هر بامداد در سراسر ایران

عدهای خودسرانه قیمتهای مسکن را افزایش دادهاند

نایب رییس اول اتحادیه مشاوران امالک درباره افزایش عجیب قیمتها در
ماه اردیبهشت توضیح داد :عدهای خودسرانه قیمتها را افزایش دادهاند.
چرا که ما یک بار در ماههای بهمن و اسفند  96در بازار مسکن افزایش قیمت
داشتیم و قرار نیست دوباره در اردیبهشت جهش قیمتی داشته باشیم.
به گزارش پول نیوز ،عقبایی گفت :به احتمال زیاد قیمتها دوباره به بهمن و
اسفند  96باز میگردد و بازار ،قیمتهای خودسرانه را پس خواهد زد.

گفتگو
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران :

به مرور به سراغ مشتریان
اروپایی رفتیم

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران می گوید :هنوز
زود اســت درباره خروج آمریکا از برجام و تاثیر آن بر
تردد نفتکشها در بازار بینالمللی اظهارنظر کرد؛ باید
صبر کرد.کاپیتان نصراهلل سردشتی در این گفتوگو
ظرفیت کنونی ناوگان نفتکش ایران را با احتســاب
اوراق چهار فروند نفتکش کمی کمتر از  ۱۴میلیون
تن میداند و میزان درآمد شــرکت ملی نفتکش را
تابعی از مسائل بینالمللی و منطقهای عنوان میکند.
گفتوگو با مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران پیش
از خروج آمریکا از برجام در شامگاه  ۱۸اردیبهشت ماه
انجام شــد .وی در این گفتوگو دستاوردهای برجام
را برای ناوگان نفتکش چشمگیر عنوان کرد.بخشی
از گفتگوی سردشتی با شانا را در ادامه می خوانید:

پرداخت پاداش ۶۰۰میلیونی به  ۲۰۰مقام دولتی
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تهران زلزله بیاید سیل راه میافتد!
گزارشی درباره بیبرنامگی و کاهلی شرکت آب و فاضالب پایتخت

گزارش عملکرد مکتوبی
کــه شــرکت آب و
فاضالب تهران در  6ماهه
اول آماده کرده ،متأسفانه
تاکنون حتــی یک برگ
هم در مورد مقاومسازی
زیرساختها ارائه نشده
است
نماینده مردم تهران:
جلسات متعددی برگزار
کــرده ایم که شــرایط
بحرانی را بســنجیم اما
متاســفانه تا کنون اتفاق
خاصی در مرحله اجرا در
شــرکت آب و فاضالب
تهران رخ نداده است

سهم ناوگان شــرکت ملی نفتکش ایران در
بازارهای بینالمللی پــس از اجرای برنامه جامع
اقدام مشترک (برجام) به چه میزان رسیده است؟

 ۸۰درصد ناوگان شــرکت ملی نفتکش ایران پیش
از تحریمهــا در بازارهــای بینالمللی تردد میکرد.
محدوده تــردد نفتکشهای این شــرکت پیش از
تحریمها ،شمال اروپا ،غرب آفریقا ،آمریکای جنوبی،
بنادر خلیج فارس ،بنــادر مدیترانه ،دریای بالتیک،
دریای سرخ و دریای سیاه بوده است که این محدوده
در دوران تحری م به  ۶مشــتری راهبردی نفت ایران
ختم شــد .اما با اجرای برجام ،شرکت ملی نفتکش
ایران تالش کرد بار دیگر به وضع پیش از تحریمها
برگردد که در این باره با وجود برخی مشکالت بانکی
و تحریمهــای اولیه آمریکا ،توانســت تا حدودی به
اهداف خود دســت یابــد و هم اکنــون نیز حدود
 ۵۰درصد ناوگان شــرکت ملــی نفتکش ایران در
بازارهای جهانی فعال هستند.

شرکت ملی نفت ایران پس از اجرای برجام،
برخــاف دوران تحریم ،نفت را به روش FOB
(حمل بار برعهده مشــتری) میفروخت .با این
روش فروش ،شرایط شرکت شما چگونه است؟

شرکت ملی نفتکش ایران در این شرایط یا حسب
نیاز مشــتریان که با توصیه امور بینالملل شرکت
ملی نفت ایران انجام میشــود یا مذاکره مستقیم
با مشتریان نفت ایران ،اقدام به حمل محموله آنها
میکنــد .در واقع پس از توافق ایران و اعضای 5+1
در  ۱۶ژانویه  ۲۰۱۶و اجرای برجام ،شــرکت ملی
نفتکش ایران به مرور به سراغ مشتریان اروپایی خود
یعنی توتال فرانسه ،انگلیسی-هلندی شل ،رپسول
و سپسا اســپانیا که در دوران تحریم نمیتوانست
با آنها کار کند ،رفت و فعالیت با این شــرکتها را
از سر گرفت .با این حال رسیدن به حد مطلوب ،حمایت
شرکت ملی نفت ایران را همچون سابق میطلبد.
آیا قراردادهای شرکت ملی نفتکش ایران برای
حمل نفت مشتریان سنتی ایران حفظ شده است؟

شرکت ملی نفتکش ایران همواره خود را جزو الینفک
شرکت ملی نفت ایران میداند و از اینرو حسب نیاز
این شرکت به منظور حفظ سهم بازار فروش نفتخام
و فرآوردههای آن ،با در نظر گرفتن شرایط رقابتی که
نهایتا به رضایتمندی مشتریان نفتی منجر میشود
اقدام به حمل محمولههــا با روشهایی دیگر نظیر
 CFR ، DESو ....میکند .بهعنوان نمونه تمدید
قرارداد با یکی از شــرکتهای چینی و تایوانی مؤید
این موضوع است .از طرف دیگر با انعقاد قراردادهای
مســتقیم با خریداران محمولههای نفت خام ایران
نوعی دیگر از قراردادهای شمنا (شرکت ملی نفتکش
ایران) با مشتریان سنتی ایران از قبیل شرکتهای
 HOB ،SKو  ZHZRانجام میگیرد.
شرکت ملی نفتکش ایران چه میزان نفت را
به توصیه مســتقیم امور بینالملل شرکت ملی
نفت ایران جابهجا میکند؟

روزانه تقریبا  ۲۰۰هزار بشکه را با این روش جابهجا
میکند .البته امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران
بدون شــک در همه مذاکراتــش که برای فروش
نفت به روش  FOBانجام میشــود به خریداران
نفت ایران توصیه میکنند از ناوگان شــرکت ملی
نفتکش ایران استفاده کنند.
کاپیتان ،شرکت شما پس از برجام بیشتر در
کدام بازارها حضور داشته و محموله نفتی کدام
کشور را جابهجا کرده است؟

در  ۶مــاه نخســت پــس از اجــرای برجــام ،برای
کشتیهایمان مشکل بازاریابی داشتیم ،اما پس از آن
و با کمک مشتریان این مشکل حل شد .در این مدت،
ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران در بنادر غیرایرانی
نظیر بنادر لیبی ،الجزایر ،عراق ،هلند ،دانمارک ،مکزیک
و مصر بارگیری و در بنادر دیگر تخلیه کرده است.
برنامه شــرکت ملی نفتکش ایــران برای
باز کردن دفاتر جدید چیست؟

باز کردن دفاتر جدید در هنگ کنگ و لندن افزون
بر دفاتر فعال در هلند ،سوئد ،چین ،روتردام ،قبرس
و دوبی در حال بررســی است .البته در کشتیرانی
عرف نیســت همه جا دفتر داشــته باشیم ،کار ما
اجاره کشتی اســت و هر کدام از دفترهای ما کار
خاصی را انجام میدهد .بــه عنوان مثال در دفتر
روتردام هماهنگیهای الزم برای حضور بازرس در
کشتیها انجام میشود یا مســئولیت دفتر دوبی
تامین لوازم یدکی و سرویس فنی است.

شماره 763

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعالم اینکه  ۲۰۰مقام دولتی پاداش
بیش از ۶۰۰میلیون تومانی گرفتند ،گفت :درباره افزایش حقوق کارمندان برای
امسال در دولت نوعی نامهربانی یا توجه نکردن به تفاهم با مجلس یا برداشت
دیگر از متن قانون بودجه انجام شد.به گزارش تسنیم ،غالمرضا تاجگردون
اظهار کرد :آنچه در مجلس تصویب شد افزایش 20درصدی کف حقوق
کارمندان بود و برای بقیه ،حقوقها بهروش پلکانی افزایش مییافت.

آفتاب اقتصادی -گروه صفحه اول :زلزله
احتمالی برای تهران اتفاق بزرگی اســت که هم
مردم و هم مسئوالن متفق القولند که تهران برای
آن آماده نیست  ،شبکههای گاز  ،برق  ،بهداشت
و درمان و مدیریت بحران در کنار موارد حیاتی
همچون مدیریت بحران و توزیع غذا و ســوخت
و پیش بینی ســرپناه از جمله مواردی است که
اشکاالت جدی در رابطه با آن وجود دارد  .مث ً
ال
سیســتم مرکزی قطع کننده گاز تهران که به
اسکودا معروف است  ،از جمله موارد مورد بحث
است که نیاز به آن برای جلوگیری از آتش سوزی
به شدت احساس می شود .اما یکی از مهمترین
موارد آب و فاضالب اســت ،نیاز میلیونها مردم
حادثه دیده ســرگردان و فرو رفته در شوک به
آب ،بسیار حیاتی است ،به همین خاطر الزم است
تا فکری عاجل در اینباره صورت گیرد  .به ویژه
اینکه این مسئله نیاز به برنامهریزی کالن و نگاه
بلند دولت دارد .به هر حال اهمیت این موضوع
تا بدان جا بوده اســت که مجمــع نمایندگان
استان تهران جلسه ای با مسئولین سازمان آب
و فاضالب تهران تشکیل دادهاند ،برخی صاحب
نظران معتقدند بخش قابل توجه مسئولیت این
مســئله در درجه اول متوجه نهادهایی همچون
ســازمان برنامه و بودجه اســت ،زیــرا چنین
طرحهایی به نقدینگی قابل مالحظهای نیاز دارد
و در کنار آن باید به مسئولین اجرایی فشار آورد
تا پروژهای اصالح زیرساخت زودتر به اتمام برسد.
براساس کارشناســیهای مستقل انجام گرفته
پساززلزلهممکناستتهرانتاقریببه 80روزآب
نداشته باشــد و با توجه به آنکه کالن شهرهای
بــزرگ همگی یــک برنامه آزموده شــده برای
مقابلــه با بی آبی پس از زلزلــه را تدوین و اجرا
کرده اند ،این پرسش مطرح است که مسئولین
آبفای تهران آیا برنامه ای در این خصوص دارند
و تاکنون چه اقداماتی انجام دادهاند؟ اینکه صرفا
گفته شود برنامه داریم آیا کافی است؟
مسئوالن آب و فاضالب تهران

یک برگ گزارش ارائه نکردند

حیــدری نماینده مــردم تهــران در اینباره به
آفتاب اقتصــادی گفت :در رابطــه با وضعیت
زیرساختهایآبوفاضالبتهرانپساززلزلهباید
گفت مناطق مختلف تهران با یکدیگر متفاوت
هســتند و برخی مناطق دارای زیرساختهای
فرسوده هســتند .بدیهی است که در زلزلههای
با ریشتر باال ممکن است مشکالت بسیار جدی
پیش بیاید که نیازمند رســیدگی است .وی در
مــورد عدم اختصاص بودجه از ســوی مجلس

گفت :اینگونه نیســت که مجلس در این موارد
موضوعی نیســت که بخواهیم آن را به جلسات
کوتاهی کرده باشد  ،بلکه این وظیفه مدیریتی
امــروز و فردا موکول کنیم ،معتقدم این موضوع
هر مدیر و نهادی اســت که بســته به احساس
حتماً باید از اولویتهــای برنامه اداره کل آب و
وظیفه و مسئولیت نســبت به حوزه کاریاش
فاضالب اســتان تهران و وزارت نیرو باشــد .ما
پیگیر این گونه مســائل باشد .علیرضا رحیمی
البته جلســات متعددی برگزار کــرده ایم که
دیگــر نماینده تهــران نیز
شرایط بحرانی را بسنجیم
ضمن اشاره به جلسه مجمع
اما متاسفانه تا کنون اتفاق
به نظر میرســد وضعیت
نمایندگان تهران با پرورش
خاصــی در مرحله اجرا در
آب و فاضــاب تهــران
مدیر آبفای تهران گفت :در
شرکت آب و فاضالب تهران
بســیار بحرانی تر از آن
خیلی جاهای تهران لولههای
رخ نداده اســت درحالیکه
اســت که مسئولین فعلی
آب آنقدر قدیمی و فرسوده
این مانورها و اقدامات اولیه
آب و فاضــاب ادعــا
اســت که قدمــت برخی از
و الزم از وظایــف اولیه و
میکنند
آنهــا بــه بیــش از  6دهه
اجباری شــرکتهای آب
های
ه
لول
،
فرسوده
تجهیزات
می رسد  ،البته آب و فاضالب
و فاضالب اســت .تعمیر و
باستانی و بی عملی مطلق
تهران یک گزارش عملکرد
تعویض لولههای  60ساله
این سازمان تقریب ًا صدای
تهیه کرده و فرســتاده بود
از واجبات محسوب می شود
همــه را درآورده اســت.
که متاسفانه یک برگ هم در
که در صــورت رها کردن
ســازمان آب و فاضالب
این باره در این گزارش وجود
مشــکل به شــکل فعلی
تهــران مدعی اســت که
ندارد ،یعنی معضل و مشکل
خــدای نکــرده در صورت
برنامههایی بــرای خروج
به این بزرگی در گزارش قید
بروز مشــکل ممکن است
از ایــن بحــران دارد؛
نشده بود و سوال این است
ایــن فاضالب و ســیالب
برنامههایی که بیش از دو
که چرا آنهــا از انعکاس این
زیر ساخت ساختمانها را
سال از اعالم آنها می گذرد
مشکل خودداری کردند .وی
تخریب و عالوه بر مشــکل
و تاکنون اجرا نشدهاند
افــزود  :البته در حال حاضر
بی آبی تخریبهای گسترده
طرحهایی وجود دارد و ما نیز
را موجب شوند .وی ضمن
نسبت به این طرحها مطلع هستیم ،اما مشکالت
اشاره به حضور پرورش رئیس آبفا در مجلس ابراز
آب تهران متعدد اســت و نیازمند رســیدگی
امیدواری کرد تا رویه فعلی تغییر کند و مشکالت
است .البته در شرایط عادی مشکالت اداره آب
حل شود .
و فاضالب تامین آب و منابع آب جهت شــرب
لولههای باستانی و سیل احتمالی
ســاکنان است  ،اما در شــرایط بحرانی و زلزله
بی شک اولویتها فرق می کند و در آن شرایط
به نظر میرســد وضعیت آب و فاضالب تهران
باید مطمئن بود که زیر ساختها و ایستگاهها و
بسیار بحرانی تر از آن است که مسئولین فعلی
تسویه خانهها دارای استحکام الزم است و سوال
آب و فاضــاب ادعا میکنند .ایــن وضعیت را
این است که آیا مدیران چنین اطمینانی دارند؟
می توان در سخنان گاه و بیگاه برخی مسئولین به
رحیمی با بیان اینکــه تهران در وضعیت عادی
عینه دید « .با زلزله باالی  ۷ریشــتر در تهران،
هم برای تامین آب با مشکل روبهرو است ،گفت:
سیستم آبرسانی شهر آسیب میبیند و میتواند
معتقدم باید گزارشهای اطمینان بخشی نسبت
حالت سیل گونه به خود بگیرد .وقتیکه شبکه
آب تهران شکسته شود ،آب بسیار زیادی از پشت
به مقاومســازی زیرســاختهای آب و فاضالب
ســدها وارد خیابانها میشود ».اینها بخشی از
ارائه شــود .با وجود اینکه موضوع مقاومســازی
سخنان محسنهاشمی رفسنجانی است که با
زیرساختهای شبکه آب و فاضالب در دستور کار
توجه به دسترسی وی به گزارشات روزانه مدیریت
شــرکت آب و فاضــاب تهران اســت اما هیچ
بحران در شهر تهران می توان عمق نگرانی وی را
گزارشی در خصوص اقداماتی که تاکنون انجام
در مورد وضعیت بحرانی اداره کل آب و فاضالب
دادهاند ارائه نشده اســت و در گزارش عملکرد
درک کرد  .احمد صادقی ،جانشین شهردار تهران
مکتوبی که شــرکت آب و فاضــاب تهران در
در شورای هماهنگی مدیریت بحران نیز در این
 6ماهه اول آماده کرده ،متأسفانه تاکنون حتی
رابطه می گوید :اطفای حریق در شــرایط عادی
یک برگ هم در مورد مقاومسازی زیرساختها
بر منابع آب به ویژه شبکه آب شرب تکیه دارد و
ارائه نشده است .این نماینده مجلس بابیان اینکه
شیرهای آتش نشانی در معابر به صورت مستقیم
مجلس حتماً به موضوع مقاومســازی ورود پیدا
از شریان اصلی آب شــهری تغذیه می شود .از
خواهد کــرد ،تصریح کرد :بحث مقاومســازی

پیشبینی بازار اجاره در تابستان

اجاره بها در زمستان  ۱۳۹۶نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۹.۳
درصد رشد داشته اســت اما با توجه به رشد بازارهای موازی ،احتمال
افزایش نسبی نرخ اجاره در تابستان  ۱۳۹۷وجود دارد.به گزارش ایسنا،
با توجه بــه پایین بودن تــوان اقتصادی
خانوارهای اجارهنشــین و موجودی ۴۹۰
هزارمسکن خالی در تهران و  ۲.۶میلیون
مسکن خالی در کل کشور ،احتمال پرش
ناگهانی نرخ اجاره دور از ذهن اســت ،اما
افزایش نســبی در تابســتان امســال که
فصل جابهجایی است قطعا رخ خواهد داد.
نرگــس رزبان ،کارشــناس بازار مســکن
در بررســی روند بازار اجاره سال جاری با
تائید این موضوع ،گفته اســت :با توجه به
اینکه مکانیزم اجاره داری در ایران مبتنی بر شــیو ه ســنتی است و
اکثریت قریب به اتفاق موجرین ،افرادی هستند که مسکن را بهعنوان
یــک دارایی و با انگیزه حفظ قدرت خرید پــول و به عبارتی با انگیزه
ی کنند ،طبیعی است که میزان اجارهبها در تراز
سفته بازی خریداری م 
سودآوری سایر بازارها ،تغییرات قدرت خرید پول (تورم) و قیمت مسکن
قرار خواهد گرفت.وی خاطرنشان کرد :طی سالهای اخیر تولید مسکن
از یک ســو کاهش داشته و از ســوی دیگر فزونی تولید در اواخر دهه
 ۸۰و اوایل دهــه  ،۹۰پدیده افزایش تعداد خانههای خالی را به دنبال

داشته است ،بنابراین نمیتوان قضاوت دقیقی از کمبود واحد اجارهای
در مجموعه بازار داشــت ،اما در سطح واحدهای کوچک متراژ با توجه
به ساختار عرضه ،با کمبود مواجه هستیم .طی سالهای اخیر بیش از
 ۵۰درصد واحدهای مسکونی ساخته شده
مساحت بیشتر از  ۹۰متر مربع داشتهاند اما
حداقل  ۶۰درصد معامالت خرید و اجاره به
واحدهای کمتــر از  ۹۰مترمربع اختصاص
دارد که این نابرابری خود باعث رشد قیمت
شده اســت.رزبان همچنین به تاثیرگذاری
عوامــل روانــی بــر تعیین نــرخ اجارهبها
اشــاره کرد و افزود :عوامل روانی اغلب در
سه ماهه دوم سال به دلیل تقارن با فصل
نقل و انتقاالت بروز میکند و در افزایش هیجانی اجارهبها اثرگذار است.
در فروردین ماه  ۱۳۹۶معامالت مسکن شهر تهران نسبت به ماه مشابه
ســال قبل  ۶.۳درصد کاهش یافته اما قیمتها با کاهش  ۳.۹درصدی
نســبت به ماه قبل ۲۹.۵ ،درصد رشد را نسبت به ماه مشابه سال قبل
به ثبت رساند .در این ماه متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی
شــهر تهران  ۵میلیون و  ۵۳۰هزار تومان بود که نسبت به ماه مشابه
سال قبل  ۲۹.۵درصد افزایش یافته است .شاخص کرایه مسکن اجاری
در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل از
آن به ترتییب  ۱۰.۴و  ۹.۳درصد رشد نشان میدهد.

سوی دیگر تعداد ایستگاههای موجود آتش نشانی
در تهران هنوز تا برنامه ترسیم شده و استاندارد
موجــود فاصلــه دارد و در عین حــال کمبود
تجهیزات تخصصی نیز تا حدی مطرح است .در
چنین شرایطی باید برای بدترین شرایط مواجهه
با حادثه و سانحه بزرگ برنامهریزی کرد .در این
میان تامین شبکه پشتیبان آب ویژه اطفای حریق
در هنگام زلزله که احتمال آسیب دیدگی شریان
عادی تامین آب شرب وجود دارد ،ضروری است.
تمام اینها به حیطه عمل آبفای تهران باز میگردد.
تجهیزات فرسوده  ،لولههای باستانی و بی عملی
مطلق این سازمان تقریباً صدای همه را درآورده
است .سازمان آب و فاضالب تهران مدعی است
که برنامههایی برای خــروج از این بحران دارد ،
برنامههایی کــه بیش از دو ســال از اعالم آنها
می گذرد و تا کنون اجرا نشدهاند .حسنی معاون
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران از جمله
اشخاصی اســت که بارها نسبت به فرسودگی و
تحمل بسیار پایین تجهیزات و سامانههای آبفا در
تهران هشدار داده است .او میگوید« :مقدار آب
مورد نیــاز برای اطفای حریق و چگونگی انتقال
آب به مناطق آسیب دیده مهمترین مسائل قابل
مطالعه دراین باره هستند که امکان عکس العمل
به موقع برای کاهش خسارات را به تیم مدیریت
بحران می دهد » .این عضو هیئت علمی دانشگاه
شــهید بهشتی معتقد است با توجه به تخمین
تخریب  400الی  500هزار واحد مسکونی بحث
ســامانههای آب و فاضــاب از جمله مهمترین
مواردی میباشــند که نیازمند مدیریت علمی و
چابک هستند  .البته سوال این است که چرا آب و
فاضالب تهران در این زمینه هیچ اقدام مشخصی
انجام نمی دهد تا بتواند پاســخی به منتقدین
فراوان خود بدهد .جالب آن است که محمد رضا
احمد نسب رئیس مرکز مدیریت بحران و پدافند
غیر عامل شرکت آب و فاضالب تهران گفته است:
«در صورت وقوع زمین لرزه ،شبکه آبرسانی شهر
تا ماهها به تعلیــق در خواهد آمد و تداوم حیات
میلیونها شهروند با نبود آب شرب و عدم توان
مقابله با حریقهای قابل پیش بینی با ابهام مواجه
است ».حال با توجه به اینکه مسئولین این اداره
نیز از این واقعیت مطلع هستند سوال اساسی این
است که چرا هیچ اقدام عملی انجام نمیدهند .در
عین حالی که منتظر پاسخ سازمان آبفای تهران
هستیم اما در آینده نکات دیگری را در این باره به
چاپ خواهیم رساند.
اینکه برخی نمایندگان تهران نیز حاضر نیستند
مدیریت شــرکت آب و فاضالب تهــران را به
پاسخگویی وادارند جای سوال دارد که در موقع
خود مطرح میشود.

رشد تولید خودرو

فروردین ماه امســال نیز تیراژ تولید خودرو
همچون ماههای پیش از آن با افزایش همراه
بوده اســت.به گزارش ایســنا ،در این مدت
تولید انواع خودرو در خودروسازان داخلی با
رشد  ۱۷.۵درصدی همراه بوده و از  ۶۸هزار
و  ۱۸۰دستگاه در فروردین ماه  ۱۳۹۶به ۸۰
هزار و  ۱۴۰دستگاه رسید.فروردین ماه امسال
تولید انواع سواری  ۱۸درصد افزایش داشته
و از  ۶۴هزار و  ۶۲۲دستگاه در فروردین ماه
ســال گذشــته به  ۷۶هزار و  ۲۳۹دستگاه
افزایش یافت.تولید انواع ون نیز صعودی بوده
و با رشــد  ۳۱۱.۱درصدی از  ۱۸دستگاه در
فروردین ماه  ۱۳۹۶به  ۷۴دستگاه رسید.در
این مدت تولید انواع وانــت نیز  ۶.۳درصد
افزایش یافته و از  ۲۹۰۷دستگاه در فروردین
ماه  ۱۳۹۶به  ۳۰۹۰دستگاه افزایش یافت.
برخالف این محصوالت اما تولید مینیبوس
و میدلباس بــا کاهش همراه بوده و با افت
 ۴.۳درصدی از  ۴۷دستگاه در فروردین ماه
سال گذشته به  ۴۵دستگاه رسید.

یادداشت

خرید سکه
به جای طال
حامد اکبریه  جواهر ساز

علی رغم حساســیتهایی که نســبت به طال در
مقایســه با سایر صنوف وجود دارد  ،باید بگویم که
جواهر سازی هم یک صنف است که الزمه توجه و
دغدغهمندی مسئولین است .هزاران نفر در صنف
طــا و جواهر که به عنوان هنری اصیل و ایرانی به
قدمت بیش از دو هزار ســال در ســنن این کشور
ریشه دارد ،مشغول به کار هستند .از میان همکاران
بسیار هستند که همچون واحد صنفی ما ناچار به
تعدیل گسترده نیرو و حتی تعطیلی واحد تولیدی
خود شدند .فروشــندگان و دارندگان ویترین طال
دیگر عمال خرید مصنوعات طال را متوقف کرده اند
و تنها به فروش موجودی خود بسنده میکنند .عدم
ثبات در بازار و عدم اطمینان خریدار باعث شده تا
دیگر اقبال ســابق و سنتی خریداران به این کاالی
با ارزش بسیار تقلیل یابد .در حال حاضر مشتریان
ســنتی صنف ما ترجیح مــی دهند به جای طال ،
ســکه بخرند  ،عدم توجه مراجع تصمیم ســاز به
درخواستهای صنف ما عم ً
ال بسیاری از واحدهای
تولیدی را تا مرز ورشکســتگی کشانده است .از 30
درصدی که به عنوان حاشیه در نظر گرفته می شود
 9 ،درصد سهم ارزش افزوده و  7درصد هم حاشیه
سودی است که قانون برای ویترین دار در نظر گرفته
است  .در این میان ممکن است واسطهها و بنکدار
هم وجود داشــته باشــد که بدون در نظر گرفتن
آینده بازار اقدام به اخذ باالتر درصد ســود نماید .
در ایــن بین این تنها تولید کننده اســت که برای
حفظ اعتبار و بازارش ناچار است تا سودی حداقلی
را کسب نماید .مضاف بر اینکه سود مصنوعات طال
و جواهر یکسان نیســت .برای مثال یک النگو نیاز
به کار کمتری دارد اما یــک قطعه ظرف و ریخته
نیاز به مواد اولیه و ســاعت کار بسیار متفا وتتری
دارد .با این همه تورم مواد اولیه در کنار حمایتهای
ضعیف نهادهای مسئول باعث شده است تا شرایط
صنعت ســاخت طال و جواهر دگرگون شود که این
مهم نیازمند نگاه مسئولین است .بیشک تا زمانی
که در بازار ،ثبات ایجاد نشود ،وضع به همین منوال
پیش خواهد رفت.

پتروشیمیجم
سومین شرکت برتر
صنعتپتروشیمیشد

شرکت پتروشیمی جم با تالش شبانه روزی کارکنان
متخصص ،موفق به کســب جایگاه بیست و نهم در
بین شرکتهای برتر کشور شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت پتروشیمی جم،
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملی صنایع
پتروشــیمی در نامه ای خطاب به ســید حســین
میرافضلی ،مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم اظهار
داشت :شرکت پتروشیمی جم در رتبه بندی یکصد
شــرکت برتر کشــور که توسط ســازمان مدیریت
صنعتی انجام می شــود در ســال  96بــه جایگاه
 29دســت یافت و عالوه بر  4رتبه ارتقای جایگاه
موفق به کســب عنوان سومین شرکت برتر صنعت
پتروشیمی شد.
سید رضا نوروز زاده در نامه اش با اشاره به مدیریت
جهادی مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم و تالش
شــبانه روزی کارکنان ،سرپرســتان و مدیران این
شــرکت تصریح کرد« :بر خود واجــب می دانم به
مصــداق کالم کریمــه» من لم یشــکر المخلوق
لم یشکر الخالق" مراتب سپاس و قدرشناسی شرکت
ملی صنایع پتروشــیمی را به آن بــرادر ارجمند و
کلیه کارکنان محترم شرکت پتروشیمی جم ابالغ
نمایم و امید است در پرتو عنایت و توجهات خداوند
متعال ،در سالی که به نام "حمایت از کاالی ایرانی"
مزین گردیده اســت شــاهد موفقیــت و بالندگی
روزافزون جنابعالی و همکارانتان باشیم».
بر اساس این گزارش ،شــرکت پتروشیمی جم در
سالهای اخیر با مدیریت سيدحسين میرافضلی در
جهت توسعه و پیشرفت گام برداشته و با استراتژی
جدید پروژههای توسعه ای بســیاری در حال اجرا
دارد کــه نقطــه عطفی در تاریخ پتروشــیمی جم
خواهد بود.
شــایان ذکــر اســت ســازمانمدیریتصنعتی
از ســال  1377رتبهبندی شرکتهای برتر ایران را
هر ســاله انجام داده اســت .این رتبه بندی با الهام
از رسالت ســازمان با فراهم نمودن آمار و اطالعات
شــفاف و مفید در مورد بنگاههای اقتصادی کشور،
فضای روشــنتری از کســب و کار اقتصادی کشور
ارائـــــه میدهد و به مدیران بنگاههای اقتصادی،
سیاســتگذاران و پژوهشــگران ،یاری میرســاند
تــا شــناخت و درک دقیقتــری از مقیــاس،
ساختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاههای اقتصادی
بزرگ کشور بیابند.

