
اقتصادی
صفحه 4

دو شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ 
۹ شعبان ۱44۰ -شماره ۲۲۱۶۱

تقدیر و تشکر
 بدین وســیله از دکتر غالمرضا حســن زاده، 
دکتر بدو، همکاران و اولیاء محترم دبســتان 
شهید علیرضا ناظم منطقه 5 تهران، پرسنل 
محترم بانک قوامین، شــهرداری منطقه12 
تهــران، هیئــت حســینی آذربایجانی های 
جعفری،  بــازار  کســبه های  غرب تهــران، 
ســه راه طوس و همچنین کلیــه عزیزان و 
دوســتان که در مراسم تشییع، تدفین و ختم
مرحومه حاجیه  خانم طوبی طاهباز

 شرکت نموده اند تشکر و قدردانی می نمائیم.
خانواده های طاهباز و جبلی

رئیس  اتاق مشــترک بازرگانی ایران و کره 
جنوبی گفت: به دنبــال کاهش روابط اقتصادی 
ایران و کره جنوبی پس از تحریم، بســیاری از 
شرکت های متوسط و کوچکی که با ایران روابط 

داشتند، دچار ورشکستگی شدند.
حسین تنهایی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، با 
اشاره به کاهش 70 درصدی تجارت ایران و کره جنوبی 
پس از اعمال تحریم های آمریکا اظهار داشت: فعالیت 
شــرکت های کره جنوبی به شکل و شیوه ای است که 
کاماًل مستقل هستند و دولت نمی تواند فشاری بابت 
فعالیت آنها و روابطشان با شرکت ها و کشورهای دیگر 
وارد کند ولی شرکت های بزرگ این کشور که عمدتاً در 
زمینه خودروسازی، پتروشیمی و لوازم خانگی فعالیت 

دارند، با توجه به حجم روابطشــان با آمریکا، پس از 
تحریم های ایران از ســوی ایاالت متحده، مجبور به 

کاهش روابط تجاری شان با ایران شدند.
وی بــا تأکید بر اینکــه کاهش روابــط تجاری 
شــرکت های کره ای با ایران علی رغم میل و اراده آنها 
اســت گفت: حجم روابط برخی از شرکت های بزرگ 
کره جنوبی با آمریکا به اندازه ای اســت که 25 درصد 
تجارت آنها با سایر کشورهای دنیا را شامل می شود و 
این در حالی است که روابط تجاری آنها با ایران، تنها 
یک درصد از حجم تجارت آنها را تشــکیل می دهد؛ 
این یعنی حجم تجارت آنها با آمریکا، 25 برابر حجم 
تجارت این شرکت ها با ایران است ولی با وجود این و 
با توجه به تمایل بسیار شرکت های کره ای برای ادامه 

فعالیت تجاری شان با ایران، حجم تجارت شرکت های 
این کشور پس از تحریم های آمریکا به میزان 70 درصد 

کاهش یافت.
رئیس  اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی 
با اشاره به مشکالت پیش آمده در ادامه فعالیت تجاری 
شرکت های کره جنوبی و ایران افزود: پس از تحریم، 
شرکت های بزرگ این کشور مجبور شدند با مالحظه 
بســیار زیادی به روابط تجاری با ایران نگاه کنند و از 
سوی دیگر دو بانک بزرگ ووری بانک و اینداستریال 
بانک کره، مشکالت بسیاری برای ادامه فعالیت با ایران 
داشتند؛ این در حالی است که شرکت های حمل ونقل 
و کشتیرانی بزرگ این کشور نیز حاضر به ادامه روابط 
با ایران نبودند و بیمه کشــتیرانی آنها برای بارگیری 

به مقصد ایران نیز دچار مشکالت تحریمی است.
تنهایی اضافه کرد: همه این مشــکالت باعث شد 
تا به دنبال کاهش روابط اقتصادی ایران و کره جنوبی، 
بسیاری از شرکت های موسوم به SME یا شرکت های 
متوســط و کوچکی که با ایران روابط داشتند، دچار 

ورشکستگی شوند.
به گفتــه وی، 20 تا 25 درصــد از کاهش روابط 
تجاری این دو کشور مربوط به کاهش صادرات لوازم 
خانگی دو شرکت بزرگ تولید لوازم خانگی کره ای به 

ایران است.
رئیس  اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی 
در پایان با اشاره به مذاکرات انجام  شده ابراز امیدواری 
کرد که هرچه سریعتر این مشکالت حل و فصل شود.

ســخنگوی صنعت برق کشــور گفت: در پی 
بارش های اخیر و توسعه تولید نیروگاه های برق آبی 
پیش بینی می شود که امسال خاموشی برنامه ریزی  

شده  نداشته باشیم.
محمودرضــا حقی فام در گفت وگو با ایســنا، با بیان 
این که بر اســاس برآوردهای صورت گرفته ۴500 تا پنج 
هزار مگاوات نسبت به سال گذشته توان نیروگاه های آبی 
در پیک افزایش یافته اســت، اظهار کرد: طبیعتاً قدرت 
تولید شــبکه برق افزایش می یابــد، اما همچنان انتظار 
داریم که موضوع مدیریت مصرف در تمام بخش ها مورد 

توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر این مســئله که تنها تولید در صنعت 
برق کارساز نیست و باید به مدیریت توأمان تولید و عرضه 
توجه شود، تصریح کرد: بارش های اخیر وضعیت شبکه 

برق را بهبود داد، اما این بدین معنی نیست که طرح های 
تولیدی متوقف شود.سخنگوی صنعت برق کشور با بیان 
این که طرح ها را بر اســاس برنامه زمان بندی شده پیش 
می بریم، ادامه داد: اگر نیروگاه های حرارتی در مدار بماند 
و کارها به خوبی پیش برود، قطعاً امســال هیچ مشکلی 
برای تأمین برق مشترکان نخواهیم داشت و می توانیم با 

کمترین چالش تابستان را سپری کنیم.
به گفته حقی فام، 2۱ واحد نیروگاهی جدید تا پیک 
وارد مدار می شود و تمام برنامه ها را دنبال خواهیم کرد. در 
این مسیر نیز به طرح ها و برنامه های مدیریت مصرف نیز 
توجه خواهد شد، چرا که تنها به وسیله مدیریت مصرف، 
بهسازی، کاهش تلفات و افزایش توان نیروگاه ها می توان 

تابستان را سپری کرد.
وی با تاکید بر این مســئله که اتکای ما به بارش ها 

نیســت، اظهار کرد: برنامه های متعددی را برای تابستان 
امسال در نظر گرفته ایم و انتظار داریم که تمام مشکالت 
برطرف شود.گفتنی است، تابستان سال گذشته به  بهانه 
کمبود آب، کشور با خاموشی های برنامه ریزی شده  مواجه 
شد. البته کارشناسان، دالئلی چون عدم استفاده از ظرفیت 
واقعی تولید برق برای عمل به توافقنامه پاریس را به عنوان 
علت خاموشی ها اعالم کردند. این در حالی اتفاق افتاد که 
ایران به توافقنامه پاریس نپیوسته است. در حالیکه ظرفیت 
تولید برق کشور در سال 92 بیش از 70 هزار مگاوات بود 
در تابستان سال 97 با رسیدن مصرف برق به حدود 55 
هزار مگاوات، ضمن قطع صادرات برق به عراق و پاکستان، 

خاموشی های برنامه ریزی شده در کشور اعمال شد. 
پیش بینی می شد امسال هشت هزار مگاوات کمبود 
برق داشته باشیم که 522۳ مگاوات آن توسط نیروگاه های 

حرارتی و مابقی توسط نیروگاه های برق آبی تجدیدپذیر و 
مدیریت مصرف، تأمین می شود.

همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، هیئت وزیران 
در جلسه ۱9 اسفند ۱۳97 مقرر کرد تا بهای آب شرب 
و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳9۸ ساالنه به میزان 
هفت درصد افزایش یابد. همچنین با هدف مدیریت مصرف 
و بازدارندگــی مصارف غیرضــرور، از ابتدای خرداد ماه، 
ساالنه ۱۶ درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف 
خانگی )بدون احتساب آبونمان، مالیات بر ارزش افزوده و 
عوارض( مشترکین باالی الگوی مصرف افزوده می شود. 
فاضالب بها، مشمول افزایش موضوع این بند نخواهد بود. 
به عبارت دیگر، براساس این مصوبه بهای آب و برق برای 
کم مصرف ها هفت درصد و برای پرمصرف ها 2۳ درصد 

افزایش یافت. 

* مدیرعامل ســازمان هدفمندسازی یارانه ها گفت:  یارانه نقدی فروردین ماه 
خانوار به ازای هر نفر ۴5 هزار و 500 تومان، امروز ســاعت 2۴ به حســاب 
سرپرستان خانوار واریز می شود. به گزارش خبرگزاری فارس اکبر ایزدی اعالم 
کرد: یارانه نقدی فروردین ماه 9۸ فردا صبح قابل برداشت است. نود و هشتمین 
مرحله یارانه نقدی مربوط به فروردین ماه سال جاری به همراه افزایش حداقل 
مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی)ره( 

و سازمان بهزیستی کشور پرداخت می شود.
* معاون امور پســتی، ارتباطی و فناوری اطالعات رگوالتوری گفت: 
براساس مصوبه ۲۱ شورای عالی فضای مجازی و آئین نامه های مربوط 
به آنکه از ســوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تهیه شده، ارسال 
پیامک انبوه ممنوع اســت. به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی افزود: در مقررات تصویب 
شده در شورای عالی فضای مجازی سقف مجاز برای ارسال پیامک 
در شبانه روز ۵۰۰ پیامک تعیین شده است که اپراتورهای تلفن همراه 

از دیروز آن را اجرائی کرده اند.
* بانک مرکزی با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: این بانک هیچ گاه درخواستی 

برای وام به صندوق بین المللی پول ارائه نکرده اســت. به گزارش خبرگزاری 
تســنیم، در پی انتشــار اخباری مبنی بر درخواســت دریافت وام از صندوق 
بین المللی پول، روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد: هیچگونه درخواستی 
از ســوی این بانک به عنوان نهاد مســؤل در ارتباطات با صندوق بین المللی 
پول ارائه نشــده و کلیه اخبار مربوطه تکذیب می شــود. همچنین تاکید شد 
که امســال رئیس کل بانک مرکزی نیز به علت مشغله کاری در اجالس بهاره 
صندوق بین المللی پول نیز شــرکت نکرد و سفر خود به واشنگتن را دوشنبه 

پیش لغو کرد.
* به گزارش خبرگزاری تســنیم، سرپرست سازمان امور مالیاتی در 
بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی، بخشنامه میزان معافیت ساالنه 
حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 98 منطبق بر قانون 

بودجه سال جاری را ابالغ کرد. بر اساس این بخشنامه، تا دریافتی 33 
میلیون تومان در سال معاف از مالیات، از 33 تا 8۲/۵ میلیون تومان 
نسبت به مازاد 33 میلیون تومان ۱۰ درصد مالیات درآمد وصول خواهد 
شد. همچنین نسبت به مازاد ۲3۱ میلیون تومان در سال 3۵ درصد 

مالیات حقوق وصول خواهد شد.
* شــرکت عمران پرند پروژه های قابل افتتاح مســکن مهر این شهر و میزان 
آورده متقاضیان را اعالم کرد. به گزارش خبرگزاری تســنیم، واحدهای قابل 
افتتاح مسکن مهر شهر جدید پرند شامل 2۱ پروژه پی ریزان صدرا پارسیان، 
وثوق ســاخت، سوله گستران پرشین، هسا )صدرا نور (، کیسون فاز ۶، توسار 
2، اســکان سازان فرابتن، احجام 2، رمکان بنای ایرانیان، اکام سازان امرتات 
آبادگران ری نو، آفرینش دریای نور، جهاندیده 2، تک ایســتا جنوب، عمارت 
گســتر اوج، آتیس عمران قصر، چینه ایلیا )آمتیس سازه هستی(، چینه ایلیا 
)سازندگان برتر زنجان(، صفه، آرش، صنعت برتر و چینه ایلیا )تکسام سابق( 
است. زمان تحویل این پروژه ها از ماه آینده آغاز و تا پایان سال ادامه خواهد 
داشت. میزان آورده متقاضیان پروژه های مذکور بدون احتساب تسهیالت نیز 

از سوی شرکت عمران پرند اعالم شده است.

رئیس  اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی خبر داد

ورشکستگی برخی شرکت های کره ای 
پس از تحریم آمریکا علیه ایران

سخنگوی صنعت برق:

خاموشی های برنامه ریزی  شده در سال جاری نداریم

کوتاه اقتصادی

قیمت )به تومان(نوع سکه
۴/7۸0/000سکه تمام طرح جدید
۴/۶5۴/000سکه تمام طرح قدیم

2/70۳/000نیم سکه
۱/72۳/000ربع سکه

950/000گرمی
۴۳0/۸00هر گرم طالی ۱۸ عیار

نوع ارز
۱۳/۴9۱دالر
۱5/299یورو
۱7/۶59پوند

2/۳۴۱لیر ترکیه
۳/۶5۶درهم امارات

جدول نرخ سکه و ارز

معاون برنامه ریزی ســازمان صنایع کوچک از فعالیت بیش 
از ۲۵ هزار واحــد تولیدی با کمتر از 7۰ درصد ظرفیت تولید در 

کشور خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم، محمدعلی عزیزمحمدی در گفتگوی 
ویژه خبری تلویزیون اظهار داشت: از مجموع واحدهای تولیدی مستقر در 
شهرک های صنعتی ، ۱2 هزار و 5۳۳ واحد ظرفیت تولید 50 تا 70 درصد 
دارند و بیش از ۱۳ هزار واحد با ظرفیت کمتر از 50 درصد فعال هستند.

وی افزود: ۴۳ هزار و ۴5۸ واحد تولیدی در ۸۱۱ شــهرک و نواحی 
صنعتی کشــور پروانه بهره برداری دریافت کرده اند که در صورت فعالیت 
همه آنها ۸7۶ هزار نفر مشغول به کار می شوند. با اقدامات صورت گرفته 
ســال گذشته ۸9۶ واحد تولیدی غیرفعال با اشتغال ۳0 هزار و ۸۶2 نفر 

به چرخه تولید بازگشتند.
معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک ادامه داد: پارسال دو هزار و 
۳77 واحد صنعتی در شهرک های صنعتی کشور به بهره برداری رسید که 

۳9 هزار نفر در آنها مشغول به کار شدند.
به گفته عزیزمحمدی، با برنامه های پیش بینی شده، امسال بیش از ۱9 
هزار واحد صنعتی غیرفعال به چرخه تولید باز می گردند. پارسال واحدهای 
صنعتی کوچک مستقر در شهرک های صنعتی سه میلیارد و 750 میلیون 

دالر به ۱5 کشور همسایه صادرات داشتند.
وی اضافه کرد: برای انتقال فناوری های نوین به واحدهای صنعتی با 
آلمان و کره جنوبی وارد مذاکره شــده ایم. ۳00 شرکت دانش بنیان هم 

اکنون در شهرک های صنعتی کشور فعال هستند.
گفتنی است، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در همین 
زمینه گفته بود: ظرفیت تولید در کشــور در حوزه های مختلف همچون 
محصوالت فوالدی، پتروشیمی، کاشی و سرامیک، لوازم خانگی و... بسیار 
بیشتر از نیاز داخل است و ما می توانیم با صادرات، این ظرفیت ها را فعال 

کنیم.

وزیر نیرو از افزایش ۱9 برابری بارش باران در نیمه نخســت 
فروردین سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا اردکانیان در استودیو نگاه یک 
شبکه یک سیما اظهار داشت: سال قبل با اینکه سال کم آبی و کم بارشی بود 
در نیمه اول فروردین 97 حدود سه میلیمتر بارش را تجربه کردیم، امسال 
این رقم در مدت مشابه به 57 میلیمتر رسیده یعنی امسال ۱9 برابر سال 
قبل و سه برابر میانگین 50 ساله اخیر کشور بارش صورت گرفته است.

وی افزود: تا این لحظه می توان سال 9۸ را پربارش ترین سال در 50 
ســال اخیر عنوان کرد، از سوی دیگر امسال نسبت به سال قبل حدود 

۱7۴ درصد بیشتر باران باریده است.
وزیر نیرو ادامه داد: حجم آب های ورودی به سد های کشور طی 20 روز 
اول فروردین امسال ۳۸ درصد کل آورد سال آبی 9۸-97 است یعنی ۴0 
درصد کل ظرفیت سد های ما در 20 روز اخیر تامین و آبگیری شده؛ این 
اتفاق حاکی از آنست که این 5۱ میلیارد متر مکعب آب ورودی به سد ها در 
سال آبی 9۸-97 در سه هفته نخست فروردین امسال حاصل شده است.
به گفته اردکانیان، سد دز با حدود 50 سال عمر و با حجمی برابر با 
2/۶ میلیارد متر مکعب توانست در برابر سیالب های 20 روز اخیر حدود 
9 میلیــارد متر مکعــب آب ورودی را مدیریت کند یعنی ۳ برابر حجم 
خودش خروجی داشــته است. ســد کرخه هم توانست با حجم ورودی 
هشت هزار مترمکعب آب ورودی در ثانیه مواجه و دوام بیاورد در حوزه 
کارون بزرگ حدود 52 برابر سال قبل بارش داشته ایم همه این ها بیانگر 

بارش کم نظیر اخیر است.
وی ادامه داد: خســارات وارده در بخش آب و برق مناطق سیل زده 
حدود ۱200 میلیارد تومان بوده که به این رقم باید 250 میلیارد تومان 
خســارات تاسیسات آب و برق منطقه ای را هم اضافه کرد کل خسارات 

آب و برق را می توان 2۱00 میلیارد تومان بیان کرد.
وزیر نیرو با بیان اینکه همه سد ها به ویژه در استان خوزستان شبانه روز 
پایش می شوند افزود: ۱۳00 ابزار دقیق و بیش از 200 تراوش سنج در 
سد کرخه همه این سد را تحت کنترل دارند. همه سد های کشور کاماًل 

پایدار هستند و جای هیچ گونه نگرانی نیست.
به گفته اردکانیان، اگر در استان لرستان به اندازه کافی سد ساخته 

بودیم این اتفاقات در این استان نمی افتاد. 
وی بیان کرد: از افتخار های جمهوری اسالمی ایران؛ ساخت سد های 
متعدد است که به عنوان نمونه از ۱۱ سد استان خوزستان فقط دو سد 
مربوط به پیش از انقالب اســالمی اســت، اگر این سد ها نبود میلیون ها 

مترمکعب آب خوزستان را برده بود.
وزیر نیرو با بیان اینکه حتی در رویا هم نمی دیدیم که تاالب های ما 
این چنین پر آب شــوند، گفت: در سال گذشته ۳۴0 شهر برای تأمین 
آب تحت تنش بودند، اما اکنون ۴۴ تاالب کشور از ۴0 تا ۱00 درصد پر 
شده اند. حجم آب ذخیره شده در سد های کشور در مقایسه با سال گذشته 

۶2 درصد افزایش یافته و 7۶ درصد مخازن آبی کشور پر شده است.

معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک:

۲۵ هزار واحد تولیدی با کمتر از
۷۰ درصد ظرفیت کار می کنند

وزیر نیرو خبر داد

افزایش ۱۹ برابری بارش ها
در نیمه نخست فروردین

با وجود رشد 7۱ تا ۱۱8 درصدی قیمت شیرینی 
در پنج سال گذشته، رئیس اتحادیه قنادان گفت: 
قیمت شیرینی در سال 98 افزایش می یابد؛ گرچه 

میزان این افزایش هنوز مشخص نیست.
علی بهره مند در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره 
وضعیت تولید شیرینی اظهار کرد: در سال جاری شاهد 
افزایش برخی مواد اولیه شیرینی از جمله آرد، روغن مایع، 
شکر و برخی اقالم دیگر بوده ایم که قیمت تمام شده تولید 
شــیرینی را افزایش داده است.وی ادامه داد: با توجه به 
رشد ۳۴ درصدی دستمزد کارگران در سال جاری، قیمت 
اتحادیه برای شــیرینی هایی که تا پیش از این بر اساس 
قیمت گذاری اتحادیه عرضه می شــدند، افزایش خواهد 
یافــت. در حال حاضر هنوز هیچ تصمیمی درباره میزان 
افزایش قیمت شیرینی گرفته نشده و همکاران ما در حال 
آنالیز قیمت مواد اولیه و قیمت تمام شده شیرینی هستند.
گفتنی است، قیمت اعالمی از سوی اتحادیه قنادان 
در ســال 97 به نسبت سال 92 رشدی بین 7۱ تا ۱۱۸ 
درصد داشت و این در حالی بود که در سال 97، اتحادیه 

قنادان برای ممانعت از افزایش قیمت شیرینی، به قنادان و 
شیرینی فروشی ها این مجوز را داد که وزن جعبه شیرینی 
را در قیمت شیرینی حساب کنند. افزایش قیمت شیرینی 
همزمان با کاهش قدرت خرید مردم که باعث شده بود در 
سال گذشته، ۴0 درصد از فروش قنادی های پایتخت کم 
شــود. در حال حاضر و بر اساس قیمت های مصوب سال 
97، هرکیلوگرم شیرینی برنجی معمولی ۱۸ هزار تومان، 

شــیرینی تر و خامه ای درجه یک 2۱ هزار و 500 تومان، 
شــیرینی گل محمدی ۱7 هزار و500، شیرینی زبان و 
پاپیونی ۱۸ هزار تومان و کیک یزدی ۱۳ هزار تومان است.
بر اساس این گزارش در سال 9۶ قیمت هر کیلوگرم 
شیرینی تر  2۱ هزار و 500 تومان، هر کیلوگرم شیرینی 
زبان، برنجی و پاپیون ۱۸ هزار تومان، هر کیلوگرم شیرینی 
دانمارکــی ۱7 هــزار و 500 تومان و هر کیلوگرم کیک 

یزدی ۱2 هزار تومان
در سال 95 نیز هرکیلوگرم شیرینی برنجی معمولی 
۱25 هزار ریال، شیرینی تر و خامه ای درجه یک ۱50 هزار 
ریال، شیرینی گل محمدی ۱20 هزار ریال، شیرینی زبان 
و پاپیونی ۱25 هــزار ریال و کیک یزدی 90 هزار ریال 
بوده است.سال 9۴ نرخ مصوب هرکیلوگرم شیرینی تر و 
خامه ای درجه یک ۱25 هزار ریال، شــیرینی دانمارکی 
9۶ هزار ریال، شــیرینی زبان و پاپیونی ۱05 هزار ریال، 
شیرینی برنجی درجه یک ۱05 هزار ریال و کیک یزدی 
۸0 هزار ریال بود. در سال 9۳ هر کیلو شیرینی تر ۱2500 
تومان، شیرینی گل محمدی 9۶00 تومان و شیرینی زبان 
پاپیون ۱0500 تومان شیرینی برنجی ۱0500 تومان و 
هر کیلو کیک یزدی درجه یک ۸000 تومان قیمت دارد.

ســال ۱۳92 نیز قیمت هرکیلوگرم شــیرینی تر و 
خامه ای درجه یک ۱05 هزار ریال، شــیرینی دانمارکی 
۸0 هزار ریال، شــیرینی زبــان و پاپیونی 90 هزار ریال، 
شــیرینی برنجی درجه یک 90 هزار ریال و کیک یزدی 

70 هزار ریال بوده است.

با وجود افزایش شدید قیمت ها در ۵ سال گذشته

 اتحادیه قنادان: نرخ شیرینی امسال هم باال می رود 

قیمت خودرو بازارقیمت خودرو کارخانهنوع خودروردیف

۳۶/۱00/00050/000/000پراید ۱۱۱۱
۴۶/000/000-پراید 2۱۳۱
۴۳/500/000-پراید ۳۱5۱
۱27/000/000۱70/000/000چانگان۴
5۳/000/000-تیبا صندوق دار5

5۸/500/000-ساینا دنده ای۶
۴2/۸29/0007۴/۴00/000پژو 7۴05
۸SLX ۴5/۶۳۸/000۸۱/000/000پژو
۴5/۱70/0007۶/۳00/000پژو ۴05 دوگانه سوز9

5۳/000/00092/۸00/000پژو پارس۱0

۱07/000/000-پژو پارس TU 5کالس ۱۱۱۳

۴7/۱7۴/000۸2/000/000پژو 20۶ تیپ ۱22

5۴/52۶/0009۶/000/000پژو 20۶ تیپ ۱۳5
55/59۳/0009۸/000/000پژو  V ۸ 20۶صندوقدار۱۴
۱5)LX(۴۳/597/00079/000/000سمند ال ایکس
۱۶EF 7 ۴۴/۶۴0/000۸2/000/000سمند
۴7/۶0۳/000۸۶/000/000سمند دوگانه سوز کالس ۱7۱۶
۱05/000/000-دنا۱۸
79/900/00097/000/000تندر پالس دنده۱9
70/000/000۱۱۳/000/000پژو 207 دنده ای20
27۳/000/000۳۶5/000/000مزدا2۱۳

22H ۳075/000/000۱۱۶/000/000
۱0۳/۱00/000۱۳9/000/000استپ وی2۳
207۸5/000/000۱۴۳/000/000 اتوماتیک2۴
۱۱۴/99۴/000290/000/000پژو 25200۸
5۱/۳۶0/000۸2/000/000رانا2۶ 

قیمت خودرو های داخلی در بازار ۱۳۹۸/۱/۲۵

رئیس  اتحادیه کشوری آسانســور گفت: در یک سال گذشته 
متوسط قیمت انواع آسانسور در کشور ۲۵۰ درصد افزایش یافته است. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس ابریشمی در نشست خبری از تقاضای 
ساالنه 25 هزار دستگاه آسانسور در کشور خبر داد و افزود: صنعت آسانسور 
اکنون فقط با ۳0 درصد ظرفیت فعالیت می کند و ظرفیت خالی تولید ساالنه 

50 هزار دستگاه است.
وی به  اشتغال 50 هزار نفر در صنعت آسانسور کشور  اشاره کرد و ادامه 
داد: این صنعت، یک چهارم صنعت خودرو  اشتغالزایی دارد. اگر یک دهم صنعت 
خودرو به صنعت آسانسور توجه شود، می تواند در تولید، صادرات و خدمات 

پس از فروش حرف نخست را در منطقه بزند.
رئیس اتحادیه کشــوری آسانسور اضافه کرد: اکنون بجز یک تا دو قلم از 
کاالهای مربوط به آسانسورهای کم ارتفاع و به اصطالح »تا هفت توقف«، همه 
اقالم و تجهیزات در داخل تولید می شود که خودکفایی ۱00 درصدی در این 
زمینه با انجام سرمایه گذاری های جدید و حمایت های دولت امکانپذیر است.
ابریشمی با اعالم اینکه 750 هزار دستگاه آسانسور فعال در کشور وجود 
دارد، تصریح کرد: بیش از 95 درصد آسانسورهای کشور به دلیل منقضی شدن 

گواهی های استاندارد آنها پس از یک سال، استاندارد نیست.
وی افزود: اســتانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران در سایر کشورها 
قابل پذیرش نیست و تولیدکنندگان در این زمینه ناچار به اخذ استانداردهای 
بین المللی اند که هزینه های گزافی بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان تحمیل 

می کند.
رئیس  اتحادیه کشــوری آسانسور با  اشاره به اینکه در یک سال گذشته 
متوســط قیمت انواع آسانسور در کشــور به دلیل مشکالت ارزی و افزایش 
قیمت مواد اولیه، افزایش 250 درصدی را تجربه کرده، اظهار داشت: افزایش 
قیمت های بی رویه نه توســط تولیدکنندگان واقعی، بلکه توســط دالالن و 
واســطه هایی که اجناس و مواد اولیه را خریداری، دپو و با قیمت های باالتر 
می فروختند، اعمال شد و در این زمینه با هماهنگی دادستانی در دو مرحله 

به متخلفان اخطار داده شد.
 همچنین رئیس  هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران 
در نشست خبری درباره وضعیت صنعت آسانسور در ایران اظهارداشت: صنعت 
آسانسور کشور قادر است با حمایت های دولتی و تخصیص 200 میلیون دالر، 
ساالنه تا یک میلیارد دالر صادرات به کشورهای منطقه و همسایگان داشته 
باشد. این میزان شامل صادرات محصول آسانسور و خدمات فنی و مهندسی 
است. البته عراق، سوریه، عمان، حوزه سی.آی.اس )کشورهای همسود( و حتی 

اوکراین، بازارهای خوبی برای محصوالت و خدمات ایرانی به شمار می روند.
فرید کوروس، تحریم را نعمتی برای صنعت آسانســور توصیف کرد که 
موجب حرکت به ســمت خودکفایی در اقالم و تجهیزاتی شد که تا پیش از 
این وارد می شده است و افزود: به طور متوسط 90 درصد لوازم، تجهیزات و 
قطعات آسانســورهای کشور در داخل تولید می شود اما در یک سال اخیر و 
با آغاز دور تازه تحریم ها، در نتیجه سیاست های جدید دولت، داخلی سازی 

برخی از آنها در دستور کار قرار گرفت.

یک مسئول:

آسانسور در یک سال ۲۵۰ درصد 
گران شد

بررســی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ســاله و بیشتر فارغ التحصیل 
آموزش عالی در ســال         97 نشان می دهد، ۱8/۱ درصد جمعیت 

فعال فارغ التحصیل آموزش عالی بیکار بوده اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی  اشتغال در بخش های عمده فعالیت 
اقتصادی نشــان می دهد که بخش خدمات با 50/۳ درصد بیش ترین سهم 
 اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با 
۳2 درصد و کشاورزی با ۱7/7 درصد قرار دارند. سهم شاغالن بخش کشاورزی 
در ســال 97 نسبت به ســال قبل 0/2 درصد افزایش داشته است. در حالی 
که ســهم شــاغالن بخش صنعت 0/۳ درصد کاهش و سهم شاغالن بخش 
خدمات 0/۱ درصد افزایش داشــته است. سهم  اشتغال ناقص نشان می دهد 
که ۱0/۸ درصد جمعیت شاغل، دارای  اشتغال ناقص بوده اند. این شاخص در 
بین مردان بیش تر از زنان و در نقاط روســتایی بیش تر از نقاط شهری بوده 
است. سهم  اشتغال ناقص در سال 97 نسبت به سال قبل 0/۳ درصد افزایش 
داشته است. در سال 97 سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از 
کل بیکاران ۳۸/5 درصد بوده اســت. این سهم در بین زنان نسبت به مردان 
و در نقاط شــهری نسبت به نقاط روستایی باالتر است. بررسی تغییرات این 
شاخص نشان می دهد که شاخص های مذکور نسبت به سال قبل ۱/۴ درصد 
افزایش یافته است. نتایج فوق گویای آن است که در سال97، سهم جمعیت 
شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغالن 2۳/9 درصد بوده است. این 
سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به روستایی باالتر 
است. با بررسی تغییرات مشاهده می شود این شاخص نسبت سال قبل 2/۴ 
درصد افزایش یافته است.بررسی سهم شاغلین ۱0 ساله و بیش تر با ساعت کار 
معمول ۴9 ساعت و بیش تر نشان می دهد ۳۸/۳ درصد شاغلین، به طور معمول 
۴9 ساعت و بیش تر در هفته کار می کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای 
کار شایسته است نشان می دهد که در کشور سهم زیادی از شاغلین بیش تر 
از استاندار کار می کنند. این شاخص نسبت به سال قبل 0/7 درصد کاهش 
داشته است. بررســی نرخ بیکاری جمعیت ۱0 ساله و بیشتر فارغ التحصیل 
آموزش عالی نشان می دهد، ۱۸/۱ درصد جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش 
عالی بیکار بوده اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی 
نسبت به نقاط شهری بیش تر بوده است. بررسی روند تغییرات این نرخ حاکی 

از آن است که نسبت به سال قبل 0/9 درصد کاهش داشته است.

آمارهای رسمی نشان می دهد

بیکاری ۱۸درصد فارغ التحصیالن دانشگاهی 
در سال ۹۷

چهره مانــدگار معماری و مهندســی راه و 
ساختمان کشور مشکل اصلی در بحث سیل اخیر را 
عدم مکان یابی درست ساختمان ها و عدم جانمایی 

شهرها و مناطق مسکونی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود گالبچی چهره 
ماندگار معماری، راه و ســاختمان کشور در یک نشست 
خبری اظهار کرد: در بحث ســیل مشــکل اصلی عدم 
مکان یابی درســت ساختمان ها و عدم جانمایی شهرها و 
مناطق مسکونی بوده است. در بستر رودخانه ها متاسفانه 
ســاخت و سازهای فراوانی صورت گرفته و هم اکنون نیز 

در حال انجام است.
وی گفت: باید در ساخت و سازها پیش بینی حوادث 
طبیعی را انجام دهیم. اگر بارش های شدید در پیش باشد 
باید طراحی ها و مکان یابی ها بر اساس آن انجام شده باشد. 

در صورتی که این اصول رعایت نشود احتمال تکرار چنین 
حوادثی وجود خواهد داشــت. در واقع باید در جانمایی 
مناطق مســکونی، کشــاورزی و صنعتی به طراحی ها و 
جانمایی دقت شــود، از ســوی دیگر باید ساختمان ها 
بتواند در برابر حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله مقاومت 
داشــته باشند.این چهره ماندگار معماری و مهندسی راه 
و ساختمان با بیان این که در بحث سیل بیشتر جانمایی 
مسئله مهمی است و در زلزله کیفیت سازه ها، تصریح کرد: 
بعضا در حوادث طبیعی ساختمان های قدیمی که درست 
ساخته شده اند توانسته اند زلزله های شدید را تحمل کنند 
و در مقابل بسیاری از ساختمان های جدید بالفاصله با یک 

زلزله تخریب شده اند.
گالبچــی درباره امــکان پیش بینی حجــم آب در 
بارندگی ها و وســعت آن در دشت ها گفت: باید مسیل ها 

و کانال هایی برای هدایت بارندگی ها پیش بینی شود و به 
نحوی آب های سطحی را کنترل کنیم که به ساختمان های 
مســکونی و اراضی کشاورزی صدمه وارد نشود. وی بیان 
کــرد: هر زمان در فرآیندهای طبیعــی غلفت کرده ایم، 
درختان قطع شده اند و یا اتفاقاتی از این دست رخ داده، 

امکان بروز حوادث طبیعی را فراهم کرده ایم.
چهره ماندگار معماری و مهندســی راه و ساختمان 
افزود: عدم مداخله برای تغییر زیست بوم طبیعی یکی از 
اصولی اســت که در دنیا به آن توجه می شود. البته قبل 
از همه باید دســتگاه های اجرایــی توجه کنند تا امکان 
ســاخت و ســاز در مکان هایی که خطر حوادث طبیعی 

وجود دارد، میسر نشود.
گالبچی در این خصوص که آیا در طرح جامع مسکن 
پیش بینی های الزم برای جانمایی ساخت و سازها صورت 

گرفته اســت، اظهــار کرد: در این طــرح هیدرولوژی و 
شناسایی وضعیت منطقه به لحاظ آب و بارش ها صورت 
گرفتــه و در مواردی هم این اتفاق نیفتاده که باعث بروز 
چنین حوادثی شده است. اگر به دلیل مالحظات مختلف، 
مقررات و ضوابط نادیده گرفته شود حتما در آینده صدمات 
جــدی به وجود خواهد آمد.وی بــا اعالم این که راه حل 
پیشگیری از ســیل فقط ساخت سد نیست، گفت: باید 
مسیر آبها به ســمت دریا را به درستی پیش بینی کنیم 
می توانیم از بروز حوادث ناشی از سیل جلوگیری کنیم.

عضو هیئت امنای انجمن مفاخر معماری ایران عنوان 
کرد: اگر از قبل پیش بینی های الزم برای هدایت جریانات 
آب انجام می شد، نه تنها در حوادث اخیر آب وارد مناطق 
مســکونی نمی شد بلکه با خودش این همه ِگل و الی و 

مواد جامد را حمل نمی کرد.

چهره ماندگار مهندسی راه و ساختمان:

جانمایی نامناسب ساخت و سازها دلیل وقوع سیل بود

جدول کامل نرخ حق بیمه شخص ثالث انواع 
خودروهای سواری در ســال 98 منتشر شد که 
حکایت از افزایش بیش از 3۰ درصدی حق بیمه ها 

دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شورای عالی بیمه، نرخ 
حق بیمه پایه شــخص ثالث را در سال ۱۳9۸ برای همه 
وســایل نقلیه ۱5 درصد بیش از نرخ های ســال ۱۳97 
تعیین کرد. اوایل اســفند ماه سال 97 قوه قضاییه نرخ 
دیه را برای سال جاری حدود ۱۶/9 درصد افزایش داده 
بود و در ادامه نیز با مصوبه شورای عالی بیمه، شرکت های 
بیمه ۱5 درصد دیگر به نرخ بیمه نامه های شخص ثالث 
اضافه کردند. بنابراین نرخ بیمه نامه های شخص ثالث در 

سال 9۸ حدود ۳2 درصد افزایش یافت.
 در اجرای ماده )۳( »آیین نامه تعیین ســقف حق 
بیمه شــخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقســیط 
آن« مصوب هیئت وزیران در ســال ۱۳9۶موضوع ماده 
)۱۸( »قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص 
ثالث در اثر حوادث ناشــی از وسایل نقلیه - مصوب سال 
۱۳95«، شورای عالی بیمه ششم اسفند ماه جدول نرخ 

حق بیمه ها را برای سال ۱۳9۸ اصالح کرد.

در این راســتا، با توجه به اعالم مبلغ ریالی دیه برای 
سال ۱۳9۸ از سوی قوه قضاییه که ۱۶/9 افزایش در مبلغ 
ریالی دیه است و نیز افزایش ۱5 درصدی نرخ حق بیمه 
رشته شخص ثالث به موجب مصوبه شورای عالی بیمه، 
همه شرکت های بیمه موظفند بیمه نامه های شخص ثالثی 
را که تاریخ شروع پوشش آنها از اول فروردین ۱۳9۸ و پس 
از آن اســت، با تعهدات بدنی سه میلیارد و ۶00 میلیون 
ریــال )معادل دیه ماه های حرام( و تعهدات مالی حداقل 

90 میلیون ریال صادر کنند.
شــرکت های بیمه و نمایندگان آنها مکلفند جدول 
مذکور را در معرض دید متقاضیان قرار دهند؛ نحوه اعمال 
انواع تخفیف ها و اضافه نرخ های حق بیمه مربوط به بیمه 
شخص ثالث، براساس ضوابط مندرج در آیین نامه اجرایی 
ماده )۱۸( قانون فوق الذکر و با رعایت بخشنامه های بیمه 

مرکزی ایران است.
گفتنی اســت، بیمه شــخص ثالث با هدف حمایت 
از حقوق اشــخاص آسیب دیده در سوانح رانندگی برای 
همه دارندگان وســلیه نقلیه )شــامل سواری، مسافری، 
موتورسیکلت و ...( یک ضرورت برشمرده می شود و دامنه 
مخاطبین وسیعی را در برمی گیرد. پیش از استفاده از هر 

افزایش 3۰ درصدی حق بیمه شخص ثالث خودروهای سواری در سال 98

پراید، پیکان و 
خودروهای مشابه

)سایر خودروهای 
خودروهای 6 سیلندر4 سیلندر )پژو، رنو و...

۱/57۳/000۱/۸۱۴/0002/070/000سال تخفیف ۱
۱/۴90/000۱/7۱9/000۱/902/000سال تخفیف ۲
۱/۴07/000۱/۶2۳/000۱/79۶/000سال تخفیف 3
۱/۳2۴/000۱/52۸/000۱/۶90/000سال تخفیف 4
۱/2۴۱/000۱/۴۳2/000۱/5۸5/000سال تخفیف ۵
۱/07۶/000۱/2۴۱/000۱/۳7۳/000سال تخفیف 6
9۱0/000۱/050/000۱/۱۶2/000سال تخفیف 7
7۴۴/000۸59/000950/000سال تخفیف 8
579/000۶۶۸/0007۳9/000سال تخفیف 9
۴9۶/000572/000۶۳۳/000سال تخفیف ۱۰

نوع وسیله نقلیه می بایست بیمه نامه شخص ثالث و میزان 
اعتبار آن برای پوشش دهی خسارت های مالی و جانی در 
برابر حوادث احتمالی پیشرو بررسی شود. منظور از شخص 
ثالث فرد )یا افرادی( است که توسط راننده مقصر دچار 

خسارت بدنی و مالی شده اند.
نرخ های درج شــده فقط برای سال 9۸ است. مبلغ 

دیه در ســال ۱۳9۸ و برای ماه های عادی 270 میلیون 
و بــرای ماه های حرام ۳۶0 میلیون تومان اعالم شــده 
است. ماه های حرام به ترتیب محرم، رجب، ذی القعده و 
ذی الحجه هستند. سقف پوشش جانی به اندازه ی مبلغ 
دیه در ماه حرام است و حداقل پوشش مالی به اندازه یک 

چهلم مبلغ دیه در نظر گرفته می شود.


