
روحانی در مراسم بهره برداری آزادراه همت- کرج:

وزهای سخت فعلی  ر
خواهد گذشت

اشــتغال کامل در اقتصاد کالن به 
این معناســت که نرخ بیــکاری در جمعیت فعال در 

اندازه نرخ بیکاری طبیعی باشد.
در اقتصــاد کالن نرخ بیــکاری طبیعــی در اندازه 
۴ تا ۵ درصد جمعیت فعال اســت و عموما شــامل 
بیکارانی است که قصد تغییر شــغل دارند و یا هنوز 
بــرای پیداکردن شــغل وارد بــازار کار به طور 
جدی نشده اند. فراهم کردن شرایط و موقعیتهای 
اقتصادی برای جامعه به طوری که اشــتغال کامل 
برقرار باشــد در کنار حفظ نرخ تــورم دراندازه های 
قابل قبــول از وظایف دولــت  حتــی در آزادترین 

اقتصادها به حساب می آید.  
اگرچه دراقتصادهای آزاد این افاق به بازار ســپرده 
می شــود و عرضه و تقاضــای نیروی کار اســت  که 
تنظیم کننده بازار کار است اما تجربه نشان داه است 

در وضعیت های خاص نهاددولت وظیفه دارد سطح 
اشــتغال کامل را به مثابه راهبرد دردستورکار قرار 
دهد. اوج این سیاســت در توصیه های جان مینارد 
کینز در دوران رکود اقتصادی در اوایل دهه ۱۹۲۰ و 
اوایل دهه ۱۹۳۰ بودکه به دولتهای گوناگون کمک 
کرد از رکود خارج شوند. شاید در حالت عادی اقتصاد 
کالن در کشورهای گوناگون توصیه و آموزه های کینز 
و هوادارانش کاربردی نداشــته باشــد و کارفرمایان 
و دولت براســاس بهره وری نهایی نیروی کار سطح 

اشتغال را تعیین می کنند.  
ایران اما اکنون به دالیل گوناگون با اقتصاد به شدت 
تضعیف شده ای مواجه است که واقعیت های تلخی 

را برای ایرانیان رقم زده است.  
تشــدید تحریم ها در ســالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که 
برای بــاردوم در یک دهه رخ می دهــد اقتصادایران 
را در موقعیت شــکننده ای قرار داده است. رشدهای 
منفی اقتصادی در ۴ ســال از ۹ســال  دهه ۱۳۹۰ و 
رشدهای پایین ســالهایی دیگر دهه ۱۳۹۰ تبلور و 

تجسم بارز این وضعیت کالفه کننده است.  

آمارهای ارایه شــده از ســوی دکتر مســعود نیلی 
اقتصــاددان مشــهور ایران و معاون ارشــد ســابق 
اقتصادی رییس جمهور نشــان می دهدمتاســفانه 
تولید ناخالص داخلی ایران در پایان نیمه نخســت 
امسال به اندازه سال ۱۳۹۰ است درحالی که در این 
مدت ساالنه دست کم به طور متوسط رشد جمعیت 
معادل ۱.۵ درصــد را تجربه کرده ایــم که به معنای 

فقیرتر شدن مردم است.  
محاسبات وی نشان می دهد براســاس اینکه  سال 
۱۳۵۵ را سال پایه و متوسط سرانه سرمایه  گذاری را 
۱۰۰ در نظر بگیریم  با این فرض شــاخص مذکور در 
سال ۱۳۹۷ به حدود ۲۰ کاهش یافته است. یعنی در 
این فاصله سرمایه گذاری ۸۰ درصد تنزل پیدا کرده 
است. به همین سیاق ســرانه مصرف واقعی دولت از 
عدد ۱۰۰ در ســال ۵۵ به عدد ۴۰ در پایان سال ۹۷ 

رسیده است.  
بنابراین متوســط مصرف خانوارها افزایش یافته اما 
این افزایش به قیمت کاهش شدید سرمایه گذاری و 

مصرف واقعی دولت صورت گرفته است.

بدترین شرایط اقتصاد تضعیف شده ایران اما از چند 
هفته پیش با یورش ویروس چینی کرونا مواجه شده 
اســت و این ویروس آدم کش پیامدهای به شــدت 
گســترش یابنده ای را بر بازارهای گوناگون برجای 

گذاشته است.
یک گزارش میدانــی اثر کرونا بر ۲۲کســب وکار را 
بررسی کرده اســت. آسیب شناسی ها نشان می دهد 
تقاضا در ۱۵رســته صنفی با افت بیش از ۶۰درصد 
روبه رو شده  و هفت رسته مهم دیگر هم کاهش ۳۵ تا 

۵۰درصدی تقاضا را تجربه کرده اند.  
ارزیابی ها نشــان می دهد اثــر ویــروس چینی بر 
کســب وکارهایی همچون »خدمات گردشــگری« 
و »باشگاه ورزشی« بســیار مخرب بوده؛ به گونه ای 
که میزان کاهش تقاضا برای این رســته های صنفی 
در بازه زمانی ۲۵روزه، ۱۰۰درصد اســت. پس از این 
دو رســته، »تاالر پذیرایی«، »فست فود« و »لبنیات 
فروشی سنتی« بیشــترین افت تقاضا را در این بازه 

زمانی تجربه کرده اند.  
  ادامه در صفحه 2

وزیر نیرو اعالم کرد

 آمادگی کافی برای 
مقابله با سیالب های 

احتمالی بهار

 ۵۷درصد خانه ها نامقاومند

ح  وستایی در طر  مسکن ر
ملی مسکن مغفول ماند

کارشناسان اقتصادی مطرح کردند

ونا بر اقتصاد ایران سایه سنگین کر
صفحه 2

صفحه 5

صفحه4

صفحه6

رئیس کل بانک مرکزی:

تعویق سه ماهه اقساط جریمه ندارد
صفحه 3

سرمقاله

چهارشــنبه     28 اســفند 1398     ســال چهارم    شــماره 509     8 صفحه     2000 تومان

روزنامه سراسری صبح ایران

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

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

وزنامــه  اقتصــادی K  H  A  R  I  D  A  A  R     D  A  I  L Yر

حسین سالح ورزی
 نایب رییس اتاق بازرگانی ایران 

نگهداشت شاغالن وظیفه بزرگ دولت



کارشناسان اقتصادی مطرح کردند

ونا بر اقتصاد ایران سایه سنگین کر
خریدار    یک کارشــناس اقتصادی با اشــاره به 
شــیوع ویروس کرونا در ایران و جهــان گفت: این 
روزها کشــور با بحران بســیار جدی روبروســت و 
امیدوارم بــا تدبیر مســئوالن ذی ربــط و همت و 
همراهی مردم، از این شــرایط ســخت با کمترین 

خسارت عبور کنیم.
اسماعیل افشــار با بیان اینکه همه بخش های کشور 
باید با الگوبرداری از پزشــکان و پرستاران، با شناخت 
دقیق وظایف شــان، در کنار هم برای حل این بحران 
که تمام زندگی مردم ایران را تحت الشعاع قرار داده، 
تالش کنند، اظهار کرد: ماه ها به صورت مســتقیم و 
غیرمســتقیم درگیر کرونا و خسارت هایش خواهیم 
بود و درست اســت که  امروز تمام توجه ها به عبور از 
دوران پیک بیمــاری و کنترل شــیوع ویروس کرونا 
معطوف شــده اســت، اما قطعا یک مدیریت جامع و 
همه جانبه نگر، باید برای تمام ابعاد این بحران راه حل 
پیش بینی کند تا با کمترین آسیب از این دوران گذر 
کنیم، چرا که اقتصاد در دوران پساکرونا با بحران های 

جدی تری روبرو خواهد شد.
وی به بررسی شــرایط بنگاه های اقتصادی پرداخت 
و گفت: بحــران کرونا بعد از گذر از دوران شــیوعش، 
آســیب هایش به بدنه اقتصادی را نمایــان می کند؛ 
اقتصادی که بعــد از خروج ایاالت متحــده آمریکا از 
برجام و تحریم های نفتی، با فشارهای بسیاری دست 
و پنجه نرم می کرد و حاال باید با رکود ناشــی از کرونا 

هم مقابله کند.
این کارشــناس اقتصادی افزود: اگر قــرار گرفتن در 
لیست ســیاه FATA  و پیش بینی کســری بودجه 
۱۳۹۹ هم مــورد توجه قرار دهیم، روزهای ســخت 
آینده قابل شبیه ســازی اســت، اما با یــک مدیریت 
جامع و اثرگذار، می توان سیاســت های صحیحی را 
برای دوران پساکرونا اتخاذ کرد تا از تهدیدها، فرصت 

ساخت.
افشــار در ادامه با اشــاره به ضرورت توجه بیشتر به 
کسب و کارهای پلتفرمی و خروج از کسب وکارهای 
ســنتی، خاطرنشــان کرد: در این میــان بنگاه های 
اقتصادی کوچک و متوسط که حدود ۴۰ درصد تولید 
ناخالص کشــور را هم در اختیار دارنــد، در صف اول 
فشار اقتصادی ناشــی از کرونا قرار گرفته اند و ممکن 

است حتی با ورشکستگی و تعطیلی روبرو شوند.
وی ادامه داد: البته توجه شــود کــه بحران اقتصادی 
پســاکرونا فقط به بنگاه های کوچک و متوسط ختم 
نمی شــود، بلکه این بحران مانند دومینو به ســطح 
بنگاه های بزرگ اقتصادی، شــرکت های پیشــرو در 

عرصه تجارت بین المللی و ساختارهای اقتصاد کالن 
و باال دســتی نظیر نظام بانکی و مالی کشــور منتقل 

خواهد شد.
این مدیر صنعتی، گفــت: همه این شــرایط، اتخاذ 
سیاســت های حمایتــی از ســوی دســتگاه های 
حاکمیتی را ضروری می کند تا با تدوین بســته های 
قانونی و مالی، از زمین گیر شدن بنگاه های اقتصادی 
جلوگیری شود، این بســته حمایتی باید در شورای 
هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به تصویب برسد تا 

تمام دستگاه ها با سرعت، عملیاتی کنند.
افشــار توجه به تحقق درآمدهای بودجه ۱۳۹۹ 
را یکی دیگر از موضوعات مهمی دانســت که باید 
برای آن تدبیر شــود و تصریح کرد: بودجه ۱۳۹۹ 
از این جهت مهم اســت که از یک ســو کمترین 
وابستگی به نفت را نسبت به ســال های قبل دارد 
و از سوی دیگر برای تحقق بودجه ای، نگاه ویژه ای 
به درآمدهای مالیاتی شده و اینجاست که با توجه 
به رکود قابــل پیش بینی برای اقتصاد کشــور در 
سال ۱۳۹۹، سیاســت های جایگزین و عملیاتی با 
کمترین اثر تورمی باید تدوین شده و چه بسا باید 
اصالح بودجــه ای در دســتور کار دولت و مجلس 

قرار گیرد.
وی اضافه کرد: سهم مالیات در بودجه ۹۹ حدود ۱۳ 
درصد افزایش یافته، ولی باید امــروز تصمیم گیری 
کرد که با چه مکانیزمی می توان این سهم از بودجه را 
محقق کرد؛ سهمی که متاثر از بحران های کرونایی بر 

اقتصاد کشور خواهد بود.
این کارشــناس اقتصادی در ادامه بــه معضل زیان 
شــرکت های دولتی و ضرورت اصالح این ساختار به 
خصوص در شرایط خاص اقتصادی پرداخت و گفت: 
طبق آمار رســمی به طور نمونه در ســال ۱۳۹۶ در 
حالی که پیش بینی شده بود تنها ۱۰ شرکت زیان ده 

با ۴۵۰۰ میلیارد تومان زیان وجود داشــته باشد، اما 
در عمل به ۹۶ شــرکت زیان ده با  ۵۰ هــزار میلیارد 

تومان زیان بر دوش اقتصاد ایران رسیدیم.
افشــار با بیان اینکه پیش بینی شــده در سال ۱۳۹۹ 
شاهد ۱۰۶ شــرکت دولتی زیان ده باشــیم، اظهار 
کرد: در عین حال دیوان محاسبات پیش بینی کرده 
از مجموع ۳۸۱ شــرکت، بیش از ۲۰۰ شرکت دولتی 
زیان ده باشــند و این ارقام تا قبل از بحران کرونا بوده 
و قطعا شاهد شــرایط حادتری خواهیم بود، بنابراین 
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و به خصوص حمله 
کرونا به اقتصاد، جراحی بزرگ در ســاختار مدیریتی 
شرکت های دولتی، بیش از گذشته ضرورت می یابد 
و چه بســا این شــرایط، بتواند زمینــه را برای یک 
تصمیم گیری جســورانه بر مبنای کار کارشناســی 
همه جانبه، به منظور عبــور از این پیچ تاریخی فراهم 

کند.
وی در ادامه با اشــاره بــه بحران اقتصادی ناشــی از 
کرونا در دنیــا نیز، تصریح کرد: کرونــا اقتصاد جهان 
را هم با بحــران روبرو کرده، به نحــوی که پیش بینی 
می شود رشــد اقتصادی جهان هم از ۳ به ۲.۵ درصد 
کاهش پیدا کند؛ در واقع این همان مقداری است که 
صندوق بین المللی پول آن را مساوی با رکود جهانی 

پیش بینی کرده است.
این کارشــناس اقتصادی افزود: ضمن اینکه برخی 
ســازمان های اقتصــادی بین المللی هــم بحران 
اقتصادی ناشــی از کرونا را با بحــران ۲۰۰۹ اروپا 
مقایســه و چه بســا بدتر از آن می داننــد که همه 
این اطالعات و پیش بینی ها حکایت گر این اســت 
که کرونا اقتصاد دنیا را هم به شــدت گرفتار کرده 

است.
افشار به ضرر چند صد میلیارد دالری چین و کاهش 
۴۰۰ میلیارد دالری ارزش بورس شــانگهای اشــاره 
کرد و گفت: در حالی که رشــد اقتصادی چین، بیش 
از شــش درصد برای ســال ۲۰۲۰ برآورد شده بود، 
اکنون حداقل به پنج درصد کاهش پیدا کرده اســت؛ 
اقتصادی کــه بیش از ۱۵ درصد اقتصــاد جهان را در 

اختیار دارد.
وی اظهــار کرد: اینکــه کرونا با خــود، بحران های 
بســیاری را چه در ایران و چه در جهــان به همراه 
آورده، بر کســی پوشیده نیســت، اما هنر مدیریت 
آن اســت که بتوان بــا برنامه ریزی کارشناســی، 
تصمیم گیــری صحیح، ســریع و اقدام فــوری، از 
خسارت ها کاست و فرصت های جدیدی برای حل 

بحران ها پدید آورد.
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با توجه به اینکه بخش قابل توجهــی از هزینه های 
فعالیت هــای یادشــده هزینــه پرداخت به 
نیــروی کار بوده اســت و تعدیــل نیروی کار 
درکوتــاه مــدت تنهــا راه حل کوتــاه مدت 
برای صاحبان کســب وکارهای کوچک بوده 
وهســت اخراج نیــروی کار در دســتور کار 
است و ســونامی بیکاری شروع شــده و ادامه 

خواهدداشت.  
آلمان و ســوئد وحتــی آمریــکا بــا توجه به 
ناگزیــری بنگاههــای کوچــک وبــزرگ در 
حفــظ تعــادل در ســطح پایین تــری از رفاه 
و ســود و نگهداشــت کلیت بنگاه هــا و فرار از 
ورشکســتگی ناگزیر از توازن در اشتغال بوده 
وهســتند و بایــد نیــروی کار کمتــری را در 
اشتغال داشته باشــند جامعه ها با پارادوکس 

مواجه شده اند.  
در این وضعیت بوده و هســت که آلمان به مثابه 
اقتصادی در میانه اقتصــادی که آزادی را قبول 
دارد اما دولــت موظف به حضــور و دخالت در 
هنگامه شکست بازار است، ســوئد با اقتصادی 
که ســنگینی برنامه ریزی بر اقتصادآزاد بیشتر 
از بقیه کشــورهای اروپای غربی است و آمریکا 
که اقتصــاد آزاد در آن بیشــترین درجه رادارد 
این روزها اما رفتاری مشابه را در دستورکار قرار 

داده اند.  
دولتهای این کشــورها با وجــود اختالف در 
راهبردهای اقتصادی و راهبردهای اندیشه ای 
اما تصمیم گرفته اند بــا دخالت در بازارهای 
پــول و ســرمایه بــه دخالــت دربــازار کار 

بپردازند.  
همین جمعه ۲۳ اســفند بود که  اوالف شولتس 
وزیر دارائی و پتر آلتمایــر وزیر اقتصاد آلمان در 
یک کنفرانس خبری اعالم کردند  »ما هر برنامه ای 
را که برای حفاظت از شــرکت ها و شاغالن الزم 

باشد اجرا خواهیم کرد«. 
وزیر اقتصــاد آلمان نیــز گفته : »دولت ســپر 
امنیتی کاملی برای شــاغالن و شرکت ها ایجاد 
خواهد کرد و اعتبــارات دراین بــاره نامحدود 

خواهد بود.  
مقامهای سوئد نیز ارقام باالیی برای پرداخت به 
شرکتها باراهبرد حفظ اشتغال را دردستور کار 

قرار داده اند.  
ایران چه کرده است؟  

در حالی که دولت بســته های توزیع معیشتی 
اندک بــرای گروههای بســیار کــم درآمد را 
دردستور کار قرار داده اســت و بانک مرکزی به 
مدیران بنگاهها وعده می دهد می توانند از یک 
فرصت ســه ماهه برای پرداخت اقســاط بدهی 
خود بهره ببرند اما جای خالی سیاســت اشتغال 

خالی است.  
جای خالی سیاســت اشــتغال در ایران در 
حالی خالی اســت کــه در قانون اساســی 
دولت موظف به حفظ اشــتغال و فراهم کردن 
زمینــه های کار بــرای نیــروی کار متقاضی 

شغل است.  
بــه نظر می رســد این روزهــا بایــد دولت با 
راهبرد شکســت بــازار در بــازار کاردخالت 
کند و بــا اقدامهایــی مثل کاهــش نرخ های 
مالیاتــی به طور مشــخص بــرای بنگاههای 
در حال تعطیلــی و بنگاههایی که دراســتانه 
تعدیل نیروی کارند و یا متقبل شــدن بخشی 
از تعهدات بیمه تامیــن اجتماعی کارفرمایان 

به کمک بنگاهها بیاید.  
دولــت کمتریــن کاری که مــی توانــد انجام 
دهداحیای واقعی گفت وگوی ســه جانبه و به 
تاخیر انداختن داستان مزد ۱۳۹۹ است. نباید با 
احساسی عمل کردن همین سطح از  اشتغال را 

به سمت پایین سرازیر کنیم.



رئیس کل بانک مرکزی:

تعویق سه ماهه اقساط جریمه ندارد
خریدار   رئیــس کل بانک مرکــزی ضمن اعالم 
این که نرخ ارز امســال فقط ۱۵درصد افزایش یافته 
و اکنون هم ذخایر ارزی  کشور فوق العاده است، گفت: 
بر اســاس تصمیماتی که در دولــت و بانک مرکزی 
در خصوص آثار شــیوع کرونا بود، قرار شد پرداخت 
اقساط تسهیالت کسب و کارهای زیان دیده از کرونا 
سه ماه به تعویق بیفتد و جریمه برای مشتریان لحاظ 

نشود.
 عبدالناصــر همتی افزود: فعاالن این مشــاغل دیگر 
مراجعه نکننــد و البتــه بانکها هم مراعــات کنند و 
افرادی که تسهیالت قرض الحسنه گرفتند تا سه ماه 

ضرورتی ندارد که اقساط خود را پرداخت کنند.
وی افزود: البته در فضای مجازی نوشــته بودند که از 
حساب افراد برداشــت کردند؛ ولی از آنجایی که ۲۰ 
هزار شعبه داریم، تا بخشــنامه ها ابالغ شود، ممکن 
است طول بکشــد. با این حال اگر برداشتی از سوی 
بانکها صــورت گرفته باشــد، موظف هســتند آن را 

بازگردانند.
رییس کل بانــک مرکــزی همچنین اظهــار کرد: 
تصمیم گرفته شــد اگر چک کســی برگشت خورد، 
ســایر خدمات بانکی وی قطع نشــود؛ چرا که شاید 
دلیل برگشت چک مرتبط با مســائل مربوط به کرونا 
باشــد؛ بنابراین چک کســانی که از اول اسفند تا ۳۱ 
اردیبهشت برگشت بخورد، ســه ماه از زمان برگشت 
خوردن مهلــت دارند که از خدمات بانکی اســتفاده 

کنند، ولی در رویه قضایی دخالت نمی کنیم.
وی گفت: بانک مرکزی برای اســتفاده بیشتر مردم از 
خدمات بانکداری الکترونیکی ســقف کارت به کارت 
را از ســه به ۱۰ میلیون تومان افزایــش داده که تاثیر 

زیادی در تراکنش های غیر حضوری داشته است.
همتی افــزود: به منظــور کاهش حضور مشــتریان 
در شــعب بانکی قرار شــد ســقف برداشــت پول از 
خودپردازهــا ۵۰۰ هزار تومان شــد. همچنین برای 
افرادی که بخواهند کارت هدیه بدهند، ســقف آن به 

دو میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

کاهش 55 درصدی جرایم فیشینگ
همتی در ادامه با بیان اینکه جرایم فیشینگ از زمان 
اجرای طرح رمز دوم پویا کاهش ۵۵ درصدی داشته 
است یادآور شد: تراکنش های اینترنتی در بهمن ماه 
نسبت به ماه های گذشته روندی افزایشی داشته و به 
۹۹ میلیون تراکنش رسیده است. همچنین متوسط 
تراکنش های انتقال وجه از ۴۵۰ هزار تومان به ۶۲۰ 

هزار تومان رسید.

وی در ادامه یادآور شــد که انجام حواله بیش از ۱۰۰ 
میلیون تومان از طریق شعبه قابل انجام است که البته 
تعداد آنها محدود اســت. همچنین بســیاری از امور 

بانکی را می توان به عقب انداخت.
این مقام مسئول اظهار کرد که درباره حضور کارکنان 
بانکی در این شــرایط، بانک مرکزی به بانکها اختیار 
کامل داده و به مدیران بانکی اعالم کرده که شــرایط 
را برای کارکنانشان تسهیل و نسبت به شیفت بندی 

اقدام کنند.

ایران از ۶0 سال پیش از صندوق بین المللی 
پول وامی نگرفته است

رئیس کل بانک مرکزی همچنین درخواست وام پنج 
میلیاردی از صنــدوق بین المللی پــول را حق ایران 
دانست و گفت: ۶۰ سال است که بانک مرکزی ایران از 
این حق استفاده نکرده و حاال که ما نیاز داریم، چرا از 

این حق استفاده نکنیم؟
وی گفت: ما درخواســت دادیم و حاال معلوم می شود 
که ادعای آنها برای کمک به ایران برای مقابله با کرونا 
چه قدر صحت دارد. تاکنون نیز کارگروه تشکیل داده 
اند و احساس من این نیست که مشکل خاصی وجود 
داشته باشــد. همکاران من هم روزانه در حال ارسال 

ایمیل و دریافت پاسخ ها در این زمینه هستند.
او با بیان این که گفته می شــود دریافت وام با شرط و 
شروط هایی همراه اســت، توضیح داد: اصال این طور 
نیســت که دریافت وام از صندوق بیــن المللی پول 
دارای شرط و شــروط باشــد. ما االن تحریم هستیم 
و نقل و انتقال پول ســخت اســت و در حال مذاکره 
درباره این موضوع هســتیم. ما ذخایر هنگفت ارزی 
داریم که به دلیــل تحریم های آمریــکا در بانکهای 
کشــورهای مختلف مسدود شده اســت؛ با این حال 
بانک مرکــزی از ابتدای امســال ۳۹.۲ میلیارد دالر 
برای واردات تامین ارز کرده اســت.همتی ادامه داد: 
فشار تحریمهای آمریکا باعث شــده ایران در مخارج 
ارزی خود احتیاط را در دستور کار قرار دهد. ما برای 
تجهیزات و دارو برای کمک به کســانی که کســب و 
کارهای آنها آسیب دیده اســت، می توانیم از این وام 
استفاده کنیم. رســتورانها و هتلهای مختلف از بابت 
کرونا آسیب دیده اند و اســتمهال تسهیالت نیز برای 
بانک ها هزینــه دارد.وی با تاکید بر اینکه مشــکلی 
درباره تامین ارز وجــود ندارد، خاطرنشــان کرد: از 
ابتدای امســال ۱۴.۸ میلیارد دالر کاالهای اساسی 
نهادهــا و دارو وارد کــرده ایم. هفته پیــش و دیروز 
شــایعاتی درباره قرنطینه تهران مطرح شد که باعث 

هجوم مردم برای خرید مایحتاجشان شد، ولی باز هم 
دیدید که فروشگاه ها پر از کاال بود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: دو ســال است که 
تحت شــدیدترین تحریم ها قرار داریم ولی توانسته 
ایم نزدیک ۱۵ میلیارد دالر برای واردات تامین کنیم. 
صادرکنندگان غیر نفتی نیز از ابتدای امســال ۲۴.۴ 
میلیــارد دالر ارز عرضــه کرده اند که رکــورد خوبی 
در شرایط تحریمی و زمانی اســت که به درآمدهای 
نفتی دسترســی نداریم.به گفته او در اسفندماه بانک 
مرکزی و صادرکنندگان غیــر نفتی ۱.۵ میلیارد دالر 
ارز عرضه کرده اند و مشــکلی در تامین ارز نداریم. ده 
ها میلیارد دالر از منابع ارزی کشور توسط بانک های 
خارجی به خاطر تحریم آمریکا مسدود شده است و ما 
تالش داریم تا از کانال های مختلــف و با رایزنی های 

مختلف آنها را آزاد کنیم.
همتی گفت: رهبر معظم انقالب سال ۹۸ را سال رونق 
تولید نامگذاری کردند و در حالی که رشــد اقتصادی 
نفتی و غیــر نفتی ما در ابتدای امســال منفی بود، در 
فصل سوم امسال، رشد اقتصادی با نفت ۱.۳ درصد و 

بدون نفت ۳.۳ درصد مثبت شد.
او با اشاره به این که رشد اقتصادی در مجموع ۹ ماهه 
امســال با نفت ۶.۷ درصــد منفی و بــدون نفت ۱.۳ 
درصد مثبت شده است، افزود: بعد از پایان اسفندماه 
می توان درباره تاثیر کرونا بر رشــد اقتصادی اظهار 
نظر کرد ولی تالش مســئوالن آن است که تاثیر رشد 

اقتصادی با نفت را به حداقل ممکن رساند.
طبق آن چــه رییــس کل بانک مرکــزی اعالم کرد 
عملکرد بخش های مختلف مانند کشاورزی، صنعت 
و معدن و خدمات نشــان می دهد آن چه رسانه های 
خارجی می گفتند که رشــد اقتصادی ایــران با نفت 
منفی ۱۰ درصــد خواهد بــود، صحت نــدارد. وی 
افزود: کرونا بر تمام دنیا تاثیر گذاشــته است. دیدیم 
که بانک مرکــزی آمریکا بعد از ســقوط قیمت نفت، 
۵۰۰ میلیــارد دالر به بــازار تزریق کــرد و ۲ بار نرخ 
بهره را کاهش و به حدود صفر رســاند ولی باز هم بازار 
ســهامش ریخت.همتی یادآور شد: حوادث مختلفی 
از ابتدای ســال جاری تا به امروز از ســیل، سرنگونی 
پهباد آمریکایی، حــوادث نفتکش آرامکو، تنش های 
افزایش قیمت بنزین، ســقوط ناگوار هواپیما، کرونا 
و ســقوط شــدید قیمت نفت رخ داده اما باید دید که 
قیمت ارز چقدر نوسان داشته اســت؛ رقم امروز بازار 
آزاد ارز که از ابتدای سال فقط ۱۵ درصد رشته داشته، 
رقم قابل توجهی نیســت، چراکه ۳۵ درصد تورم در 

کشور وجود دارد.
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بانک قرض الحسنه مهر ایران
در شرایطی که ســفرهای درون شهری میتواند 
منجر به گسترش ویروس کرونا شود، با استفاده 
از امکان ارســال کارت هدیه مجازی در همراه 
بانک قرض الحســنه مهــر ایران مــی توانید از 
داخل منزل نسبت به خرید و ارسال کارت هدیه 

مجازی اقدام کنید.
 شاید شــما هم از آن دســته افرادی هستید که 
مدت هــا بــرای پیدا کــردن چیزی کــه واقعا 
دوستانتان را خوشــحال می کند فروشگاه های 
مختلف را زیــرورو کنید و در نهایت خســته و 
ناامید خودتان را در همان پله ی اول ببینید. اگر 
اینطور اســت باید بدانید که تنها نیستید و اصال 
هم نیازی به انجام یک کار خارق العاده نیســت. 
شــما می توانید با اســتفاده از همراه بانک مهر 
ایران نسبت به تهیه کارت هدیه مجازی با طرح 

ها و موضوعات متنوع اقدام کنید.
در نســخه جدید همراه بانک قرض الحسنه مهر 
ایران امکان استفاده و ارسال کارت هدیه مجازی 
طراحی شده است و این سرویس به شما کمک 
می کند تا در هر زمان و مکانی که هستید بتوانید 
نسبت به تهیه و ارسال کارت هدیه مجازی خود 
در موضوعات مختلف مانند: تولد، عروسی، روز 
مادر، روز پدر، خرید منزل جدیــد و غیره اقدام 

نمایید.
با اســتفاده از این ســرویس مــی توانید برای 
دوستان خود مبلغی را به همراه متن و طرحهای 

مختلف، به عنوان هدیه ارسال نمایید.
بعد از ارســال هدیه، از طریق پیامک به شخص 
مورد نظر اطالع رسانی شــده و ایشان می تواند 
هدیه خود را دریافت کند.برای این کار شــماره 
شــخص مورد نظــر را وارد کرده و یا از لیســت 
مخاطبین دســتگاه، فرد مورد نظــر را انتخاب 
کنید.در مرحله بعد می توانید مبلغ مورد نظر و 
طرح کارت هدیه خود را با توجه به مناسبت های 
مختلف انتخاب و متــن پیام مورد نظر خود را در 

کادر پایین کارت وارد و تایید نمایید.

تسهیالت مدافعان سالمت به مدت 
سه ماه مشمول تنفس می شود

بانــک رفــاه کارگــران در راســتای ایفــای 
مســئولیت های اجتماعی و حمایــت از نظام 
سالمت کشور، برای پرداخت اقساط تسهیالت 
کادر درمانی خط مقــدم مقابله با ویروس کرونا، 

سه ماه تنفس اعمال کرده است.
به گزارش روابط عمومــی بانک رفاه کارگران، با 
موافقت، مســاعدت و پیگیری های مدیرعامل 
این بانک و با هدف پاسداشت خدمات ارزشمند 
و درخور تحســین پزشکان، پرســتاران و کادر 
درمانی بیمارستان هایی که در صف مقدم مقابله 
با شــیوع ویروس کرونا هســتند، در پرداخت 
اقســاط تســهیالت، تنفس ســه ماهه اعمال 
می شــود.بانک رفاه کارگران به عنــوان بانک 
حوزه ســالمت این اقدام را به منظور همراهی و 
همگامی با مدافعان ســالمت کشور و پزشکان، 
پرستاران و کادر درمانی که طی روزهای دشوار 
مبارزه با ویروس کرونــا متعهدانه و خالصانه در 
بیمارستان ها و مراکز درمانی اقصی نقاط کشور 
به هم میهنان مبتال به ویــروس کرونا خدمات 
درمانی ارایــه می دهند، صورت داده و اقســاط 
ماه های اسفند، فروردین و اردیبهشت آن ها را با 

تنفس سه ماهه دریافت می کند. 



وزیر نیرو اعالم کرد

آمادگی کافی برای مقابله با سیالب های احتمالی بهار
خریدار   وزیــر نیرو گفــت: با توجه بــه افزایش 
بارندگی در هفته هــای آینده، آمادگــی کافی برای 

مقابله با سیالب های احتمالی بهار وجود دارد.
 رضا اردکانیان، در جمع خبرنگاران با اشــاره به اینکه 
با درس های دریافت شده از ســیالب های بهار سال 
۹۸، ســعی کردیم مدیریت مخازن سدهای کشور را 
دقیق تر انجــام دهیم گفت: هم اکنــون ۴۰ درصد از 
ظرفیت ۵۰ میلیارد مترمکعبی سدهای کشور خالی 
اســت و این موضوع به معنای آمادگــی کافی برای 

دریافت سیالب بهاره است.
وی با بیان اینکه در ۲ تا ســه هفتــه آینده بارش های 
قابل توجهی در مناطق مختلف کشــور رخ می دهد 
گفت: ســتاد مقابله با ســیالب از چند هفته گذشته 
بطور مرتب، رصد رودخانه ها و پایش مخازن ســدها 
را انجام می دهد و دستور العمل های الزم به شرکت ها 

برای مقابله باسیالب ارسال شده است.
وزیر نیــرو با تاکید بــر همکاری مــردم درخصوص 
ساکن نشدن در حاشیه رودخانه ها ادامه داد: ما سعی 
می کنیم تا حداکثر اســتفاده را از سیالب های پیش 
رو ببریم و درعیــن حال با خســارت کمتری مواجه 
شویم. طبق پیش بینی های انجام شده احتمال شدت 
گرفتن سیالب در پایین دســت رودخانه های کرخه 
وجود دارد کــه در صورت بروز این پیــش بینی باید 
خروجی ســد تا دو برابر حجم خروجی فعلی افزایش 
یابد که ایــن به معنای دربرگیری پهنه بیشــتری در 

بستر رودخانه خواهد بود.
این مقام مســؤول با بیان اینکه هم اکنــون در نیمه 
دوم ســال آبی ۹۸-۹۹ هســتیم ادامه داد: وضعیت 
پاییز امســال از لحاظ بارش ها نرمال و کمی بیش از 
نرمال و وضعیت زمســتان نیز نرمال و مقداری کمتر 

از نرمال بود که براســاس آن تاکنون ۱۹۰ میلی متر 
بارش در کشور ثبت شــده که نسبت به درازمدت ۱۳ 
درصد بیشتر و نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز 

۷ درصد کمتر است.
وزیر نیرو با اشــاره به عبور ســیالب و روان آب قابل 
توجهی از رودخانه کشــکان در لرســتان گفت: این 
اتفاق بدون بروز خسارت انجام شــد که این به دلیل 
سرعت در مهندســی رودخانه و ساخت کنار بندی و 

همراهی مردم بوده است.
اردکانیان افزود: با افتتاح تصفیــه خانه ۷ در جنوب 
تهران بیش از ۲ میلیون نفر در نقاط مختلف اســتان 
تهران تحت پوشــش قرار گرفته و آب شرب آن ها از 
ســد ماملو تأمین می شــود که این موضوع ســبب 
کاهش برداشــت از چاه های آب زیرزمینی و کاهش 

فرونشست های تهران خواهد شد.

و نیر

پمــپ بنزین هــا اگرچــه یکــی از 
مســتعدترین مکان ها بــرای انتقال 
ویــروس کرونا هســتند بــه همان 
میزان نیز می توانند بــا رعایت اصول 
و استانداردهای اعالم شــده در قطع 
زنجیــره انتقال کرونا نقــش موثر ایفا 

کنند.
اسفند ماه امسال بیشتر از آنکه »بوی 
عیدی،  بوی توپ« داشــته باشد بوی 
الکل می دهد. کرونا به جان بساط شب 
عید افتاده و در این میان با کاهش رفت 
و آمدها،  کار و کاســبی پمپ بنزین ها 

نیز پر رونق نیست.
تا آنجا که به گفته کارگران جایگاه ها، 
 مراجعه برای دریافــت بنزین در این 
روزها کاهش شدیدی داشته و به یک 

سوم رسیده است.
با این حال همچنان پمپ بنزین ها را به 
عنوان بمب های انتقال ویروس کرونا 
می شناســند و از همین رو هم شرکت 
ملی پخش فرآورده هــای نفتی ایران 
در همان روزهای ابتدایی گســترش 
کرونــا،  دســتورالعمل مقابلــه با این 
ویــروس را در جایگاه های ســوخت 

منتشر کرد.
کــه  دســتورالعملی 
تاکیــد دارد تا بــا رعایت 
اســتانداردهایی،  زنجیره 
انتقال ویــروس کرونا را در 
جایگاه های ســوخت قطع 

کند.
این دســتورالعمل شامل سوختگیری 
توســط اپراتــور جایگاه،  اســتفاده از 
دســتکش یکبار مصــرف و همچنین 
و  تاسیســات  مــداوم  ضدعفونــی 

نازل های سوخت می شود.
هر چند کــه به گفته اغلــب کارگران 
امــکان  ســوخت،  جایگاه هــای 
سوخت گیری توسط آنها به طور کامل 
وجود ندارد زیرا هر کــدام از این افراد 

مسوول ۴ تا ۶ نازل هستند.
از سوی دیگر مشــاهدات میدانی ایرنا 
نیز این امر را تاییــد می کند که اغلب 
افراد به دلیل نگرانی از کم فروشــی در 
جایگاه های ســوخت تمایــل دارند تا 

نازل بنزین در دست خودشان باشد.
با این حال، بــا ورود بــه جایگاه های 
ســوخت موردی که بیــش از هر چیز 

دیگر توجه را به خود جلب 
دســتکش هایی  می کند،  
اســت که همه بر دســت 

دارند.
 ۵۰ حــدودا  کــه  رضــا 
ســاله اســت در یکــی از 
مرکــز  پمپ بنزین هــای 
شــهر کار می کند. وی به ایرنا گفته که 
از همان روز اول رعایت بهداشت را در 
دســتور کار قرار دادیم تا هم خودمان 
سالم بمانیم هم شهر ســالمی داشته 

باشیم.
این اپراتور پمپ بنزین امــا از کمبود 
دســتکش گالیــه دارد و می گوید در 
مواردی که دســتکش پیدا نمی شود،  
خودمان کسیه فریزر می خریم تا کرونا 

به مراجعان منتقل نشود.
وی مهمتریــن چالش ایــن روزها در 
پمپ بنزین ها را البته رد و بدل شــدن 
پول نقــد می داند و تاکیــد دارد که با 
وجود ممنوعیت این موضوع اما هنوز 
هم افرادی بعد از سوخت گیری اعالم 
می کننــد که تنهــا پول نقــد دارند و 
این در شــرایطی اســت که پول نقد و 

اســکناس یکی از مهمتریــن عوامل 
انتقال ویروس کرونا شــناخته شــده 

است.
علیرضــا،  اپراتــوری کــه در جایگاه 
دیگری مشــغول به کار اســت آنقدر 
سرش شلوغ است که برای پاسخگویی 
به ســواالت چنــد دقیقــه ای زمان 

می خواهد.
وی که باید حواسش به ۴ نازل سوخت 
باشــد،  در تالش اســت تــا خودش 
سوخت گیری را انجام دهد اما از افراد 
می خواهــد در زمان ســوخت گیری 
از ماشــین پیاده شــده و رونــد کار 
را ببیننــد. همچنیــن از مراجعــان 
می خواهد خودشــان کارت سوخت 
را در کارتخوان قرار داده و خودشــان 

بردارند.
در مورد کارت بانکی نیز تاکید دارد که 
کارت توسط خود افراد در دستگاه های 
پوز کشیده شــود اما رمز را خودش که 
دستکش به دســت دارد وارد می کند.
علیرضا نیز از پرداخت پول نقد توسط 
مردم شکایت دارد و می گوید افراد در 

این زمینه همکاری نمی کنند.  

جایگاه

ونا سهم پمپ بنزین ها در قطع زنجیره انتقال کر
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مدیر کل دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو :
با خیال راحت آب بنوشید 

ونایی در کار نیست کر
ویروس مرموز کرونا این روزهــا در همه مکانها 
جا خوش کرده و مشــکالت متعــددی را برای 
شــهروندان به وجود آورده اســت اما بسیاری 
ســوال می کنند که ســرایت ویروس کرونا از 
طریق آب نیز امکانپذیر نیست که خوشبختانه 

پاسخ منفی است.
میثم جعفر زاده، مدیر کل دفتر مدیریت بحران 
وزارت نیرو، با تاکید بر اینکه ویروس کرونا تحت 
هیچ شرایطی در شبکه آبرسانی  زنده نمی ماند، 
اظهار کرد: مــردم نگران ســرایت این ویروس 
از طریق آب نباشــند؛ چرا که با وجود عملیات 
گندزدایی در فرایند تصفیه آب و کلر باقی مانده 

در آب هیچ گونه ویروسی در آن زنده نمی ماند.
وی افزود: حسب توصیه های سازمان بهداشت 
جهانی نیز موضوع کرونا در شــبکه آب شــرب 

مطرح نیست.
او بــا بیان اینکه در پســماند فاضــالب هم این 
ویروس وجــود ندارد، گفت: با توجــه به فرآیند 
تصفیه در تصفیه خانه هــای فاضالب، احتمال 
زنده بودن و تکثیر این ویروس در پســماند نیز 

وجود ندارد.
مدیر کل دفتــر مدیریت بحــران وزارت نیرو با 
بیان اینکه هیچ کدام از اســتانهای کشور نباید 
نگران این مساله باشند، گفت: آبی که در کشور 
توزیع می شــود کیفیت خوبــی دارد و مردم با 

خیال راحت می توانند از آن استفاده کنند.
جعفرزاده با اشــاره به اهمیت مدیریت مصرف 
در این روزها، اظهار کرد: با توجه به اینکه اولین 
توصیه پیشگیرانه مبارزه با کرونا، شست وشو با 
آب اســت، رعایت و مدیریت مصرف آب بسیار 
مهم و قابل توجه است. نکته بعدی نیز این است 
که در شرایط فعلی و علیرغم محدودیتها، کلیه 
پرسنل حوزه آب، از سدها تا شــبکه توزیع آب 
با دقت تمام مشــغول انجام وظیفه هستند تا در 
شرایط خاص این روزها خللی در تامین و توزیع 

آب شرب برای مردم ایجاد نشود.

 ۷۵ درصد صرفه جویی ارزی
 در بخش آب و برق

مدیرعامل ســاتکاب گفت: متخصصان داخلی 
توانستند با بومی ســازی برخی قطعات از جمله 
دستگاه های سنجش اندازه گیری که در گذشته 
از چین و برخی کشورهای اروپایی وارد می شد، 
حــدود ۷۵ درصــد صرفه جویــی ارزی در این 

بخش را به ارمغان آورند.
محمدولی عالءالدینی، با بیان اینکه امسال ۵۰ 
کاالی اســتراتژیک در وزارت نیرو بومی سازی 
شــد، اظهار کرد: بــا روش های نویــن و حضور 
نخبگان کشور توانستیم ۵۰ کاالی استراتژیک 
در حوزه آب و برق بومی ســازی کنیم  که از این 
میزان برخی در ســال ۱۳۹۸ مورد استفاده قرار 
گرفته اند، اما در ســال ۱۳۹۹ به طور گسترده از 

تمامی این ۵۰ محصول استفاده خواهیم کرد.
وی با تاکید بــر اینکه این محصــوالت گواهی 
استاندارد خود را کســب کرده اند، تصریح کرد: 
در حال حاضر حدود ۵۰۰ شــرکت دانش بنیان 
در بخش آب و برق فعال هســتند به طوری که  
۱۶۰ شــرکت در صنعت برق و مابقی  در صنعت 
آب فعالیــت می کنند و وزارت نیرو به واســطه 
ســاتکاب این نقطه تماس را برقــرار کرد از این 
ظرفیت ها برای تامین کاالهــای مورد نیاز خود 

استفاده کند.
مدیرعامل ســاتکاب با اشــاره بــه کاهش قیمت 
محصوالت داخلی در برخی بخش های صنعت آب 
و برق گفت:  ۵۰۰ هزار حلقه چاه در کشــور وجود 
دارد که تجهیزات مربوط به انــدازه گیری همین 
موارد با همــت و تولید متخصصــان داخلی از ۲۵ 

میلیون تومان به ۵ میلیون تومان کاهش یافت. 



روحانی در مراسم بهره برداری آزادراه همت- کرج:

وزهای سخت فعلی خواهد گذشت ر
طیبه بیات    رئیس جمهور با بیــان اینکه مردم در 
سال ۹۹ مشکالتی که در سال ۹۸ با آن مواجه شدند 
را جبران می کنند، گفت: ملت ما در این روزها بیش از 

همیشه باید همدیگر را یاری کنند.
حجت االسالم حسن روحانی در آیین بهره برداری از 
قطعات ۲ و ۳ آزادراه همت-کرج با اشــاره به نزدیکی 
به بعثت رسول اهلل و آستانه سال جدید اظهار داشت: 
در آستانه نوروز و سال جدید ان شاءاهلل آزاد راه همت 
به کرج را افتتاح می کنیــم. می خواهم از همه آنهایی 
که برای اجرای ابن آزادراه تالش کردند تشــکر کنم. 
از آغاز این دولــت قطعه ۲ و ۳ که امروز افتتاح شــد، 
۳ درصد اجرایــی و عملیاتی بــود و ۹۷ درصد در این 
۶ ســال تامین اعتبار و اجرا شده است و امروز به ۱۰۰ 

درصد رسیدیم.
وی عنــوان کرد: این اتوبــان اهمیت ویــژه ای دارد. 
ســال ها بود که مردم از اتوبان همت عبور می کردند 
و یک مرتبه با یک تابلویی مواجه می شــدند که اعالم 
می کرد اتوبان به پایان رسیده اســت و ناچار بودند به 
سمت چپ گردش و مسیر را عوض کنند. ان شاءاهلل از 
پس فردا یعنی پنجشنبه مسیر و راه به روی مردم باز و 
آن تابلوی قرمز برداشته می شود و دیگر با آن تابلوی 

قرمز مواجه نخواهند شد.
رئیس جمهور تاکید کرد: باید به مردم اســتان البرز 
تبربک بگویم. درماه های اخیر ســه پروژه بســیار 
مهم متروی هشــتگرد، آزادراه شمال و این پروژه را 
افتتاح کردیم. پروژه متروی کرج برای مردم تهران 

و البرز بســیار مهم بود. آزادراه شــمال هم صنعت 
جاده ســازی و قدرت ایران را در ایجاد تونل و پل به 
نمایش می گذارد و سراســر این جاده یا پل است یا 
تونل و این قدرت مهندســی مهندسین عزیز کشور 
ما را نشان می دهد که بســیار برای ما دارای اهمیت 

است.
روحانی افزود: ســومین پروژه هم در همین ماه های 
اخیر پروژه ای است که در آســتانه سال جدید افتتاح 
شد. تقریباً سه سال است که هر سال به دکتر نوبخت 
می گوییم آیا این اتوبان افتتاح می شــود یا نه؟ ایشان 
هم هر بار می گوید من تالش می کنــم تا عید افتتاح 
شود. یعنی از نوروز ۲ سال پیش تقریباً به ما قول دادند 
و الحمداهلل با کمی تاخیر به افتتاح رســید. سال ۹۹ 
مردم به خوبــی از این جاده اســتفاده و بهره برداری 

می کنند.
وی تصریح کــرد: بقیه طرح ها و ۷ پــروژه مهمی که 
توضیح دادند در ســال ۹۹ افتتاح خواهد شد. اعالم 
شــد بیش از ۹ هزار میلیارد و حدود ۱۰ هزار میلیارد 
تومان برای این آزادراه ها، اعتبار هزینه شــده اســت 
که گفتند ارزش فعلی این آزادراه ها ۲۵ هزار میلیارد 
تومان است. بنابراین سرمایه بسیار خوبی برای مردم 

عزیز ما است.
رئیس جمهور ادامه داد: باید از هر فرصتی اســتفاده 
کنم و از پزشــکان عزیز و کادر درمانی که شبانه روز 
مشغول هستند و جان هم وطنان ما را نجات می دهند 
و اکنون هم در حال درمان بیماران بســتری شــده 

هستند تشــکر و برای همه بیماران آرزوی شفا کنم. 
در برابر همه پزشکان و پرســتاران تعظیم می کنیم. 
این روزها خواهد گذشــت و این غم بــه پایان خواهد 
رسید. ان شاءاهلل با کمک مردم و همت پزشکان از این 

روزهای سخت عبور خواهیم کرد.
روحانی خاطرنشــان کرد: خدا به ما توفیق می دهد. 
شفا دست خدا است. آینده کشــور دست خدا است 
و توجه ما باید به خداوند عظیم باشــد. امسال جسم 
ما به دالیل بهداشــتی از اماکن متبرکه فاصله دارد و 
نمی توانیم مشرف شــویم اما روح ما از هر سال به آنها 
نزدیکتر اســت. روز اول فروردین مــاه متبرک به نام 
حضرت موسی بن جعفر )ع( اســت. ان شاءاهلل خیر و 

برکت برای مردم و دل های ما متوجه حق خواهد بود.
وی اظهار داشت: ملت ما همیشــه روزهای سخت را 
گذرانده است و ان شــاءاهلل این ایام هم از این روزهای 
سخت عبور می کند. ملت ما در سال ۹۹ مشکالتی که 
در پایان ۹۸ به خاطر این بیماری در کسب و کارشان 
ایجاد شده اســت، جبران خواهد کرد. مردم همیشه 
یار هم بودند و این روزها بیش از همیشه باید همدیگر 

را یاری کنند.
رئیس جمهور در ادامه از وزیر راه، از استانداری کرج و 
تهران و شهرداری ها تشــکر کرد و گفت: اعالم کردند 
که این آزادراه تا جاده کرج قزوین ادامه پیدا کرده و با 
ساخت ۱۷ کیلومتر دیگر، این پروژه تکمیل می شود 
و ان شــاءاهلل همه کمک کنند این جاده را هم تکمیل 

کنیم.
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 امکان تردد در آزادراه همت
ج از ۲۹ اسفند ۹۸  کر

وزیــر راه و شهرســازی گفــت: طبــق اعالم 
رئیس جمهوری، امکان تردد در آزادراه همت-
کرج از روز پنج شــنبه ۲۹ اســفند وجود دارد و 
مردم می توانند از پس فــردا در این آزادراه تردد 

کنند.
به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسالمی 
در حاشیه افتتاح قطعات دو و سه آزادراه همت-
کرج که صبح  دیروز بــا حضور رئیس جمهوری 
افتتاح شد، اظهار داشت: دست اندرکاران حوزه 
راهســازی توانســته اند یکی دیگر از وعده های 

دولت را با همت و پشتکار محقق کنند.
وی افزود: یکی از رنج های دائمــی مردم ایران، 
ترافیک ســنگین اتوبان تهران-کــرج و کرج-
قزوین بوده؛ قطعه یــک آزادراه همت-کرج در 
ســال ۹۱ به بهره برداری رســید و قطعات دو و 
سه به طول ۹.۶ کیلومتر از پس فردا قابل عبور و 
مرور برای مردم خواهد بود.وزیر راه و شهرسازی 
با بیان اینکه شهرداری کرج تعهد کرده که کنار 
گذر شــمالی کرج را به صــورت آزادراه تکمیل 
کند، گفت: این پروژه نیز سهم باالیی در کاهش 

ترافیک و زمان سفر خواهد داشت.
وی یادآور شد: آزادراه همت-کرج در ۱.۵ سال 
گذشــته ۳۰ درصد پیشــرفت و بیش از ۱۰۰ 
معارض داشــته اســت که با همت استانداران و 
ادارات کل راه و شهرســازی مشــکل معارضان 
به عنوان علت اصلی طوالنی شــدن زمان پروژه 

برطرف شد.

پسماندهای بیمارستانی ویژه و 
غیرعادی محسوب می شوند

 رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج 
گفت: پسماند مراکز درمانی تا اطالع ثانوی ویژه 
و غیرعادی محسوب می شــوند و دستورالعمل 

اجرایی آن ابالغ می شود.
احمد خیری با اشاره به برگزاری جلسه مدیران 
عامل سازمان پســماند کالن شهرهای کشور به 
صورت ویدئوکنفرانس، اظهار کرد: در این جلسه 
راهکارهای پیشگیری از شــیوع کرونا در حوزه 

مدیریت پسماندها بررسی شد.
وی با اشــاره به شــیوع بیماری کرونا و اهمیت 
مدیریــت پســماندهای عــادی و پزشــکی و 
بیمارستانی، گفت: در این جلسه پیشنهاد شد با 
توجه به اینکه همکاران ما در بخش جمع آوری 
پســماند با مخاطرات جدی مواجهه هستند از 
اعتبارات ملی برای خرید تجهیزات فردی مثل 
ماسک، دستکش، عینک و غیره به سازمان های 
مدیریت پسماند کالن شــهرها و مرکز استان ها 
اختصاص یابد.به گفته رئیس سازمان مدیریت 
پســماند شــهرداری کرج اقدامات ارزشــمند 
پاکبان هــا در ایــن روزهــا از اهمیــت باالیی 
برخوردار اســت زیرا آنها فداکارانــه برای رفع 

آلودگی های محیط شهری تالش می کنند.
خیری توجــه بــه ممنوعیــت جمــع آوری 
پسماندهای خشــک و هجوم باندهای مافیایی 
را حائز اهمیت دانســت و گفت: پیشنهاد شده 
با رایزنی وزارت کشــور با دادســتان کل کشور 
اقدامات قضائی ویژه ای در برخورد با متخلفین 
صورت گیــرد.وی ادامــه داد: کمیته تخصصی 
به منظور اصــالح روش های تفکیــک از مبدا و 
خروج از روش های سنتی و تهیه نظام یکپارچه 
تفکیک از مبدا برای تغییــر فرمت جمع آوری 
پسماندهای خشک تشــکیل شد و قرار است در 

این زمینه پیشنهادهایی ارائه شود.
رئیس ســازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج 
همچنین گفت: در این جلســه پیشــنهاد شد تا 
اطالع ثانوی همه پسماندهای مراکز درمانی ویژه 
و غیرعادی محسوب شوند و دستورالعمل اجرایی 

آن توسط محیط زیست به استان ها ابالغ شود.



 ۵۷درصد خانه ها نامقاومند

ح ملی مسکن مغفول ماند وستایی در طر  مسکن ر
برهان محمودی    از آنجایــی که حدود ۵۷ درصد 
از واحدهای مسکونی روســتاها نیاز به مقاوم سازی 
برای کاهش خطر تخریــب در حوادث طبیعی دارند، 
افزایش ســقف تسهیالت قرض الحســنه بهسازی و 

نوسازی امری ضروری است.
 بنا بر سرشماری ســال ۹۵، معادل ۵ میلیون و ۳۷۸ 
هزار واحد مسکن روستایی در کشور وجود دارد، این 
در حالی است که تعداد خانواده های روستایی کشور 

۶ میلیون و ۵۲ هزار واحد روستایی است.
بنابرایــن کمبــود ۶۷۴ هــزار واحــدی در مناطق 
روستایی وجود دارد.عالوه بر این در شرایط فعلی ۵۷ 
درصد از واحدهای موجود نیاز به مقاوم سازی دارند و 
خطر تخریب آنها در برابر حوادث طبیعی امری جدی 
و خطرناک اســت. یکی از علل افزایش خسارت های 
جانی و مالی در حوادث طبیعی مانند ســیل و زلزله، 
همین عدم اســتحکام واحدهای مسکونی بخصوص 

در روستاهای کشور است.

 خسارت 35 هزار میلیارد تومانی سیل 98 
به واحدهای مسکونی

برای مثال بنا بر گــزارش مرکز پژوهش های مجلس، 
در جریان سیل فروردین ســال ۹۸، بیش از ۷۰ هزار 
واحد مسکن روستایی دچار آســیب شد و نزدیک به 
۳۵ هزار میلیارد تومان به واحدهای مسکونی شهری 

و روستایی خسارت وارد شد.

تکلیف دولت ها برای بهسازی و نوسازی 
حداقل 200 هزار واحد مسکن روستایی در سال

مطابق با ماده ۵۹ برنامه ششم توسعه، دولت ها مکلف 
به بهسازی و نوسازی حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکن 
روستایی با پرداخت تسهیالت ارزان قیمت با کارمزد 
۵ درصد شــده اند. البته این تکلیــف در قانون برنامه 
پنجم توســعه نیز وجود داشته اســت. در دولت های 
نهم و دهم در زمینه بهســازی و نوســازی مســکن 

روستایی، تالش بسیاری صورت گرفت.
بنیاد مسکن انقالب اســالمی با معرفی خانواده های 
روســتایی به بانک های عامــل، زمینه ســاز مقاوم 
ســازی بیش از یک میلیون و ۶۳۰ هزار واحد مسکن 
روســتایی را فراهــم کرد. امــا در دولــت یازدهم و 
دوازدهم این روند متوقف شــد و بازســازی مسکن 
روستایی مانند تولید مســکن شهری دچار رکود شد 
و در مجموع هم از ســال ۹۲ تا ۹۷ و طی ۶ سال، تنها 
۲۵۴ هزار قرارداد برای بازسازی واحدهای روستایی 
منعقد شــد. در حالی که بنا بر تکلیــف قانونی برنامه 

ششــم، می بایســت یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد 
روستایی بازسازی و نوسازی می شد.

 مقام مسئول در بنیاد مسکن:
 تا 1405، ضریب مقاوم سازی واحدهای 

روستایی باید به ۷0 درصد برسد
در همین خصــوص حمیدرضا ســهرابی، مدیرکل 
دفتر معاونت مسکن روســتایی بنیاد مسکن انقالب 
اســالمی در گفت وگو با مهر از مقاوم بودن ۴۳ درصد 
واحدهای مســکونی روســتایی در کشــور خبر داد 
و گفت: طرح مقاوم ســازی مسکن روســتایی سال 
۱۳۸۴ در حالی کلید خورد که در کشور تنها ۷ درصد 
واحدهای روســتایی مقاوم بود.ســهرابی با اشاره به 
اینکه تسهیالت مسکن روستایی از ابتدا با ۵ میلیون 
تومان شــروع و اکنون به ۴۰ میلیون تومان رسیده، 
گفت: سود این تسهیالت، ۵ درصد و زمان بازپرداخت 
این وام، ۱۵ ساله است.وی اضافه کرد: برنامه ریزی ها 
برای این اســت که تا افق ۱۴۰۵، ضریب مقاوم سازی 

در این حوزه به ۷۰ درصد برسد.

تالش سازمان برنامه برای کمک به نوسازی 
مسکن خانواده های روستایی کم بضاعت

مدیرکل دفتر معاونت مسکن روستایی بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی اضافه کرد: طیفــی از جامعه هدف 
که بضاعت مالی مناســبی ندارند، متأســفانه قادر به 
استفاده از این تسهیالت نبوده؛ به همین دلیل تفاهم 
نامه ای بین ســازمان برنامه و بودجه و بنیاد مســکن 
در ۷ استان کشــور منعقد شده اســت که بر اساس 
آن، مقررشــده در مجموع ۳۲ هــزار و ۴۴۰ واحد از 
تسهیالت مســکن روستایی در ســقف ۴۰ میلیون 
تومان با کارمزد ۵ درصد و کمک بالعوض در ســقف 

۲۵ میلیون تومان استفاده کنند.

کاهش شدید تلفات انسانی در واحدهای 
روستایی بازسازی شده در هنگام حوادث طبیعی

در همین راســتا مهدی غالمی کارشــناس مسکن 
گفت: با توجه به حادثه خیز بودن کشــورمان، مقاوم 
سازی واحدهای آســیب پذیر اهمیت بسیاری دارد، 
چنانچه واحدهایی که بازســازی شــده اند، معموالً 
در حوادثی چون ســیل و زلزله آســیب ندیده اند و 

خسارات جانی نداشته اند.
وی افزود: معموالً بعد از هر حادثه و خســارات مادی 
و جانی بســیار، دســتگاه های مختلف بــا زحمت و 
دشواری شروع به بازســازی واحدهای تخریب شده 

می پردازند. در حالی که اگر به موقع اقدام شــده بود، 
خســارات جبران ناپذیر مالی رخ نمی داد و با هزینه 

کمتر بازسازی ها صورت می گرفت.

 لزوم افزایش سقف وام قرض الحسنه 
مسکن روستایی

غالمی با بیــان اینکه با افزایش هزینه های ســاخت 
مسکن، الزم است در مقدار وام قرض الحسنه مسکن 
روســتایی بازنگری شــود، گفت: میزان ۴۰ میلیون 
تومان فعلی وام، کفایت بازسازی واحدهای روستایی 
را نمی کند. به نظر می رســد باید ســقف تسهیالت 
قرض الحسنه نوســازی و احداث مسکن روستایی تا 

۶۰ میلیون تومان افزایش یابد.
وی اضافه کرد: البتــه برای بعضــی از خانواده ها که 
تمکن مالی پایینی دارند، الزم اســت دســتگاه های 
حمایتی کمک هــای بالعوضی در نظــر بگیرند.این 
کارشناس مســکن ادامه داد: معموالً در اسفندماه هر 
سال، هیئت دولت مقدار تسهیالت مسکن روستایی 
را تعیین می کند و نباید مســائل جاری کشور موجب 
غفلت از این مسئله شود.وی افزود: حدود ۵۷ درصد 
از واحدهای روســتایی غیــر مقاوم هســتند. یعنی 
نزدیک به ۱۳ میلیون نفر از ساکنان روستاهای کشور 
در واحدهایــی زندگــی می کنند که میزان آســیب 

پذیری آنها در برابر حوادث طبیعی بسیار باالست.

تسهیالت مسکن روستایی کمترین انحراف 
منابع را داشته است

این کارشــناس مسکن در پاســخ به این سوال که آیا 
نگرانی در انحراف منابع و عدم اصابت به اهداف مورد 
نظر در اعطای تســهیالت مسکن روســتایی وجود 
ندارد، گفت: از آنجایی که در نوسازی و احداث مسکن 
روستایی، تســهیالت مرحله ای و با پیشرفت احداث 
مســکن پرداخت می شــود، کمترین انحراف منابع 
وجود دارد و تجربه هم نشان داده است این نگرانی در 

قبال تسهیالت مسکن روستایی وجود ندارد.

غفلت از مسکن روستایی در طرح ملی مسکن
غالمی در پایان گفت: در این شــرایط که دولت تدبیر 
و امید با طرح اقدام ملی مســکن قصد دارد بخشی از 
عقب ماندگی دولت در بخش مسکن شهری را جبران 
کند، این انتظار وجود دارد در بخش مسکن روستایی 
نیز اهتمام ویژه ای داشــته باشــد. موضوعی که در 
طرح مسکن مهر به آن پرداخته شد؛ اما در طرح ملی 

مسکن این موضوع با غفلت مواجه شده است.
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وزیر راه و شهرسازی:
تسهیالت مسکن از ابتدا هم 

مشمول امهال ۳ ماهه بدلیل 
ونا نبوده است کر

وزیــر راه و شهرســازی دربــاره علــت حذف 
تســهیالت مســکن از مصوبه امهــال ۳ ماهه 
تســهیالت بانکی به دلیل شــیوع کرونا، گفت: 
این نوع تســهیالت از ابتدا هم مشمول مصوبه 

شورای پول و اعتبار نبود.
 محمد اسالمی درباره مشمول نشدن تسهیالت 
مسکن در زمره مصوبه شورای پول و اعتبار برای 
امهال سه ماهه اقساط این نوع تسهیالت تصریح 
کرد: از ابتدا هم تسهیالت مسکن در این مصوبه 
قرار نداشت و مصوبه شــورای پول و اعتبار صرفاً 
به کســب و کارهایی که از شــیوع کرونا متضرر 

شده اند، اختصاص دارد.
وی افــزود: همه کســب و کارهــای مذکور در 
این مصوبه، عالوه بر تنفس ســه ماهه اقســاط 
تسهیالت، برای مالیات، بیمه تأمین اجتماعی و 
قبوض آب و برق و گاز هم سه ماه امهال خواهند 
داشــت که در مصوبه ســتاد مبارزه با کرونا این 

موارد نیز به اقساط تسیهالت بانکی افزوده شد.
وزیــر راه و شهرســازی گفــت: آزادراه همت 
کرج سه شــنبه با حضور رئیس جمهور افتتاح 
می شود که تأثیر به ســزایی در کاهش ترافیک 
آزادراه تهران-کــرج خواهــد داشــت در حال 
حاضر بخشــی از این ترافیک موجود را آزادراه 
تهران-شمال به خود اختصاص می دهد و بخش 
دیگر را همت-کرج پوشش می دهد تا مردم رفاه 

بیشتری داشته باشند.

پارامترهای کالن اقتصاد وضعیت 
بازار مسکن را تعیین می کند

یک کارشناس اقتصاد مســکن با تاکید بر اینکه 
مادامی که مســکن یــک کاالی ســرمایه ای 
محســوب شــود، دریافت مالیات هم شــاید 
نتواند برخی متقاضیان را از خرید مســکن برای 
سرمایه گذاری منصرف کند، گفت: پارامترهای 
کالن اقتصاد اســت که وضعیت بازار مســکن 
را تعییــن می کند.مهدی روانشــادنیا با تاکید 
بر اینکه پارامترهــای کالن اقتصادی وضعیت 
بازار مســکن را تعیین می کند،گفت: شاید بازار 
مســکن تنها بازاری باشــد که عالوه بر مسائل 
درونی کــه باعث تغییرات قیمتی آن می شــود 
مسائل و پارامترهای کالن اقتصاد وضعیت بازار 

مسکن را تعیین می کند.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم ســیکل های گذشته 
را مالک قرار دهیم، باید بازار مسکن به خصوص 
شــهر تهران به یک ثبات قیمتی می رسید، اما 
چند پارامتر خارج از بــازار و چند پارامتر داخل 
بازار مســکن، این بخش را دچار تغییر مسیر و 

حتی افزایش قیمت کرد.
روانشــادنیا تاکید کرد: پارامترهایی مثل تغییر 
قیمت بنزین، افزایش و نوســانات نرخ ارز، رشد 
قیمت طــال و اتفاقــات سیاســی و اقتصادی از 
عوامل بیرونی هســتند که بازار مسکن را تحت 
تاثیر خود قرار می دهــد، پس بنابراین نمی توان 
گفت که تنها مسائل درونی بازار مسکن هستند 

که قیمت ها را تحت تاثیر قرار می دهند.
این کارشــناس مســکن افزود: افزایش سقف 
تســهیالت برای زوجین به ۲۴۰ میلیون تومان 
و از طرف دیگر رشــد قیمت مصالح ساختمانی 
از جمله آهــن آالت و میلگرد باعث شــد تا بازار 
مســکن تحت تاثیر قرار بگیرد، پــس در نتیجه 
برخــالف پیش بینی هــا در آذرماه بــا تحول 
جدیدی در بازار مسکن مواجه شدیم.وی  اظهار 
داشت: مادامی که مســکن به عنوان یک مامن 
برای ســرمایه گذاری محسوب شــود، دریافت 
مالیات هم شــاید نتواند برخــی متقاضیان را از 
خرید مسکن برای سرمایه گذاری منصرف کند.



در فاصله چند روز مانده تا پایان سال

۸۴ درصد مطالبات قطعه سازان پرداخت شد
خریدار    دبیر انجمــن ســازندگان قطعات و 
مجموعه های خــودرو از پرداخت چهــار هزار و 
۲۰۰ میلیارد تومان از مجموع پنــج هزار میلیارد 
تومان )در مجموع ۸۴ درصد( از تســهیالت وعده 
داده شــده به قطعه ســازان تا پایان روزدوشنبه 

خبر داد.
»مازیــار بیگلو« افزود: تــا پایان روز گذشــته ایران 
خودرو دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و ســایپا هزار و 
۸۰۰ میلیارد تومان از ســهم دو هزار و ۵۰۰ میلیارد 

تومانی خود به قطعه سازان را پرداخت کردند.
این مقام صنفی ابــراز امیدواری کرد بــا همکاری و 
تعامل بیشتر بانک های عامل با سایپا، این گروه بتواند 
طی ۴۸ ســاعت آینده بقیه مبالغ خــود را از بانک ها 

دریافت و پرداختی های خود به قطعه سازان را انجام 
دهد.

بیگلو بیان داشــت: با وجود اینکه ســال ۹۸ سالی 
بسیار سخت برای خودروسازان و قطعه سازان بود، 
اما ســهم قابل توجهی از مطالبات سررســید شده 
ســازندگان قطعات تا امروز پرداخت شــده است و 
اکثر قطعه ســازان راضی به اســتقبال سال جدید 
رفتند، ایــن در حالی بــود که با مشــکالت کرونا، 
کاهش ســاعت های کاری و تعطیلــی های پی در 

پی مواجه بودند.
 در ماه های گذشته هیات دولت تزریق نقدینگی ۱۰ 
هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو را مصوب کرد. 
پس از آن در جلســه ای در کمیسیون صنایع مجلس 

که در آن وزیر صنعت، نمایندگان بانک مرکزی، وزیر 
اقتصاد و نمایندگان بانک های عامل حضور داشــتند 
اعطای نیمی از ایــن مبلغ یعنی پنج هــزار میلیارد 
تومان به هر خودروساز برای تزریق به زنجیره تامین 

آن صورت جلسه شد.
در نهایــت با تصویب شــورای پول و اعتبــار بیش از 
هفت هزار میلیارد تومان برای دو خودروســاز بزرگ 
کشور مصوب و مقرر شــد پنج هزار میلیارد تومان آن 
به صورت تســهیالت بانکی در اختیار خودروسازان 
قرار بگیرد تا به قطعه سازان بدهند و دو هزار میلیارد 
تومان دیگر خودروســازان پس از اصالح ســاختار 
مالی شان اوراق مشــارکت بفروشند تا از بازار سرمایه 

جذب نقدینگی داشته باشند.

پدال

مجمع عمومی فوق العــاده صاحبان 
سهام، به افزایش ســرمایه ثبت شده 
ایران خــودرو رای مثبــت داد. مجمع 
عمومــی فوق العــاده ایــران خودرو 
دیروز ســه شــنبه با حضــور حدود 
۶۴درصد از صاحبان ســهام در محل 
شــرکت ســاپکو برگزار شــد. در این 
مجمع، ســهامداران حاضر به افزایش 
ســرمایه نزدیک به ۲هــزار درصدی 
ایران خودرو رای دادند، به این ترتیب 
سرمایه ثبت شــده این شرکت از رقم 
۱۵،۳۰۰،۰۰۰میلیون ریــال به رقم 
۳۰۱،۶۵۶،۰۶۸میلیون ریال افزایش 
خواهد یافت تا راه برای اصالح ساختار 
مالی این گروه معظــم صنعتی فراهم 

آید. انجــام ایــن افزایش 
سرمایه یکی از برنامه های 
اصالحــی مدیریت ارشــد 
ایران خودرو بــود که امروز 
اکثریــت ســهامداران بر 
روی آن مهر تایید زدند. در 
ابتدای جلسه فیض بخش 

به عنوان رییس مجمع، در ســخنانی 
خطاب به ســهامداران گفت: عملکرد 
تیم مدیریتی ایران خــودرو در حوزه 
داخلی ســازی قطعــات پیشــرفته و 
توســعه محصوالت جدید قابل تقدیر 
است و برای ارتقای این میسر نیازمند 

حمایت سهامداران است.
در ادامه، فرشــاد مقیمــی مدیرعامل 

گروه صنعتی ایران خودرو 
اقدام های  تشــریح  ضمن 
انجام شــده برای توســعه 
شــرکت،  فعالیت هــای 
برضــرورت انجــام ایــن 
افزایش سرمایه تاکید کرد 
و گفت: با افزایش  ســرمایه 
در آستانه ۵۹ ســالگی ایران خودرو، 

این شرکت دوباره متولد شده است.
وی افزود: با تدوین برنامه های جدید، 
ایران خــودرو به جایــگاه اصلی خود 
بازخواهــد گشــت.در پایان جلســه 
مجمع، موضوع افزایش سرمایه به رای 
گذاشته شــد که حاضران در مجمع به 
اتفاق، به آن رای مثبــت دادند. با این 

افزایش سرمایه ایران خودرو به یکی از 
بزرگ ترین شرکت های صنعتی فعال 
در ایران به لحاظ ســرمایه ثبت شده 
تبدیل شــد. به باور کارشناســان این 
افزایش سرمایه می تواند مسیر رشد و 
بالندگی گروه صنعتی ایران خودرو را 

در سال های آینده هموارتر سازد.
گفتنی است، به منظور حفظ سالمت 
ســهامداران و جلوگیــری از تجمع و 
شیوع احتمالی بیماری کرونا، مجمع 
عمومی فــوق العاده ایــران خودرو به 
صورت آنالین از ســایت اینترنتی این 
شرکت پخش شــد و هم زمان چندین 
هزار ســهامدار از پخــش زنده مجمع 

دیدن کردند.

شرکت خودروســازی هیوندای کره 
اعالم کرد که فــروش کارخانه ای این 
شرکت در چین در ماه فوریه نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته میالدی ۹۷ 

درصد کاهش داشته است.

 شرکت خودروســازی هیوندای اعالم 
کرد که فروش کارخانه این شرکت در 
چین در ماه فوریه تنها ۱۰۰۷ دستگاه 
بوده اســت که نســبت بــه ۳۸ هزار 
دستگاه فوریه سال ۲۰۱۹، ۹۷ درصد 

کاهش داشــته است.شــیوع ویروس 
کرونا باعث شــده اســت کــه فروش 
خودروهای هیونــدای در بازار جهانی 
هم به کمتریــن میزان در ۱۰ ســال 
گذشــته برســد. دلیل این مسئله هم 

این است که گســترش شیوع ویروس 
خریــداران را از بازار دور نگه داشــته 
است.این نخستین نشــانه از خسارت 
جدی شیوع کرونا در جهان به صنعت 

خودروسازی به شمار می رود.

و ایران خودر

هیوندا

مجمع صاحبان سهام به اقدامات اصالحی مقیمی رای مثبت داد

وش هیوندای در چین 97 درصد کاهش یافت فر

۷
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وز نشان دیگر خودکفایی کر
واحد تکنولوژی تولید شــرکت صنایع تولیدی 
کروز در سال ۹۸ توانست پروژه های بسیاری را 
به سرانجام رســاند که در روند تولید این شرکت 

بسیار تاثیرگذار بود.
 واحد تکنولوژی تولید شــرکت صنایع تولیدی 
کروز از یک تیم ۱۵۰نفره تشکیل شده که اساس 
کار آن ها ساخت کلیه دستگاه ها و ماشین آالت 
مورد نیاز در تولید، مونتاژ، تست، آزمایشگاه و ... 
و همچنین در صورت نیاز، تعمیرات دستگاه ها 
و ماشین آالت مذکور است. کروز به خودکفایی 
کامل در مجموعه خود دســت یافته است، چرا 
که عالوه بر بومی ســازی مواد و قطعات خودرو، 
ماشین آالت مورد نیاز در روند تولید آن ها را نیز 

خلق کند.
واحد تکنولوژی تولید کروز در ســال گذشــته 
توانســت در بخش مربوط به دســته ســیم به 
ســاخت بیش ۱۵۰ عدد برد مونتــاژ، چندین 
کانوایر مخصوص سالن مونتاژ و چندین دستگاه 
تست برد برای تســت الکتریکال دسته سیم ها 

دست یابد.
کروز در قدمی دیگر بــا دور زدن تحریم ها برای 
عایق بندی  ECUهای خود، اقدام به ســاخت 
دســتگاه جدید تزریــق ســیلیکون و پیچ بند 
ECU کرد؛ طراحی و ســاخت این دستگاه از 
حدود ۱۰ مــاه پیش آغاز و با اســتفاده از دانش 
و تخصــص مهندســان تکنولــوژی تولید این 
شــرکت به صورت صد درصدی بومی ســازی 
شــد. برد الکترونیکــی ECU بــا ورود به این 
دستگاه بدون دخالت انسانی، به طور مکانیزه در 
مقابل نفوذ آب و رطوبت عایق می شــود. در این 
دستگاه ضریب حرارتی، استقامت در برابر گرما و 
رطوبت افزایش یافته، حدود ۵۰ درصد در انرژی 
الکتریکی صرفه جویی و حجم ماشــین جدید 
نســبت به ربات قبلی کاهش بســیار چشمگیر 
داشته است که در فضای کمتر تعداد دستگاه های 
بیشــتری جای گرفته و منجر به افزایش میزان 

تولید خواهد شد.
تکنولــوژی تولید کــروز ربات هــای کوچک 
رومیزی برای افزایش تولید و کیفیت محصوالت 
طراحی و ســاخته که در بخش هــای مونتاژ از 
جمله لحیم کاری، گریس زنی و چســب زنی به 

صورت اتوماتیک بکار گرفته شده است.
کروز در ســال گذشــته برای اولیــن بار خط 
مونتاژ تولید صندلی را در یکی از شــرکت های 
زیر مجموعه خود به طور کامــل راه اندازی کرد 
تا گســتره ی تولید محصوالت خــود را افزایش 
دهد؛ بر این اســاس نیاز به بخش های متفاوتی 
مانند ســاخت قالب بند تزریق فوم صندلی بود 
که تکنولــوژی تولید کروز ســاخت کامل آن را 

برعهده داشت.
از دیگر دســتاوردهای تکنولوژی تولید کروز در 
سال گذشته می توان به ســاخت دستگاه خان 
کشی فرمان، شــیر گریس زن غیرتماسی پنل 
ضبط ۲۰۶، خط تولید کابل کنترلی سیســتم 
تهویه، دستگاه تســت نهایی آینه، تست اندازه 
 ،ABSگیری میدان مغناطیســس سنســور
دستگاه تست نهایی سنســور ABS، طراحی 
و ساخت قفســه قالب با ظرفیت هر طبقه ۳ تن 
برای اولین بار در کشور، دســتگاه تست دسته 
راهنما با قابلیت روز دنیا )ویژن( که با دوربین و 

بدون دخالت اپراتور تست می شود، اشاره کرد.
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معــاون وزیر جهاد گفــت: در صورت وجود شــیر خام 
مازاد در سطح مناطق مختلف کشــور، سازمان تعاون 
روستایی نسبت به خرید این شــیر از دامداران با قیمت 
مصــوب تنظیم بازار اقــدام می  کنــد. مرتضی رضایی 
در رابطه با جذب مازاد شــیر دامداران اظهار داشت: با 
توجه به شــرایطی که در این ایام بــرای خرید و مصرف 
شــیر به وجود آمد، با پیگیری های انجام شــده توسط 
وزارت جهاد کشــاورزی و تصویب ســتاد تنظیم بازار، 
روز گذشته خرید حمایتی شــیرخام مازاد از دامداران 
توسط سازمان تعاون روســتایی تصویب شد.وی افزود: 
براســاس این مصوبه در صورت وجود شیر خام مازاد در 

سطح مناطق مختلف کشور، تعاون روستایی نسبت به 
خرید این شــیر از دامداران با قیمت مصوب تنظیم بازار 
اقدام کند تــا از التهاب در بازار جلوگیری شــده و ضرر 
و زیان دامداران کاهش یابد.معاون امور تولیدات دامی 
وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: از معاونین امور دام 
استان ها و سازمان های جهاد کشاورزی استانی خواسته 
شــده تا دامدارانی که نمی توانند شیر تولیدی خود را به 
کارخانجات لبنی تحویل و با مشــکل فروش شیر مازاد 
شــیرخام روبرو هســتند، را برآورد و از طریق سازمان 
تعاون روستایی برای جذب شیر پیگیری و اقدام نمایند 

تا در اسرع شیر مازاد از دامداران خریداری شود.

شیر

تصویب خرید حمایتی شیر خام مازاد دامداران توسط دولت

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی:

کمبودی در عرضه دام و گوشت قرمز نداریم
خریدار   رئیس اتحادیه گوشــت گوســفندی با 
اشــاره به اینکه کمبودی در عرضه دام زنده و گوشت 
قرمز وجود ندارد، گفت: مراکز عرضه گوشــت قرمز 
در ایــام عید، با ســاعات کار کمتر به مــردم خدمت 
رســانی خواهند کرد.علی اصغر ملکی بــا بیان اینکه 
بازار گوشت قرمز در شــرایط آرامی قرار دارد، گفت: 
تمام اقداماتی که برای ســاماندهی بازار در روزهای 
آخر ســال باید انجام می شد، صورت گرفته و خدمات 

رسانی کامل انجام شده است.
وی با اشاره به افزایش تقاضا برای گوشت گوسفندی 
در هفته هــای اخیر افزود: دلیل این مســاله شــیوع 
بیماری کرونا بود و می توان عنوان کرد که تقاضا برای 
گوشت قرمز در این برهه زمانی تقریباً در تاریخ کشور 
بی سابقه بوده و نسبت به ســال های گذشته بیش از 

۵۰ درصد با افزایش تقاضا مواجه بودیم.
ملکی با بیان اینکه ما قباًل دربــاره قاچاق دام و صدور 
مجوز برای صــادرات هشــدار داده بودیــم، گفت: 
خوشبختانه مسئوالن مربوطه این هشدارها را جدی 
گرفتند و عالوه بــر اینکه مجوز صادرات داده نشــد 
قاچاق نیز تا حدود زیادی مهار شــد که این مسائل به 
کنترل بازار طی هفته های اخیر کمک شایان توجهی 
کرد و در صورتی که این اتفاق رخ نمــی داد با بحران 

جدی در بازار داخل مواجه می شدیم.
وی تصریح کــرد: هیچگونه کمبودی در بــازار دام و 
گوشــت قرمز وجود ندارد و عرضــه تقاضای داخل را 

جوابگو بوده است دامداران نیز به سود کافی رسیدند.
رئیس اتحادیه گوشــت گوســفندی دربــاره دالیل 

افزایش قیمت گوشــت گوســفندی طی هفته های 
اخیر نیــز توضیــح داد: اولین نکتــه کاهش قیمت 
آالیش های دام بوده کــه قیمت جگــر و کله و پاچه 
از حــدود ۱۲۰ هزارتومان به حــدود ۴۰ هزارتومان 
کاهش یافته چراکه رســتوران ها و سایر مراکز عرضه 
این محصوالت تعطیل شــده اند بنابراین آالیش های 
دام روی دســت فروشــنده مانده ضمن اینکه قیمت 
پوســت نیز افت کرده اســت که این مســائل روی 

افزایش قیمت گوشت تأثیرگذار بوده است.
ملکی اضافه کــرد: همچنیــن در طــول هفته اخیر 
دامدارانی که دام های خود را بــه تهران و مراکز عرضه 
منتقل می کردند به دلیل اینکه ماشــین حمل هنگام 
برگشــت، باری نداشــت مجبور بودند کرایه دو طرفه 
پرداخت کنند و بعنــوان مثال برای یک ماشــین بار 
حدود ۴ میلیون تومان کرایه می دادند که این مســاله 
نیــز در افزایش قیمت گوشــت مؤثر بوده اســت.وی 
قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه را برای مغازه داران 
بین ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزارتومان اعالم کرد که مغازه داران 
با احتساب ۱۰ درصد سود آن را به مصرف کننده نهایی 
عرضه می کنند.ملکی با اشــاره به اینکــه تمام تدابیر 
الزم از ســوی صنف ما و دولت برای کنترل بازار در ایام 
عید اندیشــیده شده است، گفت: در اســتان تهران ۴ 
کشتارگاه به صورت اضطراری در این ایام فعال خواهند 
بود ضمن اینکه مراکز عرضه گوشــت نیز با ساعت کار 
کمتر به مردم خدمت رسانی خواهند کرد تا باتوجه به 
اینکه مردم سفر نمی کنند و رستوران ها تعطیل است 

بتوانند نیاز خود را تأمین کنند.

ونا معادالت بازار موبایل را   کر
به هم ریخت

اگر چه بازار موبایل در ماه هــای اخیر هم رونق 
چندانی نداشــت و چشــم امید فروشندگان به 
روزهای پایانی ســال بود، با ورود کرونا به کشور 
تمامی معــادالت به هم ریخــت و اکنون تقاضا 
برای این کاال که بــه نظر می رســد در اولویت 

خرید مردم نیست، شدیدا کاهش یافته است.
 شــیوع کرونا در جهان تبعات زیادی داشــته 
و تاثیــرات آن بر دنیای فناوری هم چشــمگیر 
بوده است. تولیدکنندگان گوشی در بسیاری از 
کشورها با سلســله تعطیلی مواجه شدند و این 
موضوع ســاخت گوشــی و قطعات را با مشکل 
مواجه کرد. همچنین در گزارش ها برآورد شده 
است که فروش جهانی گوشی های هوشمند در 
سال جاری میالدی به علت ادامه شیوع ویروس 

کرونا کاهش کم سابقه ای را تجربه خواهد کرد.
از طرفی در حالــی که طبق تجربه  ســال های 
گذشــته معموال در ماه پایانــی و روزهای آخر 
سال با رشد فروش گوشی مواجه بودیم، امسال 
رویه تغییر کرده و بازار رونق خود را از دست داده 
است، این موضوع از یک طرف ناشی از تعطیلی 
بســیاری از فروشگاه هاســت که این روزها به 
دلیل جلوگیری از شــیوع کرونا تصمیم به این 
کار گرفته اند و از طرف دیگــر بازار هم با کاهش 
شــدید تقاضا مواجه اســت و به نظر می رســد 
گوشــی که در اولویت خرید مردم در شــرایط 
بحرانی نیســت، فعال از ســبد خرید خارج شده 

است.
در این راســتا افشــار فروتن -رئیــس انجمن 
فروشــندگان تلفن همراه، ســیم کارت و لوازم 
جانبی- در گفت وگو با ایســنا اظهــار کرد: در 
طول چند ماه اخیر روند خوبی را در بازار موبایل 

شاهد نبودیم. 
فعاالن صنفی تمامــا در انتظار یکی دو ماه پایان 
ســال بودند و امید این بود که طبــق تجربه ای 
که حاکم بوده در پایان ســال مانند ســال های 
گذشــته، بازار از رونق بهتر و بیشتری برخوردار 
باشــد و ضربات و ضررهایی کــه فعاالن صنفی 
داشتند جبران شود اما روزهای آخر سال متاثر 
از شــرایط حاکم بر جامعه از نظر ویروس کرونا، 

وضعیت خوبی نداشت.
وی خاطرنشــان کرد: بنابراین نه تنها در چهار 
پنج ماه گذشــته کســب وکارها رونقی نداشت 
و مباحثی ماننــد افزایش نرخ بنزیــن و ارز که 
سلسله وار اتفاق افتاد، به صورت مستقیم بر بازار 
تاثیرگذار بود، بلکه متاسفانه در روزهای پایانی 
ســال هم این شــرایط به بازار حاکم شد و تاثیر 
خودش را چنان گذاشــت که واحدهای صنفی 
هم از جهت اعالم قرنطینه و هم از این جهت که 
هزینه هایشان از درآمدشــان بیشتر بود، به این 
نتیجه رسیدند که تعطیل کردن بازار عاقالنه تر و 

مقرون به صرفه تر است.
رئیــس انجمــن فروشــندگان تلفــن همراه، 
ســیم کارت و لوازم جانبی با اشــاره به کاهش 
تقاضا در بــازار موبایل بیان کــرد: در این ماه ها 
شــاهد کاهش توان خرید متقاضیــان بودیم. 
درواقع شرایط به گونه ای بود که کاربر و متقاضی 
به تصور اینکه نرخ ارز روند کاهشــی پیدا کند و 
کاال قیمتش پایین بیاید و گوشی ارزان تر شود، 
در انتظار شرایط ثبات کاال بود که متاسفانه این 

اتفاق نیفتاد و شرایط بدتر شد.

گمرک اعالم کرد
وه وارداتی کاالهای  لباس گان از گر

وه ۲ منتقل شد لوکس به گر
طبق آنچه به گمرک ابالغ شده، لباس گان مورد 
استفاده در مراکز بهداشتی از گروه کاالیی چهار 
به گروه کاالیی دو منتقل شــده اســت و بانک 
مرکزی نیز باید تغییرات مربوطه را در ســامانه 

جامع ارزی خود اعمال کند.
گمرک جمهوری اسالمی اعالم کرد که براساس 
مصوبه هیأت وزیران و تصمیم ششــمین جلسه 
کارگروه مقابله با ویروس کرونا اعالم شده لباس 
گان مورد اســتفاده در مراکز بهداشتی از گروه 

کاالیی چهار به گروه کاالیی دو منتقل شود.
براین اســاس از رییس کل بانــک مرکزی نیز 
خواسته شــده که تغییرات مربوطه را تا اطالع 
ثانــوی در ســامانه جامع ارزی بانــک مرکزی 

اعمال کند.
همچنین هیأت وزیــران به پیشــنهاد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در راســتای تصمیمات 
ســتاد مقابله بــا کرونــا تصویب کــرد که رفع 
ممنوعیــت واردات، اعمــال محدودیــت و 
ممنوعیــت صــادرات، تغییر ســود بازرگانی 
واردات و عوارض صادراتی اقالم مورد نیاز وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی به منظور 
تأمین نیاز مراکز درمانی و مــردم برای مقابله و 
مهار ویــروس کرونا بــه وزارت صنعت، معدن و 

تجارت واگذار شود.

ونا میوه های وارداتی  کر
 را گران کرد

قیمت میوه های وارداتی به دلیل شیوع ویروس 
کرونا افزایش یافت، قیمت میوه های به اصطالح 
ضدکرونایی هم که پیــش از این افزایش  زیادی 

داشتند، عقب نشینی کرد.
علی حــاج فتحعلــی نایــب رئیــس اتحادیه 
بارفروشــان، از عقب نشــینی قیمت میوه های 
به اصطالح ضدکرونایی خبــر داد و گفت: پیش 
از این قیمــت انواع لیموترش، ســیر و زنجبیل 
افزایش قابل توجهی یافته بــود، اما پس از آنکه 
مردم با توصیه هــای متخصصان بهداشــتی و 
تغذیه به این نتیجه رسیدند که تأثیر این میوه ها 
تا این حد نمی تواند باشد، قیمت ها عقب نشینی 

کردند.
به گفته نایب رئیس اتحادیه بارفروشــان قیمت 
هر کیلوگــرم لیموتــرش در میــدان مرکزی 
میوه و تره بار تهران ۱۴ هزار تومان شــده که از 
قیمت های قبلی کامال برگشــته اســت. قیمت 
ســیر هم حدود ۵۰ درصد کاهــش یافته و هر 
کیلوگرم حــدود ۲۰ هــزار تومان بــه فروش 

می رود.
حاج فتحعلــی همچنیــن از افزایــش قیمت 
میوه های وارداتی خبــر داد و گفت: میوه موز در 
میدان مرکزی به کیلویــی ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان 
افزایش یافته است، دلیل آن محدودیت واردات 
این قبیل محصوالت اســت که با شیوع ویروس 
کرونا در بیش از ۱۵۶ کشور جهان، واردات یا لغو 

شده یا با محدودیت هایی انجام می شود.
وی همچنین گفت: تنها ۴ میــوه موز، نارگیل، 
انبه و آناناس مجوز قانونــی برای واردات دارند و 
عالوه بر این ۴ قلم هر میوه وارداتی ممنوع بوده و 

قاچاق محسوب می شود.


