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کار شایسته روی کاغذ نمانَد

انتظار ۱۵ ساله به ثمر نشست!

بخشــودگی جرائــم مالیاتــی، 
بخشــودگی جرائم دیرکرد در پرداخــت وام های 
بانکی، بخشودگی جرائم عوارض.  این بخشودگی ها 
هــر از چنــدی در مناســبت های مختلــف اعالم 
می شود؛ اما باید دید پیام این بخشودگی برای افراد 
چیســت و این مکانیزم، چه کارکردی برای اقتصاد 
ایــران دارد؟عدم پرداخت به موقع اقســاط بانکی، 
مکالیات، عوارض و ... در حقیقت بــه نوعی نادیده 
انگاشــتن قواعد و قوانینی اســت که در جامعه، با 
هدف ایجاد شــرایط بهتر برای اداره آن تدوین شده 
اســت. اســتنکاف از پرداخت مالیات و عوارض و ... 
اثراتی دارد که نیازی به توضیح آن نیســت چرا که 
در زمره واضحات قرار مــی گیرند.صحبت اینجا با 
سیســتمی اســت که اقدام نادرســت و ناصواب را 

پاداش می دهد. دو فرد را در نظر بگیرید؛ فردی که 
تمامی قبوض ارسالی از سوی دستگاه های مختلف 
را به موقع پرداخت می کنــد، جرائم رانندگی اندکی 
دارد، مالیات و عــوارض خود را پرداخــت می کند و 
بدهی خاصی به دستگاه های خدمات دهنده ندارد؛ 
آیا چنین فردی در مراجعه به بانک ها، برای دریافت 
تسهیالت خرد، با واکنشی متفاوت از کسی روبرو می 
شود که در پرداخت قبوض، مالیات، اقساط تسهیالت 
و ... اهمال کرده اســت؟ممکن اســت بانک ها بر پایه 
خوش حســابی این فرد در پرداخت قبوض و اقساط 
تسهیالت پیشین نســبت به وی سهل گیری کنند؟ 
به نظر می رسد این سیســتم هر از چندی با اعمال 
چنین بخشــودگی هایی، این پیام را غیر مستقیم 
به جامعه منتقل می کند که نیــازی به پایبندی به 
قانون و خوش حسابی نیست، جرائم تاخیر به زودی 
بخشیده می شــوند و همه افراد ، چه خوش حساب 
و چــه بدحســاب، از موقعیت یکســانی در جامعه 
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کار شایسته روی کاغذ نمانَد

انتظار ۱۵ ساله به ثمر نشست!
ندا خسرو شاهی     بســیاری از کارشناسان بر این 
باورند که با وجود تاکید برنامه های توســعه بر تدوین 
ســند ملی کار شایســته، دولت ها تمایل چندانی به 
تنظیم آن نداشــتند و اگر هم داشــتند، بروز تغییر و 
تحوالت مختلف در حوزه روابط موجب شد که عماًل 
پرداختن به سند کار شایسته کمتر احساس شود. اما 
وزارت کار در دولت فعلی مصمم شد تا به این تکلیف 
قانونی در برنامه ششــم توســعه عمل کند و آرزوی 

دیرینه کارگران را تحقق بخشد.
اردیبهشــت ماه سال گذشــته بود که وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعیســند ملی اشــتغال مبتنی بر کار 
شایســته را به هیأت وزیــران ارائه کرد؛ ســندی که 
پس از ۱۴ هزار نفر ســاعت کار کارشناسی و ۱۵۰۰ 
نفر روز کار مطالعاتی و تشــکیل جلســات تخصصی 
و تصمیم گیری تدوین شــد و در نهایت به انتظار ۱۵ 
ســاله برای تصویب پایان داد؛ انتظاری که با تصویب 
برنامه چهارم توســعه در ســال ۱۳۸۳ ایجاد شد اما 
نه تنها در این برنامــه بلکه در برنامه پنجم توســعه 
هم تحقق نیافت و دســت آخر در برنامه ششم با گام 
بلندی کــه وزارت کار برای تصویب آن برداشــت به 
سر رسید تا این بار ســند کار شایسته جدی تر فرصت 
عرض اندام پیدا کــرده و در حد یک بند یا ماده قانونی 
صرفاً نوشته شده در مفاد برنامه های توسعه پنج ساله 

نباشد.

سند کار شایسته اصلی ترین مطالبه کارگران 
پس از قانون کار

بی تردید ســند ملــی کار شایســته پــس از اصالح 
قانون کار یکــی از مطالبــات و دغدغه هــای اصلی 
جامعه کارگری به شــمار می رود. حقــوق بنیادین 
کار، گفتگوهــای اجتماعی، گســترش حمایت های 
اجتماعی، حــق پیگیــری حقوق صنفــی و مدنی 
کارگری، اصالح و بازنگری قوانیــن و مقررات تأمین 
اجتماعی و روابط کار، اشــتغال مولــد و اتخاذ تدابیر 
الزم برای اعــزام نیروی کار به خارج کشــور از جمله 
محورهای سند کار شایســته در برنامه چهارم توسعه 

عنوان شده است.
رعایــت حداقل مزد متناســب با معیشــت، کرامت 
و امنیت نیروی انسانی، تســاوی زن و مرد در مقابل 
کار هــم ارزش، منع تبعیــض در اشــتغال و حرفه، 
توانمندســازی زنان، ممنوعیت کار کودک و رعایت 
حداقل سن کار نیز از دیگر ویژگی هایی است که سند 
کار شایسته بر آن استوار است و از این جهت می توان 

آن را فراتر از قانون کار دانست.

ضرورت تدوین ســند ملی کار شایسته به عنوان یک 
الزام قانونی در قالب دو برنامه چهارم و پنجم توســعه 
مورد تاکید قرار گرفته اســت به نحوی که برابر ماده 
۱۰۱ قانون برنامه چهارم، دولت موظف شــد ســند 
ملی کار شایســته را به عنوان یک گفتمان جدید در 
عرصه کار تدوین کند. همزمان با تدوین برنامه پنجم 
توســعه نیز وزارت کار در ماده ۲۵ ایــن قانون مکلف 
شــد حداکثر تا پایان ســال اول برنامه، سند ملی کار 
شایســته را مطابق مصوبات ســازمان جهانی کار در 
جهت تثبیــت حقوق بنیادیــن کار و بهبــود روابط 
میان کارگر و کارفرما به شکل سه جانبه و با مشارکت 
تشــکلهای کارگــری و کارفرمایی تنظیــم کند؛ اما 
این سند در طول ســال های اجرای برنامه پنجم نیز 
اجرایی نشد تا بلکه مســیر خود را به عنوان یک الزام 

قانونی در برنامه ششم توسعه دنبال کند.
به این ترتیــب برنامه ششــم، دولــت را مکلف کرد 
برای دستیابی به رشد و توســعه اقتصادی مبتنی بر 
عدالت، نسبت به اعمال سیاســت های اشتغالزایی، 
مهارت افزایــی، ارتقــای دانش حرفــه ای و حمایت 
از مشــاغل کوچک و خانگی و دانش بنیان مبتنی بر 
سند ملی کار شایســته که حداکثر تا پایان سال اول 
برنامه )۱۳۹۶( بــا پیشــنهاد وزارت کار، اتاق تعاون 
و ســازمان برنامه و بودجه به تصویــب هیأت وزیران 
خواهد رســید، اقدام کند و در ماده ۱۲۰ برنامه ششم 
دولت موظف شد تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه 
)۱۳۹۷( ســند ملی کار شایســته را با رعایت قوانین 
و مقررات مربوطــه تهیه و به تصویــب هیأت وزیران 

برساند.

انتظار 15 ساله به سر رسید!
یکسال از زمان ارســال سند کار شایســته به دولت 
گذشت تا اینکه هیأت دولت در جلسه ۲۹ اردیبهشت 
۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
اتاق تعاون ایران و ســازمان برنامه بودجه کشور و به 
اســتناد قانون برنامه ششم توسعه »ســند ملی کار 
شایسته و سیاست های اشــتغال مبتنی بر سند ملی 
کار شایسته« را به تصویب رســاند. این سند با هدف 
نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به 
اعمال سیاست های اشتغالی، مهارت افزایی و ارتقای 
دانش حرفه ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و 
دانش بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به 
میزان هشت درصد ساالنه در طول سال های اجرای 

قانون برنامه تنظیم شده است.
این ســند از چهار محور ایجاد و توســعه فرصت های 

اشــتغال مولد، برخورداری از حمایت های اجتماعی، 
تضمین حقوق بنیادیــن کار و تقویت گفت وگوهای 
اجتماعی تشکیل شــده و ۹ راهبرد اشــتغال محور 
کردن سیاســت های مالی و پولی ، تجاری و ابزارهای 
حمایتی و تشویقی، بهسازی نهادی در حوزه اشتغال 
و بهبود فضای کسب و کار، بهسازی نظام تأمین مالی 
کســب و کارهای خرد و کوچک و مشــاغل خانگی، 
توســعه منابع انســانی، کارآفرینی و بهبود مهارتی، 
توســعه مشاغل سبز، توســعه اشــتغال زنان، ایجاد 
اشتغال از طریق مشــارکت های مردمی، ایجاد ساز و 
کارهای الزم برای گذر از اشتغال غیررسمی به رسمی 
و توســعه و ســرمایه گذاری معطوف به نیروی کار از 

جمله راهبردهای آن به شمار می رود.

تشکل ها سند را فاقد اهداف کار شایسته 
می دانند

علیرغم تصویب ســند ملی کار شایســته در هیأت 
دولت، بخشــی از فعاالن حــوزه کار و تشــکل های 
کارگری و کارفرمایی آن را فاقد ویژگی های سند ملی 
کار شایسته دانسته و تاکید دارند که این سند تنها به 
اشتغال می پردازد و هیچیک از اهداف کار شایسته در 

آن دیده نمی شود.
به اعتقــاد آنها در تدوین ســند کار شایســته ســه 
جانبه گرایی رعایت نشده و از نمایندگان تشکل های 
کارگری و کارفرمایی دعوت نشــده و نادیده گرفتن 
نقش تشــکل های کارگری و کارفرمایی یکی از علل 
اصلی شکست اسناد اشتغال اســت؛ اما برخی دیگر 
از فعاالن کارگری، تصویب ســند ملی کار شایســته 
را چراغ راه آینده کار ایران دانســته و ابراز امیدواری 
کرده اند که با تصویب این ســند، کارگران به حقوق 

شایسته و ثبات و امنیت شغلی خود دست پیدا کنند.
هادی ابــوی دبیــرکل کانــون عالــی انجمن های 
صنفی کارگران با بیان اینکه ســند کار شایسته تنها 
مختص کارگران نیســت و به مباحث مختلفی توجه 
دارد، می گوید: این ســند عالوه بر موضوع معیشــت 
و دستمزد کارگر به مقوله ثبات شــغلی، ایمنی کار، 
بهره وری تولید، حقوق بنیادین کار، اشــتغال زنان، 
توســعه ســرمایه گذاری و پیش بینی مشــوق های 
حمایتی و مشاغل ســبز پرداخته است و مجموعه ای 

از راهبردهای اجرایی به شمار می رود.
او می گویــد: اگرچــه نمی توان با تصویب ســند کار 
شایســته انتظار داشــت اقتصاد کشــور به سرعت 
دگرگون شود اما کارگران امیدوارند که این سند روی 

کاغذ نماند و جنبه عملی به خود بگیرد.
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می دهد
  ادامه از صفحه یک

 این در حالی اســت که در بسیاری از کشورهای 
توسعه یافته، اعمال محرومیت های اجتماعی 
برای کسانی که به قاعده و قانون خوش حسابی 
پایبندی ندارند، افراد را در موقعیت اخالقی ای 
قرار می دهد که توجه ویــژه ای به بازپرداخت 

بدهی های خود داشته باشند. 
اتفاقی کــه در ایران معکــوس رخ می دهد. 
به عبــارت دیگر در این سیســتم تنها توجه 
به کسانی اســت که از قواعد و اصول از پیش 
تعیین شــده و قراردادی پا را فراتر می نهند؛ 
به این ترتیب فرد برای دیده شدن، الزم است 
کمی بد رفتار کند، خوبها در این فضا چندان 
به چشم نمی آیند و تغییر این قاعده بی تردید 

تغییر مکانیزم پیش گفته را می طلبد.

درآمد ۱۰۰۰میلیاردی دولت از 
وشی مالیات سکه های پیش فر

 سرپرست پیشین ســازمان امور مالیاتی، پیش 
بینی کــرد، از طرح مالیات بر ســکه های پیش 
فروش شده حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان درامد 

عاید دولت خواهد شد.
محمدقاســم پناهی  بــا بیان اینکــه، درطرح 
مالیات بر ســکه های پیش فروش شــده پیش 
بینی می شــود، حدود ۱۰۰۰ میلیــارد تومان 
درامد کســب شــود، گفت: ۵۰ هزار نفر کمتر 
از ۲۰۰ ســکه خریده بودند و ما بــه این نتیجه 
رســیدیم که ممکن اســت این افراد با ضوابط و 
تکالیف مالیاتی آشنا نبوده و ممکن است اگر در 
یک ســال اظهارنامه ارائه نکند با جرائم مالیاتی 
رو به رو شــوند. به این ترتیب شــیوه ای که در  

بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی مطرح شد.
به گفته پناهی، ۷.۶ میلیون سکه از سوی بانک 
مرکزی فروخته شده که بیش از ۶میلیون سکه 
پیش فروش شــده مشــمول مالیات بر درامد 
خواهد بــود. یک میلیون ســکه زیــر ۲۰ عدد 
بوده و معاف از معالیات خواهــد بود. به هر حال 
محاسبات نشــان میدهد، در این طرح درامدی 

حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان وصول خواهد شد.
وی گفت: ســازمان امور مالیاتی با کلیات الیحه 
مالیات بر عایدی سرمایه موافق بود و کلیات آن 

تقدیم وزیر اقتصاد شده است.

بدهی ۵۸هزار میلیاردی دولت 
به بانک های دولتی

 طبــق جزئیات بســته رونــق تولیــد وزارت 
امــور اقتصــادی و دارایی کل بدهــی دولت به 
بانک هــا،  پیمانــکاران و بنگاه هــای تولیدی 
۳۲۰ هزار میلیــارد تومان اســت.بخش عمده 
ای از نظــام تأمین مالی تولید با توجه به ســهم 
دولت دراقتصاد کشــور از کانال بودجه عمومی 
دولت و تخصیــص اعتبارات عمرانــی و تأمین 
مالی مطالبات پیمانــکاران و اعتبارات طرح ها 
و پروژه های عمرانی قابل پیگیری اســت. لیکن 
در شرایط کنونی با توجه به تشدید تحریم های 
نفتی و اثــرات آن بر کاهش منابــع ارزی دولت 
توأم با عدم امکان تحمیل بــار اضافی مالیاتی بر 
بخش تولید، نظام تأمین مالی دولت و به تبع آن 
تأمین مالی تولید با محدودیــت و تنگنا مواجه 

است.
حجم قابل توجه بدهی دولت بــه نظام بانکی )به 
ویژه بدهی دولت به بانک های دولتی که بالغ بر ۵۸۰ 
هزار میلیارد ریال اســت( منجر به انجماد بخشی 
از منابع بانک ها و کاهش قدرت اعطای تسهیالت 

أنها به بخش های تولیدی کشور شده است.

کالن



 بودجه منهای نفت چگونه امکان پذیر است؟

نسخه درمان بیماری هلندی اقتصاد ایران
مریم علیــزاده    منابــع نفتی موجــب افزایش 
وابســتگی دولت به ثروتهای طبیعی، بزرگ شــدن 
حجم هزینــه های دولــت، ناتوانی در اخــذ مالیات 
فراگیر، عدم شفافیت عملکرد دولت و پیدایش رانت 
خواری می شود. با استفاده درست از دالرهای نفتی و 
رعایت قواعد بهینه مصرف آنها می توان مانع از ظهور 

و بروز بیماری هلندی شد.
نوسانات شدید قیمت جهانی نفت و تاثیر آن بر درآمد 
کشورهای صادرکننده آن سبب تحوالتی در ساختار 
اقتصادی این کشــورها به ویژه از نظــر تغییر ترکیب 
تولید و نیز تغییر ترکیب کاالهای صادراتی و وارداتی 

بواسطه تغییر رابطه مبادله واقعی بوده است.
عالوه بر اهمیت نفت در تولید ناخالص داخلی، نقش 
آن به عنــوان منبع جلــب ارز خارجی بســیار حائز 
اهمیت اســت .واردات بی رویه و صادرات وابسته به 
نفت، اکنون مهم ترین چالش اقتصاد کشــور ماست 
.در واقع دو مشــکل فوق، برخالف تفاوت ظاهری، به 
منزله دو روی یک ســکه اند و هردو با هم، نشانه هایی 

از نبود سالمت در اقتصاد کشور را یادآوری می کنند.
در ایران نیز بســیاری از صاحب نظــران اقتصادی و 
سیاسی بر این باورند که ثروت نفت عملکرد اقتصادی 
کشور را تحلیل برده و اثر ســوئی بر ساختار سیاست 
در کشور داشته است، به گونه ای که از ثروت نفت در 
کشور به مثابه بال و نفرین یاد می کنند؛ به این مفهوم 
که نحوه اســتفاده از ثروت نفت در کشور به گونه ای 
بوده اســت که نتایج رفاهی و توسع های مورد انتظار 
از آن را به بار نیاورده اســت، چنانکــه گویی اقتصاد 
کشور به بیماری هلندی گرفتار شده است. با مروری 
بر کارنامه اقتصادی کشور می توان مشاهده نمود که 
افزایــش درآمدهای نفتی عمدتا بــه خوبی مدیریت 
نشده و در عوض سرمایه گذاری های بلند مدت صرف 
مخارج کوتاه مدت گشــته که نتیجــه آن چیزی جز 

تورم و افزایش نقدینگی نبوده است.
بیماری هلندی به وضعیتی اطالق می شود که در آن 
به دنبال کشــف یک منبع طبیعی همچون نفت و در 
نتیجه افزایش عواید ارزی حاصل از آن، نرخ ارز واقعی 
افزایش وعملکرد صادرات آن کشور کاهش می یابد. 
از سویی دیگرعملکرد کشــورهای غنی از نظر منابع 
طبیعی نشــان داده اســت اقتصادهای آن ها به طور 
متوســط آهســته تر از اقتصادهایی رشد کرده است 
که از نظر منابــع طبیعی فقیربوده انــد. برای مثال، 
کشورهایی همچون ایران، نیجریه، و  ونزوئال در چند 
دهة اخیر، عملکــرد ضعیفی را تجربه کــرده اند، در 

حالی که از نظرمنابع طبیعی ثروتمندند.

یکــی از تاثیراتــی که وابســتگی اقتصاد کشــور به 
درآمدهای نفتی دارد، اثری است که بر نرخ ارز می گذارد. 
افزایش نرخ واقعی ارز، به عنوان یکی از نشــانه های 
بیماری هلندی، رقابت پذیری تولیدات داخلی قابل 
صادرات را کاهش مــی دهد و به انبســاط واردات و 
انقباض صادرات و در نتیجه، به از مزیت افتادن تولید 
در بخش های قابل تجارت می انجامد. علت آن است 
که صادرکننــدگان محصوالتشــان را به قیمت های 
جهانی می فروشــند و دریافتی هایشان به دالر است، 
اما در عوض، هزینه های تولیدشــان بــه پول داخلی 
انجام می شــود. از این رو، افزایــش قیمت کاالهای 
غیرقابل تجارت در داخل کشور مفروض، سودآوری 
صادرات را کاهــش می دهــد و به تبــع آن از توان 
پرداختی بنگاههایی که به امر صــادرات می پردازند 
)و به طور کلی بنگاه هایی که در بخش کاالهای قابل 
تجارت فعالیت می کنند( بــه عوامل تولید می کاهد. 
در نتیجه، اشــتغال و تولید دراین قبیل فعالیت ها در 

قیاس با بخشهای غیرقابل مبادله از مزیت می افتد.
مروری بــر رفتار اقتصــادی دولت نشــان می دهد 
که نفت، بیــش از آن چه که نعمتــی در جهت رفاه و 
پیشرفت کشور باشــد، به صورت عذاب و آفتی برای 
انحراف اقتصاد از مســیر اصلی، بروز کرده است .این 
در حالی اســت  که نفت در واقع یک ثروت بین نسلی 
است، باید خرج ســرمایه گذاری ماندگار و بلندمدت 

شود، نه مخارج روزمره و مصرفی.
گفتنی اســت صاحبنظران اقتصادی در کشور بر این 
باورند که عوارض بیماری هلنــدی در ایران از همان 
ابتدای شــروع صادرات نفت در اقتصاد بروز کرد، به 
گونه ای که تقریباً عمده فعالیت های ســنتی تحت 
تأثیر آن قرار گرفت و به تدریج دچــار زوال و نابودی 
گردیــد. ازجمله ایــن فعالیت ها می تــوان صنعت 
منسوجات ســنتی، صنعت کاشی ســنتی، صنعت 
شیشه گری ســنتی، صنعت خراطی چوب و صنعت 
فلزکاری ســنتی را نام برد که یا به کلی از بین رفتند و 
یا به صورت صنایع دســتی و تزئینی در مقیاس های 

بسیار کوچک، به حیات خود ادامه دادند.
مرور تاریخ اقتصاد ایران نشــان میدهــد همواره در 
پی رونق جهانی قیمــت نفت و در نتیجــه، افزایش 
درآمدهــای ارزی حاصــل از صدور نفــت خام که 
مســتقیماً و به طور تمــام و کمــال در اختیار دولت 
است، نشــانه های بیماری هلندی پدیدار شده است. 
افزایش درآمدهای نفتی کشــور در پی رونق قیمت 
نفت موجبات تحریک دولتهای وقــت را فراهم کرد 
تا اهداف جــاه طلبانه ای را دنبال کننــد و با افزایش 

هزینه های دولت و تزریق دالرهــای نفتی به اقتصاد 
نابسامانی در اقتصاد کشور فراهم شد.

در ایــن بین اخیرا مرکــز پژوهش هــای مجلس در 
گزارشــی با عنوان » برنامه اداره کشــور بدون نفت« 
آورده اســت؛ مؤثرتریــن و پایدارتریــن راه مقابله با 
اســتفاده از اهرم نفت علیه ایران، اداره ارادی کشور 
بدون نفت است. برنامه اداره کشــور بدون نفت، از دو 

بخش تشکیل شده است.
بر اســاس این گزارش در بخــش اول، برنامه ارادی و 
فعاالنه برای صفر کردن منابع نفتی از بودجه عمومی 
دولت )نه صفر کــردن صادرات آن( ارائه شــده و در 
بخش دوم، برنامه الزم برای خنثی کردن آثار کاهش 
احتمالی تحمیلی صادرات نفتـ  ولــو تا مرز فرضی 
صفرـ  در تراز پرداخت هــا و بازارهای مرتبط توضیح 

داده شده است.
این گزارش می افزایــد: برنامه حاضر بــه دنبال آن 
اســت که بتواند به صورت »عملیاتــی و قابل اجرا«، 
با »کمتریــن تنش« اجتماعی و سیاســی، با حداقل 
تالطم غیرقابل اجتناب در محیــط اقتصاد کالن و با 
لحاظ حمایت های اقتصادی الزم از اقشار آسیب پذیر، 
منابع نفتی بودجه را »از لحظه شروع برنامه« به صفر 
برساند، آن را طی اجرای برنامه حفظ کرده و در پایان، 
اقتصاد را وارد مرحله ای جدیــد از بودجه ریزِی بدون 
اتکا به منابع استخراجی کند، ضمن اینکه در صورت 
کاهش تحمیلی صادرات نفت نیــز، اقتصاد پایداری 

خود را از دست ندهد.
این گزارش تصریح می کند: برنامــه تصفیر نفت که 
اختصاراً »بتن« نامیده می شــود، »اســتحکام« در 
مقابل نوسانات یا شوک های نفتی را به مشخصه اصلی 
ســاختار بودجه کشــور تبدیل و در عین حال، منابع 
نفتی را، برای استفاده نسل های آتی و توسعه کشور، 
معطوف به تنوع اقتصادی و پایداری تراز پرداخت ها و 

سالم سازی تجارت، حفظ و صرف خواهد کرد.
اما به عقیــده صاحبنظران، راهکارهــای دیگری نیز 
برای از بین بردن نقش نفتدر بوجه کشور وجود دارد 

که مهم ترین آن ها عبارتند از:
- جداسازی درآمد نفت از حســاب بودجه و التزام به 

هزینه کرد آن فقط در جهت سرمایه گذاری مولد.
- پرهیز از واردات بی رویه و بازگشــت به سیاســت 

تولید داخل.
- ارتقای بنیان های تولید و کمک به تغییر استراتژی 

تولید از سنتی به تولید تجاری و دانش پایه.
- سرمایه گذاری بر نیروی انسانی متخصص، متعهد 

و عمل گرا.
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غیرعمد با حمایت بانک ملی
بانک ملی ایران از ســال ۱۳۸۹ تا کنون زمینه 
آزادسازی حدود ۶۰۰ نفر از زندانیان جرایم غیر 

عمد را فراهم کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانــک ملی ایران، این 
بانک طبق یک ســنت حســنه در قالب جشن 
گلریزان کــه هر ســال در اقصی نقاط کشــور 
برگزار می شــود، مبالغی را به منظور آزادسازی 

زندانیان جرایم غیر عمد پرداخت می کند.
اطالعات موجود نشان می دهد این بانک از سال 
۱۳۸۹ تا کنون حدود ۷۵ میلیــارد ریال به این 

منظور پرداخت کرده است.
رقم تخصیص یافته به آزادسازی زندانیان جرایم 
غیر عمد از سوی بانک ملی ایران در سال جاری 
نیز دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال اســت.بخش 
عمده این مبالغ از ســوی صندوق پس انداز ملی 
ایران تامین شــده و مابقی را ادارات امور شعب 

بانک در سراسر کشور پرداخت کرده اند.

بانک صادرات ایران اوراق گواهی 
سپرده ١٨ درصدی عرضه می کند

بانک صادرات ایــران از روز شــنبه ۲۵ خرداد 
۹۸ اوراق گواهــی ســپرده مــدت دار ویــژه 
ســرمایه گذاری )عام( با نرخ سود ۱۸ درصدی 

منتشر و عرضه می کند.
به گزارش روابط عمومی بانــک صادرات ایران، 
این بانک از روز شــنبه ۲۵ خرداد تــا پایان روز 
پنج شــنبه ۳۰ خرداد ۹۸ اوراق گواهی سپرده 
مدت دار ویژه ســرمایه گذاری)عام( یک ســاله 
منتشــر می کند.ایــن اوراق با نــام و به صورت 
الکترونیکــی در چارچوب دســتورالعمل ها و 
بخش نامه هــای صادره از ســوی بانک مرکزی 
با نرخ ســود علی الحســاب ۱۸ درصدی ساالنه 
منتشر خواهد شد که سود آن در مقاطع ماهانه 

نیز قابل پرداخت است.
نرخ بازخرید این اوراق قبل از سررسید در شعب 
بانک صــادرات ایران با نــرخ ۱۰ درصد صورت 
خواهد گرفت و در عین حــال قابل نقل و انتقال 
بوده و معاملــه ثانویه آن در بــورس یا فرابورس 
امکان پذیر است.اوراق یادشده معاف از مالیات 
بوده و در شــعب بانک صادرات ایران در سراسر 

کشور به فروش می رسد.

گشایش سپرده ویژه معامالت 
آنالین سهام در بانک پاسارگاد

با افتتاح ســپرده ویژه معامالت آنالین ســهام 
در بانک پاســارگاد، عالوه بر برخورداری از سود 
این ســپرده، از طریق آن می توان بدون مراجعه 
حضوری و به صورت کاماًل اینترنتی، در سیستم 
معامالت آنالین کارگزاری بانک پاســارگاد نیز 

ثبت نام کرد.
 به گــزارش روابط عمومــی بانک پاســارگاد، 
مشــتریان می تواننــد بــا مراجعه بــه یکی از 
نزدیک ترین شعبه های بانک پاسارگاد نسبت به 
افتتاح سپردۀ سرمایه گذاری کوتاه مدت »ویژۀ 
معامالت آنالین ســهام« اقدام کنند. ســپس 
با اســتفاده از نام کاربری و رمز عبور به سیستم 
بانکــداری مجازی خــود وارد شــده و فرآیند 
ثبت نام را تکمیل کنند. فرم های تکمیل شــده و 
تصویر مدارک هویتی مورد ارزیابی کارشناسان 
کارگزاری قرار گرفته و در صورت تأیید، ثبت نام 

قطعی انجام خواهد شد.
بر اســاس ایــن خبــر، شــرکت کارگــزاری 
بانک پاسارگاد به عنوان یکی از کارگزاران پیشرو 
در ارائه خدمات به روز، مبتنــی بر فناوری های 
نویــن کشــور، ارائه دهنــده خدمــات نوین 
معامالت برخط )Online Trading( اســت 
تا دسترسی ســریع، آســان و مطمئن را برای 

سرمایه گذاران به سیستم معامالتی فراهم کند.



   مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در سفر به هرمزگان اعالم کرد

ونق تولید و صادرات نقش موثر بندر خمیر در ر
خریدار    مدیرعامل ســازمان بنــادر و دریانوردی 
گفت: احداث و بهره برداری از بندر خمیر باعث کمک 
به افزایــش عملکرد معادن منطقه، رونق بخشــی به 
تولید و صادرات فرآورده هــای مواد معدنی و افزایش 

راندمان تجارت محلی و منطقه ای می شود.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمــزگان، محمــد راســتاد در حاشــیه بازدید از 
عملیات عمرانــی تکمیل بنــدر چندمنظوره خمیر 
اظهار داشــت: این بندر باعث شــکوفا شــدن شهر 
تاریخی و تاالبی بندر خمیر و ایجاد بســتر مناسب 
جهت ســرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای ساحل 
نشــینان منطقه  خواهد شــد.وی افــزود: این طرح 

مهم بندرســازی با مدیریت و راهبری اداره کل بنادر 
و دریانــوردی هرمزگان در دی ماه ســال ۹۷ با مبلغ 
اولیه ۳۰۰ میلیارد ریال آغاز و پیش بینی می شــود 
طی مدت ۱۸ماه با اعتبــار ۶۵۰ میلیارد ریال به بهره 
برداری برسد.راســتاد خاطرنشــان کــرد: این بندر 
چندمنظوره به دلیل همجــواری با تاالب بین المللی 
خور خــوران کامال منطبــق بر مالحضات زیســت 

محیطی احداث می شود.
مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی گفت: 
چهار پست اســکله به صورت شــمع و عرشه و مسیر 
دسترسی به طول ۷۴۴ متر از ســاحل تا اسکله ها از 

جمله بخش های این بندر است.

راستاد شناورهای طرح قابل پذیرش در این بندر را با 
ظرفیت تا ۵۰۰۰ تن اعالم کرد.

وی از جمله مزایای احداث این بندر را توســعه بنادر 
کوچک در ســواحل خلیج فارس، کمک به معیشت 
ســاحل نشــینان، افزایش عملکرد معادن منطقه، 
امکان تولید و صادرات فرآورده هــای مواد معدنی و 

افزایش راندمان تجارت محلی و منطقه ای برشمرد. 
مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی اشــتغالزایی 
مســتقیم و غیرمســتقیم این طرح بندرســازی در 
زمان ســاخت را ۲۳۰ نفر اعالم کرد و گفت: اشتغال 
زمان بهره بــرداری نیز به صورت مســتقیم ۷۰ نفر و 

غیرمستقیم  ۳۰۰ نفر برآورد شده است.

هرمزگان

رییس سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شــهرداری کــرج گفــت: رانندگان 
تاکســی میتوانند با مراجعه به سایت 
نوســازی خودرو برای دریافت تاکسی 

نو ثبت نام کنند.
مجید استاد کاظمی اظهار کرد: سایت 
نوســازی خودروهای فرسوده پس از 
دو ســال باز شــده و رانندگان تاکسی 
می تواننــد با ثبــت نام بــرای خرید 

تاکسی نو اقدام کنند.
وی با اشــاره به گالیه تاکســیداران از 
قیمت بــاالی خودروهای نــو گفت: 
قیمت ســمند در ســایت نوســازی 
۷۸ میلیون و پــژو ۶۶ میلیون تومان 

اســت که پرداخت نقدی 
آن از تــوان بســیاری از 

تاکسیداران بر نمی آید.
ایــن  داد:  توضیــح  وی 
قیمت باال انگیزه بسیاری 
را برای شــرکت در طرح 
نوســازی از بیــن بــرده 

چون امکان خریــد خودروی نو برای 
بســیاری از رانندگان تاکسی وجود 
نــدارد و آنها مجبورنــد برای گذران 
زندگی با همان تاکســی های قدیمی 

سر کنند.
این مسئول خاطر نشان کرد: متاسفانه 
علی رغم افزایــش تورم و بــاال رفتن 

قیمت خودروهای نو، ارزش 
اسقاط تاکسی های فرسوده 
باال نرفته و چیزی بین پنج 
تا پنج و نیم میلیون تومان 
راننــدگان خریــداری  از 
می شود که به هیچ وجه به 

سود تاکسیداران نیست.
وی بــا بیــان اینکه ســازمان حمل و 
نقل بار و مســافر در قیمــت گذاری 
خودورهای نو دخالتی نــدارد، افزود: 
قیمت گذاری خودروها خارج از حیطه 
وظایف سازمان اســت و هیچ دخالتی 

در این حوزه ندارد.
اســتاد کاظمــی گفــت: اتحادیــه 

تاکســیداران به دنبــال فراهم آوردن 
شرایطی برای پرداخت تسهیالت ۴۰ 
میلیون تومانی به رانندگان تاکســی 
اســت تا با مشــکالت کمتری بتوانند 

برای خرید تاکسی نو اقدام کنند.
وی در بخش دیگــری از صحبت های 
خــود به مشــکل تردد تاکســی های 
شــهرهای اقمــاری در کرج اشــاره 
کرد وگفــت: تاکســیداران کرجی از 
شهرهای  تاکســیداران  مسافرکشی 
اقمــاری اطــراف گالیه دارنــد ولی 
واقعیت این اســت این مشکل تازه ای 
نیســت و نظارت در ایــن خصوص به 

سادگی نیست.

معاون برنامه ریزی و توســعه فرماندار 
بندرعباس گفت: مســائل و مشکالت 
بانــوان شهرســتان بندرعبــاس را 
دنبال و به حداقل خواهیم رســاند.به 
گزارش روابــط عمومــی فرمانداری 
نرگــس  بندرعبــاس،  شهرســتان 
غالمپور معاون برنامه ریزی و توســعه 
فرمانــدار شهرســتان بندرعباس به 

همراه ســرکارخانم علوی 
نائــب رئیس نظــام صنفی 
کشاورزی با جافری معاون 
امــور بیمــه ای و ســلیم 
کارشــناس ارشــد امــور 
بیمــه ای اداره کل تامیــن 

اجتماعی اســتان هرمزگان، پیرامون 
بیمه بانوان فعال در صنایع دســتی و 

اســتفاده از ظرفیــت بیمه 
زنان سرپرست خانوار دیدار 
بعمل آوردند.معاون برنامه 
ریــزی و توســعه فرماندار 
بندرعباس در ایــن دیدار 
اظهار داشت: حفظ جایگاه و 
مشکالت زنان در جامعه و ایجاد زمینه 
مشــارکت زنان خانه دار در گسترش 

نظام بیمه ای کشــور ، حفــظ کرامت 
انســانی و ایجاد رفاه و آسایش نسبی 
برای بانوان از اهداف این طرح اســت.
با معرفــی این ظرفیت در شهرســتان 
بندرعباس مــی توان بانــوان زیادی 
را تحت پوشــش قــرار داد.مســائل و 
مشکالت بانوان شهرستان بندرعباس 

را دنبال و به حداقل خواهیم رساند.

شهر

زنان

رانندگان تاکسی برای خرید خودورهای نو ثبت نام کنند

مشکالت بانوان بندرعباس را به حداقل خواهیم رساند 
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بهبود شرایط بهداشت محیطی 

برای کیشوندان و مسافران 
دکتر رضانیا، رئیس مرکز توسعه سالمت کیش 
گفت: مرکز توسعه سالمت کیش در تالش است 
که با اجرای برنامه هــای نظارت و کنترل مراکز 
تهیه و توزیع مواد غذائی، آرایشــی بهداشــتی 
و اماکن، بهبود شــرایط بهداشــت محیطی و 
کاهش بیماری هــای منتقله و ارتقاء ســطح 
سالمت جامعه را برای کیشــوندان و مسافران 

مهیا کند.
رئیس مرکز توسعه سالمت کیش در این رابطه 
افزود: بازرسان بهداشــت محیط در اردیبهشت 
مــاه۹۸، ۷۱۵مورد از مراکز تهیــه و توزیع مواد 
غذایی آرایشــی، بهداشــتی و اماکــن عمومی 

بازدید کردند.
دکتر رضانیــا افزود: طی یک ماه گذشــته، ۲۱ 
مورد نمونه بــرداری از مواد غذایــی و خوراکی 
صورت گرفــت و حــدود ۲۰۰۰کیلوگرم مواد 

غذایی فاسد کشف و معدوم شد.
وی تصریــح کــرد: ۲۴مــورد نمونه بــرداری 
میکروبی از منابع آب آشامیدنی ،۷مورد بازدید 
از مهدهای کودک، ۲۴مورد نمونه برداری از نان 
و ۳۷مورد صدور صالحیت بهداشــتی، از دیگر 
فعالیت های بهداشت محیط دراردیبهشت ماه 

بوده است.
وی همچنین اعالم کرد: ۱۵مورد واحد متخلف 

نیز به دادگاه معرفی شدند.
این مســئول، رســیدگی به۹مورد شــکایت 
در زمینه هــای مختلف بهداشــتی را از دیگر 
وظایف و فعالیت های واحد بهداشــت محیط 

ذکر کرد.
دکتر رضانیا در پایان ضمــن تأکید بر اینکه هر 
شــهروند یک بازرس بهداشــت محیط است، 
از مردم خواســت در صورت مشــاهده هرگونه 
تخلف بهداشــتی از ســوی مراکز تهیه و عرضه 
مواد غذایی ســطح شــهر، مراتب را به سامانه 
کشــوری ۱۹۰ و یا شــماره ۰۷۶۴۴۴۲۳۳۱۱ 
واحد بهداشت محیط گزارش دهند تا پیگیری 
الزم توســط بازرسان بهداشــت محیط صورت 

گیرد.

وش ِدزِک  پیوند قرنیه به ر
 به همراه کارگذاری همزمان لنز 

داخل چشمی آرتیزان 
نخســتین عمل جراحی پیوند قرنیه چشــم به 
روش ِدِزک در بیمارســتان پیامبر اعظم )ص( 

قشم انجام شد.
دکتر حبیب جعفری،فوق تخصص پیوند قرنیه 
در این باره گفت: پیوند پیشــرفته الیه سلولهای 
اندوتلیــال قرنیــه )DSEAK( بــه همــراه 
کارگذاري همزمان لنز داخل چشــمی آرتیزان 
)Artizan( بر روی پیرمرد ۷۷ ســاله ســاکن 
شهرســتان بشـاگــــــرد که از هر دو چشم به 
شدت کم بینا )فقط تشــخیص نور( بود، انجام 

شد.
دکتر جعفری افــزود: در پیوند قرنیه به روش 
)DSAEK( احتمــال پــس زدن پیونــد 
کمتر و دوره بهبودي و نقاهت بیمار ســریعتر 
مي باشــد. انجام این روش پیونــد همراه با 
کارگذاري همزمان لنز داخل چشمي آرتیزان 
نیازمند امکانات پیشرفته مي باشد و به همین 
دلیل، اغلب در شــهرهایي همچــون تهران 
،شیراز و... انجام مي شــود ولي خوشبختانه 
با فراهــم آوردن امکانــات الزم، این عمل با 
موفقیت در بیمارســتان پیامبر اعظم )ص( 

قشم انجام شد. 
دکتر جعفری ضمن تشکر از تیم جراحی پیوند 
بیمارســتان، از همکاری و مساعدت های بانک 
چشم جمهوری اسالمی ایران به دلیل ارسال به 

موقع بافت قرنیه قدردانی نمود.



شهردار کرج:

وژه قطار شهری با وسواس بیشتری هزینه شود  اعتبارات پر
فریبا حســن آبی   شــهردار کرج گفت: فرایند 
تبدیل اوراق مشــارکت به پول نقد بــرای تزریق به 

پروژه قطار شهری ساده نیست.
علی  کمالــی زاده در  صدو چهل و پنجمین جلســه 
شورای شهر کرج اظهار کرد: ســال گذشته از سوی 
وزارت کشور اجازه انتشــار ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق 
مشارکت برای پروژه مترو داده شد که شهرداری های 
شــیراز، تبریز و کرج تقاضای انتشار اوراق داشتند که 
از این میان شــهرداری کرج موفق به دریافت مجوز 

بانک مرکزی شد.
شــهردار کرج ادامه داد: بحث اوراق مشارکت متروی 
کرج به زودی در بورس مطرح می شــود و امیدواریم 

این نقدینگی به پروژه تزریق شود.
وی با اشــاره به اینکه پروســه تبدیــل اوراق به پول 
نقد بــرای تزریــق به پــروژه پیچیده اســت، گفت: 
برنامه ریزی کرده ایم که هزینه های جاری و ســیویل 
دو پروژه بزرگراه شمالی و متروی کرج از محل منابع 

شهرداری پرداخت شود.
شــهردار کرج با بیان اینکه برای هزینــه کرد اوراق 
مشــارکت برنامه ریزی دقیقی صــورت گرفته، ابراز 
کرد: ۲۵۰ میلیارد تومان اوراق مشــارکت پس از نقد 
شدن صرفاً برای تهیه و تأمین تجهیزات مترو هزینه 

می شود.
این مســئول با اشــاره بــه تجهیزاتی کــه با نقد 

شــدن این ۲۵۰ میلیارد تومان خریداری میشود، 
افزود: کابل فشــارقوی، باقی مانده ریل، سیســتم 
گرمایش، ســرمایش، تهویه هوا و غیــره از محل 
اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان اوراق مشــارکت تهیه 

می شود.
کمالی زاده با تاکید بر اینکه خریــد تجهیزات مترو 
به اعتبار زیادی نیاز دارد، گفــت: برای تهیه و تأمین 
تجهیــزات مترو باید تــورم موجود را مــد نظرقرار 

دهیم.
وی توضیــح داد: در خصــوص اعتبــارات مترو 

باید با وســواس بیشــتری برخورد کنیم تا منابع 
مالی درســت در موارد پیش بینی شــده هزینه 

شود.
شهردار با اشاره به اینکه پروژه تعطیل متروی کرج 
به همت مدیریت شــهری فعال شــده است، گفت: 
این پروژه در سال گذشته ۵ درصد پیشرفت داشته 
و در حال حاضر پیشــرفت ۳۷ و نیم درصد اســت 
اگر به ۵۵ درصد برســد خط »اف« تا »کا« افتتاح 

می شود.
وی در ادامه با اشــاره به دلیل تاکید بر راه اندازی 
خط »اف« تا »کا« ابــراز کرد: در خــط »اف« تا 
»کا« می توانیم مدیریــت و راهبرد متروی کرج را 
شاهد باشــیم چون مشــاوران متروی کرج بر این 
باور هســتند که در ســاعت پیک ترافیک در این 
خط حدود هفت هزار مســافر می توانــد جابه جا 

شود.
شــهردار کرج در پایان صحبت های خود با اشاره 
به اولویت امســال دولت برای توســعه سیســتم 
حمــل و نقل عمومــی در کالنشــهرهای مختلف 
توضیــح داد: دولت در قانون بودجه ســال جاری 
کشــور پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به توسعه 
حمل ونقــل عمومــی اوراق اختصــاص داده که 
برای  ۵۰ درصد این مبلــغ تضمین پرداخت داده 

است.

البرز

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری البرز گفت: کمیت جلسات 
مد نظر نیســت بلکــه باید بــه دنبال 
نتیجه عملیاتی از چنین نشست های 
مهمی به نفع مردم و پیشــبرد اهداف 
و سیاســت های دولت و نظام در این 

راستا باشیم.
سعید ناجی در جلسه امنیت غذایی 
استان که دراستانداری برگزار شد، با 
تاکید بر ضرورت اولویت بندی موارد 
و مباحث ایــن حوزه افــزود: بر این 
اســاس با تفکیک موضوعات حوزه 
امنیت غذایی استان با توجه به تنوع 
و تعدد مسائل تصمیم گیری و اقدام 

شود.

وی ادامــه داد: مدیران باید 
با اشــراف کافــی و کامل 
به شرایط اســتان و احصا 
دقیق موارد، مشارکت الزم 
را در حوزه تصمیم ســازی، 
تصمیم گیری و اجرا داشته 

باشند.
ناجی گفت: با عنایت به گســتردگی 
موضوعــات در رابطــه بــا امنیــت 
غذایــی اســتان، حجــم باالیی از 
مســئولیت در مقابل ما قرار دارد که 
براین اساس ضرورت دارد با اولویت 
بندی امور، رویکرد مناســبی اتخاذ 

شود. 
وی افزود: دســتگاه هــای متولی امر 

ســالمت باید مــوارد الزم 
را ســطح بندی و دســته 
بندی دقیق و کارشناســی 
کنند و در تعاقــب این امر 
با رویکردهــا و برنامه های 
نظــام و دولــت انطبــاق 

دهند.
معــاون اســتاندار البــرز بــا تاکید 
براینکــه بایــد نــگاه راهبــردی به 
مسائل داشــته باشــیم، اضافه کرد: 
موضوعــات، مســائل و چالش های 
حوزه ســالمت به هیچ عنــوان قابل 

معامله و اغماض نیست.
وی گفت: البرز دارای حساســیت ها، 
ظرفیت هــا و محدودیت های خاصی 

است که باید این امر در تصمیم گیری 
ها مورد توجه ویژه قرار گیرد.

ناجــی افــزود: کمیت جلســات مد 
نظر نیســت بلکه باید به دنبال نتیجه 
عملیاتــی از چنیــن نشســت های 
مهمی به نفع مردم و پیشــبرد اهداف 
و سیاســت های دولت و نظام در این 

راستا باشیم.
وی با تاکید بر ضــرورت نظارت دقیق 
بر ســاماندهی وضعیت آب و فاضالب 
اســتان عنوان کرد: کمــکاری و کم 
توجهی از ســوی ما بعنوان کارگزاران 
نظام و خدمتگزاران مــردم که در این 
راستا متعهد نیز هســتیم، پذیرفتنی 

نیست.

سالمت

مدیران باید بر حوزه مسئولیت خود اشراف کامل داشته باشند
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مصرف بهینه برق دراستان البرز
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
البرز از آغاز طرح آموزش مدیریت مصرف بهینه 

برق در این استان خبرداد.
بهنام بیات در مراســم آغازین اجرای این طرح 
اظهار کــرد: با توجه بــه در پیش بــودن فصل 
تابســتان و افزایــش مصرف برق مشــترکین 
در محــدوده اســتان و باهــدف جلوگیری از 
خاموشــی های ناخواســته ناشــی از مصرف 
بی رویه بــرق، با تشــکیل ۲۰ اکیــپ دونفره 
آموزشهای الزم در جهت مدیریت مصرف بهینه 

برق برای مشترکین اجرا می شود.
وی افــزود: همچنیــن در راســتای تکالیــف 
اجتماعی خود در خصوص حفظ محیط زیست 
از ابتدای پاییز نســبت به حــذف قبض کاغذی 
اقدام و صــورت حســابهای خــود را بصورت 
الکترونیکی و پیامکی به مشــترکین محدوده 
اســتان البرز ارســال می کنیم که این اکیپ ها 
در این خصوص نیز اطالع رســانی های الزم را 

خواهند داشت.
بیات زمان اجرای این طرح را تا اواســط شهریور 
ماه عنوان کرد و گفت: در این طرح تمرکز بر روی 
مراکز تجاری اســت وراهنمایی هــای الزم در 
خصوص مدل مصرف مناســب ارائه خواهد شد 

تا مشترکان حداقل پرداختی را داشته باشند.
این مســئول حذف قبض کاغذی را مورد اشاره 
قرار داد وگفت: قبض کاغــذی تا پایان مهرماه با 
هدف صرفه جویی اقتصــادی و کمک به محیط 
زیست در تمام استان حذف خواهد شد و قبوض 
از طریق سیســتم پیامک به اطالع مشــترکان 

خواهد رسید.

 آغاز عملیات احداث
  پارک شهدای مدافع حرم

 در شهرک شهید احسانی نژاد
رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
شــهرداری کرج، گفت: با هدف ارتقای ســرانه 
فضای ســبز، عملیات احداث پارک شــهدای 
مدافع حرم درشهرک شــهید احسانی نژاد آغاز 

شد.
پیمــان بضاعتی پــور از آغاز عملیــات اجرایی 
احداث پــارک شــهدای مدافع حــرم واقع در 
منطقه ۶ در شهرک شهید احسانی نژاد خبر داد 
و اظهار کرد: این پارک با هدف افزایش و توسعه 
سرانه فضای سبز و ارتقاء سطح نشاط و شادابی 

ساکنان این محله در حال اجرا است.
این مسئول با اشــاره به اینکه توســعه و افزایش 
ســرانه فضای ســبز در زندگی امــروز از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است افزود: احداث فضاهای سبز 
و پارک های محله محور از جمله مهم ترین اهداف 

و برنامه های شورای پنجم و این سازمان است.

تهیه لباس فرم دانش آموزان 
 البرز به ۳۰۰ کارگاه تولیدی 

سپرده شد
مدیرکل آمــوزش و پرورش البــرز گفت: تهیه 
لباس فرم دانش آموزان این اســتان برای سال 
تحصیلی آینده به ۳۰۰ کارگاه تولیدی پوشاک 

سپرده شد.
ساالر قاســمی اظهارداشــت: حدود ۴۶۰ هزار 
دانش آموز ســال تحصیلی آینــده در مدارس 
استان البرز مشغول به تحصیل می شوند که قبل 

از گشایش مدارس باید البسه آنها تامین شود.
وی بیان داشت: برای ســازماندهی و نظارت بر 
لباس فرم دانش آموزان در سال تحصیلی آینده، 
یک کارگروه تخصصی با عضویت دستگاه های 
اجرایی و اصناف اســتان در آمــوزش و پرورش 

البرز فعال شده است.



   ۶ مانع پیش روی سازندگان

خ تولید مسکن نمی چرخد چر
مجید انتظاری  بنا بــه گفته معاون وزیــر راه و 
شهرسازی، ۹۰ درصد سرمایه گذاری حوزه مسکن از 
طریق بخش خصوصی انجام می شــود؛ این در حالی 
است که سازندگان با حداقل شش مانع برای فعالیت 

مواجه اند.
تولید و عرضه مسکن توسط بخش خصوصی به عنوان 
مهم ترین اقدام برای رونق دهی و شکستن قیمت ها با 
چالش هایی مواجه شده که هدف گذاری برای تولید 
ســالیانه یک میلیون واحد مســکونی را دچار وقفه 

کرده است.
 طبق برآوردها بر اســاس پروانه های ســاختمانی در 
حال حاضر بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار مســکن در کشور 
ساخته می شــود و این در حالی اســت که اقدامات 

دولتی جوابگوی نیاز بازار نیست.
به گفتــه معاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و 
شهرســازی، ســالیانه ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان 
منابع برای بخش مســکن الزم اســت. با این وجود 
بررســی ها حاکی از آن اســت که بخش خصوصی به 
حدود ۱۰ برابــر این ارقام نیاز دارد که البته قســمت 
اعظم آن توسط خود سازندگان می تواند تأمین شود؛ 
مشــروط بر این که موانع هفت گانه از جلوی پای آنها 

برداشته شود.
انبوه ســازان، نوســانات گاه به گاه در بــازار ارز، نبود 
چشــم انداز روشــن در اقتصاد کالن، عــدم امکان 
محاســبه دقیق از عایدی ســرمایه، ایــرادات قانون 
پیش فروش، مالیــات، عــوارض و بیمــه کارگران 
ساختمانی را مهم ترین مشــکالت حوزه کاری خود 

می دانند.

 بخش خصوصی
 در حال ترک ساخت و ساز است

با اینکه عرضه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ 
که توسط وزارت راه و شهرسازی ارائه شده برنامه ای 
مهم تلقی می شود اما آنچه هدف محمد اسالمی برای 
تعادل بخشــی به بازار را محقق خواهــد کرد، آمدن 
بخش خصوصی پای کار اســت؛ بخش خصوصی که 
دبیر کانون انبوه سازان معتقد است در حال ترک این 

حوزه هستند. 
فرشید پورحاجت با اشاره به کاهش ارزش پول ملی به 
یک سوم معتقد است این مساله سبب شده نقدینگی 
تولیدکنندگان به خصوص ســازندگان به یک سوم 
کاهــش پیدا کنــد؛ بنابرایــن وقتی قــدرت خرید 
متقاضیان مسکن کاهش می یابد، تولیدکننده ها نیز 
رغبتی برای ورود به عرصه ساخت و ساز از خود نشان 

نمی دهند.

کمبود 4 میلیون واحد مسکونی در بازار
رئیس کمیســیون عمران مجلس گفته اســت که بر 
اساس تحقیقات کمیســیون عمران طبق آمارهای 
رسمی کشور مشخص شد که کشــور با کمبود چهار 
میلیون واحدی مســکن مواجه اســت. محمدرضا 
رضایی کوچی با بیان اینکه »در ســال های گذشــته 
کاهش تولید مسکن از سالی ۸۰۰ هزار واحد به ۳۰۰ 
هزار واحد، موجب ایجاد یک نیاز انباشته شده است« 
تاکید کرد: این اتفاق منجر به افزایش قیمت ها شد و 
باید در نظر داشــت که نمی توان در کوتاه مدت به این 

نیاز انباشته پاسخ داد.

بخش خصوصی 90 درصد منابع مسکن را 
تأمین می کند

از سوی دیگر معاون امور مســکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرســازی با تاکیــد بر سیاســت وزارت راه و 
شهرســازی مبنی بر ساخت مســکن، رونق تولید و 
ایجاد مشــوق برای بخــش خصوصی گفته اســت: 
بیش ترین تقاضا برای واحدهای مســکونی ۴۰ تا ۸۰ 
متری اســت و سیاست تولید مســکن نیز در همین 

چارچوب است.
حســینی تصریح کرد: این یک واقعیت است که ۹۰ 
درصد سرمایه گذاری های بخش مسکن توسط بخش 
خصوصی انجام می شــود و باید بــا تقویت این بخش 
زمینه را برای تولید مســکن در کشــور فراهم کنیم 
که خوشــبختانه در این دوره مشوق های خوبی برای 

سازندگان ارائه شده است.
وی با تاکید بــر اینکه تصمیم گرفته شــد تا ســهم 
تســهیالت خرید مســکن در نظام بانکی از هشــت 
درصد به ۲۰ درصــد افزایش یابد، اعــالم کرد: برای 
ساخت ۴۰۰ هزار واحد مســکونی کمترین اتکا را به 
نظام بانکی داریــم و منابع مالی این طرح بر اســاس 

مشارکت تأمین می شود.
حسینی خاطرنشان کرد: ۹.۵۰۰ میلیارد تومان برای 
تکمیل مسکن مهر و پنج هزار میلیارد تومان بازگشت 
سرمایه بانک مسکن اســت که به این طرح اختصاص 

یافته اما هنوز روی کاغذ است و باید تأمین شود.
به گفته معاون وزیر راه و شهرســازی، ساالنه به ۲۰ تا 
۲۵ هزار میلیارد تومان منابع برای تولید مســکن نیاز 

است.

پالک

مقام مســئول وزارت راه و شهرسازی 
گفت: سال ۹۲ بالغ بر ۸۴۶هزار واحد 
مســکونی در کشور تولید شــد اما در 
ســال ۹۶ ۴۰۰هزار واحد مســکونی 
تولید شــده اســت.عباس فرهادیه با 
اشــاره به آمارهای بانک مرکزی اظهار 
کرد: ســال ۸۵ بالغ بر ۴۲۰ هزار واحد 
مسکونی در ســال تولید می شد، این 
میزان ســال ۹۲ به ۸۴۶هــزار واحد 
رسید و  ســال ۹۶، نیز ۴۰۰هزار واحد 
مسکونی تولید شــد که در سال های 

اخیر نســبت به سال های 
پیش از آن تولید مســکن 
روند نزولی داشت. دغدغه 
دغدغه ای  مســکن  تولید 
جدی اســت ضمن اینکه 
در بخش مســکن، می توان 
اشتغال را فعال کرد و در این 

زمینه وابستگی به خارج وجود ندارد، 
می توان بــا رونق بخشــیدن به تولید 
بخش عمده ای از مشکالت را حل کرد.

وی تولید ۴۰۰ هزار واحد مســکن را 

زمینه و بسترســازی برای 
رونــق تولیــد آن خواند و 
تصریح کرد: تمام تالش ما 
در وزارت راه و شهرســازی 
بسترســازی بــرای رونق 

تولید مسکن است.
و  ریــزی  برنامــه  وی 
سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی 
را در زمینه مسکن برای تمامی کشور 
اعالم کرد و گفت: این واقعیتی اســت 
که در تهران ذخیره زمین صفر شــده 

اســت، بنابراین باید راهکارهای دیگر 
را از جمله تمرکز بــه جمعیت پذیری 

شهرهای جدید را بپذیریم.
یکــی از مهــم ترین دالیــل کاهش 
تولید مسکن در کشــور در بازه زمانی 
ســال ۹۲ تا ۹۶ مربوط به سیاست ها و 
برنامه های وزیر سابق راه و شهرسازی 
در تحریک تقاضا بود کــه باعث بر هم 
خوردن شدید تناســب عرضه و تقاضا 
و گرانی بیش از ۱۱۰ درصدی مسکن 

طی یکسال اخیر شد. 

تولید

کاهش ۵۳ درصدی تولید ساالنه مسکن در ۴ سال
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کاهش ۳6.۵درصدی معامالت 
مسکن در اردیبهشت

 تعداد معامالت مســکن در شــهر تهــران در 
اردیبهشت ماه نسبت به مدت زمان مشابه سال 

قبل ۳۶.۵ درصد کاهش یافته است.
معاونت بررســی های اقتصادی اتاق بازرگانی 
تهران با اســتفاده از آمارهای ارائه شــده بانک 
مرکــزی قیمت و تعــداد معامالت مســکن در 
اردیبهشت ماه را بررسی کرد. بر این اساس طی 
اردیبهشــت ماه امســال، تعداد ۱۲هزار و ۱۲۸ 
واحد مسکونی درشهر تهران معامله شده است 
که این تعداد نســبت به فروردین ماه حدود ۳.۵ 
برابر شده اســت اما همزمان در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل، کاهشــی حدود ۳۶.۵ درصد را 
تجربه کرده است.متوســط قیمت هر متر مربع 
واحد مســکونی در شــهر تهران در اردیبهشت 
ماه نیز ۱۲ میلیون و ۶۷۳ هــزار تومان بوده که 
نســبت به فروردین ماه، ۱۲.۵ درصد افزایش را 
نشان می دهد اما در مقایســه با ماه مشابه سال 

قبل، بیش از دو برابر شده است.
این گزارش نشــان می دهد که از ســال ۱۳۹۷ 
تاکنون بیشــترین تعداد معامــالت واحدهای 
مسکونی شــهر تهران، مربوط به اردیبهشت ماه 
۱۳۹۷ بوده که ۱۹ هزار و ۱۰۷ معامله را شــامل 
می شــود. با این حال و بدنبــال افزایش قیمت 
مســکن، روند نزولی تعداد معامالت از آن زمان 

آغاز شده و تادی ماه ۱۳۹۷ ادامه داشته است.
با نزدیک شــدن به پایان ســال، رونــد مزبور 
در بهمــن و اســفند ۹۷ معکوس شــده اما در 
فروردین ۱۳۹۸ با افــت قابل مالحظه ای همراه 
بوده است. گرچه در اردیبهشــت ماه ۹۸، رشد 
تعداد معامــالت اتفاق افتاده و تقریبا به ســطح 

اسفندماه ۱۳۹۷ رسیده است.
روند متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی 
معامله شده در سطح شهر تهران نشان می دهد 
متوســط قیمت هر متر مربع در اردیبهشت ماه 
۱۳۹۸ با شیب نســبتا تندی افزایش یافته )نرخ 
رشــد ۱۲.۵ درصد( که طی یک ســال اخیر بی 

سابقه بوده است.

 هیچ پایه ای برای اجاره بها
 در کشور وجود ندارد

رئیس کمیســیون عمــران مجلس شــورای 
اســالمی گفت: ۵ میلیون واحد مســکونی در 

کشور کم داریم.
محمدرضا رضایی در برنامــه گفت وگوی ویژه 
خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه سال گذشته 
در نامه ای بــه رئیس جمهور شــرایط عمومی 
بخش مســکن را پیش بینی کرده بودیم، اظهار 
داشــت: در ســال های گذشــته با رکود تولید 
مســکن تورم بســیار زیاد قیمت مسکن را 
می بینیم.وی نبــود تعادل میان تولیــد و نیاز 
جامعه را عامل گرانی قیمت مســکن دانست و 
گفت: در دنیا ۳۰ درصد اقتصاد به بخش مسکن 
اختصاص می یابد اما در کشــور ما از تسهیالت 
پرداخت شــده فقط ۸ درصد مربــوط به بخش 

مسکن است.
رضایی افــزود: ۵ میلیــون خانــوار در جامعه، 
نیازمند مســکن هســتند و با فعال شدن تولید 
در ایــن بخــش ۵۰۰ هزار مهندس مشــغول 
به کار می شــوند.وی با بیــان اینکه ۶۰ درصد 
درآمد شــهرداری ها از ســاخت و ساز مسکن 
است، گفت: تســهیالت بانکی را به سمت تولید 
سوق نداده ایم.رئیس کمیسیون عمران مجلس 
افزود: اکنون تســهیالت خرید مسکن در تهران 
۱۶۰ میلیــون تومان بــرای زوج هــای جوان 
است اما این تســهیالت ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت 
مســکن را تأمین می کند.باید ساالنه ۷۰۰ هزار 
واحد مسکونی ساخته شــود اما بیشترین تعداد 
مسکن که در سال های اخیر ساخته شده ۳۰۰ 

هزار واحد در سال بوده است.



 ترمز افزایش قیمت خودرو کشیده شد

بازار در شوک کاهش قیمت ها
مازیار شریف کیان   در ماه های گذشته با افزایش 
قیمت  انواع خودروها کســی تمایل به فروش خودرو 
نداشت اما امروز روند کاهشــی قیمت ها عاملی شده 

تا فروشنده در بازار باشد اما خبری از مشتری نیست.
 بازار خرید و فروش خودرو نســبت به هفته گذشته 
همچنان با روند کاهشی قیمت ها روبه رو است. البته 
یکی از مؤثرترین دالیل این کاهــش قیمت ها را باید 
رکود معامــالت در بازار دانســت چرا که بــه اعتقاد 
فروشــندگان خودرو کمتر مشــتری در بازار دیده 
می شــود و همه به امید کاهش قیمت دست از خرید 

کشیده اند.
نکته جالب اینجاست که تا ماه های گذشته با افزایش 
قیمت  انواع خودروها کســی تمایل به فروش خودرو 
نداشــت اما امروز روند کاهشــی قیمت هــا عاملی 
شده تا فروشنده در بازار باشــد اما خبری از مشتری 
نیست. فروشندگان خودرو معتقدند همچنان عرضه 
خودرو توسط شرکت های خودروساز به کندی انجام 
می شود اما بسته شدن ســایت های فروش خودرو و 
آگهی های غیر منطقی در فضای مجازی باعث شــده 

تا نرخ های خالف واقع خودرو در بازار عنوان نشود.
 یکــی از فروشــندگان خــودرو در همیــن ارتباط  
می گوید: بازار در شــوک کاهش قیمت ها و کسی به 
روشــنی دلیل این موضوع را نمی داند البته افزایش 
قیمت ها هم به صــورت غیر منطقی بــود و همه به 

دنبال چرایی این نابسامانی بازار بودند.
وی با بیان اینکه برخی برای ســود بیشــتر چندین 
خــودرو خریــداری کرده و امــروز نمی داننــد باید 
چگونه آنها را بفروشــند، افزود: اگر شوک جدیدی به 
بازار خودرو وارد نشــود با روند کاهشی قیمت ها بازار 

خودرو به ســمت ثابت و رونق معامالت پیش خواهد 
رفت.در حــال حاضر کاهش قیمــت در خودروهای 
داخلی به مدار۲۲میلیون تومان رســیده اســت به 
نحوی که  قیمت ساندرو استپ وی از ۲۰۵ میلیون به 
۱۹۰ میلیون تومان، پژو۲۰۷ اتومات از ۱۷۹ میلیون  
به ۱۶۸ میلیون تومان، پژو۴۰۵ از ۸۳ میلیون به ۷۸ 
میلیون تومان، ســمند ال ایکس از ۸۶ میلیون به ۸۳ 
میلیون تومان، پژو۲۰۶ تیــپ ۲ از ۹۶ میلیون به ۸۶ 
میلیون تومان،H30   از ۱۵۰ میلیون تومان به ۱۲۸ 
میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیــپ ۵ از ۱۱۶ میلیون به 

۱۰۴ میلیون تومان رسیده است.

بیش از 16 هزارخودروی ناقص تکمیل و تحویل 
مشتریان شد

گروه صنعتی ایران خودرو بــه منظور تامین نیاز بازار 
و افزایش عرضه، تکمیل محصوالت دارای کســری را 
آغاز کرده و در روزهای اخیر ۱۶ هزار و ۲۵۵ دستگاه 

خودرو را تحویل مشتریان داده است.
نماینده مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اعالم 
این خبر گفت: با توجه به آغاز فصل افزایش تقاضا در 
بازار خودرو و ضرورت تامین نیاز مشــتریان از سویی 
و ایجاد گردش نقدینگی در زنجیــره تولید خودرو از 
سویی دیگر، با دستور مدیرعامل گروه صنعتی ایران 
خودرو تمامی گروه های تامیــن، تولید، برنامه ریزی 
و ســازندگان، بر تجاری ســازی خودروهای ناقص و 

تحویل به مشتریان تمرکز کرده اند.
علیرضا بخت آزما با اشاره به مشکالت تحمیلی ایجاد 
شــده به دلیل تحریم های ظالمانه گفــت: در حال 
حاضر سازندگان نیز با شــرایط جدید منطبق شده و 

با تمهیداتی که اندیشیده شد، زنجیره تامین درحال 
بازگشت به شرایط عادی است.

وی با بیــان این که کارگروه هــای ویژه ای برای 
هم افزایی و همــکاری در تمامی زمینه های تامین، 
برنامه ریزی و شــرکت های قطعه ساز تشکیل شده 
گفت: در روزهای تعطیل اخیر کارکنان در واحدهای 
مرتبط به صورت سه شیفت در محل کار حاضر شدند 
و توانستند عدد تجاری سازی خودروهای ناقص را به 

بیش از ۱۶ هزار دســتگاه خودرو 
افزایــش دهند.بخت آزما تصریح 
کرد: در روز عید سعید فطر تعداد 
دوهــزار و ۵۰۰ دســتگاه خودرو 
تکمیل و تحویل مشــتریان داده 

شده است.
نماینده تــام االختیار مدیرعامل 
ایــران خودرو با تاکیــد بررعایت 
تمامی شاخص های استانداردی 
و کیفیت در فرآیند تجاری سازی 
خودروها گفــت: به مشــتریان 
اطمینــان مــی دهیم کــه با 
برنامه ریزی منســجم، قطعات 
تامیــن و بــر روی خودروها نصب 
شده و فرآیند تجاری سازی بدون 
هرگونه تخطی از استانداردهای 
کیفی انجام شده است.بخت آزما 
خاطرنشــان کرد: هیچ تولیدی 
خــارج از فرآینــد و چارچــوب 
اجــازه  کیفیــت  اســتاندارد 

تجاری سازی ندارد. 

پدال

 عضو کمیســیون صنایع و معادن 
مجلــس گفــت: افزایــش نرخ 
ارز و مواداولیــه تولیــد قطعات، 
غیرمنطقــی بــودن هزینه های 
منجربه قیمت تمام شده خودرو، 
وجود داللــی و تقاضــای کاذب 
به منظور حفظ ارزش پول از جمله 
دالیل گرانــی خــودرو و التهاب 
در بــازار بوده است.ســید مهدی 
مقدسی اظهار داشت: علت واقعی 

افزایش قیمت خودرو، 
نوســانات ارزی است 
و دلیــل دیگر بــه این 
مســاله برمی گردد که 
هزینه های تمام شــده 
قیمت خودرو در ایران 
به صــورت غیرمنطقی 

باال اســت.نماینده مــردم اراک، 
کمیجــان و خنداب افــزود: باید 
تولیــد خودرو در کشــور افزایش 

یابد تا هزینــه نیروی 
شده  سرشکن  انسانی 
و قیمت ها سیر نزولی 

به خود بگیرد.
راه حل دیگــر، کوتاه 
 کردن دســت دالالنی 
اســت که با استفاده از 
فضای مجازی بــه جو روانی دامن 
می زنند.عضو کمیســیون صنایع 
و معادن مجلس شــورای اسالمی 

درخصــوص کســری قطعات و 
خودروهای ناقص کف کارخانه ها 
و اتهــام دپو در خودروســازی ها 
گفــت: شــائبه دپــو و انبــار در 
خودروســازی ها منطقی نیست. 
قبال بعضــی از قطعــات در ایران 
تولید نمی شــد و این امــر باعث 
می شــد خودروســازان نتوانند 
به موقع بــه تعهدات خــود عمل 

کنند.

بازار
و ملتهب شد؟ چرا بازار خودر
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وز و از امر ایران خودر
 گروه صنعتی ایران خودرو از ســاعت ۱۱ صبح 
امروز ۲۲ خردادماه فروش فوری ۳ محصول این 

شرکت را آغاز خواهد کرد.
البته در این طرح فروش با هــدف جلوگیری از 
ثبت نام واسطه ها و افزایش امکان ثبت نام برای 
مصرف کننده نهایی خودرو شرکت ایران خودرو 
در همکاری مشــترک با شرکت ســایپا، فیلتر 
جدیدی بــه فیلتر های قبلی اضافــه نموده که 
براساس آن مشتریانی که در ۱۸ ماه گذشته در 
شرکت های ایران خودرو و ســایپا اقدام به ثبت 
نام نموده اند مجــاز ثبت نام در این بخشــنامه 

نیستند.
بر اســاس این طرح فروش پــژو ۴۰۵ بنزینی با 
قیمت ۶۷ میلیون و ۸۸۸ هــزار و ۴۰۰  تومان، 
پژو ۴۰۵ دوگانه سوز با قیمت ۶۵ میلیون و ۸۷۸ 
هزار و ۴۰۰ تومان و پژو پارس ال ایکس با قیمت 
۸۴ میلیون و ۷۰۰ هــزار و ۴۰۰ تومان به فروش 

می رسد.

وساز مبنی  ادعا ی ۲ شرکت خودر
واقعی است بر کمبود قطعه، غیر

 مدیر کل تعزیرات تهران با بیــان این که برخی 
خودرو هایی که قرار بود خودرو سازان از طریق 
فروش فــوری تحویــل دهند به بهانــه کمبود 
قطعات تحویل داده نشده است گفت: ادعا ی دو 
شرکت خودروساز داخلی مبنی بر کمبود قطعه 

غیرواقعی است.
محمدعلی اســفنانی افزود: طبق شکایت هایی 
که به ما رســیده اســت برخی خودروسازان از 
جمله دو خودرو ساز مهم کشور به تعهدات خود 
مبنی بر فروش فــوری عمل نکرده انــد و قطعاً 

سازمان تعزیرات در این خصوص ورود می کند.
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ماجرای تار و پودهای ارزآور در شرایط تحریم

فرش ایرانی بر پهنه جهان
محبوبه فکــوری  فــرش کــه بــا خصومت 
رئیس جمهور آمریکا در فهرســت اولین تحریم های 
ایاالت متحده بر علیه ایران قرار داشت، اکنون راه خود 
را برای ورود بــه بازارهای هدف جهانــی پیدا کرده و 

همچنان ارزآور است.
قصه تار و پودهای فرش دســتباف ایرانی داســتان 
هزارتویــی دارد که تنهــا بافنــده ای می تواند آن را 
بخواند که غم ها و شادی ها، سختی ها و آرامش هایش 
را با آن گره زده است. هنر-صنعتی که قرن ها است که 
راه خود را در بازارهای جهانــی پیدا کرده و نام خود را 
با ایران گره زده و هر جا که نامی از کشورمان به میان 
می آید، فرش دســتباف هم به عنوان یک یادمان در 
کنار آن، خودنمایــی می کند.این هنر-صنعت اصیل 
ایرانی اگرچه در اولین لیست تحریمی دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور ایاالت متحده آمریــکا علیه ایران قرار 
داشت، اما جایگاه خود را همچنان در بازارهای جهانی 
حفظ کرده و اگرچه ممکن اســت در برخی بازارهای 
کهن و قدیمی ایرانی، حضورش کمرنگ تر شده باشد، 
اما بازارهای جدیدی پیدا کرده کــه می تواند در آنها 

خوش بدرخشد و همچنان برای ایران ارزآور باشد.
اما این تمام داســتان فرش ایرانی نیست. چند سالی 
است که با ورود ماشــین آالت جدید و تکنولوژی های 
پیشــرفته، فرش ماشــینی ایرانی نیز عالوه بر تأمین 
نیازهای داخلی، راه خود را به بازارهای هدف صادراتی 

پیدا و طرفداران زیادی را به خود جلب کرده است. 

درخشش فرش دستباف ایران در دنیا
بر اساس آمار غیررسمی منتشــر شده از سوی مراکز 
تولیدی فرش دســتباف، ســاالنه ۴۰۰ میلیون دالر 
فرش دستباف ایرانی صادر می شود که بر مبنای آن، 
بیشترین صادرات ایران به دو کشــور آلمان و آمریکا 
صورت می گیرد؛ این در شــرایطی است که اکنون به 
دلیل قرار گرفتن نام فرش دستباف ایرانی در فهرست 
تحریم های آمریکا، صادرات این کاال به این دو کشور، 
با نوســاناتی همراه بوده اســت؛ اما به مــوازات آن، 

بازارهای جدیدی جایگزین شده است.
از حــدود ۴۰۰ میلیــون دالر صــادرات ســاالنه 
فرش دســتباف، ۱۲۰ میلیــون دالر آن بــه آمریکا 
صادر می شــود. کاهش تقاضا، مشــکالت مربوط به 
نقل و انتقــاالت مالی ناشــی از تحریم هــا و اجرای 
پیمان ســپاری ارزی از جمله عوامل کاهش صادرات 

فرش ایران به شمار می رود.

بازارهای جدید برای فرش دستباف
فرشــته دســتپاک، رئیس مرکز ملی فرش ایران در 
گفتگو با مهر گفت: صادرات فرش دســتباف ایرانی 
اکنون دچار نوسان شده و باید بر روی بازارهای جدید 
کار کنیم. تهاتر از جمله روش هایی است که به دنبال 
آن هســتیم که شــرایطی لحاظ کنیم کــه در قبال 
وارداتی که به کشــور صورت می گیرد، بتوانیم فرش 
دســتباف ایرانی را صادر کنیم و تهاتــر انجام دهیم. 
فرش دستبافی در این حیطه قرار می گیرد که دارای 
شناســنامه باشــد؛ بنابراین به دنبال آن هستیم که 
فرش دستباف ایرانی را شناســنامه دار کرده و صادر 
کنیم. با جدیت درحال پیگیری این کار هســتیم و به 

زودی از آن رونمایی خواهیم کرد.
وی افزود: عالقمنــدی چینی ها به فرش دســتباف 
ایرانی بسیار باال است و بعد از شناســنامه دار کردن 
فرش دستباف ایرانی این کار را پیگیری خواهیم کرد.

وی اظهار داشــت: تعدادی از تجــار ایرانی در بلژیک 
نیز انبارهــای بزرگ راه اندازی کرده اند و قرار اســت 
که اتحادیه فروش دستباف را راه اندازی کنیم، ضمن 
اینکــه اتحادیه آلمــان را نیز تقویــت خواهیم کرد؛ 
پویشی را در حوزه واردات فرش دســتباف ایرانی از 
ســوی کشــورهای دنیا راه اندازی خواهیــم کرد تا 
بتوانیم در ســال ۹۸ بازارهای صادراتی جدیدی را در 

اختیار داشته باشیم.

صادرات فرش ماشینی به 
کشورهای اروپایی

آنگونه که آمار رســمی نشــان 
می دهنــد، هــم اکنــون فرش 
ماشــینی ایرانی به کشــورهای 
مختلف دنیا از کشورهای همسایه 
گرفته تا حتی اروپا و آمریکا صادر 
می شود و راه خود را در این بازارها 
پیدا کرده اســت. کشــورهایی 
همچون عــراق، کانــادا، چین، 
افغانســتان و حتی کشــورهای 
اروپایی خریداران فرش ماشینی 
ایران هســتند و ایــن کاالهای 
تولیدی بــه اندازه ای بــا کیفیت 
اســت که برخی از کشــورهای 
رقیــب همچون ترکیــه را نیز در 

برخی بازارها کنار زده است.

سیاست ممنوعیت یا آزادسازی 
 کامل کاالها از دستور کار

ج شد  خار
 وزیر صنعت گفت: سیاســت ممنوعیت یا آزاد 
ســازی کامل واردات و یا صادرات هیچ کاالیی 

دیگر در دستور کار این وزارتخانه قرار ندارد.
رضــا رحمانــی در چهلمین کارگــروه تنظیم 
بــازار، تصریح کرد: در شــرایط خــاص فعلی و 
برای ممانعــت از تاثیر تنش هــای تحمیلی به 
بازار، ضرورت دارد تا تصمیمات اتخاذ شــده در 
تامین و تنظیم قیمت انــواع اقالم کاالیی کاماًل 

کارشناسی و منطبق با منافع مردم باشد.
وی افــزود: اصــالح برخی فرآیندهــای تامین 
و توزیــع کاالها به صورت زیر بنایی در دســتور 
کار وزارت صنعــت، معدن و تجــارت قرار دارد 
و اطمینــان دارم با تحقق این مهم، بســیاری از 
مشــکالت موجود در حوزه تنظیم بــازار رفع 

خواهند شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشــاره 
به اهمیــت راهبــردی برخی صنایع در ســبد 
کاالی مصرفی مــردم، اظهار داشــت: کاهش 
تولید تعــدادی از صنایع صرفاً به ســبب برخی 
محدودیت های موجــود در تامین مــواد اولیه 
می باشد که ضروری اســت برنامه ریزی اساسی 

و اقدام عملی در این راستا صورت گیرد.
وی در مــورد اعمال قــرارداد مچینگ )خرید و 
فروش بدون واســطه کاال( میان شــرکت های 
تولید کننــده و مصــرف کننده فوالد کشــور 
اظهار داشــت: صنایــع باالدســتی در صورت 
وجود محدودیت مصرف کننــده اقالم تولیدی 
می توانند با اعمــال قراردادهــای مچینگ در 
تامین مواد اولیه و رفــع دغدغه صاحبان صنایع 
پایین دســتی موثر واقع شــوند و ما هم از این 
موضوع استقبال می کنیم.رحمانی گفت: امروز 
سیاســت ممنوعیت یا آزاد سازی کامل واردات 
و یا صــادرات هیچ کاالیی دیگر در دســتور کار 

وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارد.
وی خاطر نشان کرد: این مهم متناسب با تامین 
نیازهای کشــور با اعمال مقطعی عوارض روی 

اقالم وارداتی و یا صادراتی انجام خواهد گرفت.

کاالهای وارداتی بدون دریافت 
گواهی مبدا ترخیص می شوند

 معاون فنــی گمرک در نامه ای بــه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی از موافقت گمرک با ترخیص 
کاالهای وارداتی بدون دریافت گواهی مبدا و با 

رعایت مقررات مربوطه خبر داد.
مهرداد جمال ارونقی گفــت: وفق مفاد ماده ۵۸ 
آئین نامه اجرایــی قانون امــور گمرکی، اصل 
گواهی مبــدا باید بــه اظهار نامــه ضمیمه و به 

گمرک ارائه شود.
معاون فنی و امور گمرکی گمــرک ایران افزود: با 
این وجود در مواردی که کشور سازنده کاال احراز 
شده و محصول کشورهای ممنوع المعامله نبوده 
و مشــمول تعرفه های ترجیحی و محدودیت های 
مقداری نشــود با تشــخیص گمرک ایــران ارائه 
گواهی مبدا ضــروری نبوده و با توجه به شــرایط 
حاضر از جمله تحریم های اقتصــادی، گمرکات 
اجرایی نیز مســتند به تبصره ۲ ماده ۵۸ آئین نامه 
اجرایی قانون امور گمرکی نســبت به موارد اقدام 
می کنند و مشکلی از این جهت مشاهده نمی شود.

دالر به کانال ۱۳هزار تومانی 
بازگشت

در جریان معامالت دیروزصرافــی های بانکی، 
نرخ دالر مجــدداً به کانــال ۱۳ هــزار تومانی 
بازگشته اســت که از تحرک بازارساز در مقابل 

دالالن برای کاهش آربیتراژ حکایت دارد.
در جریان معامالت سه شنبه ۲۱ خردادماه ۹۸ 
دالالن تحرکاتی را برای افزایــش نرخ ارز انجام 
داده بودند تا بتوانند با استفاده از نوساناتی که در 

نرخ پدید می آورند، بازار را به دست گیرند.
بر این اساس، بازارســاز نیز با ورود فعال به بازار 

همراستای با این تحرکات عمل کرد.
بررســی های میدانی حکایت از آن دارد که نرخ 
دالر در ساعات ابتدایی معامالت دیروز به کانال 
۱۳ هزار تومانی بازگشــت و برای خرید ۱۳ هزار 
تومان و برای فروش ۱۳.۱۰۰ تومان بود.قیمت 
هر یورو )اســکناس( نیز بــرای خرید ۱۴.۹۰۰ 

تومان و برای فروش ۱۵ هزار تومان بود.

 قیمت گوشت گوسفندی
 ۱۰۴ هزارتومان 

رئیــس اتحادیه گوشــت گوســفندی قیمت 
هرکیلوگرم شــقه بدون دنبه را بــرای مصرف 
کنندگان بیــن ۱۰۳ تــا ۱۰۴ هزارتومان اعالم 
کرد و گفت: هیچ افزایش یا کاهشی در قیمت ها 

نخواهیم داشت.
علی اصغر ملکی در گفتگو با مهــر با بیان اینکه 
قیمت گوشت گوسفندی طی هفته های اخیر و 
بعد از ماه مبارک رمضان تغییری نداشته است، 
گفت: هیچ اتفاق خاصی در بازار رخ نداده و بازار 

بسیار آرام است.
وی با اشاره به اینکه بازار دچار رکود است، ادامه 
داد: واردات گوشت نیز برقرار و در حال توزیع در 

بازار است.
رئیس اتحادیه گوشــت گوســفندی قیمت هر 
کیلوگرم شــقه بدون دنبه را بیــن ۱۰۳ تا ۱۰۴ 
هزارتومان برای مصرف کننــدگان اعالم کرد و 
افزود: برای روزهای آینده پیش بینی خاصی در 
مورد قیمت ها نداریم چرا که هوا رو به گرم شدن 

است و عرضه دام نیز باید زیاد شود.
ملکی گفت: اگر خروج دام از کشور کنترل شود با 

ثبات قیمت ها در داخل مواجه خواهیم بود.


