
 سخنگوی دولت :

اقتصاد ایران با 
تصمیمات FATF آسیبی 

نخواهد دید

بعد از پایان یافتن سال ۹۶ و ظاهرا 
به بهانه خروج غیراخالقی آمریکا از برجام، در ســال 
۹۷ قیمت ارز دچار تالطم شدید شــد و قیمت دالر 
آمریکا تا بــاالی ۱۸ هزار تومان هم معامله شــد. هر 
چند با دخالــت دیرهنــگام ولی شــتاب زده بانک 
مرکزی، باز هم طی تالطماتی، به زیر ۱۰ هزار تومان 
هم رســید، ولی در آن نرخ چندان طاقت نیاورد و باز 
به باالی ۱۳ هزار تومان هم رســید و متاسفانه همراه 

نوسانات و البته با تالطم کمتر ادامه یافت.
از اول سال ۹۸ سعی شد جلوی نوسان شدید گرفته 

شــود و بازار آزاد تا حدی اداره شــد. هرچند باز هم 
بین کمترین و بیشــترین قیمت ها در ســال ۹۸ هم 
گاهی بیش از ۳۰ درصد اختالف بــوده که برای ارز 
مقدار نامتعارفی  محســوب می شود؛ به خصوص که 
بارها جای کمترین قیمت و بیشــترین قیمت عوض 
می شــد که خود این به نوعی ایجــاد رانت می کرد و 
باعث تشویق ســفته بازان و بورس بازان به دخالت در 

این بازار می شد.
همان طور کــه قبال هم گفته بودم، اگر در ســال ۹۶ 
قیمت دالر واقعی تر عرضه می شــد و به ضرب تزریق 
بیش از تقاضا قیمت را پایین نگه نمی داشــتند و در 
اول ســال ۹۷ هم به قیمت غیرواقعی ۴۲۰۰ تومان 
اصرار نمی ورزیدند، و اجــازه می دادند بازار قیمت را 
تنظیم کند، تا آخر سال ۹۷  قیمت دالر نمی توانست  

از مرز ۹ هزار تومان عبور کند.
در ســال ۹۸ هم حتی بــا همین نرخ تــورم اعالمی 
۴۰ درصدی می توانست با شــیب مالیم تا حداکثر 
۱۳ هزار تومان باال برود، و البته بدون نوســان، ولی 
به هر حال ناخدایان کشــتی اقتصاد کشــور، افکار 
دیگری داشــتند و دارنــد. از طرفــی، عالقه مند به 
نرخ های متنــوع برای ارز هســتند، و از طرف دیگر، 
آرزوهای خود را که البته آرزوی همه ما هســت، به 
عنوان تحلیل و پیش بینی ارائــه می کنند؛ در حالی 
که علــم اقتصاد به بی رحمی معروف اســت و با هیچ 
کــس رودربایســتی نــدارد. البته گاهی با ســخن 
نامهربــان و غیرقانونی یک کشــور زورمند، ممکن 
است جوی منفی ایجاد شــود و در عین حال ممکن 
اســت با لبخندی دیگر از سوی مســوولی دیگر، جو 

قدری مثبت شــود، ولی واقعیت هــای اقتصادی در 
اثر هیچ جو مثبت و یا منفــی تغییر جدی نمی کند، 
وظیفه اصلــی بانک های مرکزی هــم در همه جای 
دنیا ایســتادگی در مقابل این جوسازی های عمدی 

یا اتفاقی است.
به عبارتی، باید در موقع مناسب با تزریق های مثبت 
و در زمان دیگر با تزریق منفــی جلوی باال رفتن ها یا 
ریزش مصنوعی قیمت ها را بگیرنــد؛ نه این که یک 
جا خودشــان را ببازند و بگویند ما درب خزانه بانک 
مرکزی را قفــل می زنیم و یک جا ذوق زده شــوند و 
همراه بازار شــروع به تزریق بیش از تقاضا کرده و از 
پایین آمدن مقطعی قیمت ها استقبال و اظهار شعف 

کنند.
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روحانی در جلسه هیئت دولت:

باید پای صندوق های رأی بیاییم
ســید مهدی حســینی   رئیس جمهور با بیان 
اینکه نشانه مقاومت ما دوم اســفند است، گفت: اگر 
می خواهیــم در مقابل آمریکا بایســتیم و به پیروزی 

برسیم، باید دوم اسفند پای صندوق آرا بیاییم.
حجت االسالم حسن روحانی در جلسه هیئت دولت 
با اشاره به مسائل و مشکالت پیش آمده در سیل اخیر، 
گفت: حضور همه جانبه مردم موجب شــد مردم در 
یک مدت کوتاهی به زندگی شأن برگردند و دولت نیز 
متعهد شد که همه ابنیه ای که آســیب دیده بود را تا 

پایان سال بازسازی کند.
وی با اشــاره به حــوادث آبان ماه و حضــور مردم در 
بان ها برای پاسخ به توطئه استکبار، افزود: مردم  خیا
ما در برابر حوادثی که دشــمن می خواست از آن سو 
اســتفاده کند به صحنه آمدند. این حرکت عظیم از 
زنجان و تبریز آغاز شــد و در دیگر استان های کشور، 
مردم به صحنه آمدنــد و آن یکپارچگــی، وحدت و 

اهمیت امنیت ملی را ساختند.
رئیس جمهــور خاطرنشــان کــرد: زمانــی که از 
آذربایجــان و تبریز نام مــی بریم باید بــه ۲۹ بهمن 
ســال ۵۶ نیز اشــاره کنیم. حادثه بهمن سال ۱۳۵۶ 
بســیار حادثه عظیمی بود که در چهلم حادثه قم رخ 
داد. آنهایی که تاریخ انقالب را به یــاد دارند به خوبی 
می دانند قیام مردم تبریز کمر رژیم را شکســت و یک 

امیدواری عظیمی را در سراسر کشور به وجود آورد.
روحانی بــا بیان اینکــه زمانی که مــردم آذربایجان 
و تبریز بــه صحنه آمدند برای همه مشــخص شــد 
که پیــروزی ما حتمی اســت، اظهار داشــت: بعد از 
۲۹ بهمــن ۵۶ همه آنهایی که از رجــال بزرگ بودن 
می دانستند که این قیام مردم پایان کار رژیم پهلوی 
است و شما دیدید که کمتر از دو ســال شاه از کشور 
رفــت و در کمتر از یــک ســال در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ 

انقالب شکوهمند ما به پیروزی رسید.
وی ادامه داد: در کنار مسئله حضور مردم در آبان ماه 
امسال ما مسئله شهادت ســردار عزیزمان حاج قاسم 
ســلیمانی بود که حضور مردم در این صحنه یک کار 
اعجاب آور بود و همه دنیا را به شــگفتی واداشــتند. 
هیچکس فکر نمی کرد بین نیروهای مســلح و مردم 

این همه ارتباط نزدیک وجود داشته باشد.

سردار سلیمانی نماد ثبات منطقه بود
رئیس جمهور با تاکید براینکه هیچکس نمی دانست 
موضوع مبارزه با تروریسم برای مردم ایران اینقدر مهم 
باشــد، تاکید کرد: هیچکس فکر نمی کرد که امنیت 
منطقه خاورمیانه و همســایگانمان برای مردم ما این 

همه اهمیت دارد. سردار سلیمانی در واقع نماد مبارزه 
با تروریسم، ثبات و امنیت منطقه ما بود و حضور مردم 
نشــان داد تمام افکار آمریکایی ها و غربی ها نســبت 
به ایران در ســال های اخیر غلط بود و محاسبات آنها 
نادرست بوده است.روحانی اظهار داشت: حضور مردم 
در مراسم تشییع شــهدای مقاومت در عراق و سراسر 
ایران که نماد آن خوزستان، مشــهد، قم و کرمان بود 
نشان دهنده پاسداشت زحمات شهید سلیمانی بود. 
این حرکت عظیم، وفاداری مردم ما را نشــان می دهد 
و نشــان داد مردم ما مردمی شــکرگزار و قدرشناس 
هستند. کجای دنیا ســراغ دارید که برای یک سرباز 
فداکار وطن مردم این چنین به صحنه بیایند؟ به نظر 
من روزهای تاریخی ماندگاری در تاریخ ایران اسالمی 

ایران ما شد.

بهترین ها را برای مجلس انتخاب کنیم
رئیس جمهــور گفت: ۴۱ ســال از انقالب گذشــته 
است و مردم ما همانند همان ســال ۵۸ با همان شور 
و عالقــه در صحنه هســتند. روز دیگــری که مردم 
باید افتخار بیافرینند، روز دوم اســفند امســال پای 
صندوق های رأی اســت. چند موضوع را ملت بزرگ 
و عزیز ما باید تفکیک کنند. یک موضوع اینکه ما پای 
صندوق می رویم تا بهترین ها را برای مجلس شورای 
اســالمی برگزینیم.روحانی با بیــان اینکه انتخابات 
مجلس اتفاق بســیار مهمی اســت، افــزود: مجلس 
شورای اسالمی قوانین را بررســی و آن ها را تصویب 
می کند. لوایح مجلس به دولت فرســتاده می شود و 
به وزرا در آنجا رأی داده می شــود و آنها نوعی نظارت 
بر دســتگاه های اجرایی دارند و تحقیق و تفحص بر 
عهده آنهاست. همچنین اســتیضاح و سوال برعهده 
نمایندگان است. اصوالً مجلس شــورای اسالمی در 

ایران بسیار قدرتمند است.

مجلس در ایران جایگاه عظیمی دارد
وی افــزود: البتــه اختیارات مجلس در کشــورهای 
مختلف متفــاوت اســت. در ایران مجلــس جایگاه 
عظیمی دارد که این نیز به دلیل نظر امام )ره( اســت. 
امام از ابتدا به مجلس یک عنایت خاص داشت. ایشان 
روابط خاصــی با مرحوم مدرس داشــتند و گاهی در 
جلســات مجلس شــورای ملی آن زمان حضور پیدا 

می کردند.
رئیس جمهور یادآور شــد: از لحاظ تاریخی ایشــان 
عالقــه خاصی بــه مجلس داشــتند و همیشــه در 
خصوص مجلس با عظمــت از نمایندگان مجلس یاد 

می کردند. مجلس برای سرنوشت ما مهم است. کسی 
نگوید هر کســی می خواهد انتخاب شود. دوستان و 
هم حزبی های من که صالحیتشان تأیید نشده، حال 
هر کسی می خواهد انتخاب شود. مجلس می خواهد 
برای ما قانون وضــع کند و این قوانیــن برای همه ما 
اســت. این قوانین در زندگی ما و فرزندان ما اثر دارد. 

گاهی برخی از قوانین سالیان دراز باقی می ماند.
روحانی تاکیــد کرد: این قوانین ممکن اســت یک یا 
دو دهه و یا یک قرن باقــی بماند و تغییرات آنها جزئی 

است و اصل قانون باقی می ماند.

باید پای صندوق های رأی بیاییم
روحانی با اشــاره به اینکه اگــر می خواهیم در مقابل 
آمریکا بایســتیم و به پیروزی برسیم، نشانه مقاومت 
ما دوم اسفند اســت، تاکید کرد: دوم اسفند باید پای 
صنــدوق آرا بیاییــم.وی تصریح کرد: نمی شــود در 
تهران بگوییم که یک نفر نیســت که به آن رأی دهم، 

این حرف درست نیست.
وی تصریح کرد: نمی شود گفت در تهران با وجود این 
همه کاندیدایی که وجود دارد، من یک نفر را هم برای 
رأی دادن پیدا نکرده ام آن طوری که با ذوق و ســلیقه 
من بخواند، کســی وجود ندارد.رئیس جمهور با بیان 
اینکه مردم بزرگ و عزیز، اینکه این جناح و آن جناح یا 
اینکه این فرد یا آن فرد به مجلس بیاید، برای امروز ما 
تا روز دوم اسفند اســت، اظهار داشت: هر کسی از هر 
جناحی وارد مجلس شود، نماینده مجلس ما خواهد 

بود و آنجا دیگر جای قهر نیست.
روحانی تاکیــد کرد: اگــر امروز تــالش می کنیم و 
می گوئیم که این جناح و آن جنــاح باید وارد مجلس 
شود، مشکلی ندارد و هر کســی سلیقه ای دارد. به هر 
حال آن افرادی که وارد مجلس می شوند، نماینده ما 
هستند و طبق قانون اساســی، فردی که وارد مجلس 
می شود در برابر کل ملت ایران مسئول است، نه تنها 
در برابر مردم حوزه انتخابیه و جناح خود.وی، وظیفه 
نمایندگان را ملی دانســت و گفت: همه ما در اجرای 
حقوق مان و اصول قانون اساســی همیشه باید اصل 
۴۰ قانون اساســی را مد نظر داشته باشیم. هیچ کس 
نمی تواند در اعمال حق خودش بــه ضرر منافع ملی 

کاری انجام دهد؛ چه دولت، مجلس یا قوه قضائیه.
رئیس جمهور افــزود: همه مســئولین باید اصل ۴۰ 
قانون اساســی را مد نظر داشته باشــند. هر اقدامی 
می خواهند انجام بدهیم ولو آنکه بگوییم »این اقدام 
حق ماســت« اما در اعمال حق نمی توانیم به گونه ای 

عمل کنیم که به منافع ملی لطمه وارد شود.
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  ادامه از صفحه یک
در هر حال باز هم جای شــکر دارد که در ســال 
۹۸ بــا تمهیداتــی جلــوی تالطمات شــدید 
گرفته شــده؛ هر چند که کمــاکان چند نرخی 
ودن ارز همچــون زخمی بر پیکــر اقتصاد ما  ب
باعث خونریــزی و صدمه دائم بــر پیکر نحیف 
اقتصاد کشور اســت. اگر از همین فردا سیاست 
چند نرخی برچیده شــود، گامی مثبت به نفع 
اقتصاد کشور برداشته شــده می شود. گام های 
مهم دیگری که می شــود برای بهبود وضعیت 
اقتصادی برداشــت، کنترل نرخ تــورم، اصالح 
نرخ بهره و مخصوصا اصالح نظام مالیاتی کشور 
است. نظام مالیاتی کشــور هنوز با همان روش 
زمان قبل از انقالب اداره می شــود؛ در حالی که 
مترقی تریــن روش اخذ مالیــات در فقه پویای 

شیعه موجود است. 
شاید برخی فکر کنند، روش اخذ مالیات و تعرفه 
گمرک یا عوارض خروج از کشــور، چه ربطی به 
قیمت و وضعیت ارز دارد؟ ولی باید دانســت در 
جهان امروز مســائل اقتصادی کامال و زنجیروار 

به یکدیگر وصل و مرتبط است.
اجازه بدهیــد، در پایان داســتانی تعریف کنم. 
گفتند شــخصی مغازه چلوکبابی داشت، مدیر 
چلوکبابی بررســی کرد و دید با توجه به قیمت 
گوشــت و برنج و روغن و اجاره مغــازه و حقوق 
کارمندهــا و کارگرهــا روزانه هــزار چلوکباب 
رســی ۸ هزار تومان تمام می شــود. گزارش  پ
قیمت تمام شــده را به صاحب چلوکبابی اعالم 
کرد و نظر کارشناســی خود را مبنــی بر اینکه 
خوب اســت هر پــرس چلوکبــاب را ۱۰ هزار 
تومــان بفروشــیم، اعالم داشــت. نظر صاحب 
چلوکبابــی این نبود. دســتور داد هر پرس چلو 
کباب به قیمت ۵ هزار تومان قیمت گذاری شود 
و به فروش برســد، و چون آدم ثروتمندی بود، 
روزانه ۳ میلیون تومان زیان حاصل را از جیبش 
پرداخت می کرد، ولی به این هم بســنده نکرد و 
دستور داد به رفقای نزدیکش که مثال ۱۰۰ نفر 
می شــدند، هر پرس چلوکباب به قیمت ۳ هزار 

تومان فروخته شود. 
قیمت دیگری هم بــرای اقــوام در نظر گرفت 
و خالصه مابه تفــاوت آن قیمت هــا را خودش 
پرداخــت می کرد. ولــی دو اتفــاق باعث عدم 
موفقیت او شــد، یکی اینکه ثروت و درآمدهای 
او دچار نقصان شــد و دیگر این کــه، هر روز به 
شــتری های این چلوکبابی اضافه می شــد،  م
یعنی کســانی که مصرفشــان مثــال هفته ای 
یک چلوکباب بــود، چون چلوکبــاب با قیمت 
غیرواقعی و ارزان عرضه می شــد، هر روز اقدام 
به خریــد چلو کبــاب می کردند، کســانی هم 
پیدا شدند که شــروع کردند چلوکباب ۱۰ هزار 
تومانی را پنج هزار تومــان بخرند و ببرند، ۷ هزار 
تومان بفروشــند، و البته اقوام و دوستان هم که 
ســود مضاعف می بردند، خوب می شود حدس 
زد که بعد از مدتی سرنوشــت این چلوکبابی به 

کجا می رسد.
در واقع سرنوشــت هر ارزان فروش بی منطقی 
همین خواهد بود، هم باعث اســراف در جامعه 
می شــود، هم باعث گمراهی مردم می شــود، 
م باعــث ورشکســتگی قیمت گــذاران بی  ه
منطق می شود. از همه مهم تر اخالق اجتماعی 
را تضعیف می کند، و معمــوال عاقبت این کارها 
هم به خیر نمی انجامــد. فرقی نمی کند این نرخ 
غیرواقعی برای ارز باشــد یا حامل های انرژی، 
برای تعرفه های گمرکی باشــد یــا اخذ مالیات 
بر درآمد، در واقع، قیمت در همــه جا به معنی 
عالمت اســت. عالمت غلط چه برای ارز باشــد 
چه برای بنزیــن، چه برای حقــوق کارمندان و 
کارگران باشد، چه برای مالیات و عوارض خروج 
از کشــور، ســم مهلک اســت و باعث گمراهی 
فعاالن اقتصادی و نهایتا صدمه به اقتصاد کشور 

خواهد شد.



 سخنگوی دولت:

اقتصاد ایران با تصمیمات FATF آسیبی نخواهد دید
خریدار     ســخنگوی دولت گفت: حتــی با رفتن 
ایران به لیســت ســیاه FATF اتفــاق خاصی برای 

اقتصاد کشور رخ نخواهد داد.
 علی ربیعی در حاشــیه جلسه هیئت وزیران در جمع 
خبرنــگاران اظهار داشــت: در جلســه هیأت دولت 
شــخص رئیس جمهور و وزرا از حضور پرشور مردم 
در راهپیمایــی ۲۲ بهمن تقدیر کردنــد و همچنین 
انتخابات ۲ اســفند مورد بحث قــرار گرفت. اعضای 
هیأت دولت از مردم درخواســت دارند که علی رغم 
همه گله ها و انتقادات در انتخابات مجلس شــورای 

اسالمی مشارکت داشته باشند.
وی ادامه داد: همگان بایــد بپذیریم این انتخابات هر 
چند از منظر بعضی ها محدود شده است اما مشارکت 
در انتخابــات با منافع ملی ســازگار تر اســت. دولت 

معتقد است هیچ کس نباید با صندوق رأی قهر کند.
ســخنگوی دولت تصریح کرد: صنــدوق رأی محلی 
خاص برای تغییر شیوه اداره کشــور است، بنابراین 
شرکت در انتخابات، رأی به بقای صندوق رأی است. 
در این انتخابات پیروز نهایی صندوق رأی خواهد بود.

حتی با رفتن به لیست سیاه FATF اتفاق 
خاصی برای اقتصاد کشور رخ نخواهد داد

ســخنگوی دولت در رابطه با FATF و تالش دولت 
برای برگرداندن این لوایح گفت: این موضوع در دولت 
بحث شد و ما کلیه تالش های خود را انجام دادیم که 
کمترین آســیب در مورد این موضوع متوجه کشور 
شود. بر اســاس گزارشها، در جلســه دیروز اکثریت 

کشورها از جمله چین و آفریقای جنوبی حمایت خود 
را از کشور ما اعالم کردند.وی ادامه داد: بسیار عجیب 
است که کشورهایی که خود حامی تروریسم هستند 
برای ورود ایران به لیست سیاه تالش می کنند. دولت 
یازدهم کشــور را از لیست ســیاه خارج کرد و تالش 
خواهیم کرد اگر به لیســت ســیاه رفتیم، خروج مان 
امکانپذیر باشد.سخنگوی دولت افزود: هر تصمیمی 
در جلسه FATF اخذ شــود، قرار است اقتصاد کشور 
به گونه ای طراحی شــود که آســیبی نبیند. حتی با 
رفتن به لیست سیاه اتفاق خاصی برای اقتصاد کشور 
رخ نخواهــد داد. رئیــس کل بانک مرکــزی هم این 

موضوع را به خوبی توضیح دادند.
ســخنگوی دولت در رابطه با آخرین مرحله بررسی 
جعبه ســیاه اوکراینی، بیان کرد: وقتــی پذیرفتیم 
اتفاق غیر عمد روی داده اســت، باالترین چیزی که 
باید حاصل شود را پذیرفتیم. امکانات مورد نیاز برای 
خواندن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را در اختیار 
ایران قرار ندادند، این موضوع جای سوال و ابهام دارد، 
جمهوری اســالمی اصرار دارد، بر اســاس قواعد بین 
المللی جعبه ســیاه درکشوری که ســانحه رخ داده 

بررسی شود، این کار صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: ما مشــکلی نداریم کــه این بازخوانی 
در کشورهای دیگرانجام شــود، ما پیشنهاددادیم از 
تمام ظرفیت ها اســتفاده کنیم، خواندن جعبه برای 
ما هم مهم است، مایل هســتیم، نرم افزارهای الزم 
فراهم شــود، تا جعبه ســیاه هواپیمای اوکراینی در 
داخل کشور خوانده شود اما برای خواندن در بیرون 

از کشور مانعی نداریم.
ربیعی در مورد ارائه آمار کشته شدگان آبان ماه گفت: 
آنچه آقای رئیس جمهور گفتند بر این اســاس بوده 
که پزشکی قانونی مرجع اعالم آمار است. باید منتظر 
ارائه آمار از سوی پزشــکی قانونی باشیم. آمار دقیق 
طی چند روز آینده از ســوی مراجــع ذی ربط اعالم 
خواهد بود. مرجع اصلی اعالم این آمار پزشکی قانونی 

بود که صورت گرفت و گزارش به دولت ارائه شد.
سخنگوی دولت در مورد آخرین اقدامات دولت برای 
جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا گفت: متأســفانه 
چند روز پیش نامه ای جعلی در این خصوص منتشــر 
شــد. باید جامعه را از طریق رســانه ها آماده کنیم، 
تصمیم بر آن اســت که حتی اگر یک مــورد ابتالء به 
کرونا در کشور مشاهده شــد به صورت شفاف اعالم 
شود. تا به امروز به موردی نرسیدیم. در جلسه هیأت 
دولت اعالم شد که آنفوالنزای نوع B شایع شده است. 
رعایت شست و شوی دســت و امور بهداشتی توصیه 
می شــود.وی در رابطه با ادعای برایان هوک مبنی بر 
اینکه انتخابات در ایران آزاد نیست افزود: این ادعاها 
جدید نیست. بر اســاس ادعاهای او قرار بود چهلمین 
ســال انقالب را نبینیم. این اظهارات برای ما تازگی 
ندارد و امیدواریــم با حضور مــردم در انتخابات این 

ادعاها نیز ابطال شود.
ربیعی با بیان اینکه آمریکا از دولت های غیرانتخاباتی 
در منطقه حمایت می کند، تاکید کرد: آمریکا با چنین 
دولت بی آبرو و رسوایی شایســته اظهار نظر در مورد 

ایران نیست.

شعبه

سخنگوی ســتاد شناسایی مشموالن 
طرح حمایت معیشــتی گفت: لیست 
جدید یارانه بگیران حمایت معیشتی، 

۹ اسفند اعالم می شود.
حســین میرزایی  با اشــاره به بررسی 
اعتراضات جاماندگان جدیــد از یارانه 
حمایت معیشــتی اظهار کرد: اطالعات 
hemayat.mcls. این افراد در سایت
gov.ir  ثبت شــده اســت کــه مورد 
بررســی قرار خواهد گرفت و در صورتی 
که مشــمول یارانه حمایت معیشــتی 
شوند مبلغ یارانه به حساب سرپرستان 

خانــوار واریــز می شــود.
وی دربــاره زمان بررســی 
اعتراضات ثبت شده توسط 
ستاد شناســایی مشموالن 
طرح حمایت معیشتی گفت: 
اطالعاتــی که در ســایت  
hemayat.mcls.gov.

ir  بارگذاری شده اســت از ۵ اسفند بر 
اساس ضوابط بررسی می شود و لیست 
جدید تهیه و در اختیار ســازمان برنامه 
و بودجه قرار خواهــد گرفت  و از طریق 
پیامک به نیز به خانواده ها اطالع رسانی 

خواهد شد و ســپس یارانه 
حمایت معیشتی به حساب 
آنها واریز می شــود عالوه بر 
اینکه پیامک اشــاره شــده 
یک روز زودتر از زمان واریز 
یارانه ها در روز نهم اســفند 
ارســال می شــود.میرزایی 
در ادامه با اشــاره به اینکه دهم اسفند 
ماه چهارمین مرحلــه از یارانه حمایت 
معیشــتی پرداخت می شــود، افزود: 
افرادی که در لیست جدید یارانه بگیران 
حمایت معیشتی اضافه شوند در اختیار 

ســازمان برنامه و بودجه قرار خواهند 
گرفــت و در واقع افــراد جدید معوقات 
گذشــته )۳ مرحلــه قبلــی  از یارانه 
حمایت معیشــتی( را دریافت خواهند 

کرد.
وی ستاد شناســایی مشموالن  گ ن خ س
طرح حمایت معیشتی همچنین درباره 
آخرین وضعیت ادغام دو یارانه معیشتی 
و نقدی گفــت: وزارت رفــاه همچنان 
مخالف این طرح است و مخالفت خود را 
نیز به کمیسیون تلفیق مجلس شورای 

اسالمی ارجاع داده است.

کمک معیشت

۹اسفند،  اعالم مشموالن جدید حمایت معیشتی
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بانک سودآور
بانک قرض الحسنه ای که از تسهیالت پرداختی 
به مشتریانش ســود نمی گیرد، چگونه می تواند 
سودآور باشــد؟ تجربه بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در مقایســه با ۱۱ بانک خصوصی نشــان 
می دهد، حتی با وجود عدم دریافت ســود از وام 
و با کارمــزد حداکثر چهار درصــدی، می توان 
عملکرد موفقیت آمیزی در نظام بانکی کشــور 

داشت.
 انتشــار منظم صورت هــای مالــی بانک ها، از 
جمله مواردی اســت که به شفافیت نظام بانکی 
کشــور کمک می کند. بانک های پذیرفته شده 
در بورس اوراق بهــادر، صورت های مالی خود را 
در بازه های زمانی مشــخص، در دسترس عموم 
قرار می دهند.با این حال، بانک قرض الحســنه 
مهر ایران نیز با وجود اینکــه به عنوان یک نهاد 
مالی پذیرفته  شده هنوز در بورس مطرح نیست، 
صورت های مالی خود را به صورت حسابرســی 
 نشــده و همچنین پس از حسابرســی، بر روی 
وب سایت خود منتشــر می کند و هم اکنون نیز 
صورت هــای مالی چهار دوره که از پایان ســال 

۱۳۹۶ آغاز شده، قابل دسترسی هستند.
نتشار عمومی صورت های مالی، عالوه بر اینکه  ا
تصویر شفافی از صنعت بانکداری کشور ترسیم 
می  کند، به ســهام داران این امــکان را می دهد 
تا با آگاهی بیشــتری در رابطه با خرید ســهام، 
صمیم گیری کننــد. از دیگر مزایای انتشــار  ت
صورت های مالی توســط بانک ها، امکان رصد 
نظام بانکی توســط نهاد ناظر بر شــبکه بانکی 
است. همچنین به سیاست گذار کمک می کند، 
گام های بعدی خود را در شبکه بانکی کشور، بر 

اساس اطالعات دقیق تری بردارد.
آخریــن صورت های مالی بانک هــای پذیرفته 
شــده در بورس، مربوط به نیمه نخســت سال 
۱۳۹۸ اســت که اکثراً حسابرســی نشــده اند. 
جدیدترین صورت های مالی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران نیز مربوط به این دوره زمانی است و در 
نتیجه، امکان مقایسه ارقام مهمی در ترازنامه و 
صورت سود و زیان این بانک ها با یکدیگر وجود 
دارد.ســپرده گذاران، بانکی را انتخاب می کنند 
که نســبت به امنیت ســپرده های خود در آن، 
اطمینان داشــته باشــند؛ یعنی بانک هایی که 
نسبت سرمایه به دارایی در آنها باالتر باشد. زیرا 
در این صورت اگر بانک دچار ورشکستگی شود، 
می تواند تعهدات خود نســبت به سپرده گذاران 
را ایفا کند.بررسی نسبت ســرمایه به دارایی در 
بانک قرض الحسنه مهر ایران نشان می دهد این 
نسبت در ۶ ماه نخست سال جاری، بیش از ۱۸.۶ 
درصد بوده و از این نظر در مقایســه با بانک های 

مورد بررسی، رتبه نخست را دارد.
دیگر صورت مالی قابل بررســی برای مقایســه 
بانک ها، صورت ســود و زیان بوده کــه یکی از 
مهم ترین اقالم آن، سود یا زیان خالص است. این 
شاخص می تواند به خوبی نشان دهنده مدیریت 
بانک در رابطــه با ســودآوری و ادامه حیات آن 
باشد. بانک قرض الحسنه مهر ایران در رتبه سوم 
بین بانک های مورد بررســی قرار دارد و میزان 
ســود خالص آن در نیمه نخست ســال جاری 
حــدود ۲۴۳ میلیارد تومان بوده اســت. این در 
حالی است که پنج بانک از ۱۲ بانک مورد بررسی 

در این مدت زیان ده بوده اند.
ســودآوری بانک قرض الحســنه مهر ایران در 
شــرایطی اســت که این بانک، بابت تسهیالت 
پرداختی، ســودی دریافت نمی کند و حداکثر 
کارمزد دریافتی بابت تســهیالت قرض الحسنه 

پرداختی آن، چهار درصد است.
در حالی که بازدهــی دارایی کلیــه بانک های 
مورد بررســی، کمتر از یک درصد و حتی برخی 
از آنها منفی است، بانک قرض الحسنه مهر ایران 
توانسته اســت در ۶ ماه نخست ســال جاری، 

بازدهی ۱.۱۱ درصدی کسب کند.



  تشریح طرح های توسعه ای هلدینگ خلیج فارس برای افزایش سرمایه

وشیمی در انتظار تأیید بورس برای عرضه اولیه ۴پتر
مریم علیزاده   مهمتریــن منابع مصرفی افزایش 
ســرمایه اخیر شــرکت هلدینگ خلیج فارس به راه 
اندازی طرح هــای پاالیشــگاه گازی بیدبلند، جمع 
آوری گازهای مشــعل، پتروشــیمی هنگام و آپادانا 

تخصیص خواهد یافت.
روز جاری مجمع عمومی فوق العاده شــرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس به منظور افزایش سرمایه ۵۷ 
درصدی این شرکت برگزار شد و این جلسه با حضور 

۹۴.۸ درصدی سهامداران به رسمیت رسید.
در ابتداجعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس 
ضمن اشاره به رشد ارزش بازار سهام این شرکت گفت: 
در ابتدای هفته جاری و پیش از بسته شدن نماد سهام 
فارس، ارزش بازار شرکت هلدینگ خلیج فارس برای 
اولین بار به رقم ۱۰۳ هزار میلیارد تومان رســید.وی 
افزود: میزان تولید در هلدینگ خلیج فارس در ۱۱ ماه 
سال جاری نسبت به مدت مشابه ســال قبل افزایش 
داشته و پیش بینی این است که تا پایان سال به ۱۰۳ 

درصد تولید پیش بینی شده برسیم .
ربیعی در خصوص افزایش ســرمایه ســال گذشته 
شرکت نیز گفت: در دی ماه سال قبل سرمایه شرکت 
از ۵ هزار بــه ۹۱۵۹ میلیــارد تومان رســید که این 
افزایش سرمایه سبب شد سه پروژه بزرگ این شرکت 
به بهره برداری برسد که در این میان پاالیشگاه گازی 
بیدبلند سال جاری به اتمام رسید و پرونده اش بسته 
خواهد شــد و قبل از عید عملیات تزریــق گاز انجام 
شود. البته بیدبلند امسال به بهره برداری می رسد اما 
در سه فاز اجرایی به ۱۰۰ درصد ظرفیت تولید خواهد 
رســید. پروژه هنگام نیز به ۷۵ درصد رسیده و آپادانا 
و لردگان نیز به مراحل پایانی نزدیک شده و ایالم نیز 
به ۹۵ درصد پیشرفت رســیده که در خرداد به تولید 

تجاری خواهد رسید.  
مدیرعامــل در ادامه گفت: بازدهی ســهام شــرکت 

هلدینگ خلیج فارس از ســال گذشــته تا کنون ۱۲۸ 
درصدبوده که پیــش بینی می کنیم این روند رشــد 
قیمت سهم تداوم داشته باشــند. وی همچنین تاکید 
کرد: در ســال جاری با تأســیس صندوق بازارگردانی 
تالش کردیم تا کنترل قســمت سهام شرکت بصورت 
معقول و منطقی باشــد که اجازه ندهد در شرایط صف 
فروش، جو حاکم بر سهم سنگین شــود اما تاکید می 
کنم که قیمت سازی و ســفته بازی با قیمت سهم در 
هلدینگ خلیــج فارس جایــی ندارد.وی افــزود: در 
افزایش ســرمایه جدید نیز قرار بود که سرمایه شرکت 
از ۹۱۵۰ میلیارد تومــان به ۱۵ هــزار میلیارد تومان 
افزایش یابد که به دلیــل مخالفت بورس ۶۵۰ میلیارد 
تومان از این افزایش ســرمایه محقق نشــد و سرمایه 
شرکت به ۱۴۴۰۰ میلیارد تومان رسید. گفتنی است 
این میزان افزایش ســرمایه شــرکت از تخصیص ۶۹ 
تومان سود هر سهم شرکت در سال گذشته بوده است.

مدیرعامــل هلدینگ خلیــج فارس ضمــن انتقاد از 
عملکرد و نحــوه نگرش ســازمان بورس نســبت به 
پذیرش سهام شــرکت ها برای ورود به بازار سرمایه، 
گفت: توقع شــرکت های بزرگی از سازمان بورس این 
است که به واسطه اعتبارشان ، مورد حمایت سازمان 
قرار بگیرند و موانــع در پیش راه ورود شــرکت های 
زیرمجموعه به بورس کاسته شــود تا ما هم از بورسی 
کردن شــرکت های تابعه خود پشــیمان نشــویم. 
همچنین به نظر می رسد سازمان بورس باید در نحوه 
تصمیم گیری در خصوص شــرکت های بزرگی مانند 
هلدینگ خلیج فارس برای مواردی همچون افزایش 
سرمایه و انتشار اوراق متمایز از شرکت های کوچک و 
کم حجم نگاه کند. وی افزود: در حال حاضر ما آمادگی 
کامل برای ورود ۴ شرکت پتروشــیمی به بورس دثرا 
داریم اما چالش ها و بروکراســی های سازمان بورس 
سبب به تعویق افتادن این موضوع شده است.   ربیعی 

در خصوص طرح های توســعه ای در دســت اجرای 
شرکت تا چند سال آینده گفت: موارد مصرف افزایش 
سرمایه شرکت به جبران مخارج انجام شده در افزایش 
سرمایه شــرکت های ســرمایه پذیر به میزان ۲۲۰۰ 
میلیارد تومان، جبران ســرمایه گذاری های صورت 
گرفته به میزان ۲۱۰۰ میلیارد تومان و جبران بخشی 
از مخارج صــورت گرفتــه در پرداخــت بدهی های 

شرکت به میزان ۸۰۰ میلیارد تومان بود.
وی در ادامه به برخی پروژه های در حال اتمام شرکت 
اشــاره کرد و گفت: فاز اول پاالیشــگاه گاز یادآوران 
منبع اصلی تامین خــوراک بندر امام و گچســاران 
خواهد بود که مشــکل اصلی کمبود خوراک حل می 
شــود که البته بخش اصلی محصوالت این پاالیشگاه 
نیز صادراتی اســت. به گفته ربیعی با راه اندازی طرح 
های گازی سبد شرکت های هلدینگ از نظر خوراک 
متنوع می شــود و این طرح های توســعه ای تا سال 
۱۴۰۲ ادامه خواهد داشــت و در طرح های هلدینگ 
شاهد تنوع و گستردگی هســتیم که تا سال ۱۴۰۲ 
ادامه خواهد داشــت. وی همچنین تاکید کرد : هیچ 
طرح بدون توجیه اقتصادی در هلدینگ آغاز نخواهد 
شد و تمام طرح هایی که در خصوص آن های صحبت 

شده ها همه سودآور هستند.
وی افزود: مخارج سرمایه گذاری طرح ها را به تفکیک 
سال های پیش رو این طور می توان دسته بندی کرد 
که راه اندازی کود اوره شیمیایی لردگان، الفین ایالم، 
پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس و طرح بهســازی و 
جمع آوری گازهای مشــعل مناطق نفت خیز جنوب 
مختص به ســال جــاری هســتند.همچنین طرح 
های شــرکت در ســال  شیرین ســازی برش سبک 
پتروشیمی بوعلی، پتروشــیمی هنگام و پاالیش گاز 
یادآوران در سال ۹۹ به اتمام خواهند رسید که برای 

اتمام این طرح ها نیاز به افزایش سرمایه بود. 
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هزینه آبخیزداری کمتر از جبران 

خسارت سیل
یک کارشناس حوزه آب گفت: هزینه الزم برای 
جرای پروژه هــای آبخیــزداری در قیاس با  ا
هزینه ها و خســارات تحمیل شده پس از سیل 
بسیار اندک بوده و این هزینه ها نوعی سرمایه گذاری 
ســت.محمدامین مرادی، کارشــناس مرکز  ا
راهبردی آب، انــرژی و محیط زیســت با بیان 
اینکه در بین مواد کشف شــده روی زمین، آب 
را می توان مهم ترین آن ها دانســت، گفت: نیاز 
انســان به آب برای ادامه حیــات، ابتدایی ترین 
و البته مهم ترین خاصیت این ماده اســت که بر 
همگان آشکار است و به همین دلیل، تأمین آب 
جزو اساســی برنامه های دولت ها و کشورهای 
مختلف شده است و بیراه نیست که جنگ آینده 

را، جنگ بر سر آب می دانند.
وی افزود: وجود منابع کافی آب و همچنین بهره 
برداری مناســب از منابع موجود جهت استفاده 
در شــرب، صنعت و کشــاورزی جزو ملزومات 
امنیت، پیشــرفت و توســعه هر کشوری است. 

کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.

 ایجاد چالش آبی با افزایش برداشت 
از منابع زیرزمینی

مرادی با بیان اینکه در دهه های اخیر، برداشت 
آب از منابع تجدیدپذیر و منابــع زیرزمینی در 
کشور ما رشــد فزاینده ای داشــته است، ادامه 
داد: اما متأســفانه به دلیل ســوءمدیریت و بی 
توجهی به مفهوم توسعه پایدار، هم اکنون دچار 

مشکالتی در خصوص آب هستیم.
به گفته این کارشــناس حــوزه آب راهکارها و 
پروژه های بســیاری در خصوص برطرف کردن 
معضالت آبی کشــور انجــام شــده و در حال 
انجام اســت. بنابراین انجــام مطالعات علمی و 
آسیب شناســی معضالت موجود برای گرفتن 
تصمیم های مناســب در این حــوزه، ضروری و 
الزم است. به دلیل قرارگیری بخش اعظم کشور 
در ناحیه خشک و نیمه خشــک، کشور ایران با 
میانگین ۲۵۰ میلی متر بارندگی در ســال جزو 
کشــورهای کمتر برخوردار از نعمت آب است. 
این در حالی است که میانگین جهانی بارندگی 

در دنیا حدود ۸۶۰ میلی متر است.

بی توجهی به پیشگیری؛ افزایش 
هزینه های درمان

وی با اعالم اینکه امسال شــاهد افزایش میزان 
نزوالت جــوی تا بدیــن جای ســال بودیم که 
متأسفانه منجر به سیالب در استان های مختلف 
شد، اظهار داشت: آخرین مورد سیالب، استان 
سیستان و بلوچستان است. بهره برداری و جذب 
حداکثری این بارش ها می تواند نیاز آبی کشــور 
را تأمین کند و در سمت مقابل تهدید سیل را به 
فرصت تبدیل کند. موضوعــی که لزوم توجه به 

امر آبخیزداری را نشان می دهد.
مرادی توضیح داد: کمبــود اعتبارات تخصیص 
داده شــده به بحث آبخیزداری در ســال های 
متوالی سبب شده که نســبت به برنامه تدوین 
شده عقب باشــیم. این در حالی است که هزینه 
الزم برای اجــرای پروژه های آبخیــزداری در 
قیاس با هزینه ها و خســارات تحمیل شده پس 
از سیل بسیار اندک است و این هزینه ها به مانند 
یک سرمایه گذاری است که از ضررهای حتمی 
ناشی از سیل جلوگیری می کند و از طرفی بهره 
برداری از نزوالت جوی را بیشتر می کند. امری 
که با توجه به میانگین بارش کشــور و نیاز آبی 

ســازمان امور مالیاتی اعالم کرد: روند کشور برای توسعه بسیار الزم و مهم است.
تبدیل تاکســی، وانت و مسافربرهای 
شخصی از تک ســوز به دوگانه سوز از 

مالیات بر ارزش افزوده معاف است.
امید علی پارسا رئیس ســازمان امور 
مالیاتی طی بخشــنامه ای بــه ادارات 
کل امــور مالیاتــی اســتان ها اعالم 

کرد: اجرای بخشــنامه ۲۳ آذر امسال 
ســازمان برنامــه و بودجــه و مصوبه 
شــورای اقتصاد مبنی بــر حمایت از 
تولیــد و تبدیل تاکســی، ون، وانت و 
مسافربر شخصی با ســوخت گاز سی 
ان جی که با اســتفاده از پرداخت های 
بالعوض دولت انجام می شود، معاف از 

مالیات بر ارزش افزوده است.
در این بخشــنامه آمده، بــا توجه به 
اینکه دولت هزینه تبدیل خودروهای 
عمومی تک ســوز به دوگانه سوز را از 
محل صرفه جویی در مصرف سوخت 
)بنزین( تأمیــن می کند، لذا چون این 
طــرح در قبال عرضــه کاال یا خدمات 

صورت می گیــرد، چنانچــه مراحل 
اجرای دوگانه سوز کردن خودروهای 
مذکور در مراکز مجــاز و کارگاه های 
مــورد تأییــد شــرکت ملــی پخش 
فرآورده هــای نفتــی انجام شــود، از 
شمول ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش 

افزوده خارج خواهد شد.

سوخت

دوگانه سوز کردن تاکسی، وانت و مسافربرهای شخصی معاف از مالیات شد



نگرانی ها از کاهش رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان

 بازار محصوالت فوالدی ایران در غیاب چین
شبنم سهیلی    چین به عنــوان یکی از بزرگترین 
تولید کنندگان و مصرف کنندگان محصوالت معدنی 
در دنیا اکنون در وضعیت توقف تولیــد و خرید مواد 
معدنی قــرار گرفته؛ موقعیتی که ناشــی از شــیوع 
ویروس کروناست و بزرگترین واحدهای تولیدی این 
کشور را به توقف تولید یا کاهش حداکثری نرخ تولید 
رسانده است. این مســاله میزان مصرف محصوالت 

فوالدی را نیز در این کشور به حداقل رسانده است.
 در حــال حاضــر تاثیر ویــروس کرونــای جدید بر 
حوزه های تولید، حمل و نقل و توریســت، همچنین 
قیمت و تقاضای کامودیتی ها بیش از هر حوزه دیگری 
مشخص اســت؛ به خصوص در مســاله کامودیتی ها 
به دلیل اینکه چیــن مصرف کننده حــدود نیمی از 
کامودیتی های جهان اســت، این تاثیرگذاری بسیار 
بارز خواهد بود.چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی 
جهــان از پیامد های اقتصادی این ویروس به شــدت 
آســیب دیده اســت. تعداد زیــادی از کارخانه های 
تولیدی بسته شده و نمایشگاه های زیادی نیز به دلیل 
شــیوع این ویروس لغو شــده اند. به نظر می رسد که 
ادامه این روند چشم انداز رشد اقتصادی چین در سال 
۲۰۲۰ را تحت تاثیر قرار داده اســت؛ پس از افزایش 
نگرانی ها در خصوص چشم انداز رشد اقتصادی چین، 
قیمت های سنگ آهن، مس و نفت خام با کاهش و در 
مقابل، تقاضا برای دارایی هــای امن مانند طال و اوراق 

قرضه از اواسط ژانویه با افزایش روبرو شد.
پیش بینی هــای بازارهای جهانــی از همان روزهای 
ابتدایی فوریــه خبر از کاهش تولیــد به خصوص در 
عرصه فــوالد و محصــوالت معدنی طی ســه ماهه 

نخست ســال ۲۰۲۰ نســبت به مدت مشــابه سال 
گذشــته می داد. به همین خاطر دولــت چین اعتبار 
۲۶۵ میلیارد دالری اســتانهای این کشــور را پیش 
از موعد مقرر ابالغ کرد تا شــرایط را برای حمایت از 
بنگاه های آسیب دیده از شــیوع کرونا مهیا سازد. این 
در حالی اســت که تاکنون عنوان شــده دولت چین 
بخشی از آمارهای اقتصاد این کشــور را در ماه ژانویه 
منتشر نخواهد کرد و این آمارها به صورت ترکیبی با 
داده های فوریه منتشر می شود، مساله ای که تحلیل 
وضعیت اثرگــذاری کرونا بر اقتصاد چین را دشــوار 
خواهد کرد. از آنجــا که حجم فوالد تولید شــده در 
چین با مجموع فوالد تولید شــده در ســایر کشورها 
برابری می کند، تعطیل شــدن موقت آن می تواند بر 

صنعت جهانی فوالد ضربه بزند.
کاهش تولیــد و تقاضــای محصوالت فــوالدی در 
چین از یــک طــرف و افزایش موجودی فــوالد دپو 
شــده در واحدهــا از طــرف دیگر کاهش حاشــیه 
سود فوالدسازان را در ســال ۲۰۲۰ به دنبال داشته 
اســت. به گفته برخی منابع تجاری، به نظر می رسد 
متوسط حاشــیه ســود کارخانه های فوالدی چین 
برای محصوالت تخت به صفر رســیده باشد در حالی 
که هنوز هم حاشــیه ســود بــرای تولیدکنندگان 

محصوالت طویل نظیر میلگرد وجود دارد.
به گفته منابع تجاری به نظر می رســد کارخانه های 
فوالدی چین با توجه به تاثیر شیوع کرونا در امر حمل 
و نقل و به تبع آن ایجاد تاخیــر در انجام فعالیت های 
ســاختمانی، در پایان ماه فوریــه ۲۰ درصد تولید را 
در استان های شاندونگ و شانشــی کاهش خواهند 

داد، الزم به توضیح نیست که در نهایت پس از حذف 
محدودیت ها مدت زمانی الزم اســت تا بازار خرید به 
شــرایط عادی بازگردد، از این رو بازارهای صادراتی 

بیش از پیش مورد توجه قرار خواهند گرفت.
بر اساس بررســی های پلتس، فوالدســازان چینی با 
توجه به افزایــش موجودی و تضعیف تقاضا از ســوی 
صنایع پایین دستی ممکن است ۳۰ درصد از تولیدات 
خود را کاهش دهند. این مســاله در عین حال ناشی از 
مشکلی است که کارخانه ها در تامین مواد اولیه نیز در 
پیش روی دارند. مشکالت ایجاد شده در سیستم حمل 
و نقل باعث شــده تا کارخانه ها توانایی تامین به موقع 
مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را نداشــته باشند 
و این امر تاثیر مســتقیم بر میزان تولیدات داخلی این 
کشور داشــته است.شــیوع ویروس کرونا و وحشت از 
انتقال آن به دیگر کشورها، عالوه بر تاثیر بر میزان تولید 
داخلی چین باعث شده تا میزان صادرات و واردات این 
کشور نیز تحت تاثیر قرار گیرد. برخی از کشورها در این 
راســتا واردات معدنی خود را از چین به شدت محدود 
کرده و حتی قرنطینه دو هفته ای برای کشتی های پهلو 
گرفته در چین تعیین کرده اند. به عنوان مثال استرالیا 
و برزیل در جدیدترین اقدام خود برای مقابله با ویروس 
کرونا و شیوع آن در کشــورهای خود، قانون گذاشتند 
که کشتی هایی که برای بارگیری سنگ آهن به مقصد 
چین در بنادر این کشــورها پهلوگیری می کنند موقع 
ورود باید ۱۴ روز در قرنطینه لنگــرگاه بمانند؛ بدون 
شک قیمت سنگ آهن از این جریان تاثیرپذیر خواهد 
بود و در عین حال تاخیری حداقل دو هفته ای در زمان 

تحویل محموله ها ایجاد خواهد کرد.

تولید

یک عضو کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس با اشاره به اقدامات انجام شده 
در زمینه تصویب FATF اظهار کرد: 
مردم نگران این موضوع نباشند چراکه 
پیش بینی من این اســت که ایران در 
لیســت ســیاه FATF قرار نخواهد 

گرفت.
 محمدرضا نجفی بــا تاکید بر ضرورت 
اقدامات همه جانبه دولــت در جهت 
تصویــب FATF تصریــح کــرد: در 
رابطه با FATF روی سخنم با دستگاه 

دیپلماسی کشــور و دولت 
اســت؛ تاکیــد می کنم هر 
تالشــی که ممکن اســت 
دولــت انجــام دهد تــا از 
ورود ایران به لیســت سیاه 
FATF جلوگیری شــود، 
باید با جدیــت انجام دهد 

چراکه ما در آســتانه ایــن تصمیم در 
شــورای حــکام FATF هســتیم و 
بایــد در این زمینه اقدام شایســته ای 
صورت گیرد.نجفــی تاکید کرد: قفلی 

کــه ناشــی از تحریم های 
 FATF بــه  نپیوســتن 
ممکن اســت بر اقتصاد ما 
زده شود شمولیت آن بیش 
از تحریم های یک کشوری 
همچون آمریکاســت و این 
قفل جهان شــمول خواهد 
بــود.او همچنین به تــالش مجلس 
 CFT برای تصویــب لوایــح پالرمو و
اشــاره کرد و گفت: ما در مجلس بارها 
برای تصویب پالرمــو و CFT تالش 

کرده ایــم و در نهایت ایــن موضوع در 
مجلس تصویب شــد؛ در حال حاضر 
توقف این لوایح در جــای دیگری غیر 
از مجلــس اتفاق افتاده اما منشــا این 
توقف هر کجا باشــد باید دولت به هر 
ترتیبــی جلوی قرار گرفتــن ایران در 
لیست سیاه FATF را بگیرد.به گفته 
نجفی، دولت بایــد این فرصت را ایجاد 
کند تا بتوانیم بــا گفت وگو و تصویب و 
نهایی سازی این لوایح، زمینه پیوستن 

کشورمان به FATF را فراهم کنیم.

FATF

 ایران در لیست سیاه FATF قرار نمی گیرد
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بازار کشور امن و باثبات است
 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بازار 
کشور اکنون در شــرایط امن و با ثبات قرار دارد 
و همه هدف و تالش مــا تثبیت قیمت کاالها در 

ایام قبل از نوروز است.
 عباس قبادی در جلســه کارگــروه تنظیم بازار 
استان قم که در سالن امام جواد )ع( استانداری 
قم برگزار شــد، اظهار داشــت: با تمهیداتی که 
اتخاذ شده بازار کشــور در روزهای پایانی سال 
و تعطیالت نوروزی در شرایط امن و با ثباتی قرار 
دارد و هدف و تالش ما در ایــام پیش رو تثبیت 

قیمت کاالها است.
وی با بیان اینکــه برگزاری نمایشــگاه های 
فصلی و دائمی راهکاری مناســب برای عرضه 
بهتر محصوالت مورد نیاز مردم است و موجب 
افزایش رضایــت بندی عمومــی از وضعیت 
بازار می شــود، گفت: مســئوالن و دســتگاه 
قضائی و بانــک مرکزی با ســتاد تنظیم بازار 
همکاری کامل دارند و ایــن تالش ها موجب 
شــده بازار کشــور وضعیتی امن و قابل قبول 

داشته باشد.
دبیر کارگروه تنظیم بازار کشــور بیان کرد: در 
ســتاد تنظیم بازار اقدامات کارشناســی الزم 
برای قیمت گذاری و نحــوه توزیع کاالها صورت 
می گیرد تا هم تولید کننــدگان داخلی متضرر 
نشوند و هم رضایت مردم از وضعیت بازار محقق 

شود.
وی با اشاره به وضعیت بازار قم، افزود: قم در تهیه 
و توزیع کاالها در بازار وضعیــت مطلوبی دارد و 
برای مدیریت بهتر این فرآیند مسئوالن استان 
همکاری خواهیــم کرد تا توزیــع کاالهایی که 
تاریخ مصرف دارند بنا به صالح دید خودشــان 

اقدام کنند.

 وجود کیوسک های نظارت و بازرسی
 در قم

قبادی تصریح کرد: وضعیت قم در زمینه توزیع 
و تولید گوشت مرغ مناسب اســت به هر میزان 
مســئوالن اســتانی اعالم کنند مــرغ منجمد 
برای تنظیم بازار شــب عید در اختیارشان قرار 

می دهیم.
وی گفــت: وجــود کیوســک های نظارت و 
بازرسی بازار در سطح شهر قم طی ایام خاص 
مانند تعطیــالت عید نوروز کار ارزشــمندی 
اســت که موجب افزایش آرامش خاطر زائران 
از حضــور در این اســتان و خریــد از بازار آن 

می شود.
گفتنی اســت، در این جلســه دبیر ســتاد 
تنظیم بازار کشــور از بومی ســازی و اجرایی 
نمودن مصوبــات تنظیم بازار کشــور تقدیر 
کرد و مقــرر شــد نمایشــگاه های بهاره در 
اســتان قم و همه اســتان های کشور برگزار 
شــود و در صورت کمبود گندم در اســتان 
از محل واردات ســهمیه اســتان اختصاص 

بد. یا



رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن:

میلگرد و آهن مسکن۹۹ را گران می کند
 محبوبه قرمزچشــمه   یــک فعال صنعــت انبوه 
سازی ایالم گفت: شــواهد موجود از افزایش قیمت 
مسکن در نیمه اول سال ۹۹ حکایت دارد. البته امکان 
کنترل شــرایط موجود وجود دارد. بــا توجه به آنکه 
عمده تولیدات ســیمان و میلگرد دولتی است، دولت 
می تواند با حضور در این بازار از افزایش بی رویه قیمت 

مصالح ساختمانی جلوگیری کند.
 ساخت مســکن به عنوان یکی از  صدها زیر مجموعه  
ساخت و ساز است. باور عموم این است که اگر مسکن 
در تهران گران تر از سایر شهرهاست، دلیل آن عالوه بر 
ارزان بودن زمین، ارزان بودن مصالح ســاختمانی در 
شهرهای دیگر است. واقعیت این است که قیمت نهاده 
های ساختمانی به شــکل تقریبی در همه شهرهای 
ایران یکی اســت و فقط دوری و یــا نزدیکی به محل 
تولید و توزیع نهاده ها بر قیمت نهایی تاثیر گذار است.
نادر شوهانی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی انبوه 
سازان مسکن و ســاختمان ایالم با اشاره به مشکالت 
ساختمان ســازی در ایالم گفت: فرمول تعیین قیمت 
مســکن شــامل ارزش زمین یا ملک به اضافه قیمت 
مصالح و هزینه های جانبی است. این فرمول در ایالم 
یک متغیر اضافی دارد و آن هزینه حمل مصالح است.  

هزینه ساخت مسکن در  ایالم گران تر از تهران
رئیس هیــات مدیره انجمــن صنفی انبوه ســازان 
مســکن و ســاختمان ایالم  گفت: هزینه تمام شده 

مســکن در ایالم بسیار باالســت. دلیل آن نیز گرانی 
مصالح ساختمانی است. قیمت تمام شده نهاده های 
ســاختمانی در این اســتان با توجه به اینکه از مرکز 
توزیع نهاده های ســاختمانی دورتر اســت، به دلیل 
هزینه حمــل و نقــل گران تر تمام می شــود. هزینه 
حمل و نقل  با توجــه به افزایش قیمــت بنزین، خود 
افزایش قیمت دیگری را برای ســازندگان مسکن به 

بار خواهد آورد.

تاثیر مستقیم و  غیرمستقیم افزایش قیمت 
میلگرد بر همه صنایع ساختمان سازی

شــوهانی با اشــاره به افزایــش قیمت مســکن در 
دوره های مختلف افزود: اولین جهش قیمت مســکن 
مربوط به افزایش ســه برابری قیمــت دالر بود بعد از 
آن نیز قیمت نهاده های ســاختمانی به شکل عجیب 
و غریبی در زمســتان امســال )۹۸( افزایش یافت. 
عالوه بر تاثیر مســتقیم ایــن افزایش در مســکن، 
افزایش قیمت در  برخــی نهاده ها از جمله میلگرد، بر 
همه صنایع پایین دســتی ساختمانی همچون درب، 
پنجره، تجهیزات، اقالم الکتریکــی، تجهیزات نما به 

شکل غیرمستقیم نیز تاثیرگذاشت.

یک واحد آپارتمان 150متری، یک میلیارد 
تومان آب می خورد

وی در ادامه در ارتبــاط با تاثیــر پیامدهای افزایش 

قیمت مصالح ســاختمانی  افزود:  باید توجه داشــت 
که هر گونه افزایش قیمت در مصالــح بر روی ارزش 
ملک نیز اثر مستقیم می گذارد و افزایش قیمت ملک 
و در نهایت افزایش قیمت تمام شــده مسکن را نیز در 

بردارد.
این انبوه ســاز ایالمی گفت: افزایش قیمت مســکن 
در ایالم نه به شــدت تهران، اما به نسبت قبل افزایش 
بسیاری داشته است، یک واحد آپارتمان ۱۵۰ متری 
در مناطــق خوب ایــالم، امروز یک میلیــارد تومان 
قیمت گذاشته شــده اســت. هرچه از مرکز ایالم به 
شهرهای اطرف دورمی شویم این افزایش کمتر است.

قیمت مسکن در سال 99 چقدر افزایش 
می یابد؟

رئیس هیــات مدیره انجمــن صنفی انبوه ســازان 
مسکن و ســاختمان ایالم در ارتباط با قیمت مسکن 
در ســال ۹۹ گفت: شــواهد موجود از افزایش قیمت 
مســکن در نیمه اول ســال ۹۹ حکایــت دارد البته 
امکان کنترل شــرایط موجود وجود دارد. با توجه به 
آنکه عمده تولیدات ســیمان و میلگرد دولتی است، 
دولت می تواند با حضور در این بازار از افزایش بی رویه 
قیمت مصالح ساختمانی جلوگیری کند. اگر افزایش 
قیمت نهاده ها برای ســال آینده بــا این آهنگ پیش 
رود،  شاهد افزایشــی همراه با رکود برای مسکن در 

تمام مناطق خواهیم بود.
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بازگشت اوراق تسهیالت مسکن 
به ۵۰هزار تومان

در معامالت اوراق تسهیالت مسکن، بار دیگر در 
تعدادی از نمادهای معامالتی، توانست باالترین 
قیمت فروش این اوراق تا ۵۰ هزار تومان را ثبت 

کند.
 بــازار اوراق گواهی حــق تقدم اســتفاده از 
تســهیالت مسکن بانک مســکن در معامالت 
روز گذشــته توانســت رونق خوبی را تجربه 
کند، اگرچــه بازار مســکن در رکود به ســر 
می برد، اما به نظر می رســد با توجه به افزایش 
وام نوسازی بافت های فرســوده به ویژه برای 
ســازندگان حرفه ای تا ۱۷۰ میلیون تومان و 
همچنین محاســبه عوارض صفر برای صدور 
پروانه ســاخت در ایــن بافت ها که مشــوق 
خوبی برای نوســازی در این بافت ها اســت، 
ســازندگان اقدام به خرید اوراق تسهیالت از 

فرابورس کرده اند.
به خصوص که بر اســاس آمار منتشره از سوی 
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مســکن وزارت راه و 
شهرســازی، در ســه ماهه پاییز امسال صدور 
پروانه ســاختمانی در تهــران در ماه های مهر و 
آذر با رشــد به ترتیب ۲۸ و ۱۲ درصدی نسبت 
به ماه های قبــل از آن مواجه بوده کــه اکثراً در 
بافت های میانی و مناطق ۹ تــا ۱۲ تهران که در 
زمره بافت های فرسوده هســتند، این اتفاق رخ 
داده است. مشاهدات میدانی نیز از افزایش روند 
ساخت و ساز در بافت های فرسوده پایتخت خبر 

می دهد.
با این حســاب بیشــتر متقاضیان خرید اوراق 
تسهیالت مســکن در معامالت روزهای جاری 
بازار ســرمایه، ســازندگانی هســتند که قصد 
استفاده از تسهیالت نوسازی بافت های فرسوده 
را با نرخ ســودهای نســبتاً پایین تر از نرخ سود 
تسهیالت خرید مســکن، دارند. به خصوص که 
نرخ سود وام نوســازی بافت فرســوده از محل 
اوراق، ۱۶ درصد بوده که یک و نیم درصد کمتر 
از نرخ ســود این تســهیالت برای خرید مسکن 

است.
ایجاد صف خرید تنها ۶۲۰ نفره برای تسه ۹۷۰۹ 
)اوراق تسهیالت مســکن صادره در آذر ۹۷( که 
در معامالت بیش از ۴۸ هزار برگه از این نماد به 
فروش رســید و نیز ثبت تنها ۲۳۵ فقره معامله 
برای نماد معامالتی تســه ۹۷۰۸ کــه بیش از 
۳۰ هــزار برگه از آن به فروش رســید، می تواند 

شاهدی بر این مدعا باشد.
از همین رو اگرچه در معامالت هفته گذشــته 
و نخســتین روز هفته جاری، خریــد و فروش 
اوراق تســهیالت با کاهش هــم در قیمت و هم 
در تعداد مواجه بود، اما در ســه روز اخیر، قیمت 
اوراق تسهیالت مسکن توانســت از بازه کمتر از 
۴۵ هزار تومان به تدریج رشــد کرده و در ۶ نماد 

معامالتی به ۵۰ هزار تومان برگردد.
همچنین در ۳ نماد معامالتی تسه ۹۷۰۸، تسه 
۹۷۰۷ و تســه ۹۸۱۰ )اوراق تسهیالت مسکن 
صادره در مهــر و آبان ۹۷ و دی امســال( میزان 
عرضه اوراق باال ۳۰ هزار برگــه و به ترتیب، ۳۰ 
هزار، ۴۸ هزار و ۳۷ هــزار برگه بود. این در حالی 
اســت که بازار این اوراق در هفته گذشته شاهد 

کاهش گسترده خرید از نظر تعداد بود.
متوسط قیمت اوراق تســهیالت مسکن تقریباً 
در همه نمادهای معامالتی تســه در روز جاری 
بین ۴۷ تا ۴۸ هزار تومان ثبت شــد. حتی برای 
ســه نماد معامالتی ۹۶۱۲، ۹۷۰۱ و ۹۷۰۲ که 
در آستانه حذف از بازار ســرمایه به دلیل اتمام 
تاریخ اعتبار آنهــا ظرف ۳ ماه پیش رو اســت 
نیز متوســط قیمت ۴۷ و ۴۸ هــزار تومانی در 
معامالت کشــف شــد؛ این در حالی است که 
معموالً اوراق تســهیالتی که در آســتانه اتمام 
تاریخ اعتبــار هســتند، در پایین ترین قیمت 
معامالت این ابزار نوین بازار ســرمایه، خرید و 

فروش می شوند.

رئیس اتحادیه مشــاوران امــالک با بیان 
اینکه رشد قیمت مسکن در سال ۹۹ کمتر 
از نرخ تورم خواهد بود گفت: قیمت مسکن 

تا پایان امسال تغییر نخواهد داشت.
 مصطفی قلی خســروی در پاســخ به این 
ســئوال که رئیس کل بانــک مرکزی نرخ 
تورم ســال ۹۹ را کمتر از ۲۰ درصد اعالم 
کرده است آیا رشــد قیمت مسکن نیز 
می تواند در همین حدود باشــد؟ گفت: 
بخش مسکن با ۱۷۰ تا ۱۸۰ شغل مستقیم 
در ارتباط اســت و قطعا این ارتباط و رونق 
در بخش مسکن می تواند ســایر صنایع و 
مشاغل را به حرکت دربیاورد پس چنانچه 
بخش مســکن رونق بگیرد بــرای اقتصاد 

کالن نیز مفید و مناسب خواهد بود.
وی با بیــان اینکه قیمت مســکن در چند 
روز اخیر افزایش نداشــته و هر گونه تغییر 
و تحول در قیمت از دید مشاوران امالک در 
امان نخواهد بود گفت: هر رونقی در بخش 
مسکن به دلیل ارتباطی که با صنایع مهم 
کشور دارد به نفع اقتصاد خواهد بود و می 
تواند به عنوان موتور محرکه اقتصاد انجام 

وظیفه کند.
خسروی اظهار داشــت: قیمت مسکن در 
سال ۹۹ اگر هم دســتخوش تحول شود و 
اگر رشد کند بدون شک کمتر از نرخ تورم 
عمومی اعالم شده از ســوی بانک مرکزی 

خواهد بود.

پیش بینی رییس اتحادیه امالک از قیمت مسکن در سال۹۹

اتحادیه



مدیرعامل ایران خودرو مطرح کرد

وهای گازسوز افزایش تولید خودر
خریدار    طبق اعــالم مدیرعامــل ایران خودرو، 
هدف گذاری هــا بــر اســاس افزایش میــزان تولید 
خودروهای گازسوز در سال ۱۳۹۹ قرار گرفته و قرار 
اســت که به ۲۶ درصد از کل تولیــدات ایران خودرو 

برسد.
فرشــاد مقیمــی- مدیرعامــل گــروه صنعتــی 
ایران خودرو- در مراسم افتتاحیه یازدهمین همایش 
بین المللی موتورهای درون ســوز و نفت اظهار کرد: 
در بحث مرور تحــوالت محیط کالن موتور  و ســبد 
ســوخت ایران خودرو، باید گفت که در دنیا وضعیت 
انتشــار گازهای co۲ رشد داشــته که ایران خودرو 
رتبه هشــتم را دارد که قدم هایی برای کاهش میزان 
آالیندگی ها انجام شــده است. در سهم خودروسازان 
در میــزان انتشــار آالیندگی هــا،   ۲۳ درصد از کل 
گازی که منتشر می شــود مربوط به حمل و نقل بوده 
که ۱۷ درصــد مربوط به حمل و نقل هــای  زمینی و 
باقی مربوط به حمــل و نقل هوایی، ریلــی و دریایی 
اســت که از این ۱۷ درصــد، ۸.۵ درصــد مربوط به 
خودروهــای ســواری درحــال حرکــت، ۸ درصد 
مربوط به خودروهای ســنگین و ۰.۵ درصد مختص 

خودروهایی است که در آینده عرضه می شوند.
وی افزود: ما باید حرکتی در زمینه نوسازی خودروها 
انجام دهیم. حاضریــم در این قضیــه نقش آفرینی 
داشته باشــیم. از ســال ۲۰۱۵ ســرعت مجموعه 
اقدامات انجام شده برای جلوگیری از انتشار گازهای 
آالینده بیشتر شده است. در نظر داریم در سال جدید 
توانمان را در ساخت خودروها تقویت کنیم که در این 
زمینه برنامه های جدیدی برای ســاخت خودرو نیز 
داریم. تالشــمان تماما در حوزه داخلی سازی خودرو 

است و نقشه راهمان کامال مشخص است.
مدیرعامــل ایران خودرو بــا بیان اینکــه۳۰ درصد 
محصوالت با موتور ef۷ پایه گاز در ســال آینده وارد 
بازار خواهد شد، گفت: آمادگی کامل داریم تا الزامات 
راه را پیش بگیریم. در نظر داریم مخازن ســی ان جی 
را ســبک ســازی کنیم تا توان موتــور افزایش یابد. 
پیشرفت این کار نیاز به ســرمایه گذاری اولیه دارد تا 
بتوانیم در آن به خوبی پیــش برویم. امیدوارم بتوانیم 
با همکاری نخبگان و دانش کشــور در این صنعت به 

خوبی پیش برویم.
مقیمی اظهار کرد: در کشور نیز ســهم قابل توجهی 
از ســوخت مورد اســتفاده فســیلی اســت. یکی از 
رویکردهای ایران خــودرو تغییر رویکــرد و حرکت 
به سمت استفاده از ســوخت گاز بود. در سال ۱۳۹۹ 
هدف گذاری کردیم که ۲۶ درصد خودروها گازســوز 

باشند. در بحث برقی سازی اقداماتی را انجام داده ایم. 
المان هــا را یکــی پــس از دیگــری وارد کرده ایم و 
حتی فرمان برقی به خودروها وارد شــده اســت. کار 
تحقیقاتی موتور ۳ سیلندر نیز شروع شده و در تالش 

هستیم به نتیجه برسیم.
مدیرعامــل ایران خــودرو عــدم تناســب برخــی 
اســتانداردهای بــا شــرایط محیطــی را یکــی  از 
چالش های اساســی ایــن صنعت دانســته و گفت: 
شیب تند تغییرات استانداردها باعث شده به مشکل 
برخوریم؛ لذا باید این موارد متناسب ســازی شود. در 
حوزه زیرساخت ها نیز مشــکل وجود دارد که مربوط 

به خودروسازان نمی شود.
وی در پایان اشاره کرد: ما در سه حوزه کوچک سازی،   
برقی ســازی و هم ســوخت کم کربن اقداماتی انجام 
دادیم. چهار مسیر در این راه تعیین کردیم و قدم هایی 
برداشــتیم. نقشــه راه موتور ایران خودرو در هیات 
مدیره این شــرکت به تصویب رســیده است. یکی از 
این موارد مربوط به افزایش ظرفیت تولید موتورهای 

گازسوز است.

همایش موتورهای درون سوز فرصتی برای 
تبدیل ایده ها به محصوالت تجاری

برات قبادیــان- معاون آموزش، پژوهــش و فناوری 
وزارت صمت و دبیــر علمی این همایش - با اشــاره 
به اینکه برگــزاری همایش بین المللــی موتورهای 
درون ســوز و نفت فرصتی بــرای تبدیــل ایده ها به 
محصوالت تجاری است، گفت: از طریق این همایش 
محققین، تحقیقاتشــان را ارائه و می توانند اطالعات 
خود را به اشــتراک گذارنــد. محققیــن تخصصی 
یک رشــته خاص ماننــد موتورهای درون ســوز در 
دانشــگاه ها و مراکز علمی پراکنده اند و فعالیت های 
مختلفی انجام می دهند، این افــراد عالقه مندند که 
هم فعالیت های خــود را ارزیابی کننــد و هم نتیجه 
تحقیقاتشــان را به نمایــش گذارند کــه برگزاری 
همایش هایی مانند همایش بیــن المللی موتورهای 
درون ســوز و نفت فرصت هایی برای محققین فراهم 
می کند. هــدف از برگــزاری همایــش بین المللی 
موتورهای درون سوز و نفت، توجه به این مسئله است 
که ســبب می شــود محققین زحمات خود را عرضه 
کنند و تبــادل تجربیات نیز میان شــرکت کنندگان 
انجام گیرد و تحقیقات و ایده های آن ها از فاز دانش به 

محصول تبدیل شود.
وی با بیان اینکه موتورهای درون ســوز نیرو محرک 
وســایل ناوگان حمل ونقل زمینی، ریلــی و هوایی 

اســت و از اهمیت واالیی برخوردار بوده؛ اظهار کرد: 
لذا توجه به همایش موتورهای درون ســوز می تواند 
نتایج موثری را به همراه داشته باشد. از ۲۲ سال پیش 
هر دو ســال یک بار همایش موتورهای درون ســوز 
و نفت برگزار شــده و امســال یازدهمین دوره آن در 
مجموعه ایران خودرو و در شرکت ساپکو که مجموعه 

نمایشگاهی است، برگزار می شود.
دبیر علمی همایــش موتورهای درون ســوز و نفت 
ادامه داد: تحقیقات به طور کلی بــه دو بخش نظری 
و عملی تقسیم می شود که به وســیله دانشمندان و 
دانشــجویان این تحقیقات صورت می گیرد و نتایج 
آن پس از ارائه به صورت مقاله داوری خواهد شــد. در 
حاشــیه یازدهمین همایش بیــن المللی موتورهای 
درون سوز و نفت نمایشــگاه بین المللی موتور تهران 
برگزار خواهد شــد که در این نمایشــگاه تعدادی از 
شــرکت های دانش بنیان محصوالت خــود را  ارائه 
می کنند. در ســال ۱۹۰۰ میالدی راندمان حرارتی 
موتور دیزلی مــورد توجه قرار گرفــت. اولین موتور 
بنزینی حداکثر ســرعت چهــار کیلومتر بــود و به 
حدی صدا داشــت که با حرکتی کوچک باید گوش را 
می گرفت. اکنون بعد از ۱۲۰ ســال بــه حدی در این 
حوزه پیشــرفت وجود داشــته که صدایی از موتور 

خارج نمی شود.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صحت با تاکید 
براینکه پیشرفت های کنونی نشــان می هد این راه، 
راه درســتی بوده است و باعث شــده اکنون کنار هم 
باشــیم، گفت: مقاالت زیادی به این همایش ارسال 
شدند. توســعه ای که دنیا و صنعت پیدا کرده مدیون 
دانشجوها و دانش اســت. در انقالب صنعتی چهارم 
بیگلیت ها حرف برای گفتن دارند. باید از خواب غفلت 
بیدار شویم. درست است که در شرایط تحریم به سر 
میبریم، اما باید بجنبیم در ایــن حوزه عقب نمانیم تا 

اقتصاد ورشکسته نشود.
او گفت: تصــور می کردیم تنها حــدود پنج درصد از 
واحدها شرکت کنند، اما اکنون ۹۰۰۰ واحد صنعتی 
و تجاری ثبت نام کردند. خوشبختانه به لحاظ منابع 
انســانی وضعیت خوبی داریم تا بتوانیــم در عرصه 
صنعت موفق شــویم.قبادیان تاکید کرد: برای اینکه 
که فکری یــا ایده ای به محصول تبدیل شــود باید نه 
مرحله را طی کند کــه مرحله نخســت آن نظری و 
آخرین مرحله آن محصولی اســت که از نظر فناوری 
به بلوغ رســیده و تجاری سازی شــده که این مسئله 
هرچند زمانبر و هزینه بر اســت ولی جالب بود و نتایج 

خوبی را به همراه دارد.
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از دو محصول جدید سایپا
رئیس جمهــور از دو محصــول جدیــد گروه 
خودروسازی ســایپا که براســاس مگاپلت فرم 
ملی این گروه یعنی SP۱۰۰ طراحی و ساخته 

شده، بازدید کرد.
حســن روحانی پس از پایان جلسه هیات دولت 
به همراه اســحاق جهانگیری معــاون اول، رضا 
رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، سید جواد 
ســلیمانی مدیرعامل گروه ســایپا و جمعی از 
وزرا و مقامات ارشد کشــور از دو محصول جدید 
گروه خودروســازی ســایپا در دو مدل سدان و 

کراس اوور)نیم شاسی( بازدید کرد.
براســاس این گــزارش، دو محصول ســدان و 
کراس اوور )نیم شاســی( تولیدی گروه ســایپا 
 SP۱۰۰ با اتکا بــه مگاپلت فرم کامــال ایرانی
طراحی شده اند و قرار اســت در سال  ۱۳۹۹ به 

تولید انبوه رسیده و به بازار عرضه شوند.
مدل سدان این خودروها در چند تیپ مختلف و 
با بهره گیری از موتور توربوشارژ و سایر امکانات 

روز تولید خواهد شد.
مدل کراس اوور نیز که با اســتایل شکیل، به   روز 
و در رده خودروهــای مدرن طراحی شــده در 
انتهای سال آینده و در چند تیپ با بهره گیری از 
استانداردها و امکانات روز جهانی عرضه خواهد 
شد.گروه خودروسازی ســایپا برنامه ریزی برای 
تولید انبوه مدل ســدان SP۱۰۰ را آغاز کرده 
و قرار است در ماه های آتی این محصول به بازار 

عرضه شود.
همچنیــن این گــروه قصــد دارد بــه زودی از 
محصول کراس اوور )نیم شاسی( جدید خود که 
با تکیه بر توان و دانش جوانان ایرانی و استفاده از 
ظرفیت های داخلی طراحی شده است، به طور 

رسمی رونمایی کند.

وش ۱۰ محصول  وع پیش فر شر
وز سایپا از  امر

ســایپا از امروز پنجشنبه اول اســفندماه، ۱۰ 
محصول مختلف خــود از جمله تیبا صندوقدار، 
ساینا، کوئیک R را پیش فروش می کند. موعد 

تحویل این خودروها از آبان ماه سال آتی است.
 گروه خودروســازی سایپا از ســاعت ۱۰ صبح 
امروز پنجشنبه اول اســفند ماه تا زمان تکمیل 
ظرفیت، تعــداد ۱۰ محصول خــود را در قالب 
پیش فروش خوردو و با موعد تحویل مختلف در 
اختیار مشتریان قرار خواهد داد که برای تمامی 
آنان سود مشــارکت ۱۵ درصد و همچنین سود 

انصراف ۱۲ درصد تعیین شده است.
در این طرح پیش فروش خودروهای ســایپا که 
جزییــات آن در جدول زیر آمده اســت، عمده 
محصوالت ســایپا قابل ثبت نام خواهد بود که 
بسته به خودروی انتخابی، موعد تحویل خودرو 
انتخابی بین آبان ماه ســال آینده الی اسفند ماه 

سال آینده تعیین شده است.

وزی  ح بازدید پیش از سفر نور طر
و وهای مدیران خودر خودر

شــرکت خدمات پس از فروش مدیران خودرو 
)ام وی ام و چری( در راســتای افزایش آمادگی 
کلیه خودروهای شــرکت مدیران خودرو طرح 
بازدیــد رایگان و تــا ۲۰ % تخفیــف را در کلیه 

نمایندگی های فعال کشور برگزار می نماید.
شــرکت خدمات پس از فروش مدیران خودرو 
)ام وی ام و چــری( در نظــر دارد در راســتای 
افزایــش آمادگی کلیــه خودروهای شــرکت 
مدیران خــودرو طرح بازدید رایــگان و تا ۲۰ % 
تخفیف بر روی فاکتور قطعات یدکی تا سقف ۲ 
میلیون ریال را از مورخ ۹۸.۱۲.۳ تا ۹۸.۱۲.۱۵ 
در کلیه نمایندگی های فعال در کشــور برگزار 

نماید.
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سخنگوی گمرک:

 میزان تجارت ایران با اوراسیا
 به دومیلیارد دالر رسید

سمیرا ربیع  سخنگوی گمرک جمهوری اسالمی 
ایــران گفت:میزان تجــارت خارجی ایــران با حوزه 
کشــورهای اوراســیا به دومیلیارد دالر رسیده است 
و میــزان واردات نیز در ۱۰ماهه امســال نســبت به 

پارسال ۴۱درصد رشد دارد.
 »ســید روح اهلل لطیفــی« افزود: اجرایی شــدن 
موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی بــا اتحادیــه 
اقتصــادی اوراســیا از پنجــم آبان مــاه و اعمال 
تخفیــف های  ترجیحــی در ارتباط بــا ۸۶۲ قلم 
کاالی وارداتی و صادراتی با کشــورهای عضو این 
اتحادیه اقتصادی،در مجموع صادرات به اوراســیا 
در ۱۰ ماهه گذشته، به وزن دو میلیون و۶۸۳هزار 
تن بــه ارزش ۸۶۱ میلیون ۱۹ هــزارو ۶۰۳ دالر 

رسید.
به گفته وی، میزان صادرات نســبت بــه مدت زمان 
مشابه درســال ۹۷ از نظر وزنی ۱۱۴ درصد واز لحاظ 

ارزش۷۲ درصد رشد داشته است .
وی اضافــه کــرد: میــزان واردات از کشــورهای 
اتحادیه اوراسیا هم افزایشــی بوده، حجم واردات 
ایران از کشورهای اوراســیا در مدت مورد بررسی 
درمجمــوع دو میلیون و۵۶۳ هــزارو۸۰۱ تن وبه 
ارزش یک میلیــاردو ۱۰۵ میلیــون و ۹۴۶ هزارو 
۱۲۵ دالراســت که این میزان نسبت به مدت زمان 
مشابه در ســال گذشــته از لحاظ وزنی ۴۱ درصد 
رشد داشــته، اما از نظر ارزش پنج درصدکاهش را 

نشان می دهد.
دبیر شــورای اطالع رســانی گمرک افزود: موضوع 
تعرفه و ارزش گــذاری کاال در گمــرک اهمیت ویژه 
دارد در این زمینه تطبیق تعرفه های اوراســیا انجام و 
ابالغ شده و در ارتباط با ارزش گذاری قرار است اقدام 
هایی انجام شود تا صادرات کاال برای صادرکنندگان 

مقرون به صرفه باشد.
به گفتــه وی، این توافقنامه اجــازه می دهد گمرک 
ایران به شکل مســتقیم ارزش، تعرفه و اظهارنامه را 
اســتعالم کند و همچنین درباره تسهیالت گمرکی 
،گمــرک به لحاظ اهمیتــی که برای اوراســیا قائل 
اســت ســعی کرده بیشــترین تســهیالت را برای 
صادرکنندگان اوراســیا قائل شود؛ اختصاص مسیر 

سبز، موافقت با حمل یک سره کاال، پذیرش حداقل 
اســناد و موافقت با ترخیــص نســیه از جمله این 

تسهیالت بوده است .
لطیفی اضافه کرد: شــرکای تجارت خارجی ایران 
در اتحادیه اوراسیا شــامل پنج کشور فدراسیون 
روسیه، ارمنستان،بالروس،قرقیزستان و قزاقستان 
می شــود که بررســی چگونگی ومیــزان تجارت 
کشور با این اتحادیه نشان می دهد، طی ۱۰ ماهه 
امسال بیشــترین حجم واردات کشور از روسیه 
و به وزن دو میلیون و۳۲۲هــزارو۹۰۹ تن وبه 
ارزش ۹۶۳میلیــون و۶۷۳ هــزارو۵۵۴ دالر 

بود.
وی گفت: بیشــترین میزان صادرات کشــور به این 
اتحادیه به کشــور ارمنســتان وبه حجم یکمیلیون 
و۵۲۱ هــزارو۶۴۱ تــن وبــه ارزش۳۵۴میلیــون 
و۷۷۷هــزارو۶۵۱ دالر ثبــت شــد که ایــن میزان 
صادرات به ارمنستان، نسبت به سال ۹۷ از نظر وزنی 
۲۲۸ درصد واز لحاظ ارزشی ۱۶۴ درصد رشد نشان 

می دهد.
لطیفی اضافه کرد:بیشترین مقصد صادراتی ایران در 
بین کشورهای اوراسیا پس از ارمنستان ، فدراسیون 
روسیه اســت با ۳۲۱میلیون و۱۰۷ هزارو۸۲۴ دالر 
ونیز قزاقستان با ۱۲۵ میلیون و۳۷۰ هزارو ۱۰۹ دالر 

سومین مقصد صادراتی است .
ســخنگوی گمــرک افزود:روغــن دانــه آفتاب 
نیمه  دامی،محصــوالت  گردان،دامپر،جــو،ذرت 
تمام ازآن وفوالد عمــده کاالهــای وارداتی ایران 
وهمچنین گاز طبیعی مایع شــده، پســته، سیب، 
کیوی تازه ، خیار وخیار ترشی اصلی ترین کاالهای 
صادراتی ایران به کشورهای اوراســیا در ۱۰ ماهه 

گذشته بود.
وی پیرامــون ۲۰ قلم نخســت از صــادرات تعرفه 
ترجیحی هم گفت: صرف نظر از توجه به کشــورهای 
مقصــد، پسته،کیوی،انگورخشــک،کاهو،گل کلم 
وصفحه ورق چند الیه مهــم ترین کاالهای صادراتی 
ایران اســت وکاالهای اصلی واردات تعرفه ترجیحی 
نیزبه ترتیب جو، ذرت دامــی، روغن دانه آفتابگردان 

وگوشت بود.

 جهش قیمت طال به باالترین 
قیمت هفت سال گذشته

قیمت طال روز گذشــته به نزدیکــی باالترین 
ســطح قیمتی در هفت سال گذشــته رسید و 
این مســاله نگرانی ها را بابت تاثیر منفی اقتصاد 
جهان از شیوع ویروس کرونا افزایش داده است، 
این اپیدمی موجب شده تا همگان در انتظار یک 
جهش عظیم نقدینگی برای جبران خســارات 
ناشی از شیوع این بیماری باشند و همین مساله 
بر بخش های مختلف اقتصــادی تاثیرگذار بوده 

است.
همزمانی مشــکالت سیاســی با کاهش ارزش 
پولی موجــب جهش قیمت طال می شــود، این 
مساله بارز اســت که قیمت طال بر خالف جهت 
نرخ بهره حرکت می کنــد. پیش بینی ها حاکی 
از آن اســت که چین برای احیــای اقتصاد خود 
پس از مدتی میلیاردها دالر نقدینگی به سیستم 
مالی خود تزریق کند و این در شــرایطی اســت 
که تعدادی از کشــورهای جهان که در رده های 
باالی تراز اقتصادی قرار دارنــد هنوز از جریان 
نرخ منفــی بحران مالی جهان در ســال ۲۰۰۸ 

رهایی نیافته اند.
در یکی از شــلوغ ترین روزهای معامالتی سال، 
معامالت آتی طــال برای تحویــل در ماه آوریل 
در فعال ترین معامله کــه نزدیک به ۴۰ میلیون 
اونس معاملــه را در برمی گرفت بــا افزایش ۲۰ 
دالری پیش از بسته شــدن معامالت روز با رقم 

۱۶۰۸.۲۰ دالر در هر اونس به انجام رسید.
این نخســتین بار از آوریل سال ۲۰۱۳ است که 
قیمت این فلز در معامــالت کومکس نیویورک 
بــه بــاالی ۱۶۰۰ دالر در هر اونس می رســد؛ 
چرا کــه ســرمایه گذاران ETF )صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله( با پشتوانه فیزیکی 
همچنان به بازار می پیوندند و بر همین اســاس 

بازار به رکورد تازه ای دست یافته است.
ســهام طال با پیشروی شــرکت های گلد فیلدز 
با ۱۱.۲ درصــد افزایش و هارمونــی گلد با ۹.۹ 
درصــد افزایش در صــدر معامــالت نیویورک 
قرار گرفت. برخی از شــرکت های حاضر در این 
معامالت همچنین از رکورد تازه ای که پاالدیوم 
به ثبت رساند سود بردند، بر این اساس پاالدیوم 
با افزایــش ۶.۶ درصدی و در مجمــوع افزایش 
بیش از ۲۰ درصدی در هفته گذشــته معامالت 

را به پایان رساند.
شــرکت های بزرگ معدنی از جمله باریک گلد 
و نیومونت گلد به ترتیــب ۴.۲ و ۳.۴ درصد در 
ارزش سهام خود افزایش داشتند. سرمایه بازار 
باریک در نیویورک به ۳۶.۴ میلیارد دالر رسید 
در حالی که نیومونت در حال حاضر ۳۷ میلیارد 
دالر اســت. روز دوشــنبه هفته جاری شرکت 
نیومونت مستقر در کلرادو ذخایر معدنی طالی 
خــود را بیــش از ۱۰۰ میلیون اونس در ســال 
۲۰۱۹ عنوان کرد که این رقــم باالترین میزان 

ذخیره در تاریخ این شرکت محسوب می شود.

خیار دست کشاورزان باد کرد
رئیس سازمان نظام صنفی کشــاورزی و منابع 
طبیعی کشــور گفت: هر کیلوگــرم خیار تنها 
۲۰۰ تومان از کشــاورزان خریداری می شــود 
که پاسخگوی هزینه های تولید ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ 

تومانی آنها نیست.
محمد شــفیع ملک زاده رئیس ســازمان نظام 
صنفی کشــاورزی و منابع طبیعی کشور اظهار 
کرد: خیاری کــه با بهترین کیفیــت و عملکرد 
در در هفته های اخیر در کشــور برداشت شده 
است با توجه به عدم بازار رسانی و صادرات روی 
دست کشاورزان باقی مانده است.وی افزود: هر 
کیلوگرم خیــار تنها ۲۰۰ تومان از کشــاورزان 
خریداری می شود که پاســخگوی هزینه های 

تولید ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومانی آنها نیست.
رئیس سازمان نظام صنفی کشــاورزی و منابع 
طبیعی کشور ادامه داد: در صورتی که به منطقه 
جنوب کرمان مراجعه شود، شاهد ریخته شدن 
حجم زیــادی از خیــار در جاده ها هســتیم و 
خودروها از روی آنها عبور می کنند و جاده های 

منطقه سبز شده است.

سونامی گوجه دوباره در راه است
وی اظهار داشت: به زودی سونامی گوجه فرنگی 
و صیفی جات دیگری از جملــه بادمجان روی 
خواهد داد و امکان عرضه به بازار نخواهند داشت 
و از اکنون باید به فکر صــادرات این محصوالت 
بود. ملک زاده گفت: با توجــه به باال رفتن تعرفه 
صادرات محصوالت کشاورزی به عراق، عمال این 
بازار به روی محصوالت ایرانی بسته شده است و 
باید برای رفع این مشکل چارهای  توسط دولت 

اندیشیده شود.
این مقام مســئول با بیان اینکه اصالح وضعیت 
بازرگانی بخش کشــاورزی مشــکل اساســی 
کشــاورزی کشــور به حســاب می آید  اظهار 
کرد: مشــکالت در ایــن بخش باعث شــده که 
محصــوالت تولیدی کشــاورزان در شــرایط 
مناســب به بازار عرضه نشــود و روی دستشان 

باقی بماند.

پیاز ارزان می شود
رییــس اتحادیه فروشــندگان میوه و ســبزی 
اعالم کرد که با تزریق پیاز از جنوب به بازارهای 
مصرفی، قیمت این محصول روند نزولی به خود 

گرفته است.
در حالــی کــه پیــاز در هفته هــای گذشــته 
رکوردشکنی کرد و قیمت آن تا ۱۰ هزار تومان 
هم رســید، اما بازار فعلی خبر از کاهش قیمت 
این محصول می دهد؛ به طوری که مشــاهدات 
میدانی حاکی از آن اســت کــه در حال حاضر 
پیاز درجــه ۱ در خرده فروشــی ها بــه قیمت 
۸۰۰۰ تومان به فروش می رسد و بر اساس وعده 
رییس اتحادیه فروشــندگان میوه و ســبزی به 
دلیل تزریق صیفی جات از جنــوب، قیمت این 

محصوالت روند رو به کاهش خواهد داشت.
اســداهلل کارگر درباره افزایش قیمــت پیاز در 
هفته های گذشــته گفت: جنوب کشور تامین 
کننده صیفی جات اســت اما بارندگی  و ســیل 
اخیــر در آن منطقــه این محصــوالت را تحت 
تاثیر قرار داد؛ به طوری که پیــاز از این مناطق 

به بازارها تزریق نشد و  قیمت آن افزایش یافت.


