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عضو کمیسیون انرژی مجلس:
خودروسازان از توانمندی و ظرفیت های داخلی 

استفاده کنند

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با اشاره به حمایت وزارت 
صنعت از توسعه داخلی سازی قطعات خودرو، گفت: خودروسازان باید 
از توانمندی و ظرفیت های داخلی به ویژه ظرفیت شرکت های دانش بنیان 

استفاده کنند.
»سکینه الماسی« امروز )جمعه( در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا 
کسری  دارای  مشکل محصوالت  رفع  برای  داخلی  افزود: خودروسازان 
قطعات که امکان عرضه در بازار را نیافته اند، از توانمندی و ظرفیت های 

داخلی استفاده کنند.
بازار  در  اولیه، حضور دالالن  مواد  گرانی  و  ارز  قیمت  به گفته وی، 
خودرو، نقدینگی زیاد موجود در جامعه و ورود آن به بازار خودرو، از 

جمله دالیل اصلی افزایش قیمت خودرو است.
الماسی بیان داشت: وقتی ارز اختصاص یافته به مواد اولیه وارداتی نه 
ارز دولتی و نه نیمایی، بلکه ارز آزاد باشد، افزایش نرخ آن موجب رشد 

بهای مواد اولیه شده و باعث بروز مشکالتی می شود.
نماینده مردم کنگان، دیر و جم و عسلویه با بیان اینکه یکی از دالیل 
اصلی افزایش قیمت خودرو حضور دالالن و وجود نقدینگی زیاد در بازار 
خودرو است، ادامه داد: وقتی تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار زیاد باشد، 
دالالن فضای معامالت را به دست خواهند گرفت. وی ادامه داد: باتوجه به 
نامگذاری امسال به نام »رونق تولید«، باید فرصت استفاده از خودروهای 

تولید داخل برای همه اقشار جامعه فراهم شود.
الماسی درخصوص کسری قطعات و شائبه احتکار و انبار خودرو در 
خودروسازی ها نیز گفت: شائبه انبار خودرو در خودروسازی ها باتوجه به 

تبعات اقتصادی آن برای تولیدکنندگان، باورپذیر نیست.

در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ ؛
کارگر ساده کمترین و استادکار کابل کش بیشترین 

دستمزد را دریافت کردند
انسانی شاغل در طرح های  نیروی  بررسی متوسط دستمزد ساعتی 
عمرانی در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ نشان می دهد که باالترین و کمترین 
دستمزد در این دوره مربوط به کارگر ساده )با ۱۰ هزار و ۵۶۶ تومان( و 

استاد کار کابل کش )۲۷ هزار و ۶۲۳ تومان( است.
بررسی جداول آماری مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی نشان می دهد که دستمزد ساعتی نیروی انسانی شاغل در 
طرح های عمرانی در نیمه دوم سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶ معموالً 
بیش از ۱۰ درصد رشد داشته است و در برخی موارد بیش از ۳۰ درصد 

افزایش یافته است.
همانطور که در باال ذکر شد کمترین متوسط دستمزد ساعتی در نیمه 
دوم سال گذشته مربوط به »کارگر ساده« از گروه شغلی کارگر )با ۱۰ هزار 
و ۵۶۶ تومان( است. دستمزد این شغل نسبت به مدت مشابه سال قبل 
از آن ۲۱ درصد افزایش یافته است. نیمه دوم سال ۱۳۹۶ یک کارگر ساعت 

به طور میانگین ساعتی هشت هزار و ۷۱۰ تومان مزد می گرفت.
»استاد کار کابل کش فشار قوی« در بین مشاغل عمرانی با دریافت ۲۷ 
هزار و ۶۲۳ تومان در روز در جایگاه نخست دریافت حقوق در نیمه دوم 
سال ۱۳۹۷ قرار دارد. دستمزد شاغالن در این حرفه نسبت به نیمه دوم 

سال ۱۳۹۶ رشد ۱۹.۵ درصدی داشته است.
براساس این گزارش بیشترین تغییر در متوسط دستمزد ساعتی در نیمه 
دوم سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، مربوط به مشاغل 
»راننده ماشین های سبک – سواری« از گروه شغلی رانندگان ماشین آالت 
حمل و نقل با ۳۰.۱ درصد است و »راننده دامپر و راننده جرثقیل های 
کفی« و »راننده غلتک« و »راننده تراکتور« هر کدام به ترتیب با ۲۹.۹، 

۲۹.۹ و ۲۸.۵ درصد در رتبه های بعدی قرار داشتند.
کمترین تغییر در متوسط دستمزد ساعتی در نیمه دوم سال گذشته 
نسبت به نیمه مشابه سال قبل از آن، مربوط به مشاغل »سنگ تراش 
درجه دوم«، »عایق کار و آسفالت کار درجه یک«، »کمک آرماتوربند« و 
»ابزار زن سنگ پالک« به ترتیب با ۹.۵، ۹.۷، ۱۰.۹ و ۱.۹ درصد در مرتبه 

های بعدی است.

با تصویب اکثریت اعضاء؛
وزیر کار ایران رییس گروه آسیا و اقیانوسیه سازمان 

بین المللی کارشد

همزمان با اتمام دوره ریاست چین و تصویب اکثریت اعضاء، محمد 
و  آسیا  گروه  رئیس  اجتماعی،  فاه  ور  کار  تعاون،  وزیر  شریعتمداری، 

اقیانوسیه سازمان بین المللی کار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
بنا به گزارش سازمان بین المللی کار در یکصد و هشتمین کنفرانس بین 
المللی کار و در نشست وزرای کار آسیا و اقیانوسیه ) ASPAG(، محمد 
شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس گروه آسیا 
و اقیانوسیه سازمان بین المللی کار انتخاب شد. الزم به ذکر است جلسات 
گروه آسیا و اقیانوسیه سازمان بین المللی کار را در طول سال، نماینده 

ایران در سازمان بین المللی کار در ILo اداره خواهد کرد.
همچنین نشست بعدی این گروه در آذرماه )نوامبر( برگزار می شود.

اخبار
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بازار متشکل ارز، جایگزین سامانه نیما نمی شود

خ های نیمایی و بازار آزاد افزایش بازگشت ارز صادراتی بدنبال کاهش فاصله نر

نایب رئیس اتاق تعاون ایران تاکید کرد

غ التحصیالن بهترین مدل کسب و کارهای دانش بنیان جامعه فار

کاهش سه هزار تومانی فاصله نرخ ارز سامانه نیما با 
بازار آزاد از ابتدای امسال تاکنون، باعث افزایش انگیزه 
صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز صادراتی و عرضه در 

این سامانه شده است.
وجود چندین نرخ برای ارز باعث بروز مشکالت و حتی 
فساد و سوءاستفاده هایی شده است؛ بنابراین کارشناسان 
توصیه می کنند که دامنه تفاوت نرخ برای انواع ارز در 

کشور کاهش یافته و در صورت امکان از بین برود.
اکنون  در کشور،  اقتصادی  به شرایط خاص  توجه  با 
امکان حذف ارزهای ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی وجود ندارد، 
اما تالش شده است که گستره توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به 
کاالهای اساسی محدود شده و فاصله ارز نیمایی با نرخ 
بازار آزاد نیز کاهش یابد تا بدین ترتیب بازار ارز تا حد 

ممکن ساماندهی شود.
کاهش نرخ در بازار آزاد، همزمان با رشد قیمت در 

سامانه نیما
بررسی ها نشان می دهد که در ماه های اخیر از یک سو 
نرخ یورو در بازار آزاد رو به کاهش بوده و از کانال ۱۶ هزار 
تومانی به سوی کانال ۱۴ هزار تومانی حرکت کرده و از 
سوی دیگر نرخ یورو در سامانه نیما نیز از کانال ۹ هزار 

تومانی وارد کانال ۱۲ هزار تومانی شده است.
میانگین نرخ یورو در بازار آزاد در فروردین و اردیبهشت 
امسال در محدوده ۱۶ هزار تومان بوده که اکنون به مرز ۱۵ 
هزار تومان رسیده است. نرخ فروش یورو در صرافی های 

بانکی در روز ۲۹ فروردین رقم ۱۵ هزار تومان ثبت شد.
میانگین نرخ یورو در سامانه نیما نیز از ۹ هزار و ۵۰۰ 
تومان در زمان آغاز معامالت سامانه نیما در سال ۹۸ 
اکنون به حدود ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان  )پنجم فروردین( 
افزایش یافته است که نشان می دهد فاصله ۶ هزار تومانی 
نرخ ارز نیمایی از بازار آزاد در آغاز امسال اکنون به کمتر از 

سه هزار تومان رسیده است.
باالترین نرخ در سامانه نیما از ابتدای امسال تاکنون به 
روز ۲۵ خرداد با قیمت ۱۳ هزار و ۲۷۱ تومان برای هر یورو 

اختصاص داشته است.
پایین ترین قیمت نیز مربوط به روز پنجم فروردین با نرخ 

۹ هزار و ۴۹۲ تومان بوده است.
بازار متشکل ارز، جایگزین سامانه نیما نمی شود

با توجه به راه اندازی بازار متشکل ارز در روزهای آینده، 
برخی شایعات مطرح شد مبنی بر اینکه قرار است سامانه 

نیما کنار گذاشته شود که این موضوع تکذیب شده است.
حاشیه  در  چهارشنبه  روز  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
نشست هیأت دولت در واکنش به این موضوع، گفت: 

سامانه نیما حذف نمی شود.
در واقع، قرار است در روزهای آینده بازار متشکل ارزی 
با معامالت نقد و اسکناس ارزهای عمده راه اندازی شود، 
اما معامالت حواله های ارزی همچنان در سامانه نیما باقی 

خواهد ماند.
مزایای کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد

نزدیک شدن قیمت حواله های ارزی در نیما به نرخ بازار 
نقد می تواند در آینده به یکسان سازی قیمت ها در آینده 
کمک کند. البته فعالً چنین برنامه ای در دستور کار قرار 

ندارد.
فاصله زیاد ارز در نیما نسبت به بازار آزاد که گاهی 

که  می شد  باعث  می رسید  تومان  هزار   ۶ از  بیش  به 
انگیزه ای برای عرضه ارز خود در سامانه  صادرکنندگان 
نیما نداشته باشند؛ بنابراین آنها به هر شیوه قانونی و 
غیرقانونی متوسل می شدند که بتوانند ارز خود را به نرخ 

آزاد به فروش برسانند.
آزاد سبب شده  بازار  با  نیمایی  ارز  اما کاهش فاصله 
که صادرکنندگان ارز بیشتری را روانه سامانه نیما کنند، 
پیگیری ایرنا نشان می دهدکه در روزهای اخیر، حجم 
زیادی از حواله های ارزی صادرکنندگان پتروشیمی و غیر 

پتروشیمی به سوی سامانه نیما سرازیر شده است.
رئیس کل بانک مرکزی نیز درباره کاهش فاصله ارز 
نیمایی با بازار آزاد گفت: نرخ آن به قیمت بازار آزاد نزدیک 
شده است. اکنون نرخ حواله نیما با نرخ حواله بازار آزاد 

تفاوتی ندارد.

اخیر  روزهای  در  اینکه  دلیل  کرد:  نشان  خاطر  وی 
ارز زیادی در سامانه نیما عرضه می شود این است که 
عرضه حواله های ارزی در سامانه نیما برای صادرکنندگان 

مطلوب تر است.
برخی کارشناسان می گویند که قرار است روند نزدیک 
شدن نرخ ارز نیما به نرخ بازار آزاد تا زمان یکسان شدن 
نرخ ها در این دو بازار تداوم یابد تا بدین ترتیب امکان تک 
نرخی شدن ارز فراهم شود، اما پیگیری های خبرنگار ایرنا 
نشان می دهد چنین طرح هنوز در دستور کار قرار ندارد.

در واقع تا زمان پایان یافتن التهابات اقتصادی ناشی از 
فشارهای سیاسی بیرونی، سامانه نیما به کار خود ادامه 
خواهد داد و هر چند فاصله نرخ ارز در نیما با بازار آزاد و 
بازار متشکل ارز کاهش بیشتری خواهد یافت، اما یکسان 

نخواهد شد.

نایب رئیس اتاق تعاون ایران معتقد است: جامعه فارغ 
التحصیالن دانشگاهی بهترین گزینه برای راه اندازی کسب 

و کارهای دانش بنیان است.
اسماعیل خلیل زاده در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
مهمترین عامل در راه اندازی کسب و کار، داشتن تخصص 
و مهارت است که با آموزش به دست می آید. امروز نیروی 
مناسبی جهت  بستر  متخصص  و  تحصیلکرده  انسانی 
شمار  به  دیجیتال  و  بنیان  دانش  فعالیت های  توسعه 
می رود و جامعه فارغ التحصیالن دانشگاهی مدل موفقی 

برای ایجاد کسب و کارهای دانش بنیان است.
مشارکت  و  گروهی  کارهای  انجام  اینکه  بیان  با  وی 
جمعی در میان فارغ التحصیالن رو به گسترش است، 
گفت: پارک های فناوری و مراکز رشد از نمادهای اصلی 
کسب و کار دانش بنیان محسوب می شوند و در کنار 

دارای  از حوزه های  یکی  عنوان  به   ICT و   IT آن، حوزه 
فرصت شغلی، کسب و کارهای مبتنی بر این فناوری ها 

را گسترش داده است.
نایب رئیس اتاق تعاون ایران در ادامه با اشاره به بروز 
برخی مشکالت در تعاونی های مسکن، درباره ایجاد سامانه 
جامع نظارت بر تعاونی های مسکن، گفت: متأسفانه در 
بعضی جاها جلوی کار تعاونی ها توسط بخشهای دولتی 
گرفته می شود در صورتی که سرمایه تعاونی ها متعلق به 
مردم است و وزارت تعاون باید بر اساس وظایف حاکمیتی 

خود از دخالت در امور اجرایی تعاونی ها خودداری کند.
از  درصد  واگذاری ۳۰  درباره  حال  درعین  زاده  خلیل 
گفت:  تعاون،  بخش  به  واگذاری ها  از  حاصل  عوائد 
متأسفانه از زمان اجرای قانون سیاستهای اصل ۴۴ قانون 
اساسی و واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی تاکنون 

ریالی از محل واگذاری ها به حساب تعاون واریز نشده 
است در حالی که بخش تعاون آمادگی در اختیار گرفتن 

تصدی های دولتی را دارد.
به گفته وی قرار بود بخشی از وجوه واگذاری شرکت ها 
به منظور تقویت بخش تعاون به حساب تعاونی ها واریز 
شود ولی در سالهای گذشته روند واگذاری ها به شدت کند 
بوده و حتی یک ریال از این طریق به حساب های بخش 

تعاون واریز نشده است.
وی با بیان اینکه در بحث واگذاری ها نباید شرکتهای 
زیان ده به بخش تعاون واگذار شوند، گفت: شرکتهای 
دولتی که نتوانسته اند سوددهی و بازدهی الزم را کسب 
کنند نباید به بخش تعاون واگذار شود. تاکید ما این است 
که شرکتهایی که در تولید موفقند و منجر به اشتغال پایدار 

می شوند در اولویت قرار گیرند.

و  کار  تعاون،  وزیر  این  از  پیش  ایسنا،  گزارش  به 
رفاه اجتماعی با انتقاد از عدم تحقق سهم ۳۰ درصدی 
واگذاری ها به بخش تعاون، گفته بود در صورت اجرای 
این بخش از قانون و رعایت سهم ۳۰ درصد از واگذاری ها 
به تعاونی ها ۱۷ هزار میلیارد تومان باید به بخش تعاون 

اختصاص پیدا می کرد.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک پیشنهاد داد:
اعطای تسهیالت به مستاجران

آغاز جمع آوری تخم مرغ مازاد
قیمت حدود ١٠٠٠ تومان افزایش یافت

توانمندسازی  پیشنهاد  اتحادیه صنف مشاوران امالک  اول  نائب رئیس 
مستاجران را مطرح کرد که بر مبنای آن، مستاجران از تسهیالتی برای تامین 

رهن و اجاره مسکن برخوردار می شوند.
حسام عقبایی امروز )جمعه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: 
به دلیل اینکه توازن بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و تولید مسکن استیجاری 
نیز به میزان کافی برای مردم انجام نشده، رشد قیمت خانه از مرز صد درصد 
عبور کرده و قیمت اجاره بها به یک دغدغه برای مستأجران تبدیل شده است.

وی گفت: دراین شرایط قطعاً دولت باید به مستأجر و خریدار یارانه پرداخت 
کند و با ارائه تسهیالت بانکی کمک کند که قدرت خرید مالکان و قدرت 

پرداخت ودیعه و اجاره مستأجران باال برود.
عقبایی گفت: درحال حاضر تسهیالتی که به خریداران مسکن داده می شود 
کمتر از ۲۰ درصد ارزش ملک است و با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر 
مکعب آپارتمان در شهر تهران از مرز ۱۰ میلیون تومان عبور کرده است در 
واقع اکنون بانک مسکن تنها برای ۱۵ متر از خانه وام می دهد و عمالً این 

تسهیالت کمک کننده نیست.
نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران امالک ادامه داد: در بخش اجاره 
نیز به دلیل رشد قیمت اجاره بها و متناسب نبودن رشد درآمد مستأجران 

با قیمت های فعلی نیازمند تسهیالت وِیژه از سوی دولت هستیم. بنابراین 
معتقد هستم ضمن اینکه باید رقم تسهیالت بانکی به خریداران مسکن را باال 

برد باید به مستأجران نیز وام پرداخت کرد.

برای توقف مهاجرت مستأجران از شهرها تسهیالت بانکی پرداخت شود
وی ادامه داد: البته درمان قطعی دربخش اجاره، تولید مسکن استیجاری 
است و پرداخت وام به مستأجران مَُسکن موقت است اما برای کنترل شرایط 

فعلی بهترین راه پرداخت تسهیالت به مستأجران است.
عقبایی گفت: این مسکن موقت می تواند به دهک های ضعیف و متوسط 
جامعه که حقوق آنها کفاف پرداخت اجاره بها را ندارد کمک کند و روند 
مهاجرت و حاشیه نشینی مستأجران که از سالهای ۹۶ آغاز شده است را 

متوقف کند.
به گفته عقبایی از سال گذشته تاکنون تعداد زیادی از مستأجران مجبور 
به مهاجرت و حاشیه نشینی شده اند که پیامدهای روحی روانی بدی را برای 

آنها داشته است.
نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران امالک ادامه داد: البته ممکن است 
برخی مدعی شوند که این تسهیالت تورم زاست که در پاسخ به این افراد باید 
گفت در دولت های نهم و دهم ارائه تسهیالت بانکی ممنوع شد اما قیمت 

مسکن در سال ۹۱ صد درصد افزایش یافت.
به  اجاره چه در بخش خرید مسکن  تاکید کرد: چه در بخش  عقبایی 

توانمندسازی و باال بردن قدرت خریدار و مستأجر نیازمندیم.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از آغاز جمع آوری مرغ 
مازاد از سطح بازار خبر داد و گفت: قیمت این محصول حدود١٠٠٠ تومانی افزایش 

یافته است.
ناصر نبی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خرید تخم مرغ مازاد از 
تولیدکنندگان آغاز شده است، گفت: با توجه به اینکه نرخ خرید تخم مرغ از 
مرغداران کیلویی ٥٥٠٠ تومان است و قیمت بازار نیز در حال نزدیک شدن به این 

نرخ است مرغداران خیلی تمایلی به تحویل تخم مرغ های تولیدی خود ندارند.
به گفته این فعال بخش خصوصی شرکت پشتیبانی امور دام با مباشرت اتحادیه 

سراسری مرغداران میهن تخم مرغ های مازاد را جمع آوری می کند.
وی از افزایش قیمت تخم مرغ در بازار نسبت به هفته گذشته خبر داد و افزود: 
میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری از حدود ٤٥٠٠ تومان به ٥٢٠٠ 
تا ٥٣٠٠ تومان رسیده است. نبی پور جمع آوری تخم مرغ مازاد از سطح بازار را 

دلیل افزایش قیمت آن عنوان کرد.

وی با بیان اینکه صادرات به عراق چند روزی است که آغاز شده است، ادامه 
داد: عراق به دالیل نامعلومی صادرات تخم مرغ از ترکیه را ممنوع و ایران را 
جایگزین این کشور کرده است. ضمن اینکه میزان صادرات متغییر و برخی روزها 

١٠٠ تا ١٢٠ تن و در روزهایی نیز حدود ٣٠٠ تا ٤٠٠ تن بوده است.
وی ادامه داد: صادرات به عراق اقدام مطمئنی نیست و مشخص نیست تا کی 
ادامه یابد، متاسفانه مسائل سیاسی با مسائل اقتصادی گره خورده و نمی توان 
روی آنها حساب کرد. نبی پور گفت: بنابراین پیش بینی افزایش قیمت ها را تا 
حدود قیمت تمام شده تولید و حتی تا نرخ ٧٥٠٠ تومان که مورد تایید وزارت جهاد 
است، نداریم، چون تولید زیاد و هوا گرم است و برای همین تقاضای کمی برای 
این کاال وجود دارد. وی همچنین از آغاز فرستادن مرغ های پیر به کشتارگاه نیز 
خبر داد و افزود: سازمان دامپزشکی کشور هم با ارسال مرغ های پیر و چربی دار 
به کشتارگاه های استانهای غیرهمجوار موافقت کرده است قبالً این انتقال فقط 

بین استانهای همجوار ممکن بود.

روزنامه صبح ایران


