
نرخ تورم بزرگترین اقتصاد عربی در بازگشــت به 
زیر پنج درصد ناکام ماند.به گزارش ایســنا به نقل 
از تریدینگ اکونومیکس، متوســط شاخص بهای 
مصرف کننده در بزرگتریــن اقتصاد جهان عرب تا 
پایان ماه نوامبر به ۵.۸ درصد رسید که نسبت به بازه 
مشابه منتهی به ماه قبل تغییری نکرده و باال ترین 
تورم ثبت شده سه ماه اخیر در این کشور بوده است. 
در بین بخش های مختلف، بیشترین تورم مربوط به 
بخش مواد غذایی و نوشیدنی با ۱۳ درصد بوده است 
و پس از این بخش، ارتباطات با ۱۱.۱ درصد و لوازم 
منزل با ۷.۶ درصد قرار دارند. از طرف دیگر کمترین 
تورم مربوط به آموزش با منفی ۸.۶ درصد بوده است 

و پس از این بخش، آب و برق بــا منفی ۰.۸ درصد 
درصد قرار دارد.جسون تووی- کارشناس بازارهای 
نوظهور در موسسه " کپیتال اکونومیکس" گفت: 
نرخ تورم در بخش مواد غذایی کماکان در ســطح 
باالیی باقی مانده که احتماال بخشی از آن به خاطر 
قرنطینه ها و تمایل مردم برای ذخیره سازی گسترده 
این اقالم اســت. انتظار داریم که با توجه به اجرایی 
شــدن الیحه افزایش مالیات بر ارزش افزوده، نرخ 
تورم در سطح باالی فعلی بماند.با توجه به کاهش 
درآمدهای دولت و سقوط قیمت نفت در بازارهای 
جهانی، عربستان اعالم کرده است از ابتدای این ماه 
نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به ۱۵ درصد افزایش 

داده است. کسری بودجه دولت عربستان در ماه های 
اخیر همواره صعودی بوده و میزان ذخایر ارزی این 
کشــور نیز در ماه می به یکی از پایین ترین سطوح 
خود در طول یک دهه اخیر رسید.بر مبنای ماهانه، 
نرخ تورم عربستان در ماه نوامبر  منفی ۰.۱ درصد 
اندازه گیری شده است که نســبت به ماه قبل ۰.۲ 
درصد کمتر شده است. متوسط نرخ تورم عربستان 
در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ معادل ۲.۴۹ درصد 
بوده اســت که باالترین رقم ثبت شــده مربوط به 
ژوئیه ۲۰۰۸ با ۱۱.۱ درصــد و کمترین تورم ثبت 
شــده مربوط به فوریه ۲۰۱۹ بــا منفی ۲.۲ درصد 

بوده است.

قیمت نفت در معامالت روز دوشــنبه تحت تاثیر 
شیوع نوع جدیدی از ویروس کرونا که باعث بسته 
شــدن اکثر نقاط انگلیس شــده و نگرانیها نسبت 
به احیای کندتــر تقاضا برای ســوخت در اروپا را 
برانگیخته است، حدود ســه درصد ریزش کرد.به 
گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت یک دالر 
و ۵۴ سنت معادل سه درصد کاهش یافت و به ۵۰ 
دالر و ۷۲ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز 
جمعه ۱.۵ درصد صعود کرده و به باالترین ســطح 
از مارس رســیده بود.بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا یک دالر و ۴۲ سنت معادل ۲.۹ 
درصد کاهش یافت و به ۴۷ دالر و ۶۸ سنت در هر 

بشکه رسید. شــاخص نفت آمریکا روز جمعه ۱.۵ 
درصد صعود کرده و به باالترین حد از فوریه رسیده 
بود.شــاخصهای نفت هفته گذشــته تحت تاثیر 
خوش بینی ســرمایه گذاران به تاثیر مثبت عرضه 
واکســنهای کووید ۱۹ برای هفتمین هفته متوالی 
رشد هفتگی داشتند.چایوکی چن، تحلیلگر شرکت 
"سانوارد تردیدینگ" اظهار کرد: قرنطینه شدیدتر 
در انگلیس برای مقابله با نــوع جدیدی از ویروس 
کرونا و محدودیتهای ســفر در ســایر کشورهای 
اروپایی باعث شده است صندوقهای سرمایه گذاری 
قراردادهای خرید نفت را به فروش بگذارند و نگرانیها 
نســبت به مذاکرات بریگزیت فضای بازار را متاثر 

کرده است. هفته جاری که سرمایه گذاران به دنبال 
ساماندهی به قراردادهای در اختیارشان در آستانه 
تعطیالت سال نو هستند، ممکن است نفت برنت به 
پایین ۵۰ دالر و وست تگزاس اینترمدیت به پایین 
۴۵ دالر سقوط کند.همزمان با جهش موارد روزانه 
ابتال به کووید ۱۹، بوریس جانســون، نخست وزیر 
انگلیس روز دوشنبه ریاست یک نشست اضطراری 
را برای گفــت و گو درباره ســفرهای بین المللی و 
جابجایی بــار از مبدا یا به مقصــد انگلیس برعهده 
خواهد گرفت. مشــکالت جدیدی در حالی پیش 
آمده که جانسون در تالش به دســتیابی به توافق 

نهایی در خصوص بریگزیت است.

درحالــی که در الیحــه بودجه دولــت افزایش 
حقوق کارمنــدان در ســال ۱۴۰۰ حدود ۲۵ 
درصد اعالم شــده بود، کمیســیون اجتماعی 
مجلس از تصویب افزایــش پلکانی حقوق خبر 
داده اســت.، کمیســیون احتماعــی مجلس 
شــورای اســالمی از مصوبه ای خبر داده است 
که بر اساس آن در ســال آینده حقوق کارمندان 
 به صورت پلکانی تا ۲۵ درصــد افزایش خواهد 

یافت. 
بر این مبنا مصوبه کمیســیون اجتماعی با مفاد 
الیحه بودجــه دولت در خصــوص افزایش ۲۵ 
درصدی حقــوق کارکنان دولت تفــاوت دارد.

علی بابایی عضو کمیســیون اجتماعی گفت:در 
جریان بررسی این تبصره ها، اعضای کمیسیون 
مصوب کردند که حقــوق کارکنــان دولت در 
ســال آینده ۲۵ درصد افزایش پیدا کند و البته 

 این افزایش حقوق بــه صورت پلکانــی اعمال
 شود.

سخنگوی کمیســیون اجتماعی مجلس اظهار 
داشــت: بر اســاس این مصوبــه کارکنانی که 
حقوق شان پایین تر باشــد، افزایش ۲۵ درصدی 
حقوق را خواهند داشت و این افزایش حقوق به 
ترتیب در حقوق هــا و دریافتی های باالتر کمتر 

خواهد بود.
به گزارش تســنیم، در الیحه ۸۴۱ هزار میلیارد 
تومانــی بودجه دولت، هزینه هــای جاری ۶۳۷ 
هزار میلیارد تومان لحاظ شــده بود که نســبت 
به قانون بودجه ســال ۱۳۹۹ )حدود۴۳۶هزار 
 میلیــارد تومــان( ۴۶ درصــد رشــدکرده

 است.
اما نکته مهم و اشکال اساسی بودجه افزایش ۷۶ 
درصدی جبران خدمات کارکنان دولت بود که با 

رقم ۲۰۹ هزار میلیــارد تومان یک رکورد جدید 
در الیحه بودجه ثبــت کرد.یکی از اقدامات مهم 
برای کنترل سمت مصارف بودجه تعیین تکلیف 
ردیفهای مربــوط به جبران خدمــات کارکنان 

دولت است. 
حاال از مجلس خبر رســیده اســت که از روش 
پلکانی برای افزایش حقوق استفاده خواهد شد 
و بر خالف الیحه دولت تنهــا افرادی که حقوق 
پایین تری دارند از افزایش ۲۵ درصدی بهره مند 

خواهند شد.
مجلس بایســتی در گام های بعــدی برای تراز 
شدن ســمت مصارف ســایر ردیف ها از جمله 
اســتفاده از کاال و خدمات با ۴۸ هــزار میلیارد 
تومان، رفاه اجتماعی با ۱۸۹ هزار میلیارد تومان 
 و ســایر هزینه ها با ۱۷۵ هزار میلیــارد تومان

 را تغییر بدهد.

در صورتی که مراحل این تست با موفقیت طی شود و 
مجوز ساخت از سوی سازمان غذا و دارو بگیرد، به نظر 
می رسد تا اواخر بهار ســال آینده این واکسن وارد بازار 
داخل کشور شود.عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با 
کرونا و محقق پروژه تولید واکسن ایرانی کرونا گفت: همه 
مقدمات برای شروع مرحله انسانی واکسن ایرانی کرونا 
آماده است. زمان دقیق انجام این تست هنوز مشخص 
نیست اما در این هفته حتما انجام خواهد شد.مینو محرز 
روز دوشنبه بیان داشت: تست انســانی این محصول 
مراحل مختلف دارد و این واکسن در مرحله اول به ۵۶ 
نفر تزریق خواهد شد.وی ادامه داد: واکسن ۲ بار به این 
افراد تزریق می شود؛ واکسن اولی که تزریق شود، بعد از 
مدتی آنتی بادی در بدن فرد تولید می شود اما آنتی بادی 
اصلی که مصونیت سازی ایجاد می کند، بعد از تزریق دوم 
صورت می گیرد.محرز افزود: اقدامات شــرکت سازنده 
واکسن ایرانی در سازمان غذا و دارو و نیز سازمان بهداشت 

جهانی ثبت شده است. اگر مجوز سازمان غذا و دارو نبود، 
امکان شروع مرحله جدید این واکسن وجود نداشت.وی 
ادامه داد: در صورتی که مراحل این تست با موفقیت طی 
شود و مجوز ساخت از سوی سازمان غذا و دارو بگیرد، به 
نظر می رسد تا اواخر بهار سال آینده این واکسن وارد بازار 
داخل کشور شود.عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله 
با کرونا همچنین اظهار داشت: تا زمان ساخت واکسن 
داخلی، باید برای تهیه واکسن های وارداتی اقدام شود 
که مسئوالن مربوطه با تمام توان در تالش هستند تا این 
موضوع محقق شود.وی با اشاره به اینکه فعال ۲ واکسن 
از بین واکسن های ساخته شده، تایید شده است، گفت: 
به دلیل تحریم آمریکا قدری در خرید واکسن با مشکل 
مواجه هستیم اما دولت در حال پیگیری است. در حال 
حاضر برای گــروه های پرخطر و کادر پزشــکی مانند 
پرستاران و پزشکان که مستقیم با بیماران سروکار دارند، 
باید واکسن تهیه شود.محرز در پاسخ به این سوال که آیا 

تزریق واکسن در کشورهای اطراف ما آغاز شده است یا 
نه، اظهار داشت: این کشورها واکسن چینی کرونا را می 
زنند. واکسن هایی که تائیدیه گرفته اند، فعال در آمریکا 
و انگلیس تزریق شده و کانادا هم به تدریج درحال شروع 
تزریق واکسن است.عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله 
با کرونا اظهار داشت: عربستان می خواهد واکسن تایید 
شده را سفارش دهد اما هنوز در دسترس این کشور قرار 
نگرفته است.به گزارش ایرنا، محرز پیش از این اعالم کرده 
بود که تعداد داوطلبان برای شــرکت در مرحله انسانی 
واکسن کرونا در کشــور زیاد است اما افرادی می توانند 
در این آزمون انسانی شرکت کنند که کامال سالم باشند، 
سابقه ابتال به کووید-۱۹ نداشته باشند و بین ۱۸ تا ۵۰ 
سال سن داشته باشند.به گفته وی، داوطلبان شرکت 
کننده در این مرحله از آزمایش واکســن ایرانی کرونا، 
تحت پوشش بیمه قرار می گیرند و هدیه ای نیز به آنها 

داده خواهد شد.

با موافقت دولــت و تصویب آیین نامــه اجرایی بیمه 
بیکاری شــاغالن حوزه فرهنگ و هنر و رسانه، امکان 
بهره مندی از مزایای بیمه بیکاری برای اصحاب رسانه 
و فرهنگ و هنر فراهم شد.به گزارش ایسنا، مطابق این 
آیین نامه، شــاغالن فرهنگی و هنری و رسانه ای که 
تولیدکننده آثار و خدمات مربوطه بوده و درآمد اصلی 
خود را از این طریق تأمیــن می کنند در زمره اصحاب 
فرهنگ و هنر، رسانه و صدا و سیما قرار می گیرند.در 
این آیین نامه که در جلســه هیات وزیران به ریاست 
معاون اول رئیس جمهور به تصویب رســید، داشــتن 
حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه قبل از تاریخ 
درخواست درسامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری شرط 
بهره مندی از مقرری اعالم شده است.بر اساس قانون 
بیمه بیکاری فعلی مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری 
جزو ســوابق فرد محسوب می شــود اما در این آیین 

نامه، مدت پرداخت بیمه بیکاری جزو ســوابق نیست 
و افراد می توانند در دوره دریافت مقرری نیز نســبت 
به پرداخت حق بیمه خود اقدام کنند.پیش بینی شده 
منابع مقرری بیمه بیکاری از طریق مشــارکت دولت، 
کمکها و ســایر درآمدهای قانونی دولت تأمین شود.

به گفته وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی، پرداخت بیمه 
بیکاری به شــاغالن حوزه فرهنگ و هنر و رسانه برای 
اولین  بار و در جهت حمایت از این قشر فرهیخته به اجرا 
در می آید چرا که تاکنون بیشتر شاغالن این حوزه در 
ردیف مشاغل آزاد تعریف شده و امکان بهره مندی آنها 
از مزایای قانون بیمه بیکاری فراهم نشده بود.با وجود 
حمایتهای صورت گرفته از سوی دولت، بحران کرونا و 
تعطیلی های پی در پی مشاغل فرهنگی و هنری، نشان 
داد که شاغالن این فعالیت ها باید از پشتوانه محکم تری 
برای امرار معاش برخوردار شــوند.در ماههای گذشته 

انتشــار ویروس کرونا موجب شد تا بسیاری از مشاغل 
و کســب و کارها به ویژه مشاغل خدماتی دچار آسیب 
شوند؛  بر این اساس دولت پرداخت تسهیالت حمایتی و 
مقرری بیمه بیکاری کرونا به شاغالن و کارگران آسیب 
دیده از کرونا را در دســتور کار قرار داد و وزارت کار در 
جهت حفظ اشتغال بنگاهها و صیانت از نیروهای کار، 
۱۴ رسته شغلی که بیشــترین آسیب از شیوع کرونا را 
متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا 
خویش فرمایی بودند، شناسایی و مشمول دریافت وام 
و مقرری بیمه بیکاری اعالم کرد.در همین راستا مراکز 
آموزشــی، فرهنگی و هنری و رسانه ای از جمله رسته 
های شغلی مشمول دریافت تسهیالت حمایتی و مقرری 
بیکاری شناخته شدند که امکان ثبت نام در سامانه کارا 
و سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری وزارت کار برای 

آنها فراهم شد.

تسهیالت خرید مسکن برای نخبگان و استعدادهای 
برتر کشــوری به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
به گزارش ایلنا، بانک مســکن با ابالغ دســتورالعمل 
پرداخت این تسهیالت به نخبگان و استعدادهای برتر 
کشوری به شعب، فرایند پرداخت تسهیالت مسکن 
نخبگان به این گروه از متقاضیان مسکن را آغاز کرد.
بر این اساس و با استناد به نامه  بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران و به موجب مصوبه هیئت مدیره بانک 
مسکن، با پرداخت سقف فردی تســهیالت خرید و 
ساخت مسکن نخبگان و اســتعدادهای برتر به مبلغ 
ســه میلیارد ) ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳( ریــال با مدت 
بازپرداخت ۲۰ سال و با نرخ سود مصوب شورای پول 
و اعتبار )در حال حاضر ۱۸ درصد( موافقت شد. که با 
توجه به ضوابط و دستورالعمل های شبکه بانکی و بانک 
مسکن برای پرداخت تسهیالت مسکن و همچنین با 

در نظر گرفتن سیاست های اعتباری بانک مسکن این 
تسهیالت به افراد واجد شرایط با سقف جدید پرداخت 
خواهد شد.افزایش سقف تسهیالت مسکن نخبگان از 
محل اعتبارات بانک مسکن در سال ۹۹ خواهد بود و 
سقف ۳۰۰ میلیون تومانی تســهیالت به متقاضیان 
واجد شــرایط که از این پس اقدام به ارائه درخواست 
به بانک مسکن کنند پرداخت خواهد شد.در ابالغیه 
اداره کل اعتبارات بانک مسکن به ادارات کل، مدیریت 
های استانی و شعب در این خصوص آمده است: پس 
از وصول این نامه)ابالغیه پرداخت تســهیالت ۳۰۰ 
میلیون تومانی به نخبگان(، اعطای تسهیالت صرفاً از 
محل سهمیه سال ۱۳۹۹ امکان پذیر بوده و آن  دسته از 
متقاضیانی که معرفی نامه های صادره آنها قبل از ابالغ 
این نامه عمومی به بانک ارائه و به ثبت رســیده و در 
حال حاضر وضعیت پرونده ایشان، غیرقطعی )در حال 

تشکیل پرونده، ارزیابی، دفترخانه و ...( است، در صورت 
ارائه معرفی نامه جدید از ســوی بنیــاد ملی نخبگان 
می توانند از سقف تســهیالت ابالغی جدید بهره مند 
شــوند. این تبصره یک امتیاز ویژه برای این گروه از 
متقاضیان دریافت تسهیالت مسکن نخبگان محسوب 
می شود تا بتوانند از سقف جدید این تسهیالت بهره 
مند شوند. با این حال، افزایش سقف تسهیالت مسکن 
نخبگان برای متقاضیانی که قرارداد آنان در سیستم 
تســهیالتی بانک ثبت قطعی شده است، قابل تسری 
نخواهد بود.بانک مسکن هر سال مطابق با دستورالعمل 
بانک مرکزی و سیاست های اعتباری خود، به نخبگان 
و استعدادهای برتر کشوری با معرفی نامه بنیاد ملی 
نخبگان تسهیالت مســکن پرداخت می کند. سقف 
این تسهیالت برای ســال ۹۹ به ۳۰۰ میلیون تومان 

افزایش یافت.

قیمت نفت ریزش کردناکامی عربستان در بازگرداندن نرخ تورم به زیر ۵درصد

آغاز تزریق واکسن ایرانی کرونا به ۵۶ داوطلب افزایش پلکانی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۰
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تسهیالت کرونایی

 راهکار خروج 
از  رکود مسکن

دولــت متاســفانه از روز 
اول به کرونا به عنوان یک 
بحران کوتاه مدت نگاه کرد 
که برخالف تصورات تا به 

امروز که یک سال...

  مسعود دانشمند، اقتصاددان

  منصور غیبی، کارشناس مسکن 
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وزارت  صمت و بانک مرکزی مخالف ارز 4200 تومانی

مدافعان ارز دولتی چه 
کسانی هستند؟

  عرضه خودرو 
در بورس  شفاف  شود

تورم نقطه ای خانوارهای کشور؛ 44.۶ درصد شد

افزایش  فشار تورم   بر کم   درآمدها
صفحه۴

صفحه۳

مشاغل کرونا زده   در انتظار حمایت
دولت چگونه می تواند  با  کاهش هزینه های خود به  حمایت کسب و کارهای کرونا  زده  بپردازد؟

دولت در حالی در الیحــه بودجه ۱۴۰۰ تداوم 
پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیش بینی کرده 
است که بانک مرکزی و وزارت صمت به عنوان 
دو راس مهم تیم اقتصــادی دولت، به صراحت 
با آن اعالم مخالفت کرده اند.بــه گزارش مهر 
فروردین ۹۷ بود کــه در پی باال رفتن نرخ دالر 
اســحاق جهانگیری در قــاب تلویزیون آمد و 
قیمت دالر را ۴,۲۰۰ تومان اعــالم و هرگونه 
خرید و فروش در غیر از ایــن قیمت را قاچاق 
اعالم کرد. جهانگیری اظهار کرد: دولت مصمم 
اســت به مردم اطمینان دهد که قادر اســت 

اقتصاد کشور را باثبات، با اطمینان...

ارائه پلتفرم مشترک برای خودروسازان خصوصی 
مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت 
اظهار کرد: به احتمال زیاد بخش مربوط به عرضه 
خودرو در بورس اصالح شود یا اگر نمایندگان مجلس 
مصر به انجام این کار باشند سازوکار آن برای وزارت 
صمت و واحدهای تولیدی شفاف شود. وقتی قرار 
است کاالیی در بورس کاال عرضه شود باید میزان 
عرضه و تولید آن از کفایت الزم برخوردار باشد تا به 
یک قیمت منطقی دست یابیم.سهیل معمارباشی در 
مورد راه های خروج صنعت خودرو از انحصار اظهار 
داشت: یکی از مواردی که می تواند بازار خودرو را از 
انحصار خارج کند این است که شرکت های بخش 

خصوصی که سال های...



اقتصاد2
ایران وجهان

سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان 
البرز گفت:

دسترسی آزاد مخاطبان تأمین اجتماعی 
به قوانین ومقررات این سازمان

بهروز نصیرمنــش – اســتان البرز: کل ابوالحســن 
قورچیان سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی استان 
البرز درخصوص دسترســی آزاد مخاطبــان تأمین 
اجتماعی به قوانین ومقررات گفت: عطف به دســتور 
معاون محترم حقوقی رئیس جمهور درخصوص ایجاد 
بسترهای آسان وشیوه های گوناگون دسترسی به قوانین 
ومقررات درچارچوب حقوق شهروندی این امر اجرایی 
گردید. وی ادامه داد: شــایان ذکر اســت که سازمان 
تأمین اجتماعی ضمن اصالح کردن قوانین ومقررات 
خود وتبدیل بیش از 2000 بخشــنامه، دستورالعمل 
 ومکاتبات اداری به 60 بخشــنامه، با ایجاد زیرسامانه
 shafaf.tamin.ir قابل مشاهده ودسترسی درصفحه 
اول سایت رســمی ســازمان )tamin.ir( نسبت به 
تعبیه سامانه هـــای شفافیـت خود اقـــدام نموده و 
آنها را درمشــاهده ودستـــرس عموم قرارداده است. 
سرپرست ادره کل تأمین اجتماعی استان البرز اشاره 
کرد: همچنین الزم به بیان اســت که عالوه برسامانه 
دسترسی آزاد به قوانین ومقررات 6 سامانه دیگرشفافیت 
دردسترس مخاطبان محترم سازمان تأمین اجتماعی 
قرارگرفته که عبارتند از: 1 -سامانه اطالعات شرکت ها 
ومؤسســات 2- ســامانه آمار، اطالعات ومحاسبات 
3-ســامانه میزخدمت حضوری 4- سامانه اطالعات 

مدیران 5- سامانه اطالعات مراکز 6- سامانه ساختار. 

استان ها

ارائه پلتفرم مشــترک برای 
خودروســازان خصوصــی 
مدیرکل صنایع خودرو و نیرو 
محرکه وزارت صمت اظهار 
کرد: به احتمــال زیاد بخش 
مربوط به عرضــه خودرو در بورس اصالح شــود یا اگر 
نمایندگان مجلس مصر به انجام این کار باشند سازوکار 
آن برای وزارت صمت و واحدهای تولیدی شفاف شود. 
وقتی قرار اســت کاالیی در بورس کاال عرضه شود باید 
میزان عرضه و تولید آن از کفایت الزم برخوردار باشد تا به 

یک قیمت منطقی دست یابیم.
سهیل معمارباشی در گفت وگو با ایلنا در مورد راه های 
خروج صنعت خودرو از انحصار اظهار داشــت: یکی از 
مواردی که می تواند بازار خودرو را از انحصار خارج کند 
این است که شرکت های بخش خصوصی که سال های 
گذشته فعال بودند اما با مشکالتی در واردات قطعات و 
غیره مواجه هستند را دوباره فعال کنیم. در این زمینه 
موضوع فعال سازی پلتفرم مشترک که همه شرکت های 

خصوصی از آن استفاده کنند مطرح شده است.
وی ادامه داد: یعنی پلتفرم هایــی که قبال اطالعات آن 
اخذ و تولیدات خوبی در آنها انجام شده و اطالعات شان 
در مالکیت شــرکت های داخلی اســت را به اشتراک 
بگذاریم و هر یک از خودروسازان در بخشی از این پلتفرم 
سرمایه گذاری کنند. در نهایت هر شرکتی متناسب با 
وضعیت خود، ظاهر خودروی خود را به صورت متفاوت از 
دیگر خودروسازان با برند خود تولید و عرضه کند. یعنی 
از یک موتور، گیربکس و اجزایی که قابل مشاهده توسط 
مشتری نیست استفاده می شــود اما ظاهر و طراحی 

خودرو متناسب با سلیقه هر شرکتی خواهد بود.
این مقام مسئول با اشاره به تیراژ کم خودروهای تولیدی 

این شرکت ها گفت: از طرف دیگر این مساله مطرح است 
که شرکت های خصوصی با ظرفیت بسیار کمی تولید 
می کنند. امسال مجموع تولید این شرکت ها حدود 25 
هزار دستگاه خودرو بوده در حالی که توان تولید 250 تا 

300 هزار خودرو در سال را دارند، یعنی حدود ده برابر.
معمارباشی افزود: در همین مورد جلساتی در سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران گذاشته شده و الزامات 
تحقق برنامه جهشی در شرکت های خودروسازی بررسی 
شد تا شرکت های خودروساز محصوالت جدیدی عرضه 
کنند تا رقابت ایجاد شود. امیدواریم این برنامه محقق 
شود تا سال آینده بتوانیم شاهد توفیق شرکت های بخش 
خصوصی باشیم. مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه 
وزارت صمت در مورد منابع مالی این شرکت ها برای این 
گسترش فعالیت تصریح کرد: برخی از این شرکت ها در 
بازار سرمایه فعال شده اند و با روش های مختلف در بازار 
ســرمایه منابع مالی را تامین می  کنند. همچنین چند 
شرکت اقدام به انتشار اوراق مالی کردند و تا کنون منابع 

خوبی را نیز جمع کرده اند. ضمن اینکه این شرکت ها در 
اولویت وزارت صمت برای ارائه تسهیالت تبصره 18 و 
30 یا سایر منابع مالی در دســترس هستند. نیاز این 
شرکت ها از خودروســازان بزرگ بسیار کمتر است لذا 
می توان این تسهیالت را در اختیار این شرکت ها قرار داد. 
از روش های دیگری مثل پرداخت یارانه سود تسهیالت 
و سایر مواردی که در معاونت طرح و برنامه وجود دارد، 

می توان از این شرکت ها حمایت کرد.
وی همچنین در پاسخ به ســوالی مبنی بر احتمال لغو 
عرضه خودرو در بورس کاال خاطرنشــان کرد: عرضه 
خودرو در بورس کاال طرحی است که کارگروه خودروی 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس روی آن کار می کند. 
در جلسات متعددی که برگزار شــده، وزارت صمت و 
شرکت های خودروساز و قطعه ساز نکات و ابهامات موجود 
در مورد عرضــه خودرو در بورس کاال را به اســتحضار 
نمایندگان مجلس رسانده اند. معمارباشی افزود: با توجه 
به اینکه در جلسات کمیسیون صنایع و معادن مجلس 

هم این موضوع مطرح شد و تقریبا به جمع بندی خاصی 
نرسید، قرار شد اصالحاتی انجام شود. پیش بینی ما این 
است که به احتمال زیاد بخش مربوط به عرضه خودرو در 
بورس اصالح شود یا اگر نمایندگان مجلس مصر به انجام 
این کار باشند سازوکار آن برای وزارت صمت و واحدهای 
تولیدی شفاف شود. وقتی قرار است کاالیی در بورس 
کاال عرضه شود باید تیراژ عرضه و تولید کاال از کفایت 
الزم برخوردار باشد تا به یک قیمت منطقی دست یابیم.

وی همچنین بیان کرد: خودرو کاالی معمولی نیست 
مثال اگر 150 هزار پژو 206 تولید شود، تولید آن در 10 تا 
12 واریانس مختلف است یعنی در هر واریانس حدود 7 
تا 8 هزار دستگاه تولید می شود. این مقدار عرضه، کفایت 
الزم برای کشف قیمت در بورس کاال را ندارد. بنابراین 
تشخیص ما این است؛ قیمتی که برای خودرو در بورس 
کاال مشخص خواهد شد از قیمتی که در شرایط فعلی 
بازار است بسیار بیشتر خواهد بود. لذا پیشنهاد دادیم 
قیمت ها به صورت مدیریت شده برای بعضی از خودروها 
که شورای رقابت تشخیص می دهد و خودروهای رقابتی 
هستند بر اساس دســتورالعمل هیات تعیین و تثبیت 
قیمت ها مشخص شود. ما نظراتی در مورد عرضه خودرو 
در بورس کاال داشتیم که آن را در جلسه با کمیسیون 
صنایع طرح کردیم و انتظارمان این است که بخش های 
مبهم طرح در صورت اجرا، اصالح شود. معمارباشی در 
مورد همکاری با شرکت های روسی در تولید خودرو اظهار 
کرد: همکاری با روسیه در تولید خودرو در دست بررسی 
است. یک شرکت  جدید نیز درخواست همکاری داده 
بود و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جلساتی با 
اینها برگزار کرده است. از آنجا که اجازه همکاری شرکت 
داخلی با بیش از یک شرکت خارجی داده نمی شود، باید 
اسناد، مدارک و مستندات از شرکت ایرانی که متقاضی 
همکاری با شرکت روسی است به سازمان گسترش ارائه 

شود تا در مورد آن تصمیم گیری کنند.

ارائه پلتفرم مشترک برای خودروسازان خصوصی

عرضه خودرو در بورس  شفاف  شود

روحانی در همایش حقوق اساسی و شهروندی:
۳۱ ســال قانون اساسی تغییر 

نکرد و ممکن است تغییر کند
رییس جمهور گفت: بحث بازنگری قانون اساســی 
زمانی که مورد نیاز باشد، اشکالی هم ندارد. حسن 
روحانی در همایش حقوق اساسی و شهروندی با بیان 
اینکه  آرای مردم نقش بسیار اساسی دارد منتها ما در 
کشورمان متأسفانه نظام حزبی نداریم، گفت: وقتی 
شما در حکومتی به آرای مردم اتکاء می کنید که مردم 
باید رای دهند، اگر سیستم حزبی نداشته باشید کار 
مقداری سخت می شود. یعنی با جنجال و سر و صدا 
نزدیک انتخابات و شعارهای مختلف ممکن است 
در هدایت مردم برای اینکه چه کسی و چه کسانی 

را انتخاب کنند کار مقداری سخت و مشکل شود.
وی ادامه داد: اما اگر نظام حزبی باشــد راحت تر است. 
در نظام حزبــی مدام بحث و گفت وگــو و چارچوب را 
مشخص می کنند. نظام و قانون اساسی ما حزبی نیست 
و بر مبنای حزب بنا نشده است یعنی در انتخابات به فرد 
رای می دهیم به حزب رای نمی دهیم می خواهد مجلس 
یا شورای شهر یا خبرگان باشد. در ریاست جمهوری هم 
فیلتر حزبی نداریم. رییس جمهور با تاکید بر اینکه بحث 
بازنگری قانون اساسی زمانی که مورد نیاز باشد، اشکالی 
هم ندارد، گفت: قانون اساسی معموالً دیر به دیر در دنیا 
اصالح می شود. 31 سال است قانون اساسی تغییر نکرده 
است. قباًل 10 سال پس از ارتحال حضرت امام )ره( در 
قانون اساسی اصالحاتی انجام گرفت.  اما 31 سال قانون 

اساسی تغییر نکرد و ممکن است زمانی تغییر کند.

خبر
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علیرضا نصیرمنش- استان البرز: نماینده عالی دولت در 
استان البرز با اشاره به اینکه برای توانمندسازی سیستم 
آموزشــی در اســتان با تمام قوا پای کارهستیم، گفت: 
معلمان باید به علوم آموزشی روز مجهز شوند ودانشگاه 

تربیت معلم وفرهنگیان در این خصوص پیشگام است.
شهبازی درجلســه هماهنگی جهت توســعه دانشگاه 
فرهنگیان واحد خواهران البرز که درسالن شهدای دولت 
استانداری برگزار شد، ضمن تبریک والدت حضرت زینب 
کبری )س( و روز پرستار، افزود: اهمیت تربیت معلم برای 
آینده کشور برهیچ کس پوشیده نیست. وی با اشاره به 
ضعف استان در زیرساخت های اساسی ازجمله عدم وجود 
مکان مناسب برای استقرار ادارات ودستگاه ها، ادامه داد: 
البرز بعنوان آخرین استانی که مصوب شد علیرغم مهاجر 
پذیری و رشد سریع جمعیت با ضعف جدی دربسیاری 
ازسرانه ها مانند آموزشــی، درمانی، ورزشی و... مواجه 
اســت. شــهبازی گفت: از زمانی که البرز بعنوان استان 
شناخته شد، کشور با مشکالت عدیده ای ازجمله تحریم 
ها وموانع اقتصادی مواجه بود، از این رو شــرایط جهت 
تأمین اعتبارات ویژه برای اصالح ســاختارهای استقرار 
اداری و... فراهم نبود. وی افزود: از ابتدا اعتبارات موجود با 
برنامه ریزی برای اموری مختلف اعم از آموزشی، درمانی، 
ورزشــی وموضوعاتی این چنینی صرف شد که البته با 

توجه به سرعت مهاجرپذیری و رشد جمعیت، این روند 
همچنان ادامه دارد. استاندار البرز با بیان اینکه فرصتی 
برای وعده وشعارنیســت بنابراین عملگرا هستم، اضافه 
کرد: درخصوص دانشــگاه فرهنگیــان از ابتدا پیگیری 
مجدانه داشتم و البته ضرورت دارد که متولیان دانشگاه 
این روند را دنبال کنند وبدنبال اجرای مصوبات باشــند. 
وی گفت: استاندار بعنوان نماینده عالی دولت در استان 
مأموریت ها ومسئولیت های متعددی دارد از این رو نیاز 
است که مسئوالن مربوطه نسبت به تحقق امور احساس 
مسئولیت بیشتری داشته باشند. شهبازی افزود: البرز و 
بویژه شهرستان کرج، بسیارمتراکم است و اراضی زیادی 
ندارد بنابرایــن باید درصدد باشــیم تمرکزمراکزبزرگ 
عمومی همچون دانشگاه را به سمت نقاط دیگری از استان 
هدایت کنیم تا فضا و بسترمناسب تری برای فعالیت آنها 

فراهم شود. 

علیرضا نصیرمنش- استان البرز: شــهردارکرج گفت: 
درشرایط فعلی بهترین راه قدردانی از زحمات کادر درمان 

به ویژه پرستاران رعایت پروتکل های بهداشتی است.
علی کمالی زاده دردویســت وبیست وهشتمین جلسه 
شورای شــهر ضمن تبریک ســالروز والدت حضرت 
زینب )س( و روز پرســتار، اظهارکرد: طی 10 ماه اخیر 
پرستاران با ایثار و ازخودگذشتگی درصف اول مقابله با 
کرونا حضورداشته وبرای نجات هموطنان خود ازجان 
خود گذشته و علیرغم تحمل فشارکاری زیاد، بهترین 
خدمات را به بیمــاران ارائه داده انــد. وی با بیان اینکه 
درشــرایط فعلی بهترین راه بــرای قدردانی از زحمات 
این عزیزان رعایت پروتکل های بهداشتی است، گفت: 
ازشهروندان فهیم کرجی درخواست می شود درطوالنی 
ترین شب سال ازحضور در دورهمی ها خودداری کنند 
و یلدای امســال را به صورت مجازی به یکدیگر تبریک 
بگویند تا شاهد ادامه روند نزولی شیوع کرونا در استان 
باشیم. شهردارکرج با اشــاره به آخرین وضعیت پروژه 
زیرگذرمیدان جمهوری، افزود: حــدود دوهفته پیش 
درخواستی مبنی برتشکیل جلسه ای با حضور اعضای 
شورای شهر برای بررسی کارشناســانه این پروژه ارائه 
شده و درصورت تعیین وقت امیدواریم به زودی تصمیم 
واحدی درخصوص این پروژه گرفته شــود. کمالی زاده 

همچنین درخصــوص آخرین وضعیت پــروژه پارک 
هشت هکتاری شهید ایرانی منطقه حصارک، توضیح 
داد: برای این پروژه چهار ونیم میلیارد اعتبار اختصاص 
داده شده که بخشــی از آن جذب شده است. وی تأکید 
کرد: عالوه بر این پنج میلیارد تومان هم درقالب متمم 
بودجه درخواست شــده که درقالب الیحه به شورا ارائه 
شده اســت. شــهردارکرج ادامه داد: با توجه به اینکه 
 بخشی ازفضایی که برای احداث این پارک در نظرگرفته 
زمین های کشاورزی بوده، نیاز است پیمانکاری با ماشین 
آالت سنگین جهت خاکریزی مناسب به کارگرفته شود 
که مقدمات آن درحال انجام است. کمالی زاده توضیح 
داد: عالوه بر این، به دنبال احداث برخی ابنیه مثل قرائت 
خانه در این مجموعه هستیم که با پایان فرایند ساخت آنها 
پیش بینی می شود این پارک اواخر امسال یا اوایل سال 

بعد به بهره برداری برسد

بهروز نصیرمنش- استان البرز: با ابالغ وصدورمجوز 
وزارت نیرو، سهم استان البرز ازمنابع آب سطحی دو 

سد کرج وطالقان به دو برابر افزایش یافت.
مهندس مهدی زاده مدیرعامل شرکت آبفای استان 
البرز با اعالم این خبربیان داشت: با توجه به وابستگی 
حدود 77 درصدی استان دربخش آب آشامیدنی به 
منابع آب سفره های زیرزمینی وضعف وافت شدید 
این منابع بخاطر برداشــتهای طوالنــی مدت و بی 
رویه، لزوم افزوده شــدن منابع سطحی به چرخه ی 
تولید ومصرف ضرورتی اجتناب ناپذیر بود. درهمین 
راســتا با نظرمثبت وزارت نیرو وشــرکت مدیریت 
منابع آب ایران، مجوز برداشــت ساالنه 55 میلیون 
مترمکعب آب ازســدهای کرج وطالقان صادر شد 
وبه این ترتیب با توجه به اینکه ســهم قبلی استان 
ازمنابع سطحی این دو سد هم 55 میلیون مترمکعب 
بود، این میزان بــه 110 میلیون متر مکعب افزایش 
یافته اســت. مهندس مهدی زاده ادامــه داد: برای 
استفاده ازتخصیص های جدید ازمنابع سطحی برای 
شهرستانهای کرج وفردیس که معادل 30 میلیون 
مترمکعب درنظرگرفته شده، درسفر اخیر وزیرنیرو 
احداث بخش ســوم تصفیه خانه آب شماره 2 کرج 
به ظرفیــت 16 میلیون مترمکعب درســال کلنگ 

زنی شد که پیش بینی می شــود درسال آینده وارد 
مداربهره برداری شــود. بنابراین با توجه به ظرفیت 
تصفیه خانه موجود، کل ســهم تخصیص داده شده 
برای شهرستان های کرج وفردیس )30 میلیون متر 
مکعب( درســال آتی قابل بهره برداری خواهد بود. 
وی درادامه گفت: عالوه براین، به منظور اســتفاده 
ازتخصیص های آتی، احداث تصفیه خانه آب شماره 
3 کرج به ظرفیت حداکثر 500 لیتر برثانیه دردست 
پیگیری می باشد. وی اضافه کرد: بمنظور استفاده 
ازتخصیص 20 میلیون مترمکعبی شهرســتانهای 
ساوجبالغ، نظرآباد واشتهارد آبفای استان مطالعات 
وطرح هــای الزم را انجام داده که با اجرایی شــدن 
وایجاد زیرســاختهای مورد نیاز توسط شرکت آب 
 منطقه ای البرز این حجم تخصیص یافته نیز به مدار 

بهره برداری افزوده خواهد شد.

علیرضا نصیرمنش- استان البرز: رئیس پلیس آگاهی استان 
ازدستگیری سارق ومالخر خودرو وقطعات داخل خودرو و 

اعتراف به 44 فقره سرقت درمناطق مختلف البرز خبرداد.
سرهنگ "محمد نادربیگی" با اعالم این خبربیان داشت: 
در پی دریافت گزارش هایی مبنی برسرقت خودرو وداخل 
خودرو، درمناطقی ازشهرکرج، بررسی موضوع وشناسایی 
سارق یا ســارقان به صورت ویژه در دستورکار کارآگاهان 
پایگاه یکم پلیس آگاهی اســتان البــرز قرارگرفت. وی 
اظهارداشت: بالفاصله موضوع به تمامی کالنتری های سطح 
حوزه اطالع داده شد تا این که مأموران کالنتری 12 چمران 
یک دستگاه خودروي سرقتي تیبا را توقیف کردند که داراي 
سابقه سرقت درمنطقه عظیمیه است، بنابراین خودرو به 

همراه راننده برای بررسي بیشتر و انجام تحقیقات تکمیلی 
به پایگاه یکم پلیس آگاهی منتقل شد. رئیس پلیس آگاهی 
استان البرز گفت: نامبرده در بازجویی های صورت گرفته، 
در ابتدا منکر سرقت شــد اما درمواجهه با اسناد ومدارک 
موجود به جرم خود مبنی بر 4 فقره ســرقت خودرو های 
سمند، پراید، تیبا وپژو 206 و 40 فقره سرقت داخل خودرو، 

درمجموع 44 فقره سرقت خودرو وداخل خودرو درمناطقی 
ازعظیمیه، اهری وفردیس وفروش قطعات سرقتی به یک 
مالخر اعتراف کرد. وی درخصوص شــیوه و شگرد سرقت 
ها افزود: متهم درســاعات خلوت روز و درمکان هاي کم 
تردد اقدام به شناسایی خودروهای فاقد تجهیزات ایمنی 
کرده و پس ازسرقت قطعات داخل خودرو درمحل، تعداد 4 
دستگاه خودرو را نیز به حاشیه شهر برده و آن ها را رها کرده 
است. این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: کارآگاهان در ادامه 
وطی تحقیقات گسترده پلیسی مالخر را در یکی ازمناطق 
کرج درعملیات غافلگیرانه دستگیر و از وی یک عدد قوطي 
اسپری اشک آور، 2 دســتگاه گوشی تلفن همراه مسروقه 

ویک دستگاه خودروي پرشیا سرقتی کشف کردند. 

علیرضا نصیرمنش - استان البرز؛ همزمان با میالد با سعادت 
حضرت زینب )س(، با حضور دکتر مددی دادستان عمومی و 
انقالب شــهرکرج وجمیاری مدیرکل زندان های استان، 14 
سری جهیزیه کامل در بین خانواده های مددجویان نیازمند 
زندان های استان البرز توزیع گردید. دکتر مددی دادستان 
عمومی و انقالب مرکز اســتان در این مراسم اظهار داشت: با 
همت امام جمعه و نماینده ولی فقیه و مدیرکل زندان های استان، 
به منظور توجه به وضعیت خانواده های زندانیان، برای اولین بار، 
14 سری جهیزیه در بین خانواده های زندانیان نیازمند توزیع 
خواهد شد. وی اضافه کرد انجمن های زندانیان استان بیش از 
1200 خانواده مددجویان را تحت پوشش حمایت های مادی و 

معنوی قرار داده است. دادستان عمومی و انقالب کرج عنوان 
داشت: یکی از وظایف قوه قضاییه پیثگیری از ارتکاب جرم است 
و در این راستا با همت مدیرکل زندان ها تالش کردیم دربخش 
اشتغال زندانیان با توجه به ظرفیت 2500 واحد صنعتی استان 

گام های خوبی را برداریم. اسماعیل جمیاری مدیرکل زندان 
های استان با اشاره به سند تحولی دستگاه قضا و رافت اسالمی 
نظام نوین زندانبانی اسالمی اظهارداشت: با حمایت معنوی 
ومادی نماینده ولی فقیه در استان، کمیته امداد امام خمینی 
)ره(، مرکزنیکوکاری اداره کل زندان های البرز، انجمن های 
پنجگانه حمایت زندان های استان، بسیج حقوقدانان وبسیج 
سازندگی وبرای اولین بار درسطح زندان های استان، به نیت 
14 معصوم )ع( 14 سرویس کامل جهیزیه برای خانواده های 
نیازمند زندانیان استان به ارزش 2 میلیارد و 500 میلیون ریال 
تهیه وهمزمان با سالروز فرخنده والدت با سعادت عقیله بنی 

هاشم حضرت زینب )س( توزیع خواهد شد

استاندار البرز گفت: 

موانع توسعه دانشگاه فرهنگیان البرز برطرف شد
شهردار کرج مطرح کرد: 

قدردانی از زحمات کادر درمان با رعایت پروتکل های بهداشتی
مدیرعامل شرکت آبفای استان البرز گفت:

سهم استان البرز از سدهای کرج وطالقان دو برابر شد

رئیس پلیس آگاهی استان البرز خبر داد: 

44 فقره سرقت در پرونده سارق خودرو و قطعات داخل خودرو در البرز

همزمان با سالروز والدت با سعادت حضرت زینب)س(

توزیع ۱4 سرویس جهیزیه کامل برای خانواده های نیازمند زندانی در البرز
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قیمت سکه یکم دیماه ۱٣٩٩ به ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، دوشنبه یکم دیماه ۱٣٩٩ به ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۱ میلیون و ٣۰۰ 

هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ٣۵۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۸۷٣ دالر و 
٣۷ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۱٣۸ هزار و ٩۰ تومان است.

آگهـی مناقصه عمومی به شماره 99-52
سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهری شهرداری کرج درنظر دارد نسبت به خرید و نصب تجهیزات مبلمان )نیمکت، سطل زباله، 

گلدان، میز بتنی غذا خوری و آبخوری( مورد نیاز پروژه تپه مراد آب مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واگذار نماید.

مبلغ اولیه ریالموضوع  مناقصهردیف

13/955/000/000 خرید و نصب تجهیزات مبلمان )نیمکت، سطل زباله، گلدان، میز بتنی غذا خوری و آبخوری( مورد نیاز پروژه تپه مراد آب1
1- شرایط متقاضی:

اشخاص حقوقی: محتوي اساسنامه مرتبط یا مجوز مرتبط- آگهي تأسیس-آخرین تغییرات )روزنامه رسمي(- ایمنی وگواهي ارزش افزوده )قبل از انعقاد قرارداد 
ارائه نمایند درغیر اینصورت سپرده شرکت درمناقصه به نفع سازمان ضبط خواهد شد(- ارائه کد اقتصادي و سایر مدارک ثبتي الزامی میباشد.

اشخاص حقیقی: جواز کسب معتبر یا مجوز مرتبط - ایمنی و ارزش افزوده )قبل از انعقاد قرارداد ارائه نمایند درغیر اینصورت سپرده شرکت درمناقصه به  نفع 
سازمان ضبط خواهد شد( الزامی میباشد.

2- سپرده شرکت درمناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد: 
- متقاضیان می بایست بابت شرکت درمناقصه مبادرت به ارائه ضمانتنامه بانکی ) تا 45 روز اعتبار داشته وقابل تمدید باشد ( به مبلغ 699/750/000 ریال و یا

- واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100100100121 بانک شهر شعبه عظیمیه 45 متری کاج به نام شهرداری کرج
3- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

4- سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهری شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
5- مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد مناقصه به حساب شماره 700824126398 بانک شهر شعبه عظیمیه واریز و واصل فیش واریزي به امور 

پیمانهاي سازمان ارائه نمایند. )با همراه داشتن کارت اعتباری امکان واریز وجه درمحل وجود دارد( 
6- متقاضیان جهت خرید اسناد مناقصه ازتاریخ نشر این آگهی به مدت ده روز می توانند درساعت اداری به امورقراردادهای سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری 
شهرداری کرج واقع درعظیمیه-ضلع شمالي میدان استقالل- طبقه اول دفتر امور پیمانها مراجعه و یا با شماره تلفن 32540303 )026( تماس مراجعه نمایند.

7- محل دریافت اسناد وقبول پیشنهادات: دبیرخانه سازمان می باشد.
8- مهلت ارائه وتحویل اسناد: حداکثر 10 روز کاری ازتاریخ  انتشار آگهی وتاریخ بازگشایی پاکات اولین جلسه بعد از عودت اسناد میباشد.

9- همراه داشتن مهرشرکت ومعرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیرعامل شرکت هنگام خرید اسناد مناقصه الزامی می باشد.
10- سایر اطالعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است. 

11-هزینه چاپ دو آگهی توامان به عهده برنده مناقصه می باشد.
12- مبلغ 10 درصد کل پیشنهادی وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات ازبرنده اخذ خواهد شد.

13- مبلغ کل رقم قرارداد 50 درصد نقد و 50 درصد تهاتر با ملک )درسطح مناطق شهرداري کرج( محاسبه میگردد.
امور قراردادها و روابط عمومی
سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری کرج
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راهکار خروج از  رکود مسکن
منصور غیبی، کارشنای مسکن 

اقدام فروش متری مسکن در بورس به طور کلی حرکت مثبتی است اما نگاه باید این باشد که این اقدام به صورت حساب شده و به صورت پایلوت اجرا شود تا استقبال عموم سنجیده شود و نقاط قوت و ضعف طرح آشکار شود و از این طریق به یک 
مدل باثبات در بازار سرمایه در حوزه اقتصاد مسکن دست پیدا کرد. در حال حاضر، ایجاد بورس مسکن بهترین راهکار برای خروج از رکود مسکن است. بهترین اقدام برای ایجاد بورس مسکن و کاهش انتقادات و موانع پیشرو، اجرای طرح فروش 
متری مسکن به صورت پایلوت در شهر تهران است که در این طرح ابتدا موسسات و بنگاه های کالن اقتصادی، حضورداشته باشند و پس از موفقیت این طرح، انبوه سازان واحدهای مسکونی خود را به صورت متری  ارایه دهند. اگر این اقدامات انجام 
نشود چه بسا اجرای فوری طرح موجبات پشیمانی خریدار و سیاست گذار را فراهم می کند. این طرح مقابله ای با سوداگران و دالالن است و می توان امیدوار بود مردم با سرمایه گذاری در آن ثروت و دارایی خود را در مسیر خانه دار شدن پیش 
ببرند.  اما موضوعی هم وجود دارد که ممکن است به مشکلی جدی در این طرح تبدیل شود. مدتی قبل در پردیس یک مغازه برای فروش در بازار سرمایه قرار گرفت که شکل مزایده به خود گرفت. بورس محل مزایده گذاری برای فروش نیست. الزم 
نیست که بورس را با این مفاهیم آلوده کنیم و اصالتی را که مردم از آن انتظار دارند خدشه دار کنیم. نگرانی این است که این طرح خروجی را که باید داشته باشد با مزایده آلوده شود و معنای واقعی خود را از دست بدهد. فروش مسکن در بورس باید به 
بستری برای سکوفایی اقتصاد مسکن تبدیل شود. سرمایه های ریز و درشت مردم به درستی هز ینه شود و دست محتکران را کوتاه کند. مسیر تولید مسکن نیز هموار و توسعه پیدا کند. در اجرای این طرح الزم است نظارت مردم نهاد در بازار سرمایه 
در حوزه اقتصاد مسکن نیز وجود داشته باشد.  به طور کلی بورس تنها مکانی است که شفافیت معامالت را به خوبی تضمین می کند و ایجاد بورس مسکن نیز از این موضوع مستثنا نیست. ورود مسکن به بورس می تواند الگوی حمایتی موفقی برای 

توانمندسازی اقشار مختلف جامعه باشد به شرطی که دولت از این طرح به شدت حمایت کند. دولت باید در این نوع معامله ها در بخش تولید، کنترل و نظارت حامی سازندگان باشد نه به عنوان کنترل کننده یا نظارت گر صرف.

یک مقام مســئول در بورس 
کاال از فراهم شدن مسیر پیش 
خرید در بورس برای خانه دار 
شدن و ســرمایه گذاری در 
مسکن طی یک ماه آینده خبر 
داد. در این طرح بورس کاال به دنبال آن است که بتواند 
مسکن را به شکل متری و در قالب اوراق سلف استاندارِد 
مســکن پیش فروش کند و این کار را در بســتری که 
تضامین الزم از سازنده گرفته شــود و خریدار با خیال 
راحت اقدام به خرید کنــد انجام دهد. همچنین اگر در 

سررســید، ســازنده تعهدات خود را ایفا نکرد بتواند از 
سازنده خسارت بگیرد و ضرر احتمالی پیش خریدار را 

جبران  کند.
گرانی های اخیر در بازار مسکن و فاصله بسیار درآمدها 
با مخارج که بیشتر آن را خرج مسکن تشکیل می دهد 
مسئوالن را بر آن داشته با اتخاذ تصمیمات و اجرای طرح 
های مختلف مردم را به خانه دار شدن نزدیک تر کنند. در 
یک سال اخیر قیمت مسکن بخصوص در پایتخت مسیر 
افزایشی داشته و با قیمت ها نجومی در خرید خانه مواجه 
بوده ایم. بر اساس آمارهای منتشر شده میانگین قیمت 
مسکن در تهران به متری 25 تا 27 میلیون تومان رسیده 

که حاکی از رشد بی سابقه در این بخش بوده است. 
به هر ترتیب در تازه ترین تحول در این حوزه یک مقام 

مسئول در بورس کاال از برداشته شدن گام های نهایی 
برای پیش فروش خانه به صورت متری در این بازار خبر 
داده و اظهار کرده است: مقدمات این کار فراهم شده و 
امید نامه اوراق ســلف موازی استاندارد توسط شرکت 
سرمایه گذاری مسکن وابسته به بانک مسکن تهیه و به 

بورس کاال تحویل شده است.
جواد فالح یادآور شــد: عرضه این اوراق به متقاضیان 
امکان می دهد تا براساس پولی که در اختیار دارند اقدام 
به پیش خرید مسکن کنند. مدیر مطالعات اقتصادی 
و سنجش ریســک بورس کاال می افزاید: پیش خرید 
مسکن در چارچوب مقررات بورس کاال صورت می گیرد 
و بورس کاال تضمین ها را از طرفیــن دریافت می کند 
و افراد می توانند با خیالت راحــت اقدام به پیش خرید 

مسکن کنند. فالح تاکید کرد: افراد متقاضی پیش خرید 
خانه می توانند به صورت متری و در قالب هر واحد هر 
متر مربع مسکن خریداری کنند.در این راستا تا کنون 
چهار عرضه ملک در بورس کاال صورت گرفته اســت. 
شرکت عمران شهر جدید پردیس یک باب واحد تجاری 
را پس از پذیرش در بازار فرعی بــورس کاالی ایران با 
قیمت پایه یک میلیارد و ۶۳ میلیون تومان عرضه کرد 
و به فروش رساند.  پس از ان ملک تجاری بانک اقتصاد 
نوین )کرمان( در 25شهریور و زمین بانک اقتصاد نوین 
)بندرعباس( در 2۶شهریورماه در بورس کاال عرضه شدند. 
آخرین عرضه در این خصوص هم مربوط به وزارت دفاع 
و پشتیبانی های نیروهای مسلح بود که یک قطعه زمین 

مازاد خود را بر روی تابلوی بورس به فروش رساند.

جزئیات طرح فروش مسکن متری در بورس كاال اعالم شد 

امکان خرید متری مسکن در بورس
شایلی قرائی
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در پی بروز مشکالتی در بازار الستیک خودروهای سنگین 
که با وجود اختصاص ارز دولتی ۴2۰۰ تومانی برای واردات 
آن ها به دست کامیونداران نمی رسید، مدیرکل حمل و نقل 
مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از تشکیل 
پرونده تعزیراتی برای این متخلفان و برخورد با آن ها خبر 
داد.چندی پیش به دســتور محمد اســالمی - وزیر راه و 
شهرسازی – قرار بود الستیک هایی که تا شهریور ماه امسال 
به گمرکات کشور وارد شــدند با ارز دولتی ۴2۰۰ تومانی 
ترخیص شوند و نهایتا این اتفاق افتاد اما آثار چندانی روی 
بازار الستیک نگذاشت.چرا که به گفته آقای وزیر، تعدادی 
الستیک با دالر ۴2۰۰ تومانی وارد شده بود اما یا در بازار پیدا 
نمی شد یا با قیمت های نجومی به فروش می رفت که نهایتاً 
دستگاه های امنیتی محتکران را شناسایی کردند و در حال 
حاضر هم الستیک ها بر اســاس پیمایش بین کامیون ها 

توزیع می شود.
داریوش باقر جوان - مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان 
راهداری و حمل و نقل جــاده ای - درباره آخرین وضعیت 
این دسته از متخلفان گفت: زمانی که سازمان راهداری به 
رانندگان برای دریافت الستیک با نرخ دولتی حواله می دهد 
به این معنی است که الستیک مورد نظر راننده را در سامانه 

دارد و موجودی آن تمام نشــده است. بنابراین راننده باید 
بتواند آن حواله را به الستیک تبدیل کند. وی افزود: برخی 
از رانندگان نسبت به این مسئله که نمی توانند با حواله صادر 
شده از سوی سازمان راهداری الستیک تهیه کنند اعتراض 
کردند و در همین راستا پیگیری های الزم را انجام دادیم 
و از طریق ناظران استانی ســازمان اقدام کردیم تا عامالن 
فروش الستیک دولتی را مجاب به اجرای قانون کنیم اما 
برخی از آن ها باز هم از اجرای قانون سر باز زدند.مدیرکل 
حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
ادامه داد: در همین راستا برای عدم تحویل ۸2 هزار و 5۰۰ 
حلقه الستیک وارداتی با نرخ ارز دولتی ۴2۰۰ تومانی به 
متقاضیانی که از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
حواله دریافت کرده اند حدود ۶۶۰ فقره پرونده تشکیل شده 
اســت تا با متخلفان برخورد الزم صورت بگیرد. باقرجوان 
گفت: البته با پیگیری های صورت گرفته برخی از عامالن 
فروش الســتیک مورد نظر را به رانندگان تحویل دادند و 
مشکل برطرف شد و ما هم قصدی برای پرونده سازی برای 
کسی نداریم اما قانون باید اجرا شود و وقتی حواله ای صادر 
می شود باید بدانیم چرا و به چه علتی الستیک آن موجود 

نیست و به راننده تحویل داده نمی شود.

به رغم سپری شدن نزدیک 
به یک ســال از بحران کرونا، 
حمایت های دولت از کسب 
و کارهای آسیب دیده از این 
بحران راضی کننده نبوده و 
بسیاری از این مشاغل یا به طور کامل تعطیل شده اند 
یا با تعدیل نیروی کار خود از ســر ناچاری با کمترین 
ظرفیت خود فعالیت می کنند. فعاالن اقتصادی نیز از 
نحوه حمایت دولت از کسب و کارها گالیه دارند و آن را 
مطابق با خسارات وارده شده بر آنها نمی دانند. به عقیده 
کارشناســان بازار در همه جای دنیا آسیب شناسی از 
خسارات کرونا در تمام بخش های اقتصادی و کسب و 
کارهای فعال در بازار، به اختصاص بسته های حمایتی 
اقدام کرده اند و همزمان بــا کاهش هزینه های دولت، 
تسهیالت را به این بخش سرازیر کرده اند. متاسفانه در 
ایران حمایت نصفه و نیمه دولت از مشاغل موجب شد 
بسیاری از آنها ورشکسته شوند و برخی نیز با این شرایط 

مدارا کنند و در بدترین وضعیت به کار ادامه دهند. برابر 
آخرین آمارها تاکنون بیش از 7 هــزار میلیارد تومان 
تسهیالت حمایتی کرونا از سوی دولت پرداخت شده که 
بیش از55۰۰ میلیارد تومان از آن را کسب و کارهای به 
شدت آسیب دیده از کرونا دریافت کرده اند. علی مروی، 

کارشــناس اقتصادی در این رابطه می گوید: خسارت 
روزانه 25۰۰ میلیارد ریالــی مربوط به ۸ گروه عمده از 
مشاغل در ایران است. شرایط فعلی اصال به نفع تولید 
کننده و کارآفرین نیست و دولت از این کسب و کارها به 
اندازه کافی حمایت نکرده است. مروی خاطرنشان کرد: 

انگیزه کارآفرینی در بین مردم کاهش یافته و با توجه به 
رشد غیر منطقی و بی پایه در بازار بورس و دیگر بازارها 
دیگر شاهد رغبت مردم برای ایجاد شغل و کسب و کار 
نیستیم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت توان 
پرداخت تسهیالت به کسب و کارها را دارد، تشریح کرد: 
دولت توانایی پرداخت تسهیالت را به مردم دارد و کمبود 
منابع ندارد، ولی شبکه بانکی نمی تواند به درستی این کار 
را انجام دهد و آن را به دست مردم برساند؛ چراکه انگیزه 
آن وجود ندارد و فشار دولت در این خصوص کافی نیست، 
البته این تسهیالت سبب ساز بسیاری از مشکالت دیگر 
برای مردم خواهد شد. از ســوی دیگر فاطمه مقیمی، 
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران بر این باور است 
که حمایت دولت از بخش تولید در دوره کرونا مناسب 
نبود و بسیاری از بنگاه  های اقتصادی تعدیل نیرو کردند 
یا مجبور به تعطیلی شدند. به گفته مقیمی، در همه جای 
دنیا در شرایط کرونایی به بخش خصوصی تسهیالت و 
سوبسید می دهند. سوبسید فقط تعویق انداختن ۳ ماه 
بیمه و مالیات نیست. چرا دولت هزینه های خودش را کم 
نمی کند. در کشورهای دیگر در دوره کرونا این دولت ها 

بودند که هزینه های خود را کاهش دادند.

دولت چگونه می تواند با كاهش هزینه های خود به حمایت كسب و كارهای كرونا زده بپردازد؟

مشاغل کرونا زده   در انتظار حمایت

ناکارآمدی تسهیالت کرونایی
مسعود دانشمند، اقتصاددان

دولت متاسفانه از روز اول به کرونا به عنوان یک بحران کوتاه مدت نگاه کرد که برخالف تصورات تا به امروز که یکئ سال از آن می گذرد  ادامه داشته است. از همان ابتدای کار دولت هیچ گونه سرفصلی برای کسب  کارهای آسیب دیده از این بحران نداشت و 
هنوز هم ندارد. اگر به دولت بگویید آماری دقیق از میزان حمایت هایی که در این یک سال انجام شده ارایه کند به طور قطع آمار درست و برنامه ریزی شده ای ندارد که ارایه کند. کجای دنیا دیده اید که در بازه زمانی مختلف 5۰ هزا تومان، 1۰۰ هزار تومان، 
1۶ میلیون تومان و ... به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا پرداخت کرده باشند که در ایران این سیاست اجرایی شده است. بسته های حمایتی ارایه شده سیستماتیک و برنامه ریزی شده نبوده است. به عنوان نمونه پرداخت وام یک میلیون تومانی چه 
کمکی می توانست به مردم بکند که در شرایط فعلی به آن ها داده شد، درحالی که این بودجه با برنامه ریزی بهتر امکان رونق در بنگاه های اقتصادی و تولیدی ها را فراهم می کرد. همچنین یارانه یک میلیون تومانی با سود 12درصدی تنها می تواند بخش 
کوچکی از موادغذایی خانوار را تأمین کند، بنابراین برای بررسی همه جانبه چگونگی حمایت های مؤثرتر کار کارشناسی واجب است تا زندگی روی روال عادی قرار گیرد. بنابراین ایجاد صندوق حمایت از اقتصادهای کرونا برای حمایت از کسب وکارهای 
کوچک بسیار ضروری است. به هر ترتیب دولت کرونا و تبعات آن را جدی تلقی نکرد و منابع کشور به درستی برای مقابله با کرونا هزینه نشد. فشار مشاغل و کسب وکارهای خرد بر دولت زیاد است و به همین علت دستور به شروع به کار مشاغل داده شد. 
در شرایط کنونی نیز افرادی که مشمول دریافت تسهیالت شدند و آن هایی که وامی دریافت نکردند، از دولت ناراضی هستند، زیرا دولت به  درستی این منابع را هزینه نکرد و نتیجه آن ها هم در اقتصاد دیده نشد. امروز همه کشورهای درگیر بحران کرونا 
به دنبال اتخاذ تمهیداتی برای پوشش دادن زیان های تحمیل شده به بخش خصوصی هستند. طبیعی است که بودجه دولت نمی تواند به طور کامل زیان های وارد شده را پوشش دهد، بنابراین برای یکسری پرداخت ها یا اقساط وام های حمایتی دولت به 
کسب و کارها فرصت های چند ماهه باید داده می شد. عالوه بر آن پس از دوران پساکرونا برای پرداخت حق بیمه، مالیات، هزینه های آب، برق، گاز و تلفن به مردم و صاحبان کسب و کارها مهلت یک تا دو سال داده شود تا عالوه بر عدم تحمیل فشار به مردم 
و فعاالن اقتصادی، بودجه هزینه شده دولت به صندوق حمایت از اقتصادهای کرونا برای حمایت از کسب وکارهای کوچک بازگردانده شود. در این شرایط دولت با بردن الیحه ای به مجلس تمام هزینه های عنوان شده را مصوبه بگیرد تا منبع پرداختی آن 
مشخص و جزئیات آن شفاف سازی شود. بنابراین برای کاهش هزینه های دولت هم باید برنامه ریزی وجود داشته باشد. چراکه اگر صرفه جویی هم در این هزینه ها داشته باشند بدون اجازه مجلس قادر به خرج آن در هر بخشی نیستند. دولت می تواند 
هزینه های خود را کاهش دهد اما مجوز خرج آن با مجلس است که باید از مجلس درخواست کند تا با موافقت آن به کسب و کارهای آسیب دیده کمک کند. اما در خود کاهش هزینه ها مواردی وجود دارد. االن که بودجته کسری بسیار باالیی دارد از کدام 

بخش دولت می خواهد صرفه جویی کند. پروژه های عمرانی که سالهاست به حالت تعلیق درآمده اند. حقوق کارکنان را هم نمی شود پرداخت نکرد. در بقیه بخش ها هم به همین منوال است. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس هیأت مدیره شهرک صنعتی عباس آباد گفت: 
تغییر رویکرد وزارت صنعــت در دریافت مبلغی بابت 
زمین از تولیدکنندگان مستقر در شهرکهای صنعتی 
باعث داللی مجوزهای وزارت صنعت شــده که گاهی 

قیمت آن تا 7۰۰ میلیون تومان نیز می رسد.
ظاهراً بعد از داغ شدن موضوع داللی در بازار مرغ و تخم 
مرغ حاال نوبت داللی در ارائه مجوزهای وزارت صنعت 
برای فعالیت در شهرک های صنعتی شده و مشکالتی 
را برای صنعتگران مستقر در این شهرکها ایجاد کرده 
است.اصغر مصاحب سرپرست سازمان صنایع کوچک 
و شــهرک های صنعتی ایران در این مــورد گفت: ۴۹ 
شهرک دارای پروانه تأسیس و ۶1 شهرک دارای پروانه 
بهره برداری هستند و 7 هزار واحد صنعتی داخل این 
شهرک ها مستقرند.وی افزود: برای ساماندهی شهرک 
های غیردولتی کمک می کنیم تا مجوز شهرک صنعتی 

بگیرند و از مزایای آن بهره مند شوند.
مصاحب اضافه کرد: در بسیاری از شهرک ها, مشکل سند 
زمین برطرف شده است اما در برخی شهرک ها از جمله 
شهرک صنعتی اراک, میان زمین شهری و منابع طبیعی 
اختالف نظر وجــود دارد.وی گفت: بر اســاس اصالح 
تبصره 5 بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست های اصل 
۴۴ قانون اساسی، همه مزایا و موارد مربوط به شهرک 
های صنعتی دولتی از جمله مالیات و معافیت از عوارض 
شهرداری ها به شــهرک های صنعتی خصوصی هم 
تسری دارد.وی افزود: معاون حقوقی ریاست جمهوری 
در 1۶ اردیبهشت امسال به صراحت مقرر کرد که زمین 
شــهرک های صنعتی به قیمت منطقه ای بر اســاس 
کاربری صنعتی واگذار شود و با توجه به این موضوع باید 

به تولیدکنندگان کمک کنیم.
سید سجاد هاشمی، رئیس هیأت مدیره شهرک صنعتی 
عباس آباد نیز با بیان اینکه تولیدکنندگان و صنعتگران 
به حال خود رها شده اند, گفت: اگر دستگاه های متولی به 
موقع ورود و به وظایف ذاتی خود به درستی عمل کنند، 

مشکالت تولیدکنندگان حل می شود.
وی افزود: منابع طبیعی و سازمان مسکن, زمین هایی را 
به تولیدکننده و صنعتگر واگذار کردند و درست نیست 

که اکنون پس از 25 سال از آنها بخواهند قیمت زمین 
ها را بــه روز پرداخت کنند.مهــدی ابراهیمی، معاون 
امالک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن نیز در این 
مورد گفت: زمین هایی در سال های قبل توسط منابع 
طبیعی بر اســاس مواد ۳1 و ۳2 قانون حفاظت اراضی 
به صنعتگران واگذار شــد و بعد این اراضی وارد حریم 

شهرها شدند.
وی افزود: بر اساس قوانین مکلف هستیم در صورت نیاز 
صنعتگران به سند مالکیت این اراضی, دولت ما به ازایی 
را در مقابل آن بگیرد و سند را منتقل کند.وی ادامه داد: 
این موضوع به معنی مانع بودن برای تولیدکنندگان و 
صنعتگران نیست زیرا آنها می توانند قرارداد اجاره این 
زمین ها را به منابع طبیعی ادامه دهند اما در صورت اصرار 
به دریافت سند مالکیت باید بهای آن را پرداخت کنند.
سید سجاد هاشمی، رئیس هیأت مدیره شهرک صنعتی 
عباس آباد نیز گفت: مجوز وزارت صمت برای دریافت 
زمین شهرک صنعتی, گاهی تا 7۰۰ میلیون تومان خرید 
و فروش می شود. وی افزود: به سندهای زمین برای وثیقه 

گذاشتن جهت گرفتن تسهیالت بانکی نیاز داریم.
هاشمی با بیان اینکه شرکت شــهرک های صنعتی, 
زمین ها را یا با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
یا با جواز اصناف واگذار می کند، گفت: تا خرداد امسال 
برای متقاضی با مجوز وزارت صمت و یا با مجوز اصناف، 
قیمت زمین ها یکی بود اما از خرداد امسال به بعد, شرکت 
شهرک های صنعتی اعالم کرد اگر واحد تولیدی با جواز 
کسب وارد شهرک های صنعتی شــود به ازای هر متر 
زمین، یک میلیون تومان و اگــر با مجوز وزارت صمت 

باشد برای هر متر زمین 5۰۰ هزار تومان باید بپردازد.
وی ادامه داد: این موضوع موجب داللی این مجوزها شده 
است و مجوز وزارت صمت گاهی تا قیمت 7۰۰ میلیون 
تومان خرید و فروش می شــود.مصاحب، سرپرســت 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران هم 
گفت: این سازمان به هیچ عنوان زمین فروشی نمی کند 
و این تصور اشتباه است زیرا زمین را از منابع طبیعی می 
گیریم و زیرساخت ها را آماده می کنیم و فقط هزینه 

آماده سازی زیرساخت ها را می گیریم.

وزارت راه و شهرســازی از تمدید فرصت متقاضیان 
مســکن ملی برای تکمیل آورده نقدی تا روز جمعه 
پنجم دی ماه خبر داد.فرصــت واریز وجه حدود ۴۰ 
میلیون تومانی طرح اقدام ملی مسکن که تا روز ۳۰ 
آذرماه بود پنج روز دیگر تمدید شده و بر اساس اعالم 
معاون وزیر راه و شهرسازی متقاضیان تا جمعه پنجم 

دی ماه برای تکمیل موجودی فرصت دارند.
محمود محمودزاده افزود: برای آخرین بار تا ساعت 2۴ 
جمعه 5 دی دوباره فرصتی را برای کسانی که مدارک 
خود را تکمیل کرده اند اما در تأمین آورده نقدی خود 
دچار مشکل بودند تعیین کردیم. کسانی که پول واریز 
کردند و پیامک برای آنها نیامد مشکلی نیست و می 
توانند با مراجعه به سایت ثبت نام و ورود کد رهگیری 
شان از آخرین وضعیت پرونده خود مطلع شوند.وی 
افزود: پس از تعیین تکلیف متقاضیان مرحله نخست، 
نام نویسی جدیدی را برای مسکن ملی خواهیم داشت.
تا کنون دو بار در پایان مهرماه و آبان ماه زمان واریز وجه 

برای متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن تمدید شده 
است. البته  مسئوالن می گویند آخر آبان ماه کسانی 
که پیامک را دریافت اما نسبت به تکمیل موجودی 

اقدام نکرده بودند حذف شده اند.
شــهریوماه 1۳۹۸ طرح اقدام ملی مسکن با حضور 
رییس جمهور کلنگ زنی شــد. اولین واحدها از این 
پروژه ۴۰۰ هزار واحدی به تعداد 11 هزار و 5۶۰ واحد 
در روز یکم آبان ماه 1۳۹۹ به دستور رئیس جمهور 
افتتاح شد. این پروژه از طریق آورده متقاضیان و 1۰۰ 
میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود 1۸ درصد ساخته 
می شــود. آورده متقاضیان در مرحله اول حدود ۴۰ 
میلیون تومان است. میانگین قیمت این واحدها در 
کل کشور طبق آخرین برآورد از هزینه های تابستان 
1۳۹۹ به متری 2.7 میلیون تومان می رســد. ثبت 
نام مرحلــه اول به پایان رســیده و متقاضیان واجد 
 شــرایط برای بارگذاری مدارک خود باید به سامانه 

tem.mrud.ir  مراجعه کنند.

مدیرعامل شرکت پشــتیبانی امور دام کشور گفت: 
۳۶ کشــتی نهاده خــوراک دام و طیور وارد کشــور 
شــده، روی آب و در حال بارگیری است که تمام نیاز 
تولیدکننــدگان را به طور کامل تأمیــن خواهد کرد.

محمدرضا طالیی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام 
کشور اعالم کرد: ۳۶ کشتی نهاده خوراک دام و طیور 
طبق برنامه ریزی وارد کشور می شــود و تا پایان سال 
هیچ مشکلی از لحاظ تأمین نهاده وجود ندارد.طالیی با 
اشاره به جزئیات خرید خوراک دام و طیور اشاره کرد و 
گفت: ۶ کشتی محموله نهاده در بندر امام خمینی )ره(، 
یک کشتی در چابهار و یک کشتی در بندرعباس لنگر 

انداخته، ۸ الی 1۰ کشــتی اکنون روی آب است و 1۸ 
کشتی هم در خارج از کشور بارگیری شده و به مقصد 
کشورمان حمل خواهد شد. وی افزود: دو میلیون تن 
نهاده تا کنون تولید شده و 2,5 میلیون تن هم خریداری 
گردیده و طبق برنامه قرار است تا پایان سال این رقم به 
۳ میلیون تن برسد.به گفته طالیی این محموله ها از اول 
آذر وارد کشور شده و تا دی و بهمن ماه ورود آنها ادامه 
خواهد داشت.مدیرعامل شــرکت پشتیبانی امور دام 
کشور تأکید کرد: طی دو ماه گذشته 1۰۰ درصد نیاز 
داخل به خوراک دام و طیور تأمین شده و تا پایان سال 

هیچ مشکلی از نظر تأمین وجود نخواهد داشت.

تمدید مهلت تکمیل موجودی مسکن ملی تا پنجم دی

احتکار الستیک وارداتی و پرونده های باز برای متخلفان

 36 كشتی نهاده خوراک دام و طیور وارد كشور می شود

دالل بازی دلیل افزایش قیمت تخم مرغ

داللی 700 میلیون تومانی مجوزهای وزارت صنعت در شهرک های صنعتی
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شاخص به یک میلیون و ۶۳۴ هزار واحد رسید
بورس 2700 واحد افت كرد

شاخص بورس در انتهای معامالت دوشــنبه ١ دی ١٣٩٩ با افت ۲۷۰۸ واحدی به یک 
میلیون و ۴٣۶ هزار و ۴١۵ واحد رسید.همچنین شاخص کل هم وزن ۴۵۸۰ واحد رشد 
کرد و به ۴۵۲ هزار و ۴١٩ واحد رسید.نمادهای فخور و رمپنا بیشترین تأثیر مثبت را بر 
شاخص و نماد شستا، خودرو، فوالد، کگل و شپنا بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند.

افزایش ۰۳ درصدی تقاضا برای مصنوعات
آرامش به بازار طال بازگشته است

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: طی ١۰ روز گذشته آرامش نسبی چه از نظر 
تقاضا و چه از نظر قیمت، به بازار طال بازگشته است.ابراهیم محمد ولی در گفت و گو با 
خبرنگار مهر، در مورد وضعیت بازار طال اظهار داشت: سرازیری و سرباالیی در صنعت 
طالی کشور طی یک سال اخیر بسیار زیاد بوده است و حتی در مقطعی کار به جایی 
رسید که گاهاً داد و ســتد خاصی درون صنعت طال انجام نمی شد و تقاضایی در این 
بخش نبود؛ اگر تقاضایی هم بود مربوط به بخش طالی آب شده و سکه بود. افرادی برای 
خرید طالی خام اقدام می کردند که اطالعات فنی نداشتند و همین مساله، معضالتی 
برای صنعت طال به وجود آورد.رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران افزود: علیرغم رکودی 
که بر بازار حاکم بود و استقبال چندانی در خرید مصنوعات طال نداشتیم اما در ١۰ روز 
گذشته آرامش نسبی به بازار بازگشته است و امیدواریم این روند تداوم یابد چراکه در 
ماه های پایانی سال هستیم و مردم تمایل به خرید طال پیدا می کنند از این رو نیاز است 
که این آرامش ادامه یابد.وی تصریح کرد: در ١۰ روز گذشته تقاضا در بخش مصنوعات 
حدود ۲۵ تا ٣۰ درصد افزایش یافته است.بودجه ای برای اجرای سند ۲۰٣۰ در الیحه 
١۴۰۰ پیش بینی نشده استسازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: در هیچ یک از ردیف های 
هزینه ای وزارت آموزش و پرورش، اعتباری برای اجرای اهداف توسعه پایدار و سند 
۲۰٣۰ منظور نشده است.به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، در پی تذکری در 
صحن علنی دیروز مجلس شورای اسالمی مبنی بر درج ردیف بودجه ای برای اجرای 
سند ۲۰٣۰ در الیحه بودجه سال ١۴۰۰ به اطالع می رساند؛ در هیچ یک از برنامه های 
اجرایی و خروجی های ذیل ردیف های هزینه ای وزارت آموزش و پرورش، اعتباری برای 

اجرای اهداف توسعه پایدار و سند ۲۰٣۰ منظور نشده است.

خدمات تيم اختصاصی بانك سامان به فعاالن حوزه 
فناوری اطالعات

بانک ســامان با اختصاص یک تیم بانکداری اختصاصی، اقدام به ارائه خدمات بانکی 
به فعاالن حوزه فناوری اطالعات است.به گزارش سامان رسانه، بانک سامان باهدف 
حمایت از فعاالن حوزه فناوری اطالعات اقدام به ارائه خدمات به فعاالن صنعت فناوری 
اطالعات به منظور تأمین سرمایه در گردش و همچنین تأمین مالی برای واردات قطعات 
و تجهیزات فنی همچون storage و سرور، فراهم کردن بستر اینترنتی و همچنین 
زیرساخت های فناوری اطالعات، کرده است.همچنین این گروه از مشتریان می توانند 
از خدمات مشــاوره تخصصی این بانک درزمینٔه راهکارهای موجود برای دریافت و 
پرداخت های ارزی بهره ببرند. مشتریان بانک ســامان در حوزه فناوری اطالعات که 
در حوزه تولید سخت افزار و نرم افزار فعال هستند، همچنین به طور عمده از تسهیالت 
سرمایه در گردش و تأمین مالی برای خرید ارز به منظور واردات تجهیزات به صورت 
یکجا به منظور پوشش ریسک ناشی از نوســان نرخ ارز، صدور انواع ضمانت نامه بابت 
قراردادهای منعقده و خدمات ارزی در حوزه پرداخت های بین المللی استفاده می کنند.

بر این اساس، بانک سامان خدمات خود را برای فعاالن این صنعت در قالب تأمین مالی، 
اعتباری، ارزی و خدمات پایه بانکی و سایر خدمات نوین بانکی سازمان دهی کرده است. 
عالقه مندان برای دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص خدمات قابل ارائه به فعاالن 
صنعت فناوری اطالعات می توانند به صفحه اختصاصی این صنعت در سایت بانک 

سامان مراجعه و یا با شماره ۰٩٣۰۰۵٩٩٩۵۴ تماس بگیرند.

در شصت و نهمین سال فعالیت بانک صادرات ایران اجرا می شود
»همراهی2« صاپ با چهار ميليارد ريال جايزه نقدی

طرح توســعه و ترویج اپلیکیشــن پرداخت بانک صادرات ایران )صاپ( به مناسبت 
شصت و نهمین سال فعالیت این بانک با چهار میلیارد ریال جوایز نقدی با عنوان طرح 
»همراهی۲« در چهار دوره سه ماهه از ابتدای زمستان سال جاری تا پایان پاییز سال 
١۴۰۰ عملیاتی می شود و در هر دوره به ۶٩ نفر برتر یک میلیارد ریال جوایز ارزنده تعلق 
می گیرد.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، بر اساس این طرح که با هدف 
ارائه بیش از پیش قابلیت های اپلیکیشن »صاپ« و سهولت استفاده کاربران از خدمات 
بانکداری غیرحضوری این اپلیکیشن عملیاتی شده، تمامی هموطنان و مشتریان بانک 
صادرات ایران و سایر بانک های عضو شبکه شتاب می توانند ضمن معرفی و دعوت به 
عضویت دوستان و سایر کاربران برای نصب اپلیکیشن »صاپ«، امتیاز کسب کرده و با 
تداوم این دعوت در طول دوره های سه ماهه، بدون قرعه کشی از پنج میلیون ریال تا ۲۰۰ 
میلیون ریال جوایز این طرح برخوردار شوند.بنابر این طرح، چهار نفر اول هر دوره به 
ترتیب ۲۰۰ میلیون ریال، ١۵۰میلیون ریال، ۸۰ میلیون ریال و ۵۰ میلیون ریال جایزه 
نقدی دریافت خواهند کرد.  نفرات پنجم و ششم نیز هرکدام ٣۰ میلیون ریال و نفرات 
هفتم تا دهم هر کدام ١۵ میلیون ریال از جوایز نقدی بهره مند خواهند شد. همچنین 
نفرات برتر ی١١ تا ٣١ هر کدام ١۰ میلیون ریال و رتبه های برتر ٣۲ تا ۶٩ نیز هر یک 

پنج میلیون ریال جایزه نقدی دریافت خواهند کرد.

مشاور مدیرعامل بانک توسعه تعاون در امور استان های شمال غرب کشور:
منابع انسانی بانك توسعه تعاون مهم ترين سرمايه 

بانك است
مشاور مدیرعامل بانک توسعه تعاون در امور استان های شمال غرب کشور گفت: 
منابع انسانی بانک ها مهم ترین سرمایه یک بانک موفق به شمار می رود.به گزارش 
روابط عمومی مدیریت شــعب بانک توســعه تعاون آذربایجان شرقی؛ »نریمان 
جهانبخش« امروز در کمیته اصالح و بهبود عملکرد استان های شمال غرب کشور 
در تبریز افزود: نظام بانکی کشور به واسطه ضرورت هایی که در کشور بوده با تغییرات 
گسترده ای مواجه شده است و این امر در جریان فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی 
تأثیر مستقیم داشــت.وی بابیان اینکه تعریف بانک بزرگ هم اکنون تغییر کرده 
است، اذعان داشت: در حال حاضر به بانکی؛ بانک بزرگ اطالق می شود که بهره وری 
و کارایی الزم را داشته باشــد نه اینکه وسعت و تعداد نیروی انسانی اش زیاد باشد.

مشاور مدیرعامل بانک توسعه تعاون در امور استان های شمال غرب کشور ادغام 
مؤسسات و بانک های نظامی در یکی از بانک های کشور را از دیگر تغییرات گسترده 
در نظام بانکی کشور خواند و افزود: این اصالح ساختار هم ازجمله تصمیمات بسیار 
مهمی بود که در اکوسیستم فعلی بانکی کشــور رخ داد که تأثیرات فراوانی نیز در 

نظام بانکی کشور داشت.
وی ادامه داد: دولتی بودن این بانک یکی از ویژگی های خاص بانک توسعه تعاون 
است که اعتماد مشتریان را به دنبال دارد. تنوع ارائه خدمات به بخش های مختلف 
اقتصاد کشور نیز از دیگر ویژگی های خاص این بانک به شمار می رود.این گزارش 
می افزاید؛ کمیته اصالح و بهبود عملکرد اســتان های شمال غرب کشور با حضور 
معاون امور اســتان ها و بازاریابی، مدیر امور اســتان ها و مدیر شــعب استان های 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان در تبریز برای اولین بار تشکیل 

جلسه داد.

اخبار

بانک ها

نیمی از مستاجران وام ودیعه مسکن گرفتند
نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر، معادل نیمی از مستاجران توانستند تا پایان آذرماه وام ودیعه مسکن دریافت کنند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا، از مجموع ۳۰۲ هزار 
و ۳۳۴ متقاضی دریافت وام ودیعه تاکنون ۱۴۸ هزار و ۲۱۵ نفر )نزدیک به ۵۰ درصد( توانسته اند این تسهیالت را دریافت کنند.اعتبار پرداخت شده برای وام متقاضیان تاکنون بیش از 

سه هزار و ۶۰ میلیارد تومان بوده است.افزون بر این بیش از ۲۲ هزار پرونده نیز در حال پایان بررسی در شعب بانکی و در صف پردخت قرار دارند.ارزش وام مربوط به این پرونده ها بیش 
از ۵۰۱ میلیارد تومان است که به زودی پرداخت خواهد شد.

دولت در حالــی در الیحه 
بودجــه ١۴۰۰ تــداوم 
پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی 
را پیش بینی کرده اســت 
که بانک مرکزی و وزارت 
صمت به عنوان دو راس مهم تیم اقتصادی دولت، 
به صراحت با آن اعالم مخالفت کرده اند.به گزارش 
مهر فروردین ٩۷ بــود که در پی بــاال رفتن نرخ 
دالر اســحاق جهانگیری در قاب تلویزیون آمد و 
قیمت دالر را ۴,۲۰۰ تومان اعالم و هرگونه خرید 
و فروش در غیر از این قیمــت را قاچاق اعالم کرد. 
جهانگیری اظهار کرد: دولت مصمم است به مردم 
اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، 
با اطمینان و قابل پیش بینــی اداره کند. به همین 
دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دالر از فردا )سه شنبه( 
برای تمام فعاالن اقتصادی و برای رفع همه نیازهای 
قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مســافران، 
 دانشــجویان، محققــان و دانشــمندانی که برای

 کارهای تحقیقاتی خود بــه ارز نیاز دارند، ۴,۲۰۰ 
تومان باشد و با این عدد و رقم، به همه نیازهای ارزی 
کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی ها و بانک های 
تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد.در 
پی این تصمیم حجم بزرگی از ذخایر ارزی کشور 
به دلیل اختالف قیمت این ارز بــا ارز بازار آزاد، به 
تاراج رفت و مقداری زیــادی از این مبالغ هیچ گاه 

به بیت المال بازنگشت. در سال ٩۷ به گفته معاون 
سازمان برنامه و بودجه، حدود ١۷.۵ میلیارد دالر به 
کاالهای اساسی پرداخت شد تا مردم آسیب نبینند 
اما به گزارش دیوان محاسبات کشور، ۴.۸ میلیارد 
دالر از آن تســویه نشــد. هرچند بنا بر توضیحات 
رئیس بانک مرکزی ١.۸ میلیــارد دالر از این عدد 
تسویه شد اما با این فرض بازنگشتن ٣ میلیارد دالر، 

این رقم هم کوچک نیست.
علــی رغم اینکــه اغلب فعــاالن و کارشناســان 
اقتصادی و حتی تشــکل بزرگ و شناســنامه دار 
تولیدی و وارداتی کشور به دفعات عواقب فسادآلود 
ارز ترجیحی را به دولت گوشــزد کردند اما دولت 
کماکان جســارت کنار گذاشــتن این تصمیم را 
ندارد و هنوز از واکنش بازار به حذف این ارز هراس 
دارد. در فســاد و ناکارآمدی ایــن تصمیم همین 
کافی اســت که دقیقاً از زمانی کــه تخصیص ارز 
 ترجیحی به گوشت قرمز متوقف شد، قیمت آن در 
بــازار کاهش یافــت. یعنی تخصیــص ارز ۴۲۰۰ 
به واردات این مــاده پروتئینی، نــه تنها منجر به 
پاییــن ماندن قیمــت آن برای مردم نشــده بود، 
بلکه به دلیل بروز فســاد و ســودجویی گسترده، 
باعــث افزایش غیرمنطقــی قیمت در بــازار هم 
شــده بود و به همین دلیل با حــذف آن، تنش در 
بازار فرونشســت و قیمت ها کاهش یافت. یکی از 
فســادهای محرزی که خبرگزاری مهر در همان 
بحبوحه به آن پرداخت، خروج حجم زیادی گوشت 
قرمز از شبکه توزیع رسمی و فروش غیرقانونی آن 
با قیمت ترجیحی به رســتوران ها بود.با این وجود 

دولت در ســال ٩۸ و ٩٩ نیز از تصمیم خود برای 
توزیــع ارز ۴۲۰۰ تومانی بازنگشــت و این رقم را 
در بودجه ســاالنه قرار داد. دولت در بودجه سال 
٩۸، ١۴ میلیارد دالر با نــرخ ۴,۲۰۰ تومان برای 
تأمین کاالی اساســی در نظر گرفــت و در بودجه 
٩٩ نیــز ١۰.۵ میلیارد دالر با نــرخ ترجیحی را به 
واردات کاالی اساســی اختصاص داد.معادالت ارز 
ترجیحی اما در بودجه ١۴۰۰ قــدری پیچیده تر 
است. از طرفی نرخ تسعیر بودجه برای هر دالر ١١ 
هزار و پانصد تومان در نظر گرفته شــده و از طرف 
 دیگر به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه حدود ۸ 
میلیارد دالر برای ارز ۴۲۰۰ تخصیص یافته است با 
توجه به پیش بینی ردیف بودجه ای در الیحه بودجه 
مبنی بر تعیین مصارف تغییر نــرخ ارز ترجیحی 
به ETS )حدود ١١ هــزار و ۵۰۰ تومان( به نظر 
می رسد دولت هنوز تصمیم خودش را برای نرخ ارز 
ترجیحی نگرفته است و صرفاً چند سناریو مطرح 

کرده است.

مخالفت بانک مرکزی و وزارت صمت با 
ارز ۴۲۰۰

نکته قابل توجه آنجاســت که دو دســتگاه اصلی 
در زنجیــره ارز ۴۲۰۰ یعنی بانک مرکزی و وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت، هــر دو مخالفت خود 
را با اختصاص ایــن ارز اعالم کرده انــد اما گویی 
رئوس تصمیم گیری دولت تصمیم دیگری دارند. 
عبدالناصر همتی در شهریور ماه ٩٩ در گفتگویی 
بیان داشت: از ابتدا با ارز ۴,۲۰۰ تومان مخالف بودم 

و هستم اما تابع سیاست های دولت هستم زیرا قصد 
دولت دســتیابی اقشــار پایین جامعه به کاالهای 
اساسی است سال گذشته ١۵ میلیارد دالر کاالی 
اساســی با ارز ۴,۲۰۰ تومان وارد شد و دولت نیز 
معتقد به حذف این ارز اســت، اما به آثار اجتماعی 
آن دقت می کند.علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت نیز دیروز در یک اظهارنظر صریح، 
ریشه بسیاری از مشــکالت اقتصادی کشور را دو 
نرخی بودن ارز دانســت و خطاب بــه نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی بیان کرد: نمایندگان مردم 
در مجلس شــورای اســالمی یک تصمیم انقالبی 
 در خصوص حــذف ارز ۴۲۰۰ و تک نرخی کردن
 ارز بگیرنــد.وی اضافه کــرد: در مجموعه وزارت 
صنعــت، معــدن و تجارت بــه عنــوان نماینده 
تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی با ســماجت به 
دنبال تک نرخی کــردن ارز و حــذف ارز ۴۲۰۰ 
بوده ایم که اکنون همــگان منتظر تصمیم انقالبی 
مجلس در این خصوص هســتند.رزم حسینی در 
حالی انتظار حذف ارز ۴۲۰۰ را از سوی مجلس دارد 
 که بنا بر گفته کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان،

 مجلس حق قانونی برای ایجاد تغییرات اساسی در 
بودجه را ندارد و مشخص نیست در صورت حذف 
ارز ترجیحی توسط مجلس، شــورای نگهبان چه 
واکنشی خواهد داشت و آیا مصوبه مجلس را تأیید 
خواهد کرد یا خیر.به هر حال علیرغم تالش دولت 
برای انداختن توپ به زمین مجلس، خود دولت باید 
برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی تصمیم بگیرد و در 
حوزه اجرا، مقدمات الزم برای این کار را فراهم کند.

وزارت  صمت و بانك مركزی مخالف ارز 4200تومانی
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وزیر صنعت، معدن و تجارت بر افزایش حداکثری 
تولید و عرضه خودرو از سوی خودروسازان و انجام 
به موقع تعهدات تحویل تاکیــد کرد.علیرضا رزم 
حسینی در نشست کارگروه جهش تولید صنعت 
خودرو که صبح امروز در ســازمان گســترش و 
نوســازی صنایع ایران برگزار شد، کاهش التهاب 
قیمتی در بازار و حفظ حقــوق مصرف کنندگان 
را از جمله دغدغه های اصلی وزارت صمت مطرح 
کرد و از خودروســازان و ایدرو خواست با طراحی 
شیوه های بهینه انواع فروش و پیش فروش در این 
راستا فعالیت نمایند.رزم حسینی افزود : در برنامه 
ریزی های ساماندهی بازار خودرو در صدد هستیم، 
منابع مالی و نقدینگی به جای گردش در فضای غیر 

مولد واسطه گری به فضای تولید تزریق شود تا با 
افزایش تولید و عرضه بیشتر ونیز بهبود کیفیتی 

خودروها به اهداف جهش تولید نزدیک تر شویم.
رزم حسینی در این نشست انجام به موقع تعهدات 
خودروسازان در انواع شــیوه های فروش را عامل 
مهمی در آرامش روانی بازار برشــمرد و منطقی 
شــدن قیمت خودروها و کاهش زمینه و انگیزه 
ســوداگری های منفعت طلبانه از طریق سیاست 
گذاری های مبتنی بــر تولید حداکثری و نظارت 

مستمر را از برنامه های مهم این وزارتخانه برشمرد.
وزیــر صمــت افــزود: تمــام برنامه ریزی هــا و 
پیشنهادهای ارائه شده چه در سطح وزارت صمت و 
چه در سطح نهادهای باالدستی در راستای افزایش 
تولید خودرو و در نهایت با هدف آرامش بازار، واقعی 
شــدن قیمت و افزایش رضایت مصرف کنندگان 
در حال انجام است.رزم حسینی از خودروسازان 
خواســت حداکثر ظرفیت تولید تمام سایت های 
خود در کشور را به صورت تمام وقت فعال نمایند.

وی تصریح کــرد: در تمام الگوهــای فروش ها، 
ســاز و کارها به گونه ای تنظیم می شود که برای 
مصرف کنندگان واقعی بهترین شرایط تهیه خودرو 
از خودروسازان فراهم شود. همچنین در این سازو 
کارها با نزدیک شدن قیمت بازار به قیمت کارخانه 
از طریق حذف اختالف قیمت کاذب ایجاد شده، 
انگیزه  و امکان واسطه گری های زیاده خواهانه از 

بین خواهد رفت.
در این نشســت همچنیــن علی آقــا محمدی 
رییــس گــروه اقتصــادی دفتــر مقــام معظم 
رهبــری، رئیــس هیئــت عامــل ایــدرو و 
 مدیــران خودروســازی دیدگاه هــای خــود را 

مطرح نمودند.

تورم ماهانه آذر ماه ۲ درصد بود که دراین میان دهک 
های پایینتر جامعه بیشــترین تورم ماهانه را تجربه 
کرده اند. این در حالیست که تورم میانگین خانوارهای 
کشور برای دومین بار در ســال جاری به باالتر از ٣۰ 
درصد رسید.به گزارش به نقل از مرکز آمار تورم نقطه 
ای خانوار های کشور ١,۷ واحد درصد نسبت به ماه 

قبل کاهش یافته و ۴۴,۶ درصد رسید.

کاهش نرخ تورم نقطــه ای خانوارهای 
کشور

منظور از نرخ تــورم نقطه ای، درصــد تغییر عدد 
شاخص قیمت، نســبت به ماه مشــابه سال قبل 
می باشــد. نرخ تورم نقطه ای در آذر ماه ١٣٩٩ به 
عدد ۴۴,۸ درصد رسیده اســت؛ یعنی خانوارهای 
کشــور به طور میانگین ۴۴.۸ درصد بیشتر از آذر 
١٣٩۸ برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات 
یکســان« هزینه کرده اند.نرخ تــورم نقطه ای آذر 
ماه ١٣٩٩ در مقایســه با ماه قبل ١,۶ واحد درصد 
کاهش یافته اســت. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده 
»خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« با افزایش 
١.٣ واحد درصدی به ۵۷.٩ درصد و گروه »کاالهای 
غیر خوراکی و خدمات« با کاهش ٣.١ واحد درصدی 
به ٣۸.۷ درصد رسیده است.این در حالی است که 

نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شــهری ۴۴,۲ 
درصد می باشــد که نســبت به ماه قبل ١.۵ واحد 
درصد کاهش داشته است. هم چنین این نرخ برای 
خانوارهای روستایی ۴۸.۰ درصد بوده که نسبت به 

ماه قبل ۲.٣ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش نرخ تورم ماهانــه خانوارهای 
کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص 
قیمت، نسبت به ماه قبل می باشد. نرخ تورم ماهانه آذر 
١٣٩٩ به ۲,۰ درصد رسیده که در مقایسه با همین 
اطالع در ماه قبل، ٣.۲ واحد درصد کاهش داشــته 
است. تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای غیر خوراکی 
 و خدمات« به ترتیب ۵.۰ درصــد و ۰.۵ درصد بوده

 است.این در حالی اســت که نرخ تورم ماهانه برای 
خانوارهای شــهری ١,٩ درصد می باشد که نسبت 
به ماه قبل، ۲.۸ واحد درصد کاهش داشــته اســت. 
هم چنین ایــن نرخ برای خانوارهای روســتایی ۲.۷ 

درصد بوده که نســبت به ماه قبل ۴.٩ واحد درصد 
کاهش داشته است.

تورم آذر
افزایش نرخ تورم ســاالنه خانوارهای 

کشور
منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین 
اعــداد شــاخص قیمــت در یک ســال منتهی 
به ماه جاری، نســبت به دوره مشــابه قبل از آن 
می باشــد. نرخ تورم ســاالنه آذر ماه ١٣٩٩ برای 
خانوارهای کشــور به ٣۰,۵ درصد رســیده که 
نســبت به همین اطالع در ماه قبــل، ١.۵ واحد 
درصد افزایش نشان می دهد.هم چنین نرخ تورم 
ســاالنه برای هر دو گروه خانوارهای شــهری و 
روســتایی برابر ٣۰,۵ درصد می باشــد که برای 
خانوارهــای شــهری ١.۵ واحد درصــد افزایش 
 و برای خانوارهــای روســتایی ١.۷ واحد درصد 

افزایش داشته است.
تغییرات قیمت ها در ماه جاری

در گــروه عمــده » خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیات« بیشــترین افزایش قیمت نسبت به ماه 
قبل مربوط به گروه » روغن ها و چربی ها« )روغن 
مایع، روغن نباتی جامد(، گروه »شیر، پنیر و تخم 
مرغ« )شــیر پاســتوریزه و غیر پاســتوریزه، دوغ 
پاســتوریزه، تخم مرغ(، گروه » میوه و خشــکبار 
« )نارنگــی، پرتقال، انار(، گروه » آشــامیدنی  ها« 
)نوشــابه گازدار، آب میوه، چای خارجی بسته ای( 
می باشد. در گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و 
خدمات«، گروه » مبلمان و لــوازم خانگی« )انواع 
شــوینده، بخاری گازی(، گروه »هتل و رستوران« 
)غذاهای آماده(،» پوشــاک و کفش« بیشــترین 
افزایش قیمت را نســبت به ماه قبل داشــته اند.
همچنین گروه »حمــل ونقل« )انــواع اتومبیل 
 سواری( نســبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته

 است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک 
های هزینه ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در آذر ماه ١٣٩٩ 
برای دهک های مختلف هزینه ای از ۲۷,٩ درصد 
برای دهک اول تا ٣۷.۲ درصــد برای دهک دهم 

است.

با توجه به اینکه این روزها بازار رمز ارزها داغ شــده 
است و شاهد افزایش قیمت ها در این بازار هستیم، 
یک کارشــناس حوزه رمز ارزها ضمن تحلیل علل 
جهش قیمت بیت کوین در هفته های اخیر، مهم ترین 
اثر رشد سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را تضعیف 
بانک های مرکزی دانست و گفت: بانک های مرکزی 
دنیا با گسترش کاربرد رمز ارزها به عنوان حامل ارزش 
مخالف هستند و صرفا می خواهند از آنها برای بستر 
پرداخت استفاده کنند تا نقش حاکمیتی خود را حفظ 
کنند.به گزارش ایسنا، رمز ارزها نوعی پول دیجیتال 
هستند که به صورت فیزیکی معامله نمی شوند بلکه 
تنها در بستر فضای مجازی قابلیت معامله دارند و برای 
خرید و فروش آنالین مورد استفاده قرار می گیرند.

همچنین، این نوع پول ها مستقل و بدون وابستگی 
به یک بانک مرکزی عمل می کننــد.  از آنجا که این 
صنعت سابقه چندانی در کشــور ما ندارد، در افکار 
عمومی شناختی نســبت به رمز ارزها وجود ندارد 
و تاکنون این صنعت امکان رشــد و گسترش آن در 
کشور فراهم نشده اســت.  اما این روزها حال و روز 
بازار این پول دیجیتال خوش اســت؛ به گونه ای که 
قیمت رمز ارزها رشد قابل مالحظه ای داشته و توجه و 
اقبال مردم هم نسبت به این بازار افزایش یافته است. 
عالوه براین، آمارها نشــان از این دارد که بیت کوین 

رکورد جدیدی را ثبت کــرده و ارزش آن از ۲۴ هزار 
دالر عبور کرده اســت.همچنین، ارزش این نوع ارز 
نسبت به ابتدای سال حدود ١.۷۴ برابر افزایش یافته و 
معامله گران ارزهای دیجیتالی معتقد هستند که بیت 
 کوین می تواند کانال شکنی های جدیدی را تجربه 

کند.
در این زمینه علیرضا شامخی - کارشناس اقتصادی 
- درباره دالیل جهش قیمت ارزهــای دیجیتال به 
ایسنا توضیح داد: بعد از شیوع ویروس کرونا، دولت ها 
نقدینگی زیادی برای مقابله بــا رکود جامعه تزریق 
کردند که منجر به تضعیف ارزش پول های ملی شد و 
زمانی که ارزش پول کاهش پیدا می کند، مردم تمایل 
دارند تا پول خود را تبدیل به دارایی های امن مثل طال 
و بیت کوین کنند.وی در ادامه با طرح این پرســش 
که چرا ارزهای دیجیتال در مقایسه با طال به شکل 
بی سابقه ای بازدهی بهتری داشته اند، گفت: تا سال 
گذشته فقط افراد حقیقی وارد بازار رمزارزها می شدند 
اما حدود یک سال است که پول های هوشمند یعنی 
حجم بسیار باالی سرمایه های شرکتی وارد بازار شده 
 که در باال رفتن قیمت بیت کوین تاثیر قابل مالحظه ای

 داشته است.

دولت ها مخالف خرید و فروش رمزارزها
این کارشــناس اقتصادی با بیــان اینکه به طور 
معمول دولت ها با خرید و فروش ارز رمزها مخالف 
هستند، گفت: دولت ها سعی می کردند تا معامالت 
این بازار را محدود کنند، اما با ورود ســرمایه های 
کالن شــرکتی، عمال  دولت ها مجبور می شوند، 
مشــروعیت این بازارها را به زودی قبول کنند که 
همین موضوع سرمایه گذاری در رمزارزها را بیمه 
می کند.شامخی افزود: در ماه های اخیر، بانک های 
معروفی در دنیا خدمات رمزارزها را نیز به لیست 
خدمات خــود اضافه کرده اند. همچنین، بســتر 
پرداخت الکترونیک خرید کاال و خدمات توسعه 
پیدا کرده و چندین ســایت مهم فروش خدمات 
با استفاده از رمزارزها را شروع کرده اند. همه اینها 
در کنار هم، مشــروعیت رمزارزها را بیشتر کرده 
است که بنابراین طبیعی است که قیمت ها در این 
بازار جهشی شــود.وی در مورد تاثیر شبکه های 
اجتماعی گفــت: نکته بعدی نقش شــبکه های 
اجتماعی اســت که فعاالن و معامله گران مشهور 
بازار بیت کوین از این فضا استفاده و تالش کردند 
که مردم را با این حوزه آشــنا کنند. رشد ناگهانی 

 هفته اخیر تا حد زیادی از همین موضوع ناشــی
 شده است.

تضعیف بانک های مرکزی با رشد سرمایه 
گذاری در ارزهای دیجیتال 

شــامخی مهم ترین اثر رشد ســرمایه گذاری در 
ارزهای دیجیتال را تضعیــف بانک های مرکزی 
دانست و گفت: بانک های مرکزی دنیا با گسترش 
کاربرد رمز ارزها به عنــوان حامل ارزش مخالف 
هســتند و صرفا می خواهنــد از آنها بــه عنوان 
بستر پرداخت اســتفاده کنند تا نقش حاکمیتی 
خود را حفظ کنند.این کارشــناس رمز ارزها در 
پایان سخنانش خاطرنشــان کرد: چه بانک های 
مرکزی قبول کنند و چه نکنند، مــردم دنیا این 
پول های رمز شــده را ارزشــمند می دانند. عالوه 
براین، خیلی از ســایت های معتبر دنیا نیز با بیت 
کوین و سایر رمز ارزها خدمات خود را می فروشند 
که نشــان می دهد آنها هم این پول هــا را حامل 
ارزش می دانند. اکنون در بســتر سیســتم های 
مالی متمرکز هم امکان ارائه خدمات مالی مانند 
وام دهی، فروش بیمه فراهم شــده است و اساسا 
 بانک هــای مرکزی امــکان قاعده گــذاری برای

 آنها را ندارند.

وزير صمت؛

افزایش حداکثری  عرضه برای  کاهش سوداگری 

تورم نقطه ای خانوارهای كشور؛ 44.۶ درصد شد

افزایش فشار تورم بر کم درآمدها

چرایی جهش قیمت رمزارزها
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