
مرکز پژوهش های مجلس:

تورم سال بعد ۲۰تا 
۲۵درصد خواهد بود

رسیدن به سطح مناسبی از رشــد اقتصادی و حفظ 
این رشد در میان مدت و بلند مدت، نیازمند یک بازار 

کار مولد و پایدار است.
به طور مشــخص در کشــور ما، با توجه به ســاختار 
هرم جمعیتی، مشــخصات کیفی جمعیت فعال، و 
مقایســه این عوامل با رقبای بالقوه در سطح منطقه 
و جهانی، می تــوان گفت هر اســتراتژی توســعه 
پایداری الجرم باید نیروی ســمت عرضه در بازار کار 
را، همچون تیغ دو دمی در نظر بگیــرد که در حوزه 
اجتماعی تهدید و در حوزه اقتصادی و رقابت پذیری 

بیــن المللی فرصــت اســت.اجتناب از آن تهدید و 
اســتفاده بهینه از این فرصت، نیازمند یک بازار کار 

هوشمند،انعطاف پذیر، مولد و پایدار است.
همه دغدغه مندان توســعه کشور و همه آنان که دل 
در گرو رشد و سرافرازی ایران عزیز دارند، باید به هر 
نحو ممکن در حفظ پایداری بازار کار بکوشــند و در 
عین حال با پرهیز از مداخله غیرمسئوالنه و تحمیل 
رویکردهای فاقد منطق اقتصادی به این بازار، زمینه 
خلق ارزش افزوده بــرای اقتصاد ملی در این عرصه را 

فراهم آورند.
این موضوع در شــرایطی که اقتصاد نحیف ایران در 
معرض آسیبهای ناشی بروز بحران اپیدمی کرونا قرار 
 ،labor intensive،گرفته و کسب و کارهای کاربر
و خدماتی تحــت تاثیر ایــن بحران با خســارات 

عمده ای مواجه شــده اند بیش از هــر زمان دیگری 
اهمیت و حساسیت پیدا کرده.

مسئولیت اجتماعی فعاالن بخش خصوصی و جامعه 
کارفرمایی کشــور، در این زمانه، تمرکز بر محافظت 
از بدنه نیروی انســانی بنگاه ها و تالش برای پرهیز از 
تعدیل گسترده نیروی انسانی است تا عالوه بر حفظ 
پایداری بازار کار، کشور در برابر آسیبهای اجتماعی 

ناشی از گسترش فقر و بیکاری محافظت شود.
حاکمیــت و نیروهــای صنفــی و اجتماعی دخیل 
در تعیین شــرایط روابــط کار نیز، باید بــا پرهیز از 
حرکتهــای پوپولیســتی و عوامفریبانــه در طرح 
پیشنهادات مربوط به تعیین حداقل دستمزد و سایر 
عوامل موثر بر بهای تمام شــده نیروی کار، به حفظ 

پایداری بازار کار کشور کمک کنند.

با نااطمینانی ای که بحران کرونا به کسب و کارهای 
خدماتی و کاربر تحمیل کرده، مدیــران بنگاه های 
این بخش از نظام اقتصادی کشــور در میان طوفانی 
از غبار ایســتاده اند و از داشــتن دید کافی نسبت به 
محیط اطراف خــود برای تصمیم گیــری صحیح و 
مطمئن محرومند، در این شرایط به تعویق انداختن 
تصمیم گیری در مورد حداقل مزد در ســال ۹۹، تا 
عبور از پیک اپیدمی کرونا، یعنــی اواخر فروردین و 
اوایل اردیبهشــت، کمک می کند جامعه کارفرمایی 
در این لحظات بحرانی با دلگرمی و قدرت بیشتری، 
به ایفای مســئولیت اجتماعی خــود در محافظت از 

سرمایه انسانی بنگاه ها، تمرکز کند.
امید آنکه دولــت و شــورایعالی کار ، حداقل به این 

موضوع توجه کافی داشته باشند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی خبر داد
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ونا و تهدید اشتغال شیوع کر



مرکز پژوهش های مجلس:

تورم سال بعد ۲۰تا ۲۵درصد خواهد بود
خریدار    مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد: در 
صورت تداوم وضعیت موجود نرخ تورم سال ۹۹ بین 
۲۰ تا ۲۵ درصد پیش بینی می شــود کــه البته پولی 
شدن کســری بودجه ۹۹ می تواند منجر به افزایش 

مجدد نرخ تورم شود.
 مرکــز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی در 
گزارشی به تحلیل وضعیت کلی اقتصاد ایران در سال 
جاری و پیش بینی ســال آینده پرداخته که در ادامه 

آمده است:
رشد اقتصادی: آخرین شــواهد از عملکرد اقتصاد در 
۶ ماه اول سال ۱۳۹۸ و روندهای قابل تحلیل تا پایان 
سال، حاکی از رشــد اقتصادی بدون نفت ۱.۸ درصد، 
رشد کشــاورزی ۵.۵ درصد، رشد صنعت ۱.۵ درصد، 
رشد آب، برق و گاز ۱۰ درصد، رشد بخش ساختمان 
۱۴.۵ درصد و رشــد بخــش خدمــات ۱.۵- درصد 

برآورد می شود. 
درمجمــوع می توان گفت هرچند نرخ رشــد ســال 
۱۳۹۸ کمتر از سال گذشــته پیش بینی می شود، اما 
وضعیت بخش غیرنفتی اقتصــاد ایران به مراتب بهتر 
از سال گذشته برآورد می شود و علت اصلی نرخ رشد 
منفی در سال ۱۳۹۸، رشــد منفی قابل توجه بخش 
نفت اســت. ضمن اینکه با تخلیه کامل اثر تحریم بر 
بخش نفت در ســال ۱۳۹۸ به نظر می رســد رشــد 
اقتصادی کشور در ســال ۱۳۹۹ از دامنه رشد منفی 

خارج شود.
اشتغال و بیکاری: بر اســاس اعالم مرکز آمار ایران در 

تابســتان ســال ۱۳۹۸ حدود ۸۵۰ هزار نفر بر تعداد 
شــاغلین کشــور افزوده شده اســت. همچنین نرخ 
بیکاری کشــور در فصول بهار و تابستان سال ۱۳۹۸ 
روندی کاهنده داشــته و به ترتیب بــه ۱۰.۸ و ۱۰.۵ 
درصد رسیده است. بررســی ها نشان می دهد بخشی 
از این کاهش نرخ به دلیل افزایش قابل توجه جمعیت 
غیرفعال است. ضمن اینکه نرخ باالی بیکاری جوانان 
و فارغ التحصیــالن در کنــار عدم تــوازن منطقه ای 
بیکاری ســبب شده اســت وضعیت کشــور در این 

شاخص تاحدودی نگران کننده شود.
محیط کسب وکار: در ارزیابی فعاالن اقتصادی محیط 
مالی نامناسب بزرگترین مشکل در محیط کسب وکار 
اقتصاد کشــور محسوب می شــود و چنانچه در نظام 
تأمین مالی اصالحات فراگیر و عمیقی صورت نگیرد، 

این وضع ادامه خواهد داشت. 
ضمناً این بررســی ها نشــان می دهد مشکل اصلی 
اداره بنگاه در ایــران نه زیرســاختهایی نظیر جاده، 
برق و بندر، بلکــه جنبه هــای نرم افــزاری تولید و 
سرمایه گذاری است؛ یعنی عواملی نظیر ثبات اقتصاد 
کالن، شــفافیت و پیش بینی پذیری اقتصاد، فقدان 
فساد و تضمینهمه جانبه حقوق مالکیت؛ مؤلفه هایی 
که از مجموعه آنها به عنوان »امنیت سرمایه گذاری« 

یاد می شود.
تورم: روند فزاینده نرخ تورم در ســال ۱۳۹۷ و نیمه 
اول سال ۱۳۹۸ سبب شد نرخ تورم در شهریورماه به 
حدود ۴۳ درصد برسد. با وجود افزایش قیمت بنزین 

در انتهــای آبان ماه و نوســانات نــرخ ارز در روزهای 
پایانی پاییز، نرخ تورم میانگین ســال در پایان ســال 
۱۳۹۸، ۳۵ درصد برآورد می شــود و در صورت تداوم 
وضعیت موجود نرخ تورم ســال ۱۳۹۹ نیز بین ۲۰ تا 
۲۵ درصد پیش بینی می شــود. با این حال باید توجه 
داشــت در صورتی که دولت تدبیر الزم را برای تأمین 
کسری بودجه از طریق کاهش مخارج و افزایش پایه 
مالیاتی نیندیشــد، پولی شدن کســری بودجه سال 
۱۳۹۹ می تواند منجر بــه افزایش مجدد نرخ تورم در 

سال ۱۳۹۹ شود.
محدودیت هــا بر صــادرات نفت باعث شــد اقتصاد 
ایران باالجبار به ســمت متنوع ســازی و گســترش 
فعالیت های غیرنفتی ســوق پیدا کند. این را باید یک 
نوع حالت عکس »بیماری هلندی« دانست. بیماری 
هلندی که با تقویت پول ملی در برابر سایر ارزها اتفاق 
می افتد باعث تخریب و تضعیف بخش های صنعت و 
کشاورزی می شــود، اما اینک به واسطه تقویت سایر 
ارزهــا در برابر ریال بخش های یادشــده رشــد پیدا 

کردند.
 با ایــن حــال باید توجــه داشــت که اگــر امنیت 
ســرمایه گذاری بهبود محسوســی پیدا نکند و نرخ 
رشــد ســرمایه گذاری به ارقام باالیی نرسد و زمینه 
برای دسترســی بــه فناوری ها فراهم نشــود چنین 
رونقی موقتی خواهد بود. بنابراین تشخیص سیاست 
مناسب اقتصادی با توجه به وضعیت اقتصاد ایران، از 

اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.

کالن

عضو کارگروه دســتمزد شورای عالی 
کار از برگزاری جلسه کمیته دستمزد 
شورای عالی کار در روز دوشنبه برای 
رایزنی در مورد حداقل دستمزد سال 
آینده حقوق بگیــران تامین اجتماعی 

خبر داد.
فرامــرز توفیقــی در مــورد برگزاری 
جلسه کمیته دســتمزد شورای عالی 
کار برای تعیین حداقل دستمزد سال 
آینده حقوق بگیران تأمین اجتماعی 
اظهار داشت: بر اســاس دعوت نامه ای 
که برای ما ارسال شــده، جلسه در روز 
دوشنبه ۲۶ اســفند ماه برگزار خواهد 

شــد و تا این لحظه خبری 
دال بــر لغو جلســه اعالم 

نشده است.
عضــو کارگروه دســتمزد 
شــورای عالی کار در پاسخ 
به این ســوال که »با توجه 
به عدم تشــکیل جلسات 

کمیته دســتمزد طبق روال سال های 
گذشته آیا ممکن است تعیین حداقل 
دســتمزد بــه فروردین مــاه موکول 
شــود؟«، گفت: زمان بــرای ما مهم 
نیست بلکه تمام تالشمان را می کنیم 
تا به خواســته های حداکثــری خود 

برسیم حال می خواهد این 
مسائل در یک ربع به اتمام 

برسد یا چند جلسه.
وی ادامــه داد: مهم تریــن 
خواســته ما تأمین شــدن 
ســبد معیشــت خانــوار 
بوده اســت و اینکه حداقل 
دســتمزد کارگران به گونه ای باشــد 
که بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار را پوشش 
دهد.توفیقــی گفت: البتــه این بدان 
معنا نیســت که از بند یک فارغ شویم 
بلکه عینیت بخشیدن به بند یک ماده 
۴۱، اجرای بند ۲ ماده ۴۱ است. به این 

صورت که تورم بر مخارج اســت نه بر 
مداخل.

وی افزود: در همین راستا هزینه سبد 
معیشــت کارگران یک میلیون و ۱۸۰ 
هزار تومان افزایش داشــته است و به 
۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رســیده 
است؛ این در حالی اســت که حداقل 
دســتمزد یک کارگر با میانگین تعداد 
نفرات خانوار ۳.۳ نفــری، ۲ میلیون و 
۴۰ هزار تومان اســت کــه یک فاصله 
بیش از ۵۰ درصــدی دارد؛ ما به دنبال 
پوشش این فاصله هستیم که برای این 

مساله تمام تالش خود را می کنیم.

دستمزد

جلسه کمیته دستمزد شورای کار دوشنبه برگزار می شود
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رئیس جمهور:
رسانه ها نگذارند در موضوع 

ونا فضا دوقطبی شود کر
حســن روحانی گفت: رســانه ها اجازه ندهند 
در موضــوع کرونا فضــا به ســمت دو قطبی و 

جناح بندی های سیاسی کشیده شود.
 جلســه حســن روحانی رئیس جمهور با اعضا، 
مشــاورین و معاونین دفتر رئیس جمهور برای 
پیگیری، هماهنگی و پشــتیبانی اقدامات ملی 
در مقابلــه با کرونــا و اقدامــات و پیگیری های 

اجتماعی و رسانه ای برگزار شد.
روحانی در این جلســه بــا تأکید بــر ضرورت 
اطالع رســانی دقیق، صریح و شــفاف در زمینه 
مقابله با کرونــا گفت: نیاز اصلــی امروز جامعه 
ایجــاد آرامش بــا محوریت آگاه ســازی دقیق 
و افزایــش مشــارکت عمومــی در همراهی با 
توصیه ها و اقدامات صــورت گرفته برای مقابله 

با کروناست.
رئیس جمهور با بیان اینکــه جریاناتی امروز به 
دنبال برهم زدن آرامش روانی جامعه هســتند، 
خاطر نشــان کرد: ما موظف هستیم تالش های 
خالصانه و فداکارانه کادر درمانی کشــور را که 
تاکنون جان بســیاری را نجــات داده اند و مانع 
از شیوع بیشتر بیماری شده اســت نیز در کنار 

انتقادات و بیان کاستی ها نشان دهیم.
روحانی با اشــاره به ایجاد ابهامات و شبهات و 
تولید شــایعات بی اســاس برای ایجاد فضای 
دوقطبی و اختالف در میان مــردم تأکید کرد: 
منصفانه این اســت که همه اصحاب رســانه و 
شخصیت های سیاسی و مســئولین ذیربط در 
این حوزه ضمن اطالع رســانی دقیق و انتشار 
به هنگام اخبار بــه صورت دقیق و شــفاف به 
جامعه، با شبهات و شــایعات ایجاد شده مقابله 
کنند و ایــن حقایق را نیــز تبییــن کنند که 
اقدامات زیربنایی دولت در حوزه ســالمت در 
سال های گذشته امروز راهگشــا بوده و کمک 
حال کادر درمانــی در مبارزه با ایــن بیماری 

شده است.
رئیس جمهور همچنین بــا قدردانی از اصحاب 
رســانه و خبرنگاران بخاطر تالش ها و اقدامات 
انجام شده در رسانه های مختلف اعم از دیداری، 
شــنیداری و مکتوب تأکید کرد: رســانه ها در 
این رابطه نقش مهمــی بر عهده دارنــد و باید 
تــالش کنند کــه فضا بــه ســمت دو قطبی و 
جناح بندی های سیاسی کشیده نشود. درست 
اســت که مرجعیت اصلی اطالع رسانی با صدا و 
سیماست چون مخاطب چند ده میلیونی دارد، 
اما این نافی تالش ها و زحمات ســایر رســانه ها 

نیست.
روحانی با بیــان اینکه هیچ کشــوری در دنیا با 
شرایط تحریمی و فشــار حداکثری که روی آن 
وجود دارد توان مقابله با این شــیوع گسترده را 
که االن همــه جهــان را در برگرفته نداشــت، 
گفت: آیا اطالع رســانی منصفانه و حرفه ای در 
شرایط بحران این اســت که افراد از هر فرصتی 
حتی به قیمت موج ســواری روی جان انسان ها 
برای تخریب دولت استفاده کنند؟ اطالع رسانی 
منصفانــه و حرفه ای در این شــرایط به خدمت 
گرفتن همه تکنیک ها و ظرفیت های رســانه ای 
برای باال بردن مشارکت مردم با دولت در مقابله 
با این بیماری، تقویت و باال بردن روحیه خادمان 
ملت در این شــرایط خصوصــاً کادر درمانی و 
بهداشــتی کشــور و تبیین شــرایط کشور در 

موقعیت فعلی است.
رئیس جمهور افزود: چه اشــکالی دارد رسانه ها 
بــرای مــردم تبیین کننــد کــه توانمندی ها 
و اقدامــات ایــن دولــت در مقابله بــا کرونا با 
وجود فشــارهای حداکثری آمریــکا و تأثیرات 
ضدانســانی تحریم ها تا همین حاال هم نسبت 
به دیگر کشــورها افتخارآفرین بوده است. اینها 
مردم را نســبت به دولت و نظام شــان دلگرم و 

امیدوار می کند.



معاون اقتصادی بانک مرکزی خبر داد

پرداخت وام ها جزئیات تعویق ۳ماهه باز
محبوبه فکوری    معاون بانک مرکزی با بیان اینکه 
در وامهای افراد حقیقی، فقط وام های قرض الحسنه 
ازدواج مشــمول تعویق۳ماهه در بازپرداخت است، 
گفت: وام های مســکن، خودرو و خرید کاال مشمول 

این مصوبه نیست.
پیمان قربانی به تشــریح مصوبه اخیر شــورای پول 
و اعتبــار در خصوص تعویــق ۳ ماهــه بازپرداخت 
تسهیالت دریافتی صاحبان کسب و کارهای کوچک 
و نیــز اقســاط قرض الحســنه تمامی اشــخاص در 
راستای کاهش آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس 
کرونا در کشــور پرداخت و گفت: با توجه به شــیوع 
ویروس کرونا در کشــور و اثرات آن بر روی کســب و 
کارها، نیاز بود تا تمهیداتی در راســتای کاهش آثار 
و عواقب اقتصادی این پدیده به کار گرفته شــود و به 
همین منظور شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۳ 
اسفندماه ۹۸، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی، شرایطی 
برای بازپرداخت اقساط تســهیالت دریافتی فعاالن 
اقتصادی به ویژه صاحبان کســب و کارهای کوچک 
و نیز اقســاط قرض الحسنه کلیه اشــخاص که طی 
ماه های اسفند ۱۳۹۸، فروردین ۱۳۹۹ و اردیبهشت 

۱۳۹۹ سررسید می شود مطرح و مورد تأیید قرار داد.
وی با بیــان اینکه این مصوبه در تاریخ ۱۵ اســفند به 
بانک های عامل ابالغ شــد، افــزود: بر این اســاس 
بانک ها و مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی موظف 
هســتند در صورت درخواست مشــتریان مشمول، 
نسبت به استمهال سه ماهه اقســاط پرداختی اقدام 
کنند که در واقــع بهره مندی از مزایــای این مصوبه 
نیازمند درخواســت مشــتری از بانک است که ساز 
و کار آن توسط بانک ها اعالم می شــود که پیشنهاد 
بانک مرکزی این اســت که در بانک ها این ساز و کار 

حتی االمکان مبتنی بــر روش هــای الکترونیکی و 
غیرحضوری باشد.

معــاون اقتصــادی بانک مرکــزی با تشــریح نحوه 
بازپرداخت اقســاط مذکور گفــت: درواقع چنانچه 
فردی مشمول استفاده از این مزایا و متقاضی تعویق 
سه ماهه مذکور باشد، اقســاط این سه ماه را پرداخت 
نمی کند و به جای آن، این اقســاط را در انتهای دوره 
بازپرداخت اقســاط پرداخت کند؛ به عنوان مثال اگر 
پایان دوره بازپرداخت تسهیالت یک شخص به طور 
عادی تا پایان شهریور ماه ســال ۱۴۰۰ بوده است با 
اســتفاده از مزایای این مصوبه، ســه قسط مربوطه 

بایستی در مهر، آبان و آذر ماه ۱۴۰۰ پرداخت شود.
وی افزود: مطابق رویه معمول، سود تسهیالت توسط 
بانک دریافت می شــود؛ اما بانک ها مجاز به دریافت 
هیچگونه جریمــه و کارمزدی مربوط به ســه ماه به 

تعویق افتاده نیستند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: فقط وام های 
قرض الحســنه افراد مانند تســهیالت ازدواج و نیز 
تسهیالت دریافتی توسط صاحبان کسب و کارهایی 
که به دلیل شــرایط ناشی از شــیوع ویروس کرونا با 
آسیب مواجه شده اند و مصادیق آن به تصویب کمیته 
منتخب دولت رســیده است، به شــرطی که بدهی 
آنها تا تاریــخ ۰۱/ ۱۰/ ۱۳۹۸  در طبقه جــاری قرار 
داشته باشد، می توانند اقســاط سه ماه اسفند ۱۳۹۸ 
و فروردین و اردیبهشــت ۱۳۹۹ را پس از پایان دوره 
بازپرداخت اقســاط پرداخت نمایند؛ لذا طبق مصوبه 
شورای پول و اعتبار، سایر وام هایی نظیر وام مسکن، 
وام خودرو، وام خرید کاال مشــمول این مصوبه نبوده 
و روال طبیعی خود در بازپرداخت اقســاط را خواهند 

داشت.

وی ادامه داد: کســانی کــه می خواهنــد از این مزایا 
اســتفاده کنند بایســتی بدهی شــأن به بانک ها و 
مؤسســات اعتباری غیربانکی تا تاریــخ اول دی ماه 
ســال ۱۳۹۸ در طبقه جاری قرار داشــته باشد. لذا 
کسانی که جزو مشتریان خوش حساب بانکی نبوده 
و در گذشــته نیز اقســاط خود را پرداخــت نکرده و 
تســهیالت آنها غیرجاری گردیده، نمی توانند از این 
مزایا اســتفاده کنند.قربانی افزود: کارگروه بررســی 
و مقابله با پیامدهای ناشــی از شــیوع ویروس کرونا 
)منتخب دولت( در مصوبه مورخ ۱۹ اســفند ماه خود 
عناوین بخش ها و رســته های کسب و کارهایی که به 
طور مســتقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب 
شــده و شــامل امکان بهره مندی از تعویق پرداخت 
تسهیالت در اســفند ۹۸ و دو ماهه اول سال ۹۹ شده 
اند را به بانــک مرکزی اعالم و بانــک مرکزی نیز این 

عناوین را به بانک ها ابالغ کرد.
معاون اقتصــادی بانک مرکزی گفت: بر این اســاس 
ده عنوان و رسته مشــاغلی که می توانند از این مزایا 
اســتفاده کنند شــامل مراکز تولید و توزیع غذاهای 
آماده، مراکز مربــوط به گردشــگری، مراکز اقامتی 
و پذیرایــی و تفریحــی و خدماتــی بین راهــی )و 
موارد مشــابه به تشــخیص وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی(، حمل و نقل عمومی 
مسافر درون شــهری و برون شــهری اعم از هوایی، 
جاده ای، ریلــی و دریایی، دفاتر خدمات مســافرتی 
و گردشگری، تولید و توزیع پوشــاک، تولید و توزیع 
کیف و کفش، مراکز توزیع آجیل، خشــکبار، قنادی، 
بســتنی و آبمیوه، مراکــز و مجتمع های ورزشــی و 
تفریحی، مراکز و مجتمع های فرهنگی و آموزشــی و 

مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی هستند.

شعبه

کمیسیون تلفیق با پیشــنهاد دولت 
در الیحه بودجه ۹۹ برای شناســایی 
و حذف ســه دهک بــاالی درامدی از 
فهرســت یارانه بگیــران موافقت کرد 
و وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 

موظف به انجام این کار شد.
هر چند در ســال های گذشته دالیل 
مختلفــی همچــون نبــود اطالعات 
کافی برای شناســایی افراد، ارجحیت 

بر  سیاســی  تصمیمــات 
تصمیمــات اقتصــادی و 
مواردی از  این دســت مانع 
تحقــق این مصوبه شــده 
اســت اما در ســال جاری 
راســتای  در  اقداماتــی 
حــذف بخشــی از یارانــه 

بگیران برخوردار در دســتور کار قرار 
گرفــت و در نیمــه ســال در دو نوبت 

بیش از ۲۰۰ هــزار خانوار 
کــه جمعیتــی ۸۰۰ هزار 
نفری را پوشــش می دادند 
از فهرســت دریافت یارانه 
حذف شــدند . این عملیات 
با اجــرای ســهمیه بندی 
بنزین و افزایش قیمت این 
حامل سوختی متوقف شــد اما پیش 
بینی شده اســت یارانه برخورداران در 

ســه دهک که بنا بر اطالعات موجود 
جمعیتی ۳۰ میلیون نفری را در بر می 

گیرند ، در سال اینده کلید بخورد.  
دولت در سند دخل و خرج سالیانه که 
به مجلس شورای اســالمی ارائه کرد 
این موضوع را پیشــنهاد داد که توسط 
اعضای کمیســیون تلفیق تایید شد و 
برای تایید نهایی به شــورای نگهبان 

ارسال شد.

یارانه

یارانه چند دهک سال آینده حذف می شود؟
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از صاحبان مشاغل می خواهم 
از مراجعه به شعب بانک ها 

خودداری نمایند
رئیس بانک مرکــزی گفت: همه بــا هم کمک 
کنیم شــیوع ویروس کنترل، و با یاری خداوند 

متعال و همت مردم، متوقف شود.
 عبدالناصر همتی، رئیــس کل بانک مرکزی در 
اینستاگرام نوشت: از دغدغه های مهم اینجانب 
و مدیران محترم بانکها خدمت رسانی به مدرم، 
با کمترین آســیب به همکاران تالشگر شعب و 
مردم عزیز است. ضمن تقدیر مجدد از همکاران 
عزیز بانکی که در هر شــرایطی در خدمت مردم 
هســتند، با توجه بــه تصمیم شــورای پول و 
اعتبار، حمایت دولــت محترم و تعیین مصادیق 
فعالیتهای آســیب دیــده از شــیوع کرونا، از 
صاحبان کسب و کارهای که به تشخیص خود، 
مشمول تعویق اقســاط وام هایشان به مدت سه 
ماه میشــوند، تقاضا میکنم از مراجعه به شعب 
بانکها خوددرای نمایند. بــا توجه به هماهنگی 
به عمل آمده، مدیران محتــرم بانکها اقدام الزم 
انجام داده و اطالع رســانی ضروری را خواهند 
داشــت. همه با هم کمک کنیم شیوع ویروس 
کنترل، و با یاری خداونــد متعال و همت مردم، 

متوقف شود.

کل مطالبات بیمه سالمت 
پرداخت می شود

کمیته اطالع رســانی ســتاد مقابله با ویروس 
کرونــای وزارت امــور اقتصــادی و دارایی، از 
پرداخت کامل مطالبات بیمه ســالمت تا پایان 
بهمن ماه به وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی خبر داد.کمیته اطالع رســانی ستاد 
مقابله با ویروس کرونای وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، از پرداخت کامل مطالبات بیمه سالمت 
تا پایان بهمن ماه به وزارت بهداشــت، درمان و 

آموزش پزشکی خبر داد.
براســاس اعالم این کمیته با توجه به هماهنگی 
بعمل آمده از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه 
داری کل کشــور وزارت اقتصاد با دستگاه های 
اجرایی مرتبــط با مبــارزه با ویــروس کرونا، 
مطالبات بیمه ســالمت تــا پایــان بهمن ماه 
جاری به طور کامــل پرداخــت و معادل ۵۶۰ 
میلیاردتومان هم در هفتــه جاری در وجه بیمه 

سالمت واریز شده است.

 همراه اول را از سرمایه خود 
شارژ کنید

بانک ســرمایه در راستای گســترش خدمات 
بانکــداری الکترونیــک و تســهیل در ارائــه 
خدمات به مشــتریان، امکان شــارژ مستقیم 
ســیم کارت های اعتباری همــراه اول از طریق 
درگاه های بانکداری مدرن ایــن بانک را فراهم 
نمود. در راستای گســترش خدمات بانکداری 
الکترونیک و همچنین ســهولت دریافت شارژ 
ســیم کارت های اعتباری همراه اول، ازاین پس 
مشترکین ســیم کارت های اعتباری همراه اول 
می توانند از طریق درگاه هــای اینترنت بانک، 
موبایل بانک، خدمات اینترنتی کارت ســرمایه 
و تلفن بانک، نسبت به شــارژ مجدد سیم کارت 

اعتباری خود به مبلغ دلخواه اقدام نمایند.
شایان ذکر اســت مشــتریان بانک ســرمایه و 
دارندگان کارت های شــتابی می توانند از طریق 
درگاه های فوق در منوی »شــارژ مســتقیم« با 
واردکردن شــماره تلفن اعتباری همراه اول خود 
و انتخاب مبلغ شــارژ موردنیاز، وجــه مربوطه را 
پرداخت نمایند و بدین ترتیب سیم کارت اعتباری 
همراه اول ایشان به صورت مستقیم و خودکار به 

مبلغ اعتباری خریداری شده شارژ خواهد شد.



مصرف آب تهران روی قله

 تابستان دچار مشکل می شویم؟
خریدار    قائم مقام شــرکت آب و فاضالب اســتان 
تهران گفت: باوجود هشدارهایی که داده شد، مصرف 
آب تهران همچنان آمــار باالیی را نشــان می دهد؛ 
خواهش ما از مشــترکان تهرانی این است که نسبت 
به میزان مصرف آب اهتمام داشــته باشند چراکه در 

غیر اینصورت در تابستان دچار مشکل خواهیم شد.
احمد نسب با بیان این که میزان مصرف آب نسبت به 
سال های گذشــته عدد باالیی را نشان می دهد اظهار 
کرد: بر اساس تاریخ ۱۸ اسفندماه، سه میلیون و ۲۰۰ 
هزار متر مکعــب آب در تهران مصرف شــد و این در 
حالی است که در سال گذشته، همین روز این عدد دو 

میلیون و ۷۹۰ هزار متر مکعب بوده و این اعداد بیانگر 
افزایش مصرف آب در تهران است.

وی اظهــار کرد: مجددا ملتمســانه از مــردم تهران 
می خواهیم که روی بحث مصــرف آب اهتمام الزم را 
داشته باشــند. چراکه میزان ظرفیت شبکه محدود 
است و اگر اکنون بیش از اندازه مصرف شود، می تواند 

تامین آب در تابستان سال آینده را دچار مشکل کند.
قائم مقام شــرکت آب و فاضالب استان تهران با بیان 
این که بــا ادامه روال فعلی در تابســتان ســال ۹۹ با 
مشکل تامین آب مواجه خواهیم شد اظهار کرد: الزم 
است آب مورد نیاز برای بهداشــت فردی در شرایط 

فعلی در اختیار شــهروندان قرار گیــرد که برای این 
مساله نیز مشکلی وجود ندارد اما خواهش ما از مردم 
این است که بحث خانه تکانی را به بعد از دوران کرونا 
موکول کنند تا بتوانیم تامیــن آب را به صورت پایدار 

داشته باشیم.
احمد نســب در پاســخ به این ســوال که آیا در حال 
حاضر تهران با افت فشــار آب روبرو شده است،  گفت: 
ممکن اســت در برخی نقاط به صــورت موردی افت 
فشار داشته باشیم که آن هم به دلیل وقوع یک حادثه 
باشــد اما به طور کلی در حال حاضــر در هیچ کجای 

تهران افت فشار نداریم.

نفت

یک کارشــناس بازار انرژی گفت: اگر 
قیمت های پایین نفت تا یکسال آینده 
ادامه یابــد، ۱۰ میلیون بشــکه نفت 
شامل شیل اویل ها و نفت های گران از 

بازار خارج خواهد شد.
»نرســی قربان« با بیان اینکه کاهش 
قیمــت نفــت بیــش از هر چیــز به 
گســترش کرونا در جهان باز میگردد، 
ادامه داد: بیمــاری کرونا تقاضای نفت 

در جهان را کاهش داد.
وی ادامه داد: تا ایــن بحران در جهان 
حل نشــود نمی توان انتظار داشت که 
قیمت نفت به تعادل برســد؛ بنابر این، 
نوسان در این بازار ادامه خواهد داشت.

این کارشناس انرژی افزود: 
عدم توافق کاهش تولید از 
سوی روسیه نیز باعث شد 
تا عربستان برای کسب بازار 
بیشتر، تخفیفات بیشتری 
به مشتریان نفت خود بدهد 
و بــه نوعی جنــگ قیمتی 

بین دو کشور بوجود آمد. 
قربان با اشــاره به اینکه عربســتان و 
روسیه هر دو به قیمت های باالتر نفت 
نیاز دارند، تاکید کــرد: از همین رو در 
آینده ممکن اســت توافــق جدیدی 

شکل بگیرد.
وی ادامه داد: با این حال کاهش قیمتها 

تاثیر چندانی بر ایران نمی 
گذارد زیرا صــادرات نفت 
ایــران پاییــن اســت.این 
کارشناس بازار نفت با تاکید 
بر اینکه وضعیت نفت های 
شــیل در آینده با توجه به 
کاهــش قیمت هــا به دو 
دسته تقسیم می شود، گفت: گروهی 
از تولیدکنندگان شیل در آمریکا نفت 
تولیدی خود را با قیمت های ۶۰ تا ۷۰ 
دالر پیش فروش کرده انــد و از این رو 
با کاهش قیمت ها مشــکلی نخواهند 
داشــت و کاهش قیمت را از بازار پیش 

فروش میگیرند.

به گفته قربان، گروهی دیگر اما تولید 
خود را پیش فــروش نکــرده اند و به 

مشکل خواهند خورد.
قربان با اشــاره به اینکه تولید شــیل 
فعالیتی ۱.۵ تا ۲ ساله به شمار می رود، 
ادامه داد: اغلب تولیدکنندگان از بانکها 
وام می گیرند و با ایــن کاهش قیمت، 
وام صرفه اقتصادی نخواهد داشــت و 
احتمال کاهش تولید شیل وجود دارد.
وی افــزود: نفت های گــران دیگر نیز 
ممکن اســت از بازار خارج شوند و اگر 
این روند ادامه داشته باشد ۱۰ میلیون 
بشــکه نفت از بازار خارج می شود که 

حتی بیشتر از مازاد عرضه است.

مدتی است که بحث تخصیص سهمیه 
نوروز در صــدر اخبار قــرار گرفته اما 
واقعیت این است که تاکنون ابالغیه ای 
به شــرکت ملی پخــش فراورده های 
نفتی برای این موضوع صادر نشــده و 
آنطور که ســخنگوی دولت نیز اعالم 
کرده است اختصاص ســهمیه بنزین 
نوروزی قطعا شــامل ایام نــوروز ۹۹ 

نخواهد شد.
 بعد از ســهمیه بندی بنزین و نزدیک 
شــدن به ایام نوروز، موضوع سهمیه 
نوروزی مطرح شــد اما بعد از شیوع 
ویروس کرونــا در کشــور و منتفی 
شــدن ســفرهای نوروزی بحثهای 
دیگــری مبنی بــر تغییــر در زمان 
اختصــاص ایــن ســهمیه، ایجاد و 

مطرح شــد و تا کنون ســرانجام آن 
به طور قطعی مشــخص نشده است 
و تا زمانی که هیات دولت این موضوع 
را تصویــب نکند، تکلیفش روشــن 

نخواهد بود.
اما شــهرام رضایی - مدیر برنامه ریزی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
- درباره ایــن موضوع و اینکــه اخیرا 

مباحثــی درباره احتمــال اختصاص 
ســهمیه ۶۰ لیتری بنزین به سفرهای 
تابســتانی به ایســنا گفت: تــا کنون 
هیــچ ابالغیــه ای از هیــات دولت به 
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
صادر نشده اســت اما هر زمانی که این 
تصمیم اتخاذ شود ما قادر به اجرای آن 

هستیم.

دیدگاه

بنزین

وج ۱۰میلیون بشکه نفت از بازار احتمال خر

وز به تابستان می رسد؟ سهمیه بنزین نور

4
یکشنبه      25 اسفند 1398     شماره 506 وزنامـه ر

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

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

در پی عدم توافق اوپک و اوپک پالس رقم خورد 
 افزایش ١١٢ درصدی هزینه 

حمل نفت
موسســه پالتــس طی گزارشــی نوشــت در 
چهارشنبه گذشته کرایه حمل برای کشتی های 
VLCC که از آمریکا به مقصد شــرق بارگیری 
کردند ۱۱۲ درصــد معــادل ۷/۴  میلیون دالر 

ظرف یک هفته افزایش داشته است.
 مؤسســه پالتس طی گزارشــی درباره افزایش 
نرخ حمل نفت توســط نفتکش هــای عظیم از 
مبدا آمریکا در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۲۰ میالدی 
)۲۱ اســفند ۹۸( اعالم کرد در روز چهارشنبه 
کرایه حمل بــرای کشــتی های VLCC که 
از آمریکا به مقصد شــرق بارگیری کردند ۱۱۲ 
درصد معــادل ۷.۴ میلیون دالر ظرف یک هفته 
افزایش داشــته اســت. این مقدار ۲ برابر کرایه 
حمل دو میلیون بشکه از خلیج فارس به شمال 

شرق آسیا است.
کاهش شــدید قیمت نفت، پس از آن رخ داد که 
۲۳ عضو اوپک پالس نتوانســتند برای بیشــتر 
کردن کاهش تولید به توافق برســند. در همین 
حال گســیل بشــکه های نفت ارزان عربستان 
ســعودی به بازار موجب افزایــش قیمت کرایه 
VLCC ها برای تــک محمولــه و همچنین 
هزینه ذخیره سازی شناور شد. در هفته گذشته 
ده ها VLCC در مســیر خلیج فارس رزرو شد 

که با افزایش ۴۰ واحدی هزینه حمل رو برو بود.
کاهــش اولیــه ۳۰ درصدی قیمــت نفت خام 
ناشی از تصمیم عربستان سعودی، روز دوشنبه 
همزمان با شروع به کار بازار سنگاپور، باعث شد 
تا درخواست اجاره کشــتی برای ذخیره سازی 
شناور، هم در سواحل سنگاپور و هم در سواحل 
آمریکا بیشتر شــود. یکی از کارگزاران نفت خام 
می گوید که مخازن نفتی بنــادر با تمام قدرت و 
ظرفیت خطوط لوله در حال پرشــدن هستند 
چون شرکت ها حاضر به از دســت دادن نفت با 

این رنج قیمتی نیستند.

کمیسیون انرژی عملکرد 
ونا را  وشیمی ها در بحران کر پتر

بررسی می کند
نایب رئیس کمیســیون انــرژی مجلس با بیان 
اینکه کمیسیون انرژی به عملکرد پتروشیمی ها 
در بحران کرونا ورود می کنــد، گفت: از آنجا که 
صنایع پایین دستی مورد حمایت پتروشیمی ها 
نبــوده اســت اکنــون در تولیــد جزئی ترین 

محصوالت دچار مشکل شده ایم.
عدل هاشــمی پور به نقش پتروشــیمی ها در 
تولید البســه بیمارســتانی، دســتکش و مواد 
ضدعفونی کننده باوجود شــیوع ویروس کرون 
اشــاره کرد و گفت: اگرچه مدیریت کشور تصور 
و آمادگی مواجه با چنین بحرانی را نداشــت اما 
این اتفاق می تواند منجر به شناسایی آسیب ها، 
تقویت نقاط قوت و از بین بردن ضعف ها در تمام 
حوزه ها و به ویژه تولید محصوالت بیمارســتانی 
توســط پتروشــیمی ها باشــد به همین دلیل 
کمیسیون انرژی در نخســتین جلسه آتی خود 
به عملکرد پتروشــیمی ها در بحران کرونا ورود 

خواهد کرد.  
نماینده مــردم کهکیلویه، بهمئــی و چرام در 
مجلس شورای اســالمی، عدم رونق و گسترش 
صنایــع پایین دســتی پتروشــیمی هــا -که 
وظیفه شــان تبدیل مواد اولیه و فــراورده های 
نفتی به محصوالت مختلف است- را یکی از علل 
کمبود محصوالتی همچون البسه بیمارستانی، 

دستکش و مواد ضدعفونی کننده دانست.
 به گفته وی باوجود آنکه تاکنون نزدیک به ۱۴۰ 
میلیــارد دالر در پارس جنوبی هزینه ســاخت 
فازهای مختلف شــده اما صنایع پایین دستی 
آنطور که باید رونق نگرفته انــد به همین دلیل 

تولید محصوالت از این دست ناچیز است.



استاندار البرز:

ونا به وزارتخانه ها اعالم شود نیازهای درمانی البرز برای مقابله با کر
خریدار    استاندار البرز گفت: دانشگاه علوم پزشکی 
و ســازمان صنعت، معدن و تجارت این اســتان باید 
کمبودهــا و نیازهای درمانی بــرای مقابله با بیماری 
ویروســی کرونا به صورت صریح بــه وزارتخانه های 

متبوع اعالم کنند.
عزیزاله شــهبازی در نشست ستاد اســتانی مقابله با 
کرونا در البــرز افزود: از خدمات کادر درمان اســتان 
در بخش های مختلف و تمام کســانی که در این برهه 
مجاهــدت و ایثار کردند، قدردانی مــی کنیم چراکه 
این همراهی ها سبب شد تا نســبت به سایر استان ها 

وضعیت وخیمی نداشته باشیم.
وی ادامه داد: امــروز رییس جمهــوری طی تماس 
تلفنی ضمن اخذ گزارشــی از اقدامات ستاد مدیریت 
کرونا در البرز به تمام دســت اندرکاران مقابله با کرونا 
ویروس در استان، خدا قوت گفت و بالفاصله به وزرای 
مربوطه دســتور دادند تا پیگیر تامیــن نیازها در این 
زمینه باشند.شهبازی گفت: هر گونه کوتاهی در روند 
امور به طور قطع مورد پیگیری و توبیخ قرار می گیرد 
و گزارش های تمام اعضای ســتاد  مدیریت کرونا به 

صورت مرتب و پیوسته رصد می شود.
استاندار البرز خاطرنشان کرد: بهره برداری از ظرفیت 

خیرین برای مبارزه با شیوع کرونا  ضروری است و باید 
آموزش و پرورش، هالل احمر و تمام نیروهایی که در 
بخش بهداشــت و درمان کار کرده اند، به کمک کادر 
پزشکی بروند تا آنها پس از استراحت با قوای بیشتری 

دوباره وارد میدان شوند.
وی  با اشاره به اینکه دهکده سالمت البرز نیز آمادگی 
خود را برای اختصــاص نقاهتگاه به بیمــاران کرونا، 
اعالم کرده، افزود: جهادکشــاورزی نیز ســوله های 
خود را در فردیس برای تجهیز و بهــره برداری  برای 

نقاهتگاه ارایه دهد.
شهبازی افزود: در زمینه احتکار از مجموعه نیروهای 
بازدارنده که برای کشــف اقالم دارویی و بهداشــتی 
ورود کرده انــد، قدردانی می شــود و تامین الکل نیز 
توسط ســتاد ملی کرونای کشــور به وزارت صمت 
محول شــده که این امر باید از اســتان البرز پیگیری 

شود چراکه تولیدکنندگان به الکل نیاز دارند.
وی خاطرنشــان کرد: از تمام کســانی که در زمینه 
پیشــگیری اقدام کردند، تقدیر می کنم چراکه بازار 
اشباع از محصوالت و تجهیزات ضد عفونی کننده شد، 
مقامات قضایی، نظامی و انتظامی، رسانه ها و به ویژه 
تولیدکنندگان و تمام مجموعه اســتان کمک کردند 

که وضع بهتری داشته باشیم.
استاندار البرز تاکید کرد: باید تدبیری شود، بخشی از 
اعتبارات که دستگاه ها موفق به جذب آن نشده اند به 

سمت دانشگاه علوم پزشکی سوق پیدا کند. 
وی با قدردانی از اقدام شــهرداری و شورای اسالمی 
شهر کرج برای  اعطای پک هدیه به کادر درمان استان 
البرز ، گفت: از سایر شهرداری ها نیز انتظار می رود در 

این زمینه اقدام کنند.
شهبازی افزود: از سپاه پاسداران البرز نیز کمال تشکر 
را برای برنامه ریزی در خصــوص اختصاص نقاهتگاه 
ها، دارم و امید اســت نیروی انتظامی نیز با ماشــین 

آالت خود برای ضدعفونی معابر وارد عمل شوند.
۸۱ بیمار مشــکوک و کرونایی طی سه هفته اخیر در 

البرز جان باخته اند .
اکنون ۴۶۰ بیمار قطعی کرونا در بیمارســتان های 

البرز بستری هستند.
ویروس کرونا که به طور رسمی کووید – ۱۹ نام دارد، 
نخســتین بار در شــهر ووهان چین شناسایی شد تا 
کنون به بیش از۱۲۰ کشور ســرایت کرده و سازمان 
بهداشت جهانی را برآن داشــته است تا وضعیت فوق 

العاده اعالم کند

البرز

 رئیس ســازمان حمــل و نقــل بار و 
مسافر شــهرداری کرج گفت: با توجه 
به شیوع کرونا ویروس حجم مسافران 
اتوبوس های شــهری کرج نســبت به 
گذشته ۶۰ درصد کاهش داشته است.

مجید اســتاد کاظمی در گفت وگو با 
خبرنگار ما )زبیده شــادان وند ( ضمن 
اشــاره به اینکه عملیــات ضدعفونی 
تاکســی ها و اتوبوس های شهری کرج 
به طور پیوســته در حال انجام است، 
گفت: از زمان شــیوع کرونــا ویروس 
در کــرج تاکنون به طــور مرتب مواد 
ضدعفونــی کننــده و مخزن هــای 
افشــانه ای ویژه سم پاشــی در اختیار 
خطوط تاکسیرانی شــهری قرار داده 
شــده اســت، عملیــات گندزدایی و 
ضدعفونــی اتوبوس ها نیز پیوســته 

انجام می شود.

وی عنوان کرد: در این ایام 
تهیه مواد ضدعفونی کننده 
را به گونه ای انجام می دهیم 
که برای ضدعفونی ناوگان 
تاکســیرانی و اتوبوسرانی 
شــهر در ایام عید مشکلی 

نداشته باشیم.
رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شــهرداری کرج با اشــاره به کاهش 
شدید تردد مردم در شهر در این روزها 
و در نتیجه آن استفاده کمتر از ناوگان 
حمل و نقــل عمومی، افــزود: حجم 
مســافران اتوبوس های شــهری کرج 
نســبت به گذشــته حدود ۶۰ درصد 

کاهش داشته است.
اســتاد کاظمی بــا تاکید بــر اهمیت 
استفاده مشتریان از البرز کارت )کارت 
بلیت الکترونیکی( بــه جای پرداخت 

نقدی کرایه برای کاهش بار 
انتقال کرونا ویروس، گفت: 
چند سالی است که استفاده 
از ایــن کارت در سیســتم 
اتوبوسرانی کرج راه اندازی 
شده و زیرســاخت های آن 
نیز به خوبی فراهم اســت، 
مســافران در سطح شــهر به راحتی 
می توانند البــرز کارت را تهیه کرده و 

از آن استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از 
گسترش شیوع بیماری کرونا نیاز است 
که رد و بدل کردن پول نقد در ســطح 
شهر کمتر شود، گفت: وقتی در سطح 
تمام اتوبوس هــای ملکی و خصوصی 
ناوگان اتوبوسرانی کرج سیستم البرز 
کارت نصب شــده اســت، درخواست 
داریم مردم از این کارت برای پرداخت 

کرایه سفر خود استفاده کنند.
رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شــهرداری کرج توضیح داد: اکنون در 
ســطح اتوبوس های ملکی تنها حدود 
۷۰ درصد مســافران بــرای پرداخت 
کرایه از البرز کارت اســتفاده می کنند 
اما در ســطح اتوبوس های خصوصی 
ناوگان ایــن میزان تنها حــدود ۳۰ تا 
۴۰ درصد است.اســتاد کاظمی اشاره 
کرد: در ایســتگاه های اصلی اتوبوس 
و همچنین در پایانه های اتوبوســرانی 
سطح شــهر کرج جایگاه های فروش 
و شــارژ البــرز کارت فعال اســت و 
شــهروندان از ایــن بابت مشــکلی 
نخواهند داشت.کم شدن تردد شهری 
مردم بــر کاهــش حجم مســافران 
خطــوط مختلف تاکســیرانی در این 

کالنشهر نیز تأثیرگذار بوده است.

ج کر

ج کاهش ۶۰ درصدی مسافران شهری در کر
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ج عفونی در کر
رئیس ســازمان مدیریت پســماند شهرداری 
کرج با اشــاره بــه افزایش نــاوگان حمل ونقل 
پسماندهای عفونی بیمارستان ها در کرج از دفن 

این زباله ها در لندفیل های مخصوص خبر داد.
احمد خیــری در گفتگو با خبرنــگار ما )فاطمه 
حسن ابی ( با اشاره به اقدامات سازمان مدیریت 
پســماند بعد از بحران کرونا، گفت: ما شــاهد 
تعامالت خوبی بین ســازمان مدیریت پسماند، 
دانشگاه علوم پزشــکی به عنوان ناظر در جمع 
آوری پســماندها و همچنیــن بیمارســتان ها 
هستیم و تالش کرده ایم با افزایش ناوگان حمل 
و نقل پسماندها و زمان مراجعه به بیمارستان ها 

به بهداشتی تر شدن محیط کمک کنیم.
وی اضافه کــرد: هم اکنون همکاران ســازمان 
پسماند با پنج دســتگاه ماشین آالت مخصوص 
جمــع آوری پســماندهای بیمارســتانی که 
مشخصاً سه دستگاه آن اختصاص به جمع آوری 
پسماندهای عفونی دارد به صورت شبانه روزی 

در تالش هستند که زباله ای بر زمین نماند.
رئیس ســازمان مدیریت پســماند شهرداری 
کرج همچنین گفت: بعد از بحران کرونا ســعی 
کرده ایم با توجه به اینکه حساسیت های زیادی 
روی پســماندهای بیماران کرونایی وجود دارد 
ســاعات و روزهای مراجعه به بیمارســتان ها 
را افزایــش دهیم تــا نگرانی از بابت انباشــت 

زباله های عفونی وجود نداشته باشد.
خیری افزود: همــه پســماندهای جمع آوری 
شــده به حلقه دره منتقل و در آنجا در لندفیل 
های مخصوص عفونی به صورت بهداشتی دفن 

می شوند.
وی با بیان اینکه همکاران مــن در بخش جمع 
آوری پســماندهای بیمارســتانی از ســربازان 
بهداشــت و ســالمت در خط مقدم مبــارزه با 
کرونا ویروس هســتند که خطرات زیادی آنها 
را تهدیــد می کند، گفــت: از شــهروندان عزیز 
خواهش می کنیم برای حفظ ســالمتی خود و 
پاکبانان عزیز از ریختن زباله های خود همچون 
دســتکش ها روی زمین پرهیز کنند و تا مساعد 

شدن شرایط حتماً در خانه بمانند.

 تأمین مواد ضدعفونی کننده 
در البرز با مشکلی مواجه نیست

 رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
البرز گفــت: تأمین مواد ضدعفونــی کننده در 

استان با مشکلی مواجه نیست.
رامین ربیعی ضمن اشاره به بازدیدهای مستمر 
از کارخانه های تولید مواد ضدعفونی کننده در 
اســتان البرز، اظهار کرد: تولید این کارخانه ها 
در تعطیالت نوروز نیز متوقف نخواهد شــد؛ در 
نتیجه معضل و مشــکلی از بابت تأمین این مواد 

نخواهیم داشت.
وی در ادامه خطاب به مردم استان البرز، گفت: 
از بابت تأمیــن مواد ضدعفونــی کننده نگرانی 
نداشته باشند و تنها به اندازه نیاز خود این مواد را 
تهیه کنند؛ چرا که تولید مواد ضدعفونی کننده 

به صورت جهادی در حال انجام است.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
البرز با تاکید بر اینکه در یکــی از کارخانه های 
بازدید شده در شــهرک صنعتی اشتهارد تولید 
مواد ضدعفونی کننده از جملــه ژل های آنتی 
باکتریال بهداشــتی به ۲۵۰ هزار قلــم در روز 
رسیده است، گفت: سقف تولید این کارخانه به 
۴۰۰ هزار قلم مواد ضدعفونی کننده در روز نیز 

قابل افزایش است.
ربیعی در ادامه افــزود: تأمین الــکل مورد نیاز 
واحدهای تولیدی مواد ضدعفونی کننده استان 
البرز نیز به خوبی دنبال شده است، از طرفی کار 
توزیع این اقالم در سطح اســتان نیز به درستی 

در حال انجام است.



با وجود افزایش بیش از ۶۳ درصدی قیمت مسکن

بازار مسکن در سال ۹۸ کوچکتر شد
خریدار   با وجــود افزایش بیــش از ۶۳ درصدی 
قیمت مســکن شــهر تهران در ســال ۱۳۹۸ و رشد 
معامالت در ســه ماه پایانی ســال، این بازار در حالت 

کلی ۳۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ کوچکتر شد.
 بازار مسکن شهر تهران در سال ۱۳۹۸ در حالت کلی 
حال و روز خوبی نداشــت؛ هر چنــد از آذرماه به بعد 
شاهد رشد بیش از ۱۰۰ درصدی معامالت نسبت به 

ماه های قبل بود.
 اولین نشــانه های ورود بازار مسکن پایتخت به دوره 
رکود از خرداد ماه سال جاری نمایان شد. با این حال 
افزایش اسمی قیمت شــرایطی را به وجود آورده بود 
که متقاضیــان با گمان پیش بینی رشــد قیمت ها تا 
تیرماه در بازار حضور داشتند. تا این که از مرداد بازار 
وارد رکود شد و تا ۴ ماه بعد از آن روند نزولی قیمت را 
طی کرد. بازار در شهریور ماه با ۲۸۰۰ فقره معامله به 
رکود تاریخی رســید که گفته می شود از سال ۱۳۶۶ 
تاکنون بی سابقه بوده اســت. در همان ماه قیمت ها 
۲.۸ درصد نســبت به ماه قبل کاهش پیدا کرد و این 

روند تا آبان ماه ادامه داشت.
اما از آذرمــاه همزمان با تغییر قیمت بنزین و رشــد 
بازار ارز شاهد جهش ۱۳۵ درصدی معامالت نسبت 
به آبان ماه و رشد ۸.۵ درصدی ماهیانه قیمت مسکن 
در تهران بودیم  که این روند البته با ســرعت کمتری 
تا بهمن مــاه ادامه یافت تا اینکه قیمت مســکن در 
تهران برای اولین بــار وارد کانال ۱۴ میلیون تومانی 
شــد و به میانگین ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در 

هر متر مربع رسید.
این رشــد در شــرایطی اتفاق افتاد که از مرداد ماه به 
بعد همزمان با افت شدید معامالت امیدها برای ثبات 
قیمت مسکن افزایش پیدا کرده بود. تنها علت جهش 
معامالت از آذرماه افزایش خرید و فروش های سفته 
بازانه به منظور حفظ ارزش پول بود. گفته می شــود 
حدود ۷۷ درصــد معامالت در بازار مســکن ایران را 

خرید و فروش های سفته بازانه شامل می شود.
بررسی تحوالت بازار مسکن شهر تهران در ۱۱ ماهه 
ســال ۱۳۹۸ نشــان می دهد تعداد معامالت در این 
مدت به حدود ۷۳.۴ هزار واحد مســکونی رســیده 
که در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل ۳۵.۶ درصد 
کاهش نشــان می دهد. در این مدت متوسط قیمت 
یک متر مربع واحد مســکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های ملکی در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۲۰ هزار 
تومان بوده که نســبت به دوره مشابه سال قبل ۶۳.۵ 
درصد افزایش نشــان داد. با این حال رشــد نقطه به 
نقطه قیمت در بهمن ماه ۴۴ درصد بود که نشان می 
دهد از نیمه دوم ســال ۱۳۹۸ به ثبات نسبی رسیده 

است.
نکته قابــل توجه اینکه نرخ رشــد قیمــت در نیمه 
جنوبی شــهر تهران در سال ۱۳۹۸ بیشــتر از نیمه 
شــمالی بود و به نوعی می توان گفت بــازار در نیمه 
جنوبی تهــران خود را با شــمال شــهر باالنس کرد. 
هرچند از آبان ماه به بعد نشــانه های ثبات نسبی در 

جنوب شهر نیز مشاهده شد.

کارشناسان با توجه به تکمیل ظرفیت بازار مسکن، 
ســودی از نظر اقتصادی برای آن متصــور نبوده و 
نیســتند. کاهش رغبت ســازندگان برای تعریف 
پروژه های جدید با توجه به پایین بودن توان طرف 
تقاضا و همچنین رشــد قیمت مصالح ساختمانی 
و آهن آالت گواهی بر از دســت رفتن ظرفیت بازار 

مسکن است.
اما از ســویی دیگر به دلیل نااطمینانی و عدم قطعیت 
در شــرایط کلی اقتصاد و با لحاظ این موضوع که نمی 
توان پیش بینی قطعی از وضعیت آینده بازار مسکن 
در سال ۱۳۹۹ ارائه داد سه ســناریو را برای این بازار 

مد نظر قرار می دهند.
در حالت اول ثبات قیمتی را برای بازار مســکن شهر 
تهران می تــوان متصور بود که احتمــال آن بیش از 
دو سناریوی دیگر اســت. با توجه به پیش بینی تورم 
حدود ۲۰ درصد در سطح اقتصاد کالن، ثبات قیمتی 

بازار مسکن به معنای کاهش واقعی قیمت است.
در فرضیه دوم رشــد پایین تر از نرخ تورم عمومی را 
برای بازار مســکن می توان تصور کرد که این سناریو 

نیز به معنای کاهش قیمت واقعی مسکن خواهد بود.
اما گمان زنی ســوم که احتمال آن بعیــد به نظر می 
رسد جهش قیمت ها در بازار مسکن شهر تهران است 
که در صورت وقوع آن بایــد منتظر تحوالتی از جمله 
عمیق تر شــدن رکود فعلی، طوالنی تر شــدن رکود 
محتوم آینده، پرتاب متقاضیان مصرفی به شهرهای 

اطراف و رشد قیمت در شهرهای اقماری باشیم.

پالک

 روند پرداخت تسهیالت خرید مسکن 
بعد از چند ماه کاهــش تقاضا بار دیگر 

وارد مسیر افزایشی )رشد مثبت( شد.
گــزارش پایگاه خبری بانک مســکن 
از آمار و اطالعات مربــوط به پرداخت 
انواع تســهیالت در بهمن ماه امسال 
توســط این بانک حاکی است که طی 
۳۰ روز میانی فصل زمســتان ۶۲ هزار 
و ۱۲۶ فقره انواع تســهیالت توســط 
شعب بانک مسکن سراســر کشور به 
متقاضیان پرداخت شــد کــه ارزش 
کل تســهیالت پرداختــی در این ماه 
رقمی معادل ۳ هــزار و ۴۰۹ میلیارد 

تومان بوده اســت. عملکرد 
بانک مســکن در بهمن ماه 
امســال به لحاظ ارزش کل 
تســهیالت پرداختی، رشد 
۴/ ۷۷ درصــدی از خــود 
نشان می دهد که  این رشد 

مدیون دو حوزه بوده است.
بخــش  گــزارش  ایــن  براســاس 
قابل توجهی از رشد پرداخت تسهیالت 
در ماه گذشــته ناشــی از بازگشــت 
تقاضای خرید مسکن به بازار به واسطه 
بازیابی قدرت تسهیالت خرید مسکن 

بوده است.

مــاه گذشــته در حــوزه 
تســهیالت خرید مسکن، 
افزایش تقاضا هم در تهران 
و هم در سایر شهرها باعث 
شــد ۱۷ هزار و ۴۵۹ فقره 
تســهیالت به ارزش بیش 
از یک هــزار و ۳۵۰ میلیارد 
تومــان به مشــتریان بانک مســکن 
پرداخــت شــود. تعداد تســهیالت 
پرداختی برای خرید مسکن در بهمن 
امسال ۹ درصد نســبت به بهمن سال 
گذشــته افزایش پیدا کرد. ماه گذشته 
در تهران معامالت خرید مســکن ۴۹ 

درصد رشد کرد. در ســایر شهرها نیز 
به خاطر جابه جایی های شــب عید و 
همچنین خریدهای سرمایه ای حجم 
معامالت فروش مسکن افزایش یافت. 
رشــد معامالت مســکن که به معنای 
افزایش تقاضای موثر در این بازار است 
تا حدودی می توانــد تحت تاثیر بهبود 
نسبی سقف تســهیالت خرید مسکن 
طی دو سه ماه اخیر باشد. بانک مسکن 
در نیمه دوم امســال سقف تسهیالت 
خرید مسکن از محل اوراق را افزایش 
داد و همزمان تسهیالت جعاله مسکن 

را نیز تقویت کرد.

تسهیالت
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 خیز دوباره تورم فصلی زمین 
در پاییز

تازه ترین گزارش منتشرشــده از ســوی مرکز 
آمار ایران، از رشــد ۹۳.۵درصدی قیمت زمین 
شــهری طی پاییز سال جاری نســبت به مدت 
مشابه سال قبل خبر می دهد، رشدی که به گفته 
کارشناســان اقتصادی، هم قیمت مسکن و هم 
هزینه های ساخت را افزایش داده است و تداوم 
آن می تواند منجر به کاهش تمایل انبوه ســازان 

برای ساخت مسکن شود.
رشــد ۹۳.۵ درصدی قیمت زمین در پاییز سال 
جاری نسبت به مدت مشابه ســال قبل در کل 
کشور موجب شــده که متوســط قیمت زمین 
از ۲ میلیــون و ۹۷ هزار و ۵۰۰ تومــان در پاییز 
ســال گذشــته به ۴میلیون و ۵۸ هزار و ۷۰۰ 
تومان در پاییز ســال جاری برســد و کار را هم 
برای انبوه سازان و هم خریداران مسکن سخت 
کند، چون رشــد قیمت زمین تاثیر مستقیمی 
بر قیمت مســکن دارد در واقع مهم ترین عامل 
درونــی تاثیرگــذار در بــازار مســکن، قیمت 
زمین اســت کــه بررســی ها حکایت از رشــد 
افسارگســیخته این عامل طی یکی دو ســال 
گذشــته دارد.  اما عالوه بر افزایش قیمت زمین، 
قیمت مصالــح هم در هفته هــای اخیر افزایش 
چشمگیری یافته اســت، در این میان براساس 
تصمیم شهرداری تهران، دریافت مجوز ساخت 
هم ۳۰ درصد رشد داشــته و همین موضوع در 
باالرفتن قیمت مسکن به ویژه در پایتخت تاثیر 
قابل مالحظه ای داشته است. گزارش میدانی از 
تحوالت قیمتی در بازار مســکن طی اسفندماه 
سال جاری نســبت به بهمن ماه نشان می دهد 
که قیمت هــا در برخی محله های تهران رشــد 
افسارگسیخته ای داشته اســت، درحالی که به 
دلیل گسترش شــیوع کرونا، تعداد مراجعات به 
بنگاه های مســکن کاهش یافته و حتی بسیاری 
از دفاتر امالک به دلیل افت شدید عرضه و تقاضا 

پس از شیوع ویروس کرونا بسته شده اند.
چندی پیش گزارشی منتشــر شد که براساس 
آن و به گفته مشــاوران امــالک، ۶۰ درصد از 
مراجعات به بنگاه ها کاهش یافته است و نگرانی 
از شیوع ویروس کرونا موجب شده فروشندگان 
مسکن تمایلی به بازدید خریداران از واحدهای 
مسکونیشان نداشته باشــند و ابهام از وضعیت 
اقتصادی کشــور و ترس از گران شــدن مسکن 
در ســال آینده هم پــای فروشــندگان را برای 
فروش ملک سست کند، از سوی دیگر هم اغلب 
متقاضیان مسکن، خرید خود را به سال آینده و 
پس از فروکش کردن تب بیماری کرونا موکول 

کرده اند.
در این میان تمامی این عوامل یعنی گران شدن 
زمین در ماه های گذشــته، افزایش هزینه مجوز 
ســاخت و رشــد قیمت مصالح موجب شده که 
بخشی از ســازندگان تهرانی، ساخت مسکن در 
پایتخت را رها کرده و به دنبال ســاخت و ساز در 
اطراف شهر هســتند و با توجه به آنکه بسیاری 
از خریداران تمایلی برای زندگی در این مناطق 
ندارند، احتمال افزایش شــمار خانه های خالی 
وجود دارد اما ســازندگان تهرانی این راهکار را 
انتخاب کرده اند تا از ایــن طریق هم به کار خود 
ادامه دهند و هم زیر فشــار اقتصــادی افزایش 
قیمت زمیــن دوام بیاورند چــون قیمت ها در 

حومه ارزان تر از پایتخت است.
اما افزایــش قیمت زمین در کل کشــور کاهش 
ساخت و ســاز و به تبع آن افت عرضه را به همراه 
دارد اتفاقی که درســال های آینــده و به دلیل 
انباشــت تقاضا بــرای خرید مســکن، موجب 
جهش دوباره قیمت ها می شود برهمین اساس 
پیشنهاد می شود که مســووالن به فکر کنترل 
قیمت زمین در کشــور و به وی ژه پایتخت باشند 
چون تبعات اقتصادی این رشــد می تواند بازار 

مسکن را بیش از بیش در رکود فرو ببرد.



با توجه به افزایش تعداد آمار مبتالیان به ویروس کرونا

و قفل شد وش خودر خرید و فر
خریدار   گزارش میدانی از وضعیــت بازار خودرو 
پس از شــیوع ویروس کرونــا، از کاهش ۸۰درصدی 

معامالت خبر می دهد.
 به نظر می رسد هر چه در کشور بر تعداد آمار مبتالیان 
به ویروس کرونــا افزوده می شــود، از خریداران کاال 
در بازارها نیز کاسته می شــود. بازار خودرو نیز از این 
موضوع مستثنی نبوده و گزارش ها نشان می دهد در 
مدت سه هفته ای که کرونا در کشور شیوع پیدا کرده، 

این بازار به نوعی قفل شده و هیچ خریداری ندارد.
آن طور که فعاالن این بازار عنوان می کنند، این است 
که تا یک ماه گذشته فروشــندگان خودرو در تعیین 
قیمت ها، دست باال داشتند و حاضر نبودند خودروها 
را با قیمت هایی پایین تر به فروش برساند، اما امروز که 
تقریبا هیچ مشتری ای در بازار وجود ندارد، خریداران 
با چانه زنی بیشــتر، قــدرت خرید بازار را به دســت 

گرفته اند.
به اعتقاد بســیاری از فعاالن بازار خــودرو، در حال 
حاضر خرید و فروش خودرو بــه کمترین میزان خود 
رسیده است و بسیاری از مردم، خرید و فروش خودرو 
را به دلیل این که نیاز به حضــور فیزیکی در بنگاه ها و 

دفترخانه ها دارد، متوقف کرده اند.

قیمت خودرو چقدر کم شد؟
بررســی وضعیت بازار خــودرو نشــان می دهد که 
قیمت خــودرو در بــازه هفته ای کــه از زمان اعالم 
شیوع کرونا در کشور گذشــته، کاهش قابل توجهی 
داشته اســت، به طوری که در این بازه زمانی قیمت 
پراید ۱۱۱ با کاهش ۴ میلیــون و ۱۰۰ هزار تومانی، 
از ۶۶ میلیــون و ۱۰۰ هــزار تومان بــه ۶۲ میلیون 

تومان افت کرده است.
پراید ۱۳۱ نیز تقریبا همین وضعیت را داشــته و در 
حال حاضر در بازار با قیمــت ۵۹ میلیون و ۷۰۰ هزار 
تومان به فروش مــی رود؛ این در حالی اســت که در 
اولین روز اسفندماه این خودرو با قیمت ۶۲ میلیون و 

۵۰۰ هزار تومان عرضه می شد.
از ســوی دیگر، قیمت ســاینا با کاهش حدود ۷۰۰ 
هزار تومانی مواجه شده اســت. در ابتدای اسفندماه 
ســاینا ۷۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت داشت، 
اما هم اکنون قیمت آن به حــدود ۷۵ میلیون تومان 

کاهش یافته است.
در این میان، پــژو۲۰۶ تیپ ۲ در حالــی در ابتدای 
اســفندماه با حدود ۱۰۰ میلیون تومــان در بازار به 
فروش می رفت کــه در حال حاضر بــا کاهش حدود 
۲ میلیون تومانی، در بــازار ۹۸ میلیون تومان قیمت 
دارد. پــژو۲۰۶ تیپ ۵ نیز حــدود ۱۰ میلیون تومان 
کاهش قیمت را تجربه کــرده و از ۱۲۶ میلیون تومان 

به ۱۱۶ میلیون تومان تغییر قیمت داده است.
بررســی قیمت ها حاکــی از آن اســت قیمت برخی 
خودروهــای مونتاژی حتی نســبت به چهارشــنبه 
گذشــته، با افت ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومانی مواجه شده 
که از آن جمله کاهش ۲۰ میلیون تومانی پژو ۲۰۰۸، 
افت ۳۰ تا ۴۰ میلیــون تومانی ســراتو و کاهش ۲۰ 

میلیون تومانی هایما اس ۷ قابل اشاره است.

چرا شیب فروش خودرو کم شد؟
اما کاهــش قیمت خــودرو در هفته های گذشــته 
در حالی بود که تا پیش از انتشــار خبر شــیوع کرونا، 
بازار خودرو روندی صعودی را بــه خود گرفته بود؛ به 

طوری که رشد قیمت ها چندان توجیهی نداشت. در 
این میان، در آن دوره نوک انتقادها به ســمت دالالن 
و واســطه گران می رفت که در انتظار فرصتی مناسب 

برای فروش خودروهای خود هستند.
نظرسنجی انجام شــده توسط یک شــرکت معتبر 
داخلی که به تازگی انتشــار یافته، نشان می دهد ۶۰ 
درصد از خریداران خودروهای صفر کیلومتر در نیمه 
نخســت امســال، اقدام به فروش خودروی دریافتی 

خود از نمایندگی کرده اند.
طبق این نظرسنجی، اقدام مشتریان مبنی بر فروش 
به جای مصرف، ریشه در اختالف فاحش میان قیمت 
کارخانه و بــازار خودروها دارد که خود از سیاســت 
قیمت گذاری دستوری سرچشــمه می گیرد. شیب 
فروش خودروها البته در نیمه دوم ســال کند شــده 
است که می تواند ناشی از به تاخیر انداختن فروش در 

راستای کسب سود بیشتر باشد.
در این شــرایط، اغلب فعــاالن بازار خــودرو اعتقاد 
دارند که با توجه به شــیوع ویروس کرونا در کشــور، 
در بازار خودرو شــاهد رکورد جدید قیمتی از کاهش 
خواهیم بود. این در حالی است که روند فاکتور کردن 
خودروها در شــرکت های خودروســاز نیز با توجه به 
روزهای پایانی سال کم شــده و همین امر نارضایتی 

مصرف کنندگان را به وجود آورده است.
البته کارشناســان عنــوان می کنند؛ رونــد نزولی 
قیمت ها از زمان برداشــته شــدن مجــدد نرخ ها از 
ســایت های خودرویی مثل دیوار، باما و ... آغاز شده، 
اما مراجعه نکردن مشــتریان به بازار و نمایشــگاه ها 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا عاملی است که کاهش 
شدید تقاضا و در نتیجه افت قیمت ها را رقم زده است.

پدال

یک کارشــناس بازار خودرو با اشاره به 
کاهش تقاضا در بازار به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا گفــت: از آنجا که تولید 
خودروســازان کاهش پیدا کرده، این 
افت تقاضا تاثیر چندانی بر بازار خودرو 

ندارد.
 فربد زاوه دربــاره وضعیت بازار خودرو 
در روزهای پایانی ســال بیان کرد: در 
حال حاضر با توجه به شــیوع ویروس 
کرونا دادوســتدها در بازار خودرو به 

حداقل رسیده اما قیمت ها 
نوســان چندانــی نــدارد 
چراکه عــالوه بــر ریزش 
تقاضا در بازار، میزان تولید 
خودروســازان نیز به خاطر 
کمبود مــواد اولیه و قطعه 

کاهش پیدا کرده است.
او با اشــاره به پرداخت تســهیالت 
بانکی به خودروســازان اظهار کرد: 
وضعیت صنعت خودروی کشــور به 

جایی رســیده کــه با این 
مبالــغ کــم و کمک های 
نمی یابد  نجــات  مقطعی 
و باید مشــکالت آن را به 
صورت عمقی حــل کرد؛ 
از طرفی در حــال حاضر 
هــم تولید و هــم فروش 
خودروســازان با زیان همراه اســت 
که باید آن را با حــذف قیمت گذاری 

دستوری اصالح کرد.

زاوه دربــاره آینــده صنعــت خودرو 
تصریح کــرد: کرونا اگرچــه از لحاظ 
روانی تاثیر منفی خود را بر همه بازارها 
گذاشــته، اما باتوجه به مــوارد گفته 
شــده تاثیرات ناشــی از این بیماری 
حل خواهد شد اما مشکل اصلی نحوه 
اداره کردن و برخورد با صنعت خودرو 
اســت که پیش بینی می شــد با ادامه 
روند فعلی، این صنعــت دوام چندانی 

نداشته باشد.

دیدگاه
و نخواهد کرد تزریق مقطعی نقدینگی کمکی به صنعت خودر
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و سال پیش ر
مدیــران خــودرو نماینده محصــوالت چری 
به عنوان قدیمی تریــن تولیدکننده خودروهای 
چینی در کشــورمان کار خودرو را برند ام وی ام 
که مختص کشورمان اســت با خودرو ام وی ام 

۱۱۰ در سال ۱۳۸۱ آغاز کرد.
این شــرکت کــه تجربــه مدیریــت در گروه 
خودروسازی ســایپا را داشت توانست به سرعت 
خــود را به عنوان یکی از خودروســازان پر تیراژ 
کشور معرفی کند، به طوری هم اکنون به عنوان 

سومین خودروساز کشور از آن یاد می شود.
مدیران خــودرو تاکنون خودروهــای ام وی ام 
۳۱۵، ام وی ام x33 بــا چند فیس لیفت، ام وی 
ام x22، ام وی ام ۱۱۰، ام وی ام ۵۳۰ و ام وی ام 

۵۵۰ را به بازار عرضه کند.
این خودروها در طی این سال هرکدام توانستند 
بخشــی از بازار خــودرو کشــورمان را به خود 
اختصاص دهند، مدیران خــودرو از ابتدا البته 
تالش کرد با فــروش خودروهای ام وی ام بخش 
خودروهای ارزان قیمت بازار را در اختیار بگیرد 

که تا حدی نیز موفق بود.
خودرو ام وی ام ۱۱۰ به عنوان ارزان ترین خودرو 
این شــرکت البته که هیچ گاه نتوانســت رقیب 
خیلی جدی برای ارزان ترین خودرو کشورمان 
یعنی پراید باشــد، امــا موفق شــد نظر برخی 
متقاضیان خــودرو را که طی ســال های اخیر 
دل خوشی از ایران خودرو و ســایپا نداشتند را 
به خود جلب کنــد.ام وی ام ۳۱۵ امــا در زمان 
ورود رقیــب جدی قدرتمندی به نــام پژو ۲۰۶ 
این بــار از محصوالت داشــت، سرنوشــت این 
خودرو به نســبت ارزان قیمت )البته قدیم ها( 
نیز به شدت شبیه mvm ۱۱۰ بود، البته از حق 
نگذریم خریداران این خودرو معموالً از کیفیت 
این خــودرو ابراز رضایت می کننــد و برخی نیز 

مشتری وفادار این خودرو هستند.
داســتان ام وی ام x33 اما بــا خودروهایی که 
درباره شــان صحبت شــد تفــاوت دارد. ام وی 
ام ایکــس ۳۳ در زمان عرضه رقیــب قدرتمند 
داشــت، اما نه رقیبی از خودروســازان داخلی، 
لیفــان ایکس ۶۰ کــه اتفاقاً محصول شــرکت 
برادر مدیــران خودرو یعنی کرمــان موتور بود، 
توانست بازار این خودرو را تحت تأثیر قرار دهد، 
بااین وجود در زمان ابتدایی عرضه این ۲ خودرو 
شاید شاســی بلند بازار خریداران این سگمنت 
به نوعی میــان مدیران خــودرو و کرمان موتور 
تقســیم شــد، البته که آن زمان ایران خودرو و 

سایپا خودرویی در این سگمنت نداشتند.
ام وی ام x22 نیــز به عنــوان خودرویــی که 
مدیران خــودرو آن را خودرویی بــرای جوانان 
نام گذاری کرده بود تا جایی که ژانگ مدیرعامل 
مدیران خودرو )در زمــان رونمایی این خودرو( 
برای اثبات مناســب بــودن این خــودرو برای 
جوانان با لباس ورزشــی در مراسم رونمایی آن 
شرکت کرد، توانســت نظر مثبت برخی جوانان 
و خانم هایی که عالقه داشــتند خودرویی کمی 
با ارتفاع بیشــتر ســوار شــوند اما امکان خرید 
خودروهای شاسی بلند واقعی نداشتند را به خود 
جلب کند.اما دو خودرو ســدان مدیران خودرو 
یعنــی ام وی ام ۵۳۰ و ام وی ام ۵۵۰ بــه دلیل 
رقبای قدرتمند در ایران خودرو و سایپا هیچ گاه 
خیلی موفق نبودند و ســهم بازار قابل توجهی را 

به خود اختصاص ندادند.
مدیران خودرو اما در سالی که این روزها به پایان 
خود نزدیک می شــود و به لطــف ویروس کرونا 
همه منتظر اتمام آن هستند، تالش کرد حضور 
برنــد ام وی ام را در بازار قدرت ببخشــد، اما نه 
به عنوان خودرویی ارزان قیمت، این شرکت در 
اواســط پاییز خودرو ام وی ام x55 را این بار نه 
با برند چری بلکه با برنــد ام وی ام به بازار عرضه 
کرد، خودرویی که در چیــن به نام چری تیگو ۴ 

فروخته می شود.
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

ســخنگوی وزارت کشور شــایعه توقف فعالیت های 
خدماتی، تجاری و حمل ونقــل در پایتخت را تکذیب 

کرد.
 سید سلمان ســامانی معاون هماهنگی و سخنگوی 
وزارت کشور، در واکنش به انتشار برخی اخبار جعلی 
در کانال هــای تلگرامی مبنی بــر ممنوعیت فعالیت 
واحد های صنفی، توزیعــی و خدماتی از این هفته در 
تهران، گفت: این گونه شایعات، به طور کلی بی پایه و 

اساس است.

معاون هماهنگی وزارت کشور، با تأکید بر استمرار و 
تشدید تالش همه بخش های کشور در مهار و مقابله با 
ویروس کرونا، خاطرنشان کرد: مردم عزیز ما در اقصی 
نقاط کشــور از جمله در تهران، با رعایت بهداشــت 
فردی و بــا حضور در منــزل، مانع از ابتــالی خود و 

خانواده به بیماری شوند و به شایعات بی توجه باشند.
وی تصریح کــرد هرگونــه تصمیمی که در ســطح 
هریک از  استانها اتخاذ می شود قباًل از مبادی رسمی 

اطالع رسانی عمومی خواهد شد.

وزارت کشور

توقف فعالیت های خدماتی، تجاری در پایتخت کذب است

تحلیل رییس اتاق بازرگانی ایران و چین از وضعیت بازار ارز در سال آینده

خ دالر در سال ۹۹ چقدر می شود؟ نر
خریدار   رییس اتــاق بازرگانی ایران و چین معتقد 
اســت: تالطم هایی که در طول یک ســال گذشــته 
گذراندیم، در تاریخ بی نظیر بوده اســت و تالطم های 
کوچک تر از این در گذشته توانسته بوده فنر نرخ ارز را 
بپراند، اما بانک مرکزی توانسته بازار ارز را باثبات نگه 
دارد.مجیدرضا حریری درباره این که ارز در سال ۹۹ 
چه نرخی خواهد داشــت؟ اظهار داشت: پیش بینی 
بازار اقتصاد ایران نه در ســال ۹۹، که حتی برای یک 

ماه دیگر، اصال با متر اقتصادی امکان پذیر نیست.
وی افزود: اتفاقاتی که در بازارهای کشور افتاده است، 
متاثر از تصمیم گیری های سیاسی بوده است، بخشی 
تصمیم گیری های سیاسی داخلی و بخشی مربوط به 

سیاست های بین المللی بود.
رییس اتــاق بازرگانی ایران و چیــن تصریح کرد: در 
حال حاضــر هیچ اتفــاق اقتصادی ای باعث نشــده 
که وضعیت اقتصاد به این شکل شــود؛ اغلب مسایل 
سیاســی مطرح بوده؛ یا دعواهای سیاسی داخلی و یا 
دعواهای سیاســی خارجی.حریری عنوان کرد: من 
که نه متخصص سیاست داخلی و نه سیاست خارجی 
هســتم، چطور باید راجع به بازاری صحبت کنم که 

اختیار بازی اش سیاسی است.
وی یادآور شد: هر دو باری که نرخ ارز ما سه برابر شد، 
به چه دلیل بوده است؟ امروز آقای همتی، رییس کل 
بانک مرکزی موفق بوده که طی یک بازه یک ساله نرخ 
ارز را باثبات نگه دارد، ولی این نکته مطرح اســت که 
آیا نرخ ارز ۱۴ هزار تومانی در فروش کاالها هم اعمال 

می شود؟
رییــس اتــاق بازرگانی ایــران و چین متذکر شــد: 
کاالهایی که امروز در بازار به فــروش می رود، با نرخ 

۱۸، ۱۹ هزار تومان ارز است.
حریری گفت: شاید بانک مرکزی در سال آینده بتواند 

نرخ ارز را در دامنه قابل قبولی نگــه دارد، ولی آیا این 
موضوع باعث می شود که قدرت خرید مردم با نرخ ارز 
سنجیده شــود؟ توجه به مهار تورم ریالی هم اهمیت 
دارد؛ چراکــه مــا االن نمی توانیم بگوییــم نرخ دالر 
زمانی که ۱۷ هزار تومان بــوده و گوجه فرنگی ۴ هزار 
تومان بوده اســت، حاال که ارز ۱۳ هزار تومان شده، 
گوجه فرنگی هم با همان نرخ به فروش می رود؛ حتی 

ممکن است ۱۵ هزار تومان شده باشد.
وی افزود: خوب اســت که نرخ ارز را توانستند باثبات 
نگه دارند، ولی می خواهم بگویم با بهانه و دســت آویز 
ثبات نرخ ارز که حتما مدیریت خوبی روی آن اعمال 
شــده و حتما باید از مدیریت رییس کل بانک مرکزی 
تشکر کنیم، اما بازار کاالیی همچنان شرایط مطلوبی 

ندارد.
رییس اتــاق بازرگانی ایــران و چیــن تصریح کرد: 
تالطم هایی که ما در طول یک سال گذشته گذراندیم، 
در تاریخ بی نظیر بوده است و تالطم های کوچک تر از 
این در گذشته توانســته بوده فنر نرخ ارز را بپراند. در 

واقع بانک مرکزی توانسته بازار ارز را باثبات نگه دارد.
حریری ادامه داد: با این وجود، این نکته وجود دارد که 
بقیه نباید پشــت نرخ ارز قایم شوند. مردم دالر و یورو 
سر ســفره نمی خورند. مردم نان، تخم مرغ، گوشت، 

دستمال کاغذی و... سر سفره هایشان است.
وی عنوان کــرد: من حتمــا در ماه یکــی، دو روز به 
سوپرمارکت های بزرگ می روم و در آن جا می گردم. 
ســبد خالی ای دارم، اما می گردم ببینم چه شرایطی 

وجود دارد.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین خاطرنشــان کرد: 
در حال حاضر سفره مردم با دالر ۱۸، ۱۹ هزار تومانی 
تامین می شود و بر همین اساس، نمی شود پیش بینی 

کرد که سال آینده چه اتفاقی می افتد.

چرا طال سقوط کرد؟
یک اقتصاددان به تحلیل چرایی ســقوط قیمت 

طال در بازار جهانی پرداخت.
 مرتضــی ایمانــی راد در تازه تریــن تحلیل در 
اینســتاگرام خــود بــه تحلیل وضعیــت بازار 
جهانی طال پرداخت و نوشــت: چرا طال در چند 
روز گذشته ســقوط کرد؟ در یکی از پست هایم 
اشاره شــد به کاهش شــدید مبتالیان کرونا در 
کره جنوبی و چین و نتیجــه گرفتم که احتمال 

برگشت محدود بازارها است.
وی افزود: با اعالم پندمیک توســط ســازمان 
بهداشــت جهانــی و اتخــاذ سیاســت های 
ســخت گیرانه توســط آمریــکا و کانــادا، این 
اطمینــان در بازارهای مالی به وجــود آمد که 
ریسک ویروس در جهان خیلی باال نیست و طال 

نیز مطلوبیت خود را از دست داد.
این اقتصاددان تصریح کرد: از طرف دیگر، دالر 
آمریکا هم شروع به افزایش کرد و این خود فشار 

دیگری بر طال بود ...
ایمانی راد متذکر شــد: گذشــته از این بحث، 
در شــرایط فعلی خیلی دنبــال چرایی اتفاقات 
اقتصادی نباشــید، چون بازار به شدت هیجانی 
اســت و الزاما رفتارهای منطقی نمی کند. ضمنا 
دیــروز، جمعه نیز ســهام در آمریکا به شــدت 
باال رفــت و در کنار آن، دالر آمریــکا هم قدرت 
بیشتری گرفت.وی خاطرنشان کرد: این شرایط 
برای باال رفتن قیمت طال زیاد مناســب نیست. 
ضمنا بهتر اســت از اتفاقات یک هفته گذشــته 

نتایج بلند مدت نگیرید.

اگر آجیل شب عید خریداری 
کرده اید، بخوانید

اگر جزو افرادی هســتید که آجیل شــب عید 
خریداری کرده و نگران شــیوع ویروس کرونا از 
طریق آجیل هســتید بنا بر گفته رئیس اتحادیه 
اجیل و خشکبار می توانید برای رفع این نگرانی 

آنها را در خانه حرارت دهید.
مصطفی احمــدی با تاکید بر رعایت بهداشــت 
آجیــل از فــرآوری تــا فــروش گفت:طبــق 
دســتورالعمل ابالغ شــده به اعضــای اتحادیه 
آجیل و خشــکبار، بایســتی حتما بر روی تمام 
آجیل و خشکبار سلفون کشــیده شود  و امکان 
تست توسط مشــتری نیز وجود ندارد. از طرفی 
مشتری و فروشندگان حق دست زدن به آجیل 
و خشکبار را ندارند و فروشندگان موظفند حتما 
از دستکش و ماسک اســتفاده کرده و بهداشت 
فردی را رعایت کنند. همچنین در ورودی مغازه ها 
نیز بایستی افرادی ایســتاده و به مشتریان مواد 
ضدعفونی کننده دهند تا مشــکلی برای جنس 
ایجاد نشود.وی ادامه داد: به کارگاه های فرآوری 
آجیل نیزاعالم کردیم که افراد باید هنگام ورود 
به هر بخش از کفــش های متفاوتی اســتفاده 
کنند و مشــتریانی که ســال های قبــل از پای 
دستگاه فرآوری به صورت عمده آجیل را خریداری 

می کردند نیز حق ورود به کارگاه را ندارند.
رئیس اتحادیه آجیل و خشــکبار با بیان اینکه 
توصیه مــی کنیم امســال از آجیــل فرآوری 
شده بیشتر اســتفاده شــود تا خام، گفت: همه 
اجناس فرآوری شــده بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ درجه 
ســانتی گراد حرارت داده می شوند و در این دما 

ویروسی باقی نمی ماند.

 سونامی چک های برگشتی
 در سال جدید

عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نســاجی 
ایران با اشــاره به تاثیر ویروس کرونا بر صنعت 
پوشاک و نساجی، به سونامی چک های برگشتی 

و موج بدهکاران در سال جدید هشدار داد.
 علیرضا حائری درباره وضعیت این روزهای بازار 
پوشاک و صنعت نساجی توضیح داد: متاسفانه 
برخالف انتظار فعاالن این بازار که توقع داشتند 
رکود یک ســاله خود را در ایام شب عید جبران 

کنند، ویروس کرونا بازار پوشاک را از بین برد.
حائری به فشــار مضاعف تحریم ها اشاره کرد و 
گفت: یک زمان ما با رکــود داخلی مواجه بودیم 
اما می توانســتیم از طریق صادرات بازار خود را 
حفظ کنیم، ولــی در این شــرایط ضمن از بین 
رفتن بازار داخلی راه هــای صادراتی هم از بین 

رفته است.
او افزود: در حال حاضر مشــکل ما فقط بیماری 
کرونا نیست، بلکه این موضوع در کنار تحریم ها 
مشــکالت ما را دوچندان کرده اســت؛ ضمن 
اینکه با توجــه به کاهش فــروش و درآمدهای 
نفتی، دولت در بودجه سال ۹۹ به درآمد حاصل 
از صادرات غیر نفتی و مالیات هــا اتکا کرده بود 
که حاال با این وضعیت کســب و کار چاره ای جز 

حمایت از مشاغل و کاهش فشار مالیاتی ندارد.
عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نســاجی 
ایران اظهار کــرد: بهترین زمــان برای صنعت 
نساجی و پوشــاک نیمه دوم سال و به خصوص 
سه ماه آخر سال اســت اما با شرایط پیش آمده، 
بازار به شدت آسیب دیده و متاسفانه پیش بینی 
ما این اســت کــه در ســال جدید با ســونامی 

چک های برگشتی و بدهکاران مواجه شویم.
حائری با اشــاره به خالی شــدن مراکز خرید از 
مردی بیان کرد: در ایــن وضعیت، فروش بیش 
از تولید آســیب دیده چراکه واحدهای تولیدی 
از ماه ها پیش مــواد اولیه خــود را تهیه و تولید 
کرده اند اما فروش به شــدت با رکود همراه شده 

است.
او به درخواست صنایع از بانک مرکزی و سازمان 
مالیاتی برای کاهش فشــار واحدها اشاره کرد و 
افزود: طی نامه نگاری هایی که به بانک مرکزی و 
وزارت اقتصاد و سازمان امورمالیاتی فرستادیم، 
خواســتار تاخیر در پرداخت چک های بانکی و 
مالیات ها شده ایم اما واقعیت این است که نظام 
بانکی کشور با معوقات بســیاری روبه روست و 
شــرایط ممتازی ندارد، همچنین اقتصاد کشور 
بــر روی درآمدهای مالیاتی حســاب باز کرده، 
بنابراین نمی توانیم انتظــار چندانی از دولت و 

بانک ها در این شرایط داشته باشیم.
حائری تاکید کرد: البتــه نباید به این مهم توجه 
کنیم که در صورت نابودی کسب وکار ها، درآمد 
دولت برای مدت طوالنی از بیــن خواهد رفت؛ 
به این ترتیب دولت باید راهــی برای حمایت از 

مشاغل بدون فشار به نظام بانکی پیدا کند.


