
معاون سازمان بنادر خبر داد

نفتکش ایرانی به 
ودی آزاد می شود ز

در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان چه گذشت؟

چشم صنعت مبل سازی ایران به بازار عراق

آیین نامه منع اســتقرار واحدهای 
تولیــدی و صنایع در شــعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران 
احداث و فعالیت صنایع پیشــرفته و دانش بینان را 

مختل کرده یا مجریان قوانین؟
در ســال ۱346 بــرای تمرکــز زدایــی از تهران، 
پیشگیری از بارگزاری شــدید جمعیتی، توازن در 
توســعه و فعالیت های اقتصادی قانونی تصویب شد 
که براساس آن استقرار واحدهای تولیدی و صنایع 
در شــعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران ممنوع و محدود 

شد.
 از آن ســال و پس از انقاب اســامی بــه تدریج با 
مصوبات مــوردی و تصمیمــات مقطعی اصاحاتی 
در مصوبه ممنوعیت ســال 46 به وجود آمد. مثا در 
اصاحیه ای که در قانون منع استقرار صنایع در سال 

87 انجام شد در استان قم ممنوعیت به 7۰ کیلومتر، 
در البرز به 35 کیلومتر و ســمنان بــه 6۰ کیلومتر 
اصاح شد ولی در استان تهران همان ۱۲۰ کیلومتر 

باقی ماند.
چنــدی پیــش در کارگروه های رفع موانــع تولید، 
تســهیل در ســرمایه گــذاری و کارگــروه اقتصاد 
مقاومتی نگاهی مطرح شــد که با توجه به شــرایط 
اقتصادی، سیاســی و اجتماعی کشــور، بازگشــت 
تحریم و ایجاد رونــق در تولید باید مقررات اصاحی 
جدیــدی در آیین نامــه محدودیــت و ممنوعیت 
اســتقرار در ۱۲۰ کیلومتری تهران بــه وجود آید. 
بر ایــن اســاس تاش هایی آغاز شــد و نمــود در 

صحبت های مسئوالن کشور نمایان شد.
 مثا مهرداد کتال محســنی معاون فنــی اداره کل 
محیط زیســت اســتان تهران که گفــت: »االن در 
شرایط تحریم با نیاز به اشتغال، رفع نیازمندی های 
مردم و واقعیت هایی اینچنینی روبه رو هســتیم. این 
واقعیت ها نهایتاً موجب شــد یک بازنگری و اصاح 

قوانین در شــرایط فعلی که در ســال 98 داریم، در 
اذهان مسئوالن اســتان تهران به وجود بیاید.« یا در 
نمونه ای دیگر انوشیروان محســنی بندپی استاندار 
تهران در پنجاه و دومین جلســه اقتصــاد مقاومتی 
اســتان تهران اعام کرد: باید قفلی را که به واســطه 
قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری 
به پای توســعه صنعت در اســتان تهران زده شده با 

حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت بشکنیم.
تاکنــون درباره آســیب ها و موانعی کــه این قانون 
برای توســعه اقتصادی شهر تهران و اشــتغالزایی 
ایجاد کرده بســیار صحبت شــده اما نبایــد از نظر 
دور داشــت که این آیین نامه باید با جدیت در مورد 
واحدهــای صنعتی حوزه های دارویی، شــیمیایی، 
بازیافت، سلولزی و... که آلودگی های زیست محیطی 
و مصرف انــرژی باالیی دارند، اجرا شــود و باید آنها 
در شــهرک های صنعتی اســتقرار یابند تا نیازهای 

لجستیکی و ضروری خود را تأمین کنند.
هر چنــد در مهر ماه ســال ۱388 روابــط عمومی 

ســازمان صنایع و معادن اســتان تهران گزارش داد 
رییس این ســازمان با بیان اینکه رفــع ممنوعیت 
استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران پس 
از 48 سال ممکن شده، شرط ایجاد صنایع جدید در 
این مصوبه را استقرار صنایع دانش بنیان)های تک( 
دانســت که از جمله مشــخصات و مصادیق این نوع 
صنایع تولید نرم افزار، داشــتن نیروهای متخصص 
باالی 7۰ درصد، ارزش افزوده بــاال، عدم آالیندگی 
و بهره گیری و تطبیق با تکنولــوژی و فن آوری های 

برتر است.
با این حال در تاریــخ  94.8.۲4 هیــأت وزیران در 
جلسه ای ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته 
و فعالیت های دانش بنیان را تصویب و این شرکت ها 
را مجاز به احداث در کاربری های صنعتی و کارگاهی 
داخل شــهرها و روســتاها در محدوده کلیه شهرها 
از جمله شــهرهای دارای محدودیت استقرار اعام 

کرده است. 
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قفل قانون یا ضعف مجری



سبک و سنگین حذف ۴ صفر از پول ملی

چرا صفرها باید حذف شوند؟
پدرام صادقی     حذف صفر از پول ملی این روزها به 
یکی از پربحت ترین طرح های اقتصادی تبدیل شده 
که نظرات موافق و مخالــف زیادی دارد، اما مهم ترین 
موضــوع، توجه به آثــار مثبت و منفی ایــن طرح بر 

اقتصاد کشور است.
افزایش تورم در ایران در دهه های اخیر ســبب شده 
تا در طول این ســال ها صفرهای بیشــتری در مقابل 
قیمت کاالها قرار گیرد و همیــن امر وجهه پول ملی 

ایران در دنیا را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
طرح حذف صفــر از پول ملی ایران اولین بار نیســت 
که توســط بانک مرکزی مطرح می شــود، اما این بار 
صورت واقعی تری به خود گرفته و اکنون هیات دولت 
طرح پیشــنهادی بانک مرکزی را تصویب کرده و به 
صورت الیحه به مجلس شــورای اسامی فرستاده تا 
در صورت تصویــب مجلس و تایید شــورای نگهبان 

اقدامات اجرایی آن انجام شود.
بر اســاس طرح بانک مرکزی قرار است با حذف چهار 
صفر از پول ملی ایران، هر ۱۰۰۰۰ ریال فعلی برابر با 
یک تومان جدید شــده و هر تومان برابر با ۱۰۰ ریال 
جدید؛ به عبارت دیگر تومان واحد رسمی پول ایران 
شده و ریال پول خرد ایران می شود که هر ۱۰۰ ریال 

برابر با یک تومان خواهد بود.

چرا صفرها باید حذف شوند؟
عبدالناصــر همتی، رئیس کل بانــک مرکزی درباره 
چرایی لــزوم اجرای سیاســت حذف چهــار صفر از 
پول ملی در شــرایط فعلی اقتصاد، گفته اســت: االن 
کســی اصا ریال نمی گوید؛ چرا اصرار داریم واحدی 

که هیچ کس اســمش را اعام نمی کنــد، واحد پول 
ملی باشد؟ این طرح اصا هزینه چند هزار میلیاردی 
ندارد، اما االن هزینه تولیــد 5۰۰ تومانی 88۰ تومان 
است و این موضوع مشکل ایجاد می کند.به گفته وی، 
حرف چهار صفر از پول ملی حسابرســی را ســاده تر 

کرده و هزینه چاپ پول را نیز کاهش می دهد.

نقاط قوت
پیش از هرگونه اظهارنظر دربــاره این طرح باید دید 
که این طرح چه تاثیرات مثبتــی می تواند بر اقتصاد 

کشور بگذارد؟
البته باید ایــن را بدانیم که با حــذف صفر هیچ اتفاق 
ملموسی در متغیرهای اقتصادی کشور رخ نمی دهد 
و در حقیقت این کار فقط امری حساب داری محسوب 
می شــود، بنابراین از طرح حذف صفــر از پول ملی 
نمی توان بیش از اندازه انتظار داشت و نباید تصور شود 
که با این کار همه مشــکات اقتصادی رفع می شود.

اما حذف صفر از پول ملی می تواند باعث ســهولت در 
مبادالت مردم شود، البته این در صورتی  است که این 

طرح به  خوبی عملیاتی شود.
یکی از دیگــر نقاط قوت حــذف صفر از پــول ملی، 
ایجاد بار روانی برای نقل  و انتقال پول است؛ مردم در 
صحبت ها و معامات تجاری محاوره ای بیشتر از واژه 
تومان استفاده می کنند، اما در نوشــتار اعداد و ارقام 
صورت های مالی از ریال اســتفاده می شود و همین 
موضوع باعث ایجاد مشکاتی شده است که این طرح 

می تواند آن را از بین ببرد.
از ســوی دیگر، از اثرات مثبت این اقــدام، چرخش 

نقدینگی و کاهــش میزان چاپ پول اســت، تجربه 
کشــوری مثل ترکیه در این مورد مثبت است، اما به 
این بســتگی دارد که بعد از این چقدر بتوانیم تورم را 

کنترل و ارزش پول ملی را حفظ کنیم.

نقاط ضعف
حــذف صفــر از پول ملــی کشــور به زعــم برخی 
کارشناســان اقتصادی نتیجه مثبتی نــدارد، بلکه 
بیشــتر منجر به افزایــش هزینه بــرای جایگزینی 
اســکناس ها می شــود؛ در واقــع بــرای جایگزینی 
اسکناس های موجود با اســکناس های جدید، هزینه 
زیادی صرف می شــود که به جامعه تحمیل خواهد 
شــد.اگر بخواهیم چهــار صفر از پول ملــی را حذف 
کنیم، کل اسکناس و ســکه های رایج در کشور باید 
از دور خارج شوند و اســکناس جدیدی را جایگزین 
کنیم که موضوع امحا کردن این هــا و چاپ جدید با 
توجه به شرایط موجود، هزینه های قابل ماحظه ای  
دارد، البته در شــرایط فعلی که بیــش از 85 درصد 
نقل وانتقــاالت مالــی در داخل کشــور به وســیله 
سیستم های الکترونیکی انجام می شود، کمتر نیاز به 
اسکناس است و این امر می تواند تا حدودی هزینه ها 

را کاهش دهد.
برخی کارشناسان نیز می گویند که در شرایط فعلی، 
اجرای این طرح درســت نیســت و می تواند بار دیگر 
منجر به افزایش تورم شود.از سوی دیگر، حذف چهار 
صفر از پول ملی به تقویت پول ملی منجر نمی شــود، 
چراکه افزایــش ارزش پول ملی به ســاختار و تولید 

اقتصاد و اشتغال مربوط می شود.

سرمقاله

رییس کنفدراســیون صادرات ایران 
بــا تاکید بــر این که حــذف 4 صفر از 
پول ملی روی کاهش تــورم و افزایش 
قدرت خریــد مردم اثرگذار نیســت، 
گفت: بــا این حال روی جــو روانی در 
جامعه اثر می گــذارد؛ ضمن این که در 
میان ارزهای جهانی، پول ملی کشــور 

قدرتمند نشان داده می شود.
محمــد الهوتــی در گفت وگــو بــا 
خبرآنایــن درباره سیاســت حرف 
4 صفــر از پول ملــی اظهار داشــت: 
بایــد ببینیم هــدف از این سیاســت 

چیســت. در اقتصادهــای 
دنیا، کشــورهایی که این 
سیاست را اجرایی کردند، 
در شــرایطی ایــن کار را 
انجــام دادند کــه هم تورم 
کاهنده ای داشــتند و هم 
این که شرایط اقتصادی رو 

به رشدی داشــتند. از سوی دیگر، این 
کشورها برای این که در اقتصاد جدید 
متناسب با شرایط جدید بتوانند ارزش 
پول ملی را حفظ کنند، صفرها را از پول 
ملی حذف کردند که شــاخص ترین و 

موفق ترین این کشــورها، 
ترکیــه در طی یــک دهه 
گذشــته بوده است.رییس 
کنفدراسیون صادرات ایران 
تصریح کرد: بر این اســاس، 
با توجه بــه موضوعاتی که 
در کشــور ما وجــود دارد، 
به طوری که نرخ تورم دو رقمی اســت 
و پیش بینی می شــود که نــرخ تورم از 
این باالتر هم برود و از طــرف دیگر، به 
دلیل موضوعــات خارجی فروش نفت 
با مشکل مواجه اســت و سال گذشته 

نیز رشد اقتصادی کشــور منفی بوده، 
از این باب، حذف 4 صفــر از پول ملی 
ضرورت ندارد، زیرا شرایط الزم را برای 

ارزشمند کردن پول ملی را نداریم.
الهوتی متذکر شــد: در ایــن میان، 
اگر سیاســت دولت را متفاوت از این 
مقوله هایی که اشاره کرده ام، ببینیم، 
هدف دولت از ایــن کار، کاهش حجم 
پول درشــت و اصاح رویه ای اســت 
که در کشــور مــا باب اســت که پول 
ریال اســت، اما معامات در جامعه به 

»تومان« انجام می شود.

دیدگاه
پول ایران در مقابل ارزهای جهان قدرت می گیرد؟
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  ادامه از صفحه یک
در این میان به نظر می رسد مشکل نبود یا ضعف 
قانون نیســت بلکه اجــرا و عمل به دســتورات 
قانون گذار وجــود دارد. هم اکنون بســیاری از 
شــرکت های های تک و دانش بنیان با مشکات 
متعددی از جملــه دریافت موافقــت اصولی و 
پروانــه بهره بــرداری گریبانگیر هســتند. این 
شــرکت ها به خاطر محدودیت های ســازمان 
محیط زیست نمی توانند فضای تولید انبوه خود 
را در محدوده شهر و نزدیک به فضایی که در آن 

مستقر هستند، احداث کنند.
علیرغــم اینکه، صنایــع های تک ســبز و فاقد 
آلودگی هســتند. مصرف انــرژی باالیی ندارند 
و در بســیاری موارد با نیروی انسانی زیر ۲۰ نفر 
فعالیت می کنند که همگی نیروهای متخصص 
با تحصیات عالی هســتند. این نیروها بخاطر 
مسافت حاضر نیستند برای کار به بیرون از شهر 
و در شــهرک های صنعتی یــا پارک های علم و 
فناوری رفت و آمد کنند. این مسئله چالش های 
بزرگی را بــرای صاحبــان صنایــع کوچک و 
متوســط ایجاد کرده اســت بخصوص کسب و 
کارهایی که 7۰ یا 8۰ درصــد کار آنها به صورت 
نرم افزاری است و ســخت افزار چندانی ندارد. 
به یک فضای ۱۰۰ متری نیــاز دارد و محصول 
نهایی های تک آنها بســیار ارزشــمند است.  به 
عنوان مثال در چین می بینیم که کنار یک مرکز 
خرید بزرگ ساختمانی پنج طبقه ساخته شده 
و در هر طبقه ۱5۰ متری آن یک واحد صنعتی 
کوچک یا متوسط با حجم درآمدی باال مشغول 
به کار است. اقتصادی که چرخ آن را هزاران واحد 
مشابه کوچک می چرخانند و بازارهای متنوعی 
در سراســر جهان را به کاالی خود نیازمند کرده 
اســت. یا در پایتخت اتریش، در ۲۰ کیلومتری 
خارج از شــهر بزرگ ترین پاالیشــگاه  کشــور 
فعالیت می کند که با تمهیدات زیست محیطی 
اندیشیده شــده کوچکترین آالیندگی زیست 
محیطــی و صوتی ایجاد نکرده اســت، بنابراین 
ایجاد محدودیت هایی همچــون خروج صنایع 
از شــعاع ۱۲۰ کیلومتــری تنهــا موجب وقفه 
در فعالیت برخــی صنایع و ایجــاد کارگاه های 
زیرپله ای و غیرقابل نظارت شدن فعالیت برخی 

دیگر از صنایع خواهد شد.
از آنجایی که هنوز مرجع مشخصی برای تعیین 
اینکه کدام صنایع های تک هستند وجود ندارد 
با اینکه، در سال های گذشــته برخی صنایع از 
قانون منع اســتقرار در شــعاع ۱۲۰ کیلومتری 
مســتثنا شــده اند شــرکت های دانش  بنیان و 
های تک با موانع بسیاری برای فعالیت و احداث 

واحدهای تولیدی خود روبه ور هستند. 

 صادرات آلمان به ایران 
کاهش یافت

در 6 مــاه اول ۲۰۱9، صادرات آلمــان به ایران 
به حــدود نصف کاهــش پیدا کرده اســت، که 
این نشان می دهد شــرکت های آلمانی به علت 
تحریم های آمریکا از تجــارت با ایران خودداری 
می کنند.  در 6 مــاه اول ۲۰۱9، صادرات آلمان 
به ایران به حدود نصف کاهش پیدا کرده اســت، 
که این نشان می دهد شــرکت های آلمانی برای 
جلوگیری از مشــکاتی که تحــت تحریم های 
آمریکا برای آنهــا ایجاد می شــود، از تجارت با 

ایران خودداری می کنند.  
داده های اداره آمار فدرال آلمــان که به روئیت 
رویترز رسیده است نشان می دهد میزان فروش 
محصوالت آلمانی به ایران در بازه ژانویه تا ژوئن، 
نسبت به دوره مشابه ســال گذشته 48 درصد 
سقوط داشــته و به 678 میلیون یورو )758.8 

میلیون دالر( رسیده است. 

کالن



حذف ۴ صفر از پول ملی بدون اصالحات اقتصادی موثر نیست

واکنش بخش خصوصی به حذف صفرها
سمیرا ربیع    رئیس اتــاق بازرگانی تهران با اشاره 
به طرح مجدد موضوع حذف صفر از پول ملی، گفت: 
اجرای این طرح اگرچه امور حســابداری را آســانتر 
می کند، اما بــدون اصاحات اقتصــادی ثمربخش 

نیست.
مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران با بیان اینکه طبــق ماده ۱9۱ قانون 
مالیاتها، تشــخیص بخشــودگی مالیاتــی به عهده 
ممیزان مالیاتی است که ســال گذشته در خصوص 
آن، شکایات زیادی داشتیم، گفت: با پیگیری معاون 
اول رئیس جمهور، سازمان امور مالیاتی بخشنامه ای 
صادر کرد که بــر مبنای آن، صد درصد بخشــودگی 
برای افرادی که تــا تاریخ مشــخصی مالیات خود را 

پرداخت کرده اند، در نظر گرفته شده است.
رئیس اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
تهران افزود: حــذف 4 صفر از پول ملی که از ســوی 
دولت وارد فاز جدیدی شــده اســت، می تواند نتایج 
مثبتی را به همراه داشــته باشــد، چراکــه در حال 
حاضر ریال در معامــات و گفتگوهــای اقتصادی، 
مطرح نیست و محاســبات را نیز مشکل کرده است و 
صفرهای زیادی، بسیاری از پروسه حسابداری را نیز 

با معضل مواجه شده است.
وی تصریح کرد: اگر قرار باشد که تورم های باالی 3۰ 

درصد در سال داشته باشیم، هر سه سال یک صفر به 
پول ملی اضافه می شود و باز باید هر چند سال یکبار، 
این صفرها حذف شــود؛  پس بایــد همزمان اصاح 

ساختار اقتصادی نیز صورت گیرد.
به گفته خوانســاری، تحریم محمدجواد ظریف مورد 
اعتراض بخش خصوصی اســت؛ چراکه وی توانسته 
افکار عمومــی را بر علیه آمریکا و به نفــع ایران تغییر 
دهد و این امر باعث شــده اســت که تحمــل آمریکا 
در مــورد وی کم شــود؛ این در حالی اســت که 
مصاحبه های وی توانســته بر علیــه گروه B منجر 
بــه عصبانیت آمریکا شــود. به همیــن دلیل، بخش 

خصوصی قدردان زحمات این فرد بزرگ خواهد بود.
وی اظهار داشــت: اســتمرار پرداخت دالر 4۲۰۰ 
تومانی از سوی دولت مورد مخالفت بخش خصوصی 
است، چراکه ارز دولتی بستر فســاد و رانت را ایجاد 
کرده و بی عدالتی ایجاد شــده اســت که ادامه آن، 
منجر به این شــده که قیمت هایی باالتر از نرخ های 
واقعی در خریدها داده شده و خروج سرمایه را سبب 

شده است.
رئیس اتــاق بازرگانی تهران افزود: بــا توجه به اینکه 
سیستم توزیع صحیحی در کشور حاکم نیست، اقام 
4۲۰۰ تومانی با قیمت ارز آزاد به دست مردم می رسد 
و در نهایت قاچاق کاال نیــز رونق می گیرد؛ چراکه ارز 

قیمت پاییــن دارد. البته لطمه به تولیــد را هم نباید 
فراموش کرد.

خوانســاری گفت: ما خواستار قطع ســریع ارزهای 
4۲۰۰ تومانی بــوده و فکر می کنیم اگر قرار باشــد 
دولت به اقشــار آســیب پذیر کند، تنها راه پرداخت 

یارانه به صورت نقدی است.
وی با اعتراض نســبت بــه ممنوعیت صــادرات و 
واردات کاالهــا گفت: کاالها باید بــا تغییرات تعرفه 
ای مدیریت شوند، در حالیکه در هفته های گذشته، 
وزارتخانه ها، صــادرات کاالها را ممنــوع می کنند 
که انتظار ما این اســت که اگر دولت بــه هر دلیلی، 
کاالهایی را می خواهد با ممنوعیت صادرات مواجه 
کند، در ســطح ســران قوا آن را مورد تصویب قرار 
گیرد، چراکه این روند باعث شــکل گیری بســتری 

برای انجام جرم شود.
رئیس اتاق بازرگانــی تهران خاطرنشــان کرد: ۱7 
میلیون پرونده باز در دســتگاه قضایی وجود دارد که 
اگر هر پرونده دو نفر درگیر آن باشد، در هر خانوار یک 
و نیم پرونده در دادگاه مطرح است که نشان می دهد 
که همه کشور مجرم هستند و بنابراین بستر فعالیت 
درست نیســت؛ انتظار ما از دولت و مجموعه قوا این 
است که طوری سیاستگذاری شــود که مردم کمتر 

درگیر تصمیمات شوند.

شعبه

رئیس هیــات مدیره کانــون صرافان 
از آمادگــی صرافی هــا بــرای خرید 
اســکناس صادرکنندگان خبر داد و 
گفت: صادرکنندگان مشکات ناشی 
از فروش ارز را گــزارش کنند و ما نیز 
مورد به مــورد آن را پیگیری خواهیم 

کرد.
کامران ســلطانی زاده در گفتگو با مهر 
با اشــاره به اعام برخی مشــکات از 
ســوی صادرکنندگان مبنی بر فروش 
اســکناس ارز در صرافی هــا گفــت: 
صرافی هــا با برخــی محدودیت ها در 
خرید اســکناس ارز به لحــاظ ظاهر 
اسکناس ها، تاریخ نشر آن و نیز پارگی 
و مشــکات ظاهری مواجه هســتند 
که این امر، دقت نظــر آنها را در خرید 

اسکناس ها باال می برد.
رئیس هیــات مدیره کانون 
صرافان افزود: با این وجود، 
ایــن آمادگی وجــود دارد 
کــه صرافی ها، اســکناس 
ارز حاصــل از صــادرات را 
خریداری کرده و مشــکلی 

در این زمینه بروز نکنــد؛ البته قیمت 
خرید اســکناس های دالر هــر روز از 
سوی بازار مشــخص می شود که یک 
اختاف قیمت معقول بــا نرخ فروش 

آن دارد. 
وی تصریــح کــرد: کانــون صرافان 
آمادگــی دارد بــه صورت مــورد به 
مورد، مشــکات صادرکننــدگان را 
در این حــوزه حل و فصل کــرده و هر 

صادرکننده ای که با مشکل 
فروش اسکناس ارز حاصل 
از صــادرات خــود مواجه 
اســت، می تواند به کانون 
صرافان ایران مراجعه کرده 
تا حتی االمکان مشکل وی 

حل شود.
خبرگــزاری مهــر هفته گذشــته با 
انتشــار گزارشــی از وجود مشکات 
ناشی از فروش اســکناس ارز از سوی 
صادرکنندگان، خبــر داده بود که بر 
این اســاس، هم اکنــون رئیس هیات 
مدیره کانون صرافان ایران، در گفتگو 
با خبرنگار مهر آمادگــی کامل خود را 
برای همکاری با صادرکنندگان اعام 

کرده است.

در این گزارش برخــی صادرکنندگان 
عنوان کرده بودند کــه برای رفع تعهد 
ارزی خود، اقدام به واردات اســکناس 
ارز می کننــد تا نه تنها خــاء کمبود 
احتمالی اسکناس در بازار ارز را جبران 
کنند بلکــه دردســرهای حواله را هم 

نداشته باشند. 
اما ورود اســکناس به کشــور علیرغم 
همه سختی ها و مشکات، یک نگرانی 
دیگر هم برای صادرکننــدگان ایجاد 
می کند و آن، نحوه نرخ گذاری و خرید 
این اســکناس ها از ســوی صرافی ها 
اســت و بــه گفتــه صادرکنندگان، 
صرافی هــا این اســکناس هــا را به 
قیمت بســیار پایین از صادرکنندگان 

خریداری می کنند.

صرافی

آمادگی صرافی ها برای خرید اسکناس صادرکنندگان
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تسهیالت به صنایع استان قم
دکتر حســین مهری از تخصیص 9 هزار و 5۰۰ 
میلیارد ریال تســهیات به طرحهای تولیدی 
اســتان قم خبر داد که بــرای ۲6۰۰ نفر بطور 

مستقیم اشتغال ایجاد خواهد کرد .
به گزارش پایگاه اطاع رســانی بانک صنعت و 
معدن، دکتر حسین مهری رییس هیأت مدیره 
و مدیرعامل این بانــک در دیدار با اســتاندار و 
مســؤالن مرتبط با بخش تولید در این اســتان 
ضمن بیان مطلب فوق افزود: سرپرســتی بانک 
صنعــت و معدن در اســتان قم 9هــزار و 5۰۰ 
میلیارد ریال تســهیات به 4۲ طــرح صنعتی 
از ابتدای ســال 9۲ تا پایان ســال 97 پرداخت 
کرده کــه از این 4۲ طرح صنعتــی و اقتصادی، 
3۲ طرح به صورت کامــل به مرحله بهره برداری 
رســیده اســت. ۱۰ طرح باقی مانده نیز تا 85 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تاش می شود 
تا پایان ســال جاری بــه بهره برداری برســد. 
همچنین این بانک در زمینه اعطای تســهیات 
در طرح رونق تولیــد در جایگاه برتــر در میان 

بانک های استان قرار دارد.
وی افزایش اختیارات سرپرســتی بانک صنعت 
و معــدن قــم را از رویکردهــای ســال جاری 
دانســت و تصریح کرد: با این افزایــش اختیار 
پیش بینی شــده روند پرداخت تســهیات به 
صنعتگــران در دو بخش ســرمایه در گردش و 

اتمام طرح های نیمه تمام تسریع خواهد شد.
وی با اشاره به وجود برخی طرح های نیمه تمام 
صنعتی در قم اظهار داشت: افزایش هزینه های 
تولیــد از عوامل مهــم راکد مانــدن طرح های 
صنعتی و توقف آن ها با وجود درصد پیشــرفت 
فیزیکی باالســت که در صورت بازنگری در این 
طرح های نیمه تمام توســط مدیریت اســتان، 
امــکان تامیــن اعتبار ایــن طرح هــا از محل 

اعتبارات بانک صنعت و معدن وجود دارد.

تقدیر از بانک رفاه به عنوان حامی 
حوزه سالمت 

در ســومین جشــنواره ملی صنعت ســامت 
محور کشور که با حضور مســئوالن عالی رتبه 
نظام سامت کشور، رؤسای دانشگاه های علوم 
پزشکی و عضو هیأت مدیره بانک برگزار شد، از 
بانک رفاه به  عنوان بانک حامی حوزه ســامت 

کشور تقدیر به  عمل آمد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفــاه کارگران، 
فرشــید فرخ نژاد عضو هیأت مدیــره بانک رفاه 
در این جشنواره، طی سخنانی با تأکید بر اینکه 
حمایت از حوزه سامت یکی از اهداف راهبردی 
بانک رفاه محســوب می شــود، اظهار داشت: با 
توجه به ظرفیت های ویژه ای کــه از ابعاد ریالی 
و ارزی در اختیار بانک رفاه اســت، در خدمت و 
همراه حوزه ســامت کشور هســتیم و در این 

مسیر از هیچ کوششی فروگذار نمی کنیم.
وی در ادامــه بــه تشــریح عملکــرد بانک در 
حوزه هــای مختلــف پرداخت و خاطرنشــان 
ساخت: بانک رفاه از گذشــته تاکنون و به دلیل 
ماهیــت ســهامداری آن و ارتبــاط نزدیک با 
ســازمان تأمین اجتماعی، تعامــل تنگاتنگی 
با حوزه سامت داشــته و همواره به این ارتباط 
مفتخر بوده است. بانک رفاه به  عنوان یک بانک 
اجتماعی به تمام بخش های کشور خدمات ارائه 
می دهد، اما حوزه ســامت شــریک راهبردی 
ایــن بانــک محســوب می شــود و در اولویت 
برنامه ها و اقدامات قــرار دارد.بانک رفاه در این 
جشنواره ملّی که با توجه به میزان رعایت اصول 
ســامت در تولید محصوالت و خدمات و ایجاد 
زیرساخت های مورد نیاز برای تولید محصوالت 
و خدمات ســامت محــور برگزار شــد، ضمن 
تبلیغات محیطی، بــا ارائه خدمات و محصوالت 

سامت محور، حضوری مؤثر داشت.



   معاون سازمان بنادر خبر داد

ودی آزاد می شود نفتکش ایرانی به ز
برهان محمــودی  معاون امور دریایی ســازمان 
بنادر و دریانوردی گفت: در 4 ماه و نیم ابتدایی امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته صادرات و واردات 

کاال از و به بنادر کشور 4 درصد افزایش یافته است.
جلیل اســامی در نشســت خبری گرامیداشت روز 
دریانورد با بیان اینکه اســتکبار، تحریم را به صنعت 
دریایی ما تحمیل کرده است، اظهار داشت: استکبار تا 
به امروز نتوانسته به اهداف خود که زمین گیر کردن 

صنعت دریایی است، دست یابد.
وی درباره استفاده از سوخت کم سولفور در شناورها 
گفت: تا پایان ســال ۲۰۲۰ باید به سوخت نیم درصد 
ســولفور برســیم که اگرچــه پاالیشــگاه های ما 
ظرفیت هایی دارند اما شــرکت هــای دانش بنیان 
توانسته اند در فرآیندهایی خارج از پاالیشگاه ها، این 
ســوخت را تولید کنند و نمونه آن را در سازمان بنادر 

به ثبت برسانند.
وی درباره امکان تولید ســوخت کم سولفور در داخل 
کشــور افزود: میزان مصرف سوخت کشــتیرانی در 
ایران ساالنه یک و نیم میلیون تن است که هم امکان 
تولیــد آن را در داخل داریم و هم بــا تولیدکنندگان 

خارجی این نوع سوخت، مذاکراتی داشته ایم.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی درباره 
میزان تردد کاال در بنادر کشــور در شرایط تحریمی، 
تصریح کرد: در 4 ماه و نیم ابتدایی امســال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته افزایش 4 درصدی صادرات 

و واردات کاال از بنادر کشور را شاهد بوده ایم.
عضو هیئــت عامل ســازمان بنادر دربــاره ترخیص 
کاالهای اساس گفت: سازمان بنادر مسئول ترخیص 
کاال نیست و گمرک باید کاالهای اساسی و صنعتی را 
ترخیص کند. در بندر امام خمینی )ره( 3 میلیون تن 
ظرفیت تخلیه و انبارگیــری درجا ایجاد کرده ایم. در 

این بندر شرایط کاما عادی است.
اســامی با بیان اینکه ۱3۰ هزار نفر دریانورد داریم، 
ادامه داد: ســاالنه 5۰۰ نفــر دریانــورد از طریق 4 
دانشگاه دریایی تربیت می شــوند و به همین میزان 
نیز تقاضای ساالنه شرکت های کشــتیرانی ماست. 
۱۲5 دریانورد بانــو داریم اما تحریــم ها و کاهش 
تردد کشتی های خارجی ســبب بیکاری تعدادی از 

دریانوردان شده است.
وی درباره الیروبــی اروند گفت: پس از ســفر رئیس 
جمهور به عراق و مذاکراتی که در ایــن زمینه انجام 
شد، پیشرفت مذاکرات دو کشــور روند خوبی داشته 
اســت و ســازمان بنادر به نمایندگــی از وزارت امور 
خارجه در این مذاکرات شــرکت می کنــد. اما زمان 

آغاز الیروبی اروند به دلیل اختافات دو طرف بر ســر 
مســائل مرزی هنوز شروع نشده اســت اما انجام آن 

قطعی است.
معاون ســازمان بنــادر و دریانوردی دربــاره صید 
ترال آبزیان توســط شــناورهای چینی تصریح کرد: 
مجوزهای این موضوع را ســازمان شیات صادر می 
کند اما ورود نیروهای نظامی و امنیتی به این موضوع 
و توقف تعدادی از شــناورهای صیادی خارجی نشان 

داد مشکاتی در این زمینه وجود داشته است.
جلیل اسامی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره 
توقف سوآپ نفتی گفت: سواپ نفتی قبل از تحریم ها، 
یک فرآیند شــکننده و پرزحمت بود و ســاختار این 

بیزینس به گونه ای است که به سختی انجام می شود.
وی افزود: در حال حاضر ســوآپ نفتی در بندر نکا به 
دلیل تحریم ها قطع شده اســت اما بندر امیرآباد در 
شمال کشــور، فعالیت های دیگر خود را غیر از سوآپ 
نفتی ادامه می دهد چرا که آیتم سوآپ نفتی در سال 
اخیر و گذشــته در بندر نکا به عنــوان زیرمجموعه 
بندر امیرآباد کاهــش یافت. امیدواریم در نشســت 
روز گذشــته موافقتنامه ایران و ترکمنستان با حضور 
معاون اول رئیس جمهــور و وزیر راه و شهرســازی، 
موضوع ســوآپ نفتی مطرح شــده و مثمر ثمر واقع 

شود.
وی در پاســخ به پرســش دیگر مهر دربــاره توقف 
نفتکش ایرانی »گریــس ۱« کــه در جبل الطارق از 
سوی انگلیس متوقف شده اســت، گفت: انگلیسی ها 
با دالیل اشتباه و ناشی از غرض ورزی، نفتکش ایرانی 
را متوقف کردند اما آنها عاقه مندی خود را برای حل 
موضوع نشان دادند. اســناد رفع این مشکل میان دو 
طرف رد و بدل شده و در آینده بسیار نزدیک، مشکل 
نفتکش ایرانی حل شــده و با پرچم ایــران به تجارت 

خود ادامه می دهد.
اســامی در خصوص توقــف نفتکــش انگلیس در 
بندرعباس گفــت: پس از توقف نفتکش انگلیســی، 
آمریکا و انگلیــس خواســتند فضاســازی کنند تا 
ترتیبات ممنوعیت تردد در هرمز ایجاد کنند اما هیچ  
کشوری به این طرح نپیوســت که از نظر ما شکست 

خورده است.
به گفته وی، نیروهای نظامی ما در خلیج فارس برای 
کشتیرانی دنیا امنیت ایجاد کرده اند و هیچ کشوری 

نباید نگران تردد از خلیج فارس با پرچم خود باشد.
اســامی درباره افزایش بیمه نفتکــش ها گفت: 35 
درصد انرژی جهــان از تنگه هرمز جابجا می شــود 
که تنش های اخیر ســبب افزایش بیمه کشــتیرانی 

خصوصا در حوزه نفتکش ها شــده است که علت آن 
دغدغه خریــداران انرژی و همچنین شــرکت های 

حمل انرژی است.
معاون بندری ســازمان بنــادر و دریانــوردی ادامه 
داد: ۱3 فرونــد مغروقه در اروند داریــم که دو فروند 
به نامهای ســارا و خانیان به دلیل بزرگتر بودن برای 
خارج سازی از اولویت بیشــتری برخوردارند اما سال 
گذشته 8 فروند مغروقه از آبراهه خور موسی در بندر 
امام به عنوان دومین بندر بزرگ کشــور خارج و این 

آبراهه پاکسازی شد.
وی افزود: کشتی های خارج شده به فروش می رسد 
اما هزینه پاکسازی اروند و آبراهه ها که عمدتا به دلیل 
غرق شدن کشــتی ها در زمان جنگ آلوده شده اند، 
از درآمد حاصــل از فروش این کشــتی های مغروقه 

بیشتر است.

مبادله اسناد با انگلیس برای آزادسازی کشتی 
نفتی ایران

معاون امور دریایی ســازمان بنــادر و دریانوردی از 
عاقه مندی انگلیس برای آزادســازی کشتی توقیف 
شــده نفتی ایران خبر داد و گفت: اســنادی بین دو 
کشــور مبادله شــده که در رفع توقیف این کشــتی 
کمک می کند.وی گفت: توقیف کشــتی نفتی ایران 
ناشــی از غرض ورزی و بدون دالیــل واقعی بود؛ 
تاش هایی از طرف ایران و سازمان بنادر برای آزادی 

این کشتی انجام شده است.
وی خبر داد که انگلیس نیز عاقــه مندی خود برای 
حل این مشکل را نشان داده است و اسنادی که برای 

حل این موضوع کمک کننده باشد مبادله شده است.
معاون امور دریایی سازمان بنادر گفت: امیدواریم این 
مشکل در آینده نزدیک حل و فصل شود و این کشتی 
بتواند با پرچم جمهوری اســامی ایران به تردد خود 

ادامه دهد.
اسامی همچنین در خصوص توقف نفتکش انگلیس 
در بندرعباس و طرح آمریکا برای تردد با اســکورت 
کشــتی های خارجی در خلیج فــارس گفت: پس از 
توقف نفتکش انگلیســی، آمریــکا و انگلیس اقدام به 

فضاسازی علیه ایران داشتند.
وی گفت: هدف ایــن بود که ائتافی از 6۰ کشــور را 
به وجود آوردند تا ترتیبــات ممنوعیت تردد در تنگه 
هرمز و خلیج فارس ایجاد کنند اما هیچ  کشــوری به 
جز رژیم صهیونیستی به این طرح نپیوست.اسامی 
گفت: از نظر ایران طــرح آمریکا بــرای ائتاف علیه 

ایران در آب های خلیج فارس شکست خورده است.
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وش اعتباری خوراک به  فر

واحدهای پایین دستی پاالیشی
دبیــر کل انجمــن صنفــی کارفرمایی صنعت 
پاالیش نفت با اشــاره به فــروش اعتباری مواد 
اولیه واحدهای پایین دســتی پاالیشــگاه ها،   
گفت: اکنون بحث فروش اعتباری مواد اولیه به 
شرکت ها را در دســتور کار داریم  زیرا با توجه به 
تحریم ها،  شرکت های پاالیشی با تمام ظرفیت 
روزانــه ۱.75 میلیون بشــکه نفــت را پاالیش 
می کنند و مواد اولیه بیشــتری تولید می شــود 
که ذخیره سازی آنها مشکل ســاز و خطرآفرین 

است.
ناصــر عاشــوری، دبیــر کل انجمــن صنفی 
کارفرمایی صنعــت پاالیش نفت در نشســتی 
خبری با بیان اینکه پاالیشگاه ها دو نوع فرآورده 
تولید می کنند،   ادامه داد: این فرآورده ها شامل 
فرآورده هــای اصلــی مانند بنزین، ســوخت 
هواپیمــا و ... و فرآورده هــای ویــژه مانند انواع 

حال ها، لوبکات، وکیوم باتوم و ... می شود.
وی افزود: تامین خوراک صنایع پایین دســتی 
وابســته به نفت نیز باید از ســوی پاالیشگاه ها 

انجام شود.
عاشوری با اشاره به اینکه پاالیشگاه های کشور 
از نظر کمی و کیفی پیشرفت کرده اند،   گفت: تا 
آنجا که از آذر ماه سال گذشته یک لیتر بنزین به 
کشور وارد نشده و پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
به تنهایی روزانه 45 میلیــون لیتر بنزین تولید 

می کند.
وی ظرفیت تولید بنزین کشور را روزانه بیش از 
۱۰۰ میلیون لیتر عنوان کرد و ادامه داد: این در 
شرایطی است که مصرف بنزین کشور حدود 85 
تا 9۰ میلیلون لیتر در روز اســت و در تاشیم تا 

مازاد مصرف به کشورهای همسایه صادر شود.
دبیــر کل انجمــن صنفــی کارفرمایی صنعت 
پاالیش نفت تاکید کرد:  با توجه به توان کشــور 
در تامین بنزین مــورد نیاز،   در ایــن مرحله از 

تحریم ها،  صحبتی از تحریم بنزین مطرح نشد.
وی در مــورد ارتقا کیفیــت فرآورده های تولید 
شــده در پاالیشــگاه ها نیز گفت: اکنون شاهد 
آن هستیم که بنزین یورو 4 و 5 در حد ضرورت 
و نیاز تولید شــده و از نیمه دوم سال گذشته تا 
امروز آثاری از آالیندگی هوا در کانشــهرهای 

تهران، مشهد، اصفهان و ... نمی بینیم.
عاشــوری با اشــاره به اینکه تولید سوخت پاک 
برای پاالیشگران مشکاتی ایجاد کرده،   افزود:  
اما با توجه بــه آنکه مردم باید ســوخت پاک در 
اختیار داشته باشند اینکار از سوی پاالیشگاه ها 
انجام شــد تا آنجا که دیگر نیازی به تولید بنزین 
سوپر در کشور نیست زیرا بنزین یورو تولید شده 
در کشور از اســتانداردهای بین المللی نیز باالتر 

است.
وی به طرح نمایندگان بــرای افزایش ظرفیت 
پاالیشگاه های نفتی و گازی اشــاره کرد و ادامه 
داد:  ایــن طــرح در مجلس تصویب و شــورای 
نگهبان نیز آن را تایید کرده اســت و امیدواریم 
دولت تــا ۲ ماه آینــده آیین نامه هــای اجرایی 

مربوط به آن را اباغ کند.
عاشــوری اظهار امیدواری کرد کــه با ایجاد 
زیرســاخت های الزم،   ظرفیت هــای بخش 
خصوصی و مردمی و پول های ســرگردان به 
جای حرکــت در بازارهایی مانند طا،   ســکه 
و ارز به این ســمت بیاید تا جلوی خام فروشی 
را گرفته شــده و برای صــادرات برنامه ریزی 

کنیم.
 وی ســود پاالیشــگاه های خصوصــی بــا 
ســرمایه گذاری بیش از 3۰۰ میلیــارد تومانی 
را در ســال گذشــته 4 تا 9 درصد عنوان کرد و 
گفت:  این در شــرایطی اســت که شرکت های 
روغن سازی ســودی بین  ۱5 تا 3۱ درصد را در 
سال گذشته ثبت کرده اند بنابراین ادعای زیان 
این شرکت ها به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه 

نمی تواند درست باشد.



در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان چه گذشت؟

چشم صنعت مبل سازی ایران به بازار عراق
خریدار    کارشناســان از بازار بزرگ و رو به توسعه 
عراق و اقلیم کردســتان به عنوان فرصتی خوب برای 
توســعه صادرات صنعت مبل و تولیــدات ایرانی یاد 
می کنند؛ صادراتــی که می تواند ضمــن خروج این 
صنعت از رکود، زمینه ارزآوری بیشتر به کشور را نیز 

فراهم کند.
نمایشــگاه بین المللی تهران در روزهــای ۱5 تا ۱8 
مردادماه امسال میزبان بیست و هشتمین نمایشگاه 
بین المللی صنعــت مبلمان بود، نمایشــگاهی که با 
اســتقبال تولیدکنندگان و فعاالن این بخش همراه 
شــد و بیش از 3۰۰ شــرکت و واحد تولیدی کوچک 
و بزرگ مناطق مختلف کشور جدیدترین تولیدات و 

خدمات خود را به نمایش گذاشتند.
حضور هیاتی ۲۰ نفر از اقلیم کردســتان و سرزمین 
اصلی عراق در این دوره از نمایشــگاه و بازدید آنان از 
چند واحد بزرگ و برند تولیدی مبلمان کشــورمان 
در همان ایام، بهانه ای دســت داد تا با برخی دســت 
اندرکاران این نمایشگاه و فعاالن حوزه عراق به گفت 

وگو بنشینیم.
شــاهین گل عنبر، عضو اتــاق مشــترک بازرگانی، 
صنایع، معادن و بازرگانی ایران و عراق در گفت وگو با 
ایرنا در این زمینه معتقد است که ایران و عراق از نظر 
فرهنگی بســیار به هم نزدیک بوده و از گذشته های 
دور تاکنــون ارتباطــات درهــم تنیــده اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی داشته و دارند.
وی بیان داشــت: همسایگی دو کشــور و دسترسی 
آسان به ایران سبب شــده تا عراقی ها همواره تمایل 

زیادی به کار و تجارت با ایرانی ها داشته باشند.
این عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در عین 
حال گفت: ترکیه در زمینه تجارت بــا عراق همواره 
گوی ســبقت را از ایرانی هــا ربوده اند، زیــرا دولت 
این کشــور با پرداخت یارانه و مشــوق به بازرگانان، 
تولیدکننــدگان و صنعتگران خود همــواره از آنان 
حمایت می کند، اما این حمایتها در کشور ما کمرنگ 

است.
وی ادامه داد:  حمایت از دعــوت هیات های خارجی 
تجاری، تقبل هزینه های حضور تجار در نمایشگاه ها، 
انجام تبلیغــات و پرداخــت بخشــی از هزینه های 
پیمانکــداری از جمله دیگر حمایت هایی اســت که 
مطابق مصوبه هیات وزیران ترکیه از تاجران و فعاالن 

اقتصادی این کشور انجام می شود.
گل عنبر، از بی ثباتی قیمت ها در ایــران و در مقابل 
ثبات نسبی قیمت ها در ترکیه، همچنین کمبود مواد 
اولیه و تغییرات مداوم نرخ دالر به عنوان دیگر دالیل 

برتری ترک ها در بازار عراق نسبت به تجار ایرانی یاد 
کرد.

این عضو اتاق مشــترک ایــران و عراق بــه برگزاری 
بیســت و هشــتمین نمایشــگاه بین المللی صنعت 
مبلمان در تهران اشــاره کرد و گفت: صنعت مبلمان 
ایران در ســال های گذشته پیشــرفت چشمگیری 
داشــته و امکانات و توانمندی هایــی در این صنعت 

داریم که در ترکیه موجود نیست.
وی اظهار داشــت:  مشکل آنجاســت که تجار عراقی 
فعال در حوزه مبلمان، چندان با این صنعت در ایران 

آشنا نیستند.
گل عنبر، به حضور هیات ۲۰ نفره عراقی اشــاره کرد 
و افزود:  عمده این تجار بــا هماهنگی رئیس اتحادیه 
صادرکنندگان و واردکنندگان اقلیم کردستان عراق 
و بطور عمده از شــهرهای اربیل، ســلیمانیه، بغداد، 
کربا و نجف در این نمایشــگاه حضــور یافته بودند 
و ســازمان توســعه تجارت با تقبل برخی هزینه ها و 
اســتفاده از توان برخی شــرکت های داخلی، امکان 
بازدید از چند کارخانه تولیدی بزرگ داخلی و نشست 
های رو در رو )B to B( با تجار و مبل سازان ایرانی را 

برایشان فراهم کرد.
وی خاطرنشــان کرد:  نتیجه حضور هیــات عراقی، 
امضای دو قرارداد همکاری بین دو طرف و خریداری 
مبلمان ایرانی بود تــا آن را در بازار عــراق به نمایش 
گذاشــته و در صورت مناســب بودن بــازار، به عقد 

قرارداد نمایندگی در این کشور منجر شود.
این مســئول، همچنین از ریسک پذیری باالتر تجار 
ترکیه ای نســبت به تجار ایرانی به عنوان دیگر نقطه 
قوت آنان در مناســبات بازرگانی با عراقی ها یاد کرد 
و گفت:  بطــور نمونه تاجران ترک بــا اعتماد به 
عراقی ها، اجناس و کاالهایشــان را در اختیارشان 
قرار می دهند که در نهایت در جذب مشتری بیشتر 

موثر است.
وی تاکیــد کرد:  موقعیــت کنونی اقتصادی کشــور 
بهترین فرصت بــرای صادرات انــواع محصوالت به 
خارج بویژه به عراق اســت که دارای مرزهای طوالنی 
با کشــورمان بوده و منابع مالی خوبــی نیز در اختیار 
دارند، اما مــواردی همچون پیمان ســپاری ارزی و 
بازگرداندن ارزهای صادراتی به ســامانه نیما، مانعی 

در این راه است.

تشکیل تیم صادراتی مبل سازان
در این زمینه، عبدالحســین عباســی، رییس رئیس 
اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران نیز به ایرنا گفت: 

برای حضور پر قدرت در بازار سایر کشورها، ناگزیر از 
هزینه کردن هســتیم، به همین دلیل نیز حدود 45 
روز پیش هیاتی ۲۰ نفره از مبلســازان ایرانی از سوی 

این انجمن راهی اربیل عراق شدند.
وی گفت:  همه افرادی که در قالــب این هیات راهی 
عراق شده بودند، از این حضور راضی بودند؛ حضوری 
که در نهایت منجر به عقد چند قــرارداد همکاری با 

عراقی ها شد.
عباســی تاکید کرد:  وجود بــازار 4۰۰ میلیون نفری 
همسایگان و کشورهای همسود )CIS( فرصتی برای 
مبلسازان ایرانی است، هر چند صنعتگران ترکیه در 

این زمینه در منطقه پیشتاز هستند.
وی با اشــاره به ثبات نســبی قیمت ارز در هفته های 
گذشــته، آن را فرصت خوبــی برای برنامــه ریزی و 
سرمایه گذاری توصیف کرد، با این حال معتقد است 
که مبلسازان ایرانی شــاید صنعتگران خوبی باشند، 
اما دلیل نمی شــود کــه صادرکننــدگان خوبی هم 

باشند و نیازمند آموزش هستند.
 رییس رئیس اتحادیه درودگران و مبلســازان تهران 
ادامه داد: در این زمینه به دنبال تشکیل تیم صادراتی 

از مبل سازان بزرگ و برندها هستیم.
عباســی یادآور شــد: بــازار داخلــی مبلمان از 
کشــش پذیــری قیمتــی الزم برخوردار نیســت، 

بنابراین ناگزیر از توسعه بازارهای صادراتی هستیم.
وی با بیان اینکه کیفیت برخــی محصوالت ایرانی با 
مبل های ایتالیایی برابــری می کند، تاکید کرد: برای 
رونــق تولیــد و صــادرات در این صنعــت، نیازمند 
همراهی بیش از پیش دولت بویژه تعدیل هزینه های 

مالیات، عوارض و بیمه هستیم.
اکنون در کل کشــور بیش از 5۰ هزار واحد صنفی 
تولیــدی در ایــن صنعت فعــال هســتند و برای 
بیــش از ۱۱7 هزار نفــر در ایــن کارگاه ها امکان 
اشتغالزایی فراهم شده اســت و مهمترین فعاالن 
بازار و صنعت مبلمان ایــران کارگاه های کوچکی 
هســتند که در گوشــه و کنار ایران به کار مشغول 

. هستند
بازار مبلمان ایران ســالیانه بیش از 3۰ هزار میلیارد 
تومان گــردش مالــی دارد و در حــال حاضر ارزش 
صادراتی کشورمان در این حوزه سالیانه ۲5 میلیون 
دالر برآورد شده است و کشورهای عراق، قزاقستان، 
آذربایجان، ارمنســتان، ازبکســتان، افغانســتان، 
تاجیکستان، کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس و 
اوکراین به عنوان عمده کشــورهای مقصد صادرات 

مبلمان ایران شناخته می شوند.
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معادن کوچک
رییس هیات عامــل ایمیدرو با تاکیــد بر اینکه 
پروژه احیای معادن کوچک، دســتورکار جدی 
امسال ایمیدرو قرار دارد، گفت: اعتقاد به ساخت 
داخل در حوزه معــدن داریــم و در اجرای این 

رویکرد با قوت پیش خواهیم رفت.
خداداد غریب پور در جمع خبرنــگاران با بیان 
اینکه اکتشــاف اولویت ایمیدرو اســت، اظهار 
کرد: اکتشاف سنگ بنای توسعه در بخش معدن 
اســت و با توجه و تذکــر رســانه و برنامه ریزی 

ایمیدرو در کانون توجه قرار گرفته است.
وی افزود: کمیته های اجرایی برای فعال سازی 
معادن کوچک تشــکیل شــده و هم اکنون این 
دســتور کار جدی ما اســت؛ این اقدام تا پایان 
تیرماه ۱9 درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته و 
نقشه راه معدن با ساعتها کار تدوین شده است و 

به صورت ماهانه نیز رصد می شود.
به گفته غریب پور، ما اعتقاد به ساخت داخلی و 
احیا و بازســازی معادن بزرگ و کوچک داریم و 
در عین حال، پروژه احیای معادن کوچک را در 

سطح ملی اجرایی خواهیم کرد.
معاون وزیر صنعت گفت: علیرغم همه تحریم ها 
و محدودیت ها، با رشــد تولیدات معدنی مواجه 
بوده ایــم و این یعنی رونق تولیــد؛ ضمن اینکه 
زمانی ما نگران حفظ تولیــد بودیم ولی اکنون 

رشد را تجربه می کنیم.

سهم ٤میلیارد دالری واحدهای 
صنعتی در صادرات

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از ســهم 4 
میلیارد دالری واحدهــای صنعتی در صادرات 

کشور خبر داد.
محســن صالحی نیــا در نشســت خبــری با 
اصحاب رســانه درباره آخرین وضعیت فعالیت 
شــهرک های صنعتــی توضیح داد: مــا حدود 
۱۱۰۰ شــهرک و ناحیــه صنعتــی داریم که 
براساس آخرین آمار سال گذشته سهم صادرات 

این واحدها 4 میلیارد دالر بوده است.
وی ادامــه داد: 8۱۰ شــهرک و ناحیه صنعتی 
در حــال بهره بــرداری داریم کــه از این تعداد 
5۰۰ مــورد شــهرک صنعتــی و 3۱۰ مــورد 
ناحیه صنعتی اســت، همچنین 9 منطقه ویژه 

اقتصادی نیز در کشور داریم.
صالحی نیــا اضافه کــرد: 9 هــزار و 85۰ واحد 
صنعتی نیز راکد هستند که امســال برای هزار 
و 35۰ واحد با هدف برگشــت مجدد به چرخه 
تولیــد برنامه ریزی شــده اســت.معاون وزیر 
صنعت با بیان اینکه در حال حاضــر 43 هزار و 
65۰ واحد فعال داریم، خاطرنشــان کرد: از این 
میزان ۱3 هزار و 8۰۰ واحــد معادل 4۰ درصد 
کل واحدها با ظرفیت 5۰ درصد، ۱۰ هزار واحد 
معادل 3۰ درصد کل واحدها با ظرفیت 5۰ تا 7۰ 
درصد و 3۰ درصد باقیمانده نیز با ظرفیت 7۰ و 

بیش از 7۰ درصد فعالیت می کنند.
وی درباره اشــتغال این واحدها بیان کرد: 8۱۰ 
هزار نفر در واحدهای فعــال و ۱8۰ هزار نفر در 

واحد های غیر فعال مشغول به کار هستند.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه میزان 
ســرمایه گذاری در واحدهای صنعتی ادامه داد: 
۲۱۰ ســرمایه گذار خارجی با سرمایه ای بالغ بر 
دو میلیارد دالر در واحدهای ما سرمایه گذاری 
کرده اند و ۱7 هزار نفر نیز در این حوزه مشغول 
به کار شــده اند.معاون وزیر صنعت با اشــاره به 
اینکه 6۰ شــرکت مدیریت صادرات ایجاد شده 
اســت، گفت: این شــرکت ها وظیفه حمایت از 

صادرات را در قالب تشکل ها دارند.
صالحی نیا با اشاره به ایجاد 466 خوشه صنعتی 
اظهار داشت: این خوشه ها در 97 پروژه متفاوت 
از جمله زعفران، عســل، فــرش و غیره در حال 

فعالیت است. 



 کمترین تورم مسکن در ۵ منطقه جنوبی تهران

بازار مسکن از نفس افتاد
مجید انتظاری   آمار گویای آن اســت که تورم 
مسکن طی سه سال گذشــته در مناطق ۲۰، ۱۲، 
۱9، ۱5 و ۱8 کمتر از دیگر نقاط شــهر تهران بوده 

است.
پنج منطقه  پیشــتار تورم ملکی در شــهر تهران طی 
سه ســال اخیر به ترتیب مناطق ۲، 5، ۲۲، ۱4 و ۲۱ 
با  ۲55، ۲48، ۲38، ۲38 و ۲36 درصد رشــد قیمت 

نسبت تیرماه ۱395 بوده اند.
کمترین میزان رشد نیز در مناطق ۲۰، ۱۲، ۱9، ۱5 و 
۱8 به ترتیب با ۱68، ۱79، ۱84، ۱85 و ۱89  درصد 
افزایش اتفاق افتاده اســت. همانطور که آمار نشــان 
می دهد کمتریــن میزان افزایش قیمــت در مناطق 
جنوبی بوده و در بین این نقاط، باالترین میزان رشــد 
قیمت مســکن به منطقه ۱4 با ۲38 درصد افزایش 

قیمت تعلق داشته است.
برای ظرفیت سنجی بازار مســکن در مناطق تهران، 
ســال ۱395 به عنوان یکی از ســال هایی که بازار در 
رکود قرار داشــت ماک ارزیابی قرار گرفته اســت. 
تیرماه ۱395 میانگین قیمت هر متر مربع مســکن 
شهر تهران چهار میلیون و ۲3۰ هزار تومان بود که با 
رشد ۲۱5 درصدی به ۱3 میلیون و 35۰ هزار تومان 

در تیرماه ۱398 رسیده است.
رصد وضعیــت کنونی بــازار حاکی از آن اســت که 
مناطق واقع در نیمه شمالی پایتخت به اشباع قیمت 
رســیده اند اما ممکن اســت مناطق جنوبی ظرفیت 
اندکی برای افزایش تا پایان شهریورماه ۱398 داشته 

باشند.
 با این حال هنوز بیشترین تعداد معامات در مناطق 
5، ۲ و 4 انجام می شــود که در تیرمــاه ۱۲.3، 9 و 9 
درصد از کل قراردادهای خرید و فروش در تهران را به 

خود اختصاص دادند.
از سوی دیگر در تیرماه ۱398 بالغ بر 7۱ درصد از کل 
معامات شهر تهران به ترتیب در ۱۰ منطقه 5، ۲، 4، 
۱4، ۱۰، ۱، 7، ۱5، 8 و ۱۱ انجام شــده و ۱۲ منطقه 
باقی مانده ۲9 درصد از قراردادهــای خرید و فروش 

ملک را به خود اختصاص دادند.

 احتمال ایجاد تعادل قیمتی در مناطق
 شهر تهران

مهدی روانشادنیا، کارشــناس بازار مسکن می گوید 
بازار مسکن از نفس افتاده که علتش هم کاهش قدرت 
خرید مردم اســت و با قیمت های فعلی امکان تامین 

مسکن برای متقاضیان موثر وجود ندارد.
 البته بعــد از این که بــازار به ثبات قیمتی می رســد 

طبیعی اســت که تا چند ماه با تاطم هایی در برخی 
مناطق مواجه شویم و در تابســتان امسال این مساله 
خود را نشان می دهد. ممکن  است قیمت ها در بعضی 
مناطق افزایش بیشــتری داشته باشــد، در مناطقی 

ثابت بماند یا کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به کاهش قابل توجه معامات مسکن در 
منطقه یک تهران اظهار کرد: ســال گذشته معامات 
و به تبع آن  قیمت مســکن در مناطق شمالی تهران 
افزایش یافت اما در تیرماه  شــاهد بودیم که معامات 
منطقه یــک از برخی  مناطق جنوبی نیــز کمتر بود. 
این مســاله حاوی این عامت اســت کــه تقاضای 
سرمایه گذاری در بخش مسکن کاهش یافته و خرید 
و فروش هایی که صورت می گیــرد از طرف تقاضای 

مصرفی است.
این کارشــناس اقتصاد مســکن افزود: از طرف دیگر 
تعداد معامات شهر تهران به زیر 5۰۰۰ مورد رسیده 
که یک رکورد بی سابقه  در شش ســال گذشته بوده 
است. در شرایط فعلی، بازار مســکن تا پایان تابستان 
به تعادل قیمتی در مناطق مختلف می رســد. اگرچه 
کاهش محسوس قیمت ها در افق بلندمدت، محتمل 

نیست ولی افزایش قیمت، بسیار بعید است.

تصویر ذهنی از بازار مسکن در شهریورماه
حال و هوای ایــن روزهای بازار مســکن حاکی از آن 
اســت که اندک خریدارانی که در بــازار حضور دارند 
به دنبال آپارتمان های قدیمی یا نوســاز زیر قیمت 

می گردند.
 نزدیک شدن به پایان مهلت جابجایی به عنوان عامل 
اولیه و تقابل عرضه واحدهای »به قیمت« با تقاضای 
مصرفی در روزهای اخیر این ذهنیــت را ایجاد کرده 
که معامات در شــهریورماه به عنــوان آخرین ماه از 
فصل جابجایی نسبت به مردادماه تا حدودی افزایش 

خواهد یافت.
با این وجــود وضعیت کلــی بازار از وجود کســادی 
بی ســابقه طی شــش ســال اخیر حکایــت دارد. 
واسطه های ملکی می گویند که در مرداماه نیز تعداد 
خرید و فروش چنگی به دل نمی زند. بر اســاس اعام 
رییس اتحادیه مشــاوران اماک تعداد قراردادهای 
خرید و فروش ملــک در تهران طــی ۱5 روز ابتدای 
مردادماه ۱398 تنهــا ۲۰۲۰ مورد بــوده که از افت 
78 درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل حکایت 
دارد. بر اساس اعام بانک مرکزی قیمت مسکن شهر 
تهران در تیرماه ۱398 به میانگین ۱3 میلیون و 35۰ 
هزار تومان در هر متر مربع رســید که نســبت به ماه 

قبل، تنها ۰.4 درصد و نســبت به ماه مشابه سال قبل 
9۱ درصد رشد یافت. 

معامات نیز 48۰۰ فقره بود که کاهش 65 درصدی 
را نسبت به تیرماه سال قبل نشان می دهد. این حجم 
از افت فشار ماهیانه قیمت از مردادماه ۱394 تاکنون 

بی سابقه بوده است.

سرمایه ها از بازار مسکن کجا می روند؟
در حالی تعداد معامات مســکن در تهــران حدود 
8۰ درصد کاهش یافته که عضو کمیســیون عمران 
مجلس می گوید طی سه سال اخیر دو سوم معامات 

مسکن توسط دالالن انجام شده است.
مطابق آمار معامات مســکن در تهران با شیب بسیار 
تند در حال کاهش است و در تیرماه امسال نسبت به 
ماه مشابه سال گذشته حدود 78 درصد کاهش یافته 
است. در سطح کشــور نیز معامات با افت حدود 55 
درصد روبــرو بوده که حاکی از رکود ســنگین بخش 
مسکن کشور به واسطه گرانی های اواخر سال 96، 97 

و اوایل امسال است.
در این وضعیت، عضو کمیســیون عمــران مجلس با 
بیان این که یک ســوم معامات مسکن کشور مربوط 
به مصرف کنندگان بوده اســت، گفته است:  طی سه 
سال اخیر دو سوم معامات مســکن توسط دالالن و 
افرادی که به دنبال ســرمایه گذاری بوده اند در بازار 

مسکن انجام شده است.
کیانپور بیان کرد: در  سال های گذشته به دلیل نبود 
سیاســت های نظارتی در بازار مســکن، مردم برای 
حفظ سرمایه اقدام به ســرمایه گذاری در این بخش 

و خرید مساکن متعدد می کردند.
 این مسئله باعث شــد تا به دلیل افزایش تقاضا برای 
خرید و به دنبال آن کمبــود عرضه،  قیمت ها افزایش 

یابد.
وی افزود: در شرایط کنونی به نظر می رسد با افزایش 
حداکثری قیمت مســکن و کاهــش جذابیت بازار 
مسکن برای سرمایه گذاری، افراد برای سود بیشتر به 
دنبال انتقال سرمایه خود به بازارهای دیگر اقتصادی 

از جمله بازار بورس هستند.
عضو کمیســیون عمران مجلس با تاکیــد بر این که 
اگر قانونی برای نظارت مالیاتی بر معامات مســکن 
وجود داشــته باشــد ســاهد افزایش چنــد برابری 
قیمت ها نخواهیم بود،  تصریــح کرد:  دولت و مجلس 
باید با اعمال نظارت های مالیاتی، راه را برای فعالیت 
ســوداگران مســدود کنند تا در آینده افزایش چند 

برابری قیمت ها تکرار نشود.
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انتقاد وزیر راه از تله خانه های 
خالی برای منابع کشور

وزیــر راه و شهرســازی بــا تاکید بــر این که 
ســرمایه گذاری و ساخت وســازهایی که هدف 
مشــخصی ندارد یک تله مالی برای منابع کشور 
اســت، گفت: حدود ۲.۲ میلیون واحد مسکونی 

بیشتر از خانوارها در کشور وجود دارد.
محمد اسامی در خصوص آمار خانه های خالی 
در کشــور، اظهار کرد: آمار خانه های خالی یک 
بحثی اســت؛ مرکز آمار ایران اعام کرده تعداد 
خانه های شناسایی شــده بر اساس سرشماری 
سال ۱395 بالغ بر ۲4 میلیون و ۲۰۰ هزار واحد 
است.وی ادامه داد: تعداد خانوارها نیز حدود ۲۲ 
میلیون اســت، یعنی حدود ۲.۲ میلیون واحد 

مسکونی بیشتر از خانوارها وجود دارد.
وی بیان کرد: موضوع مهم این اســت که ببینیم 
خانه های خالی از چه جنســی است؛ این را باید 
احصا و شناســایی کنیم. در این راستا برنامه ای 
را در قالب ســامانه جامع اماک و اسکان کشور  
پیگیری می کنیم که به اخذ مالیات بر خانه های 
خالی مالیات منتج می شود. در این صورت مالک 
خانه به تحرک واداشــته می شود و تکلیف خانه 

خالی را روشن خواهد کرد.
 وزیر راه و شهرســازی گفت: تا این اتفاق نیفتد 
نمی توان آمــار واقعی خانه هــای خالی را اعام 
کرد، چراکه خیلی از مردم در شهرهای مختلف 
واحد مسکونی دارند، بخشــی از مردم نیز برای 
حفــظ ارزش پــول واحدهایــی را خریداری 

کرده اند.

توضیح یک نماینده مجلس درباره 
افزایش ۱۲0 درصدی قیمت مسکن

 عضو هیات رییسه کمیســیون عمران مجلس 
با اشــاره به اینکه در شــرایط کنونی مهم ترین 
عامل نزولی شــدن قیمت مســکن در کشور، 
کاهش چشمگیر معامات اســت، گفت: یکی 
از دالیل افزایش قیمت مســکن فعالیت دالالن 
در این عرصه بــوده، حال در شــرایط کنونی با 
افزایش حداکثری قیمت ها، دالالن دیگر فضا را 
برای فعالیت مهیا نمی بیننــد، از این رو با خروج 
دالالن، بازار مسکن به سمت ثبات و آرامش رفته 
است.علیم یارمحمدی،  قیمت مسکن در دو ماه 
اخیر را نزولی دانســت و گفت: در شرایط کنونی 
در کانشــهرها از جمله تهران قیمت مسکن به 
میزان قابــل قبولی کاهش یافتــه و این کاهش 

قیمت محسوس است.
نماینده مــردم زاهــدان در مجلس شــورای 
اسامی ادامه داد: بر اســاس آمارهای ارائه شده 
از ســوی اتحادیه اماک، در کانشهری مانند 
تهران قیمت مســکن با متراژ بــاالی ۱5۰ متر 
حدود 3۰ درصد کاهش قیمت داشــته و قیمت 
ملک با متراژ پایین تر از آن، بین ۱۰ تا 3۰ درصد 

کاهش خواهد داشت.
وی افزود: در دو ســال اخیر قیمت مســکن در 
کانشــهرها بیش از ۱۲۰ درصد افزایش داشته 
و این مسئله در برخی از این شهرها به ویژه تهران 
افزایش بیشتری نیز داشــته است، به طوری که 
مناطق شمالی پایتخت رکوردار افزایش قیمت 

اماک در کشور هستند.
 یارمحمــدی ادامــه داد: در شــرایط کنونــی 
مهم ترین عامل نزولی شــدن قیمت مســکن 
در کشــور، کاهش چشــمگیر معامات است، 
به طوری که بر اســاس آمارها میــزان خرید و 
فروش مســکن حدود 6۰ تا 8۰ درصد کاهش 
داشته اســت.این نماینده مردم در مجلس دهم 
گفــت: یکی از دالیــل افزایش قیمت مســکن 
فعالیــت دالالن در ایــن عرصه بــوده، حال در 
شــرایط کنونی با افزایش حداکثری قیمت ها، 
دالالن دیگر فضا را برای فعالیت مهیا نمی بینند، 
از این رو با خروج دالالن، بازار مســکن به سمت 

ثبات و آرامش رفته است.



خودرو جدید شرکت کرمان موتور را بیشتر بشناسیم

جک T ۸؛ پیکاپ توانمند جذاب
مازیار شریف کیان    اخبار رسیده از عرضه خودرو 
پیکاپ جک T 8 به عنوان خــودرو جدید دیگری از 

سوی شرکت کرمان موتور حکایت دارد.
پیکاپ جــک T8 بــه واســطه طراحــی عضانی 
چشــمگیر و مشــابه با برندهای مطرح تولید کننده 
این نوع خودروهــا که جای خالــی آن مدتها در بازار 
کشورمان از نظر عاقه مندان این نوع خودروها حس 
می شد و همچنین قابلیت های فنی قابل قبول آن، در 
شرایط حال حاضر بازار و عدم امکان دستیابی اقشار 
وســیع درآمدی به خودروهایی با کاربری و طراحی 
قابل قبول مانند هایلوکس، مــی تواند به عنوان یک 
پدیده جدید در این بخش از بــازار ، خا موجود را پر 

کرده و به نیاز مشتریان به خوبی پاسخ دهد.

طراحی ظاهری
در طراحی ظاهــری این خودرو نشــانه هایی وجود 
دارد که بر جذابیت بصری این خودرو افزوده اســت. 
جلو پنجره کرومی با خطــوط افقی که دارای طراحی 
جدیدی اســت در کنار خطوط روی کاپوت، ســپر 
جدید و گرافیــک چراغ های جلو، ظاهری خشــن و 
عضانی به این خودرو بخشیده . همچنین لوگوی این 
شرکت با طراحی خاص آن برای خودروهای پیکاپ، 
بــر روی جلوپنجره این خودرو نقش بســته اســت.  
خطوط روی در ها و همچنین فاپ های روی گلگیر، 
رینگ های دو رنگ آلومینیومی و رکاب زیر درب ها، 
ظاهر زیبایی را در نمای جانبی برای این خودرو پدید 

آورده است.

بررسی ابعادی
این پیــکاپ دو کابیــن،از نظر ابعــادی دارای طول، 
عرض و ارتفاع بــه ترتیــب 53۲5، ۱88۰ و ۱83۰ 
میلیمتری بوده و فاصله محــوری 3۰9۰ میلیمتری 
آن، نوید فضای کابین بسیار مناسبی را هم در ردیف 

جلو و هم در ردیف عقب می دهد. همچنین ابعاد اتاق 
بار این خودرو دارای فضای نســبتا مناسبی است و به 
لطف محور عقب قدرتمند آن در کنار مشخصات فنی 
مناســب، توان حمل بار به میــزان 9۰۰ کیلوگرم به 
صورت استاندارد را دارد که برای انواع مصارف شهری 

و بین شهری مناسب است.

ویژگی های آفرودی مناسب
موضوع آفرود که این روزها در کشــور عاقه مندان 
زیادی را به خود جذب کــرده یکی از مهمترین مقوله 
هایی اســت که خودروهای پیکاپ را در این حوزه به 
چالش کشــیده اســت. پیکاپ جک T8 با توجه به 
ویژگی هایی که دارد  می توانــد گزینه جذابی برای 
عاقه منــدان به آفرود نیــز باشــد. در زمینه آفرود 
پارامترهای خاصی اهمیــت دارند که این خودرو این 
پارامترها را به خوبی برآورده کرده و به مشتریان ارائه 
می دهد. این خــودرو دارای زاویــه حمله 3۰ درجه 
ای، زاویه فرار ۲۲ درجه ای ، قابلیت پیمایش شــیب 
3۰درصدی و حداقل فاصله ۲۱۰ میلیمتری از سطح 

زمین است.
همچنیــن مبحــث مهم دیگــری کــه در پیمایش 
مســیرهای آفرودی وجود دارد زاویه شکست است 
که با افزایش فاصلــه محوری در خــودرو این زاویه 
کاهش می یابد و عبور از برخی مسیرهای آفرودی را 
برای خودروهایی با زاویه شکست کم با چالش روبرو 
می ســازد اما این خودرو با توجه به دارا بودن فاصله 
محوری مناسب، از زاویه شکست مناسبی برخوردار 
بوده و این نیاز را نیز به خوبی پاســخ داده اســت. این 
خودرو از سیستم انتقال قدرت 4*4 بهره می برد که 
محور عقب آن دارای قفل دیفرانسیل برقی است، که 
این مورد یکی از مزیت های مهم در خودروهای 4*4  

و آفرودی محسوب می شود.
همچنین سیســتم ضرایب کمکی در این خودرو به 

وسیله چرخاندن اهرم مربوطه به صورت الکترونیکی 
درگیر شده تا بتواند در شرایط بحرانی راننده را یاری 
کرده و خودرو را از هر مسیری با سربلندی عبور دهد. 
عاوه بر این، نســبت 4.۱:۱ دیفرانســیل عقب این 
خودرو انعطاف پذیری قابل قبولی را برای پیمایش در 
انواع مسیرها و شــرایط و همچنین حمل بار و یدک، 

فراهم آورده است.

ویژگی های فنی
پیکایپ جک T8 از یک پیشــرانه بنزینی 4 سیلندر 
خطی ۲ لیتری مجهز به توربوشــارژر بهره می برد که 
توان تولید بیشــینه قدرت ۱88 اســب بخار در دور 
موتور 5۰۰۰ دور بر دقیقه و بیشــینه گشــتاور ۲9۰ 
نیوتن متر در دورهای ۱8۰۰ تــا 4۰۰۰ دور بر دقیقه 
را دارد. با توجه به اینکه برای خودروهای آفرودی در 
اختیار بودن بیشینه گشتاور در دورهای پایین موتور 
از اهمیت بسیاری برخوردار است، لذا سازندگان این 
خودرو به این مهم نیز توجه داشته و بیشینه گشتاور 
پیشرانه را از دورهای پایین تری در اختیار راننده قرار 
می دهد، که به عنوان یکی از مزایای مهم این خودرو 
به شمار می رود. وظیفه انتقال قدرت تولیدی پیشرانه 
به چرخ ها را یک جعبه دنده 6 سرعته دستی به عهده 
دارد که قدرت را به هر چهار چرخ خودرو ارســال می 
کند. سیســتم تعلیق به کار رفته در این خودرو از نوع 
مســتقل جناغی دوبل در جلو و سیستم غیر مستقل 
فنر های تخت )سیستم تعلیق رایج در پیکاپ ها( در 
عقب، است. شایان ذکر اســت که هر چهار چرخ این 
خودرو مجهز به ترمزهای دیســکی بوده که به خوبی 

توان متوقف سازی این خودرو را دارند.
از دیگر ویژگی هــای این خودرو می تــوان به رینگ 
۱8 اینچی آلومینیومی، طیف وســیعی از سیســتم 
های ایمنی، مخزن ســوخت 76 لیتری و استاندارد 

آالیندگی یورو 5 اشاره کرد.

پدال
7
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وساز ها صادر شد خودر
ســخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفرخواست 
مدیران یکی از خودروســازان بزرگ کشور خبر 

داد.
غامحســین اسماعیلی در هشــتمین نشست 
خبری خود اظهار کرد: یکــی از تقاضای مردم 
برخورد با مفاسد و کوتاه کردن دست متجاوزان 
به حقوق عمومی اســت. مجتمع ویژه رسیدگی 
به جرایم اقتصادی در دادگستری استان تهران 
راه اندازی شــد و هفته گذشته دســتورالعمل 
تشکیل این مجتمع تخصصی به تصویب رییس 
قوه قضائیه رســید و برای اجرا به دادگســتری 
استان تهران اباغ شــد. یکی از نکات مثبتی که 
در این حوزه و دســتورالعمل پیش بینی شده، 
ایجاد تمهیدات الزم برای دریافت گزارش های 
مردمی و ســازمان های مردم های نهاد و تشویق 
گزارش دهندگان  در خود این مجتمع و حمایت 

از گزارشگران مفاسد اقتصادی است.
وی به فعال شدن ســامانه اطاع رسانی مجتمع 
ویژه رســیدگی بــه جرایم اقتصــادی خبر داد 
و گفت: تمام متــن احکام صــادره از ناحیه این 

مجتمع، در دسترس مردم قرار می گیرد.
ســخنگوی قوه قضائیه بــه پرونده هــای مهم 
مفاسد اقتصادی و به سرانجام رسیدن برخی از 
آنها اشــاره کرد و گفت: پرونده مربوط به کیمیا 
خودرو رسیدگی شــد و متهمان به حبس های 
طویل المدت محکوم شــدند که هفته گذشته 

اطاع رسانی شد.
اســماعیلی اضافه کرد: همچنیــن در پرونده 
مربوط به سیســتان و بلوچســتان حمیدرضا 
رنود به 35 ســال حبس، علی وزیری به ۲ سال، 
حمیدرضا انصاریان به ۱۱ ســال، شهرام خلجی 
به ۱7 ســال، علیرضــا بهرامیان به ۱۰ ســال، 
مسعود نوری به ۲۰ ســال، محمودرضا سلیمان 
زاده ۱۱ سال، محمد قدسی به ۱۰ سال حبس، 
فریبرز عزت آبادی به 5 سال، امیر سعدیان به ۱۰ 
سال حبس، آرش شیرآقایی به ۱3 سال و فرشاد 

بارک زایی به ۱۲ سال حبس محکوم شدند.
وی افزود: عاوه بر این افــراد، در پرونده دیگری 
در دادگاه کیفری یک استان تهران که رسیدگی 
و در تجدیدنظر تایید شد، ســید محمد نعمتی 
فرزنــد علــی اکبر مدیــر شــرکت بین المللی 
نگیــن اعظم که ۱۲83 شــاکی داشــتد و یک 
کاهبرداری بسیار گســترده ای انجام داده بود 
به تحمل 8 ســال حبس، جزای نقدی و رد مال 

محکوم شد.
ســخنگوی قوه قضائیه اضافه کــرد: در پرونده 
شــرکت پرشــین پــارس  رســیدگی دادگاه 
بــدوی انجام شــد و در این پرونــده که ۱379 
شاکی داشــت، مدیران شــرکت به حبس های 
طویل المدت محکوم شــدند. چون این پرونده 
جزو پرونده های شــعب ویژه نبــوده، جزییات 
این دادنامه را اعــام نمی کنم تا پس از قطعیت، 

جزییات دادنامه اطاع رسانی شود.
وی افزود: همچنین در استان بوشهر در پرونده 
کاهبرداری بــزرگ دیگری با 3۲۱7 شــاگی 
مورد رسیدگی قرار گرفت که در این پرونده نیز 
حکم بدوی با حبس ها طویل المدت صادر شده 

است.
اســماعیلی گفــت: پرونــده مدیــران یکی از 
شرکت های خودروســاز در دادســرای تهران 
مفتوح بود. ایــن پرونده بــا ۲3 متهم که برخی 
از متهمــان در زمره مدیران ســابق شــرکت 
خودروساز هســتند و برخی نیز کسانی هستند 
که خودروها را بــه صورت ســبدهای بزرگ از 
خودروســاز دریافت می کردند و رانت و انحصار 
ایجاد کــرده بودند و همچنیــن برخی مقامات 
دیگر جــزو متهمان ایــن پرونده هســتند که 
کیفرخواســت صادر شــده و بــه دادگاه ویژه 
رســیدگی به جایم اخالگران اقتصادی ارسال 

شده است.
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کاهش۹هزارتومانی قیمت دام سنگین

چرا گوشت ارزان نمی شود؟
خریــدار   رئیس هیــات مدیره انجمــن صنفی 
گاوداران با بیان اینکه قیمت دام ســنگین در دو ماه 
اخیر حدود 9 هزارتومان کاهش یافته اســت، گفت: 
بی تاثیری این امــر بر روی قیمت گوشــت، به دلیل 

ضعف دستگاه های نظارتی است.
ســید احمد مقدســی در گفتگو با مهر با بیان اینکه 
قیمت دام سنگین برای تولیدکنندگان کاهش یافته 
است، اظهارداشــت: از ۲ ماه قبل قیمت هرکیلوگرم 
گوســاله نر زنده حدود 9 هزارتومان کاهش یافته و از 

حدود 39 هزارتومان به 3۰ هزارتومان رسیده است.
وی درباره اینکه چرا این کاهش قیمت و بحث انباشت 
دام ســبک و ســنگین در کشــور، بر قیمت گوشت 
تاثیرگــذار نبــوده و قیمت برای مصــرف کنندگان 
کاهش نمی یابد؟، افزود: ما همــواره از فاصله ای که 
بین تولید و مصرف وجود دارد، انتقاد کرده ایم در این 
میان باید دستگاه های نظارتی ورود و مساله را کنترل 
کنند. در واقع ضعف در این حوزه موجب ایجاد چنین 
تفاوت قیمت هایی می شود.این فعال بخش خصوصی 
تصریح کرد: تا زمانی که شــرایط به این صورت باشد، 
کاهش قیمت برای تولیدکننــده، تاثیری در قیمت 

نهایی برای مردم ندارد.

این فعال بخــش خصوصی افزود: بهتریــن راه برای 
برطرف کردن انباشــت دام این است که دولت اجازه 
صادرات دام از کشــور را با ارز نیمایــی بدهد. درحال 
حاضر واردات با ارز نیمایی آزاد اســت و در مقابل باید 
به ما نیز اجازه صادرات داده شود تا چالشی را که با آن 

مواجه هستیم، برطرف شود.  
مقدسی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به 
افزایش توزیع نهاده های دامی در کشور، گفت: ما در 
ایامی دچار خودتحریمی شده بودیم و تجار از عرضه 
نهاده هــای وارداتی بــه بازار خــودداری می کردند 

همین مساله باعث ایجاد قیمت های کاذب شده بود.
وی تصریــح کــرد: درحــال حاضــر قیمــت های 
کاذب از بیــن رفته و نهــاده های دامی بــا نرخ های 
مصوب)کنجاله ســویا هر کیلوگــرم ۲45۰ تومان، 
ذرت ۱35۰ تومــان و جــو ۱35۰ تومان( عرضه 
می شوند.مقدسی با اشاره به اینکه تجار مدتی هم به 
بهانه کمبود کامیون از بارگیری خودداری می کردند، 
گفت: درحال حاضر این مساله نیز برطرف شده است 
و فقط کرایه ها مقــداری باالســت و میانگین کرایه 
حمل کامیون ها نسبت به ســال گذشته ۱۰۰ تومان 

به ازای هر کیلوگرم افزایش یافته است.

دالر باز هم عقب ماند
 شاخص دالر دیروز ۰.۱ درصد کاهش یافت.

 نگرانی ها از تشــدید تنش بیــن آمریکا و چین 
سر مسائل تجاری رو به گسترش است و موضع 
دو طــرف در قبال یکدیگر روز به روز ســخت تر 

می شود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در شرایطی 
از آمادگــی بــرای افزایــش تعرفه ها بــر دیگر 
کاالهای وارداتی چین سخن می گوید که طرف 
چینی نیز فعالیت برخی شرکت های آمریکایی 
را محدود کرده و میزان ســرمایه گذاری خود در 

آمریکا را کاهش داده است.
در معامات روز سه شنبه بازارهای ارز، شاخص 
دالر که نــرخ برابــری آن در مقابل ســبدی از 
ارزهای جهانی را اندازه می گیــرد با ۰.۱ درصد 
کاهش به 97.39 واحد رســید. ارزهای اروپایی 
بزرگ ترین برندگان امروز بودند؛ به گونه ای که 
هر پوند با ۰.37 درصــد افزایش به ازای ۱.۲۰8 
دالر و هر یــورو با ۰.۱7 درصــد افزایش به ازای 

۱.۱۲۱9 دالر مبادله شدند.
از ســوی دیگر ارزش ین ژاپن نیز در برابر دالر با 
صعود ۰.38 درصدی به باالترین ســطح خود از 
می ۲۰۱8 تاکنون رسید. هر دالر به ۱۰5.۲6 ین 
عقب نشست.جو مانیمبو، تحلیل گر ارشد بازار 
در موسسه وســترن یونیون بیزینس سالوشنز 
گفت: ین در باالترین ســطح امســال خود قرار 
دارد و دلیل آن، چشم انداز تاریک جنگ تجاری 

آمریکا و چین است.
 این مســاله روی چشــم انداز جهانــی و ثبات 

اقتصادی در بلند مدت نیز موثر خواهد بود.
در برابر ســایر ارزهای مهم، هــر دالر آمریکا به 
ازای 7۱.۰6۰۱ روپیــه هنــد، ۱.4795 دالر 
اســترالیا، ۱.3۲46 دالر کانــادا، ۱.3877 دالر 
سنگاپور و 7.۰633 یوان چین مبادله شدند. هم 
چنین نرخ برابری فرانک ســوئیس در برابر دالر 

در معامات دیروز ۱.۰۲84 اعام شد.

خ طال رکورد زد نر
 با نگرانی ها از اعتراضات هنگ کنگ و سقوط ارز 
آرژانتین و با وحشــت از کند شدن اقتصادهای 
جهان، سرمایه گذاران از دارایی های ریسک دار 
فاصله گرفتند و قیمت طا به باالترین ســطح 6 

ساله خود رسید.  
روز سه شــنبه، بــا نگرانی هــا از اعتراضــات 
هنگ کنگ و ســقوط ارز آرژانتین و با وحشت از 
کند شدن اقتصادهای جهان، سرمایه گذاران از 
دارایی های ریســک دار فاصله گرفتند و قیمت 

طا به باالترین سطح 6 ساله خود رسید.   
دیــروز قیمــت خرید نقــدی هر اونــس طا، 
اسپات گلد، با ۱8.6 دالر یا ۱.۲۲6 درصد جهش 
به ۱535.8۰ دالر رسید که رکورد 6 ساله جدید 
آن به حســاب می آید. رکورد قبلــی مربوط به 

آوریل ۲۰۱3 و ۱5۱8.۰3 دالر بود.  
 قیمت پیش خرید طای آمریکا هم ۰.6 درصد 

رشد کرده و به ۱5۲6.9۰ دالر رسیده بود.

رب گوجه فرنگی ارزان می شود
معــاون نظــارت بــر کاالهــای مصرفــی و 
شــبکه های توزیعــی و اقتصادی ســازمان 
حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
با تکذیــب خبر افزایــش 4۰ درصدی قیمت 
رب گوجه فرنگــی، اظهــار کــرد: هرچنــد 
در حــال حاضــر رب گوجه فرنگــی از اقام 
مشــمول اولویت اول قیمت گذاری تثبیتی و 
تکلیفی نیســت و واحدهــای تولیدی ذیربط 
باید براســاس ضوابط عمومــی قیمت گذاری 
مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت ها نســبت 
به تعیین قیمت کاالی خود اقــدام کنند، اما 
به دلیــل کاهش قیمت گوجه فرنگی و ســهم 
بــاالی آن در قیمــت رب، هماهنگی الزم با 
واحدهــای تولیــدی و انجمــن ذیربــط به 
منظــور تعدیل قیمت از طریق این ســازمان 

انجام شده است.
ســید داود موسوی افزود: براســاس هماهنگی 
به عمــل آمده مقرر شــد تاثیــر کاهش قیمت 
گوجه فرنگی با توجه به ســهم قابل توجه آن در 
تولید رب، اعمــال و تمامی واحدها نســبت به 
تعدیل قیمت اقــدام کنند و بــه همین منظور 
حداکثر قیمت مصرف کننــده قابل قبول برای 
درج بر روی محصوالت به زودی اطاع رســانی 

خواهد شد.
او تصریــح کــرد: برخــاف خبر منتشــره 
نــه تنها قیمــت رب افزایــش نیافتــه بلکه 
شــاهد کاهش قیمــت آن نیــز خواهیم بود 
و همانطور کــه پیش از این نیز اعام شــد، 
شــفافیت در قیمت کاالها و دسترسی آسان 
مصرف کنندگان به قیمتهای موجود در بازار 
و قیمتهای مصوب ازجمله اهداف راه اندازی 
ســامانه اطاع رســانی قیمت کاال و خدمات 

است.


