
 آخرین وضعیت تولید پارچه چادر مشکی
 در کشور

واردات باید 
 مدیریـت شود

 نه ممنوع!

دلیل کنار گذاشتن رقابت از سوی خودروسازان و آغاز همکاری های جدید چیست؟

وسازان بزرگ جهان  جای ایران در نقشه خودر

اخیرا شــنیده می شــود که بانک محتــرم مرکزی 
مقررات ســختی را برای تاسیس صرافی وضع کرده 
و متقاضیان تاسیس صرافی مجبورند، در تهران و 
شهر های بزرگ دوازده میلیارد تومان را برای مدتی 
فریز کنند تا بتوانند جــواز احداث صرافی را دریافت 

کنند.
عالوه بر آن بــه صرافان قدیمی هم اعالم شــده که 

تا سال ۱۴۰۰ یعنی کمتر از دو ســال دیگر می باید 
صرافی خود را با مقررات جدید تطبیق دهند، یعنی 
حداقل ســرمایه برای تهران و شهرستان های بزرگ 
دوازده میلیارد تومان و شهرستان های کوچک نصف 
آن، یعنی شش میلیارد تومان، این برای بار دوم است 
که در این دهه، صرافان را مجبور به افزایش ســرمایه 
و ســپردن  ضمانت نامه  می کنند، شاید برخی تصور 
کنند که زیاد شــدن ســرمایه صرافان اعتبار آنها را 
بیشــتر می کند یا به توانایی آنها می افزاید، یا ممکن 
است بشــود مالیات بیشــتری از آنها گرفت، شاید 
هم دالیل دیگری در ذهن کســانی که این مقررات 
را وضع می کنند باشــد، که البته انشاهلل همه اهداف 

آنها، خیر است، ولی حقیر به عنوان یک ریش سفید 
که کامــال در جریان تحوالت بــازار ارز ظرف چهل، 
پنجاه ســال اخیر بوده ام می خواهم عرض کنم که 
این جور تصمیمات خطا محســوب می شود و اثرات 
و ثمرات زیانباری برای اقتصاد کشــور، بازار ارز، دارد  
و همچنین مردم که مصرف کننده نهائی هستند، از 

این فشارها صدمه خواهند دید.
ســوال اینجاســت، که خوب صرافی هم یک شغل 
اســت مانند بقیه شــغل های دیگر، آیا برای دادن 
مجوز فعالیت به شــغل های دیگر حداقل ســرمایه 

تعیین می شود؟
آیا یک بقال، یک طال فــروش، یک کارخانه اتومبیل 

ســازی، یک کار گاه مبل ســازی، یک شرکت برج 
ســازی، ملزم هســتند برای گرفتن مجوز حداقل 

سرمایه ای را ثبت بدهند؟
ممکن است گفته شود، خوب شــما برای زدن حواله 
پول مردم را می گیرید، و چند روز طول می کشــد که 
حواله آنها برسد، جواب این است مگر طال فروش برای 
ساخت طال و جواهر پول را پیش نمی گیرد؟ مگر مبل 
ساز یا ساختمان ســاز، یا در و پنجره ساز، پول پیش از 
مردم نمی گیرند؟ چطور هیچ یک از آنها نباید سرمایه 
ثبتی مشخصی داشته باشند ولی نوبت به صرافان که 

می رسد اینطور سخت گیری ها ایجاد می شود ؟
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  اگر حذف صفر از پول ملی برای تورم نیست، برای چیست؟!

اصالح رابطه ظاهری ریال با ارزها
فرشاد میخک بیرانوند   حذف صفرها از پول ملی 
در شــرایط فعلی موافقان و مخالفانی دارد که هرکدام 
روی یــک جنبه از اثــرات این تصمیــم جدید دولت 
انگشت گذاشــته اند؛ با این حال علی رغم آنچه اغلب 
اقتصاددانان مخالف حذف صفرها از اهداف ضدتورمی 
این طرح دارند، مسئوالن اقتصادی می گویند خودمان 
می دانیم حذف صفر و تغییر واحــد پولی تاثیری روی 
تورم ندارد!هیات دولت ســرانجام در جلسه ۹ مرداد به 
ریاست حسن روحانی، الیحه پیشنهادی بانک مرکزی 
مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف 

چهار صفر را به تصویب رساند.
سخنگوی دولت درباره این طرح فراگیر اقتصادی که 
مستلزم تغییرات اساسی در سازوکار حسابداری پولی 
کشور اســت گفته که جزئیات این الیحه در جلسات 
آتی دولت بررسی می شود و سعی می کنیم الیحه را با 

دو فوریت به مجلس ارسال کنیم.
در صورت تصویب این طرح هر ۱۰ هــزار ریالی یک 
تومان جدید خواهد بود. در این حالت ۵۰۰ هزار ریال 
۵۰ تومان، ۲۰۰ هزار ریــال ۲۰ تومان، ۱۰ هزار ریال 
یک تومان و ۵۰ هزار ریــال پنج تومان جدید در واحد 
پول ملی ایران می شــود. البته این موضوع باید برای 
نهایی شــدن در مجلس نیز به تصویب برسد و پس از 

آن در دستور کار قرار گیرد.

حل معضل شمارش از اهداف طرح جدید
در همین حال بر اســاس آن چیزی که پایگاه اطالع 
رســانی دفتر هیات دولت، از اهــداف تصمیم جدید 
دولت گفته اســت، این تصمیم با هدف حفظ کارایی 
پول ملی، تســهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت 
نقد در تبادالت پولی داخلی، هماهنگــی با آنچه در 
فرهنگ و عــرف جامعه درباره واحد پــول ملی رواج 
یافته، اتخاذ شده است.همچنین کاهش هزینه چاپ 
و نشر اسکناس و سکوک و نیز رفع مشکالتی از قبیل 
اســتفاده از ارقام بزرگ در مبادالت ســاده روزمره، 
معضالت شــمارش و حمل حجم باالی اســکناس 
و سکه و خارج شدن مســکوکات از چرخه مبادالت 
اقتصادی کشــور، از دیگر اهداف الیحه حذف چهار 

صفر از واحد پولی عنوان شده است.

موافقان و مخالفان چه می گویند؟
اما ایــن طــرح اقتصادی جــدی دولــت موافقان و 
مخالفانی داشــته که عمدتــا به تبعــات، هزینه ها و 
الزامات اجــرای این طرح توجه داشــته اند. شــاید 
بتــوان مهمتریــن و اصلی ترین ایــن تردیدها را در 

اعمال حذف چهــار صفر از پول ملی بــدون توجه به 
دیگــر شــاخص های کالن اقتصــادی خالصه کرد. 
اقتصادبلدها معتقدند که حــذف صفرها از پول ملی 
بدون همراهی اصالحات اساســی اقتصــادی مانند 

اصالحات بانکی امری بی نتیجه خواهد بود.
 به طور کلی موافقان حذف صفر از پول ملی معتقدند 
درشت بودن اعداد و ارقام ریالی در مبادالت تجاری، 
اعتمادســازی اقتصادی، هویت  دادن به واحد پولی 
و تقویت مالحظــات روانی مهمتریــن مقوله هایی 
هســتند که اقتصاددان های موافق طرح جدید روی 

آن تاکید کرده اند.

حذف صفر از پول ملی می تواند نتایج مثبتی 
حتی در کوتاه مدت داشته باشد

در این باره یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران معتقد 
اســت حذف صفر از پول ملی می تواند نتایج مثبتی 
حتی در کوتاه مدت داشــته باشــد؛ یکی از نتایج این 

طرح تسهیل محاسبات در سطح کالن است.
عباس آرگون معتقد اســت که با توجــه به تورم قابل 
توجهی که اقتصاد ایران در طول ســال ها و دهه های 
گذشته با آن روبرو بوده، اعداد و ارقام در قراردادهای 
تجاری و بانکی به شــدت باال رفته و همین مســئله 
محاسبات را در سطوح کالن دشوار کرده که با حذف 

صفر می توان بخشی از این دغدغه ها را مدیریت کرد.

اصالح پولی اقدام روبنایی برای حذف آثار 
تورم است

ولی نادی قمی به عنوان یک کارشــناس بازار سرمایه 
نیز به عنــوان موافق اجــرای طرح حــذف صفرها از 
واحد پولی، در گفت وگویی با ایســنا، درپاسخ به اینکه 
براساس متون علمی، اصالح پولی در چه صورت انجام 
می شــود؟ اظهار کرد: وقتی که نظــام مبادالت پولی 
ناکارآمد می شود و اعداد و ارقام پولی اعتبار خود را نزد 
عموم مردم از دست می دهد )مقایسه ارزش پول شان 
با ارزش ارزهای خارجی(، دولت هــا برای حفظ غرور 
ملی، افزایش اعتبارشــان نزد عمــوم و جلوگیری از 
تبدیل پول ملی به ارزهای خارجی اقدام به اصالح پولی 
 ) Monetary reform یا  Currency reform(
می کنند. در واقع از جمله اقدامات روبنایی برای حذف 

آثار تورم از روی ارزش پول ملی، اصالح پولی است.

حذف صفرها می تواند تبعات تورمی داشته باشد!
با این حــال الیحه جدیــد دولــت مخالفانی جدی 
هم در بیــن اقتصاددانان دارد به طــوری که برخی از 

آنها همچون امیرحســین خالقی حتی اعتقاد دارند 
که حــذف صفرها ممکن اســت تبعــات تورمی هم 
با خود داشــته باشــد. این اقتصاددان در گفت وگو 
با ایسنا می گوید بر اســاس این تغییر و تحوالت در 
واحد پول ملی، سیســتم های حســابداری نیز باید 
تغییر و تحوالتی را انجــام دهند که این عملیات خود 
هزینه زا خواهد بود.این اقتصاددان به یک ابهام دیگر 
در سازوکارهای حسابداری هم اشــاره کرد و گفت:  
بعضی از قیمت گذاری ها در حوزه سهام کمتر از چهار 
عدد اســت. برای مثال یک ســهم ممکن است ۸۷۰ 
ریال ارزش داشــته باشــد که این با توجه به تصمیم 
جدید دولت باید به ســمت باال گرد شــود که همین 
خود می تواند برخی هزینه ها را در اقتصاد بیشتر کند.

 بدون اصالحات ساختاری حذف صفر
 بی فایده است

از ســوی دیگر شــاید بتــوان گفــت بســیاری از 
اقتصاددان ها همچون عبداهلل مشــکانی، هوشــنگ 
شــجری، قدرت اهلل امام وردی و حســین وکیلی در 
مخالفت با طرح حذف چهار صفر از پول ملی روی یک 
نکته متفق القول هســتند و آن اینکه این طرح بدون 
انجام دیگر اصالحات ســاختاری اقتصادی نمی تواند 
به اهداف اصالحی خود مانند کنترل تورم یا دکاهش 

مشکالت پولی و اقتصادی بینجامد.

حذف صفر بر رشد تورم تاثیری ندارد
علی رغم همــه احتماالت دربــاره دالیــل و اهداف 
ضدتورمی حذف صفرها، هم ســخنگوی دولت و هم 
رئیس کل بانک مرکزی رسما گفته اند که طرح جدید 
دولت برای حذف صفرها اساســا بــرای مقابله با تورم 
طراحی نشده است. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر 
اینکه حذف چهار صفر از پول ملی بر خالف نظر برخی 
کارشناسان هزینه ای به دنبال ندارد، بر ضرورت اصالح 

رابطه ظاهری ریال با ارزهای خارجی تاکید کرد.
عبدالناصر همتی درباره برخی اظهار نظرها مبنی بر 
اینکه حــذف چهار صفر روی تورم و رشــد اقتصادی 
اثرگذار نیســت، گفت: ما هم می گوییــم این کار بر 
رشد تورم تاثیری ندارد و اولویت اول ما هم نیست اما 
جزو کارهای ماست. ما اصالح ساختار بانکی را شروع 
کردیم،  روش و عملیات سیاســت های پولی را عوض 
کردیم، بانک های وابســته به نیروهای مسلح را ادغام 
می کنیم و در بخش ارز هم کارهای مهمی در دســت 
انجام داریم کــه از جمله آن کنتــرل واردات و بهینه 

کردن تخصیص ارز است.

سرمقاله
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  ادامه از صفحه یک
ممکن است گفته شــود خوب در دولت قبل هم 
این مســئله بوده و ما هم کار آنها را ادامه 
می دهیم، خوب آیا اگر یک کار غلط قبال انجام 
شده ، تا ابد باید ادامه یابد؟ یا بهتر است، تصحیح 

شود؟
ســخت گیری در دادن مجوز، یا عــدم تمدید 
مجوزهای قدیمی، در قدم اول باعث می شود که 
تعداد صرافان در شهرهای مختلف کمتر شوند، 
و یا الاقل صرافــان قدیمی و معتبــر و با تجربه 
جای خود را به عده ای تــازه کار بدهند و کار در 
دست تعداد محدودی از صرافان با سرمایه های 
باال بیافتد  و اگر  آن تعداد باقــی مانده بخواهند 
حاشــیه ســود خود را باال ببرند دستشان باز تر 
خواهد بود، و بنابر این به مردم فشــار بیشتری 

خواهد آمد . 
مســئله دیگر اینکه وقتی می گوئیم، سرمایه 
صرافان مثــاًل ده میلیارد تومان اضافه شــود 
این به معنای حدوداً یک میلیون دالر اســت، 
چون صرافان عادت ندارند ســرمایه خود را به 
تومان نگــه داری کنند برای تبادل ســرمایه 
جدید به دالر به بازار مراجعــه می کنند و اگر 
فرض کنیم همیــن ۷۰۰ تا صرافــی فعلی و 
مثال فقط ۳۰۰ صرافی جدید به بازار مراجعه 
کنند که نفری یک میلیــون دالر تهیه کنند، 
خود ایــن یعنی یــک تقاضای یــک میلیارد 
دالری جدید برای بازار، و البته اســیر شدن 
یک میلیارد دالر  جدیــد در گاو صندوق های 

صرافان. 
اثر دیگر این تصمیم که از همه مهم تر اســت 
اینکه تعــداد زیادی از صرافان چــون قادر به 
تطبیق خود با شرایط جدید و افزایش سرمایه 
نیســتند، و نمی خواهند شــغل خــود را هم 
تغییــر دهند تبدیــل به صرافــان غیرمجاز 
می شــوند و به خیل صرافــان غیرمجاز دیگر 
افزوده می شــوند، و ایــن یعنی نبــودن آنها 
زیر نظــارت بانــک مرکزی و نــدادن مالیات 
و احتمــال صدمه زدن بــه مــردم و به خطر 
انداختــن پول مــردم، و صدمــات دیگری که 
ممکن است از صرافان خارج از نظارت به جامعه 

تحمیل شود.
بار دیگــر تاکید مــی کنم مقــررات هرچه 
ســاده تر باشــد جذابیت آن برای این که عده 
بیشتری خود را تحت نظارت بانک مرکزی قرار 
دهند بیشــتر می شــود، هر چه تعداد صرافان 
مجاز بیشتر باشد عرصه به عناصر غیر رسمی در 
بازار تنگ تر می شــود و این باعث تشویق آن ها 
به عالقمندی به گرفتن مجــوز و کار قانونی 
می شــود، بانک مرکزی هم  با شــرایط آسان 
به هر کســی  می خواهد جــواز صرافی  بدهد 
ولی فقــط لطفا رانــت ندهد، اگررانــت ندهد، 
متقاضیان غیر صــراف و احیانــا رانت خواران 
خودشــان پراکننده می شــوند و ایــن باعث 

سالمت و نظافت بازار ، خواهد شد.
و هر چه سختگیری بیشتر باشد، حضور آدم های 
عادی کمتر می شــود ، یعنی کاســب معمولی 
برایش صــرف نمی کند که تن بــه این مقررات 
ســخت بدهد،  ولی کســانی که به مسائل دیگر 
فکر می کنند، به هر شرایطی هر چند که بسیار 
سختگیرانه هم باشد ، تن می دهند، برای اینکه 
هدف آنها کاســبی عادی نیســت،  بلکه برخی 
به طمع رانــت و برخی به قصــد کالهبرداری 
و خوردن مال مــردم و برخی هم بــرای اینکه 
اصطالحا بــرای خود پرســتیژ مصنوعی ایجاد 
کنند، همــه هزینه های تحمیلــی را قبول می 

کنند.
هر چه گرفتــن مجوز رســمی و کار قانونی 
آسان تر باشــد،  دســت مردم برای انتخاب 
صرافی برای انجام کارشــان باز تر و احتمال 
نهــا کمتر  اجحاف و ســتم و صدمــه به آ

می شود.



آخرین وضعیت تولید پارچه چادر مشکی در کشور

واردات باید مدیریت شود، نه ممنوع!
محبوبه فکــوری    عضــو هیأت مدیــره جامعه 
متخصصین نساجی با بیان اینکه راه اندازی هر واحد 
تولید پارچه چادر مشــکی به ۲۰ تا ۲۵ میلیون یورو 
ســرمایه گذاری نیاز دارد، آخرین وضعیت تولید این 

پارچه در کشور را تشریح کرد.
علیرضا حائــری در گفتگو با مهر با بیــان اینکه ایران 
هم اکنون تولیدکننــده پارچه شــلوار و لباس های 
جین اســت، گفت: صنعت نســاجی ایران در تولید 
پارچه جین، پیشــرفت خوبی داشته و توانسته حجم 
باالیی از این نوع پارچه را با کیفیت بســیار باال تولید 
کند؛ به نحوی که بســیاری از پوشــاک جین که در 
داخل کشور به اسم برندهای خارجی عرضه می شود، 
پارچه و دوخت آن در داخل کشــور انجام می شود اما 
به دلیل رغبت مشــتریان به اجناس خارجی، به اسم 
برندهای خارجی فروخته می شود.عضو هیات مدیره 
جامعه متخصصین نساجی ایران افزود: از سوی دیگر، 
ایران در تولید بســیاری از پارچه های خاص نیز تبحر 
بســیاری دارد؛ اما در مورد برخی دیگر از جمله چادر 
مشکی، اگرچه رشــد مناسبی طی ســال های اخیر 
ایجاد شده و یک کارخانه در شهرکرد، با کیفیت بسیار 
باالیی مشغول تولید اســت، اما همین چادرمشکی، 
نماد توسعه نیافتگی صنعت نساجی ایران شده است 

که برداشتی بسیار غلط است.

آخرین وضعیت تولید پارچه چادر مشکی 
وی تصریــح کرد: چادر مشــکی یــک پارچه خیلی 
حساس است و بافت آن، از پیچیدگی های خاص فنی 
برخوردار است و با هر نخی نمی توان آن را بافت؛ یعنی 

نخ فیالمنت ظریف نیــاز دارد و بافــت آن نیز خیلی 
مخصوص اســت. از همه مهم تر، رنگــرزی و تکمیل 
آن اســت؛ چراکه چادر مشــکلی باید از یک رنگرزی 
مناســب برخوردار باشــد که در مقابل نور و سایش، 
مقاومت داشته باشد؛ ضمن اینکه این نوع پارچه باید 

اتوخور خوبی باشد و چروک نشود.
وی با بیان اینکــه راه اندازی یک خــط تولید پارچه 
چادر مشــکی، ۲۰ تا ۲۵ میلیون دالر سرمایه گذاری 
نیاز دارد، اظهار داشــت: این میزان ســرمایه گذاری 
بستگی به ظرفیت کارخانه دارد؛ اما با ظرفیت ساالنه 
ده میلیون متر، بین ۲۰ تــا ۲۵ میلیون یورو نیاز ارزی 
برآورد شده اســت؛ شــاید به همین خاطر است که 
توســعه این بخش از صنعت نســاجی با کندی پیش 
رفته اســت.هم اکنون خط تولیدی که در شــهرکرد 
مشغول به تولید است، از کشور کره جنوبی وارد شده 
و البته برخی کشــورهای اروپایی همچــون آلمان، 
ســوئیس و ایتالیا نیز خطوط ریســندگی و بافندگی 
مدرن دارند کــه از آنها نیــز می تواند خــط تولید و 

تکنولوژی وارد شود.

واردات باید مدیریت شود، نه ممنوع
حائری بــا تاکید بــر اینکه تولیدکننــدگان صنعت 
نســاجی، به هیچ عنوان با ممنوعیت واردات موافق 
نیســتند، گفت: واردات نباید ممنوع بشود؛ بلکه باید 
برای تولیدکننده شــرایطی برابر با واردکنندگان در 
نظر گرفته شــود، این در حالی اســت که هر کاالیی 
که دچار ممنوعیت شــود، به طور قطــع دچار ضرر و 
زیان در درازمــدت خواهد شــد،  ممنوعیت واردات 

هر کاالیی، انحصاری را ایجاد مــی کند که به نفع آن 
صنعت نیست و اگرچه ممکن اســت به نفع دو یا سه 
تولیدکننده خاص باشــد و آنهــا کاال را گرانتر عرضه 

کنند؛ ولی در کل، به نفع صنعت کشور نیست.
وی اظهار داشــت: حدود دو ســال اســت که بحث 
ممنوعیت واردات پوشاک به کشــور را داشته ایم؛ اما 
این ممنوعیت واردات اگرچه ممکن است به نفع چند 
تولیدکننده داخلی باشد، ولی در مجموع باعث رشد 
و توســعه صنعت پوشاک کشــور نمی شود و صنعت 

توانمندسازی نخواهد شد.  

ظرفیت صادرات یک میلیارد دالری فرش ماشینی
عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نســاجی ایران 
گفت: در حال حاضر، صنعت نســاجی ایران، در چند 
رشته بسیار توسعه یافته اســت که یکی از آنها، فرش 
ماشینی است؛ به نحوی که در صنعت فرش ماشینی، 
تولیدات باکیفیت باال وجود داشته که حجم مطلوبی 
هم دارد؛ به این معنا که ۹۰ میلیون مترمربع در سال 
تولیــد فرش ماشــینی داریم و ظرفیت نصب شــده 
کشور نیز، ۱۲۰ میلیون مترمربع است که اگر بتوانیم 
که در بازارهای صادراتی حضور داشــته باشــیم؛ به 
طور قطع خواهیم توانســت از ۱۲۰ میلیون مترمربع 
تولید در ســال، ۵۵ میلیــون تن را بابــت تامین نیاز 
داخلی، مصرف کنیم و مابقی را کــه نزدیک به نیمی 

از تولیدات است، صادر نماییم.
وی افزود: بر این اساس، اگر ۲۰ دالر در هر متر، ارزش 
صادرات را در نظر بگیریم، به راحتی  قادر خواهیم بود 

که به صادرات ۱ میلیارد دالری برسیم.

شعبه

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید 
با اشــاره به پرداخت ۱۳۸۰ میلیارد 
تومان تســهیالت اشتغال روستایی 
با ترکیــب منابع صندوق توســعه 
ملی، از هدفگذاری ایجاد ۱۰۰ هزار 
شــغل در این مناطق تا پایان امسال 

خبرداد.
اصغــر نوراله زاده در گفتگــو با مهر، با 
تشریح آخرین آمار تسهیالت اشتغال 
روســتایی از محل منابع ۱.۵ میلیارد 
دالر صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع 

صنــدوق کارآفرینی امید 
اظهــار داشــت: از ابتدای 
ســال ۹۷ تاکنون ۲۵ هزار 
و ۵۰۰ طــرح اشــتغال در 
مناطق روستایی، عشایری 
و مــرزی مــورد تاییــد و 

تصویب قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه مجموع تســهیالت 
۲۵ هزار و ۵۰۰ طرح مــورد حمایت 
اشــتغال روســتایی حــدود ۱۵۸۰ 
میلیارد تومــان برآورد می شــود که 

حــدود ۱۳۸۰ میلیــارد 
تومان پرداخت شده است 
افزود: با توجه به اینکه این 
تسهیالت برای جلوگیری 
از انحرافــات بــه صورت 
پرداخــت  ای  مرحلــه 
می شوند مابقی تسهیالت 
در فراینــد کنتــرل و ارزیابی طرح ها 
قرار دارند تــا در صورت اجرای مرحله 
نخســت، تســهیالت مراحــل بعد 

پرداخت شود.

مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینــی 
امید با اشــاره به پیش بینــی ایجاد 
۱۰۰ هزار شــغل تــا پایان ســال از 
محل پرداخت تســهیالت اشــتغال 
روســتایی اضافه کــرد: عــالوه بر 
این حــدود ۱۰۰۰ میلیــارد تومان 
تسهیالت طرح های اشتغال روستایی 
در مرحلــه تصویب و انعقــاد قرارداد 
قراردارند که پس از تکمیل ضمانت های 
کافــی از ســوی متقاضیان بــه آنها 

پرداخت می شود.

وش فر
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اعتباری می گیرند
 باشگاه مشتریان بانک ســامان به اعضایی که تا 
پایان تیرماه وارد مرحله برنزی باشگاه  شده اند، 

تسهیالت کارت اعتباری پرداخت می کند.
به گزارش سامان رسانه، در این طرح مشتریانی 
که تا تاریــخ ۹۸/۴/۳۱ به امتیــاز ۵۰۰۰۰ در 
باشگاه رسیده اند و وارد مرحله برنزی شده اند، 
امکان دریافت تسهیالت کارت اعتباری به مبلغ 

۵ میلیون تومان را دارند.
نرخ ســود این تســهیالت ۱۴ درصد و مدت باز 
پرداخت آن یکسال است و در قبال ضمانت یک 

نفر ضامن معتبر به اعضا واگذار می شود.
مشــتریانی که پس از این تاریخ وارد رده برنزی 
می شوند، مشمول این طرح نیستند و در آینده 
نزدیک محصوالت جدیدی بــرای این گروه از 

مشتریان معرفی خواهد شد.
عالقه مندان برای کســب اطالعات بیشــتر در 
این خصوص می توانند به ســایت ســامانیوم به 
نشــانی com.samanium.sb۲۴ مراجعه و 
یا با مرکز ســامان ارتباط به شماره، ۰۲۱6۴۲۲ 

تماس حاصل نمایند.

اعطای تسهیالت به جامعه 
ح مهر  پزشکی کشور در قالب طر

سالمت 98
بانک رفاه کارگران بــا هدف تــداوم روند ارائه 
خدمات مطلــوب و متمایز در شــبکه بانکی به 
فعاالن حوزه سالمت کشــور طرح مهر سالمت 

۹۸ را ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفــاه کارگران، 
این بانک در راستای تامین نیازهای مالی فعاالن 
حوزه ســالمت کشور و با هدف توســعه و ارتقاء 
بیش از پیش ارائه خدمات درمانی و بهداشــتی 
در سطح کشور در قالب »طرح مهر سالمت ۹۸ 
» به جامعه پزشکی کشور، اعضای هیأت علمی 
کشور فاقد پروانه مطب شاغل در مراکز درمانی، 
پرســتاران شــاغل در مراکز درمانی که دارای 
شماره نظام پرستاری از سازمان نظام پرستاری 
جمهوری اسالمی هســتند و ســایر کارکنان 
شــاغل تمام وقت در مراکز درمانــی که مرکز 
مربوطه نیز دارای حساب نزد بانک رفاه بوده و یا 
نسبت به افتتاح حساب اقدام کند و داروخانه ها 

تسهیالت می دهد.
مدت اجرای این طرح تا پایان شــهریور ماه ۹۹ 
خواهد بود و متقاضیان واجد شرایط می توانند 
به منظور تأمین ســرمایه در گردش، مواد اولیه، 
ابزار کار، لوازم یدکی و یا خرید ماشــین آالت، 
تجهیــزات و تأسیســات، تعمیرات اساســی و 
بازسازی کامل محل فعالیت )مطب/داروخانه(/ 
واحد مسکونی، تأمین اموال و خدمات مورد نیاز 
مشــموالن طرح و اعضای درجه یــک خانواده 
)تحت تکفل( و خرید محل مطــب یا داروخانه 

استفاده کنند.

برگزاری مرحله دوم قرعه کشی 
ح همگامان سپه 2 طر

 مراسم قرعه کشــی مرحله دوم طرح همگامان 
ســپه ۲ با حضور فرحی عضو هیئت مدیره بانک 
ســپه و همچنین جمعــی از مشــتریان بانک، 
یکشــنبه ۲۰ مرداد مــاه مقارن با عید ســعید 
قربان برگزار شد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
بانک سپه، در این مراســم ۲6 نفر برنده خوش 
شانس نقدی این جشــنواره و ۳۷۵۰ نفر برنده 
تســهیالتی طرح مشخص شــدند.همچنین با 
حضور فرحی عضــو هئیت مدیره بانک ســپه 
و جمعی از مشــتریان ۲۰ مرداد مــاه مقارن با 
عید ســعید قربان و برگزاری مراسم قرعه کشی 
مرحله دوم طرح همگامان ســپه ۲، از تم جدید 
سامانه باشگاه مشتریان بانک سپه رونمایی شد. 



 رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس مطرح کرد

وهای فرسوده بزرگترین مشکل ناوگان تاکسیرانی  خودر
سمانه کمالی باغستانی    رئیس سازمان مدیریت 
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس، وجود 
خودروهای فرسوده  در ناوگان تاکسیرانی را از جمله 

مشکالت بزرگ این ناوگان عنوان کرد.
ســعید حســینی پور با اشــاره به اینکــه تعداد 
تاکسی های فرسوده در شــهر بندرعباس در حال 
افزایش است، اظهار کرد: یکی از بزرگترین مشکالت 
در حوزه تاکســیرانی، تبدیل خودروهای فرسوده به 

نو است.
وی افزود: شــرایط خاص آب و هوایی بندرعباس به 
تنهایــی نقش موثری در تســریع روند فرســودگی 
تاکســی ها دارد، بنابرایــن تاکســی ها بــا توجه به 
استهالک باالیی که نســبت به دیگر خودروها دارند، 

باید طی بازه زمانی کمتری تعویض و نوسازی شوند.
رئیس ســازمان مدیریــت حمل و نقل بار و مســافر 
شهرداری بندرعباس تصریح کرد: با توجه به افزایش 
قیمت خودرو بسیاری از تاکســیرانان توانایی خرید 
خودرو نو را به صورت نقد ندارند و نیازمند تسهیالتی 

با سود کم و قسط بندی بلند مدت هستند.
وی با تاکیــد بر اینکه نــاوگان ناکســیرانی نیازمند 
حمایت هایی از سوی دولت اســت، خاطر نشان کرد: 
اگر نقدینگی و اعتبار بیشــتری به این سازمان تعلق 

بگیرد و نگاه مســئولین باال دست تقویت شود، بدون 
شک شاهد بهتر شدن وضعیت کنونی خواهیم بود.

رئیس ســازمان مدیریــت حمل و نقل بار و مســافر 
شهرداری بندرعباس با اشاره به اینکه این شهر قطب 
اقتصاد کشــور بوده و مردم شــریف و زحمتکش آن 
شایستگی بهترین امکانات رفاهی را دارند، ابراز کرد: 
مردم این شهر نیاز دارند از خدمات با کیفیت شهری 
استفاده کنند و قطعا با توجه به مقرون به صرفه بودن 
حمل و نقل عمومی و با باال رفتن ســطح کیفیت این 
خدمات، شهروندان بیشتر از پیش از خدمات بهرمند 
می شــوند و قطعا به پایین آمدن حجم ترافیک شهر 

کمک شایانی خواهد شد.

 پاسخگویی مدیران شهرداری بندرعباس
 در میز خدمت

همچنین مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
بندرعباس از پاســخگویی مدیران این شهرداری در 

میز خدمت خبر داد.
حامد رضوانی در این ارتباط اظهار کرد: بدون شــک 
یکی از مهم ترین وظایف مســئولین ایجاد ارتباطات 

دو سویه مردمی است.
وی با اشــاره به اینکه به لحاظ اهمیت غیر قابل انکار، 

ارتباطات مردمــی از میان ســایر نقش های تعریف 
شده مســئولین نمایان تر و بارزتر است، افزود: در این 
ارتباط دو سویه چهره به چهره، اقناع و جلب رضایت 
ارباب رجوع، رعایت حقوق شــهروندی، شــناخت و 
رفع فوری برخی از مشکالت مراجعین و پاسخگویی 
صریح و شفاف از مباحثی است که مسئولین سازمان 

و ادارات باید مدنظر قرار دهند.
رضوانی با تاکید بر اینکه مدیران شهرداری به صورت 
دوره ای عالوه بر مالقات هــای مردمی روزانه، در میز 
خدمت نیز حاضر شــده و پاســخگوی درخواســت 
شــهروندان هســتند، گفت: توجه به خواسته های 
مشروع و به حق مردم و ارتباط مستقیم با آنان و ارائه 
پاسخ موثر به ســواالت، حتی اگر پرسش مطرح شده 
از جانب مــردم، چندان منطقی نباشــد، مورد تاکید 

شهردار قرار دارد.
وی بیان کرد: شــهردار بندرعباس بــه همراه معاون 
معماری و شهرســازی، معاون معماری و شهرسازی 
و مدیر حقوقی شــهرداری با حضــور در میز خدمت 

نسبت به درخواست شهروندان پاسخگو بودند.
مدیر حوزه شهردار و امور شورای اسالمی شهرداری 
بندرعباس تصریح کــرد: در این روز به درخواســت 

بیش از ۷۰ نفر از شهروندان پاسخ داده شد.

البرز

رئیس ســازمان ســاماندهی مشاغل 
شــهری و فرآوردهــای کشــاورزی 
شــهرداری بندرعبــاس از ذبح ۹۵۰ 
رأس دام سبک در روز عید قربان و روز 

عرفه خبر داد.
علی عامری در ارتبــاط با فعالیت های 
صورت گرفته در کشــتارگاه طی عید 
قربان، از آغــاز فعالیــت جایگاه های 
تعبیه شده در کشــتارگاه شهرداری  
مرکز عرضه دام زنــده ویژه عید قربان 
از صبح ۲۰ مردادمــاه خبر داد و اظهار 
کرد: مراکز عرضه دام از ســاعت چهار 
بامداد تا ســاعت ۱۹ به شــهروندان 

خدمات رسانی داشته اند.
وی با اشــاره به اینکه بر اساس وظایف 
ســازماني اقدامــات نظارتــي براي 
تضمین کیفیت گوشــت استحصالي 

محــل  در  قربانــي  از 
شهـــــرداری  کشتارگاه 
صورت  برنامه ریــــــزي 
گرفــت کــه رضایتمندی 
بــه  را  مراجعه کننده هــا 
دنبال داشت، افزود: عرضه 
بهداشتی دام صرفاً محدود 

به روزهــای عرفه و عید ســعید قربان 
نیست و سازمان ســاماندهی مشاغل 
شــهری و فرآورده های کشــاورزی 
شهرداری بندرعباس با احداث جایگاه  
ثابت در کشتارگاه شهرداری، در طول 
ایام مختلف ســال مشــغول بــه ارائه 

خدمات مناسب است.
رئیس ســازمان ســاماندهی مشاغل 
شــهری و فرآوردهــای کشــاورزی 
شــهرداری بندرعباس با بیــان اینکه 

برای عیــد قربان امســال 
ورود ۱۵۰۰ راس دام بــا 
دامپزشــکی  هماهنگــی 
پیش بینــی شــده بــود، 
خاطرنشــان کرد: بر اساس 
آمارهــای موجــود، ۹۵۰ 
راس دام در روزهای عرفه و 
قربان ذبح شده که تمامی دام ها توسط 
دامپزشــک قبل و پــس از ذبح به طور 
کامــل معاینــه و تحت نظــارت قرار 

داشته اند.
عامــری همچنیــن بــا اشــاره به 
حضور و نظارت مســتمر و مستقیم 
ناظــران شــرعی ذبــح در جایــگاه  
عرضــه بهداشــتی، بــرای آرامش و 
اطمینان خاطــر شــهروندان از انجام 
درســت فرآینــد ذبح شــرعی دام، 

گفــت: ۲۰  روحانــی بــر تمامــی 
مراحل نظارت داشــتند تا مطمئن 
شــوند کــه موازین شــرعی صورت 

گرفته است.
این مقام مســئول در ادامه سخنانش 
نیز اظهار کرد: خوشــبختانه با تدابیر و 
نظارت کاملی که همکاران این سازمان 
بر ســیر مراحل خرید و کشــتار دام 
قربانی داشتند، امســال دامی که غیر 

قابل مصرف باشد را نداشتیم.
رئیس ســازمان ســاماندهی مشاغل 
شــهری و فرآوردهــای کشــاورزی 
شــهرداری بندرعباس اضافــه کرد: 
جانمایی مناسب و مکان یابی منطقی 
آغل هــای عرضــه دام ، دسترســی 
شهروندان را به دام ســالم آسان کرده 

است.

شهر
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W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R سرزمین
 شعبه جرایم ویژه انتخاباتی 

ج تشکیل شد در کر
فرمانــدار کرج از تشــکیل شــعبه جرایم ویژه 

انتخاباتی در شهرستان کرج خبر داد.
غفور قاســم پــور در جلســه شــورای اداری 
شهرســتان کرج، با اشــاره به اهمیــت تحقق 
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی، گفت: در 
شهرســتان کرج نیز این موضوع با فعال شــدن 
کارگروه هــای تخصصی با جدیــت پیگیری 

می شود.
وی ادامــه داد: در حوزه اقتصادی، اســتفاده از 
ظرفیت تبصره ۱۸،   اعطای  وام های روســتایی 
با نــرخ پاییــن، بهــره منــدی از ظرفیت های 
شهرستان در حوزه گردشــگری، توجه به رونق 
تولید و اشتغال و ساخت داخل از دیگر اولویت ها و 

راهبردهایی است که مورد پیگیری قرار می گیرد.
فرماندار کــرج با اشــاره به اهمیــت کاهش 
آســیب های اجتماعی، گفت: حاشیه نشینی، 
مفاســد، کودکان کار، طالق و غیــره از جمله 
آسیب هایی است که برای بهبود آن باید تالش 
جدی صــورت گیرد. جمع آوری و ســاماندهی 
متکدیــان و همچنیــن اجرای مــاده ۱6 از 

اولویت های در دستور کار است.
قاســمپور در بخش دیگری با اشــاره به نزدیک 
شــدن به موعد انتخابات مجلس یازدهم، گفت: 
بایــد از همه ظرفیت های موجــود برای حضور 
حداکثری و مشارکت سیاســی مردم بهره مند 

شویم.
وی در ادامه از تشــکیل شــعبه جرایــم ویژه 
انتخاباتی خبــر داد و تصریح کــرد:  برابر ماده 
۱۱ قانون انتخابــات، ادارات باید همه امکانات و 
تجهیزات مورد نیاز را بــرای برگزاری انتخابات 
در چارچوب قانون فراهم ســازند و در این رابطه 
با فرمانداری همکاری کنند چــرا که  انتخابات 
آبروی نظام اســت و همه برابر قانون مســئول 

هستیم.

افزایش 3 درصدی دانش آموزان 
در پرتراکم ترین ناحیه آموزشی 

البرز 
مدیر ناحیه ۴ آمــوزش و پــرورش البرز گفت: 
با افزایش ســه درصــدی تعداد ثبــت نامی ها، 
جمعیت دانــش آمــوزی این ناحیه در ســال 

تحصیلی جدید به ۱۲۵ هزار نفر می رسد .
قاسم پوســتین دوز اظهار کرد: ســال گذشته 
۱۲۴ هزار دانش آموز در مقاطع پیش دبستانی 
تا پیش دانشــگاهی در ناحیه چهــار به عنوان 
پرتراکم ترین ناحیه آموزشــی استان مشغول 
تحصیل بودند کــه طبق پیــش بینی ها و روند 
ثبت نام موجود، جمعیت آنها در سال تحصیلی 

جدید سه درصد افزایش دارد.
وی با اشــاره به اینکه در ســال تحصیلی جدید 
جمعیت دانش آموزی ایــن ناحیه به ۱۲۵ هزار 
نفر می رســد، افزود: بیشــتر دانش آموزان این 
ناحیــه در مــدارس دولتی مشــغول تحصیل 

هستند.
این مسئول توضیح داد: با توجه به افزایش سال 
به ســال جمعیت دانش آموزی اســتان باید به 
فکر افزایش تعداد کالس هــای درس و مدارس 
استان باشــیم تا بتوانیم پاسخگوی نیاز موجود 

در این حوزه باشیم.
پوســتین دوز در بخش دیگری از صحبت های 
خود با اشــاره به گالیــه برخــی خانواده ها از 
اجباری بودن لباس فــرم دانش آموزی تصریح 
کرد: طرح ســاماندهی لباس فرم دانش آموزی 
از سه سال پیش در کلیه مدارس کشور اجرایی 
می شود و بر مبنای آن در صورت توافق انجمن 
اولیــا و مربیــان، لباس فــرم مــدارس تغییر 

می کند.
در حــال حاضر جمعیت دانش آمــوزی البرز به 

۴6۰ هزار نفر می رسد.



درخواست مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی البرز از شهروندان؛

ودتر اقدام کنید برای کارت سوخت خود ز
خریدار     مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی البرز 
با اشاره به طرح الزام اســتفاده از کارت سوخت گفت: 
کارت های ســوخت جایگاه های توزیع همچنان فعال 
است اما مالکان خودرو باید هر چه زودتر کارت سوخت 
خــود را دریافــت کنند.ابراهیم توســلی در خصوص 
وضعیت توزیع سوخت با الزامی شدن طرح استفاده از 
کارت سوخت گفت: علی رغم تأکید بر استفاده از کارت 
سوخت شخصی اما کارت ســوخت جایگاه های عرضه 
همچنان فعال اســت.وی افزود: تأکید بر این است که 
مردم از کارت ســوخت خودشان اســتفاده کنند، بر 
همین اســاس میزان بنزینــی که با کارت ســوخت 
جایگاه های عرضه می توان دریافــت کرد از 6۰ لیتر به 
۴۰ لیتر کاهش یافته است.توسلی در خصوص سهمیه 
کارت ســوخت شــخصی هم گفت: کارت ســوخت 
شخصی هر ماه ۲۰۰ لیتر ســهمیه دارد و هر روز فقط 
6۰ لیتر می توان ســوخت دریافت کرد، این سهمیه در 

صورت استفاده نشدن به ماه های بعد منتقل نمی شود.
وی با تأکیــد مجدد بر اســتفاده از کارت ســوخت 
شخصی خاطرنشان کرد: مالکان خودرو برای دریافت 
کارت سوخت با در دست داشتن کارت خودرو، کارت 
ملی و بیمه نامه به دفاتر پلیــس +۱۰ مراجعه کنند تا 
پس از ثبت نام، کارت از طریق پست برای آنان ارسال 
شــود.مدیر شــرکت پخش فرآورده های نفتی البرز 
افزود: کســانی که قباًل برای دریافت کارت ســوخت 
مراجعــه اما هنــوز کارت خود را دریافــت نکرده اند 
می توانند با مراجعه به ســایت پلیــس+۱۰ )اینجا( 
وضعیت کارت خود را پیگیــری کنند. هزینه ثبت نام 

کارت سوخت ۱۰ هزار تومان است.

همچنین در صورتی که مالکان خودروها در استفاده 
از کارت ســوخت خود با هر مشــکلی روبه رو شدند، 
از طریق ســایت niopdc.ir و یا تماس با شــماره 
۰۹6۲۷ اقدام کننــد و تا امروز عالوه بــر رمز جاری 
کارت، ۴ رقم آخر کد ملی شــخصی که نام او پشــت 
کارت ســوخت درج گردیده، به عنوان رمز کارت در 

جایگاه سوخت گیری، قابل قبول است.

نگران بنزین نباشید
بر اساس اعالم شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
از امروز طرح الزام اســتفاده از کارت سوخت شخصی 
اســتارت می خورد اما این به معنای نبــود بنزین و یا 
ایجاد مشــکل در روند توزیع سوخت رسانی در کشور 
نیســت زیرا کارت آزاد جایگاه ها همچنان فعال و در 
دسترس است.طرح الزام اســتفاده از کارت سوخت 
شخصی با هدف انضباط دادن و جمع آوری اطالعات 
مربوط به مصــرف بنزین به تصویب رســید و از نهم 
خردادماه اطالع رســانی آن آغاز و مقرر شد که ابتدا 
این طرح در چهار کالن شــهر تهران، کرج، اصفهان 
و تبریز و پس از آن در سراسر کشــور اجرایی شود. از 
امروز نیز به طور رســمی این طرح آغاز شد. البته این 
در شرایطی اســت که هنوز افرادی هستند که موفق 
به دریافت کارت ســوخت خود نشــده اند اما  آن طور 
که شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی اعالم کرده 
اســت، متقاضیانی که برای صــدور کارت المثنی با 
مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ و یا از طریق سامانه دولت 
همراه ثبت نام کرده اند مطمئن باشــند کارت آن ها 

صادر و به درب منازلشان ارسال خواهد شد.

موضــوع دیگری که در ایــن میان باید بــه آن توجه 
داشت، سو استفاده های احتمالی در این بخش است 
چرا که بعضا دیده می شــود افــرادی از این موضوع 
کسب درآمد داشــته اند. به همین دلیل شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی به صراحــت اعالم کرد که 
مطابق مصوبه دولت، هزینه صدور کارت هوشــمند 
ســوخت مبلغ  ۱۰ هزار تومان اســت کــه در دفاتر 
خدمات مشــترکین پلیس +۱۰ و یــا هنگام تحویل 
کارت هوشمند ســوخت توســط مأمورین شرکت 
پست جمهوری اســالمی ایران اخذ می شود. مراقب 
سایت های غیرقانونی که اطالعات کارت های بانکی 
را درخواست می کنند باشید.گفتنی است در صورتی 
که مالکان خودروها در استفاده از کارت سوخت خود 
niopdc. با هر مشکلی روبه رو شدند، از طریق سایت
ir و یا تماس با شــماره ۰۹6۲۷ اقدام کنند و تا امروز 
عالوه بر رمز جاری کارت، ۴ رقم آخر کد ملی شخصی 
که نام او پشت کارت ســوخت درج گردیده، به عنوان 

رمز کارت در جایگاه سوخت گیری، قابل قبول است.
به رغم همه تالش های انجام شــده بــرای ثبت نام و 
صدور کارت سوخت المثنی برای آن دسته از مالکان 
خودروهــا که کارت ســوخت خود را گــم کرده اند، 
محتمل است هنوز تعدادی از مالکان خودروها، کارت 
سوخت در اختیار نداشته باشند لذا برای حل مشکل 
تحویل سوخت به این گونه خودروها، مقرر شده که به 
مدت محدودی از کارت جایگاه دار برای تحویل مقدار 
محدود ســوخت به این گونه خودروها استفاده شود 
و حســب مورد، تا زمانی که در هر منطقه متناسب با 

شرایط، اعالن خواهد شد، این رویه ادامه دارد.

البرز

سرپرست سازمان سیما منظر و فضای 
سبز شهری شــهرداری بندرعباس  از 
اجرای طرح محافظــت و رنگ آمیزی 
تنــه درختان بــا اســتفاده از ترکیب 

کائولن خبر داد.
به گزارش مدیریــت ارتباطات و امور 
بندرعباس،  بین الملــل شــهرداری 
مصطفی خادم در ایــن ارتباط اظهار 
کرد: ایــن طرح با هــدف محافظات از 
درختان در مقابــل عوامل محیطی از 
جمله سرما و گرما، آفات، بیماری ها و 

افزایش طول عمر درختان 
در دســتور کار ســازمان 
ســیما منظر و فضای سبز 

شهری قرار گرفته است.
وی افــزود: بــا توجــه به 
شرایط آب و هوایی استان 
و اختــالف دمای شــب و 

روز، درختان به خصوص قسمت های 
رو به جنوب و شــرق درختان با ایجاد 
شــکاف هایی در پوســت تنه مواجه 
می شوند که بر اثر این شکاف ها عالوه 

بــر خســارتی که بــه تنه 
درخت وارد می شود، محل 
مناســبی نیز بــرای ورود 
عوامل بیمــاری زا از جمله 
سیتوسپورایی  شانکرهای 
و باکتریایــی مــی شــود 
که ایــن بیماری هــا باعث 

خشکیدگی درختان آلوده می شود.
خــادم بیــان کــرد: بنابرایــن طرح 
رنگ آمیزی تنه درختان با اســتفاده 
از ماده کائولــن و ترکیبی از ســموم 

قارچ کش و باکتری کش  در دستور کار 
این سازمان قرار گرفته است.

این مقام مســئول خاطرنشان کرد: با 
اجرای این طرح عالوه بر کاهش میزان 
خسارت آفات و بیماری ها، از خسارت 
دیدن تنه درختان به نحو چشمگیری 

جلوگیری می شود.
وی گفت: زدن رنگ سفید به درخت، 
راهــی ســاده، غیــر ســمی و بدون 
ضرر بــراي در امان مانــدن درخت از 

مشکالت و آسیب هاي متعدد است.

شهر

ح محافظت از درختان آسیب دیده بندرعباس  اجرای طر
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هرچه بهتر نمایشگاه ها 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان البرز 
گفت: ما بــه دنبــال هرچه بهتر برگزار شــدن 

نمایشگاه ها هستیم.
چندی پیــش نمایشــگاهی با عنــوان »اولین 
نمایشــگاه رســانه های دیجیتال و بازی های 
رایانه ای در محــل پارک شــهید چمران کرج 

برگزار شد که با حاشیه هایی همراه بود.
از جمله این حاشــیه ها عنوان اولیــن بود که به 
این نمایشگاه داده بودند، مطالبی در نشریات و 
پایگاه های خبری مبنی بر اینکه این نمایشــگاه 
در سطح استان برای سومین بار است که برگزار 
می شود منتشر شد، اما ناصر مقدم در گفت وگو 
با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری این نمایشگاه، 
اظهار کرد: مطالبی که در این خصوص منتشــر 
شــد را خواندم و باید بگوییم؛ این نمایشــگاه به 
صورت مستقل و با عنوان نمایشگاه رسانه های 
دیجیتال و بازی های رایانه ای در ســطح استان 

برای اولین بار برگزار شد.
وی با بیان ایــن مطلب که ما بــه دنبال عناوین 
و اولین ها نیســتیم، گفت: به دنبال برگزاری و 
بهتر برگزار شدن نمایشــگاه ها در سطح استان 

هستیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان البرز 
ادامه داد: دغدغه همــه عزیزان در خصوص این 
مســئله را به فال نیک می گیریم و امیدواریم با 
همکاری یکدیگر فعالیت های خوبی را شــاهد 

باشیم.

نخبه مهارتی استان البرز به 
مسابقات جهانی مهارت راه یافت 
مهیار جباری نخبه مهارتی رشــته راهکارهای 
نرم افــزاری برای تجارت ، بــه مرحله تخصصی 
اردوی آمــاده ســازی چهل و پنجمیــن دوره 
مســابقات جهانی مهارت- کازان ۲۰۱۹ روسیه 

راه یافت. 
تقی غیاثی تبار در مراســم بدرقه نخبه مهارتی 
اســتان البرز که روز ســه شنبه بیســت و دوم 
مردادماه جاری در ســالن جلســات اداره کل 
برگزار شد ، ضمن تبریک به این مهارت آموخته 
البــرزی ، خانواده و پروســکه مهــدوی مربی 
زحمتکش ایشــان ، برای وی آرزوی موفقیت و 

سربلندی نمود. 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان البرز 
تصریح کرد: این مســابقات هردوسال یکبار به 
میزبانی یکی از کشورهای عضو سازمان جهانی 
مهارت برگزار می شــود که چهــل و پنجمین 
مسابقات جهانی مهارت در شــهر کازان کشور 
روســیه از ســی و یکم مردادمــاه لغایت پنجم 

شهریور ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
وی بیان داشت: در این دوره از مسابقات بیش از 
۱ هزار و 6۰۰ رقابت کننده از حدود 6۰ کشــور 

در ۵6 رشته مهارتی به رقابت می پردازند.

 دستگیری باند کارچاق کنی 
در دستگاه قضایی البرز

دادســتان کــرج از دســتگیری اعضــای باند 
کالهبرداری و کارچاق کنی در دستگاه قضایی 

استان خبر داد.
حاجی رضا شــاکرمی اظهار کرد: اخیرا اعضای 
باند کالهبــرداری و کارچاق کنی در دســتگاه 
قضایی تهــران و البرز دســتگیر و بازداشــت 

شده اند.
وی ادامه داد: این افــراد از طریق غصب عناوین 
حقوقی و ادعای اعمال نفــوذ در مراجع قضایی 

اقدام به اغفال و کالهبرداری از افراد می کردند.
وی توضیــح داد: بــرای شناســایی شــکات و 
مالباختگان احتمالی، دســتور الزم برای انتشار 

تصاویر این افراد در رسانه ها صادر شده است.



پیش بینی کارشناسان از آینده قیمت مسکن

وشندگان به نفع خریداران  نرمش فر
محســن محروقی    افت معامــالت و تا حدودی 
قیمت مســکن در این روزها نوید ایــن را می دهد که 
رکودی سنگین بر بازار حاکم خواهد شد؛ حال سوال 
این است: باید بابت این رکود که کاهش قیمت ها را به 

همراه خواهد داشت، خوشحال بود؟
روند نزولی قدرت خرید متقاضیان مســکن به دلیل 
رشــد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت ها ماه هاست که 
ادامه دارد و سرانجام این کاهش قدرت خرید خود را 
با افت معامالت بیش از ۷۰ درصــدی و کاهش ۱۰ تا 
۲۰ درصدی قیمت مسکن نشان داده است. حال باید 
دید که آیا از این افت قیمت ها که توام با رکود سنگین 

بر بخش مسکن خواهد بود باید خوشحال شد؟
بنابراین گزارش، کارشناســان مســکن بر این باور 
هســتند که رکود بخش مســکن به زیــان اقتصاد 
کشور است چرا که این بخش با ۳۰۰ شغل به صورت 
مستقیم در ارتباط اســت و بیش از ۱۳۰۰ شغل غیر 

مستقیم با رونق بخش مسکن به حرکت در می آید.
کاهش قدرت خرید و ناتوانی متقاضیان مسکن با نبود 
تسهیالت مناســب برای باال رفتن توان خرید عجین 
شده تا بسیاری از واحد مســکونی نوساز و کهنه ساز 
بدون متقاضی خریــد باقی بمانند. افــت معامالت 
مسکن این روزها به گونه ای بر بازار مسکن حاکم شده 
که باعث نرمش فروشندگان شده و آنها قصد دارند از 

قیمت های پیشنهادی خود عقب نشینی کنند.

 از افت قیمت مسکن در ازای رکود
 نباید خوشحال شد

حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
در پاسخ به این سوال که آیا از کســادی بازار مسکن 
باید خوشــحال شــد که باعث افت قیمت می شود، 
گفت: بازار مسکن در رکود فرو رفته است و این رکود 

باعث کاهش قیمت خواهد شد.
عقبایی در پاســخ به این ســوال که آیا این کسادی 
بازار مســکن را می توان با رکود ســال های ۹۲ تا ۹6 
که بسیار عمیق بود مقایسه کرد، اظهار داشت: آمارها 
نشــان می دهد که حجم معامالت مسکن ۷۸ درصد 
کاهش داشته است و چند ســال گذشته شاید چنین 

افت معامالتی نداشتیم.

ادامه افت قیمت مسکن در صورت رخ ندادن 
شرایط ویژه

وی در پاسخ به این سئوال که پیش بینی از آینده بازار 
مســکن چگونه خواهد بود گفت: افت قیمت  مسکن 
اگر شــرایط ویژه ای برای حامل های انرژی و بازار ارز 

رخ ندهد ادامه خواهد یافت.
عقبایی با اشاره به اینکه رشد قیمت مسکن باعث شد 
تا قدرت خرید مســکن کاهش قابل مالحظه ای پیدا 
کند، اظهار داشت: نباید با این عنوان که بازار مسکن 
با ورود بــه رکود افت قیمــت را تجربــه خواهد کرد 
خوشحال شد چرا که بخش مســکن با ۱۳۰۰ شغل 

وابسته است. 

رکود سالهای 92 تا 96 باعث رشد 120 درصدی 
قیمت مسکن شد

حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان 
در پاسخ به این ســوال که روند نزولی قیمت مسکن 
آغاز شــده حال این روند ادامه دار خواهد بود یا خیر؟ 
گفت: با توجه به ســابقه معامالت مســکن از ابتدای 
انقالب تاکنــون همواره نوســانات قیمت به صورت 
سینوسی بوده است؛ قیمت مســکن از سال گذشته 
تاکنون ۱۲۰ درصد رشــد داشت که این رشد قیمت 
به دلیل رکود حاکم بر بازار مســکن از سال ۹۲ تا ۹6 

بود.
وی افزود: این رشــد قیمت باعث شــد قدرت خرید 
متقاضیان کاهش یابد و نبود سیاســت های حمایتی 
از سوی دولت و نبود تســهیالت فاصله قدرت خرید 
مســکن را بیش از پیش افزایش داد حال به نظر 
می رســد نبود یک برنامه ریزی مشخص در ساخت 
و ساز که بدون نیاز ســنجی الزم صورت گرفته باعث 

خواهد شد تا بخش مسکن دوباره در رکود فرو برود.
محتشــم ادامه داد: توزیع نامناسب ســاخت و ساز 
بدون نیاز ســنجی باعث شــده تا در حال حاضر در 
تهران بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی 
از سکنه داشته باشــیم در حالیکه متقاضیان واقعی 
مسکن توان خرید ندارند پس به نظر می رسد اگر چه 
این روزها شاهد افت قیمت و تعداد معامالت هستیم 
اما عقــب ماندن عرضه مســکن از تقاضــا خطرناک 
خواهد بود.عضو هیات مدیره انجمن انبوه ســازان با 
اشــاره به اینکه دولت باید فکری برای این واحدهای 
مسکونی خالی از سکنه که ســرمایه عظیم کشور را 
در خود محبوس کرده اند، داشــته باشد خاطر نشان 
کرد: این افت معامالت مسکن که توام با کاهش قیمت 
خواهد بــود به نظر می رســد طبیعی باشــد چرا که 
همواره سابقه نشان داده که قیمت ها وقتی به شدت 

افزایش یافت سپس درصد اندکی افت می کند.

قیمت مسکن در ماههای آتی به ثبات می رسد
مصطفی قلی خســروی، رئیس اتحادیه مشــاوران 

امالک بــا بیان اینکه رشــد افسارگســیخته قیمت 
مسکن باعث شده تا بازار مســکن دچار یک کسادی 
شود گفت: از وضعیت بازار مســکن اینگونه پیداست 
که قیمت ها در ماههای آینده کاهش و به ثبات برسد 
بنابراین متقاضیان واقعی مســکن نباید تنها در زمان 

گرانی مسکن به فکر خرید بیافتند.
وی ادامــه داد: متأســفانه وقتی قیمت مســکن باال 
می رود همه خوشــحال می شــوند و تالش می کنند 
از قافله گرانی مســکن عقب نمانند، در حالی که باید 
گفت نباید در زمان گران شــدن کاالیی مثل مسکن 

متقاضیان برای خرید هجوم بیاورند.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک اضافه کرد: طبیعی 
است که وقتی قیمت ها باال برود و قدرت خرید کاهش 
یابد، افت معامالت موجب کسادی بازار مسکن شود.
وی تاکید کرد: با خروج افرادی که برای ســودآوری 
و ســرمایه گذاری اقدام به خرید مسکن کرده بودند، 

قیمت مسکن کاهش می یابد و به ثبات می رسد.

قیمت مسکن ظرفیت افزایش بیشتر ندارد
افشین پروین پور، کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ 
به این سئوال که آیا قیمت مســکن روند نزولی خود 
را آغاز کرده یــا اینکه بعد از یک افــت قیمت مجددا 
ثابت خواهد شد گفت: قیمت مسکن به حالت اشباع 
رسیده و بخش مسکن و بازار مسکن ظرفیت افزایش 
قیمت را ندارد.وی ادامه داد: چــون اتفاق خاصی در 
اقتصاد رخ نداده و تحرکی ایجاد نشــده که درآمدها 
افزایش پیدا کند توان متقاضیان مسکن هم افزایش 
نمی یابد و این دالیل باعث شــده تا متقاضیان واقعی 
مســکن که عمدتاً هم خانه اولی هســتند، در خرید 

مسکن ناتوان شوند.
پروین پور در پاســخ به این ســئوال که اینطور که از 
شواهد مشــخص اســت، نباید فعال منتظر باال رفتن 
توانمندی متقاضیان مســکن باشــیم ادامه داد: باال 
بودن قیمت مسکن باعث شــده تا متقاضیان مسکن 
از بازار خارج شــوند، چون قیمت مسکن بیش از حد 
توان افزایش یافته اســت و آرام آرام با این شــرایط 
فروشــنده ها به ســمت نرمش در برابــر قیمت های 

پیشنهادی رفته اند.
کارشناس اقتصاد مســکن ادامه داد: فروشنده های 
مسکن در همین روزها ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت خود را 
کاهش داده و از قیمت پیشنهادی خود کوتاه آمده اند 
و پیش بینی می شود قیمت ها نزولی شود، هر چند تا 
واقعی شدن قیمت مســکن فاصله زیادی داریم چرا 

که قیمت مسکن بسیار اوج گرفته است.
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افزایش 33 درصدی اجاره بهای 
خانه در تهران

 رئیس ســازمان برنامه و بودجــه تهران گفت: 
شــاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی 

استان تهران در بهار ۹۸، به ۱.۱۵۸ رسید.
نعمت اهلل ترکی گفت: یکــی از بخش های مهم 
در برآورد شــاخص قیمت مصرف کننده، بخش 
مسکن است. این بخش شــامل زیر بخش های 
اجاره بهــای واحدهــای مســکونی و خدمات 
نگهــداری و تعمیر واحد مســکونی )تعمیرات 
جزئی واحد مســکونی: لوله کشــی، گچکاری، 

برق کاری، نصب ایزوگام و...( است.
وی ادامــه داد: در فصل بهار ۱۳۹۸، شــاخص 
قیمت اجــاره بهــای واحدهای مســکونی در 
مناطق شــهری اســتان تهران، به عدد ۱.۱۵۸ 
رسید که نسبت به فصل قبل ۱.۳ درصد افزایش 
داشته است. مقدار این شاخص برای کل کشور 
عدد ۰.۱۴۲ بوده اســت. در این فصل بیشترین 
نرخ تورم فصلی مربوط به اســتان سیســتان و 
بلوچستان با ۷.۱۴ درصد افزایش و کمترین آن 
مربوط به استان لرســتان با 6.۰ درصد افزایش 

است.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه اســتان تهران، 
گفت: درصــد تغییرات شــاخص قیمت اجاره 
بها در فصل بهار ۱۳۹۸ نســبت به فصل مشابه 
ســال قبل یعنی فصل بهار ۱۳۹۷ )تورم نقطه 
به نقطه( در استان تهران، ۱.۳6 درصد است که 
بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطه در فصل بهار 
۱۳۹۸ کشور بوده است. در این فصل مقدار تورم 
نقطه به نقطه ی کشــور 6.۲۵ درصد اعالم شده 

است. 
ضمن آنکــه کمترین مقدار این شــاخص برای 
اســتان آذربایجان غربی با ۱.۱۰ درصد بدست 

آمده است.
ترکی درادامه افــزود: به عبارتــی خانوارهای 
استان تهران به طور متوسط ۱۰.۵ واحد درصد 
بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان 
آذربایجان غربــی ۱۵.۵ واحد درصــد کمتر از 
میانگین کل کشــور در بخش اجــاره بها هزینه 
کرده اند. با توجه به اعــداد مربوط به تورم نقطه 
به نقطه، تنها ســه اســتان تهران، چهار محال و 
بختیاری و لرســتان باالتر از میانگین کل کشور 

بوده اند.
به گفته وی، نــرخ تورم چهار فصــل منتهی به 
فصل بهار ۱۳۹۸ نســبت به دوره مشــابه سال 
قبل در بخش اجاره بها، برابر ۲۲.6 درصد است. 
طبق اطالعات مذکور در استان تهران۳۳ درصد 
بیشترین عدد و در اســتان آذربایجان غربی۷.۸ 

)درصد( کمترین عدد را نشان می دهد.

افزایش 2۵ درصدی صدور 
وانه های ساختمانی در تهران پر

مطابــق با گــزارش مرکز آمــار ایــران، صدور 
پروانه های ساختمانی در زمستان سال گذشته 
نسبت به فصل مشابه ســال ۹6، افزایش ۲۵.۴ 

درصدی در تهران را نشا می دهد.
بررســی نتایــج طــرح »گــردآوری اطالعات 
پروانه های ســاختمانی صادر شــده توســط 
شهرداری های کشور« در فصل زمستان ۱۳۹۷ 
از ســوی مرکز آمار نشــان می دهد که ۱۸ هزار 
و۹۵۳ واحد مســکونی در پروانه های صادرشده 
برای احداث ســاختمان از ســوی شــهرداری 
تهران، پیش بینی شده است که نسبت به فصل 
گذشــته حدود ۱۲.۵ درصد و نســبت به فصل 
مشابه سال گذشته حدود ۲۵.۴ درصد افزایش 

داشته است. 
متوسط تعداد واحد مســکونی برای هر یک از 
این پروانه هــای احداث ســاختمان ۷.۱ واحد 
بوده  ۱۴.۴ درصد و نســبت به فصل مشابه سال 
گذشــته حدود ۲۴.۳ درصد افزایش داشــته 

است.



 دلیل کنار گذاشتن رقابت از سوی خودروسازان و آغاز همکاری های جدید چیست؟

وسازان بزرگ جهان  جای ایران در نقشه خودر
ســعید علیپور   در گذشــته نه چنــدان دور، 
خودروســازان بزرگ رقیب همدیگر محسوب شده و 
رقابت سختی را برای فتح بازارهای مختلف داشتند. 
اما اخیرا رقابت ها جای خــود را به رفاقت ها داده و هر 
از چند گاهی خبری مبنی بر آغاز همکاری برندهای 
مطرح به گوش می رســد. حال این ســوال به ذهن 
خطور می کند که چرا خودروسازان به دنبال تشکیل 

ائتالف و همکاری با یکدیگر هستند؟
چنانچــه پیگیر خبرهــای خودرویی بوده باشــید، 
حتما می دانید که صنعت خودرو در آســتانه انقالبی 
الکتریکی و خودران قرار دارد و اگر شــرکتی بخواهد 
به تنهایی به مصاف تغییــرات پیش رو برود، متحمل 

هزینه های بسیار زیادی خواهد شد.
تویوتا یکی از شــرکت هایی اســت که ائتالفی کامال 
ژاپنی را تشکیل داده اســت. این کمپانی روابط خود 
با سوبارو را گســترش داده و با همکاری این برند می 
خواهــد پلتفرمــی اختصاصــی بــرای خودروهای 
الکتریکی توســعه دهد. تولید یک شاسی بلند برقی 
بر اساس این پلتفرم اولین ماحصل همکاری تویوتا و 
سوبارو خواهد بود. مزدا، ســوزوکی و دایهاتسو نیز در 

این ائتالف حضور دارند.
فورد و فولکس واگــن اخیرا با امضــای قراردادی 
از آغاز همکاری های اســتراتژیک خــود در زمینه 
تولیــد خودروهــای تجــاری و برقی بر اســاس 
پلتفرم های مشــترک، خبــر داده انــد. ب ام و و 
جگوار لندرور نیز به منظــور کاهش هزینه ها قصد 
دارند از موتورهای یکسان بهره برده و در فاز بعدی 
به تولید مشــترک قوای محرکه خودروهای برقی 

روی بیاورند.
شــرکت ژاپنی هونــدا هم کــه در ایــاالت متحده 
محبوبیت باالیی دارد، برای دســتیابی به تکنولوژی 
خودران جنــرال موتــورز را به عنوان شــریک خود 

انتخاب کرده است.
اما شاید جالب ترین ائتالف مربوط به دو رقیب دیرینه 
صنعت خودروی جهان یعنی مرســدس بنز و ب ام و 
مربوط باشد. این دو شرکت آلمانی که همواره رقابت 
سختی را با همدیگر داشــته اند، همکاری هایی را در 
حوزه تکنولوژی خودران و سرویس های به اشتراک 

گذاری خودرو شروع کرده اند.
درست اســت که همکاری خودروســازان با یکدیگر 
پدیده جدیدی به شــمار نمی رود، امــا گرایش زیاد 
خودروســازان به ایجاد اتحادهای تازه نشــان از آن 
دارد که تکنولوژی های جدیدی مثل پیشــرانه های 
الکتریکــی و فنــاوری خــودران نیازمند صرف 

ســرمایه گذاری های چند میلیــارد دالری بوده و 
کمپانی های مختلف می خواهند از طریق همکاری 

هزینه ها را تعدیل کنند.
تولیدکنندگان خــودرو دو راه پیش روی خود دارند. 
آنها یا باید روی پلتفرم های برقــی اختصاصی برای 
هر مدل سرمایه گذاری کنند، یا به سراغ پلتفرم های 

انعطاف پذیر بروند.
پلتفرم هــای اختصاصی از مزیــت پیچیدگی کمتر، 
فضای بیشــتر کابین و احتمال صــرف هزینه های 
کمتر در آینده برخــوردار هســتند. در مقابل 
پتلفــرم هــای انعطاف پذیــر هزینه هــای جاری 
کمتری داشته و می توان از آنها در طیف گسترده ای 

از محصوالت استفاده نمود.
در حال حاضر فولکس واگن یکی از خودروســازانی 
اســت که ســرمایه گذاری های عظیمی را در زمینه 
خودروهای برقی انجام داده و با توســعه پلتفرم برقی 
MEB خــود را بــرای تولید مدل هــای الکتریکی 

گوناگون آماده می کند.
این خودروســاز آلمانــی امیدوار اســت هزینه های 
مربوطه از طریق بهینه ســازی فرایندهــای تامین 
قطعات و تولید به نوعی بازیابی شــده و حتی قیمت 

باالی باتری نیز به این شیوه جبران شود.
برخی کارشناســان معتقدند نتیجه قماری که گروه 
فولکس واگن بر ســر خودروهای برقی آغاز کرده، به 
میزان استقبال مشــتریان و تعداد مدل های فروخته 
شده در هر سال بســتگی دارد. بد نیست اشاره کنیم 
ژرمن ها فروش ساالنه یک میلیون خودروی برقی را 

در مدتی نسبتا کوتاه هدفگذاری کرده اند.
مکــس واربرتــون )Max Warburton( یکی از 
تحلیلگران موسســه Bernstein در گزارش اخیر 
خود گفته ریســک های مرتبط با تصمیمات فولکس 
واگن بســیار زیاد بوده و این احتمــال وجود دارد که 
خودروساز آلمانی میزان قابل توجهی از سرمایه های 

خود را از دست بدهد.
با در نظر گرفتــن احتماالت، اکنــون بهتر متوجه 
می شــوید که فولکس واگــن با پذیرفتــن فورد به 
  MEB عنوان یک همکار و البته مشــتری پلتفرم
ریسک ها را تا حدودی کاهش داده است. تویوتا نیز 
با همکاری ســوبارو و مزدا روش مشابهی را در پیش 

گرفته است.
حال یک ســوال دیگر پیش می آیــد و آن اینکه آیا 
مشــتریان متوجه قطعات و اجزای مشترک خواهند 
شد؟ یکی از کارشناسان در پاسخ به این سوال گفته: 
مردم دیگر به دنبال آنچه که در زیر پوســته خودروها 

قرار دارد، نیستند. 
آنها خواهان طراحی خارجی خوش استیل، سیستم 
اینفوتینمنت پیشرفته و تکنولوژی خودران هستند 

و این فاکتورها برایشان ارجحیت دارد.
چنانچــه خودروســازان نخواهند صرفا بــه تامین 
کنندگان ســخت افــزار برای شــرکت هــای نرم 
افزاری بزرگی چــون گوگل و اپل تبدیل شــوند، 
بایــد هزینه هــای بیشــتری را صــرف کنند تا 

تکنولوژی های الزم را خودشان توسعه دهند.
 )Francisco Riberas( فرانسیســکو ریبــراس
مدیرعامل شــرکت Gestamp که در زمینه توسعه 
شاســی و تامین اجزای بدنه فعالیت می کند، در این 
باره گفته تقریبا تمامی خودروسازان چنین تصمیمی 
گرفته و برای مقابله با شرایط مشابه در همه حوزه ها 
)خودروهای متصل، خودران، به اشتراک گذاری شده 

و برقی( سرمایه گذاری کرده اند.
 از آنجایی که این مساله نیازمند سرمایه گذاری های 
هنگفتی است، آنها به همکاری با همدیگر تمایل پیدا 

کرده اند.
و اما یک مساله مهم؛ با وجود تصمیم خودروسازان در 
پخش کردن هزینه های مرتبط با توسعه خودروهای 
آینده، به نظر می رسد در سال های پیش رو مشتریان 
مبالغی بیشــتر از ارقام کنونی را برای خرید اتومبیل 
پرداخت خواهند کرد. تایید کننــده این امر صحبت 
های مدیرعامل گروه PSA )پژو ســیتروئن( یعنی 
آقای کارلوس تاوارس اســت که چندی پیش گفته 
بود: همه باید بدانند که حمل و نقل سبز مثل غذاهای 

ارگانیک بوده و هزینه بیشتری خواهد داشت.
اما در چنین شــرایطی، صنعت خودرو ایران در حال 
از دست دادن زمانی بسیار ارزشــمند برای بقاست، 
به نظر می رسد که درســت در لحظه مناسب برای 
دست یابی به تکنولوژی ســاخت خودروهای برقی 
و خودران، بازار ایران به کلی از نقشــه خودروسازان 
بزرگ جهان محو شــده اســت و همیــن عامل نیز 
باعث می شود که شــاهد عقب ماندگی تکنولوژیک 
غیر قابــل جبرانی در آینده نزدیک باشــیم، چرا که 
خودروســازان داخلــی طبیعتا در شــرایط تحریم 
از تــوان مالی و دانــش الزم برای توســعه مرزهای 
تکنیکــی خــود برخــوردار نیســتند و در چنین 
شرایطی، خودروسازان جهان نیز تمایلی به اشتراک 
دانش برای حضور در بازار ایران نشــان نمی دهند و 
همین عامل باعث تشــدید شکاف موجود بین سطح 
خودروســازی فعلی ایران با خودروســازان بزرگ 

جهان خواهد شد.

پدال
7

وزنامـهیکشنبه      27 مرداد 1398     شماره 361 ر

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rو خودر
kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaarو  قیمت کارخانه ای خودر

 بیشتر از قیمت بازار شد
در اتفاقی عجیب ســه شــرکت کرمان موتور، 
مدیران خودرو و گروه بهمن، قیمت کارخانه ای 
برخــی محصوالت خــود را به نحــوی افزایش 
داده اند که بین ۲.۵ تا ۷۳ میلیون تومان بیشــتر 

از قیمت همین خودروها در بازار آزاد است.
جدیدترین بررســی ها نشــان می دهد شرکت 
کرمان موتور هر دستگاه »جکS۵ اتوماتیک« 
را ۲۹۹ میلیون تومــان یعنی ۲۷ میلیون تومان 
بیشــتر از قیمت این خــودرو در بــازار آزاد در 

اختیار مشتری قرار می دهد.
شــرکت مدیران خودرو هم، قیمت کارخانه هر 
دستگاه چری تیگوIE ۷ را ۴۳۷ میلیون تومان 
تعیین کرده کــه ۷۳ میلیون تومان بیشــتر از 

قیمت کنونی این خودرو در بازار است.
این شــرکت تقریبا برای همه محصوالت خود 
این روند را حفظ کرده و قیمت برخی تولیداتش 
بین ۳۷ تــا ۷۳ میلیــون تومان بیشــتر از نرخ 

کنونی بازار شده است.
گروه بهمن هــم برای برخــی محصوالت خود 
چنین روندی را در پیش گرفته  اســت. مثال این 
شــرکت هر دســتگاه وانت کارا دو کابین را ۹6 
میلیون تومان می فروشــد که حدود دو میلیون 

و ۷۰۰ هزار تومان بیشتر از قیمت بازار آن است.
این نرخ گذاری ها در حالی است که بازار خودرو 
در هفته های اخیر به ثبات نسبی رسیده و شاهد 
سیر نزولی قیمت ها بوده اســت. در این شرایط 
کارشناســان، پرهیز از ایجاد جــو روانی منفی 
از ســوی خودروســازان را یکــی از مهمترین 
فاکتورها برای حفظ ثبات بازار خودرو می دانند.

رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان 
خودرو تهران با بیان اینکه قیمت تمام شــده هر 
خودرو مشخص اســت، از نرخ گذاری سلیقه ای 
خودروســازان انتقــاد می کنــد و می گویــد: 
خودروســازها باید بر مبنای هزینه های شــان، 
قیمتها را تعیین کنند؛ ضمــن اینکه می توانند 
روی هر محصول سود ۱۰ تا ۱۵ درصدی داشته 
باشند. بنابراین نباید ســلیقه ای نرخها را تعیین 

کرد.
ســعید موتمنی ادامه می دهد: مدیران خودرو 
پیش از این هم ســابقه آنالیز نکــردن قیمتها و 
تعیین کردن ســلیقه ای نرخها را داشت. بیشتر 
بودن قیمت کارخانه نســبت به قیمــت بازار، 
اتفاقی است که مشتری آن را غیرمنطقی تلقی 

می کند.
وی درباره تاثیر این افزایش قیمت بر نرخ ســایر 
خودروهــا و روند کاهشــی قیمت هــا در بازار، 
خاطرنشــان می کند: تولیدات مدیران خودرو 
و ســایر شــرکتهای خودروســازی که قیمت 
کارخانه شان از بازار بیشتر اســت، به آن میزان 
نیست که بتواند تاثیر آنچنانی روی بازار بگذارد؛ 
اما به هر حــال هر خبر منفی در بــازار بار روانی 

ایجاد می کند.
اما دبیر انجمن خودروســازان ایران در این باره 
می گوید: براســاس مصوبه ســتاد تنظیم بازار، 
محصوالت پرتیراژ ســایپا و ایــران خودرو برای 

تعیین قیمت، بیشتر تحت نظر هستند.
در این شرایط به نظر می رســد بازار خودرو رها 
شده و کســی بر عملکرد خودروسازان نظارت 

نمی کند.
البته پیــش از این رییــس ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پاســخ به 
پرسش ایســنا مبنی بر اینکه آیا عرضه خودرو 
از ســوی خودروســازان به نرخــی گران تر از 
قیمت های بــازار؛ قانونی اســت؟ این موضوع 
را تخلف دانسته و از تشــکیل پرونده تعزیراتی 
برای یکی از خودروسازان گران فروش در همین 

زمینه خبر داده بود.
در این میــان نقش این نهاد نظارتی چیســت و 
در این رابطــه چــه اقداماتی بــرای برخورد با 

خودروسازان متخلف انجام داده است!؟
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 ادامه واردات با وجود دپو داخلی

برنج امسال چقدر گران شد؟
خریدار  دبیر انجمــن تولیدکننــدگان برنج داخلی 
گفت: قیمت برنج تــازه تولید داخلی مردادماه امســال 
نسبت به مدت مشابه ســال گذشته به دلیل افزایش 

هزینه های تولید بین 6۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
جمیل علیزاده شایق درباره ابالغیه گمرک جمهوری 
اســالمی ایران، برای رفع ممنوعیــت واردات برنج در 
فصل برداشــت که به تازگی اعالم شــد، افزود: اکنون 
قیمت برنج پرمحصول نزدیک هشت هزارتومان و برنج 
کیفی درجه یک حدود ۲۰ هزارتومان درشمال کشور 
معامله می شــود، درحالی که سال گذشته قیمت برنج 
پرمحصول پنج هزارتومــان و برنج درجه یک ۱۰ هزارو 
۵۰۰ تومان بود که یک افزایش بین 6۰ تا ۱۰۰ درصدی 
را نشان می دهد.وی با بیان این که مکانیزاسیون تولید  و 
برداشت برنج هزینه ها را کاهش می دهد، اظهارداشت: 
بخش عمده این افزایش قیمت به هزینه های تمام شده 

تولید از جمله هزینه های کارگری، حمل و نقل مربوط 
می شود که امسال به دلیل نداشتن ماشین آالت نشاء 
کاری و برداشت ناچار شــدند از کارگر با دستمزدهای  
باال اســتفاده کنند.به گفته وی، نرخ کارگر نســبت به 
پارسال به دلیل نبود ماشین آالت مکانیزه برای کاشت 

و برداشت ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج داخلی ضمن تایید 
قیمت باالی برنج ایرانی، تصریح کــرد: عامل گرانی 
برنج تولید داخل، کشــاورز نیســت، بلکه دولت باید 
برای متعادل ســازی قیمت برنج، تولیدکنندگان را 
مورد حمایت قرار دهد به طوری که با واردات ماشین 
آالت یا تولیدکنندگان ماشین آالت تولید داخل این 
محصول مکانیزه انجام شــود نه این که کشــاورز به 
دلیل  نداشتن ماشین آالت مجبور باشد به هر قیمتی 

که کارگر گفت، برنج را برداشت کند.

گوشی  ارزان شد
روند کاهشی قیمت گوشی تلفن همراه در بازار 
که از نیمه مرداد ماه آغاز شــده است، در هفته 

جاری نیز تداوم یافت . 
فعاالن بازار معتقدند در هفته های پیش رو تحت 
تاثیر کاهش قیمــت دالر از یک ســو و ورود 
گوشی های وارداتی با ارز دولتی به بازار از سوی 
دیگر قیمت ها روندی کاهشــی به خود گرفته 
است.  میزان کاهش قیمت ها در برخی گوشی ها 
حتی بیش از یک میلیون تومان گزارش شــده 
اســت. هر چند ریزش قیمت در دو برند آیفون 
و سامســونگ قابل مالحظه اســت امــا دیگر 
برندهای موجود در بازار گوشــی تلفن همراه با 

تغییرات جدی قیمت روبرو نیستند. 
 در حال حاضر آیفــون X با ظرفیت 6۴ گیابایت  
به قیمت ۱۲ میلیون و 6۵۰هــزار تومان عرضه 
می شــود که در قیاس با هفته گذشته کاهشی 
برابر بــا پانصد هــزار تومان را نشــان می دهد . 
همچنین قیمت گوشی ۲۵6 گیگ همین برند 
از ۱۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان به ۱۲ میلیون و 

هشتصد هزار تومان رسید. 
 بر اســاس این گزارش آیفــون XR با ظرفیت 
6۴ گیگ ۱۰ میلیــون و ۳۵۰ هزار تومان قیمت 
دار که در قیاس با هفته گذشــته کاهشی برابر 
با یک میلیون و دویســت هزار تومــان را تجربه 
کرده اســت.  همین مدل با ظرفیت ۱۲۸ و ۲۵6 
گیگابایت به ترتیب یک میلیــون و ۱۵۰ و یک 

میلیون تومان را در بازار شاهد است. 
گوشــی آیفون مدل XS نیز بــا ظرفیت ۵۱۲ 
گیگابایت به قیمــت ۱۷ میلیــون و ۷۰۰ هزار 
تومان فروخته می شــود که در مقایسه با هفته 
گذشته کاهشی برابر با یک میلیون و ۲۵۰ هزار 

تومان را تجربه کرده است. 
 S۹ گوشــی سامســونگ مدل گلکســی نوت 
پالس با ظرفیــت ۲۵6 گیــگ از ۱۱ میلیون و 
دویســت به ۱۰ میلیون و هفتصد هــزار تومان 
رسید. ســایر انواع این برند نیز بین 6۰۰ تا ۹۰۰ 

هزار تومان کاهش قیمت را به خود دیده اند. 

احتمال سقوط قیمت طال
هر اونس طــال در معامالت بــازار جهانی فلزات 
گرانبها بــا ۱۳ دالر کاهش قیمــت، به محدوده 
۱۵۱۰ رســید کــه کارشناشــان پیش بینی 
می کنند احتمال کاهش قیمت طال به محدوده 

۱۴۸۳ تا ۱۵۰۳ وجود دارد.
در معامالت بازار جهانی طــال هر اونس، معادل 
۳۱٫۱۳۲گرم از این فلز گرانبهــا ۱۳ دالر ارزان 
شــد و ۱۵۰۹٫۹ دالر به فروش رســید.قیمت 
کنونی در مقایســه با قیمت یک ماه گذشته طال 
۸۳٫۷ و در مقایسه با قیمت یک سال گذشته آن 
۳۳6٫۲ دالر باالتر بوده اســت.قیمت نقره نیز ۹ 
سنت کاهش یافت و ۱۷٫۱۴ دالر در هر اونس به 
فروش رسید.پالتین هم 6 دالر ارزان شد و ۸۳۱ 

دالر در هر اونس داد و ستد شد.

قیمت بلیت هواپیما از مهرماه 
کاهش می یابد

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرســازی درباره 
کاهش قیمت بلیت هواپیمــا، آخرین وضعیت 
قیمت سوخت و دیگر نیازمندی کامیون داران، 
نشست مشترک وزرای حمل و نقل کشورهای 

حاشیه خزر و... توضیحاتی ارائه کرد.
شــهرام آدم نژاد در حاشیه مراســم نخستین 
پرواز داخلی فرودگاه امــام خمینی )ره( که در 
ترمینال ۱ این فرودگاه انجام شــد، در پاسخ به 
خبرنگاران درباره چرایی افزایش بلیت هواپیما 
نسبت به نرخ های گذشــته، اعالم کرد که مقرر 
شده ساختار تعیین قیمت بلیت براساس شرایط 
مختلف نیاز، عرضــه و تقاضا تغییــر کند که بر 
همین اســاس قیمت بلیت از بعد از شهریورماه 

کاهش پیدا می کند.
وی دربــاره برخی مشــکالت کامیــون داران 
همچون ارائه ســهمیه ســوخت یا الســتیک 
یارانه ای، گفت: در حوزه جاده ای مشــکلی که 
االن وجود دارد این اســت که ســهمیه سوخت 
کامیون داران را یک مــاه بعد به آن ها می دهند و 
ممکن است یک نفر در این میان بخواهد ماه بعد، 
از ماه قبلش بیشــتر کار کند که با توجه به به روز 
نبودن این سهمیه ها، مشــکالتی برایش پیش 
می آیــد. بنابراین باید تالش کنیم که ســهمیه 
ســوخت به کامیون داران در زمــان کوتاه تری 
داده شــود کــه نیاز بــه هماهنگی با شــرکت 
پاالیش و پخــش دارد تا این مســئله را به روزتر 
کند. البته هنوز سهمیه سوخت 6۰۰ تومانی به 

کامیون داران داده نشده است.
آدم نــژاد همچنیــن درباره ســفر اخیــرش به 
ترکمنســتان گفت: در ترکمنســتان نشســت 
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس برگزار شد و 
بحث های خوبی درباره گردشــگری مسافری در 

دریای خزر مطرح شد.


