
جدول نرخ سکه و ارز

قیمت خودروهای داخلی    ۱۳۹۷/۷/۱۸

صفحه 4اقتصادی
پنج شنبه           ۱۹ مهر ۱۳۹۷

اول صفر ۱44۰ - شماره ۲۲۰۲۳

قیمت )به تومان(نوع سکه
4/621/000سکه تمام طرح جدید
3/760/000سکه تمام طرح قدیم

1/903/000نیم سکه
952/000ربع سکه

643/000گرمی
429/410هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
15/400دالر
17/046یورو
19/500پوند

2/441لیر ترکیه
4/034درهم امارات

قیمت بازار)ریال(قیمت کارخانه )ریال(نوع خودروردیف
224/920/000355/000/000پراید1111
275/070/000400/000/000تیبا صندوقدار2
548/002/000910/000/000پژو پارس اتومات3
4GLX 405 329/446/000510/000/000پژو
749/520/0001/310/000/000چانگان5
532/658/0001/100/000/000تندرپالس اتوماتیک6
482/640/000880/000/000پارس تندر7
1/397/600/0002/830/000/000مزدا 83
9S5 986/400/0001/720/000/000هایما
1/149/940/0002/350/000/000پژو 102008
500/000/000800/000/000اچ سی کراس11
12LX 335/354/000550/000/000سمند
206362/869/000575/000/000 تیپ 132
206419/427/000680/000/000 تیپ 145
206427/631/000690/000/000 وی 158
207471/283/000870/000/000 دنده16
207543/619/0001/050/000/000 اتوماتیک17
405/957/000690/000/000پژو پارس18
227/090/000320/000/000پراید 19131

برلیانس 320 موتور 20
1/6637/410/0001/090/000/000

فعاالن بــازار موبایل معتقدنــد از زمانی  که 
قیمت ها افزایش یافته تعمیرات گوشی تقریبا سه 
برابر شده،  چراکه مردم قدرت خرید گوشی موبایل 

جدید ندارند. 
به گزارش میدانی ایسنا،   بازار عالءالدین مانند همیشه 
پرتردد اســت،   اما کمتر شاهد رد و بدل شدن پول میان 
فروشندگان و مراجعه کنندگان هستیم. بیشتر مغازه داران 
مقابل مغازه ها ایستاده و سعی می کنند ارباب رجوع را به 

داخل دعوت کنند:  »از ما قیمت بپرسید!«
اکثر مغازه داران نیز از کاهش میزان فروش شــکایت 
دارنــد و می گویند: کاهــش نرخ ارز بازارها را کســادتر 
 کــرده، چراکه مردم منتظر هســتند قیمت هــا باز هم 

کمتر شود.
فروشنده دیگری با ابراز ناراحتی از افت بازار می گوید: 
وقتی دالر گران شــد مشــتری بیشــتر بود چون مردم 

می ترسیدند گران تر شود.
در این میان فروشندگان از کاهش قیمت  گوشی های 

فعاالن بازار موبایل:

مردم قدرت خرید گوشی ندارند تعمیرات سه برابر شده است

موبایل از هفته گذشته خبر می دهند به طوریکه گوشی های 
بــاالی 10 میلیون تومان حتی تــا دو میلیون تومان نیز 
کاهش قیمت داشــتند،   اما گوشی های زیر 10 میلیون 
تومان حداکثر 300 هزار تومان افت قیمت داشتند. این 
در حالی اســت که در پی افزایش ناگهانی نرخ ارز قیمت 

گوشی موبایل دو تا سه برابر شده بود.
برای تهیه گزارش سری هم به طبقات باال می زنیم که 
تعمیرات در آنها بیشــتر انجام می شود. در این قسمت ها 
ارباب رجوع کمتری دیده می شود اما مغازه داران می گویند 
از زمانی  که قیمت ها افزایش یافته تعمیرات تقریبا ســه 

 برابر شــده،  چراکــه مردم قدرت خرید گوشــی موبایل 
جدید ندارند.

قیمت برندهای مختلف موبایل
در حال حاضر گوشــی های سامســونگ و آیفون که 
پرفروش ترین برندهای بازار هستند به ترتیب از یک میلیون 
و ششصد تا 12 میلیون و 500 هزار تومان و شش تا 15 

میلیون تومان به فروش می رسد.
 گوشــی های هوآوی در جایگاه بعدی هســتند که 
قیمت های مناســب تری دارند و یــک میلیون و 400 تا 

نهایتا چهار میلیون تومان قیمت دارند.
برند ســونی یک میلیون و 700 تا 9 میلیون تومان و 
برند ال جی نیز یک میلیون و ششصد تا 9 میلیون و 800 

هزار تومان در بازار عرضه می شوند.
برنــد نوکیــا نیز که در ســال های اخیــر دوباره به 
عرصه رقابت بازار گوشــی های موبایل وارد شــده حدود 
 یــک میلیــون و 200 تــا 10 میلیــون تومــان قیمت

 دارد.

در پی جوسازی برخی حامیان لوایح FATF در 
خصوص اثرگذاری این الیحه بر بازار ارز، کارشناسان 
اقتصادی تاکید کردند این لوایح هیچگونه تاثیری 
بر بازارهای کشور، خصوصا بازار ارز نخواهد داشت. 
پس از تالش برخی نمایندگان مجلس و چهره های 
دولتی برای القای این موضوع که لوایح FATF در بازار 
ارز اثرگذارند، چنانچه یکی از نمایندگان مجلس در حساب 
توئیتر خود نوشت: »لوایح چهارگانه که در حال تصویب در 
مجلس است و FATF یکی از آنهاست، می تواند تبادالت 
پولی بین المللی ما را تسهیل کرده و از دستاورد این اتفاق 
ضمن ثبات در بازار ارز می توان قیمت آن را حتی به میزان 
50 درصد قیمت فعلی کاهش دهد.« چنین اتفاقی پس 
از تصویب این لوایح در بازار ارز رخ نداد و کارشناســان 

نیز اعالم کرده اند این دو موضوع ارتباطی با هم ندارند. 
شــهاب نادری، عضو کمیســیون اقتصادی مجلس 
شــورای اســالمی در گفت و گــو با باشــگاه خبرنگاران 
جوان اظهار داشت: تصویب لوایح مرتبط با FATF هیچ 
تاثیری در بازارهای کشــور نخواهد داشت زیرا با توجه 
بررسی ها اینجانب از بازارهای کشور پس از  تصویب این 
الیحه کامال دریافتم که این موضوع تنها بر روابط بانکی  

مربوط است و در بازارهای ما دخالتی ندارد.
وی افزود: به نظر می رسد نباید سودجویان برای تغییر 
قیمت های خود در بازار، موارد غیرکارشناسی مثل تاثیر 
FATF را مطرح کنند، همانطور که محمدجواد ظریف، 
رئیس دستگاه دیپلماسی هم بر این موضوع تاکید کرد که 
دولت هیچ تضمینی نمی دهد که با تصویب این معاهده، 

مشکالت اقتصادی حل شود.این عضو کمیسیون اقتصادی 
با انتقاد از برخی مواد این مصوبه گفت: قطعا این معاهده 

ربطی به بازار ارز ندارد.
در همین جهت، حســینعلی حــاج دلیگانی، عضو 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با اشــاره به بی ربط 
بودن این معاهده به بازارهای کشــور ابراز کرد: همانطور 
که شاهد روند کاهشی نرخ ارز در روزهای قبل از تصویب 
لوایــح مرتبط با FATF بودیم که این روند با شــدت و 
ســرعت باالیی هم همراه بود، درمی یابیم که این ارزانی 

ارز ربطی به این مصوبه ندارد. 
وی افزود: خیلی راحت می توان متوجه این موضوع 
شــد که تغییرات در بــازار ارز و حتی ســایر بازارهای 
کشــور هیچ ارتباط معنایی به الیحه FATF نداشته و 

ندارد زیرا این الیحه در مســیری دیگر تاثیرگذار است، 
این تبادالت تجاری یک کشور است که می تواند بر نرخ  

ارز تاثیرگذار باشد.
این عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی اضافه کرد: بارها این موضوع را تاکید کرده ایم اما 
بازهم این بین برخی می خواهند روند کاهش و افزایش  

نرخ ارز را به زور به FATF ارتباط بدهند. 
همچنین بیژن عبدی، کارشناس مسائل اقتصادی نیز 
در ایــن باره گفت: به طور جد می گویم که لوایح مرتبط 
با FATF  هیچ ربطی به بازار ارز و حتی سایر بازارها نیز 
ندارد و تنها می تواند راهکاری برای برون رفت از فشارها و 
تحریم های آمریکا و خارج باشد. این موضوع یک معاهده 

سیاسی است. 

کارشناسان اقتصادی: 

FATF  هیچ تاثیری در بازار ارز نخواهد داشت

بررسی عملکرد کارت های بازرگانی یک بار 
مصرف نشــان می دهد در دوره دولت تدبیر و 
امید نزدیک بــه 47 هزار میلیارد تومان فرار 

مالیاتی از این طریق انجام شده است. 
کارت هــای بازرگانــی یک بار مصــرف یکی از 
معضالت اصلی تجارت خارجی علی الخصوص حوزه 
واردات می باشد. در حال حاضر برای کنترل تخلفات 
کارت های بازرگانی برای ســال اول فعالیت کارت، 
ســقف میزان واردات در حــدود 500 هزار دالر در 

نظر گرفته شده است.
بــه گزارش خبرگزاری تســنیم، اما جدیدترین 
گزارش ها از تخلفات مالیاتــی کارت های بازرگانی 
نشــان می دهد طی پنج سال گذشته چندین هزار 

میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق سوء استفاده از 
کارت های بازرگانی انجام شده است. 

براساس آمار منتشر شــده، در سال 92 رقمی 
نزدیــک به چهار هزار میلیارد تومان، در ســال 93 
حدود پنج هزار میلیارد تومان، در ســال 94، هشت 
هزار میلیارد تومان بوده اســت. با این حال طی دو 
سال گذشته مجموعا بیش از 30 هزار میلیارد تومان 
فرار مالیاتی از طریق این کارت ها صورت گرفته که 

حاکی از رشد بی سابقه این نوع فرار مالیاتی است. 
لذا در طول پنج سالی که از دولت تدبیر و امید 
می گذرد، رقمی در حدود 47 هزار میلیارد تومان فرار 

مالیاتی از طریق این کارت ها صورت گرفت. 
در همیــن راســتا چنــدی پیش ســید کامل 

تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی گفته بود: برخی 
واردکننــدگان برای فرار از پرداخت مالیات، واردات 
خــود را با اســتفاده از کارت هــای بازرگانی یکبار 
مصرف که بــه نام افراد نــاآگاه و ضعیف گرفته اند 

انجام می دهند. 
به گفته وی، مثال یک ســبزی فروش شناسنامه 
خود را در ازای مبلغ ناچیز ســه میلیون تومانی در 
اختیار ســودجویان قرار داد تا با آن واردات صورت 
گیرد؛ االن 12 میلیارد تومان به نام این سبزی فروش 
صادر شده است! یک لحاف دوز هم بر همین مبنا با 
مبلغ اندکی مدارک هویتی خود را به سودجویان داد 

و االن  30 میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد! 
رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین گفته بود: 

پنج هزار میلیارد تومان درآمدی اســت که از محل 
مؤدیان واقعی کارت های بازرگانی شناسایی شد که 
به دنبال سوءاستفاده بودند و در هفت استان شورای 
تأمین و دســتگاه های نظارتــی و قضایی همکاری 

صورت گرفته است. 
گفتنی است، کارت های بازرگانی طی سال های 
اخیر عالوه بر اینکه بستری برای تسهیل واردات شده، 
زمینه ساز ورود افرادی که قصد فرار مالیاتی دارند نیز 
شده است؛ هرچند اخیرا قوانینی برای محدودیت این 
کارت ها در نظر گرفته شده )مانند ممنوعیت نقل و 
انتقال آن در دفاتر اســناد رسمی( اما جلوگیری از 
تبعات منفی این کارت ها نیازمند عزمی جدی برای 

جلوگیری از فساد ناشی از این کارت هاست. 

در دولت تدبیر و امید رخ داد

فرار مالیاتی 4۷ هزار میلیارد تومانی با کارت های بازرگانی
نماینده سابق ایران در اوپک گفت: این دوره از تحریم های 
ایران زیاد طول نمی کشد و در بدترین حالت روزانه یک میلیون 

بشکه نفت خواهیم فروخت. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از فایننشال تایمز، محمدعلی 
خطیبی که در تحریم های قبلی 2011 و 2012 مســئول فروش نفت 
خام بود و نمایندگی ایران در اوپک را داشــته است، اظهارداشت:» چتر 
حمایتی اتحادیه اروپا شــرکت های کوچک و متوسط را تشویق می کند 
بــه فروش نفت خام ایران کمک کنند. این دوره تحریم ها بر ایران زیاد 
طول نمی کشد در بدترین حالت روزانه یک میلیون بشکه نفت خواهیم 

فروخت«.
 وقتــی تحریم های دونالد ترامپ بر صادرات نفت ایران در ماه آینده 
اجرایی شود، جمهوری اسالمی باید تالش کند درآمدهای جایگزینی برای 
تامین دارو و سایر اقالم حیاتی جمعیت 80 میلیونی خود پیدا کند. تهران 
همچنین مطمئن است رئیس جمهور آمریکا به هدفش در بستن شاهرگ 

حیاتی اقتصاد ایران نمی رسد.
یک تاجر ارشد انرژی نزدیک به دولت ایران گفت: »ترامپ مطمئنا 
شکست خواهد خورد و نمی تواند صادرات نفت ایران را به صفر برساند. 
ما اگر مجبور باشیم نفت خام را با سالح های روسیه مبادله یا آن را در 

مالزی و تایلند ذخیره می کنیم«.
ایران کــه بخش بزرگی از ارز خارجی و درآمدهای دولت خود را از 
صادرات نفت به دســت می آورد، با آغــاز تحریم های آمریکا در چهارم 
نوامبر، بــه دنبال راه های خالقانه ای برای فروش نفت اســت. ایرانی ها 
عقیده دارند هرگونه مذاکره با واشــنگتن زمانی اتفاق می افتد که ایران 
در برابر تحریم های جدید تاب آورده باشــد و در نتیجه سر میز مذاکره 
دســت بسته نباشــد.راه حل های ایران برای رد شدن از تحریم ها شامل 
بازگرداندن »واســطه ها « است که اجازه دارند بشکه های نفت خام را از 
طریق تبادل داخلی انرژی یا »بورس« بخرند و آن را در بازار جهانی به 
عنوان بخش خصوصی ایران بفروشــند. بورس نفت که در سال 2012 
ایجاد شد، از سال 2015 پس از توافق ایران برای مهار فعالیت های اتمی 
خود و برداشته شدن تحریم های بین المللی، تجارت نفتی نداشته است.
سعید لیالز، تحلیلگر اقتصاد سیاسی ایران گفت: »فروش نفت خام از 
طریق بورس انرژی نشان دهنده تالش ایران برای تعدد کانال های فروش 

نفت خام و تصمیم آن به دور زدن تحریم هاست«.
متخصصان خارج از ایران معتقدند این یک نظر خوشبینانه است چون 
تهدید صرف تحریم های آمریکا شرکت های نفتی خارجی مثل توتال را 
ترسانده و آنها را از داد و ستد با ایران منع کرده است. تحلیلگران ایرانی 
و دیپلمات هــای غربی در تهران تخمین می زنند صادرات ایران بیش از 
یک میلیون بشــکه در روز باقی بماند. حداکثر صادرات ایران در ســال 

جاری 2/8 میلیون بشکه در روز بود.
سیاستمداران ایران همچنین معتقدند عربستان نمی تواند کامال کمبود 
نفت ایران را جبران کند. ایران تا حد زیادی به چین امیدوار است. چون در 
جنگ تجاری با آمریکا به سر می برد و همچنان نفت ایران را وارد می کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه شغل 
شهردار از نظر ما مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
است، گفت: در بین مقامات و مسئولین دولتی ۲۱۰ نفر مشمول 

این قانون می شوند.
به گزارش خبرگزاری فارس، جمشید انصاری رئیس سازمان اداری 
و استخدامی کشــور دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در خصوص 
تعداد بازنشســتگان شاغل در دولت، اظهار کرد: قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان در سال 1395 تصویب شده است؛ آنچه اخیرا اتفاق افتاد 
اصالحیه ای بر تبصره یک این قانون اســت. براســاس اطالعاتی که ما 
جمع آوری کردیم در بین مقامات و مســئولین 210 نفر مشــمول این 
قانون می شوند که باید تا 26 آبان ماه نسبت به جایگزینی آنها اقدام شود.
رئیس ســازمان اداری و اســتخدامی در حالی تعداد افراد مشمول 
این قانون را 210 نفر می داند که پیش از این، عادل آذر، رئیس  دیوان 
محاســبات کشور گفته بود: »با محاسبات و بررسی های صورت گرفته 
مشــخص شده اســت که حدود 170 نفر از مقامات طبق قانون جدید 

نمی توانند در دستگاه های اجرایی به خدمت خود ادامه دهند.«
انصاری درباره تفاسیری که از این قانون ارائه می گردد هم گفت: در 
قانون ســال 1395 شهرداران مشمول آن بودند و کماکان نیز مشمول 
هستند و تغییری ایجاد نشده است. وقتی قانون در مجلس به تصویب 
می رســد ممکن است برداشت های مختلفی نسبت به آن وجود داشته 
باشد، اما براساس نظریه تفســیری که شورای نگهبان در سال 1376 
انجام داده همه قوانین مجلس تا زمانی که مورد اصالح یا تفسیر از سوی 

مجلس قرار نگرفته اند، نظر مجری معتبر است.
وی با بیان اینکه ما به عنوان مجری قانون برداشتمان از قانون سال 
95 این است که شغل شهردار شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
اســت، تصریح کرد: شهردار یک شهر 200 هزار نفری را نمی توان یک 
بازنشسته گذاشت، اما شهردار شهر تهران چون هم تراز مقامات بند )ج( 

بوده شامل تبصره یک بوده است.
رئیس ســازمان اداری و استخدامی ادامه داد: شغل شهردار از نظر 
ما مشــمول این قانون است و اگر نظرات مختلفی وجود دارد، تنها راه 

استفساریه از مجلس است.
انصاری در پایان خاطرنشان کرد: اینکه در دیگر قوا افراد بازنشسته 
باشــند، قطعا وجود دارد و بعنوان مثال در مجلس شورای اسالمی به 

عنوان همتراز مقامات تعدادی مشغول به کار هستند.

نماینده سابق ایران در اوپک:

ایران در بدترین حالت 
روزانه یک میلیون بشکه نفت خواهد فروخت

معاون رئیس جمهور:

۲۱۰ مقام دولتی مشمول قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان می شوند

مشاور وزیر نفت با  اشاره به یارانه عظیمی که به بنزین تعلق 
می گیرد، گفت: نیمی از یارانه بنزین به دهک های پردرآمد جامعه 

اختصاص می یابد. 
محسن دالویز با  اشاره به اینکه روزانه 35 میلیون دالر یارانه پنهان 
به بنزین اختصاص می یابد، اظهار داشت: در شش ماه نخست امسال، 
بیش از 5/5 میلیارد دالر یارانه به بنزین تعلق گرفته که چنین رقمی، 
آن هم در شرایط اقتصادی فعلی کشور به هیچ وجه توجیه پذیر نیست.

به گزارش وزارت نفت، وی با بیان اینکه قیمت پایین بنزین در ایران 
در مقایسه با کشورهای همسایه، به قاچاق آن دامن زده است، افزود: به 
واسطه قاچاق سود عجیبی از جیب مردم نصیب عده ای خاص می شود. 
مشاور وزیر نفت گفت: نیمی از یارانه بنزین به دهک های ثروتمند 
جامعه اختصاص می یابد. بی شک اگر برای مردم تبیین شود که قیمت 
کنونی بنزین چگونه در ترویج این بی عدالتی نقش داشــته است ملت 
فهیم ایران در اصالح قیمت گذاری ســوخت همراهی خواهند کرد و از 

این چالش که تبعات منفی آن رو به افزایش است عبور می کنیم. 
دالویــز به آخرین آمار اعالم شــده درباره میزان مصرف انرژی در 
بخش های مختلف  اشاره و بیان کرد: در سال 94 معادل 304 میلیون 

بشکه نفت خام در بخش حمل ونقل مصرف شده است.
وی این میزان مصرف را با در نظر گرفتن سرانه پایین مالکیت خودرو 
در ایران نامناسب عنوان کرد و گفت: میانگین مصرف بنزین خودروها 
در اروپا حدود پنج لیتر )در هر 100 کیلومتر( است و قرار است تا سال 
2021 به 4/1 لیتر برسد، در حالی که خودروهای داخلی 7/7 لیتر )در 
هر 100 کیلومتر( بنزین مصرف می کنند و برخی خودروهای داخلی 

آشکارا مصداق اتالف سوخت هستند. 
مدیرعامل شــرکت بهینه سازی مصرف ســوخت اضافه کرد: در 
ترکیه با جمعیت تقریبا مشابه ایران روزانه هشت میلیون لیتر بنزین 
مصرف می شود و ما در حال رسیدن به مرز 100 میلیون لیتر مصرف 

روزانه هستیم!
دالویز با تاکید بر الزاماتی از جمله احیای کارت سوخت به اقدام های 
دولت برای افزایش تولید بنزین، ادامه داد: در همین چند سال اخیر به 
واسطه افزایش ظرفیت پاالیشی کشور تولید روزانه بنزین از حدود 60 
میلیون لیتر به بیش از 90 میلیون لیتر افزایش یافته است؛ اما مصرف 
به طور مستمر از تولید سبقت می گیرد و مگر چقدر می توان پاالیشگاه 

ساخت و بر میزان تولید بنزین اضافه کرد؟
احیای کارت سوخت از قاچاق بنزین جلوگیری می کند

ســخنگوی کمیســیون انرژی مجلس گفت: احیای دوباره کارت 
سوخت برای جلوگیری از قاچاق و مصرف بی رویه سوخت نقش آفرین 

است. 
اســدا... قره خانی در مصاحبه با رادیــو با بیان اینکه احیای کارت 
سوخت از مدت ها قبل در رسانه ها مطرح شده است، اظهار داشت: باال 
رفتن مصرف سوخت به دلیل افزایش سفرهای تابستانی نبوده است. 

وی با  اشاره به اینکه بعد از تعطیالت تابستانی به علت افزایش نرخ 
ارز، قاچاقچیان به فکر قاچاق سوخت به کشورهای همسایه شرقی و 
جنوبی افتادند، ادامه داد: احیای کارت های سوخت عامل کاهنده قاچاق 

این کاالی با ارزش است. 
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با  اشاره به اینکه در الیحه بودجه 
اســتفاده از کارت سوخت یا افزایش نرخ سوخت رای نیاورد و حذف 
شــد، بیان کرد: برای احیای دوباره کارت های سوخت هنوز تصمیمی 

اتخاذ نشده است. 
قره خانــی با تاکید بــر اینکه احیای دوباره کارت ســوخت برای 
جلوگیری از قاچاق و مصرف بی رویه سوخت نقش آفرین است، گفت: 
بهره گیری از کارت سوخت در سال 88 به عنوان یک تجربه موفق بوده 

که بستر و زمینه استفاده از آن در جامعه فراهم شده است. 

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف آب شــرکت آب و فاضالب 
کشور گفت: باید در تمام طول سال مدیریت مصرف آب جدی 
گرفته شود و نباید مدیریت مصرف تنها محدود به فصول گرم 

سال باشد.
علی سیدزاده در گفت وگو با خبرگزاری فارس درباره مدیریت مصرف 
و صرفه جویی آب گفت: ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه خشــک 
و نیمه خشک و تغییر اقلیم، نیازمند این است که در تمام طول سال 
مدیریت مصرف آب جدی گرفته شود، پس نباید مدیریت مصرف تنها 

محدود به فصول گرم سال باشد.
وی ادامه داد: شاید در طول فصل پاییز و زمستان به دلیل پایین 
آمدن دما و افزایش بارش ها ذهنیت ها این گونه باشد که مشکل کمبود 

آب و کم آبی نداریم اما فرهنگ مصرف بهینه آب باید نهادینه شود.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف آب شــرکت آب و فاضالب کشور 
با اشــاره به اینکه با اســتفاده از ســردوش های کاهنده مصرف آب و 
فالش تانک هــای دو مرحله ای می توانیم کمــک بزرگی به مدیریت 
مصرف آب انجام دهیم، خاطر نشان کرد: قطعاً تا زمانی که آب ارزان 
باشــد و موضوع اقتصاد آب برطرف نشــده و قیمت آب واقعی نشود، 
برخی مشــترکان از آب شرب در شستن خودرو و محوطه ها استفاده 

خواهند کرد.
ســیدزاده ادامه داد: به هر حال در فصولی که میزان بارندگی باال 
اســت شاید کمبود آب زیاد احساس نشود، پس باید مدیریت مصرف 
آب در کشور به خصوص در شهرهایی مثل اصفهان و کرمان و شیراز 
که جزء شــهرهای دارای تنش آبی هســتند، نهادینه و در تمام طول 

سال رعایت شود و نباید مصرف بهینه آب مقطعی باشد.
وی درباره عدم استقبال مردم از شیرآالت الکترونیکی گفت: توصیه 
ما به مردم، نصب شیرآالت الکترونیکی نیست، بلکه مردم می توانند با 
تهیه سرشیرها و قطعات کوچک و سردوش های حمام گام بزرگی در 

کاهش مصرف آب داشته باشند.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف آب شرکت آب و فاضالب کشور از 
تهیه آئین نامه برای حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات کاهنده مصرف 
آب خبــر داد و افزود: متن اولیــه آئین نامه حمایت از تولیدکنندگان 
تجهیزات کاهنده مصرف آب آماده شــده اســت تا براســاس آن از 

تولیدکنندگان این تجهیزات حمایت شود.
به گفته وی، مشــترکانی که قصد نصب تجهیزات کاهنده مصرف 
داشــته باشــند می توانند با مراجعه به شرکت های آبفا اقدام و سپس 

مبالغ آن را به صورت اقساط پرداخت کنند.

مشاور وزیر نفت:

نیمی از یارانه بنزین به ثروتمندان 
اختصاص می یابد

یک مسئول آب و فاضالب:

مدیریت مصرف آب 
محدود به فصل گرما نباشد

مالی  ویرایش جدید صورت های  مرکزی  بانک 
نمونه موسسات اعتباری را ابالغ کرد.

بر اســاس گزارش این بانک، بانــک مرکزی با ابالغ 
ویرایش جدید صورت های مالی نمونه موسسات اعتباری 
اعالم کرد: تهیه صورت های مالی براساس نمونه ابالغی به 
عنوان شرط صدور برگزاری مجمع عمومی سالیانه مدنظر 

قرار خواهد گرفت. 
بانک مرکزی در بخشــنامه ای بــه بانک های دولتی، 
غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری 
غیربانکــی و بانک مشــترک ایرانـ  ونزوئــال ابالغ کرد: 
پیرو بخشنامه شــماره 96/229171 مورخ 1396/7/23 
درخصــوص صورت های مالی نمونه موسســات اعتباری 
)ویرایش سوم(، بدینوسیله به استحضار میرساند؛ با عنایت 
به ابالغ »دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت 
سرمایه مؤسسات اعتباری«، موضوع بخشنامه های شماره 

96/111597 مورخ 1396/4/17 و شــماره 97/31434 
مورخ 1397/2/5 و »دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی 
موسسات اعتباری«، موضوع بخشنامه شماره 96/143113 
مورخ 1396/5/10 و همچنین سایر بازخوردهای واصله از 
شبکه بانکی کشور و خبرگان پولی و بانکی، تغییرات الزم 
اعمال و »ویرایش چهارم صورت های مالی نمونه موسسات 

اعتباری« به پیوست ارسال می گردد.
شــایان ذکر است؛ موسسات اعتباری موظف هستند 
از زمان ابالغ این بخشنامه، صورت های مالی سالیانه خود 
)بانک/موسسه اعتباری و تلفیقی( را در چارچوب ویرایش 
جدید و با رعایت ســایر ضوابط و مقررات ابالغی، به ویژه 
بخشنامه شماره 97/51782 مورخ 1397/2/22 این بانک، 

جهت برگزاری مجامع عمومی سالیانه تهیه کنند.
در این راســتا، آن موسســه اعتباری مکلف است به 
منظور ثبت صورتجلسه مجامع عمومی سالیانه، حداکثر 

ظــرف مدت 10 روز کاری پس از تاریخ برگزاری مجمع، 
عالوه بر ارسال نسخه فیزیکی صورت های مالی مطابق با 
نمونه ابالغی جدید به بانک مرکزی، نســخه الکترونیکی 
آن را از طریق »سامانه مهتاب« بارگزاری کند، این مهلت 
برای صورت های مالی میان دوره ای، پس از صدور گزارش 
نهایی حسابرس مستقل و بازرس قانونی است. ضمناً از این 
پس ارسال الکترونیکی اطالعات صورت های مالی از طریق 
»سامانه مهتاب« صورت می پذیرد و این سامانه جایگزین 

ابزار Maker XML شده است.
در ارتباط با صورت های مالی سال 1396، آن دسته 
از موسســات اعتباری که تا تاریخ این بخشــنامه مجوز 
برگزاری مجامع ســالیانه آنها صادر شده است، صرفاً باید 
وفق رویه مورد  اشــاره، اطالعات صورت های مالی خود را 
مطابق با نمونه ابالغی جدید در »سامانه مهتاب« بارگزاری 
کنند. این مهم به عنوان یکی از شرایط صدور مجوز ثبت 

صورتجلسه مجمع عمومی موسسات اعتباری خواهد بود. 
در مـــورد موسسات اعتباری که تاکنون مجوز برگزاری 
مجمع عمومی آنها توسط بانک مرکزی صادر نشده است، 
تهیه صورت های مالی وفـق نمونه ابالغی جدید )ویرایش 
چهارم( ضروری بوده و مراتب توســط این بانک به عنوان 
شرط صدور برگزاری مجمع عمومی سالیانه مدنظر قرار 

خواهد گرفت.
خاطرنشــان می ســازد، تمامی موسســات اعتباری 
باید عالوه بر رعایت مــوارد فوق، از این پس هنگام تهیه 
پیش نویــس صورت های مالی قبل از ارائه به حســابرس 
اطالعات خود را در ســامانه مهتاب درج و از انطباق آن 
با نســخه جدید و نیز صحت و سازگاری درونی اطالعات 
درج شـــده اطمینان حاصل نمایند و ســپس با رعایت 
نکات ذکر شده در بخشنامه اخیرالذکر اقـــدامات الزم را 

به انجام برسانند.

از سوی بانک مرکزی

مقررات جدید مؤسسات اعتباری ابالغ شد

مدیرعامل شــرکت عمران و مســکن آستان 
قدس رضوی با اشاره به سرمایه گذاری 7۰ درصدی 
آستان قدس در ســاخت آزادراه مشهد-چناران، 
گفت: با تکمیل این آزادراه ایمنی زائران و مجاوران 

امام رضا)ع( تأمین خواهد شد.
 محمدرضا رئیســی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، 
درباره ورود به پروژه های آزادراهی توســط شرکت عمران 
آستان قدس رضوی اظهار کرد: آستان قدس رضوی اولین 
تشــکیالت  در کشور است که در سال 62، آزادراهی بین 
مشهد و شــهرک رضویه با سرمایه گذاری 100 درصدی 
آســتان اجرا کرد.وی افزود: در حال حاضر آزادراه مشهد 
ـ چنــاران به عنوان یکی از پرترددترین راه های کشــور، 

توسط شرکت عمران آستان قدس رضوی در حال ساخت 
است و کارگاه های این پروژه همگی  فعال است.مدیرعامل 
شــرکت عمران و مسکن آستان قدس رضوی با اشاره به 
اینکه پروژه آزادراه مشــهد ـ چناران حدود 55 کیلومتر 
اســت، بیان کرد: آستان قدس رضوی سرمایه گذاری 70 
درصدی در این پروژه دارد همچنین شــرکت ســاخت و 
توســعه زیربناهای حمل ونقل کشور نیز به عنوان دولت، 
سرمایه گذار 30 درصدی این پروژه است.رئیسی پیشرفت 
ایــن پروژه آزادراهی را بیــش از 10 درصد ارزیابی کرد و 
ادامه داد:  امســال عملیات اجرایی این پروژه آغاز شد و به 
تناســب تملک اراضی از ســوی وزارت راه و شهرسازی، 
پیشرفت پروژه بیشتر خواهد شد. وی گفت: بیش از 160 

دستگاه انواع ادوات و ماشین آالت راهسازی در این پروژه 
مشغول به کار اســت.مدیرعامل شرکت عمران و مسکن 
آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه تکمیل آزادراه مشهد 
ـ چناران می تواند در ارتقای ایمنی سفرهای جاده ای برای 
زائران امام رضا)ع( مؤثر باشــد، اضافه کرد:  در جاده قدیم 
مشهد - چناران تصادفات زیادی رخ داده است اما  با توسعه 
این آزادراه، ایمنی زائــران و مجاوران امام رضا)ع( تأمین 
خواهد شد.رئیســی گفت: شرکت عمران و مسکن آستان 
قدس رضوی حدود 34 ســال اســت که فعالیت عمرانی 
برای کشــور انجام می دهد  و با این سابقه کاری، تجربه ای 
گســترده  و توانایی باالیی در حوزه اجرای خطوط ریلی و 
آزادراه ها دارد .وی اظهار کرد: متأسفانه دستگاه های اجرایی 

کشور  نحوه جذب منابع مالی غیردولتی را یاد نگرفته اند و 
برای اجرای فعالیت های عمرانی کشور همیشه وابسته به 
خزانه دولت بوده اند .بر اساس این گزارش،  شروع عملیات 
اجرایی آزادراه مشــهد- چناران- قوچان سال 1396 بود. 
اواخر شــهریورماه امســال، مدیرعامل شرکت ساخت و 
توسعه زیربناهای حمل ونقل در این باره گفته بود:   آزادراه 
مشهد- چناران -  قوچان   نقش مهمی در تفکیک ترافیک 
برون شهری و حومه  شهر مشــهد دارد. به گفته خیراهلل 
خادمــی هم اکنون مطالعات فاز اول این پروژه درخصوص 
طراحی مسیر و مطالعات اقتصادی، اجتماعی و غیره 100 
درصد انجام شده و مطالعات فاز دوم نیز بیش از 70 درصد 

تکمیل شده است.

با سرمایه گذاری7۰ درصدی آستان قدس رخ می دهد

افزایش ایمنی زائران امام رضا)ع( با تکمیل آزادراه مشهد-چناران

رئیس  تشکل های صنفی کامیون داران، گفت: با 
توجه به آنکه کامیون داران با کمبود ماهانه 45۰ هزار 
حلقه الستیک مواجه هستند، وزارت صمت تنها 5۰ 

هزار حلقه الستیک تأمین کرده است.
کریمــی در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، با 
اشاره به مشــکل توزیع الســتیک در بین کامیون داران 
گفت: متأســفانه هم اکنون کمبود شدید الستیک در بین 
کامیون داران وجــود دارد و در این بین وزارت صمت کم 

کاری می کند.
کریمی ادامه داد: به طور معمول در 6 ماهه نخســت 
سال میزان مصرف الستیک به دلیل گرمی هوا و ساییدگی 
بیشتر می شود و همین معضل نه تنها در تابستان برطرف 

نشد بلکه در زمستان نیز بیشتر شد.
وی تأکید کرد: هم اکنون میزان عرضه الستیک کم و 
میزان تقاضا بســیار زیاد است و توزیع نامناسب مشکل را 

بیشتر کرده است.
رئیس  تشکل های صنفی کامیون داران با بیان اینکه در 
ماه گذشته 35 هزار حلقه الستیک با قانون جدید معاون 
اول رئیس جمهور از گمرک ترخیص شد، گفت: 14 هزار 
حلقه الســتیک از سوی ســازمان اموال تملیکی توسط 
سازمان راهداری توزیع شد که در مجموع 50 هزار حلقه 
الستیک در یک ماه گذشته در بین کامیون داران عرضه شد.

کریمــی توضیح داد: نیــاز حداقل الســتیک برای 
کامیون داران 500 هزار حلقه است و ما تا پایان سال باید 
دو میلیون حلقه الستیک در بین کامیون داران توزیع کنیم، 
اما تا به امروز تنها 50 هزار حلقه الستیک توزیع شده است.

وی یادآور شد: در طول 5 ماه تا پایان سال باید ماهانه 
400 هزار حلقه الستیک توزیع شود ولی وزارت صمت به 

این موضوع توجه چندانی نکرده است.
رئیس  تشــکل های صنفی کامیــون داران به قیمت 

الستیک و افزایش آن اشاره کرد و گفت: به طور معمول بر 
اثر نوسانات ارزی قیمت الستیک 9/2 درصد باید افزایش 
یابد و قیمت آن به یک میلیون و 800 هزار تومان برســد 
اما هم اکنون قیمت الســتیک از طریق حواله 2 میلیون و 

600 هزار تومان به فروش می رسد.
کریمی با اشــاره به قیمت الســتیک در بازار آزاد 5 
میلیــون و 600 هــزار تومان، تأکید کرد: چــرا باید این 
الســتیک ها در بازار آزاد توزیع شود آیا وزارت صمت در 
این بین نظارت کافی نــدارد و نمی تواند دالالن را حذف 
کند؟وی، گفت: با توجه به آنکه هیچ مشــکلی در زمینه 
تولید الستیک وجود ندارد، باید وزارت راه و شهرسازی و 
همچنیــن وزارت صنعت، معدن و تجارت به این موضوع 

رسیدگی کامل کند.
رئیس تشــکل های صنفی کامیون داران با اشــاره به 
نطق رئیس کمیسیون عمران مجلس درخصوص موضوع 

کامیون داران، تصریح کرد: وزارت صمت باید تا روز شنبه 
مشکل توزیع الستیک را برطرف و مدیریت کند. کریمی 
گفت: تولید داخل روغن موتور می تواند پاســخگوی نیاز 
مصرف کامیون داران باشد، اما متأسفانه شرکت های تولید 
داخل نتوانسته اند این نیاز را تأمین کنند و ما هم اکنون در 

بخش توزیع روغن با مشکل مواجه هستیم.
رئیس  تشــکل های صنفی کامیون داران تأکید کرد: 
هم اکنون 80 درصد از کامیون های حمل بار در حال فعالیت 
هســتند و تنها 20 درصد از آنها به دلیل مشکل الستیک 

و کمبود قطعات یدکی زمین گیر شده اند.
کریمی با اشــاره به اینکه برخی از کامیون ها نیازمند 
10 حلقه الستیک هستند تا بتوانند دوباره ادامه فعالیت 
دهند، گفت: متأسفانه الستیکی وجود ندارد که بتواند به 
درستی توزیع شود و در این بین باید وزارت صمت هر چه 

سریعتر اقدامات الزم را انجام دهد.

رئیس  تشکل های صنفی کامیون داران:

وزارت صنعت درتوزیع الستیک کامیون  کم کاری می کند


