کرونا بازار مسكن را
متوقف کرد

گزارش پژوهشكده آمار نشان ميدهد ،بعد از افزايش ناگهاني قيمت
بنزين ،بازار ش�اهد افزايش قابل توجه معامالت مسكن و بالطبع
شروع رشد دوباره قيمت مسكن تا انتهاي بهمن ماه  ۹۸بودهاست.

به گزارش تسنيم ،در بهمن ماه سال گذشته كه شاهد افزايش قيمت هر
متر مربع مسكن در تهران بوديم ،تعداد معامالت مسكن ركوردشكني
كرده و به حدود  13هزار معامله در ماه رسيد .بر اين اساس ميانگين هر
متر مربع مسكن در شهر تهران حدود  17ميليون تومان است كه نسبت
به دي ماه  10درصد رش��د كردهاس��ت .اما نكته جالب روال معامالت
مسكن در سال  98است كه به نظر ميرسد تعداد معامالت از تغييرات
اقتصادي سال گذشته تأثير شديد گرفتهاست.
بيشترين تعداد معامله در اسفند ماه س��ال  97حدود  12هزار معامله
بودهاست،اين روند در فروردين سال قبل افت ش��ديد ميكند،اما در
ارديبهش��ت تا حدودي به س��قف قبلي باز ميگردد .بر اس��اس روال
مرسوم در چرخه رونق و ركود مسكن از خرداد ماه شاهد ركود و كاهش
معامالت در بازار بوديم .به اين ترتيب در شهريور ماه به  2600معامله
كاهش يافتهاس��ت .اين درحالي اس��ت كه در آذر ماه و به صورت آني
معامالت مس��كن حدود صد درصد رش��د ميكند و به  9200معامله
ميرس��د .نكته جالب توجه اينكه در اواخر آبان ماه شاهد افزايش سه
برابري قيمت بنزين و حوادث پس از آن بوديم.
اين روند آنچنان پرشتاب ادامه پيدا كرده كه در بهمن حدود  13هزار
معامله در تهران انجام شدهاست و يك ركورد جديد ثبت ميشود .اين
درحالي است كه با شروع اسفند ماه و شيوع كرونا بازار مسكن به يك بار
متوقف شده و بايد منتظر آمارهاي رسمي در اين حوزه بود.
گزارش اوليه پژوهشكده آمار پيشبيني كردهبود،روند افزايش معامالت
و قيمت مسكن تا ارديبهش��ت ماه ادامه يابد اما بايستي ديد با شيوع
كرونا و كاهش قيمت برخي مواد اوليه و بالطبع كاهش معامالت در كنار
پيادهس��ازي قانون مالياتي جديد چه تغييري در روند قيمت مسكن
ايجاد ميشود.
........................................................................................................................
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جهش توليد با مردميسازي اقتصاد

جزئيات كارت اعتباري  2ميليون توماني
اقشار آسيبپذير

بر اس�اس مصوبه هيئ�ت دولت ،دس�تورالعمل اختص�اص كارت
اعتباري  ۱و  ۲ميليون توماني به اقش�ار آس�يبپذير ابالغ ش�د.

به گزارش تس��نيم ،بر اس��اس مصوبه هيئت دولت با هدف حمايت از
كس��بوكارهاي آس��يبديده از كرونا؛ كارتهاي اعتب��اري در طرح
خريد اعتباري اضطراري ناشي از ش��يوع كرونا براساس دستورالعمل
ابالغي معاون اول رئيسجمهور به اقشار آسيبپذير فاقد درآمد ثابت
از قبيل رانندگان تاكسي ،اتوبوس ،مينيبوس و كرايههاي بينشهري،
دستفروشان و كارگران فصلي تا س��قف  4ميليون خانوار بهتشخيص
وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي تعلق ميگيرد.
بانكهاي عامل همان بانك واريزكننده يارانه افراد بوده و موظفند 48
ساعت پس از اعالم وزارت كار ،به ترتيب اعتبار يك ميليون توماني را
در كارت خانوارهاي يكنفره و 2ميليون توماني را در كارت خانوار بيش
از يكنفره فاقد درآمد ثابت منظور نمايند.
بازپرداخت طي  27ماه كه سه ماه آن تنفس است صورت ميگيرد و 8
درصد از سود 12درصدي آن توسط دولت به بانكها پرداخت ميشود.
مش��مولين نيازي به مراجعه به بانكها ندارن��د و بانكها با اخذ تعهد
الكترونيك ميتوانند اقس��اط را از يارانه و كمكهزينه معيشتي افراد
كسر نمايند .دارابودن چك برگشتي و اقساط معوق بانكي مانع دريافت
اين تسهيالت نميشود.
........................................................................................................................

فعاليت تجاري اروپا
در پايينترين سطح تاريخ

س�هام اروپ�ا در معاملات روز جمع�ه ،پ�س از اينك�ه
داد هه�ا نش�ان داد فعاليته�اي تج�اري منطق�ه ي�ورو ب�ه
پايينتري�ن س�طح تاري�خ خ�ود رسيدهاس�ت ،پايي�ن آم�د.

به گزارش سيانبيسي ،روز جمعه ،پس از اينكه دادهها نشان داد
فعاليتهاي تجاري منطقه يورو به پايينترين س��طح تاريخ خود
رسيدهاس��ت ،س��هام اروپا پايين آمد .پيامآي (شاخص مديران
خري��د) كامپوزيت آياچاس ماركي��ت براي كل اروپ��ا ،از 51/6
واحد در م��اه فوريه به  29/7واحد در ماه مارس س��قوط كرد ،كه
اين پايينترين س��طح تاريخ اين ش��اخص در اروپا ميباشد .اين
همچنين بزرگترين سقوط يك ماهه اين شاخص از زمان ايجاد
آن در  ۱۹۹۸تا كنون است.
اقتصاددانان پيشبيني كردهبودند پيامآي اروپا اين ماه تا  4/31واحد
سقوط خواهد كرد .عدد پايينتر از  ۵۰نشاندهنده افت فعاليتهاي
اقتصادي در اين قاره اس��ت .مدير ارش��د آياچاس ماركيت ،كريس
ويليامس��ون گفت :اين دادهها تأكيد دارند كه رشد اقتصادي اروپا در
حال حاضر به منفي  ۱۰درصد رسيدهاست.
........................................................................................................................

واردات  80درصد
محصوالت آرایشیو بهداشتی ممنوع است

عض�و هيئت مدي�ره انجمن واردكنن�دگان محصوالت آرايش�ي
و بهداش�تي اي�ران ب�ا اش�اره ب�ه ادام�ه ممنوعي�ت واردات
محص�والت آرايش�ي و بهداش�تي ،از افزاي�ش ن�رخ ص�دور
پروان�ه بهداش�تي ب�راي واردات اي�ن محص�والت خب�ر داد
و درب�اره تأثي�رات اي�ن ممنوعي�ت توضيحات�ي ارائ�ه ك�رد.

به گزارش ايسنا ،موس��ي احمدزاده در گفتوگو با ايس��نا ،با اشاره به
برگزاري جلسه سال گذش��ته اتاق بازرگاني با وزارت صنعت ،معدن و
تجارت (صمت) اظهار كرد :در اين جلس��ه وزارت صمت قول دادهبود
ممنوعيت محصوالت آرايشي و بهداشتي برطرف شود و اين كاالها از
گروه  4به گروه  2منتقل شود ،اما اين كار هنوز محقق نشدهاست.
به گفته عضو هيئت مديره انجمن واردكنندگان محصوالت آرايشي و
بهداش��تي ايران ،تعرفه واردات اين محصوالت براي امسال  ۱۵درصد
به نفع بهزيستي افزايش داشته ،اما با توجه به ممنوعيت واردات ،اين
بودجه محقق نخواهد شد.
احمدزاده همچنين از بيكار شدن  8000كارمند به دليل ممنوعيت
واردات كاالي آرايشي و بهداشتي خبر داد و با تأكيد بر لزوم حمايت
از توليد داخل اظهار كرد :براي كمك ب��ه توليد داخلي محصوالت
آرايشي و بهداشتي بايد از برندينگ استفاده كنيم؛ چراكه استفاده از
قواعد قديمي در زمين بازي جديد ثمري نخواهد داشت .وي افزود:
اطالعات يك شركت بينالمللي در زمينه تجارت نشان ميدهد كه
واردات يك برند معروف در س��ال گذشته  ۲۵ميليون دالر بوده ،اما
به دليل خروج نمايندگي اين كشور از ايران و ممنوعيت واردات آن،
همه محصوالت آن به صورت قاچاق به كشور وارد شده و در سطح
عرضه وجود دارد.
عضو هيئت مديره انجمن واردكنندگان محصوالت آرايشي و بهداشتي
ايران همچنين از افزايش نرخ صدور پروانه بهداشتي براي واردات اين
محصوالت خبر داد و گفت :س��ازمان غذا و دارو قب� ً
لا براي صدور اين
پروانه براي هر گروه كااليي يك ميلي��ون و  ۴۰۰هزار تومان دريافت
ميكرد ،اما با بخشنامه اخير وزارت بهداشت االن براي هر رنگ از اين
محصوالت يك ميليون و  ۴۰۰هزار تومان دريافت ميكند.
وي در پايان خاطرنش��ان كرد كه واردات حدود  ۸۰درصد محصوالت
آرايشي و بهداشتي در حال حاضر ممنوع است.

نامگذاري س�ال جاري از س�وي مق�ام معظم
رهبري با عنوان سال جهش توليد در شرايطي
انجام گرفتهاس�ت كه اگر برنام�هاي اقتصادي
تهيه ش�ود كه در آن مسير براي مردميسازي
اقتصاد فراهم آيد،حتي در شرايط سقوط قيمت
جهاني نف�ت و كاموديتيها و ش�يوع ويروس
كرون�ا ميتوان به جه�ش توليد امي�دوار بود.

به گزارش جوان ،س��ال  99از س��وي مق��ام معظم
رهبري س��ال جهش توليد نامگذاري ش��د ،اين در
حالي كه است كه طي سالهاي اخير پيوسته معظم
له شعار سال را به حوزه اقتصاد تخصيص دادهاند كه
اين امر نش��ان از ضرورت تقويت ايران اس�لامي در
حوزه اقتصاد دارد .اگر چه دشمنيها با ايران موجب
شدهاست ايران با شديدترين تحريمهاي اقتصادي و
جنگ اقتصادي رو به رو باشد،اما محدوديتها موجب
شده تا حتی در شرايطي چون شيوع ويروس كرونا
يا كاهش قيمت جهاني نفت و برخي از كاموديتيها
اقتصاد ايران بدون سكته به مسير خود ادامه دهد و
در واقع اين محدوديتها تابآوري اقتصاد ايران در
جنگ اقتصادي را باال بردهاست .اقتصادي كه دههها
است در شرايط نابرابر و محدوديت به فعاليت خود
ادامه ميدهد و در  9سال اخير نيز محدوديتهاي
ناشي از تحريم بسيار تشديد شده و كار به وضعيت
جنگي نيز كشيدهاست،بيشك آنقدر تجربه به دست
آوردهاست كه بتواند در شرايط كنوني در حوزههاي
مختلف توليد از خود جهش به نمايش بگذارد.
مسیریابی برای جهش تولید
جهش توليد به وضعيتي خ��اص از توليد اطالق
ميشود كه با روند گذشته توليد از منظر كيفي و
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كمي تفاوت محسوسي داشته باشد به شكلي كه
با مالحظه نمودار و انديكاتور كمي و كيفي توليد
طي بازه زماني چند ساله بايد به سهولت متوجه
رشد ش��ارپي توليد ش��ويم از اينرو براي تحقق
شعار سال جاري بايد فكر و انديشه صورت گيرد
و مسيرهاي جهش توليد در بخشهاي مختلف
كش��ف و براي به حركت آوردن كلي��ه بازيگران
عرصه اقتصادي در اين مس��ير سياستگذاري و
برنامهريزي صحيح انجام گيرد.
وقتي س��خن از ظرفيتهاي اقتص��اد ايران براي
رشد و توسعه و پيشرفت به ميان ميآيد بسياري
از كارشناس��ان معتقدند جهش توليد در اقتصاد
ايران با اين حج��م از ظرفيتهاي خ��دادادي و
اكتس��ابي امري بس��يار طبيعي اس��ت،از اينرو
جهش توليد در اقتصاد ايران امري بعيد نيست،اما
بايد پذيرفت موانعي در ميان است كه بايد از ميان
برداشته شود بيش��ك اگر جاده براي مشاركت
كليه عالقهمندان به توليد باز و هموار شود شاهد
رشد مشاركت اش��خاص مختلف در اين بخش و
شكلگيري رقابت صحيح و جهش كيفي و كمي
توليد خواهيم بود.
تأكيد رهبري بر مردميسازي اقتصاد
رهبر معظم انقالب ساليان س��ال است كه روي
مردميس��ازي اقتصاد تأكيد فراوان دارند و بايد
دانست قوي شدن اقتصاد ايران و تحقق شعارهاي
اقتصادي سال از مسير مردميسازي واقعي اقتصاد
ميگذرد ،اگر همانطور كه در جنگ تحميلي كليه
آحاد جامعه بعد از گذران دوره آموزش به ش��كل
جهادي در اين عرصه ورود كردن��د ،زمينه براي

حضور مردم در حوزه اقتص��اد و توليد نيز فراهم
آيد،بيشك آثار مثبت فراواني پديد خواهد آمد.
به نظر ميرسد شوراي رقابت بايد در كشور فعال
ش��ود و انحصارهاي زائد در حوزه اقتصاد از بين
برود و مجموعههاي مسئول نيز بايد روي تسهيل
فضاي كسب و كار به شكل شبانهروزي و جهادي
فعاليت كنند بايد پذيرف��ت موانعي براي حضور
مردم در حوزه اقتصاد شكل گرفته است كه صدور
مجوزها و تأمين مالي ارزان قيمت و گراني شديد
زمين و ساختمان تنها بخشي از آن است.
دولت تكليفش را با اقتصاد مشخص كند
در اين بين بايد دانس��ت خود دول��ت در برخي
مواق��ع در اقتصاد چالشآفرين��ي ميكند اينكه
بودجه شركتها ،بانكها و مؤسسات وابسته به
دولت س��ه برابر بودجه عمومي دولت است خود
گوياي اين مهم اس��ت كه دولت به شدت درگير
ح��وزه بنگاهداري غي��ر ض��روري و درآمدهاي
ناش��ي از صادرات نفتي و حوزه بدهي شدهاست
و وقتي بدهي دولت تنها به سيستم بانكي كشور
در حدود  380هزار ميليارد تومان است كه اين
حجم از بدهي به ميزان بودجه عمومي دولت در
يكسال اس��ت بايد قبول كرد كه دولت در حوزه
عمومي و بنگاهداري و ب��ه ويژه بخش بانكداري
و بنگاههاي بزرگ نيازمند شفافيت و اصالحات
شديد است.
بیتوجهی دولت به سرمایه موجود
در ایران
متأس��فانه با وجوديكه طي س��ال گذشته بازار
س��رمايه ش��اهد ورود نقدينگي كالن��ي بود،اما

شاهد عرضه س��هام بنگاههاي چنداني از سوي
بخشهاي دولتي و عموم��ي غير دولتي نبوديم
و همين امر نش��ان ميدهد دولت عالوه بر نفت
به بدهي عالقهمند است به فرصت ايجاد شده در
بازار سرمايه توجهي ندارد كه بايد اين نگاهها در
سال جهش توليد اصالح شود.
بنگاهداري دولت و عموميهاي
غير دولتي شفاف شود
فعاليت دولت و بخشهاي عمومي غير دولتي در
حوزه اقتصاد بايد شفاف ش��ود تا اين بخشها كه
داراي امكانات قابلمالحظه ميباش��ند،دارايي و
بدهي و ظرفيتش��ان براي جهش توليد شناسايي
ش��ود و گاهي اين بخشها اگر در حوزه مديريت
سرمايه دچار مشكل هس��تند يا در حوزه تأمين
مالي دچار خطاي راهبردي چون بودجهگيريهاي
غير ض��روري از بودجه عمومي اس��تقراضهاي
مخرب بر حوزه تراز نامه بانكها و ارزش پول ملي
هستند،رفتار آنها اصالح شود و اگر در حوزه توليد
نيز دچ��ار انحصارگريها انف��رادي و ائتالفي نيز
شدهاند نيز به سرعت مورد اصالح قرار گيرند و در
نهايت برنامهريز جهش توليد براي آنها سيس��تم
عاملي سودمند براي اقتصاد كالن طراحي كند.
كاهش نرخ بهره بانكي
در ادامه بايد عنوان داشت كه نظام بانكي با بيش
از 22هزار ش��عبه بيش از  80درص��د نقدينگي
را به ش��كل مدتدار و س��وددار در اختيار خود
گرفته است و به نظر ميرسد،وقتي بخش بانك
سود تضميني  20درصد در سال به سپردهگذار
ميدهد بسياري از صاحبان سرمايه عالقهاي به
سرمايهگذاري مستقيم در بخش توليدي ندارند
از اينرو در پي دانش و آموزشهاي اقتصادي هم
نميروند،در ش��رايطي كه جهش توليد نيازمند
جهش آموزش و آگاهيهاي اقتصادي است اين در
حالي است كه هم اكنون نيز در دنيا شركتهاي
دانش بنيان در حال ترتيب دادن انقالب در حوزه
اقتصاد هستند .بدين ترتيب زمان آن رسيدهاست
عالوه بر اصالح دخل و خرج و حدود و اختيارات
دولت در حوزه بروكراس��ي و بنگاه��داري براي
اصالح نظام بانكي به جهت كاه��ش نرخ تورم و
نرخ بهره و نرخ سپرده و كاهش هزينههاي حوزه
بانك نيز فكر عاجلي شود تا پساندازها به سمت
فعاليتهاي اقتصادي سوق پيدا كند.
جهش توليد نياز به جهش دانش اقتصادي
دارد
در ادامه بايد عنوان داشت جهش توليد به جهش
دانش و تفكر اقتصادي برنامه ريز و سياستگذاران
بستگي دارد همانطور كه در حوزه مبارزه با كرونا
تقريباً كل كش��ور گوش بهفرمان دستورات ستاد
مبارزه با كرون��ا قرار گرفت اگر در ح��وزه اقتصاد
نيز برنامهري��زي و سياس��تگذاري صحيحي نيز
انجام گيرد و سياستهاي تشويقي و تنبيهي در
اقتصادي عملياتي ش��ود ،بيشك با ضرفيتهاي
كنوني كشور و نيروي جوان و تحصيلكرده نه تنها
ميتوان ركود تورمي را ع�لاج كرد،بلكه زمينه را
براي جهش توليد فراهم آورد.

امريكا به دنبال نجات خود با تالش براي كاهش توليد جهاني نفت

پاسخ بازاري روسيه به ترامپ

رئيسجمهورامريكابهدنبالكاهش 15ميليون
بشكهاي توليد نفت توسط روسيه و عربستان
است؛ عربس�تان از موضع خود براي تشكيل
جلسه فوري اوپك پالس كوتاه آمده اما روسها
همچنان بر موضع گذشته خود اصرار دارند .اين
همان چيزي است كه مسكو براي آن ميجنگد.

روس��يه در راهبرد خود فقط و فق��ط به كاهش
سهم ش��يل نفت در بازارهاي جهاني نظر دارد؛
اين كشور كه در س��ال  2016به بعد توانست به
اوضاع خود سامان دهد ،حاال با ذخاير ارزي خود و
آمادگي براي كنار آمدن با قيمتهاي پايين نفت،
نميخواهد از راهي كه رفته برگردد.
لجاجت سعوديها با روسيه كه منجر به سقوط
تاريخي بهاي نفت شد ،با يك تماس تلفني از سوي
دونالد ترامپ يايان يافت؛ عربستان كه تا پيش از
اين تماس هرگونه برگزاري نشستي براي بهبود
قيمت نفت مخالفت ميكرد و روسيه را مسئول
ش��رايط فعلي بازار ميدانس��ت ،حاال ميگويد
بايد نشس��تي فوقالعاده براي اي��ن مهم برگزار
شود .تابعان سعودي از جمله كويت هم از موضع
عربستان حمايت ميكنند ولي روسيه رسماً اعالم
كرد خبري از تداوم برنامه كاهش توليد نيس��ت
هرچند كه به افزايش توليد نميانديشد.
الكس��اندر نواك وزير انرژي روسيه ميگويد در
ش��رايط فعلي كه كرونا موجب كاهش تقاضاي
جهاني نفت ش��ده ،حرف از تداوم كاهش توليد
اوپك پالس بيمعناس��ت؛ او درباره پيشنهادي
مبني بر كاهش  20ميليون بشكهاي توليد نفت
هم گفتهاس��ت انجام اقدامات الزم براي كاهش
توليد نفت از س��وي اوپك پالس ب��ه ميزان ۲۰
ميليون بش��كه در روز غيرممكن است ،زيرا اين
احتماالً نيمي از كل توليد كل كش��ورهاي عضو
اوپك خواهد ب��ود .نواك امري��كا را هدف گرفته
است؛ رئيسجمهور اين كشور در يك پيشنهاد
عجيب ك��ه در تاري��خ همتايي ب��راي آن وجود
ندارد از كاهش  15ميليون بشكهاي توليد نفت
گفته است و نواك آن را به شوخي ميگيرد .او در
اين باره گفته است در بازار جهاني كاهش ميزان

مصرف نفت از  ۱۰الي  ۱۵ميليون بش��كه در روز
مشاهده ش��ده كه  ۱۰برابر بيشتر از آن است كه
مذاكرات اوليل ماه مارس بين روسيه و كشورهاي
شركتكننده در توافق اوپك پالس در وين مورد
بررسي قرار گرفت.
به بيان سادهتر ،چيزي كه روس��يه بر آن تأكيد
دارد اين است كه شرايط موجود به دليل شيوع
كرونايي است كه روي تقاضاي نفت تأثير گذاشته
و حتي اگر پيش��نهاد كاهش توليد  1/5ميليون
بشكهاي عربس��تان هم در نشست يك ماه پيش
اوپك پالس پذيرفته ميش��د ،باز هم اتفاقي رخ
نميداد و قيمتها در مسير نزولي قرار ميگرفت.
گرچه روس��يه امكان از س��رگيري مذاكرات با
عربس��تان را رد نكرده اما به روش��ني اين پيام را
مخابره كرده ك��ه زير بار كاه��ش توليد نخواهد
رفت و تنها لطفي كه ميتواند بكند ،عدم افزايش
توليد است.
چيزي كه روسها به دنبال آن هس��تند نابودي
شيل نفت است؛ موضوعي كه ترامپ به آن آگاهي
دارد و س��عي ميكند با متقاعد ك��ردن طرفها
براي كاهش توليد ،از كاهش ش��ديد توليد نفت

اين كشور بكاهد .هدفي كه براي ترامپ يك خط
قرمز اساسي است زيرا وي تبديل امريكا به يك
صادركننده نفت را به پاي برنامههاي خود نوشته
است و در جريان انتخابات سال  2016نيز بر آن
مانور ميداد.
در بين همه رؤساي جمهور امريكا طي نيم قرن
اخير ،هيچ فردي نتوانسته بود امنيت انرژي اين
كشور را از منظر واردات نفت تأمين كند و همواره
اين نگراني وجود داشته است كه در صورت بروز
نا امني در كشورهاي توليدكننده نفت جهان ،چه
اتفاقات ناگواري در انتظار اياالت متحد امريكاست.
ترامپ كه در جريان انتخابات سال  2016به مردم
اين كشور قول دادهبود،خودكفايي در توليد نفت
را محقق ميكند ،در پايان سال  2019مجموع
مصرف نفت و فرآوردهه��اي نفتي امريكا معادل
 20ميليون و  500هزار بشكه در روز بودهاست.
روند واردات نفت خام هم حالت نزولي داشته تا
خالص واردات آن معادل  3/8ميليون بش��كه در
روز باشد و  2/12ميليون بشكه ،ميانگين توليد
امريكا .به بيان سادهتر سهم نفت خام در مصرف
انرژي اين كش��ور  16ميليون بشكه در روز است

كه  2/12ميليون بشكه آن در داخل توليد شده و
مابقي وارد ميشود.
روندي كه در دول��ت اوباما پايهگذاري ش��د در
دوران ترامپ به اوج خود رسيده و اين كشور طي
سالهايي كه ترامپ را در كسوت رئيسجمهور
خود ديده ،گامهاي بلندي را براي تأمين استقالل
انرژي خود برداش��ت؛ هدفي كه رؤساي جمهور
سابق امريكا در تحققش ناكام ماندهبودند و حاال
پرزيدنت ،به آن افتخار ميكند .در چنين شرايطي
كه قيمت نفت سقوط كرده ،برخي تحليلگران از
ورشكستگي شركتهاي امريكايي خبر ميدهند
كه ميتواند موجب كاهش حداقل 2ميليون بشكه
از توليد فعلي امريكا شود .بيش از  2ميليون شغل
در صنعت انرژي امريكا وجود دارد كه شيل ،سهم
قابلتوجهي در اين ميزان دارد .با كاهش قيمت
نفت موقعيتهاي شغلي در بخش انرژي به خطر
خواهد افتاد و اين همان واهمهاي است كه ترامپ
دوست ندارد در آستانه انتخابات رياست جمهوري
اين كشور ،با آن مواجه شود.
در اين ميان نقش روسيه و عربستان بسيار مهم
است؛ س��عوديها كه در ابتدا يك تنه به جنگ
قيمت رفت��ه بودند امروز كمي آرام نشس��تهاند،
ترامپ قطعاً از آنها اقدام عملي طلب خواهد كرد
و شايد عقبنشيني رياض براي برگزاري نشست
اوپك پالس ،يك پاسخ سست به كشوري باشد كه
كام ً
ال در اختيار آن است .روسيه هم با وجود آنكه
عربستان آن را باني سقوط قيمت ميداند ،كنار
كشيده و سعي ميكند درخواستهاي امريكا و
ساير كشورها را با پاسخهاي فني و بازاري رد كند.
روسيه بر ارقام بازار مانور ميدهد ،از قرنطينه 3
ميليارد نفر و كاهش  25درصدي مصرف سوخت
كه موجب شده پااليشگاههاي جهان زير ظرفيت
خود كار كرده و تقاضا براي خريد نفت بهش��دت
كاهش يابد .شيشه عمر ترامپ در دستان روسيه
اس��ت؛ مس��كو بايد تصميم نهايي خود را براي
كاهش توليد بگيرد اما كدهايي كه از كرملين داده
ميش��ود ،احياي بهاي نفت را به اين زودي غير
ممكن نشان ميدهد.

وام ساخت مسكن خريدار ندارد

ب�ا وج�ود آنك�ه س�قف تس�هيالت س�اخت مس�كن در س�ال
ج�اري  ۴۷درص�د افزاي�ش پي�دا ك�رده ،س�ازندگان ضم�ن
تأكي�د بر كاه�ش ن�رخ س�ود و افزايش م�دت بازپرداخ�ت آن،
تس�هيالت فعل�ي را در جه�ش توليد مس�كن بياث�ر ميدانند.

به گزارش ايسنا ،آنطور كه محمد حسن علمداري ،مدير امور اعتباري بانك
مسكن گفته ،در سال جهش توليد تس��هيالت اعطايي به ازاي هر واحد به
سازندگان حرفهاي و در صورت استفاده از تكنولوژي جديد و فناوري نوين و
كاهش مصرف انرژي به ازاي هر واحد  ۲۵۰ميليون تومان تعلق ميگيرد .به
گفته وي ،اين تسهيالت در مراكز استانها و شهرهاي باالي  ۲۰۰هزار نفر
جمعيت  ۲۲۰ميليون تومان و براي ساير شهرها ۱۸۰ميليون تومان است.
با اين حال ارقام مذكور فقط براي واحدهايي اس��ت كه در ساخت آن از
تكنولوژيهاي نوين استفاده ميشود كه درصد چندان بااليي از ساخت و
سازهاي فعلي را در بر نميگيرد .بر اين اساس ،سقف وام ساخت به ازاي
هر واحد را براي سازندگان حرفهاي در تهران  ۲۰۰ميليون تومان ،براي
مراكز استانها و ش��هرهاي باالي  ۲۰۰هزار نفر جمعيت  ۱۷۰ميليون
تومان و براي ساير شهرها  ۱۴۰ميليون تومان است .همچنين به ازاي هر
واحد به شكل عادي براي تهران  ۷۰ميليون تومان ،براي مراكز استانها
و ش��هرهاي باالي  ۲۰۰هزارنفر جمعيت  ۶۰ميليون تومان و براي ساير
شهرها  ۵۰ميليون تومان تسهيالت پرداخت ميش��ود .با وجود آن كه
علمداري نرخ س��ود اين تس��هيالت را اعالم نكرده ،با توجه به نرخ سود
سالهاي قبل به احتمال زياد  ۱۸درصد با مدت بازپرداخت  ۱۲ساله است.
سيد محمد مرتضوي ،عضو هيئت رئيسه كانون انبوهسازان در پاسخ به
اين سؤال كه آيا تسهيالت  ۲۰۰ميليون توماني در تهران و  ۱۷۰ميليون
توماني در شهرستانها براي توليد مسكن كفايت ميكند يا خير ،به ايسنا
گفت :بانك مسكن اين تسهيالت را متناسب با الگوي ساخت در تهران به
ميزان  ۷۵متر مربع و در شهرستانها به ميزان  ۱۰۰متر مربع اختصاص
ميدهد .اين در حالي است كه ميانگين غالب واحدهاي در حال ساخت
در تهران  ۱۲۰متر و در شهرستانها  ۱۵۰متر مربع است؛ بنابراين عمده
واحدها از شمول دريافت اين تسهيالت خارج ميشود.
........................................................................................................................

افزايش  ۲۴درصدي ورود كاالي اساسي

مقام مسئول سازمان راهداري با اعالم افزايش  ۲۴درصدي ورود
كاالي اساس�ي به كش�ور طي نوروز  ۹۹گفت :رانندگان به دور از
خانوادهها در حمل كاالهاي اساسي حماسه ديگري را خلق كردند.

مهران قرباني در گفتوگو با تس��نيم با تأكيد بر اينك��ه براي تأمين
كااله��اي اساس��ي م��ردم تمهيدات وي��ژهاي از س��وي دس��تگاهها
و س��ازمانهاي ذيربط انديش��يده شدهاس��ت،اظهار ك��رد:فارغ از
محمولههايي كه در طي سال به كشور وارد ميشوند ،كشتيهاي زيادي
در اواخر اسفند و فروردين ماه وارد بنادر كش��ور شد كه اين وضعيت
همزمان با شرايط خاص كشور به لحاظ گسترش بيماري كرونا و اتخاذ
تدابير مختلف براي مهار اين بيماري بودهاست.
قرباني همچنين به آمار حمل كاالي اساس��ي از بنادر به داخل كشور
اشاره كرد و افزود:از  25اس��فند ماه تا  11فروردين ماه مجموعاً 630
هزار تن كاال در قالب 25هزار سفر از بنادر كشور به مقاصد داخلي حمل
شدهاست كه در روز يازدهم فروردين بيشترين بارگيري كاميونهاي
حامل كاالهاي اساسي از بنادر در بازه زماني يادشده صورت پذيرفت
و  2663دستگاه كاميون بيش از  65هزار700تن كاال را از بنادر حمل
كردند .وي اضافه كرد :بندر امام خميني (ره) ب��ا  53درصد كاالهاي
اساسي بيشترين و بندر اميرآباد با  16درصد رتبه دوم را در اين خصوص
به خود اختص��اص دادهاند .حمل محموالت كش��اورزي ،دامي و مواد
غذايي و كاالهاي ضروري مورد نياز مردم در ايام نوروز تاكنون بالغ بر
يك ميليون و  300هزارتن بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل
بيش از  24درصد افزايش داشته است كه به معناي رفع هر گونه نگراني
در خصوص تأمين كاالهاي ضروري مردم عزيرمان است.
........................................................................................................................

 1/4تريليون دالر هزينه كرونا براي جهان

بانك توس�عه آس�يا اعالم كرد هزين�ه همهگيري وي�روس كرونا
براي اقتصاد جه�ان  1/4تريلي�ون دالر يا ح�دود  ۵درصد توليد
ناخال�ص داخل�ي اس�ت و بس�تگي ب�ه گس�ترش اي�ن بيماري
در سراس�ر اروپ�ا ،امري�كا و س�اير اقتصاده�اي ب�زرگ دارد.

به گزارش گالف نيوز ،دوره كوتاهتر محدوديت اقتصادي اين آسيب را تا
 2تريليون دالر يا  3/2درصد توليد جهاني پايين ميآورد .آسياي در حال
توس��عه از جمله چين  36درصد كل هزينه اين همهگيري را پرداخت
ميكند .بانك توسعه آسيا در ششم مارس اعالم كردهبود ،شيوع ويروس
كرونا  347ميليارد دالر براي اقتصاد دنيا هزينه خواهد داشت و نرخ رشد
جهان را  0/4درصد پايين ميآورد .از آن زمان ،مركز ش��يوع ويروس از
چين به اروپا و امريكا منتقل شدهاست و حاال تعداد كل مبتاليان در دنيا
از يك ميليون نفر هم گذشته است .تخمينهاي جديد اين بانك تأثير
مستقيم همهگيري اين ويروس را بر گردشگري ،مصرف و سرمايهگذاري
در نظر گرفتهاست .اگر اختاللهاي مربوط به بخش عرضه تشديد شوند،
هزينه اين همهگيري افزايش خواهد يافت .بانك توسعه آسيا در گزارش
خود پيش بيني رشد اقتصاد را در  2020براي آسيا تا  2 /2درصد نسبت
به  5 /5درصدي كه در سپتامبر سال گذشته پيشبيني كردهبود،پايين
آورد .اين بانك رش��د اقتصادي چين را  3/2درصد پيشبيني كرد در
حالي كه قب ً
ال آن را  6درصد اعالم كردهبود .اقتصاد چين در سال گذشته
 1/6درصد رشد داشت .طبق گزارش اين بانك ،تمام مناطق آسيا در سال
جاري ميالدي رشد ضعيفتري خواهند داشت.
........................................................................................................................

متقاضيان كارت شناسايي برق اقدام كنند

مدي�ركل دفت�ر مديريت مص�رف و خدم�ات مش�تركين توانير
گفت :اف�رادي ك�ه متقاض�ي درياف�ت كارت شناس�ايي برق كه
روي آن شناس�ه  ۱۳رقمي برق مش�تركان درج ش�ده هس�تند،
ميتوانن�د از طريق ش�ركت توزي�ع ب�رق مربوطه اق�دام كنند.

هادي مدقق در گفت و گو با ايس��نا ،با بيان اينكه كارت شناسايي برق
تا كنون براي مش��تركاني كه نياز بوده صادر شدهاست ،اظهار كرد :بر
اساس ارزيابيهاي صورت گرفته از سوي شركتهاي توزيع برق اين
كار انجام شده و در مناطقي كه ضريب نفوذ اينترنت كمتر بوده يا افراد
به گوشيهاي هوش��مند و استفاده از اپليكيش��نها دسترسي ندارند
اين كارتها صادر شدهاست .وي افزود :عالوه بر اين موارد خاصي نيز
شناسايي شدند و كارت شناسايي برق در اختيار مشتركان قرار گرفته و
براي اين موضوع نيز اقدامات و ارزيابيهاي متفاوتي انجام شدهاست.
مديركل دفتر مديريت مصرف و خدمات مش��تركين توانير با بيان اينكه
اگر خود مردم نيز متقاضي دريافت اين كارت هس��تند ميتوانند نسبت
به دريافت آن اقدام كنند ،اظهار كرد :مشتركان ميتوانند با اين كارتها
را از شركت توزيع برق مربوطه دريافت كنند .مدقق با اشاره به روشهاي
مختلف پرداخت قبض برق ادامه داد :يكي از برنامهها معرفي روشهاي
مختلفي بود كه مشتركان ميتوانند پس از حذف قبوض كاغذي برق وجه
قبض خود را پرداخت كنند و روشهايي براي افرادي كه گوشي هوشمند
دارند،پيشبيني شده بود .وي با تأكيد بر اينكه صاحبان اين گوشيهاي
تلفن همراه ميتوانند از طريق وبس��ايت ،آپهاي مختلف و روشهاي
ديگر قبض خود را پرداخت كنند ،تصريح كرد :افرادي كه گوشي هوشمند
ندارند ،ميتوانند از طريق  USSDقبض خود را پرداخت كنند ،اما افرادي
كه هيچ نوع گوشي در اختيارشان نيست ،بايد شناسه قبض خود را كه پيش
از اين در قبوض كاغذي درج ميشد ،داشته باشند .براي اينكه اين افراد
نيز بتوانند از طريق تلفن ثابت و خودپرداخت پرداخت كنند ،قرار شد كه بر
حسب نياز به اين مشتركان كارت شناسايي برق دادهشود.

