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پرداخت عوارض آزادراه ها براساس مسیر 
 مع��اون برنامه ری��زی و مدیری��ت مناب��ع وزارت 
راه و شهرس��ازی، پ��س از آغاز ب��ه کار طرح پرداخت 
الکترونیکی عوارض آزادراهی در چهار آزادراه دولتی، 
از پیمایشی شدن محاسبه عوارض آزادراهی براساس 

میزان تردد انجام شده هر خودرو خبر داد.
امیر امینی گفت: در سیستم جدیِد محاسبه عوارض 
آزاد راهی، عین عدالت رعایت خواهد شد چراکه با اجرایی 
شدن طرح »آنی رو« یا همان پرداخت الکترونیکی عوارض 
آزادراهی، ابزارهای مورد نیاز برای محاسبه پیمایشی هم 
تأمین شده است. وی با تاکید بر ضرورت اصالح سیستم 
فعلی حاکم بر آزادراه ها که براس��اس آن هر خودرویی با 
تردد از دروازه عوارضی، باید عوارض کل مسیر را پرداخت 
کند افزود: در روش س��نتی امکان ایجاد ایس��تگاه های 
عوارضی برای همه ورودی ها و خروجی های آزادراه وجود 
نداشت. اما اکنون با سیستم های الکترونیکی موجود، ورود 

و خروج خودروها از آزادراه رصد می شود.
این مق��ام راه و شهرس��ازی افزود: اکنون بررس��ی 
می��زان پیمایش هر خ��ودرو در آزادراه ها با اس��تفاده از 
زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری امکان پذیر شده 
است و با بهره گیری از این امکانات عوارض تردد هر خودرو 

به صورت عادالنه محاسبه خواهد شد.  ایسنا
 

صادرات مرغ و تخم مرغ آزاد شد 
صادرات مرغ و تخم مرغ آزاد ش��د و قرار ش��د با 

تایید وزارت جهاد کشاورزی انجام شود.
 وزیر صنعت در مکاتبه ای با رئیس کل گمرک با اشاره 
به پیشنهاد وزارت جهاد کش��اورزی مبنی بر درخواست 
رف��ع ممنوعیت صادرات برخ��ی محصوالت طیور جهت 
جلوگیری از زیان تولیدکنندگان اعالم کرد: صادرات 4 قلم 
کاال از جمله جوجه یک روزه گوشتی، تخم مرغ نطفه دار 
گوشتی، گوشت مرغ و جوجه یک روزه تخمگذار پس از 

تأیید وزارت جهاد کشاورزی بالمانع است.  فارس

مشکل ارز با درصدبندی حل نمی شود
رئیس کمیس��یون صنع��ت ات��اق بازرگانی ایران 
معتقد است که مشکل بازار ارز با دستورالعمل جدید 

ارزی بانک مرکزی نیز حل نمی شود. 
مه��دی پورقاض��ی اظهار ک��رد: به نظر می رس��د 
دستورالعمل جدید ارزی بانک مرکزی چندان قابل اجرا 
نیست زیرا با توجه به دشواری هایی که در مسیر بازگشت 
ارز به کشور وجود دارد، نمی توان انتظار داشت ۵۰ درصد 
ارز در ی��ک مدت کوتاه وارد س��امانه نیما ش��ود و تمام 
بخش های دستورالعمل اجرایی شود. به گفته وی، وقتی 
بانک ه��ا در فضای بین المللی با ما همکاری نمی کنند و 
س��دهای فراوانی در مسیر بازگش��ت ارز به کشور وجود 
دارد، بهترین گزینه باز گذاشتن دست صادرکنندگان در 

بازگشت ارز و تأمین نیازهای کشور است.
وی درباره امکان استفاده از ۳۰ درصد ارز حاصل 
از ص��ادرات ب��رای واردات نیز گفت: این مس��ئله نیز 
نمی تواند گره گشا باش��د زیرا صادرکنندگان کاالهای 
صادرات��ی صنعتی مبلغی بیش��تر از این ۳۰ درصد را 
ب��رای واردات م��واد اولیه خود نیاز دارند. در ش��رایط 
فعلی باز گذاشتن دست صادرکنندگان بهترین گزینه 
خواه��د بود زی��را آنها هم با واقعیت ه��ای اقتصادی و 
دشواری هایی بازگشت ارز آشنا هستند و هم می توانند 
در ص��ورت نیاز واردات انجام دهند ولی با درصدبندی 

نمی توان مشکالت این بازار را حل کرد.  ایسنا

عرضه بنزین از ۲۰ مرداد تنها با کارت سوخت 
 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران با صدور 
اطالعیه ای اعالم کرد؛ در اجرای سیاس��ت های دولت و 
مجلس شورای اس��المی، عرضه بنزین در جایگاه های 
سراسر کش��ور از تاریخ بیس��تم مردادماه صرفا با ارائه 
کارت هوشمند سوخت خودرو، امکان پذیر خواهد بود.
براساس این اطالعیه، آن دسته از صاحبان خودروها 
که کارت هوش��مند سوخت خود را گم کرده و براساس 
فراخوان قبلی ش��رکت ملی پخ��ش فراورده های نفتی 
ایران، نس��بت به درج اطالعات خود در س��امانه دولت 
همراه اقدام و با طی کردن فرایند الزم، ش��ماره حساب 
کارت اعتباری خود را ثب��ت کرده اند، نیازی به ثبت نام 
مجدد نداش��ته و کارت هوشمند سوخت آن ها براساس 
ثبت نام انجام ش��ده قبلی، صادر و توسط شرکت پست 
به آن ها تحویل داده خواهد ش��د. این هموطنان هزینه 
صدور کارت سوخت المثنی را برابر تعرفه مصوب، هنگام 
دریافت کارت، به ماموران شرکت پست پرداخت خواهند 

کرد.   شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 

اعمال عوارض جدید برای صادرات خرما
 گم��رک در ابالغیه اخیر خ��ود عوارض جدیدی 

برای صادرات خرما در نظر گرفته است.
براس��اس این ابالغیه، برای صادرات هر کیلوگرم 
خرمای مضافتی ۸،۰۰۰ تومان و هر کیلوگرم خرمای 

کبکاب ۵،۰۰۰ تومان عوارض دریافت می شود.
همچنین سایر خرماها مشمول عوارضی معادل ۳۰ 
درصد ارزش ریالی صادرات بر مبنای نرخ دالر در سامانه 
سنا خواهند ش��د. پس از افزایش قیمت خرما در بازار، 
احتماالتی مبنی بر ممنوعیت صادرات خرما برای تنظیم 
بازار ش��نیده می ش��د که این تصمیم با مخالفت برخی 

مسئوالن مواجه و در نهایت عملیاتی نشد.  ایرنا

اخبار

اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان ریلی 
مدیرعامل شرکت راه آهن از تخصیص 2 هزار میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی یک 
هزار دستگاه واگن مسافری، باری و لکوموتیو با استفاده از تولیدکنندگان داخلی خبر داد.
س��عید رسولی بیان کرد: اعتبار 2 هزار میلیارد تومانی برای نوسازی ناوگان 
ریل��ی اختصاص یافت. وی افزود: این اعتبار برای نوس��ازی یک هزار دس��تگاه 

لکوموتیو، قطارهای خود کشش��ی و واگن های مس��افری و باری توس��ط سازمان 
برنامه و بودجه اختصاص یافته است.

مدیرعامل ش��رکت راه آهن با بیان اینکه با مس��اعدت س��ازمان برنام��ه و بودجه و 
پیگیری شرکت راه آهن این اعتبار ابالغ شده است، گفت: هفته گذشته نیز اولین اعتبار 
تفاهم نامه مذکور به شرکت راه آهن تخصیص یافت. به گفته وی پس از تخصیص اعتبار 
با تزریق منابع یاد ش��ده، تولیدکنندگان صنایع ریلی به تدریج برای نوسازی ناوگان در 

کشور کار خود را آغاز کنند.  وزارت راه و شهرسازی

کوپه 
 نقش آفرینی پول الکترونیک و کسب و کار دیجیتال در اقتصاد 
وزیر اقتصاد با با اش��اره به اینکه، اقتصاد هوش��مند یکی از ستون های برنامه 
مدیری��ت وزارت اقتصاد اس��ت معتقد اس��ت، وزارت اقتص��اد در دو حوزه دارایی 

دیجیتال و همچنین قانون زیست و کسب وکار دیجیتال باید نقش آفرینی کند.
فرهاد دژپسند با اشاره به الزامات به کار گیری اقتصاد هوشمند در چارچوب 

اقتصاد گفت: ما باید به س��مت اقتصاد هوش��مند حرکت کنیم. ما عادت کرده ایم 
که از ابرچالش ها و ابرمس��اله ها بگوییم، اماعالوه بر رس��یدگی به مسائل و بحران ها و 

چالش، بخشی از راه نجات اقتصاد ایران، اقتصاد هوشمند است. 
وی افزود: مهم ترین تفاوت اقتصاد هوشمند با اقتصاد دیجیتال آن است که اقتصاد 
دیجیتال بیش��تر به زیرس��اخت های مبتنی بر فناوری های اطالعات��ی و ارتباطی تمرکز 
می کند اما اقتصاد هوش��مند اقتصادی است که بازیگران آن تعامالت و معامالت خود را 

بر بستر زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات انجام می دهند.  شادا

آقای اقتصاد 
تدوین ۷ محور برای رونق تولید 
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای تحقق ش��عار س��ال و رونق تولید 

هفت محور و 2۶ برنامه تدوین شده است
رضا رحمانی گفت: برای تحقق شعار سال و رونق تولید هفت محور و 2۶ برنامه 
تدوین شده است که برای اجرای دقیق آن تالش خواهیم کرد. وی افزود: توسعه و 

تعمیق ساخت داخل، طراحی و ساخت قطعات وارداتی از مهمترین برنامه های وزارت 
صمت در سال ۹۸ است که برای تحقق آن نقش بخش خصوصی پررنگ است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به اینکه محدودیت واردات کاال های س��اخت 
داخل را برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی مدنظر قرار دادیم، گفت: واردات کش��ور 
در سال گذشته، ۱۰ میلیارد دالر کاهش یافت و از سوی دیگر برپایی نمایشگاه قطعات 
خ��ودرو ک��ه در آینده در ش��اخه های دیگر نیز برگ��زار خواهد ش��د، از جمله مهمترین 

اقدامات برای رونق تولید داخلی خواهد بود.  میزان

خ توسعه  چر

 ۱۳ هزار تومان
نرخ مصوب جدید مرغ 

علی اکب��ر مهرفرد مع��اون وزی��ر جهاد  کش��اورزی با ارس��ال نام��ه ای به عباس بــــازار روز
قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
تابش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با 
موضوع قیمت تمام شده جوجه یک روزه و گوشت مرغ نوشت: 
در راس��تای مصوبه کارگروه تنظیم بازار مبنی بر "اعمال تاثیر 
هزینه های حمل و نقل انتق��ال ارز و - که به دلیل تحریم ایجاد 
گردی��ده عینا از س��وی س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان باید در بهای تمام شده و فروش کاال محاسبه و 
اعالم گردد و سازمان حمایت مکلف می باشد با توجه به افزایش 
هزینه های نفت و انتقال ارز به واسطه تشدید تحریم ها از اواسط 

آبان م��اه و اولوی��ت تامی��ن کاال و قیم��ت در ش��رایط کنونی، 
هزینه های مذکور را مطابق اس��ناد و مدارک و یا اعالم بانک در 

محاسبه بهای تمام شده کاال لحاظ نماید."
به واسطه افزایش قیمت بهای نهاده در قیمت تمام شده 
جوج��ه یک روزه مرغ زنده درب کش��تارگاه و گوش��ت مرغ 
قیمت اقالم مذکور افزایش یافته اس��ت لذا با توجه آثار موثر 
س��هم هر یک از عوامل فوق الذکر در قیمت های تمام ش��ده 
جوجه یک روزه، مرغ یک روزه و گوش��ت مرغ بررس��ی های 
الزم صورت پذیرفته که نتیجه قیمت تمام شده )با سود( به 
شرح زیر اعالم می گردد: هر قطعه جوجه یک روزه در مبادی 
تحوی��ل 2۵۶7۳ ریال؛ هر کیلوگرم مرغ زنده درب مرغداری 
۸۸۰۵۶ ری��ال؛ هر کیلوگرم گوش��ت مرغ درب کش��تارگاه 
۱2۰4۶۸ ری��ال؛ هر کیلوگرم گوش��ت م��رغ مصرف کننده 
۱2۹۶۱2 ریال.»تاثیر آنالیز قیمت های مورد نظر پیوس��ت« 
لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدام الزم جهت تصویب 

و ابالغ قیمت های مذکور به عمل آید.  تسنیم

بازاریابی برای نفت ایران 
توسط بخش خصوصی

کارشناس بازار انرژی می گوید که بخش  سـیاه خصوصی ایران به دنبال بازاریابی برای طـاي 
فروش نفت این کشور به پاالیشگران کوچک آسیایی است.

سیدحمید حسینی با اش��اره به اینکه سال های گذشته 
بخش خصوصی تمایل زیادی به خرید نفت خام داشت، گفت: 
اما اکنون با وجود عرض��ه نفت خام در بورس انرژی به دلیل 
مش��کالتی که در فروش و حمل نفت خام و همچنین انتقال 
پول آن به کش��ور وجود دارد، بخ��ش خصوصی وارد میدان 
نمی شود. البته نباید ناامید شد زیرا با گذشت زمان ساز و کار 

فروش نفت به بخش خصوصی بوجود می آید.
به گفته حس��ینی انتظار از بخش خصوصی برای ورود 
به بحث خید نفت خام درس��ت نیس��ت زیرا دولت نیز برای 

فروش نفت با س��ختی روبه رو اس��ت. وی مش��کل دیگر بر 
س��ر راه ورود بخش خصوصی به خرید و فروش نفت خام را 
بی تجربگی این بخش دانس��ت و افزود: به دلیل عدم تجربه، 

بخش خصوصی در این شرایط ریسک نمی کند.
این کارش��ناس نفتی تاکید کرد: با پایین آوردن قیمت 
توسط شرکت ملی نفت نیز نمی توان جذابیت ایجاد کرد زیرا 
قیمت ارائه شده مناسب است اما مشکالت دیگری مانند پیدا 
کردن مشتری و پاالیشگاه برای خرید ایران وجود دارد. اکنون 
بخ��ش خصوصی به دنبال بازریابی برای فروش نفت ایران به 
پاالیشگاه های کوچک آس��یایی است اما این پاالیشگاه ها به 
دلی��ل آنکه در بخش های بین المللی فع��ال نبوده اند، چابک 

نیستند و باید تالش کنیم تا این مشکل حل شود.
حسینی راه حل فروش نفت ایران به مشتریان سنتی مانند 
هند و چین را ورود دولت این کشورها به موضوع خرید نفت 
ایران دانست افزود: اگر دولت ها اراده کرده و خرید نفت انجام 

دهند، آمریکا نمی تواند دولت ها را تحریم کند.  ایرنا

گروه معیشت  ل تــــــو بازار خودرو همچنان آش��فته ا
اس��ت اما با وجود ای��ن حجم آش��فتگی متولیان 
همچن��ان دلخوش به اجرایی ش��دن طرح مجلس 
و تاثی��ر آن ب��ر روند قیم��ت خودروها هس��تند. 
خودروهای��ی که هن��وز بعد از این همه س��ال در 
می��زان کیفیت تولید آنها اما و اگ��ر وجود دارد و 

دست دالالن آن روز به روز درازتر می شود. 
 در طول یک ماه اخیر بازار خودرو به مانند خیلی 
از بازارهای نوسانات قابل توجهی را شاهد بوده است 
طوریکه صدای فعاالن این بازار درآمده و خود آنها که 
به عنوان بازیگران اصلی این بازار هس��تند همواره از 
تداوم این روند ابراز نگرانی می کنند. اما مس��بب این 
نوس��ان های بی حد و حصر و آشفته بازاری این بازار 
چه کسانی هستند؟ چه کسانی از این نوسانات سود 
کالن به جیب می زنند ک��ه اینچنین عرصه جوالن 

آن ها روز به روز فراخ و فراخ تر می شود. 
نوسانات بازار خودرو تنها مربوط به امروز نیست 
و طی یکس��ال اخیر به کرات این شرایط را شاهد 
بودی��م اما هر بار با اندک مس��کنی تا حدودی این 
نوسانات فروکش کرده اما این فروکش کردن تنها 
به منزله آتش زیر خاکستر بوده و مجددا با اندکی 
بی توجه��ی و دمیدن دالالن به آن بیش��تر از قبل 
شعله ور شده است. اگرچه وقتی پای سخن فعاالن 
این عرصه می نشینی از اثرگذاری قیمت ارز بر بازار 
خودرو صحبت ک��رده و آن را اثرگذار می دانند اما 
بررسی های عمیق تر از عوامل دیگری خبر می دهد 
ک��ه بخش اعظم آن به نبود نظ��ارت کافی و نقش 

کمرنگ متولیان مربوطه خبر می دهد. 

نوسان ارز متهم همیشگی
 برخی کارشناسان این صنعت اینگونه عنوان 
می کنند که ریش��ه تمام ای��ن افزایش قیمت ها در 
بازار خودرو؛ مشابه همان افزایش قیمتی است که 
س��ال گذشته در بازار ارز، طال، سکه و مسکن و یا 

حتی گوش��ت رخ داده اس��ت و با تثبیت بازار ارز 
می توان تا حدودی این بازار را کنترل کرد. 

اگرچه تاثیرگذاری دالر و نوس��ان آن می تواند 
یک دلیل محکمه پس��ند برای آش��فتگی این بازار 
است اما بررس��ی دقیق تر به خوبی نشان می دهد 
با پذیرفتن این نگاه ب��از هم دلیل اصلی این مهم 

ریشه در مساله دیگری دارد.
قدر مس��لم نبود نظارت دقیق و جدی وزارت 
صنع��ت بر رون��د فعالیت خودروس��ازان و انحصار 
ای��ن بازار توس��ط دو غ��ول خودروس��از و حبس 
نقدینگی مردم و وعده س��ر خرمن دادن توس��ط 
این تولیدکنندگان به مردم کار را به جایی رسانده 
که می توان��د دلیل بخش اعظم��ی از این افزایش 
قیمت ها باشد. البته در این بین می توان به بخش 
دیگر اث��ر در این مه��م را به سیاس��تگذاری های 
اش��تباه پولی دول��ت و بی انضباطی ه��ای مالی در 
بودجه نس��بت داد که عالوه بر تورم س��بب رشد 
بی رویه نقدینگی سرگردان در جامعه شده است. و 
در نهایت در کنار این دو باید اندکی به نقش قابل 
توجه دالالن اش��اره کرد که حکم دمیدن بر آتش 

تمام این سوء مدیریت و بی برنامگی و... را دارد. 

اثرگذاری آنی وعده ها
نکت��ه قابل توجه تر در این میان آن اس��ت که 
متولیان هر زمان که با این قبیل نوس��انات روبه رو 
می شوند دست به دامن اقدامات لحظه ای و توصیب 
طرح هایی می شوند که گمان می برند می تواند این 
بازاری که سال هاس��ت ریشه آن سست و بی اساس 
اس��ت را درمان کنند غافل از آنکه شاید اعالم این 

قبی��ل طرح ه��ا و تصویب آن به ش��کل آنی بتواند 
اندکی از التهاب بازار بکاهد اما تجربه نشان داده که 
این مهم تنها یک دوره کوتاه پاس��خگو خواهد بود 
و پس از طی مدت کوتاهی مجددا دامن نوس��انات 

دامن این بازار را بیش از قبل خواهد گرفت. 
طی هفته های اخیر ش��اهد نوسانات شدید در 
بازار خودرو بودیم به طوریکه بار دیگر قیمت پراید 
به عن��وان یک خودرو بی کیفی��ت تولید داخل به 
رقم حدود ۵4 میلیون در بازار رسید که به اذعان 
خود فعاالن رقمی خارج از عرف و نامناس��ب بود. 
همراس��تا با این رش��د قیمت اما سایر خودروهای 
خارجی نیز مس��یر رشد قیمتی را درپیش گرفتند 
به طوریکه در طول یک روز قیمت خودرو سانتافه 

که ۵۰۰ میلیون توم��ان بود به رقم بیش از ۹۵۰ 
میلیون تومان رسید.

طرح های منتظر اجرا
بازار در ه��اج و واج این افزایش قیمت بود که 
مجددا مس��اله قیمت گذاری خودرو توسط شورای 
رقابت مطرح ش��د و پس از آن وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت از تحویل ۵۰ هزار خودرو به مش��تریان 
در روزه��ای آینده خب��ر داد و اع��الم کرد؛ قیمت 
خودرو عمدتا تحت تأثیر مسائل روانی بازار است و 
در دوره ای به دلیل نوس��انات ارز، قیمت سازی ها در 
فضای مجازی و... قیمت خودرو افزایش یافته بود. 

به اذعان رضا رحمانی تصویب طرح ساماندهی 
بازار خودرو در بهبود ش��رایط بازار اثرگذار بوده و 
می تواند نقش مثبتی ب��ر قیمت خودرو در بازار و 
کاهش التهابات آن داش��ته باش��د. وی همچنین 
براین باور اس��ت ک��ه تصمیمات��ی مانند ترخیص 
خودروه��ای مانده در گم��رگ و همچنین تحویل 
خودروهای پیش فروش ش��ده توسط شرکت های 
خودروسازی می تواند بر قیمت خودرو در بازار اثر 

مثبت داشته و روند آن را نزولی کند.
تاکی��د این گفته های رحمان��ی را می توان در 
صحبت های سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
ش��ورای اس��المی در ای��ن خصوص دانس��ت که 
گفته اس��ت؛ تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو 
در مجلس ب��ر روند قیمت این محص��ول در بازار 
اثرگذار اس��ت اما این طرح تا حدودی با پیشنهاد 
اولیه طراحان قدری فاصله داشته و در کمیسیون 
صنایع دچار تغییرات عدیده ای شده است. به گفته 

وی ی��ک فوریت این طرح ۱۳ م��اه پیش تصویب 
شده بود و ما یک ماه قبل از بودجه پیشنهاد دادیم 

که طرح برای اصالحاتی به کمیسیون برگردد.
وی ب��ا بیان اینکه تغیی��رات صورت گرفته در 
طرح س��اماندهی بازار خودرو در راس��تای اهداف 
طراحان نبوده، اینگون��ه عنوان می کند که بنا بود 
این طرح در کمیس��یون با حضور نماینده طراحان 
بررسی ش��ود ولی تنها یک جلسه از من به عنوان 
نماین��ده طراحان دعوت ش��د که آن ه��م بعد از 
حضور من جلسه را تش��کیل ندادند و در جلسات 

بعدی هم دعوتی از ما به عمل نیامد.
وی از این نکته پرده برداشته که این طرح به 
دلیل تغییرات صورت گرفته مس��کوت مانده و در 
مجلس به تصویب نرسیده و ما برای آنکه این طرح 
از اهداف خود فاصله نگیرد دو پیش��نهاد دادیم که 

خوشبختانه به تصویب رسید.

دالالن بیدارند
 پارس��ایی می افزاید؛ یکی از آن ه��ا مربوط به 
مش��کل قیمت گذاری در بازار خودرو است که همه 
از آن ش��اکی هس��تند و عالوه بر فضای انحصاری 
که چند دهه قبل برای خودروسازان وجود داشته، 
دست آن ها باز شده که بدون نظارت بر قیمت گذاری 
خودروها را پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه کنند.

حال س��وال اصلی و اساس��ی در ای��ن بین این 
می تواند باش��د که تا چه زمان��ی بازارهای اقتصادی 
بای��د معطل مدیری��ت؛ اجرایی ش��دن طرح ها و یا 
تصویب آنها و یا حتی نظارت درست و اثرگذار باشند 
و چه زمانی قرار است متولیان مربوطه به جای وعده 
و وعید و یا گناهکار جلوه دادن نوس��انات قیمت ارز 
بپذیرند یک جای چرخ مدیریتشان لنگ می زند که 
اینچنی��ن تولیدکنندگان خ��ودرو بی کیفیت تولید 
می کنند یا پول می گیرند و خودرو تحویل نمی دهند 
و دس��ت آخر این وس��ط س��ود کالنی را به دالالن 

می رسانند که هیچ کس کاری به کارشان ندارد. 

سیاست روز دالیل آشفته بازاری اتومبیل را بررسی می کند؛

خودرو در جاده خاکی سوءمدیریت

معاون اشتغال وزیر کار اعام کرد
سیاست »تثبیت شغل« به جای »پرداخت وام«

مع��اون اش��تغال وزی��ر کار در بی��ان جزئی��ات طرح ها و  کار و  سیاست های اشتغالی دولت در سال ۹۸ گفت: در سال جاری کسـب 
یکی از سیاست های اصلی دولت، تثبیت اشتغال و وابستگی کمتر به پرداخت وام 

است که سازمان برنامه و بودجه هم باید حمایت کند.
عیسی منصوری با بیان اینکه سامانه اشتغال ایرانیان با سامانه شغلی روابط 
کار متفاوت است گفت: سامانه ملی اشتغال ایرانیان به ما اطالعاتی درباره افراد 
۱۵ تا ۶۵ ساله می دهد. اینکه درحال حاضر این افراد شاغل یا بیکار هستند و 

در چه مجموعه و چه تخصصی مشغول به کار هستند نیز مشخص می شود.
وی ادامه داد: این باعث می شود به جای اینکه صرفاً داده های آماری داشته 
باش��یم، داده های ثبتی داشته باشیم و به درستی بتوانیم سیاست گذاری کنیم. 
به نوعی تمام شماری می کنیم. مرکز آمار نمونه برداری سالیانه یا فصلی می کند، 
در هر فصل حدود ۶۰ و خورده ای نفر انتخاب می شوند و کنترل می شوند و این 
آماربه عنوان وضعیت اشتغال اعالم می شود. آنچه که اینجا وجود دارد، داده های 
کاماًل دقیق است. در این سامانه تغییرات را هم می توانیم رصد کنیم، به عبارتی 
مش��خص می شود که در کدام بخش ها میزان اشتغال زایی بیشتر و کمتر است. 
این سامانه ابزار سیاست گذاری را به ما می دهد. اگر در یک رشته ای میزان تقاضا 
در حال کاهش باش��د، قابل رصد کردن اس��ت و آموزش عالی می تواند میزان 

فارغ التحصیل دانشگاه را هم تنظیم با میزان مورد نیاز بازار کند.
منصوری اظهار داش��ت: در کش��ورهای در حال توس��عه میزان اشتغال 
خانگی س��هم باالیی دارد، زمانی که صنعتی می شوند میزان اشتغال صنعتی 
افزایش و میزان اش��تغال خانگی کاهش می یابد. دوباره زمانی که پیشرفته تر 
می ش��وند و درآمد افزایش می یابد، سهم مشاغل خانگی افزایش می یابد. اما 
نوع آن با مورد اول متفاوت اس��ت. سیستم سامانه ملی اشتغال ایرانیان ذیل 
نظام جامع تحلیل اطالعات بازار کار تعریف شده است. ما این نظام را تعریف 
کردی��م و در حال حاضر در حال کامل کردن آن هس��تیم. اطالعات در این 

سامانه براساس داده های مراکز رسمی است.
وی با بیان اینکه محور اصلی برنامه اشتغال زایی ۹7 و ۹۸ تثبیت اشتغال است 
گفت: هزینه حفظ اشتغال بسیار کمتر از هزینه ای است که فرد بیکار شده می خواهد 
مجدد به سرکار برگردد. مولفه های ۱۱گانه در مسیر اشتغال داریم. یکی از طرح ها، 
طرحی بود که با حمایت از منابع عمومی دولت و صندوق بیمه بیکاری، بخشی از 

دستمزد از منابع بیمه بیکاری و بخشی دیگر از سوی کارفرما پرداخت می شود.
 منصوری با بیان اینکه به دلیل عدم تخصیص منابع در سال ۹7 این طرح 
اجرایی نشد گفت: سازمان برنامه و بودجه منابعی برای این طرح تخصیص نداد. 
عدم تخصیص منابع یعنی اینکه سیس��تم اجرایی بیشتر دوست دارد، به جای 

حفظ اشتغال موجود، با پرداخت تسهیالت شغل ایجاد شود.  تسنیم

 مدیرکل دفتر مدیریت مصرف وزارت نیرو اعام کرد
وز؛ الگوی مصرف آب شرب خانگی ۱۵۰ لیتر در ر

مدی��رکل دفتر مدیری��ت مصرف و ارتقای به��ره وری آب و  آبفای وزارت نیرو گفت: اگر هر مشترک به ازای هر نفر بیش زندگـــانـي
از ۱۵۰ لیتر آب شرب خانگی در روز مصرف کند، پرمصرف محسوب می شود.

بنفش��ه زهرایی اظهار داش��ت: در بخش آب ش��رب خانگی، س��رانه های 
مصرف ما به صورت متوسط در کشور چیزی در حدود ۱۵۰ لیتر برای هر نفر 
در روز است. وی افزود: این میزان در شهرهای مختلف متفاوت است و در اکثر 

شهرهای بزرگ، عدد سرانه مصرف آب خانگی به مراتب بیش از این است.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو 
تصریح کرد: سال گذشته در قالب مصوبات کارگروه ملی سازگاری با کم آبی 
و امسال در قالب مصوبه ای که هیئت دولت برای تغییر تعرفه آب پرمصرف ها 
داشت، این سرانه به عنوان س��رانه مطلوب مصرف متوسط کشوری تصویب 
ش��د و اکنون مبنای محاس��به تعرفه های فزاینده پرمصرف ها است که اخیرا 

اصالحیه اش مجددا به تأیید هیئت دولت رسید.
وی ادامه داد: اگر هر مشترک به ازای هر نفر بیش از ۱۵۰ لیتر آب شرب 
خانگی در روز مصرف کند، پرمصرف محس��وب می شود. زهرایی با بیان اینکه 
ما شهرهایی در کش��ور داریم که همین االن هم سرانه مصرفشان پایین تر از 
۱۵۰ لیتر اس��ت"، گفت: متوسط آب ش��رب خانگی در اکثر شهرهای بزرگ 
بیش از ۱۵۰ لیتر به ازای هر نفر است که باید این رویه مصرف اصالح شود.

مدی��رکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای به��ره وری آب و آبفای وزارت نیرو 
درخص��وص اس��تاندارد جهانی مصرف آب ش��رب خانگی گف��ت: اصوال تعیین 
استاندارد جهانی برای سرانه مصرف معنا ندارد؛ ما نشریه ای منتشر شده توسط 
سازمان برنامه و بودجه داریم که در آن مبانی تعیین سرانه مصرف مشخص شده 
که به خیلی از مسائل از جمله فرهنگ و آداب و رسوم، بزرگی و کوچکی شهر از 
نظر اندازه جمعیتی و نوع فناوری هایی که آن جامعه به آن برای لوازم خانگی و 
لوازمی که آب مصرف می کند دسترسی دارد، وابسته است و باید به صورت بومی 

تعیین شود و در نشریه سازمان برنامه بودجه، این مبانی مشخص شده است.
وی افزود: در قرارداد جدیدی که در دفتر اس��تانداردهای وزارت نیرو در 
حال پیگیری و انعقاد اس��ت، به روز آوری و بازنگری این نش��ریه با توجه به 

اینکه چندین سال از تدوین آن گذشته نیز در دستور کار است.
زهرایی خاطرنشان کرد: هم با توجه به شرایط بومی کشور و هم با توجه 
به مصرف آب خانگی در دیگر نگاه جهان، ما کشوری پرمصرف در بخش آب 
شرب خانگی هستیم؛ در بس��یاری از شهرهای بزرگ کشورهای اروپایی که 
آب و هوای مرط��وب تری هم از ایران دارند و کمتر با محدودیت های منابع 
آب هم مواجه اند، س��رانه های مصرف خانگی اکثرا حدود ۱2۰ لیتر برای هر 

نفر در روز و یا کمتر از این میزان است.  پاون

در جلسه سران قوا صورت می گیرد؛
ونمایی از برنامه دولت برای ساماندهی بازار مسکن  ر

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اعالم حمایت از بسته  خونه به  پیش��نهادی مس��کن وزارت راه، گف��ت: ای��ن بس��ته در خونه 
جلس��ه ای با حضور سران س��ه قوه ارائه می ش��ود که هدف از آن کنترل نرخ 

اجاره بها، کمک به جریان پایدار تولید مسکن و جلوگیری از سوداگری است.
محمدرض��ا رضایی کوچی با بیان اینکه طی س��ال های گذش��ته کاهش 
تولید مسکن از ساالنه ۸۰۰ هزار واحد به ۳۰۰ هزار واحد، موجب ایجاد یک 
نیاز انباشته شده است، اظهار کرد: این اتفاق منجر به افزایش قیمت ها شد و 
باید در نظر داشت که نمی توان در کوتاه مدت به این نیاز انباشته پاسخ داد.

وی افزود: با توجه به اینکه متوس��ط قیمت هر مترمربع واحد مس��کونی 
در پایتخ��ت ح��دود ۱۵ میلیون تومان معامله می ش��ود، ل��ذا در برنامه های 
کوتاه مدت نیاز به تهیه مکانیس��می برای مدیریت قیمت در بازار مس��کن به 
ویژه در فصل تابس��تان دارد. یکی از راهکارهای ارائه ش��ده مش��خص کردن 
یک مبنا براس��اس نرخ تورم اعالمی از س��وی بانک مرکزی است که ساالنه 
ی��ا پس از اتمام قرارداد میان مس��تاجر و موجر به اجاره بها اضافه ش��ود. در 
مقبال طبق ضوابط موجر حق مطالبه اجاره بهای بیشتر را ندارد و در صورت 
مطالبه اجاره بهای بیشتر مشمول مالیات و با تمکین از ضوابط از معافیت های 
مالیاتی برخوردار می ش��ود. مجلس آمادگی دارد تا برای اجرایی ش��دن این 

پیشنهاد،  مصوبات الزم را در جلساتی با سران سه قوه اخذ شود.
رئیس کمیس��یون عمران مجلس راهکار بلندم��دت را ایجاد تعادل بین 
عرض��ه و تقاضا دانس��ت و گف��ت: موضوع مهم در این رابطه افزایش س��قف 
تس��هیالت برای انبوه سازان با توجه به متوسط نرخ ۱۵میلیون تومان به ازای 
خرید هر مترمربع در پایتخت و بازپرداختی متناسب با سطح درآمد مردمی 
با درآمد متوس��ط رو به پایین است. هم اکنون وام ۱۰۰ میلیون تومانی برای 

شهر تهران تنها ۵ تا ۶ درصد در قیمت تمام شده مسکن تاثیر دارد.
رضایی کوچی با اش��اره به راهکارهای تحریک عرضه در بازار مسکن، ادامه 
داد:  اس��تفاده از زمین های دولتی و ساخت مسکن با مشارکت بخش خصوصی 
از اقدامات خوب دولت بوده اس��ت اما دیگ��ر راهکارها می تواند وضع مالیات بر 
زمین های بایر و رها شده، خانه های خالی در شهرها و معامالت با هدف تحریک 
مالکان برای تولید مسکن، تنظیم اجاره بها و از همه مهمتر جلوگیری از سوداگری 
باشد. این الیحه با جدیت از سوی کمیسیون عمران در دست پیگیری قرار دارد 

تا از سوی سایر کمیسیون ها نیز مصوب و به سرعت اجرایی شود.
وی تصریح کرد: مسکن یک موضوع چند وجهی است و پس باید مشکالت 
آن نیز با مشارکت تمامی دستگاه های ذی ربط به ویژه شهرداری ها رفع شود. به 
طور مثال شهرداری ها باید توجه داشته باشند، کاهش عوارض شهرداری در زمینه 

مسکن به دلیل افزایش تقاضا لطمه ای به درآمد آنها وارد نمی کند.  ایرنا


