
موجران قیمت ها را افزایش می دهند 

آغاز تب وتاب در 
بازار اجاره

مخالفت وزارت راه با واگذاری آزادراه ها

 عوارض گران می شود؟

نرخ ارز در کشــور دارای تناوب بســیار زیادی است. 
این تناوب و ارزشمندی ســرمایه گذاری بر صادرات 
محصوالت به خارج از کشــور، موجی از تالشها برای 
ارســال محصوالت و یا خدمات به خارج از کشــور را 
ایجاد کرده است که در این مقاله، تحلیل کوتاهی از 

آن خواهیم داشت.
برای حضور در بازارهای خارجی، اســتارت اپها نیاز 
به ســرمایه گذاری و منتورینگ حرفه ای دارند. این 
واقعیت کســب و کارهای نوپا را بــه اقدامات حول 
ارزشــگذاری برندها و همچنین ارزیابــی بازارهای 
خارجی سوق داده است و شرکت های سرمایه گذاری 

زیادی را به عرصه استارت آپی کشانده است.
اما چالش هــای حیاتی در مســیر ورود بــه بازارهای 

خارجی وجود دارد کــه تصمیم گیــری در باب ایجاد 
تقاضای دالری یا ریالی را کمی ســخت تر از گذشــته 
نموده. این چالش ها که غالباً محدودیت های لوجستیکی 
را هدف قــرار می دهند، مــی توانــد محدودیت های 
جدیدی را در کنار شناســایی بازارها، ایجاد کنند.در 
این یادداشت به بررســی ۲ عامل اصلی تصمیم گیری 

در اقدامات بین المللی پرداخته می شود:

۱. شناخت بازار، تکانه های تقاضا و عادات 
مصرف فصلی:

آمار موفقیت اســتارت آپها در ایران، در عین ناباوری 
چیزی در حدود ۱۰% در هر ۳ ســال اســت که دید 
روشــن و مثبتی را از آینده استارت آپ به فعاالن این 

صنعت ارائه نمی دهد.
متوسط احتمال موفقیت بســیار پایین در سالهای 
گذشــته در اســتارت آپهای ایرانی، مــی تواند به 
عنوان یک زنگ خطر برای صاحبان آنها باشد. طبق 
بررســیهای انجام شــده، دلیل عمده عدم موفقیت 

اســتارت آپها، عدم شناخت بازار و ناآشــنایی با نیاز 
مشتریان است. حال آنکه عدم شناخت بازار خارجی، 
رقبــای بالفعــل، رقبای بالقــوه و افــت و خیرهای 
تقاضــای بازارهــای مذکور، هر یک بــه تنهایی 
می توانند احتمال موفقیت استارت آپها در خارج از 

مرزها را کاهش دهند.
لذا قدم اول در حرکت به ســوی بازارهای خارجی، 
شــناخت دقیق بازار داخلی و عــادات مصرفی بازار 
فعلی و قدم ثانویه، بررسی بازارهای خارجی و عادات 
مصرفی فصلی آنها اســت که غالباً به دلیل پر زرق و 

برق بودن درآمد، از دیده ها پنهان می ماند.

۲. تبلیغات و جذب بازار رقبا و عکس العملها
بازی در زمین حریــف، در عین جذابیــت، همواره 
دارای عالمت های سوال بســیاری است. یک کسب 
و کار ایرانی، نمی تواند بدون شــناخت راهکارهای 
بهینــه تبلیغــات و بازاریابی برندهــای خارجی، به 
بازار آنها وارد شــود.به دلیل اینکه برندهای استارت 

آپی، سرمایه های محدودی برای اجرای فعالیتهای 
بازاریابی، مخصوصاً در خارج از کشور و با نرخ تبدیل 
ارز بســیار باال دارند، نشــاندن تیر اول در هدف، 
می تواند احتمال برنده شــدن آنهــا را افزایش دهد 
و اشــتباهاتی هرچند کوچک نیز، مــی تواند ادامه 

حرکت در بازارهای خارجی را به خطر بیندازد.
البته ناگفتــه نماند کــه پیش بینی عکــس العمل 
برندهای خارجی نیز، می تواند در ادامه مسیر، کمک 
حال برندهای استارت آپی ایرانی باشد. زیرا خواندن 
دســت حریفان در بازار کســب و کار، همواره برگ 
برنده یک استارت آپ موفق است.از این رو پیشنهاد 
می شــود اگر کســب و کارها قصد ورود به بازارهای 
خارجی را دارند، به خوبی از صحت اطالعات بازاریابی 
در کشورهای خارجی آگاه باشــند. زیرا یک حرکت 
اشتباه برای شــروع، عالوه بر ضرر مالی بسیار زیاد، 
می تواند یک عکس العمل شــدید از طرف رقبا را به 
همراه داشــته باشــد که برآیند این دو رویداد، مانع 

اجرای قدم دوم استارت آپ در خارج مرزها خواهد شد.

۱۶ تیرماه، آخرین فرصت خروج خودروها از گمرک
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تقابل تقاضای ریال و دالر در استارت آپ ها



مخالفت وزارت راه با واگذاری آزادراه ها

عوارض گران می شود؟
برهان محمودی    رئیس سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای علت مخالفــت وزیر راه با انجام فرآیند 
واگذاری آزادراه هــای دولتی را افزایش چشــمگیر 
قیمت تمام شــده نگهداری آزادراه و وارد آمدن فشار 

بر مردم دانست.
عبدالهاشم حســن نیا در گفت وگو با مهر درباره علت 
عدم واگذاری آزادراه هــای دولتی به بخش خصوصی 
و مخالفت وزیر راه و شهرســازی با این واگذاری علی 
رغم تأکید قانون برنامه پنج ســاله ششم بر انجام این 
واگذاری ها، اظهار داشت: قیمت تمام شده نگهداری 
و تعمیر آزادراه با شاخص هایی که قبل از توقف فرآیند 
واگذاری از ســوی ســازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای طی شــده بود، در پی تورم های اخیر افزایش 

شدیدی داشته است.
وی افزود: در پروسه جدید با قیمت های ریالی و ارزی 
جدیــد، هزینه های نگهــداری آزادراه با عوارضی که 
خودروهای عبوری باید پرداخت کنند، مطابقت داده 

می شود.

هزینه نگهداری آزادراه های دولتی افزایش 
هزار درصدی داشته است

معاون وزیر راه ادامه داد: اگر قرار باشد عوارض آزادراه 
بر اساس قیمت تمام شــده تعمیرات و نگهداری آن 
تعیین شود، مجبوریم نرخ عوارض آزادراه های دولتی 
)به عنوان مثال آزادراه تهران-قــم( را ده برابر یا هزار 
درصد افزایش دهیم اما از آنجایی که جامعه ظرفیت 
پذیرش چنین میزان از افزایشــی را ندارد، این روند 
فعاًل متوقف شده ولی به طور کلی از دستور کار خارج 

نشده است؛ با این حال در نظر داریم بتوانیم با تعریف 
شاخص های جدید، قیمت عوارض آزادراه های دولتی 
که قرار اســت به بخش خصوصی واگذار شود، تعیین 

شده و سپس مراحل واگذاری آنها طی شود.

علت گرانی قیمت تمام شده نگهداری آزادراه
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای درباره 
علت افزایش قیمت تمام شــده تعمیــر و نگهداری 
آزادراه ها در یک سال اخیر گفت: در سال های قبل قیر 
مورد نیاز را رایگان به مــا واگذار می کردند اما در حال 
حاضر هر یک تن قیر ۳.۵ تــا ۴ میلیون تومان هزینه 
دارد. خط کشــی آزادراه ها در هر کیلومتر ۷ میلیون 
تومان برای ســازمان راهــداری هزینــه در بر دارد. 
بنابراین بخش خصوصــی نمی تواند با این قیمت ها و 
بدون افزایش چشمگیر عوارض آزادراهی، نگهداری 

آن را بر عهده بگیرد.

ارائه پیشنهاد افزایش عوارض آزادراه تهران-
قم به شورای اقتصاد

وی در خصوص ارائه پیشــنهاد جدید از سوی وزارت 
راه و شهرسازی به شــورای اقتصاد برای افزایش رقم 
عوارض آزادراه دولتی تهران-قم تصریح کرد: با توجه 
به افزایــش هزینه های نگهداری آزادراه، پیشــنهاد 
جدیدی بــه وزارت راه و شهرســازی داده ایم تا نرخ 
عوارض افزایــش یافته و وزارت خانه نیــز رقم نهایی 
را به شــورای اقتصاد ارائه داده اســت. اما رقم جدید 

عوارض مورد نظر وزارت راه فعاًل اعالم نشده است.
حســن نیا ادامه داد: در حــال حاضــر ۵۰۰ تومان 

عوارض آزادراه تهران-قم از خودروهای عبوری اخذ 
می شود. 

از ایــن رو با افزایــش هزینه ها، درخواســت افزایش 
عوارض را به شــورای اقتصــاد داده ایم. ســاالنه ۳۳ 
میلیون تردد از آزادراه تهران-قم ثبت می شــود که 
امیدواریم با افزایــش این عوارض، بتوانیم بخشــی 
از هزینه هــای نگهــداری آزادراه را تأمیــن کنیم. 
مردم خواهان اســتفاده از آزادراهی با سطح خدمات 
و کیفیــت مطلــوب هســتند. بــرای تکمیل نصب 
نیوجرسی مفصلی در این آزادراه، ۵۰ میلیارد تومان 

نیاز داریم.

آخرین وضعیت پیگیری مطالبات کامیونداران
وی در خصــوص آخریــن وضعیــت مطالبــات 
کامیونداران یادآور شــد: ما در سازمان راهداری در 
دو کاالی پرمصرف رانندگان کامیون اقداماتی انجام 
داده ایم یکی الســتیک و دیگری روغــن موتور. در 
حال حاضر مشکل توزیع الستیک نداریم؛ در مورد 
روغن هم به شــرکت های تولیدکننده روغن موتور 
پیشنهاد داده ایم در پایانه های پرمصرف بار مستقر 
شوند تا بدون واسطه روغن در اختیار رانندگان قرار 

گیرد.
معاون وزیــر راه یکی دیگر از مشــکالت رانندگان را 
کمبــود و گرانی ســایر قطعات یدکــی خودروهای 
سنگین دانست و افزود: پیگیر آن هستیم تا مجمعی 
متشــکل از تولیدکننــدگان داخلی لــوازم یدکی و 
واردکننــدگان ایجاد کنیــم تا تأمین لــوازم یدکی 

کامیونداران با سرعت بیشتری انجام شود.

کالن

در حالی نــرخ ارز در بازار طی روزهای 
گذشــته ثبات و روند کاهشی پایدار را 
تجربه کرده که صرافان، قرار است ۲۲ 
خرداد گرد هم آینــد و در مورد آرایش 
نهایی بــازار متشــکل ارزی، تصمیم 
بگیرند.راه اندازی بازار متشــکل ارزی 
مراحل نهایی خود را سپری می کند و 
آنگونه که دســت اندرکاران راه اندازی 
این بــازار عمده فروشــی اســکناس 
ارز می گویند، قرار اســت کــه تا آخر 
خردادماه با تائید نهایی بانک مرکزی، 

این بازار به صورت رســمی 
آغاز به کار کند.

راه انــدازی بازار متشــکل 
ارزی، یکــی از گام هــای 
مؤثــر بانک مرکــزی برای 
ســاماندهی بازار اسکناس 
انواع ارز اســت و بر مبنای 

آن قرار اســت نرخ پایه بــازار آزاد در 
یک فاصله زمانی مشــخص، از سوی 
این بــازار تعیین شــود. اینجا اســت 
که اگر بــازار به خوبی شــکل گرفته و 

بر اســاس سیاســت های 
کاماًل اقتصــادی و به دور از 
غیراقتصادی  دخالت های 
پیش رود، می توان امیدوار 
بود که بساط تعیین نرخ در 
بازار ارز ایران از سوی هرات 

و سلیمانیه، برچیده شود.
در ایــن میان یکــی از اعضــای بازار 
متشــکل ارزی می گویــد: شــرکت 
بازار متشــکل ارزی، زمینه های الزم 
بــرای راه انــدازی و ایجاد ایــن بازار 

عمده فروشــی اســکناس را فراهــم 
کرده و صرافی هایــی که عضو این بازار 
شده اند نیز، مدارک و شــرایط الزم را 
تا حدود زیــادی فراهم کرده اند.بر این 
اساس شرکت بازار متشکل ارزی، طی 
هفته های گذشــته جلسات متعددی 
را با بانک مرکــزی و صرافی های عضو 
برگزار کرده و قرار است که در جلسات 
مشــترکی با کانــون صرافــان، تمام 
جنبه های الزم بــرای عضویت مدنظر 

قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

بازار ارز

گام های نهایی برای راه اندازی بازار متشکل ارزی
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 عبور از تابستان بدون خاموشی

 با کمک مردم
 وزیر نیرو گفت: درصددیم در سالی که به عنوان 
رونق تولید نام گذاری شــده و برق نقش تعیین 
کننده ای در چرخه تولیــد دارد، با کمک مردم 
نه تنها خاموشی نداشته باشیم بلکه وقفه ای در 

برنامه های تولید و توسعه کشور نیز پیش نیاید.
رضــا اردکانیان بــا تاکید بر اینکــه برنامه های 
پیک تابســتان ۹۸ از مردادماه ســال گذشته 
آغاز شــده بود، اظهار کرد: بر اساس برآوردهای 
صورت گرفتــه کمبــود ۸۰۰۰ مگاواتی تولید 
برق برای پیک امســال پیش بینی شده بود ولی 
بارندگی های مناسب ســال آبی جاری موجب 
شده است تا در تابستان امســال حدود چهار و 
۵۰۰ مگاوات کمبــود تولید ناشــی از کاهش 
ســطح آب در مخازن ســدهای چندمنظوره و 

نیروگاه های برق آبی را نداشته باشیم.
وی با اشاره به رشد باالی مصرف برق در کشور، 
گفت: پیک مصرف روز گذشته کشور در مقایسه 
با اوج مصرف مدت مشابه ســال گذشته حدود 
پنج هزار مگاوات افزایش پیدا کرده اســت.وزیر 
نیرو تاکید کرد: درصددیم در سالی که به عنوان 
رونق تولید نام گذاری شــده و برق نقش تعیین 
کننده ای در چرخه تولیــد دارد، با کمک مردم 
نه تنها خاموشی نداشته باشیم بلکه وقفه ای در 

برنامه های تولید و توسعه کشور نیز پیش نیاید.
اردکانیان با اشــاره به اینکه برنامه تغییر ساعت 
کار ادارات بــرای اســتان های زیــادی تدارک 
دیده شده اســت، ادامه داد: در تابستان امسال 
برای کاهش مصرف برق تعــداد قابل توجهی از 
المپ های ســازمان های دولت به سیستم های 
ال ای دی مجهــز می شــوند و میلیون ها کولر 

گازی و آبی سرویس خواهند شد.
وزیــر نیرو تاکید کــرد: همچنین ســاعات کار 
صنایع بــزرگ پرمصرف نیز به گونــه ای تغییر 
خواهد کرد تا بدون ایجاد وقفه در تولید، فشــار 
کمتری در اوج بار به شــبکه وارد شــود. به طور 
کلی با کمک مردم مجموعه این اقدامات موجب 
خواهد شــد تابســتان ۹۸ را بدون خاموشــی 

سپری کنیم.

افزایش ۱۵ میلیون تنی ظرفیت 
وشیمی کشور پتر

 مدیرعامــل ایمیــدرو گفــت: در نتیجــه 
ســرمایه گذاری های جدید و بهره برداری از 
۱۴ طرح پتروشیمی، ۱۵ میلیون تن به ظرفیت 

تولید کشور اضافه می شود.
خداداد غریب پور در نشســت خبــری امضای 
تفاهــم نامه طــرح ســاماندهی و تســریع در 
عملیات اجرایــی طرح های پتروشــیمیایی و 
پتروپاالیشــگاهی منطقه پارســیان با اشاره به 
اینکه در نتیجه اجرای طرح های پتروشــیمی 
در این منطقه ۱۵ تــا ۱۸ میلیون تن به ظرفیت 
تولید محصوالت پتروشــیمی کشــور اضافه 
می شــود، گفت: در نظر داریم تا سایر صنایع از 
جمله صنعت آلومینیوم و پتروپاالیشگاه ها را در 

این منطقه طراحی و راه اندازی کنیم.
وی افــزود: به منظور تامین زیرســاختهای آب 
و برق مورد نیاز این منطقــه، اقدامات عملیاتی 
نیز طراحی و در حال اجرا است که تاکنون هزار 

میلیارد تومان هزینه در بر داشته است.
به گفته این مقام مســئول، توســعه اشــتغال و 
تولید نیازمند ســرمایه گذاری اســت. در همین 
 BOO راســتا تالش کردیم تا با استفاده از روش
)مشــارکت بخش خصوصی(، جــذب و تزریق 
سرمایه داشــته باشــیم.در ادامه بهزاد محمدی، 
مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشــیمی ایران با 
اعالم اینکــه از ۵۵ مجتمع تولیدی پتروشــیمی 
کشور ۱۶ مجتمع تولیدی در منطقه عسلویه قرار 
دارد، گفت: به همین نســبت ۳۰ طــرح جدید را 

برای فاز ۲ عسلویه، کنگان و دیر طراحی کردیم .



  دالر به کانال ۱2 هزار تومان سقوط کرد

سقوط قیمت دالر ادامه دار است؟
محسن محروقی   در محــدوده خیابان فردوسی 
که قدم می زنی دو نکته بیشــتر از همــه جلب توجه 
می کند، یکی اینکه بیشــتر افراد فروشنده اند و دیگر 
اینکه دو خبر به شــدت بازار را تحت تأثیر قرار داده و 
همین امر باعث شده تا دیروز نرخ ارز به کانال ۱۲ هزار 
تومان ســرازیر شود.در گوشــه و کنار بازار از یک سو 
شایعه ای اســت که امکان مراودات ارزی فراهم شده 
بنابراین بانک مرکزی دیگر بــا محدودیت عرضه ارز 
مواجه نیست و دیگری اینکه برخی به ویژه صرافی ها 
خبر می دهند که قرار اســت عملیات بــازار باز و بازار 
متشکل ارزی را از اول تیر ماه عملیاتی کند. از همین 
رو اســت که روز گذشــته قیمت ارز به روند کاهشی 
روزهای اخیر ادامه داد؛ به طــوری که دالر با کاهش 
۴۰۰ تومانــی قیمــت در صرافی های مجــاز بانک 

مرکزی به ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان برگشت.
البته برخی صرافی ها نیز روند کاهشــی را بی ارتباط 
با آمدن آبه شــینزوآ نمی داننــد و آن را حامل پیام و 
خبرهای خوب می دانند، به هر حال داســتان هر چه 
هســت بازارهای موازی همچون خــودرو، ارز، طال و 
سکه همگی با افت قیمت مواجهند و برای هر یک نیز 

دالیل قانع کننده ای ارائه می کنند.

دالر در کانال ۱۲.000 تومان
بانک ها یکشــنبه قیمت ارز را نســبت بــه روز قبل 
کاهــش دادند؛ به طــوری که قیمت خریــد دالر در 
بانک ها بــه ۱۲ هــزار و ۵۲۸ تومان رسیده اســت. 
همچنین قیمت خرید یورو نســبت به روز شــنبه با 
کاهش همراه شد و شعب ارزی بانک ها دیروز هر یورو 
را ۱۴ هزار و ۲۰۳ تومان خریدند که قیمت این ارز نیز 
کاهش یافته است. هر پوند انگلیس نیز در شعب ارزی 
بانک ها به قیمت ۱۵ هزار و ۹۶۸ تومان خریداری شد. 
قیمت ارز مســافرتی در بانک ها همچنــان از قیمت 
فروش آن در بازار باالتر اســت؛ به طــوری که قیمت 
فروش ارز مسافرتی در بانک ها ۱۴ هزار و ۹۱۷ تومان 
اعالم شده که با احتســاب کارمزد به حدود ۱۵ هزار و 

۲۵۰ تومان می رسد.
اما صرافی هــای مجاز بانــک مرکــزی قیمت دالر 
را نســبت به روز گذشــته ۴۰۰ تومان کاهش دادند؛ 
به طوری که قیمت خریــد دالر در این صرافی ها ۱۲ 
هزار و ۷۰۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۲ هزار و ۸۰۰ 
تومان اســت. این صرافی ها همچنین، هــر یورو را به 
قیمت ۱۴ هــزار و ۶۰۰ تومان می خرنــد و ۱۴ هزار و 
۷۰۰ تومان می فروشــند که این نرخ ها نیز نسبت به 

روز گذشته ۴۰۰ تومان کاهش داشته  است.

افت شدید قیمت سکه
ســکه تمام بهار آزادی نیز در بازار تهران روز یکشنبه 
به ۴ میلیون و ۴۶۵ هزار تومــان و طالی ۱۸ عیار هم 
۴۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان ارزش گذاری شــد که افتی 
در حود ۱۰۰ هزار تومان را تجربه کــرد. در بازار آزاد 
هر قطعه نیم ســکه بهار آزادی ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار 
تومان، ربع ســکه یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان و هر 
قطعه ســکه گرمی ۹۸۹ هزار تومان فروخته شــد. 
قیمت طــالی ۱۸ عیار هم ۴۱۰ هــزار و ۵۰۰ تومان 
تومان ارزش گذاری شــده  است. ضمن آنکه هر اونس 
طــال در بازارهای جهانــی با قیمــت ۵ . ۱۳۴۰ دالر 

معامله می شود.

سقوط قیمت دالر ادامه دار است؟
روز یکشنبه، شاخص ارزی ۴۲۰ تومان از ارزش خود 
را از دســت داد و با نزول از سطح ۱۳ هزار تومانی روی 
قیمت ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان قرار گرفت. دالر در سال 
۹۸ هرگز در کانال ۱۲ هــزار تومانی به کار خود پایان 
نداده بود و همواره با قیمت های باالتری روز معامالتی 
را به پایان برده بود. آخرین باری نیز که این ارز قیمت 
کمتری از روز یکشنبه را به ثبت رسانده بود، به اواخر 

بهمن ماه ۹۷ بازمی گشت.
از ســوی دیگر، میزان کاهش دالر در روز یکشنبه نیز 
از ۳۰ اردیبهشت ۹۸ سابقه نداشت. به این ترتیب، با 
توجه به میزان کاهش و ثبت رکورد کاهشی، می توان 
گفت دیروز یک روز منحصر به فرد کاهشــی در بازار 
ارز بوده اســت. در بازار ســکه نیز روال تقریبا مطابق 
با بازار ارز بود. دیروز ســکه تمام بهار آزادی ۱۳۰ هزار 
تومان از ارزش خود را از دســت داد و بــه بهای چهار 
میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید.این کمترین قیمت 
فلز گران بهای داخلی در ســال ۹۸ بود و موجب شد 
یکــی از حمایت های مهم این بــازار یعنی عدد چهار 

میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی شکسته شود.
 البته شماری از معامله گران ســکه امیدوارند با ادامه 
افزایش بهــای اونس طی روزهای آتــی و توقف روند 
کاهش قیمت دالر، ســکه بار دیگر به باالی ســطح 

حمایتی یاد شده بازگردد.
 بــا این حــال، به نظــر می رســد این روزهــا برای 
معامله گران ســکه بیشــتر از افزایش اونس جهانی، 
روند قیمتی دالر از اهمیت برخوردار باشــد؛ چرا که 
رشــد ۳۵ دالری اونس طی هفته گذشــته نتوانست 
مانع از اثرگذاری ریزش دالر در بازار داخلی بر قیمت 
سکه شود.میان معامله گران دیدگاه های متفاوتی در 
مورد نزول قیمت دالر در روز یکشــنبه وجود داشت. 

عده ای باور داشتند نزول قیمت درهم زمینه ساز افت 
قیمت دالر در بازار آزاد شــده اســت و گروه دیگری 
بر این بــاور بودند که میزان اســکناس نقدی در بازار 
افزایش زیادی یافته بود. در ایــن میان، عده دیگری 
معتقد بودند، از بعدازظهر روز شــنبه خالی فروشــی 
معامله گران بزرگ به میزان زیادی در بازار زیاد شده 
بود.این عده از فعاالن باور داشتند، معامله گران بزرگ 
از اخباری اطــالع پیدا کرده بودند کــه معامله گران 
عادی از آن خبر نداشــتند و همیــن موضوع موجب 
شد که به اســتقبال افت قیمت ها بروند. البته بخش 
دیگری از فعــاالن چنین ادعایی را قبول نداشــتند و 
معتقد بودند بازار پس از آنکه چند روز نتوانســت به 
باالی مرز ۱۳ هــزار و ۵۰۰ تومانی بــرود و با کمبود 
تقاضا مواجــه بود، تصمیــم گرفت که راه کاهشــی 
را برای حرکت انتخــاب کند، به خصوص آنکه ســفر 
وزیر امورخارجــه ژاپن به ایران نزدیک اســت و برخی 
گمانه زنی ها در فضای معامالتی از این حکایت دارد که 

پیغامی از سوی آمریکا برای ایران به همراه دارد.
آنچه مســلم اســت از بعدازظهــر روز شــنبه به هر 
دلیلی فروش ها در معامالت پشــت خطی باال رفت و 
قیمت دالر حدود ساعت هشت شــب در کانال های 
اطالع رسانی زیر مرز ۱۳ هزار تومانی و در محدوده ۱۲ 

هزار و ۹۰۰ تومان ثبت می شد.
ریزش انتهای این روز موجب شــد که روز یکشــنبه 
حتی قیمــت دالر در محدوده پایین تــر از ۱۲ هزار و 
۸۵۰ تومانــی آغاز به کار کند و در ادامــه روز نیز افت 
قیمتی به واســطه نبود تقاضا و وجود دالر قابل توجه 
در بازار ادامه پیــدا کند. برخــی معامله گران عنوان 
می کردند حتی پس از ســاعت چهار بعدازظهر افت 
قیمتی دالر ادامــه پیدا کــرده و قیمت هایی زیر ۱۲ 

هزار و ۷۰۰ تومان نیز در بازار به ثبت رسیده است.
به گفته فعاالن، یکــی از مهم ترین عواملی که موجب 
افزایش فروش هــا در بازار داخلی شــد، نزول درهم 
به زیر مرز ۳ هزار و ۵۰۰ تومانی بــود. به گفته برخی 
بازیگران باتجربه بازار، بعدازظهر دیــروز نرخ حواله 
درهم روی عدد ۳ هزار و ۴۷۵ تومان قرار گرفت که دو 

کانال پایین تر از روز شنبه بود.
با این ســطح قیمتی درهم، دالر می توانست در بازار 
داخلی در کانال ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومانی معامله شود. 
با این حال، چنانکه عنوان شــد در ساعات پایانی روز 
قیمت دالر در بــازار داخلی حتــی در محدوده های 
پایین تــری نیز قــرار گرفــت. این موضــوع چنین 
دیدگاهــی را در بازار برجســته می کرد کــه میزان 

اسکناس نقدی نیز در بازار داخلی باال بوده است.
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ونق دهید!  ر
بانک ملی ایران با راه اندازی ســامانه سککوک 
)سامانه کشــوری کســب و کار به کسب و کار( 
فرصتی را فراهم کرده اســت تا کســب و کارها 
بتوانند بدون واســطه و بر اساس مدل تجارت به 

تجارت )B2B( فعالیت کنند.
این بانک با هدف ارتقا و تسهیل تعامالت تجاری 
داخلی و بین المللی، ســامانه کشــوری کسب 
و کار به کســب و کار موســوم به »سککوک« را 
راه اندازی کرده که توســعه فضای کسب و کار، 
گسترش تعامالت بین واحدهای عضو و توسعه و 
ترویج تجارت و معامالت بین اعضا از سیاستهای 
اصلی آن است.از ســویی صدور و گردش برات 
الکترونیکی در معامالت مســتقل یا در زنجیره 
تامین جنبه نوآورانه آن محســوب می شــود. 
برهمین اساس از برات الکترونیک در این پلتفرم 
استفاده شــده تا بتوان ابزارهای پرداخت کسب 
و کار به کســب و کار را برمبنــای قوانین جاری 

کشور پیکربندی کرد.
این ســامانه عالوه بر ایجاد زیرساخت معامالت 
B2B و B2C در فعالیت های بنگاه های عضو، 
خدمات اختصاصی تامین مالی زنجیره تامین، 
مدیریت چرخه تامین و خدمات لجستیک را در 
کنار ســایر خدمات عمومی آن نظیر بازاریابی و 

آموزش، خدمات مشاوره ای و... ارایه می دهد.
هدف این محصول ســاماندهی بازار کشــوری 
کســب و کار الکترونیکی با اختصاص هدفمند 
تســهیالت در زنجیره ارزش از تامین کننده تا 

نقطه مصرف است.
ارائــه راهکارهای تامین مالــی در قالب زنجیره 
تامین با اتکا بر فناوری زنجیــره بلوک و بر پایه 
صدور و گردش برات الکترونیکی در معامالت در 
زنجیره تامین از جمله خدمات نوین ارائه شــده 
برای ارتقای نظام پولی و بانکی کشــور توســط 

سککوک است.

وشگاه برای  تخفیف ۲3۰۰ فر
اعضای سامانیوم

اعضای باشگاه مشــتریان بانک ســامان از این 
پس می توانند از شبکه فروش تخفیفی شرکت 

پرداخت الکترونیک سامان استفاده کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک ســامان، بر اساس 
توافق صورت گرفتــه، کلیه اعضای ســامانیوم 
می توانند، به شــبکه تخفیــف ۷۲۴ بپیوندند و 
از تخفیفات بیــش از ۲ هزار و ۳۰۰ فروشــگاه در 
سراسر ایران بهره مند شــوند.بر اساس این طرح، 
اعضای سامانیوم می توانند با با پرداخت ۲۰ هزار 
تومان و دریافت کد تخفیف، کارتهای ســامانی و 
شتابی خود که در این باشگاه ثبت کرده اند، را عضو 
این شبکه تخفیف کنند. الزم به ذکر است که هر 
کد برای ثبت یک کارت است و محدودیتی برای 

دریافت کدتخفیف و ثبت کارت ها وجود ندارد.
اعضای این شــبکه تخفیف قادرنــد، از طریق 
سایت شــرکت پرداخت الکترونیک سامان به 
و    www.sep.ir/searchStoreنشــانی
همچنین اپلیکیشن ۷۲۴ از فهرست فروشگاه ها 

و میزان تخفیف آن ها مطلع شوند.

 حضور بانک توسعه تعاون
 در نمایشگاه ایران هلث 

بانک توسعه تعاون دربیست و دومین نمایشگاه 
بین المللی تجهیزات پزشــکی، دندانپزشکی، 
آزمایشــگاهی و داروئی )ایران هلث( که ۱۹ تا 
۲۲ خردادمــاه در محل دائمی نمایشــگاه های 
بین المللــی تهران و بــا حضور فعــاالن عرصه 
پزشــکی برگــزار می گــردد حضــور دارد و 
عالقه مندان می توانند از ســاعت ۱۰ الی ۱۸ از 
غرفه بانک واقع در ســالن ۵ شــماره ۳۰ بازدید 

به عمل آورند.



آغاز تحقیقات جدید سلول درمانی در دانشگاه علوم پزشکی البرز

گام بلند البرز در ژن تراپی
مهیا حســن آبی    معاون تحقیقــات و فناوری 
دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: تحقیقات جدیدی 
در بحث سلول درمانی و ژن تراپی در استان آغاز شده 

است.
محمد نوری سپهر با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد 
کارخانه های دارویی کشــور در اســتان البرز مستقر 
است، گفت: بزرگ ترین کارخانه های مواد غذایی نیز 

در استان البرز مستقر هستند.
وی بابیــان اینکه باید تحقیقات بنیــادی و کاربردی 
انجام دهیم، افــزود: تحقیقات کاربــردی زودبازده 
اســت به همین منظور با چند شرکت بزرگ درزمینه 

گیاهان دارویی تفاهم نامه منعقد کرده ایم.
معاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه علوم پزشــکی 
البرز با تأکید بر اینکه تحقیقــات جدیدی را در بحث 
ســلول درمانی و ژن تراپی آغازشــده اســت، گفت: 
بیمارســتان زنان یکی از بخش های خوب در استان 

البرز است.
نوری ســپهر بابیان ایــن مطلب که مرکز رشــد در 
بخش تحقیقــات کاربردی فعال اســت، عنوان کرد: 

۱۰ شرکت در این مرکز ثبت شــده که موردحمایت 
هستند.

وی با اشــاره به اینکه تحقیقات ما طی سال های اخیر 
رشد صعودی داشته اســت، تصریح کرد: سال ۸۸ با 
هفت هیئت علمی ســه طرح اجرا کردیم درحالی که 
این تعداد ســال گذشــته به ۱۱۰ طــرح تحقیقاتی 

مصوب به همراه ۲۱۰ هیئت علمی بوده است.
معاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه علوم پزشــکی 
البرز بابیــان اینکه در بحث مقــاالت هم جهش های 
خوبی را شــاهد هســتیم، گفت: در حــال حاضر دو 
هزار و ۵۰۰ دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی استان 

مشغول تحصیل هستند.
به گفته نوری ســپهر مرکز تحقیقــات بیماری های 
غیــر واگیــردار، مرکــز تحقیقــات »اچ. اس. ای«، 
مرکز تحقیقــات »اس. دی. اچ« و مرکــز تحقیقات 
پروبیوتیــک و مکمل هــای غذایی در اســتان البرز 

مستقر هستند.
وی همچنین اضافه کرد: ســال ۲۰۱۸ توانســته ایم 
۲۹۸ مقاالت بین المللی در جهــان ارائه کنیم که این 

تعداد در چندماهه سال ۲۰۱۹ به ۱۴۰ رسیده است.
معاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه علوم پزشــکی 
البرز بابیان اینکه دانشگاه های علوم پزشکی ۱۰ قطب 
دارند که البرز در قطب شش قرار دارد، ادامه داد: البرز، 
قزوین، زنجان، قــم، اراک، خمین و ســاوه در قطب 

ششم هستند.
نوری سپهر گفت: سال گذشــته هفت عنوان کتاب 
با لوگوی دانشگاه علوم پزشــکی استان البرز به چاپ 
رسیده است همچنین در ششمین جشنواره مقاالت، 
ابداعات و اختراعــات رویش گوهرنــگ عنوان برتر 
را کســب کردیم و ۱۲ اختراع نیز در ســامانه وزارت 

بهداشت به ثبت رسانده ایم.
وی بیــان این مطلب که یک تا ســه درصــد بودجه 
اجرایی هر دستگاه ســهم اعتبارات پژوهشی است، 
عنوان کرد: رویکرد ما ارتزاق از بودجه عمومی نیست.

معاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه علوم پزشــکی 
البرز در پایان گفت: سال گذشــته دو میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون تومان اعتبارات پژوهش بــود که بیش از دو 

میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آن محقق شده است.

البرز

رییــس مرکز پژوهش هــا و مطالعات 
راهبردی شورای اســالمی شهر کرج 
گفت: معابر و گــذرگاه های عابر پیاده 
کرج هیچ انس و الفتی با ســالمندان، 

معلوالن و نابینایان ندارد. 
سارا دشت گرد در نطق پیش از دستور 
صد و چهل و پنجمین جلســه شورای 
اســالمی شــهر کرج اظهار کــرد: از 
شهردار کرج درخواست دارم تا جهت 
تدویــن برنامــه ای کامال روشــن در 
خصوص ایجــاد انعطاف ضروری برای 
معلولین، کــودکان و ســالخوردگان 

اقدام کند.
وی تصریــح کــرد: اگر الزم باشــد، 
تا آخرین جلســه شــورای پنجم به 
شــرط حیات یــادآوری مــی کنم 
که گــذرگاه های عابر پیــاده در این 
شــهر هیچ انس و الفتی با معلولین و 

سالخوردگان ندارد.
و  ها  هــش  و پژ کــز  ییــس مر ر

راهبــردی  مطالعــات 
شورای اسالمی شهر کرج 
به وجود چهار چرخه های 
تفکیــک زباله در ســطح 
شهر اشــاره کرد و افزود: 
به طــور روزانه و شــبانه 
در محــالت  ده گانه کرج، 

این چهار چرخه ها که توســط اتباع 
بیگانه حمل می شــود را مشــاهده 

می کنیم.
این عضو شورا بیان کرد: خواهشمندم 
شــهرداری در خصوص پیگیری رفع 
این معضــل و زایده غیــر قابل هضم 
بصری اقــدام کند و به طور مســتمر 
نســبت به ارایه گزارش اقدامات انجام 

شده به شورا کوشا باشد.

 سهم کرج 
در تعطیالت ترافیک بود

دشــت گرد ضمن عــرض تبریک به 

مناســبت هفتــه محیط 
زیســت یادآور شــد: طی 
ســال های اخیر ،افزایش 
روز افزون جمعیت شهری 
فعالیت هــای  ازدیــاد  و 
انســانی همراه با پیشرفت 
تولیــدات صنعتــی، انواع 
آلودگی آب، خاک، هوا و صوت را برای 
شهروندان به همراه داشته است، برای 
همین شورای اســالمی شهر به همراه 
شهرداری ها به عنوان یک نهاد مردمی 
در تالش  هســتند تا با تعریف اهداف و 
برنامه هایی در حیطه شــهر در بهبود 
محیط های زندگی شهری، دستیابی 
به اهداف توســعه پایدار و شکل دادن 
به مدیریت شــهری نقش موثری ایفا 

کنند.
وی یادآور شــد: ایــن هفته یــاد آور 
تکالیف متعددی اســت که تک تک ما 
در قبال کره خاکــی و محیط طبیعی 

زندگی خود داریم.
وی خاطرنشان کرد: پیرو حجم وسیع 
مسافرت ها در تعطیالت هفته گذشته 
که با اتــکا به آمار مصــرف بنزین ثبت 
شــده می توان به یک رکورد بی سابقه 
در این خصوص پی بــرد، وظیفه خود 
می دانم از تــالش عوامل و فرماندهان 
راهنمایــی رانندگی، پلیــس راهور 
استان، ســازمان امداد و نجات هالل 
احمر و همکاران عزیزمان در سازمان 
آتش نشانی شــهرداری کرج قدردانی 

کنم.
 عضو شــورای اسالمی شــهر کرج 
برگــزاری مراســم  در خصــوص 
معنوی شــب های قــدر و برگزاری 
رویدادهای ورزشی که نظم و انتظام 
شــهر به خوبی مدیریت شد از تالش 
فرماندهی انتظامی استان و روسای 
فرماندهــان کالنتری و پاســگاه ها 

قدردانی کرد.

شهر
ج هیچ انس و الفتی با معلوالن و نابینایان ندارد معابر کر
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ج  هفت پارک محله ای به کر

اضافه می شود
رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
شــهرداری کرج گفت: رویکرد این ســازمان، 
احداث پارک و توســعه فضای ســبز در مناطق 

محروم شهر است.
پیمــان بضاعتی اظهــار کرد: در حــال حاضر 
۲۴۳ پــارک محلــه ای در مناطــق مختلــف 
کرج وجود دارد که حفظ و نگهــداری از آنها به 
عهده پیمانکارانی اســت که با مناطق مختلف 

شهرداری قرارداد دارند.
وی توضیح داد: به طور کلــی وضعیت پارکهای 
محله ای کرج بد نیســت ولی در برخــی از آنها 
مشکل سرویس بهداشتی و سایل بازی داریم که 
بنا شده از ردیف بودجه ای هر منطقه اختصاص 

داده شود تا این مشکالت مرتفع شود.
این مســئول خاطر نشــان کرد: امســال برای 
بهســازی پارکهای محله ای بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ 
میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شــده که با 
تخصیــص آن ، این پارکها فضــای بهتری برای 

استراحت و تفریح شهروندان خواهند شد.
بضاعتی پور اضافــه کرد: امســال هفت پارک 
محله ای جدید کلنگ زنی و تا پایان ســال به 

بهره برداری می رسند.

بررسی بودجه و هزینه کرد آن 
از سوی شهرداری یکی از وظایف 

شورا است
رییس کمیســیون تلفیق شــورای شهر کرج 
بررســی بودجــه و هزینه کــرد آن از ســوی 
شــهرداری را یکــی از وظایف شــورای شــهر 

برشمرد.
غدیر مهدوی در نطق پیش از دستور صد و چهل 
و پنجمین جلسه رسمی شــورای اسالمی شهر 
کرج در خصوص بودجه سال جاری، به موضوع 

تفریغ بودجه سال ۹۶ و ۹۷ پرداخت.
رییس کمیســیون تلفیق شورای شــهر کرج با 
اشاره به جزوه ای با عنوان نگاهی به بودجه سال 
۹۸ گفت: در این جزوه دید کلی از بودجه ســال 
جاری لحاظ شده که کپی آن در اختیار اعضای 

شورا نیز قرار گرفته است. 
مهدوی با بیــان اینکه یکی از اهــداف تهیه این 
جزوه کاهش زمان بررســی زمان تفریغ بودجه 
در پایان سال اســت، اظهار کرد: ضروری است 
بررسی های الزم را در خصوص این جزوه انجام 

دهیم و راجب آن اظهار نظر کنیم.
وی همچنین به گزارشــی از تفریغ بودجه سال 
۹۶ و گزارش اولیه تفریغ بودجه ســال ۹۷ اشاره 
کرد و با بیان اینکه یک نســخه از این گزارشات 
به همه اعضای شورا ارسال شــده است از اعضا 
خواســت تا پانزدهم تیر ماه ســال جــاری این 
گزارشــات را مطالعــه و نکات و ایــرادات آن را 

یادآوری کنند.

راه اندازی سامانه جامع امالک 
ج شهرداری کر

عضو شورای شــهر کرج راه اندازی سامانه جامع 
امالک شــهرداری کرج را ضروری دانســت و 
گفت: تحقق این مهم پایانی بــرای مقاومت در 

برابر شفاف سازی است.
محمدحســین خلیلــی اردکانــی از برگزاری 
جلســات فنی به منظــور تکمیل ســاماندهی 
و راه انــدازی »اتوماســیون امــالک« باهدف 
شفاف ســازی اطالعات امالک در شــهرداری 

کالن شهر کرج خبر داد.
وی گفت: راه انــدازی این ســامانه پایانی برای 
مقاومــت در برابر شفاف ســازی و جلوگیری از 
افشــای اطالعاتی است که دانســتن آن ها حق 

مسلم افکار عمومی است.



رشد ۱۱3 درصدی ترانزیت و افزایش 89 درصدی صادرات 

وی موج صعود بندر شهید باهنر ر
خریدار     مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر 
با اشــاره به روند صعودی شــاخص های عملیاتی در 
این بندر به ویــژه در جابجایی محموله های ترانزیتی 
و صادراتی، گفت: طی دو ماه نخســت امسال، تخلیه 
 TEU و بارگیری کانتینر یخچالی از مرز شــش هزار

گذشت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان، حمیدرضا محمدحســینی در این رابطه 
اظهار داشــت: موقعیت خاص جغرافیایی ایران و در 
اختیار داشتن بخش مهمی از ســواحل خلیج فارس 
باعث شــده ترانزیت بــه عنوان یکــی از اصلی ترین 
برنامه های کالن کشــور در عرصه درآمدزایی مطرح 

باشد.
وی حجم ترانزیت کاال در بندر شهید باهنر را ۱۶هزار 
و ۲۳۶ تــن اعالم کــرد و از رشــد ۱۱۳ درصدی این 
بخش از عملیات بندری طی دو ماه نخســت ســال 

جاری خبر داد. 
محمدحسینی توجه به تسهیل رویه صادرات را یکی 

از راه های توســعه و رونق تولید در کشــور دانست و 
خاطرنشــان کرد: با اجرای طرح تســهیل صادرات 
کاال های تولید داخل، میزان صادرات در بندر شــهید 
رجایی به ۱۸۳هزار و ۴۴۵ تن رســید که این رقم در 
همسنجی با مدت مشابه رشــد ۸۹ درصدی را نشان 

می دهد.
مدیر اداره بنــادر و دریانوردی شــهید باهنر میزان 
تخلیه و بارگیری انــواع کاالی غیرنفتی در این بندر 
را ۲۳۲ هزار و ۸۴۳ تن عنوان کرد که در همســنجی 
با مدت مشــابه سال گذشــته ۷۲ درصد رشد داشته 
اســت.وی اضافه کرد: با اضافه شدن محوطه ۲۰ هزار 
متر مربعی، مساحت بندر شــهید باهنر به ۳۷۸ هزار 

مترمربع افزایش یافت.
به گفته محمدحســینی، تخلیــه و بارگیری کانتینر 
یخچالی با شــش هزار و TEU ۱۲۱ )هــر تی ای یو 
معادل یک کانتینر بیســت فوت( به میزان ۶۷ درصد 

رشد داشته است.
این مقام مســئول در پایان گفت: طی مدت یاد شده، 

۲۰۵ فروند شــناور باالی یکهزارتن در این بندر تردد 
داشته اند که رشد ۴۰ درصدی را نشان می دهد.

بندرشــهید باهنر بندرعباس از بنادر قدیمی و چند 
منظوره اســتان هرمزگان و یکی از کانون های مهم 
صادراتــی و ترانزیتی جنوب کشــور اســت؛ بندری 
با ظرفیــت ســاالنه ۲.۵ میلیــون تن کــه از امکان 
پهلوگیری کشــتی هایی با ظرفیت ۴۰ هــزار تن و 

آبخور ۱۱.۵ متر برخوردار است.
برخورداری از ۱۲پست اســکله، دسترسی به آبهای 
آزاد، نزدیکی به کشــورهای حاشــیه خلیج فارس، 
اتصــال به کریدور شــمال- جنوب از طریق شــبکه  
بین المللی جاده ای و همچنین آبخور مناســب برای 
پهلوگیری انواع شــناورها، این بنــدر را به یک پایگاه 
تجاری راهبردی و تاثیرگــذار در منطقه تبدیل کرده 

است.
بندر شــهید باهنر از پایانــه های دریایی مناســب 
در راهگــذر ترانزیــت منطقه برای ترکیه، روســیه، 

آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و عراق است.

گیالن

مدیــر روابــط عمومی منطقــه ویژه 
اقتصــادی صنایــع معدنــی و فلزی 
خلیج فارس، با بیان اینکه مســئولیت 
اجتماعی شــرکت را تعهد یک بنگاه 
به خلق ثــروت مســئوالنه  اســت و 
می توانــد درنهایت توســعه پایدار را 
در یک منطقه به همراه داشــته باشد، 
گفت:  خوشــبختانه در سال های اخیر 
نوع نگاه بنگاه های اقتصادی کشور به 
مســئولیت اجتماعی از صرف هزینه 
غیر ضروری به ســرمایه گذاری جهت 
ایجاد توســعه پایــدار تغییــر کرده 
اســت. به برخی از اقدامــات اخیر این 
منطقه عظیــم اقتصــادی در زمینه 
مســئولیت های اجتماعی را تشــریح 
کرد. ســعید خادمی پور بــا بیان این 
که صنایع برای ایجاد توســعه  پایدار 
نیازمنــد عمل بــه مســئولیت های 
اجتماعی هســتند، اظهارداشــت: در 
جهان امــروز هیچ حرکــت اقتصادی 
بدون پشــتوانه  فرهنگی، اجتماعی و 

هنری به سرمنزل مقصود 
نخواهــد رســید و ایــن 
مســاله قانونی نانوشته در 
اقتصادهــای موفق اســت 
و امــروز ســازمان ها تنها 
در برابر ســهامداران خود 
مسئول نیستند و عملکرد 

یک ســازمان تنها با درنظــر گرفتن 
ســوددهی و برمبنای منافــع کوتاه 
مدت سنجیده نمی شــود. ذی نفعان 
یک مجموعه شــامل طیف وسیعی از 
کارکنان، مشــتریان، شرکای تجاری، 
جامعــه محلی، شــهروندان و محیط 
زیســت می شــود. درنهایت نیز یک 
بنگاه اقتصادی نســبت به تمامی این 

ذی نفعان مسئولیت و وظایفی دارد. 
وی افزود: دیــدگاه مدیرعامل محترم 
و تمام ارکان مجموعه بر این اســت که 
عالوه بر خدمات اقتصــادی در زمینه  
مسئولیت های اجتماعی نیز اقدامات 

ماندگاری صورت پذیرد. 

وی در تشــریح برخــی از 
اقدامات اخیــر منطقه ویژه 
اقتصادی صنایــع معدنی 
و فلــزی خلیج فــارس به 
بازســازی کامل مدرســه 
تیاب خونسرخ  روســتای 
و تجهیــز آن و همچنیــن 
تکمیــل سیســتم سرمایشــی این 
مدرســه اشــاره کرد و افزود: یکی از 
محورهای اصلی مسئولیت اجتماعی 
توســعه عدالت آموزشی اســت که از 
کنارهم قرار گرفتــن عدالت و آموزش 
توسعه حاصل می شــود. خوشبختانه 
منطقه ویژه اقتصــادی خلیج فارس به 
این مهم توجه داشــته و همین امر نیز 
سبب شد تا شرایطی را فراهم کند که 
دانش آموزان این روستا بتوانند با فراغ 

بال بیشتری به تحصیل بپردازند. 
ساخت سر درب ورودی روستای تیاب 
خونســرخ، ایجاد و نگهــداری فضای 
ســبز این روســتا نیز از دیگر اقدامات 

منطقه ویژه در است که تاثیر شگرفی 
در روحیه ی مردم این روســتا خواهد 
داشــت. عضو هیت ریســه شــورای 
روابط عمومــی هرمزگان بــه وجود 
زیرساخت ها ورزشی در یک منطقه در 
کاهش معضالت اجتماعی به خصوص 
برای جوانان اشاره کرد و گفت: همین 
امر سبب شد تا ما در منطقه ویزه اقدام 
به  زیر ســاخت های ورزشــی کنیم تا 
بدین ترتیب سهمی هر اندازه کوچک 
در کاهــش آســیب های اجتماعــی 

داشته باشیم. 
خادمی پــور ترمیم آســفالت ورودی 
روســتا و ســاخت آالچیق را از دیگر 
اقدامات منطقه ویژه اقتصادی صنایع 
معدنی و فلزی خلیج فارس عنوان کرد 
و اظهار داشت: تمام تالش خود را برای 
آبادانی منطقه خواهیــم کرد و کمک 
به پیشــرفت همه جانبه ایران، به ویژه 
مردم شریف استان هرمزگان همواره 

سرلوحه  کار ما خواهد بود.

منطقه ویژه

گام های ماندگار منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
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با مدیرعامل شرکت گاز گیالن
مهرداد الهوتی نماینده مردم شهرستان لنگرود 
در مجلــس به همــراه محمد رنجبــر فرماندار 
لنگرود و هیئت همراه با حضور در شــرکت گاز 
اســتان گیالن با مدیرعامل این شــرکت دیدار 
کردند.در این دیدار که جهت بررســی وضعیت 
گازرسانی به روســتاهای شهرســتان لنگرود 
برگــزار شــد الهوتــی از زحمــات مدیریت و 
پرسنل شــرکت گاز بجهت گازرسانی گسترده 
به روستاهای اســتان بویژه شهرستان لنگرود و 
همچنین مدیریت شایســته در جریان بحران 
افت فشــار گاز شهرهای شــرق گیالن تشکر و 

قدردانی کرد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس با اشاره به ضریب 
نفوذ بیش از ۹۸ درصدی گاز در روســتاهای آن 
شهرستان بیان کرد: شــرکت گاز استان با برنامه 
ریزي خوب بــه نحو شایســته ای وظایف خود را 
انجام داده و رضایتمندي مردم عزیز شهرســتان 
را در زمینه گازرســاني به ارمغان آورده اســت.  
در ادامه مهنــدس اکبر مدیرعامل شــرکت گاز 
استان گیالن با اشــاره به تمرکز شــرکت گاز بر 
روی کیفی ســازی خدمات گفت: این شــرکت 
پروژه هــای کیفی مختلفی نظیــر قرائت و چاپ 
همزمان صورتحســاب، تلفن استعالم و پرداخت 
صورتحساب ۳۴۱۵، ســامان مکانیزه رسیدگی 
بــه شــکایات و .... را درجهــت افزایش ســطح 

رضایتمندی مشترکان به انجام رسانده است.

 بررسی لحظه ای کیفیت 
آب شرب گیالن

رئیس هیأت مدیــره و مدیرعامل شــرکت آبفای 
گیالن در بازدید جبار کوچکی نژاد از آزمایشــگاه 
مرکزی این شرکت اظهار داشــت: از آنجایی که هر 
محصول تولیدی باید مبتنی بر اســتاندارد خاصی 
باشد آب شرب تولیدی شرکت آب و فاضالب گیالن 

نیز از این استانداردهای جهانی برخوردار است.
ســید محســن حســینی افزود: با تحویل آب 
خام از منابع ســطحی و زیرزمینی آب شــیرین 
و ســپری نمودن مراحل تصفیــه و ضد عفونی 
آب، کنترل کیفیت بهداشــتی آب از طریق ۲۹ 
باب آزمایشــگاه تخصصی انجام می شــود، این 
آزمایشگاه ها با اســتفاده از دستگاه های ویژه در 
بخش آزمایشــهای فیزیکوشیمیایی، میکروبی، 
بیولوژی و ریزآالینده های آلی و معدنی توســط 
کارشناســان خبره ای که آب و فاضالب استان 
گیالن در اختیار دارد، به صــورت مدون در قالب 
آزمایشــهای روزانه، هفتگــی، ماهیانه، فصلی و 
سالیانه درحال آنالیز نمونه های به دست آمده از 
حوزه های آبریز تا نقطه مصرف مشترکان هستند.

همکاری ۵۵ مگاواتی صنایع 
گیالن جهت کاهش بار مصرفی

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن از عقد 
تفاهم نامه با صنایع بزرگ اســتان گیالن برای 

مدیریت پیک تابستان خبر داد.
عظیــم بلبــل آبــادي در این خصــوص گفت: 
مشترکان صنایع سنگین شرکت برق منطقه اي 
گیالن شامل؛ شرکت سیمان خزر، مجتمع فوالد 
گیالن، صنایع سیمان گیالن سبز، مجتمع فوالد 
خزر، مجتمع ذوب آهن درفک شمال و فیبر وینا 
در برنامه هاي پاســخگویی بار مشارکت خواهند 
کرد.هفت مشترک صنایع سنگین استان گیالن 
با امضای تفاهم نامه ای با شرکت برق منطقه اي 
گیالن در راستاي اســتفاده بهینه از انرژی برق و 
پیک سائی با اجراي  برنامه هاي ذخیره عملیاتی 
وکاهش بار برنامه ریزي شــده در روزهاي اوج بار 
تابستان پیش رو و کاهش بار مصرفي تا میزان ۵۵ 
مگاوات از نیاز شبکه، همکاري و اعمال مدیریت 

بار خواهند کرد.



موجران قیمت ها را افزایش می دهند 

   آغاز تب وتاب در بازار اجاره
مجید انتظاری   کســادی خرید و فروش مسکن، 
منجر به اثر تورمــی در بازار اجاره شــده و به گفته ی 
دفاتر امــالک نرخ های اجاره در دو هفتــه اخیر روند 

صعودی داشته است.
با نزدیک شــدن به فصل جابه جایی، بــازار اجاره در 
مســیر صعود قیمت قرار گرفته و بر اساس مشاهدات 
میدانی، نرخ هــای اجاره در دو هفتــه اخیر ۱۰ تا ۱۵ 
درصد افزایش یافته است. معامالت قطعی هم نشان 
می دهد نرخ اجــاره آپارتمان های کمتر از ۵ ســال 
ساخت در شــمال تهران متری ۶۰ تا ۹۰ هزار تومان، 
مناطق میانی ۴۰ تا ۶۰ هــزار تومان در هر متر مربع و 
مناطق جنوبی ۲۰ تا ۴۰ هــزار تومان در هر متر مربع 
است. هرچند در بعضی موارد بر اساس موقعیت خانه، 

قراردادهای اجاره با نرخ های باالتر منعقد می شود.
قراردادهای خرید و فروش مســکن در شــهر تهران 
۳۶ درصد نســبت به ســال قبل کمتر شــده است. 
با این که تصور می شــد با کساد شــدن بازار خرید و 
فروش مســکن، آپارتمان ها وارد فاز اجاره شــوند و 
نرخ ها بشــکند، دفاتر امالک می گویند که هرچه به 
سمت تیرماه و نزدیک شدن به فصل جابه جایی پیش 
می رویم تب بازار اجاره باال می رود و موجران قیمت ها 

را افزایش می دهند.
 به گفته واســطه های ملکی، افرادی کــه در ماه های 
اخیر به دلیل جهش قیمت ها موفق به خرید آپارتمان 
نشــده اند به بــازار اجــاره روی آورده و تقاضا در این 
بخش طی روزهــای اخیر باال رفته اســت.طبق آمار 
بانک مرکزی از بازار مسکن در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ 
اجاره بها در شهر تهران ۲۳ درصد و در کل کشور ۲۰ 

درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل افزایش داشته 
است. با این وجود دفاتر مشــاور امالک از افزایش ۵۰ 
درصدی نسبت به ســال قبل خبر می دهند که البته 
این رقم نیز کمتر از نصف رشــد قیمت خرید و فروش 
اســت. اما به دلیل پایین بودن توان اقتصادی اقشار 
اجاره نشــین، کارشناســان پیش بینی می کنند که 
در ســال جاری با کوچ طبقاتی مواجه شویم. سلمان 
خادم المله کارشــناس اقتصاد مســکن می گوید: با 
توجه بــه اینکه مســکن کاالی ناهمگن محســوب 
می شود شــاید در ســال جاری افزایش بیش از ۳۰ 
درصد اجاره بها را نیز شاهد باشیم. خروجی این روند 
به کوچ طبقاتی منجر می شــود. یعنی کسانی که در 
مناطق شــمال شهر اجاره نشین هســتند به مناطق 
میانی می روند. اجاره نشــین های وسط شهر به نقاط 
پایین مهاجرت می کنند و پایین شهری ها به بیرون از 

شهر پرتاب می شوند.

پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای 
ساماندهی بازار اجاره

اما بر اساس متن پیش نویس الیحه پیشنهادی وزارت 
راه و شهرســازی در صورتی که مدت قــرارداد اجاره 
از دو ســال کمتر نبوده و هم چنین افزایش اجاره بها 
بیش تر از نرخ رشــد اجــاره بهای اعالمی از ســوی 
»کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها« نباشــد، 
موجرین در طول مدت اجــاره از ۱۰۰ درصد مالیات 
بر درآمد امالک، معاف می شــوند. با این حال وزیر راه 
و شهرسازی گفته اســت: نمی توان برای قراردادهای 
اجاره سقف مشخصی تعیین کرد. عمده کارشناسان 

نیز چنین نظری دارند.
طبق متن پیش نویس وزارت راه و شهرسازی، مالکان 
مجتمع های مسکونی دارای سه واحد استیجاری و یا 
بیش تر که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعالم 
وزارت راه و شهرسازی ساخته شــده یا می شوند و یا 
درآمد هر شــخص ناشــی از اجاره واحد یا واحدهای 
مســکونی در تهران تا مجمــوع ۱۵۰ مترمربع و در 
سایر شهرها تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید، 
در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصــد مالیات بر درآمد 
امالک اجاری معاف می باشند، مشــروط بر آنکه اوالً 
میزان افزایش اجاره بها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای 
اعالمی از سوی »کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره 
بها« متشکل از نماینده کمیســیون عمران مجلس 
شورای اســالمی، نماینده کمیسیون اقتصاد مجلس 
شــورای اســالمی، نماینده وزارت راه و شهرسازی 
)رئیس کمیته(، نماینــده وزارت امــور اقتصادی و 
دارایی )دبیر کمیته(، نماینده شورای عالی استان ها، 
نماینده اتحادیه مشاورین امالک، نماینده دادستانی 
کل کشــور، نماینده بانک مرکزی و نماینده سازمان 

حمایت از مصرف کندگان و تولیدکنندگان، نباشد.
ثانیا حداقل مــدت اجــاره در قرارداد اجــاره واحد 
مشمول معافیت در هر بار کمتر از دو سال نباشد مگر 
این که مســتأجر متقاضی عدم تمدید مدت قرارداد 
اجاره باشد و ســوم یک نســخه قرارداد اجاره )اعم از 
رسمی یا تنظیم شــده در بنگاه معامالت امالک( در 
زمان ارائــه اظهارنامه مالیاتی بــه اداره امور مالیاتی 
مربوطه ارائه شــود. ایــن الیحه در حال بررســی در 

کمیسیون اقتصاد هیأت دولت است.

پالک

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعالم 
جزییات افزایش تســهیالت ساخت 
مســکن، گفت: بانک ها برای پرداخت 

تسهیالت مسکن مانعی ندارند.
پیمــان قربانی دربــاره افزایش میزان 
تسهیالت مســکن، افزود: شورای پول 
و اعتبار در اســفندماه ســال گذشته 
براســاس گزارش بانک مرکزی، سقف 
تسهیالت ســاخت مســکن با قابلیت 
فــروش اقســاطی بلند مــدت برای 
بانک های تجــاری و بانک مســکن را 

حدود ۶۰ درصــد افزایش 
داده اســت. به عنوان مثال 
در تهــران ســقف قبلــی 
ساخت  انفرادی  تسهیالت 
مسکن ۶۰ میلیون تومان و 
برای زوجین ۱۰۰ میلیون 
تومان بود که هریک به ۱۰۰ 

و ۱۶۰ میلیون تومان به ترتیب افزایش 
یافت.معاون اقتصــادی بانک مرکزی 
ادامه داد: در مراکز اســتان و شهرهای 
باالی ۲۰۰ هزار نفر نیز این ســقف ۵۰ 

و ۸۰ میلیــون تومــان بود 
به ترتیب برای تســهیالت 
انفرادی و زوجیــن بود که 
به ۸۰ و ۱۲۰ میلیون تومان 

افزایش یافت.
به گفته قربانی، در ســایر 
مناطق شهری نیز این ارقام 
۴۰ و ۶۰ میلیون تومــان بود که به ۶۰ 
و ۱۰۰ میلیون تومان برای تسهیالت 

انفرادی و زوجین افزایش پیدا کرد.
وی با اشاره به اینکه این اقدام به دنبال 

تحلیل هــای صورت گرفتــه در بانک 
مرکزی و بانک مســکن بود، گفت: به 
دنبال مطالعات و بررســی های انجام 
شده، بیشترین مشــکالتی که اکنون 
در حوزه مســکن کشــور وجود دارد، 
در بخش عرضه اســت. زیرا با نگاهی 
به آمــار معامالت در تهــران از خرداد 
سال گذشته حجم معامالت نسبت به 
گذشته کاهش و قیمت ها افزایشی بود 
که نشان از مشــکالتی در طرف عرضه 

این بخش دارد.

وام

جزییات افزایش تسهیالت ساخت مسکن
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 ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی

وهای مسلح  در اراضی نیر
در حالی که رئیس کمیسیون عمران مجلس از 
کمبود ۵ میلیون واحد مســکونی در کشور خبر 
داد، معاون مســکن وزارت راه اعالم کرد: ۱۰۰ 
هزار واحد مســکونی در اراضی نیروهای مسلح 

ساخته می شود.
محمدرضا رضایی کوچــی در برنامه گفتگوی 
ویژه خبری شبکه دو ســیما با بیان اینکه سال 
گذشــته در نامه ای به رئیس جمهور شــرایط 
عمومی بخش مسکن را پیش بینی کرده بودیم 
افزود: در سال های گذشته با رکود تولید مسکن 

تورم بسیار زیاد قیمت مسکن را می بینیم.
وی نبود تعادل میان تولید و نیاز جامعه را عامل 
گرانی قیمت مسکن دانست و گفت: در دنیا ۳۰ 
درصد اقتصاد به بخش مسکن اختصاص می یابد 
اما در کشور ما از تسهیالت پرداخت شده فقط ۸ 

درصد مربوط به بخش مسکن است.
رضایی کوچی گفــت: باید ســاالنه ۷۰۰ هزار 
واحد مسکونی ساخته شــود اما بیشترین تعداد 
مسکن که در سال های اخیر ساخته شده ۳۰۰ 

هزار واحد در سال بوده است.
وی افزود: تا کنون به رغم تأکید رئیس جمهور و 
تصریح قانون، فقط ۱۰ درصد زمین هایی که در 
اختیار دســتگاه های دولتی بوده به وزارت راه و 
شهرسازی برای ســاخت و ساز داده شده است و 
هنوز ۹۰ درصد زمین ها در اختیار دستگاه های 

دولتی است.
رضایی کوچی ادامه داد: هیچ پایه ای برای اجاره 
بها در کشور وجود ندارد و وزارت راه و شهرسازی 
و امور اقتصادی و دارایــی هر دو در اجرای قانون 

مالیات بر خانه های خالی مقصرند.

دستگاه های دولتی اراضی خود برای 
ساخت مسکن نمی دهند

مازیار حسینی معاون مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرســازی نیز در این برنامه گفت: قیمت 
مســکن را فقط تولید مشــخص نمی کند بلکه 

مسکن در جامعه ما کاالی سرمایه ای است.
و  راه  وزارت  سیاســت های  از  افــزود:  وی 
شهرســازی؛ ساخت مســکن اســت و در این 

چارچوب حرکت می کنیم.
حســینی با بیان اینکه میانگین معامالت خرید 
و فروش مسکن در فروردین امســال در تهران 
متری ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است 
گفت: البته در چند منطقه قیمت ۵ تا ۶ میلیون 
تومان و در برخــی مناطق متــری ۲۰ میلیون 
تومان مســکن خرید و فروش شــده است. وی 
افزود: بیشــترین تقاضا برای مسکن های ۴۰ تا 
۸۰ متری اســت.معاون مســکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازی گفت: ۹۰ درصد سرمایه 
گذاری ها در بخش مســکن به وســیله بخش 

خصوصی انجام می شود.
حســینی افزود: تصمیم گرفته شــده است که 
سهم تسهیالت خرید مسکن ۲۰ درصد قیمت 
مسکن را پوشــش دهد.وی افزود: برای ساخت 
۴۰۰ هزار واحد مسکونی کمترین اتکا را به نظام 
بانکی داریــم و منابع مالی این طرح بر اســاس 

مشارکت تأمین می شود.
حســینی گفت: البته ۹.۵۰۰ میلیــارد تومان 
برای تکمیل مسکن مهر و ۵ هزار میلیارد تومان 
افزایش سرمایه بانک عامل بخش مسکن است 
که به ایــن طرح اختصاص یافتــه اما هنوز روی 

کاغذ است و باید تأمین شود.
وی افزود: ســاالنه بــه ۲۰ تا ۲۵ هــزار میلیارد 

تومان منابع برای تولید مسکن نیاز داریم.
معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی گفــت: دســتگاه های دولتــی 
زمین هایی را که در اختیار دارند برای ســاخت 
مســکن نمی دهند اما مشــوق هایی برای آنها 
گذاشــته ایم که اگر زمین ها را واگذار کنند ابتدا 

به متقاضیان خودشان مسکن داده می شود.



  ۱۶ تیرماه، آخرین فرصت خروج خودروها از گمرک

وهای وارداتی ۲۰ درصد ارزان شدند خودر
مازیار شــریف کیان   دبیر انجمن واردکنندگان 
خودرو در خصوص روند شــماره گذاری خودروهای 
ترخیص شده گفت: نزدیک به ۷ هزار خودرو ترخیص 
شده اند اما همچنان امکان شماره گذاری آن ها وجود 

ندارد و در این زمینه مشکالتی مطرح است.
 مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بیان 
کرد: ترخیص ها در حال انجام شدن است اما در حال 
حاضر امکان شــماره گذاری وجود ندارد به این دلیل 
که سایت ستاد ســوخت بسته شده اســت. تاکنون 
نزدیک به ۷هزار خودرو ترخیص شــده اند اما قابلیت 
شــماره گذاری ندارند و ستاد ســوخت قانون را اجرا 
نمی کند. تمامی گرفتاری ها ناشی از عدم اجرا شدن 
قوانین است و این مورد نیز در خصوص ستاد سوخت 
وجود دارد. در این رابطه گواهی اسقاط را می خواهند 
از ۲ به ۱۰ میلیون تومان برســانند و گفته شــده که 
حتما باید از شرکت تعاونی خریداری شود. ما در حال 
مذاکره برای حل کردن این مشــکل هستیم و زمان 

برطرف شدن آن مشخص نیست.

 ۱6 تیرماه، آخرین فرصت خروج خودروها
 از گمرک

وی ادامه داد: فرصت خروج خودروهــا تا ۱۶ تیرماه 

امســال اســت و در صورتی که این اتفاق تا زمان ذکر 
شــده نیفتد خودروها قابلیت شماره گذاری نخواهند 
داشت. در این زمینه رئیس ســتاد سوخت و وزیر راه 
باید صحبت کنند تــا قانون اجرا شــود. الزم به ذکر 
اســت که عالوه بر ۷ هزار خودروی ترخیص شده، ۳ 
هزار خــودروی دیگر نیز امکان ترخیــص را خواهند 
داشــت. نزدیک به ۲۸۰۰ خودرو توسط مقام قضایی 
توقیف شده و ۲هزار خودروی دیگر به دالیل مختلف 

خارج از مصوبه هیات وزیران است.

 ایده جایگزینی ناوگان عمومی
 با خودروی کارکرده

دادفر به ایده جایگزینی نــاوگان حمل ونقل عمومی 
با خودروهای کارکرده چنین اشــاره کــرد و گفت: 
جایگزینی ناوگان تاکســی با خودروهــای کارکرده 
وارداتی قرار نیست اجرایی شود و تنها در حد صحبت 
است. ایده ذکر شــده تنها موجب انحراف خواهد شد 
و ناوگان عمومــی باید با خودروهــای صفر کیلومتر 
هیبرید و برقی جایگزین شــود. ما بایــد تکنولوژی 
بیاوریم که صرفه جویی در مصرف بنزین داشته باشد 
و زمانی که خودروی کارکرده آورده شود باید به دنبال 
تعمیرات آن برای آینده باشــیم. ناوگان حمل و نقل 

عمومی هر چهار سال یک بار باید جایگزین شود و اگر 
می خواهیم فرهنگ استفاده از این نوع وسایل نقلیه را 
میان مردم رواج دهیم نیاز به جایگزینی با نمونه های 

صفر کیلومتر و روز دنیا وجود دارد.

کاهش ۲0 درصدی قیمت وارداتی ها
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پایان در خصوص 
قیمت خودروهای وارداتی در بازار اظهار کرد: قیمت 
خودروهای وارداتی در حال حاضر با توجه به اقداماتی 
که در حال انجام اســت حــدود ۱۰ الــی ۲۰ درصد 

کاهش پیدا کرده است. 
چنین اتفاقــی نیز قابل تصــور بــود و در صورتی که 
اقدامات ذکر شده در سال گذشته انجام می شد حتی 
افزایش قیمت نیز نداشــتیم. با ترخیص خودروها از 
گمرک اگر همچنان واردات ممنــوع و تولید و توزیع 
نیز وجود نداشــته باشــد، روند قیمت ها نیز به حالت 

سابق و گرانی ها بازخواهد گشت.
از سوی دیگر معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن 
و تجارت ضمن پیش بینی تولیــد حداقل ۵۵۰ هزار 
دستگاه خودرو در هر یک از دو خودروسازی بزرگ در 
ســال جاری، از تحویل خودروهای پیش فروش شده 

در سال گذشته تا پایان شهریور ماه امسال خبر داد.
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@kharidaar
@kharidaar بخشنامه سایپا برای خریداران

برلیانس و رنو
شرکت ســایپا در جدیدترین بخشــنامه خود 
بــه نمایندگی های فروش این شــرکت تمدید 
فراخوان پیشنهادات جهت تعهدات محصوالت 
رنــو و برلیانس)محصــوالت شــرکت پارس 

خودرو( را اعالم کرد.
براســاس ایــن بخشــنامه نظر به درخواســت 
مشــتریان و همچنین نمایندگی های شــرکت 
ســایپا بدین وســیله به اطالع می رســاند زمان 
اجرای فراخوان پیشنهادات اجرای شرکت سایپا 
جهت تعهدات محصوالت رنو موضوع بخشــنامه 
شــماره ۱۸۵۵۴ مورخ ۳۱ فروردیــن ماه ۹۸ و 
همچنین فراخوان محصــوالت برلیانس موضوع 
بخشنامه شــماره ۵۳۸۳۳ مورخ ۲۴ اردیبهشت 
ماه تا ۳۰ خردادماه تمدید شــده اســت.البته در 
قالب این بخشــنامه با توجه به مراجعه تعدادی 
از مشــتریان مبنی بر عدم اطــالع از طرح های 
پیشنهادی سایپا از نمایندگان خواهشمند است 
موضوع فراخوان مذکــور را به نحــو مقتضی به 
مشتریان اطالع رسانی نموده و مستندات مذکور 

را در پرونده این افراد بایگانی نماید.

وهای با پالک   شرایط تردد خودر
بین المللی 

گمرک ایران، موضــوع لزوم فک پــالک تردد 
خودروهای بین المللی قبل از ورود و فک پالک 
گذر موقت قبل از خروج از کشور را، به گمرکات 
اجرایی ابالغ کرد.علی وکیلی، سرپرســت مرکز 
واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه ای 
به گمرکات اجرایی موضوع »لزوم فک پالک تردد 
بین المللی قبــل از ورود و فک پالک گذر موقت 

قبل از خروج از کشور« را ابالغ کرد.
در این بخشــنامه آمده اســت: پیرو بخشنامه 
معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس 
راهنمایی و رانندگی ناجا مبنی بر تردد غیرمجاز 
انواع خودروهای سبک و ســنگین با پالک بین 
المللی اخذ شده از کانون جهانگردی و اتومبیل 
رانی جمهوری اســالمی ایران در داخل کشور، 
خواهشمند است دســتور فرمائید قبل از صدور 
اجازه ورود خودروهای مذکور به داخل کشــور 
نســبت به اخذ گواهی ناجا مبنی بــر فک و اخذ 
پالک های تردد بین المللــی و همچنین قبل از 
صدور اجازه خروج نســبت به اخــذ گواهی ناجا 
مبنی بر فک و اخذ پالک گذر موقت خودروهای 
خارجی که به اعتبار کارنه دوپاساژ یا پروانه ورود 
موقت وارد و پس از انقضــای مهلت ورود موقت 

قصد خروج از کشور را دارند، اقدام نمایند.
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وزارت صمت به دنبال حل دو چالش تولید کنندگان 

چطور لوازم خانگی ارزان می شود؟
سمیرا ربیعی   وزارت صمت قول داد برای جبران 
کســری بازار لوازم خانگی با هــدف حمایت از تولید 
داخل، ۲ چالش تولیــد کنندگان از جمله مشــکل 

سرمایه درگردش و پیش فروش را حل کند.
مدیر کل تنظیم بــازار وزارت صمت در ارتباط تلفنی 
با برنامه تیتر امشــب شــبکه خبر، درباره تمهیدات 
وزارت صمت برای تنظیم بازار لــوازم خانگی گفت: 
هزار و ۵۶۴ واحد فعال تولیدی در زمینه لوزام خانگی 
داریم که ۶۵ هزار اشتغال مســتقیم ایجاد کرده اند. 
بیش از ۷۰۰ جواز تاســیس جدید صادر شده که می 

تواند ۲۸ هزار شغل جدید ایجاد کند.
محمد رضا کالمی افــزود : در حمایــت از تولید اتکا 
را بر تولیــد داخل قرار داده ایــم بنابراین به هرمیزان 
که کشــور نیاز داشته باشــد ظرفیت تولید در داخل 
کشور فراهم اســت.در ســال ۹۷ به دلیل تحریم ها 
برخی برندهایی که در کشور عرضه می شد ما را ترک 
کردند بنابراین با سیاســت گذاری های الزم اتکا را بر 
تولید قرار دادیم.او گفت: با استفاده از شرایط تحریم 
به عنوان یک فرصت پیش آمده می توانیم به ســمت 
تولید برویم و واردات را ممنــوع کنیم. افزایش تولید 
موجب سرشکن شــدن قیمت ها و رقابت بیشتر در 

زمینه کیفیت بهتر خواهد شد.
بزرگترین مشــکل تولید ما تیراژ بــاالی محصوالت 
خارجی بود که با تعرفه حمایتی ۳۶ درصدی در زمان 
آزاد بودن واردات تولید کننــده مجبور بود از ارز بازار 
استفاده کند که مهمترین دغدغه واحدهای تولیدی 
رقابت با واحدهــای خارجی بود که محصوالتشــان 

بیشتر از راه قاچاق وارد کشور می شد.
کالمی در ادامه گفت: در سیاســت جدید تمام هدف 

گذاری معطوف به ظرفیت تولید داخل شده است.
مدیرکل تنظیم بازار وزارت صمت افزود:در شــرایط 
فعلی اگر ممنوعیت واردات برداشــته شود با ارز آزاد 
بازار کاال تامین می شــود اما با توجه بــه اینکه تولید 
داخل پاسخگوی نیاز کشور را می دهد واردات انجام 

نمی شود.
او افزود: یکی از علت کاهش تولید ســال ۹۷ این بود 
که واحدهای تولیدی امکان افزایــش در تیراژ تولید 
نداشــتند که تصمیم بر این شــد عطش و نیاز بازار با 

پیش فروش برطرف شود.
در بودجه ســال ۹۸ مجلس مصوب کرده تسهیالت 
حوزه وزارت صمت را برای زیرســاخت ها و سرمایه 
درگردش در نظر گرفته شــود که بخشــی پرداخت 

شده است بنابراین باید ســهم وزارت صمت از منابع 
و تسهیالت نیز تامین باشــد که این یکی از مطالبات 
جــدی وزارت صمت بــرای حمایــت از واحدهای 

تولیدی است.
مکاتبات استفاده از ال ســی های داخلی نیز در بانکها 
انجام شــده اســت. مجوز پیش فروش محصوالت و 
استفاده از منابع سرگردان به نفع تولید نیز صادر شده 
اســت. همچنین برای خودکفایی در زمان تحریم نیز 

باید منابع و تسهیالت بیشتری اختصاص یابد.
کالمی گفت: در ساخت تولیدات داخلی برنامه ریزی 
تولید قطعه در داخل در دولت انجام شده است تا برای 
رقابت با محصول و قطعه خارجی شرایط فراهم باشد.

کالمی درباره تمهیدات و سیاســت گذاری ها برای 
کســری در بازار لوازم خانگی گفت: در برنامه ریزی 
تولید وقتی برآورد نیاز می شود تقاضای بازار از ناحیه 

زوج های جوان و ازدواج ها نیز درنظر گرفته می شود.
او افزود: طرح های مــا برای تحریک تقاضاســت تا 
واحدهــای تولیــدی بتوانند امکان بیشــتری برای 

فروش داشته باشند.
کالمی گفت: در کارگروه رونق تولیــد با حضور وزیر 
کشــور بر تعمیق قطعات داخلی مکلف شــدیم برای 
محقق شــدن آن پیگیری هــای الزم انجام شــود. 
همچنین در زمینه ســرمایه درگردش نیز برمبنای 
تسهیالت و منابع پیش بینی شــده در بودجه کمک 
الزم خواهد شد.حمیدرضا غزنوی عضو هیئت مدیره 
انجمن تولیدکنندگان لــوازم خانگی گفت: وضعیت 
تولیدات با برند ایرانی برای انجام کار تولید مناســب 
است اما با شوک اقتصادی که در سال ۹۷ وارد صنعت 
لوازم خانگی شــد موجب کاهش تولید ۲۳ درصدی 
یخچال و ۴۱ درصدی ماشین لباسشویی و افت تولید 

نسبت به سال ۹۶ شد.
او گفــت: در تکانــه هــای اقتصادی و شــوک های 
اقتصادی اگر حمایت از قبل نباشــد با کاهش تولید 
مواجه می شویم که منجر به افزایش بی رویه قیمتها 

می شود.
غزنوی با بیان اینکه شــرایط بازار لــوازم خانگی فعال 
متعادل است گفت: باید تالش کنیم با افزایش تولید 

برندهای داخلی به مقیاس اقتصادی برسیم.
او افزود: در شرایط تحریم باید به گونه ای برنامه ریزی 
کنیم که برندهای تولیدی داخل توســعه پیدا کنند 
و با رســیدن به مقیاس اقتصادی بتوانیم قیمت ها را 

کاهش دهیم و به کیفیت جهانی برسیم.

گوشت کیلویی ۱۰۵ هزار تومان 
وشی است؟ گران فر

قیمــت هــر کیلــو گوشــت گوســفندی در 
خرده فروشــی ها با نرخ ۱۰۰ تا ۱۰۵ هزار تومان 
عرضه و به دســت مصرف کننده می رســد اما 
مســئولین می گوینــد این قیمت هــا مصداق 

گران فروشی است.
بر اســاس اطالعات مرکز آمار قیمت گوشت در 
اردیبهشت سال ۹۸ نســبت به ماه مشابه سال 
گذشــته با افزایــش ۱۲۱ درصــدی از قیمت 
۴۴ هزار و ۷۱۶ تومان به ۹۹ هــزار ۲۲۸ تومان 

رسیده است.
اما مســئولین معتقدند که قیمت ها کمتر از این 
اعداد و ارقام اســت و خرده فروشانی که گوشت 
گوسفندی را بیشــتر از قیمت اعالمی به فروش 
برسانند گران فروش هســتند. درست است که 
آمار و ارقام نشــان از روند کاهش قیمت گوشت 
دارد اما در خرده فروشــی ها این روند کاهشــی 

آن چنان که باید مشهود نیست.
در همین رابطه منصور پوریان رئیس شــورای 
تأمین کننــدگان دام کشــور گفتــه بــود که 
هم اکنــون قیمت هر کیلو الشــه گوســفندی 
با وزن ســبک ۷۵ تا ۷۶ هزار و وزن سنگین ۶۹ 
تا ۷۰ هزار تومان اســت. در حالی مســئولین و 
حتی آمار و ارقام خبر از کاهش قیمت گوشــت 
گوسفندی می دهند که قیمت هر کیلو گوشت 
گوســفندی در بازار با نرخ ۱۰۰ تــا ۱۰۵ هزار 
تومان در خرده فروشــی ها عرضه می شود و به 

دست مصرف کننده می رسد.
رئیس شــورای تأمین کنندگان دام کشــور با 
انتقاد از عرضه شــقه گوســفندی با نرخ ۱۰۰ 
هزار تومــان در خرده فروشــی ها بیــان کرده 
بود که عرضه بــا ۱۰۰ تــا ۱۰۵ هزارتومانی در 
خرده فروشــی ها به معنای گران فروشی است. 
با توجه به تأکید مســئولین به باال بودن قیمت 
در خرده فروشــی ها ایــن انتظار از مســئولین 
می رود که درباره گران فروشــی گوشت قرمز در 

خرده فروشی ها چاره ای اتخاذ کنند.

خ رسمی نوبرانه ها  اعالم نر
رئیس اتحادیه بارفروشــان با اعالم نرخ رسمی 
برخــی نوبرانه ها گفــت: قیمــت هرکیلوگرم 
گیالس در میــدان مرکزی میــوه و تربار تهران 
بین ۱۵ تا ۲۸ هزارتومان و نرخ در خرده فروشی 

۲۰ تا ۳۸ هزارتومان است.
حســن صابری در گفتگو با مهر با بیان اینکه در 
حال حاضر نوبرانه هایی مانند توت، توت فرنگی، 
هلو، گیالس، زرد آلــو و گالبی جنگلی وارد بازار 
شــده اند، اظهارداشــت: نرخ این محصوالت از 

هفته جاری در نرخ نامه ما ثبت شده است.
وی بــا تاکید بر اینکــه این نرخ ها، نــرخ عمده 
فروشــی در میدان مرکزی میوه و تربار اســت، 
گفت: قیمــت هر کیلوگــرم توت ســفید بین 
۴ تــا ۷ هزارتومــان، تــوت فرنگی ســنندج 
۷ تا ۱۲ هزارتومــان، توت فرنگی کــرج ۱۰ تا 
۱۸ هزارتومــان و توت فرنگی گــرگان ۵ تا ۱۰ 

هزارتومان است.
رئیس اتحادیه بارفروشان افزود: همچنین نرخ 
هرکیلوگرم زرد آلــو بین ۶ تــا ۱۳ هزارتومان، 
گالبی جنگلی بین ۶ تا ۱۴ هزارتومان و گیالس 

بین ۱۵ تا ۲۸ هزارتومان است.

خ نهایی  وز؛ تعیین نر امر
شیرخام 

دبیرانجمن صنایع لبنی گفت: نرخ جدید شــیر 
خام هنوز تصویب نشده و ســه شنبه ۲۱ خرداد 
)امروز( ســتاد تنظیم بازار در این زمینه تصمیم 
گیری خواهد کرد.رضا باکــری در گفتگو با مهر 
با بیان اینکــه برای نرخ جدید شــیر خام، هنوز 
مصوبه ای صادر و یا ابالغ نشــده اســت، گفت: 
برخی نظرشــان این اســت که قیمت این کاال 
باید ۳.۳۰۰ تومان باشد، برخی با قیمت ۲.۵۷۰ 
تومان موافق هســتند و برخی دیگر هم ۲.۰۰۰ 
تومان را پیشــنهاد می کنند؛ اما هنوز هیچکدام 

از این نرخ ها قطعی نیست.
اینکــه ســازمان حمایــت  بیــان  بــا  وی 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان، از طریق 
حسابرســی دفاتر قانونــی دامداری ها، قیمت 
شیرخام را محاسبه می کند، اضافه کرد: سازمان 
حمایت به روشی که اعالم شد، قیمت گذاری را 
انجام می دهد؛ نه اینکه با توجه به حرف دیگران، 
قیمت تعییــن کند.دبیر انجمــن صنایع لبنی 
کشــور افزود: سه شــنبه جاری ۲۱ خرداد ۹۸، 
ســازمان حمایت گزارش خود را به ستاد تنظیم 
بازار ارایه داده و ستاد تنظیم بازار نیز این مساله 

را تصویب و ابالغ می کند.

اقدامات نظارتی سازمان حمایت 
برای تنظیم بازار شکر

یک مقام مســئول گفت: بالغ بر ۱۲۱ هزار مورد 
بازرســی از واحد تولیدی، بسته بندی، پخش و 
عمده فروشــی و خرده فروشــی قند و شکر، در 
راســتای کنترل و پایش نحوه عملکرد و رعایت 

ضوابط و مقررات انجام شده است.
مجتبی ماجد، به نحوه رصد وضعیت بازار شــکر 
و اعمال نظارت و کنترل بــرای مقابله با افزایش 
خودسرانه قیمت ها اشــاره کرد و افزود: در این 
مدت، به منظور کنترل و تنظیم بازار شــکر در 
مجموع ۱۲۱ هزار و ۴۷۱ مورد بازرسی از سطح 
مبادی تولید، تأمین و توزیع توســط بازرســان 
ســازمان های صنعت، معدن و تجارت در سطح 
کشور انجام شد که حاصل آن، تشکیل ۴ هزار و 
۱۲۵ فقره پرونده تخلف به ارزش قریب به ۶۴۰ 

میلیارد ریال بوده است.
وی ادامــه داد: از مجمــوع پرونده های تخلف 
تشــکیل شــده، ۵ فقره مربوط بــه واحدهای 
تولیدی به ارزش ۵۷۵ میلیــارد و ۸۶۶ میلیون 
و ۱۴۰ هزار ریال، ۶ فقره مربــوط به واحدهای 
بسته بندی به ارزش یک میلیارد و ۳۶۳ میلیون 
و ۴۵۰ هزار و ۴۰۰ ریــال، ۳۱۶ فقره مربوط به 
واحدهــای پخش و عمده فروشــی بــه ارزش 
۴۲ میلیــارد و ۴۴۳ میلیــون و ۲۵ هزار و ۷۰۰ 
ریال و ۳ هــزار و .۷۹۸ فقره مربــوط به تخلف 
واحدهای خرده فروشــی به ارزش ۱۹ میلیارد و 
۹۷۹ میلیون و ۹۹۶ هزار و ۵۵۱ ریال اســت که 
برای رسیدگی به ادارات کل تعزیرات حکومتی 

منعکس شده است.
مدیر کل بازرســی ویژه سازمان حمایت مصرف 
کننــدگان و تولیدکنندگان با تأکیــد بر اینکه 
شــکر به اندازه کافــی برای مصــارف مختلف 
صنفی، صنعتی و خانوار در بــازار وجود دارد از 
اســتمرار نظارت جدی بر فرآیند تأمین و عرضه 

شکر در کشور خبر داد.


