
رهبر معظم انقالب در دیدار مسئوالن حج:

ایستادگی ایران مقابل 
آمریکا حقیقتی 

جذاب برای دنیاست

تولید داخلی در انبارها خاک می خورد

وشی با مجوز قانونی قاچاق فر

سرپرست مرکز پژوهش های مجلس:

شوک ناشی از 
تحریم ها در نیمه اول 

امسال هضم شد

یک مقام مسوول در صنعت قطعه سازی خبر داد

چهار مشوق 
وسازان برای  خودر

قطعه سازان داخلی

آل اسحاق:اروپایی ها یک سال و نیم فقط وعده دادند

تاثیر فعال شدن مکانیزم ماشه بر اقتصاد 
صفحه 2

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 7
صفحه 8

ســه شــنبه      اول  بهمن 1398     ســال چهارم    شــماره 469     8 صفحــه     2000 تومان

روزنامه سراسری صبح ایران

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R

وزنامــه  اقتصــادی K  H  A  R  I  D  A  A  R     D  A  I  L Yر



آل اسحاق:اروپایی ها یک سال و نیم فقط وعده دادند

تاثیر فعال شدن مکانیزم ماشه بر اقتصاد
خریدار    آل اسحاق با اشاره به بدقولی های اروپا در 
یک سال و نیم گذشــته خواهان توجه بیشتر فعاالن 
اقتصادی و دولت به بازار کشــورهای همسایه شد. او 
تاکید کرد: با مذاکره مخالفتی نــدارم ولی نمی توان 

صرفا به وعده های اروپا دلخوش کرد.
اروپا اعالم کرده قصد دارد مکانیســم ماشــه را فعال 
کنــد. این مکانیســم در راســتای حــل اختالفات 
پیش بینی شــده در برجــام فرایندی اســت که اگر 
یکی از طرف های توافق به این نتیجه برسد که طرف 
دیگر از انجام تعهــدات خود ســرباز زده می تواند به 
این کمیســیون شــکایت کند. این کمیســیون نیز 
در چارچــوب توافق نامــه برجام و با هــدف نظارت 
بر اجرای صحیح آن تاســیس شده اســت. اگر ظرف 
۳۵ روز به شــکایت شــاکی آن طور که رضایت جلب 
شود رسیدگی نشود شــاکی می تواند شورای امنیت 
را از این ماجرا آگاه کند و شــورای امنیت نیز باید در 
فرصت یک ماهه درباره اســتمرار تعلیق تحریم ها یا 

بازگرداندن آن ها قطعنامه صادر کند.
حال پرسشی که وجود دارد این است که تاثیرات این 

اتفاق در اقتصاد کشور چه خواهد بود.
در همیــن رابطــه یحیی آل اســحاق، وزیر اســبق 
بازرگانی و رییس اســبق اتاق تهران،  با اجرایی شدن 
مکانیسم ماشــه به خبرآنالین گفت: آن ها در حالی 
اعالم کردند که به زودی این مکانیسم را فعال خواهند 
کرد که به شــکل غیر رســمی از زمانی که امریکا از 
برجام خارج شــد، آن ها نیز از ایران رفتند. گرچه در 
این مدت یک ســال و نیم اروپا دائما به ما وعده های 

گوناگون داد ولی در عمل چیزی ممکن نشد.
او در رابطه با اینستکس که به عنوان کانال مالی ایران 

و اروپا مطرح شــده تاکید کرد: در عمل این نیز هنوز 
اجرایی نشــده و در حد وعده باقی مانده است. با این 
حال حتی اجرای آن نیــز نمی تواند بــار چندانی از 
دوش ما بردارد چرا که محدودیت های فراوانی چه در 
خرید کاالها و خدمات و چه در حجم آن اعمال شــده 

که عمال نیاز کشور را تامین نخواهد کرد.
وزیر اســبق بازرگانی گفت: به هر حــال هیچ کس از 
این که اروپایی ها به وعده خود وفــادار بماند ناراضی 
نیست اما باید توجه داشت که آرزوها و آالم ما نیست 
که حقیقت را رقم می زند. ایران یک سال و نیم منتظر 
اروپایی ها مانــد ولی آن ها فقط وعــده دادند و نهایتا 

کنار ایاالت متحده که شریک بزرگشان است ماندند.
این فعــال اقتصادی تصریح کرد: از ســوی دیگر باید 
توجه داشــت که کل مراودات ما با اروپا به دو میلیارد 
دالر می رســد که از این مقدار تنها ۴۰۰ میلیون دالر 
صادرات اســت و مابقی واردات. حــال آن که مراوده 
اقتصادی ایران و عراق در سال گذشــته ۱۳ میلیارد 
دالر و در ســال جاری تاکنون ۹ میلیــارد دالر بوده 
اســت. درنتیجه مراودات ایران و اروپا چندان تعیین 
کننده هم نیست. همان طور که گفتم اگر اروپایی ها 
به وعده های خود عمل می کردند بهتر بود ولی اکنون 
باید از فرصت سوزی جلوگیری کنیم.آل اسحاق گفت: 
همان طور که اشــاره کردم از آن جایی که اروپا عمال از 
یک ســال و نیم قبل مراودات خود را بــا ایران کاهش 
داد درنهایت مکانیسم ماشه بیش از آن که تاثیراتی در 
مراودات اقتصادی داشته باشد، مانند جنگ روانی عمل 
خواهد کرد. در هر باید واقع بین باشیم و بپذیریم اروپا 

ایاالت متحده را متحد اصلی خود می داند.
او تاکیــد کرد: در هــر حال مــا باید قوی باشــیم و 

همان طــور که رهبــری تاکید کردند بایــد بر منابع 
داخلی و اطراف خــود تکیه کنیم. در همســایگی ما 
بازار چند صد میلیــون نفری وجود دارد. براســاس 
تحقیقاتی که صورت گرفته ظرفیــت بالقوه تجاری 
ایران با این کشــورها به ۲۰۰ میلیارد دالر می رسد. 
این در حالی اســت که هم اکنون میان این کشورها 
هزار میلیارد دالر مراودات تجاری انجام می شود. این 
ظرفیت در اختیار ماست و عقل حکم می کند اقتصاد 

ایران به این سمت برود تا منتظر اروپا بنشیند.
من مخالف مذاکره نیستم رهبری هم اعالم کردند با 
مذاکره مخالف نیستند.درنتیجه امیدواریم مذاکرات 
پیش برود و فرجی هم حاصل شــود ولی نمی شود به 
این مســاله دل ببندیم. واقعیت این است که در سال 
گذشــته صادرات غیر نفتی ایران به ۴۰ میلیارد دالر 
رسید. این نشان می دهد می شود مشکالت صادرات 
را حل کنیم به شرط اینکه مشــکالت داخلی خود را 
کاهش دهیم.وی در رابطه با موانع صادرات کشــور با 
اشاره به کمبود انگیزه و قیمت گهگاه باالی کاالهای 
ایران خاطر نشــان ســاخت: هم اکنون می توانیم تا 
حدی کیفیت کاالهــای خود را هــم افزایش دهیم. 
عالوه بر این ها باید نظام اداری کشور هم اصالح شود 
و سیســتم بانکی نیز صادرات را رکن اساسی اقتصاد 
کشــور بداند. خوشــبختانه رییس کل محترم بانک 
مرکزی نیز بر این مساله تاکید کردند. به بیان ساده تر 
باید صادرات ایران صورت گیرد و صادرکنندگان هم 
در کنار ارز حاصل از این بــه واردات کاالها و خدمات 
در ازای صادرات روی آورند تا هر چه زودتر مشکالت 
حل شــود. به طور خالصه ضروری اســت که ما نگاه 

خود را درون زا و برون نگر کنیم.

رهبر 

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان 
اینکه رمزارزها رقیب و جایگزین پول 
نیستند، گفت: این تصور اشتباه باعث 
موضع گیری منفــی دولت و گمراهی 

سرمایه گذاران این بخش می شود.
حســین ســالح ورزی در همایــش 
سیاســت گذاری پولی و بانکی با اشاره 
به جایگاه رمزارزها بیــان کرد: برخی 
مباحثی مطــرح می کننــد مبنی بر 
اینکه گویا رمزارزها جایگزین و رقیب 

پول می شــوند، در حالیکه 
این ســاده انگاری ناشــی 
از عــدم درک صحیــح از 
ماهیت پول است.این تصور 
اشتباه باعث می شود که هم 
ســرمایه گذاران این حوزه 
گمراه شــوند و هــم دولت 

موضع گیری منفــی روی این موضوع 
داشته باشــد؛ بنابراین باید توجه کرد 
که رمزارزها رقیب پول نیســتند بلکه 

در شرایط کنونی می توانند 
مکمل اقتصادی باشند.

ســالح ورزی تاکیــد کرد: 
البته به شــرط اینکه برای 
مبادله اعتبار بین بازیگران 
زنجیــره ارزش، اقداماتــی 
صــورت گیرد و سیاســت 
گــذار پولی نیــز بتواند زمینــه اتصال 
کنترل شده و حساب شده اپراتورهای 
این بــازار را ایجاد کند.بــه گفته نایب 

رییس اتاق بازرگانی ایران، پلت فرمیزه 
کردن اطالعات مالی بــه جهت این که 
می تواند تحت مقررات مشخص، نظام 
یکپارچه ای از داده هــای مالی را ایجاد 
کند نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی 
دارد، همچنیــن با توجه بــه اینکه در 
حال حاضر متاســفانه تمــام بار تامین 
مالی به دوش سیســتم بانکی قرار گرفته 
و بخش های مختلف اقتصــاد، در رابطه با 
سبک تر کردن این بار همراهی نمی کنند.

اتاق
 رمزارز رقیب پول نیست بلکه مکمل شرایط کنونی اقتصادی است
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رهبر معظم انقالب در دیدار مسئوالن حج:
ایستادگی ایران مقابل آمریکا 
حقیقتی جذاب برای دنیاست

رهبر معظم انقالب فرمودند: ایســتادگی ایران 
مقابل آمریــکا و زیر بار زور نرفتــن ملت ایران، 
حقیقتی جذاب برای دنیا اســت که باید از این 
جاذبه برای نشــر حقایق اســالم و ملــت ایران 

استفاده کرد.
 حضرت آیت اهلل خامنــه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی در دیدار مســئوالن حج، بهره گیری از 
فرصت حج برای رســاندن ســخن نو جمهوری 
اسالمی به دنیا یعنی الگوی مردم ساالری دینی 
را مورد تأکیــد قرار دادند و گفتند: ایســتادگی 
جمهوری اســالمی ایران مقابل آمریکا و زیر بار 
زور نرفتن ملــت ایران، حقیقتــی جذاب برای 
دنیا است که باید از این جاذبه برای نشر حقایق 

اسالم و ملت ایران استفاده کرد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ایــن دیدار، 
هماهنگــی و هم افزایی دســتگاه های مختلف 
برای اجرای پر شــکوه فریضه حج را قابل تقدیر 
دانستند و با تأکید بر اهمیت مسئله حج به عنوان 
یک حرکــت سیاســی، اعتقــادی و اجتماعی 
افزودند: البته بسیاری از کشــورها از اهمیت و 
کارکردهای مهم حج غافلند ولی امام بزرگوار به 
ما آموختند که حج یک نقطــه تحرک جدی و 
بین المللی است و منافع فراوانی از آن برای امت 

اسالمی مورد انتظار است.
رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به تالش های 
گوناگون قدرت های جهانــی برای جلوگیری از 
شکل گیری امت واحده اســالمی، گفتند: امت 
اســالمی به معنای واقعــی آن، یعنی یک واحد 
منســجم که با اراده و هدف مشترک اقدام کند، 
هنوز شکل نگرفته است و متأســفانه در مقابل 
دعوت دلسوزان و خیرخواهان به اتحاد اسالمی، 
تهمت زنــی و تعــارض و جنگ در کشــورهای 

اسالمی رواج دارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای بــا تأکید بر »حضور 
زائران ایرانی در نمازهای جماعت مسجدالحرام 
و مسجدالنبی«، »تالوت کالم اهلل مجید توسط 
قاریان برجسته ایرانی در این مساجد« و »حضور 
فعال نخبگان مســلط به زبان هــای خارجی از 
ایران برای پاســخگویی به شــبهات« گفتند: 
انعکاس مبانی سیاسی نظام جمهوری اسالمی 
و تبیین ســخن نو آن بــرای دنیا یکــی دیگر از 

کارهای مهم و الزم در حج است.
رهبر معظم انقالب اسالمی منظور آمریکایی ها 
از این حرف را که ایران باید به یک کشــور عادی 
تبدیل شود، دست کشیدن جمهوری اسالمی از 
سخن نو آن برای دنیا یعنی »تلفیق آرا مردمی با 
افکار اســالمی و مبانی دینی در تشکیل و اداره 
جامعه« دانستند و افزودند: الگوی مردم ساالری 
دینی بــرای دنیا ناشــناخته اســت و در مقابل 
میلیون ها وســیله تبلیغاتی که امــروز در حال 
فعالیت علیه جمهوری اسالمی است، می توان از 
فرصت حج برای تبیین این الگو و مسائلی مانند 
علت دشــمنی آمریکا و منطق زیر بار زور نرفتن 

ملت ایران استفاده کرد.
ایشان مبانی تفکر اســالمی و تشریح مصادیق 
آن از جملــه ایســتادگی جمهوری اســالمی 
را بــرای دنیا جــذاب خواندنــد و گفتند: علت 
عصبانیت آمریکایی ها از ملــت ایران، جذابیت 
ناشی از تصویر ایســتادگی یک نظام مستقل در 
مقابل یک قلدر سر گردنه اســت که باید از این 
جاذبه برای نشر و توســعه حقیقت اسالم و ملت 
ایران اســتفاده کرد.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
همچنین خودســازی و تغییر بنیادین و اساسی 
افراد پس از بازگشــت از حج را مهم دانســتند و 
با تأکید بر مســئوالن حج و تبلیغات دینی برای 
کار و برنامه ریــزی در این خصوص، مســئوالن 
ســازمان حج را به برخورد گرم، گیرا، مهربانانه 
و متواضعانه در مواجهه با زائران و مســائل آنان 

توصیه کردند.



سرپرست مرکز پژوهش های مجلس:                                                                           

شوک ناشی از تحریم ها در نیمه اول امسال هضم شد
خریدار    سرپرســت مرکــز پژوهش های مجلس 
گفت: ما عمال شاهد بودیم که در ۶ ماهه ابتدای امسال 
نه تنها شوک ناشــی از تحریم ها توســط بخش ها تا 
حدود زیادی هضم شــده بود بلکه کم کم بخش های 
اقتصادی در حال تامین زنجیره های الزم برای رشــد 

در اقتصاد ایران بودند.
 محمد قاسمی سرپرست مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اســالمی امروز در جلســه هیأت نمایندگان 
اتاق بازرگانی ایران گفت: در ســه ماهه ابتدای سال 
۱۳۹8 در زمانی که پیش بینی رشــد سال ۹8 انجام 
می شد ما با وضعیت بســیار نامعلومی مواجه بودیم و 
پیش بینی می شد که رشــد سال ۱۳۹8 حدود منفی 
۹.۶ درصد است که پس از مدتی نهادهای بین المللی 
همین رشــد را اعالم کردند و صنــدوق بین المللی 
پول و بانک جهانی پیش  بینی این رشــد اقتصادی را 
برای ایران داشــت.وی افزود: اما هنگامی که وضعیت 
۶ ماهه سال ۱۳۹8 بررسی شد مشــاهده کردیم که 
برخی از بخش های اقتصادی رشــد قابل پیش بینی 
بر اساس مدل ها داشته اســت. این نکته بسیار جالب 
بود که آمار ۶ ماهه سال ۹8 نشــان می داد که بخش 
مسکن، بخش صنعت و بخش کشــاورزی رشدشان 
عمال بر اســاس داده هایی که به صورت رسمی قابل 

دسترس بود بیشتر از پیش بینی ها شده بود.
 سرپرســت مرکز پژوهش هــای مجلس شــورای 
اســالمی با بیان اینکه هیچ کشــور و هیــچ اقتصاد 
دانی از تحریــم حمایت نمی کند امــا از آن طرف هم 
ما دائما از دهه ۵۰ به بعد همواره شــاهد بودیم که هم 
اقتصاددانان و هــم سیاســتمداران در رابطه با نحوه 
اثرگذاری نفت بر ساختار اقتصاد ایران همواره منتقد 

بوده اند و بیان می کرده انــد حتما باید کاری انجام داد 
و باید به سمت بازآفرینی ســاختار ایران حرکت کرد 
که نفت نه به عنوان یک تافته جدا بافته بلکه به عنوان 
یکی از بخش هایی که می تواند زنجیره های تولید در 
ایران تکمیل کند با اســتفاده از مزیت هایی که نفت 
و گاز در اختیار ایران قرار می دهــد بتواند در اقتصاد 
ایران هضم شود و زمینه اتصال درست اقتصاد ایران را 

به زنجیره ارزش آفرینی در اقتصاد ایران فراهم کند.
قاسمی افزود: اما این موضوع چه ارتباطی با عملکرد ۶ 
ماهه سال ۱۳۹8 دارد و آن این است که ما عمال شاهد 
بودیم که در ۶ ماهه ابتدای امسال نه تنها شوک ناشی 
از تحریم ها توسط بخش ها تا حدود زیادی هضم شده 
بود بلکه کم کم بخش های اقتصــادی در حال تامین 

زنجیره های الزم برای رشد در اقتصاد ایران بودند.
وی اظهار داشــت: بنابراین این موضــوع پیام مثبتی 
در جامعه داشــت و قابل بروز بود مبنــی بر اینکه بعد 
از بازگشــت تحریم هــا در ســال ۱۳۹7 بخش های 
اقتصادی دچار شــوک عجیبی شــدند اما در ســال 
۱۳۹8 کم کم راه و چاه زندگــی کردن و تولید کردن 

بدون درآمد نفتی را پیدا می کردند.
 سرپرست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی  
اظهار داشــت: البته این اوضاع تا قبل از حوادث آبان 
بود، واقعیت این اســت که باید االن منتظر انتشــار 
آمارهای ســه ماهه سوم شد تا بر اســاس آن تحلیل 
شــود که حوادث آبــان و آذر ماه امســال چگونه بر 
رشد اقتصادی تاثیر گذاشت.قاســمی گفت: اگر این 
اتفاقات نمی افتاد عمال پیش بینی می شــد ما در سال 
۱۳۹8 اگر بخش نفت و خدمات را کنار بگذاریم بقیه 
بخش ها با رشــد خارق العاده ای بدون نفت توانسته 

بودند به فعالیت ادامه دهند.
وی بیــان کــرد: بنابراین هــر فردی کــه در بخش 
کشــاورزی یا ســایر بخش ها مثل مســکن فعالیت 
می کرد اگر ایــن اتفاقات در آبــان و آذر پیش نیامده 
بود می توانستیم شاهد یک رشــد غیرنفتی نزدیک 
۲.۵ درصد در ســال ۹8 باشــیم. سرپرســت مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اســالمی اظهار داشت: 
مجموعه محاســباتی که انجام شده بود نشان می داد 
که ما در ســال ۱۳۹۹ با یک بودجه حدود ۴8۴ هزار 
میلیــارد تومانی مواجــه بودیم که حــدود 78 هزار 
میلیارد تومــان آن درآمد نفتی، حــدود ۱۹۵ هزار 
میلیارد تومــان آن درآمدهای مالیاتــی و گمرکی و 
حدود 87 هزار میلیارد آن بر اساس انتشار انواع اوراق 
بود.قاســمی افزود: واقعیت این اســت که در الیحه 
بودجه دولت همیشه مصارف را در نظر می گیرد تا بر 
اساس آن حداقل هزینه ها را به دست آورد و متناسب 
با آن ارقــام را تنظیم کند و امیدوار اســت تغییرات و 
تحوالتی که در طول ســال رخ می دهد منابع حاصل 
شود.وی خاطرنشــان کرد: موضوع مهمی که وجود 
دارد ســازوکار تخصیص در ایران است که می گوید 
من می دانــم حداقل هزینه ها این اســت امــا از آن 
طرف سازوکار تخصیص اجازه می دهد بخشی از این 
هزینه ها را انجام ندهد. مثال در همین بودجه سال ۹۹ 
گفته شده دولت قرار اســت 7۰ هزار میلیارد تومان 
اعتبار عمرانی بدهد اما واقعیت آن است که زمانی که 
منابع حاصل نمی شود ســازوکار تخصیص به دولت 
اجازه می دهد تا هــر میزان از این 7۰ هــزار میلیارد 
تومان را تخصیص دهد اما واقعیت آن اســت که آثار 

اقتصادی آن همچنان پابرجاست.

شعبه

رئیس کنفدراســیون صادرات ایران 
گفت: در واقع مالیــات بر ارزش افزوده 
کاالیی که ســال ۹7 صادر شده، آخر 
سال ۹8 بازگشت داده می شود و عمال 
شاهد هستیم مدت  زمان یک ماهه که 
قانونگذار تعیین کرده بــود تا االن به 

یک سال افزایش پیدا کرده است.
محمد الهوتی در خصوص اســترداد 
مالیــات بــر ارزش افزوده صــادرات 
بــه شــرط تســویه حســاب ارزی 

صادرکنندگان گفت: این شرط بیشتر 
کاالهــای صنعتــی و کشــاورزی که 
مراحل تبدیلی را گذرانده اند شــامل 
می شود. ارزش افزوده حقی است که در 
تمام دنیا به رسمیت شناخته می شود 
حتی توریســت ها و مســافرانی که به 
صورت چمدانی کاال خارج می کنند در 
هنگام خروج این رقــم ارزش افزوده به 

آنها برگردانده می شود.
در کشــور مــا قانونگــذار بازگشــت 

ایــن رقم را بــه عنوان مشــوق در نظر 
گرفته و از طرف دیگر پرداخت ســایر 
مشــوق ها را نیز منوط به رفــع تعهد 
ارزی دیده اســت، غافــل از اینکه در 
قوانین باالدســتی به خصوص در ماده 
۳۴ قانون رفع موانع تولید تاکید شــده 
که ظرف ۳۰ روز پــس از صادرات کاال 
مبلغ مالیــات بر ارزش افــزوده باید به 
صادرکننده برگــردد. قانونگذار برای 
برگشت سریع سرمایه صادرکنندگان 

این قانون را وضع کرده اســت اما االن 
این اتفاق منــوط به رفــع تعهد ارزی 
شده اســت.عضو اتاق بازرگانی تهران 
با اشــاره به روند بازگشت ارزش افزوده 
به صادرکنندگان در ســال های اخیر 
گفت: امــروز آخرین مهلت بازگشــت 
ارز حاصل از صادرات سال ۹7 به کشور 
است و بانک مرکزی پس از بررسی های 
الزم، بهمــن ماه لیســت خــود را به 

سازمان امور مالیاتی می دهد. 

صادرات
وده صادرات به یکسال رسید استرداد مالیات بر ارزش افز

3
وزنامـهسه شنبه     اول بهمن 1398     شماره 469 ر

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rسرمایه
kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar انتخاب علی درستکار به عنوان

وابط عمومی بانک آینده مدیر ر
علی درســتکار مدیر جدید روابط عمومی بانک 

آینده فعالیت خود را آغاز کرد.
وی که پیش از این رییــس اداره روابط عمومی 
اتاق بازرگانی ایران را بر عهده داشــت جایگزین 
دکتر محمود ترابیان مدیر سابق روابط عمومی 

بانک آینده شد.
مدیر جدید روابط عمومی بانک آینده همچنین 
مدتی بــه عنــوان روابــط عمومــی صندوق 

بازنشستگان کشوری فعالیت داشت.

بانک کشاورزی برگزار می کند
  دومین جشنواره » فین تک فارم«  

 با محوریت نوآوری 
در فناوری های مالی و بانکی

جشــنواره  دومیــن  کشــاورزی  بانــک 
FintechFarm بــا محوریــت نــوآوری در 
فناوری هــای مالــی و بانکــی )فین تــک(، با 
رویکرد ارائه راه کارهــای خلق ارزش در اقتصاد 
کشــاورزی را روزهای ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه برگزار 

می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک کشــاورزی، این 
رویداد با حضور جمعی از فعاالن حوزه فین تک 
و اکوسیستم کارآفرینی کشــور، استارت آپ ها 
و کســب و کارهای نوآور و با هــدف حمایت از 
محصــوالت و ایده هــای نوآورانه در راســتای 
تجاری سازی و تولید محصول متناسب با شرایط 
روز کشور برگزار می شود تا عالوه بر تالش برای 
ایجاد اشــتغال، رونــق تولید و بــه کارگیری و 
فعال سازی ظرفیت  های نهفته در کشور، زمینه 
ســاز تقویت و حمایت از تولید داخلی و اقتصاد 

ملی شود.
بــر اســاس ایــن گــزارش، صاحبان ایــده و 
محصــوالت فناورانــه در حــوزه فین تــک در 
جشنواره FintechFarm با یکدیگر به رقابت 
می پردازند و در پایــان طرح های برتر خدمات و 
محصوالت خود را در نمایشــگاهی که به همین 
منظور در بانک کشاورزی برگزار می شود، ارائه 

خواهند داد. 
همچنیــن طرح های برتــر از جوایــز نقدی و 
مزایای ویژه برای تعامل با بانک کشــاورزی و 
اکوسیستم کارآفرینی کشور بهره مند خواهند 

شد.
این گزارش مــی افزاید: این رویــداد با اولویت 
خلق ارزش در بخش کشــاورزی، در محورهای 
 ،lendtech  قرض دهی ،Paytech  پرداخت
 ،crowdfunding  تامیــن مالــی جمعــی
رمــز   ،  wealthtech مدیریــت ســرمایه 
ارزهــا cryptocurrency  و بــالک چیــن 
blockchain در محــل ســاختمان مرکزی 

بانک کشاورزی برگزار خواهد شد.
شایان ذکر اســت: مزایای شــرکت در دومین 
جشــنواره فیــن تک فــارم بانک کشــاورزی  
شــامل اعطای جایــزه ۵۰ میلیــون ریالی به 
طــرح های برتر، ارائــه محصــوالت و خدمات 
 ، Fintechfarm در نمایشــگاه تخصصــی
دسترسی به شــبکه گســترده ای از بزرگترین 
شــرکت ها و فعاالن حــوزه فین تک کشــور، 
زمینه ســازی برای تامین مالی و جذب سرمایه 
و فرصت ارائه توانمندی ها و هم افزایی با فعاالن 

حوزه فین تک است.
خاطر نشان می شود  مهلت ارســال طرح ها به 
دبیرخانه این جشــنواره تا ۲۰ بهمن ماه است و 
شرکت آسان پرداخت پرشــین، اتاق بازرگانی 
صنایع و معادن و کشــاورزی ایــران و معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهــوری، حامیان 
دومین جشنواره فین تک فارم بانک کشاورزی 
هستند و شرکت نوآفرینان نیز مجری برگزاری 

این رویداد است.



عضو شورای شهر کرج:

دسترسی به اشتغال برای بسیاری از زنان محدود است
خریدار    اشــتغال از دیگر فرصت هایی اســت که 
برای بســیاری از زنان حــذف و یا دسترســی به آن 
محدود اســت، زیرا بر اســاس باورهای غلط قدیمی  
اجتماعی، زنان نســبت به مــردان از توانایی کمتری 

برخوردارند.
فریده بزنی بیرانوند در نشست هم اندیشی بانوان عضو 
شوراهای اسالمی شهرهای استان البرز که با موضوع 
بررسی موانع ارتقای شغلی و مدیریتی بانوان و پست 
های اختصاصی شــهرداری ها به میزبانی شــورای 
شهر کرج برگزار شــد، اظهار داشت: تغییر و تحوالت 
پرشــتاب در عرصه های مختلــف در حالی خود را به 
دنیای زنان نیز رسانده است که این قشر از جامعه که 
نیمی از جمعیت کشور را تشــکیل می دهند از قافله 
رشد و توســعه عقب نمانده و با ارتقای سطح دانش و 
توانمندی هــا از ایفای صرف نقش های ســنتی خود 

در جامعه خارج شــده و در پی افزایش مشــارکت در 
بخش های مختلف از جمله رده های تصمیم گیری و 

مدیریتی هستند.
این مسئول به نقش زنان در خانه و جامعه اشاره کرد 
و افزود: زنان فعال در عرصه های سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی در تمام طول تاریخ اســالم یافت می شوند، 
رســتگاری زنان اجتناب ناپذیر اســت و پیشرفت در 
روابط اجتماعی، نظام های ارزشی و تعادل اجتماعی 

را به همراه دارد.
رئیس کمیسیون خدمات شــهری و ایمنی شورای 
شــهر کرج، زنان را نیمــی از بال خامــوش جامعه 
عنوان کــرد و گفت: برخــالف تالش زنــان برای 
کسب مدارج علمی، نشان دادن لیاقت و توانمندی 
و وارد شــدن به فعالیت های اقتصــادی، اجتماعی 
و سیاســی به نظر می رســد نگاه های مردساالرانه 

و تبعیض آمیز مانع اختصاص ســهمی شایســته از 
مناصب مدیریتی دولتی به این قشــر شــده است 
و نوعی مــی توان تعبیــر به بال خامــوش کرد که 
امیدوارم بتوانیــم این بال خاموش را روشــن و به 

حرکت دربیاوریم.
بزنی بیرانونــد تاکید کرد: بــا وجود اینکــه زنان به 
خصوص بعد از پیروزی انقالب اســالمی توانایی های 
خود را در عرصه هــای مختلف نشــان داده اند و در 
بســیاری از زمینه ها مانند تحصیالت عالی پیشــتاز 
هستند اما به نظر می رسد مرد بودن هنوز هم یکی از 
شاخص های الزم برای کسب عناوین مدیریتی است.

وی بیان کرد: نقش برجســته حضرت زینب )س( در 
عاشورا و ســخنرانی وی در حال حرکت به سمت کاخ 
یزید، هردو نشــان دهنده موقعیت بسیار باالی زنان 

در اسالم است.

البرز

معــاون خدمات شــهری شــهردار 
فردیس گفــت: بــا توجه بــه بارش 
شــدید برف و برودت هوا در فردیس، 
واحدهای خدمات رســان شهرداری 

این شهر به حالت آماده باش درآمدند.
وی بــا بیــان اینکــه خودروهــای 
آتش نشانی برای جلوگیری از انسداد 
معابر در نقاط شناســایی شده مستقر 
هســتند، اضافــه کــرد: واحدهــای 
خدمات رسان شــهرداری فردیس تا 
مساعد شدن شــرایط جوی در حالت 

آماده باش خواهند بود.

معــاون خدمات شــهری شــهردار 
فردیس با بیــان اینکه ســامانه ۱۲۵ 
شــهرداری فردیس برای پاسخگویی 
به همشــهریان راه اندازی شده است، 
عنوان کرد: از شهروندان درخواست داریم 
در صورت بروز هرگونه مشــکلی، مراتب 
را با ســامانه ۱۲۵ آتش نشــانی و خدمات 
ایمنــی شــهرداری درمیــان بگذارنــد.

خوشــگرد گفت: مخازن ماسه و نمک در 
دسترس شــهروندان تعبیه شده تا در 
صورت یخ زدگی معابر، مورد استفاده 
قرار گیرد.وی با بیــان اینکه نیروهای 

خدمات رســان شــهرداری فردیس 
در نقاط مختلف شــهر آماده برطرف 
کردن هرگونه مشکل احتمالی ناشی 
از بارش برف هســتند، اظهــار کرد: 
ماشــین آالت و تجهیزات الزم در این 

راستا بکار گرفته شده است.
معاون خدمات شهری شهردار فردیس 
با اشــاره به اســتقرار ماشــین آالت 
زمستانی در شب گذشــته در مناطق 
پرخطر، افــزود: از بامداد امروز با توجه 
به شروع بارندگی عملیات پخش شن 

و نمک در معابر انجام شده است.

خوشگرد گفت: پاکسازی پل ها و معابر 
اصلی همچون بلوار شــهید سلیمانی 
به طور ویژه در دســتور کار قرار گرفته 
اســت.وی از پاکســازی معابر فرعی 
خبر داد و افزود: بــا توجه به اینکه فردا 
احتمال یخبندان در سطح معابر وجود 
دارد عملیــات نمک پاشــی همچنان 
ادامــه دارد.معاون خدمات شــهری 
شهردار فردیس تصریح کرد: عملیات 
زمستانه در فردیس با بکارگیری ۴۰۰ 
نیروی فعال و حدودا ۴۵ خودرو سبک 

و سنگین انجام می شود.

عالوه بر برف روبی معابر، شاخه تکانی 
درختان بــرای جلوگیری از انباشــته 
شــدن بــرف و احتمال شکســتگی 

درختان نیز انجام شد.
به گزارش پایگاه خبــری کرج امروز؛ 
مرتضی جاللیــان با اشــاره به تالش 

شبانه روزی نیروهای خدمات شهری 
برای مدیریت بارش های روز گذشته 
گفت: با توجه بــه احتمال بارش برف، 
تمام تمهیدات الزم شــامل الیروبی، 
اصالحات هندسی و اقدامات عمرانی 

در منطقه انجام شده بود. 

وی خاطرنشــان کرد: از بامــداد روز 
گذشــته، عالوه بر برف روبــی معابر، 
شاخه تکانی درختان برای جلوگیری 
از انباشــته شــدن بــرف و احتمال 

شکستگی درختان نیز انجام شد.
مدیر منطقه ۲ شهرداری کرج در ادامه 

با بیان اینکه نقاط حساس منطقه قبل 
از شــروع بارش شناسایی شــده بود، 
یادآور شــد: با اســتقرار نیروها و کلیه 
تجهیزات و انجام عملیات شــن پاشی 
مشــکلی در معابر اصلــی و فرعی به 

وجود نیامد.

فردیس

ج کر

آماده باش واحدهای خدمات رسان شهرداری فردیس

وها برای پاکسازی معابر وزی نیر ج: تالش شبانه ر مدیر منطقه ۲ شهرداری کر

4
سه شنبه     اول بهمن 1398     شماره 469 وزنامـه ر

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R سرزمین
ودگاه پیام  مسیر ماهدشت به فر

وشن می شود ر
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق البرز گفت: 
پروژه روشنایی مسیر ماهدشت به فرودگاه پیام 

تا اواسط ماه آینده به اتمام می رسد.
بهنام بیــات در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: 
پروژه روشنایی مسیر ماهدشت تا فرودگاه پیام 
از اواخر ســال قبل تعریف شــده و تا اواسط ماه 

آینده به پایان می رسد.
وی توضیح داد: جانمایی پایه تیرهای چراغ برق 
و زیرســاخت های الزم برای ایجاد روشنایی در 
این محدوده به عهده اداره کل راهداری و حمل و 

نقل جاده ای استان است.
وی ادامه داد: قــرار بود این پروژه شــش ماهه 
به پایان برســد ولی به دلیل برخی مشکالت از 
جمله تامین اعتبــار برای خریــد تجهیزات با 

تاخیر مواجه شد.
وی توضیح داد: روشــنایی مســیر ماهدشــت 
به فرودگاه پیــام مطالبه به حق مــردم به ویژه 
رانندگانی است که در ســاعات تاریک شب در 

این مسیر تردد می کنند.
بیات اضافه کــرد: با اتمام پروژه روشــنایی این 
مسیر شاهد کاهش حوادث جاده ای و خسارات 

جانی و مالی به مردم خواهیم بود

تشکیل مجمع خرد ورزان ، اقدام 
عملی مدیر کل  ارشاد استان البرز 

 الگویی برای گسترش گفتگو 
در حوزه  فرهنگ و هنر کشور

دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
ضمن اســتقبال از تشــکیل مجمع خردورزان 
در البرز، خواســتار بهره گیری از این تجربه در 

استان های دیگر شد .
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اســتان البرز ،دکتر صالحی ،وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت : راه اندازی مجمع 
خــردورزان فرهنگ و هنر و  فرهنــگ و جامعه  
ایده ی نو و بدیعی اســت که از سوی ناصر مقدم  
به منظور بهــره گیری از نقطــه نظرات صاحب 
نظران حوزه فرهنگ و هنر در اســتان شــکل 

گرفته است .
وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی ،ضمن استقبال 
از تشــکیل  مجمع خردورزان در البرز، خواستار 
بهره گیری از این تجربه در استان های دیگر شد

ناصر مقدم مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان البــرز در خصــوص تشــکیل مجمع 
خردورزان اســتان البرز  گفــت :اعضای مجمع 
خردورزان از برجستگان و صاحب نظران حوزه 
های مختلف مرتبط با وظائف اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمی استان البرز انتخاب شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان البرز 
افزود : از اهداف تشــکیل مجمع خردورزان می 

توان به موارد ذیل اشاره کرد :
- بهره مندی از ایده ها و طرح های کارشناســی 
صاحبنظــران بــرای تقویت کیفــی در اجرای 

برنامه های آموزشی فرهنگی و هنری.
- اســتفاده از راهکارهای ارائه شــده برای رفع 

موانع پویایی فرهنگ و هنر استان
- کشــف و بارور ساختن اســتعدادهای نهفته 

فرهنگی و هنری اقشار مختلف مردم
 -  شناسایی و بهره مندی از ظرفیت های موجود 
در بخش غیر دولتی جهت جلب مشارکت آنان 

در اجرای برنامه های فرهنگی و هنری
شایان ذکر اســت ، اولین دوره این مجمع آبان 
ماه سال جاری با حضور دکتر شهبازی استاندار 
البرز ، دکتر احمدی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی رســما فعالیت خود را آغاز  کرد و دارای 
بیست کمیته بوده که در قالب هفت گروه فعال 
شده است و مدت فعالیت این دوره تا پایان سال 

۱۳۹8 می باشد.



نماینده عالی دولت در استان البرز:

ح اشتغالزایی مهارت محور شد   البرز میزبان طر
خریدار   نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: 
پیوســت مهارت در تمامی طرح های توســعه ای و 

عمرانی البرز لحاظ خواهد شد.
عزیزاله، شــهبازی در اولین جلسه شــورای مهارت 
اســتان البرز با حضور معاون وزیر و رئیس ســازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشــور بــا محوریت اجرای 
پروژه های اشتغالزایی مهارت محور در سطح استان 
به عنوان پایلوت کشــوری در سالن شــهدای دولت 
استانداری برگزار شدگفت: در دیدار گذشته با معاون 
وزیر و رئیس ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
در خصوص طرح اشــتغالزایی مهــارت محور گفتگو 
شده و البرز میزبان اجرای پایلوت این طرح راهبردی 

و مهم شد.
به گزارش ایســنا، شــهبازی گفت: روز گذشته نیز با 
حضور دکتر ســتاری معاون علمــی و فناوری رئیس 
جمهور، تفاهم نامه راه انــدازی کارخانه نوآوری البرز 
امضا شد که این اقدام بزرگی در راستای هدایت نسل 
جوان به ســمت فناوری های نوین و اســتارت آپ ها 

خواهد بود.
وی با بیان اینکه البرز پــس از تهران مهاجرپذیرترین 
استان کشور است، افزود: بر این اساس ما چاره ای جز 
مهارت افزایی و ایجاد بســترهای نوین اشتغال برای 

این جمعیت روز افزون نداریم.
استاندار البرز به جلسه ستاد اقتصادی کشور که امروز 
به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، اضافه کرد: جای 
خرسندی دارد که در این نشســت برای البرز و چند 
استان کشور بسته اقتصادی خوبی مصوب شد که به 
طور حتم این عنایت ویژه  نویدبخش ارتقا اشــتغال و 

کاهش نرخ بیکاری البرز خواهد بود.
وی گفت: اکنــون کلیدواژه هــای راهبردی و مهمی 
همچون ســرمایه گذاری، فناوری های نوین، اقتصاد 
دیجیتال، گردشگری و ... بین مدیران استان با کمک 
بخــش خصوصی مصطلح شــده که توفیــق بزرگی 
همچون کاهش ۳ درصدی نرخ بیــکاری را رقم زده 

است.
شــهبازی با بیان اینکه طبق آخرین آمار اعالم شده 
از ســوی مدیر کل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی ۱۰ 
هزار بیمه شده جدید در این استان ثبت شده، افزود: 
ضرورت دارد در ســایر استان های کشــور نیز تدابیر 
الزم جهت بهره برداری از ظرفیت های اشتغالزایی و 

ایجاد بسترهای مانایی جمعیت اتخاذ شود.
وی عنوان کرد: امروز نیز در جلســه ستاد اقتصادی 
دولت مطرح شــد که تمامی اســتان های کشور به 

صورت متوازن در جهت اشتغالزایی اقدام کنند.

استاندار البرز با تاکید بر ضرورت همراهی حداکثری 
تمامی دســتگاه ها جهت ایجاد بســترهای اشتغال، 
گفت: البرز با توجه به ظرفیــت های موجود نقش بی 

بدیلی در ایجاد اشتغال مهارت محور دارد.
وی به برگزاری جلســات ماهانه شــورای راهبردی 
روسای دانشگاه های استان اشــاره کرد و افزود: باید 
دانشــگاه ها با هدف مهارت افزایی نسبت به برقراری 
ارتباط سازنده با مرکز تربیت مربی کشور )مستقر در 

البرز( اقدام کنند.
شــهبازی بر لزوم ایجاد ارتباط ســازنده بین صنایع 
و مرکز تربیت مربی اشــاره کرد و ادامه داد: از رئیس 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور انتظار می رود 
که برای ایجاد ۲ مجتمع فنی در شهرک های صنعتی 

استان تمهیدات الزم را داشته باشد.
وی به ضــرورت ایجاد بانک مربیان فنــی و حرفه ای 
تاکید کرد و گفت: انتظار می رود کارگروهی از سوی 
ســازمان فنی و حرفه ای کشــور برای رصد و نظارت 
روند تحقق اهداف طرح ملی اشتغال مهارت محور در 

استان  تشکیل شود.
استاندار البرز افزود: در راســتای تهیه و تدوین سند 
راهبردی مهارت نیز آمادگی همــکاری های الزم را 

داریم.

البرز

با تالش کارآگاهان پایگاه یکم پلیس 
آگاهــی اســتان، ۲ نفر که اقــدام به 
8۰ فقره ســرقت از مغازه ها به شیوه 
کش رو زنی در کرج و ۱۶ فقره سرقت 
احشــام در مناطق مختلف اســتان 
البرز می کردند، شناسایی و دستگیر 

شدند.
ســرهنگ »محمــد نادربیگی« در 
گفت و گو با خبرنــگار پایگاه خبری 
پلیس، بــا اعالم این خبــر گفت: در 
پی اعالم شــکایت تعدادی از کسبه و 
مالکان مغازه در مناطقی از »اســالم 
آبــاد، عظیمیه، بلــوار طالقانی« و ... 
مبنی بر ســرقت از مغــازه به روش 
کش روزنی توســط ۲ نفر و در حضور 
فروشنده، بررسی موضوع در دستور 

کار پایــگاه یکــم پلیس 
آگاهی اســتان البرز قرار 

گرفت.
رئیــس پلیــس آگاهــی 
افــزود:  البــرز  اســتان 
مراجعه  بــا  کارآگاهــان 
اطالعاتــی  بانــک  بــه 

ســارقان ســابقه دار و تحــت نظر 
قــرار دادن مناطــق وقوع جــرم به 
صورت نامحســوس، ۲ نفــر را که با 
یک دســتگاه خــودرو پژو بــه طرز 
مشــکوکی در حال تردد در خیابان 
های فرعــی مناطق مرکــزی کرج 
بودند را مشــاهده و پس از استعالم 
از پالک خودرو و بررسی های دقیق 
تر مشخص شــد، سرنشینان خودرو، 

ســوژه هــای مــورد نظر 
هستند.

این مقــام انتظامی تصریح 
کــرد: متهمــان در یــک 
غافلگیرانــه  عملیــات 
دســتگیر و پس از انتقال به 
پلیس آگاهــی، ابتدا منکر 
هرگونه جرمی شــدند، اما در مواجهه 
با اسناد و مدارک موجود به جرم خود 
مبنی بر 8۰ فقره سرقت از مغازه ها به 
روش کش روزنی و ۱۶ فقره ســرقت 

احشام اعتراف کردند.
وی درخصوص شیوه و شگرد سارقان 
اظهار داشت: آن ها، خودرو را با فاصله 
کمی از فروشــگاه های بــزرگ و یا 
مغازه هایی که اغلب فروشــنده آن ها 

مســن بودند، پارک کرده و یکی از آنها 
ســر فروشــنده را گرم کرده و نفر دوم 

اقدام به سرقت می کرد.
ســرهنگ نادربیگــی بیان داشــت: 
متهمــان همچنیــن در مناطقــی از 
»محمدشهر، ماهدشــت و شهرستان 
ساوجبالغ« با اســتفاده از خودروهای 
سرقتی ضمن درگیری با چوپان، اقدام 
به سرقت یک تا ۴ راس دام می کردند 
که تاکنــون ۱۲ نفر از مــال باختگان 

شناسایی شده اند.
وی در پایان با بیان این که تالش برای 
شناســایی ســایر مال باختگان ادامه 
دارد، گفت: متهمان بــرای تحقیقات 
تکمیلی در اختیار پایــگاه یکم پلیس 

آگاهی قرار دارند.

سرقت

و زن در البرز دستگیری سارقان کش ر
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بارش ها ایجاد نشد
مدیر منطقه ۶ شــهرداری کــرج: کلیه ادوات و 
ماشین آالت زمســتانی موجود در منطقه روز 
گذشــته به طور مســتمر اقدام به برف روبی و 
نمک پاشی سطح منطقه کردند تا مشکلی برای 
عبور و مرور شــهروندان در معابر اصلی و فرعی 

وجود نداشته باشد.
به گزارش پایگاه خبــری کرج امروز؛ محمدرضا 
فکورزاده با اشــاره به آماده بــاش کامل عوامل 
خدمات شــهری در بارش های روز گذشــته، 
اظهــار داشــت: در بــارش های روز گذشــته 
محورهــای منطقــه بــا اولویت معابــر اصلی، 
بیمارســتان ها، محل های درمانــی، میادین، 
تقاطع ها، ادارات و دستگاه های خدمات رسان و 

محله های پر رفت و آمد پاکسازی شدند.
وی با بیان اینکه پایگاه های شــن و نمک منطقه 
۶ با ظرفیت خوبی آماده خدمت رســانی است، 
افزود: با انجام تمهیــدات الزم تالش می کنیم 
مشکلی برای شهروندان در زمان بارش ها ایجاد 

نشود.
مدیر منطقه ۶ شــهرداری کرج بیــان کرد: روز 
گذشته نیز کلیه ادوات و ماشین آالت زمستانی 
موجود در منطقه به طور مســتمر اقدام به برف 
روبی و نمک پاشــی ســطح منطقــه کردند تا 
مشکلی برای عبور و مرور شــهروندان در معابر 

اصلی و فرعی وجود نداشته باشد.

نباید از امکانات دولتی به نفع 
نامزدی خاص در انتخابات 

بهره گیری شود
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار 
البــرز رعایت قانــون و اصل بی طرفی توســط 
مجریــان و ناظــران انتخابات را یــک ضرورت 
دانســت و گفت: نباید اجازه داد تــا از امکانات 
دولتی به نفــع نامــزدی خــاص در انتخابات 

بهره گیری شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، نورمحمد 
فردی معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
اســتاندار البرز بــا بیان این مطلب در جلســه 
هماهنگی برای برگــزاری برنامــه ۲۲ بهمن 
اظهار داشــت: از فرمانداران و دســتگاه های 
اجرایی انتظار مــی رود پروژه هایی که با صرف 
اعتبــارات و ســرمایه گذاری و اشــتغال زایی 
همراه بوده اســت، را معرفی کنند تا به عنوان 
پروژه های افتتاحی دهه فجر امســال توســط 
مسئولین ملی، اســتانی، معاونین وزرا مد نظر 

قرار گیرد.
برنامه ها و جشــن های انقالب بایستی گفتمان 
انقالب باشــد و نقش مردم، جوانــان و بانوان و 

مسئولین  در جشن های انقالب پر رنگ ببینیم.
وی افزود: دهه فجر مناســب ترین فرصت برای 
تبیین اهداف انقالب اســالمی و دستاوردهای 
نظام مقدس جمهوری اسالمی است و ضروری 
اســت که گفتمان انقالب اســالمی  برای نسل 
هایی که انقــالب را ندیده اند تبیین شــود که 

چگونه به پیروزی رسید.

بی طرفی مسؤولین در امر انتخابات 
ضروری است

معاون اســتاندار البــرز، رعایت قانــون و اصل 
بی طرفی توســط مجریان و ناظــران انتخابات 
را یک ضرورت دانســت و گفت: نباید اجازه داد 
تا از امکانــات دولتی به نفع نامــزدی خاص در 

انتخابات بهره گیری شود.
فــردی گفــت: در ایــن نمایشــگاه هم افزایی 
دســتگاه های اجرایــی مختلف در اســتان در 
حوزه هــای مختلــف و تبیین دســتاوردهای 
دســتگاه ذیربط جهت ارائه دستاوردهای نظام 

برای مردم صورت گیرد.



 قیمت مسکن در محله های محبوب تهران

محدوده پرتقاضای تهران کجاست؟
خریــدار   دامنه قیمتی بــرای خریــد آپارتمان 
کوچک متراژ در ســه محدوده پرتقاضای شهر تهران 

۴۰۰تا 8۰۰میلیون تومان است.
 آمار نشــان می دهد از میان مناطق ۲۲ گانه شــهر  
تهران ســه منطقه  ۵، ۴ و ۲ به ترتیب باالترین تعداد 
معامــالت را به خود اختصــاص می دهنــد. آذرماه 
امســال ۳۵ درصد از کل قراردادهای خرید و فروش 
مســکن شــهر تهران در این ســه منطقه امضا شد. 
میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه ۵ بالغ 
بر ۱۵ میلیــون و ۹۰۰ هزار  تومــان، منطقه ۴ بالغ بر 
۱۴ میلیون و 87۰ هزار تومــان و منطقه ۲ بالغ بر ۲۰ 
میلیون تومان بر اســاس معامالت قطعی در آذرماه 

۱۳۹8 بوده است.
پس از مناطق ۵، ۴ و ۲ بیشــترین تعداد قراردادهای 
خرید و فروش مسکن به ترتیب در مناطق  ۱۰، ۱۴، 7، 
8، ۱۵، ۱۱ و ۱ به امضا رســیده است. مناطق یاد شده 
۳۹ درصد و ســایر مناطق ۲۶ درصــد خرید و فروش 

خانه  در تهران را به خود اختصاص دادند.
قیمت آپارتمان در محله های مختلف ســه منطقه ی 
محبوب شــهر تهران، متفــاوت اســت. در برخی از 
محله های منطقه چهار از جمله خاک سفید، شمیران 
نو و قاسم آباد قیمت خانه ارزان تر از دیگر محله هاست 
و می توان با نقدینگی حــدود ۴۰۰ میلیون تومان در 

این محله ها خانه خریداری کرد.
محله های تهرانپــارس، جوادیــه، حکیمیه، نارمک 
و مجیدیه نیــز از محله های متوســط ایــن منطقه 
محســوب می شــود که قیمت واحدهای نوســاز در 
این محالت بین ۱۲ تا ۱۵ میلیــون تومان در هر متر 
مربع است. پاسداران، ازگل، ســوهانک و لویزان نیز 
محدوده گران قیمت منطقه چهار محسوب می شود 
که پایــه ی قیمت ها به طــور تقریبــی از متری ۱7 

میلیون  تومان به باال است.
منطقه  پنج نیز شــامل محله هایــی همچون پونک، 
جنت آبــاد، شــهرزیبا، شــهران، فــردوس، آپادانا، 
اکباتان، باغ فیض و پرواز اســت و از نظر قیمت ملک 
تقریبا به هم نزدیک هستند. با این که میانگین قیمت 
مسکن در این منطقه ۱۵ میلیون  و ۹۰۰ هزار تومان 
اعالم شده قیمت پیشنهادی واحدهای نوساز حدود 
۲۰ میلیون تومان در هر متر مربع تعیین می شــود. 
البته خرداد و تیرماه امســال که نرخ هــا به اوج خود 
رســیده بود قیمــت آپارتمان در ایــن مناطق از ۲۰ 
میلیون تومان فراتــر رفته بود امــا در ماه های اخیر 

نرخ ها کاهش یافته است.
در منطقه  دو نیز محله های ســعادت آباد، شــهرک 
غرب، گیشا، صادقیه، طرشــت، آلستوم، تهران ویال، 
توحیــد و تیموری قــرار دارد. با این حــال میانگین 
قیمت مســکن در این منطقه  وســیع چندان به هم 
نزدیک نیســت. به طور مثال قیمت آپارتمان قدیمی 
در محله شهرک غرب، دســت کم متری ۲۵ میلیون 
تومان اســت اما قیمت واحدهای نوساز در محله های 
تیمــوری و توحید حدود ۱۴ میلیــون تومان تعیین 
می شــود. برای خرید یک آپارتمــان کوچک متراژ 
در محله های متوســط  این منطقه  شــامل  طرشت، 
صادقیه، آلســتوم، توحیــد و تیموری بــه نقدینگی 

حدود ۶۰۰ تا 8۰۰ میلیون تومان نیاز دارید.

بازار مسکن آرام تر شد
همزمان با افت معامالت مسکن بعد از تنش های اخیر 
منطقه ای،  رشد قیمت های پیشــنهادی نیز متوقف 
شده  و فعاالن بازار از محو شدن شوک افزایش قیمت 
بنزین در بازار مســکن خبر می دهنــد. بعد از آن که 
خرید و فروش مسکن در شهر تهران طی آذرماه ۱۳۵ 

درصد افزایش پیدا کرد قیمت های پیشنهادی تا ۱۵ 
درصد و قیمت های قطعــی 8.۵ درصد باال رفت که به 
نگرانی ها از ورود بازار مســکن به دوره پرش قیمتی 
منجر شد. اما واسطه های ملکی بیان می کنند که بازار 
مجددا آرام شــده و طرف تقاضا در نشســت ها دست 
باال را پیدا کرده است.بررســی آگهی های عرضه شده 
به بازار مسکن نیز گویای آن اســت که فایل های زیر 
قیمت و به قیمت روز به روز بیشــتر می شود. این در 
حالی اســت که در دو هفته ی قبل عمده مالکان این 
نوع واحدها، فروش را به حالت تعلیق درآورده بودند. 
با ورود امالک زیر قیمت انتظار می رود ســایر مالکان 
نیز نرخ های پیشــنهادی را پایین بیاورند و فضا برای 

رونق بازار در شب عید فراهم شود.
در این زمینه یکی از مشاوران امالک منطقه 8 تهران 
اظهار کرد که خاصیــت دیرپذیری بازار مســکن با 
افزایش وســایل ارتباط جمعــی و ورود تکنولوژی از 
بین رفته است. پیش از این نوسانات بازارهای موازی 
اثر خود را شــش ماه بعد در بخش ملک نشان می داد 
اما بعد از تغییر قیمت بنزین به  یکباره شاهد افزایش 
نرخ های پیشنهادی بودیم. تنش های اخیر منطقه ای 
نیز باعث کسادی معامالت شــد که البته این شرایط 
دوام چندانی ندارد و احتماال در روزهای آینده شاهد 
افزایش معامالت خواهیم بود. اوضــاع بازار تعریفی 
ندارد اما از رکود مطلق خارج شــده ایم. از طرف دیگر 
آن قدر فایل در بازار وجود دارد که رقابتی بین مالکان 
است و هرکس ارزان تر بفروشد امکان فروش ملک او 
بیشتر می شــود. میانگین قیمت مسکن شهر تهران 
در آذرماه ۱۳۹8  بر  اساس اعالم بانک مرکزی به ۱۳ 
میلیون و ۵۳۰ هزار تومان در هر متر مربع رســید که 
نســبت به ماه قبل 8.۵ درصد و ماه مشــابه سال قبل 

۴۱.۶ درصد افزایش یافته است.

پالک

سخنگوی کمیســیون عمران مجلس 
شورای اســالمی با اشــاره به گزارش 
وزارت راه و شهرســازی در خصــوص 
ساخت مســکن ملی و تکمیل مسکن 
مهر در جلســه امروز این کمیسیون از 
تهیه زمین برای آغاز ساخت ۲۳۶هزار 
واحد مســکونی در قالب مسکن ملی و 
تکمیل حدود ۱۴۴هزار واحد مســکن 

مهــر خبــر داد. صدیــف 
بدری ضمن تشریح جلسه 
کمیســیون عمران مجلس 
شورای اســالمی بیان کرد: 
در جلســه الیحه موافقنامه 
حمــل و نقل بیــن المللی 
جاده ای مســافر و کاال بین 

دولت جمهوری اسالمی ایران و شورای 

فدرال سوئیس مورد بحث 
و بررســی قــرار گرفت. بر 
اســاس این گزارش ساخت 
۴۰۰ هزار واحد مســکونی 
که دولــت در ســال ۹8 و 
۹۹ در برنامه دارد، در قالب 
اقدام ملی مســکن و فروش 
اقساطی پنج ساله اجرایی خواهد شد. 

زمین مــورد نیاز برای ســاخت حدود 
۲۳۶ هــزار واحد تهیه شــده اســت و 
برای الباقــی نیز زمیــن در حال تهیه 
شدن اســت. ثبت نام از طریق سامانه 
در چندین استان صورت گرفته است. 
این طرح در قالــب اجرای قانون تامین 
مسکن برای اقشــار کم درآمد جامعه 

مصوب سال 8۶ به اجرا در آمده است.

مسکن ملی
تهیه زمین برای ساخت ۲۳۶هزار واحد مسکن ملی
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چگونه با ۲۲ میلیون تومان وام 
۲۴۰ میلیونی بگیریم؟

قیمت هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن به طور 
متوسط در دی ماه امسال مقداری افزایش یافته 
که بر این اســاس، زوجین تهرانی برای تهیه وام 
۲۴۰ میلیونی مســکن و جعاله باید ۲۲ میلیون 
و 8۰ هزار تومان بپردازند و مجردهای ســاکن 
تهــران نیز می تواننــد تا ۱۴۰ میلیــون تومان 
تســهیالت دریافت کننــد که هزینــه آن ۱۲ 

میلیون و 88۰ هزار تومان می شود.
 آخریــن قیمت ها حاکی از آن اســت که قیمت 
هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن 
در ســال جاری با افزایش مواجه بوده است؛ به 
طوریکه تسه )اوراق( تیر و آذرماه سال ۱۳۹8 به 
ترتیب ۴۵ هزار و ۶۰۰ تومــان و ۴7 هزار و ۳۰۰ 
تومان قیمــت دارد. این درحالی اســت که این 
قیمت در دی ماه نســبت به آذرماه کمی کاهش 
داشته و با نرخ ۴۶ هزار تومان داد و ستد می شود.

بنابراین هزینه وام مســکن در ایــن گزارش بر 
اساس قیمت اوراق دی ماه سال جاری )۴۶ هزار 

تومان( محاسبه شده است.
بر این اســاس با توجه بــه اینکــه مجردهای 
ســاکن تهران می توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان 
تســهیالت دریافــت کننــد که شــامل ۱۰۰ 
میلیون تومان تســهیالت خرید مســکن و ۴۰ 
میلیون تومــان جعاله می شــود؛ بنابراین برای 
۱۰۰ میلیون تومان تســهیالت باید ۲۰۰ برگه 
تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه این 
تعداد اوراق با تســه ۴۶ هزار تومانی ۹ میلیون و 
۲۰۰ هزار تومان می شــود که با در نظر گرفتن 
۴۰ میلیــون تومان وام جعاله که بــرای آن باید 
8۰ ورق به مبلغ ســه میلیون و ۶8۰  هزار تومان 
خریداری کنند، ۱۲ میلیون و 88۰ هزار تومان 

می شود.
زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا 
ســقف ۲۴۰ میلیون تومان شامل ۱۰۰ میلیون 
تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و ۴۰ 
میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین 
زوجین بایــد ۴۰۰ برگه تســهیالت مســکن 
خریداری کنند که هزینه آن ۱8 میلیون و ۴۰۰ 
هزار تومان اســت که همراه با ۴۰ میلیون تومان 
وام جعاله که برای آن باید 8۰ برگه تســهیالت 
مسکن خریداری کنند، سه میلیون و ۶8۰ هزار 
تومان و در مجموع بایــد ۲۲ میلیون و 8۰ هزار 

تومان پرداخت کنند.
ســقف این تســهیالت برای مراکز اســتان و 
شــهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هــزار نفر به 
8۰ میلیون تومان رسیده که برای آن باید ۱۶۰ 
برگه خریداری شود که هزینه آن هفت میلیون 
و ۳۶۰ هــزار تومان اســت. این وام برای ســایر 
مناطق شــهری ۶۰ میلیون تومان درنظر گرفته 
شده است که باید برای آن ۱۲۰ برگه خریداری 
شــود که هزینه آن پنــج میلیــون و ۵۲۰ هزار 

تومان می شود.
الزم به ذکر اســت که قیمت هر بــرگ از اوراق 
تسهیالت مســکن بانک مســکن در ماههای 
فروردین، بهمن و اسفند سال ۱۳۹۶ کمی بیش 
از ۴۳ هــزار تومان بوده اســت؛ درحالی که این 
قیمت برای اردیبهشت و شهریور همان سال به 
ترتیب ۳۴ هــزار و ۹۰۰ و ۳۹ هزار و 7۰۰ تومان 
بوده اســت. امتیاز تسهیالت مســکن در سال 
۱۳۹7 نیز به بیش از ۴۴ هزار تومان رسیده بود 
و هر برگ در خرداد، مهر و اســفند سال گذشته 
به ترتیب ۴۴ هــزار و 7۰۰، ۴۴ هزار و ۲۰۰ و ۴۵ 

هزار و ۱۰۰ تومان داد و ستد می شد.



یک مقام مسوول در صنعت قطعه سازی خبر داد

وسازان برای قطعه سازان داخلی چهار مشوق خودر
 فاطمه اکبرخانی   یک مقام مســوول در صنعت 
قطعه  با تشریح چهار مشــوقی که خودروسازان برای 
قطعه سازان در نظر گرفته اند، گفت: یکی از مهم ترین 
نتایج داخلی سازی قطعه، کاهش میزان خروج ارز از 
کشور در نتیجه خریدهای خارجی است به طوری که 
طی سه میز برگزار شــده، از خروج ۲7۵میلیون یورو 

جلوگیری خواهد شد.
 مهدی مطلب زاده درباره نهضت داخلی سازی قطعه 
تصریح کرد: پروژه داخلی سازی قطعات از اوایل دهه 
7۰مطرح شــد اما اخیرا با توجه به تشدید تحریم ها، 
سیاست تعمیق ســاخت داخل توسط وزارت صمت 
و خودروســازان با همکاری انجمــن صنایع همگن 
قطعه ســازان کلید خــورد و به این ترتیب ســاخت 
داخل قطعات وارداتی با استفاده از پتانسیل های فنی 
قطعه سازان ایرانی آغاز شد. قطعات مورد نظر ابتدا به 
پنج فاز تقسیم شد که متناسب با اولویت هر کدام در 
میزهای یک تا پنج قرار گرفت.او ادامه داد: متاسفانه 
طی سال های گذشــته، هر زمان نرخ ارز افزایش و یا 
درآمد حاصل از فروش نفت کاهش می یافت و شاهد 
افت عرضه ارز بودیم، اهمیت ســاخت داخل آشکار 
می شد اما زمانی که درآمد ارزی مجددا رشد می کرد 

پروژه ساخت داخل نیز فراموش می شد.
مطلب زاده با گالیه از نحوه خرید قطعه از تولیدکننده 
داخلی در مقایسه با شرکت های خارجی، اظهار کرد: 
خودروســازان برای خرید های خارجی باید تقریبا از 
هشــت ماه قبل از دریافت قطعه هزینه آن را پرداخت 
کنند به این صورت که باید شــش مــاه قبل از تولید، 
پول شرکت خارجی را تسویه کرده و حدود دو ماه نیز 
مراحل حمل و نقل و اقدامات گمرکی طول می کشد 
و در نهایــت بعد از هشــت ماه قطعه به خودروســاز 

می رســد؛ در حالی که قطعه ســاز داخلی ابتدا برای 
تولید قطعه مورد نظر خودروســازان سرمایه گذاری 
کرده و بعد بــا همان کیفیت خارجی یــا باالتر قطعه 
را تحویل می دهد، البته با این تفاوت که خودروســاز 
پول قطعه ســاز داخلی را حدود شش تا هشت ماه بعد 
تسویه می کند.مسوول کمیته ساخت داخل انجمن 
همگن قطعه ســازان بیان کرد: لذا بــرای حمایت از 
قطعه ساز داخلی در این وضعیت نابسامان، جلساتی با 
شرکت ساپکو ایران خودرو و سازه گستر سایپا برگزار 
کردیم به این صورت که یکسری مشوق های تولیدی 
برای قطعه سازان در نظر گرفته شــود تا در وهله اول 
قطعه ساز انگیزه ســرمایه گذاری و تولید داشته باشد 
و ثانیــا در صورت عــدم نیاز خودروســازان به قطعه  

داخلی، سرمایه قطعه ساز بر باد نرود.
مطلــب زاده گفــت: در این راســتا فعال با ســاپکو 
توافقاتی صورت گرفته اما متاســفانه هنوز در رابطه 
با مشــوق های یاد شده با شرکت ســازه گستر سایپا 
تفاهمی به دســت نیامده که البتــه رایزنی ها با این 

شرکت همچنان ادامه دارد.
او با تشریح جزییات مشوق های شرکت ساپکو برای 
قطعات میزهای یاد شــده، گفت: در این توافق قرار 
شــد که اوال خودروســازان در ابتدای کار، قطعه را 
به صورت نقدی از قطعه ســازان بخرند به نحوی که 
خودروســاز حدودا یکماه بعد از تحویل، پول قطعه 
را تســویه کند.مطلب زاده افزود: دومــا یک قرارداد 
تضمین خرید بین قطعه ســاز و خودروساز برای دوره 
بازگشت سرمایه منعقد شود؛ این قرارداد برای زمانی 
است که اگر خودروســاز به رونق رســید قطعه ساز 

داخلی را فراموش نکند.
مســوول کمیته ســاخت داخــل انجمــن همگن 
قطعه ســازان درباره دیگر موارد 
این تفاهــم نامه توضیــح داد: 
مورد دیگر مشوق این بود که در 
ابتدای کار، قطعه با قیمت تمام 
شده از قطعه ساز خریداری شود 
و بعد از گذشت یک دوره، روش 
فروش به دو صورت قیمت هدف 
خودروســاز و یا مثال8۰ درصد 

قیمت FOB فروخته شود.
مطلب زاده ادامه داد: چهارمین 
مورد مطرح شــده ایــن بود که 
خودروســازان نیز در بخشی از 
قطعه ســازان  ســرمایه گذاری 
مشــارکت کرده و در نهایت این 

مبلغ را از قیمت قطعه کســر کنند؛ ایــن مورد به این 
دلیل مطرح شد که وقتی قطعه ساز برای تولید داخل 
از بانک وام  می گیرد سود بانکی این تسهیالت ساالنه 
حداقل ۲۵درصد اســت و این یعنی قطعه ســازان در 
زمان استهالک سرمایه گذاری انجام شده، باید مبالغ 

هنگفتی بابت بهره بانکی پرداخت کنند.
این فعال صنعت قطعه درباره میزان اســتقبال قطعه 
سازان از نهضت داخلی ســازی قطعه، اظهار کرد: در 
میز اول، استقبال قطعه ســازان برای سرمایه گذاری 
در این نهضت بســیار باال بود اما بعد از تولید و تحویل 
قطعه نتوانســتند پول خود را از خودروساز بگیرند در 
نتیجه در میز دوم شاهد ریزش استقبال قطعه سازان 
بودیم که همین کاهش تمایل، باعث شــد شــرکت 
ساپکو با ارائه مشــوق هایی به قطعه ســازان داخلی 

موافقت کند.
به گفته این مقام مســوول، قطعات مــورد نظر برای 
ساخت داخل به پنج دسته تقســیم شدند و هر کدام 
متناســب با اولویت تولید در میزهای یک تا پنج قرار 
گرفتند؛ در مجمــوع پنج میز داخلی ســازی قطعه 
تعریف شده که تا کنون ســه میز آن برگزار شده و میز 
چهارم در دست بررسی اســت و احتماال در بهمن ماه 
امسال برگزار می شــود و اگر مشوق های مطرح شده 
لحاظ شــود، مجددا شاهد اســتقبال قطعه سازان از 

نهضت داخلی سازی خواهیم بود.
او درباره جزییات هر کدام از ایــن میزها، توضیح داد: 
در میــز اول، ارزش قرارداد ها بالغ بــر 7۴۰میلیارد 
تومان بود که بر این اســاس ۳۵ قطعه بــه تولید انبوه 
رســید و در نهایت مشخص شــد که این میز ساالنه 
8۵میلیون یورو کاهش ارزبری خواهد داشت؛ در میز 
دوم مجموع قراردادها بالغ بــر ۱۲۰۰میلیارد تومان 
بود و قرار شــد ۴۲قطعه داخلی ســازی شود که این 
میز برای خودروسازان ساالنه ۹۱میلیون یورو کاهش 

ارزبری در پی دارد. 
در میــز ســوم، ۱۳۳۶میلیــارد تومان قــرارداد و 
داخلی ســازی ۲۲قطعه صورت گرفت که ساالنه از 
خروج ۹۹میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری خواهد 
کرد؛ بر این اساس در مجموع ســه میز برگزار شده 
8۹ قطعه ساز مشارکت کرده اند و ۹۹ قطعه به تولید 
انبوه رسیده، همچنین مجموع سرمایه گذاری انجام 
شده برای ســه میز بالغ بر ســه هزار و ۲۰۱میلیارد 
تومان بوده که ســاالنه از خروج ۲7۵میلیون یورو 
ارز از کشور جلوگیری خواهد کرد که امیدواریم در 
میزهای چهارم و پنجم میزان ارزبری خودروسازان 

بیش از این رقم کاهش یابد.
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 مناطق آزاد
طبق اعالم یک مقام مســئول در شورای عالی 
مناطــق آزاد و ویــژه اقتصادی، حــدود ۴۰۰ 
دســتگاه از خودروهایی دپو شده مربوط به آن 
دسته از خودروهایی هســتند که صاحبان آنها 
به منظور شماره گذاری و تردد مجاز در مناطق 
آزاد و طبق ضوابط مربوطــه وارد کرده بودند، 
اما در این فاصله با تغییــر ضوابط فنی واردات 
خــودور و بی اطالعــی واردکننــدگان از این 
مصوبه، خودروهایی وارد شدند که اکنون فاقد 
ثبت ســفارش، کمتر و باالی ۲۵۰۰ سی سی و 
برخی ســاخت آمریکا هســتند که با شــرایط 
جدید مجاز به ورود به سرزمین اصلی نخواهند 

بود.
 بعــد از آنکــه از مجموع حــدود ۱۲ هــزار و 
۳۰۰ خودروی دپو شــده در گمــرک، بنادر و 
مناطــق آزاد با مصوبــه هیات وزیــران در دی 
پارسال، طی شــش ماه حدود 7۵۰۰ دستگاه از 
این خودروها آزاد شــد، حدود ۵۰۰۰ دستگاه 
دیگر باقی ماند که به علت پایــان مهلت تعیین 

شده، امکان ترخیص نداشتند.
در این فاصلــه تاکنون بارهــا رایزنی در مورد 
تعییــن تکلیف این خودروها انجام شــده ولی 
اتفاقی نیفتــاد و حتی اخیرا دژپســند-وزیر 
اقتصاد- پیشــنهادی برای مشــخص شــدن 
وضعیــت خودروها به هیات دولــت ارائه کرد 
ولی هنوز تصمیمی در این رابطه اخذ نشــده 

است.
اما بخشــی از این خودرها در مناطــق آزاد قرار 
دارند کــه وضعیت آنهــا در گفت وگــو با ناصر 
خرمالی - مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش 
افزوده مناطق آزاد - مورد بررســی قرار گرفته 

است.
خرمالــی، تعــداد خودروهای دپو شــده در 
مناطق آزاد را حدود ۴۰۰ دســتگاه اعالم کرد 
و گفت: شــرایط آنها با خودروهایی که برای 
ســرزمین اصلی وارد شــده بودند، متفاوت 

است. 
ایــن در حالی اســت کــه بخش زیــادی از 
خودروهــای مربــوط بــه ســرزمین اصلی 
طبق مصوبــه هیات وزیران در دی ماه ســال 
گذشــته تعیین تکلیف و ترخیص شــدند که 
خودروهــای زیــر ۲۵۰۰ سی ســی و با ثبت 
ســفارش بودند.اما این حدود ۴۰۰ دســتگاه 
خودرو مناطق آزاد، خودروهایی هســتند که 
فقط برای تردد در این مناطق وارد شــده اند 
و مشــکل این است که ثبت ســفارش ندارند،  
باالی ۲۵۰۰ سی ســی بــوده و در بیــن آنها 
خودروهای ساخت آمریکا و یا سفارش آمریکا 
وجود دارد، البته تعدادی هــم کمتر از ۲۵۰۰ 

سی سی هستند.

خودروهای مناطق مشکل ارزی ندارند
خرمالــی، همچنین درباره اینکــه آیا این ۴۰۰ 
خودرو مشــکل ارزی دارند؟ توضیــح داد: خیر 
این خودروها در مقاطع ابتدایی سال ۱۳۹۶ که 
شرایط ارزی حساس نبود و کاالها بدون انتقال 
ارز و یا با حساب شخصی وارد می شد، خریداری 
شــده اند. در نتیجه ارز آنها نیز براساس ارز بازار 
آزاد خریداری و پرداخت شــده اســت و نیازی 
به پرداخــت مابه التفاوت ارزی نــدارد، چراکه 
مابه التفاوت برای خودروهایــی که با ارز دولتی 
وارد شده بودند اجباری است و باید اختالف آن با 

ارز نیمایی را پرداخت کنند.
وی بر ضــرورت تعیین تکلیــف خودروهای 
دپو شــده تاکید کرد و یادآور شد: به هر حال 
ایــن خودروها ســرمایه مــردم و در مجموع 
سرمایه های ملی هســتند که بابت آنها هزینه 
شــده و اینکه ســال ها بالتکلیف باقــی بماند، 
مناسب نیســت و الزم اســت که وضعیت آنها 

مشخص شود.
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خریدار   با وجــود آنکه از تیرماه پارســال واردات 
لوازم خانگی ممنوع شده اما هم اکنون عالوه بر برقرار 
بودن جریان قاچاق، درگاه های پرداخت بانک مرکزی 

نیز در خدمت عرضه  کنندگان اقالم قاچاق است.
به گزارش مهر،  با وجود آنکه از تیرماه ســال گذشــته 
واردات لوازم خانگی ممنوع شــده امــا در حال حاضر 
عالوه بر آنکه لوازم خانگی قاچاق به شکل های مختلف 
وارد کشور می شود، درگاه های پرداخت بانک مرکزی 
نیز در خدمت عرضه  کنندگان کاالی قاچاق قرار گرفته 
و عرصه برای تولیدات داخلی تنگ کرده است.یک سال 
و نیم است که واردات رسمی لوازم خانگی ممنوع بوده 
اما علی رغم این مساله، قاچاق کاال به شکل های مختلف 
از جمله »مبادی رسمی«، »بنادر جنوبی« و »مناطق 

آزاد« در حال انجام است.
در همین راســتا حمیدرضا منصفــی، عضو انجمن 
واردکنندگان لوازم خانگی با اشــاره به اینکه اگر هیچ 
حائلی بین مناطق  آزاد و منطقه اصلی نباشــد قاچاق 
از این قسمت انجام خواهد شد، گفت: واردات کاالی 
لوازم خانگی قاچاق از مناطق  آزاد به ســرزمین اصلی 
بیــن 8 تا ۱۵ درصــد اســت.عبدالمجید اجتهادی، 
مدیرکل پیشــگیری و نظارت بر امور قاچاق سازمان 
تعزیرات حکومتی نیز چندی پیش با بیان اینکه حجم 
باالیــی از کاالهای لوازم خانگی از مبادی رســمی به 
صورت قاچاقی وارد کشور می شود، اظهار داشت: این 
مســاله به دلیل رویه های غلط در این حوزه بوده که 
حق و حقوقی را برای عــده ای ایجاد کرده و در نهایت 
کاالی قاچاق بــه راحتی از مســیرهای گمرکی وارد 
کشور می شود.آذرماه سال جاری حمیدرضا غزنوی، 
ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی هم 
با اشــاره به اینکه نقش بنادر جنوبی کشور در حوزه 
قاچاق لوازم خانگی برجسته است، عنوان کرد: برخی 
برندهای خارجی کاالهای خود را به شــکل قاچاق و 
عمومــاً از طریق بنادر جنوب و مرزهای اســتان های 

غربی وارد می کنند.

لوازم خانگی داخلی در انبارها خاک می خورد
از جمله مشــکالت عمده در صنعت لوازم خانگی که 
منجر به قاچاق کاال شده، عدم شــفافیت در زنجیره 
تأمین کاال اســت. در همین راستا ســعید عباسی، 
کارشــناس ســامانه جامع گارانتی با انتقــاد از عدم 
شفافیت در زنجیره تأمین لوازم خانگی اظهارداشت: 
تا زمانیکه حلقه هایی مانند »واردکننده«، »شــیوه 

ورود کاال به داخــل«، »نوع و مدت زمــان گارانتی« 
در کنار یکدیگــر قرار نگیرند، این مشــکالت پا برجا 
خواهــد بود.با توجه بــه این موضوع، بایــد گفت که 
فقدان شــفافیت در زنجیــره تأمیــن و در کنار آن 
واردات کاالی قاچاق، دو بال اصلی مشکالت صنعت 
لوازم خانگی در داخل است؛ مســأله ای که تحقق آن 
موجب آسیب دیدن بازار داخلی شــده و بسیاری از 
تولیدکنندگان از جمله تولیدکنندگان لوازم خانگی 
صوتی و تصویری معتقدند که این مســاله منجر به از 

دست رفتن بازار داخلی برای آنان شده است.
در همین رابطــه محمدرضا شــهیدی، دبیر انجمن 
صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی، صوتی و تصویری 
در مصاحبه با خبرنگار خبرگــزاری مهر با بیان اینکه 
امروزه بازارهای فروش لوازم خانگــی مملو از کاالی 
قاچاق اســت، گفت: این درحالیســت که کاالهای 
تولیدکنندگان داخلــی در انبارها دپو شــده و برای 

آن ها بازاری وجود ندارد.

فروش کاالی قاچاق، زیر سایه مجوز مرکز 
توسعه تجارت

یکی دیگــر از شــیوه های مرســوم عرضــه کاالی 
لوازم خانگــی قاچاق، فــروش این کاالهــا از طریق 
فضای مجازی و وبســایت هایی اســت که اتفاقاً هم 
مجوز رســمی از وزارت فرهنگ و ارشــاد دارند و هم 
از نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی برخوردار هســتند؛ 
کاالهایی کــه علی رغم ممنوعیــت واردات و عرضه 
آن ها، معلوم نیســت با چه ســازوکار و فرآیندی به 
داخل کشور راه پیدا کرده و از طریق این وبسایت ها به 

مصرف کنندگان عرضه می شوند.
عالوه بر این بررســی ها نشــان می دهد کــه مرکز 
توســعه تجارت الکترونیک که پس از طی مراحلی به 
متقاضیان دریافت مجوز تجــارت الکترونیک، مجوز 
اعطا می کند، پس از آن دیگر نظارتــی بر ادامه روند 

کاری این سایت ها و متقاضیان ندارد.
رسول جمشیدی، کارشــناس اقتصادی در گفت وگو 
با خبرنگار مهر، با انتقاد از رویه اعطای مجوز از ســوی 
مرکز تجــارت الکترونیــک گفت: این مرکــز صرفاً 
به اعطای مجــوز به متقاضیان دریافــت نماد اعتماد 
الکترونیکی اکتفا کرده و پــس از اعطای آن، عملکرد 
دریافت کننده مجوز را نظارت نمی کند که این مساله 
موجب بروز مشــکالتی از جمله تبادالت مالی قاچاق 

از طریق درگاه بانک مرکزی شده است.

دالر به کانال ۱۲ هزار تومانی 
بازگشت

قیمت هر دالر آمریکا )اســکناس( دوشنبه ۳۰ 
دی ماه ۹8 در صرافی های بانکــی به کانال ۱۲ 

هزار تومانی بازگشت.
بر این اســاس قیمت هر دالر آمریکا )اسکناس( 
در صرافی هــای بانکی برای خریــد ۱۲.8۵۰ 

تومان و برای فروش ۱۲.۹۵۰ تومان است.
همچنین قیمت هر یورو )اســکناس( نیز برای 
خرید ۱۴ هزار و ۳۵۰ تومــان و برای فروش ۱۴ 

هزار و ۴۵۰ تومان است.
دیروز قیمت هــر دالر آمریــکا در صرافی های 

بانکی ۱۳ هزار تومان فروخته می شد.

طال از صعود باز ماند
قیمت طال در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی 
تحت تاثیر آمــار اقتصادی مطلــوب آمریکا که 
ریسک پذیری سرمایه گذاران را تقویت کرد، از 

صعود بازماند.
هر اونس طال برای تحویل فــوری در معامالت 
روز جاری بازار ســنگاپور ۰.۱ درصد رشد کرد 
و بــه ۱۵۵8 دالر و ۴۶ ســنت رســید. در بازار 
معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.۱ درصد 

کاهش، به ۱۵۵8 دالر و ۴۰ سنت رسید.
 ANZ دانیل هاینــس، تحلیلگر گــروه بانکی
در این باره نوشــت: ســرمایه گذاران به عوامل 
بلندمدت مانند نرخ های بهره پایین، سیاســت 
تســهیل پولی بانک های مرکزی برای کمک به 

رشد اقتصادی و ضعف دالر متمرکز شده اند.
طال از پایین ماندن نرخ های بهره حمایت شــده 
اســت، زیرا انتظار می رود بانک مرکزی آمریکا 
در نخستین نشســت سیاست پولی امسال خود 

نرخ های بهره را تغییر ندهد.
بانــک مرکزی آمریکا ســال میالدی گذشــته 
نرخ های بهره را ســه دور افزایش داشت و نهایتا 
در دســامبر تصمیم گرفت نرخ های بهره را فعال 

تغییر ندهد.
نرخ های بهره پایین تر تقاضا برای خرید طال که 

دارایی بدون بازدهی است را تقویت می کند.
حجم معامالت در روز دوشــنبه اندک بود زیرا 
بازارهای آمریکا به مناســبت تعطیالت بســته 
بودند و از ســوی دیگر ســال نوی چینی اواخر 

هفته جاری آغاز می شود.
اســتفن اینس، استراتژیســت بازار در شرکت 
اکسی تریدر اظهار کرد: ما عامل فصلی را داریم 
که باعث شده است قیمت طال در بازه محدودی 

بماند.
بر اســاس گزارش رویترز، بازارهای سهام آسیا 
روند صعــودی بازارهای جهانــی را ادامه دادند 
و نزدیک به باالتریــن حد در ۲۰ ماه گذشــته 
ایســتادند.به گفتــه وانگ تائــو، تحلیلگر فنی 
رویترز، هر اونس طال ممکن اســت مقاومت در 

سطح ۱۵۶۴ دالر را امتحان کند.
موجودی طــال در اس پی دی آر گلد تراســت 
که بزرگترین صندوق ســرمایه گــذاری تحت 
پشتوانه طال در جهان اســت، روز جمعه ۲.۲۰ 
درصد رشــد کرد و به 8۹8.8۲ تن رســید که 

باالترین میزان از ۱۱ نوامبر بود.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس پاالدیم 
برای تحویل فــوری با ۰.8 درصــد افزایش، به 
۲۵۰۰ دالر رســید. این فلز روز جمعــه تا مرز 

۲۵۳7 دالر و شش سنت صعود کرده بود.

 علوفه آلوده
 به سم آفالتوکسین نداریم

رییس سازمان دامپزشکی وجود هرگونه علوفه 
و خوراک دام آلوده به ســم آفالتوکســین را رد 

کرد.
چندی پیــش در یک برنامــه تلویزیونی مطرح 
شــد که لبنیات توزیعی در استان های مختلف 
کشور آلوده به سم آفالتوکســین است و میزان 
این آلودگی در استان های مختلف نیز با یکدیگر 
تفاوت دارد. این خبر واکنش های بســیاری را از 
سوی سازمان غذا دارو، وزارت بهداشت، سازمان 
دامپزشکی، وزارت جهادکشاورزی و حوزه های 
مرتبط با این صنعت در پی داشــت. در این میان 
حتی این موضوع نیز مطرح شد که ممکن است 
خوراک دام آلوده به سم آفالتوکسین بوده باشد 
و شــیر دام نیز پس از مصرف دام از علوفه، آلوده 

شده باشد.
در ایــن راســتا علیرضــا رفیعی پــور، رییس 
سازمان دامپزشــکی ضمن رد این ادعا به ایسنا 
گفــت: صحبت هایــی که در خصــوص انتقال 
آفالتوکســین از خوراک دام به شیر دام با اعداد 
و ارقام عجیب و غریب مطرح شــده است را قویا 
رد می کنم. سازمان دامپزشکی به عنوان مرجع 
ذی صالح مســئولیت دارد هر نوع خوراک دامی 
را که وارد کشــور می شــود از جهــات مختلف 

آزمایش کند.
وی ادامــه داد: در کنار آزمایش های ســازمان 
دامپزشــکی، ســازمان ملــی اســتاندارد هم 
آزمایشــهای خود را انجام می دهد. خوشبختانه 
قوانین، مقررات و ضوابط سازمان دامپزشکی و 
سازمان ملی استاندارد بسیار سخت گیرانه تر از 
اتحادیه اروپا و آمریکا اســت؛ یعنی میزان مجاز 
آفالتوکســین در خوراک دام و شــیر در کشور 

بسیار سخت گیرانه است.
رییس سازمان دامپزشــکی اضافه کرد: میزان 
آفالتوکسین استاندارد در خوراک دام در ایران  
۵ppb است، در حالی که اســتاندارد اتحادیه 
اروپا ۲۰ppb است؛ یعنی این میزان از اروپا نیز 

کمتر است.
به گفته وی بیش از ۱۰ میلیون تن شــیرخام در 
ایران تولید می شــود که در مرحله اول توســط 
سازمان دامپزشــکی و پس از آن توسط وزارت 
بهداشت مورد آزمایش های الزم قرار می گیرند. 
حتی بســیاری از این محصوالت به کشورهای 
دیگر نیز صادر و در آنجا نیز دوباره آزمایشــاتی  

روی آنها انجام می شود.
رفیعی پور تصریح کرد: ساالنه بیش از 8 میلیون 
تــن نهاده هایی همچون ذرت، کنجاله و ســویا 
وارد کشور می شــود و حتی یک کیلوگرم از این 
محموله ها اگر میزان آفالتوکســین  آنها مطابق 
با استانداردهای داخلی نباشد، وارد  نمی شوند. 
همه این نهاده ها باید استانداردهای آزمایشگاه 
دامپزشکی، مراکز بهداشت و سازمان استاندارد 

را پاس کنند.
وی در پاســخ به اینکه گفته می شود ذرت های 
آلوده به ســم آفالتوکســین وارد و سپس وارد 
غذای دام ها شــده اســت، گفت: ۱۴۰هزارتن 
ذرت آلوده به آفالتوکســین از ســال ۱۳۹۵ در 
بنادر وجود دارد و حتی یک کیلوگرم از آن وارد 
کشور نشده است. ادعای مطرح شده نیز اشتباه 
اســت و این محموله هــای آلوده نیــز در حال 

برگشت است. 

تولید داخلی در انبارها خاک می خورد

وشی با مجوز قانونی قاچاق فر


