
در گفت و گو با معاون اسبق بانک مرکزی مطرح شد

محرمانگی 
مداخله بانک 

مرکزی در بازار ارز

زیر و بم ورود خودروهای روسی به کشور

وند! چینی ها از ایران می ر

نیم قرن صنعت خودروســازی در کشــور ما با فرازو 
فرودهای بسیاری همراه بوده است.

با وجــود عدم پیشــتازی این صنعت در کشــور ما؛ 
همچنان به یکــی از پرچالش ترین صنایع کشــور 
تبدیل شده اســت. اهمیت صنعت خودروسازی به 
عنوان صنعت پیشــران در مجموعــه صنایع دیگر و 
اهمیت آن در عرصه تولید؛ ســبب ایجاد جایگاهی 
خاص برای خودرو ســازی در  اقتصاد کشــورهای 
توســعه یافته و دارنده این دانش و تکنولوژی شــده 

است.
برآوردهای آماری نشــان می دهد حــدود ۲۰ هزار 

قطعه در خودرو ســازی مورد استفاده قرار می گیرد.  
همین موضوع ظرفیت و پتانســیل ایــن صنعت را 
مضاعف و اهمیت آن را برای دولتمــردان و مدیران 

کشورها دو چندان کرده است.
تاثیر مثبت صنعت خودرو ســازی بر صنایع دیگر 
به عنوان صنعتی پیشران و تولید ثروت و ارزآوری 
آن برای کشــورهای تولیدکننــده اتومبیل؛ تنها 
بخشــی از مزایای این صنعت پر سود و استراتژیک 

است.
مزیت ثانوی تولید خودرو در هر کشــوری،  اشتغال 
پایدار آن اســت، اگرچه میزان اشــتغال ایجاد شده  
خودروســازی در کشــور ما کمتــر از ۴ درصد کل 
اشتغال کشور را شامل می شود، اما به دلیل پایداری 
اشتغال  آن و حضور متخصصان و کاربرد دانش موثر 
این صنعت در توســعه صنعتی  کشورها،  توجه همه 

دنیا را  به خود مجذوب کرده است.

آغاز صنعت خودروســازی در ایران به ســال ۱۳۴۴ 
برمی گــردد؛ زمانی که تقریبا مقارن اســت باهمان 
ســال هایی که کــره ای هــا خودروســازی را در 

کشورشان آغاز کردند.
امــروزه جایگاه کــره ای ها بــه عنــوان پنجمین 
تولیدکننده خودرو در دنیا تثبیت شــده است، ولی 
کشور ما هنوز در آغاز راه است. راز این تفاوت چیزی 
جز توجه به امر تحقیقات و توســعه و باور به پژوهش 
نیســت؛ کره ای ها برای R&D تقریبــا ۴ درصد از 
فروش محصوالت خود را هزینه می کنند؛ در کشور 
ما سهم تحقیقات و توسعه در تولید ناخالص داخلی 
کمتر از یک درصد اســت؛ البته همیــن مبلغ هم به 

درستی هزینه نمی شود.
 R&D خود خودروسازها در کشور ما هنوز به مسئله
باور جــدی ندارند. بررســی ها نشــان میدهد طی 
سال های گذشــته صنایع خودروســازی کشور در 

دو کارخانه بزرگ کمتر از ۶/۰ درصد از فروششــان 
را بــرای تحقیقــات و پژوهش اختصــاص داده اند، 
بنابراین نباید انتظار داشــت خودروسازی ایران در 
جایگاهی فراتر از وضعیت فعلی قرار داشــته باشد؛ 
بدون تحقیقات امکان کســب دانــش و تکنولوژی 
میسر نیست؛ بدون تحقیقات امکان طراحی و رقابت 

میسر نیست.
ایران با گذشــت بیش از ۵ دهه فعالیــت در صنعت 
خودرو ســازی  هنوز صاحب پلتفرم نیســت؛ گرچه 
پیشــرفت های خوبی در ایران صــورت گرفته ولی 
کافی و راهگشــا نبوده؛ هم ایران و هــم کره جنوبی 
در ابتدای کار همکاری را با شــرکت های امریکایی 
شروع کردند حتی خودرو ســازی ایران عالوه براین؛ 
تجربه همــکاری با کارخانه بنز آلمــان را در کارنامه 

خود در سال های آغازین دارا است.
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و در ایران سهم توسعه و تحقیقات در کارخانه های تولید خودر



چرا قانون مبارزه با قاچاق اصالح نمی شود؟

توپ مبارزه با قاچاق در زمین مجلس
سمیه رسولی    اگرچه از ورود الیحه اصالح قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز به مجلس سه سال می گذرد 
و در این بین یک بــار از صحن خارج بــه قوه قضاییه 
ارســال و مجدد به مجلس وارد شــد اما هنوز فرجام 

مشخصی ندارد.
ســال ۹۵ بود که بر اساس درخواســت دولت، الیحه 
اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به مجلس ارائه 
شــد و پس از توافق مجلس و دولت و ســتاد مرکزی 
مبارزه بــا قاچاق کمیتــه تخصصی در کمیســیون 

اقتصادی موظف به بررسی این الیحه شد.
کمیســیون اقتصــادی مجلس تــا پایان ســال ۹۶ 
اصالحات مورد نظر را انجام داد و مصوبه کمیســیون 

به صحن ارائه شد.
این الیحه در اردیبهشت ســال ۹۷ در دستور کار قرار 
گرفت و به تشــخیص هیات رئیســه دو شوری شد و 
به کمیسیون اقتصادی برگشــت تا اصالحات نهایی 
انجام شود و در نهایت متن مصوبه با توافق دستگاه ها 

به صحن ارائه شد.

رفت و برگشت الیحه به مجلس
با این حال، روز چهارشنبه ۱۱ مهرماه سال ۹۷، علی 
الریجانی رئیس مجلس در پیشــنهادی اعالم کرد با 
توجه به اینکــه الیحه اصالح قانون مبــارزه با قاچاق 
کاال و ارز مســیر طبیعــی خود را طی نکرده اســت، 
باید به کمیســیون اقتصادی ارجاع و نظر قوه قضائیه 
اخذ شود؛ این پیشــنهاد به رای مجلس گذاشته شد 
که البته مجلس بــا ارجاع این الیحه به کمیســیون 

مخالفت کرد.
در نوبت دوم که علی مطهری ریاســت مجلس را 
بر عهده داشــت مجدد بحث ارجاع الیحه اصالح 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز برای بررسی بیشتر 
مطرح شــد که این بار با رای مثبــت نمایندگان 

مواجه شد.
پس از خروج الیحــه اصالح قانون مبــارزه با قاچاق 
کاال و ارز از مجلس و ارســال به قوه قضاییه جهت اخذ 
نظرات این نهاد، در اسفند ماه ســال گذشته، الیحه 
مذکور از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال شد تا برای 
بار دوم دولت الیحه را برای بررسی و تصویب نهایی به 

مجلس ارسال کند.
در همین راســتا نیز پس از ارســال الیحه اصالح 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز از ســوی دولت به 
مجلس در حالی که هم نظر قــوه مجریه و هم نظر 
قوه قضاییــه رو الیحه مذکور  ۱۶ اردیبهشــت ماه 
ســال جاری، در دستور کار کمیســیون اقتصادی 

مجلس قرار گرفت.
با این حال تــا به امروز که ۴ ماه از اردیبهشــت ماه 
می گذرد و هر روز ابعاد گســترده تری از رویه قاچاق 
در کشــور نمایان می شــود هنوز مجلس شــورای 
اســالمی اقدام خاصی برای به فرجام رساندن الیحه 

مذکور نکرده است.
این در حالیست که یک بار الیحه اصالح قانون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز در دولت تدوین و به مجلس ارسال 
شــد و با تصویب در کمیســیون تخصصی حتی در 
صحن علنی نیز قرائت شــد و پس از خروج از مجلس، 
به قــوه قضاییه و دولت ارســال و دوبــاره به مجلس 
بازگشت؛ در واقع در این ۳ ســالی که از تدوین الیحه 
مذکور می گذرد هر سه قوه بررسی های الزم را انجام 
داده اند اما همچنان فرآینــد تصیوب نهایی الیحه در 

مجلس قفل شده است.

الیحه توسط قوای سه گانه بررسی شده است
در این راســتا اســماعیل علیدادی، کارشــناس 
حقوقی در گفت و گو با مهر اظهار داشــت: ســال 
گذشــته الیحه اصالح قانون مبارزه بــا قاچاق به 
دلیل داشتن ماهیت قضایی و اســتفاده از نظرات 
قــوه قضاییــه، از صحن مجلــس خــارج و به قوه 
قضاییه ارسال شد در حالی که این اقدام نامتعارف 
و خالف قانون و آییــن نامه داخلــی مجلس بوده 
است، چراکه در زمان بررسی کلیات الیحه مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز، بحث مربوط به نظرخواهی قوه 
قضاییه مطرح شــده بود و با این حال کلیات الیحه 
تصویب شد؛ اینکه اصالحاتی برای این قانون مدنظر 
باشد باید در زمان کلیات مطرح شود نه اینکه پس از 
تصویب ۲۰ ماده در صحن، مجلس ایراد این چنینی 

بگیرد.
وی ادامــه داد: به هر حال با ارســال الیحــه به قوه 
قضاییه، این نهــاد نیز چندی بعد بــا اعمال نظرات 
خود، الیحه را به دولت ارسال و از دولت نیز به مجلس 

فرستاده شد.
این کارشــناس حقوقی افزود: با این حال بررســی 
این الیحه تنها یک بار در دســتور کار کمیســیون 
اقتصادی مجلس قرار گرفت و در این جلسه نیز تنها 
چند مورد بررســی شــد و به مرحله صحن نرسید و 
هنوز هم اتفاق خاصی برای الیحه مذکور در مجلس 

رخ نداده است.
علیدادی تصریح کــرد: نکته جالب در این مســاله 
آن اســت که تک تک اصالحات پیش بینی شــده 
در الیحه یک بار توســط هر ســه قوه بررسی شده و 

نمایندگان نیز قبــال به نوعی نظر خــود را گفته اند 
با این حــال الیحه همچنان در مجلس به بن بســت 

خورده است.

مجلس تمایلی به تصویب الیحه ندارد
وی ادامــه داد: عدم رســیدگی بــه الیحه اصالح 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در حالی اســت که 
نمایندگان از جمله آقــای پورابراهیمی بارها وعده 
زمانی بــرای تصویب آن داده اند امــا اینطور که به 
نظر می رســد مجلس تمایلی به سرانجام رساندن 
الیحه مذکــور ندارند و جزو اولویــت های این قوه 

نیست.
علیدادی گفت: از سویی دیگر با توجه به اینکه امسال 
سال آخر مجلس دهم اســت مجلس موارد خاصی را 
برای بررسی مدنظر قرار داده است. همچنین اینطور 
که به نظر می رسد دولت هم توجهی به فرجام الیحه 
مذکور نــدارد و به ســرانجام رســیدن آن را در 

اولویت های خود قرار نداده است.

تصویب الیحه، شفافیت و تثبیت مقررات ارزی 
و تجاری را به دنبال خواهد داشت 

این کارشــناس حقوقی بــا بیان اینکــه تبعات عدم 
تصویب الیحه اصــالح قانون مبارزه بــا قاچاق کاال و 
ارز بســیار زیاد است، اظهار داشــت: با توجه به اینکه 
بحث تثبیت مقررات ارزی و تجاری و شــفاف سازی 
طی دو سال اخیر و حتی ســال آینده بسیار مهم بوده 
و ضمن اینکه این مــوارد در الیحه مذکور پیش بینی 
شده اســت، تبعا هر میزان که به فرجام رساندن این 
الیحه به تاخیر بیفتد این مشکالت نیز کماکان ادامه 

خواهد داشت.
وی افزود: پس از اصالح الیحه، رســیدگی به قاچاق و 
جرائم مرتبط با آن شــفاف تر و دقیق تر انجام خواهد 
شــد و ابهامات موجود در مراجع قضایــی و نظارتی 
همچون ســازمان تعزیرات که با آن دست به گریبان 

هستند، مرتفع خواهد شد.
علیدادی ادامه داد: با تصویب الیحه مذکور، افراد ذی 
نفع اصلی در جــرم قاچاق مورد برخــورد جدی قرار 
خواهند گرفت؛ در حالی کــه در قانون فعلی اگر افراد 
پشت صحنه قاچاق شناســایی شوند با مجازات کمی 

مواجه می شوند.
وی یادآور شــد: قانون مبارزه با قاچــاق کاال و ارز از 
مهم ترین قوانین کشــور اســت و رفتار این چنینی و 
به تاخیر انداختن اصالح خالءهای آن به هیچ وجه 

نمی تواند قابل قبول باشد.
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و در ایران کارخانه های تولید خودر
  ادامه از صفحه یک

هم سایپا و هم ایران خودرو محصوالتی را تولید 
کرده اند که حاصل تحقیقات و توســعه بوده، اما 
این روند رو به پیشــرفت و کمال نبود و فرجامی 
بیش از وضعیت فعلی را به ارمغان نیاورده است. 
پیشرفت و توسعه در خودرو سازی زمانی محقق 
میشود که یک خودرو ساز با تحقیقات،  خودش 
قادر بــه طراحــی و تولید یک محصول شــود 
بدون داشــتن برند و مالکیت آن امکان صادرات 
خودرو غیر ممکن است.  خودروسازی به معنی 
ساخت همه قطعات نیست بلکه داشتن دانش و 
تکنولوژی آن وکنار هم قرار دادن قطعات است 
همکاری با صنایع خودرو ســازی دنیا بخشی از 

تحقیقات و توسعه است.
خیلی از شرکت های موفق خودروسازی در دنیا 
محصوالت مشترک تولید می کنند؛ محصوالتی 
که حاصل تحقیقات مشــترک طرفین است و 
با این کار عــالوه بر اســتفاده از دانش روز باعث 
هم افزایی دانش و تکنولــوژی یکدیگر در تولید 
خودرو می شــوند. امروزه R&D نــه فقط در 
خصوص رســیدن بــه دانش و تکنولــوژی که 
طراحی،  قیمت، راحتی،  سلیقه مشتری و رقبا و 

بازار را شامل می شود.
کســب ۱۰ درصد از بــازار خودرو دنیا توســط 
کره  و حضور خودروهــای کره ای در بازار امریکا 
حاصل ســهم قابل توجه تحقیقات و توسعه در 
شرکت های کره ای است. بنابر این برای خروج 
از شــرایط فعلی صنعت خودرو ســازی کشور 
می بایست ســهم پژوهش و تحقیقات در تولید 

ناخالص ملی را افزایش داد.
کارخانــه هــای ســازنده اتومبیــل بخــش 
قابــل توجه ای از فــروش خود را بــرای اینکار 
ســرمایه گذاری کنند به کارگیری دانشمندان؛ 
کارشناســان و نخبــگان این صنعــت درکنار 
همکاری تنگاتنگ دانشــگاه با کارخانه های تولید 
اتومبیل مجموعه ای دیگر از پرداخت هزینه های 
پژوهش و تحقیقــات در این مســیر طوالنی و 

پیچیده محسوب می شود.

پرداخت ۲۱۸۸.۴هزار میلیارد 
ریال تسهیالت به بخش های 

اقتصادی
تســهیالت پرداختی بانک ها طی ۴ ماهه سال 
۱۳۹۸ به بخش های اقتصــادی مبلغ ۲۱۸۸.۴ 
هزار میلیارد ریال اســت که در مقایسه با دوره 
مشابه سال قبل مبلغ ۵۱۷.۱ هزار میلیاردریال 

)معادل ۳۰.۹ درصد( افزایش داشته است.
ســهم تســهیالت پرداختی در قالب سرمایه در 
گردش در کلیه بخش های اقتصادی طی ۴ ماهه 
ســال جاری مبلغ ۱۳۰۸.۵ هــزار میلیارد ریال 
معــادل ۵۹.۸ درصد کل تســهیالت پرداختی 
است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 
۲۸۳.۸ هزار میلیارد ریــال معادل ۲۷.۷ درصد 
افزایش داشته است. ســهم تسهیالت پرداختی 
بابت تأمین ســرمایه در گردش بخش صنعت و 
معدن در ۴ ماهه سال جاری معادل ۴۸۶.۸  هزار 
میلیارد ریال بوده اســت که حاکی از تخصیص 
۳۷.۲ درصد از منابع تخصیص یافته به ســرمایه 
درگردش کلیــه بخش های اقتصــادی )مبلغ 

۱۳۰۸.۵هزار میلیارد ریال( است.
از ۶۰۲.۵ هزارمیلیاردریال تسهیالت پرداختی 
در بخش صنعت و معدن معــادل ۸۰.۸ درصد 
آن )مبلغ ۴۸۶.۸ هــزار میلیاردریال( در تأمین 
سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر 
توجــه و اولویت دهی به تأمیــن منابع برای این 

بخش توسط بانک ها در سال جاری است.

کالن



   در گفت و گو با معاون اسبق بانک مرکزی مطرح شد

محرمانگی مداخله بانک مرکزی در بازار ارز
محبوبه فکوری  معاون اســبق بانــک مرکزی با 
بیان اینکه مداخله در بازار ارز از ســوی بانک مرکزی، 
مصوبه شورای پول و اعتبار نیاز ندارد، دالیل ضرورت 
محرمانگی شــیوه مداخله بانک مرکــزی در بازار را 

تشریح کرد.
پرونده احمــد عراقچی، معــاون ارزی بانک مرکزی 
همچنان باز است. اتهامات تفهیم شده و چند جلسه 
علنی و غیرعلنی برای بررسی اتهامات وی برگزار شده 
اســت.  آنگونه که در کیفرخواســت وی اعالم شده، 
اتهامات اصلی مطرح شــده در پرونده مدیران سابق 
بانک مرکزی، اخالل در نظام ارزی و پولی کشــور از 
طریق قاچاق عمده ارز آن هم به صورت شــبکه ای و 
ســازمان یافته در حد کالن به میزان ۱۵۹.۸۰۰.۰۰ 

دالر به عالوه  ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ یورو است.
در واقع، ســنگ بنای اتهامات وارده بر عملکرد بانک 
مرکزی در نیمه دوم ســال ۹۶ از ســوی دادستانی 
تهران، معطوف به »ماده ۵ قانون مبارزه با پولشــویی 
مصــوب ۱۳۸۶« بــوده؛ بــه طــوری کــه از کلیت 
کیفرخواست این پرونده این طور برداشت می شود که 
بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور 
نیز، یکی از اشخاصی اســت که باید آیین نامه اجرایی 

قانون مبارزه با پولشویی را اجرا کند.
ســیدکمال ســیدعلی، به عنوان معاون ارزی بانک 
مرکــزی، از ۲۱تیرمــاه ۹۰ و درســت در آســتانه 
تالطمات ارزی آن ســال ها وارد بانک مرکزی شــد و 
شش ماه در سمت معاونت ارزی بانک مرکزی فعالیت 
کرد و پیش از این نیز، مدیریــت اداره صادرات بانک 
مرکزی و مدیرعاملی صندوق ضمانت صادرات ایران 
را بر عهده داشــته اســت.عالوه بر این، گفتگو با این 
مسئول سابق بانک مرکزی از آنجایی اهمیت دارد که 
دوره مدیریتی او از لحاظ شــرایط خاص اقتصادی و 
سیاسی، شباهت بسیاری با دوره مدیریت سید احمد 
عراقچی، معاونت ســابق ارزی بانک مرکزی در نیمه 
دوم ســال ۹۶ دارد و در حال حاضر، نــام عراقچی به 
عنوان متهم ردیف دوم پرونده مدیران ســابق بانک 

مرکزی در کیفرخواست درج شده است.

 این روزها حرف و حدیث های بســیاری بر 
ســر مداخالت ارزی بانک مرکزی در دوران 
جهش های ارزی وجود دارد و پرونده متهمان 
در ایــن رابطه نیز در مراجــع قضایی در حال 
پیگیری اســت. آیا سیاســت مداخله ارزی 
بانک مرکزی برای کنترل قیمت ها در بازار ارز 
منحصر به دوره ای خاص بوده یــا یه یک کار 

روتین در این رابطه به شمار می رود؟
ابزار سیاستی مداخله ارزی در بازار جزو وظایف ذاتی 
سیاستگذار ارزی کشــور اســت، به طوری که روال 
مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، مســبوق به سابقه 
بوده و در تمامی دوره های مدیریتی بر بانک مرکزی و 
حتی زمان مرحوم نوربخــش نیز چنین اقدامی انجام 

شده است.

 پس این مرسوم اســت که در شرایط عدم 
تعادل بــازار ارز، بانک مرکــزی همواره برای 
کنترل قیمت ها به صورت مســتقیم در بازار 

مداخله کند؟
 خیر. به طور معمول ســه شــیوه متفاوت مداخله در 
بازار ارز از ســوی بانک مرکزی در نظر گرفته می شود. 
روش اول، گفتاری و از طریق مصاحبه وزیر اقتصاد یا 
رئیس کل بانک مرکزی اســت که به شکل مستقیم یا 
به واســطه معاونان ذی ربط خود انجام می گیرد تا از 
این طریق بتوانند شــرایط بازار ارز را به حالت عادی 
برگردانند. روش دوم، شــیوه غیرمســتقیم است؛ به 
طوری که بانک مرکزی به صورت دستوری و از طریق 

ابالغ بخشنامه ها و دســتورالعمل ها، از بانک هایی که 
صاحب ارز هســتند مانند ملی، تجارت، ملت وغیره 
می خواهد که در بازار ارز مداخله کنند. در این میان، 
اگر روش هــای اول و دوم نتواند بــازار ارز را به حالت 
تعادل برگرداند، سیاســتگذار ارزی به ســراغ روش 
ســوم یعنی مداخله مســتقیم در بازار ارز می رود. در 
این روش، بانک مرکزی به شــکل مستقیم و از طریق 
صرافی بانک ها، صرافی های دارای مجوز و همچنین 
از طریق برخی تجار و کارگزاران غیر رســمی در بازار 
ارز دخالت می کند؛ مثال به این شــکل که در دوبی یا 
سایر کشورها، تزریق ارز از طریق تجار صورت گرفته 
و فشــار ارز در بازارهای جانبی کم شــده و نهایتاً نرخ 

ارزهای خارجی به حالت تعادلی می رسند.

 با توجه به این توضیحات، شیوه سوم  مداخله 
ارزی، دارای پیچیدگــی باالتری نســبت به 
سایر شیوه های گفته شــده است. با این وجود 
چگونه مداخله مستقیم بانک مرکزی می تواند 

اثربخش باشد؟
 یکــی از مولفه های مهــم در این شــیوه از مداخله 
بانک مرکزی در بــازار ارز، محرمانه بودن آن اســت، 
به همین دلیل تالش می شــود به هر نحوی که است 
اطالعات بــه بیــرون از بانک مرکــزی درز نکند؛ به 
همین منظور، برای اتخاذ اینگونه تصمیمات خاص، 
کمیته ای دو الی ســه نفره متشــکل از رئیس کل و 
معاون ارزی بانک مرکزی تشــکیل می شود. در واقع، 
هدف از تشــکیل این کمیته ارزی، عدم ورود ســایر 
نهادها و حتی بانک ها در سیاســت مداخله اســت؛ 
چراکه در صورت درگیر شــدن سایر نهادها و  بانک ها 
در اجرای سیاســت مداخلــه ارزی، اطالعاتی نظیر 
»میزان مداخله«، »مدت زمان مداخله« و »چگونگی 
مداخله ارزی« به بیرون نشــت خواهد کــرد. البته 
ناگفته نماند که برای پشتیبانی از سیاست اجرا شده 
توسط بانک مرکزی، دســتگاه های نظارتی بر نحوه 
مداخله و حجم تزریق ارز و بــازه زمانی این مداخله تا 
رسیدن به تعادل قیمتی نظارت دارند. به عنوان مثال 
اگر هر روز بانک مرکزی به ۲۰ صرافی مشــخص ارز 
بفروشد تا آن ها در بازار عرضه کنند، این نحوه مداخله 
به معنای فراخوان ســرمایه گذاری در بازار ارز است؛ 
این یعنی همه افراد غیر از صراف هــا و تجار وارد این 
بازار شوند؛ بنابراین محرمانه بودن ساز و کار مداخله 
ارزی نسبت به نحوه و شــکل مداخله، ارجحیت دارد؛ 
چراکه در شــرایط تالطم بــازار جریان های مخالف، 
مجلس و حتی دولت به ابزاری بــرای فش ار به بانک 
مرکزی تبدیل می شــوند. همچنین سیاست مداخله 
در بازار ارز در بانک های سایر کشورها نیز تجربه شده 
است. به عنوان مثال اگر در کشوری پیشرفته، در بازار 
ارز عدم تعادلی رخ دهد، با تمــاس تلفنی رئیس کل 
بانک مرکزی آن کشــور با مدیــران بانک های بزرگ 
و بدون اشــاره مســتقیم به موضوع، آن هــا متوجه 
می شــوند که باید اقدامــات الزم و مداخلــه ارزی 

)بازارســازی( در الویت قرار گیرد تا نــرخ ارز به جای 
خود بازگردد.

 در واقع می توان این طور برداشــت کرد که 
اتخاذ سیاست مداخله ارزی، نحوه و چگونگی 
اجرای آن کامــال در حوزه اختیــارات بانک 

مرکزی است؟
 بله دقیقا همینطور اســت، بیان این نکته نیز ضروری 
است که ســاز و کار مداخله بانک  مرکزی در بازار ارز، 
صرفا تابعی از نظر کارشناســی مدیران ارشــد بانک  
مرکزی اســت که با هدف تعیین حد مجاز قیمت ها 
اتخاذ می شود که آن نیز بســتگی به مسائلی از جمله 
شــرایط اقتصادی کشــور، وضعیت بــازار ارز، بازار 
کشــورهای اطراف و تصمیم گیری مدیران ارشــد 
بانک مرکزی دارد؛ بنابراین اجرای مداخله مســتقیم 
به همان تصمیمــات داخلی بانــک مرکزی منحصر 
می شــود و حتی در شــورای پول و اعتبار و یا حتی 
در هیات عامــل بانک مرکزی نیز مطرح نمی شــود. 
در عمل ارکان مشــخصی در قوانین بــرای مکانیزم 
مداخله بانک مرکزی دیده نشــده است؛ اما در زمانی 
که سیاست یکسان ســازی نرخ ارز در حال اجرا بود، 
کمیســیونی به نام مدیریت بازار ارز تشــکیل شد تا 
تصمیمات مربوط به مداخله در آن گرفته شود؛ البته 
شرایط بازار در ســال های ۹۰ تا ۹۱ و  سال های ۹۶ تا 
۹۷ به دلیل شــرایط خاص سیاسی و اقتصادی، نحوه 
مکانیزم مداخله برای کنترل قیمت ها را با حساسیت 
باالتر و پیچیدگی بیشــتری روبه رو کرد. در کل بنده 
معتقدم در شــرایط بحرانی، وظیفــه بانک مرکزی 
این اســت که بازار را به هر ترتیبی بــه حالت طبیعی 
بازگرداند و در این صورت، به نتیجه رســیدن مداخله 
بانک مرکزی اهمیت بیشــتری دارد تا اینکه شکل و 

نحوه مداخله به چه صورتی باشد.

 خب اگر این طور اســت، پس چرا به تازگی 
برخی نهادها نسبت به مداخله مستقیم بانک 

مرکزی واکنش نشان دادند؟
 در شــرایط کشــور ما اوال ارزهای تزریقی به بازار ارز 
برای کنترل نرخ ها ناشی از درآمدهای نفتی است که 
یکی از دالیل حساسیت ها به همین خاطر است. ثانیا 
مداخله مســتقیم بانک مرکزی از طریق کارگزاران 
و عوامل غیر رســمی بانک مرکزی نیز عامل دیگری 
است که فشار سایر نهادها را بر بانک مرکزی افزایش 
داده اســت. به همین دالیل، آقای همتی رئیس کل 
بانک مرکزی پس از روی کار آمدنش بالفاصله با توجه 
به شناختی که از اختیارات بانک مرکزی داشت، سال 
گذشــته مجوزهای الزم برای مداخله در بازار ارز را با 
اختیارات کامل و به هر روشی از سران قوا اخذ کرد تا 

همکارانش در بانک مرکزی دچار آسیب نشوند.

 آماری دارید که در ســال های 90 و 91  به چه 
میزانی ارز مداخله ای وارد بازار شده است؟

مابه التفاوت میزان فــروش ارز بانک مرکزی با میزان 
واردات و خدمــات و تعهدات وامی آن ها برابر اســت 
با میــزان مداخله مســتقیم بانک مرکــزی در بازار 
ارز. البتــه عنوان آن بــه طور مشــخص در ترازنامه 
بانک مرکزی ثبت شــده اما مقابل آن خالی اســت. 
در هر حــال میــزان مداخله در ســال های ۹۰ و ۹۱ 
بسیار بیشتر از ســال های ۹۶ و ۹۷ بوده است. بانک 
مرکزی بایــد اختیــارات الزم را درخصوص مداخله 
در بازار ارز داشته باشــد؛ چراکه در غیر اینصورت اگر 
مقامات بانک مرکزی احســاس کننــد که در صورت 
اتخاذ سیاســتی در شــرایط بحرانی درآینده، مورد 
بازخواســت قرار خواهند گرفت، ممکن است از انجام  

اقدامات صحیح و پیشگیرانه صرف نظر کنند.

شعبه
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قرض الحسنه مهر ایران برای 
مددجویان کمیته امداد

مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهــر ایران از 
اعطــای ۲۰۰ میلیــارد تومان تســهیالت 
قرض الحســنه به مددجویان کمیته امداد خبر 

داد.
مراســم امضای تفاهمنامه بانک قرض الحسنه 
مهر ایــران بــا کمیته امــداد بــرای پرداخت 
وام های تکلیفی از سوی بانک مرکزی به منظور 
اشتغالزایی افراد تحت پوشــش کمیته امداد با 
حضور مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران 

و رییس کمیته امداد برگزار شد.
در این مراســم مرتضی اکبری گفت: ما هر سال 
بر اساس بودجه، ســهمیه  ۲۰۰میلیاردی از این 
وام های تکلیفی را در اختیار داریم که از ســوی 

بانک مرکزی به ما تکلیف شده است.
وی با بیان اینکه قرض الحســنه بودن عالوه بر 
محاسنش، مشکالتی را هم به دنبال دارد، گفت: 
چون صددرصد فعالیت های ما قرض الحســنه 
اســت و بودجــه  و ســرمایه گذاری نداریم و با 
وجوهات مردم کار می کنیم متاسفانه با افزایش 

تورم و مشکالت تحریم محدودیت منابع داریم.
اکبری ادامه داد: از سال گذشته حدود ۱۸۰هزار 
نفر از مددجویــان وام گرفتند کــه کل رقم آن 

۱۱۰۰میلیارد تومان بوده است.
وی در پاسخ به درخواســت کمیته امداد جهت 
کاهش تعداد ضامن ها برای دریافت تسهیالت، 
خاطرنشــان کرد: در بحث ضامن باید بگویم که 
ما ابزاری غیــر از ضامن برای وصــول مطالبات 
نداریــم و باید گفت تنها پاشــنه آشــیل بانک 
قرض الحســنه معوقاتش اســت که نباید اجازه 

بدهیم زیاد شود.
وی همچنین گفت: اگر یارانه ها هم به حســاب 
ما واریز شــود بــه اعطای تســهیالت و کاهش 

مطالبات کمک خواهد کرد.
با معرفی افراد تحت پوشــش کمیته امداد این 
تســهیالت قرض الحســنه با نرخ سود ۴ درصد 
تا ســقف ۵۰ میلیون تومان پرداخت می شود. 
الزم به ذکر اســت، مبالغ تــا ۲۵ میلیون تومان 
یک ضامن و از ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان دو ضامن 

نیاز است.

پنجمین دوره جشنواره 
 حساب های قرض الحسنه

 پس انداز آینده
برای پنجمین ســال پیاپی، جشــنواره بزرگ 
حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک آینده 

در حال برگزاری است.
بانک آینــده، به پــاس قدردانــی از نیت خیر 
سپرده گذاران و در جهت ترویج فرهنگ نیکوی 
قرض الحســنه، در پنجمین دوره این جشنواره 
به قید قرعــه، جوایز نفیس و ارزنــده ای را اهدا 

خواهد کرد.
جوایز این دوره شــامل۱۰۰ کمک هزینه خرید 
مســکن هر یک بــه ارزش یک میلیــارد ریال، 
۱۰۰ کمک هزینه خرید لــوازم خانگی هر یک 
به ارزش یکصد میلیون ریال، ۱۰۰ کمک هزینه 
خرید صنایع دستی هریک به ارزش ده میلیون 

ریال  و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر است.
برای این دوره قرعه کشــی حداقــل موجودی 
جهت شرکت در قرعه کشــی مبلغ یک میلیون 
ریال اســت و به ازای هر یکصد هزار ریال در هر 
روز یک امتیــاز تعلــق خواهد گرفــت و دوره 
محاســبه امتیاز نیز در بازه زمانــی اول مهرماه 
۱۳۹۷ لغایت پایــان شــهریور ۱۳۹۸ خواهد 
بــود. از اینرو از کلیه مشــتریان گرامی و تمامی 
عالقمندان، دعوت می شــود از طریــق افتتاح 
حســاب قرض الحســنه پس انداز و یــا تکمیل 
موجودی و افزایش حساب خود و خانواده شان، 
در این جشنواره پرخیر و برکت شرکت فرمایند. 



بازارهای جهانی با جهش ۱۰درصدی به استقبال طالی سیاه رفتند

ماهی گیری ترامپ از آب گل آلود آرامکو
مریم علیزاده    در نخســتین ســاعات معامالتی 
دیروز، نفت با رشــد ۱۰ دالری کار خود را آغاز کرد تا 

رفته رفته ابعاد جدیدی از حادثه آرامکو منتشر شود.
ســرانجام انتظارها برای بازگشایی بازارهای جهانی و 
قیمت خوردن نفت در ایــن بازارها با جهش لحظه ای 
۱۱دالری بــه پایان رســید که رفته رفته از شــدت 
اوج گیری قیمت کاسته شد. همانطور که پیش بینی 
می شد با ایجاد وقفه دو روزه میان حمله به تاسیسات 
نفتی آرامکو و بازگشــایی بازارهای جهانی، از شیب 

زیاد افزایش قیمت کم شد.
 البته هنوز موعد بازگشــایی ســایر بازارهای جهانی 
فرا نرســیده که اثر حادثه مذکور را در این بازارها نیز 

منعکس شود.

بازار طبق تحلیل ها پیش رفت
طبق تحلیل های روز گذشــته کــه از اقتصادآنالین 
منتشر شــد، باتوجه به فراخوان آمریکا از کشورهای 
عضو اوپک نســبت به آزادســازی ذخایر نفتی خود، 
پیش بینی شد که زهر جهش افســارگریخته قیمت 
نفت گرفته شــود که البته معامالت ابتدای دیروز این 

موضوع را تایید کرد.

از هیجان قیمت کاسته شد
در اولین دادوستدهای روز گذشــته، هر بشکه نفت 
خام برنت با رشــد بیش از ۱۹ درصد به رقم ۷۱ دالر 
رســید اما در کوتاه مدت این هیجان فروکش کرده و 
هم اکنون در محدوده ۶۵ دالر و ۳۷ ســنت دادوستد 

می شود.
شــاخص نفت وســت تگزاس اینترمدییت با شیب 
کمتری نسبت به برنت کار خود را در محدوده ۵۹ دالر 
آغاز کرد. در این شــاخص نفتی نیز با کاسته شدن از 
فشار تقاضا، هم اکنون شاهد جو متعادل تری در ارقام 

۵۹ دالر هستیم.

ابعاد جدید از خسارات وارده
طبق آخرین گزارش ها، ارزیابــی تصاویر ماهواره ای 
نشان می دهد که ۱۹ نقطه در این دو پاالیشگاه تحت 

تاثیر این حمالت قرار گرفته و آسیب دیده اند.
همچنین شــرکت انگلیسی اســپکت در تازه ترین 
تحلیل از اختالل در تولید و صادرات نفت عربســتان 
گزارش داد کــه ۱۸ درصد از تولیــدات گاز طبیعی و 
حدود ۵۰ درصــد از تولیدات نفت مایع عربســتان 
ســعودی بعد از این حمالت دچار تعلیــق و اختالل 

شده است.

تالش برای عادی نشان دادن شرایط
در این میان اما سعودی ها در تالشند تا با خبرسازی 
هــای خود، بــه جامعــه جهانــی القا کننــد که در 
کوتاهترین زمان آرامکو به چرخه تولید ســابق خود 
بر می گــردد. در تازه تریــن اظهــارات، امین ناصر، 
مدیرعامل آرامکو بیان داشــت: کارهایی در دســت 
انجام است تا تولید نفت احیا شود و گزارش پیشرفت 
صورت گرفته تا ۴۸ ســاعت دیگر فراهم خواهد شد. 
آرامکو تالش می کنــد که بخشــی از کمبود عرضه 
نفت بــرای مشــتریانش را با برداشــت از ذخایرش 
جبران کند. وی افزود: شــرکت آرامکو درماه گذشته 
حدود ۹.۸ میلیون بشــکه در روز نفت تولید کرده که 
می تواند به مدت چند هفته با اســتفاده از ذخایر نفت 
خود، نیازهای مشــتریانش را تامین کند. اما روییترز 
مدعی شده که ازسرگیری تولید کامل نفت عربستان 
ســعودی به جای چند روز ممکن اســت هفته ها به 

طول بینجامد.
البته نمی توان منکر شــد که عربســتان میلیون ها 
بشــکه نفت را در مخازن خود در سراسر دنیا از قبیل 
روتردام در هلند، اوکیناوا در ژاپن و بندر سیدی کریر 

مصر در مدیترانه ذخیره دارند.
از ســوی دیگر همانطور که گفته شد امریکا در تالش 
است تا حداکثر ذخیره نفت خود را در باالترین قیمتها 
به فروش برســاند. از این رو وزارت انرژی آمریکا نیز 
اعالم کرده کــه آماده اســت در صورت لــزوم برای 
جلوگیری از اختالل بازار، از ذخایر نفت اســتراتژیک 

خود برداشت کند.
همچنین وزیر نفت روسیه گفته است که ذخایر نفت 
خام برای جبــران کاهش تولید نفت خام عربســتان 
به اندازه کافی وجود دارد و نیازی به تشــکیل جلسه 

فوری اوپک پالس  نیست.

آخرین تحلیل ها در خصوص نوسان قیمت نفت
در این میــان برخی تحلیل ها حاکی از آن اســت که 
اگر حل مشــکالت تولید به وجود آمده در عربستان 
بیش از یک هفته به طول بینجامد، قیمت نفت برنت 
می تواند بین ۳ تا ۵ دالر افزایش یابد. اگر عربســتان 
به مدت ۲ تــا ۶ هفته به تولید نفت بــا نصف ظرفیت 
خود ادامه دهد، قیمت نفت برنت بیــن ۵ تا ۱۴ دالر 
افزایش خواهد یافــت. پیش بینی می شــود که اگر 
عربستان نتواند تا شش هفته ســطح تولید خود را به 
حالت عادی بازگرداند، قیمــت نفت برنت از ۷۵ دالر 
عبور کند و سطح تولید نفت شل  آمریکا به طور قابل 

توجهی افزایش یابد.

ماهی گیری ترامپ از آب گل آلود آرامکو
اما یکی از مهم تریــن نکات مغفول ماجــرای از بین 
رفتن نیمــی از ظرفیت تولید نفت عربســتان، ماهی 
گرفتن ایــاالت متحده از آب گل آلــود جهش قیمت 
نفت اســت. هیجان زدگی ترامپ از این رشد قیمت 
در میان رشته توییت هایش واضح است. این بهترین 
موقعیت بود تا آمریــکا بتواند ذخایر خــود را که در 
گرداب مازاد عرضه گرفتار شــده بود در باالترین نرخ 

به فروش برساند.
در ایــن میان رئیــس جمهــور آمریکا در حســاب 
توئیتری خود نوشــت: به خاطر حمله به تاسیســات 
نفتی عربستان ســعودی که ممکن است روی قیمت 
نفت تاثیر داشــته باشد من مجوز اســتفاده از ذخایر 
اســتراتژیک نفت آمریکا را در صــورت نیاز صادر 

کرده ام تا بازارها از نفت کافی برخوردار باشند.
وی در ادامه توئیت هــای خود بیان داشــت: تامین 
نفت عربستان سعودی هدف حمله قرار گرفته است. 
دلیلی وجود دارد که باور کنیم مقصر را می شناسیم. 
اقدامات بعدی بســتگی به راســتی آزمایی دارد، اما 
منتظر می مانیم تا از پادشاهی ســعودی بشنویم که 
آنها چه کسی را مقصر این حمله می دانند و تحت این 
شرایط به جلو پیش خواهیم رفت. رسانه های جعلی 
می گویند که من به دنبــال دیدار بــا مقامات ایران 
هستم، بدون شروط. این یک توضیح نادرست است.

مثل همیشه.
این اظهارات ضد و نقیض در حالی اســت که که یک 
مقام کاخ ســفید یکشنبه مدعی شــده بود احتمال 
دیدار روســای جمهور ایران و آمریــکا در نیویورک 

وجود دارد.

واکنش عربستان
عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت جهان 
اســت و حمله به تاسیســات پاالیش نفت آرامکوی 
ســعودی در ابقیق و میدان نفتی خریــص تولید این 
کشور را به میزان ۵.۷ میلیون بشــکه در روز کاهش 
داده است. آرامکو زمان مشخصی را برای ازسرگیری 

تولید کامل نفت اعالم نکرده است.
با این حال یک منبع آگاه به رویترز گفت بازگشت به 
ظرفیت کامل تولید نفت ممکن است هفته ها به طول 

بینجامد.
یک منبع آگاه صنعتی نیز بــه رویترز گفت: صادرات 
نفت عربستان ســعودی هفته جاری روال عادی خود 
را ســپری خواهد کرد زیرا این کشور از مخازن بزرگ 

خود نفت برداشت می کند.

نفت
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 سرنوشت الیه های نفتی

 پارس جنوبی چه می شود؟
تولید آزمایشــی در الیه نفتی، ۲۹ اسفندماه 
ســال ۱۳۹۵ آغاز و این طرح در فروردین ماه 
۹۶ همزمان با افتتاح پنج فــاز پارس جنوبی 
به طور رســمی افتتاح شــد اما هنوز امضای 
قرارداد توســعه ایــن میدان برخــالف فراز و 
نشیب هایی که سپری کرده، به نتیجه نرسیده 

است.
 البته به تازگی مســووالن نفتی از روشن شدن 

تکلیف این طرح در آینده نزدیک خبر داده اند.
قــرارداد خدماتی بیــع متقابل طرح توســعه 
الیه هــای نفتــی در ســال ۱۳۸۳ با شــرکت 
پتروایران امضا شــد. این طرح به عنوان یکی از 
طرح های زیرمجموعه شرکت نفت و گاز پارس 
مطابق برنامه زمانبنــدی اولیه قرار بود، در طول 
۱۹ ماه به بهره برداری برسد که به دالیل متعدد، 
زمان اجرای پروژه به تعویق افتــاد. پس از جدا 
شدن طرح از شــرکت نفت و گاز پارس، سازمان 
مســتقل این طرح با نام اختصــاری SPOL از 
ابتدای ســال ۱۳۹۳ با معرفی مجری، زیر نظر 
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران فعالیت خود 

را شروع کرد.
در این بین شــرکت مرســک که تقریبــا تنها 
شرکتی بود که خواهان توســعه الیه های نفتی 
بود از همان زمان که قراردادهای IPC از سوی 
وزارت نفت معرفی شــد، عالقه خود را به توسعه 
الیه های نفتی آغاز کرد و مذاکرات بین طرفین 
آغاز شــد و تا جایی پیش رفت مسووالن نفتی 
حتی از احتمال امضــای دومین قرارداد IPC با 

مرسک خبر داند.
البته این خبر با خرید بخش نفتی مرسک توسط 
توتال هرگز محقق نشد، اما به تازگی رضا دهقان 
- معاون توســعه و مهندسی شــرکت ملی نفت 
ایران - درباره آخرین وضعیــت الیه های نفتی 
پارس جنوبی گفت:  ۱۰ تا ۱۵ درصد مخزن الیه 

نفتی پارس جنوبی در سمت ایران است. 
طرح توســعه ای برای این میدان داشتیم و پس 
از برجام مذاکراتی با دو شرکت بین المللی برای 
توسعه این میدان داشتیم که پس از آغاز دوباره 

تحریم ها این مذاکرات متوقف شد.
به گفتــه وی با این حــال همچنــان مذاکراتی 
در دســتور کار داریم و بعید نیســت که قرارداد 
توســعه این میدان هم در آینده ای نزدیک امضا 

شود.
الیه هــای نفتی پــارس جنوبی کــه در فاصله 
تقریبی ۱۰۰ کیلومتری ســاحل ایران در خلیج 
فارس در مجاورت مرز مشــترک آبــی ایران و 
قطر قرار دارد، یکی از منابع نفتی چشــم انتظار 

توسعه ایران است. 
طرح توســعه الیه هــای نفتی پــارس جنوبی  
اوایل ســال ۱۳۹۶ بــه بهره برداری رســید و 
تولید آزمایشــی از این میدان مشــترک اواخر 
اســفند ســال ۱۳۹۵ آغاز شــده و طرح آن با 
ظرفیت تولید ۳۵ هزار بشــکه نفــت در روز به 

بهره برداری رسید.



قانون اصالح می شود؟

شکست آزادسازی قیمت بلیت هواپیما
برهان محمودی    مقاومت شرکت های هواپیمایی 
در برابر تعدیل قیمت بلیت متناســب با کاهش نرخ 
ارز در نهایت منجر به ورود دولت به نرخ گذاری شــد 
و باردیگر عدم توقیق آزادســازی نرخ در اقتصاد ایران 
را به نمایش گذاشــت.  از ابتدای دی ماه ســال ۹۴ و 
همزمان با ورود علی عابدزاده به ســازمان هواپیمایی 
کشــوری، بند ۱۶۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم که در 
اردیبهشت ۹۳ به تصویب رسید، پس از حدود ۱۸ ماه 

رنگ اجرا به خود گرفت.
 بر اســاس این قانون، نــرخ بلیت هواپیما از شــمول 
قیمت گذاری توسط دولت خارج و مقرر شد نرخ ها بر 

مبنای عرضه و تقاضا تعیین شود.
اگرچه بســیاری از فعاالن صنعت حمل و نقل هوایی، 
مهمترین مشــکالت پیش روی ایــن صنعت در آن 
زمــان را نرخ گــذاری دولتی می دانســتند و معتقد 
بودند با آزادســازی قیمت، صنعت هوانوردی کشور 
با ســرعت بیشــتری رشــد خواهد کرد، اما اکنون با 
گذشت حدود ۴ سال از اجرای آن، بسیاری از کسانی 
که خواهان آزادسازی نرخ ها بودند، اجرای آن را نه به 

سود صنعت می دانند و نه مردم.
پس از آنکه روند تغییرات و نوســانات قیمت دالر در 
بهار سال گذشته آغاز شــد، شرکت های هواپیمایی 
نیز به دلیــل آنکــه مدعی بودنــد ۵۰ درصد 
هزینه های آنها ارزی اســت، روند صعودی قیمت 
بلیت هواپیمــا را در پیش گرفتند؛ کــه این روند در 
ابتدا به دلیــل آنکه ارز دولتــی ۴۲۰۰ تومانی در ۳ 

ماهه اول افزایش نرخ ارز در اختیار شــرکت ها قرار 
می گرفت، چندان پُرشــتاب نبود؛ امــا پس از آنکه 
شرکت های هواپیمایی مشــمول ارز آزاد شدند، به 
یکباره قیمت بلیت هواپیما چند برابر شد؛ به عنوان 
مثال، در حالی که تا پیش از حــذف ارز دولتی، نرخ 
پروازی مسیر تهران مشــهد بین ۱۲۰ تا ۲۵۰ هزار 
تومان بود، این مســیر در تابســتان ســال گذشته 
ناگهان تا نزدیــک ۱ میلیون تومــان و در ایام دهه 
پایانی ماه صفر در پاییز سال گذشــته، به بیش از ۱ 

میلیون تومان رسید.

دو اتفاق همزمان در صنعت هوانوردی
با افزایش فشار مســافران و رسانه ها به دولت و وزارت 
راه و شهرســازی، نهایتا مقرر شد برای کاهش قیمت 
بلیت، اوال با دســتور وزیر راه و شهرســازی از ابتدای 
بهمن سال قبل، بلیت های چارتری از سیستم فروش 
بلیت هواپیما )به جز مســیرهای گردشــگری مانند 
کیش و قشــم و مقاصد نفتی مانند عسلویه، سیری و 
الوان( خذف شــود و ثانیا در آذرماه ۹۷ نرخ نامه ای 
از سوی شرکت های هواپیمایی به عنوان توافق نامه ای 
که در آن کف و ســقف قیمت بلیت هواپیما برای هر 
مسیر پروازی و هر شرکت هواپیمایی به صورت مجزا 
به تصویب اعضای انجمن شــرکت هــای هواپیمایی 
رســیده بود، به عنوان مرجع قیمت بلیت هواپیما در 

نظر گرفته شود. 
قرار بود با این دو اقدام اساســی، قیمت بلیت هواپیما 

ضابطه مند شــود.با این حــال نرخ نامه نخســت به 
بهانه های گوناگون از ســوی شرکت های هواپیمایی 
مورد تخطی قرار گرفت و مجددا در تیرماه امسال نرخ 
نامه دوم از ســوی ایرالین ها به ســازمان هواپیمایی 
کشوری پیشنهاد شــد. نرخ نامه ای که در آن هم کف 
و هم سقف قیمت ها افزایش عجیبی داشت؛ به گونه ای 
که ایرالین ها اجازه داشتند در برخی مسیرها در ایام 
پیک قیمتی که تقاضا برای سفر باالست، بلیت را تا ۱ 

میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش برسانند.
در مرداد ماه امســال بار دیگــر به دســتور وزیر راه 
و شهرســازی و با فشــاری که از سوی رســانه ها و 
کمیســیون عمران مجلس به ایرالین ها و ســازمان 
هواپیمایی کشــوری وارد شــد، این نرخ ها به گفته 
مقصود اســعدی ســامانی دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی تا ۱۴ درصد تعدیــل و قیمت های باالی 
۱ میلیون تومان از آن حذف شد. با این حال همچنان 
فاصله و شــکاف عجیبی میان کف و سقف قیمت ها 
دیده می شود.برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند  
آزادســازی قیمت ها در ایران بر خالف دیگر کشورها 
که ســبب ایجاد رقابت میان عرضه کنندگان کاالها 
و خدمات و نهایتا کاهش قیمت ها می شــود، سبب 
بروز توافقات پنهــان میان ارائه دهنــدگان کاالها و 
خدمات از جمله ارائه دهندگان خدمات ســفر هوایی 
)شــرکتهای هواپیمایی( در ایران شــده و این توافق 
پنهان عمال رقابت را از بین برده اســت؛ نتیجه حذف 

رقابت ها، تبانی بر سر افزایش قیمت ها است.
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سرمایه گذاری در بنادر ایران
رییــس ســازمان بنــادر و دریانــوردی اعالم 
کرد: با توجه بــه عقد تفاهــم خواهرخواندگی 
و مذاکرات صورت گرفته امید بســیاری وجود 
دارد که چینی ها در حوزه بندری و دریایی ایران 
ســرمایه گذاری کنند، چرا که در طول سفرمان 
به این کشــور مقامات چین آمادگی خود در این 

زمینه را اعالم کردند.
طی هفته های گذشته رییس ســازمان بنادر و 
دریانوردی با هیات همراه به چین ســفر کردند 
تا با آن ها در حوزه بنــدری و دریایی مذاکراتی 
داشته باشند و در همین راستا از بندر نینگبو به 
عنوان چهارمین بندر بــزرگ دنیا بازدید کردند 
و نهایتــا تفاهم خواهرخواندگی بین دو کشــور 

منعقد شد.
محمد راســتاد، معاون وزیر راه و شهرســازی 
و رییس ســازمان بنــادر و دریانــوردی در این 
باره به ایســنا گفت: از ســال ۱۳۸۲ با چینی ها 
موافقت نامــه کشــتیرانی تجــاری داریــم و 
ســازوکاری برای همکاری در ایــن زمینه و در 

حوزه بندری نیز بین طرفین تعریف شده است.
وی افــزود: هیــات ایرانــی و چینــی در طول 
مذاکراتی که در این کشور انجام شد بر گسترش 
تعامالت تجــاری و حل مشــکالت موجود فی 
مابین تاکید کردند. در این زمینه از طرف چینی 
خواستیم تا مشکالت تجار ایرانی را در بنادر این 
کشور حل کند و جلسه بسیار مثبت و عملیاتی 

با معاون حمل و نقل چینی داشته باشیم.
راســتاد بــا بیــان اینکــه همــه ظرفیت ها و 
پتانســیل های موجــود در بنادر ایــران برای 
چینی ها شــرح داده شــد، گفت: هیات دولتی 
چینی و شــرکت های بخــش خصوصی چینی 
در حوزه حمــل و نقــل از ســرمایه گذاری در 
حوزه بندری و دریایی ایران اســتقبال کردند و 
امیدواریم ادامه مذاکــرات به گونه ای پیش رود 

که منجر به این اتفاق شود.

وند  آغاز چک نیمه سنگین ۱۳ فر
ای تی آر هما

مدیر آشیانه تعمیرات ایران ایر از آغاز چک نیمه 
سنگین ۲ ســاله ۱۳ فروند ای تی آر این شرکت 

خبر داد.
محمود نادری رئیس آشیانه تعمیرات ایران ایر 
در مراسم آغاز اولین چک دوساله نیمه سنگین 
هواپیماهای ای تی آر هما اظهار داشــت: چک 
نیمه ســنگین یک فرونــد ای تی آر بــه پایان 
رســیده و وارد خط پروازی شــده اســت. یک 
فروند دیگر هم در حال انجام چک آن از ســوی 

کارشناسان تعمیرات هماست.
وی افزود: کارخانه ســازنده این نوع هواپیماها 
اعالم کرده که بعد از دو ســال بایــد چک نیمه 
سنگین برای بخشــهای مختلف هواپیما شامل 
ایرکاندیشــنر، ارابه فــرود، دم، موتــور، تانکر 
سوخت، فرامین کنترل، سیســتم الکترونیک 
و اویونیک و کل بدنه، ســقف و دیــواره ها انجام 
شود که بر اساس دســتورالعمل صادره، قطعات 
و بخش های مذکور را به طور کامل باز کرده ایم؛ 
پس از انجام بازرسی ها توسط کارشناسان ایران 
ایر و اطمینان از عدم خوردگی و برآمدگی، همه 
قطعات به جای خود بازگشــته و پــس از انجام 

تست ها، به خط پروازی برمی گردد.
مدیر آشیانه تعمیرات ایران ایر افزود: چک نیمه 
سنگین اولین ای تی آر انجام شــده و به ترتیب 
سایر ای تی آرها باید چک نیمه سنگین دوساله 
را بر اساس دســتورالعمل ارائه شــده از سوی 

کارخانه سازنده، طی می کنند.
این مقام مســئول در هما ادامه داد: شرکت ای 
تی آر باید این فرآیند را تأییــد کند که نماینده 
این شــرکت در آشــیانه تعمیرات هما مستقر 

است.



قراردادها ۶۲ درصد افت کرد

ریزش سراسری معامالت مسکن
مجید انتظاری    معامالت مســکن کل کشــور در 
۲۲ روز شــهریورماه با منفی ۶۲ درصد به بیشــترین 
افت خود در شش سال اخیر رسید؛ در ۲۲ روز ابتدای 
شــهریورماه ۱۳۹۸ تعداد ۱۸ هــزار و ۲۲۹ قرارداد 
خرید و فــروش در کل کشــور به امضا رســیده که 
پایین ترین میزان دست کم از ســال ۱۳۹۲ تا کنون 
محسوب می شــود.آمار اتحادیه مشــاوران امالک 
گویای آن اســت که بــه دنبال رونــد کاهنده خرید 
و فروش مســکن در کل کشــور که از اردیبهشــت 
امســال آغاز شــده، رکورد منفی در ۲۲ روز ابتدای 
شــهریورماه به ثبت رسیده اســت. از یکم تا بیست و 
دوم شــهریورماه ۱۳۹۸ در کل کشور ۱۸ هزار و ۲۲۹ 
قرارداد خرید و فروش ملک امضا شــده که نسبت به 
زمان مشــابه ســال قبل ۶۲ درصد کاهش نشــان 
می دهد. اجاره نامه نیز در ایــن مدت ۳۰ هزار و ۷۷۸ 
مورد بوده که از افــت ۱۳ درصدی نســبت به زمان 
مشابه سال قبل حکایت دارد. کارشناسان می گویند 
این حجم اندک حتی در ســال های  ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ 

که بازار مسکن در رکود قرار داشت نیز مشاهده نشد.
پــس از آن کــه در فروردیــن مــاه ۱۳۹۸ تعــداد 
مبایعه نامه ها در کل کشور نسبت به زمان مشابه سال 
قبل ۴ درصد افزایش یافت، قراردادها در مسیر نزولی 
قرار گرفت. مطابق آمار تعداد معامالت هر ماه کاهش 
یافته اســت؛ به طوری که قراردادهای خرید و فروش 
مســکن کل کشــور در ماه های اردیبهشت، خرداد، 
تیر، مرداد و ۲۲ روز ابتدای شهریور به ترتیب ۶، ۳۴، 
۴۰، ۵۳ و ۶۲ درصد نســبت به زمان مشابه سال قبل 

کاهش یافته است.

هم چنین در شــهر تهران آن طور کــه اتحادیه صنف 
مشــاوران امالک تهران گزارش داده تعداد معامالت 
مســکن در ۲۲ روز ابتدای شــهریورماه ۲۲۲۱ مورد 
بوده که نســبت به زمان مشابه ســال قبل ۷۹ درصد 
کاهش نشان می دهد. در این مدت هم چنین ۸۱۶۱ 
اجاره نامه امضا شده که نشان دهنده افت ۲۲ درصدی 
نسبت به زمان مشــابه سال قبل اســت. کاهش ۷۹ 
درصدی معامالت خرید و فروش ملک در پایتخت در 
شرایطی به ثبت رسیده که آمار اتحادیه از فروردین، 
اردیبهشــت، خرداد، تیر و مردادماه به ترتیب کاهش 
۴۰، ۴۰، ۶۲، ۶۶ و ۷۵ درصدی را نسبت به ماه مشابه 
ســال قبل نشــان می داد. بدین ترتیب بازار مسکن 
در شــهریورماه که آخرین مهلت فصــل جابه جایی 

محسوب می شود در مسیر افت قرار داشته است.

قیمت مسکن در سراشیبی
پس از کاهــش معامالت، قیمت های پیشــنهادی و 
قطعی هم نزولی شده اســت. گزارش های دریافتی از 
کالنشهرها از انجماد دارایی ها در بخش ملک حکایت 
دارد و بــه همین دلیل نرخ های پیشــنهادی ۵ تا ۱۵ 
درصد کاهش یافته اســت. در تهران هم قیمت های 
پیشــنهادی و هــم قیمت هــای قطعی افــت کرد. 
مشاهدات نشــان می دهد که عمده مالکان قیمت ها 
را از ۵ تا ۲۰ درصد کاهش داده اند. نرخ ماهیانه نیز بر 
اساس آمار رسمی در مردادماه برای اولین بار طی ۲۰ 
ماه اخیر منفی شد. در مردادماه ۱۳۹۸ قیمت مسکن 
شهر تهران به ۱۳ میلیون و ۳۰ هزار تومان در هر متر 

مربع رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد یافت.

در شــرایط کنونی، انتظــارات افزایشــی جای خود 
را به انتظارات کاهشــی در بازار مســکن داده است. 
متقاضیان واقعی یا پول ندارند یا در انتظار رسیدن به 
کف قیمت برای ورود به بازار هستند. به عبارت دیگر، 
تعلیق معامالت که تا تیرماه از سوی طرف عرضه بود، 

هم اکنون از طرف تقاضا صورت می گیرد.

جزئیات کاهش قیمت مسکن در مناطق 
مختلف تهران

نبض بازار مسکن در ۱۸ منطقه  تهران متوقف و قیمت 
ماهیانه منفی شــد. آمار گویای آن است که مردادماه 
۱۳۹۸ قیمت آپارتمــان در مناطــق ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، 
۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ 
نسبت به ماه قبل کاهش داشته و تنها در چهار منطقه 
از تهــران شــامل ۳، ۸، ۱۶ و ۲۱ نرخ ها تــا حد اندکی 
افزایش را به ثبت رساند. بیشترین افت قیمت ماهیانه 

در منطقه ۱۹ با ۸.۸ درصد کاهش مربوط می شود.

آرامش بازار مسکن مشروط است
مهدی ســلطان محمدی، کارشــناس بازار مسکن 
می گوید: هم اکنون می توان با اطمینان از پایان دوره 
رونق مســکن صحبت کرد. او معتقد اســت: هدایت 
امکانات و تقاضای مســکن به اطراف کالنشــهرها، 
کنترل نقدینگی و مهار تورم بــرای ادامه ی روند آرام 
بازار ملک ضروری است.این کارشناس مسکن با بیان 
این که معموال چرخه های رونق و رکود مسکن ۲ تا ۳ 
سال تداوم داشته است گفت: شــدت رونق و رکود به 

پارامترهایی بستگی دارد. 
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افتاد
شــمارش معکــوس بــرای اجــاره واحدهای 
مســکونی که در فصل جابه جایی خالی ماندند 
آغاز شده و نرخ ها پنج تا ۱۵درصد کاهش یافته 
اســت؛ دفاتر امالک می گویند کــه در روزهای 
اخیر مالکان، قیمت های پیشنهادی را کاهش و 
از پافشاری برای دریافت اجاره به حالت انعطاف 

با شرایط مستاجران تغییر وضعیت داده اند.
در آستانه یک هفته تا نواختن سوت پایان فصل 
جابه جایی، تکاپــوی صاحب خانه های پول الزم 
برای یافتن مستاجر بیشــتر شده است. مطابق 
گزارش های میدانی نرخ های پیشــنهادی بازار 
اجاره در روزهای اخیر پنج تا ۱۵ درصد کاهش 
یافتــه و در واحدهــای لوکس و نیمــه لوکس 
نرخ شکنی ها بیشتر از این ارقام است. مشاهدات 
نشــان می دهد که عمده واحدهای خالی دارای 
متراژهای باال هســتند و در نیمه شمالی تهران 

قرار دارند.
واســطه های ملکی عنــوان می کننــد عمده 
موجرانی که به دلیل کاهش ســود سپرده های 
بانکی بر دریافت اجاره ماهیانه در فصل تابستان 
اصرار داشتند، در یک هفته ی اخیر دو تاکتیک 
تخفیف اجاره ماهیانه و تخفیــف مبلغ ودیعه را 
در دســتور کار خود قرار داده اند. کارشناســان 
معتقدند کوچ مستاجران به شــهرهای اطراف 
که بیشتر به شکل خرید آپارتمان نمود داشته و 
هم چنین تمدید قراردادهای سال گذشته منجر 
به کاهش فشــار بازار اجاره در کالنشهرها شده 
اســت. مطابق آمار اتحادیه امــالک در ۲۲ روز 
ابتدای شــهریورماه ۱۳۹۸ تعداد قراردادهای 
اجاره در کل کشــور نســبت به زمان مشــابه 
ســال قبل ۱۳ درصد کاهش یافته که می تواند 
نشــان دهنده تمدید اجاره نامه یــا اقدام برای 

خرید باشد.



 زیر و بم ورود خودروهای روسی به کشور

وند! چینی ها از ایران می ر
خریدار    یک کارشناس صنعت خودرو درباره ورود 
خودروهای روسی به کشــور گفت: روس ها پیشرفت 
زیادی کرده اند و این قضیه در صنعت خودروســازی 
این کشــور نیز وجود دارد. اما در حال حاضر احتمال 

ورود خودروهای روسی به کشور بعید است.
امیرحســن کاکایی، کارشــناس حوزه خودرو درباره 
احتمال همکاری و ورود خودروهای روســی به کشور 
اظهار کرد: دنیا در حال تغییر اســت و روابط بین الملل 
نیز دستخوش اتفاقات مختلفی شده است. آمریکایی ها 
و اروپایی ها نیز بد عمــل کرده اند و اتحادیــه اروپا نیز 
وضعیت خاصی پیدا کرده اســت. از طرف دیگر چین، 
روســیه، هند و کره جنوبی حرکت های بزرگی کرده اند 
که در این میان وابســتگی هند و کره جنوبی به آمریکا 
زیاد اســت. اما چین و روســیه وضعیت مســتقل تری 
دارند و از هر نظر در حال رشــد هســتند که یکی از این 
بخش هــای در حال رشــد مربــوط به خودروســازی 
می شود. روسیه هنوز دارای خودروسازی پیشرو نیست 

و همچنان راه زیادی در پیش دارد.

تولید همراه با داخلی سازی یا واردات؟
وی ادامه داد: تعامل با ســایر کشورها مناسب است و از 
نظر اصولی به زودی باید به ســمت خودروهای روسی 

نیز برویم. این نکته را باید گفــت در حال حاضر امکان 
ورود خودروهای روسی به کشــور را بعید می دانم. اوال 
روس ها خودروســازی به معنایی که ما بــه دنبال آن 
هســتیم را ندارند  ضمن این که در یک حرکت تجاری 
قابل اطمینان بودن از اهیمت زیادی برخوردار اســت. 
اگر مــا بخواهیم واردکننــده خودرو باشــیم تمامی 
کشورها تمایل به همکاری را دارند اما زمانی که تولید 
با داخلی ســازی مطرح باشــد، این مورد را شرکت ها 
نمی پذیرند. کشــورهای مختلف تمایــل دارند برای 
قطعه سازان کشــور خود شــغل ایجاد کنند به همین 
دلیل نکات زیادی در ورود خودروهای روسی به کشور 
وجود دارد. چینی هــا ضمن این که تحت لیســانس 
کار می کنند یک ســری فعالیت های اصلی نیز انجام 
داده اند. این در حالی اســت که روس ها تنها به فعالیت 

تحت لیسانس و همکاری با سایر برندها می پردازند.

آینده چینی ها در بازار ایران
کاکایی در خصــوص فعالیت خودروســازان چینی 
و آینــده آن هــا در ایران به گســترش نیــوز گفت: 
خودروســازان بزرگ چینی مانند لیفان و دانگ فنگ 
بسیار بزرگ و بین المللی شــده اند و دلیل ترک ایران 
توســط این برندها نیز همین عامل است. به هر حال 

در بازار بزرگ بین المللی یکی از ارکان اصلی، کشــور 
آمریکا محسوب می شود. این شــرکت ها بازار بزرگ 
آمریــکا را به خاطر بازار کوچک کشــور ما از دســت 
نمی دهند. یک سری از شــرکت ها نیز تحت لیسانس 
به فعالیت می پردازند و در صــورت همکاری با ایران 
جریمه می شــوند در نتیجه شــرکت های وابســته 
به غرب با ایــران همکاری نمی کنند. در ســال های 
اخیر، خودروســازان چینی به دو دسته تقسیم شدند 
که یکی از آن ها مربوط به برندهایی اســت که بسیار 
بزرگ شــده اند و قرار اســت در بازی جهانی باشند. 
دسته دوم نیز مربوط به برندهای کوچک تر است که 
می  توان گفت به نوعی در حال دست و پا زدن هستند. 
شــرکت هایی کــه در ایــران هم اکنون بــه فعالیت 

می پردازند همین برندهای کوچک هستند.
وی در پایان اظهار کــرد: چینی ها حتــی در حالت 
ماندگاری تمایل ندارند داخلی سازی محصوالتشان 
در کشــور ما انجام شــود. تمام معامالتــی که ایران 
بــا کشــورهای چینــی داشــته در حــد CKD و 
داخلی سازی ۸۰ درصد بود. خودروهای چینی قابل 
ساخت در ایران با توجه به این که داخلی سازی باالیی 
برای آن ها انجام نمی شــود ارزبری زیــادی دارند و 

همین قضیه به یک مشکل جدی تبدیل شده است. 
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قانون هوای پاک!؟
بــه دنبال درخواســت یکــی از شــرکت های 
خودروســازی برای توقف »نصب فیلتر دوده« 
روی خودروهای دیزلی، معاون محیط زیســت 
انسانی سازمان حفاظت محیط زیست مخالفت 
سازمان را با این خواســته اعالم و تأکید کرد که 
خودروســازان به بهانه تحریم قصــد دارند که 
مصوبه فیلتــر دوده را حذف کننــد در حالی که 
اگر قیمــت فیلتر افزایش یافتــه، هزینه درمان 

سرطان هم بیشتر شده است.
در ســال ۹۳ بر اســاس مصوبه هیــأت دولت، 
نصب »فیلتــر جاذب دوده« بــه منظور کاهش 
آلودگی هوا الزامی شــد و خودروسازان با وجود 
مخالفت های گســترده، مجبور بــه اجرای این 
مصوبه محیط زیســتی شــدند اما اخیرا یکی از 
شرکت های خودروسازی درخواست کرده  که تا 
زمان رفع تحریم ها، اجــرای مصوبه نصب فیلتر 
دوده متوقف شود که ســازمان حفاظت محیط 
زیســت به عنوان متولی اصلی کاهش آلودگی 

هوا با این خواسته مخالفت کرده است.
مســعود تجریشــی با بیان اینکــه نمی دانم تا 
چه زمانی قرار است از خودروســازانی که هیچ 
سودی برای مردم نداشــته اند، حمایت صد در 
صدی کنیــم، می گوید: خودروســازان قبل از 
تحریم ها هم زیــر بار اجرای نصــب فیلتر دوده 
روی خودروهای دیزلی نمی رفتنــد و به دنبال 
فرار از این مصوبه بودند. حاال هم تحریم را بهانه 

می کنند.
وی با تأکید بر اینکه خودروسازان باید ادله های 
خود را برای درخواســت حــذف مصوبه فیلتر 
دوده، مطرح و ســازمان محیط حفاظت زیست 
را قانع کنند، می گوید: خودروســازان باید برای 
مردم روشــن کنند که دقیقا تحریم چه تاثیری 
روی فیلتــر دوده دارد؟ آن ها ســعی می کنند 
به بهانــه تحریم ها قوانیــن را زیر پــا بگذارند و 

راحت ترین راه را برای خود انتخاب کنند.
تجریشی با اشــاره به اینکه خسارت آلودگی هوا 
در ایران حدود ۷ میلیارد دالر در ســال اســت، 
تأکید می کند: اگر قیمت فیلتــر دوده افزایش 
پیدا کرده اســت و برای همین خودروســازان 
به دنبال حــذف این مصوبه هســتند آیا هزینه 
درمان سرطان در کشــور افزایش نیافته است؟ 
آیا هزینه حفظ ســالمت شــهروندان افزایش 
نیافته اســت؟ ضمن اینکه خودروسازان داخلی 
باید به این پرسش پاســخ بدهند که چرا تاکنون 
به شــرکت های داخلی برای تولید فیلتر دوده 
فراخوان نداده اند؟ چرا ســعی ندارند که خود را 
از اتکا به خارج رها کنند و از شرکت های داخلی 

کمک بگیرند؟
معاون محیط زیست انســانی سازمان حفاظت 
محیط زیست معتقد است: خودروسازان سعی 
دارند به بهانه تحریم و به نــام اقتصاد مقاومتی 
از اجرای مصوبه دولت شــانه خالی کنند.چون 
بحث اقتصاد مقاومتی در کشــور مطرح اســت 
همه تالش دارند که از اشــتغال و کار صحبت و 
دفاع کنند و نشان دهند که در اقتصاد مقاومتی 
نقش فعاالنه تری دارند. سازمان حفاظت محیط 
زیست هم مخالف شــغل و توســعه اقتصادی 
نیســت اما وظیفه دارد که حافظ محیط زیست 

و سالمت شهروندان باشد.
تجریشی با اشــاره به این نکته که ممکن است 
برخــی تصمیمــات حق الناس در پی داشــته 
باشــد، می گوید: اگر اتخاذ یک تصمیم آسیبی 
برای ســالمت و بهداشت مردم داشــته باشد، 
مــا مســئوالن مقصــر هســتیم بنابراین در 
تصمیم گیری ها باید عالوه بر ســود اقتصادی، 

سود و ضرر عموم مردم را در نظر بگیریم.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست در پایان  
می گوید: اگر آقای جهانگیری از خطرات زیست 
محیطی ناشی از دوده دیزل ها مطلع شود، حتما 

در این موضوع تجدید نظر می کند.
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

 یارانه نقدی شهریور واریز شد

آخرین مرحله اقشار پردرآمد؟
سمیه رسولی  یکصــد و ســومین یارانه نقدی به 
حساب سرپرســتان خانوار واریز شــد که در صورت 
پایبندی دولت به اجرای سیاســت غربالگری یارانه 
بگیران، احتماال یارانه شــهریور آخرین یارانه قشــر 

پرمصرف بود.
یکصد و ســومین مرحله یارانه نقدی ســه شنبه ۲۶ 
شهریور ماه ساعت ۲۴ به حســاب سرپرستان خانوار  

واریز و قابل برداشت شد.
مبلغ یارانه نقدی در طول سال های گذشته تغییری 
نکــرده و ماهانه به ازای هر نفر ۴۵۵ هــزار ریال واریز 
می شود که در مجموع اکنون بیش از ۷۸ میلیون نفر 
در هر ماه یارانه دریافــت می کنند که بیش از ۳ هزار و 

۵۰۰ میلیارد تومان برای دولت هزینه در بر دارد.
ثبات مبلغ یارانه نقدی در حالی است که طی سالهای 
گذشــته، وضعیت تورم و خط فقر نسبت به سال ۸۹ 
که سال آغازین پرداخت یارانه نقدی بود به طور کلی 
تغییر کرده و این مبلــغ اگر چه بی تاثیر نیســت اما 
کمک چندانی نیز به خانوارهای نیازمند و کم درآمد 
نمی کند؛ به عنوان نمونه آخریــن تغییرات نرخ ۲۴ 
قلم خوراکی در مرداد ماه سال جاری تفاوت فاحشی 

نسبت به مرداد ماه ســال ۹۷ یافته است چه برسد که 
بخواهیم این نرخ ها را با قیمت های ســال ۸۹ یا ۹۰ 

مقایسه کنیم.

یارانه شهریور؛ آخرین یارانه قشر پرمصرف
در این بین با توجه به الزام قانون بودجه مبنی بر حذف 
ســه دهک باالی درآمدی از صف یارانه بگیران طی 
سال جاری، محمد شــریعتمداری وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی هفته گذشــته از اجرای این بند قانونی 

از ابتدای پاییز خبر داد.
شــریعتمداری که بدون اعالم جزئیات صرفا به بیان 
»حذف خانوارهــای پرمصرف« اکتفا کــرد و حتی 
معیار، ســقف و نوع مصرف را برای اینکه مشــخص 

شــود چه خانوارهایی جزو پرمصرف ها محســوب 
می شوند، در حاشیه نشســت هیات دولت گفته بود 
که »ســقف درآمدی معینی برای حذف یارانه وجود 
ندارد و نشان تمکن در ســه دهک باال میزان مصرف 
خانوارها خواهد بود؛ در واقع آن دســته از خانواده ها 
که میزان مصرف شان از حد معین باالتر است مشمول 
حذف یارانه می شــوند. امیدواریم که این اقدام به 
گونه ای اتفاق بیفتد که در مهرماه بتوانیم بخشــی از 
افراد برخوردار را با میزان خطای حداقلی انتخاب و از 

لیست یارانه بگیران حذف کنیم.«
بنابراین در صــورت اجرای این سیاســت از مهر ماه، 
یارانه شــهریور ماه آخرین یارانه قشر پر مصرف و سه 

دهک باالی درآمدی خواهد بود.

 دولت هر چه زودتر جزئیات غربالگری 
یارانه بگیران را اعالم کند

البته ضــروری اســت که پیــش از رســیدن موعد 
غربالگری یارانه بگیران، دولت به ویژه وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی به صورت شفاف، دقیق و کامل در 
رابطه با معیارهای خود برای حــذف خانوارها اطالع 

رســانی کند تا مشــکالتی که پیش از این در حذف 
اقشار پردرآمد پیش آمده بود، مجدد تکرار نشود.

از ســویی دیگر، عدم اطالع رســانی دقیق دولت در 
نحوه حذف خانوارهــا از صف دریافــت یارانه، قطعا 
منجر به بــروز مســائل حاشــیه داری همچون راه 
اندازی ســایتهای جعلی اعتراض و ثبــت نام حذف 
شدگان خواهد شــد و تنها نتیجه ای که دارد افزایش 
بی اعتمادی مردم و سواستفاده سودجویان از اطالعات 
هویتی و بانکی افراد خواهد بود چه بسا که پیش از این 
بارها از این نوع ســایت ها راه اندازی شده و پلیس فتا با 
انتشار اعالمیه هایی از به مردم هشــدار داده است؛ به 
عنوان نمونه اخیرا در استان کرمانشاه سودجویان اقدام 

به راه اندازی سایتی جعلی در این زمینه کرده بودند.

آخرین وضعیت برنج تنظیم 
بازاری

معاون فنی گمرک ایــران خبر داد که با موافقت 
ستاد تنظیم بازار، برنج هایی که تامین ارز آن ها 
انجام شــده و برایشــان پروانه صادر شده بود، 

ترخیص شوند.
مهرداد جمال ارونقی درباره وضعیت برنج های 
ترخیص نشــده در گمرک گفت: برای ترخیص 
برنج هایی کــه تامیــن ارز آن ها انجام شــده و 
برایشان پروانه صادر شــده بود و مشکل خاصی 
برای خروج نداشــتند، با موانعی رو به رو شــده 
بودیم و دلیل این بود که تاریخ ممنوعیت فصلی 
واردات برنج اعالم نشــده بود، بنابراین مکاتبات 
متعدد با ســتاد تنظیم بازار انجام شد که تاریخ 

ممنوعیت را اعالم کنند.
وی ادامــه داد: در نهایــت در ســاعات پایانی 
روز یکشــنبه ســتاد تنظیم بازار موافقت کرد 
برنج هایی کــه تامیــن ارز آن ها انجام شــده و 
برایشــان پروانه صادر شــده، با نظارت وزارت 

جهاد کشاورزی ترخیص شوند.
ارونقــی همچنیــن تاکیــد کــرد: صاحبان 
محموله هــای برنج که واجد شــرایط ترخیص 
محموله هایشان هســتند، می توانند به گمرک 
مراجعه کرده و نســبت به ترخیص کاالی خود 

اقدام کنند.  
در همین حال وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
اعالم کرد: ثبت ســفارش برنج وارداتی تا پایان 

فصل برداشت ممنوع است.
مرکز اطالع رسانی این وزارتخانه در اطالعیه ای 
که در پایگاه اطالع رسانی آن منتشر شده، اعالم 
کرد: در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی 
مجدداً به اطالع می رســاند که ثبت ســفارش 
برنج وارداتی تــا پایان فصل برداشــت ممنوع 
بوده و برنج وارداتی تا پایان فصل برداشــت در 

شبکه های توزیع عرضه نخواهد شد.
این اطالعیه در حالی اســت کــه اخیرا موضوع 
ممنوعیت واردات برنج و توقــف مقداری از این 

محصول در گمرک، خبرساز شده است.
اخیرا برخــی تجار برنــج اظهــار کرده اند که 
۱۵۰ هزار تــن برنج وارداتی آنها بــه دلیل عدم 
تخصیــص ارز ۴۲۰۰ تومانی و ممنوع شــدن 
واردات، در گمرک مانــده و امکان ترخیص پیدا 

نکرده است.
در واکنــش بــه ایــن موضــوع دبیــر انجمن 
تولیدکنندگان برنج در گفت وگو با ایسنا گفت: 
تاجرانی که می گویند برنج هایشــان در گمرک 
مانده است، تا زمانی که کشور به برنج نیاز ندارد، 
برنج هایشان را در یک مکان ســالم نگه دارند و 

وارد کشور نکنند.
به گفته جمیل علیزاده شــایق، از ســال ۱۳۹۶ 
تا سه ماهه اول ســال ۱۳۹۸ مجموعا بیش از ۳ 
میلیون تن برنج وارد کشــور شده است در حالی 
که نیاز ما برای واردات برنج تا پایان سال ۱۳۹۸ 
معادل ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن است؛ بنابراین 
از پایان خرداد سال ۱۳۹۸ نباید برنج وارد کشور 
می شــد بلکه مقداری از برنج هایی هم که وارد 
شده اند، نباید وارد بازار می شــدند. تاجری که 
برنج وارد می کند خیلی زرنگ تر از این حرف ها 
است که برنجش در گمرک بماند. پس اول حرف 
آنها را جدی نگیرید و دوم اینکه سال ها است که 
از اول مرداد ماه تا آبان مــاه واردات برنج ممنوع 

می شود. 

دالر در تیررس پهبادها
پــس از حمله بــه تأسیســات پاالیشــگاهی 
عربستان و مختل شدن عرضه نفت به بازارهای 
جهانــی ارزش دالر در برابر ســایر ارزهای مهم 
دنیــا ۰.۲ درصد کاهــش یافت و بــه ۹۸.۰۵۳ 

رسید.
به گــزارش رویترز،  پس از حمله به تأسیســات 
پاالیشــگاهی عربســتان و مختل شدن عرضه 
نفت به بازارهای جهانــی و افزایش درگیری ها 
در خاورمیانه،  ارزش ارز کشورهای تولید کننده 
نفت در روز دوشــنبه افزایش یافــت ولی دالر 

پایین آمد.
 قیمت نفت پــس از حمله به تاسیســات نفتی 
عربســتان بیش از ۱۵ درصد افزایش یافت. این 
تاسیسات شــامل بزرگترین تاسیسات پاالیش 
نفت جهان در بقیق می شــود. ۵ درصد از عرضه 

جهانی نفت کم شده است.
 گروه حوثی های یمن مسئولیت این حمله را به 
عهده گرفته است ولی آمریکا مستقیماً ایران را  

مقصر می داند.
دالر کانادا ۰.۵ درصد افزایش یافته و به ۱.۳۲۲۴ 
در هر دالر رسیده اســت. کرون نروژ هم با ۰.۶ 

درصد افزایش به ۸.۹۳۶۳ در هر دالر رسید.
 هر دوی این ارزها معمــوالً همگام با قیمت نفت 
تغییر می کنند چون هر دوی این کشورها صادر 

کنندگان بزرگ نفت هستند.
  این حمالت باعث شــد ترامــپ در توییتر خود 

بنویسد که آمریکا آماده یک پاسخ است.
 ژاپن و فرانک ســوئیس هر کدام ۰.۳ درصد در 
برابر دالر افزایش یافتنــد. ین به ۱۰۷.۶۰ در هر 
دالر رسید و فرانک تا ۰.۹۸۷۱ باال رفت. طال هم 

یک درصد افزایش یافت.
ارزش دالر در برابر  ســایر ارزهای مهم دنیا ۰.۲ 

درصد کاهش یافت و به ۹۸.۰۵۳ رسید.
 بازارهای ارز غیر از نفت منتظــر نتایج اجالس 
بانک های مرکزی در آمریکا و ژاپن در این هفته 
هســتند و همچنین اطالعــات اقتصادی مهم 
اســترالیا و نیوزیلند که می تواند دورنمای  نرخ 

ارز ها را مشخص کند.
 تحلیلگران گروه بانکداری اســترالیا و نیوزلند 
می گویند: تهدیدهــای ژئوپلیتیکی و اطالعات 
بانک های مرکزی در این هفتــه تعیین کننده 

هستند.
در آمریکا، سرمایه گذارانی که کاهش نرخ بهره 
فدرال رزرو را در روز چهارشــنبه پیش بینی 
می کردند، حاال همه مطمئن هستند نرخ بهره 

کاهش می یابد و بر سر مقدار آن اختالف دارند.
 بازارها همچنیــن انتظار دارنــد بانک مرکزی 
ژاپن نرخ بهره را بیش از ایــن کاهش دهد و آن 
را به محدوده منفی برســاند. نخست وزیر چین 
روز دوشنبه گفت رســیدن به بیش از ۶ درصد 
رشد اقتصادی با وجود سیاست حمایت از تولید 
داخلی بسیار سخت اســت. پوند انگلیس ارزش 
خود را طی هفته گذشــته حفظ کرد و از بیست 
و پنجم جوالی روی همان ۱.۲۴۹۱ دالر مانده 

است. یورو هم در ۱.۱۰۷۷ دالر ثابت ماند.


