
رئیس سازمان امور مالیاتی:

تراکنش های بیش 
از ۵میلیارد تومان 

بررسی می شود

کارشناسان ابراز نگرانی کردند

وسازی جهان را فلج می کند! ونا صنعت خودر وس کر ویر

واقعیت موجود در دنیا 
این اســت که : در زنجیره تامین صنعت 
حمل و نقل هوایی به عنوان یک سیستم، 
ســود به نحو بســیار ناعادالنــه ای بین 
 IATA اجزاء آن توزیع شــده است . آمار
میانگین حاشــیه ســود خالص ایرالین 
هــا را ۴ درصد ، فرودگاه هــا را ۶ درصد و 
کانالهای توزیع بلیط و آژانس های فروش 

بلیط آنالیــن را OTAs ۴۵ درصد اعالم 
کرده است.در حالیکه آژانس های فروش 
نیاز به سرمایه گذاری های اولیه به مراتب 
کمتری نسبت به سایر بخش ها و زنجیره های 
صنعت حمل و نقل هوایــی دارند. میزان 
سرمایه مورد نیاز آژانس های فروش ۰.۶ 
درصد میزان ســرمایه گذاری مورد نیاز 
در فرودگاه و ۰.۵ درصد میزان ســرمایه 
گذاری مورد نیاز در ایرالین گزارش شده 
اســت. درکنار این موضوع این را هم در 
نظر بگیرید که ، ریسک حاصل از سرمایه 
گذاری در ایرالیــن ها و فــرودگاه ها به 

مراتب بیش از ریسک سرمایه گذاری در 
آژانس های مسافرتی گزارش شده است.

این واقعیت عجیــب و ناعادالنــه اما در 
کشورهای توسعه یافته ، مدت هاست که 
با ایجاد ســازوکار منسجم قانونی و مالیاتی 
مدیریت شده است به طوریکه سود را به نحو 
عادالنه تری بین اجزاء صنعت حمل و نقل 
هوایی توزیع می نمایند و از فرصت طلبی و 
ســودجویی کانال های توزیع از ارکان ملی 
صنعت هوانوردی کشــور و مســافرین 

بی اطالع پیشگیری به عمل می آورند.
  ادامه در صفحه 2
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سیستم مالیاتی 
کشور پاداش دهی 
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بوده است
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خلیل اله معمارزاده 
 کارشــناس صنعت حمل 

و نقل    هوایی

ود؟ بازار حمل و نقل هوایی به کدام سو می ر

وزنامه خریدار ر



رئیس سازمان امور مالیاتی:

تراکنش های بیش از ۵میلیارد تومان بررسی می شود
خریدار  رئیس ســازمان امــور مالیاتــی با بیان 
اینکه در آییــن نامه جدید بررســی تراکنشــهای 
بانکی، حســاب های باالی ۵میلیاردتومان بررســی 
می شــوند،گفت:اگر وکال اظهارنامــه غیرواقعــی 

بدهند،با جرایم سنگین مواجه می شوند.
امیدعلی پارســا در حاشــیه صبحانه کاری با فعاالن 
اقتصادی گفت: بر اســاس آئین نامه جدید بررســی 
تراکنش های بانکی، آن دســته از حساب هایی مورد 
بررســی قرار می گیرند کــه تراکنش آنهــا باالی ۵ 

میلیارد تومان باشد.
وی با بیان اینکه بررســی تراکنش های بانکی بحث 
مهمی اســت که در قالب آیین نامه جدیــد، نحوه و 
چگونگی برخــورد با تراکنش های بانکی مشــخص 
شده است، افزود: البته بررسی حساب ها به مفهوم آن 
نیست که تراکنش ها لزوماً مشمول مالیات می شود، 
بلکه پیش بینی آن اســت که دو تا ســه درصد از این 

حساب ها مشمول پرداخت مالیات شوند.
رئیس ســازمان امــور مالیاتی گفت: ســازمان امور 
مالیاتی حق دارد، حســابهای بانکی را تا ۵ سال قبل 

بررسی کند.

پارســا در پاســخ به این ســوال که کارمندان قبل از 
دریافت حقوق خود، شــاهد کســر مالیات هستند؛ 
اما قراردادهای میلیاردی مالیــات نمی دهند، گفت: 
ما دو نوع مالیات مســتقیم و مالیات بر ارزش افزوده 
داریم که گاهــی این دو با هم مختلط می شــوند؛ در 
حالیکه مالیات مســتقیم آن دســته از مالیاتی است 
که قانون فعلی می گوید کــه کل فعالیتهای فرهنگی 
و هنری معاف هســتند؛ اما اینکه در اصالحیه بعدی 
چه تصمیمی در سلسله مراتب اتخاذ تصمیم، گرفته 

می شود.
وی افزود: معافیت در امور فرهنگی و سینمایی منظور 
این است که ارزش افزوده بر روی بلیت سینماها نیاید 
و اینجا است که دیگر بحث ســلبریتی مطرح نیست؛ 
حتی بحث ها در این حد مطرح است که به مالیات بر 

ارزش افزوده نیز تسری نیابد.
پارســا در خصوص نصب کارتخــوان در مورد مطب 
پزشــکان و وکال گفت: در این رابطه نشستی با جامعه 
پزشکی کشور برگزار شــد که تفاهم نامه ای داشتیم 
که سازمان نظام پزشــکی کشــور، به طور شایسته 
این موضوع را در داخل خود بررســی و به ســرانجام 

برسانند.
وی با بیان اینکه آنچــه که قانونگــذار مهلت داده و 
تکلیف کرده، ســازمان امور مالیاتــی را مکلف به این 
می کند که اظهارنامه ها را در خرداد سال بعد بررسی 
نماید و نتیجه را اعالم کند؛ این در حالی اســت که در 
مورد پزشکان با ابزارهایی که ســازمان امور مالیاتی 
در اختیــار دارد، به نتیجــه قطعی در  مــورد نتیجه 
کارتخوان ها و اظهارنامه هــای مالیاتی آنها خواهیم 

رسید.
پارسا در مورد اخذ مالیات از وکال نیز گفت: اگر در این 
مدت تکلیف خود را انجام ندهد، در بررسی اظهارنامه 
ها با آنها برخورد می شود. وکال هم اگر تکالیف قانونی 
خود را انجام نداده باشند، با آنها همچون سایر بخشها 
برخورد می شــود و جرایم ســنگینی در انتظار آنها 

است.
وی افزود: ۹۸ درصد از پیش بینی درآمدهای مالیاتی 
محقق شده اســت.البته دولت در کمیسیون تلفیق، 
۱۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در نظر گرفته 
اســت، اما باید دید که در صحن علنــی مجلس چه 

اتفاقی رخ می دهد.

رهبر 

معاون ســازمان امور مالیاتی از ابالغ 
آیین نامه جدید بررسی تراکنش های 
مالیاتی در هفته جاری خبر داد و گفت: 
اتاق بازرگانی، تســریع در اســترداد 
مالیــات ارزش افزوده صــادرات را از 

بانک مرکزی پیگیری کند.
محمــد مســیحی، معاون ســازمان 
امــور مالیاتی با اشــاره به مشــکالت 
صادرکننــدگان در حــوزه مالیات بر 
ارزش افزوده و مالیات های مســتقیم 
گفت: در مراســمی که به مناســبت 
روز ملی صادرات برگزار شــد، رئیس 
فراکســیون صادرات نکته ای را اشاره 
کرد که بر اســاس آن، اعالم شــد که 
حتی نمایندگان سازمان امور مالیاتی 
نیز بــا مقید بودن اســترداد مالیات بر 
ارزش افزوده با رفع تعهد ارزی مخالف 
هستند؛ این در حالی است که من هم 

با این روند مخالف بودم.

امــور  معــاون ســازمان 
مالیاتــی افــزود: اتفاقــی 
که امــروز رخ داده اســت، 
آن اســت که مقررات رفع 
تعهــد ارزی مطابــق با بند 
ج تبصره ۸ از ســوی بانک 
مرکزی اعالم می شود، این 

در حالی اســت که در بخشنامه ای که 
ما در راســتای مقررات بانک مرکزی 
اعــالم کردیم، تا جایی که توانســتیم 
شــفاف عمل کرده و در این جهت گام 
برداشــتیم که کمترین محدودیت را 

برای صادرکنندگان ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد: حکــم قانون بودجه 
۹۸ در مورد اســترداد مالیات بر ارزش 
افزوده صادرکنندگان به سال ۹۷ هم 
تسری یافته اســت؛ این در حالی است 
که وقتی این بخشنامه را ابالغ کردیم، 
حداقل در مورد پرونده های مالیات بر 

ارزش افزوده ای که تا پیش 
از آن تعیین تکلیف شــده 
بودند، این حکم را تســری 
ندادیم؛ پــس در جایی که 
الزم باشد، تســهیل گری 

می کنیم.
مســیحی گفــت: قبــول 
دارم کــه اعــالم بــا تاخیر اســامی 
صادرکنندگانی که رفــع تعهد ارزی 
کرده انــد، مشــکالت زیــادی ایجاد 
می کند؛ این در حالی است که آخرین 
مرحله اســامی رفــع تعهدکنندگان 
ارزی برای ســال ۹۷، در دی ماه به ما 
اعالم شده اســت؛ اما این امر باعث به 
تعویــق افتــادن اســترداد مالیات بر 

ارزش افزوده شده است.
وی افــزود: در عیــن حــال، مودیان 
مالیاتی کرارا به ســازمان امور مالیاتی 
مراجعه کرده و درخواســت به تعویق 

انداختن رسیدگی به پرونده های خود 
را دارند تــا رفع تعهــد ارزی خود را به 
صورت کامــل از بانک مرکزی بگیرند، 
این در حالی اســت که حداقل شــش 
تا هفت مکاتبه از ســوی سازمان امور 
مالیاتی بــا بانک مرکــزی وجود دارد 
و جلســات متعددی نیز برگزار شــده 
اســت؛ به نحوی که انتظار داشتیم که 
این مطالبــه، جدی تر از ســوی اتاق 
بازرگانی هم از بانــک مرکزی صورت 
گیرد.مســیحی با بیان اینکه استرداد 
مالیات بر ارزش افزوده صادرات نسبت 
به عملکرد سال گذشــته، کاماًل منفی 
است گفت: این امر به دلیل محدودیت 
اســترداد مالیات بــر ارزش افزوده بر 
اســاس رفع تعهد ارزی اســت؛ به این 
معنا کــه از آنجا که بانــک مرکزی به 
صورت مرحلــه ای، اســامی را اعالم 

می کند، کار به کندی پیش می رود.

مالیات

استرداد مالیات صادرکنندگان را از همتی پیگیری کنید
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همزمان با آغاز دهه فجر
حضور رهبر معظم انقالب در مرقد 

امام خمینی)ره( وگلزار شهدا
همزمــان با آغــاز دهــه فجــر و در آســتانه 
چهل ویکمین سالروز پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی، رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز 
در مرقد مطهر امــام عظیم الشــأِن ملت ایران 

حضور یافتند.
به نقل از پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم 
رهبری، همزمان با آغاز دهه فجر و در آســتانه 
چهل ویکمین سالروز پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی، رهبر معظم انقالب اسالمی صبح امروز 
در مرقد مطهر امــام عظیم الشــأِن ملت ایران 
حضور یافتند و با قرائت نماز و قرآن یاد آن عزیز 

سفر کرده را گرامی داشتند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با حضور بر 
مزار شهیدان عالی مقام آیت اهلل بهشتی، رجایی، 
باهنر و شهدای حادثه هفتم تیر، علّو درجات آنان 
را از خداوند متعال مســئلت کردند.رهبر انقالب 
اسالمی سپس در گلزار شهیدان حضور یافتند و 
با درود و ســالم به ارواح مطهر مجاهدان راه خدا 
و مدافعان عــزت و اقتدار ایران اســالمی، برای 

استمرار حرکت پر افتخار ملت ایران دعا کردند.

بازار حمل و نقل هوایی به کدام 
ود؟ سو می ر

  ادامه از صفحه یک
در ایــران ، ایــن آشــفتگی نظام توزیــع بلیط 
شــرکت های هواپیمایی در نبود سیســتمهای 
توزیــع جهانــی GDSs بــه مراتب بیشــتر 
شــده و لحظه به لحظه به ســمت بحران های 
فزاینده تری بــه پیش مــی رود.در حال حاضر 
برآورد میگــردد ۹۰ درصــد خریــد بلیط ها 
توسط مســافرین از شــرکت های هواپیمایی 
ایرانی به صورت آنالین و از طریق ســایت ها یا 

اپلیکیشنهای این آژانس ها انجام می پذیرد.
طبیعی اســت ، بواسطه سرعت شــتابنده فن 
آوری و حاشیه ســود خالص سرشار بیش از ۵۰ 
درصدی این آژانس های مســافرتی در ایران ، 
حاکمیت نتواند ســرعت و پوشش کامل نظارت 
خود را به این بازار برساند و سازوکارهای قانونی 
یا صنفی نیز در ایران ناکارآمدی خودش را نشان 
داده اســت.اما ؛ آنچه که بســیار امیدوار کننده 
اســت ، تمرین های اولیه رقابــت آزاد بین این 
آژانس هــای فروش آنالین بلیط شــرکت های 
هواپیمایی در بازار ایران اســت. این رقابت آزاد 
منجر به شــکوفایی و نوآوری های مســتمر در 

خدمات گردیده است. 
حال با رصد همین بازار نابسامان توزیع و فروش 
بلیط این آژانــس های آنالین در ایران شــاهد 
چالش ها ، شکست ها و درس ها و یادگیری های 
شگفت انگیز و بعضا قابل تحسینی هستیم ، که 

البته مستثنی از تجربه های جهانی نیستند.
اولین ها در بــازار آژانس فــروش آنالین بلیط 
سریعاً بواسطه نبود رقبا و فضای خالی و بکر بازار، 
به صورت حبابی و کاذب رشــد کردند ، اولینها 
فراموش می کننــد ، این مزیــت رقابتی صرفا 
ناشی از تفاوت بوده اســت و در طول زمان تازه 
واردین و رقبــا ، این مزیت ها را بــه نحو موثرتر، 
جدیدتــر و بســیار نوآورانه تر ارائــه می دهند. 
اولینها چون موفقیت زیادی را ناشــی از خالی 
بودن فضای بــازار تجربه کردنــد و دچار توهم 
غرور برنــد می گردنــد به همان میــزان دچار 
لختی بیشــتری ناشــی از غرور اولین بودن 
گردیده اند و حقایق را نمــی خواهند ببینند و 
بر همان قواعد کاری موفقیت پیشین خود پافشاری و 
اصرار می ورزند ،  مردم ما بارها شــاهد این عالئم و 
شواهد شکســت این برندهای تو خالی در ایران 

بوده اند.

سرمقاله



رئیس اتاق بازرگانی ایران:

سیستم مالیاتی کشور پاداش دهی به کارهای غیرمولد بوده است
خریدار    رئیس اتاق بازرگانــی ایران گفت: گالیه 
فعاالن اقتصادی آن اســت که عدالت مالیاتی خیلی 
محسوس نیست و سیســتم مالیاتی پاداش دهی به 
کارهای غیرمولد بوده است و گویا هر کسی شفاف تر 
در کشــور عمل کند نهایتا باید جریمه های بیشتری 
پرداخت کنــد و این موضــوع راه توســعه پایدار را 

منحرف می کند.
غالمحسین شــافعی در نشســت فعاالن اقتصادی با 
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی که در اتاق بازرگانی 
ایران برگزار شــد گفت:  بحث مالیات ستانی همواره 
مورد توجه فعاالن اقتصادی بوده امــا دو موضوع در 

این خصوص باید مدنظر قرار گیرد.
رئیس اتــاق بازرگانی ایران با بیــان اینکه یکی از این 
موارد این اســت که در بحث مالیات ســتانی عدالت 
مالیاتی در کشــور مورد توجه واقع شود گفت: مورد 
دوم هم این اســت که شیوه مالیات ســتانی به گونه 
ای باشــد که کارهای مولد را تقویت کند زیرا توسعه 
پایدار از طریق تقویت کارهای مولد امکان پذیر است. 
شافعی اظهار داشت : گالیه فعاالن اقتصادی آن است 
که عدالت مالیاتی خیلی محسوس نیست و سیستم 
مالیاتی پاداش دهی به کارهای غیرمولد بوده است و 
گویا هر کسی شفاف تر در کشور عمل کند نهایتا باید 
جریمه های بیشــتری پرداخت کند و این موضوع راه 

توسعه پایدار را منحرف می کند. 
شــافعی اظهار داشــت: موضوع دیگر مــورد تقاضا 

جلوگیری  از فــرار مالیاتی و معافیت هــای مالیاتی 
است زیرا با این شرایط بخش خصوصی رقبایی مانند 
ســوگلی در کنار خود دارند که با وجــود این افراد و 
ســوگلی ها امکان حرکت ســالم در کنار آنها وجود 

ندارد. 
رئیس اتاق بازرگانــی ایران اظهار داشــت: بنابراین 
بخش خصوصــی اســتدعا دارد کــه معافیت های 

مالیاتی در نهادها و بخش های دولتی از بین برود.
وی با بیان اینکه مســاله مالیات بر عایدی و مالیات بر 
مستغالت مغفول مانده است بیان داشت: بنابراین با 
توجه به شرایط اقتصادی درصد باالیی از درآمدهای 
بودجه ۹۹ براســاس اخــذ مالیات وضع می شــود و 
بخش خصوصی نگران است که اگر توسعه اقتصادی 
اتفاق نیفتد برای کســب درآمدهای مالیاتی در نظر 
گرفته در بودجه سال آینده به سراغ کسانی که شفاف 

کار می کنند می روند.

وی اظهار داشت: بودجه سال ۹۹ نگرانی های زیادی 
برای فعاالن اقتصادی ایجاد کرده اســت و امیدواریم 
با توجه به اینکه بررســی بودجه امســال با انتخابات 
مجلس همزمان شده خدا به خیر کند و بودجه امسال 

در جهت منافع ملی کشور وضع شود. 
شــافعی در ادامه این جلســه با توجه به اظهارات 
رئیس سازمان امور مالیاتی کشــور مبنی بر اینکه 
در کشورهای توســعه یافته اظهارنامه های مالیاتی 
صادقانه ارائه می شــود، گفت: ســوال این است که 
ارائه صادقانــه اظهارنامه مالیاتــی چقدر به اعتماد 
مردم به دولت بســتگی دارد؟ آیا این میزان اعتماد 
کــه در آن جا وجود دارد در کشــور مــا هم وجود 

دارد؟ 
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشــت: ضمن اینکه 
در این کشورها مردم مستقیما اثرات پرداخت مالیات 
به زندگی اجتماعی را مشــاهده می کنند در حالی که 

باید پرسید آیا ما چنین محیطی داریم؟ 
وی بیان داشت: مســاله بعدی در کشورهای توسعه 
یافته این است که وزیر و نخست وزیر برای عدد بسیار 
کم تخلف اســتعفا می دهند. و آیا ایــن میزان رانت و 
فســاد و نابرابری های اقتصادی که در کشور ما وجود 

دارد در آن کشورها هم وجود دارد؟ 
شافعی اظهار داشت: آیا در کشورهای دیگر یک شبه 
افرادی بیچاره می شوند و یک شبه افرادی ثروت های 

بادآورده بدست می اوردند؟

شعبه

سخنگوی ســتاد شناسایی مشموالن 
طرح حمایت معیشــتی با اعالم زمان 
پرداخت کمک معیشــت معترضانی 
که بهمن ماه درخواست بازبینی مجدد 
داده اند، گفت:هر لحظه امکان انصراف 

از بازبینی در سامانه وجود دارد.
حسین میرزایی در خصوص اعتراض 
افرادی که درخواست بازبینی داده اند، 
گفت: در صورتیکه سرپرستان خانوار 
به عدم تخصیص معیشــت حمایتی 
اعتراض دارند همچنــان می توانند به 
ســامانه مراجعه و درخواست بازبینی 

دهند.
وی افزود: چنانچه اطالعات مالی این 

افراد بــا اطالعاتــی که ما 
نداشــته  داریم همخوانی 
باشد در این شــرایط یارانه 

آنها نیز حذف خواهد شد.
شناسایی  ستاد  سخنگوی 
مشــموالن طرح حمایت 
معیشتی در پاســخ به این 

ســوال که تعدادی از هموطنان از این 
موضع اطالع نداشــتند و معترض به 
حذف یارانه هســتند، اظهار داشــت: 
بارها این موضوع را اعالم کردیم و البته 
هر زمان امکان انصراف از درخواســت 
بازبینی برای معترضــان وجود دارد و 
می توانند با مراجعه مجدد به ســامانه، 

انصراف دهند.
میرزایی با تاکیــد بر اینکه 
در مرحلــه دوم ۲ میلیــون 
و ۲۴۷ هــزار و ۹۴۷ نفر به 
لیســت مشــموالن اضافه 
شــدند، گفــت: ۵ اســتان 
بیشترین سهم را در دریافته 
کمک معیشت داشــته اند که به ترتیب 
اســتان های سیســتان و بلوچستان با 
۸۶ درصد، خراسان شــمالی و لرستان 
با ۸۴ درصــد و کهکیلویه و خراســان 
جنوبــی نیز بــا ۸۳ درصد بیشــترین 
مشــموالن دریافــت بســته حمایت 
معیشــتی را دارند.وی گفــت: افرادی 

که تا پایان دیمــاه اعتراض خود را ثبت 
کردند، و بعد از بررســی مشمول شدند 
به لیســت دریافــت کنندگان بســته 
حمایتی اضافه شــده و کمک یارانه را 
دریافت کردند امــا معترضانی که بعد 
از اول بهمن درخواستشــان ثبت شده، 
باید بررســی شــود و پرداخت کمک 
معیشت مشــموالن احتماالً اسفند ماه 
خواهد بود.ســخنگوی ستاد شناسایی 
مشــموالن طرح حمایت معیشــتی 
تاکیــد کرد: از ســال آینده بر اســاس 
مصوبه هیأت وزیران در دو نوبت خرداد 
و آذرمــاه خانواده هــا بررســی و افراد 

مشمول به لیست اضافه می شوند.

کمک معیشت

اعالم زمان واریز کمک معیشت مشموالن بهمن ماه

3
وزنامـهیکشنبه     13بهمن 1398     شماره 477 ر

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

@kharidaar
@kharidaar »وند قطع »رمز دوم ایستا ادامه ر

در بانک ها
بانــک مرکزی، زمــان قطع رمز دوم ایســتا در 

بانک های مختلف را اعالم کرد.
بانک مرکزی، در اطالعیه شــماره ۱۲ خود در 
مورد رمز پویا اعالم کرد: پیرو اقدامات انجام شده 
در مورد قطع رمز دوم ایســتا )رمــز دوم فعلی 
کارت بانکی( از روز هشــتم بهمن ماه، به اطالع 
هموطنان می رســاند ادامه روند قطع رمز دوم 
ایستا در بانک ها و موسســات اعتباری به شرح 

ذیل است:
بانک کشاورزی  امروز سیزدهم بهمن ماه جاری، 
بانک های رفاه و سینا در روز چهاردهم بهمن ماه 
جاری، بانک های مســکن، ملت، دی و قوامین 
در روز پانزدهــم بهمن ماه جــاری، بانک های 
سامان، توسعه تعاون، قرض الحسنه مهر ایران، 
پســت بانک و موسســه اعتباری ملــل در روز 
شانزدهم بهمن ماه جاری خواهد بود. همچنین 
قطع سرویس رمز دوم ایستا در سایر بانک ها نیز 

متعاقباً اعالم خواهد شد.
در پایان مجدد تاکید می شود مشتریان محترم 
بانکی ظرف چند روز آینده نسبت به فعال سازی 
»رمز دوم پویا« به ویــژه از طریق روش دریافت 
پیامک با مراجعه به وب سایت بانک یا خودپرداز 

و یا شعبه اقدام الزم را انجام دهند.

بخشودگی جریمه دیرکرد اقساط 
وام مسکن تا پایان سال تمدید شد

بانک عامل بخش مسکن اعالم کرد: طرح میثاق 
مبنی بر بخشــودگی جرایم دیرکــرد پرداخت 
اقساط تســهیالت مســکن و دیگر تسهیالت 
پرداختی این بانک تا پایان امســال تمدید شده 

است.
به نقل از بانک عامل بخش مســکن، طرح میثاق 
این بانک که با هدف کاهش مطالبات غیرجاری 
این بانک طراحی شــده، حــاوی امتیازهایی به 
نفع تســهیالت گیرندگان بانکی است که بابت 
دیرکرد پرداخت اقســاط خود جریمه شده و بر 
میزان بدهی آنها به تناسب مدت دیرکرد، افزوده 
شده است.اجرای این طرح از ابتدای شهریور ماه 
آغاز و به دلیل امتیازهایی که به نفع مشــتریان 
تدارک دیده شده، با اســتقبال آنها روبرو شد. از 
این رو با تصمیم هیأت مدیره بانک مسکن مدت 
اجرای این طرح تا پایان ســال جــاری در تمام 

شعب سراسر کشور تمدید شده است.
در قالب طرح میثاق در صــورت واریز نقدی هر 
میــزان از مطالبات غیرجاری انواع تســهیالت 
پرداختــی اعــم از انــواع عقــود مبادلــه ای، 
مشارکتی، وام قرض الحســنه و … و همچنین 
مطالبات مربــوط بــه ضمانت نامه های ضبط 
شــده، خالص جرایم محاسبه شــده بر اساس 
نوع قرارداد )حســب مورد ۶ تا ۱۴ درصد از نرخ 
وجه التزام( به نســبت واریزی بدهکاران مورد 
بخشودگی قرار می گیرد.در این طرح همچنین 
۱۰۰ درصد جرایم ســازنده هایی کــه در قالب 
قراردادهای مشارکت مدنی با بانک، تسهیالت 
ساخت دریافت کرده بودند، در صورت پرداخت 
یا تعییــن تکلیف مطالبات به صورت تقســیط، 

مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت.
بانک عامل بخش مسکن عالوه بر اینکه با اجرای 
طرح میثاق به دنبال تسریع در بازگشت معوقات 
به منظور بکارگیری دوباره منابع برای پرداخت 
تسهیالت جدید به متقاضیان است، در این طرح 
مســاعدت هایی را برای مشــتریان پیش بینی 
کرده است تا بتوانند در قبال پرداخت هر میزان 
از بدهی خود بــه همان نســبت از پرداخت کل 
جرایم خود بابت تأخیر در پرداخت بدهی معاف 
شوند.تسهیالت گیرندگان برای اطالع از میزان 
بخشودگی جرایم به ازای پرداخت تمام یا بخشی 
از بدهــی خــود در جریان اجرای طــرح میثاق 

می توانند به شعب این بانک مراجعه کنند. 



با ساخت بدست متخصصان داخلی

آخرین سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی نصب شد
خریدار   آخرین ســکوی بخش فراســاحل طرح 
توســعه فاز ۱۴ میدان گازی پارس جنوبی در خلیج 

فارس نصب شد.
ســکوی اقماری ۱۴D، دیــروز روی جکت خود در 
چهارمین موقعیت برداشــت گاز طرح توسعه فاز ۱۴ 

پارس جنوبی نصب شد.
این ســازه عظیم گازی پس از پایان عملیات ساخت 
در شرکت صنعتی دریایی ایران )صدرا(، با پیشرفت 
فیزیکی ۹۸ درصد روی بــارج FLB۱۲۴ بارگیری 
شــد و هفته گذشــته یارد صدرا را بــه مقصد پارس 

جنوبی ترک کرد.
محمدمهدی توسلی پور، مجری طرح توسعه فاز ۱۴ 
پارس جنوبی بــه برنامه ریزی بــرای عملیات انتقال 
ایمن این ابرســازه با توجه به وضــع آب و هوا در دریا 

اشــاره کرد و گفت: خوشــبختانه پس از پایدار شدن 
شرایط جوی دریا در پایان هفته گذشته، فعالیت های 
 ۱۴D مقدماتی و آماده سازی جکت آغاز شد و عرشه
 ۵۰۰۰-HL با وزن ۲۴۰۰ تن، به وسیله شناور نصاب

در موقعیت مخزن گازی قرار گرفت.
وی با بیان اینکــه به زودی عملیــات نصب متعلقات 
ســکوی ۱۴D شــامل پل ارتباطی و مشعل توسط 
شــناور نصاب SEA PAD آغاز می شــود، تصریح 
کرد: با بهره برداری از این ســکو کــه در فاصله حدود 
۱۰۵ کیلومتری از ســاحل کنگان قرار دارد، ظرفیت 
برداشــت گاز غنی از موقعیت مخزنی فاز ۱۴ پارس 
جنوبی ۱۴.۲ میلیون مترمکعب افزایش یافته و به ۵۶ 

میلیون متر مکعب در روز می رسد.
توســلی پور فعالیت های هــوک آپ، راه انــدازی و 

بهره بــرداری از ســکوی ۱۴D را آخریــن اقدام در 
تکمیل بخش فراســاحل فاز ۱۴ عنوان کرد و گفت: 
انتظار می رود با تالش کارکنــان گروه راه اندازی، این 

سکو تا پایان امسال در مدار تولید قرار گیرد.
به گفتــه وی، هم اکنون در بخش فراســاحل، ســه 
ســکوی ۱۴B ،۱۴A و ۱۴C در مجموع با ظرفیت 
برداشت ۴۲ میلیون مترمکعب گاز به همراه دو رشته 
خطوط لوله ۳۲ اینــچ اصلی و یک خــط لوله درون 

میدانی در مدار تولید قرار گرفته است.
با تکمیل و بهره بــرداری کامل از این طرح توســعه 
فاز ۱۴ پارس جنوبی، روزانــه ۵۰ میلیون متر مکعب 
گاز شــیرین، ۷۵ هزار بشــکه میعانات گازی، ۴۰۰ 
تن گوگرد و ســاالنه یک میلیون تــن گاز مایع و یک 

میلیون تن گاز اتان فرآوری خواهد شد.

نفت

شــاخص قیمت تولیدکننــده بخش 
برق در فصل پاییز سال ۱۳۹۸ به عدد 
۱۳۳.۶۸ رســید که نسبت به شاخص 
فصل مشــابه ســال قبل )۱۲۰.۵۲(، 

۱۰.۹۲ درصد افزایش داشته است.
 شــاخص قیمــت تولیدکننده بخش 
برق در فصل پاییــز ۱۳۹۸ )بر مبنای 
سال پایه ۱۳۹۰( از ســوی مرکز آمار 

ایران منتشر شد.
شــاخص قیمت تولیدکننــده بخش 
برق در فصل پاییز سال ۱۳۹۸ به عدد 
۱۳۳.۶۸ رســید که نسبت به شاخص 
فصل مشــابه ســال قبل )۱۲۰.۵۲(، 
۱۰.۹۲ درصد افزایش داشــته است. 

درصد تغییــرات میانگین 
شــاخص کل بخش برق در 
چهار فصل منتهی به فصل 
پاییز سال ۱۳۹۸ نسبت به 
دوره مشابه سال قبل )نرخ 

تورم ساالنه(، ۲.۳۱- است.
شاخص قیمت تولیدکننده 

بخش برق در ســاعات اوج بار در فصل 
پاییز ســال ۱۳۹۸ به عــدد ۱۲۹.۸۰ 
رسید که نســبت به شــاخص فصل 
مشــابه ســال قبل )۱۲۰.۹۱(، ۷.۳۵ 

درصد افزایش داشته است. 
درصد تغییرات میانگین شاخص کل 
بخش برق در ساعات اوج بار، در چهار 

فصل منتهی به فصل پاییز 
سال ۱۳۹۸ نسبت به دوره 
مشابه سال قبل )میانگین 

تورم ساالنه(، ۱.۶۶- است.
شاخص قیمت تولیدکننده 
بخــش بــرق در ســاعات 
میان بــار در فصــل پاییز 
ســال ۱۳۹۸ به عدد ۱۲۹.۰۶رســید 
که نســبت به شــاخص فصل مشابه 
ســال قبل )۱۱۴.۴۱(، ۱۲.۸۱ درصد 

افزایش داشته است. 
درصــد تغییرات میانگین شــاخص 
کل بخش برق در ســاعات میان بار، 
در چهار فصل منتهــی به فصل پاییز 

ســال ۱۳۹۸ نســبت به دوره مشابه 
ســال قبل )میانگین تورم ســاالنه(، 

۲.۷۹- است.
شــاخص قیمت تولیدکننــده بخش 
برق در ســاعات کم بار در فصل پاییز 
ســال ۱۳۹۸ به عدد ۱۴۸.۶۲ رسید 
که نسبت به شاخص فصل مشابه سال 
قبل )۱۳۵.۲۳(، ۹.۹۰ درصد افزایش 
داشته است. درصد تغییرات میانگین 
شــاخص کل بخش برق در ســاعات 
کم بار در چهار فصــل منتهی به فصل 
پاییز سال ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه 
ســال قبل )میانگین تورم ســاالنه(، 

۱.۷۸- است.

مدیر عامل بورس انرژی از آغاز عرضه 
دو محصول پروپیلــن و کاالی نرمال 
هگزان پاالیش نفت امام خمینی)ره( 
شــازند در این بازار خبر داد و گفت: از 
این پس نیاز کشــور از طریــق منابع 

داخلی برطرف می شود.

ســید علی حســینی مدیــر عامل 
بــورس انرژی ایــران، با اشــاره به 
پذیرش دو محصول جدید پاالیشی 
در بــورس انرژی ایــران گفت: طی 
روزهای اخیر پذیــرش دو فرآورده 
پاالیشــی پروپیلــن و کاالی نرمال 

هگــزان در کمیتــه عرضــه بورس 
انــرژی ایران مــورد پذیــرش قرار 
گرفــت و امیدنامــه آنها بــر روی 
وب سایت بورس انرژی ایران منتشر 

شد.
وی از آغاز نخســتین عرضــه این دو 

محصــول در هفته جاری خبــر داد و 
گفت: حجم تعهــد عرضه فــرآورده 
نرمال هگــزان و پروپیلــن در بورس 
انرژی برابر با ۸۰ درصد تولید ســاالنه 
و به ترتیب به میــزان ۴۰ هزار تن و ۶۰ 

هزار تن در سال است.

برق

بورس

تورم تولیدکننده برق ۱۱ درصد افزایش یافت

وپیلن و نرمال هگزان در بورس انرژی خودکفا شد ایران با عرضه پر
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W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R انرژی
تولید نفت اوپک به کمترین سطح 

از سال ۲۰۰۹ رسید
تازه ترین نظرســنجی ماهانه حکایت از آن دارد 
که تولید نفت خام اعضای اوپــک در ماه ژانویه 
نســبت به ماه دســامبر روزانه ۶۴۰ هزار بشکه 

کاهش یافته است.
مقــدار تولیــد نفــت ســازمان کشــورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( در ژانویه سال ۲۰۲۰ 
میالدی بــه پایین ترین ســطح در چند ســال 
گذشته رســید، در حالی که عربستان سعودی، 
صادرکننده نخست این ســازمان و دیگر اعضا 
بیش از توافق اوپک و غیراوپــک عرضه خود را 
کاهش دادند و لیبی به دلیل مشــکالت داخلی 

شاهد افت شدید در صادرات نفت خام خود بود.
براســاس این بررســی، به طــور میانگین، این 
سازمان با ۱۳ عضو در این ماه روزانه ۲۸ میلیون 
و ۳۵۰ هزار بشــکه نفت تولید کرد که نسبت به 
ماه دســامبر ۲۰۱۹، ۶۴۰ هزار بشــکه کاهش 

نشان می دهد.
با وجود کاهش عرضه، قیمت نفت خام به زیر ۶۰ 
دالر برای هر بشکه رســیده که دلیل آن نگرانی 
از شیوع ویروس کرونا در چین و کاهش تقاضا از 
سوی این کشور گزارش شده است. این موضوع 
سبب شده اوپک و همپیمانانش درباره برگزاری 
صدوهفتادوهشتمین نشست فوق العاده وزارتی 
اوپک و هشــتمین نشســت مشــترک اوپک و 

غیراوپک پیش از موعد مقرر مذاکره کنند.
اوپک، روســیه و دیگــر متحدان این ســازمان 
موســوم به »اوپک پالس« در نشســت عادی 
۱۷۷ اعضای اوپک و هفتمین نشســت وزارتی 
مشــترک اوپک و غیراوپک در آذرماه امســال 
توافق کرده بودنــد از یکم ژانویه ســال ۲۰۲۰ 
میــالدی روزانه ۵۰۳ هزار بشــکه از تولید خود 

بکاهند.
ســهم اعضای اوپــک در توافق بــرای تعمیق 
کاهش تولید نفت روزانه ۳۷۲ هزار بشکه و سهم 
کشورهای غیرعضو اوپک ۱۳۱ هزار بشکه بوده 
است، بر این اســاس ۱۰ عضو اوپک باید روزانه 
یک میلیــون و ۱۷۰ هزار بشــکه از تولید خود 
بکاهند، ایران، لیبی و ونزوئــال از توافق کاهش 

عرضه مستثنا شده اند.
۱۰ عضــو اوپک بــرای حمایــت از قیمت های 
جهانی نفت خام هم اکنون بیش از تعهد به توافق 
کاهش عرضــه از تولید خود کاســته اند، میزان 
پایبندی اعضای اوپک بــه توافق کاهش عرضه 
در ماه ژانویــه ۱۳۳ درصد و پایبنــدی اوپک و 

غیراوپک در مجموع ۱۵۸ درصد بوده است.

شهرداری تهران برای احداث 
جایگاه CNG  همکاری نمی کند

سرپرســت مدیریت طرح CNG  شرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتی گفــت: طبق مصوبه 
شــورای اقتصاد شــهرداری مکلف شــده که 
زمین بدهــد و بخش خصوصی برای ســاخت 
۵۰۰ جایگاه ســوخت در تهران اعالم آمادگی 
کرده است. اما متاسفانه شــهرداری تهران با ما 

همکاری نمی کند.
  CNG حسن قلی پور، سرپرست مدیریت طرح
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به 
کمبود جایگاه هــای CNG  در تهران گفت: در 
مصوبه شــورای اقتصاد برای دوگانه سوز کردن 
خودروها، دو بند آخر در مــاده ۱۰ و ۱۱ وجود 
دارد که شــهرداری و وزارت راه و شهرســازی 
این دو تا بند را انجام نمی  دهد. آنجا شــهرداری 
و وزارت راه را مکلــف کردند کــه پایانه  های بار، 
پایانه های مســافربری و به اضافه شهرداری ها 
  CNG زمیــن بدهند که مــا بتوانیم جایــگاه
احداث کنیم.وی در ادامه اظهار داشــت: برای 
مثال ما در بلوار باقر آبــاد به باال فقط یک جایگاه 

داریم به نام جایگاه حکیم. 



   دهه فجر اجرا می شود

ج وزه کتابخانه گردی در کر تور یک ر
خریدار  مدیــرکل کتابخانه های عمومی اســتان 
البرز ضمن تشــریح برنامه های این اداره کل در دهه 
فجر، گفت:تور یــک روزه کتابخانه گــردی در کرج 

برگزار می شود.
احمدعلــی هراتــی در گفت وگــو با خبرنــگار مهر 
برنامه هــای اداره کل کتابخانه های عمومی اســتان 
البرز به مناسبت گرامیداشت چهل و یکمین سالروز 
پیروزی انقالب اســالمی را تشــریح کــرد و گفت: 
برگزاری مسابقه کتابخوانی با محوریت بیانیه گام دوم 
انقالب در سطح اســتان از جمله این برنامه ها است.

وی اضافه کرد: عالقه مندان بــرای اطالع از جزئیات 
این مســابقه و دیگر برنامه های که قرار اســت دهه 
فجر امسال برگزار شــود می توانند به سایت اداره کل 

کتابخانه های عمومی استان مراجعه کنند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان البرز افزود: 
برگزاری مســابقه کتابخوانی »واجب فرموش شده« 
با موضوع امــر به معروف و نهی از منکــر از دیگر ویژه 

برنامه های دهه فجر است.
هراتی گفت: برنامه مناســبتی »حریم ریحانه« ویژه 
بزرگداشــت والدت حضرت زهرا )س( و پاسداشت 
فرهنگ عفاف و حجاب نیز در روز بیســت و ششــم 

بهمن ماه در شهرستان فردیس برگزار خواهد شد.
وی همچنین از برگزاری مراســمی با عنوان »سردار 
آســمانی« ویژه بزرگداشــت و تجلیل از مقام شامخ 
شهید بزرگوار سپهبد حاج قاسم سلیمانی خبر داد و 
گفت: این ویژه برنامه سیزدهم بهمن ماه در کتابخانه 

امیرکبیر برگزار می شود.
مدیــرکل کتابخانه های عمومی اســتان البرز اضافه 
کرد: برنامه عصر شعر شاهد جاوید ویژه گرامیداشت 
یوم اهلل دهه فجر و اربعین شــهادت سردار حاج قاسم 
سلیمانی بیســت و یکم بهمن در شهرستان اشتهارد 

برگزار می شود.
هراتی گفت: شهرســتان نظرآباد نیز شانزدهم بهمن 
ماه میزبان برگزاری نشســت تخصصــی کتابخوان 

ایثار با محوریت معرفی کتب شاخص حوزه مقاومت 
توسط اعضای خانواده های شهدای حرم است.

وی گفت: مســابقه عکاســی من و کتــاب با موضوع 
نقش کتاب و مطالعه در زندگی فــردی، خانوادگی، 
اجتماعی و جامعه امروز از دیگر رویدادهای پیش رو 

در دهه فجر است.
به گفته مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان البرز 
اجــرای ۲۵ برنامه نمایش نامه خوانــی با موضوعات 
انقالب اســالمی، شــهادت و والدت حضــرت زهرا 
)س(، روز زن و همچنین پاسداشــت عفاف و حجاب 
در کتابخانه های عمومی اســتان البــرز از دیگر ویژه 

برنامه های بهمن ماه اعالم کرد.
هراتی با اشــاره به اجرای برنامه های فرهنگی شامل 
قصه گویی، برپایی تورهای بازدید و کتابخانه گردی، 
گفت: تورها یک روزه برگزار می شود و همه مسئوالن، 
دانش آموزان و اولیای آنها می تواننــد در این برنامه 

شرکت کنند. 

البرز

شهردار فردیس گفت: کنترل وضعیت 
شبانه پارک و بوســتان ها و شناسایی 
کاستی های فضای شهر در شبانگاهان 
از جمله روشنایی و غیره از فعالیت های 
عمده شــهردار شــب اســت.محمد 
خسرو زاده در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: با توجه  بــه تراکم باالی جمعیت 
در فردیــس، ضرورت ارائــه خدمات 
شبانه روزی در این شــهر ضروری  به 
نظر می رســد.خدمات شــهرداری، 

محدود به ساعات و روزهای 
خاصی نیست بلکه بسیاری 
از وظایــف شــهرداری در 
خارج از ساعت اداری و ایام 
تعطیل و حتــی زمانی که 
شــهروندان در استراحت 
هســتند انجام می شــود 

به همیــن دلیل نســبت بــه اجرای 
طرح شهردار شــب در فردیس اقدام 
می کنیم تا نظارت بیشتری بر خدمات 

شبانه داشته باشیم.
به گفته شــهردار فردیس، 
نظارت بیشتر بر برنامه های 
فضای ســبز، جمع آوری به 
هنگام پسماندهای خانگی 
و حمل زبالــه تا مرکز دفن، 
تنظیــف معابــر اصلــی و 
فرعی، کنترل وضعیت شــبانه پارک 
و بوستان ها و شناســایی کاستی های 
فضای شــهر در شــبانگاهان از جمله 

روشــنایی و غیره از فعالیت های عمده 
شهردار شب است.

خسروزاده تاکید کرد: در ایام تعطیالت 
و ساعاتی از شــب موضوعاتی از جمله 
احتمال ساخت و ساز غیر مجاز و تخلیه 
خاک و نخاله های ســاختمانی وجود 
دارد که تشــدید نظارت بــر عملکرد 
نیروهــا و اتخاذ تصمیمات مناســب و 
به موقع، تأثیر بسزایی در رضایتمندی 

شهروندان دارد.

همزمان با آغاز اولین روز دهه مبارک 
فجر ، مراســم نواختن زنــگ گلبانگ 
انقالب با حضور سرپرست بخشداری 
مرکزی کرج در مدرسه شهید رهبری 

روستای گلستانک برگزار شد .
جواد شــاکر ضمــن تبریــک چهل و 
یکمین سال پیروزی انقالب  به سخن  

امام خمینی )ره( که فرمودند : امید من 
به شما دبســتانی هاست  اشاره و اعالم 
داشت ، حال ما دبستانی های آن زمان 
در خدمت شما عزیزان هستیم و همه 
مسئوالن نظام ،به شــما دبستانی ها 
امیدوار می باشــیم تا  به لطف خداوند 
متعال ، نظام جمهوری اسالمی ایران 

به رهبری مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی ( به امامــت و ظهور منجی عالم 

بشریت متصل خواهد شد .
وی افزود : دهه فجر انقالب اســالمی 
ســرآغاز طلوع خورشــید درخشان 
انقالب اســالمی و مقطع رهایی ملت 
ایران از تاریخ اســت که گذشــته را از 

آینده جدا ساخته است و در دهه فجر 
اســالم تولدی دوباره یافــت .در ادامه 
مراســم کالس هــای اول و دوم این 
مدرسه را به نام شهیدان باکری و همت 
نامگذاری و در پایان از خدای سبحان 
توفیق پاسداشــت ارزش های انقالب 

اسالمی را مسئلت داشتند.

شهردار

زنگ انقالب

ح شهردار شب در فردیس اجرایی می شود شهردار فردیس: طر

گلبانگ زنگ انقالب در مدرسه شهید رهبری نواخته شد 
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جلسه هماهنگی برنامه های 
دهه مبارک فجر برگزار شد

جلســه ای به منظور هماهنگــی و برنامه ریزی 
برای برگزاری هرچه باشکوهتر ایام دهه مبارک 
فجر به ریاست جواد شاکر سرپرست بخشداری 
مرکزی کرج و با حضور نمایندگان شهرداریهای 
اقماری، نواحــی آموزش و پــرورش و دهیاران 

روستاهای تابعه بخش مرکزی برگزار شد.
در این جلسه شــاکر ضمن دعوت از همه ادارات 
مدعو جهت هماهنگی در برگــزاری یکپارچه و 
مدون با شهرســتان در اجرای برنامه های دهه 
مبارک فجــر ، برنامه های روزشــمار هریک از 

دستگاههای مدعو را خواستار شدند.
شایان ذکر است؛ از دیگر مباحث مطرح شده در 
این جلسه، حضور پررنگ دستگاهها در تاریخ ۸ 
بهمن در مرقد مطهر امام خمینی )ه( و گلباران 
مزار شــهدای امام زاده محمد )ع( در تاریخ ۱۷ 
بهمن که به صورت متمرکز شهرســتانی انجام 

خواهد شد؛ بوده است.
گفتنــی اســت؛ در پایان جلســه سرپرســت 
بخشــداری مرکزی ضمــن تشــکر از حضور 
مدعوین در جلســه، اعــالم پروژه هــای قابل 
افتتاح هــر دســتگاه را جهت جمــع بندی 
و برنامه ریزی با حضور مســئولین اســتانی و 
شهرســتانی در روزهای دهه مبارک فجر ، را با 

قید فوریت خواستار شدند.

ونا   تاکنون موردی از ابتال به کر
در البرز نداشته ایم

مدیر پیشــگیری از بیماری های دانشگاه علوم 
پزشــکی البرز گفت: موردی از شناسایی افراد 

مشکوک با مبتال به ویروس کرونا نداشته ایم.
حجت اله براتی اظهار کرد: خوشبختانه تا کنون 
در هیچ یک از مراکز درمانی اســتان موردی از 

ابتال به ویروس کرونا گزارش نشده است.
وی ادامــه داد: حتی تا کنون موارد مشــکوکی 
از ابتــالی افراد به ایــن بیماری نیز در اســتان 

نداشته ایم.
مدیر پیشگیری دانشــگاه علوم پزشکی البرز با 
اشاره به عالیم این بیماری توضیح داد: کرونا به 
سیستم تنفســی حمله می کند و به تدریج این 
سیستم را از کار می اندازد و از عالئم این بیماری 
می توان به سرفه، تب شدید منجر به التهاب ریه 

و نارسایی کلیه اشاره کرد.
این مسئول اضافه کرد: در حال حاضر واکسنی 
برای حفاظــت در برابر ابتال به ویروس انســانی 
کرونا وجود ندارد اما می توان با شست وشــوی 
چند باره دســت ها با آب و صابون در طول روز، 
خــودداری از تماس نزدیک با افراد مشــکوک، 
اســتفاده از مرطوب کننده های هــوای اتاق و 
نوشــیدن مایعات فراوان از ابتال به این بیماری 

پیشگیری کرد.

ودهنگام انتخاباتی  تبلیغات ز
ج در کر

فرمانــدار کرج با اشــاره به تبلیغــات مجازی و 
زودهنگام برخی کاندیداها از ارسال پرونده آنها 

به مراجع قضایی خبر داد.
غفور قاســمپور در خصوص اعالم نهایی بررسی 
صالحیت کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس شورای اسالمی از سوی شورای نگهبان، 
اظهار کرد: با توجه به جــدول زمان بندی قانون 
انتخابات قرار است که لیســت مربوطه از سوی 
شــورای نگهبان به وزارت کشــور ارائه شود که 
بازه زمانی قانونی آن ســاعت ۱۲ جمعه به پایان 
رسیده اســت.وی با تاکید بر اینکه تا این لحظه 
لیستی از سوی وزارت کشــور به ما اعالم نشده 
اســت، گفت: موضوعاتی که در فضای مجازی و 
شــبکه های اجتماعی در ایــن خصوص مطرح 

می شود رسمی و قانونی نیست.



صاحب خانه ها از رهن فرار می کنند

سرگیجه در بازار اجاره مسکن تهران
خریدار    با نزدیک شــدن به روزهای پایانی سال، 
همزمان با رشد تقاضا در بازار اجاره مسکن پایتخت، 
نرخ اجــاره و رهن خانــه نیز به شــکل قابل توجهی 
افزایش یافته اســت. اما آنچه در بررسی ابعاد مختلف 
این بازار مشــخص اســت، نبود یک قاعده مشخص 

برای قیمت گذاری در این بازار است.
 از شمال به جنوب و شــرق به غرب تهران، قیمت ها 
با هم فاصله بســیار زیادی دارند و نرخ اجاره ماهانه و 
حتی هفتگی برخی واحدها در شــمال تهران با پول 
رهن کامل یــک واحــد در مناطق جنوبــی برابری 

می کند.
بازار مسکن تهران از نخســتین ماه های سال گذشته 
و همزمان با افزایش نرخ تورم و قیمت ارز، دستخوش 
تغییرات جدیدی شــد. هرچند این بازار پیش از این 
نشان داده بود که چندان با اتفاقات رخ داده در فضای 
کالن اقتصادی کشــور ارتباط نمی گیرد و مســتقل 
از این تحــوالت، تغییر شــرایط می دهد امــا این بار 
تحت تاثیر تالطم های اقتصادی بــه حرکت در آمد و 

افزایش قیمت قابل توجهی را پشت سر گذاشت.
بر اســاس گزارش هــای مرکز آمار، قیمــت خانه در 
تهران ظرف حدودا یک ســال بیــش از ۱۰۰ درصد 
افزایش قیمت پیــدا کرد و میانگیــن قیمت هر متر 
واحد مســکونی در پایتخت به بیــش از ۱۳ میلیون 
تومان رسید. نخستین واکنش به این اتفاق بازگشت 
دوران جدیدی از رکود بود. در ماه های پایانی ســال 
گذشته و ماه های ابتدایی ســال جدید، میزان خرید 
و فروش خانــه در تهران، بیــش از ۷۰ درصد کاهش 
یافت تا بسیاری از کارشناســان به این نتیجه برسند 

که رکودی جدید در بازار مسکن آغاز شده است.
با این وجود آمارهایی که وزارت راه و شهرســازی از 
وضعیت بازار در آذر و دی ماه امســال منتشــر کرده 
نشــان از یک تغییر جهت جــدی دارد. بر اســاس 
گزارش های این وزارتخانه، در آذر امســال معامالت 
مســکن در تهران بیش از ۱۳۷ درصد افزایش یافت 
و در دی ماه نیز روند افزایشــی معامالت حفظ شــد 
و تهرانی ها در ایــن ماه بیش از ۱۰ هــزار خانه خرید 
و فروش کردند. قیمت مســکن نیز که برای چند ماه 
ثابت شده بود و حتی کاهشــی محدود را تجربه کرد، 
در این ماه ها افزایشی شده و به مرز ۱۳.۸ هزار تومان 

در هر متر رسیده است.
افزایش قابل توجه قیمت خانه در ماه های گذشــته، 
قــدرت خرید مردم در بــازار را کاهــش داده و رکود 
نســبی پیش آمده در هشــت ماهه ابتدایی امســال 
نیز این موضوع را ثابت کرد. با ایــن وجود بازاری که 

مســتقیما به تقاضا در جامعه ارتباط دارد بازار رهن و 
اجاره خانه اســت و حتی با وجود افزایش قابل توجه 
قیمت ها در این بازار، بخــش قابل توجهی از تقاضای 
فعال همچنان باقی مانده اســت. هرچند در آمارهای 
ارایه شده در بســیاری از ماه های سال جاری، میزان 
قراردادهای رهــن و اجاره خانه در تهــران نیز نزولی 
بوده اما نمی توان انتظار داشــت که رکود به شــکل 

جدی در این بازار نیز رخ دهد.
با این وجــود افزایش قیمــت خانه باعــث باال رفتن 
قیمت ها در این بازار شــده و همین امــر قدرت مالی 
مستاجران را نیز کاهش داده است. فشار در این ناحیه 
به حدی باال رفتــه که دولت طرح وام مســتاجران را 
نیز در دســتور کار قرار داده و در صورت نهایی شدن 
تصویب آن، می توان انتظار داشــت که از سال آینده، 
تســهیالت اجاره خانه در این بازار فعال شود. هرچند 
برخی فعــاالن بازار می گویند این تســهیالت، نوعی 
سیگنال به صاحب خانه ها خواهد بود تا اجاره واحدها 

را باالتر ببرند.
آنچه در ایــن حوزه بیــش از هرچیز خود را نشــان 
می دهد جــدای از افزایش نرخ رهن و اجــاره خانه، 
بی قاعده بودن قیمت ها در این بازار است. نرخ ها حتی 
در یک محله نیز تفاوت های جدی دارد و مشــخص 

نیست مبنای این قیمت گذاری دقیقا چیست؟
از ســوی دیگر آنچه خود را به وضوح نشــان می دهد 
فرار بسیاری از صاحبان خانه از رهن دادن واحدهای 
مسکونی شان است. در بسیاری از فایل های بنگاه های 
معامالت ملکی، صاحبان خانــه ترجیح می دهند که 
اجاره باالیی دریافت کنند و رهن را پایین بیاورند. در 
نمونه های معدود درخواست رهن نیز قیمت ها بسیار 
باال می رود. در شــرایطی که طبق ســنت موجود در 
بازار خانه تهران، هر یک میلیون تومان رهن، معادل 
۳۰ هزار تومان اجاره در نظر گرفته می شــود، در بازار 
فعلی وقتی یک خانه برای رهــن کامل در نظر گرفته 
می شود، قیمت موجود بســیار باال می رود و تفاوت ها 

حتی به چند صد میلیون تومان نیز می رسد.
هرچند بسیاری از مناطق غربی تهران، نسبت به شرق 
پایتخت قدمت کمتری دارند و ســاخت  و ســازها در 
برخی از آنها از مرز دو دهه نمی گذرد اما در سال های 
گذشته، تقاضا برای بازار غرب تهران بسیار باال رفته و 
از این رو قیمت ها نیز در مقایســه با شرق باالتر است. 
رصد خانه های ارایه شــده برای اجاره در این مناطق 
نیز فاصله قیمتی قابل توجهی را نشان می دهد. برای 
مثال دو خانه در بلوار فردوس غربی عرضه شــده اند. 
یک واحــد ۶۰ متری در ایــن محلــه ۱۵۰ میلیون 

تومان رهن کامل می شــود و یک واحد ۷۵ متری در 
این محله، بــرای رهن کامل بــه ۲۵۰ میلیون تومان 
نیاز دارد. در شهرک اکباتان برای رهن یک واحد ۶۰ 
متری، ۱۸۰ میلیون تومان بودجه نیاز است و واحدی 
با همین متراژ در اکباتــان، ۱۰۰ میلیون رهن و یک 

میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره می خواهد.
دسترســی آســان به حمل و نقل و نقــاط اداری و 
دانشــگاهی و هویت قدیمی تر منطقــه، مرکز تهران 
را نیز به یکــی از پرتقاضاترین مناطــق تهران تبدیل 
کرده اســت و همین مساله باعث شــده قیمت ها در 
این منطقه نیز به شــکل قابل توجهــی افزایش یابد. 
برای اجاره یک خانه ۱۰۰ متــری در خیابان فاطمی 
تهران نیاز بــه ۷۰ میلیون تومان پــول پیش و ماهی 
چهار میلیــون تومان اجاره اســت. در همین منطقه 
خانه ای با همین متراژ با قیمــت ۱۰۰ میلیون تومان 
پول پیش و پنج میلیون تومان اجاره فایل شده است 
که نشــان دهنده نبود مبنایی دقیق برای مشــخص 
کردن نرخ اجاره هاست.یک واحد ۱۱۰ متری در بلوار 
کشاورز تهران، برای رهن کامل، ۳۳۰ میلیون تومان 
بودجــه نیــاز دارد و در خیابان ایرانشــهر یک واحد 
۹۶ متــری، ۱۲۰ میلیون تومان رهن و ســه میلیون 
تومان اجاره نیاز دارد. در آن ســوی میدان انقالب نیز 
قیمت ها هرچند کمی کاهــش می یابند اما همچنان 
باال هستند. در خیابان جمالزاده شمالی، یک خانه ۹۰ 
متری برای رهن ۲۰۰ میلیــون تومان قیمت خورده 
است اما در جمالزاده شمالی یک واحد ۴۵ متری، ۱۰ 
میلیون تومان ودیعه و ماهی دو میلیون تومان اجاره 
می خواهد. در حوالی میدان فردوسی نیز قیمت ها به 
مرکز شهر نزدیک اســت. یک واحد ۶۰ متری در این 
میدان ۱۰۰ میلیون تومان رهن و بیش از یک میلیون 

تومان اجاره نیاز دارد.
در مناطق شــرقی و جنوبــی تهران، قیمــت اجاره 
واحدها پایین تر از سایر حوزه های شهر است اما با این 
وجود هیچ قاعده ای در این بخش از شهر نیز حکمفرما 
نیســت و قیمت ها با هم فاصله بسیار زیادی دارند. در 
منطقه تهرانپارس تهران، یک واحد ۱۰۰ متری برای 
رهن کامل، ۳۵۰ میلیون تومان بودجــه نیاز دارند و 
یک واحد ۱۱۵ متری در همان منطقه، ۱۵۰ میلیون 
تومان رهــن و ماهی دو میلیون تومــان اجاره قیمت 

خورده است.
در خیابان پیروزی قیمت ها پایین تر آمده اما نســبت 
به گذشته افزایشی جدی را نشان می دهد. یک خانه 
۵۲ متری در پیروزی، ۱۳۰ میلیون تومان پول پیش و 

یک میلیون تومان اجاره نیاز دارد. 

پالک
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مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن خبر داد
آغاز اعالم اسامی مشموالن 

»مسکن ملی«
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ارسال پیامک به 
پذیرفته شدگان غیرقطعی مرحله نخست ثبت 
نام طرح اقــدام ملی مســکن در روزهای آینده 

خبر داد.
پروانــه اصالنــی بــا اعالم ایــن خبــر گفت: 
متقاضیانی کــه پیامــک را در روزهــای آتی 
دریافت می کنند باید با تشکیل پرونده، فرآیند 
ثبت نام خــود را تکمیل کننــد. مدیرکل دفتر 
اقتصاد مســکن در خصوص آخریــن اقدامات 
پاالیش و اعــالم نتایج مرحله نخســت ثبت نام 
طرح اقدام ملی مســکن، افزود: در این مرحله از 
ثبت نام که دوم دیماه به پایان رسید، ۲۳۳ هزار 
و ۸۲۲ نفر ثبت نام کردند و در حال حاضر مرحله 
نخســت پاالیش متقاضیان با بررسی اطالعات 
مربوط به ســوابق مالکیت شــخصی، استفاده 
از یارانــه و کمک های دولتی در حــوزه زمین و 
مسکن و استفاده از تســهیالت بانکی خرید و یا 

ساخت مسکن به پایان رسیده است.
وی با تاکید بر اینکــه پذیرش این مرحله از ثبت 
نام به عنوان پذیرش قطعی و نهایی محســوب 
نمی شــود، گفت: پذیرفته شــدگان غیرقطعی 
این مرحله با پیامکی کــه دریافت می کنند باید 
به ادارات کل، شرکت عمران شهرهای جدید و یا 
بنیاد مسکن، نســبت به محلی که ثبت نام کرده 
اند مراجعه کرده و با تشکیل پرونده، فرآیند ثبت 

نام خود را تکمیل کنند.
اصالنی از پاالیش دو مرحله دیگر پس از دریافت 
پیامک به متقاضیــان خبر داد و افــزود: بعد از 
دریافت پیامــک، متقاضیان پاالیش شــده در 
مرحله اول باید از نظر سکونت و همچنین تطابق 
مدارک ارایه شده با مدارک واقعی بررسی شوند 
و در صورت صحت موارد ارایه شده با واقعیت، به 
عنوان پذیرفته شده قطعی شــناخته شده و در 
غیر این صورت، جزو حذف شــدگان از مرحله 

نخست ثبت نام قلمداد خواهند شد.
وی بر هوشــیاری مردم در این خصوص تاکید 
کرد و با اعالم این مطلب که امکان خرید و فروش 
امتیاز طرح اقدام ملی مســکن بــه هیچ عنوان 
امکانپذیر نیســت، گفت: هنــوز قطعیتی برای 
پذیرفته شدگان وجود ندارد و دو مرحله پاالیش 
دیگر که اولی ســکونت و دومی تطابق مدارک 
ارایه شده با مدارک واقعی است در جریان است و 
متقاضیان باید در این خصوص هوشیاری کامل 

داشته باشند.

افزایش وام مسکن قیمت ها را 
افزایش می دهد

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این که 
افزایش وام خرید باعث باال رفتن قیمت مسکن 
می شــود،گفت: نیاز کنونی کشور افزایش تولید 
مسکن اســت. فرج اهلل رجبی اظهار کرد:  اساساً 
تا زمانی که نتوانیم تولید مســکن کشــور را به 
مرحله ای برسانیم تا بین عرضه و تقاضا تناسب 
ایجاد شود، افزایش ســقف وام خرید تأثیری در 

ساخت وسازها نخواهد داشت.
وی ادامــه داد: وقتــی در ســال های ۹۵، ۹۶ و 
۹۷، ســاالنه حــدود ۳۵۰ هزار واحد مســکن 
ساخته شده بدان معناست که هرسال ۵۰۰ هزار 
واحد از نیــاز جامعه به مســکن عقب افتاده ایم. 
زمانی کــه عرضه و تقاضا متناســب نباشــند 

نمی توانیم قیمت ها را کنترل کنیم.
وی بیان کرد:از ایــن رو اولین گام برای این که به 
آرامشی در حوزه پرداخت تسهیالت برسیم آن 
است که به افزایش تولید مسکن و رسیدن آن به 
یک آمار قابل قبول برای برابری در مقابل تقاضا 
کمــک کنیم.بنابراین هرچه تســهیالت خرید 
مســکن را افزایش دهیم به دلیــل عرضه کم، 

بالفاصله قیمت مسکن باال می رود.



کارشناسان ابراز نگرانی کردند

وسازی جهان را فلج می کند! ونا صنعت خودر وس کر ویر
خریدار    کارشناســان به تازگی نســبت به شیوع 
گسترده ویروس خطرناک و کشــنده کرونا در چین 
و تبعات منفی آن بر صنعت خودروســازی در جهان 

هشدار داده و ابراز نگرانی کرده اند.
 هم زمان با شــیوع گســترده ویــروس خطرناک و 
کشنده کرونا در چین و مناطق شرق آسیا، بسیاری از 
کارشناسان و تحلیلگران در خصوص تاثیرات و تبعات 
منفی آن بر صنعت خودروســازی در جهان هشــدار 

داده اند.
چند روز پیش بود که شــرکت ژاپنــی تویوتاموتورز 
اعالم کــرد در پی شــیوع ویــروس کرونــا ، تمامی 
کارخانه های در چین را اعم از قطعه ساز و خودروساز، 

تا تاریخ ۹ فوریه تعطیل خواهد کرد.
البته با گســترش روزافــزون و نگران کننــده تعداد 
مبتالیان و قربانیان این ویــروس خطرناک در چین 
به نظر می رســد که این تعطیلی مدت زمان بســیار 
بیشــتری به طول بیانجامد و تاثیرات منفی بســیار 
بیشــتری بر صنعت تولیــد خودرو و قطعه ســازی 

بگذارد.
بر اســاس آخریــن آمارهای منتشــر شــده، تعداد 
قربانیان ویروس کرونا در چین به ۲۵۹ نفر رســیده 
و تاکنون بالغ بر ۱۱ هزار نفر نیز در ۱۹ کشــور جهان 
به آن مبتال شــده اند. دو روز پیش سازمان بهداشت 
جهانی هم زمان با شیوع گسترده و نگران کننده این 
ویروس اعالم وضعیت اضطــراری در جهان کرد و از 
تمامی کشورها خواســت تا با همدلی و تالش جمعی 

به مقابله با آن بپردازند.

کارشناســان فعال در حوزه خودرو با انتشار گزارشی 
برآورد و اعالم کــرده اند که تعطیلــی کارخانه ها در 
چین که یکی از مهم ترین قطب های صنعت و اقتصاد 
جهان به شــمار می رود، بدون شــک تاثیرات منفی 

بزرگی بر اقتصاد چین و جهان خواهد گذاشت.
 ،Automotive News طبق گزارش وب ســایت
شرکت بوش نیز که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان 
قطعات یدکــی در جهان محســوب می شــود، در 
خصوص گســترش ویروس کرونا و تبعات منفی آن 
بر زنجیره تامین قطعه در جهان هشــدار داده و اعالم 

نگرانی کرده است.
ولکمــار دنــر، مدیرعامــل بــوش، در این بــاره به 
گزارشــگران گفت: ما در حال حاضر راهی جز اینکه 
منتظــر بمانیم تا چگونگی اوضاع مشــخص شــود، 
نخواهیم داشت ولی در صورتی که این وضعیت ادامه 
پیدا کند، به طــور قطع در زنجیــره تامین قطعات با 

مشکل مواجه خواهیم شد.
وی در ادامه ســخنان خــود افزود: همانطــور که به 
نظر می رســد ایــن ویــروس در آینــده ای نزدیک 
شیوع بسیار بیشتر و گســترده تری خواهد داشت و 
گریبانگیر تمامی کشــورهای جهان می شــودو این 
اوضاع غیرقابل پیش بینی و متزلزل نیز برای صنعت 
خودروسازی و قطعه سازی دســت کم تا ماه فوریه و 

مارس ادامه پیدا خواهد کرد.
شــرکت بــوش از ســال ۱۹۰۹ تاکنــون در چین 
فعالیتهــای زیادی داشــته و هم اکنــون دارای ۲۳ 
کارخانه در ۶۰ نقطه از جهان است. تعداد پرسنل این 

شــرکت آلمانی در جهان به ۴۰۳ هزار نفر رســیده و 
ارزش ساالنه بازار این برند در آسیا و اقیانوسیه حدود 

۲۵ میلیارد دالر است.
بــوش همچنین در شــهر ووهان چیــن دو کارخانه 
بــا ۸۰۰ پرســنل دارد که سیســتم فرمــان و لوازم 
گرمایشی تولید می کنند. با اینکه هنوز هیچ آلودگی 
به ویروس کرونا در این مراکز صنعتی مشاهده نشده 
اســت، مدیران بوش پیش بینی کرده اند که تعطیلی 
کارخانه ها به علت شــیوع کرونا منجر به کاهش ۶.۲ 
درصدی تولید جهانی خودرو در سال ۲۰۲۰ میالدی 
خواهد شــد و این بدان معناســت که در سال جاری 
میالدی ۸۹ میلیون دســتگاه خــودرو کمتر از آنچه 

برآورد شده بود، به تولید و عرضه خواهد رسید.  
از دیگر شــرکت های بزرگ و خارجی فعال در چین 
که به علت شــیوع این ویروس کارخانه های خود را 
تعطیل کرد، شرکت آمریکایی تسالموتورز بود که به 
دستور دولت چین صورت گرفت. بدین ترتیب انتظار 
می رود که تولید تسال مدل ۳ به عنوان محبوب ترین 
خودروی الکتریکی در جهان، حداقل به مدت ۱۰ روز 
به تاخیر خواهد افتاد که همین امر بر سودآوری تسال 
در سه ماهه نخست ســال ۲۰۲۰ میالدی تاثیرگذار 

خواهد بود.
بســیاری دیگــر از شــرکت هــای برتــر و. بزرگ 
خودروسازی در جهان همچون نیســان موتورز، پژو 
و هونداموتورز نیز اعالم کرده اند که تمامی پرســنل 
فعــال در کارخانــه هــای چینــی را بــه همراه 

خانواده هایشان از این کشور خارج خواهند کرد.

پدال

تازه ترین آمار منتشــر شــده از سوی 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
)صمــت( نشــان می دهد کــه تولید 
برخی از ماشین های سنگین از جمله 
اتوبــوس، مینی بــوس، ون، کامیون، 
کشــنده و کمباین در ۹ ماهه امسال 

تقریباً نصف شده است.
 بر اســاس این آمار در ۹ ماهه امسال 
تولیــد کامیــون، کامیون کشــنده، 
اتوبــوس، مینی بــوس، ون و کمباین 
بــه ترتیــب ۶۳، ۵۲.۲ و ۵۰.۹ درصد 
نســبت به مدت مشابه ســال گذشته 

کاهش داشته؛ به طوری که 
در این مدت تولید این سه 
گروه ماشــین ســنگین به 
ترتیــب ۳۱۹۶، ۱۴۵۶ و 
۲۹۴ دســتگاه بوده است. 
ایــن در حالــی اســت که 
تولید این سه گروه در مدت 

مشابه سال گذشــته به ترتیب ۸۶۴۷، 
۳۰۴۸ و ۵۹۹ دستگاه بوده است.

همچنین در ۹ ماهه امسال ۵۲۴ هزار 
و ۲۰۰ دســتگاه انواع ســواری تولید 
شده که نســبت به تولید ۷۵۰ هزار و 

۸۰۰ دســتگاه در مــدت 
مشابه ســال گذشته ۲۵.۷ 

درصد کاهش داشته است.
با ایــن حال تولیــد وانت و 
تراکتور در این مدت ۱۶.۵ 
و ۱۵.۷ درصــد افزایــش 

یافته است.
تولید الســتیک خودرو و روغن موتور 
نیــز در این مــدت ۲.۱ و ۱۸.۳ درصد 
نسبت به ۹ ماهه سال گذشته کاهش 

داشته است.
این آمارها نشان می دهد که بیشترین 

افزایش تولید در ۹ ماهه امسال مربوط 
به ســموم دفع آفات نباتــی و داروی 
انســانی اســت که تولید آن ها نسبت 
به مدت مشابه ســال گذشته ۳۸.۹ و 
۲۹.۶ درصد افزایش داشــته است. تا 
پایان آذرماه امسال ۲۷ هزار و ۶۰۰ تن 
ســموم دفع آبات نباتی و ۳۶ میلیارد و 
۳۰۰ میلیون عدد داروی انسانی تولید 
شــده اســت.در این میان تولید پودر 
شوینده در ۹ ماهه امســال نسبت به 
مدت مشابه ســال گذشته ۷.۳ درصد 

افزایش داشته است.

تولید
تولید ماشین های سنگین تقریبا نصف شد
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در راه است
تســالموتورز اعالم کــرده که تولید شاســی 
بلندهای الکتریکی تســال مدل Y آغاز شــده و 
تحویل آن به مشتریان از ماه مارس سال جاری 

میالدی کلید زده خواهد شد.
 تسالموتورز که بدون شــک یکی از بزرگترین 
شرکت های خودروسازی و از پیشگامان توسعه 
و تولیــد خودروهای تمــام الکتریکی لوکس و 
قدرتمند در جهان به شمار می رود، به تازگی از 
برنامه های خود برای تولید و عرضه خودروهای 
جدید خود، شاســی بلندهای کامپکت تســال 

مدل Y،   خبر داده و سخن گفته است.
این خودروســاز جاه طلب آمریکایی اعالم کرده 
که چهارمین مدل توســعه داده شــده توسط 
تســالموتورز که تســال مدل Y نــام دارد و در 
چندماه گذشــته اخبار و گزارش های متعددی 
درباره آن منتشــر شده اســت، در مرحله تولید 
انبوه قرار دارد و عرضه آن نیز از ماه مارس ســال 

۲۰۲۰ میالدی آغاز خواهد شد.
این خــودرو که در جریــان برگــزاری رویداد 
اختصاصی تسالموتورز توســط ایالن ماسک، 
موسس و مدیرعامل این شرکت، در لس انجلس 
رونمایی و معرفی شــده بود، در ابتدا قرار بود که 
تا پایان ســال ۲۰۲۰ میالدی بــه مرحله تولید 
برســد. اما حاال تازه ترین اخبــار و گزارش های 
منتشر شده در وب ســایت ... حاکی از آن است 
که تسال مدل Y زودتر از تاریخ مورد انتظار روانه 

بازارهای جهانی خواهد شد.
هنوز اطالعات و جزئیات بیشــتری در خصوص 
مشــخصات و قابلیت های این خــودرو به طور 
رســمی منتشــر نشــده اما گفته می شود که 
این شاســی بلند کامپکــت و الکتریکی قادر به 

پیمایش ۳۱۵ مایل خواهد بود.
بر اساس وب ســایت اتوکار، گفته می شود تسال 
مدل Y در ابتــدا تنها در کارخانــه کالیفرنیای 
تسال تولید خواهد شــد و برخالف گزارش های 
قبلی، در کارخانــه نوادا به مرحلــه تولید نمی 
رسد.همچنین قرار است از سال ۲۰۲۱ میالدی، 
کارخانه اختصاصی تســالموتورز در شانگهای 
چین نیز تولید و عرضه این مدل جدید خودروی 
الکتریکی را به منظور ورود به بازار داخلی چین 

کلید بزند.

با حضور وزیر کشور انجام شد
ونمایی بیش از ۵۱۰۰ دستگاه  ر

انواع ماشین آالت عمرانی
بیــش از ۵۱۰۰ دســتگاه انواع ماشــین آالت 
عمرانــی، خدماتی و تجهیزات ســاخت داخل 
به شــهرداری های زیر ۵۰هزار نفــر جمعیت و 

دهیاری ها واگذار شد.
همزمان با ۱۲ بهمن ماه و به مناسبت اولین روز 
از دهه فجر رونمایــی از واگذاری بیش از ۵۱۰۰ 
دستگاه انواع ماشــین آالت عمرانی، خدماتی و 
تجهیزات ساخت داخل به شــهرداری های زیر 
۵۰ هزار نفر جمعیت و دهیاری ها با حضور وزیر 

کشور انجام شد.
بر اساس این گزارش، مراسم رونمایی از ۵۱۷۸ 
دستگاه انواع ماشــین آالت عمرانی، خدماتی و 
تجهیزات ســاخت شــرکت ها و کارخانه های 
داخلی طرف قرارداد ســازمان شــهرداری ها و 
دهیاری های کشور، که به شهرداری های زیر ۵۰ 
هزار نفر جمعیت و دهیاری ها واگذار می شــود، 
۱۲ بهمن مــاه و در نخســتین روز از دهه فجر 
سال ۹۸ با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر 

کشور در محل وزارت کشور انجام می شود.
این خودروها و تجهیزات شــامل خودروی آتش 
نشانی نیمه سنگین، لباس عملیاتی آتش نشانی، 
تجهیزات حفاظت فردی آتش نشــان، دستگاه 
تنفسی ویژه آتش نشانی، مینی بوس، کمپرسی 

سبک، کمپرسی سنگین و بکهولودر می باشد.



صاحب امتیاز و مدیر مسئول: امیر موسی کاظمی
 نشانی: تهران، خیابان جمالزاده جنوبی

پالک 146، واحد 8
 تلفن:  88916956    نمابر: 88916957

سازمان آگهی ها:  تلفن:  66567763
چاپ: شاخه سبز

K  H  A  R  I  D  A  A  R     D  A  I  L Y

چارسوقچرتکه

یکشنبه     13بهمن 1398     شماره 477

kharidaardaily
kharidaar.ir@gmail.com

@kharidaar
@kharidaar

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

وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

 رئیس سازمان امور عشایر:
قیمت منطقی گوشت گوسفند ۷۰ تومان است

خریدار   رئیس ســازمان امور عشایر گفت: قیمت 
هر کیلوگرم دام زنده بر اســاس هزینه های تولید ۳۵ 
هزار تومان و قیمت منطقی فروش گوشت به صورت 

الشه برای مصرف کننده ۷۰ هزار تومان است.
کرمعلی قندالی رئیس ســازمان امور عشایر ایران در 
نشست خبری به مناسبت ســالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی ایران اظهار کرد: بر اســاس پیش بینی های 
انجام شده تا سال ۱۴۰۰ جمعیت عشایر ثابت مانده 
و کوچ آنها مکانیزه می شــود و به ســمت رمه گردانی 

خواهند رفت.
وی افزود: منظور از رمه گردانی آن اســت که بخشی 
از خانوار عشــایری در ســکونت های خود مســتقر 

می شوند و بخش دیگر دام را برای کوچ خواهند برد.
رئیس سازمان امور عشایر افزود: ۹۵ درصد از جامعه 
عشایری به راه دسترسی دارند و در حال حاضر بیشتر 

در حال ایمن سازی راه های عشایری هستیم.

 شاخص دسترسی عشایر به آب سالم 
به 63 درصد افزایش می یابد

قندالی ادامــه داد: با موافقت رهبــر معظم انقالب در 
سال ۹۷، ۱۸ میلیون یورو برای آبرسانی و تامین آب 
به مناطق عشــایری برای ســال ۹۸ اختصاص یافت 
به همین منظــور ۲۲۰ میلیارد تومــان منابع ریالی 
برای ۴۲۰ پروژه اختصــاص یافت که این امر منجر به 
افزایش ۱۰ درصدی شاخص دسترسی به آب سالم را 
باال می برد.وی افزود: بر این اساس شاخص دسترسی 
به آب سالم جامعه عشایری از ۵۳ درصد به ۶۳ درصد 

افزایش می یابد.

225 هزار خانوار عشایری تا سال 99 به انرژی 
خورشیدی دسترسی پیدا می کنند

وی با بیان اینکه برای تامین انرژی جوامع عشــایری 
به دنبال آســان ترین روش و کاهش مصرف سوخت 
فســیلی از قبیل نفت ســفید و گازوئیل و کپســول 
هســتیم گفت: انرژی های نو از جمله خورشیدی در 
دســتور کار قرار دارد به طوریکه ۲۷ هــزار خانوار تا 
به امــروز از این انرژی اســتفاده کرده اند و ۲۲۵ هزار 
خانوار دیگر نیز تا پایان ســال ۹۹ از این مهم بهره مند 

خواهند شد.
رئیس سازمان امور عشــایری گفت: برای اجرای این 
طرح هــا ۹۰ درصد اعتبــارات توســط دولت تامین 
و ۱۰ درصدی مابقی توســط خودیاری عشایر انجام 
می شــود.قندالی با بیان اینکه ۷۵ درصد معیشــت 

جوامع عشایری مرتبط با دام است گفت: ۲۴ میلیون 
راس دام در جوامع عشــایری وجود دارد که ســاالنه 
۱۹۰ هزار تن گوشــت قرمز به غیر از خودمصرفی به 

بازار عرضه می کنند.
وی یادآور شد که برای توســعه این فعالیت ها ساالنه 
یک درصد از ورودی منابع صندوق توسعه ملی برای 

تامین منابع زنجیره گوشت قرمز اختصاص می یابد.
رئیس سازمان امور عشــایری یادآور شــد: زنجیره 
تولید گوشت قرمز شــامل مراحل قبل، حین و بعد از 
تولید خواهد بــود و از فعالین این بخــش حمایت به 

عمل می آید.
وی گفت: با مصوبه شــورای عالی عشــایر کارگروه 
گردشــگری نیز برای آشــنایی با زندگی عشایری و 

ایجاد درآمد برای عشایر در دستور کار قرار دارد.
قندالی گفت: ۲۱ اتحادیه، ۲۱۹ تعاونی، ۳۶۰ صندوق 
خرد زنان عشــایری و یک صندوق توسعه ملی برای 
توسعه فعالیت های عشایری در کشور در حال فعالیت 
است. از طریق فعالیت آنها نگرانی بابت تامین نهاده ها 
و ارز اختصاصی به واردات آنها نداریم.رئیس سازمان 
امور عشایری تاکید کرد: سرمایه صندوق توسعه ملی 
بخش عشــایری از ۲۲ میلیارد تومان به ۷۳ میلیارد 
تومان ارتقاء یافته اســت تا به این نحو از فعالیت های 

جوامع عشایری در کشور حمایت صورت گیرد.

یک میلیون راس دام عشایری بیمه شد
وی با بیان اینکه بیمه دام عشــایر در دستور کار قرار 
گرفته گفت: بر این اســاس از ابتدای سال جاری تا به 
امروز یک میلیون و ۵۰ هزار راس دام عشــایری بیمه 
شده اســت.قندالی یادآور شد: تســهیالت صندوق 
توســعه ملی فعالیت های عشــایری با سود ۴ درصد 
در اختیار فعاالن این بخش قــرار می گیرد که عمده 

تسهیالت برای مصارف خوراک دام است.
رئیس سازمان امور عشــایری در پاسخ به اینکه سیل 
اخیر چه خســارت هایی را به جوامع عشــایری وارد 
کرده است گفت: در ســیل فروردین ماه در ۳ استان 
لرستان، خوزستان، گلســتان و خراسان شمالی که 
ســیل بزرگی وجود داشت تلفات انســانی در جوامع 
عشایری نداشــیتم زیرا اطالع رسانی به موقع صورت 
گرفت اما به زیرســاخت ها از جمله جاده ها خسارت 

زیادی وارد آمد.
وی افــزود: ۱۳۰ میلیارد تومان به زیرســاخت های 
جوامع عشــایری خســارت وارد آمد که ۵۳ میلیارد 

تومان آن توسط دولت مصوب ابالغ و پرداخت شد.

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

بانک مرکزی، نرخ ۴۷ ارز را برای  دیروز شنبه ۱۲ 
بهمن ۹۸ اعالم کرد که بر اساس آن، نرخ ۱۶ ارز 
مانند یورو و پوند افزایش و قیمت ۱۹ واحد پولی 

دیگر کاهش یافت.
 بر اســاس اعالم بانک مرکزی، هــر دالر آمریکا 
برای بــدون تغییر نســبت به روز پنجشــنبه 
۴۲ هزار ریال قیمت خــورد. همچنین هر پوند 
انگلیس با ۶۲۸ ریال افزایش نســبت به روز پنج 
شــنبه ۵۵ هزار و ۴۶۳ ریال و هر یورو نیز با ۳۳۴ 
ریال رشد نســبت به روز پنج شــنبه ۴۶ هزار و 

۶۰۰ ریال ارزش گذاری شد.
افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۵۹۸ 
ریال، کرون ســوئد ۴ هــزار و ۳۶۴ ریال، کرون 
نروژ ۴ هزار و ۵۶۴ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و 
۲۳۴ ریال، روپیه هند ۵۸۸ ریال، درهم امارات 
متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت 
۱۳۸ هزار و ۲۵۱ ریال، یکصد روپیه پاکســتان 
۲۷ هزار و ۱۹۷ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و 
۷۶۰ ریال، دالر هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۰ ریال، 
ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۶ ریــال و دالر کانادا 

۳۱ هزار ۷۳۳ ریال قیمت خورد.
از سوی دیگر، نرخ دالر نیوزیلند ۲۷ هزار و ۱۵۲ 
ریال، راند آفریقای جنوبــی ۲ هزار و ۷۹۹ ریال، 
لیر ترکیه ۷ هزار و ۲۱ ریال، روبل روســیه ۶۵۷ 
ریال، ریال قطــر ۱۱ هــزار و ۵۳۹ ریال، یکصد 
دینار عراق ۳ هزار و ۵۳۰ ریال، لیر ســوریه ۸۲ 
ریال، دالر اســترالیا ۲۸ هــزار و ۹۹ ریال، ریال 
ســعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریــال، دینار بحرین 
۱۱۱ هزار و ۷۰۶ ریال، دالر ســنگاپور ۳۰ هزار 
و ۷۷۵ ریال، یکصد تاکای بنــگالدش ۴۹ هزار 
و ۵۳۱ ریال، ده روپیه ســریالنکا ۲ هزار و ۳۱۵ 
ریال، کیات میانمار ۲۹ ریال و یکصد روپیه نپال 

۳۶ هزار و ۵۲۷ ریال تعیین شد.
همچنین، نــرخ یکصد درام ارمنســتان ۸ هزار 
و ۷۷۶ ریال، دینار لیبی ۲۹ هــزار و ۹۸۸ ریال، 
یوان چین ۶ هزار و ۵۵ ریــال، یکصد بات تایلند 
۱۳۴ هزار و ۶۲۶ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار 
و۲۵۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار 
و ۱۲۸ ریال، دینار اردن ۵۹ هــزار و ۲۴۰ ریال، 
یکصــد تنگه قزاقســتان ۱۱ هــزار و ۶۴ ریال، 
الری گرجســتان ۱۴ هــزار و ۵۳۹ ریال، یک 
هزار روپیه اندونزی ۳ هــزار و ۵۴ ریال، افغانی 
افغانســتان ۵۵۰ ریال، روبل جدید بالروس ۱۹ 
هزارو ۶۲۹ ریــال، منات آذربایجــان ۲۴ هزار 
و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپیــن ۸۲ هزار و 
۳۳۶ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۴ 
ریال، بولیوار جدید ونزوئــال ۴ هزار و ۲۰۶ ریال 
و منات جدید ترکمنســتان ۱۱ هزار ۹۶۷ ریال 

ارزش گذاری شد.

شکر گران نمی شود
دبیر انجمن صنایع قند و شکر ایران با بیان اینکه 
کشــور هم اکنون ۱.۴ میلیون تن ذخایر شــکر 
دارد،گفت: علیرغم حذف ارز دولتی شکر، هیچ 

افزایش قیمتی در این کاال نخواهیم داشت.
بهمن دانایــی، دبیر انجمن صنایع قند و شــکر 
ایران در واکنــش به حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
شــکر، هم اکنون ۱.۴ میلیون تن ذخایر شــکر 
دارد، گفت: علیرغم حذف ارز دولتی شکر، هیچ 

افزایش قیمتی در این کاال نخواهیم داشت.
وی افزود: البته مصوبه حذف ارز دولتی شــکر، 

هنوز رسماً به ما اعالم نشده است.
وی اضافــه کرد: اعالم رســمی ایــن موضوع و 
تغییر ثبت سفارش ها از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز 

نیمایی تا بعد از عید ۹۹ طول خواهد کشید.
دبیر انجمن صنایع قند و شــکر ایــران میزان 
ذخایر شکر را در حال حاضر یک میلیون و ۴۰۰ 
هزار تن اعالم کرد و گفت: ۵۰۰ هزارتن شــکر 
داخلی حاصل از نیشــکر و چغندر قند پاییزه در 
راه اســت همچنین حدود ۴۵۰ هزارتن ذخایر 
شــرکت بازرگانی دولتی و حدود ۴۰۰ هزارتن 
نیز ذخایــر خود ماســت که در مجمــوع ۱.۴ 

میلیون تن می شود.
دانایــی تصریــح کــرد: بنابرایــن در روزهای 
باقیمانده به ســال جدید افزایش قیمتی در نرخ 

شکر در سطح بازار نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه امیدوار هســتیم هیجان و جو 
روانی ایجاد شده تأثیری بر شرایط بازار نداشته 
باشــد، افزود: این احتمال وجود دارد که برخی 
سودجویان، شکر را به نرخ مصوب فعلی )۴۰۵۰ 
تومان( بخرنــد و بخواهند آن را بــا قیمت های 
باالتر عرضه کنند. الزمه کنترل این مساله ورود 
دقیق و جدی ســازمان های نظارتــی از جمله 
ســازمان حمایت و تعزیرات حکومتی اســت 
که باید از مبــدا تا مقصد توزیــع کاال را به دقت 

پیگیری و رصد کنند.
دانایی تصریح کرد: ما نیــز در این زمینه با دقت 
توزیع کاال را رصد و پیگیری می کنیم تا مشکلی 

ایجاد نشود.
وی حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شــکر را اقدامی 
درســت خواند و افزود: این اقدام به نفع تولید و 
صنعت اســت اما باید در زمان مناسب تری اجرا 

می شد.
دانایی با بیان اینکه هیأت وزیــران در نیمه اول 
آبانماه این مصوبه را تصویب کرده اســت، گفت: 
از حدود ۷ الی ۸ ماه قبل و در دوره وزارت محمود 
حجتــی در وزارت جهادکشــاورزی، این بحث 
مطرح بود و در هشــت آبانماه به تصویب هیأت 

وزیران رسید.
 بر اساس تصمیمات ســتاد تنظیم بازار، کاالی 
شــکر از گروه یک به گروه دو کاالهای وارداتی 

منتقل شده است.


