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77 درصد معامالت مسکن سرمایه ای بوده

چرا اخذ مالیات بر عایدی 
امالک اولویت دارد؟

با  تعطیلی کارخانه ها در چین صورت گرفت

وزانه  ضرر 6 میلیون دالری ر
وسازی شرکت های خودر

هفته اول اســفند با اســترس، 
نگرانــی و بــد اقبالی در ایــران آغاز شــد. مهمان 
ناخوانده»کرونــا« با ســرعت باور نکردنــی از قم 
به تهران رســید و بعــد از درگیر کردن شــماری 
از شــهروندان به عرصه تجارت منطقــه ای ایران 

سرایت پیدا کرد.
اما اتفاق دوم در پاریــس رخ داد آنهم در اجالس 
نهاد موســوم به گروه اقــدام مالی یــا FATF  و 
بازتابهای این اتفاق بالفاصلــه در بازارهای ایران 

نمایان شد. 
FATF بعد از چند بار فرصت دهــی به ایران و 
بی اعتنایی نهادهای تصمیم گیر و کالن کشــور، 
این بار نام جمهوری اسالمی را به لیست سیاه خود 

برد. 
تصمیم FATF  سیســتم بانکی و مالــی ایران را 
ملزم می کند تا طبق استانداردهای جهانی قوانین 
مربوط به شفافیت و پولشــویی را به طور کامل اجرا 
کنــددر حالی که اتفــاق اول یعنــی ورود کرونا به 
ایران، ماهیت غافلگیرانه داشــت و مثل یک شوک 
فضای زندگی و اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد. 
اتفاق دوم یعنی تصمیم FATF  کامال پیش بینی 
شده بود و نظام اقتصادی و بانکی ایران خود را برای 

این تصمیم آماده کرده بود .
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی کســی 
که در خط مقدم مواجهــه با FATF  قرار دارد، در 
چند گفت و گو و یادداشــت خود عملکرد یکساله 
بانک مرکــزی را شــاهد گرفت و بر این اســاس 
اطمینــان داد که تصمیم گروه FATF  مشــکل 

جدی برای تجــارت خارجــی و بــازار ارز ایران 
نخواهد گذاشت. 

به این صورت بود که بازار بورس ایــران و میلیونها 
ســهامدار آن صبح شنبه سوم اســفند را با دلهره و 

نگرانی آغاز کردند.
 این موج اســترس اولین عالیم و نتایــج خود را در 
افت 12 هزار واحدی شاخص بورس و منفی شدن 

سهمها نشان داد.
در حالــی که بســیاری از ســهامداران خرده پا 
به ســمت فروش هجوم می بردند بــه فاصله دو 
ساعت اتفاقی عجیب و شــاید کم سابقه در بازار 
بورس رخ داد. شــاخص کل در چرخش مهم از 
فاز منفی خارج شد و دوباره مســیر صعود را در 

پیش گرفت.
راز این چرخش بزرگ و فرار بــورس از یک ریزش 
شدید چه بود؟ این سوال اکنون موضوع بحث جدی 
کارشناسان بازار سرمایه شده اســت. اولین دلیل 
را می توان در ســخن ســکاندار نظام بانکی ایران ، 
عبدالناصر همتی جســت و جو کرد آنجا که گفت؛  
انرژی منفی FATF قبل از ایــن در بازار تجارت و 
اقتصاد ایران تخلیه شده است و لذا تصمیم اجالس 
پاریس چندان اتفــاق غیرمنتظره به حســاب 

نمی آید.
دومین اتفاقی که مانع از ریزش بورس شــد، نقش، 

آفرینی »حقوقی ها« بود. 
ماه اسفند به صورت عرفی در بازار سرمایه ایران به 
عنوان »ماه عرضه حقوقی ها« نام گرفته اســت. اما 
حقوقی ها بیــش از عرضه و فروش نــگاه خود را به 
ســمت تقاضا و خرید معطوف کردند و همین اقدام 
باعث شــد تا کفه معامالت در بازار بورس متعادل 

شود .
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تاثیرپذیری بیشتر مشاغل از ویروس کرونا

ونا بر اقتصاد جهان چنگال کر
اکرم شــعبانی    امیدهای زیادی در سال 2۰2۰ 
برای بهبود اوضاع اقتصادی جهان وجود داشــت که 
یکی از آنها بهبود روابط تجــاری میان چین و ایاالت 
متحده و به تبع آن ایجاد وضعیــت بهتری در اقتصاد 
جهان بود. وضعیتی که می توانست به سرمایه گذاری 
بیشتر در دو کشور و ایجاد کســب و کارهای قوی تر 

منجر شود.
 اکنون با گذشت نزدیک به دو ماه از آغاز سال 2۰2۰ 
این امیدها از بین رفتــه و وضعیت اقتصادی جهان در 

شرایط نامعلومی قرار گرفته است.
ویروس کرونا که ابتدا از چین آغاز شــد و ســپس به 
دیگر کشورهای جهان نیز ســرایت کرد زنجیره های 
عرضه جهانی را تحــت تاثیر قرار داده اســت. تولید 
قطعات جدیــد اتومبیل، تولید گوشــی های جدید 
آیفون و یــا حتی کیترینگ خطــوط هوایی مواردی 
است که بیش از هر چیز از شــرایط ایجاد شده تاثیر 
پذیرفته اســت. اختالل ایجاد شده تاکنون به زنجیره 
تولید و فروش آسیب رسانده و در صورت تداوم باعث 
می شود که شــرکت ها حتی در زمینه سرمایه گذاری 

در پروژه های جدید نیز تردید داشته باشند.
هفته گذشــته بر اســاس نظرســنجی انجام شده از 
مدیران کسب و کارها، اولین نشــانه عمده خسارت 
ناشی از شیوع ویروس کرونا به اقتصاد ایاالت متحده 
بوده است. شماری از شرکت ها از جمله اپل با سقوط 
منفــی 2.2۶درصدی ســهام هشــدار داده اند که بر 
اســاس پیش بینی ها فروش تا میزان زیادی کاهش 

می یابد.

اکنون هفته هاســت که اکثر پیش بینــی کنندگان 
اقتصادی به این دیدگاه اعتقــاد دارند که اختالالت 
مربوط به ویروس کرونا موقتی اســت، درست در روز 
جمعه گذشــته، چندین مقام ارشد فدرال رزرو پیش 
بینی کردند که ضربه به اقتصاد ایاالت متحده طبیعتا 

کوتاه مدت خواهد بود.
با این حال حتی اگر این پیش بینی ها درســت باشد، 
ناگهان مــوج بزرگی از عــدم قطعیت چشــم انداز 
اقتصادی ایجاد شده اســت. افق های به ظاهر روشن 
از ماه گذشــته عمدتا تیره گشته اند. شاخص متوسط 
صنعتی داو جونز با کاهــش -۰.۷۸ درصدی مواجه 
شــده و در طول این مدت بازده اوراق به پایین ترین 

نرخ خود سقوط کرده اند.
اسکات آندرسون اقتصاددان ارشد بانک غرب در این 
باره عنوان کرده است:  کرونا ویروس به شدت در حال 
کند کردن شتاب اقتصاد جهانی و گرفتن اکسیژن در 

بازارهای مالی است.
با این حال، حتی اگر ســرمایه گذاری در ماه ژانویه به 
جایگاه پیشــین خود بازگــردد، در پیش بینی های 
اقتصاددانــان خبری از پیــش بینی ســود بزرگی 
در کار نیســت، مســاله ای کــه از چنــدی پیش در 
افق های ســرمایه گذاری عنوان می شــد. با این حال 
سرمایه گذاران مشــتاقند بدانند که در دوران شیوع 
ویروس کرونا چه اتفاقی رخ داده اســت و این ایپدمی 
چگونه و تا چــه اندازه بــر اقتصاد ســرمایه گذاری 
تاثیرگذار بوده است؟ ســوالی که پاسخ آن را یک ماه 

می توانند ببینند. 

ممکن اســت در یک ماه آینده شــیوع ویروس تحت 
کنترل درآید و چشــم انداز اقتصادی بار دیگر آفتابی 
شــود، اما با توجه به عدم مشــاهده پیشرفت در مهار 
شــیوع ویروس کووید 1۹ انتظار نمی رود که کسب و 

کارها به نتیجه گیری مثبتی دست یابند.
داگالس پورتــر اقتصــاددان ارشــد در بازارهــای 
سرمایه گذاری BMO در این باره عنوان می کند:  به 
شــکل واضحی داده های ضعیفی از چین بروز یافته و 
به همین دلیل کانون های مشورتی ترجیح می دهند 
احتیاط الزم را در این راســتا و درباره سرمایه گذاری 

در چین به کار گیرند.
نگرانی دیگــر مدیران کســب و کار، افزایش احتمال 
انتخاب برنــی ســندرز در انتخابــات درون حزبی 
آمریکاســت کــه در صــورت انتخــاب ســندرز به 
عنــوان نماینده حــزب دموکــرات مخالفت های او 
با سیاســت های ترامپ خود می توانــد باعث ایجاد 
تغییراتــی جدیــد در قوانیــن و مقــررات تجاری 
شــود. ســندرز قول داده تا در صورت انتخاب شدن 
مالیات های تجاری را افزایــش داده و برخی دیگر از 

مقررات مرتبط را تغییر دهد. 
در نظر گرفتن همه این موارد بدون تردید این چشــم 
انداز را روشن می کند که نه تنها اقتصاد چین از شیوع 
کرونا تاثیر پذیرفته و کســب و کارها را تا مرز تعطیلی 
پیش برده بلکه اقتصادهــای قدرتمند جهان از جمله 
ایاالت متحده و حتی دیگر کشورهای کوچک مرتبط 
با چین نیز از شرایط ایجاد شــده تاثیر منفی خواهند 

پذیرفت.

سرمقاله

صندوق بین الملل پول روز یکشــنبه 
دربیانیــه ای اعــالم کرد که شــیوع 
ویروس مرگبار کرونــا می تواند بهبود 
اقتصاد شــکننده جهان را در معرض 

خطر قرار دهد.
بیانیه صنــدوق بین المللــی پول در 
مــورد تاثیر ویــروس کرونا بر رشــد 
اقتصــادی در حالی عنوان می شــود 
که وزرای مالی کشــورهای گروه 2۰ 
در ریاض پایتخت عربســتان گردهم 
آمده اند تــا در مــورد روش های مهار 
تأثیــرات ویــروس کرونا بــر اقتصاد 

جهانی را بــه بحث و گفت و 
گو بپردازند.  

جورجیوا«  »کریســتالینا 
رییس صندوق بین المللی 
پول بعد از نشست دو روزه 
نشســت گــروه 2۰ گفت: 
رشد جهانی بعد از بازگشت 

متوسط در ســال جاری به ۳.۳ درصد 
رسید که این رقم در سال گذشته 2.۹ 
درصد بوده است.  جورجیوا با اشاره به 
روند آهسته بازگشــت رشد اقتصادی 
به وضعیت عادی گفت: روند بازگشت 

بسیار شکننده است.  
وی در بیانیــه ای افــزود: 
فعالیت  کرونــا  ویــروس 
اقتصادی چیــن را مختل 
کــرده و می توانــد رونــد 
بهبود رشد جهانی را نیز در 

معرض خطر قرار دهد.  
جورجیوا تاکید کرد که شیوع ویروس 
کرونا می تواند رشــد اقتصادی چین 
را به ۵.۶  درصد برســاند که این میزان 
که چهاردهم درصــد )۰.۴( پایین تر 
از چشم انداز رشــد اقتصادی چین در 

ژانویه )دی-بهمن( است.  
طبــق آخرین اخبار رســمی تــا روز 
یکشــنبه در مجموع ۷۸ هزار و ۷2۴ 
نفر در ســطح جهان مبتال به ویروس 
کرونا شــدند  کــه ۷۶ هــزار و ۹۳۶ 

نفرشان در چین هستند.  
از این مجموع 2 هــزار و ۴۶2 نفر فوت 
کرده اند کــه دو هــزار و ۴۴2 نفر آن 

چینی هستند.  
کمیسیون بهداشت ملی چین گزارش 
کرد که 2۳ هــزار و ۹2 نفر از مبتالیان 

درمان شده اند. 

پول

وند آهسته بازگشت رشد اقتصادی به وضعیت عادی ر
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FATF  و 
  ادامه از صفحه یک

عامل ســوم ، ورود و حضور نقدینگی باال در بازار 
بورس است که باعث شده بازار سرمایه ایران در 
روزهای پرحادثه اسفند همچنان رنگ بهاری به 
خود گیرد. در این میان نظرسنجی یک موسسه 
معتبر اقتصادی نیز بر این امر مهر تایید نهاد که 
سهامداران هفته اول اسفند را سهامداران با رنگ 
سبز و منحنی صعودی شاخص سپری خواهند 

کرد. 
اما در بازار همجوار بــورس، یعنی بازار ارز، هنوز 
نشــانی از آرامش دیده نمی شــود و پیش بینی 
بانک مرکــزی در این بازار هنوز محقق نشــده 
اســت تا جایی که تــب fatf  و کرونا دســت به 

دست هم دادند تا قیمت دالر باال رود.
بازار بورس پیچ سخت سوم اســفند را در حالی 
به ســالمت پشــت سرگذاشــت که خبرهای 
تازه از تجــارت منطقه ای و داد و ســتد ایران با 
همسایگانش چشم انداز روزهای آینده اقتصاد 
ایران را دشوار کرده است  خبرهایی که حکایت 
از این دارند که برخی از کشــورهای منطقه اعم 
از عــراق ، ترکیه ، کویــت و امارات هراســان از 
ورود کرونا به بســتن مرزها، توقــف پروازها و 
محدود کــردن مبادالت اقتصــادی با ایران 
روی آورده اند اگرچه گفته می شــود سفرها و 
دیپلماتهای ایران مذاکرات گسترده ای را برای 
از سرگیری پروازها و باز ماندن مرزهای هوایی و 

دریایی آغاز کرده اند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه:
۵۳۰میلیارد تومان برای مقابله با 

ونا تخصیص یافت کر
رئیس سازمان برنامه و بودجه، از تخصیص مبلغ 
۵۳۰میلیارد تومان به وزارت بهداشت و درمان 

برای پیشگیری و مقابله با کرونا خبر داد.
محمدباقــر نوبخت، رئیــس ســازمان برنامه 
و بودجــه، در پیامــی در توئیتر نوشــت: بعد از 
هماهنگی با وزیــر محترم بهداشــت و تماس 
تلفنی با رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی قم، 
گیالن و شهید بهشــتی تهران و اعالم آمادگی 
دولت برای هرگونه کمک از جمله پشــتیبانی 
مالی برای پیشــگیری و مقابله بــا کرونا مبلغ 
۵۳۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت و درمان 

تخصیص یافت.

 کلیات بودجه ۹۹ در مجلس
 رد شد

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی با کلیات 
بودجه سال آینده مخالفت کردند.

 کلیات الیحه بودجه کل کشــور ســال ۹۹ در 
دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 
قرار گرفت و نمایندگان بــا ۶۷ رای موافق، 11۴ 
رای مخالــف و ۳ رای ممتنــع از مجموع 1۹1 
نماینــده حاضر بــا کلیات الیحه بودجه ســال 
۹۹ مخالفت کردند. مســعود پزشکیان که اداره 
بخشی از جلسه مجلس را برعهده داشت، با اشاره 
به رای مخالف مجلس به کلیــات بودجه گفت: 
با این اوضاع بودجه ۹۹ بــه مجلس دهم نخواهد 

رسید و احتماال به مجلس بعد موکول می شود.

کالن



طبق جدیدترین اطالعات منتشر شده از بانک مرکزی

بازار باز بانکی افسار گسیخته نقدینگی را مهار می کند؟
خریدار   بــا توجه به تاکیــد اقتصاددانان بر کنترل 
و هدایت نقدینگی به ســمت فعالیت های مولد برای 
رســیدن به تولیدات گســترده، مهار تورم و افزایش 
2۸.2 درصدی حجم نقدینگی در آذرماه، جای سوال 
اســت که عملیات بازار بــاز بانکی می توانــد با اتخاذ 
سیاســت های مناســب و هماهنگ با اهــداف کالن 
اقتصادی و بکار بردن ابزارهای کنترل دقیق، نقدینگی 
را به سمت فعالیت های مولد اقتصادی هدایت کند یا 
خیر؟ نظام پولی و بانکی بــه دلیل نقش تعیین کننده 
در سیاست های پولی و اعتباری و به عنوان یک قدرت 
اقتصــادی مهم در اختیــار دولت، می توانــد با اتخاذ 
سیاســت های مناســب و هماهنگ با اهــداف کالن 
اقتصادی و بکار بردن ابزارهای کنتــرل، نقدینگی را 
به ســمت فعالیت های مولد اقتصــادی هدایت کند و 
با افزایش ثبات اقتصادی زمینه را برای شــکل گیری 

سرمایه گذاری، اشتغال، تولید و... فراهم آورد.
از آنجاکه طبق جدیدترین اطالعات منتشــر شده از 
بانک مرکزی، حجم نقدینگی در آذر امســال معادل 
22 هــزار و ۶2۳ هــزار میلیارد ریال اعالم شــده که 
نســبت به مدت مشــابه در ســال قبل 2۸.2 درصد 

افزایش داشته است.

افزایش 48.6 درصدی حجم پول در آذر امسال
همچنین، حجم پول در این دوره معادل ۳۶۳ هزار و 
۴.۸ میلیارد ریال بوده که ۴۸.۶ درصد نســبت به آذر 
ماه سال قبل افزایش داشته و حجم شــبه پول نیز با 
2۴.۹ درصد رشــد، معادل 1۸۹ هزار و ۸۸.۳ میلیارد 
ریال است.عالوه بر این، اخیرا رئیس کل بانک مرکزی 
درباره رشد نقدینگی توضیحاتی ارائه کرده است که 
طبق گفته این مقام مســئول، آخرین آمار به صورت 
غیر رســمی نشــان دهنده 2۸ درصد رشد نقدینگی 
بوده و معادل 2۵ درصد هم نســبت بــه میانگین ۵۰ 

سال گذشته، رشد داشته است.

دلیل افزایش رشد نقدینگی از زبان همتی
همتی گفته این رشــد خوب نیست و تالش می کنیم 
آن را کنترل کنیم. ســه درصدی که امسال نسبت به 
میانگین بیشتر شده نشان دهنده این است که ذخایر 

ارزی خالص ما افزایش یافته است.
به گفته او، بانک مرکزی چند میلیــارد دالر ارز برای 
رشــد ذخایر خریداری کرده که ایــن موضوع باعث 

شده رشد نقدینگی از میانگین ۵۰ ساله بیشتر شود.
البته رئیــس کل بانــک مرکزی تاکیــد دارد که 2۸ 
درصد رشــد نقدینگی، رکورد نقدینگی نیست، زیرا 

در سال های گذشته رشــد نقدینگی  از این میزان هم 
بیشتر بوده است.طبق آنچه همتی ادعا کرده، در حال 
کنترل نقدینگی هستیم. از سوی دیگر هدف، کنترل 
انتظارات اســت و پیش بینی هایی که ارائه شده، هیچ 

کدام تورم باالی 2۰ درصد را نشان نمی دهد.
نکته  حائز اهمیــت در این زمینه این اســت که چه 
روندی باید شــکل بگیرد تا با کنترل حجم پول مانع 
از ایجاد تورم شد. شــاید بتوان از عملیات بازار بانکی 
که در هفته های اخیر توســط بانک مرکزی رونمایی 
شــده و بنا به گفته رئیس این بانک، اجرای این طرح 
موجب کنترل نرخ تورم، ســاماندهی اضافه برداشت 
بانک ها، تنظیم چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار 
به بانک ها و موسسات اعتباری، اجرای سیاست پولی 
و مدیریت نرخ های ســود می شــود، برای تحقق این 

هدف مهم اقتصادی استفاده کرد.

 بازار باز بانکی چگونه نقدینگی را 
کنترل می کند؟  

هر گاه بانک ها با کاهش نقدینگی مواجه می شــوند 
اقداماتــی همچون دریافت ســپرده یا ســود باالتر، 
قرض گرفتن از یکدیگر یا برداشــت از بانک مرکزی 
را انجام می دهنــد که این اقدامــات موجب افزایش 
سود بین بانکی، اثرگذاری بر سود سپرده بانک ها و در 
آخر تحت تاثیر قرار دادن تورم خواهد شد. با عملیات 
بازار باز بانکی، کنترل نرخ ســود کوتاه مدت و یا بین 
بانکی از کانال آن امکان پذیــر خواهد بود؛ به گونه ای 
که اگر زمانی بانک ها دچار کمبود نقدینگی شــوند و 
نرخ ســود در بازار بین بانکی باال برود، بانک مرکزی 
شــروع به خرید اوراق از بازار و تزریق پول می کند تا 
بانک ها بتوانند مشــکل نقدینگی را حل کرده و نرخ 
سود بین بانکی کاهش پیدا کند. در این راستا، رئیس 
کل بانک مرکزی اعالم کرده که در دی ماه گذشــته 
تورم ماهانه به ۰.۸ درصد رســیده و به طور جدی در 
این زمینــه تالش هایی صورت می گیــرد تا عملیات 
بازار باز به دلیل کســری بودجه ســال آینده، محلی 

برای استقراض و رشد نقدینگی نباشد.
گفتنی اســت؛ اگر چه افزایش حجم پــول منجر به 
ایحاد یک دوره رونق مصنوعــی و موقتی در اقتصاد 
می شــود، اما این موضوع در بلند مدت باعث افزیش 
نرخ تورم از یک ســو و ایجاد رکود اقتصادی از سوی 
دیگر می شــود و هر چــه افزایش حجم پــول برای 
تداوم رونق مصنوعی افزایش یابد، تورم ایجاد شــده 
و رکودی که در پی آن خواهد آمد؛ شدیدتر، عمیق تر 

و طوالنی تر خواهد بود.

پیامدهای نرخ تورم باال بر آینده اقتصاد
نرخ تورم باال و نوســان های آن هزینه های بسیاری را 
بر اقتصاد تحمیل می کند کــه می توان به کاهش نرخ 
رشد اقتصادی و به تبع آن کاهش سطح رفاه عمومی 
از یک ســو و تغییر توزیع درآمد، ثروت و رفاه به زیان 

اقشار کم درآمد جامعه از سوی دیگر اشاره کرد.
همچنیــن، تورم بــاال و بی ثباتی موجــب اخالل در 
شناسایی قیمت های نســبی توسط فعاالن اقتصادی 
می شود، چراکه در فرآیند تورمی، قیمت تمام کاالها 
به یک نســبت افزایش نمی یابــد، در نتیجه فعاالن 
اقتصادی نمی توانند تغییرات قیمت های نســبی را 
از تغییرات ســطح عمومی قیمت ها به خوبی تفکیک 
کنند. عــالوه براین، تــورم بــاال و بی ثباتی موجب 
نااطمینانی فعاالن اقتصادی نسبت به تحوالت آینده 
خواهد شــد و فعاالن اقتصادی نمی توانند چشم انداز 
روشن و شفافی از آینده ترســیم کنند که این امر به 

ویژه بر سرمایه گذاری تاثیر منفی خواهد گذاشت.
اخیرا جمعی از اقتصاددانان در نشستی تحت عنوان 
»نقش پول در اقتصــاد، عامل رونق تولیــد یا ایجاد 
تورم« درباره اینکــه خلق پول در اقتصــاد می تواند 
عاملی برای رشــد تولید یــا ایجاد تورم باشــد بحث 
کردند کــه از نظر آنان پول به عنــوان یک منبع مالی 
برای تولید و رشد اقتصادی الزم اســت اما این کافی 
نیست بلکه باید عامل و روند خلق پول مشخص باشد 
و با شناسایی  فعالیت های مولد به سمت آن ها حرکت 
کند تا در اثر افزایــش تولید ناخالص داخلی، رشــد 

اقتصادی را به همراه بیاورد.

خلق اعتبار باید به سمت فعالیت های مولد 
حرکت کند

طبق گفته این کارشناســان اقتصادی، رابطه رشــد 
نقدینگی و تورم باال در طول زمان اثبات شده اما خلق 
پول در کوتــاه مدت منجر به ایجاد تورم نمی شــود و 
فقط برای مدت موقتی رشد تولید مصنوعی را ایجاد 
می کند. عالوه براین، تولید و رشــد آن به پول احتیاج 
دارد اما در این راستا، حجم خلق پول بسیار مهم است 
زیرا، هر چه خلق پول و اعتبار بیشــتر شــود، رشــد 

قیمت ها هم باال می رود.
عالوه براین، براســاس اظهارات کارشناســی انتشار 
پول باید به سمت فعالیت های مولد حرکت کند و اگر 
این اعتبار در اختیار فــرد کارآفرینی که دارای دانش 
فعالیت های مولد است که در آن حوزه بیکاری وجود 
دارد؛ قرار بگیرد می تواند موجب رونق تولید شــود و 

دیگر این پول در اقتصاد خنثی نباشد.
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  از سیل زدگان استان سیستان 
و بلوچستان

در پی جاری شدن سیل در استان کم برخوردار 
سیستان و بلوچستان،  بانک رفاه کارگران تمام 
قد به حمایت از هموطنان ســیل زده به منظور 
جبران خســارات مالی و حمایت از آالم آنها در 
قالــب؛ اعطای کمــک های بالعــوض ، قرض 
الحســنه، اجرای پروژه های عمرانی، تخصیص 
اعتبارات ریالی به مشــاغل خانگــی، افزایش 

اعتبارات ریالی و ارزی و ... پرداخته است.
 بــه دنبال وقوع ســیل در اســتان سیســتان و 
بلوچستان و وارد شدن آسیب و خسارت های مالی 
و جانی در این استان، بانک رفاه در راستای ایفای 
مســئولیت ها و تعهدات اجتماعی و تسکین آالم 
روحی آنها، مبلغ ۳۰ میلیارد ریال از محل بودجه 
تبلیغاتی خــود در قالب کمک بالعــوض برای 
تهیه مخازن آب و تانکر آبرســانی و 1۳۰ میلیارد 
ریال تســهیالت قرض الحســنه نیز برای کمک 
به هموطنان سیل زده اســتان اختصاص داد .بر 
اســاس این گزارش، بانک رفاه عالوه بر اختصاص 
تســهیالت فوق، در بازدید از منطقه سیل زده و 
برآورد میزان خسارات، همچنین سقف اختیارات 
اعتباری اســتان را افزایش داد تا بتواند در کاهش 

مشکالت و بهبود شرایط منشاء اثر باشد.
این گزارش همچنیــن می افزایــد؛ در بازدید 
اســماعیل لـــله گانی مدیرعامل بانک رفاه از 
منطقه سیل زده استان سیســتان و بلوچستان 
و در دیدار و گفت و گو با فرماندهان سپاه منطقه 
که با حضور تنی چند از مســئوالن کشــوری و 
منطقه صورت گرفت، عالوه بر اعطای اعتبارات 
و تسهیالت قرض الحســنه و بالعوض، مقرر شد 
بانک رفاه کارگران به عنوان یک بانک اجتماعی 
و مسئولیت پذیر ضمن افزایش سقف اعتبارات 
این استان، نهایت همکاری را برای بازسازی امور 

و محرومیت زدایی از منطقه انجام دهد.
در این راســتا بانک رفاه مبلغ 1۰ میلیارد ریال 
نیز در اختیار فرمانده ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی و بســیج ســازندگی منطقه چابهار 
قرار داده تا در مســیر محرومیت زدایی و خرید 
تجهیــزات آبرســانی و مخــازن آب واحدهای 
مســکونی و همچنین خریــد ادوات و ابزارآالت 
کشاورزی همانند پمپ آب و نیز ابتیاع دام، طیور 
و احشــام در مناطق درگیر در ســیالب هزینه 
شود.احداث بیمارســتان 2۰۰ تختخوابی فوق 
تخصصی به عنوان بزرگترین بیمارستان جنوب 
شرق کشور با مبلغی بالغ بر ۷۰۰ میلیارد اعتبار 
ریالی و 1۶ میلیون دالر اعتبار ارزی و همچنین 
احداث بیمارســتان 1۰۰ تختخوابی در زاهدان 
به مبلــغ 2۹۰ میلیارد ریــال و 1۷ میلیون دالر 
اعتبار ارزی از برنامه های دیگــر بانک رفاه برای 

شهروندان سیستان و بلوچستان است.
احداث کارخانه تولید کود شیمیایی با اعتباری 
بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال، تســهیالت مشــاغل 
خانگــی به مبلــغ ۷۰ میلیارد ریــال، پرداخت 
2۵21 فقره وام قرض الحســنه ازدواج به مبلغ 
۶۵۰ میلیارد ریال، کمک به نوســازی دانشگاه 
علوم پزشــکی به مبلــغ ۵۰۰ میلیــون ریال 
و احداث یک مدرســه ۶ کالســه در روســتای 
سنجرانی شهرســتان هامون از دیگر مصوبات 
بانک رفاه در جهت کمک به مردم آســیب دیده 

استان سیستان و بلوچستان است.
بانک رفاه با توجه به اهداف از پیش تعیین شده 
خود از به کارگیری تمامــی توان و ظرفیت خود 
برای حل مشــکالت جامعه در مواقــع بحران، 
همواره قدم های مثبتی برداشــته است و سیل 
اخیر اســتان محروم سیســتان و گلستان نیز 
یکی از بحران هایی اســت که با حضور بیشــتر 
مسئوالن و مردم کشور در منطقه باعث آشنایی 
با کمبودهای اســتان محروم و گرفتار در بحران 

سیستان و بلوچستان شد. 



 مدیر کل تعاونی سهام عدالت البرز:

سود سهام عدالت تا پایان سال واریز می شود
فاطمه حسن ابی     مدیر کل تعاونی سهام عدالت 
البرز گفت: واریز سود سهام عدالت برای مشموالن از 

سوم اسفند آغاز شده و تا پایان همین ماه ادامه دارد.
اکبر حیــدری، مدیرکل تعاونی ســهام عدالت البرز، 
امروز در گفت وگو با رادیو البرز، گفت: واریز سود سهام 
عدالت برای مشموالن از سوم اســفند آغاز شده و تا 

پایان همین ماه ادامه دارد.
وی با اشــاره به مبالغ سود ســهام عدالت ادامه داد: 
برای مشــموالنی که سهام عدالتشــان یک میلیون 
تومان است 2۰۵ هزارتومان و برای کسانی که ارزش 
سهامشــان بین ۴۰۰ تا۶۰۰ هزار تومان بوده، 1۰۰ 

هزار تومان واریز می شود.
وی با بیان اینکه برخی از مشــموالن دریافت ســود 
سهام عدالت از فرایند ثبت نام بازمانده اند، اظهار کرد: 
بدیهی است کسانی که موفق به ثبت نام سهام عدالت 
نشده اند سودی هم دریافت نمی کنند ولی در تالش 
هستیم ساز و کاری ایجاد شود تا ســال آینده در بازه 
زمانی کوتاهی امکان ثبت نام مشــموالن عقب مانده 

فراهم شود.
حیــدری اضافه کــرد: دولــت الیحــه ای در این 
خصــوص به مجلــس ارائــه داده ولی ایــن الیحه 
اشــکاالتی داشــته و نیاز به اصالح اســت و پس از 

تصویب اجرایی خواهد شد.
ایــن مســؤول تاکیــد کــرد: برخی ســایت های 
کالهبرداری از افــرادی که موفق به ثبت نام ســهام 
عدالت نشده اند به بهانه خرید و فروش سهام و یا ثبت 

نام جدید پول دریافت می کنند.
مدیر کل تعاونی ســهام عدالت البرز گفت: با توجه به 
اینکه امســال هیچ ثبت نامی انجام نمی شود، مردم 

نباید فریب این افراد را بخورند و پولی پرداخت کنند.
حیدری افزود: اگر امکان ثبت نام جدید برای ســهام 
عدالت ایجاد شــود، این موضوع از طریق رسانه های 

ملی اعالم خواهد شد

البرز

شــهردار مشــکین دشــت از اتمام 
عملیات خاکبرداری و زیرسازی بلوار 
ارتش در شــهرک بعثت خبــر داد و 
گفت: انجام این پــروژه با صرفه جویی 

یک میلیارد تومانی همراه بود.
موسوی،شــهردار  جعفــر  ســید 
مشکین دشــت با اشــاره به اینکه این 
بلوار در اولین ورودی شــهرک بعثت 
قرار دارد، گفت:  عملیات  خاکبرداری 
و زیرسازی بلوار ارتش به طول12۵۰ 
متر در عــرض2۴ متــر در دو محور با 

صرفه جویــی حــدود  یک 
میلیــارد تومــان توســط 
اجرایی شهرداری  معاونت 
مشکین دشــت انجام شده 

است. 
وی بــا یــادآوری اینکــه 
عملیــات خاکبــرداری و 

زیرسازی بلوار ارتش با صرفه جویی در 
هزینه و زمان انجام شــده است، افزود: 
با تــالش معاونت اجرایــی و نیروهای 
شــهرداری  زمان 2 ماهه این عملیات 

به  12 روزکاهش یافته و از 
طریق تعامل با ســازندگان 
عمده سطح شــهر، حدود 
۳۰ هــزار تــن مخلــوط 
جمــع آوری و در این پروژه 
مورد اســتفاده قرار گرفته 
اســت. شــهردار مشکین 
دشت در خصوص پیشرفت این پروژه 
و زمــان بهره بــرداری آن، اظهار کرد: 
خاکبــرداری و ۳  الیــه مخلوط ریزی 
تا کنــون انجــام شــده و در صورت 

مساعدت شرایط جوی جدول گذاری 
و آســفالت نیز اجرا خواهد شــد، تا در 
ابتدای سال آتی شــاهد بهره برداری 

این پروژه باشیم.
وی ضمن تقدیر از عوامل شــهرداری 
مشــکین دشــت در اجرای این پروژه 
و  خاکبــرداری  عملیــات  گفــت: 
زیرســازی بلوار ارتش به صورت امانی 
و با اســتفاده از تجهیــزات و نیروهای 
شــهرداری مشکین دشــت بــه اجرا 

رسیده است.

انتخابات خلق حماسه ای برای اتحاد 
بیشتر بوداســتاندار البرز با بیان اینکه 
تالش های دست اندرکاران برگزاری 
انتخابات قابل قدردانی اســت، گفت: 
یازدهمیــن دوره انتخابــات مجلس 
شورای اســالمی خلق حماسه ای بود 
که هرچه بیشــتر در ایران اســالمی 

اتحاد و همبستگی را ایجاد کرد.
به گــزارش خبــر نــگار مــا  )زبیده 
شــادان وند ( ، شــهبازی در بازدید از 
ســایت تجمیــع صندوق هــای اخذ 

رای شهرســتان کــرج 
)شــهید خدایی( افزود: 
دوره  یازدهمیــن  در 
مجلــس  انتخابــات 
شورای اســالمی در گام 
دوم انقــالب مــردم در 

کنار یکدیگر قــرار گرفتند تا وحدت و 
انسجام ملی را به جهانیان نشان دهند.

وی ادامــه داد: مشــارکت مطلوبی را 
دراســتان البرز کمافی سابق درعرصه 
مشــارکتی انتخابات یازدهمین دوره 

مجلس شورای اسالمی 
شــاهد بودیم کــه هیچ 
مشــکلی بــا همراهی 
انــدرکاران  دســت 
انتخاباتی و برنامه ریزی های 
منسجمی که بود بوجود 
نیامد.شهبازی گفت: طالقان و بخش 
آسارا دراســتان البرز با توجه به دوری 
مســافتی که از مرکز اســتان )کرج( 
داشــتند به موقع اقدامــات موثر را در 

زمینه انتخابات انجام دادند.

وی خاطرنشــان کرد: هیــات اجرایی 
و هیات نظــارت با تعامــل و همراهی 
که داشــتند در کنار عوامــل نیروی 
انتظامــی، بســیج ، ســپاه و ماموران 

امنیتی انتخاباتی پرشور را رقم زدند.
استاندار البرز اضافه کرد: یک روز پس 
از برگــزاری انتخابات نیــز با تالش 
دســت اندرکاران انتخاباتی، انتخاب 
مردم که قابل احترام برای مسووالن و 
مدیران اســت از طریق رسانه ها اعالم 

خواهد شد.

شهردار

استاندار

عملیات زیرسازی بلوار ارتش با صرفه جویی یک میلیاردی

انتخابات خلق حماسه ای برای اتحاد بیشتر بود

4
سه شنبه     6  اسفند 1398     شماره 494 وزنامـه ر

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R سرزمین
ونا  وس کر  مورد مثبت ویر

در استان البرز مشاهده شد
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز 
گفت: مورد مثبت ویروس کرونا در استان البرز 

مشاهده شده است.
 ســید حســن اینانلو بعدازظهر دوشــنبه در 
نشســتی خبری اعالم کــرد که مــورد مثبت 
ویروس کرونا در اســتان البرز مشــاهده شده 

است.
وی گفت: باید در جلســات شــورای امنیت 
و یــا پدافتــد غیرعامــل مجدد بــر تعطیلی 
دانشــگاه ها، مدارس، آموزشــگاه های استان 

تاکید شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز 
توضیح داد: عالوه بر ضرورت تعطیلی دانشگاه ها 
و مدارس بر عــدم برگزاری هــر گونه تجمعات 
از جملــه کنگره هــا، ســینماها، همایش هــا، 
کنســرت ها و … تاکیــد داریــم زیــرا هرنوع 
تجمعات می تواند موجــب انتقال ویروس کرونا 
شود و با لغو تجمعات باید تماس افراد با یکدیگر 

را محدود کنیم.
اینانلو با اشاره به اینکه مردم باید در خانه بمانند 
و خودمراقبتی کنند تــا از خطر ابتالء به ویروس 
کرونا دور بمانند، گفت: رعایت بهداشــت فردی 

در این مورد بسیار مهم است.
وی تاکید کرد: مــا تنها موارد مشــکوکی را در 
بیمارســتان ها بســتری می کنیم که عالئمی 
مانند پایین آمدن غلظت خون، سطح اکسیژن و 

یا مشکالت ریوی و تنفسی دارند.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی استان 
البرز بــا بیان اینکه تب شــدید و ســرفه های 
خشــک از عالئــم مهــم در خصــوص ابتالء 
به ویــروس کرونــا اســت، گفت: مــردم در 
صورت مشــاهده عالئمــی مانند نشــانه های 
سرماخوردگی در خانه بمانند و مصرف مایعات 
گرم، استفاده از ماســک و تعویض به موقع آن را 

در دستور کار قرار دهند.
اینانلو اضافه کرد: مــوارد مثبتی که در خصوص 
ابتالء به ویروس کرونا در اســتان البرز مشاهده 
می شود در بخش ایزوله بیمارستان های استان 
قرنطینه می شوند، رفت و آمد به بخش هایی که 
آنها هستند ممنوع می شــود و از طریق معاونت 
بهداشــتی نیز خانواده های آنهــا تحت مراقبت 

قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه گرم شــدن هوا بــه یقین تأثیر 
زیادی در کاهش ماندگاری ویروس کرونا در فضا 
دارد، گفت: مقرر اســت در جلسه ای به ریاست 
دانشگاه علوم پزشکی با رؤسای بیمارستان های 
البرز و جمعی دیگــر از کادر درمانی در خصوص 
مــواردی از جمله اینکــه یک مرکــز درمانی 
خاص در اســتان را برای مبتالیان منظور کنیم 
یا خیر تصمیم گیری می شــود اما تــا آن زمان 
هر بیمارســتان اســتان در بخــش ایزوله خود 
نگهداری از مبتالیان احتمالــی را انجام خواهد 

داد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز 
عنوان کرد: موبایل های شخصی، عینک، کیف و 
هر آنچه مردم با خود حمل می کنند باید چندین 
مرتبه در روز با الکل ضدعفونی شــود، هر کسی 
در جیب خــود یک محلــول ضدعفونی کننده 

همراه داشته باشد.
اینانلو گفــت: خطر ابتالء به ویــروس در کمین 
همه به ویژه کادر درمان اســت کــه با مبتالیان 
ارتباط بیشــتری دارنــد احتمال شــیوع این 
بیماری از طریق تماس با سطوح و … زیاد است 
و خطر ابتالء بــه ویروس کرونا نیــز در قیاس با 
بیمــاری آنفلوآنزای h۱ اســت پــس راعایت 

بهداشت فردی ضروری است.
وی در پایان اضافه کرد: اگر مردم به صحبت های 
ما در حوزه بهداشت و درمان گوش کنند بیماری 
کرونا در کشــور به مرحله ثابتی خواهد رسید و 

دیگر رشد فزاینده ای نخواهد داشت.



معافی مدنی: 

تالش در راستای تشکیل اتاق فکر قرارگاه مدیریت فرهنگی در رادیو گفتگو
خریدار   رئیس گروه تاریخ، فرهنگ و اجتماع رادیو 
گفتگو در مراســم رونمایی از کتاب »سواد رسانه ای 
از الف تا ی« گفت: پیرو تاکیــد رهبر انقالب مبنی بر 
تشکیل اتاق های فکر قرارگاه مدیریت فرهنگی عمل 
کردیم و برنامه ای با هدف آموزش ســواد رســانه ای 
تولید شد.به گزارش روابط عمومی مدیریت فرهنگی 
هنری منطقه ۶ و فرهنگسرای سرو، مراسم رونمایی 
از کتاب »سواد رسانه ای، از الف تا ی« با حضور جمعی 
از مدیران رادیو، اساتید سواد رسانه ای و عالقه مندان 

در فرهنگسرای سرو برگزار شد. 

تالش کردیم در راستای تشکیل اتاق فکر 
قرارگاه مدیریت فرهنگی عمل کنیم

در ابتــدای این برنامه، ســید محمــد معافی مدنی، 
رئیس گروه تاریخ، فرهنــگ و اجتماع رادیو گفتگو به 

عنوان سخنران صحبت کرد.
او ضمن اشــاره بــه پیام تشــکر ویژه دکتــر حمید 
شــاه آبادی معــاون صــدای جمهــوری اســالمی 
ایران خطــاب بــه برگزارکننــدگان این جلســه و 
دســت اندرکاران کتاب »ســواد رســانه ای از الف تا 
ی« گفت: یکی از اتفاقاتی که در دنیای رســانه های 
مدرن در حال رخ دادن اســت موضوع مهندســی و 
مدیریت پیام است. چه در رســانه های مکتوب و چه 
در رســانه های صوتی و تصویری موضوع مهندســی 
پیام رخ میدهد که سواد رســانه ای مخاطب و کاربر 
را به مخاطب و کاربر فعــال تبدیل کرده و از او در برابر 

مهندسی پیام های رسانه ای حفاظت میکند.
وی افــزود: یکی از اتفاقات خوبی کــه پس از مدت ها 

تالش، در رادیو گفتگو صورت گرفت برنامه ای بود که 
به سرپرستی آقای دکتر افراســیابی و تهیه کنندگی 

خانم دکتر اسمعیل نژاد انجام شد. 
وی ادامه داد: پیرو تاکید رهبر انقالب مبنی بر تشکیل 
اتاق های فکر به عنــوان قــرارگاه مدیریت فرهنگی 
تصمیم گرفته شــد که جمعی از اســاتید محترم در 
کنار هم جمع شــوند و راجع به محتــوای یک پیام 

هم اندیشی کنند. 
معافی مدنــی در ادامه گفت: یکی از مشــکالت حال 
حاضر ما موضوع ســواد رسانه ای اســت که البته به 
لطف دوســتان، االن ایــن موضــوع وارد کتاب های 
درسی آموزش و پرورش شده اســت اما صرفا در یک 
مقطع یعنی مقطع دهــم و آن هم به صورت اختیاری 
تدریس میشــود و این ضرورت احساس شد که الزم 
اســت رادیو به صورت جدی تر وارد عرصه ی تالش 
برای افزایش سواد رســانه ای جامعه شود.وی تاکید 
کرد: شاید برنامه های زیادی را در شبکه های رادیویی 
راجع به سواد رسانه ای شنیده باشــید اما این برنامه 
ها، مجمع الجزایری بودند که قرار شد یک کار جدید 
و متمرکز در رادیو گفت و گو انجام شــود و حاصل آن 

کار، کتاب سواد رسانه ای از الف تا ی است.
معافی مدنی خاطر نشان ســاخت: برنامه های سواد 
رســانه ای، در رادیو گفتگو ادامه خواهد داشت و در 
فصل جدید خود با موضوع کارکردهای ســواد رسانه 
ای در حوزه هــای مختلف نظیر سیاســت، اقتصاد، 

فرهنگ و جامعه ادامه خواهد یافت.
 این مدیر رادیو گفت و گو در ادامه با اشــاره به فرآیند 
تولید، پخش و تبدیل ســیزده برنامه رادیو گفت و گو 
با موضوع سواد رسانه ای 
به کتاب ســواد رسانه ای 
از الــف تا ی افــزود: ما در 
اتــاق فکر خود ســوژه ها 
و حوزه هــای مختلفی را 
مورد بررسی قرار دادیم که 
نتیجه آن برنامه ای بود که 
با عنوان دنیای شیشه ای 
در رادیو گفتگو پخش شد 
و این کتــاب ماحصل آن 

برنامه است.
معافی مدنــی در ادامه با 
تقدیر و تشــکر از زحمات 
دکتــر محمــد صــادق 
افراسیابی و دکتر معصومه 
اسمعیل نژاد گفت: کتاب 
سواد رسانه ای از الف تا ی 

حاصل همکاری و مشــارکت 2۶ نفر از اساتید حوزه 
ارتباطات، رسانه و سواد رسانه ای است. 

 امتیاز ویژه جمهوری اسالمی در آموزش 
سواد رسانه ای چیست؟ 

در بخش بعدی برنامه، دکتر محمدصادق افراسیابی، 
ویراســتار علمی و مســئول تدوین کتاب »ســواد 

رسانه ای از الف تا ی« صحبت کرد.
وی گفت: برخود الزم می دانم که در ابتدای ســخنان 
خود از آقای دکتر حمید شــاه آبادی، آقای دکتر رضا 
کوچک زاده تهمتن و آقای  معافی مدنی و همین طور 
خانم دکتر اسمعیل نژاد به خاطر فراهم کردن زمینه 
های مورد نیاز چــاپ این کتاب در رادیــو گفت و گو 

تشکر کنم.
وی افزود: باید بگویــم که از ابتدا شــخصا به چنین 
کاری فکر نمی کردم، هر چند همیشــه دغدغه سواد 
رسانه ای داشتم اما انجام این کار به خاطر پیشنهادی 

بود که از سوی ریاست رادیو گفت و گو مطرح شد.
افراسیابی در ادامه با اشــاره به ضرورت پیشرو شدن 
جمهوری اســالمی ایران در افزایش سواد رسانه ای 
مردم گفت: همیشــه یک نکته ذهن مــن را به خود 
مشــغول می کرد و آن هم این بود کــه در جمهوری 
اســالمی چه امتیاز ویژه ای می توانیم نسبت به دیگر 
کشــورهای منطقه در عرصه سواد رســانه ای داشته 
باشیم. یعنی آیا اساسا کشــور ما امتیاز ویژه ای دارد و 
می تواند در این حوزه پیشرو باشــد یا خیر؟ من فکر 
می کنم که کشور ما به دالیل مختلف می تواند در این 
زمینه پیشرو باشد. دلیل اصلی آن رویکرد حاکمیت 
فرهنگ اسالمی ایرانی است. چرا که در قرآن و سیره 
اهل بیت به مفهوم و محتوای ســواد رسانه ای توجه 
شــده اســت. هر چند طبیعتا موضوع و عبارت سواد 
رســانه ای موضوع و عبارت جدیدی است اما مفهوم 

آن از قدیم وجود داشته است.
 افراســیابی خاطر نشــان ســاخت: برای مثال آیه 
»َفلَْیْنُظِر اْلِنْســاُن إِلــي  َطعاِمِه« بــه همین مفهوم 
اشاره دارد و می گوید که انســان باید با دقت به غذای 
خود نگاه کنــد. این غذا فقط به معنای غذای جســم 
نیســت بلکه باید به کتابی که می خوانــد و پیامی که 
دریافت می کند توجه داشــته باشد. در جای دیگری 
ــْر ثَُمّ تََکلَّْم«؛  ْر َفِکّ حضرت علی )ع( می فرمایند: »َفِکّ
دوبار فکر کن ســپس صحبت کن. این که فرد چیزی 
که میشــنود و می بیند و به هر دلیل به ذهنش خطور 
میکند را فورا نشــر ندهد، این همــان تفکر انتقادی 
است که بدان اشــاره می کنیم و می گوییم هر پیام را 

باید مورد بررسی قرار داد و سپس ترویج اش داد. 

البرز
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وهای وم تجهیز نیر  لز
  خدمات شهری به وسایل ایمنی 

و بهداشتی
فاطمه حسن ابی   رئیس کمیسیون خدمات 
شهری شورای اســالمی شــهر کرج خواستار 
تجهیز نیروهای خدمات شهری شهرداری کرج 
جهت پیشــگیری از بیمــاری و افزایش ایمنی 

نیروهای خدوم و زحمت کش شد.
فریده بزنی بیرانوند در صد و هشــتاد و پنجمین 
جلسه رســمی شــورا طی نطق پیش از دستور 
اظهار داشت: با توجه با اینکه پاکسازی محیط های 
شهری جزو مشاغل پرخطر در برابر بیماری های 
واگیردار به شمار می رود و احتمال آلوده شدن 
به میکروب ها، ویروس ها و عوامل عفونی در این 
شغل بسیار باالست ضروری است که تجهیزات 

الزم به نیروها تزریق شود.
وی با اشــاره به اینکه پاکیزگی معابر عمومی و 
ارتقای ســالمت شــهر در گرو فعالیت این قشر 
زحمتکش جامعه اســت و مخاطــرات فراوانی 
آنان را تهدیــد می کند، افزود: فرهنگ ســازی 
در مشارکت و نظافت شهری ســهم بسزایی در 
کاهش آلودگی هــا دارد و  اگر همه  در پاکیزگی 
شــهر تالش نمایند، احتمال آسیب به سالمت 
نیروهای خدمات شــهری نیــز کاهش خواهد 
یافت.این عضو شــورا از شــهردار کرج خواست 
تا در تجهیز وســایل ایمنــی نیروهای خدمات 
شــهری اهتمام ویژه داشــته باشــد تا سالمت 

پرسنل به خطر نیافتد.

دشت گرد:
مدارس و دانشگاه ها در مواقع 

ورت به صورت هماهنگ  ضر
تعطیل شوند

زبیده شــادان وند  عضو شــورای اسالمی 
شهر کرج خواستار تعطیلی هماهنگ مدارس و 
دانشگاه ها به دلیل آلودگی هوا، مراقبت در برابر 

ویروس کرونا و موارد مشابه گردید.
سارا دشت گرد در صد و هشتاد و پنجمین جلسه 
رسمی شــورا طی نطق پیش از دســتور اظهار 
داشــت: بر خود واجب می دانم کــه از حضور پر 
شــور مردم در انتخابات اخیر قدردانی کنم و به 
همه آنان چــه عوامل اجرایی، چــه داوطلبان و 

منتخبین خدا قوت و خسته نباشید عرض کنم.
وی افزود: با توجه به شــیوه بیماری ویروســی 
کرونا از شــهردار کرج تقاضــا دارم در خصوص 
مساعدت به پرسنل زن که باردار هستند تدبیر 
ویژه ای جهت حفظ سالمتی این عزیزان اتخاذ 
شود.دشــتگرد همچنین بــه تعطیلی مدارس 
در این روزها اشــاره کــرد و گفت: بــا توجه به 
تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی انتظار می رود 
مسئولین و مدیران شــهر تدابیری انتخاذ کنند 
که مادران شــاغل در شــهرداری دچار مشکل 
نشــوند، قطعا با همراهی و هماهنگی و همدلی 
این روزهای نگران کننده می گــذرد و آنچه به 
یادگار مــی ماند روحیه حمایــت و همراهی در 

مدیریِت یک بحران خواهد بود.
عضو شورای اسالمی شــهر کرج از رئیس شورا 
خواســت تا با هماهنگی اســتانداری البرز در 
خصوص زمــان تعطیلی مدارس، دانشــگاه ها 
و مهدهــای کودک و ادارات داشــته باشــند تا 
شهروندان باالخص مادران شــاغل کمتر دچار 

زحمت و نگرانی از سالمتی کودکانشان باشند.



77 درصد معامالت مسکن سرمایه ای بوده

چرا اخذ مالیات بر عایدی امالک اولویت دارد؟
خریدار    بــا توجه به اینکه امالک بــه ویژه امالک 
مسکونی، کاالی اساســی محسوب می شود و تنظیم 
بازار آن نســبت به ســایر بازارها از اهمیت بیشتری 
برخوردار است، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در این 

بخش نسبت به سایر بخش ها اولویت دارد.
 اخذ مالیات از معامالت و ســودهای کســب شده در 
بازارهای مــوازی تولید، از جمله اقداماتی اســت که 
برای کاهــش جذابیت ایــن بازارها در کشــورهای 
جهان انجام می شــود. در این میان، بررسی ها نشان 
می دهد بازار امالک نسبت به ســایر بازارهای موازی 
تولید، خطر کمتر و ســودآوری مطمئن تری دارد که 
باعث شده برای ســوداگران و تقاضاهای سرمایه ای و 
غیرمصرفی، جذاب باشد و به عنوان نقطه امنی برای 

سرمایه های سرگردان تلّقی گردد.

سوداگران، خانه دار شدن مردم عادی را دچار 
مشکل می کنند

در کتاب »مالیــات بر عایدی امــالک؛ راهکار حذف 
ســوداگری از بازار مســکن« که اخیرا توسط شبکه 
تحلیلگران اقتصاد مقاومتی منتشــر شــده، دالیل 
مختلفی مبنــی بر اولویــت اخذ مالیات بــر عایدی 
سرمایه از بخش امالک ارائه شده است. در این کتاب 
آمده که فعالیت های ســوداگرانه در بخش امالک، به 
ویژه امالک مسکونی، عالوه بر اینکه به عنوان مانعی 
برای تولید عمل می کند، پاسخ گویی به نیاز مصرفی 
مردم در این بخش را مشکل می سازد و به دلیل ایجاد 
تقاضای کاذب و بیــش از نیاز متعــارف، قیمت ها را 

افزایش می دهد.

77 درصد معامالت مسکن سرمایه ای بوده
در ادامه کتاب مذکور آمده اســت: ریشــه افزایش 
قیمت مســکن و نوســانات آن که این کاالی حیاتی 
را از دســترس خانوار دور کرده، جذابیت و سهولت 
کسب سود از آن اســت که باعث می شود »تقاضای 

ســوداگرانه و ســرمایه ای« را به خود جذب نموده و 
جایگزین »تقاضای مصرفــی« نماید؛ در صورتی که 
تقاضای موجود در بازار مسکن تنها تقاضای مصرفی 
باشــد، افزایش قیمت غیرمتعارف در آن رخ نخواهد 
داد.به عنوان نمونه در ایران طی 1۰ ســال اخیر، ۷۷ 
درصد معامالت انجام شــده در بازار مسکن، به قصد 
مصرف نبوده و جزو تقاضای ســرمایه ای به حســاب 
می آید. این بدان معناســت که این حجم از تقاضای 
موجود در بازار مسکن، برای رفع نیاز مصرفی نبوده و 
به قصد کسب ســود از محل خرید این دارایی حیاتی 

انجام شده است.
دارایی های منجمد موجود در بازار مسکن، نشانه ای 
دیگــر از حضور گســترده تقاضــای غیرمصرفی در 
این بازار اســت. به گفتــه آخوندی وزیر اســبق راه و 
شهرســازی میزان نقدینگی موجود در این بخش، با 
توجه به آمار 2.۶ میلیون خانه  خالی با متوســط ۸۰ 
مترمربع مساحت، بیش از 2۵۰ میلیارد دالر  برآورد 
شــده اســت.در چنین شــرایطی اولویت، کنترل و 
مدیریت بــازار امــالک و جلوگیری از نوســانات و 
ســوددهی غیرمتعارف آن نســبت به تولید و خارج 
کردن »تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای« از این بازار 

است. این هدف در کشورهای جهان با اخذ مالیات بر 
عایدی سرمایه از بخش امالک محقق گردیده است.

نبود مالیات بر عایدی امالک، التهاب سایر 
بازار ها را به دنبال دارد

ذکر این نکته نیز ضروری است که اگر مالیات بر عایدی 
سرمایه در بخش امالک و مســتغالت اجرا نشود، هم 
بازار امالک و هم سایر بازارها با تشدید شرایط التهابی 
و آشفته مواجه خواهند شــد. در نتیجه می توان اخذ 
مالیات بر عایدی ســرمایه را از بــازار امالک آغاز نمود 
و ســپس با اجرای تدریجی، شــرایط اعمال این پایه 
مالیاتی در ســایر بازارها را نیز فراهــم کرد.تجربیات 
جهانی نیز موید آن است که مالیات بر عایدی سرمایه 
از ابتدای شــکل گیری خــود، با هــدف جلوگیری از 
ســوداگری در بازار امالک به کار گرفته شــده است 
و عمده کشــورهایی که خواهان اجــرای این مالیات 
شــده اند، به دلیل نوســانات بخش امالک به این ابزار 
مالیاتی روی آورده اند.به عنــوان نمونه یکی از دالیل 
اصلی معرفی مالیات بر عایدی ســرمایه در بریتانیا که 
کشوری با سابقه در اجرای این پایه مالیاتی است، رشد 

سریع ارزش امالک پس از جنگ جهانی دوم بود. 

پالک
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تقاضا برای دریافت تسهیالت 
 نوسازی بافت فرسوده 

افزایش یافت
مدیر امــور اعتباری بانک مســکن گفت: تقاضا 
برای دریافت تســهیالت نوسازی بافت فرسوده 
در شــهرهای مختلف کشــور به ویژه شهرهای 

بزرگ در هفته های اخیر افزایش یافته است.
 محمدحســن علمداری مدیر امــور اعتباری بانک 
مســکن با بیان اینکه از ابتدای ســال جــاری تا 1۹ 
بهمن ماه، ســازندگان بیش از ۹ هزار واحد مسکونی 
در بافت های فرســوده شهرهای کشــور موفق به 
تشــکیل پرونده تســهیالت نوســازی در بانک 
شــدند، اظهار کرد: در هفته هــای اخیر با تعیین 
تکلیف یارانه نرخ ســود تســهیالت نوســازی و 
شــروع انعقاد قراردادپرداخت این تسهیالت بر 
اساس سود حمایتی، شاهد استقبال سازندگان 
و تولیدکنندگان مســکن در بافت های فرســوده 
برای دریافت تسهیالت نوســازی هستیم که این 
نوید روشنی برای سرعت گرفتن طرح بازآفرینی 
شهری در کشور است.آن طور که علمداری اعالم 
کرده است، مبلغ کل تســهیالت منعقد شده از 
ابتدای ســال جاری تا 1۹ بهمن ماه، برای نوسازی 
بافت های فرسوده شهرهای کشــور بابت احداث 
بیش از ۹ هزار واحدمســکونی رقمی معادل ۵۶۴ 
میلیارد و ۷۳۸ میلیون تومان بوده است.مدیر امور 
اعتباری بانک مســکن همچنین نقش حمایتی 
این بانک در تســهیل و تســریع جریان نوسازی 
بافت فرســوده در اســتان های مختلف کشور را 
تشــریح کرد.محمدحســن علمداری مدیر امور 
اعتباری بانک مسکن با اشاره به حجم تسهیالت 
پرداختی به متقاضیان نوسازی واحدهای مسکونی 
در اســتان های مختلف کشــور، گفت: از ابتدای 
دوره یعنی آغاز ســال ۹۸ تا 1۹ بهمن امسال، پس 
از استان تهران، دو استان خراسان رضوی و اردبیل 
بیش ترین آمار نوســازی واحدهای مســکونی با 
حمایت تســهیالتی بانک مســکن را داشته اند.

به گفته وی در این بــازه زمانی از محــل قرارداد 
عاملیت، سازندگان و مالکان پروژه هایی با ظرفیت 
۹ هزار و ۸2۴ واحد در سراسر کشور موفق شدند با 
تشکیل پرونده در شعب بانک مسکن قراردادهای 
دریافت تسهیالت نوسازی بافت فرسوده را برای 

پروژه های خود منعقد کنند.



با  تعطیلی کارخانه ها در چین صورت گرفت

وسازی وزانه شرکت های خودر ضرر 6 میلیون دالری ر
خریدار  رســانه های چینــی گــزارش دادند که 
شرکت های بزرگ خودروسازی نظیر هوندا و نیسان 
از محل تعطیلی کارخانه های خــود در ووهان چین 

روزانه ۶ میلیون دالر ضرر می کنند.
 یک رســانه دولتی چین گزارش داد که شرکت های 
بزرگ خودروســازی بین المللی نظیر نیســان ژاپن، 
جنرال موتورز آمریکا، رنوی فرانســه و هوندای ژاپن 
به دلیل تعطیلی کارخانه های خــود در ووهان چین 
که مرکز شیوع ویروس کروناســت، روزانه ۶ میلیون 

دالر ضرر می کنند.
یکی از مدیران این شــرکت ها به گلوبال تایمز چین 
گفت که برخی تولید کنندگان قطعات در حال حاضر 
با تعطیل بودن خطوط تولید به سمت فروش قطعات 

انبار شــده روی آوردند، اما این قطعات به زودی تمام 
خواهد شد.

یکی دیگر از مشکالت نیز شبکه توزیع قطعاتی است 
که هنوز به شرایط عادی بازنگشته اند.

شهر ووهان در اســتان هوبی چین یکی از اصلی ترین 
مناطق تولید خودرو در چین به شمار می رود و میزبان 
شرکت های بزرگ خودروسازی از آمریکا، اروپا و ژاپن 

و بسیاری نقاط دیگر جهان است. 
تنها در ســال 2۰1۸ حــدود 1.۷ میلیون دســتگاه 

خودرو با ارز ۵۷ میلیارد دالر در این شهر تولید شد.
از آنجایی کــه ووهان مرکز شــیوع ویــروس کرونا 
در چین به شــمار مــی رود، پس از تعطیل شــدن 
کارخانه های خودروسازی با آغاز تعطیالت سال  نوی 

چینی، ایــن کارخانه ها هنوز نتوانســته اند به چرخه 
تولید بازگردند.

لی کوآن، مدیر کمیته نمایشــگاه بین المللی قطعات 
خودروی چین در ووهــان، می گوید در صورتی که به 
همین منوال پیش برود شــرکت های خودروسازی 
اجازه نخواهند داشــت تا روز 11 مارس کارخانه های 

خود را باز کنند.
شرکت های خودروســازی خارجی هم هفته ها طول 

خواهد کشید تا به حالت عادی بازگردند.
به گفتــه وی پس از آغــاز فعالیــت در کارخانه های 
خودروســازی،  یک مــاه و نیم طول می کشــد که 
شــرکت های خارجی به ظرفیت تولیــد کامل خود 

برسند. 

پدال

گروه خودروسازی ســایپا همچنان به 
عنوان خودروســاز اول کشور، با تولید 
۳۸۴ هزار و ۳۰۹ دســتگاه خودرو از 
ابتدای امســال تا پایــان بهمن ماه از 
میزان تولید ســال گذشــته خود در 

مدت مشابه عبور کرد.
گــروه  ســایپانیوز،  گــزارش  بــه 
خودروسازی ســایپا که در یازده ماهه 
سال گذشــته، تعداد ۳۸2 هزار و ۳۰۳ 
دســتگاه خودرو تولید کــرده بود، با 

عبور از این میزان در مدت 
مشــابه در ســال جــاری 
توانست رکورد جدیدی را 
در زمینه تولید در شــرایط 
تحریم و فشــار حداکثری 
بر صنعت و  اقتصاد ایران به 

ثبت برساند.
براســاس این گزارش گروه ســایپا، 
همچنین با عبور از تولید سال گذشته 
موفق شد کاهش ۳2 درصدی تولید در 

سه ماهه نخست سال جاری 
را جبران کنــد، بنابراین بر 
مبنــای این آمــار، کاهش 
1۹ درصــدی تولید در کل 
صنعــت خــودرو در گروه 
سایپا صورت نگرفته، بلکه 
گروه سایپا توانسته است در 
این مدت تولید خــود را تا حدودی نیز 

افزایش دهد.
بــا اجــرای موفقیت آمیز سیاســت 

تولیــد عبور مســتقیم در ســه ماهه 
دوم ســال جاری، این گروه همچنین 
توانسته اســت در کنار تکمیل تمامی 
خودروهــای دارای کســری قطعات 
در کف کارخانــه و تحویــل آن ها به 
مشتریان، همه محصوالت خود را پس 
از تولید از کارخانه بالفاصله به دســت 
مصرف کننــدگان برســاند و تعــداد 
خودروهای تحویلی به مشــتریان را از 

مرز ۴۰۰هزار دستگاه عبور دهد.

یک پژوهشــگر محیط زیست و حامی 
گونه هــای در معرض خطــر انقراض 
شــاهین ایرانی، به مدیرعامل ســایپا 
پیشــنهاد کرد نام محصول جدید این 
گروه خودروسازی را به شاهین تغییر 
دهند، دلیل این پیشنهاد نیز این است 
که ســایپا در طراحی محصول جدید 
خود از شــاهین ایرانی الهــام گرفته 

است.
 غالمرضــا کیامــرزی کــه ســال ها 

بــه عنــوان دامپزشــک 
پرنــدگان  پژوهشــگر  و 
خصــوص  در  شــکاری 
گونه های مختلف شــاهین 
از جملــه شــاهین ایرانی 
"شــاهین  بــه  موســوم 
ســرخ" فعالیــت داشــته 

اســت در نامه ای بــه مدیرعامل گروه 
خودروسازی سایپا پیشــنهاد کرد در 
راســتای حفظ و حمایت از این پرنده 

باشکوه ایرانی، نام محصول 
جدید سایپا را به "شاهین" 

تغییر دهند.
محیــط  فعــال  ایــن 
زیســت پیشــنهاد خــود 
را طــی نامــه ای رســمی 
بــرای مدیرعامــل گروه 
خودروســازی ســایپا ارســال کرده 

است.
نمونه اولیــه محصول ســدان جدید 

گروه خودروســازی ســایپا در سال  
1۳۹۷ رونمائی شد که در آن زمان نام 

"رهام" برای آن انتخاب شد.
این خــودرو به همراه یــک محصول 
کــراس اوور جدید دیگر کــه هر دو 
در قالب مگاپلتفرم SP۱۰۰ ســایپا 
طراحــی شــده اند، چنــد روز پیش 
توســط رئیس جمهــوری و اعضای 
هیئــت دولــت مــورد بازدیــد قرار 

گرفتند.

سایپا

شاهین

تولید سایپا در ۱۱ ماه ۹۸ از مدت مشابه سال گذشته عبور کرد

شاهین جایگزین رهام می شود؟
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سال ۱۳۹۸
معاون نظارت بر کاالهای سرمایه ای و خدمات 
ســازمان حمایت گفــت: براســاس اطالعات 
دریافتی ازســامانه جامع انبار سازمان حمایت، 
موجودی انواع تایر سبک و سنگین در انبارهای 
عمومی تا پایان دی ماه ســال جاری به ترتیب 
معادل 1.2۹۸.۸۳1 و ۷21.۹۹2 حلقه بوده که 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به ترتیب 
معادل ۳۴ درصد کاهش و ۴۵۳ در صد رشــد را 

نشان می دهد.
 وحید منایی معاون نظارت بر کاالهای ســرمایه ای 
و خدمات ســازمان حمایت با بیان شــمه ای از 
وضعیت  مصرف الستیک در سال 1۳۹۸، گفت: 
حســب بررســی بعمل آمده  میزان مصرف در 
کشــور از انواع تایر داخلی و وارداتی  طی شش 
سال گذشته بطور میانگین در حدود 1۹۰ هزار 
تن معادل 2۵ میلیون حلقه تایر ســبک شامل 
انواع تایر ســواری و وانتی و بالغ بر 1۶۰ هزار تن 
)در حدود ۴ میلیون حلقه( انواع تایر ســنگین 
شامل باری ، اتوبوسی ، کشــاورزی، راهسازی و 

صنعتی بوده است.
وی  با اســتناد به اطالعات دریافتی از واحدهای 
تولیدکننده تایر داخلی عنــوان کرد: از مجموع 
تولیــدات الســتیک کشــور در 1۰ ماه ســال 
جاری بالغ بر 1۸۸ هزار تن انــواع تایر تقریبا به 
مقدار1۷.۵ میلیون حلقه  به ترتیب سهم تولید 
انواع الستیک ســواری و وانتی ۶۰ درصد، باری 
اتوبوســی بایــاس و رادیال 2۰ درصد ، و ســایر 
محصوالت شــامل کشــاورزی و راهســازی و 
تیوب و نوار 2۰ درصد می باشــد.به گفته منایی 
این میــزان تولیــدات صورت گرفته توســط ۸ 
واحد تولیدی فعال در کشــور تولید و روانه بازار 
و شرکتهای خودرو سازی گردیده و ضمنا مقدار 
تولید در بازه زمانی مذکور در سال جاری نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشــته حدود چهار هزار 
تن معادل یک میلیــون و ۷۸2 هزار و ۵۳۶ حلقه 
افزایش یافته اســت.معاون نظارت بر کاالهای 
سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت  در همین 
راستا  افزود: براساس اطالعات دریافتی ازسامانه 
جامع انبار ســازمان حمایت، موجودی انواع تایر 
سبک و سنگین در انبارهای عمومی تا پایان دی 
ماه ســال جاری به ترتیب معادل 1.2۹۸.۸۳1 و 
۷21.۹۹2 حلقه بوده که نســبت به مدت مشابه 
در ســال گذشــته به ترتیب معادل ۳۴ درصد 

کاهش و ۴۵۳ در صد رشد را نشان می دهد.
این مقام مســئول با اشــاره به آمار ارائه شده از 
سوی گمرک ایران  اظهار داشــت: این در حالی 
است که در ۹ ماهه سال جاری به منظور رفع نیاز 
داخلی در مجموع 1۶۵ هزار تن انواع تایر ســبک 
و سنگین به کشــور وارد شده که البته در مقایسه 
با مدت مشابه ســال 1۳۹۷ در حدود ۸۷ درصد 
افزایش داشــته که دراین میان انواع الســتیک 
ســنگین به منظور تامین نیاز کامیــون داران و 
ناوگان مسافربری و راهسازی و صنعتی بیشترین 
ســهم واردات را به خود اختصاص داده است.وی 
افزود: میــزان واردات تایر ســبک در مدت مورد 
اشــاره حدوداً ۳۳ درصد کاهش داشــته است. 
منایی اظهار داشــت: با توجه به ابالغیه شــماره 
۶۰.1۶2111 مــورخ 1۳۹۷.۰۶.1۹ وزیر وقت 
صنعت،معدن وتجارت ، به منظــور تامین نیاز و 
تنظیم بازار داخلی ،  صادرات انواع تایر ســبک و 
ســنگین  ممنوع گردیده که از این رو  در ۹ ماهه 
سال جاری صادرات تایر شامل انواع تایر و تیوب 
دوچرخه و موتورســیکلت ، فرغون روکش شده 
و مســتعمل ۳ هزار و ۴21 هزار تن است.منایی 
در خصوص قیمت الســتیک نیز اظهار داشــت 
: فاصله قیمت تعیین شــده دربخــش تایرهای 
سنگین داخلی با نرخ های بازار به دلیل موجودی 
و فراوانی آن به کمتر از 1۰ درصد رســیده و حتی 
در بعضی از مواقع شرکت های واردکننده با سود 

کمتر نسبت به توزیع آن اقدام می کنند.
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قیمت ناعادالنه امسال ۲۰۰میلیون دالر به دولت ضرر زد

خ چغندر قند با حذف ارز دولتی شکر بازنگری در نر
خریدار  حدود یکمــاه پس از حــذف ارز ۴2۰۰ 
تومانی واردات شــکر، دولت به پیشنهاد صنعت قند 
وشــکر افزایش قیمت خرید تضمینی چغندر قند را 

بررسی می کند.
 حــدود یکماه از حــذف ارز ۴2۰۰ تومانــی واردات 
شکر می گذرد و کارشناســان معتقدند که در پی این 
تصمیم درست، قیمت خرید تضمینی چغندر قند نیز 
باید موردبازنگری قرار بگیرد.بــه ویژه در حال حاضر 
که کشــاورزان باید برای نوع کشــت تصمیم گیری 
کنند این مساله بســیار حائز اهمیت است و می تواند 
در تصمیم کشاورزان برای کشــت چغندر قند تأثیر 
گذار باشــد به خصوص که کشــت این محصول در 
ســالهای اخیر به دلیل نارضایتی کشــاورزان از نرخ 
خرید تضمینی دچار چالش هایی شده و خودکفایی 

محصول شکر را تحت تأثیر قرار داده است.
عدم تحقق طرح خودکفایی شــکر عــالوه بر اینکه 
باعث خــروج منابع ارزی کشــور در چنین شــرایط 
حساسی می شــود، در عدم رعایت الگوی کشت نیز 
تأثیر بسزایی دارد بعنوان مثال امسال با کاهش سطح 
زیرکشــت چغندر قند، محصوالت سبزی و صیفی از 
جمله گوجه فرنگی به صورت بی رویه کشــت شد و 
روی دست کشــاورزان ماند و در نهایت دولت مجبور 
به ورود و خرید توافقی این محصوالت از کشــاورزان 
شــد؛ و از ســوی دیگر برای جبران کســری تولید 
داخلی، به نیاز کشور برای واردات افزوده شد. چغندر 
قند از جمله محصوالت اســتراتژیکی است که دولت 
درباره قیمت و کشت آن باید با تدبیر و دقت بیشتری 

عمل کند.

قیمت چغندر قند بازنگری می شود
در همین زمینــه بهمن دانایی، دبیــر انجمن صنفی 
کارخانجات قند و شــکر ایران در گفتگــو با خبرنگار 
مهر با اشاره به درخواســت این انجمن برای بازنگری 
در قیمت خرید تضمینی چغندر قند، اظهار داشــت: 
با توجه به بحث حــذف ارز دولتی از واردات شــکر و 
تبدیل آن بــه ارز نیمایی، با وزارت جهاد کشــاورزی 
هماهنگی هایی را بــرای افزایش نرخ خرید تضمینی 
چغندر قند در ســال زراعی جاری انجام و پیشــنهاد 
دادیم کــه قیمت چغنــدر قند حداقــل 2۰ درصد 

افزایش یابد.
وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی این پیشنهاد 
را جهت تصویب به سازمان برنامه و بودجه ارائه کرده 

است، گفت: اخیراً جلســاتی با کمیته های تخصصی 
ســازمان برنامه و بودجه برگــزار و ایــن موضوع با 

استقبال آنان مواجه شد.
این فعال بخــش خصوصی ادامه داد: براین اســاس 
قرار شــد که بزودی موضوع در جلسه شورای اقتصاد 

مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شود.
دانایی با بیــان اینکه هم اکنون قیمــت هر کیلوگرم 
چغندر قنــد با عیــار 1۶؛ ۵۰2 تومان بــه عالوه ۵۰ 
تومان کمــک کرایه حمل و نقل اســت، افزود: عالوه 
بر این کارخانجــات در ازای تحویــل هرتن چغندر 
قند 2 کیلوگــرم قند با قیمت کیلویــی ۶۵۰ تومان و 
2۰ کیلوگــرم تفاله با قیمت کیلویــی 1۵۰ تومان به 
کشــاورزان می دهند که با احتساب این جوایز قیمت 

چغندر قند حدود ۶۳۰ تومان می شود.
وی توضیح داد: پیشــنهاد مــا این بــوده که قیمت 
چغندر قند که هم اکنون ۵۰2 تومان اســت به ۶۰2 
تومان افزایش یابــد که با کرایه حمل و نقل و ســایر 

جوایز به بیش از ۷۰۰ تومان خواهد رسید.
دانایی اظهار امیدواری کرد موضوع مذکور در جلسه 
این هفته شــورای اقتصاد مطرح و تصویب شود چرا 
که االن فصل تصمیم گیری کشاورزان درباره انتخاب 
نوع کشــت اســت و در حال حاضر نیز کشــاورزان 
اســتقبال چندانی از کشــت چغندر قند نمی کنند و 
عادالنه بودن قیمت خریــد، می تواند بر تصمیم آنان 

تأثیرگذار باشد.

200 میلیون دالر منابع ارزی صرف واردات 
شکر شد

وی تصریح کرد: ســال گذشــته به دلیل پایین بودن 
نرخ خرید تضمینی و رقابتی نبودن تولید چغندر قند 
نسبت به برخی محصوالت سبزی وصیفی، کشاورزان 
به کشــت خربزه، هندوانه، خیار و گوجه فرنگی روی 
آوردند و کشــت این محصوالت آنقدر زیاد شــد که 
دولت مجبور به خرید توافقی آنها شــد و منابع مالی 
بســیاری زیادی را بــرای خرید ایــن محصوالت در 
نظر گرفت. دانایــی اضافه کرد: عالوه بــر این حدود 
2۰۰ میلیــون دالر نیز صرف واردات شــکر بمنظور 
جبران کاهش کسری تولید شکر شد بنابراین دولت 
هم به صورت ریالی و هم به صــورت ارزی زیان کرد.

وی تصریح کرد: کشــت چغندر قند در تناوب زراعی 
نیــز اهمیت بســزایی دارد و موجب احیــای اراضی 

کشاورزی می شود.

سایه کرونا بر بازارهای جهانی
 قیمت طال بیش از ۲درصد 

جهش کرد
شــیوع ســریع ویــروس کرونــا در ایتالیــا و 
کره جنوبی نگرانی ها از گســترش جهانی آن را 
تقویت کــرده و موجب شــد در معامالت امروز 
بازارهای جهــان قیمت طال بیــش از 2 درصد 

جهش و قیمت نفت 2.۵ درصد سقوط کند.
روز دوشنبه در حالی که شــیوع سریع ویروس 
کرونــا در ایتالیــا و کره جنوبــی نگرانی هــا از 
گســترش جهانــی آن را تقویت کــرد، قیمت 
طال بیــش از 2 درصد جهش کــرد. قیمت نفت 
هم با نگرانــی از کاهــش تقاضــای جهانی به 
علت محدودیت های وضع شــده برای مقابله با 

ویروس کرونا 2.۵ درصد سقوط کرد.
 تا ســاعت 1۰:۴1 به وقت تهران، قیمت نقدی 
هر اونس طــال 2۶.1۸۴ دالر یــا 1.۵۹ درصد 
جهش کرد و به 1۶۶۹.۵۰ دالر رســید. قیمت 
این شــاخص در ابتدای معامالت امروز بیش از 
2 درصد جهش کرد و به 1۶۷۸.۵۸ دالر رســید 
که باالترین رکــورد آن از فوریه 2۰1۳ تا کنون 

است.
قیمــت پیش خرید هــر اونس طــالی آمریکا 
2۰.۹۰ دالر یــا 1.2۶۷ درصد جهــش کرد و به 
1۶۶۹.۷۰ دالر رســید.قیمت پیش خریــد هر 
بشــکه نفت خام برنت، بنچ مــارک بین المللی 
قیمت نفــت 1.۴۳ دالر یا 2.۴۴ درصد ســقوط 

کرد و به ۵۷.۰۷ دالر بازگشت.
قیمت پیش خرید هر بشــکه نفت خام تگزاس 
آمریکا، دابلیوتی آی، 1.22 دالر یا 2.2۹ درصد 

سقوط کرد و به ۵2.1۶ دالر رسید.

افزایش قیمت بی سابقه سه میوه 
ونا و صیفی به بهانه کر

قیمت لیمو ترش ، زنجبیل تازه و ســیر به بهانه 
کرونا و افزایش تقاضای مردم به شکل بی سابقه ای 
در بازار افزایش یافت. با توجه به توصیه هایی که 
در روزهای اخیر در  شبکه های اجتماعی درباره 
مصرف برخی از مواد غذایی برای تقویت سیستم 
ایمنی بدن و مقاومت دربرابر کرونا می شــود ، 
تقاضای مردم بــرای خریــد محصوالتی مانند 
لیمو ترش، زنجیل تازه و ســیر در بازار افزایش 
یافته و منجر به سو استفاده فرصت طلبان برای 

گران فروشی این محصوالت شده است.
بنابر این گــزارش در حالی کــه قیمت هر کیلو 
لیمو ترش ســنگی در بازار مصرف ۶ هزار و ۵۰۰ 
تومان تا 1۰ هــزار تومان به فروش می رســید 
قیمت امروز این محصــول در برخی از مناطق 
به نرخ های متفاوت 1۵ هــزار تومان، 2۰ هزار 
تومان،۳1 هزار تومان، ۵۰ هــزار تومان  و حتی 

۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قیمت هر کیلوکرم سیر خشک نیز به قیمت های 
متفاوتی مانند2۰ هزارتومان، ۴۰ هزار تومان و 

۴۹ هزار تومان به فروش می رسد.
بنابرایــن گزارش قیمت هــر کیلوگرم زنجبیل 
تازه نیز که پیش از این بــه قیمت ۴۰ تا ۴۵ هزار 
تومان به فروش می رســید بر اســاس  گزارش 
میدانی خبرنگار ما به ۸۰ هــزار تومان افزایش 
یافته است و برخی از فروشندگان در فروشگاه های 
اینترنتی قیمت این محصــول را ۹۰ هزار تومان 

اعالم کرده اند.

تولید کدام لوازم خانگی کاهش 
یافته است؟

جدیدترین آمار منتشــر شــده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد 
که تولید انواع لــوازم خانگی به جــز تلویزیون 
در 1۰ ماهه امســال رشد نســبتا خوبی داشته، 
به طوری کــه بعد از ســموم دفع آفــات نباتی، 
ماشین لباسشویی بیشترین افزایش تولید را در 
بین کاالهای منتخب صنعتی به خود اختصاص 

داده است.
بر اســاس این آمار تولید ماشین لباس شویی، 
 کولر آبی و یخچال و فریز در 1۰ ماهه امســال 
نسبت به مدت مشــابه سال گذشته به ترتیب 
۳۵.۵، 2۳.۷ و ۶.۳ درصــد افزایش داشــته 

است.
طبق آمارهــا، در این مدت ۵۷2 هــزار و ۹۰۰ 
دستگاه ماشین لباسشــویی، ۷۰۹ هزار و ۸۰۰ 
دســتگاه کولر آبی و ۹۵۴ هزار و ۹۰۰ دستگاه 

یخچال و فریزر تولید شده است.
 این در حالی اســت که تولید این سه محصول 
در 1۰ ماهه سال گذشــته به ترتیب ۴۳۹ هزار، 
۵۷۳ هزار و ۸۰۰ و ۸۹۸ هزار ۶۰۰ دستگاه بوده 

است.
در این میان تولید تلویزیون در 1۰ ماهه ســال 
جاری با کاهــش ۵.۳ درصدی مواجــه بوده و 
تولید آن از ۶۵۶ هزار و ۸۰۰ دستگاه در ده ماهه 
ســال گذشــته به ۶21 هزار و ۹۰۰ دستگاه در 

مدت مشابه امسال رسیده است.

 سموم دفع آفات نباتی در صدر 
افزایش تولید

آمارها نشــان می دهد که ســموم دفع آفات 
نباتی در 1۰ ماهه امســال بــا افزایش ۴۴.۹ 
درصدی بیشــترین افزایش تولیــد را در بین 
کاالهای منتخب صنعتی داشته و در مدت یاد 
شــده ۳1 هزار و ۵۰۰ تن از این محصول تولید 

شده است.
تولید داروی انســانی نیز در این مدت با افزایش 
2۶.۶ درصــدی در رتبــه ســوم قــرار گرفته،   
به طوری که در 1۰ ماهه امســال ۴۰ میلیارد و 
2۰۰ میلیون عدد داروی انســانی تولید شــده 

است.  

کامیون-کامیونت-کشنده در قعر جدول
تولید کامیون-کامیونت-کشنده نیز به ۳۶۰۳ 
دســتگاه رســیده که نســبت به تولید ۹11۰ 
دســتگاه در مدت مشابه سال گذشــته ۶۰.۵ 

درصد کاهش داشته است.


