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 از چین بیاموزیم: درد گرفتیــم ولی درس نه. 
کرونا می گیریم ولی درس نه.در بین کشــورهای جهان کشوری 
که تقریبا ۲۰ درصد جمعیت جهان را در خــود جای داده، یعنی 
از هر ۵ نفر در جهان یک نفر در آن جا زندگی می کند و تقریبا۲۰ً 
درصد از اقتصاد جهــان را نیز در اختیــار دارد یعنی یک پنجم از 
GDP دنیا در آن کشور تولید می شود.چین که سهم ۳۳ درصد 
در رشــد اقتصادی جهان را نیز دارد، این روزها به خاطر شــیوع 
ویروســی به نام کرونا در صدر اخبار جهان قرار گرفته اســت. از 
روزهای ابتدایی تاثیرات این ویــروس به اقتصاد جهان می گذرد 
و امروز ما باید از چین بیاموزیم که چطور در اوج بحران با ساختن 
بیمارستانی فقط در ۱۰ روز قدرت توســعه اش را به رخ جهانیان 
می کشد وحاال با ورود این ویروس به کشور ما ایران، باعث شد که 

بیشتر به این مهم پی ببریم.                                 ادامه در صفحه 2

سرمقاله

سعید اشتیاقی
فعال اقتصادی

۴ انتظار از دولت



نگرانى کسبه و بازاریان از افت خرید و فروش در شب عید

ونا« می گیرد؟ بازار شب عید »کر
خریدار    رییس ســابق اتاق بازرگانــی و صنایع 
و معادن تهران با اشــاره به شــرایط اقتصاد در دوران 
شــیوع بیماری کرونا، گفت: کســبه نگران بازار شب 
عید نباشند؛ یکی دو هفته دیگر فضای خرید و فروش 
تغییر می کند.یحیی آل اسحاق درباره شیوع بیماری 
کرونا اظهار داشــت: کرونــا یک بحث بهداشــتی و 
سالمت دارد و یک بحث اقتصادی دارد. موضوع دیگر 
این اســت که از حادثه ای که اتفاق افتاده، استکبار و 
دشمنان از آن استفاده سیاســی می کنند.وی با بیان 
این که این مســاله را در حوزه هــای مختلف می توان 
مشــاهده کرد، افزود: به هرصورت بیماری کرونا یک 
حادثه غیرمترقبه است و ۳۷ کشــور را در برگرفته و 

تنها مختص ما نیست.
رییس ســابق اتاق بازرگانــی تهران با بیــان این که 
حادثه ای که اتفاق افتــاده، باید با دقــت و تدبیر در 
همه حوزه ها مدیریت کنیم، تصریــح کرد: در حوزه 
سیاسی باید مراقب باشیم که دشمن از موضوع کرونا 
سوءاستفاده نکند. ما شاهد هســتیم که دشمنان با 
ابزارهایی که در اختیــار دارد و با رســانه ها و فضای 
مجازی، در یــک بخــش در داخل کشــور در حال 
بزرگ نمایی موضوع هســتند و جنــگ روانی به راه 
انداخته اند و می خواهند التهاب در کشور ایجاد کنند.

آل اسحاق ادامه داد: در حوزه خارجی نیز به دنبال این 
هستند که واردات، صادرات، سفرها و رفت وآمدهای 
ما را تحت تاثیر قرار دهند؛ به نحوی که نه کسی برود 
و نه کسی بیاد و نه کاالیی صادر شود و نه کاالیی وارد 
شــود. به عبارتی، به دنبال این هستند که تعامالت ما 

را برهم زنند؛ با استناد به خطری که وجود دارد.

رکود عمیق تر می شود؟
وی متذکر شــد: در کل اگر واقعیت هــای اقتصادی 
را در نظــر بگیریم، کرونا روی اقتصاد اثرگذار اســت. 
به هرحال وقتی کــه امکان نقل وانتقــال ویروس در 
رفت وآمدها وجود دارد، خود ما هم جلوی مســافران 
را می گیریم. در رابطه بــا عراق باید بگویــم که ما ۳ 
میلیون نفر به عراق مسافر می فرســتیم و ۳ میلیون 
نفر هم از عراق به ایــران می آیند؛ یعنی ۶ میلیون نفر. 
بر این اســاس، حجم عظیمی از گردشگر بین ایران و 

عراق وجود دارد.
رییس ســابق اتاق بازرگانــی تهران افــزود: با توجه 
به این که ویروس کرونــا به عراق هم رفتــه و هم در 
ایران وجود دارد، هم عراقی ها بایــد مراقبت کنند و 
هم ما باید مراقبت کنیم. اگر بتوانیم شــیوع ویروس 
را کنترل کنیم و از نظر بهداشــتی بتوانیم مسافران 

را کنترل کنیم، امکان رفت وآمــد وجود دارد؛ وگرنه 
اتوماتیک وار گردشگری محدود می شود.

آل اســحاق گفت: در حوزه روابط داخلی، یک سری از 
تعامالت برهم خورده اســت. برای مثال، قم قرنطینه 
عمومی شده و اداره ها ۳ ساعت بیشتر کار نمی کنند و 
مدارس را تعطیل کردند. به این ترتیب، اتوماتیک وار 
مردم در اجتماعات کمتر می رونــد و خرید و فروش 
کمتر می شود. در شــهرهای دیگر هم این گونه است. 
از سوی دیگر، وزیر بهداشــت می گوید سفر نروید تا 
نقل وانتقال ها ایجاد مساله نکند.وی افزود: همه این ها 
باعث می شــود که رکود اقتصادی را عمیق تر کند. از 
سوی دیگر، اگر شیوع بیماری شدت پیدا کند، امکان 

دارد کارخانه ها و تولید را تحت تاثیر قرار می دهد.

چگونه کمترین هزینه اقتصادی را بدهیم؟
رییس ســابق اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: سوال 
این اســت که چگونه می توانیم در شــرایط بحرانی 
کنونی، کمترین هزینه را بدهیم و اقتصاد را مدیریت 
کنیم؟ الزمــه این کار روحیه اســت؛ چــه در حوزه 

پزشکی و چه در حوزه اقتصادی.
آل اسحاق عنوان کرد: اگر در شــرایط بحرانی مردم و 
مســووالن وا دهند که در جا مردن نتیجه آن اســت. 
برعکس، باید روحیــه را تقویت کرد. ایــن نه اولین 
حادثه ای اســت که ما دیده ایم و نــه آخرین حادثه 
خواهد بود. همین امســال حوادث مختلف همچون 
سیل، زلزله و تحریم را شاهد بودیم. هیچ دلیلی ندارد 
که بیش از انــدازه میدان دهیم و به دشــمنان پالس 
دهیم که از شرایط سوءاستفاده کنند.وی متذکر شد: 
نکته دوم، عزم ملی اســت؛ یعنی همه دست به دست 
هم دهیم تا به کمک یکدیگر از این شرایط عبور کنیم. 
برای مثال، وزیر بهداشت می گوید به سفر نروید. اگر 
مردم گوش ندهند، دور از انصاف است. اگر رفت و آمد 
وجود داشــته باشــد، نظام مدیریت بهداشت کشور 
برهم می خورد.رییس ســابق اتــاق بازرگانی تهران 
ادامه داد: نگرانی ای که وزارت بهداشــت از تعطیلی 
مدارس دارد، این است که مردم به سفر می روند. این 
دور از انصــاف و دور از مراعات منافــع ملی و حیاتی 

کشور است که مردم در این فضا به سفر بروند.

کسبه نگران نباشند
آل اســحاق با تاکید بر این که ما باید اراده واحد داشته 
باشــیم تا فضا مدیریت شــود، گفت: نکته سوم این 
است که به دلیل این که شــب عید است، کسبه های 
جزء نگران این هســتند که تمام سود شب عید خود 

را از دســت بدهند. من معتقدم که این گــروه نباید 
نگران باشند، زیرا بیماری یکی دو هفته دیگر کنترل 
می شــود؛ چه از نظر پزشــکی و چه از نظر جوی که 
االن ایجاد شده اســت.وی با بیان این که اف ای تی اف 
و انتخابات مجلس به این شــرایط اضافه شده است، 
افــزود: همه این ها جــو عمومی را در حــوزه اقتصاد 
تحت تاثیر قرار داده اســت. به هرحال انتخابات تمام 
شــد و وضعیت اقتصاد پس از ورود ایران به لیســت 
سیاه اف ای تی اف هم به آرامش می رسد. فقط می ماند 
فضای شیوع بیماری کرونا.رییس سابق اتاق بازرگانی 
تهران تاکید کرد: در کل کسبه نگران خرید و فروش 
شب عید خود نباشــند، چون بازار عید این گونه است 
که حتمــا متقاضی دارد. یکی دو هفتــه دیگر فضای 

خرید و فروش تغییر می کند و کسبه نگران نباشند.
آل اســحاق متذکر شــد: البته در این میان گروهی 
وجود دارند که از این شــرایط سوءاستفاده می کنند 
و این موضوع مایه شرم ساری اســت که در این گیر و 
دار برای مثال، ماسک یا وســایل بهداشتی را احتکار 
کنیم. با ایــن گروه باید قاطعانه برخــورد کرد و جای 

هیچ گونه مماشاتی وجود ندارد.

کنترل بحران نیاز به مدیریت ویژه دارد
وی عنوان کرد: در جمع بندی ای که می توانم داشته 
باشــم، باید بگویم که بیماری کرونا بــه طور حتم در 
حوزه اقتصاد اثرگذار اســت و نیز در حوزه تهدیدهای 
خارجی نقش دارد، بنابراین نظــام مدیریت ویژه نیاز 
است.رییس ســابق اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: 
خوشــبختانه نظام پزشکی توانســته بیماری کرونا 
را مدیریت کند و ما ســی و هفتمین کشــوری بودیم 
که این بیماری وارد کشــورمان شــد. از سوی دیگر، 
خروجی های بیمارســتان ها دارد بیشــتر می شود. 
این ها نشــان می دهد که نظام بهداشــتی کشــور 
توانســته این ویروس را کنترل و مهار کند.آل اسحاق 
با بیــان این که این شــرایط در حوزه اقتصــاد و افت 
کســب وکار در بازار داخل قابل جبران اســت، گفت: 
در بازار صادراتی نیز به طور عمده چند بازار مشخص 
مثل عراق وجود دارد. من رییس اتاق بازرگانی ایران 
و عراق هســتم که در همین فضا، داریــم وضعیت را 
مدیریت می کنیم. بازارهای کشــورهای همســایه 
نیز به همین ترتیب اســت.وی خاطرنشان کرد: این 
شرایط موقت است و به محض این که فضای بهداشتی 
و روانی بخوابــد، به طور قطع تجــارت و اقتصاد روی 
غلتک می افتد؛ به خصوص این که تحرکات شب عید، 

جبران مافات می کند.
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خاطرم هســت که در نمایشــگاه عــرب هلث 
بســیاری از تجار ایرانی به دلیــل ورود برخی از 
چینی ها، سفر را کنســل کرده و یا در نمایشگاه 
گلفود دبی که خود اینجانب نیز شرکت کردم به 
ندرت شاهد چینی ها بودم که نشان از رعایت و 

کنترل این موضوع از جانب دولت چین است.
این شــرح حــال بســیاری از تجــار و فعالین 
اقتصادی اســت که برای محافظت از خودشان 
مجبور شده اند که از سفرهای تجاری به مقاصد 
چین یا کشورهای دیگر صرف نظر کنند و قطعا 
این موضوع در صادرات ما تاثیر بسزایی خواهد 
داشــت و با نگاهی ســاده می توان فهمید که 
این ویروس تاثیر به ســزایی در روابط تجاری ما 
خواهد گذاشــت.اگرچه زود است برای تصمیم 
گیری و به طور قطع اظهار نظــر کردن اما نمی 
شود از تاثیرات و خسارات اقتصادی این ویروس 
چشم پوشی کرد. سقوط قیمت نفت، بورسهای 
آسیایی که موتور رشد اقتصادی جهان به شمار 
می رود و اینکه ذخایر نفــت آمریکا افزایش پیدا 
کرده نشان از تاثیر اقتصادی این ویروس دارد که 

در روزهای ابتدایی شاهد آن بودیم.
مرکز کنترل و پیشــگیری بیماری ها در چین 
اعالم کــرد در حال حاضر هیــچ مدرکی دال بر 
انتقال این ویــروس از طریق کاال ها نیســت و 

معموال از طریق دستگاه تنفسی است.
خســارت های اقتصادی فراگیر شدن بیشتر این 
ویروس نه فقط برای چین بلکه برای کشــورهای 
دیگر و در کل اقتصاد جهانی بســیار حائز اهمیت 
اســت.ووهان ۳۱۹میلیون گردشــگر در سال 
میالدی گذشته داشته اســت که در آمدی ۳۵۷ 
میلیارد دالری نصیب چین کرده اســت که تاثیر 
بسزایی در رشد اقتصادی چین و همچنین رشد 
اقتصادی جهان خواهد گذاشــت و حال کل این 
شــهر در قرنطینه به ســر می برد.لغو سفرهای 
مســافرتی، پرواز ها به چین، بســته شدن مراکز 
اقامتی مثل هتل ها و مراکز تفریحی تا ســقوط 
ارزش ســهام در بورس. درآمد بعضی کشورهای 
توریست پذیر از محل گردشگران چینی تحت الشعاع 
قرار گرفته اســت.به گزارش بلومبرگ در شیوع 
ویــروس کرونا دولــت از بانک های این اســتان 
درخواســت کرد تا در رابطه بــا وام های بدهکار، 
از ســختگیری خود کاســته و اهداف سودآوری 
را کاهــش دهند.طبق گــزارش مجمع جهانی 
اقتصادی تاکنون حدود ۸۰ هــزار نفر به ویروس 
کرونا آلوده شــده اند و نزدیک به ۲۶۳۰ نفر جان 
خــود را در اثر این بیمــاری از دســت داده اند. 
میلیون ها چینی برای اولین بار از خانه کارهای 
مرتبط با ساکنان خود را انجام می دهند.برخی 
شــهرها تعطیل و برخــی دیگر نیمــه تعطیل. 
کارگران از شهرهای خود به محل کار باز نگشته 
اند و از آنجا که چین بزرزگترین شریک تجاری 
ما محسوب می شود قطعا در اقتصاد ما نیز تاثیر 
فراوان خواهد گذاشت و با کاهش صادرات نفت، 
کاهش ۵۰۰-۲۵۰ میلیــون دالری در ماه برای 
ما خواهد داشــت و در بخش داخلی نیز کسب و 
کارهای ما دچار کســادی خواهند شــد. کسب 
وکارهایی که یکســال چشــم خود را به شب 
عید دوخته بودند و حال با این اوضاع رکود آنها 
می شویم. امثال دیگر بخش گردشگری، حمل 
و نقل، هتل ها، پوشــاک و خیلی دیگر از اصناف 

تحت الشعاع قرار خواهند گرفت.
انتظارات از دولت؛

۱. اقــدام عاجل، جــدی و ســختگیرانه برای 
پیشگیری از شیوع بیشتر این ویروس

۲. کنترل قیمت های اجناس ضروری مردم در 
این بحران

۳. اقدام بــرای تنفس مالیاتی بــرای صنوف 
تحت الشعاع قرار گرفته

۴. اقدام حمایتی برای واحدهای بدهکار بانکی 
در کسر سودهای بانکی



عضو کمیته ارزى اتاق بازرگانى تهران:

خ ارز تا پایان سال احتمال تعدیل نر
 فاطمــه اکبرخانی   عضــو کمیتــه ارزی اتاق 
بازرگانی تهــران ضمن تاکید بر تاثیــر روانی کرونا و 
FATF بر بــازار ارز بیان کرد: پیش بینی این اســت 
که با آرام شــدن وضعیت فعلی، نرخ ارز تا پایان سال 

تعدیل شود.
محمد الهوتی با اشاره به تاثیر کرونا بر اقتصاد جهانی 
اظهار کرد: ویــروس کرونا همه بازارهــای جهانی از 
جمله بورس های جهــان را تحت تاثیر قــرار داده به 
طوریکه کاهش شــاخص به وضعیت سال ۲۰۰۸ که 
بدترین شرایط بازار سرمایه بوده رسیده است، نگرانی 
این موضوع بر همه بازارها تاثیر گذاشــته و بازارهای 
داخلی کشــورهایی همچون ایران کــه درگیر این 

بیماری هستند بیشتر متاثر شده است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران به بسته شدن مرز 
کشورهای همسایه متاثر از شیوع کرونا نیز اشاره کرد 
و گفت: از هفته گذشــته که این بیماری در کشور ما 
تایید شده، بیشتر کشورهای پیرامونی مرزهای خود 
را به روی کاالهای ایرانی بســته اند و بــه این ترتیب 

هم فروشــندگان کاالهای صادراتــی و هم دریافت 
کننــدگان خارجی ما با مشــکل مواجه شــده اند و 

شرایط تا مهار شدن موضوع ادامه خواهد داشت.
الهوتی درباره میزان تاثیر ویروس کرونا و FATF بر 
بازار ارز توضیح داد: بــه صورت منطقی FATF نباید 
در نرخ ارز تاثیرگذار باشــد چراکه ما در گذشــته هم 
با سیستم بانکی کار نمی کردیم، همچنین مبادالت 
کاالهایی همچون کشــاورزی و دارو نیز که در بستر 
سیســتم بانکی انجام می شــد همچنان ادامه دارد و 

متاثر از این موضوع قطع نشده است.
او افزود: دلیل افزایــش نرخ ارز بیشــتر متاثر از جو 
روانی قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF است 
که متعاقب آن با گسترش کرونا که همه بازارها را نیز 
تحت تاثیر قرار داده اجازه تعدیل نــرخ ارز را از بازار 
گرفته است ضمن اینکه طبق تجربه گذشته، نرخ ارز 
معموال اوایل اسفند ماه افزایشــی می یابد و تا اواخر 
ماه مجددا به آرامش میرســید  بــه این ترتیب پیش 
بینی میشــود که در صورت آرام شــدن نرخ ارز نیز 

تعدیل شود.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی تهران درباره چشــم 
انداز نرخ ارز در سال ۹۹ خاطرنشان کرد: پیش بینی 
نرخ ارز در وضعیت عادی امکان پذیر نیست چه برسد 
 FATF به شرایط فعلی که کشور تحت تاثیر کرونا و
قرار دارد، اما اگر این جو روانی از بین برود و شــرایط 
به حالت عادی برگردد، پیش بینی می شــود که سال 
آینده نــرخ ارز افزایش ناگهانی نخواهد داشــت و در 
کانال مدیریت شــده بانک مرکــزی حرکت خواهد 

کرد.
الهوتی درباره روند بازگشــت ارز صادراتی در شرایط 
فعلی نیــز بیان کــرد: تقریبا در حال حاضر بیشــتر 
فعالیت های صادراتی با کشور های پیرامونی متوقف 
شده و فعال حمل دریایی در حال انجام است: بنابراین 
در این بازه زمانی و تا آرام شــدن اوضــاع، صادرات به 
شــرکای تجاری مهم همســایه می تواند با کاهش 
مواجه شــود و این شــرایط ادامه آن بــه ماندگاری 

شرایط فعلی بستگی دارد.

شعبه

مدیرکل اعتبارات و تأمین مالی بانک 
عامل بخش مسکن، جزئیات و ضوابط 
پرداخت تســهیالت قرض الحســنه 
ودیعه مســکن به کارکنان شــاغل و 
بازنشســته ارتش جمهوری اسالمی 

ایران )آجا( را اعالم کرد.
به نقــل از بانک عامل بخش مســکن، 
رضا صالحی شــهرابی با اعالم تمدید 
زمان تشــکیل پرونده و پرداخت این 
تسهیالت تا تاریخ ۲۰ اسفند ماه سال 
جاری گفت: این تسهیالت در راستای 
تأمین کمــک هزینه ودیعه مســکن 
برای کارکنان شــاغل و بازنشســته 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در نظر 
گرفته شده است و هم کارکنان شاغل 
و هم بازنشســتگان این نهــاد نظامی 
می توانند برای دریافت این تسهیالت 

اقدام کنند.
وی خاطرنشــان کــرد: هــم اکنون 
مهلت تشــکیل پرونده برای پرداخت 
این تســهیالت به کارکنان شــاغل و 

بازنشسته ارتش جمهوری 
اســالمی ایران تمدید شده 
اســت و متقاضیــان واجد 
شــرایط می توانند تا تاریخ 
بیســتم اســفندماه سال 
جاری بــرای دریافت این 
تســهیالت اقدامات مورد 

نیاز را انجام دهند.
صالحی در خصــوص جزئیات مربوط 
به مبلغ تســهیالت، مدت بازپرداخت 
و نرخ ســود آن، ا اعالم کرد: سقف این 
تســهیالت ۳۰ میلیون تومان در نظر 
گرفته شده است. از ســوی دیگر این 
تســهیالت به صورت قرض الحســنه 
پرداخت می شــود و بنابراین با کارمزد 
یا نرخ ســود ۴ درصدی به متقاضیان 

پرداخت می شود.
وی تصریح کرد: از ســوی دیگر مدت 
زمان بازپرداخت این تسهیالت ۴ سال 
است یعنی تســهیالت گیرندگان در 
مدت ۴۸ ماه تسهیالت دریافت شده را 

به بانک عودت خواهند داد.
در  همچنیــن  صالحــی 
پرداخت  خصوص شــرط 
تسهیالت ودیعه مسکن به 
کارکنان شاغل و بازنشسته 
ارتش جمهوری اســالمی 
ایران خاطرنشان کرد: این 
تســهیالت برای افراد فاقد مسکن به 
منظور تأمین بخشــی از هزینه مورد 
نیاز برای اجاره مســکن در نظر گرفته 

شده است. 
همچنیــن شــرط پرداخــت ایــن 
تســهیالت به افراد، معرفی از ســوی 

ارتش جمهوری اسالمی ایران است.
وی افزود: این معرفی می تواند در قالب 
ارائه معرفی نامه های فردی به شــعب 
پرداخت کننده این تســهیالت باشد 
و یا به صورت ارســال لیست گروهی از 
ســوی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
به منظــور معرفی متقاضیــان واجد 
شــرایط دریافت تســهیالت ودیعه 

مسکن صورت گیرد.
صالحی در خصوص شــرایط ضمانت 
این تســهیالت گفــت: دریافت این 
تسهیالت از سوی متقاضیان مستلزم 
معرفی ضامن نیســت. بلکه بر اساس 
تفاهم فی مابین بانک مسکن و ارتش 
جمهوری اسالمی ایران این تسهیالت 
صرفاً پــس از تأیید ارتــش جمهوری 
اســالمی ایران و ارائه معرفــی نامه از 
ســوی این نهــاد نظامی بــه واجدان 

شرایط پرداخت می شود. 
ضمانت بازگشت این تســهیالت نیز 
حقوق ماهانه کارکنان و بازنشستگان 
ارتش اســت. به این معنا کــه ارتش 
جمهوری اســالمی ایران مبلغ قسط 
ماهانه را از حقوق کارکنان شــاغل یا 
بازنشسته این نهاد کســر و به حساب 
بانک مســکن واریز می کند. بنابراین 
تسهیالت گیرندگان موضوع دریافت 
این تسهیالت نیازی به معرفی ضامن 

به شعب بانک مسکن ندارند.

وام

اعطای وام ۳۰ میلیونی ودیعه مسکن به کارکنان ارتش با سود ۴ درصد

3
وزنامـهیکشنبه     11 اسفند 1398     شماره 497 ر

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

@kharidaar
@kharidaar:مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت

در سال ۱۴۰۰ تنها بانک بدون شعبه 
کشور خواهیم بود

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت گفت: در 
دو سال آینده ما تنها بانک بدون شعبه در کشور 

خواهیم بود.
 محمدحسین حسین زاده افزود: برای دستیابی 
به ایــن مهم بانکــداری اجتماعــی را عملیاتی 
کردیــم و در حال حاضر مشــتریان فــردی یا 
گروهی تمام خدماتی بانکی خــود را می توانند 

غیرحضوری دریافت کنند.
وی با اشــاره به استقبال مشــتریان از خدمات 
آنالیــن و غیرحضــوری بانک قرض الحســنه 
رسالت اظهار داشــت: در ماه گذشته ۹۰ درصد 
از تقاضای تســهیالت خرد مشتریان با متوسط 
۱۵ تا ۱۶ میلیون تومــان از طریق اینترنت بانک 
درخواست داده شــده که این مهم گویای اقبال 

عمومی از بانکداری بدون شعبه است.
حســین زاده به رتبه هفتم بانک قرض الحسنه 
رســالت در تعداد تراکنش های شبکه پرداخت 
در دی ماه اشاره کرد و گفت: این آمار نیز گویای 
استقبال مشــتریان از ســازوکار قرض الحسنه 

است.

در چهارمین دوره فرایند جایزه ملى تعالى و پیشرفت
بانک سینا موفق به دریافت 

تقدیرنامه سه ستاره شد
بانک سینا در چهارمین دوره فرایند جایزه ملی 
تعالی و پیشــرفت، موفق به دریافت تقدیرنامه 

سه ستاره شد.
در مراســمی کــه بــا حضــور ایروانــی عضو 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و معاون 
نظــارت و حسابرســی دفتــر مقــام معظم 
رهبری)مدظلــه العالی(، روســای نهادهای 
انقالبی، رئیس ســازمان ملی بهــره وری ایران، 
جمعی از اساتید دانشــگاه های کشور، مدیران 
ارشد، کارشناسان ۱۵۰ شرکت فعال کشور و نیز 
محمدرضا ساروخانی عضو هیات مدیره و مدیر 
تعالی ســازمانی بانک ســینا برگزار شد، جوایز 

شرکتهای برتر از جمله این بانک اهدا شد.
گفتنی است درخواست بانک سینا برای شرکت 
در چهارمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشــرفت 
در سطح تقدیرنامه بود که طبق فرایندهای این 
دوره از جایزه، مورد بررســی دقیق قرار گرفت و 
پس از طی مراحــل ارزیابی توســط ارزیابان و 
بررسی و صحه گذاری در کمیته علمی و داوری 
دبیرخانه جایزه، این بانک حائز شرایط دریافت 

سطح تقدیرنامه سه ستاره شناخته شد.
مدیر جایــزه ملی تعالی و پیشــرفت در نامه ای 
ضمن تبریــک ایــن موفقیــت، از مدیرعامل، 
مدیران و کارکنان بانک ســینا به منظور تالش 
برای اســتقرار الگوی تعالی ســازمانی و برنامه 
ریزی و اجــرای آموزش، فراینــد خودارزیابی، 
برنامــه های بهبــود، تدویــن اظهارنامه تعالی 
ســازمانی و نیز حضور فعال در چهارمین دوره 
فرایند جایزه ملی تعالی و پیشــرفت در سال ۹۸ 

قدردانی کرد.
دبیرخانه جایزه ملّی تعالی و پیشــرفت با نظر به 
سیاستهای کلی نظام، اقتصاد مقاومتی و الگویی 
اسالمی-ایرانی پیشرفت با هدف توسعه فرهنگ 
تعالــی و افزایش بهره وری بنگاه هــای اقتصادی 
کشــور از طریق بسترســازی الزم و برنامه ریزی 
یکپارچــه و طرح ریزی الگویی اســالمی-ایرانی 
با محوریت تعالی ســازمانی، اقتصــاد مقاومتی 
و اخالقیات ایجاد شــده اســت.این جایزه سعی 
می کند که به تدریج بنیانگذار مدلی اســالمی- 
ایرانی در حوزه تعالی  ســازمانی شــود که ضمن 
پوشش ابعاد بنیادی و مختصات زیربنائی سازمان 
متعالی اســالمی - ایرانی به اصول و علوم و فنون 
روز مدیریت در دنیا نیز مقید بوده و به صورت پویا، 

شعارهای سالیانه کشور را نیز دنبال کند.



مدیر برنامه ریزى شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى اعالم کرد

عرضه مداوم نفت سفید و گاز مایع در همه مناطق کشور
خریدار    مدیــر برنامه ریزی شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی گفت:هیچ گونه نگرانی برای تأمین 
فرآورده های نفتی وجود ندارد و نفت سفید و گازوئیل 
موردنیاز همه مناطق به ویژه مناطق پربارش کشــور 

تأمین و ذخیره  شد.
به نقل از وزارت نفت، شــهرام رضایــی اعالم کرد: 
هیچ گونــه نگرانی برای تأمیــن فرآورده های نفتی 
وجود نــدارد و نفت ســفید و گازوئیــل موردنیاز 
روستاها و مناطقی که قطع ارتباط می شوند تأمین و 
ذخیره شده است. با توجه به پیش بینی هواشناسی 
مبنی بر ادامه ناپایداری جوی، آبگرفتگی و احتمال 
وقوع ســیل در حاشــیه رودخانه ها، دستگاه های 
مســئول برای سوخت رســانی در آماده باش کامل 

قرار دارند.
مدیر برنامه ریزی شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی تصریح کــرد: تأمین و توزیع ســوخت در همه 
اســتان ها به ویژه مناطق پربارش، بدون محدودیت و 
بی وقفه ادامه دارد و تمهیدهای الزم برای وقوع بحران 
احتمالی نیز در نظر گرفته شده است. هم اکنون نفت 
ســفید موردنیاز خانوارهایی که از نعمت گاز بی بهره 

هستند، تأمین و توزیع شده است.
وی دربــاره رونــد توزیــع گاز طبیعــی فشــرده 
)ســی ان جی( بــه خودروهــا گفــت: هم اکنــون 
جایگاه های عرضه ســی ان جی در همه نقاط کشــور 
توســعه یافته انــد و ۵۰ درصد ظرفیت مــازاد برای 

پذیرش مشتری در این بخش نیز وجود دارد.
مدیر برنامه ریزی شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی افزود: توجــه به موضوع بهینه ســازی مصرف 
ســوخت و تنوع بخشــی بــه ســبد ســوخت برای 
برنامه ریزی های کالن دســتگاه ها، الزمه حرکت در 
مسیر صحیح توزیع سوخت و توســعه است که البته 
هم اکنون ســازمان حفاظت محیط زیست، شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت و پژوهشگاه صنعت نفت 

در این زمینه تحقیق می کنند.
وی بــا تاکید بر اینکه مشــکلی در زمینــه تولید گاز 
مایع )ال پی جی( در کشــور وجود نــدارد، بیان کرد: 
شرکت های پاالیشــی با ظرفیت کامل موضوع تولید 
را پیگیری می کنند؛ تعیین ســهمیه و تحویل آن به 
شــرکت های توزیع کننده در حیطه وظایف شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی قــرار دارد و هیچ گونه 

مشــکلی در آن وجود ندارد؛ این محصــول بر مبنای 
برنامــه روزانه از مبــادی تولید، تحویل شــرکت ها 
می شــود و از این طریق به دســت مصرف کنندگان 
در اســتان های مختلف کشــور می رســد، بنابراین 
مهم ترین بخش که باید علت اختالل های فعلی را در 

آن جست وجو کرد، حوزه نظارت است.
مدیر برنامه ریزی شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران گفت: در ســبد انرژی کشور خانوارهایی 
که بهره مند از گاز شــهری نباشــند و برای گرمایش 
خانه نیازمند اســتفاده از نفت ســفید باشــند، جزو 
مصرف کنندگان ال پی جی به شمار می آیند؛ آمار این 
خانوارها ثبت شده اســت و دولت برای سیستم های 
گرمایشی یارانه الزم را برای تهیه گاز مایع اختصاص 

می دهد.
رضایی تاکید کرد: در توزیع گاز مایع در سطح کشور 
با مشکل روبه رو نمی شــویم، مگر آنکه این محصول 
در بخش هــای نامربــوط به ویژه به عنوان ســوخت 
خودرو اســتفاده شــود، توزیع باید بر مبنای شبکه 
مشخص شده باشــد، در غیر این صورت می توان این 

موضوع را به اختالل در توزیع نسبت داد.

نفت

بــر اســاس اطالعاتــی کــه مرکــز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
منتشــر کرده،  قیمت واقعــی هر لیتر 
بنزین ســوپر فوب خلیج فارس ۶ هزار 
و ۳۷ تومــان و قیمت واقعــی هر لیتر 
گازوئیــل فوب خلیج فــارس ۶ هزار و 
۸۶۹ تومان اســت که نشــان می دهد 
دولت در حال حاضر بیــش از ۲۵۰۰ 
تومان در بنزیــن و بیــش از ۶ هزار و 
۵۵۰ تومان در گازوئیل یارانه پرداخت 

می کند.
واقعــی ســازی قیمــت بنزیــن و 
ســهمیه بندی آن بیش از ۳ ماه است 
که در کشــور اجرا شــده که طی آن 
قیمت بنزین آزاد از هزار تومان به ســه 

هزار تومان افزایش پیدا کرد.
قیمت بنزین سوپر نیز از ۱۲۰۰ تومان 
به ۳۵۰۰ تومان رســید و این موضوع 
باعث واکنش های زیــادی در جامعه 

شــد. در همان زمــان نیز 
تاکید شد که هدف از اینکار 
هدفمند کــردن پرداخت 
یارانــه بنزیــن به اقشــار 
مختلف و همچنین کنترل 

مصرف است.
بــا ایــن حــال بیشــتر 

معترضیــن،  قیمــت بنزیــن را بــاال 
دانســتند اما حاال مرکز پژوهش های 
مجلس شــورای اســالمی گزارشی 
منتشر کرده که نشان می دهد،  قیمت 
بنزیــن در ایــران همچنــان فاصله 
معنــاداری با قیمت هــای فوب خلیج 

فارس دارد.
هر چند که این اختــالف در گازوئیل 
بســیار بیشــتر اســت و قیمت این 
ســوخت در ایــران چیزی حــدود ۴ 
درصد ارزش آن بــه عنوان فوب خلیج 

فارس است.

بر اســاس گــزارش مرکز 
مجلــس  پژوهش هــای 
شورای اســالمی،  هر بشکه 
بنزین ســوپر فــوب خلیج 
فارس ۶۷ دالر و ۹۷ ســنت 
قیمــت دارد. قیمت فوب 
خلیج فارس گازوئیل نیز در 
این گزارش برای هر بشــکه ۷۳ دالر و 

۶۴ سنت عنوان شده است.
با توجه به این ارقام  و اینکه هر بشــکه 
بنزین معادل ۱۶۷ لیتر اســت،  با در 
نظر گرفتن قیمت دالر به نرخ سامانه 
ســنا یعنی ۱۴ هــزار و ۸۳۳ تومان،  
قیمت هر لیتر بنزین سوپر فوب خلیج 
فارس، ۶ هــزار و ۳۷ تومــان تعیین 

می شود.
با توجه به اینکه قیمت بنزین سوپر در 
حال حاضر ۳۵۰۰ تومان تعیین شده 
این بدان معنا است که دولت یارانه ای، 

۲۵۳۷ تومانــی برای هــر لیتر بنزین 
سوپر با توجه به قیمت های منطقه ای 

پرداخت می کند.
اما ماجرا در گازوئیل پیچیده تر اســت 
و این آمارها نشان می دهد که با وجود 
موانع و خطــرات باال، چــرا همچنان 

قاچاق گازوئیل جذاب است.
قیمــت گازوئیل بــر اســاس اعالم 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران، ۳۰۰ تومان در هر لیتر اســت.  
گزارش مرکــز پژوهش های مجلس 
شورای اســالمی اما نشــان می دهد 
که قیمــت فــوب خلیج فــارس هر 
بشــکه گازوئیل، ۷۳دالر و ۶۴ سنت 
اســت و که با در نظر گرفتن هر بشکه 
گازوئیل معــادل ۱۵۹ لیتر گازوئیل، 
 قیمت هر لیتر گازوئیــل فوب خلیج 
فارس، عــدد ۶ هــزار و ۸۶۹ تومان 

خواهد بود.

مظنه

وئیل چقدر است؟ قیمت واقعی بنزین و گاز
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 قیمت نفت خام ۵ درصد
 سقوط کرد

در حالی که شیوع سریع ویروس کرونا وحشت 
از کند شدن اقتصاد جهان را تقویت کرده است، 
با نگرانــی از کاهش تقاضای نفــت خام، قیمت 
آن با شــدیدترین ســقوط هفتگی از ۲۰۰۸ تا 
کنون روبرو شــد. به نقل از سی ان بی ســی، در 
حالی که شیوع ســریع ویروس کرونا وحشت از 
کند شــدن اقتصاد جهان را تقویت کرده است، 
با نگرانی از کاهش تقاضای نفت خام، قیمت آن 
با شدیدترین ســقوط هفتگی از ۲۰۰۸ تا کنون 
روبرو شد.سرمایه گذاران به شدت نگران اند که 
ویروس کرونا از مرکز چین به بیش از ۴۰ کشور 
جهان شیوع پیدا کرده و با ایجاد اپیدمی در آنها 

مصرف نفت را کاهش دهد.
در پایان معامــالت روز جمعه بــه وقت آمریکا 
)بامداد شنبه به وقت تهران(، قیمت پیش خرید 
هر بشــکه نفــت خــام نیمه ســنگین آمریکا، 
دابلیوتی آی، ۴.۹ درصد سقوط کرد و به ۴۴.۷۶ 
دالر رسید. این شاخص ســقوط هفتگی خود را 
به ۱۶ درصد رســاند، که بدترین سقوط هفتگی 

از دسامبر ۲۰۰۸ تا کنون است.
پیش خرید هر بشــکه نفــت خام برنــت برای 
تحویل در مــاه می ۳.۹ درصد ســقوط کرد و به 
۴۹.۶۷ دالر رســید. این شــاخص با ۱۳ درصد 
ســقوط در این هفــه، بدترین ضــرر هفتگی از 

ژانویه ۲۰۱۶ تا کنون را به ثبت رساند.

مصرف آب در تهران زیاد شد
به دنبال نگرانی از شیوع ویروس کرونا در تهران 
و ضرورت رعایــت دوچندان نکات بهداشــتی 
از سوی شــهروندان و هم چنین هم زمانی آن با 
ســنت نوروزی خانه تکانی، مصرف آب تهران به 

صورت چشم گیری افزایش یافته است.
 مصرف آب شــهروندان تهرانی در روز جمعه ۹ 
اسفندماه ۹۸ از مرز سه میلیون مترمکعب عبور 
کرد که این میزان برای این مقطع از ســال باال 
است. همچنین افزایش مصرف آب در روزهای 
گذشــته موجب افت فشــار در برخی مناطق 
شهر تهران و قطع آب در شــهرها و روستاهای 

پیرامونی شده است.

هشدار قطع آب در تهران
به همین دلیل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
تهران طی اطالعیه از مشــترکان استان تهران 
درخواست کرد تاضمن رعایت دستورالعمل های 
بهداشــت فردی تا حــد امکان از مصــارف غیر 
ضروری مانند شست وشــوی فرش، پتو، درها و 
پنجره ها خودداری شود تا برای مصارف ضروری 
دچار کمبود آب نشــویم و این مقطع حساس را 
بدون کم آبی و قطع آب ســپری کنیم.  البته به 
طور کلی نیز باید گفــت که میانگین مصرف آب 
در شــهر تهران، دوونیم برابــر میانگین جهانی 
تخمین زده شده است، تهران کمتر از ۱.۱ درصد 
از سطح کشور را داراست، اما ۲۰ درصد جمعیت 
و ۴۵ درصد صنعت کشــور را در خود جای داده 
که همین مســاله موجب افزایش مصرف آب در 
پایتخت شده اســت و این در حالی است که در 
مجاورت تهران، هیچ رودخانه ای نیست و آب مورد 
نیاز پایتخت از حوضه های آبی مناطق دیگر تامین 
می شــود.این در شرایطی اســت که در روزهای 
گرم ســال و در اوج مصرف، چهــار و نیم میلیون 
مترمکعب آب در استان تهران مصرف می شود که 
این رقم، معادل ۵۲ هزار لیتر بر ثانیه، یعنی معادل 
۵۲ هزار بطری یک لیتری در هر ثانیه است که از 
این میزان، مصرف شهر تهران، سه میلیون و ۳۰۰ 
هزار مترمکعب بر ثانیه تخمین زده شده است؛ به 
عبارتی، معادل ۳۸ هزار بطری یک لیتری در ثانیه 

در شهر تهران آب مصرف می شود.

آب



جوالن سفته بازان در بازار آهن

تأثیر جهش قیمت آهن بر دیگر صنایع
لیال مرگن    یک هفته ای است که بازار آهن با رشد 
قیمت همراه شده است. این در حالی است که به نظر 
می  رســد تقاضا برای بازار هم چندان افزایش نیافته 

باشد.
مهرداد اکبریــان، رئیس انجمــن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان سنگ آهن  جهش قیمت بازار را ناشی 
از حضور بورس بازان در بازار این محصول می داند. به 
اعتقاد او، گروهی که سفته می خرند و می فروشند و در 
بورس فعال هستند، برای حفظ ارزش پولشان به بازار 
آهن روی آورده اند؛ اما این تغییر قیمت ها بیش از آنکه 
بر دیگر صنایع اثر بگذارد، خود زنجیره فوالد را متأثر 
می کند. محمدصادق چیت ســاز، عضو هیئت مدیره 
اتحادیه آهن و فوالد تهران هم اگرچه وجود دالالن در 
بازار را انکار نمی کند اما افزایش تقاضا به دلیل حضور 
در بازارهای جهانی را عاملی بــرای افزایش قیمت ها 
معرفی می کند. او تأکیــد می کند این جهش قیمتی 
بعد از ایام نوروز بــه حالت عادی باز خواهد گشــت.  
بازار آهن در هفته گذشــته دچار تالطم قیمتی شده 
است. این در حالی اســت که در سمت مصرف تحرک 
چندانی دیده نمی شــود. مهرداد اکبریــان، رئیس 
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ســنگ آهن 
درباره تغییرات بــازار آهن عنــوان می کند: من فکر 
می کنم افزایش قیمتی که در یک هفته گذشــته در 

ورق و شمش داشتیم، مقداری بی مورد بوده است. 
 او ادامــه می دهــد: این افزایــش قیمت بــه دلیل 
تغییر تقاضا نیســت. متأسفانه به گوشــزدهایی که 
بخش خصوصی و بــازار در ماه های گذشــته درباره 
سیاســت های دولتــی و بخش نامه هایــی که برای 
کنترل و تنظیم بازار ارائه می شــد، توجه نشده است 
و دولت ســعی کرد قیمت ها را در ماه های گذشــته 
کنترل کند. به همین خاطر فاصله ای بین قیمت های 
واقعــی و قیمت هایــی کــه به صورت دســتوری به 
تولیدکننده و مصرف کننده تحمیل می شــد، ایجاد 
شــد.  به گفته اکبریان، در بعضی از حلقه های زنجیره 
فوالد فاصله قیمتی ایجاد شــد و یک عــده به عنوان 
کســانی که در بورس فعال شــده اند یا واسطه هایی 
هستند که ســفته بازی می کنند، محصول می خرند 
و نگه می دارند، حواله ها را می خرند یــا در مزایده ها 
شــرکت می کنند، وارد بازار فوالد شــدند. این افراد 
بیشتر از اینکه نظرشــان تأمین عرضه و تقاضای مواد 
معدنی واحدهای میانی چرخه فوالد باشــد، در این 
شــرایط می خواهند ارزش پول خودشــان را حفظ 
بکنند.  او اضافــه می کند: این گروه در شــرایطی که 
قیمت دالر بــاال و پایین می رود، تقاضــای کاذبی را 

در بازار ایجــاد می کنند که منجر بــه افزایش قیمت 
می شــود. من فکر می کنــم این رویه موقت اســت. 
با توجه به افزایــش قیمت دالر و سیاســت هایی که 
متأســفانه دولت در این یک ماه گذشته داشته است، 
کسانی که سرمایه داشته اند، به این فکر افتاده اند که 
خرید کنند تا بتوانند ارزش پولشــان را حفظ کنند.  
اکبریان تأکیــد می کند: به نظر من ایــن رویه موقت 
است. شاید در روزهای آینده و بعد از اسفند ماه دوباره 
قیمت به حالت عادی بازگردد. البته همه چیز بستگی 
به سیاست دولت هم دارد. بحثی که کل زنجیره فوالد 
با بخش دولتی دارد، این اســت که اجازه دهند بازار 
خودش با توجه به مکانیسم سنتی، قدیمی و طبیعی 
بازار عمل کند. در این مکانیســم که بر اساس باالنس 
عرضه و تقاضا شــکل می گیرد، باید اجازه دهند بازار 
روی یک قیمــت منصفانه به تعادل برســد. اگر این 
اتفاق می افتاد، شــاید داســتانی که امروز شاهدش 

هستیم  به وجود نمی آمد. 

حضور در بازارهای جهانی علت اصلی افزایش 
قیمت آهن 

محمدصادق چیت ســاز، عضو هیئت مدیره اتحادیه 
آهن و فوالد تهران نیــز  اگرچه نقش دالالن در قیمت 
آهن را ندیده نمی گیرد اما دالیل دیگری برای جهش 
قیمتی بازار ارائه می دهــد.  او می گوید: علت افزایش 
قیمــت در درجه اول صــادرات آن اســت. صادرات 
آهن اســفنجی، میلگرد و ورق موجب شده مقداری 
کمبود در بازار ایجاد شــود و همین مســئله زمینه 
افزایش قیمت این کاال را فراهم کرده اســت.  او بیان 
می کند: موضــوع دوم علت افزایــش قیمت فوالد به 
این بازمی گردد که معامالت دالر، سکه و ارز مقداری 
مســکوت مانده، بنابرایــن از آهن و فــوالد به عنوان 
کاالی ســرمایه گذاری استفاده می شــود و عده ای 
این محصوالت را خرید می کنند تا با ســود بیشتری 
به فروش برســانند و در انبارها دپــو می کنند.  عضو 
هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فوالد 
و فلزات تهران ادامه می دهد: اما آنهــا به دلیل اینکه 
مجوز صادرات ندارند و در بازار داخل مجبور هستند 
آهن را به فروش برسانند، بازار دچار نوسان می شود.  
او اضافه می کند: در چند ماه آینــده با درنظرگرفتن 
شــرایط واردات و نــرخ ارز احتماال ماننــد روزهای 
گذشــته قیمت افزایش می یابد و ســرمایه گذاران 
سعی دارند خریدهای کاالیی بیشتری را از بورس کاال 
داشته باشــند. قاعدتا با افزایش تقاضا و خرید، فضای 
معامالت رقابتی خواهد شد.  چیت ساز می گوید: سال 

آینده تقریبا ادامه همین روند را خواهیم داشــت، به 
علت اینکــه در تحریمی که به طــور ظالمانه بر ایران 
تحمیل شــد، صادرات آهن و فوالد را جایگزین نفت 
کردیم و در ســال آینده این صــادرات ادامه خواهد 
داشــت.  به اعتقاد او، در این شــرایط کــه صادرات 
فوالد و نیاز داخلی افزایش یافته اســت، باید ســتاد 
تنظیم بازار و ســازمان حمایــت از تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان نقش خود را از مجری به ناظر تغییر 
دهد و به جای آنکه مســتقیم دخالــت کند، نظارت 

بیشتری بر فعالیت دالالن داشته باشد. 

تأثیر منفی افزایش قیمت بر زنجیره فوالد
با توجه به اینکه آهن به عنوان ماده اولیه در بسیاری از 
صنایع از جمله صنعت ســاختمان کاربرد دارد، تغییر 
نرخ بازار چه تأثیری بر ســایر بخش هــای اقتصادی 
خواهد داشت. اکبریان، رئیس انجمن تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان ســنگ آهن، در این باره می گوید: با 
تغییر قیمت ها مصرف کننده نهایی با نرخ باالتری باید 
محصول را خریــداری کند. اما تغییــر نرخ های اخیر 
تأثیر چندانی بر صنعت ســاختمان یــا بخش خودرو 
نخواهد داشت. نرخ های اخیر بیشــترین تأثیر را روی 
حلقه های باالتر از خودش در زنجیره فوالد می گذارد.  
او اضافه می کند: افزایش قیمت شمش، تغییر نرخ آهن 
اسفنجی، گندله، کنســتانتره و سنگ آهن را به همراه 
خواهد داشــت. به عنوان کســی که تولیدکننده مواد 
معدنی هســتیم، دنبال افزایش کاذب قیمت کاالهای 
تولیدی خود و ایجاد قیمت های غیرواقعی نیســتیم.  
رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
سنگ آهن می گوید: مسئوالن دولتی که بازار فوالد را 
کامال داخلی می دانند و فکــر می کنند این مقوله هیچ 
ارتباطی به بازارهای جهانی ندارد، اشتباه می کنند. نگاه 
ما باید به قیمت های بین المللی هم باشد. قطعا شرایط 
امروز که بازارهای بین المللی به روی ما بســته است، 
ادامه دار نخواهد بود  روزی همه این داســتان ها تمام 

می شود و ایران باید با بازارهای جهانی کار کند.  
 او یــادآور می شــود: صنعــت فوالد ما هــم صنعت 
کالنی اســت. به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده فوالد 
خاورمیانه نمی توانیم بگوییــم صنعتی به این بزرگی 
را در چهاردیــواری نگــه می داریــم. بنابرایــن اگر 
قیمت گــذاری از همین امروز بر اســاس قیمت های 
جهانی باشــد و قیمت ســنگ آهن بر اســاس فوب 
بنادر جنوبی تنظیم شــود، شــمش و آهن اسفنجی 
هم این گونه باشد، کســی نمی تواند از اختالف قیمت 

ایجادشده سوءاستفاده کند.
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در کارخانجات تولیدی
دبیر انجمن صنایع شــوینده از آغــاز تولید ژل 
ضدعفونــی کننــده در کارخانجــات تولیدی 
شــوینده خبر داد و گفــت: ۱۰۰ کارخانه برای 
تولید این ژل هــا، از وزارت بهداشــت، درمان و 

آموزش پزشکی مجوز گرفتند.
عبدالرضا مظفری از آغــاز تولید ژل ضدعفونی 
کننــده دســت در کارخانجات مواد شــوینده 
خبر داد و گفت: تولید از امروز رســماً آغاز شده 
و طی روزهای آینده، محصــوالت آن روانه بازار 
خواهد شد.وی افزود: بر این اساس، بیش از ۱۰۰ 
کارخانــه تولیدکننده مواد شــوینده، از وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی برای تولید 

این ژل ها مجوز گرفته اند.
دبیر انجمن صنایع شــوینده، توزیع این کاالها 
عالوه بر اینکــه در فروشــگاه های زنجیره ای، 
میادین میوه و تره بار، کانکس های سیار صورت 
می گیرد، قرار است با رایزنی های صورت گرفته 
با شــهرداری تهران، کانکس های ســیاری نیز 
برای عرضــه این محصوالت با نــرخ مصوب، در 

میادین و نقاط مختلف شهر استقرار یابند.
مظفــری گفت: قیمت ایــن محصوالت مصوب 
و کاماًل تحت نظارت وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی خواهد بود؛ ضمن اینکه تولید 
نیز به ســرعت افزایش خواهد یافت و در سراسر 

کشور توزیع خواهد شد.

 سقف تسهیالت پرداختی 
به صنایع پیشرفته به ۵۰ میلیارد 

ریال رسید
مدیرعامــل صنــدوق حمایــت از تحقیقات و 
توسعه صنایع پیشــرفته از افزایش ۵۲ درصدی 

سقف تسهیالت این صندوق خبر داد.
رضا نقی پور اصل،  بــا بیان اینکه پیــش از این 
ســقف تســهیالت پرداختی صندوق به صنایع 
پیشــرفته مبلغ ۳۰ میلیارد ریال بــود، اظهار 
کرد: در راستای سیاســت های وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( جهت حمایت از صنایع 
پیشرفته، تســهیالت پرداختی به شرکت های 
فعال در این حــوزه به ســقف ۵۰ میلیارد ریال 
رســید.وی با بیان اینکه ارائه تسهیالت بسته به 
نوع طرح دارد،  تصریح کرد: بعد از درخواســت 
تسهیالت از ســوی صنایع پیشرفته، طرح آن ها 
از ســوی کارشناسان ارزیابی می شــود و بسته 
به نوع فعالیت طرح ممکن اســت تا ســقف ۵۰ 

میلیارد تومان تسهیالت دریافت کنند.
به گفته مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات 
و توسعه صنایع پیشــرفته فناوری های زیستی، 
صنایع بــرق، الکترونیــک،  لیــزر و فوتونیک، 
میکروالکترونیک و کنتــرل، فناوری اطالعات 
و نرم افزارهای رایانه ای، اتوماســیون پیشرفته 
و ســامانه های هوشــمند، فناوری نانــو، مواد 
پیشــرفته فلزات، تجهیزات پیشرفته ساخت، 
تولیــد و آزمایشــگاهی، تجهیزات پزشــکی 
پیشــرفته، هوافضا، انرژی های نو و تجدیدپذیر 
و محصوالت پیشرفته ســایر بخش ها از جمله 
بخش هایــی هســتند کــه می تواننــد از این 
تســهیالت اســتفاده کنند.به گزارش ایســنا، 
صندوق حمایت از تحقیقات و توســعه صنایع 
پیشــرفته از ســال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز 
کرده و در ســال گذشــته ۱۳۹ ضمانت نامه به 

مبلغ ۷۰۹ میلیارد ریال صادر کرده است.



 مشکالتى که در غیاب سامانه براى طرح ملى مسکن ایجاد شد

بازار مسکن در انتظار تکمیل سامانه اسکان
برهان محمودی    اگرچه ســامانه امالک و اسکان 
با تأخیری ۴ ســاله رونمایی شــد، اما کارشناســان 
معتقدند در صورت تکمیل آن، برنامه ریزی و اجرای 
برنامه های تولید مسکن و اخذ مالیات های تنظیمی 

تسهیل می شود.
 چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه سامانه ملی امالک و اسکان 
کشــور بعد از ۴ ســال تأخیر رونمایی شــد. مجلس 
شورای اســالمی در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون 
مالیات های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف 
کرده بود تا پایان بهمن سال ۹۴، سامانه ملی امالک و 

اسکان کشور را ایجاد کند.
این ســامانه باید به گونه ای طراحی می شــد که در 
هر زمان، امکان شناســایی بر خــط )آنالین( مالکان 
و ســاکنان یا کاربران واحدهای مســکونی، تجاری، 
خدماتــی، اداری و پیگیــری نقل و انتقــال امالک و 
مستغالت به صورت رســمی، عادی، وکالتی و غیره 
را در تمامــی نقاط کشــور فراهم شــود. وزارت راه و 
شهرسازی موظف شده بود تا امکان دسترسی برخط 
به سامانه مذکور را برای ســازمان امور مالیاتی کشور 
هم ایجاد کند تا ممیزان این ســازمان بتوانند قانون 

مالیات بر خانه های خالی را اجرا کنند.

وزیر راه و شهرسازی: به وعده خود عمل کردیم
در مراسم رونمایی از این سامانه، محمد اسالمی وزیر 
راه و شهرسازی با بیان اینکه مسیری که دوره وزارت 
وقت برای راه اندازی ســامانه طی شــد به سرانجام 
نرســید، گفت: ما در دوره جدید، آن مسیر را اصالح 
کردیم و همان طور کــه وعده داده بودیــم تا قبل از 

پایان سال، این سامانه را راه اندازی کردیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: امیدواریم سایر دستگاه ها 
که قرار است اطالعات خود را در اختیار ما قرار دهند، 
همکاری های الزم را انجام دهند تا ســریع تر بتوانیم 

اطالعات را در این سامانه بارگذاری کنیم.
این اظهار نظر اســالمی که به نوعــی، مقاومت وزیر 
مستعفی راه و شهرسازی در برابر اجرایی شدن قانون 
مالیات بر خانه های خالی را یادآور می شــد، احتماالً 
به اظهارات متعدد عبــاس آخوندی در زمان وزارتش 
برمی گردد که اخذ مالیات از خانه های خالی را، مانعی 
بر ســر راه افزایش ســرمایه گذاری در بخش امالک 

مسکونی می دانست.
این در حالی اســت که عبــاس آخونــدی در زمان 
وزارتــش، در رفتــاری متناقض، همــواره از اعطای 
تســهیالت ســاخت مســکن به لوکس ســازان در 
دولت های نهم و دهم و افزایش ســوداگری در بخش 

مسکن انتقاد می کرد.
از دیگر اشــتباهاتی که مخالفان اجرای قانون مالیات 
بر خانه های خالی دارند، این است که این پایه مالیاتی 
قرار اســت دامن ســوداگران را بگیرد نه سازندگان 

حرفه ای خانه های مصرفی.

اسالمی: از ثروت اندوزی سفته بازان بازار 
مسکن جلوگیری می کنیم

اسالمی در مراســم رونمایی از ســامانه ملی امالک 
و اســکان با بیان اینکــه به هر حال تمــام بانک های 
اطالعاتی در اختیار وزارت راه و شهرســازی نیست، 
تاکید کرد: امیدواریم سازمان امور مالیاتی هم بتواند 
مطابق قانون و با اســتفاده از اطالعات سامانه، به اخذ 

مالیات از خانه های خالی بپردازد.
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه مطابــق با قانون 
اساســی، خانه دار شــدن مردم وظیفه دولت است، 
گفت: امیدواریــم بتوانیم به صــورت دیتاماینینگ، 
شناســایی ها را انجام دهیم و ثروت اندوزی برخی از 

سفته بازان را در بازار مسکن مهار کنیم.

امکان اجرای مالیات بر خانه های خالی با راه اندازی 
و تکمیل سامانه ملی امالک و اسکان کشور

در همین راســتا مهدی غالمی کارشــناس اقتصاد 
مسکن گفت: راه اندازی ســامانه ملی امالک و اسکان 
کشور هر چند بســیار دیر اتفاق افتاد، ولی این اتفاق 
برای برنامه ریزی، رصد تحــوالت و اخذ مالیات های 

تنظیمی در بازار مسکن بسیار امر مبارکی است.
این کارشــناس مســکن اضافه کرد: برای مثال اخذ 
مالیات بر خانه های خالی معطل راه اندازی و تکمیل 
این ســامانه بود که اجــرای این مالیــات می تواند 
شروعی برای مقابله با ســوداگری و خالی نگه داشتن 
واحدهای مسکونی باشد. در تهران حدود ۵۰۰ هزار 
واحد خالی وجود دارد که عرضه این واحدها می تواند 

بر قیمت مسکن و اجاره آن مؤثر باشد.

 برنامه ریزی دقیق تر در بخش مسکن، با اتکا
 به داده های سامانه اسکان

غالمی با بیان اینکه بعضی تصور می کنند تنها مزیت 
راه اندازی این ســامانه اخذ مالیات بر خانه های خالی 
اســت، گفت: اولین مزیــت وجود و اســتفاده از این 
ســامانه برخط، امــکان برنامه ریــزی دقیق تر برای 

سیاستگذاران است.
 این در حالی اســت که تاکنون، عمده داده های مورد 
نیاز برنامه ریزی مسکن با استفاده از سرشماری های 

۵ سال یک بار به دست می آمد.
این کارشــناس مســکن اضافــه کــرد: در اجرای 
برنامه هــای تولیــد مســکن توســط وزارت راه و 
شهرســازی نیز این ســامانه می تواند نقش مؤثری 

داشته باشد.

ضربه عجیبی که نبوِد سامانه اسکان به طرح 
ملی مسکن وارد کرد

وی به طرح اقدام ملی مسکن اشــاره کرد و گفت: اگر 
وزارت راه و شهرسازی ســامانه ای داشت که در آن، 
اطالعــات مالکیت واحدهای مســکونی و همچنین 
نحوه اســکان خانواده ها یا اســتفاده آنها از امکانات 
دولتی برای خانه دار شدن، درج شده بود، بسیاری از 
مشکالتی که در زمان ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن 

وجود داشت، مرتفع می شد.
غالمی افزود: در این صورت هنــگام مراجعه افراد به 
ســامانه ثبت نام طرح اقدام ملی و درج کد ملی خود، 
به صورت برخط مشخص می شد که امکان ثبت نام را 
دارند یا خیر؛ در نتیجه، هــم ظرفیت برای متقاضیان 
واقعی استفاده می شد و هم به بررسی یک ماهه یا ۴۵ 
روزه بــرای پایش ثبت نام کنندگان نبــود و از طرفی 
هزینه های دیگری برای ثبت نام مجدد و پایش های 

بعدی نبود.
به گفتــه این کارشــناس مســکن، در صورتی که 
سامان امالک و اسکان پیش از این راه اندازی شده 
بود، نه تنهــا هزینه هایی که طرح ملی مســکن در 
زمان ثبت نامــه و پاالیش های پــس از آن بر عهده 
مردم و وزارت راه و شهرســازی گذاشــت، حذف 
می شد، بلکه ســرعت اجرای آن نیز افزایش یافته و 
بالفاصله متقاضیان می توانستند به فرآیند ساخت 

و ساز وارد شوند. 
در حالی کــه روند ثبت نــام در طرح ملی مســکن، 
دقیقاً مشابه روند ثبت نام مســکن مهر بود و با توجه 
به اینکه سازمان ثبت اســناد همکاری های الزم را با 
معاونت مسکن و ساختمان نداشــت، لذا وزارت راه و 
شهرسازی در هنگام پایش اطالعات صرفاً به بررسی 
ســوابق افراد در خصوص عدم دریافت تســهیالت 
مسکن بســنده کرد؛ به عبارت دیگر همانگونه که در 
طرح مسکن مهر، بخشــی از ثبت نام کنندگان، واحد 
مسکونی داشــتند اما به دلیل آنکه خرید مسکن آنها 
یا به صورت قولنامه ای بود یا بدون دریافت وام از بانک 
مسکن، لذا فرم »ج« آنها در هنگام ثبت نام سبز شد؛ 
در هنگام پاالیش طرح ملی مسکن نیز به نظر می رسد 

همین اتفاق رخ داده باشد.
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خرید اینترنتی مسکن 
امکان پذیر است؟

اگر در شــرایط فعلی که ویروس کرونا شــیوع 
پیدا کرده قصد خرید خانــه دارید، می توانید از 
خدمات ســایتهای آگهی امالک استفاده کنید. 
اما قرارداد نهایی باید به شکل حضوری در دفاتر 
امالک به امضا برسد و ســند نیز در دفاتر اسناد 

رسمی ثبت شود.
 با شیوع کرونا ویروس و اعالم توصیه های ایمنی 
مبنی بر خودداری نســبت به خــروج از خانه، 
توجهات نسبت به اســتفاده از کسب و کارهای 

اینترنتی در شرایط کنونی بیشتر شده است.
یکی از این موارد اســتفاده از سایتهای مجازی 
برای خرید و فروش مســکن اســت. بــا وجود 
آنکه در ســال های اخیر پلتفرم های متعددی 
ایجاد شــده که به ارائه خدماتــی از قبیل درج 
عکس از منازل، تورهای مجــازی ۳۶۰ درجه، 
ارائه اطالعاتی از قبیل دسترســی به سرانه های 
خدماتی واحدها می پردازند، برای ثبت و انعقاد 
قرارداد نهایی بایــد طرفین یا وکالی آنها حضور 

فیزیکی پیدا کنند.
قرارداد اولیه با ارائه کد رهگیری در دفاتر مشاور 
امالک امضا می شــود و ســند در دفاتر اســناد 

رسمی به ثبت می رسد.
یکی از فعاالن امالک مجازی در این خصوص با 
بیان اینکه ساز و کار ثبت قرارداد و ثبت سند به 
شــکل مجازی هنوز در ایران ایجاد نشده است 
گفت: در برخی کشــورهای توســعه یافته این 

زیرساخت به وجود آمده است.
وی افزود: بعضی ســایت های مجازی به نوعی 
تبدیل به آژانس های امالک شده اند اما با توجه 
به نبود قوانین و مقررات در این زمینه و خطراتی 
که ممکن اســت به صورت خســارت به هر یک 
از طرفین بروز کنــد، اتحادیه امالک با این اقدام 

آنها برخورد می کند.
این فعال بازار مجازی ملک تصریح کرد: استفاده 
از فضای مجازی برای هــر نوع فعالیت اقتصادی 
در دنیای امروز به یک امر ضروری تبدیل شــده 
که البته در شــرایط اضطراری مثل وضعیتی که 
با شــیوع بیماری کرونا ایجاد شده این ضرورت 

بیشتر خود را نشان می دهد.
بنابر این گزارش ارائه خدمات مجازی در بخش 
خرید و فروش امــالک به دلیل نبــود قوانین و 
مقــررات کافی در این زمینه همــواره مورد نقد 

فعاالن بازار مسکن بوده است.
ثبت آگهی هــای غیر واقعی، ارائــه قیمت های 
حباب گونــه و بعضی مشــکالت امنیتی برای 
خانواده هــا از مهمترین چالش هــای فعالیت 

سایت های مجازی محسوب می شود.
این چالــش در زمان هــای رونق بازار مســکن 
بیشتر خود را نشان می دهد. اواخر سال گذشته 
به دلیل ارائه بعضی قیمت هــای نجومی بازار به 
نوعی از کنترل خارج شــد تا اینکه دادستانی در 
روز ۱۲ اردیبهشت ماه امسال دستور توقف درج 

قیمت در آگهی های فروش امالک را صادر کرد.
سپس طی همکاری ســه جانبه بین سایت های 
مجازی، اتحادیــه امالک و پلیــس فتا تصمیم 
گرفته شــد تا قیمت های معقول در ســایت ها 
ارائه شــود و قیمت های نجومی با عنوان توافقی 
منتشر شود. این اقدام تا حدودی در کنترل بازار 
مســکن موثر بود. بنابراین به نظر می رسد ایجاد 
بســتر قانونی با نظارت مراجع قضایی و اتحادیه 
امالک بــرای ثبت قــرارداد می توانــد خرید و 

فروش را تسهیل کند.



معاون تحقیقات، طراحى و تکوین محصول ایران خودرو:

و در سه سال آینده عرضه ۹ محصول جدید ایران خودر
خریدار   معــاون تحقیقــات، طراحــی و تکوین 
محصول ایران خــودرو از تولیــد و عرضه ۹ محصول 
جدید این خودروســاز به بازار ظرف سه سال آینده، 
هم زمان بــا انجام تعهدات پیش فــروش محصوالت 

جاری خبر داد.
به گزارش ایران خودرو، »کیانــوش پورمجیب« در 
نشست خبری با اصحاب رسانه، عرضه پنج محصول 
راناپالس، ســورن پالس، ســمند بهینــه، دناپالس 
اتوماتیک و پژو ۲۰۷ پانوراما را برنامه توسعه محصول 
برای ســال آینده برشــمرد و افزود: چهار محصول 
صندوقــدار K۱۳۲، کــراس اوورK۱۲۵ و هاچ بک 
K۱۲۱ و همچنین دنای برقی نیز از بهمن سال ۹۹ تا 

بهمن ۱۴۰۱عرضه خواهد شد.
وی اقدامات توسعه ای ایران خودرو در شرایط تحریم 
را ســبب حفظ رونق تولید و مقابله بــا اثرات تحریم 
صنعت خودرو دانســت و درباره توســعه محصوالت 
کنونی ایران خودرو تاکید کرد: این توســعه همراه با 
ارتقای کیفیت و استاندارد و منطبق با الزامات قانونی 
خواهد بود، همچنین تجهیز محصوالت به گیربکس 
اتوماتیک نیز بخشــی از برنامه های توســعه ای برای 

محصوالت جاری است.
پورمجیب با اشاره به طراحی پلتفرم اختصاصی ایران 
خودرو، خاطرنشان کرد: توسعه این پلتفرم با پوشش 
حداکثری اســتانداردها و الزامات بــه روز و قوانین 

داخلی و حتی بازارهای صادراتی خواهد بود.
وی ادامه داد: پلتفرم ایران خــودرو ضمن دارا بودن 
قابلیت انطباق با قوای محرکه، عمق ســاخت داخل 
باالیی داشــته و کیفیت تولید آن در ســطح کالس 
جهانی اســت، همچنین قابلیت پوشــش رده های 
مختلف خودرویی شــامل ســدان، وانت، هاچ بک و 

کراس اوور را خواهد داشت.
این مســوول ایران خودرو از تولیــد انبوه محصوالت 

برمبنای پلتفرم جدید از سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: 
از ســرمایه گذاری های انجام شده، اســتفاده بهینه 

خواهد شد.
معــاون تحقیقــات، طراحــی و تکویــن محصول 
ایران خودرو اضافه کرد: برای توســعه خانواده قوای 
محرکه کم مصــرف نیــز برنامه های گســترده ای 
درنظر گرفته  شــده که کاهش تعداد ســیلندرها به 
ســه عدد، کاهش حجم موتور و به کارگیری سیستم 
توربو، به کارگیری سیســتم های الکتریکی و توسعه 

میکروهیبرید بخشی از آن است.
پورمجیب درباره توسعه قوای محرکه هیبرید و برقی 
نیز گفت: محصوالت رانا و دناپــالس را برای تولید در 
این بخش توســعه داده ایم، همچنیــن برنامه ریزی 
توسعه محصوالت جدید با قوای محرکه هیبریدی و 
برقی نیز به منظور پوشش حداکثری نیازمندی های 

زیست محیطی در دستور کار است.
وی، طراحی و توســعه گیربکس دستی ۶ دنده و آغاز 
تولید آن در سال ۱۴۰۰ و همچنین طراحی و توسعه 
گیربکس دوکالچه اتوماتیک و تولید از ســال ۱۴۰۲ 
را از جمله برنامه های ایران خودرو در بخش توســعه 

گیربکس محصوالت عنوان کرد.
معاون تحقیقــات، طراحی و تکویــن ایران خودرو، 
توســعه و بهبود قوای محرکه جاری به منظور کاهش 
مصرف ســوخت و آالیندگــی را از برنامه های مهم و 
موثر این خودروســاز عنوان کرد و گفــت: بازنگری و 
بهبودهای قابل مالحظه ای در طراحی سیستم های 
موتور به منظور کاهش مصرف ســوخت انجام شده 
است، همچنین فرآیند کالیبراسیون مدیریت موتور 
و ارتقای اســتاندارد آالیندگی و توسعه سیستم های 

کاتالیزور جدید بخشی از برنامه های اجرا شده است.
پورمجیب، توســعه موتور ای.اف.۷ پالس که ســهم 
باالیی در محصوالت ایران خودرو دارد را بخشــی از 

برنامه های توسعه ای در بخش موتور برشمرد و گفت: 
براســاس الزامات قانونی ارتقای ســطح آالیندگی 
خودروهای تجــاری با موتور ملی به ســطح یورو ۵ و 
کاهش میزان مصــرف ســوخت خودروهای جاری 
با موتور ملی تا یک لیتر در ســیکل ترکیبی نسبت به 
حالت فعلی سبب توســعه موتور خانواده ای.اف شده 
است؛ این اقدام با حفظ مشــخصه های موتوری مثل 
توان و گشــتاور و دارا بودن پتانســیل توســعه بازار 

صادرات انجام شده است.
وی، طراحی و توســعه موتور ای.ســی.۵ با ســطح 
باالی داخلی ســازی را از جمله دســتاوردهای ایران 
خودرو در شــرایط تحریمی و قطــع همکاری های 
بین المللی دانســت و افزود: این موتور قابلیت انطباق 
بر روی محصوالت ایران خودرو را داشــته و به میزان 
پنج درصد مصرف ســوخت کم تری نسبت به موتور 
تی.یو.۵ دارد، همچنین با تولید ایــن موتور عالوه بر 
حفظ ســرمایه گذاری خــط تولید موتــور تی.یو.۵، 
امکان دستیابی به اســتاندارد آالیندگی یورو۵ برای 

محصوالت جاری فراهم شده است.
وی از اجرای پــروژه نصــب موتــور ایکس.یو.۷ در 
محصوالت پارس، ســمند بنزینی و دوگانه ســوز و 
۴۰۵ دوگانه ســوز خبر داد و گفت: این اقدام عالوه بر 
ارتقای کیفی، کاهش مصرف سوخت و ارتقای سطح 
آالیندگی محصــوالت به یورو ۵ را بــه دنبال خواهد 

داشت.
وی ضمن اشاره به پروژه بهینه سازی سیستم دوگانه 
ســوز محصول ســمند، گفت: از اجرای ایــن پروژه 
دستیابی به اهداف پیمایش دست کم ۳۰۰ کیلومتر، 
به حداکثر رساندن فضای صندوق عقب به دست کم 
۳۵۰ لیتر، بهبود ایمنی و رفتــار دینامیکی خودرو و 
تعمیم این پروژه به خودروهای گازسوز دیگر را دنبال 

می کنیم.

پدال

گــروه  مدیرعامــل  دســتور  بــا 
خودروسازی ســایپا و با هدف حفظ 
ســالمت کارکنان اداری و پرســنل 
خطوط تولید، انجام تســت های الزم 
در مبادی ورودی کارکنان، ضدعفونی 
ســالن های تولیدی و سطوح شرکت 
و همچنیــن ارائــه پیام هــا و مطالب 

آموزشــی جهــت ارتقای 
سطح مهارت کارکنان برای 
پیشگیری از شیوع بیماری 
کرونــا در ســایپا به اجــرا 

درآمده است.
ایــن اقدامــات همچنین 

برای جلوگیــری از تعطیلی خطوط 

تولیــدی صــورت گرفته 
اســت تا با تــالش و همت 
و  مدیــران  مضاعــف 
کارکنــان، ضمــن رعایت 
اصول بهداشتی، روند تولید 
خودروهــای  تحویــل  و 
مشتریان گروه ســایپا در روزهای 

پایانــی ســال بــا اخــالل مواجه 
. د نشو

همچنیــن ایمن ســازی محیط های 
اداری ســایپا با اتخــاذ پروتکل های 
مدنظــر وزارت بهداشــت، درمــان و 
آمــوزش پزشــکی از دیگــر اقدامات 

صورت گرفته در سایپا است.

سایپا
ونا تمهیدات ویژه سایپا برای پیشگیری از شیوع بیماری کر
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کروناویــروس و نگران های ناشــی از آن بر بازار 
خودرو نیز بی تاثیر نبوده اســت. بررســی بازار 
نشان می دهد که نسبت به هفته گذشته کاهش 
۵۰۰ هزار تومانی تــا ۶ میلیون تومانی در قیمت 

خودروهای پرتیراژ داخلی رخ داده است.
 مقایســه قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی در 
بازار دیروز نسبت به هفته گذشته نشان می دهد 
که علیرغم نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 
که همیشه با تب وتاب خرید خودرو همراه بوده و 
این بازار را پررونق و قیمت هار ا صعودی می کرد، 
اکنون تحت تاثیر کرونا ویروس، بازار خودرو نیز 
آرام شــده و نزولی پیش مــی رود؛ به طوری که 
کاهش ۵۰۰ هزار تومانی تا ۶ میلیونی قیمت ها 
در بازار خودرو نســبت به هفته گذشــته ایجاد 

شده است.
به طور مثــال در گــروه صنعتــی ایران خودرو 
بیشترین کاهش قیمت به میزان شش میلیون 
تومان مربوط به خودروهای پژو ۲۰۶ صندوقدار 
و سمند EF۷ دوگانه ســوز بوده است. در مقابل 
کمتریــن کاهش قیمــت نیز مربــوط به وانت 

آریسان با ۵۰۰ هزار تومان بوده است.
در گروه خودروســازی ســایپا نیز بیشــترین 
کاهش مربــوط به خودرو ســایپا ۱۵۱ بوده که 
افت سه میلیون تومانی داشــته است. کمترین 
کاهش قیمت نیز مختص ســایاپ ۱۳۲ و تیبا ۲ 

بوده است که حدود ۵۰۰ هزار تومان بوده است.
این درحالی است که میزان معامالت و  مراجعه 
به مرکز شماره گذاری نیز با افت شدیدی مواجه 
بوده اســت. تا پیــش از این، قیمت هــا در بازار 
خودرو به شــدت افزایشــی پیش می رفت اما 
اکنون مدتی است که  قیمت ها و معامالت با افت 

روبه رو شده است.
طبق پیش بنی برخی کارشناســان این حوزه، 
باتوجه به اینکه طی روزهای گذشــته شــیوع 
ویــروس کرونا توانســته بســیاری از بازارها را 
تحت تأثیر خــود قرار دهد که بــازار خودرو نیز 
از آن مستثنی نبوده اســت؛ بنابراین احتماال در 
روزهای آینده، این رکود همچنان با بازار خودرو 

همراه خواهد بود.

هوای "بهمن" با حداکثر رضایت 
مشتریان بهاری شد

طرح اســتقبال از بهار گروه بهمن پس از ۲۰روز 
کاری در هشتم اســفند ماه ۹۸ با مراجعه بیش 
از ۴۰۰۰ مشــتری خاتمه یافت. گروه بهمن با 
مشارکت ۶۸ نمایندگی منتخب در سطح کشور 
و همچنین نمایندگی مرکــزی جهت افزایش 
ســطح رضایتمندی مشــتریان و به مناسبت 
شصت و هفتمین ســالگرد تاسیس این شرکت، 

این طرح را اجرا کرد.
چندی پیش ســازمان خدمات پــس از فروش 
گروه بهمن بــه ارائه خدماتی در طرح بیســت 
روزه طرح اســتقبال از بهار به مناسبت شصت و 
هفتمین سالگرد تاســیس و به پاس قدردانی از 
همیاری مشتریان این شــرکت در این سال ها، 
از ۱۵ بهمن لغایت ۸ اسفند ماه ۹۸ به مشتریان 
 ،B۵0، B30،H۲ دارای دارندگان خودروهای

مزدا ۳، کاپرا، کارا، وانت مزدا اقدام کرد.
در طــرح اســتقبال از بهــار بــرای دارندگان 
خودروهــای مذکور ۲۰درصــد در ارائه قطعات 
مصرفی شــامل فیلتر هــوا، فیلترکابین، فیلتر 
ســوخت، فیلتر روغــن، ضد یــخ و آب رادیاتور 
و ۱۲درصــد در روانکارها اعــم از روغن موتور و 
روغن گیربکــس تخفیف در نظر گرفته شــده 
بود، همچنین اجرت تعویــض قطعات مصرفی، 
ضدیــخ، آب رادیاتــور، روغــن موتــور، روغن 
گیربکس و تنظیم نور چراغ در این طرح رایگان 
بود.طرح اســتقبال از بهار توســط تعمیرکاران 
آمــوزش دیــده و مجــرب در نمایندگی های 
منتخب گروه بهمن در سطح کشور انجام شد و با 

حداکثر رضایت دارندگان خودروها همراه بود.
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قائم مقام وزیر صمت خبر داد

افزایش ۴۰ درصدی واردات کاالهای اساسی
خریدار   قائــم مقام وزیر صمــت در امور بازرگانی 
گفت: بیش از ۴۰ درصد ورودی کشتی های کاالهای 
اساسی کشور افزایش پیدا کرده و این حجم از کاالها 
بی نظیر است، مردم نباید تسلیم فضاسازی رسانه های 

معاند شوند.
حســین مدرس، قائم مقــام وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت در امور بازرگانی، دیشــب در برنامه پایش که 
با موضوع »تنظیم بازار شــب عید« روی آنتن رفت، با 
اشــاره به نحوه تأمین کاالهای اساسی کشور، گفت: 
اصل تأمین نیازهای مازاد کشــور، از ابتدای سال در 
دســتور کار ما بود، کمبود، گرانــی و نارضایتی مردم 
رمز عملیات رســانه ای دشمن اســت و ما برای همه 

شرایط کاالهای مورد نیاز کشور را تأمین کرده ایم.
وی افزود: در طول ســال ۹۸ ضمن اینکه نیاز کشور 
را تأمین کرده ایم، ذخایر خوبی از کاالهای اساســی 
نیز ذخیره نموده ایم، در بنادر جنوبی و شمالی کشور 
بیش از ۴.۵ میلیون تن کاالهای اساســی دپو شــده 
است، همه دستگاه ها کمک کرده اند تا در این زمینه 
کشور مشکلی نداشته باشد. بیش از ۴۰ درصد ورودی 
کشتی های کاالهای اساسی کشور افزایش پیدا کرده 
اســت، این حجم از کاالها بی نظیر است، مردم نباید 
تسلیم فضاسازی رسانه های معاند در خصوص کمبود 

کاالهای اساسی شوند.
این مســئول وزارت صنعــت با بیان اینکــه انعطاف 
پذیری سیستم اقتصادی کشور بی نظیر است، افزود: 
در چند روز اخیر بیش از ۲ برابر نیــاز مردم جنس از 
فروشــگاه ها خریداری شده اســت و اتفاقی در بحث 
مدیریت کاالهــا رخ نداده که نشــان دهنده آمادگی 
ما در خصوص مدیریت نیازهای اساسی کشور است. 
در این چند روز همه قفســه های فروشگاه های بزرگ 
با وجود خریدهای زیاد، خالی نشــده به گونه ای که 

فروشگاه ها از پر کردن قفسه ها به زحمت افتاده اند.
مدرس با تاکیــد بر اینکــه دولت در بخــش تأمین 
کاالهای اساسی به صورت فعاالنه حضور دارد، گفت: 
بازار کشور در وضعیت عادی و متعادل به سر می برد، 
البته بخش عمده ای از کســب و کارهــای خرد نظیر 
پیک های موتوری و آژانس ها بــه دلیل بیماری کرونا 
آســیب دیده اســت، ما توصیه می کنیم مردم برای 
تأمین نیازهایشان از این کسب و کارها استفاده کنند 

و خود به طور مستقیم اقدام به خرید نکنند.
قائم مقــام وزیر صنعت، معــدن و تجــارت در امور 
بازرگانی در خصوص اقالم بهداشــتی نظیر ماسک و 
الکل توضیح داد: در بخش شــوینده ها در حدود ۱.۵ 

میلیون تن ظرفیت کشور اســت و این در حالی است 
که تولید کشــور ۵۰۰ هزار تن است که نشان دهنده 
کارکرد با ۳۰ درصد ظرفیت است. بیماری کرونا باعث 
فعال شدن ظرفیت خالی کارخانه های تولید شوینده 
شــد، به هر حال بهم ریختگی ابتدایی در اول بحران 
طبیعی است، در ابتدای شیوع کرونا وزارت بهداشت 
داروخانه ها را از فروش ماســک و شوینده ها منع کرد 
و ما با رایزنی با این وزارتخانه درصــدد اجازه گرفتن 

برای فروش این اقالم در داروخانه ها هستیم.
به گفته مدرس ســتادی برای بررسی اثرات ویروس 
کرونا در تجارت تشــکیل شــده که در آنجا پیشنهاد 
شد که بسته طراحی شود که در آن بخشی از مالیات، 
اســتمهال وام های بانکــی، بیمه تأمیــن اجتماعی 
و یک سری سیاســت های تشــویقی در نظر گرفته 
شود تا کسب و کارهای آســیب دیده از این ویروس 
نابود نشــوند. هر چه از تحریم های آمریکا می گذرد، 
ما ظرفیت های داخلی را بیشــتر می شناســیم، که 
همین باعث افزایش تاب آوری اقتصاد کشــور شده 
است، تغییر حاصل اختیار نیســت بلکه تابع اجبار و 
اضطرار است.وی افزود: در دولت یک ستاد اقتصادی 
به ریاســت رئیس جمهور وجود دارد که مســئولیت 
اقتصاد کشــور بر عهده آن اســت، این ستاد هر هفته 
تشکیل جلســه می دهد و در مورد وضعیت اقتصادی 

کشور تصمیم می گیرد.
مدرس با بیان اینکه در یازده ماه اخیر صادرات کشور 
۴۰ میلیارد دالر بوده اســت، گفت: ۴۰ میلیارد دالر 
نیز واردات در کشور داشته ایم که نشان دهنده حجم 
۸۰ میلیارد دالری صادرات و واردات کشــور اســت، 
بخش عمده ای از کاالهای کشور قابلیت صادراتی پیدا 
کرده اســت. بعضی از کاالها نیاز اســت از نظر قیمتی 
کنترل شــوند، اگر برخی کاالها به نرخ های جهانی در 
بورس کاال به فروش برسد، به تبع آن سایر قیمت های 
صنایع مختلف نیــز افزایش می یابــد، بنابراین باید 
طرف مصرف کننده نیز حمایت شــود و دلیل کنترل 
نرخ ها در بورس کاال نیز همین مســئله است.مسئول 
بازرگانی کشور با تاکید بر اینکه رکورد وزنی صادرات 
کشــور نیز در ســال ۹۸ زده شــد، افزود: ما به لحاظ 
حمایت از تولید کشــور، واردات ۲ گروه کاال را ممنوع 
کردیم، امروز ایران اقتصادی با حجــم ۴۵۰ میلیارد 
دالر دارد کــه ۱۰ درصــد آن را نیز واردات تشــکیل 
می دهد. ما باید از اقتصاد کشــور حفاظــت کنیم، به 
همین دلیل در حال طراحی سامانه ای هستیم تا وارد 

کنندگان نتوانند کاالهای ۲ گروه را وارد کنند.

خ دالر دهم اسفند   نر
 با ۴۵۰ تومان کاهش به ۱۵ هزار

 و ۲۵۰ تومان رسید
قیمت هــر دالر آمریکا )اســکناس( در جریان 
معامالت دهم اســفند ۹۸ صرافی های بانکی با 
۴۵۰ تومــان کاهش به ۱۵ هــزار و ۲۵۰ تومان 

رسید.
قیمت هر دالر آمریکا )اســکناس( دهم اسفند 
مــاه ۱۳۹۸ در صرافی هــای بانکی نســبت به 
آخرین معامالت هفته گذشــته )پنج شــنبه، 
هشتم اســفند(، ۴۵۰ تومان کاهش یافت برای 
فروش به ۱۵ هــزار و ۲۵۰ تومان رســید. نرخ 
خرید هم به تبع این کاهــش قیمت، با کاهش 
همراه شــد و هر دالر آمریکا توسط صرافی های 
بانکی ۱۵ هزار و ۱۵۰ تومان خریداری می شود 
که حاکــی از کاهــش ۴۵۰ تومانی نســبت به 

معامالت روز پنج شنبه است.
همچنین هر یورو نیــز در صرافی های بانکی ۱۶ 
هزار و ۴۵۰ تومان خریداری شــده و ۱۶ هزار و 
۵۵۰ تومان فروخته می شــود. که هر دوی این 
نرخ ها نســبت به معامالت روز پنج شنبه، ۴۰۰ 

تومان کاهش یافته است.

ح جدید به   قیمت سکه طر
۵ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان رسید

قیمت ســکه طرح جدیــد، ۱۰ اســفند ۹۸ در 
معامالت بــازار آزاد تهران بــه ۵ میلیون و ۴۷۰ 

هزار تومان رسید.
همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیــم ۵ میلیون و ۴۵۰ هــزار تومان، نیم 
ســکه ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ 
میلیــون و ۷۵۰ هزار تومان و ســکه یک گرمی 

۹۵۰ هزار تومان است.
هر اونس طال در بازارهــای جهانی ۱۵۸۵ دالر و 
۳۵ ســنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۵۵۷ هزار و 

۵۰۲ تومان است.

مرز چذابه برای انتقال کاال باز شد
گمرک ایران ضمن اعالم بازگشــایی مرز چذابه 
اعالم کــرد مرز مهــران نیز از فردا بازگشــایی 

خواهد شد.
روح اهلل لطیفی ســخنگوی گمــرک اعالم کرد: 
بر اســاس آخرین اطالعات، مرز چذابه طی یک 
ساعت گذشته برای جابه جایی کاالی تجاری به 

عراق بازگشایی شد. 
همچنین بر اســاس مالقات مرزی بین مقامات 
گمرک ایران و عراق که در ساعت ۱۳ روز شنبه 
انجام شد، توافق شــد که این مرز از امروز درباره 
کاالهای تجاری مانند سابق عمل کند و مشکلی 

برای ارسال بار از این مرز وجود نداشته باشد.
 مرز مهران نیز از امروز آغاز بــه کار می کند؛ اما 
مرزهای عراق برای جابه جایی مسافر همچنان 

بسته است.

۳۸ درصد سیگار بازار قاچاق است
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه قاچاق 
سیگار باید تا ســال بعد به صفر برسد، گفت:۳۰ 
میلیارد نخ فاصلــه بین مصــرف و تولید داخل 
اســت که کارشناســان معتقدند این میزان از 
مســیر قاچاق وارد می شــود.علی مویدی خرم 
آبادی در مورد قاچاق سیگار، اظهار داشت: نیاز 
کل کشور ۸۰ میلیارد نخ ســیگار در سال است 
که خوشــبختانه با تالشــی که صورت گرفته و 
ارتقای تولید داخل در حــال حاضر ۵۰ میلیارد 

نخ سیگار در کشور تولید می شود.
رئیس ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
افزود: ۳۰ میلیارد نخ فاصله بین مصرف و تولید 
داخل اســت که کارشناســان معتقدند این ۳۰ 

میلیارد نخ از مسیر قاچاق وارد کشور می شود.
وی با اشــاره به فعال شــدن ســامانه رهگیری 
سیگار، تاکید کرد: با راه اندازی سامانه رهگیری 
سیگار، خود به خود قاچاق ســیگار باید تا سال 

آینده به صفر برسد.
مویدی گفت: بعد از این ســامانه، اطالع رسانی 
خواهد شــد تا مصرف کنندگان سیگار متوجه 
باشند ســیگارهایی که زیر پوششی خارج از این 
سامانه قرار داشــته باشــند قاچاق بوده و نباید 
خریداری کنند، زیرا در این صورت سالمتشان 
را به خطر می اندازند.طرح رهگیری سیگار یک 
سامانه هوشمند اســت و نظارت بر اصالت کاال 
عالوه برنهادهای مسئول بر عهده مصرف کننده 
اســت که می تواند از طریق ســامانه مرتبط، در 
کمترین زمان استعالم الزم را انجام دهد. الزم به 
ذکر است که سیگار اولین محصولی است که کد 

رهگیری آن عملیاتی می شود.

وز دیگر عادی  شرایط بازار تا ۱۰ ر
می شود

رئیس هیئــت مدیره انجمن صنایع شــوینده، 
بهداشتی و آرایشــی از پیوستن تولیدکنندگان 
شوینده به تولید محصوالت ضدعفونی خبر داد 
و گفت: کارخانه های شــوینده پیش از شــروع 
ویــروس کرونا محصــوالت ضدعفونــی تولید 
نمی کردنــد، اما اکنــون مقدمــات تولید این 
محصوالت فراهم شــده و کاالهای جدید تولید 

و به صورت گسترده توزیع خواهد شد.
بختیارعلم بیگی، با بیان اینکه تولید محصوالت 
ضدعفونی پیــش از این فقــط در کارخانه های 
تجهیزات پزشــکی انجــام می شــد، از اعالم 
آمادگی حدود ۶۰ شــرکت تولیدی شــوینده 
در این زمینه خبــر داد و گفت: بــا توجه به این 
که ماشــین آالت خط تولید شــوینده مشــابه 
ماشــین های مورد نیاز نولیــد محصوالت ضد 
عفونی  اســت، حاال تولیدکنندگان شوینده به 

کمک آن ها آمده اند.
وی با بیــان اینکه بــا هماهنگی ســازمان غذا 
و دارو پروانه ســاخت این شــرکت ها طی ۲۴ 
ساعت صادر شــد، تصریح کرد: در حال حاضر 
میزان دقیــق تولید کارخانه های شــوینده در 
زمینه محصوالت ضدعفونی مشــخص نیست، 
اما پایان هر هفته می توانیــم آمار تولید هفتگی 
را ارائه کنیم.علم بیگی همچنیــن با بیان اینکه 
داروخانه ها در اولویــت دریافت تولیدات جدید 
هســتند، وعده داد که تا کمتــر از ۱۰ روز دیگر 

وضعیت بازار محصوالت ضدعفونی عادی شود.


