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رئیس سازمان برنامه و بودجه:

ولی شد وند تورم در کشور نز ر
خریدار   رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور با 
اشاره به اینکه دومین ســال یک تحریم سخت و بی 
سابقه را پشــت ســر می گذاریم، گفت: روند تورم در 

کشور نزولی شد.
 محمد باقر نوبخت در نشست شــورای برنامه ریزی 
و توســعه و نشســت اقتصاد مقاومتــی کهگیلویه و 
بویراحمد، افزود: چند ماه متوالی است که روند تورم 
ما نزولی شده و رشــد ۳.۲ درصدی ماه آذر در دی ماه 

به ۸ دهم تقلیل پیدا کرد.
نوبخت تصریح کرد: دومین ســال یک تحریم سخت 
و بی سابقه را پشــت ســر می گذاریم و برای بودجه 

سومین سال تحریم برنامه ریزی الزم انجام می شود.
نوبخت با بیان اینکه این تحریم ها بی ســابقه اســت، 
اظهار کرد: دشمنان از انسانیت بویی نبرده اند و برای 
غذا و دارو هــم نمی گذارند نفت صــادر کنیم و برای 

تأمین داروی بیماران خاص نیز از ما دریغ شده است.
نوبخت گفت: اما همه آنچــه می گذرد، برخالف اراده 
آنها بوده و فکر می کردنــد از لحاظ اقتصادی ما را فلج 
می کنند، در حــوزه نظامی دکتریــن بازدارندگی را 
اعمال می کنیم و هیچ کشوری به فکر آزمون نظامی 

ما نیست.
وی ابراز داشــت: این در حالی اســت که دشمن فکر 
می کرد که اگر شــریان های اقتصادی بر محور نفت را 

ببندد، قادر به اداره کشور نخواهیم بود.
معــاون رئیس جمهور اظهــار کــرد: علیرغم تقلیل 
شــریان های نفتی، ظرف ۱۰ ماهه اول سال بر اساس 
گزارش خزانه، منابع ما ۱۱۷ درصد ســال قبل بوده و 
تمامی پرداخت های پرســنلی ما ۳۴ درصد بیش از 

سال قبل است.
نوبخت اظهار کرد: به صندوق های بازنشستگی ۱۳۴ 

درصد سال قبل اختصاص دادیم و برای بودجه ریزی 
مناسب درسایر موارد سعی در صرفه جویی شد.

نوبخت ابراز داشــت: ۴۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان 
برای طرح های عمرانی ۱۰ ماهه اختصاص دادیم که 

بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شد.
وی از خســارت ۲۱ هزار میلیاردی ســیل در ســال 
جاری خبر داد و گفت: بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان 

پرداخت در این بخش اجرایی شده است.
نوبخت از تســویه کامل خرید گندم در شهریور خبر 
داد و گفت: در همین شــرایط تحریم پرداخت کامل 

انجام شد.
نوبخت از ایجاد ۸۴۳ هزار شــغل در کشــور در پاییز 

امسال به نسبت مدت مشابه سال قبل خبر داد.
معاون رئیس جمهور گفت: در محور شبکه راه و ریلی 

نیز توسعه بسیار خوبی انجام گرفته است.

کالن

سخنگوی ســتاد شناسایی مشموالن 
طرح حمایت معیشتی گفت: پرداخت 
یارانه ۷۲ هزار تومانی به ضرر اقشــار 
نیازمند جامعه است و با تصویب آن در 
مجلس تمام زحماتی کــه برای ایجاد 
زیرساخت شناسایی و ایجاد و توسعه 
شناســنامه اقتصــادی و اجتماعــی 

ایرانیان انجام شده است هدر می رود.
گفــت:ذات  میرزایــی«  »حســین 
هدفمندی این اســت که دولت به چه 
افرادی، چه میــزان و به چــه نحوی 

کمک کنید.
وی افزود: در طرح حمایت معیشــتی 
تصمیــم بر این شــد کــه کمک ها به 
صورت نقدی باشــد و به اقشار نیازمند 
پرداخت شــود. منظــور از نیازمندان 
این اســت که وقتی از محــل افزایش 
بهــای بنزین یارانــه  می دهیم اولویت 
با کسانی اســت که خودرو و وضعیت 
مالی مناســبی ندارند.سخنگوی ستاد 
شناسایی مشموالن حمایت معیشتی 
گفت: در حال حاضر ۱۱ میلیون و ۹۰۰ 
هزار خانــواده ایرانی خــودرو ندارند و 

اگــر از بعد شــاخص های 
مختلــف بررســی شــود، 
شــاهد خواهیــم بــود که 
واقعــا نیازمند هســتند و 
باید مشمول دریافت طرح 
حمایت معیشتی شوند.وی 
تصریح کرد: بنــا بر این بود 

که ۶۰ میلیون ایرانی که جزو سه دهک 
باالی درآمدی نیستند طرح معیشتی 
دریافت کننــد. این افراد شناســایی 

شدند و در لیست قرار گرفتند.
میرزایی بیان کرد: نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی با یک استناد نادرست  
و در واکنش بــه مراجعه افــرادی که 
مشمول طرح معیشــتی نشدند بحث 
پرداخت یارانه ۷۲ هزار تومانی را مطرح 
کردند.وی افزود: حــدود ۳۰ درصد از 
معترضین به عدم دریافت طرح حمایت 
معیشــتی که به نماینــدگان مراجعه 
کرده بودند را بررســی کردیم و دیدیم 
که یارانه دریافت کردند، یکســری نیز 
خودمان رســیدگی کردیم و سرجمع 
مبلغ را برایشــان واریز کردیم و برخی 

نیز براســاس شاخص های 
اعالمــی وضعیــت مالــی 
مناســبی داشــتند و اصال 
حمایــت  طــرح  نبایــد 
معیشتی دریافت می کردند. 
شناسایی  ستاد  سخنگوی 
مشموالن حمایت معیشتی 
خوداظهاری  صــرف  اظهارداشــت: 
نمی تــوان گفــت که مشــمول طرح 
حمایت معیشتی هســتند و اما مبلغ 

واریز نشده است.
حســینی ادامــه داد: ســوال مــن 
اینجاســت ما کــه بارهــا از اعضای 
کمیســیون های تلفیــق و اقتصادی 
مجلس خواستیم که به وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی بیایند و توضیحات 

الزم ارائه شود اما هیچ کدام نیامدند.
وی افزود: حتــی از مرکز پژوهش های 
مجلس به عنــوان بازوی پژوهشــی 
و دیوان محاســبات به عنــوان بازوی 
نظارتــی اســت و خواســته ایم کــه 
نماینــده ای را در وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی مســتقر کند، ولی هیچ 

کدام همکاری نکردند.
سخنگوی ســتاد شناسایی مشموالن 
حمایت معیشــتی تاکید کرد: اگر بنا 
باشــد هر فردی بر مبنای ظن خود و 
بدون کارشناســی پمپاژ بی اعتمادی 
در کشــور کند نمی توان کشورداری 
کرد.وی گفت: در حال حاضر با استناد 
به اظهارات افراد تصمیــم گرفتند که 
یارانه نقدی و طرح حمایت معیشــتی 
ادغام شود در حالیکه شاهد هستیم که 

صورت مساله بد تعریف شده است.
حسینی گفت: نمایندگان مجلس ابزار 
راســت آزمانی اظهارات فرد را ندارد و 
این ابــزار در وزارت کار وجــود دارد و 
اینها بایــد بازدید می کردنــد و چنان 
چه مســاله ای وجود داشــت گوشزد 
می کردند اما هیچ اقدامی انجام نشده 
اســت. جدا از اینها تصمیمی گرفتند 

که به ضرر اقشار نیازمند است.
اگر انتقادی وجود دارد ایــن انتقاد به 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
نیست بلکه به دلیل بی نظمی هایی در 

تعامالت مالی افراد است.

دیدگاه
ادغام یارانه معیشتی و یارانه نقدی به نفع کیست؟
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وزیر اقتصاد :
از افشای شبکه بانکی صرافی ها 

توسط FIU بی اطالع هستم
وزیراقتصاد درباره افشای اطالعات شبکه بانکی 
صرافی های کشــور توســط مرکز FIU وزارت 
اقتصاد گفت: بنده دو سال پیش وزیر نبودم و از 
این موضوع اطالع ندارم. اگر در دوره وزارت من 

بود، بنده پاسخگو بودم.
 فرهــاد دژپســند در نشســت خبری خــود با 
خبرنگاران در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه 
سیدمحسن قمصری، مدیرسابق امور بین الملل 
شــرکت ملی نفت در مصاحبه منتشــر شده، 
گفته: » اطالعات شــبکه صرافی های کشور دو 
سال قبل توســط مرکز fIU وزارت اقتصاد افشا 
شــد«، چه تضمینی وجود دارد که در شــرایط 
تحریمی کشــور، اطالعــات محرمانــه ای که 
راههای دور زدن تحریم در آنها مستتر است، بار 
دیگر توسط این مرکز افشا نشود؟ گفت: این یک 
فرمایش است. بنده دو سال پیش وزیر نبودم و از 
این موضوع اطالع ندارم. جدیــداً هم اتفاقی در 

این حوزه نیفتاده است.
وی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود 
دارد که مجدد شــاهد این طور اتفاقات نباشیم، 
افزود: اصاًل چه دلیلی وجود دارد که این موضوع 
اتفاق بیافتد؟ البته این مســئله که شما مطرح 
کردید را نمی دانم که اتفاق افتاده اســت یا نه و 
باید بررسی شــود. به هر حال من آن زمان وزیر 

نبودم.

 رشد صادرات غیرنفتی علیرغم
 سنگ اندازی دشمن

وی در بخشــی از ســخنان خود با بیــان اینکه 
وابســتگی بودجه به نفت را همــه می دانیم و از 
ابتدای انقالب به دلیل قلت درآمدهای مالیاتی، 
عمده اتکا بــه منابع حاصل از نفــت بود، اظهار 
داشــت: زمانی که دولت تصمیم گرفت اتکا به 
نفت را کاهش دهد جنگ تحمیلی آغاز شــد و 
نتوانســت اهداف خود را پیش ببرد. همچنین 
تکانه ســال ۶۴ در حوزه نفت، دولــت را ناچار 
کرد در ســال ۶۷، ۵۰ درصد بودجه را از طریق 

استقراض از نظام بانکی تأمین کند.
وزیر امور اقتصــادی و دارایی افزود: بعد از جنگ 
به اشکال مختلف مســاله جدایی از نفت اعالم 
شــد تا اینکه در ســال ۷۵ رهبری خواستار این 
موضوع شدند و اگرچه این هدف هرگز فراموش 
نشــد اما با توجه به نیازهای مختلف، مسیر طی 
شــد تا اینکه طی ســنوات اخیر، جدایی نفت از 

بودجه جدی تر دنبال شد.
وی با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی سالم ترین 
و تمیزترین جایگزین درآمد نفتی است، گفت: 
مالیات مستقیم نیز تمیزترین نوع مالیات ستانی 
اســت که طی ســال های اخیر نیز برنامه های 
ویژه ای در ســازمان امور مالیاتی در دستور کار 
قرار گرفت تــا اینکه امــروز درآمدهای مالیاتی 
توانست بخشــی از نیاز دولت به درآمد نفتی را 

تأمین کند.
دژپسند افزود: شاید بگویند که فشار باعث توجه 
به افزایش درآمد مالیاتی شــد اما مهم نیست؛ 
زیرا امروز هیچ استقراضی برای تأمین بودجه از 
نظام بانکی صورت نگرفته و درآمدهای مالیاتی 
به مرحله ای رســیده که می توانیــم بگوییم که 

بخشی از نیازهای دولت را تأمین می کند.
وزیر اقتصاد گفت: بهره منــدی از عرضه اوراق و 
اســتفاده از بازار بدهی از دیگر روش های تأمین 
مالی بود. تا به امروز برای بازپرداخت اوراق حتی 
یک ســاعت هم با تأخیر مواجه نبودیم. اعتبار 

اسناد خزانه و اوراق دولتی خوش درخشید.
وی با بیان اینکه افزایش صــادرات غیرنفتی از 
دیگــر موضوعات مدنظر ما بود، گفت: دشــمن 
در مقام انســداد این شــیوه تأمین مالی برامد 
اما در ۱۰ ماهه امسال نســبت به ۱۰ ماهه سال 
۹۷، فقط ۳ درصد کاهش ارزشی داشت و از نظر 

وزنی ۲۷ درصد رشد داشت.



با حضور رییس کل بانک مرکزی

ح »گام« افتتاح شد طر
خریدار    دیروز طرح »گام« یا همان گواهی اعتبار 
مولد با هدف تامین نقدینگــی بنگاه های مالی بدون 
افزایش تــورم، با حضــور رییس کل بانــک مرکزی 

افتتاح شد.
 عبدالناصــر همتی رییــس کل بانــک مرکزی در 
جریان افتتاح طرح »گام« بیان کرد: امســال به رغم 
فشار حداکثری دشــمنان برای ایجاد مشکل در کار 
تولید و رکود در ایــن بخش، خوشــبختانه با تالش 
تولیدکنندگان و تامین نقدینگی از ســمت سیستم 

بانکی این هدف به سرانجام نرسید.
وی ادامه داد: در همین راستا از ابتدای سال تا کنون 
بیش از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان تســهیالت توسط 
بانک هــا به بخش تولیــد پرداخت شــده که حدود 
۶۰ درصد آن صرف ســرمایه در گــردش بنگاه های 
تولیدی و خدماتی شده که ۸۰ درصد از این سرمایه 
در گــردش نیز به بخــش صنعت اختصــاص یافته 

است.
همتی درباره جزییات طرح »گام« توضیح داد: هدف 
ما این اســت که نقدینگی مورد نیاز تولیــد را بدون 

افزایش نقدینگی و تورم تامیــن کنیم که این مهم از 
طریق طرح گام محقق خواهــد؛ طرح گام هم در بازار 
پول و هم بازار سرمایه قابل انتقال است، ضمن اینکه 
این طرح به واحدهایی تعلق می گیرد که مولد باشند.

رییس کل بانک مرکزی گفت: پیش بینی ما این است 
که در مرحله اول طــرح گام، حداقل ۵۰ هزار میلیارد 
تومان تامین نقدینگــی انجام دهیم و امــروز نیز در 
افتتاح این طرح ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار، تامین می 

شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به 
تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید اقتصاد 
کشــور را بدون تکیه بر منابع نفتی اداره کرد، تصریح 
کرد: این طرح یکی از طرح های مهمی اســت که در 
آینده حتماً همــگان قضاوت خواهند کــرد که این 
طرح یک گام مهم و مولد در جهت راهگشایی تولید 

است.
رییس بانک مرکزی تصریح کرد: هــر بانکی با توجه 
به توانمندی خود می تواند در طرح »گام« مشارکت 
کند، بانک مرکزی تنها به بانک هایــی اجازه ورود به 

اجرای »گام« را خواهــد داد که بداند کــه آن بانک 
توانایی اجرای طرح »گام« را دارد، چرا که به هر حال 
نظام بانکی نیز باید اجرای این طــرح را ضمانت کند 
و اگر قرار اســت بعد از گذشــت چند ماه اجرای آن با 
مشکل مواجه شــود، به طور قطع به کل طرح آسیب 

وارد خواهد آمد.
او در خصوص نرخ ســود این تســهیالت خاطرنشان 
کرد: ســود در نظر گرفته شــده برای این تسهیالت 
باالتر از نرخ مصــوب اعالمی از ســوی بانک مرکزی 
نخواهد بــود ضمن اینکــه تضامینــی از واحدهای 
تولیدی دریافت می شود و بر اســاس اعتباری که هر 
تولیدکننده نــزد بانک دارد، ممکن اســت تضامین 

مختلف باشد.
همتی ادامه داد: به هر حال تا آخر یک سال تسویه باید 
صورت گیرد اما چنانچه در وسط سال فرد تسهیالت 
گیرنده قصد داشــته این گواهی را به فروش برساند، 
به طور قطع این امکان برای وی وجــود دارد و حتی 
می تواند در ازای گواهــی از تولیدکننده دیگری کاال 

خریداری کند.

شعبه

یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه 
بن خواربار کارگــران معادل پول خرید 
چیپس و پفک است و حذف آن تاثیری 
در مزد کارگــران نمی گــذارد، بر لزوم 
بازنگری دســتمزد در طول سال تاکید 
کرد و گفت: شــورای عالــی کار باید در 
طول سال فعال باشــد و کارگروههای 
تخصصــی آن مباحثــی نظیــر نــرخ 

دستمزد و تغییر قیمتها را بررسی کنند.
ابوالفضــل اشــرف منصــوری اظهار 
کرد: جلســات شــورای عالی کار باید 
از فروردین ماه هر ســال تشکیل شود 
و مباحــث و موضوعــات روز کارگری 
را مورد بحث و بررســی قــرار بدهد.

امســال اگر جلســات شــورای عالی 
کار از فروردیــن ماه برگزار می شــد 
و کارگروههــای تخصصــی شــرایط 
موجود را رصــد می کردند و به ارزیابی 
مســایل اثرگذار بر معیشت کارگران 
می پرداختند در برج هشت )آبان( که 

تغییر نرخ بنزین را شــاهد 
بودیم، می توانستیم اثرات 
آن را بــر دســتمزد و وضع 
معیشــت کارگران بررسی 
کنیم ولی بــا عدم برگزاری 
جلسات شــورای عالی کار 

این اتفاق نیفتاد.
وی دربــاره رونــد تعیین دســتمزد 
کارگران در شــورای عالــی کار گفت: 
در شورای عالی کار هم مثل فوتبال تا 
دقیقه ۹۰ مشــخص نیست چه اتفاقی 
می افتد اما آنچه مســلم است حداقل 
حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران 
باید افزایــش یابد.اگر حق مســکن و 
بن خواربار را حذف کنیــم تاثیری در 
دستمزد کارگران نخواهد داشت چون 
همین حاال مبلغ بــن خوارباری که به 
کارگران داده می شــود، پــول خرید 
چیپس و پفک اســت و به درد جامعه 

کارگری نمی خورد.

اشرف منصوری با بیان اینکه 
هرگونه تصمیم در خصوص 
دســتمزد کارگــران باید با 
پیش بینی شــرایط ســال 
آینده همراه باشــد، گفت: 
اگر بحث سه جانبه گرایی را 
در تعیین دســتمزد مطرح 
می کنیم هر کدام از شــرکای اجتماعی 
باید مصلحت و شــرایط کار را بر اساس 
وظایفــی که دارنــد در نظــر بگیرند و 
دولت به طور مشخص از گروه کارگری 
و کارفرمایی حمایــت کند.نایب رئیس 
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
با بیــان اینکــه در بحث تعییــن رقم 
دستمزد نیازمند محاسبه ضریب تورم 
هســتیم، گفت: مبنای تعیین دستمزد 
کارگــران محاســبه نرخ تورم و ســبد 
معیشــت خانوار اســت به همین دلیل 
ضریب تورم در فراینــد تصمیم گیری 

مزد باید مدنظر قرار بگیرد.

تاثیر حوادث غیر مترقبه و 
افزایش قیمت کاالها بر دستمزد

وی حــوادث غیرمترقبــه و افزایش 
قیمــت کاالهایــی مثل بنزیــن را بر 
دســتمزد کارگــران و محصــوالت 
تولیدی، صنعتی و کشاورزی اثرگذار 
دانســت و گفت: در حــال حاضر مواد 
غذایی و مایحتاج اولیه با چنین تغییر 
محسوسی روبه رو است و حداقل مزد 
کارگران از برج هشــت بــه دلیل این 
موارد دستخوش تغییر شده و معیشت 
خانوارهای کارگری را تحت تاثیر قرار 

داده است.
اشــرف منصــوری در عین حــال بر 
لزوم حمایــت دولــت از کارفرمایان 
تاکید کرد و گفت: مــا کارفرمایان را 
به پرداخت حقوق و دســتمزد موظف 
می کنیم ولــی آیا شــرایط مطلوبی 
برای کار و تولیــد و فعالیت آنها درنظر 

گرفته ایم؟

بن

بن خواربار کارگران معادل پول چیپس و پفک است!
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وش بانک تجارت  پایانه های فر
معرفی شدند

قرعه کشــی مرحله دوم جشــنواره پایانه های 
فــروش ایران کیــش متصل به بانــک تجارت 
برگزار و برندگان با دو کمک هزینه یک میلیارد 
ریالی خرید خــودرو، ۵۰ جایــزه ۵۰ میلیون 
ریالی و ۷۳۳ جایزه پنج میلیون ریالی مشخص 

شدند.
 قرعه کشــی مرحله دوم جشــنواره پایانه های 
فــروش ایران کیــش متصل به بانــک تجارت 
در بــازه زمانی آذر ماه ســال جــاری با حضور  
مســئولین بانک برگزار و مرتضــی روح بخش 
بناب از استان آذربایجان شــرقی و رضا یاوری 
یگانگی از اســتان همدان برنــدگان دو جایزه 
کمک هزینه یک میلیــارد ریالی خرید خودرو 

شدند.
در این مرحله که با مشــارکت بیش از۱۳۶ هزار 
شــرکت کننده و براســاس عملکرد پایانه های 
فروشگاهی برگزار شــد، که برندگان۵۰ جایزه 
۵۰ میلیــون ریالی شــناخته شــدند. در ادامه 
قرعه کشی، ۷۳۳ جایزه پنج میلیون ریالی نیز بر 
مبنای عملکرد تمامی استان ها با توجه به تعداد 

پذیرندگان انجام شد.
در مرحله دوم جشنواره پایانه های فروش ایران 
کیش )بیشتراکنش( محمد رضا مددی یکی از 
دو برنده مرحله اول این جشنواره پس ازدریافت 
نمادین چک یک میلیاردی، مراسم  قرعه کشی 

را برگزار کرد.
جشنواره پایانه های فروش شرکت ایران کیش 
متصل به بانک تجارت شش دوره و در دو بخش 
متصدیان فروش و صاحبان حساب های متصل 
به دســتگاه های POS شــرکت ایــران کیش 
برگزار و از اول آبان ۹۸ تا پایان فروردین ۹۹ هر 
ماه دو جایزه نقدی کمک هزینه خودرو به مبلغ 
یک میلیارد ریال و ۵۰ جایزه ۵۰ میلیون ریالی 
و ۷۳۳ جایزه پنج میلیــون ریالی به پذیرندگان 

اهدا می شود.

وش  چهارمین جشنواره فر
بیمه های جامع عمر و پس انداز 

بیمه آسیا آغاز شد
بیمه آسیا چهارمین جشنواره فروش بیمه های 
جامع عمر و پــس انداز و مهر آســیا را برگزار 

می کند.
 بیمه آســیا در اطالعیــه ای با تصریــح اهدای 
جوایز ارزنده و طالیی به خریــداران بیمه های 
عمر و پس انداز در طول برگزاری جشنواره )۱۲ 
بهمن ۱۳۹۸ تا ۱۲ فروردین ۱۳۹۹( تنوع جوایز 
ویژه از جمله اعطای بیمه نامــه درمان انفرادی 
خانواده، پرداخت حق بیمه عمر و پس انداز سال 
آتی برگزیدگان از طرف بیمه آسیا را مورد تاکید 

قرار داده است.
در این اطالعیه  هم چنین از افزایش متناسب در 
اندوخته بیمه نامه جامع عمر و پس انداز و جامع 
مهر آسیا، انجام آزمایش رایگان و معاینه رایگان 
متقاضیان خرید بیمه نامــه عمر و پس انداز و نیز 
بهره مندی از تخفیف سایر رشته ها به خریداران 
در مــدت جشــنواره شــامل بیمــه اتومبیل 
) ثالث و حوادث راننــده ۵.۲و بدنه ۱۰درصد(، 
مســکونی  )منــازل  آتش ســوزی۷۰درصد 
ومحل فعالیــت شــغلی – تجــاری /اداری(، 
عمر و حــوادث ۳۰درصد)حــوادث انفرادی  و 
عمر و حــوادث زمانــی گروهی(، مســئولیت 
۵۰درصد)جامع هیأت مدیــره، مدیر و مالکین 
ســاختمان های تجاری،اداری و مســکونی و 
دارندگان و ســرویس کاران آسانسور(   ،درمانی 
مسافرت به خارج از کشــور ۲۰درصد و باربری 
۱۰درصد)وارداتی،صادراتی یا داخلی (اشــاره 

شده است.



مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران:

سرقت نفت و فراورده کاهش یافت
خریدار    مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران گفت: در مدتی که قیمت فراورده و بنزین 
افزایش پیدا کرد، انگیزه برای دستبرد به خطوط نفت 
افزایش یافت اما نظارت هایی که در این راستا صورت 
گرفت و حضور خطبان ها موجب شد میزان سرقت ها 

نسبت به سال های پیش کاهش پیدا کند.
 قاســم عرب یارمحمدی در نشســتی خبری درباره 
اقدامات صورت گرفته برای کاهش سرقت از خطوط 
نفــت و فراورده گفــت: نظارت هــای متعددی روی 
خطوط داریم، به گونه ای کــه جریان های عبوری را 
هر لحظه بررســی می کنیم و در پارامترهای مختلف 
بهره برداری این مسئله را مورد پایش قرار داده ایم؛ به 
گونه ای که اگر اختالفی دیده شود، سریعا آن مسئله 

مورد ارزیابی قرار می گیرد.
به گفته وی مراکز انتقــال و مجموعه بهره برداری و 
خطبان هایی که به کار گرفته ایم، موجب شده است 
که جلوی این اقــدام در همان ابتدای ســال گرفته 
شــود اما ممکن اســت  در زمان خاکبــرداری لوله 
این مســئله صورت گیرد که با نصب یک تجهیز این 
مسئله را نیز کاهش داده ایم و به ندرت نقطه ای بوده 
که به خط تعارض شده باشــد و ما متوجه آن نشده 

باشیم.
وی بــا بیان این کــه تالش ما این اســت کــه با یک 
تکنولوژی جدید با دانشگاه ها قراردادهایی را منعقد 
کنیم تا تجهیزی تولید شود و بتوانیم میزان سرقت ها 
را به طور کامل به صفر برسانیم، گفت: مدتی است که 
میزان ســرقت ها افزایش یافته اما با اقدامات متعدد 

جلوی این امر را گرفته ایم.
او در بخش دیگری از صحبت های خود را بیان این که 
از ســال ۱۳۸۳ تکنولوژی پیک رانی هوشمند که یک 
تکنولوژی به روز بود به کار گرفته شــد و به وســیله 
این تکنولوژی می توانســتیم وضعیــت خطوط لوله 
را دریافت کنیم. در واقع پیک هوشــمند یک تجهیز 
و قطعه ای اســت که داخل لوله حرکــت کرده و تمام 

نقاط ضعف لوله را به ما گزارش می دهد.
عرب یارمحمدی افزود: در ســال ۸۳ با یک شــرکت 
هلندی این کار را آغاز کردیم و خطوط لوله اصلی را به 

سیستم پیک رانی هوشمند کردیم.
وی با اشــاره به اعمال تحریم ها و مشــکالتی که این 
مسئله وجود آورد، گفت: تحریم ها موجب شد تا برای 
ادامه کار از شرکتی روسی اســتفاده کنیم و در چند 
سال اخیر توانستیم تمام خطوط اصلی را حداقل یک 
بار به پیک رانی هوشــمند تجهیز کنیم. در واقع یک 

بازرسی کلی از خطوط اصلی صورت گرفته است.
وی با بیان این کــه در زمان قدیم با کاهش فشــار و 

موارد دیگر متوجه آســیب در خطوط لوله می شدیم، 
تصریح کرد: پیکرانی هوشــمند درصــد خوردگی و 
حتی محل خوردگی را به طــور کامل اعالم می کند و 
همین مسئله باعث شد تا با یک اولویت بندی بتوانیم 
خوردگی های باالی ۷۰ تا ۸۰ درصد، سپس ۶۰ تا ۷۰ 
درصد و بعد از آن ۴۰ تا ۵۰ درصد را مورد ارزیابی قرار 
دهیم و مانع از افزایش خوردگی شویم به گونه ای که 
اکنون توانسته ایم نشتی ناشی از خوردگی را به صفر 

برسانیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضــر ۱۴ هزار کیلومتر 
خطوط لوله در کشــور داریم، گفت: برخی خطوط 
جدید و برخی قدیمی تر هستند و با توجه به این که 
برخی از این خطوط با توجه به شــرایط جغرافیایی 
خوردگی بیشــتری پیدا کرده انــد و برخی از آن ها 
وضعیت بهتری دارنــد، نمی تــوان درصد دقیقی 
از میزان خوردگی خطــوط لوله را اعــالم کرد اما 
باید گفت که میزان خوردگــی لوله ها تحت کنترل 

است.
عرب یارمحمدی با اشاره به مزایای کاهش خوردگی 
خطوط لوله گفت: با اســتفاده از پیک رانی هوشمند 
می توانیم جلوی خوردگــی را بگیریم که این موضوع 
موجب صیانــت از محیــط زیســت و جلوگیری از 

آلودگی آب و خاک می شود.
وی با اشــاره به چالش های موجــود در این صنعت 
گفت: خواسته ما این اســت تا مسئوالن شهری در هر 
شــهر حریم خطوط را رعایت کنند و برای جلوگیری 
از سرقت نیروهای قضایی و انتظامی مقابله بیشتری 
داشته باشــند. البته برای این موضوع با وزارت نفت و 

وزارت کشــور نیــز وارد 
مذاکره شدیم و اقداماتی 
که در این راستا انجام شده 
همچون وجود خطبان ها 
میزان سرقت ها را کاهش 
داده اســت.وی بــا بیان 
این که مــا از همه ظرفیت 
خط ها و مخازن امســال 
استفاده کرده ایم به گونه 
ای که اکنون نسبت به ۱۱ 
ماهی که از سال می گذرد، 
رکورد انتقال را در شرکت 
خطــوط و مخابــرات از 
ابتدای تأســیس تاکنون 
شکســته ایم، اظهار کرد: 
یکی از اقداماتی که انجام 
شده معکوس کردن خط 

لوله نفت خام بین ری و نکا بوده اســت به گونه ای که 
یک خــط ۳۲ اینچی با ظرفیت ۵۰۰ هزار بشــکه در 
روز نفت خام را از نکا به روی انتقال می دهد که ســال 
گذشته توانســتیم این خط را معکوس سازی کنیم تا 

بتوانیم نفت خام را از ری به نکا ببریم.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشــاره به 
اقدامات صــورت گرفته در ۴۰ ســال اخیر گفت: در 
سال ۱۳۵۷، ۸۰۰ میلیون لیتر ظرفیت ذخیره سازی 
نفت خام و فراورده وجود داشت که اکنون این عدد به 
دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر توسط شرکت خطوط 
لوله افزایش یافته اســت. همچنین در سال ۵۷، ۷۸ 
مرکز انتقال و تأسیسات و فشارشــکن وجود داشت 
که اکنون تعداد این مراکز به ۱۸۹ مورد افزایش یافته 

است.
به گفته وی در ســال ۱۳۵۷ طول خطــوط ۷۷۹۴ 
کیلومتر بود که اکنون به ۱۴ هــزار کیلومتر افزایش 
یافته اســت. عالوه بر ایــن در ســال ۵۷ معادل ۲۲ 
میلیارد لیتر در یک ســال حمل فراورده و نفت خام 
وجود داشــت که اکنون به ۱۲۰ میلیارد لیتر رسیده 

است.
وی با بیان اینکــه در ۹ ماه ســال ۱۳۹۸ معادل ۹۷ 
میلیارد لیتر جمع نفت خام و فراورده ای اســت که در 
این شــرکت انتقال پیدا کرده است، گفت: در جریان 
جنگ تحمیلی تمام مراکز حســاس ما مورد تعرض 
دشــمن بود اما بــا برنامه ریزی هایی که در شــرکت 
خطوط لوله صورت گرفــت تاکنون حتی یک روز نیز 
این انتقال قطع نشده و این مسئله با اصل خودکفایی 

و شعار ایستادگی محقق شده است.

و نیر
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وزیر نیرو :
خ های خوداتکایی  تحریم ها چر
کشور را سریع تر به حرکت درآورد

خوزســتان وزیر نیرو گفت: همه بایــد بدانند 
تحریم هایی که با هدف ایجاد قحطی در کشــور 
یا افزایش نارضایتی و تبعات آن طراحی و اعمال 
شده، هم موجب اســتحکام بیشتر ما شده و هم 
چرخ های خوداتکایی و توسعه کشور را سریع تر 

به حرکت درآورده است.
رضا اردکانیان در آیین افتتاحیه طرح آبرسانی 
غدیر در شــادگان بــا تبریک ایام دهــه فجر و 
گرامیداشــت یاد شــهدا، اظهار کــرد: خاطره 
امام و پیشــوای انقالب را گرامــی می داریم و از 
خداوند می خواهیم بیــش از پیش توفیق حفظ 
میراث های ارزشــمند امام را به مــا عطا کند تا 
بتوانیم به شایستگی نگاهدارنده میراث و انتقال 

دهنده آن به نسل های بعد باشیم.
 وی افزود: اصلی ترین میراث گرانقدر امام عزیز 
این بود که بــه مثابه یک هنرمنــد از هر فرد ما 
ساخت و گردن رژیم پهلوی را شکست و تا امروز 
ما به عنوان اصلی ترین میــراث بوده که در همه 
بزنگاه ها و گردنه های پشــت سر گذاشته شده، 
حافظ انقــالب و نگهبان اصلی میــراث ما بوده 
اســت که وظیفه همه ما این است که کماکان از 

این ارث ارزشمند حفاظت کنیم.
وزیر نیرو تصریح کرد: ما نیز نباید گرفتار برخی 
غفلت ها شویم و در مقاطعی دشمن موفق نشود 
ما را به من ها تبدیل کند زیرا دشــمن در چهار 
دهه گذشته ســعی بر تبدیل کردن ما به من ها 
بوده اســت و این مســاله نقطه نگران کننده ای 

است.
اردکانیان بیان کرد: زمانــی که امام )ره( گفتند 
ما؛ منظورشــان یک کشــور بود و وظیفه ما این 
است طبق این آموزه، در عین انجام وظایف مان و 
توجه به رفع کمبودها و حفره ها، در مسیر تبدیل 
ما به من حرکت نکنیم. آنچــه اهمیت دارد این 
است که حرکت ما جهت حفظ یکپارچگی باشد 
که تاکنون چنین بوده اســت اما همه ما نیازمند 
این تذکر در فرصت های ارزشــمند هستیم و در 
آستانه بزرگداشت یوم اهلل ۲۲ بهمن هستیم که 

رمز آن یکپارچگی ملت است.
وی عنــوان کرد: خوشــبختانه توفیــق زیادی 
نصیب همکاران من در سراسر کشور شده است 
و امیدوارم این توفیقات اســتمرار یابد تا یکی از 
صفحات زرین کارنامه جمهوری اسالمی ایران 

را به سهم خود رقم بزنیم.
وزیر نیرو با بیان اینکه ایران در دوره رژیم پهلوی 
نیز کشــور نفتی بود اما با جمعیــت ۴۰ درصد 
جمعیت فعلی و مشــکالت و نیازهــای کمتر، 
تصریح کــرد: آنچه امروز با افتخــار قابل عرضه 
اســت نه صرفا در مقایســه با چهار دهه پیش و 
شرایط ما در رژیم گذشــته، بلکه دستاوردها و 
شاخص های ایران امروز، نه تنها در سطح منطقه 
بلکه در مناطق در حال توســعه دنیــا و بعضا در 
مناطق توســعه یافته دنیا، قابل عرضه و رقابت 
است.وی بیان کرد: در گذشته ایران با جمعیت 
بــه مراتب کمتــر از جمعیت فعلــی تنها چهار 
تصفیه خانه فاضالب داشــت امــا در این روزها 
دویست و سی وســومین تصفیه خانه فاضالب 
کشور را افتتاح کرده ایم. همچنین هر هفته ۳۰ 
روستای کشور به شبکه آب سالم و پایدار متصل 

می شوند.
اردکانیان ادامه داد: همچنیــن ظرفیت ۷ هزار 
مگاواتی نیروگاه های نصب شــده ما از مرز ۸۳ 
هزار مگاوات گذشته است. همچنین هر ۷۵ روز 
یک تصفیــه خانه آب و هــر ۴۵ روز یک تصفیه 

خانه فاضالب وارد مدار بهره برداری می شوند.
همه باید بدانند تحریم هایــی که با هدف ایجاد 
قحطی در کشور یا افزایش نارضایتی و تبعات آن 
طراحی و اعمال شده، موجب استحکام بیشتر ما 
شده و هم چرخ های خوداتکایی و توسعه کشور 

را سریعتر به حرکت درآورده است.



معاون آبخیزداری منابع طبیعی استان البرز:

وژه های آبخیزداری می تواند خطر سیالب را کاهش دهند پر
زبیده شــادان وند    معاون آبخیــزداری منابع 
طبیعی اســتان البرز گفــت: با اجرای پــروژه های 
آبخیزداری می توانیم شاهد کاهش خطرات سیالب 

باشیم.
 اصغر بیات  در خصوص پروژه های آبخیزداری استان 
البرز اظهار کرد: پروژه های آبخیزداری در اســتان به 
سه بخش مکانیکی، بیولوژیک و بیومکانیکی تقسیم 
می شود که برای اجرای هر یک از این بخش ها برنامه 

ریزی های مختلفی انجام شده است.
وی در خصــوص اهمیت پروژه هــای آبخیزداری 
برای مقابله با ســیل، افزود: تجربه نشان داده است 
که در هر مکانی کــه با توجه به نیــاز منطقه پروژه 
های آبخیزداری اجرا شده اســت، در صورت سیل 
و یا بارندگی ها شــدید با خســارت کمتری روبرو 

شده ایم.
معــاون آبخیزداری منابــع طبیعی اســتان البرز به 
سیل ســال ۹۴ روستای ســیرجان البرز اشاره کرد و 
تصریح کرد: در آن ســال باتوجه به اینکه پروژه های 
آبخیزداری در آن منطقه اجرا نشده بود با بارندگی در 
۱۵ دقیقه خســارت مالی بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان و 

خسارت جانی نیز شاهد بودیم.
 بیات در خصوص علت این حادثه بیان کرد: شــدت 

بارش و فرســایش خــاک از جمله مــواردی بود که 
موجب این حادثه شد اما مهمترین دلیل آن تجاوز به 
مسیر رودخانه بود که ریزش پل در ابتدای روستا و در 
مسیر عابران موجب  بسته شدن ورودی جاده و ایجاد 

سیل کاذب شد.
وی عنوان کرد: در مقابل این حادثه می توان به سیل 
روستای کندر در ســال ۸۹-۹۰ اشاره کرد که اجرای 
سد ســازی و پروژه آبخیزداری در آن منطقه موجب 
شد معجزه در آن روستا شد که علیرغم بارندگی زیاد 
هیچ خسارت جانی وجود نداشت و در بخش مالی نیز 

با خسارت جزئی روبرو بوده ایم.
معاون آبخیزداری منابع طبیعی اســتان البرز گفت: 
در صورت عدم وجود این ســازه خســارت باالیی به 

زمین های کشاورزی این منطقه وارد می شد.
بیات در خصــوص تاثیر پروژه هــای آبخیزداری در 
حوزه اشتغالزایی عنوان کرد: با توجه به اینکه آب یکی 
از نیاز اولیه کشاورزی است این پروژه موجب شده در 
کم آبی ترین فصل سال نیز کشاورزی در این حوزه با 
روال طبیعی انجام شــود و موجب پایداری اشتغال و 
در نتیجه عدم مهاجرت روســتاییان به شهرگردیده 

است.
وی با اشاره به حوزه آبخیزداری شهری، بیان کرد: 

مشــکل حوزه آبخیزداری شــهری مربوط سال 
های اخیر نبوده است بلکه از ســال ۶۴ به بعد که 
با توسعه شــهری روبرو بوده ایم، بیشترین توسعه 
در مخروط افکن ها بوده اســت و بــه نوعی در دل 
طبیعت و محدوده پخش ســیالب شهر را توسعه 

داده ایم.
وی با اشــاره به کمالشــهر کرج، عنوان کــرد: باید 
شــهرداری، راه و شهرســازی، منابــع طبیعــی و 
اســتانداری بعنوان متولی همه امور با مشارکت یک 
دیگر راهی را انتخــاب کنیم که با کمترین آســیب 
به طبیعت صورت بگیــرد که در غیر ایــن صورت با  

خسارات جبران ناپذیری روبرو خواهیم شد.
معاون آبخیزداری منابع طبیعی استان البرز با اشاره 
به اینکه تمامی پروژه های عمرانی، شهرســازی و راه 
سازی باید با پیوســت منابع طبیعی و محیط زیست 
همراه باشد، گفت: یکی از پروژه هایی که در آن به این 
پیوست ها توجه نشده است پروژه بلوار طالقانی شهر 

کرج است که خروجی کوه نور است.
بیات با عنوان اینکه میتوان با فرهنگ سازی در جامعه 
اســتفاده از روان آب ها را بهینه کرد، افزود: با اجرای 
طرح های مختلف در این راستا میتوانیم آلودگی آب 

را ۳۰ درصد کاهش دهیم.

البرز

فاطمه حسن آبی سرپرست اداره 
کل مدیریت بحران اســتانداری البرز 
با اشاره به وجود گســل  در اکثر نقاط 
استان البرز گفت: ضروری است طرح 
مقابله با زلزله از سوی شهرداری های 

استان تهیه و تدوین شود. 
  محمدرضا فالح نژاد با بیان این مطلب 
در همایش ریسک و تاب آوری شهر در 
مقابل زلزله که با همکاری شــهرداری 
کرج برگزار شد، گفت: طی این طرح، 
ریســک و تاب آوری شــهری مناطق 
۱۲ گانه کرج و فردیــس در برابر زلزله 

بررسی شده است. 
این مســئول بیان کرد: شهر فردیس 
پیش از اســتقالل مجموعه مدیریت 
شــهری دو منطقه از مدیریت شهری 
کرج را در بر می گرفت که پیشــنهاد 

و  شــهرداری  می شــود 
فردیــس  فرمانــداری 
برش شــهر فردیس طرح 
مناطق خــود را اخذ نموده 
و اقدامــات اجرایی مرتبط 
با بحران زلزلــه را به عمل 

آورند. 
فالح نژاد با بیان اینکه الگوی مطالعات 
شــهر کرج می تواند در سایر شهرهای 
اســتان  بومی ســازی شــود، اضافه 
کرد: همــه ادارات در راســتای تحقق 
این طــرح اقدامــات الزم در خصوص 
محافظت از شــریانها و تاسیسات خود 

را انجام دهند. 
وی یادآور شد: اداراتی همچون هالل 
احمــر، اورژانس، تبلیغات اســالمی، 
بهزیستی، دانشــگاه  علوم پزشکی و...  

باید خود را بــرای حوادث 
بحرانــی مطابق بــا طرح 
فوق آماده کنند.  فالح نژاد 
خطاب بــه شــهرداری ها 
گفت: اقدامــات و طراحی 
شــهرداری کــرج قابــل 
الگوبرداری اســت و انتظار 
می رود سایر شهرداری ها از این طرح 

الگوبرداری کنند. 
وی یادآور شــد: مشــابه گســل های 
مختلفی که در شــهر کرج شناسایی 
شده در سطح استان البرز وجود دارد.  

فالح نــژاد بــا بیــان اینکه مســیر 
گســل زلزله اســتان البرز از کالک تا 
آبیک اســت، افزود: این گســل ها در 
قسمت های شــمالی و جنوبی استان 

البرز نیز وجود دارد.

به گفته وی شهر کرج در محاصره انواع 
گسل  ها است و باید همه سازمان ها در 
استان البرز کمک کنند، تا طرح زلزله 
شناســی در کالنشــهر کرج به خوبی 

اجرایی شود.
سرپرســت اداره کل مدیریت بحران 
اســتانداری البرز خاطر نشان کرد: اگر 
بحرانی در کرج رخ دهد، ایران کوچک 
به لحاظ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 
و...  طبعات گســترده کشوری خواهد 
داشــت. وی ادامه داد: بررسی ها بیان 
می کند وقوع زلزله در البرز ۴۰ درصد 
ساختمان های معرض خطر را تخریب 
می کند از ایــن رو مجموعه مدیریت 
شــهری شــهرداری ها باید به عنوان 
رئیس ســتاد بحران شــهر اقدامات 

اصولی را در برنامه ها داشته باشند.

بحران

ح مقابله با زلزله در شهرداری های استان تهیه و تدوین شود طر
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استفاده از امکانات شهرداری 
برای تبلیغات یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس ممنوع است

مدیران و پرسنل شهرداری برای انجام تبلیغات 
و استفاده از امکانات منع هستند و با افرادی که 
این موضوع را نادیده بگیرند برخورد خواهد شد.

علی کمالی زاده در جلســه شورای برنامه ریزی 
که در سالن جلسات شــهدای شهرداری برگزار 
شد، با تبریک دهه مبارکه فجر بر ضرورت تعیین 
جایــگاه های ویژه بــرای تبلیغــات انتخاباتی، 

تاکید کرد.
وی با اشــاره به اینکه با توجه به نزدیک شدن به 
ایام نوروز توجه به ســیمای شهر ضروری است، 
گفت: باید جایگاه هایی برای تبلیغات انتخاباتی 
تعیین شود تا سیمای شــهر در معرض نازیبایی 

های ناشی از این موضوع قرار نگیرد.
این مســئول اضافه کرد: با تعریف جایگاه های 
ویژه بــرای تبلیغات، هزینه های تنظیِف شــهر 
نیز کاهش یافته و می توان خدمات بیشتری در 

زمینه های دیگر به شهروندان ارائه داد.

ممنوعیت استفاده از امکانات شهرداری 
برای تبلیغات

شــهردار کرج در بخش دیگری با تاکید بر عدم 
بهره گیری از امکانات شــهرداری برای تبلیغات 
یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی افزود: 
مدیران و پرسنل شهرداری برای انجام تبلیغات 
و استفاده از امکانات منع هستند و با افرادی که 
این موضوع را نادیده بگیرند برخورد خواهد شد.

کمالی زاده با تاکید بر اینکه شــهرداری نهادی 
نیمه دولتی اســت و نباید با سیاست درآمیزد، 
تصریح کــرد: هزینه های اجتماعی و سیاســی 

برای شهرداری ایجاد نکنیم.
وی همچنین حضور مدیران و پرســنل در زمان 
اداری، در محل های تبلیغاتــی را ممنوع اعالم 
کرد و گفت: کسانی که می خواهند در واحدهای 
تبلیغاتی برای افراد خاصی فعالیت کنند، حتما 

مرخصی خود را اعالم کرده باشند.

 14 اثر جشنواره فیلم فجر 
 در سینماهای البرز به نمایش 

در می آید
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســتان البرز گفت: 
جشــنواره فیلم فجر همزمان با تهــران در دو 
ســینمای پردیس اکو مال مشــکین دشــت و 
ساویز اســتان البرز برگزار می شود و ۱۴ اثر برتر 

این جشنواره به نمایش در می آید.
ناصر مقدم مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان البرز 
در گفت و گو با فارس در کــرج، ضمن تبریک 
ایــام اهلل دهه فجر گفــت: با توجه بــه اهمیت 
جشنواره فیلم فجر، این جشــنواره همزمان با 
تهران در دو ســینمای پردیس اکو مال مشکین 

دشت و ساویز استان البرز برگزار می شود.
مقدم افزود: جشــنواره از امروز شروع می شود 
و تا هفت روز ادامــه دارد و در طی این یک هفته 
۱۴ فیلم در معرض دید عالقه مندان قرار خواهد 
گرفت و ســاعت اکران۵ و هفت و نیم  بعداز ظهر 
در نظر گرفته شــده اســت و عالقــه مندان 
می توانند با مراجه به ســایت های مرتبط بلیط 

تهیه کنند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اظهار اشت: فیلم های  
»عامه پسند«، »مردن در آب مطهر« »آبادان«، 
»۱۱شــهر«، ابر بارانش گرفتــه«، »بی صدا«، 
»حلزون« »پــدران«، »تعــارض« و ... از جمله 
آثاری هستند که در قالب جشنواره فیلم فجر در 

البرز به نمایش در می آیند.
مقدم در پایان از افتتاح دو جشــنواره تجسمی 
کودکان و نوجوانان با ارائه بیــش از ۱۵۰ آثار و 
جشنواره کهن دشــت در نظر آباد که به صورت 

استانی و خیابانی اجرا می شود خبر داد.



تامین مسکن در سند تحول بنیادین آمده است

خانه دار شدن فرهنگیان آسان می شود؟
خریدار    سال هاســت که آموزش به دانش آموزان 
را وظیفه خود مــی داند، تدریس را دوســت دارد اما 
می گوید باید در کنار درسی که می دهیم آرامش هم 
داشته باشیم؛ یکی از مصداق های آرامش فرهنگیان، 
تامین مســکن اســت، موضوعی که اغلب معلمان 

اجاره نشین آرزوی آن را دارند.
 شــاید خانه دار شــدن یکی از آرزوهایی است که هر 
انسانی می تواند داشته باشــد اما بسیاری از معلمان 
بهترین آرزویشان را تعلیم و تربیت نسل آینده کشور 
می دانند و در کنار آن، تامین مســکن را از مسئوالن 
می خواهند. این خواســته و مطالبــه جدی معلمان 

فاقد مسکن برای تامین آرامش زندگی شان است.
اگر چه آمار دقیقی از تعداد فرهنگیان فاقد مســکن 
وجود ندارد اما بر اساس تفاهم نامه ای که بین وزارت 
آموزش و پرورش و وزارت راه و شهرســازی امضا شد، 
بارقه ای از امیــد در دل معلمان رقم خــورد تا از این 
طریق ۱۷۰ هزار نفر از فرهنگیان از مسکن بهره مند 
شوند.این در حالی اســت که به گفته محسن حاجی 
میرزایی وزیــر آموزش و پرورش، معیشــت معلمان 
در دستورکار دولت است و بر اســاس برآورد صورت 
گرفته ۱۷۰ هزار معلم فاقد مســکن هستند که باید 

برای خانه دار شدن آنها تالش کرد.
این تفاهــم نامه در هفــت ماده تهیه و تنظیم شــد. 
موضــوع ایــن تفاهم نامــه تامین ۱۷۰ هــزار واحد 
مسکونی در شهرها و مناطق روســتایی کشور برای 
فرهنگیان فاقد مسکن بر اساس اعالم نیاز ۳۲ استان 

کشور است.
یکی از شــروط این تفاهم نامه برای خانه دار شــدن 
فرهنگیان این اســت که متقاضیان باید فاقد زمین و 
واحد مسکونی باشند، تاکنون از امکانات دولتی مانند 
زمین، واحد مسکونی، تســهیالت یارانه ای خرید یا 
احداث مسکن اســتفاده نکرده باشند و فرم ج آنان در 

استعالم، سبز باشد نه قرمز.
افراد متقاضی باید متاهل، سرپرســت خانوار یا زنان 
خودسرپرست مشروط به داشــتن حداقل ۳۵ سال 
سن یا حداقل دارای پنج سال سابقه سکونت متوالی 
در شهر مورد تقاضا باشــند و تاکید بر رعایت اولویت 
گروه های هدف، بانوان سرپرســت خانوار و کارکنان 
رسمی، پیمانی و قراردادی با بیش از ۲۰ سال سابقه، 
زوجین فرهنگی و بازنشستگان است. بعد از این چهار 

گروه، افراد جدیداالستخدام مشمول می شوند.
همچنین به متقاضیان تسهیالتی تعلق می گیرد که 
البته شرایط ســاخت، احداث و واگذاری این موضوع 
برعهده وزارت راه و شهرسازی اســت که در هر شهر 

و اســتان میزان تنوع وام متفاوت است و بانک عامل 
مسکن آن را عهده دار خواهد شــد. موضوعاتی مانند 
متراژ واحد و وام گام های بعدی اســت که وزارت راه با 

بانک عامل مسکن آنان را مشخص می کند.
اگرچه وزارت آموزش و پرورش نیــز وام ثانویه ای را 
برای این موضوع تدوین کرده است که بعد از مشخص 
شدن افراد، کمک های اعطایی و تسهیالتی از طریق 

وام ثانویه به افراد تحویل داده می شود.
به گفتــه حاجی میرزایی، طبق تفاهم نامه ســاخت 
۱۷۰ هزار واحد مســکونی برای فرهنگیان، شرایط 
خوبی برای مســکن دار شــدن فرهنگیان فراهم می 
شود و قرار است طی سه سال این واحدهای مسکونی 
احداث شــوند. به همین منظور ۳۵۷ تعاونی مسکن 
فرهنگیان در این طرح بــه میدان خواهند آمد و برای 

این کار بسیج خواهند شد. 

 تامین مسکن در سند تحول بنیادین
 آمده است

به گفتــه علی الهیــار ترکمن معــاون برنامه ریزی و 
توســعه منابع وزارت آموزش و پرورش، در راســتای 
قانون تامین مسکن فرهنگیان و سند تحول بنیادین 
تکالیفی برای مجموعه دســتگاه های دولتی جهت 
خانه دار کردن فرهنگیان مشــخص شــده اســت. 
در کشــور ۹۰۰ هزار فرهنگی داریم کــه ۱۷۰ هزار 
فرهنگی فاقد مســکن هســتند. ۲۰ هزار از مجموع 

۱۷۰ هزار واحد، مسکن روستایی است.

 شرایط آموزش و پرورش و فرهنگیان
 برای مسکن

پس از آغاز به کار ســامانه ثبت  نــام فرهنگیان فاقد 
مسکن، به آدرس اینترنتی maskan.medu.ir و 
ثبت  نام افراد واجد شــرایط، سؤاالت متداولی مطرح  
شــد که معاونت برنامه ریزی و توســعه منابع وزارت 
آموزش  و پرورش با جمع آوری این ســؤاالت و پاسخ 
به آنها، تالش کرد تا به برخی ابهامات مخاطبان طرح 

مسکن فرهنگیان پاسخ دهد.
به همین منظور شــرایط خانه دار شــدن فرهنگیان 
اعالم شــد که بر اساس آن در تمام شــهرها و مناطق 
روستایی بر اســاس اعالم نیاز آموزش و پرورش این 
واحدها ســاخته و زمین مــورد نیاز آن نیــز از محل 
اراضی و امــالک مازاد آموزش  و پــرورش تأمین می 
شود و در مناطقی که آموزش  و پرورش زمین نداشته 
باشد، وزارت راه و شهرسازی به استناد بند ۳ تعهدات 
مکلف به تامین اراضی اســت. با توجه به مصوبه اخیر 

شــورای عالی مســکن و اراضی طرح اقدام ملی که 
مســکن معلمان نیز جزو همین طرح است از اراضی 

منابع طبیعی تأمین خواهد شد.
همچنین وزارت راه و شهرســازی به اســتناد بند ۱ 
تعهدات مکلف شــده در اسرع وقت نســبت به تغییر 
کاربری اراضی به مسکونی در کمیسیون ذیربط طبق 
ضوابط اقدام می کنــد. واگذاری زمین در این طرح به 
صورت انفرادی نیســت و صرفا گروهی است و پس از 
تامین طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازی در اختیار 

سازندگان حرفه ای و صالحیت دار قرار می گیرد.
همچنین طبــق اعــالم وزارت آمــوزش و پرورش 
ســازوکار عملیات احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکونی 
طبق بنــد ۷ وظایف کارگــروه تفاهم  نامــه در قالب 
مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است، بر اساس 
الگوی مصرف مســکن زمین این واحدها بین ۷۵ تا 
۱۰۰ مترمربع و به  تناســب شــهرها و مناطق متغیر 
خواهد بود.با توجــه به اینکه مقرر اســت واحدهای 
مســکونی فرهنگیان در چارچوب طــرح اقدام ملی 
مســکن احداث شــود و طبــق اعــالم وزارت راه و 
شهرسازی که قیمت هر مترمربع واحد مسکونی این 
طرح را بدون احتســاب قیمت زمین به  طور متوسط 
بین ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان در کالن شهرها و شهرهای 
جدید برآورد کرده است، به نظر نمی رسد این قیمت 
برای متقاضیان فرهنگی فراتر رود ضمن اینکه هنوز 
قیمت قطعی که به عوامل متعــددی ازجمله متراژ، 
تعداد طبقات، نــوع مصالح ســاختمانی، نیروی کار 

بستگی دارد، نهایی نشده است.
نقدینگی و آورده متقاضــی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون 
تومان پیش  بینی  شــده اســت. طبق اعالم رســمی 
وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد وام »طرح اقدام ملی 
مســکن« برای یک واحد مســکونی بین ۷۵ تا ۱۰۰ 
میلیون تومان اســت که این مبلغ تسهیالت به طرح 
تأمین مسکن فرهنگیان هم تخصیص خواهد یافت. 
همچنین مدت بازپرداخت تسهیالت ۱۲ سال )۱۴۴ 
ماه( و نرخ تســهیالت ۱۸ درصد است. تمام کارکنان 
شاغل رســمی، پیمانی و قراردادی و بازنشستگان که 

فاقد مسکن هستند شامل این موضوع می شوند.
اینکــه آیا معلمان حــق التدریس مشــمول مزایای 
طرح مســکن فرهنگیان می شــوند نیز طبق اعالم 
وزارت آمــوزش و پــرورش، صرفــا به آن دســته از 
معلمان حق التدریس دارای کد پرســنلی اختصاص 
داده می شــود که در سیســتم حقوق و دســتمزد 
آموزش وپرورش و احراز سایر شرایط، امکان ثبت نام 

در سامانه مسکن فرهنگیان را خواهند داشت.

پالک
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معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
اعالم  کرد

آغاز تکمیل ثبت نام واجدین 
وز شرایط مسکن ملی از امر

متقاضیان طرح اقدام ملی کــه پیامک دریافت 
کرده اند امــروز ۱۶ بهمن با مراجعه به ســامانه 
tem.mrud.ir مــدارک خــود را تکمیــل و 

ثبت نام خود را نهایی کنند.
 معاونــت مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرسازی در اطالعیه ای اعالم کرد: متقاضیان 
طرح اقدام ملی مسکن که برای تکمیل مدارک 
در تاریــخ ۱۴ بهمــن مــاه پیامکــی، دریافت 
نکرده اند، حائز شــرایط مســکن اقــدام ملی 

تشخیص داده نشدند.
بر اســاس این اطالعیه این عده از متقاضیان اگر 
اعتراضی دارند می توانند از اول اسفندماه تا ۱۰ 
اسفندماه با مراجعه به سایت tem.mrud.ir از 

چگونگی پیگیری اعتراض کسب اطالع کنند.
در این اطالعیه آمده اســت: متقاضیان مسکن 
اقدام ملــی با توجه بــه تایید اولیــه ثبت نام در 
ســامانه برای تکمیل مدارک و ثبت نام نهایی از 

۱۶ بهمن اقدام کنند.
گفتنی است، وزارت راه و شهرسازی در راستای 
کمک به تأمین مسکن، طرح » اقدام ملی تأمین 
مســکن« را در قالب احداث ۴۰۰ هــزار واحد 

مسکونی برنامه ریزی کرده است.
بر اساس قانون ســاماندهی و حمایت از تولید و 
عرضه مسکن و آیین نامه مربوطه به آن، شرایط 

و مشخصات ثبت نام بدین شرح اعالم شده بود. 
شــرط اول این اســت که متقاضی و افراد تحت 
تکفل، فاقد زمین مســکونی یا واحد مسکونی از 
تاریخ اول فرودین ۸۴ باشند. همچنین از تاریخ 
۲۲ بهمن ۵۷ از هیچ یــک از امکانات نهادهای 
عمومی غیردولتــی مربوط به تأمین مســکن 
شــامل زمین، واحد مســکونی و یا تسهیالت 
یارانــه ای خرید و یا ســاخت واحد مســکونی 
اســتفاده نکرده باشــد. به عبارتی فرم ››ج‹‹ در 
اســتعالم از ســامانه مربوطه )موضوع ماده یک 
آیین نامه اجرایــی قانون ســاماندهی عرضه و 

تأمین مسکن( باید سبز باشد.
از دیگر شــرایط ثبت نــام در طرح اقــدام ملی 
مســکن این اســت کــه متقاضی متاهــل و یا 
سرپرست خانوار باشد و زنان خودسرپرست نیز 

مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن باشند.
همچنین، متقاضی باید حداقل پنج سال سابقه 
سکونت در شــهر موردتقاضا داشــته باشد. بر 
اساس توافقات انجام شده در شهرهای جدید نیز 
سابقه ســکونت حداقل پنج سال در شهر جدید 

موردتقاضا و یا شهر مادر مالک عمل است.
نداشــتن منع قانونی همچون چک برگشــتی 
برای دریافت تسهیالت بانکی، تسهیالت معوقه 
و توانایی تامین هزینه ســاخت مسکن مازاد بر 
تســهیالت بانکی، امکان سپرده گذاری حداقل 
۳۰ درصد هزینه ســاخت، مازاد بر تســهیالت 
بانکی از جمله شرایط تکمیل ثبت نام و پذیرش 

در این طرح است.



کمپانی جک پا به بازار کراس اوورهای لوکس ایران می گذارد؟
خریدار    آن طور که مشــخص است، کمپانی جک 
برنامه دارد تا حضور خود در بازارهــای صادراتی را با 
 JAC .محصوالت نوین و شبه لوکس خود تجربه کند
با آغاز ۲۰۲۰ ســعی کرده تا در غرب آسیا رقابتی بر 
ســر جایگاه کراس اوور لوکس چینــی با رقبای خود 

داشته باشد.
 ،)GAC( در حال حاضر نشان های تجاری چون گک
هونگچی، بورگوارد، ام جی، ســایک، بــی وای دی، 
هایما، بایک، چانگان و… کــراس اوورهای مختلفی 
را به بازار خاورمیانه فرســتاده اند که با توجه به سطح 
امکانات و ویژگی فنی، در جایــگاه خودروهای نیمه 
لوکس و یا کراس اوور لوکس چینــی قرار می گیرند. 
چینی ها با معرفی خودروهای پرآپشــن در رده های 
قیمتی مختلف سعی دارند تا به جای رقابت در بحث 
اعتبار برند با خودروسازان کره ای، آمریکایی، ژاپنی، 
اروپایی و…، ارزش افزوده بیشتری را با قیمت کمتر 
به مشتریانشان ارائه دهند. در حال حاضر نشان های 
چینی بازار کشــورهای عربی، کراس اوورهای نیمه 
لوکس و لوکس را به بازار این کشــورها معرفی کرده 
اند که قیمتی کمتر از ۹۵ هــزار درهم را دارند و حتی 
می توان برخی از این خودروهای چینــی را با بهایی 
کمتر از ۷۰ هزار درهم خریداری کرد. فروش اقساطی 
بدون بهره، خدمــات ویژه فروش و پــس از فروش، 
سفارشی ســازی و… از جمله راهکارهای بازاریابی 
نشان های چینی در بازار کشــورهای حاشیه خلیج 

فارس و خاورمیانه است.
در کنار نگاهی مختصر به بــازار کلی خاورمیانه وقتی 
به بازار خودروی ایران در چند ماه گذشــته دقت می 
کنیــم، متوجه فعالیــت محدود برخی نشــان های 
چینی برای عرضــه محصوالت جدید می شــویم. با 
وجود اینکه تحریم ها ســرعت رشــد چینی ها را در 
ایران کاهش داده و حتی برخــی از خطوط تولید آن 
ها را به مرز صفر نزدیک کرده اســت، اما می بینیم که 
در محافل خودرویی بحث هایی بر ســر حضور کراس 
اوورهای لوکس چینی در بازار کشــور مطرح شــده 

است.
کوپــا T210 فیس لیفت، هونگچــی HS5، چری 
تیگــو ۸، چری اکســید TX و… جــز محصوالتی 
هســتند که این روزها برنامه عرضه آن هــا با تیراژ به 
نســبت باال، توســط برخی خودروســازان پیگیری 
می شــود. حال در این میان احتمــال آن وجود دارد 
که نشــان تجاری جک )JAC( و کرمان موتور برای 
رقابت با ســایر خودروســازان خصوصی قدم در بازار 
کراس اوورهای لوکس چینی بگذارند و باالخره جک 
اس JAC S7( ۷( را به خط تولید خــود بیاورند. در 
ســال جاری بارها شــاهد بودیم که تصاویر مختلفی 
از مراحل تســت هــای فنی جک S7 بــا پالک گذر 
موقت منتشر شد. در شــرایط فعلی که همکاری این 
خودروســاز چینی با کرمان موتور ادامه دارد، دور از 
ذهن نیست که S7 به عنوان لوکس ترین کراس اوور 

JAC به بازار ایران معرفی شــود. در کنار این قضیه، 
نشــان تجاری جک با آغاز ۲۰۲۰ برنامه به نســبت 
گســترده ای را برای عرضه S7 در بــازار خاورمیانه 
 JAC راه انداخته است. با مراجعه به وبسایت رسمی
امارات و یا کشــورهای دیگر این منطقه، متوجه می 
 S7 شــوید که معرفی های اختصاصی کــراس اوور
برای هر منطقه در حال انجام است و فروش این شبه 
شاسی بلند تک دیفرانسیل نیز با قیمتی در بازه ۷۹ تا 

۸۵ هزار درهم )UAE( آغاز گردیده است.
 جک S7 با پیشــرانه دو لیتری توربو GDI پا به بازار 
خاورمیانه گذاشــته و فعال خبری از عرضه این کراس 
اوور تــک دیفرانســیل در نمونه 1٫5 لیتــری توربو 

نیست.
 نمونه دو لیتری توربوی این کراس اوور چینی، ۱۸۹ 
تا ۱۹۷ اسب بخار را با گشــتاور ۳۰۰ نیوتن در اختیار 
راننده می گذارد و جعبه دنده ی ۶ سرعته اتوماتیک 
دوکالچه نیــز مانند مدل ضعیفتر قــدرت را به چرخ 
های جلو می رســاند. جک S7 دو لیتــری توربو می 
تواند شــتاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتــر را در ۹٫۸ ثانیه 
ثبت نماید. توجه داشته باشــید که اگر کرمان موتور 
جــک S7 را در فولترین مدل به بازار ایــران بیاورد، 
می تواند به خاطر مشــخصات این خودرو فروش به 
 S7 نســبت بهتری را در مقابل رقبا داشته باشد. زیرا
این نشــان چینی تا حدی از رقبای هم رده ی خود در 

نمونه ی فول آپشن تکمیلتر است.

پدال

طی چند هفته گذشــته بــازار خودرو 
شرایط پر نوسانی را سپری کرده است 
اما روند افزایش قیمت ها در هفته اخیر 
شــدت گرفت به طوری که پژو ۲۰۰۸ 
از چهارشنبه هفته گذشته تا امروز ۲۰ 

میلیون تومان گران شده است.
 در شــرایطی که قیمت انواع مدلهای 
پراید چنــد صد هزار تومــان افزایش 
یافته اســت قیمت پرایــد مدل ۱۳۱ 
نزدیک بــه ۵۰۰ هــزار تومان کاهش 
یافته و بــه قیمت ۵۷ میلیــون تومان 
رسیده است و قیمت پراید مدل ۱۳۲  
نزدیک به ۵۰۰ هزار تومــان افزایش 
یافته و بــه قیمت ۵۹ میلیــون تومان 
رســید و قیمت پراید ۱۱۱ نیز نزدیک 

به ۵۰۰ هزار تومــان افزایش یافته و به 
قیمت ۶۲ میلیون تومان رسیده است.

در ایــن بین قیمــت پــژو ۲۰۰۸ نیز 
نزدیک بــه ۵ میلیون تومــان افزایش 
یافته و این خــودرو بــه قیمت ۴۲۵ 
میلیون تومان رســیده است و قیمت 
خودرو پــژو ۲۰۶ تیپ ۲ فــول نیز ۱ 
میلیــون و ۵۰۰ هزار تومــان افزایش 
یافته و این خــودرو بــه قیمت ۱۰۰ 
میلیون تومان رســیده است و قیمت 
پژو ۲۰۶ تیــپ ۵ فول نیــز ۶ میلیون 
تومان افزایش یافته و ایــن خودرو به 
قیمــت ۱۲۲ میلیون تومان رســیده 
اســت و قیمت خودرو ۲۰۷ اتوماتیک 
نیز ۱ میلیــون تومان افزایــش یافته 

اســت و این خودرو بــه ۱۸۹ میلیون 
تومان رسیده اســت و قیمت خودرو 
۲۰۷ دنــده ای نیز ۳ میلیــون تومان 
افزایش یافته اســت و ایــن خودرو به 
قیمــت ۱۴۵ میلیون تومان رســیده 
اســت و قیمت پژو پارس ســاده نیز 
۲ میلیون تومان افزایش یافته اســت 
و این خودرو به قیمــت ۱۱۵ میلیون 

تومان رسیده است.
قیمت خــودرو دنا تیــپ ۱ نزدیک به 
۴ میلیون تومان افزایــش یافته و این 
خودرو به قیمــت ۱۳۹ میلیون تومان 
رسیده است و قیمت خودرو دنا پالس 
تیپ ۲ نیز ۱ میلیون تومــان افزایش 
یافته و این خــودرو بــه قیمت ۱۸۹ 

میلیون تومان رســیده اســت.قیمت 
خودرو رانا ال ایکس نیــز ۱ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان افزایــش یافته و این 
خودرو بــه قیمت ۹۹ میلیــون تومان 
رسیده اســت و قیمت خودرو سمند 
ال ایکس نیز ۲ میلیون تومان افزایش 
یافته و این خودرو به قیمت ۹۴ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.قیمت 
خودرو ســوزوکی گراند ویتارا نیز ۱۰ 
میلیون تومــان افزایش یافتــه و این 
خودرو به قیمــت ۵۶۰ میلیون تومان 
رســیده اســت و قیمت خودرو سراتو 
مونتاژ نیز ۱۵ میلیــون تومان افزایش 
یافته و این خــودرو بــه قیمت ۳۸۵ 

میلیون تومان رسیده است.

قیمت
و ادامه افزایش قیمت ها در بازار خودر
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وها را  هزینه استفاده از خودر
 باال برده؟

بدون شک هر خریدار خودروی در لحظه خرید 
و انتخاب خودرو به دنبال بررســی هزینه های 
نگهداری و اســتفاده از خودرو می باشد اگرچه 
به نظر می رسد این موضوع در مورد خودروهای 
تجــاری که به منظور کســب درآمد اســتفاده 
می شود بیشــتر و در مورد خودروهای شخصی 
کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت ولی با توجه 
به افزایش قیمت سوخت انتظار می رود که این 
موضوع مانند کشــورهای توســعه یافته مورد 

توجه جامعه ایرانی قرار بگیرد.
 با توجــه اینکه مصــرف ســوخت خودروهای 
مختلف متفاوت می باشــد، افزایش هزینه های 
سوخت تاثیر متفاوتی روی مقبولیت خودروها 
نزد مشتریان ایجاد نموده اســت، بدیهی است 
خودروهایی با تکنولوژی قدیمی و یا حجم موتور 
باال و وزن بیشتر، هزینه بیشتری به مالکان خود 
تحمیل نموده و خودروهای سبک و با تکنولوژی 
های جدید نظیر توربو و یا هیبریدی که مصرف 
ســوخت کمتری دارند بیشــتر مــورد توجه 

خریداران قرار بگیرند.
به طور نمونه برای خودروهای مختلف به شــرح 
زیر تاثیر  افزایش هزینه ماهانه ســوخت در اثر 
افزایش قیمت ســوخت از لیتری ۱۰۰۰ تومان 
به ۳۰۰۰ تومان نشان داده شــده است . میزان 
مصرف سوخت در نظر گرفته شده مقدار مصرف 
سوخت ترکیبی اعالمی توسط شرکتهای تولید 
کننده و برای  مسافت بیســت هزار کیلومتر در 
سال می باشد )بدیهی اســت با توجه به شرایط 
اســتفاده شــهری و ترافیک موجود در شهرها 
بسته به شرایط استفاده به مراتب باالتر از اعداد 

اعالمی می باشد(
همانطــور کــه مشــاهده مــی کنیــد برای 
خودروهایی با حجم موتور باال  نظیر ســورنتو و 
یا خودروهایی با  تکنولــوژی های قدیمی مانند 
پژو ۴۰۵ هزینه های تحمیلی بیشــتر می باشد 
و خودرویی مانند کپچر بــه دلیل بهره گیری از 

تکنولوژی توربو پایین تر می باشد.
بدیهی است در این شــرایط هر خریدار خودرو 
پیش از خرید به بررســی هزینــه های مالکیت 

خودرو خواهد پرداخت .

تشدید نظارت بر ناوگان اتوبوسی 
با تعامل مشترک سازمان راهداری 

و حمل و نقل جاده ای و پلیس راه
معاون ســازمان راهداری گفت: با هدف افزایش 
ایمنی ســفرهای نــاوگان اتوبوســی جاده ای، 
با تعامل مشــترک ســازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای و پلیــس راه کشــور، نظارت بر 
ناوگان اتوبوسی با شدت و سرعت بیشتری اجرا 

می شود.
مهــران قربانی معــاون حمل و نقل ســازمان 
راهــداری و حمل و نقــل جاده ای بــا بیان این 
مطلب اظهار داشت: براساس توافق به عمل آمده 
بین این ســازمان و پلیس راه کشور در راستای 
کنتــرل مضاعف ایمنــی راننــدگان و ناوگان 
اتوبوســی اجــرای چهاربند با موضــوع ایمنی 
سفرهای اتوبوســی با اولویت در دستور کار قرار 

گرفته است.
وی با بیان این که، کنترل مضاعف سیســتمی 
و فیزیکــی راننده و نــاوگان در مقابــل تمام 
پاسگاه ها توســط پلیس راه در ساعات ۲۲ تا ۷ 
صبح موضوع ماده اول این توافق اســت افزود: 
براســاس موضوع بنــد ۲ این توافق، تشــدید 
نظارت های میدانی در پایانه های مســافربری 
و در طول مســیر با ایجاد تیم مشــترک پلیس 
راه راهور و ســازمان راهــداری و حمل و نقل 

جاده ای اعمال می شود.
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

چرا قیمت بلیت هواپیما به یک باره باال رفت؟
خریدار   به طور کلی بهــای بلیت هواپیما به عوامل 
مختلفی بســتگی دارد به نحوی کــه امروزه خطوط 
هوایی حتی برای یک مســیر روتین و با شرایط کلی 
ثابت امــا در ایام مختلف ســال مجبور به محاســبه 
چند باره بهای تمام  شــده و یافتن نقطه ســر به سر 
هزینه های خود هســتند تا بتوانند انعطاف بیشتر و 
ریسک کمتری در سیاست های قیمت گذاری خود در 
ایام مختلف سال داشته باشــند.اما عمده هزینه های 
یک ایرالین را هزینه های عملیاتی تشکیل می دهند 
و در واقع کلیه هزینه هایی که به صورت مســتقیم و 
دایم در تولید تــا فروش کاال یا خدمــات نقش دارند 
جزو هزینه های عملیاتی هســتند و بقیه موارد جزو 

هزینه های غیرعملیاتی محسوب می شوند.
صنعــت هوانــوردی تجــاری بــه دلیــل نیــاز به 
ســرمایه گذاری اولیــه بســیار بــاال ذاتــا صنعتی 
انحصارطلب اســت و در یک بازار کامــال انحصاری، 
حقوق و خدمات مشــتریان اولین چیزی اســت که 
ممکن اســت مورد توجه قرار نگیرد. در اکثر کشورها 
اما فضای رقابــت تجاری واقعی و ســالم و نیز کمک 
ایرالین هــای حامل پرچم ملــی در تعدیل قیمت ها 
باعث شــده تا نهایتا با کاهش روزافزون بهای بلیت و 

رشد تصاعدی سفرهای هوایی روبه رو باشیم.
در ایران اما اعطای یارانه ها در کنار ســایر کمک های 
دولتی به خطوط هوایی کشــور به بهانــه حمایت از 
این صنعت باعث شده تا ایرالین های داخلی به  جای 

تالش روزافزون جهت بهبود مستمر و رقابت در حفظ 
و جذب مشتری، به دنبال کســب حداکثری منافع و 
درآمدهایی از این سفره پرنعمت و بدون حساب کشی 
باشــند. در واقع بخش اعظم هزینه هــای عملیاتی 
شرکت های هواپیمایی داخلی تحت پوشش کامل و 
خارج از عرف کمک های دولت است و سایر هزینه ها 
که شامل این کمک ها نشده اند نظیر حقوق و دستمزد 
پرسنل افزایش غیرعرفی نداشــته اند. ظاهرا میزان 
پوشش باالی هزینه ها توســط کمک های دولتی به 
حدی است که تبدیل به منبع اصلی درآمد شرکت ها 
شــده اســت. این گونه اســت که در شــرایط رکود 
اقتصادی، صنعت هوانوردی تجــاری ایران برعکس 
رویه معمــول بازارهای رقابتی عمــل می کند. یعنی 
به جای کنترل هزینه هــای غیرضروری و حتی ادغام 
شــرکت ها جهت هم افزایی منابع محدودشان شاهد 

تاسیس شرکت های هوایی جدید هستیم.
بنا بر اظهارات دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی، 
یک میلیــارد دالر نیــاز ســاالنه ارزی ایرالین های 
کشور اســت. در حالی که سال گذشــته و نیز امسال 
شــرکت های هواپیمایی بارها از احتمال لغو پروازها 
به دلیل عــدم تخصیص ارز خبر داده و نســبت به آن 
گالیه می کردند که فهرست بانک مرکزی )بازه زمانی 
فروردین ۹۷ تا ۱۱ اردیبهشــت ۹۸( نشان می دهد 
برخی ایرالین های داخلی بارهــا ارز دولتی دریافت 

کرده اند. 

 قیمت سکه در بازار تهران
قیمت طال و سکه در بازار دیروز با افزایش همراه 
بود. قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم به ۴۹۶۰۰۰۰ تومان رسید.هر قطعه سکه 
امامی طرح جدید نیز با قیمت ۴۹۸۰۰۰۰ تومان 
خرید و فروش شــد.قیمت نیم سکه ۲۵۵۰۰۰۰ 
تومان شد.قیمت ربع سکه نیز ۱۵۵۰۰۰۰ تومان 
بود.قیمت ســکه یک گرمی به  ۹۳۰۰۰۰ تومان 
رسید.باالترین قیمت سکه امامی از ابتدای سال 
۹۸ تا کنون مربوط به اواســط فروردین و برخی 
روزهای اردیبهشت است؛ قیمت سکه امامی در 
مدت مذکور به پنج میلیــون و ۲۰۰هزار تومان 
نیز رسیده بود. همچنین پایین ترین قیمت سکه 
امامی مربوط به اواسط مهرماه است. قیمت سکه 
طرح جدید در برخی روزهای مهر، به حدود ســه 

میلیون و ۷۰۰هزار تومان رسید.
قیمت ســکه امامی در سال۹۷ رشــد غیر قابل 
تصوری را تحت تاثیر نوســانات نرخ دالر تجربه 
کرد به طوری که سکه امامی در این سال حدود 
۱۹۱درصد گران شــد. قیمت ســکه امامی در 
اول فروردین ســال۹۷ یک میلیون و ۶۱۴هزار 
تومان بود و سکه امامی با قیمت چهار میلیون و 
۷۰۰هزار تومان سال گذشته را به پایان رساند. 
همچنین ســکه طرح امامی در چهارم مهر ماه 
سال۹۷ با قیمت پنج میلیون و ۵۳۰هزار تومان 

رکورد باالترین قیمت را ثبت کرده است.

تامین کاالهای اساسی شب عید
قائم مقام وزیر صمت در امــور بازرگانی با تاکید بر 
اهتمام مســتمر وزارت صمت، در راستای تأمین 
کاالهای اساسی، گفت: برای تأمین میوه شب عید 
از تمامی ظرفیت های موجود در کشــور به خوبی 

استفاده خواهد شد.
 حســین مدرس خیابانی در جلســه ستاد تنظیم 
بازار کــه از طریــق ویدئو کنفرانس با مســئوالن 
استان گلستان برقرار شــده بود، گفت: تمام تالش 
مسئوالن در ســتاد تنظیم بازار، برقراری آرامش و 
تأمین و توزیع به موقع کاالهای مورد نیاز مردم در 
ایام پایانی سال است و بنابراین از تمامی ظرفیت ها 

باید به منظور دستیابی به این هدف استفاده کرد.
وی با اشــاره به ضــرورت حضور مؤثــر اصناف و 
تشــکل های تولیــدی و صنفی در پیاده ســازی 
برنامه های تنظیم بازار شــب عید افــزود: تمامی 
واحدهــای صنفی و تشــکل های تولیــدی باید 
همچون همیشــه، یاری رســان وزارت صنعت در 
اجرای سیاســت های در نظر گرفته شــده برای 
تأمین و توزیع به موقع کاالها باشند و بر این اساس، 
شرایطی را فراهم نمایند تا کاالها به موقع، با قیمت 

و کیفیت مناسب به دست مصرف کنندگان برسد.
به گفته مــدرس خیابانی، در این راســتا اصناف و 
تشکل های تولیدی می بایســت برای تنظیم بازار 
شب عید و تأمین به موقع کاالهای پرمصرف از تمام 

توان خود استفاده کنند.


