
دیگر در بازی بانکداری جهانی نیستیم

حریری: اقتصاد ایران 
با ورود به لیست سیاه

FATF بدتر نمی شود

تفاوت فاحش قیمت خودرو در کارخانه و بازار

وشند،مردم چقدر می خرند؟ وسازها چقدر می فر خودر

نگاهــی اجمالــی بــه وضعیــت 
فارغ التحصیــان دانشــگاهی چند ســال اخیر و 
همچنین آنالیز داده هــای اینترنتــی مانند میزان 
جست وجوی کلماتی پیرامون مهاجرت تحصیلی و 
کاری، گویای این واقعیت خواهــد بود که روز به روز 
بر تعداد جوانان تحصیلکرده جویای مهاجرت افزوده 
می شود.به راستی چه عواملی باعث می شود با وجود 
مشکات عدیده مهاجرت و شروع دوباره زندگی در 
یک کشور، به دنبال رها کردن خانه و خانواده باشند. 

این که مهاجرت چیســت و باید آن را چگونه تعریف 
کنیم، تفاســیر مختلفی می توان ارائه کرد، اما امکان 
دارد دولتمردان عاقه مند به تعریفی باشند که آمار 
را کمتر جلوه دهنده، یا این کــه صرف نظر از این که 
نگاه ما به داده ها به چه تفســیری ختم شود، ممکن 
است سیاست گذار تفســیری از آنها داشته باشد که 
با قضاوت بقیه متفاوت باشد و این باعث می شود که 
یک شــکاف عمیق میان باور عمومی و نهادی درباره 

یک مساله ایجاد شود.
موج جدیــد مهاجرت، ایــده میل به پیشــرفت را 
خیلی تقویــت کرده اســت. یعنی یکــی از دالیلی 
که در ســال های اخیر باعث مهاجرت شده، میل به 
پیشرفت است. باید دقت کنیم که مساله فعلی ما در 

زمینه مهاجرت خیلی ابعاد اقتصادی ندارد. شــاید 
تمام کســانی که اکنون تمایل بیشتری به مهاجرت 
پیدا کرده اند، از نظر اقتصادی مخالف گران شــدن 
بنزین نبودند، یا حتی بســیاری از آنها موافق حذف 
یارانه های انرژی بودند. با این وجود، توســعه پایدار، 
به خصوص توسعه اقتصادی بیش از هر چیز مدیون 
رشد با کیفیت و انگیزه ســرمایه های انسانی جامعه 
اســت. در واقع تاش هــای کارآفرینانــه نیروهای 
مســتعد و پرانگیزه اســت که موجــب ایجاد بخش 

خصوصی بزرگ و رقابتی در کشور می شود.
با در نظر گرفتن شرایط جاری سیاسی و بین المللی 
و توانایی دولت در انجام سرمایه گذاری های متمرکز 
به دلیل تحریم ها، اهمیت مشــارکت موثر مردم در 

اقتصاد بیشــتر روشن شده است. متاســفانه وجود 
قوانین دســت و پاگیر زیاد و نبودن امنیت در فضای 
کسب وکار باعث مهاجرت و یا متوسل شدن افراد به 
کارهای داللی و زودبازده می شــود که احتیاجی به 

ثبات بلندمدت ندارد.
از یک زاویــه دید گســترده تر، نیاز بســیار جدی و 
فوری کشــور این است که ســطح مدیریت اهمیت 
منطق در نصمیمات اصلــی و پیش بینی پذیر بودن 
جهت گیری های اصلی کشــور را درک کند. تنها راه 
آن هم توسل به علم در پیشبرد امور و پیشی گرفتن 
نگاه علمی بر روابط و منافع شخصی و  گروهی است. 
هر مســیری غیر از این باعث سرخوردگی روزافزون 

طبقات تحصیلکرده جامعه می شود.

ارزش مهندسی، هزینه ها را کاهش می دهد

پیمان کاران درجه ۳ 
وژه های راه  آفت پر

و ساختمان
 رئیس هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان
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حریری: اقتصاد ایران با ورود به لیست سیاهFATF بدتر نمی شود
خریدار  رییــس اتــاق بازرگانی ایــران و چین با 
بیان این که ورود ایران به لیســت سیاه اف ای تی اف، 
وضعیــت را بدتر نمی کنــد، گفــت: پذیرفتن قواعد 
اف ای تی اف شرط الزم برای اقتصاد ما است، اما شرط 
کافی نیست و باید شــروط دیگری نیز وجود داشته 
باشد تا از شرایط کنونی خارج شویم. براساس تصمیم 
گروه ویژه اقدام مالی در نشســت فوریه به ریاســت 
دوره ای چین، اقدامات مقابله ای علیــه ایران پس از 
حدود سه سال و نیم فعال شــد. ورود ایران به لیست 
سیاه، به این معناست که کشورها در تبادالت مالی و 

بانکی با ایران باید حساسیت بیشتری به خرج دهند.
هرچند که سیاست گذاران، حساسیت های احتمالی 
را در شرایط کنونی باوجه می دانند، اما کارشناسان 
معتقدند این اتفاق می تواند هزینه مبادله برای ایران 
را باال ببرد. اگرچــه تحلیلگران اقتصــادی معتقدند 
که ورود ایران به لیست ســیاه برخاف جوسازی ها، 
اثر آن چنانی روی بازارها نــدارد. مجیدرضا حریری، 
رییس اتــاق بازرگانی ایــران و چیــن در کافه خبر 
خبرگزاری خبرآناین در تشریح این موضوع عنوان 
کرد: پذیرفتــن قواعد اف ای تی اف شــرط الزم برای 
اقتصاد ما است، اما شــرط کافی نیست و باید شروط 
دیگری نیز وجود داشــته باشد تا از شــرایط کنونی 
خارج شویم.هیچ عقل سلیمی نمی گوید نباید به اف 

ای تی اف بپیوندیم.
وی متذکــر شــد: این که بگوییــم با قبــول نکردن 
اف ای تی اف، وضعیت بدتر می شود، من خیلی معتقد 

نیستم که االن وضعیت بدتر می شود.

ادعای چین در قبال تحریم ایران
رییس اتاق بازرگانــی ایران و چین در پاســخ به این 
پرســش که با توجه به شــرایطی که ایران در حوزه 
اف ای تی اف دارد و مسایل سیاســی کشور، آیا روابط 
ایران و چین دست خوش تغییر شــده است یا خیر؟ 

اظهار داشــت: به دلیل اف ای تی اف خیر. از وقتی که 
تحریم آمریکا شــدت پیدا کرده، چین تنها کشوری 
بوده که رییس جمهور، وزیر امور خارجه، ســخنگوی 
دولت و وزارت بازرگانی این کشور به طور رسمی بیش 
از یک بار اعام کردند که مــا تحریم های آمریکا را در 

قبال ایران قبول نداریم.
حریری افزود: اخیرا نیز که ســفیر چیــن مصاحبه 
مطبوعاتی داشــت، اعام کرد که ما تحریم آمریکا را 
قبول نداریم. اما آیا تحریم هــای آمریکا واقعا تاثیری 
در روابط ایران با چین ندارد؟ باید بگویم اثرگذار است. 
دولت چین تحریم های آمریکا در مقابل ایران را قبول 
ندارد، اما شــرکت های چینی چــاره ای جز پذیرش 
تحریم هــا ندارند. یعنــی کمپانی چینــی می تواند 
مشــتری خوب آمریکایی، شــریک آمریکایی و بازار 
آمریکا را داشــته باشد و یا سهامشــان در بورس های 
آمریکا عرضه شــود و به همین دلیــل ترجیح دهند 

تحریم ها را رعایت کنند.
وی عنوان کرد: تحریم در ارتباطات داخلی ما اثر دارد؛ 
یعنی نرخ تورم، نرخ رشــد اقتصادی و شــاخص های 
اقتصادی تاثیر می گیرند، اما کمترین تاثیر را در دنیا با 

چینی ها دارد که این خیلی مهم است.
رییس اتــاق بازرگانی ایــران و چیــن تصریح کرد: 
اما در رابطه بــا اف ای تی اف باید بگویــم اثری ندارد. 
اف ای تی اف یــک موضــوع اقتصادی اســت، اما در 
کشور ما سیاسی شده اســت. ما با عینک اقتصاد که 
به اف ای تی اف نگاه می کنیم، می بینیم هیچ کسی که 
دید اقتصادی دارد، هیچ کســی که خود را کارشناس 
اقتصادی معرفی کرده یا جامعه به عنوان کارشــناس 
اقتصــادی قبولش کــرده یــا هیچ عقل ســلیمی 

نمی گوید که ما به اف ای تی اف نباید بپیوندیم.
حریری متذکر شــد: همــه کارشناســان اقتصادی 
می گویند که باید به اف ای تــی اف بپیوندیم. اما همه 
این صداها نشنیده گرفته شده و صدای سیاسی برنده 

بوده است. کار من سیاســت نیست و سیاست هم بلد 
نیســتم، اما بخش سیاســی به حدی جدی مخالفت 
کرده و توانستند موافق شــوند، که این سوال مطرح 
می شود چطور سیاستمداران توانستند همه نظرات 
کارشناســی را نادیده بگیرند. این جا من هم در شک 
هستم که نکند یک دلیل غیراقتصادی قوی تری واقعا 
وجود دارد. اقتصادیون در فضاهای رسانه ای راجع به 
اف ای تی اف صحبت کردند، ای کاش سیاســیون هم 
همین کار را می کردند تا جامعه متوجه شــود؛ زیرا از 

این پس در بازی بانکداری نخواهیم بود.

اثر اف ای تی اف روی بازارها
رییس اتاق بازرگانی ایران و چیــن در ادامه گفت: در 
این میان، این که بگوییم قبول کردن قوانینی که گروه 
ناظر مالی اعام می کند، همه مشــکات اقتصادی را 
حل می کند، باید بگویم خیر. یا این که بگوییم با قبول 
نکردن اف ای تی اف، وضعیت بدتر می شود، من خیلی 

معتقد نیستم که االن وضعیت بدتر می شود.
حریری در پاسخ به این پرســش که چرا ورود ایران به 
لیست سیاه روی بازارها و به خصوص بازار ارز اثرگذار 
نیســت؟ افزود: این برای این اســت که یک موضوع 
کاما تخصصی تبدیل به یک موضوع رســانه ای شده 
اســت. اف ای تی اف که ما را در بلک لیســت بگذارد، 
هیچ بانکی بــا بانک های مــا کار نخواهد کــرد. این 
سوال مطرح اســت که مگر االن بانک های خارجی با 
بانک های ما کار می کننــد؟ مگر وقتی که برجام امضا 
شــد و تمام تحریم های آمریکایی و اروپایی و سازمان 
ملل برداشته شد، ما توانســتیم با بانک های دنیا کار 
کنیــم؟ چرا نتوانســتیم؟ آن جــا اف ای تی اف نقش 
داشت.به عبارتی، پذیرش قوانین اف ای تی اف شرط 
الزم است، اما شرط کافی نیست. یعنی اگر شما شرط 
الزم را داشته باشید، معلوم نیست بتوانید همین االن 

از آن بهره کافی ببرید.

انتخابات

رییس کنفدراســیون صادرات ایران 
گفت: با توجــه بــه برنامه ریزی های 
صورت گرفتــه الاقــل در کوتاه مدت 
کرونا در تجــارت ایران با دو شــریک 
مهم یعنــی چیــن و عــراق تاثیری 

نخواهد گذاشت.
محمد الهوتی، اظهار کــرد: در رابطه 

با چیــن آنچه کــه تاکنــون رخ داده 
تصمیمــات داخلی این کشــور برای 
محدود کردن کرونا و کاهش شیوع آن 
بوده اســت. آخرین برآوردها نیز نشان 
می دهد که چیــن محدودیت خاصی 
برای واردات کاال به این کشــور در نظر 
نگرفته است.به گفته وی، آنچه که در 

حال حاضــر رخ داده کاهش تقاضای 
برخی کشــورها بــرای واردات کاال از 
چین بوده، اما در مســیر مخالف یعنی 
واردات چین، چنیــن اتفاقی رخ نداده 
و از این رو بازار صادراتی ایران در چین 

فعا تهدید نشده است.
رییس کنفدراســیون صادرات ایران 

دربــاره ی آخرین وضعیــت تجارت 
با عــراق نیز اظهــار کرد: براســاس 
برنامه ریزی هــای دولت عــراق رفت 
و آمد ایرانی ها به این کشــور محدود 
شــده اما ایــن موضوع شــامل حال 
محموله هــای تجــاری و اقتصــادی 

نمی شود.

تجارت
ونا چه تاثیری بر تجارت با چین و عراق می گذارد؟ کر
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از سوی ستاد انتخابات کشور
آخرین نتایج شمارش آرای 

تهران اعالم شد
سخنگوی ستاد انتخابات کشــور آخرین نتایج 

شمارش آرا صندوق های تهران را اعام کرد.
 سیداســماعیل موســوی ســخنگوی ســتاد 
انتخابات کشــور با حضور در جمع خبرنگاران 
با تاکید بــر اینکه تجمیع نتایــج آرا برای اعام 
میزان مشارکت صورت نگرفته است، گفت: ۳۶ 
نفر نخست از کاندیداهای حوزه انتخابیه تهران 

مشخص شده اند.
وی افزود: مشــارکت در ۲۰۸ حــوزه انتخابیه 
با تجمیع نتایج شــعب باید انجام شود که هنوز 
صورت جلسه نهایی نشده اســت بنابراین آمار 

دقیق از این حوزه ها به دست ما نرسیده است.
موسوی خاطرنشــان کرد: می خواهیم هر چه 
ســریعتر این تجمیــع را انجام دهیــم و میزان 
مشارکت را اعام کنیم اگر پیشدستانه عددی را 
بگوییم امکان دارد با عدد نهایی مغایرتی داشته 

باشد.
ســخنگوی ســتاد انتخابات کشــور، اســامی 
اولیه منتخبان حوزه تهران، ری، شــمیرانات، 
اسامشهر و پردیس در یازدهمین دوره مجلس 

شورای اسامی را به شرح زیر اعام کرد:
۱ـ محمدباقر قالیباف

۲ـ سید مصطفی آقامیرسلیم
۳ـ مرتضی آقاتهرانی

۴ـ الیاس نادران
۵ـ سید محسن دهنوی
۶ـ سید محمود نبویان

۷ـ محسن پیرهادی
۸ـ سید احسان خاندوزی

۹ـ ابوالفضل عموئی
۱۰ـ فاطمه رهبر

۱۱ـ اقبال شاکری
۱۲ـ بیژن نوباوه وطن

۱۳ـ مجتبی توانگر
۱۴ـ روح اهلل ایزدخواه

۱۵ـ احمد نادری
۱۶ـ سید نظام الدین موسوی

۱۷ـ عبدالحسین روح االمینی نجف آبادی
۱۸ـ زهره الهیان

۱۹ـ مالک شریعتی نیاسر
۲۰ـ مهدی شریفیان
۲۱ـ سید رضا تقوی

۲۲ـ سمیه رفیعی
۲۳ـ سید علی یزدی خواه

۲۴ـ علی خضریان
۲۵ـ فاطمه قاسمپور
۲۶ـ مجتبی رضاخواه

۲۷ـ رضا تقی پور انوری
۲۸ـ غامحسین رضوانی

۲۹ـ زهره سادات الجوردی
۳۰ـ عزت اهلل اکبری تاالرپشتی

۳۱ـ وحید یامین پور
۳۲ـ حمید رسایی
۳۳ـ علی جعفری

۳۴ـ علیرضا محجوب
۳۵ـ محمدصادق شهبازی راد

۳۶ـ سهیا جلودارزاده
۳۷ـ مجید انصاری

۳۸ـ مصطفی کواکبیان
۳۹ـ سید محمدحسینی
۴۰ـ سید محمد آقامیری



رئیس کل بانک مرکزی:

خ ارز ندارد اقدام FATF تأثیری در نر
خریدار   رئیس کل بانک مرکــزی در واکنش به 
بازگشت ایران به لیست ســیاه گروه ویژه اقدام مالی 
)FATF( نوشــت: عملکرد بانــک مرکزی در طول 
یک ســال گذشــته این اطمینان خاطر را نزد مردم 
ایجاد کرده اســت، که چنین وقایعی، مشکلی برای 
تجارت خارجی ایران و ثبات نــرخ ارز ایجاد نخواهد 

کرد.
 عبدالناصــر همتی، رئیــس کل بانــک مرکزی در 
اینستاگرام خود نوشــت: بار دیگر دشمنی آمریکا و 
رژیم اشــغالگر قدس با مردم ایران، خــود را در غالب 
مخالفت با توصیه کارشناســان مجموعه FATF در 
مورد گام هایی که ایران در زمینــه عمل به تعهدات 

خــود در مورد مبــارزه با تامیــن مالی تروریســم و 
پولشــویی انجام داده اســت نشــان داد. این رفتار 
سیاســی و غیرفنی از تابســتان ۱۳۹۵ تا امروز ادامه 
داشته اســت. گاه به صورت بهانه جویی های غیرفنی 
در جریان مجمع FATF توســط نماینــده آمریکا 
و کشــورهای همپیمانش و گاه نیــز به صورت تاش 
برای اخــال در گزارش های کارشناســی. در حالی 
که در تمام بیانیه های مجمع گــروه ویژه اقدام مالی، 
مشــخص بود که کشــور ما گام های بلندی در این 

مسیر برداشته است. 
مردم عزیزمان خــوب می دانند کــه در این دوران 
ســخت تحریم های ظالمانه و فشار حداکثری، نظام 

پولی و مالی کشور ما توانسته اســت ارتباط تحریم 
ناپذیری با نظام پولی و مالی دنیا، خارج از چارچوب 
FATF، بر قــرار کند که تا حد زیــادی تهدیدهای 
ناشی از سنگ اندازی و دشمنی آمریکا را مهار کرده 

است.
 بانک مرکــزی نیز، بــا همراهی ســایر بخش های 
اقتصادی، مســیر خود را در جهت برآورده ســاختن 
نیازهای تجاری کشــور، بدون وقفه انجام خواهد داد. 
عملکرد بانک مرکزی در طول یک ســال گذشته این 
اطمینان خاطر را نزد مردم عزیز ایجاد کرده است، که 
چنین وقایعی، مشــکلی برای تجارت خارجی ایران و 

ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد.

شعبه

عضو کمیته دســتمزد شــورای عالی 
کار، از نهایی شــدن هزینه معیشــت 
کارگــران بــرای ورود بــه مذاکرات 
دســتمزد ســال ۹۹ کارگران در روز 

دوشنبه هفته جاری خبر داد.
فرامرز توفیقی، درباره آخرین وضعیت 
آغاز مذاکرات رسمی جلسات شورای 
عالی کار برای تعیین تکلیف دستمزد 
ســال آینده کارگران گفت: در آخرین 
نشست کمیته دستمزد شورای عالی 
کار که چهارشــنبه هفته گذشــته با 
حضور شــخص وزیر کار برگزار شــد، 
نمایندگان کارگری گزارش خود را در 
خصوص هزینه سبد معیشت کارگران 

ارائه دادند.

وی با بیان اینکه در جلســه 
مذکور بــه دلیــل غیبت 
کارفرمایان  نماینده  موجه 
بــه دالیــل شــخصی، در 
خصوص هزینه معیشــت 
تصمیــم گیــری نهایــی 
صــورت نگرفــت افــزود: 

هزینــه معیشــت مبنــای ورودی به 
مذاکرات دســتمزد است که در جلسه 
روز دوشــنبه هفته جــاری با حضور 
نماینــدگان کارگــری، کارفرمایی و 

وزارت کار نهایی خواهد شد.
رئیس کارگروه دســتمزد کانون عالی 
شوراهای اســامی کار کشور با تاکید 
بر اینکه، »خوراکی ها و آشــامیدنی ها« 

هزینه  بیشــترین ســهم 
معیشــت ماهیانه کارگران 
را بــه خــود اختصــاص 
می دهند، تاکید کرد: پس 
از تعیین هزینه معیشــت، 
دســتمزد  برای  مذاکرات 
ســال آینده کارگران آغاز 
می شــود.تورم دی مــاه مرکــز آمار 
ایران، مبنــای تصمیم گیــری برای 
هزینه معیشــت کارگران خواهد بود 
و به استناد گزارشــات این مرکز، تورم 
بخش »خوراکی ها و آشــامیدنی ها در 

کل کشور ۵۲ درصد اعام شده است.
در ســال گذشــته هزینه معیشــت 
خانوار ۳.۳ نفره کارگری ســه میلیون 

و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شــده بود در 
نهایت، پس از تشــکیل چندین جلسه 
شــورای عالی کار با حضور نمایندگان 
کارگری و کارفرمایــی، در تاریخ ۲۸ 
اسفندماه، دستمزد سال ۹۸ کارگران 
برای »حداقلی بگیران« )کارگرانی که 
در سال نخســت ورود به بازار کار قرار 
دارنــد( با افزایــش ۳۶.۵ درصدی، به 
یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان 
و برای کارگران دارای بیش از یکسال 
ســابقه کار کــه تحت عنوان »ســایر 
سطوح مزدی« شــناخته می شوند، به 
میزان ۱۳ درصد نسبت به حقوق پایه 
۹۷، به اضافــه ۲۶۱ هزار و ۱۱۸ تومان 

افزایش یافت.

رئیس ســازمان خصوصی ســازی از 
واریز ســود ســهام عدالت از  دیروز به 

حساب مشموالن خبر داد.
علیرضا صالح با بیان اینکه چک ساعت 
هشــت صبح دیروز به بانک ها تحویل 
داده  شد، اظهار کرد: بانک ها سود را به 

حساب مشموالن واریز می کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که اولویت 
پرداخت به کدام مشــموالن اســت؟ 
پاسخ داد: قبا قول داده بودیم سود تا 
پایان اسفندماه واریز شود اما در نهایت 
به این جمع بندی رســیدیم که زودتر 
به دست مشــموالن برســد تا قدرت 

خرید باالتری داشته باشند.
رئیــس ســازمان خصوصی ســازی 
درمورد میزان سود ســهام عدالت نیز 
گفت: به افرادی که یک میلیون ســهم 

دارند ۲۵۰ هزار تومان تعلق می گیرد.
 به طور کلی جمع کل مشموالن سهام 
عدالت بیش از ۴۹ میلیون نفر است که 

از این میزان بیش از ۴۶ میلیون نفر در 
قید حیات هستند.

در ســال ۱۳۹۵ به ازای هر سهم یک 
میلیون تومانی، ۱۵۰ هزار تومان سود 
پرداخت شد و در ســال ۱۳۹۶ نیز به 
این میزان ســهام، ۱۷۵ هــزار تومان 

سود تعلق گرفته بود.

دستمزد

سهام عدالت

هزینه معیشت کارگران برای مذاکرات دستمزد دوشنبه نهایی می شود

آغاز واریز سود سهام عدالت
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کاهش حداقل سرمایه تاسیس 
ون مرزی در مناطق آزاد بانک بر

حداقل ســرمایه مورد نیاز برای تاســیس بانک 
برون مرزی در مناطق آزاد از ۱۰۰ میلیـون یورو 

به ۵۰ میلیون یورو کاهش یافت.
 بانــک مرکــزی در بخشــنامه ای بــه بانک ها 
و موسســات اعتبــاری اعــام کــرد: احتراماً، 
پیرو بخشــنامه شــماره ۹۵/۲۰۶۹۷۳ مورخ 
۱۳۹۵.۶.۲۱ موضــوع اباغ بنــد یک مصوبات 
یک هزار و دویسـت و بیسـت و سـومین جلسه 
مورخ ۱۳۹۵.۶.۱۶ شــورای پــول و اعتبار در 
خصوص حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس 
بانک های برون مــرزی در مناطق آزاد تجاری- 
صنعتی، بدین وسیله به استحضار می رساند، در 
یکهزار و دویست و هشـــتاد و هفتمین جلسه 
مورخ ۱۳۹۸.۱۱.۱ شورای پول و اعتبار موضوع 
کاهش میزان ســرمایه مورد نیاز برای تاسیس 
بانک هــای برون مــرزی مطرح و مقرر شـــد؛ 
حداقل ســرمایه مورد نیاز برای تأســیس بانک 
برون مرزی در مناطق آزاد از ۱۰۰ میلیـون یورو 

به ۵۰ میلیون یورو کاهش یابد.

جلوگیری از پرداخت خسارت 
جعلی در بیمه آسیا

کارشناســان بیمه آسیا در اســتان آذربایجان 
شــرقی از پرداخت بیــش از ۲ میلیــارد ریال 

خسارت جعلی جلوگیری کردند.
 در پی وقوع تصادف دو دستگاه خودرو در استان 
آذربایجان شــرقی، پرونده بــه منظور پرداخت 
خسارت از محل بیمه نامه شخص ثالث در شعبه 

خسارت اتومبیل این استان تشکیل شد.
این گزارش مــی افزاید، با تاش، هوشــیاری و 
پی گیری های کارشناســان فنی بیمه آسیا در 
استان آذربایجان شــرقی و ارائه الیحه، مدارک 
و مستندات مســتدل به مراجع ذیصاح، جعلی 
بودن حادثه اثبات و از پرداخت ۲ میلیارد و ۶۱۳ 

میلیون ریال خسارت جعلی، جلوگیری شد.

افتتاح شعبه بانک قرض الحسنه 
مهرایران در استان اصفهان

مکان جدید شعبه غدیر بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در استان اصفهان به منظور بهبود دسترسی 
مشــتریان به شــعب و توازن در ارائــه خدمات 
حضوری، با حضور عیســی امامــی عضو هیات 
مدیره بانــک در مکانی جدید واقــع در خیابان 
چهارباغ پایین، چهارراه تختی، روبروی ورزشگاه 
تختی افتتاح شد.عیســی امامی در این مراســم 
اظهار داشت: یکی از هدف های اصلی این بانک ، 
ترویج سنت قرض الحسنه در کشور است که این 

امر تنها با استقبال مشتریان میسر خواهد شد.
وی افزود: بانک مهر ایــران با همراهی و همدلی 
هموطنان عزیــز و اعتقاد زیادی کــه به قرض 
الحســنه دارند، می تواند با تخصیص بهتر منابع 
در سطح جامعه خدمات رســانی نماید و قطعا 
قدم های بلندی در راســتای کمــک به اقتصاد 

کشور در عرصه های مختلف بردارد.
عضو هیات مدیره بانک مهر ایران اظهار داشت: 
عملکرد بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان 
اصفهان مطلوب ارزیابی می شود و تا پایان سال 
انتظار می رود به هدف های تعیین شده از جهت 
جذب منابــع و وصول مطالبات دســت یابد و با 
پتانسیل بســیار باالیی که از لحاظ نقدینگی در 
بین کان شهر ها دارد می توانیم سهم بیشتری 
از بازار را تصاحــب و به تعداد باالتــری از مردم 
کشورمان خدمات بانکداری اسامی ارائه کنیم.

در پایان مدیر شعب استان اصفهان بیان داشت: 
از تمام پتانسیل های موجود به منظور خدمات 
رسانی با کیفیت باال و جلب رضایتمندی بیشتر 

مشتریان استفاده خواهیم کرد.



غول های دریایی پارس جنوبی در مسیر نهایی
خریدار     توسعه دریایی پارس جنوبی با با بارگیری 
دو سکوی فاز ۱۳ پارس جنوبی، در مسیر نهایی خود 
قرار گرفته تا این دو غول ۲۵۰۰ تنی در روزهای آینده 
به عنوان آخرین سکوهای پارس جنوبی در موقعیت 

خود نصب شوند.
توســعه پارس جنوبی در ایران به ســال ۱۳۸۱ باز 
میگــردد. در آن زمــان برنامه ای برای توســعه این 
میدان مشــترک تدوین شــد اما به مرور زمان این 
برنامه تغییراتی داشــت و در نهایت قرار بر این شــد 
تا ۳۹ ســکوی تولیدی ) که دو ســکوی فــاز ۱۱ به 
منظور فشار افزایی نیز شامل آن می شود( و ۲ سکوی 
لجســتیک در موقعیت این میدان مشــترک با قطر 

نصب شود.
اما بیشترین سرعت در توســعه این میدان به ۷ سال 
گذشــته باز می گردد تا آنجا که ظرفیــت تولید گاز 
غنی در این مدت، از این میدان مشترک، ۱۴۵ درصد 
افزایش پیدا کرده است و این در شــرایطی است که 
تولید قطر در این ســال ها همــان ۵۷۰ میلیون متر 
مکعب در روز را نشا ن می دهد. آمارها نشان می دهد، 
ظرفیت تولیــد روزانه گاز غنی در مــرداد ۹۲،  حدود 
۲۸۵ میلیون متــر مکعب در روز بــوده و این عدد در 
اســفند امســال به ۷۰۰ میلیون متر مکعب در روز 

افزایش پیدا خواهد کرد.
اما این افزایش تولید به مدد نصب ســکوهای بیشتر و 
افزایش ظرفیت فرآورشــی ممکن شد. اگرچه برنامه 
نصب ســکو برای فازهای پارس جنوبی به جز فاز ۱۱، 
۳۷ ســکوی تولیدی بوده که ۶۴ درصد از این سکوها 

از سال ۹۲ تا امسال نصب )۲۴ سکو( و یا بارگیری )۲ 
سکو( شده و در نوبت نصب قرار دارد.

بر این اساس،  از ۲۲ سکوی نصب شده در این ۷ سال،  
یک سکو در سال ۹۲، ۴ ســکو در سال ۹۳، ۲ سکو در 
سال ۹۴، ۴ سکو در سال ،۹۵ ۳ ســکو در سال ۹۶، ۶ 
سکو در سال ۹۷ و در نهایت ۴ ســکو تا امروز در سال 
۹۸ نصب شــده و ۲ ســکوی فاز ۱۳ نیز بارگیری و در 

نوبت نصب قرار دارد.
از سال ۹۲ تا ۹۸ همچنین ۳۰ ردیف پاالیشگاهی نیز 

به بهره برداری رسیده است.
با بهره برداری و راه اندازی این سکوها،  افتتاح فازهای 
پارس جنوبی نیز با ســرعت بیشــتری آغاز شد. این 
موضوع بیش از هر چیــز مربوط به اولویت بخشــی 
وزیر نفت به طرح ها با پیشــرفت باالتر بود. تا آنجا که 
در ســال ۹۳، فاز ۱۲ که معادل ۳ فاز استاندارد پارس 

جنوبی است به بهره برداری رسید.
در سال بعد از آن یعنی ســال ،۹۴ فاز ۱۵ و ۱۶ افتتاح 
شد. اما نقطه عطف افزایش تولید در پارس جنوبی در 
ســال ۹۶ و با بهره برداری همزمان از ۱۷ و ۱۸ و ۲۰ و 

۲۱ و ۱۹ اتفاق افتاد.
همچنین در ســال ۹۷فــاز ۱۳ و فازهــای ۲۲ تا ۲۴ 
افتتاح شــد. ســال ۹۸ هم به توســعه فراساحل در 
فازهــای ۱۳ و ۱۴ انجامید و بر همین اســاس ،  نصب 
دو سکوی باقیمانده از فاز ۱۳ تا چند روز آینده انجام 

می شود.
»پیــام معتمــد« مجــری طرح توســعه فــاز ۱۳ 
 ۱۳A پارس جنوبی، پیشرفت ساخت سکوی اصلی

و ســکوی اقماری ۱۳C را بیــش از ۹۸ درصد اعام 
کرد و گفت: این دو ســکو که هریک حدود ۲۵۰۰ تن 
وزن دارند، هم زمان با روش Push Pull روی شناور 
FLB۱۲۴ از یارد شــرکت صنعتــی دریایی ایران 

)صدرا( بارگیری شدند.
وی بارگیری این دو سکو را یکی از اقدام های مهم 
همسو با تکمیل زنجیره دوم بخش دریایی فاز ۱۳ 
پارس جنوبی عنوان کرد و گفت: در صورت مساعد 
بودن شــرایط آب و هوایی، این دو ســکو پس از 
 FLB۱۲۴ عملیات مهاربندی، توســط شــناور
 ۵۰۰۰-HL به خلیج فــارس حمل و بــا جرثقیل
در بلــوک مخزنــی فــاز ۱۳ پارس جنوبی نصب 

می شوند.
معتمد بــا بیــان اینکــه تولیــدات گازی این دو 
ســکو در مجموع معــادل نیمی از ظرفیــت تولید 
اســمی هدف گذاری شــده )روزانه ۲۸.۴ میلیون 
مترمکعب گاز تــرش( برای طرح توســعه فاز ۱۳ 
پارس جنوبی اســت، افــزود: هریک از ســکوهای 
اصلی ۱۳A و اقمــاری ۱۳C تــوان تولید روزانه 
۵۰۰ میلیون فوت مکعــب گاز ترش )معادل ۱۴.۲ 
میلیــون مترمکعــب( را دارد کــه همــه مراحل 
طراحی، ســاخت، بارگیری، نصب و بهره برداری از 
آنها توسط مهندســان و کارگران ایرانی انجام شده 

است.
با این اقدام،  توسعه دریایی پارس جنوبی تکمیل می 
شــود و غول های چند هزار تنی در دل دریا، گاز را به 

ساحل می رسانند.

نفت

مدیرعامــل شــرکت توانیر با اشــاره 
به اجــرای طرح های تشــویقی گفت: 
امســال ۳۵۰ میلیارد تومان پاداش به 
مردم، صنایع و کشــاورزان پرداخت 
و در مقابل آن ۷ هــزار میلیارد تومان 

صرفه جویی شد.
به نقل از وزارت نیرو، محمدحســن 
متولــی زاده، مدیرعامــل توانیــر با 
بیان اینکه پوشــش برق رســانی در 
کشــور ۱۰۰ درصد اســت، گفت: 
خوشــبختانه در کشــور روســتای 
بــاالی ۱۰ خانوار بــدون برق وجود 
نــدارد و ایــن در حالی اســت که 

۱.۲ میلیــارد نفــر از کره 
زمیــن هنوز بــرق ندارند 
و دنیــا برای رســیدن به 
این شــاخص برای ســال 
 ۲۰۵۰ یعنی ۳۰ ســال بعد 

هدف گذاری کرده است.
مدیرعامل شرکت توانیر با 

اشاره به بحران ســیل ابتدای سال ۹۸ 
و بحران برف گیان طی دو هفته اخیر 
گفت: همکاران صنعت برق پیشــتاز 
خدمت رســانی به مردم بــرای تأمین 

برق مردم هستند.
وی با بیان اینکه همــکاران صنعت 

بــرق جزو اولیــن نیروها 
حضــور  بحران هــا  در 
و خدمات رســانی  دارند 
می کننــد، ابراز داشــت: 
در بــرف اخیــر اســتان 
گیان بــا وجــود اینکه 
۸۵ درصد شبکه برق این 
استان تحت تأثیر برف سنگین قرار 
گرفته بــود اما با تــاش و حضور به 
موقع همکاران ســریع اقدام شد و 
به شــبکه برگشــت در حالی که در 
اتفاق مشــابه در کانادا ۹ روز بدون 

برق بودند.

متولــی زاده تصریح کرد: بــا اقدامات 
انجــام شــده پیک بــار تابســتان به 
خوبی مدیریت شــد و نه تنها مشکلی 
نداشــتیم بلکه صادرات را ۱۲۰ درصد 
افزایــش دادیم که منجر بــه افزایش 

درآمد کشور شد.
این مقام مسؤول با اشاره به مدیریت 
پیک بار تابستان و اجرای طرح های 
تشــویقی ادامه داد: امســال ۳۵۰ 
میلیــارد تومــان پاداش بــه مردم، 
صنایــع و کشــاورزان پرداخت و در 
مقابــل آن ۷ هــزار میلیــارد تومان 

صرفه جویی شد.

برق

۷ هزار میلیارد تومان امسال در مصرف برق صرفه جویی شد
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نگاهی بر بازار عرضه و تقاضای 

جهانی نفت
مطابــق آخریــن پیش بینی دبیرخانــه اوپک 
انتظار می رود رشد تقاضای نفت جهان در سال 
۲۰۲۰ معادل ۹۹۰ هزار بشــکه در روز باشــد و 
این در حالی اســت که این دبیرخانه تجدیدنظر 
نزولی ۲۰۰ هزار بشــکه در روز را در مقایســه با 

پیش بینی ماه ژانویه خود لحاظ کرده است.
 در ایــن میان رشــد تقاضای نفت کشــورهای 
عضــو OECD معادل ۱۰  هزار بشــکه در روز 
 OECD و رشد تقاضای نفت کشــورهای غیر
معاد ل ۹۸۰ هزار بشــکه در روز برآورد شــده 
اســت. عاوه بر این رشــد اقتصادی جهان که 
مهمترین پیشران رشــد تقاضا ی نفت است نیز 
با تجدیدنظر نزولی ۰.۱ واحد درصدی به ســه 

درصد خواهد رسید.
مهمتریــن پیشــران رشــد تقاضــای نفت در 
کشــورهای عضــو OECD مربوط به رشــد 
تقاضای نفت آمریکا اســت که افزایش فعالیت 
بخش پتروشــیمی و باال رفتن مصرف در بخش 
حمل و نقل مهمترین دالیــل افزایش تقاضای 

نفت در این کشور خواهند بود.
عاوه بر این، علیرغم کاهــش تقاضای نفت در 
برخی کشــورهای آســیا عضو OECD مانند 
ژاپن که بــه دلیل افزایش بهره وری و سیاســت 
استفاده از انرژی های جایگزین رخ داده، افزایش 
تقاضا در سایر کشــورهای این ناحیه مانند کره 
جنوبی و اســترالیا باعث شــده تــا تاثیر منفی 
کاهش تقاضای نفت بر رشــد تقاضای نفت این 
 OECD ناحیه کمتر شــود. در کشورهای غیر
رشــد تقاضای نفت در آمریکای التین و منطقه 
خاورمیانه بــه دلیل بهبود وضعیــت اقتصادی 
افزایش یافتــه و در مقابل رشــد تقاضای نفت 
چین و هند که مهمترین پیشــران های رشــد 
تقاضای نفت جهان طی ســال اخیــر بوده اند، 

کاهش یافته است.
طبــق اطاعــات دبیرخانــه اوپــک، کاهش 
فعالیت های اقتصــادی در هنــد، دلیل اصلی 
کاهش تقاضای نفت این کشور بوده است. عاوه 
بر این شیوع ویروس کرونا در چین و تاثیر منفی 
آن بر فعالیت های اقتصادی این کشــور، به ویژه 
در بخش حمل و نقل دلیل اصلی کاهش رشــد 
تقاضای نفت چین اعام شده است. در این رابطه 
تقاضای سوخت جت و بنزین چین در ماه اخیر 

کاهش قابل توجهی را از خود نشان داد.
رشد تقاضای ســوخت جت و بنزین مهمترین 
پیشــران های رشــد تقاضای نفــت چین طی 
سال های اخیر است. از نشانه های اصلی اهمیت 
رشد تقاضای سوخت جت در رشد تقاضای نفت 
چین می توان به ســه برابر شــدن سهم مصرف 
ســوخت جت در چین در مصــرف جهانی این 

فرآورده از سال ۲۰۰۳ تاکنون اشاره کرد.
این رقم در ســال ۲۰۱۹ به ۱۰ درصد رســید. 
عاوه بر ایــن، چین در ســال ۲۰۱۹ حدود ۱۲ 
درصد مصرف بنزین جهان را به خود اختصاص 
داده این در حالی اســت که این رقم در ســال 
۲۰۰۳ در حــدود ۴.۷ درصد بــوده که کماکان 
حاکی از اهمیــت بخش حمل و نقل در رشــد 
تقاضای نفت چین اســت. توسعه فرودگاه های 
داخلی و افزایش سفرهای هوایی و زمینی به این 
کشور که به دنبال رشدهای اقتصادی باالی این 
کشور در ســال های اخیر بوده، مهمترین دالیل 
افزایش تاثیرگذاری بخش حمل و نقل در رشد 
تقاضای نفتاین کشور است. لذا در شرایط فعلی 
که به دلیل شیوع ویروس کرونا، حمل و نقل در 
این کشور به کاهش یافته، رشــد تقاضای نفت 
این کشور به شدت تحت تاثیر منفی قرار خواهد 
گرفت.تقاضــا برای نفــت خام اوپک در ســال 
۲۰۱۹، بدون تغییر نسبت به گزارش ماه ژانویه 
۲۰۲۰ با ۱.۰۱ میلیون بشکه در رو ز تنّزل نسبت 
به سا ل ۲۰۱۸، معادل ۳۰.۵۹ میلیون بشکه در 

روز برآورد شده است.



در افتتاحیه نمایشگاه توانمندی های قرارگاه خاتم االنبیا مطرح شد

انتقاد وزیر صمت از واردات شبه رسمی کاال از برخی منافذ
برهان محمودی    وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
گفت: علیرغم آنکه برای حمایــت از تولید داخل در 
تاش هستیم اما از برخی منافذ، واردات شبه رسمی 

کاال انجام می شود که قاچاق نیست.
رضا رحمانی در مراســم افتتاحیه نمایشگاه معرفی 
توانمندی های فنی و مهندســی قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیا با بیان اینکه امســال سال حماسی برای 
ما بود گفت: چندین نمایشــگاه عرضه محور و تقاضا 
محور در طول ســال جاری برگزار شد که صنعتگران 

توانمندی ها و نیازهای خود را اعام کردند.
وی امســال را فرصتی مناســب دانســت که بر اثر 
تحریم ها ایجاد شــد و یادآور شد: در شرایط جدیدی 
که ســاخت داخل در درجه اهمیت اســت، چندین 
برنامه را در دســتور کار داشتیم که مهمترین آنها اوالً 
حفظ تولید و اشــتغال موجود و ثانیاً توســعه صنایع 

جدید بود.
وزیر صنعت، معــدن و تجارت با تأکید بــر اینکه در 
سال ۹۷ معادل ۱۲ میلیارد دالر واردات کمتر از سال 
۹۶ داشتیم، اظهار داشــت: در سال آتی نیز قرار است 
برنامه ریــزی کنیم معادل ۱۰ میلیــارد دالر ارز را به 

ساخت داخل تبدیل کنیم.
رحمانی با بیان اینکه توانمندی های ما در حوزه های 
مختلف از جمله فوالد، آلومینیوم، کاشی و سرامیک، 
ســیمان و غیره بیش از نیاز داخل است، تصریح کرد: 
اما در برخی از حوزه ها همچنان وابســتگی داشتیم 
که در سال جاری بخشــی از آنها مرتفع شد. به عنوان 
مثال در ســال ۹۷، تأمین الستیک ســنگین یکی از 
معضات ما بود و تولید داخل تنهــا ۳۰ درصد نیاز را 
جواب می داد. اما در ســال جاری توانستیم ظرفیت 
تولید الســتیک ســنگین را به ۵۵ درصد و در سال 
۱۴۰۰ به ۱۰۰ درصد برسانیم. ضمن اینکه در تولید 

الستیک سواری کامًا خودکفا هستیم.
وی افــزود: در تولیــد الکترود گرافیکــی در صنعت 
فوالد، به عنوان گلوگاه این صنعت معضل داشــتیم 
که با کمک شــرکت های دانش بنیــان در این حوزه 
نیز به خودکفایی رسیده ایم. ۲۱ بهمن امسال وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت قراردادی امضا 
کردند که براســاس آن تا سقف یک میلیارد دالر ُکک 
سوزنی که در صنایع آلومینیوم کاربرد دارد و الکترود 
گرافیکی که در صنایع فوالد به کار می رود، در داخل 

تولید خواهد شــد. دشــمن فکر می کرد بــا تحریم 
الکترود گرافیکی می توانــد صنعت فوالد ما را متوقف 

کند اما این اتفاق نیفتاد.
وزیر صنعت خاطرنشان کرد: در بخش آلومینیوم نیز 
ذخایر بوکسیتی ما کمتر بوده و عمدتاً ذخایر ما از نوع 
فلنین اســت که در دنیا تکنولوژی رایجی ندارد اما با 
کمک قرارگاه خاتم توانستیم اســتفاده از تکنولوژی 
را بومی کنیم.به گفته وی، ســال گذشته ۳۱ درصد 
کاهش واردات کاالهای مصرفی داشتیم اما در برخی 
از حوزه ها نشــتی هایی داریم که کاالی وارداتی شبه 
رســمی اســت ولی قاچاق محسوب نمی شــود و از 

منافذی به کشور می آید.
رحمانی ادامه داد: امسال ۱۶۰۰ ردیف تعرفه وارداتی 
را ممنوع کردیم که در جهــت حمایت از تولید داخل 
بود چون براساس قانون اگر کاالیی به اندازه نیاز داخل 

تولید شود، واردات آن ممنوع است.
وی افــزود: برخــی فکــر می کنند ســاخت داخل 
گران تمام می شــود اما عمده کاالهــای تولید داخل 
۵۰ درصد کمتــر از قیمت تمام شــده واردات نیاز به 

سرمایه گذاری دارد.

تولید

مدیــر اقتصادی و توســعه ســرمایه 
گذاری ایمیدرو گفت: قیمت فوالد در 
داخل ایران نبایــد باالتر از قیمت های 
جهانی باشــد، این سیاســت وزارت 
صمت است که به همه دستگاه ها اباغ 
و کارگروه های مختلفی که در راستای 
تنظیم بازار فعالیــت می کنند به این 
ســند باالدســت دقت و عنایت ویژه 
دارند واگر مشخص  شود کشف قیمت 
بر اســاس محاســبات دالری درست 
نبوده، دســتگاه های ناظر برای اصاح 

آن ورود پیدا می کنند.
امیر صبــاغ مدیر اقتصادی و توســعه 
سرمایه گذاری ایمیدرو در گفت وگوی 
اختصاصی با اقتصادآناین به جلســه 
دیــروز در نهــاد ریاســت جمهوری 
با موضــوع مدیریــت بازار فــوالد و 
رفع گلوگاه هــای تامین مــواد اولیه 
فوالدســازان برگزارشــد، گفت: این 

جلســه با حضــور معاون 
هماهنگــی و پیگیری های 
ویژه رییس جمهــور، قائم 
مقــام وزارت صمــت در 
حــوزه بازرگانــی، معاون 
امور معدنی وزارت صمت، 
رییس هیات عامل ایمیدرو، 

مدیرعامــل بــورس کاال، مدیرعامل 
ایمپاســکو با محوریت تامیــن مواد 
اولیه فوالدســازان برگزار شد. صنعت 
فوالد در ســال های اخیر در ظرفیت و 
تولید رشد باالیی داشته است و امروز 
ایران دهمیــن کشــور تولیدکننده 
فوالد در دنیــا اســت. در تامین مواد 
اولیــه که کنســانتره و گندله اســت 
ســرمایه گذاری های خوبی شــده و 
بایستی هرچه زودتر به تولید برسند تا 
بتوانند نیاز فوالدسازان را تامین کنند.

وی ادامــه داد: نکتــه مهــم ، عــدم 

هم زمانی به بهــره برداری 
رســیدن ایــن طــرح ها 
است. در ســال ۹۹، حدود 
ســه میلیون تن کســری 
عرضــه کنســانتره وجود 
دارد و بایســتی این کسری 
مدیریت شــود.  با تناسب 
توزیع در کشــور و یا از طریق واردات 
این مشــکل را فعا باید پشــت ســر 
بگذاریم تا ســال ۱۴۰۰ بازار باالنس 

شود.
مدیــر اقتصادی و توســعه ســرمایه 
گــذاری ایمیــدرو برطــرف کردن 
مشــکل تامین مواد اولیه فوالدسازان 
را از اولویت ها دانســت و تصریح کرد: 
در نیمــه اول ســال جاری) قبــل از 
وضع عوارض صادراتی( شــاهد رشد 
صادرات سنگ آهن،کنسانتره و گندله 
آن هم بهترین و با کیفیت ترین موادی 

که مورد نیاز فوالدسازان است، بودیم.
وی افزود: این موضوع بالطبع در نیمه 
دوم سال، باعث کسری مواد اولیه شده 
است، به خصوص که در سال آینده به 
خودی خود کســری کنسانتره وجود 
دارد لذا همه این هــا در کنار هم باعث 
مشــکات عدیده ای شــده است که 

تاش داریم آسیب ها کمتر شود.
امیر صباغ به هیجانات اخیر در قیمت  
محصوالت فوالدی و مشــکات پیش 
آمده در عرضه محصــوالت در بورس 
کاال گفت: قیمت فوالد در داخل ایران 
نباید باالتر از قیمت های جهانی باشد، 
این سیاســت وزارت صمت است که 
به همه دســتگاه ها اباغ شده و تمامی 
کارگروه های مختلفی که در راســتای 
تنظیم بازار فعالیــت می کنند به این 
ســند باالدســت دقت و عنایت ویژه 

دارند.

فوالد

 قیمت  داخلی محصوالت فوالدی نباید باالتر از جهانی باشد
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 بر صنعت تکنولوژی جهان تاثیر 
خواهد داشت؟

پس از شــیوع ویروس کرونا در چیــن، به نظر 
می رســد که خروجی صنعت تکنولوژی نیز به 
میزان قابل توجهی تحت تاثیر این مســئله قرار 

خواهد گرفت.
 با توجه به ایــن واقعیت که اکثر شــرکت های 
فنــاوری به تولیــدات و قطعــات چینی متکی 
هستند، جای تعجب ندارد که غول های فناوری 
همچون اپل و شــیائومی به صورت علنی اعام 
کرده اند که شــیوع ویــروس کرونا بــر نتایج 
عملکرد آنها در ســه ماهه جاری، به میزان قابل 

توجهی تاثیر خواهد داشت.
شــرکتی همچون هوآوی نیز بر این باور اســت 
که به شدت تحت تاثیر این ویروس قرار خواهد 

گرفت، اما هنوز اعامیه ای منتشر نکرده  است.
گفتنی اســت که غول الکترونیکی کره جنوبی، 
سامسونگ، در ســال های اخیر بخش اعظمی 
از تولید گوشی های هوشــمند خود را به ویتنام 
منتقل کرده و آخرین شرکت خود در چین را در 

سال ۲۰۱۹ متوقف کرد.
بنابرایــن به دنبال رکــود بازار چین، شــرکت 
سامســونگ کمتــر تحــت تاثیــر تعطیلــی 
شــرکت های چینی و اثرات تقاضا قرار خواهد 

گرفت.
 ،TrendForce ،شرکت تحقیقات بازار چین
پیش بینی می کند که میــزان تولید تلفن های 
هوشمند در جهان، در ســه ماهه نخست، بیش 
از ۱۰ درصد کمتر از میــزان مورد انتظار پیش از 

شیوع ویروس کرونا باشد.
قابل توجه اســت که تاثیر کرونا فقط بر خروجی 
صنعت گوشــی محــدود نخواهد بــود؛ بلکه 
همانطور که در نمودار نشــان داده شده است، 
انتظار می رود ساعت های هوشمند، نوت بوک، 
اسپیکرهای هوشمند و کنســول های بازی نیز 

تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
میزان مبــادالت تلویزیــون نیــز، پیش بینی 
می شــود ۴.۵ درصد کمتر از میزان مورد انتظار 

باشد.

تا پایان دی ماه ثبت شد
پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان 

ونق تولید تسهیالت ر
 بررســی آمارهــای منتشــره وزارت صنعت، 
معدن و تجارت حاکی اســت از ابتدای امسال 
تا پایان دی ماه در راســتای اجرای پروژه های 
اقتصــاد مقاومتــی در مجمــوع ۲۹ هــزار و 
۹۹۰ میلیارد تومان تســهیات بــه ۱۹ هزار و 
۹۱۱ واحد کشــور در قالب پــروژه رونق تولید 

پرداخت شد.
برپایه ایــن آمارهــا، بیشــترین پرداختی این 
تسهیات در اســتان تهران به هزار و ۴۲۷ واحد 

به ارزش ۶ هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان بوده است.
۲۱ مورد از این واحدهــا در مناطق آزاد بوده اند 
که حــدود ۶۱.۲ میلیــارد تومان تســهیات 

دریافت کردند.

تسهیالت تبصره 18
براســاس آمارهــای وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت، همچنیــن در قالب تســهیات برنامه 
تولید و اشــتغال )تبصره ۱۸( تــا پایان دی ماه 
تعداد دو هزار و ۱۲۵ واحد بــه بانک های عامل 
معرفی شــدند که از ایــن تعــداد ۴۲۳ واحد 
تسهیات خود به ارزش دو هزار و ۴۴۷ میلیارد 

تومان را دریافت کردند.
بیشــترین پرداختی این تســهیات در استان 
اصفهان بــا ۲۸۲.۶ میلیارد تومــان به ۳۵ واحد 
انجام شد و پس از آن استان های البرز )پرداخت 
۲۴۰.۳ میلیــارد تومــان( و تهــران )پرداخت 

۱۸۸.۶ میلیارد تومان( قرار گرفتند.



ارزش مهندسی، هزینه ها را کاهش می دهد

وژه های راه و ساختمان پیمان کاران درجه ۳ آفت پر
محبوبه قرمزچشــمه  دبیر صــدور خدمات فنی 
مهندســی انجمــن صنفــی پیمــان کاران گفت: در 
معامات اگر ارزش مهندســی پروژه به طور مستقیم 
ارائه شــود، هزینه پروژه کاهش خواهــد یافت. با این 
روش یکی از ســه ضلع )زمان پروژه، ریســک پروژه، 
هزینه پروژه( به عنوان اضاع اساسی یک پروژه کوتاه تر 
می شــود. پیمان کاران ناراضی از کارفرما، به عملکرد 
دولت نســبت به واگــذاری پروژه ها اعتــراض دارند. 
در کشــورهای دیگر همچون مالزی پــروژه های راه و 
شهرسازی مستقیم از ســوی دولت و به پیمان کاران 
بخش خصوصی واگذار می  شــود. بــرای جلوگیری از 
مشــکات پیش آمده چرا در ایران پروژه ها به شــکل 

مستقیم به بخش خصوصی سپرده نمی شود؟
محمد کــردی، دبیر صدور خدمات فنی مهندســی  
انجمن صنفــی پیمان کاران بیان کــرد: در واگذاری 
پروژه هــا  یک طرف دولــت و در طــرف دیگر بخش 
خصوصی اســت. این مدل در بســیاری از کشور ها 
همچون مالــزی عملیاتــی می شــود. در واگذاری 
پروژه ها در ایران یک حلقه واســطه بین بخش دولتی 
و بخش خصوصی با هدف اشتغال زایی و تولید ثروت 
اضافه می شود.  بخش خصولتی نیز در قالب تعاونی و 

یا شرکت ها و هلدینگ های اقتصادی وجود دارد.

 واگذاری پروژه ها آنچنان که در ایران
 انجام می شود

دبیر کمیســیون تجهیــزات انجمن صنفــی پیمان 
کاران، در پاسخ به این پرسش که کدام یک از دو مدل 
گفته شده، برای واگذاری پروژه های راه و شهرسازی 
مفیدتر اســت، گفت:  اما اگر تولید شــغل برای فارغ 

التحصیان را جزء شــاخصه ها در نظر بگیریم، مدلی 
که امروز اجرایی می شود، برای ایران بهتر خواهد بود. 
این روش مدینــه فاضله نیســت و در برخی از مواقع 

صحیح عمل نمی شود.
عضو انجمن مدیریت پروژه ایــران افزود: اگر موضوع 
اشــتغال زایی را کنار بگذاریم، پروژه ها مســتقیم با 
دولت است و به نفع کشور خواهد بود در معامات  اگر 
ارزش مهندســی  پروژه ) حال این پروژه می تواند راه 
باشد و یا یک ســاختمان( به طور مستقیم ارائه شود،  
هزینه پروژه کاهش خواهد یافت. با این روش یکی از 
ســه ضلع مثلثی که برای ما مطرح است شامل )زمان 
پروژه،  ریســک پروژه، هزینه پروژه( به عنوان  اضاع 
اساسی یک پروژه کوتاه تر می شــود. زمانی که بتوان 
هزینه ها را کاهش داد دو ضلع دیگر نیز کوتاه خواهد 

شد و هزینه تمام شده کل پروژه کم تر خواهد شد.

 در بررسی سود و زیان نباید یک طرفه
 به قاضی برویم

وی در ادامه با بیان این که در بررســی سود و زیان این 
حلقه اضافــی نباید یک طرفه به قاضــی رفت، گفت: 
درســت اســت که در ایران حلقه اضافی برای تولید 
ثروت و تولید شغل اضافه می شــود اما جنبه امنیتی 
نیز دارد. پروژه هایی که در سطح کشور در سال های 
پیش به این طریق اجرایی شــده، امروز  به سوددهی 
رسیده است. بســیاری از پروژه هایی که شرکت های 
خصولتی وارد می شوند، پروژه های عمرانی است که 
منافع ملی در آن سهیم اســت. در یک پروژه همچون 
مترو موضوع پدافند غیرعامــل نیز باید در نظر گرفته 
شــود. اگر بخواهیم  این پروژه را به شکل مستقیم به 

شــرکت خصوصی واگذار کنیم، شــرکت خصوصی 
دسترسی مســتقیم به اطاعات پیدا خواهد کرد. لذا 
با وجود شرایط امنیتی که کشــور ما دارد، وجود این 

حلقه در بسیاری از موارد مفید فایده است.

 شهرداری ها به دنبال افتتاح پروژه
  با هر کیفیتی، پیمان کاران در پی رسیدن

 به پروژه به هر قیمتی
کردی با بیان این که در بازار صنعت احداث ما،  متاسفانه 
شــاخص اندازه گیری مشــخصی برای مدیرانی که 
مســئولیت قبول می کنند، وجود ندارد، گفت: برخی 
شــهرداری ها به دنبال این هســتند که در  دو ســال  
مسئولیت، یک ربانی قیچی و ساختمانی را افتتاح کند.  
شاخصی برای  مدیران وجود ندارد که بر چه مبنایی  این 
پروژه را استارت زده اند؟ آیا بودجه این پروژه را ذخیره 
دارد یا در قالب تهاتر می خواهد آن را عملیاتی کند؟ آیا 

در این مدل روش ها  و شرایط  مشخص شده است.

عملکرد ضعیف پیمان کاری رتبه 3 به پایین
عضو انجمن مدیریت پروژه ایران  گفت: هر شــرکت 
پیمــان کاری باید یک نهاد حقوقــی و یک دفتر فنی 
داشــته باشــد. دفتر فنی وظیفه دارد هزینه پروژه را 
برآورد کند.  شرکت های پیمان کاری رتبه ۳ به پایین 
این برآورد را انجام نمی دهند چرا که هزینه در بر دارد. 
این پیمان کاران دوست دارند به هر طریقی وارد پروژه 
های اعامی شود. در بسیاری از مواقع خود پیمان کار 
نیز شــرایط را به درستی بررســی نمی کند و یا چون 
قرارداد ها را با رابطه می گیرد بعــد از ورود به اجرای 

پروژه،  با مشکل مواجه می شوند.

پالک

متقاضیان معتــرض به نتیجه پاالیش 
مسکن ملی و همچنین متقاضیانی که 
با وجود تایید نهایــی تمایل به انصراف 
از این طرح را دارنــد، می توانند تا چند 
روز آینده اعتراض خود را در ســامانه 

»آباد« ثبت کنند.
بــرای متقاضیان طرح اقــدام ملی که 
نسبت به نتیجه پاالیش ثبت  نام خود 
اعتراض دارند، از اول اســفند ماه این 
امکان فراهم شده اســت تا با مراجعه 

به ســامانه طرح اقدام ملی و ورود کد 
رهگیــری از دلیل عدم تائید شــرایط 
خود مطلع شوند.همچنین متقاضیان 
مســکن ملــی می تواننــد در صورت 
اعتراض بــه نتیجه پاالیــش، از اواخر 
هفته اول اســفند ماه، نســبت به درج 

اعتراض در همین سامانه اقدام کنند.
همچنیــن وزارت راه و شهرســازی 
فرصتی را برای افرادی قرار داده است 
کــه از ادامه ثبت نام در طرح مســکن 

ملی پشیمان هستند.
بدین ترتیب متقاضیانی که شــرایط 
آن ها جهت ثبت  نام در طرح اقدام ملی 
مسکن تایید شده اســت، در صورتی 
که تمایل به انصــراف در این مرحله از 
طرح را دارند، می توانند از اواخر هفته 
اول اســفندماه با ورود کد رهگیری در 
این سامانه نسبت به ثبت انصراف خود 
اقدام کنند.وزارت راه و شهرسازی در 
راستای کمک به تأمین مسکن، طرح 

»اقدام ملی تأمین مسکن« را در قالب 
احداث ۴۰۰ هــزار واحد مســکونی 

برنامه ریزی کرده است.
بر این اســاس متقاضــی و افراد تحت 
تکفــل بایــد از تاریــخ اول فروردین 
۱۳۸۴ فاقد زمین مســکونی یا واحد 
مســکونی بوده و از ابتــدای پیروزی 
انقاب اسامی از هیچ یک از امکانات 
نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به 

تأمین مسکن استفاده نکرده باشد.

مسکن ملی

فرصت اعتراض و انصراف برای متقاضیان مسکن ملی فراهم شد
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 خانه در رکود، رشد قیمت را 
تجربه می کند

خانه در رکود رشــد قیمت را تجربــه می کند و 
افزایش قیمت مسکن نه به دلیل افزایش قیمت 
تمام شده و یا رشد تقاضا، بلکه این نوسان ریشه 
در بازارهای موازی مثل طــا، ارز و بورس دارد 
که تاثیــر منفی خــود را روی قیمت مســکن 

می گذارد.
کارشناسان مسکن می گویند »مسکن ظرفیت 
رشد قیمت جدید را ندارد« درآمد مردم کاهش 
یافته است و وام های موجود مسکن هم تنها ۱۰ 
درصد قیمت خرید خانه را پوشش می دهد؛ اگر 
متوســط درآمد خانوار ایرانی را در خوشبینانه 
ترین حالت بیــن۴ تا ۵ میلیون در مــاه در نظر 
بگیریم، ســال های زیادی طول می کشد تا یک 
خانواده بتوانــد خانه ای با متراژ کــم در منطقه 

متوسط شهر خریداری کند.
با این حال وقتــی به آمار قیمت خانه در شــهر 
تهــران در دو ماه گذشــته مراجعــه می کنیم 
شاهد افزایش الک پشــتی قیمت ها در پایتخت 
هستیم. متوسط قیمت هر متر مربع خانه از رقم 
۱۲ میلیون و ۶۱۷ هزار تومان در آذرماه امسال 
به رقــم ۱۳ میلیون و ۸۸۲ هزار تومان رســیده 
است و نســبت به مدت مشابه در سال قبل بیش 
از ۲۰ درصد رشد داشته اســت.قیمت خانه در 
هیچ کشوری متاثر از اخبار غیر رسمی و شایعات 
افزایش نمی یابد، اما اکنون در ایران هر زمان که 
هیجانی وارد بازارهای ارز، طا و بورس می شود 

روی قیمت خانه تاثیر می گذارد.
»محمد اســامی« وزیر راه و شهرسازی اوایل 
امســال اعام کرد که »در اتفاقی تاریخی قیمت 
خانه که همیشه متاثر از نرخ تورم بود از تابستان 
دو سال پیش تا االن متاثر از افزایش نرخ ارز بوده 

است«.
دی ماه امســال خطر جنگ افزایش یافته بود و 
به همین دلیل قیمت ارز به موازات احتمال آغاز 
جنگ نظامی بین ایران و آمریکا باال رفت؛ شایعه 
جنگ معموال قیمت ملــک را در هر منطقه ای از 
کره زمین کاهش می دهد امــا در همین ماه و بر 
اســاس آمارهای وزارت راه و شهرسازی قیمت 
خانه در تهران ۳ درصد گران شــد. ۴ ماه قبل از 
آن قیمت مســکن روند نزولی به خود گرفته بود 
که انتظــار ذهنی ادامه کاهــش قیمت با وجود 
قرار گرفتن در ماههای پایانی ســال را افزایش 

می داد.
»محمــود محمــودزاده« معــاون وزیــر راه و 
شهرسازی معتقد اســت که شرایط بازار مسکن 
کماکان پایدار اســت به شــرطی که بازارهای 

دیگر مثل طا و ارز آن را تحریک نکنند. 
وی در خصــوص افزایــش قیمت مســکن به 
خبرنگار ایرنا، گفت: بخشــی از افزایش قیمت 
بازار مسکن مربوط به تقاضاها و نیاز بازار است و 
انتظار ذهنی نیاز به مسکن باعث افزایش قیمت 
می شــود که اکنون در پروژه »مسکن ملی« در 

حال پاسخگویی به این نیاز هستیم.
محمودزاده توضیح می دهد که اکنون نیاز بخش 
قابل ماحظه ای از متقاضیان واقعی مســکن با 
این طرح پوشش داده شده است و ابراز امیدواری 
می کند که به زودی اثراث طرح مســکن ملی را 

روی قیمت مسکن در بازار می بینیم.
وی البته معتقد اســت که همین حــاال پروژه 
مســکن ملی اثرات خود را روی قیمت مســکن 
گذاشــته اســت و می گوید: حتی اگر بازارهای 
بورس را بررسی کنید بیشــترین شرکت هایی 
که قیمت ســهام در آنها رشد دارند شرکت های 
مبتنی بر صنعت ساختمان هستند و تنها دلیل 

آن بازاری است که این طرح ایجاد کرده است.
معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرسازی، گفت: سیاســت گذاری وزارت راه 
بر تولید مستمر مســکن است تا هم قیمت تمام 
شــده و هم محصول نهایی را بــا کمترین عدد 

ممکن به دست متقاضیان برساند.



تفاوت فاحش قیمت خودرو در کارخانه و بازار

وشند،مردم چقدر می خرند؟ وسازها چقدر می فر خودر
خریدار   ســه خودروســاز بــزرگ کشــور در 
صورت هــای مالی ارائه شــده به بــورس )مربوط به 
۱۰ ماه امسال(، متوســط قیمت فروش محصوالت 
خــود را اعــام کردنــد. قیمت های اعامی نشــان 
می دهد فاصله ای بســیار زیاد میان نــرخ کارخانه و 
بازار خودروها وجود دارد، موضوعی که از سیاســت 
قیمت گــذاری دســتوری وزارت صنعت،معــدن و 

تجارت سرچشمه می گیرد.
 البته قیمت خودروهایی کــه به صورت فروش فوری 
عرضه شــده اند، بســیار باالتر از نرخ هــای اعامی 
در صورت های مالی خودروســازان اســت. در واقع 
به نظر می رســد آنچــه به عنوان قیمــت فروش در 
صورت های مالی شــرکت های خودروســاز آمده، به 
پیش فروش های آنها مربوط می شود. خودروسازان تا 
قبل از تحریم صنعت خودرو در اواســط تابستان ۹۷، 
چیزی حدود یک میلیون دستگاه پیش فروش کرده 
بودند که با دستور وزارت صمت مجبور به تحویل آنها 
با قیمت های قدیــم )قیمت هایی بســیار پایین تر از 

بازار و حتی فروش فوری ها( هستند.
در بین سه خودروســاز بزرگ کشــور، ایران خودرو 
انواع پژوهای خود را با متوســط قیمــت ۵۰ میلیون 
و ۶۸۰ هزار تومان فروخته و قیمت متوســط سمند 
نیز کمی بیش از ۴۶ میلیــون و ۱۷۰هزار تومان بوده 
اســت. این دو خودرو در بازار قیمت های باالی ۱۲۰ 
میلیون تومــان دارند.آبی های جــاده مخصوص اما 

۱۱۷ دستگاه ســوزوکی گرندویتارا در ۱۰ ماه امسال 
به فروش رســانده اند که آمار نشــان می دهد خودرو 
موردنظر با قیمتی بالغ بــر ۱۵۲ میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان فروخته شــده کــه گران تریــن محصول این 

شرکت بوده است.
ویتارا البته بــه دلیل تحریم و قطع ارســال قطعات، 
دیگر مونتاژ نمی شــود.دیگر محصول ایران خودرو به 
نام رانا نیز با متوســط قیمت ۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان به فروش رســیده و دنا هم بیش از ۶۶ میلیون 
تومان قیمت داشته اســت.در حال حاضر رانا در بازار 
قیمتی برابر با ۱۰۷ میلیون تومان دارد و دنا هم ۱۹۸ 
میلیون تومان به فروش می رسد. از سوی دیگر، تندر-

۹۰ که در بازار قیمتــی بــاالی ۱۵۰ میلیون تومان 
دارد، در صورت های مالی ایران خودرو محصولی ۴۱ 

میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی معرفی شده است.
آبی های جــاده مخصوص اما دو محصــول چینی به 
نام هایما و دانگ فنگ را نیــز مونتاژ می کنند که اولی 
قیمتی بالغ بر ۹۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان داشــته 
و قیمت دانــگ فنگ هم کمتــر از ۴۲ میلیون تومان 
بوده است. در این بین برای خرید دانگ فنگ باید بالغ 
بر ۱۸۰ میلیون تومان هزینــه کرد و هایما نیز قیمتی 
بسیار باالتر از آنچه در صورت های مالی ایران خودرو 

آمده، در بازار دارد.
ایران خودرو امــا پژو ۲۰۰۸ را نیز بــا قیمتی بیش از 
۱۰۰ میلیــون تومان فروخته، حال آنکــه نرخ آن در 

بــازار ۴۴۰ میلیون تومان اســت. در بین محصوالت 
سایپا نیز متوســط قیمت پراید، باالی ۲۸ میلیون و 
۱۰۰ هزار تومــان بوده و تیبا هم بالــغ بر ۳۴ میلیون 
و ۶۰۰ هــزار تومان به فــروش رفته اســت. پراید در 
بازار حداقل ۶۳ میلیــون تومان قیمــت دارد و تیبا 
هم در مدل معمولی اش ۷۷ میلیون تومان به فروش 
می رسد. سایپایی ها اما سراتو خودرویی که البته دیگر 
به مونتاژ نمی رســد را با قیمــت ۲۰۸ میلیون تومان 
فروخته اند تا لقب گران ترین محصول فروخته شــده 

خودروسازی ایران در ۱۰ ماه امسال نصیب آن شود.
سراتو در بازار با قیمتی برابر با ۴۱۹ میلیون تومان به 

فروش می رسد. 
دیگر محصول مونتاژی این شــرکت به نــام آریو نیز 
قیمتی بالغ بر ۵۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان داشــته، 
حال آنکــه خرید آن از بــازار ۱۷۳ میلیون تومان آب 
می خورد. چانگان نیز به عنوان دیگر خودرو مونتاژی 
و چینی ســایپا، با قیمتــی بالغ بــر ۱۱۱ میلیون و 
۶۰۰ هزار تومان در ۱۰ ماه امســال تحویل مشتریان 
شده اســت. برای خرید این خودرو در بازار باید ۲۵۹ 
میلیون تومان هزینه کرد.صورت هــای مالی پارس 
خودرو نیز نشــان می دهد محصوالت گــروه رنو این 
شرکت بیش از ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت 
داشــته اند، حال آنکه مثا پارس تنــدر در بازار ۱۸۷ 
میلیون تومان قیمت دارد و ســاندرو اســتپ وی هم 

۲۶۰ میلیون تومان.

پدال

به نظر می رسد که شورولت می خواهد 
نخســتین خودروی برقی خــود را در 
چین معرفی کند.شــورولت به عنوان 
یکی از محبوب تریــن و پرفروش ترین 
برندهای خودرو در جهــان، به تازگی 
اعــام کرده اســت کــه قصــد دارد 
نخســتین خودروی برقی خــود را در 

بازار چین معرفی و عرضه کند.
بازار چین بدون شک یکی از بزرگترین 
و مهم ترین بازارهای فروش خودرو در 
جهان به شــمار می رود که بسیاری از 
شرکت های خودروســازی به منظور 
افزایــش درآمدزایی و ســودآوری بر 
روی توسعه ســهم و نقش خود در آن 

تمرکز می کنند.
بــر اســاس تازه ترین آمــار و گزارش 
های منتشــر شــده در وب ســایت 
و  کارشناســان   ،insideevs
تحلیلگران فعال در بازار خودرو بر این 
باورند که برند آمریکایی شورولت می 
خواهد با معرفی و عرضه یک خودروی 
برقی لوکس و قدرتمند در چین، رسما 
به رقابت با یکی از بزرگترین رقبای هم 
وطن خود تســاموتورز که سهم قابل 
توجهی در چین دارد و از سال گذشته 
تاکنون نیز با راه انــدازی یک کارخانه 
اختصاصی ســهم خود را در این بازار 

افزایش داده، بپردازد.

گفته می شــود این خــودروی برقی 
جدید، لوکس و قدرتمند، شــورولت 
 Chevrolet Menlo( منلو ای وی
EV ( نام خواهد داشت.  در سال های 
اخیــر کــه محبوبیــت و اســتقبال 
خودروهــای برقــی و الکتریکــی در 
جهــان رو بــه افزایش گزارش شــده 
است، چین بدون شــک میزبان یکی 
از بزرگترین بازارهای فروش وســایل 
نقلیه برقی، پاک و دوســتدار محیط 
زیست بوده اســت.با توجه به جمعیت 
بــاال و تنوع ســایق و قــدرت خرید 
مردم، چین همواره یکی از بزرگترین 
و مهم ترین بازارهای فروش خودرو در 

جهان به شــمار می رود که مورد توجه 
شرکت های خودروســازی متعدد نیز 
قرار گرفته اســت.این روزهــا که بازار 
خودروهای برقی و الکتریکی بســیار 
داغ شده است، بسیاری از شرکت های 
خودروســازی در جهان عــزم خود را 
برای تولید انبوه خودروهای برقی جزم 
کرده و از برنامه های خود بدین منظور 
رونمایــی کرده اند.افزایش روزافزون 
محبوبیــت  و  برقــی  خودروهــای 
اســتفاده بیش تر از ایــن خودروهای 
پاک، موجب شــده است شرکت های 
خودروســازی در سراســر جهان به 

رقابتی تنگاتنگ بپردازند.

و برقی خودر
ولت در راه بازار چین وی برقی شور نخستین خودر
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تیراژ تولید نخواهیم کرد
تولید و عرضه محصوالت جدیــد ایران خودرو 
با همکاری قطعه سازان ســطح یک با باالترین 
سطح کیفی در جهت جلب رضایت مشتریان و 
کسب سهمی مناســب از بازارهای داخلی و بین 

المللی صورت خواهد گرفت.
فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو در جلسه 
با مدیران و مســئوالن کیفیت گــروه صنعتی 
ایران خودرو گفت:  این در حالی است که ارتقای 
ســطح کیفی محصوالت فعلی هــم با جدیت 

دنبال می شود. 
وی افــزود:  همــه مشــتریان حــق دارند که 
محصوالت و کاالهایی که خریداری می کنند با 
کیفیت باشــد و به همین منظور عاوه بر ارتقاء 
کیفیت، نوآوری محصــوالت جدید نیز در ایران 
خودرو در دستور کار ما قرار گرفته به طوری که 
در تاش هستیم خودروهای جدیدی را در سال 

آینده به بازار عرضه کنیم.
مقیمی با اشــاره به  اهمیت کیفیــت در تامین 
قطعات محصوالت ایران خودرو گفت: هرگز در 
زمینه کوتاه نخواهیم آمد، با اجرای مکانیزم های 
ســخت گیرانه اجازه ورود قطعــات بی کیفیت 
را به خطوط تولیــد نخواهیــم داد و هیچ وقت 
کیفیــت را فدای افزایش تیــراژ تولید نخواهیم 

کرد. 
مدیرعامل ایران خــودرو تاکید کــرد: ارتقای 
کیفیت در زنجیــره تامین، تولید، مهندســی 
محصول، خدمــات پس از فروش و لجســتیک 
در اولویت این خودروســاز قرار دارد و فرهنگ 
کیفیت و نظام خود کنترلی باید در تمام سطوح 

نهادینه شود.
وی تصریــح کرد:  اســتراتژی ایران خــودرو بر 
استفاده از توان قطعه سازان ایرانی در طراحی و 
تولید و تامین بنا شده است و الزامات سختگیرانه 
کیفی برای صادرات محصول به بازارهای هدف 

تدوین و اجرا خواهیم کرد.
مقیمی بر لــزوم تدوین برنامه هــای تحولی در 
ساختار کیفی از زنجیره تامین تا طراحی و تولید 
محصول نهایی تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: 
همه مدیران ایران خــودرو باید در برابر موضوع 

کیفیت پاسخگو باشند.
مدیر عامل ایــران خودرو از بازنگــری در نظام 
کنترل کیفی قطعات خبر داد و گفت: باید دست 
کم برای تامین هر قطعه دو منبع داشته باشیم و 
تک ســورس بودن قطعات به هیچ عنوان قابل 

پذیرش نیست.
در ادامه حســن وفادار نایب رئیس هیات مدیره 
و قائم مقــام مدیرعامــل گروه صنعتــی ایران 
خودرو در کیفیت خاطر نشــان کــرد:  فرآیند 
توسعه و ارتقای سطح کیفی فرآیندهای تولید، 
محصوالت و خدمات با توجــه به اهداف تدوین 
شــده در برنامه کان و راهبــردی ایران خودرو 
به  صورت مســتمر تدوین، اجرا و در حال پایش 

است.
وی افزود: پروژه هــای ارتقای کیفی محصوالت 
تولیــدی در ســال جــاری تدویــن و بیش از 
۹۰ درصد آنها اجرایی شــده که دســت یابی به 
ســه ســتاره در محصول پارس، بیانگر جدیت 
مجموعه ایــران خودرو در اجــرای برنامه های 

بهبود و ارتقای کیفیت محصوالت است.
وفادار اعام کرد: ستاره ســوم پارس،  پنجمین 
ســتاره ارتقای کیفیت محصوالت ایران خودرو 
در ســال جاری بوده و پیــش از این محصوالت 
دناپاس و سورن به ترتیب به ۴ و ۳ ستاره کیفی 
ارتقا یافته اند و همچنیــن محصوالت پژو ۲۰۷ 
صندوقدار و پارس اتوماتیک نیــز به ترتیب ۴ و 
۳ ستاره کیفیت را از آن خود کرده اند.وی افزود: 
درحال حاضر تمامــی محصوالت تولیدی گروه 
صنعتی ایــران خودرو دارای رضایتــی باالتر از 
اهداف اعام شده از سوی وزارت صنعت، معدن 

و تجارت )متوسط صنعت( هستند.
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رئیس هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:

لوازم خانگی بدون شناسه نخرید تا به دردسر نیافتید!
خریدار  رئیس هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان 
لــوازم خانگی با بیــان اینکــه بعد از اجــرای طرح 
شناسه دار کردن کاالها این اتحادیه از فروشگاه داران 
تعهد می گیرد که خدمات پــس از فروش کاالیی که 
می فروشند را به عهده بگیرند، از مردم خواست لوازم 

خانگی بدون شناسه نخرند تا به دردسر نیافتند.
 ســید مرتضــی میــری اظهــار کــرد: در پــی 
شناســه دارکردن کاالها مقرر شده فروشگاه ها تعداد 
کاالهای خود را که در حال حاضــر در مغازه دارند، به 

اتحادیه اعام کنند.
وی افــزود: اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگی از 
فروشــگاه داران تعهد می گیرد کــه خدمات پس از 
فــروش کاالیی که می فروشــد را به عهــده بگیرند. 
بنابراین در صورتی که مشــتریان کاالی شناسه دار 
خریده باشــند جای نگرانی نیســت، چراکه اتحادیه 
فروشــندگان لوازم خانگی متعهد شــده در چنین 
شــرایطی تامین خدمات پــس از فــروش به عهده 

مغازه دار است.
به گفته رئیــس هیئت مدیره اتحادیه فروشــندگان 
لــوازم خانگی با تاکید بــر اینکه ارائــه خدمات پس 
از فروش بــرای محصوالتی که به صــورت قاچاق و 
تقلبی وارد شــده باشــد مطلقا پذیرفته نمی شــود،   
تصریح کرد: ممکن اســت کاالیی بــه صورت قاچاق 
وارد شده باشــد،   اما مغازه دار به اتحادیه اعام کرده 
و تعهد داده باشــد که در چنین شرایطی کاال شناسه 
دریافت کرده و مشــکلی وجود ندارد. اما اگر کاالیی 
که به صورت قاچاق وارد شده،   به اتحادیه اعام نشده 
باشد و شناسه هم دریافت نکرده باشد خریداران را به 

دردسر خواهد انداخت.

میری در پایــان خاطرنشــان کرد: مــردم حتما از 
فروشــگاه هایی که کاالی آن ها شناســه دارد خرید 

کنند. 
همچنین بهتر است خریداران برگ رسید کاال با مهر 
اتحادیه مبنی بــر اینکه خدمــات و گارانتی به عهده 

خود فروشگاه است را ببینند و بعد خرید کنند.
اوایل دی مــاه وزارت صمت اعام کــرد که تمامی 
تولیدکنندگان و تشــکل های صنعتی لوازم خانگی 
تولید داخل تــا ۱۵ دی مــاه فرصت داشــتند که 
برای هشــت گروه کاالیی خود فراینــد ثبت و اخذ 
شناســه را انجام دهند و برای کاالهای خود شناسه 
دریافت کننــد و بعد از این تاریخ هــر کاالیی که در 
سطح بازار شناسه کاال نداشــته باشد کاالی قاچاق 
تلقی می شــود،   اما این مهلت تا ۱۵ بهمن ماه تمدید 
شــد و طبق اعام انجمن صنایع لوازم خانگی طرح 
برخورد با لوازم خانگی بدون شناســه از چهارشنبه، 
۱۶ بهمن ماه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

آغاز شد.
آئین نامــه اجرایی شناســه های کاال و رهگیری کاال 
موضوع مــاده )۱۳( قانون مبارزه با قاچــاق کاال و ارز 
اواخر شهریور ماه ۱۳۹۵ از سوی اسحاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهوری، برای اجرا اباغ شد. ماده 
۲۰ این آئین نامه مســئولیت اجــرای آن  را به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت محول کرده و طبق ماده ۱۲ 
آن وزارت صنعت، معدن و تجــارت )صمت( موظف 
است »امکان ثبت شناسه رهگیری و دریافت گواهی 
الکترونیکی را در ســامانه جامع تجارت فراهم کند و 
یکتا بودن شناســه های رهگیری را در سطح تمامی 

کاالهای مشمول، تضمین کند«.

وز   بازار طال و سکه در سومین ر
اسفندماه

سومین روز از آخرین ماه ســال، هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدیــد در بازار آزاد تهران 

به پنج میلیون و ۶۳۶ هزار تومان رسید.
بر این اســاس، هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید امروز پنج میلیون و ۶۳۶ هزار تومان 
و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم پنج 

میلیون و ۵۵۹ هزار تومان فروخته شد.
همچنین نیم ســکه نیز دو میلیون و ۹۰۰ هزار 
تومان، ربع سکه یک میلیون و ۷۷۰ هزار تومان 
و هر قطعه ســکه گرمی ۹۶۵ هــزار تومان داد و 

ستد شد.
هر گرم طای خام ۱۸ عیــار ۵۸۳ هزار و ۲۰۰ 
تومان و هر مثقال طا نیز ۲ میلیون و ۵۲۲ هزار 
تومان به فروش رسید و نرخ اونس طا نیز به یک 

هزار و ۶۴۳ دالر رسید.

برنج ایرانی، صدرنشین افزایش 
قیمت در بین کاالهای اساسی

جدیدترین آمار منتشــر شــده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد 
که قیمت برنج طارم اعا و داخلی هاشمی درجه 
یک در دی ماه امسال نسبت به دی سال گذشته 
به ترتیــب ۴۷ و ۴۵.۵ درصد افزایش داشــته 

است.
  بر اساس این آمار قیمت هر کیلوگرم برنج طارم 
اعا و داخلی هاشــمی درجه یــک در دی ماه به 
ترتیب حدود ۲۲ هــزار و ۹۰۰ و ۲۲ هزار و ۷۰۰ 
تومان بوده اســت. این در حالی است که قیمت 
هر دو محصول در ماه مشابه سال گذشته تقریبا 
۱۵ هــزار و ۶۰۰ تومان بوده اســت.قیمت برنج 
تایلندی نیز در ایــن ماه ۱۱.۶ درصــد افزایش 
داشته،   اما براساس آمارها قیمت برنج پاکستانی 

باسماتی درجه یک تقریبا ثابت بوده است.

شکر در مقام دوم
همچنین این آمارها نشــان می دهد که قیمت 
شکر سفید و شکر بســته ۹۰۰ گرمی در این ماه 
نسبت به دی سال گذشــته ۳۹.۳ و ۳۶.۱ درصد 
افزایش داشــته اســت. به طوری که در دی ماه 
امسال هر کیلو شکر ســفید حدود ۵۲۰۰ و هر 
بســته ۹۰۰ گرمی حدود ۵۶۰۰ تومان عرضه 

شده است.

گوشت گوسفندی در مقام سوم
در ایــن میــان هر کیلو گوشــت گوســفندی 
)مخلوط( در در ماه امســال حدودا به قیمت ۸۷ 
هزار تومان عرضه می شــده که نسبت به قیمت 
۶۸ هزار تومانی آن در ماه مشــابه سال گذشته 
۲۷.۷ درصد رشد داشته اســت.قیمت گوشت 
گوســاله نیز در این ماه ۱۵.۸ درصــد افزایش 
داشــته و از حدود ۶۳ هزار و ۹۰۰ تومان در دی 

ماه سال گذشته به ۷۴ هزار تومان رسیده است.

قیمت مرغ کاهش یافت
همچنین طبق آمارهای منتشــر شده از سوی 
وزارت صمت قیمت گوشت مرغ تازه در دی ماه 
امســال ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان بوده که نسبت به 
قیمت حدود ۱۳ هزار تومانی آن در ماه مشــابه 

سال گذشته ۲.۷ درصد کاهش داشته است.

بخشنامه سازمان غذا و دارو درباره ماسک
تولید ماسک با حداکثر ظرفیت 

کارخانه ها
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا 
و دارو طی بخشنامه ای بر لزومات رعایت مقررات 
فروش، توزیع و عرضه ماســک پزشــکی تاکید 
کرد. در بخشنامه سیدحسین صفوی خطاب به 
مدیران عامل شــرکت های تولیدکننده ماسک 
آمده اســت: »پیرو موارد مطروحه در جلســات و 
مذاکرات قبلی در خصوص تولید و توزیع ماســک 
جراحی با توجه به شــرایط کنونی کشور ضروری 
اســت به منظور مدیریت و جلوگیری از هر گونه 
اخال در تامیــن، توزیع و انباشــت غیرمجاز و 
احتکار کلیه تولیدکنندگان ماسک پزشکی ملزم 

به رعایت موارد ذیل می باشند:
۱. بــا توجه بــه اعــام آمادگی هیــات امنای 
صرفه جویــی ارزی در معالجــه بیمــاران بــه 
خرید نقــدی اقــام مذکور، فــروش و تحویل 
فوری و روزانه ۵۰ درصد ظرفیــت تولید روزانه 
کارخانه هــای تولیدی بــه هیــات و توزیع از 
طریق هیات امنای ارزی تــا اطاع ثانوی الزامی 

می باشد.
۲. پیرو بخشنامه شــماره ۶۶۴.۱۰۶۳۴۸ مورخ 
۲۳ بهمن ۹۸ صرفا مجــاز به فروش و توزیع کاال 
به دانشــگاه های علوم پزشــکی سراسر کشور 
مراکز درمانــی و توزیع کننــده و پخش مجاز 
ثبت شده در سامانه imed.ir بوده و الزم است 
از هر گونه فروش به اشــخاص حقیقی و حقوقی 
غیرمجاز خودداری نمایند و از هر گونه فروش و 

توزیع نامتعارف خودداری نمایند.
۳. آمار توزیع و عرضه اقام مذکور را در ســامانه 
توزیــع ســایت imed.ir به صــورت روزانه و 

برخط ثبت نمایند و به اطاع اداره کل برسانند.
۴. ممنوعیت هــر گونه صادرات اقــام مذکور 
۵. اعام موجــودی دقیق اقام مذکور توســط 
تولیدکننده به اداره کل تجهیزات پزشــکی به 
صورت مکتــوب و الکترونیکــی ۶. تولید اقام 

مذکور با حداکثر ظرفیت کارخانه تولید کننده
۷. اعام دقیق ظرفیت تولید روزانه اقام مذکور 
توســط تولیدکننــده بــه اداره کل تجهیزات 

پزشکی به صورت مکتوب و الکترونیکی
۸. رعایــت ضوابط قیمت گــذاری، حمایت از 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان و ســقف 
قیمت فــروش. بدیهی اســت عــدم رعایت 
مقــررات فوق الذکر مبنی بر اخــال در نظام 
اقتصادی و سامت کشــور بوده و طبق قانون 
مجازات اخال گران در نظام اقتصادی کشور 

پیگیرد قانونی دارد.«


