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رئیس جمهور در جلسه شورای اجرایی فناوری اطالعات مطرح کرد

ونیک؛ یک کارت برای همه کارها انتظار از دولت الکتر
خریدار    رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مردم باید 
از ارزانترین و کوتاه ترین مسیر، خدمات الکترونیکی 
دریافت کننــد و آنان را نبایــد در راهروهای ادارات و 
سازمان ها ســرگردان کرد، اظهارداشت: تمام تالش 
مــا از ابتدای دولــت یازدهم، ایجــاد و تقویت دولت 
الکترونیک و حذف کاغذ از سیســتم اداری بوده تا به 
این ترتیب مردم هنگام مراجعه به اداره و یا سازمانی، 
صرفا با ارائه همان کارت ملی هوشــمند خود، دیگر 
مجبور نباشد برای یک کار ســاده ده ها برگ کپی از 

مدارکشان ارائه کنند.
حجت االسالم و المسلمین حســن روحانی روز سه 
شنبه در جلســه شــورای اجرایی فناوری اطالعات 
گفت: کارهای زیادی در این مدت انجام شــده است. 
کارت ملی را هوشــمند کردیم و مردم نیز آمدند و ۲ 
الی ۳ ســاعت وقت مردم را گرفتند تا کارتی را صادر 
کنند اما متاســفانه شــاهدیم همچنان مردم برای 
مراجعه به برخــی ادارات، ناچارند چندین برگ کپی 

مدارک همراه خود ببرند.
رئیس جمهور اظهارداشت: این کارت ملی هوشمند 
درست شده که دیگر کپی مدارک از مردم نخواهند و 
با یک شماره کارت ملی همه اطالعات مورد نیاز، قابل 

دسترس باشد.
روحانی دبیرخانه شــورای اجرایی فناوری اطالعات 
را موظف بــه ارائه گزارش هفتگی از روند تســریع در 
اجرای دولت الکترونیک و هماهنگی میان وزارتخانه 
ها و رفــع مشــکالت احتمالی کرد و اظهارداشــت: 
باید مشــکالت دولت الکترونیک را ظرف ۶ الی ۷ ماه 

آینده حل کنیم یعنی ســال آینده به نقطه ای برسیم 
که اعالم کنیم به دولــت الکترونیک رســیده و این 

مشکالت را رفع کرده ایم.
رئیس جمهــور گفت: دولــت الکترونیــک گامی با 
اهمیت در مســیر خدمت به مردم و مبارزه با فساد و 

نشانه ای از مدرن شدن دولت اسالمی ما است.
رئیس جمهور اظهارداشــت: می خواهیم کار مردم، 
وقتــی در اداره ای وارد می شــوند پیشــخوان و میز 
خدمت فقــط با یــک کارت انجام گیــرد. هیچ چیز 
دیگری نیاز نباشــد. فقط یک کارت همراهش است. 
همه کار بــا آن کارت بایــد انجام بدهــد، اگر مجوز 
روزنامه هم می خواهد بگیرد، بــا آن کارت باید انجام 
بگیرد. بیمه، مالیات و یــا اعتراض کند با همان کارت. 

هیچ چیز دیگری نیاز نباشد.
روحانی اهمیت دولت الکترونیک در حوزه بهداشت 
و درمان را مورد اشــاره قرار داد و گفت: مثاًل در حوزه 
بهداشــت و درمان که در این حوزه روی بحث دولت 
الکترونیک خیلی هم کار شــده، بنا بود که سیســتم 
پرونده الکترونیکی ســالمت فعال شــود تا همه امور 
درمانی در چارچوب همان کارت هوشــمند سالمت 

انجام گیرد.
رئیــس جمهور افــزود: آن چیــزی که مــا از دولت 
الکترونیک انتظار داریم، یک کارت اســت برای همه 

کار.
روحانی انتقال اطالعات بین دستگاه ها و سازمانهای 
اجرایی برای تقویت دولت الکترونیک و تسهیل امور 
و حرکت به سمت شــفافیت و گزارش آزاد اطالعات 

را ضروری خوانــد و گفــت: هدف نهایــی انجام 
یک برنامه ریزی اســت تا طی ۶ ماه این مشــکالت 
حل شــود و به نقطه ای برســیم که مردم با سهولت 
بتوانند اطالعات الزم را به دست بیاورند و کار اداری 
خودشــان را انجام دهند، بدون اینکه با کسی مواجه 

شوند و حرف بزنند.
در ادامه جلســه شــورای اجرایی فناوری اطالعات، 
گزارشــی از روند اجرای پروژه دولت الکترونیک در 
حوزه های مختلف ارائه شد و شورا موظف شد با توجه 
به توســعه قابل توجهی که در زیر ساخت های دولت 
الکترونیک طی سال های اخیر انجام شده است، بطور 
مستمر گزارشــی از اقدامات دستگاههای اجرایی در 
روند توســعه و اجرای کامل دولــت الکترونیک ارایه 

نماید.
در این جلســه همچنین برلزوم توسعه تعامالت بین 
دســتگاهی به منظور تســریع در پیگیری و اجرای 

کامل دولت الکترونیک تاکید شد.
در جلســه شــورای اجرایی فنــاوری اطالعات، در 
راســتای اهمیت توســعه دولت الکترونیک، نظام 
بودجه ریزی دســتگاهها، نظام هویت و استفاده از 
اثر انگشت برای شناسایی هویت افراد، حذف اسناد 
کاغذی توســط مراکــز ارایه خدمات و نیز توســعه 
دولت الکترونیک در بخش سالمت و مالیات و نقش 
آن در مبارزه و پیشــگیری از فساد، تســهیل ارایه 
خدمات به مردم و کاهش هزینه هــای نظام اداری 
و چابک سازی نظام اداری کشــور مورد تاکید قرار 

گرفت.

کالن
2
چهارشنبه      2بهمن 1398     شماره 470 وزنامـه ر

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

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

معاون بانک مرکزی:
هیچ رمزارزی را قبول نداریم

معاون فناوری بانک مرکزی با بیان اینکه انتشار 
پول در انحصار بانک مرکزی اســت و هیچ رمز 
ارز دیگری را به جز رمــزارز بانک مرکزی قبول 
نداریم، گفت: بعید اســت که این ارز دیجیتال 

امسال رونمایی شود.
مهران محرمیان در پاسخ به این سوال که آئین 
نامه مرتبط با انتشار رمزارزها در چه مرحله ای 
اســت، گفت: بانک مرکزی همچنــان بر روی 
آئین نامه تدوین شــده در خصــوص رمزارزها 
در حال کار و بررسی کارشناســی است و باید 
اجازه داد تــا مجموعه اقداماتــی که این بانک 
انجام داده، به نتیجه برســد؛ تــا زمانی که به 
جمع بندی نرســیده اســت، نمی توان انتشار 

عمومی داد.
معاون فنــاوری بانــک مرکزی با بیــان اینکه 
این نهاد به عنوان سیاســتگذاری پولی کشور، 
موضع خود را در مــورد رمزارزها در گذشــته 
اعالم کــرده، افــزود: این موضــع و نقش برای 
رمزارزهــا در اقتصاد ایــران، همچنان محفوظ 
اســت؛ وزارت نیرو و سایر دســتگاه ها، صرفاً بر 
روی ماینینگ متمرکز شده اند و بانک مرکزی 
سیاســتگذاری های مرتبــط بــا اســتفاده از 
رمزارزها و کاربرد آن در اقتصــاد ایران را انجام 

خواهد داد.
وی تصریح کرد: موضع بانــک مرکزی در این 
رابطه، انتشــار رمز ارز توســط بانــک مرکزی 

است.
محرمیان در پاسخ به این سوال که فرصت شش 
ماهه صاحب نظران در مورد دستورالعمل رمزارز 
به پایان رسیده است، گفت: ما در راستای همان 
دستورالعمل گام برداشــته و تولید رمزارز بانک 
مرکــزی را پیگیــری می کنیم؛ در ایــن زمینه 
نظراتی به دســت ما رســیده که دســته بندی 

شده اند.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا رمزارز بانک 
مرکزی امسال رونمایی می شود، گفت: من فکر 
نمی کنم که رمز ارز بانک مرکزی به امسال برسد 

و بتوان آن را نهایی کرد.
محرمیان در پاســخ به پرســش دیگر خبرنگار 
مهر مبنی بر اینکه، آیا بانــک مرکزی به عنوان 
نهاد سیاســتگذار، در ایــن رابطــه کند عمل 
نمی کند، تصریح کرد: ما معتقد نیســتیم که در 
این رابطه دیر شده اســت؛ چراکه هیچ کشوری 
در دنیــا، نمونه رمــزارز ملی یا بانــک مرکزی 
موفقی، تاکنون ارائه نداده اســت و ما می توانیم 
جزو کشــورهای آوانگارد و پیشرو در این عرصه 

باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا رمزارزهایی که 
از سوی برخی از بانک ها با پشــتوانه طال تولید 
شده است، از ســوی بانک مرکزی به رسمیت 
شــناخته می شــوند، گفت: خط قرمــز بانک 
مرکزی، خلق پول و انتشــار پول است؛ چرا که 
انتشار پول، در تمام کشورهای دنیا، در انحصار 
بانک مرکزی است و ما چیزی به جز آن را قبول 

نخواهیم کرد.

برآوردهای اولیه از ایــن حکایت دارد 
که دولت در ســال جــاری حدود یک 
میلیــون و ۷۸ هزار تومان بــه عنوان 
عیــدی بــه کارکنان خــود پرداخت 

خواهد کرد.
در ایام پایانی ســال موضوع دریافت 
عیــدی و رقــم آن بــرای کارکنان 
دولت حائز اهمیت اســت؛ مبلغی که 
بر مبنای خاصی محاســبه و معموال 
همراه بــا حقوق بهمن مــاه پرداخت 

می شود.
برای ســال جاری طبــق آنچه که در 

بودجــه پیش بینی شــد، 
دولت عیــدی یک میلیون 
و ۷۸ هزار تومانی را برآورد 
کرده بود و البتــه آخرین 
پیگیری هــا نیــز از ایــن 
حکایت دارد که همچنان 
این رقم پابرجاســت ولی 

در نهایــت بایــد هیات دولــت رقم 
عیدی را بررســی و تصویب کند که 
معمــوال تفــاوت چندانــی نخواهد 

داشت.
  مبلغ عیدی براساس میزان امتیاز 

ضریــب  همچنیــن  و 
تعیین  حقوق شــاغالن 
می شــود. براساس ماده 
)۷۵( قانــون مدیریــت 
میزان  کشوری  خدمات 
امتیاز عیدی بــرای هر 
ســال ۵۰۰۰ اســت و از 
ســوی دیگر هیات وزیران هر ساله 
ضریــب حقوق را برای مشــموالن 
قانون مدیریت خدمات کشــوری 
مشخص می کند و از ترکیب این دو، 
عیدی کارکنان تعیین می شــود، 

ولی در نهایــت در روزهای پایانی 
ســال هیات وزیران میزان عیدی 
را بررســی و رقــم آن را نهایــی 

می کنند.
دولت برای ســال آینده نیز حدود یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای عیدی 

کارکنان پیش بینی کرده است.
عیدی کارکنان از سال ۱۳۹۰ که ۳۵۰ 
هزار تومان بود تا سال جاری که  به یک 
میلیــون و ۷۸ هزار تومان امی رســد، 
حدود ۷۲۸ هزار تومان افزایش داشته 

است.

عیدی
امسال کارکنان چقدر عیدی می گیرند؟



وزیر امور اقتصادی و دارایی:

کاالهای لوکس ترخیص نمی شوند
خریدار    وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی گفت: 
محدودیت های دولت باعث شده تا ۱۴۰۰قلم کاال در 

گمرک باقی بماند و ترخیص نشود.
 فرهاد دژپســند در پایان جلسه کمیسیون اقتصادی 
مجلس در جمع خبرنگاران درباره وضعیت صادرات 
کاالهای غیرنفتی گفت: بخشی از وضعیت اقتصادی 
کشــور مربوط به تجارت خارجی است و باوجود تمام 
فشــارها و محدودیت هایی که دشــمن اعمال کرده 
اســت، در ۱۰ ماهه نخست امسال نســبت به مدت 
مشــابه پارســل، حدود ۳ درصد تغییر داشته است، 
به عبارتی این فشــارها نتوانســته اثری بر صادرات 

غیرنفتی و واردات داشته باشد.  
وی با اشــاره به اینکه صــادرات و واردات کاالهای 
غیرنفتی از نظر وزنی ۲۰ درصد رشــد داشــته و از 
نظر ارزشــی ۳ درصد منفی است، توضیح داد: علت 

پایین بودن رشد ارزشــی کاالهای صادر شده این 
اســت که صادرکنندگان اعتقاد داشــتند ارزشی 
که برای کاالهای صادراتی تعیین شــده، باال است 
بنابراین با در نظر گرفتــن صحبت های آنان قیمت 
پایه نسبت به ســال گذشــته را ۳۰ درصد کاهش 

دادیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه صادرکنندگان 
باید براساس صادرات، ارز را به کشور برگردانند، اضافه 
کرد: باوجود اینکه قیمت پایه نسبت به سال گذشته، 
۳۰ درصد کاهش پیدا کرد صادرات غیرنفتی از لحاظ 
وزنی ۲۰درصد رشد داشته اســت و صادرکنندگان 

توانستند خوب بازار را در خارج پوشش دهند.
دژپســند درباره دپوی مواد اولیه در گمرک کشــور 
نیز گفت: نگهداشــت کاال و مواد قبــل از اظهارنامه 
گمرکی، دپو تلقی نمی شــود و رســوب مواد اولیه، 

کاالی ســرمایه ای و مصرفــی در گمرکات کشــور 
به میزان ناچیز اســت، اما یکســری از کاالها با ثبت 
ســفارش وارد گمرک کشــور شــده اند و بــه دلیل 
محدودیت های که دولت اعمال کرده اســت امکان 
ترخیص وجود ندارد و این موضوعی ربطی به عملکرد 

گمرک ندارد.
وی با اشاره به اینکه محدودیت های دولت باعث شده 
تا ۱۴۰۰ قلــم کاال در گمرک باقــی بماند و ترخیص 
نشــود، افزود: از این تعداد کاال، مهلت برخی از آن ها 
به اتمام رســیده و برخی دیگر جزء کاالهای لوکس 
هســتند و به همین دلیــل نامه ای به دولت ارســال 
کردیم که کاالهــای لوکس حذف، معــدوم و یا جزو 
اموال تملیکی شــوند، زیرا کاالهای لوکس ترخیص 
نمی شــوند و ســایر کاالها را دســتگاه های مربوطه 

بررسی کند و اگر الزم است عرضه شوند.

شعبه

بانک هــا می تواننــد امــکان انجــام 
تراکنش با رمز دوم ایســتا تا مجموع 
یک میلیــون ریال در هر ۲۴ ســاعت 
برای هــر کارت بانکی را مشــروط به 
پذیرش مخاطرات آن از سوی مشتری 

فراهم کنند.
 نظر به درخواســت کســب و کارها، 
ذینفعان حــوزه خرید بــدون حضور 
درخواســت  همچنیــن  و  کارت 

اپراتورهــا جهــت خریــد از طریــق 
کدهای دســتوری USSD، بانک ها 
می توانند تراکنش های فوق تا ســقف 
یک میلیون ریال در هر ۲۴ ســاعت را 
از الزام اســتفاده از رمز دوم پویا معاف 
کنند.بر این اســاس بانک ها می توانند 
امکان انجام تراکنش با رمز دوم ایستا 
تا مجموع یک میلیون ریال در هر ۲۴ 
ساعت برای هر کارت بانکی را مشروط 

بــه پذیــرش مخاطرات آن از ســوی 
مشتری فراهم کنند.

 از هفته دوم بهمن مــاه، ارائه خدمات 
پرداخت غیرحضوری با رمز دوم ایستا 
طی چنــد روز در بانک هــای مختلف 

متوقف می شود.
 هموطنــان گرامی در صــورت وجود 
هر گونه ســوال یا ابهــام در خصوص 
فعال ســازی یا اســتفاده از رمزهای 

پویــای کارت هــای بانکی با شــماره 
تلفن هــای مرکز ارتباط  با مشــتریان 

بانک خود تماس حاصل فرمایند.
مرکــز تمــاس کاشــف با شــماره  
۹۱۰۰۹۹۶۰ به صورت شــبانه روزی 
آماده پاسخ گویی به سواالت و دریافت 
پیشنهادات و انتقادات هم میهنان در 
خصوص نحوه خدمت رسانی بانک ها 

و موسسات اعتباری است.

بانک ســامان امکان تائید شماره تلفن 
همراه برای فعال ســازی رمز دوم پویا 
پیامکی را از طریق سایت بانک فراهم 

کرد.
بانک سامان با راه اندازی خدمتی تازه 
امکانی را فراهم کــرده که از طریق آن 
مشتریان می توانند مراحل تائید تلفن 
همراه خود برای فعال ســازی رمز دوم 
پویای پیامکی را از طریق سایت بانک 

سامان انجام دهند.
در ایــن شــیوه تمامــی 
مشــتریانی که رمز پویای 
پیامکی برای ایشــان فعال 
نشده و دارای رمز نت بانک 
هستند، می توانند از طریق 
.register.sb24 آدرس 

com )https://www.register.
com.sb24/( و بــا واردکــردن نام 

کاربــری و رمز عبــور نت 
بانک خود، نســبت به تائید 
شــماره همراه خــود برای 
دریافت رمز پویای پیامکی 

اقدام کنند.
گفتنی اســت، پیش ازاین 
امکان تائید شــماره تلفن 
همراه برای دریافت رمز پویای پیامکی 
از طریق دستگاه های خودپرداز بانک 

ســامان نیز فراهم شــده بود.الزم به 
ذکر است، تمام مشــتریانی که امکان 
استفاده از اپلیکیشن رمزینه را ندارند، 
می توانند رمز دوم یک بارمصرف خود 

را از طریق پیامک دریافت کنند.
مشــتریان در صورت نیاز به راهنمایی 
بیشــتر در این خصــوص می توانند 
با مرکــز ســامان ارتباط به شــماره 

۰۲۱۶۴۲۲ تماس بگیرند.

تراکنش

بانک

 اعالم سقف تراکنش برای رمز ثابت

فعال سازی رمز پویای پیامکی از طریق سایت بانک سامان
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kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaarارتقای منزلت بازنشستگان 

 با خدمات بانک رفاه
بانک رفاه در میان بانک های کشور، بانکی است 
که ارتقــای وضعیت معیشــتی و بهبود زندگی 
بازنشستگان را در اولویت فعالیت خود قرار داده 
است و در راستای این اولویت اقدامات و خدمات 

گوناگونی را طراحی و اجرا کرده است
بازنشســتگان و مســتمری بگیران از مهم ترین 
اقشــار اجتماع هســتند و هر گونه یــاری به این 
قشــر در واقع یاری و کمک به منزلت این قشر به 
شــمار می آید. هر گونه تالش برای ارتقای منزلت 
بازنشستگان و رفع نیازهای مادی این قشر در واقع 
نوعی امیدآفرینی برای تمام اقشار اجتماع به شمار 
می آیــد و پیامدهای آن در تمــام جامعه ملموس 
خواهد بود.بانک رفاه در میان بانک های کشــور، 
بانکی اســت که ارتقای وضعیت معیشتی و بهبود 
زندگی بازنشســتگان را در اولویــت فعالیت خود 
قرار داده است و در راســتای این اولویت اقدامات 

و خدمات گوناگونی را طراحی و اجرا کرده است.
بانک رفــاه با برنامه ریزی منســجم و هماهنگ 
خدمــات شایســته ای به مســتمری بگیران و 
بازنشســتگان تامین اجتماعی ارائه کرده و روز 
به روز به تنــوع این خدمات افزوده اســت. این 
میزان از تمرکز ارائه خدمات به مستمری بگیران 
با هیــچ کــدام از بانک های کشــور قابل قیاس 
نیســت؛ عالوه بر ایــن بانک رفاه درکنــار ارائه 
خدمات گوناگون بانکی برای عموم شهروندان، 
تسهیالت و شرایطی ویژه برای مستمری بگیران 

در نظر گرفته است.
در همین راســتا بــه منظور خدمات رســانی 
هدفمند به طیف گســترده مشــتریان، مرکز 
ارتباط با مشــتریان بانک رفاه )فراد( راه اندازی 
شــده تا امکان برقراری ارتباط با بانک از طریق 
کانال هــای ارتباطی گوناگــون همچون تلفن 
مستقیم، نمابر، ایمیل و پیام کوتاه فراهم شود و 
در قبال این تعامل دوسویه و مستقیم مشکالت 
و نیازهای مشــتریان و از جمله بازنشســتگان 
شناسایی و در جهت رفع آنها اقدام صورت گیرد.

بانک رفاه کارگران با هدف تسهیل ارائه خدمات 
به مســتمری بگیران و بازنشســتگان سازمان 
تأمین اجتماعی، خدمات نویــن بانکداری را در 
مجموعه خود رونق داده اســت، بــرای نمونه از 
سال گذشــته امکان دریافت فیش حقوقی این 
طیف از مشتریان از طریق پایانه های خودپرداز 
بانک رفــاه فراهم شــده که موجب آســودگی 
بازنشستگان و صرفه جویی در وقت و هزینه آنها 

شده است.
بانک رفاه به عنوان یکی از بزرگترین بانک های 
اجتماعی کشــور مدافع حقوق بازنشســتگان 
و بیانگر صدای آنان اســت که تمرکــز خود را بر 
بهبود وضعیت معیشــتی این قشــر از جامعه 
قرار داده اســت. از ایــن رو پرداخــت به موقع 
حقوق مســتمری بگیــران تأمیــن اجتماعی، 
ارائه تسهیالت با شــرایط ویژه و ارائه طرح های 
اعتباری مختلف به این قشر از مشتریان همواره 

در دستور کار این بانک قرار داشته است.
یکی از طرح هایی که طی ســالیان گذشــته به 
این منظور اجرا شده و توسط مستمری بگیران 
و بازنشســتگان مورد توجه و اقبال قرار گرفت، 
طرح تسهیالتی کرامت اســت که در این طرح 
بازنشســتگان تأمین اجتماعی و دانشگاه های 
علوم پزشــکی توانســتند جهت مصارفی چون 
تهیــه مصالــح ســاختمانی بــرای تعمیرات 
واحدمســکونی، هزینه درمان، تحصیل، تهیه 
جهیزیه، ازدواج فرزند، مســافرت های زیارتی و 
سیاحتی و تعمیرات اساســی و بازسازی کامل 

واحدهای مسکونی تسهیالت دریافت کنند.
همچنین کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان 
»کاراکارت« که توســط بانک رفاه کارگران به 
بازنشســتگان نیز تعلق گرفت گامــی دیگر در 
جهت بهبود وضعیت معیشــتی و رفع نیازهای 

بازنشستگان بوده است.



کارشناسان مطرح کردند

درآمد ۳ هزار میلیارد تومانی دولت با ورود گاز مایع به حمل ونقل
عرفانه تاجیکی    یک کارشــناس انرژی گفت: با 
افزایش ســهم گازمایع در حمل و نقل، هزینه انتقال 
محصول به مرز صفر شــده و درآمد صادراتی بنزین 
نیــز افزایش مــی یابد که ۳ هــزار میلیــارد تومانی 
برای کشور عایدی دارد. بررســی آمار موجود نشان 
می دهد ســاالنه ۲ میلیون و ۲۲۹ هــزار تن گاز مایع 
در پاالیشــگاه ها، ۳ میلیــون و ۴۳۰ هــزار تــن در 
پتروشــیمی ها و ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن در میادین 
گازی کشــور تولید می شــود. به عقیده کارشناسان 
یکی از راه های افزایش بهره وری گاز مایع اســتفاده 
از آن در خودروها، مخصوصاً خودروهای استان های 

مرکزی کشور است که دارای پاالیشگاه هستند.
رضا فاقرلو، کارشــناس انرژی در گفتگــو با خبرنگار 
مهر با اشــاره به اینکه در صورتی که حدود ۱ میلیون 
تــن گازمایع در هر ســال جایگزین مصــرف بنزین 
در کشور شــود شــاهد حذف هزینه حمل LPG تا 
مرز هســتیم، گفت: به ازای حمل هــر تن LPG از 
پاالیشــگاه های مرکزی کشــور تا خلیــج فارس به 
منظور صــادرات، مبلغی بیش از ۳۵۰ هــزار تومان 
یعنی حــدود ۸ میلیون تومان بــه ازای هر خودروی 
حمل مخصوص هزینه می شود. در حالی که این مبلغ 
برای حمل بنزین به میــزان قابل توجهی )حدود یک 

سوم( کمتر است.

اولویت صادرات بنزین نسبت به ال پی جی
وی افزود: قیمت هر تن بنزیــن در فوب خلیج فارس 
۱۵۰ دالر بیشــتر از قیمــت هر تن گازمایع اســت. 
بنابراین بنزین با نرخ آزاد شده با قیمت بیشتر نسبت 

به گاز مایع صادر می شود.
به گفته این کارشــناس انرژی با مصرف ۱ میلیون تن 
LPG در خودروها، مصــرف ۱.۲ میلیون تن بنزین 
آزاد می شــود که با توجه به صفر شــدن هزینه حمل 
و نقل ال پی جــی تا مرز و همچنیــن ارزش صادرات 
بیشــتر بنزین در مقابل گازمایع در مجموع درآمدی 
برابر ســه هزار میلیــارد تومان برای کشــور خواهد 
داشت. در نتیجه جایگزینی ال پی جی به جای بنزین 
آلودگی هوا در کالن شــهرهایی نظیر تهران، تبریز، 

اصفهان و اراک کاهش می یابد.

 کاهش آلودگی هوا ثمره ورود گازمایع 
به سبد سوخت

شــهرهای دارای پاالیشــگاه، معمــوالً دارای هوای 
آلوده هســتند. بنابر نظر کارشناســان و بــا توجه به 
آمارهای اعالم شــده درصد زیــادی از آلودگی هوا 

ناشــی از خودروها است. ســوخت LPG نیز در دنیا 
به سوخت پاک معروف است و آالینده های حاصل از 
آن بسیار کم است؛ بنابراین با استفاده از این سوخت 
در خودروها، می توانیم بــه کاهش آلودگی هوای این 

شهرها کمک کنیم.
معموالً کشورهای توسعه یافته برای کاهش آلودگی 
هوا از منابعی برای جایگزینی بنزین و دیزل استفاده 
می کنند که از سویی در دســترس باشد و همچنین 
مصرف آن سوخت در داخل کشور نسبت به صادرات 

آن، صرفه اقتصادی بیش تری داشته باشد.

سبد سوخت ترکیه چگونه است؟
کشورهایی نیز هســتند که با وجود واردات گاز مایع، 
از آن به عنوان ســوخت خودروهای خود اســتفاده 
می کنند؛ برای مثال با وجود آنکه ترکیه ۳.۳ میلیون 
تن در ســال، یعنی ۷۸ درصد از مصرف گازمایع خود 
را از طریق واردات تأمین می کند، اما باز هم اســتفاده 
از اتوگاز )LPG مصرفی به عنوان ســوخت خودرو( 
در این کشــور در حال رشد اســت و ۷۹ درصد از کل 
مصــرف گاز مایع ایــن کشــور در خودروها مصرف 
می شود، یا کشور کره جنوبی که واردات گازمایع آن 
در سال ۲۰۱۹ میالدی، ۷ میلیون تن بوده که مقدار 
۳ میلیون تن آن به عنوان ســوخت خودروها مصرف 

شده است.
به گزارش مهر، قیمت گاز مایع در بیش تر کشــورها 
از بنزین و گازوئیل کمتر اســت که خود باعث تشویق 
صاحبین خودروها به استفاده از آن می شود. در کشور 
ما قیمت گاز مایع یارانه ای، هر کیلوگرم ۲۳۰ تومان 
است که به شــرکت های پخش تحویل داده می شود، 
شــرکت های توزیع کننده موظف اند این سوخت را 
با قیمت ۵۴۰ تومان به ازای هــر کیلوگرم در اختیار 
خرده فروشــی ها قــرار دهند. خرده فروشــی ها نیز 
باید هرکیلوگرم آن را با قیمت ۷۸۰ تومان به دســت 
مصرف کنندگان نهایی برسانند. اما به تازگی با توجه 
به نابسامانی های ایجاد شــده در پخش و کمبود گاز 
مایع در داخــل، هرکیلوگرم این ســوخت با قیمتی 
بیش تر از ۱,۵۰۰ تومان به مصرف کنندگان می رسد. 
 LPG با شرایط پیش آمده، هم صاحبین خودروهای
ســوز و هم مردم مناطقی که این سوخت را به عنوان 
سوخت خانگی اســتفاده می کنند از این نابسامانی و 
قیمت بــاال ناراضی اند. این در حالی اســت که دولت 
هم از این اوضاع متضرر می شــود. تنهــا در این میان 
واســطه های غیر مجاز )دالل ها( هســتند که سود 

گزافی از این ماجرا برده و کاسبی شأن رونق دارد.

راه حل چیست؟
فاقرلو در بخش دیگــری از گفتگو خود بــا خبرنگار 
مهر گفت: راه حل این مشــکالت قطعاً از یک مســیر 
کارشناســی و تنظیم میزان عرضه و تقاضای داخلی 
حل می شــود و در دنیای رســانه های امروزی معلوم 
نیســت که چرا هنوز مســئولین وزارت نفت با مردم 
صادق نیستند و مدام عنوان می کنند که LPG یک 
سوخت خطرناک اســت و نباید در خودروها استفاده 
شود بلکه باید صادرات شــود. این در حالی است که 
مردم عیناً و به صــورت تجربی فشــار پایین و خطر 
کمتر LPG را مشــاهده می کنند و از سویی دیگر با 
سفر به کشــورهای خارجی نظیر ترکیه، کره جنوبی، 
اســترالیا و کشــورهای اروپایی یا حداقــل از طریق 
رسانه ها دیده اند که در این کشورها LPG به عنوان 
یک ســوخت ایمن و حتی به عنوان سوخت پاک در 

خودروها استفاده می شود.
وی ادامــه داد: راه حل رهایــی از وضع نابســامانی 
گازمایع که صــدای بســیاری از مردم روســتاها را 
درآورده اســت این اســت که LPG نیز مانند سایر 
ســوخت های خودرو به رسمیت شــناخته شده و در 
جایگاه های ســوخت و از طریق نازل بــه خودرو وارد 
شــود؛ نه آنکه وزارت نفت آن را برای روستایی ها در 
ســیلندرهای ۱۱ کیلویی وارد کنــد و خودروها به 
صورت مخفیانــه مجــدداً آن را در خودروها تخلیه 
کنند و ســیلندر در میانه راه گم شــود و به دســت 

روستاییان هم نرسد.

تنوع سبد سوخت و ایجاد امنیت پایدار
به گفته این کارشــناس حوزه انرژی برای اســتفاده 
از ال پی جی بــه عنوان ســوخت خــودرو، ایران با 
هیچ کمبودی بــرای عرضه گازمایع مواجه نیســت 
زیرا ۷۵ درصــد از گازمایع تولیدی کشــور صادرات 
می شــود که می توانیم قسمت بیشــتری از آن را در 
داخل کشــور عرضه کنیم. با این کار متنوع شــدن 
سبد سوخت خودروها نیز در کشــور اتفاق می افتد و 
مصرف کنندگان بنزین کمتر می شوند. همین مسئله 
از نظر امنیتی نیز می تواند به نفع کشــور باشد چراکه 
اعتراضاتی مشــابه اعتراضات بنزینی آبان ماه ۹۸ را 
کاهش می دهد و از طرفی صادرات بنزین که با ارزش 
ترین فرآورده در بازارهای صادراتی اســت بیشــتر 

می شود و دولت نیز از این راه سود می برد.
وی اظهار داشــت: کشــورهایی مانند روسیه و کره 
جنوبی در سال های گذشــته عالوه بر بنزین و دیزل، 
LPG و CNG را در سبد سوختی خود قرار داده اند. 
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وزیر نیرو:
میزان بارندگی های سطح کشور 

۵ درصد افزایش داشته است
وزیر نیرو گفت: امسال نسبت به سال گذشته که 
با بارش های خوبی روبرو بودیم و بارندگی ها ۴ تا 
۵ درصد بیشتر بوده و توزیع خوبی نیز در کشور 

داشته است.
رضا اردکانیان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
۱۶۰ میلیارد تومان پروژه صنعت برق در استان 
همدان افتتاح شد، گفت: پویش »هرهفته - الف 
- ب - ایران« تا پایان ســال افتتــاح ۲۲۵ پروژه 
بزرگ را متعهد شده است که با سرمایه ۳۳ هزار 

میلیارد تومان اجرایی می شود.
وی با بیان اینکه امســال باید برای رونق تولید 
زیرســاخت ها را در بخش انــرژی مهیا کنیم، 
گفت: ۳ هزار مگاوات نیــروگاه در این پویش به 
مدار بهره برداری وارد می شود و خطوط انتقال، 
شــبکه توزیع و پســت های برق نیز از جمله آن 

است.
اردکانیان با بیــان اینکه همدان برای توســعه 
آینده خود نیازمند بهره مندی از برق مطمئن و 
پایدار است که طرح هایی در این زمینه اجرایی 
می شــود، گفت: در بخش آب نیــز بارش ها تا 
کنون به نســبت متوســط درازمدت حدود ۴۰ 
درصد بیشــتر بوده و از ابتدای سال آبی جاری 
که مهرماه محســوب می شــود تاکنــون این 
جمع بندی صورت گرفته و بارش ها نســبت به 
سال گذشته که با بارش های خوبی روبرو بودیم 
نیز ۴ تا ۵ درصد بیشتر بوده و توزیع خوبی نیز در 

کشور داشته است.
وزیر نیرو اســتمرار نزول رحمت الهی را عالمت 
شکر نعمت دانست و گفت: شــکر نعمت همان 
مصرف صحیح است و هرچه مردم خوش مصرف 
تر باشند خداوند نیز نعمت خود را بیشتر ارزانی 

می کند.
اردکانیــان همچنین بــه طرح برقــی کردن 
موتورســیکلت ها اشــاره کرد و با بیــان اینکه 
در هفته هــای اخیــر در هیئت دولــت بحث 
آالینده های هوا به صــورت جدی مطرح و برای 
کالن شــهرها به گونه ای برنامه ریزی شد که با 
همکاری شــرکت های ســازنده موتورسیکلت 
طرحــی آماده شــده و به نتیجه برســد، گفت: 
وزارت نیرو مکلف شد ایستگاه های الزم را برای 
ارائه برق الزم به موتورســیکلت هایی که در این 

پروژه برقی می شوند فراهم کند.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور به وزارت صمت 
دستور داده و محاســبات اقتصادی آن را انجام 
داده ایم، گفت: در این طرح هم موتور ســیکلت 
های موجود با صرفه اقتصــادی برای صاحبان 
آنها قابل برقی شدن است و هم موتورهای برقی 
جدید به بازار می آیند که نقش جدی در کاهش 

آالینده ها خواهند داشت.
وزیر نیرو با بیان اینکه این حرکــت را از وزارت 
نیرو و ســازمان های دولتی شروع می کنیم چرا 
که در بخش توزیع از تعداد قابل توجه همکارانی 
که با موتورســیکلت تردد می کنند بهره مندیم، 
گفت: تا پایان ســال جاری این طرح را به نقطه 
مطلوب خواهیم رساند چرا که نقشه آالیندگی 
موتورســیکلت ها باالســت و حــدود ۱۸ برابر 

خودروها عنوان شده است.



مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز خبر داد

امدادرسانی استان البرز به سیل زدگان شهرستان قصرقند
خریدار    مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز از 
امدادرسانی استان البرز به ســیل زدگان شهرستان 

قصرقند خبر داد.
ساالر قاسمی در برنامه »ســیل مهربانی همکالسی 
ها« که  در مدرســه دخترانه شاهد معراج کرج برگزار 
شــد، اظهار کرد: هدف از برگزاری ایــن پویش ابراز 
همدردی، همدلی، محبت و مهربانی دانش آموزان و 
فرهنگیان البرزی با دانش آموزان و خانواده های آنها 

در سیستان و بلوچستان است.
وی با اشاره به اینکه البرز به عنوان یکی از شش استان 
معین برای کمک به ســیل زدگان استان سیستان و 
بلوچستان تعیین شده اســت، گفت: وظیفه ما کمک 

رسانی به شهرستان قصر قند این استان است.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان البــرز افزود: ۴۰ 
مدرسه در شهرستان قصر قند آســیب دیده است و 
دانش آموزان و فرهنگیان این شهرســتان مشکالت 
زیادی دارند، امروز با پویش مهربانی شادی های خود 

را با دانش آموزان این شهرستان تقسیم کنیم.
قاسمی افزود: اگر با هم مهربان نباشیم شاید مهربانی 

طبیعت نیز با مــا کم شــود، ما در زندگــی، فضای 
اجتماعی، سیاســی و مدنی خود نیز به این مهربانی 

نیاز داریم.
وی با بیان اینکــه در کنار مشــارکت در جمع آوری 
کمک های مــادی و غیرمــادی برای همــدردی با 
هموطنان ســیل زده یاد گرفتن مهربانی مهم است، 
گفت: آموزش و پرورش باید منشــأ عشق و مهربانی 
در جامعه باشد و نیاز است در راستای توسعه این مهم 

تالش کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان البــرز در بخش 
دیگری گفت: فررودین ماه ســال جاری در اســتان 
البرز بــرای کمک بــه ســیل زدگان اســتان های 
لرســتان، گلستان و خوزســتان حدود ۶۵۰ میلیون 
تومان کمک های نقدی و بیش از ســه میلیارد تومان 

کمک های غیر نقدی جمع آوری و ارسال شد.
به گفته قاســمی کمک هایی که قرار است در دومین 
ســیل مهربانی همکالســی ها برای شــهر قصر قند 
سیستان و بلوچستان ارسال شــود تا پنج روز آینده 

جمع آوری خواهد شد.

در ادامه محمد محمدی فــرد، مدیرکل کمیته امداد 
استان البرز گفت: امروز دانش آموزان البرزی دور هم 
جمع شــده اند تا ثابت کنند که قدرت سیل مهربانی 

بیشتر از سیل طبیعت است.
وی همچنین گفت: اگر ســیل طبیعــت موجب بی 
خانمانی و گرفتاری عده ای از هموطن های ما شــده 
اســت اما عواطــف و اقدامات خیرخواهانه ما ســیل 

مهربانی در جهت کاهش درد و رنج ها راه می اندازد.
مدیرکل کمیتــه امداد اســتان البرز افــزود: امروز 
نیکوکاری فرهنگیــان نمادی برای توســعه هر چه 

بیشتر خیر و نیکوکاری در میان دانش آموزان است.
محمدی فرد بــا تاکید بر اینکه اگر مجموعه اســتان 
البرز در کمک به هموطنان ســیل زده اســتان های 
گلستان، خوزستان و لرســتان در فروردین ماه سال 
جاری رتبه نخســت را از آن خود کرد، گفت: در این 

میان فرهنگیان نقش مهمی ایفا کرده اند.
وی گفت: در خصــوص این پویش هــای مهربانی و 
انسان دوستانه وزارت آموزش و پرورش نگاه ویژه ای 

به ظرفیت های آموزش و پرورش استان البرز دارد.

البرز

سرپرست بخشداری مرکزی کرج خبر 
داد : براســاس معیارهای اعالم شده از 
مرکز بهداشت غرب شهرستان کرج ، 
روستای آتشگاه از روســتاهای تابعه 
بخش مرکزی کرج به عنوان روستای 
پاک و ســالم یکی از ۷ روســتای در 
دســت بررســی در دانشــگاه علوم 
پزشکی بهداشــتی و خدمات درمانی 

استان البرز می باشد .
جواد شــاکر با اعالم ایــن خبر افزود:  
دســتورالعملی از دانشــگاه علــوم 
پزشکی بهداشــتی و خدمات درمانی 
اســتان البرز به مرکز بهداشت غرب 
شهرستان کرج ابالغ که براین اساس 
۳ روســتا از روســتاهای تابعه بخش 
مرکزی توســط مرکز بهداشت غرب 
مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت 
با تشکیل جلســه در دهیاری آتشگاه 
و بررســی های میدانی در این روستا 
، روســتای مذکور به عنــوان کاندید 

انتخاب و مــورد پایش قــرار خواهد 
گرفت .

وی ادامه داد : این طرح کشوری بوده و 
در استان البرز ۷ روستا انتخاب و مورد 
بررسی قرار می گیرد که از روستاهای 
تابعه این بخش و تحت پوشــش مرکز 
بهداشت غرب شهرســتان ، روستای 

آتشگاه انتخاب گردید . 
مرکــزی  بخشــداری  سرپرســت 
خاطرنشان شــد : در راســتای اجرایی 
شــدن این موضوع ، جلســاتی مستمر 
با حضــور نماینــدگان بخشــداری ، 
مرکز بهداشــت غــرب شهرســتان و 
دهیاری و شورای اســالمی روستای 
آتشگاه تشــکیل می گردد که در این 
جلسات شــاخصه های مطرح شده در 
دستورالعمل ابالغی بررسی و در جهت 
به صفر رساندن مشــکالت احتمالی 

روستا اقدام می گردد . 
وی افزود : جلسه ای برای تشکیل تیم 

توســعه محلی در دهیاری آتشــگاه با 
حضور معاونت محترم فنی دانشــگاه 
علوم پزشــکی اســتان البرز و حضور 

اعضای جلسه تشکیل گردید .
شاکر  خبر داد : در آخرین جلسه ای که 
در این رابطه برگزار شــد برای اجرایی 
شــدن هر چه بهتر این طرح و منتخب 
شــدن روســتای آتشــگاه به عنوان 
روستای پاک و ســالم قرار شد موارد 
ذیل در روستا بررســی و اقداماتی در 

این رابطه انجام گیرد .
*بیماریهای خامــوش و کنترل آنها و 
باالبردن ســطح آگاهی اهالی از طریق 

آموزش
*برگــزاری دوره هــای آموزشــی 
خودمراقبتی و بهداشت خانواده برای 

ساکنین روستا 
*تشــکیل جلســات هیأت اندیشــه 
ورز در روستا در راســتای تسهیل در 
بررسی شــاخص های روســتا و رفع 

نواقص موجود 
*تشکیل جلسات مستمر تیم توسعه 

محلی و هم اندیشی اعضای تیم 
*جلب همکاری و مشــارکت ادارات 
متولــی شهرســتان در راســتای هم 
افزایی و به نتیجه رســاندن طرح مورد 

اشاره 
سرپرســت بخشــداری مرکزی کرج 
اعالم داشــت : از اهداف اجرایی شدن 
این طرح در واقــع کاهش مهاجرت از 
روستاها به شــهرها بوده و درصورت 
محقــق شــدن ، ضمن حفــظ بافت 
روســتا و برقراری امکانــات ضروری 
بــرای اهالی روســتاها می تــوان از 
مهاجرت رو به رشــد روســتائیان به 
شهرها کاسته و در عین حال از تبدیل 
بافت روستایی به ســاخت و سازهای 
غیرمجاز روســتاها و شــکل شهری 
شدن بافت روستایی جلوگیری بعمل 

آورد .  

وستا ر
وستای پاک و سالم در دست بررسی می باشد وستای آتشگاه به عنوان ر ر
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رفع مشکل آب شرب اهالی 
وستای علی آباد انجام شد  ر

سرپرســت بخشــداری مرکزی کرج به اتفاق 
دهیار و رئیس شــورای اســالمی روستای علی 
آبادگونــه بازدیــدی را از کتابخانه مســتقر در 

روستای علی آبادگونه بعمل آوردند .
وی ، ضمن بررســی تعدادکتاب هــا و وضعیت 
فضای فرهنگی کتابخانه روســتا اظهار داشت:  
تبادل کتاب بین روســتائیان در راستای ارتقاء 
ســطح فرهنگی روســتائیان و ترویج فرهنگ 
کتابخوانی می بایســت از اهداف کتابخانه باشد 
و به تبع افزایش میزان مطالعــه در بین اهالی ؛ 
عالقه مندی را در بین کــودکان و نوجوانان در 

زمینه مطالعه و ترویج کتابخوانی افزایش داد .
جــواد شــاکر افــزود : دهیــاری در راســتای 
خدمترســانی به اهالی می تواند  برنامه هایی از 
قبیل برگزاری نمایشگاه های مناسبتی ، جلسات 
کتابخوانی ، کالس های آموزشی و هنری جهت 
افزایش خالقیــت در کــودکان و نوجوانان را در 
ســطح روســتا اجرا نماید. این مقام مسئول  به 
منظور رســیدگی به مشــکالت اهالی روستای 
علی آبادگونه به صورت ســرزده از این روســتا 
بازدید نمودند .سرپرست بخشــداری مرکزی 
کرج در راستای بررسی مشــکالت ایجاد شده 
توســط متصدیان دامداری های روستا و در پی 
نارضایتی اهالی از وجود فعالیت غیربهداشــتی 
دامداری ها در روستا از محل استقرار دامداری های 
مورد اشاره بازدید و برنامه هایی در دستور کار قرار 
گرفت که با همکاری ادارات متولی ، برنامه ریزی 

الزم جهت رفع مشکل صورت گرفت.
سرپرســت بخشــداری مرکزی ضمن تشکیل 
جلســه با مدیر آبفار شهرســتان کرج در محل 
بخشداری ، از ایشــان بررسی موضوع لب شوری 
آب اهالی روســتا و اتخاذ تدابیر الزم را در جهت 
برطرف نمودن رفع مشــکل آب شرب مصرفی را 
خواستار شــدند . با توجه به پیگیری های بعمل 
آمده از ادارات متولی در جهت رفع مشــکالت 
اهالی روستای علی آبادگونه ، با اتخاذ تدابیر الزم 
از سوی بخشــداری و ادارات دامپزشکی و مرکز 
بهداشت غرب شهرستان و همکاری دهیاری و 
شورای اسالمی روستای علی آبادگونه ؛ مسئله 

دامداریها بررسی و مرتفع گردید . 
جواد شاکردر ادامه خاطرنشــان شد : مسئله لب 
شوری آب شــرب در دست بررســی بوده که در 
نهایت جهت هم افزایی و تصمیم نهایی جلسه ای 
در محل دهیاری با حضور متولیان امر تشکیل و 
تصمیمات واحدی اتخاذ و اداره آبفار شهرستان 
می بایست نسبت به احداث یک حلقه چاه آب در 
راستای برطرف شدن لب شوری آب اقدام نماید . 

سرپرست بخشــداری مرکزی خبر داد : تأمین 
اعتبار و بررســی های اولیه احداث چــاه در این 
روستا انجام شده که در صورت اجرایی شدن این 
طرح توسط اداره آبفار شهرســتان و با مشارکت 
دهیاری ، مشــکالت اهالی و مسئله آب شرب در 
این روســتا برطرف خواهد شــد . پیش از این در 
ابتدای سال جاری ، بخشــداری مرکزی کرج با 
پیگیری های مستمر از ادارات دامپزشکی ، مرکز 
بهداشــت غرب ، محیط زیست و جهادکشاورزی 
شهرســتان کرج نسبت به رفع مشــکالت ایجاد 
شده توســط متصدیان زنده فروشــی در سطح 
روستای علی آبادگونه و حوزه شهری محمدشهر؛ 
به هدایت ۸ صنف زنده فروشی به خارج از روستا 

یا تعطیلی بعضی موارد اقدام نموده است .



رشد زیرپوستی نرخ در برخی مناطق پایتخت

خیز دوباره قیمت، وام جدید مسکن را خنثی کرد
خریدار   در حالی که پرداخت تسهیالت مسکن با 
ســقف های جدید هنوز روند اجرایی به خود نگرفته، 
بازار مسکن با شــوک افزایش قیمت، به استقبال وام 

۲۴۰ میلیون تومانی رفت.
در حالی که این روزها اتفاقــات متعدد در حوزه های 
سیاســت داخلی و خارجی، فضای اقتصادی کشور را 
تحت تأثیر خود قرار داده، اما بازار مسکن که در چند 
ماه گذشته تالطم های سال ۹۷ را پشت سر گذاشته و 
به آرامش رسیده بود، در فضای هیجانی این روزها بار 
دیگر دچار نوسان در قیمت شده و با افزایشی حدوداً 
۱۰ تا ۱۵ درصدی، عقب نشــینی خریداران واقعی را 

در پی داشته است.

 توقف روند ۶ ماهه نزولی قیمت مسکن 
در ابتدای زمستان

افزایش دوباره قیمت در حالی اســت کــه از تیر ماه 
امسال بر اســاس گزارش های اعالمی دو مرجع بازار 
مســکن، قیمت ها روند نزولی به خود گرفته بود؛ هر 
چند که آذر ماه بار دیگر میانگین قیمت مســکن در 
تهران به کانــال ۱۳ میلیون تومان در هــر متر مربع 
بازگشــته بود؛ اما به زعم بســیاری از کارشناســان، 
افزایش بیش از حد تصور قیمت مســکن در منطقه 
یک تهران سبب این افزایش شده بود؛ وگرنه در سایر 

مناطق قیمت ها عمدتاً یا بدون تغییر یا نزولی بود.

حساب منطقه یک از تهران جداست
منطقه یــک نیز به دلیــل آنکه بازار خریــد و فروش 
واحدهای مســکونی لوکس در اختیار ســفته بازان 
قــرار دارد و میزان خریــد مصرفی مســکن در این 
منطقه کمتر از سایر مناطق پایتخت است، لذا اساساً 
نوع بازار در این منطقه را باید با ســایر مناطق تهران 
متفاوت دانســت؛ به گونه ای که برخی کارشناســان 
معتقدند باید قیمت های مســکن در منطقه یک را از 
بازار مسکن پایتخت در گزارش آماری ماهانه که دفتر 
برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و 

همچنین بانک مرکزی ارائه می دهند، جدا کرد.

پیش بینی های کارشناسان به سنگ خورد
بر اساس همین روند باثبات قیمت مسکن در ماه های 
اخیر و همچنین روند رشد سریع و هیجانی قیمت ها 
در بازار سرمایه و بازدهی باالی سرمایه گذاری در این 
بازار بود که در همایشــی که آذر ماه برگزار شده بود، 
کارشناســان اقتصادی متفق القول از ســودده نبود 
بازار مسکن تهران و سایر بازارهای موازی غیر از بازار 
ســرمایه )بورس( برای ســرمایه گذاران خبر داده و 

خواستار سرمایه گذاری در بازار سهام شده بودند.
در حالی که بســیاری منتظر بودند تا این پیش بینی 
کارشناســان اقتصادی در خصوص بازار مســکن تا 
پایان ســال جاری ادامه دار باشــد، اما بر خالف این 
پیش بینی ها، بازار مســکن از حــدود یکماه قبل بار 
دیگر روند صعودی در پیش گرفت و ســبب شــد تا 
افزایش سقف تسهیالت مسکن که از ابتدای دی ماه 
به تصویب شــورای پول و اعتبار رسید و عماًل اجرای 
آن تا اواخر ماه جاری به طول انجامیــد، اثر خود را از 

دست بدهد.

 یک مقام مسئول: افزایش تسهیالت مسکن
 با تورم مسکن رابطه منطقی ندارد!

جالب آنکه ابوالقاســم رحیمی انارکــی مدیرعامل 
بانک مسکن در نشســت خبری نیمه دی ماه امسال 
که در خصوص تشریح روند تسهیالت جدید مسکن 
برگزار شــد، در پاسخ به پرسشــی در خصوص اینکه 
آیا افزایش سقف تسهیالت مسکن، به ایجاد تورم در 
بازار مسکن منجر خواهد شد یا نه؟، گفت: تسهیالت 
مسکن از ســال ۸۹ تا ۹۴ ثابت بود این در حالی است 
که بیشترین میزان افزایش قیمت مسکن را در فاصله 
سال های ۸۹ تا ۹۱ شــاهد بودیم؛ بنابراین نمی توان 
ارتباط منطقی میان افزایش سقف تسهیالت مسکن 

با تورم این بخش برقرار کرد.
این اظهار نظر مدیرعامل بانک مسکن نتوانست چندان 
دوام بیاورد و افزایش نه چندان زیاد ســقف تسهیالت 
مســکن در یک ماه اخیر، با افزایــش قیمت ها در بازار 
مسکن روبه رو شــد. هر چند که حتی اگر قیمت ها هم 
افزایش نمی یافت، باز هم با سقف های جدید تسهیالت 
مسکن در عمل خانوارها نمی توانستند واحد مسکونی 
مناســبی خریداری کنند؛ چرا که میزان پوشش دهی 
این تســهیالت در مقایســه با نرخ های بــازار از ارزش 

حداقلی برخوردار است.

منطقه 5؛ رشد قیمت مسکن تا 15 درصد
در حالی که قیمت مســکن نوســاز در شهرک نفت 
تهران در منطقــه ۵ پایتخت به متــری ۲۲ میلیون 
تومان رســیده که بر اســاس اعالم دفتر برنامه ریزی 
و اقتصاد مســکن، میانگین قیمت در این منطقه در 
آذر ماه، ۱۵.۸ میلیــون تومان در هر متــر مربع بود؛ 
همچنین در ایــن محله، واحدهای باالی ۱۵ ســال 
ســاخت نیز به بیش از ۱۷.۵ میلیون تومان در هر متر 
مربع افزایش یافته که باز هم از متوسط قیمت مسکن 
این منطقه در آذرماه باالتر است. به گفته یک مشاور 
امالک مســتقر در منطقه ۵، در محله بهنام نیز واحد 

۷ ســال ســاخت تا متری ۲۰ میلیون تومان خرید و 
فروش می شــود که واحد مشــابه در آبان ماه امسال 
متری ۱۸.۵ میلیون تومان قیمت گذاری شــده بود؛ 
اما در حال حاضر واحدهای باالی ۱۰ ســال ساخت 
در این محله با قیمت متری ۱۸ میلیون تومان عرضه 

می شوند.

منطقه 14؛ افزایش 1 میلیون تومانی نوسازها
یک مشــاور امالک مســتقر در منطقــه ۱۴ نیز به 
خبرنــگار مهر گفــت: واحد مســکونی تا ۵ ســال 
ساخت در محله ابوذر که در تابســتان امسال متری 
۱۲.۵ میلیون تومان معامله می شــد، در حال حاضر 
بین ۱۴.۵ تا ۱۵ میلیون تومان از ســوی مالکان فایل 
می شــود که علت ایــن افزایش قیمت ها مشــخص 
نیســت. به گفته وی، قدرت خرید افرادی که مایل به 
سکونت در این منطقه هســتند، چندان باال نیست؛ 
با این حال در یکی دو ماه اخیر تعــداد فایل هایی که 
مالکان قیمت میلیاردی برای فروش واحدهای خود 
پیشــنهاد می دهند، افزایش نســبتاً زیادی داشته 
اســت. اگرچه متوســط قیمت هر متــر مربع واحد 
مسکونی در منطقه ۱۴ در آذر ماه، ۹.۹ میلیون تومان 
از ســوی دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مســکن برآورد 
شــده بود، ولی در محله ائمه اطهار منطقه ۱۴، واحد 
مسکونی ۱۳ سال ساخت با قیمت متری ۱۱ میلیون 
تومان برای فروش فایل شــده اســت؛ واحدی که به 
گفته یک مشــاور امالک، ۲ ماه قبل مالک آن، متری 

۹.۵ میلیون تومان برای فروش پیشنهاد داده بود.

 منطقه 18؛ تقریبًا بدون رشد قیمت
 در واحدهای غیرنوساز

در منطقه ۱۸ نیــز اگرچه میــزان افزایش قیمت ها 
محدود بوده و عمدتاً به واحدهای نوســاز اختصاص 
دارد، اما در حالی که واحد مسکونی نوساز در ابتدای 
آذر ماه در محله شهرک ولی عصر متری ۶.۶ میلیون 
تومان بود، اما روز گذشته مشاوران امالک این منطقه 
متریــن ۷.۵ میلیون تومان واحدهای نوســاز در این 
محله را فایل کــرده اند؛ دفتر برنامــه ریزی و اقتصاد 
مســکن متوســط قیمت هر متر واحد مسکونی در 
منطقه ۱۸ را ۶.۳ میلیون تومان برای آذرماه محاسبه 

کرده بود.
مناطق مرکزی پایتخت نیز از جمله مناطقی است که با 
افزایش اندک روبه رو بوده و همچنان می توان امیدوار 
به یافتن واحدهای مســکونی ۱۵ تا ۲۰ سال ساخت با 
قیمت های زیر ۱ میلیارد تومان در محدوده متراژی ۶۰ 

تا ۸۵ متری در منطقه ۷ و محله هفت تیر بود. 
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تحویل همه واحدهای مسکن 
مهر تا پایان۹۹

قائم مقام وزیر راه و شهرســازی در طرح مسکن 
مهر با بیان اینکه نمی تــوان تاریخ دقیقی برای 
تحویل واحدهای باقی مانده مشخص کرد گفت: 
واحدهای باقی مانده تا پایان ســال ۹۹ تحویل 

خواهد شد.
 احمد اصغری مهرآبادی با اشــاره بــه فرآیند 
واگذاری واحدهای مســکن مهر بــه صاحبان 
آنها بیان کرد: اولیــن گام در فرآیند واگذاری و 
فروش اقســاطی، تکمیل واحد از هر نظر و گام 
بعدی اخذ گواهی پایان کار و اخذ ســند اعیانی 
واحد است که در این صورت کار فروش اقساطی 
به مراتب آســان تر خواهد شــد و فشاری هم به 
مردم بابت ضامن وارد نمی شــود.پس از فروش 
اقســاطی، واحد باید به صاحبــان تحویل داده 
شود که متأسفانه برخی مردم مراجعه نمی کنند 
و این به ضرر خودشــان اســت زیرا باید کل مبلغ 
تسهیالت را در مدت زمان کمتری پرداخت کنند.

قائم مقام وزیر راه و شهرســازی در طرح مسکن 
مهر در خصوص فشــار بانک ها برای تسریع در 
فروش اقســاطی واحدها قبل از تکمیل واحدها 
تأکید کرد: ما قطعاً زیــر بار این قضیه نمی رویم، 

واحد باید تکمیل شده و قابل سکونت باشد.
مهرآبادی خاطرنشان کرد: از بالغ بر دو میلیون 
و سی هزار واحد مسکن مهر ســاخته شده، در 
حال حاضر یک میلیون و ۹۰۰ هــزار واحد آن 
تحویل شــده و مابقی هم به خاطر مشــکالت 

تحویل داده نمی شود.
قائم مقام وزیر راه و شهرســازی در طرح مسکن 
مهر در پاسخ به این ســوال که آیا پروژه مسکن 
مهر تا پایان دولت دوازدهم تمام خواهد شــد؟ 
گفت: دولت با تنگناهای مالی مواجه است و تنها 
منابع ما در قانون بودجه ۹۸ هــم زمین بود لذا 
تصمیم گرفتیم که ۱,۵۰۰ میلیارد تومان زمین 
را از طریق فروش یــا تهاتر در اختیار پیمانکاران 
قرار دهیم که هــزار و ۵۰ میلیــارد آن باید در 
شــهرهای جدید و ۴۵۰ میلیــارد تومان هم در 

سایر استان ها هزینه شود.
مهرآبادی در پایان با بیان اینکه نمی توان تاریخ 
دقیقی بــرای تحویــل واحدهای باقــی مانده 
مشــخص کرد عنوان کرد: تحویــل واحدهای 

باقی مانده تا پایان سال ۹۹ تمام خواهد شد.

خانه های کم متراژ در بازار چند 
قیمت خوردند؟

در حــال حاضر گــروه بســیار محــدودی از 
خریداران مســکن که به دنبال تبدیل به احسن 
کردن واحد مسکونی خود هستند، تمایل دارند 

تقاضای خود را در بازار بالفعل کنند.
گزارش ها از بازار مســکن در میــان خانه های 
کم متراژ حاکی از آن اســت که یــک خانه ۶۰ 
متری با ۱۵ سال ساخت در منطقه تهران پارس، 
خیابان استخر با قیمت ۱۳ میلیون تومان برای 

فروش گذاشته شده است.
در منطقه قیطریه، اندرزگو یک خانه ۵۷ متری 
با ۱۵ ســال ســاخت هر مترمربع ۲۵ میلیون 
تومان بــه فروش مــی رود. در بزرگراه محالتی، 
مخبر شــمالی یک خانه ۴۸ متری با ۱۲ ســال 
ســاخت هر مترمربع ۱۰ میلیــون و ۴۱۰ هزار 

تومان برای فروش گذاشته شده است.
از ســوی دیگر، یک خانه ۵۰ متری با ۱۵ ســال 
ســاخت در میــدان رازی، نرســیده به وحدت 
اســالمی با قیمت هــر مترمربــع ۵ میلیون و 
۷۰۰ هزار تومان به فروش مــی رود. در منطقه 
نیروخوایــی یک خانــه ۵۰ متری با ۱۲ ســال 
ساخت با قیمت هر مترمربع ۱۲ میلیون تومان 
دیده می شود. همچنین در منطقه پیچ شمیران، 
کفایی امانی هر مترمربع یــک خانه ۴۸ متری با 
۱۲ سال ســاخت ۱۱ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان 

قیمت دارد.



بهمن دیزل نشان داد

ونق تولید می گردد اعتماد به بخش خصوصی واقعی سبب ر
خریدار    استاندار قزوین در بازدید از شرکت بهمن 
دیزل اظهار کرد: شــرکت بهمن دیزل جزء افتخارات 
صنعتی کشــور هســتند که باید حمایت ویژه از آن 

شود.
هدایت اهلل جمالی پور اســتاندار قزویــن به همراه 
عیســی قبادی معــاون اقتصادی اســتانداری از 
شــرکت بهمن دیزل در شــهر صنعتی البرز بازدید 

کرد.
اســتاندار قزوین با اشــاره به ایجاد شــهرک قطعه 
سازی در اســتان قزوین اظهار کرد: با توجه به اینکه 
قطعه ســازی و خودروســازی از صنایع مادر و مهم 
کشــور اســت که در اشــتغال و تولید نقش مهمی 
دارند و همچنین واحدهــای متعددی در این زمینه 
در اســتان قزوین فعالیت دارند، به سرعت به دنبال 
ایجاد شهرک قطعه سازی کشــور در استان قزوین 
هســتیم تا واحدهای تولید خودرو در این شــهرک 

گرد هم آیند.
وی ادامه داد: ایجاد این شــهرک سبب ارتباط بیشتر 
واحدهای تولید خودرو و قطعه ســازان در استان می 
شود و این امر کمک می کند که ظرفیت این واحدها 

افزایش یابد.
جمالی پــور تولیــد خــودرو و قطعه ســازی را از 
شــاخصه های مهم تولیدی اســتان قزوین در حوزۀ 

صنعت دانســت و اظهار کرد: اگــر حمایت های الزم 
وجود داشته باشــد، این منطقه از کشور می تواند در 
آینده ای نه چندان دور به یک قطب مهم قطعه سازی 

در کشور تبدیل شود.
وی با تأکید بر حمایت از واحدهایــی که منابع مالی 
آن ها در اســتان تراکنش می شــود، تصریح کرد: با 
توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد مالیات و منابع مالی 
شرکت بهمن دیزل در اســتان به انجام می رسد الزم 
است تا این واحد تولیدی مورد حمایت های ویژه قرار 

گیرد.
جمالی پور در خصوص افزایش تولید در استان قزوین 
گفت: امروز دغدغه ی همه ی مسئولین در این استان 

تولید است و به همین دلیل همه حمایت می کنند تا 
تولید در سطح استان رونق بیشــتری گیرد و بتوانیم 
سطح اشتغال استان را به درجه ای مطلوب برسانیم و 
در این زمینه استان قزوین را به عنوان استان نمونه در 

کشور معرفی کنیم.
اســتاندار قزویــن در خصــوص حمایــت دولت از 
واحدهای خصوصی بیان کرد: سیاست دولت حمایت 
از بخش خصوصی هست و تجربه به ما نشان داده است 
که هر چقدر مردم در اقتصاد مشــارکت بیشــتر و 
جدی تری داشته باشند، موفقیت های ما هم بیشتر 

است.
وی ادامــه داد: تجربه اقتصاد دولتی برای کشــور ما 
بسیار تلخ اســت و ما می بینیم همه ی واحد هایی که 
در اختیار دولت هســتند یا به نوعی شبه دولت بوده 
اند، دچار ضرر و خسارت بار شده اند، ما باید اعتماد و 
تالش کنیم که بخش خصوصی در کشور ما با سرعت 
بیشــتری رونق گیرد و امور تولید بــرای رونق آن به 

دست خصوصی سپرده شود.
به گفته اســتاندار قزوین، سیاســت نظــام و دولت 
همــواره تأکید بــر تولید بــوده و همــۀ مدیران و 
مســؤوالن باید تالش کنند تــا ظرفیت های دولتی 
بیــش از گذشــته در خدمــت تولیــد و واحدهای 

صنعتی قرار گیرد.

پدال

بــا همدلی زنجیــره تامیــن و همت 
تمامی کارگران خطــوط تولید ایران 
خودرو و حمایت هــای وزارت صمت، 
ایران خودرو در دی ماه امســال موفق 
به تولید بیــش از ۵۰ هزار دســتگاه 

خودروی سواری و وانت شد.
گروه صنعتــی ایران خــودرو در دی 
ماه امســال با رشــد بیش از ۲ برابری 
نسبت به دی سال گذشــته، ۵۰ هزار 
و ۴۴ دستگاه خودرو تولید کرده است،  
تولید در دی ماه سال گذشته به تعداد 
۲۲ هزار و ۹۱۳ دســتگاه خودرو ثبت 

شده است.
بــر همین اســاس، با همــت جمعی 
کارکنان و زنجیره تامین ایران خودرو،  
از ابتدای ســال جاری تا پایان دی ماه، 

۲۹۱ هزار و ۹۱۵ دســتگاه 
انواع خودرو سواری و وانت 
تولید شده است.در همین 
حــال در روز پایانی دی ماه 
نیز تولیــد در ایران خودرو 
به دو هزار و ۵۵۷ دســتگاه 
رســید که این میزان تولید 

در شــرایط تحریمی رکورد مهمی به 
حساب می آید. 

طبق آمار و اطالعات ایران خودرو، در 
کنــار تولید، تکمیل و تجاری ســازی 
خودروهــای کســری دار نیــز ادامه 
داشته و در ۱۰ ماه ســال جاری تعداد 
۳۳۶ هــزار و ۴۴۰ دســتگاه خودرو 
تجاری سازی و نزدیک به همین تعداد 
نیز تحویل مشــتریان و وارد بازار شده 

است. 
همت و همدلــی و اتحاد در 
زنجیره تامین ایران خودرو 
سبب شد تا این خودروساز 
بزرگ کشــور بر شــرایط 
تحمیلی تحریم چیره شده، 
خطوط تولید را احیا کرده و 

به شرایط مطلوبی برساند. 
رونــق در خطوط تولید شــرکت های 
قطعه ساز و بازگشــت به کار چندین 
هزار نیروی کار تعلیق شده در صنعت 
قطعه ســازی نیز بخشــی از دستاورد 

حاصل شده در ماه های اخیر است. 
یقینا با حمایت هــای وزارت صنعت، 
و  مســئوالن  تجــارت،  و  معــدن 
دولتمــردان از صنعــت خــودروی 

کشــور که رونق آن، تولید در بیش از 
۶۰ صنعت وابســته را به همراه دارد، 
اهداف تولیدی در ایران خودرو محقق 
خواهد شد و در ماه های پایانی سال با 
افزایش عرضه، بازار خودرو نیز شرایط 

مناسبتری خواهد یافت. 
انتظار مــی رود با ادامــه روند کنونی 
افزایش تولیــد ، در ســایت مرکزی و 
ســایت های اســتانی ایران خودرو ، 
هدف امسال که تولید مکانیکی ۳۸۰ 
هزار دستگاه و تولید تجاری ۴۱۰ هزار 

دستگاه محقق شود. 
همت و همدلــی و اتحــاد در زنجیره 
تامین ایران خودرو ســبب شد تا این 
خودروســاز بزرگ کشــور بر شرایط 

تحمیلی تحریم چیره شود.

جاده مخصوص
و شکسته شد رکورد تولید در ایران خودر
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@kharidaarو ۴۰۵ اس ال ایکس وش فوری پژ فر

فروش فــوری تنظیم بازاری پــژو ۴۰۵ اس ال 
ایکس از دیروز ســه شــنبه یکم بهمن ماه، در 
سایت فروش اینترنتی ایران خودرو آغاز گردید.

ظرفیت ثبت نام برای هر کد ملی یک دســتگاه 
خودرو است.

*مشتریانی که در ۱۸ ماه گذشته اقدام به پیش 
فروش خودرو در یکی از شــرکت های سایپا یا 

ایران خودرو ننموده اند.
*ثبت نــام فقط بــرای افراد باالی ۱۸ ســال 

امکان پذیر است.
*دریافت کد کاربری و رمز ورود قبل از ثبت نام 

در فروش اینترنتی الزامیست.
*ثبت نام فقط از طریق ســایت ایــران خودرو 

امکان پذیر است.
*موعد تحویل یک ماه پس از تایید چک ها.

شرایط مالی فروش
قیمت مصــوب پــژو SLX ۴۰۵ در این طرح 
۶۷۹,۹۸۴,۰۰۰ ریال است.شــما می توانید با 
پیش پرداخــت مبلــغ ۶۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال و 
ارایه دو فقره چک به مبلغ ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال 
این خودرو را خریداری نمایید. ۵ام مرداد تاریخ 

چک ها ۵ام مرداد و بهمن سال آینده) ۱۳۹۹(،

مشخصات فنی پژو 405 اس ال ایکس 
کالس 22018

پــژو SLX ۴۰۵ با کــد کالس ۲۸۰۱۸ مجهز 
پیشــرانه ای ۱٫۶ لیتری TU5 با قابلیت تولید 
۱۰۸ اسب بخار نیرو و گشــتاور ۱۴۲ نیوتن متر 
است. سیستم انتقال قدرت)گیربکس( پژو ۴۰۵ 

اس ال ایکس، ۵ سرعته دستی خواهد بود.

از امکانات و تجهیزات
ترمز ضــد قفــل ABS و EBD،ترمــز جلو 
دیسکی، ترمز عقب کاســه ای، رینگ فوالدی و 
کیسه هوای راننده و سرنشین.رنگ قابل عرضه 

در این طرح “سفید” خواهد بود.

محل پرداخت عوارض و 
وهای داخلی  جریمه های خودر

مشخص شد
نمایندگان مــردم در مجلس محــل پرداخت 
عوارض و جریمــه های خودروهــای داخلی را 
مشــخص کردند. نمایندگان در نشست علنی 
مجلس شــورای اســالمی در جریان بررســی 
الیحه مالیات بــر ارزش افزوده با مــاده ۴۵ این 
الیحه با ۱۲۹ رأی موافــق، ۲۴ رأی مخالف و ۷ 
رأی ممتنع از مجمــوع ۲۰۴ نماینده حاضر در 
صحن موافقت کردند.براســاس ماده ۴۵؛ یک 
واحد درصد مالیات دریافتی سهم دولت موضوع 
ماده )۷( این قانون، همزمان با دریافت توســط 
سازمان، به حساب خزانه داری کل کشور واریز 
می گردد. خزانه  داری کل کشــور مکلف است 
مبالغ دریافتی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد مطابق 
سهم های مشخص شــده در جدول پیوست به 

حساب دستگاه های مذکور واریز کند.

رأی گیری در صحن مجلس
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۴۶ پرداختند 
و آن را با ۱۵۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی 
ممتنع از مجمــوع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن 
به تصویب رســاندند.در ماده ۴۶ نیز آمده است؛ 
عوارض و جریمه های موضــوع بندهای »الف« و 
»ب« ماده )۳۱( این قانون مســتقیماً به حساب 
شــهرداری ها و یا دهیاری های محل ســکونت 
مالک که هنگام صدور پالک انتظامی ثبت شده 
است، واریز می گردد. شــهرداری های شهرهای 
آلوده مکلفند صــد در درصــد )۱۰۰%( درآمد 
حاصل از عوارض موضوع بند »ب« ماده )۳۱( این 
قانون را برای کمک به توســعه و نوسازی ناوگان 

حمل ونقل عمومی شهرهای آلوده هزینه کنند.
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

اعتبار ۶۰۰میلیارد تومانی صادرات تنها 
به پسته کاران رسید

خریــدار   معــاون امــور باغبانــی وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: حدود ۶۰۰ میلیارد تومان یک خط 
اعتباری برای پرداخت تســهیالت به صادرکنندگان 
پنج محصول باغی ایجاد شــد که تنها پســته کاران 
توانســتند بهره برداری کنند و بخش های دیگر بهره 

زیادی نبردند.
به نقل از پایــگاه اطالع رســانی وزارت وزارت جهاد 
کشــاورزی،معاون امــور باغبانــی وزارت جهــاد 
کشــاورزی گفت: در حال حاضر ما حدود ۲ میلیون و 
۹۰۰ هزار هکتار باغ داریم که از این میزان حدود ۹۰۰ 
هزار هکتار نیاز به بازســازی دارد و دلیل آن این است 
که برخی مخروطی کاشته شــده اند و از سویی دیگر 
پایه ها و رقم ها قدیمی اســت و یا نقشه باغ استاندارد 
نیست، در حالی که هر ۳۰ ســال باید این نقشه تغییر 

یابد و این چرخه همیشه ادامه دار است.

900هزار هکتار باغ نیازمند بازسازی است
محمدعلی طهماســبی ادامــه داد: ایــن ۹۰۰ هزار 
هکتار، نهال، پایه و رقم هــای جدید می خواهد و باید 
رقم های قبلی را کنار بگذاریم، اکنون پایه های بسیار 
خوبی آمده است. ســال پیش ۱۴۲ رقم و پایه جدید 
معرفی شده بود. امســال هم ۱۰ الی ۲۰ رقم از طریق 
موسســه تحقیقات باغبانی اعالم می شــود. از لحاظ 
پیوند مقداری هم کمبود داشــته ایم که توانستیم از 
ترکیه بیاوریم.طهماسبی در ادامه با بیان اینکه برخی 
روی باغــات مادری ســرمایه گذاری کرده اند، گفت: 
اکنون ما می توانیم نهال لیبل آبــی بدهیم، این نهال 

حاصل زحمات محققین بود که در حال تکثیر است.

تغییر اقلیم را بپذیریم
معاون امــور باغبانی گفت: یکی از دالیل و مشــکالت 
پیشین آن اســت که در حال تغییر اقلیم هستیم و این 
را باید بپذیریم. باید در کاشــت نوع پسته دقت کنیم 
به عنوان مثال، نوع احمدآقایی، کله قوچی،  اکبری و... 
هر یک نیاز به شــرایط اقلیمی و سرمایشی خاص خود 
را دارد. ما آسیب هایی هم از سرمایش و هم از گرمایش 
اقلیم داریم. از ســویی دیگر توجه به تغذیه باغات مهم 
است، در بخش تغذیه کارهای خوبی انجام شده است. 
باید به مرحله رویش تا زایش توجه کرد و متناسب با آن 
تغذیه ای مناســب هر مرحله را انجام داد تا با کمترین 

هزینه بتوان بیشترین برداشت را از باغات داشت.

تولید 23 میلیون تن محصوالت باغی در کشور
او با بیــان اینکــه در حــال حاضــر ۲۳ میلیون تن 
محصوالت باغبانی در کشــور تولید می شود، تصریح 
کرد: بخشــی از این حجم تولید در فضــای گلخانه و 
مابقی در فضای باز اســت که می توان با یک هرس و 
یک تغذیه مناســب این میزان را بــه دو برابر افزایش 

داد.

نبود تشکل در بخش باغبانی
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با نقد نبود 
تشــکل های توانمند در عرصه باغبانــی، گفت: نبود 
تشــکل در این بخش سبب می شــود آنچه در بخش 
باغبانی به بار می آید را به ثمن بخس بفروشیم. در این 
بین الزم اســت که ما بازار را خودمان کنترل کنیم و 
یک تشکل قوی را تشکیل دهیم. در محصول زعفران 
این تشکل به وجود آمده اســت. به عنوان مثال زرین 
زعفران مشرق زمین چند هزار نفر عضو دارد، زعفران 
را به بورس بــرده و کامال قیمت بــازار را کنترل کرده 

است و ارتباط تنگاتنگی با تولیدکننده و مردم دارد.
وی با بیان اینکه بستر مناسبی برای صادرات از طریق 
اتحادیه اوراسیا فراهم شــده است، ادامه داد: اتحادیه 
اوراسیا روی تعرفه ترجیحی ایران با کشورهای دیگر 
تمرکز کرده است. این اتحادیه ضوابط قرنطینه ای را 
در کشــور مقابل، ثبت و ضبط می کند و به این ترتیب 
به کمک صادرکننده می  آیــد. این اقدامات، کارهایی 
است که باید در اســتان با همکاری بخش خصوصی 

انجام شود.

خط اعتباری ۶00میلیارد تومانی برای صادرات
طهماسبی در ادامه افزود: حدود ۶۰۰ میلیارد تومان 
یک خط اعتبــاری با عاملیت بانک کشــاورزی برای 
پرداخت تســهیالت به صادرکنندگان پنج محصول 
باغی ایجاد شــد کــه تنها پســته کاران توانســتند 
بهره برداری کننــد و بخش های دیگــر بهره زیادی 
نبردند. این خط با سود ۱۴.۵ درصد تنها برای تجارت 
و صادرات محصــوالت باغبانی در نظر گرفته شــده 
اســت. برای اینکه به باغداران ضرری نرسد نیاز است 
که یک اتحادیه و تعاونی در هر اســتان ایجاد شود تا 
دست واســطه ها کوتاه شود. در پســته و زعفران این 
اتحادیه و تعاونی ها ایجاد شــده اند و امیدواریم که در 

هسته داران، سبزی و صیفی نیز به وجود بیاید.

با حمله موشکی یمن
قیمت طال به باالترین سطح یک 

هفته اخیر رسید
قیمت جهانی طــال با حمله موشــکی یمنی ها 
که باعث افزایش تنش های ژئوپولیتیکی شــد، 
به باالترین ســطح خود در بیش از ۱ هفته اخیر 

رسید.
به نقل از رویترز، پس از حمله موشکی یمنی ها 
که باعث افزایش تنش های ژئوپولیتیکی شــد، 
قیمت جهانی طــال به عنوان ســرمایه امن باال 
رفت و به باالترین سطح خود در بیش از ۱ هفته 
اخیر رسید. افزایش خرید طال پیش از سال نوی 
چینی هم قیمت طال را تقویت کرد.قیمت خرید 
نقدی هر اونــس طال، اســپات گلد، ۰.۳ درصد 
رشــد کرد و به ۱۵۶۰.۸۹ دالر رســید. قیمت 
پیش خرید هــر اونس طالی آمریــکا هم ۰.۱۸ 

درصد رشد کرد و به ۱۵۶۳.۱۰ دالر رسید.
در بازار آسیا با کاهش رتبه اعتباری هنگ کنگ 
بــه دنبال تــداوم ناآرامی هــا در ایــن منطقه، 
شــاخص هانگ سنگ با سقوط ســنگین ۲.۷۴ 
درصدی روبرو شــد. کامپوزیت شانگهای چین 
تحت تأثیر اخباری از مســری بــودن ویروس 

کشنده جدید ۱.۴۰ درصد سقوط کرد.
پس از اینکه بانک مرکزی ژاپــن اعالم کرد نرخ 
بهره خود را بدون تغییــر، در ۰.۱- درصد ثابت 
نگاه خواهد داشــت، نیکی ژاپن ۰.۹۱ درصد از 
ارزش خود را از دســت داد. کوسپی کره جنوبی 
۱.۰۱ درصد سقوط کرد و ای اس اکس استرالیا 

با افت ۰.۱۹ درصدی روبرو شد.

رییس اتاق اصناف تهران:
هنوز تصمیمی برای برگزاری 

نمایشگاه بهاره نگرفته ایم
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه برنامه های 
نظارتی و کنترلــی اصناف تا پایــان تعطیالت 
ادامه خواهد یافت، گفت: تــا به امروز تصمیمی 
برای برگزاری نمایشگاه های بهاره اتخاذ نشده و 
در صورت نیاز و صالحدید وزارت صنعت، معدن 

و تجارت این نمایشگاه برگزار خواهد شد.
قاســم نوده فراهانــی در رابطه بــا نظارت های 
اصناف در ایام منتهی به ســال نــو،  گفت: تا به 
امروز برنامه جدیــدی برای نظــارت و کنترل 
قیمت اقالم مصرفی شــب عید تهیــه و تدوین 
نشده اســت و تنها برنامه های نظارت و کنترلی 
که از ماه های گذشته در دستور کار قرار گرفته، 
انجام می شود.طرح نظارت بر قیمت ها و مقابله 
با افزایــش قیمت در پــی افزایش نــرخ بنزین 
همچنان از سوی اصناف به جدیت پیگیری می 
شــود و تا پایان تعطیالت عید نوروز طرح های 

نظارتی اصناف با جدیت پیگیری خواهد شد.
وی در پاسخ به این ســوال که آیا نمایشگاه بهاره 
در تهران برگزار خواهد شــد؟ گفت: تا به امروز 
برای برگزاری نمایشــگاه بهاره از ســوی اتاق 
اصناف تهران برنامه ریزی صــورت نگرفته و در 
صورت نیاز و صالحدیــد وزارت صنعت، معدن 
و تجارت تصمیم گیری های الزم در راســتای 

برگزاری نمایشگاه های بهاره اتخاذ خواهد شد.
مرکز امور اصنــاف و بازرگانــان ضوابط اجرای 
نمایشــگاه های بهاره و فروش فوق العاده را پیرو 
دســتورالعمل برگزاری نمایشگاه های بهاره که 
قباًل از ســوی وزیر صنعت ابالغ شده، به سرعت 

تهیه و ابالغ خواهد کرد .

بانک مرکزی اعالم کرد
و و پوند افزایش یافت خ یور نر

بانک مرکزی نــرخ ۴۷ ارز را برای دیروز )ســه 
شــنبه ۱ بهمن ۹۸( اعالم کرد که بر اساس آن 
نرخ ۱۹ ارز مانند یورو و پوند افزایش و قیمت ۲۰ 

واحد پولی دیگر کاهش یافت.
 بر اســاس اعالم بانک مرکزی هــر دالر آمریکا 
برای دیروز »سه شنبه یکم بهمن ماه ۹۸« بدون 
تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت 
خورد. همچنیــن هر پوند انگلیــس با ۳۸ ریال 
افزایش نسبت به روز گذشــته ۵۴ هزار و ۶۵۲ 
ریال و هر یورو نیز با ۵ ریال رشــد نسبت به روز 

گذشته ۴۶ هزار و ۶۰۶ ریال ارزش گذاری شد.
افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۳۹۸ 
ریال، کرون ســوئد ۴ هــزار و ۴۱۰ ریال، کرون 
نروژ ۴ هزار و ۶۹۶ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و 
۲۳۸ ریال، روپیه هند ۵۹۱ ریال، درهم امارات 
متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت 
۱۳۸ هزار و ۲۲۸ ریال، یکصد روپیه پاکســتان 
۲۷ هزار و ۱۶۰ ریــال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و 
۱۹۲ ریال، دالر هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۰۴ ریال، 
ریال عمان ۱۰۹ هــزار و ۲۳۵ ریال و دالر کانادا 

۳۲ هزار ۱۶۷ ریال قیمت خورد.
از سوی دیگر، نرخ دالر نیوزیلند ۲۷ هزار و ۷۴۹ 
ریال، راند آفریقای جنوبــی ۲ هزار و ۸۹۳ ریال، 
لیر ترکیه ۷ هزار و ۹۱ ریال، روبل روســیه ۶۸۲ 
ریال، ریال قطــر ۱۱ هــزار و ۵۳۹ ریال، یکصد 
دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۵ ریال، لیر ســوریه ۸۲ 
ریال، دالر اســترالیا ۲۸ هزار و ۸۲۷ ریال، ریال 
ســعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریــال، دینار بحرین 
۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دالر ســنگاپور ۳۱ هزار 
و ۱۳۷ ریال، یکصد تاکای بنــگالدش ۴۹ هزار 
و ۴۹۰ ریال، ده روپیه ســریالنکا ۲ هزار و ۳۱۷ 
ریال، کیات میانمار ۲۹ ریال و یکصد روپیه نپال 

۳۶ هزار و ۷۳۱ ریال تعیین شد.
همچنین، نرخ یکصد درام ارمنســتان ۸ هزار و 
۷۵۶ ریال، دینار لیبی ۳۰ هــزار و ۹ ریال، یوان 
چین ۶ هزار و ۹۳ ریــال، یکصد بات تایلند ۱۳۸ 
هزار و ۳۹۶ ریــال، رینگیت مالــزی ۱۰ هزار و 
۳۲۲ ریال، یک هزار وون کــره جنوبی ۳۶ هزار 
و ۲۴ ریال، دینــار اردن ۵۹ هــزار و ۲۳۹ ریال، 
یکصد تنگه قزاقســتان ۱۱ هــزار و ۱۶۲ ریال، 
الری گرجســتان ۱۴ هــزار و ۶۰۸ ریال، یک 
هزار روپیه اندونزی ۳ هــزار و ۷۴ ریال، افغانی 
افغانســتان ۵۴۶ ریال، روبل جدید بالروس ۱۹ 
هزارو ۸۲۴ ریال، منات آذربایجــان ۲۴ هزار و 
۷۵۸ ریال، یکصــد پزوی فیلیپیــن ۸۲ هزار و 
۳۵۶ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۳ 
ریال، بولیوار جدید ونزوئال ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و 
منات جدید ترکمنســتان ۱۱ هزار و ۹۶۷ ریال 

ارزش گذاری شد.


