
تنها  فوالدگر«  رضا  »حمید  همچون  مجلس  نمایندگان 
قوه  به  ارجاع  قابل  خودروسازی ها  پرونده  که  گفته اند 
قضاییه است! آنها »هیچگاه« پا را از بیان کلیات، فراتر 
است:  بوده  این  تنها  هم  پیشنهادشان  نگذاشته اند. 

»خودروسازی ها »باید« خصوصی شوند.«
به گزارش خبرنگار ایلنا، قیمت مواد اولیه باال، باال و باالتر می رود. 
صنایع کوچک که دسِت قدسی دولت را بر سر ندارند، ورشکسته 
می شوند و کارگرانشان را یا تعدیل می کنند یا به مرخصی اجباری 
می فرستند. اما یک صنعت است که دست قدسی و سایه بلند 
دولت را همیشه بر سر داشته و خواهد داشت: صنعت خودروسازی.
چرا برندهاِی بزرگ داخلِی این صنعت ثروتمند، که تولیداتشان 
مانند غولی بی شاخ و دم خیابان های کشور  خودمان و برخی 
همسایه ها را تسخیر کرده اند تا این اندازه مورد حمایت دولت 
هستند؟ پاسخ این پرسش را »علی علیلو« رئیس کمیته تحقیق 
و تفحص مجلس نهم از خودروسازی داده است: »شاکله حاکم در 

خودروسازی کشور، تحت سیطره دولتی ها و سیاسیون هستند«.
به  »غالبا«  از خودروسازی ها  تفحص  و  تحقیق  رو  از همین 
نتیجه نمی رسد. مجلس دهم هم کمیته تحقیق و تفحص از 
خودروسازی ها را تشکیل داده است؛ اما تا به حال برخورد موثری 

با متخلفان نشده است.
نمایندگان مجلس همچون »حمیدرضا فوالدگر« تنها گفته اند 
که پرونده خودروسازی ها قابل ارجاع به قوه قضاییه است! آنها 
»هیچگاه« پا را از بیان کلیات، فراتر نگذاشته اند. پیشنهادشان هم 

تنها این بوده است: »خودروسازی ها »باید« خصوصی شوند.«
بر  و  نشسته اند  رانت  تشِت  در  خودروسازی ها  روی  هر  به 
بستِر مدیریِت فشِل خود َغلت می خورند اما همچنان حمایت 
می شوند تا باشند. البته کسی نمی گوید که آنها نباید باشند، بلکه 
می گویند: خودروسازان با وجود ثروتی که از محل فروش انحصاری 
خودروهای زیر ۵۰ میلیون تومان، واردات صدها میلیون دالری 
بی جیب  بی کیفیت  خودروهای  فروش  و  گران فروشی  خودرو، 

زده اند، بازهم حمایت دولت را دارند.
“محمد عزیزی« عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشتر 
به  وقتی  بود:  گفته  گران فروشی  و  خودرو  احتکار  به  اشاره  با 
خودروساز می گوییم چرا خودرو عرضه نمی کنی، می گوید منتظر 
هم  اقدامی  چنین  نتیجه  هستیم، خب  جدید  نرخ های  اعالم 
مشخص است خودرویی چون سراتوِی ۱۰۰ میلیون تومانی در 

حال حاضر ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان عرضه می شود.
خودروسازی ها به واسطه حمایت  هاِی دولت، رقیبی ندارند

در حال حاضر اگر برای پیش خریِد، خودروهای داخلی اقدام 
کنید، خواهید دید که نه در موعِد مقرر خودروی شما را تحویل 
اینکه خودرویی را که ثبت نام کرده اید، دریافت  می دهند و نه 
می کنید. زمانی که می پرسید چرا، می گویند: تولید نمی شود! 
قطعات تولید آن را نداریم! یا می گویند: باید صبر کنید تا قیمت   
جدید اعالم شود. اما نکته اینجاست که آنها در انبار خود، خودروی 
که  »وقتش«  در  را  آن  می خواهند  اما  دارند  را  شما  سفارشی 
نمی دانیم چه زمانی است، گرانتر بفروشند یا اینکه در بازار به 

صورت »آزاد« بفروشند.
به هر صورت چون به واسطه حمایت  هاِی بی دریِغ دولت، رقیبی 
در بازار ندارند، برنده هستند. نگرانی هم از بابت گران فروشی و 

تولید بی کیفیت ندارند؛ چراکه مجبور نیستند پاسخگو باشند.
کافی است بدانیم در شرایطی که شورای رقابت برای افزایش 
۷.۱ درصدی قیمت ها برای خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان و 
وزیر صنعت برای افزایش ۹.۶ دردصدی قیمت ها برای خودروهای 
باالی ۴۵ میلیون تومان مجوز داده اند، »وانت پراید« که آخرین بار 
۲۳.۴ میلیون تومان قیمت داشت؛ حاال با ۲۴ درصد افزایش، با 

قیمت ۲۸.۹ میلیون تومان به فروش می رسد.
سراتو ۱۶۰۰، که آخرین بار ۹۳.۸ میلیون تومان قیمت داشت 
حاال با ۸۸ درصد افزایش ، ۱۷۶ میلیون تومان قیمت دارد. از 
همین رو می توان گفت که »تنظیِم بازار« برای خودروسازی ها 
هیچ معنی ندارد؛ چه آنکه خودشان فریاد می زنند: آزادسازی 

قیمت خودرو.  
از همین روست که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
می گوید: »خودروسازان هر کار دلشان می خواهد انجام می دهند«. 
با این وصف چگونه می توان از آنها انتظار همراهی با منافع مشتریان 
را داشت؟ آنها تنها با منافع دولتی ها و سیاسیون همراه شده اند؛ 

سیاسیونی که هم اصالح طلب هستند، هم اصول گرا.
با این وصف خودروسازان نمی توانند مدعی کاهش سود شوند  
و بگویند که افزایش قیمت مواد اولیه آنها را متضرر کرده است؛ 
چه آنکه در ۲ ماه اول سال ۹۷ نسبت به دوماهه سال گذشته، ۳۱ 
درصد افزایش تولید داشته اند. خودروسازان همچنین در سال ۹۵ 
نسبت به سال ۹۴، ۴۰ درصد افزایش تولید و در سال ۹۶ نسبت 

به سال ۹۵، ۱۵ درصد افزایش تولید داشته اند.
دو شیفت کار کردن در برخی از ایام سال اجتناب ناپذیر 

است
آنها با سودهای خود چه می کنند؟ چرا تا این اندازه میان حقوق 

و دستمزد کارگران با مدیران تفاوت وجود دارد؟ قطعا مدیران 
این شرکت  ها از بابت افزایش تولید کارانه دهان پرکنی می گیرند 
اما کارگران چه؟ آنها چه سهمی از این سفره می برند؟ خودشان 
می گویند: »سهم ما از تند شدن ضرب آهنگ تولید تقریبا هیچ 
می گوید.  خودروسازی ها  از  یکی  کارگر  »علی«  را  این  است«. 
کیفیت قرارداد کار چگونه است؟ »سه ماهه می بندند«. بعد فشاِر 
کار یادش می آید: »فشار کار، پیرت می کند. اینجا دو شیفت کار 
کردن در برخی از ایام سال اجتناب ناپذیر است.« اختالف دستمزد 
کارگران با مدیران چقدر است؟ »یک مدیر فروش، ماهی پنج تا 
شش میلیون تومان. یک مدیر باال رده هم بسته به اینکه در چه 

بخشی کار کند، ۱۰، ۲۰، ۳۰ و... .«
به هر شکل اختالفشان زمین تا آسمان است؛ چراکه دستمزد 
علی با ۱۵ سال سابقه کار در بهترین حالت ۳ میلیون تومان است. 
سهم علی همان »هیچ« است. اما هیچ به چه کار می آید؟ آنهم در 
زمانی که میانگین خط فقر در شهر علی )تهران( بر مبنای اظهارات 
»محمدرضا واعظ مهدوی« معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
که در شهریور ماه سال جاری منتشر شده، ۵ میلیون تومان است.

اما خودروسازی ها تنها کارگران خود را به حاشیه طرد نکرده اند 
با پرداخت نکردن مطالبات قطعه سازی ها کارگران آنها را  آنها 
هم لباِس فقر پوشانده اند. از این رو قطعه سازی ها دسته دسته 
تعطیل می شوند. کارگران آنها دو دسته شده اند: تعدیلی و تعلیقی. 
تعلیقی ها در مرخصی اجباری هستند. در حال حاضر حجم کلی 
مطالبات قطعه سازان از خودروسازان، بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد 
تومان است. از این مقدار حدود ۵ هزار میلیارد شامل مطالبات 

معوقه می شود.
آمارهایی که از بیکاری کارگران قطعه سازی ها منتشر می شود، 
و  انجمن صنایع همگن  )دبیر  محبی نژاد  آرش  است.  متفاوت 
قطعه سازی کشور( می گوید: تا امروز ۲۸۰ هزار کارگر تعدیلی و 
تعلیقی در صنعت قطعه سازی وجود دارد که اگر اقدامی انجام 
نشود کمتر از ۲۵۰ هزار کارگر صنعت قطعه سازی که امروز شاغل 

هستند، ظرف مدت دو هفته بیکار خواهند شد.
۱۴۰ هزار نفر تعدیلی و تعلیقی داریم

انجمن  دبیر  بیگلو«  است »مازیار  شرایطی  در  این 
قطعه سازان تعداد کارگران تعدیلی و تعلیقی قطعه سازی ها 
را  ۱۴۰ هزار نفر عنوان می کند. او در توضیح به خبرنگار 
ایلنا می گوید: نگرانی ما مربوط به انتهای سال است. زمانی 
و  خودروسازی ها  با  قطعه سازان  بلندمدت  قراردادهای  که 
قرارداد کارگران با قطعه سازی ها تمام می شود. چرا می گویم 
نگرانی؟ به این خاطر که شرکت های قطعه سازی به خاطر 
تیره بودن افق  ۹۸، قراردادهای کارگران خود را دیگر تمدید 

نمی کنند.
آیا شما هم مانند آقای محبی نژاد عقیده  از وی می پرسیم: 
دارید که تا دو هفته دیگر کمتر از ۲۵۰ هزار کارگر باقی مانده 
در قطعه سازی ها بیکار می شوند؟، پاسخ می دهد: من پیش بینی 
نمی کنم! اما به احتمال قوی این تعداد کارگر تا پایان ۹۷ بیکار 
قطعه  و  مواد  تامین  کارگران الیحه های  آنها  تمامی  می شوند. 

هستند.
بیگلو در خصوص اقداماتی که به منظور متوقف کردن روند 
ویرانگر رسیدن به »روزِ صفر« انجام شده است، می گوید: ما تقریبا 
نه ماه است که با نهادهای امنیتی، اقتصادی و وزاتخانه های مختلف 
جلسه گذاسته ایم. به ضرس قاطع می گویم که انگار هیچ اتفاقی 

رخ نداده است. ما لیست بلند باالِی ۴۰ بندی از درخواست های 
خود به این نهادها ارائه کرده ایم اما باتوجه به اینکه گوش شنوایی 
نیافتیم، تعداد درخواست های خود را در ۳ بند خالصه کردیم. 
حاال اگر می خواهند صنعت قطعه سازی را نجات دهند اوال باید از 
قیمت گذاری دستوری بر خودرو دست بردارند و بگذارند قیمت ها 
واقعی شود. همزمان باید نقدینگی مدنظر خودروسازان به آنها 
تزریق شود تا خودروسازان مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند.

ظی در توضیح خواسته سوم می افزاید: خواسته سوم ما آزادسازی 
واردات، بدون انتقال ارز است. در دوران تحریم ها درآمدهای  ارزی 
را به دخل منتقل نمی کردیم و اینگونه در شرایطی که انتقال ارز 
با هزاران دردسر انجام می شد، تحریم ها را دور می زدیم. اما حاال 
ناچاریم در دوران جدید تحریم ها به جهت سیاست گذاری بانک 
مرکزی ارز را به داخل منتقل کنیم. با بانک مرکزی در این مورد 
مذاکره کردیم اما هیچ اقدامی انجام نداده است. اگر بانک مرکزی 
اقدامی برای حمایت از ما به عمل نیاورد موج بیکاری افزایش 

می یابد.
دبیر انجمن قطعه سازان با بیان اینکه جای تاسف دارد که به 
عنوان تنها نهاد صنفی قطعه سازان کشور در ۱۸ جلسه شرکت 
کردیم اما هیچ نتیجه ای از آنها نگرفتیم، می گوید: در گذشته این 
احساس را داشتیم که دستگاه ها و نهادها، درکی از اهمیت وجود 
قطعه سازان ندارند اما امروز تغییر نگاه و تغییر فضا اتفاق افتاده است 
اما این تغییرات گرهی از کار قطعه سازی ها بازنمی کند؛ چراکه ما به 

اقدام عاجل نیازمندیم.
وی می افزاید: سه خواسته ای که شرح دادم، سه ضلع یک مثلث 
هستند که اگر هر یک از آنها وجود نداشته باشند، این سه ضلعی 
از هم می پاشد. همچنان می گویم که مسئوالن از اهمیت صنعت 
اولین هدف تحریم های  نیستند؛ صنعتی که  آگاه  قطعه سازی 

آمریکا پس از خروج آن از »برجام« بود.  
بیگلو با اشاره به حمایت آمریکا از صنعت خودروسازی این 
کشور در زمان بحران بزرگ اقتصادی در سال ۲۰۰۸، گفت: زمانی 
که صنعت عظیم خودروسازی آمریکا درگیر بحران شد، دولت با 
پرداخت وام های کم بهره از آن حمایت کرد. در کشورهای دیگر 
هم همین کار انجام شد و نتایج مثبتی حاصل شد؛ با این حال 
در ایران از نتایجی مثبتی که آمریکا، کره و اندونزی گرفته  اند، 

غافل شده ایم.  
پرداخت  درخواست  به  دیگر  بار  قطعه سازان  انجمن  دبیر 
مطالبات  پرداخت  هدف  با  خودروسازی ها  به  تسهیالت 
قطعه سازی ها اشاره می کند: از دولت خواستیم ۱۰ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت بلندمدت و کم بهره به خط اعتباری خودروسازان 
اضافه کند؛ چراکه خودروسازان متعهد شده بودند که ۸۵ درصد از 
هر عددی که دولت به آنها افزایش اعتبار بدهد را در قطعه سازی ها 
تقسیم بکنند. این نکته را باید درنظر داشته باشیم که ۸۵ درصد از 
پولی که مشتریان بابت خرید خودرو پرداخت می کنند، مربوط به 

قطعات است. بدون قطعه هیچ خودرویی ساخته نمی شود.
در حالی دبیر انجمن قطعه سازان از بیکاری کارگران در آینده 
به عنوان یک واقعیت گریز ناپذیر یاد می کند که بسیاری معتقدند 
خود  مطالبات  دریافت  تضمین  برای  را  کارگران  قطعه سازان، 
وجه المصالحه قرار داده اند و از آنها به عنوان ابزار فشار استفاده 

می کنند.
قطعه سازان مشکل شان را بزرگ جلوه می دهند

اداره شمال غرِب تعاون، کار و رفاه  “فردین بهرامی« رئیس 

اجتماعی استان تهران چنین باوری دارد اما آن را با احتیاط بیان 
می کند. وی در تشریح نظر خود به خبرنگار ایلنا می گوید: در اینجا 
بحث چانه زنی مطرح است. قطعه سازان معضلی را مطرح می کنند، 
تا سایرین به دادشان برسند. طبیعتا مشکل شان را بزرگتر جلوه 
می دهند. این امر مسلم است. ما اجازه نمی دهیم که نیروی انسانی 
مانند برگ برنده در دست قطعه سازان و خودورسازان باشد. ما 
می گوییم که نیروی انسانی باید به شغل اش ادامه بدهد. به هر 
صورت تالش می کنیم که قطعه سازی ها و خودروسازی ها تعدیل 

چشمگیری نداشته باشند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد کارگر قطعه ساز در 
استان تهران تعدیل یا تعلیق شده اند، می گوید: عدد دقیقی وجود 
ندارد که بگویم N نفر تعدیل شده اند؛ چراکه در یک جایی کارگر را 
به مرخصی فرستاده اند که خب بحث تعدیل مطرح نیست. حرف 
ما این است که کارگاه ها »باید« و »باید« به فعالیت هایشان ادامه 
دهند. اگر مشکل تامین مواد اولیه و تامین قطعه دارند باید همه 
مراجع دست به دست هم بدهند تا مشکالت آنها برطرف شود که 

بهانه ای برای تعدیل نیروی انسانی وجود نداشته باشد.

به هر روی این آشفته بازار را خودروسازی ها در فقدان نظارت هاِی 
سازمان یافته به وجود آورده اند. با این حال »سیدجواد حسینی 
کیا« نظر دیگری دارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
در این مورد می گوید: طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار 
نمایندگان مجلس است. با ساماندهی بازار، بخشی از مشکالت 
صنعت خودروسازی برطرف می شود. البته ما در شرایط تحریم قرار 
داریم. دولت هم حمایت کرده است؛ از این رو پیش بینی این است 
که واردات خودروهای خارجی در آینده کاهش محسوسی خواهند 
داشت. با حمایت های دولت بازار خودرو ثبات پیدا می کنند. از این 
پس بازار پراید، تیبا، پژو و سمند، ثبات نسبی پیدا می کنند و 

اینگونه التهابات بازار کاهش می یابند.  

حسینی کیا پیش تر گفته بود که تخلفات خودروسازی ها را 
به قوه قضاییه ارجاع می دهد اما حاال می گوید: پرونده ای به قوه 

قضاییه ارجاع دادن نشده است.

وی در پاسخ به این پرسش که پرداخت مطالبات قطعه سازی ها 
چه زمانی نهایی می شود، گفت: دولت برنامه ای درنظر گرفته تا 
بخشی از این مطالبات در آینده نزدیک پرداخت شود. قرار است 
یک حمایتی از قطعه سازی ها به عمل آید که بخشی از آن اتفاق 
افتاده است. اما پیش بینی ما این است که مشکالت، در آینده 

حل می شود.  
خودروسازی ها میلی به شفاف سازی عملکردشان ندارند

در حالی حسینی کیا نسب به عملکرد خودروسازی ها در آینده 
ابراز خوش بینی می کند که نه قطعه سازان، نه کارگران، نه مشتریان 
هیچ کدام از عملکرِد آنها راضی نیستند. در حال حاضر شکایت های 
از خودروسازی ها شده است که ورود همه جانبه قوه  متعددی 
قضاییه را می طلبد. خودروسازی ها خود میلی به شفاف سازی 
عملکردشان ندارند. تماس ایلنا با مدیران خودروسازی ها و دریافِت 
پاسخی از آنها به در بسته خورد. مدیران خودروسازی های بزرگ 
برای اظهارنظر در مورد جنبه های مختلف فعالیت هایشان و آثار 

آن، تمایل چندانی به خرج نمی دهند.

اقتصادی 5

وزیر راه و شهرسازی:

افزایش وام مسکن کمکی به قدرت خرید مردم 
نمی کند

وزیر راه و شهرسازی گفت: به نظر من افزایش سقف وام مسکن کمکی به 
ارتقاء توان خرید متقاضیان نمی کند و به همین دلیل ما مدل جدیدی را 

طراحی کرده ایم.
به گزارش ایسنا، محمد اسالمی در بازدید شهر جدید پرند در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: موضوعاتی همچون افزایش رقم تسهیالت مسکن در شورای پول و 
اعتبار مطرح می شود، ولی آنچه مهم است این که باید قدرت خرید مردم را افزایش 

دهیم.
وی ادامه داد: اگر بعضی تصور می کنند افزایش وام مسکن به ارتقای توان خرید 
کمک می کند، من اینگونه فکر نمی کنم. به همین دلیل به دنبال مدلی هستیم که 

مذاکرات آن با بانک مسکن در حال انجام است.
وزیر راه و شهرسازی در تشریح این مدل اظهار کرد: در نظر داریم با خرید انبوه 
مصالح از طریق سیستم اعتباری که مذاکرات آن با بانک در حال انجام است، 
برای مصالح ساختمانی تخفیف بگیریم. از طرف دیگر به سازندگان مسکن اعتبار 
می دهیم تا در پهنه های تجاری که مزیت های سودآوری دارد، سرمایه گذاری 
کنند. از این طریق مسکن را به قیمت تمام شده به مردم واگذار می کنند، بدین 

طریق توان متقاضیان را افزایش می دهیم.
اسالمی در پاسخ به این سوال که چرا بافت فرسوده در الیحه سال ۱۳۹۸ 
لحاظ نشده است، ادامه داد: مصوبه بافت فرسوده هم قانون خاص خود را دارد و 
هم از صندوق توسعه ملی برای آن منابع درنظر گرفته شده است. حاال اگر مرکز 
پژوهش ها این باور را دارد که بافت فرسوده ابتر می ماند، ما آن را پیگیری می کنیم.

دالر در پایین ترین سطح دو ماهه اخیر

با مساعدتر شدن روند مذاکرات بین آمریکا و چین، ارزش دالر در بازارهای 
جهانی تضعیف شد.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، دالر در مبادالت امروز به پایین ترین سطح خود 
از ماه اکتبر سال گذشته رسید. از طرف دیگر روز خوبی برای یورو و پوند رقم خورد 
و هر دو ارز در برابر دالر صعودی بودند. یورو موفق شد با انتشار اخباری مبنی برای 
تالش های مشترک آلمان و فرانسه برای تقویت همکاری های اقتصادی به باالترین 

سطح سه ماه اخیر خود برسد و هر یورو به ازای ۱.۱۵۵۲ دالر مبادله شد.  
مازن عیسی - استراتژیست ارزی موسسه تیدی سکیوریتیز - گفت: با کاهش 
ریسک های موجود بر سر راه راه اقتصاد جهانی، احتماال تا آینده ای نزدیک بازارها 

متاثر از اخبار خوب صعودی خواهند بود.  
هر پوند نیز به ازای ۱.۲۸۰۳ دالر مبادله شد. هر فرانک سوییس نیز به ازای 
۱.۰۲۷۱ دالر مبادله شد. پس از آن که جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا 
تلویحا از کند شدن روند افزایش نرخ بهره خبر داد، تمایل به نگهداری دارایی های 

پرریسک تر توسط معامله گران شدت گرفته است.
در برابر سایر ارزها، هر دالر آمریکا به ازای ۷۰.۴۹۱۵ روپیه هند، ۱.۳۹۲۸ دالر 
استرالیا، ۱.۳۲۱۶ دالر کانادا، ۱۰۸.۰۱۸۶ ین ژاپن و ۶.۸۱۷۳ یوان چین مبادله شد.

طالی جهانی گران تر شد
قیمت طال روز پنج شنبه تحت تاثیر انتظارات برای توقف روند تحکیم 
سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا و بن بست سیاسی در واشنگتن افزایش 

یافت.
به گزارش ایسنا، هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز جاری بازار 
سنگاپور با ۰.۲ درصد افزایش، به ۱۲۹۵.۸۵ دالر رسید و با رکورد ۱۲۹۸.۴۲ دالر که 
جمعه گذشته به ثبت رسانده بود و باالترین قیمت در شش ماه گذشته بود، فاصله ای 
نداشت. در بازار آمریکا، هر اونس طال برای تحویل در فوریه ۰.۴ درصد افزایش یافت 

و به ۱۲۹۷.۲ دالر رسید.
گزارش نشست سیاست پولی دسامبر بانک مرکزی آمریکا که روز گذشته منتشر 
شد، نشان داد که سیاست گذاران آمریکایی ممکن است درخصوص افزایش آتی 
نرخ های بهره صبوری بیش تری داشته باشند و معدودی از آن ها نیز از افزایش 

نرخ های بهره در آن ماه حمایت نکرده بودند.
به گفته کایل رودا، تحلیگر بازار در شرکت IG استرالیا، طال از مواضع منفی بانک 
مرکزی آمریکا برای افزایش نرخ های بهره  اندکی حمایت یافته است. بازارها روی 
احتمال کاهش نرخ های بهره به جای افزایش آن ها در سال میالدی جاری حساب 
می کنند. گزارش نشست سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا ارزش دالر را تحت فشار 

منفی قرار داد و احتمال این که طال مرز ۱۳۰۰ دالر را بشکند وجود دارد.
بر اساس گزارش رویترز، شاخص دالر آمریکا در برابر سبدی از شش ارز بزرگ در 

معامالت روز پنج شنبه به پایین ترین حد خود در حدود سه ماه اخیر سقوط کرد.
طال به افزایش بیشتر نرخ های بهره آمریکا حساس است زیرا با باال رفتن نرخ های 
بهره، هزینه نگهداری این فلز که سوددهی ندارد، باال می رود و جذابیت سرمایه گذاری 
کمتری پیدا می کند. در این بین، ترامپ، روز چهارشنبه از مذاکرات با رهبران 
دموکراتیک کنگره درخصوص تامین بودجه ساخت دیوار مرزی با مکزیک و گشایش 
مجدد دولت خارج شد و اعالم کرد: دیدار در کاخ سفید اتالف وقت بود. از سوی 
دیگر، وزارت بازرگانی چین از پیشرفت مذاکرات میان واشنگتن و پکن خبر داد، اما 

به جزییات بیشتر اشاره نکرد.
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بورس های اروپا کماکان به صعود ادامه می دهند
با افزایش خوش بینی نسبت به نتایج مذاکرات چین و آمریکا و هم چنین افزایش نمادهای خودرویی، بورس های اروپایی یک روز خوب دیگر را سپری کردند. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، شاخص استاکس 6۰۰ که میانگین نمادهای 6۰۰ شرکت 
بزرگ بورسی اروپایی را دربرمی گیرد، با ۰.۵ درصد افزایش به کار خود خاتمه داد. در لندن شاخص فوتسی ۱۰۰ با رشد ۰.7 درصدی در باالترین سطح پنج هفته اخیر خود قرار گرفت و شاخص دکس بورس فرانکفورت ۰.۸ درصد باالتر رفت. روبرتو 

لوتیچی - مدیر وجوه در بانک ایفیگست ایتالیا - گفت: فکر می کنم امسال شرایط به تدریج بهتر شود.

سایه بلند دولت بر روی خودرو سازی ها

خودروسازی ها لباسی از فقر بر تِن کارگران پوشانده اند!
اخبار

رییس اتحادیه پوشاک:

برخورد با پوشاک قاچاق با جدیت ادامه می یابد
قاچاق  پوشاک  برندهای  با  برخورد  هفته گذشته  از  حالیکه  در 
اتحادیه  رییس  است،  شده  آغاز  آنها  تابلوهای  جمع آوری  و 
تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران اعالم کرد که برخورد 
با این برندها همچنان ادامه دارد و تعمدی برای برخورد نکردن با 

آنها وجود ندارد.
چندی پیش که برخورد با برندهای قاچاق پوشاک آغاز شد، مجتبی 
درودیان – رییس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان تهران – اظهار 
کرد که به نظر می رسد برخی نمی خواهند با برندهای قاچاق پوشاک 

برخورد شود و از جمع آوری تابلوی آنها ممانعت می کنند.
همچنین علی مویدی - رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز - هفته 
گذشته اعالم کرد که طرحی آغاز شده و توانسته با موفقیت تابلوی برندهای 
قاچاق در سطح استان تهران را تا ۸۰ درصد بدون هیچگونه اعتراضی 
جمع آوری کند و نباید به دلیل اینکه چهار نفر پشت برندهای قاچاق 
ایستاده اند این قانون اجرا نشود، چرا که ما باید دل در گرو آدم های پابه 

برهنه داشته باشیم نه گردن کلفت.

تولیدکنندگان  اتحادیه  رییس   - شیرازی  ابوالقاسم  رابطه  این  در 
و فروشندگان پوشاک تهران - در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: به نظر 
نمی رسد که تعمدی برای برخورد نکردن با برندهای قاچاق پوشاک وجود 
داشته باشد و زمانی که یک طرح یا اقدام درست است باید بپذیریم که 

می تواند نقص هایی هم داشته باشد.
بهترین حمایت  بسیار خوب است و می تواند  این طرح  افزود:  وی 
از تولیدکنندگان داخلی باشد و همه باید بدانیم که اگر یک یا چند 
برند قاچاق پوشاک از برخورد فرار کرده اند این طرح همچنان ادامه و 

استمرار دارد و با آنها برخورد خواهد شد.
به گزارش ایسنا، با توجه به شرایط به وجود آمده و اتفاقات رخ داده در 
حوزه برخورد با برندهای قاچاق پوشاک، باید دید چه کسانی به دنبال 
حمایت از این برندها هستند و نفع آنها چیست که به زیان تولیدکنندگان 
و بازار داخلی عمل می کنند و همه دستگاه های نظارتی، انتظامی و قضایی 
باید با یکدیگر همکاری کرده و هر چه سریع تر برندهای قاچاق جمع آوری 

شود.


