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مسکن ارزان تر 
می شود

جزئیات تجارت خارجی ایران در سه ماهه نخست سال اعالم شد

شرکای تجاری ایران در دوران تحریم

قانــون هدف مندی یارانه هــا که در دوره ریاســت 
جمهوری احمدی نژاد اجرایی شــد، ســنگ بنای 
کجی را در نظــام پرداخت یارانه ها در کشــور پدید 

آورد.
بر اســاس این قانــون، یارانه ها فقط بــه دهک های 
خاصی می بایســت پرداخت شــود و بخشی از پول 
حاصل از آزاد سازی قیمت ها برای توسعه اشتغال در 
کشور هزینه شود. اما دولت پرداخت یارانه ها به همه 
طبقات را آغــاز کرد و حتی مجبور شــد برای تامین 
مبلغ یارانه ها، از سایر ذخایر نیز اســتفاده کند و در 
عمل قانون هدف مندی نه تنها محرک اشتغال نشد، 

بلکه بخش بزرگی از درآمدها را بــه پرداخت نقدی 
پول به اقشاری که نیازمند نبودند فراهم کرد و از این 
رو برخالف عنوان قانون، قانونی غیرهدف مند شــد و 
این رویه متاســفانه در دولت های یازدهم و دوازدهم 

ادامه یافت.
با عنایت به تکلیــف مصرح در بنــد »و« تبصره ۲۱ 
قانون بودجه سال ۹۳ کل کشــور، یارانه نقدی صرفا 
می بایســت به خانوارهای نیازمند پرداخت شود. در 
حال حاضر بیش از ۷۸ میلیون نفر در کشــور یارانه 
ماهانه را دریافــت می کنند. آمارهــای زیر گویای 

حجم بزرگ پولی است که بی هدف پرداخت می شد.
حــدود ۹۵ درصد جمعیت کشــور یارانــه نقدی را 
دریافت می کنند. یعنی بی نیازان در کنار نیازمندان 
و همه دهک های اقتصادی. انصراف ارادی از دریافت 
یارانه ها نیز چندان کارســاز نبود. تنها در ســال ۹۳ 
حدود دو میلیون و چهارصد هــزار نفر انصراف دادند 

که این تعداد لزوما دهک های درآمدی باال را شــامل 
نمی شود.

مجلس در سال ۱۳۹۵ دولت را مکلف به حذف یارانه 
سه دهک باالی جامعه، ایرانیان مقیم خارج از کشور 

و تعدادی دیگر کرده بود.
 با این حال در بودجه ســال جاری رقم یارانه نقدی از 
۳۳.۵۰۰ میلیارد تومان به ۲۳ هــزار میلیارد تومان 
کاهش یافت که نشان از عزم دولت برای حذف یارانه 
دهک های باالی جامعه بود که حــدود ۳۲ میلیون 
نفر از یارانه بگیران کاســته می شــد و یارانه بین ۴۲ 

میلیون نفر توزیع می شود.
با تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه 
امســال در دولت، احتمــال حذف تدریجــی یارانه 

نقدی پردرآمدها افزایش یافته است. 
بر اســاس  گزارش ســازمان برنامه و بودجه، نزدیک 
به نهصد هزار میلیارد تومان یعنــی بیش از دو برابر 

بودجه عمومی ساالنه دولت، به صورت یارانه پنهان، 
یارانه بودجه ای و یارانه فرابودجه ای هزینه می شود. 
وجود همین یارانه ها کارآمدی اقتصــادی را از بین 
برده اســت و به پدیده اقتصاد سیاه و قاچاق به شدت 

دامن زده است.
بنابراین دولــت نیازمند بــه یک نظــام طبقاتی 
در پرداخــت یارانه ها اســت تا ضمــن اینکه این 
واقعی سازی فشار تورمی را بر اقشار ضعیف جامعه 
تحمیل نکند، به رشــد اقتصادی این دهک ها نیز 
کمک کنــد. جلوگیری از این مصــرف بالجهت به 
ویژه یارانه دهک های باال، درآمد الزم برای توسعه 
رفاه و اشتغال در کشــور را فراهم می کند و حداقل 
ضمن قطع برداشــت های بی رویه از خزانه دولت، 
زمینه افزایش ذخایر مالی کشــور را فراهم می کند 
و هم می تواند گام مثبتی برای مقاوم کردن اقتصاد 

باشد.
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جزئیات تجارت خارجی ایران در سه ماهه نخست سال اعالم شد

شرکای تجاری ایران در دوران تحریم
رامین شهراد    بررســی آمار روزانه گمرک نشان 
می دهد که ۵ مبدا عمده صادراتی ایران در فصل بهار 
کشــورهای عراق، چین، امارات، افغانستان و ترکیه و 
۵ مبدا عمده وارداتی نیز چین، امارات، ترکیه، هند و 

آلمان بوده اند.
معاونت بررســی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران 
در گزارشــی به آمارهای تجاری کشــور در سه ماهه 
نخست امســال پرداخته و نوشته است: از اردیبهشت 
ماه سال ۱۳۹۸، روند انتشار آمارهای گمرک متوقف 
شــده و تنها دسترســی به آمارهــای روزانه گمرک 
)صادرات و واردات ۲۰ قلم عمده صادراتی و وارداتی 
در همان روز؛ ۲۰ مبدا عمــده وارداتی یا مقصد عمده 
صادراتی در همــان روز و ۲۰ گمرک عمده کشــور 

برحسب صادرات و واردات در همان روز( وجود دارد.
آمارهای تحلیل مقدماتی گمــرک ایران پیش از این 
»براساس ۱۰۰ کشور طرف مبادله«، »براساس اقالم 
عمده کاالیی«، »براساس جزئیات کاالیی مشتمل بر 
همه ردیف تعرفه های هشــت رقمی، همه گمرکات، 
همه مقاصد و همه مبادی تجاری«، »براســاس آمار 
ماهیانــه واردات و صــادرات« و »خــودرو و قطعات 

)دستگاه-وزن-ارزش( « بود.

۵ مقصد اول صادراتی در بهار 98
بر اســاس اعالم معاونت بررســی های اتاق بازرگانی 

تهران، ۵ مقصد اول صــادرات ایــران در بهار ۹۸ به 
ترتیب به کشــورهای عراق، چین، امارات، افغانستان 
و ترکیه بوده اســت. بر این اســاس در فصل بهار ۹۸، 
صادرات ایران بــه عراق معادل ۶ هــزار و ۳۰۵ تن به 
ارزش  ۲ میلیارد و ۳۹۱ میلیون دالر بوده اســت. این 
رقم برای صادرات به چیــن نیز برابر با ۱۲ هزار و ۲۲۸ 
تن به ارزش ۲ میلیــارد و ۳۵۴ میلیــون دالر و برای 
امارات ۴ هزار و ۱۶۱ هزار تــن به ارزش یک میلیارد و 

۵۵۵ میلیون دالر بوده است.
از سوی دیگر صادرات ایران به افغانستان در سه ماهه 
نخست ۹۸ برابر با ۵۱۳ میلیون دالر )یک هزار و ۴۲۸ 
هزار تن( و به ترکیــه ۳۸۲.۳ میلیون دالر )یک هزار و 

۶۸ هزار تن( محاسبه شده است.

۵ مبدا عمده وارداتی در سه ماهه نخست 98
کشــورهای چین، امــارات، ترکیه، هنــد و آلمان به 
ترتیب بیشــترین صادرات را به ایران در ســه ماهه 
نخست سال ۱۳۹۸ داشته اند. بررسی آمارهای روزانه 
گمرک نشــان می دهند که بزرگترین صادرکننده به 
ایران همچنان کشــور چین با ۷۸۹ هــزار تن کاال به 

ارزش ۲ میلیارد و ۲۷۵ میلیون دالر بوده است.
در جایگاه دوم این فهرست کشــور امارات با صادرات 
۷۹۳ هزار تــن کاال بــه ارزش یک میلیــارد و ۵۳۵ 
میلیون دالر قرار دارد و رده ســوم این فهرست نیز در 

اختیار ترکیه با یک هزار و ۱۶۳ هزار تن به ارزش یک 
میلیارد و ۲۴۹ میلیون دالر اســت.ایران همچنین از 
هند در فصل بهار معادل یک هزار و ۱۹۴ هزار تن کاال 
به ارزش یک میلیــارد و ۲۱۸ میلیون دالر وارد کرده 
است. جایگاه پنجم این فهرست نیز به کشور آلمان با 

۵۱۰ میلیون دالر )۲۰۹ هزار تن( تعلق دارد.

اقالم عمده وارداتی و صادراتی فصل بهار
گزارش معاونت بررســی های اتــاق بازرگانی تهران 
نشــان می دهد که ۵ قلم عمده وارداتی در سه ماهه 
نخست امسال »برنج نیمه سفید شــده یا برنج کامل 
سفید شــده« به ارزش ۶۸۸.۷ میلیون دالر، »ذرت 
دامی« به ارزش ۵۶۶.۷ میلیون دالر، »لوبیای ســویا 
به جز دانه« بــه ارزش ۳۳۲.۸ میلیون دالر، »کنجاله 
و ســایر آخال های جامد« به ارزش ۳۲۶.۰ میلیون 
دالر و »کره بســته بندی« به ارزش ۲۵۷.۶ میلیون 

دالر بوده اند.
همچنیــن در مدت زمان مشــابه ۵ کاالی نخســت 
صادراتی ایران نیز »گاز طبیعی مایع شده« به ارزش 
۲ میلیارد و ۷۶۷ میلیون دالر، »پروپان مایع شــده« 
به ارزش ۴۵۷.۷ میلیــون دالر، »میعانات گازی« به 
ارزش ۴۱۹.۴ میلیــون دالر، »قیر نفــت« به ارزش 
۲۹۵.۴ میلیــون دالر و »متانول« بــه ارزش ۲۷۳.۵ 

میلیون دالر بوده اند.

کالن

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
از تشــکیل کارگــروه حــذف یارانه 
دهک های باالی درآمــدی خبر داد و 
گفت: نرخ بیکاری در سه ماهه نخست 
ســال نســبت به مدت مشــابه سال 

گذشته کاهش داشته است.
محمد شــریعتمداری اظهــار کرد: بر 
اساس مصوبه  دولت کارگروه مشترکی 
بــا مشــارکت وزارت کار، ســازمان 
برنامــه و بودجــه، وزارت ارتباطات و 
وزارت کشــور با محوریت استانداران 
و فرمانداران تشــکیل شــده  که این 
کارگروه  موظف است دهکهای باالی 
درآمدی که نیــازی به یارانــه ندارند 
و یارانــه آنها با محوریت اســتانداران 

حذف شده است شناسایی 
کنــد و وجــوه و منابعــی 
کــه از این طریــق حاصل 
آیــد را پــس انــداز و در 
زدایی  محرومیــت  جهت 
و اشــتغالزایی در اســتان 

مربوطه هزینه کند.
 به گفته وی این برنامــه در چارچوب 
آیین نامــه ای اســت که بــه تصویب 

کارگروه شناسایی یارانه می رسد.
شــریعتمداری که در حاشیه مراسم 
تجلیــل از مهــارت آموختــگان برتر 
نیروهای مســلح در جمع خبرنگاران 
سخن می گفت، به آخرین آمار بیکاران 
در کشور اشاره کرد و گفت: مرکز آمار 

ایران مرکز رســمی اعالم 
آمار در کشــور اســت و بر 
اســاس آمار اعالم شده از 
ســوی این مرکز طی ســه 
ماهــه ابتدای امســال نرخ 
بیکاری نســبت بــه مدت 
مشــابه ســال قبل کاهش 
پیدا کرده و تعــداد بیکاران دو میلیون 

و ۵۰۰ هزار نفر است.
وی به علل کاهش نرخ بیکاری اشــاره 
کــرد و گفــت: از جمله دالیــل این 
امر می توانــد کاهش نرخ مشــارکت 
اقتصادی و پرداخــت وام های ارزان با 
نرخ ســود چهار درصد و شش درصد 
در مناطق روستایی و شــهرهای زیر 

۱۰ هزار نفر جمعیت باشد که موجب 
شده تا سهم اشتغال روستایی از سبد 
اشتغال کل کشــور از زیر ۳ درصد به 

۲۵.۳ درصد برسد.
وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
تاکید کــرد: بــا توجه بــه جمعیت 
جوان کشــور و بیــکاری نزدیک به 
۲.۵ میلیون نفری الزم اســت تا بستر 
مناســب برای ســرمایه گذاری ها و 
بهبود فضــای کســب و کار به وجود 
آید و شرایط مســاعد برای دسترسی 
واحدهای تولیــدی به ســرمایه در 
گردش مورد نیاز با به کارگیری نظام 
تامیــن اجتماعی و نظــام حمایتی 

مناسب فراهم شود.

یارانه

حذف یارانه دهک های پردرآمد کلید خورد
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۴راهکار دولت برای جبران کسری 

بودجه 
واگــذاری و مولدســازی دارایی هــای دولت، 
استفاده از حســاب ذخیره ارزی، فروش اوراق 
مالی اسالمی و برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی 
از صندوق توســعه ملی، ۴ راهــکار دولت برای 

جبران کسری بودجه است.
راهکار پیشــنهادی دولت برای جبران کسری 
بودجه امسال در جلسه شورای عالی هماهنگی 

اقتصادی سران قوا به تصویب رسید.
براســاس این گزارش و بنا بر گفته های معاون 
سازمان برنامه و بودجه، مقرر شده است بودجه 
امسال بر مبنای صادرات روزانه ۳۰۰ هزار بشکه 
نفت خام تنظیم شــود. در نتیجه، کل کســری 
بودجه امســال حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان 
تخمین زده شده و طبق پیشــنهاد دولت، قرار 
اســت نیمی از آن با کاهش هزینه هــا و نیمی 
دیگر با افزایش منابع تامین شود.براســاس این 
گزارش، دولت چهار راهکار برای افزایش منابع 
بودجه امسال )مجموعا ۷۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان( پیشــنهاد داده است که عبارتند از:الف- 
واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت توسط 

وزارت اقتصاد: ۱۰ هزار میلیارد تومان
ب- ۵۰ درصد موجودی حساب ذخیره ارزی: ۴ 

هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان
ج- فــروش اوراق مالی اســالمی مــازاد قانون 

بودجه ۹۸: ۳۸ هزار میلیارد تومان
د-برداشــت از حســاب مخصوص نزد صندوق 
توســعه ملی: ۴۵ هــزار میلیارد تومــان )مصوبه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی به شماره ۱۱۸۳۰ 
-۹۷ / م مورخ ۱۳۹۷.۴.۲۶ موضوع ذخیره سازی 
)۱۲( واحد درصد از سهم ۳۲ درصدی منابع ارزی 

صندوق توسعه ملی برای نیازهای ضروری کشور(
مجموع ارقام فــوق، ۹۷ هــزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان است ولی ســقف مجاز دولت برای فروش 
اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی )بندهای 
ج و د(، ۶۲ هزار میلیارد تومان است. بنابراین ۲۱ 
هزار میلیارد تومان از رقم فوق کســر می شود و 
مجموع ارقام فوق برابــر ۷۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان است.براساس پیگیری های فارس، مجوز 
دولت برای برداشــت از صندوق توسعه ملی در 
ســال ۹۷ )بند ج(، مجموعا حدود ۵.۷ میلیارد 
دالر بوده اســت و دولت در ســال گذشته هیچ 

استفاده ای از این مجوز نکرده است.
همچنین ظاهرا دولت مجوز استفاده از ۲۰ هزار 
میلیارد تومان تنخواه که بخشــی از آن مربوط 
به درآمدهای نفتی که هنوز اعالم وصول نشــده 

است، را دریافت کرده است.

پنجمین عرضه نفت خام سنگین 
در بورس انرژی؛  ۸ مرداد

پنجمیــن عرضه امســال نفت  خام ســنگین 
شــرکت ملی نفت ایران در رینــگ بین الملل 
بورس انرژی با قیمت پایه ۵۸ دالر و ۸۱ ســنت 

برای هر بشکه انجام می شود.
اطالعیــه عرضه ۲ میلیــون بشــکه نفت خام 
ســنگین شــرکت ملی نفت ایــران در رینگ 
بین الملل بورس انرژی با قیمــت پایه ۵۸ دالر 
و ۸۱ ســنت برای هر بشــکه و نیز بــرای تاریخ 
سه شــنبه ۸ مرداد منتشر شــد.این پنجمین 
عرضه نفت خام ســنگین در رینگ بین الملل از 
زمان آغاز عرضه نفت در بورس انرژی است. دهم 
اردیبهشت امسال در نخستین عرضه نفت خام 

سنگین ۷۰ هزار بشکه معامله شد.
خریــداران می توانند تا ســه ماه پــس از انجام 
معاملــه محمولــه را تحویل بگیرنــد و تحویل 
محموله در دیگر مناطق منوط به تائید شــرکت 
ملی نفت ایران امکان پذیر اســت.بر اساس این 
گزارش، عرضه نفت خــام در بورس انرژی ایران 
مبتنی بر ایجاد تنــوع در روش های فروش نفت 
و استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی است.



قائم مقام وزیر صنعت تاکید کرد

اول تامین کاال، بعد قیمت
عارفه صادق تهرانی   قائم مقــام وزیر صنعت با 
تاکید بر اولویت تامین کاال نسبت به قیمت آن گفت: 
امروز تامین مناسب کاال و فراوانی آن، مقدم به قیمت 

و این یک اصل در تنظیم بازار است.
حســین مدرس خیابانــی، قائم مقام وزیــر صنعت، 
معدن و تجــارت در اولین نشســت خبــری خود با 
خبرنگاران از مصوبه سران ســه قوه در هفته گذشته 
برای بازگشت بخشی از وظایف منتزع شده از وزارت 
صنعت در حــوزه تنظیم بازار خبــر داد و گفت: تمام 

وظایف تنظیم بازاری به این وزارتخانه بازگشتند.
وی با اشــاره به اتفاق جدیــد در وزارت صنعت مبنی 
بر ایجاد ســاختار جدیدی در حــوزه قائم مقام وزیر 
صمت بیان کرد: وزارت صمــت در حال حاضر یک ابر 
وزارتخانه اســت که در حوزه هایی همچون صنایع، 
معادن و فلزات، صنایع ســنگین و وزارت بازرگانی در 
آن ادغام شده اســت و مجموعه دولت به این نتیجه 
رسید که حوزه بازرگانی از اهمیت ویژه ای در شرایط 
فعلی برخوردار اســت و رئیس جمهور و وزیر صمت 
تاکید داشــتند تا حوزه بازرگانی در قالب یک بخش 
تحت نظارت و فرماندهــی قائم مقام وزیر صمت اداره 

شود.
قائم مقــام وزیــر صنعت، معــدن و تجــارت افزود: 
صندوق ضمانت صادرات ایران، موسســه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی، مرکز تجــارت الکترونیکی، 
مرکز ملی فرش ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، 
شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور 
دام در این قالب متمرکز شده اند تا این وزارتخانه کار 

خود را مستحکم تر ادامه دهد.
مدرس خیابانــی درباره تصمیم تفکیــک وزارتخانه 
صمت توضیــح داد: حــوزه بازرگانی کشــور باید به 
صورت متمرکز در یک جا راهبری شود و یک نقطه در 
وزارتخانه، کانون تصمیم گیری برای بازار قرار گیرد، 
بر این اساس، اینکه ساختار در قالب قائم مقام وزارت 
صمت باشــد؛ یا اینکه یک وزارتخانه مجزا تشــکیل 
شــود، تصمیم گیری اش بــه عهده مجلس اســت؛ 
ولی اصل اینکه موضــوع تنظیم بــازار، یک موضوع 
فرابخشی است، نباید فراموش شود و همه دستگاه ها 

باید کمک کنند.
وی همچنین با اشاره به جزئیات مصوبه سران سه قوه 
برای حوزه تنظیم بازار اظهار کرد: بخشــی از وظایف 
تنظیم بــازار که امور سیاســتگذاری، تصمیم گیری 
تنظیم بازار به وزارت جهاد کشــاورزی منتقل شده 
بود و وزارت جهاد کشــاورزی در سال ۹۱ این اختیار 
را داشت که در حوزه تنظیم بازار، نرخ تعرفه، عوارض 

گمرکی، میزان صادرات و واردات را اعالم کند و حتی 
نظارت بر قیمت کاالهای محصوالت کشاورزی نیز به 
وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده بود. این قانون در 
سال ۹۱ به مدت دو سال تعلیق شد ولی از سال ۹۳ تا 

هفته قبل، اجرایی شد.
این مقام مســئول افزود: این بخــش از اختیارات بر 
اساس مصوبه سران ســه قوه به وزارت صمت منتقل 
شده است، اســتدالل ما هم این بود که وزارت جهاد 
کشاورزی معتقد بود که بخشی از ابزارهای الزم برای 
تنظیم بازار همچون ســازمان حمایت در اختیار این 
وزارتخانه قرار نداشت و ســتاد تنظیم بازار نیز که در 
وزارت صمــت برگزار می شــود، از یــد وزارت جهاد 

کشاورزی خارج است.

آرامش مردم در گرو آرامش بازار است
مدرس خیابانی با تشــریح رئــوس برنامه های قائم 
مقام وزیر صمت در ســاختار جدیــد گفت: در بخش 
بازرگانی داخلی، مهمترین موضوع و مطالبه عمومی 
تنظیم بازار اســت؛ به نحوی که بخــش های تامین، 
توزیع و نظارت در کنار عنصر رســانه می تواند کار را 
پیش برد؛ بر همین اساس، تامین، توزیع و نظارت در 
کنار ظرفیت رسانه می تواند کار اثربخشی را پیگیری 
نماید. این در حالی اســت که مواضــع تنظیم بازار و 
اطمینان آفرینی به کارکردها را از طریق رســانه ها، 

پیگیری خواهیم کرد تا آرامش بازار را فراهم کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: ۱۰۰ قلم کاالی اساسی تعیین 
شــده که در آن، حتی فوالد، ســیمان، لوازم خانگی، 
نهاده های دامــی در کنــار کاالهای اساســی قرار 
گرفته اند، بر این اساس کانون و تمرکز بر روی تنظیم 
بازار این ۱۰۰ قلم کاال قرار گرفته اســت و در کنار آن، 
ســایر کاالهای دیگر در اولویت بعــدی مورد اجرای 
سیاست های تنظیم بازار قرار می گیرند؛ البته امروز 
تامین مناسب کاال و فراوانی آن، مقدم به قیمت است؛ 
این یک اصــل در تنظیم بازار اســت؛ چراکه قیمت، 

خروجی ابزارهای تنظیم بازار است.

در تنظیم بازار، اصل تولید نباید مورد غفلت 
واقع شود

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکــه بیش از ۹۵ درصد 
کاالها، اتکای ما بر روی تولید داخلی است، بیان کرد: 
تامین بخش عمده ای از کاالهای اساســی و ضروری 
ما بر عهده تولیــد داخلی قرار دارد؛ پــس در تنظیم 
بازار، اصل تولید نباید مورد غفلت واقع شود و به بهانه 
تنظیم بازار، نباید سرعت حرکت و جریان کاال را نباید 

کند یا حتی متوقف کرد.
وی با بیان اینکه باید بر روی بحث پیش بینی نیز کار 
کرد، گفت: این در حالی اســت کــه برخی اختالالت 
منطقی در بــازار به دلیل عدم پیــش بینی صحیح از 
آمار تولید و مصرف اســت؛ در حالیکه دستگاههای 
متولی نیز باید کار را در حوزه خــود پیگیری نمایند؛ 
پس در اقالمی که از منظر واردات کسری داریم، باید 
بتوانیم برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم تا نوسانات 
قیمت را کنترل کنیم؛ البته برخی از نوســانات ما به 
دلیــل تولیدات فصلی اســت؛ چراکــه برخی اوقات 
آفت ها و یا گرما یا ســیل، محصوالت را دچار اختالل 

می کند که ما برای آنها نیز برنامه داریم.
قائم مقام وزیر صمت با تاکید بــر اینکه امروز وظیفه 
اصلی تنظیم بــازار، حذف اختالالت شــبکه توزیع 
و مقابله با گرانفروشــی اســت که باید کنترل شوند؛ 
تصریح کرد: این در حالی اســت که بخش نظارت را 
نیز فراموش نخواهیم کرد، به این معنا که وزن اصلی 
سازمان حمایت اکنون به ســمت قیمتگذاری رفته 
اســت، در حالیکه این سازمان باید شــش دانگ در 
بحث نظارت در اولویت قرار گرفته اســت؛ پس بخش 
نظارت بر بازار به صورت هفتگی کنترل خواهد شد و 

گزارش هایی را دریافت خواهیم کرد.
مدرس خیابانی گفــت: هر هفتــه ۵ اولویت کاالیی 
در نظارت تعیین خواهد شــد و در انبارها و نظارت بر 
قیمت حضور جدی خواهیم داشــت؛ از ســوی دیگر 
اصناف را نیــز که ظرفیــت پرقدرتی دارنــد؛ به کار 
خواهیم گرفت و به نحوی مدیریــت خواهیم کرد تا 
بازرســان و ناظران آنها به میدان خواهند آمد؛ چراکه 
کنترل بازار به غیر از حضور آنها، غیرممکن اســت و 
اصناف نیز برنامه های خوبی تدارک دیده اند که بازار 

یله و رها نباشد.
وی با تاکید بر اینکه صادرات از نان شب هم واجب تر 
اســت اظهار کرد: معتقدیم که امروز صادرات از نان 
شب برای کشور واجب تر است و صادرات در راستای 
تنظیم بازار است و بر این اساس برنامه داریم که وقتی 
که کارخانــه را زیرظرفیت بــا ۵۰ درصد ظرفیت کار 
می کند، پس هزینه های ثابــت تنظیم بازار به داخل 
منتقل می کند، پس بــا صادرات قیمــت کاال را در 
داخل نیز کاهش خواهــد داد؛ چراکه ظرفیت خالی 
کاهش می یابد و همین امر، نرخ را هم کاهش خواهد 

داد و تولید را به صرفه می کند.
خیابانــی تاکید کــرد: واردات را به جــز در چند قلم 
کاالی اساسی و مواد اولیه صنعتی را ترویج نخواهیم 

کرد و برای مرزنشینان نیز برنامه داریم.
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دانش بنیان ها خواهد ایستاد
مدیرعامل بانک صــادرات ایران گفت: رشــد 
و توسعه کشــور از مســیر حمایت از طرح های 
دانش بنیان و پشــتیبانی از کارآفرینان خالق و 
ایده های نو آنها می گــذرد و بانک صادرات ایران 
آماده است از زمان تاسیس تا مرحله بهره برداری 
و تولید انبوه در ســطح ملی و توســعه بازارهای 
صادراتی از این شرکت ها حمایت کند.حجت اله 
صیدی در مراســم گشــایش دفتــر حمایت 
از نــوآوری بانــک در محل صندوق نــوآوری و 
شکوفایی ریاست جمهوری و امضای تفاهم نامه 
همکاری با این صندوق ابراز کرد: بخش عظیمی 
از مشتریان و شرکت های بزرگ کشور، فعالیت 
خود را با بانک صادرات ایران آغاز کرده اند و این 
بانک کارنامه درخشانی در حمایت از ایده های نو 

تا مرحله  بهره برداری و تولید انبوه داشته است.
مدیــر عامــل بانــک صــادرات ایــران افزود: 
حمایت هــای مقــام معظم رهبــری از جوانان 
با انگیزه و خــالق کشــور و اراده دولت محترم 
در راســتای راه انــدازی صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی، نویدبخش اتفاقات بزرگ در عرصه 
علم و فنــاوری توســط جوانان اســت و بانک 
صادرات ایران افتخار دارد کــه در بخش تامین 
مالی، بیــن ۲۰ تا ۲۵ درصد تســهیالت خود را 
به حمایت از فعالیت های نــوآور و جدید در این 
عرصه اختصاص دهد.وی با بیــان اینکه بخش 
فناوری های علمی و تامین مالی، دو بخش مهم 
برای شروع یک فعالیت جدید است، تاکید کرد: 
راه اندازی دفتر حمایت از نوآوری بانک صادرات 
ایران در محل صنــدوق نوآوری و شــکوفایی 
ریاست جمهوری، در راستای توسعه همکاری ها 
بین بانک صــادرات ایران و صنــدوق نوآوری و 
شــکوفایی اســت.صیدی افزود: بانک صادرات 
ایران قطعا بــا ارقام باالتــر و بزرگتر در خدمت 
کارآفرینان و صاحبــان ایده و خالقیت و جوانان 
دانشگاهی خواهد بود و تالش می کنیم تا با این 
کار از مهاجرت نخبگان جلوگیری شــده و برای 
ایجاد فضای دلگرمی خدمت جوانان به کشــور 

حداکثر ظرفیت ها را ایجاد کنیم.
وی با اشــاره به اینکه هیچ بخشــی از توســعه  
بدون تامین مالی مناســب بــه نتیجه مطلوب 
نمی رســد، اظهار کرد: محور اقتصاد مقاومتی 
و سیاســت های کلی تعیین شــده توسط مقام 
معظــم رهبری بــر بنیان گذاشــتن بنگاه های 
درون زا تاکید دارد و امیدواریــم به عنوان یکی 
از ســه بانک بزرگ کشــور، با تعامل بهتر با این 

شرکت ها دراین مسیر گام برداریم.
علــی وحــدت، رئیــس هیئت عامــل صندوق 
نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری نیز در این 
مراســم با تشــکر از حمایت بانک صادرات ایران 
از شــرکت های دانش بنیان،گفت: ایجاد ارزش 
افزوده و اشــتغال بیشــتر در کنار پاسخگویی به 
نیازهای کشــور با اســتفاده از توان شرکت های 
دانش بنیان، دو هدف اصلی توجه به این بنگاه ها 
است و اراده مسئوالن کشــور و نظام بر حمایت از 
چهار هزار و ۵۰۰ شرکت دانش بنیان و پشتیبانی 

از جوانان خالق و با انگیزه در این بنگاه ها است.
وی با اشــاره به اینکه هدف گــذاری صندوق تا 
پایان ســال تامین مالی هــزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومانی این شرکت ها است، افزود: بانک صادرات 
ایران بانکی خوشــنام اســت که در این مسیر 
پیشــقدم هم بوده و ایجاد دفتر ویــژه و امضای 
تفاهم نامه این نوید را می دهد که پشــتیبانی از 

دانش بنیان ها با دقت و سرعت تداوم یابد.
همزمــان با افتتــاح دفتــر حمایــت از نوآوری 
بانک صــادرات ایران در محل صنــدوق نوآوری 
و شــکوفایی ریاســت جمهوری، طی مراسمی، 
تفاهم نامه همــکاری با هدف تــداوم حمایت از 
شــرکت های دانش بنیــان با حضــور حجت اله 
صیدی، مدیــر عامل بانک صــادرات ایران و علی 

وحدت، رئیس هیئت عامل این صندوق امضا شد.



مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعالم کرد

وج کاالهای اساسی از بندر شهید رجایی تسریع خر
خریدار   مدیرکل بنــادر و دریانوردی هرمزگان با 
بیان اینکه کاهش ماندگاری و ســرعت خروج کاال از 
بندر شــهیدرجایی در پی دســتور رییس جمهوری 
شتاب فزاینده ای یافته اســت، گفت: در مدت چهار 
ماه اخیر، حجم تخلیــه هفت قلم کاالی اساســی و 

استراتژیک، از مرز یک میلیون تن عبور کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
اســتان هرمزگان، اله مراد عفیفی پور بــا اعالم خبر 
تخلیه یک میلیون و ۱۵هــزار و ۳۵۵ تن انواع کاالی 
اساسی، استراتژیک و ویژه از کشتی ها در بندر شهید 
رجایی، اظهار داشــت: این حجم چشمگیر جابجایی 
کاال در قالــب هفت قلــم مختلف از آغاز ســال۹۸ تا 

ابتدای مردادماه جاری ثبت شده است.
وي ضمن اشــاره بــه پهلوگیری ۳۰ فروند کشــتی 
اقیانوس پیما حامل کاالهای یاد شده در مدت چهار 
ماه اخیــر، اضافه کرد: این حجــم از عملیات بندری، 
خدمات رســانی دریایــی و پهلودهی بــدون نوبت 
شناورها در حالی انجام پذیرفته که در ۱۲ ماهه سال 

۹۸، رقمی بالغ بر ۷۴۸هزار تن انواع کاالهای اساسی 
و ویژه از طریق ۲۸ فروند کشتی وارد بزرگترین بندر 

بازرگانی کشور شده بود. 
به گفته عفیفی پور، مقایســه حجــم عملیات انجام 
شده تنها در ۴ ماه امسال با ۱۲ ماهه سال گذشته خود 
به تنهایی بیانگر حجم گسترده ای از تالش ها و ثبت 
یک رکورد عملیاتی اســت؛ به گونــه ای که کاالهای 
تخلیه شــده در ماه های ابتدایی امســال معادل یک 
و نیم برابر کل حجم عملیات پارسال است.  مدیرکل 
بنادر و دریانوردی هرمزگان تامین کاالی اساســی 
مردم را از جمله اولویت های مهم دولت در شــرایط 
فعلی اقتصاد کشــور دانســت و تصریح کرد: پس از 
صدور دســتور رییس جمهوری در اردیبهشت ماه 
سال جاری، وضعیت به نحوی مطلوب تر پیش رفته 
و سرعت ترخیص و خروج کاال از بندر شهیدرجایی، 

سرعت و شتاب فزاینده ای به خود گرفته است.
وی ضمن ارایه گزارشــی از اقدامات انجام شــده به 
منظور ترخیص ســریع تر محموله هــای موجود در 

بنــادر و گمرکات بــه منظور جلوگیری از رســوب و 
ماندگاری کاال، اظهار کرد: طی سه ماه اخیر، نشست 
های متعددی با دســتگاه های مربوطه برگزار و پس 
از جمع بندی مشــترک، اقدامات ویــژه ای در بندر 
شهیدرجایی به منظور افزایش سرعت ترخیص کاال 

مدنظر قرار گرفته است.
وی افزود: در ایــن زمینه چهار اقدام موثر در دســتور 
کار ســازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفت که از جمله 
آن ها اختصاص ۸۰ درصد انبارهای سرپوشــیده برای 
افزایش سرعت ترخیص کاال از کشتی هاست.عفیفی 
پور خاطرنشــان کرد: اقدام مهم دیگــر در این رابطه، 
استقرار ۴ جرثقیل متحرک و سیار را روی اسکله ها به 
موازات استفاده از تجهیزات کشتی بوده است تا کاالها 
در اسرع وقت تخلیه شوند.وی در ادامه از هماهنگی های 
انجام شده با گمرک به منظور ارایه خدمات ۲۴ ساعته 
تشــریفات خروج کاال از بندر ســخن به میان آورد و 
گفت: هماهنگی های مؤثری با دســتگاه های همکار از 

جمله گمرک صورت گرفته  است.
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توزیع بیش از 9 هزار تن اقالم 

اساسی در استان هرمزگان
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان 
بیان کرد : از ابتدای سال تا کنون بیش از نه هزار 
و ۴۴۵ تن کاالی اساســی در اســتان هرمزگان 

توزیع گردیده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت معدن 
و تجارت هرمزگان، خلیل قاســمی در خصوص 
توزیع اقالم اساسی در ســالجاری گفت: هفت 
هــزار و ۸۴۹ تن شــکر، ۲۱ تن برنــج، یکصد و 
۵۶ تن گوشــت گوســاله منجمد وارداتی ، ۸۰ 
تن گوشــت گوســاله گرم وارداتی، یک هزار و 
۱۶۳ تن گوشت مرغ منجمد و ۱۷۶ تن گوشت 
گوســفند گرم وارداتی از ابتدای ســالجاری در 

استان تامین و توزیع شده است.
وی افزود : این مواد غذایی در فروشگاه های بزرگ 
و تعاونی های مرکز استان و شهرستان ها در حال 
توزیع است.قاسمی خاطر از شهروندان خواست 
در صورت مشــاهده هرگونه تخلــف مراتب را به 

سامانه  شبانه روزی ۱۲۴ اطالع دهند.

توزیع بیش از 7 هزار تن شکر 
دولتی در هرمزگان

معــاون بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان 
صنعت، معدن و تجــارت هرمزگان گفت : هفت 
هزار و ۸۴۹ تن شکر دولتی در سه ماهه اول سال 

در استان توزیع شد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان صنعت معدن 
و تجارت هرمــزگان ، محمد عباســی بیان کرد: 
به منظور کنترل و جلوگیری از نوســانات قیمت 
شکر در بازار، طرح توزیع شــکر دولتی از ابتدای 
سال تا ابتدای تیر ماه سالجاری در دست اجرا بود.
وی  جامعه هدف این طــرح را خانوارها، صنوف، 
صنعت ، تعاونی های کارمندی و کارگری عنوان 
کرد و افزود : نظارت بر نحوه توزیع عاملین توسط 

بازرسین سازمان صورت می گیرد.
عباسی خاطر نشــان کرد : واحدهای صنفی در 
صورت نیاز به شــکر می توانند در سامانه رصد 
www.زنجیره تامین کاالی اساسی به آدرس

ntsw.ir   ثبت نام نمایند.



مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی پیام دعوت کرد

فرش قرمز پیام زیر پای سرمایه گذاران 
خریدار     منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه مسافری 
پیام، ظرفیتی مناسب در البرز که با داشتن پتانسیل های 
فراوان  این روزها تبدیل به یکی از قطب های توســعه 

اقتصادی استان و منطقه شده است.
نزدیکترین منطقه ویژه اقتصادی کشور به تهران، قرار 
داشتن فرودگاه در داخل اراضی منطقه ویژه و امکان 
بهره گیری از کلیه تأسیسات، تجهیزات و تسهیالت 
آن،  در مجاورت بــودن مرکز اقتصــادی، صنعتی و 
کشاورزی کشور، قرار گرفتن در کنار راه آهن سراسری، 
متروی تهران - کرج و شــاهراه های ارتباطی کشور و 
دارا بودن شرایط اقلیمی مناسب از جمله مزیت های 

این منطقه است.
در کنار این مزایا، یکی دیگر از ویژگــی هایی که پیام 
را از ســایر نقاط متمایز می کند، بخش کارگو) حمل و 
نقل بار( آن است که به عنوان بزرگترین و تنها فرودگاه 
کارگو )پایانه بار هوایی( کشــور شــناخته می شود. 
مسافری شــدن فرودگاه بین المللی پیام را از دیگر 
مزیت های منطقــه می توان عنوان کــرد که اگر چه 

در آن وقفه ای ایجاد شــده اما تالش و همت مسئوالن 
استانی نتیجه داد و طی وعده وزیر ارتباطات، فناوری و 
اطالعات در هفته جاری نخستین پرواز مسافری از این 
فرودگاه به مقصد مشــهد مقدس انجام می شود.اینها 
بخشی از ویژگی های منطقه ویژه اقتصادی پیام است 
که موجب شده تا نگاه های استانی و ملی به این منطقه 

هر چه بیشتر معطوف شود.
ظرفیت های این منطقه موجب شده تا  شاهد افزایش 
حضور سرمایه گذاران در این منطقه باشیم، به گونه ای 
که به نقل از نــادر ثناگو مطلق، مدیــر عامل منطقه 
ویژه اقتصادی پیام از ابتدای ســال تــا کنون بیش از 
۲۵ ســرمایه گذاردر حوزه هــای مختلف جذب این 
منطقه شــده اند.حجم این ســرمایه گذاری ها بیش 
از ۲ هزار و ۵۸۶ میلیارد ریال اســت کــه با عملیاتی 
شدن آنها ۴۵۲ شــغل ایجاد می شــود.ثناگو مطلق 
گفت: ۷۰ درصــد این قراردادها در زمینه آی. ســی. 
تی و فناوری های نوین اســت که نقــش موثری در 
تامین نیازهای داخلی کشــور و صادرات محصوالت 

با فناوری باال خواهد داشــت.هم اکنــون ۴۸ واحد 
تولیدی و صنعتی فعال با اشتغالزایی یک هزار و ۱۵۰ 
نفر در منطقه ویژه اقتصادی پیام البرز فعال هستند.

یکی دیگر از ظرفیت های این منطقه، که شاید خیلی 
به آن پرداخته نشده و ناشــناخته مانده، ارائه آموزش 
خلبانی اســت که در حوزه آموزش و اعطا گواهینامه 
خلبانی طبق اســتانداردهای بین المللی فعالیت 
خود را از ســال ۱۳۸۵ آغاز کرده اســت.فرودگاه 
بیــن المللی پیــام از ابتــدای تاســیس ) ۱۳۶۹( با 
کاربری کارگو )حمل و نقل بــار( فعالیت خود را آغاز 
کرده و پس از اندکی با افزوده شــدن چندین مدرسه 
آموزش خلبانی بــه بزرگترین و برترین مرکز آموزش 
خلبانی کشور تبدیل شده اســت.هم اکنون بیش از 
۲ هزار متقاضی و عالقه مند حــوزه  صنعت هوایی در 
مدارس این فرودگاه مشغول به آموزش هستند. پنج 
مرکز آموزش خلبانی در فــرودگاه پیام فعالیت دارند 
و روزانه به طور میانگین  بیش از ۸۰ پرواز آموزشی در 

این فرودگاه انجام می شود.

البرز

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شــهرداری کرج گفت: با جذب اعتبار 
۳۰۰ میلیــارد تومانی فــروش اوراق 
مشــارکت، بین ۱۶۰ تا ۱۷۰ اتوبوس 

جدید به خطوط کرج اضافه می شود.
اظهــار  کاظمــی  اســتاد  مجیــد 
کــرد: شــورای شــهر کــرج الیحه 
فــروش ۳۰۰ میلیارد تومــان اوراق 
مشــارکت)صکوک( برای خرید چند 

دســتگاه اتوبوس نــو را به 
تصویب رسانده است.

وی ادامــه داد: مکاتبــات 
فــروش اوراق مشــارکت با 
دستگاه های ذی ربط انجام 
شــده و پیگیــر مطالعــات 

توجیهی این طرح هســتیم و بر اساس 
پیش بینی هــای صــورت گرفته این 
اعتبار در نیمه دوم امسال جذب خواهد 

شــد. با جذب این اعتبار، با 
توجه به قیمت هــای فعلی 
بــازار امکان خریــد ۱۶۰ تا 
۱۷۰ دستگاه اتوبوس جدید 
فراهم می شــود که این امر 
می توانــد بخشــی از نیــاز 
فعلی ناوگان را حل کند.وی در بخش 
دیگری از صحبت های خود با اشاره به 
وضعیت مناسب ســازی اتوبوس های 

درون شهری برای اســتفاده معلوالن 
اتوبوس هایــی کــه قبــال  افــزود: 
خریداری شــده از نظر فنــی امکان 
مناسب ســازی برای معلولین ندارند. 
ولی اتوبوس های جدیــد از جمله ۳۰ 
دستگاه اســکانیایی که سال گذشته 
خریداری شــده، رمپ ویژه معلوالن 
دارد و معلــوالن می تواننــد با کمک 

راننده از اتوبوس سوار و پیاده شوند.

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک 
شــهرداری کــرج از تهیــه و تدوین 
شناســنامه فنی تجهیزات هوشمند 

ترافیکی کرج خبر داد.
محمدرضــا احمدی نــژاد با اشــاره 
به ضــرورت نگهــداری از تجهیزات 
هوشــمنِد ترافیکی گفت: با استفاده از 

فناوری های نوین نســبت 
بــه تعمیــر و نگهــداری 
هوشــمند  تجهیــزات  از 

ترافیکی اقدام می شود.
وی بــا بیــان اینکــه تهیه 
شناســنامه فنی تجهیزات 

هوشمند ترافیکی در حال انجام است، 

افزود: تعمیــر و نگهداری 
تجهیزات بایــد با کمترین 
هزینــه و بهتریــن نتیجه 
انجام شــود.به گفته معاون 
حمــل و نقــل و ترافیــک 
شهرداری کرج؛ در مرحله 
نخسِت طرح تهیه و تدوین شناسنامه 

فنی تجهیزات هوشمند ترافیکی کرج 
یکــی از کریدورهای اصلی بررســی 
می شود.این مسئول در ادامه با اشاره 
به اینکه کرج ۴۸ تقاطع چراغ دار دارد 
گفت: بــرای اتصال ایــن تجهیزات به 
مرکز کنترل ترافیک شــهرداری کرج 

به ۴۸ کنترلر نیاز داریم. 

شهر

خیابان

ج اضافه می شود 170 اتوبوس نو به کر

ج شناسنامه دار می شود تجهیزات ترافیکی کر
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مشارکت و سرمایه گذاری در البرز 
ســفیر مالــزی در ایــران برای مشــارکت و 
ســرمایه گذاری در اســتان البــرز در زمینه 
تجهیزات پزشــکی از جمله تســت های سریع 

آزمایشگاهی اعالم آمادگی کرد.
داتو رســتم یحیی در نشســتی با هیات رئیسه 
اتاق بازرگانی البــرز و بازدید از نمایشــگاه 
توانمندی های تولیــدی، صنعتی و خدماتی 
مســتقر در این نهاد گفت: در جریان بازدیدم از 
این نمایشگاه با پتانسیل و مراکز صنعتی بسیار 
قوی و تولید انواع محصوالت مرغوب در اســتان 
البرز  آشنا شدم و تحت تاثیر توانمندی های این 

خطه از ایران قرار گرفتم.
وی ادامه داد: هنگام مشــاهده انواع  محصوالت 
تولیــدی و صنعتی متنوع در این نمایشــگاه به 
این  نتیجه رسیدم که بستر برای سرمایه گذاری 
فعاالن اقتصادی بخش خصوصی مالزی در این 

خطه فراهم است.
وی ادامه داد: با توجه به فراهم بودن زمینه های 
الزم برای جذب سرمایه گذاری در استان البرز، 
ما می توانیم  در صنایع مواد غذایی، ساختمانی 
و ســاخت و ســاز نیز با بخش خصوصی استان 

البرز تعامالت تجاری و اقتصادی برقرار گنیم.
 سفیر مالزی در ایران گفت: استان البرز عالوه بر 
طبیعت زیبا از مزایای ویژه ای از جمله نزدیکی 
به پایتخت، ســهولت در رفت و آمــد و امکانات 
وسیع در زمینه انبار و نگهداری مواد اولیه بهره مند 
اســت، لذا وجود این امکانات بســتر مناسبی را 

برای جذب سرمایه گذاری ها مهیا کرده است.

 اعطای وام قرض الحسنه 
۲.۵ میلیارد ریالی به کارفرمایان

مدیرکل کمیته امــداد امام )ره( اســتان البرز 
گفت: هــر کارفرمــای صاحــب کارگاه فعال 
تولیدی و یا بنــگاه توزیعی کــه پنج مددجوی 
تحت حمایت کمیته امــداد را به کارگیری کند 
می تواند تا ســقف ۲.۵ میلیارد ریال تسهیالت 

قرض الحسنه دریافت کند.
محمد محمدی فــرد، مدیــرکل کمیته امداد 
امام خمینی )ره( اســتان البرز با تأکید بر اینکه 
اصلی ترین هــدف این نهــاد توانمندســازی 
مددجویان از طریق اشــتغال زایی و خودکفایی 
است گفت: در طرح راهبران شغلی کارفرمایان 
و صاحبــان مشــاغل دارای مجــوز در صورت 
به کارگیری مددجویــان تحت حمایت این نهاد 
با قید بیمه و ارائه تضمین سه ســاله اســتخدام 
می تواننــد از تســهیالت با کارمــزد ۴ درصد و 

بازپرداخت پنج ساله بهره مند شوند.
وی با اشــاره به اینکه این تســهیالت از طریق 
برخی بانک های عامل استان پرداخت می شود 
افزود: هــر کارفرمــای صاحــب کارگاه فعال 
تولیدی و یا بنــگاه توزیعی کــه پنج مددجوی 
تحت حمایت کمیته امــداد را به کارگیری کند 
می تواند تا ســقف ۲.۵ میلیارد ریال تسهیالت 

قرض الحسنه دریافت کند.
محمدی فــرد بابیــان اینکــه در ایــن طرح 
کارفرمایان دارای شــرایط ذکرشده می توانند 
از یک تــا پنج مددجــو را به کارگیــری و به ازاء 
هر نفر پانصد میلیون ریال تســهیالت دریافت 
کنند گفت: موفقیت و پایداری مشاغل در طرح 
راهبران شغلی در مقایســه با اعطای تسهیالت 
انفرادی بــه مددجویــان از ضریــب اطمینان 

بیشتری برخوردار است.
مدیرکل کمیته امداد اســتان البــرز با تأکید بر 
اینکه این نهاد امسال به مددجویان مجری طرح 
اشتغال تا ســقف پانصد میلیون ریال تسهیالت 
پرداخت می کند یادآور شــد: همه ساله تعدادی 
از مددجویان تحت حمایت ایــن نهاد از طریق 
اشتغال و خودکفایی از جمع خانوارهای کمیته 

امداد خارج می شوند.



خبر خوش معاون وزیر راه برای مردم؛

مسکن ارزان تر می شود
محســن محروقی    معاون وزیر راه و شهرسازی 
وظیفه دولت را تعادل بخشــی به بازار مســکن اعالم 
کرده و با بیان این که قیمت مســکن بــاز هم کاهش 
می یابد، گفت: این کاهش قیمت مســکن متناسب با 

سایر پارامترهای اقتصادی خواهد بود.
مازیار حســینی اظهار کرد: در اکثر کشورهای دنیا، 
مسکن کاالی مصرفی اســت اما در ایران، متاسفانه 
مسکن کاالی ســرمایه ای به شــمار می رود و مردم 

ترجیح می دهند  سرمایه خود را در این حوزه بیاورند.
وی با بیان این که به نظر می رســد مســکن نسبت به 
دیگر بازارهای موازی که به شــدت بــه اقتصاد ضربه 
می زند و بعضا موجب بیرون رفتن ســرمایه از کشور 
می شود، ســرمایه گذاری در حوزه مسکن در شرایط 
فعلی کاری منطقی باشــد، ادامه داد: سرمایه گذاری 
در بخش مسکن از ریسک کمتری نسبت به بازارهای 
موازی سرمایه ای برخوردار است. سرمایه گذاری در 
این بخش باعث می شــود تا ســرمایه از کشور خارج 
نشود و از این منظر ســرمایه گذاری در بخش مسکن 

به نفع اقتصاد است.
وی با اشاره به این که مســکن در ایران از نظام عرضه 
و تقاضا تبعیت می کند، تصریح کرد: طی چند ســال 
گذشته تولید مسکن در کشــور با کاهش مواجه بوده 
است؛ از یک ســو کاهش تولید مسکن و از سوی دیگر 
عدم همخوانی تولید مســکن با تقاضــای واقعی در 
مناطق مستعد، مشکالتی را برای مردم و کشور ایجاد 
کرد. از سوی دیگر آمارها حاکی از آن است که  عمده 
معامالت انجام شده در ۴۷۰محله تهران در ۵۰ محله 
و در متراژهایی به مســاحت ۴۰ تا ۸۰ مترمربع بوده 
است. در حالیکه عمده پروانه های صادره برای متراژ 

باالی ۱۲۰ مترمربع صادر شده است.
معاون امور مســکن  و ســاختمان وزیــر راه با اعالم 
این که تقاضای مســکن برای واحدهــای ۷۵ تا ۸۰  
مترمربعی اســت، اظهار کرد: وظیفه دولت این است 
که بــازار را رصد کند و بر مبنای طرح جامع شــهرها 
و جمعیت پذیــری که بــرای شــهرها در نظر گرفته 
می شود سعی کند که عرضه و تقاضا و جهت گیری ها 
را تعیین کند.به گفته حسینی، مسکن جزو کاالهایی 
است که بیش از ۹۵ درصد سرمایه گذاری آن را بخش 
خصوصی انجــام می دهد. بــر این اســاس نیز عمال 
طرح هایی که در دستور کار قرار داده شده، طرح های 
محرکی هســتند و اصل کار را بخش خصوصی انجام 

می دهد.
وی تصریح کــرد: با توجه به اینکه ســمت و ســو و 
سیاســتگذاری برعهــده دولــت و وزارتخانــه راه و 

شهرسازی و ساخت و ســاز برعهده بخش خصوصی 
است باید مشوق هایی ایجاد کنیم تا سرمایه گذاران 
به تولید مســکن برای دهک های متوسط و پایین که 
تقاضای واقعی مســکن در آن دهک هاست، متمایل 

شوند.
وی با تاکید بر این که مســکن نباید گران شود، گفت: 
قطعا قیمت مســکن پایین می آید کــه این کاهش 
قیمت مسکن متناسب با سایر پارامترهای اقتصادی 
خواهد بــود. تقویت جریــان تولید مســکن وظیفه 
وزارتخانه راه و شهرسازی است که سیاستگذاری ها 
نیز در این مسیر برنامه ریزی شده است. در عین حال، 
باید تــالش کنیم تا همزمان عالوه بر تقویت ســمت 
عرضه، سمت تقاضا را نیز تقویت کرده و سمت عرضه 
و تقاضا را به هم نزدیک کنیم. در این راستا، کاری که 
در دست انجام است، تیدبل وام ساخت به وام فروش 

اقساطی تبدیل کنیم.
معــاون وزیر راه و شهرســازی با بیــان این که زمین 
و مجوز ابزار دولت برای رونق تولید مســکن اســت، 
اظهار کرد: بحــث زمین و مجوزها ابزاری در دســت 
دولت اســت که از آنها بهــره الزم را می برد. مجوزها 
در شهرها برعهده شهرداری هاســت اما در بسیاری 
از شــهرها جدید خود وزارت راه و شهرسازی صاحب 
اختیار است و از تمامی ابزارها در چند ماه گذشته که 

تغییراتی در وزارتخانه رخ داد، بهره الزم گرفته شد.
حســینی ادامه داد: با تغییرات گسترده در وزارتخانه 
راه و شهرسازی، سیاســت های انقباضی به سیاست 
های انبســاطی تغییر جهت داد، تالش کردیم تا این 
سیاست ها را دنبال کنیم که نتایج آن کامال مشخص 
است. در چند ماه گذشته حدود ۱۱۲ هزار مسکن مهر 
تکمیل و به مردم تحویل شــده است.برخی از مالکان 
بودند که دفترچه قسط داشتند و قسط پرداخت می 
کردند اما واحدهای مســکونی خود را تحویل نگرفته 
بودند که دراین مورد در بســیاری از موارد واحدها را 

تکمیل کرده و تحویل متقاضیان شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: در طرح اقدام 
ملی که احداث ۴۰۰هزار واحد مســکونی شــهری  
برنامه ریزی شــده تاکنون ساخت ۵۷ هزار واحد آغاز 
شده و در آینده نزدیک ســاخت هزار واحد مسکونی 

دیگر آغاز می شود.

 برنامه دولت همزمان با فروکش کردن
 بازار مسکن

تولید و عرضه ۱.۳ میلیون مســکن تا ســال ۱۴۰۰، 
مسکن استیجاری و مسکن اقساطی کارکنان دولت 

از جمله برنامه هایی اســت که وزارت راه و شهرسازی 
در دستور کار دارد و وزیر راه و شهرسازی اعالم کرده 
که خبرنگاران می توانند به طور هفتگی از این طرح ها 
گــزارش تهیه کنند؛ اســالمی هم چنیــن نخریدن 
مســکن در شــرایط فعلی تا تخلیه حباب مسکن را 

توصیه کرده است.
گزارش هــای میدانی حاکی از آن اســت کــه  بازار 
مســکن  به ثبات قیمت نزدیک شده  و حتی در برخی 
مناطق تهران شــاهد کاهش قیمت  پیشــنهادی از 
سوی مالکان هســتیم. همزمان با فروکش  التهابات 
در بازار مســکن، دولت نیز طرح های خــود را برای 
تعادل بخشــی به این حوزه دنبال می کنــد. تولید و 
عرضه ۱.۳ میلیون مســکن تا ســال ۱۴۰۰، مسکن 
استیجاری و مسکن اقســاطی کارکنان از جمله  این 

برنامه ها هستند.
چنــد روز قبــل رییس جمهــور در نشســت بــا 
دســت اندرکاران حوزه مســکن اعالم کرد که بنیاد 
مســکن انقالب اسالمی در بخش مســکن روستایی 
۲۰۰ هزار مسکن در ســال جاری و ۲۰۰ هزار مسکن 
ســال آینده ایجاد و وزارت راه و شهرسازی نیز امسال 
و ســال آینده در مجموع ۴۰۰ هزار مسکن را ایجاد و 

۵۰۰ هزار مسکن مهر نیز تکمیل خواهد کرد.
مســکن اقســاطی برای کارکنــان دولــت،  طرح 
دیگری اســت که از ســوی وزارت راه و شهرسازی به 
رییس جمهور تقدیم شده و روحانی آن را به سازمان 
برنامه و بودجه ارجاع داده اســت. بر اساس پیشنهاد 
اولیه، کارکنان به مدت پنج ســال، بخشــی از حقوق 
خود را پرداخــت می کنند. ســپس دو ســال صبر 
می کنند تا خانه ای که توافق شده ساخته شود. مابقی 
مبلغ خانه در اقساط ۱۷ ســاله پرداخت می شود که 
بنا به نوع انتخاب مســکن، مبلغ اقساط بین ۲۰ تا ۴۰ 
درصد حقوق کارکنــان خواهد بود.از ســوی دیگر، 
اقشار اجاره نشین با مشــکالتی مواجه هستند که در 
فصل جابه جایی بیشتر شده اســت. با این که بعضی 
مســتاجران از افزایش بیش از ۵۰ درصدی اجاره بها 
خبر می دهند، میانگین  رشد کشــوری اجاره بها در 
خردادماه ۱۳۹۸ طبق آمــار بانک مرکزی ۲۰ درصد 
بوده است. البته رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی 
رشد اجاره بها را حدود ۳۰ درصد اعالم کردند.در این 
شرایط دولت برنامه های کوتاه مدت و بلندمدتی را به 
منظور کمک به اقشار اجاره نشین  در دستور کار دارد. 
یکی از پیشنهادات که در روزهای اخیر ارایه شده این 
است که واحدهای آماده شــده فاقد متقاضی مسکن 

مهر به اجاره نشینان اختصاص پیدا کند. 

پالک
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وش  برنامه  جدید برای فر
اقساطی واحدهای مسکن مهر

مدیر امور اعتباری بانک مسکن از برنامه جدید 
مسووالن بخش مســکن برای تکمیل، افتتاح و 
فروش اقســاطی بخش عمــده ای از واحدهای 

باقی مانده مسکن مهر خبر داد.
محمد حسن علمداری، اظهار کرد: در جلسه ای 
که روز گذشته با حضور مسووالن بخش مسکن 
در حوزه مســکن مهر و همچنین مدیران عامل 
شهرهای جدید کشــور برگزار شد در خصوص 
فروش اقســاطی بخش دیگــری از واحدهای 

مسکن مهر باقی مانده تصمیم گیری شد.
وی افزود: بر این اساس مقرر شــد تا پایان سال 
جاری حــدود ۱۰۰ هزار واحد مســکن مهر که 
عملیات ســاخت آن ها به پایان رسیده و تکمیل 
شــده اند افتتاح، فروش اقساطی و به متقاضیان 
تحویل شــود. این در حالی اســت که براساس 
اعالم مسووالن مســکن مهر هم اکنون نزدیک 
به ۱۷۰ هزار واحد مســکن مهر در کشــور باقی 
مانده است که دولت بنا دارد هر چه سریعتر این 
واحدها را تکمیل کرده و تــوام با تامین خدمات 
زیربنایی و زیرســاختی ایــن واحدها، مقدمات 
فروش اقســاطی، افتتــاح و تحویــل آن ها به 

متقاضیان را فراهم کند.
علمداری با اشــاره به اینکه نشست روز گذشته 
با حضور مقامات وزارت راه و شهرسازی، وزارت 
نیرو و مدیران عامل شــهرهای جدید به منظور 
پایش طرح مسکن مهر و همچنین هم اندیشی 
در خصوص مسائل مربوط به مسکن مهر برگزار 
شد، خاطرنشــان کرد: در این نشست همچنین 
به سواالت مدیران عامل شهرهای جدید و سایر 
حاضرین در جلســه در خصوص مسائل مربوط 
به تامین مالی مســکن مهر از جمله موضوعات 

مرتبط با تسهیالت این پروژه پاسخ داده شد.
وی افزود: بحث فروش اقساطی واحدها، مسائل 
مربوط به متمم جدید تسهیالت مسکن مهر و ... 
برخی از مسائلی بود که مدیران عامل شهرهای 
جدیــد در ارتباط بــا آن ها ســواالتی را مطرح 

کردند و به آن ها پاسخ داده شد.
مدیر امــور اعتباری بانک مســکن با اشــاره به 
همکاری مطلوب میان مسووالن مرتبط با پروژه 
مســکن مهر و هم عقیده بودن دست اندرکاران 
ساخت این واحدها در موضوع ضرورت تکمیل 
واحدهای باقی مانــده، تامین خدمات زیربنایی 
و روبنایی، افتتــاح وفروش اقســاطی واحدها 
گفت: همه حاضران در جلسه روز گذشته بر این 
موضوع تاکید داشــتند که الزم است با افزایش 
همکاری هــای متقابل، پرونده مســکن مهر در 
اسرع وقت بســته شــود وهمه واحدها تعیین 
تکلیف شــود.علمداری همکاری دستگاه های 
مســوول در حوزه مســکن مهر بــا یکدیگر را 
مطلــوب ارزیابی کــرد و تعامل آن هــا با بانک 

مسکن را تعاملی همکارانه ومثبت اعالم کرد.
مدیر امور اعتباری بانک مســکن شرط رسیدن 
واحدها به مرحله فروش اقساطی و صدور دفترچه 
اقســاط برای بازپرداخت تســهیالت از ســوی 
متقاضیان را تکمیل عملیات ســاخت واحدها و 
رسیدن آن ها به مرحله افتتاح عنوان کرد و گفت: 
مطابق با تصمیمات گرفته شده قرار است منابعی 
بــه منظور تامین زیرســاخت های مســکن مهر 
در اختیار وزارت نیرو قرار بگیــرد و دو وزارتخانه 
راه وشهرســازی و نیرو در این زمینــه با یکدیگر 
همکاری کنند. مدیر امور اعتباری بانک مســکن 

منبع تامین این اعتبار را منابع دولتی اعالم کرد.
وی همچنیــن از همکاری مطلــوب خریداران 
مســکن مهر در شــهرها در بازپرداخت اقساط 
تســهیالت دریافت شــده برای واحدهایی که 
فروش اقساطی شده اند خبر داد و گفت: اگر چه 
در حوزه تسهیالت مسکن مهر نیز بانک مسکن 
با موضوع مطالبات معوق مواجه است اما بخش 
قابل توجهی از خریداران مســکن مهر اقســاط 

خود را به موقع پرداخت می کنند.



   ۶۴۰۰ خودرو در گمرک بالتکلیف باقی  مانده است

وهای خارجی ۲ماه مهلت برای ترخیص خودر
بعد از اتمام مهلت ترخیص  مازیار شــریف کیان 
خودروهای دپو شده از گمرک و در حالی که صاحبان 
خودرو منتظر تمدید مجدد ایــن زمان بودند، موضع 
دولت از این حکایت دارد که فعــال زمانی برای آن در 
نظر گرفته نخواهد شــد. در این شرایط حدود ۶۴۰۰ 

خودرو در گمرک بالتکلیف باقی می ماند.
حدود ۱۳ هزار خودرو از مدت هــا قبل در گمرکات، 
 مناطــق آزاد و بنادر به دالیل مختلــف از جمله ثبت 
ســفارش های غیرقانونی یا تغییر سیاست های ارزی 
دپو شده بود که ســرانجام در نیمه دوم سال گذشته 
در مــورد آنهــا تصمیم گیری شــد و دولــت مهلت 
چهارماهه ای را از اواخر دی ماه تا نیمه اردیبهشت ماه 
تعیین کرد تا صاحبان خودرو برای ترخیص آنها اقدام 
کنند. با پایان مهلت در اردیبهشــت ماه، بار دیگر این 
زمان تمدید و فرصــت دو ماهه دیگــری در اختیار 
مخاطبان قرار گرفت کــه نیمه تیرماه بــود، اما این 
زمان هم به پایان رسید و تمام خودروهایی که در این 
فاصله ترخیص شــده بودند به حدود ۶۶۵۰ دستگاه 
رســید و نزدیک به ۶۴۰۰ دســتگاه دیگر به دالیل 
مختلف در گمرک باقی ماند.گمرک ایران اعالم کرده 
بود تا زمانــی که هیات دولت به عنــوان مرجع اصلی 
در مورد تمدید زمان ترخیــص تصمیم گیری نکند، 
مجوزی برای این موضوع نــدارد و منتظر اقدام هیات 
دولت اســت.اما آنچه به تازگی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت  اعالم کرد از این حکایت داشت که دولت فعال 
تصمیمی برای تمدید زمان برای ترخیص خودروهای 
دپو شده ندارد. رحمانی گفته با توجه به این که پیش 
از این یک مرتبه مهلت تعیین شــده، فعال مجددا این 

تمدید انجام نخواهد شد.
از ۶۴۰۰ دســتگاه خودرو مانــده در گمرک، ۱۰۴۰ 
دســتگاه حتی پروانه الکترونیکی دریافت کرده اند. 
ولی با توجه به این که مجوزهــای خروج آنها تکمیل 
نشده بالتکیف باقی مانده است. ۳۴۰ دستگاه خودرو 
نیز همچنان پروانــه دریافت نکرده بودنــد و مابقی 
هم جزئیات عدم ترخیص آنها مشــخص نیست، اما 
پرونده های قضایی یکی از مســائلی اســت که پیش 

روی آنها قرار دارد.
آن طور که پیش تر مســئوالن گمــرک اعالم کردند  
برای این که پیش بینــی می کردند زمان تــا تیرماه 
مجددا تمدید نمی شــود، به گونه ای سیستم را پیش 
بردند که در مرحلــه اول پروانــه الکترونیکی صادر 
و خــودرو به ســمت درب خروجی گمــرک هدایت 
شــده و مابقی مجوزها از جمله استاندارد در آن زمان 
دریافت و خودرو در حداقل زمان ترخیص شــود، اما 
با این وجود حــدود ۱۰۴۰ دســتگاه در این مرحله 
باقی مانده اند و فرصت به پایان رســیده است که اگر 
تا حدی دیگر این فرصت وجود داشــت این تعداد از 

خودروها نیز خارج شده بودند.
با ایــن حــال بنابر اعــالم وزیــر صمــت، برخی از 
خودروهای دپو شــده دارای ظرفیت بیش از ۲۵۰۰ 
سی سی هستند و برخی دیگر ضوابط فنی و استاندارد 
آنها تعریف نشده است. البته به گفته او، از نظر وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت ترخیــص خودروهای دپو 
شــده هیچ مشــکلی ندارد و می توانند ثبت سفارش 
انجام دهند اما خودروهایی که با موانع قضایی مواجه 
هســتند و از طرف دادگاه توقیف شــده اند، از اختیار 

وزارت صمت خارج هستند.

2ماه مهلت برای ترخیص خودروهای خارجی
در همین حال معــاون امور فنی گمــرک جمهوری 
اســالمی ایران گفت: در روزهای آینده به افرادی که 
هنوز نتوانسته اند خودروی خود را از گمرکات کشور 

ترخیص کنند، فرصت ۲ماهه ای داده خواهد شد.
مهرداد جمــال ارونقی معــاون امور فنــی گمرک 
جمهوری اسالمی ایران  در نشست بررسی مشکالت 
بازرگانان در بوشهر اظهار کرد: تعداد ۱۰۴۸ دستگاه 
خودرو در گمرک پروانه شده اما ترخیص نشده است 
و ۳۰۴ خودروی دیگر نیز هنوز به مرحله صدور پروانه 

نرسیده است.
وی با بیان اینکه در ســال گذشــته از ۱۶ دی  مهلت 
چهار ماهــه ای به صاحبــان خودرو داده شــده بود، 
تصریح کرد: با پیگیری های انجام شــده و درخواست 
بــاالی صاحبــان خــودرو، در روزهــای آینده 
بخشنامه ای صادر خواهد شــد و به افرادی که هنوز 
نتوانســته اند خودروی خــود را از گمرکات کشــور 

ترخیص کنند، فرصت ۲ ماهه ای داده خواهد شد.
معاون گمرک ایران گفت: بر اســاس بخشنامه ای که 
از جانب  هیات وزیران صادر شــده است، خودروهای 
وارداتی که بعد از ۱۶ مرداد ۹۷ وارد گمرکات کشــور 

شده اند، ترخیص نمی شوند.
ارونقی در خصوص خودروهای توقیفی در گمرکات، 
تصریح کرد: خودروهای توقیفــی در گمرکات ابتدا 
باید مراحل قضایی خود را طی کننــد و بعدا، تعیین 

تکلیف خواهند شد.

پدال

نماینــده مــردم قزویــن در مجلس 
شــورای اســالمی بر شفاف ســازی 
خودروسازی ها قبل از خصوصی سازی 
تاکید کرد و گفت: تا زمانی که شــرایط 
شرکت های خودرو  سازی شفاف نشود 
واگذاری مشکل ایجاد می کند.حمیده 
زرآبادی در گفــت و گو با اقتصادآنالین 
اظهــار کــرد: یکــی از موضوعــات 
خودروســازی ها، مدیریت آن ها است 
که این موضوع به هیات مدیره و ســهم 
دولت برمی گردد؛ در کمتر از یک سال 

چندین مدیرعامل ســایپا 
عوض شــده امــا در ایران 
ثبات  مدیریــت  خــودرو 

چندین ساله دارد.
وی گفــت: در چنــد مــاه 
گذشــته علی رغــم اینکه 

خودروســازان بیشــتر تولیدات خود 
را با قیمتی ۵درصد زیر حاشــیه بازار 
به فروش رساند و یکســری تعهداتی 
داشتند که پول آن را از مشتری گرفته 
اما خودرویــی تحویل نــداده بودند، 

باز هــم گزارشــات آن ها 
نشــان از ضرر و زیانشــان 
داشــت؛ یعنی با وجود این 
نقدینگی ها خودروســازان 
نه تنها ســودی برای خود 
لحاظ نکردند بلکه ضرر هم 
داده اند.این نماینده مجلس با اشــاره 
به مسئله واگذاری خودروسازان بیان 
کرد: هر خریداری که خودروسازی ها 
را بخرد باید تمــام تعهدات آن ها را نیز 
به عهده بگیرد؛ اما مسئه مهم این است 

که تا زمانی که شرایط شرکت ها شفاف  
نشود، این واگذاری باعث ایجاد مشکل 

می شود.
نماینــده مــردم قزویــن در مجلس، 
زیان ده بودن خودروسازان را به دلیل 
تصمیمات خود خودروســازان و ارائه 
آمار اشتباه دانســت و گفت: در انتشار 
آمار ضرر و زیان خودرسازان اشکاالتی 
وجــود دارد و بایــد مراجــع نظارتی 
مشخص کنند که چه برنامه ای پشت 

آن بوده است.

جاده مخصوص
وسازی ها اعالم نمی شود؟ چرا آمار زیان واقعی خودر
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وسازان خودر
نجفی منــش معتقــد اســت اگــر مطالبــات 
قطعه ســازان پرداخت شــود خــون دوباره در 
رگ های صنعت خودروسازی جریان می کند و دیگر 
خودروهای ناقص در پارکینگ خودروســازان 

تجمیع نمی شود.
محمدرضا نجفی منش رئیــس انجمن صنایع 
همگن قطعه سازی گفت: اگر خودرویی کیفیت 
نداشته باشد کسی آن را نمی خرد. درست است 
که خودروی تولیدی در بدو ورود به بازار ایراداتی 
دارد اما اگر خانه نوساز هم بخریم حتماً در ابتدا 
ایراداتی خواهد داشت که به مرور برطرف خواهد 
شد.وی ادامه داد: خودروسازان به دلیل تعیین 
قیمت دستوری خودرو بیش از ۲۰ هزار میلیارد 
تومان زیان کردند در حالیکه کسانی که خودرو 
ثبت نام کرده و تحویــل گرفتند از ۲۰ میلیون تا 

۲۰۰ میلیون تومان سود کردند.
نجفی منش با اشــاره به مطالبات قطعه سازان از 
خودروسازان گفت: ســال قبل مقرر شد در دو 
بخش ۴ هــزار میلیارد تومان و ۷ هــزار میلیارد 
تومان به صورت ارزی به قطعه ســازان پرداخت 
شود از ۴ هزار میلیارد تومان رقم ۳۸۵۰ میلیارد 
تومان پرداخت شــد اما از ۷ هزار میلیارد تومان 

رقمی تاکنون پرداخت نشده است .
نجفی منــش ادامه داد: قرار اســت این مبالغ از 
طرف دولــت به عنوان بدهی خودروســازان به 
قطعه ســازان پرداخت شــود و خودروســازان 
تعهد بازپرداخت آن را داده اند. اگر این پرداخت 
صورت بگیرد ما می توانیــم بگوییم که خون به 
رگ هــای قطعه ســازان تزریق شــده و چرخه 
نقدینگی آن هــا به جریان بیفتــد. در اصل این 
تولید ناقــص به خاطر عدم وجــود نقدینگی در 
قطعه ســازان بوده و کاهش تولید داشتیم. اگر 
مطالبات قطعه ســازان به طــور کامل پرداخت 

شود ما پتانسیل تولید تمام قطعات راداریم.

وی ناقص  تکمیل ۶۴ هزار خودر
و  در ایران خودر

به دستور مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو 
از هفتم خردادمــاه ۹۸ تولید خودروهای ناقص 
روند کاهشــی داشــته و تکمیل خودروهای در 

کف مانده سرعت یافته است.
با تشــکیل کمیته ویژه ای تکمیل خودروهای 
ناقص در اولویت قرار گرفــت و زنجیره تامین و 
تولید این شــرکت بر کاهش تولید خودروهای 
ناقص متمرکز شــدند. بر همین اساس، از تاریخ 
هفتم خردادماه تولیــد خودروهای ناقص روند 
کاهشــی یافت و تکمیل خودروهــای کف در 
دســتور کار قرار گرفت.طبق آمار ثبت شده و با 
برنامه ریزی که برای تامین قطعات کســری و 
تکمیل خودروها انجام شده، از هفتم خردادماه 
تا صبح روز ۳۱ تیرماه ســال جــاری حدود ۶۴ 
هزار خودروی ناقص و درکــف کارخانه تکمیل 

و به بازار عرضه شده است.

وش ۱۸ هزار میلیارد ریال  فر
سهام شرکت ها و دارایی های 

و مازاد ایران خودر
ایران خودرو از سال ۹۲ تا ۹۷ سهام شرکت های 
زیان ده وکم بازده و همچنین دارایی های مازاد 
خودرا به ارزش ۱۸ هــزارو ۴۷۴ میلیاردریال به 

فروش رسانده است.
گــروه صنعتــی ایــران خــودرو درراســتای 
سیاست های دولت تدبیر وامید و وزارت صمت 
از سال ۹۲ تا ۹۷ سهام شرکت های زیان ده وکم 
بازده و همچنیــن دارایی های مــازاد خودرا به 
ارزش ۱۸ هــزارو ۴۷۴ میلیاردریــال به فروش 

رسانده است.
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

شگرد جدید دالالن برای مهار بازار ارز

چرا قیمت دالر سرگردان است؟
سمیرا ربیع   حاال بهتر اســت از آنچــه در آخرین 
هفته تیرماه و اولین هفتــه مرداد بر بــازار ارز ایران 
گذشت، با عبارت نوسان شــدید یاد کرد نه کاهش و 
افزایش چرا که رفت و برگشت مداوم از کانال ۱۱ هزار 
تومان تا نیمه کانال ۱۲ هزار تومان در این دوره زمانی 

به شاخصه اصلی بازار تبدیل شده است.
 بحران ارز دیگر یک سالگی خود را پشت سر گذاشته 
است و در شــرایطی که صندوق بین المللی پول نیز 
اذعان دارد سال سخت اقتصاد ایران رو به پایان است، 
نوسانات شــدیدی گریبان بازار ارز را گرفته است اما 

دلیل این نوسان ها چیست؟
کارشناسان پاسخ یکسانی به این سئوال نمی دهند. 
برخی معتقدند دلیل نوســان قیمت ها در بازار، تغییر 
میزان تقاضا، پس از کاهش نرخ ارز اســت. این نکته 
را برخی صرافــان نیز تایید می کننــد و می گویند به 
محض ریزش قیمت ها و رســیدن به کــف ۱۱ هزار و 

۵۰۰ تومان، تقاضا برای دالر افزایش می یابد.
 این نکته را باید در نظر داشت که برخی با دیده تردید 
به ماجرا می نگرند و معتقدند اتفاقا این افزایش تقاضا 
تحت تاثیر معامالت صوری رخ مــی دهد، به عنوان 
مثال دالل ها دســت به یکی می کنند تا چند ۱۰ هزار 
دالری را به سرعت در بازار خریداری نمایند. به محض 
جمع آوری این حجم اسکناس از بازار، آن هم از سوی 
دالالن، قیمت ها روند افزایشــی را طی می کند. آنچه 

در این میان اهمیت دارد این است که تزریق ارز به هر 
میزان که باشد، با چراغ ســبز این دسته روبروست و 
به سرعت نســبت به خریداری آن اقدام می نمایند. 
این چنین اســت که برخی تاکید مــی کنند در این 
شرایط الزم است بانک مرکزی از حراج اموال عمومی 
با تزریق دالر پیشــگیری نماید که رفتار بازارساز نیز 
همین نکته را گواهی می دهد.این دســته از دالالن تا 
زمان رســیدن قیمت به محدوده دلخواه از عرضه ارز 

خودداری می نمایند. 

 چرا ابتکار عمل در دست دالالن است؟
 سئوال فوق اما در این میان ســئوالی با اهمیت است. 
دلیل را شــاید بتوان در محدودیت های اعمالی برای 
خرید و فروش ارز در کشــور جستجو نمود. تخصیص 
ارز بــرای واردات، چه در ســامانه نیمــا، چه از محل 
دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی مشــمول محدودیت هایی 
اســت. در عین حال خرید ارز نیز محــدود به موارد 
خاص شده اســت. به این ترتیب خرید ارز به صورت 
ازاد از صرافی های قانونی امکان پذیر نیســت و اتفاقا 
این دالالن هســتند که ابتکار عمل را در این حوزه به 
دســت دارند. باید در نظر داشت حجم خرید و فروش 
ارز در این بخش نیز حجمی بسیار اندک است چرا که 
طبق قانون صادر کنندگان نیز الزم است ارز حاصل از 

صادرات خود را در سامانه نیما عرضه نمایند.

وز هفته چقدر  دالر در اولین ر
قیمت خورد؟

 قیمت دالر در اولین روز هفتــه در صرافی های 
بانکی ۱۱ هزار و ۹۵۰ تومادن اعالم شد.

دیروز صرافی های بانکی هــر دالر را به نرخ ۱۱ 
هزار و ۹۵۰ تومان عرضه کردنــد، این در حالی 
است که در آخرین روزهای هفته گذشته قیمت 

هر دالر به ۱۲ هزار  ۴۰۰ تومان نیز رسید.
  نوســان قیمت ارز از نیمه تیرماه آغاز شــده و 
همچنان ادامه دارد.  بر این اســاس صرافی های 
بانکی هر دالر را به قیمت ۱۱ هزار و ۸۵۰ تومان 

خریداری می کنند.
 قیمت هر یــورو نیز در صرافی هــای بانکی ۱۳ 
هزار و ۷۵۰ تومان اعالم شده است. صرافی های 
بانکی هر یورو را به قیمت ۱۳ هزار و ۶۵۰ تومان 
از مردم خریداری می نمایند.صرافان بازار ارز را 
آرام توصیف می کننــد و معتقدند تقاضا در بازار 
به کف رسیده اســت و به رغم کاهش قیمت ها 

هنوز مشتری چندانی در بازار نیست. 

سکه صد هزار تومان گران شد
 قیمت هر قطعه ســکه تمام بهــار آزادی دیروز 
با افزایشــی صد هــزار تومانی نســبت به روز 

پنجشنبه در بازار مواجه شد.
هر قطعه ســکه تمام بهــار آزادی دیــروز به ۴ 
میلیون و ۱۷۲ هزار تومان رســید این در حالی 
اســت که در آخرین روز هفته قیمت این کاالی 

سرمایه ای ۴ میلیون و ۷۵ هزار تومان بود.
 سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز دیروز در بازار ۴ 

میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله می شود.
  بهای نیم سکه نیز با افزایشــی ۳۰ هزار تومانی 
از ۲ میلیــون و ۲۷۰ هزار تومان بــه ۲ میلیون و 
۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت. قیمت ربع سکه 
در بازار نیز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعالم 
شده است. نرخ معامله ســکه گرمی ۹۷۰ هزار 
تومان و بهای هر گرم طالی ۱۸ عیار در بازار نیز 
۴۰۶ هزار تومان اســت. قیمت اونس طال نیز در 

بازار با افزایش ۱.۲۶ دالری همراه بوده است.

وانی فاصله گرفت پراید از مرز ر
 فاصله قیمت پراید در اخرین روز هفته گذشته 
در بازار نســبت به نرخ تحویل کارخانه به حدود 

هشت میلیون و هشتصد هزار تومان رسید.
 در پی کاهش اندک قیمــت خودروها در بازار، 
قیمت پراید نیز با کاهشــی اندک همراه شــد و 
نرخ ســایپا ۱۱۱ به کمتــر از ۴۹ میلیون تومان 
رســید. این خودرو اوایل هفته جاری به نرخ ۴۹ 
تا ۵۰ میلیون تومان در بازار عرضه می شد اما در 
آخرین روز هفته جاری بــه قیمت ۴۸ میلیون و 

۵۰۰ هزار تومان فایل شد. 
  قیمت تحویل کارخانه این خــودرو برابر با ۳۹ 

میلیون و ۶۸۱ هزار تومان است.
بر اســاس این گزارش پراید ۱۵۱ نیز برابر با ۴۳ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورد. در عین 
حال قیمت سایپا ۱۳۱ نیز ۴۴ میلیون تومان از 

سوی نمایشگاه داران اعالم شد
 ســایپا ۱۳۲ نیز به قیمت ۴۵ تــا ۴۵ میلیون و 
پانصد هزار تومان فایل شــده است.  فعاالن بازار 
می گویند فروشــندگان واقعی بــه دلیل نبود 
مشتری غالبا دســت به توافق می زنند و نرخ ها 

را کمتر از این رقم اعالم می کنند.

 بورس هفته جدید را کاهشی
 آغاز کرد

دیروز بیشتر ســهم های بزرگ در بازار سهام با 
کاهش قیمت روبرو شدند اما سهم های کوچک 
همچون قندی ها ســعی کردند شاخص بورس 
را در ســطح باالتری قــرار دهنــد؛ هرچند این 
شــاخص در نهایت بیــش از ۵۸۹ واحد کاهش 
یافت.دیروز شــاخص کل بازده نقدی و قیمتی 
بورس اوراق بهادار تهران ۵۸۹ واحد افت کرد و 
به رقم ۲۵۲ هزار و ۲۷۵ واحد رسید، اما شاخص 
کل هم وزن رشــد خود را ادامه داد و ۵۰۱ واحد 

افزایش تا رقم ۶۰ هزار و ۴۴۶ واحد باال رفت.
شــاخص آزاد شــناور نیز با ۶۳۵ واحد کاهش 
عدد ۲۸۰ هزار و ۱۴۷ را تجربه کرد و شــاخص 
بازار اول با ۱۱۴۹ واحد افت بــه عدد ۱۸۵ هزار 
و ۱۶۹ واحدی رســید. در عین حال شــاخص 
بازار دوم توانســت با رشــد مواجه شود و پس از 
بیش از ۲۰۳۰ واحد افزایش عــدد ۵۰۴ هزار و 
۹۳۹ را تجربه کند.فــوالد مبارکه اصفهان، ملی 
صنایع مس ایران و معدنــی وصنعتی چادرملو 
هر کدام به ترتیب ۲۹۷، ۲۱۶ و ۱۵۲ واحد تاثیر 
کاهشی روی شــاخص های بازار سهام داشتند.

پتروشــیمی نــوری، پاالیش نفــت تهران و 
ســرمایه  گذاری صندوق بازنشستگی هر کدام 
به ترتیب ۱۹۷، ۱۴۱ و ۷۶ واحد تاثیر افزایشــی 

روی شاخص های بازار داشتند.


