
رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد 
اتاق بازرگانی:

 تجارت پرهـزینه
  نتیجه بازگشت

FATF به لیست سیاه 

معاونت امــور مطبوعاتــی و اطالع رســانی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی بــا انتشــار اطالعیه ای 
ضمن تشکر از فعالیت مســتمر و ۲۴ساعته رسانه ها 
در ماجرای ملی مبارزه با شــیوع کرونــا و با توجه به 
گزارش های ارائه شده نهادهای متخصص و رسمی، 

اطالعیه ای منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی معاونــت امور مطبوعاتی و 
اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در این 

اطالعیه آمده است: 
ضمن قدردانی از فعالیت شبانه روزی اصحاب رسانه 
در یک هفته گذشته بویژه در ابعادی چون »آموزش 
همگانی و واقعی سازی مساله، ایجاد مفاهمه عمومی 
برای یــک موضوع تخصصــی، افزایش مشــارکت 
جمعی و همبســتگی ملی در جهت تقویت همکاری 
میان مــردم و متولیان، همچنین تکریــم و تقدیر از 
جامعه دلسوز پزشکی و پرســتاری که در خط مقدم 

مبارزه با این مساله حضور دارند« از تالش مسئوالنه 
تمامی دست اندر کاران رســانه، خبرنگاران، فعاالن 
شبکه های اجتماعی و کنشــگران مدنی که در این 
روزها همراه با مردم، دغدغه همکاری با خدمتگزاران 
در کشــور را دارند، صمیمانه تشــکر می شــود. بی 
تردید انعکاس جلوه های حضــور داوطلبانه مردم در 
امــداد عمومی و نکوهش رفتارهــای فرصت طلبانه 
همچنیــن  حضــور میدانــی خبرنــگاران برای 
اطالع رســانی دقیق و منطبق با واقعیت از شرایط 
جاری کشــور برای ایجــاد اجماع ملــی ایرانیان در 
مقابله با این بیماری، در تاریخ و تقویم آگاهی بخشی 

عمومی ثبت خواهد شد.
لذا بــرای کمک به مهــار  این بیمــاری از منظر 

اطالع رسانی، توصیه می شود:
۱. توصیه هــای آموزشــی و بهداشــتی در زمینــه 
پیشــگیری، درمان های اولیه و مراجعات تخصصی 

همچنان به عنوان نیــاز اولیه مردم در دســتور کار 
رســانه ها قرارگیرد که همچون روزهای گذشــته 
تاکید بر توجه، اســتناد و اعتماد بــه اطالعات دقیق 
منتشره توسط وزارت بهداشــت ودرمان و آموزش 

پزشکی است.
۲. به عنــوان ابتدایی ترین عنصــر فعالیت حرفه ای 
»اصالت اطالعــات« منوط به اعــالم هویت و منبع 
خبر و اطمینان باز نشــر دهنــده از محتوی صحیح 
اســت؛ در این صورت مانع از هرگونه سوء استفاده و 
سوءبرداشت وانتشــار اخبار جعلی با هویت نامعلوم 
و بعضا محتوای ارسال شــده از بیرون کشور خواهیم 

شد.
۳. فراموش نکنیم انتشــار و یا بازنشر یک خبر که از 
صحت آن اطمینان نداریم، خســارت بیشــتری از 
عدم انتشار آن دارد زیرا قطعا خسارت انتشار چنین 
اخبــاری در موضوعاتی که با ســالمت مردم ارتباط 

مســتقیم دارد، غیر قابل جبران و بعضــا فاجعه بار 
خواهد بود.

۴. نظــرات فــردی بــا توجه بــه تخصصــی بودن 
موضوع »ویروس کرونا« که با امنیــت روانی و جان 
هموطنان مان گره خورده، در کنار انتشــار گمانه ها، 
احساسات و برداشــت های فردی که بسیاری از سر 
دلسوزی اســت نباید جایگزین تصمیمات تخصصی 
و عمومی دســتگاه های مســئول در مواجهه با این 

شرایط شود.
۵. »اطالع رسانی دقیق و شفاف«  ممانعت از هرگونه 
پنهان کاری به هر دلیل و نیتی، دستور صریح رئیس 
جمهور محترم به همه دستگاه ها است، و انتظار این 
اســت با مرجعیت دادن به اطالعات دقیق و مبتنی 
بر واقعیت و مســتند به وزارت بهداشــت، درمان و 

آموزش پزشکی، این مهم را ممکن کنیم.
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ونا وس کر اطالعیه شماره دو معاونت مطبوعاتی درباره ویر



رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی:

FATF تجارت پرهزینه، نتیجه بازگشت به لیست سیاه
خریــدار     رییس کمیســیون حمایــت قضایی 
و مبارزه با فســاد اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشــاوررزی تهران گفت: بازگشــت به لیست سیاه 
FATF هزینــه تجــارت را بیش از پیــش افزایش 

می دهد.
تاخیرها و تعطل ها برای پیوســتن بــه کارگروه ویژه 
اقدام مالــی )FATF( نهایتا ایــران را به همان نقطه 
پیشــین، یعنی لیســت ســیاه بازگرداند و بیم ها و 
امیدهای فعاالن اقتصــادی را نقش بر آب کرد. »حاال 
چه می شود« سوالی است که بعد از بازگشت ایران به 
این لیست برای بســیاری از فعاالن اقتصادی بوجود 

آورده است.
»حســن فروزان فــر«، رییس کمیســیون حمایت 
قضایی و مبارزه با فســاد اتاق بازرگانی تهران در این 
زمینه گفت: باتوجه به مجموع گرفتاری ها با پیوستن 
ایران به لیست ســیاه FATF اتفاق بزرگ و جدیدی 
نمی افتد، چرا که پیشتر هم در شرایطی قرار داشتیم 
که زمینه های ارتبــاط بانکی به دلیــل تحریم های 

آمریکا و عدم همکاری رسمی بانکها با ما فراهم بود.
وی تصریــح کــرد: در همین وضعیــت تحریم های 
ســخت گیرانه، کونلون بانک چین و چندجای دیگر 
هم تعامالت را با مــا متوقف کرده بودنــد.  بنابراین 
آنقدر در تنگنا هســتیم که عمال ورود به لیست سیاه 
FATF تغییرات عمــده ای در تعامالت با دنیا فراهم 
نمی کند. پیشــتر نیز  نه شــرکت ها آمــاده بودند به 
صورت مســتقیم با ما در تعامل باشند و نه بانک های 

کشورهای مختلف تعامالت رسمی با ما داشتند.
فروزان فر بــا بیان اینکــه ورود به این لیســت یعنی 
بازگشت به این مسیر دشــوارتر از پیش خواهد بود، 
افزود: یک بــار زمان برجام و پس از اینکه در لیســت 
ســیاه بودیم تالش کردیم با ارائه توضیحات و در نظر 

گرفتن اصالحات در نظام پولی و بانکی، خودمان را از 
این ورطه بیرون آوریم اما متاســفانه در نهایت موفق 
نشدیم و به این لیســت بازگشــتیم و اکنون خروج 

مجدد از لیست سیاه کاری سخت تر از گذشته است.
عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران خاطرنشــان کرد: 
کشــورهایی که در این مذاکرات موفــق بودند تائید 
کرده اند کــه باد از فرصت های مناســب بــرای این 
گفتگوهای فنی- سیاسی باید اســتفاده شود، مانند 
کوبا که از ظرفیت مذاکرات در زمان اوباما با دقت باال 

استفاده کرد تا از لیست سیاه خارج شود.
فروزان فر مذاکرات پیش رو برای خروج از لیست سیاه 
را دشــوار خواند و گفت: با اتفاقی که رخ داد، تعامالت 
کامل متوقف است و هیچ رفت و آمد رسمی به سادگی 
در تعامالت تجاری نخواهیم داشت و نهایتا مجبوریم 
با هزینه های بیشــتر و صرف زمان بیشتر فعالیتهای 
تجاری محــدود را انجــام دهیم.به گفتــه وی این 
هزینه ها شامل استفاده از شــرکت های واسطه غیر 
ایرانی و یا یا جابجا کردن پول می شــود که در نهایت 
هزینه های مبادالت را باال می برد.عضو اتاق بازرگانی 
تهران با اعتقاد به اینکه بازگشت به لیست سیاه روند 
تجاری کشــور را متوقف نمی کند، افزود: این لیست 
توصیه ای است به کشــورهای دیگر مبنی بر اینکه در 
مراواتشان با کشورهای عضو لیست سیاه دقت داشته 
باشند و از این نظر مسوولیت ســنگینی برای تعامل 
با ایران به دوش کشــورها می گــذارد؛ اما ممنوعیت 
یا قطعنامه نیست که کشــورهای دیگر را از برقراری 
تعامل با آن کشــور منــع کند.رییس کمیســیون 
حمایت قضایی و مبارزه با فســاد اتاق بازرگانی تهران 
خاطرنشان کرد: ورود به لیست سیاه تفاوت عمده ای 
در کوتاه مــدت ایجــاد نمی کند و تنهــا تعامالت را 

دشوارتر و پر هزینه تر می کند.

اثرات پیوستن به لیست سیاه پس از لغو 
تحریم ها عیان می شود

فروزان فــر معتقد اســت اگر روزی شــرایط تحریم 
اصالح شود، آن زمان اولین موضوع قطعا پیوستن به 
FATF خواهد بود.وی راه حل کنونی را تالش برای 
اصالح نظام پولی عنوان کرد و گفت: در این شــرایط 
  FATF نباید با بهانه قرار گرفتن در لیســت ســیاه
خودمان را متوقف کنیم، بلکه بــا تمام توان متمرکز 
باشــیم بر اینکه نظام بانکی و پولی خود را از وضعیت 
عدم شــفافیت و خطاها نجات دهیم و سعی کنیم تا 

جای ممکن از این وضعیت خارج شویم.

موانع کم نداشتیم، لیست سیاه هم اضافه شد
»احمد صادقیان« عضو دیگر اتاق بازرگانی تهران نیز 
در این زمینه به خبرنگار اقتصــادی ایرنا گفت: وقتی 
روابط عادی بانکی و مبادالت با سایر کشورها نداشته 

باشیم مشخص است به مشکالتمان اضافه می شود.
صادقیان تصریــح کرد: با این اتفــاق روابط بانکی که 
پیشتر به دلیل تحریم ها محدود بود، محدودتر و همه 
مسائلی که ارتباط با تجارت و تولید دارد دچار مشکل 
می شود، چرا که حتی معدود نقل و انتقاالت سابق به 

راحتی نمی تواند انجام شود.
وی با اعتقاد به اینکه بازگشــت به لیســت ســیاه در 
کوتاه مدت اثر خود را نشــان می دهد، افزود: شــاید 
عموم مــردم در بلند مدت متوجه تبعــات منفی آن 
شــوند اما فعاالن اقتصادی که تجــارت در راس امور 

آنان قرار دارد به وضوح آن را لمس خواهند کرد.
صادقیان بــا بیان اینکه باید مشــکل هایمان را با دنیا 
حل کنیم، گفت: روابط با دنیا باید عادی تر شــود چرا 
که عدم ارتباط باعث بروز مشکالت متعدد بخصوص 

برای تجارت می شود.

رهبری

تعــداد مبتالیان به ویــروس کرونا در 
ایــران به گفتــه رئیس مرکــز روابط 
عمومی وزارت بهداشت افزایش یافت.

 کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط 
عمومی وزارت بهداشت، درباره آخرین 
وضعیت ویروس کرونا، در ایران اظهار 
کــرد:از ظهر روز پنجشــنبه۱۴۳  نفر 
مبتالی جدید به کووید ۱۹ در کشــور 

شناسایی شده است.
رئیس مرکــز روابط عمومــی وزارت 
بهداشــت تصریح کرد: بر این اســاس 
تعداد مبتالیان کرونا در کشور به ۳۸۸ 
نفر و تعداد افراد فوت شــده به ۳۴ نفر 

رسیده است.
جهانپــور گفــت: براین اســاس به 
تفکیک اســتان ها در اســتان تهران 

۶۴، گیــالن ۲۵، قــم ۱۶، اصفهــان 
۱۰، مازندران ۹، اردبیــل ۱، البرز ۳، 
کردســتان ۲، قزویــن ۲، آذربایجان 
شرقی ۴، خوزســتان ۳، گلستان ۲، 

سمنان ۲ نفر رسیده است.
رئیــس مرکز روابط عمومــی و اطالع 
رســانی وزارت بهداشــت اعالم کرد: 
آمار ابتالی قطعــی به ویروس کرونای 

جدید در کشــور با افزایش ۱۴۳ مورد 
جدید به ۳۸۸ نفر رسید. ۷۳ نفر ظرف 
روزهای گذشته بهبود یافتند و ۳۴ نفر 

فوت کرده اند.
جهانپور گفت: میانگین ســن بستری 
بیش از ۵۰ سال و میانگین سنی فوت 
شدگان باالی ۶۰ ســال گزارش شده 

است.

ونا کر

ونا به ۳۸۸نفر افزایش یافت وس کر  تعداد مبتالیان به ویر
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 تشکر صمیمانه رهبر انقالب

  از زحمات پـزشکان و پرستاران
ونا وس کر  در مبارزه با ویر

رهبر معظم انقالب اســالمی از وزیر بهداشــت 
و همکاران، پزشــکان، پرســتاران و کادرهای 
درمانی و مجموعه دســت اندرکاران پزشکی در 

مواجهه و مبارزه با بیماری کرونا تشکر کردند.
 رهبر معظــم انقالب اســالمی در دیدار رئیس 
فرهنگســتان علوم پزشکی با تشــکر صمیمانه 
از وزارت بهداشــت و همکاران وزیر، پزشــکان، 
پرســتاران و کادرهــای درمانــی و مجموعه 
دســت اندرکاران پزشکی کشــور در مواجهه و 
مبارزه با ویروس کرونا، خاطرنشــان کردند: این 
زحمات بســیار با ارزش، جایگاه جامعه پزشکی 
و پرستاری را در جامعه باال می برد که برده است 

و اجر و ثواب الهی را به دنبال خواهد داشت.
متن ســخنان حضرت آیت اهلل خامنه ای به این 

شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

بنده میخواهم صمیمانه تشکر کنم از پزشکان و 
پرستاران و مجموعه ی دست اندرکاران پزشکی 
در مواجهه و مبارزه ی با این بیماری ای که اخیراً 
در کشــور به وجود آمده. همچنین تشکر کنم از 
وزارت بهداشت و درمان و مجموعه ی همکاران 
آقای وزیر بهداشــت در ایــن مجموعه به خاطر 

تالش هایی که میکنند و زحمتی که میکشند.
من برنامه ی امــروز را فقط ترتیــب دادم برای 
همین که این تشــکر را بکنــم در حضور آقای 
دکتر مرندی رئیس محترم فرهنگســتان علوم 
پزشکی. دوست داشــتم که این تشــکر قلبی 
خودم را به همه ی بــرادران و خواهران محترم 
پزشک و پرستار و کادرهای درمانی عرض بکنم. 
ان شاءاهلل که موفق باشید. کارتان بسیار با ارزش 
است. هم ارزش جامعه ی پزشکی و پرستاری را 
در جامعه باال میبرد که بــرده، هم مهمتر از این، 
ثواب الهی اســت که خدای متعال قطعاً به شما 
اجر خواهــد داد و ثوب خواهــد داد و امیدواریم 
که ان شاءاهلل این کار برجســته و سنگین خیلی 
هم طوالنــی نشــود و ان شــاءاهلل زودتر کلک 
این ویروس منحوس گرفته بشــود ان شــاءاهلل. 

ان شاءاهلل همه تان موفق باشید.
والسالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته

 
اطالعیه شماره دو معاونت 

ونا وس کر مطبوعاتی درباره ویر
  ادامه از صفحه یک

۶. تصمیــم در مــورد وضعیــت عادی شــدن 
هرگوشه از جغرافیای ایران بر عهده متخصصان 
متولی در هــر منطقه اســت؛ و بصورت طبیعی 
متولیان از هرگونه پیشنهاد ســازنده استقبال 
می کنند اما  انتظار نمی رود نظرات و دیدگاه های 
افراد مختلف غیر متولــی و غیرمتخصص، و در 
بسیاری از موارد با هدف دلســوزی قابل تقدیر 
،جایگزیــن تصمیــم متخصصــان و متولیان 
دستگاه ها شود همه وظیفه داریم مانع از  ایجاد 
شــبهه و تردید   نزد افکار عمومی درموضوعات 
ملی شــویم  بی شــک نهادهای متولی هرگونه 
تصمیم مبتنی بر صیانــت حداکثری از مردم در 
برابر این بحــران را اتخاذ کــرده و برهمین مبنا  
شــرایط هفته آتی را بر اســاس برآوردهای هر 

منطقه ارزیابی و اجرا  خواهند کرد.
۷.  غلبه بر بحران، اقتــدار در تصمیم  بهنگام  و 
عبور از بحران نیازمند اجماع ملی و حمایت همه 
جانبــه از تصمیم متولیان متخصــص و فداکار 
حاضر در میدان بحران است؛ و این مهم، اهتمام 
ملی و حمایت رسانه ای را  برای تبیین و تشریح 
برای همکاری همبســتگی و مشــارکت ملی را   

می طلبد.

اطالعیه



کدام استان ها بیشترین چک برگشتی را دارند؟
خریدار    درحالی که چهار اســتان صنعتی تهران، 
اصفهان، خراســان رضوی و یــزد ۵۷.۷ درصد تعداد 
چک های برگشــتی را به خــود اختصاص می دهند، 
اما از نظر نســبت چک های برگشتی به کل چک های 
صادره، اســتان های کمترتوســعه یافتــه ای مانند 
کهگیلویــه و بویراحمد و چهارمحــال و بختیاری در 

رتبه های باالتری قرار دارند.
در ماه های اخیر شــدت رشــد چک های برگشتی به 
دلیل اعمــال مقررات ســخت گیرانه مرتبط با قانون 

چک، کاهش یافته است.
کارشناســان معتقد هســتند بــا توجه به شــرایط 
نامطلوب اقتصادی در ماه های گذشته در صورت نبود 
این مقررات ســخت گیرانه، شاهد رشد چشم گیر این 
چک ها و به تبــع آن، افزایــش پرونده های حقوقی و 

کیفری در محاکم قضایی بودیم.
بررســی آمار بانک مرکزی نشان می دهد حدود ۶۹۴ 
هزار فقره چک به ارزش حدود ۱۱۲ هـــزار میلیارد 
ریــال در دی مــاه ۱۳۹۸ در کل کشــور برگشــت 

خورده اند.
بر این اســاس، ۸.۲ درصد از تعــداد و ۱۰.۱ درصد از 

مبلغ چک های صادره، برگشت خورده است.
۶۶۶ هزار فقــره چک بــه ارزش حــدود ۱۰۵ هزار 
میلیارد ریال به دلیل کســری یا فقــدان موجودی 

برگشت داده شده است.

 ۵۷.۷ درصد چک های صادره در اختیار
 4 استان

چهار اســتان تهران، اصفهان، خراسان رضوی و یزد 
۵۷.۷ درصد از تعداد چک های مبادله ای کل کشــور 

در دی ماه ۹۸ را به خود اختصاص داده اند.

در اســتان تهران حدود ۲ میلیــون و ۷۵۸ هزار فقره 
چک به ارزشــی حــدود ۵۶.۷ هزار میلیــارد تومان 
مبادله شــد که معادل ۳۲.۷ درصــد کل چک های 

مبادله ای است.
پس از آن، اســتان اصفهان با ۸۷۱ هزار چک )۱۰.۳ 
درصد( بــه ارزش هفت هــزار و ۱۸۵ میلیارد تومان، 
خراســان رضوی با ۶۷۵ هــزار چــک )۸ درصد( به 
ارزش ۶ هزار و ۸۲۴ میلیــارد تومان و یزد با ۵۶۶ هزار 
چک مبادله ای )۶.۷ د رصد( به ارزش ســه هزار و ۴۰ 

میلیارد تومان قرار دارند.
کمترین شــمار چک های مبادله ای صادر شده نیز 
در اختیار اســتان کهگیلویه و بویراحمــد با چهار 
هزار چک به ارزش حدود۴۰ میلیــارد تومان قرار 

دارد.
پــس از کهگیلویــه و بویراحمد، کمتریــن میزان 
چک های مبادله ای به اســتان های ایــالم با چهار و 
۴۰۰ چک به ارزش ۵۲.۹ میلیارد تومان، خراســان 
شــمالی با ۱۹ هزار و ۸۰۰ چک بــه ارزش ۲۲۹.۹ 
میلیارد تومان، سیستان و بلوچســتان با ۲۲ هزار و 
۸۰۰ چک به ارزش ۲۷۶ میلیارد تومان و لرستان با 
۲۹ هزار و ۹۰۰ چک بــه ارزش ۳۱۰ میلیارد تومان 

تعلق دارد.

استان های رکورد دار چک های برگشتی
استان تهران در دی ماه به تنهایی  ۲۹.۶ درصد شمار 
و ۴۵ درصد ارزش چک های برگشتی کشور را به خود 

اختصاص داده است.
در دوره مورد بررســی، ۲۰۵ هزار فقره چک به ارزش 
بـــیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که 
نشــان می دهد ۷.۴ درصد  تعداد و معادل۸.۸ درصد 
ارزش چک های مبادله ای تهرانی ها برگشــت خورده 

است.
پس از تهران، استان های اصفهان با ۱۱درصد تعداد و 
۷.۴ درصد ارزش، خراسان رضوی با ۷.۷ درصد تعداد 
و ۷.۶ درصد ارزش چک های برگشــتی در رده بعدی 

قرار دارند.
البته در دوره مورد بررسی، بیشــترین نسبت تعداد 
چک های برگشــتی به کل چک هــای مبادله ای به 
اســتان های کهگیلویه و بویراحمــد )۱۵.۲ درصد(، 

چهارمحال و بختیاری )۱۲.۲ درصد( تعلق دارد.
در رده هــای بعــدی، اســتان های کردســتان بــا 
۱۱.۷درصد و لرســـتان با ۱۱.۷ درصد اختصـــاص 

دارد.

کمترین دارندگان چک برگشتی
کمترین میزان چک برگشــی نیز به ایالم با یک دهم 

درصد )۴۰۰ چک( تعلق دارد.
پــس از آن اســتان های کهگیلویــه و بویراحمد با 
یک دهم درصد )۶۰۰ چک(، خراســان شــمالی با 
ســه دهم درصد )۲ هزار و ۳۰۰  چک(، سیستان و 
بلوچستان با سه دهم درصد )۲ هزار و ۳۰۰  چک( 
و لرستان با پنج دهم درصد )سه هزار و ۵۰۰ چک( 

قرار دارند.

شعبه

بانک مرکزی چهارشنبه این هفته، ۱۴ 
اســفند ۱۳۹۸ در چارچوب مدیریت 
نقدینگی مــورد نیاز بــازار بین بانکی 
ریالی، مجدداً عملیــات بازار باز را اجرا 

می کند.
به نقل از بانک مرکزی، این بانک پیرو 
اطالعیه روز دوشــنبه۵ اســفندماه 
۱۳۹۸ مبنــی بر انجــام عملیات بازار 
باز در روز ۷ اســفند ماه، بانک مرکزی 
هیچ سفارش فروشی از طرف بانک ها 

دریافت نکرد.
عدم ارسال سفارش فروش 
توســط بانک هــا نشــان 
دهنده کفایت نقدینگی در 
بازار بین بانکــی و عدم نیاز 
به تغییر ذخایر بــا اجرای 

عملیات بازار باز است.
براین اساس، این بانک روز چهارشنبه 
چارچــوب  در   ۱۳۹۸ اســفند   ۱۴
مدیریت نقدینگــی مورد نیــاز بازار 

بین بانکی ریالــی، مجدداً 
عملیات بــازار بــاز را اجرا 

می کند.
موضع بانک مرکزی )خرید 
و فــــروش اوراق بدهــی 
دولتی( بر اساس پیش بینی 
وضعیــت نقدینگی در بازار 
بین بانکی و با هدف کاهش نوســانات 
نرخ بازار بین بانکی حــول نرخ هدف، 
در روز دوشــنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ 

از طریق اطالعیه در ســامانه بازار بین 
بانکی اعالم می شود.

متعاقــب اطالعیــه مزبــور، بانک ها 
و مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی 
می توانند در جهت مدیریت نقدینگی 
خــود در بازار بیــن بانکی نســبت به 
ارسال ســفارش تا ســاعت ۱۰ صبح 
روز سه شنبه ۱۳ اســفندماه ۱۳۹۸ از 
طریق ســامانه بازار بیــن بانکی اقدام 

می کند.

بانک مرکزی

معامالت بازار باز ۱۴ اسفند انجام می شود

3
10 اسفند 1398     شماره 496 وزنامـهشنبه    ر

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rسرمایه
kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaarپس از برگزاری مجمع عادی به طور فوق العاده  

 و انتخاب اعضای جدید
ترکیب جدید هیئت مدیره بانک 

صادرات ایران مشخص شد
پس از برگــزاری مجمع عمومی عــادی به طور 
فوق العاده بانک صادرات ایران و در اولین جلسه 
هیئت مدیره، ترکیب جدیــد هیئت مدیره این 

بانک مشخص شد.
 براساس تصمیم اعضای هیئت مدیره این بانک، 
حمید تاجیک به ســمت رئیس هیئت مدیره و 
امیر یوسفیان به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره 

بانک صادرات ایران انتخاب شدند.
تاجیــک پیــش از این ســمت نایب رئیســی 

هیئت مدیره این بانک را برعهده داشت.
مچنین امیــر یوســفیان نایب رئیس جدید  ه
هیئت مدیــره، پیش از این مســئولیت معاونت 
عتبــاری و عضویــت در هیئت مدیــره بانک  ا

صادرات ایران را بر عهده داشته است.
براســاس تصمیم اعضای مجمع عمومی عادی 
به طــور فوق العــاده در پنجم اســفند ۱۳۹۸، 
حجت اله صیدی، رضا صدیــق، حمید تاجیک، 
امیــر یوســفیان و ایــرج نیک اختر بــه عنوان 
اعضای اصلــی و مصطفی رحیمی شــهواری و 
مجتبی دهقاندار به عنــوان اعضای علی البدل 
هیئت مدیــره بانک صــادرات ایــران برگزیده 

شدند.

 با استفاده از تسهیالت ارزی بانک کشاورزی
 صورت گرفت

واردات304 راس گاو نژاد فلکویه 
از آلمان

با اســتفاده از تســهیالت ارزی بانک کشاورزی  
۳۰۴ راس گاو فلکویه توســط مجتمع دامداری 
آوین دشــت و دشــت رادین از کشــور آلمان 
خریداری و وارد کشورشــدکه بــا تکثیر آن،در 
آینده نزدیک از واردات گوشــت و کــره بی نیاز 

می شویم.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل 
انک کشــاورزی، معــاون مدیرعامل مجتمع  ب
دامداری دشــت رادین و آوین دشت در جریان 
تور رســانه ای بازدید از ایــن مجتمع دامداری 
پیشــرفته که به همــت روابط عمومــی بانک 
کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار 
شــد، با اعالم مطلب فوق افزود: این نژاد گاوی، 
نژادی دو منظوره برای تولید شیر و گوشت است 
که در حال حاضر میزان جمعیت این نژاد گاوی 

در جهان به ۴۱ میلیون راس می رسد.
وی افزود: برای خرید هــر راس گاوفلکویه چهار 
هزارو و ۵۰۰ یورو هزینه شده است که به زودی 

۳۹۰ راس دیگر وارد کشور خواهد شد.
داوود ناصــری اضافه کــرد: این نــژاد گاوی با 
۱۰ تن وزن قادر به تولید روزانه ۳۰ لیتر شــیر 
با چربی بیــش از  ۴ درصد اســت و ویژگی این 
نژاد در مقایســه با گاوهای هلشتاین در تامین 
گوشت اســت زیرا گاوهای  هلشــتاین  تنها در 
تولید شیر کاربرد دارند ولی نژاد  فلکویه عالوه 
بر تولید شــیر در تامین گوشــت کــه در حال 
حاضــر مجبور به واردات آن هســتیم بســیار 

تاثیرگذار است.
وی گفت: همچنین تکثیر این نژاد در کشور می 
تواند کره مورد نیاز داخــل را تامین کند تا دیگر 

وابسته به واردات نباشیم.
ناصری با اشاره به این که واردات این نژاد گاوی 
در شــرایط ســخت تحریم ها انجام شده است 
گفت: در واردات این تعداد دام با موانع بسیاری 
مواجه بودیم امــا با دعوت از طرفیــن آلمانی و 
بازدید آنــان از مجتمع دامداری ما و شــرایط 
نگهــداری دام هــا ، در عین تعجب نســبت به 
شــرایط مطلوب موجود در دامداری که خالف 
تصورشــان بود با واردات این نژاد توســط ایران 

موافقت کردند.



مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران:

 رشد 6 میلیارد متر مکعبی ورودی آب به سدهای کشور
خریدار  مدیرعامل شــرکت مدیریــت منابع آب 
ایران با بیان اینکه بارش های چند روز گذشته و ادامه 
آن تا هفته آینده باعث خواهد شــد ورودی سدهای 
کشور به میزان شش میلیارد متر مکعب افزایش یابد، 
گفت: هنوز میزان بارش ها نسبت به پارسال ۷ درصد 

کمتر است.
محمد حاج رسولی ها در پاســخ به این سئوال که آیا 
بارش های اخیر باعث بهتر شدن وضعیت سدها شده 
است، گفت: بارش های چند روز اخیر و ادامه دار آن تا 
چند روز آینده باعث خواهد شــد تا وضعیت و حجم 
مخازن سدهای کشور بهتر شود بطوریکه پیش بینی 

می شــود تا مخازن ســدها از ۲۸ میلیارد متر مکعب 
کنونی آن را به ۳۲ میلیارد متر مکعب افزایش دهد.

وی با اشــاره به اینکه قبل از ســیالب اخیــر به طور 
متوسط ۴۸ درصد مخازن ســدها خالی بود اما با این 
بارش ها می توان گفت که ۵۲ درصد مخازن سدها پر 
خواهد شــد ادامه داد: برآوردها به این شکل خواهد 
بود که جبهه قوی پربارشــی تا پایان امسال نداشته 
باشیم البته سازمان هواشناسی معموال زودتر از یک 
هفته پیش بینی خود را اعالم می کند.حاج رسولی ها 
ادامه داد: پیش بینی می شــود بارش ها در فروردین و 
اردیبهشــت ماه بیش از حد نرمال باشد اما موضوعی 

که باید به آن اذعان کرد این است که بارش های اخیر 
متوســط بارش ها را حدود ۷ درصــد افزایش داد و از 

۱۶۵ میلی متر به ۱۷۲ میلی متر رساند.
مدیرعامل شــرکت مدیریت منابع آب ایران در پاسخ 
به این ســئوال که آیا بارش ها و سیالب اخیر مشکلی 
برای ســدها ایجــاد نخواهد کرد خاطر نشــان کرد: 
ســیالب ها معموال از فروردین ماه و اردیبهشــت ماه 
آغاز می شــود؛ هر چند این روزها به دلیل برودت هوا 
اکثر بارش ها در ارتفاعات به شکل برف بوده است پس 
چون جریانات ســطحی خیلی باال نیست مشکلی از 

بابت سیالب برای سدها نخواهیم داشت.

نفت
4
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ضربه کاری به بازار نفت!

اپیدمی ویــروس کرونا رویــداد غیرمنتظره ای 
بوده که دورنمای بازار جهانی نفت را به شــدت 
مبهم کرده و هنــوز معلوم نیســت تقاضا برای 
نفت در اثر شــیوع ایــن بیماری چــه میزان از 
بین خواهد رفت. برآوردهــای مختلف حاکی از 
آن اســت که ویروس کرونا مصرف جهانی نفت 
را امســال به میزان ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه در 
روز کاهــش خواهد داد. با ایــن همه ویروس ها 
می تواند روندهای غیرمنتظره پیدا کرده و شیوع 
گسترده ای داشته باشند و به مدت طوالنی تر از 

آنچه تصور می رود فعال بمانند.
از ابتدای سال ۲۰۲۰ ویروس مرگبار کووید ۱۹ 
در چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان اســت، 
شــیوع پیدا کرده و باعث اختالل زنجیره تامین 
و محدودیت های حمل و نقل و قرنطینه بیش از 

۱۵۰ میلیون نفر شده است.
شیوع این ویروس هیچ نشــانی از آهسته شدن 
نــدارد و مقامات بهداشــتی در سراســر جهان 
نسبت به ریســک همه گیر شــدن این ویروس 
هشدار می دهند که تبعات جدی برای تجارت، 

تقاضا برای انرژی و اقتصاد جهان خواهد داشت.
در این بیــن اوپک و شــرکایش تالش می کنند 
روی یک خط مشــی در واکنش به شــوکی که 
تقاضا از شــیوع ویروس کرونا دیده اســت، به 
توافق برسند اما مخالفت روسیه با کاهش بیشتر 
تولید نفت مانع یک پاسخ هماهنگ شده است. 
حتی افت ۲۰ درصــدی قیمتهای نفت در چهار 
روز گذشــته کرملین را متقاعد نکرده است که 
با پیشنهاد عربستان سعودی برای کاهش ۶۰۰ 

هزار بشکه در روز دیگر از تولید موافقت کند.
اگر اوپک پالس از اقدام در این زمینه خودداری 
کند، قیمت های نفت ممکن اســت با ســقوط 
شــدیدی روبرو شــود.ویروس کوویــد ۱۹ در 
بدترین شرایط به بازار جهانی نفت لطمه زد. پس 
از گذشت یک سال از تنش های تجاری، سرمایه 
گذاران انتظار داشــتند بهبود تقاضای جهانی 
برای نفت با عرضه جدید از ســوی کشورهایی 
مانند گویان، برزیــل و نروژ موازنــه پیدا کند. 
تولیدکنندگان نفت شــیل آمریکا در دسامبر به 
رکورد تولید ۱۳.۱ میلیون بشکه در روز رسیده 
بودند و حتی بانک ها میــزان واهم دهی خود به 

این صنعت را کاهش دادند.
بازارها بــه چین که موتور رشــد مصرف جهانی 
اســت نیاز دارند تا این تولید جدید را خریداری 
کند. طی یک ســال گذشــته چین بــا واردات 
حدود ۱۱ میلیــون بشــکه در روز، بزرگترین 
واردکننــده جهان شــده و حدود یک ســوم 
از رشــد مصرف جهانــی را تشــکیل می دهد. 
پیش بینی های اخیر تقاضای نفتی چین را بین 
یک تا ســه میلیون بشــکه در روز مورد بازبینی 
نزولی قــرار دادند کــه معادل کاهــش حدود 
۲۰ درصدی اســت.تاکنون کووید ۱۹ صدمات 
زیادی به استان هوبی که در قلب صنعتی چین 
واقع شده، وارد کرده است و هزاران کارخانه را به 

تعطیلی کشانده و باعث کمبود مواد شده است.
طبق اعالم مرکز تحقیقــات انرژی و هوای پاک، 
انتشــار دی اکســید نیتروژن در هفتــه پس از 
تعطیالت ســال نوی چینــی ۳۶ درصد کاهش 
یافت که بــه منزله کاهش ۲۵ تــا ۳۰ درصدی 
فعالیت در بخشهای صنعتی مانند پاالیش نفت، 

نیروگاه های زغال سوز و تولید فوالد است.
بلومبــرگ اکونومیکــس بــا این فــرض که 
کارخانه ها تــا آوریل با ظرفیــت کامل فعالیت 
کنند، رشد ســه ماهه نخســت چین را به ۵.۴ 
درصد کاهش داده اســت. اما اوپک پیش بینی 
خود از تقاضای چین بــرای نفت در همین مدت 

را تنها ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داده است.
بر اســاس گزارش اویل پرایس، شیوع ویروس 
کرونا می تواند به حدی به اقتصاد چین و اقتصاد 
جهانی آسیب وارد کند که تقاضا و قیمت نفت را 

برای یک مدت طوالنی پایین نگه دارد.



با مشاهده عالیم آنفلوآنزا

اول به بیمارستان مراجعه نکنید
فاطمه حسن آبی  معــاون فنی معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشــکی البرز گفت: با کاهش استرس 
مردم که از طریق آموزش آنان درباره نحوه پیشگیری 
و یــا مقابله با ایــن بیمــاری در صورت ابتــال انجام 
می شــود، می توانیم در مدیریت افکار و روان مردم به 

خوبی عمل کنیم.
افسون تیزویر  با اشاره به اینکه اطالع رسانی مناسب 
و آگاهی شــهروندان نقش به ســزایی در پیشگیری 
از شــیوع کرونــا دارد، اظهار کرد: بــه همین منظور 
مکان های پرتردد شهر شناســایی شده و با همکاری 
بسیج جامعه پزشــکی و هالل احمر البرز بنا شده در 
کنار اطالع رسانی از طریق فضای مجازی، همکاران 
در مکان های مشخصی استقرار یابند تا آموزش های 

پیشگیرانه الزم را به مردم ارائه دهند.
وی ادامه داد: با کاهش اســترس مردم که از طریق 
آموزش آنان دربــاره نحوه پیشــگیری و یا مقابله 

با ایــن بیماری در صــورت ابتال انجام می شــود، 
می توانیم در مدیریت افــکار و روان مردم به خوبی 

عمل کنیم.
وی افزود: در شهر کرج مترو فردیس، متروی گلشهر 
و چهارراه طالقانی به عنــوان مراکزی که همکاران ما 
مستقر می شوند در نظر گرفته شده و در این مکان ها 
عالوه بر ارائه پوســتر و بیان نکات آموزشــی ســعی 

می شود تب سنج لیزی نیز داشته باشیم.
این مســئول اضافه کرد: بنا شــده میزهــای اطالع 
رسانی در تمامی خانه های ســالمت شهرداری برای 

ارئه پوستر به مردم قرار داده شود.
تیزویر ادامــه داد: امیدواریم داوطلبالن ســالمت، 
رابطین بهداشــتی ادارات و ســفیران بهداشت کل 
اســتان برای اطالع رســانی و آموزش با کیفیت تر به 

ما بپیوندند.
وی گفت: در حال حاضر در تمامی مراکز بهداشــتی 

اســتان بهورز یا مراقب سالمت مســتقر شده و این 
افراد در خصوص تشخیص عالیم اولیه بیماری کرونا 
آمــوزش دیده اند و اگر فــردی احتمال ابتــال به این 
ویروس را داشــته باشد به پزشــک مرکز ارجاع داده 

می شود.
معاون دانشگاه علوم پزشــکی البرز توضیح داد: اگر 
پزشک مراکز درمانی اســتان تشخیص بدهند فردی 
به کرونا مبتال شــده وی را با هماهنگــی اورژانس به 

بیمارستان منتقل می کنند.
وی افزود: عالیم بیمــاری کرونا همان عالیم آنفلوآنزا 
اســت ولی تفاوتش بــا آنفلوآنزا این اســت که بیمار 
پس از چهار یا پنج روز دچار مشــکالت حاد تنفسی 

می شود.
تیزویر اضافه کــرد: افراد اگر عالیــم کرونا را در خود 
دیدند اول باید به مراکز بهداشــت مراجعه کنند و اگر 

مشکوک به ابتال بودند به بیمارستان مراجعه کنند.

البرز

نوروزی بــا تاکید بر برخــورد قضایی 
با هــر نــوع عرضه خــارج از شــبکه 
بهداشــت اقالم بهداشــتی گفت: بر 
اساس دســتورات صادر شده در کلیه 
خروجی های شهرک صنعتی اشتهارد 
از خــروج هرگونه اقالم بهداشــتی و 
ماسک تنفســی بدون تائید و بررسی 

جلوگیری خواهد شد.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا )فاطمه 
حســن آبی (احمد نوروزی دادستان 
عمومی و انقــالب اشــتهارد از ورود 
دادســتانی به موضوع عرضه ماســک 

و اقــالم بهداشــتی در این 
شهرستان خبر داد و گفت: 
پس از دریافت گزارش هایی 
مبنی بــر عرضه ماســک 
تنفسی و لوازم بهداشتی و 
ضدعفونــی کننده خارج از 
مقررات شــبکه بهداشت، 

پس از شیوع ویروس کرونا دادستانی 
به این موضــوع ورد پیدا کــرد.وی با 
تاکید بر برخــورد قضایی بــا هر نوع 
عرضه خارج از شــبکه بهداشت افزود: 
بر اســاس دســتورات صادر شده  در 

کلیه خروجی های شهرک 
صنعتی اشــتهارد از خروج 
هرگونه اقالم بهداشــتی و 
ماسک تنفسی بدون تائید 
و بررسی ماموران بهداشت، 
نماینــدگان تعزیــرات و 
فرمانــداری جلوگیــری 
خواهد شد همچنین کلیه اسناد خروج 
اقالم شامل مبدا و مقصد کاال به همراه 
فاکتورهای صادره همــه روزه به حوزه 

دادستانی اشتهارد ارائه خواهد شد.
دادســتان اشــتهارد بخش دیگری از 

اقدامات انجام شــده را  اتخــاذ تدابیر 
حمایتــی از صنایع اعالم کــرد و گفت: 
برای حل این موضوع به همراه فرماندار 
شهرستان، معاون غذا و داروی دانشکده 
علوم پزشکی استان البرز،  رئیس بانک 
سپه اســتان البرز  و رئیس بیمارستان 
اشــتهارد  از واحدهای صنعتی بازدید و 
پس از بررسی مشــکالت بانکی بعضی 
از واحدهــای صنعتی کــه از آن گالیه 
داشــتند تصمیمات الزم در خصوص 
اعطای تسهیالت و  مساعدت در اعطای 
فرصت بازپرداخت تسهیالت اتخاذ شد.

 رئیــس اتحادیه نانوایان شهرســتان 
کرج با اشــاره به نظارت بر نانوایی های 
کــرج، بر لــزوم اعمــال مراقبت های 
بهداشتی در برابر ویروس کرونا تاکید 
شــد.حجت نصری با تاکیــد بر اینکه 

دستورالعمل های بهداشتی به منظور 
مراقبت های الزم در برابر بیماری کرونا 
به واحدهای نانوایی سطح شهرستان 
کرج به صورت شــفاهی ابالغ شــده 
اســت، افزود: در جریان نظارت هایی 

که از سوی اتحادیه نانوایان شهرستان 
کرج مدنظر قرار داده شده است ضمن 
بازدید از واحدهــای نانوایی به صورت 
شــفاهی و طی تماس تلفنــی نیز بر 
رعایت این موارد بهداشتی تاکید شده 

اســت.وی ادامه داد: شــاطر و تمامی 
کارگــران کــه در مراحــل پخت نان 
دخالت دارند به هیچ عنــوان نباید در 
تماس با مشتری برای اخذ وجه نقد یا 

کشیدن کارت باشند.

دادستان

نانوایی

ج از شبکه  ورود دادستانی اشتهارد به عرضه ماسک و اقالم بهداشتی خار

ج نظارت بر نانوایی های کر
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تولید ماسک در البرز
مدیرعامل شــهرک صنعتی اشتهارد از آمادگی 
ولید کنندگان این شهرک برای کمک به مهار  ت
ویروس کرونا خبــر داد و گفت: یکــی از تولید 
کنندگان این شــهرک در حال حاضر روزانه ده 

تن پارچه مورد نیاز ماسک تولید می کند.
مجیــد ثاقبــی، مدیرعامل شــهرک صنعتی 
اشتهارد،  در مورد ظرفیت های تولیدی شهرک 
صنعتی اشــتهارد، گفــت: یکــی از واحد های 
صنعتی شهرک صنعتی اشتهارد توانایی تولید 

روزانه ده تن پارچه اسپان لس را دارد.
وی افزود: این میزان اسپان لس می تواند بخش 
زیادی از پارچه مورد نیاز تولید ماسک کشور را 

پوشش بدهد.
 وی با بیان اینکه محصوالت این اســپان لس از 
لحاظ کیفیت در ســطح باالیی قرار دارد، بیان 
کرد: ایــن واحد توانایــی تولیــد  پارچه لباس 
مخصوص جراحی بــا بهترین کیفیــت را دارد 
که توانســته از خروج ارز جلوگیــری کند و به 
کشــورهای آســیای میانه  و روســیه صادرات 

داشته باشد.
وی با بیان اینکه قیمت تمام شــده خارجی این 
محصول دو تا سه برابر قیمت محصوالت داخلی 
است، عنوان کرد: در دانش تولید این محصوالت 
از تکنولوژی نانو اســتفاده شــده و از خروج ارز 

جلوگیری شده است.

رئیس اتاق اصناف استان البرز مطرح کرد
وسی در البرز لغو مراسم عر

 رئیس اتاق اصناف اســتان البرز با اشــاره به لغو 
مراسم عروسی در استان البرز، گفت: تاالرداران 

مبالغ ودیعه را باید برگردانند.
بهروز حصاری در خصوص دستورالعمل لغو سرو 
قلیان در تمامی قلیان ســراها، سفره خانه، قهوه 
خانه و یا چایخانه ها به دلیل شیوع ویروس کرونا، 
گفت: دســتورالعمل کتبی در این مورد پیش از 
ظهر امروز به دســت ما رسیده اســت و در حال 
بخشــنامه کردن آن برای اتحادیه هایی هستیم 

که این مراکز تحت پوشش آنها هستند.
وی بــا بیان اینکــه در چند روز گذشــته نیز به 
صورت شفاهی دســتورات الزم برای عدم سرو 
قلیــان در تمامی واحدهای صنفی شهرســتان 
کرج داده شــده اســت، ادامــه داد: بــه دنبال 
مدیریت این موضــوع در اکثریــت واحدهای 

مذکور سرو قلیان متوقف شده است.
رئیس اتاق اصناف استان البرز افزود: با بازرسی 
اتاق اصناف و اتحادیه ها نیــز در صورت کنترل 
عدم ســرو قلیان در واحدهــای صنفی عرضه 
کننده آن هماهنگی های الزم بــه عمل آمده و 
اعالم شده که در این رابطه اطالع رسانی وسیع 

و نظارت های کافی انجام شود.
حصاری بــا تاکید بــر اینکه اگــر در یک واحد 
صنفی ســرو قلیان و ارائه خدمات در این مورد 
ه مشتریان مشاهد شود بدون اغماض برخورد  ب
خواهم کــرد، عنوان کــرد: به یقیــن تخطی از 
دستورالعمل های قانونی داده شده در این مورد 

به پلمپ واحد صنفی مذکور منجر می شود.
وی در خصوص دســتورالعمل لغــو برگزاری 
راســمات و جشــن ها از جمله جشــن های  م
عروسی در ســطح تاالرهای شهرســتان کرج 
به منظور جلوگیری از انتشــار ویــروس کرونا، 
گفت: این مــورد نیز جزو دســتورالعمل هایی 
است که امروز ابالغ شــد زیرا هرگونه تجمعاتی 
ممنوع شــده و برگزاری مراسمات و جشن ها در 
تاالرها نیز جزو همین موارد اســت، در این مورد 
نیز در گذشته بصورت شــفاهی تذکرات الزم به 
تاالرداران داده شــده بود. در ایــن خصوص نیز 
طبق دستورالعملی به تاالردارن تکلیف شده که 
بدون کم و کاستی این مبالغ را به رزروکنندگان 

باز گردانند.



طبق اعالم بانک مرکزی

بازار مسکن تکان خورد
خریــدار    در حالیکه قــدرت خریــد متقاضیان 
مســکن روز به روز در حال کاهش اســت گزارش دو 
روز پیش بانک مرکزی مبنی بــر افزایش معامالت و 
قیمت مسکن در دو ماه نخست زمستان تعجب مردم 

و متقاضیان مسکن را برانگیخت.
 دو روز پیش بانک مرکزی گزارشی منتشر کرد که در 
آن اعالم شــده بود طی ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ 
ارزش معامــالت واحدهای مســکونی در تهران ۸۱ 
هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان بوده که رشد ۶.۴ درصدی 

نسبت به ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۷  نشان می دهد.
نکته جالب گزارش ورود متوسط قیمت هر متر مربع 
مســکن به کانال ۱۴ میلیون تومان بود. چرا که ماه ها 
بود متوسط قیمت مسکن در کانال ۱۳ میلیون تومان 
باقی مانده بود.کارشناسان و فعاالن بازار مسکن رشد 
میزان معامالت و قیمت مسکن را در بهمن ماه از جند 
زاویه بررســی کرده و می گویند مهمترین دلیل رشد 
قیمت مسکن افزایش نقدینگی و رشد قیمت مصالح 

ساختمانی است.

ترس فروشنده ها از فروش مسکن
اکثر مشاوران امالک به خبرنگار فارس می گویند که 
این روزهــا و بعد از یک افزایش قیمــت جزئی برخی 
از مالکان از فروش مسکن منصرف شــده اند و اعالم 
می کنند که نرخ دالر در حال افزایش است و با توجه 
به این احتمال که قیمت مســکن افزایش یابد و دیگر 
نتوانیم با همان قیمت فروخته شده، مسکن مورد نظر 

را خریداری کنیم، از فروش ملک می ترسیم.
حمید اهلل یاری یکی از مشــاوران امــالک در جنوب 
تهران می گوید: وقتی افزایش قیمت مســکن در دی 
ماه و بهمن ماه رخ داد هنوز نرخ ارز افزایشی نشده بود 
اما وقتی دالر به یکباره جهشی شــد برخی از مالکان 
ا این تصور که قیمت مســکن جهش خواهد کرد از  ب
فروش انصــراف دادند و حتی پاســخ تلفن های خود 
را هم دیگــر نمی دهند.اما کارشناســان تحلیل های 
متفاوتی از رشد قیمت مســکن در دوره ای که قدرت 

خرید مسکن کاهش یافته دارند.

افزایش قیمت مصالح ساختمانی و نرخ دالر 
موجب رشد قیمت مسکن می شوند

فردین یزدانی کارشناسان مسکن و دبیر علمی طرح 
جامع مسکن در گفت و گو با فارس چند دلیل مهم را 

بر رشد قیمت مسکن دخیل می داند.
او می گوید: اولین دلیل رشــد قیمت مسکن افزایش 
قیمت مصالح ســاختمانی به خصوص میلگرد و آهن 

در چند ماه گذشته اســت. چرا که افزایش نهاده های 
تولید مسکن به خصوص آهن و میلگرد بر هزینه تمام 

شده مسکن خواهد افزود.
زدانی گفت: وقتی ارزش اقتصادی ســاختمان باال  ی
می رود بدون شک قیمت مسکن نیز رو به باال خواهد 
بود و این حتی شامل ساختمان هایی که قبال ساخته 
شده اند هم خواهد شــد و این موضوع یکی از دالیل 

رشد قیمت مسکن در دو ماه اخیر است.
 دبیر علمــی طرح جامع مســکن با تاکیــد بر اینکه 
مسائلی باعث شــد تا نرخ دالر روند صعودی به خود 
بگیرد و از ســوی دیگر نقدینگــی در جامعه افزایش 
چشمگیری پیدا کند، گفت: حال بهترین نقطه برای 
سرمایه گذاری و تبدیل سرمایه به دارایی می تواند در 
این روزها ملک باشــد. به همین منظور تبدیل پول به 
ملک و سپس دالر می تواند برای هر شخصی وسوسه 

کننده باشد.
این کارشناس مســکن گفت: اگر نقدینگی در جامعه 
افزایش نمی یافت قیمت مصالح ساختمانی باال نمی 
رفت و به تبع آن قیمت تمام شــده مسکن و در نهایت 
قیمت ملک رشــد نمی کرد.اقتصادی که رشد منفی 
دارد قطعــا ورود نقدینگی می تواند نگــران کننده و 

تورم زا در هر بخشی به خصوص مسکن باشد.

 ورود نقدینگی به بازار مسکن، افزایش تالطم 
و تشدید قیمت ها 

از سوی دیگر مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران 
مجلس با اشــاره به اینکــه ورود نقدینگی بــه بازار 
مسکن یک شمشــیر دو لبه است گفت: اگر نقدینگی 
با برنامه ریزی به سمت بازار مســکن و تولید مسکن 
هدایت شــود، آن وقت می توان بــه افزایش تولید و 
خروج واقعی بازار از رکود امید داشــت.اما در شرایط 
کنونی خالء ســرمایه گذاری و ورود نقدینگی به بازار 
مسکن موجب شده که این حوزه دچار رکود سنگین 

و شدیدی شود.
کیانپور ادامه داد: با ورود نقدینگی به بازار مســکن، 
افزایش تالطم و تشــدید قیمت ها را در بازار خواهیم 
داشت، همان طور که در دو ســال اخیر شاهد بودیم 
که کاهش عرضه مســکن و افزایــش ورود نقدینگی 

موجب بروز تالطم شد.
وی تاکید کرد: مردم در آن دوره بــرای حفظ ارزش 
پول و ســرمایه خود اقدام به خرید گســترده مسکن 
کردنــد و عمال ملــک از یک کاالی مصرفــی به یک 
کاالی ســرمایه ای تبدیل شــد، بنابر این نمی توان 

تبعات ورود نقدینگی به بازار را نادیده گرفت.

افزایش تقاضا قیمت مسکن را افزایش داد
اما حســام عقبایی نایــب رئیس اتحادیه مشــاوران 
امالک در گفــت و گو بــا خبرنگار فــارس افزایش 
مراجعــات در دی و بهمــن را دلیــل رشــد قیمت 
مسکن دانســته و می گوید: انتخابات مجلس شورای 
اسالمی باعث شــد تا متقاضیان واقعی خرید مسکن 
و متقاضیانی که قصد ســرمایه گذاری داشــتند در 
دی ماه و بهمن ماه و قبل از انتخابات مجلس شــورای 
اسالمی به بازار مسکن مراجعه کنند و همین افزایش 

مراجعات موجب رشد معامالت و قیمت مسکن شد. 
وی با تأکید بر اینکه میزان رشد قیمت مسکن نسبت 
به میزان افزایــش معامالت کمتر بــوده  تاکید کرد: 
پیشوازی متقاضیان مسکن از خرید مسکن چه برای 
خرید و چه برای ســرمایه گذاری باعث شــد تا بعد از 
افزایــش تعداد معامالت مســکن، مالــکان با دیدن 

افزایش تقاضا قیمت های خود را باال ببرند.

افزایش مراجعات و معامالت مسکن قیمت را 
باال برد

از سوی دیگر حســن محتشم رئیس ســابق انجمن 
انبوه ســازان در گفت و گو با فارس با اشــاره به اینکه 
واهمه متقاضیان مسکن از رشــد قیمت در سال ۹۹ 
باعث شده تا میزان مراجعات و معامالت افزایش یابد، 
گفت: تــرس از کاهش ارزش پول ملی باعث شــده تا 

بخشی از سرمایه ها به سمت مسکن کوچ کند.
او می گوید که همه ســاله با نزدیک شــدن به پایان 
سال متقاضیان واقعی خرید مسکن و خریدارانی که 
قصد سرمایه گذاری دارند تالش می کنند که به تورم 
سال آینده برخورد نکنند به همین منظور در تدارک 

خرید مسکن در ماه های پایانی سال برمی آیند.
محتشم با اشــاره به اینکه این اقدام متقاضیان خرید 
مســکن برای در امان ماندن از رشــد قیمت حتی در 
حّد نرخ تورم اســت، گفت: وقتی این تفکر وجود دارد 
و تجربه هم نشان داده که بازار مسکن به این موضوع 
عادت کرده می بینیم که میزان مراجعات و معامالت 
افزایش مــی یابد و به تبع آن قیمت مســکن رشــد 

می کند.
 این روزها اغلب مواردی که می تواند در اقتصاد کالن 
تاثیرپذیر باشــد در حال ســر باز کردن اســت.عبور 
نقدینگی از مرز ۲۰۰۰ هــزار میلیارد تومان ،افزایش 
نرخ ارز و افزایش قیــت مصالح ســاختمانی به طور 
مشخص بر قیمت نهایی و حتی جو روانی بازار مسکن 
کافی است تا قیمت مســکن را حتی علیرغم کاهش 

قدرت خرید مسکن افزایش دهد.

پالک
6
10 اسفند 1398     شماره 496 شنبه    وزنامـه ر

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

W    W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R مسکن

 وام گیرندگان مسکن مهر 
ملزم به پرداخت اقساط ماهانه 

هستند
هیچ گونــه تغییــری در سیاســت های بانک 
امل بخش مســکن بــرای دریافت اقســاط  ع
تسهیالت گیرندگان مســکن مهر ایجاد نشده و 
تسهیالت گیرندگان متعهد به پرداخت به موقع 

اقساط خود هستند.
به نقــل از بانک عامل حوزه مســکن، مســعود 
ایــزدی، با اشــاره به ابهــام برخی تســهیالت 
گیرندگان مســکن مهــر در خصــوص امکان 
یجاد وقفــه چندماهــه در پرداخت اقســاط  ا
ماهیانه، گفت: اخیراً به دلیل بروز یک اشــکال 
سیســتمی و اتمام قرارداد بانــک عامل حوزه 
مســکن با شــرکت طرف تعهد برای ارســال 
»پیامک یــادآوری پرداخت اقســاط ماهیانه« 
به تســهیالت گیرندگان طرح مسکن مهر، این 
فرضیه بــرای تعدادی از مشــتریان بانک عامل 
حوزه مسکن ایجاد شد که ممکن است تغییری 
در سیاســت های بانــک عامل حوزه مســکن 
ایجاد شــده و تأخیری در روند وصول اقساط از 
این تســهیالت گیرندگان به وجود آمده است. 
این در حالی اســت که ارســال این پیامک ها به 
معنی برقراری یا عدم برقــراری روال پرداخت 
اقساط ماهیانه نیســت و صرفاً جنبه یادآوری به 

مشتریان را دارد.
وی با تأکید بر آنکه تسهیالت گیرندگان مسکن 
مهر همچون روال ســابق متعهد بــه پرداخت 
اقساط ماهیانه خود به شــعب بانک عامل حوزه 
مســکن هســتند، اظهار کرد: هیچ تغییری در 
سیاست ها و هیچگونه تأخیری در وصول اقساط 
ماهیانه ایجاد نشــده است و چنانچه مشتری در 
پرداخت تعهدات خود به شعب بانک عامل حوزه 
مســکن وقفه ای ایجاد کنند مطابــق با ضوابط، 
مشــمول پرداخت جریمه و ســایر فرآیندهای 

اداری خواهند شد.
ین مقام مســؤول در خصوص فرآیند برخورد  ا
با مشــتریان غیرمتعهــد به پرداخت اقســاط 
ماهیانه، توضیح داد: مطابق با ضوابط و مقررات، 
مشــتریانی که مطابق با قرارداد به تعهدات خود 
در پرداخت اقســاط ماهیانه عمل نمی کنند در 
چند مرحله مشــمول برخوردهــای متفاوت از 

سوی بانک خواهند شد.
مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک عامل 
حوزه مســکن با بیان اینکه فرآینــد برخورد با 
مشــتریان غیرمتعهد به صورت مرحله ای پیش 
خواهد رفت، گفت: در مرحله نخســت این گروه 
از مشــتریان مشــمول جریمه خواهند شد. به 
این معناکه حدود ۶ درصد به نرخ ســود قرارداد 
تســهیالتی آنها که به صورت روزشمار محاسبه 
می شود اضافه خواهد شــد. در مرحله دوم، در 
صورتی که مشــتری، به صورت متوالی دو ماه از 
پرداخت اقساط ماهانه خود امتناع کند، پس از 

آن به صورت ماهانه اخطار دریافت خواهد کرد.
وی همچنین بــه مرحله بعدی برخورد اشــاره 
کرد و افزود: در صورتی که تســهیالت گیرنده 
ا وجود دریافت پیامک های اخطار، تا شش ماه  ب
نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام نکند، پس 
از این مدت، قرارداد وی از وضعیت »سررســید 
گذشــته« به وضعیت »معوق« منتقل خواهد 
شــد و در این مرحله با تغییــر وضعیت قرارداد، 
عملیات اجرایی و حقوقی برای وصول مطالبات 
بانک آغــاز می شــود و اخطارهایــی از طریق 
مکاتبات حقوقی بانک با دفاتر ثبت اســناد برای 

مشتری ارسال می شود.
به گفته وی نکته مهم در خصوص روند برخورد با 
مشــتریان غیرمتعهد به پرداخت اقساط ماهیانه 
آن است که در تمام این مراحل هزینه های مروبط 
به انجام اقدامات حقوقی بــرای وصول مکاتبات 
بانک بر عهده مشتری است. بنابراین از این محل 

نیز مشتری متحمل زیان هایی خواهد شد.



استخدام کاربر برای قیمت سازی در سایت

و رسید ونا به داد بازارخودر  کر
خریدار   کرونا اگرچه معامــالت بازار خودرو را نیز 
آن هم در آستانه نوروزکاهش داده، اما به هرحال هنوز 
هم این بازار طرفداران خاص خود را دارد و سوداگران 

هنوز هم آن را جذاب می دانند.
 کرونا اگرچــه معامالت بازار خــودرو را نیز آن هم در 
آســتانه نوروزکاهش داده، اما به هرحــال هنوز هم 
این بــازار طرفداران خاص خود را دارد و ســوداگران 
هنوز هم آن را جذاب می دانند؛ تــا جایی که افرادی 
را استخدام می کنند تا پای سایت های سفارشگذاری 
آگهی خودرو بنشــینند و نرخ بســازند. در این میان 
ظرف روزهای گذشــته، عــالوه بر اینکــه معامالت 
خودرو در بازار علیرغم نزدیک شدن به روزهای پایانی 
سال با افت مواجه بوده است، بلکه خبرهای حکایت از 
آن دارد که مراجعات به مرکز شماره گذاری نیز با افت 

شدیدی مواجه بوده است.
تا قبل از وضعیت کنونی که ناشــی از شیوع کرونا بر 
بازار خودرو نیز حاکم شده اســت، قیمت ها به شکل 
فزاینــده ای رو به افزایــش نهاده بود و بــازار خودرو 
در ادامــه روند چند ماهه گذشــته، به رشــد قیمت 
غیرمنطقی خود ادامه می داد؛ امــا اکنون بالغ بر یک 
هفته اســت که معامالت با افت شــدید مواجه شده 

است.
در این میان برخی از دالالن هنوز تالش می کنند که 
در این فضای کنونی نیز، از آب گل آلوده ماهی گرفته 
و بــازار را تحریک به افزایش قیمــت کنند؛ به نحوی 

که بررســی های مرکز توســعه تجارت الکترونیکی 
نیز نشان می دهد که برخی از ســایت ها، قیمت های 
غیرواقعی ارائه می دهند و همین قیمت ســازی هایی 
که صورت می دهند، باعث می شود که جو بازار بر هم 
بریزد؛ در غیر این صــورت معامالت در فضای واقعی، 

جو بازار را به هم بریزند.
لبته باید به همه اینها عملکرد خودروســازان را نیز  ا
اضافه کرد؛ خودروسازانی که هنوز نتوانسته اند بعد از 
گذشت چند ماه از آشفتگی بازار خودرو، صنعت خود 
را جمع و جور کرده و ســاماندهی کنند؛ به نحوی که 
نوع عملکرد نمایندگی ها و ادارات فروش آنها حکایت 
از آن دارد که در جمــع و جور کــردن صنعت خود، 
تاکنون ناتــوان بوده اند. هم اکنون دو خودروســازی 
که در بازار خــودرو نقش آفرینــی می کنند؛ به هیچ 
عنوان در ساماندهی بازار محصوالتشان موفق نبوده 
و این نشانگر آن اســت که آنها تولیدکنندگان خوبی 
هستند، اما به طور قطع فروشــندگان خوبی به شمار 

نمی روند.
بررسی ها حکایت از آن دارد که هیچیک از مشتریان 
واقعی و نه ســوداگران بازار خودرو، اکنون دسترسی 
راحتی برای ثبت نام خودرو در قالب ســامانه طراحی 
شــده برای فروش های خودرو ندارنــد و معموالً این 
دالالن هستند که دستشــان به خودروهای موجود 
در طرح های فروش فوری و اقســاطی خودروسازان 
می رسند و باز هم مشتریان واقعی دست خالی از این 

فروش ها خارج می شوند.
بســیاری از کارشناســان بازار خودرو بر این باورند 
که رونــد قیمتــی در بازار طــی هفته هــای آینده 
کاهشــی بوده و کرونا تأثیر خود را بر رکــود این بازار 
هم به جای بگذارد. ســعید موتمنی، رئیس اتحادیه 
نمایشــگاهداران خــودرو در این رابطــه می گوید: 
برخی قیمت هایی در سایت های فروش خودرو اعالم 
می کننــد که هیچ مبنــای واقعی ندارد و بیشــتر به 

سمت قیمت سازی پیش می روند.
وی می افزاید: به هر حال طی روزهای گذشته شیوع 
ویروس کرونا توانسته بسیاری از بازارها را تحت تأثیر 
خود قــرار دهد که بــازار خودرو نیز از آن مســتثنی 
نبوده است؛ بنابراین پیش بینی ما این است که ظرف 
روزهای آینده، ایــن رکود همچنان با بــازار خودرو 
همراه باشــد.به گفته موتمنی، دولــت باید نظارت 
بیشــتری بر فضای مجازی داشته باشد که به نظر هم 
می رســد این کار در حال انجام اســت؛ اما به هر حال 
هنوز هم باید مراقبت های الزم را صورت داده تا اعالم 
قیمت های دید خودرو از ســوی عــده ای در فضای 

مجازی، باعث تشویش بازار نشود.
وی اظهار داشــت: به هر حال تقاضا همچنان در بازار 
خودرو باال است و عرضه هم باید همپای آن پیش رود؛ 
اما از همه مهمتر آن اســت که نباید با اعالم نرخ های 
غیرواقعی، زمینه را برای بر هم زدن بازار در شــرایط 

کنونی فراهم نماید.
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بخشش جرایم        پرداخت 
مشتریان سایپا تا سقف ۵۰ درصد

ســایپا قصد دارد به مناســبت چهل و یکمین 
سالگرد پیروزی انقالب اســالمی در قالب طرح 
بهار تا بهار،طرح بخشــودگی جرایــم دیرکرد 
مشتریانی که موفق به پرداخت وجه چک خود 

در سررسید مقرر نشده اند را اجرا کند.
به نقل از ســایپا، براساس بخشــنامه ای که این 
گروه خودروســازی برای نمایندگی های خود 
ارسال کرده، مشــتریانی که موفق به پرداخت 
وجه چک خود در سررســید مقرر نشــده اند، 
می توانند از مزایای این طرح اســتفاده کرده و 
خسارت تأخیر خود را تا سقف ۵۰ درصد کاهش 

دهند.
این طرح از پنجم اســفندماه آغاز شده و تا پایان 
اســفندماه ادامه خواهد داشت و مشتریان گروه 
خودروســازی ســایپا جهت بهره مندی از این 
http:// طرح می توانند بــه آدرس اینترنتــی
s یــا  a i p a customer.iranecar.com
نمایندگی های مجاز ســایپا در سراســر کشور 

مراجعه کنند.
 

 CNG حذف سوخت 
ویی  برای ۲ میلیون خودر

 که غیرمجاز دوگانه سوز شده اند
مدیرعامل اتحادیه سازمان حمل و نقل همگانی 
کشــور از توقف عرضــه CNG بــه ۲ میلیون 
خودرویی که غیرمجاز دوگانه ســوز شده اند در 

آینده نزدیک خبر داد.
سعید قیصر، در تشریح توقف عرضه این سوخت 
گفــت: بــه زودی خودروهایی که بــه صورت 
غیرمجاز دوگانه سوز شده اند و تعداد آنها در کل 
کشور حدود ۲ میلیون اســت عرضه CNG به 

آنها در جایگاه ها متوقف خواهد شد.
وی افزود: شــرکت پخش فرآوره هــای نفتی 
در تالش اســت جایگاه های عرضه CNG به 
صورت آنالین به ســامانه مدیریــت یکپارچه 
ینه فنی)ســیمفا( متصل شــوند تا به این  معا
ترتیب خودروهای دوگانه ســوزی که معاینه 
فنی ندارنــد از ارائه CNG بــه آنها جلوگیری 

شود.
قیصر ادامه داد: رانندگانی که قصد دوگانه سوز 
کردن خودروهای خود را دارنــد باید در مراکز 
مجاز اقدام به ایــن کار کنند تــا در مرحله بعد 
موفق به دریافت تاییدیه معاینه فنی شــوند. در 
قت خودروهایی که گواهی سالمت ندارند  ی حق
نمی توانند تأییدیه معاینه فنــی دریافت کنند 
و عالوه بر اعمال قانون توســط پلیس در آینده 
نزدیک عرضه CNG نیز بــه آنها انجام نخواهد 

شد.

 ۲۹ بهمن مــاه بود که دبیــر هیات دولت 
در پیامی از آزادســازی هزاران دستگاه 
خودرو متوقف شــده در گمرکات کشور 
خبر داد و این در حالی است که در آشفته 
بازار کنونی، ایــن خودروها با قیمت هایی 
عجیب و غریب و سلیقه ای به بازار عرضه 

می شوند.
»حسین ســیمایی صراف«، دبیر هیات 
دولت در پیامی که ۲۹ بهمن ماه امســال 
در حساب اینســتاگرام خود منتشر کرد، 
نوشــت: »مطابق مصوبه دولــت، هزاران 
دســتگاه خودرو که به دلیل مشــکالت 
اداری، چندین ســال در گمرک متوقف 
مانده بود، باید آزاد شود. این مصوبه پس از 

امضا به دستگاه های ذیربط ابالغ شد تا به 
سرعت اجرایی شود.«

وی در این پیام تصریح کرد: »تدبیر دولت 
در رهاسازی خودروها تاثیر چشمگیری 
لتهابات بازار خودرو در آســتانه سال  بر ا
نو دارد و به لطف خدا، آب سردی برآتش 
گرانی و سوداگری در بازار خودرو خواهد 
بود.«اما اینکه خودروهای آزاد شده پس 
از ترخیص چه قیمتی خواهند داشــت و 
چه تاثیری بر آشــفته بازار کنونی خودرو 
خواهد داشــت در هاله ای از ابهام است و 
همین موضوع ما را بر آن داشت تا با برخی 
کارشناســان در این زمینه به گفت وگو 
بنشینیم.در این زمینه، یک نمایشگاه دار 

خودروهای خارجی در منطقه یوسف آباد 
تهران به ایرنا گفت: نخســتین موضوعی 
که در مورد این خودروها جلب توجه می 
کند، تغییر در نرخ ارز در دو سال گذشته 
اســت.»کوروش طواحن« افزود: دو سال 
پیش قیمــت خودروها با یــورو ۵۲۰۰ 
تومانی محاسبه می شــد، اما امروز با ارز 

نیمایی محاسبه می شود.
وی بیان داشت: محاســبات کارشناسان 
حاکی اســت فقط در این مورد باید رشد 
دست کم ۳۰ درصدی قیمت خودروها را 

شاهد باشیم.
طواحــن به طــور نمونــه از خــودروی 
لکسوس NX مثال زد که در اردیبهشت 

ماه امســال ۷۸۰ میلیــون تومان قیمت 
داشــت و با افزایش حداقل ۳۰۰ میلیون 
تومانی، حدود یک میلیارد و ۸۰ میلیون 
تومان قیمت خواهد خورد.وی ادامه داد:  
در حالی که ایــن خودروها هنوز ترخیص 
نشــده و وارد بازار نشــده اند، مدل ۲۰۱۷ 
لکســوس یاد شــده یک میلیارد و ۴۷۰ 
میلیون تومان قیمت خورد و اکنون حدود 
دو میلیارد تومان قیمت گذاری می شود.
این نمایشگاه دار معتقد است افزایش نرخ 
ارز و کمبود خودروهای صفر کیلومتر در 
بازار سبب می شــود تا بیش از آنچه تصور 
می شــود، قیمت این خودروهــا در بازار 

افزایش یابد.

از سوی دیگر، دبیر انجمن واردکنندگان 
خــودرو در این زمینــه معتقد اســت: 
چگونگی محاســبه قیمت هــا در اختیار 
ســازمان حمایــت از حقــوق مصــرف 
کننــدگان و تولیدکنندگان اســت، اما 
باید تغییر نرخ دالر از ارز رســمی ۴۲۰۰ 
تومانی بــه نرخ ســنا )حــدود ۱۳ هزار 
تومان( و تغییر نرخ عوارض گمرکی را در 

قیمت گذاری ها در نظر داشت.
»مهــدی دادفر« گفته  با توجــه به اینکه 
صاحبان این خودروها باید ما به التفاوت 
نــرخ ارز را پرداخت کنند، شــاید به طور 
متوسط بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان 

اضافه پرداخت داشته باشند.

قیمت
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد
تسهیالت خرید ۱.۲میلیون تومانی به بازنشستگان 

برای خرید کاال در اسفند
خریدار  مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری 
جزئیات طرح یاری ویژه بازنشستگان این صندوق را 

اعالم کرد.
 اکبــر افتخــاری مدیرعامل صندوق بازنشســتگی 
کشــور، درباره جزئیات »طرح یــاری«  اظهار کرد: 
تفاهم نامه این طرح،  ۶ اســفندماه ۱۳۹۸ در حضور 
محمــد شــریعتمداری، وزیــر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی میان مدیران عامل صندوق بازنشســتگی 
کشوری، بانک صادرات ایران و شرکت فروشگاه های 

زنجیره ای رفاه مبادله شد.
به گفته افتخــاری، بر پایه تفاهم نامه یادشــده، طی 
یک سال آینده، مجموعاً مبلغ سه میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان اعتبار خرید کاال از فروشــگاه های زنجیره ای 
رفاه در ســه نوبــت در اختیــار تمام بازنشســتگان 
کشــوری قرار می گیرد که نوبت اول آن در نیمه اول 
اسفندماه خواهد بود.مدیرعامل صندوق بازنشستگی 
کشوری درباره هدف اجرای این طرح گفت: هدف از 
امضای اجرای این طرح، کمک به وضعیت معیشــتی 
ازنشســتگان و افزایش تــوان خرید آنان اســت و  ب
تســهیالت نوبت اول به مبلغ یک میلیون و دویست 
هزار تومــان از روز هفتــم اســفندماه در اختیار این 
عزیران قرار گرفته است تا برآورنده بخشی از نیازهای 

آنان در آستانه نوروز باشد.
وی با اشــاره به شــمار یک میلیون و دویســت هزار 

نفری بازنشستگان کشــوری افزود: با توجه به این که 
به هرکدام از این عزیزان طی ســه نوبت در اسفندماه 
۹۸  و مردادمــاه و دی ماه ۱۳۹۹ مجموعا مبلغ ســه 
میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعتبار خرید کاال پرداخت 
خواهد شــد، مجموع اعتبار در نظر گرفته شده، بیش 
از چهار هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان اســت. با این حال، 
مدت زمان تفاهم نامه دو سال است و در سال دوم نیز 
همین میزان تسهیالت در سه نوبت پرداخت خواهد 

شد.
فتخــاری یــادآور شــد: ایــن اعتبار بــه صورت  ا
قرض الحســنه و تنهــا بــا دو درصــد کارمــزد به 
بازنشســتگان پرداخــت می شــود و بازپرداخت آن 
در چهار قســط خواهد بــود که از حقوق آنان کســر 
می شــود. بنابراین، حقوق بازنشســتگان کشوری، 

ضمانت بازپرداخت تسهیالت ارایه شده خواهد بود.
وی افــزود: از میــان یــک میلیون و دویســت هزار 
بازنشســته، خالص دریافتی حقوق حدود چهل هزار 
نفر، کمتر از یک میلیون و دویســت هرار تومان است 
که علت آن کسر اقســاط وام ها و تســهیالتی است 
که قبال دریافت کرده اند. در نوبت اول، این دســته از 
ازنشستگان عزیز نمی توانند تسهیالت خرید کاال را  ب
دریافت کنند اما مشــغول اتخاذ تدابیری هستیم که 
در نوبت های بعدی، این عزیران نیز متناسب با مانده 

حقوق خود از تسهیالت خرید کاال استفاده کنند.

ونا عرضه آیفون ۱۲ را به تاخیر  کر
می اندازد؟

ازه ترین گزارش های منتشر شده حاکی از آن  ت
است که شیوع ویروس کرونا و محدودیت شدید 
در پروازهای بین المللی موجب به تاخیر افتادن 

عرضه آیفون ۱۲ خواهد شد.
 بــه نقــل از یکــی از کارمنــدان ســابق اپل و 
ارشناســان زنجیــره تامیــن این شــرکت  ک
آمریکایی، اعالم کرده اســت که شیوع ویروس 
خطرناک و کشــنده کرونا در چین و بســیاری 
دیگــر از نقــاط جهــان کــه منجر بــه اعمال 
حدودیت هــای شــدیدی در پروازهای بین  م
لمللی شــده اســت، احتماالً تولیــد و عرضه  ا
گوشــی های جدید آیفون را بــه تعویق خواهد 

انداخت.
ز آنجاکــه هرســاله مهندســان طراحــان و  ا
کارشناســان اپل در نخســتین ماه های سال به 
چین سفر می کردند تا در مورد تولید گوشی های 
آیفون با شــرکای چینی خود همچون شرکت 
فاکسکان که هم اکنون بزرگترین و اصلی ترین 
کارخانه تولید آیفون در جهان به شمار می رود، 
مذاکره کنند حاال به نظر می رسد که این اتفاق 
به علت شــیوع ویروس کرونا و لغو بســیاری از 
ســفرها و پروازهای بین المللی، با تأخیر انجام 

خواهد شد.
البته در این گزارش ذکر شــده کــه تمامی این 
اطالعات فقط یک احتمال است و هنوز جزئیات 
مستندی در مورد وضعیت کنونی تولید و عرضه 

گوشی های آیفون منتشر نشده است.
همزمان با شــیوع گســترده ویــروس کرونا، 
بســیاری از کارشناســان و تحلیل گران فعال 
در حوزه فناوری بــرآورد و اعــالم کردند که 
ین مســئله برای شــرکت های تکنولوژی و  ا
یدکننــدگان موبایــل در جهــان بحران  ول ت
بزرگی را ایجاد خواهد کــرد، چراکه آنها دیر یا 
زود تحت تاثیر این اتفاق ناگــوار قرار خواهند 

گرفت.

تولیدکنندگان نیازهای داخلی را 
پوشش می دهند

یک عضو سابق اتاق بازرگانی ایران معتقد است 
ا توجه به ظرفیت تولیدی که واحدهای ایرانی  ب
در ســال های گذشــته به وجــود آورده اند، در 
صورت فراهم شدن مقدمات الزم بخش زیادی 
ز نیاز داخلی کشور به وســیله تولید ملی قابل  ا

پوشش خواهد بود.
جمشــید عدالتیان اظهار کرد: خوشبختانه در 
سال های گذشــته واحدهای تولیدی مختلفی 
از سراســر کشــور و در شــهرک های صنعتی 
مستقر شده و کار خود را آغاز کردند. هرچند این 
واحدها برای دســتیابی به موفقیت های بیشتر 
نیاز به حمایت و برطرف شــدن برخی مشکالت 
زیرساختی دارند، اما در شــرایط فعلی می توان 
روی توانایی آنها در تامین مواد مورد نیاز داخل 

کشور حساب باز کرد.
به گفته وی، تولیدکننــدگان ایرانی در ماه های 
اخیر با برخی تالطم ها و تغییرات مکرر اقتصادی 
روبه رو شدند که ارزیابی شرایط آینده برای آنها 
را دشــوار کرد. از این رو پیش از هــر چیز برای 
افزایش توان تولیــد داخل باید تالش کرد آینده 

برای آنها قابل تحلیل باشد.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان:
وش گوشت مخلوط گوسفندی  فر

 باالتر از ۹۰ هزار تومان 
تخلف است

رئیس ســازمان حمایــت مصــرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان گفــت: گوشــت مخلــوط 
گوســفندی تاکنون با قیمت کیلویی ۸۰ تا ۹۰ 
هزار تومان عرضه می شده که عرضه بیش از این 

قیمت مصداق تخلف است.
عبــاس تابش با بیــان اینکه ســازمان حمایت 
با فروش گوشــت مخلوط گوســفندی فراتر از 
کیلویی ۹۰ هزار تومان حتمــاً برخورد خواهد 
ــرد، از مســئوالن وزارت جهادکشــاورزی  ک
خواست ادله خود را برای تعیین قیمت دام زنده 

و گوشت قرمز ارائه کنند.
وی اضافه کرد:  دیروز خبــری مبنی بر افزایش 
قیمت گوشت قرمز و گوشــت مرغ منتشر شد 
که با پیگیری های ما مشــخص شــد یک تا دو 
کشتارگاه هزینه کشــتار مرغ را افزایش داده اند 
که با برخورد الزم، قیمت گوشت مرغ به قیمت 

قبل بازگشت.
تابش با اشاره به اینکه تا چند روز پیش از ناحیه 
کاهش قیمت دام زنده و کاهش قیمت گوشــت 
قرمز در فشــار بودیم، گفت: امروز افرادی برای 
سودجویی خود، ویروس کرونا را عامل اختالل 
در حمل و نقل و آالیــش دام عنوان و به افزایش 
قیمت اقدام کردنــد که الزم اســت اعالم کنم 
همکاران من در ســطح بازار حضــور دارند و با 
هرگونه حواشــی در قیمت گوشت قرمز به بهانه 

ویروس کرونا برخورد شدید خواهند کرد.
وی افزود: آنقدر گوشــت قرمز موجود داریم که 
اگر گوشت موجود در بازار کفاف ندهد و عده ای 
بخواهند ســو اســتفاده کنند با عرضــه ذخایر 

گوشت قرمز، بازار را اشباع خواهیم کرد. 

وش  کاهش ۳۰ درصدی فر
ونا رستوران ها در پی شیوع کر

رئیــس اتحادیه دارندگان رســتوران و ســلف 
ســرویس از کاهش ۳۰ تــا ۳۵ درصدی فروش 
رســتوران ها در روزهای اخیر و در پی شــیوع 
ویروس کرونا خبــر داد و اعالم کــرد که نکات 
بهداشتی از طریق ســایت اتحادیه و ارسال پیام 

به رستوران ها توصیه شده است.
اصغــر میرابراهیمی  اظهار کــرد: از طریق پیام 
در شــبکه های مجــازی و ســایت اتحادیه به 
همکاران مــان در رســتوران ها توصیه کردیم 
حتما از ماســک و دســتکش اســتفاده کنند 
و میزها را هــر ۱۵ دقیقه یک بار بــا الکل و آب 

ضدعفونی کنند.
وی افــزود: همچنیــن تاکیــد کردیــم کــه 
رســتوران ها باید غذای تماما پخته عرضه کنند 

و از فروش غذاهای خام و نیم پز خودداری کنند.
رئیــس اتحادیه دارندگان رســتوران و ســلف 
سرویس با بیان اینکه وزارت بهداشت ابالغیه ای 
در این زمینه صادر نکرده اســت،  گفت که ابالغ 
نکات یاد شــده به رســتوران ها از سوی شورای 

سیاست گذاری این اتحادیه انجام شده است.
میرابراهیمی همچنین به مردم توصیه کرد که 
در راستای پیشــگیری از شیوع ویروس کرونا به 
صورت بیرون بر از رســتوران ها غذا تهیه کنند و 

در رستوران ها تجمع نکنند.


