
تعریف شاغل بودن یا فعالیت داشتن این روزها دچار دگرگونی 
شده است. ورود به عصر تکنولوژی ســبک زندگی شهروندان 
را تغییر داد و اشــکال جدیدی به تعامالت و داد و ســتد آنها با 
یکدیگر وارد کرد. امروز دیگر راه کســب درآمد فقط استخدام 
در ســازمان دولتــی یــا کار در کارخانه ها نیســت. فناوری 
ارتباطات با تسهیل ارتباطات انسانی بســتری را به وجود آورد 
که افراد بتوانند بــا هر تخصصی پروژه یا شــغل مورد نظر خود 
را یافته و کسب درآمد کنند.واژه فریلنســر که این روزها بسیار 
شنیده می شود، در واقع تعریف شــخصی است که در یک حوزه 
تخصصــی دارد، به صورت دائمــی در یک مجموعه اســتخدام 
نمی شود و پروژه ها یا ایده های افراد یا شرکت ها را اجرا می کند. 
در ایران متخصصان رشته های متنوعی به این روش کار می کنند 
و این میزان در حال افزایش است. بســیاری خانه را دفتر کار کردند 
و برخی مکان های عمومی همچون کتابخانه و کافی شاپ ها. میزان 
سودآوری اقتصادی انجام پروژه ها بسیار متغیر است. در واقع نسبت 

به سطح تخصصی آن هزینه بصورت غیرخطی افزایش می یابد. 
  ادامه در صفحه 2
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 اینستکس دیگری در راه است؟
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 اما و اگرهای ساز و کار مالی ایران و عراق

 اینستکس دیگری در راه است؟
خریدار    پس از ماه ها مذاکــره توافقی برای ایجاد 
یک سازوکار مالی جهت تســویه بدهی های ناشی از 
صادرات گاز و برق ایران به عراق حاصل شد که تجارت 

ایران را تحت نظارت آمریکا قرار می دهد.
پس از ماه هــا مذاکره میان مقامــات ایرانی و عراقی، 
توافقی برای ایجاد یک ســازوکار مالی جهت تسویه 
بدهی های ناشــی از صادرات گاز و برق ایران به عراق 
حاصل شــد. اما این ســازوکار با ایجاد محدودیت در 
روابط مالی ایران و عراق، تجارت ایران را تحت نظارت 

آمریکا قرار می دهد.
کشور عراق یکی از مهم ترین شــرکای تجاری ایران 
اســت و مقصد صادراتی بزرگ ایران در زمینه انرژی 
)برق و گاز( و خدمات فنی مهندسی به شمار می رود. 
با این حال به دلیل مشــکالت ناشــی از تحریم های 
آمریکا، بانک هــای عراقی از همــکاری با طرف های 
ایرانی ســربازمی زنند و همین امر سبب شده است، 
بخش زیــادی از مطالبات ارزی ایــران از عراق قابل 
وصول نباشد. برای حل این مشکل، مذاکراتی در چند 
ماه گذشته میان طرف های ایرانی و عراقی و آمریکایی 
صورت گرفت که نتیجه آن ایجاد یک ســازوکار مالی 
میان ایران و عراق بود. اما ســوال مهم این اســت که 
آیا این مکانیزم مالی می تواند مبــادالت ارزی میان 
ایران و عراق را تسهیل کرده و در شرایط تحریمی، راِه 

تنفسی برای اقتصاد ایران باشد؟
به گفتــه یکی از مقامات ارشــد دولت عــراق، نحوه 
فعالیت این ســازوکار مالی به این صورت اســت که 
دولت عراق به میزان بدهی های ناشــی از واردات گاز 
و برق از ایــران، در بانک تجارت عــراق )TBI( یک 
حســاب دیناری باز می کنــد و ایران بــدون آن که 
اجازه برداشــت پول از این حســاب را داشته باشد، 
تنها می تواند از این حســاب برای خرید کاالهای غیر 

تحریمی آمریکا از خارج از عراق استفاده کند.
در نگاه نخســت شــاید چنین به نظر برسد که ایجاد 
چنین ســازوکار مالی موفقیتی در زمینه دیپلماسی 
اقتصادی برای کشور اســت. اما تحلیل دقیق تر نشان 
می دهد ایــن موضــوع در بلندمــدت می تواند آثار 
زیان باری در روابط اقتصادی ایــران و عراق به جای 

بگذارد.
مهدی مظهر، کارشــناس اقتصاد سیاسی در گفتگو 
با مهر با تاکید بر اینکه این ســازوکار، اثرات منفی بر 
روابط اقتصــادی ایــران و عــراق دارد، پذیرش این 
ســازوکار را تن دادن به تحریم های آمریکا توصیف 

می کند.
به گفته ســه مقام ارشــد عراقی، ایران حق برداشت 

پول از این حســاب را نداشــته و تنها می تواند از این 
پول بــرای خرید کاالهای بشردوســتانه )غذا، دارو و 
تجهیزات پزشکی( استفاده کند. این بدین معناست 
که عماًل درآمدهای حاصل از صادرات  ایران به عراق 
تنها در چارچوب تحریم های آمریکا قابل هزینه شدن 
است. در شــرایطی که ایران نیاز دارد با ایجاد برخی 
سازوکارهای مالی، تحریم های آمریکا را دور بزند، تن 
دادن به این سازوکار در واقع پذیرفتن نظام تحریمی 

آمریکاست.

بانک تجارت عراق، آمریکایی ترین بانک عراق!
دومین نقد مهمی که به این سازوکار مطرح می شود 
نقش آمریکا در این بانک اســت؛ اگرچــه بانکی که 
حســاب دیناری در آن افتتاح می شود، بانک تجارت 
عراق اســت.مهدی ازرقــی، پژوهشــگر اقتصادی 
در گفتگو با خبرنــگار مهر می گویــد: بانک جی پی 
مورگان آمریکا موســس این بانک در عراق بوده و هم 
اکنون نظارت و اشــراف کاملی بر تعامالت این بانک 
عراقی دارد. روشن اســت که نظارت بر نحوه پرداخت 
مطالبات ایران از ســوی بانک تجارت عراق نیز تحت 
کنترل و تصمیم گیری آمریکا قــرار خواهد گرفت و 
حتی در خصوص تأمین کاالهای بشردوســتانه نیز 

محدودیت زیادی را اعمال خواهند کرد.
 ضمن اینکه این بانک نخستین بانک عراقی است که 
در بدو شــروع رفت و آمدهای اقتصادی میان عراق و 
عربستان، اقدام به افتتاح شــعبه در عربستان کرده و 
مقدمات تسهیل تعامالت بانکی و اقتصادی میان دو 

کشور را فراهم آورده است.
در عین حــال مهدی مظهر نیز معتقد اســت: آمریکا 
می تواند از این اهرم فشار اســتفاده کرده و این بانک 
را مجبور کند همسو با سیاست های آمریکا رفتار کند.   
این یعنی افزایش ســلطه و نفوذ اطالعاتی آمریکا بر 
تجارت ایران و عراق. آمریکا که از هیچ تالشــی برای 
دسترســی به اطالعات بازیگران اقتصاد ایران دریغ 
نکرده، این بــار نیز تالش می کند از طریق ســازوکار 

مزبور به این اطالعات دست پیدا کند.
تحلیگران معتقدند ایران می توانســت این سازوکار 
مالی را از طریق یکی از شــعب بانک هــای ایرانی در 
عراق یا بانک تحریم شــده  عراق ایجــاد کند تا امکان 
افشــای اطالعات کمتر شــده و اثربخشی فشارهای 

تحریمی کمتر شود.

اینستکس دیگری در راه است؟
در این میان کارشناســان بر این باورنــد که هر چند 

طراحی این ســاز و کار تحت نظر و توافق طرف های 
آمریکایی صــورت گرفته، اما به نظر می رســد دولت 
ایران بر اساس فرض کارآمد بودن سازوکار ویژه مالی 
اروپا )اینستکس( در تالش برای راه اندازی کانال های 

مشابه با سایر کشورها است.
به عنوان نمونــه حمید بعیدی نژاد، ســفیر ایران در 
انگلیس در توئیتی نوشــته اســت که »کشورمان با 
دیگر کشــورها از جمله ترکیه، عراق، روسیه، چین، 
هند، سوئیس و دیگران برای راه اندازی ساز و کارهای 
مشــابه اینســتکس جهت توســعه روابط اقتصادی 
دوجانبه توافقــات مهمــی را به اجــرا می گذارد«. 
همچنین وزیــر امور خارجه نیز در حاشــیه ســفر 
فروردین ماه خــود به ترکیه از تالش بــرای برقراری 
سازوکار مشابه اینســتکس با سایر کشورها خبر داده 

بود.
ازرقی می گوید: به نظر می رســد دولت بدون توجه به 
مخاطرات و تهدیدات این ســازوکار به توافق با دولت 
عراق دســت یافته و شــرایط را برای تجارت میان دو 
کشور سخت تر از گذشــته کرده است. چراکه پیش از 
این ایران طلب خود را با اندکی تأخیر اما به روش های 
مورد نظر و تحــت اختیار خود دریافــت می کرده و 
نظارتی نیز از ســوی آمریکایی ها صورت نمی گرفت؛ 
در حالیکه این توافق ظاهرا با هدف تسهیل مراودات 
میان دو کشور تهیه شده، اما در عمل منجر به محدود 
و کانالیزه شــدن حجم قابــل توجهــی از تعامالت 

اقتصادی میان ایران و عراق خواهد شد.

کاهش صادرات انرژی در اثر محدود شدن 
واردات عراق

 بخش انرژی عراق وابســتگی زیادی به واردات برق 
و گاز از ایران دارد و همین امر ســبب می شود دولت 
عراق حاضر به همراهی با تحریم های آمریکا در حوزه 
انرژی و نفت نباشــد. عراق برای جبران کمبود انرژی 
در این کشور حدود ۱۴۰۰ مگاوات برق و ۲۸ میلیون 
متر مکعب گاز از ایران وارد می کند که این مقدار، در 
مجموع یک سوم ظرفیت تأمین برق این کشور است. 
بی جهت نیســت که آمریکا در ۲۵ خــرداد ۹۸ برای 
ســومین بار معافیت ۹۰ روزه به عراق را برای واردات 
انرژی از ایران تمدید کرد. در چنین شرایطی، آمریکا 
تالش می کند برای افزایش فشــار به ایران، وابستگی 
بخش انرژی عراق را به ایــران کاهش دهد. در صورت 
کانالیزه شدن تجارت ایران با عراق از طریق سازوکار 
مزبــور، واردات کاال از ایــن طریق تنهــا محدود به 

کاالهای غیر تحریمی آمریکا خواهد شد.
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بی تخصص
  ادامه از صفحه یک

پروژه هایــی که از نظر نیازهــای علمی و تجربی 
در ســطحی قرار دارند که توســط متوسط افراد 
متخصص در آن رشته قابل انجام نیستند، اعداد 
و ارقام غیرقابل مقایسه ای دارند.عالوه بر توانایی 
علمی در انجــام پروژه، برخی گرایــش ها مانند 
مخابرات نیاز به تجهیــزات و امکانات گرانقیمتی 
دارند که تهیه آن معموال از عهده یک شــخص و 
حتی مجموعه های متوسط خارج است و البته به 
همان نسبت هم رقم های قابل توجهی را به خود 
اختصاص می دهند. برای توضیح بازار فریلنسری 
در ایران که معادل فارسی »آزاد کاری« هم برای 
آن مطرح اســت، بایــد گفت متقاضیــان پروژه 
ها 3 گروه مجموعــه های دولتــی، خصوصی و 
مشتریان خارجی هســتند. اگرچه، تاکنون آمار 
دقیقی درباره تعداد شــاغالن کارمــزدی یا آزاد 
کار در ایران منتشــر نشــده اســت اما بنیانگذار 
پونیشا می گوید »در سال گذشــته ۱۴۰ هزار نفر 
به این سایت جذب شــده اند و براساس تخمینی 
که زده اند، اندازه ســاالنه بازار کار فریلنسینگ در 
ایران تا یک میلیارد دالر آمریکاســت اما تاکنون 
تنها ۱۰ تا ۱۵درصد آن آنالین شــده است.«با این 
حال، در ســال های اخیر برخی سازمان های دولتی 
در ایران با هدف کنترل هزینه و کیفیت خروجی به 
استفاده از متخصصان آزاد کار تمایل پیدا کرده اند.

 افــراد و مجموعه هایــی کــه از تجهیــزات و 
امکانات علمــی الزم جهت انجــام پروژه های 
دولتی برخوردارند و برای مدت زمان مشــخص 
همکار بخش دولتی می شــوند تا کاال یا خدمات 
مورد نظر را آمــاده  کنند. هر چنــد نباید از نظر 
دور داشــت که در مجموعه های دولتی، بحث 
پارتی، ارتباط و مواردی از این دســت به شدت 
بر توانایی های علمی و عملــی پروژه های ملی و 
متخصصان ســایه انداخته و با جــرأت می توان 
گفت کــه اگر مشــکالت ســاختاری اداری در 
برخــی مجموعه های دولتی و منافع شــخصی 
برخی کارشناسان و... وجود نداشت، میلیاردها 
تومان پروژه برای انجام در دسترس متخصصان 
داخلی قرار می گرفت. ایــن موضوع همچنین 
می توانســت خوراک علمی و اقتصادی را برای 
هزاران متخصص داخلــی و خارجی فراهم کند. 
اما ســاز و کار حاکم بر مجموعه هــای اداری و 
دولتی کــه اکثر منابــع اقتصادی کشــور را در 
اختیار دارند، به گونه ای اســت کــه امکان آزاد 
شدن این پتانســیل عظیم را نمی دهد و کسانی 
که تجربه تماس با چنین سیستم هایی را دارند، 

بهتر با معنای عملی این عبارات آشنا هستند.
در کنار این، مانعی که بیشتر متخصصان داخلی 
را از همکاری با بخش دولتی محروم کرده و باعث 
ایجاد انحصار برخی شرکت ها شده برخورداری 
از کد اقتصادی اســت.  شناســه ای کــه پس از 
تشــکیل پرونده و تعیین حوزه توسط سازمان 
امــور مالیاتی و اقتصادی کشــور به اشــخاص 

حقیقی و حقوقی تعلق می گیرد.
داشــتن این شناســه منوط به ثبت شرکت یا 
موسسه است و ســختگیری خاصی درباره آن 
وجود دارد. در میان مدارک مورد نیاز متقاضیان 
باید ســند اجاره یا خرید مکانی با کاربری اداری 
را ارائه دهند. این در حالی اســت کــه در بازار 
مسکن اختالف قیمت واحد اداری با مسکونی 
موقعیت اداری بســیار زیاد هست و بخصوص 
موسسات یا شرکت های نوپا توان پرداخت آن 
را ندارند و افراد آزاد کار هم همانطور که اشــاره 
شــد در خانه یا مکان های عمومی کار می کنند 
و اصوال تــوان پرداخت چنیــن اجاره هایی را 
ندارند بنابراین شــرایطی به وجــود می آید که 
پروژه های درخواســتی بخش دولتی همواره 
توسط گروهی خاص یا اطرافیان آنها در اختیار 

گرفته می شود.



   قیمت گذاری دستوری کمر صنعت را خم کرد

وسازان چیست؟ راهکار تامین نقدینگی خودر
فاطمه اکبرخانی  این روزها صنعت خودرو بیش 
از هرزمانی آسیب پذیر شده و حاال عالوه بر مشکالت 
تولیدی ناشــی از تحریم و چالش های داخلی مانند 
صعود نــرخ ارز و در پی آن جهش قیمــت مواد اولیه، 

کمبود نقدینگی کمر صنعت را خم کرده است.
عالوه بــر تحریم و نوســان نــرخ ارز، قیمت گذاری 
دســتوری، مشــکل تامین قطعــه و افزایش قیمت 
نهاده های تولیــد، از جمله دالیلی اســت که صنعت 
خــودرو  را بــا چالش های جــدی از جملــه کمبود 
نقدینگی مواجه کرده اســت. اما راهکار تامین منابع 

مالی برای این صنعت مهم چیست؟
در ایــن زمینه فریــدون احمدی، عضو کمیســیون 
صنایع و معادن مجلس با تشــریح چهار راهکار برای 
تامین نقدینگی صنعــت خودرو بــه اقتصادآنالین 
گفت: پرداخت تسهیالت بانکی، پیش فروش خودرو، 
فروش اموال مازاد و مشــارکت بخــش خصوصی در 
تولید از جمله راهکارهایی اســت کــه می توان برای 
تامین مالی این صنعت پیشــنهاد کــرد اما تحقق هر 
یک از این موارد در شرایط فعلی به راحتی امکان پذیر 

نیست.
ایــن نماینده مجلــس دربــاره جزئیات هــر یک از 
ایــن راهکار ها توضیــح داد: خودروســازان به دلیل 
بدهی های سنگین بانکی، توانایی دریافت تسهیالت 
مجدد ندارند و از طرفــی بازپرداخت این وام ها با بهره 
باال دوباره خودروســازان را با کمبود نقدینگی مواجه 
خواهد کرد؛ گزینه بعدی پیش فروش خودرو است که 
این مورد هم در شــرایط فعلی با وجود تعهدات معوق 

خودروسازان، مطلوبیت خاصی برای مردم ندارد.
احمدی فروش اموال مــازاد خودروســازان را یکی 
دیگر از راهکارهــای موجود برای تامیــن نقدینگی 
دانســت و گفت: فروش اموال مازاد با توجه به زمان بر 
بودن، با شرایط فعلی خودروســازان سازگار نیست و 
همچنین واگذاری برخی شــرکت های زیر مجموعه 

خودروسازی ها به دلیل زیان دهی باال فایده ای ندارد.
وی تصریح کرد: به نظر می رســد مشارکت در تولید و 
جذب سرمایه گذار از بخش خصوصی در حال حاضر 
بهترین راهکار باشــد؛ البته با اتفاقاتــی که در تغییر 
مدیرعامل ایران خودرو رخ داد گزینه مشــارکت در 
تولید هم با ابهام روبه رو شــده اســت چراکه با تاخیر 
در وعده خصوصی ســازی، این بخــش نمی تواند با 
اعتماد کامل وارد صنعت خودرو شــود، اما با توجه به 
غیرممکن بودن سایر موارد باید از این راه شریان های 

تزریق نقدینگی به صنعت را باز کرد.
نماینده مردم زنجــان در مجلس با بیان اینکه صنعت 

خودرو خواسته و یا ناخواســته درحال زمین  خوردن 
است، افزود: یک عده با تصور کمک به صنعت درحال 
نابود کردن آن هســتند، در حال حاضر ضرورت دارد 
تا دولت هرچه سریع تر مسیر های تزریق نقدینگی را 
باز کند زیرا در غیر ایــن صورت صنعت خودرو به طور 

کامل نابود خواهد شد.
در این راســتا امیرحســین کاکایی، کارشــناس و 
تحلیلگر صنعت خودرو اظهار کرد: در شــرایط فعلی 
اســتفاده از تنها یکی از راهکار های گفته شده، دیگر 
جوابگوی تامیــن نقدینگی و نجــات صنعت خودرو 
نیســت بلکه باید مجموعه ای از راهکار هــا از جمله 
پرداخت وام بدون بهــره، پیش فروش خودرو و جذب 

سرمایه گذار در پیش گرفته شود.
کاکایی اضافه کــرد: این راهکارها در زمان مناســب 
به تنهایــی اثرگذار بودنــد اما االن به عنــوان مثال 
پیش فروش خــودرو تبدیل به یــک آب باریکه برای 
صنعت شــده و نمی توان آن را برای مــدت طوالنی 
ادامه داد، فروش اموال مازاد نیــز ظرفیت محدودی 
دارد و همچنین زمان بر اســت و حتی دریافت وام هم 

خودروسازان را دوباره غرق در بدهی خواهد کرد.
بــه گفتــه ایــن کارشــناس خــودرو، باتوجــه به 
قیمت گذاری اشتباه و افزایش قیمت نهاده ها، تولید 
هردســتگاه خودرو برای خودروســاز با ضرر همراه 
اســت و به طورحتم با ادامه این روند تا پایان ســال 
زیان خودروســازان از ۲۰هزار میلیــارد به 3۰هزار 
میلیارد تومان خواهد رســید.این کارشناس با بیان 
اینکه راهکارهــا برای نجات صنعت مقطعی شــده، 
تصریح کرد: تنها راهکار فعلــی نجات صنعت خودرو 
تزریق نقدینگی بالعوض از ســوی دولت اســت زیرا 
قیمت گذاری دســتوری و ادامه این روند باعث زیان 
سنگین خودروســازان شــده و دولت باید نتایج این 

اقدام غیرمنطقی جبران خسارت کند.
 به طورحتم ادامــه این چرخه معیــوب چالش های 
بیشــتری در آینده ای نه چندان دور به وجود خواهد 
آورد؛ از این رو باتوجه به اهمیت ویژه این صنعت مادر 
برای کشور به خصوص در شــرایط تحریمی ضرورت 
دارد تا دولت و متخصصان هرچه سریع تر وارد میدان 
عمل شده و راهکاری مناسب برای حل مشکالت ارائه 

دهند و نابودی صنعت خودرو شوند.

ضرورت تزریق نقدینگی به خودروسازان داخلی
در همیــن حال معــاون وزیر کشــور از حمایت این 
وزارتخانه از برنامه های گــروه صنعتی ایران خودرو 
در زمینــه رونــق تولید، توســعه صــادرات، عرضه 

محصوالت جدید و داخلی ســازی قطعات پیشرفته 
خودرو خبر داد.بابک دین پرســت، معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه مناطق وزارت کشور در دیدار 
با مدیرعامل گــروه صنعتی ایران خــودرو، صنعت 
خودروی کشور را پیشــران اقتصاد مقاومتی دانست 
و گام های توســعه ای ایران خودرو در حوزه ارتقای 
ایمنــی و کیفی محصــوالت با هدف جلــب رضایت 
حداکثری مشتریان و توسعه و تعمیق ساخت داخل 
قطعات در راستای کاهش وابســتگی و صرفه جویی 

ارزی را مناسب توصیف کرد.
وی درعین حال افــزود:  خودکفایــی در تمامی 
زمینــه هــا و کاالها، نه برنامه کشــور مــا و نه هیچ 
کشــوردیگری اســت، اما چنانچه دشــمنان نظام 
بخواهند با عــدم تحویل کاال تولید و صنعت کشــور 
را مختل کننــد، باید درجهــت تولیــد آن کاالها و 
قطعات تالش کنیم .دین پرســت بر استفاده از توان 
شرکت های دانش بنیان دراین زمینه تاکید و خاطر 
نشــان ســاخت: ایران خودرو نیازهای فناورانه خود 
را مشــخص و ارائه نماید تا با کمک این شــرکت ها و 
اســتارت آپ ها  آهنگ رشد تولید شــتاب بیشتری 
گیرد.معــاون هماهنگی امــور اقتصادی و توســعه 
مناطق وزارت کشور با بیان این مطلب که در بهترین 
شرایط هماهنگی قوای سه گانه در زمینه رونق تولید 
قرار داریم، خاطر نشان ســاخت:  وزارت کشور برای 
فرمانداران تکالیفی تعیین و ابــالغ نموده که احیای 
تولید و صادرات از مســئولیت هــای فرمانداران در 
شرایط جنگ اقتصادی اســت و این وزارتخانه آماده 
هرگونه همکاری جهت توســعه صــادرات خودرو به 

کشور های همسایه می باشد.
معاون وزیر کشور اظهارداشت: تصویر ذهنی جامعه 
نســبت به خودرو ســازان کمی مخدوش شده است 
که باید این نگاه با عرضه محصــوالت جدید، عمل به 

تعهدات و ارائه خدمات مطلوب تر تغییر کند.
در ادامه فرشــاد مقیمی، مدیرعامل گــروه صنعتی 
ایران خــودرو گفت:  درســال جاری، توســعه عمق 
ســاخت داخل در تولید قطعات خودرو، عرضه ســه 
محصول جدیــد و همچنیــن اجــرای 63۹ پروژه 
در زمینــه ارتقای کیفــی محصــوالت، قطعات و 

مجموعه ها را هدف گذاری کرده ایم.
وی از رویکرد جدید ایران خــودرو در حوزه صادرات 
و رســیدن به باالنــس ارزی خبرداد و اظهــار کرد:  
درصورت تامین حداقلی سرمایه در گردش مورد نیاز، 
می توانیم افزایش تولید، توســعه صادرات و ارزآوری 

برای کشور را در این شرکت رقم بزنیم.
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و ۳۹درصدی تولید خودر
مدیر کل دفتــر صنایع خودرو و نیــرو محرکه 
در خصــوص دالیــل کاهش تولید خــودرو در 

مردادماه توضیح داد.
ســیدرضا مفیدی عمده تغییــرات عددی در 
خصوص آمار تولید خودرو را مربوط به تعطیالت 
تابستانی در شــرکت های خودروساز دانست و 
افزود: اگر چه تعطیالت تابســتانی این شرکتها 
حــدود مردادمــاه بوده اســت، اما بــه صورت 
اتفاقی امســال در مردادماه و ســال گذشته در 

شهریورماه آمار آن ثبت شده است.
وی ادامه داد: این طبیعی اســت کــه وقتی دو 
هفته دو شرکت خودروســاز تعطیل باشد، آمار 
تولیــد تحت تاثیر قــرار می گیــرد و نباید یک 
بخش خــاص از آمار را جدا کــرد و از آن تحلیل 

داشت.
مدیر کل دفتــر صنایع خودرو و نیــرو محرکه 
وزارت صمت با بیان اینکــه البته به طور طبیعی 
در ماهی کــه تعطیــالت داریــم تولید هم 
کم می شــود، گفت: اتفاقاً امســال از فرصت 
تعطیــالت برای تکمیــل خودروهــای ناقص 
اســتفاده کردیم و آن چیزی که بــرای مردم و 
مصرف کنندگان مالک است آمار تحویل است 
)اگر چه میزان تولید هم مهم است و برخی مواقع 
بازار متناســب با تولید از خود واکنش نشــان 
می دهد(، اما آمــار تحویل ما نیــز در مجموع 
خیلی عقب نیســت.مفیدی با اعــالم اینکه دو 
شرکت خودروساز بزرگ )ایران خودرو و سایپا( 
در مجموع در مردادماه امسال حدود 3۹ درصد 
نسبت به مردادماه پارسال، کاهش تولید داشته 
اند ولی کاهش تحویل آنها حدود ۴ درصد بوده 
اســت، اضافه کرد: البته نمی توان به عنوان یک 
مشکل اساسی از این موضوع نام برد چرا که این 
اعداد در شهریور ماه جبران شده و تا حد زیادی 
افزایش یافته است ) هم تولید و هم تحویل( و از 

این بابت جای نگرانی خاصی نیست.
وی در خصوص آمار شهریورماه تحویل و تولید 
دو شرکت خودروساز بزرگ نیز افزود: تولید دو 
شــرکت در شــهریور ماه در مجموع ۱۹ درصد 
نســبت به مدت مشابه پارســال افزایش داشته 
اســت و تحویل شــهریورماه نیــز 6۱ درصد با 
افزایش روبه رو بوده است.مدیر کل دفتر صنایع 
خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت بیان کرد: در 
شــهریور ماه امسال دو شــرکت خودروساز در 
مجموع 6۰ هزار و 3۱۸ دســتگاه خودرو تولید 
کرده اند که این رقم در شــهریورماه پارسال ۵۰ 

هزار و ۵76 دستگاه بوده است.
مفیدی در ادامه اضافه کرد: همچنین دو شرکت 
بزرگ خودروساز در شهریورماه امسال ۸6 هزار 
و ۲3۴ دستگاه خودرو به مشتریان تحویل داده 
اند که این رقم در مدت مدت مشابه پارسال ۵3 

هزار و 6۲۸ دستگاه بوده است.
وی با یادآوری اینکه همیشه در شش ماهه دوم 
ســال، وضعیت تولید در صنعت خــودرو از نظر 
آماری رشد داشته اســت، افزود: این موضوع در 
خیلی از صنایع هم اتفاق می افتد، چون در شش 
ماهه اول تعطیالت تابستانی و فروردین را داریم 
اما در شش ماهه دوم شاهد این اتفاقات نیستیم.

مدیر کل دفتــر صنایع خودرو و نیــرو محرکه 
وزارت صمت با تأکید بر اینکه رسانه ها در قبال 
افکار عمومی مسئول هســتند، گفت: رسانه ها 
نباید با تحلیل های زاویه دار و ناقص در شرایطی 
که باید به تولید و فضای امــن اقتصادی کمک 
کنیم، با جــدا کردن بخشــی از اطالعات و ارایه 
تحلیل های ناقص باعث تشــدید نوسان در بازار 
بشــوند.مفیدی با اعالم اینکه مشکالت ناشی از 
تحریم و نقدینگی را با همت و توان صنعت خودرو 
پشــت ســرمی گذاریم، بیان کرد: با استعانت از 
توان ساخت داخل، کســری های خود را جبران 
می کنیم و امیدواریم که تا پایان ســال بتوانیم به 

سمت برنامه از پیش تعیین شده حرکت کنیم.
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وزنامه سراسری صبح ایران 4 ر بازار

فاصله سقف و کف قیمت به ۲۰۰ تومان رسید 

افزایش آرام قیمت دالر
خریدار   روز دوشــنبه، دالر افزایــش آرام خود را 
ادامه داد تا بتواند اثر کاهشــی طالی جهانی بر بازار 
سکه را نیز خنثی کند. در سومین روز هفته، شاخص 
ارزی ۴۰ تومان افزایش را به ثبت رساند و به بهای ۱۱ 

هزار و ۴7۰ تومان رسید.
این افزایش موجب شد که سکه تمام بهار آزادی نیز از 
مرز ۴ میلیون تومانی فاصله بگیرد و با ۱۵ هزار تومان 

رشد به بهای ۴ میلیون و ۲۰ هزار تومان برسد.
روز شــنبه فلز گرانبهای داخلی در واکنش به ریزش 
طالی جهانی بــه زیر مرز هــزار و ۵۰۰ دالری که در 
روز جمعه صورت گرفته بود، حدود 3۰ هزار تومان از 
ارزش خود را از دســت داد و در آستانه خروج از کانال 
۴ میلیون تومانی قرار گرفت. دالر در حالی ســه رشد 
را تجربه کرده اســت که عده کمی از معامله گران این 
روند را به معنــای تغییر انتظارات در بــازار ارز تعبیر 
کرده اند. از نظر شــماری از فعــاالن، معامله گران در 
روزهای اخیر دیگر به دنبال فتــح قله های مقاومتی 
نیســتند، بلکه هدف های کوتاه افزایشی و کاهشی را 

برای خود تعریف و ســعی می کنند در آن چارچوب 
کسب سود کنند.

بنابراین در روزهــای اخیر معامله گران بــازار قبل از 
آنکه به دنبال شکستن سطح ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی 
باشند، به نقاط افزایشــی کوتاه مدت تری حساسیت 
نشــان می دهند. به عنوان مثال، دیروز برخی فعاالن 
عنوان می کردند بازار قبل از اینکه به سوی سطح ۱۱ 
هزار و ۵۰۰ تومانی برود، باید در نقطه ۱۱ هزار و ۴۰۰ 
تومانی مورد حمایت واقع شــود و پس از آن در نقاط 
۱۱ هزار و ۴۵۰ و ۱۱ هــزار و ۴۸۰ تومانی خریدها با 
احتیاط بیشــتری صورت بگیرد یا بخشی از فروش ها 

انجام شود.
دالر از ابتدای هفته گذشــته در دامنه ۱۱ هزار و 3۰۰ 
تا ۱۱ هزار و ۴۸۰ تومانی حرکت کرده اســت تا فاصله 
ســقف و کف قیمت به حدود ۲۰۰ تومان برســد. هر 
چقدر دامنه نوســانی قیمت ها کمتر شــود، جذابیت 
بازار ارز برای افراد عادی و نوسان گیران کمتر می شود 

و زمینه خروج آنها از بازار را فراهم می کنند. 

بازار کدام گوشی های تلفن همراه رونق دارد؟

وزهای خـوش ارزان قیمت ها ر
رئیس انجمــن واردکنندگان موبایــل و تبلت 
گفت: با توجه بــه کاهش قــدرت خرید مردم 
اکنون بیشتر گوشــی های ارزان قیمت در بازار 

معامله می شود. 
عالوه بر این، دیگر مردم کمتر گوشی های خود 
را به روز می کنند و تا مجبور نشوند تلفن همراه 

خود را تغییر نمی دهند.
حســین غروی رام در خصــوص وضعیت بازار 
موبایل گفت: بــا اجرای طرح رجیســتری این 
نگرانی وجود داشت که بازار با کمبود کاال روبرو 
شود اما انجمن در جلســات مختلفی که با ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و وزارت صمت داشــت این 
اطمینان را داد که بــازار را تامین خواهد کرد که 
خوشبختانه توانســتیم به این تعهد خود عمل 

کنیم.
 وی ادامــه داد: توانســتیم در هفته های آخر 
مرداد بازار را به تعادل برســانیم و در شهریور 
با مازاد کاال مواجه شــدیم و اکنــون هم انواع 
مختلف گوشــی تلفن همراه در بــازار بیش از 
نیاز موجود اســت و هیچگونه کمبودی وجود 

ندارد.
 رئیس انجمن واردکننــدگان موبایل و تبلت 
در خصــوص آخرین وضعیت قیمــت موبایل 
در بازار به ایلنا گفت: قیمت هر کاال بســتگی 
به عوامــل مختلفــی دارد کــه مهمترین آن 
موجودی در بازار اســت، پس از آن قیمت ارز 
و رقابت در بازار اســت که در چنــد هفته اخیر 
تمامی این شــاخص ها در بازار بــه طور کامل 
وجــود داشــته و قیمت ها به تعادل رســیده 

است.

 چرا قیمت گوشت قرمز
 کاهشی شد؟

رئیس شــورای تامین دام کشــور از ادامه روند 
کاهش گوشــت قرمز در بازار خبــر داد و گفت: 
پیش بینی می شود ۱7 میلیون راس به جمعیت 

دام سبک کشور با زایش پاییزه افزوده شود.
منصور پوریان با بیان اینکه در حال حاضر تعداد 
مولدهای آمــاده زایش در گله های دام ســبک 
بیش از ۱7 میلیون راس اســت، اظهار کرد: اگر 
هر یک از دام های مولد آماده زایش دســت کم 
در هر زایش یک بره داشته باشند در زایش های 
پاییزه حداقل ۱7 میلیون بره بــه جمعیت دام 

سبک کشور اضافه می شود.
وی با تاکید بــر اینکه افزایــش تولید دام در 
داخل کشــور ادامه روند کاهش گوشت قرمز 
در بــازار داخل را رقم زده اســت،   گفت: روند 
کاهشــی قیمت گوشت دام ســبک و سنگین 
در ایام پرمصــرف مانند ماه محــرم نیز ادامه 

داشت.
پوریان درباره آخرین قیمت دام زنده و گوشــت 
قرمز تولید داخلی در بــازار، اظهار کرد: در حال 
حاضر هر کیلوگرم دام ســنگین بــا اوزان باالی 
۴۰۰ کیلوگرم، ۲۴ تا ۲۵ هــزار تومان و با اوزان 
زیر ۴۰۰ کیلوگرم با قیمت ۲6 تا ۲7 هزار تومان 

از دامداران خریداری می شود.
پوریان افزود: هر کیلوگرم الشــه دام سنگین در 
عمده فروشی ها ۵۰ تا ۵۲ هزار تومان به فروش 

می رسد.
رئیس شــورای تامیــن دام کشــور قیمت هر 
کیلوگرم دام زنــده ســبک در اوزان ۵۵ تا 7۰ 
کیلوگرم را 36 تا 3۸ هزار تومان و اوزان کمتر از 

۵۵ کیلوگرم را ۴۱ تا ۴۲ هزار تومان عنوان کرد.


