
پیش بینی دولتی ها از کاهش قیمت بلیت 
هواپیما تا یک هفته دیگر

وازهای  تب پر
وکش  میلیونی فر

می کند؟

هزینه طراحی خودرو پژو 206 و توسعه سمند پس از یک دهه جنجالی شد

250 میلیون دالری برای یک صندوق عقب!

تاثیر بازار ارز بر قیمت کاالها در زمان افزایش قیمتها 
سریع و در زمان کاهش قیمت ارز به شدت کند است، 
به گونه ای که ممکن است به کلی اثری از آن بر قیمت 

کاالها دیده نشود.
با کاهــش ۱۰ روزه قیمت ارز در بــازار ایران، زمزمه 
هایی شنیده شد از احتمال کاهش قیمت کاالها؛ این 
انتظار از آن ناشی می شود که با افزایش قیمت ارز به 
ســرعت قیمت انواع کاال و خدمات افزایش می یابد 
و به تبع انتظار بخشــی از مردم هم کاهش قیمتها با 
هر نوسان منفی قیمت ارز است؛ حال آن که کاهش 

قیمت به علل گوناگونی وابســته اســت کــه مانند 
جهش افزایش رخ نخواهد داد.

در روند افزایشی قیمت ارز به سرعت قیمت کاالهای 
مصرفی و دیگر بازارها چون مسکن تورمی می شوند 
اما در شــرایط کاهش قیمت چســبندگی قیمت ها 
در کنار انتظارات تورمی و اقتصادی مردم دســت به 
دســت هم می دهند تا عمال کاهــش قیمتها کاری 
بسیار ســخت و در شــرایط فعلی ایران تقریبا غیر 

عملی باشد.
به این اعتبار بر خالف ایــن تصور عمومی باید نگاهی 
جامع تر به تحوالت اقتصادی داشت و جای آرزو را با 
احتماالت موجود یکسان نپنداریم و بدانیم افزایش 
قیمت ها گرچه آسان اســت اما کاهش قیمت بسیار 

دشوار است.
از سوی دیگر باید توجه داشــت هنوز قیمت ارز در 

ایران روند ریزشــی بــه خود نگرفتــه و این کاهش 
قیمتها هم نه ریزش بلکه تا حــدی تعدیل بازار بود. 
با این همه عمال در بحث رکــود نیز تقویت پول ملی 
همچنان توانایی به تحرک در آوردن اقتصاد را ندارد، 
به این معنا که رکود حاصل شرایطی است که قیمت 
کاالها و خدمــات به اندازه ای رشــد کنند که دیگر 
قدرت خرید جامعــه امکان مصرف آن را نداشــته 

باشد. 
متعاقب این امر، سبد مصرفی خانوار تغییر می کند 
و برخــی کاالها از مصرف خانوار حذف می شــوند و 
در مقابل تولیدکنندگان نیز بــه دلیل ابهامات و مه 
آلود بودن شــرایط و عدم امکان پیش بینی آینده از 
هرگونه ســرمایه گــذاری جدیدتر خودداری 

می کنند.
هر چه قدرت خرید مردم بیشــتر تضعیف شود دوره 

رکود طوالنی تر می شود و در شرایط فعلی ایران هم 
فعال آینده مبهم است.

 این شرایط به گونه ای پیش رفته که حتی برای کوتاه 
مدت و میان مدت نیز احتمال وقوع اتفاقات مختلف 
و حتی متضاد وجود دارد که این مه آلود بودن شرایط 
قبل از هر چیز به سیاست گذاری های اشتباه مربوط 

است.
در این شرایط بیش از پیش مصرف کننده از مصرف 
پرهیز می کند و تولیدکننده از تولید . این میان آینده 
اقتصادی کشــور بیش از هر زمانی بــه وضعیت تراز 
ارزی گره خورده و اگر در این بخش پیشرفتی حاصل 
شود، ثبات بیشتری به اقتصاد خواهد آمد و چنانچه 
ایران نتوانــد ارز کافی را به دســت آورد، باید منتظر 
جهش دوباره قیمتهــا و کاهش قدرت پول ملی خود 

باشیم.

وقتی تورم به »حاشیه« می رود

موج مهاجرت اجباری 
به حومه پایتخت

نانوایی های غیرمجاز قیمت را گران کردند
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گرانی آسان و ارزانی دشوار است



   رییس سازمان اداری و استخدامی خبر داد

حقوق مدیران تا شهریور منتشر می شود 
زهرا شکری  رییس ســازمان اداری و استخدامی 
از تعیین مهلت برای همه دستگاه ها تا پایان شهریور 
برای ثبــت اطالعات حقــوق کارکنان در ســامانه 
ثبت حقــوق و مزایا خبر داد و ماجرای احراز شــغلی 

مدیرعامل صندوق بازنشستگی را توضیح داد.
در آســتانه هفته دولت و برگزاری جشــنواره شهید 
رجایی که بــه منظور بررســی و ارزیابــی عملکرد 
دستگاه های اجرایی هر ســاله برگزار می شود، رئیس 
ســازمان اداری و استخدامی در نشســتی خبری به 
تشریح جزئیاتی جشــنواره و مجموعه مسائل مربوط 

به سازمان پرداخت.
در این نشســت رئیس ســازمان اداری و استخدامی 
درباره وضعیت سامانه حقوق و مزایا و ابهامات مربوط 
به آن توضیح داد: مســائلی در مورد انتقال سامانه به 
وزارت اقتصاد و دســتگاه هایی که تاکنون برای ثبت 

اطالعات ورود نکرده اند.
وی گفت که طی جلســه هیات وزیران و گزارشی که 
در این رابطه وجود داشــته تصمیاتی اخذ شــده که 

ملزم به اجرای آن هستیم.
به گفتــه انصاری، طبــق تصمیم هیــات دولت باید 
تمامی دستگاه های اجرایی که اطالعات خود را درج 
کرده انــد، آن را تکمیل کنند و اگــر ورود نکرده اند تا 

پایان این زمان باید انجام شود.
معاون رئیس جمهــور ادامــه داد: ســازمان اداری 
و اســتخدامی مکلــف بــه پیگیــری و هماهنگی با 
دستگاه هایی اســت که اطالعات حقوق را در سامانه 
وارد نکرده اند که از جملــه آنها قوه قضائیه و نهادهای 

زیر نظر مقام معظم رهبری است.
وی در مورد انتقال ســامانه حقوق بــه وزارت اقتصاد 
نیز توضیح داد: طبق قانون بودجه باید باید اطالعات 
حقوق و مزایا به خزانه اعالم شــود و با توجه به اینکه 
ذی حسابان باید حقوق را وارد کنند، با تصمیم هیات 
دولت قرار شــد با وزارت اقتصــاد هماهنگ کنیم که 
یک ســازمان این کار را انجام دهد، چــرا که اکنون 

موازی کاری می شود.
به گفته انصاری، تصمیم دیگر هیات دولت این بود که 
سازمان اداری و اســتخدامی مکلف به تهیه گزارشی 
در مورد وضعیت سامانه حقوق و مزایا است که باید به 

هیات وزیران ارائه شود.

حکم حقوقی من 10 میلیون و ۵00 هزار تومان 
است

وی در ادامه با اشــاره به این که بررســی ها نشــان از 
پرداخت های قانونی در دولت دارد گفت: برای امسال 

حداقل پرداخت حقوق یک میلیون و ۵۶۳ هزار تومان 
است که حداکثر پرداختی باید تا هفت برابر باشد این 
در حالی است که بررسی وضعیت نشاتن می دهد که 
پرداخت های حقوقی انجام شــده در دولت در سال 

گذشته طبق مصوبات قانونی بوده است.
وی با اشــاره به پرداخت ها برای اعضــای دولت نیز 
اظهار کرد: طبق مصوبه شــورای حقوق و دســتمزد 
سقف دریافتی نباید باالتر از ۱۰ میلیون تومان باشد 
که این در سه سال اخیر تغییر نکرد، اما در سال جاری 
دستخوش تغییراتی شد که این همچنان طبق قانون 
پرداختی ها انجام می شود به طوری که حکم حقوقی 
من به عنوان معاون رییس جمهور و با ۳۳ سال سابقه 

خدمت به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می رسد.
مدیرعامــل برکنار شــده صنــدوق بازنشســتگی 
فروردین  اســتخدام شــد اما تیرماه از ما اســتعالم 

گرفتند!
در ادامه این نشســت انصاری در رابطه با احراز شغلی 
صالحی مدیرعامل برکنار شده صندوق بازنشستگی 
که دچار حواشی بسیاری در این رابطه شده و تایید و 
یا عدم تایید وی با اظهارات متناقضی همراه شده بود، 

توضیحاتی ارائه کرد.
آن طور که رییــس ســازمان اداری و اســتخدامی 
گفت: به اســتناد ماده ۱۷ قانون ســاختار جامع رفاه 
اجتماعی کلیه کســانی که به عنوان مدیر در یکی از 
ارکان مدیرعامل، هیات مدیره و یا عضو هیات نظارت 
منصوب می شــوند باید دارای مدرک کارشناســی 
ارشــد با پنج سال ســابقه در رشــته های مدیریت، 
حسابداری، امور پزشکی، بیمه گری و یا انفورماتیک 
باشــد بنابراین باید در مورد اســتخدام اینگونه افراد 
حتما از سازمان اداری و استخدامی استعالم شده و در 

صورت تایید به این سمت منصوب شوند.
وی با بیان این که قبل از اســتعالم، اســتخدام نافذ 
نیســت، گفت: اما ایــن در حالی بود کــه مدیرعامل 
صندوق بازنشســتگی در ۱۰ فروردین ماه استخدام 
شــد ولی اســتعالمی در مورد شرایط شــغلی وی از 
سازمان اداری و استخدامی انجام نشــد تا این که در 
تیرماه از ما خواستند که استعالم بگیرند، در حالی که 

انتصاب انجام شده بود.
رییس ســازمان اداری و اســتخدامی با بیان این که 
مدارکی که بــرای ما در رابطه بــا مدیرعامل صندوق 
بازنشستگی برای ما ارسال شد ناقص بود، توضیح داد: 
در پاســخ به نامه آقای میدری معاون وزارت کار، رفاه 
و تامین اجتماعی اعالم کردیــم که مدارکی که برای 
ما ارسال کردید ناقص است و بررســی هایی را انجام 

دادیم. اگر اســتخدام با رعایت ضوابط مربوطه انجام 
می شــود بالمانع خواهد بود چرا کــه آنها اطالعات 

دقیقی در اختیار ما قرار نداده بودند.
وی گفــت: در حالی بایــد مدیرعامل برکنار شــده 
صنــدوق بازنشســتگی پنج ســال ســابقه کار در 
رشته های مورد نظر می داشــت که مدارکی که برای 
ما ارائه کردند نشــان می داد وی دارای این پنج سال 
ســابقه نیســت و هرچه تالش کردند به این میزان 
نرســید و با وجود این که فوق لیســانس داشــت، در 
نهایت مجموع سابقه مدیریتی او ۵۷ ماه بود در حالی 

که باید ۶۰ ماه سابقه مدیریتی داشته باشد.

جریان استخدام 6۴00 نفری در قوه قضائیه
رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی در رابطــه با 
ماجرای پر حاشــیه اســتخدام ۶۴۰۰ نفری در قوه 
قضائیه توضیحاتی ارائــه کرد و گفت: قــوه قضائیه 
می توانست تا سقف ۳۲۰۰ نفر نیرو به شرط دریافت 
مجوز جذب کنــد. از ایــن رو مکاتباتی با ســازمان 
استخدامی داشــت و ما اعالم کردیم که بر اساس نیاز 
و تامین اعتبار می تواند این اســتخدام را انجام دهد. 
بنابراین در مــورد منابع از ســازمان برنامه و بودجه 
اســتعالم گرفتیم که گفتند نمی توانند تامین اعتبار 

کنند.
وی ادامه داد: از این رو به قوه قضائیه اعالم کردیم که 
اگر خودشان می توانند تامین اعتبار کنند استخدام را 
انجام دهد اما نمی دانیم یکباره چه شد که قوه قضائیه 
به این جمع بندی رسید که می تواند بودجه را تامین 
کند که البته مجوزی هم از مــا دریافت نکرد و آگهی 
اســتخدامی داد اما ظاهرا نتوانســت پیش ببرد و بار 
دیگر درخواســت مجوز کرده اســت آن هم در سال 

جاری که مشکل بودجه ای داریم.
به گفته وی، بر این اساس اگر سازمان برنامه و بودجه 
تامین اعتبار را تایید کند امکان این اســتخدام وجود 

دارد.

تقریبا بازنشسته ها رفته اند
معاون رئیس جمهور در مورد آخرین وضعیت خروج 
بازنشســته های فعال نیز گفت: این قانون تقریبا در 
تمامی دستگاه ها اجرا شده و مشکلی وجود ندارد. اگر 
هم کسی از بازنشسته ای خبر دارد که خارج از قانون 

در حال فعالیت است اعالم کند.
وی این را هم یادآور شــد که برخی از دستگاه ها برای 
نگهداشتن بازنشسته ها مجوزهایی را دریافت کردند 

ولی به نظر می رسد آنهایی که باید می رفتند رفته اند.

کالن
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تکلیف جدید بانک مرکزی برای 
 واردکنندگان کاال 
با ارز ۴۲۰۰ تومانی

یک مقام مســئول در بانک مرکــزی گفت: رفع 
تعهــد ارزی واردکنندگان کاالهای اساســی با 
دالر ۴۲۰۰ تومانــی، تنها در صــورت توزیع در 
شبکه مشــخص شــده و قابل ردیابی از سوی 

دولت، امکان پذیر است.
یک مقــام مســئول در بانک مرکــزی گفت: 
دولت تکلیــف جدیدی را بــرای واردکنندگان 
کاال با دالر ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته اســت 
که بر مبنای آن، تخلفــات مبتنی بر عدم توزیع 
کاالهای وارداتی در شبکه توزیع داخلی برطرف 

خواهد شد.
وی که خواســت نامش در گزارش ذکر نشــود، 
افزود: بــر این اســاس، بانک مرکــزی تمامی 
واردکننــدگان کاال کــه ارز ۴۲۰۰ تومانــی به 
آنها تخصیص داده می شــود را مکلــف کرده تا 
کاالهای خود را در شبکه توزیع مشخص، عرضه 
کنند؛ در غیر این صورت، رفع تعهد ارزی آنها با 

مشکل مواجه خواهد شد.
این مقام مســئول در بانک مرکزی خاطرنشان 
کرد: نظارتها به شکل سخت گیرانه ای بر واردات 
کاالها با ارز دولتی افزایــش یافته و به خصوص 
با دستور رئیس جمهور به وزرا مبنی بر پیگیری 
و پاســخگویی در خصــوص واردات کاال با دالر 
دولتی که وارد شبکه توزیع نشده یا تکلیف آنها 
مشخص نیست، کار با نظارت بیشتری از سوی 
دســتگاههای اجرایی در حال پیگیری و انجام 

است.
 ســال گذشــته با اعالم تخصیص دالر ۴۲۰۰ 
تومانــی بــه واردات همــه کاالهــا، موجی از 
فسادهای گســترده در دریافت مبالغ هنگفت 
ارزی از خزانــه دولت بــرای واردات و عدم ورود 
کاالهای تخصیص ارز شــده به کشــور و بعضا 
صادرات مجدد آنها شــکل گرفته بود. در نهایت 
بانک مرکزی اوایل امســال، موضوع رفع تعهد 

ارزی واردات را نیز عملیاتی کرد.

احداث شهرک های مرزی مشترک 
با کشورهای همسایه

و  کوچــک  ســازمان صنایــع  مدیرعامــل 
احــداث  از  ایــران  شــهرک های صنعتــی 
شــهرک های مرزی مشــترک با کشــورهای 
همســایه خبر داد و گفــت: در حــال حاضر ۳ 
کشــور ترکیه، عراق و آذربایجان برای موضوع 
شــهرک های مرزی مشــترک با ایران در نظر 

گرفته شده اند.
محسن صالحی نیا در مراســم افتتاح پروژه های 
عمرانی در شهرک صنعتی شــوش، اظهار کرد: 
یکــی از اهدافی که در شــهرک های صنعتی به 
دنبال آن هستیم این اســت که مسایل زیست 
محیطی به خوبــی رعایت شــود. در این زمینه 
امروز شــاهد ســاخت و افتتــاح تصفیه خانه  

فاضالب شهرک صنعتی شوش هستیم.
وی افزود: در سیاست های کالن وزارت صنعت 
به دنبال حمایت از اســتقرار واحدهای تولیدی 
در شــهرک های صنعتــی هســتیم زیــرا در 
شــهرک ها می توانیم به صورت متمرکز عمل و 

زیرساخت ها را نیز تکمیل کنیم.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایــران تصریــح کرد: در شــهرک های 
صنعتی با توجه به تمرکز در اســتقرار واحدها به 
خوبی می توان مشکالت آن ها را رصد کرد و از این 
رو از اســتقرار واحدهای تولیدی در شهرک های 
صنعتی حمایت می کنیم.صالحی نیا عنوان کرد: 
با توجه به تجربیات کشــورهای توســعه یافته 
این امر یک نتیجه مثبــت دارد و عالوه بر تامین 
زیرســاخت ها می توانیم زمینه را برای توســعه 
توانمندی های واحدهای تولیــدی، حمایت از 

خوشه های صنعت و... فراهم کنیم.



پیش بینی دولتی ها از کاهش قیمت بلیت هواپیما تا یک هفته دیگر

وکش می کند؟ وازهای میلیونی فر تب پر
مریم فکری   تعطیالت آخر مردادمــاه در حالی 
پیش رو اســت که بررسی ها نشــان می دهد قیمت 
پروازهای داخلی نســبت به مدت مشــابه سال قبل 

افزایش قابل توجهی داشته است.
از سال گذشته تاکنون نرخ پروازها به طور بی سابقه ای 
افزایش یافته و همین موضوع موجب شــده که آمار 
ســفرها با هواپیما در مقایسه با سال های قبل کاهش 
چشمگیری داشته باشد.گزارش ها نشان می دهد که 
شــرکت های هواپیمایی دامنه نرخ بلیت پروازهای 
داخلی را گســترده تر کرده اند؛ قیمت هایی که حتی 
تا ۸۰۰ هزار تومان بیشــتر از نرخ هایی اســت که در 

تعطیالت نوروز ایرالین ها ملزم به رعایت آن بودند.
گزارش هــا نشــان می دهد کــه در ایــام مربوط به 
تعطیالت عید غدیر و روز دوشــنبه تــا جمعه، بلیت 
پرواز تهران - مشهد با قیمت یک میلیون و ۲۱۶ هزار 
تومان به فروش می رود. از ســوی دیگــر، نرخ بلیت 
پرواز مشهد - تهران - مشهد در برخی زمان ها به مرز 
۲ میلیون تومان نزدیک شــده است. همچنین بلیت 
پرواز تهران - آبــادان در حدود ۸۳۰ هــزار تومان از 
سوی شرکت های هواپیمایی اعالم شده است. بلیت 
رفت و برگشت تهران - کیش - تهران نیز یک میلیون 

و ۶۵۲ هزار تومان است.
نرخ پروازهای داخلی به حدی عجیب و غریب اســت 
که حتی در روزهای گذشــته رییــس انجمن دفاتر 
مســافرت هوایی و جهانگردی خوزســتان نسبت به 
بلیت ۱.۳ میلیون تومانی پــرواز اهواز به تهران انتقاد 
کرد. عبداالمیر خوانساری در واکنش به عرضه بلیت 
۱.۳ میلیون تومانی ویژه برخــی از پروازهای اهواز - 
تهران گفت: »عامل اصلــی این وضعیت، نبود نظارت 
بر قیمت هایی اســت که بیشــتر در فصل تابستان و 
همزمان با مسافرت شهروندان عراقی به خوزستان و 
ایران صورت می گیرد. «وی متذکر شد: «در این ایام 
تقاضا برای بلیت به شدت افزایش می یابد و به همین 
دلیل برخی از شــرکت های هواپیمایی به استناد این 
دستورالعمل ســازمان هواپیمایی کشــور مبنی بر 
اینکه قیمت بلیت را سقف و کف بازار تعیین می کند، 

به افزایش نرخ بلیت دست می زنند. «
خوانساری با بیان اینکه بارها در این خصوص مراتب 
اعتراض و گالیــه مردم را بــه ســازمان هواپیمایی 
کشــوری منعکس کرده ایــم، افزود: »مــردم از این 
وضعیــت به شــدت ناراحت هســتند و نیاز اســت 

تصمیم گیری جدی در این زمینه صورت بگیرد. «
وی همچنین درباره نــرخ بلیت در برخی از پروازهای 
اهواز - مشــهد، گفت: »بعضی از پروازهای این مسیر 

نیز دچار همین نوع گرانی ها است. «

بهانه ایرالین ها برای باال بردن قیمت ها
تاکنون بهانه شــرکت های هواپیمایی برای افزایش 
قیمت بلیت هواپیما، افزایش قیمت ارز بوده است، اما 
نکته ای که در این میان مطرح است، این که طی چند 
ماه اخیر نرخ دالر روندی نزولی به خود گرفته و کمتر 
از ۱۲ هزار تومان قیمت دارد. در این شرایط، انتظارات 
در این جهت بــوده که کاهش قیمــت بلیت هواپیما 
اتفاق بیفتد، این در حالی اســت که نه تنها قیمت ها 
کاهــش نیفتاده، بلکــه در اغلب مــوارد قیمت های 
عجیب و غریبی توســط ایرالین ها اعالم می شود. با 
این وجود، همچنان ایرالین ها از رانت ســوخت ۶۰۰ 

تومانی برای هر لیتر استفاده می کند.
این نشان می دهد آزادســازی قیمت بلیط هواپیمار 
کلیدواژه ای اســت کــه در ســایه آن، قیمت ها تا هر 
میزان که جا داشته باشد، گران می شود، این در حالی 
اســت که به نظر می رســد با وجود این که بهای تمام 
شــده هزینه پروازهای داخلی براســاس ریال است، 
شــرکت های هوایی به مانند پروازهای خارجی آن را 
دالری حســاب می کنند و به همین خاطر اســت که 

قیمت ها سر به فلک کشیده است.

 به روزرسانی نرخ بلیت هواپیما براساس 
دالر 12 هزار تومانی

در این میان، مقصود اسعدی ســامانی، دبیر انجمن 
شرکت های هواپیمایی اواخر تیرماه در گفت وگویی 
اعالم کرد: »دولــت نمی تواند ارز نیمایــی در اختیار 
شــرکت های هواپیمایی قرار دهد. نرخ ارزی هم که 
در اختیار شــرکت ها قرار می گیرد، به ۱۲ تا ۱۲ هزار 
و ۵۰۰ تومان می رســد. نــرخ دالر در روزهای اخیر 
کاهــش یافتــه و امیدواریم گشایشــی در وضعیت 
هزینه هــای ارزی ایرالین ها و به تبــع آن در قیمت 
بلیت ایجاد شــود؛ اما تا این کاهش نــرخ ارز بخواهد 

اثرگذاری خود را نشان دهد، زمان می برد. «
وی افــزود: »بانــک مرکزی بــه مــا دالر نمی دهد 
و از ارزهای دیگــر مانند روپیه هند و یــوآن چین به 
ما داده می شــود که نرخ تبدیل آنها ۱۵ تا ۱۶ درصد 
اســت. مبلغی را هم صرافی ها بابت انتقال ارز دریافت 
می کنند که نهایتــا دالر را ایرالین هــا می توانند به 

قیمت باالی ۱۲ هزار تومان دریافت کنند. «
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با اشاره به تعریف 
دامنه نرخی جدید از ســوی شرکت های هواپیمایی، 
تصریح کرد: »در حــال حاضر کف و ســقف قیمتی 

جدیدی از ســوی ایرالین هــا برای بلیــت هواپیما 
بازتعریف شده تا از سقف تعریف شــده، کسی باالتر 
نفروشــد. چون برخی ســایت های فروش اینترنتی 
بلیت هواپیما، به صــورت غیرقانونی بلیت را با قیمت 
باالتر از آنچه شــرکت هواپیمایی به مسافران عرضه 
می کند، می فروختند بــرای آنکه امــکان نظارت و 
کنترل قیمت ها وجود داشته باشــد، دامنه قیمتی را 
طراحی و در سایت انجمن شــرکت های هواپیمایی 
بارگذاری کرده ایم. «به گفته وی، »این نرخ ها، سقف 
قیمتی اســت و قرار نیست شــرکت های هواپیمایی 
الزاما با نرخ حداکثری اقدام به فروش بلیت کنند، بلکه 
در بسیاری از ساعات پروازی برای اینکه هواپیما تردد 
خالی نداشــته باشــد، بلیت ها با قیمت ۲۰۰ تا ۴۰۰ 

هزار تومان از سوی ایرالین ها فروش می رود. «
وی تصریح کرد: »اگــر کاهش فعلی نــرخ ارز پایدار 
بمانــد، می تواند در کاهش نرخ بلیت موثر باشــد، اما 
در مجموع بلیتی که فروخته می شود، بسیار پایین تر 
از دالر با نرخ ۷ هزار تومانی اســت. چون مثال مســیر 
تهران-مشــهد حدود ۶۰ دالر هزینــه دارد، اگر هر 
بلیتی را ۴۰۰ هــزار تومــان بفروشــیم، نمی تواند 

هزینه های مورد نظر را جبران کند. «
دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی تاکید کرد: »با 
وجود آنکه شــرکت های هواپیمایی ارز با قیمت آزاد 
تهیه می کنند، امکان افزایش قیمت بلیت در ماه های 
آتی وجود ندارد؛ چون ســقف نرخی که بروزرسانی 

شده، بر اساس دالر ۱۲ هزار تومان است. «

 پیشنهاد چارتری شدن برخی پروازها
 توسط ایرالین ها

با وجود افزایش سرســام آور قیمت بلیــت هواپیما، 
به تازگی پیشنهاد چارتری شدن بلیت برخی پروازها 
همچون پرواز مشهد به ســازمان هواپیمایی کشوری 
داده شــده اســت. مقصود اسعدی ســامانی در این 
خصوص عنوان کرد: »مســیر هوایی مشهد به دلیل 
این که سفری زیارتی است و تقاضای باالیی برای سفر 
با بسته سفر دارد، مناسب است تا در حوزه مسیرهای 
چارتری قرار بگیرد. «این در حالی اســت که محمد 
اسالمی، وزیر راه و شهرســازی بهمن سال گذشته در 
حاشــیه آغاز عملیات اجرایی پروژه های زیرساختی 
مســکن مهر پردیس در پاســخ به پرسشــی درباره 
قیمت هــای سرســام آور بلیت پروازهــای داخلی و 
فروش چارتری آن اعالم کرد: »فروش بلیط  پروازهای 
برنامه ای بــه صورت چارتری تخلف بوده و ســازمان 

هواپیمایی با متخلفان برخورد می کند. «

شعبه
3

وزنامـهدوشنبه      28 مرداد 1398     شماره 362 ر

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rسرمایه
kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar 15هزار میلیارد ریال تسهیالت

بانک توسعه تعاون در مناطق 
وستایی و عشایری ر

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک توســعه 
تعاون در بازدیــد از نمایشــگاه توانمندی های 
روستاییان و عشــایر گفت: این بانک با پرداخت 
۱۵هزار میلیارد ریال تســهیالت به بنگاه های 
خرد، متوسط در مناطق روســتایی و عشایری 
موجبات حفظ و ایجاد اشــتغال در استان های 

کشور را فراهم آورده است.
حجــت الــه مهدیــان رئیــس هیئت مدیره و 
مدیرعامــل بانک توســعه تعــاون در بازدید از 
چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستاییان 
و عشــایر بابیــان مطلب فــوق اظهار داشــت: 
کشــاورزی، دامپروری، صنایع دســتی بومی، 
مشــاغل و حرفه های روســتایی و عشــایری 
از مهم ترین پیشــرانه های توســعه اقتصادی 
کشور به شمار می آید و دســتگاه های مسئول 
اقدامات گوناگونــی برای روز آمــدن نمودن و 
بهینه ســاختن روش های تولید در این رشته ها 
انجام داده اند و بانک ها خصوص بانک توســعه 
تعاون نیز به عنوان رکن مالی اقتصاد، متناســب 
با نوع فعالیت اقتصادی روســتاییان و عشــایر، 
تســهیالت و خدمات بانکی اختصاصی خود را 

ارائه داده است.
وی افزود: پرداخت این تســهیالت بانک توسعه 
تعاون به بنگاه های خرد، متوسط و بزرگ مستقر 
در مناطق روستایی و عشــایری موجبات حفظ 
و ایجاد اشتغال در اســتان های کشور را فراهم 
آورده است و حمایت مالی و معنوی از این اقشار 
تالشــگر به حفظ و توســعه محصوالت بومی 

ایشان کمک شایانی می کند.
مهدیان در بازدیــد از غرفه های روســتاییان و 
عشــایر اســتان های مختلف خاطرنشان کرد: 
تنوع فرهنگی و اقلیمی و بومی ویژه هر منطقه از 
کشور منجر به تولید محصوالتی منحصربه فرد 
گردیده اســت که بسترســاز ایجاد مزیت های 

خاص در تولید محصوالت اقتصادی بوده است.
مهدیان افــزود: امروزه محصوالت روســتایی 
و عشــایری جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشــور 
دارد و بازارهــای متعددی بــرای بهره مندی از 

دستاوردهای روستاییان شکل گرفته است.

کمک 313 هزار میلیارد ریالی 
ونق بخشهای  بانک ملی ایران به ر

اقتصادی
 بانک ملــی ایران با رویکــرد حمایت و کمک به 
رونق بخش های مختلف اقتصادی کشور بیش 
از ۳۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیالت در چهار ماه 

ابتدای سال جاری پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانــک ملی ایران، این 
بانک طی مدت مذکور ۴9۵ هــزار و ۳۰۵ فقره 
تســهیالت به ارزش ۳۱۳ هزار و ۲۴۷ میلیارد 
ریال به بخش های کشاورزی و صنایع تبدیلی، 
صنعت و معدن، مسکن و ســاختمان، بازرگانی 

و... تخصیص داده است.
بر این اســاس سهم بخش کشــاورزی و صنایع 
تبدیلی از تســهیالت پرداختی بانک ملی ایران 
به بخش های مختلــف اقتصادی طی این مدت، 
بالغ بر ۱9 هزار و 99۴ فقره به ارزش هشت هزار 
و ۷۵۸ میلیارد ریال بوده است.همچنین بخش 
مســکن و ســاختمان نیز به عنوان یکی از مهم 
ترین محرکه های رونق اقتصاد کشــور همواره 
مــورد توجه بانک ملــی ایران بــوده و از این رو 
تخصیص ویژه تســهیالت به این بخش در سال 

جاری در دستور کار بانک قرار گرفته است.
بر این اســاس از ابتدای ســال جاری تــا پایان 
تیرمــاه، شــش هــزار و ۴۶۴ میلیــارد ریال 
تســهیالت در ۲۲ هزار و ۸۴۸ فقــره به بخش 

مسکن و ساختمان پرداخت شده است.



 تزریق گاز، بهترین روش افزایش ضریب برداشت میادین نفتی

زیان ١٧0 میلیارد دالری به بهانه فقدان فناوری 
عرفانه تاجیکی  در حالی که برخی مســئوالن 
معتقدنــد افزایش ضریــب برداشــت میادین نفتی 
کشور نیازمند فناوری هایی است که صرفا کشورهای 
خارجی در اختیار دارند، کارشناســان می گویند این 

مهم با تزریق گاز به میادین ممکن است.
یکی از مهم تریــن مباحثی که از ســال ها پیش تا به 
امروز تبدیل به یک اختالف فنی میان کارشناســان و 
وزارت نفت شده است، موضوع ضریب بازیافت مخازن 
نفتی اســت. وزارت نفت معتقد اســت برای افزایش 
ضریب بازیافت باید از فّناوری های روز اســتفاده کرد 
درحالی که کارشناسان بر این باورند که با بهره گیری 
از ظرفیت های بزرگی مانند تزریق گاز می توان بدون 
صرف هزینه های ســنگین و قراردادهای بزرگ، عدد 

ضریب بازیافت را افزایش داد.
با توجه به اظهار نظر برخی مســوولین سابق وزارت 
نفت دربــاره ضریب بازیافت میادین نفتی کشــور به 
نظر می رســد ارائه آمار و ارقام درباره ضریب بازیافت 
مخازن نفتی کشورهای جهان تبدیل به یک دستاویز 
برای برخی افراد شده اســت. چنانچه طی سال های 
گذشــته و با تدوین مــدل جدید قــراردادی به نام 
IPC مدام بر ایــن توهم تأکید می شــود که ضریب 
بازیافت مخازن نفتی ایران به دلیل عدم دسترسی به 
فّناوری های روز اندک است درحالی که سایر کشورها 

از وضعیت خوبی برخوردار هستند.
طبق بررســی کارشناســان اصوالً ضریــب بازیافت 
مخازن با یکدیگر متفاوت است. در خود ایران ضریب 
بازیافت برخی مخازن زیر ۱۰ درصد است و در برخی 
مخازن دیگر این رقم باالی ۵۰ درصد است؛ این ارقام 
اصــوالً ارتباطی با موضــوع فّناوری ندارنــد بلکه هر 
مخزن با توجه به نوع ســنگ مخزن و ســیال ، الیه ها 
و ســازندهای مختلــف، چاه ها و ... ضریــب بازیافت 

متفاوتی دارد.

تاثیر مستقیم جنس مخزن بر ضریب بازیافت
یک کارشناس نفتی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه 
در آمار گفته می شود میانگین ضریب بازیافت کشور 
۲۴ درصد اســت گفت: این عدد یک میانگین اســت 
برای سایر کشــورها نیز رقم های دیگر گفته می شود؛ 
به عنوان نمونه درباره عربســتان ایــن رقم بین ۳۴ تا 
۳۶ درصد است اما متأسفانه این اختالف به عنوان یک 

عقب ماندگی برای کشور محسوب می شود.
وی که خواســت نامش در گزارش ذکر نشود، افزود: 
اصوالً مقایسه ضریب بازیافت کشورها با یکدیگر هیچ 
مبنای علمی و مهندســی ندارد چراکه مخازن دارای 

تفاوت های چشمگیری هستند؛ بیشتر مخازن نفتی 
ایران کربناته و شــکافدار اما  مخازن نفتی عربستان، 
ماسه سنگی شــنی هســتند و به همین دلیل دارای 
ضریب بازیافت باالتری نســبت به ایران هستند. در 
خود آمریکا نیــز برخی مخازن زیــر ۵ درصد ضریب 
بازیافت دارنــد درحالی که این کشــور کمبودی در 

به کارگیری فناوری های روز ندارد.
عربستان روزانه بیش از ۸ میلیون بشکه آب به مخازن 
خود تزریق می کنــد و ازنظر دسترســی به خدمات 
شــرکت های بزرگ مهندســی محدودیتی ندارد اما 
بااین وجود از روشــی برای تثبیــت و افزایش تولید 
استفاده می کند که ارتباط خاصی با فّناوری های روز 
دنیا ندارد. ضمن آنکه عربســتان باوجود دسترســی 
به همه نوع فّناوری با رســوایی بزرگی درباره کاهش 
معنادار تولید در بزرگ ترین میدان نفت جهان یعنی 

میدان قوار مواجه شده است.

تزریق گاز، بهترین روش افزایش برداشت
به گفته متخصصین بهترین ابزار برای افزایش ضریب 
بازیافت تزریق گاز به مخازن است. باوجود اینکه بیشتر 
کارشناسان و مراکز پژوهشــی از نقش مهم تزریق گاز 
به مخازن می گویند اما به نظر می رســد این مهم جزو 
اولویت های اصلی وزارت نفت کشورمان نیست و وقتی 
درباره ضرورت تثبیت و افزایش تولید سؤال می شود، با 
این توجیه روبه رو می شــویم که این مهم تنها با حضور 

شرکت های خارجی محقق می شود.
بررســی ها نشــان می دهــد روش هــای مختلفی 
برای EOR و IOR وجود دارد اما متأســفانه حتی 
برخی مدیران وزارت نفت بــدون اندکی تأمل درباره 
روش هــای افزایــش تولیــد و ضریــب بازیافت، با 
عددســازی و مانور بــر روی این اعداد ســعی دارند 
برنامه های خود را اجرایی کنند؛ مثاًل گفته می شــود 
با افزایش یک درصدی ضریــب بازیافت بیش از ۱۰۰ 
میلیارد دالر نصیب کشور می شود ولی وقتی عملکرد 
آن هــا را در این حوزه زیــر ذره بین قــرار می دهیم، 
متوجه می شــویم کم کاری های بســیاری در حوزه 

کاری آن هاانجام شده است.
بر اســاس مطالعاتی که چندی پیش در شرکت ملی 
نفت خیــز جنوب انجام شــد، تزریــق گاز به موقع و 
موردنیاز به مخازن نفتی این شــرکت موجب افزایش 
9.۱۵ درصــدی ضریب بازیافت شــده کــه به اندازه 
برداشت حدود ۱۷ میلیارد بشــکه نفت می شود. بر 
اساس بررســی های انجام شــده در این گزارش اگر 
گاز الزم برای تزریق اختصاص نیابــد نه تنها افزایش 

برداشــتی در کار نخواهد بود بلکه حــدود ۳ میلیارد 
بشــکه نفت در دام مخــزن گرفتار می شــود و دیگر 
قابل اســتخراج نیســت و این موضوع با قیمت فعلی 
نفت، حداقــل ضرر ۱۷۰ میلیــارد دالری را به همراه 

دارد.

نروژ و چالش افزایش برداشت نفت
برای درک بهتر این اعداد باید بدانیــم که کل تولید 
نفت ایران طی ۱۰۵ ســال اخیر حــدود ۷۰ میلیارد 
بشکه بوده است. امروز کشورهای نفتی جهان در حال 
واردات گاز هستند تا با تزریق به میادین خود ضریب 
بازیافت خود را افزایش دهند اما در ایران هیچ توجهی 
به این موضوع نمی شود و مدیران در حال سیاه نمایی 
بوده و مدعی هســتند که به فّناوری هــای روز دنیا 
دسترســی ندارند درحالی که ایــن فّناوری ها اصوالً 

ارتباط زیادی به مخازن نفت ایران ندارند.
در این ارتباط بد نیســت به خصوصیــت میدان نفتی 
اهواز اشــاره کنیم؛ ضریب بازیافت مخزن آســماری 
میدان اهواز ۵۷ درصد اســت، اما ۱۰ متــر پایین تر از 
ســنگ آســماری، مخزن بنگســتان وجود دارد که 
ضریب بازیافت آن ۷ درصد اســت؛ سنگ آسماری از 
جنس »ماسه سنگ« است و سنگ بنگستان از جنس 
»کربنانه«؛ تفاوت سنگ این دو مخزن باعث می شود 

ضریب بازیافت این دو مخزن با یکدیگر متفاوت باشد.
 افرادی که عمــان را برای افزایش ضریــب بازیافت 
مثال می زنند که با بهره گیری از شرکت های خارجی 
توانســته ضریب بازیافت خود را افزایــش دهد باید 
این نکته را هــم بگویند که در عمــان و امارات برای 
افزایش ضریب بازیافت از تزریق گاز استفاده می شود. 
وزارت نفــت هم می توانــد با رفــع محدودیت هایی 
مانند خرید کمپرســور، احــداث خط لولــه و ... که 
اغلب محدودیت های ســخت افزاری هستند ضریب 

بازیافت مخازن نفتی را افزایش دهد.
نروژ یکی از کشــورهای نفتی جهان است که توسعه 
میادین نفتی خود را در اواخر دهــه ۶۰ میالدی آغاز 
کرد، اما هم اکنون تولید فعلی نفت این کشــور کمتر 
از ۱.۷ میلیون بشــکه در روز اســت درحالی که این 
رقم در ســال ۲۰۰۲ میالدی بیــش از ۳.۴ میلیون 
بشکه در روز بود.  این کشــور هم از نظر دسترسی به 
فّناوری های روز هیچ محدودیتی ندارد، اما با کاهش 
شدید تولید مواجه شده اســت که منبعث از شرایط 
مخزنی است، بنابراین به نظر می رســد باید با درک 
درست و مهندســی از مخزن، درباره چنین مسائلی 

اظهارنظر کرد.

نفت
۴
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مذاکره با چینی ها برای توسعه 

میدان یادآوران
 مدیرعامل شرکت مهندســی و توسعه نفت از 
ادامه مذاکره با شــرکت ســاینوپک چین برای 

توسعه فاز دوم میدان یادآوران خبر داد.
تورج دهقانی در گفت وگو با ایسنا درباره آخرین 
وضعیت مذاکرات با شرکت ساینوپک چین برای 
توســعه میدان یادآوران، اظهار کرد: مذاکرات 
همچنان ادامه دارد اما بنا به مالحظاتی روند کار 

با کندی پیش می رود اما متوقف نشده است.
میدان نفتی یادآوران که از میادین نفتی مشترک 
با عراق به شــمار می رود کــه در ۷۰ کیلومتری 
جنوب غربی اهواز و شمال خرمشهر و در منطقه 
مرزی ایران و عراق قرار گرفته  اســت. طول این 
میدان حدود ۴۵ کیلومتر و عرض آن ۱۵ کیلومتر 
بوده که به صورت شمالی-جنوبی در گستره نوار 

مرزی با کشور عراق واقع شده است.
چندین ســال اســت که بحث مذاکره با شرکت 
ســاینوپک چین برای توســعه فــاز دوم میدان 
یادآوران ادامه دارد، سال پیش نیز این شرکت که 
بزرگترین پاالیشــگر نفت چین است، به شرکت 
ملی نفت ایــران ۳ میلیــارد دالر برای توســعه 
مشــترک میدان نفتی یادآوران پیشــنهاد کرد. 
شــرکت ســینوپک به همراه غول نفتی دولتی 
CNPC چین، سرمایه گذاری باالیی در صنعت 
نفت ایران داشته اســت زیرا تولید داخلی آن ها به 
دلیل فرسودگی میادین کاهش پیدا کرده و عطش 

چین را برای واردات نفت تقویت کرده است.
یادآوران و همچنین یک میــدان نفتی دیگر در 
مرز ایران با عراق از جملــه پروژه های بزرگ به 
شــمار می روند. یادآوران ۳.۱ میلیارد بشــکه 
ذخایر نفــت دارد که ایــن میدان را بــه یکی از 
بزرگترین میادین توســعه نیافته جهان تبدیل 
ساخته است. میزان ذخایر نفت میدان آزادگان 

شمالی نیز ۵.۷ میلیارد بشکه برآورد شده است.
سینوپک پیش از این در توسعه میدان یادآوران 
۲ میلیارد دالر ســرمایه گذاری کــرده و تولید 
این میدان به ۱۱۵ هزار بشــکه در روز می رسد 
در حالیکه میدان آزادگان شــمالی که توســط 
شرکت ملی نفت ایران و شرکت CNPC اداره 
می شود، دو سال پیش تولیدش را به میزان ۷۵ 

هزار بشکه در روز آغاز کرد.

ارایه برنامه های جدید کارت 
سوخت در هفته آینده

ســخنگوی شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی گفت: هفته آینــده برنامه های جدیدی را 
برای اجرای طرح الزام استفاده از کارت سوخت 
شــخصی در نظر داریم کــه در روزهــای آتی 

اطالع رسانی خواهد شد.
 فاطمه کاهــی در گفت وگــو با ایســنا، درباره 
برنامه شــرکت ملی پخش برای اجرای جدی تر 
طرح الزام کارت سوخت شخصی اظهار کرد: در 
حال حاضر کارت ســوخت جایــگاه داران برای 
سوخت رسانی در سراسر کشــور وجود دارد، اما 

قصد تغییر و تحوالت در شرایط فعلی را داریم.
وی در بخش دیگــری از صحبت های خود و  در 
پاســخ به این ســوال که افرادی که به هر دلیلی 
کارت ســوخت آن ها قفل شده اســت، باید چه 
اقداماتی انجــام دهند، تصریح کــرد: این افراد 
باید نسبت به حذف رمز کارت هوشمند سوخت 
اقدام کنند و برای ایــن کار باید به یکی از نواحی 
یا مناطق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران مراجعه و با داشــتن مــدارک هویتی به 

حذف رمز کارت اقدام کنند.
بــه گفتــه ســخنگوی شــرکت ملــی پخش 
فرآورده های نفتی الزم اســت افــراد برای وارد 
کردن رمز کارت ســوخت به این مســاله توجه 
داشته باشند که باید چهار شماره سمت راست 
کد ملی شخصی که کارت سوخت به نام آن فرد 

است، وارد شود.



  ۸0 درصد از تولیدات فرش دستباف کشور صادر می شود

مهلت ۷ ماهه صادرکنندگان فرش برای رفع تعهد ارزی
عارفه صــادق تهرانی   رئیس مرکــز ملی فرش 
ایران از صادرات ۸۰ درصدی فرش دستباف تولیدی 
خبر داد و گفت: صادرکنندگان فرش برای رفع تعهد 

ارزی ۷ماه مهلت دارند.
فرشته دســت پاک در نشســت خبری برنامه های 
مرکز ملی فــرش دســتباف ایــران در بیســت و 
هشــتمین نمایشــگاه فرش دســتباف با اشاره به 
فعالیــت ۲میلیون نفــر در حوزه فرش دســتباف 
بیان کــرد: در این حوزه با کمترین ســرمایه گذاری 
می تــوان ارزش افــزوده ایجــاد کــرد و از آنجا که 
فرش کاالیــی ۱۰۰ درصد ایرانی اســت و امســال 
نیز با عنوان ســال رونق تولید از ســوی مقام معظم 
رهبری نام گذاری شده است، در طول برگزاری این 

نمایشگاه برنامه های ویژه ای داریم.
وی از صادرات ۸۰ درصدی تولیدات فرش دســتباف 
کشور خبر داد و افزود: فرش دستباف ایران بعد از نفت 
دومین کاالی تحریمی است، به همین دلیل با توجه 
به تحریم شدن فرش دستباف کشورمان صادرات ۲9 

درصدی فرش به آمریکا را از دست داده ایم.
دســت پاک در رابطه با صادرات فرش به آلمان اظهار 
کرد: میزان صادرات فرش به آلمان ۱۲درصد است و 

با توجه به فعال بودن اتحادیه فرش در این کشور و نیز 
وجود انبارهای بزرگ فرش دســتباف در هامبورگ 
آلمان، توانســته ایم همچنان این حجم از صادرات به 

آلمان را حفظ کنیم.
وی اضافــه کــرد:  البته مشــکالت ارزی و مســائل 
ناشــی از نقل و انتقاالت مالی ناشــی از تحریم ها بر 
صادرات فرش به سایر کشــورها بی تاثیر نبوده اما به 
دنبــال جایگزین کــردن کشــورهای دیگر مثل 

کشورهای آ س آن هستیم.

افزایش 3برابری بودجه بیمه قالیبافان
رئیس مرکــز ملی فرش ایــران در رابطه بــا بودجه 
اختصاص یافته از ســوی مجلس برای بیمه قالیبافان 
گفت: در بودجه امســال مبلغ ۱۸۸۸ میلیارد ریال از 
ســوی مجلس برای بیمه قالیبافان در نظر گرفته شد 
که این رقم در مقایسه با سال گذشــته حدود ۳ برابر 

افزایش یافته است.
دســت پاک گفت: مجلس شورای اســالمی بودجه 
اختصاص یافته برای بیمــه قالیبافان را به دولت ابالغ 
کرده اما هنوز با توجه به شــرایط جنــگ اقتصادی 

تخصیصی انجام نشده است.

رایزنی صادرکنندگان فرش برای افزایش 
مهلت رفع تعهد ارزی

دســت پاک با اشــاره به سیاســت رفع تعهد ارزی 
تصریح کرد: پیمان ســپاری ارزی در صادرات فرش 
آســیب جدی به این بخش وارد کرد امــا ما به دنبال 
آن هســتیم که مدت زمان پیمان ســپاری ارزی را 
برای فرش دســتباف افزایش دهیم، بــه طوری که 
صادرکنندگان فرش به مدت ۷ مــاه فرصت دارند تا 
ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند البته 
رایزنی هایی انجام شده تا این مدت زمان به یک سال 

افزایش یابد.
او با اشــاره به بخشــنامه بانک مرکزی مبنی بر اینکه 
صادرات زیر یک میلیون دالر معاف از موضوع پیمان 
سپاری است، گفت: البته صادر کنندگان می توانند از 

این مورد هم بهره بگیرند.
رییس مرکز ملی فرش ایران بیان کرد: روز نخســت 
این نمایشگاه که از سوم شــهریور اغاز می شود با نام 
فرش دســتباف و رونق تولید و روز دوم با عنوان فرش 
دســتباف اینده و صلح جهانی و روز سوم یعنی پنجم 
شــهریور با عنوان فرش دســتباف و هویت تاریخی 

نام گذاری شده است.

البرز

وزیرصنعت، معدن و تجــارت بابیان 
اینکه باید به داشــته هــای خود تکیه 
کنیم چراکه تمام مشکالت اقتصادی 
کشور قابل حل اســت، گفت: با وجود 
نوسانات ارزی به ثبات نسبی در قیمت 
کاالها رســیده ایم.رضــا رحمانی در 
نشست با فعاالن اقتصادی شهرستان 
تویســرکان با تاکید بر تــالش برای 
تحقق شعار ســال عنوان کرد: انگیزه 
فعاالن اقتصادی در عرصه تولید نشان 
از شکست دشمن در تهاجم اقتصادی 

علیه ملت ایران دارد.
وی با بیان اینکه حفظ اشتغال با حفظ 
تولیــد ممکــن مــی شــود و باید 
جهت گیری هایمان را تغییر دهیم، اظهار 
داشت: باید دستگاه های دولتی و اداره ها 
در امر رونق تولید متمرکز شــوند و هر 
فــردی در هر جایگاه و مقام کوشــش 

خود را برای انجام بهتر کار بکار گیرد.
وزیرصنعت، معدن و تجارت با اشــاره 
به طــرح ســاماندهی بازار ســوغات 
مشــهد گفت: تالش بر این است برای 
ظرفیت های تمام استان های کشور در 

این طرح شرایطی را فراهم کنیم.
رحمانی بابیان اینکــه طبق فرمایش 
مقام معظــم رهبری راهکار توســعه 
اقتصادی رونق تولید اســت و در این 
زمینه کشــور از ظرفیت ها و امکانات 
بســیاری برخوردار اســت کمااینکه 
امســال توقع ما از نظام بانکی بیشــتر 
است، عنوان کرد: باید به خود و داشته 
های خود تکیــه کنیم چراکه تمام این 

مشکالت قابل حل است.
وی اضافه کرد: نقشــه دشمنان برای به 
تعطیلی کشــاندن کارخانجــات و فلج 
کردن تولید ما با شکســت مواجه شــد 

و آمارهــا نشــان می دهد کــه رغبت و 
عالقه مردم بــه کار تولیــدی علیرغم 
همه تنگناها بیشتر شــده و تعداد جواز 
تاسیس صادره در چهار ماهه اول امسال 
نسبت به مدت مشــابه پارسال افزایش 
۲۴ درصــدی دارد؛ همچنیــن تعداد 
پروانه بهره برداری در این بازه زمانی نیز 

افزایش ۱۶.۵ درصدی پیدا کرد.
وزیر صنعت، معــدن و تجارت با تاکید 
بر اینکه در سال جاری نباید به بیراهه 
برویم و تولیــد باید مولد باشــد و این 
مســئله را جدی بگیریم تا کارها پیش 
رفته و مشکالت حل شــود، ادامه داد: 
تویسرکانی ها باید به ساخت کارخانه 

تولید پوشاک افتخار کنند.
وی با بیان اینکه در هرجای کشــور به 
تولید پوشاک و نســاجی اهمیت ویژه ای 
داده ایــم و حتی برای چادر مشــکی 

برنامه داریم، به موضوع قیمت مرغ نیز 
اشاره کرد و گفت: تولید مرغ در حوزه 
جهاد کشاورزی اســت و قیمت آن در 
کارگروه تنظیم بازار که بنده ریاســت 
آن را بر عهده دارم بررســی می شــود 
و در آنجا نیز دســتگاه های دیگر نظر 
می دهنــد.وی بابیان اینکــه مرغ هم 
به تولید کننده و هم جهادکشــاورزی 
و هــم با اتحادیــه مرغــداران مرتبط 
اســت، گفت: تصمیم بر آن است طی 
با تفاهمنامه هایی گوشت مرغ به وفور 

در اختیار مردم قرار گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره 
به اینکــه در دوره های قبل با نوســان 
قیمــت در کاالهای مختلفــی روبرو 
بودیم، اظهار کرد: در کارگروه تنظیم 
بازار قیمت ۱۰۰ کاال بــه صورت ویژه 

رصد می شود .

تولید

وزیر صمت: مشکالت اقتصادی کشور حل شدنی است
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شهری تسریع شود
شهردار کرج گفت: برای سال جاری آزادسازی 
مســیر ۸ معبــر را در اولویت قــرار داده ایم که 
ضروری اســت تملکات مرتبط با آن در کمترین 

زمان ممکن انجام شود.
علی اصغــر کمالــی زاده معابر اولویــت دار را 
ذکر و افزود: خیابــان مطهری، ادامــه خیابان 
شــمس، خیابان میرزایی پرور، شهدای غواص، 
کمربندی شــرقی، نهم شــاهین ویال، خیابان 
شهید ناصربخت و خط ۴ حصار با توجه به حجم 

ترددها، در لیست این اولویت ها قرار دارند.
وی با اشــاره به اهمیت تالش مضاعف اداره کل 
امالک و مســتغالت برای پیشبرد هر چه سریع 
تر این هدف، اضافــه کرد: با توجــه به ضرورت 
بازگشایی در معابر ذکر شــده، ضروری است در 

حوزه امالک کارهای بسیار و جدی انجام گیرد.
کمالی زاده اظهار داشت: تملک در معابر شهید 
میرزایی پرور و ادامه مســیر بلوار شهید شمس 
از اهمیت بیشــتری برخوردار هستند که انتظار 
داریم تمرکــز اداره کل امالک روی این محورها 

قرار گیرد.
شهردار، بازگشــایی خیابان نهم شاهین ویال را 
نیز به عنوان اولویت بعدی این دستگاه در حوزه 

راه و شهرسازی برشمرد.
این مسئول با اشاره به جذب بودجه ۲۴ درصدی 
بودجه از ســوی اداره کل امالک و مســتغالت 
شــهرداری کرج، عنوان کــرد: کارهای خوبی 
تاکنون در این بخش انجام گرفته اما الزم اســت 

اقدامات با سرعت بیشتری انجام گیرد.
در ســال های اخیر اقدامات گوناگونی به منظور 
بازگشــایی معابر و افزایش ســطح دسترســی 
شــهروندان به مسیرهای شــهری انجام گرفته 
اســت. از جمله آنها ســاخت ادامه بلوار ماهان 
است که توانســته تاثیر بسزایی در کاهش زمان 

سفر و صرفه جویی در هزینه های سوخت دارد.

صادرات پالسما از البرز به آلمان
مدیرکل انتقال خون اســتان البرز گفت: بیشتر 
پالسماهای اســتان با هدف تولید فاکتور ۸، 9 و 

غیره به کشور آلمان صادر می شود.
دکتر محمدرضا مهدی زاده در نشستی خبری، 
با اشــاره به اینکه در چهار ماهه نخســت سال 
جاری، ۲۸ هزار نفر برای اهــدای خون مراجعه 
کرده اند، اظهار کرد: از این تعداد ۲۳ هزار و ۲۰۰ 
واحد خون اهدا شده که نســبت به مدت مشابه 

سال قبل ۱۳ درصد افزایش را نشان می دهد.
وی بــا بیان ایــن مطلب کــه از نظــر تامین 
فرآورده های خونی مشکلی نداریم، گفت: ۵۵ 

هزار واحد خون توزیع شده است.
مدیــرکل انتقال خون اســتان البرز بــا تاکید 
بر اینکه افزایــش مراکز درمانــی و تخت های 
بیمارســتانی باعث افزایش فراورده های خونی 
شده است، افزود: در چهار ماهه سال جاری ۵/۱ 
درصد رشد مصرف فرآورده های خونی را شاهد 

بوده ایم.
مهدی زاده با بیان این مطلب که در حال حاضر 
دخیره هفــت روز مصرف فــرآورده های خونی 
را داریم، عنوان کرد: ۱۰ هزار پالســما در سال 

جاری به شرکت های پاالیشگر ارسال کرده ایم.
وی با بیان اینکه صنعــت فرآوری نداریم، گفت: 
بیشتر پالسماهای اســتان با هدف تولید فاکتور 

۸، فاکتور 9 و... به کشور آلمان صادر می شود.
مدیرکل انتقال خون اســتان البرز مشــارکت 
بانوان در امر اهدای خــون را ۴ درصد اعالم کرد 
و ادامه داد: متاسفانه مشارکت بانوان در این امر 

خداپسندانه بسیار کم است.
مهدی زاده با اشــاره به نیاز مبرم فردیس به یک 
مرکز انتقال خــون گفت: باتوجــه به جمعیت 
باالی شهرستان فردیس مرکز انتقال خون یک 

نیاز اساسی است.



وقتی تورم به »حاشیه« می رود

موج مهاجرت اجباری به حومه پایتخت
 محســن محروقی   قیمت مســکن در تهران در 
یک ســال اخیر به طور متوســط دو برابر شده، اما در 
شهرهای حومه پایتخت به علت همین افزایش شدید 
تقاضا، قیمت ها سه تا چهار برابر شــده  است. این در 
حالی اســت که رئیس اتحادیه امالک استان تهران 
خبر داد که روند کاهش قیمت اجــاره بها در مناطق 
۲۲ گانه شهر تهران ادامه دارد که در این بین مناطق 
۳،۶ و۱۰ شامل بیشترین حد از کاهش قیمت ها بوده 

است.
مصطفی قلی خسروی گفت: قیمت اجاره بها در مسیر 
کاهشی قرار گرفته و با وجود اینکه در فصل جابجایی 
هستیم این روند متوقف نشــده است. وی اضافه کرد: 
کاهش قیمت خانه در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به 

کاهش نرخ های اجاره منجر شده است.
وی با بیــان اینکه معموال بعــد از کاهش قیمت خانه 
رفتار موجران تغییر می کنــد، اضافه کرد: در این بین 
تالش بنگاه های امالک ســطح شهر تهران برای فایل 
نکردن اجاره هــای نامتعارف که از خرداد امســال به 
صورت خودجــوش رقم خورد به کمک مســتاجران 

آمد.
خسروی گفت: این انتظار می رود کاهش قیمت ملک 
و به تبع آن اجاره بها در تهران به سایر استان ها تسری 

یابد.
وی خبر داد که اکنون بیشتر تغییرات کاهشی قیمت 
مســکن و اجاره مربوط در مناطــق ۳، ۶ و ۱۰ تهران 

است.
رئیس اتحادیه امالک تهران همچنیــن خبر داد که 
میزان کاهــش قیمت ها در مناطــق مختلف تهران 
متفاوت اســت و گفت: برخی مناطق که رشد قیمتی 
بیشــتری داشــته و حباب قیمت ها در این مناطق 

بیشتر بوده است با کاهش بیشتری مواجه است.
خسروی گفت: قدرت خرید مردم کاهش یافته است 
و در عین حال توقف خریــد خانه های گران که بعد از 
اظهارات وزیر راه رخ داد به پایان دادن روند افزایشی 

قیمت خانه کمک کرد.
افزایش قیمت مســکن در تهران در یک ســال اخیر 
موجب مهاجرت اجباری بســیاری از شــهروندان به 
شهرهای حومه پایتخت شــده است. بسیاری از افراد 
اقشار متوسط و کم درآمد که تا سال گذشته در تهران 
اجاره نشــین بودند، در ســال جاری با افزایش شدید 
نرخ اجاره بها چاره را در نقل مکان به شهرهای اطراف 
پایتخــت دیدند کــه قیمت های پایین تــری دارند؛ 
هرچند مســیر خانه تا محل کار این دســته از مردم 

طوالنی تر و پرهزینه تر خواهد شد.

اندیشه
تقاضــای آپارتمان هــای کوچک در اندیشــه کرج 
نسبت به سال گذشــته افزایش ســه تا چهار برابری 
داشــته و همین موضوع در نرخ اجاره بها تأثیر زیادی 
گذاشته است. سال گذشته آپارتمان های زیر ۵۰ متر 
به ســختی اجاره می رفت، اما امســال با افزایش نرخ 
اجاره بها عرضه این بخش بســیار کاهش یافته است. 
قیمت مســکن در این منطقه برای هر مترمربع بین 
یک تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومــان بود که اکنون 
حداقل قیمــت، چهار میلیون و ۵۰۰ هــزار تومان و 
حداکثر آن هم بیــن هفت تا هشــت میلیون تومان 

است. 
همچنین اجاره بها در اندیشــه افزایش حداقل ســه 
برابری داشته اســت. به طوری که اگر در سال گذشته 
یک واحد آپارتمان به اندازه ۶۰متر با نرخ ده میلیون 
تومان ودیعــه و اجاره بهای ماهانــه ۶۰۰هزار تومان 
به قرارداد می رســید اکنون همان واحــد با نرخ ۳۰ 
میلیون تومان با اجاره بهای ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ 

هزار تومان به مستأجر داده می شود.

پردیس
در پردیس قیمت ها یکســان نیســت و هر فاز دارای 
نرخی جداگانه اســت. به گفته فعاالن صنف امالک 
این منطقه بهترین فازهای پردیس ۱، ۲، ۳ و ۴ است 
که در ســال گذشــته بین یک میلیــون و ۵۰۰هزار 
تومان تا ســه میلیون تومان برای هر مترمربع قیمت 
داشــتند اما امســال همان آپارتمان ها بین شــش 

میلیون تا ۱۲ میلیون تومان معامله می شود.
از سوی دیگر قیمت آپارتمان در فازهای ۵ ، ۸ و ۱۱ که 
در سال گذشــته متری یک میلیون تومان بود امسال 
با نرخ پنج میلیون تومان معامله می شــود. همچنین 
رهن کامل خانه های ۸۰متری در ایــن فازها حدود 
۴۰میلیون تومان بود که اکنون با قیمت ۱۴۰میلیون 

تومان رهن داده می شود.

پرند
قیمت آپارتمــان در پرند نســبت بــه مناطق دیگر 
رشد زیادی نداشته اســت و دلیل اصلی این موضوع 
هم افزایش قیمتی بود که ســال گذشته اتفاق افتاده 
بود. ســال گذشــته قیمت آپارتمان های این منطقه 
به متری ســه میلیون تومان رســید و از سال گذشته 
تاکنون این مبلغ به شــش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
افزایش یافته اســت. نرخ اجاره بها در این منطقه رشد 
حدود ۳۰درصدی داشته که نسبت به مناطق دیگر با 

کاهش تقاضا همراه بوده است.

فردیس کرج
قیمت آپارتمان در این منطقه به طور متوســط پنج 
میلیون تومان برآورد شده اســت؛ در حالی که سال 
گذشــته میانگین قیمت هر مترمربع در این منطقه 
یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان تــا دو میلیون تومان 
بود. نرخ اجاره بها در فردیس کرج نســبت به ســال 
گذشــته حدود ۱۵۰درصد افزایش قیمت داشــته 
اســت. به عنوان مثال اگر یک واحد آپارتمان در سال 
گذشــته با معیار رهــن و اجاره یک میلیــون تومان 
قیمت داشت اکنون دو میلیون و ۵۰۰هزار تومان در 

اختیار مستاجران قرار می گیرد.

هشتگرد
اگر سال گذشته کســی بین ۷۰ تا صد میلیون تومان 
پول داشــت می توانســت در منطقه هشــتگرد یک 
آپارتمان یــا زمین ویالیــی بخرد امــا اکنون همان 
آپارتمان و زمین را باید با قیمت ۴۰۰ تا ۵۵۰ میلیون 
تومان بخرد. نــرخ رهن و اجاره در ایــن منطقه ۲۰۰ 

درصد رشد داشته است.

مهرشهر
قیمت فاز یک منطقه مهرشــهر با ســایر فازهای آن 
تفاوت دارد. در فاز یک ســال گذشــته هر مترمربع 
واحد مســکونی حدود هشــت میلیون تومان قیمت 
داشــت که اکنــون بــه ۱۶ میلیون تومان رســیده 
است. سال گذشــته نرخ اجاره در این فاز حدود ۱۵۰ 
میلیون تومان رهن کامل بوده که امسال همان خانه 
با قیمت ۳۰۰ میلیون تومان رهن داده می شــود. در 
ســایر فازها، قیمت مســکن به طور میانگین حدود 
پنج میلیون تومان بود که اکنون بــا نرخ ۱۲ میلیون 
تومان فروخته می شود. این در حالی است که افزایش 
قیمت مســکن در این بخش تقاضای اجاره را افزایش 
داده و نرخ اجاره در منطقه مهرشــهر نسبت به سال 

گذشته ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.

شهر قدس
در منطقه شهر قدس سال گذشته قیمت مسکن بین 
۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیــون تومان بود که اکنون 
حداقل قیمت در این منطقه ســه میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان است. نرخ اجاره بها نیز افزایش بیش از ۳برابری 
داشته و از ۵۰ میلیون تومان رهن در سال گذشته به 

۱۵۰میلیون تومان در سال جاری رسیده است.

پالک
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 ۴۰  درصد جمعیت شهری
 اجاره نشین هستند

رئیس کانون انبوه ســازان کشــور با بیان اینکه 
افت معامالت مسکن و رکود به وجود آمده باعث 
خواهد شد ســازنده های مســکن رفتار خود را 
تغییر و در ساخت مسکن با احتیاط عمل کنند، 
گفت: در یک سال گذشته تمام اقالم مصرفی در 

ساخت مسکن ۳ برابر شد.
جمشید برزگر ، در پاســخ به این سؤال که آیا با 
توجه به ورود بخش مســکن به رکود سازندگان 
مســکن از این پس با احتیاط در ســاخت عمل 
خواهند کرد، گفت: سال هاست که ساخت و ساز 
از تقاضا عقب اســت به طوری که هر سال ۲۵۰ 
هزار تا ۳۰۰ هزار واحد مســکونی از تقاضا عقب 

بوده است.
وی افزود: بــا ایــن وضعیتی که بازار مســکن 
وارد آن شــده و دچار یک نوع کســادی و رکود 
کاهش معامالت شده است ســازندگانی که در 
حال ساخت هســتند واحدهای خود را تکمیل 
خواهند کرد و قطعا برای پروژه جدید با احتیاط 
عمل کرده و حتی اقدام به ساخت نخواهند کرد.

برزگر با اشاره به اینکه به هر حال نرخ سود بانکی 
مشخص است و شاید برخی سرمایه خود را نزد 
بانک ها سپرده گذاری کنند، گفت: متاسفانه هر 
روز عوارض جدیدی بر بخش مســکن و ساخت 
و ســاز تحمیل ،تصویب و اعمال می شود که به 
صورت مســتقیم در قیمت تمام شــده مسکن 

تاثیرگذار بوده و آن را باال می برد.
رئیس کانون انبوه ســازان کشور در پاسخ به این 
ســؤال که در حال حاضر وضعیت ساخت و ساز 
در کشور چگونه است اظهار داشت: در یک سال 
گذشــته تمام اقالم مصرفی در ساخت و ساز ۳ 
برابر رشد کرده است که یکی از دالیل اصلی این 
وضعیت کاهش ارزش ریــال و افزایش نرخ دالر 

بود.
برزگــر با اشــاره به اینکــه با افزایــش اقالم 
مصرفی در ســاخت و ســاز تاثیر مســتقیم و 
باالیی در قیمت تمام شــده خواهد داشــت، 
ادامه داد: هر سال ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار در ساخت 
واحد مسکونی نســبت به تقاضا عقب هستیم 
که قطعا این عقــب ماندگی تاثیــر باالیی در 
پاســخگویی به تقاضا خواهد داشت که رشد 
قیمت را بــه گونه ای به بازار مســکن تحمیل 

خواهند کرد.
وی در پاســخ به این ســؤال که اگر ســاخت و 
ساز نســبت به تقاضا عقب اســت چرا باید در 
تهران ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار مسکن خالی از سکنه 
داشته باشیم اظهار داشت: اکثر این واحدهای 
مســکونی خالی از ســکنه، خانه دوم و ســوم 
هستند و این واحدها توســط برخی افراد برای 
فرزندان خود خریداری شده است پس مشکل 
ما این واحدها نیســت بلکه بحث ما دهک های 
پایین جامعه اســت که در تهیه و خرید مسکن 

مشکل دارند.
برزگر ادامه داد: در حــال حاضر ۳۵ تا ۴۰ درصد 
جمعیت شهرنشینی کشــور اجاره نشین، ۲۴ 
میلیون بد مســکن و ۲ تا ۳ میلیون متقاضی داغ 
داریم که منتظر مســاعدت دولت برای دریافت 
تسهیالت با بهره پایین هستند تا اقدام به خرید 

مسکن کنند.
وی افزود: این آمارها نشــان می دهــد که باید 
دولت برای پاسخگویی به تقاضای مسکن بیش 
از پیش جدیت کند و با ارائه تســهیالت مسکن 

آنها را به خانه دار شدن امیدوار کند.



 هزینه طراحی خودرو پژو 206 و توسعه سمند پس از یک دهه جنجالی شد

250 میلیون دالری برای یک صندوق عقب!
غزاله زاهدی    ســخنگوی کمیســیون اصل 9۰ 
مجلس شورای اسالمی از هزینه ۲۵۰ میلیون دالری 
طراحی خــودرو پژو ۲۰۶ آن هم تنهــا برای صندوق 

خودرو خبر داد.
بهرام پارســایی با اشــاره به تهیه گزارش مربوط به 
صنعت خودرو در کمیســیون اصــل 9۰ گفت: »در 
جریان تهیه این گزارش آنچه که برای من اثبات شده 
فســاد کالن و عدم نظارت بر خودروســازی و تبدیل 

خودروسازان به یک مافیای قدرتمند است.«
وی اضافه کرد: »یکی از مواردی که ما در این گزارش 
به آن رســیدیم و من چند بار این موضوع را ناباورانه 
مطالعه کــردم هزینه ســنگین طراحــی صندوق 
خودروی پژو ۲۰۶ اســت. همان  طور که می دانید پژو 
۲۰۶ ساخت فرانسه و طراحی شده در فرانسه است و 
در ایران تنها یک صندوق به آن اضافه شــده و تبدیل 

به پژو SD شده است.”
این نماینده مجلس شــورای اســالمی گفت: “طبق 
اســناد فقط بابت طراحی صندوق پــژو ۲۰۶، ۲۵۰ 
میلیون دالر هزینه شده که با ارز امروز قیمت آن به ۳ 
هزار میلیارد تومان می رســد. این در حالی است که با 
این میزان پول می شد یک خط کامل تولید خودروی 

جدید را طراحی کرد.«
ســخنگوی کمیســیون اصل 9۰ مجلس شــورای 
اســالمی ادامه داد: »ما معتقدیم مــوارد این چنینی 
است که باعث می شــود قیمت تمام شده خودروهای 
بی کیفیت در کشــور ما چندین برابــر خودروهای 

باکیفیت خارجی باشــد و هزینه آن هم از جیب مردم 
پرداخت می شود.«

وی در رابطه با طراحــی خودرو ســمند اعالم کرد: 
»فســاد خودروسازی جدید نیســت. در دهه ۷۰ که 
بزرگترین اختالس تاریخ کشــور ۱۲۳ میلیارد بود، 
برای طراحی ســمند، ۱۲۰ میلیارد تومان با ارز ۴۰۰ 
تومانی، معادل ۳۵۰۰ میلیارد تومان امروز، پرداخت 
شــد و این طراحی گران نه جذاب بود نه اســتاندارد. 
 البته این مبلغی اســت که خودروساز اعالم کرده، اما 
اسنادی در دست است که نشان می دهد وام اخذ شده 
بابت طراحی خودرو ملی بیشــتر از این مبلغ است و 
این در حالی اســت که یــک طراح ایرانــی برندهای 
معتبر خودرو در جهــان، همان زمــان حاضر بود به 
رایگان، طراحی خودرو ملی را انجــام دهد. اما چون 
برای ســودجویان، منفعت نداشت، نپذیرفتند.  زمان 
اســتاندارد طراحی یک خودرو در جهان هم دو تا سه 
سال است ولی طراحی سمند ۷ ســال زمان برد.  این 
مشت نمونه خروار بود و به زودی پرده ای دیگر از یک 

فساد بزرگتر در مافیای خودرو را اعالم می کنم.«
وی ادامه داد: »بین ســال های ۸۴ تا 9۳ نیز به دلیل 
غیراستاندارد بودن و جذاب نبودن سمند سه مرحله 
تغییرات در آن ایجاد کردند که آن هم مجموعا ۱۱۰ 
میلیارد تومان هزینه داشته است، یعنی برای طراحی 
خودرو ســورن ۲۲ میلیــارد تومان، بــرای طراحی 
خودرو دنــا ۴9.۵ میلیــارد تومان و بــرای طراحی 
خودرو دنا پــالس ۳9.۵ میلیارد تومان هزینه شــده 

است.«
بــه گفتــه پارســایی، طراحی 
خودرو یکی از منافذی است که 
خودروســازان به دلیل روحیه 
و عملکــرد انحصار طلبی شــان 
نهایــت سوء اســتفاده را از آن 
کمیسیون  داشته اند.سخنگوی 
اصل 9۰ مجلس شورای اسالمی 
با بیان این که خودروســازها ۲۵ 
هزار میلیارد تومان خودرو پیش 
فروش کردند، ۳۰ هزار میلیارد 
تومان بــه بانک هــا و ۲۵ هزار 
میلیارد تومان به قطعه ســازان 
بدهکارنــد و ۳۰ هــزار میلیارد 
تومان هم زیان انباشــته دارند، 
افزود: »ایــن  که چــرا تاکنون 
با آنهــا برخــورد نشــده جای 
ســوال دارد اما به نظر می رسد 

یکی از راه هایی که به راحتی می توانســتند به جیب 
مردم دســتبرد بزنند همین به اصطالح طراحی های 
کارشناسی نشده است که به خاطر آن به منافع کالن 

رسیدند.«
وی همچنیــن مدعــی شــد: »در دولــت دهم هم 
ایران خودرو را وادار کردنــد در ونزوئال خط تولید راه 
بیندازد به همیــن منظور 9۰ میلیــون دالر در آنجا 
هزینه شــد که بعد از صرف این هزینه کشــور مقصد 
گفت که تا ۱۰ ســال دیگر به آنها برق نمی دهد و این 
حجم ســرمایه ملی در آنجا از دست رفت هیچ کسی 

هم مؤاخذه نشد.«
نماینده مردم شیراز در مجلس در پایان خواستار ورود 
جدی قوه قضاییه برای بررسی تخلفات خودروسازان 
شــد و گفت: »امیدواریم خودروســازان که در موارد 
مختلف اقدام به حیــف و میل و غــارت اموال مردم 

کردند روزی پاسخگوی عملکرد خود باشند.«
با این حــال به گفته یکــی از کارشناســان طراحی 
صنعت، ایــن اظهارات تا حدی مــی تواند محل ابعام 
باشــد.علیرضا محمــد زاده مــی گویــد: »علیرغم 
انتقادات و ایرادات متعددی که به طراحی و مهندسی 
خودروی سمند از ابتدای معرفی آن در بازار وارد بوده 
)که در برخی موارد نیز کامال اصولی و صحیح است(، 

اما ذکر چند نکته در این  بین  بنظر الزم میرسد.
اول آنکه اصوال پروسه استاندارد طراحی یک خودرو 
حتی بر اساس پلت فرمی مشترک  با خودرویی دیگر 
) چه در آن ســالها و حتی امروز ( دو تا سه سال نبوده 
و چنیــن ادعایی کمی بــا واقعیت متناقض اســت. 
بطور معمــول طراحی یک خــودرو جدیــد فارغ از 
مشترکات فنی آن با خودروی دیگر در  یک  بازه زمانی 

چهار  تا پنج ساله به انجام  میرسد.
نکتــه دوم اینکه اظهار شــده در آن  زمــان طراحی 
ایرانی  حاضــر به طراحی خودرو ملــی بدون  دریافت 
هر گونه هزینــه از ایرانخودرو بوده اســت، نیز بنظر  
چندان منطقی نمیرســد چــرا که اصــوال طراحی 
خودرو یک پروسه و فرآیند بســیار پرهزینه و زمانبر  
اســت و انجام  رایگان آن کمی عجیب است.و اما نکته 
آخر اینکه ایشــان  ادعا نموده اند که سمند خودرویی 
اســتاندارد نیســت باید دید بر اســاس چه  منطق و 
مســتنداتی چنین ادعایــی مطرح میشــود چرا که 
اصوال در طراحی و مهندسی خودروها استانداردهای 
متعددی میبایســت رعایت شــوند، )هرچند سمند 
قطعا خودرویی نیست که تمامی استانداردهای زمان 
خود را دارا باش( اما نمیتوان بدون دلیل و مدرک یک 

خودرو را صد در صد غیر استاندارد نامید.«

پدال
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به مردم
رئیس ســازمان بازرســی کل کشــور گفت: با 
ورود دســتگاه قضایی و پیگیری های انجام شده 
۲۰هزار خودروی دپوشــده به مشتریان واگذار 

می شود.
ناصر ســراج در پاســخ به این ســؤال که پیگیری 
سازمان بازرسی کل کشــور در مورد قراردادهای 
خودروســازان چه شــد؟، به وضعیت نابســامان 
صنعت خودرو کشــور اشــاره کرد و اظهار داشت: 
چند روز قبــل، »وزیر صنعت، معــدن و تجارت، 
کل خودروســازان، قطعه سازان و شــورای روابط 
و تعزیرات را دعوت به جلســه کرد و به طور کامل 
مشکالت را بررسی کردیم که تعداد زیادی ماشین 

در شهرها و استان های مختلف دپو شده بود.
وی با بیان اینکه مشــکل اساسی خودروسازها 
مربوط به قطعه ســازان بود کــه قطعات مورد 
نیاز را در اختیار خودروســازها قرار نمی دادند، 
افزود: با ورود دســتگاه قضایــی و پیگیری های 
انجام شده این مشــکل مرتفع شــد و ۲۰ هزار 

خودروی دپوشده به مشتریان واگذار می شود.
رئیس ســازمان بازرســی کل کشــور تصریح 
کرد: پیگیری هــای قوه قضائیــه در این زمینه 
همچنان ادامه دارد و این اطمینــان را به مردم 
عزیز می دهیم که ســازمان بازرسی کل کشور 
تا به دســت آوردن نتیجه مطلــوب پیگیر رفع 

مسائل و مشکالت حوزه صنعت خودرو است.

وز بدون تعطیلی  وه کر  گر
تابستانی

شــرکت کروز برآی تولید قطعــات باقی مانده 
و جمــع شــدن خودروهــای مانــده در کف 
پارکینگ های خودروسازی های سایپا و ایران 
خودرو، تعطیالت تابستانی خود را کاهش داد تا 
تولید در این شــرکت بزرگ قطعه ساز متوقف 
نشــود و شــرکت های خودروســازی بتوانند 

تعهدات خود را به مشتریان خود انجام دهند.
در حالی که هر ســال و در اواســط تابســتان 
کارخانه های خودروســازی به مــدت ده روز 
تعطیالت تابســتانی خود را در تقویم کاری قرار 
داده اند و پیــرو تعطیلی خودروســازان، قطعه 
ســازان نیز این مدت را به کارگران خود تنفس 
می دهند، اما امســال با توجه به نابسامانی بازار 
خودرو، شــرکت کروز برآی تولید قطعات باقی 
مانده و جمع شدن خودروهای مانده در کف 
پارکینگ های خودروسازی های سایپا و ایران 
خودرو، تعطیالت تابستانی خود را کاهش داد تا 
تولید در این شــرکت بزرگ قطعه ساز متوقف 
نشــود و شــرکت های خودروســازی بتوانند 

تعهدات خود را به مشتریان خود انجام دهند.

وش فوری سراتو ادامه دارد فر
قائم مقام مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا در 
امور فروش با بیان اینکه معاونت بازاریابی و فروش 
سایپا برای پاســخگوئی و تکریم مشتریان سایپا 
در تعطیالت تابســتانی خودروسازان فعال است، 
افزود: با توجه به برنامه ریزی گروه خودروســازی 
سایپا برای تکمیل و تجاری ســازی خودروهای 
موجــود در پارکینگ هــا، معاونــت بازاریابی و 
فروش نیز این خودروها را به سرعت فاکتور کرده 
و اقدامات الزم برای تحویل آنها به مشــتریان را 
انجام می دهد. براساس تالش ها و هماهنگی های 
همکاران ما در بخش های برنامــه ریزی تولید و 
معاونت فروش، روزانه بیشــتر از ۲هزار خودرو از 
محصوالت گروه خودروســازی ســایپا تجاری 

سازی، فاکتور و تحویل مشتریان می شود.
به گفتــه وی با تکمیــل کاری بیــش از ۲هزار و 
۳۵۰خــودرو از محصوالت گروه خودروســازی 
سایپا در ۲۴ مردادماه، تعداد خودروهای تکمیل 
شده ســایپا از ابتدای تعطیالت تابستانی از مرز ۷ 

هزار دستگاه گذشت. 
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نانوایی های غیرمجاز قیمت را گران کردند

چرا نان بی سر و صدا گران شد؟
سمیرا ربیع  »قیمت نان گــران شد!؟ « گرچه این 
خبر هنوز رسمی نشده اما اگر سری به نانوایی ها بزنید 
شاهد این هستید که برخی نانوایان به طور خودسرانه 
قیمت نــان را باالتــر از آنچه که نرخ مصوب اســت، 
عرضه می کنند. دلیل افزایش قیمــت نان در برخی 
از واحدهای صنفی نان پزی هــم غیرمنطقی به نظر 
نمی رســد. از ســال 9۳ تاکنون دولت اجازه افزایش 
قیمت نان را به آنها نداده اســت. نانوایان می گویند از 
سال 9۳ تاکنون قیمت دستمزد، آب، برق و … گران 

شده در حالی که قیمت نان تکانی نخورده است.
حاال برخی نانوایان سنتی پز خودســرانه قیمت نان 
را باال بُرده اند و می تــوان این طور گفــت که قیمت 
نان گویی ســقفی ندارد. هر واحد صنفی براســاس 
خمیر مایه و مشــتقاتی که برای تهیه نان بر می دارد 
قیمت های متفــاوت و نامتعارفی را بــه مردم اعالم 
می کند که در این میان جای دســتگاه های مسئول 

برای رسیدگی به این اقدام غیرقانونی خالی است.

نانوایی های غیرمجاز قیمت را گران کردند
در همین حال، رئیــس اتحادیه نان های ســنگکی 
تهران درباره علــت افزایش قیمت نان های ســنتی 
می گوید: هیچ یــک از نانوایی ها خــالف قانون عمل 
نمی کنند؛ هر یک از نانوایان ســنتی نــرخ مصوبی را 
از ســوی دولت دریافت کرده اند و براساس آن نان را 
به دست مردم می رسانند. البته تا به امروز حدود ۲۰۰ 
واحد صنفی غیرمجاز در شهر تهران در حال فعالیت 
هستند و ممکن است که مردم نان شب خود را از این 

واحدها و با هزینه باالتری خریداری کرده باشند.
اصغر پابرجا در پاســخ به این پرســش که چرا قیمت 

نان ها سقف مشــخصی ندارد؟ اظهار می کند: قیمت 
نان های سنتی از جمله نان سنگک، بربری، لواش و… 
نرخ مشخصی دارد. ســقف قیمت نان سنگک بین دو 
تا سه هزار تومان متغییر اســت. عده ای از مردم چانه 
نان بزرگ تری را به نانوا سفارش می دهند، عده دیگری 
هســتند که نان با مخلفاتی همچون کنجد و ســبزی 
می خواهند. برخی  هم هستند که قصد سفر به خارج از 
کشــور را دارند و نان با کیفیت تری سفارش می دهند؛ 

همه این ها در گران شدن قیمت نان نقش دارد.

قیمت واقعی نان سنگک چند؟
او می افزاید: چانه زنی نانواها بــرای افزایش قیمت نان 
همچنان ادامــه دارد. ما برای واقعی شــدن قیمت نان 
پافشــاری کرده ایم و طرح های الزم را بــه دولت ارائه 
داده ایم اما هنوز به نتیجه نهایی نرســیده ایم. معتقدیم 
که قیمت نان باید هم اندازه نرخ تورم از سال های ۱۳9۳ 
تا ۱۳9۸ افزایش یابد.پابرجا دربــاره قیمت واقعی نان 
ســنگک می گوید: در حال حاضر قیمت نان ســنگک 
دولتی پز هزار تومان اســت در حالی که ما نرخ این نان 
را به دولتمردان ۱۴۰۰ تومان پیشنهاد دادیم اما رد شد.

چرا قیمت نان سقف ندارد؟
کرمی در ادامه می گوید: چند نرخــی بودن قیمت آرد 
و گندم فســاد گســترده را به بار می آورد. دولت برای 
جلوگیری از توزیع این فســاد و رانت باید یک بار برای 
همیشــه قیمت گندم را تک نرخی کنــد و این کاالی 
اساسی را به یک نرخ به نانوایان و واحدهای صنعتی این 
صنف بفروشد. متاســفانه همین چند نرخی ها باعث 

بی کیفیت شدن و همچنین کاهش وزن نان شده است.

 قاچاق گسترده در بازار
 لوازم خانگی 

عضو هیات مدیره انجمــن تولیدکنندگان لوازم 
صوتی و تصویری با بیان اینکه بازار لوازم خانگی 
به تعادل رســیده گفت: قاچاق گسترده ای در 
حوزه لوازم خانگی صــورت گرفته و ورود دولت 

به این بخش ضروری است.
بابک ثقفی با اشــاره به خروج برندهای خارجی 
از ایران اظهار کرد: سال گذشــته در پی خروج 
برخی برندها از ایــران کمبود کاال و نارضایتی به 
وجود آمد، اما خوشــبختانه امروز بازار به تعادل 

رسیده است.
ثقفی اضافه کــرد: تعادل بازار تحت تاثیر ســه 
عامل کاهش فشار خارجی ها بر تولیدکنندگان 
داخــل، کاهش تقاضــا و مصــرف و همچنین 

افزایش قاچاق صورت گرفت.
به گفتــه ایــن عضو هیــات مدیــره انجمن 
تولیدکننــدگان لــوازم صوتــی و تصویری، 
فشــاری که ســال گذشــته از جانب خارجی ها 
تولیدکننــدگان ایــران را نابــود کــرده بود 
بــا خــروج ایــن کشــورها از بیــن رفتــه و 
تولیدکنندگان داخل توانســتند خود را احیا 

کنند.
وی از کاهــش مصــرف تلویزیون نســبت به 
ســال های گذشــته خبر داد و گفت: طبیعتا 
با افزایش قیمــت ها کاهش تقاضــا در بازار 
رخ داد بــه طوریکه چهار ســال پیش مصرف 
تلویزیون در داخــل ۲میلیون بــود و امروز به 
حدود یــک میلیــون و ۴۰۰هزار دســتگاه 

رسیده است.
ثقفی همچنین به افزایــش قاچاق لوازم خانگی 
اشــاره کرد و افزود: بــا مراجعه بــه مغازه های 
جمهوری می بینیم که بیشــتر تلویزیون های 
برند بــه صورت قاچــاق وارد شــده اند که 
گیرنده های ماهواره بر روی آن ها نصب شــده 
و به آن ها »کاالی شــرکتی« می گویند؛ در این 
شــرایط ضرورت دارد تا هرچه ســریعتر دولت 

ورود کند.
این فعال صنف لوازم خانگی با اشــاره به خروج 
برندهای خارجــی از ایران هشــدار داد: اکنون 
این برندها با دامپینگ کردن کاال در مرز ایران، 
هزینه های قیمت تمام شده شان را پایین آورده 
و قصد اخــالل در تولید داخــل را دارند که باید 

جلوی آنها گرفته شود.

موبایل باز هم ارزان خواهد شد
مدیرکل نظــارت بر خدمات ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره کاهش 
قیمت این محصول در بازار در پی کاهش قیمت 
دالر گفــت: واردات تلفن همــراه از دو طریق با 
ارز نیمایی برای شــرکتهای تولیدکننده اصلی 
که رابطه مســتقیم تجاری با ایران دارند و با ارز 

حاصل از صادرات در حال انجام است.
ســیدجواد احمدی افزود: قیمت ارز نیمایی در 
طول ســه ماه گذشــته، عموماً صعودی بوده و 
کاهشی نداشته که قاعدتاً در حوزه واردات اینگونه 
کاالها در روند قیمتها شــیب متناسب صعودی 
قابل پیش بینی اســت هر چند رقابت شرکتهای 
واردکننده باعث ثبــات و حتی کاهش قیمت در 
این گروه نیز بوده اســت. ضمنا عرضه کنندگان 
این کاالها موظف به ثبت قیمت مصرف کننده در 

سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت هستند.
احمدی بــا اعالم اینکــه قیمــت ارز حاصل از 
صادرات که تابعی از ارز آزاد ســامانه سنا است، 
در طول ماه های اخیر، شیب نزولی اندکی داشته 
اســت، تصریح کرد: انتظار مــی رود با ایجاد جو 
رقابتی و حضور تعداد قابــل توجهی واردکننده 

در این حوزه، شاهد روند کاهشی باشیم.
احمدی پروســه واردات موبایــل از زمان ثبت 
ســفارش تا خریــد و واردات و آماده ســازی را 
فرآیندی بین ۴۵ تا ۶۰ روز اعــالم و اظهار کرد: 
قاعدتاً فرآیند کاهشــی قیمتها از زمان شــروع 
کاهش نرخ ارز بــا تاخیر در فــاز ۴۵ تا ۶۰ روزه 
در بازار محسوس اســت.وی تاکید کرد: قیمت 
موبایــل در گوشــی های پرتقاضا کاهشــی با 
میانگین ۱۰ درصد را به همراه داشــته که اتفاقاً 
این موضــوع به زعــم فعالین بازار نــه به خاطر 
کاهش نرخ ارز بلکــه به خاطــر افزایش تعداد 
واردکننــدگان قانونی از حدود ۵۰ شــرکت به 
۱۱۰ شــرکت و ایجاد جو رقابتی سالم در میان 
تجار و افزایش ســرعت عرضه و موجودی باالی 

واردکنندگان بوده است.
مدیرکل نظــارت بر خدمات ســازمان حمایت 
بــه  تولیدکننــدگان  و  مصرف کننــدگان 
مصرف کننــدگان توصیه کرد که با اســتعالم 
قیمتها از سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت از قیمت 
اعالمی فروشندگان مطلع شده و هرگونه مورد 
خالف واقع را بــه حوزه های نظارتی ســازمان 

حمایت اطالع دهند.


