یادداشت
دراین  30سال برنامهای برای
مسکن ارائه نشده است
بیتا ...ستاریان

کارشناس ارشد مسکن

اقتصاد کالن
به مناسبت عید سعید فطر

فروش ویژه محصوالت گروه
خودروسازی سایپا

نسل فردا :گــروه خودروسازی سایپا به مناسبت
عید سعید فطر و در راستای افزایش رضایتمندی
مشــتریان اقدام به فروش فــوری با قیمت قطعی
محصوالت کــرده اســت .در این طــرح فروش
خودروهای آریو ،چانگان  Cs35و تیبا  2به صورت
تحویل فوری و با قیمت قطعی آغاز خواهد شــد و
محصوالت عرضه شده در این طرح با تخفیف ویژه
و تسهیالت با بازپرداخت مناســب و بدون ضامن
به فروش میرسند .گفتنی اســت این طرح از 20
خردادماه سال جاری آغاز و بدیهی است که با تکمیل
ظرفیت ،روند ثبت نام متوقف خواهد شــد .بر پایه
این گــزارش ،متقاضیان جهت کســب اطالعات
بیشتر و ثبت نام میتوانند به سایت اینترنتی گروه
سایپا به نشانی www.saipagroup.ir :یا به شبکه
نمایندگیهای مجاز گروه خودروســازی سایپا در
سراسرکشورمراجعهکنند

بانک
با اجرای طرح سپرده تسهیالت باران

بانک سپه به متقاضیان 50
میلیون تومان تسهیالت میدهد

نسل فردا :بانک ســپه در قالب طرح تسهیالتی
باران تا سقف  50میلیون تومان به سپرده گذاران
طرح تســهیالت پرداخت میکنــد .متقاضیان
بهرهمندی از مزایای طرح باران میتوانند نسبت
به افتتاح حســاب ویژه طرح با حداقل مبلغ 20
میلیون ریــال طبق ضوابط بانک اقــدام و پس از
افتتاح حساب و سپری شدن مدت زمان مشخص
شده در طرح متناســب با میانگین مانده حساب
خود در دوره ســپردهگذاری از حق تقدم دریافت
تسهیالت تا سقف فردی 500میلیون ریال در قالب
کارت اعتباری مرابحه بهرهمند شوند .این گزارش
میافزاید :متقاضیان برای دریافت اطالعات بیشتر
درخصوصطرحتسهیالتیبارانمیتوانندبهشعب
بانک در سراسر کشور مراجعه کنند.

ارائه خدمات لیزینگ به زودی
در شعب بانک صادرات

نســل فردا :در گردهمایی مدیران و کارکنان
مدیریت شعب جنوب تهران بانک صادرات ایران،
از ارائه خدمات لیزینگ در شعب این بانک در آینده
نزدیک خبر داده شد .حجتاله صیدی مدیرعامل
بانک صادرات ایران در این گردهمایی ،ضمن تاکید
بر اهداف سال ۹۷بانک ،گستردگی شعب را یکی از
مزیتهای رقابتی بانک برشمرد و از سرعت گرفتن
خدمات متنوع مالی و پولی در این شعب در آینده
نزدیک ،خبر داد .وی ارتقای خدمات PSPها را مورد
اشاره قرار داد و گفت :عالوه بر شعب ،در بانکداری
الکترونیک زیر ساختهای خوبی در بانک صادرات
ایران ایجاد شده و در این زمینه اتفاقات خوبی در
جریان است.

شهر خبر :سخنگوی دولت گفت :قبل از عید فطر همه حقوق شاغلین و بازنشستگان را در رابطه با یارانهها پرداخت میکنیم .محمدباقر
نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری خود با تقدیر از حضور پر شور مردم در راهپیمایی قدس ،اظهار داشت :دولت ،خود را برای عید
فطر آماده کرده که بهترین تبریک دولت به ملت ،پرداخت بخشی از معوقات است .نوبخت ادامه داد :قبل از عید فطر همه حقوق شاغلین و
بازنشستگان را در رابطه با یارانهها پرداخت میکنیم .علیرغم اینکه رقم سنگینی است؛ اما تاکید رئیسجمهور بر پرداخت آن است که در
روزهای آینده قبل از عید فطر همه حقوقها را با درصد افزایش پرداخت خواهیم کرد .وی با بیان اینکه عالوه بر افزایش حقوق بازنشستگان
خود را موظف به جبران فاصله دریافتها میدانیم ،اظهار داشت :امسال مجلس  ۲۱۰۰میلیارد تومان برای بازنشستگان در نظر گرفت که
دولت خود فاصله  ۲۱۰۰میلیارد تومان تا  ۳۴۰۰میلیارد تومان را تقبل کرد.

مهر :یک مقام مسئول با بیان اینکه پایانه صادرات گل و گیاه بعد از ۱۴سال ۸۵درصد پیشرفت فیزیکی داشته است ،گفت :مصرف
سرانه گل در ایران ۱۸شاخه گل بریده و در دنیا بیش از ۱۵۰شاخه بریده است .غالمرضا تقوی ،مدیرکل دفتر امور گلخانه ،گیاهان
دارویی و قارچ وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه  ۲۵خردادماه روز ملی گل و گیاه است ،اظهارداشت :به درخواست اتحادیه و
نیز دفتر گل و گیاه وزارت جهاد کشاورزی نام گذاری این روز به دفتر شورای عالی انقالب فرهنگی پیشنهاد داده شد و در سال
 ۸۴شاهد ثبت این روز در تقویم بودیم .وی با بیان اینکه  ۵سال بعد و در سال  ۸۹با استدالل اینکه ضرورتی وجود نداردچنین
تقویم
روزی به صورت رسمی در تقویم باشد ،آن را حذف کردند ،اضافه کرد :ما به جد درحال پیگیری هستیم تا مجددا این روز به 
بازگردد.

اقتصـاد
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اندر ضد و نقیضهای دارویی کشور

ازانکار تا رشد 10درصدی قیمتها
خریدم" .خانم میانســال دیگری هم که
دریا وفایی -گروه اقتصاد
میگفت سالهاست با بیماری قلبی دست
daryavafaei2009@gmil.com
و پنجه نــرم میکند دربــاره هزینهای که
در جزر و مد این روزهای نرخ های گوناگون دقایقی قبــل بابت داروهایــش پرداخت
اقالم  خوراکــی  ،بهداشــتی و  ...حکایت    کرده ،گالیههایی از همین جنس داشت.
بعضی ازدستگاههای اجرایی کشور ،نمونه اما توضیحات چند متصدی داروخانه درباره
بارز "دیرین دیرینهای تلویزیونی" است تغییریا ثبات قیمت دارو درهفته های پس
که درک آن برای کودکان زیر  5ســال هم از امضــاء رئیس جمهور آمریــکا در پایان
آســان اســت .ماجرای ضد و نقیضهای برجــام نیزخواندنی اســت .یک متصدی
دارویی کــه حاال حتی ســروصدای خود داروخانه دراین باره گفت" وزارت بهداشت
پزشــکان و برخی داروخانهدارهــا را نیز توانایی خوبی در آبروداری با جیب پزشک
درآورده اســت .پیبردن بــه این حقیقت و داروخانه دارها ،دارد .شــب وزیر محترم
چندان کار دشــواری نیست و کافی است بیانــهای مظلومانه صــادر میکند و فالن
ســاعاتی را در پیــاده روهــای منتهی به معاون و مدیرش دردفاع و تائید از آن مهر
داروخانهها قدم بزنی ،ابتدا با بیماران دارو محکمتری پای صحبتهایش میکوبند و
به دســت گپ و گفت کنی و بعد شنونده صبح بیماران درمقابل پیشخوان داروخانه
صحبت متصدی و فروشنده این داروخانه و همانها را تحویلمان میدهند .با حرفهایی
آن داروخانه باشی .از چندین مورد تحقیق که بیشــتر جنبه تخیــل دارد صرفا برای
میدانی انجام شــده پیرامون این موضوع ،مردم توقع ایجاد میکننــد و بیماران هم
حرفهای قابــل تامل بیماری اســت که غافل از اینکــه بدانند در پــس این جعبه
درپاسخ به ســوالمان راجع به قیمت چند جادویی چه میگذرد " واو به واو" جمالتی
قلم دارویی که خریده بود گفت" نمیدانیم که شــنیدهاند را ســاح کرده و طلبکار
وزیر بهداشــت حرفش صحت دارد یا این داروخانهها میشوند".دیگری نیز با اشاره
داروخانهایها ،از آن طرف می گویند هیچ به کمبودهای متعدد دارویی نیز گفت" به
دارویی گران نشده و کســی حق ندارد به عنوان مثال در زمینه بیماریهای خاص به
اسم تحریم قیمتها را باال ببرد از این طرف جز شیمی درمانی با کمبود فراوان دارویی
مسئول داروخانه میگوید جناب وزیر یک مواجهیم" .وی عنوان کرد" اگرچه تحریم
حرفی برای خودش می زند ،شما باور نکنید ،بر داروهای داخلی تاثیرچندانی نداشــته
مگر میشود تحریم باشیم ،همه چیز  گران اســت؛ اما داروهای واردتــی  7تا  8درصد
باشد  بعد قیمت دارو تغییرنکند؟" سپس به افزایش قیمت داشته که باالخره تبعاتش به
محتویات داخل نایلون ســفید رنگ اشاره بیماران هم میرسد؛ البته برخی داروها که
کرد و ادامه داد ":همین چنــد قلم دارو را قیمت قبل بوده است همچنان بدون تغییر
ببینیــد در کمتر ازیک ماه دوبرابرشــده ،به دست مشتری میرسد؛ اما اقالمی که پس
یک بسته شــیاف گلیســیرین بزرگسال از شکست برجام لیست میشود روز به روز با
که  3هزار و  200تومان بــوده االن همان افزایش قیمت مواجه است".
بسته و برند و تعداد را  5هزارو  300تومان یک داروخانه دار دیگر هم در این باره اظهار

داشــت ":معلوم اســت که تورم حاصل از
همه
رخدادهای بیــن المللی   تاثیــرات 
جانبــه ای برهمه کاالها میگــذارد .مگر
میشود دالربه  7هزارتومان هم برسد؛ اما
مثال قیمت دارو هیچ تکانی نخورد ،با یک
حساب سرانگشتی هم میتوان اثرپذیری
تورم بر چرخه دارو از تولید تا مرحلهای که
به دست مشتری میرسد را حساب کرد...
به هرحال سیاسیون مجبورند که وضعیت
را مطلوب اعالم کننــد" .وی با بیان اینکه،
وزیر هم ناچارا میگوید دارو افزایش قیمت
ندارد عنوان کرد" درحال حاضراغلب اقالم
دارویی کشور رشــد حدودا  10درصدی
داشته است و با وجود تحریم حتما بیشتر
هم خواهد شــد" او ادامه داد ":البته قرار
بــود بــرای دارو ارز  1700تومانی درنظر
گرفته شــود که فعال در حد حرف اســت
حداقل ماهنوز تغییری ندیدیم و همچنان
با همان  4700تومان به باال دست و پنجه
نرم میکنیم" .این متصدی داروخانه ،گفت"
وقتی ماههاست که تامین اجتماعی پولی به
من داروخانه دار نــداده چهکار باید بکنم؟
دالر  4700تومــان ،تحریــم ،هزینههای
متعــدد ازجمله حقــوق پرســنل و کادر
داروخانه ،مگر میشــود نرخ دارو را تحت
الشعاع قرار ندهد؟"

برجام تاثیــری بربازار دارو
ندارد
شواهد یاد شــده درحالی اســت که وزیر
بهداشــت در واکنش به خــروج آمریکا از
برجام و تأثیر آن بر تغییرات قیمت دارو و
تجهیزات پزشکی بارها و بارها گفته است"
خروج آمریکا از برجام تاثیری بر بازار دارو و
تجهیزات پزشکی نخواهد گذاشت؛ چراکه
وابستگیمان به داروی وارداتی بسیار اندک

آرش حیدری -گروه اقتصاد

arash.h@gmil.com

اســت".وی تاکید کرده است"بخشــی از
نگرانی مردم از برجام در همه حوزهها ،جنبه
روانی دارد .آنچه رئیس جمهور و معاون اول
در مورد کاالهای اساســی و از جمله دارو
اعالم کردند ،تغییرات نرخ کاالهای اساسی
در سال  ،97کمتر از نرخ تورم است و ما نیز
قیمت دارو و تجهیزات پزشکی را مدیریت
میکنیم".هاشمی یادآورشــده" جامعه
داروسازی کشور و کارخانجات تولید دارو
و تجهیزات پزشکی که بخشی از مواد اولیه
دارو یا تجهیزات پزشکی را وارد میکنند،
متوجه هستند که هیچ هزینهای نباید برای
مردم ایجاد شــود که مردم احساس کنند
تفاوتی ایجاد شده است" .وی با ابراز اینکه
در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی ،اقدامات
مناسب و هماهنگی انجام میشود ،تاکید
کرده است" در بدترین شــرایط هم نباید
نگرانــی در مورد تأمیــن دارو و تجهیزات
پزشکی برای بیماران وجود داشته باشد".
تحریمها بر بازار دارو تاثیرگذار است
اما صحبتهای حیدرعلــی عابدی عضو
کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس نیز
در ایــن خصوص از جنس دیگری اســت
او اعالم کرده اســت" قطعــا تحریمها بر
این حوزه بیتاثیــر نخواهد بود ،کما اینکه
تعدادی از داروها در کشور تولید میشوند
که باید مواد اولیه آن از خارج تامین شود،
همچنین تعدادی از شــرکتهای دارویی

مجبور هستند از طریق واردات برخی اقالم
داروی بیماران خاص نیــاز آنها را تامین
کنند" .وی با اشاره به تاثیر نوسانات نرخ ارز
بر بازار دارو تصریح کرده است"هماکنون
ما به التفاوت نــرخ دالر دولتی که 4200
تومان تعیین شده است با نرخ دالر در بازار
آزاد بر وضعیت بازار دارو تاثیرگذار خواهد
بود و قطعا قیمــت دارو متاثر از آن خواهد
بود؛ البته ما با سیاستهای آمریکا به طور
مستقیم مرتبط نیســتیم؛ اما متاسفانه در
دنیا سایر کشورها به دلیل مراوداتی که با
آمریکا دارند وقتی با شــرکتهای بزرگ
دارویی بــه این صورت وارد مذاکره شــود
که در معامالت خود تحریمهــا را در نظر
بگیرند به دلیل اینکه با این کشور معامالت
گستردهتری دارند قطعا منافع خود را نادیده
نمیگیرند" .این نماینده مردم در مجلس
یادآور شده است" داروها دو دسته هستند
به این صورت که بخشــی فقط در دنیای
پزشکی به عنوان دارو مطرح میشوند که
تحریمها شامل آنها نمیشود؛ اما بخشی
از داروها نیز که مصرفهای مختلفی دارند
همچون داروهای درمان ام اس و سرطان،
تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و تحریمها قرار
میگیرند" ....به هرترتیب اگرچه گهگاهی
ارائه خالف واقعهای مصلحتی نیاز است؛
اما مسلما ضربه تناقض گویی ها به مراتب
بیشتر خواهد بود.

نمایشگاه

نفت

فناوری

بین الملل

برگزاری نمایشگاه ملی گیاهان
بومی گیالن در حیران آستارا

فرآوری لجنهای نفتی در ایران
برای اولین بار در دنیا

سقوط  ۷۶۵پلهای رتبه جهانی
تلگرام

افغانستان و پاکستان مقصد اصلی
صادرات لوازم خانگی ایران

اخبارنمایشگاهها :نخستین جشنواره ملی گیاهان
بومی استان گیالن در دهکده گردشگری تلهکابین
حیران آستارا برگزار میشود .دکتر «ابوعلی گلزاری»،
عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه
تهران و دبیر اولین جشنواره ملی گیاهان بومی استان
گیالن اظهار کرد :این جشنواره در دو قالب نمایشگاه
و همایش با رویکرد تجاریســازی گیاهان دارویی
شهرستان مرزی بندر آســتارا در روزهای  ۲۱و ۲۲
تیرماه سالجاری برگزار میشود .گلزاری ،برگزاری
پنلهای تخصصی بحث و بررســی پتانسیلهای
گیاهان دارویی شهرستان آستارا را از ویژگیهای آن
برشــمرد و افزود :در جشنواره مذکور متخصصین و
سرمایهگذاران مطرح کشوری حضور مییابند .وی
افزود :از همه صاحبنظــران و نخبگان تا دیدگاهها،
ایدهها و پیشــنهادهای خود را تا تاریخ  ۵تیرماه به
آدرس ایمیل ( abooaligolzary@ut.ac.irدبیر
جشنواره) اعالم کنند.

خبر ویژه

رئیسهیئتمدیرهپاالیشگاهکرمانشاهازساختانواع
کاتالیستهای تزریقی لجنهای نفتی در پاالیشگاه
کرمانشاه برای اولین بار خبر داد .سهراب براندیشه
افزود :با ساخت انواع کاتالیستهای تزریقی لجنهای
نفتی ،پاالیشگاه کرمانشــاه به عنوان تنها مجموعه
تولیدکننده این محصول ،مرجع تمامی لجنهای
نفتی صنعت نفت شد .وی با بیان اینکه صنایع نفت در
سراسر دنیا روزانه بیش از 4.1میلیون بشکه لجنهای
نفتیمخاطرهآمیزبرایمحیطزیستتولیدمیکنند،
افزود :میلیونها بشکه لجن نفتی بدون هیچ توجیه
اقتصادی درون مخازن ذخیره موقــت ،گودالها و
حوضچهها نگهداری میشــود .براندیشه با اشاره به
اینکه در حال حاضر لجنهای نفتی در دنیا به دو روش
امحاء یا دفن در سایتهای لندفیل یا روش سوزاندن
در کوره زباله سوز امحا میشــود ،یادآوری کرد :در
هر دو حالت آلودگی زیســت محیطی بسیاری به
بار میآید.

اطالعیه شماره  12بانک آینده

نسل فردا :پیرو اطالعیههای قبلی در اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار و ابالغ بانک مرکزی ج.ا.ایران ،برای واگذاری
مدیریت داراییها و بدهیهای تعاونی اعتبار افضل توس (درحال تصفیه) به بانک آینده ،همانگونه که مطلع هستید؛
این بانک ،از ابتدای امر ،بهصورت داوطلبانه ،نهایت تالش خود را معمول داشته تا مطالبات سپردهگذاران محترم ،وفق
ضوابط ابالغی ،با فوریت تعیینتکلیف شود .در همین ارتباط ،حدود  99درصد از سپردهگذاران تعاونی مزبور توانستند
تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال از مانده سپردههای خود را دریافت کنند .خوشبختانه ،در حال حاضر ،مجوز الزم برای
انتقال و پرداخت سپردهها تا سقف مبلغ ده میلیارد ریال به حسابهای متناظر در بانک آینده از مراجع ذیصالح ،صادر
شده و سپردهگذاران بیش از مبلغ ده میلیارد ریال هم میتوانند؛ مبلغ ده میلیارد ریال از سپرده خود را دریافت کنند؛
لذا براســاس اطالعیه مورخ  1397/3/18و ابالغ کتبی مورخ  1397/03/20بانک محترم مرکزی ج.ا.ایران ،از کلیه
سپردهگذارانی که در تعاونی منحله افضل توس دارای سپرده بیشاز یک میلیارد ریال بودهاند؛ دعوت میشود تا صرفاً
مطابق برنامه و زمانبندی اعالم شده در جداول زیر ،به همراه اصل شناسنامه ،کارت ملی ،اصل دفترچه یا گواهی سپرده
تعاونی اعتباری در حال تصفیه افضل توس همچنین مستندات مربوط به منشأ وجوه سپردهگذاری شده در تعاونی،
به شعب افتتاح کننده حساب خود ،مراجعه کنند .طبق اطالعیه و ابالغیه مذکور ،روند پرداخت به اینصورت است که
سپردهگذاران محترم با مراجعه به شعب تعاونی منحله افضل توس و ارائه مدارک ذکر شده ،نسبت به ثبت درخواست
وجه اقدام میکنند و این درخواستها پس از ارسال ،توسط بانک محترم مرکزی ج.ا.ایران بررسی شده و درصورت تأیید
درخواست مذکور ،وجه تأیید شده توسط بانک آینده ،پرداخت خواهد شد .با برنامهریزی و اقدامات بهعمل آمده توسط
بانک آینده (حتی در روزهای تعطیل هفته گذشته) و ایجاد آمادگیهای الزم ،امید است؛ این مرحله از کار نیز با موفقیت
کامل انجام شده .خواهشمند است؛ به منظور تسهیل امور و امکان پاسخگویی به موقع به سپردهگذاران ،از مراجعه به
شعب تعاونی ،خارج از برنامه ابالغ شده ،خودداری شود .ضمناً ،مرکز ارتباط بانک آینده به شماره تماس -27663200
 021در تمام اوقات شبانهروز ،برای پاسخگویی ،در دسترس سپردهگذاران تعاونی افضل توس (درحال تصفیه) است.

ایســنا :معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی
کشور از ســقوط  ۷۶۵پلهای رتبه جهانی پیامرسان
تلگرام پس از مسدود ســازی در ایران خبر داد .امیر
خوراکیان  -معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی
کشور-اظهارکرد:بررسیترافیکدامنههایپیامرسان
تلگرام بر اســاس آمار رتبهبندی ترافیک وبسایت
الکسا در ســه ماه گذشته نشــان میدهد که دامنه
( Telegram.orgمربوط به تلگرام وب) با  ۳۳رتبه
کاهش دارای رتبــه  t.me ،۳۰۰با  ۱۱۴رتبه کاهش
دارای رتبــه  ۶۰۰و  telegtram.meبــا  ۷۶۵رتبه
کاهش دارای رتبه  ۲۳۲۸در ترافیک جهانی شدهاند.
وی تصریح کرد :دامنه  telegram.meکه به نرمافزار
موبایلی تلگرام اختصاص داشته و از زمان رصد آن ،رتبه
 ۱۷۳هزارمی جهان در سال  ۲۰۱۵را داشته است ،در
مدت سه سال به رتبه ۱۵۲۰ارتقاء پیدا کرده بود؛ اما با
مسدودسازی تلگرام در ایران ،میزان بازدید ن دامنهها
با شیب بیشتری کاهش پیداکرده  است.

تعاون

اما و اگرارزانی قیمت خودرو
تا یک ماه آینده

ارزانی خودرو
خیلی دور ،خیلی نزدیک

عکس  :فارس

 30سال است که برنامه عملیاتی مطلوبی در
بخش مسکن ارائه نشــده ،مسکن مشکالت و
مسائل عظیمی درون خودش دارد که ناشی از
مسائلی است که در خود دولت میبینیم .حوزه
مسکن ،تنها حوزهای است که بخشخصوصی
در آن فعال است و بقیه بخشها چون نفت ،گاز،
طال ،اورانیوم و ...توسط دولت قبضه شده ،فقط
مسکن را برای بخشخصوصی گذاشته است که
همین را هم محدود کرده که بخشخصوصی
حق ندارد ملک به خارج بفروشد یا سرمایهگذار
خارجی بهصورت مستقیم برای سرمایهگذاری
وارد شود؛ یعنی اگر شــما بهعنوان یک ایرانی
به کشورهای منطقه یا هر کجای دنیا بروید و
بگویید که میخواهید در مسکن سرمایهگذاری
کنید ،برای شما فرش قرمز پهن میکنند؛ اما
در ایران اینگونه نیســت و فرآیند طوالنی باید
طی شود تا اجازه خرید ملک بدهند چه برسد
به اینکه بخواهند در آن سرمایهگذاری کنند.
مسائل دیگری هم وجود دارد که نیازمند ارائه
و تدوین یک برنامه جامع اســت که باید تمام
ابزارهای مالی در آن دیده شود؛ نه یکی دو مورد،
بلکه همه موارد چون تسهیالت ،سرمایهگذاری،
فاینانس و ...همه اینهــا را باید با هم ببینند و
پیشبینی کنند .بنابراین اول باید زیرساختها
آماده؛ سپس در برنامهها تغییراتی اعمال شود.
عموما براین عقیدهاند کــه در افزایش قیمت
مســکن بنگاهداران موثرند؛ در حالی که این
جمله بهصورت عام غلط اســت؛ اما اگر گفته
شود بنگاهداران با مهندسی فروش توانستهاند
برای مثال یک مجتمع را با ارزش افزوده باال در
حدود 20درصد بفروشند ،این قابل قبول است.

پرداخت معوقات بازنشستگان تا قبل از عید فطر

تکمیل پایانه صادرات گل و گیاه بعد از  ۱۴سال

باشگاه خبرنگاران جوان :حمیدرضا غزنوی،
ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان ایران؛ با اشاره
به ظرفیت تولیــد لوازم خانگی در کشــور اظهار
کرد :ظرفیت تولید یخچال فریزر در کشور حدود
 ۳میلیون دســتگاه اســت؛ حال آنکه نیــاز بازار
داخلی حــدود  ۱میلیون  ۵۰۰هزار دســتگاه در
سال است .سخنگوی انجمن تولیدکنندگان ایران
با اشاره به توانایی باالی تولیدکنندگان داخلی در
حوزه لوازم خانگی بیان کرد :با وجود پیشــرفت
تکنولوژی و ســاخت کاالی باکیفیت در کشور به
دلیل واردات بی رویه ،بســیاری از تولیدکنندگان
با مشــکالت عدیدهای مواجه شــدهاند .غزنوی با
بیان اینکه بیشــتر صادرات به کشور افغانستان و
پاکستان است ،اظهار کرد :مقصد اصلی صادرات
لوازم خانگــی ایران ،کشــورهای افغانســتان و
کولر
پاکســتان اســت که عمده کاالی صادراتی 
آبی است.

پول نمیدهید حداقل شرایط کار را آسان کنید

ایسنا :دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران میگوید :اگر هزاران مانع برای گرفتن وام پیش پای جوانان
میگذاریم ،دست کم شرایط کار را برایشان آسان کنیم .هادی ابوی با اشاره به آمار باالی بیکاری فارغالتحصیالن
و جویندگان کار ،گفت :امروز رقمی که برای ایجاد یک فرصت شغلی اعالم میشود ،در حدود  ۱۵۰میلیون تومان
است؛ این در حالی است که بسیاری از جوانان جویای کار با اندک سرمایهای که در اختیار دارند ،نمیتوانند برای
خود اشتغالزایی کنند .وی با تاکید بر حمایت از کارآفرینان و دانش آموختگان ،از دولت خواست شرایط کار را
برای جوانان تسهیل کند و افزود :موانع پیش روی اشتغال جوانان به ویژه در بحث گرفتن وام و تسهیالت بانکی و
قوانین و مقررات سخت باید برداشته شود تا با خیالی آسوده مشغول کار شوند .دبیرکل کانون عالی انجمنهای
صنفی کارگران ادامه داد :با برکرواسیهای اداری ،قوانین سخت و پیچیده و هزاران مانعی که پیش پای جوانان،
فارغالتحصیالن و کارآفرینان گذاشتهایم ،عمال فرصتهای شغلی را از آنها گرفتهایم ،درصورتی که باید شرایط کار
را تسهیل کنیم تا با هزینه کمتر بتوانند اشتغالزایی کنند .ابوی از اشتغال خانگی به عنوان یکی از کسبوکارهای
ارزان و درآمدزا نام برد و به دانشجویان و فارغالتحصیالن توصیه کرد :یک شرکت تعاونی تشکیل دهند و با کنار هم
گذاشتن سرمایههای اندک خود ،کسب و کاری راهاندازی کنند .این مقام مسئول کارگری پرورش گل و گیاهان
آپارتمانی را یکی دیگر از زمینههای اشتغال جویندگان کار عنوان کرد و گفت :پرورش گل و گیاه در یک فضای ۵۰
متری با میزان آب متناسب میتواند برای جوانان جذاب باشد؛ البته بعضا مزاحمتهایی از سوی شهرداریها برای
حضور فروشندگان گل و گیاه به وجود میآید یا سختگیریهایی از سوی اتحادیههای صنفی برای داشتن مجوز
و پروانه کسب اعمال میشود که مشکالتی را به وجود میآورد ،به همین دلیل است که بر لزوم رفع موانع و تسهیل
شرایط کار تاکید میکنیم .این مقام مسئول کارگری از شهرداریها خواست تا بخشی از فضاهای تحت اختیار خود
را به فارغالتحصیالن و کارآفرینان اختصاص دهند و فضای پارکینگها را به طور رایگان یا اجارهای در اختیار جوانان
جویای کار بگذارند تا محصوالت خود را بفروشند.

درمیان بیشــمار خبرهای ضــد و نقیض
اقتصادی که همه روزه از گوشه و کنارکشور
به گوش می رســد ،اینروزهــا زمزمه افت و
خیز قیمت  خودروبیش از پیش سوژه محافل
خبری شده است .ارزان می شود نمیشودهایی
که حتی نقــل مجلس خود مجلســی ها و
سکانداران کشتی برگل نشسته خودرو شده و
دهان به دهان مردم می چرخد .درهم برهمی
بازار خودرو ماههاســت که قرار اســت ازاین
آشفتگی دربیاید .آیا ســود گرانی خودرو در
جیب خودروسازان داخلی می رود؟ اصال آیا
ارزان شدنی درکار هست؟
■ دالالن مقصر گرانی خودرو
خوش بینی ها نسبت به شایعات ارزانی خودرو
زمانی قــوت گرفت که امیرحســین قناتی
مدیرکل صنایع خــودروی وزارت صنعت به
طور رسمی از ارزانی آن خبر داد .وی چندروز
پیش گفته است"  با اقداماتی که در خصوص
پیش فروش خودرو شــده تا کمتر از یک ماه
دیگر بازار خودرو آرام میشود و قیمت های
حاشیه بازار از بین خواهد رفت".
وی البته هجوم نقدینگی ســرگردان به بازار
خودرو همچنین افزایش تقاضا را دلیل ایجاد
حواشــی افزایش قیمت خودرو عنوان کرده
و گفته اســت" در عرضه خودرو مشکلی به
وجود نیامده ،امسال حدود  ۲۲۵هزار دستگاه
خودرو سند فروش خورده است و این نابسامانی
حاشیه بازار کار واسطهها و دالالن است" .قناتی
این موضوع را هم مورد تاکید قرار داده است که
" شرکتهای خودرو سازی بر اساس نیاز بازار
خودرو تولید میکنند و اجازه نمیدهیم برای
افزایش قیمت خودرو در بازار ،خودروها را دپو
کنند".مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت
درباره پیش فروش خودروها توضیح داده که"
شرکتهای خودروسازی بر اساس دستوالعمل
شورای رقابت عمل میکنند و با توجه به تقاضا
در بازار ،این اجازه به خودرو ساز داده خواهد
شد تا تعداد بیشتری خودرو پیش فروش کند".
وی با تاکید براینکــه حداکثر تایکماه آینده
شاهد ثبات دربازار خواهیم بود ،یاد آور شده
است" این حاشیه بازار در اعیاد پیش رو برطرف
خواهد شد و شرکتهای خودرو سازی فروش
خودرو را در برنامه دارند.
■ خودروهای وارداتی علت گرانی
ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
نیزاما علــت جهش های ناگهانــی خودرور
را مربوط بــه خودروهای وارداتی دانســته و
اعالم کرده اســت" خودروهایی که مشمول
قیمتگذاری شورای رقابت است  3.5درصد
افزایش رسمی قیمت داشــته به عالوه 12
درصد حدودا حاشیه نرخ رشد و خودروهایی
که مشــمول قیمت گذاری شــورای رقابت
نمیشــوند هم حدود  12درصد رشد قیمت
و حاشیه نرخ رشد قیمت آنها هم حدود 23
درصد بوده است".
■ مردم حتی نمــی توانند خودروی
بیکیفیتبخرند
اما خاکساری کارشناس صنعت خودرو هم با
اشاره به اینکه قیمت خودرو وابسته به عوامل
مختلف است اظهار داشته" در بازار انحصاری
قیمت را تولیدکننده تعیین می کند و به بازار
می دهد .بنابراین قیمت خودرو در ایران واقعی
نیست و هیچ نســبتی با درآمد مردم و حتی
آن مهندســی که درکارخانه خودروســازی
کار میکند ،ندارد".این کارشــناس صنعت
خودرو همچنین این موضوع را گوشزد کرده
است که در همه جای دنیا قیمت خودروهای
باکیفیت و به روز و مدرن سال  2018معادل
 4تا  6برابر درآمد یک مهندس لیسانســیه
اســت و واقعیت این اســت که در کشــور
ما پایه قیمت گذاری خودرو اشــتباه بوده و
خودروسازی مسیر نامناســبی را طی کرده
اســت.وی اضافه کرده اســت :نرخ مالکیت
خودرو در ایران پایین اســت و از هر 1000
ایرانی فقــط  175نفر خــودرو دارند؛ یعنی
 40درصد خانوارهــای ایرانی خودرو ندارندو
نمیتوانند خودروهای گــران و بی کیفیت
داخلی را بخرند زیرا قیمت خودروها با درآمد
آنها تناســب ندارد و غیر واقعی اســت؛ لذا
پیشنهاد می کنم این شوراهایی که ایجاد کرده
اند همه منحل شود و اجازه دهند خودروهای با
کیفیت بدون تعرفه و مالیات وارد شود.

