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 با گذشت 5 ماه از اعالم خسارت

نوسانات برق سال1400
وسايلي كه سوخت و خسارتي كه هنوز 

پرداخت نشده است!
هر ماه حق بيمه از مش�تركان برق اخذ مي ش�ود، ولي متأس�فانه 
پرداخ�ت نمي ش�ود. از م�رداد ماه امس�ال ق�رار بود خس�ارات 
ناشي از نوس�انات برق پرداخت ش�ود، ولي متأس�فانه با گذشت 
پنج م�اه ه�ر روز ش�اهد وعده و وعيد ه�اي توانير به مش�تركان 
هس�تيم. خبرهاي رس�يده حاك�ي از آن اس�ت ك�ه وزارت نيرو 
تا به امروز موف�ق به عقد ق�رارداد ب�ا هيچ ش�ركت بيمه گذاري 
ب�راي پرداخ�ت خس�ارات ناش�ي از قطع�ي ب�رق نش�ده اند. 
تابس��تان امس��ال قطعي هاي برق براي بس��ياري از خانوار ها و 
صاحبان كسب و كار و مشاغل خس��ارات سنگيني را به بار آورد 
تا جايي كه تعداد زيادي از يخچال ها، تلويزيون ها و بس��ياري از 
وسايل خانگي و همچنين بس��ياري از دستگاه هاي شهرك هاي 
صنعتي س��وخت كه همين ام��ر موجب نارضايتي بس��ياري از 
مشتركان شد. با گذشت پنج ماه از اعالم خسارات نوسانات برق 
سال۱۴۰۰ هنوز بيمه اين نوسانات پرداخت نشده، اين در حالي 
اس��ت كه حق بيمه اي كه از مش��تركان دريافت مي شود، هيچ 

تغييري نكرده است. 
طبق پيگيري ها از س��نديكاي بيمه مش��خص ش��د، آخرين شركت 

بيمه گذار سال گذشته شركت بيمه كوثر بود كه پرداخت شد. 
يك منبع آگاه در اين نهاد در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان 
گفت: در حال حاضر پنج ماه اس��ت هنوز قراردادي از سوي وزارت 
نيرو با ش��ركت هاي بيمه گذار منعقد نشده اس��ت، به طور كلي ما 
آمادگي الزم و كافي را براي عقد قرارداد ب��ا وزارت نيرو داريم، ولي 
اين موضوع بايد از س��وي وزارت نيرو انجام پذي��رد. ما نمي توانيم 
وزارت نيرو را مجب��ور به اخذ بيمه كنيم و اين اخذ بيمه نوس��انات 
برق در اختيار خودش��ان اس��ت، در حال حاضر ما هيچ تعهدي به 
بيمه نوسانات برق نداريم و اگر قراردادي با ما عقد شود تا آخر پاي 

قراردادمان مي ايستيم. 
بر اساس اين گزارش، شركت هاي بيمه گذار آمادگي كامل را در موضوع 
عقد قرارداد با وزارت نيرو دارند، ولي اين وزارتخانه از پس اين موضوع 

شانه خالي مي كند. 
در همين رابط��ه عبداالمير ياقوتي، مدي��ركل مديريت مصرف و امور 
مش��تركان توانير در پاس��خ به اين س��ؤال كه پرداخت خسارت برق 
مشتركان به كجا رسيده اس��ت؟ گفت: در حال حاضر چندين مرتبه 
مناقصه براي پرداخت خسارت با شركت هاي بيمه گذار انجام شده است، 
ولي متأسفانه به سرانجام نرسيده است. او در ادامه در خصوص اينكه چرا 
توانير يا وزارت نيرو عقد قرارداد با شركت هاي بيمه گذار نداشته است، 
اظهار بي اطالعي كرد و از پاسخ به اين سؤال سر باز زد، حتي اين موضوع 
را از محرابيان، وزير نيرو هم جست وجو كرديم كه اظهار بي اطالعي كرد 

و حاضر به پاسخگويي نشد. 
....................................................................................................................

 سرانه مصرف شير در كشور
٣  ليوان در هفته 

سرانه مصرف شير افراد 15ساله و بيشتر در هفته در سال 13٩٩، 
به طور متوسط ٩8/۲ ليوان برآورد شده كه استان اردبيل با 63/3 
ليوان در هفته بيشترين س�رانه مصرف شير را در بين استان هاي 
كشور داراس�ت. همچنين استان كرمان با س�رانه مصرف نوشابه 
افراد 15س�اله و بيش�تر به طور متوس�ط 77/۲ لي�وان در هفته، 
بيش�ترين س�رانه را در بين اس�تان هاي كش�ور دارا بوده است. 
به گزارش مركز آمار ايران، طرح آمارگيري از فرهنگ رفتاري خانوار، از 
طرح هاي آماري جديد مركز آمار ايران است كه در سال ۱٣٩٩، براي 
افراد ۱۵ساله و بيشتر با ۴٣ هزار و۷۰۰ خانوار نمونه شهري و ۱۸۸ هزار 
و ۶۰ خانوار نمونه روستايي اطالعات مرتبط با حوزه كتاب و نشريات، 
موسيقي، شبكه هاي اجتماعي، فعاليت هاي ورزشي، تغذيه و سرمايه 
اجتماعي را جمع آوري كرده است. مهم ترين يافته هاي اين گزارش در 

حوزه تغذيه و دخانيات به شرح زير است:
- سرانه مصرف شير افراد ۱۵ ساله و بيشتر در هفته در سال ۱٣٩٩، 
به طور متوسط ٩۸/2 ليوان برآورد شده است. استان اردبيل با ۶٣/٣ 
ليوان در هفته بيشترين سرانه مصرف ش��ير افراد ۱۵ساله و بيشتر 
را در بين استان هاي كش��ور دارا بوده است. همچنين سرانه مصرف 
نوشابه افراد ۱۵س��اله و بيش��تر در هفته به طور متوسط ۰/2ليوان 

برآورد شده است. 
- استان كرمان با سرانه مصرف نوش��ابه افراد ۱۵ساله و بيشتر به طور 
متوسط ۷۷/2 ليوان در هفته، بيشترين س��رانه را در بين استان هاي 
كشور دارا بوده است. نتايج طرح حاكي از آن است كه در سال مذكور 
 س��رانه مصرف ماهي افراد ۱۵س��اله و بيش��تر در ماه به طور متوسط

 ۷/۱وعده بوده است. 
- اس��تان هرمزگان با ۶۷/۵وعده در ماه بيشترين سرانه مصرف ماهي 
افراد ۱۵ساله و بيشتر را در بين استان هاي كش��ور دارا بوده است. در 
سال۱٣٩٩، س��رانه مصرف فست فود افراد ۱۵س��اله و بيشتر به طور 

متوسط ۱/٣۴ دفعه در ماه برآورد شده است. 
- ۱۱درصد از خانوارهاي كشور در سال٩٩ غذاي بيش از نياز مصرفي 

خود را طي ماه منتهي به زمان آمارگيري در سطل زباله ريخته اند. 
۵درص��د اف��راد ۱۵س��اله و بيش��تر  _ در س��ال ۱٣٩٩، ۸/
اظه��ار كرده ان��د س��يگار مي كش��ند و ۶/۸٩درص��د از اي��ن اف��راد 
 ِس��يگاري، ه��ر روز س��يگار مي كش��يدند. ب��ه عب��ارت ديگ��ر

 ۵/2درصد افراد ۱۵ساله و بيشتر، روزانه سيگار مي كشيدند. همچنين 
در سال ۱٣٩٩، ۴درصد افراد ۱۵ساله و بيش��تر اظهاركرده اند، قليان 
مي كشند كه ۷/22درصد از اين افراد به طور روزانه قليان مي كشيدند. 
به عبارت ديگ��ر، ۰/٩درصد افراد ۱۵س��اله و بيش��تر ه��ر روز قليان 

مي كشيدند. 
....................................................................................................................

مدير عامل تعاون روستايي: 

 ۱۴۰۰  آخرين سال 
خريد انفعالي زعفران است

مدير عامل سازمان تعاون روستايي با اعالم قيمت خريد تضميني 
ه�ر كيلوگرم زعف�ران ۲0ميلي�ون و 400 هزار تومان گفت: س�ال 
جاري آخرين س�ال خريد انفعالي اين محصول در كش�ور است. 
به گزارش تسنيم، اس��ماعيل قادري فر اظهار داش��ت: قيمت خريد 
توافقي هر كيلو زعفران صادراتي نگين براي س��ال جاري 2۰ميليون 
و۴۰۰ هزار تومان تعيين و ابالغ شد. سازمان تعاون روستايي پيش از 
ابالغ قيمت خريد توافقي در سه استان خراسان هاي شمالي، جنوبي و 

رضوي، مراكز خريد خود را فعال كرده است. 
مدير عامل سازمان تعاون روستايي ادامه داد: شفافيت  خريدهاي 
تضميني به ويژه در حوزه زعفران كه محص��ول ارزآور و مهم براي 
كشور است، با قوت ادامه يابد. نقايصي در حوزه دسته بندي، صنايع 
تكميلي و زنجيره توزيع زعفران وجود دارد، به طوري كه ٩۴درصد 
زعفران جهان در ايران توليد مي ش��ود، در حالي كه س��هم بازار ما 
كمتر از ۵درصد اس��ت. قادري فر افزود: امسال، سال پاياني خريد 
انفعالي اين محصول خواهد بود و براي س��ال آينده ما برنامه هايي 
در حوزه بهبود صنايع بس��ته بندي، صنايع تكميلي و توزيع طالي 

سرخ خواهيم داشت.

اگرچ�ه وزارت اقتص�اد دول�ت س�يزدهم در 
اقدام�ي قابل تحس�ين، آيين نام�ه ماليات بر 
خانه ه�اي گرانقيم�ت را به س�رعت تدوين و 
در دولت مصوب كرد، اما برخي كارشناس�ان 
نرخ هاي آن را مؤث�ر نمي دانند، زي�را ماليات 
0/5 درص�دي ب�راي خانه هاي�ي ك�ه بعض�ًا 
تا بي�ش از 100 ميلي�ارد توم�ان ارزش دارند، 
براي مالك اين واحدها نگران كننده نيس�ت 
و ضمانتي ب�راي پرداخ�ت آن وج�ود ندارد. 
براساس گزارش تفريغ بودجه س��ال ٩٩، اجراي 
ماليات ب��ر دارايي هاي لوكس س��ال گذش��ته به 
فراموشي سپرده شده اس��ت. اين قانون از مدت ها 
قبل در قوانين بودجه ۱٣٩٩ و ۱۴۰۰ مطرح و قابل 
اجرا بود، اما در مهر ماه امسال پس از يك و نيم سال 
انتظار، معاون اول دولت سيزدهم  آيين نامه اجرايي 

قانون مذكور را ابالغ كرده است. 
بر اساس بند )ت( تبصره ۶ قانون بودجه، در سال 
۱٣٩٩ واحدهاي مسكوني با ارزش روز ۱۰ميليارد  
تومان و بيشتر و انواع خودروهاي سواري و وانت 
دوكابين موجود در كشور با ارزش روز ۷۰۰ميليون 
تومان و بيشتر، مشمول ماليات بر دارايي ساالنه 
مي شوند، اما در اين سال به رغم پيش بيني مبلغ 
يك هزار و ۶۰۰ ميلي��ارد  تومان وصول درآمد از 
اين محل، به علت عدم تصويب آيين نامه اجرايي 

مربوط، هيچ گونه مالياتي دريافت نشده است. 
به عقيده كارشناس��ان، اجرايي نش��دن اين قانون 
و موكول شدنش به مهرماه س��ال جاري، به دليل 
كم كاري س��ازمان مالياتي در تصويب آيين نامه 
بوده است. البته بهانه هايي مانند سختي سنجش 
قيمت امالك و خودروها و مقاومت اجتماعي نيز 
وجود دارد كه قابل قبول به نظر نمي رس��ند. نكته 

مهم ديگر نيز اين است كه سازمان مالياتي انتظار 
كسب درآمد آنچناني از اين محل را ندارد و همين 
موضوع، انگيزه سازمان را با توجه به احتمال هزينه 

نامتناسب وصول اين ماليات كم مي كند. 
اما يك��ي از اقدامات خ��وب وزارت اقتصاد دولت 
س��يزدهم، تدوين و پيگيري تصوي��ب آيين نامه 
اجرايي بند )خ( تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 
مشهور به »قانون ماليات بر خانه هاي لوكس« بود. 
بر اساس اين بند از قانون بودجه امسال، واحدهاي 
مسكوني و باغ ويالهاي باالي ۱۰ ميليارد تومان، 
مشمول ماليات بر خانه هاي گرانقيمت مي شوند. 

  ماليات فوق ارزان براي خانه هاي گران!
نهايتاً با تثبيت شرايط در دولت سيزدهم، بالفاصله 
وزارت اقتصاد آيين نامه اجرايي ماليات بر خانه هاي 
لوكس را تدوين و به تصويب هيئت دولت رساند و 

آن را به سازمان امور مالياتي ابالغ كرد. 
نرخ هاي مالياتي خانه هاي لوكس به ش�رح 

زير است:
تا ۱۰ ميليارد تومان، نرخ صفر

۱۰ تا ۱۵ ميليارد تومان نسبت به مازاد ۱۰ ميليارد 
تومان، ۰/۱ درصد

۱۵ تا 2۵ ميليارد تومان نسبت به مازاد ۱۵ ميليارد 
تومان، ۰/2 درصد

2۵ تا ۴۰ ميليارد تومان نسبت به مازاد 2۵ ميليارد 
تومان، ۰/٣ درصد

۴۰ تا ۶۰ ميليارد تومان نسبت به مازاد ۴۰ ميليارد 
تومان، ۰/۴ درصد

نسبت به مازاد بر ۶۰ ميليارد تومان، ۰/۵ درصد
  كارشناس�ان اقتصادي: نرخ ه�اي مالياتي 
خانه هاي لوكس به درد بازار مسكن نمي خورد

برخي كارشناس��ان اقتصادي ب��ا تأكيد بر اينكه 

اين پايه مالياتي مي تواند به س��ود اقتصاد بخش 
مسكن باش��د، معتقدند، انتقادي كه مي توان به 
آيين نامه موجود گرفت، ارزان بودن نرخ اين پايه 

مالياتي است. 
به گفته اين كارشناس��ان، فلس��فه ماليات بر 
خانه ه��اي لوك��س، بهبود رق��م فعلي ضريب 
جيني و كاهش فاصله طبقاتي ميان بخش هاي 
ارزان و گرانقيمت كالنشهرهاس��ت، بنابراين 
با توجه به زياد بودن فاصله قيمت مس��كن در 
نقاط گرانقيمت پايتخت و ديگر كالنش��هرها 
با مناطق ارزان ت��ر، مي توان اين ش��كاف را با 
نرخ ه��اي مالياتي بازدارنده ت��ري جبران كرد. 
يك كارشناس اقتصادي به مهر گفت: ماليات 
۰/۵ درصدي براي خانه هايي كه بعضاً تا بيش 
از ۱۰۰ ميليارد تومان ارزش دارند، براي مالك 

اين واحدها نگران كننده نيست. 
وي افزود: همچنين نمي توان روي درآمدهاي 
اي��ن واحدهاي مس��كوني براي مص��ارف ذكر 
شده از جمله ساخت مسكن دهك هاي پايين، 
حس��اب كرد، به خصوص كه در قانون جهش 
توليد آمده اس��ت ك��ه اين منب��ع درآمدي به 
صندوق ملي مسكن واريز ش��ود تا براي ايجاد 
تعادل در بازار مس��كن به مصرف برسد يا براي 
خانه دار ش��دن خانوارهاي مددجوي نهادهاي 

حمايتي برنامه ريزي شود. 
   ماليات خانه ه�اي لوكس به مصارف ملي 

برسد
همچنين برخ��ي كارشناس��ان نيز با اش��اره به 
تهيه بان��ك اطالعات��ي پروانه هاي س��اختماني 
و پاي��ان كارهاي صادره از س��وي ش��هرداري ها 
كه شناسايي خانه هاي مس��كوني گرانقيمت را 

راحت تر مي كند، پيش��نهاد مي دهن��د اين پايه 
مالياتي به عوارض شهري تغيير جهت داده شود. 
به گفته اين كارشناسان، اين اقدام سبب مي شود 
تا بخش��ي از درآمدهاي حاصله به شهرداري ها 
برسد تا انگيزه اي براي اخذ آن داشته باشند، اما 
موارد مصرف اين درآمدها، به دولت واگذار شود 
تا منافع آن به همه دهك ها تسري يابد. از موارد 
مذكور در قانون بودجه امس��ال، مصرف ش��دن 
بخشي از درآمدهاي ماليات بر خانه هاي لوكس 
در تأمين هزينه ساخت مسكن خانوارهاي تحت 

پوشش نهادهاي حمايتي است. 
براس��اس قانون بودجه امس��ال »دولت موظف 
اس��ت 2۰ درصد از درآمدهاي حاصل از ماليات 
بر واحده��اي مس��كوني گرانقيم��ت را از محل 
رديف شماره ۷۶- ۵٣۰۰۰۰ بابت تأمين مسكن 
مددجوي��ان تحت پوش��ش نهاده��اي حمايتي 

هزينه كند.«
   متوسط قيمت مسكن 

در مناطق لوكس نشين تهران
در ح��ال حاضر بر اس��اس اعالم بان��ك مركزي 
متوس��ط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در 
شهريور ۱۴۰۰ در گرانقيمت ترين مناطق پايتخت 
شامل دو منطقه يك و سه به ترتيب حدوداً ۷۰ و 

۶۵ ميليون تومان است. 
اين دو منطقه ته��ران )يك و ٣( در ش��هريور 
سال گذشته نيز با كسب متوسط هر متر ۵۰ و 
۴۵ ميليون تومان، گران ترين مناطق پايتخت 

بودند. 
بنابراين قيمت يك واحد ۱۵۰ متري در منطقه 
يك با احتساب متري ۷۰ ميليون تومان به بيش 
از ۱۰ ميلي��ارد توم��ان )۱۰/۵ ميلي��ارد تومان( 
می رسد و مش��مول اين پايه مالياتي )ماليات بر 
خانه هاي لوكس( مي شود. بر اس��اس آيين نامه 
ابالغي دولت، تنها ۰/۱ درصد ماليات به اين واحد، 
آن هم نس��بت به مازاد بر ۱۰ ميليارد تومان كه 
۵۰۰ ميليون تومان است، تعلق مي گيرد. بنابراين 
درآمد مالياتي اين واحد مسكوني، صرفاً ۵۰۰ هزار 

تومان مي شود!
بر اس��اس آيين نامه مذكور، واحدهاي مسكوني 
ب��االي ۶۰ ميلي��ارد تومان، نس��بت ب��ه مازاد 
۶۰ميلي��ارد توم��ان ۰/۵ درصد اس��ت، بنابراين 
ت��ا ۱۰ ميليارد توم��ان آن مع��اف از ماليات و تا 
۶۰ميليارد تومان اين واحد مس��كوني، مشمول 

ماليات ۰/۴درصدي است. 
ب��ه عنوان مث��ال ب��راي واحد مس��كوني كه 
۱۱۰ميليارد تومان قيمت گذاري شده، فقط 
به ۱۰۰ ميليارد تومان آن ماليات بر خانه هاي 
لوكس تعل��ق مي گيرد ت��ا ۶۰ ميليارد تومان 
آن مش��مول ۰/۴ درص��د مالي��ات و از ۶۰ تا 
۱۰۰ ميلي��ارد توم��ان مش��مول ماليات نيم 
درصدي خواهد شد. با اين حساب مالك اين 
واحد مس��كوني فوق الكچري بايد مجموعاً 
۴۴ ميليون توم��ان ماليات بپ��ردازد! يا يك 
پنت هاوس در فرماني��ه ۴۱/۵ ميليارد تومان 
قيمت گ��ذاري ش��ده ك��ه مش��مول ماليات 
۰/٣درصدي می ش��ود كه معادل ۱2 ميليون 

و ۴۵۰هزار تومان است!

محم�د كش�تي آراي، كارش�ناس ب�ازار س�كه و ط�ال گفت: 
در ب�ازار داخل�ي ن�رخ ارز س�ير صع�ودي گرف�ت ك�ه اي�ن 
موض�وع باع�ث افزاي�ش قيم�ت ان�واع س�كه و ط�ال ش�د. 
محمد كش��تي آراي در خصوص وضعيت ديروز بازار طالي كشور 
گفت: در بازار روز سه ش��نبه، بهاي جهاني طال با ۱۶ دالر افزايش 
به  ه��زار و ۷۸۰ دالر در هر اونس رس��يد. قيمت ه��ر اونس نقره 
هم 2٣ دالر و ۸٣ س��نت اس��ت. در بازار داخلي هم نرخ ارز سير 
صعودي گرفت ك��ه اين موضوع باعث افزايش قيمت انواع س��كه 

و طال شد. كارش��ناس بازار سكه و طال افزود: س��كه طرح قديم با 
قيمت ۱۱ ميليون و 2۵۰ هزار تومان، سكه طرح جديد ۱۱ ميليون 
و ۷۰۰ هزار تومان و نيم سكه هم با قيمت ۵ ميليون و ٩۵۰ تومان 

داد و ستد شد. 
ربع سكه هم با قيمت ٣ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و سكه هاي يك 
گرمي هم با قيمت 2 ميلي��ون و 2۰۰ هزار توم��ان خريد و فروش 
شد.  كشتي آراي گفت: هر مثقال طالي آب شده ۱۷عيار با قيمت 
۴ ميليون و ٩۶2 هزار تومان و يك گرم طالي ۱۸ عيار هم با قيمت 

يك ميليون و ۱۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد. 
او در ادامه افزود: يك گرم طالي 2۰ عي��ار با قيمت يك  ميليون و 
2۷2 هزار تومان، يك گرم طالي 2۱ عيار با يك  ميليون و ٣٣۶ هزار 
تومان، يك گرم طالي 22 عيار با يك  ميليون و ۴۰۰ هزار تومان و 
يك گرم طالي 2۴ عيار با قيمت يك  ميلي��ون و ۵2۷ هزار تومان 
قيمت گذاري شد. اين فعال بازار طال و جواهر كشور گفت: حباب 
سكه با افزايش به ۴۵۰ هزار تومان رسيد. نرخ دالر در بازار آزاد نيز 

2۷ هزار و ۴۰۰ تومان است.

افزايش نرخ ارز، قيمت انواع سكه و طال را صعودي كرد

اصالح قيمت گذاري در زنجيره خودروسازي 
پروژه اول وزير صمت اعالم شد

 از ميز اول خودكفايي تاكنون، 14٩ قطعه 
براي داخلي سازي تعريف شده كه تا امروز 87 قطعه 
با كاهش ارزبري ساالنه 6٩/4 ميليون يورو به توليد 

انبوه رسيده است
بع�د از فرص�ت ش�ش ماه�ه مجل�س ب�ه وزارت صم�ت ب�راي 
تعيين تكلي�ف صنعت خ�ودرو و افزايش تيراژ توليد ، داخلي س�ازي 
قطع�ات خ�ودرو و كاه�ش ارز ب�ري آن م�ورد توج�ه ق�رار گرفت. 
مع�اون وزير صمت ب�ا تأكي�د براينكه اقتص�اد صنعت خ�ودرو بايد 
اصالح ش�ود، گف�ت: پ�روژه اول وزير صم�ت اص�الح قيمت گذاري 
و مكاني�زم زنجي�ره ارزش در صنع�ت خودروس�ازي خواهد ب�ود. 
ميز تخصصي تعميق ساخت داخل در صنعت خودرو كه از سال گذشته آغاز 
شده، امسال نيز با ارائه گزارش يكساله كار خود را آغاز كرد. در اين نشست 
از فرسودگي صنعت خودرو و زيان ده بودن بنگاه ها خبر داده شد و بر لزوم 
اصالح اقتصاد اين صنعت تأكيد ش��د. معاون وزير صمت در پنجمين ميز 
تخصصي با اشاره به ميزان رشد صنعتي در سال گذشته و امسال گفت: در 
سال ٩٩، ۸/۱ درصد رشد صنعتي در كشور داشتيم. بر اساس آمار مركز آمار 
ايران در سه ماه ابتدايي امسال رشد صنعتي ۵/ ۵ درصد و بر اساس آمار بانك 
مركزي ۶/۱ درصد بوده است. مهدي صادقي نياركي با اعالم اينكه در پروژه 
نهضت ساخت داخل در سال ٩٩ سهم هر اس��تان از 2۱۱ اقالم گلوگاهي 
مشخص شد و برنامه نيز ٣/۵ ميليارد دالر بود كه 2 ميليارد دالر آن تأييد 
شده است، افزود: برنامه نهضت ساخت داخل براي امسال ٣/۴ ميليارد دالر 

است كه برنامه شش ماه نخست 2/ 2 ميليارد دالر بود. 
وي تصريح كرد: برنامه وزارتخانه و سازمان گسترش براي افق ۱۴۰۴ توليد 
٣ ميليون دس��تگاه خودرو بود كه از اين ميزان ٣۰ درصد سهم صادرات 
مي شد. با اين حال مشكالت ساختاري صنعت خودرو و مشكالت پيراموني 

اين صنعت آيا اجازه دستيابي به اين هدف را مي دهد؟
صادقي نياركي با بيان اينكه در صنعت قطعه س��ازي بايد سرمايه گذاري 
صورت گيرد، گفت: از بنگاهي كه زيان  ديده چطور توقع اصالح س��اختار، 
توسعه صادرات رقابت و سرمايه گذاري داريم؟ اقتصاد صنعت خودرو بايد 
اصالح شود كه مهم ترين بخِش پروژه هاي مربوط به خودرو است. معاون 
وزير صمت افزود: پروژه اول وزير صم��ت اصالح قيمت گذاري در زنجيره 
خودروسازي است؛ همچنين مكانيزم زنجيره ارزش در صنعت خودروسازي 
اصالح خواهد شد. عالوه بر اين اصالح ساختار مديريتي، نوسازي ناوگان 

تجاري و بهبود وضعيت صادرات هم جزو پروژه هاي وزير صمت است. 
  توليد خودروي صادراتي 

صادقي نياركي با اعالم اينكه در بخش ناوگان تجاري نياز زيادي به اصالح 
و بهبود فرايندها داريم؛ چراكه ناوگان فرسوده هم شده اند، افزود: در مورد 

مشوق ها مثل ماليات و تسهيالت ارزانقيمت نيز نياز به قانون داريم. 
وي با بي��ان اينكه تس��هيالت با س��ود ۱۸ درصد در ت��ورم كنوني خيلي 
غيرطبيعي نيس��ت، ولي براي همكاري در ارائه تس��هيالت با سود كمتر 
آمادگي داريم، گفت: بايد خودرويي داش��ته باش��يم كه در خارج بتوانيم 
بفروشيم؛ بنابراين تكليف گيربكس اتوماتيك و مصرف سوخت و غيره بايد 
مشخص شود.  در اين مراسم »آرش محبي نژاد« دبير انجمن صنايع همگن 
نيرومحركه و قطعه سازان كش��ور اظهار داشت: ارتقاي داخلي سازي ها در 
صنعت خودرو از بركات تحريم بود، زيرا برنامه منس��جمي در حمايت از 
توليد داخل وجود نداشت و اگر هم اين كار را نمي كرديم امريكا موفق به 
زمين زدن صنعت خودروي كشور در سال ٩۸ مي شد.  وي بيان داشت: از 
اين پس نيز هر اتفاقي در زمينه تحريم ها بيفتد، ضربه پذيري صنعت خودرو 

و قطعه سازي افزايش يافته است. 
محبي نژاد با بيان اينكه در چهار ميز قبلي س��اخت داخل دس��تاوردهاي 
چشمگيري به دست آمده، خواس��تار ورود خودروسازان خصوصي از ميز 
ششم داخلي سازي شد. وي گفت: توان بالقوه صنعت قطعه سازي كشور، 
وقتي پيشتر ۸۵ درصد خودروهاي پرتيراژ نظير پرايد، سمند، پژو ۴۰۵ و 
غيره داخلي سازي شده بود به ميزان 2 ميليون و 2۰۰ هزار دستگاه در سال 

بود، اما اكنون با دو چالش مواجه شده است. 
محبي نژاد، برنامه توليد ٣ ميليون دستگاه تا افق ۱۴۰۴ را امكانپذير دانست، 
اما گفت: نيازمند يك سري پيش نياز است، اين كار بايد با تعامل و همكاري 

بخش خصوصي انجام شود. 
  كاه�ش ارزبري بي�ش از 37 ميليون يورو براي داخلي س�ازي 

قطعات
مدير عامل ايران خودرو در اين نشست گفت: از ميز اول خودكفايي تاكنون، 
۱۴٩ قطعه براي داخلي سازي تعريف شده كه تا امروز ۸۷ قطعه با كاهش 
ارزبري س��االنه ۶٩/۴ميليون يورو به توليد انبوه رسيده اس��ت. به گزارش 
تسنيم، فرشاد مقيمي اظهار كرد: تعداد ۱٣ پروژه و ۱۸ قطعه در ميز پنجم 
تعريف شده است كه ۱۴ سازنده داخلي تأمين اين قطعات را به عهده دارند، 
كاهش ميزان ارزبري ساالنه اين قطعات، ٣۷/۴ ميليون يورو است. تاكنون 
حدود ۶۰ درصد اهداف داخلي سازي قطعات محقق شده است. هدف كاهش 
ارزبري ميزهاي يك تا پنج ساخت داخل، براي داخلي سازي ۱۴٩قطعه، 

ساالنه 2۰۴ ميليون يورو پيش بيني شده است.

  گزارش   یک

  بازار

 ((مناقصه عمومي))
شهرداري كرج در نظر دارد نسبت به واگذاري مديريت تامين نيروي نگهبان مورد نياز خود در بخشهاي مختلف به تعداد تقريبي520 نفر جهت 
انجام عمليات حفاظت فيزيكى از ابنيه،تاسيسات و اموال منقول و غيرمنقول خود از طريق مناقصه عمومي به موسسات حفاظتى و مراقبتى(انتظامى 

وابسته به مركز انتظام ناجا) واجد شرايط به شرح ذيل واگذار نمايد.
1-داشتن حداقل 3 سال سابقه فعاليت در زمينه مرتبط و داشتن دو مورد قرارداد مشابه با يكى از سازمانهاى دولتى و يا شهرداريها و ارائه حداقل 2 مورد رضايت 
ــگيرى ناجا مبنى بر صالحيت انجام امور حفاظت فيزيكى و حوزه هاى مرتبط ديگر با ارائه مجوز فعاليت از  نامه از كارفرمايان قبلى 2- ارائه تاييديه از پليس پيش
مركز انتظام ناجا رتبه 1 و 2    3- ارائه تصوير اساسنامه مرتبط با موضوع مناقصه4- سوابق و مشخصات پرسنل شركت 5- ارائه گواهى بانكى مبنى بر اعتبار حساب 
بانكى شركت و پرينت بانكى 6- مدت قرارداد يك سال شمسي ميباشدكه در صورت رضايت كارفرما براى سال دوم  تمديد ميگردد 7- سپرده شركت در مناقصه به 
مبلغ 10/000/000/000 ريال كه به يكي از روشهاي ذيل ارائه گردد: ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق بوده و به مدت 90 روز معتبر و قابل تمديد باشد و يا واريز 
فيش نقدي به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانك شهر.  8- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان بترتيب ضبط 
خواهد شد 9- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.10- مبلغ 500/000 ريال بابت هزينه خريد اسناد مناقصه به حساب 700785313795 
نزد بانك شهر واريز و رسيد آنرا ارائه نمايند. 11- در هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و  متعاقباً عقد قرارداد خواهد بود.  12-توضيح 
اينكه به غير از سپرده شركت در مناقصه كليه اسناد و مدارك مربوط به پيمانكاران شركت در مناقصه در نزد شهرداري باقي مي ماند.13- الزم به ذكر است هنگام 
خريد اسناد مناقصه: ارائه تاييديه از پليس پيشگيرى ناجا مبنى بر صالحيت انجام امور حفاظت فيزيكى و حوزه هاى مرتبط ديگر با ارائه مجوز فعاليت از مركز انتظام 
ناجا رتبه 1 و 2 - معرفي نامه همراه مهر و امضاي مديرعامل و آخرين آگهي تغييرات- كد اقتصادي الزامي ميباشد. 14-ساير اطالعات و جزئيات در شرايط مناقصه 
ــده و  تا پايان وقت ادارى مورخ 1400/8/11 به آدرس  ــت در پاكتهاى مجزا (الف-ب-ج) الك و  ممهور به مهر شركت ش مندرج است. 15-پيشنهادات مي بايس
كرج-ميدان توحيد – بلوار بالل دبيرخانه شهرداري كرج تحويل داده شود. 16-پيشنهادات رسيده در مورخ  1400/8/12 در كميسيون عالى معامالت شهرداري 

كرج(دفتر شهردار) مطرح و پس از بررسي و كنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد.
       جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره هاي تلفن 35892421 يا 35892418  تماس و يا به سايت اينترنتي www.karaj.ir مراجعه فرمائيد.

           اداره امور قراردادها و پيمانها - شهرداري كرج

وزير ني�رو گفت:     نيرو
هشت شهر بزرگ 
كشور در تنش آبي شديد قرار دارند و در حال 
حاض�ر فقط 18 ميلي�ارد متر مكع�ب آب، در 

سدهاي كشور ذخيره شده است. 
علي اكبر محرابيان روز گذشته در شوراي هماهنگي 
مديران صنعت آب و برق اس��تان همدان اظهار كرد: 
سال گذشته آبي كه 2۷ روز است از آن عبور كرده ايم، 
خشك ترين سال در ۵2 س��ال گذشته بوده و شرايط 
سختي را تجربه می كنيم. محرابيان تصريح كرد: نسبت 
به ۵۰سال گذشته ٣۷درصد كاهش بارش داشته ايم و 
در حالي كه امكان ذخيره سازي ۵۰ ميليارد متر مكعب 

آب را در سدهاي كش��ور داريم، در حال حاضر فقط 
۱۸ ميليارد متر مكعب آب در سدهاي كشور ذخيره 
شده است. وي با بيان اينكه در اين شرايط بايد آب در 
بخش هاي مختلف به نحو مطلوب تأمين شود، ادامه 
داد: ٩۰درصد آب در مصارف كشاورزي است كه اگر 
با رعايت الگوي كشت و الگوي فصل، اقدام به كشت 
محصوالتي با مصرف كم آب داشته باشيم، مي توانيم 
مش��كالت را حل كنيم. وزير نيرو خاطرنش��ان كرد: 
در 2۰سال گذش��ته مصرف آب ساالنه از ۷۸ ميليارد 
مترمكعب ب��ه ۱۰۰ ميليارد متر مكعب رس��يده و در 
حال حاضر، هشت شهر بزرگ، داراي تنش شديد آبي 

هستند كه همدان نيز جزو اين هشت شهر است. 

۸ شهر بزرگ كشور تنش آبي شديد دارند

   بورس شاخص كل بورس 
اوراق بهادار تهران 
روز سه شنبه در يك روند صعودي قرار گرفت 
و در پايان معامالت با رشد 1۲هزارو554 واحدي 

همراه شد. 
 به گزارش فارس، بورس اوراق بهادار تهران بعد 
از كاهش ش��اخص در روزهاي اول هفته، در روز 
دوشنبه يك روند نوساني داشت، اين شاخص روز 
سه شنبه روند صعودي به خود گرفت و در نهايت 

با رشد اندك ۱2هزارو ۵۵۴ واحدی همراه شد و 
به رقم يك ميليون و ۴۴٩ هزار و ۴۷۱ واحد رسيد. 
همچنين ش��اخص كل با معيار هم وزن با رشد 
۴ هزار و ٣۸۰ واحد به رقم ٣٩۸ هزار و ٣۴٣واحد 
رس��يد. ارزش بازار ني��ز به بي��ش از ۵ ميليون و 
۸۰۶ هزار ميليارد تومان رسيد. شاخص فرابورس 
نيز با رشد ۷2 واحدي به عدد 2۰ هزار و ٣۷۸واحد 
رس��يد. ارزش معامالت در فرابورس هم بيش از 

۵ هزار و ۸۷۵ ميليارد تومان بود.

رشد ۱۲۵۵۴ واحدي شاخص بورس


