
واردکنندگان از صف نیما خارج شدند

 دالر نیما و آزاد 
به هم رسید

پیش بینی دالالن از قیمت ارز در روزهای آینده

سردرگمی در چهارراه استانبول

قانــون هدف مندی یارانه هــا که در دوره ریاســت 
جمهوری احمدی نژاد اجرایی شــد، ســنگ بنای 
کجی را در نظــام پرداخت یارانه ها در کشــور پدید 

آورد.
بر اســاس این قانــون، یارانه ها فقط بــه دهک های 
خاصی می بایســت پرداخت شــود و بخشی از پول 
حاصل از آزاد سازی قیمت ها برای توسعه اشتغال در 
کشور هزینه شود. اما دولت پرداخت یارانه ها به همه 
طبقات را آغــاز کرد و حتی مجبور شــد برای تامین 
مبلغ یارانه ها، از سایر ذخایر نیز اســتفاده کند و در 
عمل قانون هدف مندی نه تنها محرک اشتغال نشد، 

بلکه بخش بزرگی از درآمدها را بــه پرداخت نقدی 
پول به اقشاری که نیازمند نبودند فراهم کرد و از این 
رو برخالف عنوان قانون، قانونی غیرهدف مند شــد و 
این رویه متاســفانه در دولت های یازدهم و دوازدهم 

ادامه یافت.
با عنایت به تکلیــف مصرح در بنــد »و« تبصره ۲۱ 
قانون بودجه سال ۹۳ کل کشــور، یارانه نقدی صرفا 
می بایســت به خانوارهای نیازمند پرداخت شود. در 
حال حاضر بیش از ۷۸ میلیون نفر در کشــور یارانه 

ماهانه را دریافت می کنند.
 آمارهــای زیر گویــای حجم بزرگ پولی اســت که 

بی هدف پرداخت می شد.
حــدود ۹۵ درصد جمعیت کشــور یارانــه نقدی را 
دریافت می کنند. یعنی بی نیازان در کنار نیازمندان 
و همه دهک های اقتصادی. انصراف ارادی از دریافت 
یارانه ها نیز چندان کارســاز نبود. تنها در ســال ۹۳ 

حدود دو میلیون و چهارصد هــزار نفر انصراف دادند 
که این تعداد لزوما دهک های درآمدی باال را شــامل 

نمی شود.
مجلس در سال ۱۳۹۵ دولت را مکلف به حذف یارانه 
سه دهک باالی جامعه، ایرانیان مقیم خارج از کشور 

و تعدادی دیگر کرده بود.
 با این حال در بودجه ســال جاری رقم یارانه نقدی از 
۳۳.۵۰۰ میلیارد تومان به ۲۳ هــزار میلیارد تومان 
کاهش یافت که نشان از عزم دولت برای حذف یارانه 
دهک های باالی جامعه بود که حــدود ۳۲ میلیون 
نفر از یارانه بگیران کاســته می شــد و یارانه بین ۴۲ 

میلیون نفر توزیع می شود.
با تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه 
امسال در دولت، احتمال حذف تدریجی یارانه نقدی 
پردرآمدها افزایش یافته اســت. بر اســاس  گزارش 
سازمان برنامه و بودجه، نزدیک به نهصد هزار میلیارد 

تومان یعنی بیش از دو برابر بودجه عمومی ســاالنه 
دولت، به صورت یارانه پنهان، یارانه بودجه ای و یارانه 
فرابودجه ای هزینه می شــود. وجود همین یارانه ها 
کارآمــدی اقتصادی را از بین برده اســت و به پدیده 

اقتصاد سیاه و قاچاق به شدت دامن زده است.
بنابرایــن دولــت نیازمند بــه یک نظــام طبقاتی 
در پرداخــت یارانه ها اســت تــا ضمــن اینکه این 
واقعی سازی فشــار تورمی را بر اقشار ضعیف جامعه 
تحمیل نکند، به رشــد اقتصادی ایــن دهک ها نیز 

کمک کند. 
جلوگیــری از این مصــرف بالجهت به ویــژه یارانه 
دهک های باال، درآمد الزم برای توسعه رفاه و اشتغال 
در کشــور را فراهــم می کند و حداقــل ضمن قطع 
برداشــت های بی رویه از خزانه دولت، زمینه افزایش 
ذخایر مالی کشور را فراهم می کند و هم می تواند گام 

مثبتی برای مقاوم کردن اقتصاد باشد.
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دستاورد دولت در سامان دهی وضعیت یارانه ها



   آمادگی توزیع کاال با تصمیم دولت

جزئیات سامانه هوشمند عرضه کاالهای اساسی
محمد جندقی  معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران 
با اشاره به راه اندازی سامانه مدیریت هوشمند توزیع 
کاالهای اساســی گفت: این ســامانه به زودی برای 
اعضای تعاونی های کارگران، کارمندان و فرهنگیان 

آغاز به کار می کند.
محمد علی ضیغمــی در گفتگو با مهــر، درباره زمان 
آغاز به کار ســامانه مدیریت هوشمند توزیع کاالهای 
اساســی )مهتا( که اخیراً توســط اتاق تعــاون ایران 
رونمایی شد، اظهار داشت: ســامانه از نظر طراحی و 
مسائل فنی و پشتیبانی نهایی شده و آماده بارگذاری 
و اجرا اســت اما آغاز فعالیت آن برای اقشــار مختلف 

جامعه منوط به تصمیم در سطح دولت دارد.
وی با بیان اینکه ســامانه مدیریت هوشــمند توزیع 
کاالهای اساسی برای کمک به توزیع و مدیریت توزیع 
در حوزه کاالهای مد نظر دولت است، افزود: به همین 
دلیل قدری تامل کردیم تــا با تصمیم دولت کاالهای 
مورد نظر پس از بررســی، از طریق این سامانه توزیع 

شوند.
معاون اقتصادی اتــاق تعاون ایران ادامــه داد: البته 
ســازمان جامع تجارت نیز ظرفیت های رصد و پایش 
کاالها را دارد که در مراحل اجرایی شدن است اما در 
ســامانه »مهتا« فقط بحث رصد و پایش نیست، بلکه 

یک ابزار مناســب مدیریت پذیر و نظارت پذیر برای 
شــبکه توزیع کاالها اســت و به لحاظ مسئولیتی که 
حوزه تعاون در بخــش های اجتماعــی و اقتصادی 
دارد و در شرایط ســخت باید در کنار بخش اجرایی 
و مدیریتی کشــور باشد، ســامانه مدیریت هوشمند 

توزیع کاالهای اساسی طراحی شده است.
ضیغمی با بیــان اینکه بخش تعاون برای ســه گروه 
از اقشــار جامعه از جملــه فرهنگیــان، کارمندان 
و کارگــران، تعاونــی هــای مصــرف دارد، افزود: 
اتحادیه های تعاونی این ســه گــروه از جامعه بالغ بر 
۴۶۰۰ فروشــگاه هســتند که با نقاط فرعی حدود 
۶ هزار فروشگاه را شامل می شــوند؛ این فروشگاه ها 
ظرفیت های بســیار مناســبی برای توزیع کاالهای 
مورد نظر به جامعه هدف در صورت نظارت هســتند 
و اگر دولت و بخــش اجرایی کشــور از این موضوع 
استقبال کند، بخش تعاون نیز این آمادگی را دارد با 
هدف تنظیم بازار کاالهای مدنظر را از طریق سامانه 
مدیریت هوشمند برای گروه های مختلف نیز توزیع 

کند.
وی با تاکید بر اینکه در سطح زنجیره تعاونی حتماً از 
سامانه مهتا استفاده خواهیم کرد افزود: در بخشهای 
دولتی نیز این ســامانه را معرفی و ارائه کردیم که در 

صورت صالحدید مسئوالن دولتی، امکان مدیریت 
و توزیع کاالهای اساســی برای عمــوم مردم وجود 

دارد.
معاون اقتصــادی اتاق تعــاون ایران ادامــه داد: در 
حوزه اعضای تحت پوشــش اتحادیه تعاونی مصرف 
کارگران، فرهنگیــان و کارمندان به زودی ســامانه 
مدیریت هوشــمند کاالهای اساسی، مورد استفاده و 

بهره برداری قرار خواهد گرفت.
ضیغمی تاکید کرد: این ابزار ایجاد شــده و با هر شیوه 
و روشی که دولت تصمیم بگیرد امکان توزیع و عرضه 

کاالهای اساسی فراهم است.
این مقام مسئول در اتاق تعاون ایران همچنین درباره 
مکانیــزم فعالیت این ســامانه گفت: نقش ســامانه 
و مکانیزم آن به این شــکل اســت که کاال در زنجیره 
فروشــگاه های تعاونی توزیع و جانمایی می شــود 
و با جامعه هدفی که تعریف خواهد شــد، بر اســاس 
سیاســتی که در حوزه نــوع کاالها، میــزان و دوره 
زمانی اعالم می شــود، مصرف کننده متوجه خواهد 
شــد چه کاالهایی به آن تخصیص پیــدا می کند و از 
چه فروشگاه هایی می تواند این کاالها را تامین کند. 
ضمن اینکــه امکان خرید به صورت برخط و ارســال 

اقالم وجود خواهد شد.

کالن

رئیس دیوان محاســبات کشور گفت: 
به توان تولیــد داخلی در حوزه واردات 

کاالهای اساسی توجه ویژه شود.
عادل آذر در ســومین جلسه شورای 
اداری استان آذربایجان غربی در سال 
جاری با بیان اینکه دیوان محاســبات 
نقد جدی بر فهرست واردات کاالهای 
اساســی دارد، برلــزوم بازنگــری در 
این فهرســت تاکید کرد و افزود: علی 
رغم اینکه تنهــا ۱۰میلیارد دالر برای 
واردات کاالهای اساســی الزم اســت 
۱۴میلیــارد دالر ارز دولتی به این امر 

تخصیص یافته است.
رئیــس دیــوان محاســبات کشــور 
ادامه داد: بر اســاس فهرســتی که در 
اختیار دیوان محاســبات است بیش 
از ۱۵نــوع برنــج در حــال واردات به 

کشــور اســت در حالی که 
به تــوان تولیــد داخلی در 
حــوزه کاالهای اساســی 
باید توجه ویژه شــود.وی 
با بیــان اینکه برخــی افراد 
دســتگاه هــای نظارتــی 
نظیر دیــوان محاســبات 

را مانــع تصمیــم گیری جســورانه 
مدیران اجرایی دســتگاه ها می دانند 
تصریح کرد: رویکرد دیوان محاسبات 
کشــور نظارت مستمر، پیشــگیرانه، 
هدایتگرانه و در عین حــال مقتدرانه 
بر روند فعالیت دســتگاه های اجرایی 
اســت و همواره در خدمــت مدیران 
دستگاه ها و کمک حال توسعه کشور 

بوده است.
آذر یکــی از چالــش هــای دیــوان 

محاســبات در نظــارت بر 
دســتگاه هــا را بدفهمی 
برخی مدیــران در اثر انبوه 
قوانیــن دانســت و افرود: 
مدیــران دســتگاه هــای 
اجرایی به عنــوان طالییه 
داران توسعه کشور، دیوان 
محاســبات را محــرم و مشــاور خود 
بدانند.رئیس دیوان محاسبات کشور 
با اشــاره به تمدید اعتبــارات تملک 
دارایــی هــای ســرمایه ای در بخش 
اسناد خزانه، خاطرنشان کرد: در سال 
گذشــته ۴۰درصد از ظرفیت اســناد 
خزانه در استان ها بالاستفاده ماند که 
امیدواریم در سال جاری روند بهتری 
را در این خصوص شاهد باشیم و دیوان 
محاســبات نیز آمادگی کامل دارد در 

صورت عدم تخصیص اعتبارات تملک 
دارایی های سرمایه ای توسط دستگاه های 
متولی و بانــک های عامل بررســی و 

برخوردهای الزم را داشته باشد.
وی وضعیت اســتان در ثبت و شناسنامه 
دار کــردن اموال و دارایــی های دولت 
در ســامانه ســادا را نامناسب توصیف 
و اظهار کــرد: مدیران دســتگاه های 
اجرایی در بهبود وضعیت استان، ثبت 
و شناسنامه دار کردن اموال دولت در 
دستگاه ها اهتمام ویژه ای داشته باشند.
آذر یادآور شــد:اعتماد زیــاد مدیران 
بــه برخی افــراد و ســپردن اختیارات 
نهادهای تصمیــم گیــری و تظارت و 
کنتــرل به یک نفــر زمینه ســاز وقوع 
جرم اســت و مدیران باید نظارت های 

بیشتری در این خصوص داشته باشند.

واردات

بازنگری بر فهرست کاالهای اساسی وارداتی انجام شود
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 ۳۰۰ شرکت از اولویت

ج شد  خصوصی سازی خار
رییس سازمان خصوصی ســازی، گفت: هیئت 
واگذاری براساس درخواســت دستگاه اجرایی 
حــدود ۳۰۰ طــرح را از اولویت ســال جاری 
خارج کرد و حدود ۳۰۰ شرکت دیگر در اولویت 

امسال باقی ماند.
علی اشــرف عبداهلل پــوری حســینی، درباره 
آخرین وضعیــت واگذاری بنگاه هــای دولتی، 
گفــت: آنچه کــه ســازمان خصوصی ســازی 
برای واگــذاری بنگاه های دولتــی اعالم کرده 
۶۱۰ شــرکت بود که هیئت واگذاری براساس 
درخواست دســتگاه اجرایی و مسائلی که وجود 
داشت حدود ۳۰۰ طرح را از اولویت سال جاری 
خارج کرد و حدود ۳۰۰ شرکت دیگر در اولویت 

امسال باقی ماند.
رییس سازمان خصوصی ســازی، با بیان اینکه 
هیئت واگذاری بنگاه هــای دولتی به واگذاری 
ســهام بورســی توجه خاصی داشــت، افزود: 
حدود ۱۸ شــرکت بورســی در بیــن این ۳۰۰ 
شرکت وجود داشــت که هیئت واگذاری آنها را 
در اولویت قرار داد و قیمــت های پایه را تصویب 
کرد که در هفته گذشــته روزهای مزایده برخی 
از این شــرکت ها در بــورس فرا رســید و بیمه 
البرز و شــرکت پاالیش و پخش شیراز به مزایده 

گذاشته شدند، اما با استقبال روبه رو نشدند.
وی ادامه داد: دو هفته دیگر پاالیشگاه های دیگر 
و اواخر مرداد ســه بانکی که دولت در آن سهام 
دارد شــامل تجارت، صادرات و ملت در بورس 
ارائه می شوند که مشــخص نیست چه میزان از 

آنها استقبال می شود.
معــاون وزیر امور اقتصــادی و دارایــی، با بیان 
اینکه تنها ۱۸ شــرکت از ۳۰۰ شرکت اصلی ما 
بورســی هســتند، تاکید کرد: هیئت واگذاری 
تاکنون درباره نحوه واگذاری مابقی شــرکتهای 
غیربورسی فعال نشــده و تصمیم نگرفته است 
کــه امیدواریــم در جلســات بعد در ایــن باره 

تصمیم گیری شود.

واگذاری سه شرکت بزرگ دولتی 
متوقف شد

مشــاور رئیس کل ســازمان خصوصی سازی 
گفت: برای واگذاری ســه شــرکت بیمه البرز، 
شــرکت پاالیش نفت شیراز و شــرکت پاالیش 

نفت الوان مشتری پیدا نکردیم.
ســید جعفر ســبحانی در گفت و گو بــا مهر، 
در خصــوص روند واگــذاری ســهم دولت در 
شــرکت های بزرگ، اظهار داشــت: قرار بود تا 
روز سه شنبه ۲۵ تیر ماه سهم دولت سه شرکت 
بیمه البرز، شرکت پاالیش نفت شیراز و شرکت 

پاالیش نفت الوان عرضه شوند.
مشــاور رئیس کل ســازمان خصوصی سازی 
افزود: با این حــال هیچیک از این شــرکت ها، 
مشتری نداشــتند از این رو روند واگذاری نیمه 

کاره ماند.
وی ادامه داد: بــرای تصمیم گیــری جدید در 
خصــوص نحوه واگــذاری، مجــدد باید هیأت 
واگذاری جلســه ای تشــکیل دهد تا سیاست 

گذاری ها در این رابطه مشخص شود.
ســبحانی همچنین در رابطه با واگذاری سهام 
دولت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا و اینکه 
اسناد این دو شرکت در وثیقه است، گفت: برای 
واگذاری باید ســند به صورت کامــل در اختیار 
سازمان خصوصی ســازی قرار گیرد اما با توجه 
به اینکه سند این دو شــرکت در وثیقه است، در 

مرحله اول باید این اسناد فک وثیقه شوند.
وی در مورد اینکه اسناد این دو شرکت در وثیقه 
چه کســی یا کجاســت، توضیح داد: ما از اینکه 
سند در وثیقه چه کســی و یا به چه میزانی است 
اطالع نداریم و خود ســازمان ایدرو باید در این 

رابطه توضیح دهد.



واردکنندگان از صف نیما خارج شدند

دالر نیما و آزاد به هم رسید
محبوبه فکوری  تغییرات نرخ ارز در بازار و نوسان 
آن در کانال هــای ۱۱ تا ۱۲ هــزار تومانی، همگرایی 
بی ســابقه ای را در نرخ دالر نیمایی و بــازار به وجود 
آورده و واردکننــدگان را از صف تامیــن ارز نیمایی 
خارج کرده اســت.بازار ارز طی هفته های گذشــته 
چهره جدیدی از نرخ را به خود گرفتــه و با تغییراتی 
که در برخــی مکانیزم های معامــالت ارز در داخل و 
خارج از کشور رخ داده است، توانسته آرایش جدیدی 
را از کارکردهای ســامانه نیما به عنوان یک ســامانه 
حاکمیتی در تأمین نیازهای ارزی کشــور و نیز ثبت 

سیاهه دخل و خرج ارزی کشور به نمایش بگذارد.

 تمایل بازار ارز برای ورود به کانال قیمتی
 10 هزار تومانی

آغاز روند کاهشی نرخ ارز که از دهه اول تیرماه شکل 
گرفته و تا روز پایانی هفته گذشــته نیز ادامه داشته، 
شرایط را به گونه ای رقم زده که نرخ ارز در بازار آزاد، با 
هدایت صرافی های بانکی، نوسان در کانال ۱۱ تا ۱۲ 
هزار تومانی را انتخاب کرده و حتی در برخی مقاطع از 
روزهای گذشته نیز، تمایل خود را برای ورود به کانال 

ده هزار تومانی اعالم کرده است.
در این میان برخی منابع مطلع در گفتگو با مهر، خبر 
از برخی اقدامات و تحرکات بانک مرکزی برای تعامل 
با شــبکه صرافی های خارج از کشور می دهند و اعالم 
می کنند که بانک مرکزی به درســتی مسیر هدایت 
و مدیریت بــازار ارز را انتخاب کرده و با اســتفاده از 
روش های مدیریتی که به خصوص در برخی بازارهای 
مهم تعیین نرخ ارز در ســایر کشــورهای دنیا به کار 
گرفته اســت، تالش کرده تا ورودی های اسکناس ارز 

به کشور را به نحو قابل توجهی افزایش دهد.
در عین حال عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی 
نیز بارها طی هفته های گذشته در مورد وضعیت بازار 
ارز و میزان ذخایر اســکناس ارز کشور صحبت کرده و 
به صراحت اعالم کرده که عــالوه بر اینکه ورودی های 
بازار ارز افزایش یافته، بســیاری از افراد فروشــنده ارز 
شــده اند و بنابراین بانک مرکزی طــی برخی روزها، 
حتی خرید بیشــتری نســبت به فروش اسکناس در 
شبکه صرافی های بانکی داشته است و به نوعی، بانک 
مرکزی بیشتر در نقش خریدار ارز در بازار وارد شده تا 
فروشنده، به همین دلیل میزان عرضه و تقاضا در بازار 

به نحو متعادلی پیش رفته است.

همگرایی بی سابقه نرخ بازار آزاد با سامانه نیما
اما نکته حائــز اهمیت در رفتــار بازیگران بــازار ارز 

که به نوعی متقاضیــان و عرضه کننــدگان ارز را در 
برمی گیرد، خــروج واردکنندگان از صــف تأمین ارز 
نیمایی آن هم به دلیل همگرایی بی ســابقه نرخ بازار 
آزاد با سامانه نیما بوده است؛ به نحوی که اکنون برای 
واردکنندگان ماندگاری در برخی صف های تأمین ارز 
از ســامانه نیما به دلیل اولویت هایی که بانک مرکزی 
در تأمیــن ارز در این ســامانه دارد، صرفه اقتصادی و 
فنی نداشــته و به همین دلیل بیشتر گرایش به سمت 
خرید ارز از صادرکنندگان است و منابع غیر از ارزهای 
پتروشــیمی ها، فوالدی ها و فلزات رنگین اســت و به 
همین دلیل تقاضا برای خرید ارز از سامانه نیما کاهش 
یافته اســت. این خود عاملی بر این شــد که با کاهش 
تقاضا در ســامانه نیما، عرضه بیشتر، منجر به کاهش 

نرخ بر اساس مکانیزم های عرضه و تقاضا شود.
در این میان البته فعاالن بــازار ارز به نکته دیگری هم 
اشاره می کنند و آن، تعدیلی است که طی هفته های 
گذشــته بر روی خوراک پتروشیمی ها صورت گرفته 
و به همین نسبت، با توجه به اینکه این خوراک با نرخ 
سامانه نیما تأمین می شــود، عماًل فروشندگان ارز در 
این ســامانه، یعنی پتروشــیمی ها، خیلی تمایلی به 
باال رفتن نــرخ ندارند و به همین دلیل عموماً ســطح 
متعادلی از قیمت را رعایت کرده و بنابراین نرخ در این 
سامانه نسبت به گذشته، از حباب کمتری برخوردار 
اســت؛ چراکه باال رفتن نرخ در این ســامانه اگرچه 
ممکن است درآمد بیشــتری را نصیب پتروشیمی ها 
و فلزات رنگین کند، اما به همان تناسب، خوراک آنها 
را نیز گران تر خواهد کرد؛ پس نوعی خودکنترلی در 

این بازار شکل گرفته است.

 دالیل همپوشانی نرخ ارز بازار آزاد
 و سامانه نیما

محمد الهوتی، عضــو کمیته ارزی اتــاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی ایران در گفتگو با مهر در 
خصوص دالیل نزدیکی قیمت ارز سامانه نیما با بازار 
آزاد گفت: نزدیکی نرخ ارز در بازار آزاد و ســامانه نیما 
هم طبیعی است و هم مطالبه تمامی فعاالن اقتصادی 
از دولت بوده اســت، ضمن اینکه سیاست گذاری بانک 
مرکزی برای ایجاد سامانه نیما یا بازار ثانویه قدیم این 
بود که بازار آزاد بتواند در یک کانال مشخص، حرکت 
کرده و نظارت بانک مرکزی نیز در پی آن برقرار باشد، 
ضمن اینکه قرار بر این بود که نرخ بازار آزاد بر اســاس 
منطق اقتصادی عرضه و تقاضا و توافق بین فروشنده 
و خریدار مشخص شــود؛ اما با شــروع به کار سامانه 
نیما، به نظر می رسد که تا حدودی سیاست های اولیه 

متناسب با اهداف این ســامانه نبود و این خود باعث 
شد که حجم عمده ای از ارزهای صادراتی که از سوی 
پتروشــیمی ها عرضه می شــد، در یک نرخ توافقی 
نانوشته ای میان خریدار و فروشنده به فروش برسد و 

قیمتها در کانالی پایین تر از بازار آزاد قرار گیرد.
وی افــزود: البته ایــن اقدام بــه این دلیــل بود که 
صادرکننــدگان پتروشــیمی نیز از خــوراک ارزان 
قیمت تری اســتفاده می کردند و بــه همین دلیل، 
دولت هم معتقد بود که به دلیل استفاده شرکت های 
پتروشیمی از این خوراک ارزان، نرخ ارز نیز باید ارزان 
باشد، ولی این سیاست نتوانست بر بازار آزاد هم غالب 
شــود و عماًل با ایجاد ســامانه نیما، عدد سومی را نیز 
برای ارز به رسمیت شــناختیم که در کنار ارز ۴۲۰۰ 
تومانی و نرخ بازار آزاد، نرخ هشت هزار تومانی سامانه 

نیما نیز به رسمیت شناخته شد.
به گفته الهوتی، این امر خود عاملی شــد که ســامانه 
نیما آن کارآمدی الزم خود را از دســت بدهد و بعد از 
گذشــته چند ماه و نظراتی که ارائه شد، بانک مرکزی 
مجموعــه ای از تصمیماتــی را گرفت که بــا متعادل 
کــردن قیمت خــوراک پتروشــیمی ها ایــن اجازه 
داده شــد که پتروشــیمی ها نیز ارز خود را متناسب 
با عرضه و تقاضا در ســامانه نیما ارائه دهند و از سوی 
دیگر، میانگین نــرخ نیما مبنای محاســبه خوراک 
پتروشــیمی ها باشــد؛ به همین دلیل سیاست بانک 
مرکزی توانســت به نوعی خودکنترلی را برای عرضه 
کنندگان بزرگ ارز ایجاد کرد؛ چراکه وقتی قیمت ارز 
آنها باال می رفت، نرخ خوراکشــان نیز به همان نسبت 
افزایش می یافت؛ لذا این امر توانست قیمت را تعادلی 
کند و هم مشکل چندنرخی سامانه نیما و فاصله بازار 
آزاد کم شد و هم اینکه بانک مرکزی قادر شد که بازار 
آزاد را مدیریت شناور کرده و با ابزارهایی که در اختیار 
دارد، تعادلی بین ارز نیمایــی و بازار آزاد ایجاد کند که 
این اتفاق خوشبختانه در روزهای اخیر، رخ داده است 
و عماًل اشــکالی که در بحث ارز ســه نرخی بود، عماًل 
تبدیل به ارز دو نرخی شــد که البته ارز ۴۲۰۰ تومانی 
نیز شــامل چند قلم محــدود کاالیی بــرای واردات 

می شود.
وی اظهار داشت: از ســوی دیگر، توافقات و تعامالتی 
که بــا اتاق بازرگانــی و بانک مرکزی در پایان ســال 
۹۷ رخ داد، عرضه ارز صادراتــی را از محل واردات در 
مقابل صادرات و یا وگــذاری ارز حاصل از صادرات به 
واردکنندگان نیــز کمک کرد تا بخــش تقاضای ارز 
نیمایی به سمت ارزهای صادراتی رود و عماًل ارزهای 

صادراتی توانستند نیازهای وارداتی را تأمین کنند.
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 و پنجمین نمایشگاه الکامپ
 بانک ملت به صورت فعال در بیســت و پنجمین 
نمایشــگاه بین المللی الکترونیــک، کامپیوتر 
و تجــارت الکترونیــک )الکامــپ( حضــور 
پیدا مــی کند.این بانــک با برپایــی غرفه ای 
در نمایشــگاه الکامپ بیســت و پنجــم، انواع 
خدمات و محصــوالت خــود را در معرض دید 

بازدیدکنندگان قرار خواهد داد.
بر اســاس این گــزارش، کارشناســان ادارات 
مختلف بانک ملت با اســتقرار در محل غرفه این 
بانک، به ابهامــات و ســواالت بازدیدکنندگان 
دربــاره اســتفاده از خدمات این بانک پاســخ 
خواهند گفت.بر این اســاس، غرفــه بانک ملت 
در ســالن میالد۳۱A  از ســاعت ۱۰ تا ۱۸ روز 
۲۷ تا ۳۰ تیرماه ســال جاری، آماده استقبال از 

بازدیدکنندگان خواهد بود.
در عیــن حــال، بانک ملت بــرای رفــاه حال 
بازدیدکننــدگان یک دســتگاه cashless  و 
Pos در محل غرفه نصــب و راه اندازی خواهد 

کرد.

 بانک تجارت به شرکت های 
دانش بنیان وام می دهد

 دفتر حمایت از نوآوری بانک تجــارت با انعقاد 
تفاهم نامه حمایت از شــرکت های دانش بنیان 

در صندوق نوآوری و شکوفایی آغاز به کار کرد.
مراسم امضای تفاهم نامه حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و آغاز به کار دفتر حمایت از نوآوری 
بانک تجارت در صندوق نوآوری و شــکوفایی، 
روز چهارشــنبه با حضور رضا دولت آبادی مدیر 
عامل بانک تجارت و علی وحدت رییس صندوق 
نوآوری و شــکوفایی در محل صندوق نوآوری و 

شکوفایی برگزار شد.
رضا دولت آبادی مدیر عامل بانک تجارت در این 
مراسم با اشاره به حرکت علوم فناوری به سمت 
تکنولوژیهای دانش بنیان اظهار داشت: یکی از 
مصداق های بارز حمایت از تولید ملی حمایت از 
طرح های نوآورانه و دانش بنیان از طریق تامین 

مالی و ارائه خدمات مشاوره ای است.
وی افزود: بــا هماهنگی های صــورت گرفته با 
صندوق نوآوری وشــکوفایی دفتری در اختیار 
بانک قرارداده شــده کــه تیم مســتقر در این 
دفتر، مدارک شــرکتها را بررسی کرده و ۱۵۰۰ 
شعبه بانک بر اساس مدارک ارسالی از این دفتر 
تســهیالت و خدمات مورد نیاز را به شرکت ها 

ارائه می دهند.
روح اهلل ذوالفقــاری، معــاون برنامه ریــزی 
صندوق نوآوری و تجاری نیــز در خصوص آغاز 
به کار رســمی این دفتر گفت: صندوق نوآوری 
و شــکوفایی بر اساس سیاســتی که از سنوات 
گذشــته در آن شــکل گرفته در راستای کمک 
به کســب و کارهای دانش بنیان، خلق ثروت و 

سیاست های پایدار کشور فعالیت می کند.
وی اظهار داشــت: در همین راســتا همکاری با 
نهادهای تخصصی مالی در اولویت این صندوق 
قرار گرفت کــه بانک ها نیز یکــی از این نهادها 

است.
ذوالفقاری ادامه داد: در اواخر ســال گذشــته 
تعامل با بانک ها در دســتور کار صندوق نوآوری 
و شــکوفایی قرار گرفت که موفق شدیم با بانک 
تجــارت توافقاتی را انجام دهیم و امروز شــاهد 
تبــادل تفاهم نامــه و راه اندازی رســمی دفتر 

نوآوری بانک تجارت در صندوق هستیم.
همچنین حمیدرضا شریفیان معاون مدیرعامل 
بانک تجارت گفت: تفاهم نامه ای که امروز انجام 
شد در راستای مســولیت اجتماعی بانک قابل 
تعریف است، امیدواریم بانک تجارت با توجه به 
توان و تجربه خود به شــرکت های دانش بنیان و 
رشــد و توســعه صنایعی که نیاز به این مباحث 

دارند، کمک کند.



   با ظرفیت حمل 1300 تن کاال 

بزرگترین لنج فایبرگالس صادراتی در قشم به آب اندازی شد 
خریدار  مدیــر کل بنــادر دریانوردي اســتان 
هرمزگان از به آب اندازي بزرگترین لنج فایبرگالس 
صادراتی ساخت ایران با طول ۵۶ متر و ظرفیت حمل 

۱۳۰۰ تن کاال در جزیره قشم خبر داد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل بنادر و دریانوردي 
هرمــزگان، اله مــراد عفیفــي پور ضمن تشــریح 
مشخصات فني این شــناور اظهار داشــت: این لنج  
فایبرگالس بــا نوع کاربــري باري، ۵۶ متــر طول و 
۱۵ متر عرض دارد که به ســفارش یــک متقاضي از 
کشورهاي حاشیه خلیج فارس ساخته و پس از انجام 
عملیات موفقیت آمیز به آب اندازی در جزیره قشــم 
وطی شدن تشــریفات قانونی به مالک آن در خارج از 

کشور تحویل مي شود.
عفیفي پور با بیان اینکه ساخت این شناور در اواخر 

سال ۹۶ در یکي از شناورســازي هاي جزیره قشم 
آغاز شد، گفت: این شناور طي مدت دوسال ساخته 
و پس از اخذ مجوزهاي الزم از یکی از موسسات رده 
بنــدی ایرانی و ارزآوری ۴۶۰هــزار دالری، به 

آب اندازي شد.
مدیرکل بنادر و دریانوردي استان هرمزگان ظرفیت 
ناخالص این شناور را ۴۴۹ تن و ظرفیت بارگیري آن 
را ۱۳۰۰ تن اعالم کرد و افزود: شــناور مذکور با طول 
۵۶ متر بزرگتر ین لنج فایبر گالس باري ساخته شده 
در استان است که در مقایســه با شناور لنج صادراتی 
که ابتداي ســال جاري به آب اندازي وتحویل شد، به 

لحاظ طولی ۹ متر بزرگتر است.
عفیفي پورضمن اشــاره بــه تأکیدات مقــام معظم 
رهبری در خصوص ضرورت حمایت از رونق تولیدات 

ســاخت ایران در ســال ۹۸ و برنامه هــای حمایتی 
سازمان بنادر و دریانوردی در این رابطه،  خاطرنشان 
کرد: سفارش ساخت ۵ فروند شناور توسط متقاضیان 
خارجــي درکارگاه ها و کارخانه های شناورســازی 
استان هرمزگان در حال انجام است که سه فروند آن، 

شامل شناورهای سنتی با کاربری تفریحی است.
این مقام مسئول گفت: استان هرمزگان با بهره مندی 
از ۶۰ کارگاه و کارخانه فعال تولید شناورهای چوبی، 
فایبر گالس، فلزی و آلومینیومــی کانون مهم تولید 
شناورهای دریایی در ایران محسوب می شود که این 
شــناورها با نظارت کارشناســان مجرب و متخصص 
سازمان بنادر و با رعایت اســتانداردهای بین المللی 
تحت کالس های موسســات رده بندی ایرانی تولید 

می شوند.

هرمزگان

ســید محمــد مهــدی طباطبایــی 
مهریزی رئیس منطقه ۶ بازرســی کل 
کشور و بازرس کل اســتان اصفهان و 
هیات همراه ضمن حضور در ذوب آهن 
اصفهــان و بازدیــد از خــط تولید و 
پروژه های در دست اجرا ، با مهندس 
منصور یــزدی زاده مدیرعامل و تنی 
چند از دیگر مســئولین این شــرکت 

دیدار و گفتگو نمودند. 
وی ذوب آهن اصفهــان را یک صنعت 
بســیار مهــم و حیاتی برای کشــور 

توصیــف نمــود و گفــت: 
مســئولین و تالشــگران 
این شــرکت  به جز فعالیت 
صنعتــی و تولیــد نبایــد 
دغدغــه دیگری داشــته 
باشــند با بتوانند به شرایط 
اقتصــادی کشــور کمک 

کنند . لذا مشــکالت آنها مانند کمبود 
مواد اولیه ، کمبود نقدینگی و ... باید با 
مساعدت مسئولین ذی ربط حل شود 
تا این شــرکت بتواند با تمام ظرفیت 

کار کند .بازرس کل استان 
اصفهــان، آمادگــی ایــن 
ســازمان بــرای حمایت از 
ذوب آهن اصفهان را اعالم 
نمــود و گفــت: همانظور 
که مقــام معظــم رهبری 
فرمودند، باید مشــکالت را 
در درون و با اســتفاده از ظرفیت های 

خودمان ، حل کنیم .
ســید محمد مهدی طباطبایی، خام 
فروشــی را یک معضل برای کشــور 

دانست و افزود : در شــرایط عادی هم 
خام فروشی، یک اشــتباه نابخشودنی 
اســت و حداقل باید ابتــدا نیاز صنایع 
کشــور به مواد اولیــه را تامین نمود و 
مازاد آن را صــادر کرد اما متاســفانه 
گوش شنوایی وجود ندارد و حاصل آن 
مشکالت کنونی صنایع بزرگی ما نند 
ذوب آهن اســت که نمی توانند با تمام 
ظرفیت تولید کنند .وی، شرایط ذوب 
آهن اصفهان طی دو ســال گذشته را، 

خوب و رو به رشد توصیف نمود.

معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی 
استانداری هرمزگان گفت: با مشارکت 
بخش دولتی و خصوصی به ویژه بنگاه های 
بــزرگ اقتصادی صنــدوق پژوهش و 
فناوری غیــر دولتی در هرمــزگان با 
هدف حمایت از شــرکت های دانش 
بنیان تشــکیل می شود.ایرج حیدری 
در نشست هماهنگی تشکیل صندوق 
پژوهش و فناوری غیر دولتی اســتان 

هرمــزگان بــا اشــاره به 
اهمیــت تشــکیل ایــن 
صنــدوق، عنــوان کــرد: 
تشــکیل صندوق پژوهش 
و فنــاوری غیردولتــی در 
استان با مشــارکت بخش 
دولتی و خصوصی می تواند 

موتور محرکه برای شرکت های دانش 
بنیان در زمینه تامین ســرمایه اولیه 

آنها باشد.وی تصریح کرد: 
استان هرمزگان با توجه به 
استقرار گســترده صنایع و 
بنگاه های اقتصادی، تشکیل 
صندوق پژوهــش و فناوری 
غیر دولتی استان با مشارکت 
بنگاه های اقتصادی و صنایع 
برای ایفــای  مســئولیت اجتماعی آنها 
ضــروری اســت.معاون هماهنگی امور 

اقتصادی اســتانداری هرمزگان گفت: 
تشــکیل صندوق پژوهش و فناوری در 
استان ها به برنامه ســوم توسعه کشور 
برمی گردد، عدم تشــکیل این صندوق  
در هرمــزگان یک خالء اساســی برای 
گسترش فعالیت های علمی با حمایت 
از شرکت های دانش بنیان برای ورود 
به بازار می باشد که باید در اسرع وقت 

این خالء جبران شود.

تولید

دانش بنیان

بازدید رئیس منطقه 6 بازرسی کل کشور از ذوب آهن اصفهان

وهش و فناوری غیر دولتی هرمزگان تاکید بر مشارکت بخش خصوصی در راه اندازی صندوق پژ
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 عمومی اداره راهداری
 استان هرمزگان

روابط عمومي اداره کل راهــداري وحمل ونقل 
جاده اي اســتان هرمــزگان تندیس ســیمین 
سرآمدان روابط عمومي را در هشتمین جشنواره 
آئین سرآمدان روابط عمومي کشور دریافت کرد. 
در هشتمین دوره آئین سرآمدان روابط عمومي 
ایران  که در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار 
شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره استاد فقید 
هوشنگ عباســزاده، از چهار پیشکسوت سرآمد 
ایران و ســه مدیر ارشــد تعالی گــر ارتباطی و 
همچنین  از ۲۲ مدیران روابط عمومی ســرآمد 
کشور که موفق به کسب امتیاز مربوطه شدند با 
حضور معاون مطبوعاتی و اطالع رســانی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی، معاون امور استان های 
سازمان صدا و سیما، و معاون وزیر صنعت، معدن 

و تجارت تجلیل بعمل آمد .
این ارزیابــي در قالب پروژه تعالی و ســرآمدی 
روابط عمومــی، روابط عمومی هــای داوطلب 
براســاس مدل EFQM در روابط عمومي در 
قالب ۹ معیار و ۸۱ شاخص که از قبل در اختیار 
روابــط عمومی ها قــرار گرفته بــود ، با حضور 
افــراد متخصص و شــاخص روابــط عمومی، 
از اول تیرمــاه در محیط کار مــورد ارزیابی قرار 
گرفتند که پــس از اعالم بیانیــه هئیت داوران 
مریم ذوالفقارپــور مدیر روابــط عمومي اداره 
کل راهــداري  وحمل ونقل جاده اي اســتان با 
کســب ۷۱۰ امتیاز از مجموع ۱۰۰۰ امتیاز این 
جشنواره بعنوان روابط عمومي سرآمد معرفي و 
تندیس سیسمین این جشنواره را دریافت کرد . 

 بازدید شهردار بندرعباس
 از مرکز خالقیت 

عباس امینی زاده، شهردار بندرعباس با مدیر و 
کارشناسان مرکز خالقیت و فناوری های نوین 
شــهرداری بندرعباس، دیدار و گفتگو کرد. در 
این دیدار، که آبتین امیری رئیس کمیســیون 
خدمات شهری شورای اسالمی بندرعباس نیز 
حضور داشــت، آخرین اقدامات مرکز خالقیت 
برای پیوســتن بندرعباس به شــبکه شهرهای 

خالق، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بنادر شهید باهنر و حقانی 
گواهینامه بین المللی IMS گرفتند

مدیر اداره بنــادر و دریانوردی شــهید باهنر از 
اجرای موفق شــانزدهمین ممیزی بین المللی 
سیســتم مدیریت یکپارچــه)IMS( در این 
مجموعه بندری و دریایی خبــر داد و گفت: این 
دســتاورد مهم، نقطه عطفی در مســیر بهبود 
خدمات رســانی و حضــور در صحنــه رقابت 
های ملی و بین المللی اســت.به گزارش روابط 
عمومی اداره کل بنــادر و دریانوردی هرمزگان، 
حمیدرضا محمدحســینی ضمن اشاره به پیاده 
سازی سیســتم مدیریت IMS در بندر شهید 
باهنر در راســتای اجرای تعهدات خط مشی و 
چشم انداز سازمانی، گفت: بهبود ارائه خدمات 
به عنوان اصل اول مشــتری مداری، حفاظت از 
محیط زیســت به عنوان مســئولیت اجتماعی 
ســازمانی و صیانت از نیروی انســانی به عنوان 
سرمایه اصلی ســازمان، از جمله اهداف مدنظر 

این طرح بوده است.
وی با اشــاره به اینکــه شــانزدهمین ممیزی 
سیســتم مدیریت یکپارچــه IMS  مطابق با 
 IMQ اســتاندارد با همکاری شــرکت معتبر
با موفقیت به پایان رســید، خاطرنشان کرد: در 
این طرح عالوه بر بندر شهید باهنر، بندر شهید 
حقانی بــه عنــوان بزرگترین پایانه مســافری 
دریایی ایــران، نیز زیر ذره بین ســخت گیرانه 

ممیزان بین المللی قرارگرفت.



در مراسم معارفه شهردار جدید کمالشهر عنوان شد

مدیریت شهری رضایمندی مردم را فراهم کند
خریــدار    - معــاون هماهنگــی امــور عمرانی 
استانداری البرز از شهرداران استان خواست با اجرای 
مناســب و درســت طرح ها و برنامه ها، رضایتمندی 

بیشتر شهروندان را فراهم کنند.
علی درویش پور در مراســم معارفه شــهردار جدید 
کمالشــهر اظهارداشــت: بــا همراهــی، همدلی و 
همســویی بین مســئوالن و تعامل با مردم می توان 

شهر را به صورت مطلوب اداره کرد.
این مسئول بیان داشــت: مدیریت شهرها کار بسیار 
پیچیده و سختی اســت چرا که وظایف شهرداری ها 
متنوع بوده و رســیدگی به همه امور و جلب رضایت 

همگان بسیار سخت است.
مدیریت درآمد و هزینه در شــهرداری ها در شرایط 
فعلی کشــور از جمله دشــواری های پیش روی این 

ارگان های خدمات رسان است.
علی درویش پــور ادامــه داد: عملکرد درســت در 
مدیریت شهری منجر به رضایت و مشارکت گسترده 

مردم در امور شهری می شود که نتیجه آن چیزی جز 
موفقیت و سربلندی برای ایران اسالمی نیست.

در این آییــن مهدی ناصری مقبل با حکم اســتاندار 
البرز به عنوان دوازدهمین شهردار کمالشهر معرفی و 
از تالش های ۶ساله مهرداد ترابیان قدردانی به عمل 

آمد.
غفور قاسم پور فرماندار ویژه کرج در این آیین با بیان 
اینکه فرصت ها زود گذرند، اظهارداشــت: در شرایط 
کنونی کشور می بایست، تهدیدها را به فرصت تبدیل 
کنیــم.وی ادامه داد: رونــق تولید به عنوان شــعار و 
راهبرد موفقیــت در عرصه اقتصادی باید ســرلوحه 
فعالیت هــای مدیریت شــهری در توســعه و رونق 

کمالشهر قرار گیرد.
این مســئول با بیــان اینکــه ظرفیت هــای بخش 
خصوصی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، تاکید کرد: 
جذب ســرمایه گذار و اجرای طرح هــای کلیدی با 
مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران می تواند 

گره گشای بسیاری از چالش ها و موانع باشد.
شــهردار منتخب کمالشــهر نیز در این مراســم با 
تشریح برنامه های خود در توســعه کمالشهر گفت: 
بهره مندی از ســرمایه گذاران در بخش های مختلف 
مدیریت شــهری از برنامــه های اصلی شــهرداری 
کمالشــهر اســت که البته در ماه های گذشــته نیز 
زیرســاخت ها و برنامه ریزی های الزم انجام شــده 
اســت.ناصری مقبل افــزود: بازبینی طــرح جامع و 
تفصیلــی، احداث کمربنــدی جنوبی، بازســازی و 
ساماندهی بافتهای فرســوده و ناکارآمد شهر، تبدیل 
پــارک جنگلــی هلجرد بــه منطقه ویــژه تفریحی 
توریســتی و ســایر طرحهای زیربنایــی از جمله 
برنامــه هایی اســت کــه در اولویــت فعالیت های 

شهرداری قرار خواهد گرفت.
کمالشــهر با جمعیتی حدود ۱۳۰ هزار نفر سومین 
شهر پرجمعیت البرز پس از شهرهای کرج و فردیس 

است.

البرز

۳۰۰ میلیارد ریــال از محل اعتبارات 
اســتان البرز برای اجرای طــرح ها و 
پروژه های شهرســتان نوپای فردیس 
در نشســت شــورای برنامه ریزی این 

شهرستان تخصیص یافت.
در این نشســت که در فردیس برگزار 
شد، از این میزان اعتبار ۲۳۰ میلیارد 
ریال به عنوان اعتبــارات متوازن و ۷۰ 
میلیارد ریال در قالب اعتبار استانی با 
توجه به زیرساخت های شهرستان به 

ادارات فردیــس اختصاص 
یافــت.۲۷ درصــد از کل 
اعتبــارات بــه آمــوزش و 
پــرورش ، ۲۲ درصــد کل 
در  فصل توســعه و خدمات 
شــهری و روســتایی، ۱۶ 
درصــد آب و فاضــالب و 

مابقی در سایر فصول هزینه می شود.
فرمانــدار فردیــس اعالم کــرد که با 
توجه به نو پا بودن فردیس و نداشــتن 

مناسب  زیرســاخت های 
نیازمند حمایت بیشــتر از 
ســوی ســازمان مدیریت 
و برنامــه ریــزی اســتان 

هستیم.
ابوالفضــل اینانلــو افزود: 
امســال ۳۰۰ میلیارد ریال 
اعتبار به شهرستان فردیس تخصیص 
داده شــده اما نیاز اعتباری بخشی از 
دســتگاه های این شهرستان را تامین 

نمی کند زیرا بیشــتر ادارات فردیس 
در ساختمان های استیجاری فعالیت 
مــی کنند.فرماندار فردیــس گفت: 
اکنون بیمارستان فردیس با ۵۰ درصد 
پیشــرفت فیزیکی به تکمیل ســریع 
نیاز دارد هر چند که مســئوالن وزارت 
بهداشت و درمان برای تکمیل آن قول 

مساعد داده اند.
فردیس با ۶۰۰ هزار نفر جمعیت سال 

۹۲ به شهرستان تبدیل شد.

سرپرست منطقه ۶ شــهرداری کرج 
گفت: بــه دنبال زمین مناســب برای 
جانمایــی دستفروشــان حصــارک 

هستیم.
محمدرضا فکورزاده با اشاره به اجرای 
طرح های مســتمر برای ســاماندهی 
دستفروشــان میدان حصارک اظهار 

کــرد: با اجــرای طرح های مســتمر، 
اقدامات مناســبی بــرای جمع آوری 
دستفروشــان میدان حصارک صورت 

گرفته است.
وی ادامه داد: فعالیت این دستفروشان 
در برخی ساعات باعث اختالل در تردد 
شــهروندان و ایجاد ترافیــک در این 

محدوده می شود به همین دلیل جمع 
آوری و ســاماندهی آنها در دستور کار 

شهرداری قرار گرفته است.
وی توضیح داد: در شــرایط اقتصادی 
فعلی بــه راحتی نمی تــوان از فعالیت 
دستفروشــان جلوگیــری کرد چون 
آنها از این طریق ارتزاق می کنند و نان 

سرسفره خانواده می برند.
وی ابراز کــرد: با همکاری ســازمان 
فراورده هــای  و  مشــاغل شــهری 
کشــاورزی، بنا شــده محلــی برای 
اســتقرار این دستفروشــان جانمایی 
شود تا دیگر شــاهد پهن شدن بساط 

آنها در کنار خیابان نباشیم.

استان

شهر

۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار استانی به فردیس تخصیص یافت

ج وشان در منطقه ۶ کر ح ساماندهی دستفر اجرای مستمر طر
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پس از استیضاح
شهردار ماهدشــت که پس از استیضاح توسط 
شــورای شــهر برکنار شــده بود گفــت: این 
استیضاح غیرقانونی بوده و با رأی دادگاه مجدداً 

مشغول به کار شده ام.
خلیل تاریقلــی اظهار کرد: از پنج ماه گذشــته 
به خاطر اســتیضاح غیرقانونی شــورای شــهر 
ماهدشت از ســمت خود برکنار شده بودم ولی 
بعد از پیگیری های الزم، دادگاه به نفع من رأی 
داد و مجدداً ســکان شــهرداری ماهدشت را به 

دست گرفته ام.
وی ادامــه داد: امیــدوارم با بازگشــت مجدد 
به کار تعامل مناســبی با اعضای شــورای شهر 
ماهدشــت داشــته باشــم تا بتوانیم با تعامل 
سازنده، باری از مشــکالت شهروندان این شهر 

برداریم.
وی در بخش دیگــری از صحبت هــای خود با 
اشاره به برخی مشکالت ساکنان ماهدشت ابراز 
کرد: بوی بد زباله هایی کــه روزانه در مرکز دفن 
زباله حلقه دره دفن می شــود یکی از مهمترین 

معضالت ساکنان ماهدشت است.
این مســئول گفت: ســاماندهی وضعیت مرکز 
حلقه دره از توان شــهرداری ماهدشــت خارج 
است و مجموعه اســتان باید فکری به حال این   

مرکز بکند.
تاریقلــی ابراز کرد: بدون شــک نفوذ شــیرابه 
زباله هایی کــه در این مرکز دفن می شــود، در 
سال های آینده برای منابع آبی زیرزمینی استان 
مشــکل ایجاد می کند چون خــواه ناخواه این 
شیرابه ها به سفره های آب های زیرزمینی نفوذ 

می کند.
شهردار ماهدشــت افزود: باید برای حل معضل 
مرکز دفــن زباله حلقــه دره مدیران اســتان 
تصمیمی جمعی بگیرند چون فعالیت این مرکز 

سال هاست باعث   نارضایتی مردم شده است.

ورت اخالق مداری و حفظ  ضر
وی پرسنل در محیط کار  آبر

مدیرکل حراســت شــهرداری کرج گفت: یک 
حراستی در کنار داشــتن روحیه بسیجی؛ باید 

قاطعانه با هرگونه فساد برخورد کند.
محمد گروسی در مراســم تکریم بازنشستگان 
اداره کل حراســت؛ با تاکید بــر ضرورت اخالق 
مداری، برابــری و از همه مهمتر حفــظ آبرو و 
حیثیت پرســنل در محیــط  کار اظهــار کرد: 
کارکنان و مدیران حراســت باید بــه این موارد 

بیش از گذشته توجه داشته باشند.
وی بیــان کــرد: در کنــار روحیه بســیجی؛ 
برخــورد قاطــع بــا مفاســد یکی دیگــر از 
موضوعاتی اســت که بایــد به آن بــا جدیت 

بیشتری عمل شود. 
گروســی خطاب به مدیران حراســت؛ قدرت 
ریســک را یکی از ویژگی های مدیران ســالم، 
مومن و متعهد برشمرد و گفت: نباید این قدرت 

از مدیران فعال و امین گرفته شود.
مدیرکل حراســت شــهرداری کرج با اشاره بر 
لزوم برنامه ریزی برای خدمت رسانی مطلوب به 
شــهروندان با توجه به فضاِی مثبت ایجاد شده 
در شهرداری افزود: امنیت شغلی یکی از دالیل 

موفقیت مدیران است.
این مســئول بــا قدردانی از تــالش همکاران 
بازنشسته اداره کل حراســت ادامه داد: کرامت 
نیروهایی که بهترین ســال های عمر خود را در 
راه خدمت به جامعه سپری کرده اند باید حفظ 
و تجربه ارزشــمنِد آنان به نســل بعدی منتقل 

شود.
وی در پایــان اظهار کرد: از شــهردار کرج برای 
مهیا کردن این نشست تشکر می کنم؛ قدردانی 
از بازنشســتگان کمترین کار برای پاسداشــِت 

خدمات آنان است.



تاثیر کاهش نرخ ارز بر بازار مسکن

مسکن هم کوتاه می آید؟
محســن محروقی    بازار ارز این روزهــا آرام تر از 
هر زمان دیگری در ســال ۹۸ اســت و در حدود یک 
هفته گذشته، روندی کاهشــی به خود گرفته است؛ 
به طوری کــه نــرخ دالر از حــدود ۱۳۵۰۰ تومان 
وارد کانال ۱۲۲۰۰ تومان شــده اســت. کارشناسان 
امیدوارند این آرامــش به بازار مســکن نیز منتقل و 

بخشی از حباب قیمت ها در این بازار نیز تخلیه شود.
یکی از فعاالن بازار مســکن با اشــاره به اثربخشــی 
وضعیت ارز بر بازار مســکن، معتقد اســت مهم ترین 
پیش نیاز ثبات در بازار مســکن، تزریق امنیت روانی 
به جامعه اســت که موجب افزایش سرمایه گذاری در 

حوزه مسکن و رفع بخشی از نیاز این حوزه می شود.
محمدمهدی مافی در پاســخ به پرسشــی مبنی بر 
تاثیر کاهش نرخ ارز بر بازار مســکن بیان کرد: تغییر 
وضعیت بازار ارز بر بازار مســکن اثر می گذارد؛ البته 
باید متناســب با همــان میزانی کــه ارز کاهش نرخ 

داشته، انتظار کاهش نرخ مسکن را داشته باشیم.
وی ادامه داد: تا این لحظه نــرخ ارز حدود ۱۳ درصد 
کاهش داشته و می توانیم انتظار همین میزان کاهش 

نرخ یا کمی بیشتر را در بازار مسکن نیز داشته باشیم.
مافی اضافه کرد: روند نزولی بازار سرمایه ای تاثیر خود 
را بر دیگر بازارها ســریع نشــان می دهد و اگر بازاری 
مانند بازار ســکه و ارز ثبات پیدا کنــد، خیلی زود در 

بازار مسکن شاهد تاثیر مثبت آن خواهیم بود.
او احتمال افزایش نرخ مسکن همزمان با کاهش نرخ 
ارز، به دلیل سوق پیدا کردن سرمایه ها به بازار مسکن 
را منتفی دانســت و گفت: درحال حاضر نرخ مسکن 
افزایــش زیادی داشــته، به طوری که بازار کشــش 

قیمت های باالتر و مصرف کننده توان خرید ندارد.
مافی با بیان اینکه بازار فعلی مســکن، بازار مصرفی 
نیســت، اضافه کرد: بازار مصرفی در شــرایط ثبات، 
ســرمایه های کمتری جــذب می کند زیــرا خواب 
ســرمایه در آن زیاد اســت. همچنین نقدشوندگی 
مســکن در دوره رکود، سریع نیســت، درحالی که 
ســرمایه گذاران تمایل دارند پول خــود را به بازاری 
ببرند که قابلیت نقدشوندگی ســریع داشته باشد یا 

به سرعت رشد کند.
این کارشناس با تاکید بر اینکه ثبات شرایط سیاسی 
و اجتماعی کشور، شرطی مهم برای آرامش بخشی به 
بازار مســکن و تاثیر مثبت آن بر بازار، از تاثیر کاهش 
نرخ ارز هم بیشتر اســت، ادامه داد: اگر امنیت روانی 
جامعه تامین شود، شــاهد افزایش سرمایه گذاری در 

حوزه مسکن خواهیم بود و این، به نفع بازار است.
او توضیــح داد: هرچه ســرمایه های کالن تر به حوزه 

مسکن جذب شــود و ســازندگان بتوانند پروژه های 
بزرگ تری اجــرا کنند، وضعیت مســکن بهتر و بازار 

واقعی تر خواهد شد.

لزوم قطع رابطه ارز و مسکن
یک کارشــناس اقتصاد مســکن معتقد اســت بازار 
مســکن همین حاال هم وارد دوره رکود و ثبات شده 
که این وضعیت در اثر افزایش نرخ واحدهای مسکونی 
در ماه های گذشــته، نبود معاملــه مصرفی و کاهش 

ساخت وساز رخ داده است.
حســین عبداللهی بیان کرد: باتوجه به اینکه مسکن 
تبدیل به کاالی سرمایه ای شــده، با ارز مرتبط است 
و درحال حاضر ارز و مســکن، رابطه ای مستقیم با هم 
دارند. البته تفاوت این دو در آن اســت که مسکن در 
کنار خوراک و پوشــاک، جزو نیازها و کاالی اساسی 

به شمار می رود.
عبداللهی با تاکید بر اینکه باید وابستگی ارز و مسکن 
را از بین ببریم، افزود: با اســتفاده از مالیات بر عایدی 

سرمایه می توانیم این وابستگی را کاهش دهیم.
باتوجه به اینکه با افزایش نرخ ارز یا ســکه، نقدینگی 
به ســمت بازارهای موازی می رود، نباید اجازه دهیم 
نقدینگی سرگردان، وارد بازار مســکن شود و شاهد 
افزایش نرخ مسکن باشــیم. برای این کار می توانیم از 

ابزار مالیات بر عایدی سرمایه استفاده کنیم.
وی با تاکیــد بر اینکــه درحال حاضر بازار مســکن 
وارد دوره رکود شــده، افزود: افزایش نرخ مسکن به 
اندازه ای بوده که مصرف کنندگان و خریداران واقعی، 
دیگر قادر به خرید مســکن نیســتند. در این شرایط 
یکی از عواملی کــه می تواند از افزایش بیشــتر نرخ 
مســکن جلوگیری کند، از بین بردن ارتباط میان ارز 

و مسکن است.
این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به لزوم تفکیک 
تقاضاهای موجود در بازار مســکن به دو نوع مصرفی 
و ســوداگرانه گفت: باتوجه به اینکه تقاضای مصرفی 
مسکن کاهش یافته، تولید مسکن هم کاهش خواهد 

داشت. این تجربه ای است که در سال ۹۱ داشتیم.
در آن زمــان افزایش نــرخ زیادی در بازار مســکن 
داشــتیم و قیمت ها به اندازه ای باال رفت که این بازار 

وارد رکود تورمی شد.
درواقع نرخ مســکن باال رفت اما معامله برای تقاضای 
مصرفی انجام نشــد. این مســئله موجــب رکود در 
ساخت وساز شــد، به طوری که میزان ساخت وساز از 

۸۰۰ هزار واحد به ۳۵۰ هزار واحد در سال رسید.
او ادامــه داد: باتوجــه بــه وضعیت فعلــی می توان 

پیش بینی کرد امسال نیز چنین اتفاقی بیفتد؛ یعنی 
در ساخت وساز رکود خواهیم داشت و باتوجه به اینکه 
بخش تقاضای مصرفی مسکن نیز دیگر قادر به خرید 
نیســت، کاهش نرخ ارز دیگر نمی توانــد تاثیری در 
مسکن داشته باشد و پیش تر وارد دوره رکود شده ایم.

کاهش نرخ مسکن با ابزارهای مالیاتی
عبداللهی بــا تاکید بر اینکه در ســال های گوناگون، 
بازار مســکن نوســان قیمتی متعددی را پشت سر 
گذاشــته و درحال حاضر با افزایش بی اندازه قیمت ها 
وارد دوره رکود شــده ایم، اضافه کرد: باید رشــدی 
منطقی در نرخ مسکن داشته باشــیم که متناسب با 
تورم عمومی باشد اما این مســئله اتفاق نمی افتد. در 
کشورهای دیگر با اســتفاده از ابزار مالیات بر عایدی 
سرمایه، نوسان بازار مســکن کنترل می شود و ما نیز 
می توانیم با این ابزار، تا اندازه ای نوسان بازار مسکن را 

کنترل کرده و به سمت تولید برویم.
او با بیان اینکه باید با تسهیالت دهی به سازندگان در 
زمینه واگذاری زمین و صدور پروانه ســاخت، زمینه 
تولید مسکن را فراهم کنیم، ادامه داد: درحال حاضر 
شــهرداری ها، تعرفه صدور پروانه ساخت را افزایش 
داده اند که این مسئله به سازندگان آسیب می رساند 

و جلو تولید را می گیرد.
این کارشناس اقتصاد مســکن تاکید کرد: الزم است 
تولید مســکن را افزایش دهیم و با مالیات بر عایدی 

سرمایه، نوسان و سوداگری را از بازار خارج کنیم.
عبداللهی با بیان اینکه دریافــت مالیات از خانه های 
خالی هم می توانــد در آرامش دهی به بازار مســکن 
یاری رسان باشــد، تاکید کرد: البته قانون مالیات بر 
خانه های خالی که در ســال ۹۴ تصویب شده به دلیل 
نرخ پایین این نــوع مالیات، بازدارنده نیســت و باید 

اصالحی در رقم این مالیات انجام شود.
او با یادآوری ایــن نکته که نرخ مالیــات بر خانه های 
خالی باید آنقدر باال باشد که کسی جرات نکند واحد 
مسکونی خود را خالی نگه دارد، گفت: درحال حاضر 
بیــش از ۲.۵ میلیون خانه خالی در تهــران داریم که 
حجم عظیمی ســرمایه در آنها بلوکه شده است. این 
ســرمایه باید به ســمت تولید خانه های متناسب با 
نیاز مردم برود؛ همین کار باعث کاهش نرخ مســکن 
خواهد شد.این کارشــناس، تکمیل و عرضه مسکن 
مهر باقیمانده را از دیگر راه های کاهش نرخ مســکن 
عنوان کرد و افزود: عرضه این خانه ها از جمله راه های 
کوتاه مدت برای حل بخشــی از مشکل مسکن اقشار 

کم درآمد است. 
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امتیازات ویژه دولت برای 
تولیدکنندگان مسکن استیجاری

وزیر راه و شهرســازی با دعوت از سرمایه گذاران 
برای تولید مســکن اســتیجاری گفــت: انبوه 
ســازان و ســرمایه گذاران برای ساخت مسکن 
اســتیجاری در کشــور امتیازات ویــژه ای از 
دولت دریافت مــی کنند، این موضــوع قانونی 
در سالهای گذشــته از سوی ســازندگان مورد 

استقبال قرار نگرفته است.
محمد اسالمی در پاسخ به این سوال که آیا دولت 
ســهم خود از طرح اقدام ملی را وارد بازار فروش 
می کند یا اجــاره گفت: دولت برنامــه ویژه ای 
برای ساخت مسکن اســتیجاری در کشور دارد 
و با وجود اینکه مسکن اســتیجاری به صراحت 
در قانون )ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه 
مسکن مصوب ۱۳۸۷( آمده اســت، اماجامعه 
سازندگان و سرمایه گذاران در سالهای گذشته 

از ساخت مسکن استیجاری استقبال نکردند.
وزیر راه وشهرسازی اضافه کرد: دولت برای انبوه 
سازان و ســرمایه گذارانی که قصد تولید مسکن 
اســتیجاری دارند، شرایط ســاده تری را فراهم 
می کند که از جمله آنهــا واگذاری زمین رایگان 

است.
اسالمی ضمن دعوت از ســرمایه گذاران بخش 
مســکن برای مشــارکت در ســاخت مسکن 
اســتیجاری گفت: وزارت راه وشــهر سازی از 
تولیدکنندگان مسکن دعوت می کند در صورت 
اعالم آمادگی آنهــا، دولت زمین رایــگان را در 

اختیار این افراد می گذارد.
به گفته وی، ســالهای گذشته از ساخت مسکن 
اســتیجاری استقبالی نشــده، اما دولت در نظر 
دارد بــا اعطای زمیــن رایگان از آغاز ســاخت 

مسکن استیجاری حمایت کند.
مدیرکل دفتر ســرمایه گذاری و اقتصاد مسکن 
وزارت راه و شهرســازی نیز پیش تــر گفته بود 
دولت آمادگی دارد تا تمام امکانات قانونی خود 
را در اختیار افرادی بگذارد که تصمیم دارند وارد 

بازار نظام اجاره داری حرفه ای شوند.
عباس فرهادیه گفته بود تشــویق به اجاره داری 
برنامه مهــم وزارت راه برای کنتــرل بازار اجاره 
اســت و این موضوع اکنون با جدیت در دســت 
پیگیری اســت.وزیر راه وشهر ســازی، درباره 
افزایش تســهیالت مســکن مهر گفت: ســال 
گذشته از ابتدای ورود به وزارت راه وشهرسازی 
اعالم شد که با کمک مردم واحدهای مسکن مهر 
را به اتمام خواهیم رســاند و بــه همین دلیل در 
شورای پول و اعتبار، تســهیالت مسکن مهر در 
شهر جدید پردیس )شــرق تهران( ۱۰ میلیون 
تومان افزایش و به ۵۰ میلیون تومان رسید و در 

سایر شهرها پنج میلیون تومان افزایش یافت.
وی پیرامون آخرین وضعیت کمیته تعیین نرخ 
اجاره بها گفت: هیچ زمانی قرار نبوده که کمیته 
تعیین سقف اجاره بها از ســوی دولت تشکیل 
شود و دولت حق مداخله در تعیین نرخ اجاره بها 
را ندارد.اسالمی اضافه کرد: مردم از دولت انتظار 
دارند که برای کنترل بازار اجــاره اقدام کند، اما 
طبــق قوانین دولت حــق هیچ گونــه مداخله 
برای تعیین نرخ اجاره بها نــدارد و اجاره بها باید 
براساس توافق بین مالک و مستاجر تعیین شود.

وزیــر راه و شهرســازی توضیح داد: براســاس 
ماده ۲ قانون ســاماندهی و حمایــت از تولید و 
عرضه مســکن و ماده ۲ آیین نامــه مربوط به 
آن، موسسه های اجاره داری حرفه ای تشکیل 
می شود که دستور العمل و شیوه نامه آن تدوین 
شده است.اسالمی در ارتباط با برنامه تسهیالت 
اجاره بها به کجا رسید گفت: این سوال را باید از 
وزیر امور اقتصادی و دارایی پرســید.وی گفت: 
وزیر امور اقتصــادی و دارایی بایــد اعالم کنند 
که منابع مالی مربوط به تســهیالت بازار اجاره 
را از کدام منابع بانکــی تامین خواهند کرد، زیرا 
اعطای تسهیالت به مستاجران طرح وزارت راه 

و شهرسازی نیست.



وعده وزیر در مقابل اظهارات رییس سازمان خصوصی سازی

و در ابهام  آینده خصوصی سازی صنعت خودر
فاطمه اکبرخانی    چند ســالی اســت که صنعت 
خودروی کشــور با مســئله خصوصی سازی دست و 
پنجه نرم می کند و هر چند وقــت یکبار این موضوع 
مطرح شــده و بعد از مدتی فراموش می شــود؛ حاال 
این بار وزیــر صنعت دهم تیرمــاه در روز ملی صنعت 
و معدن وعده داد که خودروسازی  ها تا پایان سال ۹۸ 
به بخش خصوصی واگذار خواهند شــد اما در مقابل 
رییس سازمان خصوصی گفته که امکان واگذاری دو 

خودروساز وجود ندارد.
پس از پیروزی انقالب اسالمی و شروع جنگ تحمیلی 
لزوم تمرکــز دولت بــر مالکیــت و مدیریت بخش 
عمده ای از صنایع و فعالیت های اقتصادی کشور، در 
شرایط حساس دوران جنگ تحمیلی اجتناب ناپذیر 
شد.در این راســتا به موجب اصل )۴۴( قانون اساسی 
مالکیت بســیاری از فعالیت ها ازجملــه بانکداری، 
بیمه، تأمین نیرو ، صنایع مــادر و بزرگ، هواپیمایی، 
کشــتیرانی عمومی اعالم شــد و با توجه به این امر، 
مالکیت بســیاری از فعالیت های اقتصادی در اختیار 

کامل دولت قرار گرفت.
اما طی چند ســال اخیر با وجود مشــکالت به وجود 
آمده در صنعت خــودرو یکی از بحث هــای مهم در 
این صنعت خصوصی ســازی  اســت که البته یکی از 
مشــکالت مطرح شــده برای واگذاری سهام خودرو 
ســازان، ارزش باالی آن و نبود سرمایه گذار مطمئن 

و متخصص برای این صنعت است.
اوایــل ســال ۹۷ به رغــم تاکیــد رییــس جمهور 

بــر خصوصی ســازی صنعــت خــودرو ، محمــد 
شریعتمداری وزیر سابق صنعت تحقق این امر را غیر 
ممکن اعالم کرد اما رضا رحمانی چندی پیش وعده 
داد که واگذاری سهام دو خودروســاز یزرگ تا پایان 

سال ۹۸اتفاق خواهد افتاد.
این وعده بازخوردهای متفاوتی به همراه داشــت، از 
طرفی معــاون وزیر صنعت چندی پیــش به اقتصاد 
آنالین اعالم کرد که واگذاری ســهام دو خودروساز 
در دســتور کار قرار گرفته اما از ســوی دیگر رییس 
سازمان خصوصی سازی گفته که به دلیل اینکه سهام 
خودروسازی ها در وثیقه اســت، فعال امکان واگذاری 

آن ها وجود ندارد.
حاال دوباره تحقق این مسئله با وجود وعده های وزیر 
در هالــه ای از ابهام قرار گرفته اســت؛ اما باید دید که 
خصوصی سازی از نظر کارشناســان این حوزه اقدام 

مناسبی است یا خیر.
بیشــتر کارشناســان بر ایــن باورند که ایــن اقدام، 
خودروسازی ها را یک گام جلوتر خواهد برد و با توجه 
به زیان انباشه این صنعت بهترین راهکار کناره گیری 
دولت از ســهم ۲۰درصدی اش در خودروسازی ها و 

واگذاری آن به بخش خصوصی است.
همچنین حمیدرضا فوالدگر، عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس با تاکید بر تاثیــرات مثبت واگذاری 
خودروســازی در آینده این صنعت گفت: شــرایط 
فعلی بهترین زمان واگذاری صنعت خودرو به بخش 
خصوصی واقعی اســت و امیدواریم ایــن صنعت در 

آینده نزدیک واگذار شود.
وی ادامــه داد: تصدی گــری و ســلطه دولــت بــر 
خودروسازی ها باعث شده تا مشــکالت این صنعت 
روز به روز بیشتر شــود؛ در شــرایط فعلی تولیدات 
خودروســازان نمایانگر این اســت که تــا زمانی که 
صنعت خودروسازی کشــور دولتی است نمی توانیم 
هیچ حرفی در کیفیت، خدمات پس از فروش، ایمنی 

و مشتری مداری داشته باشیم.
فوالدگــر تاکید کــرد: البتــه نباید تصــور کنیم با 
واگذاری این صنعت تمام مشــکالت برطرف خواهد 
شد و به نوعی خصوصی ســازی را راه حل و گره گشای 
همه مشــکالت دانســت بلکه بعــد از واگــذاری، 
دولت باید بحــث نظارت و حمایــت از این صنعت را 
به جای دخالت بر آن در اولویت قــرار دهد و صنعت 

خودروسازی را تمام و کمال به حال خود رها نکند.
به گفته این نماینده مجلس، اگرچــه تحقق این امر 
با دشــواری هایی همراه خواهد بود اما دولت و وزارت 
صمت هرچه سریع تر در این راستا گام بردارد از زیان 

روزافزون خودروسازان جلوگیری خواهد کرد.
بر اســاس این گزارش، خصوصی ســازی آن هم در 
شرایط فعلی خودروســازان امری ضروری است و با 
توجه به ایــن که وزیر وعده داده همــه منتظر تحقق 
وعده ایشــان هســتند، البته نباید اظهارات رییس 
ســازمان خصوصی ســازی را هم نادیده گرفت و اگر 
شرکت های خودروسازای مشکلی در واگذاری دارند 

باید هرچه سریع تر اعالم و برطرف شود.

پدال

طــی ماه هــای اخیــر اخبــار زیادی 
درباره خودروهای کف یا دپو شــده در 
پارکینگ خودروسازان شنیده ایم که 
دالیلی بــرای این تولیــد ناقص وجود 
دارد.بهــرام شــهریاری، عضو ســابق 
انجمن قطعه ســازان در گفــت و گو با 
خبرآنالین دربــاره دالیل ناقص بودن 
تولیدات خودروســازان و دپو شــدن 
آن در پارکینگ خودروســازان گفت: 
با وجــود کمبــود قطعه، شــرکتهای 
خودروســاز همچنان بــه تولید ادامه 
می دهند شــاید بتوان گفــت یکی از 
این مهمترین دالیل آن حفظ اشتغال 

نیروها و بــاال بــردن آمار 
تولید اســت. البته از جنبه 
مثبــت آن می تــوان گفت 
خودروســاز بــرای حفظ 
اشــتغال و ادامــه رونــد 
تولیــد بــه ایــن وضعیت 
تن می دهد امــا در نهایت 

امکان تجــاری کردن و یــا فروش این 
تولیدات وجود ندارد.شهریاری تاکید 
کرد: در کل می توانیــم بگوییم یکی از 
مهمترین عوامل تولیــد ناقص خودرو 
تحریم ها و نرســیدن مواد اولیه است. 
از عوامل دیگر می تــوان به کمبود مواد 

اولیه، بسته بندی، از دست 
دادن بازار تولیــد، رقابت با 
چینی ها ... در کنار مشــکل 
انتقــال پــول در فضای 
بین المللی اشــاره کرد.به 
گفته این کارشناس صنعت 
خــودرو از عوامــل مهم در 
افزایش تولید خودروهای ناقص و دپو 
شده در کف شرکت های خودروسازی 
نــرخ دالر و ورود افراد ســازنده نما به 
بازار تولید قطعات خودرو اســت. این 
ســازنده نماها به دلیــل افزایش نرخ 
ارز و نوســانات آن و مشــکالت نقل و 

انتقال پول با مشــکالتی مواجه شده و 
از عرصه تأمین قطعات خارج شــدند.

وی درخصوص تولیــد خودرو ۳۰۱ در 
شرکت ایران خودرو گفت: من به طور 
کل با این مدل مدیریت صنعتی مخالف 
هستم. مگر ما در کشور چه چیز از پژو 
کمتر داریم؟ اگر می توانیم خط تولید 
یکی از محصوالت این شرکت را بدون 
کمک خــود او راه بیندازیم پس حتماً 
می توانیم در عرصه های طراحی، پیش 
تولیــد و تولید خودوهــای متنوع تر و 
همچنین تأمین تمامی نیازهای تولید 

خودرو نیز به مسیر خود ادامه دهیم.

جاده مخصوص
و در ایران عقب ماند؟ چرا صنعت خودر

7
وزنامـهشنبه     29 تیر 1398     شماره 341 ر

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rو خودر
kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar بازدید وزیر صنعت از نخستین

 محصول جهاد خودکفایی
و  ایران خودر

 وزیر صنعــت، معــدن وتجارت از نخســتین 
محصــول جهــاد خودکفایــی ، پــژو ۳۰۱در 
نمایشــگاه فرصت های ســاخت داخل ورونق 

تولید بازدید کرد.
در این بازدید هاشــم یکه زارع مدیر عامل گروه 
صنعتی ایــران خودرو گفت: محصــول ۳۰۱ تا 
کنون به ۶۰ درصد ساخت داخل رسیده و با آغاز 
تولید انبوه در اواخر سال جاری این میزان به ۸۰ 

درصد خواهد رسید.
وی در پاســخ به ســوال وزیر صمــت در زمینه 
موتــور این محصــول وزمــان عرضه بــه بازار 
اظهارداشــت :حجــم موتــور ۳۰۱ ، ۶ .۱ لیتر، 
حداکثر قدرت آن ۱۱۵ اســب بخــار و مصرف 
ســوخت ترکیبــی آن ۱ .۷ لیتــر در هر ۱۰۰ 

کیلومتر پیمایش است .
یکه زارع بااشــاره به این که موتور ای ســی ۵ با 
بیش از ۸۰ درصد داخلی ســازی شده به تولید 
انبوه رسیده است ، تصریح کرد : نخستین سری 
از ۳۰۱ ایرانی در اردیبهشــت ماه سال آینده به 

دست مشتریان خواهدرسید.
رضارحمانی وزیر صنعت ، معــدن وتجارت هم 
خاطرنشــان ســاخت: نهضت ســاخت داخل 
قطعات با تکیه بر جوانان و شــرکت های دانش 

بنیان در این پروژه ۳۰۱ نمایان است .

رقبای ۳۰۱ در بازار ایران
رنوســیمبل، فیات تیپو، تویوتا یاریس ســدان 
و هیوندا اکســنت از جمله رقبای ۳۰۱ دربازار 
خودروی کشور هستند که قطعا ورود محصول 
۳۰۱ مشــتریان زیــادی را به دنبــال خواهند 

داشت.
کیفیت روز و مطلوب ۳۰۱ ، آپشــن ها وامکانات 
مناسب ، فضای کاربردی و کافی، طراحی مدرن، 
سیســتم تعلیق به روز از جمله مزیت های این 
محصول است که نظر مشــتری ایرانی را به خود 
جلب می کند.خدمات گســترده ودردسترس 
نیز بــه عنــوان عامل مهــم در جلــب رضایت 
مشــتری،  محصول ۳۰۱ را از رقبا خود متمایز 
می کند و می تواند جایگاه مناســبی را در میان 

مشتریان کسب کند.
این خودرو از آزمون های مختلف را در آزمایشگاه های 
مطرح جهانی از ســر گذرانده و موفق شــده سه 
ســتاره ایمنی از موسســه یورو انکپ را دریافت 
کند واز این نظر توانســته در رده باالتری نسبت 

به محصوالت تولید داخل قرار گیرد.

 تبدیل محصوالت رنو و برلیانس 
با سراتو به تعداد محدود

 گروه خودروســازی ســایپا در طــرح تبدیل 
خودروهــای گــروه رنــو و برلیانــس تعدادی 

خودروی سراتو قرار خواهد داد.
گروه خودروســازی ســایپا به منظور کســب 
رضایت مشــتریان در قبال بدعهدی شــرکای 
خارجــی در عدم تامین محصــوالت گروه رنو و 
برلیانس، خودروی ســراتو را نیز در طرح تبدیل 

محصوالت رنو و برلیانس قرار خواهد داد.
متقاضیان تبدیــل محصوالت رنــو و برلیانس 
می توانند با تبدیل خودروی ثبت نامی با ســراتو 
و تکمیل ما بــه التفاوت وجه، خودروی ســراتو 
دریافت کنند.به دلیل محدود بودن تولید سراتو، 
اولویت اختصــاص این محصول با مشــتریانی 
خواهد بود که زودتر اقدام بــه تبدیل خودروی 
ثبت نامی خود کرده باشند که به زودی جزئیات 
آن اعالم خواهد شد.سایپا برای سایر خریداران 
محصوالت رنو  و  برلیانس نیز طرح هایی دارد که 
از تبدیل محصوالت ثبت نامی به خودروهای در 

حال تولید از آن جمله است.
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 پیش بینی دالالن از قیمت ارز در روزهای آینده

سردرگمی در چهارراه استانبول
سمیرا ربیع  نوسان های شدید دالر در هفته های 
اخیــر، دالالن و فعاالن بازار ارز را ســردرگم کرده به 
طوری که شــماری از آن ترجیح داده اند از این بازار 
خارج شده و یا به طور موقت، میزان فعالیت های خود 
را کاهش دهنــد؛ البته برخی نیز بــا احتیاط در حال 

جمع آوری دوباره دالر هستند.
افت حدود چهار هزار تومانی قیمت دالر در هفته های 
اخیر و باال و پایین رفتن های پیوســته نرخ ارز، باعث 
افزایش ریسک بازار معامالت ارز و در نتیجه احتیاط 
سوداگران و دالالن شده اســت. در این میان، سقوط 
شدید قیمت دالر در روزهای میانی و پایانی هفته ای 

که گذشت این سردرگمی را دوچندان کرده است.

سقوط قیمت دالر در هفته ای که گذشت
روند نزولی نــرخ دالر از نخســتین روز هفته ای که 
گذشــت آغاز شــد که در میانه هفته، روندی شتابان 
گرفت؛ قیمت دالر در صرافی های بانکی در نخستین 
روز هفته شــنبه ۲۲ تیر حدود ۱۲ هزار و ۶۵۰ تومان 
بود که در روز یکشــنبه ۲۳ تیر به ۱۲ هــزار و ۵۰۰ و 
دوشــنبه ۲۴ تیر به ۱۲ هــزار و ۴۵۰ تومان کاهش 

یافت.
دالر از روز سه شــنبه ۲۵ تیر به کانال ۱۱ هزار تومانی 
سقوط کرد به طوری که در ساعات پایانی آن روز، هر 

دالر به نرخ ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان فروخته می شد.
از دقیقه های آغازین معامالت صبح روز چهارشــنبه 
۲۶ تیر روند نزولی قیمت دالر تشــدید شد به طوری 
که از ساعت ۹ صبح تا ســاعت ۱۴ حدود ۷۰۰ تومان 
کاهش یافت و در صرافی های بانکی از ۱۱ هزار و ۹۰۰ 

به ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان افت کرد.
البته در عصر روز چهارشــنبه از شدت کاهش قیمت 

دالر، کاسته شد و قیمت ها اندکی باال رفت.
در روز پنجشــنبه قیمت دالر به تعادل و ثبات رسید، 
بر این اســاس هر دالر به نرخ ۱۱ هــزار و ۴۰۰ تومان 
خریداری و ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می رسید.

حال و هوای بازار فردوسی در روز سقوط دالر
در روز چهارشنبه که ســقوط ۷۰۰ تومانی نرخ دالر 
به وقوع پیوســت، بیــش از هر چیز، ســردرگمی و 
بالتکلیفی میان سوداگران و فعاالن بازار ارز به چشم 

می خورد.
فروشــندگان دالر که در ســایر روزها فاصله ۱۰۰ تا 
۲۰۰ تومانی را بین نــرخ صرافی هــای بانکی با نرخ 

بازار آزاد رعایــت کرده و قیمت اعالمی آنها با ســایر 
فروشــندگان، تفاوت زیــادی نداشــت، در آن روز، 
قیمت های پــر نوســانی را می گفتند که ناشــی از 

سردرگمی آنها بود.
در حالی که یــک دالل در کنار خیابــان منوچهری 
نرخ خرید دالر را ۱۰ هــزار و ۷۰۰ و فروش را ۱۱ هزار 
تومان اعالم می کرد، یک فروشــنده دیگر دالرهای 
خود را ۱۱ هــزار و ۶۰۰ تومان به فروش می رســاند. 
زمانی که از آنها علت اعالم این قیمت ها را پرســیدیم 
اولی پاســخ می داد که »بزودی دالر قراره به زیر ۱۰ 
هزار تومان برســد«، دومی هم می گفت که »ریزش 
قیمت دالر، موقتی هســت و بزودی قیمت ها به ۱۳ و 

۱۴ هزار تومان بر می گردد.«
بیشتر فروشــندگان نیز قیمت ها را در محدوده نرخ 
تعیین توســط صرافی های بانکی اعــالم می کردند.
البته شماری از آنها ترجیح داده بودند که فعاًل دست از 
خرید و فروش کشیده و بازار را رصد کنند تا وضعیت 

قیمت ها در آینده مشخص شود.

دالالن ارزی، محتاط شده اند
دالالن و سوداگران ارزی و افرادی که در کنار خیابان 
اقدام بــه خرید و فــروش دالر می کنند، بــا توجه به 

نوسان شدید قیمت ها، محتاط شده اند.
آنها در پاســخ به کســانی که قیمت دالر برای عصر 
همان روز یا صبــح روز بعد را می پرســند می گویند 
هیچکس نمی تواند قیمت دالر تا یک ســاعت بعد را 
پیش بینی کنــد. قیمت دالر هر چنــد دقیقه یکبار 

امکان دارد تغییر کند.
آنها تاکید می کننــد: اگر قصد خریــد دالر را دارید 
باید پول نقد همراهتان باشــد تا به ازای آن به شــما 
دالر بفروشــیم، اینکه بگویید دو ســاعت بعد پول را 

می پردازم قابل قبول نیست.

پیش بینی های دالالن از نرخ دالر
زمانی که از یک دالل خواســتیم تا پیش بینی واقعی 
خود از نوســان نرخ دالر و زمان مناسب برای خرید را 
اعالم کند، گفت: »به نظرم چنــد وقت دیگر هم صبر 
کنید، بعد دالر بخرید. هنوز قیمت ها باالست، شاید تا 
در روزهای بعد بتوانید با نرخ ۱۰ هزار تومان و یا حتی 

۹ هزار و ۵۰۰ تومان نیز خرید کنید.«
دالل دیگری گفت: »کاهش قیمت دالر، کوتاه مدت 
هست، در هفته های بعد دوباره قیمت ها باال می رود.«

وز   قدرت نمایی دالالن ارز در ر
نیمه  تعطیل هفته

افزایش نزدیک بــه ۲۰۰ تومانی قیمت دالر، در 
روز نیمه تعطیل هفته این ســئوال مهم را پیش 
روی فعاالن بازار و افکار عمومی قرار داده اســت 

که آیا بازگشت قیمت ها آغاز شده است؟
 پنجشنبه هر دالر آمریکا با رشدی ۲۰۰ تومانی 
به قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رســید تا از پس 
کاهش چنــد روزه، بار دیگر افزایــش قیمت را 
تجربه نماید. رســیدن نرخ دالر بــه این قیمت 
در صرافی های بانکی، همزمان با رشــد قیمت 
در بازار آزاد بود، البته میزان رشــد قیمت سبب 
نشد بهای دالر در صرافی های بانکی و بازار آزاد 

تفاوتی با یکدیگر پیدا کند.
 

 سکه به کانال ۴ میلیون تومان 
برگشت

 ســکه بهار آزادی که در ســال جــاری حتی تا 
۵ میلیــون تومان نیز پیشــروی کرده اســت، 
پنجشــنبه بار دیگر با افزایــش قابل مالحظه 
قیمت، به کانــال ۴ میلیون تومانی بازگشــت. 
ســکه دو روز در کانال ســه میلیون تومان دوام 

آورد.
 هر چنــد قیمت ها در بازار افزایش یافته اســت 
اما صرافان به قیمت هــای جدید حاضر به خرید 
نیســتند و همین شــائبه ریزش دوباره قیمت 
را تقویت مــی کنــد، در این میان بســیاری از 
کارشناسان هستند که معتقدند ریزش  افزایش 
هر دو به یــک میران اثــرات منفی خــود را بر 

وضعیت اقتصادی به جا می گذارند.
هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی پنجشــنبه به 
قیمت ۴ میلیون و ۵۵ هزار تومان در بازار عرضه 
شد. بهای نیم ســکه و ربع ســکه نیز به ترتیب 
به قیمت ۲ میلیــون و ۲۰۲ هــزار تومان و یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. هر گرم 
طالی ۱۸ عیار نیز به قیمــت ۳۹۴ هزار تومات 

معامله می شود.

و، مسکن، موبایل؛ توقف  خودر
معامالت

 از پس نوسان چند روزه قیمت ارز بازار مسکن، 
خودرو و گوشــی تلفن همراه و دیگر اقالم گران 
قیمت مرتبط با ارز با تغییر شــرایط روبرو شدند 
و به نوعی توقف معامالت را تجربــه کردند. هر 
چند قیمت خودرو کاهش یافته است اما انتظار 
برای ریزش قیمت ها بیش از پیش بود و از این رو 
همچنان روند معامالت در این بازار متوقف مانده 
است. در دیگر سوی رکود بازار مسکن نیز تحت 
تاثیر انتظار شــکل گرفته مبنی بر ریزش قیمت 
عمیق تر از پیش خود را نشــان داد به طوری که 
نائب رییس اتحادیه مشــاوران امالک می گوید 
رکود فعلی در بازار مســکن در بیست سال اخیر 

بی سابقه است.
 پیش بینی ها داللت بــر آن دارد که انتظار برای 
کاهش قیمت در بــازار خودنمایــی می کند و 
مشتری در بازار مسکن نایاب ترین مولفه تلقی 

می شود.
 کاهش شــدید تعداد خریداران در بازار مسکن 
در حالی رخ داده اســت که بازار طال و سکه نیز با 
افزایش تعداد فروشــندگان و کاهش خریداران 

روبروست.  

پرش دوباره قیمت طال
قیمت طال در معامــالت روز جمعه بازار جهانی، 
تحت تاثیر اظهارات یک مقام ارشد بانک مرکزی 
آمریکا درباره کاهش نرخ های بهره و تنش ها در 
خاورمیانه، افزایش یافت و برای نخســتین بار از 

ماه مه سال ۲۰۱۳ از مرز ۱۴۵۰ دالر عبور کرد.
هر اونس طال برای تحویل فــوری در معامالت 
روز پنجشنبه بازار سنگاپور به ۱۴۵۲ دالر و ۶۰ 
ســنت صعود کرد که باالترین قیمت از دوم مه 
سال ۲۰۱۳ بود و اندکی بعد، ۰.۲ درصد کاهش 
یافت و به ۱۴۴۲ دالر و ۵۶ ســنت رسید. بهای 
معامالت این بازار از ابتدای هفته جاری تاکنون 
حدود دو درصد رشــد کرده که دومین رشــد 

هفتگی متوالی خواهد بود.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال ۱.۱ 
درصد کاهش یافت و به ۱۴۴۴ دالر و ۱۰ سنت 

رسید.
بر اســاس گزارش رویترز، جان ویلیامز، رئیس 
بانــک فــدرال نیویــورک روز گذشــته اظهار 
کــرد سیاســت گذاران باید بــه تدابیر محرک 
مالی بیافزاینــد و نمی توان صبر کــرد تا فاجعه 
اقتصــادی کامــاًل عیان شــود. اظهــارات وی 
انتظارات بــرای کاهش نرخ های بهره از ســوی 

بانک مرکزی آمریکا را تقویت کرد.
این اظهارات باعث شد شــاخص دالر آمریکا به 
پایین ترین حد در دو هفته گذشته سقوط کند و 

طال برای خریداران غیرآمریکایی ارزان تر شود.
موجودی طالی اس پــی دی آر گلد تراســت 
که بزرگتریــن صندوق ســرمایه گذاری تحت 
پشتوانه طال در جهان است، روز پنجشنبه ۱.۴۲ 

درصد رشد کرد و به ۸۱۴.۶۲ تن رسید.

 ارزانی طال تا آخر تابستان
 ادامه دارد؟

نایب رئیس اول اتحادیه طال تهران در پاســخ به 
این پرسش که روند کاهشی قیمت طال در آینده 
ادامه دار اســت؟ گفت: این روزها سیاســت در 
اقتصاد گره خورده اســت و همین موضوع باعث 
شده که برخی مولفه ها از سیاست تاثیر بپذیرند. 
امروز با بررســی هایی کــه در کف بــازار داریم 
معتقدیم که بانک مرکــزی مهمترین بازیگری 
است که در این شرایط توانســته قیمت دالر را 

مدیریت کند.
مسعود یزدانی افزود: در این مدت بانک مرکزی 
با اقدامات جهادی توانســته بازار ارز را به شکل 
مطلوبی پیش برود و با تزریق ارز به بازار قیمت ها 
را در حد معقولی کاهش دهد. چنانچه این روند 
ادامه دار باشد قیمت دالر و همچنین قیمت طال 

نیز تا پایان تابستان کاهش خواهد یافت.
او اظهار کرد: قیمت طال را قیمت دالر مشخص 
می کند. چنانچــه قیمــت ارز و همچنین انس 
جهانی طال کاهش یابد، قطعا در روزهای آینده 
قیمت طال در بازار داخل ارزان خواهد شــد. به 
نظر می رســد امســال بیشــترین کاهش را در 
قیمت طال داشته باشــیم.یزدانی درباره حباب 
ســکه گفت: در حال حاضر حباب تمام ســکه 
بهار آزادی به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است؛ در 
حالی که طی ماه های گذشــته حباب سکه تمام 

به یک میلیون تومان هم می رسید.
یزدانی در توصیه ای به مردم گفت: توصیه بنده 
به مردم این است که همیشــه لباس فصل را بر 

تن کنند.


