
مقابله دیجیتالی با تحریم بانکی
بازار خودروهای وارداتی با رشد نجومی قیمت ها و رکود خرید و فروش همراه است

وهای خارجی  »دیوار« بلند خودر

تمایل 70 درصد فارغ التحصیالن دانشگاهی 
برای کار در خارج از کشور
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وردین صادرات ۵.۲ میلیارد دالری در فر

استفاده از »رمز ارز« برای دور زدن تحریم ها؛ آری یا خیر؟

١- خدمات تخصصي اطفال و كودكان با امكانات ويژه 
٢- ارتودنسي ثابت و متحرك با شرايط ويژه پرداخت

٣- درمانهاي زيبايي جهت طراحي خط لبخند شامل لمينيت سراميكي 
ونير كامپوزيت  و بليچينگ)سفيدكردن(مطبي و خانگي

٤- انواع ترميم ها و درمان ريشه )عصب كشي (

كلينيك تخصيص دندانپزشيك آوا

٥- درمانهاي پروتز ثابت و متحرك شامل انواع روكش ها و پالك ها 
جهت فضاهاي بي دنداني 

٦- درمانهاي دندانپزشكي مخصوص سالمندان محترم
٧- درمان ايمپلنت و جراحي هاي دندانهاي عقل نهفته 

٨- جرم گيري و درمان التهاب و خون ريزي لثه ،جراحي هاي لثه و...

قيطريه- بلوار اندرزگو- نبش كوچه عبدالهی جنوبی - پالك ٧٢ - ساختمان پارسيان - طبقه اول - واحد6
0٢١٢٢٢٣٥٤06 -0٢١٢٢٣9٨٣6٤

ارائه كليه خدمات دندانپزشكي 

دکرت فالح سابق

Ava Dental Clinic

طرف قرارداد بابيمه بانكهای 
تجارت،ملت و صادرات

   ava_dentalclinic:اينستاگرام



۱۵0میلیارد تومان تسهیالت برای اجرای طرح های روستایی اختصاص یافت

یارانه دستمزد برای استان های پربیکار

خطرتوسعه مناطق آزاد جامعه کارگری را تهدید می کند

۱۰ضربه مناطق آزاد به کارگران

اقتصاد
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه 2
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rچهارشنبه      اول خرداد  ۱398    شماره 303

پاسخ وزیر نفت به اظهارنظر عزت الله ضرغامی
وزیر نفت به اظهارنظری از سوی عزت اهلل ضرغامی مبنی بر اینکه »چرا 

وزارت نفت آرایش جنگی نمی گیرد«، پاسخ داد.
 متن پاســخ بیژن زنگنه بــه اظهارنظر عزت اهلل ضرغامی به شــرح 
زیر اســت: همکار قدیمی آقای مهندس ضرغامی، دیروز در پیامی 
نوشــته بودند مطلع هســتند مشــکل نگرانی وزیر نفــت از عواقب 
قضایــی دور زدن تحریم هــا برای فــروش نفت حل شــده و وزیر 
اکنون اختیــارات باالیی دارد. پس چرا وزارت نفــت آرایش جنگی 

نمی گیرد؟
در واکنش به توئیت ایشــان، تاکنون عده زیادی واکنش نشان داده اند 
و من هــم اگر بخواهم بــا ادبیات آقــای ضرغامی ســخن بگویم، باید 
به صراحت اعالم کنم وزارت نفت حدود یک ســال است نه تنها آرایش 
جنگی گرفتــه، بلکه درگیر جنگی خشــن با یــک تجاوزگر بی رحم و 

بی منطق شده است. 
جنگی که در هنگامه آن البته با کمین های متعدد روبه رو شده و نه تنها 
از تک تیراندازها، بلکه از آتش توپخانه های مستقر درون کشور نیز رنج و 

آسیب بسیار دیده است و می بیند.
متاسفانه نوع این جنگ به گونه ای اســت که وزارت نفت نه می تواند از 
دستاوردهای خود به علن ســخن بگوید و نه می تواند، روش ها و حتی 

کلیات عملیات خود را حتی برای خواص تشریح کند. 
در طول این مدت دشــمن، از راه های مختلف بســیار کوشــیده 
اســت ما را به حرف زدن و افشــای رازها وادارد؛ اما ما فشــارها و 
زخم زبان ها را، همچون هزاران ســرباز گمنام دیگر این سرزمین 
مبارک، به جان خریده ایم و خامــوش و مظلوم به تالش و مقاومت 
مجاهدانه خود برای ســرافرازی ایران و جمهوری اســالمی ادامه 

داده و خواهیم داد.
تا زمانی که این امانت مردم در دســتان حقیر باشــد، به یاری خداوند 
بزرگ حتی به بهای جان و مهم تر از آن به بهای آبرویم، با حمایت مقام 
معظم رهبری و در ادامه ریاست محترم جمهوری و دیگر بزرگان از این 
امانت، حفاظت کــرده و خواهم کرد و اجازه هــم نخواهم داد ذره ای به 

اموال مردم تجاوز شود. 
گرچه عده ای که نمی دانم در وصف آنان چه بگویم، این شــرایط خطیر 
را فرصتی برای غارت مردم می دانند و البته در مقابل باید اعتراف کنم، 
عده ای دیگر نیز با درک شرایط و احســاس مسئولیت از هیچ کوششی 

برای یاری به مردم کوتاهی نمی کنند.
به هرحال، این جنگی اســت که هنــوز به زمان اعالم پیــروزی در آن 
نرســیده ایم و تازه دور جدید آن آغاز و جبهه ای نو در آن گشوده شده و 
بسیار ضروری است که همه به فرماندهان و دیگر رزمندگان مستقر در 

خط مقدم این جبهه، یاری برسانند.
ما با تالش بی وقفه و بــا اتکال به خداوند توانــا، راه های جدید را باز 
می کنیــم و البته در این نبرد ســنگین به حمایت همــه نیاز داریم؛ 
فقط این نکته را فراموش نکنیم که امروز حتی زمان ســنگ پراکنی 
درون خانه هم نیست چه رســد به شلیک آتشــبارهای توپخانه در 

داخل خانه.«

روسیه: به ساخت نیروگاه بوشهر ادامه می دهیم
وزارت امور خارجه روسیه با انتشــار بیانیه ای اعالم کرده است که برای 
ساخت نیروگاه اتمی در بوشــهر و انطباق تأسیسات فردو برای اهداف 

دیگر و پروژه های مشترک با ایران آماده است.
 در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است: »برای همکاری آتی با ایران 
در چارچوب برجام و همچنین برای پیشبرد دیگر پروژه های دوجانبه 

آماده هستیم.«
» از جمله قصد داریم به کارها در رابطه با تجدید ســاختار کارخانه 
غنی سازی ســابق اورانیوم فردو به کارخانه تولید ایزوتوپ های ثابت و 

ساخت نیروگاه اتمی »بوشهر« ادامه دهیم«.
گفتنی اســت، دیروز نیز محمد جــواد ظریف وزیر خارجــه ایران در 
کنفرانس خبری مشترک بعد از دیدار با سرگئی الوروف همتای روس 
خود گفت: همکاری ما با روسیه در نیروگاه هســته ای بوشهر و سایت 

هسته ای فردو به رغم اقدامات آمریکا، ادامه دارد.
وی افزود: شــاید درچند دهه گذشــته ما هرگز شــاهد چنین روابط 
نزدیکی نبودیــم و این سیاســت ایران اســت که با همه دوســتان و 

همسایگان خو د رابطه دوستانه داشته باشد.

 تسهیالت رفاهی کارگران پارسال 73 درصد 
کم شد

آمارها نشان می دهد وضعیت رفاهی کارگران در سال 1397 نسبت به 
سال قبل از آن 73.8 درصد افت کرد.

براساس آمارهای منتشر شده توسط ســازمان تامین اجتماعی یک 
میلیون و 177 هزار و 273 کارگر در ســال 1396 تسهیالت رفاهی 
دریافت کردند کــه این رقم پارســال به 308 هــزار و 702 کارگر 

رسید.
فصل هشــتم قانون کار به خدمات رفاهی کارگران اشــاره دارد و ماده 
147 این قانــون، دولت را مکلف می کند خدمات بهداشــتی و درمانی 
برای کشاورزان و کارگران مشمول این قانون و خانواده های آنها فراهم 

شود. 
همچنین براســاس مواد دیگر این قانون، کارفرما موظف است خدمات 

رفاهی برای کارگران فراهم کند. 
بر این اســاس بیمه کــردن کارگــر، تامین خانه های شــخصی 
مناســب، تامین وســایل نقلیه مناسب، تامین ســه نوبت غذای 
کارگــران در کارگاه های موقت، ایجاد محل مناســب ورزشــی، 
حمام و سرویس های بهداشــتی از جمله خدمات رفاهی است که 

باید ارائه شود. 
مقایسه ها نشان می دهد که سال 1397 در خوزستان 123 هزار و 951 
کارگر تســهیالت رفاهی دریافت کردند که باالترین رقم در بین دیگر 
استان ها است و کمترین رقم مربوط به استان چهارمحال و بختیاری با 

93 کارگر است. 
در پایتخت که به باور بســیاری، کارگران در آن به لحاظ شغلی و رفاهی 
وضعیت بهتری دارند ســال گذشته ســه هزار و 200 کارگر تسهیالت 

رفاهی دریافت کردند. 
براســاس ماده 41 قانون کار، حداقل دســتمزد کارگری براساس 
نرخ تورم و بــا توجه به هزینه زندگی یک خانوار کارگری مشــخص 

می شود.
 بررســی ها نشــان می دهد که قبــل از ســال 1393 افزایش حداقل 

دستمزد از نرخ تورم کمتر بوده است. 
برای نمونه در سال 1393 حداقل دســتمزد اعالمی 608 هزار و 910 
تومان بود که در مقایسه با نرخ 32.1 درصدی نرخ تورم 25 درصد رشد 

داشت. 
از ســال 1393 تا 1396 افزایش حداقل دســتمزد از نرخ تورم پیشی 
می گیرد در واقع در حالی که نرخ تورم در ســال 93، 14.8 درصد بود 
دستمزد رشد 25 درصدی داشت و در ســال 94 نیز با وجود نرخ تورم 

11.3 درصدی حقوق 17 درصد رشد یافت. 
همچنین در ســال های 95 و 96 به ترتیب نرخ تــورم تک رقمی 6.8 و 
8.2 را تجربه کردیم و دستمزد کارگران نیز به ترتیب 14 و 14.5 درصد 

افزایش یافت. 
سال گذشته نرخ تورم دو رقمی شد )26.9( و برابر آمار افزایش حداقل 

دستمزد با 19.5 درصد از نرخ تورم جاماند.

چرتکه

 سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: باید به منظور 
جلوگیری از سوءاســتفاده هایی که در سال گذشته از 
سوی عده ای صورت گرفت، سیاست های ارزی کشور 
در ســال جاری تغییــر کند.محمدرضا مــودودی در 
گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: آنچه که از رصد شرایط 
بازار و آمارهای تجارت دیده می شــود نشان دهنده آن 
است که فعالیت هایی در حوزه صادرات صورت گرفت 

که شفاف نبود و نیاز به تغییر و اصالح آنها وجود دارد.
به گفته وی، در سالی که گذشت تعداد قابل توجهی از 
کارت های بازرگانی اجاره ای و جدیدالورود ثبت شدند 
که عملکرد قابل توجهی نیز داشتند و حدود 12 درصد 

از کل صادرات کشور در سال 1397 از سوی 
این افراد انجام شــد که به نظر می رسد الاقل 
بخشی از این فعالیت ها در مسیر تالش برای 
دور زدن سیاست های ارزی و عدم بازگشت 

ارز حاصل از صادرات به کشور بوده است.
سرپرست ســازمان توســعه تجارت با بیان 
اینکــه جمع بندی عملکرد ســال گذشــته، 

دســتگاه های اجرایی را به این نتیجه رساند که تغییرات 
در سیاست های ارزی در دســتور کار قرار بگیرد، توضیح 
داد: در چارچوب این برنامه ریــزی جدید، بانک مرکزی 
به طور دقیق فعالیت بازار را رصد خواهد کرد تا مشخص 

شود صادرکنندگان در چه فرایندی صادرات 
داشــته اند و ارز حاصل از آن چگونه به کشــور 
باز می گردد.در این چارچوب تالش می شــود 
با مشخص شــدن اولویت های وارداتی کشور 
چه در زمینه کاالهای مورد نیاز مردم و چه در 
حوزه مواد اولیه تولیــد، ارز حاصل از صادرات 
به این کاالها اختصاص یابد تا به این وســیله از 
یک سو با تأمین مواد الزم و از سوی دیگر با مشخص شدن 
مسیر بازگشــت ارز حاصل از صادرات، از تولیدکنندگان 
حمایت الزم صورت گیرد.به گفته مودودی دولت و بانک 
مرکزی تالش می کنند با اســتفاده از تجارب گذشته، 

مقررات را طوری اصالح کنند که اقتصاد ایران در مسیر 
رسیدن به اهداف خود توانایی بیشــتری پیدا کند.به 
گزارش ایســنا، با افزایش نــرخ ارز در ماه های ابتدایی 
سال گذشته، دولت تالش کرد با در نظر گرفتن ارزهای 
چند نرخی با توجه به اولویت بندی های صورت گرفته 
از تولیدکنندگان حمایت کند.بخشــی از این سیاست 
ارزی به راه اندازی ســامانه نیما باز می گشــت که در 
جریان آن صادرکنندگان باید بخشــی از ارز خود را به 
این سامانه منتقل می کردند.جدیدترین آمارها نشان 
می دهد بخش قابل توجهی از ارز صادراتی کشور هنوز 

به این سامانه وارد نشده است.

صادرات

محمد جندقی  کارگــران مناطق آزاد 
تجاری و ویژه اقتصادی، در حالی از 25 سال 
گذشته از شــمول قانون کار خارج شدند و 
تحت پوشش مقررات خاص قرار گرفتند که 
گسترش این مناطق، چتر بی عدالتی بر سر 

آنان را افزایش می دهد.
مردادماه سال گذشته بود که الیحه افزایش 
8 منطقه آزاد تجاری - صنعتی و 13 منطقه 
ویژه اقتصــادی در کمیســیون اقتصادی 
مجلس به تصویب رســید. الیحــه ای که 
عالوه بر موج انتقاد دربــاره ناکارآمدی این 
مناطق در توسعه اقتصادی کشور، مخالفت 

فعاالن صنفی کارگری را نیز در پی داشت.
طی چند سال گذشته بارها معضالت فراوان 
این مناطق از ســوی جوامع و اتحادیه های 
کارگری، مسئولین، کارشناسان، رسانه ها، 
دانشجویان، نمایندگان و ســایر دلسوزان 
اعالم و توســط نهادهای مسئول مخصوصاً 
نهادهای نظارتی، امنیتــی و انتظامی بر آن 
صحه گذاشته شده که متأســفانه تاکنون 
عزمی جدی بــرای اصالح اساســی و حل 

ریشه ای این مشکالت دیده نشده است.
مناطــق آزاد فعلی در اهداف تعیین شــده 
مانند جذب ســرمایه خارجی ناموفق عمل 
کرده اند و در شرایط جنگ اقتصادی و فرار 
ســرمایه گذاران خارجی نمی توان چشــم 
به ســرمایه گذاری خارجی داشت و باید با 
حفظ امنیت اقتصادی در داخل کشــور از 

تولیدکنندگان شریف داخلی حمایت کرد.
مشــکالت ایجاد شــده برای تولیدی های 
داخلی دالیــل متعــددی دارد که حداقل 
می توان با عدم افزایــش مناطق آزاد جدید 
این مشــکالت را بــه علت رقابــت نابرابر و 
قاچاق و واردات از مناطق آزاد دوبرابر نکرد 
و سبب فرارســرمایه گذاران و سرمایه ها به 
بازارهای غیرمولد مثل ســکه و ارز و مسکن 
نشد که سیل ســرمایه های سرگردان طی 
سال گذشــته تخریب های جبران ناپذیری 
برجای گذاشــته اند که اگر امنیت تولید و 
توزیــع کاالی ایرانی محســوس تر شــود، 
شاهد بازگشت نقدینگی های سرگردان به 

عرصه تولید خواهیم بود.

 10 خطر مناطق آزاد برای کارگران 
و تولیدکنندگان

عــالوه بــر تهدیــدات مناطــق آزاد برای 
تولیدکنندگان، بــه علت خــارج بودن از 
شــمول قانون کار، مناطــق آزاد به محل 
اســتثمار کارگران مبــدل شــده اند که 

اعتراضــات فراوانــی از ســوی کارگران و 
جامعه های کارگری را تاکنون در برداشته 
اســت که با توجه به پیگیــری نمایندگان 
مجلس برای افزایش بی ســابقه تعداد این 
مناطق بدون اصالح قانــون کار فعلی، این 
مناطق سبب افزایش کارگران آسیب دیده 

خواهد شد.
آســیب دیدگان و متضررین از مناطق آزاد 
عالوه بر مردمی بومی ایــن مناطق که جز 
افزایش گرانی و بیکاری نصیبشان نخواهد 
شد، تولیدکنندگان و کارگرانی هستند که 
خط مقدم جنگ اقتصادی و آبادانی کشور 
هستند.کارشناســان برخی از آسیب های 
مناطق آزاد و ویژه بــرای تولیدکنندگان و 

کارگران را به این شرح عنوان می کنند:
1- آســیب به تولیدکنندگان و کارگران از 

»قاچاق و واردات بی رویه« از مناطق آزاد
2- آســیب به تولیدکنندگان و کارگران به 
علت »رقابت نابرابر« با شرکت های مناطق 
آزاد به دلیل معافیت های فراوان که قرار بود 
کاالهایشان از مناطق آزاد به خارج از کشور 
صادر شــود نه به داخل کشــور! که اسمش 

واردات می شود نه صادرات!
3- آسیب به تولیدکنندگان و کارگران از »رقابت 
نابرابر« با معافیت خواران که »شــرکت های 

صوری« در مناطق آزاد ایجاد کرده اند.
4- آســیب به کارگران در مناطــق آزاد به 

علت »عدم شمول قانون کار«
5- آســیب به کارگران در مناطــق آزاد به 

علت »حقوق و دستمزد حداقلی«
6- آسیب به کارگران با انعقاد »قراردادهای 
کوتاه مدت« )عدم امنیت شغلی( و »اخراج 

بدون دلیل«
7- آســیب به کارگــران ایرانــی به علت 

استخدام کارگران خارجی
8- آســیب به تولیدکننــدگان و کارگران 
ایرانی با واگــذاری برخی طرح ها در مناطق 

آزاد به خارجی ها
9- آســیب به تولیدکنندگان و کارگران به 
علت ایجاد پاســاژهای فراوان برای فروش 
اجنــاس خارجی و خــروج مــردم بومی و 
گردشگران مناطق جدید و فعلی و مناطق از 

زیر »چتر خرید و حمایت از کاالی ایرانی«
10- آســیب به تولیدکنندگان و کارگران 
از طریق ورود »کاالی همراه مســافری« از 

مناطق آزاد

 تبعیض علیه کارگران شاغل
 در مناطق آزاد

مهمتریــن عوامــل مخالفــت نمایندگان 
صنفی کارگری با افزایش تعداد مناطق آزاد 
تجاری و ویژه اقتصادی، ایجاد تبعیض بین 
کارگران شــاغل در مناطق آزاد با کارگران 
شاغل در ســرزمین اصلی است به این دلیل 
که کارگران شاغل در مناطق آزاد از شمول 
قانــون کار کشــور خارج هســتند و تحت 
پوشــش مقررات جداگانه ای تحت عنوان 
»مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق 

آزاد« فعالیت می کنند.
مقرراتی که در ســال 1373 بــه تصویب 
رســید تا نیروی کار شــاغل در این مناطق 
فقط از این مقررات تبعیت کنند و رســماً از 

چتر حمایتی قانون کار خارج شوند.
هر چند همــواره موضوع خــروج کارگران 
شــاغل در مناطــق آزاد از چتــر حمایتی 
مناطــق آزاد از دغدغه هــای نماینــدگان 
کارگری محسوب می شود، اما گسترش این 
مناطق به نگرانی فعاالن کارگری و افزایش 
محرومیت جمعیت نیروی کار از شــمول 

قانون کار دامن زد.
یکــی از نگرانی هــای به حــق نمایندگان 
تشــکل های رســمی کارگری از افزایش 
تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این است 
که توســعه این مناطق، نیروی کار را نیز از 
شــمول این قانون خارج می کند و کارفرما 

ساالری در این مناطق گسترش می یابد.
یکــی دیگــر از محدودیت هــای کارگران 
این مناطق، عــدم مجوز فعالیت تشــکل 
صنفی اســت. به رغم اینکه در ماده پایانی 
»مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق 
آزاد« به صراحت بر اجــرای مقاوله نامه ها 
و توصیه نامه های ســازمان بین المللی کار 
در خصوص حــق آزادی تشــکل ها و حق 
اعتراضات و اعتصابات صنفی تاکید شــده 
اســت، اما تاکنــون اجازه فعالیت تشــکل 
صنفی کارگری نیز در مناطــق آزاد و ویژه 

اقتصادی داده نشده است.

 چالش های بی پایان کارگران
 در مناطق آزاد و ویژه

در ســرزمین اصلی، در تمامــی موضوعات 
مــورد بررســی در خصوص جامعــه کار و 
تولید، اصل »ســه جانبه گرایــی« رعایت 
می شــود. به عبارتی در تمــام امور مربوط 
به تنظیم روابــط کار، نمایندگان کارگری، 
کارفرمایی و دولت بر سر یک میز ولو با چانه 
زنی در نهایت با مشــارکت سه جانبه توافق 
می کنند اما در مناطق آزاد و ویژه موضوعی 

به نام سه جانبه گرایی رعایت نمی شود.
همچنین اگر در سرزمین اصلی هیأت های 
7 نفره و 9 نفره تشــخیص حل اختالف به 
مشــکالت نیروی کار رسیدگی می کند، در 
مناطق آزاد و ویژه چنین هیأت هایی وجود 
ندارد که همیــن موضوع بــه تنهایی برای 
مخالفت نمایندگان کارگری برای توســعه 

این مناطق کفایت می کند.
موضوع دیگری که کارگــران این مناطق را 
تهدید می کند خارج شــدن از شمول مواد 
حمایتی قانــون کار اســت؛ در این مناطق 
برای پرداخت دســتمزد به نیروی کار صرفاً 
بر حداقل مزد تاکید شده است؛ عالوه بر این 
راجع به بیمه نیروی کار نیز در حالی که در 
ســرزمین اصلی کارفرما مکلف به پوشش 
بیمه ای کارگــر از طریق ســازمان تأمین 
اجتماعی اســت اما در مناطــق آزاد و ویژه 

پوشش بیمه ای به صورت آزاد است.
پیش از این نیــز فرامرز توفیقــی از فعاالن 
کارگری به مهر گفته بود: نخســتین سوالی 
که پیش از افزایش تعــداد مناطق آزاد باید 
مطرح باشد این است که آیا مناطق تأسیس 
شده طی ســالهای گذشــته به اهداف خود 
رسیدند؟توفیقی با اشاره به افزایش گردش 
مالی غیرقابل پایــش در مناطق آزاد گفت: 
طبیعتاً به دلیل این گــردش مالی غیرقابل 
پایش و سودهای باال، انگیزه سرمایه گذاران 

برای ورود به این مناطق بسیار زیاد است.
وی ادامــه داد: بنابرایــن بــا این شــرایط 
نابســامان حاکم بر مناطــق آزاد، به جای 
وضع قوانیــن کنترلی، قصــد دارند تعداد 
این مناطق را افزایــش دهند که جای تأمل 
دارد؛ از طرف دیگر فارغ از ضد اشتغال بودن 
مناطق آزاد و ناکارآمــدی این مناطق برای 
نیروی کار، دولت باید این موضوع را بررسی 
کند کــه در مناطق آزاد و ویــژه چند بنگاه 
اقتصادی و صنعتی تولیــدی فعال حضور 
دارد که در تولیــد ناخالص ملی ایفای نقش 

می کنند.

خریدار  معــاون توســعه کارآفرینی و 
اشتغال با اشــاره به اینکه یارانه دستمزد به 
اســتان های پربیکار تعلق می گیرد گفت: در 
حوزه مشــاغل خانگی پرداخت وام مشاغل 
خانگــی، و الگوی جدید توســعه مشــاغل 
خانگــی، برنامه ای بــرای زنان سرپرســت 
خانــوار را در دســتور کار داریم.طرح هــای 
اشــتغالزایی مناطــق روســتایی ازجملــه 
برنامه هــای مهــم دولت در ایجاد اشــتغال 
و رفع بیکاری در روســتاها اســت که از سال 
96 کلید خورد و با اختصــاص بودجه در این 
بخش، مسئوالن استان های مختلف موظف 
شــدند تا برایاشــتغال در بخش روســتایی 
و عشــایری در سراسر کشــور برنامه ریزی 
کنند.بیکاری روســتاییان اکنــون به عامل 
مهمی برای مهاجرت روســتاییان به شهرها 
و حاشیه نشــینی تبدیل شده است به همین 
جهت دولت با هدف ماندگاری روســتاییان 
در روستا بســته ای را با عنوان اشتغال پایدار 
روستایی و عشایری تدوین و اجرایی کرده که 
در قالب آن تسهیالتی با محوریت اشتغالزایی 
و تقویت تولیــد در مناطق روســتایی اعطا 

می شود.
 اما از ابتدای ســال جاری تعــداد بیکاران 
افزایش یافــت. طبق برآورد کارشناســان 
تأمین اجتماعی 10 هــزار کارگاه در نتیجه 
جاری شــدن سیل آســیب دیدند و حدود 

30هزار اشتغال از بین رفتند.
بســیاری از کارخانه ها و کارگاه ها تعطیل 
شــدند. کارگران بیکار و خانه نشین شدند. 
هنوز برآورد دقیقی از انبوه کسانی که سیل 
بیکار کرده و کارگاه هایی که در نتیجه سیل 

تعطیل و یا تخریب شدند ارائه نشده است.
طبــق بــرآورد مســئوالن جاری شــدن 
سیل در 25 استان کشــور 2200 میلیارد 
تومان بــه بخش هــای صنعــت، معدن و 
تجارت و همچنین کشــاورزی خســارت 
وارد کرده اســت.در این میان دولت مجبور 
شد بخشــی از اعتبارات در نظر گرفته شده 
برای ایجاد شــغل را به روستاییان سیل زده 
اختصاص دهد.عیســی منصوری، معاون 
توسعه کارآفرینی و اشــتغال وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی از افزایش تســهیالت 
اشــتغال روســتایی لرســتان برای کمک 
به مناطق ســیل  زده خبــر داد.منصوری با 
تأکید بر ضرورت توجه به اشتغال عمومی و 
فعالیت های عام المنفعه بعد از وقوع سیالب 
در لرستان، اظهار کرد: اولویت در این رابطه 
می تواند مزارع، راههای دسترسی به مزارع، 

اصالح مسیرها و… باشد.

 پیگیری برای پرداخت بیمه بیکاری
 به سیل زدگان

وی با تأکید بــر اینکه هدف این اســت که 

کسانی که بیکار هســتند و شغلی برای آنها 
فراهم نیست به کار گرفته شــوند، افزود: از 
کشــاورزان می توان برای اصالح کشاورزی 
منطقه با محوریت جهاد کشاورزی استفاده 
کرد و پرداخــت حقــوق را وزارت تعاون ، 
کارورفاه اجتماعی  انجام دهد.معاون توسعه 
کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی همچنین بــا تاکید بر اینکه تعداد 
را در این رابطه به ما اعــالم کنید، گفت: این 
امر به صورت کوتاه مدت اســت، برای دراز 
مدت نیز ما مصوبه داریــم و منتظریم که در 
دولت به تصویب برسد.منصوری با اشاره به 
حوزه بیمه بیکاری، نیز عنوان کرد: در حال 
حاضر بیمــه بیکاری به افراد بیمه شــده در 
حال پرداخت اســت، در این زمینه می توان 
برای بیمه افراد جدید اطالع رســانی کرد.

وی با بیان اینکه برای کســانی که قباًل بیمه 
نشــده اند، ســه ماه بیمه بیکاری پرداخت 
می شــود، ادامه داد: اگر این امر به تصویب 

برسد به طور حتم اجرایی خواهد شد.

افزایش تنفس بازپرداخت تسهیالت 
روستایی در مناطق سیل زده

معاون توســعه کار آفرینی و اشتغال وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بحث 
مشــوق بیمه ای، عنوان کــرد: در رابطه با 
اعمال مشــوق های بیمــه ای و همچنین 
یارانه دســتمزد ما مشــکلی نداریم و آن را 
می توانیم عملیاتی کنیم.منصوری با تأکید 
بر اینکه یارانه دســتمزد را برای استان های 
پر بیکار در نظر گرفته بودیم که باید شرایط 
عملیاتی شــدن آن در لرستان فراهم شود، 
گفت: همچنین در حوزه مشــاغل خانگی 
ســه بحث داریم، یکی پرداخت وام مشاغل 
خانگی است، دوم بحث الگوی جدید توسعه 
مشــاغل خانگی اســت و ســوم به صورت 
خاص برنامه ای برای زنان سرپرست خانوار 
اختصاص داده ایــم.وی با تاکیــد بر اینکه 
حوزه مشــاغل خانگی بعــد از وقوع حادثه 
طبیعی در اولویــت وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســت، گفت: احیای تعاونی های 
آسیب دیده در جریان سیالب نیز با مصوبه 

دولت در دستور کار قرار گرفته است.

معاون توســعه کار آفرینی و اشتغال وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بحث 
وام روســتایی نیز، بیان کرد : قول می دهم 
پیگیــری کنم و ایــن میزان تنفــس را در 

صورت امکان و بنا به مورد افزایش دهیم.

اختصاص 150میلیارد تومان تسهیالت 
برای اجرای طرح های روستایی

منصوری با اشــاره به موضوع طرح هایی که 
شروع شــده اند و باالی 80 درصد پیشرفت 
فیزیکی دارند و در جریان ســیالب آسیب 
دیده انــد، افــزود: در این رابطــه باید فکر 
اساسی صورت گیرد و خسارت آنها جبران 
شود، برای طرح هایی که کمتر از 80 درصد 
نیز آســیب دیده اند نیز یک برنامه جداگانه 
داریم و به آنها تســهیالت مکمل پرداخت 
خواهد شــد.وی با بیان اینکــه محدودیت 
رســته ها برای دریافت تسهیالت روستایی 
و عشایری نیز رفع خواهد شــد، ادامه داد: 
همچنیــن در رابطــه بــا افزایــش هزینه 
طرح ها فعاًل 30 درصــد اختیار را به بانک ها 
و کارگــروه فنی اعــالم کرده ایم.منصوری 
با تاکید بر اینکــه طرح هــای الزم در این 
رابطه ارائه داده شــود، بیان کرد: یک سری 
از طرح ها مانند واحدهــای کوچک صنفی 
مانند مغــازه دار، نانوایی و… متناســب با 

نیازهای منطقه است.

اصالح سیاست های ارزی برای حمایت از صادرات



بازار خودروهای وارداتی با رشد نجومی قیمت ها و رکود خرید و فروش همراه است 

وهای خارجی »دیوار« بلند خودر

بازار
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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 افزایش قیمت دالر مانع پایین آمدن 
قیمت طال شد

رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر اتاق اصناف گفت: سکه کامل 
طرح قدیم 5 میلیون تومان، ســکه طرح جدیــد 5 میلیون 190 هزار 
تومان و نیم ســکه 2 میلیون 890 هزار تومان بــوده همچنین قیمت 
طالی 18 عیار 472 هزار تومان و هر مثقال طال نیز 2 میلیون 45 هزار 

تومان امروز معامله شده است.
حسین کشــتی آرای در گفت وگو با ایلنا در خصوص قیمت طال در روز 
پنجشنبه 19 اردیبهشت اظهار داشت: قیمت جهانی طال نسبت به روز 
گذشته 7 دالر کاهش داشته است اما به دلیل افزایش قیمت ارز در بازار 
ایران این کاهش قیمت همپوشانی شــده و قیمت های امروز نسبت به 

دیروز عصر تغییر خاصی نداشته است.
رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر اتاق اصناف در خصوص قیمت 
هفته آینده طال گفت: قیمت طال به شدت تحت تاثیر قیمت ارز است و 
قیمت ارز نیز متناسب با اخبار سیاســی و اتفاقات این حوزه تغییر پیدا 
می کند پس اگر قیمت ارز باال برود ما شــاهد افزایــش قیمت طال نیز 
خواهیم بود. وی در خصوص قیمت   دیروز سکه گفت: سکه کامل طرح 
قدیم 5 میلیون تومان، ســکه طرح جدید 5 میلیون 190 هزار تومان و 
نیم ســکه 2 میلیون 890 هزار تومان بوده همچنین قیمت طالی 18 
عیار 472 هزار تومان و هــر مثقال طال نیز 2 میلیــون 45 هزار تومان 

امروز معامله شده است.
وی تصریح کرد: این هفته شــاهد کاهش تقاضا در بازار ســکه بودیم و 
افزایش قیمت ها به دلیل نوسانات بازار ارز بوده اما همین کاهش تقاضا 
باعث شد 60 هزار تومان از حباب سکه کاسته شود و اکنون حباب بازار 

بر روی  530 هزار تومان قرار بگیرد.

 افزایش یک تا ۲ میلیون تومانی قیمت 
هر کیلوگرم زعفران در آستانه ماه رمضان 

عضو شورای ملی زغفران گفت: در آســتانه ماه رمضان با افزایش تقاضا 
در داخل و خارج کشــور قیمت هر کیلوگرم زعفران یــک تا 2 میلیون 

تومان افزایش یافته است.
علی حســینی در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه بیشترین افزایش تقاضا 
برای زعفران ایرانی مربوط به کشــورهای عرب همجوار اســت، اظهار 
کرد: در حال حاضر تجــار هر کیلوگرم زعفران دســته ای را 8 میلیون 
تومان و هر کیلوگــرم زعفران درجه یک را 14 میلیــون تومان معامله 

می کنند.
وی یادآرو شــد: پیش از این قیمت زعفران از 7 میلیــون تومان تا 12 

میلیون تومان بود.
حسینی قیمت هر گرم زعفران در ســوپر مارکتی ها بر اساس کیفیت 
را 10 تا 15 هزار تومان اعالم کرد.این عضو شــورای ملی زعفران تاکید 
کرد: افزایش تقاضا و رشد قیمت زعفران از یک ماه پیش آغاز شده و در 

ماه رمضان شدت بیشتری گرفته است.
حســینی قیمت معامله هر کیلوگرم زعفران ایرانــی در بازار جهانی را 

700 تا 1000 دالر عنوان کرد.

 دلیل منطقی برای افزایش قیمت برنج
 وجود ندارد

دبیر انجمن برنج کشــور گفــت: در هفته های اخیر بارها نســبت به 
تخلفاتی که در بازار برنج در حال رخ دادن اســت به سازمان های ناظر 
هشــدار داده ایم، اما تا امروز هیچ واکنش موثری از آن ها دیده نشــده 

است.
جمیل علیزاده شــایق در گفت وگو با ایلنا با بیــان اینکه محصولی که 
اکنون به بازار عرضه می شود، مربوط به ســال97 است،  اظهار کرد: هر 
ساله در اســتان های شمالی با آغاز فصل برداشــت در مردادماه قیمت 
برنج کاهش و با پایان یافتن آن به تدریج تا فصل برداشــت بعدی، روند 

افزایشی به خود می گرفت.
وی ادامه داد: رونــد افزایش قیمت برنج در اســتان های مبدا تولید آن 
چنان کند بود که معموال تفاوت زیادی بین نرخ برنج در این استان ها و 

شهرهای بزرگ مصرف کننده مانند تهران مشاهد می شد.
علیزاده شــایق با تاکید بر اینکــه در یک هفته پیــش، قیمت برنج در 
استان های شمالی تا 35 درصد افزایش داشته است، افزود: این افزایش 
نرخ در استان های شمالی در حالی اســت که برنج موجود در انبارها با 

قیمت نازل در فصل برداشت از کشاورزان خریداری شده است.
وی بهانه دالالن بــرای افزایش قیمــت برنج را افزایش قیمت ســایر 

کاالهای مصرفی و هزینه تولید در سالجاری عنوان کرد.
به گفته علیزاده شــایق، هیچ دلیل منطقی برای افزایش قیمت برنج در 
مبدا تولید وجود ندارد چراکه محصولی که در سال 97 تولید شده باید با 

نرخ همان سال به فروش برسد.
دبیر انجمن برنج کشــور همچنیــن از رواج تخلفی جدیــد در عرضه 
برنج هــای داخلی خبر داد و گفت: در گذشــته گاهی شــاهد اختالط 
برنج های درجه یک با  2 تا 3 درصدی خــرده برنج های رقم پر محصول 
یا برنج های خارجی بوده ایم، اما اکنون برخی برای ســودجویی بیشتر 
اقدام به اختالط 7 تا 8 درصدی برنج های کم کیفیت با برنج های درجه 

می کنند که تنها در هنگام پخت قابل تشخیص است.
علیزاده شــایق در پایــان گفت: در هفته هــای اخیر بارها نســبت به 
تخلفاتی که در بازار برنج در حال رخ دادن اســت به سازمان های ناظر 
هشــدار داده ایم، اما تا امروز هیچ واکنش موثری از آن ها دیده نشــده 

است.

آغاز مرحله پایانی پرداخت سود سهام عدالت 
از امروز

 مرحله پایانی پرداخت سود ســهام عدالت عملکرد سال 1396 مربوط 
به مشموالن شامل کارکنان دستگاه های اجرایی و بازنشستگان از روز 

شنبه 21 اردیبهشت آغاز می شود.
مرحله پایانی پرداخت ســود ســهام عدالت عملکرد ســال مالی 96 
شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت مربوط به آخرین گروه مشموالن 
شامل کارکنان و شــاغلین دســتگاه های اجرایی و خانواده های آنها و 
همچنین بازنشستگان صندوقهای بازنشســتگی، کشوری، لشگری و 

تأمین اجتماعی از روز شنبه 21 اردیبهشت آغاز می شود.
در این مرحله 11 میلیون نفر از مشموالن سود سهام عدالت خود را که 
در مجموع حــدود ارزش آن به یک هزار میلیارد تومان بالغ می شــود، 
دریافت خواهند کرد و از 35 بانک و مؤسســه ای که مشموالن شماره 
شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده اند، از روز شنبه آینده، 
29 بانک و مؤسســه مالی به مرور پرداخت سود ســهام عدالت را آغاز 

می نمایند.
همچنین گفتنی است مشــموالن دیگر گروه های ســهام عدالت که 
شماره شبای بانکی خود را در سامانه ســهام عدالت قباًل وارد کرده و به 
تائید بانک عامل مربوط رسیده باشد و تا کنون در طی چند مرحله قبل 
سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده اند نیز همزمان با مشموالن این 

دوره سود سهام عدالت خود را دریافت خواهند کرد.
با اجرای اقدامات واریز ســود و پرداخت آن در این مرحله به حدود 11 
میلیون نفر از مشــمولین، مجموعه بیش از 41 میلیون نفر از جمعیت 
کشور که مشمول ســهام عدالت بوده و اطالعات شماره حساب بانکی 
خود را نیز به سامانه سهام عدالت ارائه و تائیدیه دریافت کرده اند به طور 
کامل از دومین نوبت پرداخت ســود سهام عدالت پس از تسویه حساب 

این سهام با دولت برخوردار می شوند.

تیمچه

مازیار شــریف کیان  این روزها قیمت 
خودروهــای خارجــی همپــای قیمت 
داخلی ها روزهای پر فراز و نشیبی را تجربه 
می کند؛ حضور پر رنگ واسطه ها و دالالن و 
رشد نجومی قیمت ها از مشخصه های این 

روزهای بازار است.
بازار خودرو ایران در انحصار خودروســازان 
داخلی اســت، بطــوری که ســایپا و ایران 
خودرو حدود 87 درصد بــازار را در اختیار 
دارند و سهم خودروسازان بخش خصوصی 
که اغلب بــه مونتــاژ برندهــای خارجی 
می پردازند، حدود هشــت درصــد برآورد 
می شــود؛ پنج درصــد باقیمانده ســهم 

خودروهای وارداتی است.
ســال 96 در مجموع 70 هزار و 75 دستگاه 
خودرو سواری به ارزش یک میلیارد و 838 

میلیون و 851 هزار دالر وارد کشور شد.
فعاالن بازار خودروهای خارجی می گویند: 
ابــراز نگرانی برخی بابت ســهم پنج درصد 
خودروهای خارجی از بازار، بیشتر به نوعی 
بهانه جویی شبیه اســت؛ زیرا خودروهای 
خارجــی تامین کننــده نیازهــای کیفی 
هســتند و به فرموده رهبــر معظم انقالب، 
کاالهای کیفی خارجی مــی تواند الگویی 
برای تولیدکنندگان داخلــی همان کاالها 

باشند.
این در حالی اســت که از سال 97 نزدیک به 
15 هزار دســتگاه خودرو در گمرکات باقی 
مانده و راه ورودشان به کشور مسدود شده 

است.
شانزدهم دی ماه پارســال دولت با نگاه گره 
گشایی از مشــکالت، مصوبه ای صادر کرد 
تا امکان رفع انســداد این خودروها میســر 
شود، اما به گفته دبیر انجمن واردکنندگان 
خودرو، تا امروز کمتر از یک هزار دســتگاه 

خودرو از گمرکات ترخیص شده است.
مهدی دادفــر در این زمینه بــه ایرنا گفت: 
اعتبار ایــن مصوبه کــه چهار ماهــه بود، 
دوشــنبه گذشــته )16 اردیبهشــت( به 
پایان رســید، اما دلیل اجرا نشــدن کامل 
آن ناهماهنگــی بین دســتگاه های دولتی 
از جمله گمــرکات و بانک مرکــزی و نبود 

چابکی الزم در آنهاست.
وی افــزود: هرچنــد این انجمــن تاکنون 
تالش های زیــادی برای رفع مشــکل یاد 
شــده کرده و مکاتبات متعددی با شخص 
رئیس جمهوری، دفتر معــاون اول رئیس 

جمهوری، وزیــر صنعت، معاونــان وزیر و 
سازمان توسعه تجارت داشته، اما هنوز این 

مصوبه تمدید نشده است.
دادفر ادامه داد: بــه این ترتیب، درگیری های 
نمایندگــی های فروش با مشــتریان ادامه 
خواهد داشــت و پرونده های قضایی در این 

زمینه همچنان باز خواهد ماند.
وی با بیان اینکه کسب و کار واردکنندگان 
خودرو به نابودی کشــیده شده، یادآور شد: 
اکنون اشــتغال در این بخش از 15 هزار نفر 
به کمتر از 2 هزار و 500 نفر رســیده است؛ 
همچنین 15 هزار مشــتری به مدت بیش 
از یک سال و نیم اســت که معطل دریافت 

خودروهایشان هستند.
با ایــن حال به نظــر نمی رســد حتی گره 
گشایی کامل از این مشکل و ترخیص باقی 
مانده خودروهای در گمــرک مانده، بتواند 
عطش باالی بازار خودروهــای خارجی را 
فروبنشــاند؛ زیرا مطابق متوســط آمار 
ســال های گذشــته ســالیانه به 70 هزار 
خــودروی خارجی بــرای پاســخگویی به 
تقاضای مشتریان نیاز است و کمبود خودرو 

در بازار به رشد قیمت ها دامن زده است.
برپایه مشــاهدات میدانی خبرنگار ایرنا، در 
آخرین ســاعات معامالت دو روز گذشــته 
هر دستگاه خودروی ســوناتا هیبرید 680 
میلیون تومان، توسان 780 میلیون تومان، 

النتــرا 510 میلیون تومان، ســورنتو یک 
میلیارد تومان، سراتو 490 میلیون تومان، 
 RAV4 اپتیما 780 میلیون تومان، تویوتا
فول 2018 به 950 میلیون تومان، سانتافه 
980 میلیون تومان، کمــری هیبرید 780 
میلیون تومان، نیســان جوک 650 میلیون 
تومان، اســپورتیج 810 میلیــون تومان، 
لکســوس NX یک میلیارد و 550 ملیون 
تومان، میتسوبیشــی ASX 680 میلیون 
تومان و تالیســمان 800 میلیــون تومان 

قیمت گذاری شدند.

مخالفان واردات
با این حال، عــده ای نیز بــا واردات خودرو 
در این مقطع حســاس تاریخی به هر شکل 
آن مخالفنــد و آن را زمینه ای برای افزایش 
تقاضا برای ارز و در نتیجه رشــد مجدد نرخ 

آن می دانند.
امیرحســن کاکایی، اســتاد دانشگاه علم و 
صنعت در این خصــوص می گوید: برخی از 
فضای ملتهب کنونی سوء اســتفاده کرده 
و بحث واردات خــودرو را مطرح می کنند، 
در حالی که دشمنان می خواهند ما چنین 

شیوه ای در پیش بگیریم.
وی تاکیــد کــرد: افزایــش واردات در این 
شــرایط به معنای افزایش نیاز به ارز، فشار 
بیشــتر به دولت و در نتیجه افزایش مجدد 

نرخ ارز است.
کاکایی افــزود: واردات همچون مســّکنی 
اســت که تب بازار را پایین می آورد، اما به 

اقتصاد ضربه می زند.
وی بیان داشت: باید بپذیریم که امروز وسط 
یک جنگ اقتصادی هستیم و مطرح کردن 
موضوعاتی نظیر واردات حتی خودروهای 
دست دوم در این شرایط، جز مصرف گرایی 

نتیجه ای ندارد و مشکلی را حل نمی کند.

قیمت های نجومی خودروهای خارجی
در این زمینه، یک نمایشگاه دار خودروهای 
خارجی در منطقه یوسف آباد تهران گفت: 
این روزها قیمت خودروهای خارجی آنقدر 
عجیب و غریب شــده که روی گفتن آن به 

مشتریان را نداریم.
کورش طواحن افزود: هیچ دلیلی برای این 
افزایش قیمت ها در بــازار نمی بینیم، انگار 
در ماه های گذشــته عده ای پول های خود 
را به سمت این بازار سرازیر کرده اند و امروز 

هر آنچه دلشان بخواهد قیمت می دهند.
وی به گرانی ســایر اقالم اساسی و مایحتاج 
مردم اشــاره کرد، اما گفت: اینکه بخواهیم 
برای خودروهــای داخلی پــژو 206 تیپ 
پنج 128 میلیون تومان یــا برای پژو 207 
اتوماتیک صنــدوق دار 210 میلیون تومان 
بپردازیم، بــه هیچ عنوان توجیه نداشــته 

و در این شــرایط رشــد بی ضابطه قیمت 
خارجی ها جای خود دارد.

طواحن خاطرنشــان کرد: تا هفته گذشته 
جنب و جوش زیادی در بازار شــاهد بودیم 
و تقاضا برای خرید هم زیاد بود، اما فروشنده ها کمتر 
مایل به فــروش خودروهای خود بودند.وی 
بیان داشت: بیشــتر خریداران نیز از دالالن 
و واسطه ها و نه مشــتریان واقعی بودند، اما 
این روزها به نظر می رسد این موج به افراد و 
خانواده های عادی هم رسیده و برای حفظ 
ارزش پولشــان بازار خودروهای خارجی را 

انتخاب کرده اند.

تاثیر مثبت حذف قیمت از سایت ها
یک نمایشــگاه دار دیگر از منطقه شــرق 
تهران به حذف نمایش قیمت در آگهی های 
خودرویی برخی ســایت ها اشــاره کرد و 
گفت: در ماه های گذشته اکثر قیمت ها در 
این ســایت ها غیرواقعی و غیر کارشناسی 

بود.
وی که خواســت نامش فاش نشــود، بطور 
نمونه به خودرو پژو 2008 اشــاره کرد که 
برخی ها در این سایت ها قیمت آن را تا 500 

میلیون تومان هم باال برده بودند.
ایــن نمایشــگاه دار، افسارگســیختگی 
قیمتی مــاه های اخیــر را بــه وضعیت بد 
اقتصادی کشــور مرتبط دانست و افزود: در 
امارات متحده عربی شــاهدیم هر کس آزاد 
اســت تا خودروی خود را به هر قیمتی که 
دوست دارد، بفروشــد و هیچ نهادی هم بر 
آن نظارت نــدارد.وی ادامــه داد: باال بودن 
شــفافیت و وضعیت بســامان اقتصادی در 
این کشور حاشیه خلیج فارس، شرایطی را 
فراهم کرده که اگر فردی خودرو را با قیمت 

غیرواقعی عرضه کند، از او نمی خرند.
ایــن فعال خودرویــی تاکید کــرد: موافق 
درج نشــدن قیمت در آگهی های سایت ها 
هستیم و اگر روزی قرار شد قیمت ها اعالم 
شود، باید کارشناسی شده و اصالت آگهی و 

آگهی دهنده مشخص باشد. 
در روزهای گذشــته به دلیل بــروز التهاب 
در بازار خودروی کشــور و با هدف کمک و 
همراهی برای مدیریت این بحران توســط 
نیروهای انتظامی و قضایی، ســایت هایی 
نظیــر »دیــوار« و »باما« در پیــام هایی از 
حذف موقت نمایش قیمــت در آگهی های 

خودروی خود خبر دادند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فعالیت بازار متشکل 
ارزی از این هفته آغاز و تاثیر مثبتی در بازار ارز بر جای 
می گذارد که قیمت واقعی دالر نیز در این بازار کشــف 

می شود.
فرهاد دژپســند وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشــاره 
به اطالعیه بانک مرکزی درباره تشــکیل بازار متشکل 
ارزی، گفت: فعالیت این بازار از هفته آینده آغاز و تأثیر 
مثبتی در بازار ارز بر جای می گذارد که ان شاء اهلل قیمت 
واقعی دالر نیز در این بازار کشــف می شــود.این عضو 

کابینه دولت دوازدهم، در پاســخ به سوالی 
مبنی بر اینکه آیا به درخواســت نمایندگان 
برای متوقف کردن خصوصی ســازی تا زمان 
تعیین تکلیف نهایی پاسخ داده شده است یا 
خیر، افزود: وزارت امور اقتصــادی و دارایی 
در حال سیاســت گذاری درباره فعالیت های 

آینده خصوصی سازی است.
وی در خصــوص انتقــاد برخــی مبنــی بــر اینکه 
فعالیت های گمرک مبتنی بر جنگ اقتصادی نیست، 

ادامه داد: برخــی انتقاد می کننــد که چرا 
کاالی وارداتی به صورت روان وارد کشــور 
شــده و ترخیص ها راحت انجام می شــود و 
برخی از تعلل در ورود انتقــاد می کنند، اما 
واقعیت این اســت که 85 درصــد کاالهای 
وارداتــی به کشــور کاالهای ســرمایه ای، 
کاالهای واســطه ای و مواد اولیه اســت که 
اگر روان وارد شــود به این معناست که در حال تقویت 
ماشین تولید کشور هستیم و اگر گمرک این اقدامات 

را انجام دهد یعنی اینکه در جهــت اقتصاد مقاومتی، 
رونق تولید و افزایش اشتغال حرکت می کند.

هرچه صادرات غیرنفتی در کشور روان تر انجام شود اعتبار 
ایران در حوزه بین الملل افزایش یافته و ارزآوری کشور نیز 
بیشتر می شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه 
گمرک با شعار دقت، ســرعت و سالمت فعالیت می کند، 
تصریح کرد: در عین حال که گمرک به دنبال این است که 
کار ترخیص سریع تر انجام شود اما می خواهد منطبق بر 

قوانین و مقررات و با شفافیت و سالمت نیز فعالیت کند. 

بازار ارز

فعالیت بازار متشکل ارزی این هفته آغاز می شود

گزارش وزارت راه مالک درج نرخ می شود

وط قیمت مسکن به وبسایت ها بازگشت مشر
اتحادیه  ســخنگوی  برهان محمودی 
کســب و کارهای اینترنتی گفت: در جلسه 
نحوه بازگشــت قیمت به سایت های خرید 
و فروش مسکن قرار شــد گزارش هایی که 
وزارت راه و شهرسازی ماهانه اعالم می کند 

فعال مالک تعیین قیمت باشد.
پس از آنکه بازار مســکن در هفته های اخیر 
دچار التهاب شــد و تغییرات قیمتی در این 
بازار چه در بخش خرید و فــروش و چه در 
بخش اجاره بهــا در حد تغییــرات روزانه 
و افزایش روز بــه روز یا هفتگــی قیمت ها 
دچار نوسان شــد، به دســتور دادستانی و 
ابالغ پلیس فتا به سایت ها و اپلیکیشن های 
پربازدید خرید و فروش مسکن، امکان درج 

قیمت از این سایت ها برداشته شد.
به گفتــه اعضــای هیئت مدیــره اتحادیه 
مشــاوران امالک، در یک هفتــه ای که از 
قیمت گذاری در این سایت ها خبری نبود، 
بازار مسکن و خودرو اندکی از التهاب خارج 
شده و کمی آرامش و ســکون به این بازارها 

بازگشته است.
اقدامی که به زعم بســیاری از کارشناسان 
می تواند در کوتاه مدت تا حدودی مشکالت 
را کم کند؛ اما در بلندمــدت بعنوان راهکار 
مطرح نیست و دالالن به هر روی روش های 
جدیدی برای ایجاد التهاب قیمتی در بازار 

مسکن ایجاد می کنند.
در همیــن زمینــه در یک هفتــه اخیر دو 
نشســت پیاپــی در روزهای دوشــنبه و 
چهارشــنبه در دادستانی کشــور با حضور 
نمایندگان ســایت ها و پلتفرم های خرید و 

فروش مســکن و خودرو و همچنین رئیس 
اتحادیه مشاوران امالک و پلیس فتا برگزار 
شــد تا راهکاری بــرای نحــوه درج قیمت 
در آگهی هــای اینترنتی خریــد و فروش 
پیدا شود.مصطفی قلی خســروی، رئیس 
اتحادیه امالک اســتان تهران در گفت وگو 
با مهر درباره جلســه دادستانی با تعدادی از 
سایت ها و پلتفرم های فروش مسکن اظهار 
داشت: در این جلسه مقرر شد کد رهگیری 
در معامالت مسکن تقویت شده و آن دسته 
از معامالتی که کــد رهگیری دریافت کرده 
و مبایعه نامه امضا شــده اســت، در اختیار 
سایت ها و اپلیکیشــن های خرید و فروش 

مسکن قرار گیرد.
وی ادامه داد: ما از شــفافیت و شفاف سازی 
در معامــالت مســکن بــا اســتفاده از کد 
رهگیری حمایت می کنیم چــون از انجام 
معامالت صــوری و غیر واقعــی جلوگیری 
می کند. دادستانی هم این موضوع را تأیید 
کرد و قرار شد سایت ها هم تابع کد رهگیری 
ما باشــند.رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
افزود: دادستانی به شدت دنبال این موضوع 
است و جلسه دیروز، جلسه دومی بود که در 
دادســتانی با حضور پلیس فتا و سایت ها و 
اپلیکیشن ها در هفته جاری برگزار می شد 
تا مسأله بازار مسکن از وضعیت نابه سامانی 
که در هفته های اخیر شاهد آن بودیم خارج 

شود.
وی درباره مشاوران امالکی که در سایت ها 
قیمت گذاری می کنند، گفت: هیچ مشاور 
امالکی بــدون جــواز کســب از اتحادیه 

مشــاوران امالک حق ندارد در سایت های 
خرید و فروش مسکن، قیمت گذاری کند. 
قرار است از فعالیت آن دسته از دالالنی که 
بدون جواز کسب از اتحادیه مشاوران امالک 
یا مردم عادی که در ســایت های مســکن 

قیمت ها را اعالم می کنند، جلوگیری شود.
قلی خسروی درباره سازوکار درج قیمت در 
سایت های مسکن گفت: بر اساس تصمیمی 
که در جلسه روز گذشــته دادستانی اتخاذ 
شــد، قرار اســت قیمت معامالت مسکنی 
که در روز قبــل نهایی و مبایعــه نامه امضا 
شده، به ســایت ها داده شــود و اگر در آن 
منطقه به عنوان مثــال میانگین معامالت، 
متری 6 میلیون تومان بــود، از درج قیمت 
پیشنهادی برای واحدهایی که مثاًل متری 
9 میلیون تومــان در آن منطقه از ســوی 

فروشنده اعالم شده، جلوگیری شود.
رضا الفت، نسب ســخنگوی اتحادیه کسب 
وکارهای اینترنتی در گفت وگو با مهر درباره 
جلسه دادستانی درباره درج قیمت مسکن 

در سایت های خرید و فروش مسکن اظهار 
داشت: در این نشســت مقرر شد پلتفرم ها 
قیمتی را کــه وزارت راه و شهرســازی در 
سایت خود به صورت ماهانه اعالم می کند، 

مالک عمل قرار گیرد.
وی ادامه داد: همچنیــن این تصمیم اتخاذ 
شــد که اتحادیه مشــاوران امالک لیست 
مشــاوران امــالک دارای پروانه کســب از 
این اتحادیه را به اتحادیه کســب و کارهای 
اینترنتــی بدهد و مــا آن را بــه پلتفرم ها 
بدهیم تا فعالیت مشــاوران در این سایت ها 

ساماندهی شود.
الفت نســب افزود: قــرار اســت اتحادیه 
مشــاوران امــالک لیســتی از خریــد و 
فروش های مســکن را به صــورت روزانه و 
برخط در اختیار پلتفرم ها با مجوز نهادهای 
ذی ربط قرار دهد تا نــرخ مبایعه نامه هایی 

که نهایی شده مالک عمل قرار گیرد.
وی دربــاره زمان درج قیمت در ســایت ها 
گفت: اپلیکیشن ها و پلتفرم ها می توانند از 
امروز قیمت ها را درج کنند و با یک سازوکار 
مشــخص و رنگ جداگانه قیمت نسبت به 
ســایر ویژگی های واحد مســکونی مورد 
فروش برای هر آگهــی، اقدام به درج قیمت 

کنند.
علیرضا ذوالفقاری مدیر یکی از اپلیکیشن ها 
درباره نتیجه جلسه سایت ها و پلتفرم های 
خرید و فروش مسکن با دادستانی گفت: در 
این جلسات همگی بر شکست قیمت گذاری 
دســتوری و لزوم آزاد بودن بــازار عرضه و 
تقاضا برای پیدا شدن قیمت واقعی مسکن 

تأکید کردند اما بر جلوگیری از سوءاستفاده 
دالالن از ایــن ســایت ها برای بــاال بردن 

صوری قیمت ها نیز تأکید شد.
وی ادامه داد: قرار شد ســامانه احراز هویت 
کاربــران نیــز در پلتفرم ها اجرایی شــود 
تا هر فــردی نتوانــد به صورت صــوری با 
اســتفاده از آی دی های مختلف نسبت به 
درج آگهی های متعدد اقــدام کند چرا که 
نتیجه ای جز به هم ریختن بــازار ندارد. در 
این سامانه افراد با اســتفاده از شماره تلفن 
همراه و کد ملی اختصاصی خود وارد فضای 
پلتفرم ها و این اطالعات با ســامانه سازمان 
ثبت احوال هماهنگ شــده و پس از تأیید 
هویت آگهی دهنده، آگهی فروش مســکن 

منتشر می شود.
به گفته این فعال کسب و کار اینترنتی بازار 
مسکن، به دســتور دادســتانی، پلتفرم ها 
همچنین باید با همکاری اتحادیه مشاوران 
امالک، با آن دسته از مشــاورانی که دارای 
پروانه کســب از اتحادیه مشــاوران امالک 

هستند، همکاری داشته باشند.
دوالفقــاری گفــت: ســامانه ای طراحی 
کرده ایم که مردم عادی بتوانند از طریق این 
اپلیکیشن عالوه در انتشار آگهی در سایت، 
به آژانس های امالک نزدیــک ملک نیز به 
صورت سیستمی ســفارش فروش ملک را 
بدهند. امالکی هایی هم که در این ســامانه 
عضو باشند، می توانند با دریافت این آگهی 
اقدام به بازاریابی کنند. در این سامانه کلیه 
فعالیت ها از جمله قیمت به صورت شفاف و 

برخط نمایش داده می شود.
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نصب المان خلیج فارس در بندرعباس
شــهردار منطقه یک بندرعباس از نصب المان خلیج فــارس در بلوار 

ساحلی خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری بندرعباس، 
هومن رفیعی بندری با اعالم این خبر اظهار کرد: این المان دارای چهار 
متر ارتفاع و هفت متر عرض اســت که با اســتفاده از فرم فونت ایرانی 
نستعلیق و ترکیب آن با خطوط منحنی مواج ساخته و نصب شده است.

وی با اشاره به اینکه امواج دریا در این المان نمادی از آرامش بی انتهای 
خلیج فارس اســت، افزود: در ترکیب این المان از نماد ماهی در انتهای 

حرف»س« استفاده شده است.
شهردار منطقه یک بندرعباس خاطرنشان کرد: در جانمایی این المان 

بر قرارگیری در نمای ساحل و دریا تاکید شده است.
رفیعی بنــدری ادامــه داد: ایــن المان بــا ترکیب نور ســفید و یخی 
نورپردازی شــده و در ســکوی آن نیز از ترجمه خلیج فــارس به زبان 

انگلیسی استفاده شده است.

جشن میالد امام حسن )ع( در محله برکه گرد 
بندرعباس برگزار می شود

رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری بندرعباس 
گفت: هم زمان با ســالروز میالد امام حسن مجتبی )ع( جشن میالد آن 

امام همام در فرهنگسرای برکه گرد بندرعباس برگزار می شود.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری بندرعباس، 
الیاس محســنی با اعالم این خبر اظهار کرد: امام حسن مجتبی)ع( در 
زمان زندگی تندیس زنده  اخــالق بود و با همــه  مظلومیتش در برابر 
تباهی جبهه گرفت و به حقیقت اصالت  بخشــید و مشعل دار گمراهان 

شد.
وی افزود: پیشــوای دوم شــیعیان، نه تنها از نظر علــم، تقوی، زهد و 
عبادت، مقامی برگزیده و ممتاز داشــت، بلکه وجود گرامی آن حضرت 
آرام بخش دل های دردمند، پناهگاه مســتمندان و تهیدستان و نقطه 

امید درماندگان بود.
محســنی اضافه کرد: برگزاری ویژه برنامه های اعیاد در تقویت و ترویج 
هویت و باورهای دینی و ملی، افزایش نشــاط اجتماعی با بهره  گیری از 

فضای معنوی اعیاد مذهبی امری بدیهی به شمار می رود.
این مقام مســئول ابراز کرد: ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری بندرعباس در جهت ایجاد شورونشــاط میان شهروندان با 
برگزاری سلسله جشــن های مختلف با رویکرد محله محوری به دنبال 

این مهم است.
وی خاطرنشــان کــرد: در همین راســتا هم زمــان با ســالروز میالد 
امام حســن مجتبی)ع( جشــنی به همیــن مضمون سه شــنبه 31 
اردیبهشــت ماه با همکاری ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری بندرعبــاس و شــهرداری منطقــه دو بندرعبــاس در 

فرهنگسرای برکه گرد برگزار می شود.
محســنی گفت: این جشن همراه با اجرای موســیقی، برنامه های طنز 
و مسابقات است و از عموم شــهروندان بندرعباس برای حضور در این 

جشن دعوت به عمل می آید.

زمینه های پیوستن بندرعباس به شبکه شهرهای 
خالق، بررسی شد

در نشســتی با حضور شــهردار بندرعباس و دبیرکل کمیسیون ملی 
یونســکو، زمینه های پیوستن شــهر بندرعباس به شــبکه شهرهای 

خالق، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری بندرعباس، 
عباس امینی زاده در این نشســت که بهمن نامور مطلق معاون دبیرکل 
کمیسیون ملی یونســکو، امیر روشــن بخش مدیر ارتباطات و امور 
بین الملل کمیسیون ملی یونســکو و احمد پایدار مدیر مرکز خالقیت 
و فنآوری های نوین شــهرداری بندرعباس نیز حضور داشتند، با اشاره 
به ظرفیت های منحصــر به فــرد و توانمندی های شــهر بندرعباس 
در زمینه هــای گوناگون فرهنگــی، اجتماعی، هنــری و اقتصادی، بر 
همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی، ســازمان های مردم نهاد، 
صاحب نظران، هنرمندان، فرهنگ دوســتان و شهروندان، برای توسعه 

هر چه بیشتر این شهر، تأکید کرد.
وی افزود: شهر بندرعباس، به عنوان پایتخت اقتصادی و تجاری ایران، 
بیشترین ظرفیت را برای جذب گردشگران و ســرمایه گذاران داخلی 
و خارجی دارد و وجــود خلیج فارس و جزایر ایرانــی، این ظرفیت ها را 

دوچندان کرده است.
شــهردار بندرعباس به نقش محوری و بی بدیل شهروندان در سرعت 
بخشیدن به توســعه همه جانبه و پایدار این بندر راهبردی اشاره کرد و 
گفت: وجود هنرمندان صاحب نام در عرصه صنایع دســتی و هنرهای 

سنتی، بندرعباس را به قطب گردشگری تبدیل کرده است.
به گفته امینی زاده، هماهنگی و همکاری هرچه بیشــتر نهاد مردمی و 
غیر دولتی شهرداری بندرعباس با کمیســیون ملی یونسکو می تواند 

روند پیوستن بندرعباس به شبکه شهرهای خالق را شتاب دهد.
حجت ا... ایوبی، دبیرکل کمیســیون ملی یونســکو نیــز در ادامه این 
نشست با اشاره به مزیت های مناسب و قابل مالحظه شهر بندرعباس در 
زمینه های مختلف فرهنگی، هنری، اقتصادی، گردشگری و اجتماعی، 
مشترکت فرهنگی میان شــهرها را حائز اهمیت دانســت و خواستار 

گسترش مناسبات فرهنگی و رویدادهای هنری شد.
وی ابراز امیدواری کــرد؛ فعالیت های فرهنگی، هنــری، اجتماعی و 
اقتصادی در بندرعباس، زمینه ساز پیشــرفت، آبادانی و توسعه هر چه 

بیشتر این شهر بندری شود.
اضافه می شــود، شــهردار بندرعباس چندی پیش نیز عنوان کرده که 
به دنبال پیوستن شــهر بندرعباس به شــبکه جهانی شهرهای خالق 

یونسکو بوده و روند آن در حال طی شدن است.

افت تجارت ایران و آمریکا به یک سوم
مبادالت تجاری ایران و آمریکا در 3 ماهه نخست سال جاری میالدی با 
افت 67 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 15.1 میلیون دالر 
رسید. جدیدترین آمار منتشر شــده از سوی اداره آمار آمریکا نشان 
می دهد مبادالت تجاری این کشــور با ایران در سه ماهه نخست سال 

جاری میالدی افت 67 درصدی داشته است.
مبادالت تجاری دو کشــور که در ماه های ژانویه تا مارس 2018 بالغ بر 
46.1 میلیون دالر بوده در مدت مشابه سال جاری میالدی به یک سوم 
کاهش یافته و بالغ بر 15.1 میلیون دالر شده است.بر اساس این گزارش 
صادرات آمریکا به ایران در سه ماهه 2019 با افت 55 درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شــده و به 14.6 میلیون دالر رسیده 
اســت. آمریکا در ماه های ژانویه تا مارس ســال قبل 32.8 میلیون دالر 
کاال به ایران صــادر کرده بود.واردات آمریکا از ایــران در ماه های ژانویه 
تا مارس امســال نیز افت 96 درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل 
داشته و به مرز صفر یعنی 0.5 میلیون دالر رسیده است. واردات آمریکا 

از ایران در سه ماهه سال قبل 13.3 میلیون دالر گزارش شده بود.
ایران و آمریکا روابط تجاری قابل توجهــی ندارند. ایران به لحاظ ارزش 
صد و شــصت و دومین مقصد صادرات کاالهای آمریکایی و دویست و 
ششــمین تامین کننده کاالهای مورد نیاز آمریکا در سه ماهه نخست 

2019 شناخته شده است.

سرزمین

چرتکه

وزیر صنعــت، معدن و تجــارت به ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان دســتور داد که 
ضمن رصد وضعیت قیمت و موجودی 100 قلم کاالی 

اساسی و پرمصرف، گزارشی از آن را ارائه کند.
رضا رحمانی در جلسه بررســی و ساماندهی بازار که با 
حضور اعضای هیأت مدیره اتاق اصناف برگزار شــد، با 
بیان اینکه کشــور در جنگ اقتصادی است و هر کسی 
برای مقابله با گرانی همراهی نکند با دشمن همکاری 
کرده اســت، گفت: حضور اصناف در نظــارت بر بازار 
باید جدی باشــد، اینکه تکرار کنیم اکثــراً بازاری ها 

انســان های خوبی هستند، مشــکلی حل 
نمی شــود و باید با متخلفین هــر چقدر هم 

تعدادشان اندک باشد، برخورد کرد.
وی با اشاره به دستورش به معاونت بازرگانی 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت برای ارائه 
تحلیل منطقی از وضعیت ســه ماه آتی بازار، 
افزود: ســازمان حمایت مصــرف کنندگان 

وتولیدکنندگان بایــد با ایجاد ســاختار، حدود 100 
قلم کاالی اساسی و پرمصرف را روزانه رصد و وضعیت 
قیمت و موجودی بازار و شــرکت ها را کنترل کند و از 

تولید تا عرضه محصوالت را تحت پوشــش 
نظارت و کنترل خود درآورد.

رحمانی همچنین از معاونین خود خواست 
که چرایی افزایش قیمت کاالهایی همچون 
ماکارونی، تن ماهی، برنج و… را بررســی و 

گزارش آن را ارائه کنند.
وزیر صنعت، معــدن و تجارت با اشــاره به 
برخی اظهارنظرها که منجر به التهاب در بازار می شود، 
افزود: برخی از مســؤوالن اتحادیه ها موضع مسئوالنه 
ای نمی گیرنــد و در مصاحبه ها وضعیــت را بر خالف 

واقعیت جلوه می دهند.
وی با بیــان اینکــه اتاق های اصناف بایــد محکم تر 
از قبل پــای کار بیاینــد، گفت: بایــد کنترل عمده 
فروشی ها مورد توجه قرار گیرد و ساختار نظارت نیز 
در میان مدت از حالت ســنتی به نوین تغییر یابد، در 
عین حال امروز نیاز داریم کــه نظارت را جدی تر از 

گذشته داشته باشیم.
رحمانی تاکیــد کرد: فضاســازی ها نشــان می دهد 
که جنگ روانی پیشــاپیش جنــگ اقتصادی حرکت 

می کند و برخی با فضاسازی بازار را بهم می ریزند.

 معاون وزیر نیرو با اشــاره به عقــب افتادگی تاریخی 
کشــور در حوزه انرژی های پاک، گفت:طی دو ســال 
گذشته شکل گیری نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک در 

کشور به نقطه ساختاری خود رسیده است.
ســیدمحمد صادق زاده با اشــاره به اینکه درصددیم 
در ســال 98 روش جدیدی را ایجاد کنیــم که تولید و 
مصرف بــرق تجدیدپذیــر بدون وابســتگی به دولت 
مســتقیماً از مردم به مردم و از طریق بخش خصوصی 
به مصرف کنندگان شکل بگیرد گفت: در طی دو سال 
گذشته شکل گیری نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک در 

کشور به نقطه ساختاری خود رسیده است.

وی افزود: در این بازه زمانی برخی از واحدها 
مانند نیروگاه های خورشیدی مگاواتی برای 
نخستین بار در کشــور راه اندازی شده و در 
حال حاضر 50 نیروگاه خورشیدی مگاواتی 

در ایران مشغول به فعالیت هستند.
رئیــس ســازمان انرژی هــای تجدیدپذیر 
و بهــره وری انــرژی بــرق )ســاتبا( ادامه 

داد: همین امر موجب شــده اســت تا فناوری و نحوه 
بهره برداری از این نیروگاه ها نیز بومی شــده و صنایع 
وابســته به آن مانند تولید پنل، اینورتر، اســتراکچر، 
کابل هــا و تجهیزات وابســته به آن در داخل کشــور 

تولید شــود.وی تاکید کرد: دولــت در این 
مسیر توانسته اســت با دریافت عوارض برق 
از مصرف کنندگان انرژی بــه عنوان مالیات 
سبز نقش مهمی را در روند توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر در کشور ایفا کند؛ به طوری که 
ظرفیت فعلی نیروگاه هــای تجدیدپذیربه 
700 مگاوات رســیده اســت و بر اســاس 
پیش بینی صورت گرفته هر ساله با استفاده از عوارض 
برق بین 300 تــا 500 مگاوات دیگر نیــز به ظرفیت 
موجود واحدهای تجدیدپذیر کشور اضافه خواهد شد.

معاون وزیــر نیرو با تاکیــد بر اینکه در طی دو ســال 

گذشته سازگار بودن نیروگاه های تجدیدپذیر با اقلیم 
ایران به اثبات رسیده است، ادامه داد: این واحدها بدون 
مصرف سوخت و ایجاد آلودگی بیشترین میزان تولید 
خود را در زمانی ایجاد می کنند که کشــور ما بیشترین 
نیاز به مصرف بــرق را دارد.صادق زاده افــزود: الگوی 
تولید انرژی هــای تجدیدپذیر در کشــور مــا عمدتاً 
مربوط به فصل تابستان است و اوج مصرف برق کشور 
نیز در این بازه زمانی قرار گرفته اســت. بنابراین اقلیم 
ما نسبت به کشورهای سردســیر دارای شرایط بسیار 
مناسبت تری است، چرا که در این مناطق اوج تولید در 

تابستان بوده ولی اوج مصرف در زمستان رخ می دهد.

نظارت

انرژی

خریدار  ونزوئالیی شدن اوضاع اقتصادی 
ایران نگرانی است که برخی آن را مطرح می 
سازند. واقعیات اقتصاد ایران و تفاوت های 
چشمگیر میان دو کشــور باعث می شود تا 
ابرتورم یــا ونزوئالیی شــدن هرگز به وقوع 

نپیوندد.
در طول یک سال گذشته به دالیل متعددی 
که سرچشمه آن آغاز جنگ اقتصادی دولت 
»دونالد ترامپ« با جمهوری اسالمی ایران 
بود، به سرعت قیمت ارز افزایش یافت و در 
برابر افزایش قیمــت دالر، ارزش واحد پول 

ملی کشورمان کاهش یافت. 
در حالی که دولت دوازدهم در ابتدای راه به 
دنبال تثبیت تورم تــک رقمی بود، افزایش 
نرخ ارز، هجوم نقدینگی های ســرگردان به 
بازارهای مختلف و در نهایت رها شــدن فنر 
تورم تمام تالش دولت را بــرای مهار تورم 
نقش بر آب کرد. به طوری که طبق آخرین 
گزارش بانک مرکزی نرخ تورم 12 ماهه در 
سال گذشته به 30 درصد رسید و نرخ تورم 
نقطه به نقطه فروردین مــاه هم 50 درصد 
اعالم شــد. با افزایش نرخ تورم در یک سال 
گذشته و ادامه آن، ترس از ونزوئالیی شدن 
و ابرتورمی شــدن اقتصاد ایران مطرح شده 
و پیش بینی های صنــدوق بین المللی پول 
هم به نگرانی ها از آینده اقتصادی کشورمان 
دامن می زند. صندوق بین  المللی پول گفته 
است که تشــدید تحریم  های نفتی آمریکا 
علیه ایران  می  توانــد افزایش 50 درصدی 
نرخ تورم را بــرای اقتصاد ایــران به دنبال 
داشته باشد. البته صندوق بین المللی پول 
اعالم کرده اســت این تورم با اجرای کامل 

تحریم های نفتی به وجود می آید. 
درحالی کــه خارجی ها مدعــی اند که در 
آینده نزدیک اقتصاد ایران با ابرتورم مواجه 
می شود و منجر به کوچک شــدن اقتصاد 
ایران در منطقــه و جهان خواهد شــد اما 
مسووالن و کارشناســان ایرانی با قطعیت 
می گوینــد اقتصاد ایــران دچــار ابرتورم 
نمی شــود. به گفته کارشناسان اقتصادی 
کشورمان، ابر تورم زمانی اتفاق می  افتد که 
یک کشور نرخ تورم بســیار باال و پرشتاب را 

تجربه می  کند. در چنین شــرایطی سطح 
عمومی قیمت  ها در یک اقتصاد به ســرعت 
افزایش پیدا مــی  کند و به عنــوان یک ارز 
رســمی ارزش واقعی خود را از دســت می 

 دهد. 
هر چند در شرایط جنگ اقتصادی با آمریکا 
اقتصاد ایران با تنگناهایی جدی روبرو است 
اما ابرتورم وضعیتی است که اقتصاد کشور 

ما با آن بسیار فاصله دارد. 

ابزارهایی برای مهار رشد تورم 
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی در 
گفت وگو با ایرنا دربــاره احتمال ابرتورمی 
شدن اقتصاد کشــورمان گفت:  در شرایطی 
که نرخ تورم از 100 درصــد عبور می  کند 
از آن به عنوان ابرتورم یاد می  کنند. ابرتورم 
هم به افزایش نرخ تــورم در چند روز و چند 
هفته گفته نمی شــود بلکــه زمانی اقتصاد 
دچار ابرتورم می شــود که این شرایط ماه 

ها پایدار بماند. 
وی با تاکید بر اینکه به طور قطع تورم ایران 
به سه رقم نمی رســد،  ادامه داد: اگر دولت 

و به طور مشــخص بانک مرکــزی، وزارت 
اقتصاد و ســازمان برنامه و بودجه- ســتاد 
اقتصادی دولــت- بتوانند سیاســت های 
مالی و پولــی منضبطی را تنظیــم کنند و 
رشد نقدینگی را کنترل کنند، تورم کنترل 
می شــود و به ســمت ابرتورم هم هیچگاه 

نخواهیم رفت. 
این کارشــناس اقتصادی بیان داشت: تورم 
ساالنه کشورمان 30 درصد بوده و این رقم 
را نمی تــوان ابرتورم دانســت و اعالم کرد. 
همچنین تورم نقطه بــه نقطه فروردین ماه 
حدود 51 درصد اعالم شــد بنابراین با تورم 
سه رقمی فاصله بســیاری داریم. بخشی از 
این تورم همچنان ناشــی از شــوک اعمال 
تحریم های آمریــکا علیه اقتصــاد ایران و 
بخشــی هم تحت تاثیر رشــد نقدینگی در 

کشورمان است. 
حق شــناس گفت: البته بخــش مهمی از 
این تورم هــم متاثر از بدهی هــای دولت و 
شــرکت های دولتی به بانک مرکزی بوده 
است. بنابراین علل تورم 51 درصدی کامال 
مشخص است و اگر دولت عوامل رشد تورم 

را کنتــرل کند، نرخ تورم هــم قابل کنترل 
خواهد بود. 

وی درباره ابزار تاثیر گذار در مهار نرخ تورم 
اظهار داشــت: مهم ترین اقدام دولت برای 
مهار تورم این است که بتواند شاخص  های 
کل پولــی را کنترل کند. به عبــارت دیگر 
دولت باید بتواند رشد نقدینگی و رشد پایه 
پولی کشور را کنترل کند که این به معنای 

برقراری انضباط مالی دولت است. 

هراس واهی از ونزوئالیی شدن 
طبق اعــالم بانک مرکزی نــرخ تورم نقطه 
به نقطه برای اولین بار در 25 ســال گذشته 
از مرز 50 درصد گذشــته و به رکورد 51.4 
درصد رســیده اســت. همچنیــن برآورد 
ســازمان بین  المللی پول نشــان می  دهد 
که اقتصاد ایــران که بزرگ  تریــن اقتصاد 
منطقــه پس از عربســتان محســوب می 
شود، در سال گذشــته میالدی سه و 9دهم 
درصد کوچک  تر شــده است. هر چند که به 
طور قطع اقتصاد ایران به ابرتورم دچار نمی 
شود اما نکته مهم این است که امروز در بین 

تمام کشورهای دنیا تعداد اقتصادهایی که 
دارای تورم بــاالی 10 درصد هســتند، به 
انگشتان دو دســت هم نمی  رسد. به همین 
دلیل است که با افزایش نرخ تورم و شکست 
رکورد آن نگرانــی  هایی نســبت به آینده 

اقتصاد به وجود می  آید. 
البته کشــور ترکیه با وجود ابتال به ابرتورم 
توانســت با اتخاذ سیاســت های درســت 
پولی و مالی نــرخ تورم خــود را به حداقل 
ممکن برســاند هر چند سال گذشته ترکیه 
هم مانند ایران با افزایش تورم مواجه شــد. 
بنابراین کنترل و مهار تورم با اعمال انضباط 
پولی، کنتــرل نقدینگی و از همــه مهم تر 

کنترل انتظار تورمی قابل اجرا است. 
هر چند که عده ای نســبت بــه ونزوئالیی 
شــدن اقتصاد ایران هشــدار می دهند اما 
ساختار و بنیه اقتصادی کشــورمان اجازه 
ابتال به سرنوشت اقتصاد ونزوئال را نمی دهد 
چرا که تنها 10 درصد از اقتصاد ایران متاثر 
از واردات و صادرات اســت. رشد پایه پولی 
و نقدینگی در ایران با آن  که در ســال  های 
گذشــته باالتر از ظرفیت های پولی اقتصاد 
ایران بوده، اما هرگز به اندازه کشوری مانند 
ونزوئال نبوده است. رشد متوسط نقدینگی 
ماهانه 2درصدی ایران قابل قیاس با رشــد 
متوســط 60 درصدی ونزوئال نیســت. از 
ســوی دیگر اقتصاد ایران اکنون برخوردار 
از درآمد صادراتــی چند 10 میلیارد دالری 
اســت که اقتصاد ونزوئال فاقد این درآمدها 
اســت. همچنین نســبت متغیرهای پولی 
تورم  زا ماننــد پایه پولی، کســری بودجه 
دولت و حتی بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
نســبت به GDP در ایران بســیار باالتر از 
ونزوئال اســت و این عامل نقــش ضربه  گیر 

تورمی دارد. 
بنابرایــن شــاید افزایش نــرخ ارز و قیمت 
برخــی از کاالهــا در کشــورمان، در کل 
شــباهت  هایی با وضعیت اقتصادی کشور 
ونزوئال بیابد و هر چند ســاختارهای این دو 
اقتصاد از جهاتی مشــابهت هایی دارند اما 
از جهات بیشتری تفاوت های قابل توجهی 

بین دو کشور در میان است. 

خریدار تــراز تجــاری کشــور بدون 
احتســاب نفت خام طی یک ماهه نخست 
امســال، مثبت و معادل 213 میلیون دالر 
بود که البته نســبت به تراز تجاری کشــور 
در فروردین 97 حــدود 374 میلیون دالر 

کاهش نشان می دهد.
معاونــت بررســی های اقتصــادی اتــاق 
بازرگانــی تهران در گزارشــی با اشــاره به 
آمارهای گمرک دربــاره تجارت کاالیی در 
فروردین ماه 1398 نوشت: در فروردین ماه 
8.5 میلیون تن کاالی بــدون نفت خام به 
ارزش 2.5 میلیارد دالر صادر و در مقابل 2.1 
میلیون تن کاال بــه ارزش 2.3 میلیارد دالر 

کاال وارد کشور شده است.
ارزش صــادرات ایــران در فروردیــن ماه، 
نسبت به مدت مشابه سال 97 حدود 18.2 
درصد و ارزش واردات نیز حدود 7.6 درصد 

کاهش داشته است.

براســاس آمــار گمــرک، در 
فروردیــن مــاه امســال، 8.5 
میلیــون تــن بــه ارزش 2.5 
میلیــارد دالر کاالی بدون نفت 
خام به سایر کشورها صادر کرده 
و در مقابل 2.1 میلیــون تن به 
ارزش 2.3 میلیــارد دالر کاال 
وارد کرده است. ارزش صادرات 
بدون نفت خام و واردات کاالیی 
در ماه نخســت امســال نسبت 
به مدت مشــابه ســال قبل به 

ترتیب با کاهش حدود 18.2 درصدی و 7.6 
درصدی مواجه شده است اما از لحاظ وزنی 
صادرات بدون نفت خام و واردات کاالیی در 
فروردین ماه 98 نســبت به فروردین 97 به 
ترتیب حــدود 7.7 و 8 درصد افزایش یافته 

است.
میانگین قیمت کاالی صادراتی بدون نفت 

خام در فروردین 98 معادل 299 دالر در هر 
تن و میانگین قیمــت واردات کاال در زمان 
مورد بررسی یک هزار و 120 دالر در هر تن 
بوده است. این آمار نشان می دهد که قیمت 
کاالهای وارداتی به طور متوســط حدود 4 

برابر قیمت کاالهای صادراتی بوده است.
از طــرف دیگــر کاهــش 18.2 درصدی 
ارزش صادرات همراه بــا افزایش وزنی 7.7 

درصدی آن گویای کاهش قابل 
توجه متوســط قیمت صادراتی 
است. ارقام مشــابه برای واردات 
نشان می دهد در ماه نخست 98 
کاهش متوسط قیمت کاالهای 
صادراتــی بیــش از کاهــش 
متوسط قیمت کاالهای وارداتی 

به کشور بوده است.
براســاس این گزارش در مدت 
زمان مورد بررســی تنها 15 قلم 
کاال ســهمی حدود 57 درصد از 
ارزش صادرات ایران را بــه خود اختصاص 

داده اند.
بیشترین ارزش صادراتی کاالیی بدون نفت 
خام ایران مربوط به میعانات گازی و معادل 
348 میلیون دالر بوده که ســهم حدود 14 
درصدی از ارزش صادرات کاالیی فروردین 
ماه را بــه خود اختصاص داده اســت. با این 

حال در مدت مذکور ارزش و مقدار صادرات 
آن نسبت به فروردین 97 هریک حدود 22 

درصد کاهش یافته است.
15 قلم کاالی عمــده وارداتی ایــران نیز 
ســهمی حدود 42 درصد از ارزش واردات 
ایران را به خود اختصاص داده اند. بیشترین 
ارزش واردات ایــران مربوط بــه برنج نیمه 
سفید شده و معادل 196 میلیون دالر بوده 
که سهم حدود 8 درصدی از مجموع ارزش 
واردات ایــران در فروردیــن 98 را به خود 

اختصاص داده است.
در میان اقالم عمــده واردات کاالیی ایران، 
بیشــترین کاهش در واردات مربوط به دانه 
ســویا با حدود 51 درصد کاهــش بوده که 
بیشترین تأثیر را )سهم 3.1 واحد درصدی 
در کاهش 7.6 درصــدی واردات ایران( در 
کاهــش ارزش واردات کاال در مدت مذکور 

داشته است.

وزانه قیمت ۱۰۰ قلم کاالی اساسی دستور وزیر صنعت برای رصد ر

عقب افتادگی کشور در حوزه انرژی های پاک



بی کیفیتی قطعات خودرو، مراجعه به تعمیرگاه ها را افزایش داده است

بازار مکانیک ها داغ شد

بازار
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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 دستگیری کالهبردار سه میلیارد تومانی
 شمش طال در البرز

رئیس پلیس آگاهی البرز از دســتگیری یک کالهبردار ســه میلیارد 
تومانی شمش طال در البرز خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما و به نقل از  البرز فردا، ســرهنگ محمد نادر بیگی 
در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه  یک کالهبردار اقدام 
به جلب اعتماد شــهروندان می نمود بیان کرد: وی بــا عناوینی مانند: 
ارتباط با بانک مرکزی از 6 نفر مبلغ دو میلیــارد و 850 میلیون تومان 
کالهبرداری دریافت کرد.وی ادامه داد: این کالهبردار به مالباختگان  
شــمش طالی جعلی و مبلغ 30 هــزار دالر جعلی تحویــل داده بود؛ 

همچنین مبلغ یکهزار دالر جعلی از نامبرده  کشف شد.
وی در بخش دیگری از دستگیری باند 4 نفره سرقت منازل شهروندان 
خبرداد و گفت: این باند 4 نفره با شگردهای خاص خود اقدام به سرقت 

اموال شهروندان به ارزش بیش از یک میلیارد تومان نموده اند.
سرهنگ نادربیگی با اشــاره به اینکه روش ســرقت این افراد تخریب 
درهای ضد سرقت منازل بوده اســت؛ ادامه داد:متهمان دارای سابقه 
کیفری بوده و با اســتفاده از خودروهای ســرقتی تاکنون به 50 فقره 
ســرقت اعتراف کردند.رئیس پلیس آگاهی البرز تشریح کرد: متهمان 
یاد شده که از سال 93 در گلستان به عنوان لباس مامور اقدام به اخاذی 
کرده اند و تحت تعقیب پلیس اگاهی تهران هم بــوده اند؛ تا کنون 19 
فقره از مالباختگان را شناســایی نموده اند.این مقام انتظامی در ادامه 
با اشاره به دستگیری باند سه نفره ســارقین انبارهای منازل و مشاعات 
ساختمان ها عنوان کرد: یکی از ســارقین 16 فقره سابقه کیفری دارد.
وی افزود: ارزش اموال کشف شده از آنان  40 میلیون تومان بوده است؛ 

و محدوده سرقت این سارقان در ساوجبالغ و کرج بوده است.
رئیــس پلیس آگاهــی البــرز در بخش بعدی ســخنانش به شــیوه 
کالهبرداری یک فرد اشاره کرد و گفت: این کالهبردار تصادف سوری 

در میادین شهر کرج، هشتگرد و کمالشهر انجام می داد.

 تمام بخش آسارا تا سه سال آینده
 گازرسانی می شود

مدیرعامل شرکت گاز اســتان البرز گفت: ظرف سه سال آینده تمامی 
منطقه آسارا مشــمول نعمت گاز خواهد شد و در ســال 1400 خطه 

چالوس مشکلی در راستای تأمین گاز نخواهد داشت.
به گزارش خبرگــزاری البرز فردا ، حســین تقی نــژاد، محمد صادق 
کمالی، مدیرعامل شــرکت گاز اســتان البرز در مراســم کلنگ زنی 
و شــروع عملیات اجرایی فاز دوم پروژه گاز رســانی به بخش آســارا 
همکاری، همدلی و اتحاد را ارزش های اجتماعی برشمرد و گفت: ظرف 
سه سال آینده تمامی منطقه آسارا مشــمول نعمت گاز خواهند شد و 
در ســال 1400 خطه چالوس مشکلی در راســتای تأمین گاز نخواهد 
داشت.مدیرعامل شرکت گاز اســتان البرز اظهار کرد: طی چهار سال 
گذشته خط انتقال 20 کیلومتری که از سال 90 شروع شده بود تا سال 
94 به شهرستان طالقان رسید.مدیرعامل شــرکت گاز استان البرز با 
بیان اینکه 15 روســتا در طالقان از نعمت گاز بهره مند هستند، اظهار 
کرد: عملیات گازرســانی در حدود 40 روســتای دیگر اجرایی خواهد 
شــد.تقی نژاد اعالم کرد:  ظرف دو ســال آتی 75 روســتای طالقان از 
نعمت گاز بهره مند شــده و تقریبا تمام جمعیت روستایی از این نعمت 
برخوردار خواهند شد؛ در جاده چالوس 38 روســتا در باالی سد و 15 

روستای دیگر در پایین سد نیازمند نعمت گاز هستند.
وی با بیان اینکه گازرسانی در بخش آسارا اقدامی بسیار دشوار بود چرا 
که گاز مورد نیاز وجود نداشت، گفت: با شکل گیری یک ایده و بهره گیری از 
خط گاز انتقالی به شهرستان طالقان و تغییر سایز لوله از 12 اینچ به 16 

اینچ موفق شدیم این بخش را نیز مشمول گاز رسانی کنیم.
این مقام مسؤول با اشــاره به اینکه 55 کیلومتر لوله گاز با سایز 12 اینچ 
طول مسیر گاز رسانی تا بخش آسارا اســت، تصریح کرد: این گاز تنها 
صرف گرما نمی شــود بلکه عالوه بر تأمین آســایش و آرامش زندگی 

شهروندان به بهبود شرایط اقتصادی و اشتغال نیز کمک خواهد کرد.
وی با بیان اینکه 130 واحد ســوخت مایع نیز در البرز استفاده می شود که 
ارز آوری به همراه دارد، گفت: طول گازرســانی به گچسر 53 کیلومتر 
ارزیابی شــده و اعتباری حدود 27 میلیارد و 500 تومان برآورد هزینه 
این پروژه اســت؛ 17 میلیارد تومان نیز مبلغ مورد نیاز عملیات اجرایی 

است که توسط شرکت داخلی گاز تأمین می شود.

طرح بزرگ خط انتقال گاز بوئین زهرا به کرج اجرا می شود
وی از اجرای طرح بــزرگ خط انتقــال گاز بوئین زهرا بــه کرج خبر 
داد و گفت: این پروژه با چشــم انداز 50 ســاله برای تأمین نیاز بخش 
صنعت،کشــاورزی و خدمــات کلید خــورده و طول پــروژه فوق 70 

کیلومتر با لوله سایز 36 اینچ برآورد شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان البرز ادامه داد: کارخانه ای در اهواز لوله های 
مربوطه را تولید کرد و بــه پیمانکار تحویل داد، اعتبــار 110 میلیارد 

تومانی نیز برای خریداری لوله های مذکور صرف شده است.
تقی نژاد با بیان اینکه ارزش پروژه 300 میلیارد تومان اســت، تصریح 
کرد: مجموع اعتبــار برای انجام پــروژه مذکــور 500 میلیارد تومان 

ارزیابی شده است که از محل داخلی شرکت گاز تأمین می شود.

روابط عمومی ها در تنویر افکار عمومی نقش 
مهمی دارند

رییس کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی گفت: 
در شــرایط کنونی که شــاهد جنگ سرد بین کشــورها و قدرت های 
جهانی هســتیم و همچنین بدخواهان علیه کشــورمان جنگ روانی 
به راه انداختــه اند، نقش روابــط عمومی ها در تنویر افــکار عمومی و 
خنثی کردن توطئه ها بسیار مهم اســت. محمدجواد کولیوند در آیین 
بزرگداشــت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی استان البرز و تجلیل 
از اســاتید حوزه روابط عمومی اظهار کرد: روابــط عمومی در فضاهای 
داخلی و بین المللی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و اینکه ما به 
درستی از ظرفیت ها و کارکردهای این حوزه بهره مند می شویم یا خیر، 

مسئله دیگری است که باید مورد مطالعه قرار گیرد.
وی بیان کرد: اما در مجموع چنانچه خواستار شکوفایی عرصه ارتباطات 
در کشور هستیم، باید امکانات و تجهیزات مورد را نیز در اختیار دست اندرکاران 
امر قرار دهیم.رییس کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس شورای 
اســالمی با بیان این که اســاس کار روابط عمومی دیپلماسی عمومی 
اســت، افزود: انتظار می رود مسئوالن به درســتی از ظرفیت های این 

حوزه بهره مند شوند.

سرزمین

خریدار  رئیــس اتحادیــه تعمیرکاران 
خودرو تهران گفت: کیفیــت پایین برخی 
قطعات خودرو سبب افزایش مراجعه مردم 

به تعمیرگاه ها شده است.
در پی برخی تماس های مردمی در خصوص 
افزایش مراجعه مجدد بــه تعمیرگاه های 
خودرو پــس از انجــام تعمیــرات، رئیس 
اتحادیه تعمیــرکاران خــودرو تهران روز 
چهارشــنبه با تایید این مشــکل بــه ایرنا 
گفت: به طور مثال دیســک صفحه و کالچ 
خودرو که انتظار می رود دســت کم 2 سال 
در یــک خــودرو کار کند، اکنــون به علت 
کیفیت پایین لوازم موجــود در بازار عمری 
به مراتب کوتاهتــر دارد و از خدمات پس از 
فروش هم هیچ خبری نیست.علیرضا نیک 
آئین اظهار داشــت: کیفیت پایین و تقلبی 
بودن برخی قطعات به دلیــل »زیرپله ای« 
بودن آنهاســت؛ یعنی برخی با بازســازی و 
رنگ کردن قطعات دست دوم و بسته بندی 

مجدد، این لوازم را روانه بازار می کنند.
رئیس اتحادیه تعمیــرکاران خودرو تهران 
ادامه داد: برخــی دیگر از ایــن قطعات بی 
کیفیت یا کم کیفیت از دیگر کشورها با آرم، 
لوگو و نشان تجاری شرکت های بزرگ وارد 

می شود و نظارتی بر آنها نیز وجود ندارد.
به گفتــه وی، این روزها دامنه مشــکالت 
در کشــور آن قدر زیاد شــده که مسئوالن 
وزارت صنعت، گمرکات، تعزیرات، سازمان 
استاندارد و غیره در عمل، نیرو و توان کافی 
برای نظارت بر همه مشکالت و بخش های 

مختلف بازار را ندارند.
نیک آئین، همچنین از ایجاد خالء و کمبود 
در بازار لوازم یدکی خبر داد و گفت: به دلیل 
تاکید خودروسازان بر رســاندن قطعات به 
خطوط تولید و ارســال قطعات تولید شده 
به آن سمت، در عمل شــاهد کمبود لوازم 

یدکی در بازار هستیم.

 قطعه سازان قادر به تامین نیاز 
بازار هستند

در این زمینــه، رضا رضایــی، عضو انجمن 
صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه ســازان 
گفت: امروز در شــرایط جنــگ اقتصادی 

به ســر می بریم و هــر روز محدودیت های 
جدیدی بر اقتصاد و کشور تحمیل می شود.

وی افزود: در این شــرایط باید مراقب سوء 
استفاده کنندگان باشیم تا شاهد گسترش 

قطعات بی کیفیت و تقلبی در بازار نباشیم.
رضایی خاطرنشان کرد: اکنون OEMها در 
صورت مهیا شدن شرایط به ویژه نقدینگی 
مورد نیاز، قادر به تولید ســایر لوازم یدکی و 
قطعات )به جز قطعات High Tech( برای 

تامین بازار داخل هستند.
 Original Equipment مخفــف  OEM
manufacture یــا همان شــرکت های 
تولیدکننده یک قطعه است که به طور مثال 
پس از مذاکره با یک خودروساز مادر و عقد 
قرارداد متعهد می شود با نام آن خودروساز 
برایش قطعه با باالترین کیفیت و استاندارد 
تولید کند.رضایی تاکید کرد: در این زمینه 
انجمن های قطعه سازان و تعمیرکاران باید 
با برگزاری نشســت به بررســی وضع بازار، 
مشخص کردن کمبودها و ارائه سفارش به 

OEM ها برای تامین نیازها بپردازند.
وی ابراز امیدواری کرد که با تشدید نظارت ها 
در بازار، از تولید و توزیع قطعات بی کیفیت 

به ویژه قطعات حســاس خودروها از جمله 
قطعات موتوری، قوای محرکه و سیســتم 
تعلیق که با ایمنی و جان مــردم در ارتباط 

است، جلوگیری شود.
آمارها نشان می دهد نزدیک به هزار و 200 
قطعه ســاز در زنجیره تامین داخلی حضور 
دارند که توانمندســازی آنهــا و رفع موانع 
تولید می تواند ســبب تقویت گوشه ای از 

نیاز بازار به کاالهای ایرانی شود.

کسری قطعات عامل تجاری نشدن 
خودروهای تولیدی

با وجود تالش های وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در تامین نقدینگی مورد نیاز قطعه 
ســازان، درصد قابل توجهــی از تولیدات 
خودروســازان با ناقصی و کســری قطعه 

مواجه است و در نتیجه تجاری نمی شوند.
مســئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در مصاحبه ها و نشست های خبری متعدد 
از برنامــه ریزی برای تولید دســت کم یک 
میلیــون و 220 هــزار خودروی ســبک و 
سنگین در ســال 98 خبر می دهند و حتی 
دســتیابی به شــمارگان تولید دو میلیون 

دستگاه خودرو در سال جاری را مشروط به 
فراهم شدن شرایط الزم برای قطعه سازان 
دور از دسترس نمی بینند.در همین زمینه، 
چهاردهم بهمن پارســال فرشــاد مقیمی 
معاون امور صنایــع وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در نشست تخصصی کمیته خودرو 
از تخصیص چهــار هزار میلیــارد تومان به 

ایران خودرو و سایپا خبر داد.
در این رابطه، قرار شد برای تزریق نقدینگی 
به خودروســازان با محوریت بانک مرکزی، 
11هزار میلیارد تومــان در دو بخش ریالی 
و ارزی پرداخت شود که شــامل چهار هزار 
میلیارد تومان و 844 میلیــون یورو بود که 
تاکنون چهار هــزار میلیارد تومان نقدینگی 
ریالی پرداخت شده است.همچنین تاکنون 
تالش های متعددی برای پرداخت باقیمانده 
نقدینگی مورد نیاز قطعه ســازان انجام شده 
که البته هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

با وجود این تالش ها، تولید خودروسازان در 
ماه های پایانی پارســال با رشد همراه شد و 
در مقطعی حتی دو خودروساز بزرگ کشور 
به روزانه بیش از چهار هزار و 500 دســتگاه 

خودرو نیز رسیدند.

رشــد چندباره قیمت خودروها در ماه های 
گذشــته، تیر انتقاد برخی منتقــدان را به 
سمت خودروســازی ها نشــانه گرفت که 
مدعی بودند خودروســازان بــا جلوگیری 
از عرضه خودرو به بازار، بــه دنبال افزایش 
قیمت ها هســتند. با این حال، کارشناسان 
کاهش عرضه از سوی خودروســازان را نه 
از روی تعمد، بلکه به دلیل تجاری نشــدن 
خودروها عنــوان می کننــد.در این پیوند، 
دبیر انجمن صنایع همگــن نیرومحرکه و 
قطعه سازان کشــور به ایرنا گفت: بخشی از 
خودروهای تولید ایران خودرو و ســایپا به 
دلیل کســری قطعات هنوز تجاری نشده و 
این مســاله تا زمان حل شدن کامل مشکل 

قطعه سازان ادامه خواهد یافت.
آرش محبی نــژاد افزود: از حــدود پنج ماه 
گذشته تاکنون، با مشــکل خودروهای در 
کف کارخانجات مانده مواجه بوده و هستیم 
که سبب خواب سرمایه همه قطعه سازان و 

خودروسازان شده است.
وی افزود: وقتی 95 درصد یک خودرو آماده 
باشــد، اما به دلیل کســری قطعه، تجاری 
نشده باشد، به مثابه ســرمایه راکدی است 
که در دست خودروساز باقی مانده است؛ در 
این شــرایط زیان دوجانبه مشتریان )که به 
خودرویشان نرسیده اند( و تولیدکنندگان 

)که به پولشان نرسیده اند( را شاهدیم.
محبی نــژاد تاکید کرد: تداوم این شــرایط 
ضمــن رونــق نیافتــن تولید، بر شــمار 
خودروهــای در کــف کارخانجــات مانده 
اضافه خواهــد کرد.وی ادامــه داد: تا اواخر 
بهمن پارســال تعداد خودروهــای ناقص 
دو خودروســاز بزرگ به حــدود 110 هزار 
دســتگاه رســیده بود و اگر متوسط قیمت 
خودروها به نرخ امــروز را 60 میلیون تومان 
در نظر بگیریم به رقم بزرگ 6600 میلیارد 
تومان می رســیم که حتی بخشی از آن 
می توانست مشکالت صنعت قطعه سازی 
را حل کند.این مقام صنفی خاطرنشان کرد: 
عمده کســری مربوط به قطعات های تک 
)High Tech( مثل کیسه هوا، ئی. سی. یو 
)ECU یا همان کامپیوتــر خودرو(، برخی 

سنسورها و لوازم برقی است.

قیمت هر کنســرو ماهی حدود 6 هزار تومان افزایش 
یافته اســت؛ منتقداِن این افزایش قیمت، معتقدند با 
توجه به داخلی بودن مواد اولیه این کاال، گران شــدن 
آن منطقی نیســت اما دبیــرکل ســندیکای صنایع 

کنسرو ایران نظری دیگر دارد.
پیش از این نرخ هر کنســرو ماهی تــن معمولی بین 
6500 تا 7200 تومان بود که اکنــون به حدود 12 تا 
13 هزار تومان افزایش یافته است؛ هر قوطی تن ماهی 
با کیفیت تر نیز – بســته به نشــان آن – هشت هزار و 
900 تومان تــا 9 هزار تومان بود اما همــان ها، اکنون 
14 هزار و 900 تومان تــا 15 هزار و 500 تومان قیمت 
خورده است.البته قیمت کنســرو های ماهی با روغن 
زیتون، باالتر از این ارقام بود؛ بــه عنوان نمونه، قیمت 

هر عدد کنســرو ماهی 180 گرمی با روغن 
زیتون پیش از این 12 هزار تومان بود که در 
قیمتگذاری جدید، به 18 هزار و 400 تومان 

افزایش یافته است.
در این ارتباط، »ســید محمــد میررضوی« 
دبیرکل ســندیکای صنایع کنســرو ایران، 
افزایش قیمت ها را اجتناب ناپذیر دانســت 

و گفت: علــت اصلی افزایش قیمت تــن ماهی، خروج 
ماهی از گروه کاالیی یک و اختصاص نیافتن ارز 4200 

تومانی برای واردات آن است.
وی اضافه کرد: 40 درصد ماهی مورد نیاز کنســروها 
وارداتی اســت که پیش از این با ارز 4200 تومانی وارد 
می شــد و مابقی نیاز صنایع فعال در این بخش توسط 

صیادان داخلی تامین می شد.
دبیرکل ســندیکای صنایع کنســرو ایران، 
اظهار داشــت: رونــد افزایشــی قیمت هر 
کیلوگرم ماهی هور )مخصوص کنســرو( از 
سه هفته پیش آغاز شــد و به 17 تا 18 هزار 
تومان رســید؛ این رقم اکنون بــه 22 هزار 
تومان رسیده است. میررضوی اظهار داشت: 
صیادان داخلی با اطالع از حــذف ارز 4200 تومانی به 
واردات ماهی، هر دو سه روز یک بار قیمت ماهی را یک 

هزار تومان افزایش می دهند.
به گفته وی، با حــذف ارز 4200 تومانی برای واردات 
ماهی، هــم اکنون قیمت هر کیلوگــرم ماهی وارداتی 

مخصوص کنسرو، 24 هزار تومان شده است.

میررضوی تصریح کرد: بجز ماهــی، کاالهای دیگری 
همچــون روغن خوراکــی، قوطی کنســرو، در فلزی 
قوطی، برچســب قوطی، کارتن و بســته بندی نیز بر 
افزایش قیمت تمام شــده تاثیر گذاشته است؛ به طور 
مثال، قیمت قوطی کنسرو بدون در پیش از این حدود 
300 تومــان و در فلزی قوطی )اتیوپــن( بین 100 تا 
150 تومان بود که اکنون قیمت آنها به ترتیب به 700 
و 350 تومان رسیده است. ساالنه 400 میلیون قوطی 
کنسرو تن ماهی با وزن 180 گرم در بیش از 100 واحد 
تولیدی کشــور، تولید می شــود. پیش از این نرخ هر 
کنســرو ماهی تن معمولی بین 6500 تا 7200 تومان 
و کنســروهای دارای روغن زیتون و غیره 8200 تا 9 

هزارتومان بود.

سفره

چرا تن ماهی گران شد؟

چرا پیمان پولی نادیده گرفته می شود؟

وپایی شوخی تلخ اینستکس غیرار
خریدار  اینستکس اروپایی همچنان در 
حد شــعار و ثبت باقی مانده و تا اجرا فاصله 
زیادی دارد. با این حــال دولتمردان خبر از 
اینستکس غیراروپایی می دهند و این یعنی 

پیچیده کردن شرایط اقتصادی.
اوایل اردیبهشــت مــاه خبری بــه نقل از 
محمدجــواد ظریــف، وزیر امــور خارجه 
کشــورمان تحت عنــوان روابــط مالی با 
همسایگان و شــرکای غیراروپایی در قالب 

اینستکس منتشر شد.
 نهاوندیــان، مشــاور اقتصادی ریاســت 
جمهوری نیز در توئیت خود بر این امر صحه 
گذاشــت. این اولین بار بود که دولتمردان 
اینســتکس را بــرای غیراروپایی ها مطرح 
می کردند. تا پیش از آن، قرار بود اینستکس 
یک ابــزار مالــی و اتاق پایاپای تســویه ای 
جهت تجــارت ایران و اروپا باشــد. هرچند 
دولتمردان پیرامون جزئیات اینســتکس 
غیراروپایــی توضیحی ارائــه نکرده اند اما 
این نگرانی وجود دارد که با شــروع فعالیت 
اتاق تسویه ای اینستکس، تمامی مبادالت 
مالی، تجــاری و نفت ایران با کشــورهای 
غیراروپایــی، در یک ســازوکار غیربومی 

تحت اشراف کشورهای اروپایی قرار گیرد.

اینستکس و بی مهری به پیمان پولی
روند نزولی سطح تعهدات اروپایی ها بعد از 
خروج آمریکا از برجام در یــک بازه 8 ماهه 
رونمایی از اینســتکس بود. اینســتکس به 
اروپا اجــازه می دهد که نحــوه هزینه کرد 
درآمدهای نفتی ایران را مدیریت و تنها در 

حوزه تجارت مشــروع )اقالم غیر تحریمی( 
مدیریت کند. 

تقریباً ســه مــاه از ثبــت این شــرکت در 
بخارست رومانی می گذرد و به گفته ظریف، 
»اروپایی ها از انجام وظایفشان بسیار عقب 
هستند«. اینستکس از همان ابتدا ضعف ها 
و کاســتی های روشــنی داشــت که بارها 

توسط کارشناسان گوشزد شد.
 مهم ترین ابهامی که در این مســیر همواره 
مطرح می شــود نحــوه عملکــرد و زمان 
عملیاتی شــدن این ابــزار پشــتیبانی از 

تبادالت تجاری مالی است.
از دیگــر ایــرادات و ابهامات اینســتکس 
می توان به ســازوکار تهاتری آن اشاره کرد. 
چون قرار نیست پولی جابه جا شود بنابراین 
این ابزار پشتیبانی از تبادالت تجاری مالی 
نمی تواند بخشــی از تأمیــن ارز را بر عهده 
گیــرد. از طرف دیگــر چون هیــچ بانک یا 
مؤسســه ای در این فرآیند دخیل نیســت، 
امکان استفاده از روش های تجاری معمول 
ازجمله گشــایش اعتبار اســنادی و حواله 

وجود ندارد.
این در حالی اســت که می توان با استفاده از 
پیمان پولی، تجارت از کانال های رسمی، با 
هزینه کمتر و اطمینان باالتری انجام داد و 
فشار ناشی از مشکل سمت عرضه و تقاضا در 
بازار ارز را تا حد زیــادی کاهش داد. پیمان 
پولی در اصل زیرســاختی اســت که کلیه 
خدمات بانکداری بین المللی مانند ارســال 
حواله، گشــایش اعتبار اســنادی و صدور 

ضمانت نامه از طریق آن قابل ارائه است.

اینســتکس یک مکانیســم ثبت داده ها و 
اطالعات مربوط به تبادالت تجاری اســت 
که در پایان بازه زمانی مقرر، اقدام به تسویه 

بدهی ها می کند.
 هرچنــد ادعا می شــود که ایــن مکانیزم، 
ســپری برای دفاع از شــرکت های اروپایی 
در مقابل تحریم های آمریکاســت اما عمق 
روابط استراتژیک آمریکا و اروپا و وابستگی 
عمیــق اروپا بــه اقتصــاد آمریــکا امکان 
بازیگری مســتقل را از اروپا ســلب خواهد 
کرد. فقــط در ســال 2016، حجم تجارت 
خارجی اروپا به آمریــکا 366 میلیارد دالر 
بوده که قطعــاً اروپایی ها این میزان تجارت 
خارجی را بــه تجــارت 5.12 میلیاردی با 

ایران ترجیح خواهند داد.
 آنالیــز ترکیب همیــن میــزان از تجارت 
خارجی ایران بــا اتحادیه اروپا نیز نشــان 
می دهد که بــه شــکل تحقیرآمیزی کفه 

واردات به نفع اروپایی ها سنگینی می کند.
از سوی دیگر شــفافیت مالی اتحادیه اروپا، 

از ابهامات جدی بر ســر راه این مکانیزم در 
مســیر مقابله با تحریم هاســت. بااین حال 
پیمان پولی بــه علت عدم شــفافیت برای 
طرف آمریکایی و باال بودن هزینه شناسایی 
آن، ابزار کارآمدتری در راســتای مقابله با 

تحریم هاست.

سهم ناچیز اروپا از تجارت خارجی ایران
در ســال 2018 تنها 12.5 میلیــارد دالر 
)12 درصــد از کل حجم تجــارت خارجی 
ایران( بین ایران و 28 کشــور عضو اتحادیه 
اروپا تبادل صورت گرفته اســت. از طرفی با 
توجه به اینکه صادرات نفت خــام ایران به 
اروپا، وزن سنگینی در سبد صادراتی ایران 
به اروپا دارد و از آنجا که کشورهایی اروپایی 
نظیر ایتالیا و یونان با اینکه از معافیت خرید 
نفت ایران برخــوردار بودند اما واردات نفت 
از ایران را به صفر رســانده اند، این سازوکار 

عماًل کارایی ندارد.
بنابر آنچه گفته شــد با اینکــه اروپا نقش 
مؤثری در تجــارت خارجی ایــران ندارد، 
ایجاد یک مکانیزم تســویه ای یک ســال از 

دستگاه دیپلماسی وقت گرفت.
 این در حالی اســت که بســترهای بسیار 
مناســبی برای ایجاد پیمان های پولی دو و 
چندجانبه با همســایگان و شرکای تجاری 
ایران وجود دارد. چین که مهم ترین عنصر 
تجارت خارجی ایران اســت بــا 29 پیمان 
پولی در بین 54 کشور حاضر در پیمان های 

پولی پیشتاز است. 
از طرف دیگر رســانه های کره ای نیز از اراده 

این کشــور برای ایجاد پیمان پولی با ایران 
خبر داده اند. سیستم تهاتری فعلی با روپیه 
هند نیز بسیاری از ضعف های اینستکس را 
ندارد و هم چنین مدتهاست که درخواست 
والدیمیــر پوتین برای ایجــاد پیمان پولی 
با ایران از ســوی بانک مرکزی کشــورمان 

بی پاسخ مانده است.
ایــن رونــد 10 ســاله از حجــم تجارت 
خارجی ایــران بــا اتحادیه اروپــا در کنار 
سایر ضعف های اینســتکس، این مکانیزم 
پرداخــت را به ضعیف ترین حالت تســویه 
تجاری تبدیل کرده اســت. چراکه حتی با 
حذف اروپا از تجــارت خارجی ایران، اتفاق 

مهمی در این حوزه نخواهد افتاد. 
بنابراین بزرگنمایی اینستکس و شرطی سازی 
اقتصاد کشــور از یک ســو و تعمیــم آن به 
تجارت با ســایر کشــورها از ســوی دیگر 
محلی از اعــراب ندارد.بااین حال ابزارهای 
کارآمدی چــون پیمان پولی سالهاســت 
توســط دولتمــردان مــورد بی مهــری 

قرارگرفته است. 
در این شــرایط تحریمی ضروری است که 
ایران روابط تجاری و مالــی و بانکی خود را 
با همسایگان خود از جمله عراق، پاکستان، 
افغانســتان عمق ببخشــد. قطعاً هر چقدر 
روابط تجاری و مالی ایران با همســایگان 
خود عمق بیشــتری داشــته باشد، تیغ 
تحریم ها هم کندتر خواهد شــد. بنابراین 
اعمال اینســتکس بر روی روابط مالی با 
کشورهای همســایه، حکم خودکشی از 

ترس مرگ را خواهد داشت.



تنش بین انبوه سازان و نظام مهندسی ادامه دارد

احتمال عقب گرد سازندگان از مسکن امید

بانک مرکزی فهرست متخلفان را منتشر کند

ماجرای صادرکنندگانی که ارز را برنمی گردانند

اقتصاد
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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 بندرعباس به شبکه شهرهای خالق دنیا
می پیوندد

مشــاور شــهردار و مدیر مرکز خالقیت و فناوری های نوین شهرداری 
بندرعباس با اعالم این خبر افزود: هدف اصلی شــبکه شهرهای خالق 
دنیا کمک به بازیابی ظرفیت هــای اقتصادی، اجتماعی و خالق صنایع 
فرهنگی اســت که هنرمندان محلی آن را برپا می  کننــد و پس از آن با 
مشارکت گذاشتن ایده ها ، تجربه ها و راه حل های خود در زمینه های 

گوناگون ، راه توسعه اقتصادی را هموار می سازند.
به گزارش مدیریــت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری بندرعباس، 
احمد پایــدار در این ارتبــاط اظهار کــرد: حفاظت از تنــوع فرهنگی، 
همبستگی میان شــهروندان در راستای گســترش و حفاظت از میراث 
فرهنگ محلــی و تقویت هویــت فرهنگی شــهرها از مهم ترین اهداف 
شبکه شهرهای خالق اســت.وي افزود: همکاري هاي اقتصادي، علمي 
و فرهنگي، ایجاد تعــادل میان ریشــه هاي بومي، گســترش فرهنگ 
کارآفریني و حفظ هویت بومي و ملي در برابر روند فراگیر جهاني شدن از 
دیگر أهداف پیوستن شهر بندرعباس به شبکه شهرهاي خالق دنیاست.

به گفته مدیر مرکز خالقیــت و فناوري هاي شــهرداري بندرعباس، 
صنایع دستي و هنرهاي ســنتي، موضوع پیوستن شــهر بندرعباس 
به شبکه شــهرهاي خالق  اســت.پایدار تصریح کرد: با پیوستن شهر 
بندرعباس به شبکه شــهرهای خالق دنیا، به دنبال رونق گردشگری، 
تولید، مشارکت شــهروندان در مدیریت شــهری و شناساندن هر چه 

بیشتر فرهنگ بومی، صنایع دستی و هنرهای سنتی خواهیم بود.
وي اظهــار امیدواري کــرد، با همــکاري هنرمندان، پژوهشــگران، 
نویسندگان، ســازمان هاي مردم نهاد و دســتگاههاي اجرایي با مرکز 
خالقیت و فناوري هاي شــهرداري بندرعباس، روند پیوستن به شبکه 

شهرهاي خالق، شتاب بیشتری به خود بگیرد.

ابالغ دستورالعمل اجرایی ضوابط نمای 
ساختمان ها در بندرعباس

معــاون معمــاری و شهرســازی شــهرداری بندرعبــاس از ابالغ 
دســتورالعمل اجرایــی ضوابط نمای ســاختمان ها در این شــهر 
خبر داد.به گزارش مدیریــت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
بندرعباس، اصغر حســینی پور در این ارتباط اظهار کرد: ضوابط نمای 
شهر بندرعباس به عنوان یکی از موضوعات حوزه معماری و شهرسازی 
از سال های گذشــته در دســتور کار قرار گرفت و کار تدوین آن با نظر 

اساتید این بخش به پایان رسید.
وی با اشــاره به تصویب این ضوابط در کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر 
استان و ابالغ آن به ســازمان نظام مهندسی اســتان و شهرداری های 
مناطق ســه گانه بندرعبــاس، افزود: ایــن ضابطه به صــورت عام به 
منظور رعایت در ســاخت و ساز کلیه ســاختمان های سطح شهر الزم 
االجرا شده اســت.معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس با 
اشــاره به نحوه اجرای این ضابطه، ادامه داد: پس از صدور موافقت نامه 
اصولی در زمان ارایه نقشــه های معماری به شــهرداری های مناطق 
جهت بررســی، رعایت مفاد این ضابطه توسط مالک در نقشه های ارائه 
شده توسط طراحان الزامی است.حســینی پور تصریح کرد: بر اساس 
این ضوابط ابالغی، ســاختمان های با کاربری خــاص به طور مثال 
کاربری ورزشــی، درمانی، اداری و غیره،  زمین هــای واقع در معابر 
16 متری و باالتــر در بافت هــای تفکیکی که قابلیــت اخذ تجاری 
دارند، زمین های واقع در معابر 14 متــری و باالتر در بافت های غیر 
تفکیکی و زمین های واقع در پروژه های بازگشــایی معابر شهرداری 
ملزم به ارایه نقشــه به صورت ســه بعدی به همراه عکس پیوستی از 

نمای امالک مجاور هستند.
این مقام مســئول تاکید کرد: عالوه بر موارد فــوق، زمین های واقع در 
حریم اماکن تاریخی شــهر، زمین های واقع در بر بلوارهای اصلی شهر 
مثل بلوار امام)ره(، سید جمال الدین اسدآبادی، حقانی و... و همچنین 
زمین های واقع در نوارساحلی شــهر نیز ملزوم به ارایه نقشه به صورت 
ســه بعدی به همراه عکس از نمای امالک مجاور به پیوســت نقشه ها 
الزامی شــده اند.وی با اشــاره به اینکه ضابطه نما در ســایت معاونت 
معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس قابل دریافت است، تصریح 
کرد: ضابطه کنونی، ویرایش اول بوده و پس از طی کردن پروسه زمانی 
یک ســاله در طول زمان اجرا، نظرات کارشناســی همکاران به منظور 

اصالح و بهبود آن مدنظر قرار می گیرد.

تشکیل هفت کمیته در ستاد راهبردی شهرداری 
بندرعباس

معاون برنامه ریزی و توســعه سرمایه انسانی شــهرداری بندرعباس از 
تشکیل هفت کمیته در ســتاد راهبردی نوســازی و تحول اداری این 

شهرداری خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری بندرعباس، 
محمد مهدی جهانبخــش در این ارتباط اظهار کــرد: مدیریت و نظام 
اداری در شــهرداری ها بــه عنوان یکــی از مهمتریــن و حیاتی ترین 
زیرساخت های توسعه شــهری به شــمار می رود که بی توجهی به آن 
موجب ایجاد آسیب ها و مشــکالت عدیده ای در مسیر توسعه شهری 
و جلب رضایت شــهروندان می شــود.وی با اشاره به دســتور شهردار 
بندرعباس مبنی بر جدی تر گرفتن ســاماندهی نیروی انسانی، افزود: 
نوســازی و ایجاد تحول در نظام اداری و مدیریت شهرداری ها به عنوان 
یک ضرورت از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور 

نیز ابالغ شده و در دستور کار قرار دارد.
معــاون برنامه ریــزی و سرمایه انســانی شــهرداری بندرعبــاس 
خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف چابک سازی نظام اداری و تحول 
نیروی انســانی در هفت محور ابالغی از سوی شــهردار بندرعباس 
آغاز شده است.جهانبخش با اشــاره به تشکبل هفت کمیته تخصصی 
در همین زمینه، گفت: اعضای هر کدام از این کمیته ها مشخص شده و 

ابالغ الزم برای آغاز کار صادر شده است.
این مقام مســئول تصریح کرد: هر کدام از کمیته های تشــکیل شده 
دارای سیاســت های کلی، طرح ها و اهداف راهبردی مشخص است که 

مدیریت های مربوطه مجری و مسئول آن هستند.

سرزمین

وزیر امور خارجه کشــورمان اظهار کرد: آخرین اقدام 
ایاالت متحده در روز 4 مه 2019 درواقع اجرای برجام 

را غیر ممکن کرده است.
محمد جواد ظریف که برای دیدار با مقامات روســی به 
مسکو سفر کرده است در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
آخرین اقدام ایاالت متحده در روز 4 مه 2019 در واقع 

اجرای برجام را غیر ممکن کرده است.
وی در همین چارچــوب افــزود: آمریکایی ها تالش 
کردند با فشــار، تهدید و قلدری مانع انجــام فعالیت 
هســته ای ایران که در چارچوب برجام انجام می شد، 

شوند.

ظریف گفت: ایران به جهان نشان داده است 
که به تعهدات خود پایبند است و امروز نوبت 
دنیاســت که به تعهدات خود در قبال ایران 
عمل کند. ما نشــان داده ایم کشوری کهن با 
صبر زیاد هســتیم اما حاضریم برای حقوق 
خود مقاومت کنیم و امروز نوبت دنیا اســت 

که به تعهد خود عمل کند.
وزیر خارجه ادامه داد: اقدام اخیر جمهوری اســالمی 
ایران در دادن فرصت 60 روزه به پنج کشور باقی مانده 
در برجام  این فرصت را به آنهــا ارائه می کند که بتوانند 
با تامین حقوق ایران در برجام ، برجام را به حالت اولیه 

برگردانند.وزیر خارجه کشــورمان در ادامه 
ســخنان خود در جمع خبرنــگاران اظهار 
کرد: اقدامی که ایران امــروز انجام داد خارج 
از برجام نیســت و به معنای خروج از برجام 
نیســت برخالف اینکه آمریکا نه تنها برجام 
را نقض کرده قطعنامه 2231 شورای امنیت 
را نیز نقض کرده اقدام ما در چارچوب برجام 
اســت.این دیپلمات عالی رتبه کشورمان خاطر نشان 
کرد: امروز رئیس جمهور ایران برای رؤسای کشورهای 
باقی مانده در برجــام نامه ای را ارســال کردند گرچه 
این نامه ها به لحاظ حقوقی متحدالشــکل هستند اما 

دیدگاه ما نســبت به اعضای گــروه 4+1 به هیچ وجه 
یکسان نیست.

ظریف خاطر نشــان کرد: در طول یک ســال گذشته 
ایــران با نشــان دادن صبــر راهبردی خــود در برابر 
تالش آمریکا جهت نابود کردن برجام همواره نشــان 
داده که به تعهــدات بین المللی خود پایبند اســت اما 
آمریکایی ها در طول یک سال گذشــته نه تنها ناقض 
برجام و قطعنامه 2231 بودنــد بلکه تالش کردند که 
دیگر کشــورها را نیز با فشــار، قلــدری و زورگویی به 
ســمت نقض برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت 

سوق دهند.

دیپلماسی

محبوبه فکوری  به دســتور رئیس کل 
بانک مرکزی، فهرســت دریافت کنندگان 
ارز دولتی )4200 تومانی( و ارز نیمایی، به 
صورت مرتب بر روی سایت این بانک به روز 
می شــود؛ اما خبری از صادرکنندگانی که 

ارز را نیاورده اند، نیست.
چند وقتی اســت که به دســتور رئیس کل 
بانک مرکزی، فهرســت دریافت کنندگان 
ارز دولتــی )4200 تومانــی( و ارز نیمایی، 
به صــورت مرتب بر روی ســایت این بانک 
به روز می شــود. در این فهرست ها که در 3 
قالب »فهرست دریافت کنندگان ارز بانکی 
)دولتــی -4200(«، »اطالعات اشــخاص 
حقیقــی دریافت کننــده ارز نیمایــی« و 
»اطالعات اشخاص حقوقی دریافت کننده 
ارز نیمایی« منتشــر می شود، افراد حقیقی 
و حقوقی با نام دقیــق، میزان و نوع ارزی که 

دریافت کرده اند، مشخص است.
بر این اســاس در یک فهرست کاماًل شفاف، 
می توان به طور مشــخص از ایــن موضوع 
اطالع یافت که چه فردی، چــه نوع ارزی و 
به چه مقداری دریافت کرده اســت. در این 
فهرست نام بسیاری از شرکت های دولتی و 
عمدتاً خصولتی به چشم می خورد که اتفاقاً 
دریافت کنندگان ارز دولتی 4200 تومانی 
هستند و در فهرست دریافت کنندگان ارز 
نیمایی، بیشتر نام آن دسته از شرکت هایی 
به چشم می خورد که رنگ و بوی دولتی آنها 

کمتر است.
در فهرست منتشر شده، اسامی شرکت های 
معروف از خودروســازی گرفته تا لبنیاتی و 
صنایع غذایی دیده می شود و در طیف دیگر، 
واردکنندگان بزرگ دارو و تولیدکنندگان 
قطعــات یدکــی و واردکننــدگان خودرو 
که ســهم هنگفتی از ارز دولتــی را به خود 

اختصاص داده اند، به چشم می خورد.
اما تاکنون فهرســت افرادی که کاال صادر 
کرده ولی ارز حاصل از صادرات را به کشــور 

برنگردانده انــد، دیــده نمی شــود و هنوز 
مشــخص نیســت صادرکنندگانــی که با 
استفاده از منابع و به خصوص انرژی ارزان، 
از فرصت تولید بهره مند شده و کاال تولید و 
صادر کرده اند، و الزم اســت تا ارز حاصل از 
صدور کاالی خود را بــه چرخه اقتصاد وارد 
نمایند، آیا ایــن کار را کرده اند یا اینکه فقط 
از جهش ارزی و فرصــت درآمدزایی باالتر 

بهره مند شده اند.
موضــوع اصلــی آن اســت که برخــی از 
صادرکنندگان بزرگ که البته عمدتاً دولتی 
و خصولتی هســتند، نامشــان در فهرست 
واردکنندگان و صادرکننــدگان به صورت 
توأمان دیده می شــود؛ اما داستان از جایی 
پیچیده تر می شــود که مشخص نیست آن 
دســته از صادرکنندگانی که اتفاقاً نامشان 
همیشه در صدر دریافت ارز دولتی هم بوده 
است، آیا ارز حاصل از صادرات خود را هم به 

همان میزانی که از دالرهای 4200 تومانی 
بهره مند می شــوند، به کشور بازگردانده اند 
یــا خیر؟نکته حائــز اهمیت آن اســت که 
هنوز بانک مرکــزی به ایــن موضوع ورود 
نکرده و اسامی آن دسته از صادرکنندگانی 
که ارز حاصل از صادرات خود را به کشــور 
بازنگردانده اند را اعالم نکرده اســت؛ اکنون 
انتظار می رود بانک مرکــزی همزمان با به 
روزرســانی فهرســت دریافــت کنندگان 
ارز 4200 تومانــی و نیمایــی، اقــدام به 
انتشــار فهرســت صادرکنندگانی نماید 
که ارز حاصل از صادرات خود را به کشــور 

بازنگردانده اند تا این ابهام برطرف شود.

 اطالعات ارزی صادرکنندگان
 در اختیار بانک مرکزی است

یک مقــام مســئول در بانــک مرکزی در 
گفتگو با مهر گفت: بانــک مرکزی به دقت 

در قالب سامانه ای جامع، میزان ارز حاصل 
از صادرات هر فرد صادرکننده را در دســت 
دارد؛ به این معنا که این ســامانه متصل به 
سامانه های گمرک اســت و تمام اطالعات 
مرتبط با صادرات یــک صادرکننده در آن 
مشــخص اســت؛ بنابراین بانک مرکزی به 
خوبــی می داند کــه هر صادرکننــده، چه 
میزان کاال صــادر کرده، چه میــزان از ارز 
حاصل از صادرات را بازگردانده یا چه میزان 

از آن را بازنگردانده است.
وی افــزود: همچنین در قالب این ســامانه 
کاماًل مشخص اســت که یک صادرکننده 
چه میزان از ارز حاصل از صــادرات خود را 
برای واردات کاالهای مورد نیاز تولید خود 
وارد کرده و چه میزان از آن را به واردکننده 
دیگری مطابق با ضوابــط وزارت صنعت و 
بانک مرکزی واگذار کرده اســت. بنابراین 
همه چیز مشــخص اســت و بانک مرکزی 

می تواند کامــاًل این فهرســت را در اختیار 
داشته باشد.

بررســی های خبرنگار مهر نشــان می دهد 
که در ســامانه ای که بانک مرکزی به همین 
منظور تدارک دیده هــر صادرکننده دارای 
اکانتی اســت که در آن اطالعات مرتبط با 
میزان صادرات، میــزان ارز صادراتی مورد 
مصرف در واردات توســط خود، میزان ارز 
واگذار شــده برای واردات ثالث و امثال آن 
وجود دارد و در واقع میزان بدهی ناشــی از 
تعهد ارزی او در آن سیستم ثبت شده است.

یکســال اســت که بانک مرکزی موضوع 
و  مطــرح  را  صــادرات  ارز  بازگشــت 
صادرکنندگان را ملزم کرده اســت که ارز 
حاصل از صــادرات خود را بــه روش هایی 
که بــرای آنهــا تعیین شــده، به کشــور 
بازگرداننــد؛ اما هنــوز آماری بــه صورت 
رســمی و البته به تفکیک منتشر نکرده تا 
مشخص شــود چند درصد از ارز حاصل از 
صادرات صادرکننــدگان دولتی، خصوصی 
و البته خصولتی به کشــور بازگشــته است 
و چه کســانی هنــوز ارز خود را به کشــور 

بازنگردانده و رفع تعهد نکرده اند.
با توجــه بــه اینکــه 45 درصد صــادرات 
غیرنفتی را پتروشیمی ها، 15 تا 20 درصد را 
فوالدی ها و فلزات رنگین به خود اختصاص 
داده و بیشــتر صادرکنندگان این بخش ها را 
دولتی ها و خصولتی ها در برمی گیرند، هنوز 
آمار مشــخصی از درصد بازگشت ارز حاصل 
از صادرات آنها منتشــر نشــده تا مشخص 
شود سهم صادرکنندگان دولتی، خصوصی 
و خصولتی از میزان بازگشــت ارز چه میزان 
بوده است.بازگشت ارز حاصل از صادرات در 
شرایط کنونی اقتصاد کشور که فروش نفت با 
محدودیت های جدی مواجه است، می تواند 
محلی برای تأمین درآمدهای ارزی کشــور 
باشد و در این راستا نباید هیچ گونه اغماضی 

با متخلفان صورت گیرد.

مجید انتظاری  برنامــه تولید 400 هزار 
واحد مســکونی توســط دولت با احتمال 
کناره گیــری ســازندگان و ناکارآمد تلقی 
کــردن اعطــای کارت اعتبــاری مصالح 
ســاختمانی و انتقاد به بخشنامه ارجاع کار 

ممکن است دچار اختالل شود.
وزارت راه و شهرسازی برنامه تولید و عرضه 
400 هزار واحد مســکونی در ســه حوزه 
شــهرهای جدیــد، بافت هــای ناکارآمد و 
مناطق هدف بنیاد مسکن تا سال 1400 را 
در دســتور کار قرار داده که محمد اسالمی، 
وزیــر راه و شهرســازی، واگــذاری زمین، 
نقدینگی و ارائــه کارت اعتبــاری مصالح 
ساختمانی را سه مشوق اصلی آن می داند. 
با این حــال واکنــش خنثی ســازندگان 
نســبت به کارت اعتباری مصالح و انتقاد به 
یک بخشــنامه، برنامه را در مسیر »کاهش 
سرعت« یا »احتمال توقف« قرار داده است. 
طرف عرضه می گوید مشــکل بازار مسکن، 

مصالح ساختمانی نیست. 
جمشــید برزگر، رئیس کانون انبوه سازان 
چند روز قبل در نشســت خبــری گفت: با 
توجه به اینکه ما مشــکلی از نظــر تأمین 
مصالح ساختمانی نداریم و تولیدکنندگان 
مصالــح، حاضرنــد محصوالت خــود را با 
تخفیف های مناسب در اختیار انبوه سازان 
قــرار دهند، اجــرای این طــرح نمی تواند 

کمکی به کاهش قیمت مسکن کند.
از ســوی دیگر انبوه ســازان، ارجــاع کار 
توسط ســازمان نظام مهندســی را نوعی 
رانت می دانند که دســت سازندگان را برای 

دریافت بهترین خدمات می بندد. 
یک خالء قانونی که از قبل وجود داشــته 
به همــراه انحراف از قانون بهبود مســتمر 
فضای کســب و کار، فضای ذهنی فعاالن 
تولید مســکن را دچــار آشــفتگی کرد و 
ممکن است به خروج ســازندگان از برنامه 

مسکن امید منجر شــود. شیوه نامۀ تبصرۀ 
2 مادۀ 24 آیین نامۀ اجرایی مادۀ 33 قانون 
نظام مهندســی و کنترل ساختمان که در 
روزهای اخیر توسط مازیار حسینی، معاون 
مسکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی 
اعالم شــده، به باور انبوه سازان، فسادآور و 
رانت ساز اســت که با قوانین باالدستی در 

تعارض قرار دارد.
عبــاس آخونــدی، وزیــر ســابق راه و 
شهرســازی اواخــر ســال 1396 طی دو 
ابالغیه، روند »ارجاع نظارت« و »برداشت 
پنج درصد از حقوق مهندســان« را که به 
باور او برای ســازمان نظام مهندسی نوعی 
امتیاز و رانت محسوب می شد متوقف کرد. 
آخوندی معتقد بود کســی که می خواهد 
خانه ای را بســازد باید این حق را داشــته 
باشــد که مانند بســیاری از خدمات دیگر 
همچون پزشــکی، مهندس ناظــر را خود 
انتخاب کند. او می گفت ناظر و بازرس باید 
دو فرد جداگانه باشند؛ ناظر، حافظ حقوق 
مالــک و بازرس که از ســوی شــهرداری 
انتخاب می شــود حافظ حقــوق عمومی 

باشد. 
این اقدام آخوندی با اســتقبال انبوه سازان 
همراه شد. بعد از استعفای آخوندی و آمدن 
محمد اســالمی در وزارت راه و شهرسازی، 
حاال معاون مســکن و ســاختمان او که از 
24 دی مــاه 1397 عهده دار این ســمت 
شــده مجدداً شــیوه نامه قبلی را جایگزین 

بخشنامه عباس آخوندی کرده است.
 مازیار حســینی در روزهــای اخیر اعالم 
کرد: »مطابق با مــادۀ 24 آیین نامۀ اجرایی 
مادۀ 33 قانــون نظام مهندســی و کنترل 
ســاختمان، معرفــی مهندســان ناظر به 
شــهرداری ها و ســایر مراجع صدور پروانه 
و کنترل ساختمان، توســط سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان انجام می شود«. 

او عنوان کرد: »از تاریخ ایــن ابالغ حداکثر 
ظرف مدت ســه ماه کلیۀ فرآیند ارجاع را از 
طریق نصب یک نرم افزار واحد که توســط 
شورای مرکزی سازمان تهیه و به تأیید دفتر 
توســعه مهندسی ســاختمان این معاونت 

می رسد، به انجام رسانند.«

انبوه سازان: کیفیت خدمات مهندسی 
پایین می آید

اقدام معــاون وزیر اما طبــق پیش بینی ها 
واکنش هایی را از طرف انبوه سازان به همراه 
داشت که معتقدند خروجی این شیوه نامه 
به کاهش کیفیت خدمات مهندسی و نهایتاً 
کاهش کیفیت ساختمان ها منجر می شود. 
آنها ابتدا اعتراض خود را از طریق رســانه ها 
اعالم و در روزهای اخیر نامــه ای را در این 
زمینه به وزیر راه و شهرســازی نوشتند. در 
بخشی از این نامه آمده است: »سازمان های 
نظام مهندســی با مجوز و به اســتناد چه 
قانونی بیــش از دو دهه در امور اشــخاص 
حقوقی و امــور صنفی اشــخاص حقیقی 

مداخله می نمایند؟«. 
در قســمت دیگــری از این نامــه عنوان 
شده اســت: »در شــرایط خاص اقتصادی 
کشــور، امکان فعالیت اعضــای این کانون 
و توسعه گران مسکن و ســاختمان کشور 

در چهارچــوب سیاســت های کالن حوزه 
مســکن و شهرســازی بویــژه طرح های 
بازآفرینی و توانمندسازی شهری و احداث 
400 هزار واحد اعالمی توســط وزارت راه و 

شهرسازی عماًل سلب گردیده است.«
دبیر کانون انبوه ســازان، بخشــنامه اخیر 
را بازگشــت به عقب و مغایر با قانون بهبود 
مستمر فضای کســب و کار می داند که در 
شرایط رکودی به عنوان قانونی رونق بخش 

در دستور کار دولت قرار دارد.
 فرشــید پورحاجت با بیــان این که توزیع 
هر نوع یارانه و کوپن به ایجاد فســاد منجر 
می شود بیان می کند: رقابت در هر عرصه ای 
منجر به پیشرفت می شود اما سازمان نظام 
مهندســی همواره طی 24 سال اخیر سعی 
کرده ارائه خدمات مهندســی را در انحصار 
خود بگیــرد کــه خروجی آن بــه کاهش 
کیفیت ســاختمان ها، نظارت های صوری، 
امضافروشــی، توزیع رانت و انحصار منابع 
در دســت عده ای خاص در ســازمان نظام 

مهندسی منجر شده است.
  پورحاجت می گوید: همان طور که در بازار 
تولید، رقابت وجود دارد، خدمات مهندسی 

هم باید رقابتی شود. 
مهندســان، بســته خدمت اعم از طراحی، 
نظارت یا اجرای ســاختمان ارائه می دهند. 
باید در این بازار دســت مالکین، کارفرماها 
و ســازندگان به نحوی باز باشد که بهترین 
خدمات مهندســی را از افــرادی که توان 
و ظرفیــت خوبــی دارند، قابل شناســایی 
هســتند و البته صالحیت دارنــد دریافت 

کنند.

 وجود یک خالء در قانون
 نظام مهندسی

قانون نظام مهندســی و کنترل ساختمان 
که در سال 1374 توســط مجلس شورای 

اســالمی تصویب شــده شــامل دو بخش 
اســت؛ یک بخش، نظام مند کــردن حوزه 
مهندســی و بخش دیگر حــدود اختیارات 
دســتگاه های کنتــرل و نظارت را شــامل 
می شــود. پورحاجت خاطرنشان می کند: 
در نظام حرفه ای جایگاه سازمان های نظام 
مهندسی و نظام کاردانی و حتی وزارت کار 
در خصوص صالحیت کارگران ساختمانی 
و معماران تجربی در مــاده 4 قانون تعریف 

شده است. 
ماده 3 نیز بــه حدود وظایــف، اختیارات و 
شأن تأسیس ســازمان های نظام مهندسی 
مربوط است. هیچ جای قانون نوشته نشده 
که ســازمان نظام مهندســی یک سازمان 
صنفی است بلکه یک سازمان حرفه ای است 
اما عماًل خدمات اقتصادی ارائه می دهد.وی 
بیان می کند: شرط الزم برای شخصی که در 
بازار می خواهد خدمات ارائه دهد این است 

که صالحیت حرفه ای او احراز شود.
 قانون گذار در ماده 29 قانون نظام مهندسی 
و کنترل ساختمان اشاره می کند که صنوف 
ساختمانی یعنی کســانی که می خواهند 
خدمت ارائه دهند بایــد صالحیت صنفی 
حرفــه ای بگیرند. وزارت راه و شهرســازی 
بایــد آئین نامه ای در ایــن خصوص تدوین 
کند ولی هیچ جایگاهی برای سازمان نظام 
مهندســی در خصوص ارائه بسته خدمت 

وجود ندارد. 
هنوز بعد از گذشــت 24 ســال وزارت راه 
و شهرســازی، آئین نامــه نظــام صنفی را 
ارائه نکرده که جایگاه مهندســین مشاور، 
پیمانکاران و انبوه ســازان در خصوص ارائه 

بسته خدمت مشخص شود. 
در ایــن شــرایط، مداخله ســازمان نظام 
مهندســی در امــور اشــخاص حقیقی و 
حقوقی که می خواهند بســته خدمت ارائه 

دهند غیرقانونی است.

وز نوبت دنیاست که به تعهدات خود در قبال ایران عمل کند ظریف: امر
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امنیت ترافیکی البرز در لیالی قدر برقرار است
رئیس پلیــس راهنمایــی و رانندگی البــرز از کاهــش 33 درصدی 

تصادفات فوتی در 2 ماهه ابتدای سال در این استان خبر داد.
سرهنگ غالمعلی شرق در جمع اصحاب رسانه بیان کرد: تنها در بحث 
تصادفات حادثه ســاز صورت گرفته 45 درصد نســبت به مدت مشابه 
شــاهد افزایش برخورد با تخلفات حادثه ساز بودیم؛ که خروجی آن در 

کاهش تصادفات قابل توجه است.
وی با اشــاره به اینکه با اعمال قانون بیشتر، شاهد تصادفات کمتری در 
استان هســتیم؛ گفت: این موضوع بدلیل سیستم های هوشمند است 
به صورت شبانه روزی اخیرا لحاظ شده همچنین همکاران ما به صورت 
محسوس و نا محســوس در این زمینه همکاری الزم را انجام می دهند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی البــرز افزود: در بحث توقیفات در دو 
ماهه ابتدای سال شــاهد افزایش 28 درصدی توقیف خودرو نسبت به 
سال گذشته بودیم و تا کنون 2 هزار و 964 دستگاه انواع موتورسیکلت 

در پارکینگ های سراسر استان توقیف شدند.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در سال گذشته در شهرهای اقماری 
و 4 شهرستان اســتان، تصادفات ما به صفر رســیده است؛ عنوان کرد: 
در سال گذشــته در شهرســتان نظرآباد و طالقان تصادفات منجر به 
فوت  نداشتیم در ســاوجبالغ یک فوتی و در شهرستان اشتهارد 2 نفر 
تصادفات منجر به فوت داشتیم.ســرهنگ شرق افزود: در سال گذشته 
بالغ بر 90 هزار گواهینامه صادر شــد؛ به منظور کاهش تصادفات فوتی 
اولویت کار ترافیکی پلیس در فردیس و کرج انجام می شــود همچنین 
در ســطح اســتان اولویت با افزایش ایمنی عابرین پیاده و در کالنشهر 
آرام ســازی ترافیک در بلوارهــا و خیابان های اصلی شــهر صورت 
می پذیرد.وی با بیان اینکه امســال تعداد 20 دوربین به دوربین های 
ثبت تخلف سرعت افزوده خواهد شد؛ اظهار کرد: امیدورایم که در 20 
نقطه پر تصادف ایجاد شود.سرهنگ غالمعلی شــرق با اشاره به اینکه 
در آســتانه لیالی قدر هســتیم؛ بیان کرد: به منظور پوشش ترافیکی و 
تسهیل در تردد شــهروندان و حفظ ایمنی مردم پلیس راهور استان در 
کلیه شهرستان های استان بخصوص مرکز استان به صورت ویژه آماده 
باش 100 درصد است.وی ادامه داد: در کنار سایر پلیس های تخصصی 
ضمن اینکه امنیت مردم را تامین می کنیــم در بحث ترافیکی، امنیت 

ترافیکی انجام می شود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی البرز افزود: در شبهای قدر به صورت 
مقطعی محدودیت ترافیکی در محدوده امامزاده حســن، بلوار مصلی 
و  بلوار امامزاده حســن اســت و در صورت ضرورت حــد فاصل میدان 
توحید تا چهار راه مصباح جنوب به شمال و شمال به جنوب محدودیت 
ترافیکی خواهیم داشت.سرهنگ شــرق در ادامه گفت: همچنین بلوار 
هوشیار محدوده امامزاده محمد و بلوار امامزاده طاهر بر اساس سنوات 

گذشته در لیالی قدر محدودیت ترافیکی خواهیم داشت.
این مقام انتظامی تشریح کرد: در محدوده هیئت انصار، بلوار سرداران، 
مسجد جامع رجائی شهر محدوده مهدیه کرج و خیابان مظاهری کرج، 

در صورت ضرورت محدوده ترافیکی خواهیم داشت.

آغاز طرح بسیج غربالگری فشار خون در کشور
معاون اجرایی مرکز بهداشت البرز از آغاز طرح بسیج ملی فشارخون در 

کل کشور از 17 خرداد ماه تا 15 تیر ماه خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما نقل ازالبرز فردا، سعید محمدی در نشست خبری 
با اصحاب رسانه پیرامون آغاز طرح بسیج ملی فشار خون در کشور بیان 
کرد: این طرح کشوری به پیشــنهاد وزارت بهداشت و با دستور ریاست 

جمهوری ابالغ در کل کشور ابالغ شد.
وی ادامه داد: با توجه به اثرات مثبتی که این طرح دارد به طور رســمی 
و هماهنگ از 17 خرداد ماه تا 15 تیر ماه ادامه می یابد و ســامانه برای 

ثبت فشار خون برای افراد باز است و می توانند اقدام نمایند.
معاون اجرایی مرکز بهداشــت البرز افزود: هدف از این طرح اینست که 
کلیه افراد باالی 30 سال به عنوان گروه هدف ما هستند فشارخون آنها 
اندازه گیری شود.محمدی در تکمیل این سخن خود گفت: 50 درصد 
افراد باالی 30 سال که حدود 20 میلیون نفر در کل کشور هستند باید 
فشارخون آنان اندازه گیری شود.این مســئول تاکید کرد: هدف از این 
طرح اینست تعداد افراد باالی 30 سال که مبتال به فشارخون هستند و 

خود آنان از ابتال به این بیماری اطالع ندارند؛ شناسایی شوند.
معاون اجرایی مرکز بهداشــت البرز با توجه بــه دیگر اهداف طرح ملی 
فشــار خون گفت: افرادی که مبتال به فشــار خون هســتند اما درمان 
مناســبی نمی بینند به آنان توصیه های الزم ارائه می شــود و به مراکز 

درمانی جهت درمان ارجاع داده می شوند.
وی تشریح کرد: در دانشــگاه ها و معاونت های دانشگاه هماهنگی های 
درون بخشی انجام شده و جلســاتی را با سایر دســتگاه های ذیر بط  و 
همچنین در جلسات غیر بخشــی هماهنگی های الزم با دستگاه های 
اجرایی استان انجام شــده تا این طرح از تاریخ 17 خر داد ماه آغاز می شود.
محمدی با اشاره به اینکه در کلیه پایگاه ها و مراکز تحت پوشش دانشگاه 
همکاران ما مستقر هستند و طبق دستور العمل فشارخون افراد گرفته 
می شــود و در ســامانه ثبت می شــود؛ گفت: به افرادی که فشار خون 

مشکوک دارند و یا مستعد فشار خون هستند آموزش داده می شود.

طرح منطقه بندی اجاره مسکن در شورای 
برنامه ریزی البرز مطرح می شود

نماینده مــردم کرج، فردیس، اشــتهارد و آســارا  با اشــاره به برخی 
افزایش های بــدون ضابطه در اجاره مســکن، گفت: نمی شــود بدون 
فرمول افزایش در اجاره مسکن اعمال شود بنابراین افزایش اجاره باید 
براساس نرخ تورم اعالم شده از مراجع رســمی و متناسب با هر منطقه 
شهری افزایش یابد.به گزارش البرز، محمدجواد کولیوند در رادیو البرز 
با اشاره به بارندگی های شــدیدی که اخیراً در استان رخ داد گفت: پس 
از این وضعیت مشخص شد که برخی دســتگاه های استان تجهیزات 

کاملی برای مواجهه با بحران ندارند.
کولیوند افزود: به عنــوان نمونه در بارندگی های اخیــر یک ریزش در 
منطقه حصارک کرج رخ داد، برای رفع این ریزش به یک جرثقیل بلند 
به منظور نگهداشــتن لوله های گاز و بتن ریزی در محل ریزش نیاز بود 
اما چنین وسیله ای وجود نداشت و در نهایت از بخش خصوصی تأمین 
شد.رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شــوراها در خصوص اینکه 
آیا امکان خرید تجهیزات مقابله با بحران در ســال جاری وجود دارد یا 
خیر گفت: بعید است در سال جاری با شــرایطی که وجود دارد بتوان با 
اخذ بودجه از دولت تجهیزات را خریــداری کرد به همین منظور قانون 

مدیریت بحران در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در این قانون تمام تجهیزات مدیریت 
بحران استان ها چه در بخش دولتی و عمومی و چه در بخش خصوصی 
فهرست بندی می شــود و در زمان بحران اگر نیاز به استفاده از امکانات 

بخش خصوصی شد قیمت عرفی تجهیزات پرداخت می شود.
وی افزود: ایراداتی که پیش از سال جدید توسط شورای نگهبان به این 
قانون وارد شد در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها رفع شده و در 
روزهای آتی در صحن مطرح خواهد شــد.کولیوند در ادامه به وضعیت 
کالنشهر کرج در بحث هدایت آب های سطحی هم اشاره و خاطرنشان 
کرد: ساختار کرج به گونه ای اســت که پس از بارندگی دچار آبگرفتگی 
می شود در این شرایط هر منطقه شــهرداری باید برای ساماندهی این 
وضعیت برنامه ریزی داشــته باشد و همچنین قرار شــده هر دستگاه 
تا شــهریور 98 مطالعات خود را در این زمینه آماده کند تا در شــرایط 
بحران آمادگی کامل در حوزه زیرساخت های شهری همچون گاز، آبفا، 

مخابرات و ... وجود داشته باشد.

سرزمین

میثم طاهــری  اســتفاده از روش های 
خالقانه برای دور زدن تحریم های ظالمانه 
آمریــکا در مبــادالت بین المللی توســط 
فعاالن اقتصادی مورد توجه قرار گرفته که 
یکی از آنها بهره گیــری از ارزهای دیجیتال 
اســت، اما هنوز موانع زیــادی پیش روی 

گسترش این مبادالت وجود دارد.
ارز دیجیتال با »بیت کوین« در سال 2008 
میالدی متولد شــد و به ســرعت گسترش 
یافت؛ در شــرایط کنونی، مزیت این ارز این 
اســت که تابع قوانین و استانداردهای بانک 
مرکزی هیچ کشــوری نبــوده و به همین 

دلیل بطور کامل قابل رصد کردن نیستند.
به طــور کلی ارزهــای دیجیتال بر بســتر 
شبکه جهانی اینترنت بین اشخاص مبادله 
می شود و هیچ بانک یا دولتی بر آن نظارت 
نمی کند؛ از آنجا که حســاب ها شــفاف و 
تراکنش ها قابل مشــاهده و تایید دیگران 
است، امکان تقلب ندارد اما معامله گران ارز 

دیجیتال ناشناس باقی می مانند.
قابل رصدنبودن ارزهــای دیجیتال باعث 
شده است که اســتفاده از این نوع ارزها در 

شرایطی مانند تحریم کارساز باشد.
برخی کارشناســان در هفته های اخیر و به 
ویژه تشــدید تحریم های آمریکا پیشنهاد 
داده اند که اســتفاده از این نوع ارزها برای 
مبادالت خارجی بیشــتر مــورد توجه قرار 
گیرد تا بدین وســیله تحریم هــا دور زده 
شــود، اما گروهــی دیگر معتقد هســتند 
که این نوع ارزها بــرای دور زدن تحریم ها 
چندان کارساز نیستند و اســتفاده از آنها 

محدودیت هایی دارد.

افزایش 20 درصدی تقاضا برای 
ارزهای دیجیتال به علت تحریم ها

محمد حق وردی، کارشــناس بــازار مالی 
در کشــور در گفت و گو با ایرنا درباره رشد 
تقاضا بــرای ارز های دیجیتال در کشــور 
اظهار داشت: بر اســاس تخمین ها می توان 
گفت حدود 20 درصد از افزایش تقاضا برای 
ارزهای دیجیتال در هفته های اخیر ناشی از 
تشدید تحریم ها بوده که جذابیت این ارزها 
را برای برخی فعاالن اقتصادی افزایش داده 
اســت، اما علت اصلی باال رفتــن جذابیت 
ارزهای دیجتیال رشد قیمت این نوع ارزها 
در بازارهای جهانی و نیز رشــد قیمت دالر 

است.
این فعــال صنعت ارزهــای دیجیتال ادامه 

داد: معموالً در شــرایط بی ثباتی اقتصادی 
و نوســان نرخ ارز افراد بیشــتری به سراغ 
کاالهایی می روند که بتواننــد ارزش پول 
خود را حفظ کنند که ارز دیجیتال از جمله 

آنهاست.
وی دربــاره اســتفاده صادرکننــدگان و 
واردکنندگان و فعاالن اقتصادی از ارزهای 
دیجیتال برای نقل و انتقــال پول گفت: به 
تازگی برخی از شــرکت های فعال به سراغ 
ما و ســایر فعاالن صنعت ارز دیجیتال رفته 
و برای نقل و انتقــال پول های خود از طریق 

این نوع ارزها درخواست داشته اند.

توصیه به بازرگانان برای استفاده از 
ارزهای دیجیتال با ثبات نرخ 

این فعال صنعت ارزهای دیجیتال با توصیه 
به فعــاالن اقتصادی گفــت: بازرگانان باید 
توجه داشته باشــند که دو نوع ارز دیجیتال 
وجود دارد که دســته نخست مانند ارز بیت 
کوین دارای نوسان بســیار زیادی هستند، 
اما دسته دوم دارای ثبات نرخ هستند که به 

آنها »استیبل کوین« می گویند.
این کارشــناس بــازار مالی با هشــدار به 
بازرگانان اظهار داشــت: برخــی از فعاالن 
اقتصادی که می خواستند به طرف خارجی 
خود ارز دیجیتال پرداخــت کنند از برخی 
از ارزهای دارای نوســان استفاده کردند که 

آنها را دچار مشکالتی کرده است.

وی ادامه داد: بــه عنوان مثــال آنها اقدام 
به ارســال مقدار مشــخصی بیت کوین به 
فروشــنده کردند اما به یکباره ارزش بیت 
کویــن در فاصله چند ســاعت، 10 یا حتی 
20 درصد افت کرده که باعث شــده مبلغی 
که به پذیرنده رسیده پایین تر از مبلغ مورد 
توافق شده باشــد که این موضوع باعث بروز 

اختالفاتی شده است.

کارمزد پایین علت استقبال فعاالن 
اقتصادی از ارزهای دیجیتال

معین غفاری، کارشناس ارزهای دیجیتال 
نیز به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: آشنایی 
مردم با ارزهای دیجیتــال در حال افزایش 
است که این موضوع را در استقبال مردم از 

خرید این ارزها می توان مشاهده کرد.
وی با بیان اینکه ارزهای دیجیتال می تواند 
کمک زیادی به نقــل و انتقال پــول برای 
مبادالت اقتصادی کند، اظهار داشت: برخی 
شــرکت ها برای این هدف به سراغ استفاده 

از ارزهای مجازی رفته اند.
این کارشناس ارزهای دیجیتال یادآور شد: 
از جمله مزایای نقــل و انتقال پول از طریق 
ارزهای دیجیتال این اســت کــه کارمزد 
انتقال بسیار پایین است در حالی که کارمزد 
نقل و انتقال اســکناس و پول های رسمی 
باالست.غفاری به استقبال خارجی ها برای 
سرمایه گذاری در صنعت ارز دیجیتال ایران 

اشــاره کرد و گفت: درخواست های زیادی 
به ویژه توســط چینی ها بدیــن منظور به 

طرفهای ایرانی ارایه شده است.

قوانین گمرکی اجازه استفاده از 
ارزهای مجازی را نمی دهد

با وجود تاکیــد فعاالن ارزهــای دیجیتال 
بر مزایای اســتفاده از این نوع ارزها، مدیره 
گروه بانکــداری الکترونیک پژوهشــکده 
پولی و بانکی بانک مرکزی نظر دیگری دارد 
و می گوید: این نوع ارزها نمی تواند در زمان 

تحریم پاسخگوی نیاز بازرگانان باشد.
نیما امیرشــکاری، مدیر گــروه بانکداری 
الکترونیک پژوهشــکده پولی و بانکی بانک 
مرکزی در گفت و گو با ایرنا درباره استقبال 
صادرکنندگان و واردکننــدگان از ارز های 
دیجیتال برای نقل و انتقــال پول در زمان 
تحریم گفت: ارزش مبادالت خارجی ایران 
ســاالنه 70 تا 100 میلیارد دالر اســت در 
حالی که بازار ارز هــای دیجیتال در جهان 
حدود 300 میلیــون دالر ارزش مبادالتی 
دارد کــه حجم کمی از آن متعلــق به ایران 

است.
وی ادامه داد: به همین دلیل مشخص می شود 
که ســهم بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه 
با بازار مبادالت خارجی ایران بســیار پایین 
اســت به همین دلیــل نمی تواند ســهم 
چشــمگیری در مبادالت خارجــی ایران 

داشته باشد.
امیرشکاری ادامه داد: مشکل دیگری که در 
اســتفاده از ارزهای دیجیتال برای صادرات 
و واردات وجود دارد این اســت که بر اساس 
قانون، واردکنندگان و صادرکنندگان باید 
اظهارنامه خــود را به گمــرک و نهادهای 
ذیربط ارائه دهند و اســناد مرتبــط را ارایه 
کنند که چه مقــدار دالر یــا ارز خارجی را 
برای خرید واریز کردنــد، اما چنین امکانی 
در بیت کوین و ســایر ارزهــای دیجیتال 

وجود ندارد.
مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده 
پولی و بانکی بانــک مرکزی یادآور شــد: 
اکنون پذیرفتنی نیست که یک واردکننده 
به گمرک اظهار کند که پول خرید محصول 
را به بیــت کویــن پرداخت کرده اســت؛ 

گمرک به هیچ وجه آن را نمی پذیرد.
امیرشــکاری با بیان اینکه شــاید واردات و 
صادرات به صورت خــرد و کوچک و قاچاق 
از طریق بیت کوین امکان پذیر باشد، ادامه 
داد: صادرکنندگان و واردکنندگان کوچکی 
که مثاًل پول مربوط به خرید و فروش خود را 
با چمدان جابجا می کنند می توانند از طریق 
بیت کوین، نقل و انتقال پول مورد نیاز خود 
را انجام دهند که همان طور که اشــاره شد 

مربوط به مبادالت کوچک است.
مدیــره گــروه بانکــداری الکترونیــک 
پژوهشــکده پولی و بانکی بانــک مرکزی 
گفت: اکنون قانــون اجازه نمــی دهد که 
کاالیی را وارد کنیم که ســند گمرکی آن بر 

اساس پرداخت بیت کوین صادر شده باشد.

ارزهای دیجیتال، ابزاری برای مقابله 
با تحریم بانکی

ارز دیجیتال پدیده ای رو به گســترش در 
بازارهای مالی به شمار می رود که با گذشت 
زمان به کاربردهای آن افزوده شــده است؛ 
به نظر کارشناســان، در صورت ساماندهی 
و قانونمنــد شــدن اســتفاده از ارزهــای 
دیجیتال، فرصت های بســیاری در تعامل 
با بازارهای مالی و تجــاری بین المللی برای 

کشور فراهم خواهد شد.
در صــورت ســاماندهی و فراهــم کردن 
بسترهای اســتخراج و معامالت آن، امکان 
کاهش تخلفات در این بخــش وجود دارد 
و بازرگانان خواهند توانســت از بسترهای 
فراهم شــده بهترین اســتفاده را برای دور 

زدن تحریم ها کنند.

ســخنگوی ســازمان تعزیرات حکومتی از افزایش دو 
برابری پرونده های تخلف گران فروشی خودرو در یک 
ماهه اخیر در مقایسه با ســال گذشته خبر داد.رایگانی 
در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: ســال گذشته 18 
هزار پرونده گران فروشی خودرو در شعب این سازمان 
مختومه شــد.وی با بیان اینکه فقط در یک شعبه هزار 
پرونده با رضایت شــاکی مختومه شــد، افزود: وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعــات باید پایگاه های اینترنتی 
خرید و فــروش کاال در فضــای مجــازی را کنترل و 
مدیریت کند تا راه دور زدن قانون بسته و با احراز هویت 

ثبت کنندگان آگهی از آنها مالیات دریافت شود.

 نقش امالک و آگهی های فضای مجازی 
در گرانی مسکن

رایگانی بــا بیان اینکــه بنگاه های مســکن در افزایش 

قیمت ها مقصرنــد و آگهی ها را ایــن بنگاه ها در فضای 
مجازی منتشــر می کنند گفت: همه آگهی های مسکن 
در فضای مجازی بــه بنگاه های امالک ختم می شــود.

وی افزود: نوســان قیمت خودرو در فضای مجازی قابل 
پذیرش اســت اما درباره مســکن ایــن افزایش قیمت 
پذیرفته نیست زیرا همه معامالت مسکن در بنگاه های 
امالک انجام می شــود و آنها از قیمت ها اطــالع دارند.

سخنگوی ســازمان تعزیرات حکومتی گفت: بر اساس 
آمار تولید خودرو در یک ماهه اخیر در مقایســه با سال 
گذشته چهار برابر شــده اما نرخ دالر و شرایط اقتصادی 
ثابت مانده است بنابراین افزایش 20 درصدی خودرو 
بی معناست.رایگانی افزود: در سایت دیوار یک خودرو با 
چهار آگهی و قیمت های مختلف ثبت شــده است و چون 
انتشار آگهی در این گونه سایت ها بدون نیاز به ثبت شناسه 

است هر کسی با هر نیتی آگهی خود را منتشر می کند.

تأثیر قیمت خودرو از آگهی های رایگان در 
سایت های جذب آگهی

همچنین در این برنامه سعید موتمنی رئیس اتحادیه 
صنف نمایشــگاه داران و فروشــندگان خودرو گفت: 
زمانی که آگهی فــروش خودرو بــا قیمت های باال در 
فضای مجازی بدون هزینه منتشــر می شــود افراد با 

دیدن این آگهی ها تحت تأثیر قرار می گیرند.
وی افزود: عده ای در فضای مجازی با قیمت ها بازی و 
هماهنگ عمل می کنند و برخی سایت ها نیز ساعتی 
قیمت ها را افزایــش می دهند که بر هــم زننده بازار 

است.
موتمنی گفت: کسانی که این سایت ها را اداره می کنند 
باید این افــراد را شناســایی و معرفــی کنند.رئیس 
اتحادیه صنف نمایشــگاه داران و فروشندگان خودرو 
افزود: ماه ها پیش برای پلمــپ دفتر یکی از پایگاه های 

اینترنتی که بازار خودرو را مشــوش کــرده بود اقدام 
کردیم اما تاکنون این دفتر پلمپ نشــده و هیچ اتفاقی 

نیفتاده است.

پایگاه های اینترنتی مرجع قیمت گذاری 
مسکن شده اند

مصطفی قلی خســروی رئیــس اتحادیه مشــاوران 
امالک نیز در این برنامه گفــت: پایگاه های اینترنتی و 
اپلیکیشــن ها قیمت های غیر واقعی مسکن را آگهی 
می کنند و اکنون فضــای مجازی مرجع قیمت گذاری 
مسکن شــده اســت.وی با بیان اینکه پلیس فتا باید با 
این سایت ها در فضای مجازی برخورد کند افزود: اینکه 
گفته می شــود قیمت گذاری هــا و آگهی ها در فضای 
مجازی به وســیله بنگاه های معامالت و امالک منتشر 

می شود درست نیست.

تعزیرات

و وشی خودر ونده های گران فر افزایش دو برابری پر

تمایل 70 درصد فارغ التحصیالن دانشگاهی برای کار در خارج از کشور

ج وی کار به خار اما و اگرهای اعزام نیر
کارشناسان معتقدند  مازیار شریف کیان
با توجه به اینکه ســهم جمعیت بیکار فارغ 
التحصیالن آموزش عالی در ســال گذشته 
38.5 درصد از کل بیکاران بوده و رشد 1.4 
درصدی داشته اســت، اعزام آنها به خارج از 
کشور یک مبنا و باب درســت و منطقی به 

لحاظ اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری است.
گزارش های مرکز آمار کشــور حاکی از این 
اســت که در سال 1397، ســهم جمعیت 
دانش آموختگان مراکز آموزش عالی بیکار 
از کل بیکاران 38.5 درصد بوده اســت. این 
ســهم در بین زنان نســبت به مردان و در 
نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی باالتر 
است. بررسی ها نشان می دهد این شاخص 
نسبت به سال قبل 1.4 درصد افزایش یافته 
است.نتایج همچنین بیانگر این است که در 
سال 1397، ســهم جمعیت شاغل دانش 
آموخته آموزش عالی از کل شاغالن 23.9 
درصد بوده اســت. این ســهم در بین زنان 
نســبت به مردان و در نقاط شهری نسبت 
به نقاط روســتایی باالتر اســت. با بررسی 
تغییرات مشــاهده می شــود، این شاخص 
نسبت ســال قبل 2.4 درصد افزایش یافته 

اســت.در این ارتباط، یکــی از مباحثی که 
همواره مطرح می شود، اعزام نیروی انسانی 
به خارج از کشور است؛ سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای کشــور چندی پیش اعالم کرد 
دانش آموختگان و متقاضیان دارای مهارت 
می توانند برای کار در کرواســی تا بیســت 
و پنجــم فروردین ماه امســال در ســامانه 
کاریابی های خارجــی وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی ثبت نام کنند.
همچنیــن در هفتــه گذشــته هیاتــی از 
کشــور کرواســی برای رایزنی در خصوص 
جذب نیروی انسانی به کشــور سفر کرد و 
نماینــدگان و اعضای انجمــن کارفرمایی 
کرواسی در نشســتی که در تهران با معاون 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشــند، از 

اعزام نیرو به این کشور استقبال کردند. 
در ایــن خصوص به ســراغ کارشناســان 
اقتصادی رفتیم تا نظر آنهــا را در خصوص 
افزایش آمــار بیکاری دانــش آموختگان و 

اعزام آنها به خارج از کشور جویا شویم. 

تعاملی بین دانشگاه و بازار کار نداریم 
پوراندخت نیرومند، کارشناس اقتصادی در 

بخش اشتغال، گفت: دانش، مهارت و بینش 
دانشــجویان متناســب با بازار کار نیست و 
اساتید و بدنه دانشــگاه ها، شناختی از بازار 
کار ندارند. وی تصریح کرد: متاسفانه بودجه ای 
که به دانشگاه ها اختصاص می یابد مبتنی 
بر عملکرد آنها نیســت و تنها مطابق روال 

سال های گذشته پرداخت می شود. 
نیرومند افزود: دانشــگاه های مــا بدنبال 
تئوری گرایی هستند و واحدهای عملی در 
آنها کمرنگ شده و نظارتی هم بر این مسائل 
وجود ندارد؛ در حالی که بایــد کارورزی و 

کارآموزی پررنگ شود. 
ایــن کارشــناس توصیــه کرد کــه آئین 

نامه ارتقــای هیات علمی از ارائــه مقاله به 
توســعه تکنولوژی بنگاه ها و هدایت فارغ 
التحصیالن و دانشــجویان به بــازار کار و 
دریافت آموزش های الزم به آنها تغییر کند. 
نیرومند اظهارداشــت: باید تحلیلی از بازار 
کار کشــور و نیازهای آن داشــته باشیم و 
سپس ســرفصل های درسی متناسب با آن 
به روز شوند. وی افزود: دولت می تواند ارائه 
مشــوق به بنگاه ها را مشــروط به تعامل با 

دانشگاه ها قرار دهد. 

تمایل70 درصد فارغ التحصیالن 
دانشگاهی برای کار در خارج از کشور

نیرومند درباره تمایل نیروی انســانی برای 
کار در خارج از کشــور، گفت: در اکثر نقاط 
دنیا، میل به اشــتغال در خارج از کشور در 
میان فارغ التحصیالن دانشــگاهی به طور 

میانگین باالی 70 درصد است. 
وی افزود: این میل در آمریکای شــمالی و 
آسیای شــرقی به طور میانگین 69 درصد، 
در منطقه اوراســیا و اروپــا 70 درصد، در 
خاورمیانه و اقیانوســیه حدود 75 درصد و 
در آفریقا و آمریــکای جنوبی به ترتیب 93 

و 81 درصد است. این کارشناس حوزه کار 
در خصوص اعزام نیرو گفت: معاونت روابط 
کار وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی به 
عنوان ســفیر کار وظیفه معرفی نیروی کار 

به کشورهای متقاضی را برعهده دارد. 
وی تاکید کرد: ایــن معاونت مــی تواند با 
سیاســتگزاری مناسب و هوشــمند مانع 
مهاجرت افراد و دانش آموختگان شود چرا 
که زیرســاخت های الزم در این زمینه نیز 

وجود دارد. 
این کارشــناس اقتصادی با اشاره به عالقه 
افراد بــه تحصیل در رشــته هــای فنی و 
مهندســی گفت: برخالف دیگر کشــورها 
که افراد تمایلی به این رشــته ندارند، اقبال 
دانشجویان ما به این سمت زیاد است و این 

امر فرصتی را فراهم کرده است. 
به گفته وی، بر اســاس اعالم بانک جهانی 
بیــش از 250 میلیون نفــر از جمعیت کره 
زمین مهاجر هستند و بیشتر این مهاجران 
وجوه نقدی و غیرنقدی به کشــور و خانواده 
خود ارســال می کنند و نزدیــک به 700 
میلیون خانــواده از مزایای وجوه ارســالی 

مهاجران بهره مند می شوند. 
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دستگاه های کارت خوان برای همه

جیب خالی، پوز عالی!

خریدار  دستگاه های کارت خوان فروشگاهی 
این روزها دیگر فقط برای فروشــگاه ها نیستند و 
افرادی این دستگاه ها و به ویژه نوع سیارشان را در 
اختیار دارند که مشخص نیست این دستگاه ها را 
از چه طریق و با چه مدارکــی در اختیار گرفته اند 
و تراکنش هــای خــود را با آن انجــام می دهند؛ 
تراکنش هایی کــه هزینه هــای آن را فقط بانک 

می دهد.
این روزها برای خریــد هر کاالیی بــه هر جا که 
مراجعه کنیم، احتمال بســیار قــوی وجود دارد 
که بتــوان مبلغ مــورد نظر را از طریق دســتگاه 
کارت خوان پرداخت کرد، چراکه دســتگاه های 
کارت خــوان به طور قابل مالحظه ای گســترش 
یافته اند و عالوه بر بانک ها، شرکت های پرداخت 
نیز اقدام به ارائه این دستگاه ها به متقاضیان خود 

می کنند.
اما گاهــی ایــن دســتگاه های کارت خــوان یا 
پوزهــا را در محل هایــی مشــاهده می کنیم که 
شاید برای مان سوال باشــد که این افراد چگونه 
توانســته اند این دســتگاه ها را دریافــت کنند؟ 

دســت فروش های خیابانی، دست فروشان مترو، 
فروشندگان دالر و حتی بعضاً متکدیان خیابانی 

نیز از این دستگاه ها دارند!
اینکه فروشــگاه ها بــه راحتی به دســتگاه های 
کارت خــوان مجهــز هســتند و بــرای تمــام 
تراکنش های خود از این دســتگاه ها اســتفاده 
می کنند چیز عجیبی نیســت، امــا نکته ای قابل 
اهمیت در این میان این اســت که چــه قوانینی 
برای ارائه ایــن دســتگاه ها به افــراد حقیقی و 
حقوقی وجود دارد که همــه می توانند به راحتی 

به آن ها دسترسی داشته باشند.
شــاید تاکنــون پیامک هایــی با ایــن مضمون 
برای تان آمده باشــد: »پوز سیار و ثابت، یک روزه، 

مالکیت قطعی با گارانتی«.

مدارک مورد نیاز برای سفارش کارت خوان
مدارک احراز هویت، جواز کسب و مجوز فعالیت 
متناسب با نوع فعالیت، گواهی بانک و تعهد بانکی 
و افتتاح حســاب نزد بانک مورد نظر از مهم ترین 
مدارکی است که بانک ها و شرکت های پرداخت 

برای ارائه پوزها از متقاضیان طلب می کنند.
اما ســوال اصلی اینجاســت که دست فروشان، 
متکدیــان، دالالن دالر و افــرادی از ایــن قبیل 
دقیقاً چــه مجوزی برای فعالیــت دارند و چگونه 
این دســتگاه ها را دریافت می کنند؛ واضح است 
که این افراد دســتگاه ها را یــا از طریق اطالعات 
غلط و به طور غیرقانونی به دســت آورده اند یا این 
دســتگاه ها مرتبط با کسب و کار دیگری است که 
اکنون این افراد برای فعالیت هــای دیگر خود از 
آن ها اســتفاده می کننــد که در هــر دو صورت 

استفاده از آن ها ناقض قانون است.
در همین راســتا، انتظار می رود که بانک مرکزی 
با صاحبــان پــوزه ای غیرقانونی برخــورد کند، 
چراکه این دســتگاه ها می توانــد راه هایی برای 
تخلفات اقتصادی نظیر تراکنش های مشــکوک، 
پولشویی و … باشد.از سوی دیگر به نظر می رسد 
قوانینی که بانک مرکزی در رابطه با دستگاه های 
کارت خوان و به طور کلــی تراکنش های مجازی 
قرار داده، نیازمند اصــالح و مهم ترین این قوانین 

نیز قوانین مربوط به کارمزد است.

 گسترش همکاری های تجاری و بانکی ایران
 و اتریش

 در دیدار ســفیر اتریــش با رییــس کل بانک مرکــزی، همتی ضمن 
 ،INSTEX استقبال از رویکرد مناســب دولت اتریش در همکاری با
به همکاری های بســیار خوب و موثر بانک های اتریشــی اشاره کرد و 

خواهان گسترش همکاری های تجاری و بانکی دو کشور شد.
در این دیدار که در بانک مرکزی انجام شد، همتی تصریح کرد: باتوجه 
به تأسیس ســازوکار مالی و تجاری ویژه در ایران و اروپا، دیگر بهانه ای 

برای عملیاتی نشدن آن وجود ندارد. 
در این دیدار ســفیر اتریش در تهران، آقای اشتفان ُشلتس ضمن ابالغ 
ســالم رییس کل بانک مرکزی این کشــور، بر مواضع دولت اتریش به 
عنوان یکی از حامیان ســازوکار مالی INSTEX و نیز یکی از اعضای 
این سیســتم مالی تأکید کرد. در ادامه ســفیر اتریــش از رییس کل 
بانک مرکزی تقاضا کرد به موضوع نقل و انتقاالت ارزی شــرکت های 
هواپیمایی بزرگ »لوفتانزا« و »اتریش« که ســابقه همکاری 63 ساله 
با کشــور ایران را دارند، توجه ویژه کنند که در پایان،  همتی دســتور 
مســاعد برای تســریع در انجام امــور ارزی دو شــرکت هواپیمایی 

»لوفتانزا« و »اتریش« را ابالغ کرد.

ونیکی بانک تجارت   دبیرخانه الکتر
در خدمت هم وطنان

 دبیرخانه مرکزی بانک تجارت با هدف تکریم ارباب رجوع و مشتریان، 
آماده دریافــت الکترونیکی هرگونــه مکاتبه اداری از طریق ســایت 

اینترنتی این بانک است.
تکریم هرچه بهتر ارباب رجوع و جلب رضایتمندی مشتریان از اهداف 
متعالی بانک تجارت است و در راستای تحقق این هدف امکان دریافت 
و پیگیری الکترونیکی نامه ها و مکاتبات هموطنان فراهم است تا ضمن 
تکریم شــأن ارباب رجوع، در چارچوب مسئولیت های اجتماعی گامی 
به سوی ســازمان بدون کاغذ، کاهش مصرف سوخت و صرفه جویی در 

زمان هموطنان و مشتریان برداشته شود.
بر این اســاس دبیرخانه متمرکز بانک تجارت با ایجاد دسترسی آسان 
www.teja�در بخش تماس با ما ســایت اینترنتی این بانک به نشانی 

ratbank.ir، امکان ارسال نامه ها و انجام مراودات اداری با بخش های 
مختلف بانک تجارت را فراهم کرده است.

اشــخاص حقیقی و حقوقــی، هموطنان و مشــتریان بانــک تجارت 
می توانند با ورود به سایت اینترنتی بانک تجارت و انتخاب بخش تماس 
با ما، در بخش ارســال نامه به دبیرخانه، اطالعات را تکمیل، نامه خود 
را بارگذاری و ســپس ارســال کنند. نامه ها و مکاتبات باید به امضای 
متقاضی رسیده و واحد دریافت کننده نامه در بانک نیز مشخص باشد 

تا امکان استناد و پیگیری های بعدی میسر شود.

 امکان خرید اینترنتی هدیه کارت در بانک 
ایران زمین فراهم شد

بانک ایران زمین در راستای ارائه خدمات نوین و پیاده سازی بانکداری 
دیجیتال برای مشــتریان خود امکان ســفارش هدیه کارت بصورت 

آنالین و شارژ به مبلغ دلخواه را ایجاد کرد.
هدیــه کارت محصولی اســت که در هشــتمین همایــش بانکداری 
الکترونیک از طرف بانک ایران زمین رونمایی شد و مشتریان این امکان 
را داشتند که این کارت را از شعب بانک ایران زمین تهیه و خود اقدام به 

شارژ آن کنند.

شعبه
پرداخت ۱۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت 

حمایتی توسط بانک صادرات
 حجم تسهیالت حمایتی بانک صادرات ایران در سال 97 در حوزه های 

مختلف مسئولیت اجتماعی از 160 هزار میلیارد ریال فراتر رفت.
مســاعدت و حمایت این بانک از بخش های مختلــف جامعه به منظور 
ارتقای توان اقتصادی و کمک به اشــتغال زایی و وضعیت معیشــت در 
مناطق کمتر توسعه یافته کشور طی سال 97 نیز با اعطای بیش از 201 

هزار فقره وام بالغ بر 160 هزار میلیارد ریال تداوم یافت.
در این سال، اعطای وام قرض الحسنه در حوزه های مختلف مسئولیت 
اجتماعی از جمله ازدواج و تهیه جهیزیه، مشاغل خانگی )کمیته امداد، 
ســازمان بهزیســتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(، وام مسکن 
اقشار ویژه، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، بافت فرسوده شهری، 
درمان، ضروری، تحصیل، بازنشســتگان کشــوری، حــوادث قهری، 
بنگاه های کوچک و متوسط و ... همانند سال های قبل انجام شده است.

در این ســال حمایت بانک صادرات ایران در پرداخــت بالغ بر 18 هزار 
میلیارد ریال وام قرض الحســنه ازدواج و تهیه جهیزیه، موجب شــد تا 

بیش از 116 هزار نفر راهی خانه بخت شوند.
این بانک همچنین در راســتای عمل به مســئولیت اجتماعی خود در 
ســال گذشــته، تعداد 23 هزار و 848 فقره تســهیالت قرض الحسنه 
مشــاغل خانگی به معرفی شــدگان کمیته امداد امــام خمینی)ره(، 
سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به ارزش بیش از 

سه هزار و 310 میلیارد ریال پرداخت کرد.
در این ســال بیش از 25 هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط با رقمی 
نزدیک به 80 هزار میلیارد ریال از تسهیالت حمایتی این بانک بهره مند 

شده اند که نقش مهمی در حفظ اشتغال و استمرار تولید داشته است.

اهدای کمک ده میلیارد ریالی بانک تجارت در سی 
و دومین گلریزان ستاد دیه

 بانک تجارت در سی و دومین گلریزان ســتاد مردمی رسیدگی به امور 
دیه و کمک به زندانیان نیازمند کشــور با اهدای ده میلیارد ریال کمک 
نقدی از محل 5 درصد از 2 درصد منابع قرض الحســنه، حضور موثری 

در این مراسم داشت.
در این مراسم که با حضور حجت الســالم ناطق نوری، جهانگیر رئیس 
ســازمان زندان ها، ســید عالءالدین میر محمد صادقی رئیس هیأت 
مدیره، سید اســداله جوالیی مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور 
دیه و کمک به زندانیان نیازمند کشور، تعدادی از نمایندگان مجلس و 
جمع کثیری از خیرین نیکوکار برگزار شد، بانک تجارت ضمن اهدای 
ده میلیارد ریال کمک نقدی از محل 5 درصد از 2 درصد منابع قرض الحسنه، با 
برپایی باجه ای امــکان جمع آوری کمکهای نقــدی خیرین حاضر در 
مراســم جهت کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد فراهم کرد که 

این اقدام با استقبال نیکوکاران حاضر در همایش مواجه شد.
حجت االسالم علی اکبر ناطق نوری در سخنانی کوتاه با اشاره به اینکه 
به عنوان یک طلبه مبلغ  5 میلیون تومان به ســتاد مردمی رسیدگی به 
امور دیه و کمک به زندانیان نیازمنــد کمک می کند،گفت: جمع آوری 
کمک برای آزاد کردن زندانیان جرایم غیر عمد کاری اســت که قیمت 

ندارد.
جهانگیر رئیس ســازمان زندان ها نیز با ارایه آماری از زندانیان جرایم 
غیر عمد خواستار حمایت و کمک خیرین به آنها شد و گفت: 13 هزار و 
460 نفر محکومان جرایم غیرعمد در زندان ها وجود دارند که 10 هزار 
و 615 نفر آنها محکومان مالی هســتند و 87 درصد از زندانیان جرایم 

غیرعمد را شامل می شوند.

باجه


