
اف��ت معامالت و ت��ا حدودی  خونه به  قیمت مس��کن در این روزها خونه 
نوی��د این را می دهد که رکودی س��نگین بر بازار 
حاکم خواهد ش��د حال س��وال این است که باید 
باب��ت این رکود که کاهش قیم��ت ها را به همراه 

خواهد داشت خوشحال بود؟
  روند نزولی قدرت خرید متقاضیان مس��کن 
ب��ه دلیل رش��د بیش از 100 درص��دی قیمت ها 
ماه هاس��ت که ادامه دارد و س��رانجام این کاهش 
قدرت خرید خود را ب��ا افت معامالت بیش از 70 
درصدی و کاهش 10 تا 20 درصدی قیمت مسکن 
نش��ان داده است. حال باید دید که آیا از این افت 
قیمت ها که توام با رکود سنگین بر بخش مسکن 

خواهد بود باید خوشحال شد؟
بنابراین گزارش، کارشناس��ان مس��کن بر این 
باور هستند که رکود بخش مسکن به زیان اقتصاد 
کش��ور اس��ت چرا که این بخش با 300 شغل به 
صورت مس��تقیم در ارتباط است و بیش از 1300 
ش��غل غیر مس��تقیم ب��ا رونق بخش مس��کن به 
حرکت در م��ی آید. کاهش قدرت خرید و ناتوانی 
متقاضیان مس��کن با نبود تسهیالت مناسب برای 
باال رفتن توان خرید عجین ش��ده تا بس��یاری از 
واحد مس��کونی نوساز و کهنه س��از بدون متقاضی 
خرید باقی بمانند. افت معامالت مسکن این روزها 
به گونه ای بر بازار مس��کن حاکم ش��ده که باعث 
نرمش فروشندگان شده و آنها قصد دارند از قیمت 

های پیشنهادی خود عقب نشینی کنند.
حس��ام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک ، در پاس��خ به این س��وال که آیا از کسادی 

بازار مسکن باید خوشحال شد که باعث افت قیمت 
می شود، گفت: بازار مسکن در رکود فرو رفته است 

و این رکود باعث کاهش قیمت خواهد شد.
عقبایی در پاس��خ به این س��وال ک��ه آیا این 
کس��ادی بازار مسکن را می توان با رکود سال های 
92 تا 96 که بسیار عمیق بود مقایسه کرد، اظهار 
داش��ت: آمارها نش��ان می دهد که حجم معامالت 
مسکن 78 درصد کاهش داشته است و چند سال 

گذشته شاید چنین افت معامالتی نداشتیم.

 ادامه افت قیمت مسکن 
در صورت رخ ندادن شرایط ویژه

وی در پاس��خ به این سئوال که پیش بینی از 
آینده بازار مس��کن چگون��ه خواهد بود گفت: افت 
قیمت  مس��کن اگر شرایط ویژه ای برای حامل های 

انرژی و بازار ارز رخ ندهد ادامه خواهد یافت.
عقبایی با اش��اره به اینکه رشد قیمت مسکن 
باعث ش��د تا ق��درت خرید مس��کن کاهش قابل 
مالحظ��ه ای پیدا کند، اظهار داش��ت: نباید با این 
عنوان که بازار مسکن با ورود به رکود افت قیمت 
را تجربه خواهد کرد خوش��حال شد چرا که بخش 

مسکن با 1300 شغل وابسته است. 
حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه 
سازان در پاسخ به این سوال که روند نزولی قیمت 
مسکن آغاز ش��ده حال این روند ادامه دار خواهد 
بود ی��ا خیر؟ گفت: ب��ا توجه به س��ابقه معامالت 
مس��کن از ابتدای انقالب تاکنون همواره نوسانات 
قیمت ب��ه صورت سینوس��ی بوده اس��ت؛ قیمت 
مسکن از سال گذش��ته تاکنون 120 درصد رشد 

داش��ت که این رشد قیمت به دلیل رکود حاکم بر 
بازار مسکن از سال 92 تا 96 بود.

وی افزود: این رش��د قیمت باعث ش��د قدرت 
خرید متقاضیان کاهش یابد و نبود سیاس��ت های 
حمایتی از س��وی دولت و نبود تس��هیالت فاصله 
ق��درت خری��د مس��کن را بیش از پی��ش افزایش 
داد حال به نظر می رس��د نب��ود یک برنامه ریزی 
مش��خص در ساخت و س��از که بدون نیاز سنجی 
الزم ص��ورت گرفت��ه باعث خواهد ش��د تا بخش 

مسکن دوباره در رکود فرو برود.
محتش��م ادامه داد: توزیع نامناسب ساخت و 
ساز بدون نیاز سنجی باعث شده تا در حال حاضر 
در تهران بیش از 300 تا 400 هزار واحد مسکونی 
خالی از سکنه داشته باشیم در حالیکه متقاضیان 
واقعی مس��کن توان خرید ندارند پس به نظر می 
رس��د اگر چه این روزها شاهد افت قیمت و تعداد 
معامالت هس��تیم اما عقب ماندن عرضه مسکن از 

تقاضا خطرناک خواهد بود.

افت قیمت مسکن طبیعی است
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان با اشاره 

ب��ه اینکه دول��ت باید فکری برای ای��ن واحدهای 
مسکونی خالی از س��کنه که سرمایه عظیم کشور 
را در خود محبوس کرده اند، داش��ته باشد خاطر 
نش��ان کرد: این افت معامالت مس��کن که توام با 
کاهش قیمت خواهد بود به نظر می رسد طبیعی 
باشد چرا که همواره سابقه نشان داده که قیمت ها 
وقتی به ش��دت افزایش یافت سپس درصد اندکی 

افت می کند.
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک با بیان اینکه رش��د افسارگس��یخته قیمت 
مسکن باعث شده تا بازار مسکن دچار یک کسادی 
شود گفت: از وضعیت بازار مسکن اینگونه پیداست 
که قیمت ها در ماهه��ای آینده کاهش و به ثبات 
برس��د بنابراین متقاضیان واقعی مسکن نباید تنها 

در زمان گرانی مسکن به فکر خرید بیافتند.
وی ادامه داد: متأسفانه وقتی قیمت مسکن باال 
می رود همه خوش��حال می شوند و تالش می کنند 
از قافله گرانی مس��کن عق��ب نمانند، در حالی که 
باید گفت نباید در زمان گران ش��دن کاالیی مثل 

مسکن متقاضیان برای خرید هجوم بیاورند.
رئیس اتحادیه مش��اوران ام��الک اضافه کرد: 

طبیعی اس��ت که وقتی قیمت ها باال برود و قدرت 
خرید کاهش یابد، افت معامالت موجب کس��ادی 
بازار مسکن شود. وی تاکید کرد: با خروج افرادی 
که برای سودآوری و سرمایه گذاری اقدام به خرید 
مس��کن کرده بودند، قیمت مسکن کاهش می یابد 

و به ثبات می رسد.
افشین پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن در 
پاس��خ به این س��ئوال که آیا قیمت مس��کن روند 
نزول��ی خود را آغاز ک��رده یا اینکه بعد از یک افت 
قیمت مجددا ثابت خواهد شد گفت: قیمت مسکن 
به حالت اش��باع رس��یده و بخش مس��کن و بازار 

مسکن ظرفیت افزایش قیمت را ندارد.
وی ادامه داد: چون اتفاق خاصی در اقتصاد رخ 
نداده و تحرکی ایجاد نش��ده که درآمدها افزایش 
پیدا کند توان متقاضیان مس��کن هم افزایش نمی 
یابد و این دالیل باعث ش��ده ت��ا متقاضیان واقعی 
مس��کن که عمدتاً هم خانه اولی هستند، در خرید 

مسکن ناتوان شوند.

نرمش فروشندگان به نفع خریداران
پروین پور در پاس��خ به این سئوال که اینطور 
که از ش��واهد مشخص است، نباید فعال منتظر باال 
رفتن توانمندی متقاضیان مسکن باشیم ادامه داد: 
باال بودن قیمت مس��کن باعث ش��ده تا متقاضیان 
مس��کن از بازار خارج ش��وند، چون قیمت مسکن 
بی��ش از حد توان افزایش یافته اس��ت و آرام آرام 
با این شرایط فروشنده ها به سمت نرمش در برابر 

قیمت های پیشنهادی رفته اند. 
داد:  ادام��ه  مس��کن  اقتص��اد  کارش��ناس 
فروش��نده های مس��کن در همین روزها 10 تا 20 
درص��د قیم��ت خ��ود را کاه��ش داده و از قیمت 
پیش��نهادی خ��ود کوت��اه آمده ان��د و پیش بینی 
می ش��ود قیمت ها نزولی ش��ود، هر چند تا واقعی 
ش��دن قیمت مس��کن فاصله زیادی داریم چرا که 

قیمت مسکن بسیار اوج گرفته است.  فارس
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 به روز رسانی سامانه های خدماتی 
بانک پاسارگاد

به اطالع مش��تریان گرامی می رس��اند؛ به منظور انجام 
عملیات ارتقا و به روز رس��انی پایگاه داده سامانه سوئیچ  
پرداخت الکترونیک ای��ن بانک، در روز جمعه مورخ 25 
اَمرداد 1398، بین س��اعات 3 الی 5 بامداد، ممکن است 
به مدت 60 دقیقه با اختالالتی مواجه شود.این اقدامات با 
هدف ارائه ی خدمات به روز و شایسته به مشتریان گرامی 

صورت گرفته و در حداقل زمان ممکن پایان می یابد.

پرداخت بانک صادرات ٤ میلیارد دالر 
تسهیالت صندوق توسعه ملی 

سهم بانک صادرات ایران در عاملیت تسهیالت صندوق 
توس��عه ملی در هفت سال گذش��ته به چهار میلیارد و 
67 میلیون دالر رس��ید.به گزارش روابط عمومی بانک 
صادرات ای��ران به نقل از پایگاه خب��ری خرد و کالن، 
بانک صادرات ایران از سال 1390 تا پایان سال گذشته، 
سهم چهار میلیارد و 67 میلیون دالری در قراردادهای 
عاملیت ارزی منعقد ش��ده توسط صندوق توسعه ملی 
ب��ا بانک های عامل داش��ته اس��ت.آمارهای عملکردی 
صندوق توسعه ملی نشان می دهد عملکرد این صندوق 
در حوزه تس��هیالت ارزی طی س��ال 97 حاکی از این 
است که بانک صادرات ایران در این سال گذشته 500 
میلیون دالر اعتبار نزد صندوق توس��عه ملی داشته، در 
حالی که این رقم در س��ال قبل از آن )سال 96( صفر 
بوده است بررس��ی عملکرد تس��هیالت ارزی صندوق 
توسعه ملی به تفکیک بانک های عامل در سال 1397 
نیز حاکی از آن اس��ت که بانک ص��ادرات ایران موفق 
ش��ده در این مدت طی س��ه فقره، 139 میلیون دالر 
تس��هیالت به متقاضیان پرداخت کند.جدول مجموع 
قراردادهای س��پرده گذاری ریال��ی منعقده به تفکیک 
بانک و بخش های اقتصادی صندوق توس��عه ملی نیز 
نش��ان می دهد س��هم بانک صادرات ایران از کل حجم 
تس��هیالت، دو هزار و 850 میلیارد ری��ال بوده که دو 
ه��زار و 550 میلیارد ریال آن به بخش صنعت و معدن 
پرداخت شده است. مابقی این تسهیالت نیز در بخش 
گردش��گری تخصیص یافت��ه اس��ت.بخش دیگری از 
گزارش عملکرد صندوق توس��عه مل��ی به توزیع مبالغ 
تخصیص داده شده در سال 1397 به متقاضیان توسط 
بانک ها از محل قرارداد های سپرده گذاری ریالی از منظر 

بانک سپرده پذیر و بخش اقتصادی است.

خرید تضمینی بیش از 7 میلیون تن گندم 
در شعب بانک کشاورزی تا نیمه مردادماه

با عاملیت بانک کشاورزی از ابتدای فصل برداشت گندم 
تا نیمه مردادماه بیش از 7 میلیون تن گندم به ارزش 
تقریبی 122 هزار میلیارد ریال از کشاورزان خریداری 
شده است.به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، از 
آغاز فصل خرید گندم  تا کنون ،  1781 مرکز خرید 
در کش��ور از طریق س��امانه جامع الکترونیکی خرید 
تضمین��ی گندم بانک کش��اورزی ، بیش از 7 میلیون 
تن گندم به ارزش 121951 میلیارد ریال را در قالب 
1139 هزار محموله از کش��اورزان خریداری کرده اند 
که 102 هزار میلیارد ریال معادل 84 درصد بهای آن 
در ش��عب بانک کشاورزی به حساب گندمکاران واریز 
ش��ده اس��ت.این گزارش می افزاید برداشت محصول 
گندم در 31 اس��تان کشور آغاز ش��ده  و روند خرید 

تضمینی و واریز وجوه آن همچنان ادامه دارد

 اظهار رضایت مدیرعامل ارتباطات سیار 
از عملکرد بانک ملت

مدیرعامل بانک ملت و مدیرعامل ش��رکت ارتباطات 
س��یار در نشس��تی مش��ترک بر تقوی��ت تعامالت و 

همکاری های فی ما بین تاکید کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، دکتر محمد بیگدلی 
همراه با چند تن از مدیران ارش��د بانک ملت با حضور در 
محل دفتر مرکزی شرکت ارتباطات سیار با دکتر فرهنگ 
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار دیدار و گفت و گو  کرد.
مدیرعامل بانک ملت در این نشس��ت که عباس جعفرلو 
و س��یدابوطالب دیبایی معاونان مدیرعامل، مسعود نصر 
اصفهانی مدیر امور بانکداری شرکتی، قاسمی رییس شعبه 
ظفر و خس��روی مدیر مش��تری بانکداری شرکتی وی را 
همراهی می کردند با تشریح وضعیت بانک ملت در صنعت 
بانکداری کشور و موفقیت های حاصله، اظهار امیدواری کرد 
که سطح همکاری های بانک و شرکت ارتباطات سیار به 
عنوان بزرگ ترین اپراتور مخابراتی کشور به ویژه در بخش 
محصوالت و خدمات مبتنی بر فناوری اطالعات ارتقا یابد. 
دکتر بیگدلی همچنین در راستای ارتقای همکاری های 
فی مابین، دس��تور تشکیل کارگروهی را در زمینه های 
مختلف از جمله تامی��ن مالی صادر کرد.دکتر فرهنگ، 
مدیر عامل ش��رکت ارتباطات سیار هم در این نشست، 
ب��ا تمجید از عملکرد بانک ملت طی س��ال های اخیر و 
حرکت رو به رش��د این بانک، مراتب رضایت خود را از 

همکاری های فی ما بین اعالم کرد.
وی ب��ا اش��اره به این نکته که نزدیک ب��ه 40 درصد از 
تبادالت مالی ش��رکت ارتباطات س��یار از طریق بانک 
ملت انجام می شود، از افزایش سطح تعامالت و مراودات 
فی مابین در آینده اس��تقبال کرد و با تشریح نیازهای 
اعتباری این شرکت، خواستار سرمایه گذاری بانک در 

حوزه تکنولوژی های جدید و رفع موانع پیش رو شد.

اخبار

 سهام عدالت به صورت مستقیم به مردم واگذار می  شود
رئیس کمیس��یون وی��ژه حمایت از تولی��د ملی گفت: یک��ی از راهکارهای 
موردنظر اس��تفاده از ظرفیت صندوق قابل معامله در بورس برای واگذاری سهام 
عدالت بود که نقدهایی به آن وارد ش��د و از گردونه پیش��نهادات حذف و مقرر 

شد سهام عدالت به صورت مستقیم به مردم واگذار شود.
حمیدرضا فوالدگر رئیس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر 

اجرای اصل44 قانون اساس��ی درباره واگذاری س��هام عدالت به مردم گفت: جلسات 
بس��یاری با حضور رییس س��ازمان خصوصی س��ازی، نماین��دگان وزارت اقتصاد، بانک 

مرکزی و سازمان بورس به منظور بررسی نحوه واگذاری سهام عدالت برگزار شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی افزود: یکی از راهکارهای موردنظر 
اس��تفاده از ظرفیت ETFها)صندوق قابل معامله در بورس( برای واگذاری سهام عدالت 
بود که نقدهایی به آن وارد شد به همین دلیل ETFها از گردونه پیشنهادات حذف و در 

نهایت مقرر شد؛ سهام عدالت به صورت مستقیم به مردم واگذار شود.  تسنیم 

اجرای طرح هویت دار کردن دام های سبک و سنگین  
معاون وزیر جهاد از انعقاد تفاهم نامه 3 س��اله میان س��ازمان مرکزی تعاون 
روس��تایی و اتحادیه دامداران با هدف ص��دور بیمه نامه و اجرای طرح هویت دار 

کردن دام ها خبر داد.
حسین شیرزاد گفت: تفاهم نامه مشترک با هدف صدور بیمه نامه، هم زمان 

با طرح هویت دار کردن دام ها برای کلیه دام های سبک و سنگین کشور منعقد 
شده  وهدف اصلی آن، پوشش حداکثری بیمه اجباری تمامی دامهای کشور در راستای 

اجرای بند »ث« ماده 33 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور 
است. شیرزاد تصریح کرد:براس��اس این توافقنامه، صندوق بیمه کشاورزی کشور متعهد 
ش��ده است که ضمن تسریع در تهیه و ابالغ دستورالعمل های اجرایی سالیانه بیمه دام و 
دریافت اطالعات دامهای هویت گذاری شده، نسبت به صدور بیمه نامه در سامانه جامع 
بیمه کش��اورزی و ایجاد زمینه همکاری ش��رکت های خدمات بیمه ای در فرآیند هویت 

گذاری دام  در تفاهم نامه فیمابین اقدام کند.  سازمان مرکزی تعاون روستایی 

شیرخام و دفترچه های دانش آموزی زیر ذره بین بازرسان
معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با تشریح جزئیات 
اولویت های بازرس��ی از بازار کاالهای اساسی در هفته پیش رو گفت: شیرخام و 

دفترچه های دانش آموزی زیر ذره بین بازرسان قرار دارند.
ش��هرام میراخورلو گفت: بر اساس تصمیم گیری های صورت گرفته از سوی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت، اولویت های بازرسی برای بازرسان در هفته پیش 
رو تعیین ش��ده است که بر مبنای آن، شیر خام و دفترچه های دانش آموزی با توجه 

به شرایط بازار و افزایش تقاضا، در اولویت قرار گرفته اند.
معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: بر این اساس، مرغ، چای، 
شیرخام، دفترچه های دانش آموزی و الستیک در صدر بازرسی ها قرار دارند و این امر سبب 
شده تا به جهت افزایش تقاضا، اولویت های بازرسی در مورد این کاالها، تعیین شده است. وی 
تصریح کرد: حضور بازرس��ان در بازار طی هفته های گذشته، آرامشی را در بازار حاکم کرده 

است و روند کاالرسانی به بازار را نسبت به گذشته، تسهیل نموده است.  مهر 

وزیر راه و شهرسازی  اعالمکرد؛

ضوابط استرداد هزینه ساخت 
خط آهن شلمچه-بصره به عراق

وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا تأکید بر  پ������ه اینکه دولت هیچ مش��کلی در تأمین کو
مالی احداث خط آهن شلمچه-بصره ندارد، گفت: نقشه اجرایی 

پل اروندرود در حال تهیه اس��ت. همچنین مقرر اس��ت دولت 
عراق بخشی از اقالم خط آهن شلمچه-بصره را تأمین کند.

 محمد اس��المی در تش��ریح آخرین وضعی��ت هماهنگی 
احداث خط آهن شلمچه-بصره و توافقات طرف عراقی با ایران 
اظهار داش��ت: بعد از تفاهمات کلی که در سال 94 بین ایران 
و عراق درباره این خط آهن صورت گرفته بود، در س��فری که 
رئیس جمهور کش��ورمان اخیراً به عراق داش��ت  و اینجانب نیز 
با وی هم��راه بودم، یک تفاهم نامه اجرای��ی  مکمل  در حضور 

رؤس��ای جمهور دو کش��ور امضا ش��د و این تفاهم نامه مبنای 
حرکت و پیگیری  ما درباره احداث این خط آهن قرار گرفت.

وزی��ر راه و شهرس��ازی با اش��اره به مزای��ای احداث این 
خط آه��ن ادام��ه داد: ما بالفاصله نماینده ه��ای خود را تعیین 
و معرف��ی کردیم و  از طرف عراقی هم خواس��تیم نماینده های 
خود برای پیگیری امور این خط آهن را  معرفی کند تا مباحث 

مربوط به سرمایه گذاری را دنبال کنند.
وی ادامه داد: طی توافقات  مقرر ش��د ایران در احداث این 

خط آهن س��رمایه گذاری کند و دولت عراق هم طبق ضوابط و 
شرایطی که ما تفاهم می کنیم، پول سرمایه گذاری را به ایران 
مسترد کند. اس��المی درباره اجرایی شدن پروژه بیان کرد:  ما  
کارهای پیش دستانه را آغاز کردیم، شرکت پیمانکار را معرفی 
کرده ایم تا در بصره زمین و مس��یر را به این ش��رکت تحویل 
دهن��د و گام های اجرایی را برداش��تیم؛ البته طرف عراقی هم 
پذیرف��ت که اقالمی را از پ��روژه، برای ما تأمین کند و تحویل 

دهد که این در تسریع اجرای کار، مؤثر است.  فارس

کارشناسان پیش بینی کردند؛

بحران در انتظار بازار مسکن

با ثبت اطالعات ۷۰ درصد مشترکان؛
قبوض کاغذی برق حذف می شود 

ک������ل  معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: تاکنون از  می��ان 36 میلیون مش��ترک برق کش��ور، اطالعات 25 د
میلیون مش��ترک برای حذف قب��وض کاغذی جمع آوری ش��ده و این افراد 

قبوض خود را به شیوه پیامکی دریافت می کنند.
غالمعلی رخشانی مهر گزارش داد: اطالعات 70 درصد مشترکان برق کشور 
برای حذف قبض کاغذی در سامانه ثبت شده است. وی افزود: بر اساس آخرین 
ارزیاب��ی صورت گرفته، تاکنون در مناطق مختلف کش��ور از جمله اس��تان های 
سیس��تان و بلوچستان، فارس، کرمان و شهرستان مشهد، قبض کاغذی برق به 
طور کامل حذف شده است. رخشانی مهر خاطرنشان کرد: قرار است از ابتدای مهرماه 
امس��ال، قبض کاغذی برق در کشور توزیع نشود و همه مشترکان در سراسر کشور 
می توانند از طریق ارسال *1* شناسه قبض# به شماره 20001521 شماره خود را در 

سامانه مربوطه ثبت و پس از این قبض خود را به شیوه الکترونیکی دریافت کنند.
مع��اون هماهنگی توزیع ش��رکت توانیر گفت: ش��ماره تلفن های همراه 
مشترکان برای ارسال اطالعات قبض در حال جمع آوری است، پس از تکمیل 
این فرایند اطالعات اولیه همچون صورت حساب، نحوه و زمان پرداخت و… 

برای تلفن همراه مشترکان ارسال خواهد شد.  پاون 

نماینده اتحادیه کامیونداران در  کارگ��روه تن-کیلومتر، از حمل گاردری����ل
35 تا 40 درصدی بار در کش��ور بدون صدور بارنامه 

خبر داد.
  صابر فاضل در جم��ع خبرنگاران با بیان اینکه 
علیرغم اینکه ش��روع فعالیت اس��تارتاپ های حمل 
و نق��ل ج��اده ای، از ابتدای س��ال 96 ب��وده؛ اما از 
اواخر همان س��ال س��ازمان راهداری و حمل و نقل 
ج��اده ای، مجوزهای الزم ب��رای فعالیت آنها را صادر 
کرد، اظهار داش��ت: تا کنون 15 بازارگاه الکترونیکی 
از این سازمان مجوز گرفته اند؛ اما هنوز کنسرسیوم 
یا تشکل صنفی درباره فعالیت اپلیکیشن های حمل 

جاده ای بار شکل نگرفته است.
وی ب��ا بیان اینک��ه بازارگاهه��ای الکترونیکی با 
صاحبان بار، رانندگان خودروهای س��نگین، شرکت 
های حمل و نقل��ی و صاحبان کامیون ها در ارتباط 
هس��تند، افزود: متأس��فانه برخی از اپلیکیشن های 

حمل ب��ار جاده ای، به دالل های م��درن بار تبدیل 
ش��ده اند و درآمد آنها، از اخذ بخشی از کمیسیونی 
اس��ت که ش��رکت های حمل و نقلی از رانندگان و 

صاحبان بار دریافت می کنند.
مش��اور اتحادیه کامی��ون داران گف��ت: این در 
حالی اس��ت که بازارگاههای الکترونیکی باید به ارائه 
خدمات به رانن��دگان بپردازند و محل درآمد آنها، از 

این خدماتی است که ارائه می دهند.
وی درباره این خدمات تصریح کرد: منظور از خدماتی 
ک��ه بازارگاهها ارائه می دهند، آش��نا کردن رانندگان و 
مالکان کامیون ها با صاحبان بار اس��ت که نمی توانند 
سفارش بار دریافت کنند؛ چراکه قشر راننده، از نبود بار 
به اندازه کافی ش��اکی است و صاحب بار از در دسترس 
خودروهای سنگین گالیه مند است؛ این در حالی است 
که بیش از 90 درصد باری که در کش��ور جابه جا می 
شود، خارج از سالن های بار فیزیکی به طرفین )صاحب 
بار و رانندگان کامیون( معرفی می شود و دالالن در این 

میان حضور جدی دارند. فاضل ادامه داد: اگر سازمان 
راه��داری بتواند نقش بازارگاه های الکترونیکی را در 
ای��ن میان پررنگ تر ببیند، می توانیم با اس��تفاده از 
اپلیکیش��ن های حمل بار جاده ای، از جوالن دالالن 

در معرفی بار به رانندگان بکاهیم.
عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، با بیان اینکه 
بازارگاههای الکترونیکی و نرم افزارهای حمل جاده ای 
بار، توانس��ته اند 15 تا 18 درصد از میزان تردد یک سر 
خالی کامیون ها بکاهند، گفت: این نرم افزارها می توانند 
حتی در حوزه کامیون های یخچالی، بونکر س��یمان و 
تانکرهای حمل و سوخت که ذاتا خودروهای سنگین با 
تردد یک سر خالی هستند نیز، ورود کرده و از تردد یک 
سر خالی این نوع کامیون ها کم کنند. کارشناس صنعت 
حمل و نقل جاده ای، درباره میزان صدور بارنامه در ایران 
ب��ا بیان اینکه روزانه 15 هزار بارنامه بین المللی و 115 
هزار بارنامه داخلی در کشور صادر می شود، یادآور شد: 
438 هزار دس��تگاه کامیون و 570 تا 610 هزار راننده 
فعال در کشور داریم و برآورد می شود در سال 35 تا 40 
درصد حمل بار بدون بارنامه )فرار بارنامه ای( نیز داشته 

باشیم. وزارت راه و شهرسازی

ظرفیت اس��می اش��تغال در  کار و  بخ��ش پوش��اک کش��ور که کس�ب 
ح��دود یک میلی��ون و 500 هزار نف��ر برآورد می 
ش��ود، در حال حاضر فقط 500 هزار نفر است؛ به 
عبارت��ی دو س��وم ظرفیت اش��تغال در این بخش 

خالی است.
سیاست گذاران اشتغال در کشور بارها از ظرفیت 
1.5 میلیونی اشتغال در بخش پوشاک سخن گفته 
اند؛ اما قاچاق پوش��اک به مان��ع بزرگی پیش روی 

اشتغالزایی در این صنعت تبدیل شده است.
بر اساس آنچه که مسئوالن و سیاست گذاران 
امر اش��تغال می گویند، در حال حاضر حدود 540 
هزار نفر در صنعت پوش��اک در کل کشور اشتغال 
دارند و با س��رمایه گذاری ح��دود 500 میلیاردی 
م��ی توان ب��رای 380 ه��زار نفر ش��غل در بخش 

پوشاک ایجاد کرد.
البت��ه در اس��فندماه 95 در جه��ت توس��عه 
ظرفیت های اش��تغالزایی در صنعت پوش��اک 12 
قرارداد بی��ن تولید کنندگان داخل��ی و برندهای 
خارجی منعقد ش��د تا تولید پوش��اک این برندها 
برای فروش در داخل و خارج از کش��ور، در ایران 

صورت گیرد.

ام��ا با این حال با گذش��ت 2 س��ال از آخرین 
آمار مربوط به اشتغال در صنعت پوشاک، همچنان 
می��زان افراد ش��اغل در این صنع��ت همان حدود 
540 هزار نفر اعالم می ش��ود که نشان می دهد، 
در زمینه اشتغال صنعت پوشاک یا اقدامی نشده یا 

اقدامات انجام شده، خروجی مثبتی نداشته اند.
در همین زمینه رضا تازیکی، مدیر ملی طرح 
توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( وزارت 
کار درباره آخرین آمار اش��تغال صنعت پوشاک در 
کل کشور گفت: وزارت صنعت یک رویکرد انفعالی 
در کل زنجی��ره نس��اجی و پوش��اک دارد و هیچ 
سیاست فعالی طی سالیان اخیر در حوزه پوشاک 
نداش��ته است. از نش��انه های آن هم این است که 
در واق��ع فقط با صدور بخش��نامه های روزمره این 

صنعت را مدیریت می کند.
وی اف��زود: از س��وی دیگ��ر تجرب��ه صنعت 
پوش��اک در دنیا نشان داده که سیاست گذاری در 

کل زنجیره صنعت نس��اجی بیشتر باید در بخش 
»توسعه و تولید پوشاک« متمرکز باشد.

مدیر  طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار 
با بیان اینکه در حوزه پوشاک بالغ بر 540 هزار نفر، 
در حوزه نس��اجی 190 هزار نف��ر و در حوزه تولید 
پنبه نیز حدود 30 هزار نفر ش��اغل هستند، تاکید 
کرد: نکته قابل تامل این اس��ت که سیاست گذاری 
ما در ضعیف ترین حلقه زنجیره ارزش یعنی پنبه و 
نساجی متمرکز شده است در حالی که »پوشاک« 

پرثمرترین زنجیره صنعت نساجی است.
تازیکی ب��ا بیان اینکه فراین��د تبدیل پنبه به 
الیاف و پارچه 400 درص��د ارزش افزوده دارد اما 
وقت��ی این پارچه  تبدیل به پوش��اک می ش��ود، 
ارزش افزوده آن به 900 درصد می رس��د، گفت: 
این آمار نش��ان می دهد که قطعا سیاست گذاری 

ها باید در حوزه پوشاک باشد.
وی همچنین درباره ممنوعیت واردات پوشاک 

گف��ت: هیچ وقت هیچ صنعتی با ممنوعیت رش��د 
نکرده است. تجربه حمایت از صنعت خودرو را در 
کش��ور مشاهده می کنیم و هیچ وقت در 40 سال 
گذشته اتفاق خاصی در این صنعت رخ نداده است 
بنابراین اگر بگویی��م »در این مقطع نباید واردات 
پوشاک برای حمایت از این صنعت صورت گیرد« 

، هیچ وقت »این مقطع« تمام نمی شود.
مدی��ر طرح مل��ی تکاپو با بیان اینکه کش��ور 
ترکی��ه ک��ه کش��وری پیش��رو در حوزه پوش��اک 
اس��ت در هیچ مقطعی هی��چ ممنوعیتی در حوزه 
واردات پوش��اک ایجاد نکرده است، گفت: با اعمال 
ممنوعیت واردات در صنعت پوش��اک، بسیاری از 
تولیدکنندگانی که در ایران سرمایه گذاری کردند 

در حال خروج از کشور هستند.
تازیکی با اشاره به اینکه بحث سیاست گذاری در 
هر صنعتی یکی از نیازهای صنعت است، گفت: ما در 
صنعت پوشاک استانداردها و حتی آزمایشگاه مرجع 

نس��اجی در کشور نداریم. یا حتی تولیدکنندگان ما 
در صنعت پوشاک استانداردهای مشخصی را رعایت 
نمی کنند و به همین دلیل تج��ارت الکترونیک در 

صنعت پوشاک صورت نمی گیرد.
وی همچنین به ضعف های آموزشی در حوزه 
تربیت نیروی ماهر در صنعت پوش��اک اشاره کرد 
و گف��ت: تامین نیروی انس��انی ماه��ر در صنعت 
پوشاک بس��یار مورد نیاز اس��ت. ما در ترکیه 28 
رش��ته آموزشی مرتبط با پوش��اک داریم در حالی 
که در ایران سه رشته در آموزش عالی پیش بینی 
ش��ده اس��ت؛ در حوزه آموزش های مهارتی نیز از 
190 آموزش��گاه فنی و حرف��ه ای در تهران حتی 
یک آموزش��گاه فنی و حرفه ای در حوزه آموزش 
پوشاک به آقایان نداریم. این سیاست گذاری هایی 

است که دولت باید انجام دهد.
مدی��ر طرح مل��ی تکاپو در عی��ن تاکید کرد: 
در حالی که یکی از مهارت های مورد نیاز کش��ور 
نه��اد اتصال با برنده��ای بین الملل��ی و اتصال با 
تولیدکنن��دگان داخل در جهت س��فارش پذیری 
اس��ت، جای خالی چنی��ن نهادی ب��رای افزایش 
سفارش پذیری تولیدکنندگان داخلی نیز احساس 

می شود.  مهر 

آمارها نشان داد؛

ظرفیت خالی یک میلیونی اشتغال در بخش پوشاک

مشاور اتحادیه کامیونداران خبر داد:
۴۰ درصد؛ سهم فرار بارنامه ای از حمل کاال  


