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خودرو

ایران خودرو در حالی خودروهای دناپالس خود را طبق وعده  داده شــده، 
زودتر از موعد تحویل داده که در این نســخه عرضه شــده، دو آپشن رینگ 
آلومینیومی و ترمز عقب دیسکی حذف شده است؛ گر چه حذف این دو آپشن 
از خودروهای دناپالس در بخشــنامه عرضه ایــن محصول در بورس کاال قید 
شــده، اما به نسبت نســخه اصلی تولیدی ایران خودرو، مرسوم نبوده و به نظر 
می رســد این کار در کیفیت و ایمنی تاثیرگذار خواهد بود.به گزارش ایســنا، 
ایران خودرو محصول دناپالس عرضه شــده در بورس کاال را در نســخه پایه 
همانطور که وعده کرده بود، زودتر از موعد تحویل مشــتریان داده است. این 
نســخه از دنا پالس بدون رینگ آلومینیومی و با ترمز عقب کاسه ای )به جای 
ترمز عقب دیسکی( تحویل داده است.ایران خودرو در این رابطه با این موضوع 
تاکید دارد که مطابق آنچه که در بخشــنامه فروش قید شــده است، اقدام به 

تحویل خودرو می کند. محصوالت ایران خودرو با مشخصه های مختلف تولید 
و عرضه می شــود. در مورد دنا نیز چندین نــوع خودرو در جریان تولید قرار 
دارد، از جمله دنا پالس با ترمز دیســکی و رینگ فوالدی، فول آپشن با موتور 
توربوشارژ و ...بر اســاس اعالم این خودروساز، خودروهای دنا عرضه شده در 
بورس کاال نیز عینا با مشــخصات ظاهری و فنی و لیســت تجهیزات مطابق 
با اطالعیه عرضه که قابل مشــاهده اســت، دارای رینگ فوالدی و ترمز عقب 
کاســه ای هســتند و تولید و تحویل محصول عینا برابر خودروی فروش رفته 
صــورت می گیرد.در اطالعیه عرضه محصول دناپالس در بورس کاال همانطور 
کــه ایران خودرو نیز اعالم می کند، ترمز عقب کاســه ای و رینگ فوالدی ۱۵ 
اینچ فوالدی ذکر شــده است.این در حالیست که نسخه مرسوم دناپالس های 
ایران خودرو مجهز به ترمز عقب دیسکی و رینگ آلومینیومی است اما در این 

نســخه دناپالس های فروخته شــده از طریق بورس کاال، رینگ آلومینیومی 
حذف شده و ترمز کاسه ای  )تکنولوژی ضعیف تر( جایگزین ترمز دیسکی این 
خودروها شــده و جایگزین کردن ترمز کاسه ای، از میزان ایمنی این خودروها 
خواهد کاست.بررسی ها نشــان داده که رینگ آلومینومی نیز عملکرد بهتری 
در خودروها دارد و باعث کنترل پذیری بهتر خودرو، افزایش شــتاب، کارایی 
بهتر سیســتم ترمز، کاهش سوخت، افزایش عمر الســتیک، افزایش ایمنی 
خودرو و... می شــود. شائبه ای که برای بســیاری از مردم پیش آمده است که 
آیا در این معامالت، ایمنی فدای قیمت شــده است؟بر این اساس هر چند که 
ایران خودرو برخالف آنچه که تعهد داشته، عمل نکرده است اما به  نظر می رسد 
که خودروسازان با هدف کاهش قیمت پایه در بورس کاال و برای آنکه قیمت ها 
را پایین بیاورند، از برخی آپشــن ها و ارتقا کیفیت ها و تکنولوژی ها صرف نظر 
می کنند؛ موضوعی که می توانــد نوعی عقب گرد در حوزه تکنولوژی و ایمنی 

به حساب بیاید.

عقب گرد کیفی به  بهانه  فروش ارزان تر در بورس؟

ساخت ۱۸ شهرک جدید در ۹ استان کشور
مدیرعامل شــرکت عمران شــهرهای جدید گفت: در دهــه مبارک فجر 
مراحل اخذ پروانه تاسیس ۱۸ شهرک جدید دولتی در استانهای البرز، فارس، 
مازندران، یزد، همدان، کرمان، گیالن، کردستان و اردبیل توسط شورای عالی 
معماری و شهرسازی به سرانجام می رســد و از فروردین سال آینده کارهای 
ساخت آنها آغاز خواهد شد.علیرضا جعفری در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: 
در روزهای آینده گام ســوم طرح نهضت ملی مســکن در شهرهای جدید به 
تعداد ۱۰۰ هزار واحد را با حضور وزیر راه و شهرسازی کلنگ زنی خواهیم کرد.

وی افزود: تعداد ۲۰۰ هزار واحدی که تا کنون به مرحله اجرا رسیده در بخش 
آماده ســازی زمین به طور متوسط دارای پیشرفت ۶۵ درصد است. در حوزه 
ساخت مسکن هم بالغ بر ۱۵ درصد به صورت میانگین پیشرفت فیزیکی دارد 
و در مواردی مثل پروژه ۱۴۰۰ واحدی پرند که خردادماه امسال و در گام اول 
آغاز شده به باالی ۳۰ درصد پیشــرفت فیزیکی رسیده است.معاون وزیر راه 
و شهرســازی تصریح کرد: اقدام دیگر که امیدواریم در دهه فجر  به سرانجام 
برسد اخذ پروانه ۱۸ شــهرک دولتی است که تالش داریم آن را به ۲۰ مورد 
برسانیم. این ۱۸ شهرک مراحل مصوبات شورای عالی شهرسازی را می گذراند 
و تهیه طرحهای تفصیلی آن در حال انجام است. یک برنامه مفصل در رابطه 
با عملیات اجرایی شهرک سازی دولتی داریم که پس از دریافت پروانه تاسیس 

در دهه فجر، عملیات کلنگ زنی آنها تا فروردین و اردیبهشت انجام می شود.

افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مبل
رئیس اتحادیه صنف درودگران ضمن اشاره به افزایش باالی ۱۰۰ درصدی 
قیمت مبلمان گفت: مواد اولیه به دلیل دالل بازی ها با قیمت واقعی به دست 
تولیدکننده نمی رسد و باید روی این بخش نظارت جدی صورت گیرد.علیرضا 
عباسی در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اگر روی کار تامین کنندگان 
مواد اولیه نظارت صورت گیرد و قیمت ها کنترل شود تا با یک سود منصفانه 
مواد اولیه به دست تولیدکننده برسد، تولید در بخش مبلمان رونق می گیرد 
و قیمت ها نیز کاهش می باید.رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبل ســازان 
تهران افزود: در حال حاضر مواد اولیه با قیمت واقعی به دست تولیدکنندگان 
محصوالت نهایی نمی رســد و تولیدکننده به ناچار مجبور اســت محصوالت 
تولیدی خود را با قیمت باالتری بفروشد.وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه اگرچه 
تولیدکننده مواد اولیه را از کارخانجات می خرد اما این وسط دالل بازی بسیار 
زیاد اســت و به همین ترتیب مواد اولیه گران به دست تولیدکننده می رسد.

عباسی اضافه کرد: در حال حاضر بازار وضعیت مناسبی ندارد زیرا قدرت خرید 
پایین آمده است و فروش به اندازه کافی صورت نمی گیرد.رئیس اتحادیه صنف 
درودگران و مبل سازان تهران در مورد میزان افزایش قیمت مبلمان نیز گفت: 

امسال نسبت به پارسال افزایش قیمت مبلمان باالی ۱۰۰ درصد بوده است.

فروش ۹ هزار میلیارد تومان کاالهای اموال تملیکی 
مدیرعامل ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکــی از فروش ۹ هزار 
میلیــارد تومان کاالهایی که بیش از ۲۰ ســال در انبارهــای اموال تملیکی 
مانده بود خبر داد و گفت: رشــد ۶ برابری فروش کاالها در دولت سیزدهم با 
سرعت در تعیین و تکلیف کاالها رقم خورد.به گزارش ایرنا، »سید عبدالمجید 
اجتهادی« در حاشــیه مجمع عمومی سالیانه سازمان اموال تملیکی در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به تعیین تکلیف ۲۵ هزار میلیــارد تومانی کاالهای این 
ســازمان اظهار داشت: ۹۵ درصد فروش از طریق حراج های الکترونیکی انجام 
شد.وی افزود: رویکرد سازمان اموال تملیکی حرکت از حراج های حضوری به 
سمت حراج های الکترونیکی اســت، از این رو با فراهم سازی زیرساخت های 
برگــزاری حراج الکترونیکی در دولت ســیزدهم، به دنبال شــفافیت در این 
عرصه هســتیم.مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره 
به کاالهای فاسد شدنی به ویژه دارو، اظهار دشت: تعیین تکلیف کاالها با رای 
قطعی یا با مجوز فروش مرجع رســیدگی انجام می شــود، از این رو سازمان 
اموال تملیکی موظف است که وضعیت کاالها را به مرجع رسیدگی اعالم کند 

تا مجوز دریافت کند.

شاخص بورس منفی ماند
شاخص کل بورس تهران در پایان معامالت روز یکشنبه با ۵۷ هزار و ۹۰۰ 
واحــد کاهش در ارتفاع یک میلیون و ۵۴۲ هزار واحدی ایســتاد.به گزارش 
ایرنا، شــاخص هم وزن با ۱۹ هزار و ۵۶۲ واحد کاهش به ۴۸۴ هزار و ۶۳۹ 
واحد و شــاخص قیمت با ۱۱ هزار و ۶۲۵ واحد افت به ۲۸۸ هزار و هشــت 
واحد رسید.شاخص بازار اول، ۴۹ هزار و ۸۳۹ واحد و شاخص بازار دوم، ۹۳ 
هزار و ۷۳۰ واحد کاهش را ثبت کردند.روزگذشته در معامالت بورس تهران، 
بیش از ۱۲ میلیارد و ۴۰۶ میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 

۶۵ هزار و ۹۷۵ میلیارد ریال معامله شد.
همچنین ســرمایه گذاری صنعت بیمه )وبیمه( با ۴۵ واحد، صنعتی آما 
)فاما( با ۴۵ واحد، ســیمان اصفهان )سصفها( با ۴۳ واحد و سیمان اردستان 
)اردستان( با ۱۹ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.در مقابل فوالد 
مبارکه اصفهان )فوالد( با ســه هزار و ۲۲ واحــد، معدنی و صنعتی گل گهر 
)کگل( با ۲ هزار و ۷۱۵ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با ۲ هزار و ۶۰۷ 
واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار و ۴۳ واحد و 
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( با یک هزار و ۹۷۷ واحد با 
تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شد.بر پایه این گزارش، روز یکشنبه نماد 
سیمان اردستان )اردســتان(، ایران خودرو )خودرو(، شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شستا(، گسترش ســرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر(، 
پاالیش نفت تهران )شــتران(، سایپا )خساپا( و پاالیش نفت اصفهان )شپنا( 

در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.
گروه خودرو هم در معامالت دیروز صدرنشــین برترین گروه های صنعت 
شد و در این گروه ۲ میلیارد و ۷۴۹ میلیون برگه سهم به ارزش هشت هزار 
و ۵۳۵ میلیارد ریال دادوستد شد.شــاخص فرابورس نیز روز یکشنبه بیش 
از ۶۰۴ واحد کاهش داشــت و به ۲۰ هزار و ۲۲۳ واحد رســید.در این بازار 
بیش از ۶ میلیارد و ۵۴۵ میلیون برگه ســهم و اوراق مالی دادوســتد شــد 
و تعداد دفعــات معامالت دیروز فرابورس بیــش از ۲۷۲ هزار و ۱۸۷ نوبت 
بود.سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، بیمه پاسارگاد )بپاس(، پلیمر آریاساسول 
)آریا(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، مجتمع 

جهان فوالد سیرجان )فجهان( با تاثیر منفی بر این شاخص همراه بودند.

پیش بینی قیمت هفتگی طال در جهان
قیمــت طال در اوایل معامالت روز جمعــه آمریکا و پیش از تعطیلی بازار 
اندکی کاهش یافت و نقره نیز کاهش متوسطی را نشان داد. بازار طال پس از 
افزایش های اخیر که قیمت ها را در روز پنجشــنبه به باالترین سطح ۹ ماهه 
رســاند، در حال توقف اســت. طالی فوریه آخرین بار با ۰.۸ دالر کاهش به 
۱۹۲۹ دالر و ۴۰ سنت و نقره مارس ۰.۱۸۵ دالر کاهش یافت و به ۲۳.۸۳۵ 
دالر رســید.به گزارش ایسنا، شاخص های سهام ایاالت متحده در نمودارهای 
روزانــه از روند صعودی قیمت در کوتاه مدت بهره می برند که نشــان دهنده 
افزایش بیشــتر در کوتاه مدت است.وزارت بازرگانی ایاالت متحده روز جمعه 
اعالم کرد که شــاخص قیمت اصلی هزینه های مصرف شــخصی آن پس از 
افزایش ۰.۲ درصدی در نوامبر، در ماه دسامبر ۰.۳ درصد افزایش یافته است 
و داده ها مطابق با انتظارات اقتصاددانان بود. در سال جاری، تورم اصلی مطابق 
با انتظارات اقتصاددانان ۴.۴ درصد افزایش یافت و تورم اصلی در مقایســه با 
افزایش ۴.۷ درصدی نوامبر کاهش یافته اســت.بازار طال در واکنش اولیه به 
آخرین داده های تورم به ســمت محدوده مثبت حرکت کرده است. در حالی 
که تورم به طور مداوم باالست، نشانه هایی وجود دارد که اقتصاد همچنان به 
کندی ادامه می دهد. این گزارش اشــاره کرد که هزینه های شخصی در ماه 
گذشته ۰.۲ درصد کاهش یافته است. بر اساس اجماع برآوردها، اقتصاددانان 
به دنبال کاهش ۰.۱ درصدی بودند.بر اســاس گزارش رویترز، بازارهای طال 
در جریان معامالت روز جمعه اندکی کاهش یافتند و همچنان به فروش خود 
ادامه دادند. از طرف دیگر، اگر به پایین ترین ســطح چند روز گذشته سقوط 
کنیم، احتماالً تا سطح ۱۸۸۰ دالر کاهش خواهیم یافت. همان طور که گفته 
شــد، بازار به شدت به نوعی عقب نشینی نیاز دارد. این عقب نشینی می تواند 
فرصتی برای معامله گران باشــد تا درگیر شوند. تحلیلگران بر این باورند که 
طال در نهایت به ســطح ۲۰۰۰ دالر می رسد اما لزوماً معتقد نیستند که ما 

فوراً به آن می رسیم.

اخبار کوتاه

بورس

بازار

یک کارشــناس اقتصادی گفت: تجربه خصوصی سازی 
در ایران چیزی جز انتقال منابع عمومی به دوســتان و رفقا 
نبوده است و در نهایت هم این دارایی  ها را به نحوی از کشور 
خارج کردند.حسین راغفر در گفت وگو با ایلنا درباره مصوبه 
عجیب شورای عالی سران قوا برای مولدسازی دارایی ها دولت 
و توجیــه عده ای مبنی بر اینکه این مصوبه به مدیران برای 
تصمیم  گیری ها درباره واگذاری و خصوصی ســازی ها جرات 
می دهد، اظهار داشــت: مساله بسیار فراتر از این توجیهات 
مهمل اســت. معتقدم این مصوبه مولد ســازی می تواند به 
معنای ورشکستگی های سیاست های اقتصادی دولت پس 
از جنگ تحمیلی تا کنون باشــد.وی ادامه داد: تجربه نشان 
داده کســانی که جرات تصمیم گیری پیدا کردند، بیشترین 
تخلفات و خالف ها را داشتند و گویا امروز هم عده ای با این 
مصوبه می خواهند به اقدامات خود پوشش قانونی دهند. در 
این شرایط کشور که متقاضی برای خرید اموال دولتی وجود 
ندارد، آقایان می خواهند این دارایی ها را به ثمن بخس به چه 

کسانی واگذار کنند؟
این کارشــناس اقتصادی با اشــاره موارد ذکر شده در 
مصوبه مولدســازی دارایی ها دولت گفــت: نکته مهمی در 
این مصوبه آمده این اســت که هیات واگذاری متشــکل از 
۷ نفر اســت که این ۷ نفر تشخیص می دهند کدام دارایی  
دولت مازاد اســت و باید مشمول واگذاری قرار بگیرد و این 
۷ نفر تعییــن می کنند این دارایی ها با چه قیمتی و به چه 
نحــوی و از چه طریقی واگذار شــوند.راغفر افزود: معادله و 
فرمولی در فســاد وجود دارد اینکه فســاد مساوی است با 
انحصار بعالوه با صالحدید و منهای پاسخگویی که مجموع 
این معادله به فساد می رســد و همانطور که دیده می شود 
مصوبه مولدســازی هم خمیر مایه یک فســاد  اســت.وی 
ادامه داد: اساســا مشخص نیســت این ۷ نفر با این سطح 
از اختیــارات در هیــات واگذاری  نماینده چــه گروه هایی 
هســتند و منافع کدام گروه ذی نفوذی را دنبال می کنند و 

چه صالحدیدی برای واگذاری اموال و قیمت گذاری را دارند 
و اساســا این اموال را به چه کسانی به فروش می رسانند و 
مهم اینکه به چه کسی پاسخگو خواهند بود.این کارشناس 
اقتصادی با بیان اینکه در گذشــته هم بیشترین فسادها از 
فرایند خصوصی ســازی  ها شکل گرفته  اســت، تاکید کرد: 
اتفاقــات امروز در کف خیابان ها و در پشــت بام ها محصول 
همین تصمیمات غلط در چند دهه گذشــته بوده و همین 
خصوصی سازی های لجام گسیخته که بدون پاسخگویی ها 
انجام شده اســت.راغفر گفت: خصوصی سازی و این مصوبه 
یک فســاد بی مقدمه است اما به این فساد با عناوینی مانند 

مردمی سازی اقتصادی و مولدسازی دارایی دولت به آن رنگ 
و لعاب می دهند در حالیکه ذات آن فسادی است که گریبان 
اقتصاد را گرفته اســت و وجود مافیای اقتصادی و سیاسی 
علت نابه ســامانی ها در اقتصاد کشــور و مهاجرت سرمایه 
انسانی و نخبه های تحصیلکرده کشورمان هستند.وی با بیان 
اینکه این مصوبه مولدسازی به غیر از افزایش نابه  سامانی های 
اقتصــادی چیزی دیگری را به دنبال ندارد، اظهار داشــت: 
متاســفانه دولت برای تامین منابع در سال آینده به هر خار 
و خاشاکی چنگ می زند.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: 
تاسف آور این است که حدود دو ماه گذشته رئیس سازمان 

برنامه و بودجه از کســری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی 
حرف زد و اعالم کرد برای تامین این میزان کسری بودجه 
ناگریز به افزایش قیمت انرژی هستیم اما به دلیل فشارهای 
زیاد، موضع خود را پس گرفتند اما امروز شاهد آن هستیم 
که قیمت قبوض گاز تا چند برابر افزایش پیدا کرده است و به 
طور قطع این میزان افزایش قبوض گاز برای کسری بودجه 
بوده  اســت.راغفر ادامه داد: هر بار که سران قوا و آقایان دور 
هم می نشینند و بر می خیزنند جز اینکه به نگرانی های مردم 
افزوده اند اقدام دیگری انجام نداده اند و امروز هم درباره این 
مصوبه کســی نمی تواند جلوی آنها را بگیرد و اساسا کسی 
قادر نیســت که آنها را کنترل کند. از ســوی دیگر معموال 
مســئولیت این جنس از تصمیمات و مصوبه ها را کســی 
تنهایی نمی پذیرد و محصول تصمیم گیری های ســران قوا 
است.وی گفت: نه تنها که این مصوبه بلکه موضوع دو دولتی 
در ایران پدیده جدید اســت و در حالیکه دولتی به صورت 
تشــریفاتی و با رای مردم انتخاب شــده اما دولتی در سایه 
قدرتمند وجود دارد که این دولت ضعیف شــده در تسخیر 

همان دولت در سایه است.
این کارشــناس اقتصادی افزود: تجربه خصوصی سازی 
در ایران چیزی جز انتقال منابع عمومی به دوســتان و رفقا 
نبوده است و در نهایت هم این دارایی  ها را به نحوی از کشور 
خارج کردند.وی گفت: مســاله این است که دولت امسال را 
با این وضعیت پشــت سر گذاشــت برای سال بعد و بعدتر 
چه فکــری دارد؟ دولت باید بدنبال ترمیــم نظام مالیاتی 
فشــل و عقب مانده باشد و از صاحبان ثروت مالیات بگیرد 
و نــه اینکه مالیات تولیدکننــده را افزایش دهد که هر روز 
هم باعث ضعیف شدن تولید در کشور می شود.راغفر اظهار 
داشت: هرچند که راه های خروج از بحران مشخص هستند 
اما اراده ای برای خروج از این بحران دیده نمی شــود چراکه 
نظام های تصمیم گیری در قبضه قدرت صاحبان منافع بزرگ 

هستند و آنها هم به فکر منافع مردم نیستند.    

ادامه از صفحه 1
اما تولیدکننــده ما در دوران تورم با رکود 
مواجه شده و برای صادرات با نوسان ارز روبرو 
اســت.   از آن طرف باید برای صادرات با ۱۰ 

اداره و سازمان مختلف ارتباط برقرار کند. 
با این شــرایط تولید، منطق و سود ندارد 
و فقط عشق است. ســرمایه گذار خارجی نیز 
رغبتی بــرای ســرمایه گذاری در ایران پیدا 
نمی کند. بنابراین باید این مساله را ریشه یابی 
کنیم. راه حل این اســت کــه در درجه اول 
اشــتغال ایجاد کنیم. اشــتغال ایجاد کردن 
یعنی ایجاد صنایع. در مرحله بعد باید بخش 

خصوصی واگذار و تسهیل شود. 
چه تعــدادی از افــراد در مجموعه 
پردیس مشغول به فعالیت هستند و چه 
موانعی برای جذب افراد بیشــتر وجود 

دارد؟
اقتصادی هستند  بنگاه های  کارخانه جات، 
که وقتی ســود آنها کم می شود، افراد رغبتی 

برای کار ندارند و آن را رها می کنند. توجیه هر 
کسب و کاری در درجه اول بحث اقتصادی و 
بعد از آن عشق است اما وقتی به ضرر می رسد 

کار تمام می شود. 
در حــال حاضــر حــدود ۱۰۰۰ نفر در 
مجموعه های تولیدی پردیس مشغول به کار 
هستند و با توسعه ای که داده ایم ۱۰۰ نفر در 
حال اضافه شدن هســتند. اگر ما کارخانه ای 
که قرار اســت در عراق راه انــدازی کنیم در 
ایران تاسیس می کردیم ۵۰۰ نفر دیگر اضافه 

می شدند. 
چه شرکت ها و در چه حوزه هایی در 
فعالیت  به  مشــغول  پردیس  هلدینگ 

هستند؟ 
هلدینگ ما مجموعه شرکت هایی است که 
هیات مدیره تعیین تکلیف و سیاست گذاری 

کلی مجموعه های خردی مثل پردیس سرام 
را برعهــده دارند. مــا در صنف های مختلفی 
مشغول به کار هستیم مثل صنف کاغذ، کارتن 
ســازی، الیاف سازی، معادن، کشت و صنعت، 
تولید ســرامیک، برج سازی، ساختمان سازی، 

طراحی و بازرگانی. 
به صــورت کلی ۱۱ هیــات مدیره تحت 
پوشــش هیات مدیره ارشــد قــرار دارند که 
سیاســت گذاری های کالن در هیــات مدیره 
هلدینــگ و بحث های خردتر در هیات مدیره 

مجموعه ها اتفاق می افتد. 
چه برنامه ای برای جذب نمایندگی ها و 

صادرات دارید؟
یکــی از دالیــل اصلی ما برای شــرکت 
در نمایشــگاه، صادرات و آشــنایی مشتریان 
صادراتی با مجموعه پردیس ســرام است. در 

ســال ۹۸ بعد از کرونا اختالف ارزها صادرات 
ما را تحت الشــعاع قرار داد و در سال ۱۳۹۹ و 
۱۴۰۰ صادرات به صفر رسید. در همان زمان 
به دلیل مشــکالت صادراتی و اینکه کاالی ما 
به دلیل تیــپ کیفی قابلیت فروش داخلی را 
دارد، کارخانه ســگمنت را به داخلی فروشی 

تغییر داد. 
در انتها اگر نکته ای از قلم افتاده است 

و به آن اشاره نکرده ایم، بفرمایید
نکته ای از قلم نیفتاده است اما برای تاکید 
بیشتر عرض می کنم باید به صنفی مثل صنف 
سرامیک که بیشــتر از ظرفیت داخل تولید 
دارد، نگاه جدی تر و فنی تری داشــته باشیم. 
این نکته کلی است و فقط به فروش و صادرات 
مربوط نمی شــود. وقتی برای این مساله فکر 
مناسبی نشود، قیمت داخل به اندازه ای پایین 

می آیــد که کارخانه ها چــاره ای جز تعطیلی 
ندارند.

در تمام دنیا صنعت بــه عنوان خط قرمز 
شناخته می شود اما متاسفانه در کشور ما پله 
اول برای پاگذاشتن روی آن، صنعت است. به 
عنوان مثال وقتی گاز و یا برق کم می شود، به 
ســرعت گاز و برق واحدهای تولیدی را قطع 
می کنند. یا اینکه در زمان کمبود پول مملکت، 
بیشــترین مالیات و بیمــه از صنعت گرفته 
تولید سرامیک  می شــود. همه کارخانه های 

کشور به این درد مبتال هستند. 
تولید در کشور ما با هیچ محاسبه و ماشین 
حسابی صرفه ندارد. سرمایه انباشت به عالوه 
زمین، به عالوه ســرمایه در گردش، به عالوه 
انرژی که بــرای کار تولیدی می گذارید با هم 
جمــع بزنید و ببینید به چه میزان کاســبی 
می کنید. متاسفانه سود صنعت تولید سرامیک 
از سود بانکی هم کمتر است. بنابراین باید نگاه 

ویژه و فنی به این صنعت داشته باشیم.

آن قــدر قیمت گوشــت در بازار باال رفتــه که به گفته 
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام ســبک، دیگــر فقط از ما 
بهتران می توانند گوشت بخرند.در حال حاضر گزارش ها از 
روند قیمت گوشــت در بازار، از گرانی گوشت تا رقم هایی 
بــاالی ۳۰۰ هزار تومان حکایت دارد و این قیمت البته در 

مناطق مختلف متفاوت است. 
گزارش رســمی دولــت از قیمت ها نیــز تایید می کند 
که قیمت گوشت قیمت و گوشــت ماکیان در دی ماه در 
حدود ۴.۸ درصد گران شده و قیمت های کنونی البته ۷۵ ۷ 
درصد گران تر از دی ماه پارســال اســت.با این حال، بنا به 
گفته فعاالن بازار، گرانی گوشــت که در بازار از دو ماه قبل 
آغاز شــده دولت تاکنون اقدام عملی برای کنترل قیمت ها 
نداشــته و حاال با وجود این فضا، خبر داده می شود که قرار 
است گوشــت گرم وارداتی برای کنترل قیمت ها وارد بازار 
شود.آن طور که مدیرکل نظارت بر کاالهای اساسی وزارت 
جهاد کشاورزی گفته، بار گوشت قرمز وارد کشور شده و از 
امروز در فروشگاه های تهران توزیع می شود.مسعود امرالهی 
توضیح داد، هر کیلو ران و سردســت گوساله کیلویی ۲۱۵ 

هزار تومان قیمتگذاری شده است . 
همچنین گوشت گوســاله مخلوط هر کیلو ۱۹۲ هزار 
تومان و چرخ کرده هر کیلــو ۱۷۰ هزار تومان در میادین 
اصلی شهرداری قابل تهیه است. هر کیلوگرم شقه گوسفند 

هم ۲۲۰ هزار تومان خواهد بود.در این شــرایط، افشــین 
صــدردادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام ســبک در 
گفت وگو بــا خبرگزاری خبرآنالین درباره گرانی گوشــت 
در بازار و تاًثیر عرضه گوشــت گــرم روی قیمت ها در بازار 
می گوید: اگر گوشــت گرم وارد بازار شــود، به طور مسلم 
روی بازار اثر می گذارد؛ به خصــوص این که اگر این توزیع 
در یک شــبکه گســترده انجام شــود و فقط در سازمان 
میادین این اتفاق نیفتد.وی می افزاید: این گوشــت اگر در 
فروشــگاه های زنجیره ای و شبکه تعاونی های توزیعی و در 
یک سطح گسترده ای چه در تهران و چه در سایر استان ها 
و شهرستان ها عرضه شود، حتما ما می توانیم انتظار داشته 

باشیم روی کاهش قیمت ها اثر بگذارد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام ســبک در پاسخ به این 
پرسش که قیمت ها تا چه ســطحی پایین می آید؟ عنوان 
می کند: اصال نمی توانم در این باره اظهارنظر کنم؛ به لحاظ 
این که هم اکنون رفتار بازار غیرطبیعی است و بستگی دارد 
به این کــه دولت چه می خواهد کند.صــدردادرس متذکر 
می شــود: هنوز هم یک عملیات اجرایی آن چنانی در بازار 
شــروع نکردند و فعال در حد وعده مسووالن است. انشاله 
این وعده ها تحقق پیدا کند و عملیات اجرایی اش شــروع 
شود که در کاهش قیمت ها کمک کند.وی در توضیح رفتار 
غیرطبیعی تصریح می کند: جهشــی که در طول دو ماه و 

نیم گذشته در بازار گوشت شاهد هستیم، به این گونه بوده 
که قیمت گوشــت از کیلویی ۱۸۰ هــزار تومان به قیمت 
امروز رسیده اســت.مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک 
ادامه می دهد: دولت همان زمانی که این قیمت ها باال رفت 
و رفتار بازار غیرطبیعی شد، بالفاصله باید اقدامات عملی و 
کنترلی را اجرایی می کردند. این اتفاق تاکنون نیفتاده، اما 
االن گفته اند که داریم گوشــت گرم می آوریم و امیدواریم 
زودتر عملیات اجرایی آن انجام شــود تا یک نظمی به بازار 
بدهد.صدردادرس می گوید: در حال حاضر قیمت گوشت در 
مناطق مختلف متفاوت اســت، اما به طور متوسط بیش از 

۳۰۰ هزار تومان در بازار قیمت دارد.
مصرف گوشت کم شد

صــدردادرس با اشــاره به کاهش مصرف گوشــت در 
کشور، می افزاید: به طور مسلم وقتی قیمت ها به این شکل 
افزایش پیدا می کند، مردم توان خرید را از دست می دهند 
و همین طوری هم مردم مشــکل خرید داشتند.مدیرعامل 
اتحادیه مرکزی دام سبک عنوان می کند: در طول دو سال 
گذشته براساس آنچه که در مرکز آمار ایران گزارش شده، 
سرانه مصرف گوشت کاهش پیدا کرده است. سرانه مصرف 
هم به این دلیل کاهش پیدا می کند که مردم قدرت خرید 
ندارنــد.وی تاکید می کند: با افزایــش قیمت هایی هم که 
اخیرا اتفاق افتاده، دیگر از ما بهتران می توانند گوشت خرید 

کنند و دیگر مردم عادی و طبقه ای هم که یک مقدار وضع 
بهتری داشتند، امکان خرید ندارند. فقط دیگر از ما بهتران 

می توانند گوشت بخرند.
نوید کاهش قیمت گوشت

 طی روزهای آینده
همچنین دیروز معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی 
کشور گفت: با واردات گوشــت به کشور، طی هفته آینده 
قیمت گوشــت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد به طوری 
که بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان قیمت آن کاهش می یابد.
به گزارش سازمان دامپزشکی کشور، سید محمد آقامیری، 
معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: با توجه 
به تالطم قیمت گوشــت در بازار، طی هفته آتی به مقدار 
کافی گوشت و دام زنده از مرزها به کشور وارد خواهد شد 
و قیمت کنونی گوشــت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، 
لــذا به دامدارانی که دام خود را به منظور افزایش قیمت و 
فروختن با سود باالتر نگه داشته اند توصیه می کنیم هر چه 
سریع تر دام خود را به بازار عرضه کنند تا با کاهش قیمت 
گوشت دچار ضرر و زیان مالی نشوند چرا که وزارت جهاد 
کشــاورزی پاســخگوی ضرر و زیان آن ها نخواهد بود.وی 
درباره صــادارت دام و واردات آن بیان کرد: در حال حاضر 
صادراتی گوشت قرمز از کشــور صورت نگرفته و صادرات 

ممنوع است و تولید در بازار داخلی باید عرضه شود.

پس از گذشت حدود یک و نیم سال از مذاکره و رایزنی با 
شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت ساختمان 
ایران، آخرین خبرها حاکی از آن اســت که سرمایه گذاری 
خارجی در بخش مسکن ایران توسط خارجی ها هنوز به حد 
قابل توجهی نرسیده، اما تالش ها برای رفع موانع ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، بحث حضور شرکت های خارجی در ایران 
برای سرمایه گذاری در بخش مسکن از سال قبل مطرح شد، 
استفاده از شــرکت های خارجی می تواند به ارتقای صنعت 
ساختمان، کاهش مدت زمان اجرای طرح ها، کاهش قیمت 
تمام شده  مسکن در ایران و امکان تهاتر نفت کمک کند اما 
بررسی ها نشان می دهد موانع مبادالت بانکی به چالشی برای 
این ایده تبدیل شده اســت.معاون وزیر اقتصاد، در نشست 
خبری خود گفته اســت که ســرمایه گذاری هایی توســط 

کشــورهای همسایه در حوزه مســکن ایران انجام شده که 
ناچیز بوده است. او بیان کرده که موانعی در این بخش وجود 
دارد و در حال رفع آن هستیم.از حدود یک سال و نیم قبل 
وزارت راه و شهرســازی در زمان مرحوم رســتم قاسمی با 
شروع فعالیت دولت سیزدهم مذاکراتی را با برخی کشورها 
از جمله چیــن و ترکیه برای اجرای پروژه های نهضت ملی 
مسکن آغاز کرد که تا کنون به نتایج قابل توجهی نرسیده 
اســت. این تصمیم وزارتخانه موجب اختالف نظراتی بین 
سازندگان داخلی با دولت شــد، اما بسیاری معتقدند ورود 
شــرکت های خارجی در جهت ارتقای فناوری ساخت، یک 
فرصت محسوب می شود.البته وزارت راه و شهرسازی اعالم 
کرد که همزمان با رایزنی با شــرکت های خارجی، از توان 
شــرکت های ایرانی نیز غافل نیست. اوایل امسال اعالم شد 

موضوع صنعتی ســازی به فراخوان گذاشته شده و از ۵۸۶ 
شــرکت داخلی که تاییدیه فنی دارند خواســته شده تا در 
طرح نهضت ملی مسکن سه مشخصه کیفیت، سرعت اجرا 
و کاهش قیمت تمام شــده را در دستور کار قرار دهند. در 
ماه های گذشته جلسات مشترکی بین مسئوالن وزارت راه 
و شهرسازی با برخی شرکت های داخلی برگزار شده و یکی 
از مهمترین دســتور کارهای این وزارتخانه ارتقای فناوری 
ساخت بوده است.مجلس شورای اسالمی نیز موضوع ارتقای 
فناوری صنعت ســاختمان را با معاونــت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری مورد بحث و بررسی قرار می دهند.از حدود 
یک دهه قبل، یک شــرکت ترکیه ای برای اجرای طرح های 
مســکن مهر پردیس و پرند وارد ایران شد که فناوری قالب 
تونلــی را نیز وارد کرد و در حال حاضر ســازندگان داخلی 

از این مزیت دانشــی اســتفاده می کنند. اســفندماه سال 
گذشته این شــرکت ترکیه ای اجرای تعدادی از واحدهای 
طرح مسکن ملی در شــهر جدید بهارستان را نیز بر عهده 
گرفت اما شرکت خارجی دیگری که فعالیت گسترده ای در 
ایران داشــته باشد وجود ندارد.اسفندماه پارسال مدیرعامل 
شرکت گروه سرمایه گذاری مســکن گفت که این شرکت 
با  یک شــرکت بزرگ ترکیه ای که قبال در ایران ســابقه ی 
فعالیت نداشــته مذاکراتی به منظور ورود به ایران صورت 
داده اما ظاهرا تا امروز مذاکرات به نتیجه نرســیده اســت. 
برآیند اقدامات ماه های گذشــته نشان می دهد هنوز بحث 
ورود سرمایه گذاران خارجی برای تولید مسکن در ایران به 
نتیجه ی دلخواه نرسیده اما مسئوالن قول داده اند که موانع 

را در این مسیر  بردارند.

حسین راغفر، کارشناس اقتصادی مطرح کرد

مصوبه مولد سازی به معنای ورشکستگی های سیاست های اقتصادی دولت 

لزوم توجه ویژه به صادرات در صنعت کاشی و سرامیک

دولت دیر وارد بازار گوشت شد

پشت پرده گرانی عجیب گوشت در بازار

سرمایه گذاری خارجی در بخش مسکن به کجا رسید؟


