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رهبر معظم انقالب اسالمی در نماز جمعه تهران:

کوبیدن پایگاه های آمریکا از سوی سپاه »ایام الله« است
خریدار  رهبر معظم انقاب اســامی فرمودند: آن 
روزی که موشک های ســپاه، پایگاه آمریکا را در هم 

کوبید »ایام اهلل« است.
 نماز جمعه این هفته تهران به امامت حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقاب اســامی در مصلی امام 

خمینی )ره( برگزار شد.
مهمترین محورهای سخنان رهبر انقاب اسامی به 

این شرح است:
- اگر نصرت الهــی را می خواهیم در تقوا ســت، اگر 
توفیقات الهــی و هدایــت الهــی را می خواهیم در 
تقواســت، اگر فرج و گشــایش در مســائل شخصی 
و اجتماعــی را می خواهیــم در تقواســت؛ همه باید 
کوشــش کنیم که تقوای الهی را معیار کار خودمان 
قرار دهیم. در نماز جمعه آنچه مهم اســت توصیه به 

تقوا است.
- اهمیت ایام اهلل در آیات قرآن مشــخص می شود و 
به موسی )ع( دســتور داده می شــود که ایام اهلل را به 
یاد مردم بیاورد؛ یکی از ایام اهلل وقتی است که جوامع، 
انســان ها و اقوام از دســت قدرت های ستمگر نجات 

پیدا می کنند.
- خداونــد متعال یاد آوری می کند اگر شــکرگزاری 
کنید، مــا نعمتی که به شــما داده ایــم را روز به روز 
زیاد می کنیم و اگر کفران نعمــت کنید عذاب الهی و 

مشکات فراوانی برای شما پیش خواهد آمد.
- این دو هفته ای که بر ما گذشــت دو هفته پر ماجرا 
و اســتثنایی بود، ماجراهای تلخ ماجراهای شــیرین 
حوادث درس آموز در این دو هفتــه برای ملت ایران 

پیش آمد.
-آن روزی که ۱۰ میلیون در ایران و صدها هزار نفر در 
عراق و بعضی کشــورهای دیگر به پاس خون فرمانده 
نیروی قدس به خیابان ها آمدنــد و بزرگترین بدرقه 

جهان را شکل دادن »ایام اهلل« است.
- من عــرض می کنم ۴۱ ســال از پیــروزی انقاب 
اســامی این جمعیت بی نظیر را کدام دسته قدرتی 

آورد این اشک و عشق و شور را چه کسی پدید آورد؟
- آن روزی هم که موشک های سپاه، پایگاه آمریکا را 

در هم کوبیدن »ایام اهلل« است.
- ایــن روزها، روزهــای نقطه عطف تاریخ هســتند. 

روزهای تاریخ ساز هستند. روزهای عادی نیستند.
- این روزها تمام می شود اما تأثیر این روزها در منش 

ملت ها باقی می ماند.
- این حوادث نشان می دهد که اراده الهی بر پیروزی 

این ملت است.
- کســی که دســت قدرت خدا را نمی توانــد در این 

حوادث ببینــد و تحلیل های مــادی می کند، عقب 
می ماند.

-ملت ما ملت شکرگزار اســت و در طول این سال ها 
همواره شکرگزار نعمت های الهی بودند.

- مردم به روح این شــهید بزرگ درود فرســتادند و 
پرچم آمریکا و اسرائیل را آتش زدند. آیا دست خدا را 

به وضوح نمی توان دید؟
- امپراطوری رســانه ای صهیونیسم ســعی کرد که 
سردار ما را متهم به تروریسم کند، اما خداوند متعال 

صحنه را به عکس آنچه آنها می خواستند قرار داد.
- این ترور، رســوایی دولت آمریکا را رقــم زد و آنها 
کســی که قوی ترین فرمانده مبارزه با تروریســم در 

منطقه بود را به شهادت رساندند.
- رئیس جمهور آمریکا اعتراف به ترور کرد. رســوایی 

از این باالتر چه می شود؟
- ترور سردار ســلیمانی بزدالنه بود و مایه روسیاهی 

آمریکا شد.
- آمریکایی هــا آدم خیلــی کشــتند، در عــراق در 
افغانســتان در جاهای دیگر هر چه توانســتند آدم 
کشــتند منتها اعتراف نمی کردند که تــرور کردیم. 

اینجا اعتراف کردند که ترور کردیم.
- در این منطقه تا قبل از این حادثــه این جور کارها، 
مخصوص رژیم صهیونیستی بود که افراد را ترور کند.

- رهبــر حماس را تــرور کردند و گفتند کــه ما ترور 
کردیم. رهبر جهــاد را ترور کردنــد و گفتند ما ترور 

کردیم. ترور می کردند و می گفتند ما کردیم.
- حاج قاسم سلیمانی را باید به چشم یک مکتب نگاه 
کنیم، به چشم یک مدرسه دســت آموز نگاه کنیم تا 

اهمیت این قضیه روشن خواهد شد.
- نیروی قدس سپاه را به عنوان یکی مجموعه اداری 
صرفاً نبینید، بلکه به چشــم یک نهاد انسانی و دارای 
انگیزه های بزرگ و روشــن انسانی مشــاهده کنید. 
هرجا که به آنها نیاز باشد در آنجا حضور پیدا می کنند 
و کرامــت مســتضعفان را حفظ می کننــد و خود را 

باگردان مقدسات می کنند.
- این نیروها با جان خودشــان به کمــک ملت های 
منطقه می روند و همین ها ســایه جنــگ و ترور را از 

میهن خودمان دفع می کنند.
-آن چند نفری که به عکس ســردار عزیــز ما اهانت 
کردند ملت ایران هســتند؟ یــا آن چندین میلیون 
نفری که در مراســم بزرگداشــت ســپهبد شرکت 

کردند؟
- آمریکایی ها می گویند در کنار ملت ایران هســتیم، 
دروغ می گوینــد، اگر هم می خواهنــد در کنار ملت 

باشند در واقع می خواهند خنجر خود را در بدن ملت 
فرو کنند.

- پاسخ قدرتمندانه ســپاه هم درخور تدبر است. این 
یوم اهلل تشییع جنازه و شهادت بزرگ شهید عزیز یک 
طرف قضیه است، عکس العمل و واکنش قدرتمندانه 
ســپاه طرف دیگر قضیه اســت، آن هم درخور تدبر 

است.
- این ضربه به آمریکا بود. البته ضربه مؤثر نظامی بود 
اما مهمتر و باالتر از ضربه نظامی، ضربه حیثیتی بود، 

ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود.
- آمریکا سال هاست در سوریه، در عراق، در لبنان، در 

افغانستان ضربه می خورد.
- از دست قدرتمند مقاومت ضربه می خورد لکن این 
ضربه از همه آنها باالتر بود. ایــن ضربه حیثیتی بود. 

ضربه به ابهت آمریکا بود.
- این ضربه با هیچ چیزی جبران نمی شود. حاال اعام 
می کنند که مــا تحریم کردیم، تحریم هــا را افزایش 
می دهند اما این کار نمی تواند آبروی از دســت رفته 
آمریکا را بر گرداند. این پاسخ قدرتمندانه یک چنین 

خصوصیتی بود.
-ملت ایران هم خود را در این قضیه نشان داد، قاعده 
و زیربنای فکری و احساســات صادقانه خود را نشان 
داد و این فریاد انتقامی که از مردم در سرتاســر کشور 
شنیده شــد، فریادهای انتقام موشــک هایی بود که 

پایگاه آمریکا را زیر و رو کرد.
- آن فریب خوردگانی که یــک روزی فریاد زدند: »نه 
غزه نه لبنان« آنها هرگز جانشــان را، نه فقط جانشان 
را فدای ایران نکردند، حتی راحتی خودشان و منافع 

خودشان را در راه کشور حاضر نشدند فدا کنند.
- آنکه جانش را فــدای ایران کرد باز همین شــهید 
ســلیمانی ها بودند. اینها بودند که در زمانی که نیاز به 
دفاع از کشور بود، جان خودشان را کف دست گرفتند 
و به میدان جنگ رفتند، از کشور دفاع کردند، از ایران 
دفاع کردند. آنها هســتند که می توانند ادعا بکنند که 

دفاع می کنند از امنیت کشور.
- ملت ایران نشــان داد از خط مجاهدت شــجاعانه 
دفاع می کند و به نمادهای مقاومت عشــق می ورزد و 

طرفدار مقاومت است و طرفدار تسلیم نیست.
- کسانی که سعی می کنند چیز دیگری از ملت بزرگ 
ما به مردم و افکار بیگانه و یا افکار عمومی داخل نشان 

دهند، با صدق رفتار نمی کنند.
- ســقوط هواپیما، اتفاق تلخی بود. از دســت دادن 

جوانان و مردم ایران حادثه تلخی بود.
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رییس جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی:
قیمت ارز باید پایین تر از این 

باشد ولی شرایط را درنظر بگیرید
رییس جمهور گفت: کمتر کشــوری اســت که 
جرات کند برابر آمریــکا صریحا اعام کند و یک 

پایگاه منطقه ای را زیر موشک باران قرار دهد.
حســن روحانی، رییس جمهور در مجمع بانک 
مرکزی حاضر شد.در حاشــیه این مجمع اعام 
شد عملیات بازار باز بانکی از شنبه کلید خواهد 
خورد. بر این اســاس نظام سیاستگذاری پولی 

کشور دچار تغییر و تحول عمده خواهد شد.
عملیات بازار بــاز، از جمله ابزارهای سیاســت 
پولــی غیرمســتقیمی اســت کــه نقــش 
تنظیم کننده مقدار ذخایــر بانکی از طریق نرخ 

بهره را بر عهده دارد.
بانک های مرکزی از طریق این ابــزار با خرید و 
فروش اوراق بهــادار دولتی، اوراق قرضه دولتی، 
توافق های بازخرید و اســناد خزانــه در قبض و 
بســط پول دخالت کرده و از این طریق مبادرت 

به کنترل نرخ بهره، نقدینگی و تورم می کنند.
رییس جمهور در جلســه مجمع عمومی بانک 
مرکزی گفت: اینکه در مقام عمل پایگاه نظامی 
آنها را بلرزانیم و پنتاگــون را در برابر این حادثه 
۲۴ ساعت بیدار نگه داریم و مجبور کنیم آمریکا 

را از تهدید عقب نشینی کند نکته مهمی است
وی ادامه داد: ملت ایران همه در حادثه هواپیما 
داغدار بودند؛ پشت سر این اشــتباه بزرگ باید 

اقداماتی انجام شود که می شود
رییس جمهور افزود: از ابتدا که وارد رقابت های 
انتخاباتی شدم می دانســتم با مشکات بزرگی 
روبرو هســتیم؛ معلوم بود وضع رکــود، تورم و 
سرمایه گذاری چیســت؛ معلوم بود که وضع ما 

با دنیا چگونه است
روحانی ادامه داد: مردم آمدنــد در کنار دولت و 
نظام قرار گرفتند؛ از آغــاز دولت یازدهم در آثار 
تورمی تغییــر را دیدیم؛ وقتــی گفتم در دولت 
یازدهم تورم را تک رقمی می کنیم کارشناسان 
به من ایــراد گرفتند که مگر می شــود؟ ولی از 
اواســط ۹۴ تورم تک رقمی شد تا اوایل ۹۷؛ این 

امید مردم به آینده باعث این شد
وی تاکید کرد: اگر اقتصاددانی بلد اســت به ما 
هم بگوید که روابط خارجی تخریب شده باشد، 
مردم احساس کند هر روز شرایط سخت تر شود، 
تحریم های بین المللی فشــار بیاورد و در فروش 
محصوالت خصوصا نفت مشــکل داشته باشیم  

بعد اقتصاد  داخلی تکان نخورد!
وی خاطر نشان کرد: بعنوان مسئول شورایعالی 
امنیت ملی روزانه مراقبت می کنم؛ همه چیز  را 
نمی توانم بگویم ولی اگر مراقبت روزانه صورت 
نگیرد بین جنگ و صلح یک گلوله فاصله است؛ 
البته اختیارات در قانون اساســی توزیع شــده، 
است. ما در چارچوب قانون اساسی باید حرکت 

کنیم. با تمام توان و قدرتمان مراقبیم.
ســال ۹۲ کاهش تورم را شــروع کردیم و سال 
۹۳ رشد اقتصادی را شروع کردیم و رشد منفی 

متوقف شد و روند مثبت شروع شد.
رییس جمهــوری ادامــه داد:قیمــت ارز باید 
پایین تر از این باشــد ولــی شــرایط را درنظر 
بگیرید.در وســط مشــکات، اصاحات خوبی 
آغاز شد؛ کنترل موسسات غیرمجازی که کشور 
بهم می ریختند کار بزرگی بود. ادغام بانک های 
نیروهای مسلح کار بزرگی بود که همه از جمله 

مقام معظم رهبری کمک کردند.
وی گفت: باید سرمایه های منجمدمان را فعال 
کنیم؛ هم دولت هم بانک هــا و هم خصولتی ها. 
بانک ها هم کار بانکی می کنند و هم بنگاه داری. 
هرچه به بانک ها گفتیــم کم خاصیت بود؛ وقتی 
به بانک هــا می گوییــم اموالتان را بفروشــید، 
نمی فروشــند.وی ادامــه داد: ۵۰ درصد قیمت 
مســکن برای  زمین اســت؛ دولت زمین دارد؛ 
زمین را مجانی به توســعه گر بدهیــم تا قیمت 

مسکن کاهش یابد.



رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد

ایران از شکل گیری ابرتورم نجات یافت
محبوبه فکوری  رئیس کل بانــک مرکزی با بیان 
اینکه ایــران از شــکل گیری ابرتورم نجــات یافته، 
گفت:عملیات بازار باز از شــنبه رسما آغاز شده و به ما 
این امکان را می دهد که در مورد اضافه برداشــت های 

بانکها قوی عمل کنیم.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در پنجاه 
و نهمین مجمع بانک مرکــزی که هم اکنون با حضور 
حسن روحانی، رئیس جمهور در حال برگزاری است، 
گفت: ســال ۹۷ و ۹۸ جزو ســال های بسیار سخت 
اقتصادی برای کشور است که یکی از بی سابقه ترین 
تحریم ها را برای کشور رقم زده اســت؛ این در حالی 
اســت که با تدبیری که صورت گرفت بــه تدریج به 

سمت ثبات حرکت کردیم.
وی افزود: بر این اســاس طلیعه تاش بانک مرکزی، 
ثبات در بازارها بوده اســت و البته باید توجه داشــت 
که هدف دشــمنان، حمله به بازار ارز ایــران بوده و با 
توجه به ناتــرازی هایی که در سیســتم بانکی وجود 
داشت، انتظارات عمومی بر این بود که با شوک ناشی 
از کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد وارد شرایط بسیار 

سخت تورم رکودی شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در شــرایط عادی نیز 
اگر رکود تورمی بر کشور حاکم شود، کار برای دولت 
بسیار ســخت خواهد بود، اما ما در مدت کوتاهی و با 
شرایطی که فشــار و قدرت آن بر مجموعه اقتصادی 
کشور بســیار باال بود، از زیر این فشار خارج شده و در 
شش ماهه ابتدای امسال، رشد غیرنفتی کشور مثبت 
شده است و این نشانگر آن اســت که ما توانستیم بر 
رکودی که از نظر فعالیت های اقتصادی کشور است، 

غلبه کنیم.

 اثر منفی کاهش صادرات نفت از سال 99
 از بین می رود

وی با اشاره به مثبت شدن رشــد اقتصادی غیرنفتی 
کشــور، تصریح کرد: طبیعی اســت که بخش نفتی، 
برون زا اســت و دولت و بانک مرکزی نقش زیادی در 
مدیریت آن ندارند و البتــه وزارت نفت برای صادرات 
تاش می کند ولی به هر حال از آنچه که قبًا صادرات 
نفت صورت می گرفته اســت، کمتر انجام می شود و 
فشــار ناشــی از این کاهش صادرات نفت بر اقتصاد 
ایران برقرار است؛ ولی امیدواریم اثر آن در سال ۹۹ به 

طور کلی از بین رود.
به گفته همتی، در طول یکســال و نیم گذشــته، از 
مهرماه سال ۹۷ در ســه مقطع بود که کشور به شدت 
تحت فشــار قرار گرفت؛ این در حالی اســت که یکی 

از این مقاطع، بحث آشــفتگی بازار ارز بــود که ما به 
خوبی این جو را متوجه شــدیم و شــوکی که دشمن 
می خواست در بازار ارز ایجاد کند را مدیریت کردیم، 
ضمن اینکه بخشــی از این شــوک نیز تا شهریور ۹۷ 
در کشور مشــاهده شــد، اما تدبیر بانک مرکزی این 
بود که این شــوک باید در کوتاه مدت کنترل شود و 
خوشــبختانه با اقدامات جدی و مهمــی که در بانک 
مرکزی انجام شد، توانســتیم تقاضاهای سفته بازانه 
را محدود کرده و کنترل بازار ارز را بدون از دست دادن 
ذخایر ارزی صورت دهیم، چراکه کنترل با از دســت 
دادن ذخایر می تواند صورت گیرد، امــا ما این کار را 

بدون از دست دادن ذخایر انجام دادیم.

آسیب پذیری حداقلی نرخ ارز از تحوالت 
سیاسی و نظامی

وی اظهار داشت: امکان نوســان شدید نرخ ارز وجود 
داشت، اما اکنون آســیب پذیری نرخ ارز را از تحوالت 
سیاسی و نظامی را به حداقل رسانده ایم و مانع خروج 
سرمایه از کشــور شــده و منجر به نگهداری ارز نزد 
مردم شده ایم که با این اقدامات، بانک مرکزی از سال 

۹۷ به عنوان یک بازارساز وارد بازار شد.

اولین باری است که بانک مرکزی نقش 
بازارسازی را ایفا می کند

به گفته همتی، این اولین باری در کشــور اســت که 
عنصری به عنوان بازارســاز در بــازار ارز داریم و این 
بازارســاز، اجازه نوســان به دالل نمی دهد و در طول 
یکسال و نیم گذشــته مهمترین تنش های سیاسی و 
نظامی در کشور رخ داد ولی هیچ یک از آنها نتوانست 
چارچوب بازار ارز کشــور را به هم زند و این به خاطر 

تدبیر است.
همتی گفت: مجموعه اقداماتی شروع شده که ریال را 
از حالت ول بودن رها کند و این یک اقدام ســاختاری 
اســت، ضمن اینکه اقدام برای کنترل تراکنش ها در 
پوزها، تراکنش های بانکی خارج از کشــور، ســاتنا، 
انتقاالت ریالی و چک های تضمینــی صورت داده و 
توانستیم ریال را در گردش کنترل کنیم و مهمترین 
عامل ســفته بازانه حمله به بازار ارز را با ریال کنترل 

کنیم.

80 درصد کار ادغام بانک های نظامی پیش رفت
رئیس کل بانک مرکزی گفت: ناتــرازی بانک ها از دو 
دهه قبل شکل گرفته و یک روزه و یک ماهه و یکساله 
نمی توانســتیم آن را رفع کنیم، امــا اقدامات خوبی 

شروع شده و مؤسســات مالی غیرمجازی که در دوره 
۹۵ و ۹۶ جمع شده بودند را ســامان دادیم و یکسری 
مؤسسات ناتراز را با انتخاب سرپرست، سامان دادیم 
و بانک های نیروهای نظامــی را ادغام کرده ایم؛ البته 
هم اکنون نیز کار را تا ۸۰ درصد پیش بردیم به زودی 

نهایی خواهیم کرد.
همتی گفت: سیستم بانکی را به آرامی حفظ خواهیم 
کرد و برخی می گفتند که برای کنترل بازار، نرخ سود 
را بیشتر کنید، ولی ما نگران تشدید رکود بودیم و این 
سیاســت را انتخاب نکردیم و حتی تعدیل تدریجی 
نرخ ســود بانک ها را در دســتور کار دادیم و این کار 
باعث کاهش ناترازی بانک ها شــد و اجــازه ندادیم 
که رکود در بانک ها کاهش یابــد، پس مجموعه این 
سیاســتها اقتصاد باثباتی را پیش روی مــا قرار داده 

است.

ایران از ابرتورم نجات یافت
رئیس کل بانک مرکزی گفــت: برخی می گفتند که 
ایران وارد ابرتورم می شــود، ولی در حال حاضر بعد 
از گذشت یکســال از ســخت ترین تحریم ها و فشار 
ســنگین به درآمدهای دولت، االن تورم نزولی است 
و به جز آذرماه که تــورم افزایش یافــت و در دی ماه 
کنترل خواهد شد، روند رو به کاهش در تورم را شاهد 
هستیم و در مورد نرخ ارز نیز اگر آمارها را نگاه کنیم، 
از اول ســال تاکنون، تغییری در نرخ ارز نداشــتیم و 
در یک محــدوده محدود نوســان می کند و مطمئن 

هستیم که از این شرایط ما بهتر خواهد شد.
همتی گفــت: تصوراتی کــه در شــهریورماه و مهر 
۹۷ اســت و ابرتورم را شاهد خواهیم شــد، رخ نداد 
و تدابیری کــه در بانک مرکزی اتخاذ شــد و در اداره 
سیســتم های بانکی و مدیریــت نقدینگــی کار به 
خوبی پیش رفته اســت؛ به نحوی که مــا از میانگین 
متوسط ۵۰ سال گذشــته، تنها سه درصد از میانگین 
باالتر هستیم.وی اظهار داشــت: برخی میزان مطلق 
نقدینگی را مقایســه می کنند؛ در حالی که این معنا 
ندارد و درصد رشد معنادار اســت که مهار شده است 
و فکر می کنــم که مقداری نیز در توزیع این مســائل 
باید به مردم بیشــتر بپردازیم. اتفاقی که در یکسال 
و نیم گذشــته رخ داده یکی از اتفاقات نادر ۴۰ ساله 
جمهوری اسامی ایران اســت و تا به حال این چنین 
عملکــرد باثباتی در اقتصاد نداشــته ایــم و تاکنون 
فشــاری را هم این گونه تحمل نکرده ایم. پس یکی از 
موفقیت های دولت و بانک مرکزی در این دوره بسیار 

سخت شکل گرفته است.
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بانک صادرات ایران به هر 
خانواده سیل زده سیستان و 

بلوچستان ٥٠ میلیون ریال وام 
قرض الحسنه پرداخت می کند

عضو هیئت مدیره بانک صــادرات ایران گفت: 
بانک صادرات ایران به عنوان بانک پیشرو تا قبل 
از اتخــاذ تصمیمات متمرکز بانــک مرکزی، به 
تمام خانواده های آسیب دیده از سیل سیستان 
و بلوچستان ۵۰ میلیون ریال وام قرض الحسنه 

پرداخت خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی بانــک صادرات ایران، 
امیر یوسفیان در جریان سفر به استان سیل زده 
سیستان و بلوچستان، در نشســتی با مدیران، 
روســای حوزه ها و شــعب بانک در این استان، 
با اعام این خبــر گفت: به همــت فعالیت ویژه 
همکاران اتفاق بزرگی در بانــک صادرات ایران 
رخ داد و منابع بانک به دو هــزار میلیارد تومان 

افزایش یافت.
 در این اقدام ویژه یک ماهــه ۱۱۲ هزار میلیارد 
ریال منابع جدید جذب شــد کــه از منابع یک 
دهه برخی بانک های خصوصی نیز بیشتر است 
و بانک صادرات تنها بانکی است که این رکورد را 

در یک ماه به ثبت رسانده است.
یوسفیان افزود: این اتفاق نشان داد که کارکنان 
بانک صــادرات ایران مــردان و زنــان روزهای 
سخت و اهل کارهای بزرگ برای خدمت رسانی 

به مردم و اقتصاد کشور هستند.
وی با اشــاره به این نکته که صورت های مالی 
بانک در گزارش های میان دوره ای ســه ماه، 
شــش ماهه و ۹ ماهه سودده شــدن بانک را 
نشــان می دهد ، اظهار کرد: ســودده شــدن 
بانک و قرارگرفتن آن بر روی ریل ســود آوری 
در شــرایط فعلی برای بانک بســیار اهمیت 

دارد.
عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران حاشــیه 
ســود مناســب بانک صادرات ایران در استان 
سیستان و بلوچســتان را مورد توجه قرار داد و 
اظهار امیدواری کرد عملیات بانکی انجام شــده 
در این اســتان به بهبود قابل توجه EPS بانک 

کمک شایان توجهی کند.
عضو هیئت مدیره بانک صــادرات ایران در این 
نشســت، ارائه طرح »تبســم« را مدلی مناسب 
برای ارائه خدمات به مردم این اســتان عنوان و 
اظهار کرد: طرح »تبســم« برای تسهیل اعطای 
وام قرض الحســنه با نرخ کارمزد صفر درصدی 
به کارمندان و کارکنان ســازمان ها و شرکت ها 
در این اســتان طراحی شده که الزم است ضمن 
معرفی بیشــتر طرح های بانک برای مشتریان 
و مردم منطقــه، تاش ویژه ای بــرای عملیاتی 

شدن آن صورت گیرد.
در این سفر عضو هیئت مدیره، معاون اعتباری، 
مدیر امور شــعب جنوب کشور و مدیریت شعب 
استان سیستان و بلوچستان بانک صادرات ایران 
در دیدار با برخی علمای اهل ســنت و مدرسان  
دارالعلوم زاهدان دیدار و ظرفیت های این بانک  
برای ارائه تســهیات قرض الحســنه را تشریح 

کردند. 

 نامگذاری یک شعبه بانک رفاه
 به نام شهید سردار سلیمانی

شعبه میدان رسالت بانک رفاه در شهر تهران به 
نام شهید سردار سلیمانی نامگذاری شد.

به گزارش روابط عمومی بانک رفــاه کارگران، 
به پاس تجلیــل از خدمات ارزنده، رشــادت ها 
و فداکاری های ســردار شهید ســپهبد قاسم 
ســلیمانی و زنده نگاه داشــتن نام این ســردار 
سرافراز اســام، بانک رفاه در اقدامی نام شعبه 
میدان رســالت تهران خود را به نام این بزرگوار 

تغییر نام داد. 



  فرمانده سپاه استان البرز:
آمریکایی ها برای شهادت سپهبد سلیمانی سال ها برنامه ریزی کرده بودند

خریدار   فرمانده ســپاه اســتان البرز با بیان اینکه 
آمریکایی ها معتقد بودند سپهبد سلیمانی باید سال 
ها قبل از بین برود، گفت: برای به شــهادت رساندن 
سپهبد سلیمانی کنگره آمریکا سال های سال برنامه 

ریزی کرده بود.
به گزارش خبرگزاری بســیج از کرج ، ســردار سید 
یوســف موالیی در مراســم گرامیداشــت سپهبد 
شهید ســلیمانی و همرزمان قهرمان جبهه مقاومت  
که توسط بســیجیان  اتاق اصناف استان البرز برگزار 
شد، اظهار داشت: بغض شدید دشمنان از حاج قاسم 
ســلیمانی به این دلیل است که این شــهید گرانقدر  
تمامی نقشه های دشمن را نقش برآب کرد و با حفظ 
وحدت امت اسامی کرامت و شرافت انسانی را برای 

مسامانان جهان  به ارمغان آورد.
برای به شــهادت رساندن سپهبد ســلیمانی کنگره 

آمریکا سال های سال برنامه ریزی کرده بود
وی در ادامه افزود: ترور شهید سردارسلیمانی توسط 
رژیم امریکا علنا اعام می شود واین اقدام که برخاف 
شئون دیپلماتیک است بی ســابقه بوده است از عمق 
کینه وخشم رژیم استکباری امریکا واهمیت وجایگاه 

رفیع شهید سلیمانی عزیز خبر میدهد .
سردار موالیی ضمن تشــریح نقشه های چهارگانه 
دشــمن از  قبیل نقشــه  تجزیه ایران  وکشورهای 
منطقه،نقشــه دولت داعــش  وخاورمیانه جدید 
ونقشــه نیل تــا فــرات رژیــم اســرائیل اظهار 
داشت:شــهید سلیمانی از ســال ۲۰۰۱ با تشکیل 
جبهه مقاومت  وسازماندهی جوانان  ا ز کشورهای 
مختلف  نظیر فاطمیون  -زینبیون  حزب اهلل  انصار 
اهلل وحشــد الشــعبی    ملتهای منطقه را نجات داد 
ودشمنان امریکایی را در رسیدن به اهداف پلیدش 

ناکام گذاشت.
فرمانده سپاه امام حســن مجتبی )ع( استان البرز در 
ارتباط به چرایی زمان  پاسخ ســریع و مقتدرانه سپاه 
به پایگاه نظامیان امریکایی در عین االسد  تاکید کرد: 
اگر سپاه با سرعت واقتدار جواب ترور شهید سلیمانی 

را نمی داد بطور قطع جنگ فراگیر روی میداد. 
علت این اســتدالل نیز این اســت که  در معادالت 
جهانــی  ودرعلل جلوگیــری از وقــوع جنگ های 
گســترده  برهم زدن توازن قوا نقش مهم و اساســی 
دارد و به همین دلیل رئیــس جمهور قمار باز امریکا 
بعد از پاسخ دندان شکن سپاه در مقابل رسانه ها حا 
ضر می شــود و اعام می کند از مواضع جنگ طلبانه 
خود عقب نشــینی می کند  و می فهمــد که ایران 

شوخی ندارد.
در پایــان  فرمانده ســپاه امام حســن مجتبی )ع( 
ضمن عرض تســلیت به خانواده های گرانقدر سانحه 
هواپیمای مســافربری اوکراینی صبــر جزیل برای 
بازماندگان و غفران  و رحمت الهی را برای شــهدای 
این حادثه دردناک  از درگاه خداوند مّنان خواســتار 

شد.

نماز جمعه

نماینــده عالــی دولــت در اســتان 
البــرز گفــت: حــدود ۴۰ روز پیش 
طی بازدیــد از این واحد مقرر شــد با 
دریافت تسهیات و اتخاذ تدابیر الزم 
برای تامین خدماتــی همچون برق، 
فاز توســعه این واحد بعنــوان یکی از 
بزرگترین شــرکت هــای تولید مواد 

غذایی راه اندازی شود.
به گــزارش اداره کل روابــط عمومی 
و امور بیــن الملل اســتانداری البرز، 
شهبازی در مراســم افتتاح فاز توسعه 
یک شرکت تولید مواد غذایی )مهنام( 
در کمالشــهر کرج که روز ســه شنبه 
صورت گرفت، با بیــان اینکه پیگیری 
تحقق مصوبات ستاد تســهیل و رفع 
موانع تولیــد را به جد در دســتور کار 
داریم، افزود: این امر را طی جلســات و 
بازدیدهای میدانی با ارائه گزارش کار 
و پایش اقدامات صورت گرفته، دنبال 

می کنیم.

وی ادامــه داد: ایــن 
شــرکت که یکــی از 
مطــرح  برندهــای 
کشــور در تولید مواد 
غذایی اســت به دلیل 

مشکاتی اعم از ســرمایه در گردش، 
مشکات گمرکی، تســهیات رونق، 
نیاز بــه تقویــت زیرســاخت هایی 
همچون بــرق و... با توقــف فعالیت و 

کمترین میزان تولید مواجه بود.
شــهبازی گفت: اکنون خدا را شاکرم 
که ۴۰ روز پس از بازدید اول با اقدامات 
صورت گرفته این واحد عاوه بر احیا، 

فاز توسعه خود را نیز راه اندازی کرد.
وی افــزود: اکنون در ایــن خط تولید 
جدید حدود ۶۰ هــزار کیک نودل در 
هر شیفت کاری تولید می شود و در ۳ 

شبفت ۹۰ نفر مشغول به کار هستند.
اســتاندار البرز اضافه کرد: رفع موانع 
این شــرکت با پیگیری هــای جدی 

مجموعــه  بســیج  و 
مربوطــه  مســئوالن 
ماننــد دســتگاه های 
شــهرداری  خدماتی، 
و شــورای کمالشهر، 
بانک و تــاش مدیرعامل شــرکت، 

محقق شد.
وی گفــت: تولیدکننــدگان در ایــن 
شــرایط ســخت همچنان دلسوزانه 
و متعصــب به فعالیت خــود ادامه می 

دهند.
شــهبازی افــزود: بــا تمام قــوا از 
ســرمایه گذاران و بخش خصوصی 
حمایت می کنیم تا در راستای تحقق 
شعار ســال همچنان پیشــتاز باشیم 
و افزایش اشــتغال و کاهش بیکاری را 

بیش از پیش در البرز محقق کنیم.
در ادامه نیز مدیرعامل شــرکت مهنام 
ادامه داد: احیــا و توســعه این واحد 
مرهون تاش ها و پیگیری اســتاندار 

البرز اســت چراکــه نقش بســزایی 
در هماهنگی ســایر مدیــران جهت 

همراهی برای گره گشایی داشت.
عابــدی گفت: ایــن فاز بــا ۷ میلیارد 
تومان سرمایه گذاری با تولید ۶۰ هزار 
کیک نودل در هر شیفت برای بیش از 

۹۰ نفر اشتغال ایجاد کرد.
وی افــزود: کاش تمامی مدیران مانند 
اســتاندار البرز چنین پیگیر و پرتاش 
در راستای تســهیل و رفع موانع تولید 

اقدام می کردند.
عابدی اضافــه کرد: دکتر شــهبازی 
شــخصا در واحدهای تولیدی حضور 
پیدا می کند و پس از احصا مشکات، 
مســیوالن مربوطه را بــرای رفع آنها 
بســیج می کند همچنین روند تحقق 

مصوبات را نیز میدانی دنبال می کند.
در ادامه نیز استاندار البرز از یک واحد 
تولید لوازم خانگی در کمالشهر دیدن 

کرد.

اشتغال

اشتغال بیش از ۹۰ نفر در فاز توسعه شرکت تولید مواد غذایی در البرز
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رهبر معظم انقالب اسالمی در نماز جمعه تهران:

 کوبیدن پایگاه های آمریکا 
از سوی سپاه »ایام الله« است

  ادامه از صفحه 2
- همان اندازه ای که ما از حادثــه هواپیما غصه 

خوردیم، دشمنان خوشحال شدند.
- در حادثــه هواپیمــا ابهاماتــی هســت. از 
فرماندهــان تشــکر می کنیم که بــرای مردم 
توضیح دادند اما این موضوع باید پیگیری شــود 

و از وقوع حوادث مشابه به جد جلوگیری شود.
صمیمانه بــار دیگر بــا اصحاب ایــن مصیبت 
همدردی کنم و در غم آنها شــریک هســتیم و 
تشکر کنم از پدر و مادرها و صاحبان عزاهایی با 
وجود اینکه دلهاشان پر از غم بود در برابر توطئه 
دشمن ایســتادند و برخاف میل دشمن حرف 

زدند.
- یکی از مــادران جان باختگان ایــن حادثه به 
من نامــه داد و گفت ما پای جمهوری اســامی 
ایستادیم، پای انگیزه های شــما ایستادیم، آدم 
در مقابل این جور شــخصیت ها احساس تکریم 

و تعظیم می کند.
- مذاکره دشــمن آمیخته با دغــل و فریبکاری 

است.
- جنتلمن هــای پشــت میــز مذاکــره همان 

تروریست های فرودگاه بغداد هستند.
- تنهــا راه پیش روی ملت ایران قوی تر شــدن 

است.
- ما ابایی از مذاکره نداریــم البته نه با آمریکا، اما 
باید خودمان را قوی تر کنیــم و اقتصادمان را از 

نفت رها کنیم.
- سه کشور اروپایی نشــان دادند پادوی آمریکا 
هستند. آنها نخواهند توانســت ملت ایران را به 

زانو در بیاورند.
- این سه کشــور، همان سه کشوری هستند که 
در دوران جنگ تحمیلی به ما، تا توانســتند به 

صدام حسین کمک کردند.
- دولت آلمان ســاح شــیمیایی را در اختیار 
صدام حسین گذاشت که شهرها و جبهه ها را با 
آن ساح هدف قرار دهد که هنوز آثارش در بین 

رزمندگان قدیمی ما وجود دارد.
- دولت فرانسه »ســوپراتانداردهای جنگی« را 
برای زدن کشــتی های نفتی ما در اختیار صدام 
حسین قرار داد. دولت انگلیس هم با همه وجود 
در خدمت دشــمنان ما و در خدمت صدام بود. 

آنها این جوری اند. سوابقشان این است.
- به اینها به این چشــم باید نگاه کرد. بنده از اول 
هم گفتم، بعد از خــروج آمریکا از برجام، که این 
ســه دولت هی حرف می زدند، هــی یاوه گویی 
می کردند، گفتــم من به آنها اعتمــادی ندارم؛ 
کاری نخواهند کــرد. در خدمت آمریکا خواهند 

بود.
- امروز بعد از گذشت حدود یکسال معلوم شده 
اســت که اینها به معنای واقعــی کلمه پادوی 

آمریکا هستند.
- آینــده ملت ایــران باید به گونه ای باشــد که 
دشــمنان حتی جرأت تهدید کــردن هم پیدا 

نکنند.
- مردم باید باشــوق و ذوق در انتخابات شرکت 

کنند.
-مراقبت کنید مبادا دشــمن خواســته خود را 
تحقق ببخشد که عبارت است از کم رنگ کردن 

انتخابات.
- در انتخابات حضور ملت ایران، کشــور را بیمه 

می کند.



انتقاد سخنگوی شورای شهر تبریز از شهردار: 

شهر  به خانه تکانی اساسی نیاز دارد
خریدار    نائب رئیس کمیسیون فرهنگی  اجتماعی 
شورای اسامی شــهر تبریز گفت: منتخبان مردم در 
شورای شهر باید در ریز مســایل قرار گیرند چراکه در 

مقابل مردم پاسخگو  هستیم. 
به گزارش خبرنــگار رویداد امروز،کریــم صادقزاده 
در جلسه فوق العاده کمیســیون فرهنگی اجتماعی 
شورای اسامی شــهر تبریز ضمن بیان مطلب فوق 
گفت: برخی از مدیران شــهرداری انگیــزه ای برای 
فعالیت ندارنــد و حتی اگر پول نقد نیــز به مجموعه 

شان تزریق شود انگیزه هزینه کرد آن را ندارند.
صادقزاده خاطر نشــان کرد: آقای شــهردار مدیران 
بی کفایتــی که بــا آبروی شــهر و شــهرداری بازی 

می کنند را عزل کنید، مدیران شهرداری نیاز به خانه 
تکانی اساسی دارند.

عضو هیئت رئیســه شــورای اسامی شــهر تبریز 
همچنین گفت: دو سال از عمر شورای پنجم گذشته 
و به جرأت می توانم بگویم که قدم ارزشــمندی برای 

شهروندان از طرف شهرداری برداشته نشده است.
نایب رئیس کمیســیون فرهنگی  اجتماعی شورای 
اسامی شــهر تبریز در ادامه ســخنان خود در مورد 
بودجه فرهنگی شهرداری تبریز نیز گفت: در بودجه 
سال ۹۸ در موضوع بازنشستگان صحبت های زیادی 

شد اما متاسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفت.
وی ادامه داد:بیشــتر بازنشستگان شهرداری تبریز از 

عملکرد شــهرداری در مورد آنها ناراضی هستند و از 
کوچکترین امکانات شهرداری تبریز که حق پرسنل 
است بهره مند نیســتند.صادقزاده افزود: برای طرح 
منزلت بازنشستگان درون و برون سازمانی در بودجه 
ســال ۹۸ دوازده میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده 
بود، آقایان مســئول آمار ارائه دهند که از این اعتبار 

هرچند ناچیز چه کارهایی انجام داده اند.
وی ادامــه داد: بهتر اســت بصورت کارشناســی 
برنامــه های ســال ۹۹ تدوین شــود چراکــه واقعا 
آبروی مان بخاطــر عملکرد ضعیــف برخی مدیران 
شهرداری تبریز در بین شهروندان رفته است و مردم 

واقعا دیگر اعتمادی ندارند.

البرز

رئیــس پلیــس آگاهی اســتان البرز 
از دســتگیری ســارق دوربین هــای 
مداربسته در سطح شــهر و مغازه های 
کرج خبــر داد و بیان کــرد: این متهم 
تاکنون به بیش از ۱۰۰ فقره ســرقت 

اعتراف کرده است.
به گزارش خبرگــزاری فارس از کرج، 
محمد نادربیگی، رئیس پلیس آگاهی 
اســتان البرز پیش از ظهــر امروز در 
مصاحبه خبری با اصحاب رسانه که در 
ساختمان پلیس آگاهی استان برگزار 
شد، از دســتگیری باند سرقت منازل 

در کرج خبر داد و گفــت: پس از ایجاد 
جو ناامن و سرقت های متعددی که در 
منطقه عظیمیــه، کوهپایه و گرمدره 
گزارش شــده بود، مامــوران پلیس 
آگاهــی البرز موفق به شناســایی این 

باند شدند.
رئیس پلیــس آگاهی اســتان البرز از 
دســتگیری ســارق اصلی خبر داد و 
افزود: این ســارقان که شامل یک نفر 
ســارق اصلی و دو نفر همدست و یک 
نفــر مالخر بودنــد و چندین ســابقه 
کیفری داشتند، در سرقت های خود از 

خودروهای پژو ۴۰۵ و پراید اســتفاده 
می کردند؛ شیوه ســرقت این سارقان 
ورود از بالکن  منازل و تخریب قفل بوده 
اســت. تاش برای دســتگیری سایر 

اعضا ادامه دارد
نادربیگی اظهــار کــرد: در بازجویی 
های مأموران پلیــس متهم تاکنون به 
۵۰ فقره سرقت اعتراف کرده که از این 
تعداد مالباختگان ۲۴ فقره شناسایی 
شــده اند. براســاس نظر کارشناسان 
ارزش اموال کشف شــده از این متهم 
نیز بیش از ســه میلیارد تومان برآورد 

شده است.
وی از دستگیری ســارق دوربین های 
مداربسته در سطح شــهر و مغازه های 
کرج خبــر داد و بیان کــرد: این متهم 
تاکنون به بیش از ۱۰۰ فقره ســرقت 
اعتراف کــرده اســت. هر دســتگاه 
دوربین مداربســته در بازار به قیمت 
۱۰۰ هزار تومان به فروش رسیده است 
لذا در صورتی که دوربین مداربسته ای 
از شــهروندان به ســرقت رفته است 
می توانند به پلیس آگاهی استان البرز 

مراجعه کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز 
گفت: در استان البرز حدود ۸۰ درصد 
آب شرب مصرفی از آبخوان ها است که 
از لحاظ کیفی و کمی شــرایط این آب 
خوان ها به مرور در حال وخیم تر شدن 

است.
داوود نجفیان درمراســم انعقاد تفاهم 
نامه طــرح دانش آمــوزی نجات آب 
)داناب( و ســواد آبی میــان آموزش و 
پرورش البرز، شــرکت آب منطقه ای 

و جهاد دانشــگاهی کــه در آموزش و 
پرورش البرز برگزار شــد، اظهار کرد: 
اســتان البرز نــگاه ویــژه ای به طرح 
داناب دارد، فرهنگ سازی خوبی میان 
دانش آموزان در خصــوص دانش آب 

شکل گرفته است.
وی با اشــاره به اهمیت فرهگسازی در 
حوزه مدیریت مصرف آب افزود: طرح 
داناب گامی در راستای ترویج  فرهنگ 
مصرف صحیح آب در میان نسل جوان 

است.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
استان البرز افزود: متوسط مصرف آب 
در یک کشــور باید حــدود ۴۰ درصد 
باشــد در حالی که در ایران بیش از ۸۰ 
درصد منابع آبی خــود را مصرف کرده 
و در ایــن حوزه از خطــوط قرمز عبور 

کرده ایم.
نجفیان با بیان اینکه در اســتان البرز 
حــدود ۹۶ درصــد منابع آبــی مورد 
اســتفاده قــرار گرفته اســت، گفت: 

باید رونــد مصرف آب اصاح شــود، 
فرهنگ ســازی مصرف آب از مدارس 
آغاز شده اســت.وی با تاکید بر اینکه 
وزارت نیــرو برای فرهنگ ســازی در 
حــوزه آب منابعــی را اختصاص داده 
اســت، گفت: در البرز نیز شرکت آب 
منطقه ای با کمک جهاد دانشــگاهی، 
دانشــگاه خوارزمی، آموزش و پرورش 
در خصــوص اصاح الگــوی مصرف 

اقداماتی را انجام داده اند.

سرقت

آب

ج شکار سارق حرفه ای دوربین های مداربسته در کر

از خطوط قرمز مصرف منابع آب عبور کرده ایم
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کنتور مشترکین آب وفاضالب 
وستایی در البرز ر

رئیس اداره درآمد وخدمات مشــترکین  آب و 
فاضاب روســتایی البرزگفت : هزار و ۵۲۰ فقره 
کنتورخراب مشترکین درشرکت آب وفاضاب 

روستایی استان البرز تعویض شد.
تعویض بیش از هزار فقره کنتور مشترکین آب 
وفاضاب روســتایی در البرزعلی نور، جالوند 
رئیس اداره درآمد وخدمات مشــترکین  آب و 
فاضاب روستایی اســتان البرز در گفت و گو با 
خبرنگار گروه استان های باشــگاه خبرنگاران 
جوان از البرز،گفت : بــه منظور مدیریت مصرف 
وجلوگیری از هدر رفت آب و اســتاندارد سازی 
انشعابات در سطح روستاهای استان از اول سال 
تا کنون این شرکت نسبت به تعویض تعدادهزار 

و ۵۲۰کنتور خراب اقدام نموده است.
جالوند افزود:همچنین تعداد ۴۵۰ فقره انشعاب 
غیر مجاز در خارج از بافت روســتاهای اســتان 
شناســایی شــد که از این تعداد ۱۹۰ مورد آنها 
تعیین تکلیف ونســبت به اخذ آب بهای مصرفی 
اقدام الزم انجام شــده  اســت .او گفــت: این نوع 
مشــترکین بعنوان کاربری آب موقت )غیر دائم ( 

در سیستم مشترکین ثبت و ضبط گردیده اند.
رئیــس اداره درآمد وخدمات مشــترکین  آب 
و فاضاب روســتایی البرز افــزود : افرادی که از 
طریق انشعاب های غیرمجاز به شبکه آب وصل 
می شــوند، عاوه بر نپرداختــن هزینه خدمات 
خود و با تجاوز به حقوق دیگر مشترکان، شبکه را 
در معرض خطر آلودگی و کاهش میزان آب قرار 
می دهند که برخورد با ایــن افراد طبق قانون در 

دستور کار قرار دارد.

شهردار فردیس خبرداد
احداث کمربندی برای اتصال 

فردیس به مشکین دشت
شــهردار فردیس گفــت: انجــام مطالعه برای 
احداث کمربنــدی جهاد در محــدوده خیابان 
شهید زارع به بلوار امام خمینی)ره( برای اتصال 
فردیس به مشکین دشت و غرب کرج در دستور 

کار مدیریت شهری قرار گرفت.
محمد خسرو زاده در حاشیه بازدید از محدوده 
خیابان شهید زارع مشکین دشــت و بلوار امام 
خمینی )ره( فردیس که با حضور دکتر درویش 
پور معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری 
البرز انجام شــد، از آغاز مطالعه بــرای احداث 
کمربندی در این محدوده خبر داد و اظهار کرد: 
ترافیک یکــی از مهمترین دغدغــه های اهالی 
فردیس است  که احداث کمربندی در محدوده 
خیابان شــهید زارع و بلوار امام خمینی )ره( 

می تواند موجب کاهش چشمگیر ترافیک بود.
وی در ادامه افزود: اقدام در راســتای تسهیل در 
کاهش ترافیک معابر فردیس بــه طور ویژه در 

دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.
شــهردار فردیس بــا بیــان اینکه بــا احداث 
کمربندی اتصال فردیس به مشــکین دشــت 
در محدوده خیابان شــهید زارع فردیس و بلوار 
امام خمینی)ره( مشــکین دشــت راهی برای 
دسترســی اهالی فردیس به میدان استاندارد و 
غرب کرج خواهد بود، تصریح کرد: نقطه نظرات 
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری البرز 
نیز در ایــن رابطه اخذ شــد و پــس از مطالعه، 
عملیــات اجرایی احــداث پروژه مذکــور آغاز 

خواهد شد.



تلفیق سه گانه افزایش معامالت، افزایش سقف وام و سقف سنی

علت افزایش هزینه وام مسکن چه بود؟
خریدار    تلفیق سه گانه افزایش معامات، افزایش 
سقف وام و ســقف ســنی برای خرید خانه از طریق 
اوراق تسهیات مسکن به شــکل رشد حدود ۴۰۰۰ 

تومانی قیمت هر برگ اوراق تسه بروز پیدا کرد.
 با افزایش معامات، افزایش ســقف ســنی و افزایش 
ســقف وام قابل پرداخت بابت خریــد آپارتمان های 
۲۵ و ۳۰ ساله در روزهای اخیر، قیمت هر برگ اوراق 
تسهیات مســکن باال رفت. روز ۲۴ دی ماه متوسط 
قیمت هر برگ اوراق تسهیات مســکن )تسه( بالغ 
بر ۴۴ هزار و ۹۱۳ تومان بود. اوایل آبان ماه با توجه به 
افت شدید معامات مسکن، هر برگ تسه حدود ۴۰ 

هزار تومان قیمت داشت.
رشد حدود ۴۰۰۰ تومانی قیمت تسه در حالی اتفاق 
افتاده که با توجه به اقســاط ۴ میلیــون و ۳۰۰ هزار  
تومانی عمــده خانوارهای متوســط و پایین، توانایی 

پرداخت اقساط این نوع تسهیات را ندارند.
چهارم دی ماه شــورای پول و اعتبار با افزایش سقف 
تسهیات مســکن از محل اوراق موافقت کرد. سقف 
این تســهیات برای زوجین  تهرانی بــه همراه ۴۰ 
میلیون تومان وام جعاله ۲۴۰ میلیــون تومان با نرخ 
ســود ۱۷.۵ درصد و مدت زمان بازپرداخت ۱۲ساله 
اســت. متقاضیان انفرادی تســهیات اوراق مسکن 
نیز می توانند ۱۰۰ میلیون تومان تســهیات خرید و 
۴۰ میلیون تومان تســهیات جعاله برای خرید یک 
واحد مسکونی از بانک مســکن دریافت کنند. پیش 
از این ســقف وام در تهران در حالت انفــرادی ۶۰ و 
برای زوجین ۱۰۰ میلیــون تومان بود که با وام جعاله 

قابلیت افزایش تا ۱۲۰ میلیون تومان را داشت.
هم چنین هم اکنون در مراکز اســتان ها و شــهرهای 
باالی ۲۰۰ هــزار نفر جمعیت ســقف تســهیات 
انفرادی ۸۰ و زوجین ۱۶۰ میلیون تومان و در ســایر 

مناطق شهری )شــهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر 
و کمتر( سقف تســهیات انفرادی ۶۰ و زوجین ۱۲۰ 
میلیون تومان اعام شــده اســت که به این  رقم ۴۰ 

میلیون تومان وام جعاله نیز اضافه می شود.
شرط سنی آپارتمان ها برای  دریافت وام معمولی نیز 
که تا پیش از این ۲۰ ســال بود  به ۲۵ ســال افزایش 
یافت. بــه خانه های ۲۵ تا ۳۰ ســال ســاخت نیز به 
زوجین در تهران، شــهرهای بزرگ و سایر شهرها به 
ترتیب ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ میلیــون تومان به اضافه ۴۰ 
میلیون تومان وام جعاله پرداخت می شــود. تا پیش 
از این سقف سنی ۲۵ سال بود که به  واحدهای ۲۰ تا 
۲۵ ســاله در تهران ۴۵ میلیون، در شهرهای بزرگ و 
مراکز اســتان ها ۴۰ میلیون و در سایر مناطق شهری 

۳۵ میلیون تومان تعلق می گرفت.
بر این اساس با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران 
می توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان تســهیات دریافت 
کنند که شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیات خرید 
مســکن و ۴۰ میلیون تومان جعاله می شود؛ بنابراین 
برای ۱۰۰ میلیون تومان تســهیات باید ۲۰۰ برگه 
تســهیات مســکن خریداری کنند که هزینه این 
تعداد اوراق با تســه ۴۴ هزار تومانی هشــت میلیون 
و ۸۰۰ هزار تومان می شــود که با در نظر گرفتن ۴۰ 
میلیون جعاله که بــرای آن بایــد ۸۰ ورق به میزان 
ســه میلیون و ۵۲۰ هزار تومان خریداری کنند، ۱۲ 

میلیون و ۳۲۰ هزار تومان می شود.
زوج های تهرانی نیز بــر همین اســاس می توانند تا 
سقف ۲۴۰ میلیون تومان شامل ۱۰۰ میلیون تومان 
تســهیات خرید مســکن برای هر نفر و ۴۰ میلیون 
تومان وام جعالــه دریافت کننــد؛ بنابراین زوجین 
باید ۴۰۰ برگه تسهیات مسکن خریداری کنند که 
هزینــه آن، ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اســت که 

همراه بــا ۴۰ میلیون تومان وام جعالــه که ۸۰ اوراق 
باید خریداری کنند، ســه میلیون و ۵۲۰ هزار تومان 
پرداخت کنند که جمعــا ۲۱ میلیــون و ۱۲۰ هزار 

تومان باید دریافت کنند.
اما افزایش ۴۰۰۰ تومانی قیمت هر برگ تسه گویای 
آن اســت که تقاضا برای این نوع وام باال رفته است. از 
سوی  دیگر آمار نشــان می دهد که معامات مسکن 
در آذرماه  ۱۳۵ درصد و در ۲۲ روز  ابتدای دی ماه ۱۷ 
درصد نســبت به ماه  قبل از آن  افزایش  داشته است. 
هرچند به دلیل جهش قیمت مســکن طی دو ســال 
اخیر احتماال عمده تقاضاها از ســوی سرمایه گذاران 
اســت و متقاضیان واقعــی حضور پررنگــی در بازار 
ندارند؛ چرا کــه به طور کلی اقبال بــرای دریافت وام 
خرید مســکن در حالت  کلی افت محسوسی داشته و 
اغلب متقاضیان واقعی از جابه جایی منصرف شده اند. 
این موضــوع را رتبه اول پرداخت تســهیات جعاله 
اثبات می کند. بر اســاس اعام بانک مسکن از ابتدای 
سال جاری تا پایان آذر ماه ۱۱۵ هزار فقره تسهیات 
جعاله توسط شعب بانک مسکن در شهرهای مختلف 
بــه متقاضیان این تســهیات پرداخت شــده که به 
لحاظ تعداد، رتبه اول بیشترین تسهیات پرداختی 
به بخش مســکن طی این مدت را به خود اختصاص 
داده است.البته به دلیل رکود معامات مسکن هم در 
تهران و هم در سایر شهرهای کشور، تعداد تسهیات 
پرداختی برای خرید مسکن در ســال جاری نسبت 
به سال قبل کاهشی بوده است. طی ۹ ماهه اول سال 
گذشــته نزدیک به ۱۶۷ هزار فقره تسهیات خرید 
مســکن به متقاضیان پرداخت شــد بنابراین تعداد 
تســهیاتی که طی ۹ ماهه اول امســال برای خرید 
مسکن متناسب با میزان تقاضا ارایه شده، ۴۰ درصد 

کاهش نشان می دهد.

پالک

طبق گزارش بانک مرکزی، منطقه ۱۸ 
تهران ارزان قیمــت ترین منطقه برای 

خرید مسکن است.
 افزایش قیمت مســکن طبق گزارش 
ماه جــاری بانــک مرکــزی در اکثر 
مناطق تهران به چشــم خورد و کاما 

مشهود بود.
 اما در ایــن میان مناطقــی در تهران 

کماکان علیرغــم افزایش 
قیمت ها هنــوز محله های 
ارزان قیمتــی محســوب 
می شــوند و گزینــه های 
مناسبی برای خرید مسکن 

هستند.
در گــزارش ماهانه بانک 

مرکزی از قیمت مســکن در تهران، 

منطقــه ی ۱۸ تهــران با 
میانگین قیمــت هر یک 
متــر مربــع ۶ میلیــون 
۵۱۲ هــزار و ۷۰۰ تومان 
قیمــت  ارزان  بعنــوان 
تریــن منطقــه در میان 
مناطق ۲۲ گانــه تهران 

معرفی شد. 

طبق این گــزارش منطقه ۱۸ در زمان 
مورد اشــاره نیز ۱۷۵ فقره معامله ی 

ثبت شده داشته است.
قیمت هر متــر مربع زیر بنــای واحد 
مســکونی در منطقه ۱۸ تهران نسبت 
به ماه پیشــین خود چیزی در حدود 
۵۰۰ هــزار تومــان در هر متــر مربع 

افزایش را تجربه کرده است.

مظنه

ارزان ترین منطقه تهران برای خرید مسکن کجاست؟
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خبر مهم برای متقاضیان مسکن
وش اقساطی واحدهای  فر

مسکونی مهر
مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن با اعــام اینکه 
واحدهای مسکونی مهر نیمه تمام تا خرداد ۹۹ 
باید فروش اقساطی شود، از راه اندازی سامانه تا 

پایان امسال خبر داد.
»پروانه اصانی« از ارائــه گزارش های وضعیت 
واحدهــای مســکونی تکمیل، نیمه تمــام و یا 
فروش اقساطی شده و نشده در جلسه هجدهم 

شورای عالی مسکن در سالجاری خبر داد.
وی تصریح کرد: تاکنــون در خصوص اطاعاتی 
که از سوی بانک مســکن در خصوص واحدهای 
فروش اقساطی مسکن مهر از ۲۱ استان گرفته 
شــده، جلســاتی جداگانه با هریک از استان ها 
تشــکیل و به تفکیک پروژه ها بررسی و تعیین 

تکلیف شدند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن با اشاره به اینکه 
برخی از واحدهای مسکونی مهر تکمیل و برخی 
تکمیل نشــده اند، اعام کرد: مقرر شــده است 
تمامی پروژه هایی که تکمیل شــده اما فروش 
اقساطی نشده اند، تا ۳۰ اسفند فروش اقساطی 
شــوند. همچنین، آن پروژه هایــی  که تکمیل 
نشــده و فروش اقساطی  نشــده اند نیز نهایتا تا 

پایان خرداد ۹۹ فروش اقساطی شوند.
اصانی همچنین در خصوص برنامه های وزارت 
راه و شهرســازی در خصوص ســاماندهی بازار 
اجاره بها اعام کرد: برنامه هایی برای اجاره داری 
حرفه ای و اســتفاده از ظرفیت های پروژه های 
مشــارکتی در برنامه اجــاره داری حرفه ای در 

دستور کار است.

راه اندازی سامانه امالک و اسکان تا پایان سال
وی یکــی از برنامــه هــای وزارتخانــه  برای 
ســاماندهی بازار اجاره بها را راه اندازی سامانه 
اماک و اســکان عنــوان کرد و گفت: ســامانه 
اماک و اســکان که جزو برنامه های وزارت راه و 
شهرسازی برای ســاماندهی به بازار اجاره بها و 
اخذ مالیات از خانه های خالی برای سرریز شدن 
آنها به بازار اجاره است، تا پایان امسال رونمایی 

می شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن با اشاره به اینکه 
الیحه اصاح قانون مالیات بــر خانه های خالی 
به دولت ارایه شده تا ارایه اطاعات به وزارتخانه 
راه و شهرســازی به عنوان متولی تهیه ســامانه 
شناسایی خانه های خالی اجباری شود، توضیح 
داد: مدل طراحی، شرکت تعیین شده و فعالیت 
شرکت ادامه دارد و قطعا ســامانه تا قبل از پایان 

سال راه اندازی می شود.
اصانی تصریح کرد: این سامانه در اختیار وزارت 
راه و شهرســازی قرار می گیرد و دسترســی از 
سوی وزارتخانه راه و شهرسازی به وزارت اقتصاد 
داده می شود تا آن وزارتخانه )اقتصاد( اطاعات 

را از سامانه برای اخذ مالیات، استفاده کند.
وی در خصــوص همــکاری وزارتخانه هــا و 
ســازمان های دیگر برای تکمیل اطاعات این 
سامانه اعام کرد: وزارت راه وشهرسازی الیحه 
اصاح قانون مالیــات بر خانه هــای خالی را به 
دولت ارایه کرده اســت و با تصویب این الیحه، 
ارایه اطاعات به وزارت راه و شهرسازی از سوی 
ســازمان ها و وزارتخانه های مرتبــط به عنوان 
متولی تهیه سامانه شناســایی خانه های خالی 
اجباری می شود.به گفته اصانی، برای تکمیل 
اطاعات مربوط به سامانه از فیلدهای اطاعاتی 

سازمان امور مالیاتی استفاده می شود.



کارشناس صنعت خودرو تشریح کرد

و پس از سهمیه بندی بنزین سه دلیل گرانی خودر
خریدار    سرنوشت صنعت خودرو در ایران به کاف 
سردرگرمی شــبیه شده که نه گذر ســال ها توانسته 
به شــرایطش کمکی کند و نه تغییــر دولت ها باعث 
ایجاد تحولی کان در این حوزه شــده است، صنعتی 
که از ســویی با توجه به ســابقه طوالنی و گستردگی 
فعالیت ها نمی توان به تعطیل شــدنش فکر کرد و از 
سوی دیگر مقایســه وضعیت این صنعت در ایران با 
دیگر کشورهای در حال توسعه، فاصله ای قابل توجه 
را نشان می دهد که تنها به سمت بیشتر شدن حرکت 

می کند.
 جواد هاشمی در جام جم نوشــت: برایند کار صنعت 
خــودرو در ســال های گذشــته اینگونه بــوده که 
خودروســازان از شرایط شــان رضایت داشته اند، نه 
صنایع وابســته به خودرو مانند قطعه سازان شرایط 
مطلوبی دارند، نه دولت از آنچــه در این بخش اتفاق 
می افتد راضــی اســت و در نهایت مردم بــه عنوان 
اصلی ترین متقاضیــان حاضر در بــازار، انتقادهای 
گســترده ای از وضعیت کیفیت محصوالتی دارند که 
در اختیارشان قرار می گیرد. در شــرایطی که دولت 
واردات خودرو را از ســال قبل ممنــوع کرده، قیمت 
تمام شــده خودروهای داخلی یکــی از اصلی ترین 
محورهــای انتقادی مــردم را تشــکیل می دهد. در 
شرایطی که خودروســازان زیان ده بوده اند و بسیاری 
از آنها معتقدند تداوم تولید بــا قیمت فعلی برای آنها 
منطقی نیست، متقاضیان خودرو نیز معتقدند نسبت 
به کیفیت محصــول، پول قابل توجهــی را پرداخت 
می کنند. وضعیت خــاص صنعت خــودروی ایران 
باعث شده تحلیل شــرایط این بازار متفاوت باشد. در 
بســیاری از اقتصادهای دنیا، رابطه مستقیمی میان 
قیمت ســوخت و قیمت خودرو برقرار اســت. به این 
ترتیب که با افزایش قیمت ســوخت، میزان به صرفه 
بودن استفاده از خودروی شــخصی کاهش می یابد 
و همین مســاله به کاهش تقاضای خریــد خودرو و 

کاهش قیمت ها می انجامد. 
در ایــران اما ایــن منحنی نیــز قابل اثبات نیســت 
به طوری که پــس از افزایش قیمت ســوخت در آبان 
امســال، نه تنها قیمت خودرو کاهش نیافت که حتی 
در هفته های گذشته رشــدی قابل توجه را نیز تجربه 
کرد تــا جایی که بعضــی خودروهــای داخلی چند 
میلیون تومان گران شــدند. حسن کریمی سنجری 
، کارشــناس صنعت خودرو  چرایــی تبعیت نکردن 
قیمت خودرو از قیمت ســوخت در ایران را تشــریح 
کرده و معتقد اســت عوامل ســه گانه ای کــه فراتر 
از قیمت ســوخت عمل می کنند، تاثیــر اصلی را بر 

قیمت ها می گذارد. به اعتقاد او شــرایط دشواری که 
از چند ماه قبل در اقتصاد ایران آغاز شــده، بر قیمت 
خودرو نیز اثرگذاشته اســت و اگر تغییری در شرایط 
بازار ایجاد نشود، احتمال افزایش قیمت تا پایان سال 

نیز وجود دارد.

 در شرایطی که برخی تحلیل ها از تاثیر مثبت 
افزایش قیمت بنزین بر بــازار خودرو حکایت 
داشت و پیش بینی کاهش قیمت ها را داشت، 
حرکت بازار در این هفته ها این طور نبود و حتی 
یک موج جدید افزایش قیمت نیز به وجود آمد. 

دلیل شکست این تحلیل چیست؟
بایــد در نظر داشــت کــه هرچند می تــوان قیمت 
ســوخت را بر قیمــت تمام شــده خــودرو اثرگذار 
دانســت اما برای تحلیل شــرایط این بــازار عوامل 
مهم تر و اولویت دارتری هســتند که تاثیر سوخت را 
تحت الشــعاع خود قرار می دهند. در واقع اگر شرایط 
اقتصادی کشــور متعادل بود و صنعــت خودرو نیز با 
مشــکات زیربنایی و جدی درگیری نداشت، آنگاه 
امکان تاثیر گذاری ســوخت بر قیمت خودرو بیشتر 
قابل رصد بود اما در شــرایط فعلــی، باید نقش دیگر 

عوامل را با دقت بیشتری دنبال کرد.

 این عوامل مهم در چــه حوزه هایی تعریف 
می شوند و آیا تنها در صنعت خودرو هستند یا 

کل اقتصاد ایران را در بر می گیرند؟
برای توصیف شــرایط این بازار، باید سه عامل اصلی 
را در نظر گرفت که یکی از آنهــا مربوط به کل اقتصاد 
ایران اســت، یکی از آنهــا با صنعت خــودرو ارتباط 
دارد و عامل سوم به شــرایط صنعت خودرو)عرضه و 
تقاضا( مربوط می شود. عامل نخست نرخ تورم در کل 
اقتصاد ایران است. آمارها نشــان می دهد که با وجود 
برنامه های اعام شده، هنوز نرخ تورم در اقتصاد ایران 

بسیار باالست.
 این در حالی اســت که با توجه بــه محدودیت های 
اقتصادی درآمدهای کشــور با کاهش مواجه شــده 
اســت، به این ترتیب ما از ســویی با افزایش هزینه ها 
به دنبــال باال رفتن تورم مواجه هســتیم و از ســوی 
دیگر درآمدها نیز افزایش خاصی نیافته اســت، پس 
باال رفتن قیمــت یک کاالی تولیدی چنــدان دور از 
ذهن نیســت. عامل دوم وضعیت لجســتیک حمل 
و نقل کشــور اســت. حتی اگر فرض را بر آن بگذاریم 
که فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی در جامعه 
گسترش یافته و مردم از اســتفاده از اتوبوس و مترو 

اســتقبال می کنند نیز محدودیت زیرســاخت ها و 
امکانات اجازه افزایش قابل توجه مسافران را نمی دهد 
و از این رو همچنان فرهنگ غالب، اســتفاده از وسیله 
نقلیه شخصی باقی می ماند. عامل سوم بحث منحنی 
عرضه و تقاضا در بازار خودرو اســت. مــا در تمام این 
سال ها هیچگاه نتوانسته ایم میزان عرضه را از تقاضای 
موجود در بازار بیشتر کنیم و این موضوع در یک سال 
و نیم گذشته و با توجه به مشکاتی که صنعت خودرو 
با آنها مواجه بوده شدیدتر شده اســت. برای مثال ما 
در ســال ۹۶، حدودا یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو 
پاک گذاری کرده ایم اما این عدد در ســال گذشته و 
با وجود محدود کردن واردات، به کمتر از یک میلیون 
پاک کاهش یافته است و این نشــان می دهد که ما 
از تقاضای موجود در بازار فاصلــه گرفته ایم. از این رو 
فارغ از مشکاتی که خودروی ایران با آنها رو به روست 
و صرف نظر از مشــکات و انتقادات وارده به ســایر 
بخش ها، نمی توان نقش این ســه عامل را در کاهش 

نیافتن قیمت ها نادیده گرفت.

 این عوامــل در ماه های گذشــته نیز وجود 
داشته اما افزایش قیمت خودرو در هفته های 
گذشته تشدید شده است. ارتباط این دو اتفاق 

با یکدیگر چگونه است؟
باید در نظر داشــت که خودروســازان و فعاالن این 
صنعت، با کنار گذاشــتن انتقادات دیگری که به این 
حوزه وارد است، از شرایط راضی نیســتند و با توجه 
به افزایش هزینه ها، شــرایط دشــواری دارند. یعنی 
افزایش تورم مربــوط به چند هفته نیســت بلکه در 
ماه های گذشــته ادامه داشــته اســت، محدودیت 
تحریم ها نیز به همین شــکل وجود داشــته است. از 
سوی دیگر وقتی عرضه از تقاضا جا بماند در سال های 
بعد فاصله میان این دو شــاخص افزایــش می یابد. 
یعنی اگر ما در یک ســال ۴۰۰ هزار تقاضای بی پاسخ 
داشته باشیم، این عدد در ســال های بعد رشد یافته و 
تشدید می شود. موضوع دیگری که نمی توان نقش آن 
را نادیده گرفت، وضعیت اقتصادی و سیاســی کشور 
است. در شــرایط فعلی اخبار مثبت می تواند بر بازار 
اثر مثبت داشته باشــد و بالعکس، البته این موضوع 
تاثیر گذاری بیشتری بر قیمت ها دارد و در بلندمدت 

باید همان عوامل بلندمدت را سامان داد.
نمی توان به دالل هــا نقش مبنایــی و زیربنایی داد. 
یعنی آنها قطعا در بازار حضور دارند و تاش خود برای 
تاثیرگذاری بر قیمت ها را انجام می دهند اما آنها خود 

عامل ابتدایی نیستند. 
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ندارند؟
از ۲۴ آبانماه که اصاح قیمت بنزین انجام شــد 
یکباره درخواست روزانه به ۸۵ تا ۹۰ هزار رسید 
یعنی حتی ۳ برابر آن ۶ برابر ظرفیت پیش بینی 

شده و این منجر به ایجاد صف شد.
شهرام رضایی، درباره دلیل طوالنی شدن پروسه 
صدور کارت هوشمند ســوخت اظهار داشت: ما 
کارت هوشمند خام به اندازه کافی موجود داریم 
و از این بابــت و همچنین ماشــین آالت تولید 
مشــکلی نداریم، تعداد کارت مورد نیاز از قبل 

پیش بینی شده است. 
وی با بیــان اینکه ظرفیت چندیــن برابر تقاضا 
پیش بینی شــده، افزود: در شرایط عادی ۵هزار 
تقاضا در روز داشتیم، بعد از اعام سهمیه بندی 
ظرفیت را بــرای ۳۰ هزار تقاضا یعنــی ۶ برابر 

معمول ارتقا دادیم.
مدیــر برنامــه ریــزی شــرکت ملــی پخش 
فرآورده هــای نفتــی تصریــح کــرد: علیرغم 
پیش بینی هــا و اینکــه از مدتها قبــل از مردم 
خواسته بودیم یک بار با کارت شان سوختگیری 
کنند تا هم حضور و غیاب شــده و هــم اگر رمز 
فراموش شده بازنشانی شود، اما متاسفانه حدود 
۱۶ درصد، این درخواســت را اجابــت کردند. 
اتفاقی کــه افتاد اینکــه از ۲۴ آبانماه که اصاح 
قیمت بنزین انجام شد یکباره درخواست روزانه 
به ۸۵ تا ۹۰ هزار رســید یعنی حتــی ۳ برابر آن 
۶ برابر ظرفیت پیش بینی شــده و این منجر به 

ایجاد صف شد.
وی خاطرنشــان کرد: مشــکل ما این است که 
یکباره تقاضا خیلی زیاد شــد بــه همین دلیل 
امکان تحویل کارت کســانی کــه روز ۹۰ هزار 
تایی درخواست داده اند در عرض ۳ هفته وجود 
ندارد و زمــان تحویل کارت ایــن متقاضیان به 
۱.۵ ماه تغییر کرد.رضایی بــا بیان اینکه اکنون 
درخواســت به طور متوســط به زیر ۲۰ هزار تا 
رســیده اســت، گفت: اگر بیش از یک میلیون 
کارت که پشــت دست قرار دارد، ســریعا تولید 
شــود به روال عادی یعنی تحویل طی دو هفته 
در تهران و حداکثر سه هفته بعد از درخواست در 

شهرستان ها خواهیم رسید.
وی با بیان اینکه ما ظرفیت را به ســختی از ۳۰ 
هزار به ۵۰ هزار رســاندیم، یادآور شد: در حال 
حاضر ۴۰۰ تا ۵۰۰ هــزار کارت تولید نشــده 
و انباشــته شــده برای تولید داریم، با افزایش 
ظرفیت تولید به ۵۰ هزار سعی کردیم این تعداد 
کارت انباشــته را تقلیل دهیم. اگر این تعداد به 
سرعت تولید شوند، بروز می شــویم و بعد از آن 
هرکس درخواســت المثنی بدهد ظرف ۲ تا ۳ 

هفته کارت سوخت را تحویل می گیرد.
مدیــر برنامــه ریــزی شــرکت ملــی پخش 
فرآورده های نفتی ادامــه داد: ما امکان افزایش 
ظرفیت بیش از ۵۰ هزار تولیــد در روز را نداریم 
تولید کارت ســوخت مثل کارت بانکی نیست 
که در شعبه تولید شــود، روش اسمارت است و 
در مرکز خاصی تولید می شود، برخی اطاعات 
بایــد از نهادهایی مثل راهنمایــی و رانندگی و 
اداره پســت گرفته ســپس کارت ها تجمیع و 
پاکت گذاری شــده و به دســت متقاضی برسد، 
بنابرایــن به ســادگی امکان افزایــش ظرفیت 
نیست.تصور می شــود با همین شــرایط که به 
حدود ۲۰ هزار کارت در روز رســیدیم تا اواسط 
ماه آینــده تمام دیتــای تولید نشــده را تولید 
کرده و به روز شــویم.رضایی خاطرنشــان کرد: 
چنانچه کســی کارت خود را دریافــت نکرده، 
 EPOLICE.IR می تواند با مراجعه به سایت
و با درج پاک خودرو وضعیت کارت را اینکه در 
مرحله تولید، پاکت گذاری و یا در پســت است، 
پیگیری کند.وی تاکید کرد: در هر حال سهمیه 
خودروهای سواری و موتورســیکلت ها تا ۶ ماه 
در کارت نگهداری می شود و از این بابت نگرانی 

وجود ندارد. 
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مدیرعامل شرکت پشــتیبانی امور دام کشور گفت: 
روز گذشته ۵۰ تن گوشت قرمز برای مصارف انسانی 
و ۵۰۰ تن ذرت و ۵۰۰ تن جو بــرای مصرف حیوانی 

دام های استان سیستان و بلوچستان ارسال شد.
به نقل از وزارت جهاد کشــاورزی، حســن عباســی 
معروفان در رابطه با ارســال محموله به مناطق سیل 
زده سیستان و بلوچســتان اظهار کرد: در پی تاکید 
رهبر انقاب و همچنین تأکیدات قائم مقام بازرگانی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، روز گذشــته ۵۰ تن 
گوشــت قرمز برای مصارف انســانی و ۵۰۰ تن ذرت 
و ۵۰۰ تــن جو برای مصــرف حیوانــی دام های این 

اســتان ارســال شــد.معاون وزیر جهاد کشاورزی 
افزود: در همین راســتا امروز هم ۵ کامیون با ظرفیت 
هرکدام ۱۰۰ تن، در منطقه سیســتان و بلوچستان، 
جو توزیع کردیم تا علوفه دامی کاهــش پیدا نکند و 
مشــکل دامداران از این طریق حل شــود. این توزیع 
برای مرحله اول اســت بنابراین با نظر ستاد بحران و 
جهاد کشاورزی استان سیســتان و بلوچستان توزیع 
در صورت نیاز انجام خواهد شــد و ما اعام کردیم که 
در هر ســاعت از شــبانه روز که درخواست نیاز کنند 
بدون هیچ محدودیتی تا زمان نیاز ارسال کاال را ادامه 

خواهیم داد.

محموله

ارسال ۵۰ تن گوشت قرمز و هزار تن ذرت و جو به سیستان و بلوچستان

15 درصد کود مورد نیاز کشور از واردات تامین می شود
خریدار   شــرکت خدمات حمایتی کشــاورزی 
اعام کرد:طرح موضوعی کــه واردات، تولید داخل 
را تحت الشعاع خود قرار داده اســت با توجه به سهم 
واردات و همچنین محدودیت آن صرفا به ۳ نوع کود 

هیاهویی بیش نیست.
 شــرکت خدمات حمایتــی کشــاورزی در توضیح 
خبری با عنوان »یارانه کودهای شــیمیایی به مقصد 
نمی رســد/ ارز ۴۲۰۰ بای تولید نهاده کشاورزی« ، 

توضیحاتی ارائه کرده است.
»از مقدار کل کودهای یارانه ای که توسط این شرکت 
تامین، تدارک و توزیع می گردد، میزان ۷۵ درصد آن 
کود اوره بوده که صد درصد آن در داخل کشور تولید 
می شــود و در این زمینه نه تنهــا هیچ گونه وارداتی 
انجام نمی گردد، بلکه مقادیــر قابل توجهی نیز صادر 

می شود.
از ۲۵ درصد باقی مانده که شــامل سه نوع از کودهای 
فسفاته و پتاســه اســت که به علت کمبود مواد اولیه 
ساخت آنها در داخل کشــور، در حدود ۱۰ درصد آن 
به وســیله تولیدکنندگان داخلی تولید می شود و در 
حدود ۱۵ درصد مابقی نیز از طریــق واردات تامین 
می شود، لذا طرح موضوعاتی به این شکل که واردات، 
تولید داخل را تحت الشــعاع خود قرار داده اســت با 
توجه به سهم واردات و همچنین محدودیت آن صرفا 

به ۳ نوع کود هیاهویی بیش نیست.
سیاست شــرکت خدمات حمایتی کشــاورزی وفق 
سیاســت های اباغــی وزارت متبــوع، تامین کود 
مــورد نیاز کشــور از طریق تولیدکننــدگان داخلی 
است که در این راستا در ســال جاری تاکنون تعداد 

۱۹ محله مناقصه داخلی برگزار شــده است. در حالی 
که مجموع مناقصات بین المللی این شــرکت فقط ۳ 

مرحله بوده است.
نکته حائز اهمیــت این کــه در مناقصــات داخلی 
قیمت هــای پیشــنهادی تولیدکننــدگان داخلی 
کودهای کشــاورزی به هیــچ وجه بــا قیمت های 
پیشــنهادی تامین کنندگان بین المللی کود مقایسه 

نشده و مبنای عمل قرار نمی گیرد.
به عنــوان مثال؛ کــود TSP به عنــوان بزرگ ترین 
حجم از کودهای وارداتی به کشــور در سال جاری از 
فروشندگان بین المللی به شکل DFR هر کیلوگرم 

۱۴ هزار ریال خریداری می شوند.
در حالی که همین کــود را از تولیدکنندگان داخلی 
با قیمت ۴۲ هزار ریال یعنــی ۳ برابر قیمت کودهای 
وارداتی خریداری می نماییم. لذا در کودهای فسفاته 
و پتاســه از حداکثر ظرفیت و تــوان تولیدکنندگان 
داخلی کودهای کشاورزی استفاده شده و فقط مقدار 
کســری از طریق برگزاری مناقصــات بین المللی و 

واردات تامین می گردد.
بدیــن ترتیب از کل نیــاز کودی کشــور بیش از ۸۵ 
درصد از طریق تولید داخلــی تامین، تدارک و توزیع 
می گردد. ســهم واردات کود کم تــر از ۱۵ درصد از 
برنامه  اباغی می باشــد و تنها به ۳ نــوع کود منحصر 
می شــود و با اعمال روش های حمایتــی هیچ گونه 
دغدغه ای برای تولیــد داخلی ایجــاد نمی نماید. به 
امید روزی که کشور عزیزمان در ۱۵ درصد کودهای 
وارداتی نیــز خودکفا و از واردات هــر گونه کودی به 

کشور بی نیاز شود.

چرا گوشت ارزان نشد؟!
در حالی که دامــداران از ارزان نشــدن قیمت 
گوشت متناســب با کاهش قیمت ۴۰ درصدی 
قیمت دام گایه می کنند، سازمان حمایت آمار 

دیگری از تغییرات قیمت ها ارائه داده است.
 اوایــل دی ماه ســعید ســلطانی - مدیرعامل 
اتحادیه دامداران کشــور - گفت که گوشــت 
نسبت به ابتدای سال در دام سنگین ۴۰ درصد 
ارزان تر و در دام ســبک ۲۸ درصــد ارزان تر از 
دامداران خریداری می شــود، اما گوشــتی که 
از دســت دامدار ارزان بیرون می آید، به دســت 
مردم ارزان نمی رســد. این موضوع باعث شده 
سود اصلی به جیب واسطه ها برود و چیزی عاید 

مصرف کننده و تولیدکننده نشود.
امــا ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان در پاسخ به پیگیری ایسنا درباره 
علت ارزان  نشــدن گوشت متناســب با قیمت 
دام به ایســنا گفت که آمار ارائه شــده از سوی 

دامداران دقیق نبوده است.
متن پاسخ سازمان حمایت در ادامه آمده است:

بر اســاس اطاعات ثبت شده در ســامانه های 
قیمت این ســازمان و شرکت پشــتیبانی امور 
دام در ماه های اخیر، قیمت دام زنده وگوشــت 
قرمز روند نزولی داشته اســت، ولی هیچ یک از 
اطاعات ثبت شده مذکور، کاهش ۴۰ درصدی 
در بهای دام زنده را نشــان نمی دهد. لذا، طبق 
اطاعات فــوق میانگین قیمت کشــوری دام 
زنده ســبک ) گوســفندی( در آذرماه نسبت به 
بیشــترین میانگین قیمت ۹ ماهه سال جاری 
۱۰.۷ درصد و قیمت گوشت گوسفندی در این 
بازه زمانی حدود ۸ درصد کاهش داشــته است. 
همچنین میانگین کشوری قیمت گوساله زنده 
در آذرماه به نسبت بیشترین قیمت این کاال در 
۹ ماهه سال جاری ۱۵.۷ درصد و در همین بازه 
زمانی میانگین کشــوری قیمت گوشت گوساله 

نیز با ۷.۶ درصد کاهش همراه بوده است.
شایان ذکر اســت منابع اخذ اطاعات قیمتی و 
صحت ادعای مطرح شــده به دلیل مشــخص 
نبودن پایه های آمار اســتفاده شده در گزارش 
مورد تردید است و در صورت اعام دقیق منابع 

ومصادیق موارد قابل بررسی خواهد بود.

وزارت جهاد کشاورزی:
 ۱۰۰۰ میلیارد تومان خسارت

 به کشاورزان سه استان سیل زده 
وارد شد

مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران و کاهش 
مخاطرات بخش کشــاورزی اعام کرد: در پی 
وقوع ســیل اخیر، حدود ۱.۰۰۰ میلیارد تومان 
خسارت به بخش کشــاورزی ۳ استان سیستان 

و بلوچستان، هرمزگان و کرمان وارد شده است.
به نقل از وزارت جهاد کشــاورزی، ســید محمد 
موســوی درباره اقدامات انجام شده حین سیل 
توسط وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: توزیع 
۵۱۰ تن علوفــه، جابجایی ۲۱ هــزار رأس دام، 
دفن بهداشــتی ۷۰۰ رأس دام، تخلیه آب ۶۰۰ 
هکتار اراضی کشــاورزی، تأمیــن ۱۰ کیلومتر 
لوله پلی اتیلن برای انتقال آب اضطراری اراضی 
کشــاورزی، مرمت ۲۰ کیلومتر جاده های بین 
مزارع از جمله اقدامات وزارت جهاد کشاورزی 

از زمان وقوع سیل تا کنون بوده است.

 امنیت دالالن چینی زعفران در سایه غفلت مسئوالن
  قاچاق، صادرات رسمی را

 از سکه انداخت
عضو شورای ملی زعفران از ادامه فعالیت دالالن 
چینی به رغم هشــدار به مســئوالن خبر داد و 
گفت: قاچاق، صادرات رسمی زعفران را کاهش 

داده است.
علی حســینی، با بیــان اینکه حضــور دالالن 
چینــی در قطب هــای عرضــه زعفــران بازار 
صادراتــی را تحت تاثیر قرار داده اســت، اظهار 
کرد: گزارش های ما نشــان می دهــد در غفلت 
مســئوالن تعداد دالالن چینــی در قطب های 

عرضه زعفران افزایش یافته است.
وی ادامه داد: ایــن دالالن  نام و نشــان و تعهد 
ارزی ندارند و راه خروج زعفــران از مبادی غیر 

رسمی را هم می دانند.
حســینی متذکر شــد: حضور دالالن چینی، 
افزایش قاچاق و کاهش صادرات رسمی زعفران 
را به دنبال داشــته اســت درحالی کــه انتظار 
می رفت درپی افزایش تولید در سالجاری شاهد 

افزایش صادرات باشیم.
وی گفــت: هر ســاله بیشــترین صــادرات 
زعفران از کشور در ماه های آبان و آذر انجام 
می شــد، اما امســال برآورد اولیه ما نشان از 
کاهش شــتاب صــادرات با وجــود افزایش 

تولید دارد.
حســینی گواه رونق قاچاق را وفــور زعفران در 
بازار جهانی به رغم عدم افزایش صادرات رسمی 

عنوان کرد.
وی اظهار کــرد: شــرایط به نحوی اســت که 
صادرکنندگان رســمی هــر گاه بــه بازارهای 
هدف مراجعه می کنند با وفور زعفران در بازارها 

روبه رو می شوند.
حســینی ادامه داد: ایــن اتفــاق تنها در یک 
صورت امکان پذیر است که زعفران به صورت 
قاچاق بــه میزان باالیــی در بازارهای خارجی 

عرضه شود.
وی بــا انتقاد از عــدم ارائه گزارش آمــار به روز 
صادرات توسط گمرک، اظهار کرد: عدم ارائه به 
روز آمار صادراتی توســط دستگاه های مربوطه 
موجب شــده برنامه ریزی و اقدام به موقع برای 

بازار امکان پذیر نباشد.
عضو شــورای ملی زعفران تاکیــد کرد: آخرین 
گزارش گمرک مربوط به ۷ ماهه اول سال است، 
امیــدوارم تا پایــان ماه جاری گــزارش ۹ ماهه 
از صادرات را ارائــه دهد تا امــکان ارزیابی بازار 
صادراتی و تصمیم گیری متناســب با آن فراهم 

شود.
حســینی آخرین قیمت هر کیلوگرم زعفران 
بســته به نوع و کیفیــت آن را از ۶ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان تا ۱۱ میلیــون تومان اعام 

کرد.


