
گروه معیشت  خونه به  بررس��ی آمار رسمی حاکی از خونه 
آن اس��ت که قیمت مسکن در دولت دوم روحانی 
رکورد افزایش قیمت را شکس��ته اس��ت؛  طی دو 
س��ال اخیر قیمت مس��کن در مقایسه با سال ۹۲ 

بالغ بر۲۲۶ درصد رشد داشته است.
  بازار مسکن به خصوص در دو سال اخیر خاطرات 
س��ال های 8۶ و اواخر سال ۹1 را زنده کرده است. 
در آن س��ال ها دو جهش قیمت��ی ناگهانی در این 
بخ��ش روی داد، مس��ئله ای که ع��اوه بر کاهش 
قدرت خرید مردم به دستمایه ای برای کارشناسان 
و دس��ت اندرکاران برای اعام نظ��رات آنها تبدیل 
ش��ده اس��ت. گرچه دولت های نه��م و دهم طرح 
مس��کن مهر را به عنوان یکی از برنامه های ماندگار  
در کارنام��ه کاری خود دارد ام��ا ۲ جهش قیمتی 
مس��کن نیز در دهه 80 و اوایل دهه جاری در این 

کارنامه خودنمایی می کند.
آمارهای وزارت راه و شهرس��ازی از رکوردش��کنی 
قیمت مس��کن در دولت دوازده��م خبر می دهد 
وازای��ن مس��اله پ��رده برمی دارد که درس��ال ۹0 
متوس��ط قیمت هر مترمربع واحد مس��کونی یک 
میلیون و 877 هزار تومان بود که س��ال بعد یعنی 
۹1 با رش��د 48 درصدی به ۲ میلیون و 77۹ هزار 
تومان افزایش یافته اس��ت. با این وجود، متوس��ط 
قیمت هر مترمربع واحد مس��کونی در س��ال اول 
روی کار آمدن دولت روحانی )۹۲( با رش��د 37.۹ 
درص��دی به 3 میلیون و 833 ه��زار تومان در هر 
مترمربع افزایش یافته اس��ت و به این ترتیب  طی 

س��ال های ۹3، ۹4 و ۹5 ب��ازار مس��کن روزهای 
آرامی را پش��ت سر گذاشت و به ترتیب قیمت هر 
مترمربع واحد مس��کونی ب��ه 4 میلیون و 1۲ هزار 
توم��ان، 4 میلیون و 5۶ هزار تومان و 4 میلیون و 

303 هزار تومان رسید.
طبق آمار و اطاعات ثبت ش��ده اواخر س��ال ۹۶،  
س��ال ۹7  و اوایل امسال موج گرانی ها از بازارهای 
اقتصادی به س��مت بخش مسکن سرازیر شده به 
طوریکه گفته می ش��ود بیش��ترین افزایش قیمت 
چند دهه اخیر در دولت دوازدهم ثبت شده است.
برهمین اساس مطابق آمار رسمی متوسط قیمت 
هر مترمربع واحد مسکونی در تهران با رشد 11.۹ 
درصدی ب��ه 4 میلیون و 81۶ هزار تومان افزایش  

داشته است.

رشد 114 درصدی
براساس همین مستندات سال ۹7 بیشترین رکورد 
در این افزایش قیمت ثبت شدهاس��ت به طوریکه 
در سال گذشته  متوسط قیمت هر مترمربع واحد 
مسکونی با رشد 71.1 درصد به 8 میلیون و ۲41 
هزار تومان رس��یده اس��ت و  این قیمت نسبت به 
قیمت های سال ۹۲ بالغ بر 114.۹ درصد افزایش  
رانش��ان می دهد. آمارها از ای��ن نکته پرده بر می 
دارند ک��ه  در 3 ماهه ابتدایی س��الجاری نیز این 
روند افس��ار گسیخته قیمت مس��کن ادامه داشته 
اس��ت به طوریکه  درفصل بهار متوسط قیمت هر 
مترمربع واحد مسکونی به 1۲ میلیون و 51۶ هزار 
تومان رس��یده که در مقایس��ه با قیمت متوس��ط 

س��ال ۹۲ بالغ بر ۲۲۶.4 درصد افزایش را نش��ان 
می دهد.

ای��ن اتفاق در حالی رخ داده که مس��کن و هزینه 
مرب��وط به آن س��هم باالیی در س��بد معیش��تی 
مردم جامعه داش��ته و دارد. درحال حاضر از طبق 
مصوبات وزارت کار  حداقل حقوق کارگری ازیک 
میلیون و 114 هزار تومان س��ال گذش��ته به یک 
میلی��ون و 51۶ هزار و 100 تومان در س��ال ۹8  
رسیده اس��ت واین در حالی اس��ت که درمقایسه 
قیمت مس��کن در دو س��ال اخیر این رشد قیمتی 
چیزی به مراتب بیش��تر از تصور بوده است و عما 
میتوان مدعی شدکه کمر مردم زیر بار گرانی ملک 

و اجاره بها خم شده است.
براس��اس اعام نظر کارشناس��ان مسکن متوسط 
سهم هزینه مسکن از سبد هزینه ساالنه خانوارها، 
تقریب��ا 50 درصد اس��ت و دراین بی��ن  در برخی 
خانوار ها ممکن است  این رقم تا 70 درصد هزینه 

آنها را در بر بگیرد.
 این اتفاق در حالی رخ دادهکه گفته می ش��ود در 
سایر کشورهایی که توانستهاند مساله مسکن را تا 
حدودی حل کنند ؛ متوسط سهم هزینه مسکن از 

درآمد خانوار، کمتر از ۲0 درصد است.

تکلیف قانونی
برخ��ی آم��ار و مس��تندات منتش��ر ش��ده از این 
مس��اله حکایت دارد که از سال ۶5 تا ۹5، درصد 
خانواده های مالک کاهش و خانواده های مس��تأجر 
روبه افزایش بوده اس��ت به این ترتیب که در سال 

۶5، ح��دود 80 درصد خانوار ه��ا مالک بوده و در 
سال ۹5، این عدد به 54 درصد رسیده است.

برداش��ت دیگر از این اعداد و ارقام به خوبی نشان 
می دهد که هرچند در قانون اساسی وظیفه تأمین 
مس��کن خانوار ها بر عهده دولت گذاشته شده  اما 
عمل نادرس��ت  سیاستگذاری ها  در حوزه مسکن  
منجر به رش��د اجاره نش��ینی و همچنین حاشیه 
نشینی افراید ش��ده که تا پیش از این در سالهای 

متمادی در تهران  سکونت داشته اند. 
 رش��د ۲  براب��ری قیمت مس��کن و اج��اره بها و 
همچنی��ن رش��دتورم و درکنار آنها ع��دم افزایش 
حقوق کارگران و کارمندان ب��ه اندازه تورم منجر 
به آن ش��ده تا این افراد برای پوش��ش هزینه های 
خود فرس��نگ ها کیلومتر دورتر از محل کار خود 

را برای سکونت برگزینند.
رش��د 114 درصدی قیمت مس��کن درمقایسه با 
رش��د 15  درصدی حقوق ودس��تمزد مردم خود  
ب��ه خوبی داس��تان  ای��ن بح��ران را حکایت  می 

کن��د. نکته قاب��ل توجه دراین میان آن اس��ت که  
متولیان به وجود بروز چنین مشکلی اشراف کامل 
دارند. چن��دی پیش وزیر راه و شهرس��ازی اعام 
کرد؛" طبق آمارهای به دس��ت آمده و با توجه به 
اس��تطاعت مالی بی��ش از 50 درصد از جامعه، آن 
ها در بهترین حال��ت قادر به خرید خانه های زیر 
یکصد متر خواهند بود.همچنین بر اساس آمارها، 
بیش از 80 درصد از معامات مس��کن از زمستان 
س��ال گذش��ته تاکنون، پیرامون خری��د و فروش 

اماک زیر یکصد متر بوده است."
 باای��ن وج��ود و با درنظر داش��تن اینکه ش��رایط 
اقتصادی کشور  باتورم باالیی روبرو است و متولیان 
هم اجازه افزایش حقوق راندارند این سوال مطرح 
می ش��ود که طرح های مدنظر دس��ت اندرکاران 
چه زمانی قرار اس��ت اجرایی ش��ودو تا چه اندازه 
می توان به بهبود ش��رایط کمک کندکه متولیان 
هم��واره در برابر هر پرسش��ی ؛به ای��ن طرح ها و 

آینده ای که قرار است اجرایی شود اشاره دارند. 
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حمایت بانک رفاه از پروژه های سالمت 
محور در استان اردبیل

مدی��ر عامل بان��ک رفاه گفت: بانک رف��اه کارگران به 
عن��وان بانک س��امت مح��ور در تأمی��ن مالی حوزه 
س��امت و همچنین تأمین س��رمایه در گردش بنگاه 
ها و ش��رکت های دانش بنیان اس��تان اردبیل س��هم 
بس��زایی داشته اس��ت.به گزارش روابط عمومی بانک 
رفاه کارگران، دکتر س��همانی در جلس��ه کمیس��یون 
هماهنگی بانک ها در استان اردبیل عنوان کرد: بانک 
رفاه کارگران برای تأمین مالی پروژه های اس��تانی به 
ویژه در حوزه سامت آمادگی کامل دارد.وی با اشاره 
به نقش نظام بانکی در توسعه و پیشرفت استان اظهار 
داشت: قطعاً با هّمت و پیگیری مسئوالن دستگاه های 
اجرائی اس��تان، نظام بانکی می تواند در توسعه استان 

اردبیل سهم قابل توجهی را داشته باشد.

حذف چهار صفر از پول ملی، تاثیر تورمی 
بلندمدت ندارد

تهران - ایرن��ا- مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان 
اینک��ه حذف چه��ار صفر باعث روان ش��دن معامات 
می ش��ود، گفت: ممکن اس��ت که پ��س از اجرای این 
طرح در کوتاه مدت، نوسان قیمت ها را مشاهده کنیم 
اما خیلی زود به ثبات خواهند رسید؛ حذف چهار صفر 

نمی تواند اثر تورمی بلندمدت داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، »حجت 
اله صیدی« در حاشیه بازدید از خبرگزاری جمهوری 
اس��امی ایران در آستانه روز خبرنگار، در گفت وگو با 
خبرن��گار اقتصادی ایرنا درباره طرح حذف چهار صفر 
از پول مل��ی، افزود: حذف چهار صفر، طرح مثبتی به 
شمار می رود که سبب روان تر شدن معامات و شفاف 
ش��دن قیمت ها می شود.وی خاطرنش��ان کرد: گاهی 
بحث می ش��ود که حذف چهار صفر اثر تورمی داشته 
و می تواند باعث رش��د تورم ش��ود ک��ه این موضوع را 
قبول ندارم. چرا که بر اس��اس این طرح، ریال در کنار 
تومان ق��رار می گیرد که به بخ��ش پذیری واحد پول 

ملی کمک می کند. 
»توم��ان« هیچگاه از زندگی ایرانی ها حذف نش��ده و 
»ریال« فقط برای گزارشگری اقتصادی مورد استفاده 
ق��رار می گرفته اس��ت.وی با اش��اره به تجربه س��ایر 
کش��ورها ب��رای اصاحات پولی، گفت: اگ��ر به تجربه 
سایر کش��ورها نگاهی بیندازیم به دو تجربه موفق در 
اتحادیه اروپا و ترکیه می رسیم. در اتحادیه اروپا اقدام 
ب��ه تبدیل واحدهای پول مختل��ف و پراکنده به یورو 

کردند، در ترکیه نیز »لیر جدید« رونمایی شد.
صیدی ادامه داد: ممکن است که پس از اجرای طرح 
ح��ذف چهار صفر در کوتاه مدت، نوس��ان قیمت ها را 
داش��ته باش��یم اما خیلی زود به ثبات خواهند رسید؛ 
قطعا می توان ادعا کرد که حذف چهار صفر نمی تواند 

اثر تورمی بلندمدت داشته باشد.

پرونده مسکن مهر در 4 استان بسته شد
گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا از طرح ملی 
مس��کن مهر که س��ال 8۶ با تصویب دولت شروع شد 
حاکی است: ساخت و سازهای طرح مسکن مهر در 4 
استان کشور به خط پایان رسید.گزارش پایگاه خبری 
بانک مس��کن-هیبنا از طرح ملی مسکن مهر که سال 
8۶ با تصویب دولت ش��روع ش��د حاکی است: اکنون 
پس از گذش��ت 13 س��ال از عملیات عمرانی و خانه 
سازی در این طرح در قالب تنظیم قرارداد سه جانبه، 
فعًا پرونده آن در چهار استان کشور بسته شده است 
به این معنا که همه واحدهای مسکونی طرف قرارداد 
با سازنده ها، به لحاظ ساخت و تکمیل، در این استان 
ها به پایان رس��یده اس��ت. زنجان، خراس��ان جنوبی، 
چهارمح��ال و بختیاری و یزد، اس��تان هایی هس��تند 
که کار س��اخت مس��کن مهر در آنها به اتمام رسیده 
و واحدها تحویل متقاضیان واجد ش��رایط شده است.
طرح مسکن مهر با ظرفیت بیش از ۲ میلیون و 300 

هزار واحد مسکونی همچنان در دست اجرا است. 
هر چند بعد از س��ال ه��ای ۹۲ و ۹3، ظرفیت جدید 
در این طرح تعریف نشد اما همان پروژه های قدیمی 
طی همه این سال ها به دلیل سرعت پایین ساخت در 
برخی پروژه ها، سرعت پایین خدمات رسانی در پروژه 
ه��ای دیگر و همچنین مش��کات مختلف، در مرحله 
س��اخت قرار داش��ته و بخش��ی از آنها نیز هم اکنون 

تمام نشده است.
تا کن��ون از ۲ میلی��ون و ۲00 هزار واحد مس��کونی 
تعریف شده در طرح مسکن مهر ، یک میلیون و 837 
ه��زار و 14 واحد مس��کونی، تکمیل و ب��ه متقاضیان 
واجد ش��رایط طرح تحویل شده است. البته بخشی از 
واحدهایی که هنوز تحویل نش��ده است، کار ساخت و 
تکمیل آنها به اتمام رسیده اما چون خدمات زیربنایی 
و روبناییبرای آنها تامین نشده در نتیجه تحویل افراد 
نیز نشده اس��ت.کار تکمیل پروژ های مسکن مهر در 
استان هایی همچون تهران،  البرز و کرمان، عقب تر از 

سایر استان ها است.
در استان تهران 318 هزار و 7۹۹ واحد مسکونی مهر 
طراحی و ساخته شده که تا کنون ۲15 هزار واحد از 
آن تحویل افراد ش��ده است. عمده واحدهای مسکونی 
مهر ساخته شده در استان تهران، در شهرهای جدید 

این استان همچون پرند و پردیس است. 

اخبار

۳۰ چالش اصلی صنعت با نظام مالیاتی  
 معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: نزدیک به 30 چالش 
اصل��ی بخش صنعت با نظام مالیاتی جمع آوری و در جلس��ه ای با حضور رییس 

سازمان مالیاتی مطرح شد.
س��عید زرندی اظهار کرد: امیدواریم قوانین مرتبط با مالیات هرچه س��ریعتر در 

مجلس ش��ورای اس��امی به تصویب برس��د. وی افزود: اینکه بیش از ۶0 درصد 
مالیات کش��ور بر دوش بخش صنعت است را باید با کمک مجلس و سازمان مالیاتی 

ح��ل کنیم. معاون ط��رح و برنام��ه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت همچنی��ن درباره 
برنامه های این وزارتخانه در خصوص تولید گفت: محور اصلی برنامه ها بر مبنای نهضت 
س��اخت داخل دنبال می ش��ود. وی در خصوص موانع تولید سخن گفت: متوسط زمان 
صدور جواز در داخل این وزارتخانه بطور متوس��ط 4.3 روز اس��ت. البته برخی مجوزها 
منوط به اخذ موافقت دستگاه هایی همچون محیط زیست است که کمی صدور مجور را 

زمان بر می کند.  وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 سهم 2۰ درصدی فرابورس در بازار متشکل ارزی
مدیرعامل فرابورس ایران در دهمین س��الگرد فعالیت فرابورس ایران گفت: س��ال 
گذش��ته ۹1 هزار نفر با خرید اوراق تس��هیات مس��کن از فراب��ورس صاحبخانه 

شدند.
  امی��ر هامونی مدیرعامل فرابورس ایران گفت: فرابورس ایران در س��ال 1387 

تاس��یس ش��د و 11 ماه بعد از آن در س��ال 88 به بهره برداری رس��ید که اولین 
مدیرعامل آن آقای امید قائمی و دومین آن نیز بنده هستم.

وص تصری��ح کرد: فرابورس ایران با 8 میلی��ارد تومان ارزش بازار و 800 میلیون تومان 
ارزش معام��ات و 3 نفر نیروی انس��انی آغ��از را کار کرد که هم اکن��ون تعداد کارکنان 
فرابورس را 130 نفر رس��یده، ارزش بازار 350 هزار میلیارد تومان و میانگین معامات 
روزان��ه را بیش از ۶50 میلیارد تومان رس��یده اس��ت. مدیرعامل فراب��ورس ایران گفت: 
امس��ال 731 میلیارد ورقه بهادار در فرابورس معامله ش��ده و شاخص کل فرابورس طی 

این مدت را 33۹0 واحد رسیده است.  فرابورس ایران

سوریه بهترین فرصت برای سرمایه گذاری و تجارت  
امی��داورم با توجه به برقراری ثبات سیاس��ی ایران به عن��وان اصلی ترین بازیگر 
بازس��ازی س��وریه نقش خود را به خوبی ایفا کند و ما با افتخار در بازس��ازی و 

نوسازی سوریه ایفای نقش کنیم.
  محمدرضا مودودی  گفت: امیداورم با توجه به برقراری ثبات سیاسی ایران به 

عنوان اصلی ترین بازیگر بازس��ازی س��وریه نقش خود را به خوبی ایفا کند و ما با 
افتخار در بازسازی و نوسازی سوریه ایفای نقش کنیم.

سرپرست س��ازمان توسعه تجارت ایران افزود: در این راس��تا سازمان توسعه تحارت به 
کمک مقامات مسئول در بازسازی سوریه تاش می کند تا بهترین فرصت های سرمایه 
گ��ذاری و تج��ارت را در اختیار س��رمایه گذاران قرار دهد. وی اف��زود: در حوزه تجارت 
خارج��ی با روان کردن تجارت و حتی امض��ای تجارت ازاد مبنایی فراهم می کنیم تا با 
کمترین استهاک این تجارت توسعه یابد.همچنین باید از سوریه به عنوان فرصتی برای 

تامین نیازهای داخلی کشور حداکثر استفاده را ببریم. فارس

رئیس اتحادی��ه صحافان با اش��اره به  ل ت������و افزایش ش��دید قیمت دفاتر مش��ق و ا
مش��کل خانواده دانش آم��وزان کم بضاعت گف��ت: من در 
نامه ای به وزیر ارش��اد، پرس��یدم آیا قرار نیس��ت برای حل 
ای��ن موضوع کاری انجام دهید؟ ایش��ان به س��رعت جواب 

نامه را دادند و صراحتاً اعام کردند »نه«.
جلیل غفاری با اش��اره به افزایش قیمت دفاتر مشق، درباره 
چرایی گران ش��دن دفاتر مشق اظهار کرد: از آبان ماه سال 
گذش��ته، ما بارها در جلس��اتی که به منظ��ور تنظیم بازار 
برگزار می شد، گران شدن دفاتر مشق را به مسئوالن وزارت 
ارش��اد و وزارت صنع��ت،  اعام کردیم ولی متاس��فانه هیچ 

گوش شنوایی وجود نداشت.
رئیس اتحادیه صحافان و لیتوگرافان افزود: متاسفانه از سال 
گذشته و با افزایش قیمت کاغذ در بازار، ما بارها درخواست 
کردیم که فکری برای دفاتر مشق دانش آموزی انجام شود و 
بارها هشدار داده بودیم ولی کارگروه کاغذ در وزارت ارشاد 
اع��ام کرد که این کارگروه فقط کاغذ مورد نیاز ناش��ران و 
کاغ��ذ مطبوعات را ب��ا ارز 4۲00 تومان��ی تامین می کند و 
کاری به کاغذ مورد نیاز اصناف و صنعت ندارد؛ از آن س��و 
هم وزارت صنعت، درخواست های صنایع زیر مجموعه خود 
را پاسخ داد و در این میان،  کاغذ مورد نیاز برای دفاتر مشق 
دانش آم��وزان باتکلیف ماند و همین باعث ش��د تا قیمت 

دفاتر مشق به شدت افزایش یابد.
وی ب��ا انتق��اد از عدم هم��کاری مس��ئوالن وزارت صمت 
و وزارت ارش��اد برای حل مش��کل کاغذ گف��ت: با مدیریت 

ضعیفی که وجود داش��ت، سال گذشته قیمت هر بند کاغذ 
دولتی که حداکثر 140 هزار تومان قیمت داش��ت، در بازار 
آزاد به 500 هزار تومان رس��ید و هم��کاران ما برای تولید 
دفاتر مشق، مجبور شدند کاغذ مورد نیاز خود را از بازار آزاد 
تهیه کنند. غفاری ادامه داد: بر همین اساس،  قیمت نهایی 
یک دفتر مشق 40 برگ ساده که سال گذشته بین 1700 
تا 1800 تومان بود، امس��ال با مدیریت آقایان به 4000 تا 

5000 تومان رسیده است.
رئیس اتحادیه صحافان و لیتوگرافان با بیان اینکه قیمت 4 
تا 5 هزار تومانی، حداقل قیمت یک دفتر مشق ساده است 
گفت: با توج��ه به نزدیکی فصل بازگش��ایی مدارس و نیاز 
والدین و خانواده های دانش آموزان برای تامین لوازم التحریر 
که دفاتر مش��ق در صدر این لیست قرار دارد، شاهد گرانی 
دفاتر مش��ق هس��تیم و این نگرانی برای م��ا و همکارانمان 
وجود دارد که دانش آموزان و خانواده های آن ها در شهرهای 

کوچک و روستاها نتوانند از پس این گرانی برآیند.
وی ب��ا بیان اینک��ه ما و همکارانمان ش��رمنده خانواده های 
دانش آموزان مناطق کم برخوردار به دلیل گرانی دفاتر مشق 
فرزندانشان هستیم گفت: من ۲ ماه پیش در نامه ای به وزیر 
ارش��اد، این موضوعات را متذکر شدم و از ایشان این سوال 
را پرس��یدم که آیا قرار نیس��ت کاری برای حل این مساله 
انجام دهید؟ جالب اینجاس��ت که ایش��ان به سرعت جواب 
نامه را دادند و صراحتاً اعام کردند »نه«؛ ایش��ان در جواب 
این نامه تاکید کردند که این وزارتخانه تنها کاغذ ناشران و 

کاغذ مطبوعات را تامین می کند. تسنیم

رئیس اتحادیه صحافان خبرداد؛
حذف کاغذ دولتی برای تولید دفتر مشق 

بعداز مصوبات ش��ورای هماهنگی قوا  برای جبران کس��ری بودجه ناش��ی از نقش����ه راه
کاه��ش صادرات نفت، مناب��ع و مصارف بودجه دولت دچار 

تغییرات اساسی شده است.
موضوع تغییر س��قف منابع و مصارف بودجه کشور در سال 
۹8 بحثهای مختلفی را در پی داش��ته اس��ت. ابتدا قرار بود 
کاهش منابع دولت از طریق فرایند اصاح س��اختار بودجه 
تامی��ن ش��ود، ام��ا در نهایت خبره��ا از تصوی��ب تغییرات 
بودجه ای در س��ران قوا حکایت داش��ت. شورای هماهنگی 
س��ران قوا اس��تفاده از منبع صندوق توس��عه ملی، حساب 
ذخی��ره ارزی، مولدس��ازی داراییها و انتش��ار اوراق را برای 
جبران کس��ری بودجه ۶7 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 

۹8 در نظر گرفته است.
بر اس��اس قانون بودجه س��ال ۹8 مصوب مجلس ش��ورای 
اس��امی، درحالی که درامدهای ۲3۹ هزار میلیارد تومانی 
حاص��ل از درامدهای مالیاتی، گمرکی و واگذاری مالکیت و 
خدمات دولتی  لحاظ شده بود، در شورای هماهنگی سران 
قوا با پیش��نهاد س��ازمان برنامه و بودجه این منبع به 1۹8 

هزار میلیارد تومان تغییر کرده است.
همچنین درحالی ک��ه میزان واگ��ذاری داراییهای مالی یا 
فروش اوراق تغییری نداشته واگذاری داراییهای سرمایه ای 
که عمده آن از محل فروش و صادرات نفت تامین می ش��د، 

با تغییرات اساسی رو به رو شده است.
بر این اس��اس در حالی که در قانون بودجه ۹8 بر حس��ب 
فروش 1.5 میلیون بش��که نف��ت در روز، درآمد 158 هزار 

میلیارد تومانی در بودجه درج ش��ده بود در نهایت با اعام 
میزان ف��روش  نفت 300 هزار بش��که در روز،  رقم جدید 
درآمد حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای به ۶1 هزار 

میلیارد تومان تقلیل پیدا کرده است.
از س��وی دیگر با پیشنهاد س��ازمان برنامه و بودجه هرچند 
میزان کل هزینه ها از 35۲ هزار میلیارد تومان به 305 هزار 
میلیارد تومان کاهش یافته، اما در قسمت بودجه عمرانی نیز 
شاهد کاهش 18 هزار میلیارد تومانی بوده ایم. به این ترتیب 
تملک داراییهای سرمایه ای از ۶7 هزار میلیارد تومان به 4۹ 
هزار میلیارد تومان کاهش یافته اس��ت. باید به این نکته نیز 
اش��اره کرد که در قسمت تملک دارایی مالی مصارف از ۲۹ 
هزار میلی��ارد به 3۲ هزار میلیارد توم��ان افزایش یافته که 

البته این افزایش، یک تغییر نسبتا مثبت تلقی می شود.
در نهایت مجموع منابع دولت در سال ۹8 با تغییرات ناشی 
از کاه��ش درامدها و کاهش درامد حاص��ل از فروش نفت 
ح��دود 30۹ هزار میلی��ارد تومان خواهد ب��ود اما مجموع 
مصارف با احتس��اب کاه��ش هزینه های ج��اری و کاهش 

هزینه های عمرانی 38۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
ب��ه ای��ن ترتیب دولت باید برای کس��ری بودج��ه 7۶ هزار 
میلی��ارد تومانی یک س��ری پیش��نهاد در چارچوب قانون 
ارائه می کرد. اس��تفاده از منابع صندوق توس��عه، اس��تفاده 
از منابع  باقی مانده حس��اب ذخی��ره ارزی و به کار گیری 
منابع احتمالی حاصل از اموال دولتی در کنار انتش��ار اوراق 
راهکارهای پیش��نهادی دول��ت بوده که اتفاقا در ش��ورای 

هماهنگی سران قوا نیز تایید شده است. تسنیم 

بعد از مصوبات بودجه ای سران قوا رخ داد؛
تغییر ریز درآمد و هزینه دولت در سال ۹۸ 

دکتر کایینی
معاون اجرایی شرکت گلدایران

آق�ای دکتر، در یکی دو س�ال اخی�ر اتفاقات بعضا 
عجیب و نگران کننده ای برای اقتصاد کشور افتاد 
ک�ه از همه آنه�ا تحت عنوان تحریم یاد ش�د. این 
تحریم ها همه بنگاه های اقتصادی کش�ور را تحت 
تاثی�ر قرار داد. خیلی ها از پانشس�تند و تس�لیم 
شدند. اما خب عدو سبب خیر شد و برخی اتفاقات 
مثبت و باورنکردنی در اقتصاد ما افتاد. گویا شما از 

آن دست هستید؟ چه شد.
تاثیر تحریم ها شما را از یک شخصیت بازرگان به 

تولید کننده تغییر داد؟
اج��ازه بدهید ابتدا با تاثی��ر و اهمیت مجموعه نه 
به عنوان یک اث��ر تبلیغی بلکه به عنوان بنیانگذار 
خدمات پس از فروش نوین در حوزه لوازم خانگی 

کشور اش��اره کنم. این غلو نیست که مدرن ترین 
و موثرتری��ن الگ��وی خدم��ات پس از ف��روش به 
روای��ت کمپانی ال ج��ی در خاورمیانه را گلدیران 
با س��ابقه س��ی س��اله بنا نهاد. بیش از 5000 نفر 
در س��الهای اخیر درگیر این کس��ب و کار پیشرو 
ش��دند و موفقیت های عظیمی کس��ب نموده اند. 
ش��اید جالب باش��د که بدانید ای��ران جزو معدود 
کشورهایی است که نظر عملکرد فوق العاده چشم 
گیرب��وده وکیفیت کاالهای گلدی��ران ( ال جی ) 

سهم بسزایی در بازار ایران دارد.
هم اکنون کش��ور در شرایط خاصی است. آیا نمی 
پذیرید که در یک جنگ بزرگ اقتصادی هستیم؟ 
در این جنگ ب��زرگ قطعا ما ژنرال های این نبرد 
نابرابریم. نامایمات و س��ختی ها و چه ناراس��تی 
دش��من بر ما تاثیرگذار بود. به هر ترتیب کمپانی 
ال ج��ی هم مانند سایرش��رکتهای کره ای ،تحت 
تاثیر ش��رایط بین المللی مانند قبل بازار را تغذیه 
نمی کند. مشکات ارزی، نوسانات قیمتی، کاهش 
قدرت خرید مردم در عین حال پایبندی به اصول 
اخاق��ی برای حمای��ت از حقوق مص��رف کننده 
در ب��ازاری که برخی رقبا کارش��کنی می کنند از 

مهمترین دغدغه های ما در بازار بود.
و ب�ا این مش�کالت چ�ه کردید؟ به نظر می رس�د 
در دل هم�ه ای�ن تحریم ها ش�ما ب�رگ برنده ای 

داشتید؟
بله و آن امید محض بود. ما در همین ش��رایط برند 
ایرانی "جی پاس" را به بازار عرضه کردیم. در تمام 
این سالها ما صرفا توزیع کننده برند ال جی نبودیم. 
بارها مهندسان ما تحت آموزش های تخصصی بین 
المللی به تبادل دانش پرداختند تا امروز که توانستیم 
به همت متخصصان داخلی در فروگذاشت همتایان 
خارجی از قدرت و همت داخلی بهره ببریم.گلدیران 
از ابتدای تاس��یس، بنا را بر کس��ب دانش و انتقال 
تکنولوژی به کش��ور قرار داده بود. ما خطوط تولید 
خود را با تکنولوژی روز دنیا و س��رمایه گذاری 100 
درصد داخلی مجهز کرده ایم. از طرفی در طی سالها 
همکاری با برند ال جی، مهندسان و کارشناسان فنی 
ما دانش تولید را فرا گرفته اند، حضورکارشناسان ما 
در کشور کره و از سویی رفت و امد مرتب مهندسان 
ک��ره ای در کارخانه های ما، باعث ش��ده تا تمامی 
فوت و فن تولید را بیاموزیم. بنابراین در حوزه تولید 
ما مدعی تولید با کیفیت هستیم زیرا با فن آوری روز 
دنیا حرکت می کنیم. بر همین اساس اقدام به خلق 

برند "جی پاس" کردیم.
داس�تان خلق ای�ن برند در این ش�رایط ریس�ک 
بزرگی ب�ود! ش�ما در اوج این جن�گ اقتصادی از 

شخصیت وارد کننده به تولید کننده
تغییر هویت دادید و البته گویا اقدامات اولیه برای 

صادرات را هم در دستور کار دارید؟ اساسا ویژگی 
های این نام و نشان ایرانی چیست؟

تغییر روی��ًه گلدیران از بازرگان ب��ه تولید کننده 
به ای��ن دوره بر نمی گرددمبحث تولید در س��ایه 
سیاستگذاری قبل بنا نهاده شد و حمایت دولت از 
تولید تلویزیون حدود سیزده سال قبل و لباسشویی 
4 سال و یخچال ۲ س��ال قبل آغاز گردید. اساساً 
خل��ق و ایجاد این برند از قبل همواره در دس��تور 
کار تصمیم س��ازان بود صرفاً در این شرایط از آن 
رونمایی گردید. این روزها همه شرکتهای کوچک 
و بزرگ که یک س��وله تولیدی دارند مدعی ایجاد 
یک برند هستند، البته ایرادی به این دوستان وارد 
نیس��ت اما ما ش��ان و معنی خاصی ب��رای "برند" 
قائلی��م و عمیقا معتقدیم یک برند فقط تولید یک 

محصول و بسته بندی و... نیست.
بلک��ه برند ابعاد گس��ترده ت��ری دارد، یک مفهوم 
انتزاعی اس��ت ک��ه در فضاه��ای ارتباطی و جنس 
محتوای��ی که با مردم صحبت می کند ش��کل می 
گی��رد. برند جی پاس به عن��وان فرزند گلدیران ، 
دارای اصالت و پیش��ینه ای اس��ت که از سی سال 
ارتباط مستمر گلدیران با مردم به ارث برده است.

همانط��ور ک��ه بیان ش��د تجهی��زات و تکنولوژی 
پیشرفته بین المللی، کسب دانش به روز مهندسی 
از کش��وری صاحب صنع��ت ل��وازم خانگی )کره 

جنوبی( ما را در زمینه تولید، بی رقیب می کند.
ازطرفی حفظ و افزای��ش ارزش ویژه یک برند بین 
الملل��ی مثل ال ج��ی در ایران، تس��لط بر راههای 

ارتب��اط با مخاط��ب، تخصص در ارتب��اط با تامین 
کنندگان معتبر قطعه در دنیا و تامین مواد اولیه با 
کیفیت برای خط تولید، در اختیار داشتن سیستم 
توزیع و لجستیک کم نظیر ، شبکه فروش حرفه ای 
باقریب به 1000 فروشگاه مستقیم و غیر مستقیم 
در سراس��ر کش��ور، پش��توانه ارایه خدمات پس از  
فروش حرفه ای و تخصص بازاریابی کسب شده در 
طی سی س��ال تجربه بین المللی ، به ما اعتماد به 

نفس کافی برای ایجاد یک برند ملی را می دهد.
ضمن اینکه م��ا معتقدیم گلدیران تعریف خدمات 
پ��س از ف��روش را درایران تغییر داده اس��ت و در 
زمینه تضمین و گارانتی کاال، مدعی ش��ماره یک 
اس��ت. با در اختیار داش��تن مجموعه این ویژگی 
های مثبت و اطمینان خاطر از همه جوانب، زمان 
تول��د برند انحصاری گلدیران ب��ا نام "جی پاس" 

رسیده بود.
برن�د  ای�ن  ب�رای  ان�دازی  چش�م   *چ�ه 

در نظر گرفته اید؟
ش��عار گلدی��ران روی خوش زندگی اس��ت و این 
جمله ن��ه فقط یک ش��عار بلکه آرم��ان گلدیران 
اس��ت. ما همه ت��اش خود را می کنی��م تا مردم 
ای��ران با آرامش خاطر ب��ه تکنولوژی برای زندگی 
بهتر دسترسی پیدا کنند. امیدوار و مصمم هستیم 
در آین��ده ای ن��ه چن��دان دور در گام اول س��بد 
محصوالت خود را طبق نیاز کشور تکمیل کرده و 
به مرور زمان بازار لوازم خانگی کشورهای همسایه 

را در اختیارگرفته و هدایت کنیم.

ژنرال های جنگ نابرابر

سیاست روز تبعات رشد قیمت مسکن رابررسی می کند؛

تکلیف قانونی  دولت روی زمین


