
تاثیر جنگ ارزی روی تقاضا 
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نفت پرشتاب 

شد؟

کاهش واردات کاالهای غیرضروری ادامه دارد

رشد ۴۰ درصدی صادرات در بهار 98

گرچــه نمی تــوان در 
شــرایط فعلی از حذف صفرهــا به عنوان 
کاری به ســود کشــور دفاع کرد اما نباید 
فراموش کنیم که دلیــل این امر نه تورم زا 
بودن آن بلکه بی تاثیری آن بر شاخص های 
کالن در شــرایطی اســت که زمینه های 
تورمی اقتصاد وجود دارد.در روزهای اخیر 
عده ای از دوســتان این سیاست را مشکل 

ســاز دانســتند. البته هر کس از منظری 
به این سیاســت می نگرد و من نیز چنین 
می اندیشــم. با این همه برخی دالیلی که 
به عنــوان ضروری نبــودن این اصالحات 
صحبت کردند از تورم ناشی از اجرای این 
سیاست بود. گفته می شــود حذف چهار 
صفر عمال ســبب گرد کردن ارقام خرد به 
سمت باال می شــود که این بر نرخ تورم اثر 
می گذارد ولی من با ایــن نگرش مخالفم.

بیایید یک مثــال زنیم، در آغاز هر ســال 
قیمت های کرایه تاکســی جدید تعیین 
می شود اما برای مســیری که نرخ هزار و 
۳۵۰ تومانی تعیین شــده اغلب مسافران 

هزار و ۵۰۰ می پردازند کــه دلیل آن هم 
رایج نبودن استفاده از پول خرد در کشور 
اســت.این میان باید توجه داشت که این 
مشــکل ناشــی از پرداخت نقدی است و 
چنانچه مشــتری پرداخت به شکل نقدی 
باشد، عمال این مشــکالت هم برطرف می 
شــود. به طور نمونه می توان به این مساله 
در پمــپ بنزین هــا توجه کــرد که همه 
هزینه دقیــق دریافت می شــود اگر عابر 
بانک باشد وگرنه که در آنجا هم همه چیز 
به سمت باال گرد می شــود که به هر حال 

عموما به سود فروشنده است.
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کاهش واردات کاالهای غیرضروری ادامه دارد

رشد ۴۰ درصدی صادرات در بهار 98
رامین شهراد    قائم مقام وزیر صنعت با بیان اینکه 
امــروز کانون جنــگ اقتصادی حاضــر بخش تولید 
کشور است، گفت: در ســه ماهه اول سال ۹۸ نسبت 
به سال گذشته حجم صادرات ۴۰ درصد رشد داشته 

است.
حسین مدرس خیابانی در جلســه شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی اســتان خراسان رضوی که 
با حضور رییس و اعضای کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس و برخی از معاونان و مدیران وزارت صمت در 
مشهد برگزار شد، اظهار داشت: امروز بهترین فرصت 
است که براســاس سیاســت ارزی و تجاری کشور، 

بخش تولید با بیشترین جهش ممکن مواجه شود.
مدرس خیابانی تصریح کرد: در شرایط فعلی واردات 
به ســبب قیمت ارز توجیه پذیری کمتری داشته و با 

کاهش قابل توجهی مواجه شده است.
قائم مقام امور بازرگانی وزارت صمت اضافه کرد: یکی 
از دغدغه های همیشــگی تولید کننــدگان واردات 
کاالهای مشابه ساخت داخل بود که در شرایط کنونی 
و با کاهــش واردات این تهدید بــه فرصت صادرات 

تبدیل شده است.
وی ادامه داد: وزارت صنعت، معــدن و تجارت، امروز 
عزم جــدی در افزایش صــادرات و البتــه کنترل و 
مدیریت واردات دارد و در حــال حاضر حدود ۱۶۵۰ 

قلم کاال با ممنوعیت واردات مواجه شده است.
مــدرس خیابانــی اعــالم کرد: بــا اعمــال همین 
محدودیت ها و ممنوعیت ها در سال ۹۷ در مقایسه با 

سال ۹۶، واردات ۲۲ درصد کاهش یافته است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشــان 

کرد: سیر نزولی واردات در ۳ ماهه نخست امسال هم 
تداوم داشــته و در مقایسه با ســال گذشته بیش از ۹ 

درصد کاهش داشتیم.
وی افزود: در بخش صادرات در ۳ ماهه اول ســال ۹۸ 
بالغ بــر ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیــون دالر با حجم ۴۰ 
میلیون تن بوده که در مقایســه با سال ۹۷ که ارزش 
صادرات بالغ ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر به میزان 
۲۷ میلیون تن وزن بوده، از لحاظ ارزشــی حدود یک 
درصد با کاهش مواجه بودیم ولــی در میزان وزنی به 

بیش از ۴۰ درصد افزایش دست یافتیم.
این مســئول گفت: در این خصوص باید توضیح داد 
که علی رغــم تغییر نیافتن ترکیب صادراتی کشــور 
به سبب اصالح و واقعی تر شــدن نرخ ارزش گذاری 
گمرک و با وجود افزایش وزنی صــادرات، نرخ ارزی 

صادرات ثابت بوده است.
مدرس خیابانی ادامه داد: طبق مصوبه شــورای عالی 
صادرات افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه مورد 
توجه ویژه خواهد بود که البتــه با لحاظ ظرفیت های 
موجود مــی توانیــم از جهش اساســی در مراودات 

تجاری خود با این کشورها برخوردار شویم.
وی با اشــاره به برگــزاری نمایشــگاه فرصت های 
ســاخت داخل و رونق تولید به اولین نمایشگاه تقاضا 
محور کشور، گفت: در همین نمایشــگاه شاهد عقد 
قراردادهایی در بخش تولید قطعات خودرو بودیم که 
حدود ۸۵ میلیــون دالر کاهش ارز بری را برای بخش 

تولید کشور به ارمغان آورد.
قائم مقام وزیر صمت افزود: نمایشــگاه فرصت های 
ســاخت داخل به صورت دائمی در محل شرکت های 

بزرگ و انجمن های تخصصی صنایع کشور دایر بوده 
و واحدهای توانمنــد می توانند با مشــارکت در این 
طرح، در داخلی ســازی نیازمندی های کشور سهیم 

شوند.
وی تاکید کرد: برای پیگیری اهداف نهضت ســاخت 
داخل مرکز ســاخت داخل در وزارت صنعت، معدن 
و تجارت فعال شده و به صورت مستمر در حال پایش 

اطالعات و اقدامات مرتبط با این موضوع است.
مدرس خیابانی گفت: تولید کننــدگان می توانند از 
فرصت کنونی برای افزایش تولیدات و صادرات خود 

بهترین بهره را ببرند.
این مسئول خاطر نشان کرد: ما دوره بحرانی تحریم ها 
را سپری کردیم و تهدیدات مورد طرح کنونی هم جز 
گزافه گویی دیگر اثر سختی روی صنعت و تجارت ما 
نخواهد داشت.وی یادآور شــد: علیرغم همه فشارها 
تولید ما در بخش هایی با جهش هم مواجه بوده است.

قائم مقــام وزیر صمت در مــورد حمایت های بخش 
تجاری کشــور از ســاخت داخل تصریح کرد: همسو 
با داخلی ســازی هر قلم کاال و تجهیــزات، با اعمال 
اصالحات تعرفه ای واردات نمونه مشــابه خارجی آن 
محدود و یا ممنوع خواهد شــد که البته خوشبختانه 
این رویکرد به شــکل قانونی هم به تصویب سران سه 
قوه رسیده است.مدرس خیابانی ادامه داد: دو قطبی 
تولید تجارت یک نگاه معیوب بــه کارکرد همگرای 
این دو بخش مهم کشور اســت چرا که تجارت مکمل 
تولید است و بالعکس.وی تصریح کرد: تجارت نیروی 
محرکه تولید اســت و بزرگترین شاخص عملکردی 

بخش تولید سهم بازار است.

سرمقاله

معــاون رئیــس جمهــوری و رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه با اشــاره به 
شــرایط جنگ اقتصادی در کشــور 
گفت: دخالت در امور بخش خصوصی 
را قبول نداریم ولی باید متوجه شرایط 
و اقتضائات برای عبور از گردنه دشوار 
امروز باشــیم.محمدباقر نوبخت عصر 
پنجشنبه در نشست با فعاالن صنعت 
ســلولزی اســتان گیالن در شهرک 
صنعتی رشت با اشــاره به اینکه یکی 
از پروژه های زیربنایی مهم در اســتان 

گیالن حوزه حمــل و نقل 
ریلی است، اظهار کرد: این 
شبکه سراسری و کشوری 
اســت که در حال پیگیری 

هستیم.
وی با بیان اینکه راه اندازی 
این شــبکه به ایجاد ارتباط 

بین شــهرک صنعتی برای جابجایی 
بار از طریق ریلی کمک می کند، افزود: 
این شبکه امکان جابجایی بار شهرک 
به شبکه سراسری در کوتاه ترین زمان 

با کمتریــن هزینه را فراهم 
می کند.

معاون رئیس جمهور تأکید 
کرد: همچنیــن راه اندازی 
این شــبکه ســبب ایجاد 
ایران  ارتباط اســتان های 
و کشــورهای حاشیه خزر 

برای صادرات و واردات کاال می شود.
وی صادرات و واردات کاال با کشورهای 
حاشــیه خــزر را نیازمنــد تقویــت 
زیرساخت های بندری دانست و گفت: 

تا ســال آینده از طریق بندر کاسپین 
می توانیم بار را از عرشه کشتی به قطار 
جا به جا کنیم تــا هزینه جابه جایی بار 

نیز کاهش یابد.
نوبخــت در ادامه با اشــاره بــه اینکه 
تکمیل و بهره برداری از آزاد راه رشت 
قزوین در محدود منجیل- رودبار یکی 
از مهم ترین اولویت های دولت اســت، 
تصریح کــرد: از ۱۱ کیلومتر باقیمانده 
ســه کیلومتر با اجرای تونل راه اندازی 

شده است.

بودجه

بخش خصوصی ارزهای خود را در داخل کشور هزینه کند
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  ادامه از صفحه یک

به نظر نمی رســد این موضوع را بتوان به شکل 
یک موضــوع غامض دیــد و تورم هــم چندان 
تغییر نمی کند. تورمی که کشــور مدتهاست با 
آن دســت و پنجه نرم می کند ناشی از افزایش 
نرخ نقدینگی اســت که بارها هم به آن پرداخته 
شده اســت. این را باید متوجه باشیم هر تعداد 
صفری که حذف شود هم مادامی که زمینه های 
رشــد نقدینگی وجود داشته باشــد، نرخ تورم 
عمال این سیاســتها را ناکام خواهد گذاشــت. 
باید از وابســتگی به نفت کاسته شود و نرخ رشد 

نقدینگی هار شود.
با توجه به اینکه هم اکنون مشکل خاصی بر سر 
کشــور ســایه نیانداخته و هم اکنون مشکالت 
مــردم رو بــه فرونی اســت، نباید مســئوالن 
دستپاچه شوند. مشــکالت مردم به جای خود 
درست اســت ولی نباید یادمان برود که چاره ای 
جز بهبــود وضعیت نیســت. این مبــان حذغ 
صفرها تنها زمانی می توانســت مهم باشــد که 
شرایط کشــور را حادی و مشکل ساز ببینیم که 
خوشــبختانه فعال چنین نیست. به همین دلیل 
نباید حذف صفرها را در این شــرایط انجام داد 
چون زمینه های اصلی افزایش تورم در کشــور 
وجود دارد و این نیــز تدابیر هر دولتیس را نقش 

بر آب می کند.

ارز کاالهای اساسی تأمین 
می شود

رئیس کل بانک مرکزی در بازدیــد از بندر امام 
خمینــی )ره( بر تأمین ارز کاالهای اساســی از 

سوی بانک مرکزی تأکید کرد.
عبدالناصر همتی با تأکید بر اینکه وظیفه بانک 
مرکزی به عنوان تامین کننده ارز این اســت که 
از نزدیک وضعیت ترخیص کاالهای اساســی را 
بررســی کند، گفت: در بندر امــام خمینی)ره( 
تالش زیادی بــرای واردات کاالهای اساســی 

مورد نیاز مردم انجام می شود.
همتی با اشــاره بــه اینکه میــزان واردات، 
در ســال جــاری افزایــش یافتــه اســت، 
خاطرنشــان کرد: نســبت به ســال گذشته 
۶۰ درصد واردات کاالهای اساســی افزایش 
یافته که دلیــل آن هم این اســت که بانک 
مرکــزی، وزارت جهاد کشــاورزی و وزارت 
صمت بــا توجه به ضــرورت تامین کاالهای 
اساســی و تامین ذخایر استراتژیک با قدرت 
بیشــتری ارز مورد نیاز را تخصیص و تامین 

کردند.
رییــس کل بانک مرکزی همچنین به تشــریح 
دلیل حضــورش در بنــدر امــام خمینی)ره( 
پرداخت و افزود: علت کندی در خروج کاالهای 
اساســی از انبارها مهمترین دغدغه ما در بانک 
مرکزی است و در تالشــیم این مشکل به زودی 

رفع شود.
رییس شورای پول و اعتبار ادامه داد: امیدوارم 
با همکاری مســئوالن بندر امــام خمینی)ره( 
بتوانیم مشکالت را ریشه یابی و پیگیری کنیم 
تا تسهیالت بیشــتری در اختیار واردکنندگان 
قرار دهیم و به فرآیند ترخیص و ســپس انتقال 
کاالهای اساســی بــه مراکز هدف، ســرعت 

بخشیم.  
همتی بــا تاکید بــر اینکه بانک مرکــزی برای 
واردات کاالهای اساسی مستقیما ارز  تخصیص 
می دهد و ارز  مورد نیــاز را از صادرکنندگان 
نمی گیرد، عنوان کرد: سامانه تعهد ارزی برای 
واردکنندگان راه اندازی شــده است و اگر وارد 
کنندگان تعهدات خود را انجام ندهند، توســط 

بانک مرکزی پیگیری می شود.

کالن



 هزینه از صندوق توسعه ملی برای جبران فرصت سوزی ها

احتمال کسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیاردی
سمیه رسولی   یک کارشــناس اقتصادی با بیان 
اینکه فرصت ســوزی ها موجب شده دولت اعالم کند 
توان اداره کشــور را ندارد، گفت: در صــورت تداوم 
فرصت سوزی ها، در سال ۹۹ کســری بودجه ۱۰۰ 

هزار میلیاردی خواهیم داشت.
ســید عباس پرهیزگاری در گفت و گو با مهر با بیان 
اینکه اصالح ســاختار بودجه کشور فرآیند زمان بری 
است، اظهار داشــت: مهم ترین موضوع این است که 
باید از فرصت و زمان اســتفاده کرد تا در زمان الزم از 
نتایج اصالحاتی که انجام شده، بهره مند شد و جلوی 

آسیب به کشور را گرفت.
این کارشــناس اقتصادی افزود: در اردیبهشت سال 
گذشــته که آمریکا از برجام خارج شد، روشن بود که 
مشابه دوره قبل در صادرات نفت به مشکل بر خواهیم 
خوریم و این مشکل روی بودجه کشور اثر می گذارد؛ 
هوشــمندانه ترین اقدام در آن زمان ایــن بود که با 
استفاده از زمانی که در اختیار داشتیم اصالحات گام 
به گام را انجام می دادیم تا میزان آســیب ها کاهش 
یابد.وی ادامه داد: با این حال با توجیه هایی همچون 
تمدید معافیت ۸ کشــور بــرای خرید نفــت ایران، 
تغییرات جزئــی در صادرات نفــت و ... به تدریج تک 
تک فرصت ها را از دســت دادیم تا اینکــه در آذر ماه 
و در زمان ارائه بودجه، متوجه شــدیم که هیچ اقدام 
اصالحی انجام نداده ایم و این عدم اقدام موجب شــد 
که بودجه سال ۹۸ با ســال ۹۷ هیچ تفاوتی نداشته 

باشد.
پرهیزگاری با بیــان اینکــه هشــدارها در رابطه با 
افزایش مشــکالت در سال ۹۸ شــدیدتر شد، گفت: 
در آن زمان در حکم رهبر معظم انقالب بحث اصالح 
ساختار بودجه در راســتای وابستگی کمتر بودجه به 
نفت و تراز کسری بودجه مطرح شــد؛ از آذرماه سال 
گذشته فرصت داشتیم که در الیحه بودجه )در دولت 
و مجلــس( اصالحاتی انجــام دهیم.وی افــزود: اما 
باز هم این فرصت گذشــت و وارد ســال ۹۸ شدیم و 
طبق پیش بینی ها دولت برای اداره کشور به مشکل 
برخورد وچاره ای نماند جز اینکه به منابع استراتژیک 

کشور)صندوق توسعه ملی( دست درازی شود.

هزینه از صندوق توسعه ملی برای جبران 
فرصت سوزی ها

پرهیزگاری تصریح کــرد: با مصوبه اخیر ســران قوا 
منابع صندوق توســعه ملی برای فرصت سوزی یک 
سال اخیر هزینه خواهد شــد و آورده این موضوع این 
است که اصالح ساختار بودجه به منظور جلوگیری از 

کســری بودجه و ترازی مالی عمومی دولت یک سال 
دیگر به تعویق می افتد.

وی افزود: برداشــت از صندوق توســعه ملی خالف 
رویه پیش بینی شده در این صندوق مبنی بر کاهش 
وابســتگی به درآمدهای نفتی در بودجــه، تجمیع 
منابع پایدار برای توســعه پایدار و داشتن یک ضربه 

گیر قابل اعتماد است.
این کارشــناس اقتصادی یادآور شد: فرصت سوزی 
یک سال اخیر موجب شــد دولت اعالم کند با منابع 
کنونی تــوان اداره کشــور را ندارد و بــرای انجام هر 
اصالحی نیاز به زمان بســیار زیــادی دارد، از این رو 
دیگر نمی توان در ســال ۹۸ اقدامات اصالحی انجام 

داد و باید از صندوق توسعه ملی برداشت شود.
وی افزود: دولت با هزینه از صندوق توسعه ملی دوباره 
در حال خرید زمان است و اصالحات را به بعد موکول 
می کند؛ حرف ما این است که حداقل در ماه های باقی 
مانده از ســال ۹۸ دولت اصالحات را کلید بزند تا در 

سال ۹۹ مشکالت امسال تکرار نشود. 
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پرهیــزگاری ادامــه داد: وقتی دولــت از یک طرف 
صندوق توســعه ملی را خالی کرده و از آن طرف انبوه 
اوراق مالی منتشر و اســتقراض می کند و هیچ اقدام 
اصالحی را نیــز انجام نمی دهد، باز هم در ســال بعد 
شاهد فوران مشکالت خواهیم بود و روند برداشت از 
صندوق در صورت داشــتن منابع و در دسترس بودن 

این منابع، همچنان تداوم می یابد.
وی اظهار داشــت: در حال حاضر امــا و اگرهایی در 
خصوص در دسترس بودن منابع صندوق برای بانک 
مرکزی مطرح اســت و اینکه این منابع تبدیل به پایه 
پولی خواهد شــد که در این صورت قطعا شــاهد آثار 

تورمی شدیدی در جامعه خواهیم بود.
پرهیزگاری یادآور شد: در صورت تداوم همین روند، 
طبق پیش بینی ها در ســال ۹۹ کسری بودجه ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومانــی خواهیم داشــت و این چرخه 

همین طور ادامه خواهد یافت.
وی با بیان اینکــه بدون انجــام اقدامات اصالحی 
نمی توان کار را جلو برد، گفت: بر اســاس پیش بینی 
بسیاری از مراکز پژوهشی، فشــار تحریم ها به مدت 
۶ ســال ادامه خواهد داشــت اگر برای بلندمدت 
برنامه ریزی نکنیم اتفاقاتی می افتد که خوشــایند 

کشور نخواهد بود.
پرهیزگاری با اشــاره به اینکه تمام توان کشــور باید 

برای انجام اقدامــات اصالحی تجهیز شــود، اظهار 
داشــت: از جمله اولویت های اصالحــی، می توان به 
حوزه مالیاتی اشــاره کرد زیرا ظرفیت بسیاری برای 

درآمدزایی در این حوزه داریم.

عدم گسترش پایه ها، زمینه را برای افزایش 
فرارهای مالیاتی فراهم کرده است

وی ادامــه داد: ما در حــوزه مالیاتی عــالوه بر عدم 
اخذ مالیات حقــه، عدالت را هم رعایــت نکردیم؛ در 
کشــورهای دیگر تقریبا ۴۰ درصــد تولید ناخالص 
داخلی مالیات اخذ می شــود و طبقات ثروتمند ملزم 
به پرداخت مالیات هســتند بدون اینکه فشــاری به 

بخش تولید وارد شود.
این کارشــناس اقتصادی افزود: متاســفانه تاکنون 
اصالحاتی در حوزه مالیات انجام نداده ایم و حتی در 
این بخش ظلم هم کرده ایم و بدون اســتفاده از پایه 
های مالیاتی و تکیــه بر روش ها ناکارآمــد مالیاتی، 

زمینه را برای فرار مالیاتی فراهم کرده ایم.
پرهیزگاری ادامه داد: از ســویی دیگر در هزینه های 
دولت انضباط مالی را در دستور کار قرار ندادیم؛ دولت 
باید به صــورت دقیق بداند ذی نفــع نهایی بهره مند 
شده از این هزینه چه کسی اســت. در حوزه مدیریت 

هزینه ها کارهای بسیاری می توان انجام داد.

لزوم مولدسازی دارایی دولت
وی اظهار داشــت: مولدســازی دارایــی های دولت 
نیز دیگر اقدامی اســت کــه در راســتای اصالحات 

ساختاری بودجه باید در دستور کار قرار می گرفت.
این کارشناس اقتصادی گفت: همچنین جلوگیری از 
قاچاق سوخت و به کارگیری این منابع برای افزایش 
صادرات و کسب درآمد از این حوزه دیگر موردی است 

که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

باید قبول کنیم که در جنگ اقتصادی هستیم
پرهیزگاری تاکید کرد: ظرفیت های جبران کســری 
بودجــه و افزایش درآمدزایی بســیار اســت اما این 
موضوع نیاز به تدبیر دارد. باید قبول کرد که در جنگ 
اقتصادی به ســر می بریم و برای مقابله با این جنگ 

باید به تجهیز توان کشور پرداخت.
وی افــزود: در زمان جنگ، انجــام اقدامات اصالحی 

برای تجهیز قوای کشور و بهبود امور الزامی است.
این کارشــناس اقتصادی یادآور شد: در صورت تدام 
روند فعلی، در سال ۹۹ با مشــکالت زیادی مواجه 

می شویم.
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در کار بازار متشکل ارزی
مدیرعامــل بانــک پارســیان با بیــان اینکه 
دوهزار ســپرده ثامن الحجج کــه باالی یک 
میلیارد اســت هنوز پرداخت نشــده اســت، 
گفت: هیچ دارایی از ثامن الحجج به این بانک 

منتقل نشده است.
کوروش پرویزیان در جمع خبرنــگاران با بیان 
اینکه شرایط اقتصادی و اجتماعی ما به گونه ای 
است که متغیرهای زیادی در باال و پایین شدن 
این وضعیت تاثیر دارند، گفت: در شــبکه بانکی 
از سال ۹۲ به بعد یکسری سیاست ها اعمال شد 
که در ســال ۹۷ این سیاســت ها مورد بازنگری 

قرار گرفت.
پرویزیــان ادامه داد: شــبکه بانکــی برخالف 
مشــکالتی که با آن مواجه اســت تالش کرده 
است که با تغییر سیاست ها همراهی بکند و این 

سیاست ها به درستی انجام شود.
وی در این خصوص خاطرنشــان کرد: در همین 
دوران هم تغییر نرخ هــا و یا تغییر در پرداخت ها 
از روزشمار به ماه شــمار تغییراتی بود که شبکه 

بانکی با آن همراهی کرد.
مدیرعامل بانک پارسیان با تاکید بر اینکه شبکه 
بانکی اســاس کار خود را بر همراهی با دولت و 
شــورای پول و اعتبــار و سیاســت های پولی 
گذاشته است، گفت: وقتی اعالم شد نرخ ها باید 
به ۲۰ درصد و زیر آن برسد شبکه با این موضوع 
همراهی کرد و ما دیگر شاهد پرداخت سودهای 

۲۴ یا ۲۶ درصد نیستیم.
وی با اشــاره به اینکه تفاوتی بیــن بانک های 
دولتــی و خصوصــی در فعالیتشــان وجــود 
ندارد، افزود: در خصــوص ارز بانک مرکزی از 
صرافی هــای بانک هــای خصوصــی و دولتی 
اســتفاده می کند و برای مثال در بازار متشکل 
ارزی نیز هر دو بانک های خصوصی و دولتی در 

کار هستند.
وی همچنین افزود: تفاوت اصلی بین بانک های 
خصوصی و دولتی در پرتفوی بانک ها و ظرفیت 
فعالیتشان اســت؛ برخی بانک ها در زمینه ارزی 
فعالیــت دارد و برخی بانک هــای دیگر تنها در 

زمینه ریالی.
پرویزیان یادآور شد: از ســال های ۸۶ و ۸۷ 
که تحریم ها به طور سیستماتیک در بانک ها 
عمل کــرد فعالیت هــای ارزی از بانک های 
دولتــی به بانک هــای خصوصی ســوق پیدا 

کرد.
وی با تاکید بر اینکه بدیهی اســت که در صورت 
انجام فعالیت هــای ارزی ریســک آن فعالیت 
به بانک ها منتقل خواهد شــد، گفت: نمی توان 
اوراق دولتی را با نرخ ۲۲درصد منتشــر کرد در 
حالی که ســود ســپرده ۱۷ یا ۱۸ درصد است و 
امیدواریم در انتشــارات جدید در همین دامنه 

نرخی قرار بگیرد.
مدیرعامــل بانک پارســیان در خصوص دالیل 
به تاخیر افتادن کار بازار متشــکل ارزی گفت: 
هیات مدیره به دنبال تجهیز بیشتر بانک هستند 
ولی بانک پارســیان از روز اول در بازار متشکل 
همکاری داشــت و ما آمادگی کامل داریم و فکر 
میکنم جــزو ۷بانک اولی کــه کار را در این بازار 

شروع میکنند هستیم.
پرویزیان در خصوص آخرین اخبــار مربوط به 
ســپرده گذاران ثامن الحجج گفت: همه کسانی 
که در ثامن الحجج سپرده داشتند می توانستند 
تا یک میلیارد تســهیالت دریافــت کنند و هر 
کســی هم که باالی این اعداد بودند طلب خود 

را گرفته است.
وی با بیــان اینکه حدود ۲هزار ســپرده مانده 
اســت که طلب هایشــان باالی یــک میلیارد 
تومان اســت، ادامه داد: هیچ دارایــی از ثامن 
الحجج به بانک  پارســیان منتقل نشــده و ما 
تماما طبق دســتورالعمل بانک مرکزی عمل 

کرده ایم.



تاثیر جنگ ارزی روی تقاضا 

چرا سقوط قیمت نفت پرشتاب شد؟
خریدار  قیمت نفت چهارشــنبه هفته گذشــته 
و همزمان بــا اقــدام بانک های مرکــزی در کاهش 
نرخ های بهره به منظور حمایت از رشــد اقتصادی، با 

دور جدیدی از سقوط سنگین روبرو شد.
بانک های مرکــزی هنــد، نیوزیلنــد و تایلند برای 
حمایــت از رشــد اقتصــاد و صادراتشــان در برابر 
پیامدهای جنگ تجاری آمریکا و چین، نرخ های بهره 
را کاهش دادند. این کاهش نرخ ها نشــان می دهد که 
جنگ میان واشــنگتن و پکن، اقتصاد جهان را تهدید 
می کند.تعرفه های باالتر آمریــکا روی واردات چین، 
هر دو اقتصاد را کند خواهد کرد اما دولت چین ممکن 
است برای تالفی کردن تعرفه های آمریکا، ارزش یوان 
را ضعیف کنــد. ارزش یوان دوشــنبه هفته جاری به 
پایین هفت یــوان در برابر هر دالر ســقوط کرد که از 
زمان بحران مالی ســال ۲۰۰۸ کم ســابقه بود. با این 
حال بانک مرکزی چین فعال از ســقوط بیشتر ارزش 
یوان جلوگیری کرده زیرا ریســک فرار سرمایه ها را 

به همراه دارد.

اما به دلیــل اهمیت چین بــرای اقتصــاد جهانی و 
به دلیل این کــه ارزها روی هم تاثیــر می گذارند و از 
آنجا که ارتباط میــان دالر و یوان به سیاســت پولی 
جهانی جهت می دهد، افت یکباره ارزش یوان فشــار 
شدیدی را به سایر اقتصادهای نوظهور تحمیل کرد. 
دو روز پس از افت یوان، کشــورهای هند، نیوزیلند و 
تایلند به سرعت دست به کار شــدند و نرخ های بهره 
خود را کاهش دادند. اسوار پراســاد، مدیر سابق امور 
چین صندوق بین المللی پــول در این باره به روزنامه 
نیویورک تایمز گفت: این یک اقدام دفاعی از ســوی 
کشــورهایی بود که به دنبــال دفاع از خــود در برابر 
آســیب های ناشــی از تنش های تجاری فزاینده در 
ســطح جهان هســتند.اما اقدام دفاعی ممکن است 
اقدام دفاعی بیشــتری را به دنبال داشته باشد. با افت 
ارزش ارزهای بیشتر، کشورهای دیگر نیز برای دنبال 
کردن سیاست مشــابه، تحت فشــار قرار می گیرند. 
خطر رقابت باال بــرای پایین بــردن ارزش ارزها و در 

نهایت بروز نوعی جنگ ارزی وجود دارد.

دالر آمریکا ارز ذخیره جهان اســت و یک دارایی امن 
به شمار می رود بنابراین در شرایط بحرانی، سرمایه ها 
به سوی این ارز روانه می شــود. به خصوص زمانی که 
ارزهــای دیگر ارزش خــود را از دســت می دهند در 
نتیجه دالر در شــرایط آشفتگی، شــاهد فشارهای 
صعودی خواهد بود که می تواند مشــکل ســاز باشد. 
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریــکا بانک مرکزی 
را برای کاهش قابل توجه نرخ های بهره تحت فشــار 
قرار داده و اگر نســبت به ارزهای دیگر قوی تر شود، 
خوشــنود نخواهد نشد.البته این مشــکلی است که 
خودش ایجاد کرده اســت. جنگ تجــاری آمریکا و 
چین یک جنگ انتخاب است که فعال اوج گرفته و به 
این راحتی آرام نمی شود. خواسته های افزون طلبانه، 
مصالحه دو طرف را بی نهایت دشــوار کرده است.شی 
جین پینگ، رییس جمهور چین هیچ عالمتی دال بر 
عقب نشینی نشــان نمی دهد و ترامپ هم خود را کنار 
کشیده و راه چندانی برای خروج از جنگ تجاری برای 

سران قدرتمندترین اقتصادهای جهان نمانده است.
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W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R انرژی
ادغام دو شرکت نفتی به عنوان 

زیر مجموعه شرکت گاز
ایــده وزارت نفت بــرای انتقال شــرکت نفت 
مناطق مرکزی و شــرکت نفــت و گاز پارس به 
شرکت ملی گاز ایران با تصویب کلیات اساسنامه 
شرکت ملی گاز در کمیسیون انرژی مجلس یه 

گام دیگر به نهایی شدن نزدیک شد.
در تاریخ ۲۳ اردیبهشــت ۹۸ بود که خبرگزاری 
در خبری نوشــت: با جدی تر شدن تغییرات در 
حوزه اجرایی صادرات گاز، شــرکت ملی گاز در 
صورت تصمیــم وزارت نفت حوزه اکتشــاف، 
توســعه و تولید میادین گازی را بر عهده خواهد 

گرفت. 
در این خبر اشاره  شــده بود  طی ماه های آینده 
دو شــرکت نفت مناطق مرکزی و شرکت نفت 
و گاز پارس که تولید گاز کشــور را بر عهده  دارند 
به زودی از شــرکت ملی نفت جداشده و زیر نظر 

شرکت ملی گاز ایران قرار خواهند گرفت.
بااین وجــود، وزارت نفــت ترجیــح داد موضع 
روشــنی درباره این موضوع اتخــاذ نکند اما بر 
اســاس طرحی که کمیســیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی کشــور برای اساسنامه شرکت 
ملی گاز آمــاده کرده و کلیــات آن را به تصویب 
رسانده است، این دو شرکت به شرکت ملی گاز 

ملحق خواهند شد.
یک منبع آگاه در این خصــوص گفت: این ایده 
محصول شورای اصالح ســاختار وزارت نفت و 
از حمایت وزیر نفت برخوردار اســت. این همان 
شورایی اســت که طی چند ســال اخیر با یک 
شــرکت بلژیکی نیز همکاری داشته و درنهایت 
برای یکپارچه ســازی فعالیت های گازی به این 

مسئله رأی مثبت داده است.
وی افــزود: پیگیر اصلــی این موضــوع و البته 
اساسنامه جدید شرکت ملی گاز، یکی از اعضای 
این کمیسیون اســت. اساســنامه پیشنهادی 
شــرکت ملی گاز هم تفاوتی خاصی با اساسنامه 
شرکت ملی نفت ندارد و درواقع در برخی بندها، 

شاهد تغییرات وظایف شرکت ملی گاز هستیم.
وی درباره اینکه آیا در اساســنامه جدید، انتزاع 
دو شــرکت نفتی از شــرکت ملی نفت و انتقال 
آن به شــرکت ملی گاز مطرح شده است یا خیر 
توضیح داد: اساسنامه پیشنهادی به صراحت به 
این موضوع اشــاره نکرده اســت ولی با توجه به 
شرح وظایف عنوان شده برای شرکت ملی گاز، 
می توان با یک آئین نامه شــرکت های نفتی را به 

شرکت ملی گاز منتقل کرد.
این منبع آگاه با اشاره به اینکه چنین طرحی 
مورد استقبال شرکت ملی گاز است ادامه داد: 
از سال های گذشــته تا به امروز، شرکت ملی 
گاز درصدد بیرون آمدن از زیر ســایه شرکت 
ملی نفت بوده و همواره تالش می کرده است 
تا با به دســت گیری توســعه میادین گازی و 
تولید از آن، صادرات گاز را هم بر عهده بگیرد 
که در دولت دهم، موفق شــد شــرکت ملی 
صادرات گاز را در اختیار بگیرد ولی باروی کار 
آمدن دولت یازدهم، وزیر نفت این شــرکت را 
به شــرکت ملی نفت بازگرداند و درنهایت آن 

را منحل کرد.
به گفتــه وی انحالل ایــن شــرکت و بیکار 
شــدن کارکنان آن موجب اضطراب کارکنان 
شــرکت های نفت مناطق مرکزی و نفت و گاز 
پارس شــده و بر همین اســاس، نگرانی های 
بســیاری در بدنــه صنعت نفت ایجادشــده 

است.
بر اساس این گزارش، از سال گذشته، واگذاری 
تولید گاز به شــرکت ملــی گاز ایــران جهت 
برنامه ریزی برای مصارف داخلی و صادراتی در 
دستور کار قرارگرفته اســت و گویا توافق هایی 
برای واگــذاری شــرکت نفت و گاز پــارس به 
شــرکت ملی گاز ایران صورت گرفته اســت که 
در گام بعدی، واگذاری ســایر شرکت ها نیز آغاز 

خواهد شد.



در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل فوالد خوزستان مطرح شد 

نقش محوری فوالد خوزستان در توسعه اقتصادی
خریدار     مراســم تکریم محمد کشانی مدیرعامل 
سابق و معارفه علی محمدی مدیرعامل جدید فوالد 

خوزستان در اهواز برگزار شد. 
این مراســم با حضور غالمرضا روزبهانی معاون مالی 
اداری ســازمان ایمیدرو، مهدی رضایی رییس هیات 
مدیره، امیر حسین نظری رییس ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت خوزســتان، ســید نوراله حسن زاده 
معاون امور اقتصادی اســتاندار خوزســتان، اعضای 
هیات مدیره، معاونان، مشــاوران و مدیران شــرکت 

انجام شد.
مهدی رضایی رییــس هیات مدیره شــرکت فوالد 
خوزستان در این مراســم اظهار داشت: این شرکت 
بزرگترین عرضه کننده شــمش فوالد، دومین قطب 
تولید فوالد خام در کشــور و همچنین اولین مجتمع 
تولید آهن و فوالد کشــور به روش احیاء مســتقیم و 
کوره قوس الکتریکی می باشــد. بنابراین این شرکت، 
یکی از بازیگران مهم و مؤثر در صنعت فوالد کشــور و 

در نهایت اقتصاد کشور به شمار می رود.
وی افــزود: فوالد خوزســتان نه تنها بــه عنوان یک 
شرکت تولیدی به توســعه اقتصادی، ایجاد اشتغال 
و خلق ثروت کمک نموده، بلکه بــا بکارگیری از توان 
شرکت های تابعه خود در بخش های مختلف تولیدی 
و صنعتی تا فرهنگی و ورزشــی، گروهی منســجم را 
تشکیل داده و در حال ارائه خدمات مختلف به جامعه 

ملی و محلی فعالیت می کند.
مهدی رضایی در ادامه اذعان کرد: بر اســاس نقشــه 
استراتژی فوالد خوزستان، این شرکت تا سال ۱۴۰۰ 
باید به یکی از بزرگترین شرکت های فوالدی یکپارچه 
در کشور و منطقه تبدیل شده است و نقشی محوری 
در توسعه صنعتی و اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی 

مردم داشته باشد.
وی تاکید داشــت: دســتیابی به اهداف یادشــده با 
سودآوری پایدار گروه و با تحقق برنامه هایی همچون 
افزایش بهره وری منابع، صــادرات پایدار محصوالت 
فوالدی، مدیریت اثر بخش بهای تمام شــده و فروش 
بهینه محصوالت فوالدی میســر می گردد. از این رو 
تلفیق دو تفکر صنعتی و سرمایه گذاری برای توسعه 
فوالد خوزســتان اهمیت دارد. چرا که این شــرکت 
باید تمهیداتــی برای تکمیل زنجیــره تولید فوالد از 
استخراج ســنگ آهن تا تولید ورق و قطعات فوالدی 

را در نظر بگیرد.
در ادامه این مراســم غالمرضا روزبهانی معاون مالی 
اداری سازمان ایمیدرو با ابراز خرسندی از حضور در 
این مراســم با تشــکر از زحمات محمد کشانی مدیر 

عامل اســبق و تبریک بــه علی محمدی بــه عنوان 
مدیرعامل جدید گفت: فوالد خوزســتان با عملکرد 
بســیار عالی در صنعت کشور و اســتان خوزستان، 
اقدامات بزرگی در ارتباط با شــرکت صنعتی، معدنی 
سناباد در باالدست، فعالسازی و به ثمر رساندن واحد 
احیای شــادگان، طرح های توســعه ای برای تولید 
پترولیوم ُکک در فوالد اندیمشــک در پایین دســت 

زنجیره ارزش تولید فوالد ایفا می نماید.
امیر حسین نظری رییس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان خوزستان با آرزوی توفیق و سربلندی 
برای علی محمدی مدیر عامل جدید فوالد خوزستان 
اظهار داشت: شــرکت فوالد خوزستان به عنوان نماد 
اشتغال و مادر صنعت در اســتان و چه بسا در ایران از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی با اشاره به نقش این شرکت در تولید ناخالص ملی، 
صادرات و ارزآوری در شرایط ســخت کنونی کشور 
افزود: با وجود حساسیت هایی که در فوالد خوزستان 
وجود دارد، سازمان های دولتی را به این نکته متوجه 
می سازد که حمایت بیشــتری از این شرکت نمایند. 
در این راســتا ســازمان صمت تالش نموده که برای 
رونق تولید این شــرکت گام هایی موثری برداشــته 
شود. همچنین باید سعی شود مشکالتی نظیر تامین 
مواد اولیه که بر بر سر راه این شــرکت قرار می گیرد، 

برطرف بشود.
نظری تاکید داشت: با وجود دیدگاه باز از طرف دکتر 
غریب پور در راس سازمان ایمیدرو، انتظار می رود که 
مشــکالت این شــرکت خصوصا در تامین مواد اولیه 
حل گردد.رئیس ســازمان صمت خوزستان در پایان 
ســخنان خود تصریح نمود: ســازمان صمت استان 
وظیفه خود می داند که از شــرکت فوالد خوزستان 
حمایت نماید.ســید نوراله حســن زاده معاون امور 
اقتصادی اســتاندار با ابالغ پیام اســتاندار خوزستان 
اظهار داشت: فوالد خوزستان با وجود مشکالت زیاد 
در تامین مواد اولیه خود، جایگاه ویژه ای در اســتان 
دارد. اثر بخشی این شرکت از سایر شرکت های بزرگ 

در استان بیشتر است.
وی با اشــاره به سخنان اســتاندار درباره این شرکت 
اظهار داشــت: فوالد باید به طرح های توسعه ای خود 
ادامه بدهد و این شرکت همواره کمک رسانی خود را 

در استان به انجام رسانده است.
حسن زاده  با اشاره به برگزاری نمایشگاه بومی سازی 
به میزبانی فوالد خوزستان در هفته آتی تصریح نمود: 
هدف این شــرکت از برگزاری نمایشــگاه حمایت از 
صنایع بومی قطعه ساز اســت. این امر را به فال نیک 

گرفته و بیشــترین حمایت خود را از این امر خواهیم 
داشــت. وی در ادامه گفت: فوالد خوزستان در حوزه 
مســئولیت های اجتماعی موفق بــوده و عملکردی 

مناسب ارائه نموده است.
معاون امور اقتصادی اســتاندار خوزســتان در پایان 
سخنان خود خاطر نشان کرد: در زمینه توسعه و امور 
دیگری که فوالد خوزستان نیاز به کمک داشته باشد، 
استانداری خوزســتان حمایت خود را از این شرکت 
اعالم می نماید. امیدواریم شــرکت فوالد اکســین با 
توجه به شرایط سپری شــده، هرچه سریعتر به فوالد 

خوزستان بپیوندد.
در ادامه رضا طاهری عضو هیات مدیره شرکت فوالد 
خوزستان اظهار داشت: هیات مدیره فوالد خوزستان 
تصمیم بر سرعت بخشی به طرح های توسعه ای نظیر 

ُکک سازی اندیمشک، زمزم و اسلب در استان دارد.
وی اذعان کــرد: اولویت ما حمایــت از صنایع بومی 
در اســتان اســت و هیات مدیره بر تامین قطعات و 
تجهیزات ساخت درون اســتان تاکید دارد؛ سهامدار 
عمده و رئیس هیات مدیره در آینده از توســعه فوالد 
خوزســتان حمایــت می نماید و با ایجاد مشــارکت 
میان شــرکت های گل گهر، کک اندیمشــک، فوالد 
خوزستان طرح های توســعه ای در استان پیشرفت 

چمشگیری خواهد نمود.
علی محمدی مدیرعامل جدید فوالد خوزســتان در 
جمع حاضران گفت: خداوند را شــاکریم که فرصت 
خدمت گــذاری در صنعت فوالد کشــور و اســتان 
خوزســتان، اســتانی که در دوران جنگ تحمیلی و 

جنگ اقتصادی نماد مقاومت بود، به بنده داده شد. 
وی با اشاره به مسیر پیشرفت فوالد خوزستان افزود: 
مدیران فوالد خوزستان سهم بســزایی در پیشرفت 
این شــرکت ایفا نموده اند. تاریخ فوالد خوزســتان 
حتما نام و یــاد محمد کشــانی را در تکمیل زنجیره 
باالدستی و پایین دســتی فوالد به یاد خواهد داشت. 
امیدواریم که در مسئولیت های آتی نیز موفق باشند. 

محمدی در ادامه تاکید داشت: موفقیت های بدست 
آمده حاصــل تالش های هیات مدیــره، مدیرعامل، 
معاونان، مدیران و تمامی کارکنان در همه ســطوح 

بوده که جای تقدیر و تشکر دارد. 
وی با اشــاره به برنامه های پیش روی شرکت اذعان 
داشــت: اولویت برنامه های فوالد خوزســتان ادامه 
توســعه در باالدســت زنجیره برای تامیــن پایدار 
سنگ آهن و کنســانتره و همچنین تسریع در اجرای 
طرح های پروژه ای شامل افزایش ظرفیت های تولید 

و بهینه سازی طرح های زیست محیطی است.

البرز
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وری بازداشت های موقت غیرضر
رئیس کل دادگستری اســتان البرز گفت: طبق 
آنچه مورد تاکید قانون و نظر ریاست محترم قوه 
قضائیه اســت باید از صدور قرار بازداشــت های 

موقت غیرضروری اجتناب کرد.
دکتر حسین فاضلی هریکندی به همراه تعدادی 
از معاونــان خود و سرپرســتان اجــرای احکام 
کیفری و حقوقی برای اطالع از شرایط زندانیان 
و نحوه رسیدگی به مشــکالت آن ها از ندامتگاه 
مرکزی کرج دیدار کرد. وی با اشاره به اینکه پس 
از انتصاب به سمت رئیس کل دادگستری استان 
البرز، بازدید از ندامتگاه مرکزی کرج نخســتین 
مقصد در بین دســتگاه های تابعه قوه قضائیه در 
استان البرز اســت از زحمات مسئوالن اداره کل 
زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان البرز 

تقدیر کرد.
رئیس کل دادگستری اســتان البرز در ادامه با 
اشــاره به نگاه موثر و واقع بینانه به مقوله زندان 
و اقداماتی که توسط مســئولین مربوطه در این 
راســتا در اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و 
تربیتی استان البرز انجام می شود، بیان کرد: در 
بازدید امروز شــاهد حضور و همکاری همکاران 
موثر و تصمیم گیر در ایــن حوزه اعم از همکاران 

قضایی و مسئوالن ندامتگاه هستیم.
وی با اشــاره به اهمیت مواردی که در راستای 
برنامه تحولی ریاســت قــوه قضائیــه در دوره 
جدید مدنظر اســت، گفت: یــک از موارد مهم، 
کاهش جمعیت کیفری اســت که در این قالب 
برنامه هایی را با جدیت در ســطح اســتان البرز 

پیگیری خواهیم کرد.  
عالی تریــن مقام قضایی اســتان البــرز با این 
توضیح که فلســفه زنــدان بصــورت تئوری و 
عملیاتی هــر دو باید مــورد توجه قــرار گیرد، 
تصریح کرد: این رویکرد مهم مشتمل بر مباحث 

اصالح و بازپروری شخص بزهکار است.
وی با تاکیــد بر اینکه هدف از زنــدان نگهداری 
شخص بزهکار در یک دوره زمانی برای اصالح و 
بازگشت به جامعه است بیان کرد: جرم، انحراف 
از مسیر قانون است و در این راستا تصمیم نظام 
قضائی برای شخص بزهکار از ابتدا تا صدور حکم 
قطعی وی این است که طی دوره تعیین شده در 
زندان و تحت مجموعه اقدامات تامینی، تربیتی 

و اصالحی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه 
هدف از نگهداری فرد بزهکار در زندان این است 
که به عنوان یک عضو مســئولیت پذیر به جامعه 
بازگردد و رفتاری طبیعی در بین مردم داشــته 
باشــد، افزود: باید بتوانیم این هدف را پیگیری 
کرده و به تصمیماتی در مســیر عملیاتی کردن 
آن برســیم، اما گاهی انجام این رســالت ها به 
تنهایی از عهــده قوه قضائیه خارج اســت و نیاز 
به مقدماتی دارد که کل نظــام و دولت آن را باید 
فراهم کنند تــا در نهایت، هدفی کــه از تعیین 
مجازات حبــس و زندان برای شــخص بزهکار 

مدنظر است محقق شود.
رئیس کل دادگستری اســتان البرز با اشاره به 
اهمیت بحث تحقیقات مقدماتی عنوان کرد: تا 
جایی که ممکن اســت و طبق آنچه مورد تاکید 
قانون و نظر ریاست محترم قوه قضائیه است باید 
از صدور قرار بازداشــت های موقت غیرضروری 

اجتناب کرد.



موج دوم افت قیمت در بازار مسکن در راه است

تابستان سرد مسکن
محســن محروقی    ســهم ۲۴ درصدی از تولید 
ناخالص داخلــی و ســهم بیــش از ۴۰ درصدی در 
بخش های مختلف اقتصــاد ایران؛ ایــن آمارها تنها 
بخشــی از نقش مســکن در تصویر کالن اقتصادی 
ایران را تشــکیل می دهد؛ صنعتی کــه امروز یکی از 
بزرگ ترین  دوره های رکودی خود در سال های اخیر 

را تجربه می کند.
جدیدتریــن  آمارهای ارایه شــده از ســوی اتحادیه 
مشاوران امالک کشــور نشــان می دهد، در ۱۵ روز 
ابتدای مردادماه امســال افــت ۵۳ و ۷۸ درصدی در 
قراردادهــای خرید و فروش به ترتیب در کل کشــور 
و شــهر تهران نســبت به بازه زمانی مشــابه در سال 
گذشته به ثبت رســیده اســت؛ عددی که از فاصله 
عمیق قــدرت خرید متقاضیــان واقعی مســکن با 

قیمت های ارایه شده در بازار حکایت می کند.
جدای از آمارهای خریــد و فروش، قراردادهای اجاره 
نیز به همین ترتیب ۱۳ و ۲۲ درصد کاهش یافته است 
و این آمار به معنای عمیق شــدن رکودی است که در 

بازار مسکن رخ داده و ادامه دار شده است.
اگر این آمار را در کنار عملکرد ماه گذشــته این بازار 
قرار دهیم، جایــی که بانک مرکزی گــزارش داد که 
معامالت مســکن پایتخت در تیرماه ۱۳۹۸ نســبت 
به ماه مدت مشابه ســال قبل کاهش ۶۵ درصدی را 
پشت سر گذاشته اســت، یعنی آنچه در بازار رخ داده، 
بیشتر از یک کاهش نســبی معامالت در کوتاه مدت 

است.
موقعیت فعلی بازار مســکن، نتیجه پیش بینی هایی 
است که برخی کارشناســان از چند ماه قبل داشتند. 
افزایش حدودا ۱۰۰ درصدی قیمت ها در بازه زمانی 
کوتاه یک ساله، قدرت خرید اقشار کم درآمد جامعه را 
به شــکلی جدی پایین آورد و وقتی راه حل مشخصی 
از سوی وزارت راه و شهرســازی برای مقابله با شرایط 
جدید ارایه نشد، عمال رکود تنها نتیجه اتفاقات اخیر 

بود.

رکود در مهم ترین بازار
در شــرایطی که اقتصاد ایران در ماه های گذشته بار 
دیگر به یک دوره از رکود تورمی وارد شــده، احتماال 
عبــور از این شــرایط نیاز بــه تغییرات اساســی در 
بازارهای مهم دارد و آمارها نشــان می دهند، مسکن 

در این زمینه اصلی ترین بازار به شمار می رود.
گزارشــی که سال گذشــته از ســوی بانک مرکزی 
منتشر شد نشــان می داد، مســکن به تنهایی نقشی 
مهم در تمام اقتصاد ایران دارد. براساس این گزارش، 

نسبت به قیمت های جاری سال ۱۳۹۳، سهم بخش 
»ســاختمان« از گروه صنایع و معــادن ۸.۷ درصد و 
ســهم »خدمات مســتغالت و خدمــات حرفه ای و 
تخصصی« از گروه خدمات ۱۵ درصد تولید ناخالص 
داخلی )GDP( بوده اســت. مجموع ســهم این دو 
بخش روی هم حدودا ۲۴ درصد GDP را تشــکیل 

می دهد.
کنار هم قرار دادن این آمارها نشــان می دهد، وقتی 
مسکن از حرکت بایســتد، یک چهارم از کل اقتصاد 
ایران وارد رکود خواهد شــد و تداوم این شرایط رکود 

کلی در اقتصاد ایران را تشدید می کند.

نقش پررنگ تورم و دالر
صنعت ســاختمان نیــز ماننــد بســیاری دیگر از 
بخش های اقتصاد ایران در چهارســاله ابتدایی دولت 
روحانی، روزهای نســبتا آرامی را پشت سر گذاشت. 
پس از افزایش قیمتی که مسکن در سال های ابتدایی 
دهه ۹۰ تجربه کرد، قیمت ها در این بازار برای مدتی 
نسبتا طوالنی ثابت ماند و همین امر، یک موج جدی 
از رکــود در عرضه ایجاد کرد. در این ســال ها اقتصاد 
مســکن به نقطه ای رســیده بود که برای بسیاری از 
بسازبفروش ها، ســرمایه گذاری جدید در این عرصه 
صرفه اقتصادی نداشت و حتی بسیاری از آنها ترجیح 
می دادند واحدهایی که پیش از این ساخته و تکمیل 
کرده اند را تا زمان افزایش دوبــاره قیمت ها وارد بازار 

خرید و فروش نکنند.
از روزهــای ابتدایــی ســال ۹۷ و همزمان بــا آغاز 
تالطم های جدید در اقتصاد ایران، بازار مسکن نیز از 

این تحوالت بی نصیب نماند.
ابتدایی ترین اتفاق در اقتصاد ایران افزایش قابل توجه 
قیمت ارزهــای خارجی بود. هرچنــد بخش زیادی 
از نیازهــای بازار مســکن در ایران به وســیله کاالها 
و محصوالت داخلی تامین می شــود اما آنچه در این 
بین بیشترین اهمیت را داشت، تاثیرپذیری قیمت ها 
در بازار واحدهای مســکونی کوچــک از واحدهای 
مســکونی لوکس بود. این واحدها که سهم کاالهای 
خارجی در ســاخت و تحویل شــان بیشــتر از دیگر 
واحدهاست، ابتدا یک افزایش قیمت جدید را تجربه 
کردند و پس از آن نوبت به ســایر واحدهای مسکونی 
رســید که تحت تاثیر فضای روانی ایجاد شده و البته 
ورود دوباره ســوداگران به بازار افزایش قیمتی جدید 

را تجربه کنند.
در کنار نرخ ارز، نرخ تورم نیز که در ســال های میانی 
دهه ۹۰ حتی تک رقمی شده بود دوباره به باالتر از ۴۰ 

درصد رســید و این نرخ برای باال رفتن قیمت خانه در 
کالن شهرها مزید بر علت شد.

بر خالف آنچه در ســایر بازارهای اقتصادی ایران رخ 
داد، یعنی افزایش قیمت هــا تحت تاثیر تورم با حفظ 
قدرت خرید نســبی متقاضیــان، در بازار مســکن 
افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت ها به معنای آن اســت 
که بســیاری از متقاضیان واقعی توان خرید خود را از 

دست می دهند و این اتفاق نتیجه ای جز رکود ندارد.

عمیق ترین رکود 20 ساله اخیر
حســام الدین عقبایی، نایب رییس اتحادیه مشاوران 
امالک از لــزوم توجه جدی به وضعیت بازار مســکن 
می گوید و معتقد اســت اگر فکری عاجل برای آینده 
بازار مسکن نشــود، رکود امروز که عمیق ترین رکود 

۲۰ ساله اخیر است، تداوم خواهد یافت.
به گفته او روند معامالت مســکن در ســطح کشور از 
چند مــاه قبل روند کاهشــی خــود را آغــاز کرده و 
برآوردها نشان می دهد این کاهش معامالت تا پایان 

سال جاری و حتی سال آینده ادامه خواهد یافت.
این کارشــناس بازار مســکن با بیــان اینکه کاهش 
معامالت در بازار مســکن، با پاییــن آمدن قیمت ها 
همراه شــده اســت، اظهار کرد: پیش بینــی ما این 
اســت که تا پایان تابستان امســال، کاهش قیمت ها 
در واحدهای باالتر از ۱۵۰ متر شــدت بگیرد و حتی 
امکان کاهش قیمت ها تا ۳۰ درصــد نیز وجود دارد. 
پس از این واحدها و احتماال از پاییز امسال شاهد آن 
خواهیم بود که قیمت ها در بازار واحدهای کوچک تر 

نیز کاهش یابد و این کاهش نیز گسترده خواهد بود.
عقبایی با اشاره به تاثیرپذیرفتن بازار اجاره مسکن از 
بازار معامالت، تصریح کــرد:  همانطور که در ماه های 
گذشــته با افزایش قیمــت خانه، نــرخ اجاره بها نیز 
در کالن شــهرها افزایش یافــت، در ماه های پیش رو 
نرخ اجاره کاهش خواهد یافــت. نبود توان پرداخت، 
کاهش قیمت ها و مسائلی مانند مهاجرت مستاجران 
به شــهرهای پیرامونی کالن شــهرها عوامل اصلی 
تاثیرگذار در کاهش نرخ اجاره بها اســت و شاید این 

کاهش بیش از ۲۰ درصد باشد.
او در پاســخ به این ســوال که آیا این تلقــی که بازار 
مسکن مســتقل از تحوالت اقتصاد کشور، نسبت به 
کاهشی یا افزایشــی شــدن قیمت ها واکنش نشان 
می دهد نیز گفت: این تلقی درســتی نیســت زیرا در 
تمام افزایش قیمت هایی که مــا در دهه ۶۰، ۷۰، ۸۰ 
و ۹۰ تجربه کرده ایم، تحوالت بازار مســکن متاثر از 

قیمت های کالن در اقتصاد ایران بوده است.

پالک
6
شنبه     19 مرداد 1398     شماره 356 وزنامـه ر

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R مسکن

 هزینه وام مسکن
 از ۷ تا ۹میلیون تومان

در هفته گذشته قیمت اوراق تسهیالت مسکن 
مقدار کمی رشد داشــت به طوری که هر برگ 
تسه نســبت به هفته قبل بیش از ۱۰۰۰ تومان 
گرانتر داد و ستد شــد. با این حساب هزینه وام 
مسکن بدون احتساب وام جعاله برای زوج ها با 
توجه به اینکه کجای ایران سکونت دارند از ۷ تا 

۹ میلیون تومان متغیر است.
در آخرین روز معامالتــی فرابورس ایران در این 
هفته قیمت امتیاز اوراق تسهیالت بانک مسکن 
نســبت به اوایل هفته مقداری افزایش داشت و 
قیمت این اوراق از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان تا کمی 

بیشتر از ۴۷ هزار تومان داد و ستد شد.
در  چهارشــنبه اخیر اوراق تســهیالت مسکن 
شهریور ماه ۱۳۹۶ حدود ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان 
معامله شد همچنین قیمت تسه مرداد و شهریور 
ماه این ســال نیز در همین حدود  و کمی بیشتر 

بود.
همچنین قیمت اوراق تســهیالت مسکن آبان و 
آذر ماه ۱۳۹۷، حدود ۴۶ هزار و ۸۰۰ تومان بود. 
قیمت اوراق تیر ماه ۱۳۹۷ نیز به ۴۷ هزار تومان 
می رسید. عالوه بر این قیمت اوراق تیر، مرداد و 
شهریور  ۱۳۹۸ کمی بیش از ۴۶ هزار تومان بود.

با توجه به اینکه قیمت هر ورق از اوراق مســکن 
در  این روزهــا عمدتــاً ۴۵ هزار تومان اســت 
با همین رقــم به بررســی هزینه وام مســکن 

می پردازیم.
زوج های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون 
تومانی مســکن بایــد ۲۰۰ برگه تســهیالت 
مســکن خریداری کنند. آن ها بایــد ۹ میلیون 
تومان صرف خریــد ۲۰۰ برگ کننــد. به این 
مبلغ با احتســاب ۲۰ میلیون تومان وام جعاله 
که بابت آن باید ۴۰ برگ تســه خریداری شود، 
یک میلیون و  ۸۰۰ هزار تومان اضافه می شــود. 
در نتیجه در مجموع باید برای دریافت وام ۱۲۰ 
میلیون تومانی مسکن حدود ۱۰ میلیون و ۸۰۰ 

هزار تومان صرف شود.
همچنین زوج های غیر تهرانی که در شهرهایی 
با جمعیت بیش تــر از ۲۰۰ هــزار نفر جمعیت 
زندگی می کنند، می توانند تا سقف ۸۰ میلیون 
تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید 
۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند. با این حســاب 
باید هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بابت خرید 
این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و 
۹۶۰ هزار تومان برای خرید اوراق وام جعاله در 
مجموع برای دریافــت وام ۱۰۰ میلیون تومانی 

باید ۹ میلیون تومان پرداخت کنند.
عالوه بر این، زوج های ساکن در سایر شهرهای 
با جمعیت زیــر ۲۰۰ هزار نفــر می توانند برای 
گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ 
بهادار خریداری کنند که باید ۵ میلیون و ۴۰۰ 

هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند.
هم چنین برای دریافت ۲۰ میلیون تومان دیگر 
بابت وام جعاله نیز باید یک میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان پرداخت کنند که در مجموع برای وام ۸۰ 
میلیون تومانی هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 

از سوی زوجین باید پرداخت شود.
مجردهای تهرانــی نیز می توانند تا ســقف ۶۰ 
میلیون تومان و غیــر زوج هایی کــه در مراکز 
اســتان های باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند 
تا ســقف ۵۰ میلیــون تومــان و در نهایت غیر 
زوج های ســاکن در ســایر مناطق تا سقف ۴۰ 
میلیون تومان وام دریافت کننــد که به ترتیب 
هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق 
تسهیالت مسکن را از فرابورس ایران خریداری 
کنند.با این حساب مجردهای تهرانی باید برای 
خرید این اوراق، پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، 
افراد ساکن در مراکز استان باالی ۲۰۰ هزار نفر 
جمعیت مبلغ چهار میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان 
و افراد گروه سوم مبلغ ســه میلیون و ۶۰۰ هزار 

تومان پرداخت کنند.



مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت:

و آزاد نمی شود واردات خودر
مازیار شریف کیان    مدیرکل دفتر صنایع خودرو 
و نیرومحرکــه وزارت صنعت گفت: بــا کناره گیری 
کیاموتــورز از چرخــه تولید در ایــران، هیچ ضرری 
متوجــه مصرف کنندگان نیســت چرا کــه ۱۰۰۰ 
دســتگاه ســراتو پیش از این تولید شــده، قطعات و 
لوازم یدکی آن در انبارهای گروه خودروسازی سایپا 

ساماندهی شده است.
رضا مفیدی از تولید ۱۰۰۰ دســتگاه سراتو پیش از 
خروج کیاموتورز خبر داد و گفت: شرکت کیا و اغلب 
شرکت های خارجی وفادار به تعهداتشان نیستند و ما 
کمتر شــریک خارجی وفادار در این سالها داشته ایم، 
چه اروپایی و آســیایی بیشــتر آنها بــه دنبال منافع 
خود هســتند و در چنین مواقعی از یکدیگر ســبقت 
می گیرند کــه از این بازار خارج شــوند و به بازارهای 
بزرگترشــان که در آمریــکا و دیگر کشورهاســت، 

برسند.
او افزود: شرکت کیا هم در سالهای گذشته به تعهدات 
خود عمل نمی کــرد، البته ما هم مدتی اســت که از 
محصوالت این شــرکت تولید نداشته ایم اما چون در 
این چند دهه مورد بی مهری شــرکتهای خودروساز 
خارجی بودیم طی مقاطعــی مجموعه ها و قطعاتی را 

از قبل در انبارهای گروه سایپا ساماندهی کرده ایم .
مفیدی گفت: بــرای ایفای بعضــی از تعهدات معوق 
خودروســازها از خریداران محصوالت رنو و برلیانس 
خواســتیم اگر این محصــول را می پســندند، از این 
تعداد و فرصت پیش آمده اســتفاده کنند و سراتو را 
جایگزین خودروی مدنظرشان کنند و در گام بعدی 
هم محصول تولید شــده، به صورت فــروش نقدی و 

فوری واگذار شد .
مفیدی در ادامه توضیح داد: رفتن شرکت کیا و دیگر 
شرکت های خارجی، خاص این مقطع زمانی نیست؛ 
ما به هیچ یک از شرکای خارجی اعتمادی نداشته ایم 

و دیگر نمی توانیم به امید آنها منتظر بمانیم.
او با اشــاره به اینکه باید به کمک تــوان و محصوالت 
داخلی نیاز بازار را تامین کنیم، گفــت: ما باید به این 
موضوع کــه بازارهــای داخلی متزلزل و وابســته به 
شرکتهای خارجی نباشد، فکر کنیم و اگر برای بخشی 
از جامعه خودروی خاصــی خارجی نیاز داریم باید در 
حوزه صادرات محصــوالت داخلی مان هم کار کنیم.

او افزود: ما امیدواریــم پس از گذر از شــرایط فعلی 
بتوانیم فرصتهــای متقابل را به وجــود آوریم، یعنی 
اگر از محصوالت چینی استفاده می کنیم؛ بتوانیم در 
بازارهایی که چین فعالیت می کند، ســهم بگیریم و 
همچنین در سایر کشورهای دیگر باید این استراتژی 

را جدی بگیریم .

 الزام خودروسازان برای تامین قطعات
 و خدمات پس از فروش

مدیــرکل دفتــر صنایــع خــودرو و نیرومحرکــه 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت با اشــاره به اینکه 
تمامی تولیدکننــدگان خودرو اعم از شــرکت های 
و  متوســط  و  کوچــک  بــزرگ،  خودروســازی 
واردکننده ها ملزم به تامین قطعــات و خدمات پس 
از فروش هســتند، توضیح داد: تمامــی این گروه ها 
متعهد هســتند محصوالتــی را که به بــازار عرضه 
می کنند یــا در اختیار مردم قــرار می دهند، در دوره 

ضمانــت کوتاه مــدت و بلندمدت نســبت بــه ارائه 
خدمات خود متعهد باشند .

مفیدی ادامه داد: آنها باید در دوره وارانتی)۱۰ سال( 
قطعات را هم در اختیــار مصرف کننده ها قرار دهند 
و همچنیــن خدمات پس از فــروش و تامین قطعات 
ادامه به خریدران سراتو ادامه خواهد داشت. از این رو 
مصرف کنندگان خودروهایی که تولید آنها قطع شده 

است، متضرر نخواهند شد.
او توجه بــه این مســاله را از وظایف دفتــر کنترل و 
نظارتهای وزارت صنعت برشمرد و افزود: کارشناسان 
هنگام اعطای مجوز برای عرضه خودرو این موضوع را 

کنترل می کنند تا مشکلی پیش نیاید.

قصدی برای صدور مجوز واردات خودرو نداریم
مفیدی گفــت: در وزارت صنعت قصــد و بنایی برای 
صدور مجوز برای خودروهای ســاخته شده )سی بی 

یو( نداریم.
او با اشــاره به ترخیص خودروهایی کــه در گمرک 
متوقف بودنــد و در این چند مــاه از گمرک ترخیص 
شــدند، توضیح داد: این تعداد خــودروی وارداتی، 
خودروهایــی بودند که هزینه آنها بــه طرف خارجی 
پرداخت شــده بود و آنها بیش از یک یا دو ســال در 
گمرک متوقف بودند و از این رو و با بررسی های دقیق 
موضوع در دســتگاه های ذیربط، پیگیری و تصمیم 
ترخیص اتخاذ شــد؛ این گروه ها شامل خودروهایی 
آتش نشــانی،  آمبوالنس،خودروهــای  همچــون 
خودروهــای عمومی و تعــدادی هــم خودروهای 

شخصی و سواری بودند.

پدال

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده 
های نفتی گفت: مردم نگران دریافت 
بنزین نباشند، تا زمانی که همه دارای 
کارت نشــده انــد، کارت جایگاه هــا 
فعال می ماند.امیر وکیــل زاده افزود: 
اگرچه تقاضا داریم، مردم در سراســر 
کشــور به ویژه در چهار کالن شــهر 
تبریز، تهران، کــرج و اصفهان از کارت 
شــخصی اســتفاده کنند، اما باز هم 
تاکید می کنیم مردم نگران نباشــند، 
زیرا اصال مایل نیســتیم در این مرحله 

کســی وارد جایگاه شــود 
و به دلیل نداشــتن کارت 
ســوخت شــخصی نتواند 

سوخت گیری کند.
مدیــر عامل شــرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتی 
ایران با بیــان اینکه از ۲۰ 

مرداد سوخت با کارت شخصی عرضه 
می شــود، گفت: بــا این حــال تاکید 
می کنیم در این مرحلــه مردم نگران 
دریافت ســوخت نباشــند و تا زمانی 

که همه افــراد دارای کارت 
نشــده اند کارت جایگاه ها 

فعال خواهد ماند.
در این مرحله از اجرای طرح 
خیلی دست و دلبازانه کارت 
سوخت جایگاه ها در اختیار 
مردم قــرار می گیــرد و تا 
زمانی که مطمئن نشده ایم همه مالکان 
کارت دارنــد و مشــکلی در این زمینه 
ندارند، محدودیت ها را اعمال نخواهیم 
کرد.مدیــر عامل شــرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی دربــاره متقاضیانی 
که برای صدور کارت المثنی با مراجعه 
به دفاتر پلیس +۱۰ و یا از طریق سامانه 
دولت همراه ثبت نام کــرده اند، گفت: 
این افراد باید همچنان منتظر باشند تا 
کارت آن ها صادر و به درب منازلشــان 
ارسال شــود، اما برای اطالع از آخرین 
وضعیت صدور کارت خــود می توانند 
با مراجعه به ســایت epolic.ir و وارد 
کردن شماره پالک خودرو بارکد پستی 

کارت سوخت خود را دریافت کنند.

سوخت
اطالعات جدید برای کسانی که هنوز کارت سوخت نگرفتند
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و ارزان ترین خودر
قیمت پراید در بازار تهــران در مرز ۴۹ میلیون 

تومان قرار گرفت.
 در پایان هفته گذشته هر دستگاه پراید با عقب 
نشــینی در قیمت، از ســوی نمایشــگاه داران 
به نــرخ ۴۸ میلیون و ۷۰۰ هــزار تومان و بدون 

واسطه به قیمت ۴۸ میلیون تومان عرضه شد.
 سایپا ۱۳۱ نیز به قیمت ۴۳ میلیون و ۷۰۰ هزار 
تومان در بازار فایل شده است . قیمت سایپا ۱۳۲ 
برابر با ۴۶ میلیون تومان و سایپا ۱۵۱ به قیمت 

۴۴ میلیون تومان برای فروش اعالم شده است.
 قیمت هــا در بازار این خودرو کــه ارزان قیمت 
ترین خودروی فعلی تلقی می شود عقب نشینی 
اندکی را نشــان می دهد اما فعاالن بازار خودرو 
معتقدند رکود کنده فعلی ســبب شــده است 
تبدیل خودرو به پول نقد، یکی از دشــوارترین 
اقدامات باشد چرا که مشتری در شرایط کنونی 

نایاب ترین است.
 بر این اســاس نبود مشتری ســبب شده است 
روزانه خرید و فروش اندکی در بازار ثبت شود و 
برخی کسانی که قصد سرمایه گذاری دارند نیز 
از طریق ثبت نام ها در فروش های فوری و مدت 

دار خودرو نیاز خود را تامین نمایند.

پراید از سال آینده شماره گذاری 
نمی شود

رئیس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی نیروی 
انتظامی اعالم کرد که از سال ۹۹ شماره گذاری 

خودروی سواری پراید متوقف می شود.
سردار سید کمال هادیانفر در این باره گفت: در 
تحلیل تصادفات کشــور طی ۱۱ سال گذشته 
متوجه شــدیم که ۳۴ درصد از جان باختگان و 
مجروحان حوادث رانندگــی در خودروی پراید 

بوده اند.
هادیانفر با بیــان اینکه متاســفانه پراید ایمنی 
کافی را ندارد، اظهار کرد: ما گزارشاتی را به شکل 
مکتوب و همراه با مســتندات بــه وزیر صنعت 
معدن و تجارت ارســال کردیم و به حضوری هم 
جلسه ای داشتیم. با مدیرعامل شرکت سایپا هم 
جلسه داشــتیم و این موارد را منتقل کرده ایم و 
قرار شــد با توجه به تعهدی که این شــرکت  در 
ســال ۹۸ برای فروش داشته  از ســال ۹۹ اراده 
بر این شــود تا تولید پراید متوقف شود و ما این 
خودرو را شــماره گذاری نمی کنیم تا خودرویی 

ایمن تر جایگزین شود.
وی بــا بیــان اینکــه امیدواریــم کــه ایمنی 
خودروهای ما افزایش پیــدا کرده و خودروهای 
ایمن تــر جایگزین چرخه تولید شــود گفت: به 
کســانی هم از سواری پراید اســتفاده می کنند 
توصیه می کنیم که بیشــتر موارد و نکات ایمنی 
را به خصوص هنگام رانندگی در جاده ها رعایت 

کنند.

وهای چینی گران می شوند خودر
یــک کارشــناس بــازار خــودرو می گویــد: 
خودروهــای چینی بــه دلیل عدم بازگشــایی 
اعتبارات بانکی با کمبود قطعه رو به رو هستند. 
همین موضوع باعث شــده که تولید آنها بیش از 

۵۰ درصد با افت مواجه باشد.
کارنامه تولید خودرو در ایران طی چهار ماه اول 
امسال نشان می دهد تولید خودروهای چینی به 
شدت افت کرده و روند نزولی تولید دو محصول 
آنها حتی از رنو و پژو بیشتر شده است. براساس 
آمارها تولید برلیانس با ۹۹ درصــد، آریو با ۹۶ 
درصد، دانگ – فنگ بــا ۷۷ درصد و هایما با ۶۳ 

درصد افت مواجه شده است. 
همچنین باید یادآور شد که اردیبهشت امسال 
ســه برند خودرو چینی همچون جیلی، هاوال 
و ام جی بــازار ایران را در شــرایط تحریم ترک 

کردند.
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

آغاز ریزش قیمت ها در بازار گوشی تلفن همراه

کدام برندها ارزان شدند؟
سمیرا ربیع  ریزش در بــازار گوشی تلفن همراه با 

کاهش قیمت گران ترین گوشی ها اغاز شد.
 در حالی که رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه 
از توزیع بخش مهمی از گوشــی هــای وارداتی با ارز 
۴۲۰۰ تومانی به بــازار خبر می دهد، بررســی روند 
تحوالت بازار نیز نشــان می دهد قیمت ها در بازار این 

کاال در حال ریزش است.
 گوشی های آیفون در طی دو هفته گذشته با کاهش 
محســوس قیمت روبرو شده اند اما ســایر گوشی ها 
تفاوت قیمتی در محدوده صد تا دویست هزار تومان 

را شاهد بودند.
قیمت گوشی آیفون ایکس با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت 
از ۱۴ میلیون و صد هزار تومــان با ۱۳ میلیون و ۱۵۰ 
هزار تومان کاهش یافته است. مدل دیگری از گوشی 
این برند نیز از ۱۴ میلیون و ۲۴۰ هــزار تومان به ۱۳ 

میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید.
آیفون مدل XS MAX بــا ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت 
اما کاهشــی نزدیک به ششــصد هزار تومان را شاهد 
بود و در حــال حاضر در بازار به قیمــت ۱۶ میلیون  و 
۶۰۰ هزار تومان فروخته می شود. قیمت همین مدل 
با ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت نیــز در حدود ۲۰ میلیون 

و ۷۰۰ هزار تومان گزارش شــده اســت.  فعاالن بازار 
می گویند ســایر برندها کاهش اندکی را شاهد بودند 

اما بازار این روزها با مشتریان اندکی روبرو هستند.
 افزایش شــدید قیمت ها در بازار گوشی تلفن همراه، 
در اثر رشد قابل توجه نرخ ارز سبب شده است تعمیر 
گوشــی با رونق ویژه ای روبرو شــود و بــازار خرید و 

فروش گوشی دست دوم نیز داغ تر از گوشی نو باشد.
 یکی از فعاالن بازار در ایــن خصوص گفت: این روزها 
اغلب مشتریان کسانی هستند که قصد دارند گوشی 
تلفن همراه خود را به مدل بهتری تبدیل کنند، کمتر 
کسی بدون فروش گوشی دست به خرید گوشی می 
زند و همین امر فاصله قیمت گوشــی کارکرده تلفن 

همراه با گوشی اکبند را کاهش داده است.
 به گفته وی کسانی که دو سال قبل گوشی های خود 
را به قیمتی در حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان خریده اند، 
امروز می توانند همین گوشی ها را به شرط نگهداری 
مناسب در محدوده قیمتی ۳ میلیون تومان به فروش 

برسانند.
 به گفته وی بازار گوشی تلفن همراه در صورت تداوم 
روند کاهــش قیمت ارز، تکان خواهد خــورد و تن به 

کاهش بیشتر قیمت می دهد.

طال تا ۱۶۰۰ دالر صعود می کند
تحلیلگران بانک گلدمن ســاکس بر این باورند 
که صعود هر اونس طال به باالی مرز ۱۵۰۰ دالر 

تازه شروع روند افزایشی این فلز ارزشمند است.
تحلیلگــران در این بانک پیــش بینی می کنند 
قیمت طال کــه اکنون به باالتریــن حد خود در 
شش سال گذشــته رسیده اســت، تا شش ماه 
آینده با تقاضای ســرمایه گــذاران برای خرید 
دارایی های امن به ۱۶۰۰ دالر در هر اونس صعود 
می کند. ضعیف شدن چشم انداز اقتصاد جهانی 
به دلیل تشدید تنش های تجاری میان آمریکا و 
چین، جذابیت طال را به عنــوان پناهگاه امن در 

برابر نامالیمات مالی افزایش داده است.
تحلیلگــران گلدمن ســاکس در یادداشــتی 
نوشتند: اگر نگرانی های پیرامون رشد اقتصادی 
به دلیل تشدید جنگ تجاری استمرار پیدا کند، 
احتماال سرمایه های بیشتری وارد صندوق های 

سرمایه گذاری تحت پشتوانه طال خواهد شد.
تولید صنعتــی در آلمان بــا بزرگترین کاهش 
ســاالنه در حدود یک دهه گذشــته روبرو شده 
است و نگرانی ها نسبت به حرکت اقتصاد جهانی 
به سوی نخستین رکود خود در یک دهه اخیر را 
تقویت کرده اســت. در منطقه آسیا اقیانوسیه، 
بانک های مرکزی نیوزیلند، هلند و تایلند برای 
مصون نگه داشتن اقتصادهایشان از نامالیمات 
جهانی، در اقدامــی غیرمنتظره نرخ های بهره را 
کاهش دادند. این اقدام درســت یک هفته پس 
از تصویب ۲۵ واحدی کاهــش نرخ های بهره از 

سوی بانک مرکزی آمریکا صورت گرفت.
مایکل ویدمر، تحلیلگــر بانک امریکا مریل لینچ 
هفته گذشــته اعالم کرده بود طال ممکن است 
تا دو ســال آینده به دلیل سیاست پولی تسهیل 
بانک های مرکزی به مرز ۲۰۰۰ دالر صعود کند. 
طال در ســال ۲۰۱۱ به رکورد ۱۹۲۱ دالر و ۱۷ 

سنت در هر اونس صعود کرده بود.
وی در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ اظهار کرد: 
ما بر این باوریم که کاهش بیشــتر نرخ های بهره 
در راه اســت. صحبت ها درباره تسهیل سیاست 
پولی در سایر بخش های جهان در جریان است 
و روی ارزش دالر تاثیــر می گذارد. نوســانات 
فزاینده ممکن است باعث شــود طال به قیمتی 
باالتر از قیمت ۱۵۰۰ دالر پیش بینی شــده از 

سوی این بانک صعود کند.
بر اســاس گزارش بلومبــرگ، بانک های یو بی 
اس گروپ و سیتی گروپ نیز به طال خوش بین 
هســتند و پیش بینی می کنند قیمــت این فلز 

می تواند تا رکورد ۱۶۰۰ دالر صعود کند.

سکه ۳۹ هزار تومان ارزان شد
قیمت سکه طرح جدید، پنجشنبه ۱۷ مرداد ۹۸ 

به ۴ میلیون و ۲۲۵ هزار تومان رسید.
قیمت سکه طرح جدید پنجشنبه در بازار تهران 
با ۳۹ هزار تومان کاهش چهــار میلیون و ۲۱۵ 
هزار تومان و دالر با افــت ۵۵ تومانی ۱۱ هزار و 

۸۴۰ تومان به فروش رسید.
همچنین هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم ۴ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان، نیم ســکه ۲ 
میلیون و ۲۲۰ هزار تومان، ربع ســکه ۱ میلیون 
و ۴۰۰ هزار تومان و ســکه یک گرمی ۹۵۰ هزار 
تومان بود.هــر اونس طــال در بازارهای جهانی 
۱۴۹۶ دالر و ۶۵ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار 

نیز ۴۱۸ هزار و ۶۹ تومان بود.

صعود کم جان دالر
دالر در معامالت دیروز موفق نشــد رشــد قابل 

توجهی داشته باشد.
پس از تشــدید اختالفات بین چین و آمریکا بر 
سر مســائل تجاری که از روز دوشنبه این هفته 
با ســقوط یوان یه یک کانال پایین تــر وارد فاز 
تازه ای شــد، در معامالت امــروز ارزش دالر در 
برابر همتای چینی اش بــا ۰.۱۳ درصد کاهش 
به ۷.۰۷۲۷ یوان رســید که هنوز هــم یکی از 
پایین تریــن ســطوح در طول ۱۰ ســال اخیر 

محسوب می شود.
آمریکا چین را به دســتکاری تعمدی در ارزش 
نرخ ارز متهم کرده و حتی نام این کشور را رسما 
به فهرست ســیاه ارزی وزارت خزانه داری خود 

افزوده است.
مازن عیسی، کارشناس ارشد ارزی در موسسه 
تی دی ســکیوریتیز گفت: صعــود اخیر یوان با 
اســتقبال معامله گران مواجه شد چرا که به نظر 
می رســد بانک مرکزی چین برای نجات این ارز 

وارد عمل شده است.
از ســوی دیگر شــاخص دالر که نرخ برابری آن 
در مقابل ســبدی از ارزهای جهانی را اندازه می 
گیرد با رشــد خفیف ۰.۰۸ درصدی به ۹۷.۶۲۶ 
واحد رسید. به نظر می رسد که در آینده نزدیک، 
چشم انداز روشنی از حل و فصل اختالفات بین 
دو اقتصاد نخست جهان بر ســر مسائل تجاری 
وجود نداشته باشــد و این مســاله به نوسانات 

بیشتر بازار ارز دامن بزند.
در بیــن دیگــر ارزها، یــورو با وجود تشــدید 
اختالفات داخلی بین دولت ائتالفی راست گرای 
ایتالیا به دنبال انتشار خبری از تالش آلمان برای 
دســتیابی به تراز بودجــه ای متعادل تر در برابر 
دالر تقویت شــد و به ازای ۱.۱۱۹۷ دالر مبادله 
شــد هر چند که هنوز موفق بــه بازپس گیری 

کانال ۱.۱۲ دالری نشده است.


