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در راستای حمایت از سالمت سهامداران در ایام کرونا انجام شد
حضور سهامداران به صورت آنالین 

در مجمع عمومی  عادی سالیانه گروه بهمن 

مجمع عمومی عادی ســالیانه گروه بهمن با حضور 3/74 درصد سهامداران، 
مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره گروه بهمن، نماینده ســازمان بورس و اوراق 
بهادار و ســازمان حسابرسی آزمودگان در سالن اجتماعات شرکت بهمن موتور 
به صورت آنالین برگزار شــد و صورت های مالی ســال ۱3۹۹ این شــرکت به 
تصویب رسید.طبق مقررات اساسنامه، ترکیب هیات رئیسه مجمع گروه بهمن 
از جمشید ایمانی با عنوان رئیس جلسه، بیوک علیمرادلو به عنوان مدیرعامل، 
ســعید محمد علیزاده و کیوان قاصدی به عنوان ناظر، مهدی جعفری به عنوان 
دبیر جلسه، محمد ضرابیان و محمد محمدی اعضای هیئت مدیره گروه بهمن و 
با حضور ابراهیمی نماینده سازمان بورس و فاطمی نماینده حسابرسی آزمودگان 

تشکیل شد.
بر اساس این گزارش استماع گزارش هیأت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس 
مســتقل شــرکت در رابطه با عملکرد ســال مالی منتهی به ۱3۹۹، بررسی و 
تصویب صورت های مالی مربوط به عملکرد ســال مالی منتهی به پایان اسفند 
۱3۹۹، اتخاذ تصمیم در خصوص تقســیم ســود، انتخاب حسابرس و بازرس 
قانونــی و علی البدل و تعیین حــق الزحمه، تعیین روزنامه کثیراالنتشــار به 
منظور درج آگهی های شــرکت، تعیین حق حضــور اعضای غیر موظف هیات 
مدیره و حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی، تعیین پاداش هیأت مدیره و 
ســایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صالحیت مجمع عمومی عادی 
می باشــد، از موارد دستور جلسه ذکر شده بود که طبق مقررات اساسنامه پس 
از تشکیل هیات رئیســه با حضور نماینده سازمان بورس، حسابرس مستقل و 
حدود 3/74 درصد از سهامداران در سالن اجتماعات شرکت بهمن موتور برگزار 
شــد.بنا بر اعالم گروه بهمن، با توجه به ابالغیه درباره مصوبه ستاد ملی مبارزه 
با ویروس کرونا، مجمع گروه بهمن با حضور حداقلی شخص حقیقی یا حقوقی 
برگزار شد و سهامداران به منظور رعایت دقیق مصوبه مذکور نسبت به مشاهده 
برخط )آنالین( جلسه از طریق سایت این شرکت اقدام کردند.بیوک علی مرادلو 
مدیرعامل گروه بهمن در این جلســه از مدیران و کارکنان پرتالش این شرکت 
که در ایام شیوع ویروس کرونا با صالبت و سخت کوشی در صحنه کسب و کار 
حضور داشتند و به نحو شایسته ای به ارائه خدمات به مشتریان پرداختند، تشکر 
و قدردانی و گفت: با وجود تحریم ها و مشکالت ناشی از آن، توانستیم در سال 

گذشته محصوالت جدید ارائه کنیم.
 همچنین علیرغم تحریم مستقیم گروه بهمن، کاهش 4۵ درصدی تولید را 
جبران کردیم و رشد چشمگیر نسبت به سال ۹۸ داشتیم و امیدواریم این رشد 
در سال ۱4۰۰ نیز ادامه یابد.در ادامه جلسه جمشید ایمانی رئیس هیات مدیره 
گروه بهمن ضمن تبریک به مناســبت فرا رسیدن عید قربان خاطرنشان کرد: 
به تازگی توانســتیم از موسسه پایا رتبه اعتباری اخذ نماییم، بگونه ای که رتبه 
A بــرای اعتباری بلند مدت و رتبه  A۱ برای اعتباری کوتاه مدت صادر شــد 
که رتبه بســیار با کیفیت و باالیی است.علیمرادلو با اشاره به این که در بهمن 
ظرفیت تولید ۱۲۰ هزار دســتگاه از انواع خــودرو را داریم، اظهار کرد: با ایجاد 
زیرســاخت های الزم و جذب نیروی انســانی متخصص به این ظرفیت نزدیک 

شدیم و تا دو سال آینده به آن خواهیم رسید.
مدیرعامــل گروه بهمن به رضایت ذینفعــان به عنوان هدف اصلی مجموعه 
تاکید کرد و گفت: نه تنها در بهمن مشکلی در فرآیند فروش نداریم بلکه دغدغه 
ما افزایش ظرفیت بر اساس نیاز بازار است. در ادامه حسابرس و بازرس قانونی به 
ارائه گزارشــی از عملکرد گروه بهمن در سال ۱3۹۹ پرداخت و پس از اشاره به 
سود تلفیقی 3۸۰۰ میلیارد تومانی مربوط به سال ۹۹، تصویب صورت های مالی 
ســال ۱3۹۹ و تقسیم ۲۸ ریال سود بابت هر سهم بین سهامداران گروه بهمن 
به اتفاق آرای حاضرین نیز بخش بعدی مجمع عمومی عادی سالیانه گروه بهمن 
بود. همچنین در این مجمع سازمان حسابرسی آزمودگان به عنوان حسابرس و 
بازرس قانونی تعیین شد.گفتنی است مجمع عمومی عادی سالیانه گروه بهمن 
در ساعت ۱۵ روز سه شنبه ۲۹ تیرماه سال جاری آغاز شد و در ساعت ۱7:۱۰ 

به پایان رسید.

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد
استمهال وام کشاورزان خوزستان به مدت سه سال 
وزیر جهادکشــاورزی گفت: به منظور کاهش اثرات ناشی از تنش آبی و 
همچنین مخاطرات به وجود آمده در جریان بروز خشکســالی در خوزستان، 
وام کشاورزان این استان به مدت سه سال استمهال می شود.به گزارش ایرنا 
کاظم خاوازی روز شنبه در نشست ستاد مدیریت بحران و شورای کشاورزی 
در محل استانداری خوزستان اظهارداشت: دولت مبلغ 3۰ هزار میلیارد ریال 
تســهیالت با نرخ چهار درصد برای بخش کشــاورزی درنظرگرفته است و 
خوزستان در اولویت پرداخت این منابع بانکی قرار دارد.وی ادامه داد: بخش 
قابل توجهی از این تســهیالت به توســعه آب در مرزعه اختصاص دارد که 

مواردی مانند الیروبی کانال ها را دربرخواهد گرفت.
وزیر جهادکشاورزی گفت: همچنین استمهال وام کشاورزان نیز از جمله 
اقداماتی است که در دستور کار دولت قرار دارد و در این زمینه آمادگی های 
الزم وهماهنگی های صورت گرفته، برای حمایت از کشــاورزان خوزســتانی 
فراهم شــده است.خاوازی در بخش دیگری از این نشست ضمن ابراز نگرانی 
از وضعیت نخیالت اســتان خوزســتان که دچار تنش آبی و مبتال به آفات 
مختلف شــده اند گفت: به منظور اصالح شرایط فعلی و بهبود عملکرد تولید 
نخلستان ها در شــهرهای آبادان، خرمشهر و شــادگان نیز مبلغ چهار هزار 
میلیارد ریال به عنوان منابع بانکی پیش بینی شــده اســت.وی در خصوص 
اختصاص مبلغ 7۰۰ میلیارد ریال به حوزه جنگل ها در استان خوزستان اظهار 
داشــت: همچنین برای تامین علوفه مورد نیــاز مناطق دارای تنش آبی نیز 
مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار درنظر گرفته شــده است.وزیر جهادکشاورزی 
از اختصاص ۱۵ هزار تن نهاده دامی ویژه اســتان خوزستان خبر داد و گفت: 

این میزان عالوه بر سهمیه مورد استان خوزستان اختصاص یافته است.

مالیات جدید مسکن چگونه محاسبه می شود؟
در طرح جدید مجلس درباره مالیات بر عایدی ســرمایه که تا شــهریور 
ماه قرار اســت به صحن علنی برود، سود حاصل از فروش مسکن طی مدت 
نگهداری شــامل مالیات می شود. مالیات دیگر مسکن در سال جاری مربوط 
بــه خانه های لوکس با ارزش بیش از یک میلیارد تومان اســت که تا بهمن 
ماه باید اخذ شــود. همچنین طبق بودجه ســال جاری، خانه های خالی نیز 
مشــمول مالیات هستند که در ماه جاری اجرای آن آغاز می شود.به گزارش 
ایســنا، مالیات بر عایدی ســرمایه طرح مجلس اســت که مدتی از تصویب 
کلیــات آن می گذرد و اجرای کامل آن به دولت بعدی می رســد؛ به گونه ای 
که پورابراهیمی - رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس - گفته که ظرف یک 
ماه آینده تــالش خواهیم کرد تا تمامی نظرات کارشناســان اتاق بازرگانی، 
صاحب نظــران و متخصصان را در مــورد بحث مالیات بر عایدی ســرمایه 
جمع آوری و جمع بندی کنیم و تا اواخر شــهریور ماه نیز گزارش رســمی و 
نهایی آن را در کمیســیون اقتصادی تصویب و به صحن علنی ارائه کنیم.در 
این طرح، اگر فردی مســکن بخرد و ســپس اقدام به فروش آن کند، باید از 
محل ســود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را به عنوان 

مالیات پرداخت کند.
نحوه محاســبه مالیات بر عایدی ســرمایه در بازار مسکن براساس مدت 
زمان نگهداری، در سال اول 4۰ درصد، سال دوم 37 درصد و سال سوم 34 
درصد است.همچنین، در سال های چهارم، پنجم و ششم نگهداری مسکن به 
ترتیب باید معادل 3۱، ۲۸ و ۲۵ درصد از سود حاصل شده از فروش آن خانه 
مالیات پرداخته شود.عالوه براین، نحوه محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه در 
بازار مســکن براســاس مدت زمان نگهداری، در سال هفتم ۲۲ درصد، سال 

هشتم ۱۹ درصد و سال نهم ۱۶ درصد است.

خودرو

اخبار کوتاه

در 4 ســال گذشته در ســال اول و چهارم خشک ترین 
سال ها در ۵۰ سال اخیر کشور بود و سال های دوم و سوم 
جزو ترسال ترین سال ها در ۵۰ سال اخیر بوده است. وزیر 
نیرو گفت:بارش در ایران یک ســوم میانگین بارش جهانی 
است یعنی بارش جهانی به طور متوسط 7۵۰ میلی متر و 
در ایران ۲۵۰ میلی متر بوده که آن هم در هر ســال متغیر 
است، ما باید مصرف آب و الگوی کشت و شیوه های آبیاری 
خود را باید متناسب با تغییرات اقلیم باشد.به گزارش وزارت 
نیرو،  رضا اردکانیان در خصوص آخرین وضعیت منابع آب 
کشور و خوزستان و مضیقه های به وجود آمده، اظهار کرد: 
امــروز پدیده تغییر اقلیم یک نظریه نیســت بلکه واقعیت 
اســت و در دنیا به اندازه کافی دانشمندان نشانه هایی دال 
بر اینکه شــرایط آب و هوایی و اقلیمی تغییر کرده اســت، 
دارند و کره زمین گرم تر شــده است، شرایط حدی یعنی 
خشکسالی ها و ترسالی های شدید متعاقب هم در مناطقی 

از دنیا رخ می دهد.
وزیر نیرو اضافه کرد: در کشور و منطقه ما، تغییر اقلیم به 
میزان زیادی به این معناست که باید آماده مواجه شدن با 
شرایط حدی آب و هوایی باشیم.وی با اشاره به اینکه بارش 
در ایران یک سوم میانگین بارش جهانی است خاطرنشان 
کرد: بــارش جهانی به طور متوســط 7۵۰ میلی متر بوده 
کــه در ایران ۲۵۰ میلی متر اســت و باید این فکر را کنار 
بگذاریم که هر سال ۲۵۰ میلی متر بارش را داشته باشیم، 
چون ممکن اســت سال های خشکی داشته باشیم که رقم 
از این میزان خیلی کمتر باشــد کما اینکه امســال حدود 
۵3 درصد نســبت به ســال گذشــته کم بارش هستیم و 
همچنین نســبت به متوســط دوره درازمدت بیش از 4۰ 
درصد پایین تر هستیم.اردکانیان افزود: در 4 سال گذشته 
در سال اول و چهارم خشک ترین سال ها در ۵۰ سال اخیر 
کشــور بود و سال های دوم و سوم جزو ترسال ترین سال ها 
در ۵۰ ســال اخیر بوده است و این شــرایط به معنی این 
اســت که باید برنامه ریزی خودمان را برای مواجه شــدن 
با شــرایط آبی تغییر دهیم و همچنین سازه ها را متناسب 
با این شــرایط طراحی کرده و بسازیم. مصرف آب، الگوی 
کشت و روش های آبیاری باید متناسب با این شرایط باشد.

وزیر نیرو با اشــاره وضعیت اســتان خوزستان، تصریح 
کرد: در خوزســتان ورودی ســدهای ما امسال در ابتدای 
ســال نسبت به سال گذشته ۱۰ میلیارد متر مکعب کمتر 
بوده یعنی بارش ها در اســتان خوزستان 3۰ درصد کمتر 

از سال گذشــته بوده و در استان های مجاوری که از آنجا 
آب به خوزســتان وارد می شود حدود 4۰ درصد بارش در 
آن استان ها هم کمتر بوده اســت.اردکانیان با بیان اینکه 
امسال سال خشــکی بوده است، گفت: سازمان آب و برق 
خوزستان قدمت زیادی دارد و این سازمان جزو غنی ترین 
شــرکت ها از نظر بنیه کارشناســی، تجربیات انباشــته و 
تجهیزات و امکاناتی اســت بنابراین تجربه بسیار باالیی در 
مواجهه با پدیده های حدی یعنی خشکسالی های مفرط و 

ترسالی های شدید دارند.
وی افزود: ســازمان آب و برق خوزستان مانند هر سال 
و در ابتــدای ســال آبی یعنی مهر ۹۹ بــا همکاری جهاد 
کشــاورزی، صنعت، محیط زیســت، زیر چتر نمایندگی 
دولت، اســتانداری برنامه ریزی منابع و مصارف کردند که 
ایــن آب موجود را با توجه به پیــش بینی ها چگونه عمل 
کنند که حقآبه حفظ شــود و در اولویت اول آب شــرب 
با مشکل مواجه نشــود.وزیر نیرو ادامه داد: موضوع کشت 
برنج در استان های مختلف مطرح بوده و عمل هم می شده 
اســت. در سال ۹4 به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی جز 
در استان های شمالی کشور، این کشت ممنوع شده؛ البته 
به این معنا نبوده که کشت نمی شده بلکه کشت می شده، 

ولی مجاز نبوده است.اردکانیان گفت: در سال گذشته برای 
اولین بار در قانــون بودجه ۱4۰۰ به این موضوع پرداخت 
شد که در تبصره ۸ بندی آمده که کشت برنج را با شرایطی 
مجاز کردند که البته به درســتی آن را به شرایط آبی هر 
استان موکول کردند و تصمیم گیری و تأیید این کار را بر 

عهده کارگروه سازگاری با کم آبی هر استان قرار دادند. 
وی اضافه کرد: کشــت برنج در سال گذشته در استان 
خوزستان انجام شده و در ســال های قبل هم بوده است.

وزیر نیرو تصریح کرد: اتفاقی که امســال در خوزستان رخ 
داده این بود وقتی که رهاســازی ها از سد کرخه و سد دز 
برای پایین دســت و رسیدن به تاالب هور و مصارف دیگر 
انجام می شــد؛ به آن میزان نمی رسید و یکی از دالیل آن 
هم برداشــت هایی بود که در بیــن راه انجام می گرفت و 
مشکالتی را ایجاد کرد؛ گاهی 7۰ متر مکعب در ثانیه بود، 
ولی آب نمی رســید که به ۹۰، ۱۱۰، ۱3۰ و االن به ۱۶۰ 
متر مکعب در ثانیه از سد کرخه و حدود ۱4۰ متر مکعب 
در ثانیه از ســد دز رها می شود که آب به پایین دست هم 
رسیده است.وی با اشاره به اقدامات دولت از هفته گذشته 
یادآور شــد: در سفری که جمعه گذشته هیأتی از معاونان 
وزارتخانه ها به خوزستان داشتند منجر به تصویب نامه ای 

در هیأت وزیران شــد و با تأکیــد رئیس جمهور اعتبارات 
خوبــی برای ســرعت دادن به طرح های آبــی و پرداخت 
باقی مانده خسارت های مردم در سیالب گذشته و سرعت 
دادن به برخی سازه های آبی در نظر گرفته شد و همچنین 
هیأتی دیروز جمعه به سرپرستی معاون اول رئیس جمهور 
عازم خوزســتان شــدند که از کرخه و هور بازدید شده و 
شــرایط از نزدیک دیده شد.این مقام مســئول ادامه داد: 
جلســات خوبی با نمایندگان و فرهیختگان استان برگزار 
شد و تصمیمات خوبی هم گرفته شد که حتی در شرایط 
محدودیت آب که با مشــارکت خود مســئوالن در استان 
و کشاورزان مسأله مدیریت شــود به این معنا که بتوانیم 
آب را در میزانی که مقدور اســت در اختیار قرار دهیم تا 
آســیبی به کشت پاییزه نزند و آب شرب مردم در نیمسال 
دوم مدیریت شــود.وزیر نیرو با اشــاره به فرمایشات مقام 
معظم رهبری، تاکید و توصیه ایشــان را دستور دانست و 
خاطرنشان کرد: خالصه ترین و ساده ترین شکل بیان مقام 
معظم رهبری بود که این موضوع را حق مردم دانستند که 

از شرایط پیش آمده گله مند باشند.
اردکانیان در ادامه با تشــریح موضوعات تصمیم گیری 
شــده در استان خوزســتان، گفت: اولین اتفاق خوبی که 
رخ داد ایــن بود که علی رغم همــه محدودیت های مالی 
کــه وجود دارد با تاکید شــخص رئیس جمهور دولت ۵۰ 
درصــد آنچه را که برای خوزســتان تصویب کردند، واریز 
کنند و در حال حاضر پول در حســاب شــرکت های ذی 
نفع در استان خوزستان اســت و امیدواریم هر چه زودتر 
۵۰ درصد دوم هم واریز شــود.وی افزود: این شرایط یعنی 
در بخش آبرسانی و مشکالت روستایی قطعاً تا پایان سال 
بخــش عمده ای از مشــکل این 7۰۲ روســتا حل خواهد 
شــد.اردکانیان ادامه داد: اتفاق خــوب دیگری که رخ داد 
این بود که کشت پاییزه برای کشاورزانی که حقآبه دارند و 

همچنین آب شرب در ریسک قرار نگیرد.
وی گفــت: تدارک تعدادی آب شــیرین کن هم دیده 
شده اســت که کیفیت آب شرب با مشــکل مواجه نشود 
و همچنین ســازوکاری با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی 
گذاشته شــد که به صورت تفصیلی بررسی کنند افرادی 
که کشــت کردند و نیاز آبی دارند به چه ترتیبی مدیریت 
شود تا آب آن ها تأمین شــود.وی افزود: دو سال سیالبی، 
تاب آوری را برای مواجه شــدن با یکســال شدید خشک 

فوق العاده کم کرد.

دالیل خشکسالی در کشور از زبان وزیر نیرو

بارش های امسال ایران 53 درصد کمتر از پارسال است

شــیوع ویروس کرونا و تعطیلی تمامی  مشاوران امالک 
باعث شــده که این بازار به ســمت افزایــش قیمت و نابه 
سامانی هدایت شــود.این روزها با تعطیل شدن چند روزه 
کالن شــهر تهران و البرز بازار مسکن هم تحت تاثیر قرار 
گرفته و همین خود باعث شده قیمت ها در این بازار مسکن 
دچار جهش های در بخش اجاره شــود.به گزارش باشــگاه 
خبرنگاران جوان،نبودن مشــاوران امالک در این ایام باعث 
شــده که بازار سایت های خرید و فروش  رونق پیدا کند و 
ورود ســوداگران به این ســایت ها خود نرخ ها را به سمت 
افزایشی شــدن هدایت کرده است و البته از سوی دیگر با 
توجه به شــیوع ویروس کرونا بســیاری از مالکان به دلیل 
مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا سعی کرده اند قراردادهای 
خــود را تمدید کننــد که البته بســیاری از آن ها بیش از 
۲۵ درصــد اجاره را برای مســتاجران خــود تعیین کرده 
اند.براســاس این گزارش در همیــن رابطه  بهمنی یکی از 
مستاجران در منطقه آزادی تهران با بیان اینکه نرخ اجاره ها 
در این منطقه بیش از 4۰ درصد افزایش یافته است، گفت: 
مالکان به هیچ عنوان به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا 
توجه ای نمی کنند و در صورتی که بگوییم سقف نرخ اجاره 
۲۵ درصد اســت می گویند مســتاجران زیادی برای اجاره 
کردن این واحد با نرخ بیش از 4۰ درصد منتظر هستند.او 
ادامه داد: بازار اجاره با وجود تعطیل شدن مشاوران امالک 
بسیاری آشــفته شــده و پایه نرخ اجاره هم در این روزها 
حداقل یک میلیون تومان است.بهمنی بیان کرد: در منطقه 
آزادی یــک واحد 7۰ متــری ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و 
ماهانه 4 میلیون تومان اجاره تعیین کرده اســت.در ادامه 
حسنی یکی دیگر از مســتاجران ساکن منطقه خانی آباد 
نو با ابزار گله گی از باال بودن بســیاری از نرخ ها در مناطق 
جنوبی تهران گفت: به دلیل بــاال بودن نرخ های اجاره در 
بســیاری از مناطق شمالی نشین تهران مردم مجبور شده 
اند به مناطق جنوبی تهران بیایند و همین باعث شــده که 

مالکان هم سوء اســتفاده کنند و اقدام به افزایش نرخ های 
اجــاره کنند.او ادامه داد: در حال حاضر یک واحد نوســاز 
۲ خواب ۹۰ متری رهن کامل 3۵۰ میلیون تومان اســت 
رهن کامل تعیین شــده آن در صورتی است که میانگین 
نرخ اجاره در سال گذشته بسیار کمتر از این قیمت ها بود.

براســاس این گزارش در حالی که وزیر راه وشهرســازی و 
همچنین معاونت مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی 
از آرامش بازار اجاره و همچنین اجرا شدن تمامی مصوبات 
ســتاد ملی مقابله با کرونا توسط مالکان خبر می دهند، اما 

گزارشات میدانی خالف این مصوبات را نشان می دهد.
صدور 3۰۰ حکم تخلیه واحد مسکونی در دوران کرونا

به طــوری که چندی پیــش محمد اســالمی وزیر راه 
وشهرســازی در برنامه نگاه یــک در رابطه با وضعیت بازار 
اجاره، گفت: ۱3۰۰ شکایت به شورای حل اختالف توسط 
مســتاجران ارسال شــده که از این تعداد تنها 3۰۰ حکم 
تخلیه صادر شــده و مابقی هم بین مالکان و موجران صلح 
ایجاد شده است.اســالمی افزود: برای اجاره دارای حرفه ای 
اقدامات الزم و همچنین زمین را تامین کرده ایم و تاکنون 
چندین بار فراخوان دادیم.وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: 
بسیاری از مشاوران امالک در مقایسه با سایر مشاغل حضور 
چشــمگیری دارند و ما سعی کرده ایم با اتحادیه مشاوران 
امالک نرخ هــای قراردادها را ضابطه مند کنیم.او درباره وام 
ودیعه مســکن هم گفت:حدود ۲۵۰ هزار نفر در این طرح 
ثبت نام کرده انــد و ما پاالیش ها را انجــام داده و به زودی 
کســانی که در ســال گذشته وام ودیعه مســکن دریافت 
نکرده اند و واجد شــرایط دریافت وام ودیعه مسکن هستند 
این تســهیالت را دریافت کنند.اسالمی توضیح داد:تعیین 

سقف اجاره مسکن بسیار در کاهش قیمت اجاره موثر بوده، 
اما بســیاری از مردم ادعا می کنند که باعث افزایش قیمت 
شده است، اما باید این موضوع را یادآوری کنیم که در سال 
گذشته یکی از شــبکه های تلویزیونی مستاجران و مالکان 
خــوب را معرفی می کرد و همین امر نشــان داد که چقدر 
مالکان انصاف داشــتند و در این حوزه مراعات مستاجران 
را کرده بودند.او درباره اجاره مســکن هم گفت: در ســال 
گذشته از بســیاری از مالکانی که صفر درصد قیمت اجاره 
را افزایش داده بودنــد، تقدیر کردیم.تعطیالت کرونایی به 
ضرر مشاوران امالکهمچنین مصطفی قلی خسروی رئیس 
اتحادیه مشــاوران امالک کشــوری با بیان اینکه از ابتدای 
قرمز شــدن وضعیت کرونا در تهران و بسیاری از شهرهای 
دیگر تمامی مشاوران امالک کشور تعطیل شده اند، گفت: 
تعطیلی مشاوران امالک باعث می شود که نتوانیم قیمت ها 

را در این بازار کنترل کنیم.
او ادامه داد: مشــاور امالکی درحال حاضر باز نیست که 
بخواهیم از طریق معامالت صورت گرفته آماری از وضعیت 
اجاره ویا خرید وفروش دهیمخســروی با بیان اینکه حدود 
۱۰ روز قبل برای چندمین بار در امسال دفاتر مشاور امالک 
به دســتور ستاد ملی کرونا تعطیل شده و امروز مجددا این 
تعطیالت را تا یکشنبه تمدید کرده اند، افزود: سال گذشته 
هم این وضعیت را داشتیم. افراد شاغل در صنف ما با توجه 
به اســتفاده از تلفن و فناوری های جدید، کمترین ارتباط 
حضوری با متعاملین را دارند؛ در حالی که مشاغل دیگر که 
فضای کار آن ها بسیار شلوغ تر از دفاتر امالک است تعطیل 
نشده اند.رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه ما مولد 
مالیاتی و مولد اقتصادی هســتیم و به کنترل قیمت ها در 

بازار مسکن کمک می کنیم، گفت: وقتی دفاتر امالک بسته 
باشند هرکس هر قیمتی دلش می خواهد برای خانه خودش 
تعیین و در ســایت ها درج می کند.وی گفت: در حالی که 
اکثر همکاران ما درخصوص قیمت های کارشناسی و واقعی 
به فروشندگان، مشاوره می دهند و به ارزانی کمک می کنند.

خســروی تاکید کرد: از ســتاد کرونا انتظار داریم با توجه 
به ارتباط کم مشــاوران امالک بــا مراجعه کنندگان، ما را 
جزو صنوف گروه های شــغلی یک قرار دهد؛ چرا که صنف 
مشــاوران امالک در حال نابودی اســت و باید فکری برای 

این وضعیت کرد.
او بــا بیان اینکه اگر بخــش دولتی به مهمترین وظیفه 
خــود در تولید و عرضه مســکن بپــردازد گرانی ها تا این 
حد در بازار مســکن ایجاد نمی شــود گفــت: دولتی ها در 
حــال حاضر تنها به ۱۰ درصد وعــده خود هم عمل کرده 
اند. بعد می آیند از مشــاوران امالک انتقاد می کنند.رئیس 
اتحادیه مشــاوران امالک اظهار کرد: نه بــازار مصالح، نه 
قیمت گذاری و نه سیاســت گذاری، هیچ کــدام در اختیار 
اتحادیه مشــاوران امالک نیست. یک واقعیت این است که 
تعداد مســکن در شهر تهران، کمتر از تقاضا است که علت 
اصلی آن به کاهش ســاخت و ســاز ناشی از سیاست های 
اشتباه مسئوالن برمی گردد.او بیان کرد: در سال های اخیر 
به محض اینکه مســکن گران می شد پیکان انتقادات را به 
ســمت ما می گرفتند. به نظرم این رفتار مســئوالن نوعی 
شانه خالی کردن از مســئولیت است. بی برنامگی خودتان 
را گردن دیگران نیندازید.براســاس این گزارش با توجه به 
تعطیلی های این مدت و با توجه به آنکه در حال حاضر اوج 
جابه جایی ونقل و انتقال مستاجران است و با توجه به آنکه 
بسیاری از مشاوران امالک تعطیل هستند بنابراین درحال 
حاضر این بازار به دست سوداگران سایت ها افتاده است که 
این خود می تواند زنگ خطری برای خیزش دوباره قیمت ها 

در بازار اجاره باشد.

تورم اجاره بها در یک سال منتهی به تیرماه به ۲۸ درصد رسید

اجاره خانه باال رفت

اخبار انرژی

رشد ۶۰ درصدی ظرفیت پتروشیمی 
با سرمایه گذاری ۲۵ میلیارد دالری

ظرفیــت پتروشــیمی ایران از ۵۶ میلیون تن در ســال ۹۲ به ۹۰ میلیون 
تن در شــرایط فعلی رســیده که این جهش ۶۰ درصدی با ســرمایه گذاری 
۲۵ میلیارد دالری در این صنعت محقق شــده است.به گزارش ایرنا، صنعت 
پتروشــیمی را شــاید بتوان یکی از موفق ترین صنایع کشور در تحقق اهداف 
برنامه ششم توسعه دانست. بر اساس برنامه ششم، ظرفیت این صنعت باید تا 
پایان سال ۱4۰۰ به ۱۰۰ میلیون تن در سال برسد که با توجه به بهره برداری 
از طرح های پتروشــیمی در جهش دوم، می توان به این ظرفیت رسید.در واقع 

دوران طالیی پتروشیمی را بدون تردید باید این هشت سال دانست. 
در دولــت یازدهم و دوازدهم 3۲ طرح پتروشــیمی با ظرفیت 34 میلیون 
تن به بهره برداری رســید و ظرفیت پتروشــیمی از ۵۶ میلیون تن به بیش از 
۹۰ میلیون تن رسیده اســت.مجموع سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی در 
هشــت سال گذشته بیش از ۲۵ میلیارد دالر بوده است. از این میزان آن گونه 
کــه رئیس جمهــوری اعالم کــرده، تنها در ســال ۹۹ بیــش از ۱۱ میلیارد 
دالر ســرمایه گذاری در صنعت پتروشــیمی انجام شده اســت.ظرفیت تولید 
پتروشیمی ایران با بهره برداری از ۱۲ طرح در قالب جهش دوم پتروشیمی طی 
ســال گذشــته، ۱3.۵ میلیون تن افزایش پیدا کرد تا در مجموع ظرفیت این 
صنعت در دولت تدبیر و امید تا پایان سال گذشته جهشی ۵۰ درصدی را به 
ثبت برساند. سایر طرح های جهش دوم نیز در سال ۱4۰۰ افتتاح خواهد شد 
تا درآمد ایران از صنعت پتروشــیمی به ۲۵ میلیارد دالر در سال افزایش پیدا 
کند.میزان پیشــرفت طرح های باقیمانده از جهش دوم این صنعت ۸4 درصد 
است و بهره برداری از آنها می تواند حجم خوراک دریافتی پتروشیمی کشور را 

تا معادل ۱.۶ میلیون بشکه نفت خام افزایش دهد.
با وجود دستیابی به اهداف برنامه های تعیین شده در برنامه ششم توسعه با 

اجرای جهش دوم صنعت پتروشیمی، با هدف افزایش میزان دریافت خوراک، 
جلوگیری از خام فروشی، کاهش واردات و همچنین تنوع در سبد محصوالت 
پتروشــیمی، جهش ســوم این صنعت نیز با 3۹ طرح تعریف شــده که قرار 
اســت تا پایان ســال ۱4۰4 به بهره برداری برســد.برای اجرای این 3۹ طرح 
سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد دالری مورد نیاز است که تاکنون بیش از ۲۵ درصد 
آن یعنی ۵.۶ میلیارد دالر انجام شــده و بقیه نیز طی سال های آینده محقق 

خواهد شد.

موافقت دولت عراق برای همکاری با توتال
هیات دولت عراق به وزارت نفت این کشــور اجازه داد با شرکت فرانسوی 

توتال به منظور اجرای پروژه های انرژی قرارداد امضا کند.
به گزارش ایســنا، خبرگزاری عراق به نقل از سخنگوی دولت عراق نوشت: 
این پروژه ها شامل جمع آوری گاز به ظرفیت ۶۰۰ میلیون فوت مکعب در روز 
و توســعه میدان رتاوی می شود.توتال پس از امضای این قرارداد یک نیروگاه 
خورشــیدی هزار مگاواتی خواهد ســاخت و کار ساخت یک پروژه تزریق آب 
دریا با هدف افزایش تولید نفت در میادین نفتی جنوبی عراق را آغاز می کند.

عراق به تسریع طرحهای توسعه برای سرمایه گذاری در جمع آوری گازهایی 
که به همراه نفت اســتخراج می شوند و پرداختن به مســئله آالیندگی، نیاز 
دارد. طبق گزارش بانک جهانی در ســال ۲۰۱۹، عراق پس از روسیه، دومین 
رکورددار مشعل سوزی در جهان اســت. این کشور عالوه بر ضرورت کاهش 
مشــعل سوزی و آالیندگی در بزرگترین میدان نفتی خود، به تولید گاز برای 
کاهش وابستگی به واردات که عمده آن از ایران است، نیاز دارد. طبق گزارش 
ســال ۲۰۱۹ آژانس بین المللی انرژی، پتانسیل قابل توجهی برای گاز طبیعی 
در عراق وجود دارد زیرا تولید گاز به عنوان محصول فرعی اســتخراج نفت در 
یک دهه گذشته افزایش پیدا کرده است.توتال که یکی از بزرگترین شرکتهای 

انرژی جهان اســت، به مدت حدود یک قرن در عراق فعالیت داشــته و جزو 
کنسرســیومی بوده اســت که میدان کرکوک را در اواخر دهه ۱۹۲۰ کشــف 
کردند. این شــرکت فرانسوی در مقایســه با سایر غولهای نفتی مانند اکسون 
موبیل، انی و بریتیش پترولیوم، فعالیتهای محدودی در عراق دارد. این شرکت 
فرانسوی در میدان حلفیه در استان میسان در جنوب عراق ۲۲.۵ درصد و در 
بلوک اکتشــافی سارسنگ در منطقه کردستان ۱۸ درصد سهم دارد.بر اساس 
گزارش بلومبرگ، عــراق در مارس توافقاتی با توتال در خصوص این پروژه ها 

امضا کرده بود و منتظر موافقت هیات دولت برای امضای نهایی توافق بود.

برنامه ای برای خاموشی برق وجود ندارد
معاون راهبری شــبکه برق کشور گفت: برای هفته گرم پیش رو برنامه ای 
برای خاموشی برق وجود ندارد و تالش می کنیم با مدیریت مناسب پاسخگوی 

نیاز مصرفی مشترکان باشیم.
مهدی مقیم زاده در گفت و گویی با بیان اینکه روز شــنبه میزان مصرف 
برق به ۶۵ هزار مگاوات رسید، اظهار داشت: ۵۵ هزار مگاوات به طور معمول 
تامین شــد و مابقی نیز با مشارکت صنایع بزرگ سیمان و فوالد که در پیش 
از تفاهم نامه هایی همکاری برای در طرح های مدیریت مصرف مشارکت امضا 
کرده بودند، مورد بهره برداری مشــترکان قرار گرفت.وی با اشــاره به شرایط 
جوی چند روز آینده، تصریح کرد: دمای متوســط در کل کشور 37.۲ درجه 
خواهــد بود و در صورت باقی ماندن مصــرف ۶۵ هزار مگاوات می توانیم برق 
مشــترکان را از طریــق نیروگاه های حرارتی و برق آبــی تامین کنیم.معاون 
راهبری شــبکه برق کشور با اشاره به تعطیلی ۶ روزه دو استان تهران و البزر، 
خاطرنشــان کرد: از فردا حجم مصرفــی ادارات در این دو بخش بالغ بر ۸۰۰ 
هزار مگاوات به مصرف مشــترکان اضافه می شود که انتظار داریم با مدیریت 

مناسب و همراهی با وزارت نیرو مشکلی در نداشته باشیم.

قیمــت دالر در آخرین روز کاری قبل از تعطیالت چند 
روزه تهران در آستانه عقبگرد به کانال ۲3 هزار تومان بود، 
حال با توجه به پایان تعطیالت و بازگشایی دوباره بازارها این 
سوال برای فعاالن اقتصادی مطرح است که نرخ دالر و انواع 
ارز به کدام ســو می رود؟به گزارش ایرنا، نرخ دالر از ابتدای 
سال ۱4۰۰ با توجه به تحوالت سیاست خارجی و افزایش 
امیــدواری به موفقیت مذاکرات وین، آزادســازی پول های 
بلوکه شــده ایران در سایر کشورها و کاهش سفته بازی در 

بازار ارز، قیمت انواع ارز روند کاهشــی داشــته است و در 
روزهای پایانی فروردین ماه نرخ دالر در صرافی بانکی حدود 
۲3 هزار و ۵۰۰ تومان و در اردیبهشت ماه ۲3 هزار و 3۶۹ 
تومان بود.در خرداد ماه بهای دالر به ســوی کانال ۲4 هزار 
تومان خیز برداشــت و تقریبا از اواسط تیرماه تا کنون در 
کانال ۲4 هزار تومان نوســان داشته است و گاهی به سوی 
نرخ ۲۵ هزار تومان خیز برمی دارد اما دوباره در میانه کانال 
۲4 هزار تومان ثابت می شود. در نهایت در ۲۸ تیرماه بهای 

دالر در صرافــی بانکی به ۲4 هزار و ۵۹ تومان رســید که 
حکایت از عقبگرد آن به قیمت ۲3 هزار تومان است.محمود 
فراهانی،کارشناس اقتصادی در گفت وگو با ایرنا درخصوص 
پیش بینی نرخ دالر در روزهای آتی گفت: همیشــه ســه 
شاخص ورودی دالر به کشور، مذاکرات برجام و هزینه های 
دولت عوامل مهم و تاثیرگذار بر قیمت ارز است.وی درباره 
تاثیر تحریم ها بر قیمت دالر اظهارداشــت: هرگاه تحریم ها 
کم می شود ورود دالر بیشتر شده و هرگاه تحریم ها شدت 
یابد ورود دالر ســخت تر می شود که خود موجب تحریک 
تقاضا خواهد شد و در نتیجه نرخ دالر افزایش می یابد.این 

کارشناس اقتصادی مذاکرات برجام را از دیگر عوامل موثر بر 
بهای دالر دانست و گفت: زمانی که این مذاکرات رویه مثبت 
داشته است آثر آن بر قیمت دالر کاهشی است و بالعکس.

وی درباره تاثیر انضباط مالــی دولت به عنوان عامل موثر 
دیگر بر بهای دالر بیــان کرد: با توجه به اینکه هزینه های 
دولت موجب افزایش نقدینگی می شــود آثار افزایشــی بر 
قیمت دالر دارد.فراهانی تصریح کرد: انضباط مالی به عنوان 
عامل موثر در قیمت دالر در کشــور، نقش داشــته است و 
ورودی دالر و مذاکرات برجام دو عاملی است که تاثیر کوتاه  

مدت و میان مدت بر نرخ دالر دارد.

بازار

قیمت دالر پس از پایان تعطیالت به کدام سو می رود؟


