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کاهش  ۳۳درصدی مصرف سوخت مایع

معـــاون وزیر نیرو در امور بـــرق و انرژی از افزایش ۳۵
اخبار
درصدی مصرف گاز در نیروگاهها در ســـال  ۹۵نسبت
به ســـال  ۹۲خبر داد .به گزارش وزارت نفت ،هوشنگ
فالحتیان ،معاون وزیر نیرو با اشاره به اینکه همکاری
وزارت نفـــت و نیـــرو همواره در بهترین ســـطح بوده اســـت از تأمین ســـوخت
زمستانی نیروگاهها از سوی وزارت نفت قدردانی کرد و افزود :وزارت نفت حتی
در شرایط تحریم (سالهای  ۹۲تا  )۹۴به بهترین نحو ممکن سوخت نیروگاهها
را تأمین کرده است .معاون وزیر نیرو ،گاز مصرفی نیروگاهها در سال  ۹۲را ۵۵
درصد عنوان کرد و افزود :این رقم در سال  ۹۵به مرز  ۹۰درصد رسید که رکورد
بیسابقهای است .با افزایش مصرف سوخت گاز در نیروگاهها ،افزون بر اینکه
گازوئیل و مازوت صادر شده بلکه میزان آالیندهها کاهش یافته است که کمک
زیادی به حفظ محیط زیست میکند.

میادین کوچک نفتی ،هدف بسته  ۵میلیارد دالری

 ۴۸هزار هکتار گلخانه جدید ایجاد میشود

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت :بیش از  ۴۸هزار هکتار گلخانه
جدید تا افق  ۱۴۰۴در کشـــور ایجاد میشود .به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت
جهادکشـــاورزی ،طهماسبی در خصوص برنامههای این معاونت برای توسعه
کشـــت گلخانهها گفت :طرح توســـعه گلخانه هـــا با هدف انتقـــال محصوالت
ســـبزی و صیفی از محیط باز به گلخانه از برنامههای اقتصاد مقاومتی در حوزه
کشاورزی است .وی خاطرنشان کرد :اجرای طرح توسعه گلخانهها از سال گذشته
آغاز و در حدود دو هزار هکتار گلخانه با هدف اســـتفاده بهینه از منابع زیرزمینی
در کشور احداث شـــده است .طهماسبی اضافه کرد:امسال اجرای طرح توسعه
گلخانهها در سطح حدود  2هزار و  240هکتار در دستور کار قرار دارد .معاون امور
باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ،از اجرای طرح توسعه باغها در سطح  500هزار
هکتار اراضی شیبدار در برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت :این طرح با هدف
صرفهجویـــی در مصرف آب و جلوگیری از فرســـایش خاک در اراضی مســـتعد
بارندگی به میزان  300میلی متر به باال برنامهریزی شده است.

قائم مقام وزیر نفت منصوب شد

وزیر نفت با صدور حکمی ،مرضیه شـــاهدایی را بهعنوان قائم مقام
خود منصوب کرد .به گزارش شـــانا ،مرضیه شاهدایی پیش از این در
سمت معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
انجام وظیفه میکرد .همچنین بیژن زنگنه ،ســـیدرضا نـــوروززاده را
بهعنوان مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون
خـــود در این امـــور منصوب کـــرد .وزیر نفت همچنیـــن در حکمی،
ســـیدرضا نوروززاده را برای مدت ســـه ســـال بهعنوان «عضو اصلی
هیأت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی» منصوب کرد.

عراق تعرفه واردات لبنیات را  ۴۰درصد کرد

دبیر انجمن صنایع لبنی گفت :عراقیها تعرفه واردات ماســـت ،شـــیر و خامه را
به طور یکجانبه بین ۲۰تا  ۲۵درصد افزایش دادهاند که ســـبب میشـــود قیمت
تمامشده ما در این بازار غیررقابتی شود .رضا باکری در گفتوگو با فارس ،در مورد
آخرین وضعیت صادرات لبنیات اظهار داشت :در  6ماهه ابتدایی امسال حدود
 433میلیون دالر انواع لبنیات صادر شده که بیش از 80درصد آن معادل رقمی
حدود  350میلیون دالر روانه بازار عراق شـــده اســـت .وی با اشـــاره به اینکه چند
مـــاه پیش عراقیها تعرفه واردات لبنیات از ایران را افزایش داده بودند،تصریح
کرد :تعرفه واردات ماســـت از  5به  25درصد و نیز تعرفه واردات شـــیر و خامه را
از  5به  15رســـاند ه بودند که اکنون این تعرفه به  40درصد رســـیده اســـت .باکری
درمورد اینکه آیا این تعرفه مختص به ایران اســـت یا برای کشـــورهایی همچون
ترکیه هم اعمال میشود ،پاسخ داد :اتحادیه عرب بین خودشان تعرفه ندارند و
محصوالتی که از مصر و عربستان وارد بازار عراق میشود مشمول تعرفه نیست.

آمار باالی خرابی خودروهای چینی

انعقاد دومین قرارداد همکاری سایپا و هیوندایی

فاز دوم همکاری گروه ســـایپا با شـــرکت هیوندایی پاورتک ( )HPTدر زمینه تولید
گیربکس 6سرعته اتوماتیک با انعقاد قرارداد جدید آغاز شد .به گزارش سایپانیوز؛
مدیرعامل شرکت مگاموتور در حاشیه امضای این قرارداد گفت :مذاکرات شرکت
مگاموتور با هیوندایی کره از اوایل سال 95آغاز شده و این همکاری با انعقاد قرارداد
گســـتردهتر از قبل وارد فاز دوم خواهد شـــد« .محمدرضا شیخ عطار» افزود :گروه
سایپا براساس برنامه توسعه محصول خود و به منظور بهرهگیری از تکنولوژی روز
دنیـــا روی پلتفرمهای  spپس از بررســـی تأمینکنندههای مختلف ،قوای محرکه
شـــرکت هیوندایی کره را انتخاب و اواخر ســـال  95با این شـــرکت ،قراردادی برای
تأمین گیربکس شش سرعته اتوماتیک برای خودروی sp100امضا کرد.

آمار باالی امضا فروشی مهندسان دروغ است

رئیس ســـازمان نظام مهندســـی ساختمان اســـتان تهران گفت :من
بشـــدت آمار باالی امضا فروشـــی مهندســـان را رد میکنـــم .ما ادعا
نمیکنیم در حوزه نظام مهندســـی اشـــکالی وجود نـــدارد اما درصد
مشـــکالت به حدی نیســـت که آن را به همه مهندســـان عمومیت و
تعمیم دهیم .به نظر میرســـد برجســـته کردن بحث امضا فروشی
مهندســـان صرفـــاً بـــرای دادن آدرس غلط به مردم اســـت .حســـن
قربانخانی در گفتوگوبا ایسنا درباره اهداف سازمان نظام مهندسی
تصریح :یکی از شعارهای مهم و اولویت دار سازمان نظام مهندسی
مشـــاوره و خدمات به شـــهروندان در حوزه طراحی ،نظارت ،ساخت
و پس از ساخت توسط مهندســـان نظام مهندسی ساختمان استان
تهران است .قربانخانی تأکید کرد :ساخت ساختمان ایمن و استاندارد
و بـــا دوام و تأمین آرامش و آســـایش مردم ،مطالبه آنان از ســـازمان
نظام مهندسی ســـاختمان و جامعه مهندسان اســـت .هدف بزرگ
ما و مهمترین وظیفه ســـازمان و مهندسان نیز چیزی جز تحقق این
مطالبات و حقوق مسلم شهروندان نیست.

گزارش «ایران» از سرگردانی مالباختگان پرونده پیش فروش  11میلیارد تومانی خودرو

نــــــــــــــــرخارز

ورود کالهبرداران به بازار خودرو

خودروییها همواره از مردم خواستند هنگام ثبتنام خودرو واریز وجه تنها به اسم خودروساز باشد تا امکان سودجویی گرفته شود

گروهاقتصادی«/چه کسی پاسخگوی
ما قشر ضعیف جامعه و این فریبکاری
اســـت؟» ایـــن ســـؤالی اســـت کـــه طـــی
روزهای اخیر مالباختـــگان خرید خودرو
از مســـئوالن وزارت صنعـــت ،معـــدن و
تجـــارت میپرســـند .این روزها لیســـت
مالباختگان رو به افزایش اســـت.چندی
پیش هم کســـانی که پولهای خود را در
مؤسساتمالیغیرمجازچونفرشتگان،
البرز ایرانیان ،افصل توس ،ثامن الحجج
و ...سپردهگذاری کرده بودند ،برای گرفتن
پول هایشـــان روبـــهروی بانـــک مرکزی
تجمع کردنـــد .شـــاید مهمترین دلیلی
که باعث شـــده بـــر تعـــداد مالباختگان
افزوده شود ســـودهای فریبنده است که
به دارندگان پول پیشـــنهاد میشـــود .در
مؤسسات مالی غیر مجاز پیشنهاد سود تا
 35درصد بود و در مورد شـــرکت خودرو
تجارت یکتا که بهعنوان نمایندگی خودرو
فعالیت میکرد  30درصد بود .خیلیها
میخواهنـــد بـــدون دردســـر از پولهای
راکدی که دارند بهرهمند شوند لذا باوجود
تمام اخطارها بـــازار اینگونه فعالیتها
داغ اســـت .خودروییها همواره از مردم
خواســـتند که ثبتنام خـــودرو واریز وجه
تنها به اســـم خودروساز باشـــد و اگر پول
به اســـم شـــرکت یا فـــرد دیگری باشـــد
امـــکان ســـودجویی وجـــود دارد و ایران
خودرو و ســـایپا هیچ تعهدی نســـبت به
تخلف صـــورت گرفته ندارنـــد .در مورد
مؤسســـات مالی غیر مجاز هم مسئوالن
دولتی بارها هشـــدار دادنـــد مبادا مردم
پولهای خود را در مؤسســـاتی واریز کنند
که مورد تأیید بانک مرکزی نیست .با این
اوصـــاف برخیها بیتوجه به هشـــدارها
ســـپردهگذاری کردنـــد .شـــرکت خودرو
تجـــارت یکتا هم نخســـتین کالهبرداری
خودرویـــی را انجـــام نـــداده اســـت طی
ســـالیان اخیر بارها شنیدهایم که به اسم
نمایندگی خودروساز ،پولهای هنگفتی
از مردم گرفته شـــده اســـت و هیچ زمان
مردم نتوانستند به پولهای از دست رفته
خودبرسند.سال،90حدود 39نمایندگی
ایران خودرو تعلیق و لغو امتیاز شد .سال
 88هم تعداد نمایندگیهای متخلف به
 48رسیده بود.در جریان اخیر هم کسانی
که برای ثبتنام خودرو اقدام کردند تنها
به سر در ایران خودرو اعتماد و برای پیش
خرید خودرو اقدام کردند.
پـــس از انتصـــاب «م.م» بهعنـــوان
مدیرعامـــل شـــرکت «خـــودرو تجـــارت

کاســـپین» از ســـوی هیأت مدیره ،او پس
از مدت کوتاهی با تأســـیس یک شرکت
خانوادگی به نام «خـــودرو تجارت یکتا»
خریـــد و فـــروش خودروهـــای داخلی و
خارجـــی را در محـــل ایـــن شـــرکت آغاز
میکنـــد .ظاهـــراً و براســـاس آنچـــه کـــه
برخـــی مالباختـــگان عنـــوان میکننـــد،
« م.م »همزمان در هر دو شرکت سمت
مدیرعامل را داشـــته که همین موضوع
نیز به موجب تبصره ( )2ماده  241قانون
تجارت ممنوع است.شـــواهد امر گویای
آن است که« م.م» پس از فراهم آوردن
ایـــن شـــرایط ،اقدامـــات و فعالیتهای
مربـــوط بـــه شـــرکت «خـــودرو تجـــارت
کاســـپین» و نمایندگـــی ایران خـــودرو را
در شرکت شـــخصی خود یعنی «خودرو
تجارت یکتا» انجام داده اســـت .او عالوه
بر اعالم وعده نرخ سود 30درصدی برای
سپردهگذاری مشتریان ،تخلفاتی مانند
ثبتنام با قراردادهای متفرقه ،اخذ وجه
قرارداد از طریق دســـتگاههای کارتخوان
متفرقه ،تأخیـــر در تحویل خودرو و عدم
پرداخـــت ســـود تأخیر بـــه مشـــتریان را
مرتکبمیشود.
این شرکت برای آنکه بتواند در مدت
کوتاهی به سود باالیی برسد به متقاضیان
خرید خودرو اعالم کرد که بابت ثبتنام
خـــودرو ســـود  30درصـــدی میدهد لذا
این ســـود باال باعث شد تا برخی از مردم
نســـبت به ســـپردهگذاری پولهای خود
اقدام کنند .شـــنیدهها حکایت از آن دارد
که یـــک نفر حدود یک میلیارد تومان در
شـــرکت خودرو تجارت یکتا پول گذاشته
بود به امید اینکه بتواند از  30درصد سود
بهرهمندشود.
ëëپول هایی که به ایران خودرو نرسید
«م.م» پولهایی که مردم بابت پیش
خرید خودرو پرداخت کردند را به حساب
شـــخصی خود واریز کـــرد و ریالـــی از آن
بهمجموعه ایران خودرو نرسید.
این در حالی است که در پیشفروش
خـــودرو واریـــز وجـــه تنهـــا بـــه حســـاب
خودروســـاز قانونی اســـت و اگـــر این امر
صـــورت نگیرد ،نمایندگـــی تخلف کرده
اســـت.با پولهایـــی کـــه شـــرکت خودرو
تجـــارت یکتـــا از مـــردم گرفته اســـت که
برخـــی از منابع رقم  20میلیـــارد تومان
وبرخـــی دیگـــر  11میلیارد تومـــان اعالم
میکننـــد ،حـــدود  250نفـــر در لیســـت
مالباختگان قرار گرفتند.به اذعان منابع
آگاه آقای م.م به ترکیه رفته اســـت و باید

ریحانه یاسینی

«در اقتصـــاد ســـنتی ،بـــازار چیـــزی
بیشـــتر از یک فروشـــگاه بود .انبار غله
بـــود .کارگاه بود .بانک هم بـــود .آنجا
بـــود کـــه زمیندارهـــا محصولشـــان
را میفروختنـــد ،صنعتگـــران
کاالهایشـــان را تولیـــد میکردنـــد،
بازرگانـــان اجناسشـــان را معاملـــه
میکردند ،آنهایی که پول الزم داشتند
میرفتنـــد وام میگرفتنـــد و همانجـــا
هـــم بـــود کـــه تجار مســـجد و مدرســـه
میســـاختند و پولـــش را میدادنـــد.
بـــه عالوه ،بـــازار نه تودهای بیشـــکل و
بیقاعده حاصل کنار هـــم قرار گرفتن
تصادفی بازرگانان و ...بلکه مجموعهای
منظم از اصناف بـــود .هر صنعتی ،هر
کســـبی و هـــر حرفـــ ه غیرتخصصیای
سازمان ،سلســـلهمراتب ،سنن و حتی
در مـــواردی زبـــان منحصر بـــه فعاالن
خودش را داشـــت .ســـال  ،۱۳۰۵بیشتر
از صـــد صنف مختلـــف از صنعتگران،
حـــدود هفتـــاد صنف از کســـبه و چهل
صنـــف از کســـانی وجود داشـــت که کار
تخصصی نمیکردند یا منابع مالی در
اختیارمتقاضیانمیگذاشتند».
یراونـــد آبراهامیـــان ،مـــورخ ارمنی
ایرانـــی ،در کتـــاب مـــردم در سیاســـت
ایران ،نقش اصلی تحـــوالت در دوران
مشـــروطه را بـــه بـــازار میدهـــد و در
ابتدای صحبتش اینطـــور فضای بازار
را تبییـــن میکند .از تصویـــر تاریخی او،
حـــاال مغازههایی در محـــدوده میدان
امامخمینـــی تهـــران باقـــی مانـــده که
هنـــوز باربرهـــا جنسهـــای ســـنگین را
روی کمرشـــان جابهجـــا میکننـــد و
خانههای اطراف بـــازار در خیابانهای
شـــوش ،خیام و ...در دهک اول و دوم،
فقیرترینهای جامعه ،جای میگیرند.
بازاری که در تاریخ معاصر ایران ،محل
اصلـــی تحـــوالت سیاســـی و اجتماعی

بود ،حاال با تحـــوالت اقتصادی در هم
شکســـته اســـت .از یـــک طـــرف مالها
علیه بازار سنتی قیام کرد ه و مردم را از
سطح شـــهر و بازارها به داخل پاساژها
و مجتمعهـــا کشـــاندهاند؛ فرهنـــگ
خرید و مصـــرف آنقدر تغییر کرده که
جامعهشناسان برای این ویژگی عصر
مـــدرن ،عبـــارت «»The Malization
مالی شدن ،را ساختهاند .از طرف دیگر
هم جـــوان هایی درســـت نقطه مقابل
بازاریان کت و شلوارپوش ،با تیپ هایی
اسپرت شکل گرفته اند و زندگی شان به
استارت آپ بازی می گذرد .آن ها مقید
به هیچ جغرافیایی نیستند و تنها با ایده
های خالقانه جلو مـــی روند .تمام این
تحوالت نه در طی یک دهه و چند دهه
که تنها در  4ســـال اخیر رقم خوردهاند.
جوان های خالق و استارت آپ باز مدام
سهم شان از اقتصاد بیشتر میشود و از
آن طرف ســـنتیها سهم شـــان هر روز
کمتر می شـــود .برخی مشـــاغل از بین
رفته اند و برخی دیگر ناگزیر از پیوستن
به جرگه مدرن شـــدن هســـتند؛ یا باید
فعالیت شـــان را بـــه روز کننـــد یا اینکه
کسب و کارشـــان در گوشهای از اقتصاد
ایران خاک خواهد خورد.
ëëداستانهایبهسررسیدهدراقتصادخرد
نبش کوچـــه ای در محله جنتآباد
تهران نشسته ،بســـاطی مقابلش پهن
کـــرده و انگار بـــه جایـــی دورتـــر از این
کوچههـــا و خیابـــان ها چشـــم دوخته
اســـت .چند بـــورس واکـــس ،بندهای
رنگی و چند کفش کهنه کنارش چیده و
از فکرهای دور و دراز که بیرون میآید،
مشـــغول دوختن کفه یکـــی از کفشها
مـــی شـــود .او مـــی گوید«:خیلی ســـال
اســـت که کارم همین است .کار دیگری
بلد نیستم ولی دیگر کمتر کسی از این
کارها می کند .االن دو ســـالی می شـــود
که ســـر ایـــن کوچه می نشـــینم و مردم
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ســـــــــــکه و طال

تومان

بــــازارجـــــهانی

ëëبرای ثبت نام خودرو به صورت پیش فروش ،واریز وجه تنها به حساب و نام شرکت های خودروسازی درست است
اگرغیرازاینصورتگیردنمایندگیتخلفکردهاستوفردواریزکنندهوجهنمیتواندازخودروسازشکایتکند.

نیم نگاه

ëëهیچکدام از نمایندگی های خودروســـاز مجاز به پرداخت سود به مردم نیستند مگر سود مشارکت که موقع تحویل
خودروبهصورتغیرنقدی(کاهشقیمتنهاییخودرو)محاسبهمیشود.

 250ëëنفربابتاعتمادبهیکشرکتکهخودرامنتسببهایرانخودرو معرفیکرده بودحدود 20میلیاردتومانزیان
دیدند.
ëëشرکتخودروتجارتیکتاهمنخستینکالهبرداریخودروییراانجامندادهاستطیسالیاناخیربارهاشنیدهایم
که به اسم نمایندگی خودروساز ،پولهای هنگفتی از مردم گرفته شده است و هیچ زمان مردم نتوانستند به پولهای از
دسترفتهخودبرسند.
ëëایرانخودروییهامیگویندپولیبهحسابآنهاواریزنشدهاستتابخواهندپولمردمراپسبدهند.

برای برگشـــت پولها با پلیس اینترپل
هماهنگکرد.
ëëتحصنهایبینتیجه
از روزی کـــه ثبتنامکنندگان خودرو
متوجه شـــدند که پول هایشان برگشتی
نـــدارد و حتـــی ثبتنـــام آنهـــا در ایران
خـــودرو ثبت نشـــده اســـت ،روبـــهروی
نمایندگـــی  5054خیابـــان ســـراج
ایســـتادند ،امـــا از آنجا کـــه این تحصن
نتیجهای نداشت چند روزی است که با
پالکاردهایشـــان به خیابان سمیه رفتند
تـــا وزارت صنعـــت مشـــکالت آنهـــا را
بررســـی کند.در بنرهایی که این افراد در
دســـت گرفتند آمده است که چه کسی
پاسخگوی ما قشر ضعیف جامعه و این
فریبکاریاست؟
ëëدالیلایرانخودروبرایپولندادن
تجمعکننـــدگان ،ایـــران خـــودرو را
مسئول این اتفاق میدانند و میگویند
مـــا بـــه ســـر َدر ایـــران خـــودرو اعتماد
کردیم .اگر میدانســـتیم که آن شرکت

متعلق بـــه ایران خودرو نیســـت هیچ
زمان پول خـــود را واریز نمیکردیم .در
این میـــان یک مقام مســـئول در ایران
خـــودرو در گفت و گو با «ایـــران» تاکید
کرد:به ســـه دلیل ایران خودرو تعهدی
در قبال مالباختگان نـــدارد .یک اینکه
پولی به حســـاب آنها واریز نشده است
تـــا بخواهند پول مـــردم را پس بدهند.
دوم اینکـــه این مجموعه حـــدود 800
نمایندگی دارد و اگر بخواهد تخلفهای
اینچنینـــی را پاســـخگو باشـــد احتمال
تخلفهای بیشتر هم به وجود میآید.
سوم اینکه این مجموعه سهامدار دارد و
اجازه نمیدهد شرکتی کالهبرداری کند
اما تاوان آن را مجموعه ایران خودرو به
مشکالتش پاسخ دهد.
روز گذشـــته بهعنـــوان یکـــی از
مالباختگان نمایندگی سراج ،با وزارت
صنعـــت ،معـــدن و تجـــارت تمـــاس
گرفتیم .اپراتور مـــا را به بخش حقوقی
وصل کرد.وقتی مشکل را عنوان کردیم،

چنین جملهای شـــنیدیم که هنوز نامه
کتبی برای وزارت صنعت نیامده است
تا این موضوع را بررسی کنیم.اگر نامهای
بیاید قطعاً پیگیری خواهیم کرد .با این
اوصاف شمارهای ازبخش حقوقی به ما
داده شـــد تا از مرجع دیگـــری در وزارت
صنعت مشکل را پیگری کنیم .وقتی با
شـــماره جدید تماس گرفتیم نخستین
جملهای که شنیدیم این بو د «شما هم
جزو  11میلیارد تومانیهایی هستید که
خســـارت دیدید؟» ســـریعاً پاسخ دادم
بله ما هم جزو مالباختگان هســـتیم.از
بخش حقوقی این ســـؤال را پرســـیدیم
کـــه تجمـــع مـــا میتوانـــد ایـــن پرونده
را بـــه ســـرانجام برســـاند؟وی جـــواب:
«نمیدانـــم نتیجه خواهد داشـــت اما
مسئول بخش حقوقی اکنون وزارتخانه
نیســـت و چند ســـاعت بعد هم کالس
دارند».در این میان جای خالی سازمان
حمایـــت از مصرفکننـــدگان بیـــش از
گذشته احساس میشود.

محله هـــم به من عـــادت کـــرده اند و
معمـــوال ســـفارش میگیـــرم ».کفش
دوزهـــا و کفاشـــی های دورهگـــرد ،یکی
از نوســـتالژیک ترین مشـــاغلی هستند
کـــه حداقـــل در پایتخت تقریبـــاً از بین
رفته اند .ناصر فکوهی ،انسانشـــناس
در مقالـــه ای با عنوان «گیـــوه های گم
شده» مینویســـد« :اســـتناد به کفش،
خود اســـتناد به یک رده پایین سلسله
مراتبی بوده .شغل واکسی و کفاش در
پایینترین ســـطح قرار داشتند و «بچه
واکســـی» تا نیمه قرن بیستم ،معادلی
برای «کودک خیابانی» امروزی بود .هر
چند شغل کفاشی بهویژه اگر مغازهدار
بود ،یعنی کفشدوز و تعمیرکار کفش
به نســـبت کفاش دورهگـــرد موقعیت
باالتری داشـــت .گروهی از کفاشان نیز
حتی میتوانســـتند بـــه موقعیتـــی باز
هم باالتر برســـند ،کفاشـــان کفشدوز
و بهویـــژه کفشدوزهایـــی که شـــهرتی
مییافتند مثـــل «میرچی» کـــه زمانی
(بهویـــژه در دهههـــای  ١٣٣٠تا )١٣٦٠
نامی مهم برای دوخت کفش در تهران
به شـــمار میآمد و این تا زمانی اســـت
کـــه کفشهای حاضری جـــای دوخت
کفـــش را گرفـــت و کفاشـــیهای مدرن
در تهران (منطقه سپهســـاالر و سعدی
و پهلـــوی آن زمان و ولیعصـــر کنونی)
و شهرســـتانها جایگزین کفاشیهایی
شـــدند که یا در خیابانها و «زیر پلهها»
و گذرها ،باقی ماندند یا به کلی از میان
رفتند».
این تنها حکایت تعمیرکننده های
کفش نیست .چاقو ساز ،بند زن چینی،
لحاف دوزی ،جاروبافی ،سماورسازی،
رفوگری ،آهنگری ســـنتی و یا مشاغلی
با موقعیـــت جغرافیایی خاص مانند
عبابافـــی در یزد نیز داســـتان شـــان در
اقتصاد خرد ایران تقریباً به سر رسیده
اســـت .با این حال بعضی هایشان در

برخی نقاط شـــهر ،هنوز زنده هســـتند
و نفـــس مـــی کشـــند .در نزدیکی های
عید ،در محله های جنوب شرق تهران
هنوز صدای «فرشـــی»ها به گوش می
رســـد .یکی از آن هایی کـــه در این ایام
با پارو در خیابان های محالت ســـنتی
شـــهر می چرخـــد ،مـــی گوید«:اینجا
کار و بـــار باز هم خوب اســـت .بعضی
مردم قدیمی هســـتند و برای شســـتن
فرشهایشان ،هنوز فقط به ما اعتماد
یکنند».
م 
ëëقصههاییکهسرخطهستند
بر اســـاس آمار اعالم شـــده از سوی
رئیس مرکز امـــور اصنـــاف و بازرگانان
وزارت صنعـــت ،معـــدن و تجـــارت
3میلیـــون واحـــد صنفـــی و  8هـــزار
اتحادیه صنفی در کشـــور وجود دارد که
حدود  71الی 91درصد تولید ناخالص
داخلی توســـط اصناف تأمین میشود.
هنوز آمار و ارقام دقیقـــی از اندازه بازار
تجارت الکترونیک در ایران وجود ندارد
اما برخـــی اطالعـــات نشـــان میدهد
که حـــدود  4درصد از تولیـــد ناخالص
داخلـــی کشـــور از طریـــق معامـــات
اینترنتی تأمین میشود.
تاکســـیهای آنالین به نمـــادی از
کارهـــای اینترنتـــی تبدیل شـــدهاند و
رونق بازار آنها بیش از هر کســـب و کار
دیگر است.

مدیرعامـــل یکـــی از تاکســـیهای
توگو با
آنالین چنـــد ماه پیـــش در گف 
«ایران» اعالم کرده بود که این تاکســـی
آنالیـــن  600هزار کاربر فعـــال دارد که
بســـیاری از آنها روزانه چند بـــار از این
ســـرویس اســـتفاده میکننـــد .آخرین
اطالعات از تعداد رانندهها نیز مربوط
بـــه  ۷مـــاه پیـــش میشـــود کـــه اعالم
کرده بودند  30هـــزار نفر راننده با آنها
همـــکاری میکننـــد .با درنظـــر گرفتن
میانگین  10هزار تومانی برای هر ســـفر
تنها توسط یک تاکسی اینترنتی ،روزی
 6میلیـــارد تومان پول در ایران جابهجا
میشود.
بـــه مـــوازات ایـــن تحـــوالت،
آژانـــسداران بیش از هر صنف دیگری
نگران کســـب و کارشـــان هستند .قاسم
قربانی ،رئیس اتحادیه مؤسسات کرایه
اتومبیل قربانی اعالم کرده است که ۴۰
تا  ۵۰هزار راننده تحت پوشش اتحادیه
مؤسســـات توریســـتی و اتومبیـــل کرایه
تهران قرار داشـــتهاند ولـــی حاال تعداد
رانندههای آژانسها بـــه  ۲۰تا  ۳۰هزار
نفر تقلیل یافته است .این اعداد و ارقام
نشـــان میدهد که تحوالت ،با سرعت
رو بـــه جلـــو میروند و دامنـــه تغییر به
هـــر صنفـــی در حال گســـترش اســـت؛
صنفهایـــی که راه حیاتشـــان هر روز
بیشتر به دنیای مدرن گره میخورد.
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ëëتا سال 90تعداد نمایندگی های ایران خودرو 870بود اما طبق آخرین اطالعات به دست آمده تعداد نمایندگی ها به
حدود 800رسیدهاست.

«ایران» از تحوالت اصناف درچرخه اقتصاد گزارش می دهد
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عکس :ایرنا

رئیـــس اتحادیه تعمیـــرکاران خودرو بـــا تأکید بر آمار بـــاالی خرابی
خودروهـــای چینی ،طراحی ایـــن خودروها و کیفیـــت قطعات آنها
را دالیل اصلی این امر دانســـت .علیرضا نیک آییـــن در گفتوگو با
ایســـنا ،اظهار کرد :اکنون مراجعات خریـــداران خودروهای چینی به
تعمیرگاههـــا آمار باالیی دارد ،چراکه ایـــن خودروها از نظر طراحی و
فنی دچار مشکالت متعدد هستند .وی با بیان اینکه قطعات یدکی
خودروهـــای چینی که در بازار وجود دارد در اکثر موارد قطعات اصل
شـــرکت تولیدکننده نیســـت ،اظهار کـــرد :قطعاتی کـــه در این حوزه
وارد بـــازار میشـــود فاقد اصالت کافی اســـت و قطعاتی که شـــرکت
خودروسازیتولیدمیکند،نیست.رئیساتحادیهتعمیرکارانخودرو
با اشاره به اینکه عموماًخودروهای چینی کپیبرداری شده از برندهای
مطرح دنیا هســـتند ،اظهار کرد :زمانی که یک شرکت خودروساز در
طراحی اصلی یک خودرو دست میبرد ،شرایطی به وجود میآید که
ممکن است تعمیر خودرو را هنگام خرابی با مشکالتی مواجه کند.
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عکس :ایرنا

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به آمادهسازی بستههای
پنج میلیـــارد دالری برای افزایش تولیـــد از میدانهای نفتی ،اظهار
کرد :هدف این بســـتهها میادین کوچک نفتی هستند .علی کاردر در
گفتوگو با ایسنا ،افزود :برای این منظور از شرکتهای ایرانی دعوت
و ایـــن فرآیند بـــه صورت مناقصه انجام خواهد شـــد .فعالً اســـناد و
مستندات میادین درحال آمادهسازی و قرار است به ازای هر میدان
یـــک مناقصه بین شـــرکتهای ایرانی برگـــزار شـــود .وی گفت :این
میادین کوچک اکثراً در مناطق عملیاتی که زودتر به تولید میرسند
واقع شده است؛ میادینی که افزایش تولید در دورههای کوتاهتر دارند.
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تک خبر
شگردهای جدید کالهبرداری
از مؤدیان مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور
اطالعیهای با اعـــام وقوع برخی
کالهبرداریها و سوءاستفادههای
افراد ســـودجو از مؤدیان مالیاتی،
خواستار هوشیاری آنان در مقابل
شـــگردهای متقلبانـــه و مجرمانه
کالهبرداران شد.
در اطالعیـــه ســـازمان امـــور
مالیاتی کشـــور آمده اســـت :طبق
گزارشهـــای واصلـــه بـــه ایـــن
ســـازمان ،بـــا وجـــود تالشهـــای
پیشـــگیرانه ســـازمان بـــرای
جلوگیـــری از اقدامـــات مجرمانه
افراد ســـودجو که در پارهای موارد
اقـــدام بـــه کالهبـــرداری از طرق
مختلـــف میکنند ،متأســـفانه باز
شـــاهد سوءاســـتفاده برخی افراد
سودجو و فرصت طلب از مؤدیان
مالیاتی بودهایم.
در روزهـــای اخیـــر ،برخـــی افراد
ســـودجو و فرصـــت طلـــب بـــا
شـــیوههایی متقلبانـــه ســـعی
کردهانـــد ضمن ارســـال نامههای
جعلـــی و ارائـــه یـــک عـــدد لوح
فشـــرده حســـابداری حـــاوی یک
نـــرم افـــزار و اپلیکیشـــن جعلی،
برخی مؤدیان را به ارائه اطالعات
حســـاب بانکی خود ترغیب کنند
و در ادامه وجوه حســـابهای این
مؤدیان مورد ســـرقت قرار گرفته
است.
در ادامه این اطالعیه آمده است:
از آنجایـــی کـــه متأســـفانه مـــوارد
متعددی از این نوع کالهبرداریها
که موجبات ضـــرر و زیان مؤدیان
را فراهـــم ســـاخته اســـت گزارش
میشـــود ،لذا بـــه اطـــاع مؤدیان
میرساند ،ســـازمان امور مالیاتی
هیـــچ گونـــه لـــوح فشـــرده ،نـــرم
افزار ،اپلیکیشـــن ،پیامـــک ،نمابر
یا نامـــه الکترونیـــک و ...متضمن
درخواســـت اطالعـــات شـــخصی
حســـابهای بانکـــی (از قبیـــل
شماره ،تاریخ انقضا ،رمز دوم و...
کارت بانکـــی) به مؤدیان ارســـال
نکـــرده و اصـــوالً تقاضـــای چنین
اطالعات محرمانه مالی ،حاکی از
اقدام به کالهبرداری است.

