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به دنبال افزایش قیمت بنزین دالیل اقتصادی مختلفی 
برای توجیه این تصمیــم عنوان می شــود که قبول 
هر کدام باز هم نمی توان آثار تورمی کــه این اقدام به 
دنبال خواهد داشــت را انکار کرد.تصمیم دولت مبنی 
بر افزایش قیمت بنزین به لحــاظ اقتصای، اجتماعی 
و سیاســی اتفاق خوبی نبود زیرا به نظر می رســد این 
تصمیم با کار کارشناسی و پشتوانه های فنی الزم اتخاذ 
نشده است. در مقطعی که کشور تورم باالیی دارد دولت 
هنوز نتوانسته شرایط اقتصادی قانع کننده ای را برای 
مردم فراهم کند. به نظر می رســد دولت به سه دلیل 

ممکن است به سمت همچین تصمیمی رفته باشد.

گرانی بنزین به بهانه افزایش یارانه نقدی 
یکی اینکه بخواهد یارانه بیشــتری را به مردم بدهد 
که باید توجه کرد که مگر یارانه هایی که پس از طرح 
هدفمند سازی یارانه ها در سال 89 به مردم داده شد 
چقدر کارساز بود؟ این روش پرداخت یارانه نقدی با 
واکنش های متعددی همراه بود و کارشناســان این 
روش را ناموفق می دانند. بنابراین اگر افزایش قیمت 

با این هدف انجام شده، کاری نادرست بوده است.

 سوخت ارزان در ایران، دومین بهانه
 افزایش قیمت 

دومین دلیل احتمالی افزایــش قیمت بنزین، ارزان 
بودن انرژی در ایران عنوان می شــود که باید توجه 
کرد که در ایران ســطح درآمدهای مردم هم پایین 
اســت. بنابراین ما زمانی می توانیــم از قیمت واقعی 
خدمات در کشــورصحبت کنیم که به همان اندازه 

به مــردم دســتمزد پرداخت کنیم. وقتی شــرایط 
کشور شرایط مناسبی نیست، نرخ بیکاری باال است 
و ظرفیت های بازار کار کاهش پیدا کرده است، نباید 
انتظار داشته باشــیم که قیمت های واقعی انرژی را 
مردم پرداخــت کنند و اگر این نیــت هم در تصمیم 

دولت بوده قابل قبول نیست.

جبران کسری بوده با بنزین 3هزارتومانی
سومین دلیلی که برای توجیه افزایش قیمت سوخت 
از سوی کارشناسان مطرح شده این است که امسال 
که دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی با کسری 
بودجه مواجه است با این کار به دنبال جبران آن بوده 
است. ما باید این شــاخصه را با مولفه های اقتصادی 
بسنجیم. اگر دولت نتواند درآمدهای مردم را افزایش 
دهد با گران شــدن کاالها و خدمات تورم در آن سر 
طیف ایجاد می شــود یعنی دولت تــاش کرده که 

بجای اینکه کســری بودجه برایش تورم ایجاد نکند 
دست به افزایش قیمت ها به زند در حالی که این کار 

خود باز هم تورم ایجاد می کند.
همچنین دولت خود اذعــان می کند که این افزایش 
قیمت حداقل بین 4تا5 درصد تــورم ایجاد می کند 
و باید دقت کــرد برخی آثار روانی تورم ایجاد شــده 
قطعا بیشــتر از 5درصد خواهد بود و این درحالیست 
به نظر نمی رســد دولت بتواند آثار تورمی حاصل از 

این تصمیم را کنترل کند.
در مجموع هیچ کدام از این ســه دلیل برای افزایش 
قیمت انرژی قابل پذیرش نیســت و در حال حاضر 
به دلیــل گرانی هایی طی یکی دو ســال اخیر ایجاد 
شده ایت وضعیت اجتماعی افراد هم مناسب نیست و 
دیدگاه های روانشناختی و جامعه شناختی هم تایید 
می کند که دولت نباید در شرایط فعلی تصمیماتی را 

اتخاذ کند که رفتار مردم را تحت تاثیر قرار دهد.

سرمقاله

حمید حاج اسماعیلی
کارشناس اقتصادی

سه دلیل احتمالی افزایش قیمت بنزین که قانع کننده نیست
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میزان درآمدهای نفتی در سال آینده چقدر است؟
خریدار    رئیس ســازمان برنامــه و بودجه، میزان 
درآمدهای نفتی پیش بینی شــده در ســال آینده و 
میزان درآمدهای هدفمندی یارانه ها در ســال 99 را 

اعام کرد.
محمدباقر نوبخت رئیس ســازمان برنامــه و بودجه 
کشــور، دو خبر مهم درباره میزان درآمدهای نفتی 
کشــور در ســال جاری و آینده و میزان درآمدهای 
هدفمندی یارانه ها در سال 99 اعام کرد که البای 
اخبار مختلف دربــاره یارانه بنزینی گم شــد و مورد 

توجه رسانه ها قرار نگرفت. 
نوبخت در جمــع خبرنگاران گفت: »در آمد ســاالنه 
کشــور از فروش نفت حدود 10 تا 12 میلیارد دالر در 

سال جاری و آینده پیش بینی شده است«.
رئیس ســازمان برنامــه و بودجه همچنیــن اظهار 
داشت: »حدود 302 هزار میلیارد تومان یارانه آشکار 
برای سال آینده پیش بینی شــده است که 186 هزار 
میلیارد تومان آن به صورت نقــدی و غیرنقدی میان 

خانواده ها توزیع می شود«.
درباره این اظهارات نوبخت نکات زیر قابل ذکر است:

الف- براساس اظهارات مقامات ارشد دولتی از جمله 
رئیس سازمان برنامه و بودجه، درآمدی که دولت در 
قانون بودجه 98 برای فــروش نفت درنظر گرفته بود 
حدود 21 میلیارد دالر بود کــه از فروش 1.5 میلیون 
بشــکه نفت خام و میعانات گازی بــا قیمت 54 دالر 
حاصل می شد. مجموع درآمدهای ناشی از صادرات 

نفت در سال جاری 120 هزار میلیارد تومان بود که با 
توجه به درآمدهای ناشی از صادرات گاز و درآمدهای 
ناشــی از فروش خوراک پتروشــیمی به 158 هزار 

میلیارد تومان می رسید.
با توجه به تشــدید تحریم های نفتی در اردیبهشت 
امسال و براساس پیشــنهاد دولت برای اصاح قانون 
بودجه 98 که در جلســه شــورای عالــی هماهنگی 
سران قوا در اوایل ســال 98 به تصویب رسید، میزان 
درآمدهای نفتی شامل صادرات نفت خام و میعانات 
گازی، صادرات گاز و فروش خوراک پتروشــیمی از 
158 هزار میلیارد تومان به حــدود 61 هزار میلیارد 
تومان کاهش یافت. به عبارت دیگــر، با توجه به نرخ 

متوســط تســعیر ارز در این قانون )5700 تومان(، 
مجموع درآمدهــای نفتی به حــدود 10.7 میلیارد 
دالر کاهش یافت که با رقم اعام شده توسط نوبخت 
تطابق دارد. اظهــارات اخیر رئیس ســازمان برنامه 
و بودجه نشــان می دهد دولت در الیحه بودجه سال 
آینده هم می خواهد درآمدهای نفتی به دالر را تغییر 
ندهد ولی نکته اساســی نرخ تســعیر ارزی است که 
دولت می خواهد در این الیحه درنظــر بگیرد و فعا 

مشخص نیست.
ب- براســاس تبصره 14 قانون بودجــه 98، مجموع 
درآمدهای هدفمندی یارانه ها در سال  جاری حدود 
140 هزار و 700 میلیارد تومان بوده اســت که صرفا 
62 هزار و 600 میلیــارد تومان آن صــرف مصارف 
هدفمندی یارانه ها می رســید و مابقی این درآمدها 
نصیب شرکت های دولتی )شرکت های زیرمجموعه 

وزارت نفت و وزارت نیرو( می شد. 
اظهارات اخیر نوبخت نشــان می دهد دولت به دنبال 
افزایش 112 درصدی درآمدهــای هدفمندی یارانه 
ها در الیحــه بودجه ســال 99 )معــادل 161 هزار 
و 330 میلیــارد تومــان( و افزایــش 200 درصدی 
مصارف هدفمندی یارانه ها اســت. یقینا بخشــی از 
این درآمدها )حداقل 30 و حداکثر 70 هزار میلیارد 
تومان( از محل افزایش قیمت بنزین حاصل می شود 
ولی فعــا جزئیات برنامــه دولت برای تامین ســایر 

درآمدها مشخص نیست.

کالن

 وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفت: 
در ســال جاری حدود دو هــزار واحد 
صنعتی راکد با کمک ســتاد تسهیل و 
رفع موانــع تولید به مــدار تولید بر 

می گردند.
رضا رحمانــی روز جمعه در حاشــیه 
افتتاح نخســتین واحد صنعتی تولید 
محصوالت آشــپزخانه و ســاختمانی 
با تکنولوژی نوین کشــور در شهرک 
صنعتی نکاء در شــرق مازنــدران در 
گفت و گو با خبرنگاران افزود: در حال 
حاضر تعداد زیــادی از این واحدهای 
صنعتی راکد از جملــه 70 واحد در 
اســتان مازندران وارد مــدار تولید 

شده اند.
وی گفت: با برنامه ریزی، 
بقیه واحدهــای راکد نیز 
با همکاری و مســاعدت 
ســتاد تســهیل و رفــع 
موانــع تولید به مــدار بر 
می گردند و این کار باعث 

بازگشت نیروی انســانی به اشتغال 
می شود.

وزیــر صنعــت افــزود: راه انــدازی 
واحدهــای صنعتــی و در مجمــوع 
فعالیت اقتصادی در شــرابط فعلی به 
مثابه جنگ اقتصــادی و عملیات های 
پیروزمندانه و کارکرد بسیجی است و 

همه ما باید بــه کارآفرینان 
به عنوان پیشــگامان این 
خط مقدم جنگ اقتصادی 

کمک کنیم.
رحمانی تشــکیل ســتاد 
تســهیل و رفع موانع تولید 
در اســتان های کشــور را 
راهکاری مناســبی بــرای حمایت از 
تولید و برگشت واحدهای مشکل دار 

به چرخه تولید بیان کرد .
وزیر صنعت اولویت کاری وزارتخانه 
متبوع خود را در ســال جــاری رفع 
مشــکات واحدهــای تولیــدی و 
صنعتــی بــه خصــوص واحدهای 

راکد و نیمه فعال دانســت و از رسانه 
هــا از جمله رســانه ملی خواســت 
تا واحدهای بــزرگ صنعتــی را که 
بازگشــت به تولید داشتند در شرایط 
فعلی به مــردم به خصــوص جوانان 

معرفی کنند.
رحمانی گفــت: معرفی این واحدهای 
فعــال به مــردم باعث ایجــاد روحیه 
نشاط و امید در بین آنان بویژه جوانان 

خواهد شد.
وزیر صنعت همچنیــن پیش از افتتاح 
این واحد صنعتی از شــرکت سهامی 
چوب و کاغذ مازندران واقع در شــهر 

ساری بازدید کرد.

تولید
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مدیرعامل صندوق کارآفرینی 

امید:  برای گرفتن وام اشتغال 
فاکتور صوری می دهند!

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با بیان اینکه 
ثبت طرح های اشــتغال زیاد اســت ولی نیت 
بیشــتر متقاضیان تنها پول گرفتن است، گفت: 
اکثر افراد فاکتورهای صــوری ارائه می دهند تا 

بتوانند وام بگیرند.
اصغر نورالــه زاده در گفت وگو با ایســنا، درباره 
بیمه متقاضیان طرح اشــتغال روستایی،گفت: 
ما تفاهم نامه ای را با صندوق بیمه روســتاییان 
و عشــایر منعقد کرده ایم تا کســانی که به آنها 
وام پرداخت می کنیم و بیمــه تامین اجتماعی 
نیستند از مزایای بیمه بازنشستگی تابع صندوق 

بیمه روستاییان و عشایر برخوردار شوند.
وی افزود: از گذشته یکسری از متقاضیان بیمه 
بودند و یکســری تحت پوشش بیمه نیستند که 
با تفاهم نامه مذکور مقرر شــده تا تحت پوشش 

بیمه صندوق روستاییان و عشایر قرار بگیرند.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید پرداخت وام 
اشتغال روستایی را موجب ماندگاری روستاییان 
و جلوگیــری از مهاجرت به شــهرها و پایداری 
کسب و کارها عنوان کرد.نوراله زاده در پاسخ به 
این پرســش که آیا مواردی بوده که وام اشتغال 
روســتایی دریافت و صرف خریــد ملک و زمین 
شده باشد؟ گفت:ممکن اســت این اتفاق افتاده 
باشد؛ یک عده می خواهند از این فرصت استفاده 
خاص خود را بکنند به همیــن دلیل ثبت طرح 
اشتغال زیاد اســت ولی طرح به معنای واقعی که 

بتواند اشتغالزایی کند و به اجرا درآید نیست.
وی افزود: در حال حاضر یکسری از این طرح ها 
طرح نیست و نیت تنها پول گرفتن است و اکثرا 
می خواهند صــوری عمل کننــد و فاکتورهای 
صوری بیاورند تا وام بگیرند، البته جلوی چنین 

سوء استفاده هایی گرفته می شود.
 پیش از ایــن معاونــت اشــتغال وزارت کار از 
توافق با ســه صندوق بیمه  روستاییان و عشایر، 
صندوق بیمه محصوالت معدنی و صندوق بیمه 
محصوالت کشــاورزی برای بیمــه متقاضیان 
طرح اشــتغال روســتایی خبر داده و پوشــش 
بیمه را برای بهره مندی از مزایای وام اشــتغال 

روستایی الزامی دانسته بود.

وسیه برای  درخواست ایران از ر
دریافت دو میلیارد دالر وام

 وزیر انرژی روســیه اعام کرد ایران از روسیه دو 
میلیارد دالر وام برای پروژه هایی شامل ساخت 
نیروگاه هــای حرارتی، نیروگاه هــای برق آبی، 
خطوط ریلی و واگن های قطار درخواست کرده 

است.
بــه گــزارش رویترز، الکســاندر نــواک گفت: 
ایرانی هــا از مــا حــدود دو میلیــارد دالر وام 
درخواســت کردند. آنها گفتند در سال 2015 
روســیه قول پنج میلیارد دالر وام داده بود. وی 
در ادامه بدون اشاره به جزییات بیشتر گفت: ما 
وام هایی به آنها داده بودیم و آنها از ما خواســتند 

مجموع این وام ها به پنج میلیارد دالر بالغ شود.
به گزارش ایســنا، رضــا اردکانیــان،  وزیر نیرو 
با عنــوان رئیس ایرانی کمیســیون مشــترک 
همکاری های ایران و روســیه به همراه هیاتی از 
دستگاه های مختلف پنج شنبه گذشته به مسکو 
سفر کرده بود. وی با الکساندر نواک، وزیر انرژی و 
رئیس روسی کمیسیون مشترک همکاری های 
دو کشــور ماقات کــرد و طبق آخریــن اخبار 
پیشنهادهای ایران در مورد اســتفاده از تمامی 
وام پنج میلیــارد دالری دولت روســیه به دولت 
ایران مورد بررســی با دیدگاه مثبت قرار گرفته 
و نشســت مذکور با حضور دستگاه های مسئول 
به منظور تنظیم مسیر پیش رو و عملیاتی کردن 

این موافقت نامه برگزار شد.



قائممقاموزیرصمتخبرداد

کنترل بازار با ۴۳۰۰ بازرس 
خریدار     قائم مقام وزیر صمــت در امور بازرگانی 
گفت: بــرای افزایــش کنترل ها همه دســتگاه ها به 
میدان آمدند و چهار هزار و 300 بــازرس روزانه 30 

هزار بازرسی انجام می دهند.
حسین مدرســی خیابانی، قائم مقام وزیر صمت در 
امور بازرگانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شــبکه 
دو سیما با بیان اینکه ســامانه 135 سازمان تعزیرات 
حکومتی نیز برای دریافت گزارش های مردمی فعال 
شده است، گفت: فهرســت قیمت  کاالهای اساسی 
در اپلیکیشــن آپ نیز به مردم ارائه شــده است. سه 
میلیون واحــد صنفی داریم کــه نمی توانیم برای هر 
کدام از آن هــا یک بازرس بگذاریم از مردم خواســت 
از فروشــگاه هایی خرید کنند که برچسب قیمت کاال 
دارند . بــرای اطمینان مردم از مبــارزه تنظیم بازار با 
سوء استفاده کنندگان شــرایط کنونی تخلفات آن ها 

در سامانه 124 و اپلیکیشن آپ قرار می گیرد.
وی افزود: تمرکز ســتاد تنظیم بازار بر کنترل قیمت 
صد قلم کاالی اساسی است، اما این به معنای کنترل 
نکردن بقیــه قیمت ها نیســت. هفت هــزار و 500 
اتحادیه برای سه میلیون واحد صنفی وجود دارد که 
با همه آن ها جلسه گذاشته ایم و آن ها در طرح مبارزه 
با گران فروشی قیمت ها همراه هستند. این اتحادیه ها 
هر کدام بیــن دو تا 10 بــازرس دارند کــه اگر برای 
هر کدام دو بــازرس در نظر بگیریــم 15 هزار بازرس 
اتحادیه ها نیز ستاد تنظیم بازار را در کنترل قیمت ها 

کمک می کنند.

رصد 100 قلم کاال
مدرســی ادامه داد: بخــش تأمین پشــتوانه خوبی 
دارد و مردم بدانند اکنون به دلیل انباشــت کاالها در 
گمرکات و کشــتی ها دغدغه تخلیه آن هــا را داریم. 
ســتاد تنظیم بازار دائمی، جزو وظایــف حاکمیتی 
است و تعطیل شدنی نیســت. از ابتدای اجرای طرح 
افزایش قیمت بنزین، ســتاد تنظیم بازار چهار جلسه 
برای همگرایی و همکاری همه دستگاه های مرتبط با 
این موضوع برگزار کرده است. از ابتدای سال اقدام به 
تأمین کاالهای اساسی شده است و ذخایر این کاالها 
وضع بســیار خوبی دارد و حتی در برخی از آن ها دو 

برابر نیاز کشور ذخیره سازی شده است.
به گفته این مقام مســوول این ســتاد تاش می کند 
اصــاح قیمت ها کمتریــن تأثیر را بر ثبــات فضای 
اقتصادی کشور داشته باشــد و شبکه های توزیع را به 
ســمت این ثبات هدایت می کند. به دلیل کافی بودن 
کاالها در بــازار و انبارها؛ تخفیف فروشــگاه ها ادامه 

خواهد یافت.
مدرســی خیابانی با بیان اینکه با اســتفاده از سامانه 
رصد قیمت کاال، بهای صد قلم کاال کنترل می شــود 
گفت: بر اساس آمار روز گذشته، قیمت 51 قلم کاالی 
اساســی کاهش و 11 قلم افزایش داشته و قیمت 38 

قلم کاال نیز ثابت مانده است.

 افزایش قیمت برخی کاالها ارتباطی
 به بنزین ندارد

وی افزود: افزایــش قیمت برخی کاالهــا مانند برنج 
وارداتی به دلیل ممنوع شدن واردات و حمایت از برنج 
داخلی اســت. برای افزایش کنترل ها همه دستگاه ها 
به میدان آمدند و چهار هزار و 300 بازرس روزانه 30 
هزار بازرسی انجام می دهند. تا کنون دو هزار پرونده 
تعزیراتی برای تخلفات تشکیل شــده است. این که 
گرانی قیمت هــا را به افزایش قیمــت بنزین مرتبط 
کنیم؛ جفا در طرح افزایش قیمت بنزین اســت، زیرا 
قیمت برخی کاالها مقطعی و فصلی اســت و ربطی به 

گرانی بنزین ندارد.
این مقام مسوول اظهار داشــت: پیش از اجرای طرح 
ســهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت این فرآورده، 
روزی صد میلیون لیتر بنزین با یارانه پنهان هنگفت 
در کشور استفاده می شــد و میزان برخورداری دهک 
باالی جامعه نســبت به دهک پایین جامعه از یارانه 

انرژی 11 برابر است.
وی با بیان اینکه با اجرای طرح افزایش قیمت بنزین 
افزون بر جلوگیــری از قاچاق و آلودگــی هوا، روند 
پرداخت یارانه به انــرژی معکوس و به نفع دهک های 
ضعیف جامعه شــد گفت: اگر با روند گذشته که 2 و 8 
دهم برابر میانگین دنیاست بنزین مصرف می کردیم 
به زودی وارد کننده این فراورده می شدیم و در نتیجه 
ارزی که کشــور برای واردات بنزین هزینه می کرد به 
دهک های مرفه جامعه می رسید. بنزین هزار تومانی 
مانع فکر کردن برای توســعه مترو، زیرســاخت های 
حمل و نقــل، خودروهای با کیفیــت و بهبود حمل و 
نقل عمومی می شد. در کشور ما مصرف بنزین 10 و 7 
دهم لیتر در هر صد کیلومتر است در حالی که در دنیا 

این رقم 5 و نیم لیتر است.

15 بار قیمت بنزین افزایش داشت
مدرســی افزود: پس از پیروزی انقاب اســامی 15 
بار قیمــت بنزین از 10 تا 400 درصــد افزایش یافته 
است که شش بار موجب کاهش تورم و سه بار موجب 
افزایش تورم شــده و شــش بار نیز تورم تغییر نکرده 

است. با کنترل هایی که انجام می دهیم جلوی شوک 
حاصل از گرانــی بنزین را می گیریــم و پس از مدتی 
مردم مزایای حاصل از این طــرح را می بینند. نقطه 
قوت اجرای طرح ســتاد تنظیم بازار برای جلوگیری 
از افزایش قیمت ها، همکاری اصناف است. بر اساس 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز هفت سامانه در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت طراحی شده و این سامانه ها 

در حال وصل شدن به دستگاه های دیگر است.
طبق گفته های قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی 
برای چابکی شــبکه توزیع و نجات فضای اقتصادی 
کشور، استفاده از سامانه ها و شــبکه آی تی ضروری 
است. همه انبارها، سیلوها، ســردخانه ها و ... زیر نظر 
این سامانه ها قرار دارند؛ ارز 4200 تومانی فقط برای 
واردات هفت قلم کاال مانند برنج، روغن، شــکر است. 
اکنون برنــج وارداتی بــا ارز 4200 تومانــی در بازار 
7500 تومان توزیع می شــود که اگر بــا ارز نیمایی 
وارد می شد قیمت آن 16 هزار تومان بود. قیمت برنج 
وارداتی قاب حمایتی برای قیمت برنج داخلی است 
و قیمت برنج وارداتی قیمت برنج داخلی را حدود 20 

تا 25 هزار تومان نگه داشته است.

مشکلی در تامین گوشت نداریم
علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشــت گوسفندی 
نیز در ایــن برنامه گفــت: هیچ مشــکلی در تأمین 
و توزیــع گوشــت نداریم و بــه اندازه کافــی دام در 

کشتارگاه ها است.
وی افزود: هیچ تغییر قیمتی نداریم و نخواهیم داشت 
و در دو ماهــه اخیر هر هفته قیمت گوشــت کاهش 
یافته اســت به طوری که قیمت گوشت در مقایسه با 
دو ماه پیش 15 تا 20 هزار تومان کاهش یافته است. 
بخش حمل و نقل دام نیز از گازوئیل استفاده می کند 

که افزایش قیمت بنزین تأثیری بر آن ندارد.

افزایش 11 درصدی تولید مرغ
بهمن محمد یــاری، مدیرعامل اتحادیــه مرغداران 
گوشتی کشــور نیز در این برنامه گفت: تولید گوشت 
مرغ در مقایسه با سال 97 یازده درصد افزایش یافته 
است و برای چهار ماه آینده نیز روند صعودی تولید را 
برنامه ریزی کرده ایــم. در آذر 120 میلیون، در دی 
128 میلیون و در بهمــن 141 میلیون قطعه جوجه 

ریزی خواهیم داشت.
وی با بیان اینکــه قیمت نهاده ها ثابت اســت گفت: 
قیمت مرغ در حــد قیمت مصوب اســت و در برخی 

استان ها نیز کاهش قیمت داشته ایم.
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جزیره کیش بار دیگر میزبــان بازیگران مالی و 
پولی اقتصاد ایران بــود، البته با غیبت دو رئیس 

کل؛ یکی در حوزه مالی و دیگری پولی.
نمایشــگاه بین المللــی بانک، بیمــه و بورس و 
خصوصی ســازی بار دیگر و برای ششمین بار در 
جزیره کیش آغاز به کار کرد و جمعی از مسئوالن 
و کارکنان حوزه مالی و پولی گرد یکدیگر جمع 

شدند.
البته نمایشــگاه امســال از نظر حضور مدیران 
ارشــد چندان پُررنگ نبود و در مراسم افتتاحیه 
غیبــت همتــی، رئیــس کل بانــک مرکزی و  
محمدی، رئیس ســازمان بورس مشهود بود و 
در مجموع از مدیران بانک مرکزی کسی حضور 

نداشت.
اما در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه چند تن از 
مسئوالن بیمه ای و بورسی، مناطق آزاد و بخش 
خصوصــی در اظهارات خود مســایلی را مطرح 
کردند که عمدتا به اهمیت تامیــن مالی توجه 
داشــت که از کانال بیمه و بورس باید پررنگ تر 

شود.
محور اظهارات ســلیمانی - رئیــس کل بیمه 
مرکزی - به توســعه بیمه و افزایش ضریب نفوذ 
آن ها و همچنین توجه به افزایش سهم بیمه در 

سرمایه گذاری در بازار مالی اختصاص داشت.
رئیس کل بیمه مرکزی با گلــه از تمایل بیمه ها 
به بودن در بانک ها، گفت که در حال حاضر بین 
20 تا 30 درصد منابع بیمه ها در بازار ســرمایه، 
ســرمایه گذاری شــده که امیدواریم در ســال 

1399 به 40 درصد برسد.
وی  اهمیت نفوذ بیمه در کشــور را مورد توجه 
قرار داد و اعام کرد که در حــال حاضر ضریب 
نفوذ بیمــه در ایران به 2.4 درصد می رســد در 
حالی که باید طبق برنامه ششــم توسعه به هفت 

درصد برسد.
ســلیمانی به کم بودن ســهم بیمه های زندگی 
اشــاره کرد و گفت که اکنون حدود 11 میلیون 
نفر در ایران تحت پوشــش بیمه زندگی هستند 
در حالــی که در کشــورهای توســعه یافته 60 
درصد جمعیت تحت پوشــش ایــن بیمه قرار 

دارند.
اما، امیری، معــاون نظارت بر بورس ســازمان 
بورس که در این مراسم حضور داشت، وضعیت 
شــفافیت در بورس و شــاخص های مربوطه را 
محور اظهاراتــش قرار داد  و گفــت که در حال 
حاضر  شــفافیت در ارائه به موقع اطاعات مالی 

در بازار سرمایه به 91 درصد رسیده است.
وی گفت: شــاخص عدم ارائــه اطاعات نیز که 
در چهار سال گذشــته منفی و 34 درصد بود در 
مدت اخیر به حدود دو درصد رســیده است. بر 
این اســاس شــفافیت موجود باعث می شــود 
شرکت های شفاف تری در بورس داشت و از این 

بازار برای تامین مالی استفاده کرد.
معاون نظارت بر بورس سازمان بورس همچنین 
گزارشــی از وضعیت تامین مالــی از کانال بازار 
ســرمایه ارائه کرد و گفت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون از محل بازار ســرمایه حــدود 81 هزار 

میلیارد تومان تامین مالی شده است.
اما ساح ورزی، نائب رئیس اتاق ایران که از بخش 
خصوصی در این نمایشــگاه حضور داشــت، به 
برخی دالیل مقاومت در برابر تحریم ها اشاره و بر 
اهمیت نقش بخش خصوصی در شــرایط خاص 
فعلی تاکید کــرد.وی گفت کــه از 44 میلیارد 
دالر صادراتــی که ایــران داشــته، 24 میلیارد 
دالر معادل 54 درصد به کشــورهای همســایه 
بوده است.ســاح ورزی گفت که رونق صادرات 
غیرنفتی به کشورهای همســایه از دالیل مهم 
تاب آوری اقتصــاد در برابر تحریم هاســت.وی 
این مطلب را هم گفت کــه از مجموع واردات 16 
کشــور منطقه که بیــش از 1000 میلیارد دالر 
است، ســهم ایران تنها 24 میلیارد دالر یعنی دو 

درصد کل واردات این کشورها بوده است.



نقشهراهتوسعهمدیریتصنعتنفتتدوینمیشود

جایگزینی ۲۰۰ مدیر نفتی تا پایان ۱۴۰۰
هانیه موحد    طرح توســعه و ارتقای دانش اعضای 
کمیســیون ها و کمیته هــای مرتبــط بــا برگزاری 
مناقصه هــا در صنعت نفــت، 29 مهرماه امســال با 
برگزاری نخســتین دوره در مرکز توســعه مدیریت 
صنعت نفت کلیــد خورد و پیش بینی می شــود این 
دوره تا پایــان بهمن ماه برای 700 نفر برگزار شــود؛ 
چه آنکــه بر اســاس اباغیه وزیر نفــت، عضویت در 
کمیســیون های مناقصات در ســطح صنعت نفت از 
تاریخ یکم اســفندماه امســال تنها منوط به دریافت 
گواهینامه صاحیت حرفه ای از مرکز توسعه مدیریت 
صنعت نفت خواهد بود. این موضوع بهانه ای شــد تا 
با سرپرســت معاونت آمــوزش و توســعه این مرکز 
به گفت وگــو بنشــینم. ســیدفرهنگ فصیحی در 
گفت وگو با شــانا درباره اهداف، رویکردها، برنامه ها و 
طرح های آموزشی و توسعه ای مرکز توسعه مدیریت 
صنعت نفت توضیح می دهد و می گوید: »با احتساب 
بازنشســتگی مدیران، دســتور وزیر نفــت مبنی بر 
گردش شــغلی مدیران  و همچنیــن برنامه کاهش 
ســن میانگین مدیران ارشــد صنعت نفت به حدود 
40 سال، تغییر و جایگزینی بیش از 200 مدیر ارشد 

نفتی تا پایان سال 1400 اجتناب ناپذیر است«.

 برگــزاری دوره هــای آموزشــی اعضای 
کمیسیون ها و کمیته های مرتبط با مناقصه ها 
که به تازگی در مرکز توســعه مدیریت صنعت 
نفت آغاز شده، چه هدفی را دنبال می کند و تا 

چه زمانی ادامه دارد؟
ماموریــت اصلــی مرکز توســعه مدیریــت صنعت 
نفت، پرورش و معرفی مســتمر نســلی نو از مدیران 
متخصص، کارآمد و شایســته اســت و به این منظور، 
ارزیابی  ظرفیت های بالقوه و توسعه قابلیت ها براساس 
نتایج ارزیابی ها در دستور کار مرکز قرار دارد. در کنار 
این هدف اصلی، حسب ضرورت برخی طرح ها نیز در 
این مرکز دنبال می شــود که مبتنی بر سیاست های 
ویژه و موردی هستند که طرح توسعه و ارتقای دانش 
اعضای کمیسیون ها و کمیته های مرتبط با برگزاری 
مناقصات صنعت نفت هم از جمله این طرح هاست. بر 
اساس اباغیه وزیر نفت، از تاریخ یکم اسفندماه امسال 
عضویت در کمیسیون های مناقصات در صنعت نفت 
و کمیته هــای مرتبط، منوط به دریافــت گواهینامه 
صاحیت حرفه ای از مرکز خواهــد بود. به این ترتیب 
اعضای کمیسیون های مناقصه ها، کمیته های فنی و 
بازرگانی و هیئت های انتخاب مشاور و ترک تشریفات 
مناقصات باید بــرای حضور در این کمیســیون ها و 

کمیته ها به طور حتــم گواهی صاحیــت حرفه ای 
دریافت کنند. ریشه این اقدام هم تاثیر مثبت و قاطِع 
اشــراف کافی بر قانون مناقصه هــا در کاهش دعاوی 
علیه نفت اســت. به این منظور دوره هــای مربوطه از 
29 مهرماه امسال آغاز شده و به منظور اجرای اباغیه 
وزیر، دوره هــا باید تا پایان بهمن مــاه برگزار و گواهی 

صاحیت حرفه ای افراد صادر شود.

 در مجموع چند نفر در این دوره ها شــرکت 
می کنند؟

دوره ها دو روزه اســت و بر اساس اســامی اعام شده از 
شــرکت های تابعه وزارت نفت، حــدود 700 نفر باید در 
مجموع این دوره ها را طی کنند که ما ســقف هر دوره را 
حدود 50 نفر در نظر گرفته ایــم و در مجموع حدود 20 

دوره در تهران و بعضی از شهرستان ها برگزار خواهد شد.

 برویم ســراغ ماموریت اصلی مرکز که به آن 
اشــاره کردید. تاکنون دوره هــای آموزش و 
توسعه مدیریت با چه ســرفصل هایی در این 

مرکز برگزار شده؟
ابتدا این نکته را یادآوری کنم که کار معاونت آموزش 
و توســعه مرکز توســعه مدیریت صنعت نفت پس از 
طی فرآیندهای ارزیابی و مشــخص شدن منتخبان 
هر مرحله از فراخوان ها در حرفه هــای مختلف آغاز 
می شود. ما برای منتخبان مرحله نخست طرح توسعه 
مهارت های عمومی رهبری و مدیریت در صنعت نفت 
)مدیریت عمومی( که هدف آن توسعه مدیران عامل 
و اعضای هیئت مدیره است، بالغ بر 100 ساعت دوره 
آموزشی در زمینه های مختلف مدیریت و رهبری در 
محورهای مدیریت عمومی، شایستگی های رفتاری، 
مقررات صنعت نفت و انتقال دانــش و تجربه برگزار 
کرده ایم. در طرح پرورش مدیران پروژه صنعت نفت 
که تاکنون سه نوبت فراخوان و ســه دوره آن برگزار 
شده، دوره های آموزش و توســعه برای منتخبان دو 
مرحله این طرح برگزار شده است. گواهی صاحیت 
حرفه ای منتخبان مرحله نخســت فراخوان مدیریت 
پروژه اعطا شــده اســت و منتخبان مرحله دوم نیز 
بــه زودی گواهی خود را دریافــت می کنند، بنابراین 
هم اکنون تکمیــل فرآیندهای آموزشــی منتخبان 
فراخوان ســوم مدیریت پروژه را در دستور کار داریم 
که امســال پایان می یابد و با پایان ایــن دوره، تعداد 
مدیران پــروژه دارای گواهی صاحیــت حرفه ای به 
حدود 100 نفر خواهد رســید. طرح بعدی مربوط به 
فراخوان مدیران مالی با عنوان طــرح ارتقای دانش 

و مهارت هــای حرفــه ای مدیران مالــی در صنعت 
نفت اســت که با توجه به انجام یک مرحله فراخوان 
و شناســایی منتخبان آن، طراحی دوره آموزشی در 
حال اقدام است و ظرف یک ماه آینده، آموزش 40 نفر 

از استعدادهای مدیریتی در این حرفه آغاز می شود. 

 از نگاه شما، مهم ترین کمکی که مرکز توسعه 
مدیریت صنعت نفت به ایــن صنعت می کند، 

چیست؟
مرکز توســعه مدیریت صنعت نفت بــا هدف پرورش 
نسلی نو از مدیران مجهز به ابزارهای روزآمد مدیریت 
در تراز بین المللی شــکل گرفــت و رویکردهای مورد 
تاکید وزیر نفت مبنی بر شایسته ساالری و جوان گرایی 
از یــک طــرف و اباغیه هایی مانند گــردش مدیران 
)سقف چهار سال(، اهمیت مسئولیت ها و وظایف این 
مرکز را دوچندان کرد. بر اســاس دستورعمل موجود، 
میانگین سن مدیران صنعت نفت در پایان سال 1400 
باید به حدود 40 سال برسد؛ این دستورعمل با در نظر 
گرفتن بازنشستگی های پیش رو و همچنین ضرورت 
گردش چهارســاله مدیران، فهرستی مشتمل بر 235 
مدیر ارشد نفتی را ترســیم کرده است. یعنی تا کمتر از 
سه سال دیگر باید شاهد جایگزینی بیش از 200 مدیر 
در صنعت نفت باشیم. مرکز توســعه مدیریت صنعت 
نفت، بســتر مناســب را برای اعمال چنین تغییراتی 
فراهم می کند. ببینید؛ ما سرمایه ای ملی و ارزشمند به 
نام نفت داریم، صنعت نفت هم مهم ترین صنعت کشور 
به حســاب می آید و مهم ترین کارکــرد هر صنعتی نیز 
حوزه مدیریتی آن است، بنابراین مرکز توسعه مدیریت 
صنعت نفت بــه عملکــرد بهینه مهم تریــن کارکرد 
مهم ترین صنعت نفت کشور کمک می کند و می تواند 
مهم ترین کارکرد مهم ترین صنعت کشور قلمداد شود.

 بنابراین طی این مــدت، خروجی های مرکز 
باید بتواند پاسخگوی تغییرات مدیریتی شود.

بایــد این گونــه باشــد. بــر اســاس هدف گذاری 
صورت گرفته در مرکز، باید تا پایان ســال 1400 در 
هر یک از حرفه هــای دارای اولویت برای صنعت نفت 
حداقل یک ونیم برابر تعداد ســمت های مدیریتی در 
آن حرفه، مدیر شایســته و دارای صاحیت حرفه ای 
به صنعت نفت معرفی کنیــم. اباغیه وزیر نیز ناظر بر 
آن است که در هر حرفه ای اگر به اندازه 1.5 برابر نیاز 
مدیریتی آن حرفه افراد پرورش یابند، دیگر انتصاب 
در آن حرفه تنها باید از میان افــراد دارای گواهینامه 

صاحیت حرفه ای صورت گیرد.
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وها   سهمیه بنزین خودر

تا ۶ ماه امکان ذخیره در کارت 
سوخت دارد

شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در 
اطاعیه شــماره 6 خود ضمن تاکیــد بر امکان 
ذخیره سهمیه سوخت خودروها تا 6 ماه آینده، 
شایعه های منتشر شده درباره تخصیص ندادن 
سهمیه به کارت ســوخت مالکان چند خودرو را 

رد کرد.
در متن این اطاعیه آمده است: به اطاع عموم 
هموطنان عزیز می رســاند سهمیه سوخت آبان 
ماه همه مالکان خودروها، حتی افرادی که کارت 
سوخت خود را دریافت نکرده اند، در کارت های 
سوخت شخصی آن ها ذخیره شــده است و در 
ماه های بعد قابل اســتفاده خواهد بود. در ضمن 
ســهمیه ســوخت هر خودرو تا 6 ماه در کارت 
هوشمند سوخت آن خودرو قابل ذخیره سازی 

است.
شایان ذکر است برخی شایعه های منتشر شده 
درباره تخصیص ســهمیه ســوخت بــه یکی از 
خودروهای مالکان چند خودرو، صحت ندارد و 
سهمیه سوخت به کارت سوخت همه خودروها 
تعلق می گیرد و تاکنون سیاست دیگری به این 

شرکت اباغ نشده است.

هزینه کمک های بنزینی چقدر 
است؟

اگرچه تاکنون اعام رســمی درباره منابع الزم 
برای اجرای طرح کمک حمایتی دولت نشــده 
است اما به نظر می رسد در هر ماه حدود 6000 
میلیارد تومان بابت آن هزینه شــود که از محل 

افزایش قیمت بنزین است.
بعد از ســهمیه بندی بنزیــن و افزایش قیمت 
از 1000 به 1500 برای نرخ ســهمیه و 3000 
تومان به صــورت آزاد، قرار بر این شــد تا منابع 
ناشــی از افزایش قیمت در قالب کمک حمایتی 

به مردم برگردانده شود.
در این راســتا دولت برنامه خــود را بر پرداخت 
نقدی قــرار داد تا در هــر ماه بــرای گروه های 
هدف به تناســب تعداد افراد خانواده به حساب 

سرپرست خانوار واریز انجام شود.
همچنین اعام شــد که پرداختی ها بین حدود 
60 میلیــون نفــر و در گروه های هــدف انجام 
می شود که در روزهای اخیر دو مرحله پرداختی 
انجام شده و فردا شب)شــنبه( مرحله سوم در 
ماه جاری واریز می شــود. با این که اعام شــده 
احتماال حدود 30 هزار میلیــارد تومان از محل 
اختاف قیمــت بنزیــن ایجاد می شــود ولی 
مشــخص نیســت که این رقم بــرای چند ماه 
برآورد شده و از سوی دیگر در هر ماه چقدر بین 

گروه های هدف توزیع خواهد شد.
این در حالی است که رقم پرداختی به خانوارها 
نیز یکسان نیست؛ به طوری که برای خانوارهای 
تک نفره 55، دو نفره 103، سه نفره 138، چهار 
نفره 172 و پنج نفره و بیش تر 205 هزار تومان 

تعیین شده است.
در این حالت اگــر از مبالــغ پرداختی میانگین 
گرفته و یا به طور متوسط برای خانوارها واریزی 
100 هزار تومــان در نظر گرفته شــود، در هر 
ماه برای 60 میلیون نفر حــدود 6000 میلیارد 
تومان منابع الزم اســت که البتــه این رقم می 
تواند بیش از این باشد. از ســوی دیگر 30 هزار 
میلیــارد تومانی که دولت اعام کــرده از محل 
بنزین ایجاد می شود، اگر زمان آن تا پایان سال 
باشــد، به طور میانگین ماهــی 6000 میلیارد 

تومان را در بر می گیرد.
در طرح حمایت معیشــتی دولــت مددجویان 
کمیته امداد، بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، 
بازنشســتگان، مســتمری بگیــران، معلمان، 
روستاییان و عشایر، کارگران، کارمندان و اقشار 

کم درآمد جامعه هدف را تشکیل می دهند.



کارکماقتصادوزارتمالیات؛ازگریزاناقتصاد

لوایح مالیاتی دولت به کجا رسید؟
خریدار  موعد بستن بودجه ســال 99 فرا رسید و 
دولت پس از رفت و برگشــت های بســیار، نتوانست 
تکلیف لوایح مالیاتی را جهــت ایجاد پایه های جدید 
مالیاتــی به عنوان درآمــد پایدار جایگزیــن نفت به 

سرانجام برساند.
بیش از نیم قرن از اعتیــاد بودجه ایران به درآمدهای 
نفتی می گذرد؛ اعتیــادی که موجــب از بین رفتن 
ظرفیت های تولید کشــور، وابســتگی بــه واردات، 
گسترش فساد و ... شده است. آشکار بودن این اعتیاد 
هشــدارهای اقتصاددانان را از ســال های دور مبنی 
بر مواجه شــدن با یک آینده نه چندان مناســب به 
همراه داشته اســت؛ در این بین حتی در دهه هفتاد 
برنامه ریزان ســعی در یافتن مســیری دقیق جهت 
خاصی از وابســتگی به نفت داشــتند اما فقط روی 

کاغذ برنامه ریزی کرده بودند.
حتی در اوایل دهه هشــتاد حســاب ذخیــره  ارزی 
که بعدها به صندوق توســعه ملی تغییــر هویت داد، 
راه اندازی شــد تا به تدریج از وابستگی به نفت کاسته 
شــود اما این صندوق نیز در نهایــت تبدیل به قلک 

دولت ها شد و هدف اصلی خود را فراموش کرد.
در این بین که برنامه های رهایــی از نفت صرفا روی 
کاغذ نوشته و پشــت تریبون ها گفته می شد، اقتصاد 
ایران با تکانه هایی از جنس تحریــم همه جانبه نفت 
و البته کاهــش جهانی نرخ این کاال، مواجه شــد. در 
نهایت نیز تقاطع اهداف پیش بینی  شده برای اقتصاد 
کشــور در برنامه های مختلف به ویژه برنامه ششــم 
توسعه و سند چشم انداز با تحریم های خارجی منجر 
به این شد که مسئوالن کشوری بیش از پیش بر لزوم 
رهایی از درآمدهای بادآورده نفتی حداقل در تامین 

هزینه های جاری، پی ببرند.

مالیات بهترین جایگزین
در این راســتا کارشناســان با بهره گیری از تجارب 
کشــورهای مختلف، مالیــات را بهتریــن جایگزین 
نفت اعام کردند و مســئوالن نیز با توجه به مواهب 
درآمدهــای مالیاتی در پی گســترش ایــن حوزه با 
اســتفاده از ظرفیت های بی شمار کشــور برآمدند و 
هر ساله رقم درآمدهای مالیاتی را در بودجه افزایش 
دادند و حتی قانــون مالیات های مســتقیم را برای 
بهبود اوضاع مالیات ســتانی در ســال 94 به تصویب 

رساندند.
در این بیــن افزایش تحریــم نفتــی و در تنگنا قرار 
گرفتن صادرات این کاال، موجب شد که دولت بودجه 
98 را با وابستگی بین 25 تا 30 درصدی به نفت ببندد 

و درآمد مالیاتی را نزدیک 153 هــزار میلیارد تومان 
پیش بینی کند، اما بــا توجه به عــدم همخوانی این 
منابع با هزینه های کشور، انتشــار اوراق و به صورت 
گسترده و برداشــت از صندوق توسعه ملی در دستور 
کار قرار گرفت، اما با این حــال مطابق با پیش بینی ها 
»کسری« همســایه دیوار به دیوار بودجه 98 خواهد 

بود.
اینجا بود کــه دولت وعده داد پایه هــای مالیاتی را به 
جهت داشــتن یک منبع مطمئن درآمدی، گسترش 
خواهد داد و معافیت های مالیاتی را به حداقل خواهد 
رســاند تا با تنوع درآمدهای مالیاتی در کنار ســایر 
منابع، در حد توان وابستگی بودجه به نفت را کاهش 

دهد. 

وعده های بی فرجام 
در ابتدا اعام شد که دولت قصد دارد هر چه سریع تر 
الیحه مالیات بر عایدی سرمایه، الیحه معافیت های 
مالیاتی و الیحــه مالیات بر مجمــوع درآمد )اصاح 
قانون مالیات های مستقیم( را به مجلس تقدیم کند؛ 
فرهاد دژپســند وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت 
و گویی که بــا مهر در خرداد ماه داشــت گفته بود که 
»مالیات بر عایدی سرمایه« و »مالیات بر درآمدهای 
مســتقیم« در قالــب دو الیحه مجــزا در حال طی 
کردن مراحل نهایی خود هســتند. همچنین الیحه 
معافیت های مالیاتی نیز برای ساماندهی معافیت ها 

در حال بررسی است.
در طی فصل تابســتان نیز از دهقــان دهنوی معاون 
اقتصادی دژپسند گرفته تا پارسا رئیس جدیدالورود 
ســازمان امور مالیاتی از تهیه جداگانه لوایح مالیاتی 
خبر می دادند و در هر بار مصاحبه با رســانه ها، هفته 
آینــده و ماه آینده را بــرای تکمیل لوایــح وعده می 

دادند.

لوایح ادغامی مالیات
تا اینکه پارســا در مرداد ماه در گفت و گویی که با مهر 
داشــت از ادغام لوایح مالیاتی در یــک الیحه تحت 
عنوان الیحه مالیات بــر مجموع درآمد )اصاح قانون 
مالیات های مســتقیم( خبر داد و گفت که نظر وزیر 
اقتصاد بر این بود که برای داشــتن بــرآورد دقیق از 

مالیات، لوایح ادغام شوند.
خرداد، تیر، مرداد، شــهریور، مهر و آبان گذشــت اما 
خبری از الیحــه مذکور نشــد و وزارت اقتصاد اعام 
کرد که تا پایان پاییز کار بررســی الیحــه را به اتمام 

می رساند! 

این در حالی اســت کــه محمدباقــر نوبخت رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه کشــور، اعام کرده بود که 
»بودجه جاری ســال آینده بدون منابع نفتی تامین 
می شــود و یکــی از منابــع جایگزیــن، درآمدهای 
مالیاتی اســت، اما نه بــه معنای اینکه مــا بخواهیم 
ضرایب مالیات هــای موجود را افزایــش دهیم بلکه 
حتی با توجه به شــرایط موجود قرار شــده اســت تا 
ضرایب بنگاه های تولیــدی را کاهش دهیم. بنابراین 
درآمدهــای مالیاتی از تعییــن پایه هــای مالیاتی 
جدید همچون مالیــات بر عایدی ســرمایه و حذف 
معافیت هــای بی مورد کــه نیازی به وجــود آنها در 

شرایط جنگ اقتصادی نیست، تامین خواهد شد.«

منتظر فصل جدیدی در اقتصاد به نام »اوراق« 
باید باشیم

وحید عزیزی، کارشــناس اقتصــادی در گفت وگو با 
مهر، با بیان اینکه باتکلیفی داخل دولت وجود دارد، 
اظهار داشت: ســازمان برنامه و بودجه هدف گذاری 
خوبی کرده است به این صورت که هم نفت باشد و هم 

درآمدهای جایگزین پایدار.
وی افــزود: منتهی نکته اینجاســت کــه منظور از 
درآمدهای جایگزین چیســت؟ اگــر منظور مالیات 
اســت که جای بحث ندارد اما اگر منظور این است که 
دوباره همچون ســال جاری، به ریسمان انتشار اوراق 
آویزان شــویم، قطعا نتایجی بدتر از وابستگی به نفت 

خواهد داشت.
عزیزی ادامه داد: اگــر لوایح مالیاتــی دولتی قبل از 
بودجه به نتیجه نرسد عما ما شاهد وابستگی به اوراق 
خواهیم بود؛ یعنی فصل جدیدی به نام »وابستگی به 
اوراق« خواهیم داشــت که به مراتب بدتر از وابستگی 
به نفت اســت و به ناچــار تورم های شــدیدی را باید 

متحمل شویم.

عدم حمایت وزارت اقتصاد از دولت
تعلــل و کــم کاری وزارت اقتصــاد در تدویــن و به 
ســرانجام رســاندن لوایح مالیاتی در حالی است که 
ســازمان برنامه و بودجه اعام کــرده بودجه جاری 
سال 99 کل کشور را بدون نفت بســته است. این در 
حالی اســت که پایه های جدید مالیاتی که می تواند 
بعنوان یک درآمد پایــدار جایگزین درامدهای نفتی 
در بودجه شــود، هنوز به سرانجام نرســیده است و 
مشخص نیســت بودجه جاری کشــور که قرار است 
بدون وابستگی به نفت بسته شود، بار خود را بر دوش 

کدام درآمدهای دولت خواهد انداخت. 
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مجری طرح ملی توسعه گیاهان دارویی از ایجاد 
بورس بین المللی زعفــران در آینده ای نزدیک 
خبر داد و گفت: اجازه نمی دهیم عده ای با ارزان 
فروشــی و رقابت ناســالم قیمت را در بازارهای 

جهانی کاهش دهد.
حســین زینلــی در گفتگو بــا مهر با اشــاره 
بــه نابســامانی هــای ایجــاد شــده در بازار 
زعفران،اظهارداشــت: تاکنون حــدود 10 تن 
زعفــران به صــورت حمایتــی از کشــاورزان 
خریداری شده و بعد از برداشــت گل با افزایش 

قیمت این کاال در بازار مواجه خواهیم بود.
وی ادامــه داد: برنامه ریزی هایــی کردیم که 
بتوانیم یک بازار منســجم ایجاد کنیم و شورای 
ملی زعفران نیز باید با ما متحد باشــد تا بتوانیم 

قیمت این کاال را متعادل کنیم.
مجری طــرح ملی توســعه گیاهــان دارویی 
گفت: یکی از مشکات ما این اســت که تجار و 
صادرکنندگان در خارج از کشور با هم رقابت می 
کننــد و قیمت زعفران را کاهــش می دهند که 

این رقابت سالمی نیست.
زینلی ادامه داد: ما هر گــرم زعفران را یک دالر 
به مشــتری های خارجی می فروشیم درحالی 
که آنها همــان زعفــران را 5 دالر در بازارهای 
جهانی می فروشند که این نشان می دهد قیمت 

زعفران ایرانی در بازارهای جهانی پایین است.
وی با تاکید بر اینکه روند فعلی باید اصاح شود، 
افزود: با ایجــاد بورس بین المللــی زعفران می 
توان این مشکل را رفع کرد و در این صورت همه 
صادرکنندگان ناچار خواهند بود محصول خود 

را به یک قیمت واحد عرضه کنند.
زینلی گفــت: باید روند به صورتی شــود که اگر 
صادرکننده ای اقدام به ارزان فروشی زعفران در 
بازارهای جهانی می کند زیان آن را نیز خودش 
متقبل شود به عنوان مثال اگر بخواهد ارز حاصل 
از آن را به کشــور برگرداند نمی تواند محصول 
خود را با قیمت کم عرضه کند و ما امســال این 
روند را اصــاح خواهیم کرد و اجــازه این کار را 

نمی دهیم.

 تعهدات اوراسیا
 باید صحت سنجی شود

معــاون وزیر جهادکشــاورزی گفــت: 5 آبان 
امســال تعرفه های ترجیحی ایران و اوراســیا 
اجرایی شــد که بایــد نحوه اجــرای تعهدات 
اتحادیه اوراسیا در قبال صادر کنندگان ایرانی 

صحت سنجی شود.
علی اکبر مهرفرد در هشــتمین نشست هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران 
افزود: از 5 آبان امسال، ایران تخفیفات به صادر 
کنندگان کشــورهای عضو اوراسیا را آغاز کرده 
است، اما در مورد تخفیفاتی که 5 کشور اوراسیا 
به صادر کنندگان ایرانــی می دهند حرف های 

ضد و نقیضی گفته می شود.
وی بــا بیــان اینکــه برخــی صادرکنندگان 
اعام می کننــد از تخفیفــات تعرفه ترجیحی 
برخوردار شــده انــد و برخی دیگــر آن را رد 
می کنند اضافه کرد: در 23 روزی که از اجرایی 
شــدن تعرفه های ترجیحــی میــان ایران و 
اوراســیا می گذرد 16 میلیون دالر صادرات به 
این کشورها داشته ایم که باید مسئوالن ذیربط 
گزارش دهنــد که آیا صادر کننــدگان ایرانی از 
این تخفیفات برخوردار شــده اند یا خیر و اینکه 
برای چه تعداد از صادر کنندگان این تخفیفات 

اعمال شده است.
مهر فرد گفت: درحالیکه طرف ایرانی تخفیفات 
را برای صادر کنندگان کشورهای عضو اوراسیا 
از جمله صادر کنندگان روســی اعمال می کند 
باید پیگیری و مشخص شــود اگر طرف اوراسیا 
به تعهدات خود عمــل نمی کند طرف ایرانی نیز 
اجرای تعهــدات و اعمال تخفیفــات را متوقف 

کند.
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رشد دوباره معامالت مسکن در پاییز
مجیــد انتظاری   دومین رشــد ماهیانــه تعداد 
معامات مسکن شــهر تهران در دومین ماه از فصل 
پاییز رقم خورد؛ مطابق آمار، آبان ماه امسال معامات 
ملک در پایتخت 17 درصد نسبت به مهرماه افزایش 
یافته اما کارشناسان چشــم انداز افزایش قیمت برای 

بازار مسکن متصور نیستند.
آمار نشــان می دهد در آبان ماه 1398 بالغ بر 4745 
فقره معامله ملک در شهر تهران انجام شده که نسبت 
به ماه قبل 17 درصد افزایش و نســبت به ماه مشابه 
ســال قبل 48 درصد کاهش نشان می دهد. در بخش  
اجاره نیز در آبان ماه امسال 10 هزار و 132 اجاره نامه 
در پایتخت به امضا رسیده که نسبت به  ماه قبل و ماه 
مشــابه ســال قبل به  ترتیب  21 و 17 درصد کاهش 

یافته است.
آمار به دست آمده از اتحادیه مشاوران اماک حاکی 
از آن اســت که با وجود افزایش ماهیانه معامات در 
تهران، در کل کشــور قراردادهای خریــد و فروش با 
ثبات ماهیانه همراه بود. آبان ماه 1398 در کل کشور 
27 هزار و 959 قرارداد خریــد و فروش ملک منعقد 
شده که نســبت به ماه قبل 0.8 درصد و نسبت به ماه 
مشابه  ســال قبل 40 درصد کاهش یافت. هم چنین 
در آبان ماه ســال جاری 36 هزار و 888 قرارداد اجاره 
در کل کشــور به امضا رسیده که نســبت به مهرماه 
امسال 21 درصد و نسبت به آبان ماه پارسال 8 درصد 

کاهش نشان می دهد.
اما رشــد 17 درصــدی ماهیانه معامات مســکن 
شهر تهران در شــرایطی اتفاق افتاده که مهرماه نیز 
بر اســاس آمار اتحادیه دقیقا به همین میزان شاهد 
افزایش 17 درصدی معامات در شــهر تهران نسبت 
به شــهریورماه بودیم و قیمت نیز بر اســاس شاخص 
بانک مرکــزی افزایش اندک 0.4 درصد و بر اســاس 
اعام وزارت راه و شهرســازی 0.9 درصد نســبت به 
شــهریورماه را نشان داد. کارشناســان علت افزایش 
نسبی قرادادهای خرید و فروش ملک در پایتخت در 
دو ماه اخیر را پایان یافتن ماه های محرم و صفر عنوان 
می کنند. با این حــال اغلب آنها معتقدند کســادی 
معامات تا پایان ســال ادامه خواهد داشت و افزایش 

قیمت رخ نمی دهد.
رشد معامات مسکن در پاییز در شرایطی رقم خورده 
که معموال با پایان فصل تابستان، خرید و فروش ملک 
کاهش پیدا می کنــد. با این حال نوســانات ماهیانه 
در شــرایط کســادی اتفاق غیرمعمولی نیست و در 
بســیاری از بازارها رخ می دهد. کاهــش معامات به 
کمتر  از 5000 فقره در تهران شــرایط رکودی را رقم 

زده که طی شش سال گذشته بی ســابقه بوده است. 
گفته می شــود آمار 2787 فقره معامله مسکن شهر 
تهران در شهریورماه امســال بر اساس گزارش بانک 
مرکزی، پایین ترین میزان قرادادهای خرید و فروش 
از سال 1366 بوده است. لذا افزایش نسبی معامات 
نسبت به شــهریورماه نمی تواند تحول آن چنانی در 
بازار مســکن محسوب شــود. مضافا این که قیمت ها 
در مناطق مصرفی شــهر تهران نسبت به شهریورماه 

امسال 2 تا 12 درصد کاهش یافته است.

قیمت خانه باال نمی رود
پروانه اصانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن وزارت 
راه و شهرسازی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: دلیل 
افزایش کمتر از یک درصدی قیمت مســکن شــهر 
تهران در مهرماه نســبت به شــهریورماه، عمدتا به 
افزایش معامات منطقه 1 برمی گردد که در ماه های 
قبــل از آن معامات و قیمــت در ایــن منطقه افت 
محسوسی داشت؛ بنابراین بعید است که قیمت خانه 
در ماه های آینده افزایش یابــد؛ مگر این که تحوالت 

پیش بینی نشده ای در اقتصاد کان پیش بیاید.

نرخ سوخت تاثیری بر قیمت مسکن ندارد
هم چنین مهدی ســلطان محمدی کارشناسان بازار 
مسکن می گوید: نوســانات بازار مســکن بیشتر در 
چرخه های رونق و رکود اتفــاق می افتد که هم اکنون 
وارد چرخه رکودی شده ایم؛ لذا افزایش نرخ سوخت 

تاثیری بر قیمت مسکن نخواهد داشت.
مهدی سلطان محمدی به ایسنا گفت: افزایش قیمت 
بنزین طبیعتا در هزینه حمــل و نقل اثرگذار خواهد 
بود. اگر در مواد غذایی تاثیر می گــذارد به این دلیل 
است که بخشی از هزینه مواد غذایی مربوط به حمل 
و نقل است. شــاید افزایش اندکی در قیمت کاالهای 
مصرفی ایجاد شود اما با توجه به این که نرخ گازوئیل 
افزایش نیافته تاثیر افزایش قیمت بنزین روی قیمت 
کاالها از جملــه مصالح ســاختمانی چنــدان زیاد 

نخواهد بود.

رونق به بازار مسکن باز می گردد؟
مطابق آمارهای رســمی در آبان ماه امسال اندکی از 
رکود مسکن کاسته شــد و خرید و فروش خانه در ماه 
دوم پاییز نسبت به مهر ماه از رشــد نسبی برخوردار 

شد.
بر اساس آمار رســمی وزارت راه و شهرسازی )دفتر 
اقتصــاد مســکن و برنامه ریزی( از قیمت مســکن، 

متوســط قیمت یک مترمربع آپارتمــان در مناطق 
22 گانه تهران با کاهــش 1.8 درصدی به 12 میلیون 
و 617 هزار تومان در آبان ماه امســال رسیده است. 
مهرماه 98 متوســط قیمــت یک مترمربــع واحد 
مسکونی 12 میلیون و 848 هزار تومان بود. این مهم 
در شــرایطی رخ می دهد که رکود مســکن از ابتدای 
سال جاری ســبب کاهش نقل و انتقاالت و متعاقب 
آن کاهش نســبی قیمت ها شــد. در ابتدای امسال 
خبرهایــی از کاهش تا 70 درصــدی خرید و فروش 

مسکن شنیده می شد
در حالی قیمت مســکن در تهران کاهــش یافته که 
تعداد قراردادهای صحیح در دومین ماه پاییز نسبت 
به مهرمــاه با رشــد  18.3 درصدی بــه 3466 فقره 
افزایش یافته اســت. این امر نسبت به گذشته حاکی 
از آن است که در پاییز امســال اندکی از میزان رکود 

حاکم بر بازار کاهش یافته است.
بیشترین متوســط قیمت همچنان متعلق به منطقه 
یک با 24 میلیون و 986 هزار تومان است. این قیمت 
در مقایسه با قیمت ماه پیش )28 میلیون و 172 هزار 
تومــان(   11.3 درصد کاهش یافته اســت. کمترین 
میزان متوســط قیمت نیز مربوط به منطقه 18 با 5 

میلیون و 836 هزار تومان بوده است.
 البته این قیمت جدید در مقایســه با قیمت ماه پیش 
)مهرماه 98( کمی بیــش از 1.6 درصد افزایش یافته 
اســت. عاوه بر منطقه یک در مناطق 2، 3، 5، 6، 8، 
11، 16، 17، 20، و 22 متوســط قیمت هر مترمربع 
واحد مســکونی در ماهی که گذشــته کاهشی بوده 

است.

 قیمت مسکن در کدام مناطق تهران
 کاهش یافت؟

قیمت مســکن در 11 منطقه تهران کاهش یافت.  بر 
اساس آمار رســمی وزارت راه و شهرســازی )دفتر 
اقتصــاد مســکن و برنامه ریزی( از قیمت مســکن، 
متوســط قیمت یک مترمربع آپارتمــان در مناطق 
22 گانه تهران با کاهــش 1.8 درصدی به 12 میلیون 
و 617 هزار تومان در آبان ماه امســال رسیده است. 
مهرماه 98 متوســط قیمــت یک مترمربــع واحد 

مسکونی 12 میلیون و 848 هزار تومان بود.
بررسی ها نشــان می دهد قیمت مســکن در یازده 
منطقه تهران شامل منطقه یک در مناطق 2، 3، 5، 6، 
8، 11، 16، 17، 20، و 22 متوسط قیمت هر مترمربع 
واحد مســکونی در ماهی که گذشــته کاهشی بوده 

است.
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آغاز پرداخت تسهیالت بانکی 
زلزله زدگان 

رییس بنیاد مسکن انقاب اسامی ایران با بیان 
اینکه تســهیات بانکی برای زلزله زدگان قابل 
پرداخت است، گفت: این تسهیات با ساده ترین 

شرایط  و ضمانت های زنجیره ای ارائه می شود.
علیرضا تابش در نشســت خبری در تشریح این 
خبر اظهار کرد: پول حاصل از تســهیات بانکی 
به حســاب فرد واریــز و زیر نظر بنیاد مســکن 
خرج شده و اقساط بر اســاس پیشرفت کار آزاد 

می شود.
وی با ارائه عملکردی از اقدامات بنیاد مســکن 
در مناطق زلزلــه زده آذربایجان شــرقی بیان 
کرد: زمین لرزه 5.9 ریشــتری این استان، بیش 
از 60 روســتا را متاثر کــرد و این نــوع زلزله ها 
ساختمان ها و ســازه های غیرمهندسی را ویران 

می کند.
وی افزود: با اســتفاده از تجــارب مفید حوادث 
قبلــی و کوتاه کــردن دوره اســکان موقت در 
مناطق زلزله زده، آن را به اســکان دایم متصل 
کردیــم.وی ادامــه داد: ارائــه وام باعــوض 
10 میلیون تومانی بــرای اجاره خانــه یکی از 
راه های پیشــنهادی برای تامین اسکان موقت 
بود که تاکنون حدود 1040 خانــوار زلزله زده 
در آذربایجان شــرقی به این منظــور ثبت نام 

کرده اند.
رییس بنیاد مســکن انقاب اسامی ایران بیان 
کرد: بخشــی از این وام باعوض پرداخت شده و 
بخش دوم هم به هنگام نقل مکان و پس از ارسال 
پیامک توسط زلزله زدگان به ســامانه پیامکی 

بنیاد مسکن، واریز می شود.
وی افزود: حدود 233 اتاقک نصب شده و 1040 
واحــد نیــز وام 10 میلیون تومانــی را دریافت 
کرده اند و مصالح الزم برای ســاخت اتاقک های 
اســکان موقت دپو شده اســت و نگرانی از بابت 

آواربرداری و تجهیزات نداریم.
وی اظهار کرد: نمی توانیم برای ترس افراد پولی 
بدهیم، اولویت با کسانی است که خانه هایشان 
تخریب شــده اســت.تابش یادآور شد: بخش 
عمده ای از آواربرداری به اتمام رسیده وتاکنون 

800 الی 900 واحد آواربرداری شده اند.
وی گفت: بنیاد مسکن، ســاخت سه هزار واحد 
برای اســکان دائم و دو هــزار واحــد دامی در 
روستاهای دو شهرســتان میانه و سراب تقبل 

کرده است.
وی تاکید کرد: فضای دامی در روستاها، معیشت 
محور بــوده و همین امر نیز ایجــاب می کند که 
فضای دامی در ابتدا ساخته شــود و خود زلزله 

زدگان هم این را ترجیح می دهند.
رییس بنیــاد مســکن انقاب اســامی ایران 
خاطرنشــان کــرد: در مجمــوع 80 میلیــون 
تومان تسهیات شــامل 40 میلیون وام مسکن 
روستایی، 15میلیون وام معیشتی، 10 میلیون 
وام باعوض تعمیری و معیشــتی، 10 میلیون 
وام باعوض اجاره و اســکان اضطــراری و پنج 
میلیــون وام باعــوض دامی به زلزلــه زدگان 

آذربایجان شرقی اعطاء می شود.
وی گفــت: برنامه زمانبندی، دقیق و سیســتم 
ثبت اطاعات و اســناد را تهیه کرده ایم که افراد 
کاما قابل شناسایی هســتند و این امکان سوء 
اســتفاده برخی افراد را کم می کند. خودمان را 
برای کار کردن در شــرایط آب و هوایی مناطق 

زلزله زده آماده کرده ایم.
وی در ادامــه خاطرنشــان کرد: هیچ کســی 
نمی تواند چنیــن فکر کند کــه در حوادث این 
چنینی، می توانند بر سر مردم منت بگذارد، چرا 
که با مردمی روبه رو هستیم که همه چیزشان را 

در حادثه از دست داده اند.
تابش گفت: امروز، بزرگ ترین پروژه های بنیاد 
مســکن در23 اســتان کشــور در جریان بوده 
و فقط اعتبــار تخصیصی برای ســیل، 9 هزار 

میلیارد تومان است.
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اهرم کاهش مصرف بنزین
خریدار    افزایش نرخ بنزین بــار دیگر مباحثی در 
ارتباط با نحوه مدیریت مصرف ســوخت در کشــور و 
همچنین راه های موجود بــرای نزولی کردن نمودار 
مصرف به وجود آورده اســت.آنچه مشــخص است 
به دلیل مصرف ســوخت باالی خودروهای داخلی و 
همچنین بار هزینه هنگفت ایــن خودروها بر دوش 
مشتریان و بودجه کشور به نظر می رسد که دولت در 
راستای کاهش اســتفاده از این فرآورده نفتی باید در 
گام اول با تغییراتی در ســاختار صنعت خودرو کشور 
در اندیشــه عرضــه محصوالتی با مصرف ســوخت 

معقوالنه باشد.
آنچه مشــخص اســت اینکه میزان مصرف سوخت 
خودروهای داخلــی در ایران باالســت؛ دلیل آن نیز 
به پلت فرم هــای قدیمی و از رده خــارج محصوالتی 
برمی گردد که هم اکنون پایه خودروســازی کشــور 
ما را تشکیل می دهد. در حال حاضر کم مصرف ترین 
خودروهای داخل حــدود 9 لیتر در هر 100 کیلومتر 
پیمایش درون شهری مصرف بنزین دارند، در حالی 
که سازندگان خودروهای جهانی این رقم را تا حدود 
5 تا 6 لیتر در هر 100 کیلومتر پیمایش درون شهری 

کاهش داده اند. 
مشخص است که خودروسازان مطرح دنیا با پیگیری 
اســتفاده از ســوخت های جایگزیــن و همچنین با 
اســتفاده از تکنولوژی روز اقدام به بهینه سازی سطح 
مصرف بنزین کرده اند.این در شــرایطی است که در 
ایران وضعیت ناگوار رعایت اســتانداردهای مصرف 
سوخت توسط خودروسازی کشــور، هر گونه ابتکار 
عمل در صرفه جویی ســوخت را از مشتریان گرفته 
اســت. بر این اســاس برچســب های مصرف انرژی 
محصوالت داخلی که سال 87 برای تمامی خودروها 
الزامی شــد خود نمایانگر وضعیت ناگوار داخلی ها در 
اســتفاده از این فرآورده نفتی است. به طوری که سال 
گذشــته در آخرین مرحله واگذاری برچسب مصرف 
انرژی هیچ خودرویــی نتوانســت در زمینه مصرف 
انــرژی برچســب  ای)A( را دریافت کنــد، در واقع 
باالترین امتیاز کسب شده توسط خودروهای داخلی 

نشان بی )B( بود. 
همچنین هشــت محصول از 6 کارخانه تولیدکننده 
خودرو در کشور نتوانستند هیچ یک از استانداردهای 
مصرف سوخت )A تا G( را کسب کنند و به طور کلی 
فاقد استاندارد مصرف سوخت تشخیص داده شده اند. 
به این ترتیب به نظر می رســد که اگــر اراده ای برای 
صرفه جویی در مصرف سوخت شکل گرفته ابتدا باید 
تحوالتی در خودروسازی های کشــور و به دنبال آن 

محصوالت عرضه شده به بازار روی دهد.
در حــال حاضــر نگاهــی بــه ســبد محصــوالت  
خودروســازان گویای این نکته اســت کــه مباحث 
مرتبط با کاهشــی کردن میزان مصرف یا به عبارتی 
تولیــد محصــوالت کم مصــرف در خطــوط تولید 
این شــرکت ها به هیچ عنــوان دغدغه آنها نیســت.

شــرکت های خودروســاز در ســال های اوج خــود 
این امکان را داشــتند که با حرکت به ســمت تولید 
پلت فرم ها و طراحــی تولید محصوالت جدید ، زمینه 
را برای کاهش مصرف بنزین فراهــم کنند. اما همان 
طور که شاهد بودیم خودروسازان به جای تاش برای 
تولید پلت فرم های جدید، تولید محصوالت روی پلت 
فرم های قدیمی را در دســتور کار قرار دادند و شاید 
تنها اقدامی که در ارتباط با توســعه محصول در این 
زمینه انجــام دادند، فیس لیفت کــردن خودروهای 
موجود در سبد محصوالتی شــان بود.به این ترتیب 
اگر قرار اســت فکری برای کاهش مصرف سوخت در 
کشور شود دولت باید در گام اول تغییری در ساختار 
صنعت خودرو آن هم با از رده خارج کردن خودروها و 
پلت فرم های قدیمی دهد.ظاهرا خودروسازان نیز در 
این مورد احساس نیاز کرده بودند چرا که مدیرعامل 
وقت ایران خودرو در پسابرجام به طور جدی به دنبال 
طراحی و ساخت پلت فرم جدیدی در این شرکت بود.

اما استفاده از ســوخت های جایگزین همچون گاز و 
برق و ساخت خودروهای دوگانه سوز نیز می تواند هم 
سبد محصوالتی خودروسازان را توسعه دهد و هم به 

صرفه جویی بنزین کمک کند.
   

مسیر خودروسازان جهانی
با توجه به مســیرهای پیش رو بــرای کاهش مصرف 
ســوخت خودروهای داخلی حاال این ســوال مطرح 
است که در شرایط فعلی آیا این امکان وجود دارد که 

نمودار مصرف نزولی شود؟
در این ارتبــاط کارشناســان دو مســیر متفاوت را 
پیشنهاد می دهند. برخی از آنها معتقدند شرکت های 
خودروساز داخلی باید ساخت پلت فرم های جدید را 
به منظور تولید محصوالت به روزتر در دستور کار قرار 
دهند. در نقطه مقابل برخی دیگر از کارشناســان به 
دلیل اعمال تحریم های بین المللی بر اصاح و بهبود 
موارد فنــی خودروهای حاضر در ســبد محصوالت 

خودروسازان تاکید می کنند. 
پیشــنهاد طراحی پلت فرم های جدید که از ســوی 
کارشناسان مطرح می شــود در عرصه بین المللی نیز 
مورد توجه قرار گرفته و نتایج قابل قبولی نیز به همراه 

داشته اســت، اما همان طور که عنوان شد با توجه به 
شــرایط حاکم بر صنعــت خودروی کشــور چندان 
عملیاتی بــه نظر نمی رســد. در حال حاضر شــاهد 
هستیم که خودروســازان به دلیل بازگشت تحریم ها 
نه تنها شــرکای خارجی خود را از دست داده اند، در 
تولیــد همین محصــوالت پرمصرف نیز به مشــکل 
خورده اند، آمار نزولی تولید خودرو از زمان بازگشــت 
تحریم ها به خوبی این مســاله را نشان می دهد. حال 
در این شرایط حرکت به سمت طراحی پلت فرم های 
جدید بــدون حضور شــرکای خارجــی امکان پذیر 

نیست.
ایجاد تغییرات فنی روی محصوالت حاضر پیشــنهاد 
دیگری اســت که در فضای بین المللــی پیش تر نیز 
تجربه شده است. به طوری که با اســتفاده از رینگ و 
الستیک های ســبک تر، ایجاد تغییرات در سیستم 
ترمز  و سبک ســازی آن و همچنیــن مصرف جعبه 
دنده هایــی کــه وزن کمتــری دارند تــا حدودی  

می توانیم مصرف سوخت را کاهش دهیم. 
تــاش بــرای کاهــش وزن بدنــه محصــوالت 
خودروسازان از طریق اســتفاده از مواد جدید مانند 
فیبرکربن و پاستیک فشــرده از راهکارهایی است 
که خودروســازان بین المللی مد نظر قــرار داده اند. 
بنابرایــن به نظر می رســد راه حل دوم که از ســوی 
کارشناسان مطرح می شــود با وضعیت شرکت های 
خودروســاز داخلی هماهنگ تر است. در کنار این دو 
مسیر آنچه شرکت های خودروســاز بین المللی را در 
پیمودن موفقیت آمیز کاهشــی کردن نمودار مصرف 
ســوخت محصوالت خود کمک کرده اســت، اتخاذ 

سیاست گذاری های صحیح است.
اما شــرکت های خودروســاز در دنیا معمــوال به دو 
دلیل به ســمت اصاح میزان مصرف سوخت در سبد 
محصوالت خود رفته اند. یکی به دلیل فشار نهادهای 
باالدستی شــرکت های خودروســاز مانند نهادهای 
حاکمیتی و دلیل دیگر مطالبه ای است که مشتریان 
این شــرکت ها به عنوان طــرف تقاضا از آنهــا دارند.  
این دو دلیل مورد توجه حســن کریمی ســنجری، 

کارشناس خودرو نیز قرار دارد. 
کریمی ســنجری با مقایسه خودروســازان داخلی با 
شرکت های بین المللی به »دنیای اقتصاد« می گوید 
در حــال حاضر شــاهد هســتیم که شــرکت های 
خودروســاز داخلی از طرف سیاست گذار و مشتریان 
تحت فشار نیستند. بنابراین تا کنون آن طور که باید و 
شاید به سمت اصاح میزان مصرف سوخت در میان 

محصوالت خود نرفته اند.

پدال
7
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 ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان ریختند
 بررسی قیمت خودروها در بازار پایتخت حاکی 
از کاهش پنج تا 6 میلیــون تومانی خودروهای 
داخلــی و کاهش 15 تــا 25 میلیــون تومانی 
مونتاژی ها در روز شــنبه دوم آذر نسبت به سه 

شنبه هفته گذشته  است.
قیمــت پراید 111 که تا روز ســه شــنبه هفته 
گذشــته تا 53.5 میلیون تومــان افزایش یافته 
بود، به 52 میلیــون تومان، پرایــد 131 از 52 
میلیون به 49.5 میلیون تومان، پراید 151 از 52 
میلیون به 50 میلیون تومان، ســمند ال. ایکس 
از 86 میلیون به 80.5 میلیون تومان و پژو 405 
از 83 میلیون به 79 میلیون تومان کاهش یافت.

همچنین پژو پــارس از 108 میلیون تومان در 
سه شنبه هفته گذشــته به 104 میلیون تومان، 
پژو 206 تیــپ 2 از 90 میلیون بــه 86 میلیون 
تومان، پژو 206 تیپ 5 از 107 به 101 میلیون 
تومان و ســاینا از 63.5 میلیون تومــان به 62 

میلیون تومان کاهش یافت.
در گروه مونتاژی ها نیز افت قیمت نسبت به سه 
شنبه هفته گذشته چشــمگیر بود و بطور نمونه 
سراتو مونتاژی ســایپا از 330 به 315 میلیون 
تومان، چانگان از 205 بــه 195 میلیون تومان، 
ســاندرو اســتپ وی از 215 بــه 205 میلیون 
تومان، جک S5 از 310 به 295 میلیون تومان 
و پــژو 2008 از 370 به 345 میلیــون تومان 

کاهش یافتند.
کارشناســان دلیل این کاهش قیمت ها را ثبات 
نســبی نرخ ارز و روند نزولــی آن در یک هفته 
گذشــته و همچنین کم بودن تعداد مشتریان 
عنوان می کنند، به طوری که دیگر شاهد تغییر 
قیمت لحظه ای در بازار نیستیم و هیجان کاذب 

بازار فروکش کرده است.
بررسی ها حاکی اســت در حالی که خودرویی 
نظیر پراید هفته گذشــته 51.5 تا 52 میلیون 
تومان قیمت خورده بود، امــا در عمل قیمت ها 
روی کاغذ بود و خریداران در نهایت 48.5 تا 49 

میلیون تومان برای آن می پرداختند.
کارشناســان بازار عنوان می کنند:  اگر سکون 
بازار تا چهار روز دیگر نیز ادامه داشــته باشــد، 
ریزش قیمت ها سرعت گرفته و قیمت ها بیشتر 

افت خواهد کرد.
سعید موتمنی،  رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودروی پایتخــت معتقد اســت وقتی هفته 
گذشــته قیمت دالر به باالی 12 هــزار تومان 
صعود کرد، عده ای با تفکر اینکــه قیمت ارز باز 
هم رشد خواهد داشــت، پول هایشان را به کاال 
از جمله خودرو تبدیل کردند که هیجانی کاذب 

را رقم زد.
وی گفت: وقتی به هر دلیل شاهد افزایش قیمت 
خودروهای داخلی بویژه محــدوده قیمتی زیر 
100 میلیون تومان هســتیم و جلوی آن گرفته 
نمی شــود، بار روانی داشــته و به تدریج به بازار 
خودروهای مونتاژی و پــس از آن خودروهای 

وارداتی سرایت می کند.
موتمنی خطاب بــه خریــداران واقعی خودرو 
تاکید کــرد:  اکنون زمان مناســبی برای خرید 
نیســت و هر گونه خریدی به طــور حتم با زیان 

همراه خواهد بود.
بررســی بازار خــودرو خبر از کاهــش قیمت 
پراید می دهد به طوری که امــروز برخی از این 
محصوالت کاهش500 هزارتومانــی را تجربه 

کرد.
بررســی وضعیت بازار محصوالت سایپا نشان 
می دهد که قیمت این خودروها روند کاهشی را 
در پیش گرفته اما این روند کاهشی به آهستگی 
طی می شــود به طوری که پراید 111 با قیمت 
54 میلیون تومان به باالترین قیمت خود در ماه 
آبان رســید و درآخرین روزآبان به 53 میلیون 
و400 هزارتومان و با کاهــش400 هزارتومانی 

به 53 میلیون تومان رسید.
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وشی ج از نوبت تخلفات گرانفر رسیدگی خار
محبوبــه فکوری   وزیــر صنعت با بیــان اینکه 
پرونده تخلفات ناشــی از گرانفروشی طی روزهای 
گذشته به بهانه افزایش قیمت بنزین غیر قابل قبول 
است، گفت: اقدام گرانفروشــان همراستا با اشرار و 
اخالگــران خواهــد بود.رضا رحمانــی در دومین 
همایش فروشگاه های زنجیره ای با بیان اینکه موج 
گرانی با توجه به تغییر نرخ بنزین به هیچ عنوان قابل 
قبول نیســت، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت 
طی روزهای اخیر مهمترین کارویژه خود را، کاهش 
بار روانی افزایش قیمت ها ناشــی از افزایش قیمت 
بنزین قرار داده  تا با این موضوع مقابله نماید و حتی 
رئیس جمهور هم دســتور داده تا تمام دستگاه های 
دولتی تا پایان ســال هیــچ گونه افزایــش قیمتی 

نداشته باشند.
وزیر صنعــت، معدن و تجــارت افزود: طــی هفته 
گذشته سه جلســه در کمیســیون های تخصصی 
مجلــس شــورای اســامی در خصــوص افزایش 
قیمت بنزین برگزار شــده که نگرانــی تمامی آنها 
اثرگذاری افزایش قیمت این حامــل انرژی بر روی 
کاالها و افزایش قیمت آنها بود اما باید اطمینان داد 
که وزارت صنعت و دولت اجــازه هیچ گونه افزایش 

قیمتی نخواهد داد.
وی تصریح کرد: نباید بدنبال اجرای این طرح بزرگ، 
موج بزرگتری از گرانی ها به راه افتــد و این تفکر که 
»بعد از افزایــش قیمت بنزین همه چیــز باید گران 
شــود« باید از میان مردم رخت بر بنــدد درحالی که 
متاسفانه طی ســال های اخیر فرهنگسازی الزم در 

این راستا صورت نگرفته است.
این عضــو کابینه دوازدهم از تشــدید بازرســی ها 
در بازار خبر داد و اظهار داشــت: بــا هماهنگی های  
صورت گرفته با تعزیرات حکومتی مقرر شد پرونده 
تخلف تشــکیل شــده طی روزهای اخیر به صورت 
خارج از نوبت مورد رســیدگی واقع شــوند چرا که 
تمامی افرادی که طی روزهای اخیر اقدام به افزایش 
قیمت کاال به صورت خودســرانه کــرده اند دقیقا 
همگام و در جهت حرکت اخالگران و اشرار حرکت 

نموده اند.
رحمانی ادامه داد: دولت در این مرحله به دقت بازار را 
رصد خواهد کرد و حساسیت باالیی نسبت به افزایش 
قیمت ها دارد به نحوی که اجــازه نخواهد داد در حق 
مردم اجحاف شود. پس تشــکیل موج گرانی به هیچ 
عنوان قابل قبول نیست و البته فروشگاه های زنجیره 
ای نیز در کنار ســایر واحدهای صفنی قول داده اند تا 

میزان تخفیفات ارائه شده بر روی کاالهای اساسی را 
افزایش دهند.

وزیر صنعت با بیان اینکه فروشــگاه های زنجیره ای 
وعده داده اند تا قیمت کاالها را کمتر از زمان افزایش 
قیمت بنزین برای مصرف کننــدگان اعمال نمایند، 
خاطرنشــان کرد: متصدیــان این فروشــگاه ها در 

روزهای سخت کنار دولت و ملت بوده اند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اثرات 
تحریم و توجــه به خودباوری و تولیــد داخل تصریح 
کرد: امسال فشــار تحریم ها افزایش پیدا کرد اما در 
مقابل تولید بســیاری از کاالهای ایرانی نیز با افزایش 
مواجه بود بــه نحوی که روغن نباتی 7 درصد، ســبد 
مواد غذایی 15 درصد و دارو بالغ بر23 درصد افزایش 
تولیــد را در 8 ماهــه ابتدای امســال بــه ثبت 

رسانده اند. 
ضمــن اینکه در ســایر حوزه هــا از جمله کاشــی و 
سرامیک و ســیمان نیز تولیدات به نحو چشمگیری 

افزایش یافته است.

 دستورالعمل عدم افزایش قیمت کاال
 و خدمات ابالغ شد

رییس ســازمان حمایت دســتورالعمل ممنوعیت 
افزایش قیمت کاال و خدمات تــا اطاع ثانوی را برای 
اجرا بــه همه انجمن هــا ، اتحادیه ها ، شــرکت های 
تولیدی الستیک و شرکت های پاالیش و پخش اباغ 

کرد.
در این اباغیه آمده است: در راســتای اباغ مصوبه 
شــورای عالی هماهنگی اقتصــادی مبنی بر اصاح 
نرخ بنزین و نیز در راســتای هم افزایی و استفاده از 
پتانســیل های انجمن هــا، اتحادیه ها و شــرکت ها 
درجلوگیری از سوءاســتفاده های احتمالی و به تبع 
آن اجحاف در حق مصرف کنندگان ضروری اســت 
ضمن رصد و پایش مســتمر بازار موضوع در اســرع 
وقت به تمامی واحدهای تحت پوشش اطاع رسانی 

شود.
با توجه به اهتمام ویژه تمام دستگاه ها و سازمان های 
مربوطه در برخــورد با تخلفات و درصــورت هرگونه 
افزایش قیمت در شــرایط کنونی و یا هرگونه اقدامی 
که موجب اخال دربازار شــود اقدامات الزم از سوی 
سازمان حمایت و ســازمانهای صنعت، معدن و تجارت 
اســتان معمول و حســب هماهنگیهای بعمل آمده، با 
دستگاههای متخلف در حداقل زمان ممکن رسیدگی 

خواهد شد.

میوه گران نشده است
 رئیســه اتحادیه بارفروشــان ایجاد اختال در 
حمل و نقل میوه توسط کامیون به دلیل افزایش 
قیمت بنزین را تکذیب کــرد و گفت: 80 درصد 
کامیون های حمــل میوه از گازوئیل اســتفاده 

می کنند.
مصطفی دارایــی نــژاد در گفت و گو بــا مهر، 
مباحث مطرح شــده مبنی بر اینکــه افزایش 
قیمت بنزیــن موجب اختــال در حمل و نقل 
کامیون ها و عــدم عرضه در بازار تهران شــده 
اســت را تکذیب کرد و گفت: چنین مســاله ای 
به هیچ عنوان صحت ندارد. کامیون های حمل 
میوه از بنزین استفاده نمی کنند و گازوئیل سوز 

هستند.
وی با بیان اینکه برای حمل میوه از کامیون های 
تک، خاور، ده چرخ و تریلی اســتفاده می شود، 
گفت: تمامی این وســایل از گازوئیل اســتفاده 
می کنند و تنها 20 درصد ماشین هایی که برای 
حمل میوه از آنها استفاده می شود بنزین مصرف 
می کنند که آنها نیز شامل نیسان هایی هستند 
که از شمال کشــور پرتقال و نارنگی را به تهران 

حمل می کنند.
رئیــس اتحادیه بارفروشــان اضافــه کرد: طی 
دو روز گذشته شــاهد بارندگی در سطح کشور 
بودیم که این مســاله مشــکاتی را در جاده ها 
برای رانندگان ایجاد کرده اســت و طی روزهای 
آینده با متعادل شدن شــرایط جوی این مساله 

نیز برطرف خواهد شد.
دارایی نژاد تصریح کــرد: در حال حاضر قیمت 
انــواع میوه و صیفی جات نســبت بــه روزهای 
گذشته هیچ تغییری نداشته و فقط قیمت گوجه 
فرنگی دچار نوســاناتی شــده که دلیل آن نیز 
پایان فصل برداشــت در مناطقی مانند شیراز و 

بهبهان بوده است.
وی با بیان اینکه در حــال حاضر محصول گوجه 
فرنگی بوشهر در حال برداشــت است، گفت: تا 
هفته آینده گوجه فرنگی بوشــهر به بازار عرضه 
می شــود و به انــدازه ای در این اســتان گوجه 
فرنگی کشت شــده که این محصول روی دست 
کشــاورزان می مانــد بنابراین شــاهد کاهش 

قیمت این محصول در هفته آتی خواهیم بود.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار گفت: 
انواع میوه از مبــدا که به مراکز عمده فروشــی 
می رســد، به وســیله کامیون های سنگین که 
با ســوخت گازوئیل حرکــت می کنند، حمل 
می شــود؛ بنابراین در این بخــش هیچ افزایش 

قیمتی از ناحیه بنزین نخواهیم داشت.
اســداهلل کارگــر در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: البتــه در بخش خرده فروشــی های میوه 
که انواع میــوه را از میادین مرکــزی به مراکز 
خرده فروشی تحویل می دهند، سوخت برخی 
از خودروهای این بخش بنزین اســت که البته 
وانت بارها ســهمیه بنزین دریافت می کنند و 
با این وجــود در این بخش هــم افزایش قیمت 

نخواهیم داشت.
وی از ارائــه درخواســت پرداخت تســهیاتی 
به مراکز خرده فروشــی میوه در ســطح شــهر 
در راســتای اصاح قیمــت بنزین خبــر داد و 
گفت: مغازه داران به وســیله وانت بــار که البته 
مشمول دریافت ســهمیه بنزین یارانه ای است 
و یا خودروی شــخصی خودشان میوه را تحویل 
می گیرند کــه قیمت بنزیــن روی خودروهای 

شخصی تاثیرگذار است.

 افزایـش ۶۰۰ تومانی دالر 
و ۲۰۰ هزار تومانی سکه

 تمام بازارها این هفته رشد داشــتند، بازار دالر 
2.5 درصد و بازار ســرمایه یــک درصد بازدهی 

داشت.  
دالر این هفته 600 تومان گران شــد. این ارز در 
ابتدای هفته 11 هزار و 800 تومــان بود که در 
پایان هفته به رقم 12 هزار و 400 تومان رسید.  

قیمت یورو نیز در ابتــدای هفته 13 هزار تومان 
بود اما در آخریــن روز کاری هفته، با قیمت 13 

هزار و 600 تومان معامله شد.  
هر دو ارز دالر و یورو، این هفته 2.5 درصد رشــد 

داشتند.  
در آخرین روز کاری هفته درام ارمنســتان 27 
تومان، الری گرجســتان 4 هزار و 261 تومان، 
درهم امــارات 3 هزار و 471 تومــان، لیر ترکیه 
2 هزار و 193 تومان، دالر استرالیا 8 هزار و 573 
تومان، فرانک ســوئیس 12 هزار و 897 تومان، 
منات آذربایجــان 6 هــزار و 820 تومان، روبل 
روســیه 199 تومان، بات تایلنــد 424 تومان و 
رینگیت مالزی 3 هــزار و 49  تومان نرخ گذاری 

شدند.

گرانی 200 هزار تومانی سکه 
به تبع بــازار دالر، این هفته اوضــاع بازار طا و 

سکه نیز افزایشی بود.  
در آخرین روز معامات، ســکه بهــار آزادی 4 

میلیون و 259 هزار تومان معامله شد.
ســکه امامی نیز 4 میلیون و 355 هــزار تومان 
قیمت خورد، در حالیکــه در در پایان آبان ماه 4 

میلیون و 153 هزار تومان بود.
 نیم سکه به قیمت 2 میلیون و 278 هزار تومان 
رسید و ربع ســکه نیز یک میلیون و 479 هزار 

تومان قیمت خورد.  
هر گرم طای 18 عیار نیــز در آخرین روز آبان 
424 هزار تومان قیمت داشــت، امــا این هفته 
با 10هــزار تومان افزایش قیمت بــه 434 هزار 

تومان رسید.  

رشد یک درصدی بورس
شــاخص کل بورس در اولین هفته آذرماه، یک 
درصد رشد کرد. شاخص کل بورس اوراق بهادار 
تهران در آخرین روز معامات این هفته به عدد 
311 هــزار و 230 واحد رســید و 6 هزار و 234 

واحد نسبت به هفته گذشته افزایش داشت.  
ارزش بورس تهران در پنــج روز معامات هفته 
جاری 11 هزار و 537 میلیــارد ریال بود که در 
مقایسه با هفته گذشته بیش از یک درصد رشد 

داشت.  
همچنین ارزش فرابورس در مدت ذکر شده سه 
هزار و 304 میلیارد ریال بود. بازدهی سرمایه در 
فرابورس از اول سال تا کنون به 80 درصد رسید 
و شــاخص کل آن در هفته جاری با رسیدن به 

4061 واحد و رشد 2.8 درصدی رو به رو شد.
در هفته منتهی به ششــم آذر ماه حمل و نقل، 
مواد دارویی، بیمه و بازنشســتگی، قند و شکر، 
بانک ها، کانی های غیرفلزی، انبوه سازی، رایانه، 
رادیویی، تامین آب، برق و گاز، صنایع غذایی به 
جز قند و شــکر و خودرو از جمله صنایعی بودند 
که بیشترین میزان بازدهی را به خود اختصاص 
دادنــد و طبق آمــار ارائه شــده در هفته ای که 
گذشــت صنعت حمــل و نقــل، دارو و بیمه با 

بیشترین رشد همراه بودند.


