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بانک مرکــزی از طریق خرید و فــروش اوراق بهادار 
دولتی در بازار پول، میزان عرضه پــول در اقتصاد را 

تنظیم خواهد کرد.
1- مایه خوشــحالی اســت که برای اولین بار بانک 
مرکزی، مجهز به ابزار مدیریت نرخ ســود با استفاده 
از ســازوکار بازار، و نه روش های دســتوری، به مدد 

عملیات بازار باز شده است.
2 - همچنین خوشــحالم که بحث های فنی راجع به 

این ابزار در میان فعاالن و اقتصادی های کشــورمان 
بخوبی مورد توجه قرار گرفته، که خود، نشانی است از 

بالندگی و نشاط علمی.
3- عملیات بازار باز، که از دو هفته گذشته، با موفقیت 
مراحل اولیه و آزمایشــی خود را سپری کرده است، 
یک ســاز و کار پیچیده و فنی است که بتدریج، نحوه 
کارکرد آن توســط بانک مرکزی تشــریح شده و با 

فعاالن بازار در عمل پیش خواهد رفت.
4- بطور خالصه، این ســاز و کار برای کنترل نوسانات 
نرخ ســود در حول و حوش »نرخ سیاســت گذاری« 
بسیار کوتاه مدت در »بازار ذخایر« بانکها استفاده می 
شــود. در این بازار، خرید و فروش قطعی اوراق دولتی 
و نیز قراردادهــای »بازخریــد« و »بازخرید مجدد« 

اوراق دولتــی در قالب قواعد مصوب شــورای فقهی 
انجام خواهد شد. در مواقعی که نرخ سود باالتر از »نرخ 
سیاستگذاری« قرار گیرد بانک مرکزی اقدام به خرید 
اوراق و افزایش عرضه پول می کند. و برعکس، هنگامی 
که نرخ ســود پایین تر از »نرخ سیاستگذاری« بیاید، 

اقدام به فروش اوراق و کاهش عرضه پول می کند.
5- همزمــان، بانک مرکــزی »داالن نرخ ســود بین 
بانکی« را تعریف کرده است، در این داالن، نرخ »کف 
داالن« نرخ پس انداز منابــع بانکها نزد بانک مرکزی، 
نرخ »سقف داال«، نرخ تنزیل مجدد نهایی می باشند. 
»نرخ سیاست گذاری همان نرخ میانه داالن نرخ است. 
هدف بانک مرکزی، به ثبات رساندن نرخ مبادالت بین 

بانکها، در حول و حوش نرخ سیاستگذاری است.

6- بدیهی اســت، بانک مرکزی تنهــا زمانی در بازار 
دخالت می کند، که نرخ بین بانکی از نرخ سیاســت 
گــذاری »فاصله معناداری« پیدا کنــد. این دخالت 
می تواند با خرید، فروش، خریــد مجدد، یا معکوس 
خرید - مجــدد انجام گیرد. بانک مرکــزی، با لحاظ 
تورم هدف، نسبت به تعیین داالن نرخ سود و بالتبع، 

عملیات بازار باز اقدام می کند.
7- به فعاالن بازار و بانکها توصیه می کنم که دارایی 
های غیرنقد خود را بــه اوراق دولتی تبدیل کنند، تا 
بتوانند فعاالنه در بازار بین بانکی حضور داشــته و از 
مزایای آن بهره مند شوند، بانک مرکزی، با قدرت در 
پی تغییر کانال انتقال سیاست پولی، در کنار اصالح 

و سالم سازی ترازنامه بانکهاست.«

سرمقاله

عبدالناصر همتی  
رییس کل بانک مرکزی

خ سود بین بانکی« تعریف کرده است بانک مرکزی »داالن نر



رهبر انقالب در دیدار با فرماندهان نهاجا:

باید قوی شویم تا جنگ نشود و تهدید دشمن تمام شود
خریدار  رهبر معظم انقــالب با تأکیــد بر اینکه 
ضعیف بودن، دشــمن را تشــویق به اقــدام خواهد 
کرد،فرمودند: بــرای آنکه جنگ نشــود و برای آنکه 

تهدید تمام شود، باید قوی شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانــده کل قوا در دیدار 
فرماندهان و کارکنان نیــروی هوایی و نیروی پدافند 
هوایی ارتش، واقعه 1۹ بهمن ســال 1357 را نتیجه 
اطمینان امام خمینی)ره( و مبــارزان به وعده الهی 
دانســتند و گفتند: اگر تفکر تخلف ناپذیر بودن وعده 
الهی در جامعه حاکم شود و مسئوالن هوشیارانه عمل 
کنند، تهدیدها به فرصت تبدیل خواهد شد و تحریم 
می تواند عامل نجات کشور از وابستگی به نفت و حل 

بسیاری از مشکالت شود.
رهبــر انقالب اســالمی در این دیدار کــه در چهل و 
یکمین سالروز بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی 
با امام خمینی)ره( در 1۹ بهمن 57 برگزار شــد، این 
واقعه را یک حادثه فراموش نشدنی و اعجاب برانگیز 
و دارای درس هــا و عبرت هایی خواندنــد و افزودند: 
در دوران رژیم گذشــته، نیروی هوایی ارتش یکی از 
نزدیک تریــن نیروها به مرکز قــدرت و امریکا بود اما 
رژیم طاغوت، ضربه را از همین نیرو خورد که هیچ گاه 
تصــور آن را نمــی کرد.حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
خاطرنشان کردند: براســاس آیات قرآنی، خداوند از 
جایی به دشــمن ضربه می زند که هیچ گاه انتظار آن 
را ندارد و مؤمنین نیز از ناحیه ای تقویت و حمایت می 
شوند که انتظار آن را نداشته اند که در فرهنگ دینی، 
»رزق ال یُحَتَســب« یا همان رزقی که در محاسبات 

مادی جایی نداشته است، نامیده می شود.
رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به آیــات قرآنی که 
صراحتاً و مؤکداً از نصرت یــاری کنندگان دین خدا 
یاد شده اســت، افزودند: باید به این وعده های الهی 

اطمینان داشت و با امید به آینده به حرکت رو به جلو 
با قدرت ادامه داد.حضرت آیــت اهلل خامنه ای تأکید 
کردند: اگر چنین تفکر و روحیــه ای در هر مجموعه 
و جامعه ایمانی حاکم شــود، افراد آن مجموعه با عزم 
راســخ، تهدیدها را به فرصت تبدیــل خواهند کرد. 
همان گونه که نیــروی هوایی به رغــم تحریم های 
امریکا، اکنون عالوه بر تعمیر و بازسازی جنگنده ها و 
هواپیماها، طراحی و ساخت جنگنده را نیز انجام داده 
است.ایشان رمز موفقیت و پیشــرفت نیروی هوایی 
را تبدیل تهدیــد به فرصت، قطع امیــد از بیگانگان و 
تکیه بر توانایی ها و ظرفیت های داخلی برشمردند و 
افزودند: این موضوع قابل تعمیم به کل کشور است و 
می توان به رغم تحریم ها که یک حرکت جنایتکارانه 

است، برای کشور فرصتهای زیادی را به وجود آورد.
رهبر انقالب اســالمی تأکید کردند: اگر مســئوالن 
هوشــیارانه عمل کنند می توان با استفاده از شرایط 
تحریم، اقتصاد کشــور را از وابستگی به نفت که عامل 

مهم بسیاری از مشکالت است، نجات داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتنــد: البته برخی افراد 
با هــوش در داخل هیأت حاکمه امریــکا متوجه این 
موضوع هستند و گفته اند نباید بگذاریم ایران اقتصاد 
بدون نفت را تجربه کند و به همین دلیل باید مسیری 
را باز بگذاریم تا اقتصاد ایــران به کلی از پول نفت جدا 
نشود که مسئوالن به خصوص مســئوالن اقتصادی 

باید در این خصوص هوشیار باشند.
ایشان با اشاره به پیچیده تر شدن ابزارها و شیوه های 
دشــمنان خاطرنشــان کردند: در مقابل، شیوه ها و 
روشهای جمهوری اسالمی نیز پیچیده تر از گذشته 
شــده اســت به گونه ای کــه اکنــون در بخش های 
گوناگون کشــور، روش ها و کارهــای کاماًل منطقی، 
پیچیده و پیش رونده ای در جریان اســت که تأمین 

کننــده عمق راهبردی کشــور اســت و دشــمن را 
زمین گیر کرده است.

ایشــان با تأکید بر لزوم قوی شــدن کشــور در همه 
جهات به ویــژه در زمینه دفاعی گفتنــد: ما به دنبال 
تهدید هیچ کشــور و ملتی نیســتیم بلکــه به دنبال 
حفظ امنیت کشــور و جلوگیری از تهدید هســتیم.
رهبر انقالب اســالمی با تأکید بر اینکه ضعیف بودن، 
دشمن را تشــویق به اقدام خواهد کرد، افزودند: برای 
آنکه جنگ نشــود و برای آنکه تهدید تمام شود، باید 
قوی شد.حضرت آیت اهلل خامنه ای، نیروهای مسلح 
به ویژه نیروی هوایی ارتش، نیروی هوافضای ســپاه 
و ســازمان صنایع دفاع را به تالش برای تقویت بنیه 
دفاعی در ابعاد مختلف، دقت در پیش بردن کارهای 
مهم و حداکثر اســتفاده از ظرفیت ها و اســتعدادها 
توصیــه کردند و گفتند: اگر رؤســای قبلــی آمریکا 
مسیر شیطانی این رژیم را در زیر پوشش هایی دنبال 
می کردند، امروز انحراف، جنگ افروزی، فتنه ســازی 
و طمع آمریکایی ها به داشــته های دیگران، علنی و 
بدون پوشش است و این مســیر باطل دشمنان ملت 

ایران قطعاً محکوم به شکست است.
پیش از سخنان رهبر انقالب اســالمی، امیر سرتیپ 
نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان گزارشی 
از پیشــرفت برنامه های این نیرو در ابعاد »ارتقاء توان 
رزم«، »پشــتیبانی، فنی و قطعه ســازی« و »پویایی 
سازمان و ارتقاء کیفیت نیروی انسانی« گفت: طراحی 
و ســاخت پهپاد، مهمــات هوشــمند و هواپیمای با 
سرنشــین، تعمیرات موتور و قطعات هواپیما، کمک 
به مناطق ســیل زده از طریــق پــرواز هواپیماهای 
ترابری و راه اندازی آمبوالنس هوایی کشــور با تجهیز 
یک هواپیما به امکانات پیشــرفته پزشــکی از جمله 

فعالیت های نیروی هوایی بوده است.
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 معاون وزیر اقتصاد:

تجارت با اوراسیا هزینه های 
حمل و نقل را کاهش می دهد

  معاون امــور اقتصادی وزیر اقتصــاد: در حالی 
که در همسایگی 15 کشــور قرار داریم اما تنها 
2 درصد نیاز آنها از کشور ما تامین می شود حال 
اینکه ایــن اتحادیه 1۸۰ میلیــون نفر جمعیت 
دارد که می تواند بــازار خوبی بــرای کاالهای 

ایرانی باشد.
محمدعلی دهقان دهنــوی در همایش مناطق 
آزاد ویژه و توســعه همکاری هــای اقتصادی با 
کشــورهای همسایه و اوراســیا درباره ضرورت 
توســعه اقتصــاد هوشــمند در دنیــا گفــت: 
پیمان های چندجانبه از ســال های گذشته در 
میان کشور ایجاد شــده و بعد در ایران از انقالب 
موافقتنامه اوراســیا بزرگترین تحــول در این 

زمینه محسوب می شود.
وی با تاکید بــر اینکه زنجیره هــای عرضه بین 
مناطق اقتصادی شــکل گرفتــه و از طریق این 
موافقتنامه هــا و عضویت هــا در اتحادیه های 
بین المللی به بازارهای مصرف می رسند، گفت: 
موافقتنامه اتحادیه اوراسیا در قالب تجارت آزاد 

و ترجیحی عمل می کند.
معاون وزیر اقتصاد با بیــان اینکه کاهش برخی 
از تعرفه های گمرکــی و ایجاد بازار مشــترک 
انتقال کار و سرمایه از مهمترین مزیت پیوستن 
به این اتحادیه و موافقتنامه محســوب می شود، 
گفت: در قالب اتحادیه گمرکــی، تعرفه برخی 
کاالها حذف خواهد شد و در کنار آن تعرفه های 
مشــترکی کــه دارای مزیــت هســتند، وضع 

می شوند.
دهقان دهنوی با اشاره به اینکه اتحادیه اوراسیا 
3 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را شــامل 
می شود، اظهار داشت: یکی از مزیت های تجارت 
با اتحادیه اوراســیا کاهــش هزینه های حمل و 

نقل کاال است.
وی با بیان اینکه 7۰ درصد تجارت دنیا در حال 
حاضر در قالب اتحادیه ها در حال انجام اســت، 
گفت: در حالی که در همســایگی 15 کشور قرار 
داریم اما تنها 2 درصد نیاز آنها از کشور ما تامین 
می شــود حال اینکه این اتحادیه 1۸۰ میلیون 
نفر جمعیت دارد که می توانــد بازار خوبی برای 

کاالهای ایرانی باشد.

دارایی های دولت را به هر قیمتی 
وشیم نمی فر

خزانه دار کل کشور با بیان اینکه به دنبال تبدیل 
ثروت منجمد دولت به ثروت زاینده  هســتیم، 
گفت: مطلقا به دنبــال فزوش دارایی های دولت 

به هر قیمتی نیستیم.
 رحمــت اهلل اکرمــی در ســومین نشســت 
بــا  اقتصــادی  صاحبنظــران  هم اندیشــی 
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا موضوع 
مولدســازی دارایی های دولت، اظهار داشــت: 
مــا از دارایی های دولت به درســتی اســتفاده 
نمی کنیم، برای اســتفاده بهینه باید قدم هایی 

برداریم.
معاون وزیر اقتصــاد افزود: برای مولدســازی 
دارایی هــای دولــت، ابتــدا بایــد دارایی ها را 
احصا کنیم که ایــن کار قاعدتاً با ســامانه های 
خزانه داری انجام می شــود؛ پس از احصا شدن، 
باید قیمت دارایی ها را مشخص کنیم. وی ادامه 
داد: باید دارایی ها را به دو دســته تقسیم کنیم. 
دارایی هایی که به آنهــا نیاز داریم و دارایی هایی 

که مازاد تلقی می شوند.
اکرمــی تصریح کــرد: برخــی می گویند چون 
دولت نمی تواند نفت بفروشد اموال خود را به هر 

قیمتی خواهد فروخت؛ اینطور نیست. 
مطلقاً به دنبال این نیســتیم دارایی های دولت 
را به هر قیمتی بفروشــیم و یا اینکه چون درآمد 

نداریم به دارایی ها به چشم درآمد نگاه کنیم.

ســخنگوی ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور اعالم کرد: عیــدی کارکنان 
دولــت با حقــوق بهمــن مــاه واریز 

می شود.
 بر اساس اعالم مهدی قمصریان هیأت 
وزیران مبلغ ثابت دوازده میلیون ریال 
را به نسبت مدت خدمت تمام وقت در 
سال 13۹۸ به عنوان پاداش آخر سال 

)عیدی( تعیین کرده است.
بر اساس مصوبه هیات دولت، پرداخت 
پاداش آخر ســال )عیدی( به کارکنان 
خرید خدمت، قــراردادی و موقت به 
نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 
13۹۸ خواهد بود.سخنگوی سازمان 
برنامه و بودجــه تاکید کــرد:  میزان 
پرداخــت پاداش آخر ســال )عیدی( 

بگیران،  مســتمری  بازنشســتگان، 
حقوق وظیفــه از کارافتادگی، حقوق 
وظیفــه وراث مســتخدمین متوفای 
مشــمول صندوق های بازنشســتگی 
کشــوری، ســازمان تامین اجتماعی 
نیروهای مسلح و ســایر صندوق های 
بازنشســتگی نیز به مبلغ ثابت دوازده 
میلیون ریال حســب مــورد از محل 

بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا 
دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت 
اســت.قمصریان افزود: خدمت نیمه 
وقت بانــوان از لحــاظ اجــرای این 
تصویب نامــه، تمام وقت محســوب 
می شــود و معلمان حق التدریس نیز 
نسبت به ساعات تدریس مشمول این 

تصویب نامه خواهند بود.

پاداش

پاداش آخر سال با حقوق بهمن واریز می شود



   رئیس اتاق بازرگانی ایران:

زیرساخت های ما آماده ورود به اتحادیه اوراسیا نیست
خریدار  رئیس اتاق بازرگانی ایــران گفت: قبل از 
همکاری با اتحادیه اوراسیا باید مشخص شود چرا در 
برخی از مرزها با توقــف کامیون ها مواجهیم و چرا در 
برخی ماه های سال حمل و نقل ریلی، بازار سیاه پیدا 

می کند.
 غالمرضا شــافعی در همایش اوراســیا با بیان اینکه 
تولید ناخالــص اتحادیه اوراســیا 1.۹ تریلیون دالر 
است، اظهار داشت: قبل از همکاری با اتحادیه اوراسیا 
باید مشــخص شــود چرا در برخی از مرزها با توقف 
کامیون ها مواجهیــم و چرا در برخی ماه های ســال 

حمل و نقل ریلی، بازار سیاه پیدا می کند.
وی افزود: در حــال حاضر زیرســاخت های ما آماده 
ورود به چنین حجمی با اقتصاد باال نیســت و ممکن 

است در تله بیفتیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیــان اینکه در یک بازه 

زمانی چندساله 4۸1 تشکل منطقه ای 2 و چندجانبه 
در اقتصادهــای دنیا آغاز شــد، ادامه داد: تشــکیل 
بلوک های اقتصاد نقش بی بدیلی در توسعه اقتصادی 

کشورها دارد.
شــافعی با تاکید بر ایکه ایران جزو فقیرترین کشورها 
به لحاظ پیمان ها و موافقتنامه های ترجیحی با دیگر 
کشــورها اســت، گفت: حتی در این زمینــه تجربه 
ناموفق هم داریم. یک سازمان منطقه ای اکو و پیمان 
با هر کشور مســلمان وجود دارد که تقریبا همکاری 

ایران با این دو تقریبا نزدیک به صفر بوده است.
رئیس اتــاق بازرگانی ایــران افــزود: هرچند دهه ها 
موافقتنامه با اکو امضا شد اما هیچیک از آنها به نتیجه 
نرســید. بنابراین با توجه به تجربه هــای ناموفق باید 
تالش کنیم توافق اوراســیا چنین سرنوشــتی پیدا 

نکند.

وی با بیان اینکه ترانزیت یکی از موقعیت های طالیی 
برای ایران است، افزود: برخی از راه های ترانزیت ایران 
کوله راه است. گفته شد بسته رونق صادرات غیرنفتی 
مصوب شده، از این مشوق ها طراحی کنید تا مسیرها 
آماده تردد شــوند و خودروها توقف 2۰ روزه در مرز 

نداشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه نباید بحث 
تجارت ترجیحی با ترکیه در اینجا تکرار شــود، اظهار 
داشت: یکی از مشکالت امروز کشور عدم هماهنگی 
دســتگاه ها اســت و در حالی که برای یک موضوعی 
دهه ها سازمان حضور دارند اما در این مجموعه ها یک 
متولی پاسخگو نمی بینیم بنابراین در این توافقنامه ها 
باید اطمینــان برای دو طــرف تجاری ایجاد شــود 
و یک شــبه درباره ممنوعیت ورود و خــروج کاالها 

تصمیم نگیرند.
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وسای موفق  بانکداری ایران از ر
شعب بانک آینده

در دهمین گردهمایی روســای موفق شــعب 
بانک های کشور، روسای شــعب بانک آینده نیز 

مورد تقدیر قرار گرفتند.
در این گردهمایی که با عنوان »نقش روســای 
شعب در مدیریت ریســک اعتباری« و با حضور 
دکتر همتی رئیــس کل بانک مرکزی ج.ا.ایران، 
فرشــاد حیدری رئیس موسســه عالی آموزش 
بانکداری ایران، دکتر فطانــت مدیرعامل بانک 
آینــده و مدیران بانک های کشــور در ســالن 
همایش های بانــک محترم مرکــزی ج.ا.ایران 
برگزار شد، از 3 رئیس شعبه موفق بانک آینده، 
تقدیر به عمل آمد. در این مراسم، دکتر داریوش 
رشیدی، معاون بازاریابی و امور شعب، غالمرضا 
خلیلی مدیر امور شعب اســتانها و مینا مکرمی 
مدیر امور شــعب غــرب تهران بــزرگ حضور 
داشتند و از ابوالفضل خوش گفتار، رئیس شعبه 
بلوار امین قم )1۹۰2(، نسرین کوکبی یعقوبی، 
رئیس شــعبه بلوار فــردوس تهــران )325( و 
میرقاســم رضایی، رئیس شعبه میرداماد تهران 
)22۸(، به عنوان روســای موفق شــعب بانک 
آینده، تجلیل شد. همایش روسای موفق شعب 
بانک های کشــور همه ســاله به همت موسسه 
عالی آموزش بانکداری ایــران و با هدف تقویت 
مهارت های علمی و حرفه ای علــوم بانکداری، 
انتقال تجربیــات موفقیت آمیز و نیــز تجلیل از 
زحمات و تالش های روســای شــبکه بانکی و 
دســت یابی به آخرین فنآوری ها و نوآوری های 
عرصه بانکی و دیدگاه های مدیران ارشــد نظام 

بانکی کشور، برگزار می شود.

تحویل کمک های اهدایی بیمه 
البرز به اهالی سیستان 

مدیرعامل شــرکت بیمه البرز ضمــن اهدای 
چک خرید چادرهــای امدادی بــه هموطنان 
آسیب دیده سیل اســتان سیستان و بلوچستان 
به رییس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر 
جمهوری اســالمی ایران، برای ساخت مدارس 

در این استان نیز اعالم آمادگی کرد.
به گزارش روابــط عمومی بیمه البــرز، رییس 
سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر با حضور 
در شــرکت بیمه البرز و گفت و گو با مدیرعامل 
و اعضای هیــات مدیره این شــرکت در جریان 
برنامه های آتی بیمه البرز در راســتای کمک به 
مناطق محروم کشور قرار گرفت.مدیرعامل بیمه 
البرز در جلســه مذکور با تاکید بــر این که بیمه 
البرز در راستای ایفای نقش مسوولیت اجتماعی 
همیشــه در بحران ها و حوادث، همراه جمعیت 
هالل احمــر بوده اســت،  گفت: در این راســتا 
از چند ســال گذشــته تا کنون بودجه هدایای 
تبلیغات نــوروزی بیمه البــرز در قالب کمک به 
آسیب دیدگان حوادث طبیعی  کشور به سازمان 

داوطلبان جمعیت هالل احمر اهدا شده است.
محســن پورکیانی، گفت: کمک به زلزله زدگان 
منطقه غرب کشور در قالب اهدای یکهزار بسته 
مواد غذایی و کمک های دیگر نقدی و غیرنقدی 
از طریق جمعیت هــالل احمر بــه هموطنان 
آســیب دیده از جملــه اقدامــات خیرخواهانه 
بیمه البرز بوده اســت.وی خبر داد: اخیرا هم در 
پی وقوع سیل در اســتان سیستان و بلوچستان 
شرکت بیمه البرز تعدادی  چادر امدادی و چند 
هزار عدد لــوازم التحریر بــه هموطنان و دانش 
آموزان این اســتان اهدا کرد.رییس ســازمان 
داوطلبــان جمعیت هــالل احمــر جمهوری 
اســالمی ایران نیز در این جلســه با قدردانی از 
مدیران ارشد بیمه البرز،  گفت: همیشه شرکت 
بیمه البرز پیشــتاز خدمات رســانی به مناطق 

محروم کشور بوده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: 
در صورت ســرپیچی وکال و پزشکان 
از ثبت نام در ســامانه امــور مالیاتی، ، 
در زمان بررســی اظهارنامه، مالیات و 
جریمه سنگینی علیه متخلفان اعمال 

خواهیم کرد.
یکــی از معضالت اساســی در اقتصاد 
ایــران، مربوط بــه عدم تعهــد افراد 
حقیقی و حقوقی بــه پرداخت مالیات 
است؛ این معضل به قدری عمیق است 
که مسئوالن تاکنون برای فرار مالیاتی 
اعــدادی از 25 تــا 6۰ هــزار میلیارد 

تومان را تخمین زده اند.
در این بین آنچه که بیش از این اعداد 
جلب توجــه می کند، فــرار مالیاتی 
اقشاری اســت که در جامعه به عنوان 
قشــر مرفه شــناخته شــده و حقوق 

ماهیانه ای باال را دریافت می کنند. 
از جمله این اقشــار باید به پزشکان و 
وکال اشــاره کرد که علی رغم دریافتی 
باالیی که دارند اما تمایلی به پرداخت 
مالیات حقــه خود نــدارد و آنطور که 
آمار می گوید میزان فــرار مالیاتی این 
دو قشر باهم شــاید تا 14 هزار میلیارد 

تومان هــم برســد. )البته 
به دلیــل شــفاف نبودن 
در  مالــی  ســازوکارهای 
اقتصــاد ایران هنــوز عدد 
دقیقی برای ایــن موضوع 
ذکر نشــده اســت( این در 
حالیســت که قشر کارمند 

در صورتــی که حقوق بــاالی 2.7۰۰ 
میلیون تومان داشــته باشــد، پیش 
از دریافــت حقــوق، مالیــات خود را 

پرداخت می کنند.
نکته جالب تر در این ماجرا آن است که 
اگرچه اخیراً ســازمان امور مالیاتی به 
صورت جدی عزم خود را برای دریافت 
مالیات از اقشــار ثروتمند جزم کرده و 
ضمن فراهم کردن ســامانه ای جهت 
ثبت نام و حتی در نظر گرفتن مشوق و 
جریمه، باز هم شاهد سرپیچی درصد 

باالیی این قشر از قانون هستیم.

وکال مطمئن باشند در صورت 
عدم ثبت نام در سامانه، جریمه 

سنگینی خواهند شد
در این راســتا، امیدعلی پارسا رئیس 

کل ســازمان امور مالیاتی 
در گفــت و گــو بــا  مهر، 
اظهار داشــت: طبق قانون 
پزشــکان وکال و 15 صنف 
دیگر که اعــالم کردیم باید 
در سیستم ســازمان امور 
مالیاتــی ثبت نــام کنند. 
فرض کنید حــال اصاًل کســی ثبت 
نام نکند، ســازمان امور مالیاتی زمان 
بررســی اظهارنامه مالیاتی شــخص 
که مربوط به خرداد ماه می شــود، به 
موضوع عدم ثبت نام در ســامانه ورود 

می کند.
وی افــزود: در این حین، با اســتفاده 
از اطالعــات دیگری که در ســازمان 
امور مالیاتی داشــته و به اطالعات آن 
شخص دسترسی داریم، از آن شخص 
به عنوان کســی که تکالیف مالیاتی 
خود را انجام نداده اســت یاد می شود 
و بــه این ترتیــب مالیــات و جریمه 
ســنگینی برای این فرد در نظر گرفته 
می شــود و اگر این شــخص یک فرد 
اقتصادی باشــد می داند که نمی ارزد 

فرار مالیاتی کند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی 
گفت: هنــوز بــا متولیــان بخش 
وکالت جلســاتی در مورد ضرورت 
ثبــت نــام وکال در ســامانه امور 
مالیاتی نداشــته ایم اما حتماً باید 
ترتیب برگزاری چنین جلسه ای را 

بدهیم.

 ۵0 درصد پزشکان همچنان 
ثبت نام نکرده اند

پارســا با اشــاره به مالیات پزشــکان 
نیز گفت: با پزشــکان تفاهــم نامه ای 
دو هفته قبل امضا کردیم و قرار شــد 
مجموعه نظام پزشــکی با تعامل خود 
پزشــکان تا پایان بهمن مــاه، فرایند 
ثبت نام در ســامانه را انجــام دهد تا 
عدالتی که به دنبالش هستیم، محقق 

شود.
وی ادامــه داد: تاکنــون 5۰ درصــد 
پزشــکان ثبت نام کرده انــد و این به 
معنای ســرپیچی 5۰ درصــد دیگر 
است که حتماً در صورت تداوم تخلف، 
جریمه های ســنگینی اعمــال خواهد 

شد.

مالیات

جریمه سنگیِن وکال و پزشکانی که در سامانه مالیات ثبت نام نکنند



 وزیر نفت مطرح کرد:

IPC افزایش ۶ میلیارد دالری درآمد با امضای پنجمین قرارداد 
خریدار   وزیــر نفت اظهار داشــت: بنــده وقتی 
پیشنهاد شــرکت ایرانی را برای توســعه میادین به 
دولت فرستادم عده ای گفتند اینها گرگ زاده هستند

 بیژن نامدار زنگنه در مراســم امضــای قرارداد طرح 
توسعه میادین نفتی پارســی و ترنج که بین شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب و مپنا برگزار شد، گفت: 
این قرارداد بعد از فاز 11 پــارس جنوبی، آبان و پایدار 
غرب، ســپهر و جفیر، پایدار شــرق چشمه خشک و 
دالپری پنجمین قرارداد از نوع IPC اســت. تا حدی 
این قرارداد خوزســتانی اســت اما به لحــاظ محتوا 

براساس IPC تبیین شده است.
وی افزود: ســال ۹5 بعد از بحث های زیــادی که در 
هیات مدیره شــد، قرارداد تصویب و به نتیجه رسید. 
این مدل قراردادی طرح جدیدی اســت و اولین نوع 
قرارداد در این قالب در حوزه مناطق نفت خیز جنوب 

است.وزیر نفت با بیان اینکه 121 میلیون بشکه نفت 
تولید تجمعی از این میادین خواهد بود، افزود: میزان 
ســرمایه گذاری آن 6 میلیارد دالر و مدت قرارداد 1۰ 

سال است.
زنگنه خاطرنشــان کرد: برنامه مهم برای این میادین 
فشــارافزایی اســت که نیاز به ماشــین های دوار و 
توربین دارد که با حضور شــرکت مپنا، کار به صورت 
1۰۰درصد ایرانی انجام خواهد شــد.وی گفت: بنده 
وقتی پیشنهاد شــرکت ایرانی را برای توسعه میادین 
به دولت فرســتادم عده ای گفتند اینهــا گرگ زاده 
هســتند. همچنین وقتی مپنا را احداث کردم گفته 
شد که خالف منابع ملی است، همین ها بعدها گفتند 
جزو افتخارات ملی اســت؛ این افراد بسیار جسور در 
دروغگویی و حقه بازی هستند. همین افرادی که این 
ســخنان را می گویند قطعا دو سال دیگر این اقدامات 

ما را جزو افتخارات ملی خود می دانند.
وزیر نفــت با بیان اینکــه بعد از موضــوع فناوری در 
توســعه میادین نفتی باید روی تامین مالی کار شود، 
خاطرنشــان کرد: در این قراردادهــا ۸76.5 میلیون 
دالر کار خالص انجام می شــود که تالش می شــود 

بیشترین سهم متعلق به شرکت های ایرانی باشد.
زنگنه با تاکید بر اینکه در شــرایط تحریم باید حتما 
 EPC و IPC شــرکت های ایرانی در قراردادهــای
صنایع باالدســت فعال شــوند، ابراز امیدواری کرد: 
در ادامــه کار و مجموعه اقدامــات مناطق نفت خیز 
جنوب و شــرکت ملی نفت هرچه زودتر این قرارداد 
را تمدید کنند.مقــام عالی وزارت نفت یادآور شــد: 
امیدوارم طوری کار کنیم که امید و نشاط زنده باشد 
و مجموعه ظرفیت سازی در کشور بالاستفاده نماند و 

به اهداف تعیین شده برسیم.

و نیر

مدیرعامل شرکت ملی نفت از امضای 
۹ قــرارداد دیگر طــی دو هفته آینده 
خبر داد و گفت: از 33 بسته قراردادی 
1۰ قرارداد بــه ارزش 65۰۰ میلیارد 
تومــان امضا شــده، 25 دکل حفاری 
به کار گرفته شــده، بعضی چاه ها حفر 
شــده و در کل 12 درصد پیشرفت کار 

داشته ایم.
مسعود کرباســیان در مراسم امضای 
قرارداد طــرح توســعه میادین نفتی 
پارســی و ترنج که بین شــرکت ملی 
منابع ملــی نفت خیز جنــوب و مپنا 
برگزار شــد، اظهــار داشــت: یکی از 
مواردی که در ســال جاری به شرکت 

ملی نفت ابالغ شــده خط 
لولــه انتقال نفــت از گوره 
به جاســک برای ســاخت 
پمپ اســت. این خط لوله 
به طــول 51۰۰ کیلومتر 
1.۸ میلیون بشــکه نفت را 
از گوره به جاســک منتقل 

می کند. 1۰۰درصــد کار تولید داخل 
بوده است.

وی افزود: تختــال مورد نیــاز تولید 
نفت ترش برای اولیــن بار تماماً ایرانی 
و به میزان 15۰ میلیــون تن از فوالد 
مبارکه تامین شــده اســت که بالغ بر 
7۰ هزار تن اوکســین تبدیل به ورق 

شده و بر این اساس 16۰۰ 
میلیارد تومان LC  باز شده 

است.
مدیرعامــل شــرکت ملی 
نفت ایران افزود: همچنین 
بنــدرگاه و گوی شــناور 
بــه ارزش 35۰۰ میلیارد 

تومان امضای قرارداد داشته ایم.
کرباســیان از امضای ۹ قرارداد دیگر 
طی دو هفته آینــده خبر داد و گفت: 
از 33 بســته قــراردادی 1۰ قرارداد 
بــه ارزش 65۰۰ میلیــارد تومــان 
امضا شــده، 25 دکل حفاری به کار 
گرفته شده، بعضی چاه ها حفر شده 

و در کل 12 درصــد پیشــرفت کار 
داشته ایم.

وی با بیان اینکــه ۸۰ درصد تجهیزات 
تولید داخل بوده انــد، تاکید کرد: نفت 

پشت تولید داخل ایستاده است.
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران دو 
اکتشــاف مهم میدان نفتی نام آوران و 
میدان گازی ارم را از جمله اکتشافات 
مهم ســال جاری برشــمرد و افزود: 
میدان نام آوران و میــدان گازی ارم با 
ذخیره 15۰ هزار میلیارد فوت مکعب 
و 22۰ میلیون بشکه میعانات از جمله 
اقدامات مهم ســال جــاری در حوزه 

اکتشاف بوده است.

به دلیل تحریم بانک مرکزی ایران ، ارز 
حاصل صادرات گاز و برق به عراق فعال 
در بانک تجارت این کشــور است تا در 

آینده نزدیک به ایران منتقل شود.
پس از تشدید تحریم ها علیه کشورمان 

و اوج آن در مســدود کردن دسترسی 
بانــک مرکزی بــه ارزهــای حاصل از 
صادرات بــرق و گاز به کشــور عراق، 
بازگشت این پول به کشور با تعلل همراه 
شــد.در این رابطه سیدحمید حسینی 

عضو اتاق ایران و عراق بیان داشت: سال 
گذشــته بانک مرکزی کشورمان برای 
دریافت پول گاز و برق از کشــور عراق، 
حسابی را در بانک تجارت این کشور باز 
کرد که دولت عراق مکلف شد پول گاز 

و برق صادراتی ایران را به این حســاب 
واریز کنــد.در این میان اما با تشــدید 
تحریم های آمریکا علیه بانک مرکزی 
کشــورمان، کار انتقال پــول از بانک 

تجارت عراق متوقف شد. 

قرارداد

ارز

 امضای ۹ قرارداد نفتی و گازی تا ۲ هفته آینده

آخرین وضعیت ارز گاز و برق صادراتی به عراق
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اردکانیان در جمع خبرنگاران:
 ۴۰ کشور در صف الحاق 

به موافقتنامه اوراسیا هستند
وزیر نیرو اظهار داشت: قاعدتاً همکاری کشورها 
مبتنی بــر منافع آنها از منطقه اســت و در عین 
حال بســیاری چشــم به ظرفیت های آسیای 
مرکــزی دوخته اند اما به هر حال شــاهد عزم و 
جزم قاطع مدیران سیاســی و اقتصــادی این 
کشورها برای اســتقرار مفاد موافقتنامه اوراسیا 

هستیم حتی در شرایط تحریمی.
 رضا اردکانیــان در جمع خبرنــگاران با تاکید 
بر اینکه موافقتنامه اوراســیا یــک موافقتنامه 
تجاری بیــن کشــورهای عضو اســت، گفت: 
مســئولیت بنده در دولت مرتبط بــا حوزه نیرو 
و آب و برق اســت اما در این موافقتنامه مسئول 
فعالیت های مشــترک اقتصادی با فدراســیون 
روســیه و ارمنســتان هســتم و وظیفه ارتقای 
سطح هماهنگی بین ســازمانی و دولت با بخش 

خصوصی را دارم.
وی ادامه داد: خوشــبختانه مناطق آزاد با تسلط 
بر اهمیت عضویت در اتحادیه اوراسیا نسبت به 
برگزاری این همایش اقدام کرده است تا زمینه 
آشــنایی حداکثری ســازمان ها و بخش های 

خصوصی با این موافقتنامه را فراهم کند.
وزیر نیرو با بیان اینکــه از عضویت موقت ایران 
در اتحادیه اقتصادی اوراسیا 3.5 ماه می گذرد، 
گفت: موضــوع ایــن موافقتنامه تســهیل در 
تجارت برای تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
اســت و ما فرصت ســه ســاله برای استفاده 
حداکثری از ایــن موافقتنامــه را داریم و برای 
عضویت دائــم، مذاکرات در آینــده ای نزدیک 
انجام می شــود. بنابراین باید سطح هماهنگی 

را باال ببریم.
وی با اشاره به حضور وسیع ایران در موافقتنامه 
چندجانبه اقتصادی اوراســیا گفت: باید بدانید 
که 4۰ کشور دنیا از جمله هند در صف الحاق به 
این موافقتنامه هستند که ایران توانسته حضور 

خود در این اتحادیه را شکل بدهد.
اردکانیان افزود: ما باید با اتکا به منابع انسانی 
توســعه یافته و فعاالن بخــش خصوصی در 
این حوزه بتوانیم در اتحادیه اوراســیا موفق 
عمل کنیــم. در  این صــورت بخشــی بار و 
فشــار تحریم ها از روی دوش ایران برداشته 

می شود.
وی با اشــاره به شــرایط تحریم و امکان فعالیت 
ایــران در این اتحادیه و همکاری با کشــورهای 
عضو گفت: قاعدتاً همکاری کشــورها مبتنی بر 
منافع آنها از منطقه است و در عین حال بسیاری 
چشم به ظرفیت های آسیای مرکزی دوخته اند 
اما به هر حال شــاهد عزم و جزم قاطع مدیران 
سیاسی و اقتصادی این کشــورها برای استقرار 
مفاد این موافقتنامه هســتیم حتی در شــرایط 

تحریمی.
وی همچنین دربــاره تاثیر مناطــق آزاد در 
اقتصاد ایران و حضور این مناطق در همکاری 
با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا گفت: 13۰ 
میلیارد دالر صــادرات از مناطــق آزاد ایران 
در طی 6 ســال رقم دلگرم کننده ای است که 
نشان از اثرگذاری این مناطق در اقتصاد ایران 

دارد.



عضو شورای اسالمی شهر فردیس تاکید کرد

وز رسانی ناوگان حمل و نقل عمومی فردیس وم بر  لز
خریدار  عضو شورای اسالمی شهر فردیس بر لزوم 
راه اندازی شــهرداری الکترونیک در راستای تکریم 

هرچه بیشتر اربابان رجوع تاکید کرد.
حسن ســعیدی باشســیز در گفتگو با پایگاه خبری 
مدیریت شهری فردیس، با بیان اینکه عملکرد کنونی 
مجموعه شهرداری ماحصل عملکرد مدیریت شهری 
فردیس طی دو سال گذشته است، اظهار کرد: اعضای 
شورای شهر نماینده مردم هســتند؛ باید در راستای 
تکریم هرچه بیشتر اربابان رجوع در شهرداری تالش 
کنیم نه اینکه با برخی اقدامات سیاسی موجب شویم 
که کار مردم قفل شود.سعیدی باشسیز ضمن تقدیر 
از عملکرد شــهردار فردیس در تشــویق کارکنان پر 
بازده شهرداری، گفت: الزم است در راستای رسیدن 

به ایده آل ها در تکریم ارباب رجوع تالش کنیم.

وی با اشــاره به اهمیــت الکترونیکی شــدن کار در 
شــهرداری، بیان کرد: اگر بتوانیم این سیســتم را در 
شــهرداری فردیس راه اندازی کنیم، قطعا شــاهد 
پیشــرفت خواهیم بود.عضو شــورای اسالمی شهر 
فردیس در بخش دیگری با اشــاره به اینکه بیش از 3 
سال از تشکیل شورا و شــهرداری فردیس می گذرد، 
عنوان کرد: متاســفانه هنوز در برخی موارد همچون 
حمل و نقل عمومی به شهرداری کرج وابسته هستیم 
که باید در راســتای انتزاع هرچه ســریعتر سازمان 

حمل و نقل و بار و مسافر تالش کنیم.
وی 7۰ درصــد از اتوبوس ها و تاکســی های ناوگان 
حمل و نقــل عمومی موجود در فردیس را فرســوده 
خواند و اضافه کرد: الزم اســت هنگام تهیه و تدوین 
بودجه سال آینده شهرداری، نسبت به در نظر گرفتن 

بودجه ای مطلوب برای خرید تاکسی ها و اتوبوسهای 
جدید اقدام کنیم.

سعیدی باشســیز نهادینه شــدن فرهنگ استفاده 
نکردن از خودروهای تک سرنشین و افزایش استفاده 
از خودروهای حمل و نقل عمومی را الزمه بروز رسانی 
ناوگان حمل و نقل عمومی اعالم کرد و افزود: افزایش 
استفاده از خودروهای حمل و نقل عمومی ، راهکاری 
برای کاهش آلودگی هواســت و با توجه به وجود این 

معضل در فردیس، باید در این راستا تالش کنیم.
وی با بیان اینکه الزم است ســازمان حمل و نقل و بار 
و مسافر شهرداری فردیس هرچه سریعتر راه اندازی 
شود، خاطرنشان کرد: با استقالل این سازمان، قطعا 
شــاهد اتفاقات مثبتی در حوزه نــاوگان حمل و نقل 

عمومی خواهیم بود.

البرز

رییس پلیــس راهنمایــی و رانندگی 
البرز تمهیــدات ترافیکی ویژه یوم اهلل 

22بهمن را در این استان اعالم کرد.
 سرهنگ غالمعلی شرق اظهار داشت: 
طبق برنامه ریــزی در محدوده های 
راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن در کرج از 
ساعت 6 صبح روزسه شنبه 22 بهمن 
برنامــه ممنوعیت ترافیکــی اعمال 

می شود.
مسیر شــماره یک چهار راه امام )ره( 
»میدان کرج« - میدان شهدا – میدان 

سپاه، بلوار جمهوری اسالمی  ، میدان 
جمهوری اسالمی تعیین شده است.

مســیر شــماره 2 ایــن راهپیمایی 
تاریخــی، میانجاده - ســه راه رجایی 
شــهر - میدان ســپاه، بلوار جمهوری 
اســالمی، میدان جمهوری اســالمی 
و مسیر شــماره سه شــامل فلکه اول 
رجایی شــهر- بلوارماهــان - میدان 

جمهوری اسالمی می باشد.
مســیر چهارم که امســال با توجه به 
استقبال گســترده مردم از این حضور 

سرنوشت ســاز پیش بینی شده شامل 
دولت آباد )مســجد علی ابن ابیطالب 
)ع( - بلــوار عالمه جعفــری - خیابان 
شهید بهشــتی - میدان سپاه - میدان 

جمهوری اسالمی تعیین شده است.
مسیرشــماره پنج میــدان آزادگان- 
بلوار آیت اهلل طالقانی مســیر شــمال 
به جنوب به ســمت خیابان بهشــتی 

خواهد بود.
شــرق خاطرنشــان کرد: درســایر 
شهرستان های اســتان البرز از جمله 

ساوجبالغ، فردیس، اشتهارد، نظرآباد 
و طالقــان نیز مســیرهای راهپیمایی 
بــرای این حرکــت مهــم و تاریخی 

پیش بینی شده است.
طی این مدت نیز تمــام خیابان های 
فرعی منتهی به مســیر هــای اصلی 
راهپیمایی نیز محدودیــت ترافیکی 
اعمال می شود.وی ازعموم شهروندان 
خواســت تاقبل از شــروع محدودیت 
را  خــود  خودروهــای  ترافیکــی 

ازمسیرهای تعیین شده خارج کنند.

رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی 
البرز گفت: ســاخت شــهرک گلخانه 
ای چوپــان آباد در دســتور کار جهاد 

کشاورزی البرز قرار دارد.
توجه ویــژه جهاد کشــاورزی البرز به 
اســتفاده بهینه از منابعبــه گزارش 
خبرنگار گروه اســتان های باشــگاه 
خبرنــگاران جوان از البرز، موســوی، 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 

البرز در جلسه بررسی زیر ساخت های 
شــهرک گلخانه ای چوبان آباد که در 
سازمان جهاد کشــاورزی برگزار شد، 
گفت: میزان پیشــرفت فیزیکی امور 
زیر بنایــی مربوط به شــهرک چوپان 
آباد و طرح مســائل و مشکالت مربوط 
به انجام زیر ســاخت های این شهرک 

مورد بررسی قرار بگیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 

البــرز ضمن اعالم همکاری ســازمان 
جهاد کشــاورزی  برای حل مشکالت 
احداث شهرک گلخانه ای چوپان آباد 
گفت: باتوجه به این که ساخت شهرک 
های گلخانه ای و انتقال مزارع سبزی و 
صیفی به محیط های بســته و گلخانه 
ای به دلیل اســتفاده ی بهینه از منابع 
آب و خاک در دســتور کار برنامه های 
وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، این 

برنامه در استان البرز نیز با انجام طرح 
هــای مطالعاتی در مناطــق مختلف 

پیگیری می شود.
موســوی گفت: از هیئــت مدیره ی 
شــهرک گلخانه ایــی چوپــان آباد و 
مدیر شرکت شــهرک های کشاورزی 
درخواســت می  کنیم امور مربوط به 
زیر ساخت های شهرک را به جد مورد 

پیگیری قرار دهند.

فجر

جهادکشاورزی

تمهیدات ترافیکی البرز ویژه یوم الله ۲۲ بهمن اعالم شد

توجه ویژه جهاد کشاورزی البرز به استفاده بهینه از منابع
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بخش کشاورزی در استان البرز
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت خدمات 
حمایتی کشاورزی اســتان البرز ، مدیر شرکت 
خدمــات حمایتــی کشــاورزی اســتان البرز 
از افتتاح 33 طــرح عمرانــی و تولیدی بخش 

کشاورزی در استان البرز خبر داد.
علی اکبر ندرلو به نقل از رئیس ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان با اعــالم این خبــر افزود: 
همزمان بــا ایام اهلل دهه مبــارک فجر 33 طرح 
عمرانــی و تولیــدی بخش کشــاورزی در این 
استان به بهره برداری رسیده است. این طرحها 
با اعتباری بالغ بر 512 میلیــارد و ۸32 میلیون 
ریال ایجاد شــده که 56 میلیارد و 2۰7 میلیون 
ریال آن از محل اعتبارات دولتی و456 میلیارد 
و 625 میلیون ریال از محل آورده های شخصی 

بوده است.

کاشت بیش از ۳ هزار اصله نهال 
در سطح منطقه هشت

مدیر منطقه ۸ شــهرداری کرج: تا پایان ســال 
بیش از 5 هــزار اصله درخت در ســطح منطقه 

کاشته خواهد شد.
به گزارش پایــگاه خبری کرج امــروز، مهدی 
لطفی با اشاره به کاشــت بیش از سه هزار اصله 
نهال با هدف ارتقا ســرانه و توســعه فضای سبز 
طی 2 ماه گذشــته، اظهار داشــت: فضای سبز 
شــهری جزو فضاهای ضروری و الینفک پیکره 
شهرها اســت که کمبود آن اختالالت جدی در 

زندگی شهروندان به وجود می آورد.
وی در ادامه با بیان اینکه تا پایان امسال بیش از 
۹ هزار اصله نهال در منطقه کاشــته خواهد شد، 
خاطرنشــان کرد: عالوه بر کاشت 3 هزار و ۸۰۰ 
اصله نهال، تاکنون بیــش از 5 هزار چاله درخت 

نیز حفر شده است.
 لطفی گفت: قطــع یقین با افزایش و توســعه 
باغ های شــهری، احــداث پارک ها و کاشــت 
درختان در همسایگی مناطق مسکونی، اداری، 
تجاری و در حاشــیه خیابان ها می توان ارزش 

زیباشناختی یک شهر را نیز باال برد
به گفته این مســئول؛ چنار، نارون، زیتون تلخ، 
توت، زبان گنجشــک و کاج تهران از گونه های 

درختاِن کاشته شده در منطقه است. 
مدیر منطقه ۸ شــهرداری کرج در پایان حفظ 
و نگهــداری درختان را مهمتر از کاشــت آن ها 
دانســت و افزود: کاهــش آلودگی هــوا، تولید 
اکسیژن و تلطیف هوا، جذب گرد و غبار و اشعه های 
مضر خورشید از مهمترین اثرات توجه به فضای 

سبز خواهد بود.

دانشجوی مرکز علمی کاربردی 
جهاد دانشگاهی البرز دانشجوی 

نمونه کشوری شد
در مراسم تجلیل از دانشجویان نمونه و شایسته 
تقدیر دانشــگاه جامع علمی کاربردی، ســاالر 
چرمی دانشــجوی مرکز علمی کاربردی جهاد 
دانشــگاهی اســتان البرز به عنوان دانشجوی 

نمونه کشوری تقدیر شد.
مراسم تجلیل از دانشــجویان نمونه و شایسته 
تقدیر دانشــگاه جامع علمی کاربردی با حضور 
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، مدیرکل 
فرهنگی وزارت علــوم، تحقیقــات و فناوری، 
رئیس موسســه آموزش عالی علمی کاربردی 
جهاد دانشگاهی و برخی روســای مراکز علمی 

کاربردی استان ها، در شیراز برگزار شد.
در این مراسم، ســاالر چرمی دانشجوی مقطع 
کارشناسی رشته عکاسی مرکز علمی کاربردی 
جهاد دانشگاهی واحد استان البرز، به عنوان تنها 
دانشجوی مراکز علمی کاربردی در استان البرز 

مورد تقدیر قرار گرفت.



مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن پاسخ می دهد

ح ملی مسکن تا ۱۴۰۰ چیست؟ تضمین عملیاتی شدن طر
 محبوبه قرمزچشمه    یک مقام مسئول در وزارت 
راه و شهرســازی گفت: اگر منابع مالی وجود داشته 
باشد و به موقع تزریق شود پروژه ساخت مسکن ملی، 
زمان چندانی نمی برد. با توجــه به اینکه منابع تامین 

شده، نگرانی برای بالتکلیفی پروژه ها وجود ندارد.
 چه تضمینی وجــود دارد طرح ملی مســکن، مثل 
مســکن مهر نشود؟ پاشــنه آشــیل این طرح زمان 
است. با پایان دولت دوازدهم اگر این طرح پایان نیابد 
چه بر ســر ثبت نام کنندگان این طرح خواهد آمد؟ 
پرسشهایی است که متقاضیان و منتقدان طرح ملی 

مسکن مطرح می کنند. 
پروانه اصالنی، مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن وزارت 
راه و شهرســازی در ارتباط با این پرسش که آیا طرح 
ملی مسکن تا سال 14۰۰ و پایان دولت روحانی اتمام 
پیدا می کند، گفت: تمام تالش ما برای اتمام پروژه ها 
انجام می شود. طرح ملی مســکن به گونه ای برنامه 
ریزی شده  که به طور قطع قبل از اتمام دولت دوازهم 

به صاحبانش تحویل داده خواهد شد. 

مطمئن باشید مشکالت مسکن مهر در طرح 
ملی مسکن وجود ندارد

وی افزود: طرح مسکن مهر شــائبه ها و مشکالتی را 
ایجاد کرد. مدل مالی که برای طرح ملی مســکن در 
نظر گرفته شده،  متفاوت از مسکن مهر است. در طرح 
مســکن مهر اول زمین ها تعیین شد، خانه ها ساخته 
و بعد به دنبال متقاضی دریافت مسکن رفتند. در این 

طرح ابتدا ما زمین ها را مشــخص کردیــم و برای هر 
کدام از این زمیــن ها متقاضیان را ثبــت نام کردیم. 
بنابراین ما واحد فاقد متقاضی نداریم. مسئله مهمی 
که می تواند از نگرانی هــای بعدی جلوگیری به عمل 
بیاورد این اســت که در این مدت تعیین تکلیف نحوه 
واگذاری زمین انجام خواهد شــد. بنابراین مردم می 
دانند به صورت ۹۹ ساله یا به صورت فروش اقساطی 
5 ســاله این زمین ها را دریافت می کنند. مرحله بعد 

آورده اولیه است که توسط افراد تامین می شود. 

حذف متقاضیانی که 30 تا 40 میلیون ندارند
وی در ادامه بــا بیان اینکه متقاضیــان باید 3۰ تا 4۰ 
میلیون تومان در بانک مســکن سپرده گذاری کنند 
گفت: ثبت نام کننــده ای که این مبلــغ را پرداخت 
نکند به شکل ناخودآگاه از ســامانه حذف می شود و 

متقاضی بعدی جایگزین می شود. 
طرح  تسهیالت ســاخت مســکن برای تعداد ثبت 

نام شدگان تامین شده و بخشــی از هزینه ها توسط 
تســهیالت بانکی موجود پرداخت می شود. اگر حتی 
دولت هم تغییر کند مشــکلی برای این طرح بوجود 

نمی آید چراکه منابع مالی به اندازه کافی وجود دارد.

 منابع مالی مسئله اساسی در ساخت 
پروژه های مسکن

وی با اشــاره به موضوع منابع مالی به عنوان مســئله 
اساسی در ساخت پروژه های مسکنی گفت: اگر منابع 
مالی وجود داشته باشــد و به موقع تزریق شود پروژه 
ســاخت مســکن زمان چندانی نمی برد.  با توجه به 
اینکه منابع تامین شده ، نگرانی برای بالتکلیفی پروژه 
ها وجود نــدارد. حتی دولت های مســکن مهر بعد از 
اتمام دوره دولت دهم هم موظف بــه انجام آن بودند، 
پروژه های نیمه کاره مسکن مهر یا مشکالت حقوقی 
قضایی، مکان نامناســب و  مشکالت زیرساختی بود و 
ربطی به پایان دولت نداشت، حتی اگر دولت دهم 12 

سال دیگر روی کار بود، مشکالت قابل حل نبود. 
وی در ارتباط با این موضوع که تسهیالت بانکی چطور 
در نظر گرفته می شــود، گفت: در شهرهای مختلف 
آورده متقاضیان و قیمت تمام شده هر پروژه متفاوت 
است، این تســهیالت بســته به اینکه مسکن در چه 
منطقه ای ســاخته می شود تا ســقف 1۰۰ میلیون 
تومان پرداخت می  شود.  همچنین در مراحل مختلف 
به تناسب از تســهیالت بانکی و از آوردهای متقاضی 

برای ساخت، تامین منابع شود.

پالک

وزیر راه و شهرســازی با بیــان اینکه 
اقدامات خوبی برای ســاخت مسکن 
و خانه دار شــدن در دست انجام است، 
گفت: ســامانه جامع امــالک تا پایان 
سال از ســوی وزارت راه و شهرسازی 
در اختیار ســازمان امور مالیاتی قرار 

می گیرد.
محمد اسالمی در پاســخ به این سوال 
که مردم این روزها شــاهد تالش های 
دولت بــرای خانــه دار کــردن مردم 
و کمــک به مســتأجران و بــاال بردن 
قدرت خرید مسکن هســتند، گفت: 

نهضت خانه ســازی به راه 
افتاده اســت و همانطور که 
می بینیــد در طــرح اقدام 
ملــی مســکن 4۰۰ هزار 
واحد مسکونی برای اقشار 
مختلــف کشــور احداث 

خواهد شد.
وی با بیان اینکــه اقدامات خوبی برای 
خانه دار شدن و باال بردن قدرت خرید 
در دست انجام است، گفت: اولین اقدام 
مثبت بعد از آغاز طرح ملی مســکن، 
طراحی سامانه جامع امالک است که 

تا پایان امســال در اختیار 
ســازمان امور مالیاتی قرار 

می گیرد.
وزیر راه و شهرسازی اظهار 
داشــت: ســامانه جامــع 
امالک کمــک خواهد کرد 
که عرضه مسکن فراوان تر 

شده و بیشتر شود.
اسالمی در پاســخ به این ســوال که 
تحلیل شــما از بخش مسکن چیست، 
گفت: شرایط مســکن فقط مربوط به 
بخش مسکن نیست و متأثر از شرایط 

اقتصادی است.
 این روزها طرح اقدام ملی مســکن که 
قرار اســت 4۰۰ هزار واحد مسکونی 
برای اقشــار متوســط احداث شود، 
آغاز شده و متقاضیان واجد شرایط به 
زودی با مراجعه به مراکز اعالم شــده 
اقدام به واریــز آورده خود حدود 3۰ تا 

4۰ میلیون تومان خواهند کرد. 
همچنین وزارت راه و شهرســازی در 
صدد اســت تا بــرای دهک های یک 
تا ســه و کم درآمد 2۰۰ هــزار واحد 

مسکونی احداث کند.

سامانه

سامانه جامع امالک تا پایان سال در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد
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ون  تأمین ۲۰۰ هزار مسکن مقر
  به صرفه برای کارگران

 تا سه سال آینده
معــاون فرهنگی-اجتماعی وزیــر کار از تأمین 
2۰۰ هزار مسکن مقرون به صرفه برای کارگران 
تا ســه ســال آینده خبر داد و گفت:بر اســاس 
شاخص های تعریف شــده، کارگران به تناسب 

میزان نیازمندی اولویت بندی می شوند.
ابراهیم صادقی فربا بیان اینکه یکی از برنامه های 
مهم حــوزه کارگــری، بحث تأمین مســکن 
کارگران است، اظهار داشــت: در همین زمینه 
اخیراً طی تفاهمنامه با وزارت راه و شهرســازی 
مقرر شــد، 2۰۰ هزار مســکن برای گروه های 

کارگری در قالب طرح مسکن ملی ساخته شود.
وی با تاکید بــر اینکه رویکرد اصلــی مورد نظر 
در این طرح، تأمین مســکن مقــرون به صرفه 
متناســب با توان اقتصادی خانوارهای کارگری 
فاقد مسکن اســت، گفت: از فرصت های قانونی 
همچون مــاده 14۹ قانــون کار، ظرفیت های 
موجود و بهره گیری از اصل هــم افزایی منابع با 
مشارکت دستگاه های دولتی و بخش خصوصی 
مرتبط، جهت کاهش هزینه های تولید و قیمت 
تمام شده مسکن استفاده حداکثری شده است.

معاون فرهنگی اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: طبق ماده 14۹ قانون کار، عالوه 
بر اینکه دولت تکالیفی در حوزه تأمین مســکن 
کارگران دارد، کارفرمایان نیز باید در این زمینه 
وارد شوند به طوری که در تبصره دو این ماده نیز 
بر اســتفاده از ظرفیت کارفرمایان برای ساخت 

مسکن کارگری تاکید شده است.
وی درباره شناســایی گروه های هدف نیز گفت: 
برای شناســایی گروه های هدف و اولویت بندی 
آنها بر اساس شاخص های تعیین شده، متناسب 
با شــرایط هر گروه جهت رفع دغدغه مســکن 

کارگران اقدام خواهد شد.
صادقی فر با بیان اینکه اراده خوبی هم از ســوی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هم از ســوی 
وزارت راه و شهرســازی وجــود دارد تــا مقوله 
مســکن کارگری با جدیت مورد بررســی قرار 
گیرد، گفت: طبق تفاهمنامه مشترک با وزارت 
راه و شهرسازی، با اســتفاده از ظرفیت های دو 
وزارتخانه، ساخت 2۰۰ هزار مسکن کارگری تا 

سه سال آینده هدف گذاری شده است.

انباشت تقاضا تهدیدی برای 
بخش مسکن است

دبیر کانون سراســری انبوه سازان کشور معتقد 
است که وضعیت ساخت وســاز در شرایط فعلی 
باعث شده ریسک معامالت مسکن افزایش یابد 
و انباشت تقاضا در کشــور تهدیدی برای بخش 

مسکن محسوب می شود.
 فرشــید پورحاجت در پاســخ به این سؤال که 
افزایش قیمت مصالح ســاختمانی در پاییز آیا 
تهدیدی برای قیمت تمام شــده در سال آینده 
خواهد بود یا خیر، اظهار داشــت: بدون شــک 
افزایش قیمت مصالح ساختمانی تهدیدی برای 
بخش مســکن خواهد بود، چرا که این افزایش 
باعث خواهد شد قیمت تمام شــده مسکن باال 

برود.
وی با تأکیــد براینکه وضعیت ساخت وســاز در 
شرایط فعلی باعث شده ریسک معامالت مسکن 
افزایش یابد، گفت: وقتی هزینه تولید مسکن باال 
می رود، امیدی برای فروش واحدهای مسکونی 
تولید شــده وجود ندارد، چرا کــه قدرت خرید 

مسکن نیز از سوی دیگر کاهش یافته است.
پورحاجت با اشاره به اینکه وزیر راه و شهرسازی 
ســال گذشــته اعالم کرده بود، کارت مصالح 
ساختمانی توزیع خواهد شد، گفت: ماه ها است 
که از این وعده می گذرد، اما هنوز محقق نشــده 

است.



 استعفاء یا عزل 

و چه می کند؟  دولت با مسببان گرانی خودر
خریدار   بازار خودرو مدام از عدم نظارت و جوالن 
دالالن در فضای مجازی و اعالم قیمت ســازی های 
خالف واقع رنج می بــرد اما از آن طرف مســئوالن 
دولتی و وزارت صمت هیچ واکنشــی نسبت به این 
موضوعات نشــان نداده و خبری از تشدید نظارت ها 

هم نیست.
 این روزها خریداری در بازار خودرو نیست و کمتری 
معامله ای صورت می گیرد اما قیمت ها همانند دالر به 
صورت ساعتی در حال تغییر اســت و دولت هم روزه 
سکوت گرفته و خبری از تشــدید نظارت ها در بازار 

خودرو نیست.
به اعتقاد فعاالن بازار خــودرو برای پراید قیمت بیش 
از 53 میلیون تومان اصاًل منطقی نیست عالوه بر این 
در خودروهای پژو 4۰5 از قیمــت ۸7 میلیون تومان 
به باال، پژو2۰6 تیپ 2  از قیمــت ۹5 میلیون تومان 
به باال،  پژوپارس از قیمــت 1۰4 میلیون تومان به باال 
و وانت 151 از 57 میلیون تومان به باال هیچ توجیهی 
ندارد و فقط قیمت ســازی اســت تا بازار خودرو بهم 

ریخته شود.
اما ســوال اینجاســت مگر چه اتفاقی در بازار خودرو 
افتاده کــه مردم طی این روزها شــاهد رشــد باالی 
قیمت ها هســتند؟ چرا دولت در شــب عید که باید 
نظارت خود را در بازار افزایش دهد با مسببان افزایش 

قیمت ها برخوردی نمی کند؟
بازار مدام از عدم نظــارت و جوالالن دالالن در فضای 
مجازی و اعالم قیمت سازی های خالف واقع صحبت 

می کند اما از آن طرف دولت هیچ واکنشــی نسبت به 
این موضوعات نشــان نداده و حتی خبری از تشدید 

نظارت ها هم نیست.
فروشــندگان خودرو با گالیه از اینکــه خریداری در 
بازار نیســت و ما نمی دانیم این قیمت ها براساس چه 
معیاری مدام در حال تغییر است به تسنیم می گویند: 
در فضای مجازی، بــازار اعالم قیمــت های نجومی 
بســیار داغ اســت برخی هم که معیارها را سایت ها 
قرار داده اند محصوالت خــود را قیمت گذاری کرده 
و مدام در تکاپو برای فروش آنها هســتند. نکته جالب 
اینجاست، آن دسته از افرادی که خودروهای خود را 
از کارخانه تحویل گرفته اند هم با شــگرد های خاص 
خود محصوالت را به صورت قسطی آنهم با قیمت باال 

بفروش می رسانند.
بــه عنــوان نمونــه در طرح هــای فــروش خودرو 

ســند محصول یک ســال بعد از تســویه تمام مبلغ 
خودرو صادرمی شــود در این شــرایط برخی از افراد 
خودروهایی که ســند آنها هنــوز صادر نشــده را با 
دریافت یک پیش پرداخت به صورت قســطی آنهم با 

قیمت ها سلیقه ای به فروش می رسانند.
 البته خودروســازان موافق افزایــش قیمت خودرو 
هستند، تا بخشی از زیان ناشی هزینه های مالی شان 

را جبران کنند. 
آنها ترجیح می دهند که نوســانات ناشی از این تغییر 
قیمت را به عنوان ســود عملیاتی شناســایی کنند، 
نه بازاری کــه در آن دالالن و واســطه ها نقش آفرین 

هستند و کسب سود می کنند. 
برخی از کارشناســان می گویند کــه افزایش قیمت 
ناشی از کاهش تولید و عرضه متأثر از کمبود قطعات 
است. این در حالی اســت که تعهدات ناشی از پیش 
فروش ادامه داشــته و صد البته عرضه خودرو به بازار 
از سوی خودروسازان نســبت به گذشته بهبود پیدا 

کرده است.
در حال حاضــر مردم در بازار خــودرو بالتکلیف تر از 
همیشه چشم خود را به بازار دوخته اند تا شاید خبری 
از ساماندهی اوضاع باشــد اما گویا دست های پشت 
پرده تمایلی به ثبات در بازار ندارند و ســکوت وزارت 
صمت و دســتگاه های ناظر هم فضای بسیار مناسبی 
را برای آنها فراهم کرده اســت. به راستی چرا کسی 
نمی خواهد خودرو ارزان شود یا چرا دولت تصمیمی 

به برخورد با متخلفات بازار ندارد!

پدال

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو 
ضمــن رونمایی و تحویــل خودروی 
آتــش نشــانی فرودگاهــی، گفت: تا 
پایان امسال از دو خودروی دیگر ایران 

خودرو دیزل رونمایی خواهیم کرد.
فرشــاد مقیمــی در مراســم تحویل 
خودروهای آتش نشــانی فرودگاهی 
شــرکت ایران خودرو دیزل، محوری 
ترین مسئله این شرکت را حفظ تولید 
عنوان کرد و گفت: امــروز به دنبال آن 
هســتیم که بتوانیم پرچــم تولید را 
همچنان برافراشــته نگــه داریم، در 
این راســتا در حوزه تولیــد خودروی 

سواری بیش از 1۰۰ درصد 
و در تولید خودروهای ایران 
خــودرو دیزل بــه بیش از 
3۰درصــد رشــد تولیــد 

رسیده ایم.
او ادامه داد: همچنین سال 
۹۹ رکوردهای ویژه ای در 

تولید خودروهــای ایران خودرو دیزل 
خواهیم داشت که محوریت اصلی این 
اهداف، داخلی ســازی قطعات است؛ 
دســتگاه اول خودروی آتش نشــانی 
فرودگاهی با 25 درصد ساخت داخل 
و دســتگاه دوم با 35 درصد ســاخت 

داخل تولید شــده که این 
اعداد افزایش خواهد یافت.

مقیمی گفــت: تــا پایان 
امســال با افزایش سرمایه 
از محــل تجدیــد ارزیابی 
دارایی هــا از شــمول ماده 
141 قانــون تجارت خارج 
می شویم همچنین موتور 355 ظرف 
ماه هــای آینده به موتور یــورو 5 ارتقا 
خواهد یافت و ارتقاء موتور 457 را نیز 

در دستور کار داریم.
مدیر عامل ایــران خــودرو خبر داد: 
دو خــودروی دیگــر شــرکت ایران 

خودرو دیزل را تا پایان ســال رونمایی 
خواهیم کرد؛ همچنین قرارداد تولید 
12 خودروی آتش نشــانی هواپیمایی 
داریم که تا تیر مــاه نیز به این تعهدات 

عمل می کنیم.
مقیمــی بیــان کــرد: در ایــن راه، 
درخواســت ما اعتماد دولت به داخلی 
سازی اســت؛ شــبکه تامین شرکت 
ایران خودرو دیزل کامل اســت و می 
تواند بســیاری از خدمات را به کشور 
ارائه دهــد ضمن اینکــه باعث صرفه 
جویی از خروج ارز و ایجاد اشتغال نیز 

خواهد شد.

و ایران خودر
وی سواری در سال٩٨ افزایش ١٠٠درصدی تولید خودر
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در بریتانیا
میزان فروش خودرو در بریتانیــا در پی عوامل 
گوناگون، به پایین ترین حد خود طی شش سال 

اخیر رسید.
 آخرین اطالعات ارائه شده توسط SMMT در 
خصوص آمار ثبت نام برای خودروهای جدید در 
بریتانیا، می تواند نگرانی اساســی برای صنعت و 
اقتصاد این کشــور به بار آورد.گفتنی است که 
روند کاهشــی فروش خودرو در بریتانیا، از سال 
2۰16 آغاز شــد که از این ســال تا 2۰17، این 
میــزان 5.7 درصد کاهش را تجربــه کرد و این 
مسئله ســال به ســال ادامه یافت.همچنین، با 
توجه به اطالعات به دست آمده، در سال 2۰1۹، 
شــاهد ســقوط 2.4 درصدی در میزان فروش 

خودروهای جدید در بریتانیا هستیم.
قابل ذکر است که مواردی همچون عدم قطعیت 
سیاســی و اقتصادی، و پیام های گیج کننده در 
خصوص نواحی هوای پاک، سبب رسیدن میزان 
فروش خودرو در این کشور به پایین ترین میزان 

خود طی شش سال اخیر شده است.

مدیر عامل ایران خودرو دیزل مطرح کرد؛
وهای  دولت در تولید خودر

وسازان داخلی  تجاری به خودر
اعتماد کند

مدیر عامل ایران خودرو دیــزل ضمن تاکید بر 
توانایی این شرکت در تولید خودروهای تجاری 
گفت: تقاضا داریم دولت به خودروسازان داخلی 

اعتماد و از آنها حمایت مالی و قانونی کند.
محمد زالی در آیین تحویــل خودروهای آتش 
نشانی ایران خودرو دیزل به فرودگاه ها و ناوبری 
هواپیمایی که با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز 
شد، اظهار کرد: از دولت تقاضا داریم که درمورد 
تولید خودروهای تجاری بــه ما اعتماد کند چرا 
که ما می توانیم تمــام نیاز کشــور را در بخش 
خودروهای تجاری تامین کنیــم؛ البته در این 
راســتا نیاز داریم که دولت نیز به لحاظ قوانین 

مالی کمک حال ما باشد.
وی همچنیــن بــه ضــرورت بررســی دقیق 
قیمت گذاری خــودرو تاکید کــرد و گفت: در 
حال حاضر یکی از مســائل مهم خودروسازان، 
قیمت گذاری خودرو اســت که باید این موضوع 
عالمانه بررسی شود؛ البته برخی تصور می کنند 
که خودروســازان با درخواست اصالح قیمت ها 
به دنبال گرانفروشی هستند درحالی که چیزی 
به نام گران فروشــی در منطق خودروسازی ها 

وجود ندارد.
مدیر عامل ایران خــودرو دیزل با بیان اینکه این 
شرکت اولین شرکتی اســت که از آزمون تست 
ســربلند بیرون آمده، اظهار کرد: ایران خودرو 
دیزل توانایــی تولید شاســی خودروهای برف 
روبی، نمک پاشــی و برف پرتاب کنی را دارد و 
در این زمینــه وزارت راه باید نیاز خــود را به ما 
اعالم کند؛ همچنین برای نوسازی خودروهای 
فرســوده و تولید خودروهای کشــنده نیز می 

توانید روی این شرکت حساب باز کنید.
زالی با اشــاره به موضــوع واردات خودروهای 
دست دوم تصریح کرد: این اقدام نتایج خوبی به 
همراه ندارد چراکه ما ظرفیت تولید خودروهای 
صفر کیلومتر را در کمترین زمان و قیمت بهینه 
داریم و می توانیــم جایگزین بهتــری به جای 

واردات خودروی دست دوم باشیم.
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

رییس ســازمان توســعه تجارت ایران در نامه ای به 
انجمن ملی خرما و ســایر نهادهای بخش خصوصی 
نوشــت: صــادرات خرمــا از تاریــخ 15 فروردین تا 
31 اردیبهشــت ســال 13۹۹ مشــمول عــوارض 
صادراتی اســت و نرخ عوارض آن نیز در آینده نزدیک 
اعالم خواهد شــد. خرما یکی از اقالمی اســت که به 
مناسبت های مختلف حواشــی آن در فضای عمومی 
جامعه، توســط رســانه ها بازتاب می یابد؛ یک بار به 
دلیل باال رفتن قیمت ایــن محصول عوارض صادراتی 
بر آن اعمال می شــود و بــار دیگر بــرای تنظیم بازار 
داخلی. حدود هشــت ماه بیشــتر از آخرین عوارض 
صادراتــی خرما نمی گــذرد، تصمیمی کــه بیش از 
دو هفته دوام نیــاورد و در نهایت بــا تصمیم کارگروه 

تنظیم بازار لغو شد.تصمیم جدید برای اعمال عوارض 
صادراتی بر خرما در حالی اســت که فعاالن اقتصادی 

پیشتر مخالفت خود را با آن اعالم کرده بودند.
»احمدرضا فرشچیان« رییس کمیسیون کشاورزی 
و صنایع تبدیلی اتــاق بازرگانی تهران در نشســت 
کمیسیون تســهیل تجارت و توســعه صادرات اتاق 
بازرگانی تهران در این رابطه گفته بود: »سال 13۹7 
تولید خرما در کشــور به ۸۰۰ هزار تن رسید و حدود 
3۸۰ هزار تن از این محصول صادر شــد که حدود 5۰ 

درصد تولید در مسیر صادرات قرار گرفت.
کشور اکنون با حجم باالی موجودی خرما روبروست 
و کاالیی که مازاد تولید داشــته باشد، وضع عوارض 

سووال برانگیزاست.

صادرات
صادرات خرما مشمول عوارض صادراتی  می شود

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی:

وشگاه های  لوازم خانگی فاقد شناسه از فر
بزرگ جمع آوری می شود

خریــدار   ســخنگوی انجمــن تولیدکنندگان 
لوازم خانگــی با بیان اینکه طرح برخــورد با کاالهای 
فاقد شناسه در حال اجراســت، گفت: در گام اول، با 
کاالهای فاقد شناســه در هایپرها و فروشــگاه های 

بزرگ برخورد می شود.
حمیدرضــا غزنــوی، ســخنگوی انجمــن صنفی 
تولیدکننــدگان لوازم خانگــی با بیــان اینکه طرح 
برخورد با کاالهای لوازم خانگی فاقد شناســه کاال که 
قرار بود از 15 بهمن ماه اجرایی شود به صورت مرحله 
به مرحله پیش می رود، گفــت: در گام اول این طرح 
ابتدا هایپرها و فروشگاه های بزرگی که اقدام به فروش 
لوازم خانگی فاقد شناســه می کنند، مورد رسیدگی 
قرار گرفته و برخورد با ســایر عرضه کنندگان کاالی 

قاچاق در گام های بعدی این طرح انجام می شود.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی 
در ادامه با بیــان اینکــه جلوگیــری از ورود کاالی 
قاچاق موجب رونق بازار داخل شــده است، افزود: در 
حال حاضر تولید لوازم خانگی در یخچال و ماشــین 
لباسشــویی افزایش پیدا کرده و تنهــا در تلویزیون 

کاهش تولید داشته ایم.
غزنــوی در پایان با رد شــایعاتی مبنی بــر کوتاهی 
ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز در اجرای این طرح 

خاطرنشــان کرد: ســتاد با جدیت اجرای این طرح 
را دنبال می کند اما بــا این حال با توجــه به اهمیت 
تنظیم بازار، نباید رفتاری صورت گیرد تا زمینه برای 
ســودجویان جهت ایجاد تنش در بازار لوازم خانگی 
فراهم گردد. بر اســاس اعالم وزارت صنعت، معدن و 
تجارت تمامی تولیدکنندگان و تشــکل های صنعتی 
لوازم خانگی تولید داخل تــا 15 دی ماه و همچنین 
واردکنندگان لــوازم خانگی تــا 15 دی ماه فرصت 
داشــتند تا برای ۸ گــروه کاالیی خــود فرآیند ثبت 
و اخذ شناســه را انجام دهند و بــرای کاالهای خود 
شناسه دریافت کنند. همچنین بر اساس اعالم ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، لوازم خانگی وارداتی از 15 
بهمن ماه، چنانچه فاقد شناســه کاال باشند، به عنوان 

کاالی قاچاق محسوب خواهند شد.
طــرح شناســه کاال و رهگیــری لــوازم خانگی در 
شرایطی به مرحله اجرا رسیده که به گفته حمیدرضا 
دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
نزدیک به 7۰ درصد از حجم کل بازار لوازم خانگی در 
ســال ۹6 به ارزش بیش از 2.2 میلیارد دالر در اختیار 
قاچاقچیان بوده است، ولی با این وجود مصوبه هیأت 
دولت مبنی بر برخورد با لوازم خانگی فاقد شناســه 

کاال از سال ۹5 تاکنون روی زمین مانده بود.

 سکه به ۵ میلیون و ۵ هزار 
تومان رسید

قیمت هر قطعه ســکه تمام بهــار آزادی طرح 
جدید دیروز در معامالت بــازار آزاد تهران به 5 

میلیون و 5 هزار تومان رسید.
همچنین هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیــم نیز 4 میلیــون و ۹۹۰ هــزار تومان، نیم 
ســکه 2 میلیون و 57۰ هزار تومان، ربع سکه 1 
میلیــون و 55۰ هزار تومان و ســکه یک گرمی 

۹۹۰ هزار تومان است.
هر اونس طال در بازارهــای جهانی 157۰ دالر و 
7۰ سنت و هر گرم طالی 1۸ عیار نیز 511 هزار 

و 1۰2 تومان است.

مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخم گذار:
غ گران نمی شود تخم مر

مدیرعامــل اتحادیــه تولیدکننــدگان مــرغ 
تخم گذار با اشــاره به این که تولید تخم مرغ در 
وضعیت مطلوبی قرار دارد، اعالم کرد که قیمت 

این محصول تا پایان سال افزایش نمی یابد.
 رضا ترکاشــوند در این باره اظهار کرد: بر اساس 
برآوردهــا و جوجه ریزی هــای انجام شــده و 
مرغ های داخل ســالن در سال جاری حدود یک 
میلیون و 6۰ هزار تن تخم مرغ در کشــور تولید 
خواهیم داشــت. همچنین پیش بینی می شود 
در ماه های بهمن و اسفند نیز ماهانه ۹۰ هزار تن 

تخم مرغ تولید شود.
وی با اشــاره به این که قیمت هر کیلو تخم مرغ 
دِر مرغداری حدود ۸۰۰۰ تومان است، گفت: از 
15 بهمن تا 15 اسفند با پیک تقاضا برای مصرف 
تخم مرغ مواجهیم، زیرا شیرینی فروشی ها برای 
عید به تخم مرغ بیشــتری برای آماده ســازی 
شیرینی و نظایر آن نیاز دارند و به همین منظور 
مصرف تخم مرغ افزایش می یابد. اما از 15 اسفند 
تا پایان سال تقاضا کمتر و در نتیجه با انباشتگی 
تخم مرغ مواجه خواهیم شد که این روند در بهار 
سال بعد تشــدید و در نتیجه با سقوط قیمت و 

زیان مرغداران روبه رو خواهیم شد.
مدیرعامــل اتحادیــه تولیدکننــدگان مــرغ 
تخم گذار تصریح کرد: در حــال مدیریت پیک 
تقاضای مصرف تخم مرغ هســتیم که نگذاریم 
بــازار از تعادل خارج شــود. به عبــارت دیگر با 
مدیریت صادرات ســعی می کنیم هــم تداوم 
صادرات را داشــته باشــیم  و هم بازار داخل با 

کمبود مواجه نشود. 
همچنین با ســازمان میادین، میوه و تره بار 
هماهنگی کرده ایم که هر چقدر نیاز داشــته 
باشــند تخم مرغ در اختیار آنها قرار دهیم و 
آنها نیز شانه تخم مرغ را با قیمت کمتر از  1۸ 
هزار تومان در اختیــار مصرف کننده ها قرار 

دهند.
ترکاشوند اضافه کرد: با فروشگاه های زنجیره ای 
هــم هماهنگ کرده ایــم و طــی تفاهم نامه ای 
رسمی، مقرر شد که هر چقدر  این فروشگاه ها به 
تخم مرغ نیاز داشته باشــند به صورت شانه ای و 
بسته بندی شده با قیمت 1۸ هزار و 2۰۰ تومان 
در اختیارشان قرار دهیم که در نهایت به قیمت 

1۹ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد.
وی در پایان گفت: مردم نگــران افزایش قیمت 
تخم مرغ تا پایان سال نباشند، زیرا شرایط تولید 

آن مطلوب است.

 6٠ درصد تولیدی های پوشاک 
در تهران و مشهد است

یک کارشــناس اقتصادی گفت: تولیدی های 
پوشــاک در کشــور به طور نامتــوازن پخش 
شــده اند به گونه ای که 4۰ درصــد تولیدی ها 
در تهران، 2۰ درصد در مشــهد و 1۰ درصد در 

آذربایجان شرقی استقرار دارند.
هادی سلیمی زاده کارشــناس اقتصادی با بیان 
اینکه صنعت پوشــاک، حوزه ای اشتغالزا است، 
گفــت: حجم بازار صادرات پوشــاک در ســال 
2۰15 در حدود 4۰۰ میلیارد دالر بوده اســت و 
تخمین زده می شود در سال های آتی به 2 هزار 

میلیارد دالر برسد.
وی صنعتی پوشــاک را حوزه ای دانست که در 
رکودهــای اقتصادی نیز رونق داشــته اســت، 
افزود: کشــورهای بزرگی تولید کننده پوشاک 
هســتند که چین و بنگالدش رتبه اول و دوم در 
تولید پوشاک را دارند. کشــور ما سهم ناچیزی 
در صادرات پوشــاک دارد. اگر مــا بتوانیم 5۰۰ 
میلیون دالر صادرات پوشــاک داشــته باشیم، 
بیش از 15۰ هزار شــغل مســتقیم و 22 هزار 
شغل غیر مستقیم در صنعت پوشاک ایجاد می 

شود.
سلیمی زاده گفت: ما در بین کشورها، ارزانترین 
نیروی کار را در اختیار داریم و صنعت پوشــاک 
نیز حــوزه ای که نیروی انســانی محور اســت. 
ســود دهی همه زنجیره تولید پوشــاک، بسیار 
خوب اســت. باید در حوزه طراحی پوشاک وارد 
شــد، چرا که طراحی لباس، سود ده ترین حوزه 
تولید است.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه 
باید در حوزه پوشــاک برند ســازی کرد، افزود: 
ترکیه که در لباس معروف است، به دلیل خرید 
برندهای ایتالیایی بوده اســت. باید برای خرده 
فروشی نیز سیاست گذاری کرد تا پوشاک ارزان 

بدست مردم برسد.
وی ادامه داد: چالش حوزه صنعت پوشــاک این 
اســت که خرده فروش، از تولید کننده بیشــتر 
سود می برد. دلیل آن هزینه های سرباری است 
که فروشــنده خرده فروش وارد می شــود که 
بخش عمده این هزینه، مربــوط به اجازه مغازه 
است.سلیمی زاده بانک ها را عامل گرانی اجاره 
بهای مغازه های تجاری دانســت و اظهار کرد: 
مکان های خوب تجاری شهرها در اختیار بانک 

ها است و آنها قیمت ها را تعیین می کنند.
این کارشــناس اقتصادی گفــت: تولیدی های 
پوشــاک در کشــور به طور نامتــوازن پخش 
شــده اند به گونه ای که 4۰ درصــد تولیدی ها 
در تهران، 2۰ درصد در مشــهد و 1۰ درصد در 
آذربایجان شرقی اســتقرار دارند. باید به سمتی 
برویم تا در مناطق محروم نیز تولیدی پوشــاک 
تاســیس شــود. زیرا به دلیل نیروی کار ارزان 
قیمتی کــه در این مناطق اســت، هزینه تولید 
پوشاک کاهش می یابد و به فروش راحت تر آن 

کمک می کند.
وی افــزود: دلیل متمرکز بودن تولید پوشــاک 
در مناطقی مانند دلیل با هزینــه های زیاد این 
اســت که زنجیره ارزش تولید پوشاک در تهران 
متمرکز می باشــد و اســتقرار در نواحی دیگر 

صرفه اقتصادی ندارد.
ســلیمی زاده ادامه داد: بایــد در زنجیره ارزش 
پوشاک سیاست گذاری های صحیحی داشت و 

از پایین به باال سیاست گذاری انجام شود. 


