
روحانی در افتتاح آزاد راه تهران-شمال:

وژه تهران- تحریم بر پر
شمال تاثیر نگذاشت

در حال حاضر با شــرایط ویژه ای 
روبرو شده که به شــدت می تواند بازارهای مالی در 
این هفته را تحــت تاثیر قرار دهد. با وارد شــدن نام 
کشور در لیست سیاه و تب و تاب انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس شــورای اســامی انتظارات به سمت 
افزایش قیمت ها سوق داده شده است؛ هر چند که در 
هفته های اخیر ایــن متغیرها و پیش بینی های آنها، 
به عنوان متغیر اصلی دامــن زدن به قیمت ها در نظر 

گرفته شدند.
در این وضعیت ضمن کاهش مــراودات بین المللی 
به ســطحی پایین تر از ســطح فعلی، سیستم بانکی 

کشــور نیز به تعلیق در خواهد آمد. حتی کشورهای 
چین و روسیه نیز من بعد احتیاط بیشتری در رابطه با 
ایران در نظر خواهند گرفت. همچنین پرداخت های 
مالی از طریق اینستکس اتحادیه اروپا نیز با دشواری 
همراه خواهد شــد. خبر ورود کرونا به ایــران نیز بر 
آشفتگی ها افزوده اســت اما به نظر نمی رسد که این 
ویروس بازارهای داخلی را به اندازه چین تحت تاثیر 

قرار دهد.
در هفته گذشــته با رشــد جهانی طا و دالر، قیمت 
ســکه از مرز ۶ میلیون تومان عبور کرد و دالر نیز در 
طول هفته روند صعودی را طی نمود. افزایش قیمت 
آنها عمدتا به دلیل شــکل گیری انتظارات به لحاظ 
جوســازی نوســان گیران درباره احتمال تضعیف 
شــاخص بورس در روزهای آتی و قــرار گرفتن در 
لیست سیاه FATF بوده اســت. همچنین کاهش 
شــکاف میان قیمت ارز نیمایی با بــازار آزاد، تقاضا 

برای ارز را افزایش داده و به نظر می رسد با اثر شوک 
اخبار سیاســی و متغیرهای روانی احتماال تقاضای 
احتیاطی وارد بازار خواهد شــد و دالر از نیمه کانال 

۱۴ هزار تومان باالتر خواهد ایستاد.
ســکه نیز تحت تاثیر دو عامل افزایش قیمت دالر و 
افزایش قیمت جهانی طا جهــش قابل توجهی در 
هفته گذشته داشت. قیمت اونس جهانی طا از سال 
۲۰۱۳ در باالترین ســطح خود یعنــی ۱۶۸۲ دالر 
رسید و به بازدهی ۲.۲ درصد در هفته گذشته رسید . 
شــاخص کل ســهام در هفته گذشــته تحت تاثیر 
متغیرهــای رفتــاری و روانــی قرار گرفــت و برای 
پنجمیــن هفته متوالی رشــد مثبــت را ثبت کرده 
که این میزان رشــد در هفته گذشــته ۳ درصد بوده 
اســت. همچنین روند صعودی قیمت کامودیتی ها 
در بازار جهانی باعث شد تا این شاخص بازدهی ۴.۳ 
درصدی را در هفته گذشــته به ثبت رسانده و به رقم 

۴۷۸ هزار واحد برســد. به نظر می رسد دلیل عمده 
افزایش شاخص سهام، افزایش ارزش کل سهام خرد 
بورس به ویژه درســهام خودرویی و بانکی و صنایع 
کامودیتی محور بازار بوده اســت کــه باعث تزریق 
نقدینگی به این بازارها و افزایش ارزش آن شده است 
و پیش بینی می شــود تا در هفته های آتی بر ارزش 

شاخص کل سهام افزوده شود.
اعمال تحریم های آمریکا علیه شــرکت بزرگ نفتی 
روســیه و کاهش ســوخت جهانی به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا باعث شــد تا قیمت نفــت خام آمریکا 
به بشــکه ای زیر ۵۰ دالر را به ثبت برساند. اما در روز 
چهارشنبه هفته گذشته قیمت نفت خام در بازارهای 
فیوچرز )آتی( به واسطه خوش بینی در مورد کاهش 
نرخ ســرایت ویروس کرونا برای دومین روز متوالی 

صعودی شد.
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روحانی در افتتاح آزاد راه تهران-شمال:

وژه تهران-شمال تاثیر نگذاشت تحریم بر پر
طیبه بیات    رئیس جمهــور گفت: افتخار می کنیم 
که تحریم نتوانســت بر اراده مهندســین، کارگران و 
مدیران ما و همه بخش هــای مختلف از جمله وزارت 
راه و بنیاد مســتضعفان برای تکمیل این پروژه مهم 

تاثیر بگذارد.
 حجت االســام حســن روحانــی رئیس جمهــور 
کشورمان در »آئین افتتاح فاز ۱ آزادراه تهران شمال« 
با تبریک فرارســیدن ماه رجب اظهار داشــت: دین 
ما، اســام را در کنار ســامت می گذارد. اسام دین 
سامت است و ســامت روح و جســم انسان، هدف 
اسام است. اگر ما اسام را مراعات کنیم، جسم، روح، 

زندگی مادی و معنوی توأم با رضای حق خواهد بود.
وی ادامه داد: ایمان همراه با امنیت است. انسان مؤمن 
هر کجا باشــد، در کنار آن امنیت وجود دارد و هر کجا 
ایمان نیست، امنیت نیز زیر ســوال قرار دارد. شما از 
یک مســلمان متدین خوش زبان و خوش رو و مؤدب 
هیچ گاه نمی ترسید زیرا شــّری از او به شما نمی رسد 
و همواره ِخیر به شما می رســاند اما از فردی که ایمان 
کامل ندارد، از حضور و غیاب او همواره باید بترســیم 
چرا که او با زبان نیش می زند یا با غیبت و بدگمانی به 
اطرافیان آســیب می زند و هیچ گاه با وجود او امنیت 
وجود نــدارد. ایمان مــا مایه امنیت مــا و بزرگترین 
نعمت الهی است و اســام مایه سامت جسم و جان 

ما است.
رئیس جمهور افــزود: ماه رجب، ماه بســیار مبارکی 
اســت. ماه رجب، ماه رحمت و ماه امیرالمؤمنین علی 
)ع( است. همه این مناسبت ها موجب شد که امروز را 
برای افتتاح این پروژه انتخاب کنیــم البته ما تردید 
داشتیم که مراســم افتتاحیه فاز یک آزادراه تهران-

شمال را دیروز برگزار کنیم یا امروز.
روحانــی تصریح کــرد: روز گذشــته، روز مهندس 
بود که زحمات بســیاری را در این پروژه بســیار مهم 

کشیده اند.
وی بیان کرد: امروز، روز بســیار خوشحال کننده ای 
برای ملت ایران است. ما این پروژه را در دوران تحریم 
ســاختیم و افتخــار می کنیم به اینکه مهندســین، 
مدیران، کارگــران و البته همــه بخش های مختلف 
از جملــه وزارت راه و بنیــاد مســتضعفان و همــه 
دست اندرکاران این پروژه توانستند با وجود تحریم، 
این پــروژه عظیم را به ســرانجام برســانند و تحریم 
نتوانست مانع آنها برای تکمیل این پروژه بسیار مهم 
باشد البته این تحریم ها در زمانبندی انجام پروژه، ما 

را با یکسری تأخیرها مواجه کرد.
رئیس جمهور با اشــاره به تحریم های گســترده در 

حوزه های مختلف گفت: دولت مــا زمانی کار را آغاز 
کرد که کشور در تحریم های شــدید بود. تحریم ها از 
سال ۹۰ شروع شــده بود و در ســال ۹۲ دولت ما کار 
خود را آغاز کرد. مــن از همان روز آغــاز کار دولت، 
آقای فروزنده را صدا زدم که آن زمان مســئول بنیاد 
مستضعفان بود. در خصوص آزادراه تهران-شمال با 
هم صحبت کردیم و بحث های مختلفی در خصوص 
اینکه چرا این پروژه طوالنی شده است، مطرح شد. تا 
آن موقع تنها ۱۷ درصد از پروژه انجام شــده بود و ما 
می بایســت برای ۸۳ درصد باقی مانده پروژه تصمیم 

می گرفتیم.
روحانی ادامه داد: ما از همــان ابتدا گفتیم که دولت با 
تمام توان به دنبال انجام این پــروژه خواهد بود البته 
من از ســال ۱۳۷۵ با این پروژه ســر و کار داشتم. از 
زمانی که آیت اهلل هاشــمی تصمیم گرفت این پروژه 
آغاز شود، ایشان من را خواســتند و در این خصوص 
با من صحبت کردنــد. کار این پــروژه در دوره های 
مختلف ادامه پیدا کرد و آقــای فتاح در دوره خودش 
با تمام توان و قدرت همان گونه که در هر جای دیگری 
این گونه تاش کرده، در این عرصه نیز وارد شد. دولت 
ما نیــز در زمــان وزارت آقای آخونــدی تاش های 

بسیاری را در این خصوص انجام داد.
رئیس جمهور اظهار داشــت: آقای اسامی خستگی 
ناپذیر است و در هر ساعتی تماس با ایشان می گیرم، 
پای کار اســت و من موفق نشدم ایشــان را در خواب 

پیدا کنم.
روحانی ادامه داد: شــما بیان کردید کــه چقدر این 
پروژه باعث صرفه جویی در مصرف ســوخت و زمان 
می شود. اینکه این جاده یک ساعت و نیم زمان را کم 

می کند، نمی توان بر آن قیمت گذاری کرد.
وی گفت: وقتی این عدد را در مورد ۱۸ هزار خودروی 
عبوری و سرنشینان آن حســاب می کنیم، می بینیم 
که چه ارزشــی دارد و بایــد گفت عمر بشــر قابل 
قیمت گذاری نیســت.رئیس قوه مجریــه افزود: ما 
به عمر، لذت، شــادی مردم متعهد هستیم. خداوند 

انسان را آفریده که زندگی شادمانه داشته باشند.
روحانی عنوان کــرد: دشــمنان می خواهند برای ما 
مشــکات ایجاد کننــد. برخی حوادث نیز انســانی 
نیســت و منشــأ طبیعی دارد. مثًا ما ســال ۹۸ را با 
سیل شــروع کردیم که دیگر نمی توان مانع بروز آن 
شــد. البته باید تاش کرد آثار ســو آن را برای مردم 

کم کنیم.
وی تصریح کرد: ســال جاری غم و مشکات زیادی 
داشتیم. از شهادت سردار ســلیمانی گرفته تا حادثه 

کرمان و فوت هموطنان مــان در هواپیمای اوکراینی 
باعث غم بزرگی برای ما شد.

رئیس جمهور اظهار داشت: ملت ما تسلیم نمی شود، 
سختی را تحمل می کند، مقاومت می کند و در مقابل 
دشمن ســر خم فرود نمی آورد. مردم ما همچنین در 
حوادث طبیعی نیز بــه همدیگر کمــک می کنند و 

دست یکدیگر را می گیرند.
روحانی ادامه داد: خداوند می فرماید زمین و آیات آن 
را آفریدیم تا مشخص شــود در این مسابقه چه کسی 
بهتر عمل می کند. غم و شــادی مهم نیست، مهم این 

است که در شادی و غم چگونه عمل می کنیم.
وی گفت: در حال حاضر ویروســی از کشوری آمده و 
۴۰ کشور را درگیر کرده و به همه جا خواهد رفت. این 
مهمان ناخوانده ای است که بی دعوت آمده و مهم این 

است که باید از مشکات نهراسید و با آن مقابله کرد.
رئیس قوه مجریه افزود: نباید برای روز سختی مردم، 
جیب دوخت. جیبی که برای ســختی مردم دوخته 
شده، بد اســت. وقتی مردم برای ماســک، مایع ضد 
عفونی دستکش گرفتار هســتند چرا باید سودجویی 
کرد. خداوند راه های مختلفی برای کسب مال حال 
قــرار داده، پس چرا برخــی دنبال طلــب مال حرام 
هستیم.روحانی عنوان کرد: در شــرایط تحریم این 
افتتاح دلپذیر است. انشاهلل پیمانکاران کارهای خود 
را جمع و جور خواهند کرد و از صبح پنج شــنبه مردم 

از این جاده تردد خواهند داشت.
وی تصریح کرد: عوارضی را آقای اسامی لحاظ کرده 
بودند که گفتیم بگذارید مردم شاد باشند و ما تخفیف 

در آن دادیم.
رئیس جمهور اظهار داشــت: ما گفتیم که بگذارید با 
شــادی مردم این تردد آغاز شــود و بعدها به صورتی 
جبران خواهد شد. در روزهای غیر تعطیل کمتر و در 

روزهای تعطیل، با قیمتی بهتر و مناسب لحاظ شود.
روحانی خاطرنشــان کرد: تصمیم گرفتــه ایم که از 
قطعه یک، دولــت و بنیاد هر درآمــدی دارند، برای 
ســاخت قطعه دوم هزینــه کنند. البتــه این درآمد 
کافی نیســت و قطعه دوم پول بیشتری برای تکمیل 
می خواهد.رئیس جمهــور افزود: دولــت هم کمک 
می کند و ان شــاءاهلل قرار ما با مهندس اسامی و فتاح 
این است که تا پایان دولت دوازدهم یک مسیر از قطعه 
دوم افتتاح و یک مسیر هم از جاده قدیم استفاده شود 
تا مسیر بعد تکمیل شــود.وی عنوان کرد: تمام توان 
خود را به کار می گیریم. به دکتر نوبخت هم دســتور 
می دهم همه امکانــات الزم را در اختیار بگذارد تا ان 

شاءاهلل مردم زندگی راحت تری داشته باشند.

سرمقاله
2
چهارشنبه    7 اسفند 1398     شماره 495 وزنامـه ر

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R اقتصاد
چرا قیمت  ارز و سکه باال پرید؟

  ادامه از صفحه یک
با توجه به اینکــه از تمایل کشــورها به مصرف 
سوخت فسیلی کاسته شــده است، پیش بینی 
می شود طی دهه آینده وابســتگی کشورهای 
عضــو شــورای همــکاری خلیــج فــارس به 
درآمدهای نفتی بیشتر شود و با توجه به کاهش 
مصرف سوخت های فسیلی و در نتیجه کاهش 
قیمت نفت، جریانات مالی این کشــور به شدت 

تحت تاثیر قرار گیرد.
آن چــه باعث تشــدید قیمت جهانــی طا در 
هفته گذشــته شــده، افزایــش دارایی طای 
صندوق های ســرمایه گذاری قابــل معامله در 
ســطح جهان و آمار ضعیف تولیــدات صنعتی 
آمریــکا بوده اســت. کاهش ســرعت شــیوع 
ویروس کرونا شــیب رشــد قیمت جهانی طا 
متعادل تر ســاخت. انتظار می رود با ادامه اتخاذ 
سیاســت های پولی انبســاطی در کشورهای 
مختلف جهان تقاضا برای طــا همچنان روند 

صعودی داشته باشد. 
با توجــه به قرارگرفتن ایران در لیســت ســیاه 
FATF انتظار مــی رود تا بازارهــا به موضوع 
واکنش نشان دهند هر چند که از هفته های قبل 
این خبر باعث پیش خور شــدن افزایش قیمت 
ها شــده بود و احتمال افزایش قابل ماحظه کم 
خواهد بود. با این حال با قرار گرفتن در لیســت 
ســیاه داد و ســتدها از کانال های غیرمتعارف 
صورت خواهد گرفت که هزینه های مبادله ای را 
تا ۲۵ درصد افزایش خواهد داد. پول های ایران 
نزد سایر کشورها بلوکه خواهد شــد که این به 
معنی رکود تولید و از دســت رفتن قدرت خرید 

مردم می باشد.

عوارض ۲۰تا ۴۵هزار تومانی 
قطعه یک آزادراه تهران-شمال

در حالی قطعه یــک آزادراه تهران-شــمال با 
حضور رئیس جمهور افتتاح شــد کــه وزیر راه 
از کاهــش ۵۰۰۰ تومانــی نرخ عــوارض عبور 
خودروهای ســواری از ایــن قطعه با دســتور 

روحانی خبر داد.
محمد اسامی با اشــاره به تماس تلفنی رئیس 
جمهــوری در خصــوص قطعــه یــک آزادراه 
تهران-شــمال، اظهار کرد: رئیــس جمهور در 
این تماس تلفنی دســتور کاهش ۵هزار تومانی 
نرخ عوارضی منطقه یک آزادراه تهران-شــمال 
برای خودروهای سواری را صادر کرد.وی افزود: 
براین اســاس، نرخ عوارضی بــرای خودروهای 
ســواری در روزهای عادی به ۲۰ هــزار تومان و 
برای روزهــای پیک به ۳۰ هــزار تومان کاهش 
می یابد.تــا پیش از مکالمه رئیــس جمهوری با 
وزیر راه و شهرســازی، نرخ عوارضی منطقه یک 
آزادراه تهران-شــمال طبــق هماهنگی برای 
خودروهای ســواری در روزهای عادی ۲۵ هزار 
تومان  و بــرای روزهای پیک ۳۵ هــزار تومان 
تعیین شــده بود.نرخ عوارض عبــور برای وانت 
۳۵هزار تومــان، مینی بوس ۴۰ هــزار تومان و 

اتوبوس ۴۵ هزار تومان  تعیین شده است.
با حضــور رئیس جمهــور  قطعه یــک آزاد راه 
تهران شمال رسما افتتاح شــد. به این ترتیب با 
احتساب قطعه ۴ این پروژه،  حدود ۲۴ سال پس 
از واگذاری ساخت آزادراه تهران-شمال به بنیاد 

مستضعفان ۵۰ درصد آن به بهره برداری رسید.

کالن



سازمان خصوصی سازی اعالم کرد

پاسخ به ابهامات سهام عدالت
سمیه رسولی    سازمان خصوصی سازی در مطلبی 
به ابهامات اصلی سهام عدالت پاسخ داده و اعام کرده 
که بر اســاس آخرین اطاعات ماخوذه ارزش سهام 

عدالت هر مشمول حدود ۸ برابر شده است.
به نقل از سازمان خصوصی سازی، طرح سهام عدالت 
در حالی از ســال ۱۳۸۵ تا کنون در حال اجرا اســت 
که بیش از ۴۹ میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول 
این سهام هستند. در این راستا سازمان خصوصی سازی 
به منظور فرهنگ ســازی بهتر و پاســخ به ابهامات 
و پرســش های موجود در این زمینه، اقدام به انتشار 
مطلبی شامل مهمترین پرســش های قابل طرح در 
زمینه سهام عدالت و پاســخ به آنها به شرح زیر کرده 

است:

1- سهام عدالت چیست؟
ســهام مربوط به ۴۹ شرکت ســرمایه پذیر است که 
بر اســاس مصوبات هیأت وزیران به مشمولین سهام 
عدالت واگذار شده است. لیســت و اطاعات مربوط 
به شرکتهای مزبور در ســامانه اینترنتی سهام عدالت 

درج شده است.

2- چه کسانی سهام عدالت دارند؟ چه گروه هایی 
مشمول ســهام عدالت شــدند؟ چرا؟ مرجع 

تشخیص مشمولین سهام عدالت کجا بوده؟
مشمولین ســهام عدالت در مقاطع گذشته بر اساس 
مصوبات ســتاد مرکزی توزیع ســهام عدالت در ۱۸ 
گروه تعیین شده اند و نهادهای متولی این گروه ها نیز 
در ستاد مزبور مشخص شده اند که در نهایت بر اساس 
اطاعات مأخوذه از نهادهای مذکور ســهام عدالت به 
این گروه ها تخصیص داده شده است. در حال حاضر 

بیش از ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند.

3- آیا همه کسانی که برگه های سهام عدالت 
را دارند سهامدار محسوب می شوند؟ 

خیــر، برگه های ســهام عدالــت ماک نیســتند. 
اشخاصی که با در دست داشــتن برگه های دعوتنامه 
سهام عدالت و سایر مدارک الزم تشریفات ثبت نام را 
در بازه زمانی تعیین شده )تا پایان اسفندماه ۱۳۹۴( 
انجام داده و مشخصات انها در ســامانه سهام عدالت 

درج شده باشد مشمول سهام عدالت هستند.

4- آیا سهام عدالت شــامل همه افراد خانوار 
می شود و یا فقط سرپرست خانوار؟

سهام عدالت شامل تمام افرادی می باشدکه در زمان 

ثبت نام اولیه اسامی آنها در فرم جمع آوری اطاعات 
تکمیل و ارسال شــده و دعوتنامه ســهام عدالت نیز 
برایشان صادر شــده و فرآیند ثبت نام آنها طی شده 

است.

5- ارزش سهام عدالت چقدر است؟
ارزش ســهام عدالت کلیه مشــمولین مطابق میزان 
اعامی در صورتحســاب مندرج در ســامانه ســهام 
عدالت به نشــانی www.samanese.ir متفاوت 

بوده است.

۶- آیا برگه های ســهام عدالت قابل خرید و 
فروش هستند؟

خیر- برگه های ســهام عدالت فاقد هرگونه ارزشــی 
هستند.

7- چرا مبلغ سهام عدالت افراد متفاوت است؟
دلیل این تفاوت ناشــی از تخفیفات اعطایی دولت به 
نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و ســازمان بهزیســتی، میزان مبالــغ واریزی 
مشــمولین بابت تتمه مبلغ بدهی و تعــداد اعضای 

خانوار و … است.

8- آیا امکان انتقال ســهام عدالت از پدر به 
فرزندان و یا برعکس وجود دارد؟

خیر، در حال حاضردر حالتی که هر دو در قید حیات 
باشند چنین امکانی وجود ندارد.

9- ســود ســهام عدالت چگونــه پرداخت 
می شود؟

به صورت ســالیانه پرداخت می شود. پس از برگزاری 
مجامع عمومی ۴۹ شرکت سرمایه پذیر، دریافت سود 
از شرکتها و مشــخص شدن ســود قابل تقسیم بین 

مشمولین پرداخت می شود.

10- چرا 10 ســال اول هیچ ســودی به سهام 
عدالت اختصاص نیافت؟

از بابت ثمن معامله ســهام شــرکتهای سرمایه پذیر 
که به مشــمولین واگذار شده اســت هیچ مبلغی از 
مشــمولین دریافت نشــده بود مقرر بود بهای مورد 
واگذاری به مشــمولین از محل سود سالیانه شرکتها 
تأمین و تســویه شد؛ بنابراین تمام ســود دریافتی از 
شــرکتها در بازه ۱۰ ســاله اول طرح، بابت تســویه 

اقساط کسر و اعمال شده است.

11- چگونه متوجه بشــویم که سهام عدالت 
داریم یا خیر؟

با مراجعه به ســامانه اینترنتی سهام عدالت به نشانی 
www.samanese.ir و وارد کــردن کــد ملــی 

می توان اطاعات الزم را دریافت کرد.

12- شماره شبا برای سود را کجا باید ارائه بدهیم؟
مشموالن می بایســتی با مراجعه به سامانه اینترنتی 
سهام عدالت به نشــانی www.samanese.ir و 
ثبت اطاعات شناســنامه ای نســبت به ثبت شماره 

شبای بانکی اقدام کنند.

13- آیا شماره شبا سرپرست خانوار برای همه 
افراد همان خانواده قابل قبول است؟

خیر، هریک از اعضای خانوار می بایســتی نسبت به 
ثبت شماره شبای بانکی خود در سامانه سهام عدالت 

اقدام کند.

14- شماره شبا باید مربوط چه بانکی باشد؟
مشموالن ســهام عدالت می توانند نســبت به ثبت 
شماره شبای بانکی خود نزد کلیه بانک ها و مؤسسات 

مالی دارای مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند.

15- تاکنون چه مقدار ســود مربوط به سهام 
عدالت واریز شده است؟

پس از پایان دوره ده ساله؛ سود عملکرد سال ۱۳۹۵، 
۱۳۹۶، ۱۳۹۷ شرکتهای سرمایه پذیر بین مشمولین 

سهام عدالت تخصیص و پرداخت شده است.

1۶- آیا مبلغ سود برای همه یکسان است؟
خیر، میزان سود به تناســب ارزش هر فرد در سامانه 

سهام عدالت برای هر مشمول تعیین می شود.

17- کسانی که تا کنون سود دریافت نکرده اند 
چه باید بکنند؟

کلیه مشمولین سهام عدالت برای دریافت سود سهام 
عدالت می بایستی نسبت به ثبت شماره شبای بانکی 

خود در سامانه اینترنتی سهام عدالت اقدام کنند.

18- سهام افراد پس از فوت چه می شود؟
وراث متوفیــان با مراجعه به دفاتر پیشــخوان دولت 
الکترونیک و ارائه مدارک شناســایی و گواهی حصر 
وراثت می توانند نسبت به تسهیم و انتقال سهام بین 

وراث اقدام کنند.
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پیشگیرانه از انتشار شیوع و انتقال 
ونا" در بانک ایران زمین وس کر ویر

با توجه به بروز و شــیوع ویروس کرونا در برخی 
از نقاط کشــور و ضرورت حفظ صحت و سامت 
یکایک مشــتریان و کارکنان بانک ایران زمین، 
موارد ذیل با هدف تاش در جهت پیشگیری از 
شــیوع و تکثیر بیش از پیش ویروس یادشده در 
بین آحاد مردم جامعه، دســتورالعمل اقدامات 
پیشــگیرانه از شــیوع و انتقال ویــروس کرونا 
اباغ شد.براساس بخشــنامه اباغ شده تا اطاع 
ثانونی هیچ یک از واحدهای ستادی بانک ایران 
زمین، مجاز به برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها، 
جشــنواره ها و اجتماعــات نمی باشــند و در 
صورت ضــرورت این تجمعات بایــد به صورت 

الکترونیکی و غیر حضوری برگزار شود.
هرگونه تردد غیرضــروری و ماموریتهای اداری 
به ســایر اســتانها تا اطاع ثانــوی ممنوع بوده 
و تا حــد امکان مــراودات اداری می بایســت از 
طریق سیستم اتوماســیون اداری دنبال شود و 
همچنین از ایجاد اجتمــاع و ارتباطات تجمعی 
و تبادل پرینت-های کاغــذی مکاتبات اداری 
دوری شــود.تا حد امکان از پذیرش و به همراه 

داشتن میهمان خودداری شود.
وظایف و اقدامات عمومی:

همکاران به محض رســیدن بــه محل خدمت 
)باالخص افرادی کــه از امکانــات حمل و نقل 
عمومی اســتفاده می نماینــد( و در طول روز 
دســت های خود را مکرراً و ترجیحاً پس از پایان 
ارائه خدمت به مشتریان )حداقل هر یکساعت( 
با شــویندهای بهداشــتی )آب و صابون / مایع 
دستشوئی( به مدت ۲۰ ثانیه شست و شو دهید.

پس از هر بار شستشو و یا در صورت فقدان مواد 
شوینده، حتی االمکان از محلول / ژل ها /پدهای 

ضدعفونی کننده حاوی الکل استفاده شود.
در هنگام عطسه یا سرفه کردن حتماً با دستمال 
کاغذی جلوی دهان و بینی خود را بپوشــانید و 

دستمال را داخل سطح دربسته بیاندازید.
از تماس نزدیک با افرادی که عائمی شــبیه به 
بیماری آنفوالنــزا یا ســرماخوردگی معمولی 
داشته )شامل؛ تب، سرفه، سردرد و تنگی نفس( 

و یا مریض هستند اکیداً خودداری نمایید.
از بغل کردن، دســت دادن و روبوســی کردن 

اشخاص جداً پرهیز نمایید.
اگر تب دارید، ســرفه می کنید، گلــودرد دارید 
یا احساس مشکل تنفســی دارید، بافاصله و با 
هماهنگی مسئول مستقیم خود می باید محل 
خدمت را تــرک کرده و به اولیــن مرکز درمانی 

مراجعه نمائید.
فاصله حداقــل ۵ /۱ متری از افــرادی که دارای 

عائم بیماری هستند را رعایت فرمائید.
اشــیاء و تجهیزاتی که همکاران با آن در ارتباط 
مستقیم هســتند؛ )اعم از؛ دســتگاه کامپیوتر، 
 Atm، Pin pad ،پرینتر، کیبورد، پول شــمار
و ...( مکرراً مستلزم پاکسازی و ضدعفونی شدن 

می باشند.
از لمس چشــم و صورت خود به ویژه با دستهای 

استریل نشده بشدت پرهیز نمایید.
در مواقــع اســتفاده از دســتگیره درب های 
ورودی، کلیدهــای آسانســور و ... از لمــس 
مســتقیم آنها خودداری و از دســتمال کاغذی 

استفاده نمائید.
از سفارش یا استفاده از غذای رستورانها یا فست 
فودها و شــیرینی هــا و موارد مشــابه در محل 

خدمت تا اطاع ثانونی خودداری نمائید.
حتی االمکان از دســتکش های یکبار مصرف یا 
جراحی )التکس(، در طول حضور در شعبه و یا 

تردد در مکان های عمومی استفاده شود.
ضمن تأکیــد بر اســتفاده از ظروف و وســایل 
شخصی، ضروری است پس از اســتفاده آنها را 

بطور کامل شستشو داده شود.



 معاون برنامه ریزی وزیر نفت:

ظرفیت ۲.۵ میلیون بشکه ای ساخت پاالیشگاه در ایران
خریدار     معــاون برنامه ریزی وزیــر نفت گفت: 
هم اکنون با احتســاب نفــت خــام و میعانات گازی 
حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ بشــکه ظرفیت برای ساخت 
پاالیشگاه و پتروپاالیشگاه در کشــور وجود دارد و بر 
اساس قانون باید این میزان نفت خام و میعانات گازی 
به فرآورده با ارزش تبدیل شــوند تا افــزون بر ایجاد 

ارزش افزوده، کشور را در مقابل تحریم مقاوم کنیم.
به گزارش وزارت نفت، »هوشنگ فاحتیان« پس از 
نشست تبیین نحوه برگزاری فراخوان سرمایه گذاران 
طرح های پاالیشگاهی و پتروپاالیشگاهی با بیان این 
مطلب اظهار کرد: چنانچه سرمایه گذاران پس از این 
تاریخ تقاضای خود را ارســال کنند امکان بررسی آن 
وجود ندارد، زیرا حقوق بقیه ســرمایه گذاران ضایع 

خواهد شد.
وی افزود: امیدواریم ســرمایه گذاران با عزم ملی وارد 

این عرصه شوند تا به اقتصاد کشور کمک کند.

مقاوم سازی کشور در مقابل تحریم
معاون وزیر نفت با اشــاره به اینکه مجلس شــورای 
اسامی در نیمه نخســت امســال قانون حمایت از 
توســعه صنایع پایین دســتی نفت خــام و میعانات 
 گازی با استفاده از ســرمایه گذاری مردمی را تصویب 
کرد، گفت: بر اســاس این قانــون وزارت نفت مؤظف 
شــد ظرف حداقل دو ماه آیین نامه اجرایی این ماده 
قانونی را به تصویب هیئت وزیران برســاند و حداکثر 
یک ماه پــس از آن برای جذب ســرمایه گذار احداث 

پتروپاالیشگاه ها فراخوان دهد.
وی با بیان اینکــه هم اکنون با احتســاب نفت خام و 
میعانــات گازی حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشــکه 
ظرفیت برای ســاخت پاالیشــگاه و پتروپاالیشگاه 
در کشور وجود دارد، افزود: بر اســاس قانون باید این 

میزان نفت خام و میعانــات گازی به فرآورده با ارزش 
تبدیل شــوند تا افزون بر ایجاد ارزش افزوده، کشور را 

در مقابل تحریم مقاوم کنیم.
فاحتیان به تصویب آیین نامه اجرایی قانون حمایت 
از توســعه صنایع پایین دســتی نفت خام و میعانات 
گازی با اســتفاده از ســرمایه گذاری مردمی از سوی 
هیئت وزیران اشــاره و اظهار کرد: طبق این آیین نامه 
وزارت نفت یک ماه فرصت داشــت فراخوان عمومی 
را برای جذب ســرمایه گذار ســاخت پاالیشــگاه و 
پتروپاالیشــگاه تدویــن کند که ایــن آیین نامه ۱۳ 
بهمن مــاه در تارنمــای وزارت نفــت )MOP( قرار 

گرفته است.

 احداث پاالیشگاه ها در سواحل و عمق 
20 کیلومتری

معاون وزیــر نفت با بیــان اینکه در قالــب آیین نامه 
اجرایی مقرر شده این پتروپاالیشگاه ها و پاالیشگاه ها 
در ســواحل و عمق ۲۰ کیلومتر احداث شود، اظهار 
کــرد: متقاضیــان ســرمایه گذاری برای توســعه 
پاالیشــگاه ها و پتروپاالیشــگاه ها پس از درخواست 
خود )۱۷ اســفندماه( از ۲۴ تا ۲۸ اســفندماه امسال 
می توانند به شــرکت ملی پاالیش و پخش مراجعه و 
نســبت به دریافت کلمه عبور برای بارگذاری مدارک 
اقدام کنند.وی با بیان اینکه از ۲۹ اســفند امســال تا 
۲۹ اردیبهشت سال ۹۹ متقاضیانی که تقاضای کتبی 
ارسال و کد کاربری برای ســامانه دریافت کرده اند، 
باید اطاعات را در ســامانه بارگــذاری کنند، گفت: 
وزارت نفت از ابتدای خردادماه ۱۳۹۹ اســناد ارسال 
شده را مورد بررســی قرار می دهد.فاحتیان با اشاره 
به اینکه وزارت نفت بر اســاس آنچــه قانونگذار اباغ 
کرد پس از طی این مراحل تا پایان اردیبهشــت ۹۹ 

براســاس آیین نامه اجرایی، ۶۰ روز کاری نسبت به 
بررســی مدارک زمان خواهد داشــت، افزود: وزارت 
نفت و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفت 
ایران پس از پایان ایــن ۶۰ روز، مراتب پذیرش یا رد 

درخواست را به متقاضیان اعام خواهند کرد.
معاون وزیر نفت بــا تأکید بر اینکــه روح حمایت از 
احداث پاالیشــگاه و پتروپاالیشــگاه با اســتفاده از 
سرمایه مردمی مبتنی بر این است که سرمایه گذاران 
بتوانند با تأمین سرمایه اولیه، بقیه سرمایه را از طریق 
انتشار اوراق مشــارکت، بازار ســرمایه و تسهیات 
بانک ها فراهــم کنند، اظهــار کرد: پــس از احداث 
پاالیشــگاه و پتروپاالیشــگاه با اســتفاده از سرمایه 
مردمی وزارت نفت تا مدتی خوراک مورد مصرف این 
پاالیشگاه ها و پتروپاالیشــگاه ها را به صورت نسیه در 

اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد.

تعداد پاالیشگاه ها متغیر خواهد بود
فاحتیان درباره اینکه چه تعداد احداث پاالیشگاه و 
پتروپاالیشگاه موردنظر وزارت نفت است، پاسخ داد: 
ظرفیت ساخت این پاالیشــگاه و پتروپاالیشگاه ها بر 
اســاس قانون و برای تولید محصــول قابل عرضه در 
بازار جهانی حدود ۲ میلیون بشــکه نفت خام خواهد 
بود، بنابراین از آنجا که ظرفیت این پتروپاالیشگاه ها 
متغیر اســت، تعداد آنها نیز متفــاوت خواهد بود و به 

طرح ها و مدل مالی بستگی دارد.
معــاون برنامه ریزی وزیــر نفت دربــاره بازپرداخت 
سرمایه های مردمی هم با بیان اینکه این بازپرداخت 
بر اساس قواعد نظام بانکی و ســازمان بورس و اوراق 
بهادار خواهد بود، تأکید کرد: کوچک ترین ریســکی 
متوجه مردم نخواهــد بود و ســود قابل توجه و قابل 

قبولی هم نصیب آنها خواهد شد.

سوخت

باوجــود اظهارات مقامــات نفتی دنیا 
در خصوص کوتاه مدت بودن تاثیرات 
ویــروس کرونا بر افــت تقاضای نفت، 
معامات در بازارهای جهانی وارد روند 
فرسایشــی شــده و تمایل چندانی به 

صعود قیمت ها دیده نمی شود.
 در معامات پایان روز گذشــته قیمت 
انــواع نفت خام بــا افــت ۵ درصدی 

روبرو شــد که بیشــترین کاهش در 
۱۵ روزه گذشــته بوده است.اما در پی 
اظهارات مدیرعامل آرامکوی سعودی 
در خصوص تاثیــر کوتاه مدت ویروس 
کرونا بر اقتصاد نفــت، اندکی از ریزش 
قیمت ها کاسته شــد.دراین میان هر 
بشکه نفت برنت با افزایش ۰.۷ درصدی 
نسبت  به شــب گذشــته در محدوده 

۵۶ دالر و ۲۱ ســنت معامله می شــود. 
همچنین هر بشــکه نفت خام وســت 
تگزاس اینتر مدییت نیز با رشد محدود 
۰.۸ درصــدی بــه رقــم ۵۱ دالر و ۸۷ 
ســنت افزایش یافت.اما همچنان در پی 
افزایش شدید تعداد مبتایان به ویروس 
کرونا در خارج از چین، ســرمایه گذاران 
نگرانند که کند شدن اقتصاد جهانی به 

واســطه شــیوع ویروس کرونا تقاضای 
نفــت خام را به شــدت کاهــش دهد.

گفتنی اســت نگرانی ها از افت تقاضا 
روز دوشنبه سبب شــد تا قیمت نفت و 
سایر کاالهای خام صنعتی شاهد افت 
باشد. همچنین شاخص های بورس در 
بازارهای امریکا و اروپا شدیدترین افت 

از اواسط سال ۲۰۱۶ را تجربه کرد.

نفت

وند فرسایشی  ورود معامالت طالی سیاه به ر
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پرداخت یارانه صرفه جویی 
وی ۵ کالنشهر سوخت به متر

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
اعام کــرد: بــا حمایــت وزارت نفــت، یارانه 
صرفه جویی ســوخت به مترو کانشــهرهای 
تهران، شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز پرداخت 

شد.
 محســن دالویز از پرداخت نخســتین مرحله 
یارانه صرفه جویی ســوخت )در ذیــل ماده ۱۲ 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر( به مترو تهران 
و چهار کانشهر شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز 
خبر داد و با اشــاره به قراردادهای طرح توسعه 
حمل ونقل مســافر با قطار شــهری که آبان ماه 
پارسال امضا شــده بود، گفت: در مسیر اجرایی 
شــدن این قراردادهــا، نخســتین بازپرداخت 
یارانه صرفه جویی مربوط به ســه ماه دوم سال 
۹۸ در مجموع به مبلــغ ۲۰.۸ میلیارد تومان به 
سازمان های قطار شــهری ۵ کانشهر پرداخت 

شد.
به گفته وی، از این میان، سهم مترو شهر تهران 
۱۳.۴ میلیــارد تومــان، مشــهد ۲.۸ میلیارد 
تومان، تبریز ۳۸۰ میلیون تومان، اصفهان ۱.۸ 
میلیارد تومان و شیراز ۲.۴ میلیارد تومان بوده 

است.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
افزود: افزون بر مبلغ پرداخت شــده به شرکت 
بهره بــرداری مترو تهران، موافقــت با پرداخت 
مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان دیگر به این شرکت نیز 
اعام و درخواست تخصیص به سازمان برنامه و 
بودجه ارسال شده است که پیش بینی می شود 
این مبلغ نیز امســال به حساب مترو شهر تهران 

واریز شود.
بــر اســاس ایــن گــزارش، طرح »توســعه 
حمل ونقل مســافر با قطار شــهری در تهران 
و هشــت کانشــهر« با امضــای قراردادهای 
همکاری بین شــرکت بهینه ســازی مصرف 
سوخت، شــهرداری ها و ســازمان های قطار 
شــهری تهران، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز، 
کرمانشاه، مشــهد، کرج و قم آبان ماه پارسال 

کلید خورد.
مدیرعامــل شــرکت بهینه ســازی مصــرف 
ســوخت با تاکید بر حمایــت حداکثری وزارت 
نفت از ایــن طرح، یادآور شــد: برای توســعه 
حمل ونقل عمومی درون شــهری، پرداخت به 
همه سازمان های قطار شــهری تهران و هشت 
کانشهر دیگر بر اســاس عملکرد آنها در توسعه 

ناوگان عمومی در دستور کار قرار دارد.
بر اساس اعام شــرکت بهینه ســازی مصرف 
ســوخت، در راســتای اجرای دیگر طرح های 
ماده ۱۲ در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی در 
بخش حمل ونقل این شرکت از جمله طرح های 
جایگزینــی کامیون های فرســوده و توســعه 
حمل ونقل ریلــی، تاکنــون در مجموع حدود 
۳۷.۴ میلیــون دالر )بر مبنــای ارز نیمایی( به 
ســرمایه گذاران عامل صرفه جویی تحت عنوان 
یارانه صرفه جویی ســوخت پرداخت شده است 
و پیش بینی می شود تا پایان امسال به حدود ۵۰ 

میلیون دالر برسد.
دالویز با اشــاره به حمایت و اهتمام بخش های 
مختلف در این مســیر از جمله سازمان برنامه و 
بودجه، سازمان هدفمندی یارانه ها، مقام عالی 
وزارت نفت، مدیرعامل و همکاران برنامه ریزی 
تلفیقی و امور مالی شــرکت ملی نفــت ایران، 
شــهرداران و رؤســای شورای شــهر و مدیران 
عامل قطار درون شهری کانشهرها و همچنین 
همکاران شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در 
بخش های مدیریت حمل ونقل، امورمالی، امور 
حقوقی و قراردادها، از تاش های صورت گرفته 
قدردانی و ابــراز امیــدواری کرد با اســتمرار 
این اقدام ملی، گامی بلند در راســتای توســعه 
روزافزون حمل ونقل عمومی کشــور برداشته 

شود.



معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز:

  تولید انبوه اقالم بهداشتی در البرز
خریــدار    معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی 
اســتانداری البرز از تعطیلی نمایشگاه های بهاره خبر 
داد و گفت: طی نشســت با تولیدکنندگان مقرر شد 
تمامی مایحتاج بهداشــتی مردم ظرف چند روز آتی 

به مقدار زیاد تولید و در اختیار شهروندان قرار گیرد.
جهانگیــر شــاهمرادی، معــاون هماهنگــی امور 
اقتصادی اســتانداری البرز، در گفت وگو با فارس در 
کرج، گفت: افرادی که ســعی دارند در این شــرایط 
حساس از جان و ســامت مردم سوءاستفاده کنند 

رصد خواهند شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری البرز با 
اشاره به اینکه شرایط خوبی در تولید اقام در استان 
البرز وجــود دارد، افزود: با توجه به اینکه در اســتان 
البرز الکل تولید نمی شود در حال حاضر کمبود الکل 
در این استان احساس می شود که مقرر شد به کمک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ایــن مورد نیز تأمین 

شود.
شاهمرادی اضافه کرد: طی نشست با تولیدکنندگان 
مقرر شد تمامی مایحتاج بهداشتی مردم ظرف چند 
روز آتی بــه مقدار زیاد تولید و در اختیار شــهروندان 

قرار گیرد.
وی از تعطیلی تمام نمایشــگاه های بهــاره خبر داد و 
یادآور شــد: ســعی داریم تمامی تجمعات را  کاهش 

دهیم تا از شیوع کرونا ویروس جلوگیری شود.
 معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتانداری البرز 
با بیان اینکــه احتمــال تعطیلی مدارس تــا پایان 
تعطیات نوروزی ســال ۹۹ وجود دارد، اضافه کرد: 
همچنین در نظر داریم ساعات اداری را کوتاه تر کنیم 
تا کارمندان نیز کمتر در معرض خطر ابتا به ویروس 

کرونا قرار گیرند.

البرز

زبیده شادان وند شــهردار کرج: 
میزان وصولی نقد و تهاتر شــهرداری 
کرج طی ۱۱ ماه گذشــته یک هزار و 

۷۵۴ میلیارد تومان بوده است.
علی کمالی زاده با اشــاره بــه میزان 
وصولی نقــد و تهاتر شــهرداری کرج 
طی ۱۱ ماه گذشته، اظهار داشت: این 
میزان یک هزار و ۷۵۴ میلیارد تومان 
بوده است که نســبت به مدت مشابه 
سال گذشــته ۱۷۶ درصد افزایش را 

نشان می دهد.
وی با بیان اینکــه میزان جذب بودجه 

عمرانــی شــهرداری کرج 
۳۵ درصد بوده است، ادامه 
داد: بیشترین میزان جذب 
به ترتیب از ســوی معاونت 
مالی و اقتصادی، ســازمان 
سیما، منظر و فضای سبز، 
ســازمان فناوری اطاعات 

و ارتباطات، معاونت فنــی و عمرانی و 
منطقه ۳ انجام گرفته است.

این مســئول در ادامه به اجرای طرح 
اســتقبال از بهار نیز پرداخت و گفت: 
همه بخش هــا و مناطق در هماهنگی 

کامل با معاونــت خدمات 
شــهری نســبت به اجرای 
طــرح اســتقبال از بهــار 

اهتمام داشته باشند.
کمالی زاده، بــا بیان اینکه 
برخی از خیابان های شهر 
کمی تاریک اســت، اذعان 
داشــت: در نزدیکی عیــد و ایام نوروز 
نباید هیچ محور تاریکی در شهر داشته 
باشیم. همچنین رنگ آمیزی جداول 
و پاکسازی شهر باید به سرعت توسط 

بخش های مسئول انجام گیرد.

وی، از مسئوالن خدمات شهری مرکز 
و مناطق خواســت به ســرعت نسبت 
به تامین لباس و تجهیــزات پاکبانان 
و ســبزبانان اقدام کنند. ایــن اقدام به 
منظور حفظ نظافت و بهداشت فردی 
این افــراد و ایجاد منظره مناســب در 

شهر انجام خواهد گرفت.
به گفته شهردار کرج، تعدادی از طرح 
های شهرداری تا پایان سال جاری به 
 b۱ پایان خواهند رســید که پل های
و b۵ در حصارک و نیز ســوله ورزشی 

منطقه ۷ از جمله آنها هستند

 دادســتان فردیس گفت: با تشــیکل 
اکیپ هایــی باید شــهر ضــد عفونی 
شــود همچنیــن تجهیــز ادارات به 

محلول های ضدعفونی ضروری است.
 حســن جهانشــاهلو در صحن علنی 
شورای اسامی شــهر فردیس، با بیان 
اینکه در این جلســه حضور یافته ام تا 
در خصوص بحــران شــیوع ویروس 
کرونــا که فردیــس نیز بــا آن درگیر 
شــده اســت، اقدام کنیم.وی با تاکید 
بر اینکه الزم است همه کمک کنیم تا 

آسیب های کمتری به شهر وارد شود، 
گفت: دولت بنا بر هر دلیلی به تنهایی 
توان مقابله با این وضعیــت را ندارد و 
نمی تواند ســاماندهی کند، الزم است 
شهرداری ها به کمک مردم آیند؛ مردم 
انتظار دارند که قسمتی از بودجه های 
عمومی شهر به رفع بحران بکار گرفته 

شود.
به گفته دادســتان عمومــی و انقاب 
فردیس، قطعاً همین روزهــا از میان 
همین جمع جلسه تعدادی به ویروس 

کرونا مبتا خواهیم شد.جهانشاهلو با 
بیان اینکه باید مقداری از سرمایه های 
موجود در شــهر را برای پیشگیری و 
جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا در 
فردیس هزینه کنیم، تاکید کرد: باید 
ســطحی از اســترس در جامه ایجاد 
شــود که مردم متوجه خطری که آنها 

را تهدید می کند، شوند.
وی با بیان اینکه با شیوع ویروس کرونا 
نه تنها از مراجعات به دادگســتری کم 
نشده، بلکه افزایش یافته است، گفت: 

مــا نمی توانیم هر روز دادگســتری را 
ضد عفونی کند و یا امکاناتی در اختیار 
مراجعین قــرار دهد کــه از این خطر 
دور شــوند، این مهم بر لزوم اقدام ویژه 
مدیریت شــهری تاکیــد دارد چراکه 

جان مردم در میان است.
دادســتان عمومی و انقاب فردیس با 
بیان اینکه معضل شیوع ویروس کرونا 
گستردگی فراوانی پیدا می کند و باید 
آن را پیشگیری کنیم، گفت: امیدوارم 

این درخواست ها پیگیری شود .

شهرداری

فردیس

ج ر   شد ۱۷۶ درصدی درآمدهای نقد و تهاتر شهرداری کر

دستور دادستانی به شهرداری فردیس
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کشوری کمیکار برترشناخته شد
مراد مالمیر اظهارداشــت: تیــم دانش آموزی 
کهکشان از دبیرستان دوره اول فرزانگان چهار 
این ناحیه در مســابقات کمیکار دانشــگاه امیر 
کبیر به عنوان تیم برتر ایمنی در ساخت ماشین 

با نیروی محرکه شیمیایی معرفی شد.
وی با اشــاره به اینکــه مســابقات کمیکار یک 
مسابقه دانشــجویی برای دانشــجویان رشته 
مهندسی شــیمی است ، خاطرنشــان کرد: در 
این مسابقه شــرکت کنندگان باید خودروهایی 
بســازند که نیروی پیش  رانش آن باید یک ماده 
شیمیایی باشد، محیط زیســت را آلوده نکرده ، 
هیچ گاز یــا مایعی را پدید نیــاورد و هیچ باتری 

تجاری در ساخت آنها به کار نرفته باشد.
 در این دوره از مســابقات مداس سمپاد  اعضای  
تیم دانش آموزی کهکشــان به نــام های ژینو 
اقدسی،آال شریف عسکری،مریم طالبی ،درسا 
نعمتیان از دبیرســتان فرزانگان موفق به کسب 

رتبه برتر کشوری شدند.
 این دانش آموزان موفق به ســاخت ماشــینی 
شــدند که نیرو محرکه و سیســتم ترمــز آن از 
طریق واکنش های شــیمیایی کنترل می شود.
این ماشــین هیچ گونه قطعه الکترونیکی ندارد 
و مدارآن از اتصال پیل های شیمیایی منیزیم - 

گرافیت در الکترولیت آب است .
مالمیریادآورشد: دست ســاخته دانش آموزان 
این ناحیه  ایمن ترین ماشــینی است که تماما 
اعضا و سیستم آن با محیط زیست سازگار بوده 
و با وجود وزن ۵۸۰گرم، وزنــه ی ۹کیلویی را تا 

مسافت بیش از ۳۰متر طی می کند.
مدیرآموزش و پرورش ناحیه  چهار کرج عنوان 
کرد: این مسابقات به مناســبت چهل و یکمین 
سالگرد پیروزی انقاب اسامی اواخر بهمن ماه 
۹۸ برگزار شــد که نتایج آن پــس از داوری روز 
گذشــته به صورت مکتوب به ایــن ناحیه اعام 

شد.
یک سوم جمعیت ۵۰۰ هزار نفری دانش آموزی 
البرز در مدارس آموزش و پــرورش ناحیه چهار 

کرج تحصیل می کنند.

بارش برف وباران در محورهای البرز
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
البرز با اشاره به بارش برف و باران در محورهای 
اســتان از راننــدگان خواســت در محورهای 

کوهستانی با زنجیرچرخ تردد کنند.
گودرز محمودی با اشــاره بــه وضعیت راه های 
مواصاتی اســتان با توجه به بارش باران، اظهار 
کرد: در محورهای مواصاتی اســتان شــاهد 
بارش باران هســتیم و در محور کرج - چالوس 
محدوده گچســر تا کندوان بارش ها به صورت 

برف است.
وی از رانندگانــی که قصد عبــور از محورهای 
مواصاتی استان را دارند خواست ضمن رعایت 
نکات ایمنی، از ســفر غیرضروری در محورهای 

کوهستانی خودداری کنند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
البرز همچنین تاکید کرد: شهروندان در صورت 
ضرورت سفر، زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی 

به همراه داشته باشند.
محمودی اضافــه کرد: با توجه به هشــدارهای 
هواشناســی و شــدت بارش ها از شــهروندان 
می خواهیــم از توقــف در حاشــیه رودخانه ها 

خودداری کنند.



رونق غیر تورمی بازار مسکن در بهمن۹۸

سرعت رشد قیمت مسکن کم شد
خریدار    بهمن ماه امســال قیمت هــر متر مربع 
مســکن در تهران به ۱۴ میلیــون و ۴۰۵ هزار تومان 
رسید که نســبت به ماه قبل ۳.۸ درصد افزایش نشان 
می دهد اما از سرعت رشد آن نسبت دو به ماه گذشته 

کاسته شده است.
قیمت مســکن در پایتخــت با رشــد ۳.۸ درصدی 
ماهیانه وارد کانال ۱۴میلیون تومان شــد. بهمن ماه 
۱۳۹۸ بر اســاس گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرســازی، میانگین قیمت مســکن در شهر 
تهران بــه ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومــان در هر متر 
مربع رسید که نســبت به ماه قبل ۳.۸ درصد و نسبت 
به ماه مشــابه  ســال قبل ۴۳ درصد افزایش نشــان 

می دهد.
تعداد معامات مسکن شــهر تهران نیز در دومین ماه 
از زمســتان ۱۳۹۸ به ۱۳ هزار و ۵۵۰ فقره رسیده که 
نسبت به دی ماه امســال ۲۵ درصد و نسبت به بهمن 

ماه پارسال ۴۲ درصد رشد نشان می دهد.
ارزش مبایعات انجام شده در بازار مسکن شهر تهران 
طی بهمن ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد 
تومان بوده که نســبت به ماه گذشــته ۳۴ درصد و 
نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۱۴ درصد افزایش 

یافته است.
به طور کلی طی ۱۱ ماهه نخســت سال ۱۳۹۸ ارزش 
معامات واحدهای مســکونی در تهــران ۸۱ هزار و 
۲۷۰ میلیارد تومان بوده که رشد ۶.۴ درصدی نسبت 
به ۱۱ ماهه ســال ۱۳۹۷  نشــان می دهد. هم چنین 
متوســط قیمت یک مترمربع واحد مســکونی شهر 
تهران در ۱۱ ماهه نخســت ســال جاری ۱۳ میلیون 
و ۱۸۵ هزار تومان بوده که نسبت به ۱۱ ماهه نخست 
سال  گذشــته ۶۴ درصد افزایش داشته است. تعداد  
معامات نیز  در ۱۱ ماهه ابتدایی امســال ۵۴ هزار و 
۹۱۰ فقره بوده که از کاهش ۱۳.۵ درصدی نسبت به 

۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ حکایت دارد.

ساخت و ساز کمتر از نصف تعداد معامالت
از سوی دیگر تعداد واحدهای مسکونی در پروانه های 
ســاختمانی طی دی ماه که گزارش آن در بهمن ماه 
اعام شده حاکی از آن اســت که تعداد واحدهای در 
حال ســاخت در دی ماه ۱۳۹۸ بالغ بــر ۶۹۸۱ واحد 
بوده که نســبت به  ماه قبل ۲۳ درصد و نسبت به دی 
ماه پارسال ۱۸ درصد بیشــتر شده است. یعنی حجم 
معامات فعلی تقریبا دو برابر میزان ســاخت و ســاز 

اســت اما این نســبت احتماال  با کاهش معامات در 
پایان اردیبهشت ماه می تواند تعدیل شود.

قیمت خانه در تهران در شــرایطی به رقم بی سابقه ی 
متــری ۱۴ میلیــون و ۴۵۰ هزار تومان رســیده که 
کارشناســان ســه عامل رونق پیش از عید و افزایش 
قیمت ارز را در رشد قیمت مســکن موثر می دانند. با 
این حال نحنی بازار نشــان می دهد که  شــیب رشد 
قیمت مایم تر شده و با شیوع کرونا بازدید از واحدها 
کاهش یافته که ممکن اســت بر  روی بازار مســکن 

تاثیر بگذارد. 
مطابق آمار دفتر اقتصاد مســکن، پــس از یک دوره 
چهارماهه کاهش و ثبات قیمت از مــرداد تا آبان، به 
یکباره در آذرماه همزمان با تغییر قیمت بنزین شاهد 
رشــد ۱۳۷ درصدی معامات و رشــد ۶.۸ درصدی 
قیمت مســکن در تهران بودیم. اما افزایش در دو ماه 
بعد از آن به  ترتیــب ۳ و ۳.۸ درصد بــوده و به نوعی 

سرعت  رشد کند است.
 کارشناسان معتقدند که شوک تغییر قیمت سوخت 
که منجر به افزایش نرخ ارز شد در بازار مسکن از بین 
رفته و طبیعتا در صورت آرامش در بازارهای موازی، 

قیمت مسکن باید در ماه های آینده کنترل شود.

پالک

این روزهــا دولت به دنبــال موفقیت 
مسکن ملی و تکمیل پروژه مسکن مهر 
دولت قبل است و مجلسی ها هم جشن 
انتخــاب مجدد و یا شکســت در آن را 
گرفته اند اما ناگزیر از آنکه مستاجران 
در حــال تجربه جدیدی از رشــد نرخ 

اجاره بهاهستند.
 این روزها دولت بــه دنبال آغاز مرحله 
دوم ثبت نام مســکن ملــی و تکمیل 
مسکن مهر اســت که از دولت قبل به 
ارث برده است و مجلســی ها سرگرم 
گرفتن جشــن انتخاب مجدد و یا عدم 
موفقیــت در انتخابــات دوره یازدهم 
شــده اند و موضوع مهم بخش مسکن 

یعنی مستاجران را فراموش کرده اند.
هنوز چند ماهی به آغــاز فصل نقل و 
انتقاالت مســکن باقی مانده اســت، 
اما خبرها از بازار مســکن حاکی از این 

اســت که نرخ اجاره بها رو 
به افزایش گذاشــته است.

حال ســوال این اســت که 
چرا مجلســی ها و دولتیها 
اقدامــی برای بــازار اجاره 

مسکن نمی کنند.
تصور همگان بر این اســت 

که نقل و انتقاالت مسکن تنها منوط به 
روزهای تابستان است اما این روزها نیز 
شاهد این هستیم که عرضه واحدهای 
مسکونی برای مســتاجران بسیار کم 
است و همین نبود عرضه و فایل جدید 
برای مســتاجران دردسرســاز شده 
و نرخ اجــاره بهای مســکن را افزایش 
داده اســت.آمارها نشــان می دهد که 
هفت میلیون خانوار در ایران مستاجر 
هستند و هر خانوار ایرانی را اگر سه نفر 
بدانیم می توان گفت بیش از بیســت 

میلیــون نفــر بــا موضوع 
جابجایی و واژه مستاجری 
به خوبی آشــنا هســتند. 
حال اگر یــک خانوار ایرانی 
با درآمد پاییــن و حداقلی 
برای تأمین مسکن خود به  
طور میانگیــن ۱۲  میلیون 
تومان تــا ۱۵ میلیون تومان در ســال 
هزینه  کند می توان گفت بیش از نیمی 
از درامد خــود را صرف اجــاره بها می 
کند. حال سوالی که این روزها مطرح 
است این اســت که در روزهای پایانی 
ســال چرا باید نرخ اجاره بهای مسکن 
افزایش یابد.حال اگر متوســط سهم 
هزینه مســکن از ســبد هزینه ساالنه 
خانوارها، ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد برای 
این قشر باشد، به عبارتی بیش از نیمی 
از درآمدهای مستاجران و هزینه های 

آنها را این روزها اجــاره بها در بر می 
گیرد و درآمدی برای هزینه در ســایر 
موارد ضروری و روزمره وجود نخواهد 
داشــت.حمید رضا مومنی کارشناس 
اقتصاد مســکن می گوید: بیش از ۹۵ 
درصد مستاجران کشور را دهک های 
یــک تــا ســه و متوســط جامعه 
تشــکیل می دهد پس بنابراین اگر 
بی توجهی به این قشر از جامعه شود و 
نرخ اجاره بها بیش از حد و باالتر از نرخ 
تورم افزایش یابد این قشــر از جامعه 
متحمل هزینــه های زیادی شــده و 
توانایی مالی آنها به شــدت کاهش می 
یابد.وی افزود: وقتی بیش از بیســت 
میلیون نفر در کشــور درگیر موضوع 
اجاره و اجاره نشــینی هســتند پس 
دولت باید برای بخش مسکن و مسکن 

ملکی یارانه اختصاص بدهد.

اجاره
مستاجران به سختی خانه اجاره می کنند
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اقبال به خرید اوراق مسکن 
افزایش یافت

 مدیر ابزارهای نوین مالــی فرابورس از افزایش 
اقبــال به خرید اوراق مســکن بــه دنبال اعام 
سقف های جدید تســهیات از محل این اوراق 

خبر داد.
به گــزارش پایگاه خبــری بانک مســکن، ندا 
بشیری با اشــاره به اهمیت میزان تقابل قدرت 
خرید متقاضیان مسکن و سطح قیمت مسکن، 
اظهار کرد: اکنون این تقابل بســیار جدی است؛ 
به این معنا که فاصله بین قیمت مسکن و قدرت 
خرید متقاضیان بسیار زیاد است، در این شرایط 
شــورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیات 
خرید مســکن از محل اوراق حق تقدم استفاده 
از تسهیات بانک مســکن که با نماد »تسه« در 
فرابورس قابل مبادله اســت، موافقــت کرده تا 
بخشــی از قدرت خرید از دست رفته متقاضیان 

مسکن را ترمیم کند.
وی تقاضای خرید مســکن را به دو دســته کلی 
تقسیم و اظهار کرد: همه کسانی که خانه ندارند 
را می توان »متقاضی مســکن« معرفی کرد؛ اما 
در مباحث اقتصادی دســته دیگــری از تقاضا 
موســوم به »تقاضای موثر« وجود دارد که نقش 

آن در بازار تعیین کننده است.
بشیری خاطرنشــان کرد: بخشــی از تقاضای 
موثر مســکن در دوره رونــق معامات از جنس 
سرمایه گذاری و بخشی نیز از جنس سوداگری 
بوده اســت، به این معنا که خرید مسکن توسط 
ســوداگران با هدف ســوار شــدن بر موج های 
قیمتی انجام شــد تــا بتوانند با فــروش ملک 
خریــداری شــده در کوتاه مدت عایــدی قابل 
توجهی کسب کنند. این در حالی است که رکود 
چند ماه اخیر سبب شد سفته بازان بازار مسکن 

را ترک کنند.
وی با یادآوری رشــد نســبی حجــم معامات 
مســکن در آذر و دی مــاه، اظهار کــرد: آنچه 
زمینه ســاز این رشد شــد، طمع دوباره بخشی 
از ســفته بازهای غیرحرفــه ای بود کــه تصور 
می کردند ممکن است به دنبال تغییر قیمت ارز 
مســکن با جهش قیمتی دوباره روبرو شود. این 
ماجرا پای آنها را دوباره به بازار باز کرد و یک رشد 

معامات و قیمت را رقم زد.
مدیر ابزارهای نوین مالی فرابــورس در ادامه با 
تأکید بر اینکه افزایش ســقف تسهیات خرید 
مســکن از محل اوراق نیز در افزایش معامات 
دی ماه اثر داشــته و احتماال ردیابــی اثر آن در 
بهمن نیز ممکن خواهد بود، افــزود: با افزایش 
سقف تسهیات، قیمت اوراق نیز رشد جزئی را 
در هفته های گذشته تجربه کرد، اما همچنان با 

سطوح قیمتی سال گذشته فاصله زیادی دارد.
به گفته وی، میانگین قیمت خرید اوراق تســه 
از ابتدای امســال تا اوایل بهمن، ۴۴ هزار و ۶۰۰ 
تومان بوده که این میزان نســبت بــه میانگین 

قیمت سال گذشته ۲۷ درصد افت داشته است.
بشیری خاطرنشــان کرد: به این ترتیب در سال 
جاری تا اواسط زمستان، ارزش کل مبادله اوراق 
انجام شده در فرابورس، شش هزار و ۵۱ میلیارد 

تومان بوده است.
وی یادآور شــد: برای اینکه تسهیات جدید در 
بازار معرفی شود قدری زمان الزم است. از طرفی 
این واقعیت که همچنــان فاصله قدرت خرید و 
قیمت مسکن بسیار زیاد اســت غیر قابل انکار 
است. اما اگر رفتار واسطه های ملکی رصد شود، 
خواهیم دید که در هفته های اخیر تســهیات 
۲۴۰ میلیون تومانی بانک مسکن به آگهی های 

ملکی راه پیدا کرده است.
به گفته بشــیری، گروهی از واسطه های ملکی 
گزینه هایی برای فروش به صــورت ترکیبی از 
تسهیات جدید زوجین، رهن حداقل یک ساله 
آپارتمــان و نیــز پرداخت الباقــی ارزش ملک 
به صورت نقد را روی میز قــرار داده اند و به این 

طریق جذب مشتری می کنند.



تعزیرات موردی به شکایت ها ورود می کند

و انتقادها از افزایش قیمت خودر
خریدار    در چند روز اخیر مجددا شــاهد افزایش 
ناگهانی قیمت خودرو بودیم، ایــن افزایش قیمت ها 
در حالی است که سازمان تعزیرات حکوکتی می گوید 

فقط به شکایت های موردی ورود می کند.
بیشــتر از یک ســال از وعده های مســئوالن برای 

ساماندهی آشفته بازار خودرو می گذرد.
پس از جهش قیمت ارز و دالر در ســال گذشته یکی 
از موضوعات ویژه ای که قــوه قضائیه به آن ورود کرد 

پرونده های مربوط به خودرو بود.
جلسات متعدد دادستانی، سازمان تعزیرات حکومتی 
و برخی متولیان مربوطه با خودروســازان و یا کنترل 
قیمت های خــودرو در ســایت ها و کانال های فضای 
مجازی هم نتوانســت آشــفته بازار خودرو را سامان 
دهد به طوری که در دو ماه اخیر شاهد افزایش قیمت 

لحظه ای خودروهای داخلی بودیم.
خودروهایی که با قیمت واقعی اعام شده آنها فاصله 
گزافی دارند اما باز هم سیر صعودی افزایش قیمت را 

طی می کنند.
برخی متولیان پشــت پرده این امر از اسفند ماه که به 
گفته برخی ها مــاه داغ خرید و فروش خودرو اســت 
سواستفاده کردند و در روزهای اخیر یک شبه قیمت 

خودروهای داخلی افزایش چشمگیری داشت.
این آشــفتگی بازار خودرو را می توان به عدم اجرای 

تعهدات برخی شــرکت های خودروسازی اضافه کرد 
چرا که از اوایل تابستان امسال پرونده های متعددی 
از شــکایت مردم در رابطــه با عدم اجــرای تعهدات 
شرکت های خودروساز در تحویل خودرو در تعزیرات 

و قوه قضائیه تشکیل شد.
در همیــن رابطه محمدعلی اســفنانی معاون رئیس 
ســازمان تعزیرات در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه 
با افزایــش ناگهانــی و مجدد قیمت خــودرو و ورود 

تعزیرات به این موضوع گفت:
تعیین قیمت خودرو با ســازمان تعزیرات حکومتی 
نیست با این حال شکایت های متعددی در قالب های 
مختلف از خودروســازی ها در رابطه با گرانفروشی، 

تقلب، عدم تحویل خودرو واصل شده است.
وی با بیــان اینکه بیشــترین شــکایت های پرتکرار 
مربوط به عــدم تحویل خودرو اســت، افــزود: بقیه 
موارد هم جز شکایت هایی اســت که از خودروسازان 
می شــود.معاون رئیس ســازمان تعزیرات ادامه داد: 
حرف ما این اســت که در بحث گرانفروشی یک مبنا 
داشته باشیم، االن متأسفانه هیچ مبنایی برای قیمت 

خودرو نداریم.
وی تصریح کرد: معاون دادســتان کل کشــور گفته 
که بایــد قیمت تعیین شــود در این راســتا باید یک 
مجموعه ای تعیین شود، قبًا شورای رقابت پیشنهاد 

قیمت می داد اما االن تکلیف مشخص نیست.
مدیر کل تعزیرات استان تهران تصریح کرد: تا زمانی 
که قیمت تعیین نشــود نمی توانیم به صورت جدی 
یا وســیع برخورد کنیم و مجبوریــم موردی برخورد 

کنیم.
اســفنانی ادامه داد: ما مجبور به ورود موردی هستیم 
و پس از ورود از ســازمان حمایت سوال می کنیم که 
قیمت واقعی خودروی مورد شــکایت چقدر بوده تا 

مشخص شود گران فروشی رخ داده است یا خیر؟
وی با بیان اینکه قیمت خودرو باید با یک ســاز و کار 
قانونی تعریف شود، گفت: اینکه خودروساز هر قیمتی 
خواســت و یا افزایش قیمت داشــته باشــد و تابعی 
از مجموعه داللی کشور باشــد به هیچ وجه از منظر 

کارشناسی قابل قبول نیست.
اســفنانی تأکید کرد: ســازمان تعزیرات می تواند با 
کســانی که گرانفروشــی دارند به صــورت موردی 
برخورد کند.وی در خصوص ساماندهی بازار خودرو 
هم گفت: ســازمان حمایت رســماً اعام کند قیمت 
فان خودرو چقدر است اما متأسفانه متولیان صنعت 

خودرو این موضوع را رها کردند.
چندی پیش هم رئیس قوه قضائیه با انتقاد از افزایش 
قیمت خــودرو خواهــان ورود تعزیرات و ســازمان 

حمایت از مصرف کنندگان به این موضوع شده بود.

پدال

جو روانی عجیبی کــه در پی باال رفتن 
نرخ دالر در روزهای گذشته با افزایش 
قیمت ها ایجاد شــده بود، از بعدازظهر 
دیروز فروکش کــرده و قیمت ها روند 

نزولی گرفته اند.
دیــروز در گروه ســایپا هر دســتگاه 
پرایــد ۱۱۱ به ۶۴.۵ میلیــون تومان، 
پرایــد ۱۳۱ به ۶۱.۵ میلیــون تومان، 
پراید ۱۵۱ بــه ۶۷ میلیون تومان، تیبا 
صندوق دار ۷۰ میلیــون تومان، تیبا 
۲ جاچ بک ۷۶ میلیــون تومان )قیمت  
روز گذشته ۷۸ میلیون تومان(، ساینا 
دنده ای ساده ۷۶ میلیون تومان، ساینا 
فول ۸۱ میلیون تومان، وانت نیســان 
بنزینی ۹۷ میلیون تومان )قیمت روز 
گذشــته ۱۰۴ میلیون تومــان( و نوع 

دوگانه ســوز آن ۱۰۷ میلیون تومان 
)قیمــت روز گذشــته ۱۱۵ میلیون 

تومان( قیمت خوردند.
در گروه ایران خودرو نیز هر دســتگاه 
ســمند ال ایکس ۱۰۴ میلیون تومان 
)قیمــت روز گذشــته ۱۱۳ میلیون 
تومان(، دنــا ۱۵۰ میلیون تومان )روز 
گذشــته ۱۶۰ میلیون تومــان(،  پژو 
۴۰۵ جی ال ایکس ۹۶ میلیون تومان 
)روز گذشــته ۱۰۴ میلیــون تومان(، 
پژو پارس ۱۲۳ میلیــون تومان )روز 
گذشــته۱۳۲ میلیون تومــان(، پژو 
۲۰۶ تیپ ۲ ساده ۱۰۲ میلیون تومان 
)روز گذشــته ۱۰۸ میلیــون تومان( 
و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ فــول ۱۰۵ میلیون 
تومــان )روز گذشــته ۱۱۳ میلیون 

تومان( قیمت گذاری شدند.با این حال 
کارشناسان بازار می گویند مراجعات 
مردمی برای خرید و فروش در حداقل 

خود است و قیمت ها روی کاغذ است.
کارشناسان معتقدند افراد »نابلد« که 
احســاس می کنند با گران شدن دالر 
قیمت خــودرو نیز افزایــش می یابد، 
به طمع رشــد قیمت ها به خرید اقدام 
می کنند و هیچ وقت یک نمایشگاه دار 
برای خودرویــی مثل ســانتافه یک 
میلیــارد و ۱۰۰ میلیــون تومــان 

نمی پردازد.
»ســعید موتمنی« رئیــس اتحادیه 
نمایشــگاه داران خودروی پایتخت به 
ایرنا می گوید: هــر کاالیی یک قیمت 
منطقی و یک قیمت کاذب دارد، خرید 

خودرو در این زمــان موجب افزایش 
سوء استفاده سودجویان می شود.

وی افــزود: افزایــش قیمــت دالر اثر 
روانی خود را بر بازار خودرو گذاشــته 
و به طور مثال شاهد بودیم در روزهای 
گذشــته قیمت تیبا هاچ بک به بیش از 

۸۰ میلیون تومان رسیده است.
موتمنی خاطرنشان کرد: وقتی قیمت 
ارز افزایش می یابد، آنهایی که خودرو 
در اختیار دارند نمی فروشــند و وقتی 
عده ای به صــورت هماهنگ در فضای 
مجازی قیمت باالیی بــرای خودروها 
اعام می کنند، نظارتی بر آنها نیســت 
و از طرفی عرضــه و تقاضا هــم با هم 
همخوانی ندارد، شــاهد ایــن اوضاع 

هستیم.

خ نر
وها کاهش ۹۰ میلیونی قیمت برخی خودر
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فقط وانت و تراکتور رشد تولید 
داشتند

در ۱۰ ماهه امســال فقط وانت و تراکتور رشــد 
تولید داشتند. تولید سایر خودروها در این مدت 

نسبت به سال گذشته افت داشته است.
 براســاس آمار منتشر شــده از ســوی وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت، از ابتدای امســال تا 
پایان دی ماه ۶۱۲ هزار دســتگاه خودرو سواری 
تولید شــده اســت که نســبت به مدت مشابه 
سال گذشــته )۷۵۳ هزار دســتگاه( افت ۱۸.۸ 

درصدی را نشان می دهد.
همچنین کامیون، کامیونت و کشنده ۶۰.۵ 
درصــد، اتوبــوس، مینی بــوس و ون ۴۹.۲ 
درصــد و کمباین )ماشــین های برداشــت 
محصوالت دانه دار کشــاورزی( ۴۶.۷ درصد 
افت تولید در مقایســه با مدت مشــابه سال 

گذشته داشته اند.
از ابتدای امســال تا پایان دی ماه شرکت های 
کامیــون،  دســتگاه   ۳۶۰۳ خودروســاز 
کامیونت و کشــنده، ۱۶۵۷ دستگاه اتوبوس، 
مینی بوس و ون و ۳۴۱ دستگاه کمباین تولید 

کرده اند. 
میــزان تولید ایــن خودروها در مدت مشــابه 
سال گذشــته به ترتیب ۹۱۱۰ دستگاه،  ۳۲۶۳ 

دستگاه و ۶۴۰ دستگاه بوده است.
در مقابل، آمار تولیدات وانــت  و تراکتور در ۱۰ 
ماهه ســال جاری، نقطه مثبت این گزارش بوده 

است. 
در مدت یاد شده امســال ۵۳ هزار دستگاه وانت 
تولید شده است که نســبت به ۴۳ هزار دستگاه 
تولید شده در مدت مشابه ســال گذشته، رشد 

۲۲.۸ درصدی داشته است.
 پــس از آن تراکتور نیز با رشــد ۱۴.۱ درصد از 
۱۳ هزار و ۶۳۸ دستگاه تولید شده در ۱۰ ماهه 
سال گذشته به ۱۵ هزار و ۵۵۹ دستگاه رسیده 

است.

در قالب طرح بهار تا بهار انجام می شود
بخشش جرائم دیرکرد پرداخت 

مشتریان سایپا
گروه خودروسازی ســایپا قصد دارد به مناسبت 
چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی 
و در قالب طــرح بهار تا بهار، طرح بخشــودگی 
جرائم دیرکرد مشــتریانی که موفق به پرداخت 
وجه چک خود در سررســید مقرر نشــده اند را 

اجرا کند.
 براساس بخشنامه ای که گروه خودروسازی 
ســایپا بــرای نمایندگی های خود ارســال 
کرده، مشــتریانی که موفق به پرداخت وجه 
چک خود در سررســید مقرر نشــده اند، می 
تواننــد از مزایای این طرح اســتفاده کرده و 
خســارت تاخیر خود را تا ســقف ۵۰درصد 

کاهش دهند.
این طرح از پنجم اســفندماه آغاز شده و تا پایان 
اســفندماه ادامه خواهد داشت و مشتریان گروه 
خودروســازی ســایپا جهت بهره مندی از این 
http:// طرح می تواننــد به آدرس اینترنتــی

یــا    saipacustomer.iranecar.com
نمایندگی های مجاز ســایپا در سراســر کشور 

مراجعه کنند.
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گردش مالی یک میلیارد دالری 
قاچاق سیگار در ایران 

خریدار   دومین طرح ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز  برای مبارزه با واردات سیگار قاچاق در قالب طرح 

رهگیری سیگارت رونمایی شد.
 رئیس ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز، با اعام این 
خبر، از موفقیت ۹۹ درصدی طرح رجیستری گوشی 
موبایل و درآمــد دو هزار و ۵۰۰ میلیــارد تومانی آن 
برای دولت خبــر داد. این رونمایــی در حالی انجام 
می  شــود که در حال حاضر به گفته این مقام مسئول، 
نیاز مصرفی کشــور به ســیگار در حدود ۸۰ میلیارد 
نخ در ســال اســت که کمی کمتر از ۵۰ میلیارد نخ 
آن در داخل تولید می شــود. هرچند آمــار اعامی 
حداقل مصرف سیگار در کشــور از سوی رئیس ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز با آمارهای اعامی از ســوی 
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشــور  
حدود ۱۵میلیارد نخ تفاوت داشــت )حداقل مصرف 
سیگار در کشــور ۹۵ میلیارد نخ در سال اعام شد(، 
اما گردش مالی بــاالی یک میلیارد دالری ســیگار 
قاچاق در کشور ، از اهمیت این تجارت خبر می دهد. 
مدیرعامل شــرکت دخانیات ایران نیز در این مراسم 
بر موفق بــودن اجرای این طرح بــرای کنترل قاچاق 
سیگار و تکیه بر تولید داخل تأکید کرد، اما از آنجایی 
که در حاشیه این مراســم خبر از واردات ۶۰درصدی 
توتون به کشور و کاهش تولید نسبت به سال گذشته 
داد، این ســؤال را به ذهن متبادر کرد که آیا می توان 

نام تولید داخل را روی آن گذاشت؟
رئیس ســتاد مرکزی مبارزه با قاچــاق کاال و ارز در 
این مراســم گفت: ســاالنه حــدود ۱۲ میلیارد دالر 
کاالی قاچاق به کشــور وارد می شــود و بــا واردات 
این کاالهــا، میلیون ها شــغل از بین مــی رود. علی 
مؤیدی خرم آبادی افــزود: بعد از رجیســتری تلفن 
همراه، در حال حاضر بیش از ۹۹ درصد واردات تلفن 
همراه به صورت قانونی انجام می شود و این کار  بیش 
از دو هزار و ۵۰۰ میلیــارد تومان در ســال ۹۷ برای 
کشور آورده داشته و پیش بینی می شود آورده آن در 
سال ۹۸ بیشتر از سال ۹۷ باشد. او افزود: با توجه به کد 
رهگیری سیگار، چرخه تأمین و مصرف سیگار به روز 
خواهد شــد و می توان ادعا کرد که در جهت سامت 

جامعه گام بزرگی برداشته ایم.
مؤیدی خرم آبادی با اشــاره به دســتاوردهای مالی 
اجرای این طرح بــرای نظام گفت: ســاالنه بیش از 
۸۰ میلیارد نخ سیگار در کشــور مصرف می شود که 

با تاش دولت در ســال های اخیر، تولید ســیگار در 
کشور به ۵۰ میلیارد نخ رسیده است. قطعا سال آینده 
فضا برای قاچاق سیگار امن نیست و مبارزه ای جدی 
و هدفمند خواهیم داشت و به وسیله سامانه رهگیری 
ســیگار، فروشــنده های کاالی قاچاق را شناسایی 
می کنیم.رئیــس مرکــز برنامه ریزی و نظــارت بر 
دخانیات کشــور نیز در این مراسم اعام کرد: گردش 
مالی سیگار قاچاق در کشور بیش از یک میلیارد دالر 
اســت؛ در حالی که ســیگار قاچاق هیچ استانداردی 

برای مصرف کننده ندارد.
عطاءاهلل معروف خانی افزود: سال گذشته ۴۸ میلیارد 
نخ و در ســال ۹۶ در مجموع ۴۹ میلیارد نخ سیگار در 
کشور تولید شــد؛ در حالی  که مصرف ساالنه سیگار 
در کشــور حداقل حدود ۹۵ میلیارد نخ است. بر این 
اســاس، بخش درخور توجهی از نیاز کشور از طریق 

واردات سیگار قاچاق تأمین می شود.
معروف خانی افــزود: طرح رهگیری ســیگار به ثبت 
کلیه  فرایندهای تجارت داخلــی و خارجی، تولید  و 
فروش به طور سیستمی در ســامانه های الکترونیکی 
می پردازد تا از این طریق، کاال در تمام زنجیره تأمین 
امکان شناسایی داشته باشــد. او اظهار کرد: آغاز این 
طرح، در فاز شناســه کاال از ســال ۹۶ بوده است و در 
این فرایند همه تولید کنندگان این بخش در ســامانه 
جامع تجــارت ثبت نام و احــراز کاربری شــدند و از 
ابتدای زنجیره، تولید کنندگان اقــدام به ثبت روزانه 
فروش خود به الیــه بعدی کرده انــد و در نتیجه این 
اقدامات، ســه هزارو ۸۰۰ نفر در سطوح تولیدکننده 
و توزیع کننده سراســری و اســتانی در سامانه جامع  
تجارت ثبت نام کرده و فعالیــت می کنند. همچنین 
۷۳۸ شناســه کاالی تولیدی و ۳۷۱ شناســه کاالی 
وارداتی برای سیگار ثبت شده و عاوه بر آن، دوهزارو 

۳۸ واحد انبار سیگار در سامانه ثبت شده است.
سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نیز با بیان اینکه سیگار اولین محصولی است 
که در وزارت صنعت، معدن و تجــارت کد رهگیری 
آن عملیاتی می شــود، گفت: اجرای ایــن برنامه در 
جلوگیری از قاچاق بســیار تأثیرگذار اســت. مهدی 
صادقی نیارکی افزود: ســرمایه گذاری برای تولیدات 
داخلی سیگار، در سال گذشــته افزایش یافته و باید 
توجه داشــت که قاچاق کاال و سیگار، آثار متعددی از 

نظر اقتصادی و بهداشتی دارد.

با نگرانی از شیوع کرونا
 هجوم سرمایه گذاران به بازار طال

با شیوع ســریع ویروس کرونا در خارج از چین، 
قیمت جهانی طا با نگرانی ســرمایه گذاران از 
سقوط بازارهای ســهام، جهش کرد و رکورد ۷ 

جدیدی به ثبت رساند.
 در پایان معامات روز دوشــنبه، با شیوع سریع 
ویروس کرونا در خارج از چیــن، قیمت جهانی 
طا با نگرانی سرمایه گذاران از سقوط بازارهای 
ســهام، جهش کرد و رکورد ۷ جدیدی به ثبت 

رساند.
روز سه شنبه با هجوم ســرمایه گذاران به فروش 
طا برای تثبیت ســود شب گذشــته، قیمت ها 

دوباره افت کردند.
تا ســاعت ۹:۵۵ به وقت تهــران، قیمت خرید 
نقدی هر اونس طا، اســپات گلد، ۱.۵۳ درصد 
ســقوط کرد و بــه ۱۶۳۵.۲۰ دالر بازگشــت. 
قیمت اسپات گلد در معامات دیشب با وحشت 
بازارهای جهانی ۲.۸ درصد جهش کرده بود و به 
۱۶۸۸.۶۶ دالر رســید که باالترین سطح آن از 

ژانویه ۲۰۱۳ تا کنون است.
قیمت پیش خرید هر اونس طای آمریکا ۱.۷۹ 
درصد سقوط کرد و به ۱۶۴۶.۴۰ دالر بازگشت. 

این شاخص تا ۱۶۶۶.۷۰ دالر باال رفته بود.
نگرانی از ویروس کرونــا همچنان افت قیمت را 

محدود کرده است.

دالر باز هم قد کشید
قیمت دالر در صرافی های بانکی با عبور از ســد 

مقاومتی در مرز ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان ایستاد.
 هــر دالر آمریــکا در صرافی هــای بانکی 
بــه قیمت ۱۴ هــزار و ۸۰۰ تومــان فروخته 
می شــود که در قیاس با دیروز افزایشــی ۵۰ 
تومانی را نشــان می دهد . نــرخ خرید دالر در 
این صرافیها نیز برابر با ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان 

اعام شد .
 صرافان می گویند بازار ارز به دلیل ترس از شیوع 
کرونا با خلوتی خاصی روبروســت و قیمت ها در 
شرایطی افزایش می یابد که مشتری چندانی در 
بازار نیست و در نتیجه خرید و فروش خاصی در 

این حوزه صورت نمی گیرد.
 منظور از مشتری، مشــتریان خاصی است که 
با هدف ســرمایه گذاری و مراقبت از ارزش پول 
خود وارد بازار می شــوند.همتی نیز هشدار داده 
است که ســرمایه گذاران مراقب ریسک موجود 

در بازار ارز باشند.  
 هر یورو نیز با رشدی اندک در آستانه کانال ۱۶ 
هزار تومان متوقف شد. هر یورو در صرافی های 
بانکی به قیمت ۱۵ هــزار و ۹۰۰ تومان فروخته 
می شــود . نرخ خرید یورو نیز برابر با ۱۵ هزار و 

۸۰۰ تومان اعام شد.

ونا بازار داخلی   کر
ونق داد آجیل و خشکبار را ر

رییس اتحادیه صنف آجیل و خشــکبار ایران 
گفت: به دلیل بــروز بیماری کرونــا در چین، 
صادرات انواع آجیل و خشکبار از ایران کاهش 
یافت و این امر باعث فراوانی بیشــتر این اقام، 
کاهش قیمت و رونــق بازار داخلی آن شــده 

است.
 علیرضا ارزانــی ممقانی افزود: صــادرات اقام 
آجیل و خشکبار مانند پســته، کشمش، انجیر 
خشــک، مغز گردو به کشور چین متوقف شده و 
چون چین سهم عمده در اقام صادراتی آجیل 
و خشــکبار ایران دارد، توقــف در این بخش بر 
میزان صادرات آجیل و خشــکبار ایــران تاثیر 

گذاشته است.
وی ادامه داد: در آســتانه عید نوروز انواع آجیل 
و خشــکبار در بازار کشــور به فراوانی موجود 
اســت و به جز مغز بــادام درختی که امســال 
تولید آن به دلیل ســرما و آفــت کاهش یافت، 
هیچ کمبودی در ســایر اقام آجیل و خشکبار 
وجود ندارد و شــرایط موجود بســیار مطلوب 
بوده و قیمت بیشــتر اقام یا تغییری نســبت 
به مدت مشــابه ســال قبل ندارد یا قیمت آن 

کاهش یافته است.
وی گفت: قیمت برخی اقام مانند نخودچی ۲۰ 
درصد، فندق ۶۰ درصد، کشــمش ۲۵ درصد، 
برگه زرآلود ۵۰ درصد و پسته ۸۰ درصد کاهش 
یافته و قیمت برخی اقام مانند تخم آفتابگردان 

نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است.
ارزانی ممقانی با اشاره به کم اثر بودن افزایش 
نرخ ارز بر قیمت برخــی اقام وارداتی آجیل و 
خشــکبار افزود: بخش اندکی از اقام آجیل و 
خشکبار مانند بادام زمینی و تخم آفتابگردان 
وارداتی اســت و به دلیل فراوانــی آن در بازار 
و عــدم نیــاز بــه واردات و همچنین کاهش 
صادرات، افزایش اخیر نرخ دالر در قیمت این 

اقام در بازار تاثیر زیاد نداشته است.
وی ادامــه داد: بــه دلیل توصیه هــای علمی و 
پزشــکی مبنی بــر تقویت قوای جســمانی در 
برابر پیشــگیری از بیماری کرونا، خرید آجیل و 
خشکبار بویژه انواع مغزها توسط مردم افزایش 

یافته است. 
وی گفت: فروشندگان آجیل و خشکبار به دلیل 
رعایت حــال مردم در کنار آنــان خواهند بود تا 
اقام آجیل و خشکبار در سبد خانوار قرار گیرد 
و نظارت بر بازار این اقام به منظور جلوگیری از 

افزایش قیمت با جدیت ادامه می یابد.
ارزانــی ممقانــی با اشــاره بــه احتمــال لغو 
نمایشگاه های عرضه مســتقیم کاالی بهاره به 
علت پیشــگیری از کرونا، آمادگی این صنف بر 

عرضه فروش فوق العاده را اعام کرد.


