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مدیرعامل بانک صادرات ایران:
بانک صادرات ایران برای ارتقای سهم از بازار 

تالش های جدیدی آغاز کرده است
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: در ٣٠ ســال گذشــته، بانک صادرات 
ایران همواره یکی از ستون های اصلی در شبکه بانکی کشور بوده و برای ارتقای 
جایگاه حقیقی و افزایش سهم از بازار در نظام بانکی تالش های جدیدی به کار 
خواهــد گرفت.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، ســید ضیاء ایمانی 
در نشســت بررســی و ارزیابی عملکرد منطقه مرکز تهــران در جمع معاونان 
مدیرعامل، مدیران امور، مدیر شــعب منطقه، روســای حوزه و شعب بانک در 
ایــن منطقه با بیان ایــن مطلب تاکید کرد: نظام بانکی بــر روی جایگاه پولی 
و بانکی بانک صادرات ایران حســاب ویژه ای بازکرده و باید نســبت به بزرگی 
و جایگاه این بانک بیش از گذشــته حساس باشــیم. دولت در سال ١٤٠١ در 
بخش قرض الحســنه برای حمایت بانک از بخش های مختلف اقتصادی کشور 
درنظر گرفته نشــان  می دهد که کشور روی بانک حســاب ویژه ای باز کرده و 
نباید فرصت ها را از دست داد. مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان اینکه نرخ 
تورم استان و شهر تهران ٢ درصد بیش از سایر مناطق کشور است، افزود: یک 
چهارم تولید ناخالص داخلی کشــور در تهران و مناطق اطراف به دست می  آید 
و بیش از ٥٠ درصد نقدینگی و منابع کشــور در این منطقه جریان دارد میزان 
بودجه عمرانی این شهر گاهی چندین برابر سایر شهرهای کشور است و امکان 
جذب منابع و ســرمایه های سرگردان در همین شرایط تورمی فراهم است و در 
حوزه تعهدات و ضمانت  نامه ها می توان بســیار موفق عمل کرد.وی با یادآوری 
اهمیت جذب منابع شــهر تهران توسط شعب بانک صادرات ایران، خاطرنشان 
کرد: تا پایان ســال باید با همت مضاعف گام های جدی برای افزایش ســهم از 
بازار در تهران و مناطق به کار گرفته شود.مدیرعامل بانک صادرات ایران منابع، 
مصارف و مطالبات را ٣ رکن اصلی شاخص های عملکری عنوان کرد و به بررسی 
شــرایط مرکز تهران در این موارد پرداخت و تذکرات الزم را بیان کرد و گفت: 
وصول مطالبات می تواند کمک بزرگی به بهبود ذخایر بانک داشته باشد.ایمانی 
با بیان اینکه به دلیل شرایط اقتصادی عمده منابع بانکی از فضای کار بانکی به 
ســمت سایر بازارهای غیرمتشکل و موازی همچون ارز و سکه و مسکن، تغییر 
مسیر داده، افزود: سرعت گردش وجود افزایش پیدا کرده و میزان منابع پایدار 
در شــبکه بانکی کاهــش یافته و به همین ترتیب جــذب و پایداری منابع در 
بانک ها سخت تر شده است. سیاســت دولت در حوزه پولی یک سیاست کامال 
انقباضی است و بانک مرکزی نیز در جهت کاهش تورم و نقدینگی مانع عبور از 
هرگونه خط قرمز است. بار تسهیالت تکلیفی نیز مسئولیت سنگینی است که 
در راستای حمایت از بخش های مختلف و جلوگیری از تبعات برخی مشکالت 
کالن، توسط شبکه بانکی پشتیبانی می شود. با این وجود با توجه به توانمندی 
و تجربه همکاران بانک صادرات ایران تالش های مضاعفی برای حفظ جایگاه و 
نقش این بانک در عرصه اقتصادی بکار گرفته خواهد شد.وی توجه به پایداری 
منابع، کاهش فاصله زمانی منابع و مصارف، افزایش ســهم از بازار، فروش اموال 
مازاد، وصول مطالبات و فعالیت بیشتر شرکت های سرمایه گذاری را مورد اشاره 
قرار داد و افزود: با وصول مطالبات معوق، حجم نقدینگی بیشتری به بانک وارد 
شده و ذخایر بیشتری نیز آزاد خواهد شد. هدف اصلی بانک در نهایت سودآوری 
است تا همه ذی نفعان بانک از جمله سهامداران، کارکنان و سپرده گذاران از آن 
منتفع شوند. وظیفه ستاد حمایت و پشتیبانی از صف است و اقداماتی در دستور 
کار قرار گرفته تا با همت همه کارکنان بانک صادرات ایران به اهداف بلند خود 

دست خواهد یافت.

شرایط غیرقانونی برخی بانک ها 
برای وام بدون ضامن

با الزام وزیر اقتصاد، بانک هــای دولتی مکلف به پرداخت وام بدون به ضامن 
به حقوق بگیران دولتی، خصوصی و بازنشســته ها شدند که در حال حاضر این 
پرداخت ادامه دارد اما در برخی بانک ها شــرایط متفاوت و عجیبی نســبت به 
بخشنامه مربوطه اعالم می شود.به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد در سال گذشته، 
بانک های دولتی را مکلف کرد که به متقاضیان وام های خرد تا سقف ١٠٠ میلیون 
تومان با اعتبارســنجی بدون دریافت ضامن، تسهیالت بدهند و در مرحله اول 
مشــموالن آن، حقوق بگیران دولتی و خصوصی و بازنشسته ها اعالم شد که قرار 
بود در مراحل بعدی همه مردم مشمول این طرح شوند که تاکنون وضعیت این 
موضوع مشخص نشده و براساس اعالم مسئوالن با متنوع سازی تضامین بانکی، 
دریافت وام های خرد تسهیل شده است.ضوابط پرداخت تسهیالت به مشموالن 
طرح اینگونه است که برای کارکنان و بازنشستگان دستگاه های اجرایی دولتی، 
نهادهای عمومی غیر دولتی و ســایر شرکت های معتبر بخش خصوصی، )صرفاً 
از همان شــعبه بانکی که حقوق خود را دریافت می کنند(، تا سقف ٥٠ میلیون 
تومان، بدون ضامن با نامه کسر از حقوق و تا سقف ١٠٠ میلیون تومان نیز بدون 
نیاز به ارائه ضامن و فقط با نامه کسر از حقوق به همراه اخذ چک یا سفته خواهد 
بود.کارکنان سایر شرکت های بخش خصوصی از کارگاه ها، شرکت ها و بنگاه های 
اقتصادی کوچک گرفته تا متوســط نیز چنانچه نزد بانک دریافت کننده حقوق 
خود، )به تشــخیص بانک( دارای رتبه اعتباری A و B باشند، برای دریافت وام 
٥٠ میلیون تومانی نیاز به ضامن ندارند و با ارائه نامه کسر از حقوق، همراه اخذ 
ســفته یا چک می توانند اقدام کنند. همین افراد برای گرفتن وام ١٠٠ میلیون 
تومانی عالوه بر موارد فوق، باید یک نفر ضامن نیز ارائه کنند.البته، براساس اعالم 
 C وزارت اقتصاد چنانچه رتبه اعتباری افراد مذکور، بنا بر تشــخیص بانک، برابر
ارزیابی شود، چه برای وام ٥٠ و چه ١٠٠ میلیونی، باید یک نفر ضامن معتبر و نیز 
سفته یا چک، حسب مورد، به بانک ارائه کنند.در این زمینه، آخرین اعالم وزارت 
اقتصاد بیانگر این است که از ابتدای بهمن ١٤٠٠ تا پایان تیرماه امسال بانک های 
دولتی ١٥ هزار و ۹٣١ میلیارد و ۶٣٢ میلیون تومان اعتبار به ٤۷٥ هزار و ٤٤۸ 
نفر تســهیالت پرداخت کرده اند.در این بین، بررسی شرایط پرداخت وام بدون 
ضامن در بانک های دولتی نشــان می دهد که پرتکرارترین شرط اعالمی از سوی 
بانک ها برای پرداخت این تســهیالت، بررسی معدل و میانگین حساب متقاضی 
اســت. البته، برخی بانک ها میانگین حقوق دریافتی متقاضی در یک سال را نیز 
مالک پرداخت وام بدون ضامن اعالم می کنند.به عبارت دیگر، براســاس اعالم 
برخی بانک ها میانگین مانده حساب متقاضی در بانک مربوطه طی سه تا شش 
ماه مورد بررسی قرار می گیرد و این بررسی مبلغ وام را مشخص می کند.در این 
زمینه، مسئول اعتبارات یک بانک دولتی درباره شرایط پرداخت وام بدون ضامن 
اینگونه توضیح می دهد که کارکنــان دولت می توانند معادل ١٠ برابر میانگین 
حساب جاری  و شش برابر معدل حساب کوتاه مدت خود بدون ضامن وام بگیرند.
وی همچنین سقف این تسهیالت را ١٠٠ میلیون تومان با سود ١۸ درصد اعالم 
کرد.عالوه بر این، یک بانک دیگر شرط اصلی پرداخت وام بدون ضامن را بررسی 
گردش حســاب می داند و اینکه آن فرد در بانک مربوطه مانده حســاب داشته 
باشــد، حائز اهمیت بیان کرد. این در حالی است که در بخشنامه ابالغی وزارت 
اقتصاد به بانک های دولتی این شــروط وجود ندارد و وزیر اقتصاد هرگونه شرط 
اضافه ای که خارج از مصوبات در این زمینه باشد، را تخلف دانسته و اعالم کرده 
که با آن برخورد خواهد شد.همچنین، خاندوزی از مدیران بانک ها در این راستا 
خواست تا شکایات مردم در رابطه با وام بدون ضامن طی ٤۸ ساعت پاسخ داده 
شود و در صورت ثبت تخلف بانک ها در این زمینه نسبت به تغییر مدیران شعب 

درنگ نکنند.

بانک و بیمه

اگرچــه وزارت راه و شهرســازی همچنان 
بر ســاخت واحدهای نهضت ملی مســکن با 
متــری ٤.٥ میلیون تومان اصرار دارد اما بعضا 
زمزمه هایی مبنــی بر احتمــال افزایش رقم 
قراردادها به گوش می رسد.به گزارش خبرنگار 
مهر، یکی از اصلی ترین تفاوت های نهضت ملی 
مسکن با مسکن مهر، در نحوه محاسبه هزینه 
ســاخت آن است؛ در مسکن مهر همه چیز از 
قبل مشــخص بود و با نرخ ثابتی پیمانکاران 
موظف به تکمیل واحدهای ساخته شده بودند.
اما در نهضت ملی مســکن به دلیل تورمی که 
در بخش ساخت و ساز و همچنین نهاده های 
ساختمانی وجود دارد، قرار نیست با نرخ ثابتی 
این پروژه ها به اتمام برســد بلکه قراردادها به 
نحوی است که بر اساس تعدیل های سه ماهه 
سازمان برنامه و بودجه، در پایان دوره ساخت، 

به رقم اولیه قرارداد اضافه می شود.
در حال حاضر هزینه هر متر مربع ساخت 
و ســاز بــدون در نظــر گرفتــن تعدیل های 
اعالمی ســازمان برنامه و بودجه، ٤ میلیون و 
۷٥٠ هزار تومان اســت. هــر چند که علیرضا 
جعفــری معــاون وزیــر راه و شهرســازی و 
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، رقم 
قراردادهای نهضت ملی مسکن را بر اساس نرخ 
تعدیل سه ماهه سوم ١٤٠٠، متری ۶ میلیون 
تومان عنوان می کند.با این حال تشــکل های 
فنی مهندســی نســبت به نرخ هــای تعدیل 
اعالمی ســازمان برنامه و بودجه برای سه ماهه 
ســوم و چهارم ١٤٠٠، انتقاد دارند و آن را در 
مواردی که افزایشــی بوده، در مقایسه با نرخ 
تورم و افزایش ٥۷ درصدی دستمزد کارگران، 
عماًل منفی می دانند و در مواردی هم عماًل نرخ 
تعدیل های جدید را کاهشــی عنوان می کنند.
این در حالی اســت که گفته می شــود ٥٠ تا 
۷٠ درصد هزینه های مسکن را زمین تشکیل 
می دهد که با حــذف قیمت زمین در نهضت 
ملی مسکن و محاسبه آن به صورت اجاره ۹۹ 
ساله که در عمل، به معنی رایگان بودن زمین 
است، بخش مهمی از هزینه های ساخت و ساز 

کسر می شود.
وزیر راه: تورم نهاده های ســاختمانی سبب 
شــد تا درخواســت افزایش وام نهضت ملی 
مسکن را مطرح کنیمرستم قاسمی وزیر راه و 
شهرسازی اخیراً در یک برنامه زنده تلویزیونی 
با اشاره به تورم موجود در نهاده های ساختمانی 
اعالم کرد از شــورای پول و اعتبار درخواست 
کرده ایم تا با افزایش تســهیالت نهضت ملی 
مســکن از ٤٥٠ به ۷٠٠ میلیــون تومان در 
تهران، موافقت کند.به گفته رستم قاسمی، در 
نهضت ملی مســکن برای واحد ١٠٠ متری با 
احتساب هزینه تمام شده ساخت هر متر ٤.٥ 
میلیون تومان، درخواســت وام ٤٥٠ میلیون 
تومانی کرده بودیم که با آن موافقت شد اما با 
تورمی که در نهاده های ساختمانی پیش آمده، 

هزینه ساخت هر متر افزایش یافته است.وزیر 
راه و شهرســازی همچنین می گوید بر اساس 
اعالم دیوان محاســبات کشــور، کمتر از ٥.۸ 
درصــد برنامه طرح اقدام ملی مســکن که در 
دولت یازدهم پایه گذاری شد، به مرحله اجرا 
و پیشرفت فیزیکی رسید؛ از سوی دیگر وزارت 
راه و شهرسازی از آغاز به ساخت حدود یک و 
نیم میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم 
خبر داده اســت که به معنای این اســت که 
بخش اعظم قراردادهای ساخت مسکن، در این 
دولت و با همان متــری ٤.٥ میلیون تومان با 
انبوه سازان یا دیگر سازندگان به امضا رسیده 
اســت.هر چند که برخی از سازندگان مسکن 
این ارقام را نپذیرفته اند اما بخش مهمی از انبوه 
سازان، با محاسبات ســازمان برنامه و بودجه 

همراهی کرده اند.
ایــن در حالی اســت که تا کنــون معاون 
مســکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از 
اعالم هزینه نهایی تمام شده واحدهای نهضت 
ملی مســکن طفره رفته و آن را به اتمام پروژه 
موکول کرده است.محمود محمودزاده معاون 
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در 
آخرین روز تیرماه امســال در یک برنامه زنده 
تلویزیونــی درباره مبلــغ آورده متقاضیان در 
طرح نهضت ملی مسکن و قیمت تمام شده که 
محل سوال بسیاری از شرکت کنندگان در این 
طرح اســت، گفت: مبلغ آورده برای هر دهک 
متفاوت است، دهک های اول تا سوم که تحت 
پوشش کمیته امداد و بهزیستی بوده و حدود 
۸٠٠ هزار خانوار هستند، فقط ٢٠ درصد آورده 
اولیه را باید تأمیــن کنند و ۸٠ درصد هزینه 
با پرداخت تســهیالت دولتی برای آنها محقق 
خواهد شــد.وی ادامه داد: بــرای دهک های 

متوســط حدود ٥٥ درصد هزینه تمام شده از 
طریق تســهیالت انجام می شود.وی ادامه داد: 
قیمت تمام شــده ساختمان نیز به بسیاری از 
مسائل بســتگی دارد و دولت در تأمین زمین، 
سود تسهیالت، یارانه انشعابات با هدف کاهش 

قیمت نهایی ساخت کمک می کند.
به گفته محمودزاده آورده اولیه متقاضیان در 
استان های مختلف با توجه به تراکم ساختمان، 
زیربنــا، زمان آغاز ســاخت متفاوت اســت.
علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرســازی 
و مدیرعامل شــرکت عمران شهرهای جدید 
نیز به خبرنگار مهر گفــت: هنوز قراردادهایی 
که به امضا می رســد، بر اساس نرخ تعدیل سه 
ماهه دوم ١٤٠٠ اســت و نرخ های تعدیلی که 
ســازمان برنامه و بودجه برای سه ماهه سوم و 
چهارم اعــالم کرده، مالک قراردادهای نهضت 
ملی مسکن نیست.وی تأکید کرد: با این حال 
معاونت مسکن و ساختمان مسئول ابالغ رقم 
قراردادهای نهضت ملی مسکن به دستگاه های 
تابعه وزارت راه و شهرســازی است و تا کنون 
ایــن معاونت رقم جدیدی بــه ما اعالم نکرده 
است تا در قراردادها با سازندگان لحاظ کنیم.
تورم نهاده های ساختمانی؛ ۴۳ درصد

در حالــی که ســازمان برنامــه و بودجه 
همچنان آخریــن نرخ تعدیلی که اعالم کرده، 
به ســه ماهه های ســوم و چهارم سال ١٤٠٠ 
برمی گردد، اما مرکز آمار ایران در گزارشی که 
اخیراً از تورم بهار ١٤٠١ نهاده های ساختمانی 
منتشــر کرده، تورم نقطه به نقطه نهاده های 
ســاختمانی در بهار امسال نسبت به بهار سال 

گذشته را ٤٣.٤ درصد اعالم کرده است.
ایــن مرکــز تــورم فصلــی نهاده هــای 
ساختمان های مسکونی در بهار ١٤٠٠ نسبت 

به زمســتان ســال ١٤٠٠ را برای شهر تهران 
٢۶.٣ و برای کل کشــور ٢٣.٣ درصد برآورد 
کرده است.فرشــید پورحاجــت عضو هیئت 
مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن در 
گفت وگو با خبرنگار مهــر درباره هزینه تمام 
شده ســاخت نهضت ملی مسکن اظهار کرد: 
ســازمان برنامه و بودجه یک قرن اســت که 
نرخ های تعدیل پروژه های عمرانی و مسکونی 
را بر اســاس شــاخص هایی اعالم می کند که 

اقدام مناسبی است.
وی افزود: یک تفاوت مسکن مهر با نهضت 
ملی مســکن در این است که در مسکن مهر، 
نرخ ها مقطوع بود و باید پیمانکاران بر اســاس 
همان نرخ ها کل پروژه را به اتمام می رساندند. 
اما در نهضت ملی مســکن از ظرفیت سازمان 
برنامــه و بودجه در محاســبه هزینه ها و رخ 
گذاری پروژه های مســکونی بــرای اولین بار 
اســتفاده شد.فعال صنعت ســاختمان با بیان 
اینکه در یــک دهه اخیر تکانه هــای اقتصاد 
کالن ســبب ایجاد تــورم شــدید در بخش 
مسکن شــد، گفت: علی رغم اینکه هم تورم 
عمومی داشتیم و هم در نهاده های ساختمانی 
تورم داشــتیم، اما سازمان برنامه و بودجه نرخ 
تعدیل سه ماهه های ســوم و چهارم را منفی 
اعالم کرده بــود.وی با تأکید بر اینکه در بلند 
مدت تورم مســکن داریم یادآور شد: در سال 
جاری دستمزدها ٥۷ درصد رشد کرد که یکی 
از اصلی ترین نهاده های تولید مســکن است؛ 
پافشــاری وزارت راه و شهرســازی بــر اعالم 
نرخ هایی که در حــال حاضر به عنوان هزینه 
تمام شده ســاخت مسکن از سوی این وزارت 
خانه اعالم می شــود، تبعاتی خواهد داشت که 

در آینده آن را مشاهده خواهیم کرد.

متری ۴.۵ میلیون تومان
 امکان اجرا ندارد

پورحاجت بــا تأکید بر اینکه هیچ پروژه ای 
با متری ٤.٥ میلیون تومان قابل اجرا نیســت 
ادامه داد: در طرح اقدام ملی قرار شد قراردادها 
با انبوه سازان متری ٢.۷ میلیون تومان به امضا 
برســد که این نرخ با توجه بــه قیمت دالر و 
نهاده های ساختمانی در آن زمان تعیین شده و 
تا حدودی به واقعیت نزدیک تر بود اما در حال 
حاضر برای پروژه های نهضت ملی مســکن را 
می خواهند با متری ٤.٥ میلیون تومان بسازند 

که شدنی نیست. 
دولــت باید در این رقــم تجدید نظر کند.

وی خاطرنشــان کرد: به نظر می رسد در حال 
حاضر همین ارقام کمتــر از ۷ میلیون تومان 
در هر متــر مربع، واقع بینانه تر باشــد البته 
در حال حاضر همچنان نرخ های تعدیل ســه 
ماهه دوم ١٤٠٠ در حال پیاده ســازی است و 
وزارت راه و شهرسازی هنوز با نرخ های تعدیل 
اعالمی سازمان برنامه برای سه ماهه های سوم 
و چهارم، نسبت به امضای قرارداد نهضت ملی 
مسکن اقدام نکرده است. هر چند که کنترل و 
نظام مند شدن قیمت ها کار پسندیده ای است 

اما در نرخ های تعدیلی باید تجدید نظر شود.
سرگردانی مردم در واریز وجه

 دریافت تسهیالت 
و انتخاب واحد مسکونی

نامشــخص بودن رقم تمام شده واحدهای 
ذیل طرح نهضت ملی مسکن سبب سرگردانی 
برخی از متقاضیــان در خصوص رقم واریزی 
شده است. اگرچه وزارت راه و شهرسازی بارها 
اعالم کرده که نرخ ها شــناور است و در پایان 
دوره ساخت، هزینه تمام شده محاسبه خواهد 
شــد، اما می توان با اعالم نرخ هــای تقریبی، 
فرآینــد تأمیــن آورده متقاضیان را تســهیل 
کرد.ضمن اینکه قرار اســت این طرح، عمدتاً 
»تســهیالت محور« باشــد تا »آورده محور«؛ 
حال آنکه در بخشــنامه جدید بانک مرکزی، 
اعطای تســهیالت منوط به تأمین آورده های 
متقاضیان شــده و بانک ها مکلفند در صورتی 
که متقاضــی، آورده های خــود را واریز کرد، 
بسته به میزان پیشــرفت پروژه، تسهیالت به 
آن تزریق شــود که این موضوع ممکن است 
به افزایش زمان ســاخت و بیشتر شدن هزینه 
تمام شده پروژه ها بینجامد.برخی کارشناسان 
معتقدند تطویل زمان ســاخت، شــاید بیشتر 
به نفع سازنده باشــد که مشمول تعدیل های 
متعدد در طول پروژه خواهد شد و متقاضیان 
از افزایش هزینه تمام شــده ســاخت، متضرر 
می شوند که به نظر می رســد در قراردادهای 
منعقده میان دستگاه های مجری نهضت ملی 
مسکن با سازندگان، مســأله »دوره ساخت« 
باید به نحوی که نه متقاضی متضرر شــود نه 

سازنده، لحاظ شود.

قیمت های ساخت از 4/5 تا 6 میلیون تومان اعالم شده است

ساختنهضتملیمسکنمتریچندتماممیشود؟

انجمن تولیدکنندگان لــوازم خانگی ایران با صدور بیانیه ای 
ضمن محکومیت جریان های وابســته در ضعیف نشــان دادن 
صنعت لوازم خانگی کشــور، اعالم کرد: میــزان تولید و عرضه 
بعضی محصوالت لوازم خانگی از میزان مصرف بازارهای داخلی 

بیشتر است.
بر اساس این گزارش، متن بیانیه انجمن تولیدکنندگان لوازم 
خانگی ایران به شــرح ذیل است:طی هفته های اخیر و در ادامه 
جریان سازی های سال های گذشته بر علیه صنعت پیشگام لوازم 
خانگی ایران، بعضی از مطالب همراه با تحلیل های غیرواقعی و 
ویدئو های مغرضانه در سطح افکار عمومی  منتشر شده است که 
به تائید معاون محترم وزیر صمت، بر اثر فشــار مافیای قاچاق و 
ناشــی از تهدید منافع نامشروع قاچاقچیان در این زمینه است؛ 
غافل از آن که خوشبختانه سیاست های نظارتی و کنترلی دولت 
و نیز تالش جهادگران عرصه تولید لوازم خانگی که رقابت برای 
جلب رضایت مصرف کنندگان و ارتقاء مستمر کیفیت محصوالت 
میان آنها بیش از هر زمانی دیگــری در بازارهای لوازم خانگی 

ایران مشهود است، اجازه نخواهد داد تا محصوالت خارجی، بار 
دیگر بیش از هشــتاد درصد بازار این کشــور را اشغال کرده و 
همچون تجربه تلخ گذشــته در بزنگاه های سخت و در تنگنای 
فشــار های بین المللی ناشــی از تحریم ها، به راحتی بازار ایران 
را تــرک کرده و به عزت و اســتقالل ملت ایران توهین نمایند.
انجمــن تولیدکنندگان لــوازم خانگی ایران ضمن هشــدار به 
مقامات محترم مســؤول در خصوص نفوذ جریان های وابسته، 
ادعا های مطرح شــده همچون کیفیت نازل، عدم ارائه خدمات 
پس از فروش، حواله ای شدن فروش، افزایش نامتعارف قیمت ها  
را تکذیــب می نماید.  این جریانات در پوســتین وارونه دفاع از 
حقوق مصرف کننده، حق و باطل را در هم می آمیزند و با تعمیم 
کوچک ترین ایرادها به کل یک صنعت پیشران و ملی، از طریق 
مقایسه های بی مبنا با صنایع دیگر سعی می کنند با فریب افکار 
عمومی و ناتوان جلوه دادن صنعت لوازم خانگی کشور در تامین 
بازار داخل کشــور، آزادســازی واردات لوازم خانگی خارجی را 
تسهیل نمایند. این انجمن ضمن دعوت همه جهادگران عرصه 

تولید برای تالش مضاعف، افکار عمومی را تنها به این نکته جلب 
می نماید که به رغم ادعا های مطرح شده، رشد روز افزون چندین 
برابری میزان تولید و تنوع محصوالت به تایید گزارشات رسمی، 
رقابت جشنواره ها و طرح های مختلف و متعدد فروش و تخفیف 
برندهــای متعدد با یکدیگر در بــازار و نیز گزارش های مکرر از 
گالیه های شبکه توزیع و فروشــندگان مبنی بر افزایش عرضه 
محصوالت لوازم خانگی در مقایســه با تقاضا، به خوبی نشــان 
می دهد که تولیدکنندگان ایرانی نه تنها توان تامین بازار را دارند 
بلکه اطالعات و داده های ارائه شــده از سوی وزارت صمت مؤید 
آن است که میزان تولید و عرضه بعضی محصوالت لوازم خانگی 
از میزان مصرف بازارهای داخلی بیشــتر است و افزایش تعداد 
تولیدکنندگانی که در ســال های اخیر موفق به دریافت تندیس 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان شده اند نیز حکایت از تمرکز 
فعاالن اقتصادی و بنگاه های تولیدی صنعت لوازم خانگی ایران بر 
موضوع لزوم افزایش عمق، کیفیت و گستره دامنه ارائه خدمات 
پس از فروش و جلب رضایت مشتریان دارد.بدیهی است که این 

مسیر بهبود به واسطه شایستگی بی حد و مرز مصرف کنندگان 
لــوازم خانگی در ایران، انتهایی نداشــته و تولیدکنندگان لوازم 
خانگی همان طور که به لطف الهی در مسیر تحقق رشد حدوداً 
پنج برابری تولید محصوالت برای پوشــش حداکثری نیاز بازار 
موفق شدند و توانستند میزان تولید محصوالت با کیفیت ایرانی 
را از ســه میلیون و ٤٠٠ هزار دســتگاه در سال ۹۷ به شانزده 
میلیون و ٥٠٠ هزار دســتگاه در سال ١٤٠٠ برسانند و وزارت 
صمت نیز برای تولید هجده میلیون دســتگاه لوازم خانگی در 
سال ١٤٠١ از سوی تولیدکنندگان برنامه ریزی کرده است، روز 
به روز در راه تحقیق و توسعه مبتنی بر دستیابی به فناوری های 
روز دنیا، تولید محصوالت جدید بر اســاس نیاز مشتریان و ارائه 
خدمات باکیفیت باالتر نیز قدم برمی دارند. برهمین اســاس و 
در راه ارتقــای مقیاس تولید در صنعت لوازم خانگی، طرح های 
متعدد توســعه ای جدید و بهره برداری از کارخانجات و خطوط 
تولید پیشرفته با سرمایه گذاری های عظیم داخلی در دستور کار 

تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی ایران قرار دارد. 

همین امر منجر به رشد کمی و کیفی محصوالتی خواهد شد 
که امروز به لطف خدا و با اتکا به اعتماد مردم ایران، در بازارهای 
جهانی حضور دارند و با برندهای مطرح خارجی رقابت می کنند.

در پایان تاکید می نماید که اگر چه در مسیر پرچالش مقاومت 
ملــت ایران برای حفظ اصول بنیادیــن امنیت ملی و در مقابله 
با تحریم های ظالمانه، فشــار بر صنعت لوازم خانگی در تأمین 
نیاز های اولیه و سرکوب قیمتی، به طور روزافزون تحمیل شده 
است اما هزاران تولید کننده لوازم خانگی که فعالیت شبانه روزی 
و جهادی آنها در سال های گذشته حلقه قطعه سازی که سال ها 
در زنجیــره ارزش صنعت لوازم خانگی ایران مفقود مانده بود را 
به جنب و جوش و حرکت درآورده اند تا امروز توسعه و پیشرفت 
صنعت قطعه ســازی کشور یکی از دســتاوردهای صنعت لوازم 
خانگی در زمان تحریم باشــد، قهرمانانه، اجازه نخواهند داد تا 
با انگشــت اتهام جریان های وابسته، بر روی بعضی از ضعف های 
ناشی از این فشار ها، استقالل و عزت مردم ایران بار دیگر تحت 

سیطره مافیای قاچاق و واردات قرار گیرد.

انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران:

میزان تولید برخی از محصوالت لوازم خانگی، بیش از نیاز بازار است

موجودی کاالهای اساسی در انبار های بنادر کشور، 
شناورهای پای اسکله و شناورهای منتظر در لنگرگاه 
از ٥.٢ میلیــون تن عبور کرد.به گزارش خبرنگار مهر، 
ســازمان بنادر و دریانوردی آخریــن آمار موجودی 
کاالهای اساسی بنادر کشور را تا پایان روز ١۹ مرداد 
مــاه اعالم کرد که بر این اســاس مجمــوع کاالهای 
اساسی اعم از موجودی انبارهای بندری، پای اسکله و 
کشتی های منتظر در لنگرگاه ٥ میلیون و ٢۷٣ هزار 

و ۶١۸ تن است.
بیشــترین موجودی انبارهای بنادر مربوط به ذرت 
با یک میلیون و ٣۶٠ هزار و ٥٣٤ تن است. موجودی 
گندم انبارهای بندری نیز ٣٣۸ هزار و ٥٤۷ تن اعالم 
شده است.بندر امام خمینی با دو میلیون و ٥٢٠ هزار 
و ٥۸٤ تن انواع کاالهای اساســی شامل گندم، ذرت، 

جو، ســویا، برنج، شکر، روغن خام و دانه های روغنی، 
بزرگترین انبار کاالهای اساسی کشور است. همچنین 
موجودی برنج در انبارها ١٢ هزار و ۸٣۷ تن و شــکر 
١٥۹ هزار و ۸٠٠ تن اســت. ١٣ بندر شــامل آبادان، 
خرمشهر، شــهید باهنر، لنگه، فریدون کنار، آستارا، 
چابهار، بوشهر، شــهید رجایی، امام خمینی، انزلی و 
نوشهر و امیرآباد درگاه های ورود کاالهای اساسی در 
کشور هستند که در مجموع سه میلیون و ٤٤۹ هزار 
و ٥۸۷ تن انواع کاالهای اساســی در انبارهای بندری 

ذخیره شده است. 
مجموع کاالهای اساسی موجود در شناورهای پای 
اسکله ٥٤۷ هزار و ۷۹۷ تن و مجموع کاالهای اساسی 
موجود در شناورهای منتظر در لنگرگاه ها یک میلیون 

و ٢۷۶ هزار و ٢٣٤ تن است.

مدیرعامل ســازمان بنــادر و دریانــوردی از آغاز 
عملیات بازگرداندن نفت توقیف شــده کشتی »النا« 
تحت پرچم جمهوری اسالمی در یونان از شب گذشته 

خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ســازمان  بنادر و 
دریانوردی، »علی اکبر صفایی« با بیان اینکه کشــتی 
»النا« تحت پرچم جمهوری اسالمی ایران نفت متعلق 
به یک شــرکت خصوصی جمهوری اسالمی ایران بود، 
اظهار داشــت: این کشــتی که دچار نقص فنی شده 
بود در ســواحل یونان متوقف و بار آن به درخواست 
دادگاه آمریکایی، توســط دولت یونان توقیف شد.به 
گفته وی، پس از انجام اقدامات الزم توسط جمهوری 
اســالمی ایران و پیگیری های مجدانــه صورت گرفته 
توســط تمام ارگان های مرتبط کشور، دادگاه یونانی 

نسبت به صدور حکم، جهت بازگرداندن نفت به مالک 
ایرانی، اقدام کرد.مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 
با بیــان اینکه در نهایت پس از انجــام اقدامات فنی 
صورت گرفته در مورد کشــتی النا و انجام تعمیرات 
مربوطه از شب گذشته عملیات بازگرداندن بخشی از 
بار کشتی آغاز شد، افزود: بازگرداندن این بخش از بار 
کشتی که به تانکری در اجاره آمریکایی ها منتقل شده 
بود، آغاز شده است.گفتنی است، دولت یونان ٢٥ ماه 
مه سال جاری به درخواســت یک دادگاه آمریکایی، 
محموله نفتکش النــا را توقیف کرد و تانکر مذکور را 
که به دلیل نقص فنی به ســواحل یونان منتقل شده 
بــود ، متوقف کرد و دولت یونــان اذعان کرد که این 
محموله نفتی را به درخواســت وزارت دارایی آمریکا 

توقیف کرده است!

آغاز انتقال نفت توقیف شده ایران در یونان به نفتکش ایرانیرکورد زنی موجودی کاالهای اساسی در بنادر

قیمــت نفت با این انتظار که اختالالت تولید در خلیج 
مکزیکوی آمریــکا موقتی خواهد بود و تــداوم نگرانی ها 
نســبت به دورنمای تقاضا، در معامالت روز جمعه، حدود 
دو درصد ســقوط کرد اما موفق شد رشد هفتگی به ثبت 

برساند.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با یک دالر 
و ٤٥ ســنت معادل ١.٥ درصد کاهش، در ۹۸ دالر و ١٥ 
سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا دو دالر و ٢٥ ســنت معادل ٢.٤ درصد 
ریزش کرد و در ۹٢ دالر و ۹ ســنت در هر بشــکه بسته 
شد. هر دو شاخص روز پنج شنبه بیش از دو درصد صعود 
کرده بودند.فیلیپ فالین، تحلیلگر گروه پرایس فیوچرز در 
این باره گفت: بازار پس از صعود چشمگیری که روز پنج 
شنبه داشــت، روز جمعه اندکی عقب نشینی کرد.قیمت 
نفــت برنت که دو هفته پیش به دلیل نگرانی از آســیب 

دیدن رشد اقتصادی و تقاضا برای سوخت تحت تاثیر تورم 
رو به رشد و افزایش نرخهای بهره، ١٤ درصد ریزش کرده 
بود، هفته گذشــته ٣.٤ درصد رشــد کرد. وست تگزاس 
اینترمدیت ٣.٥ درصد رشد هفتگی داشت.یک مقام بندر 
لوییزیانا روز جمعه گفــت: انتظار می رود قطعات خطوط 
لوله نفتی آسیب دیده، تا پایان روز تعویض شوند و امکان 
ازسرگیری تولید در هفت سکوی نفتی فراساحلی منطقه 

خلیج مکزیکو فراهم شود.
شرکت شــل که بزرگترین تولیدکننده نفت در خلیج 
مکزیکوست، پنج شنبه اعالم کرده بود تولید در سه سکوی 
نفتی در این منطقه را متوقف کرده است. ظرفیت تولید این 
سه سکو، مجموعا ٤١٠ هزار بشکه در روز است. سخنگوی 
شرکت شل اعالم کرد خط لوله امبرجک، یکی از دو خط 
لوله که به دلیل نشت نفت، متوقف شده بود، فعالیتش را 
با ظرفیت کمتر آغاز کرده اســت. خط لوله مارس متوقف 

مانده است، اما انتظار می رود اواخر روز جمعه فعالیتش را 
مجددا آغاز کند.بازار همچنین دیدگاه های متضاد اوپک و 
آژانس بین المللی انرژی را هضم کرد. اوله هانســن، مدیر 
استراتژی کاال در ساکسو بانک گفت: ما شاهد کندی رشد 
اقتصادی هستیم اما معلوم نیست همان طور که بعضی از 
پیش بینی های اخیر نشــان می دهند، آیا این یک کندی 
قابل توجه است.تحریمهای اتحادیه اروپا علیه نفت روسیه 
اواخر ســال میالدی جاری به اجرا گذاشــته می شوند در 
حالی که آزادســازی نفت از ذخایر اســتراتژیک آمریکا و 
متحدانش که قرار اســت به مدت شش ماه اجرا شود، در 

آخر سال ٢٠٢٢ به پایان می رسد.
اوپک روز پنج شــنبه پیش بینی خود از رشد تقاضای 
جهانی برای نفت در ســال ٢٠٢٢ را به میزان ٢۶٠ هزار 
بشکه در روز کاهش داد و اکنون انتظار دارد مصرف نفت 
امسال به میزان ٣.١ میلیون بشکه در روز رشد کند.در این 
بیــن، آژانس بین المللی انــرژی پیش بینی کرد به دلیل 
ســوئیچ از گاز به نفت، مصرف جهانی نفت به میزان ٢.١ 

میلیون بشکه در روز رشد می کند که ٣۸٠ هزار بشکه در 
روز باالتر از برآورد قبلی این آژانس است.همچنین آژانس 
بین المللی انرژی پیش بینی خــود از میزان عرضه نفت 
روســیه در نیمه دوم ســال ٢٠٢٢ را به میزان ٥٠٠ هزار 
بشکه در روز افزایش داد اما اعالم کرد اوپک برای افزایش 
تولید، مشــکل خواهد داشت.در آمریکا، قیمت واردات در 
ژوئیه برای نخســتین بار در هفت ماه گذشته، تحت تاثیر 
ارزش قوی تر دالر و قیمت پایین سوخت و کاالهای دیگر، 
کاهش پیدا کرد. دورنمای یک ســاله مصرف کنندگان از 
تورم در اوت مالیم تر شــد که ممکن است عالمت به اوج 
رسیدن فشارهای قیمت باشــد.بر اساس گزارش رویترز، 
شــرکت خدمات انرژی بیکرهیــوز روز جمعه اعالم کرد 
شــمار دکلهای حفاری نفت آمریکا، هفته گذشــته، سه 
حلقه افزایش یافته و به ۶٠١ حلقه رسیده است. روند رشد 
دکلهای حفاری آهســته بوده و پیش بینی می شود تولید 
نفت آمریکا ســال میالدی جاری به سطح پیش از شیوع 

کووید، بهبود پیدا کند.

بازار انرژی 

قیمت نفت دو درصد سقوط کرد


