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رییس اتاق ایران و روسیه مطرح کرد

وسیه تا پایان سال برآورد تجارت ۲میلیارد دالری با ر
 فاطمه اکبرخانی    رییس اتاق ایران و روســیه از 
رشد تجارت دو کشور نســبت به سال گذشته خبر 
داد و گفت: برآورد ما این اســت کــه حجم تجارت 
دو کشور تا پایان امســال به حدود دو میلیارد دالر 

افزایش یابد.
 هادی تیزهوش تابان دربــاره وضعیت تجارت ایران 
و روســیه، توضیح داد: در ســال 97 حجم تجارت دو 
کشــور به یک میلیارد و 700میلیون دالر رسید که 
از این میزان، ســهم واردات ما از روسیه یک میلیارد و 
200میلیون دالر و صادرات به این کشور 533میلیون 

دالر بوده است.

 رشد 17.5درصدی تجارت ایران و روسیه 
در سال98

وی افزود: تا االن که به پایان ســال98 نرســیده ایم، 
حجم تجــارت ما با این کشــور کمتــر از دو میلیارد 
دالر بوده اما برآورد ما این اســت که اگر زیرساخت ها 
فراهم شــود، تا پایان امســال به تجــارت 2میلیارد 

دالری با روسیه برسیم که این نشــان از رشد حدود 
17.5درصدی تجارت دو کشــور نســبت به ســال 

گذشته دارد.
تیزهوش با اشــاره بــه ظرفیت باالی روســیه برای 
توســعه تجارت، بیان کرد: این کشــور ساالنه حدود 
40میلیارد دالر واردات دارد که بــا توجه به ظرفیت 
دو کشور ما می توانیم سهم خوبی از این بازار به دست 
آوریم، ضمن اینکه در حال حاضر تفاهم نامه اوراســیا 

برای ما فرصت بســیار خوبی در امر توسعه صادرات 
فراهم کرده که البته باید قبــل از این موضوع، دولت 
راه های تجارت را تســهیل نموده و زیرســاخت های 

الزم را مهیا کند.
رییس اتاق مشــترک ایــران و روســیه قانون رفع 
تعهــد ارزی را یــک قانــون دســت وپاگیر برای 
صادرکنندگان دانست و گفت: البته در بودجه 99 
مطرح شده که قانون رفع تعهد ارزی از محصوالت 
کشــاورزی برداشــته شــود چراکه ایــن قانون 
دست وپاگیر امکانات بســیاری را از صادرکنندگان 

ما گرفته است.
تیزهوش در پایــان تاکید کرد: در شــرایط فعلی با 
توجه به کاهش درآمد های نفتــی، صادرات برای ما 
موضوع حیاتی اســت و نباید از آن غافل شویم که در 
این راســتا رفع مشــکالت صادرکنندگان از جمله 
بازگشــت ارز، معضــالت حمل ونقــل و مجوز  های 
صادراتی از پیش نیازهای توسعه تجارت بین المللی 

است.

کالن

درحالیکــه با شــروع بهمن ماه مهلت 
قانونی وکال برای ثبت نام در ســامانه 
صندوق فروش و نصــب کارتخوان به 
اتمام رســیده اســت، معاون سازمان 
امور مالیاتی از امکان وکال برای ثبت نام 
بعد از مهلت قانونی در این سامانه خبر 
داد. بر این اســاس وکالیی که پس از 
تاریخ تعیین شــده اقدام به ثبت نام در 
سامانه صندوق فروش کنند، مشمول 
جریمــه ای که در زمان رســیدگی به 
اظهارنامــه مالیاتی آن ها مشــخص 

می شود، خواهند شد.
 پس از الزام پزشکان به نصب کارتخوان 
به منظور شفاف شــدن درآمد، نوبت 
به وکال رســید که طبق اعالم سازمان 
امور مالیاتــی، وکال تا پایــان دی ماه 
فرصت داشتند که در سامانه صندوق 
مکانیزه فروش ثبت نام کنند که اخیرا 
معاون فنــی و حقوقی ســازمان امور 
مالیاتی کشــور، اعالم کــرده که وکال 
بعد از این زمان هــم می توانند در این 

ســامانه ثبت نــام کنند اما 
این امر به دلیل اتمام مهلت 
رسمی آن ها برای ثبت نام، 
مشــمول یــک جریمه ای 
مقرر در قانــون برای آن ها 
امــور  می شود.ســازمان 
مالیاتی بــرای جلوگیری از 

فرار 40 هزار میلیــارد تومانی که وزیر 
اقتصاد از آن خبر داده بود، از شــهریور 
امســال حــدود 15 گــروه از فعاالن 
اقتصادی که حدود 50 شغل می شوند 
را دســته بندی کــرد تا برای شــفاف  
شــدن درآمد این فعــاالن اقتصادی، 
جلوگیری از فرار مالیاتــی و کمک به 
فرآیند حسابرســی مالیاتی مکلف به 
نصب کارتخوان باشند که اولین گروه 
از آن ها، پزشــکان بودند. سپس نوبت 
به وکال بــرای ثبت نام دســتگاه های 
کارتخوان رسید که از اول مهر ماه سال 
جاری ثبت نام آن ها شروع شد و تا آخر 

دی ماه نیز ادامه داشت.

گفتنی اســت که صندوق 
مکانیــزه فــروش، یــک 
سیستم حسابداری فروش 
کامپیوتــری اســت که با 
اســتفاده از نرم افزارهــای 
حســابداری فروشــگاهی 
و در مدل هــای مختلــف 
عرضه می شود و هدف از اجرای صندق 
مکانیزه فروش در کشــور ایجاد ثبات 
و نظم در کســب وکار، شــفاف سازی 
درآمدها، هزینه هــا و مبادالت تجاری 
مؤدیان و استفاده از تسهیالت مالیاتی 

در نظر گرفته شده برای مؤدیان است.
حال پــس از ایــن موضــوع، محمود 
علیــزاده - معــاون فنــی و حقوقی 
ســازمان امور مالیاتی - در گفت وگو 
با ایســنا، اظهار کرد که به 15 گروه از 
صنوف از جمله وکال بــرای ثبت نام در 
پایانه فروشــگاهی فراخوان دادیم تا از 
این طریق فعالیت های خــود را ثبت 
کننــد.وی با اشــاره به اینکــه مهلت 

وکال برای ثبت نام در ســامانه صندوق 
فروش تا 30 دی ماه 1398 بود، خاطر 
نشــان کرد: وکال بعد از این زمان هم 
می توانند در این سامانه ثبت نام کنند 
اما این امر به دلیل اتمام مهلت رسمی 
آن هــا بــرای ثبت نام، مشــمول یک 
جریمه ای مقرر در قانــون برای آن ها 
می شــود.به گفته این مقام مســئول، 
جریمــه وکالیی که تاکنــون اقدام به 
ثبت نام در پایانه فروشگاهی نکرده اند، 
براســاس فعالیــت  آن هــا در زمان 
رســیدگی به اظهارنامه مالیاتی آن ها 

مطالبه و رسیدگی می شود.
عالوه براین، ســازمان امــور مالیاتی 
اعالم کرده که پس از اتمام مهلت وکال 
برای نصب کارتخــوان، آن ها از ابتدای 
سال 1399 ملزم به استفاده از سامانه 
صندوق فروش )پایانه پرداخت متصل 
به شــبکه پرداخت بانکــی( و صدور 
صورتحســاب فروش)فاکتور( مطابق 

مقررات هستند.

مالیات

جریمه مالیاتی در انتظار وکالی متخلف
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 وزیر کار مطرح کرد
آخر اسفند، توافق نهایی 

دستمزد کارگران
وزیر تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی از احتمال 
پرداخــت عیــدی بازنشســتگان در بهمن ماه 
خبر داد و گفت: موضوع همســان سازی حقوق 
بازنشســتگان در بودجــه 99 دیده شــده و با 
همراهی مجلس ارســال آینده اجرایی خواهد 

شد.
 محمد شــریعتمداری در حاشیه مراسم افتتاح 
بنیاد ملی توســعه فرهنگی در جمع خبرنگاران 
دربــاره روند مذاکرات دســتمزد ســال آینده 
کارگران، گفت: توافقات دســتمزد همه ســاله 
در روزهای پایانی اســفند ماه صورت می گیرد و 
در حال حاضر کمیته های دســتمزد در شورای 

عالی کار مشغول بحث و بررسی هستند.
وی افزود: تعیین دســتمزد کارگران بر اساس 
حداقل های زندگی و ســبد هزینه معیشــت و 
تورم انتظاری ســال 99 خواهد بود ولی باید به 
گونه ای برنامه ریزی کنیم که سهم دستمزد در  
قیمت تمام شــده تولید آنقدر باال نرود که منجر 
به زیان تولید و افزایش ســطح عمومی قیمتها 

شود و کارگران آسیب ببینند.
وزیــر کار در عین حال از تالش بــرای پرداخت 
عیدی بازنشســتگان تامین اجتماعی در بهمن 
ماه خبر داد و گفــت: تالش مــی کنیم عیدی 

بازنشستگان با حقوق بهمن ماه واریز شود.
وی درباره همسان ســازی حقوق بازنشستگان 
نیز گفت: این موضوع در الیحه بودجه سال 99 
پیش بینی شــده و اگر مجلس همراهی کند از 

سال آینده اجرایی می کنیم.
شــریعتمداری تصریح کرد: درصدد هســتیم 
تا خدمات حوزه گردشــگری را برای رفاه حال 
بازنشســتگان افزایش بدهیم و ســطح پوشش 

بیمه درمان و تکمیلی انها را بیشتر کنیم.

حق مسکن پول اجاره یک اتاق 
هم نمی شود!

دبیــرکل کانــون عالــی انجمن هــای صنفی 
کارگران با بیــان اینکه کمک هزینه مســکن 
کارگــران پول اجاره یــک اتاق هم نیســت، از 
شورای عالی کار خواست که دستمزد سال آینده 
کارگران را با درنظر گرفتن تعامالت سیاســی، 
نوســانات احتمالــی و تغییر نــرخ برخی اقالم 

تاثیرگذار در معیشت کارگران تعیین کند.
هادی ابوی، درباره ضرورت افزایش بن خواربار 
و حق مسکن کارگران در سال آینده اظهار کرد: 
رقم کمک هزینه مســکن کارگران  100 هزار 
تومان اســت که امروز پول اجــاره یک اتاق هم 
نمی شــود، بن خواربار هم به قدری ناچیز است 
که با آن جز چند قلــم کاال نمی توان خریداری 
کرد؛ لذا انتظار داریم شــورای عالی کار به طور 
جدی تر به مســاله بن خواربــار و کمک هزینه 
مســکن کارگران ورود کند و اگر امکان افزایش 

نیست آن را حذف کند.
وی افزود: اگر پایــه حقوق کارگران به شــکل 
منطقــی و واقعــی افزایش پیدا کنــد نیازی به 
تصویب بن خواربار در شــورای عالی کار یا حق 
مســکن در هیات دولت نداریم. مــا باید برای 
کارگران که بدنه تولید مملکت هستند، زندگی 
توام با کرامت فراهم کنیم و در شــأن آنها نیست 

که با چنین ارقام و اعدادی زندگی کنند.
دبیــرکل کانــون عالــی انجمن هــای صنفی 
کارگــران در ادامه با تاکید بر تعیین دســتمزد 
سال 99 برمبنای واقعیت های روز جامعه، گفت: 
قانون نگفته نمی توانیم برای بازنگری دستمزد 
در سال تشــکیل جلســه بدهیم. اگر در جامعه 
اتفاقی بیافتد یا شرایطی پیش آید که تورم زیاد 
شود و زندگی را تحت تاثیر قرار دهد باید امکان 

بازنگری دستمزدها را داشته باشیم.



معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد:

تحقق درآمدهای بودجه ۹۹با دادن اختیارات به وزارت اقتصاد
خریدار    معاون امــور اقتصــادی وزارت اقتصاد، 
محقق شدن واگذاری 50هزار میلیارد تومانی اموال 
مالی و سرمایه ای در الیحه بودجه 99را در گرو دادن 
اختیارات و امکانات به وزارت اقتصــاد در این زمینه 
دانست و تصریح کرد که باید امکاناتی برای شناسایی 
ســازمان های دارای اموال مازاد و انتقال ســریع آنها 
برای فــروش به وزارت اقتصاد داده شــود تا شــاهد 
محقق شــدن بخش زیادی از واگــذاری دارایی های 

مالی و سرمایه ای باشیم.
 محمدعلی دهقان دهنوی در پاســخ به این ســوال 
مبنی بــر اینکــه وزارت اقتصــاد و به طــور خاص 
ســازمان امور مالیاتی چه تمهیداتی برای جلوگیری 
از معافیت ها و فرارهای مالیاتی درنظر گرفته اســت، 
گفت: در یک موقعیت هایی به ایــن منظور معافیت  
مالیاتی را اعمال کرده ایم تا ســرمایه گذاری شــکل 
بگیرد؛ اما در صورتی که سرمایه گذاری شکل نگیرد، 
ما می توانیم جهت گیری برای معافیت در این موضوع 
را تغییر بدهیم. همچنین، دربــاره فرارهای مالیاتی 
باید حداکثر تالشمان را کنیم تا از این امر جلوگیری 

شود.

 مقابله با فرار مالیاتی؛ عامل کاهش فشار
 بر فعاالن اقتصادی و اجرا شدن عدالت

وی ادامــه داد: اقدامات ســازمان امــور مالیاتی در 
زمینه توسعه زیرساخت ها و شفافیت اطالعات برای 

جلوگیری از فرارهــای مالیاتی اســت. این موضوع 
دو ُحســن بزرگ دارد، یکــی اینکه فشــار بر فعاالن 
اقتصادی که عملکرد شــفافی دارند وارد نمی شــود 
و دومین ُحســن این اقدام این اســت که عدالت اجرا 

می شود.
معاون امور اقتصــادی وزارت اقتصاد افــزود: زمانی 
که همزمان دو نفر فعالیت تولیدی مشــابهی را انجام 
می دهند و یکــی از آنها مالیات پرداخــت می کند و 
عملکرد آن شفاف اســت و نفر دوم از پرداخت مالیات 
فرار می کند، این موضوع باعث می شــود که نفر دوم 
جنس تولیدی خود را ارزان تر بفروشــد که در نتیجه 
سهم بیشــتری از بازار را بدست می آورد. بنابراین، در 
این زمینه عدالت به ما حکم می کند تا نفر دوم را پیدا 

کنیم و مانع فرار مالیاتی او شویم.
در ادامه، دهقان دهنــوی درباره مکانســیم وزارت 
اقتصاد برای محقق شــدن 50 هــزار میلیارد تومان 
واگذاری اموال مالی و ســرمایه ای تعیین شــده در 
الیحه بودجه 99 برای درآمدهای سال آینده دولت، 
اظهار کــرد: وزارت اقتصاد هیچ اصــراری در محقق 
شــدن 100 درصدی این اموال ندارد بلکه ســازمان 

برنامه و بودجه این موضوع را برنامه ریزی کرده است.
این مقام مســئول در وزارت اقتصاد، بــا بیان اینکه 
باید اختیارات و امکاناتی در راســتای محقق شــدن 
واگذاری 50 هــزار میلیــارد تومانی امــوال مالی و 
ســرمایه ای در اختیــار  وزارت اقتصاد قــرار بگیرد، 

تصریح کرد: ســازمان هایی که اموال مــازاد دارند، 
این گونه نیســت که اموال مازاد خود را اعالم کنند تا 
به فروش برســند؛ بلکه باید این اختیــار برای وزارت 
اقتصاد فراهم شــود تا اگر این وزارتخانه سازمانی که 
مالی مازاد دارد را شناسایی کرد، بتواند سریع آن مال 
مازاد را به مجموعه ای که می خواهد بفروشد، منتقل  

کند.

راهکار جذب سرمایه های خرد برای خرید 
اموال مالی و سرمایه ای

وی ادامه داد: باید روند واگذاری این اموال تســهیل 
کنیم، به عنــوان مثال یکــی از قالب هایی که وزارت 
اقتصــاد برای ایــن امر پیشــنهاد داده ایــن بود که 
اموال را در قالــب EFT ثبت کننــد یعنی در داخل 
یک صندوق هایی، ســهام آن صنــدوق و واحدهای 
ســرمایه گذاری آن به شــکل راحت در اختیار طیف 
بیشــتری از مردم قرار بگیرد تا در آخر، سرمایه های 
خرد را بتوانیم برای آن ها جذب کنیم که بخشــی از 

واگذاری این اموال را محقق کنیم.
به گفته دهقــان دهنوی با ظرفیــت موجود، محقق 
شــدن واگذاری اموال عملی نخواهد شد، مگر اینکه 
اختیارات و امکانات ذکر شــده بــرای وزارت اقتصاد 
فراهم شــود که در نتیجه این امر، شــانس بیشتری 
برای تحقق بخــش زیادی از واگــذاری اموال مالی و 

سرمایه ای در بودجه سال 99 وجود خواهد داشت.

شعبه

آمارهای بانــک مرکــزی از افزایش 
29.2 درصدی مانده سپرده ها و 22.3 
درصــدی مانده تســهیالت بانکی در 
پایان مهر 98 نســبت به مقطع مشابه 

سال قبل حکایت دارد.
 گزارش بانک مرکــزی از وضعیت کل 
مانده ســپرده ها و تســهیالت ریالی و 
ارزی بانک هــا و موسســات اعتباری 
در پایان مهرماه ســال 1398 حاکی 
از آن اســت که مانده کل ســپرده ها 
بالغ بر 23725.۶ هــزار میلیارد ریال 
شده که نســبت به مقطع مشابه سال 
قبــل 535۶.2 هــزار میلیــارد ریال 
)29.2 درصد( و نســبت به پایان سال 

 3052.2 معــادل  قبــل 
هزار میلیــارد ریال )14.8 
نشــان  افزایش  درصــد( 

می دهد.
بیشــترین مبلغ سپرده ها 
مربوط بــه اســتان تهران 
بــا مانــده 12843.4 هزار 

میلیارد ریــال و کمترین مبلغ مربوط 
به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل 

۶3 هزار میلیارد ریال است.
مانده کل تسهیالت بالغ بر 1۶947.8 
هزار میلیارد ریال اســت که نســبت 
به مقطع مشــابه ســال قبل 3093.8 
هزار میلیــارد ریــال )22.3 درصد( و 

نســبت به پایان سال قبل 
1857.۶ هزار میلیارد ریال 
)12.3 درصــد( افزایــش 
داشــته اســت. بیشترین 
مبلــغ تســهیالت مربوط 
به اســتان تهران بــا مانده 
میلیارد  هــزار   1094۶.3
ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان 
کهگیلویه و بویر احمــد معادل ۶0.3 

هزار میلیارد ریال است.
شایان ذکر است نســبت تسهیالت به 
سپرده ها بعد از کسر ســپرده قانونی 
79.۶ درصد اســت که نسبت به پایان 
مهر ماه 1397 و پایان اســفند 1397، 

بــه ترتیــب 4.5 و 1.7 واحــد درصد 
کاهش نشــان می دهد. نسبت مذکور 
در استان تهران 94 درصد و در استان 
کهگیلویــه و بویراحمد 107.8 درصد 

است.
بانــک مرکــزی توضیح داده اســت 
که یکی از علــل مهم باال بــودن رقم 
تسهیالت و سپرده ها در استان تهران 
اســتقرار دفاتــر مرکزی بســیاری از 
شرکت ها و موسسه های تولیدی سایر 
استان ها در استان تهران بوده و عمده 
فعالیت های بانکی آنها توســط شعب 
بانک ها و موسسه های اعتباری استان 

تهران انجام می شود.

سپرده

رشد ۲۹درصدی سپرده های بانکی
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در بانک تجارت
بانک تجارت امــکان صدور حوالــه اینترنتی تا 
ســقف پانزده میلیون تومان را از طریق سامانه 

بانکداری اینترنتی خود فراهم کرده است.
 ســرویس حواله اینترنتی با هــدف بهره مندی 
کاربران اینترنت بانک و پرداخت وجه مورد نیاز 
متقاضیان باالی 18 سال فاقد شماره حساب یا 
کارت در بانک تجارت و یا ســایربانک ها، روزانه 
تا ســقف مبلغ یکصد و پنجــاه میلیون ریال 

راه اندازی شد.
کاربــران اینترنــت بانک تجــارت می توانند از 
طریق این حواله وجه مورد نظــر خود را با ثبت 
مشــخصات فردی گیرنــده حواله در ســامانه 
بانکــداری اینترنتــی واریز کننــد. همزمان با 
صدور حواله ،پیامکی حاوی مشــخصات حواله 
به ذینفع )گیرنده حواله ( ارســال شده و گیرنده 
حوالــه 3 روز کاری زمان دارد تا بــا مراجعه به 
نزدیکترین شــعبه بانک تجارت، بــدون نیاز به 
هیچ یک از ابزارهای دریافت وجه و فقط با ارایه 
شــماره حواله که از طریق پیامک ارســال شده 
است به همراه کارت شناسایی معتبر وجه حواله 

را به صورت نقدی دریافت کند.
اینترنــت بانــک تجارت ایــن امــکان را برای 
مشــتریان فراهم کرده تا با صرفه جویی در وقت 
و هزینه، بسیاری از امور بانکی خود را به صورت 

غیرحضوری از طریق این خدمت انجام دهند .
آن دسته از مشــتریان بانک تجارت که تاکنون 
موفق به فعال ســازی اینترنت بانــک تجارت 
نشــده اند، مــی توانند بــا مراجعه بــه آدرس 
my.tejaratbank.ir و یا نزدیکترین شعبه 
بانک تجارت، رمزهای این ســامانه را دریافت و 
از خدمات اینترنت بانک تجارت بهره مند شوند.

کارشناسان مرکز ارتباط مشــتریان این بانک 
به شــماره 1554 نیز بــه صورت 24 ســاعته 

پاسخگوی سواالت مشتریان هستند.

تاکید عضو هیات مدیره بانک 
ویکرد  وم داشتن ر ملی بر لز

علمی برای پیشبرد اقدامات بانک
عضو هیات مدیــره بانک ملی ایــران با تاکید بر 
لزوم بهره مندی حداکثری از داشته های فعلی 
بانک اعم از داده ها و سرمایه انسانی، خاطر نشان 
کرد: داشــتن رویکرد علمی و استفاده از سوابق 
علمی مرتبط بــا موضوع می تواند در پیشــبرد 

اقدامات در حال تدوین، راهگشا باشد.
به گــزارش روابط عمومــی بانک ملــی ایران، 
عباس شــفیعی در ســومین جلســه کارگروه 
مضمون مشــتری محوری با جمع بندی آسیب 
های شناســایی شــده در حوزه خدمت رسانی 
متناســب به مشــتریان، اظهار کرد: غنابخشی 
به داده های بانک و اســتخراج اطالعات معنادار 
با تحلیل داده های موجود، زیرســاخت و پیش 
نیاز هر اقدامی در زمینه بخش بندی مشتریان و 
ارائه خدمات است.کارگروه مضمون استراتژیک 
مشــتری محوری زیــر نظر »کمیته مشــتری 
محوری« فعالیت می کند که در پروژه »مدیریت 
اســتراتژیک بانک ملی ایران« و به منظور جاری 

سازی استراتژی های بانک ایجاد شده است.
این کارگروه با عضویــت نمایندگانی منتخب از 
شــعب، ادارات امور و ادارات ســتادی و با هدف 
شناسایی آســیب ها و راهکارهای حوزه مشتری 
محوری تشکیل شده است.اساس مضمون مذکور 
تاکید بر اهمیت توجه به نیاز مشتری در طراحی 
محصوالت و خدمات اســت. جهت گیری و هدف 
غایی مضمون مشــتری محوری شناخت عمیق 
تر از مشتریان، شناسایی مشــتریان ارزشمند و 
نیازهای ایشان، طراحی و ارائه خدمات متناسب با 
ویژگی های مشتریان است که این مهم جز با ایجاد 
این نگاه در سراسر بدنه بانک محقق نخواهد شد.



 کاهش صادرات به عراق یک امتیاز منفی برای ماست

خطاهای استراتژیک ایران در بازار بین المللی گاز
عرفانه تاجیکی    یک کارشــناس بــازار انرژی با 
تشریح خطاهای ایران در بازار بین المللی گاز، گفت: 
کاهش صادرات گاز بــه عراق با هر دلیلــی که انجام 
شــده، در فضای تجارت انرژی برای ایران یک امتیاز 

منفی محسوب می شود.
سید علی نصر، کارشــناس بازار انرژی گفت: کاهش 
صادرات گاز به عراق با هر دلیلی کــه بوده، در فضای 
تجارت گاز برای اعتبار تجاری ایران یک امتیاز منفی 
محسوب می شود؛ اگر این امر به دلیل مسائل فنی هم 
بوده، باید در مدت کوتاهی این مشکل رفع و صادرات 
به شــرایط عادی برگردد تا کاهش صــادرات گاز در 
زمان اوج مصرف داخلی شائبه کمبود گاز و بدعهدی 

ایران را دامن نزند.
وی دربــاره برخی اظهارنظرها مبنــی بر اینکه طرف 
عراقی طبق قــرارداد هزینه گاز وارداتــی از ایران را 
پرداخت نکرده است، گفت: بر اساس بندهای قرارداد 
بین ایران و عراق، اساســاً امکان عدم پرداخت هزینه 

صادرات گاز وجود ندارد.
نصر همچنین اظهار داشــت: ایران از لحاظ ذخایر و 
پتانسیل تولید، با مشکل ویژه ای روبرو نیست، اما در 
بخش توسعه باید برنامه ریزی بهتری انجام گیرد. در 
حقیقت وزارت نفــت باید با تنظیم شــرایط داخلی، 

مصرف و صادرات گاز طبیعی را تراز کند.
به گفته این کارشــناس انرژی، ایران تاکنون تنها 17 
درصد از ذخایر گازی قابل اســتحصال خود را تولید 
کرده و عمده ذخایر گازی کشــور همچنان دســت 

نخورده باقی است. 
این در حالی اســت که ایران عالوه بــر میدان گازی 
پــارس جنوبــی میادیــن گازی دیگــری دارد که 
پتانســیل باالی تولید دارند. میادین خــرد گازی و 
گازهای همراه نیز هســتند به طوری که تنها گازهای 
همراه کشــور که فلر می شــود به اندازه 2 فاز پارس 
جنوبی اســت به طوری کــه در برنامــه وزارت نفت 

کاهش فلرینگ به صفر بوده است.

تعلل توسعه فاز 11 پارس جنوبی، آفت تأمین 
گاز کشور

نصر افــزود: نمی توان منکر افزایــش مصرف داخلی 
در زمســتان شــد، اما وزارت نفت باید بــرای چنین 
شرایطی نیز برنامه ریزی داشته باشد و نمی توان تنها 
با قطع گاز نیروگاه ها، پتروشــیمی ها و برخی دیگر از 
واحدهای صنعتــی، مصرف را مدیریت کــرد. البته 
بحث افت فشــار و تولید در فازهای پارس جنوبی نیز 
مطرح اســت که عدم برنامه ریــزی وزارت نفت برای 
این موضوع و تعلل چندســاله برای انعقاد قرارداد با 

توتال نیز عامل اصلی آن است.
وی با تاکید بر اینکه صادرات گاز باید اولویت نخست 
وزارت نفت باشــد، توضیح داد: هزینه گازرســانی به 
برخی نقاط کشور به حدی باال است که به گفته دست 
اندر کاران این حوزه تأمین سوخت مایع برای برخی 
نقاط از هزینه انتقال و گازرســانی به این نقاط کشور 

که عمدتاً صعب العبور هستند کمتر است.

 قطع دریافت گاز از ترکمنستان
 اشتباهی راهبردی

این کارشناس بازار انرژی قطع دریافت گاز از ترکمنستان 
را یک اشتباه راهبردی دانست و اظهار داشت: ایران باید 
از طریق مذاکره، به حل مشکل گازی خود با ترکمنستان 
می پرداخت؛ حتی اگر این گاز را مورد اســتفاده داخلی 
قرار نمی داد می توانســت به مقصد صادراتی دیگری آن 
را تجارت یا حداقل ســواپ کند؛ ترکمنســتان به درآمد 
گازی خود وابسته است و ایران می توانست از این شرایط 
به نفع خود اســتفاده کند. چنانچه در حال حاضر چین 
با احداث بیــش از 5 هزار کیلومتر خــط لوله گازی در 
حال اســتفاده از گاز این کشــور اســت، در حالی که 
فاصله خط لوله گازی بین ترکمنســتان و ایران کمتر 
از 200 کیلومتــر بود.نصر گفت: هزینه های توســعه و 
افزایش تولید و بهبود اوضاع آن می تواند از محل صادرات 
و بازگشت سرمایه تأمین شود، این در حالی است که چون 
صادرات گسترده گاز نداریم، تمام هزینه های این حوزه بر 
عهده وزارت نفت )دولت( است. در حالی که می توان گاز 
بیشتری را به مقاصد صادراتی مختلف اختصاص داد و از 
محل درآمد صادرات، در بخش داخلی و توسعه گازرسانی 
سرمایه گذاری کرد. ایران درآمد چندانی از محل صادرات 
گاز که به عنوان بازگشت سرمایه باشــد، ندارد. در پارس 
جنوبی بخشی از این بازگشت ســرمایه گذاری از منابع 
خارجی از محل صادرات میعانات گازی آن تأمین شده و 
پارس جنوبی توســعه یافت اما برای توسعه سایر میادین 

صادرات گاز تنها راه حل است.

نفت

وزیر نیرو گفــت: با وجود اینکه ســال 
گذشته سال پربارشی بود، اما از ابتدای 
مهر تا 20 دی امسال در استان سیستان 
و بلوچســتان بارندگی ها 45 برابر سال 
گذشــته بود. رضا اردکانیان با تسلیت 
ایام شــهادت حضرت فاطمه زهرا )س( 
و همچنین تســلیت به خانواده شهدای 
حادثه ســقوط هواپیما افــزود: در این 
ایام دو بار به مناطق ســیل زده اســتان 

سیستان و بلوچستان سفر کردم.
وی گفــت: آخریــن جمــع بنــدی 
مجموعه های رســمی بیــن المللی 
حاکی از این است که از سال 1995 تا 

2015 میــالدی از مجموع 
حــوادث ســیالب، توفان، 
زلزلــه، موج گرمــا، رانش، 
آتشفشــان و خشکسالی، 
بزرگترین حادثــه مربوط 
به سیالب بود به نحوی که 
43 درصــد بالیای طبیعی 

مربوط به سیل بود.
وزیر نیــرو افــزود: در این 20 ســال 
جمعیــت 2 میلیــارد و 300 میلیون 
نفری )5۶ درصد جمعیت کره زمین( 
تحت تأثیر ســیالب قــرار گرفتند و 
157 هزار نفر در ســیل جان باختند و 

خسارات قابل توجهی وارد 
شــد به این ترتیب که 25 
درصد کل خسارات معادل 
۶۶2 میلیارد دالر در جهان 

مربوط به سیل بود.
اردکانیــان گفت: مــا باید 
آمادگی ها را برای کم کردن 
خســارات باال ببریم. در ســیل استان 
سیستان و بلوچستان در سال های 89، 
92 و 94 خســارات جانی هم داشتیم. 
یکــی از درس های ســیالب فروردین 
امســال که 24 اســتان را دربر گرفت 
این بود که با هماهنگی میان ســازمان 

هواشناسی، وزارت نیرو، سازمان های 
امداد و نجات خسارات جانی نداشتیم 
و همکاری مردم اســتان سیســتان و 
بلوچســتان هم در ســیل اخیر بسیار 
چشمگیر بود.نمودارها نشان می دهد 
که از مهر تا شــهریور بــارش تجمعی 
در اســتان سیســتان و بلوچستان در 
خشــک ترین ســال )97 9۶( حدود 
20 میلی متــر و پر بارش ترین ســال 
)93 92( بارش تجمعــی حدود 120 
میلی متر بود و بارش امسال تا دی ماه 
نزدیک 140 میلی متر بود که باالترین 

عدد در 50 سال اخیر است.

و نیر

بارندگی سیستان و بلوچستان ۴۵ برابر پارسال بود
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ونا یک تهدید  وس کر چرا ویر
واقعی برای بازار نفت است؟

هنوز یک ماه از ســال نگذشــته که بــازار نفت 
بزرگترین دشمن امسال خود را پیدا کرده است 

که هنوز عالجی برای آن وجود ندارد.
 ویروس کرونای جدیدی که در چین شایع شده 
است، شبیه سارس یا سندرم حاد تنفسی است 
که به شــدت تنفس را دشــوار کرده و باعث تب 
و خستگی شدید می شود. شــیوع این ویروس 
قیمت های نفت را پایین برده اســت زیرا انتظار 
می رود تقاضا بــرای نفت در چین کــه یکی از 

بزرگترین بازارهای جهان است، ضربه ببیند.
این ویروس نه تنها مرگبار بوده بلکه به شــدت 
مسری هم است و هراس از آن اکنون به بازارهای 
نفت سرایت پیدا کرده است. نگرانی شخصی از 
احتمال سرایت ویروس و بیماری باعث خواهد 
شــد مردم تاحدودی ســفر رفتــن را متوقف 
کنند. حتــی این واهمه که مردم ممکن اســت 
ســفر رفتن را متوقف کنند، کافی است تا باعث 
افول اقتصادی شــود. نگرانی های فردی شاید با 
نگرانی های اقتصادی بی ارتباط به نظر برســند 
اما در اقتصاد جهانی انعکاس پیدا می کنند زیرا 
مردم عادت های ســفر رفتن، خرید و تجارت را 

تغییر می دهند.

توجه بی حد و حصر بازار نفت به چین
بازارهای نفت حساســیت ویــژه ای به تقاضای 
چین برای نفت دارنــد. تقاضای چین برای نفت 
یکی از عوامل موثر بر قیمت ها در ســال 2019 
بود. حتی تصور این که تقاضا از ســوی چین که 
دومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان به شمار 
می رود، افت پیــدا کند ریســک ژئوپلیتیکی و 
اختالالت تولید نفت مانند حمله به تاسیســات 
نفتی عربستان سعودی در ســپتامبر گذشته و 
توقف فعلی تولید بیش از یک میلیون بشــکه در 

روز نفت لیبی را تحت الشعاع قرار داد.
شــاید از نظر مصرف نفت چین با مصرف 13.5 
میلیون بشکه در روز نفت در سال 2018 بسیار 
پایین تر از آمریکا با مصرف 20.5 میلیون بشکه 
در روز قرار می گیرد اما چرا چین خیلی اهمیت 
دارد؟ در توضیح این موضوع باید خاطرنشــان 
کرد رشد تقاضا برای نفت است که روی قیمت ها 
تاثیر می گذارد و رشــد تقاضای چین برای نفت 

بسیار بیشتر از آمریکا است. 
در واقع نرخ رشد ســاالنه تقاضا برای نفت چین 
5.5 درصد و در مقابل، آمریــکا 0.5 درصد بوده 
اســت. و عمده نفتی که چیــن مصرف می کند 
وارداتی اســت که به اهمیت این کشور در بازار 

نفت می افزاید. 
حتی اوپــک و موفقیتــش در اجــرای پیمان 
محدودیت عرضه هم نمی تواند اخبار منفی که 
پیرامون کندی رشد تقاضای چین وجود دارد را 

تحت الشعاع قرار دهد.
از همه تهدیداتی که برای صنعت نفت در ســال 
2020 پیش بینی شــده بود هیــچ کس انتظار 
نداشت شیوع سریع یک ویروس در چین بیش 
از هر اتفاق دیگری روی تقاضای این کشور برای 

نفت تاثیر منفی بگذارد.
تمامــی جوانــب اقتصــاد روی بــازار نفت اثر 
می گذارد اما آنچه در این میان قابل توجه است، 
تاثیر این ویروس روی سفر است که به نوبه خود 
روی ســفرهای هوایی و مصرف سوخت جت و 
بنزین تاثیر دارد. با اســتمرار عرضه باال در بازار، 
افت تقاضا زمانی بدتر از این نمی توانســت اتفاق 
بیافتد. آن هم زمانی که بازار نفــت امیدوار بود 
تقاضا در آســتانه تعطیالت سال نوی چینی که 
زمان افزایش ســفر و هدیه دادن است، افزایش 

پیدا کند.
در برابر چنین رویدادی از دســت اوپک حتی با 
وجود از فلج شــدن تولید لیبی و کاهش باالتر از 
میزان توافق شــده تولید عربستان سعودی، کار 

چندانی ساخته نیست.



  ابراز رضایت استاندار البرز از فعالیت  کانون های مساجد استان
خریدار   شهبازی با اشــاره به رویکرد جدید ستاد 
کانون های مساجد کشــور گفت: زیرساخت  الزم در 
کانون های مساجد در حال به روزرسانی است که نوید 
یک اتفاق خوب را می دهد.خبرگزاری شبستان، گروه 
مسجد و کانون های مســاجد، » عزیز اهلل شهبازی« 
با اشاره به اجرای رویداد ملی فهما)پایتخت فرهنگ 
هنر مســاجد ایران( اظهار کرد: اهداف تشکیل ستاد 
هماهنگی کانون های مســاجد احیــای نقش واقعی 
فرهنگی، آموزشــی، هنری و تبلیغی مساجد، تربیت 
و رشــد نیروهای متعهد، انقالبــی و کارآمد در حوزه 
فرهنگ و هنر، توســعه فرهنگ اصیل اســالمی در 
شهرها و روستاها و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان 
است.استاندار البرز با اشــاره به اهمیت اجرای طرح 
فهما بــه عنوان طــرح  فراگیر ملی گفــت: این طرح 
بنابر توضیحات ارائه شــده می تواند بســتر مناسب 

اطالع رســانی شــفاف از روند برنامه هــای فرهنگی 
هنری و آموزشی در سطح کانون های فرهنگی هنری 

مساجد تلقی شود.
شــهبازی با تاکید بر این نکته که در تالش هستیم تا 
کانون های این اســتان به جایگاه واقعی خود برسند، 
افــزود: در این بــاره بایســتی توســط دبیرخانه به 
معرفی کانون های موفــق و همچنین توجیه مدیران 
کانون های تــازه تاســیس، راهکارهایی در خصوص 

پویایی بیشتر کانون ها ارائه شود.
نائب رییس شــورای هماهنگی کانون های فرهنگی 
هنری مســاجد البرز به موقعیــت فرهنگی و اقلیمی 
استان البرز اشاره کرد و افزود: علی رغم تنوع قومیت 
ها و فرهنگ مختلف در این استان تحت عنوان ایران 
کوچک، همگرایی، وحــدت و یکپارچگی ویژه ای بر 
آن حاکم اســت که باعث شــده همواره با مشارکت و 

هم افزایی در اجرای  فعالیت های فرهنگی هنری، این 
استان در رده های ملی درخشان و اثرگذار ظاهر شود.

شــهبازی گفت: عالوه بر این، تنوع فرهنگی و تالش 
نیروی جوان مســجدی و تحصیلکرده، منجر شده تا 
روند برنامه ریزی و اجرای اقدامات برای عملی شدن 
هر چه بیشــتر فعالیت هــای طرح مذکور از ســوی 
مســئوالن فرهنگی به ویژه اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان قوت بگیرد.
اســتاندار البرز طرح رویداد فهما و ســامانه بچه های 
مسجد را ارزشــمند و ســازنده خواند و توصیه کرد: 
الگوســازی از فعالیت های ارزنده کانون ها و ارائه آن 
به کانون های تازه تاســیس باید صــورت بگیرد که 
امیدواریم با تبیین و اجرایی شــدن کامل نظام فهما 
در این استان شاهد رشد چشمگیر فعالیت کانونهای 

مساجد باشیم.

البرز

انتظامــی  فرماندهــی  جانشــین 
البرزگفت: بــا تالش مامــوران اداره 
عملیات ویژه پلیس آگاهی این استان، 
اعضــای باند ســارقان لــوازم داخل 
خودرو بــا 150 فقره ســرقت در این 

استان دستگیر شدند.
سردار سید جعفر حســینی روز شنبه 
درگفت و گــو با خبرنــگار ایرنا اظهار 
داشــت: در پی وقوع چند فقره سرقت 
لــوازم داخــل خــودرو در محدوده 
کمالشهر شهرســتان کرج، رسیدگی 

به موضوع در دستورکار پلیس آگاهی 
قرار گرفــت.وی افــزود: در تحقیقات 
اولیه  ماموران مشــخص شد سارقان 
در ساعت پایانی شب با شیوه بازکردن 
درب و صندوق خودرو به وســیله پیچ 
گوشتی اقدام به ســرقت لوازم داخل 

خودروهای مدل پایین می کنند.
طی تحقیقات  گسترده و به کارگیری 
اقدامات پلیســی در نهایــت موفق به 
شناســایی ســه نفر از اعضای این باند 
حرفه ای شــدند که در بررسی سوابق 

آن ها کاشف به عمل آمد نامبردگان از 
سارقان سابقه دار هستند و چند بار نیز 

به همین اتهام زندانی شده اند.
سردارحســینی گفــت: مخفیــگاه 
متهمان را نیز در شــهر کرج شناسایی 
و با هماهنگــی مقام قضایــی در یک 
عملیات غافلگیرانه هر سه نفر این باند 
سرقت را دســتگیر و به پلیس آگاهی 

منتقل کردند.
وی بیان داشت: در بازرسی از مخفیگاه 
متهمان مقــدار زیادی لــوازم داخل 

خودرو ســرقتی اعم از ضبــط، باند، 
رینگ، الســتیک و جعبه ابزار کشف 
شد.وی  با بیان این که تاکنون 100 نفر 
از مالباختگان شناسایی شده و تالش 
برای شناسایی سایر افرادی که توسط 
این باند مورد ســرقت قرار گرفته اند 
ادامه دارد خاطرنشان کرد: شهروندان 
عزیز می توانند بــا تجهیز خودروهای 
خود به لوازم بازدارنــده مانند دزدگیر 
و قفل پــدال یاری دهنــده پلیس در 

کنترل سرقت باشند.

هفتمین جلســه کمیته گازرسانی با 
حضور معاون دفتر فنی اســتانداری، 
و  کشــاورزی  جهــاد  نماینــدگان 
فرمانداری ســاوجبالغ و شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز 
برگزار شد.حسین تقی نژاد، مدیرعامل 
شــرکت گاز اســتان البرز با اعالم این 
خبر، اظهار داشــت: این جلسه که به 
منظور رفع موانع اجرایی گازرسانی به 

واحدهای تولیدی و صنعتی در سطح 
شهرستان ســاوجبالغ برگزار شد، در 
راســتای تحقق اهداف مصوبه شورای 
اقتصاد و همچنین رفــع چالش های 
گازرسانی در شهرســتان ساوجبالغ 
و کاهــش مصرف ســوخت مایع بوده 

است.
وی در ادامــه با بیان ایــن که هدف ما 
صیانت از محیط زیســت و کشاورزی 

اســت، گفت: کارهای خوبی در حوزه 
کشــاورزی در این استان شده؛ چراکه 
معتقدیــم هــر قدمــی بــرای تولید 

برداریم، خدمت کرده ایم.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان البرز با 
بیان اینکه این شــرکت تا حد ممکن با 
سازمان ها تعامل و همکاری را خواهد 
داشــت، گفــت: در تالشــیم خدمت 
رســانی در خصوص بهره مندی از گاز 

را مرتفع کنیم.گفتنی اســت، در ادامه 
جلسه، به بحث و بررســی و رفع موانع 
موجود در ساوجبالغ پرداخته و مقرر 
شــد در جهت گازدار شــدن صنایع 
جدید و صنایع مشمول، مصوبه شورای 
اقتصاد و کاهش مصرف سوخت مایع 
با رویکرد صرفــه جویی درهزینه های 
دولت، سازمان های ذیربط با یکدیگر 

همکاری و تعامل داشته باشند.

سرقت

گاز

وها در البرز دستگیر شدند عوامل ۱۵۰ فقره سرقت لوازم خودر

هر قدمی برای تولید برداریم، خدمت کرده ایم
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 صدور ۵۷ موافقت اصولی 
در استان البرز

و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
صنایع دســتی البرز از صدور 57 مورد موافقت 
اصولی از ابتدای ســال جاری در این استان خبر 
داد.فخرالدین صابری با اعالم ایــن خبر افزود: 
»این اداره کل از ابتدای سال جاری با بهره گیری 
از ســامانه صدور موافقت اصولی، پس از بررسی 
8۶ مورد درخواســت متقاضیان سرمایه گذاری 
در حوزه گردشگری نســبت به صدور 57 مورد 

موافقت اصولی اقدام کرده است.«
او ادامــه داد: »بیشــترین درخواســت ها برای 
ســرمایه گذاری در حوزه گردشگری مربوط به 
احداث سفره خانه های ســنتی با 38 مورد بوده 
اســت و در رتبه های بعدی ایجاد مجتمع های 
گردشگری با 18 مورد، هتل با دو مورد، اقامتگاه 
بوم گردی بــا دو مــورد و درنهایت یــک مورد 
درخواست موافقت اصولی برای احداث مجتمع 
پذیرایی بین راهی و مرکز تفریحی و ســرگرمی 

بوده است.«

ج  وهای خدمات شهری کر نیر
ویژه دیده شوند

ســارا دشــت گرد-رییس کمیســیون مرکز 
پژوهش ها ومطالعــات راهبردی شــورا عضو 
شورای اســالمی شــهر کرج با تاکید بر اهمیت 
استفاده از تلویزیون شهری برای ترویج فرهنگ 
شهروندی و آموزش رفتارهای مناسب به هنگام 
بارش برف، خواســتار تقدیر از زحمات کارگران 

خدمات شهری در هنگام بارش برف، شد.
به گزارش پایــگاه خبــری کرج امروز، ســارا 
دشتگرد، در صد و هشــتادمین جلسه شورای 
اســالمی شــهر کرج ضمن قدردانی از زحمات 
مدیریت شــهری به ویژه پاکبانــان و کارگران 
خدمات شــهری بــه منظور اقدامــات صورت 
گرفته در روزهــای برفی، خواســتار ویژه دیده 
شدن نیروهای خدمات شــهری در پاداش های 
آخر سال شد.این عضو شــورای شهر در ادامه به 
ضرورت آموزش و ترویج فرهنگ شهروندی، در 
هنگام بارش برف اشــاره کرد و افزود: شهرداری 
کرج تلویزیون شــهری که بهترین رسانه برای 
تحقق این مهم اســت را در اختیار دارد و باید از 

این رسانه به نحو احسن استفاده کند.
وی ادامه داد: یکی از مهم تریــن رفتارهایی که 
باید هنــگام بارش برف به آن توجه شــود، عدم 
پارک خودروها کنار خیابان در زمان برف روبی 

است.
دشــتگرد ابــراز امیــدواری کرد که بــا ترویج 
فرهنگ شهروندی و کمک شــهروندان بتوانیم 

موضوعات شهری را در زمان کوتاهی رفع کنیم.

دکه های مطبوعاتی منطقه ۵ 
یکسان سازی می شوند

سرپرســت منطقه 5 شــهرداری کرج: تا پایان 
ســال تمام کیوســیک های مطبوعاتی سطح 

منطقه یکسان سازی و بهسازی می شوند.
به گزارش پایگاه خبری کرج امروز؛ ســیدرضا 
فیض با بیــان اینکه این اقدام بر اســاس اعالم و 
پیگیری بخشــنامه صادره از ســوی ســازمان 
ســاماندهی مشــاغل شــهری و فرآورده های 
کشــاورزی در خصوص طرح یکســان سازی 
کیوسک ها ســطح شــهر صورت گرفته است، 
گفت: در این طرح جامع رنگ آمیزی بدنه، نصب 
سایبان متحدالشکل، جمع آوری اجناس خارج 

از کیوسک  صورت خواهد گرفت
وی در ادامه افزود: بر اســاس این طرح، نواقص و 
عیوب دکه های مطبوعاتی موجود برطرف شده 
و عملیات رنگ آمیزی بدنه و ســایبان های آنها 

نیز جهت یکپارچه سازی انجام خواهد گرفت.



خرق عادت در بازار مسکن

چرا بازار مسکن شب عید داغ شد؟
خریدار    بازار مســکن در ایران حاال وارد فازی تازه 
شــده اســت که تداوم آن می تواند بار دیگر بازگشت 

واسطه ها و دالالن به این بازار را در پی داشته باشد.
 فعاالن بــازار وقتی با این ســئوال روبرو می شــوند 
که وضعیت بازار مســکن چگونه اســت سری تکان 

می دهند و می گویند شرایط مثل همیشه نیست.
 این واژه مثل همیشــه امــا به چه معناســت ؟غالبا 
مسکن، سرمایه ای ترین کاالی خانوار ایرانی نه شب 
عید که در ماه های پیش از این، خریداری می شــود. 
فصل داغ خرید و فروش مســکن اتفاقا خرداد ماه اغاز 
می شود و دی ماه به پایان می رســد اما امروز شرایط 
تغییر کرده اســت. خرق عادت اما از کجا آغاز شــد ؟ 
بررسی ها نشــان می دهد پس از سهمیه بندی بنزین 
بود که برخی ســفته بازان و نوســان گیران شرایط را 
برای بازگشــت به بازار مسکن مناســب دیدند. این 
چنین بود کــه قیمت ها روندی افزایشــی را در پیش 
گرفتند، این افزایش در حالی اتفاقا افتاد که قیمت ها 
در بازار از اردیبهشــت ماه رو به کاهش بود و وضعیت 
بازار نیز نشــان می داد تقاضایی برای خرید مســکن 
وجود ندارد. در برخی مناطــق حتی کاهش قیمت تا 
5 میلیون تومان در هر متر مربع گزارش شد و ریزش 
قیمت ها بسته به منطقه کمتر از این میزان نیز اعالم 

شد.
 پــول الزم هــا مهمتریــن فروشــندگان بــازار و 
مصرف کنندگان واقعی نیــز مهمترین نقش آفرینان 
در قالب خریدار بودند اما سهمیه بندی بنزین شرایط 

را دگرگونه کرد. شــائبه افزایش نرخ تورم در ماه های 
آتی نه فقط بازار مســکن، که بازار ارز و خودرو و سکه 
را نیز تحت تاثیر قرار داد و قیمت ها در همه بازارهای 
مهم کشور روندی افزایشی را طی کردند اما خانه های 

ایرانی وضعیتی متفاوت را دارا هستند .

 وقتی خریدار نیست
 در شــرایطی که خریــداران واقعی قــدرت تبدیل 
تقاضای بالقوه خــود را به تقاضــای باالفعل ندارند، 
بررسی ها نشــان می دهد ســرمایه گذارانی که هنوز 
نقدینگی در دستانشــان باقی مانده و به دنبال تبدیل 
پول به کاال هستند، فضا را برای حضور دوباره در بازار 

مسکن مساعد دیده اند .
افزایش محســوس خرید و فروش و البته رشــد قابل 
توجه قیمت ها در آذر دال بر این مدعاســت. هر چند 
ترمز رشــد قیمت ها در دی ماه کشــیده شــد اما در 
این ماه نیز وضعیت به حالت عادی بازنگشــت و حاال 
فعاالن بازار مســکن از افزایش مراجعه به  مشــاوران 
امالک برای یافتن واحد مســکونی، ان هم جهت 
ســرمایه گذاری می گویند . دی ماه امسال، 9 هزار و 
۶۶4 فقره معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت 
رسید که این میزان در مقایسه با ماه قبل-آذر 98-با 
رشد 13 درصدی و در مقایسه با دی ماه سال گذشته-

مدت مشــابه سال قبل-با رشــد ۶7 درصدی مواجه 
شده اســت. آذرماه امســال در حالی حجم معامالت 
خرید مسکن بعد از چند ماه پیاپی ابررکود معامالتی 

در بازار مســکن به ســطح 8 هزار و 535 فقره معامله 
رســید که در آبان ماه تنها حدود 3 هزار و 500 فقره 

معامله خرید مسکن انجام شده بود.
 پیش بینی ها حکایت از این دارد خرق عادت در بازار 
مســکن در ماه های پیش رو یعنی ماه جاری و اسفند 
نیز ادامه یابد و 98 همان طور که متفاوت آغاز شــد، 
متفاوت از ســال های دیگر نیز به پایان خود نزدیک 

شود .
 بازار مســکن ایران مدتهاســت درگیر کافی نبودن 
میزان عرضه در قیاس با تقاضاست و همین امر سبب 
شده اســت این بازار مهم و استراتژیک به بازاری برای 
سودجویی و ســرمایه گذاری بدل شــود.عواقب این 
اتفاقا نیز در کاهش ســطح رفاه خود را نشان می دهد 
چرا که هزینه مسکن از اســتانداردها فاصله ای قابل 

توجه می گیرد.

رصد  مسکن در سال 99
 برخی فعــاالن بــازار می گوینــد تحلیــه حباب از 
همین حاال اغاز می شــود، چرا که حتی بــازار اجاره 
نیز با رکود روبروست . از ســوی دیگر با توجه به نبود 
کشــش قیمتی و اغاز طرح مسکن ملی در سال آینده 
احتمال افزایش قیمت ها ضعیف تر از حاالســت و در 
نتیجه ســرمایه گذاران این بازار باید با سودهای باال و 
باداورده خداحافظی کنند. در قالب طرح مسکن ملی 
قرار است 400 هزار واحد مســکونی برای خریداران 

واجدالشرایط احداث شود. 

پالک

وزیر راه و شهرسازی گفت: 42 درصد 
ثبت نام کنندگان در طرح ملی مسکن 
به دلیل نداشتن شــرایط از این طرح 
حذف شــده و ثبت نام مجدد ، پیش از 

پایان سالجاری انجام می شود.
محمد اســالمی در مراســم تودیع و 
معارفه فــرج اهلل رجبــی و احمد خرم 
رؤسای جدید و ســابق شورای مرکزی 
ســازمان نظام مهندسی ســاختمان 
کشــور با تاکید بر اینکه ســازمان های 
استانی نظام مهندسی ساختمان باید 
انسجام داشته باشند و اعضای شورای 
مرکزی نیز از اختالف بپرهیزند، گفت: 

وحدت رویه چه در شورای مرکزی و چه 
در سازمان های استانی باید اتخاذ شده 
و سالمت و شــفافیت مالی و قاطعیت 
در برخورد با فساد در دســتور کار این 
سازمان قرار گیرد.وی با اشاره به اهمیت 
نقش ســازمان نظام مهندسی در ارتقا 
کیفیت ســاخت و ســاز گفت: وقتی 
حادثه طبیعی یا زلزلــه ای رخ می دهد 
و برای ســاختمان ها در زلزله باالی ۶ 
ریشــتر اتفاقی نمی افتد نشان دهنده 

دستاوردهای مهندسی ماست.
وزیر راه و شهرســازی افزود: مقررات 
ملی ســاختمان باید با نظارت ویژه در 

ساخت و سازها اعمال شــود تا ابنیه و 
ساختمان های ما در حوادث و زلزله ها 
سالم بماند.240 هزار نفر در طرح ملی 
مســکن ثبت نام کردند که 42 درصد 
واجد شــرایط نبودنــد و 58 درصدی 
که واجد شــرایط بودند شــامل 140 
هزار واحد مســکونی خواهد شد. نظام 
مهندسی نیز در تهیه نقشه واحدهای 
این طرح مدیریت بیشتری اعمال کند 
تا اقدام ملی مســکن به ســرعت اجرا 

شود.
به گفته وزیر راه و شهرســازی با توجه 
به اینکه این وزارتخانه دیتابیس کاملی 

از اطالعات ملکی افراد به دست آورده، 
قرار اســت فاز دوم ثبت نام طرح ملی 
مســکن را قبل از اتمام ســال جاری 

انجام دهد.
گفتنی اســت وزیر راه و شهرسازی در 
حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران 
دربــاره انتخابــات شــورای مرکزی 
نظام مهندسی ســاختمان گفت: در 
دوره هشــتم ســعی کردیم آفت های 
دوره قبل را آســیب شناســی کرده و 
در مرحلــه چیدمان اعضای شــورای 
مرکزی، از افراد خوش ســابقه و نیز از 
هر استان یک نماینده وارد شورا کنیم.

مسکن ملی

ح ملی مسکن حذف شدند ۴۲ درصد ثبت نام کنندگان طر
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معامالت مسکن دو رقمی شد
بر اساس جدیدترین آمار مربوط به بازار مسکن 
که دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه 
و شهرسازی منتشــر کرد، در دی ماه امسال 10 
هزار و 8۶2 فقره معامله مســکن به ثبت رسیده 
که نسبت به ماه مشابه ســال قبل )دی 97( که 
تعداد معامالت مســکن ۶ هزار و 8۶5 فقره بود، 

رشد 3۶.7 درصدی را نشان می دهد.
 همچنین در دی ماه امســال، تعــداد معامالت 
مسکن نســبت به ماه قبل )آذر 98( که 9 هزار و 
۶۶4 فقره معامله به ثبت رسیده بود نیز، با رشد 

13.2 درصدی همراه شد.

متوسط قیمت
در دی ماه متوســط قیمت هر متــر مربع واحد 
مســکونی 13 میلیون و 882 هزار و 700 تومان 
بود. میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی 

در دی ماه سال گذشته،
9 میلیــون و 778 هزار و 400 تومــان بوده که 
رشــد 29.5 درصدی قیمت را در دیماه امسال 
نسبت به سال قبل نشان می دهد.از سوی دیگر، 
متوسط قیمت هر متر مسکن در دی ماه نسبت 
به آذرماه نیز، افزایش 3 درصدی داشــته است. 
این افزایش 3 درصدی بر اساس آمار وزارت راه و 
شهرسازی در حالی اتفاق افتاده که ماه گذشته 
قیمت هــا ۶.8 درصد بــاال رفته بــود. بنابراین 
سرعت رشــد ماهانه قیمت، 3.8 درصد کمتر از 
ماه قبل بوده اســت.ارزش ریالی مبایعات انجام 
شــده در دی ماه 1398 بالغ بر 11 هزار و 900 
میلیارد تومان بــوده که از رشــد 14.2 و 111 
درصدی به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 

سال قبل حکایت دارد.

منطقه یک کاهشی شد
منطقه یک که همیشه افزایش قیمت مسکن را 
دارد، اما در دی ماه امسال، منطقه یک با کاهش 
متوسط قیمت مواجه بود. منطقه یک تهران در 
ماه گذشته، با وجود کاهش قیمت اما همچنان 
گرانترین منطقــه پایتخت اســت. این منطقه 
امســال میانگین قیمتی متــری 30 میلیون و 
218 هزار تومان را داشت ولی منطقه 20 به طور 
متوســط با متری 7 میلیون و 182 هزار و 300 
تومان، ارزان ترین منطقه پایتخت را به نام خود 

به ثبت رسانده است.

پرمعامله ترین منطقه
پُرمعامله ترین منطقه تهران در بازار مسکن دی 
ماه نیز مانند 9 ماه گذشته، به منطقه 5 با 1۶۶1 
فقره مبایعه نامه و کــم معامله ترین منطقه نیز 
به منطقه 19 با 72 فقــره مبایعه نامه اختصاص 

داشت.

افزایش 12 درصدی ساخت و سازها
از ســوی دیگــر تعــداد واحــد مســکونی در 
پروانه های ســاختمانی صادره در آذرماه 1398 
که گــزارش آن در دی ماه ارائه شــده حاکی از 
آن اســت که در آذرماه 5۶58 واحد مسکونی، 
پروانه ساخت گرفته اند که نشان می دهد نسبت 
به آبان ماه امســال 12.2 درصد افزایش داشته 
اما نسبت به آذرماه پارسال 10.7 درصد کاهش 

یافته است.

کاهش 43 درصدی معامالت
گزارش تجمیعی وضعیت بازار مســکن شــهر 
تهران نیــز حاکی از آن اســت طــی 10 ماهه 
نخست ســال 1398 تعداد معامالت ۶1 هزار و 
109 فقره بوده که 43.3 درصد نســبت به زمان 
مشــابه ســال قبل کاهش یافته است.متوسط 
قیمت یک متر مربع واحد مســکونی آپارتمانی 
در 10 ماهه نخســت 1398 بالغ بر 12 میلیون 
و 989 هزار تومان بوده که از رشــد 70 درصدی 

نسبت به 10 ماهه نخست 1397 حکایت دارد.



نایب رئیس انجمن قطعه سازان:

وسازان نهایی شد پرداخت تسهیالت به خودر
خریدار    نایب رئیس انجمن قطعه ســازان از نهایی 
شدن موضوع پرداخت تسهیالت شورای پول و اعتبار 
به خودروســازان خبر داد و گفــت: اکنون بانک های 
عامل در حال تقســیم کار برای پرداخــت این مبالغ 
هســتند. طبق آنچه که مدیران خودروسازی اعالم 
کرده اند، احتماال تمام این مبلغ تسهیالت در اختیار 
قطعه سازان قرار خواهد گرفت و تا اواخر بهمن ماه به 

دست قطعه سازان خواهد رسید.
 شاپور سامعی در نشســت خبری گفت: با لطف وزیر 
صمت و جلساتی که با مسئوالن وزراتخانه برگزار شد، 
دو هفته گذشــته این مصوبه در شــورای عالی پول و 
اعتبار نهایی شــد و فاز اول  وارد مرحله اجرایی شده 
است. مقرر شــده اســت پنج هزار میلیارد تومان به 
خودروسازان پرداخت شــود. اکنون بانک های عامل 
در حال تقســیم کار برای پرداخت این مبالغ هستند. 
گرچه این مبلغ در برابر 20 هزار میلیارد تومان بدهی 
خودروســازان به قطعه ســازان رقم چندان بزرگی 
نیســت اما حرکت رو به جلویی خواهــد بود و کمک 

اساسی خواهد کرد.
نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های 
خودرو ادامه داد: اینکه مطرح شده فاز اول وارد مرحله 
اجرایی شده اســت، باید گفت که البته هنوز صحبتی 
از فاز دوم نیســت. در ابتدای مذاکرات مربوط به این 
مصوبه پرداخت 10 هزار میلیــارد تومان مطرح بود 
اما پس از آن صحبت ها براین اســاس پیش رفت که 
مبلغ تسهیالت 5000 میلیارد تومان است و همیشه 
عنوان شده است »در مورد 5000 میلیارد تومان تان 

صحبت کنید«.
وی افزود: طی جلســاتی که بــا مدیران ارشــد دو 

خودروساز بزرگ برگزار شده اســت و به گفته آن ها، 
قرار است عین مبلغ تسهیالت در اختیار قطعه سازان 
قرار گیرد. تا اواخر بهمن ماه ســال جاری این مبلغ به 
حساب خودروســازان واریز و قطعه ســازانی که قرار 
است از این منابع بهره مند شوند، مشخص می شوند. 
این تســهیالت قطعا کار را برای پایان سال راحت تر 
خواهد کرد و موجودی انبار قطعه ســازان برای سال 

آینده را نیز در شرایط بهتری قرار می دهد.
ســامعی با بیان تولید نســبتا خوب خودروســازان 
که روزانه به 2000 تا 2500 دســتگاه خودرو تولید 
رسیده و تا پایان ســال، قرار اســت این رقم افزایش 
یابد؛ گفت: به نحوی که ســال آتی نیــز قصد دارند با 
برنامه هایــی از جملــه دور زدن تحریم هــا، میزان 
تولید خود را افزایــش دهند. تولیــدات حال حاضر 
خودروسازان نسبت به ســال قبل دو برابر شده است. 
این رقم در برابر سال گذشته جهش خوبی داشته در 
شرایطی که تحریم ها بیشترین فشار را به این صنعت 

وارد کرده است.
نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های 
خودرو در ادامــه در رابطه با مســائل ارزی که عمده 
مشکالت است و افزایش پایه تعرفه واردات و محاسبه 
نیمایی آن گفــت: در حوزه تبــادالت خارجی با ارز 
اشخاص و نیمایی دچار مشــکل هستیم. ما خواستار 
ثبت ســفارش بدون انتقال ارز و دسترسی و استفاده 
از ارز آزاد بودیــم اما این موضوع جزو سیاســت های 
بانک مرکــزی نبوده و ماهم پذیرای آن هســتیم، اما 
اگر مورد قبول واقع می شد، شــرایط ایده آل را ایجاد 
می کرد. استفاده از ارز اشخاص بسیار زمانبر، سخت و 
پردردسر اســت و بیش از دو برابر زمانی است که با ارز 

نیمایی پیش می رویم.
وی ادامــه داد: ضمــن اینکــه پیدا کردن شــخص 
صادرکننده که هماهنگ با بانک ها هم باشــد، دشوار 
اســت. همچنین بانک ها در خارج نیز سختگیرانه با 
فشار زیاد نحوه جابه جایی پول ها را بررسی می کنند 
و زمانی کــه موضوع تحریم ها نیز بــرای ایران مطرح 
اســت، عملکردها با احتیاط بیشتر طول می کشد که 
خود تاثیرگذار بر زمان اســت. این در حالی است که 
قیمت این ارز برای ما بســیار نزدیک به همان ارز آزاد 
است. در حالی که ارز آزاد به راحتی و حتی یک تلفن از 

داخل قابل تامین است.
او افزود: همچنین در بحث گمرکات نیز مدتی اســت 
که شایعه  شده اســت مبنای قیمت گذاری گمرک از 
مبنای دالر 4200 تومانی بــه ارز نیما حدود 12 هزار 
تومان تغییر کند. درست است فعال درحد شایعه است 
اما همیشــه موضوعات ابتدا شــایعه و سپس عملی 
می شــوند. این موضع فاجعه خواهد بــود. اگر چنین 
اتفاقی صورت گیرد قیمت تمام شــده خودرو بسیار 
افزایش خواهد یافت. البته این افزایش شامل تمامی 
کاالها خواهد شد. این در حالی است که مرتب مردم و 
مصرف کننده از قیمت باالی خودرو شکایت دارند. اما 
باید گفت قیمت خودرو به نسبت افزایش قیمت ارز و 
مواد اولیه افزایش آنچنانی نداشته است و حاال با این 
شایعه قیمت ها باز هم افزایش خواهد داشت. ما بارها 
اعالم کردیم واردات خودرو، قیمت ارز و قیمت عرضه 
و تقاضای خــودرو را آزاد بگذارنــد و منت ممنوعیت 
واردات خودرو را از روی سر ما بردارند، همه می دانند 
اگــر واردات خودرو صــورت بگیرد بانــک مرکزی 

نمی تواند قیمت دالر را 14 هزار تومان نگه دارد.

پدال

یک کارشناس بازار خودرو، عرضه کم 
در مقابل تقاضای باال را عامل افزایش 
قیمت خــودرو دانســت و اظهار کرد: 
ســال آینده حتما رکود کشــنده ای 

گریبان گیر بازار خودرو خواهد شد.
فربد زاوه با بیــان اینکه وضعیت فعلی 
بازار خودرو نتیجه رکــود تورمی کل 
کشور است، خاطرنشــان کرد: از آنجا 
که قدرت خرید مــردم کاهش یافته، 
عمال خرید خودروهــای جدید برای 

آن ها بسیار سخت شده و همچنین به 
خاطر عدم ارائه تسهیالت و یا وام هایی 
در راســتای کمک هزینه خرید، رکود 

بازار خودرو تشدید شده است.
او اضافه کرد: مطابق آمــار مرکز آمار، 
تورم امســال 38 درصد بــوده که این 
رقم اصال با درآمدهای مردم هماهنگ 
نیست، ازین رو مردم در شرایط فعلی 
تنها به دنبال تامیــن مایحتاج زندگی 
خود هســتند نه کاالهایــی همچون 

خودرو.زاوه همچنیــن درباره عوامل 
موثر بــر افزایش قیمت خــودرو بیان 
کرد: اتفاقات سیاســی اخیــر و بعد از 
آن جهش نرخ ارز باعــث التهاب بازار 
خــودرو و هجــوم تقاضا به ایــن بازار 
شــد و از آنجا که عرضه خودروسازان 
به صورت قطره چکانی بــوده، قیمت 
خودرو گران شد.این کارشناس خودرو 
با اشاره به اظهارات خودروسازان مبنی 
بر افزایش تیراژ نسبت به سال گذشته، 

افزود: این ادعای خودروسازان بیشتر 
شــعاردرمانی اســت چراکه با وجود 
چنین اظهاراتی، آمــار وزارت صنعت 
حاکــی از افت تولید خــودرو طی ماه 
های گذشــته بوده اســت؛ همچنین 
درحال حاضر رشــد قیمت ها نشــان  
می دهد که کفه تقاضا بــرای این کاال 
نسبت به عرضه آن ســنگین تر است و 
این یعنی خودرو به اندازه کافی به بازار 

تزریق نمی شود.

قیمت
وسازان و نتیجه عرضه قطره چکانی خودر افزایش قیمت خودر
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انتخاب مناسب است؟
قطعا هر بازاری نیازمندی هــای خاص خود را 
دارد ، و بر اســاس نیازها و خواسته ها بازار بخش 
بندی میگردد ، مشــتریان مختلف با سلیقه ها ، 
خواســته ها و نیازمندی های گوناگون هر یک 
محصول متناســب با شــرایط خود را انتخاب 
میکنند. حال شرایط بازار کشــورمان را در نظر 
بگیرید تا 2 ســال پیش بازار خــودرو در ایران 
بازاری نیمه رقابتی بود که بســیاری از برندهای 
بزرگ جهانــی محصول  مطرح خــود را به بازار 
ایران عرضــه میکردنــد و در کالس خودروی 
متوسط به باال و لوکس نســبتا رقابت مناسبی 
وجود داشــت که شــامل خودروهای وارداتی و 

برخی محصوالت مونتاژ داخل بود.
از ســوی دیگر به مانند ســایر بازارهای جهانی، 
میل به خوذروهای شاســی بلنــد ) کراس ( در 
ایران به شدت افزایش شده و به نوعی مد گردیده 
اســت البته شــرایط ناهموار راه ها و شهرهای 
کشور نیز به رشــد این تقاضا کمک فراوان کرده 
است و بین دو محصول مشــابه سدان و شاسی 

بلند ، مدل شاسی بلند اقبال بیشتری میابد.
حال بــا به وجــود آمــدن تحریم هــا  و خروج 
بسیاری خودروســازان  از بازار کشــور و توقف 
واردات خودرو ، آیا  خواســته ها و نیاز نیز تغییر 
میکند ؟ قطعا مشتریان سعی میکنند تا از میان 
محصوالت موجود آنچه را که بیشتر به خواسته 
و نیاز آنها شبیه تر اســت انتخاب نمایند ، برخی 
که خودروهای لوکس دارند با توجه به شــرایط 
اجتماعی ، اقتصادی و مشــکالت گوناگون این 
گونه خودروهــا ، به دنبال یک خــودروی دوم 
هســتند تا با دارا بودن خصلتهای نسبتا لوکس 
برای اســتفاده روزمــره راحت باشــد ، برخی 
خریداران خودروهای وارداتی با افزایش بیش از 
حد قیمت آنها ، حال توان خرید را از دست داده و 
باید به دنبال نمونه های وارداتی باشند ، و برخی 
افراد که دارای خودروهــای کمی قدیمی تر و پا 
به سن گذاشته هســتند در صورت توانایی مالی  

به دنبال یک خودروی مدرن و لوکس هستند 
اصوال همانطور که گفته شــد ، برای خریداران، 
خودروهای شاســی بلنــد ارجح هســتند  ، از 
خریداران مرد و زن ، جوان ، میانســال ، مســن 
با تیپهای مختلف فکری ، اســتایل ، نگرش و... 

اصوال به این سبک خودروها گرایش دارند.
اما یکی از خودروهای شاســی بلنــدی که در 
طول سالهای گذشــته طرفدارای زیادی داشته 
و توانســته اقشــار مختلف خریدار را به سمت 
خود جذب نمایــد ، خودروی تیگــو7 مدیران 
خودرو  است، در ســال 139۶ به عنوان لوکس 
ترین خودروی چینــی وارد بازار گردید و خیلی 
زود توانســت  جای خود را در بازار باز نماید ، در 
محدوده قیمتــی 400 تــا 500 میلیون تومان 
در بازار فعلــی گزینه های موجــود تقریبا صفر 
کیلومتر و دسته دوم وجود دارد ، امات در اینجا 
به برخی از مزیت های این خــودرو می پردازم 
که ســبب گشــته طرفداران آن در بازار افزون 
گردیده و یک خودروی موفق قلمداد گردد. حال 
به برخی مزایای تیگو7 که از دید مشــتریان آنرا 

برجسته کرده است اشاره خواهیم کرد .
موتور : موتور 1.5 لیتری توربــو ، با قدرت 147 
اسب بخار و گشتاور 210 نیوتن در متر ، طراحی 
شــرکت AVL اتریش و سیستم توربو طراحی 
شــرکت بســیار معروف هانیوال ، در تستهای 
شــتاب صورت گرفته با هماهنگی  متناسب با 
گیربکس توانست بســیاری از رقبا را پشت سر 
بگذارد.گیربکس دوکالچه ۶ ســرعته طراحی 
شــرکت بنام و معتبر آلمانی گتراک که در کنار 
پیشــرانه قدرتمند به شــتاب باال خودرو کمک 
میکند.دارای طراحی بســیار زیبا و مدرن که در 
سال 201۶ از مجله ژاپنی استایل که متخصص 
در طراحی خودرو اســت لقب زیباترین طراحی 

در میان خودروهای چینی را از آن خود نمود .
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

در دی ماه سال جاری بیش از یک میلیون 
و ۶00 هزار دســتگاه تلفن همراه توسط 
بیش از 100 شــرکت واردکننــده وارد 

کشور شده است.
پس از ضابطه مند شــدن واردات مسافری 
و اتصال ســامانه گمرک به پلیس گذرنامه 
ناجا، بنابــر اعالم کانــال همتــا )کانال 

اطالع رســانی ثبت تلفن همراه(، در دی ماه 98 بیش 
از یک میلیون و ۶00 هزار دستگاه تلفن همراه توسط 
بیش از 100 شــرکت واردکننده وارد کشور شد. این 
در حالی است که میزان واردات قانونی تا قبل از طرح 
رجیستری، ماهیانه کمتر از 200 هزار دستگاه بوده و 

مابقی نیاز کشور، از طریق قاچاق تامین می شد.
همچنین بــا اتصال ســامانه گمرک به ناجــا، رویه 

ثبت مســافری صرفاً محدود به مسافران 
حقیقی شد و در این شرایط همان گونه که 
پیش بینی می شد، شرکت های واردکننده 
توانستند در یک فضای رقابتی سهم خود 
را از تامین نیاز بازار احیــاء کنند. در حال 
حاضر بخش عمده  نیاز بازار تلفن همراه از 
طریق گوشی های شــرکتی که به صورت 

تجاری وارد کشور شده اند، تامین می شود.
طرح رجیستری یا شناســنامه دار کردن تجهیزات 
سیم کارت خور با هدف مبارزه با قاچاق از سال 139۶ 
اجرایی شد و برخالف گذشــته  این بار با ترکیب دو 
شناســه گوشــی و ســیم کارت به صورت همزمان، 
میزان تخلف از طریق جعل شناسه گوشی را به صفر 

رساند.

گوشی

واردات قانونی یک میلیون و ۶۰۰ تلفن همراه

 باید زمان مناسبی برای اجرای این تصمیم انتخاب شود

حذف ارز دولتی شکر اقدام درستی است
خریدار   دبیرانجمن صنایع قند و شــکر ایران با 
اشاره به مباحث مطرح شــده مبنی بر موافقت معاون 
اول رئیس جمهور با حذف ارز دولتی شــکر،گفت: با 
این مســاله موافقیم اما اکنون زمان مناســبی برای 
انجام این کار نیســت.بهمن دانایــی درباره مباحث 
مطرح شده مبنی بر موافقت معاون اول رئیس جمهور 
با حذف ارز دولتی واردات شکر، اظهارداشت: ما نیز این 

موضوع را شنیده ایم اما خبر قطعی نداریم.
وی با بیان اینکه حذف ارز دولتی از واردات شکر منجر 
به افزایش قیمت این محصول می شــود، افزود: ما با 
کلیات این مســاله موافقیم.دانایی اضافه کرد: قیمت 
تمام شده تولید شکر در داخل زیاد است چرا که تمام 
هزینه های آن بــا ارز آزاد انجام می شــود و زمانی که 
برای واردات این محصــول ارز دولتی تعلق می گیرد، 

باعث سرکوب تولید داخلی می شود.
وی با بیان اینکه هزینه های تولید هر ســال افزایش 
می یابد، ادامــه داد: وقتی که واردات بــا دالر دولتی 
انجام می شــود به این معنی اســت که برخالف همه 
عوامل تولید داخلی که تحت تأثیر تورم، افزایش نرخ 
داشــته، ارز دولتی بدون تورم و ثابت باشــد و همین 
باعث می شــود تولید داخل توان رقابــت با محصول 

وارداتی را نداشته باشد.
دانایی تصریح کرد: به طور کلی ما موافق هســتیم که 

نرخ ارز آزاد شــود اما زمان آن هم خیلی مهم است و 
باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه حذف ارز دولتی باعث واقعی شــدن 
نرخ شکر می شــود و کارخانجات می توانند تولیدات 
خود را با نرخ واقعی بفروشند، گفت: این مساله باعث 
توسعه تولید چغندر قند، توسعه کارخانجات فرآوری 

و توسعه تولید شکر خواهد شد.
دانایــی با اشــاره به اینکــه نرخ مصوب شــکر درب 
کارخانه در حال حاضر 4.050 تومان اســت، اضافه 
کرد: در صورت حذف ارز 4200 تومانی واردات شکر، 
نرخ آن به ۶000 تا ۶.200 تومان خواهد رســید و با 
توجه به اینکه هم اکنون مسئولیت تنظیم بازار شکر 
با انجمن ما اســت و باید 82 میلیون مصرف کننده را 
نیز مدنظر قرار دهیم می گوئیم که االن زمان مناسبی 

برای حذف ارز دولتی این کاالی اساسی نیست.
دبیر انجمن صنایع قند و شکر کشور با بیان اینکه هم 
اکنون به ایام عید نزدیک می شویم و بعد از آن نیز ماه 
مبارک رمضان را پیــش رو داریم، ادامه داد: این اقدام 
به نفع تولید و صنعت اســت اما از نظر تنظیم بازاری 
شوک ســنگینی ایجاد خواهد کرد. اگر 4 ماه قبل این 

کار را می کردند تاکنون تنش آن گرفته شده بود.
دانایی افزود: با حذف ارز دولتی واردات شــکر موافق 

هستیم اما این اقدام باید در زمان مناسب انجام شود.

اتفاق عجیب در بازار دالر
 قیمت دالر در صرافــی های بانکی بــا افزایش 
قیمتی آشکار روبرو شــد به نحوی که قیمت هر 
دالر به 13 هزار و 400 تومان رسید. هر چند دالر 
در صرافی های بانکی به قیمــت 13 هزار و 400 
تومان فروخته می شود اما نرخ خرید دالر از مردم 
فاصله ای قابل توجه را با قیمت فروش داراست . 
به شکلی ســنتی، هر دالر آمریکا در صرافی های 
بانکی به قیمتی معادل صد تومان کمتر از قیمت 
فروش خریداری می شــود اما امروز نرخ خرید 

برابر با 13 هزار و 150 تومان اعالم شده است.
 برخی فعاالن بازار تعبیری متفاوت از این اتفاق 
عجیب دارند. معتقدند بازارســاز با این سیگنال 
قصــد دارد اعالم کند کــه افزایــش قیمت ها 
ماندگار نیســت و نرخ هــا بــه زودی با کاهش 
مواجه می شــود از ایــن رو ســود چندانی در 

سرمایه گذاری در بازار ارز وجود ندارد.
 قیمت هر یورو نیز در بازار بــه قیمت 14 هزار و 
900 تومان رسیده است. نرخ خرید یورو نیز 14 
هزار و ۶50 تومان اعالم شد. بازار ارزدیروز برای 
دومین بار با رشد قیمت ها مواجه شد. دیروز نیز 
دالر با افزایش قیمت تغییر کانال داده و به کانال 

سیزده هزار تومان ورود کرد.

در ۹ ماهه ابتدای امسال
 شش میلیون تن 

محصول کشاورزی خریداری شد
معــاون وزیر جهــاد کشــاورزی از خرید بیش 
از شــش میلیون تن محصول کشــاورزی در 9 

امسال خبر داد.
به نقــل از ســازمان مرکزی تعاون روســتایی، 
حسین شــیرزاد با اشــاره به آمار و ارقام خرید 
محصوالت کشــاورزی در 9 ماهه سال جاری، 
افزود: در ســه فصل گذشــته خرید مباشرتی 
گندم بــه 2 میلیــون و ۶22 هــزار و 702 تن و 
خرید مباشرتی ســایر محصوالت به 241 هزار 
و 9۶4 تن رسیده است.وی اضافه کرد: در زمینه 
خرید توافقی و خرید حمایتــی نیز به ترتیب 3 
میلیون و ۶95 هــزار و 107 تــن و 345 هزار و 
77 تن برای محصوالت گوجه فرنگی، زعفران و 
سیب درختی به ثبت رسید.مدیرعامل سازمان 
مرکزی تعاون روستایی افزود: در 9 ماهه امسال 
در مجموع ۶ میلیــون و 904 هــزار و 850 تن 

محصوالت کشاورزی خریداری شده است.

هدفون های بی سیم، دومین 
حاکم بازارهای جهان

کارشناســان بــرآورد و اعالم کرده انــد که بعد 
از گوشــی های هوشــمند، بزرگترین ســهم 
گجت هــای تکنولوژی در بازارهــای جهانی به 

هدفون های بی سیم تعلق خواهد داشت.
هدفون های بی سیم که در داخل گوش کاربران 
جای می گیرد به آنها اجازه می دهد بدون نیاز به 
استفاده از دســت و کامال به صورت بی سیم، با 
دوستان و همکاران خود به راحتی تماس گرفته 
و با آنها به مکالمه تلفنی بپردازند.این هدفون ها 
کــه در داخل گــوش کاربران قــرار می گیرند، 
برای افرادی که نمی توانند بــه صورت طوالنی 
با گوشــی همراهی که در دستانشان قرار دارد، 

صحبت کنند، بسیار سودمند خواهد بود.

میوه شب عید تامین است
عضــو هیات مدیــره اتحادیه باغــداران اعالم 
کرد که تاکنون گزارشی از ســرمازدگی باغها و 
محصوالت باغی نداشــتیم و ایــن محصوالت 
همگی سالم هستند؛ ضمن اینکه هیچ مشکلی 

برای تامین میوه شب عید نداریم.
مجتبی شادلو، در پاســخ به اینکه آیا تاکنون از 
ســرمازدگی باغها گزارشــی اعالم شده است یا 
خیر گفت: شــرایط فعلی، فصل خواب درختان 
بوده و سرما آنچنان شــدید نشده است که جای 
نگرانی باشــد. از طرفی اطالع رسانی های الزم 

هم صورت گرفته است.
وی ادامه داد: یکی از این اطالع رســانی ها بستن 
منافذ انبارهایی اســت که برخی محصوالت در 
آن نگهداری می شوند. به طور مثال محصوالت 
باغی همچــون مرکبات در انبارهــای خارج از 
سردخانه نگهداری می شود ولی به دلیل خروج  
روزانه گازهای متصاعد شــده از پوست پرتقال، 
این انبارهــا دارای منافذی  بوده کــه به هنگام 
سرما اطالع رسانی می شــود تا این منافذ بسته و 

محصوالت از سرمازدگی در امان بمانند.
عضو هیات مدیــره اتحادیه باغــداران تصریح 
کرد: تاکنون گزارشی از سرمازدگی محصوالت 
باغی و باغها نداشتیم و محصوالت همگی سالم 
هســتند. امیدوارم هوا نیز به شــدتی که گفته 

می شود، سرد نشود.
شادلو یادآور شد: در آبان ماه سال های 138۶ و 
1395 و در مناطق شمالی کشور به علت سرمای 
شــدید، میوه ها و درختان دچار ســرمازدگی 
شــدند. در حقیقت بــا پدیده ســرمازدگی در 

سالهای گذشته مواجه شدیم.

 80 درصد مرکبات برداشت شده اند
عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران با بیان اینکه 
بیش از 80 درصد مرکبات برداشت شده  است، 
گفت: مقدار باقــی مانده مربوط به بخشــهای 
خرد و باغچه ها اســت. ضمن اینکه هنوز پرتقال 
والنســیا برداشــت نشــده و موعد برداشت آن 

اسفند و  فروردین ماه است.
وی افــزود: بیش از 4.5 میلیون تــن مرکبات از 
پاییز به بعد برداشت شده که از میزان پیش بینی 
باالتر رفته است. امســال به طور کل رشد قابل 
توجهی در تولیــد محصوالت باغــی داریم. در 
مجمــوع در محصــوالت باغی با رشــد بیش از 
30 درصدی به طــور میانگین مواجه شــدیم و 
امیدواریم با شرایط و سختی زیادی که در تولید 
تحمل کردیــم و با هزینه های بــاالی نهاده ها و 
نیروی انســانی، تمهیدات الزم برای عرضه آن 

اندیشیده شود.

مازاد محصوالت باغی داریم
شادلو در ادامه همچنین به وضعیت تامین میوه 
شب عید اشــاره کرد و گفت: هیچ مشکلی برای 
تامین میوه شــب عید نداریم. ســیب، پرتقال، 
کیوی، انار و تمــام محصوالتی کــه در پاییز و 
زمستان برداشــت و تا آخر خرداد به بازار عرضه 
می شوند، برداشت شده و در شــرایط مناسبی 
نگهداری می شــوند. بــه عبارت دیگــر نه تنها 
مشکلی در زمینه تامین میوه نداریم، بلکه حتی 
مازاد محصوالت هم داریم. برای این محصوالت 
زحمت کشیده شده است و موضوعی نیست که 
بتوان رها کرد؛ بنابراین نیاز است که صادرات را 

توسعه دهیم.


