
مستاجران شهری طی ۲۰ سال ۱.۷ برابر شدند

 تهدیدی
 در پسارکود مسکن 

نرخ شکنی ارزهای صادراتی رونق گرفت

برخورد صرافی ها با اسکناس  صادرکنندگان

استارت آپ ها، شیشه های نازک و 
ترک خورده در اقتصاد ایران هستند، اگر ضربه های 
اقتصادی اندکی بیش از تلنگر باشــد، ممکن اســت 

شیشه عمر استارت آپ ها را بشکند.
اما آیا این شکســتنی بودن و ناپایداری را می بایست، 
تنها بــه گردن وضعیــت اقتصادی و سیســتم های 
مدیریت کشور انداخت؟ مشــخصاً پاسخ خیر است! 
اگر مقصر تنها دولــت و ارز و گرانی اســت، پس چرا 
اســتارت آپ هایی نظیر بازدیدیار، دیجیکاال، اسنپ، 
خشکشویی آنالین تکواش، بیدود و غیره که هر کدام 
نماینده ای از یک صنعت هستند، توانسته اند کماکان 
ســرپا بمانند و مسیری رو به رشــد داشته باشند؟در 
ادامه به علل اصلی شکســت های کســب و کارهای 

اســتارت آپی می پردازیم و درخواهیم یافت که علل 
اصلی شکســت، از خود اســتارت آپ  اســت و با 
عارضه های اقتصادی بیرونی، هم افزایی مخرب می یابد:

۱( شکست خوردن رهبر
تجارت شما در صورتی که شما مهارت های مدیریتی 
ضعیفی را نشان دهید می تواند شکست بخورد. اگر شما 
به عنوان یک رهبر تجربه کافی برای گرفتن تصمیمهای 
مدیریتی، راهنمایی کارکنان یــا درایت برای رهبری 
کردن سازمان خود را نداشته باشید، در نتیجه با درگیری ها 

و کشمکش های بسیاری مواجه خواهید شد.

۲( نبود ارزش و یکپارچگی
شما ممکن اســت محصوالت و خدمات بسیار خوبی 
داشــته باشــید و تقاضا برای آنها هم زیاد باشد، اما 
تجارت شما هنوز هم در حال شکست خوردن است. 
این شکســت تجارت می تواند به دلیل این باشد که 

عملکرد شما متوسط است یا شما مفهوم ارزش را در 
تجارت خود برای جذب مشتری کم دارید.

۳( در تماس نبودن با نیازهای مشتری
اگر با نیازهای مشــتریان در تماس نباشید و نیازهای 
آنان را نفهمید و از پیشــنهاداتی که می دهند استفاده 
نکنید، تجارت شــما با شکســت مواجه خواهد شــد. 
مشــتریان شــما شــاید محصوالت و خدمات شما را 
دوست داشــته باشند، اما شاید اگر شــما ویژگی های 
محصوالت و خدمات خود را تغییر دهید، آنها عاشــق 
محصوالت شما شوند. یک تجارت موفق همیشه توجه 

خود را روی نیاز های مشتریان خود نگه می دارد.

۴( مدل کسب و کار بی سود
ایده تجارت ممکن است خوب باشد اما اگر هیچ راهکاری 
برای راهنمایی وجود نداشــته باشد، ممکن است انجام 
ایده با شکست تجارت رو به رو شود. چگونه مدل کسب و 

کار خود را سودآور کنیم؟ شما برای این کار باید تحقیق 
و بازنگری را در تجارت های دیگر شــروع کنید و برنامه 
تجارتی خود را باید توسعه دهید. این برنامه شامل پیش 
بینی مالی بر اســاس درآمد بدست آمده، راهکارهای 
بازاریابی و اســتفاده از راه حل هــای مدیریتی برای 

پیروز شدن بر موانع و فعالیت های رقبا می باشد.

۵( مدیریت ضعیف مالی
شما باید به طور پیوسته از گردش مالی تجارت خود 
با خبر باشــید. باید بدانید که پول شما از کجا در می 
آید و به کجا می رود. اگر نظارت خوبی بر گردش مالی 
تجارت خود داشــته باشــید، در این صورت تجارت 
شــما موفق خواهد بود. همچنین اگر تجارت شــما 
فاقد برنامه بودجه احتمالی بحران باشــد، در صورت 
بروز حوادث، ممکن اســت ســبب شکست تجارت 

شما گردد.
  ادامه در صفحه ۲

ضرورت حرکت به سمت تولید صادرات  محور

و   خودکفایی در تولید پژ
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 با نرخ بازار
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۶ دلیل اصلی شکست استارت آپ ها در نوسانات بازار



تأثیر کاهش درآمدهای دولت در معیشت مردم

دولت بی پول، مردم را فقیر می کند؟
مریم یعقوبی    این روزها زیاد از کاهش درآمدهای 
دولت سخن گفته می شود ولی شــاید مردم چندان 
توجهی به این مسئله نداشته باشــند، چراکه دولت 
از نظر جامعه همان پدر پول داری است که هیچ وقت 
فقیر نمی شــود ولــی واقعیت این اســت که کاهش 
درآمدهای دولت نه تنها یک واقعیت بلکه عامل بسیار 

تأثیرگذاری بر معیشت مردم است.
به گزارش خبرآنالین، »اینیاتسیو سیلونه«، نویسنده 
مشــهور ایتالیایی در کتاب معروفــش جمله ای را از 
یک چوپان نقــل می کند که سال هاســت به یکی از 
طالیی ترین جمالت طرفداران اقتصاد آزاد و مخالفان 
محدودیت های دولتی تبدیل  شــده؛ چوپان داستان 
»نان و شراب« می گوید »دولت یک دست دراز دارد و 
یک دست کوتاه؛ دست دراز به همه جا می رسد و برای 
گرفتن است، دســت کوتاه برای دادن است ولی فقط 

به کسانی می رسد که خیلی نزدیک اند«.
این گزاره طالیی اما اگر دربــاره خیلی از دولت ها در 
بسیاری از کشورها و دوره ها صادق باشد درباره دولت 
دوازدهم در ایران صدق نمی کند؛ نه به این خاطر که 
این دولت دوســت ندارد درآمدهایش را بیشتر کند 
بلکه به ایــن خاطر که مســیرهای درآمدزایی دولت 
دســتخوش فراز و فرودهای تندی شده که مدیریت 

منابع و مخارج را دشوار کرده است.
درآمدهــای نفتی با خصومت هــای خارجی کاهش 
پیداکــرده، افت تقاضــای کل در بازارهــای داخلی 
مشــکالتی بر ســر راه تحقق درآمدهــای مالیاتی 
ایجاد کــرده و از طرف دیگر مخــارج به ویژه در حوزه 

هزینه های عمومی افزایش پیداکرده است.
مجموع این مــوارد در کنــار اتفاقات ریزودرشــت 
دیگر مانند نوســانات ارزی و... این نگرانی را به وجود 
آورده که کاهش درآمدهای دولت در ســال جاری، 
تأثیرات نامطلوبی بر اقتصاد و معیشت جامعه داشته 
باشد؛ دغدغه ای که در سطح گسترده ای نیز از جانب 
رسانه های بیگانه دامن زده می شود و به همین خاطر 
باید پاسخ روشنی برای آن یافت. آیا درآمدهای دولت 
به همان اندازه که برخی ادعا می کنند کاهش یافته؟ 
آیا روش ها و مسیرهای جایگزین برای جبران کاهش 
درآمد وجود دارد؟ کاهش درآمدهــای دولت از چه 

راه هایی بر معیشت مردم تأثیر می گذارد؟

بودجه در سایه رونمایی شد
مســئوالن ســازمان برنامه وبودجه از اواســط سال 
گذشته و هم زمان با آغاز روند تدوین بودجه سال ۹۸ 
از این سخن می گفتند که تمام ریسک ها و احتماالت 

را درباره شــرایط اقتصادی کشــور در نظــر دارند و 
دخل وخرج کشور را برای ســال ۹۸ بر اساس همین 

احتماالت در دو نسخه تنظیم می کنند.
هیچ اطالعاتــی از ایــن نســخه دوم که ســازمان 
برنامه ای هــا از آن بــه »بودجــه در ســایه« تعبیر 
می کردند، منتشرنشــده بود تا اینکه هفته قبل سید 
حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی 
ســازمان برنامه وبودجــه در یک جلســه اســتانی 
زادگاهش به همشــهریانش گوشه ای از این بودجه را 
نشــان داد؛ پورمحمدی گفت »بودجه سال ۹۸ کل 
کشور بر اســاس فروش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت 
بسته شده است.«معاون ســازمان برنامه در حالی از 
تنظیم درآمدها و مخارج بر اســاس فروش ۳۰۰ هزار 
بشــکه نفت در روز ســخن گفته که بر اساس قانون 
بودجه ســال جاری، دولت فروش روزانه ۱.۵ میلیون 
بشکه نفت را پیش بینی کرده بود. اکنون اما مشخص 
می شــود این اختالف ۱.۲ میلیون بشــکه ای همان 
بودجه در سایه ای اســت که سال گذشته مسئوالن از 
تدوین آن سخن گفته بودند. ازآنجاکه قیمت فروش 
هر بشــکه نفت در بودجه ۵۴ دالر و نرخ تســعیر هم 
۵۷۰۰ تومان به ازای هر دالر تعیین شده، کاهش ۱.۲ 
میلیون بشکه فروش در روز به معنای اختالفی حدود 

۳۷۰ میلیارد تومان در هر روز است.
بر این اساس حاال که مشخص شده دولت از ابتدا خود 
را برای چنین روزهایی آماده کرده، در پاســخ به یکی 
از ســؤاالت ما که آیا کاهش درآمدها، اقتصاد کشور را 
از آرامش خارج می کند یا خیــر باید گفت خیر چون 
دولت از ســال قبل آماده کاهش درآمدها بوده است. 
ســؤال مهم اما این است که این ســطح از درآمد چه 

تأثیری بر معیشت و زندگی مردم خواهد داشت؟
برای پاسخ به این پرسش باید مسیرهایی که کاهش 
درآمد دولــت از طریق آن هــا بر زندگی مــردم اثر 

می گذارد، مرور کنیم:

کسر بودجه، استقراض و سپس تورم
کســری بودجه دولت ها معموالً یکــی از اصلی ترین 
علل تورم در اقتصــاد ایران بوده و هســت. دولت ها 
معموالً بالفاصله پس از دچار شــدن به کسری، سراغ 
بانک مرکزی می روند و با قرض گرفتن از خزانه بانک 
به ظاهر پرداخت های خود را انجــام می دهند اما در 
واقع با تزریق پول بدون پشــتوانه باعث افزایش تورم 

و کوچک شدن سفره مردم می شوند.
این روال تکراری را داشــته باشید و بگذارید کنار نرخ 
تورم ۴۰ درصدی که مرکز آمــار همین چند روز قبل 

رسماً اعالم کرد. بر اســاس اعالم مرکز آمار نرخ تورم 
۱۲ ماهه منتهی به تیرمــاه ۹۸ به حدود ۴۰.۴ درصد 
رسیده که باال رفتن سطح عمومی قیمت خوراکی ها 
یکی از بیشــترین تأثیرها را در این افزایش داشــته 

است.
بااین حال اما نباید چنین افزایشــی را ناشــی از کسر 
بودجه دولت و تکــرار همان ماجرای اســتقراض از 
بانــک مرکزی دانســت چراکه اوالً دولت بر اســاس 
حرف های معاون ســازمان برنامه از ســال قبل برای 
کاهش درآمدهای نفت آماده بوده قاعدتاً مخارجش 
را هم بر اســاس همان میزان درآمــد تنظیم کرده تا 
دچار کسری بودجه نشود و در دور مخرب استقراض 
و... نیفتد. دوم اینکه کاهش درآمدهای نفتی در سال 
جاری ســهم چندانی در تــورم دوازده ماهه منتهی 
به تیر امســال ندارند و اگر قرار باشــد آثاری داشته 
باشند، این آثار از نیمه دوم سال مشخص خواهد شد 
بنابراین تورم ۴۰ درصدی فعلی را باید بیشتر معلول 
گرانی های پی درپی ماه های پایانی ســال گذشته و 
افزایش قیمت محصوالت وارداتی دانســت چنانکه 
آمار مرکز آمار هم بیشترین افزایش قیمت را در تورم 
منتهی به تیرماه در قیمت مواد دخانی نشان می دهد.

چو دخلت نیست، خرج کمتر کن اما...
سؤالی که پاسخ به آن ما رو به دو نتیجه مهم می رساند 
این اســت که دولت کمبود درآمدهای نفتی را از چه 
راهی جبران می کند؟ روشــن اســت که اولین راه، 

کاستن از مخارج است؛ کدام مخارج اما؟
باز هم روشن است که دولت نمی تواند از مخارج جاری 
خود که بخش عمده آن حقــوق و مزایای کارمندان، 
یارانه های مستقیم و غیرمســتقیم و مخارج عمومی 
است، کم کند. نشانه اش هم اینکه هزینه های عمومی 
در بودجه امســال افزایش یافته است. تنها خرجی که 
دولت می تواند برای جبران کاهش درآمدها از آن کم 
کند، مخارج و هزینه های عمرانی است. درواقع دولت 
باید پول هایی را که قرار بوده صرف ساختن راه، جاده، 
نیروگاه، پاالیشگاه، ســد و... بکند برای مخارج جاری 
نگه دارد. نتیجــه این صرفه جویی هــم خالی ماندن 
دست پیمانکاران از پروژه و طبیعتاً تعدیل نیرو خواهد 
بود. نتیجه چنین روندی قطعــاً افزایش نرخ بیکاری 
است و وقتی کار نباشــد، درآمدی هم نخواهد بود و 
قطعاً بدون درآمد، اندازه ســفره ها هم تغییر خواهد 
کرد؛ بنابراین کاهــش بودجه عمرانــی می تواند به 
افزایش نرخ بیکاری، کاهش درآمد خانوارها و کاهش 

مصرف منجر شود.

سرمقاله
۲
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استارت آپ ها در نوسانات بازار
  ادامه از صفحه یک

6( رشد سریع و گستردگی بیش از حد
رشــد تجارت و گســتردگی آن نیاز بــه برنامه 
مدیریتی روز به روز و بســیار حساب شده دارد. 
حتی اگــر تجارت شــما مانند رســتوران های 
فست فود و مغازه های مناســب، بسیار خوب و 
موفق هم باشد باز هم برای ایجاد این تجارت در 
مکانهای مختلف نیاز به تحقیقات و بررسی هایی 

خواهید داشت.

موج جدید تقاضای زنان برای 
ورود به بازار کار

روند رو به رشــد جمعیت فعال زنــان در چهار 
سال گذشــته از ورود موج تقاضای این گروه از 
جمعیت کشــور برای ورود به بازار کار حکایت 
دارد. بانوان ۳۱ درصــد از کل بیکاران را به خود 

اختصاص می دهند.
بررســی وضعیت حضور زنان در بــازار کار طی 
۱۵ سال گذشــته از افزایش تقاضای این گروه از 

جامعه برای اشتغال حکایت دارد.  
جمعیت فعال که با شــاخص »نرخ مشارکت« 
مورد ســنجش قــرار می گیرد؛ مجمــوع گروه 
شــاغالن و بیکاران و جمعیت غیرفعــال نیز به 
گروهی از جامعه اطالق می شــود که نه شاغل 

هستند و نه تمایلی برای ورود به بازار کار دارند. 
این گــروه از جامعه یا نیازی به درآمد مســتقل 
ندارند یــا از درآمدهای غیــرکاری نظیر اجاره 
ملک یا امالک، سود بانکی و سایر درآمدها امرار 
معاش می کنند.آنچه که در بررســی وضعیت 
بازار کار یک کشــور باید مورد پایش قرار گیرد، 
مقایسه شاخص های بیکاری و اشتغال در گروه 

»جمعیت فعال« است.
بررســی شــاخص های بــازار کار و در رأس آن 
جمعیت فعال مربوط به گــروه زنان طی حدود 
۱۵ سال گذشته نشــان می دهد، نرخ مشارکت 
به عنوان شــاخص مهم ارزیابی بازار کار در سال 
۸۴ باالترین میــزان را در گروه بانــوان به خود 
اختصاص داده است و در این سال نرخ مشارکت 

گروه زنان ۱۷ درصد بوده است.  
از ســال ۱۳۸۴ میزان جمعیت فعال که افزایش 
آن نشان دهنده رشــد تقاضای یک جامعه برای 
ورود به بازار کار است، روند نزولی به خود گرفت 
تا حدی که ایــن نرخ در ســال ۱۳۹۳ به پایین 

ترین حد خود یعنی ۱۲ درصد رسید.
برآیند این آمار نشــان می دهد از سال ۸۴ تا ۹۳ 
تقاضای اشــتغال زنان همواره روند کاهشــی 
داشته اما از سال ۹۴ روند افزایش  جمعیت فعال 
زنان صعودی شــد به طوریکه در این سال نرخ 
مشارکت اقتصادی زنان با رشد ۱.۳ درصدی به 

۱۳.۳ درصد رسید.
پس از آن نیز روند رو به رشد جمعیت فعال زنان 
با سرعت بیشــتری ادامه یافت به طوریکه نرخ 
مشارکت در ســال ۹۵ با رشــد ۱.۶ درصدی به 
۱۴.۹ درصد افزایش یافت. در ســال ۹۶ نیز نرخ 
مشارکت به ۱۶ درصد و در سال ۹۷ نیز به ۱۶.۱ 
درصد رسید تا شاهد موج جدید تقاضای زنان به 

بازار کار طی چهار سال گذشته باشیم.
بر اساس آخرین آمار از بازار کار زنان، از کل ۲۷ 
میلیون جمعیت فعال کشــور )مجموع بیکاران 
و شاغالن(، ســهم زنان ۵ میلیون و ۳۵۵ هزار و 
۷۹۹ نفر است که نسبت به سال ۹۶ حدود ۱۹۳ 

هزار نفر افزایش یافته است.
از مجموع جمعیت فعــاِل ۵ میلیون و ۳۵۶ هزار 
نفری زنــان، ۴ میلیون و ۳۴۵ هــزار و ۳۰۰ نفر 
شــاغل و یک میلیون و ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر بیکار 
هســتند که ۳۱ درصد از کل جمعیت بیکار را به 

خود اختصاص می دهند. 

کالن



نرخ شکنی ارزهای صادراتی رونق گرفت

برخورد صرافی ها با اسکناس  صادرکنندگان
محبوبه فکوری    فعــاالن اقتصادی می گویند که 
با سختی های بســیار، ارز حاصل از صادرات خود را به 
صورت اسکناس به کشور برمی گردانند؛ اما در فروش 

به صرافی ها با مشکالت عدیده ای مواجه می شوند.
فعاالن اقتصــادی می گویند که خــود را برای جنگ 
اقتصــادی تمام عیــاری که پیــش روی آنهــا قرار 
گرفته اســت، به خوبی آمــاده کرده و از تــداوم این 
جنگ ، اگر موانع داخلی از پیش رویشــان برداشــته 
شــود، باکی ندارند. در واقع آنچه آنها را در این رقابت 
ســخت و نفس گیر اقتصادی آزار می دهــد، موانعی 
است که برخی دســتگاههای دولتی و بخشنامه ها و 
دستورالعمل های بعضا متناقض شان برای آنها ایجاد 
می کند؛ در غیر این صــورت تاکتیک های برخورد با 
حمله هــای گاه و بیگاه تحریم کننــدگان را به خوبی 
طراحی کرده و در ســطح بنگاه هــای داخلی خود به 

کار می بندند.
واقعیت آن است که علیرغم همه مشکالتی که پیش 
روی اقتصاد ایران ظرف یکســال گذشته قرار گرفته، 
باز هم کاالهای ایرانی راه خود را بــه بازارهای هدف 
جهانی باز کــرده و هــر روز در قالــب محموله های 
صادراتی، روانه بازارهایی می شوند که اتفاقا برخی از 

آنها به تازگی پیش روی آنها گشوده شده است.
 بعد از ایجاد محدودیت های بســیار بــر روی فروش 
نفت ایران در بازارهای جهانی، حلقه نظارتی دولت بر 
روی ارزهای صادراتی بسیار تنگ تر شدو بخشنامه ها 
و دستورالعمل هایی که صادر شــده ، راه برای فرار از 
بازگشت ارز صادراتی کامال بسته  شده است. در واقع، 
بانک مرکزی به صراحت خطاب بــه صادرکنندگان 
اعالم کرده که اگر ارزهای حاصــل از صادرات خود را 
به کشور بازنگردانند، به طور قطع آنها را به قوه قضاییه 
معرفی خواهد کرد. حتی شــاید کار به بســته شدن 
حســاب های بانکی، ابطال کارت بازرگانــی و از بین 
رفتن ثبت ســفارش های واردات در مقابل صادرات 
هم بیانجامــد و تمام معافیت های یــک صادرکننده 

متعهد نیز دیگر برای آنها اعمال نشود.
در این میان، هفته گذشــته بود که اعالم شد اسامی 
صادرکننــدگان متخلفی که ارز حاصــل از صادرات 
را تا پایان تیرماه به کشــور بازنگردانده و حداقل ۷۰ 
درصد آن را رفع تعهد ارزی نکرده اند، به سازمان امور 
مالیاتی اعالم شده تا عالوه بر اینکه مالیات از آنها کسر 
شــود، بلکه مالیات بر ارزش افزوده ای که صادرات از 

آن معاف است نیز، پرداخته شود.
از مردادماه سال گذشته تاکنون صادرکنندگان بالغ 
بر ۲۷.۵ میلیارد دالر ارز صادراتی به کشور برگردانده 

و در خدمت چرخه اقتصادی کشــور قــرار داده اند تا 
بتوانند کمبود درآمدهــای نفتی را جبــران کنند؛ 
موضوعی که حتی رئیــس کل بانک مرکزی نیز از آن 
ابراز خوشنودی کرده است.اما بازگشت این میزان ارز 
صادراتی با روش هایی که بانــک مرکزی اعالم کرده، 
برای صادرکننــدگان چندان کار راحتــی هم نبوده 
است.برخی صادرکنندگان عنوان می کنند که برای 
رفع تعهــد ارزی خود، اقدام به واردات اســکناس ارز 
می کنند تا نه تنها خالء کمبود احتمالی اسکناس در 
بازار ارز را جبران کنند؛ بلکه دردسرهای حواله را هم 
نداشته باشند؛ چراکه سیستم بانکی و بعضا صرافی ها 
در برخی کشــورهای هدف صادراتی، اجــازه نقل و 
انتقال مالی را به راحتی به ایــران نمی دهند و همین 
امر، آنها را با مشکالت بســیاری بر سر نقل و انتقاالت 
ارزی مواجه کرده اســت.اما ورود اسکناس به کشور 
علیرغم همه سختی ها و مشکالت، یک نگرانی دیگر 
هم بــرای صادرکنندگان ایجاد می کنــد و آن، نحوه 
نرخ گذاری و خرید این اسکناس ها از سوی صرافی ها 
اســت و به گفته صادرکننــدگان، صرافــی ها این 
اسکناس ها را به قیمت بسیار پایین از صادرکنندگان 

خریداری می کنند.

ماجرای برخورد صرافی ها با اسکناس های 
صادرکنندگان

یکــی از صادرکننــدگان در گفتگــو با مهــر گفت: 
متاســفانه بازگشــت ارز صادراتی از طریــق بانکی 
و صرافــی در بســیاری از بازارهای هــدف صادراتی 
با چالش هــا و مشــکالت عدیــده مواجه اســت و 
عالوه بر این، نوع نــگاه صرافی هــا و کارمزدی که از 
صادرکنندگان بابت نقل و انتقال اســکناس دریافت 
می کنند، بســیار باال اســت و همین امر، ضرر و زیان 
بسیاری را متوجه صادرکنندگانی می کند که عموما 

تولیدکننده هم هستند.
وی که بدلیــل برخی مالحظات خواســت نامش در 
گزارش ذکر نشــود، افزود: از ســوی دیگر، حتی اگر 
یک صادرکننده قبول کند که هزینــه فروش ارز در 
ســامانه نیما و جابجایی از طریق کارگزاران و صرافان 
را بپردازد، اما در برخی از کشــورهای هدف صادراتی 
اجازه نقل و انتقــال پول به راحتی داده نمی شــود و 
گاهــی صادرکننده مجبور اســت کــه ارز حاصل از 
فروش کاالی خود را به صورت اسکناس و با چالش ها 

و مشکالت بسیار به کشور وارد کند.
این فعــال اقتصادی ادامه داد: اما نــوع برخوردی که 
با فروش اسکناس از ســوی صرافی ها می شود، بعضا 

لطمات زیادی را به دارندگان ارز وارد می آورد، چراکه 
صرافان ایرادهای زیادی را بر روی اســکناس های ارز 
وارد کرده کــه دامنه آن از تاریــخ دالر تا تاخوردگی 
و ســایر مشــکالت ظاهری اســکناس دالر یا یورو 
کشیده می شود.وی اظهار داشــت: عموما صرافی ها 
در خرید حجم باالی اســکناس تــالش می کنند تا 
رقم های پیشنهادی خود را به شــدت کاهش داده و 
صادرکنندگان را در منگنه قــرار دهند تا به گفته آنها 

به دلیل نقص ظاهری، قیمت را به شدت بشکنند.
در مقابل صرافی ها نیز بــر این باورند کــه آنها نیز از 
همان دستی که اســکناس را می خرند، با دست دیگر 
آن را به فروش می رسانند و همین امر سبب می شود 
که دقت بیشتری در خرید اســکناس داشته باشند تا 

در فروش آن نیز دچار مشکل نشوند.

 صرافی ها نباید از صادرکنندگان 
سوءاستفاده کنند

جمشــید نفــر، عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق 
بازرگانی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایران در 
این زمینه در گفتگو با مهر گفت: در شــرایط کنونی 
تحریــم، صرافی ها باید تســهیالت زیــادی را برای 
صادرکننــدگان قائــل شــوند و بانک مرکــزی نیز 
روش هایی را برای بازگشــت ارز صادراتی اعمال کند 
که تســهیالت بیشــتری را در رابطه با بازگشت ارز 
صادراتی پیش روی صادرکنندگان قرار دهد؛ چراکه 
به هر حال کشور اکنون نیاز به ارز دارد و ارز صادراتی 
در نبود دالرهــای نفتی می تواند نیازهــای وارداتی 

کشور را تامین نماید.
وی افــزود: فروش اســکناس بــه صرافی ها بــا اما و 
اگرهایی کــه صرافــی  پیــش روی صادرکنندگان 
قرار می دهد، بــرای صادرکنندگان هزینه بر اســت؛ 
چراکــه صادرکنندگان با ســختی های بســیار کار 
صادرات انجام داده و بازگشــت ارز را در قالب حواله 
یا حتی اسکناس با دشواری بســیار انجام می دهند؛ 
بنابراین نباید با هزینه تراشــی های خارج از ضابطه، 

صادرکنندگان را از دور رقابت خارج کرد.
نفر گفت: نقل و انتقــال و جابجایی ارز، هزینه هایی را 
برای صادرکنندگان در شــرایط کنونی اقتصاد ایران 
و در ســایه محدودیت های بین المللــی تحمیل می 
کند و اکنون نکاتی در رابطه با بازگشت ارز به صورت 
اسکناس از ســوی صادرکنندگان مطرح می شود که 
ناشــی از سوءاســتفاده صرافی ها از صادرکنندگان 
اســت؛ چراکه اســکناس ارز را به نــرخ ارزان از آنها 

خریداری می کنند و گرانتر می فروشند.
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اولویت  بانک توسعه تعاون 
مدیرعامل بانک توســعه تعاون گفــت: تأمین 
ســرمایه در گردش واحدهای مختلف تولیدی 
باهدف حفظ اشــتغال موجود و ایجاد اشــتغال 

جدید از اولویت های بانک توسعه تعاون است.
حجــت الــه مهدیــان رئیــس هیئت مدیره و 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در نشست خبری 
ویژه بــا حضور خبرنگاران رســانه های مختلف 
ارتباط جمعی بابیان مطلب فوق اظهار داشــت: 
ازآنجاکه ضریــب اشــتغال زایی در بخش های 
کشاورزی و صنعت بیشــتر می باشد لذا تأمین 
ســرمایه در گردش واحدهای تولیــدی فعال 
در این گونه بخش هــا از اهــداف و برنامه های 

اولویت دار بانک توسعه تعاون می باشد.
 وی همچنین با اشــاره به حمایــت این بانک از 
طرح اشتغال پایدار روســتایی در این خصوص 
گفت: مطابق تکالیف قانونی تعیین شــده برای 
این بانــک مقرر گردیده اســت، بانک توســعه 
تعاون بالغ بر ۲۴۷۶ میلیارد تومان تســهیالت 
به حوزه اشتغال پایدار روستایی پرداخت نماید 
که تاکنــون از جمع کل این عــدد مبلغ ۱۵۰۰ 
میلیارد تومان به فعالین اقتصادی واجد شرایط 
اعطاشده است و بیش از ۹۷۰ میلیارد تومان نیز 

تا پایان سال جاری پرداخت خواهد شد.
مهدیان افزود: طی ده ســال گذشــته تاکنون 
افزون بر ۳۵ هــزار میلیارد تومان تســهیالت 
اعتباری به تعاون گران و سایر فعالین بخش های 
مختلف اقتصــادی پرداخت گردیده اســت که 
دوســوم آن به تنهایی در طی ۲ سال اخیر اعطاء 

شده است.
مدیرعامل بانک توســعه تعاون با تأکید بر نقش 
توأمانی اقتصادی -اجتماعی این بانک در ادامه 
افزود: مطابق تکالیف قانونی، بانک توسعه تعاون 
در ســال های اخیر از نقش مهمی در حمایت از 
مددجویان کمیتــه امداد امام خمینــی )ره( و 
سازمان بهزیســتی برخوردار بوده است. ضمن 
آنکه حمایت و پشــتیبانی از مشــاغل خانگی و 
همچنین زنان سرپرســت خانوار و نیز عاملیت 
این بانک در حمایت از ســیل زدگان استان های 
مختلف از مهم ترین تکالیف اقتصادی- اجتماعی 
بانک توسعه تعاون می باشــد.مهدیان در ادامه 
افزایش سرمایه قانونی این بانک را به عنوان یکی 
از راهکارهای اصلی افزایش ســهم بخش تعاون 
در اقتصاد ملی دانســت و در این خصوص اظهار 
کرد: ســرمایه قانونی بانک توسعه تعاون در حال 
حاضر ۱۰۰۰ میلیارد تومان می باشــد و با کمک 
دولت محترم و مجلس شــورای اســالمی مقرر 
است به زودی ۱۰۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز به 

سرمایه این بانک افزوده شود.
وی با تأکید بر نقش بســزای بانک توسعه تعاون 
در ارتبــاط با حمایت از طرح هــای ملی، در این 
رابطه خاطرنشان کرد: از ســال ۹۴ تاکنون این 
بانک بنا بر وظایــف قانونی تعیین شــده نقش 
مهمی را در پشتیبانی از طرح های ملی مختلف 
نظیر اشتغال پایدار روستایی، طرح رونق تولید، 
بند الف تبصره ۱۸ و اشــتغال فراگیــر بر عهده 
داشــته اســت. چنانچه مطابــق گزارش های 
رســمی وزارت صمت، بانک توســعه تعاون در 
زمره ۱۰ بانک اول حامی طرح اشــتغال فراگیر 

طی سال های ۹۶ و ۹۷ قرار داشته است.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک توســعه 
تعاون افــزود: پیش بینــی می گردد تــا پایان 
ســال جاری افزون بر ۱۳۰۰۰ میلیــارد تومان 
تســهیالت به فعالیــن تعاونی بخش هــا و زیر 
بخش های مختلف اقتصــادی پرداخت گردد. 
ضمــن آنکه طی ســال گذشــته بالغ بر ۹۵۳۰ 
میلیارد تومان تسهیالت به فعالیت تشکل های 
گوناگون تعاونی تزریق گردیده اســت.از سال 
۸۹ سیســتم یکپارچه جامع عملیات بانکی یا 
همان کــر بانکینگ در بانک توســعه تعاون به 

مرحله اجرا درآمده است. 



تفریغ بودجه سال ۹۷ به تصویب شورای اسالمی شهر رسید

 تحقق 100/1 درصدی بودجه شهرداری بندرعباس
سمانه کمالي باغســتاني     تفریــغ بودجه سال 
۱۳۹۷ شــهرداری بندرعبــاس بــا رای حداکثری 
اعضای شــورای اسالمی شــهر، به تصویب این شورا 
رسید.به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری بندرعباس، محمد رســتمی سیاهویی 
در یکصد و بیســت و هشتمین جلســه علنی شورای 
اسالمی شهر در این ارتباط اظهار کرد: تفریغ بودجه 
سال گذشته شــهرداری اواخر اردیبهشت ماه تقدیم 
شورای اســالمی شــهر شــد و پس از آن ۲۴ جلسه 
کارشناسی با تشکیل کمیسیون های بودجه و تلفیق 
این شــورا به منظور بررســی دقیــق و ریزبینانه این 

مسئله تشکیل شد.
وی با اشاره به حساسیت شــورا نسبت به این مسئله، 
افزود: حتــی اعضایی که عضو این کمیســیون ها نیز 
نبودند، کار را با حساســیت باالیی دنبــال کرده و در 

جلسات مختلف حضور پیدا می کردند.

معاون مالــی و اقتصــادی شــهرداری بندرعباس 
خاطرنشان کرد: در ســال گذشته برنامه های اساسی 
قابل توجهــی در ظهــرداری بندرعباس ترســیم و 
اجرایی شــد که از جمله آن می توان بــه اولویت قرار 
دادن پرداخت حقوق کارگران و کارمندان اشاره کرد 
و در همین راســتا می توان به پرداخت حقوق  تمامی 

شرکت های تنظیف، فضای سبز و غیره اشاره کرد.
رســتمی از توجه به خدمات بیمه تامین اجتماعی به 
عنوان یــک اولویت دیگر شــهرداری بندرعباس یاد 
کرد و گفت: سومین اولویت پرداخت شهرداری طی 
سال گذشــته پرداخت دیون به ادارات مختلف بوده 
که از جمله آن می توان به پرداخت بخشی از سهم نیم 

درصدی کتابخانه ها، مالیات و غیره اشاره کرد.

فاقد بدهی مالیاتی هستیم
این مقام مســئول با تاکید بر اینکه بــا تمهیدات در 

نظر گرفته شــده، اکنون فاقد هرگونه بدهی مالیاتی 
هستیم، تصریح کرد: بدهی های مالیاتی از محل بند 

»و« تبصره پنج قانون بودجه پرداخت شده است.
وی با اشــاره به اینکه بودجه مصوب ســال گذشته 
شهرداری بندرعباس ۵۱۵ میلیارد تومان بوده است، 
ادامه داد: درآمدهای نقدی شهرداری بندرعباس در 
سال گذشته بالغ بر ۳۱۵ میلیارد تومان، یعنی حدود 

۶۱.۱ درصد بوده است.
معاون مالــی و اقتصــادی شــهرداری بندرعباس 
خاطرنشان کرد: ۳۹.۹ درصد از بودجه نیز به صورت 

غیر نقدی بوده است.
رســتمی اظهار در ادامه ســخنانش نیز با اشــاره به 
مشکالت متعدد مالی و رکود و تورم اقتصادی از سال 
گذشته در کشــور، اظهار کرد: شهرداری بندرعباس 
با وجود تمامی مشــقت ها موفق بــه تحقق ۱۰۰.۱ 

درصدی بودجه شد.

واکنش

سرپرســت ســازمان ســیما، منظر 
و فضای ســبز شــهری شــهرداری 
بندرعبــاس از اجرای طرح کاشــت 
نهال بــه درخواســت شــهروندان با 
عنوان»شــهروند شــهر ســبز« طی 

روزهای آتی خبر داد.
 مصطفی خادم با اعالم این خبر اظهار 
کرد: درخت یکــی از زیباترین مظاهر 
خلقت و جلــوه ای از تجلیات آفریدگار 
عالم، نماد آبادانی و شــاخص سبزی و 
خرمی و مظهر زندگی است . از همین 

رو باید فرهنگ درختکاری 
را میان شهروندان نهادینه 

کنیم.
سرپرست ســازمان سیما، 
منظر و فضای ســبز شهری 
بندرعبــاس  شــهرداری 
مشارکت را رکن مهم توسعه 

و نگهداشــت فضای ســبز عنوان کرد 
و ادامــه داد : این طرح با هدف توســعه 
فضای ســبز و ایجاد زیبایــی بصری و 
تلطیف هوا، به درخواســت شهروندان 

توسط این سازمان در شهر 
بندرعباس اجرا می شود.

خــادم گفــت: در این طرح 
برای توســعه فضای ســبز 
شــهری، بنا به درخواست 
شهروندان جهت مشارکت 
و  درختــان  کاشــت  در 
شــهروند متهعد به نگهداری از درخت 

می شود.
سرپرست سازمان سیما منظر و فضای 
سبز شــهری شــهرداری بندرعباس 

اظهار کرد: شــهروندان ســاکن شهر 
بندرعباس می توانند درخواســت های 
خود را با سامانه ۱۳۷ و یا از طریق ثبت 
درخواست خود در ســایت سازمان به 
www.smfazayesabz. آدرس 

bandarabbas.ir ، یــا از طریــق 
تماس بــا شــما تمــاس با شــماره 
تلفــن ۰۹۰۲۵۲۱۳۲۵۷ درصفحــه 
sima_ اینستاگرام سازمان به آدرس

 manzar_fazayesabzeshahri
درخواستهای خود را ثبت نمایند.
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W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R سرزمین
صنعت غذایی کورش به ازای تمام 

 ارز دریافتی، کاال وارد کشور
 کرده است 

شــرکت صنعت غذایی کورش بــه ازای ۱۰۰ 
درصد ارز ۴۲۰۰ دریافتی، کاال وارد کشور کرده 
و اقدام به تولید و عرضه در شــبکه توزیع کرده 

است.
به گزارش روابط عمومی شرکت صنعت غذایی 
کوروش، در سال ۹۷ بعد از تحریم های خصمانه 
رویکرد اصلی صنعت غذایی کوروش به افزایش 
تولید برای کمــک به تامین ســبد خانوار بوده 
است و تولید خود را با شــرایط دشوار کنونی به 
بیش از ۳۰ هــزار تن در ماه افزایش داده اســت 
که این امر همگام با دیگر تولیدکنندگان نجیب 
این صنعت، موجب شد تا هیچ کمبودی از بابت 
کاالی اساسی روغن در ســبد خانوارهای عزیز 

ایرانی احساس نشود.
به همین منظور مدیرعامل این شرکت در نامه ای به 
معاونت محترم وزارت جهاد کشاورزی در امور 
بازرگانی و صنایع تبدیلی آورده اســت: شرکت 
صنعت غذایی کورش با سالها فعالیت در زمینه 
تولیــد و کارآفرینی تالش بــرای خودکفائی و 
شــکوفائی اقتصادی میهن عزیز اسالمیمان را 
با وقوف به مســئولیت هــای اجتماعی خود به 
عنوان وظیفه اساســی این شرکت دنبال کرده 

است.
در ادامه این نامه بیان شــده اســت: به منظور 
روشــن تر کردن موضوع، الزم به توضیح است، 
برای تمام ثبت    ســفارش های این شرکت که 
ارز دریافت کرده است، کاال وارد شده که همگی 
  EPL  دارای برگ سبز گمرکی بوده و در سامانه

قابل رصد و دسترسی است. 
ضمنا عدم ایفــای تعهدات اعالم شــده در نامه 
بانک مرکزی بــه منزله عــدم ورود کاال نبوده 
و واردکننده کاالی اساســی پس از طی فرآیند 
واردات اقدام به تکمیل پرونده و رفع تعهد ارزی 

می کند. 
دالیلی همچون تاخیر ثبت در سامانه گمرک و 
انتقال اطالعات به سامانه تحت نظارت بانک نیز 
گاها منجر به تاخیر در رفع تعهدات در ســامانه 

می گردد.
به گفتــه مدیرعامل شــرکت صنعــت غذایی 
کورش، نســبت تخلف کامــال دور از واقع و بر 
خالف انصاف است و مساله عدم رفع تعهد ارزی 
عمدتاً به دلیــل عدم ثبت در ســامانه ها بوده و 

ناشی از عدم ورود کاال به کشور نمی باشد.
این شرکت پس از انتشار اخبار مربوط به تخلف 
ارزی یک میلیارد یورو بــه جای پرداختن به کار 
اصلی کــه همانا تامین کاال در شــرایط تحریم، 
یافتن راهکارهای انتقــال ارز و واردات ملزومات 
تولید اســت توان و انرژی خود را در جهت رفع 
اشــکاالت موجود در ســامانه ها به منظور ثبت 
رفع تعهدات ارزی متمرکز نموده اســت که در 
طی چند روز از حدود ۲۷ میلیون یورو عدم رفع 
تعهد ارزی اعالم شــده حدود ۲۶ میلیون ثبت 
شــده و مابقی در حال پیگیری می باشــد و در 
حقیقت از کل ارز خریداری شــده برای تأمین 
کاالها حدود ۹۹/۵ درصد رفع تعهد شده است و 

بقیه در حال پیگیری می باشد.
کورش منتصر در پایان نامه ارســالی به معاونت 
محترم وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرده است: 
شایسته نیست که اطالعات به روز نشده و برخی 
ســوء برداشــت ها، در ذهن مردم عزیزمان آن 
هم نسبت به شــرکت های کارآفرین ملی ایجاد 

دغدغه و نگرانی کند.
 از همین رو وظیفه خود می دانیم که با ارسال 
لیست کاالهای وارد شده به کشور طبق پیوست 
نامه، نســبت به تنویر اذهان عموم ملت شریف 
ایران اقدام کرده و تاکید کنیــم که همچنان بر 
عهد خود به منظــور تولید با کیفیــت و عرضه 

کاالی ارزشمند ایرانی و ملی پایبند هستیم.

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
هرمزگان در دیدار خانواده بزرگ صنعت، 
معدن وتجارت هرمزگان با نماینده ولی 
فقیه  وامــام جمعه بندرعبــاس گفت: 
بافت فرش دســتباف از آبان پارسال در 
شهرستان بشاگرد آغاز شده و تاکنون ۷۵ 
دارقالی در روســتا های بشاگرد برپا شده 

است.خلیل قاســمی  گفت: تاکنون ۳۱ 
تخته فرش از قالیبافان به صورت تضمینی 
خریداری شده است. وی با اشاره به اینکه 
مدت زمان بافــت هر تخته فــرش بین 
۷۰ تا ۹۰ روز اســت اعالم کــرد: برای هر 
تخته فرش ۶ متــری ۲۷ میلیون ریال به 

بافندگان پرداخت می شود.

ونق تولید فرش دستباف در بشاگرد ر
تولید



به دست هنرمندان تبریزی و کار آفرین برتر کشور صورت گرفت

بافت بزرگترین فرش جهان در تبریز
خریــدار   بزرگترین فــرش جهان که به دســت 
هنرمندان فرش باف تبریزی به مساحت ۲۰۰۰ متر 
مربع بافته شده اســت در نمایشگاه فرش دست بافت 
تبریز به نمایش گذاشته شــد. این فرش ۲۰۰۰ متر 
مربعی چهار تخته است که به صورت جفت و در ابعاد 
۴۰۰ و ۶۰۰ مترمربع به گونه ای بافته شده که قابلیت 

به هم متصل شدن را دارد.
احد عظیــم زاده، کارآفرین برتر کشــور در خصوص 
چگونگی بافت این فرش گفت: ۸۰ درصد این فرش از 
ابریشم و ۲۰ درصد مابقی کرک است که طرح و نقشه 

آن را خودم طراحی کرده ام.
وی با اشــاره به اینکــه این چهار تخته فــرش از یک 
میلیارد و ۱۰۰ میلیون گروه ترکی تشــکیل شده اند 

افزود: این فرش ها در ۶۰ رج بافته شده و ۸۷ رنگ در 
آنها به کار رفته و سه تن وزن دارد.

عظیم زاده گفت: بافت این فرش ها که در ابعاد ۲۰ در 
۳۰ و ۲۰ در ۲۰ هستند، هفت ســال طول کشیده و 
۲۳۰ استاد کار و هنرمند بافنده تبریزی در دو شیف بر 
روی آنها کار کرده اند.مدیر عامل شرکت خانه فرش 
عظیم افزود: این چهار تخته فرش در کنار به فرشــی 
در ابعــاد ۴۰ در ۵۰ تبدیل شــده و ۲۰۰۰ مترمربع 

زمین را مفروش می کنند.
وی با اشاره به اینکه، تاکنون فرشی باالتر از ۱۰۰ متر 
مربع در تبریز بافته نشده است گفت: این چهار تخته 
فرش و نقش آنها، قــدرت بافت فــرش در ایران را به 

جهانیان نمایش می دهد.

عظیم زاده با بیان ایــن که، ثبت این فرش گینس طی 
چند روز آینده انجام خواهد شــد افــزود: بافت یک 
جفت فرش در ابعاد ۴۰ در ۶۰ مترمربع طی چند ماه 
آینده در تبریز آغاز می شود که در ابعاد و طرح و نقشه 

بی نظیر خواهد بود.
عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به 
آدرس  و   Instagram:azimzadeh_carpet

Websaite:azimzadeh.ir مراجعه کنند.
وی گفت: ارزش فرش دســتبافت ایرانی مثل الماس 
می ماند و در طول سالها اســتفاده نه تنها از ارزشش 
کاسته نمی شــود، بلکه قیمت آن هر روز افزایش هم 
می یابد و برای صاحب آن یک ســرمایه محســوب 

می شود.

البرز

نماینده مردم  کرج، فردیس، اشتهارد و 
آسارا در مجلس شورای اسالمی گفت : 
پروژه ملی تصفیه خانه فاضالب شهری 
فردیس باید هر چه ســریع تر اجرایی 
شــود.دکتر محمد جواد کولیوند  در 
نشســت شــورای اداری شهرستان 
فردیس  از فرمانــدار و مجموعه آبفای 
فردیس خواست بزرگترین پروژه ملی 
و نیاز اساسی این شهرستان  را پیگیری 
کنند .رئیس کمیســیون امور داخلی 
کشور و شــوراها در مجلس در ادامه با 

اشاره به اینکه منابع کشور 
به درستی میان سازمانها و 
ادارات تخصیص نمی یابد، 
گفت: این موضوع نشــان 
از عــدم وجــود مدیریت 
برنامه ریزی های مناســب 
دارد.کولیوند با بیان اینکه 

باید به برنامه های کالن کشــور آگاه 
بود و به زیر مجموعــه خود را نیز توجه 
داشت، خاطرنشان کرد: اکنون درآمد 

دولت با مشکل مواجه شده است.

 صرفــه جویــی یکــی از 
مهمترین نیازهای کشــور 
می باشــدو باید بدانیم در 
سیســتم اداری چه میزان 
صرفه جویی از جمله در برق 
وهزینه های جاری شــده . 
باتوجه که امــروز دولت در 

فشار سنگین منابع و تحریم ها است.
 در برخی از ادارات پاســخ یکروزه بیش 
از ســه ماه به طول می انجامد و مدیران 
دســتگاه ها از زیر مجموعــه خود بی 

خبرنــد و مدیریــت میانــی و پایینی 
دســتگاه های اداری زیر سایه مدیریت 
کالن گم شــدند.نماینده مردم کرج، 
فردیس، اشتهارد و آســارا در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه عملکرد 
ادارات و ســازمان ها ســبب افزایش 
هزینه های مردم شــده اســت، گفت: 
مردم برای دریافت پاســخ یک نامه پنج 
بار به یــک اداره مربوطــه مراجعه 
می کنند و این نشان می دهد که فرهنگ 

خدماترسانی به مردم از یاد رفته است.

اعضای کمیته بدوی مشــاغل سخت 
و زیــان آور به دعوت رییس ســازمان 
مدیریت آرامســتان های شــهرداری 
کرج در گلزار شــهدای بهشت سکینه 
)س( حضــور یافتــه و از بخش های 

مختلف این سازمان بازدید کردند.
در ایــن بازدید مدیر کل تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعی اســتان البرز ضمن 
قدردانی از اعضا جهــت حضور در این 
جلســه اظهار کرد: جدا از آسیب های 

جســمانی و محیطــی که 
ممکن اســت کارکنان این 
ســازمان با آن دائما درگیر 
باشند، بحث تالمات روحی 
و روانــی موضوعی اســت 
که جزیــی انــکار ناپذیر از 

ماهیت این مشاغل است.
اســماعیل خلیلی گفت: کارکنان این 
سازمان هر روز در فضایی حضور دارند 
که در دراز مدت قطعا بر کاهش انگیزه 

شــغلی و شــخصی آن ها 
تاثیر خواهد داشت، محیط 
شغلی کارکنان شاد نیست 
و این موضوع مســتقیما بر 
تمامــی ابعــاد زندگی آنها 
موثر است.معاون بیمه ای 
اداره کل تامیــن اجتماعی 
اســتان البرز نیز در این جلسه گفت: 
بررسی تمامی عوامل سخت و زیان آور 
مشاغل موجود در ســازمان مدیریت 

آرامســتان های شــهرداری کرج از 
جنبه های روحی و جسمی می بایست 
شناسایی و مورد بررسی دقیق اعضای 
کمیته قرار گیرد. پس از بحث و بررسی 
ابعاد مختلف ســختی و زیــان آوری 
مشاغل سازمان مدیریت آرامستان های 
شهرداری کرج، اعضای کمیته از سالن 
معراج و اداره متوفیات بازدید کردند و 
به گفت و گو با صاحبین مشــاغل این 

سازمان پرداختند.

شهر

رفاه

وژه ملی تصفیه خانه فاضالب شهری فردیس اجرایی شود پر

سازمان مدیریت آرامستان ها زیر ذره بین کمیته مشاغل سخت و زیان آور

۵
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فیلم ببینید
رئیــس ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی 
شــهرداری کرج از اجرای طرح دوشــنبه های 

سینمایی در بوستان های شهر خبر داد.
علیرضا رحیمی اظهار کرد: طرح دوشــنبه های 
ســینمایی کلید خورده و طی آن هر دوشــنبه 
شــاهد اکــران فیلم هــای ایرانــی در یکی از 

بوستان های شهر خواهیم بود.
وی توضیح داد: با اجرای این طرح شــهروندان 
از ســاعت ۲۰ الــی ۲۲ دوشــنبه هــر هفته 
می توانند یکــی از فیلم هــای ایرانــی که در 
جشــنواره های مختلف بین المللی حائز رتبه 
شــده   اند را در کنــار اعضای خانواده و ســایر 
شهروندان تماشا کنند؛ بوســتان محل اکران 
فیلم در هر هفته به در سطح شهر اطالع رسانی 

خواهد می شود.
این مســئول خاطر نشــان کرد: تمرکز معاونت 
فرهنگی شــهرداری، اکــران ایــن فیلم ها در 
مناطق کم برخوردار شهر اســت تا از این طریق 
بخشی از اوقات فراغت شهروندان ساکن در این 

مناطق را پر شود.
رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری کرج گفت: تماشــای این فیلم ها 
برای عموم شــهروندان رایگان اســت که 
این امر باعث آشــتی مــردم با هنــر هفتم 

می شود.
رحیمی اضافه کرد: ترویج الگوی تفریح ســالم، 
توجه بیشــتر به کانون خانواده، ایجاد نشــاط 
اجتماعــی و تقویت تعامل میان شــهروندان از 

دیگر نتایج اجرای این طرح است.

کارکنان شهرداری بندرعباس به 
اردوی زیارتی کربال اعزام شدند

مدیر امور اداری و رفاهی شهرداری بندرعباس 
از اعــزام کاروان زیارتی کارکنان ایــن اداره به 

اردوی کربالی معلی خبر داد.
بــه گــزارش مدیریــت ارتباطــات و امــور 
بین الملــل شــهرداری بندرعباس، ســعید 
حسن ســاالری با اعالم این خبر اظهار کرد: 
این اردو با هدف ایجاد نشــاط معنوی و تقویت 
روحیه دینی و مذهبی در بین کارکنان برگزار 

شده است.
وی با اشاره به اســتقبال کارکنان از تسهیالت 
ارایه شــده برای اعزام به کربالی معلی، افزود: 
نخستین کاروان اعزامی به کربال ۴۲ نفره بوده 
که متشــکل از کارکنــان و خانواده های آنها 

است.
مدیر امور اداری و رفاهی شهرداری بندرعباس 
با اشاره به ارایه تسهیالت در راستای توسعه این 
اعزام ها، گفت: بزودی نیز کاروان های بعدی در 
قالب اردوهــای زیارتی شــهرداری بندرعباس 

تشکیل و اعزام می شوند.
ساالری بیان کرد: افزایش نشاط روحی، آشنایی 
با مواریث دینــی و فرهنگــی و تحکیم هویت 
دینی، زیارت اماکن متبرکه، دیدار از جاذبه های 
مذهبی و بهره برداری مناســب تر از این سفرها، 
تســهیالت ویژه ای برای کارکنان در نظر گرفته 

شده است.

هرمزگان



مستاجران شهری طی ۲۰ سال ۱.۷ برابر شدند

تهدیدی در پسارکود مسکن 
محســن محروقی    خرید خانه این روزها چیزی 
شبیه به رؤیا اســت و خانواده های زیادی هستند که 
این روزها در آرزوی خانه دار شــدن شــب را به صبح 
و صبــح را به شــب می دوزند، از ســوی دیگر کم کم 
وضعیت نابسامان اجاره منازل پدیده حاشیه نشینی 
و کانکــس نشــینی را نیز بــه فرهنگ لغــات مردم 

به خصوص در کالن شهرها وارد می سازد.
با آغاز تابستان اما ســیل مستأجرانی که جویای خانه 
هستند افزایش می یابد اما نابسامانی ها در بازار سبب 
شده تا روزبه روز یافتن خانه دشــوارتر شود. از سویی 
چرخه قیمت گذاری مسکن به شــکلی هولناک گرد 
خویش می گــردد و اجاره بها را نه عــرف و بازار بلکه 
صاحب خانه ها و بنگاه ها تعییــن می کنند دراین بین 

نظارت ها نیز رنگ و قوت سابق را ندارند.
از سویی مردم با پرســش های فراوانی پیش روی خود 
مواجه هســتند از جملــه اینکه رونــد افزایش بهای 
مسکن تا کجا قرار اســت پیش برود و اینکه آینده چه 
خواهد شد.یک کارشــناس اقتصاد مسکن، نوسانات 
قیمتی که چند ســال یک بــار در بازار مســکن رخ 
می دهد را ناشی از نگاه سطحی سیاست گذاران به این 
حوزه دانســت و گفت: اگر قیمت خانه در کوتاه مدت 
رشد نکرد نباید خوشحال باشــیم؛ چرا که تهدیدی با 

عنوان نیاز انباشته، دیر یا زود خود را نشان می دهد.
بیت اهلل ستاریان در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: به 
اعتقاد من، بازار مســکن در کل کشــور تا پایان سال 
رشد ماهیانه دو تا سه درصد را تجربه می کند و همانند 
ســال قبل شــاهد افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصد ماهیانه 
نخواهیم بــود. اما این که تصور کنیم بخش مســکن 
به طور قطعی وارد رکود شــده هنوز چنین پنداشتی 
نداریم و بسترهای این رکود را نمی بینیم؛ مگر این که 
سیاست انقباضی  از ســوی دولت دنبال شود. به طور 

مثال تاخیر در تحقق بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومانی 
وعده داده شده برای بخش عمران می تواند این حوزه 

را در شهریورماه وارد رکود کند.
وی افــزود: نــگاه سیاســت گذار به بخش مســکن 
همواره کوتاه مدت بوده و اســتراتژی برای این بخش 
نداشتند. در طول ۴۰ سال گذشته هیچ گاه اثر واقعی 
تسهیالت را در بخش مسکن مشــاهده نکردیم؛ زیرا 
موضوع مسکن آن قدر بزرگ است که با حجم وام های 
فعلی هیچ گونه تناسبی ندارد. دولت باید همه بانک ها 
را در حوزه تســهیالت مســکن فعال کند و ورود یک 
یا دو بانک جواب نمی دهد. پرداخــت ۵۰ هزار فقره 
تســهیالت به اندازه یــک ماه معامالت مســکن هم 
نیست. در این شرایط دولت چطور می خواهد سالیانه 
یک میلیــون واحد مســکونی تولید کنــد؛ هرچند 
معتقدم نیاز کشور بیش از این تعداد است و سالیانه به 

حدود ۱.۳ میلیون واحد مسکونی نیاز داریم.
این کارشــناس اقتصاد مســکن تاکید کرد: دولت ها 
یا شرایط بخش مســکن را درک نمی کنند یا ترجیح 
می دهند صورت مساله مسکن را کوچک کنند. زمانی 
که در این بخش با رکود مواجه می شویم یک سیاست 
را دنبال می کنند و وقتی به رونق می رســیم مباحث 
دیگــری را مدنظر قرار می دهند. آرشــیو رســانه ها 
را که طی چند ســال اخیر دنبال کنیــم متوجه نگاه 
ســطحی به حوزه مسکن می شــویم؛ عمده مباحث 
درخصــوص مافیای مســکن، ســوداگری، حباب 
مسکن، جشن سر به سری مســکن و غیره است. این 
سناریوها سال هاست که دنبال می شــود اما راهبرد 
برای این حوزه نداشته ایم.ســتاریان بــا بیان این که 
برای بخش مســکن باید برنامه ۱۰ تا ۲۰ ساله ترسیم 
شــود گفت: دولت باید خود را با تمام ظرفیت ها برای 
تولید ســالیانه ۱.۳ میلیون واحد مسکونی آماده کند 

که ۹۰۰ هــزار میلیارد تومــان نقدینگی می خواهد. 
بنابرایــن الزم اســت همــه ابزارهای مالــی اعم از 
تسهیالت، سکوکات، صندوق های مسکن، فاینانس 

خارجی و غیره فعال شوند.

مستاجران شهری طی ۲0 سال ۱.۷ برابر شدند
تعداد خانوارهای اجاره نشــین شــهری از ۲۱ درصد 
در سال ۱۳۷۵ به ۳۷ درصد در ســال ۱۳۹۵ رسیده 
اســت.در فاصله ســال های ۱۳۷۵ تــا ۱۳۹۵ تعداد 
مستاجران شهری از ۲۱ درصد به ۳۷ درصد افزایش 
یافته اســت. نحوه تصرف واحدهای مسکونی در کل 
کشور اعم از شهری و روســتایی نیز حاکی از آن است 
که واحدهای استیجاری از ۱۵ درصد در سال ۱۳۷۵ 
به ۳۱ درصد در ســال ۱۳۹۵ رســیده اســت. بدین 
ترتیب در ســال ۱۳۹۵ بالغ بر ۶۰ درصــد مردم در 
واحدهای ملکی، ۳۱ درصد در واحدهای استیجاری 
و ۹ درصد در ســایر واحدها زندگی می کردند. آمار به 
خوبی گویای آن اســت که طی ۲۳ ســال اخیر رشد 
قیمت مســکن بر توان خرید متقاضیان، غالب شده 

است.
طی شــش ســال اخیر نیز تغییر مســیر خریداران 
مسکن از آپارتمان های نوســاز به سمت قدیمی ساز، 
یکی از مصادیق کاهش قدرت خرید بوده است. سال 
۱۳۹۲ معموال بیش از ۵۸ درصد معامالت مسکن در 
گروه سنی کمتر از پنج سال انجام می شده که با روند 

نزولی در تیرماه ۱۳۹۸ به ۴۰ درصد رسیده است.
از سوی دیگر قیمت مسکن شهر تهران از اواخر سال 
۱۳۹۲ تا کنون ۳.۷ برابر و نرخ دالر ۴ برابر شده است. 
با این وجــود عملکرد بازار مســکن در طوالنی مدت 
نشان دهنده پیشــی گرفتن این بازار از تورم عمومی 

است. 
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کاهش استقبال از وام مسکن یکم
مدیرعامل بانــک عامل بخش مســکن گفت: 
در سه ماهه نخست امســال دریافت تسهیالت 
صندوق پس انداز مسکن یکم در تهران کاهش 

یافته است.
ابوالقاســم رحیمی انارکی با بیان اینکه مجموع 
عملکــرد بانک در طی ســال جاری نســبت به 
مدت مشابه ســال گذشــته در حوزه پرداخت 
تسهیالت مثبت اســت، اظهار داشت: بر اساس 
آمار سه ماهه نخست امسال مجموع تسهیالت 
پرداختی حدود ۸ درصد نســبت به ســه ماهه 
نخست ســال گذشــته از رشــد مواجه بوده به 
طوری که بخش قابل توجهی از این تســهیالت 

در بخش مسکن بوده است.
وی با اشاره به برنامه های این بانک برای احیای 
قدرت خرید متقاضیــان و خانه اولی ها در حوزه 
تسهیالت مســکن گفت: بر اســاس آماری که 
مربوط به سه ماهه نخست امســال می شود در 
حوزه دریافت تسهیالت خرید مسکن از صندوق 
پس انداز مســکن یکــم تغییرات محسوســی 
مشــاهده نمی شــود و این نشــان می دهد که 
تسهیالت این صندوق همچنان مورد استقبال 

قرار می گیرد و جذابیت دارد.
مدیرعامل بانک عامل بخش مســکن ادامه داد: 
البته یک تغییری که در تسهیالت صندوق پس انداز 
مسکن یکم مشــاهده می کنیم آن است که در 
سه ماهه نخست امســال دریافت این تسهیالت 
در تهــران اندکی کاهش یافته امــا در مقابل در 
مراکز استان ها، شــهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر 
و شــهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر میزان استقبال 
خانه اولی ها از تســهیالت صندوق پس انداز 
مسکن یکم با افزایش مواجه بوده است.رحیمی 
انارکی افزود: با توجه به اینکه بر اســاس گزارش 
تیرماه بانــک مرکزی از تحوالت بازار مســکن 
تعداد معامالت مســکن در تهــران حدود ۶۵ 
درصد کاهش پیدا کرده، بنابراین کاهش جزیی 
اســتفاده از تسهیالت خرید مســکن در تهران 
نیز طبیعی به نظر می رســد. اما بــا این حال 
نشــان می دهد که صندوق پس انداز مســکن 
یکم همچنان ابزاری مؤثر در بازار مســکن برای 
پاســخگویی به نیــاز مالی خانــه اولی ها و 

زوج های جوان است.
وی با تاکید بر اینکه متوســط قیمت مسکن در 
تهران به استناد گزارش بانک مرکزی در تیرماه 
در چند منطقه از تهران کاهش پیدا کرده، گفت: 

این یک سیگنال مثبت به بازار مسکن است.
مدیرعامل بانک عامل بخش مســکن با اشاره به 
برنامه های این بانک برای حمایت از متقاضیان 
و خانه اولــی ها گفــت: یکــی از راه ها و 
روش هــای مدنظر مــردم و متقاضیــان خرید 
مســکن برای افزایش قدرت خرید این است که 
سقف تسهیالت خرید مســکن را افزایش دهیم 
اما در بین کارشناســان اقتصادی این حوزه یک 
نگرانی وجود دارد مبنی بر اینکه افزایش ســقف 
ریالی تسهیالت آثار روانی منفی به همراه داشته 
باشد و منجر به افزایش قیمت شود و عمال روند 
کاهشــی قیمت را متوقف کنــد. بنابراین برای 
جلوگیــری از افزایــش قیمت مســکن در این 
مقطع نمی توان افزایش ســقف تسهیالت را به 
عنوان روش مناسبی برای تحول آفرینی مثبت 
در نظر گرفت چرا که ممکن اســت اثر معکوس 
داشته باشد.رحیمی انارکی افزود: عالوه بر این 
همزمان با افزایش ســقف تســهیالت مسکن، 
میزان اقســاط نیز افزایش می یابد در حالی که 
رشد میزان اقســاط پرداختی برای اقشار میان 
درآمدی جامعه با توجه بــه وضعیت اقتصادی 

کنونی، سخت و مشکل است.
این مقام ارشــد شــبکه بانکی تأکید کرد: بانک 
عامل بخش مســکن در حــوزه کاهش قیمت 
تمام شــده مســکن طرح بازار تعهدی مصالح 
ســاختمانی را در دســتور کار دارد تا بخشی از 

قیمت تمام شده ساخت را کاهش دهد. 



 ضرورت حرکت به سمت تولید صادرات  محور

و 301 در غیاب فرانسه  خودکفایی در تولید پژ
فاطمه اکبرخانی   با خروج فرانســه از ایران، تصور 
تولید پژو با اتکا به تولید داخــل کمی دور از تصور بود 
اما رونمایی از خط تولید پژو ۳۰۱ نشان داد که ایران 
می تواند حتی در شــرایط تحریمی نیز به خودکفایی 
در تولید برســد.با رفتن پژو از ایران به نظر می رسید 
تولید محصوالت جدید این شرکت در کشور منتفی 
شود، اما ایران خودرو با رونمایی از خط تولید پژو ۳۰۱ 
که یکی از ســه محصول جدید خودروساز فرانسوی 
بود، آن هم بــا توان ۶۰درصدی تولید داخل، نشــان 
داد که بدون حضور فرانســوی هایی کــه در میانه راه 
دست ما را در پوست گردو گذاشــتند می تواند به راه 
خود ادامه دهــد.در این زمینه محمــد عزیزی، عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر ضرورت 
تبدیل شــرایط تحریم به فرصت اظهار کرد: باوجود 
تاکیداتی که تا کنون بر نهضــت داخل و اتکا به تولید 
داخلی شــده، هنوز قادر به تولید ۱۰۰درصدی یک 
خودرو نبوده ایم؛ اما الزم اســت به تحریم ها به عنوان 
فرصتی برای ارتقاء نگاه کنیم.او اضافه کرد: امیدواریم 
با وجود تالش هایی کــه ایران خودرو بعــد از رفتن 
فرانســوی ها برای اتمام پروژه پژو انجام داده، بتواند 
تولید پژو ۳۰۱ را بــه طور کامل با اتــکاء به تولیدات 

داخل به سرانجام برساند.
به گفته عزیزی، در شــرایط تالطمات ارزی بهترین 
کار اقتصــاد مقاومتــی و اتکا به تولید داخل اســت؛ 
وقت آن رســیده خودمان را باور کنیم و اجازه حضور 

تولیدکنندگان داخل در عرصه رقابت را بدهیم.
این نماینده مجلس تولید قطعه را در شــرایط فعلی 
به صرفه تــر از واردات آن دانســت و گفــت: در یک 

برهه زمانی بــه دلیل ارزانــی ارز، واردات قطعه برای 
تولیدکنندگان به صرفه تر بود اما االن با وجود گرانی 
ارز، تمایل برای تولید بیش از واردات شده است؛ البته 
ما باید به ســمت تولیدات صادرات محور پیش برویم 
تا هم نیاز داخل و هم کشــور های همســایه را تامین 
کنیم.او تاکید کرد: تولید خودرو در شرایط فعلی هم 
امکان پذیر است و هم مانعی برای آن ندارد و فقط باید 

به خودباوری رسیده و آن را عملی کنیم.
در همین راســتا امیرحســین کاکایی، کارشــناس 
خودرو اظهار کرد:یکی از مهمتریــن کارهایی که در 
شــرایط فعلی اقتصاد در صنعت خودرو باید صورت 
گیرد ممنوعیت واردات قطعات دارای تولید داخل و 

تکیه بیشتر بر توان قطعه سازان داخلی است.
کاکایی اتکا به ســاخت داخل را یکی از راه های بی اثر 
کردن تحریم عنوان کــرد و افزود: با توجــه به اینکه 
آمریکا صنعت خــودرو و قطعه ما را هــدف قرار داده 
ضــرورت دارد تا بــا داخلی کردن قطعــات، صنعت 
خودروســازی کشــور را از اثرات نامطلــوب تحریم 
در امان نگــه داریم.این کارشــناس خــودرو تاکید 
کرد: داخلی ســازی قطعات و بهبود کیفیت آن یکی 
از اقدامــات موثر در راســتای افزایش تیــراژ تولید 
خودروسازان است که عالوه بر افزایش درآمد و ارزش 
افزوده و ایجاد اشــتغال، می تواند مشکالت تحریم ها 

را تسهیل نماید.

 بدهی معوق خودروسازان چالش اصلی
 صنعت قطعه

در همین حال یک فعــال صنعت قطعه با اشــاره به 

انباشت بدهی خودروسازان گفت: یکی از منابع مهم 
تامین نقدینگی در شــرایط فعلی برای صنعت قطعه، 
پرداخت ۲۰هزار میلیارد تومان بدهی خودروسازان 

به قطعه سازان است.
بهرام طیبی در گفت وگو با اقتصادآنالین بدهی معوق 
خودروســازان به قطعه ســازان را یکی از عمده ترین 
چالش های این صنعت عنوان کرد و افزود: بســیاری 
از مردم تصور می کننــد که ما به عمــد قطعه تولید 
نمی کنیم و یــا قطعه داریم و  تحویل خودروســازان 
نمی دهیم، اما در واقع تا زمانی که ما نقدینگی نداشته 
باشیم هم در تولید با مشــکل مواجه می شویم و هم 
قطعاتــی کــه وارد کرده ایــم را نمی توانیم ترخیص 

کنیم.
این فعــال صنعت قطعه با اشــاره بــه خودروهای 
ناقص کف کارخانه تصریح کرد: ایــن خودروها به 
دلیــل قطعات و یا مــواد اولیه وارداتــی بالتکلیف 
مانده اند و بر خالف تصور ارتباطــی با تولید داخل 

ندارند.
به گفته طیبی، هیچ قطعه ســازی وجــود ندارد که 
به عمد قطعه تحویل ندهد و در ایــن برهه زمانی هر 
قطعه ســازی که بخواهد چراغ کارخانه اش روشــن 
بماند باید قطعــه را تامین کند امــا وقتی نقدینگی و 

مواد اولیه ندارد مقصر نیست.
وی همچنین به اختالفات پیش آمده بین دو انجمن 
قطعه سازی اشاره کرد و گفت: طی چند وقت گذشته 
بین انجمن قطعه ســازان و انجمن همگن یکســری 
اختالف نظرهایی بــه وجود آمــده و در این میان هر 

کدام تصور می کنند که حق با خودشان است.

پدال

دبیر انجمــن واردکننــدگان خودرو 
درباره واردات خودرو به کشــور گفت: 
ما پیشــنهاد واردات بدون انتقال ارز و 
از طریق ســرمایه های افــراد خارج از 
کشــور را داده ایم.مهــدی دادفر دبیر 
انجمــن واردکننــدگان خــودرو در 
خصوص پیگیری آزادســازی واردات 
خودرو اظهار کرد:  ما مکــررا در حال 
مذاکره با مســئوالن دولتی هســتیم 
و مکاتباتــی نیــز با رئیــس جمهور و 
معاون اول داشــتیم تا فکری به حال 

مجموعــه واردکننــدگان 
خودرو داشته باشند. پس از 
خروج خودروها از گمرکات 
کامال  واردکنندگان  صنف 
تعطیــل خواهنــد شــد و 
صنفی به این اسم نخواهیم 
این ســرمایه های  داشت. 

انســانی و مادی تماما از بیــن خواهند 
رفت و احیای آن نیز به شــدت سخت و 
طاقت فرســا و حتی احتماال غیر ممکن 
باشــد. ما یک صنف اقتصادی را به دلیل 

تصمیم نادرســت از دست 
خواهیــم داد. نکته ای که در 
خصــوص واردات خــودرو 
وجــود دارد این اســت که 
کســی جرات حمایت از این 
موضوع را نــدارد.وی ادامه 
داد: پیشــنهاداتی داده شده 
که برای واردات خودرو نیاز به ارز نداریم 
و تامین خودرو بدون اخذ وجه می تواند 
انجام شود. سرمایه های ایرانیان خارج 
از کشــور در همین شــرایط تحریمی 

قابل استفاده اســت و می توان از آن ها 
بــرای واردات خودرو وجــود دارد. در 
مکاتبات نیز اعالم شده است که حتی 
ریال از کشــور خارج نمی شود و بحث 
خروج ارز نیز وجود نخواهد داشــت. 
امکان واردات خــودرو در عمل وجود 
دارد و دغدغه ما زیرساخت های ایجاد 
شده است. شاخص بودن خودرو وارداتی 
و پیشرو بودن آن در ارائه مدل های نو به 
کشــور در صنعت خودروسازی در حال 

حاضر مطرح است. 

واردات
وهای اتوماتیک عالقه مند شدند؟ چرا مردم به خودر

۷
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@kharidaar
@kharidaar فراخوان بزرگترین قطعه ساز

کشور برای همکاری در نهضت 
داخلی سازی

 شرکت کروز در فراخوان عمومی از تمام کسانی 
که در زمینه طراحی و ساخت قطعات پیشرفته 
خودرو، طرح، پیشــنهاد و یا نمونه ساخته شده 

ای دارند دعوت به همکاری کرد .
در راســتای نهضت داخلی سازی شرکت کروز، 
بزرگترین قطعه ساز کشــور که هم اکنون بیش 
از بیســت درصد از قطعات خودروهای داخلی 
را در پیشــرفته ترین خطوط تولیدی کشــور 
تولید می کند طی فراخوانی از تمام کســانی که 
در زمینه طراحی و ســاخت قطعات پیشــرفته 
خودرو تجربیات یا عالقه منــدی دارند دعوت 
به همــکاری نموده اســت تا از طریق پســت 
الکترونیک pr@crouse.ir  نسبت به ارسال 

مشخصات و پیشنهادات خود اقدام نمایند.
شــرکت کروز از صفر تا صد قطعات الکترونیکی 
خودروهــای داخلــی و پیشــرفته را طراحی 
می کنــد و هم اکنــون بــا همکاری اســاتید 
ســه دانشــگاه شــریف، تهران و امیرکبیر 
فعالیت های تحقیقاتــی خود را انجام می دهد 
و مرکز تحقیقات و طراحی این شرکت بر اساس 
استاندارد های شرکتی های بین المللی همانند 
کنتیننتال و بوش ایجاد شــده و تحت مشاوره 

این شرکت ها بوده است.

و و سایپا، ۴ ماه  ایران خودر
 نخست سال را کاهشی 

به پایان بردند
 بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن 
و تجارت حاکی از کاهش تولید دو خودروســاز 
بزرگ کشــور در چهار ماه نخســت امسال در 
همسنجی با پارسال اســت، به طوری که ایران 
خودرو ۳۵.۴ درصد افت و ســایپا ۲۹.۵ درصد 

کاهش را ثبت کردند.
در این مدت، گروه صنعتــی ایران خودرو موفق 
به تولید ۱۱۹ هزار و ۷۵۸ دســتگاه خودرو شد 
که ۱۱۸ هزار و ۴۳۷ دســتگاه آن را خودروهای 

سواری تشکیل می دهند.
تولید ســواری در این گروه صنعتی در چهار ماه 
نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 

با افت ۳۵ درصدی همراه شد.
تا پایان تیر ۸۰۵ دســتگاه وانت و ۴۴۴ دستگاه 
کامیونت، کامیون و کشنده از سوی آبی پوشان 
جاده مخصوص تولید شــد که در همسنجی با 
پارســال به ترتیب افت ۶۵.۵ درصدی و ۱۱.۲ 
درصدی داشته اســت.در مدت یاد شده، تولید 
مینی بــوس، میدل بــاس و اتوبــوس در ایران 
خودرو با ثبت رشد ۳۸.۵ درصدی به ۷۲ دستگاه 
رســید، اما عدد صفر در مقابل تولید ون از سوی 

این گروه صنعتی ثبت شد.
بر پایه آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
نارنجی پوشان جاده مخصوص تا پایان تیر ۱۳۴ 
هزار و ۷۹۲ دســتگاه انواع خودرو تولید کردند 
که ۱۱۹ هزار و ۵۲۳ دســتگاه آن را خودروهای 
سواری تشــکیل می داد.تولید ســواری در این 
مدت، افت ۳۲.۵ درصدی در مقایسه با پارسال 
ثبت کرد.با این حال، تولید وانــت در این گروه 
خودروسازی افزایشــی بود و با ثبت رشد ۲۱.۷ 
درصدی در مقایسه با پارسال به ۱۵ هزار و ۱۶۳ 

دستگاه رسید.
تولیــد فقط چهــار دســتگاه ون )افــت ۸۲.۶ 
درصدی در همســنجی بــا پارســال(  و ۱۰۲ 
دســتگاه کامیونــت، کامیون و کشــنده )افت 
۹۳.۷ درصــدی در همســنجی با پارســال( از 
دیگر آمارهــای قابل توجه تا پایان تیر امســال 
در ســایپا اســت، اما تولید مینی بوس، میدل 
باس و اتوبوس در این گروه تا این موقع از ســال 

همچنان صفر است.
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

 اختالف ۴۰ درصدی قیمت رب سامانه ۱۲۴ با نرخ بازار

سامانه ای که به سامان نیست!
سمیرا ربیع  تورم های رســمی بار شده روی سبد 
هزینه خانوار ایرانی کم نیســت؛ عارضه هایی، چون 
گرانفروشی، کم فروشی، غیرفروشــی جزو مصائبی 
است که به دلیل کوتاهی دســتگاه های متولی بازار 
این روزها در بازارها به چشم می خورد، در یک نمونه 
وقتی قیمت رب گوجه فرنگــی نهایتاً ۱۸ هزار تومان 
اعالم شده  اســت این کاال ۴۰ درصد گران تر در بازار 

عرضه می شود.
در حالی که تورم هــای بار شــده روی قیمت کاالها 
به انــدازه کافــی هزینه خانــوار را ســنگین کرده 
 است، متأســفانه به دلیل اعتقاد نداشــتن برخی از 
سیاستگذاران دولتی به نظارت بر بازارها شاهد تورم 
مجدد ناشی از گرانفروشی، کم فروشی و غیرفروشی 
هستیم که این رخداد نه  تنها حقوق مصرف کننده را 
تضییع می کند، بلکه ظلم به مصرف کننده آن هم در 

شرایط تحریم و جنگ اقتصادی به شمار می رود. 
هزینه جــاری ماهانه دســتگاه های دولتی و بودجه 
بگیر از مرز ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده است 
و با این هزینه بسیار سنگین، کوتاهی در ارائه خدمت 
به مردم در بخش هــای دولتی و بودجــه بگیر اصاًل 
پذیرفته  شده نیست و در عین حال اگر هم مشکالت 
ساختاری و غیرساختاری نیز وجود دارد، هیچ تعللی 

برای دست دســت کردن جهت اصالحات اقتصادی 
همه جانبه، فراگیر و بی نقص وجود ندارد، اما در کمال 
تأسف گاهی شاهد ذبح منافع ملی در برابر منافع یک 

صنفی، گروه و شرکت هستیم. 
به طور نمونه، در حالی که سامانه اطالع رسانی قیمت 
کاال، با هدف اعالم نرخ ۱۰۰ قلم کاالی اساسی مورد 
نیاز شهروندان، قیمت رب گوجه فرنگی را ۱۵۲۰۰ تا 
۱۸۲۰۰ تومان اعالم کرده، قیمت رب در بازار حدود 
۴۰ درصد گران تر از میانگیــن قیمتی اعالمی در این 
سامانه عرضه می شود.  ســامانه اطالع رسانی قیمت 
کاال و خدمــات ۱۲۴، که اخیراً با همکاری ســازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان و مرکز 
توســعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت طراحی و به بهره برداری رســیده  است، گفته 
شــده با رصد روزانه قیمت ۱۰۰ قلم کاالی اساسی و 
مورد نیاز شــهروندان، اقدام به اطالع رســانی قیمت 

حداقل و حداکثری این اقالم کند. 
در این ســامانه سه نوع قیمت به شــهروندان نمایش 
داده می شــود. حداقل و حداکثر قیمت کاال از سطح 
کشــور جمع آوری می گردد و قیمت عرف، حداکثر 
قیمت قابل قبول بر اســاس هزینه های تولید بوده یا 

قیمت مصوب کاال می باشد. 

وند گرانی طال  تداوم ر
قیمت طــال در معامالت روز ســه شــنبه بازار 
جهانی با تقاضای ســرمایه گذاران برای خرید 
این فلز ارزشــمند در برابر ابهامــات اقتصادی، 
نزدیک به باالترین حد خود در شــش سال اخیر 

ماند.
هر اونس طال برای تحویل فــوری در معامالت 
روز جاری بازار ســنگاپور ثابت بود و در ۱۴۶۶۲ 
دالر و ۵۰ سنت ایســتاد. این فلز اوایل معامالت 

تا رکورد ۱۴۷۴ دالر و ۸۱ سنت پیش رفته بود.
در بازار آمریکا، هر اونس طال ۰.۱ درصد کاهش 

یافت و به ۱۴۷۵ دالر و ۳۰ سنت رسید.
چین پس از تصمیم واشنگتن برای وضع تعرفه 
۱۰ درصــدی روی واردات ۳۰۰ میلیــارد دالر 
کاالی چینی و تشــدید اختالفات تجاری میان 
دو اقتصاد بزرگ جهان، اجازه داد برای نخستین 
بار در بیش از یک دهه گذشــته نرخ برابری یوان 
در برابر دالر آمریکا به پایین هفت یوان ســقوط 
کند.شــاخص دالر در معامــالت روز جاری به 
پایین ترین حد در دو هفته اخیر ســقوط کرد و 
بازده اوراق خزانه آمریکا با بزرگترین کاهش در 

۱۴ ماه گذشته روبرو شد.
بر اســاس گزارش رویترز، تشــدید اختالفات 
تجاری میان آمریــکا و چیــن، بازارهای مالی 
را ملتهب کرده و ســرمایه گذاران را به ســوی 

داراییهای امن هدایت کرده است.
ذخایر طالی اس پــی دی آر گلد تراســت که 
بزرگتریــن صندوق ســرمایه گــذاری تحت 
پشتوانه طال در جهان است، روز دوشنبه ۰.۵۳ 
درصد رشــد کرد و به ۸۳۵.۱۶ تن رســید که 

منعکس کننده تقاضای باال برای طال است.
به گفته وانگ تائــو، تحلیلگر فنــی رویترز، هر 
اونس طال بــرای تحویل فوری ممکن اســت به 

محدوده ۱۴۴۱ تا ۱۴۴۹ دالر سقوط کند.

وند کاهشی دالر ادامه پیدا  ر
خواهد کرد؟

با وجــود صعود در برابــر یــوان، ارزش دالر در 
برابر ســایر ارزها کاهش یافت.پس از تشــدید 
اختالفات بین آمریکا و چین سر مسائل تجاری 
و کشیده شــدن دامنه درگیری ها به بــازار ارز، 
شــاخص دالر که نرخ آن در مقابل ســبدی از 
ارزهای جهانی را اندازه می گیرد با عقب نشینی 
به ســطح ۹۷.۶ واحد در پایین ترین سطح خود 
در دو هفتــه اخیر قــرار گرفت. از ســوی دیگر 
بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله وزارت خزانه داری 
آمریکا بیش از پیش از سطح دو درصدی فاصله 

گرفت و عدد ۱.۷۵ درصد را به ثبت رساند.
نگرانــی گســترده معامله گــران از پیامدهای 
تشــدید جنگ تجاری بیــن چیــن و آمریکا و 
احتمال اعمال موج جدید تعرفــه ها بر واردات 
محصوالتی به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیارد دالر از 
چین، فضای بازارهای جهانی را کامال تحت تاثیر 
قرار داده اســت. تلویزیون دولتی چین آمریکا را 
متهم به تالش برای نابودی نظم جهانی و تهدید 
کرده است که چین با قاطعیت تمام به اقدامات 

اخیر آمریکا پاسخ خواهد داد.
در برابــر ارزهای آســیایی ارزش دالر تنها برابر 
یوان افزایــش یافت: هر دالر بــه ازای ۷.۰۴۴۲ 
یوان چیــن، ۱۰۶.۵۴۰۵ ین ژاپــن، ۴.۱۸۶۷ 
رینگت مالزی، ۱.۳۸۱۷ دالر سنگاپور، ۱.۴۷۲۷ 

دالر استرالیا و ۷۰.۶۶۹۷ روپیه هند مبادله شد.

غ کاهش نیابد، واردات  قیمت مر
آغاز می شود

رییس ســازمان حمایــت گفــت: اگرچه برای 
کاهش قیمــت مرغ سیاســت هایی مانند وضع 
عوارض بــرای صــادرات در نظر گرفته شــده  
اما اگر طــی دو روز آینده مرغ مــورد نیاز تامین 
نشــود، واردات آغاز مــی شــود.عباس تابش 
دربــاره افزایش قیمت گوشــت مــرغ در بازار، 
گفت:براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی 
قیمت مرغ زنده اصالح و نــرخ آن ۸ هزار و ۵۵۰ 
تومان شــد تا مصرف کننده مرغ را با قیمت ۱۲ 

هزار و ۹۰۰ هزار تومان خریداری کند.
وی افزود: وزارت جهاد کشــاورزی و مسئوالن 
تشــکل ها موضوعاتی مانند تلف شدن به دلیل 
گرما و نبود واکسن و... را دلیل کمبود عرضه مرغ 
به بــازار مطرح می کنند که در پــی این موضوع 

عرضه به بازار کاهش پیدا کرده است.
معاون وزیر صنعــت، معدن و تجــارت با بیان 
اینکه تلف شدن مرغ و... اتفاقات خلق الساعه ای 
نیست، اظهار کرد: ظرفیت های خالی واحدهای 
تولیدی بایــد برای جلوگیــری از کاهش تولید 
و عرضه، به جــای جوجه ریزی حداقــل، باید 
با حداکثر ظرفیــت جوجه ریــزی می کردند، 
در تابســتان هر ســال با افزایش دما و.. روبه رو 
می شــویم و شــرایطی مانند تلف شــدن مرغ 
و... قابل پیش بینی بود این در حالی اســت که 
براساس گزارش هواشناســی دمای هوا در سال 
جاری نسبت به ســال گذشته کاهش پیدا کرده 

است.
تابش با بیان اینکه باید بــا افزایش جوجه ریزی 
عرضه مرغ به بازار بیشتر می شد، اضافه کرد: در 
حال حاضر میزان عرضه مرغ به بازار کاهش پیدا 
کرده است و در راستای حل  این مشکل جلسات 

متعددی نیز برگزار شده است.


