و 
متضرر ناشی از  اغتشاشات اخیر کشــور به نقل قول 
از جمله امام خمینــی )ره( پرداخت که فرموده بودند 
کوچک تریــن تعرض به  امــوال مردم حرام اســت.  
اکبریان ادامه داد: نپختگی در این مسیر اشتباه بسیار 
واضح و مبرهن بود چرا که دولت تصمیم بسیار غلطی 
 برای دو نرخی کردن سوخت و افزایش قیمت بنزین 
گرفت و علی رغم آگاهی از وضیعت ایران و منطقه در 
این  برهه، زمان نامناســبی را بــرای اجرای این طرح 

انتخاب کرد. 
او با بیان اینکه مسئوالن کشــور با تصمیم غلط بهانه 

به دست آشــوب گران دادند، تصریح کرد: در پی این 
 تصمیم گیری های اشتباه درگیری هایی در کشور به 
وجود آمد و زندگی بسیاری از مردم نابود شد و از بین 
 رفت اما در آخر اگر درایت و تدبیر مقام معظم رهبری 

نبود آشوب هنوز مانند کشور عراق ادامه می یافت.  
نماینده مردم کرج، فردیس، اشــتهارد و آسارا افزود: 
خساراتی که به کشور به ویژه به شما مغازه داران بانک 
ها،  نیروهای بسیج، سپاه و انتظامی و برخی هموطنان 
وارد شد سبب شد کل کشور از این اتفاق متضرر شود. 

اکبریــان ادامه داد: بنده در پی مشــکالت شــما در 
اغتشاشات و آتش سوزی های اخیر جلسات متعددی 
با فرماندار  داشــتم تا با کمک سایر مسئوالن مربوطه 
بتوانیم راهکاری برای عزیزانی که ســرمایه شان در 

اتفاقات اخیر از  دست رفت بیاندیشیم.
وی با بیان اینکه شــما حق دارید مایوس شوید، بیان 
کرد: متاســفانه به خاطر کم کاری بعضی دوستان در 
نهاد  های مختلف، کار یــک روزه یک ماه به طول می 
انجامد. شش ماه پیش مردم را نا امید کردند االن هم 
دولت  تدبیر و امید با بی تدبیری تمام در این شــرایط 
و موقعیت حســاس با وجود دانســتن این که جامعه 
ایران دارای  التهاب اســت، چنین شــوکی را به مردم 

وارد کرد. 
اکبریان در بخشی دیگر از ســخنان خود با بیان این 

موضوع که باید کارها را تقســیم بندی کنیم، گفت: 
باید برای  واحدهایی که سالم هســتند مسیر را مهیا 
کنیم تا به کاسبی خود برســند و از شهرداری منطقه 
۵ نیز می خواهیم  که در این راســتا مــا را یاری کند. 
باید برای واحد هایی که کامــل از بین رفتند در جای 
دیگری مغازه یا نمایشگاه  مهیا کنیم تا امور روزانه آن 
ها بچرخد. هم چنین بناست کســانی که در مجتمع 
های تجاری متضرر شــدند،  ســازماندهی شوند. در 
این راســتا مســئوالن مربوطه باید با بانک ها مکاتبه 
کنند که نامه اخطار به این کســبه عزیز  نفرســتند و 

چندماهی دست نگه دارند.
 نماینده مردم کرج خطاب به مسئوالن گفت: در ارائه 
تســهیالت به این عزیزان نیز ســریع اقدام کنید و از 
کمیته امداد هم کمک  بگیرید تا این فرایند با سرعت 

بیشتری انجام شود.
  در انتهای این جلســه اکبریان از مسئوالن خواست 
در جلسه بعدی که با حضور مدیر کل صنعت و معدن 
البرز،  رئیس و اعضای اتاق اصناف استان و شهرداری 
کرج برگزار خواهد شد به بررســی مشکالت با دقت 
کافی  برپردازند و طی گزارشــی راهکارهای حل این 
مشکل را ارائه کنند. هم چنین پیشنهاد شد تا مراسم 
گل ریزانی  را که در نظــر دارند هرچــه زودتر انجام 

دهند. 

البرز

رییس کمیســیون صنایــع ومعادن 
مجلس شــورای اســالمی با توجه به 
شرایط کشور نیز گفت: در حال حاضر 
کشور در شرایط بســیار دشواری قرار 
دارد و متاســفانه به دلیل بی تدبیری 
دولتمردانی که در دولت تدبیر و امید 
فعالیت می کنند سبب ایجاد فتنه ای 
شده که تمام کشــور را تحت تاثیر قرار 

داده است.
وی با بیان اینکه مردم مدت هاست از 
دولت ناامید شده اند گفت: بی تدبیری 
دولت با مصوبه اخیر ســران ثابت شد. 
بنده با درســتی یا  نادرســتی مصوبه 
کاری ندارم اما سوالم اینجاست که چرا 
مردم و مجلســیان پیش از این مصوبه 
توجیه نشدند! چرا از مطبوعات و  صدا 
و سیما نظرسنجی صورت نگرفت؟ چرا 

از مردم سوال نپرسیدند؟ همین موارد 
ســبب شــده نارضایتی و ناراحتی در 
مردم ایجاد  شود و عده ای آشوبگر نیز 
از فرصت به دســت آمده سوء استفاده 
کنند و به اموال عمومی و مردم آسیب 

برسانند. 
نماینده کــرج،   اشــتهارد،   فردیس و 
آســارا وزارت نفت را در طــرح گرانی 
قیمت بنزین مورد شــماتت قرار داد 
و گفــت: وزیرنفــت در  مصاحبه خود 
می گوید برنامه ای بــرای افزایش نرخ 
بنزین نداریم اما ۴۸ ســاعت بعد این 
افزایش رخ می دهــد؛ وزارت نفتی که 
هیچ  ســاختاری را مشــخص نکرده 
است. سواالت بسیاری خطاب به وزیر 
نفت مطرح است؛ آیا ســهمیه فقط به 
تاکسی ها و ســواری ها  اختصاص می 

یابد؟ آیا آژانس ها، تاکســی سرویس 
هــای اینترنتی، ســرویس مدارس و 
غیره از این ســهمیه بهــره مند نمی 
شــوند؟ آیا  نباید پیش از ایــن اقدام با 
نگاه همه جانبه موضوع مورد بررســی 
قرار مــی گرفت؟ با این اقــدام جامعه 
دچار التهاب بسیاری شد که اگر  ورود 
مدبرانه مقام معظم رهبری نبود هنوز 

این آشوب ها ادامه داشت. 
اکبریان افــزود: جالب اینجاســت که 
رئیس جمهور ترکیــه طی نامه ای برای 
ایــران اعــالم نگرانی کرده امــا رئیس 
جمهور کشــور خودمــان  برایش مهم 
نیست که با اقدامات نســنجیده باعث 
نا آرامی در کشــور و بدتــر از آن منکِر 
آگاهی از گران شــدن بنزین می شود و 
 می گوید که خود من هــم جمعه با خبر 

شــدم! باز هم تاکید می کنــم اگر ورود 
مدبرانه و حکیمانه مقام معظم رهبری 
نبود هنــوز  آشــوبگرها در حال جوالن 
دادن در کشور بودند. نماینده مردم کرج 
در مجلس در بخشــی دیگر از سخنان 
خود با بیــان اینکه در اســتان البرز ۱۱ 
هزار سرویس مدرســه داریم گفت: جز 
خانواده هایی که خود  فرزندانشــان را 
به مدرسه می رسانند، چهارهزار و ۶۰۰ 
نفر از این ۱۱هزار نفر خانم سرپرســت 
خانوار هســتند که اصال فکر نشده که 
 با گرانی بنزین چه بر ســر آنان خواهد 
آمد.  او ادامه داد: بنزین چند ســالی بود 
که افزایش قیمت به همراه نداشــت اما 
با این حال به دلیل مشــکالت و فشــار 
اقتصادی بســیار به  مردم، جامعه هنوز 

آماده این افزایش قیمت نبود. 

بنزین

بی تدبیری دولتمردان در قضیه گرانی بنزین به آشوب دامن زد
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 را از شرکت در انتخابات
 نا امید کند

عزیــز اکبریــان به مناســبت شــروع ثبت نام 
انتخابــات در دفتر خبرگزاری فــارس در کرج 

حضور یافت. 
 نماینده مردم کرج، فردیس، اشــتهارد و آسارا 
گفت: با آغــاز فرآینــد ثبت نــام کاندیداهای 
مجلس شورای اســالمی، امیدوارم شور و  شوق 
بیشتری ایجاد شود. چرا که دشمن سعی بر این 
دارد که مــردم را از شــرکت در انتخابات ناامید 
کند. امــا به حول و قــوه الهی  نتیجــه برعکس 
خواهد شــد و مردم برای رای به پای صندوق ها 
خواهند آمد و رو ســیاهی باز برای دشمنان این 

نظام خواهد ماند. 
اکبریان با بیان اینکــه تخریب های انتخاباتی به 
دور از جوانمردی است گفت: کسی با انجام این 
کارها به جایی نرسیده و باید در  این دنیا و آخرت 

جوابگو باشد. 
نماینده مردم کرج، فردیس، اشــتهارد و آسارا 
در خصوص شــرکت در انتخابــاِت پیش رو نیز 
گفت: بسیاری از خانواده های شــهدا نزد  بنده 
آمدند و از من درخواســت کردند که در شرایط 
آشفته کنونی کشور، کشور را به دست هر کسی 
نســپارم و در انتخابات حضور  پیدا کنم. بنده نیز 
باید بگویم این هنر نیست که در این اوضاع از باِر 
مسئولیت شانه خالی کنم و صرفا نظاره گر باشم. 
عالوه بر این  احساس تکلیف نســبت به شهدا، 
مردم و به این سرزمین ســبب شده با استحکام 
و عزم جزم تری با به عرصه بگــذارم چرا که من 
یک  بسیجی و عضوی کوچک از خانواده کرجی ها 
هســتم و هر اتفاقی در این انتخابات نیز بیافتد، 
آمده ام که خود را فدای این نظام  کنم. من سرباز 
والیت و رهبری و نوکر مردم هستم چه نماینده 

باشم چه نباشم. 

پیگیری مشکالت بخش آسارا 
در دستور کار شورای اسالمی 

ج شهرستان کر
کرج-علیرضامعرفی:رئیس شورای اسالمی 
شهرستان کرج و کمالشــهر از اولویت پیگیری 

مشکالت موجود در بخش آسارا خبر داد.
قهرمان پوران در بازدید از بخش آسارا، در جمع 
مسئوالن این بخش گفت: حمایت از روستاهای 
شهرســتان به عنوان مولد محصــوالت دامی و 
کشــاورزی از وظایف ذاتی همه دســتگاههای 
مسئول است که شورای شهرستان نیز در حدود 
وظایف و اختیارات خود مشــکالت این بخش را 
از نهادها و سازمان های مســئول از جمله جهاد 
کشــاورزی، شــرکت آبفای روســتایی، بنیاد 
مسکن، محیط زیست و منابع طبیعی پیگیری 
کرده و به مطالبــات به حق مــردم این منطقه 

پاسخ خواهیم داد.
وی با بیــان اینکــه جــاده کرج- چالــوس از 
زیباییهای منحصر بفــرد برخوردار بــوده و از 
ظرفیــت باالیی بــرای رونق و توســعه صنعت 
گردشــگری برخــوردار اســت، گفــت: همه 
مســئوالن تصمیم گیرنده و اجرایی باید با نگاه 
ویژه، مسائل و موضوعات بخش آسارا را پیگیری 

کنند. 
بخشــدار آســارا نیز با بیان اینکه در سالهای اخیر 
برخی خدمات به مردم منطقه داده شــده اســت، 
گفت: تحویل آبفای روســتایی به آبفای شــهری 
و پیگیری گازرســانی بــه روســتاهای بخش در 
کنار تعامل و هم اندیشــی بین شــورای بخش و 
بخشــداری موجب افزایش امید در منطقه شــده 
اســت. مهندس کمالی افزود: بازنگــری و اصالح 
مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص حذف 
حرایم آب با اجرای طرح جمع آوری فاضالب نیز از 

مطالبات جدی مردم بخش آسارا است.



به میزبانی استان البرز

ویداد بین المللی تبادل فناوری بنگاه ها و استارت آپ ها برگزاری  ر
خریدار  مدیر عامل شــرکت شــهرکهاي صنعتي 
اســتان البرز از برگزاري رویداد ملــی و بین المللی 
تبادل فنــاوری بنگاه هــای کوچک و متوســط و 

استارت آپ ها خبر داد.
محمد امین فرشــی در نشســت خبری رویداد ملی 
و بین المللی تبــادل فناوری بنگاه هــای کوچک و 
متوسط و استارت آپ ها اظهار کرد: البرز طی دو روز 
در تاریخ های ۱۸و ۱۹آذر ماه امسال شاهد برگزاری 
این دو رویداد است که به میزبانی شرکت شهرکهای 
صنعتی استان البرز در محل دانشگاه آزاد کرج برگزار 
خواهد شد تا اساتید و دانشجویان نیز با این رویدادها 

آشنا شوند.
وی با بیان اینکه هدف مهــم در تحریم های ظالمانه 
اعمال شده علیه کشــورمان بحث تبادل فناوری و یا 
جلوگیری از انتقال تکنولوژی به ایران اســت، ادامه 
داد: در روز نخست رویداد که درخصوص بحث تبادل 
فناوری اســت در یک طرفه میز  مذاکــره، ۷۰واحد 
فناور حضور دارنــد و در طرف دیگــر ۱۶۲پروپوزال 
از کل کشــور ارائه می شــود که در حقیقت نیازهای 
احصاء شــده بخش صنعت اســت و قرار است توسط 

واحدهای فناور حل شود.
مدیرعامل شرکت شــهرکهای صنعتی استان البرز 
بیان کرد: در رویــداد ملی مذکــور، واحدهای فناور 
متشکل از دانشگاه ها، مراکز رشد و یا شتاب دهنده هایی 
هســتند که توانایی حل نیازهای واحدهای صنعتی 
را دارند و پس از طرح مشــکالت بــرای حل آن اعالم 
آمادگی می کنند، از ۱۶۲پروپوزالی که آماده ســازی 

شده بالغ بر ۱۵مورد مربوط به البرز است.
وی با اشــاره بــه حضور چنــد کارشــناس خبره از 
کشورهای  ترکیه و کره جنوبی در این رویداد مهم که 
بحث تبادل فناوری و تکنولوژی در آن مطرح اســت، 
گفت: حضور کشور کره جنوبی در این رویداد از بابت 
بهــره وری از تکنولوژی ها و فناوری های آن کشــور 
است و از طرفی می خواهیم موضوع خواهر خواندگی 
را با برخی شــهرک های صنعتی این کشــور مطرح 
کنیم، در خصوص حضور کارشناســانی از ترکیه نیز 
موضوع تبــادل فناوری و کاالیی با آن کشــور مطرح 

است.
فرشــی با اشــاره به اینکه در روزهای ۱۸و ۱۹آذرماه 
ســال جاری برگزاری یک رویداد ملی استارت آپی را 
نیز در البرز داریم که طی آن ۱۵ایده برتر استارت آپی 
وارد مذاکره با سرمایه گذاران تخصصی و یا دارندگان 
واحدهای صنعتی می شــوند که برای بخش آرندی و 
تولیدی خود نیاز به اســتفاده از دانش این ایده های 

برتر دارند.
وی بیان کــرد: ایــن ۱۵ایــده برتر اســتارت آپی 
برگزیدگان نهایی رویداد استارت آپی کشور در سال 
گذشته هستند که در آن  بیش از هزار ایده مطرح شد 
و مرحله دوم آن که مشتمل بر ۱۰۶ایده برتر برگزیده 
کشــوری بود توســط البرز اجرایــی و در نهایت ان 

۱۵ایده انتخاب شدند.
این مســئول در بخش دیگری در خصــوص یکی از 
برنامه های ویژه شرکت شــهرک های صنعتی برای 
افزایش ظرفیت تولید در واحدهــای صنعتی گفت: 

در این راســتا در اســتان البرز تا پایان ســال جاری 
بالغ بر ۹۰واحد صنعتی که بــا ظرفیت زیر ۵۰درصد 
ظرفیت کار می کردند را کمک مــی کنیم تا ظرفیت 
تولید آنهــا افزایش یابد، در این رابطــه تاکنون برای 
بیش از ۴۵واحد صنعتی این کار انجام شــده و نسبت 
به ابتدای ســال جاری حداقل ۲۵درصد به ظرفیت 

اقتصادی این واحدها افزوده شده است.
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان البرز 
بیان کرد: تا پایان ســال جاری باید ۹۹واحد صنعتی 
غیر فعال استان البرز، مجدد به چرخه تولید باز گردند 
که از ابتدای سال جاری تاکنون این اقدامات در مورد 
۵۷واحد صنعتی عملیاتی شده و باقی آنها نیز تا آخر 
امسال به نتیجه می رسد، بطور میانگین اشتغالی که 
به واســطه فعالیت هر واحد ایجاد خواهد شد حدود 

۱۵نفر است.
وی اشــاره کرد: بحث راه اندازی شــهرک فناوری، 
شهرک استارت آپی و یا کارخانه نوآوری در البرز نیز 
مورد رسیدگی قرار داده شــده است که در خصوص 
شــهرک فناوری که بودجه ملی برای آن منظور شده 

و امیدواریم قضیه اختصاص زمین آن نیز حل شود.
فرشــی بیان کرد: یک شهرک اســتارت آپی نیز قرار 
اســت در باغ عقیق کرج ایجاد شــود و در این مورد 
مذاکرات الزم را با اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
البرز داشــته ایم، برای راه اندازی کارخانه نوآوری نیز 
محل کارخانه جهان چیت روبروی ساختمان شورای 
شــهر کرج را مدنظر داشــته ایم که هنــوز موفق به 

دریافت آن محل نشده ایم.

البرز

ما شــرکت خدمات رســان هستیم و 
وظیفــه ذاتی خدمت بــه مردم خوب 
استان را بر عهده داریم .استان البرز با 
۵۱۴۲ کیلومترمربع  وســعت و حدود 
۲میلیــون و نهصد هــزار نفر جمعیت 
وتعداد ۶ شهرســتان و ۱۷ شهر،تحت 
عنوان سی و دومین اســتان در نقشه 
جغرافیای جمهوری اســالمی ایران 
قرار گرفته اســت .اکنون شرکت گاز 
البرز که به صورت مســتقل از ســال 
۱۳۹۴فعالیت خود را در این اســتان 
آغازکرد با داشــتن شــبکه بزرگی از 

توزیع وظیفــه تامیــن گاز ۸۵۰هزار 
مشترک را در این منطقه برعهده دارد.

با حرکــت دســتگاههای اجرایی به 
سوی دولت الکترونیک،  حذف قبوض 
خدمات عمومی یکــی از اهداف تعالی 
سیستم دولتی می باشد و شرکت گاز 
استان البرز نیز  به تبع آن گامهای مهم 

و موثری در این راه برداشته است.
 در همین ارتباط  در گفتگویی با دکتر 
تقی نژاد مدیــر کل گاز اســتان البرز 
چگونگی روش هــای پرداخت هزینه 
گاز مصرفــی را پس از حــذف قبوض 

کاغــذی  و دیگر برنامه هــای جاری و 
آتی این شــرکت را در خدمات رسانی 

بیشتر به مردم جویا جویا شدیم .
 وی در خصوص نحــوه پرداخت هزینه 
گاز مصرفی مشــترکین گفت :ابتدا جا 
دارد از ارتباط خوب وصمیمانه عزیزان 
رسانه ای   با مجموعه شرکت گاز استان 
در خصــوص اطالع رســانی بیانیه ها و 
دستور العمل های مصرف بهینه گاز در 
استان تشــکر و قدردانی کنم. تقی نژاد 
در ادامه افزود: ما شرکت خدمات رسان 
هســتیم و وظیفه ذاتی خدمت به مردم 

خوب اســتان را بر عهده داریم . شرکت 
گاز اصل گرما بخش محفل مردم است. 
برخی اوقات تصور می کنم رساندن گاز 
داخل منازل برای مردم از غذای روزانه 
واجب تراســت واین احســاس خوب و 
شــعف برانگیزی را در من و همکارانم 
ایجاد مــی کند. برای مــن و همکارانم 
بسیار لذت بخش است وقتی  در سرمای 
زمستان یکی از ســاکنان البرز شیر گاز 
را می چرخاند وشــعله گرمــا بخش و 
آبی رنگ بخاری  گرمــای مطلوبی را در 

دسترسشان قرار می دهد.

قبض

ونیک است حذف قبوض کاغذی گاز ،گامی در جهت استقرار دولت الکتر
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در مدیریت شهری کمال شهر
کرج-علیرضامعرفی:رئیس شورای اسالمی 
کمال شهر در حاشــیه بازدید از شرکت صنعت 
آفرین ماهان بر حمایت ویژه مدیریت شهری از 

واحدهای تولیدی تأکید کرد.
مهندس قهرمــان پوران با بیان اینکه در ســال 
رونق تولیــد، وظایفی بر عهده مدیران شــهری 
است، گفت: حمایت از تولید کنندگان نه تنها در 
راستای نامگذاری سال، بلکه در راستای حمایت 
از چرخهای مولد کشور است و مدیریت شهری 
کمال شهر تمام تالش خود را به کار بسته است تا 
حد توان موانع موجود بر سر راه فعالیت کارخانه ها 

و شرکتها را برطرف کند.
وی افزود: حمایــت از کاالهای ایرانی وظیفه هر 
ایرانی است و شورای اسالمی و شهرداری کمال 

شهر نیز در همین راستا گام بر می دارد.
گفتنی است رئیس شورای اسالمی کمال شهر 
و شهرستان کرج به همراه شهردار و امام جمعه 
کمال شــهر در راســتای حمایت از رونق تولید 
از تنها تولیــد کننده انواع کاتالیســت وکانورتر 
خودرو در استان بازدید کرد و با مهندس نظری 
مدیر عامل و بــرادران نظری از ســهامداران و 
مدیران این مجموعه صنعتی گفتگو و تبادل نظر 

کردند.   

ج  ستاد انتخابات فرمانداری کر
مرکز حضور مسوالن ارشد استان 

شده است 
فرماندار مرکز حــوزه انتخابیه شهرســتانهای 
کرج، فردیــس و اشــتهارد با اشــاره به حضور 
مسوالن ارشــد استان و دســتگاه قضا در محل 
ستاد انتخابات شهرستان کرج بازتاب رسانه ای 
فعالیت های ستاد را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: 
با وحــدت و نظم خاصی که بیــن اعضای هیات 
نظارت و مســوالن اجرایی در ســتاد انتخابات 
فرمانداری شهرســتانهای کرج وجــود دارد و 
همراهی رســانه های فعال استان، به حول و قوه 
الهی به پیشواز انتخاباتی با شکوه خواهیم رفت. 

»غفور قاســم پور« روز ســه شــنبه با بیان این 
مطلب گفت:  وحدت و همدلــی مثال زدنی در 
اســتان البرز حاکم اســت و آماده برگزاری یک 
انتخابات ســالم، امــن و با حضــور حداکثری 

هستیم.
وی با اشاره بازدید مســوالن ارشد استان در دو 
روز آغاز بکار نام نویســی داوطلبان نمایندگی 
مجلس از حــوزه انتخابیه شهرســتانهای کرج، 
فردیس و اشــتهارد افزود: هر لحظه در ســتاد 
انتخابات فرمانداری شهرســتان کرج شــاهد 
حضور یکی از مقامات ارشــد اســتان هستیم 
در روز آغاز ثبــت نام ها طی مراســمی میزبان 
دکترشــهبازی اســتاندار محترم هیات همراه 
بودیــم و بازدید کاملــی از رونــد فعالیت ثبتها 
صورت گرفت؛ روز گذشته نیز  دادستان محترم 
عمومــی و انقــالب در مرکز اســتان همچنین 
رییس ســتاد انتخابات اســتان البرز به همراه 
رییس هیات نظارت بر انتخابات  در جمع عوامل 
اجرایی از ســتاد بازدید بعمل آوردند و هر یک 
در جایگاه ویژه ای با رســانه های مصاحبه های 
اختصاصــی داشــتند و به ســواالت انتخاباتی 

خبرنگاران پاسخ دادند.
فرماندار مرکز حــوزه انتخابیه شهرســتانهای 
کــرج، فردیس و اشــتهارد ضمــن قدردانی از 
همراهی خبرنگاران مســتقر در ستاد انتخابات 
شهرســتان کرج که ســبب ساز شــور و نشاط 
انتخاباتی شــده اند، اضافه کرد: رســانه ها تنور 
انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلس شــورای 
اسالمی را در ستاد انتخابات شهرستان کرج گرم 
تر کرده اند و  با انعکاس رسانه ای خوبی که دارند 

استان را به فضای انتخاباتی برده اند. 



کارشناس بازار مسکن:

تورم مجدد در بازار مسکن امکان پذیر نیست
خریدار    یک کارشناس بازار مسکن با بیان این که 
افزایش نسبی معامالت این عالمت را می دهد که بازار 
به حالت تعادل رسیده اســت، گفت: به دنبال تغییر 
نرخ بنزین، آهن آالت و دســتمزد گران تر شــده اما 
افزایــش هزینه ها بر دوش تولیدکنندگان اســت و با 
توجه به کاهش توان متقاضیان شــرایط برای انتقال 

تورم به خریداران وجود ندارد.
 ســید محمد مرتضوی اظهار کرد: رونــد معامالت 
مسکن نســبت به شــهریورماه که بازار در اوج رکود 
قرار گرفت، رو به بهبود اســت که این نشانه به تعادل 
رسیدن بازار است. متقاضیان، قیمت های ارایه  شده 
فعلی را پذیرفته اند و فروشــندگان هم به این نتیجه 
رســیده اند که با وجود افزایش نرخ دستمزد، قیمت 
مصالح و نهاده های تولید مسکن، جایی برای افزایش 
قیمت وجود  ندارد. در  واقع دو طرف عرضه و  تقاضا به 

درک متقابل رسیده اند.
وی  افزود: هــر زمان قفــل رکود به صورت نســبی 
شکسته می شــود این عالمت را می دهد که مصرف 
کننــدگان اصلی و فروشــندگان واقعی بــه این باور 
رسیده اند که با توجه به شرایط موجود باید معامالت 

انجام شود.
عضو هیات مدیره کانون انبوه ســازان با بیان این که 
حداقل تا سه ســال آینده قیمت مسکن افزایش پیدا 
نمی کند، تصریح کرد: کاهش قیمــت نیز به دالیلی  

که  برای  همه روشن  اســت اتفاق نمی افتد. در همین 
هفته های گذشــته بعد از تغییر قیمت بنزین، قیمت 
آهن آالت باال رفت و دستمزدها نیز افزایش پیدا کرد. 
با وجود این که  دولت تالش می کند نرخ کاالها را ثابت 
نگه دارد، عمال افزایش قیمت بنزیــن بر قیمت تمام 
شده مسکن تاثیر گذاشته و هزینه های سازندگان باال  
رفته است. در واقع تورم روی دوش تولیدکننده است 
ولی شــرایط آن وجود ندارد که این تورم را به مصرف 

کننده تحمیل کند.
به گفته مرتضوی،   تقاضای بالقوه در بازار مسکن زیاد 
است ولی تقاضای  بالفعل در حدی نیست که منجر به 

رشد قیمت شود.
وی اوضاع ساخت و ساز در کشور را نامناسب دانست 
و گفــت: حمایت هــای تســهیالتی در  نقطه خیلی 

پایینی قرار دارد.
 تســهیالت عــادی محــدود شــده و در پرداخت 
تســهیالت حمایتــی نیز ســختگیری می شــود. 
طرح هایی کــه در وزارت راه و  شهرســازی در قالب 
اقدام ملــی دارد نیــز از جذابیتی برای ســازندگان 
برخوردار نیست؛ زیرا شــکل و نوع قراردادها کیفیت  

اقتصادی  ندارد و سازنده را با منفعت مواجه نمی کند.
عضو هیات مدیره کانون انبوه ســازان تاکید کرد: هر 
زمانی تقاضای بالقوه تبدیل به  بالفعل شــود مجددا با 
رشد قیمت مسکن مواجه می شویم و به همین دلیل 

باید به تولیــد اهمیت داده شــود. در صورت ادامه ی 
وضعیت کنونی در بخش ساخت و ساز در سال جاری 
و سال آینده شــرایط مناســبی را نخواهیم داشت. 
ســابقا بازه های زمانی جهش قیمت مســکن پنج تا 
شش ساله بود اما معتقدم  اگر شــرایط ساخت و ساز 
به همین روال ادامه یابد نوســان بعدی دو تا سه سال 

دیگر اتفاق می افتد.
مرتضوی گفت: بخــش عمده ای از شــوک هایی که  
در دو دوره اخیر به بازار مســکن وارد شــد ناشــی از 
کاهش ارزش پول ملی بود. ولی اگر شــرایط اقتصاد 
کالن عادی باشد و ساخت و ساز نیز به حالت طبیعی 
برگردد افزایش قیمت مسکن در حد تورم خواهد بود 
که البته این هم اتفاق خوبی بــرای مصرف کنندگان 

نیست.
آبان ماه ســال جاری  تعداد معامــالت آپارتمان های 
مسکونی شهر تهران به ۴۱۰۰ واحد مسکونی رسید  
که نسبت به ماه گذشته ۱۹.۵ درصد افزایش و نسبت 
به ماه مشــابه ســال قبل ۴۰.۷ درصد کاهش داشته 
اســت. هم چنین متوســط قیمت خرید فروش یک 
مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی شــهر تهران ۱۲ میلیون و 
۴۶۰ هزار تومان بود که نســبت به ماه گذشــته و ماه 
مشابه ســال قبل به ترتیب دو درصد کاهش و ۳۵.۸ 

درصد افزایش را نشان می دهد.

پالک

ایسنا به نقل از محمد اسالمی وزیر راه و 
شهرسازی نوشت: کمیسیون مشترک 
ایران و قرقیزســتان در حال برگزاری 
اســت و امــروز نشســت اختتامیه را 
خواهیم داشت و اســناد امضا و مبادله 

می شود.
 نکته متمایز در این نشست این است 
که با تعرفه ترجیحی برای اقالمی که 
در اوراسیا امضا کردیم و قرقیزستان 
هم عضو اوراسیاست یک فرصت کم 
نظیری بــرای ما به وجــود می آورد 
کــه بتوانیم با کشــور قرقیزســتان 
توســعه تجارت داشته باشیم و از این 
طریق به کشورهایی که با این کشور 
در ارتبــاط هســتند تعامــل برقرار 

می کنیم.
اســالمی درباره توســعه 
ترانزیــت و برقراری خط 
پرواز مســتقیم میان دو 
کشــور اظهار کــرد: این 
مســاله از ضروریات است 
و یکــی از شــرکت های 

ایرانــی پرواز خــودش را بــه طور 
مستقیم و از دوشــنبه تاجیکستان 
انجــام می دهــد، ایرالین هــای ما 
که به بیشــکک پــرواز می کنند از 
آنجــا به نقــاط مختلــف می توانند 

کنند. مسافرگیری 
وی در پاســخ به این که خط اعتباری 
ویژه ای میان دو کشــور در نظر گرفته 

شــده اســت، گفت: خیر؛ 
روابــط بانکــی و توســعه 
از  تجــاری  تبــادالت 
گزینه هــای مــورد بحث 
است و دو تن از وزیران آنها 
)وزیر نفــت و حمل و نقل و 
اقتصاد( در تهران هســتند 
و مالقات هایی داشــتند و خوشــبین 
هستند که روابط ما در سند همکاری 
ده ســاله کمــک می کند در توســعه 
تعامالت تجاری اســتفاده بیشــتری 

داشته باشیم.
وزیر راه و شهرسازی درباره خطوط 
ریلی ایران و قرقیزســتان با تاکید بر 
اینکه خطوط ریلی دو کشور متصل 

اســت افزود: راه آهن ما تــا چین و 
اروپا متصل اســت این کــه خطوط 
جدید را احــداث می کنیم برای آن 
اســت که از ظرفیت بندر اقیانوســیه 
)چابهــار( بــرای تبــادالت تجاری 

استفاده کنیم.
اســالمی درباره حدف تهران از طرح 
ملی مسکن گفت که این خبر تکذیب 

شده است و صحت ندارد.
وی ادامــه داد: تهــران مقیاس بزرگ 
اســت و نمی توان آن را نادیده گرفت. 
با توجه به قیمت تمام شــده و جامعه 
هدف ما باید مدنظر باشــد و برای آن 
برنامه های متنوع داریم و بر اساس آن 

باید اقدام شود.

مسکن ملی

ح مسکن ملی حذف شده است؟ تهران از طر
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خ اجاره از کاهش قیمت  چرا نر
مسکن تبعیت نمی کند؟

نرخ اجاره مســکن در تهران و مناطق شهری در 
حالی در ۸ ماه امسال نســبت به ماه مشابه سال 
قبل به ترتیب معادل ۳۱.۴ و ۳۱.۷ درصد افزایش 
یافته که قیمت مســکن کاهش داشته است. اگر 
چه نرخ اجاره مسکن تابع قیمت مسکن است اما 
در ماه های گذشــته اتفاقات جالبی در بازار اجاره 
مسکن رخ داد که باعث شــد نرخ اجاره مسکن از 

کاهش قیمت مسکن تبعیت نکند.
»نرخ اجاره بها همواره تابع قیمت مسکن است«. 
این اصطالحی ست که همواره مشاوران امالک 
و فعاالن و کارشناسان مســکن به آن اشاره می 
کنند. اما اینکه چرا قیمت مسکن کاهش داشت 
اما نرخ اجاره افزایشــی بود موضوعی اســت که 
باعث تعجب خود امالکی هــا و اکثر فعاالن بازار 

است.
مطابــق آمار رســمی وزارت راه و شهرســازی 
متوســط اجاره بهــای یــک متر مربــع واحد 
مسکونی ســال ۹۵ در مناطق ۲۲ گانه ۲۳ هزار 
و ۵۴۴ تومان بوده، به عبارت دیگر اجاره ماهانه 
یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری با احتساب پول 
پیش آن به نرخ های ســال ۹۵ حدود ۲ میلیون 
و ۳۵۴ هــزار تومان بوده اســت. در منطقه یک 
اجاره یک مترمربع واحد مســکونی ۴۰ هزار و 
۹۷۵ هزار تومان و در منطقه ۲ و ۳ به ترتیب نرخ 
اجاره ۳۳ هزار و ۴۰۲ تومــان و ۳۹ هزار و ۲۷۳ 

تومان بوده است.

 دلیل پایین نیامدن اجاره بها چیست؟
موسویان یکی از امالکی های منطقه ۱۱ تهران 
می گوید: اگر بخواهیم با توجه به رشــد جهشی 
قیمت مسکن در دو ســال گذشته نرخ اجاره بها 
را در نظر بگیریم باید اذعــان کرد که قاعدتا باید 
نرخ اجاره بها به تبعیت از قیمت مسکن افزایش 

قابل مالحظه ای یابد.
وی افزود: اما با توجه به افت قیمت مســکن در 
چند ماه گذشته که به دلیل افت نرخ ارز و کاهش 
میزان معامــالت بوده می بینیم کــه هنوز نرخ 

اجاره بها افزایشی بوده است.
آگاهان بازار مســکن دلیل رشد نرخ اجاره بهای 
مسکن را وضعیت نه چندان مناسب اقتصادی و 

پایین بودن قدرت خرید مسکن می دانند.
مهدی روانشادنیا کارشــناس مسکن می گوید: 
اگر رفتار بازار اجاره بهای مســکن در ۳۰ ســال 
گذشته بررسی شــود، متوجه خواهیم شد که 
اجاره بها بر خالف خرید و فروش که هر ۴ ســال 
یک بار دچــار رونق و افزایش قیمت می شــود، 

ساالنه از یک رشد مشخص برخوردار می شود.

 ساماندهی بازار اجاره بدون سامانه ملی 
امالک ممکن نیست

در این خصوص مهدی غالمی کارشناس مسکن 
با تأکید بــر اینکه دولت برای ســاماندهی بازار 
اجاره بهای مســکن ناگزیر است که سامانه ملی 
امالک را راه  اندازی کند، گفت: در کالنشــهرها 
خانواده هایی که صاحب مســکن ملکی نیستند 
بخش قابل توجهی از درآمدشــان را بابت اجاره  

واحد استیجاری پرداخت می کنند.
وی ادامــه داد: در تهــران به صــورت میانگین 
مســتأجران نیمــی از درآمــد خــود را صرف 
هزینه هــای مربوط بــه تأمین مســکن خود 
می کنند پس اینکه نرخ اجاره مســکن از قیمت 
مســکن تبعیت نکــرده را باید در ســایر موارد 

اقتصاد کالن هم جستجو کرد.
وی با بیان اینکه کمبــود عرضه و کاهش قدرت 
خرید می توانــد دلیل دیگری باشــد ادامه داد: 
مســتأجران نیمی از درآمد خود را صرف هزینه  
مســکن می کنند در حالی کــه خانواده هایی 
که دارای مســکن ملکی هســتند هزینه جاری 
مســکن را برای ارتقای کیفیــت زندگی و رفاه 

بیشتر خود به کار می بندند.



همه فروشنده اند، خبری از مشتری نیست

و به کدام سو حرکت می کند؟ بازار خودر
خریدار     بازار خــودرو در حالی افزایش قابل توجه 
قیمت را این روزها تجربه می کند که از ابتدای ســال 
جاری این بازار با رکودی ســخت و ســنگین دست و 

پنجه نرم می کند.
 ماه عسل سرمایه گذاران در بازار خودرو سال گذشته 
به پایان رســید، وقتی قیمت ها روند افزایشی را هفته 
به هفته و ماه به ماه تجربه کردند تا جایی که ســرمایه 
گــذاران در بازار خودرو بــا موقعیتی ویــژه و خاص 

مواجه شدند؛ کاهش شدید قدرت خرید  
 فاصله قابل توجه قیمــت خودرو در بــازار با قیمت 
تحویل کارخانه نیز عامل دیگری بود که ســبب شد 
بسیاری عطای ســرمایه گذاری در بازار خودرو را به 
لقایش ببخشــند و با به جان خریدن احتمال دیرکرد 
موعد تحویل، خرید از کمپانی هــا را به عنوان گزینه 

اصلی برگزینند.
 بازار خودرو با رشــد شــدید قیمت هــا، در این دوره 
زمانی، ارزان ترین های بازار ایران را از مرز ۵۰ میلیون 
تومان گذراند و حاال شــوک دوم در این بازار، از پس 
سهمیه بندی بنزین و رســیدن قیمت بنزین به سه 

هزار تومان رخ داده است.

بازار خودرو
 هر چند در بســیاری از کشورها افزایش قیمت بنزین 
می تواند زمینه را برای کاهــش قیمت خودرو فراهم 

کند امــا در ایران اتفاقــی عکس رخ می دهــد. غالبا 
افزایش قیمت بنزین با رشــد بهای خــودرو همراه 
است. بســیاری از کارشناســان معتقدند دلیل این 
اتفاق به ســاختارهای شــکل گرفته در اقتصاد ایران 
باز می گردد. برخی کارشناســان می گویند افزایش 
قیمت بنزین بــه خودی خود نمی تواند عامل رشــد 
قیمت بنزین باشد اما رشــد قیمت بنزین، با توجه به 
کشــش باالی قیمتی این فرآورده استراتژیک نفتی 
ســبب باال رفتن نرخ تورم می شــود و این پیش بینی 
روانی ســبب شــده اســت افزایش قیمت ها در بازار 
خودرو در کنار ســایر بازارها رقم بخــورد.  به عبارت 
دیگر انتظارات تورمی ســبب شده است اقتصاد ایران 
آمده رشد بهای تورم باشــد و این اتفاق زمینه را برای 
باالر فتــن قیمت خودرو در عین رشــد قیمت بنزین 

مهیا کرده است.

 گازسوزها می تازند
افزایش قیمت بنزین جرقه رشــد قیمت خودروهای 
معدود گازســو را فراهم کرد. ســمند گازسوز که در 
بیســتمین روز آبان ماه ۹۷ میلیــون تومان قیمت 
داشــت حاال به قیمت ۱۱۶ میلیون تومان فایل شده 
است. این افزایش ۱۹ میلیونی قیمت البته تحت تاثیر 
رشــد بهای بنزین اســت. این وضعیت در مورد سایر 
خودروهای گازسوز نیز وجود دارد. پژو ۴۰۵ گازسوز 

در بیســتمین روز آبان به قیمــت ۸۰ میلیون تومان 
فایل شــد اما امروز به قیمت ۹۰ میلیون تومان اگهی 

شد.
 پژو پــارس دوگانه ســوز نیز در همیــن دوره زمانی 
افزایش قیمتــی برابر با ۱۴ میلیون تومــان را تجربه 
کرده اســت و از قیمت ۱۰۴ میلیون تومان به قیمت 
۱۱۸ میلیون تومان رســیده اســت. در همین حال 
تجهیزات گازســوز کردن خودروهــای بنزینی نیز با 
افزایش قیمت شدید روبروســت به طوری که هزینه 

گازسوز کردن خودرو در حال حاضر ثابت نیست.

 آینده بازار چه می شود؟
 فعاالن بازار می گویند بازار خودرو برای ورود مشتری 
نیازمند ســیگنال های خاصی اســت. ایجاد انگیزه 
برای مشــتری، تقویت قدرت خرید از طریق اعطای 
تسهیالت، تنظیم روند عرضه خودرو به بازار از سوی 
خودروسازان و همچنین ممانعت از سفته بازی در این 
بازار اقداماتی است که می تواند فضای بازار خودرو را 
تحت تاثیر قرار دهند. در شرایط کنونی اما تاخت و تاز 
در بازار خودرو ادامه دارد، بازاری که زیر سایه سنگین 
رکود با رشد شدید قیمت ها همراه است. فعاالن بازار 
می گویند این روزها با این قیمت ها همه فروشنده اند 
اما خبری از خریدار نیســت. باید دید این روند تا چه 

زمانی قابل تداوم است.

پدال

با موافقت شورای اقتصاد، یک میلیون 
و ۴۰۰ هزار خودرو ناوگان حمل و نقل 
عمومی با کمک بالعوض، دوگانه سوز 
خواهد شد. شورای اقتصاد در نشست 
اخیر خود بنا به پیشــنهاد مشــترک 
وزارت نفت و ســازمان برنامه و بودجه 
با هدف حمایــت و کاهش هزینه های 
حمل ونقــل عمومی و بهبــود هوای 
شهرها، به اســتناد ماده ۱۲ قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیــر تصویب کرد 
که برای تبدیــل خودروهای عمومی 
و مســافربر شــخصی بنزین ســوز 
بــه سی ان جی ســوز )کارخانــه ای و 
کارگاهی(، اصــل و فرع تســهیالت 
مالــی را که بــه مالــکان خودروها یا 

کارخانه ها پرداخت می شود، تضمین 
و بازپرداخت کنــد. این مصوبه بیش از 
یک میلیون و ۴۰۰ هــزار خودرو را در 
برمی گیرد و همه خودروهای تاکسی، 
وانت، ون و مسافربر شــخصی کشور 

شامل این مصوبه می شوند.
ســقف تعهد دولت در این مصوبه برای 
پرداخت کمــک بالعوض بــه مالکان 
خودروهای یاد شــده، بیــش از ۶ هزار 
و ۵۰۰ میلیــارد تومــان اســت که از 
محــل صرفه جویی در مصــرف بنزین 
سهمیه ای تامین و پرداخت خواهد شد.

درباره جزییات ایــن موضوع، علیرضا 
صادق آبادی - مدیرعامل شرکت ملی 
پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی 

ایران - با اشــاره به موافقت شــورای 
اقتصــاد با پرداخــت ۶ هــزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان کمــک بالعوض برای 
دوگانه سوز کردن خودروها افزود: این 
خودروها شــامل ناوگان حمل و نقل 
عمومی یعنی تاکسی های سدان، ون، 
وانت بارهای پرمصــرف و کم مصرف و 
خودروهای مسافربر شخصی است که 

در سامانه وزارت کشور مشخص شده اند.
معاون وزیــر نفت افزود: ایــن مبلغ به 
استناد ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر از محل صرفــه جویی در 
مصرف بنزین تامین می شــود و هفته 
آینده، جزئیــات و نحوه نام نویســی 
مالــکان خودروهــای بنزین ســوز 

عمومی از طریق اعالمیه های شرکت 
ملی پاالیش و پخش اعالم خواهد شد.

وی تصریح کرد: پیش بینی می شــود 
که از محل اجرای این طرح، روزانه ۱۰ 

میلیون لیتر بنزین کمتر مصرف شود.
به گفته صــادق آبــادی، در این طرح 
بانک هــای عامل وامی را بــه ارزش ۶ 
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به شــرکت 
ملی پاالیــش و پخش فــرآورده های 
نفتــی پرداخــت می کنند کــه این 
شــرکت هم در قرارداد با کارخانجات 
خودروســاز و همچنیــن کارگاه های 
تبدیل خودروهــای بنزین ســوز به 
دوگانه سوز، این مبلغ را به کارخانجات 

و کارگاه های تبدیل پرداخت می کند.

عمومی
آخرین خبرها از دوگانه سوز شدن ناوگان حمل و نقل عمومی

۷
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دیروز بــازار خــودرو در حالی فعالیــت خود را 
آغاز کرد کــه افزایش در برخــی از خودروهای 

پرفروش آن به چشم می خورد.
 این روند افزایشــی قیمــت در تولیــدات هر دو 
کمپانی دیده می شــود به طوری کــه پژو ۴۰۵ 
جی ال ایکس با افزایــش ۳۰۰ هزارتومانی به ۷۷ 
میلیون و۹۰۰ هزارتومان رســید ایــن درحالی 
اســت که قیمت کارخانــه آن ۶۳ میلیون و ۱۵۸ 
هزارتومان است.وانت آریسان بدون تغییر ماند و 
با قیمت ۷۲ میلیون و۸۰۰ هزارتومان معامله شد.

پژو۲۰۷ اتومات نیز افزایشــی ۴۰۰ هزارتومانی 
را تجربه کــرد و با قیمــت ۱۷۱ میلیون و۴۰۰ 

هزارتومان خرید و فروش شد.
در این میان خودرو کوییک اتومات از آغاز هفته 
تاکنون با قیمت ۹۶ میلیون تومــان ثابت ماند 
و مدل دنده ای این خودرو بــا ۳۰۰ هزارتومان 

افزایش به ۷۰ میلیون تومان رسید.
کیا ســراتو که هفته را با قیمــت ۳۱۲ میلیون 
تومان آغــاز کــرد در میانه هفته بــا افزایش ۲ 
میلیــون تومانی به ۳۱۵ میلیون تومان رســید 
و امروز نیز با همان قیمــت ۳۱۵ میلیون تومان 
عرضه شــد.در این میان تنها  ســمند ال ایکس 
کاهش ۳۰۰ هزارتومانــی را تجربه کرد و به ۸۱ 
میلیــون و۹۰۰ هزارتومــان رســید همچنین 
پژو پارس نیز نسبت به روز ســه شنبه تغییری 
نداشت و با قیمت ۱۰۱ میلیون تومان به فروش 
رســید.همچنین رانا نیز با قیمــت ۸۷ میلیون 

و۶۰۰ هزارتومان ثابت ماند.

وهای هیبریدی  واردات خودر
 پشت چراغ قرمز

 محدودیت های ارزی
با آلودگی هوای پایتخت و ســایر کالنشــهرها، 
بار دیگــر موضوع واردات یا تولیــد خودروهای 
هیبریدی به نُقل محافل تبدیل شــده اســت. 
در این زمینه، عده ای از آن بــه عنوان راهکاری 
موقــت و الزم یــاد می کنند اما عــده ای دیگر 
خواهان بررســی همه جوانب موضوع و پرهیز از 

تصمیم گیری های هیجانی و شتابزده هستند.
 صنعت خــودرو در جهان به ســمت توســعه 
خودروهای برقی و به ویــژه هیبریدی در حال 
حرکت اســت؛ این موضوع از آمار مختلف نیز بر 
می آید؛ به طوریکه در ســال ۲۰۱۸ بیش از ۲.۵ 
درصد مجموع تولید خودرو در جهان متعلق به 
خودروهای برقی بود و این ســهم همه ساله در 

حال افزایش است.
این خودروها از دو منبــع انرژی مختلف برای به 

حداکثر رساندن بازده استفاده می کنند.
 موضوع واردات خودروهــای هیبریدی و تعرفه 
و تســهیالت آن در قانون ســاماندهی صنعت 
خودرو پیش بینی شده که اکنون در رفت و آمد 

بین مجلس و شورای نگهبان است.
در این زمینه، »ســعید باســتانی«  سخنگوی 
کمیســیون صنایــع و معادن مجلــس گفت:  
هرچند توجه ویژه بــه خودروهای هیبریدی در 
قانون یاد شده تســهیل کننده واردات آن است، 
اما ممنوعیــت واردات خودروها نیز از ســوی 
شورای هماهنگی ســران قوا به تصویب رسیده 
و تا زمانی که جزو اقالم ممنوعه وارداتی باشــد، 
ارزبری این خودروها مانعی و اشــکالی بر سر راه 
وارداتشان است.»کورش مرشد سلوک« رئیس 
انجمن واردکنندگان خودرو نیز در این زمینه می 
گوید: رایزنی ها و مذاکرات این انجمن با مجلس 
شورای اسالمی و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برای واردات خودروهای هیبریدی از حدود یک 
سال پیش تاکنون ادامه دارد.این روزها مجلسی 
ها درگیــر مباحث انتخابــات و وزارت صنعت نیز 
درگیر موضوع ســهمیه بندی بنزین و آثار مترتب 
بر آن هســتند؛ به همین دلیل موضــوع واردات 

خودروهای هیبریدی به حاشیه رانده شده است.
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قاچاق ساالنه حداقل ۲۰ میلیارد نخ سیگار

مافیای سیگار مانع افزایش مالیات دخانیات شد؟
خریدار  رئیس مرکــز برنامه ریــزی و نظارت بر 
دخانیــات گفت: با توجــه به گردش مالــی ۱۳هزار 
میلیارد تومانی بازار دخانیات، نمی تــوان با افزایش 
۱۰ درصدی مالیات ســیگار، ۲۰هزار میلیارد تومان 
درآمد مالیاتی کسب کرد.عطااهلل معروفخانی، رئیس 
مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشــور گفت: 
با توجه به میزان تولید ســیگار در کشــور و گردش 
مالی ۱۳هزارمیلیــارد تومانی بــازار دخانیات، این 
پرسش مطرح می شــود که چگونه می توان با افزایش 
۱۰درصدی مالیات ســیگار، ۲۰هزار میلیارد تومان 

درآمد مالیاتی برای دولت کسب کرد.
وی در مورد علت عدم افزایش مالیات ســیگار، با رد 
ادعای مطرح شــده توســط معاون وزیر بهداشــت 
گفت:  اینگونه اظهارات کامال غیرکارشناســی بوده 
و به احتمال قــوی آمار و ارقام غیر معتبــر در اختیار 

مسئوالن در وزارت بهداشت قرار گرفته است.

افزایش مالیات 20 هزار میلیارد تومان 
درآمدزایی ندارد

معروفخانی با تاکید بر اینکه بــا افزایش ۱۰درصدی 
مالیات ســیگار، مبلــغ قابل توجهــی نصیب دولت 
نمی شــود، گفت: در صورت تصویب افزایش مالیات 
ایــن کاال، در نهایت مبلــغ ۹۶۰میلیــارد تومان به 
درآمدهای دولت اضافه می شــود که با رقم ۲۰هزار 
میلیارد تومانی ادعا شــده از ســوی معــاون وزارت 

بهداشت، فاصله زیادی دارد.

قاچاق ساالنه حداقل 20 میلیارد نخ سیگار
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشــاره به 
قاچاق ســاالنه بیش از ۲۰میلیارد نخ سیگار به کشور 
گفت: با توجه به مصرف ســاالنه ۶۵ تا ۷۵ میلیارد نخ 
ســیگار در کشــور و  تولید ۴۸میلیارد نخ سیگار در 
داخل، می توان گفت مابه التفاوت این ارقام به صورت 
قاچاق وارد کشور شــده و متاســفانه، حتی با وجود 
افزایش قیمت ارز میزان قاچاق سیگار کاهش نیافته 
اســت که علت آن نیز، به گستردگی مرزهای کشور و 
همچنین عدم تامین نیاز بازار توسط تولیدکنندگان 

داخلی برمی گردد.
این مقام مســئول، ســیگار قاچاق را فاقد استاندارد 
الزم دانست و افزود: ســیگار قاچاق آسیب  بیشتری 
به مصرف کننده می رســاند؛ امــا محصوالت داخلی 
از هنگام ورود مــواد اولیه تا مرحلــه تولید محصول، 
چندین بار مورد بررسی و آزمایش قرار می گیرند و از 

حداقل استانداردهای الزم برخوردار هستند.
وی توضیح داد: این مرکز از ســال ۱۳۹۵ در راستای 
پیاده سازی وظایف قانونی محول شده در قالب قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، پیگیر اجرایی ســازی طرح 
رهگیری محصوالت دخانی است که تا کنون پیشرفت 
قابل توجهی نیز داشته اســت؛ به نحوی که با اجرایی 
شــدن این طرح در آینده نزدیک می توان به صورت 
دقیق و بــه لحظه و حتی بــا توان بیشــتر، در تمامی 

مراحل تامین و توزیع با سیگار قاچاق برخورد کرد.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشــور 
افزود: با کاهش قاچاق ســیگار و افزایش توان مقابله، 
می توان سیاســت هایی نظیر افزایش قیمت و به تبع 
آن کاهش مصرف را به صــورت اثربخش تر اجرا کرد 
و البته تا کنــون نیز با توجه به قوانیــن بودجه که هر 
ساله توســط مجلس شورای اســالمی مورد تصویب 

قرار می گیرد، افزایش قیمت سیگار را شاهد بودیم.

اشتغال زایی برای مردم؛ درآمدزایی برای دولت
معروفخانی با تشــریح مزایای تولید ســیگار در داخل 
کشــور، اظهار داشــت: تولید این محصول بــه غیر از 
اشتغال زایی فراوان، موجب افزایش چند صد میلیاردی 
درآمدهای دولت از طریق دریافت عــوارض و مالیات 
دخانیات می شود.وی با بیان اینکه ۴۰درصد از عایدی 
مالیات بر دخانیات به وزارت بهداشــت تعلق می گیرد، 
افزود: با وجود اینکه درآمد زیادی از تولید ســیگار در 
کشور نصیب وزارت بهداشــت می شود و این وزارتخانه 
از محل این درآمد برای توسعه و تجهیز بیمارستان های 
خود از اســتفاده می کند، اما این نهــاد دولتی با صدور 
بخشنامه های گوناگون توسط ستاد کشوری کنترل و 
مبارزه ملی با دخانیات از صدور مجوز جدید برای تولید 

دخانیات در کشور جلوگیری می کند.
رئیــس مرکز نظــارت بــر دخانیــات، با انتقــاد از 
محدودیت هــای قانونــی افزایش تولید ســیگار در 
داخل کشــور گفت: با وجود بخشــنامه های وزارت 
بهداشــت که تولید و واردات قانونی سیگار را محدود 
می کند، قاچاق این کاال افزایش یافته و تمام عایدات 
پیش بینی شده آن، از بین می رود.رئیس مرکز برنامه 
ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با بیان اینکه افزایش 
مالیات ســیگار تنها با تصویب نماینــدگان مجلس 
امکان پذیر است، گفت: این موضوع ارتباطی با مرکز 
برنامه ریزی و نظــارت بر دخانیات کشــور ندارد و به 
طور کلی، افزایش نــرخ مالیات دخانیــات از حیطه 

وظایف این مرکز خارج است.

 تنش های تجاری 
قیمت طال را به باالترین سطح  

یک ماهه نزدیک کرد
قیمت طال  دیروز پس از ایــن که رییس جمهور 
آمریکا امیدهای بــازار برای یــک توافق اولیه 
سریع با چین را از بین برد، با افزایش تقاضا برای 
سرمایه های امن، به باالترین سطح ۱ ماهه خود 

نزدیک شد. 
بــه نقــل از سی ان بی ســی، پــس از ایــن که 
رییس جمهور آمریکا امیدهــای بازار برای یک 
توافق اولیه سریع با چین را از بین برد، با افزایش 
تقاضا برای ســرمایه های امن، روز چهارشــنبه 
قیمت طال بــه باالتریــن ســطح ۱ ماهه خود 

نزدیک شد.
قیمت خرید نقدی هر اونس طال، اســپات گلد، 
۰.۱ درصد افزایش یافت و بــه ۱۴۷۸.۸۱ دالر 

رسید.
قیمت پیش خرید هر اونس طالی آمریکا هم تا 
ســاعت ۱۰:۵۶ امروز با ۰.۲۵ درصد افزایش به 

۱۴۸۸.۱۰ درصد رسید. 
پــس از این کــه ترامپ گفــت احتمــال دارد 
توافق تجــاری بــا چین تــا بعــد از انتخابات 
ریاســت جمهوری در نوامبــر ۲۰۲۰ به تعویق 
بیافتــد، قیمت طال تا باالترین ســطح خود از ۷ 

نوامبر باال رفت. 

چه کسانی موبایل را گران 
می کنند؟

رئیس انجمــن واردکنندگان موبایــل، تبلت و 
لوازم جانبی گفــت: شــرکت های واردکننده 
باید قیمــت کاالی خود را بر اســاس قیمت ارز 
وارداتی در روز ترخیص کاال، تعیین کنند و این 
شــرکت ها با افزایش نرخ ارز قیمت های خود را 

تغییر نمی دهند.
 حسین غروی رام در نشســت خبری در پاسخ 
به اینکه چرا بــا افزایش نــرخ ارز قیمت موبایل 
در بــازار افزایش پیــدا می کند؟ اظهــار کرد: 
واردکنندگان موبایل کاالهای خود را به قیمت 
روز ترخیص، عرضه می کننــد، بنابراین بعد از 
اصالح قیمت بنزیــن و در پی آن افزایش نرخ ارز 
نیز واردکنندگان قیمت  کاالهای خود را افزایش 

ندادند.
وی ســود مجاز عمده فروشــی و خرده فروشی 
را به ترتیب ســه و هفــت درصد عنــوان کرد و 
گفت: بر اســاس آیین نامه مصوب قیمت گذاری 
کاالهــای وارداتــی، شــرکت های واردکننده 
قیمت و هزینه های خود را به ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان اعــالم 
می کنند و قیمت کاال درب شــرکت در سامانه 

۱۲۴ درج می شود.

 نوسانات بازار ارز، کامال
 طبیعی است

رئیس کانــون صرافــان، با بیان اینکه نوســان 
قیمت دالر طی روزهای گذشــته کاماًل طبیعی 
اســت، گفت: منابع ارزی در شــرایط مطلوبی 
قرار داشــته و مردم نباید وارد ســرمایه گذاری 

خطرپذیر در بازار ارز شوند.
 کامران ســلطانی زاده در نشست خبری خود با 
خبرنگاران، با بیان اینکه نوسانات بازار ارز جدی 
نیست، گفت: این نوسانات به دلیل ورود تقاضای 
طبیعی به بازار به خصوص در ایام ژانویه و تأمین 

ارز برخی سفرها است.
رئیس کانون صرافان افزود: در عین حال افزایش 
اخیر قیمت ارز را در بخش دیگر می توان ناشــی 
از هیجانات روانی و مقاومت برخــی از افراد در 
نگهداری ارزهای خانگی به دلیل شکسته شدن 
ثبات قیمت در یک مقطع کوتاه دانســت؛ اما با 
برنامه ای که بانــک مرکزی در این حوزه تدارک 
دیــده و روند طبیعــی که صرافی هــا بیان می 

کنند، این ارزها به بازار باز خواهد گشت.
وی تصریــح کــرد: تمامــی نیازهــای واقعی 
واردکننــدگان پــس از تأییــد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در ســامانه نیما تأمین می شود 
و نگرانی از این بابت وجود نــدارد؛ این در حالی 
اســت که برخی کاالهای لوکس و غیرضروری 
که در گذشــته تأمین ارز می شــدند، اکنون به 
دلیل ممنوعیت واردات، اجازه ورود و تأمین ارز 
ندارند؛ پس ارز کشــور در حوزه تأمین نیازهای 

ضروری و واقعی، هزینه می شود.
به گفته ســلطانی زاده طی روزهای گذشــته، 
مایحتاج عمومی مردم بــا افزایش قیمت مواجه 
بوده و قیمت ارز نیز بین ۴ تــا ۵ درصد افزایش 
یافته که بیشــتر ناشــی از جنبه روانی، تغییر 
قیمت بنزین است؛ در حالی که پس از گذشت، 
مدتی قیمــت ارز به نرخ های قبلــی باز خواهد 
گشت و چشــم اندازی افزایشی برای آن متصور 

نیست.
رئیس کانون صرافان تصریح کرد: تجربه نشــان 
داده زمان هایی که ارز در نوسان است؛ اگر برخی 
از افراد به قصد سرمایه گذاری وارد خرید شده و 
تقاضای دریافت بدون نیاز واقعی ارز را داشــته 

باشد، متضرر خواهند شد.
سلطانی زاده، در بخش دیگری از سخنان خود با 
بیان اینکه ظرف یک سال گذشته بانک مرکزی 
توانســته منابع ارزی را به خوبی مدیریت نماید، 
خاطرنشــان کرد: عرضه ارز در ســامانه نیما و 
صرافی ها بدون مشکل در حال انجام بوده و این 
در شرایطی اســت که اگرچه صرافی ها در پیش 
بینی نرخ ارز دخالتی نمی کننــد؛ اما مجموعه 
شــرایط حاکم بر بــازار حکایــت از آن دارد که 

افزایش نرخ به صورت جهشی در کار نیست.
وی افزود: نوسانات بازار ارز به هیچ عنوان نگران 
کننده به نظر نمی رســد و تغییــرات قیمت در 
دامنه دو تا ســه درصدی کامــاًل طبیعی بوده؛ 
این در شرایطی است که رســوب ارز در سامانه 
نیما سبب شــده، مدیریت بازار به شکل بهتری 
صورت گیرد و حتی این نوســانات نیــز بعد از 

گذشت دوره هایی، کاماًل مدیریت خواهد شد.
این فعال بازار ارز، ادامــه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی 
براساس نیازهای کشور برای کاالهای اساسی و 
مایحتاج ضروری مورد نیاز مردم از سوی دولت 

تأمین خواهد شد.


