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جدول نرخ سکه و ارز

قیمت خودرو های داخلی

آگهی مزایده عمومی 
کتبی فروش امالک

دارد  نظر  در  دامغان  شــهرداری 
باســتناد مجوز شورای محترم اسالمی 
شهر نسبت به واگذاری تعداد محدودی 
از امالک مسکونی و تجاری خود واقع 
در سطح شهر از طریق مزایده  عمومی 
کتبی اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان 
دعوت به عمل می آید جهت اخذ اوراق 
مزایده به امور قراردادهای شــهرداری 
مراجعه و ضمن کسب اطالعات الزم از 
واحد امالک شهرداری پیشنهاد قیمت 
کتبی خــود را حداکثر تــا پایان وقت 
اداری روز دوشــنبه مورخ 98/12/5 به 
و  تسلیم  دامغان  دبیرخانه شــهرداری 

رسید دریافت نمایند.
تلفن تمــاس و آدرس ســایت جهت 

کسب اطالعات بیشتر:
023-35256115

www.damghan.ir
شهرداری دامغان

آگهی مناقصه )نوبت دوم(
شهرداری صالح آباد از توابع شهرستان مهران- استان ایالم در 
نظر دارد مطابق مصوبه شــورای اسالمی شــهر و تاییدیه فرمانداری محترم 
شهرستان مهران به شرح ذیل اقدام به خرید یک دستگاه کارخانه تولید قطعات 

بتنی نماید فروشندگان محترم از طریق سامانه ستاد ایران اقدام نمایند.
 زمان اولین انتشار آگهی 1398/11/19- مهلت دریافت اسناد 1398/11/19- 
مهلت ارسال پاکت  های پیشنهاد 1398/12/3- بازگشایی 1398/12/4 ساعت 

10 صبح
مشخصات قطعات مصرفی دستگاه

* دینام ویبراتورها  VEN آلمان.
* دینام پمپ   SIEMENS آلمان.

.DEG  کلیه الکترو موتورهای تنظیمات از نوع *
)BOSCH OR BOHLER( لوله های پیستون جک ها از نوع آلمانی *

STD52 قالب کفپوش از ورق یک پارچه *

)flex(.شیلنگ های هیدرولیکی کال از نوع آلمانی یا ایتالیایی *
* شیرهای کنترل دستگاه از نوع )DEPLOMAT( دیپلمات ایتالیا.

* شفت جک  ها از فوالد هارد کروم مخصوص ایتالیا
* تابلو برق کنترل دســتگاه از قطعات زیمنس آلمان بوده )کلیدهای حرارتی 
وکنداکتورها( و همچنین قطعاتی مثل رله  ها از مولر آلمان می باشــد با مونیتور 

15 اینچ تاچ اسکرین
* تمامی میکرو سوئیچ ها و سنسورها تله مکانیک اصل فرانسه یا مولر آلمان.

* ورق های داخل سیستم میکسر و پاروئی ها از نوع ورق دیلیدور آلمان یا هارد 
)mm20-10  ( اکس سوئد

* الستیک های ضربه گیر از نوع نوپرن آلمان.
* قالب  های سیســتم از 7 نوع ورق متفاوت با آلیاژ خاص ســاخته شــود که 

مقاومت بسیار زیاد در مقابل سایش دارند.
* در صورتی که اقالمی ذکر نشــده باشد از بهترین اجناس موجود باز تهیه و 

در قیمت لحاظ گردد.

مشخصات نوع 
خط تولیدی

نوع محصوالت 
تولیدی توسط 

دستگاه

ظرفیت تولید در یک 
شیفت کاری )8 ساعت(

مساحت مورد متعلقات همراه دستگاه
نیاز

برق 
مصرفی 
سه  فاز

تعداد نفرات آب مصرفی
مورد نیاز

سایز لوازم مورد نیاز برای تاسیس 
خط تولید فول اتوماتیک قطعات 

بتنی )به عهده مشتری(

TP.RN1015-
II-S

NEW اتوماتیک

چهارکاره: جدول
کانیو آبرو- بلوک 

و کفپوش و 
فالورباکس 

)دورنگ(

بلوک 5000 عدد
جدول 2000 عدد

سنگفرش 500 متر مربع
فالورباکس 2700 عدد

میکسر مخصوص دستگاه 
باند زنجیری نوار نقاله 

سیستم پالت کش یک ست 
قالب به سفارش کارفرما

400 متر مربع 
با ارتفاع 6 متر

 70
کیلو وات
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اینچی

* پالت چوبی به ابعاد 75*100  
به تعداد 200 عدد

* لیفتراک 3 تنی یک عدد
* سیلوی سیمان 80 تنی 2 عدد

مبلغ پیشنهادی ............................................. ریال
به حروف .....................................

مهر و امضاء تعهدآور

آگهی فقدان سند مالکیت
نام متقاضی:  محمود سلیمی ش.ش 2949 صادره از شهرری به شماره ملی 0491330081

آدرس: شهرری خیابان 24 متری خیابان مسلم بن عقیل کوچه شهید محمد پیری پالک 10 واحد 4
با تسلیم دو برگ استشهادیه مصدق به شماره ترتیب 8082 مورخ 98/11/18 دفترخانه 58 شهرری به 
شــرح وارده به شماره 4038470 مورخ 98/11/16 ششــدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان به 
مســاحت 70/96 مترمربع واقع در سمت جنوبی طبقه یک به پالک ثبتی 3634 فرعی از 162- اصلی 
مفروز و مجزی شــده از 2825 فرعی از اصلی مذکور قطعه 4 تفکیکی که مقدار 1/53 مترمربع بالکن 
اســت بخش 12 تهران بانضمام پارکینگ قطعه 3 تفکیکی به مســاحت 12/5 مترمربع واقع در طبقه 
زیرزمین بانضمام  انباری قطعه 4 تفکیکی به مســاحت 30/12 مترمربــع واقع در طبقه زیرزمین ذیل 
ثبت دفتر الکترونیکی شــماره 1397203010240199900 به نام محمود سلیمی ثبت و به شماره چاپی 
081757 سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است و سپس برابر سند 22160 مورخ 97/7/17 دفترخانه 
58 شهرری در رهن می باشد که به علت جابه جایی منزل مفقود گردیده و درخواست سند مالکیت المثنی 
نموده اســت. لذا طبق ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می شــود تا هر کس 
نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز 
پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
تســلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
سید مهدی المعی- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری

م-الف1827

آگهی ابالغ ماده ۱۸ آئین نامه 
اجرای اسناد رسمی

بدین وســیله بــه آقای بهنــام غیاثوند ســاالرآبادی نام پــدر: داود تاریخ تولد: 
1364/09/20 شماره ملی: 3934441394 به شماره شناسنامه 3100 به نشانی: 
حسن آباد جنب پمپ بنزین داخل کوچه پالک 1 ابالغ می شود که آقای ابوالفضل 
احمدزاده به اســتناد چک شــماره 96239/944523 مورخ 1398/04/17 بانک 
توســعه تعاون شعبه اسالمشــهر جهت وصول مبلغ 180/000/000 ریال طبق 
مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالســه 9800832 
در این اداره تشــکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1398/10/08 مامور پســت،  
محل اقامت شــما به شرح متن سند شــناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار 
طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار محلی آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این 
آگهی که روز ابالغ محســوب می گردد، نســبت به پرداخــت بدهی خود اقدام 

ننمایید،  عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
کفیل ثبت اسناد و امالک حسن آباد فشافویه

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139860326006001519-1398/10/28 هیئت  اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک مالیر تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی خانم/آقای فاطمه عباســی فرزند قدرت اهلل 
به شماره شناسنامه 7 صادره از مالیر ششدانگ یک  باب ساختمان به مساحت 133/77 مترمربع 
قسمتی از پالک یک اصلی اراضی دولت آباد واقع در بخش چهار مالیر خریداری از مالک رسمی 
فتح اهلل عادلی فر محرز گردیده است. لذا به  منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/24                              تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/8

محمدرضا امینی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان مالیر م الف476

ســند مالکیت )برگ ســبز( ســواری ســایپا 132SL به شــماره انتظامی
 S1422290265394 893 و 48 ایران 63 مدل 1390 موتور 4106960 شاسی

به نام پروین رنجبر مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
___________________________________

کارت فعالیت ناوگان عمومی به شــماره 2258042 متعلق به کامیون باری 
چوبی بنز ال پی 608/32 به شماره انتظامی 485 ع 33 ایران 68 مدل 1359 

موتور 10049591  شاسی 465255 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانی خودرو سواری پژو جی.ال.ایکس 405 به شماره پالک 668 و 12 - ایران 14 
به رنگ نوک مدادی - متالیک مدل 1378 و شماره موتور 22527802452 و شماره شاسی 

78303864 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ سبز خودرو کامیون ون نیسان 2400 به شماره پالک 629 ب 61 - ایران 14 به رنگ 
آبی - روغنی مدل 1384 و شماره موتور 297236 و شماره شاسی D93094 مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کارت هوشمند ناوگان باری به شــماره 3233485 مربوط به خودروی مسقف چادری ایسوزو 
NPR75K مدل 1393 به رنگ سفید - روغنی و به شماره شهربانی 737 ع 41 - ایران 83 
و شــماره موتور   4HK1230619 و شماره شاسی  NAGNPR75PET000485 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آگهی فقدان مدرک تحصیلی

مدرک گواهی نامه موقــت فارغ التحصیلی اینجانب صادق حیدری فرزند فیصل به شــماره 
شناســنامه 1757309251 صادره از اهواز در مقطع کارشناســی ارشد ناپیوسته رشته حقوق 
خصوصی صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی نطنز با شماره 04/36/3531- 1397/12/6 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشــد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد نطنز به نشانی اصفهان، نطنز، میدان بیت المقدس ارسال نماید.

 نوبت دوم

بــرگ سبز)شناســنامه( خودرو زانتیــا نوک مدادی مدل 
1385 بــا شــماره موتــور 616486 شــماره شاســی 
S1512285148033 دارای پــالک انتظامی ایران 44- 
684س85 به نام آقای محمد برازنده فرزند محمدحسین 
به شــماره ملی3621422374 مفقــود گردیده از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

سرویس اقتصادی-
در شــرایطی که قیمت ها در بازارهای خودرو، 
مسکن و کاالهای اساسی همچنان نجومی و فزاینده 
اســت، رئیس دولت به جای تمرکز بر حل مشکالت 

مردم، مشغول حاشیه سازی است.
دولت و به طور ویژه شخص رئیس جمهور، چند ماهی 
اســت که کارزار انتخاباتی خود را آغاز کرده و گویا هر چه 
به انتخابات مجلس نزدیک می شویم، این اظهارات تندتر و 
ساختارشکنانه تر می شود. او که پیش از این و در ایام انتخابات 
ریاست جمهوری، بدون اشاره به جایگاه مدیریتی خود در چهار 
دهه گذشته، کنایه هایی را نثار نظام جمهوری اسالمی ایران 
کرده بــود، از چند ماه مانده به انتخابات مجلس شــورای 
اسالمی هم سخنرانی های انتخاباتی خود را آغاز کرده است.
این کارزار انتخاباتی زودهنگام، آبان ماه )ســه ماه قبل 
از انتخابات مجلس( شــروع شد و بر اساس آن، روحانی در 
یزد به قوه قضائیه تاخت. در ادامه و با آغاز بررسی صالحیت 
کاندیداها، شورای نگهبان به عنوان کانون حمله دولتمردان 
و جریان رسانه ای وابسته و حامی آنها قرار گرفت و »انتخابات 
تشریفاتی« به عنوان اسم رمز این حمله تعیین گردید. اولین 
چراغ را هم شخص رئیس جمهور روشن کرد و با استفاده از 
هشتگ »انتخابات تشریفاتی«، در صفحه شخصی خود در 
توئیتر نوشــت که »بزرگ ترین خطر برای حاکمیت ملی ما 

روزی  است که انتخابات، تشریفات شود.«
حاشیه های هزینه ساز

این ســخنان و توئیت ها دســتمایه دولت های غربی و 
رســانه های آنان برای هجمه به ایران شــد به طوری که با 
اســتناد به سخنان رئیس جمهور، بارها نوشتند و گفتند که 
انتخابات در ایران تشریفاتی است. هر چند به احتمال زیاد 
این اظهارات نســنجیده، در آینده بهانه را برای تحریم های 
بیشــتر به دست دشمنان کشورمان خواهد داد، با این حال 
حســن روحانی بر مواضع گذشته خود پافشاری کرد و در 
جدیدترین مورد هم ســخنانی را بیان کرد که با فلســفه 
انقالب اسالمی و منویات امام راحل )ره( شکاف جدی دارد. 
روحانی روز سه شنبه در جمع مردمی که برای بزرگداشت 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در میدان آزادی تهران گرد 
هم آمده بودند، مدعی شــد: »اگر رژیم گذشته تن می داد 
به یک انتخابات سالم، آزاد و ملی، انقالبی نمی شد«! برخی 
کاربران فضای مجازی در واکنش به ادعای وی نوشتند که 
»آقای روحانی می خواهد تاریخ را طوری تفسیر کند که به 
حــرف امروزش معنا دهد اما الزم اســت اصالح کند. چون 
امام و انقالبیون را به این متهم کرد که اگر انتخابات شــاه 
به صورتی بود که ایشان ســهمی از قدرت داشتند انقالب 
نمی کردند و با او شریک می شدند«. این سخنان روحانی و 

نحوه بیان او را می توان از زوایای دیگری هم بررســی کرد. 
به عنوان مثال، برخی کارشناســان معتقدند وی با اطالع از 
نتایج نظرسنجی های معتبر درباره میزان محبوبیت وی در 
میان مردم، در حال انتحار سیاســی است تا شاید از طریق 
شوک درمانی، جایگاه سیاسی خود را احیا کند که بررسی 

این احتماالت، موضوع این گزارش نیست.
جابه جایی اولویت ها

آنچه در این گزارش به آن خواهیم پرداخت، تغییر اولویت 
بندی در بررســی مشکالت مردم است، به طوری که آحاد 
جامعه امروز می پرسند چرا در حالی که بار مشکالت معیشتی 
که عموما در پی کم کاری و یا اشتباهات دولت تشدید شده 
است بر دوش مردم سنگینی می کند، رئیس جمهور به حاشیه 
پردازی و ایجاد تنش اجتماعی و سیاســی مشغول است؟ 
مردم با چشــم خود می بینند که عملکرد و اظهارات برخی 
دولتمردان ارشد، نشــانی از تالش برای حل این مشکالت 
ندارد. این روزها بازارهای مختلف دستخوش نوسانات زیادی 
اســت. مردمی که برای خرید یک خودرو قیمت ها را دنبال 
می کنند، هر روز که از خواب بلند می شوند، نرخ جدیدی از 
خودرو می شنوند و بعد از ظهر که برای یافتن واحد مسکونی 
به بنگاه امالک سر می زنند، ارقام عجیب و غریب فروش یا 
رهن و اجاره، آنان را حیران می کند. کافی است برای خرید 
کاالهای اساسی سری به بازار بزنید تا قیمت اقالم مختلف 

شما را از رفتن به بازار پشیمان کند.
الیی کشیدن خودرویی ها!

در روزهای پایانی سال بازار خودرو دوباره شاهد افزایش 
قابل توجه قیمت ها اســت و اختالف قیمت ها از کارخانه تا 

بازار رکوردهای متفاوتی را ثبت می کند.
به عنوان مثال، قیمت پراید 111 در بازار آزاد، روزهای 
اخیر نســبت به اول بهمن ماه بیــش از 10 میلیون تومان 
افزایــش یافت و از حدود 54 میلیون تومان به 65 میلیون 
تومان رسید که رشد 20 درصدی در یک بازه دو هفته ای را 
نشــان می دهد. در همین مدت قیمت پژو 405 هم با رشد 
12 درصــدی )11/5 میلیون تومان( به بیش از 94 میلیون 
تومان رســید. پژو پارس 13 میلیون تومان و سمند LX هم 
بیش از شش میلیون تومان افزایش یافت. سایر خودروهای 
داخلی نیز به همین ترتیب افزایش های شدیدی را در قیمت 
تجربه کرده اند. البته این افزایش قیمت ها تنها مربوط به بهمن 
ماه اســت و در ماه های گذشته و به ویژه طی دو سال اخیر 
افزایش ها بسیار بیشتر از این ارقام است به طوری که برخی 
خودروها در این مدت، افزایش قیمت سه تا پنج برابر را ثبت 
کرده اند. به اعتقاد کارشناســان عوامل مختلفی در بروز این 
وضعیت نقش داشــته اند؛ ضعف در نظارت یک عامل جدی 
است و اما یک عامل مهم دیگر عرضه قطره  چکانی خودرو 

از سوی خودروسازان است؛ موضوعی که در ماجرای دپوی 
ده ها هزار خودرو در پارکینگ های خودروسازان در ماه های 
گذشته خبرساز شد. در همین رابطه اخیراً مدیرعامل سایپا 
از مشتریان این گروه خودروسازی به دلیل تاخیر ناخواسته 
در تحویل برخی خودروها که به دالیل مشکالت باقی مانده 
از مدیریت های گذشته و شرایط تحریمی و اقتصادی موجود 

ایجاد شده، عذرخواهی کرده است.
مافیای خودرو

عامل مهم دیگر حضور مافیای قدرتمند در این صنعت 
است. بهرام پارسایی رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 
نود مجلس با تاکید بر عدم موافقت افزایش تعرفه خودروهای 
هیبریدی معتقد اســت: »مافیایی در صنعت خودروسازی 
وجود دارد که نمی خواهد سودهای باد آورده را به راحتی از 
دســت بدهد.« وی همچنین در پاسخ به این سؤال که چرا 
تحقیق و تفحص سال 93 اجرایی نشده می گوید: »مافیا آنقدر 
قوی است که جلوی هر نوع تحقیق و تفحصی را می گیرد. 
وقتی وزیر وقت اسامی متخلفان واردات را اعالم کرد، رسانه ها 
به گونه ای موضع گیری کردند که خود او متهم اصلی شد«.

این مافیا آنقدر قوی است که ماه گذشته توانست جلوی 
اکران مستند سینمایی »اختاپوس« که به بخشی از فساد در 

صنعت قطعه سازی می پرداخت را بگیرد.
مسکن، دست نیافتنی تر از همیشه

ایــن روزها هر کس خانــه ای دارد آن را دو دســتی 
می چسبد، چرا که اگر آن را از دست بدهد، امکان دارد نتواند 
از عهده قیمت خانه ای بهتر برآید. بر اســاس گزارش بانک 
مرکزی در دی ماه، قیمت مســکن در تهران طی ده ماهه 
نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 66 
درصد گران شده است. نرخ اجاره در شهر تهران هم در دی 
ماه 98 نسبت به دی ماه 97 حدود 30 درصد افزایش یافته 
است. بسیاری از زوج های جوان و خانواده های طبقه متوسط 
تهرانی که دارایی آنها در حدود 400 تا 600 میلیون تومان 
اســت، با این مبالغ هم قادر نیستند در تهرانی که متوسط 
قیمت یک متر مربع آن بیش از 13 میلیون تومان است، واحد 
مناسبی پیدا کنند. درباره مشکل مسکن روایت های متفاوتی 
مطرح می شود، از جمله کم بودن عرضه واحدهای مسکونی 
در کشور که دولت با تعللی که در سال های گذشته داشته، 
به گرانی ها دامن زده اســت. روایت دیگری هم می گوید که 
کمبود واحد مسکونی نداریم، بلکه تعداد زیاد خانه های خالی 
و کمبود مسکن علت باال بودن قیمت هاست که راهکار آن هم 
وضع مالیات بر این خانه هاست، اما دولت به مدت پنج سال 
از ارائه ســامانه ملی امالک واسکان سر باز زد و تازه امسال 
وزیر جدید راه و شهرسازی از تحویل این سامانه به سازمان 

امور مالیاتی تا پایان سال خبر داده است.

رئیس جمهور باید به جای ایجاد حاشیه و موج سواری 
بر آن، به این سؤال پاسخ دهد که چرا به مدت پنج سال در 
مجموعه تحت مدیریت وی، فردی همچون عباس آخوندی، 
وزیر ســابق راه و شهرسازی، آشــکارا می گفت اعتقادی به 
ساخت خانه ندارد و با وجود تصریح قانون، با قاطعیت ادعا 
می کرد که راه اندازی سامانه ملی امالک و اسکان کشور وظیفه 
او نیست و در آخر هم به جای برخورد با وی، آخوندی پس 
از پنج سال از موضع طلبکار استعفا کرد. آیا شایسته نیست 
رئیس جمهور برای وضع نابه سامان بازار مسکن که خود در 

بروز آن دخیل بوده، از مردم عذرخواهی کند؟
سفره های گران

بررســی تغییر قیمت کاالها و خدمات در دی ماه سال 
جاری نشان می دهد که شاخص کل تورم نسبت به آذرماه 
0.8 درصد و نســبت به دی ماه ســال گذشته 26/3 درصد 
افزایش یافته اســت. به گزارش خبرگزاری مهر، هزینه های 
اولویــت دار بــرای خانوارهای ایرانی در بخــش خوراکی و 
غیرخوراکی که شامل گوشت، مسکن و سوخت می شود، در 
دی مــاه 98 به ترتیب با تورم 45/7، 21/5 و 39/2 درصدی 
مواجــه بوده اند. مطابق با آنچه کــه پیش از این مرکز آمار 
ایــران از نحوه هزینه کرد خانوارهای ایرانی )در ســال 97( 
گزارش داده بود، از هزینه  کل ساالنه  خانوار شهری، بیشترین 
ســهم با 21 درصد مربوط به گوشــت و در بین هزینه های 
غیرخوراکی بیشترین سهم با 45 درصد مربوط به مسکن، 
ســوخت و روشنایی بوده اســت. اگر این آمار را برای سال 
جاری هم مدنظر قرار دهیم و گوشــت، مسکن، سوخت و 
روشــنایی را در صدر اولویت های مردم برای هزینه کرد در 
نظر بگیریم، خانوارها در دی ماه امســال برای خرید کاالی 
خوراکی اولویت دار خود یعنی گوشــت قرمز و سفید، 18/3 
درصد بیشتر از دی ماه سال گذشته هزینه کرده اند. این عدد 
در تورم 12 ماه منتهی به دی، 69/9 درصد بوده است؛ البته 
در مقایســه با آذرماه سال جاری، نرخ این کاال 1/5 درصد 
کاهش داشته است. همچنین خانوارها برای مسکن به عنوان 
کاالی غیرخوراکی اولویت دار، نســبت به دی پارسال 21/8 
درصد بیشتر هزینه کرده اند؛ این عدد برای آب، برق و سوخت 
25/4 درصد بوده؛ ضمن اینکه در مقایسه با آذرماه سال جاری 
نیز نرخ این کاالها به ترتیب برای مسکن 1/7 درصد افزایش 
و برای آب، برق و سوخت 4/7 درصد کاهش را نشان می دهد.
تــورم 12 ماه منتهی به دی برای این دو هزینه اولویت 
دار مردم، به ترتیب 23/1 درصد و 31/5 درصد بوده است.

همه این موارد که نشان از وضعیت دشوار معیشتی مردم 
دارد، نیاز به تمرکز و توجه ویژه دولت و شخص رئیس جمهور 
دارد و روحانی نباید امورات زندگی مردم را فرو بگذارد و با 
پرداختن به موضوعات دیگر، از وظایف خود شانه خالی کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره کسانی که از 
امکانات دولتی در حوزه مسکن )مانند مسکن مهر( 
انصراف داده بودند اما موفق به ثبت نام در طرح مسکن 
ملی نشدند اعالم کرد این افراد از اول تا دهم اسفند 

می توانند به سامانه مراجعه کنند. 
دور اول ثبت نام طــرح ملی مســکن از 18 آبان آغاز 
شــد و در 30 آذر ماه بــه اتمام رســید. اســامی واجدان 
شرایط دریافت واحد مسکونی در این مرحله از ثبت نام در 

14 بهمن ماه از طریق پیامک به آنها اعالم شد که در این 
میان، تعدادی از متقاضیان به دلیل دارا نبودن شرط عدم 
دریافت تسهیالت مسکن یا استفاده از امکانات دولتی بخش 
مسکن یا ثبت نام در طرح مسکن مهر جزو واجدان شرایط 
شناخته نشدند. حال آنکه بخشی از این افراد اگرچه در طرح 
مسکن مهر ثبت نام کرده بودند، اما در ادامه انصراف داده و 
از دریافت واحد مسکونی یا تسهیالت مسکن منصرف شده 
بودند. براساس جدیدترین اخبار، این افراد می توانند در بازه 

زمانی یکم تا دهم اسفند ماه سال جاری با مراجعه حضوری 
به ادارات راه و شهرسازی استان ها و شهرستان های مربوطه 

در ادامه طرح ملی مسکن حضور داشته باشند.
زمینه، محمود محمودزاده معاون مســکن  در همین 
وساختمان وزارت راه و شهرسازی درگفت وگو با خبرگزاری 
مهر دربــاره حــذف برخــی از متقاضیــان طــرح ملــی 
مســکن، علیرغم عدم اســتفاده از تســهیالت مســکن 
یا ثبت نام مســکن مهر اظهار داشــت: اگر این دســته از 

متقاضیان بین اول تا دهم اسفند به سامانه مراجعه کنند با 
دستورالعمل های صادره در این خصوص مواجه خواهند شد.

وی ادامه داد: این دســته از متقاضیان می بایســت به 
ادارات کل راه و شهرسازی استان ها یا ادارات راه و شهرسازی 
شهرستان محل اقامت خود مراجعه کنند و با ارائه اسناد و 
مدارک، به رفع مشکل پیش آمده اقدام کنند. جای نگرانی 
در این خصوص نیســت و ثبت نام آنها در مرحله اول طرح 

ملی مسکن، به قوت خود باقی است. 

رئیس اتحادیه فروشــندگان گل و گیاه تهران از افزایش 50 
درصدی قیمت گل در بازار در آستانه روز مادر خبر داد و گفت: 

علت این افزایش قیمت، فضای مجازی است. 
اکبر شاهرخی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت 
قیمت گل در آستانه فرار رسیدن روز مادر اظهار کرد: با توجه به نزدیک 

شدن به روز مادر، افزایش 50 درصدی را در بازار گل خواهیم داشت.
وی از قیمــت گل های پرمصرف در بازار خبــر داد و گفت: انواع رز 
)هلنــدی و...( از 15 تا 25 هزار تومان، گل داوودی دســته ای 20 هزار 
تومان، گل میخک 20 هزار تومان، گل آلستومریا شاخه ای 6000 تومان، 
گل مریم 15 هزار تومان، گل لیلیوم 10 تا 12 هزار تومان، شب بو )درجه 

یک و دو( هشت تا 10 هزار تومان در بازار به فروش می رسد.
رئیس اتحادیــه فروشــندگان گل و گیــاه تهران در پاســخ به این 
پرســش کــه متعلقات گل هــم در ایــن روز افزایش قیمــت خواهد 
 داشــت یا خیر؟ بیــان کرد: بله، افزایش 10 تــا 15 درصدی را در بازار 

خواهیم داشت.
شــاهرخی به کاذب بودن این افزایش قیمت در بازار گل اشاره کرد و 
دربــاره دلیل گرانی گل در روزهای اخیر گفت: علت این افزایش قیمت 
فضای مجازی اســت، چرا که قیمت ها در این فضا چند برابر به مشتری 

اعالم می شود. هم اکنون بازار گل در رکود است.
شــاهرخی از مردم درخواســت کرد تا در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف در این حوزه با شــماره تلفن 88719875 تماس بگیرند. گفتنی 
اســت، وی پیش تــر نیز در تیر ماه ســال جاری از رکــود در بازار گل 
کشــور خبر داده بود که بــا توجه به اظهارات اخیــر وی درباره وجود 
 رکود در این بازار، متوجه می شــویم همچنان بازار گل با مشــکل رکود 

دست و پنجه نرم می کند. 

سخنگوی ستاد تنظیم بازار گفت: عرضه کاالهای خارجی در 
نمایشگاه ها ممنوع است و در صورت عرضه کاالی خارجی، برخورد 

قانونی از سوی مراجع نظارتی صورت می گیرد. 
محمدرضا کالمی با  اشاره به نمایشگاه های بهاره اظهار داشت: عرضه 
کاالها با تخفیف مناسب در این نمایشگاه ها و برنامه های فروش فوق العاده 
صــورت می گیرد و برآوردها حکایــت از آن دارد که تاکنون برنامه ویژه 

برگزاری 37 نمایشگاه در سراسر کشور تدوین شده است. 
وی درباره محل برگزاری نمایشگاه های تهران نیز گفت: نمایشگاه های 
تهران در مکان های حکیمیه، بوستان ارم، فرهنگسرای خاوران، بوستان 
والیت، مصالی تهران، شهر آفتاب و بوستان گفت وگو برگزار خواهد شد. 
تاریخ برگزاری نمایشــگاه ها بسته به استان از 10 لغایت 25 اسفند ماه 

متفاوت خواهد بود و در تهران از نیمه اسفندماه آغاز خواهد شد.
ســخنگوی ســتاد تنظیم بازار با تاکید بر اینکه نمایشگاه ها با هدف 
حمایت از تولید کننده و مصرف کننده برگزار می شــود، بیان کرد: عرضه 
کاالهای خارجی در نمایشــگاه ها ممنوع است و در صورت عرضه کاالی 

خارجی، برخورد قانونی از سوی مراجع نظارتی صورت می گیرد. 
کالمی به الزام سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها به تأمین 
مکفی و حداکثری کاالهای اساسی در نمایشگاه ها  اشاره کرد و گفت: غرفه 
ویژه بازرسی اصناف در تمامی نمایشگاه ها پیش بینی شده و نمونه کاالهای 
قیمت گذاری شده به صورت پلمب در معرض دید مردم و خریداران در 

غرفه بازرسی قرار می گیرد تا به عنوان مبنای قیمت کاال باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی ادامه داد: جهت رفاه حال شهروندان 
ســاعت کار مراکز عرضه در ایام پایانی سال افزایش خواهد یافت و میوه 
تنظیم بازار )سیب و پرتقال( ایام پایانی سال تأمین و آماده توزیع است. 
در همین زمینه، ســید قاســم گل گواهی، معاون مرکز امور اصناف 
و بازرگانــان وزارت صمت هــم در گفت وگو با فارس اظهار داشــت: با 
هماهنگی هــای صورت گرفته میان وزارت صنعــت، معدن و تجارت و 
شــرکت ها و مباشرین تأمین و توزیع کننده کاال، عالوه  بر اینکه کاالهای 
اساســی با قیمت هــای مصوب و بدون محدودیت در این نمایشــگاه ها 
عرضه خواهد شــد، تالش شده تا در شبکه های مطمئن توزیع از جمله 
فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار نیز، توزیع کاالهای اساسی 

صورت گیرد.

عضو شورای تولیدکنندگان مخازن سی ان جی از 
آغاز طرح ملی دوگانه سوز کردن رایگان یک میلیون 
و 464 هزار دستگاه خودرو ناوگان حمل ونقل عمومی 

باری و مسافری خبر داد.
به گزارش فارس، نوید خاصه باف همزمان با مراسم آغاز 
این طرح گفت: در شرایط فعلی سازندگان داخلی مخازن سی 
ان جی از آمادگی الزم برای تولید ساالنه 700 هزار مخزن 
جهت نصب بر روی خودروهای مشمول این طرح برخوردار 
هستند و حتی با فعال سازی ظرفیت های جدید ظرف مدت 

زمان کوتاهی امکان تولید ساالنه 900 هزار مخزن سی ان 
جی در کشور فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه طرح ملی دوگانه سوز کردن خودروهای 
عمومی از طریق تبدیل کارگاهی و با نظارت مستقیم سازمان 
ملی اســتاندارد در حال اجرا اســت، افزود: تاکنون بالغ بر 
900 کارگاه تبدیل برای مشارکت در اجرای این طرح اعالم 
آمادگی کرده و مدارک خود را ارائه کرده اند که تاکنون تعداد 
230 کارگاه تاییدیه و مجوز مشــارکت در اجرای این طرح 
را دریافت کرده اند و ســایر متقاضیان نیز در حال تطبیق و 

تجهیز کارگاه ها و آموزش کارکنان خود طبق ضوابط سازمان 
ملی استاندارد هستند.

خاصه باف با  اشاره به سرمایه گذاری های صورت گرفته 
برای ایجاد ظرفیت تولید مخازن ســی ان جی در کشــور 
افزود: در حال حاضر شــرکت پارس ام ســی اس به عنوان 
یکــی از مجموعه های تحت نظر ســتاد اجرایی فرمان امام 
در تالش است تا با راه اندازی خط ورق مخازن سی ان جی 
ظرفیت های کشور برای تولید مخازن با استانداردهای روز دنیا 
را افزایش دهد. با راه اندازی این طرح که تمام ماشین آالت آن 

خریداری شــده و آماده نصب در مدت زمان کوتاهی است، 
روند خودکفایی در تامین مواد اولیه تولید مخازن ســی ان 

جی و بی نیازی از واردات نیز سرعت خواهد گرفت.
وی در رابطه به نحوه ثبت نام از متقاضیان در طرح ملی 
دوگانه سوز کردن خودروهای ناوگان حمل ونقل عمومی گفت: 
دارندگان خودروهای ناوگان عمومی شامل تاکسی ها و وانت 
بارها می توانند از طریق درگاه اینترنتی www.irngv.ir نسبت 
به ثبت درخواست و دریافت نوبت جهت دوگانه سوز کردن 

رایگان خودروهای خود اقدام کنند.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در پنج سال اخیر تنها هفت 
درصد مسکن روستایی نوسازی شده است، گفت: ساالنه باید 200 

هزار مسکن روستایی ساخته شود.
بــه گزارش خبرگزاری فارس،  هادی ســلیمی زاده در برنامه »پایش« با  
اشاره به تأثیر باالی بخش مسکن بر پیشرفت اقتصادی کشور، اظهار داشت: 
در حدود پنج میلیون و 500 هزار مسکن روستایی در کشور وجود دارد که 
بیش از سه میلیون و 500 هزار میلیون نفر آنها فرسوده است، ضمن اینکه 

در این خانه ها حدود شش میلیون خانوار زندگی می کنند.
وی با  اشاره به اصول قانون اساسی مبنی بر تأکید به حق مسکن مردم، 
بیان کرد: در برنامه های مختلف توسعه ذکر شده است که دولت باید ساالنه 

200 هزار مسکن روستایی احداث کند، اما این مهم تاکنون محقق نشده.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در پنج سال اخیر تنها هفت درصد 
مســکن روستایی نوسازی شده، گفت: در سال های 76 تا 84 تنها دو درصد 
نوسازی و بهسازی مسکن روستایی انجام شد که نشان دهنده بی توجهی به 
این بخش اســت، در سال های 84 تا 92، توجه ویژه ای به مسکن روستایی 

شد و سهم آن به 31 درصد رسید.
ســلیمی زاده افزود: ساالنه باید 200 هزار مسکن روستایی ساخته شود 
که کال به هشــت هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است. این منابع مالی 
می تواند از طریق تســهیالت 40 میلیون تومانی تامین شــود، منبع تامین 
چهار هزار میلیارد تومان از تسهیالت نیز می تواند از منابع حاصل از بازگشت 
تسهیالت مسکن مهر تامین شود و بانک تنها باید چهار هزار میلیارد تومان 

مابقی را فراهم کنند.
وی با تأکید بر اینکه چهار هزار میلیارد تومان معادل 1/5 درصد منابع 
قرض الحســنه بانکی است، گفت: ساخت مسکن روستایی بار مالی به دولت 
تحمیل نمی کند و در نتیجه این کار، در مواقع سیل، زلزله و بحران خسارات 

چندانی به روستاییان وارد نمی شود.
این کارشــناس اقتصادی گفت: از طرفی ساخت مسکن روستایی باعث 
ایجاد 400 هزار شغل می شود و 135 صنعت کشور را فعال می کند و ویژگی 

این  اشتغال زایی نیز پهنه جغرافیایی آن است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه درگیر عده ای فرصت طلب و 
رانت خوار هســتیم که سعی بر ایجاد التهاب در جو روانی جامعه دارند 
گفت: 50 درصد توان ما صرف خنثی کردن توطئه رانت خواران داخلی 

می شود.
عبدالناصر همتی در گفت وگو با رادیو اقتصاد اظهار داشت: متاسفانه در جنگ 
و فشــار اقتصادی و تحریم های همه جانبه دشــمنان خارجی، ما درگیر عده ای 
فرصت طلب و رانت خوار هستیم که سعی بر ایجاد التهاب در جو روانی جامعه دارند.

وی افزود: پر واضح اســت سرچشمه این حرکات منفی خارج از ایران است 
که اجازه نمی دهند تعادل در سیســتم اقتصادی ایجاد شود. 50درصد توان ما 

صرف خنثی کردن توطئه رانت خواران داخلی می شود.
همتی از تالش بانک مرکزی در مقابله با پولشــویی و اختالس های داخلی 
خبر داد و افزود: با اقدامات مناســب و شــفاف ســازی سعی می شود از رانت و 
پولشــویی و ثروت اندوزی فرصت طلبان جلوگیری بعمل آوریم و آسایش و رفاه 

را برای مردم فراهم کنیم.
وی با اشاره به حضور میلیونی مردم در راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن گفت: 
عشــق به سردار شهید سلیمانی شوق حضور مردم را در این روز مضاعف کرده 

و ثابت کردند که هنوز هم پای انقالب اسالمی و آرمان های خود ایستاده اند.
به گزارش تســنیم، رئیس کل بانک مرکزی گفت: ما با آگاهی از فشارهای 
اقتصادی مردم طی تالش های شبانه روزی سعی داریم اقتصاد را به سوی بهبود 

و کاهش وابستگی به نفت پیش ببریم.
وی از روند رو به مثبت اقتصاد با اســتناد بر متغیرها و شــاخص های کالن 
اقتصــاد خبر داد و افزود: با تکیه بر اقتصــاد داخلی و رهنمود های مقام معظم 

رهبری شاهد روند رو به رشد و تسلط بر اقتصاد کشور هستیم.

عضو هیئت مدیره جامعــه صنعت کفش با بیان 
اینکه شناسه کاال، ابزار مناسبی برای مبارزه با قاچاق 
کفش محسوب می شود، گفت: کفش های ایرانی کاماًل 

نیازهای شب عید را پوشش می دهد. 
علی لشــکری در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم، درباره 
ضرورت اجرایی شــدن طرح شناسه کاال در صنعت کفش 
اظهار داشــت: طرح شناسه دار کردن کفش، یک ابزار عالی 
برای مبارزه با قاچاق این کاال محســوب می شود اما بدیهی 

است که این طرح باید با مالحظات خاصی اجرایی شود.
وی افــزود: در گام اول طرح شناســه کاال، ابتدا باید از 
کفش های وارداتی آغاز کرد و در گام های بعدی به ســراغ 
محصوالت برند و ســایر تولیدات داخلی رفت. همچنین در 
اجرای این طرح بایستی اولویت  بندی قیمتی به عنوان یک 
مؤلفه مهم در نظر گرفته شــود. عضو هیئت مدیره جامعه 
صنعت کفش با تأکید بر اینکه کفش های ایرانی کامالً نیازهای 
شب عید را پوشش می دهد، بیان کرد: واردات رسمی  کفش 

در سال 97 نزدیک به هشت میلیون دالر بوده که در مقایسه 
با آمار سال 96 به میزان 78 درصد کاهش پیدا کرده است.

لشــکری ادامه داد: بر اســاس آمار ارائه شــده از سوی 
گمرکات کشــورهای صادرکننده بــه ایران، میزان واردات 
کفش به کشــور در سال 2017 بیش از 330 میلیون دالر 
و در ســال 2018 نزدیک به 180 میلیون دالر بوده که این 
ارقام حاکی از کاهــش 46 درصدی واردات کفش به ایران 

در سال گذشته است.

وی افــزود: کاهش واردات و مبارزه با قاچاق موجب آن 
شــد که صنعت کفش گام های بزرگی در زمینه شکوفایی 
تولید داخلی مخصوصاًً در حوزه کفش های ورزشی بردارد، 
خاطرنشان کرد: بیش از 85 درصد مواد اولیه کفش در داخل 

کشور تولید می شود.
عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش گفت: در ســال 
جاری موفق به داخلی سازی یک ماده اولیه مهم صنعت کفش 

به نام »پلی اوریتان« شده ایم.

دبیر نخستین یادواره شهدای جهادگران کشور 
گفت : به همت مجامع جهادگران سراسر کشور یادواره 
شهدای 23 شهید جهادگر گروه های جهادی در اواخر 

امسال برگزار می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی بسیج سازندگی؛ داود 
درودیان افزود: بی شک نزدیکترین فضای موجود در کشور 

بر حال و هوای رزمندگان دوران دفاع مقدس همین اردوهای 
جهادی است که جهادگران به عنوان رزمندگان جنگ نرم 
در دوردست ترین و سخت ترین شرایط جغرافیایی در حال 
خدمت رسانی به ولی نعمتان هستند. مسئول گروه جهادی 
یونس افزود : تا به حال 23 شهید جهادگر عزیز در اردوهای 
جهادی در حین خدمت رسانی به مستضعفان جان خود را 

از دســت داده اند. درودیان با  اشاره به لزوم گرامیداشت یاد 
و خاطــره این عزیزان گفت : به همین منظور اولین یادواره 
شهدای جهادگر در تهران بزرگ توسط مجمع جهادگران این 
استان و با حمایت سازمان بسیج سازندگی برگزار می شود و 
در سایر استانها نیز این روند ادامه می یابد و دبیرخانه مرکزی 
و دائمی کنگره شهدای جهادگر در معاونت فرهنگی و رسانه 

سازمان بسیج سازندگی فعال می گردد.
عضو مجمــع جهادگران تهران بــزرگ درپایان خاطر 
نشان کرد: برای انجام فعالیت تخصصی گرامیداشت شهدای 
جهادگر با رســالت برپایی نمایشگاه، تولید کتاب و مستند، 
نماهنگ و ســایر فناوری های فرهنگی، گروه های جهادی 

تخصصی راه اندازی می گردد.

قیمت بازارنوع سکه
5/112/000سکه تمام طرح جدید
5/092/000سکه تمام طرح قدیم

2/613/000نیم سکه
1/603/000ربع سکه
935/000گرمی

519/900هر گرم طالی 18 عیار
نوع ارز

13/700دالر
15/104یورو
18/229پوند

2/334لیر ترکیه
3/849درهم امارات
12/6دینار عراق

گزارش خبری تحلیلی کیهان

بازار محتاج نظارت؛ دولت همچنان مشغول حاشیه سازی
سخنگوی ستاد تنظیم بازار خبر داد

برخورد با عرضه کاالهای خارجی 
در نمایشگاه های بهاره

رئیس کل بانک مرکزی:
 نیمی از توان ما 

صرف مقابله با رانت خواران می شود

آمادگیسازندگانداخلیبرایتولیدساالنه700هزارمخزنسیانجی

معاون وزیر راه و شهرسازی:

امکانثبتناممجدددرطرحمسکنملیفراهمشد

کارشناس اقتصادی مطرح کرد
نوسازی فقط 7 درصد مسکن روستایی 

در 5 سال اخیر!

عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش:

کفشهایایرانیبرایتامینبازارشبعیدکافیاست

یادواره23شهیدگروههایجهادیبرگزارمیشود

یک مسئول خبر داد: 
فضای مجازی دلیل افزایش قیمت گل 

در روزهای اخیر 

قیمت بازار)تومان(قیمت کارخانه )تومان(نوع خودروردیف
39/800/00064/100/000پراید 1111
37/381/00059/500/000پراید 2131
40/330/00065/000/000پراید 3151
155/000/000244/000/000چانگان4
43/460/00070/000/000تیبا صندوق دار5
55/960/00075/700/000ساینا دنده ای6
63/158/00092/500/000پژو 7405
8SLX 67/998/000106/000/000پژو
65/578/000111/000/000پژو 405 دوگانه سوز9
78/338/000117/000/000پژو پارس10
--پژو پارس TU5 کالس 1113
67/283/000100/000/000پژو 206 تیپ 122
-83/690/000پژو 206 تیپ 135
80/303/000127/000/000پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX( 66/980/00097/000/000سمند ال ایکس
16EF7 69/773/000112/000/000سمند
17EF7 131/000/000-سمند دوگانه سوز
83/623/000139/000/000دنا18
185/000/000-تندر پالس دنده19
96/730/000146/000/000پژو 207 دنده ای20
273/000/000475/000/000مزدا213
22H30 -178/000/000
--استپ وی23
197/000/000-  207 اتوماتیک24
114/994/000425/000/000پژو252008
67/203/000101/000/000رانا26


