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بعد از مشــروط شــدن پرداخت حقوق کارکنان 
به ورود اطالعات در ســامانه حقــوق و مزایا، این بار 
سازمان اداری و اســتخدامی به دستگاه های اجرایی 
ضمن تاکید به پایان مهلــت ورود اطالعات حداکثر 
تا ۱۵ آذرماه اعالم کرده است که هیچگونه پرداخت 
حقوقی در پایان این ماه بدون اطالعات سامانه انجام 

نمی شود و مسئولیت آن با خود دستگاه است.
به گزارش ایســنا، در تازه ترین بخشــنامه ای که 
سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی در 
رابطه با اعالم اطالعات کارکنان در ســامانه یکپارچه 
نظام اداری )کارمند ایران( داشــته، تاکید کرده است 
که از آذرماه سال جاری تخصیص و پرداخت حقوق و 
مزایا صرفا براساس اطالعات ثبت شده در این سامانه 

و به ذینفع نهایی انجام می شود. 
همچنین اعالم شده است که تمامی دستگاه های 
اجرایــی نســبت به ثبــت،  تکمیل و به روزرســانی 
اطالعات کارکنان و ثبت حقوق و مزایای مســتمر و 
غیرمستمر و ســایر پرداختی ها که تحت هر عنوانی 
در آذرماه قصــد پرداخت آن را دارند، حداکثر تا ۱۵ 
آذرماه در سامانه کارمند ایران اقدام کنند. در همین 
رابطه تاکید شــده است که هرگونه پرداخت مازاد بر 

ارقام ثبت شده در سامانه غیرمجاز خواهد بود.
اما ســازمان اداری و اســتخدامی تذکری هم به 
مقامات مســئول دســتگاه های اجرایی داده و تأکید 

کرده که هر گونه مســئولیت عدم پرداخت حقوق و 
مزایا ناشــی از عدم ثبت اطالعات، بر عهده باالترین 
مقام دستگاه اجرایی و ذی حساب یا مدیر امور مالی 

خواهد بود.
بخشــنامه جدید در حالی صادر شده که با توجه 
به تکلیف قانون برنامه ششم توسعه در رابطه با ثبت 
اطالعات کارکنان و اطالعــات پرداخت حقوق آن ها 
در ســامانه ثبت حقــوق و مزایا که حداقل در ســه 
ســال اخیر در قانون بودجه مورد توجه بوده اســت، 
دســتگاه ها مکلف به ورود اطالعات بوده و در قانون 
بودجه تاکید شــده بود که هرگونــه پرداخت باید به 

استناد اطالعات سامانه باشد.
بر این اساس در آســتانه پرداخت حقوق آبان ماه، 
ســازمان اداری و اســتخدامی اعالم کرد که هرگونه 
پرداخت مشــروط به اطالعات ثبت شــده در سامانه 
حقوق و مزایاســت اما با توجه بــه اینکه تعداد قابل 
توجهی از دستگاه ها اطالعات تکمیل نشده داشتند و 
یا اصال ورود نکرده بودند، مقرر شــد که با ارائه تعهد 
کتبی، طی دو هفته نســبت به اعالم اطالعات اقدام 

کنند تا مجوز پرداخت صادر شود.
بخشــنامه اخیر سازمان اداری و استخدامی از این 
حکایت دارد که دســتگاه ها تا ۱۵ آذر باید اطالعات 
را تکمیل کنند و در غیــر این صورت حقوق آذرماه 

پرداخت نخواهد شد.

جدیدترین آمار منتشره از سوی وزارت صنعت،  معدن 
و تجارت )صمت( نشــان می دهد که در شش ماهه اول 
امســال از ۲۵ کاالی منتخب صنعتــی، تولید ۱۵ کاال 
افزایش یافته و بیشترین میزان افزایش تولید مربوط به 

کامیون، روغن و ماشین لباسشویی بوده است.
به گزارش ایســنا، بر اســاس این آمار در هفت ماهه 
امســال فقط تولید یک کاال، یعنــی کامیون، کامیونت 
و کشــنده بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و تولید آن 
با ۶۴.۴ درصد افزایش به ۴۹۵۷ درصد رســیده اســت. 
همچنیــن در این مدت تولید ســه کاال بیش از ۲۰ )تا 
۴۱.۳ درصد(، چهــار کاال ۱۰ تا ۲۰ درصد و هفت کاال 
کمتر از ۱۰ درصد نســبت به مدت مشــابه سال قبل 

افزایش داشته و تولید ۱۰ کاال نیز کاهش یافته است.
در این میان دو کاالی دیگری که بیشــترین افزایش 
تولید را داشتند شامل روغن ساخته شده نباتی با ۴۱.۳ و 

ماشین لباسشویی با ۲۹.۹ درصد افزایش هستند.
تولید روغن نباتی در در هفت ماهه امســال به بیش 
از یک میلیون و ۱۷۰ هزار تن رسیده است. تولید روغن 
در بیشــتر ماه های سال قبل بیشترین کاهش را نسبت 
به ســایر کاالها داشت. بر اساس نامه دبیر ستاد تنظیم 
بازار، کارخانجات تولیدی در ســال جاری باید نسبت به 
تولید ماهانه ۱۸۰ هــزار تن روغن که ۱۲۰ هزار تن در 
بخش های خانوار، ۲۵ هزار تن در بخش صنف و ۳۵ هزار 
تن در بخش صنعت خواهد بود، اقدام کنند. همچنین در 

هفت ماهه امسال تولید انواع لوازم خانگی با ۷.۵ درصد 
افزایش نســبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از دو 
میلیون و ۶۸۷ هزار دســتگاه رسیده است. از بین انواع 
لوازم خانگی تولید تلویزیون بــا کاهش ۱۱.۲ درصدی 
مواجه بوده و تولید آن از نزدیک به ۷۳۲ هزار دستگاه در 
هفت ماهه سال گذشته به نزدیک ۶۵۰ هزار دستگاه در 
مدت مشابه امسال رسیده است. تولید ماشین لباسشویی 
و یخچال و فریزر با ۲۹.۹ و ۷.۵ درصد افزایش به ترتیب 
به بیش از ۷۹۰ هزار و یک میلیون و ۲۴۶ هزار دستگاه 
رســیده است. اما با وجود افزایش تولید لوازم خانگی در 
سال جاری، در بازار شاهد کاهش قیمت نیستیم. اخیرا 
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی افزایش ۳۹ 
درصدی حقوق و دســتمزد، گران شدن قیمت جهانی 
مواد اولیه و افزایش نرخ ارز که شش برابر نسبت به سال 
۱۳۹۷ شده را از دالیل افزایش قیمت  عنوان کرد. گفتنی 
است که ســال گذشته سرپرست معاونت امور بازرگانی 
داخلی وزارت صنعت، معــدن و تجارت )صمت( هدف 
این وزارتخانه را تولید ۱۱.۶ میلیون دستگاه لوازم خانگی 
در سال عنوان کرده، اما گفته بود که تقاضا در این بازار 
حدود ۱۲.۵ میلیون دستگاه و بخش اعظم آن در بخش 
لوازم خانگی کوچک اســت. از جمله مهم ترین کاالهای 
دیگری که تولید آن ها افزایش داشته نیز می توان به انواع 
سواری، پتروشیمی، کمباین، ، نئوپان و دوده با ۱.۴، ۳.۴، 

۱۳.۵، ۸.۵ و ۲۰.۴ درصد افزایش تولید اشاره کرد.

کامیون، روغن و ماشین لباسشویی، صدرنشین افزایش تولیداولتیماتوم آخر درباره حقوق کارکنان!
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آمار منتشر شده از ســوی وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت )صمت( نشــان می دهد که 
قیمت برنج، شکر و گوشت در مهر امسال بین 
۱۷ تا ۷۵.۸ درصد افزایش یافته که بیشترین 
افزایش قیمت مربوط به شــکر، برنج ایرانی و 

گوشت گوساله بوده است.
به گزارش ایسنا، در بین انواع برنج، گوشت 
و شکر، بیشــترین افزایش قیمت در مهر ماه 
مربوط به شکر است که قیمت آن ۷۵.۸ درصد 
نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ افزایش یافته 
اســت؛ به طوری که قیمت هر کیلوگرم شــکر 
ســفید از حدود ۸۳۰۰ تومان در شهریور سال 
قبــل به ۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان در ماه مشــابه 

امسال رسیده است.
البته مشاهدات میدانی نشان می دهد قیمت 
شکر نیز در بسته های ۹۰۰ گرمی در مغازه ها به 

۱۵ تا ۱۸ هزار تومان هم رسیده است. در این 
رابطه معاون بازرســی سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان اوایل امســال علت 
افزایش قیمت شکر را رو به اتمام بودن ذخایر 
شکر وارد شده با ارز دولتی عنوان کرد و گفت 
که با توجه به اینکه شــکر در حال حاضر با ارز 
نیمایی وارد می شود دیگر مشمول نرخ گذاری 
تثبیتی نیست.   همچنین در یک ساله منتهی 
به مهر ماه، برنج ایرانــی در رتبه دوم افزایش 
ثیمت در بین کاالهای اساســی قرار دارد، به 
طوری که قیمــت هر کیلوگرم برنج طارم اعال 
و هاشمی درجه یک در مهرماه امسال با ۶۱.۳ 
و ۶۱.۸ درصد افزایش، از حدود ۲۹ هزار تومان 
در مهر ســال قبل، به حــدود ۴۷ هزار تومان 

رسیده است.
این در حالی است که در ماه های اخیر جدال 

بر ســر کاهش دوره ممنوعیت فصلی واردات 
برنج بین دستگاه های مختلف و واردکنندگان 
در جریــان بود. مدیرعامل شــرکت بازرگانی 
دولتی با اشاره به خشکسالی ۵۰ سال گذشته 
و آســیب جــدی آن به کشــت های مختلف 
کشــاورزی از جمله برنج، از کاهش حدود ۱۸ 
تــا ۱۹ درصدی تولید برنــج داخلی خبر داده 
و همین موضــوع را عامل افزایش قیمت برنج 

داخلی عنوان کرده بود.
پیش از این هم اواخر خرداد ماه دبیر انجمن 
واردکننــدگان برنج از ذخیره کم برنج خارجی 
خبــر داده بــود و چند بار خواســتار کاهش 
زمان دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج شــد. 
چراکه دوره ممنوعیت فصلی هرسال از ابتدای 
مردادماه آغاز و تا آبان ماه ادامه دارد، اما امسال 
ممنوعیت ثبت سفارش برنج زودتر از سال های 

قبل، یعنی از اول آبان برداشته شد. قیمت برنج 
تایلندی و پاکســتانی نیز درهمین ماه ۲۹.۸ 
و ۱۷ درصد نســبت به ماه مشــابه سال قبل 
افزایــش یافته و از حدود ۱۳ و ۲۳ هزار تومان 
به حدود ۱۶ و ۲۷ هزار تومان در مهر امســال 
رســیده است. قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ 
تازه نیز در مهر ماه با افزایش ۴۲.۳ درصدی به 
نزدیک به ۲۸ هزار تومان رسیده است. قیمت 
این محصول در ماه مشابه سال قبل حدود ۱۹ 

هزار و ۶۰۰ تومان بوده است.
البته گزارش های میدانــی از بازار در اواخر 
مهر ماه ماه حاکی از ورود قیمت مرغ به کانال 
۳۰ تا ۳۲ هزار تومانی بود که نسبت به ماه های 
قبل کاهش یافته است. نرخ مصوب مرغ برای 
مصرف کننده در فروردین امســال ۲۴ هزار و 
۹۰۰ تومان تعیین شــد، امــا در اوایل آبان با 

افزایش مجدد به ۳۱ هــزار تومان تغییر کرد. 
در این میان قیمت هر کیلو گوشــت گوساله و 
گوســفندی با ۶۰.۴ و ۳۳.۵ درصد افزایش در 
مهر امســال به حدود ۱۳۲ و ۱۳۳ هزار تومان 
رسیده است. قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی 
و گوســاله در ماه مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب 

حدود ۸۲ و ۹۹ هزار تومان بوده است.  
بر این اســاس، کمترین کاهش قیمت در 
شــهریور امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 

مربوط به برنج پاکستانی بوده است.
بررسی قیمت این اقالم اساسی طی یک ماه 
نیز نشان می دهد قیمت همه اقالم یاد شده، به 
جز گوشت گوسفندی با کاهش ۱.۱ درصدی، 
در مهر امسال نســبت به ماه قبلش بین ۱.۹ 
درصد )شــکر( تا ۸.۴ درصد )برنج هاشــمی( 

افزایش یافته است.

وزارت صمت اعالم کرد

افزایش بیش از ۶۰ درصدی قیمت شکر، برنج ایرانی و گوشت گوساله

گــروه اقتصادی: وقتــی مدافعان حرم 
در ســوریه می جنگیدند تــا داعش را در آن 
کشــور شکســت دهند و حکومت بشار اسد 
پابرجا بمانــد، حامیان جنگ در ســوریه از 
پتانســیل های اقتصادی آن کشور برای تجار 
و بازرگانــان ایرانــی و درآمدزایــی از طریق 
مبادالت تجاری ایران با آن کشــور ســخن 
می گفتند اما حاال که حکومت بشــار اســد 
جایگاه مستحکمتری پیدا کرده و بازار سوریه 
به روی کشورهای دیگر باز شده، ایران تنها ۳ 
درصد از سهم آن بازار پرجاذبه را از آن خود 

کرده است!
سوریه دارای بازاری به بزرگی ۶۴ میلیارد 
دالر بــا توجه به پیوندهای سیاســی با ایران 
می توانســت بازاری مناســب بــرای فعاالن 
اقتصــادی ایــران باشــد. تعمیر و ســاخت 
نیروگاههــا و پاالیشــگاههای برق، ســاخت 
ساز در حوزه های مســکن، راه و پل، صنایع 
داورســازی، حضور در صنایع پایــه و مادر، 
مشارکت در زنجیره های کشاورزی و شیالت، 
فعالیت در بازسازی و راه اندازی زیرساختهای 
الکترونیکــی و مخابراتی و بانکی، و همچنین 
صادرات کاالهای مصرفی از جمله حوزه هایی 
اســت که می تواند زمینه مشارکت ایران در 
اقتصاد ســوریه را فراهم سازد و سود فراوانی 

عاید کشور کند. 
ســوریه امتیازات خوبی برای مشــارکت 
اقتصــادی و تجــاری دارد از جمله موقعیت 
جغرافیایی مناســب، نرخ پاییــن تبدیل ارز، 
زیرســاختهای مناســب همچون شهرکهای 
صنعتی، معافیتها، تســهیل سازی و ضمانت 
پروژه هــای ســرمایه گذاری، منابع انســانی 
آمــوزش دیده و با دســتمزد پاییــن، منابع 
طبیعی متنوع در بخشــهای نفــت و فلزات، 
و امــکان حمل و نقل دریایی ســهل با توجه 
به بنادر این کشــور، همگی از زیرساختهای 
مناسبی است که ســرمایه گذاری در سوریه 
را توجیه پذیر می ســازد. اما ایران هیچگاه از 
این مزیتها اســتفاده نکرده و با اینکه در کنار 
روســیه برای امنیت سوریه جنگیده اما عمال 
بازار ســوریه را که می توانســت برای اقتصاد 

کشــور بســیار مثبت باشــد، به کشورهایی 
همچون روســیه و ترکیه و دیگــران واگذار 
کرده اســت. بر اســاس آمار و ارقام موجود، 
ایران تنها ۱۷۲ میلیون دالر کاال به ســوریه 
صادر کرده که چندیــن برابر کمتر از ترکیه 
و چین و امارات اســت! ترکیه ۱۳۶۵ میلیون 
دالر، چین ۱۱۰۳ میلیون دالر و امارات ۹۶۸ 
میلیون دالر صادرات به ســوریه داشته اند و 
حتی حجم صادرات مصر، لبنان، کره جنوبی 
و روســیه به ســوریه هم بیش از ایران بوده 
اســت! به گفته محمد امیرزاده نایب رییس 
اتــاق بازرگانی ایران »ضعف در دیپلماســی 
اقتصادی باعث شــده ما حتی در حوزه هایی 
که حضور قدرتمندی داشــته ایم نیز نتوانیم 
عملکرد قابل دفاعی داشــته باشــیم. ســهم 
ایران از اقتصاد ســوریه تنها سه درصد است 
اما ترکیه ۳۰ درصد تجارت این کشــور را در 
اختیار گرفته اســت. این نشان دهنده ضعف 
ما در دیپلماســی اقتصادی اســت و چه در 
گردشــگری و چه در سایر بخش ها، اگر قصد 
تغییر داریم، باید نخســتین گام ها را در این 

حوزه برداریم.« در بین ۹ شریک تجاری اول 
ســوریه در سال ۲۰۱۹، ایران در رتبه هشتم 
قرار داشته و حجم صادرات چین و ترکیه به 
ســوریه، نزدیک به ۸ برابر بیشتر از صادرات 
ایران به آن کشــور بوده است. نکته عجیبتر 
اینکه صادرات ایران به سوریه در سال ۱۳۸۹، 
حدود ۵۱۶ میلیــون دالر بوده که بعد از ده 
سال با کاهشی چشمگیر به ۱۷۲ میلیون دالر 

رسیده است! 
چرا سهم ایران از اقتصاد سوریه 

کم است؟
دالیل مختلفــی در کاهش ســهم ایران 
از بازار ســوریه مطرح می شــود. حمایتهای 
مالیضعیــف دولتــی، عدم تحــرک کافی و 
مناسب وزارت امور خارجه در جهت تسهیل 
روابــط اقتصادی، فقدان همکاری های مالی و 
بانکی مناسب، فقدان ســازماندهی مشخص 
برای حضور تاجران ایرانی در ســوریه و عدم 
وجود پوشــش های ضمانتی، از جمله عوامل 
اصلی ســهم پایین ایران از بازار سوریه است. 
این موضوع آنقدر در شــبکه های اجتماعی و 

همچنین در بین فعــاالن اقتصادی با انتقاد 
مواجه شــده که توجــه صداوســیما را هم 
برانگیخته و در روزهای اخیر گزارشــهایی از 
برخی شــبکه های تلویزیونی حتی از شــبکه 
مستند درباره سهم پایین ایران از بازار سوریه 

پخش شده است.
در همین راستا علیرضا پیمان پاک، رئیس 
ســازمان توســعه تجارت چهارشنبه شب در 
برنامه تیتر امشــب شبکه خبر گفت: با وجود 
روابط خوب سیاسی و نظامی با سوریه، ما از 
این فرصت در زمینه تجاری استفاده نکردیم.
وی افزود: در سفری که به سوریه داشتیم؛ 
دنبال این بودیم تا بخش خصوصی کشورمان 
وارد تجارت با ســوریه شــود. دولت سوریه 
جنگ زده اســت، اما بخش خصوصی سوریه 
ثروتمنــد اســت و فرصت هــای خوبی برای 

سرمایه گذاری وجود دارد.
رئیس ســازمان توســعه تجــارت با بیان 
اینکــه خط دریایــی منظمی میــان ایران و 
ســوریه وجود نــدارد، گفت: از محل ســود 
کشتیرانی می توانیم به این مسیر یارانه دهیم 

تا مشــکالت این خط حل شود. با حل شدن 
این مشــکالت، تجار به این بخش از سرمایه 
گذاری ورود خواهند کرد. وی گفت: مســیر 
عراق به دلیل برخی مشکالت امنیتی نا امن 
شده است؛ اگر خط عراق بر قرار شود بسیاری 
از مشکالت حمل و نقل میان ایران و سوریه 

حل می شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
هم گفت: ایران و سوریه روابط خوب سیاسی 
دارند باید از این فرصــت در میدان دادن به 
بخش خصوصی و تجار اســتفاده کنیم. وی 
افزود: دولت باید تدابیری بیاندیشــد تا بخش 
خصوصی در این زمینه فعال شود. دولت باید 

راه را برای بخش خصوصی باز کند.
اکبری تاالرپشــتی با تاکید بــر اینکه از 
ظرفیت ســفارتخانه ها در کشورهای مختلف 
برای جذب ســرمایه گذار می توان اســتفاده 
کرد، گفت: دپیلماســی اقتصادی دولت باید 
بســتر را برای بخش خصوصی در کشورهای 
دیگر فراهم کند. رئیس کمیســیون صنایع و 
معــادن مجلس افزود: دولت باید در بازارهای 
هدف، حضور حداقلی داشته باشد و تمهیدات 
الزم را برای حضور حداکثری بخش خصوصی 

فراهم کند.
کیوان کاشفی رئیس اتاق مشترک ایران و 
ســوریه هم گفت: دولت توقع دارد که بخش 
خصوصی کشــورمان در ســوریه فعال باشد 
از طرفــی بخش خصوصی هــم توقع دارد تا 
مشکالت آنها در این کشور با توجه به روابط 

خوب سیاسی، حل و فصل شود.
وی افزود: در بخش حمل و نقل مشکالتی 
داریــم. انتقال پــول هم با توجــه به تحریم 
دو کشــور از معضالت تجارت اســت. به این 
مشــکالت باید مشــکالت تعرفــه ای را هم 
اضافه کنیــم. رئیس اتاق مشــترک ایران و 
ســوریه درباره پیشنهاد تهاتر با کشور سوریه 
هــم گفت: کاالیی باید در ســوریه باشــد تا 
تهاتــر انجام شــود. پنبه یکــی از صادرات 
سوریه در سال های گذشــته بوده است و ما 
هماهنگی هایــی انجام دادیم تا در این زمینه 

تهاتر انجام شود، اما این زمانبر است.

با داعش جنگیدیم تا بازار سوریه را به رقبا واگذار کنیم

سهم ایران از بازار سوریه فقط 3 درصد!
وام ۱۰ میلیونی قرض الحسنه به سرپرستان کرونایی

وزیر امور اقتصاد و دارایی از کمک بانک های قرض الحســنه به آسیب دیدگان 
کرونا از هفته آینده خبر داد. به گزارش ایســنا، احســان خاندوزی در صفحه 
شخصی خود در توییتر نوشت: با هماهنگی انجام شده، بانک های قرض الحسنه 
از هفته بعد به کمک سرپرستان خانوارهایی می آیند که به دلیل کرونا بستری 
شــده و از کســب و کار باز خواهند ماند.   به گفته  وی، از روز شــنبه تمام 
سرپرســتان خانوارهایی که به خاطر کرونا بستری می شوند، اطالعات آنها به 
وزارت اقتصاد به صورت آنالین منتقل می شــود و مــا اطالعات را در اختیار 
بانک های قرض الحسنه قرار خواهیم داد و خانواده سرپرست خانوار برای اخذ 
تسهیالت ۱۰ میلیون تومانی قرض الحسنه می توانند به بانک مراجعه کنند.  

ظرفیت ایران برای احداث نیروگاه بادی و خورشیدی 
»جعفر محمدنژاد« سخنگوی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی 
برق گفت:  بررسی ها نشان می دهد، بر اساس میزان تابش خوب خورشیدی در 
ایران، بیش از ۶۰ هزار مگاوات امکان احداث نیروگاه خورشــیدی داریم و به 
لحاظ پتانســیل بادی نیز بیش از ۴۰ هزار مگاوات امکان تولید برق در کشور 

وجود دارد.
 وی گفــت: کمی بیش از ۹۱۰ مگاوات از برق کشــور توســط نیروگاه های 
تجدیدپذیر تامین می شود. محمدنژاد با بیان اینکه ۲۵۰ مگاوات از نیروگاه های 
تجدیدپذیر از طریــق بخش خصوصی در حال احداث اســت، افزود: احداث 
نیروگاه های تجدیدپذیر از طریق بخش خصوصی از قبل شــروع شده و تقریبا 
۲۵۰ مگاوات از این نیروگاه ها در حال احداث اســت و پیش بینی می شود تا 
شروع پیک تابستان آینده به بهره برداری برسند. وی افزود:  ۲۵۰ مگاوات دیگر 
نیز بر اســاس تعامالتی که به تازگی با برخی سرمایه گذار انجام شده، با مدل 
مالی متفاوت احداث خواهد شــد. سخنگوی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و 
بهره وری انرژی برق گفت: خوشبختانه در پی فراخوان برای ۱۰ هزار مگاوات، 
بیش از ۸۵ هزار مگاوات اعالم آمادگی دریافت کرده ایم که در حال جمع بندی 

آن ها هستیم.

پیش بینی برجامی قیمت خودرو!
یک کارشــناس خــودرو در رابطه با قیمت خــودرو در کارخانه در صورت 
احیای برجام، تاکید دارد: در مورد قیمت ها بایستی با احتیاط صحبت کرد. 
بــا توجه به تفاوت قیمت ها از کارخانه تا بــازار، در صورت کاهش نرخ ارز، 
قیمت خودرو در بازار هم پایین خواهد آمد اما باید توجه داشــت که قیمت 
تمام شده خودروها ۳۰ تا ۵۰ درصد پایین تر از قیمت دستوری آن ها است؛ 
بنابراین حتــی در صورت احیای برجام هم قیمــت  کارخانه ای محصوالت 

بایستی اصالح شود. 
به گزارش ایســنا امیرحسین کاکایی افزود: اگر قیمت مواد اولیه و هزینه ها 
تا حدی پایین بیاید که اختالف قیمت دستوری خودرو تا هزینه تمام شده 
آن را جبــران کند، می توان گفت که قیمت خــودرو در کارخانه هم پایین 
خواهد آمد، اما بعید به نظر می رســد زیرا قیمت مواد اولیه همچون فوالد و 
ورق آلومینیوم یا حقوق ودســتمزدها که پایین نخواهد آمد. حتی اگر بطور 
مثال قیمت فوالد ۱۰ درصد کاهش یابد، بازهم اختالف ۴۰ درصدی وجود 

دارد؛ لذا کاهش قیمت های رسمی خودرو بعید است. 
آنطور که به نظر می رســد، باتوجه به شــرایط اقتصادی کشور و تورم های 
عمومی، کاهش قیمت رسمی خودروهای داخلی کمی دور از انتظار به نظر 
می رسد؛ چراکه بعید است با امضای برجام بتوان هزینه های تولید را کاهش 
داد؛ ضمن اینکه به گفته کارشناســان در حــال حاضر قیمت خودروها در 

کارخانه حداقل ۳۰ درصد زیر قیمت دستوری است.
فربد زاوه نیز در این رابطه معتقد است: با توجه به شرایط فعلی شرکت های 
خودروســاز، امضای برجام قطعا تاثیری حداقل در کوتاه مدت و میان مدت 
در قیمت هایشــان نخواهد داشــت؛ چراکه با امضای برجام، تنها اتفاقی که 
خواهد افتاد این اســت که خودروســازان می توانند خرید مستقیم را آغاز 
کنند. درســت است که با خرید مستقیم تا حدودی هزینه ها کاهش خواهد 
یافت اما مشخص نیســت که دولت و  مجموعه وزارت صمت برای واردات 
خودرو چه تصمیمی خواهند گرفت؟ تا زمانیکه خرید نقدی وجود داشــته 
باشــد، هزینه ای کم نخواهد شــد که منجر به کاهش هزینه تمام شده در 
شــرکت های خودروســازی و به دنبال آن کاهش قیمت خودرو در کارخانه 
شــود. ضمن اینکــه در حال حاضر نیــز هزینه تمام شــده بیش از قیمت  

دستوری خودروها برآورد می شود. 
اما کریمی ســنجری در رابطه با تاثیــر امضای برجام بر قیمت خودروها در 
کارخانه خاطرنشــان کرد: با امضای مجدد برجام و تحقق آن، تولید خودرو 
از منظــر تامین قطعه با قیمت پایین تر و در زمان کوتاه تری میســر خواهد 
شــد؛ بنابراین قیمت کارخانه ای خودرو نیز متناسب با آن پایین می آید. در 
حقیقت همزمان قیمت در کارخانه و بازار رو به کاهشــی شــدن می رود و 
تجربه سال ۱۳۹۶ تکرار می شــود؛ البته باز هم الزم به تاکید است که این 
اتفاقات با برجام شروع می شود اما پایداری آن به نحوه عمل سیاست گذاران 

خودرویی بستگی دارد.

رئیس مجمع نمایندگان تهران در مجلس: 

توانمندی های گروه بهمن 
سرمایه ملی به حساب می آیند

ســیدرضا تقوی نماینده حوزه تهران مجلس یازدهم در مراسم رونمایی از 
کامیونت های فورس بــه توانمندی گروه بهمن در تولید انواع خودروها اعم 
از تجاری و ســواری اشاره کرد و افزود که این سرمایه ارزشمندی است که 
برای کشــور ایجاد شده و یک سرمایه ملی است. تقوی همچنین تاکید کرد 
که نیروی متفکر مبتکر و دانشمندی که به لحاظ فنی علمی در گروه بهمن 

حضور دارند و تولیداتی که عرضه کردند قابل تقدیر است.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی در مراســم رونمایی از 
محصوالت جدید بهمن دیزل برای کمک به حل مشــکل تولید بطور کامل 
اعالم آمادگی کرد و افزود مســئله حمل و نقل یکی از مســائل مهم کشور 
اســت. تقوی همچنین بر ضرورت بروزرســانی و تقویت از ناوگان فرسوده 
کشــور اشاره کرد و حمایت بیشتر از بخش خصوصی مانند گروه بهمن را از 

جمله اقدامات مناسب برای حل این مسائل مطرح کردند.
ریاست مجمع نمایندگان تهران در مورد حمایت های مجلس تاکید کرد که 
باید کمیســیون های مرتبط در مجلس شورای اسالمی در چارچوب وظایف 
قانون گذاری خود برای نوســازی ناوگان حمل و نقل کشور اقدامات موثری 

را انجام دهند.
تقوی در ادامــه افزود: ما طرفدار بخش خصوصی هســتیم و آن را تقویت 
می کنیم زیرا همیشــه تولید نیاز به مصرف دارد یعنی ذوق و احساســات 

مصرف کننده باید در تولید در نظرگرفته شود.
در جایی که تولید نیست حیات نیز وجود ندارد و قدرت ملی باید به وسیله 
تولید به نتیجه برســد و تولید نشــانگر اعتماد به نفس یک مجموعه است. 
روز دوشــنبه در مراسمی که در هتل المپیک تهران برگزار شد، محصوالت 
جدید تجاری بهمن  دیزل با نــام کامیونت های »فورس« که در چهار مدل 
۵/۸ تن کابین دار و تک کابین و ۶ تن کابین دار و تک کابین در خط تولید 
این شــرکت راه اندازی شده و آماده ورود به بازار است، با حضور نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی، مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیران 
ســازمان گسترش نوســازی صنایع ایران و مشــتریان عمده گروه بهمن و 
نمایندگان مجاز بهمن دیزل ضمن معرفی این محصوالت، مراســم ورود به 

بازار آن انجام شد.

فروش ویژه خودروهای جدید بهمن 
خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی شــرکت بهمن موتــور در هفته جاری به 

صورت فروش فوری و آنالین عرضه خواهند شد.
به گزارش روابط عمومی گروه بهمن، فروش آذر ماه خودروهای فیدلیتی و 

دیگنیتی شرکت بهمن موتور روز دوشنبه پانزدهم آذر خواهد بود. 
از آنجا که از این دو خودرو استقبال بسیار باالیی در بازار شده است، شرکت 
بهمن موتور با برنامه های توســعه ای و افزایش تولید درصدد پاسخگویی به 
متقاضیان خرید خودروهای دیگنیتی و فیدلیتی است؛ در این راستا عرضه 

این خودرو ها مجددا در هفته جاریخواهد بود. 
گفتنی اســت؛ اطالعات تکمیلی در وبســایت و صفحه های رسمی مجازی 

گروه بهمن ۲۴ ساعت قبل از انجام طرح فروش اعالم خواهد شد.

اخبارکوتاه

خودرو

از اواسط هفته گذشــته با شروع مذاکرات 
وین سیر صعودی قیمت ها در بازار طال متوقف 
و ثبات بر بازار حاکم شــد و حباب ســکه نیز 
با ۵۰ هزار تومــان کاهش به ۲۷۰ هزار تومان 
رســید.  به گزارش ایرنا، بازار ســکه و طال در 
هفته دوم آذر کار خــود را با توجه به افزایش 
نرخ ارز صعودی آغاز کرد اما از اواســط هفته 
با شــروع مذاکرات وین روند صعودی قیمت ها 

متوقف شد.
قیمت سکه طرح جدید در روز شنبه با نرخ 
۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد و در 
روز یکشنبه ۳۰ هزار تومان افزایش یافت. بهای 
سکه در روز دوشنبه افزایشی بود و با قیمت ۱۲ 
میلیون و ۷۵۰ هزار تومان معامله شد و روز بعد 

دوباره عقبگرد ۱۸۰ هزار تومانی داشت.
سکه طرح جدید در روز چهارشنبه نیز ۱۱۰ 
هزار تومان کاهش قیمت داشــت و به رقم ۱۲ 

میلیون و ۶۴۰ هزار تومان رســید. در آخرین 
روز هفته سکه دوباره با ۲۰ هزار تومان کاهش 

معامله شد.
قیمت ها در بــازار طالی خام در هفته دوم 
آذر ماه همچون هفته های قبل در نوســان بود 
البته این نوسان در مقایسه  تا حدودی کاهش 
داشــت. به این صورت که یک گرم طالی ۱۸ 
عیار در روز شــنبه یک میلیــون و ۲۵۴ هزار 
تومان معامله  شد و بهای آن در روز بعد به یک 
میلیون و ۲۵۶ هزار تومان و در روز دوشنبه به 

یک میلیون و ۲۶۷ هزار تومان رسید.  
یک گرم طالی ۱۸ عیار در روز سه شنبه یک 
میلیون و ۲۵۴ هزار تومان و در روز چهارشنبه 
یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان بود و پرونده آن 
در روز پنجشنبه با همان قیمت روز قبل بسته 
شد. قیمت هر مثقال طال در هفته گذشته در 
میانه کانال پنج میلیون تومان نوسان داشت. در 

نخســتین روز هفته هر مثقال طال برابر با پنج 
میلیون و ۴۳۳ هزار تومان و روز یکشنبه پنج 

میلیون و ۴۴۴ هزار تومان تعیین شد.
بهــای هر مثقال طال در روز دوشــنبه ۴۶ 
هزار تومان افزایــش یافت و برابر پنج میلیون 
و ۴۹۰ هزار تومان شــد و در روز سه شنبه این 
رقم ۵۷ هزار تومان کاهش داشت. در روزهای 
پایانی هفته قیمت هر مثقال طال روند کاهشی 
داشــت رو چهارشنبه برابر پنج میلیون و ۲۶۲ 
هزار تومان و آخر هفته پنج میلیون و ۴۶۰ هزار 

تومان د اد و ستد می شد.
قیمت انس جهانی طال در هفته گذشته در 
محدوده یک هــزار و ۷۷۰ تا یک هزار و ۷۹۰ 

دالر نوسان داشت.
»محمد کشتی آرای« نایب رییس اتحادیه 
طــال و جواهر تهــران روز جمعــه در گفت و 
گو با خبرنگار اقتصادی ایرنــا درباره تحوالت 

بازار ســکه و طال طی هفته  گذشته گفت: در 
بازارهای خارجی قیمــت انس جهانی طال در 
روز پنجشــنبه به یک هزار و ۷۷۰ دالر رسید 
که نسبت به اول هفته ۲۲ دالر کاهش داشت. 
وی ادامه داد: در طول هفته نیز قیمت انس 
جهانی طال با توجه به تقویت ارزش دالر باعث 
کاهش ســرمایه گذاری روی طال در بازارهای 

جهانی شد. 
کشتی آرای درخصوص بازار داخلی طال نیز 
گفت: در بازار داخلی نیز بیشــتر قیمت طال و 
انواع سکه تحت تأثیر ارز بود و نرخ ارز نیز تحت 

تأثیر مذاکرات وین قرار داشت. 
نایب رییس اتحادیه طال و جواهر، افزود: اول 
هفته قیمت ها صعودی بود اما از روز دوشنبه که 
بحث مذاکرات مطرح شد قیمت ها سیر نزولی 
داشت اما در مجموع در طول هفته قیمت سکه 
و طال کاهش و افزایش قابل توجهی نداشــت. 

بنابراین می تــوان گفت که شــروع مذاکرات 
برجام موجب توقف قیمت ها شــد و از اواسط 

هفته قیمت ها ثبات داشت.
کشــتی آرای گفت: قیمت های پایان هفته 
نیز نشان دهنده ثبات است به طوری که سکه 
طرح جدیــد با قیمت ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان معامله می شد که در مقایسه  با اول هفته 
تغییری نداشت.  وی اظهارداشت: حباب سکه 
نیز در روز پایان هفته نسبت به ابتدای آن ۵۰ 
هزار تومان کاهش داشــت و در روز پنجشنبه 
حباب هر قطعه سکه برابر ۲۷۰ هزار تومان بود. 
کشــتی آرای در پایان گفــت: در مجموع 
قیمت  انواع سکه و طال در طول هفته به دلیل 
مذاکرات تغییر محسوســی نداشت و از صعود 
بازمانده اســت. بنابراین هرگونه اخباری که از 
مذاکرات منتشــر شود برقیمت ها تاثیر خواهد 

گذاشت.

مذاکرات وین، روند صعودی قیمت  طال و سکه را متوقف کرد


