اخبار
سازمان های نظام مهندسی ساختمان
تعطیل شدند

رئیس نظام مهندس��ی س��اختمان کشور در
ابالغیه ای به رؤس��ای س��ازمان های نظام
مهندسی س��اختمان اس��تان ها ،از تعطیلی
یک هفته ای این س��ازمان ه��ا خبر داد.به
گ��زارش خبرگزاری مهر به نق��ل از وزارت
راه و شهرس��ازی ،رئیس ش��ورای مرکزی
س��ازمان نظ��ام مهندس��ی س��اختمان در
ابالغیهای به رؤس��ای س��ازمانهای نظام
مهندسی س��اختمان در اس��تانها با اعالم
تعطیلی یک هفتهای سازمان نظام مهندسی
ساختمان و شورای مرکزی در پی گسترش
ش��یوع کرونا ،اختیار تعطیلی در استانها را
به رؤسای سازمانهای استانها واگذار کرد.
در ابالغیه احمد خرم ،رئیس س��ازمان نظام
مهندسی ساختمان به رؤسای سازمانهای
نظام مهندسی س��اختمان در استانها آمده
است :نظر به استعالمهای صورت گرفته و با
توجه به تداوم شرایط اپیدمی ویروس کرونا
و باالخ��ص ادامه وضعیت هش��دار قرمز در
بسیاری از شهرها و به ویژه مراکز استانها و
به جهت قطع زنجیره انسانی انتقال ویروس
و رعایت پروتکلهای بهداشتی ،از روز شنبه
هشتم آذرماه جاری سازمان نظام مهندسی
س��اختمان و ش��ورای مرکزی به مدت یک
هفته تعطی��ل اعالم میش��ود.همچنین در
این ابالغیه تاکید ش��ده اس��ت :بر اس��اس
درخواس��ت تعدادی از رؤسای سازمانهای
اس��تانها ،سازمانهایی که اس��تان آنها در
وضعیت هش��دار قرمز ق��رار دارد ،میتوانند
جز ارائه خدمات در خصوص ارجاع بازرسی
گاز ک��ه از خدمات ضروری در فصل س��رما
و وضعی��ت اپیدمی کرونا اس��ت و با ش��رط
حض��ور حداقل تعداد پرس��نل ممکن و ارائه
خدمات الکترونیکی تحت وب و دورکاری با
تشخیص و مسئولیت رئیس سازمان استان
نس��بت به اعالم تعطیلی از روز شنبه هشتم
آذرماه جاری به مدت یک هفته اقدام کرده و
گزارشی برای این سازمان ارسال کنند.
نرخ بیکاری برزیل رکوردی
دو رقمی زد

تع��داد برزیلیهای بی��کار و ن��رخ بیکاری
برزیل به باالترین س��طح در تاریخ رس��یده
؛ ای��ن در حال��ی اتفاق میافتد که تس��هیل
محدودیتهای قرنطینهای مردم را تشویق
کرده اس��ت تا دوباره دنبال کار بگردند .به
گزارش مهر به نقل از رویترز ،طبق گزارش
جدی��دی از دادههای رس��می دولت برزیل
مش��خص ش��د تعداد برزیلیه��ای بیکار و
نرخ بی��کاری برزیل به باالترین س��طح در
تاریخ رس��یده و این در حالی اتفاق میافتد
که تسهیل محدودیتهای قرنطینهای مردم
را تش��ویق کرده اس��ت تا دوباره دنبال کار
بگردند.اداره آمار برزیل ،آیبیجیای ،اعالم
کرد نرخ بیکاری برزیل در  ۳ماهه منتهی به
س��پتامبر از  ۱۴.۴درصد در سه ماهه منتهی
به آگوس��ت ،به  ۱۴.۶درص��د افزایش یافته
اس��ت.طبق آمار ای��ن اداره تعداد افرادی که
بیکاری آنها به طور رس��می ثبت شده است
از  ۱۳.۸میلی��ون نف��ر (در  ۳ماهه قبلی) به
 ۱۴.۱میلیون نفر جهش کرده اس��ت.با این
حال ای��ن آمار از آنچه کارشناس��ان انتظار
داشتند بدتر نبود .اقتصاددانان شرکتکننده
در نظرس��نجی رویترز پیشبینی میکردند
نرخ بیکاری برزی��ل در این  ۳ماهه تا ۱۴.۹
درصد باال برود.تعداد افراد ش��اغل برزیل در
این بازه به  ۸۲.۵میلیون نفر رسید که ۱۲.۱
درصد ی��ا  ۱۱.۳میلیون نفر از دوره مش��ابه
سال گذشته کمتر است.
ونزوئال صادرات مستقیم نفت به چین
را از سر گرفت

آمارهای خطوط کشتیرانی و شرکت ملی نفت
ونزوئال نشان میدهد که این کشور علی رغم
تحریمهای آمریکا صادرات نفت به چین را از
سر گرفته اس��ت .به گزارش فارس به نقل از
رویترز ،اطالعات خطوط کشتیرانی و آمارهای
شرکت  PDVSAنشان میدهد که ونزوئال
علیرغم تحریمهای آمریکا صادرات مستقیم
نفت به چین را از س��ر گرفته است.تا پیش از
این شرکت نفت دولتی ونزوئال شبیه کاری که
ایران ب��رای دور زدن تحریمها میکرد ،نفت
خود را در دریا و به صورت کش��تی به کشتی
و به شکل غیرمستقیم به چین میفرستاد ،اما
اطالعات کنونی نشان میدهد ،نفتکشهای
حامل نفت ونزوئ�لا هم اکنون در حال رفتن
مس��تقیم به س��مت چین هستند.نخس��تین
نفتکش��ی که ونزوئال را به سمت چین ترک
کرد ،در ماه آگوس��ت حرکت خود را آغاز کرد
و حاال حداقل یک نفتکش در حال تخلیه بار
خود در چین اس��ت و دو نفتکش دیگر تحت
تملک شرکت پتروچاینا چین که یک ماه پیش
در ونزوئال بارگیری کردهاند ،نیز در یکی از بنادر
چین پهلو گرفتهاند.چین بزرگترین خریدار نفت
ونزوئال و ایران اس��ت و این در حالی است که
آمریکا تالش کرده ،با اعمال تحریم از فروش
نفت این دو کشور جلوگیری کند.

علیزاده:

گرانی مرغ ریشه در واگذاری اختیارات وزارت جهاد کشاورزی دارد

عضو کمیس��یون کش��اورزی مجلس ،گفت :اصلی ترین علت گرانیهای
بیسابقه نهاده های دامی مانند جو ،ذرت ،کنجاله و سویا و در پی آن گرانی
گوشت ،مرغ ،تخم و لبنیات ،که زندگی مردم را تلخ کرده واگذاری قسمت
مهمی از وظایف وزارت جهادکش��اورزی است .علیاکبر علیزاد برمی عضو
ط زیست مجلس شورای
کمیس��یون کش��اورزی ،آب ،منابع طبیعی و محی 
اس�لامی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ،در خصوص دالیل
افزای��ش قیمت مرغ ،گفت :اصلی ترین و اساس��ی ترین علت گرانی های
بیس��ابقه نهاده های دامی همانند جو ،ذرت ،کنجاله و س��ویا و در پی آن
گرانی گوش��ت ،مرغ ،تخم و لبنیات ،که زندگی مردم را تلخ کرده واگذاری

قس��مت مهمی از وظایف وزارت جهادکشاورزی به وزارت صنعت معدن و
تجارت اس��ت.نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسالمی افزود :وجود
مقدار بسیار زیاد نهادههای دامی در بازار آزاد ،رانت های فراوان واردات این
محصوالت از خارج همه ریش��ه در تصمیم غلط واگذاری اختیارات وزارت
جهاد کش��اورزی به وزارت صنعت ،معدن و تجارت دارند.این نماینده مردم
در مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به اینکه کمیسیون کشاورزی و مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی به همراه وزرای محترم جهادکشاورزی
و صنعت معدن و تجارت بر نا صحیح بودن واگذاری اختیارات اشتراک نظر
دارند ،ادامه داد :بر همین اس��اس وزرای صمت و جهاد کش��اورزی تفاهم

نام��ه ای را امضاء کردند که وظایف به وزارت جهادکش��اورزی بازگردد و
گرانی ها برطرف شود اما متاسفانه باز هم با مخالفت رییس جمهور مواجه
شده است.عضو کمیسیون کش��اورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیط زیست
مجلس ش��ورای اس�لامی ،گفت :پس از بیانات اخیر مقام معظم رهبری،
کمیسیون کشاورزی خواستار جلسه ای در روز چهارشنبه پنجم آبان ماه با
حضور وزیران جهادکشاورزی ،صنعت ،معدن و تجارت ،معاون ارزی بانک
مرکزی و رییس گمرک جمهوری اس�لامی شد تا برای مشکل گرانی ها
چاره ای اندیشیده شود ،متاسفانه به وزیران جهادکشاورزی و صنعت معدن
و تجارت اجازه حضور در جلس��ه را ندادند و جلس��ه بی نتیجه خاتمه یافت.

تحویل خودرو با موعد نامعلوم

پیش فروش هایی که تنها پول به جیب خودروسازها ریخت!

گ�روه اقتص�ادی :از اولی��ن ط��رح قرعه کش��ی تاکنون
خودروس��ازان اقدام به ثبت نام خودرو و اجرای طرحهای
پیش فروش و فروش فوق الع��اده کرده اند .از زمانی که
برای سر و سامان دادن به بازار خودرو طرح فروش خودرو
به صورت قرعه کشی برگزار شد ،اما و اگرهایی پیش آمد
و عدهای به شدت مخالف این طرح و آن را به ضرر مردم
و خودروسازان دانستند و عدهای هم موافق بودند چرا که
ادعا داشتند این طرح باعث میشود خودرو به دست نیازمند
واقعی برسد.از اولین طرح قرعه کشی تاکنون خودروسازان
اقدام به ثبت نام خودرو و اجرای طرحهای پیش فروش و
فروش فوق العاده کرده اند .از اردیبهشت ماه تاکنون که
طرحه��ای مختلفی از فروش فوق العاده و پیش فروش و
فروش مشارکتی اجرا شد ،خودروسازان  ۳بار قیمت خودرو
را افزای��ش دادند که این روند مش��کالت زیادی را برای
افرادی که در طرحهای پیش فروش شرکت کرده بودند،
ایجاد کرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،در سالهای
گذش��ته افراد زیادی اقدام به خرید مشارکتی خودرو کرده
اند و س��ود اندکی هم برای آنها در نظر گرفته ش��ده که
این س��ود بین  ۶تا  ۹درصد بوده است .حال مشکلی که
پیش آمده این اس��ت که خودروس��ازان اکنون به تحویل
خودروهای معوق در س��الهای گذشته کرده اند و به این
تعداد خودروهای فروش فوق العاده هم اضافه شده است.
از طرف��ی برای جذب نقدینگی اق��دام به اجرا طرح پیش
فروش و فروش مش��ارکتی کرده اند که در اوایل برپایی
این طرح قرعه کش��ی ،مدت زمان تحویل خودرو نهایت
یک س��ال بود ،اما اکنون خودروس��ازان اقدام به ثبت نام
برای پیش فروش خودرو و تحویل  ۲ساله خودرو کرده اند
که در آن مبلغ باالیی هم از فرد دریافت میشود.درحالیکه
پیش از این مقامات وزارت صنعت ،معدن و تجارت موعد
تعیین تکلیف خودروهای پیش فروش شده را پایان نیمه
نخست سال  ۹۹اعالم کرده بودند ،اما با گذر از این ضرب
العجل هنوز خریداران خودروهای پیش فروش ش��ده در
بالتکلیفی به سر میبرند.
پیش فروش خودرو اشتباه است


ش��یوا رئیس ش��ورای رقابت آنطور که بیان کرده با این
طرحهای پیش فروش و فروش مشارکتی کامال مخالف
اس��ت و وزارت صمت را مسئول اجرایی شدن این طرح
میداند.به گفته این مقام مس��ئول ،ق��رار بر این بود ۶۰
درص��د تولید خودرو به تعهدات گذش��ته خودروس��ازان
اختصاص پیدا کند .اگر خودروس��ازان این تعهدات که به

بدست آوردن نقدینگی با پیش فروشهای  ۲ساله


سالهای گذشته بر میگردد ،را نداشتند کل تولیدی آنها
اکنون به بازار تزریق میش��د در حالی که در حال حاضر
تنها  ۴۰درصد تولید به بازار تزریق میشود و  ۶۰درصد
تزریقی دیگر به معوقات باز میگردد.شیوا معتقد است که
تا  ۲سال دیگر مشخص نیست که چه اتفاقاتی در حوزه
صنعت خودرو رخ داده است و این طرحهای پیش فروش
مش��کالتی را به وجود خواهد آورد ،عالوه بر این معلوم
نیس��ت وزرای کنونی در س��مت خود باشند که تعهد به
وجود میآورن��د.او در خصوص پیش فروش خودروهایی
که نام مشخص و نش��ان مشخصی ندارند ،گفت :پیش
فروش خودروهایی که چارچوب و شناسنامه ندارند اشتباه
اس��ت و وزارت صمت باید به اینماجرا ورود کند.ش��یوا
گفت :وظیفه ما این اس��ت که قیم��ت منصفانه را اعالم
کنیم .اکثریت ب��ه این موضوع رای میدهند که مصرف
کننده واقعی باید خودرو بگیرد و برخی میگویند حاشیه
س��ود به جیب دالالن میرود .طرح قرعه کش��ی عملی
ش��د ،اما برخی از این طرح شکایت داشتند ،همان افراد
بیاین��د طرح دیگری را ارائه دهند که خودرو به نیازمندان
برس��د و همه راضی باشند.این مقام مسئول گفت :تولید
کنن��ده برای ادامه حی��ات نیاز به س��ود دارد در غیر این
صورت به بن بس��ت میرس��د ،برخی هم میگویند چرا
 ۳ماه یکبار باید افزایش قیمت داشته باشیم ،چون قیمت
نهادههای تولید  ۳ماه یکبار افزایش مییابد ،در حالی که
خود خودروس��ازان در نظر داشتند هر ماه افزایش قیمت

سخنگوی گمرک خبر داد؛

تراز تجاری کشور در آبان ماه مثبت شد

س��خنگوی گمرک از مثبت ش��دن تراز تجاری
کش��ور در آبانماه  ۱۳۹۹خبر داد .به گزارش مهر
ب��ه نقل از گمرک ایران ،س��ید روح اهلل لطیفی،
سخنگوی گمرک اظهار داشت :کارنامه تجارت
خارجی کش��ورمان در آبانم��اه  ۶میلیارد و ۳۰۲
میلیون دالر بوده که س��هم صادرات در این ماه،
سه میلیارد و  ۲۱۰میلیون دالر و واردات نیز سه
میلیارد و  ۹۲میلیون دالر بوده است که با سبقت
گرفت��ن صادرات از واردات ،تراز تجاری ماه آبان
مثبت  ۱۱۸میلیون دالر شده است.وی افزود :در
آبان ماه صادرات کشور از لحاظ وزنی ده میلیون
و  ۲۴۸هزار تن و واردات دو میلیون و  ۵۴۹هزار
تن بوده اس��ت که وزن صادراتی کش��ور در این
ماه چهار برابر واردات است.سخنگوی گمرک در
خصوص کشورهای صادراتی گفت :کشورمان در
هشت ماه نخست سال ۱۹ ،میلیون و  ۳۴۸هزار
تن کاال به ارزش پنج میلیارد و  ۳۵۳میلیون دالر
کاال به عراق صادر کرده است که نسبت به مدت
مشابه سال قبل از لحاظ وزنی  ۲۴.۸درصد رشد
داشته است ،میزان صادرات هشت ماهه به عراق
 ۲۵.۵درصد وزن کل صادرات و  ۲۵درصد ارزش
کل صادرات کش��ور را در ب��ر میگیرد ،صادرات

کشور به عراق در آبان ماه  ۴۹۸میلیون دالر بوده
است .که در میزان و ارزش صادراتی هشت ماهه
در رتبه نخست کشورهای خریدار کاالی ایرانی
اس��ت اما در ماه آبان رتبه دوم را دارا اس��ت.وی
افزود :کشور چین نیز  ۱۸میلیون و  ۱۹۰هزار تن
کاال از ایران به ارزش پنج میلیارد و  ۳۵۱میلیون
دالر وارد کرده ک��ه  ۲۴درصد وزن و  ۲۵درصد
ارزش صادراتی ای��ران را به خود اختصاص داده
است ،این کشور در آبان ماه با خرید  ۹۱۲میلیون
دالر کاالی ایرانی ،رتبه دوم هشت ماهه و رتبه
نخس��ت آبان ماه را در مقاصد صادراتی به دست
آورده اس��ت.لطیفی در خصوص سومین مقصد
کاالهای صادراتی گفت :سومین مقصد کاالهای
صادراتی کشورمان در هشت ماه نخست امسال،
امارات متحده عربی با  ۹میلیون و  ۹۵۶هزار تن
کاال ب��ه ارزش دو میلی��ارد و  ۷۲۵هزار تن بوده
که صادرات کش��ور به آن  ۲۸.۴درصد از لحاظ
وزنی نس��بت به مدت مشابه رشد داشته است و
این کش��ور  ۱۳درص��د وزن و  ۱۲.۷درصد کل
ارزش صادراتی کش��ور را از ابتدای سال به خود
اختصاص داده اس��ت .ام��ارات در آبان ماه ۴۵۲
میلیون دالر از ایران کاال وارد کرده است.

داش��ته باشند.رئیس شورای رقابت گفت :اکنون وضعیت
طوری اس��ت که مص��رف کننده و تولی��د کننده راضی
نیس��تند .اما موضوع دیگر مورد بح��ث به پیش فروش
خودروهایی باز میگردد که هویتی ندارند ،اما آن را پیش
فروش میکنند .جای تاسف دارد وقتی خودرویی ماهیت
مش��خصی ندارد وعده پیش فروش میدهند در صورتی
که قیمت مشخصی هم ندارد.
نداش�تن پ�ول کاف�ی عاملی در ش�رکت ط�رح پیش

فروش !

حال از طرفی سود مشارکتی که برای این طرحهای پیش
فروش در نظر گرفته اند کامال کم است .یکی از متقاضیان
خریداران خودرو در گفتگو با خبرنگار صنعت ،تجارت و
کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ،گفت:
چند ماه است که برای خرید خودرو به سایتهای فروش
 ۲خودروس��از مراجعه میکنم ،اما با توجه به اینکه برای
پیش خرید نیاز اس��ت تا قرعه کشی صورت گیرد و هیچ
وقت موفق به برنده شدن در قرعه کشی را نشدم ،مجبور
به خرید حواله خودرو شدم .او بیان کرد :از طرفی قیمت
خودرو در بازار آزاد به شدت افزایش یافته و توانایی خرید
ندارم .بعد از مقدری جس��ت و جو در سایتهای مجازی،
حوال��ه خودرویی را خریدم که بابت این خرید  ۲۰میلیون
تومان به فرد فروشنده تحویل دادم .عالوه بر آن به دلیل
اینکه فروش��نده زمان پیش خرید  ۳۵میلیون تومان واریز
کرده بود ،این مبلغ را هم پرداخت کردم.

میالد بیگی کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار
صنعت ،تج��ارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باش��گاه
خبرنگاران جوان ،گفت :خودروسازان برای تامین نیاز مالی
خود اقدام به برپایی طرحهای پیش فروش میکنند .هزینه
خودروسازان افزایش یافته به همین دلیل خودرو را پیش
فروش میکنند تا تامین مالی صورت گیرد .این کارشناس
صنعت خودرو گفت :تقاضا برای خودرو زیاد است ،از طرفی
آنها نمیتوانند به اندازه تقاضا خودرو تولید کنند از این رو
طرحهای پیش فروش را اجرا میکنند تا هم تامین مالی
کنن��د و تعداد متقاضیانی که نیاز واقع��ی به خودرو دارند،
شرکت خواهند کرد .از طرفی کارشناسان صنعت خودرو
و مسئوالن ،میگویند که عرضه خودرو به بازار کم است
و همین عامل باعث بروز افزایش قیمت و مش��کالت در
این صنعت شده است ،اما از طرفی آنطور که گمرک اعالم
ک��رده ما نه تنها کمبود بلکه ص��ادرات خودرو هم داریم.
س��ید روح اله لطیفی ،س��خنگوی گمرک اظهار کرد :در
س��ال  ،۹۸حدود هزار و  ۳۰۰دستگاه خودرو به وزن یک
هزار و  ۵۷۳تن به  ۹کش��ور هنگ کنک ،تایوان ،سوریه،
امارات ،اس��پانیا ،چین ،عراق و ترکیه صادر شده است.وی
افزود :کش��ور عراق با  ۳میلیون و  ۱۲۲هزار و  ۹۰۰دالر،
آذربایجان با یک میلیون و  ۱۵۹هزار و  ۴۰۰دالر ،سوریه
با  ۹۸۱هزار و  ۸۲۵دالر سه مقصد اول خودروهای ایرانی
بودند.لطیف��ی در ادامه در خصوص میزان صادرات خودرو
گفت :هنگ کنگ با  ۱۱۶هزار و  ۸۶۲دالر ،اسپانیا با ۹۶
ه��زار و  ۳۶۲دالر ،تایوان با  ۷۹هزار و  ۵۲۱دالر ،چین با
 ۳۶هزار و  ۶۰۰دالر ،ترکیه با هفت هزار دالر و امارات با
چهار هزار و  ۶۶۲دالر دیگر خریداران خودرو از کشورمان
بودند.سخنگوی گمرک در خصوص خودروهای صادراتی
توضیح داد :خودروی ساینا بیش از  ۹۰درصد سبد صادرات
خودرو در سال  ۹۸را به خود اختصاص داده است و پراید،
تیبا ،کوئیک ،س��مند ،پ��ارس ،۲۰۷ ،هایما ،دنا و  ...مابقی
سهمی کمتر از  ۱۰درصد را در بر میگیرند.لطیفی افزود:
بیشترین تنوع خودرویی با خودروهای تیبا ،ساینا ،کوئیک،
وان��ت آریس��ان ،پژو پارس ،پرای��د  ۱۳۱و رهام به مقصد
اس��پانیا تعلق دارد.به گفته کارشناسان صنعت خودرو ،اگر
به جای اجرا شدن طرح پیش فروش ،خودروسازان طرح
ف��روش فوق العاده را چند ماه یکبار اجرا کنند بازار کنترل
بهت��ری پیدا خواهد کرد و مش��کالت این صنعت از بین
خواهد رفت.

دبیر کل اوپک خبر داد:

کاهش ۳۰درصدیسرمایهگذاریدرصنعتنفت

دبیرکل اوپک با تاکید بر نیاز صنعت نفت به  ۱۲تریلیون
و  ۶۰۰میلی��ارد دالر س��رمایهگذاری ،گفت :با وجود همه
چالشه��ا ،آینده روش��نی ب��رای صنعت ان��رژی پس از
همهگیری کرونا ترسیم می شود .به گزارش مهر به نقل
از دبیرخانه س��ازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)،
محمد سانوس��ی بارکیندو در یکصد و س��ی و چهارمین
نشس��ت کمیس��یون اقتصادی اوپ��ک ( )ECBکه روز
چهارشنبه (پنجم آذرماه) از طریق ویدئوکنفرانس برگزار
شد ،گفت :شاهد بازگشت تدریجی به سطح تقاضای نفت
پیش از همهگیری کرونا و پس از آن ش��اهد رش��د قابل
توجه تقاضا در اواسط این دهه خواهیم بود.وی با اشاره به
دستاوردهای توافقنامه همکاری در برقراری توازن بازار و
عملکرد صحیح صنعت نفت و چشمانداز اقتصاد جهانی،
افزود :همه تالشهای ما از جمله کاهش عرضه بیسابقه
نفت منجر به شکلگیری بزرگترین تعهد برای ثبات در
تاریخ بازار نفت (مقدار و مدت زمان) ش��د.دبیرکل اوپک
درباره اقتصاد جهان ،گفت :اوپک پیشبینی میکند رشد
اقتص��اد جهانی در س��ال  ۴.۳ ،۲۰۲۰درصد کاهش و در
س��ال  ۴.۴ ،۲۰۲۱درصد افزایش یابد.بارکیندو تأکید کرد:
برای حمایت از روند بازیابی بازار نفت از همهگیری کرونا
و تأمین انرژی مورد نیاز آینده جهان ،همه انواع انرژی ،از
جمله نفت و گاز ،نیاز خواهد بود.دبیرکل اوپک همچنین

در هش��تمین کمیته مشترک فنی اوپک و غیر اوپک که
روز جمعه (هفتم آذرماه) و از طریق ویدئوکنفرانس برگزار
شد ،گفت :انتظار عرضه واکسن کرونا سبب بهبود شرایط
روانی بازار شده است .با این حال ،باید همچنان موضع خود
را تا زمان کاهش موارد ابتالء به ویروس کووید  ۱۹-حفظ
کنی زیرا هنوز در اوج این فاجعه هستیم.بارکیندو همچنین
به تأثیر مخرب همهگیری ویروس کرونا بر اقتصاد جهان
و بازار جهانی نفت اش��اره و اظهار کرد :سرمایه گذاری در
صنعت نفت بسیار کاهش یافته است.دبیرکل اوپک گفت:
س��رمایهگذاری در سال جاری تا  ۳۰درصد کاهش یافت،
این رقم بیشتر از زمان رکود اقتصادی در سالهای ۲۰۱۴
تا  ۲۰۱۶است .صنعت نفت حتی پیش از همهگیری کرونا
همچن��ان درگیر آن بود.بارکیندو اف��زود :صنعت نفت به
 ۱۲تریلیون و  ۶۰۰میلیارد دالر س��رمایهگذاری نیاز دارد
ت��ا بتواند نوس��انها را کاهش ده��د و از بحران احتمالی
ان��رژی در آینده جلوگی��ری کند.اوپک پ�لاس در حال
گفتوگو برای به تعویق انداختن تسهیل کاهش تولید این
ائتالف است ،زیرا تقاضای نفت همچنان در پی افزایش
ابتالء به ویروس کرونا ضعیف اس��ت.قرار است بر اساس
برنامهریزی مشخصش��ده در توافق کاهش عرضه نفت
اوپک پالس ،کاهش تولید کنون��ی این ائتالف حدود ۲
میلیون بشکه در روز تسهیل شود.

بومی سازی اقتصاد با رویکرد توسعه تعاونیها راهکار عبور از تحریم

رئیس اتاق تعاون اس��تان تهران گفت :بومی س��ازی اقتصاد و تحقق اقتصاد
مقاومتی با رویکرد توسعه تعاونیها به راحتی میتواند اقتصاد کشور را در عبور
از سد روانی و شبه واقعی تحریم موفق کند .به گزارش فارس ،اسماعیل خلیل
زاده رئیس اتاق تعاون اس��تان تهران اظهار داشت :تحریمها و تالش گروهی
یا فردی برای افزایش محدودیتها بر ضد انتخابهای اقتصادی یک کشور و
همچنین افزایش هزینههای اقتصادی ،پدیدهای است که در اقتصاد کشورهای
اس��تعماری استفاده میشود ،اما بومی سازی اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی
با رویکرد توسعه تعاونیها به راحتی میتواند ما را در عبور از سد روانی و شبه
واقعی تحریم موفق کند.وی ادامه داد :خوشبختانه اقتصاد ایران تا حدودی از
غرب گرایی محض اقتصادی و تکیه مسلم و کامل بر مکتب اقتصادی غربی
و سرمایهداری توجیه گر ،رها شده است و توسعه بخش تعاون کمک خواهد
کرد ،اقتصاد ایران از آسیب کامل بحرانهای اقتصادی و مالی غرب دور شود
و اقتصاد خانه نشین نشود.خلیل زاده گفت :به اعتقاد بیشتر اقتصاددانان ،تنها
کش��ورهایی میتوانند نیروی محرکه داخلی قوی را برای توسعه اقتصاد ملی

تامین کنند که به بازارهای محلی و بومی روی آورند.کارشناس��ان اقتصادی
غرب در سالهای گذشته تاکید میکردند که اگر نظام جمهوری اسالمی ایران
موفق به استقرار اقتصاد مقاومتی و بومی شود ،با هیچ روشی نمیتوان با این
کش��ور مقابله کرد.وی تصریح کرد :اقتصاد ایران با تکیه بر گفتمان توس��عه
تعاونی عدالت محور و مردم ساالری تولید ثروت میتواند به اقتصادی تحریم
ناپذیر تبدیل شود.خلیل زاده در تشریح تحریم ناپذیری اقتصاد اذعان داشت:
منظور از تحریم ناپذیری ،داشتن مزیتها و استعدادهای نهفته تولید ثروت و
موقعیت ژئوپولیتیکی در عرصه نظام بین المللی است که میزان آسیب پذیری
از شیطنتهای بیگانگان و دشمنان نظام را به حداقل میرساند و از طرف دیگر
نظام اقتصادی ایران این توانمندی را دارد که تحریمها را به فرصتی برای باز
مهندسی روند تولید ثروت با شناسایی مزیتهای تازه و بکر ،تبدیل کند.وی با
اشاره به وضعیت اقتصاد ایران در سال  1400ابراز داشت :اقتصاد ایران در سال
 1400دوره عطف ویژهای را در پیش رو دارد و همراه با عبور از برنامه ششم
توسعه و تدوین برنامه هفتم توسعه باید پیوست دیگری هم در کنار خود داشته

باش��د و آن هم پدیده ش��وم بیماری کروناست.این مدیر تعاونی تصریح کرد:
ایران میتواند در این شرایط سخت «تحریمهای حداکثری و شرایط کرونایی
و وضعیت بد شاخصهای اقتصادی» بازهم شاخصهای نجومی اقتصادی را
رقم بزند ،چون با یک درصد جمعیت جهان حدود  7تا  8درصد منابع تولید را
دارد و ایرانیترین اقتصاد یعنی اقتصاد تعاون  -ویژه قرن  -15هنوز ظرفیتها
و مزیت های نسبی و مطلق زیادی دارد .اقتصاد تعاونی نه اقتصاد لیبرالیستی
و س��رمایهداری است و نه اقتصاد اشتراکی و سوسیالیستی؛ بلکه ایرانیترین،
اسالمیترین و مردم محورترین نظام اقتصادی است.این مقام مسئول با تاکید
بر اهمیت قانون بودجه افزود :بودجه س��ال  1399کل کش��ور تاریخی ترین
فرص��ت برای رهایی اقتصاد ایران از نفت زدگی و ضرورت توجه به توس��عه
اقتصاد تعاونی فراگیر در سراسر کشور است.خلیل زاده با اشاره به نقش تعاون
در اقتصاد تصریح کرد :بررس��ی و تصویب الیحه بودجه  1399کل کشور به
عنوان راهبر تحوالت اقتصادی و اجتماعی کشور باید بتواند اقتصاد کالن را
پشتیبانی کند و حتما بخش تعاون میتواند این حمایت را انجام دهد.
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اخبار
ن خارج شد
صندوق پاالیش یکم از زیا 

رئیس س��ازمان بورس اوراق به��ادار با بیان
اینکه صندوق پاالیش یک��م در حال حاضر
از زیان بیرون آمده اس��ت ،گفت :پیشنهادی
برای این صندوق از س��وی س��ازمان بورس
به دولت ارائه ش��ده است .به گزارش فارس،
حس��ن قالیباف اصل امروز در حاشیه دیدار با
بسیجیان و پیشکس��وتان ایثارگر در سازمان
بورس در پاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد
بازگش��ایی صندوق پاالیش یکم گفت :یک
پیشنهاد از سوی سازمان بورس به دولت ارائه
کردیم که از چند روز قبل انجام شده ،اگر این
پیشنهاد عملی شود ،صندوق پاالیش یکم به
زودی باز میشود .البته االن هم پاالیش یکم
قابل بازگشایی است ،چون از زیاندهی خارج
شده و به سوددهی رسیده است.وی در مورد
این که این پیش��نهاد چه بوده اس��ت گفت:
هنوز این پیشنهاد مصوب نشده است و فعال
فقط پیشنهاد ارائه کردهایم.قالیباف همچنین
در مورد همکاری سازمان بورس با بسیجیان
گفت :به مناس��بت هفته بس��یج و ایثارگری
این مراسم برگزار ش��د و قرار شد مذاکراتی
با صندوق ذخیره بس��یجیان و بازار س��رمایه
انجام ش��ود ،در حال حاض��ر این صندوق به
عنوان یک واسطه برای سرمایهگذاری عمل
میکند و میتواند در ارائه آموزش به مردم نیز
کم��ک کند ،اما هنوز در مورد این که چگونه
همکاری کنی��م نیاز به مذاک��ره دارد.رئیس
س��ازمان ب��ورس همچنین در م��ورد آخرین
مصوبات ش��ورای عالی بورس گفت :شورای
عالی بورس هفته پیش جلس��ه نداشت و هر
موقع جلسه داشته بالفاصله اطالعات آن را
اعالم کردهایم.
وانت بارها نمیتوانند
از شهر خارج شوند!

رئیس اتحادیه صنف حمل و نقل بار س��بک
شهری گفت :برخی وانت بارها مجبور هستند
ب��رای انتقال بارهای ضروری از ش��هر خارج
ش��وند ،اما هنوز زیر س��اخت مناس��بی برای
آنها فراهم نشده است .داود محمدی رئیس
اتحادیه صنف حمل و نقل بار سبک شهری
و پی��ک موت��وری در گفت وگو با  ،باش��گاه
خبرنگاران جوان ،درب��اره فعالیت وانت بارها
در محدودیتهای کرونایی اظهار کرد :دولت
در محدودیته��ای جدیدی که برای اصناف
مختلف اعمال کرده ،هیچ مش��ورتی با اتاق
اصناف یا روس��ای اتحادیههای مهم ،نکرده
است.وی افزود :این برنامه ریزی غلط و عدم
هماهنگی میان ارگانها نش��ان میدهد که
دول��ت در جلوگیری از ش��یوع ویروس کرونا
ضعیف عمل ک��رده و بخشهای خصوصی
میتوانن��د در این راس��تا کمکه��ای تاثیر
گذاری به دول��ت کنند.رئیس اتحادیه صنف
حمل و نقل بار سبک شهری و پیک موتوری
تصریح کرد :دولت میتواند در راستای حمایت
از واحدهای صنفی هزینههایی مانند قبوض
مختلف ،اجارهها و ان��واع مالیات صرف نظر
کند که این موضوعها حداقل حمایتهاست.
محمدی ادامه داد :برخی از پیک موتوریها
حدود  ۴ماه است که هیچ گونه فعالیتی ندارد
در صورتی که برای آنها از سوی شهرداری
قبض پس��ماند می آید .این یعنی دولت حتی
از کمتری��ن حمایتها از صن��وف دریغ کرده
است.
 ۱۰۵پروژه برای شفافیت و رونق
کسبو کار

محرمی��ان گف��ت ۱۰۵ :پروژه با س��ه هدف
راهب��ردی «ایج��اد ش��فافیت»« ،رون��ق» و
«منصفانه بودن» محیط کسبوکار در دست
بررس��ی و تدوین اس��ت .به گزارش باش��گاه
خبرن��گاران جوان،مهران محرمی��ان معاون
فناوریهای نوین بانک مرکزی با اش��اره به
 ۱۰۵پروژهای که از سوی معاونت فناوریهای
نوین در دس��ت اقدام اس��ت ،گفت :تعداد این
پروژهها رقم پویایی اس��ت و ام��کان دارد در
طول زمان تغیی��ر کند .تقریب ًا بهرهبردار نیمی
از این پروژهها معاونت فناوریهای نوین بانک
مرکزی است و نیمی دیگر نیز شامل پروژههایی
است که بهرهبردار آنها سایر بخشهای بانک
مرکزی هستند.معاون فناوریهای نوین بانک
مرکزی با اشاره به ادارات فعال در این پروژهها
گفت :در معاونت فناوریهای نوین ،سه اداره
ش��امل «نظامهای پرداخت»« ،مهندسی نرم
افزار» و «اداره زیرساخت و پشتیبانی فناوری
اطالعات» در این پروژهها فعالند که بیشترین
تع��داد پروژهها ابت��دا ب��ه ادارات «نظامهای
پرداخت»« ،مهندس��ی نرم اف��زار» و پس از
آن به اداره «زیرس��اخت و پش��تیبانی فناوری
اطالعات» مرتبط است.

