
قیمت ماسک در بازار چقدر است؟

 پول درآوردن 
از تـرس مردم

رهبر انقالب پس از به صندوق انداختن رأی:

شرکت در انتخابات یک تکلیف شرعی و متضمن منافع 
ملی کشور است

اگــر نگاهــی بــه روند توســعه 
اقتصادهای بزرگ در  جهان داشــته باشیم ، مواردی 
مانند بهره وری حداکثری از ظرفیت های انســانی، 
منابع طبیعی ) نفــت، گاز و معــدن(، ظرفیت های 
جغرافیایی، استفاده از فناوری ، توسعه زیرساخت ها 
و  رونق تولید در حوزه های صنعت )بزرگ، متوســط 
و کوچک(، کشــاورزی و دامداری، صنایع دستی و 

خانگی، دانش بنیان و مســکن و خودکفایی اصالح 
الگوی مصرف و....از مهمترین مولفه های اقتصادی 
در دنیــای امروز اســت و این نکته ای اســت که در 
فرمایشات مقام معظم رهبری تحت عنوان » تحقق 

اقتصاد مقاومتی « از آن یاد شده است .
به طور کلی باید گفت که جمعیــت به طور خاص به 
معنای قدرت یک کشور اســت، همانگونه که شاهد 
هستیم جهان امروز بسیاری از  کشورهای قدرتمند 
دنیا جمعیت زیادی دارند؛ که زمینه ســازی قدرت 
اقتصــادی و چانه زنی های سیاســی اســت . نمونه 
ملموس این مسئله را می توان روند توسعه اقتصادی  

چین مشــاهده کرد. چین در ســال ۱۹۴۵ قدرت 
نظامی و اقتصادی چندانی نداشــت اما به واســطه 
جمعیتش توانســت به قدرتی بین المللی در زمینه 

نظامی و اقتصادی نیز تبدیل شود.
 استفاده نادرســت دولت ها از منابع کشور و سرمایه 
گذاری نکردن منابع حاصل از فروش این ثروت های 
خدادادی در بخش های زیربنایی و صنعت کشــور 
نیز موضوعی اســت که باید همواره مدنظر سیستم 

مدیریتی کشور قرار گیرد.
 اجرای دقیق و اصولی،  اصل ۴۴ قانون اساسی،اصالح 
ســاختار نظام بانکــی و خــروج بانکها از شــرکت 

داری،ایجاد ســازو کار حمایــت از تولیدکنندگان و 
بخش خصوصــی در جهت رونــق تولید،حمایت از 
صادرکننــدگان و رفع موانع و مشــکالت ،مراودات 
مالی و بازرگانی بین المللی،کمــک به رفع بیکاری 
با رویکــرد پرداخت عادالنه و جهانی بــه کارکنان  و 
افزایش سطح معیشــت کارکنان و کارگران،تکمیل 
همه پروژه های ناتمام )کشور ما با خواب سرمایه باال 
و ناتمام ماندن پــروژه ها وضعیت مناســبی در دنیا 
ندارد(،اتخاذ تصمیمات مناسب در خصوص کنترل 
تورم و حمایت همــه جانبه از بازارســرمایه باید در 

دستور کار قرار گیرد.
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۸ اولویت اقتصادی مجلس جدید چیست؟



از اول اسفند ماه

حقوق کارمندان بی تبعیض شد
خریدار    از اول اســفند ماه  تبعیــض میان حقوق 

کارمندان دولت از بین رفت.
براساس مصوبه ای که رئیس سازمان برنامه و بودجه 
ابــالغ کرد، امتیــازات فصــل دهم قانــون خدمات 
کشــوری دســتگاه هایی که از این امتیازات استفاده 
نکرده اند ۵۰ درصد افزایش می یابــد و بدین ترتیب 
اختالف حقوقــی که از ایــن محل میــان کارکنان 
دستگاه های اجرایی ایجاد شده بود، برطرف می شود. 
در بخشــنامه ابالغــی محمدباقر نوبخــت، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشــور آمده است: با عنایت 
به اینکه برخورداری کارکنان دستگاه های اجرایی از 
افزایش امتیازات فصل دهــم قانون مدیریت خدمات 
کشــوری تا ۵۰ درصد پس از تصویب هیأت وزیران و 
شورای حقوق و دســتمزد، منوط به وجود اعتبار در 
بودجه های ســنواتی است و طی ســال های گذشته 
تعــدادی از دســتگاه های اجرایی طبــق مقررات و 
ضوابط قانونــی از افزایش امتیازات مذکور اســتفاده 
کرده اند و تعــداد دیگری از دســتگاه های اجرایی با 
وجود مصوبه شــماره تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ هیأت 
وزیران و مصوبه ۲۰ اســفند ۱۳۹۷ شورای حقوق و 
دســتمزد مبنی بر افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات 
فصل دهــم، به دلیل عــدم وجود اعتبــارات مصوب 
نتوانســتند برای کارکنــان خــود از افزایش مذکور 
اســتفاده کنند و این امر منجر به نابرابری و اختالف 
در پرداخت های نیروی انسانی شــده است، بنابراین 
با توجه به تأکید رئیس جمهــوری برای رفع تبعیض 
و رعایت عدالت در پرداخت ها و در راســتای اجرای 
تبصره ۳ مــاده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه پنج ســاله 
ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی 
جمهــوری اســالمی ایــران و اعالم دســتگاه های 
اجرایی متقاضی اعمــال افزایش امتیــازات، مبنی 

بر امکان اجــرای مصوبات مذکــور از محل اعتبارات 
مصوب، به موجب این بخشــنامه دســتگاه هایی که 
تاکنون کارکنــان آنها از مصوبــات فوق الذکر و دیگر 
افزایش های مشــابه در امتیازات برخوردار نشده اند 
می توانند از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱ نســبت به افزایش تا 
پنجاه درصدی امتیازات فصل دهــم قانون مدیریت 
خدمات کشــوری طبق مفــاد منــدرج در مصوبات 

مذکور برای کارکنان خود اقدام کنند.
در این بخشــنامه تأکید شــده اســت:  اجرای این 
بخشنامه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد 
بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شــده است. بر 
اســاس بخش دیگری از ایــن بخشــنامه حقوق و 
مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین )مشخص( 
موضوع بنــد »ب« مــاده ۲۸ قانون برنامه ششــم 
توســعه، معادل ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان 
پیمانی همتراز در این دســتگاه ها تعیین می شود و 
نحوه اعمال این افزایش براســاس دســتورالعملی 
خواهد بود که با پیشــنهاد مشترک سازمان برنامه و 
بودجه کشور و ســازمان اداری و استخدامی کشور 

اعالم خواهد شد. 
همچنین در ابــالغ نوبخت آمده اســت: منابع مورد 
نیاز برای اجرای این بخشنامه در سال ۱۳۹۹ از محل 
اعتبارات هزینه ای مصوب دســتگاه های اجرایی، با 
تأکید بر صرفه جویی در هزینه ها و درآمدهای حاصل 
از فروش امــوال و دارایی های منقــول و غیرمنقول 
مازاد، با رعایت قوانیــن و مقررات مربوطه و همچنین 
سایر موارد پیشنهادی دســتگاه های اجرایی با تأیید 

سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می شود.

از بین رفتن تبعیض ها
در طول سال های اخیر برخی از دستگاه های اجرایی 

براســاس درخواســت از ســازمان امور استخدامی 
کشور خواستار استفاده از امتیازات فصل دهم قانون 
مدیریت خدمات کشوری شده بودند که این امتیازات 
برای برخی از آنها اعمال شــده بود. برهمین اســاس 
فاصله ای میان برخی از کارکنان دستگاه های دولتی 
در حقوق دریافتی ایجاد شــده بود. اما با ابالغیه روز 
گذشته و دســتور رئیس جمهوری تمام تبعیض های 

موجود در امتیازات شغلی از بین رفت.

دستور رئیس جمهوری درباره افزایش حقوق 
کارمندان دولت

رئیــس دفتر رئیــس جمهــوری از دســتور رئیس 
جمهوری به رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور 
برای برخوردار شدن کارمندان دولت از صرفه جویی 

دستگاه های ذی ربط در حقوق شان خبر داد.
 محمود واعظی که در حاشــیه جلسه هیأت دولت در 
جمع خبرنگاران ســخن می گفت، بــا اعالم این خبر 
افزود: روز گذشــته رئیس جمهوری دســتوری را به 
دکتر محمدباقر نوبخت داد تا آن دسته از کارمندانی 
که نتوانسته اند افزایشی در حقوق شان داشته باشند، 
براســاس آن چیزی که برخی از دســتگاه ها از محل 
صرفه جویی خودشــان اســتفاده کرده اند، افزایش 

حقوق داشته باشند.
وی افزود: باید مقدماتی فراهم شــود تا این دسته از 
کارمندان دولــت از محل صرفه جویی دســتگاه ها 
افزایش حقوق داشــته باشــند. رئیــس دفتر رئیس 
جمهوری تصریح کرد که محمدباقر نوبخت قول داد 

در اسرع وقت این کار را انجام دهد.
 اگر این اتفاق رخ دهد که امیدوار هستم بیفتد، تحول 
خوبی در حقوق بخــش قابل توجهــی از کارمندان 

دولت رخ خواهد داد.

انتخابات

معــاون حقوقــی و فنــی مالیاتــی 
ســازمان امور مالیاتی کشــور گفت: 
با توجه به تفاهم نامــه همکاری این 
ســازمان و ســازمان نظام پزشکی، 
چهارشــنبه ۳۰ بهمن آخرین مهلت 
ثبت نام پزشــکان در ســامانه پایانه 

فروش بود.
محمود علیزاده با بیان اینکه بر اساس 

تفاهم نامه همــکاری بین 
ســازمان امــور مالیاتــی 
کشــور و ســازمان نظــام 
پزشــکی کــه بــه منظور 
تسهیل و تسریع در اجرای 
قانون نصــب و راه اندازی 
پایانه فروشــگاهی توسط 

حرف و مشاغل پزشــکی منعقد شد، 

فعاالن حــوزه درمــان، تا 
روز چهارشــنبه ۳۰ بهمن 
ماه فرصت داشــتند تا در 
ســامانه پایانه فروشگاهی 
ثبت نام کننــد.وی افزود: 
بر این اساس آخرین مهلت 
ثبت نام پزشکان در سامانه 

مذکور به پایان رسیده است.

علیزاده تاکید کرد: کلیه مشــاغلی که 
در سال جاری، مشــمول ثبت نام در 
سامانه پایانه فروش شده اند، از ابتدای 
سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه 
صندوق فروش )پایانه پرداخت متصل 
به شــبکه پرداخت بانکــی( و صدور 
صورتحســاب فروش )فاکتور( مطابق 

مقررات هستند.

مالیات

وش مالیاتی تمام شد مهلت ثبت نام پزشکان برای نصب پایانه فر

2
شنبه     3 اسفند 1398     شماره 491 وزنامـه ر

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

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

رهبر انقالب پس از به صندوق انداختن رأی:
شرکت در انتخابات یک تکلیف 

شرعی و متضمن منافع ملی 
کشور است

حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمودند: شــرکت در 
انتخابات یک تکلیف شــرعی و متضمن منافع 

ملی کشور است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی 
با حضور در محل صندوق سیار ۱۱۰ در حسینیه 
امام خمینــی )ره( رأی خود را بــرای انتخابات 
یازدهمیــن دوره مجلس شــورای اســالمی و 
اولین میاندوره ای خبــرگان رهبری به صندوق 

انداختند.
آیت اهلل خامنه ای ســپس در جمع خبرنگاران 
حاضــر شــدند و فرمودنــد: اوالً روز انتخابات، 
روز جشــن ملی اســت؛ این جشــن را به همه 
هم میهنــان عزیز در سراســر کشــور تبریک 
می گویم. ثانیاً روز احقاق حق مدنی ملت است. 
ملت امروز رأی می دهند و با شرکت خود در اداره 
امور کشور مشــارکت می کنند. ثالثاً یک تکلیف 
شــرعی اســت.انتخابات متضمــن منافع ملی 
کشور است. هر کســی که به منافع ملی کشور 

عالقه مند است، در انتخابات شرکت می کند.
ایشان ادامه دادند: توصیه من این است که مردم 
با همت حرکت کرده و به اشخاص مورد نظر خود 
رأی بدهند و این کار را هر چه زودتر انجام دهند؛ 
رأی دادن را به آخر شــب یا آخــر وقت موکول 
نکنند. در نیمه اول روز رأی دهند تا جمعیت در 

ساعات پایانی متراکم نشوند.
آیت اهلل خامنــه ای توصیه کردند: در هر شــهر 
مردم به تعداد نامزدهای آن شهر رأی بدهند. به 
عنوان مثال در تهران به ۳۰ نفر رأی دهند و اسم 
۳۰ نفر را بنویســند؛ این امر به تشکیل مجلس 
قوی کمک می کنــد. از خداونــد می خواهم به 
ملت ایران توفیق و خیــر بدهد و رحمت و برکت 
خود را بر ملت ایران نــازل کند و این انتخابات را 

نیز مایه خیر و برکت برای کشور قرار دهد.

رئیس جمهوری پس از شرکت در انتخابات؛
 امیدواریم انتخابات

ونیکی برگزار شود  ۱۴۰۰ الکتر
رییــس جمهوری با بیــان اینکــه در انتخابات 
امروز تشخیص هویت الکترونیکی است،گفت: 
امیدواریم وزیر کشــور تالش خود را دوچندان 
کند و در ســال ۱۴۰۰ مردم شــاهد رای گیری 

دیجیتال کامل باشند.
 حجت االســالم والمسملین حســن روحانی 
پس از بازدید از ســتاد انتخابات کشور در جمع 
خبرنگاران گفت: امــروز ســالروز افتخارآمیز 
دیگــری در تاریخ کشــور و انقالب مــا به ثبت 
می رســد. ما در جدول صندوق های سایر کشور 
که در صحنه مشــخص بود، ارتباط مستقیمی 
بین ســتاد انتخابــات در وزارت کشــور با همه 

حوزه ها به صورت آنالین برقرار است.
وی ادامه داد: در برخــی بخش ها ۱۰۰ درصد و 
در برخی ۹۹ درصد و برخی شعب هم ۹۸ درصد 
اتصــال دارنــد. در کل، ۹۸ درصــد صندوق ها 
متصل به ســتاد انتخابات هســتند و مشخص 
اســت چند نفر در تهران، شهرستان های تهران 
و... دادند. تشــخیص هویت الکترونیکی است و 
امیدواریم وزیر کشــور تالش خود را دوچندان 
کند و در ســال ۱۴۰۰ مردم شــاهد رای گیری 

دیجیتال کامل باشند.
رییس شــورای امنیت ملی با اشــاره به برگزاری 
نخســتین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی 
در ابتدای انقالب اظهار داشــت: یــاد می کنم از 
۴۰ ســال پیش یعنی اسفند ســال ۵۸ که اولین 
انتخابات مجلــس - که نامــش آن زمان مجلس 
شــورای ملی بود که در اصالح قانون اساســی به 
مجلس شورای اسالمی تغییر نام داد - برگزار شد.



در دو سال گذشته تحقق یافت

رشد ۵۵ درصدی وام های خارجی نظام بانکی
خریدار    حجم وام ها و اعتبارات دریافتی نظام بانکی 
کشور از خارج و همچنین سپرده های ارزی آنها روندی 
افزایشی داشته است؛ به طوری که این شاخص در آذر 
۹۸ نسبت به دو ســال قبل حدود ۵۵.۲ درصد رشد را 
نشان می دهد.بررسی گزارش های آماری نشان دهنده 
روند افزایشــی وام ها و اعتبارات دریافتی نظام بانکی 
کشــور از خارج و همچنین ســپرده های ارزی است. 
نکته قابل توجه اینکه این افزایش در حالی رخ داده که 

تحریمها در این مدت تشدید شده است.
میزان وام ها و اعتبارات دریافتی نظام بانکی کشــور 
از خارج و همچنین ســپرده های ارزی آنها در آذر ۹۸ 
به ۶۳۰ هزار میلیارد تومان رســید که نسبت به مدت 
مشابه پارســال رشــد ۱۰.۹ درصدی و در مقایسه با 

پایان سال ۹۷ افزایش ۶.۶ درصدی را نشان می دهد.
حجم وام ها و اعتبارات دریافتی نظام بانکی کشــور 

از خارج و همچنین ســپرده های ارزی آنها در آذر ۹۷ 
حدود ۵۶۸ هزار میلیارد و در اسفند۹۷ معادل ۵۹۱ 
هزار میلیارد تومان بوده است.شــبکه بانکی کشور تا 
آذر ۹۶ حدود ۴۰۶ هزار میلیارد تومان وام و اعتبارات 
از خارج کشــور دریافت کرده بود که در پایان همان 

سال به ۴۴۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
میزان وام ها و اعتبارات دریافتی نظام بانکی کشور از 
خارج و همچنین سپرده های ارزی آنها در آذر ۹۷ به 
۵۶۸ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۷ به ۵۹۱ هزار 

میلیارد تومان رسید.

کاهش بدهی ارزی بانک مرکزی
بر اســاس آخرین آمار بانک مرکزی، بررسی وضعیت 
بدهی ارزی این بانک در دوره مورد نظر نیز نشان می 
دهد که بدهی ارزی بانک مرکــزی در آذر ۹۸ معادل 

۱۸۷ هــزار میلیارد تومــان بود که نســبت به مدت 
مشــابه پارســال ۱۶.۸ درصد کاهش و در مقایسه با 
پایان ســال ۹۷ حدود ۱۶.۲ درصد افت داشته است.

حجم بدهــی ارزی بانک مرکــزی در آذر ۹۷ حدود 
۲۲۵ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۷ معادل ۲۲۳ 
هزار میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.بررسی 
گزارش هــای آماری بانک مرکزی همچنین نشــان 
دهنده روند کاهشــی بدهی ارزی در یکسال گذشته 
بوده، این در حالی اســت که پیش از آن روندی رو به 
رشد داشته است.بدهی ارزی بانک مرکزی در آذر ۹۶ 
حدود ۱۷۸ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۲۵.۹ 
درصدی تــا ۲۲۵ هزار میلیاردتومــان در آذر ۹۷ باال 
رفته اســت.رقم بدهی ارزی این بانک در پایان سال 
۹۶ نیز ۱۹۱ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۷ حدود 

۲۲۳ هزار میلیارد تومان شده است.

شعبه

معاون طرح و برنامــه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با اشــاره بــه مصوبه 
جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص 
تعیین تکلیف بدهی بانکی واحدهای 
تولیدی گفت: در این جلســه مصوب 
شد . ســعید زرندی گفت : در سال ۹۹ 
کلیه واحدهای تولیدی دارای مجوز از 
وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی 
تا پایان شهریورماه سال ۹۹ می توانند 
با پرداخت ۷.۵ درصد از بدهی خود به 
سیســتم بانکی و با بهره مندی از ۶ ماه 
تنفس و در ۵ ســال تقسیط، نسبت به 
تعیین تکلیف بدهــی و بهره مندی از 
خدمات و تســهیالت بانکی بهره مند 
شــوند.این تصمیم در راستای مصوبه 

هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید و بــا هدف حمایت 
مؤثر از واحدهــای تولیــدی و ارتقاء 

تولید و اشتغال گرفته شده است.
نماینــده وزارت صنعــت، معــدن و 
تجارت در کمیسیون شــورای پول و 
اعتبار افزود: مطابق با آیین نامه فعلی، 
واحدهای تولیدی ملــزم به پرداخت 
۲۰ درصــد از مانده بدهــی بودند که 
با اجرای این مصوبــه مهم، واحدهای 
تولیــدی می توانند بــا کاهش حدود 
۶۰ درصدی نســبت به رویــه قبلی و 
صرفاً با پرداخت ۷.۵ درصد از بدهی، از 
خدمات بانکی استفاده کرده تا در سال 
آینده با بهره مندی واحدهای تولیدی 

از خدمات و تسهیالت بانکی به عنوان 
شــریانات اقتصادی و حیاتی، شاهد 
شــکوفایی و رونق روزافــزون تولید و 

اشتغال در کشور باشیم.
زرندی گفت: مطابق با ماده ۶۱ قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر، بررسی و 
اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل 
کلیه مشــکالت واحدهای تولیدی به 
عهده ستاد و کارگروههای استانی آن 
گذاشته شده و مصوبات کارگروههای 
اســتانی تســهیل و رفع موانع تولید 
همانند مصوبات ســتاد بــرای کلیه 
دستگاههای اجرایی و سیستم بانکی 
نافذ و اجرایی اســت.وی اضافه کرد: با 
توجه بــه اختیارات تفویض شــده به 

اســتانها کلیه واحدهای متقاضی می 
توانند برای حل و فصل مشکالت خود 
به کارگروهها مراجعه کنند تا تسهیل 
فضای عمومی تولیــد به ویژه در حوزه 
های بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی 
همانند مصوبه تعییــن تکلیف بدهی 
بانکــی، از مصوبات صــادره بهره مند 
شــوند.معاون طرح و برنامــه وزارت 
صمت تأکید کــرد: با توجــه به الزم 
االجرا بودن مصوبات صادره در ســتاد 
و کارگروههای اســتانی و با همکاری 
و تعامل مابیــن کلیه دســتگاهها در 
اجرای مصوبات صادره ســال ۱۳۹۹، 
سال شــکوفایی تولید و اشتغال کشور 

خواهد بود.

بر اســاس تصویــب هیئــت وزیران، 
ســرمایه بانــک مرکــزی از ۵ هزار و 
۵۳۹ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون تومان 
بــه ۸ هــزار و ۸۳۹ میلیــارد و ۵۰۰ 

میلیون تومان افزایش یافت. اســحاق 
جهانگیــری، تصویــب نامــه هیئت 
وزیران در تاریخ ۲۷ بهمن امســال در 
خصوص افزایش ۳۰۰ میلیارد تومانی 

سرمایه بانک مرکزی از محل اندوخته 
احتیاطــی را بــه عبدالناصــر همتی 
رئیس کل بانک مرکــزی ابالغ کرد.بر 
اساس این تصویب نامه، سرمایه بانک 

مرکزی از محــل اندوخته احتیاطی از 
۵ هزار و ۵۳۹ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان به ۵ هزار و ۸۳۹ میلیارد و ۵۰۰ 

میلیون تومان افزایش یافت.

بدهی

بانک مرکزی

خبر مهم برای بدهکاران بانکی

سرمایه بانک مرکزی به ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت
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در حمایت از یک شرکت ایرانی
بانک ملت با ســهم ۴۵درصدی از کل تسهیالت 
پرداختی به یک شــرکت چای ایرانی از تولید و 

اشتغال شرکت های ایرانی حمایت کرده است.
 جمعی از خبرنگاران رسانه ها به همراه تعدادی 
از مسئوالن روابط عمومی بانک ملت از کارخانه 

چای دبش بازدید کردند.
این شــرکت با چنــد دهه حمایــت بانک ملت 
توانســته به یکــی از برندهای محبــوب چایی 
درکشــور تبدیل شــود و به مرحلــه صادرات 
محصوالت خود به ســایر کشــورهای منطقه 

برسد.
به گفته مدیرعامــل جوان ایــن کارخانه بانک 
ملت یکــی از اصلی ترین حامیان این شــرکت 
بوده اســت و ۴۵درصــد از ۴۵۰۰ میلیارد ریال 
تسهیالت دریافتی چای دبش از بانک ها، متعلق 

به بانک ملت بوده است.
ایــن کارخانــه فعالیــت خــود را از ســال 
۱۹۳۰میــالدی آغــاز کــرده اســت و ۱۵۰۰ 
مســتقیم و بیمــه شــده و ۵هــزار کارمنــد 

غیرمستقیم را اداره می  کند.
همه فعالیت ها در این کارخانه با دســتگاه های 
آلمانی و ایتالیایی انجام می شــود. همچنین از 
چاپخانه ای برخوردار اســت که برای اولین بار 
در ایران از چــاچ آب پایه که بی ضرر اســت در 
آن اســتفاده می شــود.به گفته مدیرعامل این 
شرکت، چای دبش ۳ شــعبه در ۳ منطقه اصلی 
کشــور دارد و با ۱۵۵هزار خرده فروش و ۲هزار 

هایپر بزرگ در کشور همکاری می کند.
این شــرکت ۲۰درصد ســهم بازار را در دست 
دارد که با برنامه توســعه خود قصد دارد تا ســه 
ســال آینده این ســهم را به ۳۰درصد برساند و 
همچنین با همین طرح ظرفیــت تولید تی بگ 

خود را به ۴میلیارد در ماه برسد.
صادرات این برنــد چای ایرانی به کشــورهای 
عربســتان، ســوریه، روســیه و امــارات انجام 
می شود.با وجود افزایش استفاده از ماشین آالت 
مکانیکی مدیرعامل این شــرکت گفته است که 
تا کنون تعدیل نیرو نداشــته اند و در دستور کار 
دارند که ساالنه ۵۰۰نفر را به نیروهای کارشان 

اضافه کنند.

کارگاه اجرایی مدیریت ریسک 
مالی با حمایت بانک صادرات 

ایران برگزار شد
نخســتین کارگاه اجرایی مدیریت ریسک مالی 
توســط مرکز آموزش حســابداران خبــره و با 

حمایت بانک صادرات ایران برگزار شد.
اولیــن کارگاه اجرایی مدیریت ریســک مالی 
با همــت مرکــز آمــوزش حســابداران خبره 
و با حمایــت بانک صــادرات ایران بــا حضور 
اســاتید برجسته حرفه حســابداری، مدیران و 
کارشناســان مالی، حســابداران و حسابرسان 
در محل سالن شــهید مطهری دانشگاه تربیت 

مدرس برگزار شد.
در ایــن کارگاه که ۲۰ نفر از کارشناســان بانک 
صادرات ایران نیز حضور داشــتند، مدیرعامل 
مرکــز آمــوزش حســابداران خبره، مشــاور 
رئیس کل بیمه مرکزی، اعضــای هیئت علمی 
شــرکت های  بنیان گــذاران  و  دانشــگاه ها 
سرمایه گذاری طی ســخنانی، به بحث و تبادل 
نظر در خصوص اســتانداردهای حســابداری 
و مدیریت ریســک در شــرکت های تجاری و 

غیرتجاری پرداختند.
در نشســت اول ایــن کارگاه، اســتانداردهای 
شماره ۳۶ و ۳۷ حسابداری در خصوص ابزارهای 
مالی »ارائه« و »افشــا« در بانک ها و در نشست 
دوم این کارگاه ابزارهای مالی »ارائه« و »افشا« 
در بیمه هــا، نهادهــای مالی و غیــر مالی مورد 

پرسش و پاسخ قرار گرفت.



استفاده از سموم سبز در کشاورزی

 استقبال مردم از کشت گلخانه ای
خریدار     معاون وزیــر جهاد کشــاورزی در امور 
باغبانی گفت: در راســتای تولید محصوالت ســالم 
سموم پرخطر از چرخه تولید بخش کشاورزی خارج و 

سموم کم خطر و سبز جایگزین می شوند.
محمدعلی طهماســبی در نهمیــن دوره انتخاب و 
معرفی نمونه های ملی و اســتانی بخش کشــاورزی 
اســتان البرز که در مؤسســه تحقیقات علوم دامی 
کشــور واقع در کرج برگزار شــد، با بیــان اینکه کل 
تولیدات کشــاورزی کشــور تا ســال ۵۷ حدود ۳۶ 
میلیون تن بوده اســت، اظهار کرد: اکنون این میزان 

به ۱۲۶ میلیون تن رسیده است.
وی با اشاره به اینکه تولیدات باغبانی کشور در ابتدای 
انقالب ۳.۴ میلیون تن بوده اســت، گفت: اکنون این 

تولیدات در کشور ما به ۲۴ میلیون تن رسیده است.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی در امور باغبانی گفت: 
تولید ماهی کشــور از ۳۲ هزار تــن در اوایل انقالب 

اکنون به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن رسیده است.
وی در خصوص روند پیشــرفت ســطح اراضی تحت 
پوشــش آبیاری تحت فشــار از اوایل انقالب تاکنون 
گفت: این میزان از ۳۸ هزار هکتار در آن زمان اکنون 

به دو میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار رسیده است.
طهماسبی با اشــاره به اینکه در ســال جاری ایجاد 
حدود ۳۵ هکتار گلخانه برای البرز پیش بینی شــده 
بود که خوشــبختانه از آن حد فراتر رفته ایم و تاکنون 
۱۲۴ هکتار محقق شــده اســت، عنوان کرد: اکنون 
شــاهد رشــد ۳۵۰ درصدی اقبال مردم به توســعه 
گلخانه ها برای صرفه جویی آب و بردن کشت و کار در 

محیط های کنترل شده هستیم.
وی با تاکیــد بر اینکــه باید البــرز به دلیــل وجود 
مؤسسات تحقیقات کشاورزی و پژوهشی به ویترین 
دیگر استان های کشور تبدیل شود، گفت: کشاورزان 
می توانند با وجود این مؤسســات ارتبــاط خوبی با 

جهان برقرار کنند، از ســویی البرز همیشه می تواند 
پیشتاز بماند و بیشترین توســعه کشاورزی را داشته 
باشــد.معاون وزیر جهاد کشــاورزی در امور باغبانی 
گفت: ســال گذشــته از ۴ میلیون تن سیب درختی 
تولیدی در ایران حدود ۷۰۴ هزار تن را به کشورهایی 
از جمله عراق، روســیه و هند صادر کرده ایم، امسال 

نیز تاکنون ۴۳۳ هزار تن صادر شده است.
وی با اشــاره به اینکه وظیفه قانونی و شــرعی ما این 
است که تولید محصول سالم داشته باشیم تا در نتیجه 
آن مصرف کمتر سم حاصل شود، عنوان کرد: این در 
حالی است که بیماری در کشور ما به قدری نیست که 
سم زیادی استفاده شــود ضمن اینکه هر ساله سموم 
پرخطر از چرخه تولید خارج و سموم کم خطر و سبز 
جایگزین می شوند.وی خاطر نشــان کرد: همچنین 
یکی از روش هــای تولیــد محصول ســالم انتخاب 

نهال هایی مناسب با پایه و رقم تأیید شده است.

البرز
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دادستان مرکز استان البرز مطرح کرد؛
ح کننده  تذکر به نامزدهای مطر

مباحث تفرقه انگیز و قومیتی 
 دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان البرز به 
نامزدهای مطرح کننده مباحث تفرقه انگیزانه و 

قومیتی در کرج تذکر داد.
حســن مددی به تعــدادی از نامزدهای طرح 
کننــده مباحث تفرقــه انگیزانــه و قومیتی در 
کرج تذکــر داد و گفت: این مباحــث در برخی 

ستادهای انتخاباتی مطرح شده است.
وی اضافه کرد: به چند نامــزد انتخابات مجلس 
شورای اســالمی که به منظور کسب رأی اقدام 
به طرح مباحــث تفرقــه انگیزانــه و قومیتی 

می کردند، تذکر داده شد.
دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان البرز 
با تاکید بر بصیرت و بلوغ سیاســی مردم استان 
البرز، گفــت: یکی از زیبایی های اســتان البرز، 
زیســت مســالمت آمیز و همراه با وحدت همه 
اقوام ایرانی در کنار هم اســت. اجــازه نخواهیم 
داد عده ای به منظور کســب رأی از این ظرفیت 

بزرگ سو استفاده کنند.

بازاریان و اصناف باید مطالبه گر 
باشند

رئیس اتاق اصنــاف مرکز اســتان البرز گفت: 
بازاریان و اصنــاف باید مطالبه گر باشــند تا از 
کاندیــدای که بــه مجلس وارد می شــود حل 
مشــکالت را پیگیــری کنند.بهــروز حصاری 
در جلســه ویــژه برگــزاری یازدهمیــن دوره 
انتخابات مجلس شورای اســالمی که با حضور 
هیئت مدیره اتاق های اصناف اســتان و رؤسای 
اتحادیه های صنفی برگزار شد، با اشاره به نقش 
پررنگ بازاریان، گفت: باید در عرصه انتخابات با 
دعوت از مردم برای مشارکت حداکثری تالش 
کنیم.وی ادامه داد: هر کدام از ســالیق و عالیق 
داریــم و ممکن اســت در انتخابــات از کاندید 
خاصی حمایــت کنیم اما مهم این اســت که از 

امکانات دولتی در این خصوص استفاده نشود.



   استاندار البرز:

مردم با انتخاب آگاهانه به نامزد اصلح رای می دهند
خریدار  اســتاندار البرز با عنــوان اینکه بنده رای 
مردم را بعنوان ناموس و حق الناس حفاظت و حراست 
می کنیم، گفت: انتخابات برای رنگین کردن ســفره 
کسی نیست لذا بر این باورم که مردم قطعا می توانند 

با انتخاب آگاهانه به انتخاب اصلح برسند.
عزیزاله شهبازی در نشســت جامعه کارگری استان، 
گفت: سال ۹۸ یکی از ســخت ترین سال های کشور 
بود که دشــواری های آن از ســال ۹۷ آغاز شد، نظام 
سلطه تمام تالش خود را کرد تا در حوزه های مختلف 

مالی و اقتصادی به ایران اسالمی تعرض کند.
شهبازی افزود: در چشــم انداز برنامه پنجم و ششم 
توسعه، تعریف کردیم که باید در چه شرایطی باشیم، 
از این رو مقرر شده که در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی 
کشور مثبت ۳ باشد.وی با اشــاره به سخنرانی رئیس 
بانک مرکزی، عنوان کرد: بر این اســاس در شاخص 
های تورم، اشــتغال، بیکاری در ســال ۹۹ وضعیت 

بهتری را خواهیم داشت. 
وی با بیــان اینکه صادرات غیرنفتی البرز به نســبت 
ســال قبل نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته، افزود: 
در این شــرایط ســخت کشــور، پروژه های بزرگی 
همچون اشــتغال مهــارت محور که ظرف ۲ ســال 

حدود ۱۰ هزار نفر مشــغول به کار می شوند، در البرز 
کلید خورد.شهبازی اضافه کرد: تالش های بسیاری 
در حوزه اقتصاد کشــور صورت گرفته کــه رتبه اول 
کشــور در پرداخت تســهیالت رونق تولید و اشتغال 
و توفیقــات مرتبط با شــرکت های دانــش بنیان، 

کشاورزی و صنعت، از جمله آنها است.
شــهبازی با اشــاره به اینکه عناصر تحقــق پیروزی 
انقالب، رهبری، وحدت و مردم هستند، خاطر نشان 
کرد: ۲ اسفند بعنوان اولین انتخابات گام دوم انقالب 
به تعبیر رهبری فرزانه و حکیم انقالب اسالمی است و 
بسیاری از اعضای این جمع در امر برگزاری انتخابات 

البرز دخیل هستند.
وی با بیان اینکــه ۲۳ هزار نفر در البــرز امر برگزاری 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی را 
بر عهــده دارند، گفت: از آغاز فرآینــد انتخابات طبق 
فرامین مقام معظم رهبری و آنچه که شخص رییس 
جمهور محترم و وزیر محترم کشور خواستند، شعار ما 
بی طرفی بوده و در عمل نیز تمامی تالش ما این است 

که مردم به صحنه انتخابات بیایند. 
شهبازی افزود: پس از آخرین روز ثبت نام از داوطلبان 
نمایندگی مجلس شورای اسالمی طی آماری که در 

سامانه جامع انتخابات ارائه شد، البرز برای نخستین 
بار در ضریب استقبال برای ثبت نام، رتبه اول کشور را 
دارد که برای هر کرسی ۱۶۳ نفر نام نویسی کرده اند. وی 
ادامه داد: در هیات های اجرایــی و نظارت هم تالش 
شد که براساس داده های موجود، نتایج اعالم شود و 
اکنون ۱۳۶ نفر که البته تعدادی نیز انصراف دادند، به 

رقابت بپردازند.
شــهبازی با اشــاره به اینکه البرز ۳ کرسی و ۲ حوزه 
انتخابیه دارد، گفت: اکنــون دیگر به مدد جریان آزاد 
اطالعات، بین آگاهی مردم و مسئوالن شکاف زیادی 
نیســت و دانایی مردم غالبا از مسئوالن پیشی گرفته 
است.اســتاندار البرز با عنوان اینکه بنده رای مردم را 
بعنوان ناموس و حق الناس حفاظت و حراســت می 
کنیم، گفت: برای اینکه در انتخابات ســفره کســی 
را رنگین  کنیم، تالشــی نمی کنیم هــدف ما نیل به 
خواســت و آرزوی مقــام معظــم رهبــری مبنی بر 
مشــارکت حداکثری مردم در پای صندوق های رای 

است.
شــهبازی گفــت: در دور دوم انتخابــات مجلــس 
شورای اســالمی ۶ هزار نفر خود را در معرض انتخاب 

گذاشتند و امسال بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ نفر هستند.

البرز

 نماینده ولــی فقیه در اســتان البرز 
با اشــاره به اینکه برخــی کاندیداها 
دروغ می گویند، گفــت: این روزها تب 
تبلیغات انتخاباتی تند شــده اســت.

آیت اهلل ســید محمدمهدی حسینی 
همدانــی در نهمیــن دوره انتخاب و 
معرفی نمونه های استانی و ملی بخش 
کشــاورزی اســتان البرز که در محل 
مؤسسه تحقیقات علوم دامی در کرج 
برگزار شد، با تاکید بر اینکه کشاورزی، 
دامداری و مسائل آب و خاک از مسائل 
زیربنایی و پراهمیت برای اسالم است، 
اظهار کرد: مجموعــه ای از روایات در 
خصوص رسیدگی، نگهداری و توسعه 

تولیدات کشاورزی و دامی وجود دارد.
وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت توجه به 
صادرات در بخش کشاورزی گفت: در 
کنار صادرات محصوالت کشــاورزی 

بایــد کارخانجاتی برای فــرآوری این 
محصــوالت ایجاد شــود، تــا ضمن 
حفظ و حمایت از تولید، اشــتغالزایی 
خوبی نیز صــورت می گیرد.نماینده 
ولی فقیه در اســتان البــرز در بخش 
دیگری ضمن اشــاره به موضوع زکات 
گفــت: کشــاورزان مهم ترین عامالن 
زکات هســتند، آنها از جان، سرمایه و 
زمین خود مایه گذاشته و به امر تولید 
می پردازند که این تولیــد نیز به نوعی 
زکات است.آیت اهلل حسینی همدانی 
گفت: خداوند برای هر چیز و هرکسی 
رزقی قرار داده که باید زکات آن رزق را 
بپردازد، دایره زکات بسیار وسیع است 
به گونه ای که مســائل مادی و معنوی 

هر دو را دربرمی گیرد.
وی در ادامه با اشاره به وجهه اقتصادی 
زکات در نظام اسالمی گفت: باید برای 

از بین بــردن فقر در ســیمای جامعه 
اســالمی تالش شــود تــا جامعه ای 
عزتمند داشــته باشــیم، از مهمترین 
دســتاوردهای زکات این است که در 
جامعه اســالمی کســی مبتال به فقر 
نباشد و برای رسیدن به این هدف باید 
احکامی وضع شــود.نماینده ولی فقیه 
در اســتان البرز با تاکید بر اینکه اسالم 
به دنبال آن اســت که هر آنچه ایمان و 
اخالق را از بین می برد در جامعه نباشد، 
افزود: اگر در جامعه ما تمامی افراد سر 
جای خود بودند و کارشــان را درست 
انجــام می دادند ادای مــواردی مانند 
زکات و یا خمس می توانســت قسمت 

زیادی از مشکالت جامعه را رفع کند.
وی با تاکید بر اهمیــت اصالح چهره 
جامعه اســالمی با زکات بیــان کرد: 
اسالم در صدد است تا در حالت عادی 

با زکات چهره جامعه را اصالح کند ولی 
در حالــت غیرعادی بعضــی افراد به 
سمت خالف، فســاد و یا تجمل رفته و 

دیگر قوانین اولیه را انجام نمی دهند.
نماینده ولــی فقیه در اســتان البزر با 
اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری 
در بیانیه گام دوم انقالب اســالمی به 
عدالت و مبارزه با فساد گفت: با توسعه 
زکات جلوی فســاد در خیلی از مواقع 
گرفته می شــود.نماینده ولــی فقیه 
در اســتان البرز با اشــاره به اینکه در 
استان برای اخذ سه کرسی در مجلس 
شــورای اســالمی ۱۴۰ نفر کاندیدا 
در البرز چــه تبلیغــات و هزینه هایی 
می کنند، گفت: بسیاری از این خانم ها 
و آقایــان دروغ می گوینــد، زیرا اگر 
می خواهند خدمت کنند این مســیر 

درستی نیست.

ولی فقیه

وغ می گویند نماینده ولی فقیه در استان البرز: برخی کاندیداها در
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وی پلیس   بیش از ۸ هزار نیر
 تأمین امنیت انتخابات البرز را 

به عهده داشتند
فرمانده انتظامی البرز گفت: شــرایط الزم برای 
برگزاری انتخابات آرام و پرشور در استان ایجاد 

شد.
سردار عباسعلی محمدیان در جمع خبرنگاران 
اظهار کــرد: دوم اســفندماه، مــردم والیی و با 
بصیرت البرز یک بــار دیگر در پای صندوق های 

رأی حاضر شده  و حماسه ای دیگر خلق کردند.
به گــزارش ایســنا، وی ادامــه داد: البرزی ها با 
حضور در پای صندوق های رأی مشت محکمی 
بر دهان اســتکبار و دشــمنان نظــام و انقالب 
کوبیده و نشــان دادند هرگز از حرکت در مسیر 

پیروی از والیت و رهبری منحرف نمی شوند.
وی با اشاره به اینکه پلیس البرز با آمادگی کامل 
امنیــت انتخابات را تأمین کــرد، گفت: بیش از 
۸۰۰۰  نیــرو ی پلیس در اســتان البرز، امنیت 
انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلس شــورای 

اسالمی را برعهده داشتند.
فرماندهی انتظامی اســتان البــرز توضیح داد: 
شــرکت در انتخابات و  انتخاب افــرادی اصلح، 
زمینه عزت و شــوکت نظام اســالمی را بیش از 
پیش فراهم آورده و تبلیغات دشمنان جمهوری 

اسالمی را همچون گذشته خنثی  می کند.

آمار بیکاری در البرز از 16 به 13 
کاهش یافت

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز 
از کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری دراستان البرز 

خبر داد.
حســین فالح نژاد مدیرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان البرز در نشســت با تشکالت 
کارگری،کارفرمایــی وتعاونی اســتان  گفت: 
با وجود مشــکالت اقتصادی قشــر کار و کارگر 
همواره در راســتای پیشــبرد اهداف نظام گام 
برداشــته و یکبار دیگر با مشــارکت حداکثری 
همراه با آحاد مردم در انتخابات مجلس شورای 

اسالمی، شرکت می کنند.
مدیــرکل تعاون،کارورفــاه اجتماعــی افزود: 
در اســتان البرز بیش از هزار تعاونــی فعال در 
حوزه های مختلف کشــاورزی، مسکن، حمل 
و نقل و ســایر تعاونی ها با رویکرد جدید دولت 
تدبیــر و امید در حــوزه دانش بنیان مشــغول 

فعالیت هستند.
فالح نژاد تصریح کرد: استان البرز ۱۲۰ شورای 
اســالمی، ۱۴۹ نماینــده کارگــر، ۲۴ انجمن 
صنفی کارگری و ۵۵ انجمن صنفی کارفرمایی 

در قالب ۷ کانون فعال دارد.
وی با عنوان اینکه در حــوزه کارگری و تعاونی 
ظرفیت هــای ملی داریــم، اضافه کــرد: اکثر 
مسؤوالن تشــکالت کارگری و تعاونی استان 
دارای چهــره ملی و کرســی های کشــوری 

هستند.
فالح نژاد با اشاره به رکوردهای اقتصادی استان 
البرز در یکسال گذشــته، اظهار کرد: این امکان 
که با حمایت استاندار و مسؤوالن ذیربط محقق 
شــد منجر به کاهش نرخ بیــکاری از ۱۶ به ۱۳ 

درصد نسبت به سال قبل شدیم.
مدیــرکل اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
با اشــاره به اینکه اقشــار کارگری همــواره در 
تمامی عرصه های انقــالب و میهن حضور فعال 
ویکپارچه داشته اند، گفت: قشــر کار و کارگر با 
وجود مشــکالت اقتصادی همواره در راستای 
پیشبرد اهداف نظام گام برداشته و در این میان 
با توجه به انتخابات مجلس شــورای اسالمی و 
در اولین مرحله از گام دوم انقالب با مشــارکت 
وحضور حداکثری همراه با آحاد جامعه خواهند 

بود و بار دیگر دشمنان را مأیوس خواهند کرد.



پرداخت تسهیالت مسکن مستاجران در چه مرحله ای است؟
خریدار    مدیرعامل بانک مســکن گفــت: برای 
پرداخت تسهیالت به مســتاجران در حال مکاتبه با 

بانک مرکزی هستیم.
طبق گفته مدیر عامل بانک مسکن نزدیک به ۳ برابر 
رقم مانده سپرده در صندوق پس انداز یکم تسهیالت 

پرداخت شده است.
این روند پرداخت تســهیالت را اگر چــه مدیر عامل 
بانک مســکن به مثابه ورشکســتگی ایــن صندوق 
نمی دانــد، اما می گوید که حدود ۱۱۰ هزار حســاب 
مســدود و بســته شــده اســت؛ یعنی بدون اینکه 

تسهیالت بگیرند حساب خود را مسدود کرده اند.
رحیمــی انارکی می گویــد: بانک مســکن کماکان 
تا سال ۱۴۰۲ اقســاط مســکن مهر به این موضوع 
تخصیص پیدا می کند و در مدل بانک مســکن نشان 
می دهد کــه در آن مرحله خود اقســاطی که از محل 
صندوق یکم وصــول می کنیم می توانــد از پس آن 

بازپرداخت تسهیالت بربیاید.

مدیر عامل بانک مســکن در خصوص ورود نقدینگی 
به بازار مسکن را این گونه تحلیل می کند و می گوید: 
اگر نقدینگی وارد بخش مسکن و تولید مسکن شود، 

قطعا به نفع بخش مسکن خواهد شد.
وی در ادامه افزود:  بانک مسکن در مرحله اول مسکن 
ملی پرداخت تســهیالت برای حدود ۱۴۰ هزار واحد 
مســکونی را پیش بینی کرده است که مبلغ آن حدود 
۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود که طی ســال های 

۹۸ و ۹۹ این رقم پرداخت شود.
رحیمی در ادامه گفت: ســعی شده اســت که بانک 
مسکن روش های متعددی را برای تأمین مالی طرح 
اقدام ملی مســکن پیش بینی کند که از جمله آنها در 
بافت فرسوده و با اســتفاده از منابعی که در صندوق 
توســعه ملی در اختیار بانک قرار مــی گیرد خواهد 
بود. ما معادل آن را در اختیار مجموعه قرار می دهیم 
که نرخ ســود تســهیالت به ۹ درصد در دوره ساخت 
کاهش یابد.نرخ ســود از محل اوراق حق تقدم نیز در 

بافت فرسوده ۱۶ درصد و نرخ تسهیالت بدون سپرده 
۱۸ درصد خواهد بود.

وی در آخر افزود: دارندگان حساب صندوق پس انداز 
مسکن یکم در اولویت اســتفاده از واحدهای احداثی 
طرح اقدام ملی مســکن ملی قــرار خواهند گرفت. 
نرخ ســود برای آنها در مناطق بافت فرسوده ۶ درصد 
خواهد بود و در ســایر مناطق ۸ درصد در نظر گرفته 

شده است. 
ســقف های تســهیالتی بانک مســکن هم متفاوت 
خواهد بود. برای کالن شهرها، تهران، مراکز استان ها 
و شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر و کمتر از ۲۰۰ هزار نفر 

متفاوت خواهد بود.
 بنابراین باالترین ســقف تســهیالت پرداختی برای 
استفاده از فناوری های نوین اســت که ۱۷۰ میلیون 
تومان در نظر گرفته شــده اســت و بــرای صندوق 
پس انداز مســکن یکم برای زوجیــن ۱۶۰ میلیون 

تومان در نظر گرفته شده است.

پالک

یک کارشــناس اقتصاد مسکن با بیان 
این که احتماال رشد قیمت مسکن شهر 
تهران در سال آینده مقداری پایین تر 
از نرخ تــورم خواهد بود، گفت: ســال 
آینده شــهرهایی کــه از روند افزایش 
قیمت مســکن تهران جا مانده اند این 

عقب ماندگی را جبران می کنند.
مهدی روانشــادنیا اظهار کــرد: اگر 
ســیکل های گذشــته را مالک قرار 
می دادیم باید سال ۱۳۹۸ بازار مسکن 
شــهر تهران بازار به یک  ثبات قیمتی 
می رســید که البته از تیرماه تا آذرماه 
قیمت ها یا پایین می آمــد یا افزایش 
ناچیزی داشت. اما چند پارامتر خارج 
از بــازار و چنــد پارامتر داخــل بازار 
مسکن، این بخش را دچار تغییر مسیر 
کرد. تغییــر قیمت بنزیــن، افزایش 
نســبی نــرخ ارز، اتفاقات سیاســی و 

اقتصادی از عوامل بیرونی بود.
وی افزود: در داخل بازار مســکن نیز، 
دولت ســقف تســهیالت را بــه ۲۴۰ 
میلیــون تومان افزایــش داد. از طرف 
دیگــر مصالــح ســاختمانی از جمله 
آهن آالت و میلگرد رشــد داشتند.  در 

نتیجه برخالف پیش بینی ها در آذرماه 
با نقطه عطف جدیدی در بازار مسکن 
مواجه بودیم. امــا عامل  کنترل کننده 
که همان نبود ظرفیت در طرف تقاضا 
بود، افزایــش نرخ ها را کنتــرل کرد؛ 
به طوری که از رشــد حدود ۸ درصد 

ماهیانه به ۲ درصد رسید.
این کارشــناس بازار مســکن با بیان 
این کــه قــدرت متقاضیان با رشــد 
قیمت در ســال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ 
هنوز تطبیق نشده است گفت: شواهد 
گویای آن اســت که شوک متغیرهای 
داخلی و خارجی بر بازار مسکن از بین 
رفته و تا پایان سال ثبات نسبی بر  این 

بازار حاکم  خواهد بود.
روانشــادنیا، رکود معامــالت امالک 
تهران در شهریورماه را طی سه دهه ی 
اخیر بی سابقه دانست و گفت: با توجه 
به تقاضای زیر پوست بازار، رکود قابل 
تداوم نبود و دیدیم که در آذرماه تعداد 
معامالت تا بیش از ســه برابر نسبت به 
شــهریورماه افزایش پیدا کرد. همین 
روند تا آخر ســال نیز ادامــه دارد و به 
نظرم میانگیــن ۱۰ هــزار معامله در 

تهران تا پایان سال را خواهیم داشت.
وی تاکیــد کرد:  بــا توجه بــه وضع 
عمومــی اقتصاد کشــور، پارامترهای  
داخل بــازار مســکن در سرنوشــت 
قیمت و تعداد معامالت، تعیین کننده 
نیســتند و  طبیعتا رفتار بازار در سال 
۱۳۹۹ تابع بازارهای موازی است. نرخ 
ارز  در برآورد مــردم از ارزش امالک و  
قیمت فروش واحدها تاثیرگذار است. 
به عبارت دیگر ارزش ریال می تواند در 

تحوالت بازار مسکن تاثیرگذار باشد.
این کارشــناس با اشــاره بــه ماهیت 
ناهمگن بودن مسکن گفت: این قابلیت 
در اختــالف تورم مناطق و  شــهرهای 
مختلف تاثیرگذار اســت. امــا به طور 
کلی می تــوان گفت ظرفیــت و توان 
خرید متقاضیان به سقف خود رسیده و 
پیش بینی من این است که تورم مسکن 
در ســال آینده مقداری کمتــر از تورم 

عمومی کشور خواهد بود.
به گفته روانشــادنیا، سال ۱۳۹۸ یک 
همبستگی ســریع بین روند قیمت و 
تعداد معامالت شهرســتان ها با تهران 
اتفاق افتاد. این اتفاق در ســیکل های 

گذشته با فاصله زمانی بود. به عبارتی 
در تهران از نیمه دوم ســال ۱۳۹۶ تا 
پایان ســال ۱۳۹۷ حدود ۱.۵ ســال 
افزایش مداوم قیمت داشــتیم ولی با 
وجود افزایش قیمت در شهرســتان ها 
طی ســال ۱۳۹۸ رشــد قیمت آن جا 
متناســب با تهران نبــودو در نتیجه 
احتمــاال افزایــش قیمــت در بعضی 
شــهرها و بعضی مناطق تهران که  از 
مناطق پیشــتاز تــورم در تهــران جا 
ماندند بیش از میانگین رشــد قیمت 
مسکن تهران باشــد.به گزارش ایسنا، 
در دی ماه ۱۳۹۸ مطابــق اعالم بانک 
مرکزی، متوسط قیمت مسکن در شهر 
تهران ۱۳ میلیــون و ۸۱۰ هزار تومان 
در هر متر مربع بود که نســبت به ماه 
قبل ۲.۱ درصد و نســبت به ماه مشابه 
ســال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان 
می دهد. در این مــاه هم چنین تعداد 
معامــالت آپارتمان های مســکونی 
شــهر تهران به ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد 
مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و 
ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲ و  ۵۹ 

درصد افزایش داشت.

دیدگاه
تورم مسکن ۹۹ کمتر از تورم عمومی خواهد بود
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تازه ترین قیمت مسکن در مناطق 
۲۲ گانه تهران

به گفته مشاوران امالک حجم معامالت مسکن 
در حال افزایش اســت و به احتمال زیاد شــاهد 
خروج بازار مسکن از رکود خواهیم بود اما حجم 
این معامالت در مناطق مختلف تهران متفاوت 

است.
 حجم معامالت مســکن در همه مناطق تهران 
یکسان نیســت و در بعضی از محالت می توان 
گفت که از اوایل امســال تا کنــون معامله ای 
صورت نگرفته اســت و در برخی مناطق دیگر 
تعداد معامــالت روز به روز در حــال افزایش 

است.
بنا بر داده های آماری بیشــترین خرید و فروش 
مســکن در منطقه ۵ تهران انجام می شــود به 
طوری که تنها از فروردین ماه امســال تا کنون 
۲ هزار و ۹۱۲ خانه در این منطقه خرید و فروش 
شده اند و بعد از منطقه ۵ تهران منطقه ۲ و بعد از 
آن منطقه ۴ با اختالف کم از یکدیگر قرار گرفته 
اند به طوری کــه از فروردین امســال تا کنون 
تعداد معامالت مسکن در این مناطق نزدیک به 

هزار و ۸۰۰ عدد بوده است.
در مقابــل مناطقی از تهران کــه خرید و فروش 
مسکن در آن جا نسبت به ســایر مناطق پایین 
تر بوده اســت منطقه ۲۰ و ۱۹ اســت به طوری 
که از فروردین ماه امســال تا کنــون نزدیک به 
۲۰ معامله مسکن در این مناطق صورت گرفته 

است.
قیمت مسکن در برج دو و ســه امسال رشد بی 
سابقه ای را تجربه کرد و این افزایش قیمت ها با 
ســرعت کم تر تا کنون ادامه یافته است و نه تنها 
قیمت ها در حال کاهش نیســت بلکه با سرعت 
کم رو به افزایش اســت و همین موضوع عاملی 
برای افزایش تعداد معامالت مسکن در ماه های 

دوم و سوم سال جاری بوده است.
به طوری که در ماه دوم امســال تعداد معامالت 
مسکن بســیار رشــد کرد اما با عبور از ماه سوم 
مســکن در رکود فــرو رفته و معامــالت آن به 
حداقل رسیده اســت تا جایی که در چهارمین 
ماه امسال تنها ۶۰ معامله مسکن در بازار تهران 
صورت گرفت اما در حــال حاضر وضع معامالت 
در بازار مســکن در حــال بهبود اســت و تعداد 
معامــالت رو به افزایش اســت تا جایــی که به 
گفته مشاوران امالک خرید و فروش در مناطق 
شمالی، جنوبی، شــرقی، غربی و مرکزی تهران 

به خوبی صورت می گیرد.

اجاره مسکن در تهران چقدر 
است؟

برای اجاره یک خانه ۸۰ متری با عمری بیش از 
۱۰ سال باید به طور متوسط سه میلیون و ۵۰۰ 

هزار تومان در ماه اجاره پرداخت.
اخیرا مرکز آمار گزارشی از وضعیت ملک و خانه 
در تهران منتشــر کرد که بررسی وضعیت اجاره 

در آن قابل تامل است.
طبق معامالتی کــه در بنگاه های شــهر تهران 
انجام شده، متوسط مبلغ اجازه ماهانه به همراه 
ســه درصد ودیعه پرداختی برای هر متر مربع 
خانه حدود ۴۴ هزار و ۱۴۷ تومان اعالم شــده 
اســت. همچنین حداقل قیمت ۳۵۰۰ تومان و 
حداکثر ۲۲۷ هزار و ۷۱۹ تومان اســت که برای 
متوسط میانگین ۸۰ مترمربع و با عمر ۱۴ سال 

پیش بینی شده است.
متوســط مبلغ اجاره در تهران در پاییز امسال 
نســبت به تابســتان ۱.۴ درصد و در مقایسه با 
پاییز سال گذشته ۳۱.۱ درصد افزایش دارد. از 
سمت دیگر معامالت مربوط به تعداد معامالت 
نیز ۲۸.۸ درصد در پاییز نســبت به تابستان و 
۷.۳ درصد نســبت به پاییز ســال قبل کاهش 

دارد.



 با داخلی سازی ۵۱قطعه صورت گرفت

و ویی ایران خودر صرفه جویی ۵۸میلیون یور
خریدار  مدیرعامل ایران خــودرو از صرفه جویی 
۵۸ میلیون یورویی، با داخلی سازی و تولید انبوه ۵۱ 

قطعه خودرویی خبر داد.
مدیرعامل گروه صنعتــی ایران خودرو در مراســم 
امضای تفاهم نامه با شــرکت های دانش بنیان برای 
طراحــی و تولید قطعات خودرو که بــا حضور معاون 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری در محل شرکت 
ایران خودرو برگزار شــد، از صرفه جویی ۵۸ میلیون 
یورویی در این خودروســازی با داخلی سازی و تولید 

انبوه ۵۱ قطعه خودرویی خبر داد.
فرشاد مقیمی گفت: برخی از قرارداد های امضا شده 
در میز های تعمیق ســاخت داخل نیز به تولید انبوه 
رســیده که در کاهش ارزبری صنعــت خودرو نقش 

بسزایی داشته است.
وی افزود: در این باره در میز نخســت تعمیق ساخت 
داخل تاکنون ۲۴ قطعــه به تولید انبوه رســیده که 
کاهش ارزبری ۳۷ میلیون یورویی را به دنبال داشته 
اســت، ضمن اینکه با برگزاری میز دوم ۱۲ قطعه به 
تولید انبوه رســید کــه کاهش ارزبــری ۴۴ میلیون 
یورویی را به دنبال داشت و در میز سوم نیز یک قطعه 
تاکنون به تولید انبوه رسیده که منجر به صرفه جویی 

ارزی ۴۶ میلیون یورویی شده است.
مقیمی با بیان اینکه یکی از گالیه های شــرکت های 

دانش بنیان، همکاری نکردن شرکت های خودروساز 
با آنهاســت، گفت: در مراســم امروز یکــی از اهداف 
اصلــی، همراه کردن ایــن دو گروه با یکدیگر اســت 
که می تواند منجر به توســعه دانش فنی، ارتقاء توان 
نوآوری، کاهش ارزبری و کاهش وابســتگی به خارج 
شــود.وی افزود: هم اکنون ۹ شــرکت دانش بنیان 
صنایع دفــاع با ایران خــودرو همــکاری می کنند و 
توانســته اند بخشــی از نیاز های این خودروسازی را 
رفع کنند.مقیمی گفت: مهر امسال در جریان رویداد 
صندوق نوآوری و شکوفایی، قرارداد تولید انبوه شیر 
هیدرولیک فرمان خودرو به ارزش ۵۰ میلیارد تومان 
میان یک شــرکت دانش بنیان و ایران خودرو منعقد 
شــد.وی به ایجاد فن بازار در صنعت قطعه ســازی 
خودرو اشــاره کرد و افزود: اهداف این فن بازار، به هم 
رســانی عرضه و تقاضا و ایجاد بــازار فناوری، جریان 
سازی فناوری، هدفمند ســازی فعالیت شرکت های 
دانش بنیان در راســتای نیاز هــای صنعت خودرو و 
ایجاد قطب های فناوری محصــول در مجاورت های 

صنعتی قطعات و مجموعه های خودرو است.
مقیمی به رونمایی از ســمند جدید پایه گازسوز این 
شرکت که طراحی مخزن گاز آن در کف خودرو انجام 
شده اشاره کرد و گفت: این خودرو پیمایشی به اندازه 

۴۰۰ کیلومتر در هر بار سوختگیری را خواهد داشت.

مدیر عامل ایران خودرو همچنیــن از انعقاد قرارداد 
۲۶۵ میلیارد تومانی این گروه صنعتی با شرکت های 
دانش بنیــان خبر داد کــه این قرارداد هــا در حوزه 
المپ های هالوژن، حســگرهای دنده عقب، ساچمه 
بلبرینگ، شــیر هیدرولیــک فرمان و مــاژول میل 

سوپاپ سرسیلندر منعقد شده است.
تفاهم نامه همکاری برای طراحی و ســاخت قطعات 
و محصوالت مورد نیاز ایران خــودرو با حضور معاون 
علمی و فنــاوری رئیس جمهور میان شــرکت های 
دانش بنیان و ســاپکو به عنوان شرکت تامین کننده 

قطعات گروه صنعتی ایران خودرو امضا شد.
در مجموع ۸۰ تفاهم نامه همکاری میان شرکت های 
دانش بنیان و مجموعه ســاپکو، ایــران خودرو روند 
اجرایی به خود گرفت که از این تعــداد ۴ تفاهم نامه 
توسعه و ایجاد فن بازار تخصصی قطعه سازی خودرو، 
خودکفایی و بومی ســازی ســامانه کنترل پایداری 
خودرو، توســعه فرمان هیدرولیک در پلتفرم خودرو 
۲۰۶ و تولیــد گاز مصرفی در ســامانه خنک کننده 
کابین خودرو، به نمایندگی از ۸۰ تفاهم نامه یاد شده 
به صورت نمادین امضا شــد.بر اساس این گزارش، در 
این مراسم شــرکت ســاپکو به عنوان کارگزار گروه 
صنعتی ایران خودرو در تعامل با شــرکت های دانش 

بنیان و سفارش دهی قطعات مورد نیاز معرفی شد.

پدال

معاون نظــارت بر اجرای اســتاندارد 
سازمان ملی اســتاندارد ایران با تاکید 
بر اینکــه فرصت خودروســازان برای 
تولید خــودرو یورو ۴ تمدید نشــده، 
گفت: از ســال آینده خودروســازان 
باید پیــش از اقدام به فروش نســبت 
به دریافــت مجوزهــای آالیندگی و 

استانداردهای یورو ۵ اقدام کنند.
بر اساس ماده ۴ قانون هوای پاک قرار 
بود که از ابتدای ســال ۱۳۹۸ فروش 
خودروهای یــورو ۴ ممنوع شــود و 
خودروســازان پیش از اقدام به فروش 
نسبت به دریافت مجوزهای آالیندگی 
و اســتانداردهای یورو ۵ اقدام کنند، 
اما بنابر درخواســت خودروســازان 
اجرای ایــن قانون تا ســال ۱۳۹۹ به 

تعویق افتاد.  بــا این حال،   
با وجود اینکــه در ماه های 
پیش فــروش  گذشــته 
محصوالت یورو ۴ شــرکت 
ایران خودرو خبرســاز شد 
و همچنان نگرانی از تعویق 
دوبــاره اجرای ایــن قانون 

وجود دارد، معاون نظــارت بر اجرای 
استاندارد ســازمان ملی اســتاندارد 
ایــران ایــن گمانه زنی هــا را منتفی 

دانست.
وحیــد مرندی مقــدم با بیــان اینکه 
مســئول اجرای قانون مربوط به توقف 
تولید خودروهای یورو ۴ در سال آینده 
سازمان حفاظت محیط زیست است، 
تصریح کــرد: زمان شــماره گذاری 

خودرو در ناجا باید سازمان 
ملــی اســتاندارد گواهی 
پاس شــدن استانداردهای 
۸۵ گانه و سازمان حفاظت 
محیط زیســت گواهینامه 
مربوط بــه دارا بودن مجوز 
یورو۴ از نظــر آالیندگی را 
صادر کند و تا این دو گواهی نامه صادر 
نشــود پلیس خودرو را شماره گذاری 
صورتی کــه  در  نمی کند.بنابرایــن 
خودروســازان به تعهد خــود مبنی 
بر تولید خودروهای یورو ۵ در ســال 
آینده عمل نکنند و ســازمان حفاظت 
محیط زیست هم در این زمینه گواهی 
مربوطــه را صادر نکنــد، خودروهای 

یورو ۴ شماره گذاری نخواهند شد.

به گزارش ایســنا، این اظهــارات در 
حالی مطرح شــده که آذر ماه امسال 
دبیــر انجمــن خودروســازان ایران 
اعالم کــرد که فعــال به دلیــل آماده 
نبــودن زیرســاخت ها به ویــژه عدم 
تولید و توزیع ســوخت یورو ۵، امکان 
تولید خودروی ســواری با استاندارد 

آالیندگی یورو ۵ وجود ندارد.
به گفته وی با توجه بــه اینکه به دلیل 
شرایط تحریم برخی از قطعات هایتک 
مورد نیاز برای اجرای این استانداردها 
باید بومی سازی شــود تصمیم گرفته 
شده تولید خوروســازان متوقف نشود 
و برای پاس کردن دو یا سه مورد از این 
اســتانداردها به خودروسازان فرصت 

داده شود.

استاندارد
و ۴ قطعی است و یور خداحافظی با خودر
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در همکاری با دانشگاه های کشور 
برای طراحی قطعات پیشرفته 

داخلی است
محمدرضا دهقــان مدیــر مرکــز تحقیقات و 
نوآوری کروز در خصوص ارتباط دانشــگاه ها با 
این شــرکت گفت: نوآوری در صنعــت نیازمند 
ایجاد ارتباط بین خودروســازی، قطعه ســازی 
و دانشگاهیان اســت. در حال حاضر دانشگاه ها 
پروژه هایی با مبالغ کالن دریافت کردند و حاضر 
به همکاری با شرکت ها نیســتند؛ ولی در جدای 
این مشکالت کروز برای طراحی قطعات پیشرفته 
داخلی در حال حاضر با ســه دانشــگاه شریف، 
امیرکبیر و تهران همکاری دارد. دهقان با اشــاره 
به وظیفه خودروسازان در خصوص اعالم راهکار 
و آینده نگری به قطعه ســازان اظهار کرد: دولت 
باید زنجیــره تامین قطعه و مــواد را ایجاد کند و 
همچنین سیاست واردات و صادرات اصالح شود؛ 
چرا که قطعه ســازان دنباله روی سیاست های 
خودروساز هستند و خودروساز باید از نظر علمی، 

سیاست گذاری و مسیر حرکت متفاوت باشد.
هشتمین نمایشگاه بین المللی موتور تهران در 
سالن ساپکو برای نمایش توانمندی های قطعه 
ســازان در زمینه بومی سازی فناوری های ارزبر 
صنعت موتور دایر است و شرکت صنایع تولیدی 
کروز ضمن نمایش محصوالت نوین خود در این 
صنعت، ســعی در کمک به رونق هر چه بیشتر 
تولید دارد.در حاشــیه این نمایشــگاه همایش 
ها و کنفرانس هایی با هدف ارتقاء ســطح کیفی 
صنعت موتور برگزار شــد که محمدرضا دهقان 
مدیر مرکز تحقیقات و نوآوری کروز در میزگرد 
تخصصی قوای محرکه نویــن و انقالب صنعتی 
چهارم با اشاره به مشــکالت موجود در صنعت 
خودرو گفــت: در ایران صنعت خودروســازی 
همزمان با کشور چین آغاز به کار کرد ولی نتایج 
عملکرد آن ها به سه دلیل سیاست گذاری های 
دولت، خودروســازی و قطعه ســازی در این دو 

کشور متفاوت است.
دهقان پیرو مشکالت موجود راهکارهایی اعالم 
و اظهار کرد: قطعه ســاز بایــد محصولی تولید 
کند که متقاضی خرید آن وجود داشــته باشد و 
نیازمند یک اراده ملی است. همه ی کارشناسان 
صنعت به دنبال افزایش ســطح تولیدات و حتی 
تولید خودروهــای برقی هســتند و در مرحله 
نخست باید اراده و زیرســاخت ها اصالح شود و 
همچنین عوامل بازدارنده آن حذف شــود، در 
سیســتم های بانکی سیاست های پولی بررسی 
شــوند و جلوی رانت ها گرفته شــود تا منجر به 

رقابتی شدن فضا شود.
مدیر مرکز تحقیقات و نوآوری کروز در خصوص 
ارتباط دانشــگاه ها با این شــرکت توضیح داد: 
نــوآوری در صنعت نیازمند ایجــاد ارتباط بین 
خودروسازی، قطعه سازی و دانشگاهیان است. 

متاسفانه در حال حاضر دانشــگاه ها پروژه هایی با 
مبالغ کالن دریافــت کردند و حاضر به همکاری 
با شرکت ها نیستند؛ ولی در جدای این مشکالت 
کروز در حال حاضر با ســه دانشــگاه شــریف، 

امیرکبیر و تهران همکاری دارند.
دهقان با اشاره به وظیفه خودروسازان در خصوص 
اعالم راهکار و آینده نگری به قطعه ســازان اظهار 
کرد: دولت باید زنجیره تامین  قطعه و مواد را ایجاد 
کند و همچنین سیاست واردات و صادرات اصالح 
شــود؛ چرا که قطعه ســازان دنباله روی سیاست 
های خودروساز هستند و خودروســاز باید از نظر 
علمی، سیاست گذاری و مســیر حرکت متفاوت 
باشــد. در همــه دنیا خودروســاز به قطعه ســاز 
خودروی کانســپت با هدف نشان توانمندی های 
خود در تولید یک خــودرو با طراحی مدرن، آینده 
نگرانه و استفاده از قابلیت های فنی فوق العاده 
حرفه ای ارائه می دهد که در ایران این موضوع 

بالعکس و متفاوت است.
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قیمت ماسک در بازار چقدر است؟

پول درآوردن از ترس مردم
زهرا علی اکبری   یک روی سکه از یک سو کمبود 
ماسک در داروخانه ها و روی دیگر سکه نصب اطالعیه 
موجود بودن ماســک در برخی فروشگاه های بی ربط 
اســت. حاال ماســک،ژل ضدعفونی کننــده و حتی 
دســتمال مرطوب به کاالی اول بازار ایــران تبدیل 
شده اند. یک بررســی ساده نشــان می دهد اقبال به 
فروشــگاه های اینترنتــی برای خرید ماســک طی 
روزهای اخیر تا چه میزان باال رفته است. سایت هایی 
چون دیــوار و شــیپور و ... پر اســت از آگهی فروش 
ماســک  در انواع مختلف با  قیمت های توافقی  و البته 
ســایت های اینترنتی فروش کاال چون دی جی کاال 

نیز ناموجود بودن این کاال را اعالم کرده اند.
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پرشــکی سقف 
قیمت ماســک برای مصرف کننــده را ۴۱۰۰ تومان 
اعالم کرده است و با اشــاره بر اینکه تولیدکنندگان 
داخلــی روزانه یــک و نیــم میلیون ماســک تولید 
می کنند بــر تامین نیاز داخلی تاکید کرده اســت اما 

داستان در بازار به گونه ای دیگر رقم می خورد.
 ماســک های ســاده حتی تا قیمت ۱۵ هــزار تومان 
فروخته می شود و بســیار از داروخانه ها تاکید دارند 
موجودی ماسکشان تمام شــده و فردا ماسک جدید 

برای عرضه خواهند آورد.

 پول درآوردن از ترس مردم
 داللی حاال مدتهاســت به بحران اقتصاد ایران تبدیل 
شده اســت. هر زمان که فضا در بازاری مساعد باشد، 
عده ای حاضرند تا از آب گل آلــود ماهی بگیرند، چه 
صف گوشــت دولتی باشــد، چه صف خرید پوشک 
و ماکارونی؛ روزهایی بود دالالن تنهــا بازار ارز و طال 
و ســکه را رصد می کردند و گاه گاهــی حمله به بازار 
مسکن و خودرو در دســتورکار قرار می گرفت اما بی 
اخالقی امروز بــه تمامی بازارها تســری یافته حتی 
بازار کاالیی غیر ضروری ماننــد رب گوجه فرنگی یا 

ضروری در مواقع خاص مانند ماسک.
در حالی برخی تالش دارند از تــرس مردم از ویروس 
کرونا پول در بیاورند که وزارت بهداشــت و درمان و 
آموزش پزشکی تاکید کرده تا کنون ابتالی ۵ ایرانی 

به این ویروس تایید شده است.
 جوســازی در خصوص میزان ابتال به کرونا در فضای 
مجازی و انتشار " فیک نیوزها" از یک سو و داغ کردن 
بازار "ماسک" برای بهره گیری از موقعیت ایجاد شده 
از ســوی دیگر سبب شده اســت بازار خرید و فروش 

ماســک در موقعیتی عجیب قرار گیــرد. موقعیتی 
که بیش از پیش نشــان می دهد تهی شدن فرهنگ 
تجارت از اخالق تا چه میزان مــی تواند امنیت روانی 

شهروندان را در معرض خطر قرار دهد.  

قیمت ماسک در سطح شهر چقدر است؟
قیمت ماسک های ساده ای که پیش از این بین ۳ تا ۵ 
هزار تومان در بســته های یک تا سه عددی به فروش 
می رســید حاال به ۱۵ تا بیســت هزار تومان در اغلب 

مناطق تهران رسیده است. 
گزارش های منتشره نشــان می دهد ارسال مقادیر 
مورد نیاز ماســک به قم از ســوی وزارت بهداشت و 
درمان و آموزش پزشکی در دســتور کار قرار گرفته 

است.
در عین حال ماســک هــای فیلتر دار بســته به نوع 
ماســک به قیمت هایی بیــن ۱۲ تا ۳۰ هــزار تومان 
فروخته می شــود. برخی ســودجویان نیــز در این 
میان با انتشــار آگهی های "فیک" در صدند امنیت 
روانی افکار عمومی را نشــانه بگیرند و فضا را ملتهب 
نمایند از این رو با انتشــار آگهی هایی مبنی بر فروش 
ماســک فیلتردار به قیمت صد هزار تومان، زمینه را 
برای دست به دست شــدن تصویر این آگهی ر فراهم 

آورده اند. 
بــه گفتــه یــک متصــدی داروخانه ماســک های 
فیلترداری که پیش از این، حتی پس از اعالم شــیوع 
کرونا در چین به قیمت ۶ هزار تومان رســیده بود، در 
حال حاضر به قیمت ۳۰ هزار تومان فروخته می شود. 
وی دلیل ایــن اتفاق را افزایش قابــل توجه قیمت ها 
در عمده فروشــی ها از یک ســو و امتناع بسیاری از 

عمده فروشان از عرضه کاالیشان می داند.
آنچه در این میان اما کمی عجیب است عبارت قیمت 
توافقی بر پای بســیاری از آگهی ها در شــبکه های 
اجتماعی برای کاالیی اســت که درســت تا چند روز 

پیش قیمت مشخص و قطعی داشته است.

 ژل ضدعفونی دست نایاب شد
 از سوی دیگر ژل های شستشــوی دست که پیش تر 
به قیمت ۸ تــا ۱۰ هزار تومان فروخته می شــد حاال 
در صورت موجود بودن به ۱۵ الی بیســت هزار تومان 
رسیده است. دســتمال مرطوب کاالی دیگری است 
که داروخانه ها از افزایش قیمــت ان خبر می دهند و 

می گویند دستمال فروشی ها مواجهند.

 افزایش ۵۰۰هزار تومانی قیمت 
سکه در بهمن ماه

بهای هر قطعه ســکه تمام طرح امامی در بهمن 
ماه با ۵۰۰ هــزار تومان افزایش بــه ۵ میلیون و 

چهارصد هزار تومان رسید.
بررسی قیمت ســکه امامی در بهمن ماه نشان 
می دهــد که ایــن ســکه طــی ۳۰ روز حدود 

۵۰۰هزار تومان گران شده است.
بهای هر قطعه سکه تمام طرح امامی در ابتدای 
بهمن ماه حدود چهار میلیون و ۸۷۰هزار تومان 
بود که با ۱۰درصد افزایش به حدود پنج میلیون 

و ۴۰۰هزار تومان صعود کرده است.
ســکه در حال حاضر در باالترین سطح قیمتی 

۱۱ماه گذشته قرار دارد.

وی سد مقاومتی ایستاد دالر ر
قیمت دالر در اولین روز اســفند ماه بدون تغییر 
نسبت به روز گذشــته به قیمت ۱۴ هزار و ۲۰۰ 

تومان در صرافی های بانکی قیمت خورد.
 هر دالر آمریکا در صرافی هــای بانکی به قیمت 
۱۴ هــزار و ۲۰۰ تومان فروخته  شــد و صرافان 
بانکی هر دالر را بــه قیمتی برابر بــا صد تومن 
کمتر یعنی ۱۴ هــزار و ۱۰۰ تومان خریداری 

می کنند.
 بر اساس این گزارش بازارساز طی روزهای اخیر، 
از پس ورود دالر به کانال چهــارده هزار تومان 
و شکسته شــدن ســد مقاومتی، تالش خود را 
برای ثبات قیمت به کار گرفته و برای ســومین 
روز متوالی دالر را بر ســد مقاومتی تعریف شده 
متوقف کرده اســت . همتی، رییــس کل بانک 
مرکزی وعده داده است این بار نیز چون دفعات 
گذشته بازگشت قیمت از کانال ۱۴ هزار تومان 

محقق شود .
 براین اســاس قیمت هر یورو نیز بــه ۱۵ هزار و 
۴۰۰ تومــان در صرافی های بانکی رســید که 
نسبت به روز گذشته تغییری را نشان نمی دهد. 
صرافان بانکی هــر یورو را به قیمــت ۱۵ هزار و 

۳۰۰ تومان خریداری می کنند.

خ  توزیع گسترده برنج هندی با نر
۸ هزار تومان

معاون وزیر صنعت، قیمت مصوب هر کیلوگرم 
برنج پاکســتانی را ۸۹۰۰ تومان و برنج هندی 
را ۸ هــزار تومان عنوان کــرد و گفت: هیچ کس 
حق گرانفروشــی به بهانه اخــذ مابه التفاوت از 

واردکنندگان را ندارد.
عباس تابش با اشــاره به توزیع گسترده برنج در 
مراکز مطمئــن عرضه از جملــه میادین میوه و 
تره بار و فروشگاه های زنجیره ای گفت: همانطور 
که در شــکر، دولت اقدام به اخذ مابه التفاوت از 
واردکنندگان کرده اســت، در مــورد برنج نیز 
ایــن مابه التفاوت اخذ خواهد شــد، اما دریافت 
این مابه التفاوت به منزله تغییر نرخ مصوب این 
کاال نیســت؛ بنابراین نه تنها نــرخ برنج در بازار 
تغییری نخواهد کرد، بلکه عرضــه این کاال نیز 
بــا برنامه ریزی های صورت گرفتــه و با توجه به 
نزدیک شــدن به ایام پایانی سال، بیشتر خواهد 
شد. تمامی اقالم اساســی و کاالهای مورد نیاز 
مردم برای شــب عید و ماه مبارک رمضان تحت 

کلید دولت است.

طبق گزارش مرکز آمار ایران
تورم بهمن ماه به ۳۷درصد رسید

نرخ تــورم ســاالنه بهمــن مــاه ۱۳۹۸ برای 
خانوارهای کشور به ۳۷ درصد رسیده که نسبت 
به همین اطــالع در ماه قبــل، ۱.۶ واحد درصد 
کاهش نشــان می دهد. مرکز آمــار اعالم کرد: 
نرخ تورم نقطه ای بهمن ماه ۱۳۹۸ در مقایســه 
با ماه قبل ۱.۳ واحد درصد کاهش یافته اســت. 
نرخ تورم نقطــه ای گروه عمــده »خوراکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیات« با کاهش ۴.۳ واحد 
درصــدی بــه ۱۹.۷ درصد و گــروه »کاالهای 
غیر خوراکــی و خدمات« بــا افزایش ۰.۱ واحد 

درصدی به ۲۷.۵ درصد رسیده است.
منظور از نرخ تورم نقطــه ای، درصد تغییر عدد 
شاخص قیمت، نســبت به ماه مشابه سال قبل 
اســت. نرخ تورم نقطه ای در بهمن ماه ۱۳۹۸ به 
عدد ۲۵ درصد رسیده اســت؛ یعنی خانوارهای 
کشور به طور میانگین ۲۵ درصد بیشتر از بهمن 
۱۳۹۷ بــرای خرید یــک »مجموعــه کاالها و 

خدمات یکسان« هزینه کرده اند.
نرخ تورم نقطه ای بهمن ماه ۱۳۹۸ در مقایســه 
با ماه قبل ۱.۳ واحد درصد کاهش یافته اســت. 
نرخ تورم نقطــه ای گروه عمــده »خوراکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیات« با کاهش ۴.۳ واحد 
درصــدی بــه ۱۹.۷ درصد و گــروه »کاالهای 
غیر خوراکــی و خدمات« بــا افزایش ۰.۱ واحد 

درصدی به ۲۷.۵ درصد رسیده است.
این در حالی اســت که نرخ تورم نقطه ای برای 
خانوارهــای شــهری ۲۵.۱ درصد می باشــد 
که نســبت به ماه قبل ۱.۱ واحد درصد کاهش 
داشته است. هم چنین این نرخ برای خانوارهای 
روستایی ۲۴.۴ درصد بوده که نسبت به ماه قبل 

۲.۶ واحد درصد کاهش داشته است.
منظور از نرخ تــورم ماهانه، درصــد تغییر عدد 
شــاخص قیمت، نســبت به ماه قبل می باشد. 
نرخ تورم ماهانــه بهمن ۱۳۹۸ بــه ۱.۱ درصد 
رســیده که در مقایســه با همین اطالع در ماه 
قبــل ۰.۳ واحد درصد افزایش داشــته اســت. 
تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیــات« و »کاالهــای غیر 
خوراکی و خدمات« به ترتیب ۰.۸ درصد و ۱.۲ 
درصد بوده است.این در حالی است که نرخ تورم 
ماهانه برای خانوارهای شهری ۱.۲ درصد است 
که نســبت به ماه قبل ۰.۳ واحد درصد افزایش 
داشته است. هم چنین این نرخ برای خانوارهای 
روســتایی ۰.۷ درصد بوده که نسبت به ماه قبل 

۰.۲ واحد درصد افزایش داشته است.
منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین 
اعداد شــاخص قیمــت در یک ســال منتهی 
به ماه جاری، نســبت به دوره مشــابه قبل از آن 
می باشد. نرخ تورم ساالنه بهمن ماه ۱۳۹۸ برای 
خانوارهای کشور به ۳۷ درصد رسیده که نسبت 
به همین اطــالع در ماه قبــل ۱.۶ واحد درصد 

کاهش نشان می دهد.
این در حالی اســت که نرخ تورم ســاالنه برای 
خانوارهای شهری ۳۶.۵ درصد است که نسبت 
به ماه قبل ۱.۵ واحد درصد کاهش داشته است. 
هم چنین این نرخ برای خانوارهای روســتایی 
۴۰.۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۱ واحد 
درصد کاهش داشته اســت.دامنه تغییرات نرخ 
تورم ساالنه در بهمن ماه ۱۳۹۸ برای دهک های 
مختلف هزینه ای از ۳۶.۳ درصد برای دهک اول 

تا ۳۸.۹ درصد برای دهک دهم است.


