
از يك سال قبل تاکنون قرار است بازار خودرو 
با طرح ه�اي جديد س�اماندهي ش�ود و هنوز 
هيچ خبري از نهايي ش�دن تصميمات نيست. 
هرازگاهي وزير صمت از تدوين برنامه راهبردي 
خودرو س�خن مي گوي�د و جس�ته و گريخته 
مجلسي ها نيز از لزوم ورود خودرو به بورس و 
ساماندهي بازار خبر مي دهند. قطعه سازان که 
به شدت در سال هاي اخير به دليل سياست هاي 
اتخاذش�ده از س�وي خودروس�ازان متض�رر 
شده اند، از رانت ۵۰ميليون توماني دالالن از هر 
خودرو خبر مي دهند و معتقدند به دليل وجود 
سوداگري، نياز واقعي بازار مشخص نيست و ما 
نمي دانيم چه تعداد خودرو مورد نياز بازار است. 
از اين رو با ش�رايط کنوني حتي اگر ۱۰ميليون 
خودرو هم توليد شود، به دليل وجود تقاضا هاي 
کاذب باز ه�م نياز را پوش�ش نخواهن�د داد. 
خصوصي سازي ايران خودرو و سايپا سال هاست 
به  عنوان راهكاري براي برون رفت صنعت خودرو 
كشور از مشكالت و چالش هاي مالي، مورد بحث 
و بررس��ي قرار دارد و گاهي ني��ز طرح هايي براي 
اجراي آن در نظر گرفته مي ش��ود. روزي صحبت 
از فروش س��هام به قطعه س��ازان مي ش��ود و روز 
ديگر پاي خودروسازان خارجي براي خريد سهام 
به ميان مي آي��د و چندي پيش نيز بحث بر س��ر 
عرضه س��هام موردنظ��ر در قال��ب صندوق هاي 
س��رمايه گذاري بورس )ETF( مطرح ش��د، اما 
پس از ناكامي طرح هاي مختلف، اواخر اس��فند 
س��ال گذش��ته هيئت وزيران مصوب كرد ۸/۱۲ 
درصد از باقي مانده سهام دولت در ايران خودرو، 
به بانك هاي ملت، صادرات و تجارت واگذار شود. 

به گفته كارشناسان امور بانكي، بانك هاي كشور 
خود با مشكالت بسياري روبه رو هستند و واگذاري 
سهام خودروس��ازان به آنها، دردي از اين صنعت 
دوا نخواهد ك��رد. از طرفي، بانك هاي��ي كه قرار 
اس��ت طبق مصوبه هيئت وزي��ران، ۸/۱۲ درصد 
از س��هام ايران خودرو به آنها واگذار شود، اگرچه 
روي كاغذ دولتي نيس��تند، ام��ا خصوصي هم به 
حساب نمي آيند و به اصطالح خصولتي يا همان 
شبه دولتي محسوب مي شوند. بنابراين واگذاري 
سهام خودروسازان به آنها، با روح خصوصي سازي 
در تضاد اس��ت. در پي اين تصميم، اخي��راً وزير 
صمت در نامه اي به رئيس جمهور واگذاري سهام 
دو خودروساز در بورس را خواستار شد و با تأكيد 
بر تأثير تحريم ها بر كاهش توليد خودرو و افزايش 
هزينه هاي توليد در اين صنعت، عنوان كرد: اداره 
شركت هاي خودروساز از سوی سازمان گسترش 
و نوس��ازي صنايع ايران و تأمي��ن نظر حاكميت 
در حفظ قيمت ب��ازار و ثب��ات آن باعث تحميل 
زيان هاي هنگفت به شركت هاي خودروساز شده 
است و واگذاري باقيمانده س��هام دولت در گروه 
خودروسازي باعث س��لب اين مكانيسم تنظيم 

بازار خواهد شد. 
  آيا آزادسازي قيمت ها به سود توليدکننده 

و مصرف کننده است؟
كارشناس��ان صنعت خودرو معتقدن��د كه اداره 
ناصحيح اين صنع��ت و سياس��ت هاي حمايتي 
دولت ها در يك دهه گذشته موجب زمين خوردن 
صنعت خودروي كشور شده اس��ت و در ماه هاي 
پاياني عمر دولت خودروسازان تالش مي كنند با 
فروش سهام دولتي و سلب قيمت گذاري دولتي، 

اداره اين صنعت را به دست بگيرند تا شايد بتوانند 
راه فراري براي خ��روج از زيان پي��دا كنند. وزير 
صمت كه در زم��ان ورودش ب��ه وزارت صمت از 
گران فروشي خودروسازان س��خن مي گفت و از 
ايجاد قطب س��وم دفاع مي كرد و به قطعه سازان 
وعده مشاركت و ورود به صنعت خودرو را مي داد، 
اكنون عقب نشسته است و تالش مي كند آخرين 
درخواست خودروسازان را در دولت تدبير محقق 
كند و صنعت خودرو را در سال ۱۴۰۰ وارد مرحله 
جديدي كند. دكتر احم��دي متخصص صنعت 
خودرو معتقد است: آزاد سازي قيمت ها با باز شدن 
مرز ها به روي خودروهاي خارجي مي تواند به نفع 
مصرف كننده باشد، اما تبعاتي مانند افزايش ۴تا 
۵هزار توماني دالر را به همراه خواهد داشت كه به 
مصلحت كشور نيست. همچنين خودروسازان با 
خصوصي شدن و با توجه به موافقت نكردن مجلس 
با آزاد س��ازي واردات خودرو مي توانن��د تا پايان 
امسال بخش كمي از زيان شان را جبران كنند، اما 
نكته قابل توجه دالل بازي در صنعت خودرو و نبود 
آمار دقيق از ميزان نياز جامعه است. نكته اي كه 
دبير انجمن قطعه سازان به آن تأكيد دارد و از آن 

سوداگري در بازار آزاد خودرو نام مي برد. 
  ران�ت ۵۰ ميلي�ون تومان�ي ب�ه ازاي هر 

خودرو 
دبير انجمن صنايع قطعه سازي خودرو در مصاحبه 
اختصاص��ي با صداوس��يما از مش��كالت صنعت 
قطعه سازي و خودروسازي در سال جاري سخن 
مي گويد و معنقد اس��ت: به طور ميانگين در هر 
خودرو ۵۰ ميليون تومان رانت در قرعه كشي هر 
خودرو ميان دالالن و واس��طه گران و سوداگران 

توزيع مي شود. اگر رانت و سود ميانگين ۵۰ميليون 
توم��ان را به ازاي ي��ك ميليون دس��تگاه خودرو 
محاس��به كنيم به عدد ۵۰ ه��زار ميليارد تومان 
مي رسيم، يعني عدد غيرقابل باوري ميان دالالن 
و سوداگران توزيع مي شود؛ در صورتي كه جمع 
زيان دو خودروساز و قطعه سازان حدود ۵۰ هزار 

ميليارد تومان است. 
مازي��ار بيگلو با بي��ان اينكه اين پول ه��ا به جاي 
هدايت به توليد به سمت بازار و سوداگري مي رود، 
مي افزايد: انگار هيچ عالقه اي براي حل مش��كل 
وجود ندارد، زيرا بيش از ۱۰سال است كه مشكل 
قيمت گذاري دس��توري به اين ش��كل باقيمانده 
است كه اثرات آن را ابتدا در خودروسازي سپس 
در بازار و مردم ديديم و اكنون چند سالي است كه 

قطعه سازان بابت آن ضرر مي كنند. 
بيگلو قيمت گذاري دستوري را بزرگ ترين مانع 
در صنعت قطعه س��ازي و به تب��ع آن در صنعت 
خودروس��ازري به عنوان صنعت باالدس��تي آن 
دانس��ته و مي گويد: اميدوارم در سال ۱۴۰۰ اين 
مشكل يكبار براي هميشه حل شود، زيرا مزاياي 
قيمت گذاري دستوري به جيب عده قليلي مي رود 
و آن هم اعداد بسيار بزرگي است كه نصيب دالالن 
و سوداگران مي شود. به دليل وجود سوداگري، نياز 
واقعي بازار مشخص نيست و ما نمي دانيم چه تعداد 

خودرو مورد نياز بازار است.  
  ۶۰ درصد خودرو ها بال استفاده ماند ه اند

دبير انجمن صنايع قطعه سازي خودرو مي گويد: 
»با بررسي هاي انجام شده ۶۰ درصد از خودرو هاي 
فروش رفته در طرح قرعه كشي ها پيمايش نداشته 
و از گارانتي آنها استفاده نشده است، يعني حدود 
۶۰ درصد از اين خودرو ها براي حفظ ارزش پول 
و نه براي مصرف واقعي در اختيار متقاضيان قرار 

گرفته است.«
بيگلو مي افزايد: »كس��اني كه از منفعت ۵۰ هزار 
ميليارد تومان بهره مند مي ش��وند به اندازه كافي 
قدرت دارند ك��ه مانع اصالح س��اختاري در بازار 
خودرو شوند، ضمن اينكه نهاد هاي تصميم گير به 
طور دائم حرف هاي متضاد مي زنند، مجلس يك 
تصميمي را به پيش مي برد و به طور موازي وزارت 
صمت تصميم ديگر را و ش��وراي رقابت، شوراي 
اقتصاد و ديگر نهاد ها هرك��دام يك تصميمي را 
به پيش مي برند كه اين بزرگ ترين مانع بر سر راه 

ساماندهي بازار خودرو است.«
وي تأكيد مي كند: »يك سال است كه قرار است 
بازار خودرو با طرح هاي جديد ساماندهي شود، اما 
در اين باره درخواست هاي ما هم راه به جايي نبرده 
است و همچنان نظام قرعه كشي كه در شأن مردم 

ايران نيست، اجرا مي شود.«
چنانچه رئيس جمه��ور با فروش س��هام دولتی 
خودروسازان در بورس موافقت كند، با آزادسازی 
سهام خودروسازان طرح مجلس برای ورود خودرو 
به بورس و شفاف س��ازی بازار نيز منتفی ش��ده و 
خودروسازان  در بازار انحصاری می توانند به خوبی 
بتازند و كاله مصرف كنن��دگان را بردارند و اتفاق 
بدتر اينكه موضوع ارتقای كيفيت و بهره وری نيز به 

فراموشی سپرده می شود.

| روزنامه جوان |  شماره  6179 ۱2

88498433سرويس  اقتصادي 88498433سرويس  اقتصادي

يک  شنبه 22 فروردين 1400 | 28 شعبان 1442 |

شتاب یکه تازی خودروسازان با حذف دولت 
 در ماه هاي پاياني عمر دولت دوازدهم خودروسازان به بهانه رانت ۵۰ هزار ميليارد توماني سوداگران در بازار آزاد، تالش مي کنند

 با فروش سهام دولتي و حذف قيمت گذاري دولتي، اداره اين صنعت را به دست بگيرند تا بيش از پيش در بازار بتازند

بهناز قاسمی
  گزارش

   اصناف

دبير کل اتاق اصناف ايران از خسارت ۳۰۰هزار 
ميليارد توماني اصناف از آغاز ش�يوع کرونا تا 
پايان آبان ماه به عالوه دو هفته تعطيلي در آذرماه 
خبر داد و با بيان اينكه سال گذشته تنها ۷درصد 
مش�موالن وام کرون�ا از آن اس�تقبال کردند، 
داليل اس�تقبال کم از اين وام را تش�ريح کرد. 
محمدباقر مجتبي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه 
اولين خسارت از بعد مادي است، تصريح كرد: طي 
۱۵روزي كه در آذر سال قبل اكثر شهرهاي كشور 
قرمز و نارنجي بودند، صنوف طي ۱۵ روز بيش از 
۵۰ هزار ميليارد تومان كاهش فروش داش��تند. 
همچنين از ابتداي اسفند سال ۱۳۹۸ يعني ابتداي 
ش��يوع ويروس كرونا تا پايان آبان ۱۳۹۹، اصناف 
بيش از ۲۵۰ هزار ميلي��ارد تومان كاهش فروش 
داش��تند. اين خسارات سنگين اس��ت و نداشتن 

فروش يعني چك صنوف پاس نمي شود. 
وي افزود: اين وضعيت زنجي��ره تأمين و توزيع را 

دچار مشكل مي كند و واحد توليدي هم نمي توانند 
مواد اوليه خود را تأمين كنند. براي مثال چك هاي 
برگش��تي در فروردين ۱۳۹۹ س��ه برابر شده بود. 
دبيركل اتاق اصناف ايران همچنين با بيان اينكه 
به رغم كمك ها و مس��اعدت هاي دولت از طريق 
تس��هيل قوانين و مقررات، اصن��اف اكنون از بعد 
مادي كمك قابل توجهي دريافت نكردند، تصريح 
كرد: سال گذشته چند بس��ته حمايتي به دولت 
ارائه كرديم كه بخشي از آن تصويب شد و منتظر 
تصويب بخش ديگري از آنها در سال جاري هستيم. 
بنابراين صنوف بايد توجه داشته باشند كه جبران 
خسارت ها به ميزان خس��ارت ها نيست و بهترين 
راه پيش��گيري و رعايت پروتكل هاي بهداش��تي 
اس��ت. او در ادامه از مردم و واحد صنفي خواست 
پروتكل هاي بهداشت را رعايت كنند، چراكه هم 
جانشان در معرض خطر است و هم به لحاظ مالي 

خسارت شديد خواهند ديد. 

وی درباره استقبال صنوف از وام كرونا گفت: در سه 
ماه اول سال ۱۳۹۹ اولين وام براي مشاغل آسيب 
ديده از كرونا به ۱۴رسته مثل تاالرداران كه ۱۱ ماه 
تعطيل بودند و خسارت شديدي از شيوع ويروس 
كرونا ديدن��د و همچنين گروه پوش��اك، كفش، 
رستوران ها و غيره تخصيص داده شد، اما به دليل 
شرايط سخت دريافت اين وام ها از بانك و همچنين 
بوروكراسي اداري و نبود تفاوت بين وام هاي عادي و 
وام كرونايي باعث شد در سه ماهه اول سال گذشته 
فقط 7 درصد واحدهاي صنفي مشمول اين طرح 
متقاضي دريافت وام كرونا شوند. به گفته اين مقام 
صنفي دليل دوم اس��تقبال نكردن صنوف از وام 
كرونايي در سال گذشته مبلغ پايين وام بود كه به 
ازاي هر كارگر ۱۲ تا ۱۶ ميليون تومان و تا سقف 
سه كارگر به واحد صنفي اختصاص پيدا مي كرد. 

اين در حالي اس��ت كه در ش��رايط گران ش��دن 
مواداوليه و كاالها مبلغ ۴۸ ميليون تومان در مقابل 

ميزان خسارت قابل توجه نبود و صنوف در حالت 
عادي هم اين اعتبار را در بانك ها داشتند كه ۵۰ 
تا ۱۰۰ ميليون وام دريافت كنند. دليل س��وم هم 
ن��رخ ۱۲ درصد در حالت عادي اس��ت، اما همين 
۱۲درصد هم با توجه به ش��رايط سخت دريافت 
وام و مبلغ پايين آن، براي واحدهاي صنفي صرفه 

اقتصادي نداشت. 
به عبارت ديگر واحدهاي صنفي معتقد بودند براي 
اس��تفاده از ۶درصد يارانه بهره بان��ك، حضور در 
فرآيند سخت دريافت آن ارزش ندارد. البته دبيركل 
اتاق اصناف ايران با اش��اره به تسهيل فرآيندهاي 
بانكي در ادامه سال گذشته تصريح كرد: با اين حال 
همچنان منابع محدود است و پيش بيني مي شود 
با وجود تسهيل شرايط بانكي به دليل پايين بودن 
مبلغ وام و سود ۱۲ درصد اين وام، استقبال از آن 
قابل توجه نباش��د مگر اينكه در دو مورد ياد شده 

تجديدنظر شود. 

 ابهام در افزایش
 ۷۹ درصدي قيمت طرح ملي مسکن 

در حالي که اخي�راً معاون بنياد مس�كن از افزاي�ش ۷۹درصدي 
قيمت ط�رح ملي مس�كن خب�ر داده بود، مع�اون وزي�ر راه اين 
موضوع را تكذيب کرد. پيش تر اصالني مدي�رکل دفتر اقتصاد از 
اصابت تعديل در جهت افزاي�ش قيمت اين طرح خب�ر داده بود. 
به گزارش تس��نيم، ۲۲ آذرس��ال گذش��ته مديركل دفت��ر اقتصاد و 
برنامه ريزي وزارت راه و شهرس��ازي درباره قيمت س��اخت واحدهاي 
طرح ملي مسكن گفته بود: قيمت ساخت واحدهاي طرح ملي مسكن 
براساس فهرست بهاي سازمان بودجه است. بر اين اساس هرمترمربع 
۲ميليون و 77۰ هزار تومان اس��ت، ولي تعديل هايي هم مطابق اعالم 
سازمان برنامه و بودجه در جهت افزايش قيمت به آنها اصابت مي كند. 
در ادامه اواسط بهمن سال گذش��ته مقام مافوق مديركل دفتر اقتصاد 
يعني معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي نيز گفت: از ابتداي 
شروع طرح ملي مسكن تمام تالش اين بوده كه اين طرح با بهاي تمام 
شده پايين و كيفيت مناسب تكميل شود، بنابراين پس از بررسي هاي 
به عمل آمده و تجربياتي كه از طرح هاي پيش��ين وجود داشت، اقدام 
يكپارچه اي انجام شد و براي قيمت مسكن ملي به يك نظم خاص در 
كل استان ها رسيده ايم. محمود محمودزاده تأكيد كرد: تاكنون در هيچ 
مصوبه اي در خصوص قيمت نهايي اين طرح صحبت نشده لذا اين پروژه 
از قيمت ثابتي برخوردار نيست و براساس فهرست بها تعيين مي شود. 
طي روزهاي اخير اخب��اري در خصوص افزاي��ش 7۹درصدي قيمت 
پروژه هاي طرح ملي مسكن از زبان معاون بنياد مسكن انقالب اسالمي 
با استناد به نرخ تعديل سه ماهه چهارم سال ۹۹ سازمان برنامه و بودجه 
منتشر شده است. بر اين اساس قيمت هر مترمربع واحد مسكوني اين 
طرح از ۲ ميليون و 77۰ هزار تومان به ۴ميلي��ون و ۹۵۸ هزار تومان 
افزايش يافته است. به عبارت ديگر اگر تا قبل از سال ۱۴۰۰ ساخت يك 
واحد مسكوني 7۵ متري طرح ملي مسكن ۲۰7 ميليون و 7۵۰ هزار 
تومان بود، در س��ال جديد اين رقم به ۳7۱ميليون و ۸۵۰ هزار تومان 
افزايش يافته است. در واقع اظهارات آذر سال ۹۹ مديركل دفتر اقتصاد 
مسكن مبني بر اصابت افزايش قيمت به پروژه هاي طرح ملي مسكن 

به حقيقت پيوسته است.

افزایش خرید طال  از سوی هند 
خري�د ط�الي هن�د نس�بت ب�ه م�اه م�ارس س�ال گذش�ته 
۵/۷ براب�ر بيش�تر ش�ده و خري�داران چين�ي ه�م 2/۶براب�ر 
کرده ان�د.  خري�داري  ط�ال   2۰2۰ فوري�ه  از  بيش�تر 
به گزارش راشاتودي، تقاضا براي خريد طالي فيزيكي در فصل بهار در 
هند، چين و ساير كشورهاي آسيايي افزايش يافته است و خريداران در 
اين منطقه ترجيح مي دهند درخشش اين فلز گرانبها را ببينند. آمارها 
نشان مي دهد، هند يكي از مصرف كنندگان برتر طال در جهان، ۱۶۰ تن 
از اين فلز گرانبها را در ماه مارس وارد كرده است، يعني ۵/7 برابر بيشتر 
از همين ماه در سال گذشته ميالدي، زماني كه اين كشور در قرنطينه 
شديد كرونا به سر مي برد. خريد طال در هند در آوريل و مه ۲۰۲۰ متوقف 
شد، ولي دوباره از پايان ۲۰۲۰ رو به افزايش گذاشته است. طال در هند 
ارزش بااليي دارد و در جشن هاي عروس��ي و ساير مراسم ها پيشكش 
مي ش��ود. پس انداز بخش زيادي از جمعيت هند به صورت جواهرات 
طالست. خريد جواهرات در چين هم در فوريه ۲/۶ برابر بيشتر از سال 
گذشته بوده است. تقاضا براي طال در بزرگ ترين مصرف كننده اين فلز 
گرانبها در جهان در آغاز ۲۰۲۰ به پايين ترين رقم رسيد كه نتيجه آن 
بحران كرونا بود. طبق اطالعات ش��وراي جهاني طال، تقاضاي جهاني 
براي اين فلز گرانبها در سه ماهه سوم ۲۰۲۰ به پايين ترين رقم از ۲۰۰۹ 
رس��يده بود كه تا حدي نتيجه كاهش تقاضا در آس��يا بود. همه گيري 
كرونا باعث ش��د خريداران س��نتي طال خريد آن را به تعويق بيندازند 
و سرمايه گذاران از شر ذخاير خود خالص ش��وند، چون قرنطينه ها به 
شدت به بازار جواهرات ضربه زده بود. چين و هند به ترتيب شاهد ۲۵ و 

۴۸درصد كاهش تقاضا در سه فصل اول ۲۰۲۰ بودند. 
 

نفت ایران زودتر از انتظار به بازار برمی گردد
با آغاز مذاکرات غيرمستقيم براي احياي برجام، منابع غربي ارزيابي 
کردند نفت ايران ممكن اس�ت زودتر از حد انتظار به بازار برگردد. 
ژورنال نفت و گاز با اشاره به گزارش شركت تحقيقات نفت كپلر نوشت: 
شروع مذاكرات نشانه مثبتي از اتفاقات آتي است. ممكن است تهران و 
واشنگتن به زودي سر ميز مذاكره بنشينند و اگر چنين اتفاقي روي دهد 
و به توافق برسند، حدود ۲ ميليون بشكه در روز نفت ايران مي تواند به 
مجموع توليد اوپك افزوده شود. كوين رايت، تحليلگر شركت كپلر در 
سنگاپور ماه گذشته اظهار كرده بود، واردات نفت چين از ايران در مارس 
به ۸۵۶ هزار بشكه در روز خواهد رسيد كه بيشترين ميزان در دو سال 
گذشته است و رشد ۱۲۹درصدي نسبت به واردات فوريه خواهد داشت. 
معامله گران مي گويند محموله هاي نفت ايراني به دليل تحريم ها ارزان تر 
هستند و در چين قيمت آنها معموالً ۳تا ۵دالر در هر بشكه پايين قيمت 
نفت برنت است. اين قيمت جذاب باعث شده است شركت هاي چيني 
همزمان با صعود قيمت هاي جهاني، به افزايش خريد نفت ايران اقدام 
كنند. اگر مذاكرات ايران و طرف هاي برجام به رفع تحريم ها و بازگشت 
نفت ايران به بازار منتهي شود، اوپك كه در حال حاضر توليدش را براي 
تقويت قيمت ها محدود كرده، ممكن است با مشكل روبه رو شود، اما اين 
مشكل ممكن است به حدي كه برخي تصور مي كنند،  بزرگ نباشد. ايران 
در حال حاضر ميزان نفت بيشتري از آنچه آمار رسمي نشان مي دهند، 
صادر مي كند كه عمده آن به مقصد چين است. پس از رفع تحريم ها، آمار 
صادرات روشن تر خواهد شد. شايد مشكل بزرگ تر براي توليدكنندگان 
نفت امريكا اين باشد كه صادرات نفت ايران به هند آغاز خواهد شد و جاي 
بخشي از نفت امريكا را مي گيرد. هند پس از توقف خريد نفت ايران به 

دليل تحريم هاي واشنگتن، به واردات نفت امريكا پرداخت. 
 

هواپيماهاي مکس بوئينگ زمينگير شدند
ش�رکت هاي هواپيماي�ي در روز جمع�ه اس�تفاده از چندي�ن 
هواپيماي مكس ۷۳۷ را به دنبال اخطار ش�رکت بوئينگ مبني بر 
مش�كل برقي احتمالي در توليد برخي هواپيماها متوقف کردند. 
به گزارش رويت��رز، اين نقص فني جديدترين مش��كل پرفروش ترين 
هواپيماي شركت بوئينگ است و ربطي به مشكل امنيتي آن كه باعث 
دو س��ال زمين گير شدن اين هواپيما ش��د، ندارد. هواپيماهاي مكس 
7۳7 پنج ماه پيش مجوز پرواز دوباره دريافت كردند. زمين گير شدن 
اين هواپيماها به دنبال دو سقوط مرگبار صورت گرفت كه باعث كشته 
شدن ۳۴۶ نفر شده بود. بوئينگ اعالم كرد: تعمير اين نقص فني چند 
ساعت يا حداكثر چند روز طول خواهد كشيد. سه شركت هواپيمايي 
ساوت وست ايرالينز، امريكن ايرالينز و يونايتد ايرالينز كه اپراتورهاي 
برتر مكس 7۳7 هستند، اعالم كردند بيش از ۶۰ هواپيما را به دنبال اين 
اطالعيه بوئينگ از برنامه پرواز خارج كرده اند. سهام شركت بوئينگ به 
دنبال انتشار اين خبر ۱/۸درصد در روز جمعه سقوط كرد. هواپيمايي 
فدرال امريكا اعالم كرد: بوئينگ اين اطالعيه را در آخرين ساعات روز 
پنج شنبه اعالم و توصيه كرده اس��ت برخي هواپيماها موقتاً از برنامه 
پرواز خارج ش��وند تا مشكل توليد آنها حل ش��ود. شركت هواپيمايي 
ساوت وست، بزرگ ترين اپراتور مكس 7۳7 اعالم كرد: ۳۰ هواپيما از 
۵۸ هواپيماي خود را از برنامه خارج مي كند، ولي اختالل چنداني در 

فعاليت هاي آن ايجاد نمي شود.

خسارت ۳۰۰ هزار ميليارد توماني  کرونا به اصناف

محمدحسين طاقی|  تسنيم

تاالر شيشه اي

تغيير قيمتقيمت پايانینام شرکت 
350-17300فرآوري معدني اپالكاني پارس
220-10830سرمايه گذاري تامين اجتماعي

490-24260توليدي چدنسازان
110-5550 گروه صنايع بهشهرايران 

440-21760كارخانجات توليدي شيشه رازي 
370-18160سيمرغ

120-6090سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت
50-2520قطعات اتومبيل ايران 

280-14040سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
830-40820سرمايه گذاري دارويي تامين

60-3390ليزينگ رايان سايپا
280-14060فوالدخوزستان

50-2690سرمايه گذاري نيرو
330-16320سرمايه گذاري صنعت نفت  

260-12950كويرتاير
440-21670سرمايه گذاري پارس توشه 

100-5340سرمايه گذاري پرديس
1130-55470پتروشيمي شيراز

290-14620معدني وصنعتي گلگهر
1100-54050پارس سويچ 
810-40160سيمان اروميه 

2980-146410المپ پارس شهاب 
10-720شركت س استان كردستان

10-750شركت س استان سيستان وبلوچستان
380-18990سيمان دورود

270-13620فيبرايران 
10-760شركت س استان گيالن

7900-387100خوراك دام پارس 
1010-49930معدني امالح ايران 

360-18070صنايع كاغذسازي كاوه 
560-27920دوده صنعتي پارس 

490-24080كارت اعتباري ايران كيش
610-30080حمل ونقل توكا

10-880شركت س استان همدان
400-19910گسترش نفت وگازپارسيان

210-10750سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
2430-119550توليدي مهرام 

330-16270افست 
1090-53790توريستي و رفاهي آبادگران ايران

230-11730توسعه معادن وفلزات 
460-23000معدني وصنعتي چادرملو

1900-93540پتروشيمي پرديس
200-9850تامين سرمايه لوتوس پارسيان

4-351مس شهيدباهنر
650-31860كشاورزي ودامپروي مگسال 

20-1240س.سهام عدالت استان كرمانشاه
10-760شركت س استان آذربايجان غربي

970-47610توليدي كاشي تكسرام 
40-2410مهركام پارس 

130-6760سرمايه گذاري مسكن شمالشرق
370-18150كنترل خوردگي تكين كو

400-20040شهد
820-40190سيمان فارس نو

20-1010س.سهام عدالت استان كرمان
790-39200پشم شيشه ايران 
170-8490فنرسازي خاور

540-26590كمك فنرايندامين 
780-38270سايپاشيشه 

230-11340سيمان شمال 
230-11760توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 

50-2750سرمايه گذاري صنعت بيمه 
730-35790بورس اوراق بهادارتهران

660-32560بورس كاالي ايران
70-3740بيمه البرز

140-7020سيمان شرق 
480-29400مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

170-8720سيمان سپاهان 
530-26340همكاران سيستم

200-10030شيشه همدان 
440-10660ليزينگ صنعت ومعدن 

130-6520بيمه دانا
760-37410سيمان غرب 

380-18660سيمان فارس وخوزستان
250-12740سيمان مازندران 

150-3820سرمايه گذاري خوارزمي
180-8910سرمايه گذاري توسعه ملي 

910-44810پتروشيمي خارك 
100-5330سرمايه گذاري سايپا

210-10750سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
140-7280حفاري شمال

740-36720صنايع پتروشيمي كرمانشاه
250-12470فوالدمباركه اصفهان
250-12440پااليش نفت اصفهان

520-25960نوردآلومينيوم 
70-3890كارخانجات توليدي شهيدقندي

80-4340بانك اقتصادنوين 
410-20330داروسازي كوثر

260-6350گلتاش 
460-23000معدني وصنعتي چادرملو

530-26240تايدواترخاورميانه 
500-24630داده پردازي ايران 

360-17980سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 
500-24630صنعتي بهشهر
50-2520بانك كارآفرين 
500-24750سيمان هگمتان 

210-10330داده گسترعصرنوين-هايوب
390-19300رادياتورايران 

590-28990پااليش نفت تبريز
300-14890البرزدارو

1900-93540پتروشيمي پرديس
260-13190باما

1000-49350نفت پارس 
2020-99040داروپخش )هلدينگ 

80-4290 سالمين 
110-5790سرمايه گذاري بوعلي 
230-11730توسعه معادن وفلزات 

90-4590نيرومحركه 
5270290داروسازي امين 

210-10550بيمه پارسيان
6470-317230پتروشيمي فناوران

50-2940ايران ترانسفو
230-11750سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 

450-22340سيمان خوزستان
210-10650سرمايه گذاري ملي ايران 

530-26380مس شهيدباهنر
1150-56800موتوژن 

1290-63440گروه صنعتي بوتان 
17040470سيمان داراب 

1331020بانك پاسارگاد
50-2690بانك تجارت

400-19910گسترش نفت وگازپارسيان
1180-57920فوالداميركبيركاشان

240-12030سرمايه گذاري آتيه دماوند

آماره�اي گم�رك نش�ان مي ده�د اي�ران 
در س�ال گذش�ته بيش از 2/۹ ميلي�ارد دالر 
بنزين ب�ه رغم تحريم ه�ا صادر کرده اس�ت. 
به گزارش فارس، طبق آمارها ايران در ۱۲ ماهه 
س��ال ۹۹ بيش از 7/۸ ميليون تن بنزين به رغم 

تحريم ها صادرات شد. 
در اين م��دت ۲/۹ميلي��ارد دالر بنزين فروخته 
شده كه نسبت به مدت مشابه س��ال ۹۸ بالغ بر 
۳۵۸ درصد رش��د به لحاظ ارزش و ۶۱۸ درصد 
رشد به لحاظ وزني مش��اهده مي شود، يعني در 
سال گذشته نسبت به س��ال ۹۸، ارزش صادرات 

۴/۶برابر و حجم صادرات 7/۲برابر شده است. 
همچنين در سال ۹۹ بالغ بر ۱۳/7 ميليارد دالر 

محصوالت پتروش��يمي ص��ادرات ش��ده كه در 
مقايسه با سال ۹۸ از لحاظ ارزش بالغ بر ۲۳ درصد 

افت كرده است. 
حجم صادرات محصوالت پتروش��يمي در سال 
گذشته نسبت به س��ال ۹۸ هم حدود ۱۳ درصد 

كاهش يافته است. 
در س��ال ۹۸ بيش از ۱7/۸ ميلي��ارد دالر از اين 

محصوالت صادر شده بود. 
براساس اين گزارش، يكي از داليل كاهش حجم 
و ارزش صادرات محصوالت پتروشيمي در سال 
گذشته نسبت به سال ۹۸، شيوع كرونا و كاهش 
تقاضاي خريد محصوالت پتروش��يمي در جهان 

بوده است. 

 ایران در سال گذشته 
۳ ميليارد دالر بنزین صادر کرد

      کوتاه
تعاونی مسکن سپاه امام علی بن ابیطالب)ع( در نظر دارد اجرای جدول گذاری محوطه سایت منازل مسکونی شهرک شهید سلیمانی واقع در فاز 

7 شهرک قدس را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و پیمانکاران واجدالشرایط دعوت بعمل می آید .
مدارک مورد نیاز را جهت ارزیابی توان اجرای کار حداکثر تا تاریخ 1400/01/26 به آدرس :  قم – میدان بسیج جنب دانشکده پرستاری ؛ 

قسمت امور قراردادهای تعاونی تحویل نمایند ، پس از ارزیابی مدارک از واجدین شرایط جهت تحویل اسناد مناقصه دعوت بعمل می آید.
مدارک مورد نیاز :

1- آخرین رتبه یا پایه شرکت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی )گرایش ساختمان(
2- فهرست کارهای انجام شده و در دست اجرا توسط شرکت به همراه یک نسخه از قرارداد ، آدرس محل اجرا ، مبلغ قرارداد و کلیه مدارک مربوط به شروع کار و 

تحویل موقت یا قطعی پروژه
3- فهرست کارکنان کلیدی به همراه سابقه و تخصص هر کدام

4- لیست ماشین آالت و تجهیزات آماده به کار یا در دسترس پیمانکار و نحوه تامین آن )مالکیت ، استیجاری(
5- ارائه تقدیر نامه و رضایت نامه و تشویق نامه از کارفرماهای قبلی 

6- ارائه اسناد و مدارک شرکت )اساسنامه ، آگهی تاسیس ، آخرین تغییرات روزنامه رسمی( و رزومه فعالیتهای شرکت )ترجیحا بصورت فیلم ویدیویی ، لوح فشرده ، عکس ، اسالید و .....(
7- هرگونه مدرک و اسناد در خصوص توان اجرای کار پیمانکار 

 )) هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد((
تلفن تماس : 025-37847667

 تعاونی مسکن سپاه امام علی بن ابیطالب)ع( قم


