
پیشنهادات شش گانه سازندگان برای خروج 
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طناب پیج شدن 
سازندگان در رکود مسکن

کاهش قیمت ها ادامه دارد

آرامش بازارها در مهرماه 

قانون تجــارت ایران در ســال ۱۳۱۱ مصوب شــد 
و با اینکه  ســال ۱۳۴۷ اندک تغییراتی را به منظور 
بروزرســانی داشــت ، اما همچنان منتقدان زیادی 
که عموما از جنس فعاالن اقتصادی  هســتند دارد و 
بسیاری ریشه عمده مشکالت اقتصادی امروز کشور 
را در فقدان یــک قانون تجارت منســجم و به روز 

می دانند.
با این حال اخیرا شاهد تدوین الیحه تجارت جدید در 
مجلس هستیم.امری که که بسیاری از کارشناسان 
و خبرگان معتقدند همچون گذشــته دست خوش 
اقداماتی عجوالنه و غیرکارشناســی شده و از این رو 
نگرانی زیادی برای ذی نفعاالن این قانون که عموما 

فعاالن اقتصادی هستند ایجاد کرد.
از طرفی، عجله و ســرعت در تقنین الیحه تجارت در 

مجلس شورای اســالمی موجب شد که عمال فرصت 
هر گونه نقد و یا بررســی این الیحــه جنجالی برای 
کارشناسان فراهم نباشد؛ چراکه اعتقاد بر این است 
در شرایط امروز کشــور که اقتصاد قربانی تصمیمات 
عجوالنه و غیرکارشناســی مسووالن شــده الاقل 
براســاس تجربه نباید از نظــرات و دیدگاه های 

ذی  نفعان  بی بهره ماند.
به عنوان مثــال یکی از انتقدات جــدی وارده به این 
الیحه موضوع ماده ۵ قاون تجارت اســت که اساس 
مالکیت را دست خوش تغییرات بنیادی کرده است؛ 
به طور کلی امنیت سرمایه گذاری و مالکیت بر آن را 

با مشکل جدی مواجه می کند. 
آنچه مشخص است این ماده بیان می کند که انعقاد 
قرارداد، یــا هر عمل دیگر مرتبط با قــرارداد و اثبات 
مالکیت آنها، نیازمند هیچ تشــریفات خاصی نیست 
و این امور به هر وســیله از جمله شهادت شهود قابل 

اثبات است.
 به طور اخص مشــخص نبودن وضعیت مالکیت در 
این الیحه، آینده سرمایه گذاری در کشور را به شدت 

مبهم خواهد کرد و حتی ممکن اســت موجب رشد 
منفی سرمایه گذاری در کشور شود

به طور کلی الیحه اصــالح قانون تجــارت نه تنها 
به واســطه محدودیت ها و مقررات غیــر منطبق بر 
فضای کســب و کار مشــکالت را کاهش نمی دهد، 
بلکه زمینه ســاز افزایــش دخالت دولــت و دیگر 
دســتگاه ها در اقتصاد کشــور خواهد شد که صد 
البته پیامدهــای منفی فراوانــی را متوجه تجارت 

کشور خواهد کرد.  
آنچه مشهود است، افزایش حجم تغییرات در الیحه 
اصالح قانون تجــارت تا حدی بود اســت که تفاوت 
معناداری با آنچه از ســوی دولت به مجلس ارســال 
شــده؛ ضمن اینکه در ســال های ۹۰ و ۹۳ شورای 
نگهبان به دلیــل تغییرات بنیادی ایــن الیحه آن را 

رد کرد.
از طرفی، تشــکل های اقتصادی و در راس آنها اتاق 
بازرگانی بارها نســبت به اقــدام عجوالنه مجلس و 
البته بدون نظرخواهی از بخش خصوصی که ذی نفع 
اصلی این الیحه اســت، مخالفت صریح خود را اعالم 

کردند و هرگونه اقدام غیرکارشناســی این چنینی 
را مخل فضای کســب و کار و عاملــی برای توقف 
فعالیت های اقتصادی دانســته اند.اما متاسفانه به 
زعم خود نمایندگان مجلس ســرعت در بررسی این 

الیحه رکورد قانون گذاری را هم شکست.
تصویب ۱۰۲ بند قانونی این الیحه تنها در دو ساعت 
زنگ خطری اســت که اکنون بارها بــه صدا در آمده 
است، اما متاسفانه گوش شــنوایی وجود ندارد. مگر 
نه آنکــه مقام معظم رهبــری در دیدار با مســوالن 
نظام تاکید بر ضــرورت به کارگیــری ظرفیت های 
بخش خصوصی، فرمودند: »مجموعه اتاق بازرگانی 
حرف های مفصلی زده اند که من خوانده ام۰۰۰۰۰۰. 
به نظر من این حرف ها را بخوانید و بشنوید و ببینید؛ 
حرف های درســتی اســت. در عین حال  براساس 
قانون مسمتر محیط کسب و کار،  بستر قانونی برای 
مشورت با بخش خصوصی قبل از هر اقدامی ضروری 
اســت و حتی در دو نوبت از ســوی معاونین رئیس 

جمهور بر آن تاکید شد.
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 رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد

تامین ۱۹ میلیارد دالر برای واردات
خریدار    رئیس کل بانک مرکــزی ضمن مطلوب 
دانســتن ذخایر کاالهای اساســی و دارو در کشور، 
اعالم کرد: در نیمه اول ســال تاکنون علیرغم کاهش 
درآمدهای نفتی، به منظور واردات کاالها به کشــور 
بیش از ۱۹ میلیارد دالر تامین ارز انجام شــده که از 
این میزان حدود هشــت میلیارد برای واردات دارو و 
کاالهای اساســی توســط بانک مرکزی تامین شده 

است.
عبدالناصر همتی در نشســت با مدیــران دبیرخانه 
شــورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتــی و ویژه 
اقتصادی در کیش اولویت اصلی این بانک مرکزی را 
تامین ارز کاالهای اساسی و دارو عنوان و اعالم کرد که 
ذخایر کاالهای اساسی و دارو در کشور مطلوب است. 
همچنین کنترل تورم، کنترل بازار ارز و کمک به رشد 
اقتصادی کشور در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

وی ضمــن تاکیــد بــر نقــش مقاومــت مــردم و 
برنامه ریزی های صــورت گرفته در عبور از شــرایط 
سخت اقتصادی گفت: بحمداهلل دشــمنان به هدف 

اصلی خود که فروپاشی اقتصاد ایران بود نرسیدند.
همتی ضمن یادآوری شرایط ارزی کشور در شهریور 
و مهرماه سال گذشــته افزود: علیرغم تمام تحریم ها 
و فشارهای وارد شــده، در حال حاضر شرایط ارزی با 
ثباتی داریم و این آرامش به ما اجازه داده اســت که به 

سایر اولویت ها از جمله شرایط مناطق آزاد بپردازیم.
وی با اشــاره به تالش ناکام دشمن در حداکثر سازی 
فشار اقتصادی گفت: در شرایط جنگ اقتصادی چاره 

ای جز اولویت بندی مسائل اقتصادی نداریم.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اولویت اصلی 
بانک مرکزی تامین ارز کاالهای اساسی و دارو است، 
تصریح کرد: خوشــبختانه با تدابیر اتخاذ شده ذخیره 

کاالهای اساسی و دارو در کشور مطلوب است.
وی افــزود: انتظــارات از بانک مرکزی باالســت و از 
این رو کنترل تورم، کنترل بازار ارز و کمک به رشــد 
اقتصادی کشور در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

همتی با بیان اینکه رشد و توسعه اقتصادی کشور در 
راستای افزایش رفاه مردم باید با تکیه بر ظرفیت های 
داخلی صورت گیرد، گفت: در این خصوص بایســتی 
بررسی ها و اقدامات الزم در خصوص توانمندی های 
مناطق آزاد و رفع موانع آنها صورت گیرد تا بتوانیم از 
این قابلیت ها در مسیر توســعه اقتصادی کشور بهره 

کامل ببریم.

کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه
طبق اعالم بانک مرکــزی، رئیس کل ایــن بانک به 

کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه اشاره و اظهار 
کرد: حضور تیم مدیران بانک مرکزی در جزیره کیش 

به معنای اهمیت مناطق آزاد است.
وی افزود: مشکالت سرمایه گذاران و تجار در مناطق 
آزاد را درک می کنیم؛ لذا به اینجــا آمده ایم تا ضمن 
گفت وگو با فعاالن اقتصادی منطقه آزاد کیش و بقیه 
مناطق آزاد راه حل هایی برای حــل موانع بیابیم و با 

تمام توان برای اجرای آنها اقدام کنیم.

 تامین ارز برای واردات 19 میلیارد دالر کاال
 در ۶ ماه

همتی همچنین در دیــدار با فعاالن اقتصادی منطقه 
آزاد کیــش از اقدامات ویژه بانک مرکــزی به منظور 
حمایت از واحدهــای تولیدی و تســهیل تجارت در 
مناطق آزاد خبر داد و گفت: در نیمه نخســت ســال 
جاری علیرغم تحریم های بی ســابقه دشمنان، بیش 
از ۱۹ میلیارد دالر به منظور واردات کاالهای اساسی 

و ضروری تولید و مصرف تامین ارز انجام شده است.
او با اشــاره به کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش 
نفت کشــور در شــرایط تحریم گفت: در حال حاضر 
مکان  قتصــاد کشــور حاکــم و ا ثبــات بــر ا
برنامه ریزی برای بهبود شــرایط و رشــد و توسعه 
اقتصادی فراهم شده است.همتی تصریح کرد: در نیمه 
اول ســال تاکنون علیرغم کاهش درآمدهای نفتی، به 
منظور واردات کاالها به کشــور بیــش از ۱۹ میلیارد 
دالر تامین ارز انجام شــده که از این میزان حدود ۱۱ 

میلیارد آن مربوط به صادرات غیرنفتی است.

 تامین 8 میلیارد دالر ارز برای واردات دارو
 و کاالهای اساسی 

رئیس کل بانــک مرکزی افزود: از ایــن میزان حدود 
هشــت میلیارد نیــز بــرای واردات دارو و کاالهای 

اساسی توسط بانک مرکزی تامین شده است.
همتی با اشاره به مشــکالت ایجاد شده برای طبقات 
متوســط و ضعیف جامعه بر اثر تحریــم گفت: بانک 
مرکزی بــه دنبال ثبات و برنامه ریــزی برای افزایش 
رفاه مردم اســت.وی ادامه داد: با توجه به حساسیت 
نرخ ارز در کشــور اگر نرخ ارز کنترل نشــود اقتصاد 

کشور نامتعادل می شود.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشــاره به بازدید خود از 
واحدهای تولیدی منطقــه آزاد کیش گفت: فعالیت 
حدود ۳۰۰ واحد تولیدی در این منطقه نشان دهنده 
زحمات صنعتگران و تولیدکنندگان منطقه است که 
بحمداهلل نسبت به گذشته  تحوالت مثبت زیادی در 

کیش رخ داده است.
وی افزود: تا آنجــا که در توان بانک مرکزی اســت از 
فعالیت های تولیدی، صنعتی و تجاری در مناطق آزاد 
حمایت  و تالش می کنیم در نیمه دوم امسال ارز مورد 

نیاز واحدهای تولیدی تجاری مناطق را تامین کنیم.
همتی گفت: پذیرش پروانه های کسب و کار مناطق 
آزاد توســط بانک ها، تامین ارز گروه های کاالیی یک 
و دو براساس ثبت ســفارش و هماهنگی انجام شده 
توسط دبیرخانه مناطق آزاد، تسهیل نحوه رفع تعهد 
ارزی مناطق آزاد، حل مشــکل ترانزیت بین مناطق 
ازاد و ایجــاد واحد مختــص مناطــق آزاد به منظور 
پیگیری مشــکالت فعاالن اقتصادی این مناطق در 
معاونت ارزی بانک مرکزی با هدف حمایت از توسعه 

مناطق آزاد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
وی تصریــح کرد: همه هــدف ما حمایــت از تولید و 
تسهیل تجارت در مناطق آزاد اســت و در این مسیر 
با توجه به شــرایط اقتصادی کشور و محدودیت های 

موجود تمام تالش خود را انجام می دهیم.

حمایت بانک مرکزی از فعالیت های تولیدی، 
صنعتی و تجاری در مناطق آزاد

 رئیس کل بانک مرکزی گفت: در نیمه نخســت سال 
جاری علیرغم تحریم های بی ســابقه دشمنان، بیش 
از ۱۹میلیارد دالر به منظور واردات کاالهای اساسی 

و ضروری تولید و مصرف تامین ارز انجام شده است.
همتی در نشســت با فعاالن اقتصــادی منطقه آزاد 
کیش با اشــاره به کاهــش درآمدهای ارزی ناشــی 
از فــروش نفت کشــور در شــرایط تحریــم گفت: 
خوشــبختانه دشــمنان به هدف اصلی خــود یعنی 

فروپاشی اقتصادی کشور نرسیدند.
وی افزود: در حال حاضر ثبات بر اقتصاد کشور حاکم 
و امکان برنامه ریزی برای بهبود شــرایط و رشــد و 

توسعه اقتصادی فراهم شده است.
همتی تصریح کرد: در نیمه اول سال علیرغم کاهش 
درآمدهای نفتی، به منظور واردات کاالها به کشــور 
، بیش از ۱۹ میلیارد دالر تامین ارز انجام شــده که از 
این میزان حدود ۱۱ میلیارد دالر مربوط به صادرات 
غیرنفتــی اســت.رئیس کل بانک مرکــزی افزود: 
همچنین حدود 8 میلیــارد دالر نیز بــرای واردات 
دارو و کاالهای اساسی توســط بانک مرکزی تامین 
شده اســت.همتی با اشاره به مشــکالت ایجاد شده 
برای طبقات متوســط و ضعیف جامعه بر اثر تحریم 
گفت: بانک مرکزی به دنبال ثبات و برنامه ریزی برای 

افزایش رفاه مردم است.
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  ادامه از صفحه یک
الزم به ذکر که بــرای جلوگیری از مشــکالت 
آتی و دوبــاره کاری در فرایند اصــالح قوانین، 
از تجربه نزدیک به چند دهــه و آزمون خطا در 
درس گرفته و با حساسیت بیشــتری مبادرت 
به امر قانون گذاری شــود. در غیــر این صورت 
موجب بروز مشــکالت اقتصادی خواهد شد و 
بدیهی اســت که قانون تجارت مورد نیاز کشور 
بیش از پیــش نیازمنــد انعطــاف و و بدون هر 
گونه پیچیدگی باشــد و مادامی که نظر فعاالن 
اقتصادی و تشــکل های تخصصی در آن لحاظ 
نگردد، نمی توان انتظار داشــت رافع مشکالت 

فعلی حوزه تجارت باشد.
انتظار می رود مجلس شــورای اسالمی و دولت 
با حساســیتی و نقــش ماهیتی که ایــن قانون 
برای ســال های متمادی در اقتصاد کشور دارد 
فراتر از گذشــته نسبت به بررســی این الیحه 
اقدام کند و نســبت به پیامدهای احتمالی این 
الیحه برفضای امروز کســب و کار آگاه باشــد، 
چراکه به واسطه تحریم ســاختار اقتصاد کشور 
دچار تغییرات عمده ای شد اســت و نمی توان 
صرف اینکه پانزده سال از روند بررسی قانون در 

مجلس میگذرد به سرعت آن را مصوب کرد.

آمادگی کامل صرافان در تامین 
ارز اربعین

رییس شــورایعالی کانون صرافان گفت: امسال 
بر اســاس بخش نامه بانک مرکــزی تامین ارز 

اربعین به عهده صرافی های مجاز گذاشته شد.
کامــران ســلطانی زاده در گفــت و گــو بــا 
اقتصادآنالین درباره وضعیــت تامین ارز زائران 
اربعین توســط کانون صرافان اظهــار کرد: بر 
اساس بخش نامه بانک مرکزی تامین ارز اربعین 
به عهــده صرافی های مجاز گذاشــته شــد که 
طبق این بخش نامه هر فرد مــی تواند صد یورو 
یا معادل آن ارزهای دیگر را جهت اســتفاده از 
سرفصل تازه در سامانه سنا از صرافی های مجاز 

خریداری نماید.
وی افزود: با توجه به مشــکالت سال گذشته در 
تامیــن ارز اربعین و عدم توانایــی متصدی این 
امر در تامین ارز ســال گذشــته، بانک مرکزی 
این مهــم را به صرافی های مجــاز که به صورت 

تخصصی خدمات ارزی ارائه می دهند سپرد.
رییس شــورای عالــی کانون صرافــان ایران از 
آمادگی کامل صرافان سراســر کشــور در ارائه 
خدمــات ارزی به زائــران طبــق ضوابط بانک 
مرکزی خبر داد و ضمن دفــاع از تصمیم بانک 
مرکزی بیان کرد: امیدواریم همواره از پتانسیل 
صرافی های تضامنی اســتفاده بهینه شــود و 
تمامی نهادهای ذی ربط از نظرات کارشناســی 
و بی طرفانه کانون صرافان برای خروج از موقعیت های 

سخت ارزی استفاده نمایند.
سلطانی زاده در ادامه به مشکل ارائه ۲۰۰۰دالر 
به ازای هر خریدار ارز اشاره کرد و گفت: اگر فرد 
در یک مرحله چه یــک دالر و یا صــد دالر و یا 
۲۰۰۰ یــورو  خریداری نماید دیگــر نمی تواند 
از خرید ارز رســمی برخوردار شــود درحالیکه 
باید بین شــخصی که به مقدار کم ارز خریده و 
 شخصی که سقف خرید را انجام داده اند تفاوتی 

وجود داشته باشد.
این فعال بازار ارز تاکید کرد: این مورد مشکالت 
زیادی برای متقاضیان واقعی ارز به وجود اورده 
چراکه خریداران به اجبار برای تامین ارز خود به 

سمت بازار غیر رسمی هدایت می شوند.
به گفته ســلطانی زاده،  این موضــوع  تبعاتی از 
جمله رونق بازار سیاه و دالالن، احتمال خرید ارز 
تقلبی، نقل و  انتقال پول به کانال های غیررسمی 

و پولشویی را در پی خواهد داشت. 

کالن



 کاهش قیمت ها ادامه دارد

آرامش بازارها در مهرماه
خریدار     طال و دالر هفتــه اول مهر را هم با کاهش 
قیمت ســپری کردنــد.  بورس صعود چشــم گیری 

داشت و در مجموع، آرامش در بازارها حاکم است. 
بازار ارز هفته بــا ثباتی را گذراند. بــا وجود خبرهای 
سیاســی ضد و نقیض، قیمت دالر، یورو و سایر ارزها 

اندکی کاهش داشت. 
دالر نیــز در این هفته بــا افت قیمــت ۱۰۰ تومانی، 
بازدهی منفی ۰٫۸ درصدی داشــت. هر دالر آمریکا 
در روز ۲8 شــهریور مــاه روی نرخ ۱۱ هــزار و ۴۵۰ 
تومان معامله شــده بود اما این هفته قیمت آن تا روز 
چهارشــنبه به ۱۱ هزار و ۲۵۰ تومان رسید. البته در 
آخریــن روز معامالت، نرخ دالر صــد تومان افزایش 
یافت و دالر با نرخ ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومانی این هفته را 

به پایان رساند. 
عبدالناصــر همتی، رئیــس کل بانــک مرکزی، روز 
چهارشنبه در حاشیه نشســت هیات دولت گفته بود 
که کنترل کامل بر بازار ارز برقرار است. روند صادرات 
غیر نفتی ادامه دارد و عرضه مداوم ارز در نیما در حال 

انجام است. 
در آخرین روز معامالت این هفته درهم امارات ۳ هزار 
و ۱۵۳ تومان، الری گرجستان ۳ هزار و 8۴8 تومان، 
لیر ترکیه ۲ هزار و ۴۱ تومان، دالر کانادا 8 هزار و ۷۰۰ 
تومان، دالر اســترالیا ۷ هــزار و ۷۹۵ تومان، فرانک 
ســوئیس ۱۱ هزار و 8۰۲ تومان، منــات آذربایجان 
۶ هزار و ۷۵۵ تومان، روبل روســیه ۱8۰ تومان، بات 
تایلنــد ۳8۰ تومان و رینگیت مالــزی ۲ هزار و ۷۵۶ 

تومان قیمت داشتند. 

نوسانات دالر تمام شد
قیمت دالر در هفته گذشته با وجود تحوالت سیاسی 
مختلف تغییر بسیار کمی داشــت و به عبارت دیگر، 

این بازار اکنون به آرامش رسیده است.
قیمت دالر که در ماه های گذشــته عمدتا با نوسانات 
زیادی همراه بود، این روزها به آرامش رسیده و عمال 
ثبات نســبی بر این بازار حاکم شده است؛ به طوریکه 

در طول هفته جــاری قیمت دالر تنها ۱۰۰ تومان 
تغییر داشت.

بر اســاس این گزارش، دالر نخســتین روز هفته 
گذشــته را در صرافی های مجاز بانــک مرکزی 
با قیمت ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومــان برای خرید و ۱۱ 
هزار و ۴۵۰ تومان برای فروش آغاز کرد و این نرخ 

در روز بعد اندکی کاهش یافت.
یکشــنبه ۳۱ شــهریور ماه قیمت خرید و فروش 
دالر در صرافی های مجاز بانک مرکزی ۵۰ تومان 

کاهش یافت و بــه این ترتیب، قیمــت خرید دالر به 
۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و فــروش آن به ۱۱ هزار و ۴۰۰ 

تومان رسید.
صبح روز دوشــنبه نیز دالر با همین قیمت ها در بازار 
معامله شد تا اینکه در عصر این روز باز هم قیمت دالر 
با کاهش ۵۰ تومانی روبرو شد و قیمت خرید دالر در 
عصر روز دوشــنبه به ۱۱ هزار و ۲۵۰ تومان و قیمت 

فروش آن به ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان رسید.
 اما ثبات بازار ارز همزمان با افزایش تحوالت سیاسی 
از جمله مجمع عمومی ســازمان ملل نشــان داد که 
تقریبا بــازار ارز ایــران تاثیرپذیری خــود از اتفاقات 
سیاسی را کاهش داده و به ثباتی رسیده که می تواند 

شرایط اقتصادی را بهبود بخشد.
قیمت دالر در ادامه روزهای هفتــه در همین قیمت 
۱۱ هزار و ۲۵۰ تومان برای خریــد و ۱۱ هزار و ۳۵۰ 
تومان برای فروش باقی ماند تا طی چهار روز گذشته 

هیچ تغییری در قیمت ارز ایجاد نشود.
ثبات قیمت دالر در حالی اتفــاق می افتد که عالوه بر 
حاشیه های پیرامون ایران در مجمع عمومی سازمان 
ملل، تنش  در منطقه به دلیل حمله انصاراهلل یمن که 
آمریکا، اســرائیل و برخی از دولت های اروپایی، ایران 

را مسئول آن دانستند، افزایش یافته است.
هرچند که کاهــش قیمت ارز و افزایــش قدرت پول 
ملی نکته بســیار مثبتی در اقتصاد به شمار می رود، 
اما پیش از هر چیز ثبات در این بازار می تواند شــرایط 
را برای فعالیت واحدهای تولیدی فراهم کند، چراکه 

کم ترین تاثیر بر نرخ تورم را خواهد داشت.

کاهش قیمت سکه 
بازار طال نیز اولین هفته مهرماه را با روند کاهشی طی 
کرد. این هفته ســکه حدود ۳۰ هزار تومان از ارزش 

خود را از دست داد. 
قیمت هر ســکه بهار آزادی در آخرین روز شــهریور 
ماه، چهار میلیون و ۶۴ هزار تومــان بود. اما در برخی 
روزهای هفته گذشــته به حدود چهار میلیون تومان 

نیز رسید. در نهایت در روز پنجشنبه چهارم مهر ماه، 
ســکه در بازار تهران با قیمت چهار میلیون و ۳۰ هزار 

تومان معامله شد. 
در آخرین روز معامالتی هفتــه، هر گرم طال ۱8 عیار 

نیز به ۴۰8 هزار و ۴۰۰ تومان رسید. 

رشد چشم گیر بورس 
بــورس پررونق ترین بــازار هفتــه گذشــته بود و 
سرمایه گذاران بورســی، مهرماه را با افزایش سرمایه 
شروع کردند. شــاخص بورس طی هفته اول مهرماه، 
۲۰ هزار واحد رشد داشــت که نشان از افزایش هفت 

درصدی نسبت به آخرین هفته شهریور ماه دارد. 
 شاخص کل در پایان روز چهارشنبه ۲۷ شهریور ماه 
با عدد ۲۹۴ هزار و ۱۶۶ واحد بــه معامالت پایان داد 
که این رقم در روز چهارشــنبه )سوم مهر ماه( به عدد 

۳۱۴ هزار و ۴۰۹ واحد رسید.
شــاخص آزاد شــناور در آخرین روز معامالت هفته 
گذشــته ۳۳۷ هــزار و 8۴۵ واحــد بود کــه در روز 
چهارشــنبه به رقم ۳۶۳ هزار و ۲۱۴ واحد رســید و 

افزایش ۲۵ هزار و ۳۶۹ واحدی را رقم زد.

کاهش قیمت خودرو
بازار خودرو هفته اول مهر ماه را هم شــبیه هفته های 
گذشــته، در رکود گذراند. قیمت هــا در این بازار در 
حال کاهش اســت اما به گفته فعاالن بازار، معامالت 

چندانی انجام نمی شود. 
 شــرکت ایران خودرو این هفته اعــالم کرد که ۱۰۵ 
هزار دســتگاه خودرو ناقص قبل از خردادماه ســال 
جاری این گروه صنعتی، به ۶۰ هزار دســتگاه کاهش 
پیدا کــرده و روند تجــاری ســازی خودروهای کف 
با سرعت بیشــتری درحال انجام است. همین خبر، 

باعث کاهش قیمت اندکی در بازار شد. 
این هفتــه پــژو ۲۰۶  تیــپ ۲ و ۵ به ترتیــب ۷۶ و 
۹۱ میلیــون تومان قیمــت داشــتند. قیمت ۲۰۶ 
صنــدوق دار نیز ۳۰۰ هــزار تومان نســبت به هفته 
گذشــته کاهش یافت و به ۹۱ میلیون و ۷۰۰ هزار 

تومان رسید. 
قیمت رانا و پژو ۴۰۵ نیز بــا اندکی کاهش، به ۷۴ 
میلیون و ۷۰۰ هزار تومــان و ۷۹ میلیون و ۵۰۰ 

هزار تومان رسیدند. 
قیمــت پرایدهای ســایپا نیز بــدون تغییر باقی 
مانده اســت. این هفته پراید ۱۱۱ بــا قیمت ۴۶ 
میلیــون و 8۰۰ هزار تومان و پرایــد ۱۳۱ نیز ۴۱ 

میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش می رسید.
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از ٢٣مدیر رزمنده این بانک
مدیرعامــل بانک صادرات ایــران گفت: دفاع از 
آرمان های انقالب اسالمی، خاک ایران، صیانت 
از منافع ملی و... همیشــگی اســت و به همین 

دلیل همیشه در ایام دفاع مقدس قرار داریم.
حجت اله صیدی در ســخنانی در جمع مدیران 
ارشد ستادی، اســتان ها و مناطق که به منظور 
تبیین سیاســت ها و برنامه های عملیاتی شش 
ماهه دوم سال جاری در مشــهد مقدس برگزار 
شــد، ضمن گرامی داشت یاد شــهدا، جانبازان 
و ایثارگران هشــت ســال جنگ تحمیلی اظهار 
داشــت: قدرت باالی مقاومتی کشور در جنگ 
پیچیــده اقتصــادی و سیاســی امــروز، ثمره 
ایثارگری های دیروز شــهدا و رزمندگان است و 
باید با حفظ و تقویت روحیه ایثار و مجاهدت، به 
اعتالی هرچه بیشتر نام ایران اسالمی و دستیابی 

به موفقیت های بزرگ تر ملت ایران کمک کنیم.
وی بــا تجلیل از مدیران ارشــد ســتادی بانک 
صادرات ایــران و مدیران شــعب اســتان ها و 
مناطقی که ســابقه حضور در جبهه های جنگ 
را داشتند، گفت: افتخار می کنیم که از اکثریت 
حاضران در این جلســه به عنوان رزمنده تقدیر 
می کنیــم و این افتخــار بانک صــادرات ایران 
اســت که اغلب مدیران آن از رزمندگان دوران 
دفاع مقدس بوده اند و امروز در ســنگر توسعه و 
پیشــرفت اقتصادی کشور مشــغول به فعالیت 
هستند.در این مراســم با اهدای لوحی با امضای 
مدیرعامل، از ۲۳ مدیر ارشــد بانــک که در این 
نشست حضور داشته و سابقه حضور در جبهه ها 

را داشتند، تجلیل شد.

محدودیت ثبت تجارت کارت 
سایرین در همراه بانک تجارت

 بانک تجارت به منظور جلوگیری از برداشتهای 
غیر مجــاز در ثبــت کارت های تجــارت غیر 
از صاحب حســاب در همــراه بانــک تجارت 

محدودیت ایجاد کرد.
با توجــه به ابالغیــه مشــترک اداره نظام های 
پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
و پلیس فضای تبادل اطالعــات )فتا( به بانکها، 
بانک تجــارت بــه منظــور جلوگیــری از 
برداشــت های غیر مجاز از سامانه همراه بانک 
خود و افزایش ضریــب امنیت، در ثبت کارتهای 
تجارت غیر از صاحب حســاب در این ســامانه 

محدودیت ایجاد کرده است.
بر همین اســاس از روز جمعه پنجم مهر ماه ۹8 
ثبت تجارت کارت در همراه بانک تجارت توسط 
کاربرانی که کــد ملی آن ها با صاحب حســاب 

مغایرت دارد، امکان پذیر نیست .

 ساعات کار شعب بانک آینده 
در نیمه دوم سال

 ســاعات کار شــعب بانک آینده، تا پایان سال 
۱۳۹8، در کالن شهرها و شهرستان های سراسر 
کشــور، برای حضور کارکنان و ارائه خدمات به 

مشتریان، اعالم شد.
ســاعت ارائه خدمات شــعب بانک آینــده، در 
شــهرهای تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، 
تبریز، ارومیه، کاشــان و بوئین زهرا، در نیمه دوم 
سال ۱۳۹8 روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته، 
از ســاعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۶:۳۰ است.هم چنین، 
ساعت ارائه خدمات در شعب سایر شهرستان ها، 
روزهای شنبه تا چهارشــنبه هر هفته، از ساعت 
۷:۳۰ تــا ۱۴:۰۰ بوده و باجه عصر این شــعب، 
از ســاعت ۱۶:۱۵ تــا  ۱۷:۴۵، به مشــتریان 
خدمات ارائه می کنند.ســاعت ارائه خدمات به 
مشتریان، در شعب بانک، در تمام کالن شهرها 
و شهرستان ها، در روزهای پنج شنبه، از ساعت 

۷:۱۵ صبح تا ۱۳:۱۵ می باشد.



فرصت برای پیشگیری از افت تولید پارس جنوبی زیاد نیست

حلقه مفقوده فشارافزایی گاز در دریا
هانیه موحد   روایت های مختلفــی درباره زمان 
آغاز رونــد افت »قابل توجــه« تولیــد گاز در پارس 
جنوبــی وجود دارد کــه همگی ناظر بــر زمان هایی 
در بازه ســال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ اســت؛ یعنی در 

بدبینانه ترین حالت، تنها دو سال دیگر.
توفیر چندانــی هم نمی کند. ایــن واقعیت که »برای 
پیشــگیری از افت تولیــد در پــارس جنوبی فرصت 
چندانی باقی نمانده«، با یکی دوســال این طرف تر یا 
آن طرف تر تغییــری نخواهد کرد. اخیــرا مدیرعامل 
شــرکت نفت و گاز پارس هم با اشــاره به تامین 8۰ 
درصد گاز تولیدی کشــور از میدان پــارس جنوبی، 
یادآور شــده که »ایــن 8۰ درصد تــا ابدالدهر باقی 
نمی ماند و باید به فکر نگهداشــت تولید در این میدان 
مشترک بود«. اصال به همین دلیل بود که فشارافزایی 
گاز در قــرارداد )الگــوی جدید قراردادهــای نفتی( 
توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبی دیده شــد تــا همگام 
با توســعه این فاز، الگــوی فشــارافزایی در دریا نیز 

برای تعمیم به دیگــر فازهای پارس جنوبی شــکل 
گیرد؛ قــراردادی که به مانــع تحریم هــا برخورد و 
شرکت فرانســوی توتال که به عنوان شرکتی مجرب 
در این حــوزه قرار بود بــه عنوان رهبر کنسرســیوم 
توســعه دهنده فاز ۱۱ ایفای نقش کند، از این قرارداد 
کناره گیری کرد. گذشــته از همه حرف و حدیث های 
جناحی یــا غیرجناحی علیــه وزارت نفــت به دلیل 
امضای قرارداد با توتــال که پیش و پس از کناره گیری 
این شرکت فرانسوی مطرح شــد و هنوز هم می شود 
و فــارغ از منازعات تکراری بر ســر نعمــت یا نقمت 
تلقی کردن تحریم، موضوع مهــم امروز برای صنعت 
نفت کشــور، گذر از تنگناهایی است که تحریم بر این 
صنعت تحمیل کرده و بی شک، نقض برنامه ریزی های 
صورت گرفته برای چگونگی مقابله با افت تولید گاز در 

پارس جنوبی از جمله این تنگناهاست.
قبل از اعــالم رســمی کناره گیــری توتــال از طرح 
توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، وقتی از شهاب گرامی، 

رئیس پژوهشکده ازدیاد برداشــت نفت و گاز به عنوان 
مرکز پژوهشــی منتخب ایــن طرح توســعه، درباره 
اهمیت فشــارافزایی در پارس جنوبی پرسیدم، گفت: 
»میدان های گازی ما در مرحله دوم عمر خود قرار دارند 
و به طور طبیعی افت تولید را تجربه می کنند. بنابراین 
برای حفظ تولید پایدار، یــا باید چاه های جدیدی حفر 
شــود یا از کمپرســورها اســتفاده کنیم. به کارگیری 
کمپرســور ســرچاهی هم در صنعت نفت مــا رویداد 
جدیدی نیست؛ کمااینکه در منطقه نار و کنگان همین 
کار را کرده ایــم، اما در میدان مشــترک پارس جنوبی 
شرایط متفاوت اســت. مخزن در دریاســت؛ سکوها 
محدودیت های خاص خود را دارنــد و ما تجربه جدی 
احداث ســکویی که بتواند وزن و تناژ کمپرســورهای 
فشارافزا را تحمل کند، نداشته ایم. از این حیث طبیعی 
است حضور شرکتی که در این زمینه کار کرده، ضروری 
است و انتقال فناوری در چنین سطحی به منظور اجرا 

در دیگر فازهای پارس جنوبی، بسیار ارزشمند«.
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و و  تفاهم نامه همکاری ایدر

وشیمی شرکت ملی صنایع پتر
معاون وزیر نفت در امور پتروشــیمی با اشــاره 
به اینکــه راهبرد تولیــد در صنایع باالدســت 
پتروشیمی باید براساس نیاز مصرف پایین دست 
پتروشیمی باشد، تصریح کرد: این برنامه ریزی 
ســبب توســعه متوازن، متنوع و پایدار در این 

صنعت می شود.
تفاهم نامــه همــکاری شــرکت ملــی صنایع 
پتروشــیمی و ســازمان گســترش و نوسازی 
صنایع ایران در حاشــیه روز پایانی سیزدهمین 

نمایشگاه ایران پالست امضا شد.
این تفاهم نامه با هدف داخلی ســازی مواد اولیه 
مــورد مصرف صنایع کشــور به امضــای بهزاد 
محمدی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی و باقر عالی، معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل ســازمان 

گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( رسید.
در این آییــن، بهزاد محمدی با اشــاره به اینکه 
برقراری کانــال ارتباطی بیــن تولیدکنندگان 
و  باالدســت  در  پتروشــیمی  محصــوالت 
مصرف کنندگان این محصوالت در پایین دست 
از اهداف ما در برگزاری نمایشــگاه ایران پالست 
بود، اظهار کرد: صنایع باالدســت و پایین دست 
پتروشــیمی باید با یکدیگر ارتبــاط تگاتنگی 

داشته باشند و از نیازهای هم مطلع باشند.
وی با بیــان اینکه حــدود ۱۵ هزار بنــگاه در 
صنایع پایین دســت فعال هســتند، ادامه داد: 
این مجموعه بنگاه ها نزدیــک ۵ میلیون تن در 
سال خوراک از پتروشیمی ها دریافت می کنند 
و این میزان خوراک به اشتغال جذاب 88۰ هزار 
نفری منجر شــده و این نشــان می دهد صنعت 
پتروشــیمی در تولید و مصرف اهمیت ویژه ای 

دارد.
به گفته محمدی، اطالع از آنچه در پایین دست 
پتروشــیمی اتفــاق می افتد، راهــکاری برای 
راهبــرد و برنامه هــای تولید و افق توســعه در 

صنعت پتروشیمی می شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی هدف 
از این تفاهم نامه را تقویت صنایع پایین دســت 
و صنایع عظیمی مانند خودروســازی عنوان و 
اظهار کرد: باید از نیازهای صنایع پایین دســت 
اطالع یابیــم و گریدهایی از پلیمــر را که نیاز 
این صنعت اســت شناســایی و متناسب با آن، 
سیســتم پژوهش و فناوری پتروشیمی را فعال 

کنیم.
وی با اشــاره به اینکه این ارتباط و به اشــتراک 
گذاشــتن اطالعات به ما در توســعه هدفمند 
صنعت پتروشــیمی کمک بســیاری می کند، 
گفــت: هم اکنــون ۹۰ محصــول در صنعــت 
پتروشیمی تولید می شود که در بخش پلیمرها 
به ۳۰۰ گرید توسعه یافته اســت و این عدد در 

سال ۱۴۰۴ به ۱۰۴ نوع محصول می رسد.
همچنیــن باقر عالــی در این آیین با اشــاره به 
برگزاری نمایشــگاه ســاخت داخل در دو ماه 
گذشــته که نیازمحور بود، گفت: شــرکت ها و 
فعاالنــی که در صنایــع مختلــف نیازمند کاال 
یا تجهیزاتی بودنــد در این نمایشــگاه حضور 

داشتند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به 
اینکه شــرکت ملی صنایع پتروشیمی ظرفیت 
بســیار عظیمی در تکمیل زنجیره ارزش کشور 
دارد، افزود: این صنعت نقشــی بسزا را به عنوان 

برطرف کننده نیاز سایر صنایع ایفا می کند.



سهم 44 درصدی بخش صنعت در صادرات غیرنفتی

صعود ۴۰ پله ای ایران در صنعت
خریــدار   پیشــرفت و ترقی بخــش صنعتی هر 
کشــور فرصت های ایده آلی را برای رشــد اقتصادی 
و اشــتغال ارائه می دهد. این بخش از اقتصاد همواره 
مـورد توجـه خـاص سیاســـتگذاران و دولتمـردان 
قـــرار داشته است. یکی از الزامات توســعه راهبرد 
بـرای ارتقـای رقابـت مندی صـــنعتی، پـی بـردن 
بـــه وضعیت عملکردی این بخش از اقتصاد ملـــی 
از منظـر رقابـت مندی و درک جایگـــاه و مقایسـه 

عملکرد در رابطه با دیگـر کشورهاسـت.
در همین زمینه توسعه روزافزون فعالیت های صنعتی 
و اســتفاده از فناوری های نوین و نوظهور، باعث شده 
فضایی رقابتی در عرصه تولید و تجارت جهانی ایجاد 
شود. در این فضای رقابتی، کشــورهای توسعه یافته 
برای حفظ بازارهــای مصرف داخلــی و بین المللی، 
کشورهای درحال توســعه برای گسترش این بازارها 
و کشــورهای کمتر توســعه یافته بــرای تغییرات 
بنیادین و ارتقا و توسعه صنعتی خود تالش می کنند. 
اندازه گیری توان حضور و رقابت در بازارهای داخلی و 
بین المللی خصوصا در حوزه کاالهای با ارزش افزوده 
و ســطح فناوری برتر ازجمله متغیرهایی اســت که 
می تواند نتیجــه عملکرد و برنامه هــای صنعتی هر 
کشور را نشــان دهد. سازمان توســعه صنعتی ملل 
متحد )یونیــدو unido ( کــه ســابقه ای طوالنی 
در تعیین عملکرد صنعتی کشــورها دارد، از ســال 
۲۰۰۲ با انتشــار گزارش ساالنه، شــاخص عملکرد 
رقابت صنعتی )CIP( را با هــدف تعیین توان تولید 

و صادرات کشورها مطرح کرد.
این شــاخص، تولید و صــادرات کاالهــای صنعتی 
کشــورها را از نظر قــدرت رقابت پذیری با هشــت 
شــاخص زیرمجموعه می سنجد. بررســی ها نشان 
می دهد طی دهه های اخیر با وجود همه مشــکالت و 
مصائب، عملکرد بخش صنعتی ایران رو به بهبود بوده 
اســت؛ چنانکه در اولین گزارش یونیدو رتبه ایران در 
بین ۱۳۵ کشور جهان ۹۵ بوده که این رتبه با ارتقای 
۴۰ پله ای طی ۱۶ سال اخیر، در گزارش سال ۲۰۱8 
به ۵8 جهان رسیده اســت. این جایگاه شاید در نظر 
اول چندان مطلوب به نظر نرســد و البته که شایسته 
کشورمان نیست، اما باید در نظر داشت اقتصاد ایران 
هشت ســال درگیر جنگ تحمیلی و ســال ها درگیر 
بازســازی تخریب های ناشــی از جنگ، چهار دهه 
درگیر تحریم های ظالمانه آمریکا و کشورهای غربی 
بوده که همین امر دسترســی بــه بازارهای جهانی و 
فناوری های نو بــرای صنایع ایران را بســیار محدود 

کرده است. 

8 شاخص برای ارزیابی عملکرد صنعتی جهان
یکی از شــاخص هایی که برای ارزیابی تــوان رقابت و 
عملکرد صنعتی اقتصادهای مختلف مورد اســتفاده 
قرار می دهد، شــاخص عملکرد رقابت صنعتی است 
که از ســوی ســازمان توســعه صنعتی ملــل متحد 
)یونیــدو unido ( بــا بهره گیــری از مجموعه ای از 
زیرشاخص های مرتبط، توان تولید و صادرات کاالهای 
صنعتی یک اقتصاد مورد ارزیابی قرار گرفته و با ســایر 
کشــورها مقایسه می شــود. این شــاخص، ظرفیت 
کشورها را برای حضور در بازارهای داخلی و بین المللی 
و فعالیت هایی با ارزش افزوده باال و دارای فناوری برتر 
نشان می دهد. براساس این شاخص، قدرت هر کشور 
در زمینه رقابت صنعتی با ســایر کشــورها در حوزه 
تولیدات صنعتی با عددی بین صفر تا یک اندازه گیری 
می شــود. هرچه این رقم به عدد یک نزدیک تر باشــد 
نشــانگر قدرت بیشــتر آن کشــور در عملکرد رقابت 
صنعتی اســت. براســاس رتبه بندی رقابت صنعتی، 
کشورها به پنج دسته عالی، متوسط رو به باال، متوسط، 
متوسط رو به پایین و پایین تقسیم می شوند. طبق آنچه 
در جدول شماره )۱( آمده، سازمان یونیدو در گزارش 
ســاالنه خود از طریق هشــت زیرشــاخص، عملکرد 
رقابت صنعتی کشــورها را مورد بررسی قرار می دهد 
که شــامل ۱- ســرانه ارزش افزوده صنعت )ساخت(، 
۲- سرانه صادرات صنعت )ساخت(، ۳- سهم کاالهای 
صنعتی با تکنولوژی متوســط و بــاال در ارزش افزوده 
صنعت )ســاخت(، ۴- ســهم ارزش افزوده صنعتی از 
تولید ناخالص داخلی، ۵- ســهم کاالهایی با فناوری 
متوســط و باال در صادرات صنعت )ساخت(، ۶- سهم 
صادرات صنعت )ساخت( در کل صادرات، ۷- سهم در 
کل ارزش افزوده صنعت )ساخت( جهان و 8- سهم در 
کل تجارت صنعت )ســاخت( جهان است. در گزارش 
سال ۲۰۱8 این سازمان )یونیدو(، وضعیت ۱۵۰ کشور 
جهان مورد ارزیابی قرار گرفته است که در ادامه به آن 

پرداخته می شود.

بهبود 40 رتبه ای شاخص رقابت صنعتی ایران
طبق داده هــای آماری ســازمان توســعه صنعتی 
ملل متحــد )یونیدو unido ( در میان ۱۵۰ کشــور 
که در ســال ۲۰۱8 برای رتبه بندی شــاخص رقابت 
صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفته اند، کشــور آلمان با 
شــاخص ۵۲۳۴/. در رتبه اول جهان، ژاپن با شاخص 
۳۹۹8/. در رتبــه دوم، چین با شــاخص ۳۷۶۴/. در 
رتبه سوم، آمریکا با شــاخص ۳۷۲۶/. در رتبه چهارم 
و کره جنوبی با شــاخص ۳۶۶۷/. در رتبه پنجم قرار 

دارند. سوئیس، ایرلند، بلژیک، ایتالیا، هلند و فرانسه 
نیز کشــورهایی هســتند که در رتبه های ششــم تا 
یازدهم قرار دارند. در بین کشــورهای منطقه، ترکیه 
در رتبه ۲۹، روســیه در رتبه ۳۲،  عربســتان در رتبه 
۳۶، هند در رتبــه ۳۹، امارات در رتبــه ۴۱، قطر در 
رتبه ۵۰، کویت در رتبه ۵۷ و ایــران در رتبه ۵8 قرار 
دارند. همچنین عمــان در رتبه ۶۶، مصر در رتبه ۷۳، 
اردن در رتبه 8۰ و پاکســتان در رتبه 8۲ قرار دارند. 
در این زمینه بررسی ها نشــان می دهد طی ۱۶ سال 
اخیر رتبه و جایگاه ایران در شــاخص رقابت صنعتی 
به طور قابل مالحظه ای ارتقا یافته است، چنانکه طبق 
داده های آماری یونیدو )unido( در گزارش ســال 
۲۰۰۲ میالدی این ســازمان، امتیاز شاخص رقابت 
صنعتی ایــران حدود ۱۴۴/. )هرچه این شــاخص به 
یک نزدیک شــود، نشان از بهبود اســت( بود که این 
میزان در گزارش ســال ۲۰۰۵ به ۰ ۱8/. ارتقا یافته، 
در گزارش سال ۲۰۱۲ به عدد ۴۵۰/. ، در سال ۲۰۱۴ 
به عدد ۰ ۴۳/. ، در گزارش سال ۲۰۱۵ به عدد ۴8۰/. 
و در گزارش سال ۲۰۱8 به عدد ۴8۲/. رسیده است. 
بر همین مبنا با بهبود امتیاز ایران در شــاخص رقابت 
صنعتی، جایگاه و رتبه ایران نیز از ۹8 جهان در سال 
۲۰۰۰ به رتبه 8۵ در ســال ۲۰۰۵، بــه رتبه ۶۷ در 
سال ۲۰۱۲، به رتبه ۶۶ در ســال ۲۰۱۴، به رتبه ۵۹ 
در ســال ۲۰۱۵ و به رتبه ۵8 در گزارش سال ۲۰۱8 

)آخرین گزارش( رسیده است.

سهم 44 درصدی بخش صنعت در صادرات 
غیرنفتی

یکی از اصلی ترین متغیرهایی که در شــاخص رقابت 
صنعتی یونیدو )unido( بیشــترین تاثیر را در ارتقا یا 
سقوط جایگاه کشــورهای جهان دارد، سهم صادرات 
بخش صنعت از کل صادرات کشــور و سهم این بخش 
از کل تجارت صنعتــی در جهان اســت. در این زمینه 
بررسی آماری )تطبیق داده های گمرک ایران و گزارش 
ساالنه سازمان توسعه تجارت( نشــان می دهد میزان 
صادرات بخــش صنعتی ایران از حــدود ۹.۹ میلیارد 
دالر در ســال8۹ به ۱۳.۳ میلیارد دالر تا سال ۹۲، به 
حدود ۱8.8 میلیارد دالر تا سال ۹۶ و به حدود ۱۹.۷ 
میلیارد دالر در پایان سال ۹۷ رسیده است. بر همین 
اساس طبق آنچه در جدول شــماره )۲( آمده، سهم 
بخش صنعتی ایران از کل صادرات غیرنفتی کشــور 
در ســال 8۹ حدود ۳۷.۶ درصد بوده کــه این میزان 
در سال ۹۲ حدود ۴۲.۲ درصد، در سال ۹۶ حدود ۴۰ 

درصد و در سال ۹۷ حدود ۴۴.۴ درصد است.
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چه می تواند بکند؟
ایجاد یک بســتر مناســب برای تامیــن مالی 
فعالیت های مولد یکــی از اصلی ترین اقداماتی 
است که دستگاه های سیاست گذار می توانند در 
راســتای حمایت از تولید ملی و رونق آن انجام 
دهند؛ در این راستا بورس و بانک دو اهرم اصلی 

برای حمایت از تولید هستند.
آن  از  و ضــرورت حمایــت  ملــی  تولیــد 
کلیدواژه هایی هســتند که بارهــا و بارها آن را 
شــنیده ایم، اما این حمایت از تولید ملی و رونق 
آن چگونه می تواند محقق شــود؟ بــا طرح این 
پرسش شــاید ضرورت حمایت مستقیم مالی و 
یارانه ای دولت از تولیدکنندگان به ذهن متبادر 
شود ولی واقعیت این اســت که دادن یارانه جز 
اینکه باعث ایجاد رانت برای عده ای شــود هیچ 

نتیجه دیگری در پی ندارد.
یکی از اهرم های جدی که دولت برای حمایت از 
تولیدکنندگان در اختیار دارد، بانک ها هستند. 
اگر بانک هــا بتوانند به عنوان یــک منبع تامین 
مالی بــرای تولیدکنندگان ایفــای نقش کنند 
آنگاه دســتگاه های سیاســت گذار تا حدودی 
وظیفه خــود را در قبال تولیدکننــدگان انجام 
داده اند. البته ایــن قضیه بعد از ایجاد شــرایط 
ثبــات و اطمینان اقتصادی اســت کــه یکی از 

وظایف اصلی دولت است.
اهرم دیگــری کــه می توانــد باعــث تقویت 
فعالیت هــای مولــد از طریق تامین ســرمایه 
باشــد »بــورس« اســت. در بورس اســت که 
تولیدکنندگان می توانند با ســرمایه گذاران به 
طور مســتقیم ارتباط داشته باشــند و به اندازه 
ظرفیت  و توانایی هایی کــه دارند بتوانند جذب 
ســرمایه کنند. در این حوزه هم وزارت اقتصاد 
به عنوان دســتگاه متولی امــور اقتصادی تنها 
کاری که می تواند انجــام دهد تالش برای ایجاد 
شفافیت در این حوزه است، چراکه تنها با ایجاد 
شــفافیت اســت که می توان اعتمــاد فعاالن 

اقتصادی را در این حوزه به دست آورد.
گذشته از این ها نمی توان از نقش بی بدیل دولت 
در تســهیل قوانین و مقررات نیز چشم پوشــی 
کــرد. واقعیت این اســت که دولــت هرچقدر 
با کاهــش قوانیــن و مجوزهــای غیرضروری 
پای خود را از اقتصاد بیرون بکشــد باعث روان 
شدن فعالیت های اقتصادی و در نهایت پویایی 

فعالیت های مولد خواهد شد.
اخیرا وزیر اقتصــاد درباره همیــن راهکارهای 
حمایت از تولید اظهاراتی داشــته است. فرهاد 
دژپسند با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد برای 
حمایت از بنگاه های اقتصــادی اظهار کرده که 
مجموعه تالش های این وزارتخانه به این سمت 
می رود کــه بنگاه های اقتصــادی از نظر تامین 
مالی دچار مشکل نشــوند؛ در این زمینه وزارت 
امور اقتصادی به عنــوان رئیس مجمع بانک ها، 
مقرر کــرده همه طرح هایی که در آســتانه 
بهره برداری قرار دارند، برای اعطای تسهیالت 

تکمیلی در اولویت قرار گیرند.
او همچنین بر اهمیت تامین سرمایه در گردش 
بنگاه های اقتصادی تاکید کــرده و گفته که در 
بازار بورس در حال روان سازی و تسهیل قوانین 
و مقررات بــه گونه ای هســتیم تــا بنگاه های 
بیشــتری برای تامین مالی از ظرفیت این بازار 
اســتفاده کنند و از این طریق از نظر تامین مالی 

به بنگاه های تولیدی کمک شود.



پیشنهادات شش گانه سازندگان برای خروج مسکن از رکود

طناب پیج شدن سازندگان در رکود مسکن
مجید انتظاری    بخش خصوصی بــه عنوان بدنه 
اصلی ساخت و ســاز در حال حاضر به دلیل درگیری با 
چهار قانون مزاحم و اختالل در روند دریافت نقدینگی، 
توان الزم را برای ایجاد تعادل در بازار مســکن از دست 
داده اســت. بر این اساس ســازندگان شش پیشنهاد 
رونق بخش را به معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و 
شهرسازی ارایه کرده اند.از اوایل ســال ۱۳۹۶ با بروز 
اولین نشانه های مثبت در بخش مسکن، اصالح قانون 
پیش فروش به عنوان مهمترین بازوی تامین نقدینگی 
بخش ســاخت و ســاز کلید خورد اما با وجود رفت و 
برگشــتهای مکرر بین مجلس و دولــت، هنوز الیحه 
اصالحی تدوین نشده اســت. تسهیالت ۱۶۰میلیون 
تومانی خرید نیز با توجه به جهش قیمت مسکن، کمک 
چندانی به جریان تولید مسکن نمی کند؛ چرا که بخش 
تقاضا به دلیل عدم توازن بین قیمت مســکن با قدرت 
پوشش دهی تســهیالت بانکی توان ایجاد تحرک در 

بازار مسکن را به طور کامل از دست داده است.

تحمیل 20 نوع هزینه در پروانه های ساختمانی
با وجود آنکه کشور ایران ســالیانه به تولید حدود ۹۰۰ 
هزار واحد مســکونی نیاز دارد بخش عرضه مســکن با 
قوانین مزاحمی همچون بیمه کارگــران و مالیاتهای 
مستقیم درگیر اســت. افزایش شــدید هزینه پروانه 
ســاختمانی نیز به رکــود این بخش دامن زده اســت. 
سال ۱۳۹۷ کمیســیون تلفیق امالک در تهران اعداد 
و ارقامی بــرای ارزش معامالتی امــالک لحاظ کرده 
که به اعتقاد انبوه ســازان در صورت اجرا تورم بســیار 
ســنگینی را در قالب ۲۰ نوع عوارض، مالیات و ســایر 
وجوه پرداختی به صنعت ســاختمان تحمیل می کند.
البته زمستان سال گذشته ۱۱۴ هزار پروانه مسکونی با 
میانگین ۲.۵ واحد برای هر پروانه در کشور صادر شده، 
اما علت اصلی این تحرک نســبی ارایه تخفیفات صدور 
پروانه از سوی شــهرداری عنوان می شود. این موضوع 
به خوبی نشــان می دهد در صورتی که قوانین دست و 
پاگیر از سر راه ســازندگان برداشته شود، تولید مسکن 
می توانــد تکافوی تقاضــا را بدهد و بخش مســکن از 
نوسانات ادواری مصون خواهد ماند. با این حال شواهد 
گویای آن است که بعد از فصل زمســتان، تقاضا برای 
دریافت پروانه ساختمانی به طور محسوسی افت کرده 

و بخش تولید به نوعی مجددا وارد رکود شده است.

 ضرورت اجرای قانون ساماندهی و حمایت
 از تولید مسکن

چالشهای شــش گانه در بخش عرضه مسکن، انبوه 

سازان را بر آن داشته تا مشکالت این حوزه را طی نامه 
ای با محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و 
شهرسازی که به تازگی این سمت را در اختیار گرفته 
مطرح کنند. در این نامه با اشــاره به مواد ۲ و ۳ قانون 
بهبود مستمر محیط کســب و کار، راهکارهایی برای 

برون رفت از وضعیت فعلی ارایه شده است.
ضرورت اجرای کامل قانون ســاماندهی و حمایت از 
تولید و عرضه مســکن خصوصاً ماده یک آن به عنوان 
اولین ظرفیت قانونی است که به آن اشاره شده است. 
این قانون در ســال ۱۳8۷ به منظور تحقق اصل ۳۱ 
قانون اساســی که دولت را مکلف به تأمین مســکن 
مناســب برای آحاد جامعه با اولویت اقشار کم درآمد 
کرده به تصویب مجلس شــورای اســالمی رسیده 
است. طبق ماده یک این قانون دولت مکلف به تأمین 
زمین مناسب با کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت 
تمام شــده مسکن اســت و به موجب ماده ۶ آن کلیه 
وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی موظف به 
واگذاری زمین های در اختیار خود، به صورت رایگان 
به وزارت راه و شهرسازی شــدند. همچنین دولت در 
ماده ۱ مکلف به تأمین تسهیالت بانکی ارزان قیمت و 
اعمال معافیت مالیاتی شده است. اجرای کامل ماده 

۱ این قانون مغفول مانده و عزمی جدی می طلبد.

لزوم ایجاد اصالحاتی در قانون نظام مهندسی 
و کنترل ساختمان

 تدوین آئیــن نامه، اصالح یا حذف شــیوه نامه های 
صادره از ناحیه وزارت راه و شهرســازی در خصوص 
قانون نظام مهندســی و کنترل ســاختمان مصوب 
۱۳۷۴ نیــز از دیگر موارد اشــاره شــده در این نامه 
اســت.  به اســتناد ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی و 
کنترل ساختمان، وزارت مســکن و شهرسازی ) راه 
و شهرسازی ( موظف اســت حداکثر ظرف مدت ۶ 
ماه از تاریــخ تصویب قانون ) اســفند ۱۳۷۴( آئین 
نامه نظام صنفی کارهای ســاختمانی موضوع قانون 
را تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران پیشــنهاد 
کند، اما هنوز پس از گذشــت ۲۴ ســال وزارت راه و 
شهرســازی اقدام مؤثری در ایــن خصوص به عمل 

نیاورده است.
از دیگر معضالت اساســی در مورد اجرای قانون نظام 
مهندسی و کنترل ســاختمان، شــیوه نامه ابالغی 
وزارتخانه در اجرای آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون 
فوق الذکر است. به باور سازندگان، صرف نظر از آنکه 
آئین نامه مغایرتهای قانونــی دارد و فراتر از مفاد ماده 
۳۳ قانون اســت. از آن مهمتر شــیوه نامه ابالغی نیز 

دارای ایرادات قانونی متعدد اســت که حتی برخی از 
مواد آن توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است. 
احترام به آرای صادره از دیوان عدالت اداری و اجرای 

آن توسط مقامات دولتی مورد انتظار است.
اخیراً دو فراخوان جهت مشارکت در ساخت از طرف 
ســازمان ملی زمین و مسکن و شــرکت بازآفرینی 
شــهری ایران داده شده که انبوه ســازان می گویند 
به دلیل یکطرفه بودن قرارداد و اینکه »شــریک« در 
قالب »پیمانکار« دیده شده و نه »سرمایه گذار« مورد 
استقبال قرار نگرفته اســت. به قرارداد تنظیم شده از 
ناحیه سازمان ملی زمین و مسکن ۴۲ ایراد اساسی و 
به قرارداد تنظیمی شرکت بازآفرینی شهری ایران ۷ 
ایراد وارد بود که شــرکت بازآفرینی شهری به نظرات 
این کانون توجه و اعالم کرد که ایرادات مذکور مرتفع 
خواهد شــد اما در فرم قرارداد منتشــر شده از ناحیه 

سازمان زمین و مسکن هیچ اصالحی رؤیت نشد.

تسریع در اصالح قانون پیش فروش ساختمان
همچنین ســرعت بخشــیدن به اصالح قانون پیش 
فروش از دیگر موارد تاکید شــده در این قانون است. 
انبوه ســازان معتقدند قانون پیش فروش که در سال 
۱۳8۹ به تصویب رســید قانونی کامال یکطرفه است 
و هیچیک از مواد منافع مشــروع تولید کننده در آن 
نشده است. بســیاری از نمایندگان مجلس، مقامات 
قوه قضاییه و مجریه اذعان دارند که قانون مزبور باید 
اصالح شــود و هم اکنون نیز در کمیســیون قضایی 
مجلس پیشــنهاد اصالحی آن در دست بررسی است 
ولی روند بررســی بســیار کند پیش مــی رود و نیاز 
است از طرف وزارت راه و شهرســازی از طرق قانونی 
ومذاکره با نمایندگان محترم ضرورت تسریع موضوع 

تأکید شود.
 اصالح مــاده ۵ قانون بیمه هــای اجتماعی کارگران 
ســاختمانی نیز یکی دیگر از خواسته های سازندگان 
عنوان شده اســت. تا قبل از ســال ۱۳8۶ حق بیمه 
کارگــران پرداختی به ســازمان تأمیــن اجتماعی 
۴درصد حداقل دســتمزد روزانه بود در سال ۱۳8۹ 
حق بیمه به ۴درصد حداقل دستمزد ماهانه افزایش 
یافت)یعنــی ۳۰ برابر( و هــدف از تصویب این قانون 
برخــورداری کلیه کارگــران ســاختمانی از تمامی 
خدمات ســازمان بود ولی با ســهمیه بندی و تعیین 
محدودیت از طرف ســازمان تامیــن اجتماعی این 
هدف قانون گذار تحقق نیافت و مجددا ماده ۵ اصالح 
و مقرر شــد این هدف بــا اخذ ۱۵درصــد از مجموع 

عوارض صدور پروانه ساختمان محقق شود.
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 ساخت مسکن کارگران را 
به انبوه سازان ندهید!

دبیــرکل کانــون عالــی انجمن هــای صنفی 
کارگران معتقد اســت: اگر ساخت و ساز مسکن 
را به تعاونی های مســکن کارگران بسپاریم در 
خانه دار شــدن کارگران موثرتر اســت تا اینکه 
دست انبوه ســاز بدهیم که فرایندش طوالنی و 

قیمتش گران شود.
هادی ابــوی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
تعاونی ها بخش مردمی اقتصاد به شمار می روند 
و اگر مسئوالن به این بخش اعتقاد داشته باشند 
از طریق تعاونی هــا می توانیم بهتــر به نتیجه 

برسیم و کارهای بزرگی انجام دهیم.
وی با اشاره به جلسه اخیر شــورای عالی کار در 
خصوص تامین مســکن کارگران، افزود: در این 
جلســه از اتحادیه های بــزرگ تعاونی مصرف 
و مسکن هم دعوت شــده بود تا نقطه نظرات و 
پیشــنهادات خود را مطرح کنند ولی معتقدم 
تعاونی ها دســت خالی نمی توانند کاری کنند و 
باید دولت هم به کمــک بیاید و تبصره و ماده ای 
به تصویب برسد که بتوانیم از ظرفیت تعاونی ها 
در حوزه مصرف و مسکن و توزیع استفاده کنیم.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
با اشــاره به قدیمی بودن آیین نامه های مربوط 
به تامین مسکن کارگران گفت: این آیین نامه ها 
امروز قابلیت اجــرا ندارد و باید به روز شــود.از 
طرفی یکسری قوانین دســت و پاگیر هم داریم 
که نیاز به اصالح و حذف آنها است.درحال حاضر 
تعاونی های مسکن بسیاری در کشور داریم که 
پس از پایان ماموریت خود راکد و غیرفعال باقی 

مانده و باید تعیین تکلیف شوند.
این مقام مســئول کارگــری با اشــاره به عدم 
اســتقبال کارگران از تعاونی های مسکن گفت: 
متاســفانه اســتقبال از تعاونی های مســکن 
بسیار کم است؛ دلیلش این اســت که برخی از 
آنها به وظایفشــان عمل نمی کنند و در سالهای 
اخیر مشــکالتی را برای اعضای خــود به وجود 
آورده اند؛ در حالی که اگر تعاونی های مســکن 
قدرتمنــد و تحت نظارتی داشــته باشــیم که 
عملکرد شفاف و مطلوبی دارند و به جای آوردن 
مدیرعامل از بیرون از خــود کارگران در هیات 
مدیره ها استفاده کنیم، کارگران از عضویت در 
تعاونی ها استقبال می کنند.ابوی درباره مصوبه 
افزایش تعداد تعاونی های مسکن برای خانه دار 
شدن کارگران، گفت: با باال بردن آمار تعاونی ها 
به جایی نمی رســیم، ما می گوییم به جای زیاد 
کردن تعــداد تعاونی ها شــرایط عضوگیری و 
فعالیــت آنها تســهیل شــود.وقتی کارگران از 
تعاونی ها اســتقبال نمی کنند افزایش آنها چه 
فایده ای دارد؟ اگر اداره و ســاخت و ساز مسکن 
را به تعاونی های مســکن کارگری بسپاریم بهتر 
است تا اینکه آن را به دست انبوه ساز بدهیم که 

فرایند ساختش طوالنی و قیمتش گران شود.
وی با بیان اینکه بدون کمــک دولت و حمایت 
بانکها از تعاونی های مســکن و مصرف، تشکیل 
شــرکتهای تعاونی بدون نتیجه است، واگذاری 
ساخت و ساز مســکن به تعاونی های باسابقه و 
خوش نامی را که در پروژه های بزرگ مشارکت 

داشتند، خواستار شد.
دبیراتاق تعاون خراسان رضوی همچنین درباره 
تقویت قــدرت معیشــت کارگــران از طریق 
تعاونی های مصــرف گفت: دولت بایــد بانکها 
را موظف کند به تعاونی های مصــرف و توزیعی 
تســهیالت ارزان قیمت بدهد تا قدرت خرید از 
تولیدکننده را داشــته باشــند.یکی از مشکالت 
تعاونی هــای توزیعی این اســت کــه نقدینگی 
الزم بــرای خریــد ارزاق و کاال از کارخانه هــا و 
تولیدکنندگان را ندارند از آن طرف، کارخانه های 
تولیدی می گویند مشــتری ندارند لــذا باید این 
زنجیره را به هــم متصــل و تعاونی های مصرف 
را تقویت کنیم تا قدرت خریــد از تولیدکننده و 

عرضه به مصرف کننده را به دست آورند.



یک طرح و ۷ ایراد اساسی

و در مجلس ح ناساماندهی صنعت خودر طر
مازیار شریف کیان    مجلس قــرار است تا بر روی 
طرح ســاماندهی بازار خودرو دوباره تصمیم بگیرد، 
ولی بررسی های کارشناســی نشان میدهد این طرح 
حاوی اشــکالت اساسی اســت که صنعت خودرو را 

اتفاقا به محاق خواهد برد.
مجلــس در خــرداد ۱۳۹8 طرحــی به نــام طرح 
ســاماندهی بازار خودرو را به تصویب رســانید که از 
همان اول نیز با مخالفت های بســیاری از اصحاب فن 
و دانشگاهیان و فعاالن روبرو شد، این طرح که در ۱۲ 
ماده تنظیم شد و در تیرماه شورای نگهبان ایراداتی را 
نســبت به این طرح گرفته بود که بیشتر جنبه شکلی 
داشت، بار دوم نیز این شــورا ایرادات محتوایی از این 
طرح گرفته بود که بیشتر ناظر به قوانین بیمه ای این 
طرح بود، اینجا به نظر میرســد شــورای نگهبان نیز 
به ایرادات اقتصادی این طرح التفات نداشــته است. 
با بررســی اجمالی این طرح و نظرات شورای نگهبان 
میتوان به ضعفهای عمده این طــرح پی برد، از جمله 
نقاط مهمی کــه این طرح اصال بدانها توجه نداشــته 

است میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

عدم توجه به نظام ذینفعان صنعت 
خودروسازی

دیگر روایت مالکیت تودرتو در صنایع خودروســازی 
کشور به تواتر رسیده است، شــرکتهای قطعه سازی 
با ایجــاد شــرکتهای فرعی و همچنین شــرکتهای 
زیرمجموعه خود خودروسازها شبکه ای از ذینفعان 
را درست کرده اســت که به هیچ وجه با تولید داخلی 
مرغوب در داخل کشور موافق نیست، در این طرح به 
طور کلی به این نکته مهم اشــاره نشده است، مطابق 
ماده۲ طــرح، دولت موظف اســت صرفــاً اقدامات 
نظارتی و سیاســت گذاری و تنظیم گری در صنعت 
خودرو انجام دهد و درواقع خودروســازها را به بخش 

خصوصی واگذار کند. 

عدم توجه به بخش بسیار مهم قطعه سازان
نظام تولیــد ملی ما بیشــتر در تولیــد کاالی نهایی 
متمرکز شده است و وابستگی شــدیدی به کاالهای 
واســطه دارد، بر اســاس آمار با توجه بــه اینکه این 
صنعت ۴ درصد کل تولید ناخالص داخلی را شــامل 
میشــود ولی این صنعت حدود ۱۰ درصد ارز واردات 
کشور را به خود اختصاص میدهد، همین نشانه خوبی 
از این است که این صنعت وابستگی باالیی به کاالهای 
واسطه داشته و همچنین نشــان دهنده این است که 
یکــی از راهکارهای بهبود این صنعت این اســت که 

عمق الزم برای این صنعت ایجاد شود.
با دقت در تفاوت صنعت خودروســازی ایــران و کره 
میتوان نکات جالبــی را دریافت؛ زمانــی که در ایران 
برای حمایت از صنعت خودروســازی تصمیم گرفته 
می شــود تعرفه ســنگین بــر واردات خــودرو وضع 
می شــود اما تعرفه بر واردات قطعه ســنگین نبود. در 
کره جنوبی برعکس ؛ تعرفه بر قطعات ســنگین بود و 
تعرفه بر واردات خودرو ناچیز. نتیجه این شــد که در 
ایران قطعــات ارزان خارجــی، خودروهــای ملی را 
تولید کردنــد، اما در کره جنوبی قطعات بســیار گران 
خودروهای خارجی صرفه وارد کردن نداشت، لذا مجبور به 
قطعه سازی شدند و وقتی قطعه ساز های موفقی شدند؛ 

در خودروسازی هم توانستند موفق عمل کنند.
ساســان قربانی، دبیر انجمن ســازندگان قطعات و 
مجموعه های خودرو قبلتر گفته بود؛ قطعه ســازان 
کشــور توان طراحی و توســعه ندارند، در رابطه با 
قطعه سازان یک دور باطل وجود دارد که از یک طرف 
به دلیل تیراژ تولید پایین و تقســیم  شدن تولید بین 
چندیــن منبع،  امکان تحقیق و توســعه از ســوی 
قطعه ســاز و همچنین تدقیق در فرآیندهای نظارت 
بر تولید از سوی خودروساز کاهش می یابد و از طرف 
دیگر اتکاء به قطعه ساز واحد نیز به دلیل احتمال عدم 
ثبات رفتــاری از قابلیت اعتماد چندانــی برخوردار 
نبوده و نمی تــوان انتظار همــکاری بلندمدت با آن 
داشــت. در این طرح به این مشــکل اساسی صنعت 

خودرو اشاره نشده است.

یک ماده عجیب!
با توجه به ورود دنیا به تولیــد خودروهای هیبریدی و 
برقی و نیاز به اینکه صنعت خودرویــی نیز باید در این 
مرحله وارد شود، یک تصمیم عجیب در این طرح آمده 
اســت؛ مطابق ماده۴ طرح، تعرفه ورودی خودروهای 
هیبریدی و برقی صفر شده اســت. متوسط قیمت هر 
خودرو برقــی و هیبریدی حدود ۳۰ هزار دالر اســت 
که این میزان بیش از ۱۵ برابــر ارز الزم برای تولید هر 
خودرو داخلی است. سوال اینجاســت که چرا قوانین 
مدنظر در مــاده های اول و دوم این طــرح که مبنی بر 
طرحهای تعرفه ای بــرای خودروهای معمولی تنظیم 

شده، خودروهای برقی و هیبریدی مستثنی شده اند؟

عدم توجه به نظام قیمت گذاری در صنعت 
خودرو و حذف نهاد تنظیم گر از بازار

یک مورد شــبهه برانگیز برای مردم این بوده اســت 
که هزینه های تولید در صنعت خودرو چقدر اســت؟ 

همین باعث شده تا خودروساز هر قیمتی که بخواهد 
را بر روی تولیدات خود بگــذارد، این طرح همچنین 
به نظام قیمت گذاری خودرو توجه نکرده اســت و از 
شفاف شــدن هزینه های تولید و حاکمیت نهادهای 

تنظیم گر بر این صنعت سرباز زده است.

عدم دقت در بحران مالی صنعت خودروسازی
غده عــدم شــفافیت اینجــا هــم ســرباز میکند؛ 
خودروســازان همواره با القای وضعیــت بحرانی از 
وضعیت مالــی شــان)حداقل از اوایل دهــه ۹۰ که 
اینگونه است( از دولت باج ســتانی کرده اند، از طرفی 
در حال حاضر خودروســازان هزینــه باالیی را برای 
ایفای هزینه های مالی پیشــین خــود میکنند، وام 
میگیرند تا وامهای پیشین خود را پرداخت کنند، آن 
هم تعهدات مالی بســیار گران قیمت نهادهای مالی 
ایرانی، به این فرآیند گــرداب مانند بازی پانزی گفته 
میشــود. این طرح به هیچ وجه به مشکالت مالی این 

صنعت دقت نکرده است.

بازار عرضه و تقاضای نامتوازن و ناپایدار 
اسقاط ناوگان فرسوده

اوضاع نامناســب اســقاط ناوگان فرســوده در سال 
۹۷ که یک کاهش ۷۵ درصدی نســبت به ســال ۹۶ 
در خرید و فروش گواهی های اســقاط داشته است، 
نگرانــی درخصــوص آلودگــی هوای کالنشــهرها 
و همچنیــن مصرف بی رویه ســوخت در کشــور را 
دوچنــدان نمود. بررســی ها حاکی از آن اســت که 
عامل اصلی تضعیف و توقف چرخه اســقاط، ناپایدار 
بودن بازار عرضه و تقاضا به واســطه گــره زدن خرید 
گواهی های اســقاط تنها به واردکننــدگان خودرو و 
نبودن ضمانت اجرایی و شفافیت در سازوکار اجرایی 

قوانین مربوطه بوده است.

 دید منفعالنه نسبت به جایگاه دولت 
در نظام تولیدی

در مواد ۶ و ۷ این طرح به دو نقش دولت اشــاره شده 
است؛ تعیین کارگروه جهت مشــارکت فعال و موثر 
نمایندگان اتاق ها، انجمن ها و تشــکل های تخصصی 
کارگری و کارفرمایی برای تعیین مقررات صادرات و 
واردات و تعرفه ها و همچنین در ماده ۷ گفته است که 
دولت باید در سرمایه گذاری و ورود فناوری به کشور 
بستر مهیا کند، باید این ســوال مطرح میشود که آیا 
اساســا وظیفه دولت این موارد اســت؟ واضحا نقش 

دولت در این نظام تولیدی دیده نشده است.

پدال
7
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@kharidaar پویش ملی بومی سازی قطعات

سایپا به ثمر نشست
گروه خودروســازی ســایپا با اجرای پروژه ملی 
بومی سازی قطعات محصوالت خود در شرکت 
مگاموتور توانســت ۳8 قطعــه از مجموعه های 
موتور، گیربکس، اکســل و EMS محصوالت 
سایپا را با کمک شــرکت های ایرانی، در داخل 

کشور تولید کند.
پروژه داخلی سازی قطعات مربوط به گیربکس، 
موتور، اکسل و EMS محصوالت خانواده تیبا، 
موتور، اکسل و EMS محصوالت خانواده پراید 
و همچنین قوای محرکه وانت زامیاد با پیشرفت 
بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی پروژه در شــرکت های 
تولیدکننده داخلی به اجرا درآمده و قرار اســت 
نیاز محصوالت گروه خودروســازی ســایپا را 

برطرف کند.
قطعاتی نظیــر مجموعه دنــده برنجی خودرو، 
واشــر سرســیلندر، دینام، رگوالتور و دریچه 
گاز، دیســک و صفحه کالچ، سنسور اکسیژن، 
انژکتور، مدوالتــور، مجموعه پلــوس خودرو 
و چندین قطعه دیگر مربوط بــه قوای محرکه، 
از جمله قطعاتی هســتند که توسط مگاموتور 

سایپا بومی سازی شده اند.
با داخلی ســازی قطعات مذکور، تاکنون به ازای 
هر دستگاه محصول از خانواده پراید و تیبا، ۲۹۰ 
یورو صرفه جویی ارزی برای گروه خودروسازی 

سایپا محقق شده است.
براســاس برنامه ریزی های صورت گرفته، قرار 
اســت این قطعات با تیراژ تولید روزانه بین ۲۰ 
تا هزار و ۵۰۰ عددی، نیاز گروه خودروســازی 
سایپا را تحت پوشــش قرار داده و این گروه را 
از واردات قطعات مذکــور از بازارهای خارجی 

بی نیاز کند.

وی  افت ۴۰درصدی تولید خودر
سواری

آمارهای وزارت صنعت و معدن و تجارت حاکی 
از تولید ۲۹۱ هــزار و ۱۰۰ دســتگاه خودروی 
سواری از آغاز امسال تا پایان مردادماه و افت ۴۰ 
درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

است.
در پنج ماهه نخست امســال تولید انواع وانت با 
افت ۴.۶ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته به ۲۲ هزار و 8۰۰ دستگاه رسید.
همچنین تولیــد اتوبوس، مینی بــوس و ون با 
کاهش ۶۲.۳ درصدی در همســنجی با پارسال 

به ۷۱۲ دستگاه رسید.
در مدت یاد شــده، هزار و 8۴۴ دستگاه کامیون 
کشنده تولید شــد که در مقایســه با پنج ماهه 

نخست ۹۷ افت ۶8.۷ درصدی داشته است.
در این مــدت ۱۵۹ دســتگاه کمباین و هفت 
هزار و ۴۴۵ دســتگاه تراکتور تولید شد که در 
مقایسه با مدت مشابه ســال گذشته به ترتیب 
افت ۶۴.۳ درصدی و رشــد ۲۶ درصدی داشته 

است.

۳۰۱، یک سر و گردن باالتر از رقبا
پژوهش بــازار محصول ۳۰۱ بــا حضور فعاالن 
بازار خودرو، مشــتریان و مدیــران صنعت در 

سالن همایش ساپکو برگزار شد.
در این پژوهش، ۳۰۱ بــا خودروهای هم کالس 

مورد مقایسه و سنجش قرار گرفت.
کلینک این امــکان را فراهم می کنــد تا قبل از 
تولیــد انبوه محصــول جدید، قابلیــت اعمال 
نظرات فنی و مهندسی مدیران، نمایندگی ها و 

مشتریان بررسی شود.
 براساس نظر سنجی انجام شده، تمامی پرسش 
شــوندگان، محصول ۳۰۱ را از نظر عملکردی، 
پایــداری ، فرمان پذیــری و ایمنی نســبت به 
خودروهــای هــم کالس مطلوب تــر ارزیابی 

کرده اند.
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

خبرها بازار ارز را به کدام سو می برد؟

سیگنال های سیاسی به بازارها
خریــدار    در هفته گذشــته بورس تنها بــازار با 
بازدهی مثبت بود. سیگنال های سیاسی و اقتصادی 
برای هفته پیش رو چه وضعیتی را نشان می دهد؟ آیا 
همچنان بورس مثبت خواهد شــد و دیگر بازارها در 

فاز احتیاط قرار دارند؟
قبل از شــروع هفته اخیــر بازارها چنیــن وضعیتی 
داشــتند؛ دالر بدون تغییر، طالی ۱8 عیــار بازدهی 
منفــی ۰٫۳۱ درصد، ســکه طــال بازدهــی منفی 
۰٫۸۴ درصــد و بورس بازدهی منفــی ۱٫۹۲ درصد. 
در روزهایی که به نظر می رســد قیمت ارز و طال تحت 
فشار عواملی برای کاهش ارزش هســتند بازار سهام 
همچنان چشم انداز مناســبی با توجه به سیگنال های 
اقتصادی و سیاســی هفته اخیر دارد.در عمل نیز طی 
هفته اخیر بورس هفته گذشته را با بازدهی مثبت ۶٫۸ 
درصدی به پایان رساند و بازارهای طال و ارز همان طور 
که تجارت نیوز پیش بینی می کرد با افت ارزش مواجه 
شــدند و در این بین ســکه بیشــترین بازدهی منفی 
را داشــت.در نهایت بازارها در هفته گذشــته چنین 
وضعیتی را ثبــت کردند: بــورس بازدهی مثبت ۶٫۸ 
درصد، طال بازدهی منفی ۰٫۷ درصد، ســکه بازدهی 

منفی ۰٫۹ درصد و دالر هم بازدهی منفی ۰٫۸ درصد.
در این شــرایط که بورس تنها بازار بــا بازدهی مثبت 
بوده و  طــال و ارز همچنان یک رونــد نزولی به خود 
دارند، چه سیگنال های سیاسی و اقتصادی نسبت به 

این بازارها وجود دارد؟

سیگنال های سیاسی به بازارها
اخبار سیاسی مربوط به روابط ایران و آمریکا همچنان 
هم ادامه دارد.حسن روحانی، رئیس جمهور ایران پس 
از بازگشت از نیویورک عنوان کرده که آماده مذاکره ایم 
اما نه در فضای تحریم و نه در فضای فشار. او همچنین 
در نشست خبری خود در نیویورک خبر داده بود که بن 
سلمان، پادشاه عربستان از طریق عمران خان، نخست 
وزیر پاکســتان برای ایران پیام داده اســت.در همین 
حال رئیس جمهــور ترکیه هم گفته اســت علی رغم 
تحریم های آمریکا علیه تهران، آنــکارا به خرید نفت و 

گاز طبیعی از ایران ادامه خواهد داد.
خبر قابل توجه دیگر رفع توقیف نفتکش انگلیســی 
استنا ایمپرو توسط ایران بود و عالوه بر این، وزیر امور 
خارجه آمریکا در ســخنانی بیان کرده که کشورش 

خواهان دستیابی به راه حلی صلح آمیز با ایران است.
با وجود این، رئیس جمهور آمریکا با رفع تحریم های 

ایران مخالفــت کــرده و یورونیوز به نقــل از آژانس 
بین المللی انرژی اتمی مدعی شده ایران غنی سازی 
اورانیوم با ســانتریفیوژهای پیشــرفته را آغاز کرده 
اســت. پس از این خبر، روزنامه گاردین نیز از تهدید 

اتحادیه اروپا به خروج از برجام خبر داده است.
بدیــن ترتیب با وجــود اخبــار مربوط بــه کاهش 
تنش های سیاســی، اخباری هم در چنــد روز اخیر 
منتشر شــده که نشــان از افزایش نااطمینانی های 
سیاسی دارد اما به نظر می رسد دامنه اخبار گروه اول 

کمی بیشتر از دامنه اثرگذاری اخبار گروه دوم باشد.

سیگنال های اقتصادی به بازارها
با توجه به ســیگنال های سیاســی مورد اشاره اما در 
بخش اقتصادی چه ســیگنال هایی قابل مشــاهده 

است؟
از جمله اخبــار اقتصادی چند روز اخیــر می توان به 
اظهارات رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد که در دو 
نوبت از بازار ارز ســخن گفته است. وی ابتدا بیان کرد 
که بازار همچنان تحت کنترل بانک مرکزی اســت و 

سپس تصریح کرد شرایط ارزی باثباتی داریم.
در بازارهــای جهانــی هم اتفــاق اقتصــادی قابل 
توجهی که بتواند روند بازارها را از گذشــته متفاوت 
کند وجود نداشــته مگر اظهارات ترامپ که گفته در 
صورت اســتیضاح وی، بازار سهام ســقوط می کند. 
در عین حال در بازارهای داخلــی این هفته هم خبر 
قابل توجه مورد اشــاره به چشم نمی خورد مگر اینکه 
با فرا رســیدن تعطیالت هفته طالیــی چین )اول تا 
هفتم اکتبر( کمی از تقاضــای ارزی تجار ایرانی فعال 
در کشــور چین کاهش یابد.بدین ترتیب با توجه به 
سیگنال های سیاســی و اقتصادی مورد اشاره به نظر 
می رســد هرچند بازارهای ارز، طال و سهام زیر سایه 
اخبار سیاسی قرار دارند اما در صورت بروز اخباری که 
نااطمینانی را بیشــتر کند، با توجه به ادعاهای بانک 
مرکزی دامنه اثرگذاری این اخبار در بازار ارز از دیگر 

بازارها کمتر است.

وند کاهشی قیمت گوشت ر
مرکز آمار ایران اعالم کرد: طی شهریور ماه سال 
جاری، نرخ انواع گوشــت روند کاهشی به خود 
گرفت؛ اما از ســوی دیگر، نرخ خدمات همچون 
آب، برق و سوخت، آموزش و تفریح و فرهنگ با 

رشد مواجه شده است.
تغییرات نرخ کاالها و خدمات به استناد گزارش 
مرکــز آمار در شــهریورماه نشــان می دهد که 
نرخ گروه خوراکی ها و آشــامیدنی ها، نســبت 
به مرداد مــاه کاهش  ۱.۴ درصدی داشــته؛ در 
حالی که نسبت به شهریور ماه سال قبل رشد ۴۶ 

درصدی یافته است.
در این گروه، رشد نرخ کاالها نســبت به مرداد 
ماه برای نــان و غالت یک درصد، شــیر، پنیر و 
تخم مرغ ۱.۴ درصد، روغن هــا و چربی ها ۰.۴ 
درصد، شکر، مربا، عسل، شکالت و شیرینی ۰.۳ 
درصد و چای، قهوه، کاکائو، نوشــابه و آب میوه 

۵.۱ درصد بود.
از سوی دیگر، آمارها نشان می دهد در این گروه، 
نرخ گوشــت قرمز و ســفید و فرآورده های آنها 
۱.۳ درصد، گوشــت قرمز و گوشت ماکیان ۱.۳ 
درصد، ماهی ها و صدف داران ۱.۳ درصد، میوه 
و خشــکبار ۵.۶ درصد، خوراکی ها ۱.۷ درصد 
و ســبزیجات ۶.8 درصد با کاهش مواجه شده 

است.
البته نرخ کاالهای این گروه، نســبت به شهریور 
ماه ســال گذشــته )تورم نقطه به نقطه( با رشد 
چشــم گیری مواجه بوده اســت؛ به گونه ای که 
به ترتیب بــرای خوراکی ها ۴۵ درصــد، نان و 
غــالت ۳۶.۹ درصد، گوشــت قرمز و ســفید و 
فرآورده های آنهــا ۶۳ درصد، گوشــت قرمز و 
گوشــت ماکیان ۶۲.۴ درصد، ماهی ها و صدف 
داران ۶۷.۳ درصد، شــیر، پنیر و تخم مرغ ۳8.۹ 
درصد، روغن ها و چربی هــا ۳۷.8 درصد، میوه و 
خشکبار ۲۵.۴ درصد، ســبزیجات ۴۰ درصد، 
شکر، مربا، عســل، شکالت و شــیرینی ۵۳.۲ 
درصد، چای، قهوه، کاکائو، نوشــابه و آب میوه 
۶8.۲ درصد و محصوالت خوراکی طبقه بندی 
نشــده در جای دیگر 8۴.۹ درصد رشد را شاهد 

بودیم.
از ســوی دیگر، نــرخ دخانیات نیز نســبت به 
مرداد ماه ۰.۴ درصد و نســبت به شــهریور ماه 
سال گذشــته ۲۱.8 درصد رشــد داشته است. 
همچنین بخش پوشــاک و کفش نیز با رشــد 
۲.۱ درصدی نســبت به مرداد ماه سال جاری و 
رشد ۴۷.۲ درصدی نســبت به شهریور ماه سال 

گذشته مواجه بوده است.
گروه مســکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها به 
طور کلی رشد ۲.۴ درصدی نسبت به ماه قبل و 
رشد ۲۴.۱ درصدی نســبت به شهریور ماه سال 
گذشته داشته اســت؛ ضمن اینکه در این گروه، 
بخش مسکن ۱.۷ درصد نســبت به مرداد ماه و 
۲۲.۴ درصد نسبت به شهریور ماه سال گذشته با 
رشد قیمت مواجه شده است. همچنین نرخ آب، 
برق و ســوخت نیز به صورت جداگانه در مرداد 
ماه ۷.۳ درصد و نسبت به شهریور ماه سال قبل 
۳۶.۹ درصد رشد داشــته است.قیمت مبلمان و 
لوازم خانگی نیز نسبت به مردادماه سال جاری 
و شهریور ماه سال گذشته به ترتیب با رشد ۱.۵ 
درصدی و ۵۷.۱ درصدی رو به رو بوده اســت و 
همچنین بخــش مربوط به بهداشــت و درمان 
۰.8 نســبت به مرداد ماه و ۲۷ درصد نسبت به 

شهریور ماه سال گذشته رشد داشته است. 

آخرین قیمت خرید وام مسکن 
و جعاله

قیمت هر برگ از اوراق تســهیالت مسکن بانک 
مســکن در این روزهــا حدود ۴۰ هــزار تومان 
اســت؛ بدین ترتیب هزینه وام مسکن به عالوه 
جعاله حداکثر به ۹ میلیــون و ۶۰۰ هزار تومان 

می رسد.
قیمت اوراق تســهیالت مســکن بانک مسکن 
نسبت به هفته گذشــته چندان تفاوتی نداشته 
اســت و در حدود قیمت ۴۰ هــزار تومان داد و 

ستد می شود.
امتیاز تسهیالت مســکن مردادماه سال ۱۳۹8 
در حال حاضــر کمی بیشــتر از ۴۲ هزار تومان 
اســت و امتیاز تسهیالت مســکن فروردین ماه 

۱۳۹8 حدود ۴۱ هزار و ۲۰۰ تومان است.
در مقابل برخــی از این اوراق کمتــر از ۴۰ هزار 
تومان داد و ستد می شــود. نمونه آن اوراق آبان 
ماه ســال ۱۳۹۶ که قیمتش به ۳8 هزار و 8۰۰ 
تومان میرســد. همچنین تســه خرداد ۱۳۹۷ 

حدود ۳۹ هزار تومان است.
در عین حال اکثر تســه ها حدود قیمت ۴۰ هزار 
تومان هســتند و به همین دلیل این گزارش با 

توجه به این قیمت نوشته شده است.
با توجه به اینکه زوج هــای تهرانی برای دریافت 
وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه 
تسهیالت مســکن خریداری کنند، هزینه این 
تعداد اوراق آن ها هشت میلیون تومان می شود. 
به این مبلغ با احتســاب ۲۰ میلیون تومان وام 
جعالــه که بابت خریــد آن باید ۴۰ برگ تســه 
خریداری شــود، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
اضافه می شــود. در نتیجه در مجموع باید برای 
دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۹ 

میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه 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 8۰ میلیون 
تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید 
۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند و با این حساب 
باید حدود شــش میلیون و ۴۰۰ هــزار تومان 
بابت خریــد این اوراق بپردازند که با احتســاب 
یک میلیــون و ۶۰۰ هــزار تومان بــرای خرید 
اوراق وام جعاله، در مجموع بــرای دریافت وام 
۱۰۰ میلیون تومانی باید هشــت میلیون تومان 

پرداخت کنند.
عالوه بر این، زوج های ساکن در سایر شهرهای 
با جمعیت زیــر ۲۰۰ هزار نفــر می توانند برای 
گرفتن ۶۰ میلیــون تومان وام مســکن، ۱۲۰ 
برگ بهــادار خریــداری کنند که بایــد چهار 
میلیون و 8۰۰ هــزار تومان بابــت خرید اوراق 
بپردازند. همچنین برای دریافــت ۲۰ میلیون 
تومان دیگر بابــت وام جعاله نیز بایــد یک میلیون 
و ۶۰۰ هزار تومــان پرداخت کنند کــه در مجموع 
برای وام 8۰ میلیون تومانی، حدود شش میلیون و 
۴۰۰ هزار تومان از سوی زوجین باید پرداخت شود.
مجردهای تهرانی نیز می توانند تا سقف ۶۰ میلیون 
تومان و مجردهایی که در مراکز استان های باالی 
۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون 
تومان و در نهایت غیر زوج های ســاکن در سایر 
مناطق تا ســقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت 
کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و 8۰ 
برگ بهادار اوراق تسهیالت مسکن را از فرابورس 

ایران خریداری کنند.


