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 بازی مدرن دولت و بانک ها!

ج الجوردی رسید »بازار باز« به بر
خریدار   عملیات بازار باز سرانجام به بانک مرکزی 
ایران رســید و بازار پول را از روشــی سنتی به مدرن 
آورد؛ بازاری کــه می تواند تحولی در سیاســت های 
پولی و بانکی و از ســوی دیگر راهی مناســب برای 
انتشــار اوراق دولتی و البته تســویه بدهی های آن 

باشد.
 برگزاری پنجاه  و نهمین مجمع بانک مرکزی با اعالم 
خبر مهمی در حوزه پولــی همراه بود. همتی - رئیس 
کل بانک مرکزی - از آغــاز به کار عملیــات بازار باز 
)OMO( از دیروز )شــنبه( هم زمان بــا ۲۸ دی ماه 
خبر داد و در حضور رئیس جمهور از سامانه معامالتی 

رونمایی شد.
بازار باز عملیاتی اســت که رئیس کل بانک مرکزی از 
آن به عنوان انقالبی در سیاست گذاری پولی نام برده 
و گفته که »این روالی رایــج در دنیا بود ولی اکنون که 
در ایران اجرایی می شــود« می تواند تحول مهمی را 
در بازار پول، بانک ها، رابطــه بانک ها با بانک مرکزی، 
وضعیت بدهی، ســپرده قانونی و عملیات بین بانکی 

ایجاد کند.
این در حالی اســت که در حدود ۶۰ سال گذشته که 
بانک مرکزی تاســیس شده اســت، عملیات بازار باز 
وجود نداشت و مداخله بانک در بازار پول با روش های 
سنتی انجام می شد تا این که براســاس مصوبه سال 
گذشــته شــورای هماهنگی اقتصــادی و در ادامه 
مصوبات شورای پول و اعتبار،  مجوز اقدامات عملیات 
بازار باز در دســتور کار قرار گرفت تا این که اکنون به 

مرحله اجرایی شدن رسیده است.
عملیات بازار باز دو نقطه مهم را مــورد توجه دارد؛ از 
سویی عملیات بانکی و از ســوی دیگر آنچه مربوط به 

تسویه بدهی های دولت از کانال انتشار اوراق است.

انتظار خروج بانک ها از بی نظمی
بانک مرکزی از عملیات بازار باز به عنوان کانالی برای 
کنترل بازار پول و دسترســی به اهداف تورمی خود 

استفاده می کند. 
تاکنون کنترل تورم و اهداف آن بــا کنترل پایه های 
پولی و نقدینگی انجام می شــد، در حالی که به گفته 
رئیس کل بانک مرکزی این روش اصال در دنیا کارایی 
ندارد و آنچه مورد استفاده قرار می گیرد عملیات بازار 
باز به مفهوم خرید و فروش اوراق خزانه دولتی توسط 
بانک های مرکــزی از کانال بانک هاســت که خرید و 

فروش را  برعهده دارند.
موضوعی که در این بین وجود دارد به بازار بین بانکی 
برمی گردد، یعنی محلی کــه بانک ها در آن قرار دارند 

و مبادالت بین آنها انجام می شــود و همچنین اضافه 
برداشــت بانک هــا از بانک مرکزی مطرح اســت. به 
هر صورت هرگاه بانک ها نقدینگــی کم می آورند به 
چند مورد ممکن است دست بزنند؛ اقدام به دریافت 
ســپرده با ســود باالتر، قرض گرفتــن از همدیگر یا 
برداشــت از بانک مرکزی. که این اقــدام آنها موجب 
افزایش ســود بین بانکــی و اثرگذاری آن بر ســود 
سپرده بانک ها و در نهایت تحت تاثیر قرار دادن تورم 

می شود.
این در شرایطی است که در ســال های اخیر همواره 
اضافه برداشــت از بانک مرکزی یا رشــد ســود بین 
بانکی از موارد بی انضباطــی بانک ها و از چالش ها بیم 
بانک مرکزی و بانک ها بوده اســت که البته در حدود 
یک سال گذشــته تا حدی کنترل و نرخ سود در این 
بازار کاهش داشــت، همتی گفته که اکنون علی رغم 
فشــارهایی به بازار پول وجود داشــته نرخ سود بین 
بانکی که گاهــی از ۲۳ درصد هم عبور کــرده بود به 

حدود ۱۸.۵ درصد رسیده است.
اما این که عملیات بازار باز چه کمکــی به بازار پول و 
تعادل در بازار بین بانکی و به نظم کشــیدن بانک ها 
کند، موضوعی اســت که رئیــس کل بانک مرکزی 
توضیح داده اســت که وقتی دولت اوراق را منتشر و 
در بازار قرار دارد، به هر صورت بانک ها نیز از این اوراق 
خریداری می کنند که از محل آن سود دریافت کنند 
و به عنوان یکــی از دارایی های آنها تلقی می شــود، 
این در حالی اســت که در جریان بازار باز  کنترل نرخ 
ســود کوتاه مدت و یا بین بانکی از کانــال آن امکان 
پذیر خواهد بــود؛ به گونه ای که اگــر زمانی بانک ها 
دچار کمبود نقدینگی شــوند و نرخ سود در بازار بین 
بانکی باال برود، بانک مرکزی شروع به خرید اوراق از 
بازار و تزریق پول می کند تا بانک ها بتوانند مشــکل 
نقدینگی را حل کرده و نرخ ســود بین بانکی کاهش 

پیدا کند.

 البته برعکس این موضوع نیز اتفاق خواهد افتاد.
بنابراین از ایــن پس بانک مرکــزی از طریق خرید و 
فروش اوراق خزانه، نرخ ســود بانکــی را تنظیم و از 
طریق آن به اهــداف تورمی که مدنظــر دارد خواهد 

رسید.

تسویه بدهی دولت با ورود بانک ها
ســوی دیگر بازار باز به دولت برمی گردد که تســویه 
بدهی های خود را از کانال انتشار اوراق انجام می دهد 
و طی سال های اخیر اغلب از این روش استفاده کرده 
اســت ولی با راه اندازی بازار باز کانال اصلی انتشــار و 

تسویه بدهی این محل خواهد بود.
این در حالی است که در تبصره)۵( بودجه امسال نیز 
بهادار ســازی بدهی دولت مورد تاکید قرار گرفته بود 

تا در بازار باز انجام شود. 
ســازمان برنامه و بودجه این گونه برنامه ریزی کرده 
بود که اگر بانک مرکزی عملیات بــازار باز را اجرایی 
کند و در بازار ثانویه دســت به خریــد و فروش اوراق 
دولتی بزنــد و بانک ها را مکلف کند تــا اوراق دولتی 
را به عنوان وثیقه در قبال وام یا اضافه برداشــت نزد 
بانک قــرار دهند، در ایــن حالت قاعده اســتقراض 
بانک ها از بانک مرکزی تغییر خواهد کرد و به عبارتی 
وثیقه گیری یــا توثیق اوراق مالــی را می پذیرند که 
باعث می شــود عملیات بازار باز راه افتــاده و دولت 
بتواند بدهی خود به سیســتم بانکی را بهادارسازی 

کند.
بر این اســاس بدهی دولت به بانک ها با عنوان دارایی 
بانک حساب شده و ســیال خواهد بود. در عین حال 
که بدهی دولت به بانک ها گه در حال حاضر به عنوان 
یک دارایی منجمد و غیرقابل حرکت اســت ، سیال 

می شود.
اما در هر صــورت راه اندازی بازار باز تا اواخر ســال 
طول کشــید و عمال نتوانســت انتظــارات بودجه 
۱۳۹۸ را برآورده کند و در ســال آینده مورد توجه 

است. 
در الیحه بودجه ۱۳۹۹ انتشار حدود ۸۰ هزار میلیارد 
تومان اوراق در دســتور کار قرار دارد که عملیات بازار 
باز از محل های اصلی انتشــار اوراق است و پیش بینی 
شده تا در جریان آن است که بخشــی از اوراق دولت 
به عنوان سپرده قانونی بانک ها قرار گیرد و همچنین 
بانک مرکزی به جای اعطای خط اعتباری به بانک ها 
و اضافه برداشــتی که دارند به آنهــا اوراق می دهد تا 
بتواند در کنار تامیــن مالی برای دولــت، نظم را در 

شبکه بانکی ایجاد کند.
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 تسریع روند تکمیل طرح های استان  
سیستان و بلوچستان

وحانی: کنارتان هستیم   ر
و مشکالت را حل می کنیم

 رئیس جمهور پس از بازدید از مناطق سیل زده 
اســتان سیســتان و بلوچســتان و شهرستان 
چابهار، با حضور در میان مردم روســتای کالنی 
از بخش دشــتیاری شهرســتان چابهار تأکید 
کرد: مطمئن باشید دولت و همه ما در کنار شما 
هستیم، مشــکالت شــما را حل خواهیم کرد و 

شما را فراموش نمی کنیم.
 حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی با بیان 
اینکه خوشــحالم که به همراه جمعی از وزیران 
و مســئوالن در خدمت شــما هســتیم، گفت: 
شما مرزبانان عزیز کشــور ایران هستید که در 
یک روســتا کنار مرز کشور دوســت، پاکستان 
قرار گرفته ایــد و امــروز بخاطر ســیل زدگی 
دچار مشــکل شــده اید.رئیس جمهور با بیان 
اینکه باران بــه عنوان رحمت الهــی هم نعمت 
بزرگی اســت و هم برخــی اوقات مشــکالتی 
بوجود می آورد، گفت: متأســفانه در باران اخیر 
مشکالتی برای مردم منطقه پیش آمده، خانه ها 
را آب گرفته و راه های ارتباطی و مسیرهای رفت 
و آمدهای مردم دچار مشکل شده و اموال آنها از 

بین رفته است.
روحانی بــا بیان اینکــه بازســازی ویرانی ها و 
درمان مصدومان احتمالی و جبران خسارت ها، 
اقدامات فوری اســت که باید انجام گیرد، گفت: 
خوشبختانه ســازمان هواشناســی قبل از آغاز 
بارش ها پیش بینی کرده و هشدار و اخطار الزم 
را داده بود که این بسیار مهم است و موجب شده 
که ما خسارت جانی در این سیل نداشته باشیم و 

خسارت های نیز مالی قابل جبران است.
رئیس جمهور با قدردانی و تشــکر از ســازمان 
هواشناســی بخاطر پیش بینی ســیل، گفت: از 
هواشناســی می خواهیم که این رونــد ادامه و 

اطالع رسانی به موقع ادامه داشته باشد.
روحانی با بیان اینکه این حادثه باعث می شــود 
که بســیاری از طرح ها و پروژه هایی که باید در 
اســتان انجام شــود با جدیت و تالش بیشتری 
پیگیری شود، گفت: در مســیر بازدید از مناطق 
سیل زده وزیران راه، نیرو و کشور توضیح دادند 
که در این منطقه نیاز به ســاخت پل هایی است 
و جاده های ویران شــده باید ترمیم و بازسازی 
شــود که این اقدامات با جدیت پیگیری خواهد 
شــد.رئیس جمهور با اشــاره به گــزارش وزیر 
نیرو در مســیر بازدیــد در این مناطــق، گفت: 
خوشــبختانه برق روستاها وصل شــده و البته 
مردم ایــن روســتاهای ســیل زده همچنان با 
مشــکالتی مواجه هستند که رســیدگی و رفع 

خواهد شد.
روحانی بــا تأکیــد بر اینکــه همه مســایل و 
مشکالت شــما را بررســی و رفع خواهیم کرد، 
گفت: همه در کنار هم برای رفع مشکالت تالش 

می کنیم و در شادی و غم در کنار هم هستیم.
رئیس جمهور افزود: مردم مــا در مقابل توطئه 
دشمنان و صهیونیســت ها که سردار دل های ما 
را ترور کردند، با شــجاعت و مقاومت اتحاد خود 
را نشــان دادند. سردار سلیمانی ســال ها برای 
امنیت این اســتان، کل کشــور و کشــورهای 
همســایه خدمت کرده و مردم مــا قدردان این 
ســردار دالور بودند. مردم همچنین در سانحه 
دردناک ســقوط هواپیما هم غم و اندوه خود را 
نشــان دادند و همچنین وقتی از وقوع سیل در 
استان سیستان و بلوچستان مطلع شدند، همه 
بسیج شدند از سپاه و ارتش و امدادگران و بسیج 

و همه مردم برای کمک به صحنه آمدند.
رئیس جمهور بــا بیان اینکه ایــن حادثه باعث 
می شود، تکمیل بســیاری از طرح های توسعه 
استان تسریع شود، گفت: درست است که سیل 
برای شما مشــکل ایجاد کرد، اما در آینده برای 

این استان منشأ خیر خواهد شد.



وزیر امور اقتصادی و دارایی:

تامین مالی فعاالن اقتصادی باید تسهیل شود
خریدار    وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه 
دولت تمام تالش خود را برای حل مشــکالت مردم 
به کار می گیرد، گفت: تســهیل اعطــای منابع مالی 
به فعاالن اقتصــادی یکی از گام هایی اســت که باید 

برداشته شود.
 فرهاد دژپسند، با اشــاره به اینکه نرخ بهره برداری از 
ســرمایه گذاری در حال حاضر زیر ۵۰ درصد است، 
گفت: اگــر این ســهم را افزایش دهیــم و به حداقل 
مقبول آن یعنی ۷۵ درصد برســیم این بهترین گام 

بهبود فضای کسب و کار است.
وی با اشــاره به بهبود فضای کســب و کار، ادامه داد: 
تســهیل اعطای منابع مالی به فعــاالن اقتصادی از 
طریق بانک و بازار ســرمایه و بورس یکی از گام هایی 

است که باید برداشته شود.
دژپسند گفت: همچنین باید با واگذاری سرمایه های 
منجمــد و زائد، خــود بانک هــا قــدرت اتحادیه و 
تشکیالتشــان را باال ببرند و ما همه تالشمان را برای 

تقویت در این زمینه انجام می دهیم.
وزیر اقتصاد یادآور شــد: بــه دنبال آن هســتیم تا 
مداخله ها را از سوی دولت در زمینه اقتصاد به حداقل 

برسانیم.
وزیر اقتصاد در پاســخ به این ســوال که آیا از مطالبه 
مردم از خودتان به عنوان وزیر اقتصاد خبر دارید؟ نیز 
گفت: ما به صورت گوناگون از مســائل و خواسته های 
مــردم مطلع هســتیم. یکی از آن ها شــاخص هایی 
است که ما ماهانه و ساالنه محاســبه می کنیم و این 

شاخص ها به ما نشان می دهد مردم امروز از باال بودن 
هزینه های زندگی ناراحت هســتند. به رغم اینکه از 
لحاظ اشتغال خوشبختانه در طول یک سال عملکرد 
خوبی وجود داشته، اما وجود افراد بیکار در خانواده ها 

مردم را رنج می دهد.
وی تاکید کرد: مردم در تأمین زندگی از لحاظ گرانی 
با مشــکل مواجه هســتند؛ از طرف دیگــر به دلیل 
افزایش یکباره قیمــت االن بایــد درآمدهای مردم 

بیشتر باشد.
دژپسند گفت: شــیب افزایش قیمت ها کندتر شده و 
اگر درآمدها بهبود پیدا کند و اشــتغال ایجاد شود به 
نظرم بخش قابل توجهی از دغدغه های مردم کاهش 

می یابد.

شعبه

رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق 
بازرگانی تهران نســبت به عدم وجود 
سیاست برای پرداخت مالیات کسانی 
کــه ســپرده کالن در بانــک دارند و 
سودهای کالن کسب می کنند، انتقاد 

کرد.
محمــد الهوتــی دربــاره وضعیــت 
مالیات هــا در ایــران اظهار داشــت: 
فردی که سپرده کالنی در بانک دارد، 
سودهای کالنی را کسب می کند و این 

در حالی اســت که مالیات 
پرداخت نمی کند.

وی افــزود: این ســود در 
صنعــت و تجــارت هــم 
وجود نــدارد. ایــن یکی از 
موضوعاتی اســت که محل 
چالش است. ما شاهد بودیم 

که در ماه های گذشــته ایــن موضوع 
مطرح شد، اما بالفاصله نگرانی هایی را 

در جامعه ایجاد کرد.

رییس کمیســیون تسهیل 
تجــارت اتــاق بازرگانــی 
تهران تصریح کــرد: اخیرا 
طرح مالیات از سود سپرده 
به دلیل همــان اثراتی که 
در موضوعــات اجتماعــی 
برجای می گــذارد، منتفی 

شد.
الهوتی عنوان کرد: دولــت با نگرانی 
از این که ســپرده های بانکی از بانک ها 

بیــرون کشــیده نشــود، بالفاصلــه 
عقب نشینی می کند.

وی متذکر شــد: این هــا موضوعاتی 
اســت که تا زمانی که روشن نشود، نه 
عدالت اجتماعی و نــه عدالت مالیاتی 
اتفاق می افتد تا هر کســی بــه اندازه 
درآمــدی کــه دارد، مالیــات حقه را 
بپــردازد؛ همان طور که یــک کارمند 
قبل از دریافت حقــوق، مالیات خود را 

می پردازد.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه 
مالیات ۵ پلــه ای بــه عدالت محوری 
نزدیک تر است، گفت: مالیات دو پله ای 
به نفع نجومی بگیران بوده و شــکاف 
طبقاتی بیــن کارمنــدان را افزایش 
می دهد.وحید شــقاقی شهری درباره 
اقدام کمیســیون تلفیــق بودجه که 
مالیات کارمندان را از پنــج پله به دو 
پله کاهش داده اســت، اظهار داشت: 
در نظام مالیاتی مــا عدالت محوری و 

بحث کاهــش شــکاف طبقاتی هرگز 
مدنظر نبوده اســت؛ تاکنون عمدتاً به 
مالیات بیشتر نگرش درآمدی آن هم 

یک درآمد ناچیز داشته ایم.
ایــن کارشــناس اقتصــادی افزود: 
تاکنون هــر بودجه ای که بســته ایم 
۴۰ تا ۵۰ درصد متکــی به درآمدهای 
نفتی، ۲۰ درصد متکی به درآمدهای 
حاصل از واگذاری ها و انتشــار اوراق 
مالی و ۳۰ تــا ۳۵ درصد وابســته به 

مالیــات بوده که عدد ناچیزی اســت. 
همین موضوع نشان می دهد که هرگز 
به مالیات نگاه تنظیم گر و ایجاد کننده 
عدالت نداشــته ایم و رویکرد این نظام 
عدالت محور نبوده است.وی ادامه داد: 
مالیات در ادبیات جهانی ســه رویکرد 
دارد که شامل درآمدمحوری، عدالت 
محوری و اشــتغال و تولیــد محوری 
می شود؛ متأســفانه در نظام مالیاتی از 
دو رویکرد عدالت محوری و اشــتغال 

و تولید محوری همواره غفلت شــده 
است.

باید حقوق های باالی ۳ میلیون تومان 
برای پرداخــت مالیــات طبقه بندی 
شوند اینکه قرار باشــد مالیات کسانی 
که ۳ میلیون تومــان حقوق می گیرند 
با کسانی که حقوق ۲۱ میلیون تومانی 
دارند برابر باشــد، هم بــه نفع نجومی 
بگیران اســت و هم به هیــچ عنوان به 

عدالت نزدیک نیست.

سپرده

مالیات

چرا از سود سپرده های بانکی کالن مالیات گرفته نمی شود؟

مالیات دو پله ای به نفع نجومی بگیران است
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طی 3سال گذشته، هر سال 200 
هزار میلیارد ریال منابع جدید برای  

بخش کشاورزی تجهیز کرده ایم
مدیرعامل بانک کشــاورزی دردیدار با نمونه های 
ملی بخش کشــاورزی و منابــع طبیعی، بخش 
کشــاورزی را  نقطه اتکای خودکفایی و امنیت 
غذایی دانست و اظهار داشــت:بانک کشاورزی 
تالش می کنــد در اجرای سیاســت های کالن 
کشور و در راستای برنامه ها و خط مشی وزارت 
جهاد کشــاورزی،حداکثر پشتیبانی را از بخش 

کشاورزی و فعاالن این بخش به عمل آورد.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل 
بانک کشــاورزی، روح اله خدارحمی در مراسم 
تجلیل از نمونه های ملی بخش کشاورزی که در 
این بانک برگزار شــد، با اعالم مطلب فوق افزود: 
بهره وری منابع  برای کمک به بخش کشاورزی 
افزایش یافته اســت و در سه ســال گذشته، هر 
ســال ۲۰۰ هزار میلیارد ریــال منابع جدید در 
قالب ســپرده هــای مختلف بــرای این بخش 

تجهیز کردیم.
 مدیرعامل بانک کشــاورزی با اشاره به افزایش 
۲برابری منابع این بانک طی ســال های اخیر و 
عبور از هزار هــزار میلیارد ریــال تصریح کرد: 
منابع مالی این بانک در حال حاضر هزار و ۱۴۰ 
هزار میلیارد ریال شــده که با اتکای این  منابع 
ســعی کردیم منابع بیشــتری در اختیار بخش 
کشــاورزی بگذاریم و در این زمینــه موفقیت 

خوبی داشته ایم.
وی خاطر نشان کرد:در اجرای سیاستهای دولت 
و اولویــت های وزارت جهاد کشــاورزی،ضمن 
کمک به بهره برداری از ظرفیت های موجود، به 
افزایش ظرفیت های جدید در بخش کشاورزی 

نیز کمک کرده ایم.
خدارحمــی با اشــاره به تســهیالت پرداختی 
در حــوزه مکانیزاســیون بخــش کشــاورزی 
خاطرنشان کرد: طی چهار ســال گذشته برای 
توســعه مکانیزاســیون با پرداخت تسهیالت 

توانستیم کمک مناسبی به این بخش کنیم.
مدیرعامل بانک کشــاورزی روند تســهیالت 
پرداختــی این بانک بــرای توســعه گلخانه ها 
را مثبت ارزیابی کرد و با بیــان اینکه طی ۹ ماه 
سال جاری از نظر ســطح، دو برابر سال گذشته  
و به هزار و ۹۰ هکتار میــزاِن موجود در مصوبه و 
پرداخت تسهیالت رسیدیم یادآور شد: تا کنون 
۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کردیم 
و امیدوارم تا پایان سال ۲ هزار هکتار را عملیاتی 

کنیم.
خدارحمی با بیان اینکه برای توســعه گلخانه، 
مکانیزاسیون و پرورش آبزیان در همه استان ها 
بدون هیچ محدودیتی تســهیالت پرداخت می 
شــود اضافه کرد: در زمینه دانه هــای روغنی و 
کمک به تهیه بذر هم اقدامات خوبی انجام شده 

و تا حدود زیادی از عهده تکالیف خود بر آمده ایم.
وی عملکرد بیمه محصوالت کشاورزی را مثبت 
ارزیابی و خاطرنشــان کرد: بیمــه محصوالت 
کشــاورزی پشتیبان بخش کشــاورزی است و 
امســال عملکرد بهتری داشــته و جزو معدود 
سال هایی است که با وجود خسارت های بیشتر 
بهتریــن عملکــرد و کمترین  تذکــر در زمینه 

مطالبات بیمه را داشتیم.
خدارحمی با بیان اینکه به لحاظ منابع، روش های 
عملیات، سیســتم ها و استفاده از ســامانه های 
مختلف جزو بانک های پیشــروی کشور هستیم، 
ابــراز امیدورای کرد:با مشــارکت کشــاورزان و 
فعاالن بخــش کشــاورزی هر روز شــاهد رونق 
تولید در این بخش باشــیم.وی بر ضرورت تعامل 
و تقویــت ارتباط نمونه های بخش کشــاورزی با 
بانک کشــاورزی و ارائه نظرات و پیشنهادات آنان 
تصریح کرد:حاصل تالش مــا خودکفایی،رونق 

تولید و امنیت غذایی کشور است.



قائم مقام شرکت ملی پخش خبر داد

ح برندینگ خ سوخت در قالب طر احتمال تغییر نر
خریدار    مزیت قیمتی یکی از اساسی ترین پایه های 
طرح برندینگ جایگاه های ســوخت در سطح کشور 
بود که تا کنون مغفول مانده اما احتماال از سال آینده 
کارمزد جایگاه ها بــا توجه به کیفیــت خدماتی که 
ارائه می دهند متفاوت باشــد که سبب تغییر قیمت 

سوخت خواهد شد.
هفته گذشــته مدیریت طرح برندینگ جایگاه های 
عرضه سوخت دستخوش تغییراتی شد که گمان می 
رود این تعییرات نشــانه از بروز تحوالتی در خصوص 

اجرایی شدن طرح برندینگ به معنای واقعی باشد.
در این رابطه حمید قاســمی قائم مقام شــرکت ملی 
پخش به خبرنگار اقتصادآنالیــن گفت: ما می خواهیم 
بوسیله مدیریت جدید برند، ریسک های در پیش روی 
این طرح را کاهش داده و این امر با ارائه خدمات متمایز 

در محدوده طرح برندینگ امکان پذیر خواهد بود.
وی در ادامــه افــزود: در حقیقت با اجــرای طرح 
برندینگ جایگاه های ســوخت، شرکت ملی پخش 

به وظیفــه رگوالتوری خود باز خواهد گشــت و در 
حدود قانون گذاری در ســطح کالن فعالیت خواهد 
کرد. به گفته قائم مقام شــرکت ملی پخش، هدف 
از اجرایی شــدن این طرح، انجــام اقداماتی بود که 
بطور قانونی بر عهده شــرکت ملی پخش بوده ولی 
به دالیــل مختلف این شــرکت نمی توانســت آن 
تغییــرات را اعمال کند. ولی در حــال حاضر نظر بر 
این شده اســت که انجام اقدامات و ارائه خدمات به 
برندها محول شود و شرکت ملی پخش نقش ناظر و 

رگوالتور را ایفا کند.
وی با شــاره به وضعیت نامطلوب طرح برندینگ در 
حال حاضر گفت: مدیریت جدید قرار است مشکالت 
این طرح را جمع آوری و بررســی نموده تا دلیل عدم 
اســتقبال به این طرح مشــخص و برای آن ها چاره 
اندیشــی شــود. در واقع به گفته قاســمی، مجریان 
طرح برندینگ نماینده شــرکت ملی پخش هستند 
در جایگاه ها و باید کیفیت خدمات و اســتانداردهای 

مورد نیــاز در مورد فرآورده ها از ســوی این مجریان 
رعایت شــود.قائم مقام شــرکت ملی پخــش تاکید 
کرد: هدف ما ارائه خدمات بهتر به مردم اســت حتی 
اگر بابت آن خدمات قرار است پولی دریافت شود. در 
حقیقت هدف از برندینگ، ارائه خدمات با کیفیت تر، 
بهتر و قابل رقابتی است که برای این موضوع احتماال 
قیمت ســوخت در جایگاه های مختلف دستخوش 
تغییر شود.وی در پایان با اشاره به تغییر احتمالی در 
نرخ سوخت ارائه شده از سوی جایگاه های مختلف در 
سال آینده گفت: در بودجه ســال آینده پیشنهاداتی 
شــده که دســت ما را در برخی وظایف بازتر می کند 
که در صورت تصویــب این بندهای بودجه، شــاهد 
ورود قیمت بعنوان مزیــت رقابتی جایگاه ها خواهیم 
بود چراکه طبیعتا برای ارائه خدمات باکیفیت تر باید 
قیمت باالتر نیز پرداخت شــود. از این رو برای ســال 
آینده احتماال شاهد نرخ های متغییر سوخت نسبت 

به امتیاز جایگاه ها باشیم.

نفت
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معاون وزیر نفت:
شرایط عرضه گاز مایع در بورس 

انرژی مساعد است
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران، با بیان اینکه 
عرضه گاز مایع از چند ماه گذشــته تاکنون در 
بورس انرژی به خوبی در حال انجام است، گفت: 
زیرســاخت ها برای انجام این مهم فراهم شده 

است.
حســن منتظر تربتی در خصوص کــم و کیف 
عرضــه گاز مایــع در بــورس انــرژی، گفت: 
خوشــبختانه عرضه گاز مایع در بورس انرژی از 
چند ماه گذشــته به خوبی در حال انجام است 
و زیرســاخت ها برای انجام این مهم به درستی 
فراهم شــده اســت و این عرضه به طور مدام با 
قیمت و مشتری مناســب انجام می شود، لذا از 
بخش خصوصی برای ســرمایه گذاری بیشتر در 

این حوزه دعوت می کنیم.
معاون وزیر نفت در امــور گاز ادامه داد: بیش از 
۸۰ درصد کاالهای مورد نیاز بخش گازرســانی 
و انتقال گاز به دســت ســازندگان ایرانی تولید 
می شــود، ارتقای اســتاندارد کاالها در شرکت 
ملی گاز ایران بســیار مهم بوده و افزون بر این، 

مساله تأمین کاالها نیز دارای اهمیت است.
پیش از این نیز مدیرعامل بــورس انرژی گفته 
بود: عالوه بر توافــق صورت گرفتــه در زمینه 
پذیرش »گاز مایع صادراتی« با شرکت ملی گاز 
و عرضه آن، در زمینه عرضــه »گاز طبیعی« نیز 
تفاهم الزم صورت گرفته و جلسات کارشناسی 

برگزار شده است.

مدیرعامل شرکت منابع آب ایران:
سدهای سیستان و بلوچستان 

هیچ آسیبی ندیدند
مدیرعامل شــرکت مدیریت منابــع آب ایران 
گفت: ســدهای استان سیســتان و بلوچستان 
بدون هیچ خسارت و آســیبی به طور کامل در 

مدار بهره برداری قرار دارند.
»محمــد حاج رســولی ها« ضمن بی اســاس 
خواندن شایعات مطرح شــده در فضای مجازی 
درباره آســیب دیدن ســد »خیرآبــاد« افزود: 
۳۰ درصد مخزن ســد خیرآباد تا پیش از وقوع 
سیالب در اســتان خالی بود که اکنون پر شده و 

اکنون به  طور کامل در حال بهره برداری است.
وی ادامــه داد:ممکن اســت یــک بند کوچک 
آبخیزداری در ارتفاعات دچار آسیب شده باشد، 
اما سدهای بزرگ اســتان با هیچ مشکلی مواجه 

نیستند.
حاج رســولی ها گفت:ســدهای بزرگ استان 
هم توانســتند از شــدت ســیالب بکاهند هم 
ذخیره خوبی انجام دهند، به گونه ای که در ســد 
»پیشــین« حدود ۳۹ درصد، ســد »زیردان« 
۴۵ درصــد، ســد »خیرآباد« ۲۷ درصد، ســد 
»شــی کلک« ۴۴ درصد و در ســد »ماشکید« 

سراوان حدود ۱۰۰ درصد سیالب مهار شد.
مدیرعامل شــرکت مدیریت منابــع آب ایران 
دربــاره مدیریت مناســب صــورت گرفته در 
مخازن اســتان ادامه داد: سد شــی کلک ۳۵۰ 
متر مکعب در ثانیه ورودی داشــت که بر اساس 
برنامه ۱۹۰ متر مکعــب در ثانیه از آن خروجی 
صورت گرفــت و از طریق این ســدها مدیریت 
سیالب  در مناطقی که دارای ســد بودند انجام 
شد.حاج رســولی ها افزود: اســتان سیســتان 
و بلوچســتان از رودخانه هــای فصلــی زیادی 
برخوردار بــوده که باید ســدهای بیشــتری 
روی آنها ســاخته شود تا تاسیســات مهار آب و 
سیالب در سایر سرشــاخه ها هم تکمیل شده و 
ضمن تامین آب در فصول مورد نیاز، از ســیالب 
هــم جلوگیــری کنند.پیش از وقوع ســیالب 
بخشی از ذخیره سد پیشین تخلیه شده بود که  
اکنون این سد نیز پر شــده و برای بهره برداری 

کشاورزان در سال آینده آماده است.



   امام جمعه کرج:

نتایج احراز صالحیت ها کامالً عادالنه بود
خریدار  نماینده ولی فقیه در اســتان البرز گفت: 
وقتی ســخنگوی شــورای نگهبان اعالم می کند رد 
صالحیت این ۹۰ نفــر به خاطر مســائل اقتصادی و 
اخالقی و ... بوده همین کفایت می کند تا دستگاه قضا 

برای رسیدگی به وضعیت آنها وارد عمل شود.
آیت اهلل ســید محمد مهــدی حســینی همدانی در 
خطبه هــای نماز جمعه کــرج اظهار کــرد: در طول 
ســالیان اخیر به ویژه یکسال گذشــته ایران انقالبی 
و نظام اســالمی ایران مورد حمالت چنــد ضلعی و 
ترکیبی دشمن قرار داشته اســت.به گزارش ایسنا، 
وی ادامــه داد: طی این مدت بی ســابقه ترین جنگ 
اقتصادی  و فشــار حداکثری به ایران تحمیل شده و 
مردم و مســئولین از طریق فضای مجازی در پیچیده 

ترین جنگ شناختی و ادراکی قرار داشتند.
وی با اشاره به اینکه دشمنان طی این مدت  از طریق 
رســانه و هنر ســنگین ترین جنگ روایت ها را برای  
تحریف واقعیت به راه انداخته اند، افزود: عالوه بر این 
طی این مدت شاهد ســخت ترین جنگ های نیابتی 

در بعد نظامی در اطراف ایران و منطقه بوده ایم.
امام جمعه کرج توضیح داد: دشــمنان شــدیدترین 
جنگ فرهنگی را برای برهــم زدن ماهیت انقالبی و 
اسالمی نظام جمهوری اســالمی ایران به راه انداخته 
اند تــا بتوانند ملت ایــران را تســلیم و وادار به عقب 
نشــینی کنند ولی این راه ها نتیجه بخــش نبوده و 

نیست.
وی اظهار کرد: فعالیت های دشــمنان برای تضعیف 
نظام به طور جدی از فتنه ۹۶ آغــاز و تا خرداد ۹۸ که 
دشمن قصد داشــت با انواع دسیسه، تهدید به تحریم 
های ظالمانه، جنگ روانی و ... برای مردم تابســتان 
داغ و زمستانی ســرد رقم بزنند ادامه داشت، اما مردم 
صبور و غیور و فهیم را در مقابــل خود دیدند و همین 

باعث شد به اهداف شوم خود دست نیابند.
این مسئول اظهار کرد: دشــمنان فکر می کردند در 
تابستان و آبان ۹۸ کار انقالب اســالمی تمام خواهد 
شــد و ملت ایران رفتار خود را در مقابل آمریکا تغییر 
رفتــار خواهند داد ولــی همه امید آنها بــه ناامیدی 
تبدیل شد.به گفته آیت اهلل حســینی همدانی: علی 
رغم اتفاقاتی که امســال افتاد، شــرایط ایران باثبات 
تر از گذشــته شده و به فضل خدا دشــمنان به زودی 
طعم شکســت را از دســتان پرصالبت ملــت ایران 
خواهند چشید.وی  با اشــاره به اینکه بعد از شهادت 
سردار سلیمانی انســجام و وحدت ملت ایران بیشتر 
شده و این  برای استکبار ناخوشــایند است، توضیح 
داد: طی چند ماه گذشــته آمریکا و اسراییل شکست 

های ســنگینی در بعــد نظامی و ... خــورده اند مثل 
حمله ایران به پهباد فوق پیشرفته آمریکایی و سقوط 
آن در آب های خلیج فارس که این باعث تضعیف آنها 

شده است.
امــام جمعه کرج ابــراز کرد:طبق گفتــه رهبر کبیر 
انقالب آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند و همه دنیا 
دیدند با اینکــه آمریکا همه گزینه هــای قدرت را در 
دســت دارد در مقابل ایران هیچ راهی از پیش نبرده 
اســت.وی با اشــاره به اینکه بعد دیگر غلبه ایران بر 
دشــمنان در بعد گروه های مقاومت در منطقه است، 
افزود: امروز گروه های مقاومت تمام منطقه غرب آسیا 
را پوشــش داده و فعالیت آنها باعث شده  طرح هایی 
که آمریکایی داشــتند قبل از شروع با شکست مواجه 
شــود.نماینده ولی فقیه در البرز اضافــه کرد: ایران 
ائتالف های خود را از قبل کــم نکرده و حتی االن هم 
اگر بخواهد ائتالف های جدیــدی ایجاد کند توانش 

را دارد.
وی اظهار کرد: دشــمن در حال حاضر در تالش است 
با فشــار و تحریم ها مردم و افراد عــادی را در مقابل 
نظام اسالمی قرار دهد و برای تحقق هدف خود از هیچ 
تالشی فروگذار نیستند.وی ادامه داد: دشمنان با این 
کار ســعی دارند ایران را پای میز مذاکره نشانند و بعد 
برگ های برنده کمتری را در اختیــار ما قرار دهند و 

خودشان پیروز ماجرا باشند.
وی با اشاره به اینکه دشــمن برای رسیدن به اهداف 
خود هر چیزی را دســت آویز قرار می دهــد افزود: 
یکی از این دست آویزها ســقوط غم انگیز هواپیمای 
اوکراینی بــود که با اســتفاده از ان ســعی کردند از 
احساســات مردم ســوء اســتفاده و فضا را به سمت 
اغتشــاش و ... هدایت کنند.امام جمعــه کرج اضافه 
کرد: دشمنان گستاخی را به جایی رساندند که سفیر 
کشــور خبیث و پلید انگلیس به خــودش جزئت می 

دهد میدان داری و افراد را سازماندهی کند.
وی توضیح داد: دستگاه دیپلماســی ایران باید با این 
موارد با اقتــدار عمل کند و معنا ندارد کســی که این 
گونه عمل  می کند را احضــار و صرفا به وی تذکر داده 
شود.وی گفت: باید در چنین موارد گوش کسی که به 
مردم این چنین توهین می کند گرفــت و با خفت از 

کشور بیرون کرد.
نماینده ولی فقیه در البرز تاکیــد کرد: باید از اقتدار و 
عزت مردم و نظام به خوبی دفــاع کنیم مگر انگلیس 
چه گلی به ســرما زده که برخی این گونه شیفته آن 
هســتند؟وی افزود: برخی آقایان مــی گویند ما بلد 
نیستیم بدون مذاکره و سازش مشکالت را حل کنیم 

و صرفا نگاهمان به داخل باشــد ولی بــا موضعی که 
اروپا  در خصوص برجام گرفته ایــن افراد چگونه می 

خواهند کار را به جلو ببرند؟
این مســئول توضیح داد: وقاحت اروپایی ها  به جایی 
رســیده که توافق با ترامــپ را به جــای برجام ایران 
پیشنهاد می دهند و می خواهند بعد از این همه سال 
ایران این تعهــد را بدهد که اهداف هســته ای ایران 
صرفا صلح آمیز اســت. مگر این موضوع تا کنون ثابت 

نشده؟ اروپایی باید این بازی را تمام کنند.
وی اضافه کرد: بعد از اینکه دشــمنان گوشــه ای از 
توان موشــکی ایران را طی چند مــدت اخیر دیدند 
می خواهنــد کاری که با برجام کردند را بر ســر توان 
موشکی کشــور بیاورند.وی گفت: خواست مردم این 
است که برای حفظ منافع ملی به طور کامل از برجام 

خارج شویم و غنی سازی را از نو شروع کنیم.
آیت اهلل حســینی همدانی افزود: قــرآن می فرماید 
اگر به شــما تعدی کردند مقابله به مثل کنید نه اینکه 
بروید و مذاکــره انجام دهید. تحریــم کردند تحریم 

کنید، ضربه زدند، ضربه بزنید این دستور قرآن است.
وی ادامه داد: مردم با انقالب و رهبری عهد بســته اند 
و این را به وضوح می توان از حضور حداکثری آنها در 

مراسم تشییع سردار سلیمانی فهمید.
به گفته امام جمعه کرج، اگر دشــمن فرصت ضربه به 
نظام و انقالب را داشته باشــد درنگ نمی کند و نمونه 
اش این است که به اسم خوانخواهی و ... نیرویی مثل 
حاج قاسم سلیمانی را که برای امنیت منطقه از جان 
خودش گذشــته را به طرز مظلومانه ای به شــهادت 
می رساند.وی در ادامه با اشــاره به هجمه هایی که به 
شورای نگهبان وارد شــده، افزود: نتایج رد صالحیت 
ها از ســوی شــورای نگهبان کامال عادالنه بوده و ما 

حمایت خود را از شورای نگهبان اعالم می کنیم .
نماینده ولی فقیه در البرز گفت: البته خطای انسانی 
در همه امور اســت و اگر نامزدی به نتایج اعالم شده 

معترض است می تواند از راه قانونی وارد عمل شود.
وی افزود: شورای نگهبان ۹۰ نفر از نمایندگان فعلی 
مجلس را برای شــرکت در دوره بعدی رد صالحیت  
کرده و ایــن رد صالحیت هــا بر مبنای نقــل قول و 
صحبت های دیگران نیســت و قطعا مطالبی در مورد 

آنها وجود داشته که به خود آنها اعالم می شود.
وی توضیح داد: وقتی ســخنگوی شــورای نگهبان 
اعالم مــی کند رد صالحیــت این ۹۰ نفــر به خاطر 
مسائل اقتصادی و اخالقی و ... بوده همین کفایت می 
کند تا دســتگاه قضا برای رســیدگی به وضعیت آنها 

وارد عمل شود.
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مقابله با تحریم داریم
معاون علمــی و فناوری رئیــس جمهور گفت: 
بدون شــک هرکجا کــه تیم های اســتارتاپی 

فعالیت کنند، اتفاقات مثبتی رخ می دهد.
ســورنا ســتاری در مراســم  افتتاح ساختمان 
آزمایشــگاه نوآوری باز به عنوان نخستین پروژه 
کالنشهر دانایی که در  فردیس برگزار شد،  اظهار 
کرد: توســعه شــتاب دهنده ها به طور ویژه در 
دستور کار معاونت علمی فناوری رئیس جمهور 
است و خوشــبختانه در این حوزه شاهد اتفاقات 

خوبی در البرز هستیم.
وی در ادامــه با بیان اینکه امــروز توافق نامه ای 
با شــهرداری کــرج در خصوص اســتارتاپ ها 
منعقد می شــود، اضافه کرد: بدون شک هرکجا 
که تیم های اســتارتاپی فعالیت کنند، اتفاقات 

مثبتی رخ می دهد.
به گزارش ایســنا، ســتاری با اشــاره به اینکه 
مجموعه مپنا هــم در حوزه اســتارتاپ ها وارد 
شده است، تاکید کرد: این اقدام موجب برقراری 
ارتباط مــردم کوچــه و بازار بــا مجموعه های 
فناوری و علمی می شــود که نتیجــه آن  ایجاد 

طرح های فناورانه و اشتغالزایی خواهد بود.
وی با بیان اینکه معاونت علمی فناوری ریاست 
جمهوری برنامه هــای خاصی بــرای مقابله با 
تحریم هــا دارد، بیان کرد: این اقــدام با تکیه بر 

توان داخلی میسر می شود.
ستاری با بیان اینکه اولین شتاب دهنده علمی-
فناوری، در بخش مواد دارویی بود، خاطرنشان 
کرد: اکنون ۹۸ درصد داروها را در داخل کشور 
تولید می کنیم و به دنبال افزایش توان کشور در 

این حوزه هستیم.
گفتنی اســت ساختمان »آزمایشــگاه نوآوری 
باز« در ۳۷۰ متر زیربنا با همکاری شــرکت مپنا 

افتتاح شد.
رویکرد این مرکز این اســت که استارتاپ هایی 
که  در حوزه هوشــمند ســازی فعال هستند را 
جذب و مورد حمایت قرار دهد و بعد آنها را وارد 

بازار کند.

 کالهبرداری ۵0 میلیاردی 
وش مخفیانه شن و ماسه با فر

با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی ســاوجبالغ، 
اعضای بانــد کالهبرداری که با فــروش ذخایر 
یک معدن تولید شن و ماســه در این شهرستان 
به صــورت غیرقانونی اقــدام بــه ۵۰ میلیارد 

کالهبرداری کرده بودند، دستگیر شدند.
ســردار عباســعلی محمدیان با اعالم این خبر 
گفت: در پی ارجاع یک فقره پرونده کالهبرداری 
از یک معدن تولید شــن و ماسه به پلیس آگاهی 
ســاوجبالغ مبنی بر فــروش تولیــدات آن به 
صورت مخفیانه و کســب درآمدهای میلیاردی 
از این طریق، رسیدگی به موضوع در دستورکار 

پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان در بررســی هــای اولیه 
به ســرنخ هایی درخصوص همــکاری تعدادی 
از کارکنان این معدن و فــروش روزانه مقداری 
شــن و ماســه، بدون درج در ســوابق اداری و 
کالهبرداری بــه مبلغ ۵۰ میلیــارد ریال از این 

طریق، رسیدند.
این مقام ارشــد انتظامی ادامــه داد: در مرحله 
بعد، تحقیقــات در خصــوص چگونگی فروش 
محصوالت، بررســی پرونــده هــای بایگانی 
و ثبت و صــدور کاال آغاز شــد و در این رابطه ۳ 
نفــر از کارکنانی کــه  متوجه شــدند، موضوع 
کالهبرداری برمال شــده و تحت تعقیب پلیس 
هستند در روستاهای اطراف ساوجبالغ مخفی 
شــده و قصد داشــتند در یک فرصت مناسب 
به خارج از کشــور متواری شــوند که طی یک 
عملیات غافلگیرانه دســتگیر و به پلیس آگاهی 

منتقل شدند.



بازار مسکن در انتظار تغییر وضعیت

دور جدید ثبت نام مسکن ملی چه زمانی آغاز می شود؟
خریدار    در حالی که شــمارش معکوس برای اغاز 
دور جدید ثبت نام برای مســکن ملی آغاز شده است، 
آخرین خبرها حکایت از اعــالم نتایج اولین دور ثبت 

نام تا نیمه بهمن ماه دارد.
 طرح مسکن ملی که با هدف خانه دار شدن جمعیتی 
نزدیک به ۴۰۰ هزار خانوار اجرا شــده است. هر چند 
در اولین دور ثبت نام برای مسکن ملی ۲۶۰ هزار نفر 
متقاضی، نســبت به ثبت نام اقدام کرده اند اما خرید و 
فروش غیرقانونی امتیاز مســکن ملی نشان می دهد 
تقاضا برای این طرح باالتر از تعداد متقاضیانی اســت 

که موفق به ثبت تقاضای خود شده اند.
پیش از ایــن معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه 
و شهرسازی و حتی شخص وزیر نســبت به خرید و 
فروش غیر قانونی امتیاز مســکن ملی هشدار داده و 
تاکیــد کرده انــد هنوزپاالیش ثبت نــام کنندگان 
صورت نگرفتــه و پیش بینی ها نشــان می دهد بین 
۳۰ تا ۴۰ درصد ثبت نام کننــدگان قادر به حضور در 
این پروژه نخواهنــد بود چرا که شــرایط الزم را دارا 

نیستند.
 بر این اســاس اما برخی در فضای مجازی با انتشــار 
آگهی هایی با قیمت های بیــن ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون 
تومان امتیاز ثبت نام مســکن کلی یا به عبارت دیگر 
کد رهگیری ثبت نام را در معرض فروش گذاشــته و 

بازاری کاذب برای خود در این راستا ایجاد کرده اند.

شرایط ثبت نام چیست؟
شــروط اصلی ثبت نام در طرح مســکن ملی عبارت 
است از تاهل، ســابقه حداقل ۵ سال سکونت در شهر 
مورد تقاضا و عدم اســتفاده از امکانات و تســهیالت 
دولتی در خریــد واحدهای مســکونی.در عین حال 
نداشــتن مالکیت خصوصی نیز از شرایط الزم است. 
این بدان معناســت که متقاضی و افراد تحت تکفل او 

نباید در ۱۴ ســال اخیر یعنی از سال ۸۴ به 
بعد مسکن ملکی داشته باشند.

 همچنیــن در صورتی که متقاضــی و افراد 
تحت تکفل او تــا کنــون از امکانات دولتی 
و نهادهــای عمومــی، زمین و تســهیالت 
وام مسکن و مســکن دریافت کرده باشند، 
نمی توانند در طرح اقدام ملی مســکن ثبت 
نام کنند. بــه عبارتی فــرم »ج« متقاضی و 

اعضای خانواده باید سبز باشد.
 منظور از شــرط تاهل این است که متقاضی 
باید متاهل یا سرپرست خانواده باشد. البته 
زنــان خودسرپرســت در صورت داشــتن 

سن باالی ۳۵ ســال هم می توانند در طرح اقدام ملی 
مســکن ثبت نام کنند. همچنین متقاضی نباید منع 
قانونی برای دریافت تســهیالت بانکی داشــته باشد 
که از جمله آن می توان به چک برگشتی و تسهیالت 

معوقه اشاره کرد.
توانایــی تامین هزینه ســاخت مســکن بــه غیر از 
تســهیالت بانک از دیگر شــرایط برای ثبــت نام در 
طرح اقدام ملی مســکن اســت. طوری که متقاضی 
باید امکان سپرده گذاری ۳۰ میلیون تومان در بانک 
مســکن برای اطمینان از توانایی تأمین هزینه های 

ساخت مسکن را داشته باشد.
 با این تفســیر دریافت وام طرح اقدام ملی مســکن 
نیاز به ســپرده گذاری ۳۰ میلیون تومانــی دارد که 
۲۵ میلیــون تومان آن همــراه قســط اول وام بانک 
بعد از اجرای فنداســیون و پنج میلیون تومان دیگر 
همراه قسط دوم وام بانک در مرحله اجرای اسکلت به 

متقاضی بازگردانده می شود.
 در شــرایط ثبت نام طــرح اقدام ملی مســکن آمده 
متقاضــی بایــد توانایی پرداخــت اقســاط ماهانه 
تســهیالت به میزان حداقل یک میلیون و ۵۰۰ هزار 

تومان در ماه را داشته باشد.

 هزینه هر متر مربع مسکن ملی چقدر است؟
 هنوز پاسخ صریحی برای این سئوال وجود ندارد که 
هزینه ساخت هر متر مربع مســکن ملی در هر شهر 
چقدر است اما مســوالن رقم های متفاوتی را در این 

خصوص اعالم کرده اند. 
محمود زاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه در 
این خصوص گفته است: در شهرهای استان تهران در 
طرح اقدام ملی، میانگین یک مترمربع زمین بین ۳.۵ 
تا ۴ میلیون اســت، برای آپارتمان هــای پرتراکم که 
مساحتی بین ۳۸ تا ۴۳ متر دارند، در شهرهای استان 

تهران قیمت زمیــن ۱۲۰ میلیون تومان تخمین زده 
می شود که متقاضیان باید این مبلغ را در اقساط ۱۲ 

ساله پرداخت کنند.
معاون وزیر راه و شهرســازی تاکید کرده اســت: در 
موضوع ســاخت نیز قیمت تمام شــده محاسبه و به 

اطالع متقاضیان می رسد.
 در عین حــال متقاضیان بایــد آورده ای بین ۱۰۰ تا 
۱۵۰ میلیون تومان داشته باشــند و پرداخت اقساط 
واحدهای مسکونی توســط متقاضیان بعد از تحویل 

واحد، آغاز می شود.
محمودزاده با تاکیــد بر اینکه سیاســت وزارت راه و 
شهرســازی تولید مداوم و تدریجی مســکن است، 
گفت: در صورتی که در استانهای ثبت نام شده، مجددا 
زمین تامین شود، ثبت نام برای این طرح از سر گرفته 

خواهد شد.

 دور جدید ثبت نام چه زمانی است؟
 آخرین بررسی ها نشــان می دهد دور جدید ثبت نام 
پیش از فرارسیدن نوروز سال ۱۳۹۹ اغاز خواهد شد. 
محمودزاده در تازه ترین اظهار نظر خود گفته اســت 
ضمن اشاره به ایجاد ظرفیت های جدید در دور بعدی 
نام نویســی ها، افزود: همکاران من در تالش و مذاکره 
با ادارات کل راه وشهرســازی تمام استان های کشور 
هستند که بتوانند ظرفیت های جدید را تامین کنند، 
هر زمانی مرحله شناســایی تمام و کسانی که واجد 
شرایط نیســتند از لیســت متقاضیان حذف شوند، 
اعالم می کنیم تا کســانی که متقاضی شرکت در این 

طرح هستند اقدام کنند.

 بازار مسکن در انتظار تغییر وضعیت
بســیاری از معامله گران مسکن معتقدند اعالم نتایج 
ثبت نام و آغاز دور جدید ثبت نام نیز می تواند زمینه را 
برای تغییر وضعیت بازار مسکن مهیا نماید 
. بازار مســکن در آذرماه با رشــد قیمت ها 

مواجه شد. 
این بــازار از پس ســهمیه بنــدی بنزین با 
رشــدی محســوس مواجه گردید اما پیش 
بینــی هــا نشــان از آن دارد که آغــاز دور 
جدید ثبت نام و اجرای ایــن طرح بتواند بار 
دیگر بازار مســکن را با تغییر مواجه نماید . 
برآوردها نشــان از ان دارد که بازار مســکن 
مسستعد تخلیه حباب است و اغاز این طرح 
روند کاهــش قیمت در بازار مســکن را می 

تواند بار دیگر سرعت بخشد.
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قیمت خانه در ۱۴منطقه تهران 
پایین تر از میانگین

بازار مســکن تهران در حالی وارد آخرین فصل 
از ســال ۹۸ شــد که خطر شــکل گیری موج 
جدیــدی از رکود طوالنی مدت را پشــت ســر 
می گذارد، رکــودی که افزایش قیمت شــکل 
گرفته در ماه های گذشــته اصلی ترین عامل آن 
به شــمار می رود. از ماه های ابتدایی سال ۹۷ و 
همزمان با افزایش نرخ تــورم و باال رفتن قیمت 
ارز، بازار مسکن ایران که در بسیاری از تحوالت 
اقتصادی سال های گذشته، اســتقالل خود را 
حفظ کرده بود نیز وارد فاز تغییرات قیمتی شد 
تا جایی که در یک دوره حدودا یک ســاله قیمت 
مســکن در کالنشــهرهایی مانند تهران ۱۰۰ 

درصد افزایش یافت.
به دنبال این اتفاق، فاصله میان قدرت خرید بخش 
قابل توجهی از جامعه با قیمت هــای موجود در 
بازار به شــکل قابل توجهی افزایش یافت و عمال 
میزان تاثیر گذاری تســهیالت دولتی ارایه شده 
در بازار به پایین ترین سطح خود رسید. بر اساس 
گزارش هایی که از ســوی بانک مرکزی منتشر 
شــده، میانگین قیمت هر متر واحد مسکونی در 
تهران به بیش از ۱۳ میلیون تومان رســیده است 
و به این ترتیب تسهیالت فعلی تنها توان پوشش 

هزینه ۱۲ متر خانه در پایتخت را دارند.
هر چند در ماه های گذشــته با توجه به کاهش 
قابل توجه خرید و فروش هــا، قیمت ها در بازار 
مسکن ریزشی شد، اما آماری که از سوی وزارت 
راه و شهرسازی در آذرماه امســال منتشر شد، 
نشــان داد که جهت حرکت بازار حداقل در این 
ماه تغییر کرده اســت. برآوردها نشان می دهد 
که در این ماه بــا معامله بیــش از ۹ هزار واحد 
مســکونی، میزان خریــد و فروش هــا در بازار 
مسکن رشد ۱۳۷ درصدی داشته و در کنار آن، 

قیمت خانه نیز بار دیگر افزایشی شده است.
رشد ســاخت و ســازها در ســال های گذشته 
باعث شــده، هر یک از مناطــق ۲۲گانه تهران 
شــرایط خاصی در بازار مسکن داشــته  باشند. 
در شرایطی که میزان خرید و فروش واحدهای 
مسکونی در بســیاری از مناطق تهران کاهشی 
بوده، مناطق شــمالی تهــران در ماه های اخیر 
ســطح معامالت خود را تا حدی حفظ کرده اند 
و به نظر می رســد در میان طبقــات ثروتمند تر 
کاهش قــدرت خرید به دنبــال افزایش قیمت 
مسکن رخ نداده است. در کنار آن، فاصله قیمت 
مســکن در مناطق مختلف تهران نیز به شــکل 

قابل توجهی افزایش یافته است.
آخریــن گــزارش بانــک مرکــزی نشــان 
می دهد که فاصلــه میــان گران قیمت ترین و 
ارزان قیمت ترین منطقه تهــران، در هر متر به 
بیش از ۲۵ میلیون تومان رسیده است. گزارش 
اخیر همچنین نشــان می دهد میانگین قیمت 
خانه در تهران از مرز متری ۱۳.۵ میلیون تومان 

گذشته است. 
فاصله میان قیمت هــا در منطقه یک با ســایر 
مناطق و همچنین ۶ منطقه گران قیمت تهران 
با سایر مناطق شــهر باعث شده میانگین قیمت 
در پایتخت به شــکل قابل توجهی افزایش پیدا 
کند تا جایــی که تنها همیــن ۶ منطقه قیمتی 
باالتر از میانگین ارایه شده دارند و در ۱۶ منطقه 
باقیمانده اعداد پایین تر از ۱۳.۵ میلیون تومان 
اعالم شــده اســت. در میان ارزان ترین مناطق 
پایتخــت همچنان رتبــه نخســت در اختیار 
منطقه ۱۸ اســت .که میانگیــن قیمت هر متر 
واحد مسکونی در این منطقه ۶.۵ میلیون تومان 
اعالم شده اســت. پس از آن، منطقه ۲۰ با ۶.۷ 
میلیون، منطقه ۱۷ بــا ۷.۴ میلیون، مناطق ۱۲ 
و ۱۵ بــا ۷.۸ میلیون و مناطــق ۱۶ و ۱۹ با ۸.۳ 

میلیون تومان در رده های بعدی هستند.
در آمار خریــد و فروش های آذرماه مشــخص 
می شــود که همچنــان رکــود در مناطق کم 

درآمدتر شهر خود را نشان می دهد.



دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان مطرح کرد

وسازان به سه برابر نقدینگی موجود نیاز خودر
 فاطمه اکبرخانی    دبیر انجمــن صنایع همگن 
نیرومحرکه و قطعه ســازان با اشــاره به مشــکالت 
خودروسازان اظهار کرد: نیاز خودروسازان، سه برابر 
نقدینگی فعلی آن ها است و پرداخت وام صرفا مشکل 

صنعت خودرو را به تعویق می اندازد.
آرش محبی نــژاد بــا اشــاره بــه وام ۷۲۰۰میلیارد 
تومانی در نظــر گرفته شــده برای خودروســازان، 
اظهار کرد: طبق مصوبه شــورای پــول و اعتبار، قرار 
اســت ۷۲۰۰میلیارد تومــان نقدینگــی در اختیار 
خودروســازان قرار گیرد تــا بدهی قطعه ســازان را 
پرداخت کنند اما فعال مشخص نیست که چرا رییس 
بانک مرکزی زمان و نحوه تخصیص این وام را تعیین 

تکلیف نمی کند.
وی اضافــه کرد:مقــرر شــده کــه از ایــن مبلــغ، 
۵۰۰۰میلیارد تومان به صورت ریالی و ۲۲۰۰میلیارد 
تومان به صورت اوراق مشــارکت پرداخت شــود در 
حالی کــه از ابتدا قرار بود تمام تســهیالت به صورت 
ریالی پرداخت شــود و صحبتی از فروش اوراق نشده 

بود.
محبی نــژاد پرداخت وام را راهــکار موقتی برای حل 
مشکل خودروسازان دانســت و تاکید کرد: پرداخت 

تســهیالت با ایــن روش صرفا یک مســکن موقت 
برای عقــب انداختن مشــکل اصلی اســت؛ راهکار 
اساســی برای حل معضل نقدینگی خودروســازان 
اوال حذف سیاســت قیمت گذاری دستوری و اصالح 
قیمت هاست تا دارایی خودروساز و قطعه ساز در میان 
مدت از بین نــرود و ثانیا اینکه نقدینگــی مورد نیاز 
خودروسازان توســط نظام بانکی به طور کامل تامین 

شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان 
تاکید کرد: اگر می خواهیم تیراژ به میزان ســال های 
قبل برســد باید نقدینگی مورد نیــاز صنعت خودرو 
تامین شود ضمن اینکه خودروسازان حداقل سه برابر 
نقدینگی فعلی، نقدینگــی الزم دارند چرا که قیمت 
نهاده های تولید نیــز به همین میــزان افزایش پیدا 
کرده است؛ در کشوری که نه خودرو وارد می شود و نه 
درصورت واردات مردم توان خرید دارند، چاره ای جز 
اتکا به تولید داخل نیست که با وجود حمایت نکردن 

دولت، تولید داخلی هم نخواهیم داشت.
محبی نژاد تصریح کرد: در همه کشــورها نظام بانکی 
در کنار صنایع تولیدی است، حتی در کشورهایی که 
مثل ما تورم باال و صعود چشــمگیر قیمت مواد اولیه 

ندارند نیز شاهد حمایت های دولتی و بانکی هستیم؛ 
زیان فعلــی خودروســازان به خاطر سیاســت های 
نادرســت دولت ایجاد شــده و به همین دلیل، دولت 

موظف به حمایت از صنعت خودرو است.
این فعال صنعت قطعه بــا تاکید بر ضرورت پرداخت 
تســهیالت اعطایی به مطالبات قطعه سازان تاکید 
کرد: این تســهیالت از روز اول برای پرداخت بدهی 
زنجیره تامین پیش بینی شــده اســت و قــرار بود 
خودروســازان صرفا گیرنده وام باشــند، اما شنیده 
شــده که خودروســازان می خواهند بخشی از این 
تســهیالت را به ســایر بدهی های خــود اختصاص 

دهند.
محبی نژاد گفت: بخشــی از بدهی خودروســازان، 
چک های برگشــتی اســت که ما در پرداخت آن ها 
حرفی نداریم چرا که در نهایت به نفع قطعه ســازان 
خواهد بود اما ســایر بدهی  خودروسازان باید از منابع 

جاری شان تامین شود نه از طریق این وام.
به گفتــه دبیر انجمــن صنایع همگــن نیرومحرکه 
و قطعه ســازان، وزارت صمت به ایــن موضوع ورود 
کرده و قرار اســت به مراحل تخصیص و پرداخت پول 

نظارت داشته باشد.

پدال

خودرو ترمز بریــد. قیمت خودرو طی 
روزهای اخیر دوباره به سمت افزایش 
محســوس میل پیــدا کرده اســت. 
کارشناســان عنوان می کنند که علت 
اصلی گرانی خودرو، افزایش تقاضا در 
بازار است. تا یکماه پیش با آنکه تولید 
خودرو رشــد پیدا نکرده بود و با توجه 
به آمار ۸ ماهه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، کاهش ۳۳.۲ درصدی داشته 
اســت، بازار خودرو به آرامش نســبی 
رسید. اما این آرامش مقطعی بود چرا 
که در مدت عنوان شده بازار خودرو در 
رکود بود و حجم خرید و فروش خودرو 

سیر نزولی داشت.
 با گذشــت زمان و نزدیک شــدن به 
روزهای پایانی ســال، تقاضا برای بازار 
خودرو افزایــش پیدا کرده اســت. از 
چند هفته پیش کارشناسان و فعاالن 

بازار پیش بینــی کردند که 
از نیمــه دوم دی ماه تقاضا 
برای خرید خودرو افزایش 
پیــدا می کند و بــه همین 
تولیدکننــدگان  جهــت 
خودرو بایــد دو اقــدام را 

انجام دهند.
اولین اقدام که از ســوی کارشناسان 
به خودروســازان توصیه شــده است، 
تحویــل خودروهــای معوق اســت. 
برخی از خودروسازان در حال تحویل 
خودروهایی هســتند که اردیبهشت 
ماه ســال جاری ثبت نام فوری شده اند 
و باید به آنها در مــدت ۴۵ روز تحویل 
داده می شد. اما بد عهدی خودروسازان 
باعث شد که خیلی از ثبت نام کنندگان 
و کسانیکه سال گذشــته هم ثبت نام 
کردند به خودروهایشــان نرسند. این 

افراد بــرای آنکــه بتوانند 
صاحب خــودرو شــوند و 
امیدی به تحویــل خودرو 
از سوی خودروســازان در 
ســال جاری ندارنــد، وارد 
بازار خودرو شدند و همین 
امر یکی از دالیــل افزایش 

قیمت خودرو طی روزهای اخیر است.
دومیــن موضوعــی کــه از ســوی 
کارشناسان پیشنهاد شــده، افزایش 
تولید خودرو اســت. برخی ها اینگونه 
تصور می کنند که خودروسازان برای 
آنکه قیمت بــاالی خــودرو را حفظ 
کنند، تولیدات خود را به میزان تقاضا 
و حتی تولید ســال گذشــته افزایش 
ندادند و همین امــر کمک می کند که 
خودرو در حاشــیه بازار با قیمت های 
باالتری فروخته شــود و ایــن امر در 

نهایت به نفع خودروساز باشد.
آنگونــه کــه کارشناســان و برخی از 
اهالی صنعت خودرو عنــوان کردند، 
خودروســازان در شرایطی هستند که 
می توانند تولید خود را افزایش دهند. 
چرا کــه در این مدت قطعه ســازان و 
ســطح  تولیدکننده  مجموعه هــای 
همکاری شان با خودروسازان افزایش 
پیدا کرده اســت و دیگر مانند ماه های 
ابتدایی سال کمبود قطعه وجود ندارد. 
هر چند که خودروســازان این سناریو 
را نمی پذیرنــد و می گوینــد از آنجــا 
که بحران مالی دارند، نتوانســتند در 
تأمین قطعه به مثابه سال گذشته عمل 
کنند.به هر ترتیب قیمت خودروهای 
داخلی در بازار نشــان می دهد که طی 
هفته گذشته، روزانه قیمت خودروها 

افزایش پیدا کرده است.

بازار
و دست چه کسی است؟ فرمان بازار خودر
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وز و از امر خودر
فروش فوری پژو ۴۰۵ و پژو پارس TU۵ توسط 
ایران خودرو از امروز یکشــنبه ۲۹ دی ماه آغاز 

می شود.
 گروه صنعتی ایران خــودرو در کنار طرح پیش 
فــروش محصوالت خــود که از روز شــنبه ۲۸ 
دی ماه آغاز شده و لغایت دوشــنبه ۳۰ دی ماه 
ادامه خواهد داشــت، در امروز یکشنبه ۲۹ دی 
ماه نیز طرح فروش اقســاطی دو محصول خود 
را از ســاعت ۱۱ صبح آغاز خواهد کرد و در این 
طرح فروش مشــتریان می توانند دو خودروی 
پژو پارس موتــور TU۵" و همچنین خودروی 

پژو ۴۰۵ را خریداری کنند.
در طرح فــروش اقســاطی محصــوالت ایران 
خودرو ، برای خودروی پژو ۴۰۵ قیمت مصوب 
۶۷ میلیــون و ۹۹۸ هــزار و ۴۰۰ تومانــی در 
نظر گرفته شده اســت که با پیش پرداخت ۶۱ 
میلیون و ۳۳۰ هزار تومانی ثبت سفارش خواهد 
 TU۵ شد و همچنین برای خودروی پژو پارس
قیمت مصوب فروش ۸۵ میلیون و ۵۰۰ تومانی 
در نظر گرفته شده است که با پیش پرداخت ۷۶ 
میلیون و ۶۷۰ هزار تومانی، مشــتریان قادر به 
ثبت سفارش این خودرو و تحویل آن پس از ۳۰ 

روز کاری خواهند بود.

و از کارخانه  اختالف قیمت خودر
تا بازار به ۴۴میلیون  تومان رسید

رئیس اتحادیه فروشــندگان خــودرو اختالف 
قیمت خــودرو از کارخانه تا بــازار را بین ۱۳ تا 
۴۴ میلیون تومــان در خودروهای کمتر از ۱۰۰ 

میلیون تومان اعالم کرد.
سعید موتمنی با اشاره به  اینکه نوسانات قیمت 
ارز و کاهش عرضه خودرو دربازار، سبب افزایش 
قیمت خودرو  درهفته گذشته شده است، گفت: 
»این هفته بازار خودرو فعالیت خود را با آرامش 
آغاز کرده است و شــاهد کاهش قیمت دربرخی 

خودرو ها هستیم.«
وی با بیان اینکه افزایش اختالف قیمت خودرو 
درکارخانه و بازار، از شهریور ســال جاری آغاز 
شــده اســت، گفت: »کمترین میزان اختالف 
قیمت خودرو درکارخانه و بازار در شــهریورماه 
بوده، اما از مهرمــاه این اختالف با شــیب کند 

شروع شده و تاکنون ادامه داشته است.«
رئیس اتحادیه فروشــندگان خــودرو، کاهش 
عرضه خودرو را دلیل افزایش قیمت آن دانست 
و افزود: »طبق اعالم وزیر صمــت میزان تولید 
خودرو درآذرماه امســال نسبت به سال گذشته 
افزایش داشــته اســت که اگر تامین کننده نیاز 

 بازار باشد، قیمت ها دوباره شکسته می شود.«
وی با اشــاره به اینکه قیمت پرایــد ۱۳۱ درهفته 
گذشــته تا ۵۲ میلیون تومان افزایش یافته است، 
ادامه داد: »این خودرو دیروز در بازار ۵۰میلیون و 
۵۰۰هزارتومان، پراید ۱۱۱ که ۵۷میلیون تومان 
قیمت گــذاری شــده بــود ۵۵ میلیون تومان، 
تیبا صنــدوق دار کــه ۶۳میلیون تومــان عرضه 
می شــد، ۶۱میلیون تومان و تیبا هاچ بک که ۷۰ 
میلیون تومان معامله می شــد، ۶۸میلیون تومان 
به فروش  رســید.«موتمنی با بیــان اینکه دلیلی 
برای افزایــش قیمت پرایــد از ۴۰ میلیون تا ۵۰ 
میلیون تومان وجود ندارد، ادامه داد: »نوسانات ارز 
سبب هجوم برخی افراد برای خرید خودرو می شود 
که درادامه، این خودرو ها به بازار عرضه نمی شوند و 

این رویه سبب افزایش قیمت می شود.«
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قائم مقام وزیر صمت با ارســال نامه ای به 
روسای ســازمان های صمت ۳۱ استان، 
بر ضــرورت بکارگیری ناظــران افتخاری 
به خصوص از جامعه فرهنگیان و بســیج 
اصناف برای نظارت بر قیمت و کیفیت نان 

تاکید کرد.
 حســین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر 

صمت با ارسال نامه ای به رؤسای سازمان های صمت 
۳۱ اســتان و جنوب کرمان، بر ضــرورت بکارگیری 
ناظران افتخاری بــه خصوص از جامعــه فرهنگیان 
و بســیج اصناف برای نظارت بر قیمت و کیفیت نان 

تاکید کرد.
در این نامه که با موضوع بکارگیری ناظران افتخاری 
برای نظــارت بر قیمت و کیفیت نــان صادر گردیده، 
اعالم شده است: همانطوری که بارها در سیاست های 
کنترل بازار اشاره گردیده، نظارت های مردمی نقش 
بسزایی در کنترل بازار و حفظ آرامش آن دارند و بهره 
گیری از ظرفیت بازرســان افتخاری در ادوار مختلف 
در دستور کار حوزه بازرســی و نظارت همواره مورد 

توجه بوده است.
در بخش دیگری از این نامه آمده اســت: لذا به منظور 

احیای نظارت های مردمــی و بهره گیری 
از این ظرفیت با کســب تجارب گذشته و 
رفع برخی از نارسایی ها خواهشمند است 
دســتور فرمائید با فوریت در این مرحله با 
اســتفاده از توانمندی و گزینش بخشــی 
از اقشــار هدف از ظرفیــت حضور و نقش 
تعیین کننده فرهنگیــان عزیز و نیروهای 
غیور بســیج اصناف با صــدور کارت شناســایی )در 
چارچوب ضوابط و دستورالعمل ســازمان حمایت( 
جهت نظارت بر قیمت و کیفیت نــان همکاری الزم 
را با بازرس های صمت، اتاق هــای اصناف، تعزیرات و 
بازرسان اتحادیه های صنفی نانوایان سراسر کشور به 
عمل آورند.مدرس خیابانی در ایــن نامه تاکید کرده 
است: شایسته اســت با عطف توجه به این مهم و بهره 
گیری از همه ظرفیت های نظارتی بــه ویژه موضوع 
بازرســان افتخاری، طرح ویژه نظارتی با عنوان درج 
قیمت نــان و همینطــور نظارت بر رعایــت قیمت و 
کیفیت نان با همکاری سایر دســتگاه های ذیربط از 
جمله سازمان تعزیرات، وزارت بهداشت، استانداری 
و فرمانداری ها اقــدام و نتیجه اقدامــات را عالوه بر 

سازمان حمایت به اطالع مردم برسانید.

نان

ناظران افتخاری بر قیمت و کیفیت نان نظارت می کنند

گوشت گرم گوسفندی باز هم ارزان شد
خریــدار   قیمــت هرکیلوکرم گوشــت الشــه 
گوسفندی گرم )نر( با حدود ۷ هزار تومان کاهش به 
۷۸ هزار تومان در تهران تقلیل یافت، هر چند نرخ این 

محصول در برخی از نقاط بیشتر است.
قیمت گوشــت گرم گوسفندی در مقایســه با هفته 
های گذشــته کمی کاهش یافته به طــوری که هر 
کیلوگرم الشــه گوســفندی )نر( در تهران ۷۸ هزار 
تومان بــه فروش می رســد هرچند کــه قیمت این 
محصول در برخی نقاط شــهر بیشــتر است؛ پیش از 
این هر کیلوگرم الشه گوشت گوسفندی در تهران ۸۵ 

هزار تومان به فروش می رسید. 
درباره کاهش کم قیمت گوشــت قرمز در مقایسه با 
گذشــته دالیل مختلفی ازجمله گران فروشــی در 
ســطح خرده فروشــی و عدم کاهش قیمت دام زنده 
در سطح دامداری مطرح بود اما کاهش قدرت خرید 
مردم و رکود بر بازار گوشت قرمز باعث شده است که 

برخی مراکز توزیع قیمت خود را کاهش دهند.  

بر اســاس گزارش میدانی از چند فروشــگاه عرضه 
مستقیم گوشــت قرمز در غرب تهران، هر کیلوگرم 
گوشت الشه گرمایرانی ۷۸ هزار تومان، شقه ۸۲ هزار 
تومان، نیم شــقه ۸۴ هزار تومان، سردست ۸۲ هزار 
تومان، کفدست ۸۸ هزار تومان، ران ۹۳ هزار تومان، 
گردی ران ۹۵ هزار تومان، گــردن ۸۷ هزار تومان و 

قلوهگاه ۶۰ هزار تومان است.
بنابر این گزارش قیمت هر کیلوگرم گوشــت گوساله 
۶۴ هزار تومان، سردست گوساله ۶۴ هزار تومان، ران 
۷۱ هزار تومان، ماهیچه ۷۱ هزار تومان، قلوهگاه ۵۳ 

هزار تومان و راسته ۷۱ هزار تومان است.
 هر کیلوگرم گوشــت منجمد گوسفندی گردی ران 
وارداتی)بی خس شــده( ۶۷ هزار تومان و  قیمت هر 
کیلوگرم گوشــت گوســاله برزیلی)لخم( ۴۷ هزار 
تومان اســت، قیمت هر کیلوگرم بوقلمون کامل ۲۷ 
هزار تومان و ران بوقلمــون ۳۰ هزار تومان، قیمت هر 

کیلوگرم مرع کامل نیز ۱۱ هزار تومان است. 

مرز حیاتی در بازار سکه
 در آخرین روز هفته، ســکه و دالر راه متفاوتی را 
در پیش گرفتند؛ روز پنج شنبه، سکه تمام بهار 
آزادی ۴۵ هزار تومان افزایش را به ثبت رساند تا 
روی کانال ۴ میلیــون و ۹۰۰ هزار تومانی به کار 
خود پایان دهد. در بازار موازی، دالر راه کاهشی 
را در پیش گرفــت و با ۳۰ تومان افــت به بهای 
۱۳ هزار و ۵۲۰ تومان رســید. حرکت معکوس 
ســکه و دالر، این وضعیت را برای معامله گران 
بیشتر آشــکار کرد که دو دارایی پرطرفدار بازار 
در دو مسیر متفاوت قرار دارند؛ چرا که در طول 
هفته نیز به رغم هم مسیر بودن، سرعت رشد فلز 
گرانبهای داخلی چشــمگیرتر از شاخص ارزی 

بود.
این موضــوع از طریق بررســی بازدهی هفتگی 
هر دو نیز قابل بررسی است؛ ســکه در هفته ای 
که گذشــت، بیش از ۴ درصد افزایش قیمت را 
تجربه کرد، حال آنکه رشد دالر تنها به نزدیکی 
یک درصد می رســید.در این میــان آنچه برای 
معامله گران بازار سکه بیشتر از هر چیز دیگری 
اهمیت دارد، واکنش این فلــز گرانبها به مرز ۵ 
میلیونــی در هفته جاری اســت. ســکه به مرز 
حیاتی ۵ میلیونی نزدیک شده، ولی هر زمان از 
آن عبور کرده، در نهایت طــی چند روز به کانال 

پایین تر بازگشته است.
در بازار ســکه با توجه بــه افرایش نوســانات، 
دیدگاه ها نیــز تندتر شــده اســت و می توان 
معامله گران بازار را به دو دســته کامال افزایشی 
و کامال کاهشــی تقســیم کرد؛ یعنی یک عده 
در بازار باور دارند، در هفته جــاری بازار به طور 
قطع از مرز ۵ میلیونی نه تنها عبور خواهد کرد، 
بلکه به رشــد خود ادامه خواهد داد و به ســوی 
سقف های تاریخی باالی ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان حرکت خواهد کرد؛ در مقابل دســته ای 
با قاطعیت عنوان می کنند در خوش بینانه ترین 
حالــت افزایشــی، این فلــز گرانبهــا از مرز ۵ 
میلیونی عبور می کند؛ ولی به ســرعت به سوی 
قیمت های پایین تر بازخواهد گشت.  دسته اول 
عمدتا به ارزش ذاتی فلز گرانبهای داخلی اشاره 

می کنند.
در کنار این، باور دارند تقاضــای احتیاطی وارد 
بازار ســکه شده است که ســمت عرضه توانایی 
پاســخگویی به آن را ندارد. بر اســاس باور این 
گروه، ارزش ذاتی ســکه هم اکنون به راحتی به 
بیش از ۵ میلیون تومان می رسد و طبیعی است 
که قیمت بازار نیز ســعی کند خــود را به ارزش 

ذاتی نزدیک کند.
در کنار این، از نظر آنها با توجه به محدودیت هایی 
که در بازار ارز بــرای خرید وجــود دارد، برخی 
معامله گــران ترجیــح می دهند به بازار ســکه 
رجوع کنند. به گفته آنها، برخی بازیگران چنین 
ذهنیتی دارند که خرید ارز ممکن اســت شامل 
مالیات شــود و معامله گران هم تصور می کنند، 
دولت نســبت به خرید دالر حســاس تر از سکه 
است، در نتیجه تمایل پیدا می کنند، سرمایه خود 
را به بازار کم ریسک تر سکه تبدیل کنند. از آن سو 
در سمت عرضه، بازارساز به طور فعاالنه از طریق 
صرافی های خود اقــدام به عرضــه ارز می کند؛ 
حال آنکه در بازار ســکه، بازارساز به نظر می رسد 

حداقل چون بازار ارز حضور فعاالنه ای ندارد.
در مقابل کاهشی ها عنوان می کنند، ماه هاست 
که ســکه کمتــر از ارزش ذاتی خــود معامله 

می شود و این مساله جدیدی دربازار نیست.

 افزایش بی سر و صدای 
قیمت شکالت

دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی 
و شکالت ایران از صدور مجوز افزایش قیمت ۱۰ 
تا ۲۰ درصدی محصوالت مربوط به این انجمن 

طی سه ماه گذشته خبر داد.
گزارش های میدانی از بازار نشــان می دهد که 
قیمــت برخی از انــواع شــکالت های کیلویی 
حتی تا ۷۰ درصد افزایش داشــته است. در این 
باره جمشــید مغــازه ای، دبیــر انجمن صنفی 
صنایع بیسکویت، شــیرینی و شکالت ایران در 
گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد که طی ســه ماه 
پیش مجوز افزایش قیمــت ۱۰ تا ۲۰ درصدی 

محصوالت این انجمن صادر شده است.
وی علت این افزایش قیمت را نوسانات نرخ ارز و 
گران شدن قیمت مواد اولیه عنوان کرد و گفت: 
زمانی که قیمت شکر در بازار افزایش پیدا کرد، 
تولیدکنندگان شیرینی و شکالت، شکر دولتی 
دریافت کردند و در این بخــش افزایش قیمت 
صورت نگرفت، اما در حال حاضر شــکر دولتی 

بسیار کم است.
به گفته این مقام صنفــی در حال حاضر قیمت 
شــکر دولتی ۴۰۵۰ تومان و قیمت شــکر آزاد 

بیش از ۵۰۰۰ تومان است.
 اواخر ســال گذشــته بود که به یکبــاره بازار 
با افزایــش نرخ شــکر روبــه رو شــد و قیمت 
ایــن محصــول در ســطح ســوپرمارکت ها و 
خرده فروشــی های ســطح محالت بــه حدود 

کیلویی ۱۰ هزار تومان رسید.
پس از آن مســؤوالن مربوطه از انجام اقداماتی 
برای تأمیــن نیاز بــازار از طریــق تولید داخل 
و واردات خبــر دادنــد که از جملــه آنها عرضه 
شــکر با نرخ تنظیم بــازاری ۳۵۰۰ تومانی بود 
که مجموعه این اقدامات باعث شــد آرام شدن 
بازار شــکر و تعدیل قیمت ها در سطح بازار شد، 
به طوری که طبق آخرین آمار منتشــر شــده از 
ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
قیمت هــر کیلوگرم شــکر ســفید در آبان ماه 

امسال حدود ۵۱۰۰ تومان بوده است.
مغازه ای در توضیح دالیل دیگر گرانی شــکالت 
به افزایش قیمت آرد اشاره کرد و گفت: در سال 
جاری قیمت گنــدم از ۹۰۰ تومــان به ۱۸۵۰ 
تومان رســید و باعث شــد کــه آرد مصرفی در 
صنعت شیرینی و شــکالت از ۱۴۰۰ به ۲۴۵۰ 

تومان برسد.

شکالت شب عید نباید گران شود
وی در ادامه در پاســخ به اینکه آیــا قیمت این 
محصوالت تا شــب عید باز هم افزایش خواهد 
یافت، تصریح کرد: با توجه بــه اینکه بازار دیگر 
کشش افزایش قیمت ندارد و شیرینی و شکالت 
نیز یک کاالی لوکس محسوب می شود، قاعدتاً 
برای شــب عید نباید افزایش قیمتــی در این 

بخش صورت بگیرد.


