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در هفته های گذشته یکی از چالش های اساسی که 
سیاســت گذاران به آن روبرو بودند موضوع تصویب 
قوانین مرتبط با پولشــویی و تامین مالی تروریســم 
برای اقتصاد ایران بوده که در طی این مدت بازارها را 

تحت تاثیر قرار داده است.
موضوعی که عده ای عــدم تصویب آن را تحریم های 
جدید علیه اقتصادی می دانند و عدهای دیگر معتقد 
هســتند تصویب آن تعهدزا بوده و فشار مضاعف بر 
اقتصاد وارد میکند. در شــرایط تحریمی کشور نیاز 
به حفظ مناســبات تجاری و نقــل و انتقاالت مالی 

بین المللــی دارد، عــدم عضویت در این ســازمان 
روابط تجــاری را محدود و اثر مســتقیم بر بازارهای 
مالی کشــور خواهد گذاشــت. عدم وجــود امنیت 
اقتصادی و نگرانــی از عواقب آن در شــرایط فعلی 
انتظارات مردم را به سمت حفظ دارایی های موجود 
به شکلی که کمترین ضرر ناشــی از شوک ها به آن 
وارد شود، کشانده اســت. بنابراین در عمل نقدینگی 
وارد چرخــه تولیــد نشــده و عمده ســرمایه ها به 
اصطالح خوابیده اند؛ به همین دلیل سرمایه گذاری 
و اســتخدام نیروی کار کاهش و محیط کسب و کار 
نامساعدتر می شود. در دو هفته گذشته معامله گران 
بیشــتر از آن که به افزایش قیمت ها دامــن بزنند با 
حفظ قیمت ها در بازه محدود، قیمت ها را به خصوص 
دالر را به سمت پایین هدایت کردند. به عبارت دیگر، 
کاهش اثرات متغیرهای روانی ناشــی از تحوالت و 

شرایط سیاســی داخلی و خارجی کاهش التهابات 
در بازار را به دنبال داشته اســت. آنچه اهمیت دارد 
این است که بازارســاز برای میان مدت چه برنامه ای 
بــرای مهــار ارز و جلوگیری از شــوک های قیمتی 
دارد. اما در هفته گذشــته قیمت دالر رشد حدود ۲ 
درصدی را تجربه کرد و در روز سه شنبه به ۱۳۷۱۰ 
تومان رســید. ذکر این نکته ضروری است که برخی 
از کشورها با ایجاد فشــارهای روانی در صدد هستند 
بازار را دچار التهــاب کنند در اینجاســت که بانک 
مرکزی بایســتی هیجانی عمل نکرده و اجازه دهد 
جو روانی ایجاد شــده تخلیه شــود، البته هر چه به 
پایان سال نزدیکتر میشــویم به دلیل تبدیل ریالی 
شرکتها و آغاز فرآیند تسویه، امکان افزایش قیمت ها 
وجود دارد.با شــیوع ویروس کرونا در دومین اقتصاد 
بزرگ جهــان، قیمت طال وارد فاز صعودی شــد و تا 

پایان هفته گذشــته نیز به بیش از ۱۵۸۴ دالر برای 
هر اونس رسید. این قیمت بیشــترین میزان ۷ سال 
گذشته بوده و پیشــبینی میشــود که همین روند 

افزایشی ادامه یابد. 
عالوه بر این، فعــاالن بازار بر این باورنــد که با توجه 
به نقش طال به عنوان ابزاری مناســب برای پرداخت 
بدهی ها انتظار میرود با رشد بدهی ها در سال ۲۰۲۰ 
تقاضا برای طال افزایش یابــد. افزایش قیمت جهانی 
طال بر قیمت ســکه موثر بوده و به راحتی از کانال ۴ 
میلیون و ۹۰۰ هزار تومان فراتــر رفت. عده ای هم با 
توجه به باالتر بودن ارزش ذاتی ســکه از قیمت های 
کنونی معتقدند که از آن جایی کــه ظرفیت درونی 
رشد وجود دارد، قیمت سکه با کوچکترین سیگنالی 

وارد فاز صعودی خواهد شد.
  ادامه در صفحه 2

سرمقاله

جمال رزاقی
 رئیس اتاق بازرگانی شیراز

ونا میهمان ناخوانده بازارهای مالی جهانی کر



معاون رییس جمهور:

حضور در اقتصاد جهانی حق مسلم ماست
خریدار    معاون اقتصــادی رییس جمهوری گفت: 
حضور در اقتصاد جهانی حق مسلم ما است و این مهم 
نیازمند همراهی، هم افزایــی و همکاری بخش های 

مختلف جامعه است.
 »محمــد نهاوندیــان« در نشســت با نخبــگان و 
دانشگاهیان استان مرکزی در اراک افزود: سهم ایران 
باید در بازارهای بین المللی ستانده شده و تحریم های 

ظالمانه شکسته شود.
وی اظهار داشــت: چالــش اصلی که امــروز ملتها، 
دولت ها و نظام ها در رقابت با یکدیگر دارند این است 

که آینده را پیش بینی و آن را بسازند.
معــاون امــور اقتصادی رییــس جمهــوری گفت: 
اقتصادی که بخواهد مسیر گذشــته را ادامه دهد به 
طور قطع عقب می ماند، چرا که تحوالت به ســرعت 
در حال شکل گیری است و باید همگام با تغییرات به 
جلو رفت و همگام نشدن باعث عقب ماندگی از مسیر 

خواهد شد.
نهاوندیان افزود: جامعه اقتصادی بــه روحیه تحول 
آفرین نیــاز دارد و ما باید چالش هایمــان را مدیریت 
کنیــم، زیرا مدیریــت تحریم های تحمیلــی نیاز به 

تفکری دارد که بتواند از موانع کنونی گذر کند.
وی اظهار داشت: دشمن  در همه اقدامات تحریمی به 
دنبال این است تا ریسک کار کردن با اقتصاد ایران را 
باال ببرد، به همین دلیل ما باید در داخل کشور ریسک 
اقتصادی را به حداقل برســانیم تا هزینه های اداری 
و عملیات تولید، کاهــش یابد و این مهــم جز با هم 
افزایی، همکاری و کوشــش در همه بخش ها حاصل 

نخواهد شد.
معاون امور اقتصادی رییس جمهوری گفت: شخصی 
در کاخ سفید با رویکردها خود نه تنها به اقتصاد خود 
آسیب زده بلکه به اقتصاد جهانی نیز لطمه وارد کرده 
است و موجب شده تا تجارت جهانی ۲ درصد کاهش 
داشته باشــد درحالی که این مسیر در طول ۲۰ سال 
اخیر رو به رشد بوده اســت.وی اظهار داشت: تعریف 
ما از اقتصاد مقاومتی، خارجی هراســی نیست بلکه 
همان بیان مقام معظــم رهبری،یعنی درون گرایی و 

توجه و شناسایی ظرفیت های داخلی است.
معاون امور اقتصادی رییس جمهوری گفت: ظرفیت 
اقتصادی ایران نباید محدود به بازار ایران باشد و این 
مهم جز با ارتباط حاصل نمی شــود کــه البته حریف 

پرقدرتی داریم کــه راه را می بندد اما باید از همفکری 
برای برون رفت از این مشکالت بهره گرفت.

نهاوندیان افزود: راهکار این مهم این اســت که مراکز 
علمی و دانشــگاهی به کمک بنگاه هــای اقتصادی 

بیایند تا اثربخشی افزایش پیدا کند.
وی اظهار داشت: مدیریت مالی، مدیریت بین المللی، 
فاینانس پژوهشــی و متخصص در همــه بخش ها از 

جمله نیازهای کشور در حوزه های مختلف است.
معاون امور اقتصادی رییس جمهوری گفت: ترکیب 
۲ رویکرد می تواند ما را به افق چشم انداز برساند و آن 
انسجام در داخل و حصار شکنی در خارج و گسترش 
ارتباطات اســت که آینده بهتر را برای نســل آینده 
پیش رو قــرار دهد.در این نشســت دانشــگاهیان و 

صنعتگران مطالبات خود را مطرح کردند.
معاون امور اقتصــادی رییس جمهوری در ســفری 
۲ روزه به اســتان مرکزی ابتدا به ســاوه رفت و امروز 
پنجشنبه در چند نشست با فعاالن اقتصادی، نخبگان 

و دانشگاهیان شرکت کرد.
استان مرکزی با ۲ هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی کوچک 

و بزرگ به قطب چهارم صنعت کشور شهرت دارد.

سرمقاله

معاون رییس جمهور و رییس سازمان 
برنامــه و بودجه کشــور بــه صورت 
نمادین کلنگ احداث حدود یک هزار 
واحد مســکونی تخریب شــده ناشی 
از ســیل دی ماه ۹۸ در جنوب استان 

کرمان به زمین زد.
 »محمدباقــر نوبخــت« در حاشــیه 
کلنگ زنی یک هزار واحد مســکونی 
تخریب شــده ناشی از ســیل دی ماه 
۹۸ در جنوب اســتان کرمــان گفت: 
خوشحالم که خداوند توفیق دوباره به 
بنده داد تا باری دیگر بــا مردمان این 

خطه از نزدیک دیدار کنم.
وی با اشــاره به ســفر قبلــی خود به 
جنوب اســتان کرمان اظهار کرد: در 
سفر سال گذشــته مقرر شد ۱۰ هزار 
واحد مسکونی برای افراد کم درآمد و 
نیازمند در استان کرمان ساخته شود 
که از آن واحدهــا، ۵ هزار و ۳۵۰ واحد 

مســکونی که توسط بنیاد 
مســکن انقالب اسالمی و 
کمیته امــداد امام خمینی 
)ره( احداث شــده به بهره 

برداری خواهد رسید.
معــاون رییــس جمهور با 
اشــاره به برخی از انتقادات 

که چرا دوباره به جنوب استان کرمان 
سفر کرده اســت؟ افزود: در سال قبل 
قولی به مردم اینجا دادم و امروز باید به 

قول خودم عمل می کردم.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با 
یادآوری بارندگی های دی ماه امسال 
در مناطق جنوب و جنوب شرق کشور 
عنوان کرد: در زمان سیل به دلیل آنکه 
برای رســیدگی به مشــکالت استان 
سیســتان و بلوچســتان رفته بودم؛ 
نتوانستم به کرمان سفر کنم و بر خود 
واجب می دانســتم که در کوتاه ترین 

زمان ممکن جهت سرکشی 
از مناطق سیل زده جنوب 
اســتان، این منطقه ســفر 

کنم.
کار  امــروز  افــزود:  وی 
بازســازی  و  نوســازی 
واحدهــای آســیب دیده 
آغاز می شــود که در هیات دولت برای 
اســتان کرمان احداث یک هزار واحد 
و مرمت و تعمیر ۶۰۰ واحد مســکونی 
تخریب شده ناشی از وقوع سیل اخیر 
در این منطقه مصــوب و تامین مالی 

شده است.
نوبخت با تاکیــد برآنکه این واحدهای 
مســکونی ظرف ۶ ماه آینده ســاخته 
خواهند شــد، عنوان کرد: هر کجا که 
کلنگ احداثی را به زمین زدم احداث 
آن را پیگیــری کــرده و آن را افتتاح 
خواهم کرد تا مدیون مردم آن منطقه 

نباشیم.در سیل اخیر یک هزار و ۶۰۰ 
واحــد مســکونی در جنوب اســتان 
کرمان خســارت دیده اند که یک هزار 

واحد آن تخریب شده است.
 برای هر واحد تخریب شــده در سیل 
امســال، ۴۰ میلیون تومان وام با سود 
۵ درصــد و همچنین بیــن ۲۰ تا ۲۵ 
میلیون تومان تســهیالت بالعوض به 
خســارت دیده شــدگان اعطا خواهد 
شــد.نوبخت معاون رییس جمهور در 
حاشــیه این کلنگ زنی در واکنش به 
درخواســت یکی از جوانان روســتای 
بیژن آباد ســفلی رودبار جنوب مبنی 
بر اینکه در این منطقه ســالن ورزشی 
وجــود نــدارد، ضمن بــه زمین زدن  
کلنگ ســالن ورزشــی در این منطقه 
گفت: این قــول را خواهم داد که ظرف 
۶ ماه آینده سالن ورزشی این منطقه به 

بهره برداری برسد.

سیل

آغاز ساخت واحدهای تخریب شده بر اثر سیل
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مالی جهانی
  ادامه از صفحه یک

همچنین موضوع محدود شــدن مبادالت مالی 
به دلیل اخبار نگــران کننده تصویب نشــدن 
قانون مبارزه بــا پولشــویی و CFT در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و احتمال افزایش تنش 
ها به دلیل حملــه اخیر به ســفارت آمریکا در 
بغداد یکی از دالیل اصلــی افزایش قیمت ها در 

هفته گذشته به حساب میآید.
پس از آن که بازار بورس در اوایل هفته گذشــته 
به دلیل معافیــت مالیاتی افزایش ســرمایه از 
محل تجدیــد ارزیابی، بهبــود قیمت کاالهای 
پایه مصرفــی در بازار جهانی و کاهش ریســک 
سیستماتیک با رشــد ۲.۹ درصدی مواجه شد 
اما در اواســط هفته به دلیــل عملکرد ضعیف 
شرکت های بورسی، رشد قیمت ها کاهش یافت 
و نهایتا این شــاخص در آخریــن روز معامالتی 
به کانــال ۴۲۷ هزار واحد افزایــش یافت. با این 
حــال همچنان ســهامداران تمایل بیشــتری 
برای خرید ســهم های کوچک و متوســط بازار 
دارند. خبر واگذاری ســهم دولت در شــرکت 
خودروســازی ایران خودرو و ســایپا به بخش 
خصوصی در صورت افزایش ارزش سهم این دو 
شــرکت، ابهامات زیادی بین فعاالن اقتصادی 
ایجاد کرده اســت. به نظر می رسد به دلیل عدم 
امکان رشد ارزش سهام در کوتاهمدت سیاست 
خصوصی ســازی در این صنعت کماکان منتفی 

است.
قیمت نفــت نیز تحــت تاثیر عوامــل مختلف 
همچون کاهش تقاضا در چین به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا، تنش های میــان لیبی و عراق و 
افزایش حجم ذخیره ســازی نفت خام در ایاالت 
متحده، در روز چهارشــنبه به پائین ترین سطح 
طی ۶ هفته اخیر کاهش یافت و در مجموع برای 
ســومین هفته متوالی کاهش یافت. بیشترین 
کاهش قیمت در هفته گذشــته مربوط به نفت 
برنت با ۶.۸- درصد بوده و نفت اوپک ۶.۱درصد 
کاهش داشته است. اما شــیوع ویروس کرونا در 
صعود پر قدرت قیمت بیــت کوین به باالی مرز 
۹۰۰۰ دالر بســیار اثرگذار بوده است. در واقع 
شــیوع ویروس کرونا در ســطح جهــان باعث 
افزایش تقاضــای خرید ارزهــای دیجیتالی در 
بین معامله گران شده اســت و همین امر سبب 
شده است که کارشناســان قیمت بیت کوین را 
باالتر از دامنه مقاومت روانــی ۱۰ هزار دالر در 

روزهای آینده پیشبینی کنند.

مالیات معامالت سهام شرکت های 
بورسی افزایش نمی یابد

رییس کل ســازمان امور مالیاتی کشــور گفت: 
افزایش مالیات سهامداران و سهام شرکت های 
بورس در قالب هیچ طرحی در دستور کار نیست 
و اخذ مالیات از عایدی سرمایه شامل سود سهام 

بورس نمی شود.
 الیحه مالیات های مســتقیم توسط وزارت امور 
اقتصادی و دارایی به دولت ارســال شده که قرار 
است، وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی نظرات 

خود را ارایه و درباره آن به جمع بندی برسند.
وزیر امور اقتصادی و دارایــی درباره این الیحه 
می گوید: با اصالح قانون مالیات های مســتقیم 
که کار آن بــه پایان رســیده اســت، مجموع 

درآمدهای افراد مشمول مالیات می شود.
در ایــن الیحه مســایلی مانند اخــذ مالیات از 
عایدی ســرمایه و مجموع درآمدهــای افراد، 
ســاماندهی معافیت های مالیاتی و اخذ مالیات 
از امــالک و خودروهای لوکــس و گران قیمت 

پیش بینی شده است.

مالیات



رییس کل بانک مرکزی:

بانک مرکزی مصمم به جلوگیری از پولشویی و سفته بازی است
خریدار    همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران در مراســم تقدیر از روسای شعب نظام 
بانکی با اشــاره به اینکه در حال حاضــر بیش از ۷۵ 
درصد ریسک بانکها ناشی از ریســک اعتباری است 
تاکید کرد: شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری 
بانک ها مهم اســت و روسای شــعب نقش مهمی در 

کنترل و کاهش آن دارند.
عبدالناصر همتی تاکید کرد: روســای شعب با نقش 
آفرینی مناسب می توانند ریسک اعتباری را کاهش و 

ثبات و سالمت بانک را موجب شوند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: روســای شــعب باید 
مشــتریان را درســه حوزه مهم اطالعــات هویتی ، 
اطالعات اقتصــادی و اطالعات ذی نفع شناســایی 
کامل بکنند. شــعب بانک ها باید بدانند نقل و انتقال 

پول برای چه هدفی است.
او گفت: مگر می شود یک کودک ۲ سال یا ۴ ساله در 
سال بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریال تراکنش داشته باشد 
و رئیس شعبه از آن بی خبر باشد. مگر می شود ماهانه 

هزاران میلیارد ریال بدون ذکر دلیل و بابت در درون 
سیستم بانکی جابجا بشــود و رئیس شعبه از هویت 

مشتری و ذی نفع اطالع نداشته باشد.
همتی تاکید کرد بانک مرکزی مصمم اســت جلوی 
گردش بی حســاب و کتاب ریال در سیستم بانکی 
که با هدف پول شویی و عملیات ســفته بازانه انجام 
شــود را بگیرد.رئیس کل بانک مرکزی ضمن اینکه 
از روسای شعب بانکها خواســت در اعتبارسنجی و 
توانایی بازپرداخت مشــتریان بانکــی دقت نمایند 
برضرورت نظــارت بعد از اعطای تســهیالت جهت 
اطمینان از مصرف آن در محل و موضوع تعیین شده 

تاکید کرد.
همتی توجه به جریان نقدی کســب و کار مشتری در 
هنگام اعطای تســهیالت را مهم دانست و گفت نباید 
به بهانه داشــتن وثیقه، اعتبار سنجی مناسب انجالم 

نگیرد. 
مهم بررســی مدل کســب و کار و جریان درآمدی و 

نقدی بنگاه در هنگام اخذ تسهیالت است.

رئیس شــورای پــول و اعتبــار اعالم کــرد: امهال 
تسهیالت معوق بانکی از اول سال ۹۹ بر اساس دستور 
العمــل جدید که به تصویب شــورای پــول و اعتبار 

رسیده است خواهد بود.
این دستورالعمل به تایید شورای فقهی بانک مرکزی 
هم رسیده است و بعد از تصویب قانون عملیات بانکی 
بدون ربا در دهه ۶۰ ، این بخشــنامه بــا اجرای دقیق 
تحول مهمی در تحکیم و تقویــت بانکداری بدون ربا 

خواهد بود.
همتی تاکید کرد: موضــوع امهال معوقات بنگاههای 
تولیدی بسیار مهم است.مشــکالت کالن اقتصادی 
کشــور، برخی تولید کنندگان را دچار مشکل کرده 

است.
بانکها بایستی با ستاد تسهیل استانها در جهت کمک 
به تولیدکنندگان همراهی نمایند و در مواقع اختالف 
نظر به موجب قانون، رای خبرگان بانکی هر اســتان 
که منصــوب رئیس کل بانک مرکزی هســتند فصل 

الخطاب خواهد بود.

شعبه

عضو هیئت مدیره بازآفرینی شــهری 
و جانشــین دبیر ســتاد ملــی گفت: 
افزایش وام نوسازی ساخت مسکن در 
بافت های فرسوده به بانک عامل ابالغ 

شد.
محمد آیینی در حاشــیه جلسه ستاد 
بازآفرینی شهری استان مرکزی که با 
حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور 
برگــزار شــد در جمع خبرنــگاران با 
اشــاره به برنامه بازآفرینی شهری در 
کشور اظهار داشــت: برنامه بازآفرینی 
شهری سابقه ۲۰ ساله را در کشور دارد 
و در قالب های مختلفی بــوده و در هر 
دوره ای از دولت هــا اقدامــات خاصی 

انجام شده است.
وی افــزود: مطلبی را کــه اکنون قرار 
اســت اجرای این طــرح در محدوده 
بافت هــای فرســوده اســت چراکه 
در محــالت هــدف مــا هــم بحث 
ســکونت گاه های غیررســمی، هــم 

بافت هــای تاریخــی و هم 
بافت های فرســوده مطرح 

است.
آیینــی تصریح کــرد: در 
بحث بافت های فرســوده 
بــه ۲  نزدیــک  تقریبــا 
میلیــون و ۹۰۰ هزار واحد 

مســکونی داریم که از این تعداد، یک 
میلیــون و ۱۵۰ هــزار واحد نوســاز 
بوده و نوســازی شــده و قرار است تا 
پایان برنامه هفتم بــه یک نقطه قابل 
اطمینانــی برســیم که البتــه عمده 
زحمت نوسازی بر دوش انبوه سازان، 
توسعه گران با مشارکت مردم ساکن 

در این بافت ها است.
عضــو هیئــت مدیــره بازآفرینــی 
شــهری و جانشین دبیر ســتاد ملی 
خاطرنشــان کــرد: ایــن موضــوع 
زمانی می تواند ســرعت قابل قبولی 
به خــود بگیــرد کــه حمایت های 

همه جانبــه ای از ناحیــه 
دســتگاه های  دولــت، 
دولتی و شــهرداری ها از 
آن انجام شــود که این در 
قالب بســته های تشویقی 
که در حوزه هــای مختلف 
طراحی شــده انجام شود، 
یکی از مشــوق ها حمایت های مالی 
اســت و آن اینکــه نقدینگــی الزم 
برای نوسازی شــکل بگیرد که عمدتا 
در قالــب تســهیالت یارانــه دار یا با 

نرخ های ترجیحی است.
وی ادامه داد: خوشبختانه هم اکنون 
در قالب افزایش وام نوســازی ساخت 
مســکن در بافت های فرسوده شکل 
گرفته و خوشبختانه در هفته گذشته 
طبــق آخریــن ابالغیه بانــک عامل 
سقف تســهیالت بانکی در شهرهای 
مختلف افزایش به طور متوســط ۵۰ 
درصدی داشــته، به عنوان نمونه در 

تهران انبوه سازانی که از فناوری های 
نوین اســتفاده می کننــد می توانند 
بــه ازای هر واحــد تــا ۱۷۰ میلیون 
تســهیالت دریافت کنند و در ســایر 
کالنشــهرها هم این ســقف تا ۱۶۰ 
میلیون تومان، در مراکز اســتان ها تا 
۱۴۰ میلیون تومان و در سایر شهرها 
تــا ۱۳۰ میلیون تومان تعیین شــده 

است.
آیینی بیان کرد: البته این تســهیالت 
خود به ســه بخش تقســیم می شود، 
در تهــران و کالنشــهرها ۵۰ میلیون 
آن با نرخ ۹ درصد و در ســایر شــهرها 
۴۰ میلیون تومان آن با این نرخ است، 
در تهران ۶۰ میلیــون تومان آن بدون 
ســپرده گذاری بــا نــرخ ۱۸ درصد و 
در سایر شــهرها ۵۰ میلیون آن، مابه 
تفاوت آن تســهیالت است که با خرید 
اوراق با نرخ ۱۶ درشــد از بانک مسکن 

است.

وام

وام مسکن در تهران و کالنشهرها چقدر شد؟
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باید تولید داخلی را تقویت کنیم
مدیرعامــل بانک ملی بــا تأکید بــر باید تولید 
داخلی را تقویــت کنیم، گفت: اگــر تکیه مان 
به تولید داخل باشــد و بــه اعتماد بــه نفس و 
خودباوری برســیم می توانیم از تمام بحران ها 

عبور کنیم.
 محمدرضا حسین زاده در پاســخ به این سؤال 
که چطور باید اقتصاد کشــورمان را قوی کنیم؟ 
اظهار داشــت: تنها راهی که می توان اقتصاد را 

قوی کرد، تقویت تولید داخلی است.
وی با بیان اینکه باید به تولید داخل متکی باشیم، 
افزود: حمایت از تولید داخلی و بخش خصوصی 
باید حتماً برای قوی شدن اقتصاد در دستور کار 
باشد؛ دســتگاه های دولتی باید پشتیبان بخش 
خصوصی باشــند.مدیرعامل بانــک ملی ضمن 
تأکید بر اینکه در صورتی کــه بخش خصوصی 
قوی باشــد، دیگــر تحریم ها اثــری در اقتصاد 
نخواهد داشــت، تصریــح کــرد: در این صورت 
به راحتی می توانیم روی پای خودمان بایستیم.

حسین زاده همچنین به ارتباطات تجاری با دنیا 
اشاره و تأکید کرد: البته ارتباطات تجاری با دنیا 
در حد معقول و تا جایی که امکان پذیر باشد،  الزم 
اســت اما اگر تکیه مان به تولید داخل باشد و به 
اعتماد به نفس و خودباوری برســیم می توانیم از 

تمام بحران ها عبور کنیم.
رئیس شــورای هماهنگی بانک های دولتی در 
پاسخ به این ســؤال که در نظام بانکی تا چه حد 
سیاســت ها به ســمت تقویت تولیــد داخلی و 
اقتصادی بوده اســت، گفت: کنتــرل نرخ ارز، 
نقدینگی و تورم در یکی دو سال اخیر به صورت 

ویژه در دستور کار بوده و عملیاتی شده است.
وی با اشاره به حمایت بانک های دولتی از تولید 
داخلی ابراز کرد: تمام بانک ها خصوصاً بانک های 
دولتی و بزرگ از تمام واحدهای تولیدی که نیاز 

به نقدینگی داشته باشند، حمایت می کنند.
مدیرعامل بانک ملی تأکید کرد: علی رغم اینکه 
تأمین هزینه بخشی از حوادث غیرمترقبه مانند 
سیل و زلزله به دوش بانک ها بوده است، ولی باز 
هم از تولید کم نگذاشته ایم. ان شاءاهلل که همین 
رویه را ادامه دهیم و معتقدم نتایج خیلی خوبی 

خواهد داشت.
حســین زاده درباره رونق برخــی از واحدهای 
تولیدی خاطرنشــان کرد: هم اکنــون برخی از 
واحدهای تولیدی یک شیفت خود را به دو و سه 
شیفت افزایش داده اند؛ این درحالی است که در 
مقاطعی برخی از منسوجات تولیدی اصاًل بازار 
نداشــت. وضع این واحدها خراب بود ولی اآلن 
همین واحدها سه شیفته کار می کنند و می شود 
همین روال را در واحدها و صنوف دیگر تولیدی 

ادامه داد.

اخذ مالیات از سود سپرده های 
بانکی موجب فرار سرمایه 

نمی شود
عضو کمیســیون تلفیــق مجلس یــا تاکید بر 
ضــرورت اخــذ مالیات از ســود ســپرده های 
بانکی گفــت: اخذ ایــن مالیــات برخالف نظر 
عده ای از کارشناســان، موجب فرار ســرمایه از 
کشــور نخواهد شد. در تمام کشــورهای دنیا از 

سپرده های بانکی مالیات گرفته می شود.
 محمداسماعیل سعیدی عضو کمیسیون تلفیق 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه برای جبران 
کسری بودجه کشــور باید به ســمت افزایش 
درآمدهای مالیاتــی حرکت کنیــم، گفت: به 
اعتقاد بنده بایــد از ۲ تریلیون نقدینگی موجود 
در کشــور که بخش اعظم آن به صورت سپرده 
نزد بانک ها هســتند، مالیات گرفته شود. با این 
مالیات، مشــکل درآمدی دولت هم حل خواهد 
شد. در واقع باید به ســراغ یقه سفیدهایی برویم 
که تاکنون مالیات نمی پرداختند و عملکردشان 

صرفا موجب شکاف طبقاتی در کشور می شد.



وزیر راه و شهرسازی:

ورت شناسایی واجدین شرایط مسکن ملی ضر
خریدار   وزیر راه و شهرســازی گفــت: از ابتدای 
سال ۹۸ تا کنون ۷۲۴ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی به 

شبکه راه های کشور افزوده شد.
 محمد اسالمی، در ادامه ســفر خود به استان فارس، 
در آیین آغاز عملیات اجرایــی ۳۱ کیلومتر از بزرگراه 
الر  جهرم  که بــرای ســاخت آن ۸۰۰ میلیارد ریال 
اعتبــار در نظر گرفته شــده، افزود: بی شــک به این 
میزان راه های ساخته شــده در فرصت باقی مانده تا 

پایان سال ۹۸ افزوده خواهد شد.
او ادامه داد: با وجود تمام مشــکالتی که دشمن برای 
کشــورمان ایجاد کرده و به رغم همه محدودیت های 
اعتباری و تنگناهایی که دولت با آن مواجه اســت، اما 

در تمام نقاط کشور کارگاه های راهسازی فعال است.
وزیر راه و شهرســازی اظهار داشــت: با مشــارکت 
پیمانــکاران، مشــاوران و مجموعه همــکاران این 
وزارتخانه، یک نهضت بزرگ راهســازی در کشــور 
ایجاد شــده و امیدواریم نتیجه تمام این کوشــش ها 
برای مردم رفاه، آسایش و پیشــرفت به دنبال داشته 
باشد.اسالمی، محور الر - بندرعباس و جهرم - شیراز 
را یکی از محورهای شــریانی ایران و نیاز مبرم بخش 
حمل و نقل کشور دانســت و اظهار داشت: امیدوارم 
مابقی مســیر نیز به زودی به مناقصه گذاشته شده و 

عملیات اجرایی آن آغاز شود.
وزیر راه و شهرســازی بیان کرد: با هدف جلوگیری از 

بروز حوادث جاده ای در مســیر کنونی جهرم - الر - 
بندرعباس، ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اقدام بــه نصــب دوربین های جدید کنتــرل تخلف 
و ارتقــای ایمنی محور بــا نصب عالئــم و تابلوهای 
راهنمایی و هشداردهنده کرده تا شاهد کاهش هرچه 

بیشتر حوادث جاده ای باشیم.
اسالمی، از شهروندان نیز تقاضا کرد با رعایت قوانین 
و مقــررات راهنمایــی و رانندگی از بــروز حوادث و 
تصادفات جاده ای جلوگیــری کنند تا با تبدیل محور 

یاد شده به بزرگراه از شمار تلفات انسانی کاسته شود.
آغاز عملیات اجرایی باند دوم زرین دشت - دولت آباد

همچنین با حضــور وزیر راه و شهرســازی، عملیات 
اجرایی باند دوم زرین دشت – دولت آباد به طول ۱۶ 
کیلومتر و با اعتباری افزون بر ۴۳۰ میلیارد ریال آغاز 
شد.اسالمی در آیینی که برای شروع عملیات ساخت 

این باند برگزار شــده بود، بیان داشت: در شهرستان 
زرین دشــت یکی از مشــکالت مردم، گرانی زمین و 
تامین مسکن است و برای حل این معضل، مسووالن 
اســتان فارس باید تــالش کنند کــه در مرحله دوم 
نام نویسی در طرح اقدام ملی مسکن، تمام متقاضیان 

واجد شرایط این منطقه شناسایی شوند.
وی ادامه داد: در مرحله نخست ثبت نام از متقاضیان 
طرح اقدام ملی مسکن، ریزش ها بســیار زیاد بود به 
گونه ای که در برخی از شهرســتان های استان فارس 

بیش از ۶۵ درصد ریزش داشتیم.
وزیر راه و شهرســازی اضافه کــرد: امیدواریم که در 
مرحله دوم این طرح، شــاهد تامین زمین بیشــتری 
در استان فارس باشــیم تا با همکاری استانداری این 
اســتان مراحل تغییر کاربری و الحاق زمین سریع تر 
انجام شود تا مردم بتوانند برای ساخت و ساز خانه های 
خودشان با همکاری نظام مهندسی ساختمان هر چه 
زودتر اقدام کنند.اســالمی افزود: نکته حائز اهمیت 
برای ما در طرح اقدام ملی مسکن این است که بتوانیم 
جامعه هدف خود را که قشــر متوســط و کم درآمد 
جامعه اســت، با همت و همکاری خودشــان صاحب 
خانه  کنیم.شهرســتان الرســتان به مرکزیت الر در 
فاصله ۳۸۷ کیلومتری جنوب شــیراز و شهرســتان 
زرین دشــت به مرکزیت حاجی آبــاد در فاصله ۲۵۰ 

کیلومتری جنوب شرقی شیراز قرار دارند.
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 بازار مسکن راکد نیست
 کاذب است

یک کارشناس با بیان این که چشــم انداز رکود 
مطلق را برای بازار مســکن متصور نیستم گفت: 
رونق از نوع کاذب، هم اکنون در بخش مســکن 
وجود دارد و در این شرایط شکاف بین متقاضیان 
واقعی و متقاضیان مصرفی بیشــتر می شــود.
ابوالحسن میرعمادی اظهار کرد: به لحاظ رکود 
اقتصادی، قــدرت خرید طبقه ای کــه نیازمند 
مسکن اســت افزایش پیدا نکرده اما معامالت از 
سوی سرمایه گذاران انجام می شود. معتقدم در 
سال آینده نیز بخش مســکن وارد رکود مطلق 
نمی شود بلکه خرید و فروش ســفته بازانه ادامه 
می یابد و شــکاف بین توان متقاضیــان واقعی و 

سفته بازان افزایش پیدا می کند.
وی افزود: بسیاری از افراد، بخش مسکن را برای 
سرمایه گذاری مناسب می بینند؛ چرا که بازار ارز 
دچار ثبات شده و ریســک خرید مسکن، کمتر 
از خرید دالر است. از ســوی دیگر به دلیل کنار 
ماندن تقاضــای مصرفی از بازار مســکن، رونق 

فعلی کاذب است.
این کارشناس بازار مســکن با بیان این که طی 
دهه های گذشــته، تورم بخش مسکن، فراتر از 
رشد دســتمزدها بوده است گفت: طبیعی است 
که سال به سال این فاصله عمیق تر می شود و در 

مقطعی به اعداد عجیب و غریب می رسد.
میرعمــادی با بیــان این که عرضــه در بخش  
بزرگ متــراژ و تقاضا بــرای واحدهای کوچک 
متراژ اســت، تصریح کرد:  با توجه به سود پایین 
امالک کوچــک، طرف عرضه تمایلــی به تولید 
این واحدها ندارد. لذا طبقه متوســط و پایین از 

مسکن مورد نیاز خود محروم می شود. 



معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز:

نگاه ویژه به گردشگری البرز صورت نگرفته است
خریدار   معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
البرز با اشــاره به ظرفیت های تاریخی و طبیعی البرز 
اعالم کرد که نگاه ویژه به گردشــگری این اســتان 

صورت نگرفته است.
علی درویش در نخستین جلســه ستاد خدمات سفر 
استان البرز ویژه استقبال از مســافران و گردشگران 
نوروزی  در اســتانداری برگزار شــد، اظهارداشت: با 
توجه اینکه ظرفیت البرز در گردشــگری بســیار باال 

است اما در این مورد کوتاهی شده است.
وی افــزود: در فرودین مــاه امســال علیرغم وجود 
بارندگی ها و تاکیدات بر لغو سفرها حدود ۳۶ میلیون 
تردد ثبت شده در محورهای مواصالتی البرز داشتیم  
اما اســتان البرز ســهم خوبی از حضور این مسافران 

نداشت.
وی تاکید کرد که می بایست  ۱۰درصد این تردد ها را 

در استان البرز ماندگار کنیم.
وی،با اشاره به اهمیت فعالیت نهادهای ذیل خدمات 
سفر از جمله راهداری ها، شــهرداری ها، بهداشت و 
درمان برای ســفرهای ایمن، خاطــره انگیز و ایمن 
گفت: باید برنامه ای خــاص و مضاعف برای ایام نوروز 
و تابستان ویژه حضور مســافران و گردشگران داشته 

باشیم.
این مســوول با بیان اینکــه که تپه ازبکــی ظرفیت 
گردشگری عالی برای البرز است، گفت:  مسیر عبوری 

برای دسترســی به آن پر از نخاله های ســاختمانی 
است، چه انتظاری داریم که گردشگر در آنجا حضور 

یابد.
معاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری البرز با 
اشاره به اینکه شــهرداری کرج باید در ورودی شهر از 
جمله میدان حافظ طراحی های خاص داشته باشد، 
افزود:در البرز مســافران عبوری تنها مسئله ترافیک 
را می بینند، باید در ســتاد خدمات ســفر هر کدام از 
شهرســتان ها پالن تعریف شــده ای داشته باشند تا 

خدمات ویژه مسافران افزایش یابد.
وی خاطرنشــان کرد: حوزه گردشــگری نیاز به ارائه 
خدمات درجه یــک در حد جهانــی دارد، در صفحه 
تبلیغات بیلبوردهــای بین راهی بایــد برای معرفی 
ظرفیــت های گردشــگری البــرز کار کــرد، بحث 

سرویس دهی در واحدهای بین راهی مهم است.
اگر مــی خواهیم توســعه، عمران و آبــادی در البرز 
داشته باشــیم باید جامع محور باشــیم و در تمامی 

عرصه ها و حوزه ها کار کنیم.
وی در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به اهمیت 
توجه به کاروان های راهیان نور در ذیل خدمات سفر 
اظهارداشــت: پیام این کاروان پیوند میان ۲ نســل 
مجاهد و مدافع است و امروز مردم در مناطق عملیاتی 
مورد بازدید راهیان نور به عنــوان مکان های زیارتی 
حضور می یابنــد، انتظار داریم در امــر مقدس اعزام 

کاروان راهیان نور تمامی دســتگاه ها به تکالیف خود 
عمل کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با بیان  
اینکه باید ستاد راهیان نور توسط فرمانداران تشکیل 
شود، افزود: در این میان هر دستگاهی تکالیفی دارد، 

شهرداری ها نیز پای کار هستند.
درویش پور با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی تقویت 
گردشــگری در داخل مرزهای کشــور است، گفت: 
برای برگزاری جشن نوروز ملل در ۹ اسفندماه امسال 

برنامه ریزی می کنیم.
وی در بخش دیگری با اشــاره به اینکه اتوبان تهران- 
کــرج- قزوین پرتردد محور کشــور امــا در کنار آن 
نازیباترین محور کشور است، گفت: باید جداره های 
راه، رسیدگی به فضای ســبز، ترمیم آسفالت در این 
محور صورت گیرد ، نباید شــاهد انباشــت زباله در 

حاشیه آن باشیم.
معاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری البرز با 
اشاره به اینکه دسترســی های محور تهران- کرج- 
قزوین ناایمن اســت، عنوان کرد: بایــد از گرمدره تا 
هشتگرد به معنای واقهی کمربند سبز ایجاد کنیم تا 
داالن عبوری زیبا برای مسافران باشد، از سویی طرح 
تعریض نقاط مختلف این اتوبان باید توسط اداره کل 
راهداری و حمــل و نقل جاده ای البرز تا پایان ســال 

جاری به اتمام برسد

البرز

نماینده عالی دولت در اســتان البرز از 
بهره بــرداری ۴۱۵ پروژه بــا اعتباری 
حدود ۳۲۰۰ میلیــارد تومان و کلنگ 
زنی ۴۲ پروژه با اعتباری ۸۰۵ میلیارد 
تومان بمناسبت دهه مبارک فجر ۹۸ 

در البرز خبر داد.
به گــزارش اداره کل روابــط عمومی 
و امور بیــن الملل اســتانداری البرز، 
شــهبازی با اعــالم این خبــر ضمن 
گرامیداشــت ایام دهه مبارک فجر و 
یاد و خاطره تمامی شــهدای انقالب 
اســالمی بویژه سردار ســپهبد شهید 
حاج قاســم ســلیمانی، به پروژه های 
بخش دولتی اشاره کرد و افزود: بر این 
اســاس ۲۹۰ پروژه در شهرستان های 

استان بهره برداری می شود.
وی ادامــه داد: در کرج ۶۰ پــروژه با 
اعتباری حــدود ۱۰۷ میلیارد تومان، 
در ساوجبالغ ۱۱۴ پروژه با حدود ۹۲ 
میلیارد تومان، در نظرآباد ۳۶ پروژه با 
اعتباری حدود ۴۱ میلیارد تومان، در 
فردیس ۱۴ پروژه با حدود ۱۵ میلیارد 
تومان، در طالقان ۴۴ پــروژه با حدود 
۲۲ میلیارد تومان و در اشــتهارد ۲۲ 
پروژه با حدود ۴۵ میلیــارد تومان در 
بخش دولتی مورد بهــره برداری قرار 
می گیرد.شــهبازی گفت: در این ایام 
بهره بــرداری از پروژه ادامــه آزادراه 
شــهید همت با اعتباری حدود ۵۰۰ 
میلیارد تومــان و قطعــه اول آزادراه 

تهران-شــمال در محــدوده البرز با 
حدود هزار میلیارد تومــان اعتبار را با 

حضور مسئوالن ملی خواهیم داشت.
وی با بیــان اینکه در مجمــوع ۳۰۵ 
پروژه دولتی با اعتباری حدود ۲۲۱۳ 
میلیارد تومان، در البرز بمناسبت این 
ایام آماده افتتاح اســت، افزود: از این 
تعداد ۱۳ پروژه نیز بــا اعتباری حدود 
۳۹۱ میلیارد تومان در شرکت عمران 

شهرجدید هشتگرد است.
اســتاندار البرز به پــروژه های بخش 
خصوصی در دهه مبارک فجر اشــاره 
کرد و گفت: بر این اســاس در کرج ۹ 
پروژه با اعتباری حــدود ۷۳ میلیارد 
تومان و اشــتغالزایی برای ۷۱ نفر، در 

ساوجبالغ ۲۱ پروژه با اعتباری حدود 
۱۶۹ میلیــارد تومان و اشــتغالزایی 
برای ۹۷۰ نفــر و در نظرآباد ۲۲ پروژه 
با اعتباری حدود ۱۱۲ میلیارد تومان 
و اشــتغالزایی برای ۶۳۴ نفر افتتاح 

می شود.
وی اضافه کرد: همچنین در فردیس ۳ 
پروژه با اعتباری حــدود ۲۰۷ میلیارد 
تومان و اشتغالزایی برای ۴۸۵ نفر، در 
اشــتهارد ۵۴ پروژه با اعتباری حدود 
۴۱۴ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای 
هزار و ۲۰ نفــر و در طالقان یک پروژه 
با اعتباری حــدود ۱۴ میلیارد تومان و 
اشــتغالزایی بــرای ۸۰ نفر مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.

فجر

وژه بمناسبت دهه مبارک فجر ۹۸ در البرز به بهره برداری می رسد ۴۱۵ پر
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سرمایه گذاران حوزه درمان
شــهردار مشــکین دشــت گفت: شــهرداری 
مشکین دشــت آمادگی کامل خود را به منظور 
واگذاری زمین برای ســرمایه گذاران دولتی و 

خصوصی حوزه درمان اعالم می کند.
سید جعفر موسوی، شــهردار مشکین دشت با 
بیان این که شهرداری مشــکین دشت آمادگی 
کامل خــود را برای واگذاری زمین به ســرمایه 
گذاران خصوصی و دولتی حسینی درمان اعالم 
می کند، گفــت: تاالر مجموعــه تاالرهای راد با 
مساحت ۴۰۰۰ متر مربع در شهر مشکین دشت 
به بخش درمانی تبدیل خواهد شــد و درمانگاه 
این مجموعه نیز تا چند روز آینده افتتاح شده و 

به بهره برداری خواهد رسید.
او افــزود: این مرکــز درمانی از نظــر جایگاه و 
موقعیت جغرافیایی در مرکز شــهر قرار داشته 

و برای تمامی شهروندان قابل دسترسی است.
شهردار مشکین دشــت با بیان این که مشکین 
دشــت از نظر کالبــدی و موقعیتــی به صورت 
موزاییکــی در کنار فردیس و محمدشــهر قرار 
گرفته اســت، گفت: مشکین دشــت شخصیت 
مجزایــی ندارد و یکــی از مشــکالت اصلی آن 

نداشتن ورودی مجزا به مرکز شهر است.
او افزود: یکی از اولویت های ما ایجاد دسترســی 
آســان به مرکز شهر اســت و حداکثر تا دو سال 
آینده با ایجاد یک کنار گذر یا کمربندی مشکین 

دشت به آسانی به مرکز شهر متصل خواهد شد.

پوستر سومین "جشنواره تئاتر 
خیابانی کهن دشت البرز " 

ونمایی شد ر
از پوستر سومین جشــنواره تئاتر خیابانی کهن 
دشــت البرز  بهمن ۱۳۹۸ در مراسمی با حضور 
معــاون هنــری ســینمایی اداره کل فرهنگ 
وارشاد اسالمی اســتان البرز و مســئوالن ، در 

فرمانداری نظرآباد رونمایی شد.
به گزارش روابــط عمومــی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اســالمی اســتان البرز، از  پوستر سومین 
جشنواره تئاتر خیابانی کهن دشت البرز با حضور 
محمود دهقان هراتی معاون هنری و ســینمایی 
اداره کل ،  نظــری معــاون سیاســی فرماندار ، 
عســگری شــهردار نظرآباد ،خانم تقوایی عضو 
شورای اسالمی شــهر نظرآباد ، مهران نیا رئیس 
آموزش و پرورش نظرآباد ، مسئوالن و جمعی از 

هنرمندان نمایش نظرآباد رونمایی شد .
محمود دهقان هراتی اظهار داشــت: ســومین 
جشــنواره تئاتر خیابانــی کهن دشــت البرز 
بعد از اعــالم فراخوان ، ۱۳۰ اثــر در  گروه های 
نمایشی خیابانی آثار خود را به دبیرخانه ارسال 
کردند که با توجه به رویکرد جشــنواره ۱۸  اثر 
در بازخوانــی پذیرفته شــد و در بازبینی هیات 
داوران نهایتا  ۶  اثر به جشــنواره ، ۳  اثر نمایش 
خیابانی از کرج  و ۳  اثر نیز از شهرستان نظرآباد 

به جشنواره را ه پیدا نمودند .
محمــود دهقان هراتی یادآور شــد: ســومین 
جشــنواره تئاتر خیابانی کهن دشــت البرز روز 
های شنبه و یکشنبه ، ۱۹  و ۲۰  بهمن در نظرآباد 
اجراء  و مراسم اختتامیه روز یکشنبه ۲۰  بهمن 
ماه ۱۳۹۸ ســاعت ۱۷:۳۰ با معرفی گروه های 
منتخب برگزار مــی گردد .دهقــان هراتی در 
پایان آئین رونمایی از پوستر جشنواره افزود: از 
مریم مقدم دبیر اجرایی سومین جشنواره تئاتر 
خیابانی کهن دشــت البرز  که تالشهای شایانی 
انجام داده اند تشکر نموده و از مسئولین دلسوز و 
همراه  نظرآباد  ، فرمانداری ، شهرداری ، شورای 
اسالمی شــهر ، آموزش وپرورش ، سپاه ، بسیج 
هنرمندان و کلیــه عزیزانی کــه در برپایی این 
جشــنواره همکاری خوبی انجام داده اند ، کمال 

سپاسگزاری را دارم.
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 CNG ۳۲۴ جایگاه سوخت کوچک

در تهران ساخته می شود
معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش 
فرآورده های نفتــی پیرامون شناســایی ۳۲۴ 
نقطه در تهران برای احداث جایگاه های کوچک 
مقیاس ســی.ان.جی، توضیح داد: بیشــتر این 
جانمایی ها در میادیــن میوه و تره بــار در نظر 
گرفته شــده تا وانت ها بعد از بارگیری و یا تخلیه 
بار بتوانند از این امکان استفاده کنند و در بین راه 

برای سوخت گیری توقف نداشته باشند.
 حمیــد قاســمی بــا اشــاره بــه برنامه های 
شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی برای 
افزایــش جایگاه های ســوخت CNG و ایجاد 
زیرســاختهای آن، گفــت: جایگاه های موجود 
ســی.ان.جی جوابگوی بخش عظیمی از نیازها 
هســتند اما برای بهتر شــدن دسترســی ها و 
توزیع یک نواخت، به سمت احداث جایگاه های 
کوچک مقیاس رفته و در این راستا پس از توافق 
با شــهرداری، ۳۲۴ زمین جهــت ایجاد جایگاه 
کوچــک مقیاس در شــهر تهــران پیش بینی 
شده اســت، در واقع شــهرداری زمین های این 

جایگاه ها را در اختیار ما قرار می دهند.
وی پیرامون شناســایی ۳۲۴ نقطــه در تهران 
بــرای احــداث جایگاه های کوچــک مقیاس 
سی.ان.جی، توضیح داد: بیشتر این جانمایی ها 
در میادین میوه و تره بار در نظر گرفته شــده تا 
وانت ها بعــد از بارگیری و یا تخلیه بــار بتوانند 
از این امکان اســتفاده کنند و در بیــن راه برای 

سوخت گیری توقف نداشته باشند.

 پس از انقالب ظرفیت تولید برق
 ۱۲ برابر شد

وزیر نیرو گفت: پس از پیروزی انقالب اســالمی 
ظرفیت تولید برق ۱۲ برابر شده است.

 رضا اردکانیان با بیان اینکه تعداد ســدها در این 
مدت ۱۰ برابــر، تصفیه خانه هــای آب ۶ برابر و 
تصفیه خانه های فاضالب ۵۸ برابر شــده است، 
گفت: درابتــدای نیمه دوم ســال ۹۲ جمعیت 
روســتاهای برخــوردار از شــبکه پایــدار آب 
آشــامیدنی یک میلیون نفر بود که اکنون به ۸ 
میلیون ۲۰۰ هزار نفر رســیده اســت و تا پایان 
دولت ۱۰ میلیون روســتایی از شبکه پایدار آب 

آشامیدنی بهره مند می شوند.
وی گفت: در ســال ۵۷ هفت هزار و ۲۴ مگاوات 
ظرفیت نیروگاهی کشــور بود که در سال ۹۲ به 
۶۹ هــزار و ۱۳۴ مگاوات و اکنون بــه ۸۲ هزار و 
۹۰۸ مگاوات افزایــش یافته اســت.اردکانیان 
با بیان اینکه ۲۱ درصد رشــد ســاالنه ظرفیت 
نیروگاهی کشور در ۶ سال گذشــته بوده است 
افزود: در ســال ۱۴۰۰ ظرفیت نیروگاهی کشور 
به بیش از ۸۸ هزار مگاوات می رســد.وزیر نیرو 
گفت: براســاس گزارش های بین المللی ســال 
۲۰۱۹ میانگین دسترســی به بــرق در مناطق 
شــهری ۹۶ در صد و در مناطق روســتایی ۷۹ 
درصد بوده اســت.وی ادامه داد: به عنوان نمونه 
در جامعه شهری قاره آفریقا دسترسی به برق ۷۹ 

درصد و در مناطق روستایی آن ۳۵ درصد است.
وی افزود: در منطقه خاورمیانه میزان دسترسی 
به برق در مناطق شهری ۹۸ درصد و در مناطق 
روســتایی ۷۸ درصد اســت.اردکانیان گفت: 
در هند نیز میزان دسترســی به برق در مناطق 
شــهری ۹۸ درصد و در مناطق روســتایی ۸۲ 
درصد اســت.در ایران میزان دسترسی به برق 
در شهرها ۱۰۰ درصد و در روستاها بیش از ۹۹ 

درصد است.
وی گفت: در ســال ۵۷ تعداد ســدهای مخزنی 
ملی ۱۹ عدد و در ســال ۹۲، ۱۴۴ و اکنون ۱۸۲ 
ســد ملی در کشــور وجود دارد و تا پایان دولت 

تعداد سدها به ۲۱۴ سد می رسد.

افتخارآفرینی در صنعت نفت، با اتکا به عزم و اراده ملی

کشف چهار میدان نفتی در ایران
خریدار   شرکت ملی نفت ایران، به عنوان سردمدار 
تولید نفت و گاز در کشــور، نقش کلیدی در توســعه 
اقتصادی، سیاســی و اجتماعی بــازی می کند، از این 
روی بخش مهمــی از اهداف توســعه ای و اقتصادی 
ایران بر مبنای فعالیت های انجام شده در این شرکت 

بزرگ ملی تعریف شده است.
طی یک ســال گذشــته، با وجود تنگ تر شدن حلقه 
تحریم ها و محدودیت های ناشــی از خــروج آمریکا 
از برجام، شــرکت ملی نفت ایران توانســت همچون 
گذشــته با قامتی افراشته از ســیالب حوادث بیرون 
آید و بــا برنامه ریزی دقیق، این شــرایط بحرانی را به 
فرصتی بــرای رشــد و ارتقای فعالیت هــای داخلی 
صنعت نفت و فعالیت شرکت های خصوصی فعال در 

عرصه نفت و گاز کشور تبدیل کند.
کارنامه موفق شــرکت ملــی نفت ایــران در تحقق 
۱۳۰ درصدی اهداف اکتشــافی و کشف چهار میدان 
بزرگ نفتی و گازی در یک ســال گذشــته، به همراه 
تکمیل مگاپروژه های میدان مشترک پارس جنوبی 
و گام نهادن در مســیر تولید هزار میلیون مترمکعب 
گاز در آینده ای نزدیک، توســعه میدان های مشترک 
غرب کارون به عنوان محور تحقــق اقتصاد مقاومتی 
در صنعت نفــت، انعقــاد قراردادهای راهگشــا در 
توســعه فعالیت های صنعــت نفت با شــرکت های 
ایرانی همچــون قرارداد ســاخت پمپ های صنعتی 
طرح اســتراتژیک خــط لولــه انتقال نفــت گوره- 
جاســک، راه انــدازی بورس نفــت و انجــام موفق 
طرح های نگهداشــت توان تولیــد و هم چنین عمل 
به مســئولیت های اجتماعی و کمک به تحقق عدالت 
اجتماعی در کشــور، حاکی از آن اســت که دومین 
شرکت بزرگ نفتی جهان، در عبور از تمامی بحران ها 
موفق بوده و به اتکای توان و دانــش ایرانی، گام های 
استواری در اعتالی میهن برداشته است و در این راه 

ثابت قدم خواهد ماند.
آنچــه در ایــن نوشــتار می خوانید، چکیــده ای از 
فعالیت های شرکت ملی نفت ایران، طی بهمن ۱۳۹۷ 
تا بهمن ۱۳۹۸ و مشتی است نمونه خروار از کوشش  

شبانه روزی کارکنان همیشه در صحنه آن.                       

 پارس جنوبی، نمایه دو دهه افتخارآفرینی 
در صنعت نفت

پــارس جنوبی، به عنــوان مهم تریــن و بزرگ ترین 
طرح تاریخ صنعت نفت ایران، دســتاورد بیش از دو 
دهه کوشش شبانه روزی در سنگر نفت است و امروز 
که به مدد همین تالش هــا، تکمیل طرح های مربوط 
به فازهای بیســت و چهارگانه این میدان مشــترک 

در ایستگاه پایانی قرار گرفته اســت، گام های عملی 
در مســیر ایجاد ظرفیت تولید روزانه هــزار میلیون 
مترمکعــب گاز در کشــور طــی آینــده ای نزدیک 

برداشته شده است.
بنا بــر برنامه ریــزی انجام شــده، با توســعه کامل 
فازهــای تعریف شــده در پارس جنوبــی، ظرفیت 
تولیــد گاز از این میدان مشــترک به بیــش از ۸۰۰ 
میلیون مترمکعب در روز و میعانــات گازی افزون بر 
یک میلیون بشــکه در روز خواهد رسید. این موضوع 
در راســتای انجام تکالیف افزایش تولیــد نفت و گاز 
خواهد بود که از محورهای تخصصی اقتصاد مقاومتی 
در حوزه نفت و گاز اســت.به مدد تالش های صورت 
گرفته، توســعه پارس جنوبی در پنج ســال ابتدایی 
دولت تدبیر و امید به نقطه پایان رسیده و با راه اندازی 
بخش دریایی و اتمام بهره برداری از بخش خشکی فاز 
۱۴ در آینده ای نزدیک - به عنــوان آخرین فاز پارس 
جنوبی- ضمن بسته شدن پرونده توسعه این منطقه 
اســتراتژیک، تولید گاز ایــران از مرز هــزار میلیون 

مترمکعب در روز عبور خواهد کرد.
بر این اساس، با احتســاب عملیاتی شدن دو سکوی 
دریایی از فاز ۱۴ پارس جنوبی، در مجموع طی ســال 
۱۳۹۷، تعداد شش عرشــه دریایی در مدار تولید قرار 
گرفته اســت که رکورد جدیدی در اجرای طرح های 
پارس جنوبی به شمار می رود. در ادامه این تالش ها، 
با نصب سومین سکوی تولیدی فاز ۱۴ پارس جنوبی 
در تیر ۱۳۹۸، طــرح بهره برداری از ایــن فاز به خط 
پایان نزدیک تر شــده اســت. هم چنین، با راه اندازی 
سکوی فاز ۲۳ )دومین ســکوی اصلی فازهای ۲۲ تا 
۲۴( در ۲۱ آبان و ســکوی فاز ۲۴ در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ 
که با دســتیابی به رکــورد جدید نصب دو ابرســازه 
دریایی در ســه روز همراه بود، دســتیابی به ظرفیت 
تولید روزانه ۵۶ میلیون مترمکعــب گاز از این فازها 
نیز ممکن شده اســت. هم چنین پیش بینی می شود 
که توسعه بخش فراســاحل این فاز نیز تا پایان سال 

۱۳۹۸ به اتمام برسد.

چهار کشف در چهار فصل
شــرکت ملی نفت ایران در مســیر تحقق برنامه های 
اکتشــافی خود به عنوان پله نخســت فعالیت های 
صنعت نفت کشور در حوزه باالدستی، کوشیده است 
تا ضمن آسیب شناســی و تدوین سیاست های جدید 

کاری، تعهدات پیشین خود را نیز تحقق بخشد.
دستاورد این سیاســت ها در نهایت بدان جا انجامید 
که از زمســتان ســال ۱۳۹۷ تاکنون، هر فصل یک 
اکتشاف در کارنامه مدیریت اکتشــاف شرکت ملی 

نفت ایران ثبت شده است. این اکتشاف ها که با کشف 
میدان نفتی مینو در جزیره مینو در جوار شهر آبادان 
طی زمســتان ســال ۱۳۹۷ آغاز شــد، در نهایت در 

تابستان ۱۳۹۸ به کشف میدان گازی ارم انجامید.
»ارم«، میدانــی در فاصلــه ۲۰۰ کیلومتری جنوب 
شــیراز که از ذخایری معادل ۱۹ میلیارد فوت مکعب 
)معادل یک فاز پارس جنوبــی( گاز درجا برخوردار 
اســت که با فناوری های روز، ۱۳ میلیارد فوت مکعب 
از آن قابل برداشت اســت. میدانی که بهره برداری از 

آن می تواند ۴۰ میلیارد دالر درآمد عاید کشور کند.
در ادامه این تالش ها، اعالم خبر کشف مخزن بزرگ 
نفتی »نام آوران« در آبان ۱۳۹۸، موج تازه ای از امید 
و نشاط در کشــور به ارمغان آورد. »نام آوران«، با ۵۳ 
میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا، دومین مخزن بزرگ 
کشف  شــده در ایران )بعد از الیه آســماری میدان 
گچســاران( اســت که می تواند ۲۲ میلیارد بشکه به 
ذخایر نفت درجا و ۲.۲ میلیارد بشــکه به ذخایر نفت 

قابل برداشت کشور اضافه کند.
دستیابی به رکوردهای اکتشافی در شرکت ملی نفت 
ایران در مجموع باعث شده است تا مدیریت اکتشاف 
بتواند بیش از ۱۳۰ درصد اهداف اکتشــافی نفتی و 
۱۷۰ درصد از هدف های اکتشــافی گازی را در نیمه 

راه برنامه پنج ساله توسعه محقق کند.
شــرکت ملی نفت ایران افزون بر عمل به رسالت اصلی 
خود در اکتشاف و توســعه میدان های نفتی و گازی، 
برنامه ریزی مدونی نیز به منظور نگهداشــت و افزایش 
تولید صیانتــی از میدان های هیدروکربوری داشــته 
اســت، بر این اســاس ۳۳ طرح در حوزه نگهداشــت 
و افزایش تولید نفت در مجموعه صنعت نفت کشــور 
مصوب شــده است. افزایش ســقف تولید روزانه ۲۸۰ 
هزار بشــکه نفت و اشــتغال زایی به عنــوان دو هدف 
اصلی تعریف شــده در این ۳۳ پروژه مطرح اســت که 
در راســتای احیای جبهه های کاری برای شرکت های 
ایرانی اعم از پیمانکار و سازندگان داخلی و به کارگیری 
تجهیزات و دکل های حفاری، طرح ریزی شده است.با 
اجرای این طرح ها در هفت استان خوزستان، بوشهر، 
فارس، هرمــزگان، کرمانشــاه، ایــالم، و کهکیلویه و 
بویراحمد، افزون بر درآمدزایی قابل توجه برای کشور، 
زمینه الزم برای اشتغال در استان های محروم و رشد و 
ارتقای پیمانــکاران و صنعتگران داخلی فراهم خواهد 
شــد، چرا که بنا بر قانون ۵۱ درصد ســاخت داخل، 
بســته های کاری هر قــرارداد بر اســاس جدولی که 
تعیین شده اســت، باید بیش از ۵۱ درصد ایرانی باشد 
که خود به معنای طی کردن گام های بلند در مســیر 

حمایت از کاالی ایرانی خواهد بود.

و نیر
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مدیرعامل گروه مپنا در بازدید از مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا:

و برقی ایرانی را تولید می کنند سایپا و مپنا نخستین خودر
خریدار   مدیرعامــل گروه مپنا گفــت: با امضای 
تفاهم نامه همکاری، ایــن مجموعه با همکاری گروه 
خودروسازی سایپا پروژه مشــترک تولید نخستین 

خودرو برقی ایرانی را آغاز کردند.
 عباس علی آبادی در حاشیه بازدید از مرکز تحقیقات 
و نوآوری صنایع خودرو سایپا با اشــاره به توانمندی 
های دانش بنیــان گــروه مپنا در عرصــه صنعت و 
همچنین برنامه ریزی ها و پیشرفت ها و دستاوردهای 
سایپا در زمینه توسعه محصول و طراحی خودروهای 
جدید، گفت: برای اولین بار از نزدیک شــاهد برنامه 
ریزی ها و پیشرفت ها و موفقیت های سایپا برای تولید 
خودروهای جدید کیفی بودم و بــه متخصصان این 
مجموعه تبریک می گویم کــه در آینده محصوالتی 
زیبا و باکیفیت مناســب برای عرضه به بازار در دست 

طراحی و تولید دارند.
 به گفته وی آینده این شــرکت بــا ورود محصوالت 

جدید خودروی برقی به بازار متفاوت خواهد بود.
 علی آبــادی در ادامه با بیان این که ســایپا روند رو به 
پیشرفت صنعت خودرو جهان در زمینه برقی سازی 

حمل ونقل را به خوبی درک کرده است، تصریح کرد: 
گروه مپنا نیز از مدت ها پیش برنامه ایجاد زیرساخت 
برای خودروهای برقی را دنبال کــرده و قصد دارد با 
مشارکت ســایپا نخســتین خودرو برقی را در کشور 

طراحی و عرضه کند.
 وی با بیان این کــه در زمینه ایجاد پلت فرم های برقی 
اقداماتــی را آغاز کرده ایم که با ســایپا به اشــتراک 
خواهیــم گذاشــت، تأکید کــرد: تــالش می کنیم 
محصوالت برقی در شــأن مردم تولیــد کنیم تا هم 
منافع اقتصادی سرشاری نصیب کشور کرده و هم به 

ذینفعان دو مجموعه سود برساند.
 مدیرعامل گروه مپنا افــزود: تولید خودروهای برقی 
در زمینه میزان آالیندگی زیست محیطی و نیز مقدار 
انرژی مصرفی مورد نیاز، بــرای مردم به صرفه و برای 
کشور بسیار ســودمند خواهد بود، همچنین کاهش 

مصرف سوخت های فسیلی را در پی خواهد داشت.
علی آبادی همکاری مپنا و ســایپا را نخستین گام در 
زمینه تولید خودروهای برقی در کشــور دانســت و 
خاطرنشــان کرد: با ایجاد پیوند و مشارکت میان دو 

مجموعه، از دانــش و توانمندی هــای دو طرف و نیز 
فناوری های نوین موجود در کشور استفاده خواهیم 

کرد.
 علی آبادی با بیان این که گروه مپنا و گروه ســایپا 
در آینده همکار و شــریک خوبی برای هم خواهند 
بود، گفت: تیمی توانمند متشکل از متخصصان هر 
دو گروه تشکیل خواهیم داد تا محصولی باکیفیت 
و در ســطح اســتانداردهای روز بین المللی تولید 

کنیم.
 گفتنــی اســت در جریان ایــن بازدیــد تفاهم نامه 
همکاری "توســعه و تولیــد خــودرو الکتریکی" با 
هدف طراحی، توسعه، تأمین قطعات و تولید خودرو 
الکتریکی به امضای ســیدجواد ســلیمانی و عباس 
علی آبادی مدیران عامل گروه خودروســازی سایپا و 

گروه مپنا رسید.
 بر اساس مفاد این تفاهم نامه، شرکت های سایپا و مپنا 
اقدام به مشــارکت و همــکاری در خصوص طراحی، 
نمونه سازی، تست، تجاری سازی و تولید خودروهای 

جدید با پلت فرم الکتریکی خواهند کرد.

دبیــر انجمــن ســازندگان قطعات و 
مجموعه هــای خودرو با بیــان اینکه 
قطعه ســازان دعا می کننــد تحریم 
لغو نشــود، گفت:بــا ایجاد ســه میز 
داخلی سازی در وزارت صنعت، از ۲۰ 

میلیون یورو ارزبری جلوگیری شد.
 مازیــار بی گلــو عضو هیئــت مدیره 
و  قطعــات  ســازندگان  انجمــن 
مجموعه های خودرو در حاشیه »آغاز 
به کار خــط تولید ترمــز خودروهای 
ســبک«، در جمع خبرنگاران با بیان 
اینکه نهضت داخلی سازی در صنعت 
خودرو بــه خوبی جواب داده اســت، 
گفت: توجه وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت به اجرای نهضت داخلی سازی 
در صنعت خودرو، منجر بــه اتفاقات 
بســیار خوب در این صنعت شــده؛ به 
نحوی کــه تمامی قطعه ســازان دعا 

می کنند که تحریم ادامه داشته باشد.
وی ادامــه داد: خوشــبختانه به دلیل 

توجهــی کــه بــه نهضت 
صــورت  داخلی ســازی 
گرفته، برخــی از نیروهای 
تعدیــل شــده در خطوط 
تولید صنعت قطعه سازی، 
مجدد به کار برگشته اند و تا 
پایان سال برخی شرکت ها 

حتی با افزایش نیــرو و جذب افزایش 
جدید مواجه خواهند شد.

عضو هیئت مدیره انجمن ســازندگان 
قطعــات و مجموعه های خودرو افزود: 
افتتاح پروژه های مرتبط با ترمز عقب 
خودروهای ســبک، یکی از پروژه های 
میزهای خودکفایــی قطعات خودرو 
بوده که بر این اســاس هم ترمز عقب 
داخلی ســازی  ســبک،  خودروهای 
شــده و هم بوســتر رانا نیز توســط 
تولیدکننــدگان داخلی تولید شــده 

است.
به گفته بی گلو، در بخــش راه اندازی 

ســایت ترمز عقب خودرو، 
ســرمایه گذاری چنــد ده 
میلیــاردی انجام شــده و 
تنها ۲۰ میلیــون یورو در 
ســه میز کاالیــی وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت، 
تأمیــن قطعــات از داخل 
صورت گرفتــه و از ارزبری جلوگیری 

شده است.
عضو هیئت مدیره انجمن ســازندگان 
قطعــات و مجموعه هــای خــودرو 
خاطرنشان کرد: در مجموعه تولیدی 
که امروز افتتــاح خط تولید ترمز عقب 
خودروهــا در آن انجام می شــود، ۹۵ 
درصد خریدهــا داخلی و تنها ۵ درصد 
خارجی است ضمن اینکه تالش شده 
تا ســاده ترین قطعات را نیــز از داخل 

خریداری کنیم.
همچنیــن در این مراســم مصطفی 
نکونظــر عضــو انجمن ســازندگان 

قطعــات و مجموعه های خودرو گفت: 
برای اولین بــار در ایران خــط تولید 
سیســتم ترمز عقب خودرو به صورت 
دیســکی تولید می شــود کــه برای 
خودروهای رانا، دنا و پژو ELX مورد 

مصرف است.
وی افزود: واردات این قطعات ســاالنه 
۳۰ میلیــون دالر ارزبــری داشــت و 
اکنون تولیــد آنها آغاز شــده و روزانه 
۱۰۰۰ دســتگاه در ظرفیت تولیدی 
آن گنجانده شده اســت.عضو انجمن 
ســازندگان قطعــات و مجموعه های 
خودرو از فعالیت ایــن مجموعه تحت 
لیســانس بوش آلمان خبر داد و گفت: 
دانش فنی ۳۰ ساله در این حوزه وجود 
دارد کــه از آن برای طراحــی و تولید 

محصول بهره گرفته ایم.
نکونظر گفت: به هر حــال تأکید ما بر 
روی داخلی سازی اســت و امیدواریم 

بتوانیم شرایط بهتری را فراهم آوریم.

قطعه سازی
یک مقام مسئول در صنعت قطعه سازی: دعا می کنیم تحریم لغو نشود

 توقف تولید هیوندا در کره
ونا در چین  به خاطر شیوع کر

شــرکت خودروســازی هیوندای کره جنوبی 
عنوان کرد که خطوط تولید خــودروی خود را 
به دلیل اختالل در تامین قطعات ناشی از شیوع 

ویروس کرونا در چین متوقف می کند.
شــرکت خودروســازی هیوندای کره جنوبی 
اعالم کرد:  به دلیل شیوع ویروس کرونا در چین 
و بروز اختالل در چرخه تامین قطعات مورد نیاز 
این شــرکت خط تولید خود در کــره جنوبی را 

متوقف می کند.
به گــزارش اقتصادآنالیــن به نقــل از فارس، 
هیوندای نخستین شرکت بزرگ خودروسازی 
در جهان اســت که به خاطر شــیوع کرونا خط 

تولید خود را در خارج از چین متوقف می کند.
پیشــتر و در داخــل چین شــرکت های بزرگ 
خودروسازی نظیر هیوندا، تسال و فورد آمریکا، 
پژو ســیتروئن فرانسه، نیســان و هوندای ژاپن 
تعطیلی خطوط تولید خــود در داخل چین را با 
توجه به ابالغیه دولت این کشــور بیشتر کرده 

بودند.
شــرکت خودروســازی هیوندای کره طی ۲۰ 
سال گذشــته ظرفیت های تولیدی بزرگی را در 

چین ایجاد کرده بود.
لی هانگ کو، کارشناس ارشد مؤسسه اقتصاد و 
تجارت صنعتی کــره می گوید: با توجه به تمایل 
دو شرکت کیا و هیوندای، برای واردات قطعات 
از چین نســبت به دیگر خودروســازان بزرگ 
احتماال این دو شــرکت بیــش از دیگران تحت 

تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار خواهند گرفت.
در ســال ۲۰۱۹ کره ۱.۵۶ میلیارد دالر از چین 
قطعات یدکی وارد کرد که نسبت به سال ۲۰۱۸ 

نود میلیون دالر افزایش داشته است.
ســخنگوی هیوندای می گویــد: برنامه تعلیق 
خطــوط تولید خودروهــا در هر خــط تولید با 

دیگری متفاوت خواهد بود.

وی تهران  نمایشگاه خودر
 به زمانی دیگر موکول شد

صبح دیروز اعالم شــد که چهارمین نمایشگاه 
خودروی تهران بر خالف برنامه ریزی ها و اطالع 
رسانی ها انجام شده ،در بهمن ماه جاری برگزار 

نمی شود.
روابط عمومی شــرکت برگزارکننده نمایشگاه 
خودروی تهــران ۹۸ به خبرنــگاران اعالم کرد 
که بــا توجه به مشــکالت پیش رو و نرســیدن 
خودروهای جدید شــرکت ها به این نمایشگاه، 
زمان برگزاری این رویداد خودرویی تغییر کرده 
و بدیهی اســت که در ۲۴ تا ۲۷ بهمن ۹۸ برگزار 
نمی شود. آن طور که گفته می شــود گویا قرار 
اســت تا چهارمین نمایشــگاه خودروی تهران 
خرداد ۱۳۹۹ برگــزار گردد و به ایــن ترتیب، 
تهران در سال ۱۳۹۸ بدون نمایشگاه خودروی 
شهر آفتاب رویدادهای صنعتی خود را به پایان 

می رساند.
پیش از این به صورت رســمی اعالم شده بود که 
چهارمین نمایشگاه خودروی تهران از ۲۴ تا ۲۷ 
بهمن ۹۸ در شهر آفتاب تهران برگزار می شود و 
شــرکت هایی مانند مپنا، ایران خودرو، مدیران 
خــودرو، آمیکو و… به صورت رســمی حضور 

خود را در این گردهمایی اعالم کرده بودند.



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

شنبه     19بهمن1398     شماره 481

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 اتاق بازرگانی ایران و چین:

 ابالغ بسته تشویقی صادرات ۹۸ در ماه پایانی 
سال بی احترامی به صادرکننده است

خریدار  رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره 
به اینکه ابالغ بسته تشویقی صادرات سال ۹۸ در ماه 
پایانی ســال بی احترامی به صادرکننده است گفت: 
این بسته بیشتر شبیه هورا کشیدن برای صادرکننده 

است تا تشویق واقعی.
مجید رضــا حریری در خصوص بســته تشــویقی 
صادراتی که به تازگی ابالغ شــده است، اظهار داشت: 
چندین ســال اســت که با همین رویه و در ماه های 
پایانی سال بسته های تشویقی صادراتی ابالغ می شود 
ولی به اجرا نمی رسد، بنابراین این بار نیز قرار نیست 
اجرایی و یا اتفاق بزرگی رخ دهد. ضمن اینکه شخصا 
با روش های تشــویقی که در نظر گرفته می شود 

مشکل داشته و قبول ندارم.
وی ادامه داد: مشــوق های صادارتی بایــد با اهداف 
مشــخص برای کاالی مشــخص، در بــازده زمانی 
مشخص و برای اخذ نتیحه مشــخص در نظر گرفته 
شود در غیر این صورت بســته ای که قابلیت اجرایی 
شده داشته باشد، نیست. باید بدانیم هدف از صادرات 
چیست؟ اگر قرار است فقط کاالیی را صادر کنیم و ارز 
آن را مصرف کنیم که فرقی نمی کند ولی اگر تصمیم 
داریم به اهــداف بلند مدت و هدف دار برســیم، باید 

بدانیم چه کاالیی قرار است در چه بازاری صادر شود.
این فعــال اقتصادی بــا تأکید بر اینکــه حمایت و 
تشــویق صادراتی باید کوتــاه مــدت، هدفمند و 
جهتدار باشد، گفت: هدف فعلی ما بازار کشور های 
همسایه و چین و هند است ولی باید ببینیم ترکیب 
صادراتی ما چه میزان بــوده و اینکه چقدر می توان 
این ظرفیت فعلــی را صادر کــرد و در نهایت اینکه 
چه کاالهایــی امکان صادرات دارد که نســبت به 

آن بی توجهی می شــود. همه این کارها نیاز به کار 
کارشناسی و مطالعه دارد که بعید می دانم برای تهیه 
این بســته از فعاالن اقتصادی نظری پرسیده باشند 
زیرا حداقل اگــر قرار بود برای بــازار چین و صادرات 
آن مشــوق هایی در نظر گرفته شود، از بنده به عنوان 

رئیس اتاق ایران و چین پرسیده می شد.
حریری بــا بیان اینکــه ایده با هــدف و واقعیت فرق 
می کند و اجرای یک برنامه یعنی رســیدن به هدف، 
تصریح کرد: مشکل اینجاســت که سیاست گذاران و 
مسئوالن دچار روزمرگی و مسائل کاغذ بازی شده اند، و 
سیاست گذاری های مفید را فراموش کرده اند. کوتاه 
بودن مدت مدیریت مسئوالن یکی از مشکالتی است 
که نمی گذارد تصمیمات و سیاستهای درست اعمال 
شــود.وی با تأکید بر اینکه یکی دیگر از مشــکالت 
صادرات کشــور نبود متولی واحد برای این بخش 
است، گفت: همه این مشــکالت در روزهای تنگ و 
سخت خودش را نشــان می دهد و چون نمی توان 
راهکاری درســت را تعیین کرد، نمایش و شعارها 

شروع می شود. 
وی خاطر نشان کرد: این مسائل و ایرادات چندین 
سال اســت که تکرار می شــود و موضوعی نیست 
که امســال اتفاق افتاده باشــد و ممکن است با نام 
جایزه صادراتی یا مشــوق صادراتی و یــا هر چیز 
دیگری ابالغ شود. ابالغ این بســته های صادراتی 
در چنیــن تاریخ و با چنین محتوایــی بی احترامی 
به فردی اســت که بر اساس سیاســت هایی که در 
بودجــه و اقتصاد کشــور آن هــم در ابتدای هر 
سال اعالم می شــود، برنامه ســاالنه خود را برای 

صادارت طراحی می کند.

وال عادی  ترخیص کاغذ به ر
بازگشته است

رئیس کل گمــرک ایران با بیان اینکه در ســال 
جاری ۸۸۷ هزار تن کاغذ وارد کشور شده است، 
گفت: ترخیــص کاغذ به روال عادی بازگشــته 

است.
مهــدی میراشــرفی، درباره آخریــن وضعیت 
ترخیص کاغذ اظهار داشت: در برهه ای از زمان 
به دلیل ناهماهنگی های ایجاد شده بین بعضی 
از ســازمان ها به ویژه ســازمان ملی استاندارد 
وضعیت ترخیص کاغذ، با مشــکل مواجه شده 
بود، به گونه ای که شاهد دپو شدن محموله های 
کاغذ به میــزان حدود ۲۳ هزار تــن در گمرک 
بودیم.رئیس کل گمرک ایران افزود: پس از حل 
مباحث پیش آمده طی ماه پیش، دیگر مشکلی 
در ترخیص کاغذ نیســت و فرایند ترخیص این 

کاال به روال عادی بازگشته است.
وی درباره میزان واردات کاغذ طی سال جاری، 
گفت: طی ۱۰ ماه سال جاری ۸۸۷ هزار و ۵۲۱ 
تن کاغذ به ارزش یک میلیــارد و ۵۷ میلیون و 

۳۰۴ هزار دالر به کشور وارد شده است.
جزئیات کامل واردات کاغذ طی ۱۰ ماه سال ۹۸ 
به شرح زیر است.گفتنی اســت؛ ترخیص کاغذ 
در سال جاری دو مرتبه با مشکل مواجه شد، بار 
نخست مربوط به اردیبهشت ماه بود که به دلیل 
عدم تعیین سیاست ارزی مشخص برای واردات 
کاغذ، ایــن کاال در گمرکات دپو شــد اما بعد از 
چندی و قرارگیری کاغذ در فهرست دریافت ارز 

۴۲۰۰ تومانی مشکل ترخیص حل شد.
مرتبه دوم نیــز مربوط به پاییز بــود که به دلیل 
عــدم هماهنگی میان دســتگاه ها و مســائلی 
همچون تعرفه، مالیات و عوارض، محموله های 

کاغذ در گمرکات دپو شدند.

صادرات ماسک تا اطالع  ثانوی 
ممنوع شد

معاون اجرایی مدیــر کل تجهیزات پزشــکی 
ســازمان غذاو دارو گفت: ماسک های N۹۵ به 
عنوان ماســک های جراحی شناخته می شوند و 

استاندارد هستند.
مهــدی پرهیزگار، معــاون اجرایــی مدیر کل 
تجهیزات پزشکی سازمان غذاو دارو در واکنش 
به ادعای عضو کمیته کشوری آنفوالنزا مبنی بر 
کمبود ماســک طبی در اغلب مراکز درمانی به 
دلیل پیش خرید شدن تمامی تولیدات ماسک 
ایران توسط تاجران چینی گفت: برای صادرات 
تمام ملزومات پزشــکی از جمله ماسک، نیاز به 
مجوز اداره کل تجهیزات پزشــکی اســت، اما 
سیاســت  وزارت بهداشــت و تمام بخش های 
زیرمجموعــه برآن اســت کــه اگر یــک نوع 
تجهیزات پزشــکی نیاز داخلــی را تامین نکند، 
اجازه صادرات به آن محصول داده نمی شود. ما 
هر کاالئی را به شــرطی صادر می کنیم که نیاز 

داخلی مرتفع شده باشد.
وی در ادامه افزود: در تجهیزات پزشکی تا امروز 
ممنوعیت صادرات نداشتیم؛ یعنی بیش از نیاز 
کشور تولیدات داشــتیم، اما از زمانی که بحث 
ویروس کرونا پیش آمده اســت، از آن جهت که 
امکان قاچــاق معکوس وجــود دارد، صادرات 
ماســک ممنوع شده اســت مگر با مجوز وزارت 

بهداشت.

رکود بازار مصالح ساختمانی 
جلوی رشد قیمت ها را گرفت

رییــس اتحادیــه صنــف فروشــندگان مصالح 
کاهــش  اســت:  معتقــد  ســاختمانی 
ساختمان ســازی ها و رکــود بــازار مصالــح 
ســاختمانی جلوی افزایش قیمت انواع مصالح 
را گرفته اســت؛ در این بازار، فروشندگان سعی 
می کنند بــا بکارگیــری شــیوه های مختلف 
بازاریابی مانند تخفیــف دادن، به فعالیت خود 

ادامه دهند.
 »اســماعیل کاظمــی قهــی« توضیــح داد: 
بررســی آمارهای ۶ ماهه گذشــته گویای آن 
اســت که تفاوت قیمت معناداری در این بخش 
وجود ندارد و فروشــندگان برای فروش مصالح 

ساختمانی بدنبال بازاریابی هستند.
بر اســاس آمارهــای وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت ســیمان خاکســتری تیــپ یک ۳۲۵ 
فله ای در آبان ماه امســال نسبت به مهر افت نیم 
درصدی دارد، سیمان خاکستری تیپ یک ۳۲۵ 
پاکتی هم در این دوره زمانی افزایش ســه دهم 
درصدی را نشان می دهد.ســیمان خاکستری 
تیپ ۲ فلــه ای هم در آبان نســبت بــه مهرماه 
امسال هفت دهم درصد کاهش یافت و سیمان 
خاکســتری تیپ ۲ پاکتی هــم در دوره مورد 

بررسی ۲ دهم درصد افزایش یافته است.
ســیمان ســفید ۵۰ کیلوگرمی پاکتی در آبان 
رشــد ۲.۵ درصدی را نســبت به مهر امســال 
تجربه کرد و گچ ســفید هم برای کیســه های 
۴۰ کیلوگرمی در دوره مورد بررسی کاهش سه 

دهم درصدی را ثبت کرد.
آبان ماه امسال هرتن سیمان فله ای خاکستری 
تیپ یک ۳۲۵ به قیمت دو میلیون و ۲۳۸ هزار و 

۱۵ ریال عرضه شد.


