
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده  
های نفتی ایران در پاســخ به سوال ایسنا درباره 
تخصیص سهمیه بنزین نوروز یا تابستان گفت: 
در مورد سهمیه بنزین شــرکت ملی پاالیش و 
پخش تصمیم گیر نیست و سهمیه ها توسط روز 
گذشتهمصوبه هیات وزیران مشخص می شود و 
اگر هیات وزیران مشخص کند اجرا خواهیم کرد.

به گزارش ایسنا، علیرضا صادق آبادی روز گذشته 
در حاشــیه آیین بهره برداری رسمی طرح های 
ملی انتقال، توزیع و ذخیره ســازی فرآورده های 
نفتی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال دیگر 
ایسنا در این باره که آیا بعد گذر از شرایط کرونا و 

یا در تابستان و یا عید سهمیه بنزین بیشتری به 
مالکان خودرو تعلق میگیرد، گفت: شرکت ملی 
پاالیش و پخش صرفا مجری است و سهمیه قبل 
نیز مصوبه هیات وزیران بود که مشخص می کرد 
هر خودرو چه میزان سهمیه دارد. ما هیچ نقشی 
در میزان سهمیه، افزایش و کاهش نداریم و هرچه 
ابالغ کنند اجرا خواهیم کرد.وی در پاسخ به سوال 
دیگر ایسنا مبنی بر اینکه آیا پس از رفع قرنطینه 
و افزایش مصرف بنزین ایران وارد کننده بنزین 
خواهد شد، گفت: مصرف بنزین در سال ۱۴۰۰ 
بعد از برداشته شدن قرنطینه افزایش پیدا خواهد 
کرد و در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این امکان وجود ندارد که 

وارد کننده بنزین شویم. اما مصرف بنزین به شدت 
تابع بحث قرنطینه است و باید دید بعد از قرنینه 
مصرف چقدر افزایش پیدا خواهد کرد و از اکنون 
نمی توان گفت که تا چه میــزان مصرف بنزین 
افزایش پیــدا می کند.مدیرعامل شــرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران در پاسخ 
به سوال دیگر ایســنا در خصوص برنامه توسعه 
سی ان جی در کشور گفت: سی ان جی در سبد 
سوخت کشور به دلیل اینکه ارزان ترین سوخت 
است می بایست سهم بیشــتری داشته باشد و 
امکان افزایش سهم ســی ان جی تا ۴۰ میلیون 

لیتر در روز معادل سوخت وجود دارد.

به دنبال روند صعودی تــورم، هزینه بین دهک 
های مختلف نیز افزایش یافتــه و بین ۴۹ تا ۵۲ 

درصد نسبت به پارسال رشد داشته است.
به گزارش ایسنا، تغییرات شاخص قیمت مصرف 
کننده برای بهمن ماه نشان داد که تورم نقطه به 
نقطه )تغییر شاخص نســبت به ماه مشابه سال 
قبل( به ۴۸.۲ درصد رســیده که در مقایســه با 
دی ماه دو درصد افزایش داشــت، بر این اساس 
خانوارهای ایرانی به طــور میانگین ۴۸.۲ درصد 
بیشتر از بهمن ۱٣۹۸ برای خرید  کاالها و خدمات  
هزینه کرده  اند.بررســی وضعیت تورم نقطه به 
نقطه بین دهک ها حاکی از آن است که افزایش 

هزینه بین آنها به بیش از ۵۲ درصد رسیده است.
این در حالی اســت که دهک اول ۴۹.۵ درصد، 
دوم ۵۰.۲، ســوم ۴۹.۷، چهــارم ۴۹.۱، پنجم 
۴۸.۷، ششــم ۴۸.۴، هفتم ۴۸.۹، هشتم ۴۸.۸، 
نهم ۴۹.۹، دهم ۵۲.۴ درصد نسبت به بهمن ماه 
سال گذشته برای تهیه کاال و خدمات خود بیشتر 

هزینه کرده اند.

وضعیت تورم نقطه به نقطه بین ۱۰ دهک
اما گزارش اخیر مرکز آمار ایران در رابطه با تورم 
بیانگر افزایش تورم ســاالنه به ٣۴.۲ درصد بود.

بررســی وضعیت تورم بین دهک های مختلف 

نشــان می دهد که تورم بین آنهــا از ٣۲ درصد 
برای دهک اول تــا ۴۱.٣ درصد برای دهک دهم 
نوسان دارد.بر این اساس فاصله تورمی بین دهک 
ها به ۹.٣ درصد می رسد که نسبت به ۹.۵ درصد 
گزارش شده در دی ماه کاهش دارد.این در حالی 
است که محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در 
گروه »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین 
٣۲.٣ درصد بــرای دهک دهم تــا ٣٦.۸ درصد 
برای دهک دوم اســت. همچنین در مورد گروه 
»کاالهای غیر خوراکی و خدمــات« بین ۲۷.۷ 
درصد برای دهک اول تا ۴٣.٦ درصد برای دهک 

دهم ثبت شده است.

قیمت طال در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی تحت تاثیر افت ارزش دالر، از 
پایینترین رکورد هفت ماه اخیر که روز جمعه به آن سقوط کرده بود، اندکی 
فاصله گرفت و افزایش یافت.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال برای تحویل 
فوری با ۰.۱ درصد افزایش، به ۱۷۸٣ دالر و ۵٦ سنت رسید. بهای معامالت 
این بازار روز جمعه به ۱۷۵۹ دالر و ۲۹ ســنت نزول کرده بود که پایینترین 

قیمت از دوم ژوییه بود.
در بازار معامــالت آتــی آمریکا، هــر اونس طال بــا ۰.۴ درصــد افزایش، 

به ۱۷۸۴ دالر و ۴۰ ســنت رســید.به گفته هــووی لی، اقتصــاددان بانک 
OCBC، دالر افــت کــرده و ایــن امــر رشــد بــازده اوراق خزانــه را تا 
 حــدودی جبــران کــرده اســت. طــال در موقعیت عجیبــی قــرار دارد.

 در حالی که نیاز واضحی به یک پناهگاه امن در برابر تورم وجود دارد اما فضای 
ریسک پذیری، طال را تحت فشار کاهشی قرار داده است.دالر در معامالت روز 
جاری در برابر رقیبانش کاهش یافت و طــال را برای خریداران غیرآمریکایی 
ارزانتر کرد اما بازده اوراق خزانه آمریکا به باالترین حد در یک سال اخیر صعود 

کرد و هزینه نگهداری طال که دارایی بدون بازدهی است را افزایش داد.عالوه 
بر الیحه بســته کمک مالی کرونایی ۱.۹ تریلیــون دالری که انتظار می رود 
تا پایان هفته جاری تصویب شــود، فعاالن بازار منتظر اظهارات جروم پاول، 
 رییس بانک مرکزی آمریکا درباره گزارش پولی نیم ســاالنه در برابر کنگره

 هستند که از روز سه شنبه آغاز می شود.به گفته لی، رشد بازده اوراق قرضه 
مانع اصلی برای طال خواهد داد اما اگر پــاول در اظهاراتش به باال بودن بازده 
فعلی و تاثیر منفی آن بر بهبود اقتصادی اشاره کند،   در آن صورت طال دوباره 

روند صعودی خود را در پیش می گیرد.بر اساس گزارش رویترز، بیت کوین که 
روز جمعه به ارزش بازار یک تریلیون دالر رسیده بود، روز یکشنبه به رکورد 
باالیی صعود کرد.در بازار سایر فلزات ارزشــمند، هر اونس نقره برای تحویل 
فوری ۱.۱ درصد صعود کرد و به ۲۷ دالر و شش سنت رسید. بهای هر اونس 
پالتین برای تحویل فوری با ۰.۸ درصد افزایش به ۱۲۸٣ دالر و ۸۲ ســنت 
رسید. بهای هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با یک درصد افزایش، ۲۴۰۰ 

دالر و ۹٣ سنت بود.

نفت در معامالت روز دوشنبه با ارزیابی بازار از گستردگی پیامدهای یخبندان 
گسترده در تگزاس و ایالتهای دیگر تولیدکننده انرژی آمریکا، روند صعودی خود 
را ازسرگرفت.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در آوریل 
با ۱.٣ درصد افزایش، به ٦٣ دالر و ۷۵ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت 
برنت در روزهای پنج شــنبه و جمعه بیش از دو درصد سقوط کرده بود.بهای 
معامالت وســت تگزاس اینترمدیت برای تحویل در مارس ۱.۲ درصد افزایش 
یافت و به ۵۹ دالر و ۹٦ سنت در هر بشکه رسید. بهای این معامالت روز جمعه 
۲.۱ درصد ریزش کرده بود. معامالت تحویل آوریل با ۱.۲ درصد افزایش، به ۵۹ 
دالر و ۹٦ سنت رسید.معامالت نفت اواخر هفته گذشته در واکنش به ازسرگیری 

آهسته تولید نفت آمریکا که پس از کاهش شدید دما سقوط کرده بود، با کاهش 
روبرو شد. سرمایه بی سابقه هفته گذشــته در تگزاس و ایالتهای دیگر آمریکا 
باعث سقوط چهار میلیون بشــکه در روز تولید نفت و ۲۱ میلیارد فوت مکعب 
گاز طبیعی این کشور شد.ازسرگیری فعالیت میادین نفتی در تگزاس و ایالتها 
دیگر چند روز زمان خواهد برد. پاالیشگاههای منطقه گلف کاست هم در حال 
ارزیابی خسارات وارده بر اثر برودت شدید هوا بر تاسیساتشان هستند و به گفته 
تحلیلگران، ازسرگیری عمده فعالیتهایشان ممکن است سه هفته زمان ببرد و 
فشار اندک آب و قطعی برق و گاز مانع ازســرگیری فعالیتهای آنها شده است.

بهبود قوی از شــیوع ویروس کرونا قیمتها را روز چهارشنبه به باالترین حد در 

بیش از یک سال اخیر رسانده بود و گلدمن ساکس پیش بینی کرد روند صعودی 
قیمتها با سبقت گرفتن رشد تقاضا نسبت به عرضه از سوی اوپک پالس، نفت 
شیل آمریکا و ایران، شتاب خواهد گرفت.در این بین، عربستان سعودی و روسیه 
در آستانه نشست هفته آینده اوپک پالس در خصوص افزودن عرضه بیشتر نفت 
به بازار در آوریل اختالف نظر دارند. به گفته نمایندگان اوپک پالس، عربستان 
سعودی می خواهد محدودیت عرضه را حفظ کند اما مسکو اعالم کرده که مایل 
به ادامه افزایش تولید اســت.نفت خام تحت تاثیر اعالم کاهش تولید یکجانبه 
عربستان سعودی به میزان یک میلیون بشکه در روز در ماههای فوریه و مارس، 
از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۲۰ درصد رشد قیمت داشته است.وارن 

پاترسون، مدیر استراتژی کاال در ING بانک گفت: قیمتهای نفت احتماال در 
طول هفته آینده نوسان بیشتری پیدا خواهند کرد  زیرا بازار شفافیت بیشتری 
درباره این که ظرفیت پاالیش نفت آمریکا چقدر سریع احیا می شود پیدا خواهد 
کرد.بر اساس گزارش بلومبرگ، گلدمن ساکس برآورد خود از قیمت نفت را باال 
برد و اکنون انتظار دارد قیمت هر بشکه نفت برنت در سه ماهه دوم به ۷۰ دالر و 
در سه ماهه سوم به ۷۵ دالر صعود کند که ۱۰ دالر باالتر از پیش بینی قبلی این 
بانک سرمایه گذاری است. این بانک اعالم کرد مصرف تا اواخر ژوییه به سطح 
پیش از شیوع ویروس کرونا بازخواهد گشــت و تولید از سوی تولیدکنندگان 

بزرگ در برابر رشد قیمتها تا حدود زیادی غیرقابل انعطاف می ماند.

پیام رسان واتس اپ هفته گذشته اعالم کرد که قصد 
دارد به فرآیند آپدیت سیاست حریم خصوصی خود 
ادامه دهد و بــه کاربران فرصت می دهد سیاســت 
جدید را درک کــرده و اطالعات بیشــتری را درباره 
آن فراهم می کند.به گزارش ایســنا، این شرکت ماه 
گذشته در پی واکنش شدید و انتقاد گسترده از تغییر 
سیاست حریم خصوصی اعالم کرده بود اجرای آن را 
به مدت سه ماه به تاخیر می اندازد اما توضیح واضحی 
درباره این که اگر کاربــران تا ۱۵ ماه مه با شــرایط 
جدید استفاده از ســرویس واتس اپ  موافقت نکنند، 
چه اتفاقی برای حســاب کاربری آنها می افتد وجود 

نداشــت.واتس اپ  در ایمیلی که به یکی از شــرکای 
بازرگانی خود ارسال کرده و توســط وب سایت تک 
کرانچ مشاهده شده اســت، اعالم کرده که از کاربران 
به تدریج برای موافقت با شــرایط جدید سرویس به 
منظور دسترسی داشتن به همه قابلیتهای واتس اپ 
درخواست خواهد کرد. این یادداشت به صفحه پرسش 
و پاســخ جدیدی که از ســوی واتس اپ  ایجاد شده، 
لینک شده اســت.طبق توضیح واتس اپ  در صفحه 
پرسش و پاسخ، این سرویس پیام رسان فرصت کافی 
برای مرور تغییرات به کاربران می دهــد و اگر آنها تا 
۱۵ ماه مه با این تغییرات موافقــت نکنند، واتس اپ  

حساب کاربری آنها را حذف نخواهد کرد با این حال 
 تا زمانی که با این شرایط موافقت نکنند، نمی توانند
 از همه امکانات حسابشــان بهره مند شوند.واتس اپ  
اعالم کرده که برای مدت کوتــاه، کاربران می توانند 
تماسها و نوتیفیکیشــنها را دریافت کنند اما قادر به 
خواندن و ارســال پیام از این اپلیکیشن نخواهند بود.
زمانی که حســاب کاربری حذف شــود، این حذف 
دائمی خواهد بود و دیگر کاربران نمــی توانند آن را 
معکوس کرده و حسابشان را بازیابی کنند. همچنین 
تاریخچه پیامهای حساب کاربران به طور دائمی حذف 

خواهد شد.

ارزش اتریــوم و بســیاری از ارزهــای دیجیتالــی 
دیگر کاهش پیــدا کرد.به گزارش ایســنا به نقل از 
سی ان بی سی، تردیدها از توقف روند صعودی فعلی 
ارزهای دیجیتالی پس از آن که برخی از افراد ثروتمند 
نسبت به این روند موضع گیری کردند، در بین معامله 
گران افزایش یافته اســت. با این حال شــرکت های 
بزرگ دیگری در حال پیوســتن به این بازار هستند 
که جریان ســرمایه ورودی به بازار را در تراز باالیی 
نگه داشته است. گروه مالی بی ســی بی انگلیس از 
قصد خود برای سرمایه گذاری در رمزارزها خبر داده 
اســت.  در حالی که بیتکوین در ادامه روند صعودی 

خود توانسته است تا در کانال ۵۰ هزار دالری جایگاه 
خود را تثبیت کند، تحلیلگران بانک جی پی مورگان 
در گزارشــی هشــدار داده اند رالی صعودی این ارز 
به احتمال زیاد پایــدار نخواهد بــود و قیمت ها در 
آینده ای نزدیک ریزش خواهد کرد. از پنج ماه پیش 
تاکنون ارزش بازار بیتکوین حدود ۴.۵ برابر شــده و 
تحلیل گران این بانک هشــدار داده اند چنین روند 
سریعی در افزایش قیمت که بخشی از آن هم به لطف 
شرایط کرونایی به دســت آمده است امکان شکست 
دارد.  ایالن ماســک- بنیان گذار و مدیرعامل گروه 
تسال از سرمایه گذاری ۱.۵ میلیارد دالری شرکتش 

در بیتکوین دفاع کرده و نگهــداری این ارز را بهتر از 
نگهداری وجه نقد دانسته است. وی در اختیار داشتن 
بیتکوین را یک مزیت برای شرکتش خواند و افزود: 
بهره واقعی ارزهای فیات منفی است.   همین مساله 
باعث شــد تا مردم به دنبال گزینه های دیگری برای 
ســرمایه گذاری بروند.   مجموع ارزش بازار جهانی 
ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۷۵۰ میلیارد دالر 
برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۴.۷۵ 
درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ٦۹ درصد کل 
بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیتکوین و ۱٣ درصد 

در اختیار اتریوم است. 

تورم بین دهک ها؛ افزایش هزینه از ۴۹ تا ۵۲ درصدسهمیه بنزین نوروز اجرایی می شود؟

رشد مالیم قیمت طال در بازار جهانی

روند صعودی نفت ازسرگرفته شد

ریزش بیشتر ارزهای دیجیتالیمحدود شدن ارسال و دریافت پیام واتس اپ
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رئیس اتحادیه تهیه کنندگان سینما خواستار 
برخورد با خودمختاری VOD ها شد
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 قفل معامالت
 در بازار خودرو 

در حوزه VOD ها 
خألهای قانونی داریم

بازار خودرو در ایام پایانی 
ســال به طور معمول باید 
با افزایش تقاضــا و خرید 
و فروش روبرو باشــد اما 
در ســال جاری به دلیل 
اتفاقاتی که این بازار با آنهــا مواجه بوده رکود 
و کســادی در بازار شــب عید دیده می شود. 

معامالت خودرو ...

  فربد زاوه کارشناس خودرو

  عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی 
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 کشف۱/5 میلیارد
 تخلف از بازار شب عید 

کاالهای اساسی

ضرر قطعه سازان از 
قیمت گذاری دستوری

تعداد معامالت مسکن در بهمن ماه نسبت به ماه قبل 33 درصد و در مقایسه با سال قبل 72درصد کاهش داشت

رکورد شکنی رکود  مسکن
صفحه2

صفحه3

کساد ی  بازار خودرو شب  عید
قیمت خودرو در بازار شب عید به چه سمت و سویی می رود؟

نزدیک به ۱.۵ میلیارد تومان تخلف از بازار شب عید 
کاالهای اساسی کشف شده است. با نزدیک شدن به 
پایان سال و افزایش خرید خانوار که طبق سنت همه 
ســاله برای عید نوروز انجام می شود شاهد افزایش 
تخلفات در حــوزه خرید و فــروش کاال و خدمات 
هستیم. با وجود شیوع بیماری کرونا و نزدیک شدن 
به پیک چهارم آن باز هم مردم طبق روال همه ساله 
خود را برای استقبال از سال جدید آمده می کنند و 
حال و هوای بازارها گواه بر این مدعاست. تخلفات نیز 
هر ساله با نزدیک شدن به ایام پایانی سال افزایش پیدا 
می کند. گرانفروشی، کم فروشی، خودداری از نصب 

برچسب قیمت ها و... نمونه های این ...

عضــو انجمــن قطعه ســازان با بیــان اینکه 
خودروســازان و قطعه ســازان به دلیل زیان 
انباشته در حال نابودی هستند، گفت: قیمت 
گذاری دســتوری زیان های فراوانــی به این 
صنعت وارد کرد.خسرو شاهی امروز در نشستی 
خبری اظهار داشت: امسال سال جهش تولید 
نامگذاری شــد و در همین راستا قطعه سازان 
تالش بسیار زیادی داشتند تا به اهداف جهش 
تولید برسند، می توان گفت خوشبختانه نسبت 
به سال گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش تولید 
داشتیم.وی بیان کرد: هر چند این میزان، مورد 
رضایت ما نیست و فکر می کردیم خیلی بیش 

از این میزان تولید می شد...



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس اتاق بازرگانی تهران:
مقررات زاید بالی جان صادرات 

شده است
رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید: نگاهی به 
نمودارهای صادراتی کشور در سال های گذشته 
نشان می دهد که نوسانات شدیدی در آمارها 
به دلیل مقررات اشــتباه و متنــاوب به وجود 

آمده است.
به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری در مراسم 
معرفی صادر کنندگان نمونه استان تهران بیان 
کرد: وقتــی نمودارهای تجارت ایران از ســال 
۱۳۹۷ تا امروز را بررسی می کنیم می بینیم که 
تراز تجاری کشور در سال های ۱۳۹۸ و  ۱۳۹۹ 
منفی بوده اســت. این در حالیست که بررسی 
عملکرد ماهانه نشــان می دهد نوسانات کشور 
در حوزه صادرات بســیار بیشتر از واردات بوده 
است.وی درباره چرایی رخ دادن این نوسانات 
توضیح داد: وقتی ما هر روز در مســیر صادرات 
کشور بخشنامه های متناقض و غیرکارشناسی 
صادر می کنیم بسیاری از صادر کنندگان عمال 
نمی دانند که باید برای آینده خود چگونه برنامه 
ریزی کنند و از همین رو در بعضی ماه ها عدد 
صادرات باال بوده و در بعضی ماه ها به شــدت 

افت می کند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: یکی دیگر 
از مســائلی که در حوزه صادرات مشکل آفرین 
شده نبود یک نگاه جامع به حوزه تجارت است. 
تا جایی که بسیاری از دســتگاه ها بدون توجه 
به واقعیت های اقتصادی تصمیم می گیرند در 
حوزه تجارت دخالت کننــد که این امر خود به 
چالشــی برای عملکرد صادراتی کشور تبدیل 

می شود. 

خبر

بهمن مــاه امســال عمیق 
ترین رکود بــازار امالک در 
مقایســه با ماههای مشابه 
سالهای قبل از آن دست کم 
از سال ۱۳۸۸ تا کنون رقم 
خورد؛ یک ماه مانده به پایان سال که انتظار می رفت 
با توجه قرار گرفتن در بازه زمانی شب عید معامالت 
رشد کند فقط ۲۹۵۰ فقره معامله ملک در تهران به 
امضا رسید که این حجم از کسادی در ماههای بهمن 

۱۱ سال گذشته بی سابقه بوده است.
به گزارش ایسنا، ماه گذشته و در شرایطی که توقع می 
رفت پس از سه ماه کسادی، معامالت مسکن به دلیل 
نزدیک شدن به هفته های پایانی سال و قرار گرفتن 
در بازه زمانی جابه جایی های شب عید مقداری رشد 
کند، تحت تاثیــر افت توان تقاضــای واقعی و عقب 
نشینی ســرمایه گذاران از بازار امالک روند کاهشی 
معامالت که از آبان ماه قبل شــروع شــده بود ادامه 

پیدا کرد.
بر اساس اعالم مصطفی قلی خسرویـ  رییس اتحادیه 
مشاوران امالکـ  بهمن ماه امسال تنها ۲۹۵۰ فقره 
معامله ملک اعم از مسکونی، تجاری و اداری در شهر 
تهران به امضا رسید که نسبت به ماه قبل ۳۳ درصد و 
نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۲ درصد کاهش یافت.
این حجم اندک معامالت امالک از ســال ۱۳۸۸ تا 
کنون بجز فروردین ۱۳۹۹ بی ســابقه بوده اســت. 
از ســال ۱۳۸۸ پس از مصوبه شــورای عالی مسکن 
اطالعات تعداد معامالت و قیمت مسکن پایتخت از 
طریق درج معامالت توسط بنگاههای ملکی در سامانه 
امالک و مســتغالت جمع آوری می شود. بررسی ها 
نشــان می دهد فقط در فروردین امســال که دفاتر 
امالک تعطیل بودند و معامالت تحت تاثیر شــیروع 
ویروس کرونا قــرار گرفت تعــداد معامالت امالک 
با ۱.۴ فقره کمتر از بهمن ســال جاری بوده اســت. 
حتی شهریورماه سال گذشــته که رکورد جدیدی 
در کسادی معامالت به ثبت رسیده بود ۳۹۰۲ فقره 

خرید و فروش ملک در تهران انجام شــد که ۲۷۸۷ 
فقره آن مربوط به واحدهای مسکونی بود.

با بیرون آوردن آمار معامالت واحدهای مســکونی 
بهمن امسال از کل قراردادهای خرید و فروش امالک 
تهران که معموال هر ماه توســط بانک مرکزی انجام 
می شود وضعیت رکود، بیشــتر خود نشان می دهد. 
روند کاهش معامالت از آبان ماه همزمان با انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا و افت قیمت ارز شروع شد؛ به 
طوری که در ماههای آبان، آذر و دی به ترتیب ۵۰۷۲، 
۳۱۲۴ و ۴۴۲۷ معامله ملک در تهران منعقد شــد 
که در مقایسه با ماههای مشابه سال قبل ۱۲ درصد 

افزایش، ۷۴ درصد کاهش و ۶۸ درصد کاهش یافت.
با اینکه آرشیو گزارش سالهای قبل از ۱۳۹۶ در سایت 
بانک مرکزی موجود نیست، بررسی ها نشان می دهد 
از سال ۱۳۹۲ به بعد یازدهمین ماه طی سالهای اخیر، 
پررونق بوده و بجز بهمن ۱۳۹۷ با ۹.۳ هزار فقره در 
سایر سالها بین ۱۳ تا ۱۸ هزار فقره معامله مسکن در 

تهران به امضا رسیده است.
طبق گزارشهای ارایه شده توسط بانک مرکزی بین 
ســالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ تعداد معامالت مسکن در 
تهران به ترتیــب ۱۴.۵، ۱۵.۵، ۱۶.۳، ۱۵.۶، ۱۸.۴، 

۹.۳ و ۱۳.۲ هزار فقره بوده است.
همچنیــن در ماههای فروردین ســالهای ۱۳۹۳ تا 
کنون بجز فروردین امســال چنین رکودی ســابقه 

نداشته است. بین سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ در ماههای 
فروردین به ترتیب ۷.۲، ۴.۹، ۵.۹، ۵.۳، ۵، ۳.۴ و ۱.۲ 

هزار فقره معامله مسکن در تهران منعقد شده است.
همزمان با تهران، بازار مســکن در کل کشــور نیز با 
رکود مواجه شد. طی بهمن ماه ۱۳۹۹ تعداد ۲۷ هزار 
و ۶۳۸ مبایعه نامه )قرارداد خرید و فروش ملک( در 
کشور به امضا رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 
ســال قبل به ترتیب ۳۲ درصد و ۳۸ درصد کاهش 

یافته است.
کارشناســان عوامل مختلفی را برای افت فشار بازار 
مســکن عنوان می کنند که مهمترین آن می تواند 
انتظار برای احیای برجام و انتخابات ریاست جمهوری 
ایران باشــد. چه بســا کاهش توان خرید متقاضیان 
واقعی عامل اصلی افت معامالت نباشــد؛ چرا که در 
ماههای قبل از آبــان ماه که بازار تــا حدودی رونق 
داشت، عمده خرید و فروشها توســط سفته بازان و 
سرمایه گذاران انجام می شــد. طبق برخی آمار ۷۷ 
درصد معامالت مسکن در ایران را خرید و فروشهای 

سرمایه گذارانه تشکیل می دهد.

پیش بینی های کارشناسی از آینده بازار مسکن
مهدی روانشادنیاـ  کارشناس اقتصاد مسکنـ  با بیان 
اینکه بجز مقطع زمانی قطعنامه ۵۹۸ با ریزش قیمت 
مسکن مواجه نبوده ایم گفت: توان اقتصادی خانوارها 

به عنوان یک مولفــه تاثیرگذار اجازه رشــد قیمت 
مســکن را نمی دهد و حتی پس از انتخابات و دولت 

بعدی هم پرش قیمت بعید به نظر می رسد.
همچنین مصطفی قلی خســرویـ  رییس اتحادیه 
مشــاوران امالکـ  در تحلیل وضعیــت کنونی بازار 
مسکن گفت: کسادی معامالت به گونه ای است که 
فروشندگان و سازندگان به خریداران اصرار می کنند. 
این نشان می دهد که بازار مسکن در مسیر کاهشی 
قرار گرفته است. تحوالت سیاسی بین المللی در بازار 
مسکن تاثیرگذار بود؛ به طوری که از آبان ماه قیمتها 
۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافــت و در بهمن ماه نیز بر 
اساس گزارشهای واصله از مشــاوران امالک قیمتها 
حدود ۸ درصد پایین آمده و انتظار داریم روند کاهش 
قیمت ادامه پیدا کند. بعد از عیــد نوروز هم افزایش 

قیمت نخواهیم داشت.
حسن محتشمـ  عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان 
تهرانـ  نیز ادامه وضعیت کنونی را مشروط به آرامش 
بازار ارز و شرایط سیاست خارجی دانست و گفت: مقطع 
کنونی می تواند آغاز یک دوره رکود سه تا پنج ساله برای 
بازار مسکن باشد؛ به شرطی که این بازار از ناحیه سایر 
متغیرها همچون شرایط بین المللی دچار شوک نشود 
و شاهد رشد قیمت ارز و طال نباشیم. بعد ممکن است 
به تدریج سرمایه ها به بخش مسکن بیاید و معامالت 
کم کم افزایش پیدا کند. بخشی از این ورود نقدینگی 
از بورس خواهد بود؛ زیرا به دلیل روند کاهشــی بازار 

سرمایه، سهامداران دچار دلزدگی شده اند.

قیمت مسکن در تهران متری ۲۷.۴ میلیون تومان
بنابراین گزارش، دی امســال متوسط قیمت هر متر 
مسکن در شهر تهران ۲۷ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان 
بوده که نســبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 
ترتیب ۱.۸ و ۹۸.۳ درصــد افزایش دارد. طبق اعالم 
بانک مرکزی همچنین تعداد معامالت انجام شــده 
در دی ماه سال ۱۳۹۹ معادل ۳.۵ هزار فقره بود که 
نسبت به ماه مشابه ســال قبل ۶۷.۱ درصد کاهش و 
در مقایسه با ماه قبل ۳۷.۶ افزایش را نشان می دهد. 

گزارش بهمن ماه هنوز ارایه نشده است.

تعداد معامالت مسکن در بهمن ماه نسبت به ماه قبل 33 درصد در مقایسه با سال قبل 72 درصد کاهش داشت 

رکورد شکنی   رکود  مسکن

تجارت  از ریل خود  خارج شده
 است

رئیس سازمان توسعه تجارت می گوید: برخی قوانین 
و مقررات زاید و اضافه باعث شده تجارت خارجی ایران 
از ریل اصلی خود خارج شود. به گزارش ایسنا، حمید 
زادبوم در مراسم معرفی صادر کنندگان برتر تهران 
اظهار کرد: متاسفانه مقایسه تجارت خارجی ایران 
با آنچه در فضای بین المللی رخ می دهد نشان از آن 
دارد که ما با توجه به برخی مشکالت داخلی و تحریم 
های یکجانبه آمریکا در این حوزه مشکالتی داریم که 
سازمان توسعه تجارت در کنار دیگر نهادهای تصمیم 
گیر تالش کرده آنها را برطرف کند. وی با بیان اینکه با 
وجود تحریم های آمریکا میزان صادرات ایران به عدد 
قابل قبولی دست یافته اظهار کرد: در سال گذشته 
میزان صادرات کشــور به بیش از ۴۱ میلیارد دالر 
رسید. از مجموع ۶۳ میلیارد یورو صادرات غیر نفتی 
صورت گرفته نیز حدود ۴۰ میلیارد یورو ارز صادراتی 
تاکنون به کشور بازگشته است. با این وجود ما در حوزه 
واردات برای مدیریت شرایط کشور مجبور به اعمال 
برخی محدودیت ها شــدیم. رئیس سازمان توسعه 
تجارت ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که حدود 
۹۰ درصد از کل واردات ایران را مواد اولیه و کاالهای 
مورد نیاز کارخانه ها برای روشــن نگهداشتن چراغ 
تولید تشکیل می دهد. ما باید تالش کنیم که با وجود 
تمام این مشکالت روند تولید کاالها در کشور ادامه 
پیدا کند. وی همچنین درباره اصلی ترین کاالهای 
صادراتی کشور گفت: خوشبختانه در این حوزه تنوع 
صادرات وجود دارد، هر چند ما باید برای به دســت 
آوردن بازارهای جدید و صادرات کاالهایی با ارزش 
افزوده بیشتر برنامه ریزی کنیم. در سال های گذشته 
صادرات خشکبار، پوشاک، مواد شوینده، محصوالت 

دارویی و مواد معدنی بیشترین رشد را داشته است.
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قیمت سکه طرح جدید ۴ اسفند ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید،  دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 

آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است. همچنین هر اونس 
طال در بازارهای جهانی ۱۸۹۵ دالر و ۱۹ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۷۱ هزار و ۶۰۵ تومان رسید.

چهل ودو سال از عمر انقالب اسالمي ایران گذشت، انقالبي که مانند  خورشید  درخشید  و 
نور امید و حیات را در دل مستضعفان و محرومان  کرد.  بهمن ماه  پیروزي انقالب اسالمي 
براي ملت ایران یادآور خاطره هاي بزرگ ترین پیروزي حق و جنود خداوند بر  باطل و 

تیره دالن زمان است.

تولیدات شرکت )30 نوع فرآورده نفتي(
بنزین/ نفت سفید/ نفت گاز/ نفت کوره/ گاز مایع/ روغن خام/ حالل های ویژه/ گوگرد/ انواع 

سوخت هواپیما/ و سایر فرآورده های نفتي 

عرضه فرآورده های ویژه در بورس کاالي ایران
هم اکنون فرآورده های آیزوریسایکل، وکیوم باتوم،  لوبکات سنگین، گوگرد، انواع حالل ها 

به صورت مستمر در تاالر بورس کاالي ایران عرضه می گردند.

رشد کمي و کیفي تولیدات
از ابتداي  یک اردیبهشت سال ۹۷، کل  بنزین تولیدي پاالیشگاه اصفهان که حدود ۱۲ 
میلیون لیتر می باشد، یورو ۵ است و از ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل تولیدي پاالیشگاه حدود 
۴ میلیون لیتر  یورو ۵ است که انشا...  از سال آینده با راه اندازی واحد تصفیه گازوئیل، تولید 

این محصول به طور کامل،  یورو ۵ خواهد شد.

فضاي سبز پاالیشگاه اصفهان بیش از استاندارد  است
پاالیشگاه اصفهان ۱۱۴/۵ هکتار از ۳۴۰ هکتار وسعت خود را به فضای سبز اختصاص 
داده، این در حالي است که استاندارد فضاي سبز براي پاالیشگاه ها ۲۰ درصد مساحت 

کل آن ها تعیین شده، ۳۶ درصد این شرکت به فضای سبز اختصاص داده شده است.

بخش خودکفایي: 80 درصد تجهیزات پاالیشگاه اصفهان بومي شده است
در راستاي مقابله با انحصارطلبی و تحریم زدایي دشمنان ایران اسالمي،  در ۲۰سال 
گذشته این شرکت به دست توانمند کارشناسان خود توانسته است تجهیزات مهم 
و ارزشــمندي را به صورت بومي درآورد و امید است در سال های آتي تمام تجهیزات 
پاالیشگاه اصفهان در داخل تولید گردد تا ضمن کاهش مصارف ارزي ،  وابستگي به خارج 

از کشور را به صفر برساند.

افزایش سرمایه شرکت پاالیش نفت اصفهان از 51هزار میلیارد ریال به 
۷6 هزار  میلیارد ریال

در  جلسه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت پاالیش نفت اصفهان )سهامي 
عام( در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز  سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 
۰۰۰ر۵۱میلیارد ریال به مبلغ ۰۰۰ر۷۶ میلیارد ریال )معادل ۴۹درصد( از محل سود 

انباشته و اندوخته طرح و توسعه و از طریق صدور سهام جدید مورد تصویب قرار گرفت.

پروژه تصفیه گازوئیل شرکت پاالیش نفت اصفهان در حال انجام است 
و  سال 1۴00 به بهره برداری می رسد

با پایان یافتن پروژه تصفیه گازوئیل، تمام ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل تولیدي شپنا، مطابق 
با استاندارد بین المللی یورو ۵ خواهد شد.

 این طرح در حال نهائي شدن مراحل نصب و پیش راه اندازی است، هدف از اجراي آن  
بهبود فرآیندهاي عملیاتي و افزایش کیفیت سوخت های تولیدي و حذف ترکیبات 
سولفور از دیزل تولیدي و تصفیه گازوئیل است. با بهره برداری رسمي از طرح، ترکیبات 
گوگردي محصول، از ۱۰ هزار به ۱۰PPM، کاهش می یابد. این  طرح با هزینه ای معادل 

۴۹۵ میلیون یورو و ۳۱۹۱ میلیارد تومان احداث می شود. 

پروژه گوگردزدایي از ته مانده برج های تقطیر در حال اجراست
 پروژه گوگردزدایی از ته مانده برج های تقطیر )RHU( از دیگر طرح هایی اســت که 
باهدف گوگردزدایی از ته مانده برج های تقطیر شرکت پاالیش نفت اصفهان در حال 
انجام است و انشا ا... در سال ۱۴۰۳ به پایان می رسد. پیش بینی هزینه انجام این پروژه 

حدود ۶۰۰ میلیون یورو است

واحدهای تقطیر و گاز مایع شماره 3 راه اندازی شده است
 در سال گذشته باهدف کاهش تنگناهای عملیاتي و کاهش بار ترافیکی خوراک نفت خام در 
واحدهای تقطیر راه اندازی شد. هزینه این پروژه  ۴۰ میلیون یورو و ۴۱۵ میلیارد تومان است.

  
فعالیت شرکت در شرایط مطلوب  

آنچه برای شرکت پاالیش نفت اصفهان اهمیت دارد نداشتن حادثه در شرکت است که 
خوشبختانه در سال ۹۸ و ۹۹ هیچ گونه حادثه ناتوان کننده ای نداشته ایم و این یکی از 

مزیت های بزرگ شرکت در این سال هاست.

تولید حالل پنتان با خلوص باالي 99درصد و عاري از هرگونه آالینده 
زیست  محیطی 

براي نخستین بار شرکت پاالیش نفت اصفهان موفق به تولید حالل پنتان با خلوص باالي 
۹۹درصد و با ظرفیت ۱۰۰۰ بشکه در روز شده است. با تولید این محصول که به عنوان 
محصولي سبز شناخته می شود، عالوه بر رفع نیازهاي کشور، امکان صادرات آن به خارج از 
کشور نیز وجود دارد.  پنتان تولیدي پاالیشگاه اصفهان  عاري از ترکیبات آروماتیکي، الفیني 
و گوگردي و  محصولي سبز و دوستدار محیط زیست است. خلوص پنتان در این محصول 
بیش از ۹۹درصد خواهد بود و نسبت نرمال پنتان به ایزو پنتان در این محصول مطابق با 
استانداردهای روز دنیا است و با توجه به قابلیت هائي که در فرایند تولید این محصول وجود 
دارد، نسبت ترکیبات ایزو پنتان به نرمال پنتان متناسب با نیاز همه صنایع، قابل تنظیم است.

تولید موفقیت آمیز دو محصول جدید زیست  محیطی دیگر  در  شرکت 
پاالیش نفت اصفهان

)حالل AW-۴۰۶++  و حالل نرمال هگزان(
دو طرح جدید تولید نرمال هگزان و  AW-۴۰۶++  با ظرفیت تولید ۱۰۰۰ بشکه در روز 
در پاالیشگاه اصفهان به بهره برداري رسید.  نرمال هگزان تولیدشده در پاالیشگاه اصفهان 
عاري از هرگونه ترکیبات گوگردي و آروماتیکي است و به همین دلیل نیازي به فراورش 
و تصفیه های ثانویه ندارد. این محصول که یک محصول سبز و دوستدار محیط زیست 
محسوب می شود، تأثیرات بسیار مثبتي در راستاي حفظ و نگاهداشت محیط زیست دارد. 

اجراي پروژه خط انتقال ۲30 کیلوولت و پست فشار قوي  ۲30/33 
کیلوولت اختصاصی 

شرکت پاالیش نفت اصفهان به منظور تأمین برق واحدهای عملیاتي پاالیشگاه به صورت 
 MW۶۰پیوسته و پایدار باقابلیت اطمینان باال و ایمن از شبکه برق سراسر، اقدام به خرید

دیماند از شرکت برق منطقه ای اصفهان نموده است.

پروژه ملی تصفیه پساب و استفاده صنعتی از فاضالب شهری 
نخستین پروژه ملی زیست محیطی تصفیه و استفاده صنعتی از فاضالب شهری در 
شرکت پاالیش نفت اصفهان با رویکرد کاهش مصرف منابع آب شرب با ظرفیت 
۷۵۰ مترمکعب در ساعت راه اندازی شد. در این پروژه بر اساس برنامه ریزی ها، 
انتقال و تصفیه پساب شاهین شهر با همکاری دو شرکت داخلی در سه مرحله 

ساخت ایستگاه پمپاژ پساب در محل تصفیه خانه، احداث خط انتقال پساب به 
پاالیشگاه و ساخت تصفیه خانه در محل این شرکت انجام گرفته است، این پروژه 
در مدت ۲۴ ماه و با هزینه بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان در محل شرکت پاالیش نفت 

اصفهان احداث شد.

احداث  سکوهای بارگیری فرآورده های سبک 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان به منظور بارگیری فرآورده های ویژه خود، ۱۸ سکوی 
بارگیری باهدف بارگیری محصوالتی همچون لوب کات، آیزوریسایکل، انواع حالل ها 
و وکیوم باتوم )ته مانده برج خأل( طراحی و در مساحت ۱.۵ هکتار با هزینه ای بالغ بر ۶۰ 

میلیارد تومان احداث کرده است.

احداث ایســتگاه تقلیل فشــار گاز طبیعی طرح بهبود فرآیند و 
بهینه سازی  پاالیشگاه اصفهان

باهدف تأمین گاز طبیعي طرح بهبود فرآیند و بهینه سازی پاالیشگاه اصفهان ، پروژه 
ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعي)Gas Reducing Station( به صورت EPC احداث 
شد. طرح ایستگاه تقلیل فشار گاز )Gas Reducing Station( با ظرفیت ۳۰۰.۰۰۰ 
استاندارد مترمکعب بر ساعت به همراه یک RUN)خط( با ظرفیت ۱۵۰.۰۰۰ استاندارد 

مترمکعب به صورت یدکی است.

صادرات حالل ۴0۲ شرکت پاالیش نفت اصفهان  به خارج از کشور
محموله صادراتي »حالل ۴۰۲ « از طریق  بورس انرژي،  به خارج از کشور صادر شد.  
شرکت پاالیش نفت اصفهان به عنوان اولین شرکت پاالیشي محسوب مي شود که با 
واگذاري به بخش خصوصي، در دی ماه سال ۱۳۸۹ اقدام به عرضه محصوالت خود در 
بورس کاال کرد. در حال حاضر شرکت پاالیش نفت اصفهان محصوالت خود همچون 
وکیوم باتوم،گوگرد و لوب کات را در بورس کاال و آیزوریسایکل و انواع حالل هاي تولیدي 

را در بورس انرژي به فروش مي رساند.

نصب تجهیز اکونومایزر در کانال دو خروجي دیگ بخار شماره ۲ شرکت 
پاالیش نفت اصفهان

تجهیز اکونامایزر )Economizer( به منظور استفاده بهینه از انرژي و افزایش راندمان 
دیگ بخارها در مسیر گازهاي داغ خروجي آن ها و قبل از دودکش نصب  شد. درنتیجه 
انجام این کار بخشي از انرژي تلف شده حاصل از احتراق دیگ بخارها که از طریق دودکش 
به محیط اطراف وارد می شود، در تجهیز اکونومایزر با آب ورودي دیگ بخار تبادل حرارت 
می کند. با این عمل دماي گاز خروجی از دیگ بخار کاهش یافته و هم زمان دماي آب 

ورودي به دیگ بخار افزایش می یابد.

عملیات اجرایی خط انتقال آبرسانی درچه به پاالیشگاه اصفهان آغاز شد
از ابتداي دی ماه سال جاري، عملیات اجرای خط انتقال آب از آب رسانی درچه به شرکت 
پاالیش نفت اصفهان شروع شد.   هدف از پروژه آب رسانی ایجاد ۱۱ کیلومتر خط انتقال 
به منظور ایجاد پتانسیل ظرفیت انتقال آب به میزان ۵۵۰ لیتر در ثانیه است.  هزینه 

پیش بینی پروژه  ۱۰۰۰ میلیارد ریال اعالم شده است.

تعویض کامل تیوب هاي قسمت تشعشع کوره واحد کاهش گرانروي 
شرکت پاالیش نفت اصفهان

 براي نخستین بار در صنعت پاالیش نفت، کارشناسان شرکت پاالیش نفت اصفهان 
موفق شدند تیوب های کوره واحد کاهش گرانروي شماره ۲ را که برخالف سایر کوره ها 
داراي ۱۰۰درصد اتصاالت خاص )Expand( است، با صرف ۵۲ هزار نفر ساعت و در 

کوتاه ترین زمان ممکن به طور کامل تعویض نمایند.

اجراي مسئولیت های اجتماعي در شرکت 
 مسئولیت های اجتماعي شرکت پاالیش نفت اصفهان با مأموریت سازمان گره خورده 
و درهم آمیخته است. پاالیشگاه اصفهان به عنوان یکي از بزرگ ترین و استراتژیک ترین 
صنایع کشور، وظیفه دارد به عنوان یک مسئولیت اجتماعي، سوخت مورد نیاز جامعه و 

مردم را باکیفیت های استاندارد تهیه نماید.

 استخدام بیش از ۴00 نفر در شرکت پاالیش نفت اصفهان 
این  شرکت در سال جاري  از طریق چاپ  اطالعیه در روزنامه ها و درج در سایت طي 
گذراندن مرحله آزمون کتبي  و مصاحبه  مبادرت به استخدام بیش از ۴۰۰ نفر نموده 

است. این افراد در  بخش مهندسي، تعمیرات  و آتش نشانی جذب شده اند.
به غیراز این شرکت پاالیش نفت اصفهان، همواره خود را در مقابل مصائب و مشکالت 
اجتماعي مردم مسئول می داند و در راستاي همین مسئولیت های خطیر اجتماعي و 

مدني اقدامات زیادي انجام داده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
پیوستن به کاروان همدلی و  مواســات و  اهداء  ۱۵۰۰ دستگاه تبلت به دانش آموزان 
نیازمند تحت حمایت کمیته امداد امام خمیني)ره( استان اصفهان، کمک های  مالي به 
بهسازي میدان استقالل اصفهان، به اداره بهزیستي استان، کمک ۳۰۰ میلیوني به آزادي 
زندانیان جرائم غیر عمد آزادي زندانیان )اصفهان(، کمک  میلیاردي به سیل زدگان ایام 
نوروز سال های گذشته، کمک میلیاردي  به زلزله زدگان کرمانشاه و بازسازی دو باب 
مدرسه در مناطق زلزله زده کرمانشاه، کمک به تکمیل پروژه کلینیک فرهنگیان )پایگاه 
سالمت( شاهین شهر، کمک به پروژه های عمراني استان اصفهان )خمینی شهر( و...، 
مشارکت در پروژه های شاهین شهر اصفهان )تکمیل ورزشگاه( و...  از سال گذشته نیز با 
توجه به شیوع ویروس کرونا این شرکت فعالیت های زیر را انجام داده و می دهد: - کمک 
مالي ۹ میلیارد توماني به  شهرداري و دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - تولید و توزیع بیش 

از ۳۰۰ هزار لیتر ماده ضدعفونی کننده براي سازمان ها وادارات متقاضي اصفهان و...

پروژه های زیست محیطی شرکت پاالیش نفت اصفهان 
مدیریت پسماند:

۱. مدیریت ضایعات و  پسماندهای عادي ، صنعتي و ویژه
۲. انتقال، نگهداري و مدیریت لجن ها و خاک های آلوده به مواد نفتي در سایت مخصوص

۳. استفاده از لجن ها و خاک های آلوده به مواد نفتي در کارخانه سیمان اردستان
۴. الیروبي مخازن نفت خام به روش N.E.S به منظور کاهش لجن حاصل از الیروبي بروش سنتي

۵. نصب سیستم سرمایشي )سردخانه( جهت نگهداري موقت و پیشگیري از فساد 
زباله و پسماند تر

۶. پروژه تفکیک عایق های حرارتي مستعمل بر اساس آنالیز دانشکده بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکي تهران

۷. استقرار و بهره گیری از سیستم مکانیزه اتوماســیون اداري جهت کاهش مصرف 
کاغذ در شرکت
مدیریت پساب:

۸. تصفیه و بازگرداني ۳۲۰ مترمکعب در ساعت پساب ارسالي از واحدهای عملیاتي 
در تصفیه خانه صنعتي

۹. تصفیه و بازگرداني ۴۰۰ مترمکعب در ساعت پساب تصفیه خانه صنعتي،  بویلرها و 
)RO( برج های خنک کننده در واحد اسمز معکوس

۱۰. تصفیه ۴۰ مترمکعب در ساعت فاضالب بهداشتي و استفاده جهت آبیاري فضاي سبز
UF و RO ، ۱۱. بهینه سازی واحد بازیافت آب توسط نصب سیستم کالریفایر

۱۲. استفاده از دستگاه UV جهت گندزدایي فاضالب بهداشتي
 RO جهت استفاده از پساب واحد RO۵ ۱۳. بهره برداری از  واحد جدید

۱۴. بهره برداری از پروژه تصفیه خانه پساب شاهین شهر )استفاده از آب خاکستري( با 
ظرفیت تقریبي ۷۵۰ مترمکعب در ساعت جهت استفاده در مصارف صنعتي

۱۵. عقد قرارداد با شرکت های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست جهت پایش آالینده های آب
۱۶. نصب سیستم های الکترونیکي کنترل و کاهش مصرف آب )بیش از یک صد عدد 

شیر دارای سنسور( 
۱۷. حذف روش آبیاري غرقابي و جایگزین نمودن آبیاري تحت فشار و آبیاري قطره ای

۱۸. پروژه خرید دستگاه پایش آنالین پارامترهاي فاضالب بهداشتي )آناالیزر پساب( 
جهت اندازه گیری و ارسال آنالین اطالعات به سازمان حفاظت محیط زیست.

کنترل آلودگي هوا:
۱۹. تولید سوخت مطابق با استاندارد Euro ۴  )به میزان تقریبي روزانه ۱۲ میلیون لیتر 
بنزین یور ۵ و ۴ میلیون لیتر گازوئیل یورو ۵( و ارائه به شرکت پخش فرآورده های نفتي 

جهت توزیع در سطح کشور
۲۰. احداث و بهره برداری از واحدهاي تقطیر ۳ و گاز مایع ۳ به منظور رفع تنگناهاي 

عملیاتي و تولید محصوالت میاني و نهایي باکیفیت مرغوب تر 
۲۱. پروژه نصب آناالیزرهاي آنالین بر روي خروجي دودکش ها بر اساس توافق با اداره 

کل محیط زیست استان و ارسال آنالین اطالعات تحت سامانه وب.
۲۲. گازسوز نمودن کوره ها با خرید مشعل های جدید Enviromix  و جلوگیري از 

انتشار روزانه حدود ۵۵ تن گوگرد
۲۳. جایگزیني گازهاي دوستدار الیه ازن با هالون ها و فرئون هاي مخرب الیه ازون در 

سیستم های اطفاء حریق و سیستم های سرمایشي
۲۴. پروژه خرید ۵ دستگاه پایش آنالین VOC )BTEX( جهت اندازه گیری و ارسال 

آنالین اطالعات به سازمان حفاظت محیط زیست.
۲۵. جایگزیني ماشین آالت جدید به جای ماشین آالت فرسوده با خرید ده دستگاه 

جرثقیل از کشور آلمان
۲۶. بهینه سازی سوخت کوره های شرکت )استفاده از سوخت گاز و تنظیم هواي اضافي کوره ها(

۲۷. عقد قرارداد با شــرکت های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست جهت پایش 
آالینده های هوا

۲۸. نصب فلر سوم و چهارم جهت پیشــگیري از احتراق ناقص در دو فلر موجود در 
مواقع اضطراري

۲۹. دبل سیل نمودن سقف شناور مخازن باهدف کاهش بخارات نفتي متصاعد شده به هوا
۳۰. استمرار بهره برداری از مبدل حرارتي Packinox در واحدهاي تبدیل کاتالیستي

۳۱. نصب سل های خورشیدي به منظور کاهش مصرف سوخت های فسیلي
۳۲. استفاده از دوچرخه جهت جابه جائی کارکنان در سطح شرکت

۳۳. نگهداشت فضاي سبز به وسعت ۱۱۴/۵ هکتار جهت پاالیش آالینده های هوا
۳۴. نصب سل های خورشیدي در منازل سازماني

)SSU( ۳۵. بهره برداری از پروژه گرانوله سازي گوگرد جامد تولیدي
پروژه هاي زیست محیطي کالن:

۳۶. تولید بنزین مطابق با استاندارد Euro V در مجتمع  بنزین سازي
 Euro( ۳۷. طرح بهبود فرآیند باهدف تولید سوخت مطابق با استانداردهاي روز دنیا

)IV . Euro V . Euro VI
۳۸. پروژه احداث مسیر راه آهن و اتصال به شبکه ریلي سراسري کشور جهت ارسال 

محصوالت و کاهش تردد تانکرهاي حمل ونقل
۳۹. پروژه احداث واحد HERO )High Efficient Reverse Osmosis( جهت 

افزایش بازدهي و راندمان واحد بازیافت
۴۰. پروژه احداث واحد ZLD )Zero Liquid Discharge( جهت بازیابي و استفاده 

RO کامل از پساب تولیدي واحد
کنترل آلودگي خاک و آب های زیرزمیني:

۴۱. استفاده از فناوري زیست پاالیي و گیاه پاالیی جهت حذف آلودگي نفتي خاک
۴۲. بررسي نشت فرآورده های نفتي با همکاري شرکت های مشاور  JCCP  و طوبي تاک 
و مشارکت شرکت های پخش فرآورده های نفتي و خطوط لوله و مخابرات منطقه اصفهان.
۴۳. عقد قرارداد با شرکت های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست جهت پایش آالینده های آب

۴۴. پاک سازی سفره های آب زیرزمینی بروش استحصال پلوم هاي آلودگي
۴۵. اندازه گیری گازهاي آلي فرار در خاک به منظور حصول اطمینان از عدم نشت مواد به خاک

شركت پااليش نفت اصفهان  پيشرو درتنوع توليد
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قفل معامالت در بازار خودرو 
فربد زاوه کارشناس خودرو

بازار خودرو در ایام پایانی سال به طور معمول باید با افزایش تقاضا و خرید و فروش روبرو باشد اما در سال جاری به دلیل اتفاقاتی که این بازار با آنها مواجه بوده رکود و کسادی در بازار شب عید دیده می شود. معامالت خودرو کاهش بسیاری 
داشته و بعید است با رسیدن به روزهای پایانی سال این روند تغییر پیدا کند. به همین جهت سال 99 تجربه ای متفاوت را در بازار خودرو به چشم خواهد دید. 

از طرفی دیگر هنوز تکلیف مراودات بین المللی مشخص نشده است و معلوم نیست آمریکا چه روندی را برای ادامه مذاکرات در پیش خواهد گرفت و از سوی دیگر سیاست کشور نیز مشخص نشده است و امیدها برای بازگشت به برجام تا 
حدود بسیاری کمرنگ شده بنابراین در این شرایط بازار خودرو نیز درگیر رکود و کسادی شده است. به عبارت بهتر معامالت خودرو در آستانه سال جدید مثل هر سال شروع   شده ولی رونق سال های گذشته را ندارد. قدرت خرید مردم هم 

آسیب زیادی دیده و با این حال نمی توان امید داشت که رونق خرید و فروش خودرو تا پایان سال تغییر چندانی با االن داشته باشد مگر اتفاق سیاسی خاصی بیفتد.
در بین خودروهای وارداتی روند کاهشی نرخ خودروهای مونتاژی چینی ادامه خواهد داشت و از خودروهای تازه عرضه شده چینی نیز استقبالی نخواهد شد تا تعادل نرخ برقرار بماند اما در مورد سایر خودروهای وارداتی از آنجا که دعوای 
بین دولت و مجلس شورای اسالمی بر سر خودروهای وارداتی جدی است بعید می دانم قفل واردات خودرو تا انتخابات سال بعد و تغییر دولتی همسو با مجلس باز شود. فعال بازار این نوع خودروها منفی است و پیش بینی می شود تا ابتدای 

تابستان سال آینده روند مثبتی به خود نگیرد.

همانند دیگر بازارها، بازار 
خودرو نیز در ایــام پایانی 
سال می بایست با جنب و 
جوش و افزایش استقبال از 
خرید و فروش همراه باشد 
اما به گفته فعاالن بازار امســال بــازار خودرو هیچ 
شباهتی با سالهای گذشته نخواهد داشت و کسادی 
میهمان نوروزی بازار خــودرو خواهد بود. در حالی 
پیش بینی ها از کســادی بازار خودرو حکایت دارد 
که قیمت خودرو در این روزها با سردرگمی روبه رو 

بوده و قیمت خودرو خرید آن را برای مردم به رویا 
تبدیل کرده است. قیمت خودرو در دو فصل گذشته 
با افزایش چشــم گیری روبه رو بوده است و خودرو 

به دو نرخ کارخانه و بازار خرید و فروش می شود. 
به هر فعال تقاضا در بازار به کمترین حد خود رسیده 
و فعاالن بازار در حالی مدعــی ثبات قیمت در بازار 
خودرو شده اند که هر ساله در آستانه شب عید تقاضا 
برای خودرو باال مــی رود. بنابراین در روند معمول 
باید با افزایش تقاضا روند قیمت خودرو نیز صعودی 
می شود. حال باید منتظر ماند و دید که آیا تقاضا در 
سه هفته باقیمانده از سال جاری افزایش می یابد یا 

بازار خودرو در شب عید بدون رونق است. 
ســعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و 

فروشندگان خودرو  می گوید امسال شب عید سوت 
و کور است و خبری از خریدار خودرو نیست. تا قبل 
از شــیوع ویروس کرونای انگلیســی وضعیت بازار 
خودرو خوب بود اما به محض شــیوع این ویروس 

روند معامالت در بازار خودرو متوقف شد.
صدرایی، کارشناس خودرو در این رابطه می گوید: 
قیمت خــودرو درب کارخانه و بــازار آزاد تفاوت 
زیادی تجربه کــرد و با کاهش قیمــت خودرو در 
۲ ماه گذشــته، این تفاوت نــرخ هرچند همچنان 
وجود دارد اما به شــدت کاهش یافته است. میزان 
این کاهش بســته بــه محصــوالت کارخانه های 
مختلف خودروسازی، متفاوت اســت، تفاوت نرخ 
خودروهای پر طرفدار ایرانی در بــازار آزاد و درب 

کارخانه اکنون به ۲۰ درصد رســیده اما در برخی 
 خودروهــای کم هــم طرفدار این میــزان کاهش 

کمتر است.
به گفته وی، بازار خودرو تحت تاثیر انتخابات آمریکا 
افزایش یافت و در طول یک ماه اخیر قیمت های غیر 
منطقی خودرو در بازار روند کاهشی به خود گرفت. 
صدرایی در ادامه به روند قیمت گذاری خودرو اشاره 
و بیان کرد: قیمت خودرو به طور مستقیم از قیمت 
دالر تاثیر می پذیرد و دالر نیز تحت تاثیر رخدادهای 
سیاســی و اقتصادی است. خودروســازها قطعات 
محصوالت خود را دالری خریداری می کنند و برخی 
قطعات را با دالر ۲۵ هزار تومان خریداری کرده اند 

و این بر قیمت تمام شده خودرو تاثیر گذار است.

قیمت خودرو در بازار شب عید به چه سمت و سویی می رود

کساد ی بازار خودرو شب عید
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

نزدیک به ۱.۵ میلیارد تومان 
تخلــف از بــازار شــب عید 
کاالهای اساسی کشف شده 
است. با نزدیک شدن به پایان 
سال و افزایش خرید خانوار که 
طبق سنت همه ساله برای عید نوروز انجام می شود شاهد 
افزایش تخلفات در حوزه خرید و فروش کاال و خدمات 
هستیم. با وجود شیوع بیماری کرونا و نزدیک شدن به 
پیک چهارم آن باز هم مردم طبق روال همه ساله خود را 
برای استقبال از سال جدید آمده می کنند و حال و هوای 

بازارها گواه بر این مدعاست. 
تخلفات نیز هر ســاله با نزدیک شــدن به ایــام پایانی 
سال افزایش پیدا می کند. گرانفروشــی، کم فروشی، 
خودداری از نصب برچسب قیمت ها و... نمونه های این 
تخلفات در سطح بازارها هستند. طبق قانون نظام صنفی 
گران فروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از 
شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، فروش 
اجباری،  عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحســاب از 

جمله مهم ترین تخلفات صنفی است.

به عبارت دیگر هرچند ویروس کرونا بر بازارهای نوروزی 
سایه افکنده اســت ولی با این وجود گالیه های مردم از 
تخلفات و از طرفی دیگر بازرسی های اصناف و سازمان 
صمت طبق روال هر ساله وجود دارد. طبق معمول هرسال 
در اسفندماه میزان خرید مردم به واسطه نیازهای ایام عید 
و نوروز رو به افزایش می رود و از این جهت افزایش نظارت 
بر بازار و اصناف نیز ضرورتــی دو چندان پیدا می کند. 

این در حالی است که موضوع بازرســی بر بازار را بارها و 
بارها از زبان مسئولین شنیده ایم ولی همیشه نیز شاهد 
افزایش قیمت ها و گرانی ها و گاه در موقع نیاز احتکارها 

نیز بوده ایم.
در این رابطه معاون بازرســی و نظارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( از انجام بیش از ۶۰۰۰ بازرسی 
از بازار شب عید کاالهای اساســی و تشکیل نزدیک به 

۱.۵ میلیارد تومان تخلف در نتیجه آن خبر داد. سعید 
محمدی پور اظهار کرد: از ابتدای طرح بازرسی و نظارت بر 
اقالم اساسی  ویژه ایام پایانی سال تاکنون ۶۰۴۱ بازرسی 
از عرضه کنندگان کاالهای اساسی شامل گوشت قرمز، 
تخم مرغ ، روغن خوراکی، برنــج و لوازم خانگی و قند و 
شکر انجام گرفته است.به گفته وی از این تعداد بازرسی، 
۳۵۵ پرونده تخلف به ارزش ریالی بیش از یک میلیارد و 
۴۶۷ میلیون تومان تنظیم  و به مراجع قضایی و تعزیرات 

حکومتی ارسال شده است.
محمدی پور با بیان اینکه این طرح از ۱۵ بهمن در راستای 
پایش و نظارت بر بازار کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم 
در ایام پایانی سال آغاز شده، از حضور دستگاه های اجرایی 
و نیز اتاق اصناف، ســازمان تعزیرات حکومتی، پلیس 
اقتصادی  و ... در این طــرح خبر داد. همچنین به گفته 
معاون بازرسی و نظارت ســازمان صمت تهران طی دو 
هفته اخیر بیشترین بازرسی های انجام شده  درخصوص 
عرضه کنندگان مرغ و تخم مرغ با ۱۳9۷ مورد بازرسی 
بوده که ۱۳۳ فقره پرونده تخلــف به ارزش بیش از یک 
میلیارد و ۲۵۳ میلیون تومان کشف و جهت رسیدگی به 
تعزیرات حکومتی ارسال شده است. وی در پایان از مردم 
خواست درصورت مشاهده تخلفات صنفی مراتب را با 

سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.

تخلفات در بازار شب عید كاالهای اساسی افزایش یافت

کشف 1/5 میلیارد تخلف از بازار شب عید کاالهای اساسی

تشدید نظارت بر کاالهای پرمصرف و ضروری 
جالل الدین محمد شکریه، نایب رئیس اتاق اصناف ایران

با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، خرید و فروش کاال و خدمات افزایش پیدا می کند و به هر حال طبیعی است که بازارها با رشد مراجهات روبرو شوند. در سال 99 به دلیل بحران کرونا واحدهای صنفی تعطیالت اجباری 
بسیاری را داشته اند و برای این ایام برای ارایه کاالها و خدمات آمادگی کامل دارند. اینکه تخلفات صنفی با افزایش استقبال و رشد مراجعات و متقاضیان رشد می کند مربوط به واحدهای صنفی دارای مجوز و پروانه 
کسب و کار نیست و بسیاری از تخلفات مربوط به واحدها و افرادی است که پروانه و جواز کسب و کار ندارند. این روال همه ساله است که بســیاری از افرادی که بدون مجوز فعالیت می کنند از حضور پرشمار مردم در 

بازارها سواستفاده کرده و کاالها و خدمات را با تخلفات مختلف ارایه می کنند. 
به هر ترتیب بازرسی ها در سطح کشور در تمام بازارها افزایش خواهد یافت و جرایم هم برای هر نوع تخلف در نظر گرفته شده اســت. به همین منظور گشت ها و اکیپ های بازرسی در تمام کشور از واحدهای صنفی 

گزارش تهیه خواهند کرد ضمن اینکه گزارشات مردمی نیز برای تخلفات پیش آمده وجود دارد. 
همچنین به منظور جلوگیری از نابســامانی های احتمالی بازار عرضه و تقاضا در ایام پایانی ســال و عید نوروز، نظارت بر واحدهای صنفی عرضه کننده کاالهای پرمصرف و ضروری تشــدید می شــود. در راســتای 
 تحقق عدالت اقتصادی، تشدید بازرســی ها از بیســتم بهمن ماه تا پانزدهم فروردین ماه طی ۲۱ طرح نظارتی برای ۵۰ نوع خدمات مانند مبل، خودرو، شــیرینی، میوه، آجیل، پوشاک، کیف و کفش، مرغ و گوشت 

انجام می شود.
استقرار نیروها در مراکز پرتراکم مانند میادین میوه و تره بار، بازار بزرگ و بازارچه ها و همچنین نظارت بر توزیع کاالهای دولتی از مهمترین برنامه های گشت های مشترک است .در شرایط کنونی اقتصادی و فشاری 
که بر مردم وارد شده است، متخلفان نباید احساس امنیت کنند. نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشــتی، نظارت بر دستگاه های توزین و قیمت گیری روزانه و رسیدگی و پاسخگویی به شکایات حتی در ساعات غیر 

اداری و روزهای تعطیل نیز طی این طرح انجام خواهد شد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به همکاری خوب بانک 
مرکزی گفت: ارز مورد نیاز واردات کاالهای اساسی در 
۶ ماهه اول سال آینده تخصیص داده شده است. عباس 
قبادی در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار، گفت: بانک 
مرکزی همکاری خوبی برای تخصیــص ارز مورد نیاز 
واردات کاالهای اساســی داشــته بطوری که ارز مورد 
نیاز واردات کاالهای اساسی در ۶ ماهه اول سال آینده 
تخصیص داده شده اســت. دبیر کارگروه ستاد تنظیم 
بازار افزود: طی دو ماه اخیر، چهار میلیون تن کاالهای 
اساسی از بنادر کشور تخلیه شده و حدود همین میزان 
نیز موجودی کاالهای اساســی در بنادر است که این 
میزان منهای کاالهای در حال ورود و موجود در کشتی 

ها است. 
قبادی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲۱ میلیون تن کاال 
به ارزش ۱۰ میلیارد دالر وارد کشور شده است ، که این 
میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۲۵ 
درصد کاهش داشــته اما افزایش ۱۰ درصدی واردات 
کاالهای گروه یک و گروه ۲۲ کــه کاالهای مورد نیاز 
کارخانجات است را داشته ایم. دبیر کارگروه ستاد تنظیم 
بازار اظهار داشت: از طرف کاالهای گروه های ۲۶ و ۲۷ 
که کاالهای غیر ضروری هستند از نظر وزنی رشد منفی 
۲۳ درصدی داشته اند که مقایسه این آمار و ارقام نشان 
می دهد که واردات کشور به سمت واردات مواد اولیه و 
به عبارتی کاالهای مــورد نیاز کارخانجات و همچنین 

کاالهای اساسی مورد نیاز مردم حرکت کرده است. 
وی با اشــاره به تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ نیز اظهار 
داشت: شاهد ثبات قیمت تخم مرغ در بازار هستیم و این 
کاال با قیمت مصوب عرضه می شود اما عرضه مرغ طی 
هفته های آتی به شرایط مطلوب می رسد. قبادی گفت: 
عدم تعادل بازار مرغ ناشی از وقفه یک هفته در عرضه بود. 

تالش برای تنظیم بازار شب عید و ماه مبارک رمضان 
باعث این وقفه یک هفته ای در عرضه شد و در نتیجه 

شاهد افزایش قیمت مرغ در برخی از استان ها بودیم. 
وی در مورد عرضه روغن با کارت ملی بیان داشت: عرضه 
روغن با کارت ملی یک شیطنت بوده و من آن را تکذیب 
می کنم. دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه میانگین 
مصرف ماهانه روغن در کشور حدود ۱۵۰ هزار تن است 
گفت: در ماه گذشــته بین ۱۷۰ تا ۱8۰ هزار تن تولید 
روغن داشــتیم اما با توجه به فضای روانی که در کشور 
ایجاد شد و هجوم به فروشگاه ها تقاضا برای آن افزایش 
یافت. وی افزود: مصرف اکثر روغن خانوارها روغن مایع 
است و روغن جامد بیشتر مصرف صنعتی و صنفی دارد 
اما به علت افزایش تقاضای روغن مایع بخشی از ظرفیت 
تولید روغن جامد به این بخش تخصیص یافت که موجب 

کسری در تولید روغن جامد شد. 
قبادی با اشاره به تخصیص سهمیه صنایعی که از روغن 
جامد استفاده می کنند، گفت: بزودی بازار روغن به تعادل 
خواهد رسید. وی با تاکید بر اینکه قیمت روغن در سال 
آینده افزایش قیمت نخواهــد یافت، گفت: عرضه این 
محصول به میزان مورد نیاز همچنان ادامه خواهد داشت. 
قبادی با اشاره به ذخیره سازی ۴۰ هزار تن سیب و پرتقال 
برای تنظیم بازار شــب عید، گفت: کار تحویل سیب و 
پرتقال به استان ها انجام شده و اگر استان ها نیاز بیشتری 
را اعالم کنند آماده تامین آن هستیم. وی بیان داشت: با 
مصوبه ستاد تنظیم بازار، واردات موز منوط به صادرات 
سیب درختی شده است تا بخشی از مشکل باغداران این 
بخش حل شود اما با این وجود برای حل مشکل باغداران 
سیب درختی شــهرداری تهران اعالم کرده که فضای 
مورد نیاز آن را برای عرضه مستقیم درمیادین میوه و تره 

بار فراهم خواهد کرد.

معاون بازرگانی سازمان تعاون روســتایی از خرید 
توافقی کشمش به قیمت هر کیلو ۱۴ تا ۲۰هزار تومان 
خبر داد.مرتضی معتمد با بیان اینکه در سال جاری به 
دلیل افزایش تولید شــاهد افت قیمت بودیم، اظهار 
کرد:در ســال  ۱۳99 بیش از ۲8۵ هزار تن کشمش 
تولید شده است. همچنین ۷۶ هزار تن نیز از سال قبل 
باقی مانده که موجب عرضه مازاد این محصول در بازار 

و افت قیمت شده است.
وی از اجرای خرید توافقی کشــمش از کشــاورزان 
خبرداد و گفت: قرار است محصول انگور کشاورزان 
به صورت توافقی از آنها خریداری شــود. نرخ خرید 
توافقی این محصول ۱۴ تا ۲۰ هزار تومان اســت و 
کشمش بی دانه و پلویی بر اساس کیفیت آن خریداری 

می شود.
معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور 
اضافه کرد: مصرف کشمش در کشور ما باال است اما 
میزان تولید ما به اندازه ای است که می توان به صادرات 

نیز فکر کرد. کشورهای مقصد صادراتی کشمش ایران 
روسیه، ترکمنستان و گرجستان هستند.

وی در ادامه تصریح کرد: ترکیه اصلی ترین رقیب ایران 
در بازار کشمش است. ترکیه برای اینکه بازار رقابتی 
را به نفع خود تغییر دهــد محصوالتی که ما مجبور 
هستیم از این کشــور عبور دهیم را مدت ها در مرز 
نگه می دارد و این تبدیل به عاملی منفی بر صادرات 

کشمش ما و افزایش قیمت تمام شده آن شده است.
به گفته معتمد ترکیه با استفاده از این موضوع تبدیل 
به تعیین کننده قیمت کشمش در بازار اروپا شده و 
دست ما را برای بازارسازی و گسترش آن بسته است.

معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور 
در پایان گفت: بر اســاس آمارها، ارزآوری صادرات 
کشمش برای کشور در ســال ۱۳9۷، ۱۵۲ میلیون 
دالر با حجم ۱۱۳ هزار و ۵۰۰ تن بوده است. این رقم 
در سال  ۱۳98 به ۱۶۴ میلیون دالر به صادرات ۱۲۰ 

هزار تن کشمش رسید.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با تشریح جزییات 
حمایت از کسب و کارها در دوران کرونا، از ایجاد بیش 
از 8۵ هزار فرصت شغلی در بخش روستایی طی دوسال 
گذشــته خبر داد.اصغر نوراله زاده اظهار کرد: صندوق 
کارآفرینی امیــد در دولتهای یازدهــم و دوازدهم و در 
راستای اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری 
بیش از ۴۰ هزار طرح را با پرداخت 8۰ هزار میلیارد ریال 
تســهیالت مورد حمایت خود قرار داده که این طرح ها 

زمینه ایجاد شغل برای ۷۰ هزار نفر را فراهم کرده است.
وی تصریح کرد: طی دو سال گذشــته و از زمان اجرای 
طرح اشتغال روستایی و عشایری بیش از 8۵ هزار فرصت 
شغلی به وجود آمده و با حمایت مالی صندوق از بیکاری 
جوانان و روستاییان و مهاجرت به شهرها جلوگیری شده 
که این امر اشتغالزایی و درآمدزایی برای روستاییان را به 

دنبال داشته است.
مدیرعامل صنــدوق کارآفرینی امیــد در ادامه درباره 
اقدامات حمایتی صندوق از کسب و کارها در دوران کرونا 

اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱8۵۰ میلیارد 
تومان تســهیالت در قالب 8۱ هزار و ۲۲8 فقره قرارداد 
تسهیالت پرداخت شده که از این میزان بیش از ۱۴8۱ 

میلیارد تومان حمایت مالی از کسب و کارها بوده است.
نوراله زاده افزود: در دوران کرونا حمایت از کارگاهها و خط 
تولید اقالم بهداشــتی و ضدکرونایی در دستور کار قرار 
گرفت و به بنگاهها و واحدهایی که در گذشته در بحث 
تولید اقالم بهداشتی از حمایت مالی صندوق برخوردار 
شده بودند، خط اعتباری ۲۳ میلیارد تومانی تخصیص 
دادیم که از این طریق حجم تولیداتشــان را در دوران 
کرونا افزایش دهند. مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید 
همچنین از اختصاص ۲۰ میلیارد تومان تسهیالت برای 
حمایت از باشگاه های ورزشی خبر داد و خاطرنشان کرد: 
به دلیل آسیبی که به باشــگاههای ورزشی وارد شده و 
از اسفند سال گذشته به بعد دچار تعطیلی شده بودند 
بیش از ۱۲۵۰ باشگاه ورزشــی را تامین مالی کردیم و 

بازپرداخت اقساط این گروه از مشاغل هم معوق شد.

عرضه روغن با كارت ملی را تکذیب می كنم

تخصیص ارز مورد نیاز واردات کاالهای اساسی در نیمه اول 1400

مدیرعامل صندوق كارآفرینی امید مطرح كرد

جزییات حمایت از کسب و کارها در دوران کرونا

قیمت هركیلو 14تا 2۰هزارتومان

آغاز خرید توافقی کشمش از کشاورزان

از ۱۳8 هــزار واحد مســکن ملی که قرار اســت تحت 
مسئولیت بنیاد مسکن احداث شــود تا کنون ۳۵ هزار 
نفر واریز وجه داشته اند که عملیات اجرای 9۰۰۰ واحد 
به صورت انفرادی ساز و ۷۰۰۰ واحد توسط بنیاد مسکن 
شروع شده است؛ همچنین گفته می شود با توجه به توان 
پایین برخی متقاضیان احتمال طوالنی تر شدن پرداخت 
اقساط از ۲۴ ماه به ۳۰ ماه وجود دارد.بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی، مسئولیت اجرای ۱۳8 هزار واحد طرح اقدام ملی 
مسکن را بر عهده دارد که ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای 
کمتر از ۱۰۰ هزار نفر و ۳۵ هزار واحد در شهرهای باالی 
۱۰۰ هزار نفر احداث خواهد شد. طبق آخرین آماری که 
جواد حق شناسـ  معاون مسکن شهری بنیاد مسکنـ  
ارایه کرده تا کنون ۳۵ هزار متقاضی طرح اقدام ملی که 
تحت مسئولیت مستقیم و غیرمستقیم بنیاد مسکن اقدام 
به ساخت واحدها می کنند وجوه اولیه را واریز کرده اند. 
گفتنی است وجوه اولیه حدود ۴۰ میلیون تومان است.او 

همچنین بیان کرد: با توجه به اینکه برخی از متقاضیان 
اعالم کردند که توان پرداخت اقســاط ساخت مسکن 
ملی را  در ۲۴ ماه ندارند در حال برنامه ریزی هستیم تا 
این مدت زمان به ۳۰ ماه افزایش یابد. در پروژه هایی که 
کار ساخت آغاز می شود به طور متوسط بین ۱8 ماه زمان 
می برد که کار عملیات ساختمانی آن ها به اتمام برسد و 
البته این مدت زمان نیز وابسته به تکمیل آورده متقاضیان 
در زمان و مهلتی است که تعیین می شود. حق شناس از 
عدم همراهی بعضی شهرداریها در صدور پروانه خبر داده 
است. البته این تنها مشکل طرح اقدام ملی نیست و کمبود 
زمین هم در بعضی شهرها روند آغاز کار را دچار مشکل 
کرده است. البته محمودزادهـ  معاون وزیر راه و شهرسازی 
ـ چند روز قبل به ایسنا گفت که ۵۰۴ هزار واحد مسکن 
ملی شروع شده در حالی که تعهد ما ۴۰۰ هزار واحد بود 
و مشکالتی که در آغاز اجرای بعضی پروژه ها وجود دارد 

مربوط به ۱۰۴ هزار واحد مازاد بر تعهد ما است.

شاید اقساط مسکن ملی از ۲4 به ۳0 ماه افزایش یابد
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سردرگمی بيمه شــدگان تامين اجتماعی پس از 
حذف دفترچه بيمه

اجرای طرح حذف دفترچه های کاغذی طرح بزرگی از سوی سازمان تأمین اجتماعی است 
اما گویا پاره ای از مشکالت موجب سردرگمی بیمه شدگان و خانواده هایشان شده است.

طرح نسخه نویسی الکترونیک و خداحافظی با دفترچه های کاغذی طرح بزرگی است که 
سازمان تأمین اجتماعی نسبت به آن از اول اسفند ماه اقدام کرده و حاال چند روزی است 
که اجرای این طرح، کلید خورده است.اگر این طرح را گام مؤثری در روزهای همه گیری 
ویروس کرونا و از سویی کاهش میزان مصرف کاغذ و حتی مدت زمان پذیرش بیماران به 
شمار آوریم، حاال وجود پاره ای از مشکالت در روزهای نخستین اجرای این طرح، چیزی 
به جز سردرگمی بیمه شدگان به همراه نداشته و این در حالی است که در حین مراجعه 

به بیمارستان یا مجبور به پرداخت آزاد حق درمان هستند و یا دست خالی برمی گردند.

نواقص موجود در طرح حذف دفترچه های کاغذی
در این رابطه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: با توجه به اینکه طرح حذف 
دفترچه های بیمه به تازگی آغاز شده است شاید برخی از نواقص در این طرح وجود داشته 
باشد.روزبه رجایی ادامه داد: متأسفانه این طرح بدون هماهنگی و با عجله از سوی سازمان 
تأمین اجتماعی انجام گرفته و موجب پدید آمدن مشکالت اولیه نظیر سرگردانی بیمه 
شدگان شده است.وی با اشاره به هماهنگی های صورت گرفته با سازمان بیمه تأمین 
اجتماعی به خبرنگار مهر گفت: در این رابطه نامه نگاری های الزم انجام گرفته اما با این 
وجود، نیازمند هماهنگی های بیشتری در این زمینه است.رجایی افزود: متولی این طرح، 
سازمان تأمین اجتماعی است و در حال حاضر مشکالت به وجود آمده در رابطه با آمادگی 
و هماهنگی هاست و رفع این مشکل، عالوه بر پای کار بودن سازمان تأمین اجتماعی، 

نیازمند هماهنگی های بیشتر و جلساتی است که باید تشکیل گردد.

مشکالت موجود در روزهای آغازین این طرح
وی با توجه به مشــکالت غیر قابل پیش بینی شــده در تغییرات به وجود آمده گفت: 
مشکالتی در روزهای اول این طرح به وجود آمده اما سعی بر این است که با کمترین آسیب 
این مراحل طی شود.مقدس پور اضافه کرد: مشکالت جزئی به وجود آمده در طرح حذف 

دفترچه های کاغذی طی چند روز آتی رفع خواهد شد.

تناقض بازار رمزارز ها در ايران؛ توليد قانونی؛ خريد و 
فروش غير قانونی!

غیبی با اشــاره به اینکه در حال حاضر تولید بیت کوین در کشــور قانونی شده است، 
اظهارداشت:طی دو سال اخیر قوانین و مقررات خوبی در زمینه استخراج و تولید رمزارز 
تدوین شده، اما همانطور که اشاره کرد، در مورد خرید و فروش رمزارز های خارجی هنوز 
بستر قانونی الزم فراهم نشده و این مورد سرمایه گذاری در بازار رمز ارز ها را با ریسک و 
مخاطراتی مواجه کرده، بنابراین کسانی که در این بازار حضور پیدا می کنند، باید ریسک 
این موضوع را نیز بپذیرند، از سوی دیگر شــاهد خروج سرمایه از بورس ایران به خاطر 
ریز های آن هستیم، در مقابل نیز سرمایه ها برای کسب سود از بورس به سوی بازار رمز 
ارز ها سرازیز شده شده، البته ذکر این نکته ضروری است که حضور در این بازار نیازمند 
دانش و مهارت الزم است زیراکه ریسک رمز ارز ها به دلیل ماهیت نوظهور بودن آن ها و 
همچنین نداشتن دامنه نوسان خیلی بیشتر از بورس است و افراد باید در این زمینه بسیار 
دقت کنند.خرید اخیر "تسال" در مورد بیت کوین نشان می دهد که وقتی یک خریداِر 
معتبر نظیر "ایالن ماسک" اقدام به خرید رمزارز بیت کوین می کند، به دالیلی نظیِر انجام 
تبلیغات گسترده پیرامون این مساله و تقلید افراد جهت خرید رمزارز مذکور، احتماال 
قیمت دارایی مذکور افزایش پیدا می کند.با این حال نباید فراموش کرد که اگر یک بازیگر 
مهم نظیر تسال از معادله خرید و کار با بیت کوین خارج شود، تاثیر معکوس وحشتناکی 
را بر بازار این رمز ارز خواهد داشت. دیدگاه های مثبت و منفی توسط بازارسازاِن مختلف 

در رابطه با رمز ارز بیت کوین نیز می تواند تاثیر قابل توجهی بر قیمت این رمزارز بگذارد.

زیرساخت های معامله رمزارز در کشور در حال توسعه است
مهدی غیبی کارشناس فناوری اطالعات با اشاره به اینکه توسعه رمز ارز ها با شتاب خیلی 
زیادی در حال گسترش است، گفت: این روز ها استقبال مردم برای سرمایه گذاری در بازار 
رمز ارز ها بسیار زیاد است، باالخره رمزارز ها یک حوزه ای است که از مدت ها پیش پیش 
بینی می شد که با چنین اقبالی روبرو شود، اما متاسفانه در حوزه قوانین و مقررات رمزارز ها 
شفافیت وجود ندارد و دولت موضع خود را مورد ارز های دیجیتال خارجی مشخص نکرده، 
اما از سوی دیگر همتی رئیس کل بانک مرکزی در مورد رمز ارز ایرانی توضیحاتی را اعالم 

کرده که به نظر می رسد به زودی شاهد متولد شدن اولین رمز ارز ایرانی خواهیم بود.
وی افزود:در حوزه زیرساخت نیز بسیاری از استارتاپ ها در این حوزه ورود کرده اند و به 
نظر می رسد با استقبال بیشتر مردم، توسعه زیرساخت نیز سرعت بیشتری بگیرد، از 
سوی دیگر تولید کیف پول یا همان والت های ایرانی از جمله مواردی است که از اهمیت 
به سزایی برخوردار بوده، موضوع امنیت و اطمینانی که مشترکان صرافی های داخل باید 
داشته باشند، از طریق این توسعه زیرساختی و امنیتی که به وجود می آید می تواند، مرتفع 
شود، اما در زمینه بایت اطالع رسانی و فرهنگ سازی زیادی صورت گیرند، چرا که اگر 
افراد از سواد و دانش الزم این باره برخوردار نشوند، احتمال سوء استفاده و کالهبرداری از 

آن ها بسیار باال خواهد رفت.
غیبی با اشــاره به اینکه در حال حاضر تولید بیت کوین در کشــور قانونی شده است، 
اظهارداشت: طی دو سال اخیر قوانین و مقررات خوبی در زمینه استخراج و تولید رمزارز 
تدوین شده، اما همانطور که اشاره کرد، در مورد خرید و فروش رمزارز های خارجی هنوز 
بستر قانونی الزم فراهم نشده و این مورد سرمایه گذاری در بازار رمز ارز ها را با ریسک و 
مخاطراتی مواجه کرده، بنابراین کسانی که در این بازار حضور پیدا می کنند، باید ریسک 
این موضوع را نیز بپذیرند، از سوی دیگر شــاهد خروج سرمایه از بورس ایران به خاطر 
ریز های آن هستیم، در مقابل نیز سرمایه ها برای کسب سود از بورس به سوی بازار رمز 
ارز ها سرازیز شده شده، البته ذکر این نکته ضروری است که حضور در این بازار نیازمند 
دانش و مهارت الزم است زیراکه ریسک رمز ارز ها به دلیل ماهیت نوظهور بودن آن ها و 
همچنین نداشتن دامنه نوسان خیلی بیشتر از بورس اســت و افراد باید در این زمینه 

بسیار دقت کنند.
این کارشناس فناوری اطالعات اضافه کرد: متاسفانه یک چیزی در کشور وجود دارد مبنی 
بر اینکه ما تا چیزی در داخل جانیفتاده و بسیاری از افراد با آن سر و کار نداشته باشند، به 
سراغ ساماندهی و وضع قوانین و مقررات برای آن نخواهیم رفت، این موضوع به خصوص در 
مباحث فناوری اطالعات وجود دارد، اما باید هرچه سریعتر شفافیت در این زمینه به وجود 

آید، تا ریسک سرمایه گذاری مردم در این بازار حداقل از نظر حقوق و قانونی از بین رود.

خرید بیت کوین در این قیمت ها ریسک بسیار زیادی دارد
فردین آقابزرگی کارشناس بازار سهام با اشاره به اینکه در حال حاضر سرمایه گذاری در 
بازار رمزارز ها با ریسک بسیار زیادی روبرو است، گفت: اگر فردی دو ماه گذشته بیت کوین 
خریداری می کرد سود بسیار خوبی به دست می آورد، اما االن با توجه به افزایش قیمت 
بیش از حد رمز ارز ها حضور در این بازار ریسک بســیار زیادی دارد، حضور در این بازار 
االن به مانند این است که فردی در مرداد ماه و شاخص دو میلیون واحدی اقدام به خرید 
سهام کند.وی افزود: این روز ها برخی سهام داران با وجود ضرری که در بورس کرده اند، 
به طمع جبران ضرر های خود و کسب سود های هنگفت، سهام های خود را در کف قیمت 
می فروشنده و در مقابل در بازار رمز ارز ها آن هم در این قیمت های بسیار رشد کرده حضور 
پیدا می کنند، باید در این زمینه این هشدار داده شود که ممکن است در بازار رمز ارز ها نیز 
با ضرر روبرو شوند، نکته تاسف بار این است که چنین افرادی نه در بورس آموزشی دیده 

اند نه حاال که در بازار ارز های دیجیتال حضور پیدا کرده اند.

اخبار

مراقب کالهبرداران آنالین در حراج های روز پدر باشید
رئیس پلیس فتا استان مرکزی بر مراقبت کاربران فضای مجازی در پیشگیری از کالهبرداری های آنالین تاکید کرد.سرهنگ احسان آنقی در آستانه روز پدر بر مراقبت کاربران فضای مجازی 

در پیشگیری از کالهبرداری های آنالین تاکید کرد.

رئیس هیات مدیــره اتحادیه 
صنف تهیه کنندگان سینمای 
ایران در حالی نسبت به تعرفه 
های باالی اشتراک سامانه های 
اینترنتی »فیلیمو« و » نماوا« 
معترض شده که حسن شانه ســاززاده، یکی از مدیران 
نماوا مدعی است ۴۵ درصد بازار شبکه نمایش خانگی در 
دست این سامانه و ۵۰ درصد هم سهم فیلیمو است و فقط 
۵ درصد را سایر سامانه ها در اختیار دارند. بنابراین به نظر 
می رسد مخاطبان حق انتخاب محدودی دارند و مجبورند 
این افزایش قیمت تقریباً دو برابری را تحمل کنند؛ گویی 
در این بازار بازی »انحصار« در حال شــکل گیری است. 
رئیس هیات مدیره اتحادیه صنف تهیه کنندگان سینمای 
ایران در گفتگو با »کسب و کار« با بیان اینکه نرخ اشتراک 
»نماوا« و »فیلیمو« بسیار گران است، خواستار نظارت بر 
تعرفه گذاری این سامانه های اینترنتی شد. سید غالمرضا 
موسوی در پاسخ به سوال »کسب و کار« مبنی بر اینکه 

آیا نظارتی بر این سامانه های ویدئوی اشتراکی نمی شود، 
گفت: حق اشــتراک VODها در جهان تقریباً برابر یک 
بلیت سینماســت ولی در »نمــاوا« و »فیلیمو« این نرخ 
برای یک ماه، مبلغ ۶۴ هزار تومان اســت و افزایش بیش 
از 2 برابری حق اشــتراک 2 ســامانه  اینترنتی »اقدامی 
خالف عرف« اســت.وی ادامه داد: »نتفلکیس« که یکی 
از غول های  VODجهان اســت، با ۴ دریچه اســتفاده 
برای یک ماه ۱2 دالر دریافت می کنــد که هزینه بلیت 
یک فیلم است. موسوی خاطرنشــان کرد: در ایران بهای 
بلیت در شرایط فعلی 2۰ هزار تومان است و VODهای 
ذکرشده قبل از گران کردن حق اشتراک خود، 2۵ هزار 
تومان برای اشــتراک یک ماهه دریافت می کردند اما به 
یکباره در شرایط کرونایی که مردم به سینما نمی روند، 
حق اشــتراک را به بیش از دو برابر افزایش دادند.رئیس 
هیات مدیره اتحادیه صنف تهیه کنندگان سینمای ایران 
با بیان اینکه افزایش قیمت بلیت سینما همواره اعتراض 
بسیاری از رسانه ها را در پی دارد، نسبت به سکوت رسانه ها 
در مقابل افزایش نرخ اشتراک »فیلیمو« و »نماوا« گالیه 
کرد. موســوی این افزایش قیمت را »اقدام خالف عرف« 
نامید و ادامه داد: »آیا VODها خودمختارند؟!«موسوی، 

رئیس هیات مدیره اتحادیه صنف تهیه کنندگان سینمای 
ایران ادامه داد: دو VOD فیلیمو و نمــاوا در یک اقدام 
غیرقابل قبول، هزینه اشتراک خود را به دو برابر افزایش 
داده اند و هیچ مرجع قانونی هم در شرایط کرونا و شرایط 
عسر و حرج تماشاگران و خانه نشینی مردم، اقدامی نکرده؛ 

در حالی که وزارت ارشاد می توانست بر نرخ گذاری این 
دو سامانه نظارت کند؛ ولی متاسفانه هیچ نظارتی بر این 
دو سامانه وجود ندارد. »کســب و کار« در گفتگو با یک 
کارشناس، علت عدم مداخله شورای رقابت در این موضوع 

را بررسی می کند. 

رئيس اتحاديه تهيه كنندگان سينما خواستار برخورد با خودمختاری VODها شد

انحصار »نماوا« و »فیلیمو« در بازار ویدئوی اشتراکی 

در حوزه VODها خألهای قانونی داریم
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی 

در باب تعرفه گذاری ویدئوهای اشتراکی باید ابتدا مدل های تعرفه گذاری را بررسی کنیم. روش های ارزش گذاری محصول متفاوت است؛ »مدل ارزش محصول در ذهن مشتری«، »مدل مبتنی بر قیمت تمام شده«، 
»هزینه ثابت« و »مدل متناسب با تعداد مشتری و فروش« مدل های استاندارد قیمت گذاری هستند. درباره VODها که محصول دیجیتال عرضه می کند، درست است که چیزی جابه جا نمی شود؛ اما در پشت صحنه 

سرور، زیرساخت، مسائل فنی، امنیت، شبکه و... هزینه باالی را در پی دارد. 
نکته دوم اینکه قیمت گذاری محصوالت دیجیتال در ایران و آمریکا تفاوت فاحشی دارند. به طور مثال ما در آمریکا کارت های اعتباری را داریم و اگر در نتفلکیس که یکی از غول های VOD جهان است عضو شویم، 
ماهیانه عدد ثابتی به صورت خودکار از حساب ما کم می شود و بنابراین نرخ ریزش مشتری در این سیستم ها به شدت کاهش پیدا کند. اما در ایران هر ماه شما باید مشتری را قانع کنید که بابت دریافت خدمات پول 

پرداخت کند. نکته سوم اینکه در ایران تامین زیرساخت ها برای ما هم دشوار هست و هم گران و همچنین ریسک کار بسیار باالست. 
در این میان هرچند گفته می شود که »نماوا« و »فیلیمو« در این بازار ایجاد انحصار کرده اند، اما شورای رقابت در ساز و کار فعلی جایی است که باید نظر نهایی را بدهد. البته ما باید این را می پذیریم که برخالف آمریکا 
که قوانین ضد انحصار دارند، در کشور ما نمایندگان مجلس که قانونگذار این کشورند، به شکل درستی به این حوزه ورود نکرده است. اما در حد قوانین فعلی هم یک سری قوانین حداقلی داریم که می توان به آن امیدوار 
بود. اما باید به درستی اجرا شود. مثال شورای رقابت باید در این مساله مداخله و بررسی کند که این قیمت ها انحصاری است؟ آیا این پلتفرم ها جلوی بازیگران جدید را گرفته اند؟ آیا تالش می کنند که بازیگر جدیدی 

وارد این حوزه نشود؟ 
از طرفی دست شورای رقابت هم بسته است. طبق قوانین موجود این ایراد را باید در قوه مقننه جستجو کنیم. نمایندگان مجلس باید به جای آنکه راجع به فیلتر اینستاگرام صحبت کنند، باید به مشکل نبود قوانین به 

روز رسیدگی کنند. 
قانون تجارت الکترونیک در کشور ما به سال 8۴ برمی گردد و در حال حاضر قابل اعمال نیست و باید به روز می شد. در اتحادیه اروپا قوانین در طول سال های اخیر بارها اصالحیه خورده است. ما کی این کارها را کرده 
ایم؟ در حوزه قانونگذاری در فضای دیجیتال به شدت ُکندیم در حالی که فضای تکنولوژی فضای به شدت سریعی است. ۵ سال پیش اصال VOD نبود و در طول این ۵ سال باید قوانین آن تصویب می شد. در حوزه 
VODها قوانین متفرقه و پراکنده بسیاری داریم. یک روز شورای عالی فضای مجازی و یک روز سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر و فردا روزی یک سازمان دیگر به این حوزه ورود می کند و هر 

روز یک آیین نامه و دستورالعمل و بخشنامه صادر می شود و همین موارد است که اجازه نمی دهد که یک شکل کلی از قوانین داشته باشیم.

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

عضو انجمن قطعه سازان با بیان اینکه خودروسازان 
و قطعه سازان به دلیل زیان انباشته در حال نابودی 
هســتند، گفت: قیمت گذاری دستوری زیان های 

فراوانی به این صنعت وارد کرد.
خسرو شاهی روز گذشته در نشستی خبری اظهار 
داشت: امسال ســال جهش تولید نامگذاری شد و 
در همین راستا قطعه ســازان تالش بسیار زیادی 
داشتند تا به اهداف جهش تولید برسند، می توان 
گفت خوشبختانه نســبت به سال گذشته بیش از 

2۰ درصد افزایش تولید داشتیم.
وی بیان کرد: هر چند این میزان، مورد رضایت ما 
نیســت و فکر می کردیم خیلی بیش از این میزان 
تولید می شــد، اما مشــکالتی گریبانگیر صنعت 
خودرو ســازی و قطعه سازی اســت، نتوانستیم 
بیش از 2۰ درصد افزایش تولید داشــته باشــیم. 
خسروشاهی ادامه داد: با تمام مشکالتی که وجود 
داشــت 2۰ درصد افزایش تولید داشتیم و جای 
قدردانی دارد. با توجه طرح تحول صنعت خودرو، 
بحث قیمت گذاری مطرح شد. نایب رئیس انجمن 
قطعه ســازان گفت: به دنبال این هســتیم از این 
شرایط نابسامان خارج شــویم، یکی از مشکالتی 
که داریم، مربوط به کمبود اتاق فکر برای صنعت 
خودرو اســت. خسروشــاهی بیان کرد: اتاق فکر 
صنعت خودرو بایــد راه اندازی و از کارشناســان 
استفاده شود، صنعت خودرو نیاز به اتاق فکر دارد 

تا در آن تصمیمات درست گرفته شود.

صنعت خودروســازی و قطعه سازی در 
حال نابودی است

همچنین شــهپری عضــو هیأت مدیــره انجمن 
ســازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: 
صورت های مالی خودروســازان کشــور از زیان 
هنگفت ایران خودرو و سایپا حکایت دارد و این در 
حالی است که همزمان با زیان دیدن خودروسازان، 
ســودهای میلیاردی به جیب دالالن واریز شــده 

است.
وی به وضعیت صنعت فوالد اشــاره کرد و گفت: 
گزارشــات مالی صنایع فوالد نشــان می دهد که 
هــزاران میلیارد تومان ســود دارند و کســی هم 
کاری به کار آنها ندارد و چقدر هم حاشــیه سازی 
می کنند. در هــر دوره هم شــاهد جهش قیمت 
فوالد، ورق ســرد و گرم و … هســتیم اما کسی 
کاری به زیان خودروسازان ندارد. شهپری گفت: 
باالی ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان قطعه ســازان 

است اما کسی اهمیت نمی دهد. اگر زیان انباشته 
ادامه یابد کدام قطعه ســاز می تواند به فعالیتش 
 ادامه بدهد؟ کــدام بانک برای دادن تســهیالت

 اعتماد می کند؟
وی با انتقــاد از قیمت گذاری دســتوری خودرو 
گفت: با این قیمت دســتوری چگونه می توان کار 
کرد؟ اگرچه خودروسازان رشد تولید داشتند اما 
امسال سال خطرناکی داشتیم زیرا قیمت دستوری 
و شرایط کنونی، زیان های فراوانی به این بخش وارد 
کرد. شهپری اظهار داشت: احساس می کنم همه 
در صنعت خودرو بازیچه شده ایم. حساب و کتاب 
مالی خودروسازان نشان می دهد که صنعت خودرو 
در حال نابودی است و کســی اهمیت نمی دهد. 
عضو هیــأت مدیــره انجمن ســازندگان قطعات 
مجموعه های خودرو تصریح کــرد: اگر قیمت ها 
اصالح نشود، هم خودروساز و هم قطعه ساز نابود 

می شود.

آزادسازی قیمت خودرو به ضرر مردم و 
قطعه سازان است

دبیر انجمن ســازندگان قطعــات و مجموعه های 
خودرو با بیان اینکه آزادســازی قیمت خودرو به 
ضرر قطعه سازان و مردم اســت، گفت: در صورت 
کاهش قیمت مواد اولیه قطعات، قیمت کارخانه ای 

خودروها ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت.

آزادسازی قیمت خودرو به ضرر مردم و 
قطعه سازان است

مازیار بیگلــو نیز با بیان اینکه آزادســازی قیمت 
خودرو به ضرر قطعه ســازان و مردم است، اظهار 

داشت: آزادسازی قیمت ها بدترین و آخرین راهکار 
اصالح قیمت خودرو اســت، به جای این کار باید 
با مدیریت قیمت های افسارگســیخته مواد اولیه، 
قیمت خودرو کاهش یابد. وی بــا تاکید بر اینکه 
ما می خواهیم قیمت تمام شــده کاال پایین باشد، 
تصریح کرد: با آزادسازی، قیمت  خودرو افزایش می 
یابد و این موضوع باعث نارضایتی مردم خواهد شد. 
وی افزود: 8۰ درصد قیمت خودرو شــامل قیمت 
قطعات و مواد اولیه اســت و این در حالی است که 
قیمت قطعات و مواد اولیه افسارگسیخته افزایش 
یافته اســت. ما آمادگی داریــم در صورت تعدیل 
قیمت مــواد اولیه، قیمت محصــوالت خود را در 
تعامل با خودروسازان و به نفع مردم کاهش دهیم.

به گفته بیگلو، موضع قطعی انجمن قطعه ســازان  
این اســت که بدترین راهکار، افزایش قیمت هایی 
اســت که به مصرف کنندگان لطمــه بزند. وی با 
اشــاره به اینکه قیمت خودرو باید به نفع مصرف 
کننده و تولید کننده تمام شــود، گفت: در حال 
حاضر که بحث قیمت گذاری خودرو مطرح است، 
قیمت ها باید طوری تعیین شود که به نفع مصرف 
کننده باشد. دبیر انجمن قطعه سازان تصریح کرد: 
طرح هــای مختلفی برای قیمت گــذاری خودرو 
مطرح است که یکی از آنها، قیمت گذاری در بورس 
است. این طرح به شرطی خوب است که قطعات و 

مواد اولیه نیز در بورس عرضه شود.
وی با تاکید بر اینکه با کاهــش قیمت مواد اولیه 
می توانیم قیمت کارخانه ای خودروها را ۳۰ درصد 
کاهش دهیم، گفت: در حال حاضر چند طرح برای 
قیمت گذاری خودرو مطرح اســت که به صورت 
موازی و بدون اخذ نظر قطعه سازان پیگیری می 

شــود. یکی از این طرح ها در مجلس مطرح شده 
اما با وجود تماس های مکرر با اعضای کمیســیون 
صنایع و معادن مجلس، ظاهراً نمی خواهند از قطعه 

سازان نظرخواهی و استفاده کنند.
بیگلو اظهار داشت: طرح دوم نیز طرح جهش تولید 
است که توســط وزارت صنعت پیگیری می شود 
و در طرح ســوم هم موضوع قیمت گذاری خودرو 
توسط نهاد ریاســت جمهوری پیگیری می شود. 
در هر حال امیدواریــم قیمت خودرو یک بار برای 

همیشه در کشور تعیین تکلیف شود.
وی با بیان اینکه 8۰ درصد قیمت خودرو به مواد 
اولیه و قطعــات اختصاص دارد، ادامــه داد: مواد 
اولیه در بورس فروش مــی رود، اما قیمت خودرو 
دستوری تعیین می شود، در این میان، قطعه سازان 
در حال زیان هستند زیرا مواد اولیه را با قیمت باال 
می خرند، اما محصولشــان را ارزان به خودروساز 
می فروشند. وی همچنین با اشاره به پیشنهاد وزیر 
صنعت برای تشکیل کنسرسیومی از قطعه سازان 
در راســتای خودکفایی در صنعت خودروسازی، 
گفت: این کنسرسیوم با حضور ۳۰ شرکت قطعه 
ساز تشکیل شــده و وجاهت حقوقی نیز دارد، اما 
جالب اینجاســت که خودروســازان حتی به این 
کنسرســیوم وقت مالقات نمی دهند و تمایلی به 
انجام این کار ندارند.دبیر انجمن قطعه سازان ادامه 
داد: با وجود همه مسائل و مشکالت، اما قطعه سازان 
همچنان در خط مقدم تولید هســتند و سعی می 
کنند سال آینده نیز تیراژ تولیدشان را حفظ کنند 
که در این مورد می توان بــه حضور در پروژه های 
خودکفایی در محصوالت جدید ایــران خودرو و 
سایپا اشــاره کرد. خوشــبختانه قرار است تولید 
شاهین آغاز شــود، تارا هم در حال تولید و آماده 
 سازی است که با تولید آنها به قطعه سازان کمک 

خواهد شد.
به گفته وی، قطعه ســازان به موقع پول تولیدات 
خود را از خودروســازان دریافت نمی کنند که این 
رویه باعث می شود نتوانند در تولید سرمایه گذاری 

کنند و مدام در حال ضرر و زیان هستند.
وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر 
اینکــه در صورت گشــایش های بین المللی نباید 
دوباره به سمت شرق یا غرب متمایل شویم، گفت: 
طی دو سال گذشته و در دوران تشدید تحریم ها، 
قطعه سازان به توانمندی باالیی در داخلی سازی 
قطعات دست یافتند که منجر به کاهش وابستگی 

کشور به غرب و شرق شده است.

در نشست انجمن قطعه سازان بيان شد

ضرر قطعه سازان از قیمت گذاری دستوری


