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تولید ۴ خودرو با ۵ ستاره کامل کیفی 
در شهریور ۱۴۰۰

بر اســاس آخرین گزارش ارزیابی کیفی انجام شده در شهریور ماه 1400، 
چهار خودرو شامل 2 خودروی سبک و 2 خودروی سنگین موفق به کسب 5 
ستاره کامل کیفی شدند.به گزارش وزارت صمت، گزارش ارزیابی و ارزشیابی 
خودروهای ســاخت داخل در شهریور 1400 توسط اداره کل صنایع حمل و 
نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است.در شهریورماه 1400 در 
گروه خودروهای سبک، بخش وانت و در لیست قیمتی 2، وانت های کارا 2000 
تک کابین تیــپ ۳ و وانت کارا 2000 دو کابین تیپ ۳ از تولیدات شــرکت 
بهمن موتور و خودرو سایپا 151 شرکت سایپا بن رو موفق به کسب سه ستاره 
کیفی شده اند.همچنین وانت های نیسان تک سوز آپشنال و نیسان دوگانه سوز 
آپشنال از محصوالت شرکت زامیاد هر کدام یک ستاره کیفی به دست آوردند.
در لیست قیمتی یک گروه وانت نیز وانت نیوپیکاپ فوتون دیزلی )ایران خودرو 
دیزل( 4 ستاره کیفی را از آن خود کرد و وانت پیکاپ UAZ شرکت سروش 

دیزل مبنا نیز سه ستاره کیفی به دست آورد.
در گروه سبک، بخش سواری و در لیست قیمتی یک، خودرو تیگو7 تولید 
شده در شرکت مدیران خودرو سه ستاره کیفی دریافت نموده است. همچنین 
در لیست قیمتی2،  هایما S7 اتوماتیک ایرانخودرو خراسان چهار ستاره کیفی 
را از آن خــود نمود. همچنین در فهرســت قیمتی 2، هایمــا S7 اتوماتیک 
ایران خودرو خراســان چهار ستاره کیفی را از آن خود کرد.در این گروه و این 
کالس قیمتی خودروی دیگنیتی شرکت بهمن موتور پنج ستاره کامل کیفی 
را از آن خود کرد و                      مدیران خودرو نیز دو ستاره کسب کرد.

همچنین در کالس قیمتی چهار، دنا پالس توربو اتوماتیک شــرکت ایران 
خودرو 5 ســتاره کامل کسب کرد و خودروهای پژو 207 ، پژو 207 اتوماتیک 
و دنا پالس از ایران خودرو و پژو 207 اتوماتیک پانورمای شرکت ایران خودرو 
نیز هر کدام چهار ستاره کیفی به دست آوردند.در این لیست قیمتی رانا پالس، 
پژو 206 و دنا همگی از محصوالت ایران خودرو سه ستاره کیفی را از آن خود 
کردند و پژو پارس اتوماتیک ایران خودرو کرمانشــاه نیز سه ستاره ای شدند.
در این لیست، سمند و سورن پالس ایرانخودرو تبریز، پژو پارس ایران خودرو 
خراسان ، پژو پارس ایران خودرو کرمانشاه، پژو پارس ایران خودرو، پژو پارس 
ایران خودرو مازندران، پژو پارس ایران خودرو فارس همگی ۳ ستاره کیفی را 
از آن خود کردند.همچنین پژو 405 ایرانخودرو خراسان سه ستاره کیفی کسب 
کرد و تارای ایرانخودرو موفق به کسب 4 ستاره کیفی شد.در بخش کامیونت، 
کامیونت ایسوزو 85NMR و کامیونت ایسوزو NPR75K بهمن دیزل موفق 
به کسب 5 ســتاره کامل کیفی شدند و کامیونت شیلر بهمن دیزل به همراه 

کامیونت الوند شرکت سایپا دیزل نیز 4 ستاره کیفی را از آن خود کردند.

مدیر عامل بهمن دیزل و سیبا موتور
 مشخص شدند

طي حکمي از ســوي مدیرعامل گروه بهمن،حســین خضري به ســمت 
مدیرعامل شــرکت بهمن دیزل و محمد محمدی به سمت مدیرعاملی سیبا 
موتور منصوب شدند.مراســم تودیع مدیرعامل پیشــین و معارفه مدیرعامل 
جدید شــرکت های سیبا موتور و بهمن دیزل با حضور جمعي از مدیران ارشد 
گروه بهمن برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی گروه بهمن،حسین خضري با 
مدرك کارشناسي مهندسي مکانیک گرایش طراحی جامدات، 27 سال سابقه 
فعالیت در صنعت خودرو را دارد. وي پیش از این به مدت 10 سال مدیرعامل 
شــرکت سیبا موتور بوده است. در ســوابق کاري خضري، مدیرعاملي شرکت 
ایران دوچرخ، عضویت در هیئت مدیره شرکت بهمن دیزل، عضویت در هیئت 
مدیره شرکت سیمان غرب و عضویت در هیئت مدیره شرکت بهمن لیزینگ به 
چشم مي خورد.گفتنی است مدیرعامل جدید بهمن دیزل از تجربیات خوبي 
در صنعت خودرو برخوردار است و تمام سطوح کارشناسي و مدیریتي در این 
صنعت را طي کرده و دوران موفقیت آمیزي در شــرکت ســیباموتور داشته 
اســت و با وجود تحریم ها از شرکت ســیبا موتور یک شرکت سود ده ساخته 
که نشــان از توانمندي باالي وی است.محمدي با بیش از ۳0 سال سابقه در 
صنعت و تحصیالت مهندســی صنایع با گرایش مدیریت سیستم و بهره وری 
از دانشــگاه تربیت مدرس، از ســال 1۳70 جذب کارخانه موتورسازي ایران 
خودرو شد و پس از مدتی در سمت مدیر کارخانه موتورسازي به فعالیت خود 
ادامه داد.او پس از پیوســتن به گروه سایپا در سال 1۳81 در سمت قائم مقام 
اجرایي مدیرعامل مگاموتور فعالیت کرد. از دیگر مسئولیت های وی مي توان به 
عضویت در هیات مدیره شرکت مگاموتور، شتابکار، کیان خودرو، نصیرماشین، 
نساجي ایران )تبریز( و آهنگري تراکتورسازي تبریز، مدیر عامل ساپکو، معاون 
ساخت شرکت مهندســی و توسعه و ساخت واگن های مســافری ره نورد از 
شــرکت های ایدرو و رئیس هیئت مدیره واگن پارس اشاره کرد.محمدی که 
پیش از این ســکاندار شــرکت بهمن دیزل بود، جایگزین حسین خضری در 

شرکت سیبا موتور شده است.

طالی سیاه در آستانه ورود به کانال ۸۶ دالری
اگرچــه قیمت ها در بازار نفت همچنان به دلیل شــیوع بیماری کرونا در 
جهان شکننده اســت، اما کمبود انرژی در اروپا و شرق آسیا همزمان با آغاز 
فصل سرما، قیمت نفت را در آستانه ورود به کانال 86 دالری قرار داده است.
افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی با آغاز معامالت در هفته جاری ادامه 
پیدا کرد. بر این اســاس قیمت نفت که هفته گذشــته را با رشــدی حدود 
۳ درصــد به پایان برد، در آغــاز معامالت این هفته نیز بــا افزایش بیش از 
یک درصدی همراه شــد.این افزایش قیمت، طالی ســیاه را در آستانه ورود 
به 86 دالر در هر بشــکه قرار داده اســت. افزایش قیمتی که به گفته رئیس 
جمهوری روسیه، ممکن است طالی سیاه را تا 100 دالر در هر بشکه برساند.
رئیس جمهوری روســیه رسیدن قیمت های جهانی نفت خام به سطوح 100 

دالر به ازای هر بشکه را بسیار محتمل می داند. 
والدیمیــر پوتین گفت: بــا افزایش تقاضا برای انواع انــرژی، قیمت نفت 
می تواند به راحتی به 100 دالر برای هر بشکه برسد.با بازگشایی اقتصادها پس 
از ماه ها قرنطینه ناشی از شیوع ویروس عالم گیر کووید-1۹ )کرونا( و کاهش 
عرضه، قیمت انرژی در سراســر جهان افزایش  یافته است. با این حال اعضای 
اوپک پــالس تصمیمی برای تغییر در روند افزایش تولید خود چیزی فراتر از 
توافق کاهش تولید ندارند. در این زمینه حتی وزیر انرژی عربســتان مخالفت 
خود را با پیشــنهاد افزایش عرضه نفت فراتر از توافقنامه همکاری کشورهای 
عضو ائتالف اوپک پالس اعالم کرد.از سوی دیگر کمبود گاز در بخش هایی در 
جهان همزمان با آغاز فصل ســرد در نیمکره شمالی زمین نیز بر این افزایش 
قیمت دامن زده است. قیمت تک محموله های گاز در اروپا امسال 800 درصد 
افزایــش یافته، زیرا تقاضای نفت که از بحران شــیوع ویروس عالم گیر کرونا 
آســیب دیده بود، بهبود یافته اســت.البته قیمت ها اوایل ماه جاری میالدی 
کاهش یافت زیرا روسیه، تأمین کننده اصلی گاز اروپا، اعالم کرد که می تواند 
گاز بیشــتری به این قاره صادر کند اما این مســئله هنوز تحقق نیافته است.
با این حال معاون نخســت وزیر روســیه اعالم کرده که این کشور، با وجود 
افزایش مصرف داخلی، آماده افزایش عرضه گاز طبیعی به کشــورهای عضو 
اتحادیه اروپا اســت.این عوامل باعث شــده تا در معامالت روز دوشنبه نفت 
برنت با رشدی حود یک درصدی به 85 دالر و 75 سنت در هر بشکه برسد. 
نفت شــاخص آمریکا نیز 1.5 درصد گران شــد و 8۳ دالر و 50 سنت در هر 
بشکه قیمت خورد.  به گزارش ایرنا، افزایش قیمت نفت که در سایه بازگشت 
تدریجی فعالیت های اقتصادی جهان بعد از شیوع کرونا اتفاق می افتد، حتی 
ممکن است به سه رقمی شدن قیمت نفت در هر بشکه بیانجامد. با این حال 
ریسک هایی بیرون از بازار نفت می تواند در این رشد قیمت ها اثرگذار باشد.به 
گفته ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد شرکت OANDA، انتظار می رود هوای سرد 
در نیمکره شــمالی، کمبود عرضه نفت را تشدید کند. به نظر می رسد کمبود 
عرضه در بازار نفت تشــدید خواهد شد زیرا با آغاز سرد شدن هوا در نیمکره 
شــمالی، کمبود انرژی حادتر می شــود. با این که کمبود زغال سنگ، برق و 
گاز طبیعی به تقاضای بیشــتر برای نفت منتهی می شود اما به نظر می رسد 
این وضعیت با عرضه بیشــتر از سوی اوپک پالس یا آمریکا همراه نمی شود.
ســخنگوی وزارت نفت عراق اظهار کرد قیمت نفــت در باالی 80 دالر یک 

اندیکاتور مثبت است اما به ثبات بلندمدت نیاز دارد.
فومیو کیشــیدا، نخست وزیر ژاپن روز دوشــنبه اظهار کرد: این کشور از 
تولیدکنندگان نفت خواهد خواســت تولید را افزایش داده و برای مصون نگه 
داشــتن صنایع از افزایش هزینه های انرژی، گام بردارند.میزان عرضه از سوی 
آمریــکا می تواند افزایش پیدا کند زیرا افزایش قیمتها شــرکتهای حفاری را 

تشویق کرده است فعالیت چاهها را ازسربگیرند. 

خودرو

بازار انرژی 

در حالی که یکی از طرح های وزارت راه و شهرســازی، 
تأمین مالی ساخت و ساز مسکن بر اساس تهاتر نفت است، 
اما کارشناســان اقتصادی بر ســر بهینه بــودن این روش 
تأمین مالی با یکدیگر توافق ندارند.رستم قاسمی وزیر راه و 
شهرسازی در اوایل روی کار آمدن در دولت سیزدهم اعالم 
کرد با تهاتر نفت و زمین با انبوه ســازان داخلی و استفاده 
از سپرده های بانکی مردم می توان طرح های حمل و نقل و 
ساخت یک میلیون مسکن در سال را عملی کرد.کارشناسان 
معتقدند طرح عمرانی زیرساختی که در بودجه های سنواتی 
نیز از آن تحــت عنوان تملک دارایی های ســرمایه ای یاد 
می شــود، می تواند نقش دارایی های ماندگار را داشته باشد 
که استفاده از تهاتر فروش نفت با این دارایی های سرمایه ای، 
به توسعه کشور کمک شایانی می شود.به گزارش خبرگزاری 
مهرپیش از این نیز رســتم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در 
پاســخ به انتقاداتی در خصوص تورم زا بودن ســاخت یک 
میلیون مسکن گفته بود: این طرح با مطالعه کارشناسی و 
با برنامه ریزی آماده شده است. برخی می گویند که ساخت 
یک میلیون واحد مســکونی، تورم ایجــاد خواهد کرد، اما 
اینطور نیســت چراکه برای احداث ایــن واحدها از منابع 

دولتی استفاده نمی کنیم. 
روش هایی برای تأمین منابع مالی این برنامه پیش بینی 
کردیم که تورم زا نیســتند.وزیر راه و شهرسازی از جزئیات 
روش های غیر تورمی چیزی نگفته که به نظر می رسد تهاتر 
نفت با سازندگان، یکی از این روش ها باشد.اما اینکه ساخت 
و ساز مســکونی نیز جزو دارایی های ســرمایه ای است یا 
خیر، محل اختالف کارشناســان اقتصادی است؛ هر چند 
که بســیاری از کارشناسان معتقدند مسکن را نباید کاالی 
ســرمایه ای دانســت و یکی از علل افزایش شــدید قیمت 
مسکن در حدود 4 ســال اخیر، بهره برداری از این کاال به 
عنوان سرمایه و برای حفظ دارایی های اشخاص است که در 
برابر تورم و کاهــش ارزش پول ملی، به عنوان یک کاالی 
ســرمایه ای عمل می کند.در حالی کــه اگر قوانین مربوطه 
خصوص مالیات بر عایدی ســرمایه به تصویب می رســید، 
مسکن از سرمایه ای بودن خارج و به کاالی مصرفی تبدیل 
می شــد که در نتیجه تکانه های تورمی، تأثیری در قیمت 
مســکن و افزایش مدت زمــان خانه دار شــدن خانوارها 
نداشــت؛ هر چند که در کنار ابزارهای مالیاتی، ســاخت و 
ســاز نیز نقش به ســزایی در خارج شدن مسکن از کاالی 

سرمایه ای دارد.
آخرین اظهارات وزیر در مورد مسکن

وزیر راه و شهرســازی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه 
مدیرعامل راه آهن در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه های 
مسکن در دولت سیزدهم اظهار داشت: قانون جهش تولید 
مســکن که خواست دولت سیزدهم است، یک ماه گذشته 
به تصویب رســید که طبق آن 4 میلیون مسکن در 4 سال 
ســاخته می شــود که می تواند کمک بســیار بزرگی برای 
خانه دار شدن مردم باشد.رســتم قاسمی ادامه داد: ساخت 
4 میلیون واحد مســکونی در 4 سال به معنای ساخت هر 
سال یک میلیون واحد نیست و قرار بر این شده که در فاز 
اول ســاخت بیش از 2 میلیون واحد مسکونی را آغاز کنیم 
و تفاهمنامه هایی هم در این زمینه امضا شــده اســت. وی 
اظهار داشت داشــت: موضوع بسیار مهم این است که این 
واحدهای مســکونی از طریق دولت ساخته نمی شوند بلکه 
توزیع مدیریت ســاخت این 4 میلیون واحد بین دستگاه ها 
تقســیم خواهد شــد. قرار بر این اســت که انبوه سازان با 
همــکاری تعاونی ها وارد این پروژه شــوند که برخی از این 
واحدها خودمالکی هستند و تمام سازندگان تعهد 1.5 ساله 

برای ساخت گرفته می شود. 
وی با اشــاره به ســهم بانکها در تامین مالی این پروژه 
یادآور شد: 20 درصد از تسهیالت بانکی تا سقف ۳60 هزار 
میلیارد تومان به این پروژه اختصاص پیدا می کند.وزیر راه 
و شهرسازی از تعیین سقف وام پروژه جهش تولید مسکن 

خبر داد و گفت: وام حدود 400 میلیون تومانی برای مراکز 
اســتانها در نظر گرفته ایم که این مبلغ برای روستاها 250 
میلیون تومان اســت و قرار بر این است که فردا در جلسه 
شــورای عالی پول و اعتبار این موضوعات تصویب شــود.
قاســمی تاکید کرد: پس از آن تمام واجدان شرایط و خانه 
اولی ها می توانند در ســامانه جدید ثبت نام کنند و بخشی 
از ســخت گیری ها و شــرایط هم برای ثبت نام اصالح و یا 
حذف می شود.وی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه آیا 
چینی ها وارد ساخت و ساز مسکن دولتی در ایران می شوند، 
بیان داشت: موضوع بسیار مهم این است که این واحدهای 
مســکونی از طریق دولت ساخته نمی شــوند بلکه توزیع 
مدیریت ساخت این 4 میلیون واحد بین دستگاه ها تقسیم 
خواهد شــد. قرار بر این است که انبوه ســازان با همکاری 
تعاونی ها وارد این پروژه شــوند که برخــی از این واحدها 
خودمالکی هســتند و تمام سازندگان تعهد 1.5 ساله برای 
ساخت گرفته می شود.وزیر راه و شهرسازی افزود: با برخی 
از کشورها برای صنعتی سازی این 4 میلیون واحد مسکونی 
وارد مذاکره شدیم که روش همکاری با آنها از طریق تهاتر 
با نفــت فاینانس یا پرداخت خواهد بود.قاســمی ادامه داد: 
همچنین برای ساخت 520 هزار واحد مسکونی مددجویان 

کمیته امداد و بهزیستی وارد کار شده ایم.
تهاتر نفت با چین و ترکیه؟

اخیراً که بحث واگذاری ساخت و ساز بخشی از پروژه های 
طرح جهش تولید مســکن به سازندگان چینی یا ترکیه ای 
مطرح شــده و یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس از 
مذاکره وزارت راه و شهرســازی با طــرف چینی خبر داده 
است، بحث تهاتر نفت با انبوه سازی دوباره جدی شده است.
موضوعی که اگرچه با انتقاد برخی انبوه سازان مبنی بر توان 
فنی آنها برای ساخت مسکن روبه رو شد، اما تا حدودی هم 
با تأیید ضمنی وزیر راه و شهرســازی مواجه شده و اعالم 
کرده که باید به دنبال ارتقای فناوری و تکنولوژی ســاخت 
و ساز در کشور باشیم. پیش از این نیز در دولت های دهم، 
یازدهم و دوازدهم واگذاری برخی پروژه های مســکن مهر 
پردیس و پرند به شــرکت ترکیه ای اجرایی شده بود که در 
آن زمان، نحوه بازگشت سرمایه انبوه ساز ترکیه ای، از محل 
تســهیالت بانکی یا آورده های متقاضیان مسکن مهر بود.

یکی از مهمترین بخش های قانون جهش تولید مســکن، 
تخصیــص ۳60 هــزار میلیارد تومان از محل تســهیالت 
بانکی به نهضت ســاخت مســکن در سال 1400 است که 
در ســال های پس از آن روند افزایشی 20 درصدی در هر 
سال دارد؛ اما تا کنون هیچیک از بانک هایی که سهمیه آنها 

مشخص شــده، پرداخت تسهیالت را آغاز نکرده اند.اگرچه 
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد اختصاص 
تسهیالت 400 میلیون تومانی به جلسه هفته جاری شورای 
عالی مسکن به ریاســت رئیس جمهور خبر داده است، اما 
برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند بانک ها به دلیل 
کســری منابع و مصارف، نــه قادر به پرداخــت این ارقام 
هســتند و نه تمایلی به اعطای این تســهیالت بلندمدت 
دارند.با این وجود پیــش از این محمد رضا رضایی کوچی 
رئیس کمیسیون عمران مجلس به خبرنگار مهر گفته بود: 
برای اولین بار در قانون جهش تولید مســکن، برای اعطای 
تســهیالت بانکی به بخش مسکن، ضمانت اجرایی در نظر 
گرفته شــده و اگر بانک ها، از پرداخت تسهیالت ۳60 هزار 
میلیارد تومانی ســر باز بزنند، باید دو برابر این رقم مالیات 
بپردازند.در همین رابطه فرهاد بیضایی کارشــناس اقتصاد 
مســکن در گفت وگو با خبرنگار مهــر درباره صحبت های 
وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تهاتر نفت برای تأمین منابع 
مالی ســاخت یک میلیون واحد مســکونی گفت: از زمانی 
که وعده ســاخت یک میلیون واحد مسکونی در انتخابات 
ریاست جمهوری داده شد مهمترین سوال کارشناسان این 
بود که این وعده با کدام منابع قابل تحقق است؟وی افزود: 
اخیراً از وزارت راه و شهرسازی خبرهایی به گوش می رسد 
مبنی بر اینکه برای ســاخت پروژه های مسکن از راه تهاتر 
نفت استفاده شود؛ ایده ای که اگرچه نسبت به برخی دیگر 
از روش های تأمین مالی، روشی کم خطر در اقتصاد است، 
اما روش بهینه ای نیست.مدیر سابق بخش مطالعات مسکن 
دانشــگاه علم و صنعت ادامه داد: نگاه دولت به نفت از یک 

کاالی قابل فروش باید به یک دارایی تغییر کند. 
آن وقت عقالنی نیست کسی دارایی اش را برای کاالی 
نهایی تهاتر کند؛ چه این تهاتر، نفت در برابر غذا باشد چه 
در برابر دارو یا مســکن.بیضایی با تأکید بر اینکه دارایی را 
باید با دارایی تهاتر کرد یادآور شــد: دارایی را باید با انتقال 
تکنولوژی، با کاالی ســرمایه ای یا با زیرساخت تهاتر کرد. 
دولت می تواند به جای تهاتر نفت در برابر ســاخت مسکن، 
نفت را با خطوط ریلی و قطارهای ســریع السیر، با توسعه 
بندر شهید بهشــتی، راه آهن چابهار-سرخس یا خط آهن 
ابریشم تهاتر کند؛ دولت همچنین می تواند نفت را با توسعه 
شــبکه نیروگاهی تهاتر تا بتواند انــرژی الزم برای صنایع 
باالخص صنایع ســاختمانی تأمین کنــد.وی در خصوص 
اینکه کدام کشور قرار است کشور مقابل ایران در خصوص 
تهاتر نفت باشد؟ گفت: چین به عنوان بزرگترین هدف تهاتر 
نفت مطرح اســت؛ اما همانگونه که هندی ها حاضر شدند 

توســعه 85 میلیون دالری بندر شهید بهشتی چابهار را در 
مقابل حق بهره برداری بلند مدت از آن تقبل کنند؛ ما هم 
باید چنین رویکرد و سیاســتی در مقابل دارایی های خود 
داشته باشیم.حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه 
ســازان اســتان تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره 
تهاتر نفت با مســکن سازی از ســوی شرکت های خارجی 
اظهــار کرد: درباره ســاخت یک میلیون واحد مســکونی، 
اظهارت متعددی مطرح شــده اســت؛ اما اجرای این طرح 
الزاماتی دارد که وزارت راه و شهرســازی با همراهی سایر 
دستگاه ها و وزارت خانه های باید برنامه ریزی و اجرا کند که 
این وظیفه هماهنگی میان بخشی به شورای عالی مسکن 
واگذار شده است.وی ادامه داد: بر اساس قانون جهش تولید 
مسکن، مجلس بانک ها را مکلف به تخصیص 20 درصد از 
کل تسهیالت بانکی به بخش مسکن و ساختمان کرده که 
برای امسال ۳60 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده اما 
تا کنون این رقم هنوز تخصیص نشده است.محتشم گفت: 
ما از نظر دانش فنی و مهندســی مشــکلی نداریم و حتی 
تعداد زیادی مهندس داریم که بیکار هســتند و به مشاغل 
دیگر روی آورده اند که نیازی به آوردن نیروی فنی خارجی 
نیست؛ در خصوص مصالح ساختمانی هم به جز سیمان و 
فوالد، کمبودی نداریم برای این دو قلم مصالح ساختمانی 
مذکور هم اگرچه ظرفیت تولدی داخل، امکان تأمین یک 
میلیون واحد مســکونی را دارد اما با توجه به کمبودهایی 
که در تأمین برق در تابســتان و گاز در زمستان داریم، باید 
دولت تمهیداتی باری تأمین این مصالح بیندیشد.وی درباره 
تهاتر نفت با ســاخت و ساز گفت: شنیده شده که دولت در 
مقابل طلب هایی که از چینی در خصوص فروش نفت دارد، 
احتماالً اقدام به واگذاری برخی پروژه های ساخت و ساز به 
شرکت های چینی کند؛ به نظر من این روش تورم زا نیست 
چون قرار نیست پول جدیدی خلق شود؛ چون دولت بابت 
مطالباتش، از چینی های پولی نمی گیرد بلکه آنها اقدام به 

ساخت و ساز می کنند.
جزئیات قرارداد تهاتر نفت با ساخت مسکن 

از سوی شرکت های چینی
یک منبع آگاه در وزارت راه و شهرســازی نیز در گفت 
وگــو با خبرنگار مهــر درباره جزئیات طــرح تهاتر نفت با 
ســاخت و ســاز اظهار کرد: این 4 میلیون مسکنی که قرار 
است ساخته شود، بازار بســیار بزرگی برای ساخت و ساز 
است؛ لذا برای ساخت این تعداد مسکن، می بایست از تمام 
ظرفیت ها اســتفاده شود؛ ظرفیت بســیار خوبی در داخل 
داریم که پیمانکاران می توانند وارد این حوزه شوند.وی ادامه 
داد: یکی دیگر از مسائلی که به سراغ روش تهاتر نفت رفته 
ایم این است که قرار است تأمین مالی اجرای پروژه ساخت 
یک میلیون مسکن از سوی شرکت های خارجی و با سرمایه 
گذاری آنها اجرا شود همچنین شرکت های خارجی امکان 
انتقال تکنولوژی های نوین و نیز روش های جدید ساخت و 
ساز را به داخل دارند.این منبع آگاه افزود: چین یک ظرفیت 
بــزرگ برای خرید نفت ایران بــه خصوص نفت موجود در 
میادین مشــترك است؛ کشــور رقیب در حال استفاده از 
منابع این میادین اســت و ممکن است اگر نتوانیم از منابع 
این چاه های مشــترك استفاده کنیم، از حجم تولید کشور 
رقیب جا بمانیم و ضرر دهی کنیم.وی یادآور شد: قراردادی 
که در دست امضا و مذاکره با چینی هاست، مشمول میادین 
نقتی داخلی نشــده و صرفاً منابع چاه های نفت مشترك را 
با ساخت و ساز تهاتر می کنیم؛ خریداران این نفت، مازاد بر 
مشــتری های فعلی نفت ماست.این مقام مسئول در وزارت 
نفت یادآور شــد: در این قرارداد، عالوه بر ساخت مسکن، 
بخش های زیرســاختی هم در قرارداد آمده و قطار ســریع 
السیر یا ســایر زیرساخت ها به این قرارداد منتقل می شود؛ 
اما در بخش ساخت مســکن، هم در زمینه تأمین مالی از 
سوی سرمایه گذار خارجی و هم انتقال تکنولوژی از ظرفیت 

شرکت های خارجی و چینی استفاده می کنیم.

وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد

جزئیات جدید از طرح مسکن سازی با تهاتر نفت

عضو هیات رئیســه اتاق اصناف ایران با اشــاره به روند 
افزایش قیمت ها و گرانی در بــازار گفت: بار تورم و افزایش 
قیمت ها بر دوش اصناف است و این مساله باعث رکود کسب 
وکارها در بازار شده است.به گزارش اتاق اصناف ایران، رسول 
جهانگیری اظهار کرد: در چند ســال اخیر کســب وکارها 
شرایط خوبی ندارند و این مساله منوط به کرونا هم نمی شود 
بلکه صعودی شــدن قیمت کاالها بر رکود بازار تاثیر گذار 
بوده و خیلی از مشاغل تحت تاثیر این گرانی ها قرار گرفتند 
و بسیاری از خریدها از سبد خانوار حذف شده است و مردم 
تنها کاالهای ضروری را تهیه می کنند.وی تصریح کرد: زمانی 
که شرایط اقتصادی طبق چارچوب اقتصادی بچرخد مردم 
می تواننــد هم خریدهای ضروریشــان را انجام دهند و هم 
خریدهای تفننی شان مانند رستوران، مسافرت، سینما و … 
دیگر هزینه ها را در برنامه خود داشته باشند، اما با توجه به 
گرانی های مضاعف خیلی از هزینه ها از ســبد خانوار حذف 
شــده و جایگزین خریدهای ضروری شده است که بازخورد 
این موضوع به بازار و جامعه صنفی باز می گردد که امیدواریم 
دولت ســیزدهم تدبیر و برنامه ای برای باال بردن سطح رفاه 

اجتماعی مردم داشته باشد.جهانگیری با تاکید بر اینکه بار 
تورم بر شــانه های اصناف و بازار اســت، افزود: یک کاسب 
کاالیی را که خریداری می کند با ســود اندك می فروشد و 

بعــد برای خرید همان کاال باید مبلــغ باالتری را بپردازد و 
این روند صعودی و افزایش مســتمر قیمت ها مانع از ایجاد 
تعادل در بازار می شود و در نتیجه باعث از دست رفتن سود 

و سرمایه کاسب می شود.وی با بیان اینکه اقتصاد دستوری 
نیست و به عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد، تصریح کرد: 
بزرگترین معظل اقتصادی کشــور کاهش ارزش پول ملی 
کشور است که عاملی برای تمام گرانی ها شده و هر فرد برای 
حفظ ســرمایه خود رو به خرید زمین، خانه، خودرو و …. 
آورده است و همه این مسائل تقاضای کاذب ایجاد می کند 
و می بایست دولت فکری برای حفظ ارزش پول ملی داشته 
باشد و سیاست های درستی را در عرضه کاالهای اساسی و 
بــازار اقتصادی اتخاذ کند و عرضه و تقاضا را به صورت انبوه 
ببینــد یعنی اگر 10 واحد کاال نیاز داریم باید 15 کاال تهیه 
کنیم تا حس رقابت در بازار ایجاد شود و بازار تالطم نداشته 
باشد.عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بخش 
خصوصی همیشــه دولت را همراهی کرده است، اظهارکرد: 
سرریز جامعه بیکاری در حوزه اصناف است و وظیفه دولت 
ایجاد اشتغال است که برای ایجاد هر شغل دولت باید معادل 
یک  تا دو میلیارد هزینه کند اما اصناف با هزینه ای حدود 
150 میلیون تومان می توانند اشتغال زایی داشته باشند و در 

این مورد دولت باید قدردان اصناف باشد.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مطرح کرد

 حذف خریدها از سبدخانوار به دلیل گرانی

مدیرکل دفتر صنایع نســاجی، پوشاك و سلولزی 
وزارت صمت با تاکید بر اینکه عرضه برندهای خارجی 
ثبت نشــده و مدعی تولید در ایران، قاچاق محسوب 
می شــود، تصریح کرد: تنها یک برند خارجی تاکنون 
اطالعات مربوط به موجودی واردات خود را ارائه داده 
و هیچگونه اطالعاتی از مابقی برندها نداریم.به گزارش 
ایسنا، افسانه محرابی در یک برنامه تلویزیونی، با تاکید 
بر اینکه عرضه برندهای خارجی ثبت نشــده و مدعی 
تولید در ایران، قاچاق محســوب می شود، گفت: هیچ 
اطالعاتی از برندهای خارجی که در ایران شعبه دارند 
و مدعی تولید در داخل هســتند ارائه نشــده است و 
از نگاه وزارت صمت عرضه این برندها، قاچاق اســت.
به گفته دستورالعمل صدور مجوز تولید بدون کارخانه 
صادر شده اســت. بر این اساس برندهای خارجی باید 
برند و شرکت خود را در داخل ایران ثبت کنند و با یک 
تولیدکننده داخلی قرارداد ببندند و مشــخصات کامل 

خود را به وزارت صمت ارائه بدهند. 
اما تاکنون فقط یک برند خارجی اطالعات مربوط 
به موجودی واردات خود را ارائه داده  است.محرابی با 
اشاره به واردات غیر رسمی پوشاك به شکل ته لنجی و 
کولبری، اظهار کرد: با واردات پوشاك از طریق مناطق 
آزاد مخالف هســتیم و پوشاك مناطق آزاد نیز باید در 
داخل کشور تامین شود.مدیرکل دفتر صنایع نساجی، 
پوشاك و سلولزی در ادامه با بیان اینکه بر اساس ماده 

1۳ قانون مبــارزه با قاچاق کاال و ارز، از اســفند ماه 
1۳۹7 باید تمامی پوشاك اعم از واردات و تولید داخل 
شناسه دار می شد، تصریح کرد: بسترسازی الزم برای 
اجرای طرح شناســه کاال انجام شده و این موضوع به 
تولیدکنندگان نیز ابالغ و آموزش های الزم ارائه شــده 
اســت.اما به گفته وی نظر تولید کننده ها این بود که 
اول باید با کاالی قاچاق مقابله و صندوق های پســت 
گذاشته شود. چون این شرایط منوط به کد رهگیری 
توسط صندوق های پست است تا شناسه کارآیی الزم 
را داشــته باشد. بنابراین سازمان های صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( در استان ها در این زمینه کارهای خود 
را انجام دادند و به اتحادیه ها اطالع رســانی کردند، اما 

کار عقب افتاده است.
محرابی با اشــاره به رکود ناشــی از شیوع ویروس 
کرونا در بازارهای دنیا، تصریح کرد: بسیاری از کشورها 
عرضه پوشاك خارج از فصل ندارند و این پوشاك خارج 
از فصل به کشورهایی مانند ایران وارد می شود.در ادامه 
مصطفی پورکاظم شایسته، معاون حقوقی و امور مقابله 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز در ارتباط تصویری 
با ایــن برنامه گفت: در نتیجه اجــرای طرح مقابله با 
قاچاق پوشاك در ســال 1۳۹7، قاچاق پوشاك از دو 
میلیارد و 600 میلیــون دالر به حدود یک میلیارد و 
700 میلیون دالر و شاید کمتر از یک میلیارد دالر در 

سال 1۳۹8 رسید.

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای 
اســالمی گفت که اختصــاص ارز 4200 تومانی برای 
واردات کاال ســبب شــد تا از هر یکهــزار واحد 750 
واحــد آن به رانــت خواری و تنهــا 250 واحد آن به 
دســت مصرف کننده واقعی برســد.به گزارش ایرنا، 
»محمدرضا پورابراهیمی« در برنامه تیتر امشب شبکه 
خبر افــزود: در واقع فقط یک چهــارم واردات کاال با 
ارز 4200 تومانی بر ســر سفره مردم آمده و مابقی به 
دســت رانتخواران افتاده است.نماینده مردم کرمان و 
راور در مجلس شــورای اسالمی یادآورشد: برای تحقق 
عدالــت اجتماعی باید ارز ترجیحی به جای واردات به 
مصرف خانوارها اختصاص یابد، زیرا دولت دوازدهم ارز 
4200 تومــان را برای واردات در نظر گرفت که کاالی 
ارزان قیمت به دست مردم برسد در حالی که کاالهای 
وارداتی با قیمت های گرانی به دست مصرف کنندگان 
اقتصادی مجلس شورای  رســید.رئیس کمیســیون 
اســالمی ادامه داد که  دولت باید بــا تغییر روش های 
اختصاص ارز برای واردات کاالهای اساســی، با تعریف 
سامانه ای مردم خریدهای خود را از طریق این سامانه 

انجام دهند تا سفر مردم بیشتر کوچک نشود.
پورابراهیمی توضیح داد : در صورتی که دولت بتواند 
پرداخت یارانه ها را فقط روی مصرف کنندگان کارسازی 
کند در این صورت از رانتخواری جلوگیری خواهد شد، 
زیرا اکنون اتباع خارجی نیز در کشورمان با خرید مثال 

روغن ارزانقیمت از فروشــگاهی، از یارانه های دولتی 
اســتفاده می کنند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اســالمی گفت : وجود ارز 4200 تومانی برای 
واردات کاال سبب شد که رانتخواران با اخذ میلیاردها 
دالر بــه جای واردات کاالی اساســی ، کاالی دیگری 
را وارد کردنــد و یا اصال وارداتی انجام نشــد.نماینده 
مردم کرمان و راور در مجلس شــورای اسالمی افزود: 
اگر اقتصاد ملی به صورت علمی و تخصصی اداره شود 
به نفع مردم ومصرف کنندگان خواهد بود، اما تاکنون 
در این حوزه رفتارها و تصمیمات با رویکرد عقلی هم 

خوانی نداشته است.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلــس تاکید کرد: 
خوشــبختانه در دوره جدیــد همــکاری خوبی بین 
مجلــس و دولت بــه وجود آمده تا با رفع مشــکالت 
اقتصادی دغدغه مردم در این زمینه کمتر شود.هادی 
قوامی معاون امــور حقوقی و مجلس وزیــر اقتصاد و 
دارایی نیز گفت: از ســال ۹7 تاکنون 60 میلیارد دالر 
ارز 4200 تومانی برای واردات تخصیص پیدا کرده در 
حالی که قیمت برخی از کاالها از نرخ تورم نیز بیشتر 
رشد کرده اســت.وی گفت: در ابتدا ارز 4200 تومانی 
برای واردات 25 قلم کاالی اساسی اختصاص یافت تا 
مردم با قیمت مناســبی کاالی خود را تامین کنند اما 
در عمل چنین اتفاقی نیافتاد و کاال با قیمت گرانتری 
به دست مردم رسید و این سفره مردم را کوچکتر کرد.

فقط یک چهارم واردات کاال با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم رسیدکدام پوشاک خارجی، قاچاق محسوب می شود؟

۳۳ XSMVM


