
تفسیرپذیری آمارها در شرایط اقتصادی مختلف

پول ملی چگونه 
قدرت گرفت؟

ســهم مالیات از منابــع درآمدی 
بودجه طی ســالیان اخیر افزایش چشمگیری یافته 
به گونه ای که سهم ۳۵ درصدی آن در سال ۱۳۹۷ به 

۷۴ درصد در سال ۱۳۹۸ تبدیل شده است.
به منظــور تامیــن درآمدهای مالیاتــی پیش بینی 
شده در بودجه، دولت زیرســاخت های قانونی مورد 
نیاز را از قبل پیش بینی نموده اســت. نخســتین بار 
در ســال ۱۳۹۴، در اصالحیــه قانــون مالیات های 
مســتقیم، ابزارهای الزم برای ایجاد بانک اطالعاتی 
مالیاتی از طریق دسترسی به اطالعات حساب بانکی 
افراد در اختیار دولت قرار گرفت. بار دیگر در ســال 
۱۳۹۷ براساس مصوبه مجلس، بانک ها موظف شدند 
اطالعات حساب ها و تراکنش های بانکی را به صورت 

ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

اقدامات دولت ایران در خصوص استفاده از اطالعات 
بانکــی و پرداخت های افراد جهت صحت ســنجی 
میزان مالیات، اولین مورد نبوده بلکه در کشــورهای 
دیگر نظیر آمریــکا و ترکیه نیز اقدامات مشــابهی 
قبال انجام شده است. در کشــورهای مذکور از سال 
۲۰۰۸ قانونی تصویب شــده که براساس آن بانک ها 
و موسسات تسویه شــخص ثالث موظفند اطالعات 
مربوط به واریز به حســاب های فروشــندگان کاال و 
خدمات را به صورت ساالنه به سازمان مالیاتی ارسال 
نمایند.به واســطه اعمال سیاســت های تشویقی و 
کارمزدی خاص که هیچ هزینه ای را در پرداخت های 
الکترونیکــی به دارنــدگان کارت و فروشــندگان 
کاال و خدمــات تحمیــل نمی کنــد، پرداخت های 
الکترونیکی در سطح کشــور با گسترش فزآینده ای 
روبرو شــده به گونه ای که براســاس اطالعات بانک 
تســویه جهانی، ایران در زمره چهار کشــور اول در 
زمینه تعداد تراکنش های پرداخــت کارتی و تعداد 
کارتخوان هــای فیزیکی اســت. به نظر می رســد با 

این رشــد، پرداخت های الکترونیکی کشور در حال 
رسیدن به نقطه اشباع می باشــد چراکه درصد رشد 
تراکنش های پرداخت در ســال های اخیر علی رغم 
حفظ سیاســت کارمــزد صفر، کاهش یافته اســت 
)رشد تعداد تراکنش های شــاپرک از ۴۸ درصد در 
ســال ۱۳۹۳ به تدریج به ۲۸ درصد در سال ۱۳۹۷ 

کاهش یافته است.
در مقاالت تحقیقی بررســی شــده، صرفاً به موضوع 
تاثیر پرداخت های الکترونیکی بر سیســتم مالیاتی 
اشــاره شــده و موردی در خصوص بررســی تاثیر 
سیاســت های مالیاتی بر پرداخت های الکترونیکی 
یافت نشــده اســت. این موضوع از آنجا اهمیت دارد 
که در شرایط فعلی کشور پرداخت های الکترونیکی 
بــه غایت رشــد یافتــه و سیاســت های مالیاتی در 
حال گسترش    اســت و از همین رو بررسی تاثیرات 
سیاســت های مالیاتی بر پرداخت های الکترونیکی 
از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت.در این مقاله ابتدا 
با اســتفاده از نتایج تحقیقات قبلی به بررســی تاثیر 

گســترش پرداخت هــای الکترونیکی بر سیســتم 
مالیاتی پرداخته و در ادامه با استفاده از تکنیک های 
سیستم داینامیک به بررسی نتایج تاثیر سیاست های 

مالیاتی بر پرداخت های الکترونیکی می پردازیم.

تاثیر پرداخت های الکترونیکی بر سیستم مالیاتی
در اغلــب متــون یافته شــده، بــه تاثیــر مثبت 
پرداخت هــای الکترونیکی بر افزایــش درآمدهای 
مالیاتی اشاره شده اســت. اگرچه این یافته مبتنی بر 
تحلیل های آماری در کشورهای مختلف بوده است 

ولی دالیل زیر را می توان برای آن عنوان نمود:
پرداخت های الکترونیکــی از طریق کاهش میزان فرار 
مالیاتی باعث افزایش درآمدهای مالیاتی می شود. اطالع 
فروشندگان از اینکه تراکنش های آن ها توسط نهادهای 
دیگر قابل ردیابی است، باعث می شــود از کمتر اعالم 
نمودن میزان فروش خود پرهیز کرده یا اینکه به دنبال 

راهکارهای دیگری برای فرار مالیاتی باشند. 
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کارشــناس بانکــداری و پرداخت 

الکترونیک

ونیکی مالیات و پرداخت های الکتر



وزیر صمت خبر داد

کاهش ۱۰ میلیارد دالری واردات تا سال  1400
خریــدار     وزیــر صنعت، معــدن و تجــارت از 
برنامه ریزی برای کاهــش ۱۰ میلیارد دالری واردات 
کشور تا ســال ۱۴۰۰ خبر داد که بخشــی از آن در 

اجرای میزهای تعمیق ساخت داخل دنبال می شود.
رضا رحمانی در جریان دومین میز تخصصی تعمیق 
ساخت داخل صنعت خودرو در محل وزارت صنعت، 
معدن و تجارت افزود: دستیابی به این هدف نیازمند 
۲ میلیــارد دالر ســرمایه گذاری ارزی و ۲۰ هــزار 
میلیارد تومان ســرمایه گذاری ریالــی )در مجموع 

حدود چهار میلیارد دالر( سرمایه گذاری است.
وی بیان داشــت: ۱.۲ میلیارد دالر از این صرفه جویی 
در صنعــت نســاجی و پوشــاک، ۵۰۰ میلیون دالر 
در صنایــع ســلولزی، ۲.۷ میلیــارد دالر در صنایع 
شــیمیایی، ۲.۴ میلیارد دالر در صنایع معدنی، ۶۰۰ 
میلیون دالر در صنایع فلــزی، ۶۵۰ میلیون دالر در 
لوازم خانگی، ۶۵۰ میلیون دالر در ماشین آالت، ۱.۴ 
میلیارد دالر در صنعت خودرو و ۲۵۰ میلیون دالر در 

لوازم برقی و الکتریکی خواهد بود.
رحمانی با تقدیر از تالش هــای بانک مرکزی، از قول 
مســاعد این بانک بــرای تامین ۱۰۰ هــزار میلیارد 
تومان نقدینگی صنایع در ۶ ماهه دوم امسال خبر داد 
و گفت: اکنون برنامه های توســعه ای و ساخت داخل 
وزارت صنعت آماده است و انتظار می رود کسانی که 

توانایی همکاری دارند پای کار بیایند.
وی با اشاره به حجم سرمایه های سرگردان در سطح 
جامعه، ابراز امیدواری کرد بانــک مرکزی با تضمین 
کردن تشکیل صندوق های سرمایه گذاری در کشور 
ســرمایه های مردمی را جذب آنها کند تا در صنایع 

مورد استفاده قرار گرفته شود.
این مقام مســئول به برنامــه ریزی بــرای افزایش 
۲۶۰ هزار دســتگاه خودروی ســواری بیشــتر در 
سال ۹۸ نسبت به پارســال )در مجموع ۱.۲ میلیون 
دستگاه خودروی سواری در سال ۹۸( اشاره کرد که 
نیازمند ۶ هــزار میلیارد تومان ســرمایه در گردش و 
۵۰۰ میلیون یورو ســرمایه گذاری ارزی اســت.وی 
همچنیــن از برنامه ریزی برای فعال ســازی دو هزار 
واحد صنعتی راکد در سال جاری خبر داد که نیازمند 
نقدینگی اســت.رحمانی درخصوص تولید الستیک 
خودروهای ســنگین در کشــور گفت: تا پارسال ۷۰ 
درصد این الســتیک ها وارداتی بود اما با تعریف پنج 
طرح در این زمینه در شــهرهای اردبیــل، بیرجند، 
کرمانشاه، ســنندج و زابل  حداکثر تا سه سال آینده 

نیازهای کشور را رفع خواهیم کرد.
وی اظهار داشــت : اکنون در تولید چادر مشکی ۸۰ 
درصد واردات داریم، اما با تعریف طرحی در قزوین و 
با تولید ۳۰ میلیون متری این محصول، ۳۰ درصد از 
واردات آن کاسته خواهد شد.وزیر صنعت با اشاره به 
دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت 
خودرو، تاکید کرد: در سال های گذشته نیز با تحریم 
صنعت خودرو مواجه بودیم، اما امــروز با اراده ای  که 

وجود داشته، از تحریم ها فرصت ساختیم.
وی بیان داشت: تا پایان سال پنج میز تعمیق ساخت 
داخل دیگر در صنعت خودرو خواهیم داشت و عالوه 
بر آن برگزاری ایــن میزها در صنایع لــوازم خانگی، 
فوالد، مــس، پتروشــیمی، موتورســیکلت، برق و 
الکترونیک و حوزه فنــاوری اطالعــات را در برنامه 

داریم.رحمانی تاکید کرد: امروز نهضت ساخت داخل 
در صنعت کشــور شــکل گرفته و باید باور کنیم راه 

نجات اقتصاد کشور توجه به تولید ملی است.
وی ادامــه داد: در صنعت خودرو، در میز نخســت 
داخلی سازی به دستاوردهای خوبی رسیدیم، اما در 
عین حال باید نگاه مان به آینده بوده و به فناوری های 
جدید و تحوالت جهانی این صنعت برای پاسخگویی 

به درخواست های مردم توجه داشته باشیم.
وزیر صنعــت و معدن و تجــارت تاکید کــرد: اینکه 
با تغییر مدیریت خودروســازی، تامیــن کنندگان 
قطعات آن نیز عوض می شــوند بی معنی اســت و با 
جلوگیری از چنین اتفاقاتی باید به تقویت ســرمایه 

گذاری ها و روابط برد- برد بپردازیم.
وی، مهمتریــن دغدغــه برنامه های رونــق تولید را 

تامین نقدینگی برشمرد.

 انعقاد قرارداد برای داخلی سازی 
۷۷ قطعه خودرو

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن 
و تجارت از داخلی ســازی ۷۷ قطعــه مهم در صنعت 
خودرو خبر داد و گفت: بر این اساس، ۹۱ میلیون دالر 

صرفه جویی ارزی صورت گرفته است.
مهدی صادقی نیارکــی در دومین میزگرد تخصصی 
تعمیق ســاخت داخل با بیان اینکــه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مصمم به پیاده ســازی طرح ساخت 
داخلی در صنعت خودرو اســت، گفت: با تالش های 
این وزارتخانــه و همراهی قطعه ســازان، ۷۷ قطعه 

موجود در صنعت خودرو داخلی سازی شده است.
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مالیات و پرداخت های 

ونیکی الکتر
  ادامه از صفحه یک

از سویی پرداخت های الکترونیکی، تقاضای پول 
نقد را کاهش داده و فضای فــرار مالیاتی را که از 
طریق پول نقد تسهیل می شود، محدود می کند.

پرداخت های الکترونیکی با تسهیل مصرف بخش 
خصوصی باعــث افزایش درآمدهــای مالیاتی 
می شوند. از آنجا که بخشی از درآمدهای مالیاتی 
)مانند مالیات ارزش افزوده( مســتقیما به میزان 
مصرف کاالها و خدمات بستگی دارد، با تسهیل 
مصرف بخش خصوصــی از طریق پرداخت های 
الکترونیکی، این مصرف افزایش یافته و در نتیجه 

درآمدهای مالیاتی افزایش می یابند.

 تاثیر سیاست های مالیاتی
 بر پرداخت های الکترونیکی

تحلیل هــای انجــام شــده حاکــی از تاثیرات 
محدود کننده سیاســت افزایــش مالیات ها بر 
پرداخت های اســت. از جمله دالیل این موضوع 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
افزایش مالیات ها خصوصاً مالیات ارزش افزوده 
موجب کاهش مصرف بخش خصوصی شده و در 
نتیجه آمار تراکنش هــای پرداخت الکترونیکی 
را کاهش می دهد. توســعه پایه هــای مالیاتی 
نیز اثر مشــابهی داشــته و با کاهــش مصرف 
بخش خصوصی، آمار تراکنش هــای پرداخت 

الکترونیکی را کاهش می دهد.
افزایــش مالیات ها موجــب تمایل مــردم به 
اســتفاده از روش های فرار مالیاتی شده و از این 
رو فروشــندگان ترجیح می دهند تا پرداخت ها  
به صورت نقــدی )یا بــه روش کارت به کارت( 
انجام شود تا برخالف پرداخت های الکترونیکی 

قابلیت ردیابی مالیاتی نداشته باشد.

جمع بندی
در شرایط فعلی کشور، سیاست توسعه پایه های 
مالیاتی به منظور افزایش درآمدها در حال اجرا 
بوده و به نظر می رسد شــبکه بانکی و پرداخت 
در حال آماده ســازی خود برای شــرایط جدید 
اســت. شــواهد این موضوع را در اقدامات اخیر 
سیاســت گذار پولی و بانکی کــه در ذیل عنوان 

شده است، می توان دنبال کرد:
۱.توسعه پایه های مالیاتی و افزایش پوشش آن ها 
ممکن است بخشــی از جامعه را به سمت استفاده 
از وجه نقــد در پرداخت ها، متمایل کنــد. در این 
صورت تقاضای وجه نقد افزایش یافته و باید با اتخاذ 
سیاست مناسب تولید و چاپ بیشتر آن را مقرون به 
صرفه نمود. حذف چهار صفــر از پول رایج در عین 
داشــتن تاثیرات مختلف دیگر، یکی از راهکارهای 

مقرون به صرفه نمودن چاپ و انتشار پول است.
۲. افزایش مالیات ها، بخشی از جامعه را به سمت 
استفاده از سایر روش های پرداخت الکترونیکی 
نظیر کارت به کارت متمایل نمــوده و از این رو 
آمار ایــن تراکنش هــا افزایش خواهــد یافت. 
تشــدید نظارت بر ابزارهای این حــوزه، امکان 

مدیریت مخاطرات آن را فراهم خواهد کرد.
۳. تغییر سیاســت های کارمزدی در شــرایطی 
که بــه دلیــل افزایــش مالیات هــا، از تمایل به 
پرداخت های الکترونیکی کاسته می گردد، نقش 
مخرب داشــته و بنابراین در کوتــاه مدت تغییر 
)افزایشــی( در نظام کارمزدی متصور نیست. در 
برخی کشورهای مورد مطالعه به منظور ترغیب 
افراد بــرای انجــام پرداخت هــای الکترونیکی 
که تضمین کننــده درآمدهای مالیاتی باشــد، 
مشــوق هایی نظیر شــرکت در قرعه کشــی یا 

بازگرداندن مبلغی از خرید اعمال شده است.
توســعه پایه های مالیاتی در کشــور در ابتدای 
راه بوده و به نظر می رســد باید پیش بینی الزم 
در خصــوص تاثیــرات کاهــش پرداخت های 
الکترونیکی و انتقال آن به ســایر سیستم های 

پرداخت نقدی یا کارت به کارت را به عمل آورد.

وزیر امــور اقتصــادی و دارایی گفت: 
برنامــه اجرایــی اصالح نظــام بانکی 
در نیمــه دوم شــهریورماه به رئیس 
جمهوری تقدیم شــد و این وزارتخانه 
راهکارهــای ارائه شــده در این برنامه 
را تا حصــول نتیجــه از مراجع ذیربط 

پیگیری می کند.
فرهاد دژپســند در جلســه با مدیران 
عامل بانک های دولتی افزود:  افزایش 
شفافیت، افزایش کارآمدی و مدیریت 
درســت هزینه  های بانک  ها، منوط به 

استقرار بانکداری دیجیتال 
و همچنین اجــرای کامل 
و موثر حاکمیت شــرکتی 
شــامل تفکیک مدیرعامل 
از رئیــس هیــات مدیره، 
تشــکیل هیــات عامــل 
کمیته هــای  تشــکیل  و 

هیات مدیره اســت.وی اظهار داشت: 
مقرر شــده معاونت امــور بانکی، بیمه 
و شــرکت های دولتــی وزارت اقتصاد، 
بانک هــا را از منظر اجــرای حاکمیت 

شرکتی و استقرار بانکداری 
دیجیتــال مــورد ارزیابی و 
رتبه بندی قــرار دهد.  وزیر 
اقتصاد در ادامه، عزم و اراده 
جدی بانک  هــا در واگذاری 
اموال مازاد و شــرکت های 
تابعــه، امــوال تملیکــی و 
همچنین تعدیل شــعب بانــک  ها را از 
اولویت های نظام بانکی برشمرد و گفت: 
واگذاری شــرکت های تابعه غیربانکی 
به بخش خصوصی با اســتفاده از ســاز 

وکارهای شفاف ارزیابی، ارزش گذاری 
و از طریــق بــورس انجام می شــود.
دژپســند خاطرنشــان کــرد: وزارت 
اقتصاد در این زمینه کــه مورد تاکید 
رهبر معظم انقالب، رئیس جمهوری و 
قانونگذار است، حمایت های الزم را از 
بانک ها انجام می دهد.وی یادآور شد: 
ساز وکار پیش بینی شده برای آگاهی 
همه متقاضیان از دارایــی های مازاد 
بانک ها توسط وزارت اقتصاد تدوین و 

به اطالع عموم خواهد رسید.

بانک

برنامه اجرایی اصالح نظام بانکی به رئیس جمهوری تقدیم شد



تفسیرپذیری آمارها در شرایط اقتصادی مختلف

پول ملی چگونه قدرت گرفت؟
مریم فکــری    »ارزش پول ملــی ۴۰ درصد باال 
رفت«؛ این جمله ای است که رییس کل بانک مرکزی 
در دهمین روز از فصل پاییز در یادداشــتی در صفحه 
اینستاگرامی خود منتشــر کرد؛ موضوعی که پس از 
آن، بلومبرگ به تحلیل آن پرداخت و در گزارشــی، 
اجــرای سیاســت های کنترلــی را مهم ترین عامل 
بازگشــت بخشــی از قدرت ریال در ماه هــای اخیر 

دانست.
عبدالناصر همتــی، رییس کل بانــک مرکزی دهم 
مهرماه امســال با یادآوری فضای اقتصادی کشــور 
در ســال ۹۷، عنوان کرد: »سال گذشــته در این ایام 
وضعیت بدی بر اقتصاد کشــورمان حاکم شــده بود. 
دولت آمریکا و متحدین منطقه ای آن با شروع جنگ 
تمام عیار اقتصادی و راه انداختن ماشین جنگ روانی 
و تبلیغاتی، در اندیشــه فروپاشــی کشــور از طریق 
اقتصاد و با ابزار ســقوط ارزش پول ملــی و در نهایت 

ایجاد هرج ومرج در سراسر کشور بودند. «
به گفته وی، »امروز درســت نسبت به یک سال پیش 
پول ملی ۴۰ درصد تقویت شــده و رشــد تورم مهار 

گشته و طلیعه رشد اقتصادی آشکار شده است. «
همتی متذکر شــد: »مردم عزیز به خصوص اقشــار با 
درآمدهای پایین و حقوق ثابت سختی زیادی را تحمل 
کرده و می کننــد، بنابراین این روزهــا طلیعه پیروزی 
مقاومت مردم بیش از همیشــه آشــکار شــده است. 
«همان روز، علی ربیعی، ســخنگوی دولت در حاشیه 
جلســه هیات وزیران در جمع خبرنــگاران به گزارش 
رییس کل بانک مرکــزی درباره افزایــش قدرت پول 
ملی اشــاره کرد. وی گفت: »رییــس کل بانک مرکزی 
گزارشــی به هیأت وزیران ارائه کرد کــه طی آن اعالم 
شد امســال ۴۰ درصد ارزش پول ملی ما نسبت به مهر 
سال گذشته بهبود پیدا کرده است؛ چراکه مهر گذشته 
قیمت دالر ۱۹ هزار و ۲۰۰ تومان بود و امروز با کاهش 
قیمت دالر ارزش پــول ملی ۴۰ درصد بهبــود یافته 
اســت. «این در شرایطی است از ســال ۱۳۵۰ تاکنون 
ارزش پــول مــا ۳۵۰۰ برابر کاهش پیدا کرده اســت. 
این جمله را رییس کل بانک مرکــزی چند روز قبل در 
کمیســیون اقتصادی مجلس و در جمــع نمایندگان 
مردم عنوان کرده بــود. او البته اقدامات پیشــگیرانه 
دولت در یک ساله گذشته را در کنترل نوسانات ارزی و 
مهار تورم موثر دانسته بود؛ اقداماتی که ثبات نسبی به 

بازارها داد و تورم را تا حدودی کنترل کرد.

نگاه یک رسانه خارجی به پول ملی ایران
بلومبرگ نیز در گزارشــی اشاره کرد که پس از خروج 

آمریکا از برجــام، ارزش ریال ایران در بــازار آزاد به 
شدت سقوط کرد.

براســاس گزارش بلومبرگ، یکی از دالیل ســقوط 
ارزش ریــال، از دســت رفتن درآمدهــای نفتی این 
کشــور به عنوان یکی از منابع مهــم درآمدی برای 
دولت بود که در کنــار آن به افزایش تــورم و کاهش 
واردات منجر شد، اما شاهد آن هستیم که ماه هاست 
ارزش ریال ایران در حال افزایش اســت که بخشی از 
این مســاله مربوط به اتخاذ سیاســت های کنترلی 
عرضه ارز خارجی و همچنین ایجاد بســتر مبادالتی 

دولتی بوده است.

عامل اثرگذار در تعیین ارزش پول ملی
احمــد حاتمی یزدی، کارشــناس پولــی و ارزی در 
تحلیلی در توضیح دالیل قــدرت گرفتن ارزش پول 
ملی ایران عنوان کــرد: »نباید از نقش مدیریتی بانک 
مرکزی در این حوزه به ســادگی گذشت. دو تصمیم 
اتخاذ شده از سوی این نهاد اثر مثبتی بر تحوالت بازار 
داشــت. اول آنکه مقامات بانک مرکزی به گفت وگو با 
صادرکنندگان پرداختند تا سهم بیشتری از مجموع 
۴۹ میلیــارد دالر ارز حاصــل از این محل به کشــور 
بازگردد. «وی افــزود: »هنگامی کــه در خردادماه 
اعالم شد تنها ۳۰ درصد از این رقم به کشور بازگشته، 
نهادهای امنیتــی در کنــار قوه قضاییه فشــار را بر 
صادرکنندگان متخلف افزایش دادند؛ گرچه من عدد 
دقیق بازگشــت این منابع را ندارم، ولــی تاثیر آن در 

بازار ارز کامال مشهود است.
حاتمی  یزدی عنــوان کرد: »دومیــن تصمیم بانک 
مرکزی که اخیرا در دســتور این نهاد سیاســت گذار 
قرار گرفته، ممنوعیت واردات کاال بــدون انتقال ارز 
است، ولی هنوز نتایج آن مشخص نیست و باید بیشتر 
صبوری کرد تا بتوان بهتر کم و کیف این سیاســت و 
جوانب آن را مورد قضاوت قرار داد. «وی متذکر شــد: 
»همین نکته نشــان می دهد در شــرایطی که بازار 
از وضعیت عــادی خارج شــده و تحت تاثیر تحوالت 
سیاســی قرار دارد، باز هم این قدرت مدیریت است 

که سمت و سو و ارزش پول ملی را روشن می سازد. «

اقدامات تکمیلی در ادامه افزایش ارزش پول ملی
طهماســب مظاهری، رییس کل اسبق بانک مرکزی 
هم دربــاره اقدامات بانک مرکــزی در جهت تقویت 
ارزش پولی ملی گفت: »بانــک مرکزی اقدامات مهم 
و در عین حال آرامی در جهت تــک نرخی کردن ارز 
برداشــته اســت و در این راســتا ارز نیما حذف شد. 

این موضــوع از آن جهت اهمیت دارد که به کســانی 
که ارز نیما اختصاص می دادنــد، بابت هر دالر حدود 
سه هزار تومان سود دریافت می کرد و از سمت دیگر، 
چون ارز نیما با ارز آزاد ســه هزار تومان فاصله داشت، 
صادرکنندگان آمادگی نداشتند، ارز خود را با ارز آزاد 

به بانک مرکزی بفروشند. «
وی تصریح کرد: »اقدام میمــون دیگری که در چند 
ماه اخیر رخ داد، توجه به ایــن موضوع بود که حرکت 
به سمت تک نرخی شدن ارز با روشی تدریجی صورت 
بگیرد و این ســبب کاهش قیمت نرخ ارز می شــود و 
رانت و ویژه خواری را از بین می برد. امیدوار هســتیم 
ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیما نیز حذف شود و به سمت 
ارز تک نرخی برویــم. وقتی این دو ارز حذف شــود، 
ارز آزاد نیز بــه صورت طبیعی کاهــش پیدا می کند 
که تا کنون نیز شــاهد این اتفاق بوده ایم. «مظاهری، 
مکمل سیاســت های ارزی بانک مرکــزی را کنترل 
رشد نقدینگی دانســت و عنوان کرد: »اقدامات بانک 
مرکــزی در جهت افزایــش ارزش پول ملــی زمانی 
جواب خواهد داد که نقدینگی را در حدود ۱۵ درصد 
کنتــرل کنیم و این موضوع ســبب کنتــرل نرخ ارز 

خواهد بود. «

قدرت خرید مردم افزایش نیافته است
افزایش ۴۰ درصدی ارزش پول ملی شــاخصی است 
که رئیس کل بانک مرکزی و رئیس جمهور آن را تایید 
کرده اند؛ با این حال یک اقتصاددان معتقد اســت که 
این شاخص نمی تواند بیانگر ســنجش قدرت خرید 
مردم باشــد.قدرت اهلل امام وردی، اســتاد دانشگاه با 
بیان این که افزایش ارزش پول ملــی با توجه به تورم 
خارجی سنجیده می شود، درباره آمارهای ارائه شده 
مبنی بر افزایش ۴۰ درصــدی ارزش پول ملی در ۱۰ 
مهرماه امسال نسبت به سال گذشته گفت که این آمار 
براساس مقایسه تورم داخلی با تورم نرخ ارز به دست 
آمده است که براساس کاهش نوسانات قیمت دالر در 
مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته به دست 

آمده است.
این اقتصاددان با بیان این که مقایســه تورم داخلی و 
کاهش قیمــت ارز ارتباطی به افزایــش قدرت خرید 
ندارد، ادامه داد: اگر بخواهیم افزایش ارزش پول ملی 
نســبت به ارزهای خارجی را با قدرت خرید مقایسه 
کنیم، نتیجه یکســان نخواهد بود؛ چــرا که در طول 
بیش از یک سال گذشته در حوزه های مختلف کاالیی 
و غیرکاالیــی افزایش جهشــی قیمت هــا را تجربه 

کرده ایم.
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خدمات بانکی در ایام اربعین
روابط عمومــی بانــک مرکــزی در خصوص  
خدمات بانکی در ایام اربعین اطالعیه ای منتشر 

کرد.
با توجه به لزوم خدمات رســانی مناسب شبکه 
بانکی کشــور به زوار اربعین حســینی، روابط 
عمومی بانک مرکزی با صدور اطالعیه ای موارد 

زیر را به اطالع هموطنان عزیز می رساند:
۱. به منظــور رفاه حــال زوار محترم، ســقف 
برداشــت از خودپردازها از تاریــخ ۱۵ تا اواخر 
مهر ۱۳۹۸ در مســیر راهپیمایی در استان های 
کرمانشاه، ایالم و خوزستان، روزانه پنج میلیون 

ریال است.
۲. هموطنان عزیز به منظور تامین ارز مورد نیاز 
خود تا سقف ۱۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها 
می توانند با دردست داشــتن گذرنامه و کارت 
ملی به صرافی هــای مجاز یا بانــک های ملی، 
ملت، تجارت، سپه، صادرات و پارسیان مراجعه 

کنند.
۳. به زوار عزیز توصیه می شود ارز مورد نیاز را در 

استان های مبدأ تهیه کنند.

۹۰درصد منابع بانک مهر ایران 
صرف تسهیالت قرض الحسنه شد

مدیرعامل بانک مهــر ایران با اشــاره به اینکه 
اولین بار اســت که یک بانک ایرانــی به عنوان 
برترین موسســه مالــی جهان اســالم انتخاب 
می شود، یکی از دالیل اصلی موفقیت این بانک 

را شفافیت عنوان کرد.
مرتضی اکبری در گفت و با اقتصاد آنالین درباره 
جوایزی که بانک قرض الحسنه مهر ایران اخیرا 
در سطح بین المللی کسب کرده است، گفت: ما 
به عنوان برترین موسســه مالی در سطح جهان 
اسالم توسط موسسه اعتبار سنجی بنکر انتخاب 
شدیم. این موسســه به صورت مداوم، بانک ها را 
رصد می کنــد و چون بانک قرض الحســنه مهر 
پیش از این نوپا بود و کمی از شاخص ها دور بود 
تاکنون در رتبه بندی های این موسســه جایی 

نداشت.
وی در خصــوص دالیــل اصلی انتخــاب بانک 
قرض الحســنه مهر ایران به عنوان موسسه برتر، 
ادامه داد: ما از ســه سال گذشــته برنامه ریزی 
منســجمی در حوزه ســاختاری بانک داشتیم 
که بانــک را به ســمت شــاخص های این رتبه 
بندی ببریم. تــا به امروز ۹۰درصــد منابع ما به 
تسهیالت قرض الحسنه اختصاص یافته است و 
آن ده درصد باقی مانده هم سپرده قانونی ما نزد 
بانک مرکزی است که نشان می دهد عملکرد ما 

منطبق بر موازین اسالمی بوده است.
اکبری افزود: ساختار منضبط و شفاف بانک مهر 
ایران، فاکتور ارزشــمند دیگری برای این رتبه 
بندی بوده است؛ عالوه بر آن ما هرگز بنگاه داری 

و اعمالی که ماهیت ربوی دارد را انجام ندادیم.
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهــر ایران با 
اشــاره به جایزه دیگری که این بانک از ســوی 
شورای تجارت کشورهای اسالمی دریافت کرد، 
خاطرنشان کرد: هرسال این شــورا از بین همه 
بنگاه ها که شــامل بانک ها هم می شود آن هایی 
که فعالیتشــان در راســتای رفــع محرومیت، 
حمایــت از محیط زیســت، آموزش و داشــن 

بنیان ها را انتخاب می کند.
وی افزود: بانک مهر ایران همیشــه سعی کرده 
است با تســهیالتی که به کمیته امداد و یا بنیاد 
برکت داده است در حوزه اشــتغال قدم بردارد. 
همچنین با اعطای تســهیالتی بــرای فروش 
انشــعابات فاضالب به محیط زیست هم کمک 
کرده اســت. عالوه بر آن در حوزه دانش بنیان ها 
و آموزش با صندوق نوآوری شکوفایی، دانشگاه 
پیام نور و صندوق رفاه دانشجویی قراردادهایی 

داشتیم.



توجه حداکثری به توان داخلی در وزارت نفت

وی موج »ساخت ایران« نفت ر
هانیه موحد    هفته گذشــته نفت شــاهد امضای 
سه قرارداد در حوزه ســاخت داخل بود؛ قرارداد با سه 
شرکت سازنده پمپ به منظور تامین الکتروپمپ های 
طرح راهبردی انتقــال نفت خام گوره به جاســک. 
ریل گذاری قراردادهایی از این دســت به ســال ۹۳ 
بازمی گردد؛ زمانی که با تاکیــد وزیر نفت و به منظور 
حمایت حداکثــری از توان ســازندگان ایرانی، طرح 
بومی ســازی ۱۰ گــروه کاالهای کاربــردی تعریف 
شــد و تا ســال ۹۵ بیش از ۵۰ قرارداد این طرح امضا 
شــد. حاال فرآیند تحویل مرحله به مرحله بسیاری از 
تجهیزات ساخته شده در جریان اســت.بی نیازی از 
واردات تجهیزات ســرچاهی و درون چاهی )تا کالس 
۱۰ هزار PSI(، ســاخت و نصب نمونه هایی از پمپ 
ســرچاهی در داخل کشور، آغاز شــمارش معکوس 
برای تولید انبــوه مته های صخره ای ســاخت ایران، 
توانمندسازی سازندگان ایرانی در تولید فلوالین ها و 
موفقیت  شرکت های دانش بنیان در ساخت ابزارهای 
اندازه گیری حفاری، تنها بخشــی از دســتاوردهایی 
است که شــرکت ملی نفت ایران به عنوان عواید طرح 
بومی ســازی ۱۰ گروه کاالیی بر می شــمارد. نفت از 

توجه به ظرفیت های داخلی غافل نبوده است.
اما طــرح بومی ســازی کاالهای کاربــردی نفت در 
بخش هایی هــم با موانعی برخورد کــرد؛ برای نمونه 
در قرارداد ســاخت لوله هــای CRA که بــا وقوع 
تحریم  متوقف شد و به گفته زنگنه، تامین آن یکی از 

تنگناهای امروز نفت است. 
کمبود منابع مالی هم بعضی از پروژه ها را با مشــکل 
روبه رو کــرد و بعضی از پروژه ها هم بــه دلیل تجمیع 
نشــدن تقاضا کلیــد نخورده انــد. نقــش تحریم را 
نمی توان نادیده گرفت که اگــر پای آن در میان نبود، 
دســتاوردهای طرح به واسطه تســهیل روند انتقال 
فناوری ســاخت کاالهای راهبــردی و تامین منابع 
مالی، بســیار بیش از امروز بود. تحریم همیشــه تلخ 

است.
توجه حداکثری به توان داخلی مطابق با تاکید اسناد 
باالدســتی، برنامه ریزی برای افزودن حداقل هشت 
گــروه کاالیی دیگر بــه طرح بومی ســازی ۱۰ گروه 
کاالیی و تدوین و پیشــبرد طرح هایــی مانند طرح 
»نگهداشــت و افزایش تــوان تولید نفــت«، از دیگر 
رویه هایی اســت که با هدف بهره مندی حداکثری از 
توان داخــل در وزارت نفت دنبال می شــود. در طرح 
نگهداشــت و افزایش توان تولید، ۱۵ قلم از کاالهای 
مورد نیــاز در اجرای پروژه ها در فهرســت اســناد 
مناقصه ها قید شــده و پیمانکار موظف است که این 

کاالها را تنها به ســازندگان داخلی ســفارش دهد. 
افزون بر این، فهرست هشــتادوچهارگانه ممنوعیت 
خرید کاالها و تجهیزات خارجی دارای تولید مشــابه 
داخــل ابالغی وزیر نفــت و نیــز تصویب نامه هیئت 
وزیران دربــاره ممنوعیت خریــد کاالهای خارجی 
دارای تولیــد مشــابه داخلی هم به عنــوان مدارک 

الزام آور در این پیمان ها گنجانده شده است.
مصوبه طرح نگهداشــت و افزایش تــوان تولید نفت 
مربوط به ســال ۹۶ اســت؛ زمانی که برجام به قوت 
خود باقی و مذاکرات نفت با شــرکت های بین المللی 
در جریــان بود. نفت ایــن طرح را با هدف اســتفاده 
حداکثری از توان شــرکت های ایرانی تدوین کرد تا 
همزمان با پیشبرد مذاکرات با شــرکت های ایرانی و 
خارجی برای اجــرای طرح های توســعه ای، جبهه 
کاری مناســبی هم برای پیمانــکاران ایرانی تدارک 
دیده شــود. طرح بومی ســازی ۱۰ گــروه کاالهای 
کاربردی هم در اوج مذاکــرات برجامی با قوت ادامه 
یافت. نفتی هــا در برجــام با شــرکت های خارجی 
نشست های زیادی داشتند، اما صنعت را چشم به راِه 

چشم آبی ها نگه نداشتند.
بــه قــرارداد الکتروپمپ های طرح گوره-جاســک 
برگردیم. با اجرای این قراردادهــا، الکتروپمپ هایی 
در داخل کشــور ساخته می شــود که تجربه ساخت 
آن پیش تر وجود نداشــته. نکته مهــم در این زمینه، 
تغییر مشــخصات الکتروپمپ های مــورد نیاز طرح 
به منظور استفاده از توان ســازندگان ایرانی است. بر 

مبنای آنچه در مراســم امضای 
الکتروپمپ هــا  قراردادهــای 
عنوان شــد، در طرح انتقال نفت 
خام گوره-جاسک به پمپ هایی 
با توان ۵.۶ تا ۵.۸ مگاوات نیاز بود 
که با تاکید وزیر نفت و به منظور 
امکانپذیر شــدن بهره مندی از 
توان سازندگان داخلی، ظرفیت 
این پمپ ها ۲.۵ مگاوات در نظر 
گرفته شــد. به مفهوم ساده تر، 
نفت هر کاری کرد تا بتواند روی 
توان ســازندگان ایرانی حساب 

باز کند.
تغییر مشــخصات پمپ ها را در 
گوشــه ذهنتان نگه دارید. برویم 
به زمان برگزاری مراسم امضای 
قراردادهــا، زمانی که مدیرعامل 
یکی از شرکت های پمپ ساز در 

سخنرانی اش گفت صنعت پمپ ســازی ایران امروز 
می تواند جوابگوی »همه« نیازهــای صنعت نفت در 

حوزه طراحی و ساخت انواع پمپ ها باشد.
 بدون شــک چنین روزی دور نخواهد بــود اما آنجا با 
خــودم فکــر کــردم ای کاش حداقل دیگر شــعار و 
شــوآف دولتی ها به بخش خصوصی سرایت نکند. در 
توانمندی صنایع داخلی از جمله صنعت پمپ سازی 
تردیدی نیســت که اگر بود، قراردادی امضا نمی شد. 
بــدون تردید تا همین جــای کار هم باید بــه احترام 
ســازندگان ایرانی ایســتاد که با اتکا بــه »امید« از 
تنگناهای مسیر ناهموار کســب و کار در کشور عبور 

می کنند. 
در ســال های اخیــر قراردادهای زیــادی در حوزه 
ســاخت داخل امضا شــده و صنعتگــران نفت در 
ســایه رویکرد حمایتی از این حوزه به موفقیت های 
زیادی در بومی ســازی تجهیزات دست یافته اند، اما 
طبیعی است که مشاهده این موفقیت ها در روزهای 
تحریمی شــعفی دوچندان به همراه دارد؛ چه آنکه 
نشان می دهد بر خالف همه کارشکنی های ظالمانه 
علیه ایران، صنعت نفت کشــور زنده اســت و پویا. 
احتماال فیلم کوتاهــی را که این روزهــا در فضای 
مجازی بازتاب گسترده ای داشــته دیده اید؛ فیلمی 
از بوســه زدن دختــرک دانش آموز اهــل »اللی« 
خوزســتان بر پرچم ایران؛ تصویری سرشار از امید و 
عشق به ایران و آینده ای که با دســت فرزندانی این 

چنین رقم خواهد خورد. 
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زنگنه: یک جانبه گرایی در حال 

تهدید دنیاست
وزیر نفت ضمن تاکید بر اینکه یک جانبه گرایی 
درحال تهدیــد دنیاســت و اروپایی هــا هم با 
رفتارهای دولت آمریکا موافق نیســتند، گفت: 
ایران دوســت همه اســت و به نظر مــن در این 

منظقه به هیچ وجه دشمنی نداریم.
بیژن زنگنه در جمع خبرنگاران ایرانی  در مسکو 
اظهار کــرد: ما آماده هســتیم به همــراه دیگر 
کشــورهای منطقه با هم امنیت خلیج فارس و 
تنگه هرمز را حفظ کنیم و این کار باید از ســوی 
خودمان )کشــورهای حوزه خلیج فارس( انجام 

شود.
وی افزود: کشــورهای منطقه ایران را دوســت 
خود بدانند زیرا ایران دوســت همه اســت و به 
هیچ وجه در ایــن منطقه به نظر من دشــمنی 
نداریم و دشــمن در خارج از منطقه قرار دارد و 
هر اختالفی بوده نیز ایــران در آن پیش قدم یا 

ایجادکننده آن نبوده است.
وزیر نفت در تشریح ســفر خود به مسکو تصریح 
کرد: در نخستین روز )چهارشنبه، ۱۰ مهرماه( 
حضور در مسکو در ســومین مجمع بین المللی 
انرژی ویک روســیه شــرکت کردم و در یکی از 
نشســت های تخصصی این رویداد درباره نقش 
جهانی صنعت گاز سخن گفتم و با توجه به اینکه 
بحث هایی درباره تحریــم ایران و امنیت منطقه 
مطرح شد، مواضع جمهوری اســالمی ایران را 

تشریح کردم.
زنگنه با اشــاره به ســخنرانی والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روســیه در ســومین مجمع 
بین المللــی انرژی ویک روســیه، گفت: پوتین 
نیز جواب های قاطع و روشــنی از جمله درباره 
حمله به تاسیسات نفتی شرکت سعودی آرامکو 

عربستان داد.
وی درباره ناتوانی کشــورهای اروپایی در مقابله 
با اقدام های یکجانبه آمریکا، گفت: کشــورهای 
غربــی می خواهند، امــا در عمــل نمی توانند 
)مقابل آمریکا بایستند( آنها باید بتوانند اقتصاد 
خود را گســترش دهند، حاال شاید اقتصادهای 
کشــورهای نوظهور بتوانند با بزرگ شدن خود 
تعادل قدرت را در جهان ایجاد کنند، هم اکنون 
شرایط مناسب نیســت و این مسئله سبب شده 

است که آمریکا بتواند یکه تازی کند.
وزیر نفت با اشــاره به بیســت و یکمین نشست 
وزیــران نفــت و انــرژی مجمع کشــورهای 
صادرکننده گاز )جی یی ســی اف(، اظهار کرد: 
در این نشســت بحث های عادی مطرح شــد و 
دبیرکل کنونی که از روســیه است برای دو سال 
دیگر در ســمت خود ابقا شــد.به گفته زنگنه، 
پنجمین نشســت ســران مجمع کشــورهای 
صادرکننده گاز قرار اســت آذرماه امســال در 
ماالبا گینه استوایی برگزار شود و دور بعدی آن 

دو سال دیگر به میزبانی قطر برگزار خواهد شد.
زنگنه درباره دیگر مسائل مطرح شده در نشست 
وزارتی جی یی ســی اف گفت: در این نشســت 
برآوردی از وضع حال و آینده بازار گاز در بخش 
توســعه خطوط لوله و تجارت گاز طبیعی مایع 
شده )ال ان جی( داشــتیم، اما بیشتر بحث روی 
ال ان جی بــود زیرا روس ها به عنوان نخســتین 
صادرکننده گاز جهان به دنبال آن هســتند که 
در تجــارت ال ان جی نیز جایگاه خوبی داشــته 
باشند؛ مسکو در هر دو بخش )توسعه خط لوله و 

ال ان جی( با فشارهای آمریکا روبه روست.
وی یادآور شــد: در مجموع یــک جانبه گرایی 
درحال تهدید دنیاســت و اروپایی ها هم با این 
رفتارهای آمریکا موافق نیســتند.وزیران نفت و 
انرژی مجمع کشورهای صادرکننده گاز ساالنه 
یک بار گردهم می آیند، نشست های وزارتی این 
نهاد بین المللی هر ســال در یکی از کشورهای 
عضو برگزار می شود، بیستمین نشست وزارتی 
جی یی ســی اف نوامبر ۲۰۱۸ در شهر »پورت آو 

اسپین« ترینیداد و توباگو برگزار شد.



سامانه های مبارزه با قاچاق باید تا پایان امسال نهایی شود

در جلسه با رئیس جمهور چه گذشت؟
سمیه رسولی    سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق با 
بیان اینکه روند پیشرفت سامانه های مبارزه با قاچاق 
کند است، گفت: در جلسه ای با حضور رئیس جمهور 

مقرر شد تمام سامانه ها تا پایان امسال نهایی شوند.
در سال های اخیر اقتصاد کشور به ویژه بخش تولید به 
عنوان ستون فقرات اقتصاد، با پدیده غیر قابل جبرانی 
به نام »قاچاق« مواجه بوده اســت؛ این پدیده عالوه 
بر ایجاد دردســر برای دولــت و تولیدکنندگان، در 
مواردی به مصرف کنندگان کاالی قاچاق نیز به دلیل 

نازل بودن کیفیت، زیان وارد کرده است.
مطابق با آخرین آماری که وزیر کشــور درباره میزان 
قاچــاق کاال در کشــور ارائه کرده اســت، حجم این 
پدیده به ۱۱ میلیارد دالر رســیده اســت، عددی که 
شاید نســبت به رقم ۲۱ میلیارد دالر سال های قبل، 
روند نزولی به خود گرفته باشــد اما همچنان یکی از 
عوامل مهم در مختل کردن اقتصاد کشــور محسوب 
می شود؛ مساله ای که طی سال های گذشته همواره 
مورد انتقاد کارشناســان، مســئوالن دولتی و حتی 

متولیان حوزه مبارزه با قاچاق قرار گرفته است.
در این بین یکــی از اصلی ترین انتقادهــا، اهمال در 
اجرای قانون مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز و کم کاری 

مسئوالن در این زمینه است.
 طبق قانون مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز که در ســال 
۹۲ تصویب و ابالغ شــد، مهم ترین محور این قانون 
برای بازدارندگی و پیشگیری در امر قاچاق راه اندازی 
تعدادی ســامانه  ثبت اطالعات اســت کــه حدود 
۱۲ دســتگاه اجرایی باید این ســامانه ها را عملیاتی 
می کردند؛ اگرچــه تاکنون تالش هایــی را نیز انجام 
داده اند اما عملکردشــان در ارائــه اطالعات و اتصال 

سامانه ها به یکدیگر چندان قابل دفاع نیست.
در یکی از آخرین اظهارنظرات، اســحاق جهانگیری 
معــاون اول رئیس جمهــوری ضمن تاکیــد بر لزوم 
اســتقرار و تکمیل ســامانه های مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز به عنــوان یکی از ضروری تریــن نیازهای امروز 
کشور، گفته بود: تکمیل و استقرار این سامانه ها مورد 
اهتمام همه ارکان نظام است و با توجه به نقش مهمی 
که در شفاف ســازی و پیشــگیری از تخلفات و فساد 

دارند، باید هر چه سریع تر تکمیل و عملیاتی شوند. 
وی گفتــه بــود: باید همــه دســتگاه های ذی ربط 
به تکالیف خــود در قانون مبارزه با قاچــاق کاال و ارز 
و اســتقرار و تکمیل این ســامانه ها بــه خوبی عمل 
کنند و اگر دســتگاهی در این زمینه تعلل و کوتاهی 
داشته باشد باید شناســایی و با آن برخورد شود. کلیه 
دســتگاه ها موظفند با ســرعت نســبت به استقرار، 

تکمیل و مرتبط ســازی ســامانه های موضوع قانون 
مبارزه با قاچــاق کاال و ارز اقدام کننــد و نتیجه را به 

فوریت گزارش کنند. 
همچنین در اظهارنظــر دیگری، رحمانی فضلی وزیر 
کشــور ضمن بیان اینکه تا پایان امســال ۴۰ سامانه 
برای مبــارزه با قاچــاق کاال و ســوخت بهم متصل 
می شوند، گفته بود: تاریخ اتمام قطعی این سامانه ها 
به جز چند سامانه در انتهای سال ۹۸ خواهد بود و اگر 
این اتفاق بیافتد به طور قطعــی می توان گفت در امر 
پیشگیری، بازدارندگی، هدایت موثر و نظارت بر روند 
فعالیت هــای اقتصادی، تجــاری و مالی کنترل های 
خوبی را شــاهد خواهیم بــود و امیــدوارم از میزان 
تخلفات کاسته شود و ســرعت عمل کار افزایش پیدا 

کند.
با این حال چندی پیش ســازمان بســیج کارگران 
و کارخانجــات کشــور و اصناف، بازاریــان و فعاالن 
اقتصادی در نامه های جداگانــه ای خطاب به رئیس 
قوه قضاییــه، مراتب اعتراض خود را نســبت به عدم 
پی گیری سامانه ها از سوی دستگاه های متولی اعالم 

و نسبت به این شرایط ابراز نگرانی کرده بودند.

آخرین وضعیت سامانه های مبارزه با قاچاق
در همین ارتباط حمیدرضا دهقانی نیا، ســخنگوی 
ســتاد مرکزی مبارزه با قاچــاق کاال و ارز در گفت و 
گو با مهر، اظهار داشت: بر اســاس آنچه که در قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز و آییــن نامه اجرایی مواد ۵ 
و ۶ مرتبط با موضوع ذکر شــده، در حال حاضر هیچ 
ســامانه ای نداریم که تحویل، طراحــی، تهیه، اجرا، 
عملیاتی و مســتقر نشــده باشــد البته به استثنای 

سامانه پرونده های قاچاق.
وی افزود: اگر گام های اجرایی را شــامل ۴ شــاخص  
تحویــل، طراحی، عملیاتی ســازی و بهــره برداری 
در نظــر بگیریم حداقــل در هر ســامانه بیش از ۵۰ 
درصد پیشرفت داشــته ایم. برخی از سامانه ها باالی 
۷۰ درصد و برخی ســامانه ها بین ۶۰ تــا ۷۰ درصد 

پیشرفت داشته اند.
دهقانی نیــا با اشــاره به موانع توســعه ســامانه ها و 
اســتقرار نهایی، گفت: موضوع اصلی تبادل اطالعات 
بین سامانه ها است؛ در ســتاد به تفکیک هر دستگاه 
و سامانه و سیستم های هر دســتگاهی اقدامات باقی 
مانــده را فهرســت و زمانبندی را مشــخص کردیم  
و در قالب یک صورتجلســه به امضای وزرا و روسای 
ســازمان های مربوطه، وزیر کشــور و رئیس ســتاد 

رساندیم.

تمام دستگاه ها مکلف شدند سامانه ها را تا اخر 
امسال نهایی کنند

وی ادامه داد: صورتجلســه مذکور را در جلســه اول 
مرداد ماه امســال در حضور رئیس جمهــور در قالب 
جلسه ۱۲۶ اعضای ســتاد مطرح کردیم و محتوا این 
بود که رئیس جمهور تاکید کرد که دستگاه ها باید به 
زمانبندی ستاد پایبند باشند و اقدامات را انجام دهند 

تا امسال کار را نهایی و تمام کنیم.
ســخنگوی ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
درمورد ســامانه جامع تجارت گفت: ســامانه جامع 
تجارت به دو بخــش کلی تجارت داخلــی و تجارت 
خارجی تقســیم بندی می شــود؛ کار زمین مانده ای 
در رابطه با آنچه از نظر فنی باید تهیه می شــد نداریم 

چراکه موضوع مشخصا تبادل اطالعات است.
وی افزود: امــا در این بیــن به واســطه تغییر مکرر 
مدیران دستگاهی، در پیشبرد سامانه ها تعلل صورت 
می گیرد و دائم باید از ابتدا اقداماتــی که بارها تکرار 

شده را توجیه کنیم.

تغییرات پی درپی مدیران یکی از عوامل کندی 
پیشرفت کار

این مقام مسئول ادامه داد: در واقع به واسطه تغییرات 
مکرر مدیران، دائم تفســیرهای بیشتری از نحوه کار 
صورت می گیرد. این مســاله خود یک مانع اصلی در 

پیشبرد اهداف محسوب می شود. 
وی با اشاره به نظارت بر روند پیشبرد سامانه ها، افزود: 
کارگروهی تحت عنوان کارگروه فناوری های نوین و 
سامانه های الکترونیک و هوشمند در دفتر نظارت بر 
سامانه های الکترونیک و هوشمند داریم که اعضایی 
از ســازمان بازرسی کشــور، ســتاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادی، وزارت کشــور، ســازمان برنامه و بودجه، 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعــات و نماینده ای از 

دستگاه مربوطه در این کارگروه حضور دارند.
دهقانی نیا ادامه داد: در جلسات این کارگروه موارد بر 
اساس صورتجلسه ۱۲۶ ستاد، مطرح و گزارش تهیه 

می شود.
ســخنگوی ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
در پاســخ به این ســوال که علت کند بودن توســعه 
ســامانه ها چیســت، تصریح کــرد: اینکــه بگوییم 
ســامانه ها جلو نمی روند درست نیســت؛ هر روز در 

خصوص سامانه ها جلسات متعددی داریم.
وی افــزود: اینکه به صــورت صفر و یــک بگوییم در 
سامانه ها پیشــرفت نداریم غلط اســت و اگر بگوییم 

پیشرفت صد در صدی داشته ایم نیز غلط است.

تولید
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درباره قیمت گندم
 وزیــر جهاد کشــاورزی در واکنش بــه تعیین 
قیمت ۲۲۰۰ تومان برای گندم، گفت: شــورای 
اقتصاد قیمت هــا را تعیین و دولــت آن را ابالغ 

می کند.
محمود حجتی در مراســم »امضای تفاهمنامه 
اجــرای مدیریــت بهــره وری و نگهــداری از 
پارک های جنگلی و توســعه فضای ســبز شهر 
تهران با شــهرداری«، در جمــع خبرنگاران در 
پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نظر شما درباره 
اعالم قیمت خرید تضمینی ۲۲۰۰ تومان برای 
گندم چیست؟ گفت: بر اســاس قانون، شورای 
اقتصاد قیمت خریــد تضمینی را تعیین و دولت 

آن را ابالغ می کند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خــود اظهار 
داشــت: واردات نهاده هــای دامی به کشــور 

همچنان با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام خواهد شد.

 ورود برنج خارجی به شمال 
شایعه است

دبیــر انجمن برنــج ضمــن رد ورود برنج های 
خارجی به شــمال و اختالط آنها بــا برنج های 
شــمال گفت: اگر اختالطی انجام می شــود در 

تهران صورت می گیرد.
جمیل علیزاده شــایق در گفت و گو با مهر درباره 
مباحث مطرح شــده مبنی بر اینکــه برنج های 
وارداتی از بندر چابهار به شــمال کشــور منتقل 
و در آنجا با انواع ایرانی مخلوط می شــود، اظهار 
داشت: چنین چیزی صحت ندارد و این شایعات 
برای تخریب و زیر سوال بردن کیفیت برنج های 
شمال مطرح می شود.وی با اشاره به اینکه کامال 
مشــخص اســت چرا عده ای چنین شایعاتی را 
درســت می کنند، گفت: امســال کیفیت برنج 
شــمال افزایش پیدا کرده و نســبت به یک دهه 

گذشته شاهد رشد زیادی در این زمینه بوده ایم.
دبیر انجمن برنج کشــور افزود: به همین جهت 
کشــاورزان شــمالی نیز تمام تــالش خود را 
می کنند تا کســی برنج هــای آنهــا را حتی با 
انواع پرمحصــول تولید داخل مخلــوط نکند و 
خدشه ای به کیفیت برنج های شمال وارد نشود.

شایق تصریح کرد: اگر اختالطی انجام می شود، 
در تهران صــورت می گیرد و در شــمال چنین 

چیزی ممکن نیست.

غ برای تامین ذخایر  خرید مر
استراتژیک

نایب رئیس کانــون انجمن صنفــی مرغداران 
با بیان اینکه شــرکت پشــتیبانی امور دام برای 
تامین ذخایر اســتراتژیک اقدام بــه خرید مرغ 
کرده است،گفت: شرایط عرضه و تقاضا در بازار 

کامال همخوان است.
حبیب اسداهلل نژاد در گفتگو با مهر اظهارداشت: 
شرکت پشتیبانی امور دام براساس مصوبه ستاد 
تنظیم بازار مکلف است سالیانه مقداری مرغ را 
با نرخ مشــخص از تولیدکنندگان خریداری و 

بعنوان ذخایر استراتژیک ذخیره کند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر نیز ذخیره سازی 
شــروع شــده اما این اقدام به منزله وجود مرغ 
مازاد در بازار نیســت و هم اکنــون بحث عرضه 
و تقاضا کامال بــا هم همخوانــی دارند و قیمت 
نیز تقریبا تثبیت شــده اســت.این فعال بخش 
خصوصی با اشــاره به اینکه هــم اکنون قیمت 
هرکیلوگــرم مرغ زنده به طور متوســط ۹۳۰۰ 
تومان و مرغ گرم بین ۱۳ هزار تومان تا ۱۴ هزار 
و ۵۰۰ تومان اســت،افزود: زمانی که شــرکت 
پشــتیبانی امور دام آغاز به خرید مرغ می کند 
بار روانی آن بر شرایط بازار موثر است و به همین 
دلیل احتمال دارد طی یکی دو روز آینده قیمت 

این کاال بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان افزایش یابد.



 ریزش قیمت مسکن به مناطق ارزان تر در تهران رسید

با وام مسکن چند متر خانه می توان خرید؟
محســن محروقی    بیشترین ســقف تسهیالت 
مســکن، مربوط به مســکن یکم زوجین خانه  اولی 
و ۱۶۰ میلیــون تومان اســت. اگــر متقاضی خرید 
خانــه ای در ارزان ترین منطقه شــهر تهــران یعنی 
منطقه ۱۹ باشید، وام مســکن، قیمت حدود ۲۸ متر 
از آن را پوشش می دهد.بر اساس جدیدترین گزارش 
بانک مرکزی از معامالت مســکن شهر تهران، حجم 
معامالت به پایین  ترین ســطح نســبت بــه ۳۰ ماه 
گذشــته رســیده اســت. حجم معامالت مسکن در 
شهریورماه، ۲۷۸۷ مورد بوده که کاهش ۱۵ درصدی 
شــهریور نســبت به مرداد و همچنیــن کاهش ۷۳ 

درصدی نسبت به شهریور ۱۳۹۷ را نشان می دهد.
پس از اینکه در تیرماه، متوســط قیمت هر مترمربع 
واحد مســکونی به ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هــزار تومان 
رسید، سیر نزولی قیمت ها آغاز شد؛ به طوری که این 
رقم در شــهریورماه به ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان 
برای هر مترمربع رسید، قیمتی که نسبت به شهریور 

سال گذشته، بیش از ۵۶ درصد افزایش یافته است.
البته کاهش سرعت نرخ رشــد قیمت ها از خردادماه 
آغاز شد. بیشترین نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن در 
نیمه نخست ســال جاری، مربوط به اردیبهشت ماه 
بود که بــا ۱۲.۴ درصد افزایش نســبت به فروردین، 
به ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسید. بازار ظرفیت 
افزایش بیشــتری در قیمت مســکن را نداشت و در 
ماه های بعد، سرعت افزایش نرخ رشد قیمت مسکن، 
کاهــش یافت. نرخ رشــد قیمت مســکن در خرداد 
نســبت به اردیبهشــت، ۵ درصد بود و بازار مسکن 
تهران با متوســط قیمــت ۱۳ میلیــون و ۳۵۰ هزار 

تومانی برای هر مترمربع، وارد فصل دوم سال شد.

ورود نرخ رشد قیمت ها به دامنه منفی
در تیرماه، نرخ رشد قیمت مســکن نسبت به خرداد، 
کمتر از یک درصــد بود و در مرداد بود که نرخ رشــد 
قیمت، وارد دامنه منفی شــد. متوسط قیمت مسکن 
در مــرداد، کمی بیشــتر از ۱۳ میلیون تومان شــد 
و کاهش ۲.۴ درصدی نســبت به تیــر را تجربه کرد. 
قرارگیــری در دامنه رشــد منفی، موجب شــد در 
شــهریورماه با کاهش ۲.۸ درصدی نسبت به مرداد، 
قیمت ها به سطح قیمت اردیبهشت یعنی متری ۱۲ 

میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بازگردند.

پرونده بازار مسکن تهران در نیمه اول سال
حال باید دید کاهش قیمت هــا ادامه دار خواهد بود و 
می تواند رونق معامالت را در نیمه دوم ســال به بازار 
مسکن بازگرداند؟ پرونده مسکن شهر تهران در نیمه 
نخست ســال ۱۳۹۸ در حالی بسته شــد که تعداد 
معامالت واحدهای مســکونی شهر تهران در این بازه 
۶ ماهه، به حدود ۳۲ هزار و ۴۰۰ مورد رســیده که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۵۶.۷ درصد کاهش 
یافته است. در این مدت، متوسط قیمت یک مترمربع 
بنای واحد مسکونی در شهر تهران ۱۲ میلیون و ۷۱۰ 
هزار تومان بوده که نســبت به دوره مشابه سال قبل، 

۸۸.۴ درصد افزایش را نشان می دهد.

قدرت خرید وام مسکن
افزایش قیمت ها در بازار مســکن به جایی رسیده که 

از تسهیالت مختلف خرید مسکن، سبقت گرفته اند. 
دریافت وام مسکن، بخش اندکی از سرمایه مورد نیاز 
برای خرید خانه را تأمین می کند. بیشــترین ســهم 
از قیمت یک خانه را که حداکثر ســقف وام دریافتی 
می تواند پوشــش دهــد، ۲۸ متر از یــک واحد و در 

منطقه ۱۹ یعنی ارزان ترین منطقه تهران است.
بیشترین سقف تسهیالت مســکن، مربوط به مسکن 
یکم زوجیــن خانه  اولی و ۱۶۰ میلیون تومان اســت. 
این میزان وام، در منطقه یک کــه گران ترین منطقه 
تهران است، حدود ۶ متر از خانه مورد تقاضا را پوشش 
می دهد. اگــر متقاضی خریــد در ارزان ترین منطقه 
شهر تهران یعنی منطقه ۱۹ باشید، وام مسکن ارزشی 
حدود ۲۸ متر از خانه مورد نظرتان را پوشش می دهد. 
قدرت ایــن وام در پرمعامله ترین منطقه یعنی منطقه 

پنج، برابر ۱۰ متر از یک خانه است.

 ریزش قیمت به مناطق ارزان تر رسید
 هر چند پیش تــر ریزش قیمت محــدود به مناطق 
گران تر تهران بود اما گزارش بانک مرکزی نشــان 
می دهد روند کاهش قیمت مناطــق ارزان تر تهران 
نظیر منطقه ۱۲، ۱۸ و ۱۹ نیز در شــهریور ماه نسبت 
به مــرداد ماه کاهــش یافت. میــزان کاهش قیمت 
مســکن در منطقه ۱۲ در حدود چهارصد هزار تومان 

و در سایر مناطق نیز در همین محدوده بوده است.
 به این ترتیب متوسط قیمت مســکن در سه منطقه 
همچنان باالتر از بیســت میلیون تومان اســت و در 
هشت منطقه از تهران نیز قیمت ها بین ۱۰ تا بیست 

میلیون تومان قرار دارند. 
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گران ترین واحدهای مسکونی 
وخته شدند؟ تهران چند فر

 بررســی وضعیت معامله امالک در بــازار راکد 
مسکن در تهران نشــان می دهد نرخ فروش هر 
متر مربع واحد مســکونی در گران ترین مناطق 
تهران بین ۵تــا ۷میلیون تومــان کاهش یافته 
است.اطالعات منتظر شده در سامانه اطالعات 
بازار امالک تهران نشــان می دهد در حالی که 
آپارتمان های ۱۰ تا ۱۵ ســاله در زعفرانیه بین 
۴۰ تا ۴۵ میلیون تومــان در هر متر مربع قیمت 
داشتنأف یک واحد مســکونی در این منطقه به 
قیمت متــری ۳۶ میلیون تومان معامله شــده 
اســت. این وضعیت در مورد سایر خانه هایی که 
در این مناطق واقع شــده اند، نیز به چشــم می 
خورد. در جــردن نیز واحدی با عمر ۵ ســال به 
قیمت تری ۲۸ میلیون تومان به فروش رسیده 
اســت. قیمت واحد مسکونی نوســاز در منطقه 
شــیخ بهایی با امکانات کامل ۲۵ میلیون تومان 

اعالم شده است.
 بر این اســاس در نیاوران، یکــی از گران ترین 
مناطق تهران واحدی مسکونی با عمر ۲۱ سال  

به نرخ متری ۲۹ میلیون تومان معامله شد.
قیمت ملکی مشــابه با ســنی باالتر در منطقه 
ولیعصر، محــدوده پارک ســاعی برابــر با ۲۰ 
میلیون تومان در هر متر مربع اعالم شده است. 
در بلوار فردوس اما قیمت ملکی با عمر ۱۳ سال 

برابر با ۱۹ میلیون تومان در هر متر مربع است.
 پیش از این نائب رییــس اتحادیه امالک تاکید 
کرد نحــوه قیمت گــذاری ملک دیگــر تنها به 
محل قرارگیری ملک باز نمی گردد و نوع سازه و 
امکانات ان در این فرآیند تاثیرگذار است از این 
رو برخی واحدهای مســکونی در برخی مناطق 
تهران ممکن اســت حتی از منطقــه یک که 
گران ترین منطقه تهران اســت، نیــز گران تر 

باشند.

 ایرانی ها در سال ۹۷ به اندازه
 ۱۰ سال در ترکیه ملک خریدند

نایب رئیــس اول اتحادیه مشــاوران امالک با 
بیان اینکه طبق اعالم رســانه های کشور ترکیه 
در ســال ۹۷ میزان خرید ملک در این کشــور 
توسط ایرانی ها به اندازه خرید ملک در ۱۰ سال 
گذشته بوده است، گفت: بســیاری از امالک در 
ترکیه متعلق به دولت اســت یعنی عرصه ملک 
دولتی است و فقط عیان و بنا به مردم تعلق دارد 
یا اینکه خانه ها ۹۹ ساله هســتند و مالکیت در 
این واحدها معنا ندارد . حســام عقبایی با اشاره 
به تبلیغات فروش و تهاتر مسکن در کشورهای 
خارجی در شبکه های ماهواره ای اظهار داشت: 
از چندین سال گذشــته تبلیغات فروش امالک 
در کشورهای همسایه و کشورهای دور و نزدیک 
رواج پیدا کرده اســت که عمده ایــن تبلیغات 
مربوط به خرید ملــک در کشــورهای ترکیه، 

گرجستان، دوبی و اسپانیا می شود.



  پراید به آخر خط رسید

جایگزین پراید چه قیمتی دارد؟
مازیار شریف کیان   حذف پراید موضوع جدیدی 
نیســت و طی ســال های گذشــته بارها تالش شده 
که این خــودرو قدیمی از مدار تولید خارج شــود. از 
مشتریان و کارشناسان گرفته تا پلیس و وزیر صنعت، 
معدن و تجــارت، این روزها همه علیــه پراید موضع 
گرفته اند و می گویند عمر آن به ســر رسیده است؛ اما 
آیا حذف پراید در شــرایط فعلی کــه صنعت خودرو 
ایران با مشکالتی روبه رو است شــدنی است؟ آیا اگر 
پراید از خط تولید خارج شود، جایگزینی برای آن در 

نظر گرفته شده است؟
۹ مهرماه امســال دبیــر انجمن تخصصــی صنایع 
همگــن در گفتوگو با یکــی از ســایتهای خبری از 
انتخاب جایگزینی برای پرایــد خبر داد. آرش محبی 
نژاد در این گفتوگو عنوان کرد که قرار اســت خودرو 
جدیدی از تلفیق پراید و تیبا تولید شــود تا بتواند بعد 

از بازنشستگی پراید، جای او را پر کند.
این خبر به سرعت در ســایتها دست به دست شد، اما 
چند ساعت بعد گروه خودروســازی سایپا این خبر را 
تکذیب کرد. براســاس اعالم این شرکت خودروساز، 
محصوالت جدید از چند پلتفرم متفاوت خواهند بود 
اما خبری از پلتفرم گروه خانواده پراید در ســاخت و 
تولید آنها نیســت. زیرا از نظر فنی و تخصصی تولید 
یک خودرو از تلفیق دو محصول با دو پلتفرم متفاوت، 

امکانپذیر  یا دستکم منطقی نخواهد بود.

دو روی سکه پراید
اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۴ بود که پس از حذف پیکان 
از خط تولیــد کارخانه ها، پراید به عنــوان ارزانترین 
خودرو داخلی جای خود را در دل خانواده های ایرانی 
باز کرد. این محبوبیــت به دلیل ارزان بــودن پراید 
ادامه داشت تا اینکه چند ســال بعد قیمت خودرو با 
افزایش سرسام آوری روبه رو شد و پراید نیز از این امر 

مستثنی نبود.
با حذف خاصیت مثبت قیمت ارزان پراید، به یکباره 
هجمه ها علیه این خورو از ســوی طیف های مختلف 
آغاز شــد. پراید به دلیــل کیفیت پایین، در ســیبل 
انتقاد مشــتریان، کارشناســان، پلیس، ســازمان 
ملی اســتاندارد، نمایندگان مجلس و... قرار گرفت. 
مشــتریان از کیفیــت پایین قطعــات و خرابی های 

زودهنگام پراید گالیه داشتند.  
چندی بعد سازمان ملی اســتاندارد از قدیمی بودن 
تکنولوژی پراید و پاسخگو نبودن آن به استانداردهای 
جدید ســخن به میان آورد. در این میان پلیس هم با 
استناد به ســهم باالی پراید در تصادفات آن را ناایمن 

خواند و نمایندگان مجلس نیز ســوار بر این موج، این 
خودرو را همواره مورد نقد قرار دادند.

اما با وجود انتقادات و برنامهریزی ها بی شــمار برای 
حذف پراید از خطوط تولید، این خــودرو تا به امروز 
دوام آورده و همچنان هم لقب پر تیراژ ترین محصول 

خودروسازی کشور را یدک می کشد.

آیا پراید ساقط می شود؟
ناکامــی در حــذف پرایــد از مــدار تولیــد جاده 
مخصوصی ها، این گمانه زنی را ایجاد کرده است که 
آیا باالخره پراید با جاده ها خداحافظی خواهد کرد یا 
نه؟ وزارت صنعت، معدن و تجــارت به عنوان حامی 
همیشــگی تولیدکنندگان خودرو، باالخــره بعد از 
مدت ها در صف منتقدان قرار گرفته و ظاهرا به حذف 
پراید راضی شده اســت. وزیر صمت چندی پیش در 
اظهاراتی عنوان کرد که پراید به آخر عمر خود رسیده 
اســت. این جمله وزیر گمانهزنی ها نســبت به اینکه 
جایگزین پراید کدام ماشــین خواهد بــود را بیش از 

پیش بر سر زبان ها انداخت.
در این بیــن صدای برخــی نماینــدگان از تعلل در 
ســاخت جایگزیــن پراید هــم درآمد. ســخنگوی 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس اوایل شهریورماه 
اعالم کرد که خودروسازان موظف هستند با طراحی 
محصولــی ایمن، زمینــه توقف خط تولیــد پراید را 

فراهم کنند.
به گفته سعید باســتانی، بنا بر اظهارات رئیس پلیس 
راهور مبنی بر اینکه شــماره گذاری پراید از سال ۹۹ 
متوقف خواهد شد، خواستار خروج پراید از خط تولید 
به مثابه پیکان شــد. او درباره برخــی ادعاها مبنی بر 
اینکه توقــف خط تولید پراید موجــب گرانی خودرو 
می شود، عنوان کرد که این مســائل را همواره مطرح 
می کنند تــا از توقف تولید پرایــد جلوگیری به عمل 

بیاید، اما این خودرو قطعا باید از رده خارج شود.
هرچه هســت، گویا پراید به آخر خط رسیده و رفته 
رفته باید آماده وداع با خودروســازی ایران باشــد و 
باید منتظر ماند و دید در نهایــت چه تصمیمی برای 

جانشینی آن گرفته خواهد شد.

خودروی جدید چه قیمتی دارد؟
در حالی که خروج پراید از خط تولید تا پایان امســال 
قطعی اســت، گمانه زنی ها در خصــوص خودروی 

جایگزین پراید آغاز شده است.
پراید خود در اوایل دهه هشــتاد، به نوعی جایگزین 
پیکان در بازار ایران محســوب شــد، چرا که از پس 

خداحافظی پیکان بــا خط تولید، ایــن پراید بود که 
با افزایــش تولید، عمــال جایگزین ایــن خودروی 

نوستالژیک در بازار ایران شد.
 پراید که حاال نزدیک به سه دهه است در ایران تولید 
می شــود و عنوان پرتیراژترین خودروی تولیدی را از 
آن خود کرده اســت، از پس افزایش شدید قیمت ارز 
با رشد قیمتی باالیی مواجه شد. این خودرو که حتی 
تا نزدیکی ۶۰ میلیون تومان پیشروی کرده بود، حاال 
به قیمتی در محدوده ۴۵ تا ۴۶ میلیون تومان در بازار 
خرید و فروش می شــود. قیمت تحویل خودروی این 
کارخانه برای پراید ۱۱۱ اندکــی باالتر از ۳۹ میلیون 

تومان است.  
 هر چند پیش از این گمانه هایی در خصوص جایگزین 
پرایــد در خــط تولید مطرح شــده بود اما شــرکت 
خودروسازی ســایپا اعالم کرد محصوالت جدید این 
گروه خودروســازی از چند پلت فــرم متفاوت تولید 
خواهد شد که پلت فرم گروه خانواده پراید در آن قرار 
ندارد. پراید در حال حاضر ارزان ترین خودرو در بازار 
ایران است و بررسی ها نشــان می دهد جایگزین این 
خودرو نیز باید رنجی در این حدود داشــته باشد اما 
دبیر انجمن خودروســازان ایران در خصوص قیمت 
پیشــنهادی پرایــد گفته اســت: ســال ۹۹ خودرو 
جایگزین پراید وارد بازار می شــود. قدر مسلم قیمت 

خودرو جایگزین گران تر از خود پراید است.
دبیر انجمــن خودروســازان ایران در پاســخ به این 
پرسش که آیا خودروسازان برنامه ای برای جایگزینی 
خودرو پراید دارند؟ بــه تجارت نیوز گفــت: یکی از 
گروه های خودروســازی برنامه ای بــرای جایگزینی 
خودرو پراید دارد؛ مســلما در حــال حاضر نمی توان 
قیمت پراید را پــس از توقف خــط تولید پیش بینی 
کرد. آنچه که مشخص اســت جایگزین خودرو پراید 

به زودی معرفی و روانه بازار می شود.
احمد نعمت بخش گفت: خودروســازان پلتفرم های 
مختلفی را طراحی کرده انــد و فعال نیز این خودرو در 

حال تولید است.
او با اشاره به داخلی ســازی این خودرو جدید گفت: 
قطعا این خودرو ۱۰۰ درصد داخلی ســازی نیست. 
ممکن اســت برخی از قطعات مثل بلبرینگ خودرو 
را از سایر کشــورهای وارد کرده باشــند اما آنچه که 
پیداســت ۹۰ درصد این خودرو ساخت داخل است.

پراید اوایل دهه هفتاد وارد ایران شــد و حاال در پایان 
دهه نود در حال خروج از خط تولید ایران است.  

 بر اســاس این گزارش خروج پراید را می توان دومین 
اتفاق مهم در عرصه خودروسازی ایران دانست. 

پدال
۷
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مدیرعامل گــروه صنعتی ایران خــودرو گفت:  
تولید انبوه پژو ۳۰۱ از شــهریور ســال ۹۹ آغاز 

خواهد شد.
فرشاد مقیمی افزود:  بیش از هزار قطعه نیازمند 
خودکفایــی برای تولیــد محصول پــژو ۳۰۱ 
شناسایی شــده که افزون بر ۱۴۰ سازنده برتر 

داخلی برای تولید آن مشارکت دارند.
وی با اشــاره به اینکه پژو ۳۰۱ پلت فرم جدیدی 
برای تولید محصــوالت آتی ایران خــودرو به 
شــمار می رود، اظهار کرد:  این خــودرو مطابق 
اســتانداردهای ۸۵گانــه و دوســتدار محیط 
زیســت اســت.مقیمی، نبود نقــص منجر به 
بازگشــت خودرو تا ۱۰ هزار کیلومتر پیمایش، 
شــروع تولید بــا حداقل ســطح کیفــی چهار 
ســتاره و دســتیابی به اهداف صنعتی سازی و 
تجاری سازی در ۶ ماه نخســت تولید انبوه را از 
اهداف کالن کیفی تولید ایــن محصول عنوان 

کرد.
مدیرعامل ایــران خــودرو  از ویژگی های این 
محصول بــه دو گیربکس دســتی و اتوماتیک و 
گیربکــس داخلی ارتقا یافتــه )۴BE( با تولید 
صدای کمتــر و کالچ هیدرولیک اشــاره کرد. 
مقیمی با بیان اینکه پــژو ۳۰۱ محصولی ایمن 
برای مشتریان است، تاکید کرد: کاربرد فلزات با 
استحکام باال و کیسه هوای جانبی سرنشینان، 
۳۰۱ را به خودرویی ایمن برای مشتریان تبدیل 

کرده است. 

عقدقرارداد ساپکو با ۱۵ سازنده 
داخلی برای تولید قطعات های تک

شــرکت ســاپکو در راســتای طــرح جهــاد 
خودکفایی قطعات پیشــرفته خودرو با حضور 
وزیر صمت ومدیــر عامل گــروه صنعتی ایران 
خودرو ۱۸ پروژه در قالب ۳۵ قطعه به ارزش بالغ 

بر ۶۷۰ میلیارد تومان امضاء کرد.
قرارداد ســاخت قطعات با تکنولــوژی باال بین 
مدیر عامل ســاپکو و ۱۵ ســازنده برتر داخلی 
در قالب میز دوم صنعــت در وازتخانه صنعت ، 

معدن وتجارت به امضا ء رسید .
اجرای این قراردادها  به لحاظ تیراژ ساالنه  ۴۴.۱ 
میلیون یــورو صرفه جویــی ارزی برای صنعت 

واقتصاد کشور به ارمغان خواهد آورد.
قطعات عرضه شده از سوی ســاپکو در میزدوم 
صنعت جهت توســعه وتعمیق ساخت داخل 
می توان بــه مجموعه ECU ، ریل ســوخت 
بنزینی، کانکتورها و اجزای دســته سیم، اویل 
پمپ، کویــل موتــور EF7، رولبرینــگ ها و 

بلبرینگها، کالیپر، بوستر و ... اشاره کرد.
این در حالی است که برای  خودکفایی ۳۵ قطعه 
نیاز  بــه  ۶۰ میلیارد تومــان و ۳/۳ میلیون یورو 

سرمایه گذاری دارد.

و از پارکینگ  ۲۰هزار خودر
ج شد وسازان خار خودر

سرپرســت معاونت امور صنایع وزارت صنعت و 
معدن و تجارت گفت: با برگزاری نخســتین میز 
تعمیق ســاخت داخل در صنعت خودرو در ماه 
های گذشــته، تاکنون ۹ قطعه بــه تولید انبوه 
رسیده و با تولید انبوه سه قطعه بیش از ۲۰ هزار 
دستگاه خودروی ناقص خودروســازان از کف 

پارکینگ ها خارج شد.
مهدی صادقی نیارکی در دومین میز تخصصی 
تعمیق ســاخت داخل صنعت خودرو در محل 
وزارت صنعت و معدن و تجــارت افزود: در میز 
نخست تعمیق ساخت داخل قراردادهایی بین 
ساپکو، ســازه گســتر و مگاموتور با ۳۲ شرکت 
قطعه ساز با هدف تولید ۳۵ قطعه برای یک سال 

مصرف ایران خودرو و سایپا منعقد شد.
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

ظرفیت فروش بلیت های هوایی اربعین باال رفت

واز اربعین را چند بخریم؟ بلیت پر
خریدار   بلیت چنــد شــرکت هواپیمایی دیگر 
به مقاصد نجف و بغداد با تســویه بدهی های خود به 
فرودگاه های عراق در معرض فــروش قرار گرفت و با 
ظرفیت جدید ایجاد شده مسافران از امروز می توانند 
بلیت های اربعین را از شــرکت های هواپیمایی جدید 

خریداری کنند.
دبیــر انجمــن شــرکت های هواپیمایی از تســویه 
بدهــی شــرکت های هواپیمایی بــه فرودگاه های 
عراق خبــر داد و عنوان کرد که در حــال حاضر همه 
شــرکت های هواپیمایی مجوزها و تاییدیه های الزم 
را از فرودگاه های نجف و بغداد برای پروازهای اربعین 

گرفته اند و مشکل خاصی وجود ندارد.
 بررســی ها نشــان می داد که بلیت چندین شرکت 
هواپیمایی که مجوز پروازهای اربعین را از ســازمان 
هواپیمایی گرفته اند در معرض فــروش قرار نگرفته 
است.مقصود اسعدی ســامانی خبر داده است که این 
مشکل برطرف شده است و ایران ایر هم موفق به اخذ 
مجوز از فرودگاه نجف برای پروازهای اربعین شــد و 

مشکل بدهی ایران ایر به فرودگاه نجف هم رفع شد.
با این حــال فرودگاه امــام که برای ســرویس دهی 

به شــرکت های هواپیمایی و پروازهــای فوق العاده 
اربعین از تاریخ ۱۷ مهرماه اعالم آمادگی کرده اســت 
۴ روز مانده به این تاریخ هنوز برنامه پروازی برخی از 

شرکت های هواپیمایی را در اختیار ندارد.
ایرنا پیش تــر در گزارشــی از ارائه مجوز ســازمان 
هواپیمایی به برخی ایرالین هــای بدهکار خبر داده 
بود؛ اقدامی که منجر شــد بلیت های هوایی اربعین تا 
هفته گذشته با ظرفیت کامل خود در معرض فروش 

قرار نگیرد و موجب معطل ماندن مسافران شود.
نرخ بلیــت اربعیــن در فاصله ۲۰ تــا ۳۰ مهرماه با 
نرخ مصوب ۲.۲ میلیــون تومانی ارائه می شــود و 
اگر مســافران تا قبل از این تاریخ قصد سفر هوایی 
به عراق را داشته باشــند باید با نرخ های آزاد بلیت 
تهیه کنند. برای مثال بلیت یک طرفه تهران - نجف  
شــنبه ۱۳ مهرماه با شــرکت هواپیمایــی ایران ایر 
یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بــه فروش می رود اما 
مســافران می توانند با مراجعه به دفاتر رسمی اعالم 
شده از سوی ســازمان هواپیمایی بلیت با نرخ مصوب 
۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی را در مســیرهای رفت و 

برگشت در تاریخ ۱۰ روز پایان مهر تهیه کنند.

وند  شانس باالی طال برای ادامه ر
افزایش قیمت

نظرســنجی هفتگــی کیتکونیوز نشــان داد با 
موفقیت طال برای بازگشت به باالی مرز ۱۵۰۰ 
دالر تا پایان هفته گذشــته، اکثــر تحلیلگران 
وال استریت و ســرمایه گذاران نســبت به باال 
رفتن قیمت طال در کوتاه مدت کامال خوش بین 

هستند.
برای بســیاری از تحلیلگــران توانایی طال برای 
جبران افــت دو درصــدی قیمــت در ابتدای 
معامالت هفته و بازگشــت به بــاالی مرز روانی 
بااهمیت ۱۵۰۰ دالر، نشانه انعطاف پذیری باال 
در بازار است. بسیاری از تحلیلگران خاطرنشان 
کرده اند که رشــد نگرانی ها پیرامــون احتمال 
وقوع رکــورد و ابهامات بازار مالــی همچنان از 
قیمت طال در کوتاه مدت پشتیبانی خواهد کرد.

به گفته جــورج گرو، مدیرکل شــرکت »آر بی 
ث ولت منیجمنت«، همه جا ســرمایه گذاران 
به دنبــال نگرانی دیگری هســتند. دالر آمریکا 
بزرگترین مانع برای طال مانده است اما ابهامات 
موجــود از قیمت طال در محــدوده ۱۵۰۰ دالر 

پشتیبانی خواهد کرد.
در نظرســنجی کیتکونیــوز از تحلیلگران وال 
استریت، ۱۷ نفر شــرکت کردند که از میان آنها 
۱۲ نفر یــا ۷۱ درصد افزایش قیمــت و دو نفر یا 
۱۸ درصد کاهش قیمــت را پیش بینی کردند. 
همچنیــن دو نفــر یــا ۱۲ درصد نظــر خنثی 

داشتند.
در نظرســنجی کیتکونیوز از ســرمایه گذاران، 
۶۷۹ نفر شرکت کردند که از میان آنها ۴۴۶ نفر 
یا ۶۵ درصد افزایش قیمت طال و ۱۴۵ نفر یا ۲۱ 
درصد کاهش قیمت طــال را پیش بینی کردند و 

۸۸ نفر یا ۱۳ درصد هم نظری نداشتند.
برای هفته گذشته اکثر  تحلیلگران وال استریت 
نسبت به روند قیمت طال نظر خنثی داشتند در 
حالی که سرمایه گذاران نسبت به روند افزایشی 
قیمت طال خوش بین بودنــد. هر اونس طال روز 
جمعه در بازار معامالت آتی آمریکا ۹۰ سنت یا 
۰.۰۶ درصد کاهش پیدا کرد و در ۱۵۱۲ دالر و 
۹۰ سنت بسته شد اما برای کل هفته حدود ۰.۴ 

درصد افزایش ثبت کرد.
درصــد درســتی پیــش بینــی تحلیلگــران 
وال اســتریت از ابتدای ســال میــالدی جاری 
تاکنــون ۵۴ درصــد و درســتی پیــش بینی 

سرمایه گذاران ۵۱ درصد بوده است.
اگرچه آمار اشتغال نسبتا مطلوب آمریکا اندکی 
از روند صعودی قیمت طال کم کرد اما بســیاری 
از تحلیلگران همچنان انتظــار دارند قیمتهای 
باالتری را مشــاهده کنند زیرا جدیدترین آمار 
اشــتغال انتظارات برای یک دور دیگر از کاهش 
نرخهای بهره توســط بانک مرکــزی آمریکا را 

تغییر نداد.
برخی از تحلیلگران می گویند آمار اشــتغال یک 
شاخص باتاخیر است و آمار مایوس کننده بخش 
تولید آمریکا تصویری از کندی رشــد اقتصادی 
این کشور ترســیم کرد.فواد رزاق زاده، تحلیلگر 
فنی در شرکت سیتی ایندکس اظهار کرد: تصور 
نمی کنم آمار اشتغال در روند بازار تغییری ایجاد 
کند. بانک مرکزی آمریــکا همچنان قصد دارد 
در ماه میالدی جاری نرخهــای بهره را کاهش 
دهد که این اقــدام ارزش دالر را ضعیف کرده و 

قیمت طال را باالتر خواهد برد.

سرمایه گذاران دالر ضرر کردند!
طبق بررســی قیمت ها در بازار، سرمایه گذاران 

در بازار ارز در سال جاری متحمل زیان شده اند.
بســیاری از مردم تالش می کنند تــا با وجود 
افزایش هزینه های زندگی، بخشــی از درآمد 
خود را پس انداز و در ادامه آن ســرمایه گذاری 
کنند کــه در این صورت ســرمایه گذاری های 
کم ریســک برای این افراد بســیار مناســب 
خواهــد بود.امــا در مقابــل عده دیگــری نیز 
هستند که ترجیح می دهند ریسک  بیشتری را 
برای ســرمایه گذاری بپذیرند و در مقابل سود 

بیشتری نصیب خود کنند.
افرادی که در دســته اول هســتند، اغلب به 
سراغ ســرمایه گذاری در بانک و صندوق هایی 
روی  می آورنــد که ســود تضمینــی به آن ها 
پرداخت می کنند، اما افراد دســته دوم بسته 
بــه شــرایط، نحــوه ســرمایه گذاری خود را 
تغییر می دهد، ســرمایه گذاری در بخش های 
تولیدی، تجارت، بورس، بازار ســکه و بازار ارز 
از جمله های بازارهای جــذاب برای این افراد 
است.در سال گذشــته افزایش نرخ ارز، هجوم 
مردم به ســمت این بازار و افزایش تقاضای این 
بازار را سبب شد و همین افزایش تقاضا بار دیگر 
باعث افزایش قیمت ارز شد تا سرمایه گذاران در 

این بازار سود خوبی کسب کنند.
اما چندین بار از ســوی رئیس کل بانک مرکزی 
اعالم شــد که این بازار ریســک باالیــی دارد و 
محل مناسبی برای ســرمایه گذاری نیست، اما 
طمع مردم برای خرید و نگهداری بیشــتر دالر 
را دالالن این بــازار برمی انگیختند؛ به طوریکه 
گفته می شد قیمت دالر در سال جاری به بیش 
از ۲۵ هــزار تومان خواهد رســید.اما بررســی 
متوســط قیمت خرید و فروش ارز در شــش 
ماهه نخست ســال جاری نشــان می دهد که 

قیمت ارز در سال جاری کاهشی بوده است.


