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ناآرامی های اخیــر و رخدادهای 
سیاســی هفته گذشــته بازارهای داخلی و خارجی 
را متأثر کــرده و تحوالت اقتصادی به دنبال داشــته 

است.
هفته گذشته اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در خصوص لوایــح پالرمــو و CFT به نتیجه 
نرسید و بررســی آنها به آینده موکول شد. همچنین 
حمله موشکی به ســفارت آمریکا در بغداد و احتمال 
ادامه و افزایش تنش هــا در خاورمیانه منجر به بروز 

اثرات اقتصادی گردیده است.
 ویروس کرونــا هم عالوه بر تلفات انســانی و نگرانی 
هایی که برای ســالمت دنیــا ایجاد کــرده تبعات 

اقتصادی نیز داشته است.
با توجه به موارد فوق به بررســی تاثیرات وقایع گفته 
شــده بر بازارهای داخلــی و خارجی مــی پردازیم. 
قیمت دالر با کاهش ۰.۹ درصدی در هفته گذشــته 
مواجه بود و از ۱۳۷۲۰ تومان در ابتــدای بازه مورد 
بررسی به ۱۳۵۹۵ تومان رسید و در این میان نوسان 
اندکی را تجربه نموده است. قیمت سکه نیز با کاهش 
۱.۹ درصدی در هفته گذشته از ۵ میلیون و ۴۰ هزار 
تومان به ۴ میلیون و ۹۴۵ هزار تومان رســیده است. 
قیمت جهانی طال که تا روز دوشــنبه روند کاهشی 
مالیمی )۰.۵ درصد( داشــته به یک باره در روز سه 
شنبه ۱.۷- درصد افت قیمت نشــان داده و در پایان 
هفته گذشــته مجددا رشــد مثبــت مالیمی )۰.۵ 
درصد( را تجربه کرده اســت. اگر چه قیمت جهانی 
طال در هفته گذشته دســتخوش تغییرات کاهشی 
شده و بر قیمت سکه اثرگذار می باشد اما قیمت سکه 

در ایران بیشتر تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز می باشد.
در چند ماه اخیر قیمت ســکه و دالر نتوانسته از مرز 
۵ میلیون تومــان و ۱۳۵۰۰ تومان بگــذرد و این به 
معنای ثابت بودن سقف قیمتی این دو دارایی در این 
بازه زمانی می باشــد. به بیان دیگر انتظارات معامله 
گران افزایش بیشتر برای این دو دارایی را غیرواقعی 
دانســته و ترجیح می دهنــد با اندک افزایشــی در 

قیمت آنها سود مطمئن به دست آورند.
یکی از دالیل مهــم کاهش نرخ دالر و بــه دنبال آن 
ســکه، کاهش قیمت حواله درهم و احتمال افزایش 
عرضه ارز و رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان تا پایان 
ســال جاری می باشــد. به عالوه با نزدیک شدن به 
پایان سال عرضه ارز توسط تنظیم گران نیز افزایش 
یافته و این خود دلیلی بر ثابت بودن ســقف قیمتی 

دالر می باشد.
تحوالت نرخ ارز بــر کلیه بازارهــای داخلی اثرگذار 

است. بازار ســهام نیز از این قاعده مستثنی نبوده و 
سرمایه های معامله گران به سمت بازار سهام سرازیر 
شده است. شــاخص ســهام در هفته گذشته روند 
افزایشی داشته و رشــد ۴.۴ درصدی را از خود نشان 
داده است. این در حالی است که صورت  های ضعیف 
مالی، نســبت  های باالی قیمت به درآمد بنگاه  ها و 
افــت قیمت  های جهانی به ســبب شــیوع ویروس 
کرونا اثر منفی بر ورود نقدینگی ها به بورس نداشته 
اســت. به عالوه پیش بینی می شــود اعالم سازمان 
خصوصی سازی مبنی بر واگذاری ۲۰ درصد از سهام 
پنج پاالیشگاه کشــور از طریق عرضه اولیه در بورس 
اثر مثبت رشــد شاخص ســهام را در هفته های آتی 
تقویت نماید. اگر چه مدیریت دولتی این شرکت ها 
و عدم انجام اصالحات ساختاری، موفقیت واگذاری 

سهام آنها را با تردید مواجه می سازد. 
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جمال رازقی
 رییس اتاق بازرگانی شیراز

ونا همچنان اثرگذارترین عامل تحوالت اقتصادی جهان کر



روحانی در مراسم چهل ویکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی: 

مهمترین ثمره انقالب انتخاب است
خریدار    رئیــس جمهــوری با یــادآوری اینکه 
انقالب ایــران متکی بر یــک انتخاب بــود، تصریح 

کرد:مهمترین ثمره انقالب ما همین انتخاب است.
  حجت االســالم و المســلمین حســن روحانی در 
ســخنرانی خود در مراســم چهل ویکمین سالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی در میدان آزادی  با یادآوری 
اینکه انقالب مردم ایران  در ۴۱ سال پیش به ما نشان 
داد که چگونه قدرت خداوند در اراده یک ملت برزگ 
تجلی می یابد، گفت: برخالف اینکه تبلیغ می کردند 
دوران دین سپری شــده و جهان آن روز را به دو قطب 
شرق و غرب تقســیم کرده بودند، ملت ایران با انگیزه 
مذهبی و بدون اتکا به هیچ ابرقدرتی با دســتی خالی 
دربرابر رژیمی تا دندان مسلح ایستادند و انقالب را به 

پیروزی رساندند.
رئیس جمهوری با تأکید بــر اینکه انقالب از انتخاب و 
انتخاب از انقالب است، خاطر نشان کرد: مردم ما بین 
اسالم و کفر، حق و باطل و نظام مردمی و دیکتاتوری 
مســیر حق و عدل را انتخاب کردند. اگر رژیم فاســد 
قبل به مــردم اجازه انتخابات مــی داد دیگر نیازی به 
انقالب نبود؛ اگــر آن رژیم مردم را آزاد می گذاشــت 
تا در نوع حکومت و قانون اساســی، حکومت و قانون 
اساسی مورد نظر خود را برگزینند و میان استقالل و 
وابستگی، استقالل را انتخاب کنند و به یک انتخابات 

سالم آزاد ملی تن می داد انقالبی نمی شد.
روحانی تصریح کرد: انقالب اســالمی ایران برای این 
بود که دِر انتخابات در کشور بسته شده بود؛ انسداد در 
و دروازه انتخابات مردم را هدایت کرد تا از مسیر یک 
انقالب بزرگ این زنجیر را پــاره و راه را برای انتخابات 
باز کند.وی با اشــاره به برخی اظهارات درباره انقالب 
اســالمی خاطر نشــان کرد: برخی فکر می کنند که 
انقالب اســالمی ایران حادثه ای بــود که چهل و یک 
ســال قبل تحقق یافت و پدران، بــرادران و خواهران 
و مادران مــا در آن عصر راه انقــالب را برگزیدند. این 
افراد از ما می پرســند که آیا امروز هم ناچاریم همان 
راه ۴۱ ســال قبل را پیروی کنیم؟ پاسخ این است که 
حضور و انتخاب مردم منحصر به ۴۱ سال پیش نبوده، 
بلکه مردم هر روز در انتخاباتی رســمی یا غیررسمی 
شرکت کرده اند.رئیس جمهوری گفت: در جامعه ای 
که آزادی وجود دارد، انتخابات مســتمر در آن تحقق 
می یابــد؛ در جامعه ای که مردم ســاالری وجود دارد 
و این مردم هســتند که تصمیم نهایــی را می گیرند، 

همواره انتخابات وجود دارد.
روحانی با اشــاره به ســابقه برگــزاری انتخابات در 
ســال های بعد از پیروزی انقالب اسالمی با طرح این 

پرســش که مگر مردم ما فقط در ۱۲ و ۲۲ بهمن سال 
۵۷ راهــی را انتخاب کردند، یادآور شــد: مردم ما در 
دهم و یازدهم فروردین ۵8 به صورت رســمی در یک 
رفراندوم و همه پرسی عمومی که پایه و اعتنای نظام 
اسالمی ما اســت، مجددا نظام جمهوری اسالمی را 
برگزیدند؛ مردم بار دیگــر در انتخاب خبرگان قانون 
اساسی به انتخاب دعوت شدند. آن ها همچنین برای 
همه پرسی قانون اساســی در ســال ۵8 به انتخاب 
دعوت شــدند و هر ســال به انتخابات های مختلف 
دعوت می شــوند و در هــر موضوع مهمــی از مردم 

خواسته می شود تا رأی خود را اعالم کنند.
وی با بیان اینکه کدام ۲۲ بهمن است که مردم در آن 
شــرکت نکرده اند، اظهار کرد: مردم آزادند تا در روز 
۲۲ بهمن به خیابان ها بیاینــد و انقالب خود را تأیید 
و با امــام )ره( و رهبری بار دیگر بیعــت کنند یا اینکه 
در خانه بمانند اما مردم هر ســال انقالب را انتخاب، 

راهپیمایی و حضور در صحنه را انتخاب کرده اند.
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه مســیر ما مســیر 
انتخابات اســت و انقالب ما بر مبنــای انتخاب بزرگ 
یک ملت در ۴۱ ســال پیش و در انتخابات های بعدی 
بوجود آمد و تکامل یافت ، خاطر نشــان کرد: روشن 
اســت که ما در تمام مقاطع از روز نخست با دشمنان 
قسم خورده و سرسختی مواجه بودیم و تأثیر انقالب 
اســالمی ایران فقط در داخل کشــور نبــود بلکه بر 
منطقه و جهان تأثیرگذار بود. انقالب اســالمی ایران 
بر مســلمانان و آزادیخواهان تأثیرگذار بود و طبیعی 
اســت که برای قدرتی چون آمریــکا تحمل انقالب 
اســالمی و پیروزی یک ملت بزرگ و بیــرون راندن 

ابرقدرت آمریکا از این سرزمین غیرقابل تحمل باشد.
روحانی ادامه داد: طبیعی اســت که از ۴۱ سال قبل 
هر شب آمریکایی ها خواب بازگشت به این سرزمین 
را ببیند. آن ها بــه خوبی از اهمیت ایــران باخبرند و 
نقش ایران در منطقه را به خوبی می دانند و می دانند 
که ایران یکی از باالترین قدرت هــا و به معنایی دیگر 
باالترین قدرت منطقه حســاس خاورمیانه است و به 
همین دلیل نیز از روز نخست دشمن سرسخت ملت 

و انقالب اسالمی ایران، آمریکا و صهیونیسم بود.
وی گفت: ایــراد آمریکا بــه انتخاب ما اســت؛ آن ها 
می گویند چرا مــردم انتخاب کردند. ســخن آمریکا 
این اســت که مردم حــق انتخاب نداشــتند و نظام 
شاهنشــاهی را آن ها تأیید کرده بودنــد و این آن ها 
بودند که می خواســتند این نظام در ایران باقی بماند. 
بنابراین دعوای ما با آمریکا دعوای انتخاب اســت؛ ما 
می گوییم ملت ایران در همه موضوعات و مسائل مهم 

حق انتخاب دارند و دشــمنان ما می گویند شما حق 
انتخــاب ندارید.رئیس جمهوری خاطر نشــان کرد: 
آمریکا به ما می گوید که باید به گذشــته و ۴۱ ســال 
قبل برگردید و سخن مردم ما این است که ما به عقب 
برنمی گردیم و راه و مسیرمان برای پیشرفت و تعالی 
کشور است. دشــمنی و کینه توزی دشمنان در طول 
۴۱ سال گذشته به شــکل های مختلف ظهور و بروز 

یافته است اما راه انقالب ما همان راه روز اول است.
به گزارش ایســنا، روحانی در ادامه صحبت های خود 
از جوانان، دانشــگاهیان و محققان خواســت که بار 
دیگر سخنرانی امام )ره( در روز ۱۲ بهمن سال ۵۷ در 

بهشت زهرا )س( را بخوانند و در آن دقت کنند.
وی تصریح کرد: آنچه امام خمینی )ره( در روز نخست 
انقالب به مردم گفت تا روز آخر پای آن کالم ایستاد؛ 
امام با مردم صادقانه رفتار و به وعده هایش عمل کرد؛ 
ایشان تا پایان عمر بربرکت خود به آنچه که در روز ۱۲ 
بهمن در بهشت زهرا )س( گفت، عمل کرد؛ امام )ره( 
در بهشت زهرا )س( به مردم گفت که سرنوشت مردم 
دست خود آن ها است و آن ها بر سرنوشت خود مسلط 
هســتند؛ در آن روز امام به مردم گفــت که مجلس و 
دولت باید قانونی باشند و اعتنای نظام باید بر مبنای 
قانون باشــد؛ در آن روز امام )ره( به مردم گفت که به 
دنبال استقالل فرهنگی و سیاسی در کشور هستیم. 
ایشــان در آن روز به مردم گفتند که با مظاهر تمدن و 
تجدد مخالف نیســتیم بلکه با فحشا و فساد مخالفیم 
و ایشان گفت که به دلیل خواست مردم و اینکه مردم 

من را قبول دارند دولت تعیین می کنم.
روحانــی تأکید کــرد: آنچه امــام خمینــی )ره( در 
۱۲ بهمن ۵۷ گفت، روز آخر زندگی شــان نیز همان 
ســخنان را گفت؛ راه امام )ره( راهی پیوســته و بدون 
انحراف بــود و مردم ایــن صداقــت را از کالم و عمل 
ایشــان مشــاهده کردند. آنچه به انقالب ما استحکام 
بخشیده، حضور و رأی مردم اســت. باید به هر چه که 
مردم از ما می خواهند عمل کنیم.روحانی با قدردانی از 
تالش های نیروهای مسلح برای افزایش قدرت نظامی 
ایران، گفت: من از همه نیروهای مسلح تشکر می کنم.  
آن روز که در بدرقه شــهید قاسم ســلیمانی مردم به 
میدان آمدند و از نیروهای مســلح انتقام خواســتند، 
نیروهای مسلح خواست مردم را عملی کردند و اینکه 
عین االسد بمباران شد یعنی خواسته مردم عملی شد. 
آن روز که هواپیمایی آسمان ما را نیلی کرد و دل رهبر 
و همه مردم ما را خون کرد مردم ما از نیروهای مسلح 

عذرخواهی خواستند و آنان عذرخواهی کردند.
  ادامه در صفحه 4
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ونا همچنان اثرگذارترین  کر

عامل تحوالت اقتصادی جهان
  ادامه از صفحه یک

با توجه به پتانســیل ویژه بــورس برای جذب 
سرمایه و ادامه ورود نقدینگی به این بازار و رشد 
بیسابقه ارزش معامالت کارشناسان بر ضرورت 
تسهیل در فرایند عرضه اولیه شرکت ها توسط 

مدیران بورسی تأکید میکنند.
و اما طالی ســیاه؛ روند قیمت نفــت در هفته 
گذشته به دلیل شــیوع ویروس کرونا در چین 
و کاهش تقاضای این کشــور نزولی بوده است. 
ویروس کرونا بــا مختل کــردن صنعت حمل  
و نقل چین باعــث کاهش چشــمگیر تقاضای 
نفت از سوی این کشــور به عنوان یکی از بزرگ 
تریــن واردکنندگان نفت خام شــده که همین 
امر کاهش قیمت جهانی طالی سیاه را به دنبال 
داشته است. این در حالی است که افزایش کمتر 
از انتظار ذخیره  ســازی نفت  خــام در آمریکا و 
احتمال نشست ســران اوپک به منظور کاهش 
عرضه نفت بر افزایش اندک قیمت نفت در پایان 

هفته اثرگذار است.
افزایش نااطمینانی ها به دلیل تشــدید تنش  ها 
در خاورمیانه، افزایش نگرانــی  ها از وقوع رکود 
اقتصادی به دلیل گســترش ویــروس کرونا و 
جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپــا از جمله دالیل 
مهم رشــد ۶.۷ درصدی قیمت بیــت کوین در 
هفته گذشته می باشــد. قیمت جهانی طال نیز 
به عنوان یــک دارایی امن متاثــر از عوامل ذکر 
شده بوده است. شیوع ویروس کرونا، استیضاح 
رئیس جمهور امریکا و جدایی بریتانیا از اتحادیه 
اروپا موجب افزایش قیمت جهانی طال و تزریق 
نقدینگی و کاهش برخی از نرخ  های بهره چین، 
به منظور کاهش اثرات منفــی ویروس کرونا بر 
اقتصاد این کشــور مهمترین دلیل افت قیمت 
طال در دوشنبه و سه شــنبه هفته گذشته بوده 

است.

رییس کل بانک مرکزی:
حضور باشکوه مردم پشتوانه ای 

برای انقالب است
 رییس کل بانک مرکزی ضمن تشــکر از حضور 
باشــکوه مردم در چهل و یکمین یــوم اهلل ۲۲ 
بهمن انقــالب اســالمی گفت: حضــور مردم 

پشتوانه ای برای انقالب است.
»عبدالناصر همتی« در حاشــیه راهپیمایی روز 
۲۲ بهمن افــزود: حضور مــردم در راهپیمایی 
۲۲ بهمن ماه اهمیت ویژه ای دارد زیرا این مهم 

تجلی اراده مردم در این روز است.
وی بــا بیان اینکــه امیدواریــم راهپیمایی ۲۲ 
بهمن همیشــه با شــکوه تر از گذشــته  برگزار 
شــود اظهارداشــت:  اراده و حمایت مردمی در 
راهپیمایی ضامن پشــتیبانی انقالب اســالمی 

است.
رییس کل بانک مرکــزی  تصریح کرد: تالش ما 
حل مشــکالت مردم اســت و حضور همیشگی 
مــردم در صحنه انقــالب موجب می شــود تا 

مشکالت مضاعف برطرف شود.
همتی گفت: با وجود فشــار تحریــم ها، به طور 
حتم حضور قــوی مردم پشــتوانه مهمی برای 

دولت در رفع مشکالت و اثرات آن است.

کالن



رییس سازمان برنامه و بودجه کشور:

امسال از رکود اقتصادی عبور می کنیم 
خریدار   معــاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه گفت: به رغــم تحریم های اقتصادی 
آمریکا، جمهوری اسالمی امســال از رکود اقتصادی 

خارج می شود.
 محمدباقر نوبخت در جمع راهپیمایان این شــهر 
با بیان اینکه دشــمنی آمریکا با ملــت ایران بعد از 
۴۱ سال همچنان ادامه دارد، اظهارداشت: عده ای 
تصور می کنند دشمنی آمریکا با جمهوری اسالمی 
به خاطر نفت اســت، در حالیکه امروز نفت برخی 
از کشــورهای همســایه در اختیــار آمریکایی ها 
قــرار دارد و خودشــان نیــز یکــی از بزرگترین 
تولیدکننــدگان نفــت در دنیا هســتند، بنابراین 
تقلیــل علت ایــن دشــمنی دیرینه بــرای نفت، 

تحلیلی سطحی است.
وی با اشــاره به حضور نظامی آمریکا در منطقه افزود: 
در گذشته شاه خائن، ژاندارم آمریکا در منطقه بود اما 
امروز آمریکا بیش از هر زمان دیگری در منطقه بیش 

حضور دارد. 
پایگاه نــاوگان پنجم آمریکا در بحرین مســتقر بوده 
و با ناوهایش در منطقه اســت. نگرانی از این که نفوذ 
یا حضور آمریکا نســبت به گذشــته در منطقه کمتر 
شده نیز تحلیل غلطی اســت. علت اینهمه دشمنی 
و عداوت آمریکا با ملت ایــران را باید در جای دیگری 

جستجو کرد.
معاون رئیس جمهــور درباره شــرایطی که انقالب 
اســالمی در آن به پیروزی رســید، گفت: اینکه چه 
عاملی بود که ســبب شــد تا شــرق و غرب نسبت به 
انقالب اســالمی موضع بگیرند را باید تبیین و تحلیل 
کرد. در نیمه دوم قرن بیســتم یعنی در سال ۱۹۷۹ 
انقالب اسالمی به پیروزی رسید، در حالیکه در نیمه 
نخست آن دو جنگ جهانی بزرگ اتفاق افتاده بود. در 
جنگ جهانی اول متحدین و متفقیــن در مقابل هم 
قرار گرفتند و در نهایت دو قدرت آمریکا و شــوروی 
پیروز شدند اما در نیمه دوم قرن بیستم این دو قدرت 
آن زمان مقابل هم قرار گرفتند و جنگ ســرد را آغاز 

کردند.
نوبخت ادامــه داد: هرکــدام از ایــن قدرت ها تصور 
می کردند پایان دنیا با تفکرات و سیاســت های آنان 
رقم خواهد خــورد. اتحاد جماهیر شــوروی معتقد 
بود پایان کار دنیا جامعه ای سوسیالیســت و بی طبقه 
است که دنیا را با انقالب کارگری اداره خواهد کرد. در 
مقابل آمریکایی ها لیبرال دموکراسی را پایان کار دنیا 

می دانستند. 
در این شرایط همه کشورها ســعی می کردند خود را 

به یکی از این قدرت ها نزدیک کنند و هیچ چیزی در 
جهان جز این دو تفکر مطرح نبود. در چنین شرایطی 
یک مجتهد جامع الشرایط با بازخوانی اسالم راستین 
تفکری را مطرح کرد که نه وابســته غرب و نه وابسته 
به شــرق بود. برای همین همه متحد شدند این تفکر 
جدید را که برپایه اســالم ناب محمدی )ص( بنا شده 

را نابود کنند.
وی با اشاره به توطئه های دشــمنان از ابتدای انقالب 
اســالمی تاکنون بیان داشت: دشــمنان ابتدا تالش 
کردند جمهوری اســالمی در قالب یک نظام شــکل 
نگیرد. هرجا قومیــت بود ورود کردنــد برای همین 
غائله کردستان، بلوچســتان، خلق عرب خوزستان و 
خلق ترکمن را به وجود آوردنــد اما در مدت کوتاهی 

این توطئه ها خنثی شد. 
پس از این ترورها را شــروع کردنــد، ابتدا مرزهای 
انقالب که شــهید مطهری و مفتح نمــاد آن بودند 
را ترور کردند، بعد خواســتند زبان هــای انقالب را 
قطع کنند برای همین ائمــه جمعه از جمله آیت اهلل 
دســتغیب، اشــرفی اصفهانی و افراد دیگــری را به 
شهادت رســاندند. بعد از آن تصمیم گرفتند دستان 
انقالب، شــهیدان رجایی و باهنر را تــرور کردند و 
همه تالششــان این بود تا نظام اســالمی را از پای 

درآوردند.
نوبخت ادامه داد: وقتی دیدند این نقشــه ها انقالب را 
ساقط نمی کند با ۱۲ لشکر مکانیزه به ما حمله کردند 
اما درود خد ا بر ســپاه، ارتش و نیروهای مسلح ما که 
در مقابل دشمنان ایستادند و رزمندگان ما با دستان 

خالی مقاومت کردند.
وی گفت: در این ۴۱ ســال همه تالش دشمن، ساقط 
کردن انقالب بــود که اتفاق نیفتــاد. بعد از آن تالش 

کردند از طریــق محاصره اقتصادی کشــور را تحت 
فشــار قرار دهند و امــروز آخرین تحریم ها توســط 
آمریکایی ها در حال انجام اســت، این تحریم ظالمانه 
از تحریــم نفت در برابر غذا نیز ســخت تر اســت. در 
گذشته دولت های مستکبر اگر کشوری را هم تحریم 
می کردند اما اجازه می دادند به اندازه تأمین غذا و دارو 
نفت بفروشند اما آمریکایی ها نســبت به ملت ایران 
انقدر کینه دارند که فردی مانند ســردار سلیمانی را 
اینگونه ترور می کنند و می خواهند اجازه ندهند یک 

قطره نفت بفروشیم.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه بیان داشت: دشمنان 
فکر می کنند بــا این تحریم ها ما بــه زانو در می آییم، 
قادر نیستیم حقوق کارکنان را پرداخت یا پروژه های 
عمرانی را اجرایی کنیم و یا تجهیز نیروهای مسلح را 
انجام دهیم اما به کوری چشم دشــمنان ما همه این 

کارها را انجام می دهیم.
وی بیان داشــت: هرچند ملــت به خاطر فشــارها 
و تحریم هــای آمریکا در ســختی اســت امــا امروز 
هجدهمین اقتصاد جهان را داریــم. مراکز آنها اعالم 
کرده انــد به رغــم تحریم هــای اقتصــادی آمریکا، 
جمهوری اســالمی امســال از رکود اقتصادی خارج 

می شود.
نوبخت گفت: به رغم همه دشــمنی ها اما جمهوری 
اســالمی از نظر علمی در منطقه جایگاه نخســت و 
در جهان پانزدهم را دارد. جمهوری اســالمی در این 
ســال ها در دل اتم نفوذ کردند و به انرژی آن دســت 
یافتنــد. این قدرت را بــا نیروهای متدین به دســت 
آوردیم و عالوه بر انرژی اتمی، در هوا و فضا نیز جایگاه 

ویژه ای داریم.
وی افزود: فرزندان این ملت در هوا و فضای ســپاه به 
موشک های نقطه زنی دست پیدا کردند که دیگر هیچ 
دشــمنی در هیچ جایی در دنیا، از پاسخ و ضربه ما در 

امان نخواهد بود.
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: عالوه بر قدرت 
نظامی، اقتصادی و علمی آنچه امروز اهمیت دارد این 
است که جمهوری اســالمی بعد از ۴۱ سال می تواند 
انسانی مانند قاسم سلیمانی را به عنوان الگوی انسان 
کامل بپرورانــد و امروز همه قلوب مســلمانان نه در 

داخل بلکه در خارج کشور برایش می تپد.
وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی پیروز واقعی نبرد 
با دشمنان اســت، گفت: این وعده الهی است. لشکر 
خدا، شما و انقالب اسالمی هستید که ۴۱ سال پیروز 
بودید و با هدایت رهبر معظم انقالب و با حمایت شما 

مردم همچنان پیروز خواهیم بود.

شعبه
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کارگران به مناسبت فرا رسیدن 
وزی انقالب اسالمی سالگرد پیر

اســماعیل للـــه گانی مدیرعامل بانــک رفاه 
کارگران در پیامی فرا رســیدن چهل و یکمین 
سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند ایران اسالمی 

و ایام ا... دهه فجر را تبریک و تهنیت گفت.
به گزارش روابط عمومی بانک رفــاه کارگران، 

متن پیام به این شرح است:
  بســمه تعالی   َوالَْفْجــِر ﴿۱﴾ َولََیاٍل َعْشــٍر ﴿۲﴾ 

ْفِع َوالَْوتِْر ﴿۳﴾ َواللَّْیِل إَِذا یَْسِر ﴿۴﴾ َوالشَّ
فرا رســیدن چهــل و یکمین بهار شــکوهمند 
انقالب اسالمی، مطلع فجر اسالم ناب محمدی و 
نقطه عطف عظیم و با شکوه تاریخ ایران اسالمی 
را محضــر تمامی ملــت شــریف و هموطنان 
گرانقدر و کارکنان ســاعی و خدوم شبکه بانکی 

تبریک و تهنیت عرض می نمایم. 
ایــن حادثه مهــم در کشــور عزیزمــان که با 
مجاهدت های ملت غیور و شــجاع کشور علیه 
ظلم و جور زمانه و طاغــوت و طاغوتیان به وقوع 
پیوست، یادآور پیروزی نهضتی است که با آرمان 
توحید و عدالت خواهی و شعار استقالل، آزادی، 
جمهوری اسالمی حرکتی شــگرف بنیادی بنا 
نهاد و ملتــی آزاده و آزاد اندیــش را به جوش و 

خروش درآورد و تاریخ را دگرگون ساخت.
این انقــالب شــکوهمند به حمــد الهی تحت 
زعامت داهیانه و عالمانه معمــار کبیر انقالب با 
پشتوانه اندیشه مکتب عاشــورایی و خون پاک 
و مطهر شــهدا و هم اینک با رهبری هوشمندانه 
رهبر معظم انقالب )مدظله( بــه عنوان الگویی 
از پایداری و ایســتادگی و نمــادی از حّریت و 

خودباوری در دنیا خودنمایی می کند. 
حال که نهال انقالب با آبیاری خون پاک شهدا و 
هدایت و حفاظت مدبرانه و بخردانه رهبر معظم 
همچون درختی تنومند و پرثمر در حال بالیدن 
و تعالی اســت، با تمام وجود از این شجره طیبه 
پاســداری می نماییم و در این هنگامه با اتحاد، 
انسجام و یکدلی در صفوفی رسوخ ناپذیر یک بار 
دیگر به تمامی جهانیــان اعالم می داریم با تمام 
وجود حامی و پاســدار انقالب و والیت هستیم و 

از آرمان های رفیع آن، شجاعانه دفاع می کنیم. 
بار دیگر فرا رسیدن این فجر صادق و پیروزی حق 
علیه باطل را تبریک عرض می نمایــم و از درگاه 
خداوند متعال برای ایران اســالمی ســربلندی، 

شکوفایی و پیشگامی روزافزون مسألت دارم. 

ونا به سبد گسترده بیمه ای  کر
سامان اضافه شد

شرکت بیمه ســامان پوشــش های مربوط به 
بیمه نامه های مســافرتی را با افــزودن گزینه 
»کرونا« به روزرســانی کرد.به گــزارش روابط 
عمومی بیمه ســامان، با شــیوع ویروس کرونا 
که به تازگی موجب نگرانی مســافران خصوصا 
در خارج ازکشــور شده، شــرکت بیمه سامان 
پوشــش هزینه های مرتبط با ویــروس کرونا را 
نیز به پوشــش های بیمه نامه درمان مسافرتی 
خود اضافه کرد.در واقع شرکت بیمه سامان اولین 
شرکت بیمه ای درکشور اســت که این خدمت 

مهم را در سبد بیمه ای خود گنجانده است.
براین اساس، مســافران با خرید بیمه مسافرتی 
ســامان، بــدون پرداخــت وجــه اضافــی، از 
پوشــش های مربوط به این بیماری در ســفر به 
نقاط مختلف دنیا برخوردارمی شوند.بیمه نامه 
مسافرتی ســامان، یکی ازجامع ترین بیمه نامه 
های سفر درکشــور بوده که ریســک های قبل 
ازسفر، حین سفر مسافران ایرانی، لغو سفر قبل از 
عزیمت و همچنین هزینه های درمانی در خارج 
از ایران و در عین حال هزینه های لغو و برگشــت 
زودهنگام از سفر را بر اثر حوادث یاد شده در بیمه 
نامه ، سرقت و آتش ســوزی منزل در طول مدت 

سفر تحت پوشش خود قرار می دهد.



وزیر نفت اعالم کرد

وش تأمین سرمایه یک میلیارد دالری تولید ُکک از طریق پیش فر
عرفانــه تاجیکی    وزیــر نفت گفت: بخشــی از 
ســرمایه گذاری یک میلیارد دالری برای تولید کک 
اسفنجی و ســوزنی از طریق پیش خرید آنها از سوی 

صنایع آلومینیوم و فوالد تامین خواهد شد.
بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه مراسم امضای تفاهم 
نامه تولید کک اسفنجی و ســوزنی توسط پاالیشگاه 
امام خمینی )ره( و بندرعباس، در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به خبرنگار مهر درباره اینکه چه میزان سرمایه 
گذاری از چــه محلی برای این طرح انجام می شــود، 
گفت: حدود یک میلیارد دالر میزان ســرمایه گذاری 
در این طرح است که بخشی از آن از طریق پیش خرید 
این محصوالت از ســوی صنایع آلومینیــوم و فوالد 
تأمین می شود. قسمتی از نیازهای این طرح که ارزی 
است، توســط صنایع فوالد و آلومینیوم که ارز الزم را 

در اختیار دارند، تأمین خواهد شد.
وی افزود: خوراک موردنیاز بــرای تولید این دو مدل 
کک، نفت کوره است، به این ترتیب نفت کوره ۴۰۰-
۳۰۰ دالری تبدیل بــه محصول چندهــزار دالری 

خواهد شد.
به گفته ایــن مقام مســئول، پیش بینی می شــود 
طی سه ســال آینده این طرح به ثمر برسد، البته در 
پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند این طرح می تواند 
با سرعت بیشــتری نیز پیش برود. دستاورد مهم این 
زمینه، افزایش توان داخل، خوداتکایی و ایجاد ارزش 
افزوده است.زنگنه تاکید کرد: اینگونه نیست کهتحت 
هر شرایطی تولید این دو محصول را عهده دار شویم؛ 
هر دو پاالیشــگاه این طرح را بررســی کرده و آن را 
اقتصادی می دانند و براین اســاس، ســرمایه گذاری 

و تولید در این حوزه را پذیرفتــه اند.وزیر نفت برنامه 
تولید کک اســفنجی را ۶۰۰ هزار تن و کک سوزنی را 

۷۰ هزار تن اعالم کرد.
به گفته وی، با اجرای این طرح، شــاهد اشــتغالزایی 

گسترده خواهیم بود.
زنگنــه درباره گازســوز کردن خودروهــای بنزینی 
گفت: در ابتدا تصور می کردیم شــاید از منظر تأمین 
کاالی مورد نیاز آنها به مشــکل بخوریــم اما چنین 
نشــد و در جریان هستم که ســاخت ۷۰۰ مخزن را 
قرارداد بستیم و مشــکلی در تأمین تجهیزات مورد 
نیاز نداریم. بهتر است مردم به جای استفاده از بنزین 
۳۵۰۰ تومانــی، از CNG که ۶۵۰ تومانی اســت، 
اســتفاده کنند چرا که برنامه ای برای افزایش قیمت 

CNG نداریم.

نفت

  ادامه از صفحه2
وی با اشاره به تفکر وحدت در اندیشه 
امام راحل اظهار کرد: این همه باهمی 
که امام می گفت یک اســتراتژی مهم 
بود. هروقت همه باهــم بودیم آمریکا 
شکست خورده و شــکوفایی در کشور 
اتفاق افتاده اســت. پس نگذاریم عده 
ای بگویند این جنــاح و آن جناح همه 
باید باهــم از انقالب دفــاع کنیم این 
انقالب مال همه اســت. مال جناح یا 
افراد خاصی نیســت. در روز پیروزی 
انقــالب همه مــردم همــه مذاهب و 
همه اقوام احســاس پیــروزی کردند 
و اگر هروقت اقدامــی کنیم که همه را 
خوشحال کردیم کار ما انقالبی است. 
هر وقت ده میلیون را خوشــحال، ده 
میلیون را ناراحت و ده میلیون را نگران 
کردیــم آن وقت بایــد ببینیم کجای 

کارمان  بازنگری الزم دارد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه ســردار 
ســلیمانی در شــرایطی ترور شد که 
برای مذاکره به عــراق رفته بود، گفت: 
شــهید ســلیمانی کســی بود که در 
میدان جنگ ســردار بود و در میدان 
دیپلماســی یک دیپلمات برجســته 

بود. امریکا و اسرائیل دروغ می گویند. 
شهید ســلیمانی به دنبال ثبات و صلح 
در منطقه بود نه جنــگ و ناامنی. او به 
دنبال ایجاد یک صلح پایدار در منطقه 
بود و بــرای همین به نبــرد با داعش و 

تکفیری ها می رفت.
روحانی بــا بیان اینکه نیروی مســلح 
قوی اســت که کشــور مــا را در صلح 
قرار می دهد، تاکیــد کرد: من قدردان 
نیروهای مسلح هســتم، امروز قدرت 
نظامی مــا  از روزها و ســال های قبل 
بهتر و بیشــتر شده اســت. اینکه ما به 
خودکفایی رســیدیم و صنعت نظامی 
ما توسط خودمان پیش می رود بدون 
اینکه دستی به سوی خارج دراز کنیم 
به معنــای توانمندی علمــی و قدرت 

نظامی ملت ایران است.
وی با اشــاره به برخی برداشــت ها از 
مفهوم جمهوریت در کشــور، تصریح 
کرد: ممکن اســت برخــی فکر کنند 
یا جمهــوری یا اســالمی. ایــن غلط 
اســت. ممکن اســت برخی فکر کنند 
ما جمهوری را تضعیف کنیم تا اســالم 
تقویت شود اما با همه احترام می گویم 
که اشتباه می کنید دوستان. تضعیف 

جمهوری به تقویت اسالم نمی انجامد. 
ما در برخی مواقع نبایــد به دنبال این 
یا آن انتخاب کردن باشــیم. امام به ما 
آموخت پیشرفت در کنار عدالت است 

و جمهوری در کنار اسالم.
رئیس جمهوری با اشار به تحریم های 
آمریــکا گفــت: آمریکا در دو ســال 
گذشــته که اینهمه فشــار بر مردم ما 
وارد کرده و همــه واردات و صادرات ما 
و نیازمندیهایمان را هدف قرار داده تا 
مردم ما صبرشان تمام شود آیا نتیجه 
الزم را گرفته؟ آنــان جایگاه و عظمت 
ملت ایران را درک نکردنــد. آنان فکر 
می کنند با ۴۱ ســال تمــدن مواجه 
هســتند در حالی که تمــدن ایران و 
ایران چندهزار ساله است. آمریکا تنها 
با دولتمردان ایرانی مواجه نیست آنان 
با هشــتاد میلیون نفر مواجه هستند 
و در آنجــا که حرف از انقــالب و ایران 
است همه یکصدا هستند. این موضوع 
را در مراسم عظیم تشییع پیکر شهید 
سلیمانی دیدیم که همه یکصدا بودند.

روحانــی ادامــه داد: آمریــکا دولتی 
می خواهد که پشیمان شده باشد و بار 
مسئولیت را کنار گذاشته باشد، ملتی 

می خواهد که تســلیم باشد، کشوری 
می خواهد که غارت شــده باشــد اما 
من از شما می پرسم آیا امروز مردم در 
نیازهای ضروری، بهداشــت و آموزش 
شــان با آنچه که امریکا مدنظر داشت 
مواجه شدند؟ آمریکا می گفت اگر سه 
ماه تحریم را ادامــه دهیم مردم در آب 
و برق و گاز خود دچار مشکل می شوند 
و نیازهــای ضــروری و بهداشــتی و 
دارویی شــان برطرف نمی َشــود. ما 
روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم 
و دو سال تحریم کامل بودیم اما امروز 
مردم مــی بینند که ما در بســیاری از 

مواد غذایی خودکفا شده ایم.
وی تصریح کــرد: انتخابات ۲ اســفند 
انتخاباتــی در میان همــه انتخابات ها 
اســت؛ انقالب مــا در ســایه انتخاب 
درســت ملت به پیروزی رسید و برای 
آن بود که راه انتخاب به روی ما باز باشد. 
انتخــاب یکی از دســتاوردهای بزرگ 
انقالب اسالمی است. حال ممکن است 
در این انتخابات گله و انتقادی داشــته 
باشیم. این اشکالی ندارد چرا که انتقاد 
آزاد است انتقاد باشد، منتقد باشیم اما 

انفعال نباشد و منفعل نباشیم.
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 رشد اقتصادی کشورهای نفتی 

در حال کاهش است
کشــورهای نفتی اگر ســاختار اقتصادی  شان 
را تغییر ندهند تا  ســال ۲۰۳۴ با کاهش ثروت 
مواجه می شوند. این توصیه صندوق جهانی پول 
به ساکنان خاورمیانه است.گزارش های جهانی 
حاکی از آن است که بسیاری از کشورها در حال 
جایگزینی نفت و حذف زغال ســنگ هســتند 
و همین مســأله آینده اقتصاد کشورهای نفتی 
را تحت  تأثیر قــرار می دهد. حــاال پیش بینی 
می شــود که تــا  ســال ۲۰۴۰ اتحادیــه اروپا 
۷۰ درصــد و آمریکا ۴۰ درصد انــرژی خود را از 
منابع تجدیدپذیــر تأمین می کنــد. در همین 
زمینه حتی هند به ســرعت در حال جایگزینی 
برق به جای سوخت های فســیلی است و گفته 
می شود که تا  ســال ۲۰۲۷ تجارت گاز در جهان 

با چالش جدی مواجه خواهد بود.

 رشد اقتصادی کشورهای نفتی کند
 شده است

صنــدوق بین المللی پــول در گزارشــی که در 
آوریل  ســال ۲۰۱۹ میالدی منتشــر شــده به 
سیاســت گذاران اقتصادی در کشورهای نفتی 
خاورمیانــه هشــدار می دهد کــه در صورتی 
که اصالحات اساســی را در حوزه هــای مالی و 
نهادهای اقتصادی اعمــال نکنند، با بحران های 
جدی در حــوزه اقتصــادی و اجتماعی مواجه 
خواهند شد.در این گزارش ابتدا به وضع اقتصاد 
کشــورهای منطقه خلیج فارس پس از کاهش 
قیمت نفــت در  ســال ۲۰۱۴ میالدی اشــاره 
شده است. براســاس این گزارش بعد از کاهش 
قیمت نفت در  ســال ۲۰۱۴ میــالدی عالوه بر 
کاهش درآمد ناشــی از فروش نفــت، میانگین 
رشــد بخش غیرنفتی در کشــورهای منطقه 
خاورمیانه با کاهش ۰,۶ درصدی، از ۱.۷ درصد 
در  ســال ۲۰۱۷ به ۱.۱ درصد در  ســال ۲۰۱8 
میالدی رسیده است. براساس گزارش صندوق 
بین المللی پول بخش غیرنفتی در اقتصاد قطر، 
عربســتان  ســعودی و عمان ضربه را از کاهش 

ناگهانی قیمت نفت متحمل شده است.
به عنوان مثال میانگین رشــد بخش غیرنفتی 
اقتصــاد قطر بیــن ســال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ 
معــادل ۱۱ درصد بود کــه این میــزان در بین 
ســال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱8 میــالدی بــه رقم 
۶ درصد کاهش پیدا کرده است.در همین مدت 
مشابه رشد بخش غیرنفتی در عمان از 8 درصد 
به ۳,۵ درصد و در عربستان  سعودی از ۶.۳ درصد 
به ۱.۹ درصد کاهش پیدا کرده است. این گزارش 
پیش بینی می کند این رکود در بخش غیرنفتی 
کشــورهای خاورمیانه در دهه آینده ادامه پیدا 
کند. همچنین کاهش قیمت نفت باعث شــده 
اســت که میزان بدهی دولت های نفتی از  سال 
۲۰۱۴ افزایــش پیــدا کند.این آمارها نشــان 
می دهد کــه اقتصــاد کشــورهای خاورمیانه 
به شدت در برابر کاهش قیمت نفت آسیب پذیر 
اســت و در صورتی کــه پیش بینی هــا درباره 
کنارگذاشتن ســوخت های فســیلی به عنوان 
منبع انرژی تحقق پیدا کند، وضع اقتصادی این 

کشورها ممکن است حتی وخیم تر بشود.
بــرای جلوگیــری از ایــن مشــکل، صندوق 
بین المللــی پول بســته سیاســت گذاری را به 
دولت های منطقــه خاورمیانه پیشــنهاد داده 
اســت. توجه به کیفیت و بهره وری در آموزش، 
تغییرات در شــیوه اســتخدامی نیروی کار به 
منظور افزایش تحرک پذیــری کارگران، تغییر 
در ساختارهای حقوقی کشور به منظور تطبیق 
بیشــتر با فضــای بین المللــی و تقویت بخش 
خصوصی از طریــق بهبود و گســترش فضای 
مالی و ســرمایه گذاری محورهای اصلی بسته 
پیشــنهادی صندوق بین المللی پــول را برای 
کاهش وابســتگی اقتصاد کشورهای خاورمیانه 

به منابع نفتی تشکیل می دهد.



مدیرعامل فرودگاه و منطقه ویژه اقتصادی پیام البرز:

 مشکل ثبت سفارش سرمایه گذاران البرز مرتفع شود
زبیده شــادان وند    مدیرعامل فرودگاه و منطقه 
ویژه اقتصادی پیــام البرز گفت: یکی از مشــکالت 
سرمایه گذاران استان ثبت سفارش است که باید این 

مهم هرچه زودتر ازسوی مسووالن مدنظر قرار گیرد.
نادر ثنا گو مطلق در نشســت ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی البرز که  با حضور وزیر کشــور برگزار شــد،  
افزود: رفع مشکالت ســرمایه گذاران  موجب تقویت 

سرمایه گذاری در این استان خواهد شد.
 از ۱۰هزار هکتار مســاحت فرودگاه پیام ســه هزار و 
۶۰۰ هکتار منطقه ویژه اقتصادی اســت که تحوالت 
بنیادینی داشــته اســت.ثناگو مطلق گفت: فرودگاه 
پیام گزینــه جایگزین بــرای فرودگاه های کشــور 
اســت بنابراین بایــد اقدامات موثری برای توســعه 

هرچه بیشتر آن داشــت. طی ۱۴ ماه گذشته ۲ هزارو 
۵۰۰میلیارد تومان ســرمایه گذاری در منطقه ویژه 
اقتصادی پیام شــده است . میزان  اشــتغالزایی  این 

منطقه  تا سال ۱۴۰۰ به چهار هزار نفر می رسد.
ثناگو مطلق خاطرنشــان کرد: در حوزه تخصصی این 
منطقه مهم اتفاقات قابل توجهی افتاده و  اکو سیستم 
تخصصی موبایل ،دیتا ســنتر را داریــم که در حوزه 

تولید رمز ارزها تراز تجاری مثبت است .
وی گفــت: در بحــث شــهرک هــای فنــاوری نیز 
قراردادهایی با شــرکت های دانــش بنیان ، های تک 
منعقد شــده و اعالم آمادگی تعدادی از این شرکتها را 
داشــتیم .مدیرعامل فرودگاه و منطقه ویژه اقتصادی 
پیام اضافــه کرد: اکنــون در زمینه تامیــن قطعات، 

ســوخت کارگو از حوزه اســتان البرز پیگیری هایی  
شــده  و این نکته مهم باید مورد توجه قــرار گیرد که  
مناطق ویژه  اقتصادی خاکریزهای استراتژک هستند.

نماینده مردم کــرج ، اشــتهارد و فردیس در مجلس 
شــورای اســالمی نیز خواســتار توجه ویژه به پروژه 
های ادامه همت و قطارشــهری کرج شد.محمد جواد 
کولیوند افــزود: نمایندگان مجلــس درتالش برای 
تامیــن بودجه این پــروژه ها هســتند و ارتقای رتبه  
انتظامی البرز نیز در دســتور کار قرار گرفته اســت.

وی  اضافه کرد:  تعییــن حریم  بــرای رودخانه های 
کرج  و طالقان که  قاعده قانون منــدی ندارد که باید 
ساماندهی شود. شــعاع ۱۲۰ کیلومتری برای صنایع 
نیز ازدیگر مسایل مهم است که به جد باید دنبال شود.

البرز

فاطمه حسن ابی   عدم اســتفاده از 
مطالعات پژوهشــی در پروژه ها اتالف 
وقت و هزینه برای مدیریت شهری است.

 احد رسولی با انتقاد از عدم استفاده از 
مطالعات پژوهشی در اجرای پروژه ها مثل 
قرار دادن طرح موضعی گردشــگری  
تفرجگاهــی اراضــی چمــن، اظهار 
داشت: این طرح در کمیسیون بررسی 
و مهندسین مشــاور از روند مطالعات 
این طــرح گردشــگری تفرجگاهی 
نظــرات خــود را اعالم کردنــد که به 
دلیل نادیده گرفتن تردد خودروهای 

عبوری و عدم توجه ویژه به 
مسائل ترافیکی با مخالفت 
روبرو شد و پیشنهاد شد با 
بکارگیری مشــاور حمل و 
نقل ترافیــک در خصوص 
بار ترافیک تحمیل شــده 
به خیابان چمــن مانع گره 

خوردن خودروها در خیابان های واقع 
در این طرح باشیم که متاسفانه اکنون 
شاهد آن هســتیم که مطالعات انجام 
شــده تنها اتالف زمان و هزینه بوده و 

مورد استفاده قرار نگرفته است

 وی در ادامــه با اشــاره به 
برگــزاری همایــش هاِی 
شــهرداری بــدون مصوبه 
شــورا افزود: بــا عنایت به 
تبصــره ۱۹ بودجه ســال 
۹8 شــهرداری کرج مکلف 
شــده بود که کلیــه برنامه 
های خود را در قالب همایش، سمینار 
و سایر نشست ها و مناسبت ها پیش از 
اجرا به تایید کمیسیون های تخصصی 
مربوطه در شــورا برســاند و از اجرای 
برنامه های تکراری، موازی، پر هزینه 

و غیر ضروری در واحدها و سازمان های 
خود خودداری کند اما مشــاهده می  
شود که همایش های برگزار شده اخیر، 
بدون تایید کمیســیون شهرســازی 

برگزار شده است.
و  معمــاری  کمیســیون  رییــس   
شهرسازی شورای شــهر کرج به تعلل 
شــهرداری کرج در خصوص ارســال 
مطالعات طرح تفصیلی به شورا اشاره 
کرد و یادآور شــد: طی جلسات متعدد 
که با معاونت، مدیران و مسئولین تهیه 

طرح تفصیلی برگزار شده است.

فاطمه حســن ابــی - رییــس پلیس 
راه البرز گفت: با توجــه به پیش بینی 
سازمان هواشناســی مبنی بر برودت 
هــوا و بارش شــدید برف بــه ویژه در 
مناطــق کوهســتانی این اســتان، 
رانندگان ازســفرهای غیرضروری در 

این مسیرها خودداری کنند.
ســرهنگ رضــا گــودرزی گفــت: 
درصورت ضرورت ســفر بــه ویژه در  

محور کــرج - چالــوس،  رانندگان و 
مسافران با تجهیزات کامل سفر کنند.

اطمینان از سالمت فنی خودرو، همراه 
داشــتن  ســوخت کافی از مهمترین  
توصیه ها برای پیشگیری از مشکالت 
سفر است و رانندگان قبل سفر از سالم 
بودن بخاری و برف پاک کن خودروی 
خود اطمینان حاصل کنند تا ســبب 
حوادث احتمالی نشود.گودرزی افزود: 

همراه داشــتن تجهیزات زمســتانی، 
لباس گرم و غذای کافی از دیگر توصیه 

های پلیس راه البرز به رانندگان است .
گودرزی تاکید کــرد:  رانندگان باید از 
توقف در محدوده هایــی که احتمال 
ریــزش ســنگ دارد، پرهیــز کنند. 
محدوده  امام چشــمه تــا کندوان در 
جاده کرج - چالوس یکی از مهمترین 
نقاط حادثــه خیز  در زمینه ســقوط 

سنگ اســت. پلیس راه اســتان البرز 
با آمادگی کامل درتمــام راه های این 
استان برای هرگونه خدمات امدادی و 
انتظامی در محل های مورد نظرمستقر 
شــده است.اســتان البرز دارای یک 
هزار و۴۵۰ کیلومتر آزاد راه، بزرگراه، 
راه اصلی و فرعی اســت که ۱8 درصد 
ترافیک جاده ای کشــور مربوط به راه 

های این استان می باشد.

شهر

پلیس راه

وهشی اتالف وقت و هزینه است استفاده نکردن از مطالعات پژ

توصیه های پلیس راه البرز به مسافران فصل سرما
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سپاه امام حســن مجتبی )ع( اســتان البرز در 
آستانه چهل و یکمین ســالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی با صدور بیانه ای از مردم شریف استان 
البرز خواســت با حضــور در راهپیمایی بزرگ 
یوم اهلل ۲۲ بهمن بار دیگر صبر و شــکر خود را به 

نمایش بگذارند.
به گزارش خبرگزاری بســیج از کــرج و به نقل 
از روابط عمومی ســپاه اســتان البرز، سپاه امام 
حسن مجتبی )ع( استان البرز در آستانه چهل و 
یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با صدور 
بیانه ای از مردم شریف اســتان البرز خواست با 
حضور در راهپیمایی بزرگ یوم اهلل ۲۲ بهمن بار 

دیگر صبر و شکر خود را به نمایش بگذارند.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

َِّذیَن اْسُتْضِعُفوا فِی اْلَْرِض َو  َو نُِریُد أَْن نَُمنَّ َعلَی ال
ه َو نَْجَعلَُهُم الْواِرثِیَن نَْجَعلَُهْم أَئِمَّ

انقالب اســالمی ایران، پاســخ قاطع و لبیک 
محکــم ملت صبــور، شــکور و همیشــه در 
صحنه ی ایــران به دعوت امــام راحل ره بود، 
برای رهایی ابدی از ســلطه اســتعمار، ظلم و 
بیداد نظام های شاهنشاهی و قیام فراگیر ملت 
برای دســتیابی به حقوِق حقیقــی، کرامت و 

انسانیت.
نهضتــی دینــی و مردمــی کــه بــا عنایات  
الهی و توجهــات امام  عصر )عجــل اهلل تعالی 
فرجــه الشــریف( و رهبــری امــام  خمینی 
)ره ( به پیروزی رســید و بــا رهبری حضرت 
خامنه ای)مدظله العالــی(  آیت اهلل العظمــی 
تداوم یافت، تا امروز ملت رشــید ایران شــاهد 
رویــش و درخشــش نهضــت خــود در همة 

صحنه ها باشد.
پروردگار مهربان را شــاکریم که نهال انقالب، 
در پنجمیــن دهــه از عمر گران بهــای خود، 
به درختی تنومند و پربار مبدل شــده اســت و 
دیگر، گزنــد و آفات کذایی شــرق و غرب عالم 
به ویژه آمریکا، اســرائیل و نوکــران اروپایی و 
سعودی شــان، تأثیری در رشــد و بالندگی آن 

ندارد.
دهه خجســته فجر امســال مصادف اســت با 
چهلمین روز شهادت سردار دلها، سید الشهدای 
جبهه مقاومت، ســپهبد شــهید حاج قاســم 
ســلیمانی وبه همین دلیل، شور و اشتیاق مردم 
جهت حضور حماســی در راهپیمایی ۲۲ بهمن 

بیشتر از هر سال است.
بخش بزرگی از ناکامی ها و شکست های آمریکا 
و جبهه اســتکبار در غــرب آســیا، ثمره خون 
مجاهدان مقاومت، به ویژه شهیدانی چون حاج 
قاســم و ابو مهدی است. شــهیدانی که پیوند و 
پیمان مردم عزیز ما را با مقاومت محکم و جبهه 
استکبار و وابســتگان آن ها را در داخل و منطقه 

مأیوس و سرافکنده کردند.
امــروز ملت هــای مظلــوم فلســطین، غزه، 
ســوریه، عراق، یمن و... از شــرق تا غرب عالم، 
در ظلم ستیزی و حرکت های ضداستکباری از 
ملت ایران الگــو می گیرند و حضور پرشــور ما 
در راهپیمایی ۲۲ بهمن مــاه امید به حرکت و 
قیام و انتقام ســخت از آمریکا تــا خروج کامل 
نیروهایــش از منطقــه را در دل ایشــان زنده 

خواهد کرد.
سپاه امام حســن مجتبی )ع( اســتان البرز از 
عموم مردم شــریف اســتان دعوت می نماید 
همان طور که در تشــییع پیکر مطهر ســردار 
سپهبد شــهید حاج قاسم ســلیمانی یوم اهلل 
آفریدند بار دیگــر لبیک گوی هــل من ناصر 
ینصرنی ولی امر زمــان خود بــوده، با حضور 
متحدانــه در راهپیمایــی ۲۲ بهمــن، یادآور 
روحیه انقالبی و اتحاد اسالمی ایرانی مردم در 

آغازین روزهای انقالب باشند.



 پول الزم ها در بازار

ود ؟  بازار مسکن به کدام سو می ر
خریدار    تعداد مشتریان بازار مسکن در حالی این 
روزها با افزایش روبرو شده اســت که به شکل سنتی 
بازار مسکن با کاهش شــدید تعداد خریداران مواجه 

می شد.
 بازار مسکن این روزها با وضعیتی متفاوت از سال های 
گذشته روبرو شده اســت،افزایش شمار مشتریان در 
حالی رخ می دهد که پیش تر در ماه های پایانی سال، 
غالبا تعدادمشــتریان کاهش محسوســی را تجربه 

می کرد اما بازار کدام خانه ها این روزها داغ است؟
 بررسی های میدانی نشــان می دهد بازار خانه های 
کم متراژ بین ۴۰ تا 8۰ متر این روزها داغ تر از ســایر 
بازارهاست . تعداد مشتریانی که به دنبال فایل های به 
قیمت رسیده هســتند، افزایش یافته است . فعاالن 
بازار فایــل هایی را به قیمت رســیده مــی دانند که 
حداقل ۱۰ سال از عمر ساختشان سپری شده باشد.

قیمت این واحدها افت کافی را نســبت به نوسازهای 
بازار تجربه می کند در عین حــال چندان نیز قدیمی 

نیست .
 قیمت ها تا آبان ماه ســال جاری روندی کاهشــی را 

تجربه می کردند اما از پایان آبان ماه با ســهمیه بندی 
بنزین و معکوس شــدن وضعیت در بازارهای موازی 
مسکن مانند طال و ســکه و ارز و خودرو، بازار مسکن 
نیز دستخوش تغییر شد و روند ریزشی قیمت به روند 

افزایشی تبدیل گردید.

 پول الزم ها در بازار
 از سوی دیگر بررســی طیف فروشندگان مسکن نیز 
نشــان می دهد بخش عمده متقاضیان فروش واقعی 
کسانی هستند که پول الزم تلقی می شوند . به عبارت 
دیگر این افراد غالبا با هدف تبدیل مســکن خود و یا 
دالیلی دیگر واحد مســکونی خود را بــه فروش می 
رسانند. سایر کســانی که مســکن  را فایل می کنند 
قصد اطالع از قیمت واحد مســکونی خود را دارند و 
فروشنده واقعی نیســتند . این افراد در بازار از سوی 
فعاالن و مشــاوران امالک چندان جدی گرفته نمی 
شــوند . به گفته برخی فعاالن بازار  تعداد کسانی که 
قصد اطالع از قیمــت روز ملک خود را دارند بســیار 

بیشتر از تعداد فروشندگان واقعی و پول الزم است .

 بازار مسکن به کدام سو می رود ؟
 فعاالن بــازار می گوینــد هنوز وضعیت بــازار قابل 
تحلیل نیســت اما با توجه به افزایش میزان ساخت و 
ساز انتظار می رود در سال اینده قیمت ها رو به تعدیل 
حرکت کند چرا که از یک سو با رشد تعداد واحدهای 
مسکنی نوساز بازار به ارامش می رسد و از سوی دیگر 
۴۰۰ هزار تقاضای واقعی مسکن نیز با آغاز به کار طرح 
مســکن ملی از بازار خارج می شود.طرح مسکن ملی 
با هدف ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی کلی خورده 
است و مرحله اولیه ثبت نام آن به پایان رسیده و پیش 
بینی می شــود مرحله دوم ثبت نام نیــز پیش از اغاز 
ســال نو کلید بخورد . از ســوی دیگر تکمیل مسکن 
مهر باقیمانده و حتــی عرضه واحدهای مســکونی 
بدون متقاضی مسکن مهر نیز می تواند معادالت بازار 
را دستخوش تغییر نماید . ستاریان کارشناس مسکن 
نیز در این خصــوص می گوید به نظر می رســد بازار 
مسکن در ســال آینده وارد فاز رکود شود و بسیاری 
از تحلیگران رکود را محتمل تــر از افزایش قیمت در 

سال آینده حداقل تا نیمه اول سال می دانند.

پالک

زوجیــن تهرانی برای تهیــه وام ۲۴۰ 
میلیونــی مســکن و جعالــه باید ۲۱ 
میلیون و ۷۴۴ هزار تومــان بپردازند. 
این درحالی اســت که ایــن قیمت در 
کمتر از یک ماه گذشــته ۲۲ میلیون 
و 8۰ هــزار تومــان بــود. همچنین 
مجردهای ســاکن تهــران می توانند 
تا ۱۴۰ میلیون تومــان وام بگیرند که 
هزینــه آن ۱۲ میلیــون و 88۰ هزار 
تومــان بــه ۱۲ میلیــون و ۶8۴ هزار 

تومان کاهش یافته است.
 آخریــن قیمت ها حاکی از آن اســت 
که قیمت هر برگ از اوراق تســهیالت 
مســکن بانک مســکن از فروردین تا 
دی  امســال بین ۴۴ تا کمی بیشتر از 
۴۵ هزار تومان قیمت داشــته اســت؛ 
به طوریکــه تســه )اوراق( فروردین، 
اردیبهشــت و خرداد ســال ۱۳۹8 به 
ترتیب ۴۴ هزار و ۷۰۰ تومان، ۴۴ هزار 
و ۹۰۰ تومــان و ۴۴ هزار و ۶۰۰ تومان 

قیمت دارد و قیمت هــر برگ از اوراق 
تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر، 
مرداد و شهریور امسال نیز به ترتیب با 
قیمت ۴۴ هزار و ۹۰۰ تومان، ۴۵ هزار 
و ۱۰۰ تومــان و ۴۴ هزار و ۹۰۰ تومان 

داد و ستد می شود.
قیمت اوراق مهر و آبان  امسال ۴۵ هزار 
و ۶۰۰ تومــان و ۴۵ هزار و ۱۰۰ تومان 
بوده این درحالی اســت که این قیمت 
در دی  ماه نســبت به آبــان  ماه کمی 
افزایش داشته و با نرخ ۴۵ هزار و ۳۰۰ 
تومان داد و ستد می شــود. با این حال 
قیمت تسه دی  ماه نســبت به حدود  
یک ماه گذشته  کاهشــی بود و از ۴۶ 
هزار تومان به ۴۵ هــزار و ۳۰۰ تومان 

رسیده است.
 بنابرایــن هزینه وام مســکن در این 
گزارش بر اســاس قیمــت اوراق دی  
امســال )۴۵ هــزار و ۳۰۰ تومــان( 

محاسبه شده است.

بر ایــن اســاس با توجــه بــه اینکه 
مجردهای ســاکن تهران می توانند تا 
۱۴۰ میلیون تومان تسهیالت دریافت 
کنند که شــامل ۱۰۰ میلیون تومان 
تسهیالت خرید مسکن و ۴۰ میلیون 
تومــان جعالــه می شــود؛ بنابراین 
برای ۱۰۰ میلیون تومان تســهیالت 
باید ۲۰۰ برگه تســهیالت مســکن 
خریداری کنند که هزینــه این تعداد 
اوراق با تســه ۴۵ هزار و ۳۰۰ تومانی 
۹ میلیون و ۶۰ هزار تومان می شــود 
که با در نظر گرفتن ۴۰ میلیون تومان 
وام جعاله که بــرای آن باید 8۰ ورق به 
مبلغ ســه میلیون و ۶۲۴ هزار تومان 
خریداری کننــد، ۱۲ میلیون و ۶8۴ 

هزار تومان می شود.
زوج های تهرانی نیز بر همین اســاس 
می تواننــد تــا ســقف ۲۴۰ میلیون 
تومان شــامل ۱۰۰ میلیــون تومان 
تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و 

۴۰ میلیون تومــان وام جعاله دریافت 
کنند؛ بنابراین زوجین باید ۴۰۰ برگه 
تسهیالت مســکن خریداری کنند که 
هزینــه آن ۱8 میلیــون و ۱۲۰ هزار 
تومان اســت که همراه با ۴۰ میلیون 
تومان وام جعاله که بــرای آن باید 8۰ 
برگه تســهیالت مســکن خریداری 
کنند، ســه میلیون و ۶۲۴ هزار تومان 
و در مجموع بایــد ۲۱ میلیون و ۷۴۴ 
هــزار تومــان پرداخت کنند.ســقف 
این تســهیالت برای مراکز اســتان و 
شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار 
نفر بــه 8۰ میلیون تومان رســیده که 
برای آن باید ۱۶۰ برگه خریداری شود 
که هزینه آن هفت میلیون و ۲۴8 هزار 
تومان است. این وام برای سایر مناطق 
شــهری ۶۰ میلیــون تومــان درنظر 
گرفته شده است که باید برای آن ۱۲۰ 
برگه خریداری شود که هزینه آن پنج 

میلیون و ۴۳۶ هزار تومان می شود.

اوراق

قیمت اوراق مسکن کاهش یافت
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فعاالن بازار درباره بازار مسکن 
شب عید چه می گویند؟

در شــرایطی که آمارهــای رســمی از افزایش 
معامالت و تغییر قیمت مســکن حکایت دارد، 
واســطه های ملکی، رشد محســوس قیمت در 
مناطق پرتقاضای شــهر تهران را رد می کنند؛ 
کارشناســان نیز بــا رد فرضیــه جهش قیمت 
مسکن در ســال آینده، نهایت افزایش را حدود 

نرخ تورم پیش بینی می کنند.
ســال گذشــته عمده حجم نقدینگی به سمت 
بازارهای ارز و طال ســرازیر شد. اما در هفته های 
اخیر شاهد گردش نقدینگی به سمت مسکن و 
بورس بوده ایم که با مقــداری افزایش قیمت در 
این دو بخش همراه بوده اســت. گفته می شود 
نقدینگی ایران در تابستان امسال از رقم  ۲۰۰۰ 
هزار میلیارد تومان عبور کرده و رشــد آن حدود 
۲۷ درصد بوده اســت. تورم ســاالنه نیز در دی 
ماه حدود ۳8 درصد بوده، البتــه تورم نقطه به 
نقطه ۲۶ درصد گزارش شده است. رشد سالیانه 
مسکن در تهران نیز به ۴۰ درصد رسیده که این 
ارقام نشــان می دهد با وجود نوســانات ماهانه، 
تورم نقطه به نقطــه مســکن ۱۴ درصد باالتر 
از تورم نقطه به نقطه عمومی اســت. نکته قابل  
توجه دیگر این که در ماه گذشته نرخ تورم نقطه 
به نقطــه خانوارهای کشــور ۱.۵ درصد کاهش 
یافته اما شــاهد دو افزایش  8.۵ و ۲.۱ درصدی 
تورم مســکن در تهران به ترتیب در ماه های آذر 
و دی بوده ایم. به نظر می رسد بازار مسکن که به 
طور کلی در ســال ۱۳۹8 با رکود مواجه بوده و 
معامالت در ۱۰ ماهه نخســت حدود ۴۳ درصد 
نســبت به زمان مشابه ســال قبل کاهش یافته 
است با رکود تورمی دســت و پنجه نرم می کند. 
هرچند در دو ماه اخیر تعــداد معامالت بیش از 
۱۰۰ درصد باال رفتــه که عمده کارشناســان 
معتقدند تنهــا علت این اتفــاق می تواند تغییر 
قیمت بنزین، معامالت شــب عید و خریدهای 
ســرمایه گذاری به قصد حفظ ارزش پول باشد. 
مطابق برآوردها حدود ۷۷ درصد معامالت بازار 

مسکن در ایران از نوع سرمایه گذارانه است.

شرایط دشوار بازار اجاره
در چنین شرایطی رشــد قیمت مسکن نمی تواند 
دلیل منطقی داشــته باشــد و با توجه به این که 
خریدار واقعــی در بــازار نیســت قیمت ها تنها 
می تواند به طور اســمی افزایش پیــدا کند. طی 
دو سال گذشــته تورم مســکن در تهران حدود 
۲۰۰ درصد بوده، در حالــی که تورم عمومی طی 
این مدت حدود ۷۰ درصد بوده اســت. بنابراین 
مسکن ۱۳۰ درصد حباب دارد. این روند به پرتاب 
متقاضیان واقعی از کالنشهر تهران منجر می شود. 
واســطه های ملکی می گویند در حال حاضر بازار 
مسکن در شهرهای اطراف پایتخت نسبت به این 
کالنشهر از رونق بهتری برخوردار است. با افزایش 
قیمت مسکن در تهران، اجاره بها نیز رشد داشته 
و به طــور میانگین در تهــران ۲۹ درصــد و در 
مناطق پرتقاضا به ۵۰ تا ۷۰ درصد رشــد سالیانه 
رسیده که از ســبقت ۳۰ درصدی رشد اجاره بها 
در مناطق پرتقاضا نســبت به رشد قیمت مسکن 
حکایــت دارد. خروجی این وضعیــت به افزایش 
تعداد خانه های خالی در کالنشــهر تهران منجر 
می شود که طبق آمار ســال ۱۳۹۵ با ۵۰۰ هزار 
خانه خالی مواجه بود. اجــرای مالیات بر عایدی 
ســرمایه که بعد از حدود پنج سال از مطرح شدن 
آن هنــوز معطل مانده و در انتظــار الیحه دول 
است، از ســوی عمده کارشناســان نسخه ای 
برای تعادل بخشی به قیمت ها در بازار مسکن 
عنوان می شود اما فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد 
گفته که بعید است این الیحه به امسال برسد.با 
وجود آن که آمار رســمی بانک مرکزی از رشد 
۱۰.۶ درصدی قیمت مســکن در تهران طی دو 
ماه اخیر حکایت دارد، واسطه های ملکی چنین 

افزایشی را احساس نکرده اند.



شهردار تهران:

وز می تواند یکی از بهترین های منطقه شود کر
خریدار    پیروز حناچی شــهردار تهــران به همراه 
گروهی از مدیران شــهرداری از جمله ســید مناف 
هاشمی مشاور شهردار در امور توســعه منابع مالی، 
پیمان ســنندجی مشــاور شــهردار در امور حمل و 
نقل، یوســف حجت سرپرســت معاونت حمل و نقل 
و ترافیک، شــهر آیین مســئول دفتر حوزه ریاست و 
محمود ترفع مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی 
از سایت شماره ۲ شــرکت کروز، فعالیت ها، خطوط 
تولید، مراکز طراحی و تولید دســتگاه های صنعتی 

این بنگاه اقتصادی بازدید کردند.
 در این بازدیــد که با توضیحــات مدیران بخش های 
مختلف همراه بــود، پیروز حناچــی و هیئت همراه 
با نحوه فعالیت هــا، مدیریت بهــره وری و نظارت بر 

کیفیت در این شرکت آشنا شدند.
شهردار تهران در حاشــیه این بازدید ابراز امیدواری 
کرد؛ کروز مــی تواند بــرای پلتفرم های مشــترک 
خودروها، یکی از بهترین های منطقه شود و حتی در 
حوزه صادرات بسیاری از کارخانه های مطرح جهانی 

نیز می توانند از قطعاتش استفاده کنند.

پیروز حناچی در حاشــیه بازدید از ســایت شــماره 
۲ شــرکت قطعه ســازی کروز گفت: در هر صورت با 
قابلیتی که در شرکت کروز مشــاهده کردیم، این امر 
نشــان دهنده یک حرکت با برنامه و مستمری است 
که مــی تواند بســیاری از نیازهای خودروســازی را 

برطرف کند.
وی ضمن تبریک به مدیران گــروه کروز در خصوص 
عملکرد بسیار باالی این شــرکت قطعه سازی اظهار 
کرد: برای آشــنایی با قابلیت های کروز اینجا حاضر 
شدیم و آنچه مشاهده کردیم بســیار فراتر از تصوری 
بود که در قبل داشــتیم. عملکرد بسیار باالی شرکت 
کروز به طور حتــم نتیجه یک تــالش و برنامه ریزی 
مســتمر و بیش از ۳دهه بوده و آرزوی موفقیت برای 

این مجموعه داریم. 
حناچی در خصــوص برنامه شــهرداری تهران برای 
همکاری با شرکت قطعه سازی کروز تصریح کرد: هم 
اکنون در حوزه حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوس، 
مینی بوس و طراحــی هایی که بــر روی وانت های 
شهری انجام می شود مذاکراتی با مدیران این شرکت 

صورت گرفته تا در بخش های بعدی به نتیجه برسیم.
شــهردار تهران در خصوص حضور بانوان در شرکت 
قطعه ســازی کروز گفت: حضور فعال بانوان در این 
شرکت قطعه سازی بسیار چشــمگیر است و حدود 
۷۰درصد از شاغلین کروز را بانوان تشکیل می دهند 
که اساسا نه فقط برای بانوان، در واقع اقدامی که کروز 
در زمینه ایجاد اشــتغال پایدار انجام داده است، قابل 

تقدیر است.
شــهردار تهران به ظرفیت و توان تولید قطعه سازی 
کروز اشاره و خاطرنشــان کرد: محصوالت موجود در 
کروز، در نگاه اول به دلیل کیفیت بســیار باال، تصور 
بر وارداتی بودن آن ها مطرح است که دراصل توسط 
کروز بومی سازی و تولید شــده اند؛ با ظرفیتی که در 
شرکت کروز مشاهده شــد و در آینده با بهبود شرایط 
سیاسی کشور بطور حتم این شــرکت می تواند برای 
پلتفرم های مشــترکی که خودروها دارا هســتند به 
یکی از بهترین های منطقه ای تبدیل شود و حتی در 
حوزه صادرات بسیاری از کارخانه های مطرح جهانی 

نیز می توانند از قطعاتش استفاده کنند.

پدال

یک کارشــناس خودرو مطــرح کرد: 
اســتفاده از روش قرعه کشــی برای 
فروش خودرو یک حرکت نادرســت 
اســت و به نوعی می توان آن را التاری 

ملی دانست.
 این روزها بــازار خودرو با آشــفتگی 
مواجه شــده و صحبت های زیادی در 
مورد دالیــل افزایش قیمــت خودرو 
می شــود. از طرف دیگر با این اوصاف 
خرید خــودرو نیــز به کار ســخت و 
تقریبا غیــر ممکنی تبدیل شــده به 
خصوص این که اگر بخواهید از طریق 
پیش فروش های خودروسازان ثبت نام 
انجام دهید. حال طی روزهای اخیری 
بحث هایی مطرح شــده کــه احتمال 
دارد از روش قرعه کشــی برای فروش 
خودرو استفاده شــود تا شاید مشکل 
تکمیل ظرفیت های چنــد دقیقه ای 
حل شود. این کار قاعدتا بدین صورت 
انجام می شــود که یک ســری از افراد 

برای خرید خودرو ثبت نام 
می کننــد و پــس از آن از 
میــان آن ها قرعه کشــی 
انجام می شــود و تعدادی 
خودرو بــه برندگان خواهد 
رسید. برای کسب اطالعات 
بیشــتر در مورد این روش 

عرضه خودرو و دریافت زیر و بم ماجرا 
گفت و گویــی با امیرحســن کاکایی، 
کارشناس حوزه خودرو ترتیب دادیم 
که در ادامه گــزارش مشــروح آن را 

می خوانید.
کاکایــی ابتــدا در واکنش بــه خبر 
خــودرو  قرعه کشــی  احتمالــی 
اظهــار کــرد: قرعه کشــی خــودرو 
یــک التــاری غیرقابل قبول اســت. 
سیاســت گذاری هایی که در ۲ ســال 
اخیر صورت گرفته هیــچ کدام برای 
کنترل بازار خودرو جواب نداده است. 
در مجموع بازار تحت کنترل نیست و 

صنعت خودرو نیــز روز به 
روز زیان می کند. متاسفانه 
همان افــرادی کــه از روز 
اول تمرکز را بــر روی بازار 
به جای صنعت گذاشــته 
بــودن پیشــنهاد داده اند 
که به دلیل تقاضــای زیاد 

قرعه کشی انجام شود.
وی در ادامــه گفت: ایــن حرف یعنی 
ادامه این مسیر و توجه به بازار به جای 
صنعت ما را به جایی نخواهد رســاند. 
با این اوضاع و احــوال، قیمت خودرو 
روز به روز باالتر خواهــد رفت اما یک 
اتفاق بدتر نیز می افتــد اگر این قضیه 
قرعه کشی انجام شــود. قبال به عنوان 
مثال ۲هزار نفر ثبت نــام می کردند و 
خودروســازی با این تعداد افراد طرف 
بود. در حــال حاضر اگر قرعه کشــی 
انجام شود انگار قرار است یک یارانه به 
افراد داده شود و گفته می شود که ملت 

ثبت نام کنید و ممکن است یک یارانه 
شانسی به شما برسد.

کاکایی اظهار کــرد: در این روند نکته 
همینجاســت که بحث های مختلفی 
در قرعه کشــی و شانســی بــودن آن 
مطرح خواهد شــد. بــه همین خاطر 
است که می توان از کلمه التاری برای 
این روند فروش اســتفاده کرد. پیش 
از این گفته می شــد که التاری مربوط 
به ســرمایه داری غربی است و مشکل 
دارد. بارها این مســائل دیده شده که 
یک سری کارها شــروع می شود و بعد 
از آن تبدیل به التــاری یا بخت آزمایی 
ملی می شود. با مکانیزم قیمت گذاری 
که در حــال حاضــر در زمینه خودرو 
گذاشته شده در حقیقت هر کسی که 
بتواند ثبت نام کند مانند این است که 
برنده یک بخت آزمایی شــده چرا که 
تضمین می شــود یک مقدار مشخص 

سود خواهد برد. 

دیدگاه
و یا التاری ملی قرعه کشی خودر
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بدون محدودیت ظرفیت
یکی از خودروســازان بــزرگ در پیش فروش 
جدید خود روش تــازه ای در پیش گرفته به این 
صورت که با تکمیل ظرفیــت هر خودرو، امکان 
ثبت نام آن بــرای ماه های آتی نیز فراهم شــده 

است.
 شرکت ســایپا در پیش فروش جدید خود خالف 
جهــت پیش فروش هــای قبلــی عمــل کرده، 
یعنی در پیش فروش های قبلی، خودروســازان 
می توانســتند در صورت تکمیل ظرفیت خودرو 
ثبت نام آن را قطع کنند اما در پیش فروش جدید، 
در صورت تکمیل ظرفیــت خودرو امکان ثبت نام 

آن برای ماه های آتی نیز فراهم شده است.
در این راســتا ســایپا اعالم کــرده: »احتراماً، 
پیــرو بخشــنامه شــماره ۴۵۰۴۰۰ مــورخ 
۱۳۹8/۱۱/۰۶ در خصــوص شــرایط فــروش 
محصوالت گروه ســایپا به مناسبت دهه مبارک 
فجر بدینوســیله به اطالع مشــتریان محترم و 
نمایندگی های مجاز گروه خودروســازی سایپا 
می رســاند؛ با توجه با اســتقبال مشــتریان از 
شرایط فروش ویژه دهه مبارک فجر، در صورت 
تکمیل ظرفیت هر خودرو ، ظرفیت ثبت نام آن 

خودرو جهت ماه های آتی نیز فعال خواهد شد.

وهای  تب افزایش قیمت خودر
وکش کرد داخلی فر

 آشــفته بازار خودرو که از مدت هــا پیش آغاز 
شــده، در یک هفته گذشــته نیز ادامه داشت و 
حتی شــاهد اختالف قیمتی ۱۰ تا ۱۲ میلیونی 
خودروهای داخلــی در یــک روز بودیم؛ رصد 
قیمت ها در بازار فروکش کردن این موج کاذب 

را ازروز دوشنبه نشان می دهد.
بررســی میدانی از بــازار خــودروی پایتخت 
نشــان دهنده وضعیــت آرام تر بازار نســبت به 
روزهای گذشــته اســت، اما همچنان دالالن 
و افــرادی که خــودرو در اختیار دارنــد با ارائه 
قیمت های بــاال در فضای مجازی، ســایت ها و 

کانال های تلگرامی جوالن می دهند.
در حالی که بازار مدت هاســت در رکود به ســر 
می برد و خریــد و فروش ها به حداقل رســیده 
اســت، اما دالالن و سوء اســتفاده کنندگان در 
فضای مجازی همچنان ســلیقه ای و به دلخواه 

خود قیمت می دهند.
برخی کارشناســان خودرویی معتقدند دالالن 
و واسطه ها با هماهنگی یکدیگر قیمتی دلخواه 
برای خودروها اعالم می کنند، این در حالی است 
که در یک هفته گذشــته هیچ خبــر تازه ای در 

بازار نبود و مشتری وجود نداشت.
آنــان معتقدند وقتــی همه به فضــای مجازی 
دسترسی دارند و کنترلی هم بر آن وجود ندارد، 

چنین آشفته بازار قیمتی اجتناب ناپذیر است.
در این زمینــه رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران 
خــودروی پایتخــت می گوید: دســتگاه های 
متولی باید برای کنترل قیمت ها برنامه داشــته 
باشــند و از ابتدا هم گفته ایم که خودرو  نباید دو 
نرخی باشد.»سعید موتمنی«  گفت: قانون برای 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و همه فعاالن 
تجاری سود مشــخص کرده، به طور مثال آنانی 
که پراید را به قیمت شرکتی ۳۹ میلیون تومان 
خریده اند، امروز نباید بــه دلخواه خود قیمت بر 
آن بگذارند.وی افزود:  ایــن روزها عرضه خودرو 
از ســوی خودروسازان اندک اســت، همچنین 
عده ای خاص خــودرو برای فــروش در اختیار 
دارند، امــا مصرف کننده کــه افزایش درآمدی 
نداشته اســت گناهی ندارد که باید قیمت های 
باال را متحمل شــود.موتمنی معتقد اســت که 
این یک بازی است و عده ای ســودجو که رانت 
اطالعاتی دارند، همچنین افــرادی که از طریق 
ربات ثبت نام می کنند خودروهای موجود را در 

اختیار گرفته و بازار را به راحتی به هم می زنند.
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رییس کل سازمان توسعه تجارت اعالم کرد

گردش ارز، احیاگر تجارت خارجی
خریدار  رییس کل ســازمان 
توســعه تجارت ایــران بــا بیان 
اینکه گــردش ارز، احیاگر تجارت 
خارجی اســت، گفــت: علیرغم 
ســخت تریــن تحریم هــا، وزن 
صــادرات ایران ۲۰ درصد رشــد 

کرد.
حمید زادبوم، رئیس کل سازمان 
توسعه تجارت در مراسم رونمایی 
از فاز نخست اپلیکیشن راهنمای 

تجارت کــه به منظــور راهنمایی تجــار و بازرگانان 
طراحی شده اســت، گفت: همیشــه نوک تحریم ها 
متوجه تجارت خارجی و فرآیندهــای تجاری ایران 
بوده اســت؛ چراکه صادرات و واردات همیشــه رگ 
حیاتی تجــارت بوده و به خصوص در شــرایط فعلی، 
گــردش ارز احیاگر تجــارت خارجی اســت؛ این در 
حالی است که امسال موفق شــدیم بیشترین ذخایر 
اســتراتژیک و کاالهای اساســی را برای تنظیم بازار 

کشور داشته باشیم.
وی افزود: بر اساس سیاســت های اقتصاد مقاومتی، 
برنامه توسعه صادرات را با قوت پیش برده و صادرات 
غیر نفتی را در ســر لوحه برنامه ها و حمایتهای خود 
قرار داده ایم که بر این مبنا، ســازمان توسعه تجارت، 
تولید را به عنوان پیشران توسعه همه جانبه کشور ارج 
می نهد؛ چراکه در نهایت پیش رفتن تولید، صادرات 

کشور را افزایش خواهد داد.
وی با بیان اینکه برای افزایش صــادرات برنامه های 
ترویجــی را بر اســاس اولویتها، حمایــت می کنیم، 
تصریح کرد: در جهت اصالح ســاختار سازمان برای 
رســیدن به برنامه های صادراتی قدم برداشــته ایم؛ 
ضمن اینکه شیوه نامه بســته مشوق های صادرات را 

اخیراً منتشر کرده ایم.
زادبوم با تشریح بسته حمایت از صادرات خاطرنشان 
کرد: یک بخش از این بسته، تسهیالت ریالی است و از 
سوی صندوق توسعه ملی، قرار است ۲۰۰۰ میلیارد 
تومان در اختیار نظام بانکی قرار دهد و در این رابطه، با 
بانک های عامل قرارداد بسته خواهد شد؛ ضمن اینکه 
بخش دیگر این بسته حمایتی، کمک های بالعوض را 
شامل می شود که به عنوان حمایت از توسعه صادرات 
غیرنفتی، منابع را به عنوان مشــوق از طریق سازمان 
توســعه تجارت پرداخت کنیم که ایــن کار در حال 

پیگیری است.

وی افزود: هر مقــدار از منابعی که 
در مجلس شورای اسالمی در قالب 
قانون بودجه مصــوب و از طریق 
سازمان برنامه و بودجه تخصیص 
داده می شــود را توزیع کنیم؛ پس 
به همان میزان می توانیم بســته 
حمایتی را اجرا کنیم که ســازمان 
برنامه و بودجــه در اختیار ما قرار 
می دهد. بــه هر حال این بســته 
بخش هایی دارد که ممکن اســت 

همه آنها، محقق نشود.
زادبوم در تشــریح وضعیت تجارت خارجی کشــور 
گفت: آمار ۱۰ ماهه تجارت خارجی در سال جاری ۳۵ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر صادرات را نشان می دهد 
که از نظر وزنی ۲۰ درصد رشــد و از نظر ارزشــی ۳ 
درصد کاهش داشــته که دلیل ایــن کاهش هم نرخ 

پایه های صادراتی است.
 از ســوی دیگر، واردات کشــور معادل ۳۶ میلیارد و 
۱۰۰ میلیون دالر بوده اســت. هر چند در ۱۰ ماه تراز 
اندکی منفی شــد اما در ۹ ماه آمار مثبت بود؛ ولی با 
توجه به اینکه وزن صادرات افزایش یافته اســت. اگر 
واقعیت های صــادرات غیر نفتــی را در نظر بگیریم 

صادرات افزایش پیدا کرده است.
همچنین عباس خالقی تبــار، مدیرکل دفتر خدمات 
تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: نیازهای 
تجار را در این اپلیکیشــن لحاظ کرده و در آن تالش 
کردیــم آخریــن مقــررات و قوانیــن، آموزش ها و 

بخشنامه ها را در آن لحاظ کنیم.
وی افزود: بهبود مستمر، نصب آسان، اشتراک گذاری 
مؤثر از جمله ویژگی های این اپلیکیشن است و البته 
اسناد هم قابل اشتراک گذاری بوده و دوازده فیچر در 
آن گنجانده شده اســت. در این میان، پرتال تعاملی 
بین مدیران ســازمان و تجار و بازرگانان به زودی و تا 

پایان سال رونمایی خواهد شد
به گفتــه خالقی تبــار، نمایشــگاه ها، هیأت های 
تجــاری، کاالهــای صادراتــی، آمار صــادرات، 
بازارهای صادراتی، مقررات و بخشــنامه ها، اخبار 
تجاری، اتــاق بازرگانی، رایــزن و نمایندگان تام 
االختیار تجاری، مرزنشینی و بازارچه های مرزی، 
آموزش تجار و اســتانداردهای صادراتی از جمله 
بخش های طراحی شــده در این اپلیکیشن دیده 

شده است.

شیرینی تا پایان سال گران 
نخواهد شد

رییس اتحادیه شیرینی فروشــان درباره قیمت 
شــیرینی در آســتانه روز مادر گفــت: قیمت 
شیرینی نه تنها برای روز مادر بلکه تا پایان سال 

جاری هیچ گونه افزایشی نخواهد یافت.
 علی بهره منــد درباره وضعیت بــازار قنادان در 
آستانه روز مادر و ایام شب عید توضیح داد: فعال 
بازار آرام بوده و قنادان به روزهای مناسبتی سال 
مثل روز مادر چشم امید دارند و انتظار داریم در 
روزهای پایانی سال شــاهد رونق بازار شیرینی 

باشیم.
وی با اشــاره به افزایش قیمت مواد اولیه اظهار 
کرد: وضعیت کســب وکار قنادان در ســال ۹8 
به دلیل افزایــش قیمت مواد اولیــه و باال رفتن 
هزینه های جانبی تعریفی نبود؛ اما خوشبختانه 
به رغم اینکه قنادان مواد اولیه خود را از بازار آزاد 
و با نرخ باال تهیه می کننــد، در تامین مواد مورد 

نیاز خود مشکلی نداشته اند.
بهره منــد با تاکید بــر وضعیت مناســب تولید 
شیرینی در کشور گفت: همکاران ما زمان سنج 
هســتند و هیــچ وقــت مشــکلی در تولیــد 
نداشــته ایم، حتی در روزهای پایانی ســال هم 
که تقاضا رشد چشمگیری پیدا می کند قنادان 

پاسخگوی نیاز بازار هستند.

قیمت انواع شیرینی
رییس اتحادیه شیرینی فروشــان با تشــریح 
قیمت انواع شیرینی بیان کرد: قیمت مصوب 
هر کیلوگرم شــیرینی تر در واحد های درجه 
یک ۳۵هزار تومان، دانمارکی ۲8هزار تومان، 
شیرینی زبان و پاپیون ۲8هزار تومان و کیک 
یزدی کیلویی ۲۱هــزار تومان اســت؛ البته 
قیمت شــیرینی در واحد های درجه دو، پنج 
هــزار تومان کمتــر از واحد هــای درجه یک 

است.
وی در پایان تاکید کرد: مــا هیچ برنامه ای برای 
افزایش قیمت شــیرینی تا پایان سال و روزهای 

خاص و مناسبتی باقی مانده سال نداریم.

قیمت جهانی طال با تالش های 
چین برای بازگشت به کار افت کرد

قیمــت جهانی طــال در معامالت دیــروز و در 
حالی کــه کارخانجات چین در تالش هســتند 
تا علی رغم افزایش مرگ ومیر ناشــی از ویروس 

کرونا، آرام آرام به کار بازگردند، افت کرد.
به نقــل از سی ان بی ســی، روز سه شــنبه، در 
حالی کــه کارخانجات چین در تالش هســتند 
تا علی رغم افزایش مرگ ومیر ناشــی از ویروس 
کرونا، آرام آرام بــه کار بازگردند، قیمت جهانی 

طال افت کرد.
قیمت خرید نقدی هر اونس طال، اسپات گلد، 
۰.۲ درصــد افت کــرد و بــه ۱۵۶8.۱۱ دالر 

رسید.
قیمت پیش خرید هر اونس طــالی آمریکا ۰.۵ 

درصد افت کرد و به ۱۵۷۱.۷۰ دالر بازگشت.
روز سه شــنبه علی رغم اینکــه مقامات چینی 
اعالم کردند مرگ ومیر ناشــی از ویروس کرونا 
از ۱۰۰۰ نفر بیشتر شده است، بازگشایی برخی 
از کارخانه ها و بازگشــت به تولید آنها باعث شد 

بازارهای مالی تقویت شوند.

قیمت مواد شوینده در بازار شب 
عید مشخص نیست

مواد شــوینده ازجمله اقالمی اســت که قیمت 
آن متاثر از رشد هزینه تمام شــده تولید تامین 
مواداولیه طی چند ماه گذشــته، سیر صعودی 

داشته است.
 با وجود این، فعــاالن صنفی از ثبــات بازار این 
محصــوالت طی یک مــاه اخیــر و قیمت های 
نامشــخص در بازار شــب عید خبر می دهند. 
قیمت انواع مواد شــوینده در خرده فروشی های 
سطح شهر از ابتدای امســال در حالی طی چند 
مرحله افزایش یافته است که با نزدیک شدن به 
روزهای پایانی سال، تقاضا برای این محصوالت 
افزایش یافته و با رشــد تقاضــا احتمال گرانی 
مجدد این اقالم وجــود دارد. رئیــس اتحادیه 
عمده فروشــان مواد شــوینده و پاک کننده با 
بیان اینکه قیمت های مواد شــوینده نسبت به 
یک ماه گذشــته ثابت مانده است، گفت: امکان 
پیش بینی تغییر قیمت این اقالم تا پایان ســال 

وجود ندارد.
علیرضا رضایی قهــرودی، با اشــاره به تثبیت 
نــرخ ارز اعالم کــرد: به نظر نمی رســد افزایش 
قیمتی برای این اقالم داشــته باشیم، اما باتوجه 
به شــرایط، هــر ســال افزایش قیمــت ۲۰ تا 
۳۰درصدی در بــازار این محصوالت را شــاهد 
هستیم. او با بیان اینکه تا حدی کمبود مواداولیه 
و مشــکالت مربوط به این صنف مرتفع  شــده 
است، افزود: اگر بتوانیم قیمت ها را در بازار ثابت 
نگه داریم، دست دالالن و ســودجویان از بازار 

کوتاه خواهد شد.

افزایش ۷۰درصدی قیمت گل رز 
وز مادر در آستانه ر

رییس اتحادیه گل فروشان از افزایش قیمت گل 
طی روزهای آینده خبــر داد و گفت: قیمت های 
جدید فعال اعالم نشده اما گل رز ۶۰ تا ۷۰ درصد 

گران خواهد شد.
 اکبر شــاهرخی دربــاره وضعیت بــازار گل در 
آستانه روز مادر توضیح داد: ما در هیچ روز سال 
به انــدازه روز مادر تقاضا نداریــم به طوریکه در 
این روز میــزان تولید و عرضه پاســخگوی نیاز 
بازار نیســت و با کمبود گل مواجه می شویم؛ به 
این ترتیب با رشــد تقاضا قیمت ها نیز افزایش 

می یابد.
رییس اتحادیه گل فروشــان اضافه کرد: در این 
روز بیشــترین تقاضا برای انواع گل رز است و به 
همین خاطر با افزایش ۶۰ تا ۷۰درصدی قیمت 

همراه خواهد بود.
وی با اشاره به تفاوت چشمگیر نرخ تزیین گل در 
گل فروشــی ها توضیح داد: سبک هر گل فروش 
و قیمت لوازم به کار برده بــرای تزیین متقاوت 
اســت، به طور مثال قیمت کاغذ تزیین از ورقی 
هزار تا ۵هــزار تومــان وجــود دارد، به همین 
خاطر نرخ تزیین گل در هر گل فروشی بسته به 

درخواست مشتری متفاوت است.
شــاهرخی به کمبود گل در روزهای قبل از ایام 
خاص اشاره کرد و گفت: متاسفانه یکسری دالل 
وارد بازار گل شده اند و تصور می کنند که گل نیز 
مانند بســیاری از کاال ها قابل دپو شدن است، به 
این ترتیب گل ها را خریده و در ســردخانه ها به 

صورت غیر کارشناسی نگه داری کرده اند.


