
 فراز و نشیب کیفیت سوخت در ایران 
مقصر چه کسی است؟

دود بنزین بی کیفیت 
در چشم مردم

تداوم فروش های بی اثر خودروسازان در بازار

و دوباره ترمز برید قیمت خودر

بازار ســهام در این هفته تحت تأثیــر اطالعات مالی 
دریافتی مثبت از عملکرد بنگاه ها در فصل بهار روند 
صعودی و با ثباتی را تجربه کرده اســت. به طوری که 
شاخص کل سهام با رشد 0.6درصدی به میانه کانال 

254 هزار واحدی رسیده است.
همچنین  ارزش معامالت خرد سهام نیز که روزهای 
گذشــته با کاهش محسوسی مواجه شــده بود، بار 
دیگر به سطوح باالتر از ۸50 میلیارد تومان بازگشته 

است.
 به اعتقاد کارشناســان متغیرهــای موجود حاکی 
از پتانسیل بازار ســهام برای تداوم حرکت در مسیر 
صعودی دارد. اما با توجه به تصویب تغییرات گسترده 
در بودجه دولت در ســال 9۸ و کاهش 14 درصدی 

ســقف کل منابع و مصارف بودجه احتماال اثرات این 
تصمیم بــر عملکرد بازار ســرمایه در هفته های آتی 

مثبت نخواهد بود.
قیمت دالر در دو روز انتهایی هفته گذشــته به دلیل 
عدم موفقیت این ارز در عبور از سقف 12600 تومان  
افت داشته است. در واقع با عبور نکردن قیمت از این 
ســقف فروش ارز زمینه ســاز این کاهش نرخ بوده 

است. 
در ابتدای هفتــه قیمت دالر افزایــش و به حداکثر 

قیمت 12150 تومان در روز یکشنبه رسیده است. 
در ادامــه از روز دوشــنبه به دالیل کاهــش تمایل 
معاملهگران به خرید و فروش، قیمت گذاری صرافی 
ها در نزدیکی قیمت دالر در بــازار آزاد و ادامه خروج 
بســیاری از بازیگران بزرگ از بازار ارز به دلیل ادامه 
بازدهی منفی این بازار، قیمت دالر وارد کانال نزولی 
شده است و در روز چهارشــنبه مجددا به کانال 11 

هزار تومانی برگشته است. 
جهت حرکت قیمت ســکه در این هفته نیز مشــابه 

قیمت دالر بوده اســت. به این صورت که در ابتدای 
هفته نسبت به آخر هفته گذشــته افزایش و سپس 
با رســیدن به 4 میلیون و 260 هزار در ابتدای هفته 
تا پایان هفته مســیر نزولی را طی کرده است. این در 
حالی است که قیمت اونس جهانی طال طی روزهای 
دوشنبه و ســه شــنبه افزایش یافت، ولی سکه روند 

نزولی قیمتی خود را ادامه داده است. 
این موضوع موجب شــد که عده ای از فعاالن چنین 
استداللی را مطرح کنند که بازار سکه بیشتر از قیمت 
اونس به روند بهای دالر در بازار داخلی حساس است. 
در مجموع از 2 مرداد تا 9 مرداد بازدهی دالر و ســکه 

هر دو  منفی 0.2 درصد بوده است.
حذف چهار صفر از پول ملی و موافقت با اســتخراج 
بیت کوین در صورت اخذ مجــوز از وزارت صمت از 
مصوبات مهم دولت در هفته گذشــته بوده است. به 
نظر می رســد حذف چهار صفر از پول ملی علیرغم 
داشــتن مزایایی همچون کاهش حجم اســکناس، 
ساده سازی محاسبات مالی و تقویت اسمی پول ملی 

در برابر ارزهای خارجی بــر متغیرهای اقتصاد کالن 
تأثیر معنی داری نخواهد داشــت. همچنین مناسب 
نبودن زمان اجرای این طرح به دلیل شرایط تورمی 
حاکم بر اقتصاد کشور، تشــدید انتظارات تورمی به 
دلیل گرد شــدن قیمت هــای خرد به ســمت باال و 
افزایش هزینه بــرای چاپ اسکناســهای جدید از 

ایرادات این طرح است.
 به طور کلی این اتفاق نظر در بین کارشناسان وجود 
دارد که اجرای این سیاست بدون اصالحات بنیادی 
در ساختار اقتصادی پولی و مالی تأثیر منفی بر قدرت 
خرید جامعه خواهد داشــت. تصمیــم دیگر دولت 
مبنی بــر به رســمیت شــناختن ارز دیجیتال بیت 
کوین در صورت اخذ مجوز و پرداخت مالیات اقدامی 

مؤثر تلقی میشود.
 البته استفاده از این ارز در مبادالت داخل کشور مجاز 
نیست. انتظار می رود با بررسی های دقیق تر در آینده 
رویکردی هوشمندانه تر در قبال این نوع ارزها اتخاذ 

شود.

چرایی افت قیمت در برخی مناطق تهران
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جمال رازقی
تحلیلگر اقتصادی

تاثیر حذف صفرها بر متغیرهای اقتصادی چیست؟



بایدها و نبایدهای تصمیم جدید دولت در گفت  وگو با کارشناسان

واکنش اهالی اقتصاد به حذف صفرها
فرشاد میخک بیرانوند     شرایط زمانی نامناسب، 
به اشــتباه افتادن مردم در حســاب کتاب ها، تبعات 
تورمی و ضرورت انجــام همزمان دیگــر اصالحات 
ســاختاری مهمترین نکاتی هستند که اهالی اقتصاد 
درباره تبعــات تصمیم جدید دولــت در حذف چهار 

صفر از واحد پولی نسبت به آن هشدار می دهند.
الیحه جدید درباره حذف چهار صفــر از ریال یکی از 
خبرســازترین تصمیمات اقتصادی دولت در ماه های 
گذشته بوده است. این تصمیم خبرساز اما کمتر محل 
مناقشه اهالی اقتصاد شده است چرا که عمدتا حرف ها 
و اظهارنظرها پیرامون آن شــبیه به هم است و معموال 
به این نقطه ختم می شود که حذف چهار صفر از ریال 
به تنهایی نمی تواند کاری از پیش ببرد.شــاید بتوان 
پاک کردن چهار صفر از واحد پولــی را به پاک کردن 
صورت مساله یک معادله تشــبیه کرد که با انجام آن 
ممکن است از اســترس نگاه کردن به سختی معادله 

رها شویم اما مطمئنا مساله را حل نخواهد کرد.

 حذف صفر جز هزینه های دفتری
 نتیجه ای ندارد

در همین راســتا اهالــی اقتصاد در گفتگو با ایســنا، 
درباره پیامدهای مختلف ایــن تصمیم از جنبه های 
مختلفی به اظهارنظر پرداخته اند. هوشنگ شجری، 
عضو هیئت علمی دانشــگاه اصفهان با تاکید بر اینکه 
حذف صفرها از پول ملی در این شــرایط هیچ پیامد 
مشخصی جز هزینه های متعدد در حوزه های دفتری 
و حســابداری  ندارد گفت که »طرحــی مانند حذف 
صفرها معموال در چارچوب یک بسته اقتصادی ارائه 
می شود که در آن یکسری اصالحات اساسی بانکی و 
مالی برای ایجاد تحوالت اساسی پولی در نظر گرفته 

می شود«.
شرایط زمانی نکته ای اســت که دیگر اقتصاددان ها 
هم روی آن تاکیــد کرده اند. این شــرایط زمانی در 
وهله اول به تورم باالی 40 درصد در اقتصاد کشــور 
برمی گردد کــه باعث می شــود هر طــرح و برنامه  

اقتصادی کوته بینانه ای را در خود ببلعد و بی اثر کند.

ذهن مردم بی علت درگیر می شود
آلبرت بغزیان، دیگر اقتصــاددان عضو هیئت علمی 
دانشــگاه تهران هم با تاکید بر نامناســب بودن زمان 
برای تغییر واحــد پولی گفت که »مــن نیازی برای 
این اقدام احســاس نمی کنم. اگر چهار صفر برداشته 
شــود ذهن مردم بی علت درگیر می شود و احتمال 
دارد اشــتباهاتی رخ دهد که به راحتــی قابل جبران 

نباشــد. مثال در پرداخت های اینترنتی امکان دارد با 
توجه به پیش زمینه فکری قبلی که برای مردم وجود 
دارد اشــتباهات بزرگی رخ دهــد. در صورت اجرایی 
شدن این طرح باید برای این اشــتباهات احتمالی 
راه چاره ای جســت. حتی همیــن االن برخی  در 
پرداخت ها بین تومان و ریال اشــتباه هایی صورت 
میگیــرد و بعضــی ها یک صفر بیشــتر یــا کمتر 
می گذارند حاال اگر چهار صفر حذف شود و شخصی 
به اشــتباه چهار صفر اضافه بگذارد امکان دارد ســوء 

استفاده های جبران ناپذیری رخ دهد«.

عجوالنه است!
کیوان کاشــفی، عضو هیئت رئیســه اتاق بازرگانی 
ایران هم حــذف چهار صفر از پول ملی را در شــرایط 
کنونــی کاری عجوالنــه می داند و معتقد اســت که 
»دولت کارهای اقتصادی مهمتری نســبت به حذف 
صفر از پول ملی دارد که باید بــه آن بپردازد. این کار 
در شرایط کنونی کشور کاری عبث است، زیرا شرایط 
اقتصادی کنونی کشــور و جامعه اصال مناسب چنین 

کاری نیست«.

می تواند تورم زا باشد
در روزهای گذشــته برخی اقتصاددانان در گفتگو با 
ایسنا حتی به تبعات تورمی تصمیم جدید دولت برای 
حذف چهار صفر از واحد پولی پرداختند؛ اســتدالل 
آنها هم این اســت که زمانی که دولــت چهار صفر را 
از واحد پولی حذف می کند برخــی از ارقام کوچکتر 
مانند 930 ریال باید به سمت باال گرد شوند تا بتوانند 
به واحد مرجع نزدیک شــوند و همین خــرده ارقام 
زمانی که جمع شوند چه بسا بتوانند باعث فشارهای 

تورمی هم بشوند.

نتایج مثبت در کوتاه مدت 
عضو اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد اســت نمی توان 
به طرح حذف چهــار صفر از پول ملی نگاهی ســیاه 
یا سفید داشــت و چگونگی اجرای این طرح، میزان 

موفقیتش را نشان خواهد داد.
عباس آرگــون در گفت وگو با ایســنا، اظهــار کرد: 
حذف صفر از پول ملی می توانــد نتایج مثبتی حتی 
در کوتاه مدت داشته باشــد. یکی از این نتایج تسهیل 
محاسبات در سطح کالن اســت. با توجه به تورم قابل 
توجهی که اقتصاد ایران در طول ســال ها و دهه های 
گذشته با آن روبه رو بوده، اعداد و ارقام در قراردادهای 
تجاری و بانکی به شــدت بــاال رفته اســت و همین 

مسئله محاســبات را در ســطوح کالن دشوار کرده 
که با حذف صفر می توان بخشــی از این دغدغه ها را 

مدیریت کرد.
به گفته وی، هزینه باالی چاپ اســکناس و توزیع آن 
یکی دیگر از دغدغه هایی اســت که بــا حذف صفر از 
پول ملی می توان برای آن چــاره ای جدید پیدا کرد و 
بخشی از فشار بودجه ای موجود در این زمینه را حل 
کرد.این عضو اتاق بازرگانی تهران با اشــاره به کاهش 
ارزش پول ملی، تصریح کرد: در ســال های اخیر روند 
کاهشی ارزش ریال به حدی رسیده که در مقایسه با 
ارزهای بین المللی فاصله  ما بسیار زیاد است و با حذف 
صفر، می توان انتظار داشــت که از نظر روانی و ذهنی 

تاثیری مثبت در جامعه رخ دهد.
آرگون در بیــان تهدیدهای احتمالــی اجرای طرح 
حذف چهار صفر از پول ملی نیز تصریح کرد: همانطور 
که اجرای این طــرح از نظر روانــی می تواند تاثیرات 
مثبتی داشــته باشــد، می توان تاثیراتــی منفی نیز 
برای آن برشمرد. برای مثال در کوتاه مدت چگونگی 
محاسبه نرخ های جدید و تبیین آن برای مردم قطعا 
ســخت خواهد بود و زمانی کوتاه یا میــان مدت نیاز 

است تا جامعه با این قیمت ها وفق پیدا کند.
وی ادامه داد: جدای از آن با حذف صفر میزان حقوق، 
درآمد یا ثروتی که در بانک ها وجــود دارد نیز از نظر 
اســمی کاهش پیدا می کنــد و باید با شفاف ســازی 

شرایط، بار روانی حاصل از این اتفاق مدیریت شود.

بقیه کشورها با صفرها چه کرده اند
حذف صفر از پول ملی مســاله جدیدی نیســت و در 
بسیاری از کشورهای دیگر نیز انجام شده است: طبق 
اعالم نشــریه بین المللی علوم اقتصادی و مدیریتی، 
در طول 50 ســال گذشته 19 کشــور اقدام به حذف 
صفر از پول ملی خود کرده اند که از بین این کشورها، 
10 کشــور این کار را دو مرتبه انجام داده اند. صفرها 
در آرژانتین تاکنون چهار مرتبه، روســیه، اوکراین، 
لهستان و بلژیک ســه مرتبه و در ترکیه، کره جنوبی 

و غنا یک مرتبه برداشته شده اند.
با این حال بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان 
می دهد که حذف صفر از پول ملی الزاما به توقف نرخ 
تورم یا کاهش ارزش پول منجر نشــده است. زیمباوه 
در ســال 2009 اقدام به حذف 12 صفــر از پول ملی 
خود کرد. بــه گفته ســی ان ان، در آن ســال با یک 
اســکناس 100 تریلیون دالری زیمباوه می شد تنها 
یک قرص نان خرید و قیمت هــر دالر آمریکا به 300 

تریلیون دالر زیمباوه رسیده بود. 
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 ۴میلیون تن کاالی اساسی

 در بنادر کشور 
 وزیر امور اقتصــادی و دارایی گفــت: در حال 
حاضر 4 میلیون تــن کاالی اساســی در بنادر 

کشور وجود دارد.
فرهاد دژپسند با اشاره به نامه رییس جمهور به 
4 وزیر درباره تعیین تکلیف تخصیص ارز دولتی 
به شرکت ها، اظهار داشــت: فرآیند تخصیص و 
تامین ارز، واردات کاال و ترخیص و توزیع آن یک 

فرآیند آنی نیست و یک پروسه را طی می کند.
وزیر امور اقتصــادی و دارایی با بیــان اینکه در 
حال حاضر 4 میلیون تن کاالی اساسی در بنادر 
کشــور وجود دارد، افزود: در چنین شرایطی 
نمی توان گفــت که ارز در کشــور گم شــده 
اســت بلکه باید در حوزه فرآیند تخصیص ارز و 
ترخیص کاال اطالع رسانی دقیق صورت گرفته 

و شفاف سازی شود.
وی تصریح کرد: در حــال حاضر رییس جمهور 
در نامه ای به دســتگاه های ذیربط دستور داده 
که پاســخ دهند تخصیص ارز به شرکت ها برای 

واردات کاالها در چه مرحله ای قرار دارد.

حذف یارانه دهک های باالی 
ودی درآمدی؛ به ز

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی، گفت: آیین 
نامه اجرایی حذف دهک هــای باالی درآمدی 
به پیشــنهاد ســازمان برنامه و بودجه در دولت 

تصویب شده و به زودی ابالغ و اجرا می شود.
به گــزارش اقتصادآنالین به نقــل از خانه ملت،  
محمد شــریعتمداری  وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی، دربــاره  حذف دهک هــای باالی 
درآمدی  از دریافــت یارانه، گفــت: آیین نامه 
اجرایی حذف دهــک های بــاالی درآمدی به 
پیشــنهاد ســازمان برنامه و بودجــه در دولت 

تصویب شده و به زودی ابالغ و اجرا می شود.
شــریعتمداری با بیان اینکــه کارگروهی برای 
حذف دهک های باالی درآمدی با مســئولیت 
ســازمان برنامه و بودجه تشــکیل شده است، 
افــزود: وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی و 
وزارت کشــوردر این کارگروه عضو هستند که 
با همکاری ســازمان و وزارتخانه هــا آیین نامه 

اجرایی می شود.

 زیرساخت های اجرایی حذف
 ۴ صفر از پول ملی آماده شد

مشــاور رئیس ســازمان برنامه و بودجه با بیان 
جدی بودن دولت در حــذف 4 صفر از پول ملی 
گفت: زیر ساخت های نظام اجرایی برای این کار 
آماده اســت و وقتی خود دولت الیحه را تقدیم 
می کند، بدین معناست که از نظر زیر ساخت ها 

برای حذف 4 صفر مشکلی نداریم.
ایرج ندیمی با آسیب شناســی حذف 4 صفر از 
پول ملی گفت: ما به مــردم دروغ می گوییم که 
ارزش هزار تومان با 10 ســال پیش تفاوت دارد 
ولی اگر به واقعیت بپردازیــم، در بلند مدت در 
خصوص اصل واردات، بازگشت منابع و فروش و 

تولید با واقعیت هایی روبرو هستیم.
ندیمــی در توجیه عملکرد دولــت برای حذف 
4 صفر گفت: با توجه به شــرایط اقتصاد کشور 
و رویکــرد جدیــد در خصــوص نظــام و 
سیاســت های پولی، بانکی، مالــی و اعتباری 
توسط بانک مرکزی، در شــرایط ادغام بانک ها 
قرار گرفتیم و از طرفــی رویکردهای جدیدی را 

برای بستن بودجه سال آتی نیاز داریم.
ندیمی گفت: زیر ســاخت های نظام اجرایی 
برای این کار آماده اســت و وقتی خود دولت 
الیحه را تقدیم می کند، بدین معناســت که از 
نظر زیر ساخت ها برای حذف 4 صفر مشکلی 

نداریم.



فراز و نشیب کیفیت سوخت در ایران؛ مقصر چه کسی است؟

دود بنزین بی کیفیت در چشم مردم
سحر بابایی    کیفیت ســوخت ایــران چند ماهی 
است که زیر ذره بین قرار گرفته و انتقادهای متفاوتی 
نسبت به آن شنیده می شــود و این در شرایطی است 
که باالترین رکن دولت کیفیت ســوخت کشــور را 
بســیار مطلوب ارزیابی کرده و معتقد است که وزارت 
نفــت در ارتقای کیفیت ســوخت و محیط زیســت 

گام های بلندی برداشته است.
تولید روزانه بنزین کشــور از 52 میلیون لیتر در سال 
1391 به 10۷ میلیون لیتر در تیرماه امســال رسیده 
اســت و بر اســاس پیش بینی ها این رقم در مرداد به 
110 میلیون لیتر در روز خواهد رســید. از نظر کیفی 
نیز بنزین با کیفیت یورو که در سال 1391 تولید آن 
صفر بوده، طبق گفته مسووالن نفتی کشور قرار است 
در مردادماه امســال به باالی ۷4 میلیون لیتر در روز 

برسد.
از سوی دیگر در ســال 1391 روزانه 94 میلیون لیتر 
گازوئیل تولید می شد که این نیز رقم در پایان تیرماه 
امسال به 115 میلیون لیتر رســیده و از نظر کیفیت 
نیز در ســال 1391 تولید گازوئیل یــورو صفر بوده 
است، اما در پایان تیرماه امسال تولید روزانه گازوئیل 
یورو به 50 میلیون لیتر رسید و این رقم تا پایان سال 

به 60 میلیون لیتر در روز می رسد.

مقصر چه کسی است؟
این در حالی اســت که موضوع آلودگی هوا، افزایش 
غلظــت آالینده »ازن« و هشــدار به خودروســازان 
و موتورسیکلت ســازان مدتــی اســت کــه مطرح 
شــده و خودروســازان نیز ســعی دارند توپ تولید 
آالیندگــی توســط خودروها را به زمین مســووالن 
نفتی بیندازند و تقصیرها را متوجه کیفیت ســوخت 
کننــد. چندی پیــش، رئیس گروه ســالمت وزارت 
بهداشت اعالم کرده بود که شــاخص آالینده ازن به 
دلیل افزایش ناکس که از احتراق ســوخت خودروها 
و موتورسیکلت ها ناشی می شــود افزایش یافته، اما 
به گفته معاون نظارت بر اجرای اســتاندارد سازمان 
ملی استاندارد ایران، کیفیت سوخت تغییری نکرده 
و بنابراین علت ناکارآمدی کاتالیست ها چیز دیگری 

است.
به دنبال تذکر وزارت بهداشت به خودروسازان درباره 
افزایش آالینده »ازن«، دبیر انجمن خودروســازان 
ایران اعالم کرد که مســئوالن محیط زیست به جای 
ایراد به خودروســازان، باید برای کیفیت ســوخت و 
مجهز کردن جایگاه ها به بنزیــن و گازوئیل باکیفیت 
فکری کنند، تا ادعــای وزارت نفت مبنــی بر توزیع 

سوخت باکیفیت در جایگاه های سوخت محقق شود.
این در شرایطی اســت که سعید مداح مروج - مدیر 
هماهنگی و نظارت بر تولید شــرکت ملی پاالیش و 
پخش - به ایســنا گفت: آمار و ارقام تولید و توزیع 
بنزین و نفت گاز نشــان می دهد کــه اکنون نه تنها 
در کالن شــهرها کیفیت بنزین با استاندارد یورو 4 
است، بلکه در استان هایی که پاالیشگاه نیز در آن ها 
قرار دارد، وضعیت سوخت کامال مطابق استاندارد 

است.
وی بــا بیــان این کــه در بندرعباس، هرمــزگان، 
خوزســتان، آبادان، تبریز، آذربایجان شرقی، غربی، 
اراک، اســتان مرکزی، تهران و کرج بیش از آنچه که 
تعهد داشته ایم، ســوخت توزیع می شــود، تصریح 
کرد: هیچ مشکلی در زمینه ی تامین و تولید سوخت 
نداریم و می توان بــا صراحت اعالم کرد کــه نه تنها 
بنزین بلکه در حوزه نفت گاز وضعیت کیفیت در حد 

استاندارد است.
مروج با تاکید بر این مســاله که مشــخصات فنی 
بنزین و نفت گاز از نظــر فنی به طور کامل منطبق با 
استانداردهای یورو 4 است، تصریح کرد: ارزیابی ها 
نشان می دهد که ســوخت تولیدی در داخل کشور 
مشــکلی ندارد و  حتــی گوگرد موجــود در بنزین 
معمولی نیز در محدوده مجاز قــرار دارد همچنین 
میزان نفــت گاز یــورو 4 که برای حمــل و نقل در 
کشــور مورد اســتفاده قرار می گیرد، 50 میلیون 
لیتر در روز اســت که همه آن در داخل کشور تولید 

می شود.
مروج دربــاره علــت آالیندگی خودروها در کشــور 
گفت: در بحث آلودگی و آالیندگی، سوخت تنها یک 
پارامتر است چراکه در این حوزه باید به عوامل دیگری 
همچون میزان مصــرف یک خودرو، نوع سیســتم 
موتور خودرو و موارد دیگــری از این قبیل توجه کرد. 
همچنین آنچه که به عنوان خروجی موتور از خودرو 
خارج می شود، به لحاظ آالیندگی در هر یک متفاوت 
اســت. بنابراین باید بــه مواردی که ســبب کاهش 
آالیندگی در خودرو می شود، توجه شود که متاسفانه 
در داخل کشــور ما این موارد چندان مورد توجه قرار 

نمی گیرد.
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پاالیش 
و پخش با اشــاره به نظارت های بیرونــی بر وضعیت 
کیفیت ســوخت کشور اظهار کرد: ســازمان محیط 
زیســت هر ماه در این زمینه گزارشی را تهیه می کند 
و آن گــزارش را در اختیار شــرکت پاالیش و پخش، 

وزارت نفت و دیگر سازمان های ذیربط قرار می دهد.

 آخرین گزارش سازمان محیط زیست
 از پایش کیفیت گازوئیل

طبق آخرین گزارش سازمان حفاظت محیط زیست 
از کیفیــت گازوئیل کشــور، در ماه هــای فروردین، 
اردیبهشــت و خرداد ســال جــاری 152 نمونه از 
گازوئیــل توزیعــی در جایگاه های مختلف کشــور 
برداشــت و میزان گوگرد آن بررســی شــده است. 
شــینا انصاری - مدیــر کل پایش فراگیر ســازمان 
حفاظت محیط زیست - در این باره اعالم کرد که هر 
ماه محتوی گوگرد ســوخت گازوئیل در محورهای 
مواصالتی نمونه گیری و آنالیز می شود، هر چند هنوز 
توزیع گازوئیل یــورو4 در برخــی جایگاه های مورد 
اشاره در مصوبه به حد اســتاندارد نرسیده است ولی 
نتایج آنالیز محتوی گوگرد در نفت گاز کالنشــهرها 

بهبود نسبی یافته است.
وی با بیان این که در فروردین ماه امســال 45 نمونه 
برداشت شــد که از این تعداد 44.5 درصد از نمونه ها 
در حد اســتاندارد یورو4 و میزان گوگرد کمتر از 50  
بود، در 44.5 درصد نمونه ها میــزان گوگرد بین 50 
تا ppm 250 و در حد قابل قبول گزارش شــد و 11 
درصد نیز بــاالی ۲۵۰ppm  بــود، تصریح کرد: در 
این ماه 60 نمونــه گازوئیــل از جایگاه های مختلف 
کشور برداشت و مورد بررســی قرار گرفت که از این 
تعداد تنها در پنج درصد میزان گوگــرد کمتر از 50 
ppm و در حد اســتاندارد بوده اســت، همچنین در 
1۷ درصد نمونه ها، میزان گوگرد گازوئیل بین 50 تا 
ppm 250 و در حد قابل قبول بــود و در ۷۸ درصد 
نمونه های برداشت شــده محتوی گوگرد باالی 250 

ppm گزارش شد.
مدیــر کل پایش فراگیــر ســازمان حفاظت محیط 
زیســت در ادامه با بیان اینکــه در خردادماه 9۸، 42 
نمونه گازوئیل از جایگاه های مختلف برداشت و آنالیز 
شــد، گفت: از بین 42 نمونــه، در دو درصد نمونه ها 
گوگرد در حد اســتاندارد و زیر ppm 50 بوده است. 
14 درصد نمونه های آنالیز شــده بیــن 50 تا 250 
ppm و در وضعیت متوســط و قابل قبول، ۸4 درصد 
باالی ppm 250 و در وضعیت نامناســب بوده است 
که این ســطح از کیفیت ســوخت با رنگ قرمز نشانه 

گذاری می شود.
وی با اشــاره به اینکه بر اســاس آیین نامه فنی ماده 
2 قانون هوای پاک بایــد در 163 جایگاه محورهای 
مواصالتی توزیع گازوئیل یورو4 صورت گیرد، گفت: 
ایالم، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان از استان های 

دارای جایگاه های دارای محتوی گوگرد باال بوده اند.
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بانک ها از حساب ضامنین 
ممنوع شد

بانک مرکزی با صدور بخشــنامه ای برداشــت 
مطالبــات غیرمســتقیم بانک ها و موسســات 
اعتبــاری از موجودی قابل برداشــت هر یک از 
حســاب های انفرادی مشــتری و یا ضامنین را 

غیرمجاز اعالم کرد.
مدیر کل مقــررات، مجوزهای بانکــی و مبارزه 
با پولشــویی اداره مطالعات و مقــررات بانکی 
بانک مرکزی در بخشــنامه ای به مدیران عامل 
تمامی بانک ها و موسســات اعتباری اعالم کرد 
که به توجه به رای دیــوان عدالت اداری بانک ها 
و موسســات اعتباری تنها می توانند مطالبات 
مســتقیم خود را پس از سررســید و در صورت 
عدم برداشــت از موجودی قابل برداشــت هر 
یک از حســاب های انفرادی مشتری یا ضامنین 
برداشت کنند و برداشت مطالبات غیرمستقیم 

از این حساب ها مجاز نیست.

خدمات ویژه بانک اقتصادنوین 
به فعاالن بورس کاال

بانــک اقتصادنوین به  عنوان یکــی از بانک های 
عامل بورس کاالی ایران بــه عرضه  کنندگان و 
خریداران فعال در این حوزه، خدمات ویژه ارائه 

می دهد. 
به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، این 
بانک به  عنــوان یکی از بانک هــای عامل بورس 
کاالی ایران، در راستای توســعه ظرفیت های 
خود برای ارائه خدمات مرتبط با بازار ســرمایه 
به فعاالن اقتصادی، در تمام فرآیندهای مربوط 
به تســویه معامالت و خرید و فروش بورس کاال 
فعال بوده و خدمات مــورد نیاز عرضه  کنندگان 
و خریداران ایــن حــوزه را در کوتاه ترین زمان 

ممکن ارائه می دهد. 
بر این اساس فعاالن این عرصه می توانند عالوه 
بر بهره مندی از خدماتی چون انتقال وجه پیش 
 پرداخت و وجه تسویه خرید، برای دریافت وجوه 
حاصل از فروش کاالهای شــان در بورس کاال با 
معرفی ســپرده خود نزد بانــک اقتصادنوین به 
شــرکت بورس کاالی ایران؛ از انــواع خدمات و 

تسهیالت این بانک برخوردار شوند.

راه اندازی خدمت پرداخت وجوه 
دولتی در خودپردازهای بانک رفاه 
در راســتای ایجــاد خدمات ارزش افــزوده در 
شبکه خودپردازهای بانک رفاه، خدمت وصول 
درآمدهای دولت بــا عنــوان »پرداخت وجوه 
دولتی« از طریق پایانه های خودپرداز بانک رفاه 

به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک رفــاه کارگران، 
تمامی دارندگان کارت های بانک رفاه و شــتاب 
بانکی مــی توانند از طریــق خودپردازهای این 
بانک و انتخــاب گزینه پرداخــت وجوه دولتی 
با وارد کردن شــماره کارت و شناسه 30 رقمی 
مربوط به حســاب های خزانه دولــت نزد بانک 

مرکزی اقدام کنند.

 موبایل بانک سرمایه 
وزرسانی شد بر

نسخه جدید موبایل بانک سرمایه با قابلیت ها و 
امکانات ویژه و به منظور پاسخگویی مطلوب تر 

به نیازهای مشتریان ارجمند روانه بازار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک سرمایه، با هدف 
افزایش ســطح دسترســی هم وطنان گرامی 
به خدمات نویــن بانکی و به منظــور رفاه حال 
مشتریان و تسهیل در خدمت رسانی به ایشان، 
نســخه جدید ســامانه همراه بانک ســرمایه با 
امکانات و قابلیت های ویــژه آماده بهره برداری 

مشتریان ارجمند قرار گرفت.



عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد

وژه نیمه کاره در کشور 60 هزار میلیارد تومان پر
خریــدار     عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس 
شورای اســالمی گفت: امروز اگر از کسی یک ریالی 
یا 10 ریالی یا 100 ریالی بخواهنــد این پول را ندارد 
بنابراین این نمی تواند واحد پول ما باشد، نکته مهمتر 
اینکه اگر 100 ســکه 100 ریالی را در ترازو بگذاریم 
ارزش فلز آن از خود پول بیشــتر می شود، یک واحد 
پول ما یــک 120 هــزارم یک ارز خارجی ســت در 
صورتی که ارزش پول ما بیشــتر از اینهاست بنابراین 
می طلبــد که چهار صفر هــر چه زودتــر از پول ملی 

حذف شود.
محمود بهمنی با بیــان اینکه دولت با یک کســری 
100 هــزار میلیاردی در بودجه مواجه اســت گفت: 
فرار مالیاتی در کشور ما رقم بســیار باالیی است، در 
ایران 900 هــزار میلیارد تومان یارانــه پیدا و پنهان 
پرداخت می شــود بنابراین با افزایــش نرخ پایه های 
مالیاتی، حذف یارانه یک دهک باالیی، فروش بخشی 
از ســهام و دارایی هــای دولتی بالتکلیــف، اصالح 
قیمت حامل های انرژی و خروج دارایی های ســمی 

از پرتفوی دولت می توان کسری بودجه را حل کرد.
بهمنی در ادامه به مباحث مطرح شــده در خصوص 
حذف چهار صفر از پول ملی اشاره و خاطرنشان کرد: 
واحد پولی ما شرایط خوبی ندارد، ما در بانک مرکزی 
از سال ۸9 کار زیادی بر روی حذف صفر انجام دادیم 
و تیم هایی را به کشــورهایی چون ترکیه، اندونزی و 

ایتالیا که تجربه حذف صفر داشتند فرستادیم.
وی بــا تأکید بر لزوم حــذف چهار صفــر از پول ملی 
گفت: امروز اگر از کسی یک ریالی یا 10 ریالی یا 100 

ریالی بخواهند این پول را ندارد بنابراین این نمی تواند 
واحد پول ما باشــد، نکته مهمتر اینکه اگر 100 سکه 
100 ریالی را در ترازو بگذاریــم ارزش فلز آن از خود 
پول بیشتر می شود، یک واحد پول ما یک 120 هزارم 
یک ارز خارجی ســت در صورتی کــه ارزش پول ما 
بیشتر از اینهاست بنابراین می طلبد که چهار صفر هر 

چه زودتر حذف شود.
نماینده ســاوجبالغ، نظرآباد و طالقان خاطرنشــان 
کرد: امروز هزینه ایجاد یک پــول 100 تومانی 300 
تومان می شــود، چاپ پول در وضعیت کنونی هزینه 
زیــادی دارد که با حــذف چهار صفر ایــن هزینه ها 

کاهش پیدا می کند، بنابراین باید سریعتر اجرا شود.
رئیس کل اســبق بانک مرکزی ادامــه داد: زمانی در 
آلمان یک دالر معادل یک میلیون مارک شــده بود، 
حذف چهار صفر از پول ملی ما باید ظرف شــش ماه 
تا یکسال اجرایی شــود، ما در بانک مرکزی زمانی که 
50 هزار تومانی جدید را چاپ کردیــم چهار صفر را 
کمرنگ قرار دادیم تا ذهنیت مردم را نســبت به این 

موضوع آماده کنیم.
وی ادامــه داد: در زمان ریاســت بانــک مرکزی در 
مالقاتی که با رئیس صندوق بین المللی پول داشــتم 
وی از من کوچکترین واحد پولی کشورمان را خواست 
تا  برای مجموعه در کنار پول سایر کشورها قرار دهد، 
من نه یک ریالی داشتم نه 10 ریالی نه 100 ریالی و نه 
هزار ریالی بنابراین آنجا متوجه شدم که حذف چهار 
صفر از پــول ملی بهترین سناریویی ســت که در این 

خصوص می تواند اجرا شود.

بهمنی در خصوص اینکه در صورت حذف چهارصفر 
سرنوشت اســکناس و ســکه های 500 تومانی چه 
خواهد شــد گفت: واحد پولی در ساختار جدید مانند 
دالر به 100 قسمت تقســیم خواهد شد، ما در بانک 
مرکزی »دریــک« را برای واحد پولــی جدید پس از 
حذف چهار صفر پیشــنهاد داده بودیم بنابراین 500 
تومانی فعلی نیم واحد پول جدید خواهد شــد مانند 
گذشته که یک واحد 100 دینار معادل دو 10 شاهی 

بود و چهار شاهی که سنار گفته می شد و ...
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشــاره به 
مشــکالتی که اخیراً در حوزه مســکن به وجود آمده 
اســت هم گفت: دولت بخش مسکن را تقریباً تعطیل 
کرده اســت در صورتی که مســکن در دنیــا موتور 
محرکه اقتصاد محســوب می شــود و زمانی که این 
بخش فعــال باشــد 1۸0 کارخانه به طور مســتقیم 
و 200 تــا 300 کارخانه هم به صورت غیرمســتقیم 
وارد کار می شــود.بهمنی با بیان اینکه بخش مسکن 
باید شــدیداً رونق پیدا کند گفت: اگر عرضه مسکن 
اضافه شود مشکل حل خواهد شد، چند سال ساخت 
مسکن را بد تلقی کردیم، ما چهار میلیون و 200 هزار 
مســکن مهر ســاختیم حتی یک ریال از این پول ها 
سوخت نشد چون مسکن تا زمان تسویه در گرو بانک 
اســت.وی در پایان از وجود 60 هــزار میلیارد تومان 
پروژه نیمه کاره در کشــور خبر داد و گفت: به عنوان 
نمونه جاده هشتگرد-طالقان 20 سال و قطار تهران-

هشتگرد 12 ســال متوقف بوده اند و در دو سال اخیر 
روند ساخت آنها دوباره شروع شده است.

البرز

مدیــرکل منابع طبیعــی البرز گفت: 
از دهــه 40 و 50 معــادن زیــادی در 
ســطح های وســیعی از البرز واگذار 
شــده که با توســعه جمعیت استان و 
شرایط ایجاد شــده، فعالیت آنها می 
تواند اثرات زیســت محیطی مخربی 
داشته باشــد به همین دلیل مسئوالن 
فعلی به سادگی از کنار موضوع صدور 
مجوز معدن نمی گذرند.حامد فرضی 
با اشــاره بــه وضعیت معادن اســتان 
اظهــار کرد: البــرز اســتان کوچکی 
اســت بنابراین با هماهنگی هایی که با 

مسئوالن سازمان صنعت، 
معــدن و تجارت اســتان 
صورت گرفته قــرار بر این 
شده حساســیت بیشتری 
درخصوص صــدور مجوز 
برای فعالیت معادن صورت 
بگیرد.وی ادامه داد: بر این 

اســاس در حال حاضر مجوز اکتشاف 
معدن تنها در دو تا پنــج هکتار صادر 
می شــود این درحالی اســت که طی 
سنوات گذشته این مجوز محدودیت 
خاصی نداشته اســت.وی توضیح داد: 

با توجه به اینکه بســیاری 
از مناطق اســتان ظرفیت 
و کشش اکتشاف را ندارند 
و فعالیــت معدنــی در آنها 
اثــرات زیســت محیطی 
زیــادی به همــراه دارد، به 
عنــوان مناطــق ممنوعه 
اعالم شــده اند.این مســئول تصریح 
کرد: با تصیم گیری های صورت گرفته 
در شرایط فعلی مجوز معدن در موارد 
محدود و در شــرایطی که نیاز واقعی 
استان باشــد و نتیجه اکتشــافات به 

مصرف استان برســد، صادر می شود 
و ســختگیری زیادی در ایــن حوزه 
صورت می گیــرد. وقتی معادن واگذار 
می شــود، نظارت و پایش آنها به عهده 
ســازمان و صنعت و معدن اســت تا 
تخلفاتــی در حوزه برداشــت های بی 
اندازه و توسعه بیش از حد تعیین شده 
اتفاق نیفتد.متقاضیان ممکن اســت 
درخواستی که برای اکتشاف می دهند 
برای صد هکتار باشــد ولی آنچه برای 
برداشت تایید می شــود بین دو تا پنج 

هکتار است.

معدن

سخت گیری برای صدور مجوز معدن در البرز
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 علم و فناوری البرز 
میــز خدمت پــارک علم و فنــاوری البــرز به 
مناســبت ســی و نهمین ســالگرد تاســیس 
جهاددانشــگاهی و بــا هــدف راهنمایــی و 
پاسخگویی به ســواالت مردمی و ارائه گزارش 
دســتاوردهای پارک و جهاددانشگاهی در  نماز 

برگزار شد.
در راســتای تحقق پیشــنهاد امام جمعه کرج، 
ترویــج فرهنــگ مهــارت و پاســخگویی به 
مشــکالت و معضالت و توســعه اقتصاد دانش 
بنیان و اشــتغال فناوران، میز خدمت پارک علم 
و فناوری البرز در مصالی نمــاز جمعه کرج و با 
حضور رئیس پارک علم و فنــاوری البرز  برگزار 

شد .
در  این رویداد عالوه بر پاسخگویی به سؤاالت و 
مســائل فناوران، نخبگان و مردم در زمینه های 
علم و فناوری، عملکرد جهادددانشگاهی و پارک 

علم و فناوری البرز تشریح شد.

 تخصص نباید زیر سایه پول 
قرار بگیرد

رئیس موسســه تحقیقات واکسن و سرم سازی 
رازی گفت: طرح های تحقیقاتی موسســه رازی 
مبتنــی بــر برنامه اســتراتژیک موسســه 

اولویت بندی شده است.
علــی اســحاقی در نشســت برنامه ریــزی 
طرح های تحقیقاتی دامپزشــکی که با حضور 
محققان مراکز تحقیقاتی اســتانی برگزار شد، 
بر لزوم اســتمرار و تــداوم ارتبــاط محققان با 
آزمایشگاه های موسسه رازی با هدف پیشبرد و 

پیشرفت طرح های تحقیقاتی تاکید کرد .
وی در ایــن نشســت، تولید و تحقیــق به ویژه 
تحقیقات دامپزشــکی در حــوزه بیماری ها را 
اولویت های موسسه رازی برشمرد و اظهار کرد: 
تمام فعالیت های تحقیقاتی موسســه رازی چه 
با هدف توســعه فرآورده های جدید و یا ارتقای 
کیفی فرآورده هــای جاری، مبتنی بــر برنامه 
اســتراتژیک این مجموعه اولویت بندی شــده 

است.
رئیس موسســه رازی، با تاکید بر اینکه پذیرش 
مســئولیت طرح از ســوی محققان به معنای 
متخصص بودن فرد در آن مســئولیت اســت، 
تصریح کــرد: تخصــص و علم فــرد متقاضی 
مبنــای پذیرش طــرح در کمیته هــای علمی 
و فنی موسسه رازی اســت و تخصص نباید زیر 
سایه پول قرار بگیرد زیرا تمامی طرح ها با هدف 
رفع نیازهای دامپزشــکی کشــور برنامه ریزی 

می شود.

 همه مهد کودک ها مجاز 
به نگهداری از کودکان شیرخوار 

نیستند
مدیرکل بهزیســتی البرز از وجــود 2۸3 مهد 

کودک شهری و روستایی در استان خبر داد.
اسدهلل حیدری اظهار کرد: در حال حاضر 2۸3 
مهد کودک شهری و روستایی در استان فعالیت 
دارند که 15 هــزار کودک در آنهــا نگهداری و 

آموزش داده   می شوند.
وی ادامــه داد: عالوه برایــن، 16 آدینه مهد هم 
در مصالهای اســتان فعالیت دارند که روزهای 

جمعه از کودکان نگهداری می کنند.
این مسئول با اشاره به اینکه نگهداری و آموزش 
کودکان از شش ماهگی تا شــش سالگی انجام 
می شــود، توضیح داد: البته پذیرش کودکان در 
گروه ســنی شــش تا 12 ماه، منوط به داشتن 
پروانه مخصوص بــرای نگهــداری از کودکان 
شیرخوار از ســازمان بهزیستی است و همه مهد 
کودک ها مجاز به نگهداری از کودکان شیرخوار 

نیستند.



تخفیف ۲۵ درصدی برای سرمایه گذاران دانش بنیان

»پیام« قطب دیتا سنتر کشور
خریــدار     منطقــه ویــژه اقتصــادی پیام با 
ظرفیت های بی شمار در قلب استان البرز این روزها 
با سرعت بیشــتری در حال توسعه است و توانسته در 
زمینه های مختلف، موفقیت های بســیاری کســب 

نماید.
فرودگاه بــاری) کارگــو(، مســافری، کارخانجات 
تولیدی و صنعتــی، گمرک، پروازهای آموزشــی و 
تفریحی بخشی از ظرفیت هایی اســت که پیام از آن 

برخوردار است.
یکی دیگــر از ظرفیت هایی که به صــورت جدی در 
این منطقه در حال انجام است، استقرار هر چه بیشتر 
شرکت های آی. ســی . تی و آی. تی در منطقه است، 
به گونه ای کــه با راه اندازی این شــرکت ها در آینده 
نزدیک منطقه ویژه اقتصادی پیام بــه عنوان یکی از 

قطب های الکترونیکی کشور مطرح می شود.
منطقه ویژه اقتصــادی پیام با داشــتن فرودگاه 
بیــن المللــی و همجــواری بــا تهــران بــه گفته 
کارشناسان، یک فرصت استثنایی برای فعالیت های 
حوزه آی.سی.تی است، این قابلیت ها موجب شده تا 
حمایت بیشتر از شــرکت های فعال در این بخش در 

دستور کار این منطقه قرار گیرد.
نادر ثناگو مطلق، مدیر عامل فــرودگاه و منطقه ویژه 
اقتصادی پیام البــرز در این خصــوص ضمن اعالم 
اســتقبال شــرکت های داخلی و خارجی از استقرار 
در منطقه با هدف فعال ســازی هر چه بیشتر بخش 
آی.سی. تی اظهار داشــت: طی چند سال گذشته از 
سوی سرمایه گذاران اســتقبال خوبی در این حوزه و 

سرمایه گذاری  در منطقه صورت گرفته است.

 پیام تنها منطقه ویژه ای اســت که بــا رویکرد حوزه 
آی.سی.تی مشغول فعالیت اســت و در این خصوص 
نیز مورد استقبال ســرمایه گذاران در این بخش قرار 
گرفته اســت.وی ادامه داد: تاکنون 6۷ شرکت که در 
حوزه آی.ســی.تی فعالیت می کنند در مجموعه پیام 

سرمایه گذاری کردند.
ثناگو مطلق عنــوان کرد: پیام نیز تمــام تالش خود 
را می کند تا در حــوزه های مختلــف بتواند بهترین 
خدمات را به این شــرکت ها در بخش سخت افزاری 

و نرم افزاری ارائه دهد.
به گفته ثناگو، اســتقرار قطب دیتا ســنتر کشور در 
منطقه ویژه اقتصادی پیام با هــدف ارائه خدمات به 
بخش های آی. سی . تی کشــور که در حال انجام آن 
هســتیم؛ اتفاق بزرگی اســت که می تواند در توسعه 

استان و منطقه نقش زیادی داشته باشد.
حمید رضا عقاب نشین، معاون منطقه ویژه اقتصادی 
پیام البرز نیز اعالم کرد: گمرک تخصصی آی.ســی.

تی و آی.تی در این منطقه ویژه که در واقع یک سری 
تســهیالت و امکانات ویژه  برای فعاالن حوزه مذکور 

ایجاد می سود.
هدف این است که با راه اندازی این گمرک تخصصی، 
فرآیند فعالیت سرمایه گذاران در حوزه آی.تی و آی. 
سی.تی در منطقه تســهیل شــود.با راه اندازی این 
گمرک، خدمات با کمترین زمان و به بهترین کیفیت 

به سرمایه گذاران این بخش ها ارائه می شود.
عقاب نشین با بیان اینکه رشد بخش های اقتصادی، 
صنعتی و خدماتی در حوزه های آی.تی و آی.سی.تی 
یکی از مهمترین برنامه هــای منطقه ویژه اقتصادی 

پیام است اظهار داشت: در سالی که به نام رونق تولید 
نامگذاری شــده با هدف حمایت از تولید و توســعه 
اشتغال، به دنبال توسعه زیر ساخت ها در منطقه که 
در نهایت به جذب ســرمایه گذاران بیشتری منجر 

می شود هستیم.
معاون منطقه ویــژه اقتصادی پیام افــزود: به همین 
منظور 20 هکتار زیر ســاخت جدید با الویت استقرار 
صنایع دانش بنیان، هایتک، آی.سی.تی و آی.تی در 
منطقه در نظر گرفته شــده که با ارائه مشــوق هایی 
از آنها حمایت می شــود که یکی ازاین موارد تخفیف 
25 درصدی فقط برای ســرمایه گذاران دانش بنیان 
است .عقاب نشــین ادامه داد: در حوزه فعالیت های 
فناورانه و واحدهایی که به چرخه تولید رســیده اند، 
برای اســتقرار آنها در منطقه ویژه اقتصادی حمایت 

می شود.
وی با اشاره به راه اندازی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال 
در منطقه ویژه اقتصادی پیام البــرز افزود: هدف این 
اســت که واحدهایی که در حوزه هــای دانش بنیان 
آی.تی، آی.ســی.تی و فناوری دیجیتال فعالیت می 
کنند از طریق این اکوسیستم با هم افزایی بیشتری با 

هدف ارائه خدمات بهتر داشته باشند.
منطقه ویژه اقتصادی پیام در ســال 69 تحت عنوان 
مرکز خدمــات هوایی بــرای ارائه خدمــات هوایی، 
حمل و نقل، توزیع بار کاالهای پستی و ارائه خدمات 
بالگردی بــه نقاط صعــب العبور در شــرایط جوی 
متفاوت و پشتیبانی از عملیات توسعه و تائید و تجهیز 
و نگهداری مراکز، دســتگاه ها و امکانات مخابراتی و 

پستی کشور فعالیت خود را آغاز کرد.

البرز

رییس کمیســیون عمران شــورای 
شــهر کرج گفت: برخــی خیابان ها 
هویت شــهر هســتند.مهدی حاجی 
قاســمی در نشســت با معاون حمل و 
نقل و ترافیک شــهرداری کرج ضمن 
بررسی برنامه های این معاونت بر لزوم 
استانداردســازی و زیباسازی خیابان 

شهید بهشتی تاکید کرد.
وی با اشاره به این که برخی خیابان ها 
نماد هویتی شهر هســتند اظهار کرد: 
خیابان شهید بهشــتی یکی از همین 

خیابان ها است که نیازمند 
توجه بیشتری است.

عضو شــورای شــهر کرج 
ادامــه داد: ایــن خیابان به 
عنوان ســتون فقرات دیگر 
اصلــی کرج،  خیابان های 
در طول زمــان و در جهت 

عمود یا متقاطع با آن تــا ژرفای بافت 
شهری واقع در شمال و جنوب کشیده 
شده اســت.رییس کمیسیون عمران 
شــورای شــهر کرج ادامــه داد: برای 

استانداردســازی این معبر 
توجه بــه مــواردی نظیر 
طراحی پیــاده رو، طراحی 
مبلمان شــهری، طراحی 
جداره ها، طراحی سیستم 
روشــنایی پیاده رو، اصالح 
بلوک عابر پیاده، توجه ویژه 
به استانداردهای مناسب سازی جهت 
تردد معلولیــن و نابینایــان و اصالح 
محل های پارک ســوار و ایستگاه های 

اتوبوس حائز اهمیت است.

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک 
شــهرداری کرج نیز در این نشســت 
گفت: برای استانداردســازی خیابان 
شهید بهشــتی طرح هایی پیشنهاد و 

بررسی شده است.
محمدرضا احمدی نژاد در ادامه یادآور 
شــد: برنامه دیگری که در دستور کار 
معاونت قــرار داشــته و دارد افزایش 
ضریــب ایمنــی و ســهولت در تردد 
شهروندان است که این موضوع نیز به 

جد پیگیری می شود.

شهر

ج بر استانداردسازی خیابان شهید بهشتی تاکید عضو شورای شهر کر
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در دستور کار قرار گرفت 
تدوین سند کار و اشتغال اســتان البرز با هدف 
جمــع آوری اطالعــات و آمار دقیــق از فضای 
کسب و کار و توســعه کارآفرینی در دستور کار 

قرار گرفت.
مدیــرکل سیاســی، انتخابات و تقســیمات 
کشــوری اســتانداری البــرز روز شــنبه در 
کمیسیون کارگری شورای تامین استان البرز 
گفت:  بر اســاس اطالعات ارائه شده در جلسه، 
می توان گفت در سال 9۸ با گذر از شوک اولیه 
تحریم ارزی ســال9۷، با برنامــه ریزی های 
انجام شده، فضای کسب و کار رو به بهبود رفته 

است.
کریم حمیدونــد افزود: کاهش آمــار برقراری 
بیمه بیکاری نســبت بــه مدت زمان مشــابه 
ســال گذشــته و افزایش آمار وصول حق بیمه 
و افزایش بیمه شــدگان اجباری در اســتان، 
چشــمانداز امیدوارکنندهــای از رونــد رو به 
بهبود فضای کسب و کار در استان البرز ترسیم 

می کند.
وی گفت: وظیفــه اصلی کمیســیون کارگری 
شــورای تامین البرز اکنون، پیشــبینی و رصد 
مشکالت و مســائل احتمالی موجود در فضای 
کارگری و انتقال آن به تصمیم سازان در استان 
البرز با هدف حمایت از کارگر و حفظ اشــتغال 

است.
در این جلسه، نســخه اول ســند کار و اشتغال 
اســتان البرز به اعضای کمیســیون ارائه شد و 

درباره محتوای سند بحث و بررسی انجام شد.
همچنین مقرر شــد پس از اعمال نظرات اعضا 
و اصالح نهایی، این ســند در آینــده نزدیک به 

تصویب برسد.
اســتان البــرزدارای حدود ســه میلیــون نفر 

جمعیت با سه هزار و 500 واحد صنعتی است.

 حضور سرزده 
 رئیس کل دادگستری استان البرز

 در ساوجبالغ و چهارباغ
رئیس کل دادگستری اســتان البرز پس از اخذ 
توضیحات از رئیس دادگســتری و دادســتان 
شهرســتان ســاوجبالغ و رئیس حوزه قضایی 
چهارباغ، دستوراتی را جهت ساماندهی وضعیت 

و برخورد قاطع با متخلفان صادر کرد.
دکتــر حســین فاضلــی هریکنــدی در ادامه 
بازدیدهای ســرزده خــود از واحدهای قضایی 
استان البرز با حضور در دادگستری و دادسرای 
ســاوجبالغ و حوزه قضایی بخــش چهارباغ از 

بخش های مختلف آن  دیدار کرد.
رئیس کل دادگســتری اســتان البــرز در این 
بازدید از نزدیک در جریان مســائل و مشکالت 
انعکاس داده شده درباره کمبود امکانات در این 

شهرستان قرار گرفت.
دیــدار و گفت وگــو بــا قضــات و کارمندان و 
همچنین ارباب رجوع از بخش هــای مهم این 
بازدید چند ســاعته بود.در ادامــه عالی ترین 
مقام قضایی اســتان از محل ساخت و سازهای 
غیرمجاز و تغییر کاربری های انجام شده در این 
شهرستان بازدید کرد و پس از اخذ توضیحات 
از رئیس دادگســتری و دادســتان شهرستان 
ســاوجبالغ و رئیس حوزه قضایــی چهارباغ، 
دســتوراتی را جهــت ســاماندهی وضعیت و 

برخورد قاطع با متخلفان صادر کرد.



چرایی افت قیمت در برخی مناطق تهران

خریداران مسکن از پا نشستند
محسن محروقی    اگرچــه قیمت مسکن در برخی 
مناطق تهران اندکی کاهش یافته اما این کاهش قیمت 
ناشــی از افزایش عرضه نیســت؛ بلکه ناشی از کاهش 
معامالت بدلیل افت شدید قدرت خرید خانوارهاست.

در روزهای اخیر برخی مراجع تعییــن کننده در بازار 
مســکن از جمله رئیــس اتحادیه مشــاوران امالک 
ادعاهایی مبنــی بر کاهش قیمت مســکن را مطرح 
کرده اند که از سوی برخی کارشناسان این ادعا تأیید 

شده و برخی دیگر آن را رد کرده اند.
هرچند که با بررســی های میدانی هم نمی توان این 
تناقض ها و تأییدها را امکان ســنجی کــرد؛ چرا که 
برخی مشاوارن امالک در مناطق میانی و باالتر تهران 
مدعی کاهش قیمت مســکن بین 10 تــا 15 درصد 
هستند و برخی دیگر مدعی هستند مالکان حاضر به 

کاستن از قیمتی که اعالم کرده اند، نیستند.
اگرچــه مصطفــی قلی خســروی رئیــس اتحادیه 
مشاوران امالک که نخســتین کسی است که کاهش 
قیمت مسکن و همچنین کاهش رهن و اجاره را اعالم 
کرد، اما تا کنون آمار دقیقــی از تعداد معامالت انجام 
شــده در نیمه نخســت مرداد ماه بــا قیمت هایی 

پایین تر از تیرماه تشریح نکرده است.

زور مشاوران امالک به چسبندگی قیمت 
مسکن می رسد؟

شاهد مدعای خسروی، صرفا گزارش هایی است که 
از مشــاوران امالک در مناطق مختلف تهران دریافت 
کرده اســت؛ حال آنکه کارشناســان اقتصاد مسکن 
معتقدند قیمت مســکن از جمله کاالهایی است که 
»چسبندگی قیمت« در آن تأثیر باالیی دارد و وقتی 
مالکی می بیند یکی از مالکان مســکن در محله مورد 
نظر خود، ملکــی را با قیمتــی جدید به فروش 
می رســاند، دیگر او نیز حاضر به کاســتن از قیمت 
ملک خود نیست و نهایتا یا به بازار رهن و اجاره می پیوندد 

یا از فروش ملک خود صرف نظر می کند.
از همین روســت که می توان کاهش 64.6 درصدی 
تعداد معامالت مســکن در تیر ماه را توجیه کرد؛ چرا 
که نه مالکان حاضر به فروش امــالک خود با قیمتی 
پایین تر از قیمت فروش مســکن در ماه های گذشته 
هســتند و نه خریداران حاضرند با قیمــت ماه های 
گذشته به این بازار ورود کنند که درنتیجه شاهد افت 

شدید معامالت در بازار مسکن هستیم.
در کنار کاهش حــدودا 65 درصدی نقطــه به نقطه 
تعداد معامالت مســکن )تیر 9۸ نســبت به تیر 9۷( 
بر اســاس اعالم بانــک مرکزی و معاونت مســکن و 

ساختمان وزارت راه و شهرســازی، معامالت مسکن 
در تیرماه نسبت به خرداد کاهش 20 درصدی داشته 
است همچنین رشد ماهانه قیمت مسکن هم متوقف 

شده است.

کاهش معامالت قیمت را اندکی تعدیل کرد
رشــد 0.4 درصدی قیمت مســکن در تیرماه امسال 
نســبت به ماه قبل از آن )خرداد 9۸( نشــان دهنده 
توقف رشــد ماهانه قیمت مسکن اســت که این دو 
موضوع در کنار هم )توقف رشد قیمت و کاهش تعداد 
معامالت(، این معنی را القا می کند که عدم استقبال 
خریداران و مصرف کنندگان واقعی مســکن به دلیل 
کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، منجر به کاهش 

اندک قیمت ها شده است. 
وضعیت فعلی بازار مســکن به گونه ای است که باید 
توجه داشــت این کاال، صرفا کاالیی مصرفی نیست. 
در یک تقســیم  بندی کلی می توان ســمت و سوی 
تقاضای مســکن را به دو دســته تقاضای مصرفی و 
سرمایه ای تقســیم کرد؛ به خصوص که هنوز خبری 
از تصویب ابزارهای مالیاتی و پایه های جدید مالیاتی 
کنتــرل تقاضای ســرمایه ای وجود نــدارد و بخش 
مهمی از خریــد و فروش ها نه به قصــد مصرف که به 

قصد سرمایه گذاری در بخش مسکن انجام می شود.

تفاوت تقاضای سرمایه ای و مصرفی و تأثیری 
که بر قیمت مسکن می گذارند

هدف متقاضیان خرید »مصرفی« مسکن که در بازار 
مصرفِی امــالک صورت می پذیرد، تأمین ســرپناه و 
محلی برای سکونت اســت؛ اما در همین نوع از تقاضا 
هم می توان رگه هایی از استفاده شخصی خانوارهای 
تازه تشکیل شده، رفع بد مسکنی سرانه زیربنا و رفع 
تراکم نامناســب خانوار در واحد مســکونی، تعویض 
واحدهای مســکونی بــی دوام و فرســوده و... را هم 
مشاهده کرد و باید این موارد در زمره تقاضای مصرفی 
دانست نه ســرمایه ای.بر اســاس آنچه کارشناسان 
اقتصاد مســکن می گویند، تقاضای مصرفی امالک 
عمدتاً به خانوارهای ریسک گریز و خانوارهایی که به 
دنبال حفظ ارزش ثــروت و دارایی خود در بلندمدت 
تعلــق دارد و از آنجایی که به خرید مســکن، نگاهی 
بلندمدت دارنــد، بنابراین نقدشــوندگی برای آن ها 

چندان با اهمیت نیست.
بنابراین انباشــت تقاضا در این بخــش خللی در بازار 

مسکن ایجاد نمی کند.
این در حالی است که در تقاضای ســرمایه ای که در 

بازار دارایِی امالک صورت می پذیرد، متقاضی خرید 
ســرمایه ای مســکن، با هدف بهره مندی از عایدی 

سرمایه، اقدام به خرید مسکن می کند.
به گفتــه کارشناســان اقتصاد مســکن، متقاضیان 
سرمایه ای خرید مسکن در صورتی که برای استفاده 
غیرشخصی در بلندمدت و با انگیزه  هایی چون اجاره  
داری و حفظ قدرت خرید وارد بازار مســکن شــوند، 
ماهیتی بلندمدت به معامــالت خود می دهند که در 
نتیجه این نــوع متقاضیان، تمایلی بــه ورود و خروج 
متوالی ندارند و اساساً تحرکات آنان با اینرسی باالیی 

رخ می دهد.

تقاضای سوداگرانه؛ بالیی که بر سر بازار 
مسکن آورد

اما آنچــه در 1۸ ماه اخیر ســبب شــد تــا وضعیت 
نابســامانی در بازار مسکن شاهد باشــیم، تقاضای 
ســرمایه ای ســوداگرانه بود که عمومــاً پدیده ای با 
ماهیت کوتاه  مدت و بیانگر تالش برای کســب سود 
با بهره  گیری از نوســانات کوتاه  مــدِت قیمت دارایی 
اســت.از ویژگی های متقاضیان ســوداگرانه خرید 
مســکن می توان به تمایل آنان بــرای خالی نگه 
داشــتن خانه  ها، توجه به بازارهای رقیب مســکن 
و ورود و خروج ســریع )اینرســی پایین( اشاره کرد. 
این متقاضیان را می تــوان دارای تأثیرگذاری باال بر 

نوسانات بازار مسکن دانست.
در این نوع سرمایه گذاری، بازدهی مورد نظر سوداگر، 
فاصله بین قیمت خریــد و فروش ملک در کوتاه مدت 
است. بر این اســاس، برای یک سوداگر، نقدشوندگی 

ملک، از اهمیت باالیی برخوردار است.

تقاضای مصرفی به شدت تضعیف شده است
بهروز ملکی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با 
مهر درباره وضعیت کنونی بازار مســکن و تأثیری که 
متقاضیان سوداگری بر آن داشــته اند، اظهار داشت: 
قیمت یک متر مربع واحد مســکونی در شهر تهران 
طی ســالهای 92 تا 95 در حــدود 4 میلیون تومان 
ثابت بــود.وی افزود: از ابتدای ســال 96 تحرک بازار 
مسکن شروع شــد و منجر به رسیدن قیمت به حدود 
13.5 میلیون تومان در شرایط کنونی شد. به معنای 
دیگر، هر چه تقاضای سوداگرانه مسکن طی سالهای 
92 تا 95 کمرنگ بود از ســال 96 به این سو پررنگ و 
پررنگتر شده است. اما مطلب غیر قابل انکار این است 
که تقاضای ســوداگرانه نمی تواند بدون پشــتیبانِی 

تقاضای مصرفی به مدت طوالنی، ادامه حیات دهد.
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بازار مسکن آماده رکود چهار ساله
یک کارشناس مســکن گفت: ســیگنال های 
بازار مســکن با توجه بــه ســیکل های قبلی، 
نشــان دهنده ورود به دوره رکود چهــار تا پنج 

ساله است.
مهدی روانشــادنیا در گفت وگو با ایســنا اظهار 
کرد: بازار مســکن از نفس  افتــاده، علتش هم 
کاهش قدرت خرید مردم اســت و با قیمت های 
فعلی امکان تامین مسکن برای متقاضیان موثر 

وجود ندارد.
 البته بعد از این که بازار به ثبات قیمتی می رسد 
طبیعی اســت که تا چند ماه بــا تالطم هایی در 
برخی مناطق مواجه شویم و در تابستان امسال 
این مساله خود را نشــان می دهد. ممکن  است 
قیمت ها در بعضــی مناطق افزایش بیشــتری 
داشته باشــد، در مناطقی ثابت بماند یا کاهش 

پیدا کند.
وی با اشــاره به کاهــش قابل توجــه معامالت 
مســکن در منطقه  1 تهران گفت: سال گذشته 
معامالت و به تبع آن  قیمت مســکن در مناطق 
شمالی تهران افزایش یافت اما در تیرماه  شاهد 
بودیم که معامالت منطقــه 1 از برخی  مناطق 

جنوبی نیز کمتر بود. 
این مســاله حاوی این عالمت است که تقاضای 
ســرمایه گذاری در بخش مسکن کاهش یافته و 
خرید و فروش هایی که صورت می گیرد از طرف 

تقاضای مصرفی است.
این کارشــناس اقتصاد مســکن افزود: از طرف 
دیگر تعداد معامالت شــهر تهران به زیر 5000 
مورد رســیده که یک رکورد بی سابقه  در شش 
سال گذشته بوده است. در شــرایط فعلی، بازار 
مســکن تا پایان تابســتان به تعادل قیمتی در 

مناطق مختلف می رسد.
 اگرچــه کاهش محســوس قیمت هــا در افق 
بلندمدت، محتمل نیســت ولی افزایش قیمت، 

بسیار بعید است.
روانشادنیا اظهار کرد: پیش بینی می شود قیمت 
مسکن در سطح فعلی باقی بماند مگر این که در 
اتفاق خاصی در شــرایط کالن اقتصاد بیفتد. اما 
سیگنال های بازار مسکن با توجه به سیکل های 
قبلی رونــق و  رکود، نشــان دهنده ورود به یک 
دوره رکود 4 تا 5 ساله است و بعد از مدتی تعداد 

معامالت، اندکی باال می رود.
وی دربــاره نقش دولت در زمان رکود مســکن 
گفت: متاســفانه اتفــاق بدی کــه می افتد این 
اســت که همزمان با وارد شــدن بازار به رکود، 
ســرمایه گذاری در تولید مســکن دچار وقفه 

می شود.
 این مســاله بــه تشــدید قیمت هــا در رونق 
بعدی می انجامــد. کاری که دولت در شــرایط 
تحریم های فعلی می تواند انجام بدهد این است 
که صنعت ســاختمان را با توجه به بومی بودن 
و پیشــتاز بودن آن به حرکت درآورد. اقدامات 
دولت می تواند ارایه تســهیالت ارزان قیمت به 
حوزه ساخت، تسهیل قوانین یا حتی در اختیار 
گذاشــتن زمین های دولتی برای عرضه مسکن 

باشد.
به گفته روانشــادنیا، بخش خصوصــی تا پایان 
سال سرمایه اش را از بازار مسکن خارج می کند 
و در نتیجه در ســال 99 احتماال شاهد کاهش 
تعداد پروانه های صادره و رکود بیشتر در تولید و 

عرضه مسکن خواهیم بود.
بر اســاس اعالم بانک مرکزی قیمت مســکن 
شــهر تهران در تیرماه 139۸ به میانگین 13 
میلیون و 350 هــزار تومان در هــر متر مربع 
رســید که نســبت به ماه قبل، تنها 0.4 درصد 
و نسبت به ماه مشابه سال قبل 91 درصد رشد 
یافت. معامالت نیــز 4۸00 فقره بود که کاهش 
65 درصدی را نسبت به تیرماه سال قبل نشان 
می دهد. این حجم از افت فشــار ماهیانه قیمت 
از مردادمــاه 1394 تــا کنون بی ســابقه بوده 

است.



 تداوم فروش های بی اثر خودروسازان در بازار

و دوباره ترمز برید قیمت خودر
محبوبه فکوری    اگرچــه هر چنــد روز یکبار، 
خودروســازان طرح هایی را برای فروش محصوالت 
خود در بــازار اجرا می کنند، اما به نظر نمی رســد که 
اجرای آنها تاثیری بر بازار داشته باشد؛ چراکه دوباره 

قیمت ترمز بریده است.
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت خودروســازان را 
مکلف کــرده تا حداقل 20 درصد تولیــد روزانه خود 
را به صــورت فروش های فوری به بــازار عرضه کنند. 
طرحی که اگرچــه هفته های متمادی اســت که از 
ســوی خودروســازان اجرایی می شــود؛ اما نه تنها 
مصرف کنندگان امیدی به موفقیت در ثبت نام برای 
خرید خودرو ندارنــد بلکه این فروش هــا تا اینجای 
کار تاثیر چندانــی در بازار خــودرو و کاهش قیمت  

نگذاشته است.
موضــوع البتــه برگــزاری موفق یــا ناموفــق این 
پیش فروش ها نیســت؛ بلکه اصل قضیه این است که 
بسیاری از مردم عادی به دالیلی که هنوز هم مشخص 
نیســت امکان ثبت نام برای خودروهــای اعالمی از 
ســوی خودروســازان را ندارند و معموال کمتر کسی 
در شــرایط عادی می تواند در موعد زمانی مقرر وارد 

سامانه شده و مراحل ثبت نام خود را کامل کند
البته خودروســازان بر این باورند که ســامانه مشکل 
خاصی نــدارد و ثبــت نــام در آن صرفا بــه صورت 
تصادفی صــورت می گیــرد و عامل انســانی در آن 
دخیل نیســت؛ اما تعداد زیــادی از متقاضیان خرید 
خودرو در تماس با خبرگزاری مهــر عنوان می کنند 
که موفق به ثبت نام خودرو به این شیوه نشده اند؛ این 
در حالی اســت که این روزها پارکینگ  برخی منازل 
مسکونی یا پارکینگ های عمومی انباشته از خودروی 
صفرکیلومتر شماره گذاری شده است و صاحبان آنها 
منتظر پیدا شــدن خریداری با قیمت باال یا باال رفتن 

قیمت در سطح عمومی بازار هستند.
اکنون اما نوسانات سینوســی قیمت در بازار خودرو 
ادامــه دارد و هــر چنــد روز یکبار، قیمــت کاهش 
اندکی یافته و مجدد باال مــی رود؛ به نحوی که به نظر 
نمی رسد علیرغم کاهش نرخ ارز، روان تر شدن فرآیند 
تولید قطعات خــودرو و ترخیص برخی قطعات مورد 
نیاز خودروســازان از گمرکات، خودروســازان قصد 
کاهش قیمت داشــته باشــند تا به تبع آنها، بازار هم 
مطابق با فرمول وزارت صنعت، معدن و تجارت روند 

کاهشی قیمت را در پیش گیرد.
نکته حائز اهمیت آن است که وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مدعی است که قیمت خودروسازان 5 درصد 
زیر حاشیه بازار تعیین می شود و البته این حاشیه بازار 

هم باید نرخ معقول و منطقی داشــته باشــد تا بتوان 
امیدوار بود که در بازار اثرگذار باشــد؛ ولی آنچه که به 
صورت عملیاتی در بازار مشــاهده می شود، نرخ های 
اعمال شــده از سوی خودروسازان اســت که بعضا با 
برخی افزایش ها مواجه اســت و به نظر می رسد که در 
برخی موارد، این خودروســازان هستند که از حاشیه 

بازار تبعیت می کنند.
گزارش میدانی مهر از بازار خودرو حکایت از آن دارد 
که برخی انواع خودروها نســبت به هفته گذشــته با 
افزایش مجــدد قیمت مواجــه شــده و البته برخی 
فعاالن بازار، علــت آن را قیمتهای اعالمی از ســوی 
خودروســازان می دانند؛ البته برخی از این نرخ ها از 
سوی خودروسازان اصالح و اعالم شد که مشکل نرم 
افزاری بوده و قیمت خودروها افزایشی نداشته است، 
در حالیکه همین اعالم چند ساعته قیمت هم به بازار 
ســیگنال   هایی را مخابره کرد کــه در نهایت به ضرر 
مصرف کنندگان تمام شــد و تنها دست دالالن را در 

این رابطه بازگذاشت.
به هر حال قیمت خودرو همچنان در بازار حباب دارد 
و بسیاری از کارشناســان و فعاالن بازار بر این باورند 
که رفتار خودروسازان در بازار و اصالح شبکه فروش 

خودرو به طور قطع می تواند این بازار را سامان دهد.

خودروسازان برآوردهای فروش خود را 
افزایش دادند

بر اســاس آخرین آماری که به تازگی منتشــر شده 
است، خودروســازان پیش بینی کرده اند که امسال 
علیرغم اینکه بســیاری از بازارها دچار رکود هستند، 
فروش بیشتری داشته باشــند؛ اما این فروش بیشتر 
که در نتیجه تولید بیشــتر خواهد بود، به طور قطع با 
چشم انداز سودآوری طراحی شده و به نظر نمی رسد 
که قیمت خودروها وضعیت بســامانی را تجربه کند؛ 
کما اینکه امســال که به گواه آمارهای وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، تولید خودرو در کشور بیشتر شده و 
بخشی از افت تولید ســال 9۷ هم جبران شده است، 
قیمت خودرو همچنان باال اســت و نســبت به سال 

گذشته، از افزایش بیشتری برخوردار است.
بر اســاس اعالم ایران خودرو، برآورد فروش امســال 
این خودروســاز 5۸0 هزار دســتگاه بوده که نسبت 
به سال گذشته 3۸ درصد رشــد را نشان می دهد؛ اما 
همین میزان فروش نسبت به سال 96 از رشد 1۷.5- 

درصدی برخوردار بوده است.
در عین حال گروه خودروسازی سایپا نیز پیش بینی 
کرده تا در ســال جاری 4۸۷ هزار و ۸00 دســتگاه 

خودرو به فروش برســاند که فروش آن نسبت به سال 
9۷ معادل 61.۷ درصد و نســبت به سال 96 نیز 6.4 
درصد افزایــش دارد. این در حالی اســت که قیمت 
خودروهای هر دو خودروساز در سال جاری نسبت به 
سال گذشــته، با افزایش مواجه بوده و تا حدودی تب 

تقاضا نیز فروکش کرده است.
همچنین پارس خــودرو نیز پیش بینــی کرده تا در 
ســال جاری 145 هزار دســتگاه خــودرو به فروش 
برســاند که نسبت به ســال 9۷ معادل 3 درصد رشد 
و نســبت به ســال 96 کاهش 39.۷ درصدی داشته 
است. طبق پیش بینی این مجموعه، فروش پراید این 
شرکت در ســال جاری به 131 هزار و 500 دستگاه 
خواهد رسید. با توجه به برآورد پارس خودرو، فروش 
پراید طی امسال و نســبت به سال 96 حدود 4۸ هزار 
دستگاه رشــد خواهد کرد که نشــان از صعود 36.5 

درصدی دارد.

کاهش 38درصدی تولید خودرو تا پایان تیر
این در حالی است که بررسی آمارهای منتشره وزارت 
صنعت، معدن و تجارت حاکــی از تولید 266 هزار و 
961 دســتگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان تیرماه 
است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افت 3۸.3 

درصدی را نشان می دهد.
در چهار ماهه نخســت پارســال 432 هــزار و 52۸ 

دستگاه خودرو در کشور تولید شده بود.
بر پایه این گــزارش، در مدت یاد شــده 24۷ هزار و 
45 دستگاه خودروی ســواری از سوی خودروسازان 
داخلی تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 

افت 39.3 درصدی نشان می دهد.
در این مدت فقط 69 دســتگاه ون و 1۸ هزار و 2۷0 
دستگاه وانت در کشور تولید شــد که در همسنجی 
با پارســال به ترتیب کاهش ۸4.1 درصــدی و 3.3 

درصدی داشته است.
در چهــار ماهــه نخســت امســال 293 دســتگاه 
مینی بوس و میدل باس و 110 دســتگاه اتوبوس در 
کشور تولید شــد که در مقایســه با پارسال به ترتیب 
افــت 55.1 درصدی و کاهش 64.2 درصدی نشــان 
می دهد.همچنیــن تولیــد کامیونــت، کامیــون و 
کشــنده نیز در این مدت کاهشــی بود و با افت ۷6.۷ 
درصدی در مقایسه با پارسال، به هزار و 1۷4 دستگاه 
رسید.بر پایه این آمارها، در تیر امســال نیز 69 هزار 
و 1۸4 دستگاه انواع خودرو در کشــور تولید شد که 
در مقایسه با تیر پارســال 29.5 درصد کاهش داشته 

است.

پدال
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قائم مقام مدیرعامل سایپا
 قائم مقام مدیرعامل سایپا در بازاریابی و فروش 
با بیان اینکه هیچ مشکلی در تحویل سراتوهای 
ثبت نامی نخواهیم داشت، گفت: پس از انتشار 
توقف تولید ســراتو، تعدادی از مشتریان گروه 
خودروسازی سایپا نگران خودروهای ثبت نامی 
خود شــده اند که باید به این گروه از هموطنان 
اطمینان خاطــر بدهیم که خــودرو آنها بدون 

مشکل تحویل خواهد شد.
مجید باقــری در گفتگوی زنده با شــبکه خبر 
ســیما، اظهار کرد: تولید محصوالت ســراتو تا 
پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت و بر همین 
اساس تمام خودروهایی که قبال ثبت نام شده یا 
در طرح فروش فوری اخیر به مشــتریان عرضه 
شده اســت، تا یک ماه آینده تحویل خریداران 

خواهد شد. 
باقری در خصوص فعال بــودن فروش محصول 
ســراتو در ســایت اینترنتی گروه خودروسازی 
سایپا نیز گفت: فروش فوری ســراتو از دو هفته 
پیش آغاز شده و در حال حاضر نیز فعال است و 
این اطمینان را می دهیم هموطنانی که در این 
طرح فروش اقدام به ثبــت نام کرده یا می کنند، 
خودروی خود را در موعد مقرر تحویل خواهند 

گرفت.

و  وه بهمن پیشر  گر
در داخلی سازی

گروه بهمن بعد از خصوصی ســازی روند داخلی 
سازی قطعات خودرو را سرعت بخشیده است.

در فرایند داخلی ســازی، قطعات و مــواد اولیه 
خودروهای تولیدی در کشــور به جای واردات، 
از سوی قطعه ســازان داخلی تولید می شود که 
این موضوع، رشد اشــتغال، ایجاد ارزش افزوده 
و افزایــش تولیــد ناخالص داخلــی را به دنبال 
دارد و به همین دلیل داخلی ســازی خودروها 
همواره یــک هدف محــوری در صنعت خودرو 
به شــمار می آید.در بین خودروسازان داخلی 
بهتر اســت بگوییم که گروه بهمن عملکرد فوق 
العاده ای در مســیر داخلی ســازی محصوالت 
خود طی ســالهای اخیر داشته اســت از این رو 
طبق اعــالم گــروه بهمن خودروهــای هاوال، 
مزدا 3 جدید ، کاپــرا B3۰ ،2 و کارا شــرکت 
بهمن موتور هر کدام درصدی از داخلی ســازی 
را به خود اختصاص داده انــد.  همچنین میزان 
داخلی ســازی خودروهای دیزلــی چون مینی 
بوس شیلر، کامیونت شیلر از محصوالت شرکت 

بهمن دیزل هرکدام تا 60 درصد می رسد.
سیاست داخلی ســازی گروه بهمن استفاده از 
پتانسیل همه قطعه سازان کشور است و در حال 
حاضر قطعات مورد نیاز از شرکتهای زیادی که 
حتی در شهرســتانها فعالیــت دارند تامین 
می شــود و به توانمندی قطعه سازان کوچک 

نیز انجامیده است.

۱۵مرداد آخرین مهلت استفاده 
وش اقساطی  از شرایط فر

هیوندای آزرا
 کرمان موتور اعالم کرده است 15 مرداد آخرین 
مهلت اســتفاده از شــرایط فروش اقســاطی 
هیوندای آزرا خواهد بود.کرمــان موتور قیمت 
نقدی این خــودرو را 915 میلیون تومان تعیین 
کرده اســت که با 3 پیش پرداخت 450 ، 550 
و 650 میلیــون تومان این خــودرو را به صورت 
اقســاطی به فروش می رســاند.این شــرکت 
همچنین تعداد اقســاط بین 12 تــا 24 ماه با 
پرداخت 3 ماهه تعیین کرده است.کرمان موتور 
همچنین زمــان تحویل این خــودرو را یک ماه 
اعالم  تأکید کرده است درازای هرماه تأخیر 2.5 

درصد سود به خریداران پرداخت خواهد شد.
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 در صورت اجرای حذف چهار صفر از پول ملی

»ریال« پول خرد ایران می شود
پدرام صادقی   در صــورت تصویب الیحه حذف 
چهار صفر از پول ملی در مجلس شــورای اســالمی، 
هر 1000 تومان فعلی معادل یک تومان خواهد شــد 
و ریال تبدیل به پول خرد می شــود؛ با این تفاوت که 
در نظام جدید پولی کشور، هر 100 ریال معادل یک 
تومان خواهد بــود، اما مهم ترین نکتــه توجه به آثار 

مثبت و منفی این الیحه است.
طرح جدید اســکناس های 50 هزار تومانی که بانک 
مرکزی در نیمه دوم سال گذشته منتشر کرد، سبب 
شــد تا گمانه زنی برای حذف چهار صفــر از پول ملی 
آغاز شــود، اما چنــد روز پس از این موضــوع در 16 
دی ماه سال گذشــته، عبدالناصر همتی، رئیس کل 
بانک مرکزی با بیان اینکــه الیحه حذف چهار صفر از 
پول ملی را به دولت ارائه کرده ام، خبر از بررســی این 

موضوع در دولت داد.
آنطور که همتــی گفته بود، پیشــنهاد شــده که 
هر 10 هــزار ریال فعلــی معادل یــک تومان و هر 
تومان معــادل 100 ریال جدید باشــد و با تصویب 
دولت و تایید مجلــس اقدامات اجرایی این امر آغاز 

می شود.
هرچند که ایــن موضوع در ماه های اخیر مســکوت 
مانده و هیچ مقامی در رابطه با آن اظهارنظر نکرده بود 
و به نظر می رســید که چندان جدی نباشد، اما دولت 
طی روزهای گذشــته این طرح بانــک مرکزی را در 
دولت تصویب کرد و اکنون الیحــه حذف چهار صفر 
از پول ملــی باید به تصویب مجلس برســد تا مراحل 

اجرایی آن آغاز شود.
البته گفته می شــود که ایــن طرح زمان بــر بوده و 
اجرای آن به دو ســال زمان نیــاز دارد و بعد از قانونی 
شــدن، پول های جدید به تدریج با جایگزینی آن ها با 
اسکناس های فرســوده قبلی وارد چرخه می شوند و 

هزینــه آن قابــل 
مقایســه با هزینه 
چــاپ حجـــــم 
اسکناس های  زیاد 

فعلی نخواهد بود.
حــذف چهـــــار 
صفر از پــول ملی 
تغییراتـی در روند 
پولی کشــور ایجاد 
می کند که ممکن 
است بســیاری از 

مردم با آن آشنا نباشــند، اما مهم ترین نکته این است 
که هر 1000 تومــان فعلی پس از اجــرای این طرح 
برابر با یک تومان خواهد بود و در صورت تصویب این 
طرح، واحد پولی ایران به طور رسمی از ریال به تومان 

تغییر پیدا می کند.
اما پول خرد نیــز در این فرآیند نقــش مهمی دارد و 
آنطور که بانک مرکزی اعالم کرده، به نظر می رســد 
که قرار است هر تومان جدید برابر با 100 ریال باشد؛ 
به عبارت دیگر واحد اصلی پول ایــران تومان و واحد 
خرد آن ریال خواهد بود که هر 100 ریال برابر با یک 

تومان خواهد شد.
حال باید دید که نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
که این روزها نظرات متفاوتی نســبت به این موضوع 
دارند، بــه اجرای این الیحه رای مثبــت می دهند، یا 
اینکه این الیحــه در همین دولت بــه کار خود پایان 

خواهد داد؟
نماینــدگان موافق ایــن الیحه معتقدنــد که حذف 
چهار صفر از پــول ملــی هزینه چاپ اســکناس را 
کاهش خواهد داد و از ســوی دیگر چهــره پول ایران 
در صحنه های بین المللی را بهبود خواهد بخشید، اما 
با وجود اینکه تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد، می تواند 
روند حسابرســی را نیز آســان کرده و بــه طور کلی 

هزینه ها را کاهش دهد.
اما در مقابل، نمایندگان مخالف این الیحه می گویند 
که اکنون زمان مناســبی برای این کار نیست و بانک 
مرکزی بهتر اســت در این دوره به اصالح ساختاری 

نظام بانکی اهتمام بورزد.
 البته برخی از کارشناســان نیز معتقدند که این کار 

می تواند تورم زا باشد.
در آخر آنچه مهم اســت اینکه به اعتقاد کارشناسان، 
حذف چهار صفر از پــول ملی، آثــار اقتصادی قابل 
نخواهد  توجهــی 
داشت و تنها برای 
کاهــش هزینه ها 
و جلــوه کار انجام 
می شــــود، امــا 
ممکــــن اســت 
تغییراتی  بتوانــد 
را در اقتصــــــاد 
کشــور به صورت 
غیرمستقیم ایجاد 

کند.

طال به ۱۵۰۰ دالر می رسد؟
قیمت طــال پــس از آنکــه انتظــارات بازارها 
درباره کاهــش نرخ هــای بهره آمریــکا تغییر 
کــرد و همچنین به دلیــل افزایــش تقاضای 
سرمایه گذاران برای خرید دارایی های مطمئن 
به دلیل رشد تنش های تجاری، فضای بیشتری 

برای صعود پیدا کرده است.
نگرانی هــای تجــاری باعث شــد قیمت طال 
هفته گذشــته به باالترین حد در شــش سال 
اخیر صعــود کند. در معامالت آتــی روز جمعه 
بازار آمریکا، هر اونس طال 25 دالر و 10 ســنت 
)1.۸ درصد( افزایش یافــت و در 145۷ دالر و 
50 سنت بســته شــد که باالترین قیمت از نهم 
مه ســال 2013 بود و برای کل هفته 2.۷ درصد 

رشد داشت.
بازار پس از این که رییــس جمهور آمریکا وضع 
تعرفه 10 درصــدی روی 300 میلیــارد دالر 
کاالی چینی از اول سپتامبر را اعالم کرد، موجی 
از ســردرگمی و هراس را احســاس کرد. برخی 
از ســرمایه گذاران بر این باورنــد که تنش های 
تجاری بیشــتر به معنای آن خواهــد بود بانک 
مرکزی آمریکا موضع سیاســت پولــی خود را 

تسهیلی خواهد کرد.
بارت میلک، مدیر اســتراتژی جهانی شــرکت 
تی دی ســکیوریتیز در این باره بــه کیتکونیوز 
گفت: به احتمال زیاد انتظــارات درباره عمیق 
شــدن کندی رشــد اقتصادی پس از تصمیم 
اخیر کاخ سفید محقق می شــود. بانک مرکزی 
آمریکا ممکن است درباره کاهش نرخ های بهره 
اشتیاق بیشتری پیدا کند و اقدامات جدی تری 

از آنچه بازار تصور می کند، انجام دهد.
ابزار دیده بان فدرال CME نشــان می دهد که 
بازار احتمال یک دور دیگر کاهش نرخ های بهره 
در ســپتامبر را 9۸.1 درصد پیش بینی می کند 
در حالی که جروم پاول، رییــس بانک مرکزی 
آمریکا پــس از تصویب کاهــش نرخ های بهره 
در نشست هفته گذشــته اعالم کرده بود بانک 
مرکزی قصد ندارد یک سلسله کاهش نرخ های 

بهره را آغاز کند.
به گفتــه ادوارد مایر، مشــاور مســتقل کاال در 
شرکت INTL FCStone، ابهامات پیرامون 
تجارت ممکن اســت برای بانک مرکزی انگیزه 
الزم را برای کاهش بیشــتر نرخ های بهره ایجاد 
کند چرا که بانک مرکزی آمریکا به شدت نگران 

دورنمای تجاری است.
بــازده اوراق قرضه جهانی نیز نقــش مهمی در 
قیمت طال دارند و زمینه را بــرای صعود قیمت 
این فلز ارزشمند مهیا کرده اند. بازده اوراق قرضه 
آمریکا به شــدت کاهش پیدا کرده و بازده اوراق 
قرضه آلمان نیز نرخ بهره منفی را نشان می دهد 

که برای باال رفتن قیمت طال مثبت است.
تحلیلگران با توجه بــه این که تنش های تجاری 
یکی از عوامل اصلی رشد قیمت طال بوده است، 
احتمال شکســته شــدن قیمت 1500 دالر را 

مطرح کرده اند.
جاسپر الولر، مدیر تحقیقات گروه لندن کپیتال 
اظهار کرد طال در پایین 1450 دالر فاز تحکیم 
را سپری کرده و موفق شــده است باالی سطح 
1400 دالر بمانــد. تمامــی این موارد نشــان 
می دهد که طال در آســتانه صعود به مرز 1500 

دالر است.
البتــه برخــی از تحلیلگران بــرای کوتاه مدت 

محتاطتر مانده اند. 

احتمال کاهش قیمت گوشت 
گوسفند تا ۷۵ هزار تومان

دبیر شــورای تامین کننــدگان دام گفت: این 
آمادگی وجود دارد که الشــه گوساله را با قیمت 
5۸هزار تومان در اختیار قصابی هــا بگذاریم تا 
آن ها نیز با قیمتی بین 62 تــا 65 هزار تومان به 

مصرف کننده عرضه کنند.
منصور پوریان با بیان این مطلب افزود: دامداران 
در تالشند تا هر کیلو گوشت گوســاله را با نرخ 
65 هزار تومان و هر کیلو گوشــت گوسفندی را 
ر تومــان در اختیار  به قیمــت ۷5 هــزا

مصرف کنندگان قرار دهند.
وی با اشــاره به اینکه حذف واسطه ها در کاهش 
قیمت و کنترل بــازار تاثیر به ســزایی خواهد 
داشــت گفت: با توجه به افزایش جمعیت دام و 
انباشت دام در بســیاری از دامداری های کشور 

نوسان قیمتی نخواهیم داشت.
دبیر شــورای تامین کننــدگان دام کشــور با 
بیان اینکه انباشــتگی دام پرواری در بســیاری 
از دامداری های کشــور بــاال رفتــه و حتی به 
35 درصد رســیده اســت، گفت: این مســاله 
دامداری های پرواری دام سنگین را در وضعیت 
بســیار بســیار خطیری قرار داده که باید برای 

برون رفت از این شرایط چاره اندیشی شود.  
وی با بیان اینکه انباشت گوساله در دامداری ها 
افزایش یافتــه و وزن این گوســاله ها آنقدر باال 
رفته که دیگر مشــتری چندانی نــدارد، گفت: 
در شــورای تامین کنندگان دام کشور تصمیم 
گرفتیم تا خودمــان وارد بازار شــویم و دام را با 
قیمتی پایین به بازار عرضه کنیم تا از این طریق 

بتوان با رکود حاکم بر بازار مقابله کرد.

غ  پشت پرده افزایش قیمت مر
در بازار

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه آمار تولید 
مرغ بیانگر افزایش و فراوانی تولید این کاال است، 
گفت: برخی از عوامل زنجیــره تامین، در مقابل 

نرخ اعالم شده از سوی دولت مقاومت می کنند.
ســعید ممبینــی از کاهش قیمت تعــدادی از 
اقالم غذایی در هفته گذشــته خبر داد و گفت: 
این کاهش نــرخ به دلیــل تغییــرات فصلی و 
افزایش میزان تولید و برداشــت محصوالت رخ 
داده اســت.رئیس اتاق اصناف ایــران افزود: در 
مجموع بســیاری از اقالم کاالیی در هفته اخیر، 
قیمت های ثابت یا رو به کاهش را تجربه کرده اند 
و واحدهای صنفی کاماًل با سیاست های تنظیم 
بازار همراه بوده و با کاهش ســود خود سعی در 

ایجاد آرامش در بازار دارند.
وی با اشــاره به آخرین مصوبــه کارگروه تنظیم 
بازار کشــور و اعالم نرخ 12 هزار و 900 تومانی 
قیمت مــرغ، ادامــه داد: در این نــرخ همچون 
گذشــته ســهم واحدهای خرده فروش کمتر از 
سود قانونی در نظر گرفته شــده است، علیرغم 
اینکه آمــار تولید مرغ بیانگر افزایــش و فراوانی 
تولید اســت، برخی از عوامل زنجیــره تأمین در 
مقابل نرخ اعالم شده مقاومت می کنند.این مقام 
مسئـــول با اظهار امیدواری نسبت به همکاری 
عوامل تأمین کننده مــرغ، در ادامه گفت: با این 
روند می توانیم شاهد رعایت نرخ مصوب باشیم؛ 
ضمناً تزریق مرغ منجمد به بــازار نیز در تثبیت 

قیمت و رعایت نرخ مصوب تأثیر مطلوبی دارد.


