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و سال آینده هم ممنوع می شود؟ واردات خودر

وقل اعملوا فســیری اهلل عملکم و رسوله والمؤمنون 
وســتردون إلی عالم الغیب والشــهادة فینبئکم بما 

کنتم تعملون.
جناب آقای مهندس زنگنه در بدو مســئولیت دوره 
جدید وزارت در ســال ۱۳۹۲ با مشــاهده انبوهی 
از طرح هــای نیمه تمام در شــرایط ســخت تحریم 
همراه با کمبود منابع مالی، دسترســی به فناوری و 
محدودیت در امکانات و زیرســاخت های مورد نیاز 
و در عین  حال نیاز بــه تولید گاز و تأمین ســوخت 

زمستانی کشــور به  همراه لزوم برداشــت از میدان 
مشــترک پارس جنوبی، در اقدامی هوشــمندانه با 
بررســی دقیق شــرایط و تلفیق و ترکیــب معیارها 
نســبت به اولویت بندی در اجرای طرح های پارس 
جنوبی اقدام کرد. در ابتدا طرح هایی که بیشــترین 
پیشــرفت فیزیکی را داشــتند و نیــز در بلوک  های 
مرزی میدان مشــترک واقع  شــده بودند شــامل 
طرح فازهــای ۱۲ و ۱۶-۱۵ و ۱۸-۱۷ را در اولویت 
پیگیری و تخصیص منابــع و امکانات قــرار دادند. 
متعاقبــاً از فرصت فراهم  شــده برجــام و همکاری 
ســازندگان بین المللی نیز نهایت اســتفاده به عمل 
آمد و طرح های فوق تکمیل و راه اندازی شد. متعاقب 
افزایش تولید گاز پارس جنوبــی و جایگزینی آن با 
فرآورده، ســوخت مایع مصرفی صنایع و نیروگاه  ها 

کاهش یافته و امکان صادرات و کســب درآمد فراهم 
شــد که به  نوبه خــود فرصت و امــکان پرداختن به 
طرح هــای دارای اولویت دوم شــامل فازهای ۱۹ و 
۲۱-۲۰ را میسر کرد. این مهم به همراه تغییر نفرات 
کلیدی و اســتفاده از نیروها و شرکت های باتجربه و 
کارآمد در سمت کارفرما و پیمانکاران اصلی طرح ها 
صورت گرفتــه به نحوی که رســیدگی و حل وفصل 
مشــکالت پیمانکاران اصلی طرح ها نظیر صدرا که 
سال ها عماًل زمین گیر بودند توانست تولید از پارس 
جنوبی را تا حد بســیار زیادی به جریــان انداخته و 
متعاقباً فازهای ۱۳ و ۲۴-۲۲ و بخش دریایی فاز ۱۴ 

نیز تکمیل شود.
از طرف دیگــر بــا تیزبینــی و شــناخت دقیق از 
محدودیت هــای بعــدی، به  ویژه خطــر حبس گاز 

به دلیــل محدودیت ظرفیت خطــوط انتقال، همه 
طرح های باقیمانده پــارس جنوبی به همراه خطوط 
انتقال گاز ذیل یــک قرارداد یکپارچــه بیع متقابل 
تعریــف  شــده و تأمیــن و تخصیص منابــع مالی 
مطمئن برای آنها انجام شــد. این مهم سبب امکان 
گازرسانی به اقصی نقاط کشــور و بهره مندی بیشتر 
مردم عزیزمان از نعمت گاز شد. همچنین طرح های 
پتروشیمی پایین دســت که مدت ها منتظر دریافت 
خوراک اتان بودنــد از مواهب تولید طرح های جدید 
پارس جنوبی بهره مند  و کمبــود خوراک اتان آن ها 
برطرف شد و چند طرح جدید نیز فرصت راه اندازی 
و دریافت خوراک اتان و ایجاد عواید برای کشور پیدا 

کردند. 
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رئیسسازمانبرنامهوبودجهالیحهبودجهسال۹۹راتشریحکرد

درآمد نفتی سال آینده ۲۲.۲ میلیارد دالر 
خریدار    رئیس ســازمان برنامــه و بودجه با بیان 
اینکه الیحه بودجه ســال ۹۹ کل کشــور متناسب با 
شرایط تحریم تنظیم شــده است، گفت: قراردادهای 
خوبی برای فروش نفت بســته ایم.محمدباقر نوبخت 
در نشســت خبری تشــریح الیحه بودجه سال ۹۹، 
اظهار داشــت: بودجه سال ۹۹ برای ســومین سال 

تحریم بزرگ اقتصادی تهیه و تدوین شد.
وی افزود: سال گذشــته و امســال تحریم را تجربه 
کردیم و برای ســومین ســال تحریم، بودجــه را به 
گونه ای تنظیم کردیم که چگونگی تحصیل درآمدها 

در شرایط تحریمی و نحوه مصارف مشخص باشد.
رییس ســازمان برنامــه و بودجه کشــور بــا بیان 
اینکه بودجه تحریمی ســال ۹۹ با اســتفاده از طرح 
اصالح ســاختار آماده شده اســت، افزود: پیش بینی 
درســت درآمد، برآورد صحیح مصارف، معین بودن 
سیاست ها و اهداف باید در بودجه ۹۹ مورد رصد قرار 
گیرد.وی ادامه داد: منابع بودجه سال بعد ۴۸۴ هزار 
و ۶۰۰ میلیارد تومان است و نســبت به بودجه سال 
جاری ۸ درصد افزایش داشــته است. منابع بودجه از 
ســه محل درآمد، واگذاری دارایی های سرمایه ای و 

واگذاری دارایی های مالی تامین می شود.
نوبخت افــزود: در صورت کاهش درآمد که شــامل 
درآمد مالیاتی، گمرکی،  ســایر و ... یا باید ســرمایه و 
یا اوراق فروخته شــود.وی گفت: ۲۶۱ هزار میلیارد 
تومان درآمد سال آینده اســت که ۱۷۵ هزار میلیارد 
تومان مالیات، ۲۰ هزار میلیــارد تومان گمرک و ۶۶ 
هزار میلیارد تومان سایر است. مجموع اینها ۹ درصد 

افزایش نسبت به بودجه ۹۸ دارد.
نوبخت با بیــان اینکه بــرای پر کــردن فاصله ۲۶۱ 
هزار تا ۴۸۴ هزار منابع باید درآمــد دیگری از جمله 
واگذاری ها را در دستور کار داشته باشیم، افزود: سال 
آینده ۴۸ هــزار و ۳۰۰ میلیارو تومــان که منفی ۶۸ 
درصد رشد نسبت به ســال جاری است از محل نفت 
تامین خواهیم کرد. صادرات یک میلیون بشکه نفت 

با نرخ هر بشکه ۵۰ دالر را پیش بینی کرده ایم.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: همه نظام دســت به 
دست هم داده ایم تا ظلم امریکا برای تحریم صادرات 

نفت را بشکنیم.

طی ماه های گذشته قراردادهای خوبی برای 
فروش نفت بسته ایم

وی با بیــان اینکه طی ماه های گذشــته قراردادهای 
خوبی در مورد نفت منعقد کرده ایم، گفت: درســت 
است برخی مســیرهای دور زدن تحریم در گذشته را 

دشمنان یاد گرفته اند اما تا مســیرهای جدیدمان را 
یاد بگیرند کارمان را جلو برده ایم.

نوبخت افزود: کاالهای اساســی را با نــرخ ارز ۴۲۰۰ 
تومــان وارد خواهیم کرد؛ اگر گفته شــود که نرخ ارز 
افزایش خواهد یافت، چه کسی ثبات قیمت اقالم در 
دســت مردم را تضمین خواهد کرد، به همین جهت 
به دلیل شــرایط حســاس تصمیم گرفتیم نرخ ارز را 

تغییر ندهیم.

22.25 میلیارد دالر صادرات نفتی سال 99
وی ادامــه داد: کل درآمدهــای ارزی مــا ناشــی از 
صادرات نفت خام ۱۸.۲۵ میلیارد دالر و درامد ارزی 
صادرات گاز ۴ میلیارد دالر می شود که باید ۸ میلیارد 
دالر سهم صندوق توسعه ملی و ۳.۲۰۰ میلیارد دالر 
سهم شرکت ملی نفت را بدهیم از این رو سهم دولت 
۴۹.۵ درصد می شود که رقم این ســهم ۱۱ میلیارد 

دالر است.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: مجموع 
درآمد حاصــل از فــروش دارایی های ســرمایه ای 
۹۸ هزار میلیارد تومان می شــود.وی افزود: ۸۰ هزار 

میلیارد تومان فروش اوراق مالی خواهیم داشت.

وضعیت مصارف بودجه
نوبخت با اشــاره به مصارف بودجــه ۹۹ گفت: ۴۸۴ 
هزار و ۶۰۰ میلیارد تومــان مصارف در نظر گرفته ایم 
که اعتبارات هزینه ای، اعتبــارات تملک دارایی های 

سرمایه ای و مالی سه محل مصارف ماست.
وی افزود: ۳۶۷ هــزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبارات 
هزینه ای ماســت که ۴ درصد رشد نســبت به سال 
جاری دارد. طبــق قانون به صورت ســاالنه افزایش 
هزینه جاری به بودجه تحمیل می شود و باید هر سال 

حقوق ها را افزایش دهیم. 
نوبخت ادامــه داد: ۲۲.۲ درصــد از کل بودجه عمومی 
را تشــکیل می دهد برای امــور رفاه اجتماعی اســت.

وی تاکید کرد: هر اتفاقی برای کشــور بیفتد پرداخت 
سررسید اوراق اولویت خواهد بود. وی یادآور شد: ایجاد 
یک میلیون فرصت شــغلی و ایجاد رشــد ۲ درصدی 

اقتصاد و خروج از رکود دو هدف راهبردی ماست.

به دنبال کاهش نرخ تورم هستیم
وی در پاســخ به ســوالی مبنــی بر چگونگی رشــد 
۱۵ درصــدی حقــوق، گفت: بیشــتر از ایــن عدد 
نمی توانســتیم حقوق را افزایش دهیــم و به دنبال 

کاهش نرخ تورم در سال آینده هستیم.

نوبخت در پاسخ به ســوالی مبنی بر چرایی ذکر عدد 
۷۸ میلیــون نفر بــرای یارانه نقدی بــا وجود حذف 
ســه دهک باالی درآمدی، افزود: نمی ارزد بنا به هر 
دلیلی به جامعه اســترس وارد کنیــم؛ ما فعال حذف 
۲۴ میلیون نفر را در بودجه نیاورده ایم و برای ســال 
بعد هدف گذاری نکرده ایم اما سالهاست این موضوع 
مطرح است.معاون رئیس جمهور گفت: اما به هر حال 

سال بعد پردرآمدها را حذف خواهیم کرد.
وی در پاسخ به ســوالی مبنی بر علت عدم ذکر گاز در 
هدفمندی، افزود: قبــال گاز باید در منابع هدفمندی 
اورده می شــد و ۴۵ هزار میلیارد تومــان ذکر کردیم 
اما در دولت گفته شــد که گاز بایــد در منابع عمومی 
نوشته شود از این رو امســال از هدفمندی خارج شد. 

ما به طور جد می خواهیم یارانه ها را شفاف کنیم.
وی در مورد علت ۲ برابر شــدن منابــع فرآورده های 
نفتی در هدفمندی، تصریح کرد: صادراتمان بیشــتر 
شده و همه محاســبات دقیق اســت و از همه راه ها 

استفاده می کنیم.

درآمد نفت واقعی و قابل تحقق است
همچنین پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه 
در پاســخ به ســوالی مبنی اینکه چه میــزان درآمد 
نفتی محقق شده اســت؟ تصریح کرد: یکی از اهداف 
تحریم ها به ویژه در ماه های قبل این اســت که منابع 
بودجه ما به حداقل برســد و کارایی خود را از دســت 
بدهد؛ در ۲ سال و نیم گذشــته تاکنون بودجه، منابع 
خود را وصول کرده اســت و حتی یک روز نشد حقوق 
و یارانه و ... دچار وقفه شــود.وی با اشــاره به میزان 
تحقق درآمدهای نفتی، اظهار داشــت: در اول سال 
میزان فروش نفت را از آنچه که در بودجه دیده شــده 
بود تعدیل کردیم و میزان واقعی را برای ســال آینده 
در نظر گرفته ایم.نوبخت هم گفت: بیشتر از آنچه که 
امسال برای نفت در نظر داشتیم درآمد کسب کردیم.

برداشت از صندوق بالعوض نیست؛ وام است 
وی در مورد ارز نیمایی، گفت: حداکثر ۸۵۰۰ تومانی 
در نظر گرفتیم. نیمای بخــش خصوصی که کارهای 

خود را جلو می برد ارتباطی به نیمایی دولت ندارد.
نوبخت در مورد بی اثر شــدن صندوق توســعه ملی، 
اظهار داشت: ســال آتی ۸ میلیارد دالر سهم صندوق 
واریز می شــود و مجــوز پرداخت ۱۶ میلیــارد دالر 
تسهیالت از صندوق صادر شــده است پس همچنان 
سهم صندوق ۳۶ درصد اســت اما در شرایط سخت 

تسهیالت داده می شود.
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 عملکرد وزارت نفت 
در توسعه پارس جنوبی

  ادامه از صفحه یک
نکته مهم دیگر مقابله با محدودیت ذخیره سازی 
و صادرات میعانات گازی تولیدی پارس جنوبی 
و نیز کمبود تولید بنزین کشــور بــود که هر دو 
هدف راهبردی یادشــده با تســریع در ساخت 
پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس در دستور کار 
قرار گرفت که بــا تکمیل آن  هم اکنــون روزانه 
بیش از ۴۰۰ هزار بشــکه میعانات گازی پارس 
جنوبی تبدیل به بنزین بســیار باکیفیت یورو ۴ 
شده و مشــکل کمبود بنزین برطرف شده و در 
عین  حال محدودیــت و کاهش تولید گاز پارس 
جنوبی ناشی از جذب میعانات گازی که استکبار 
جهانی امید زیادی به هر دو آنها بســته بود نیز 
مرتفع شده اســت. از طرف دیگر آلودگی هوای 
شــهرها نیز تا حد زیادی با اســتفاده از بنزین 
باکیفیــت تولیــدی و جایگزینــی گاز طبیعی 

به جای سوخت مایع، کاهش یافته است.
همچنــان که مالحظه می شــود نــگاه دقیق، 
تیزبیــن، راهبــردی و کالن  نگر وزیــر نفت و 
شــناخت عمیق ایشــان از زنجیره کامل تولید 
و عرضه در همــه صنعت و چرخه نفــت، گاز و 
پتروشیمی، در عمل سبب شــد نه تنها مشکل 
تأمین انرژی کشور و سوخت زمستانی برطرف 
شــود، بلکه گازرســانی به صنایــع، نیروگاه ها 
و پتروشــیمی  ها فوایــد و منافع بی شــماری 
برای کشــور ایجاد کند و ارزش افــزوده فراوانی 
حاصل شود که کمک بســیار زیادی به تثبیت و 
تحکیم جایگاه کشور در عرصه جهانی، افزایش 
قدرت چانه  زنی و ایســتادگی در برابر فشارها و 
زیاده خواهی ها کرده اســت که همگی همسو با 

تحقق اقتصاد مقاومتی ارزیابی می شود.
این مهم به لطف سال ها تجربه، دانش و شناخت 
دقیق ایشــان از وضعیــت صنعت نفــت، گاز و 
پتروشیمی کشور فراهم شــده که توأم با جایگاه 
بین  المللی و شــناخت و احترام بــاالی مجامع 
نفت و گاز دنیا به ایشان، فرصت کم نظیری برای 

کشور در شرایط سخت کنونی است.

جزئیات الیحه بودجه سال ۹۹ کل 
کشور منتشر شد 

ماده واحده الیحه بودجه ســال ۹۹ کل کشــور 
بالغ بر ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان و شامل بودجه 
عمومــی، منابــع عمومی، درآمــد اختصاصی 
دستگاه ها و بودجه شرکت های دولتی، بانک ها 

و موسسات غیرانتقاعی است.
الیحه بودجه ســال ۹۹ کل کشــور که توسط 
رئیس جمهور تقدیم مجلس شــورای اسالمی 
شــد، در بخش ماده واحده بالغ بــر ۱۹۸۸ هزار 

میلیارد تومان است.
بودجــه عمومــی ۵۶۳.۸۲۹ میلیــارد تومان، 
منابع عمومی ۴۸۴.۵۹۶ میلیارد تومان، درآمد 
اختصاصی دســتگاه ها ۷۹ هزار میلیارد تومان و 
بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات 
غیرانتفاعی نیز ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان است.

براین اســاس، بودجه شرکتهای دولتی )۱۴۸۳ 
هزار میلیــارد تومان( حــدود ۳.۵ برابر بودجه 
دولت )منابــع عمومی-۴۸۴.۵ هــزار میلیارد 

تومان ( است.
درآمدهــا ۲۶۱ هزار میلیارد تومــان، واگذاری 
دارایی های ســرمایه ۹۸.۸ هزار میلیارد تومان 
و واگذاری دارایی های مالــی ۱۲۴ هزار میلیارد 
تومان پیش بینــی شــد.درآمدهای مالیاتی با 
احتســاب درآمد گمرکی ۱۹۵ هــزار میلیارد 
تومان برآورد شــده اســت. در بخش هزینه ها 
جبــران خدمت کارکنــان که همــان حقوق و 
دســتمزد اســت نیز ۱۱۳ هزار میلیارد تومان 

تعیین شد.

کالن



چشماندازبازارهایجهانیدرسال۲۰۲۰

 آینده دالر چه می شود؟
خریدار     به تعویق افتادن توافــق تجاری تا بعد از 
انتخابات ریاســت جمهوری در آمریکا، تهدید ترامپ 
بــرای وضع تعرفــه بر فــوالد و آلومینیــوم برزیل و 
آرژانتین، داده های اقتصادی منتشرشــده در آمریکا 
و دیدار و تصمیم گیری ســران اوپــک برای عمیق تر 
کردن توافق کاهش تولید، از جمله عواملی بود که در 

هفته گذشته بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار داد.
 شــاخص دالر که نرخ برابری آن را در برابر سبدی از 
ارزهای جهانی اندازه گیری می کند، در هفته اول ماه 

دسامبر با افت ۰٫۶۱ درصدی مواجه شد.
دالر در اولیــن روز از معامــالت هفتگی )دوشــنبه 
۲ دسامبر( در ســطح ۹۷٫۹۱ واحد قرار داشت، اما 
روز پنج شنبه )۵ دســامبر( به کمرین سطح یک ماه 

گذشته رسید.
درحالی که جنــگ ۱۶ ماهــه تجاری بــر بازارهای 
جهانی ســایه انداخته و بسیاری از ســرمایه گذاران 
در انتظار پایان تعرفه های مقابله جویانه هســتند، اما 
رئیس جمهور آمریکا روز چهارشــنبه اعالم کرد که 
ضرب االجلی برای رســیدن به توافق تجاری با چین 
ندارد و احتماال تا پس از انتخابات ریاســت جمهوری 

آمریکا در نوامبر ۲۰۲۰ صبر خواهد کرد.
افزایش عــدم قطعیت در مورد پایــان جنگ تجاری 
موجب شد، اواسط هفته تقاضا برای دارایی های امن 

از جمله طال افزایش یابد.
با این حال، داده های اقتصادی منتشرشده در آمریکا 
به کاهش قیمت جهانی طــال در معامالت روز جمعه 
منجر شــد.در هفته ای که گذشت فلز زرد با افت ۰٫۱ 

درصدی مواجه شد.
قیمت جهانــی نفت اما تحت تاثیــر دو عامل مهم در 

هفته  اول دسامبر، پنج درصد رشد کرد.
گزارش های موسســه نفت آمریکا نشان می دهد در 
هفته منتهی به ۲۹ نوامبر، ذخایر نفت ایاالت متحده 
۳٫۷ میلیون بشکه کاهش یافته است.از سوی دیگر، 
نشست سران اوپک روز پنج شنبه در وین برگزار شد. 
نمایندگان این کشــورها اعــالم کرده اند که احتماال 
تولید خود را روزانه ۱٫۷ میلیون بشکه در روز کاهش 
خواهند داد. این در حالی اســت که تــا پیش از این، 
میزان کاهش تولید، روزانه ۱٫۲ میلیون بشــکه بوده 
است.قیمت هر بشــکه نفت خام برنت که اوایل هفته 
در محدوده ۶۱ دالر معامله می شــد، در آخرین روز از 
معامالت هفتگی به ۶۴٫۳۹ دالر به ازای هر بشــکه 
رسید.بیت کوین هم در هفته  ابتدایی دسامبر با رشد 
۰٫۴ درصدی مواجه شــد. طی این مدت بیت کوین 
نوسانات چندانی تجربه نکرد و در محدوده هفت هزار 

و ۳۰۰ تا هفت هزار و ۵۰۰ دالر معامله شد.

پیش بینی بیت کوین 250 هزار دالری
بیت کوین با ۱۷٫۳ درصد کاهــش در نوامبر ۲۰۱۹ 
)آبان-آذر( بدترین عملکرد ماهانه خود را در ســال 

جاری میالدی به ثبت رساند.
در اواخر ماه گذشــته میالدی، پــس از آنکه قیمت 
بیت کوین به شــش هــزار و ۵۰۰ دالر کاهش یافت، 
پیش بینی روند نزولی یا صعودی ایــن ارز دیجیتال 

برای تحلیلگران دشوار بود.
یک هفتــه بعد امــا قیمــت بیت کوین با رشــد ۲۰ 

درصدی به هفت هزار و ۸۵۰ دالر رسید.
درحالی که برخــی از تحلیلگران با اســتناد به اینکه 
بیت کوین موفق نشــده از سطح مقاومتی هشت هزار 
دالر عبور کند، نسبت به آینده آن خوشبین نیستند، 
برخی دیگر معتقدنــد، این رمزارز بــار دیگر به روند 

صعودی بازخواهد گشت.
به نوشته وب سایت criptomonedaseico ، تیم 
دراپر، از تحلیلگران و خوش بین های بازار بیت کوین، 
پیش بینی کرده اســت که قیمت بیت کوین تا ســال 

۲۰۲۳ به ۲۵۰ هزار دالر خواهد رسید.
او همچنین معتقد اســت که در سال های آینده سایر 
ارزهای رمزنگاری شــده به حاشیه رانده خواهند شد. 
این مســاله از یک ســو و حمایت کارآفرینان بیشتر 
از بیت کوین از ســوی دیگــر به تثبیــت آن کمک 

فزاینده ای خواهد کرد.
دراپر و برخــی تحلیلگــران دیگر بر ایــن باورند که 
هلوینگ یا نصف شدن پاداش اســتخراج بیت کوین 
که در ماه می ۲۰۱۹ رخ می دهد، از دیگر عواملی است 
که موجــب افزایش قیمت ایــن ارز دیجیتال خواهد 
شد. پس از این تاریخ، تعداد بیت کوین هایی که در هر 

بالک عرضه می شوند، به نصف خواهد رسید.

 آینده دالر از نگاه بانک های گلدمن َسکس 
و اچ اس بی سی

شــرکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی گلدمن 
َسکس دالر نسبتا ضعیف تر در مقایسه با سال جاری 

را برای سال ۲۰۲۰ پیش بینی کرده است.
تحلیلگــران در بانــک بریتانیایــی اچ اس بی ســی 
)HSBC( اما بر این باورند کــه روند تقویت دالر در 
ســال آینده ادامه خواهد یافت.کارشناسان در هر دو 
بانک می گویند، نظــرات آنها دربــاره دالر به توافق 
تجاری میان ایاالت متحــده آمریکا و چین که ممکن 

است در ماه های آینده محقق شود، وابسته است.

به گفته زک پندل، استراتژیســت در موسسه گلدمن 
َسکس، علی رغم بهبود اشتهای سرمایه گذاران برای 
دارایی های پرریســک، ما تضعیف اندک دالر را برای 
سال ۲۰۲۰ پیش بینی می کنیم؛ چرا که هنوز اقتصاد 
آمریکا در مقایســه با چین یا اروپا مستحکم تر به نظر 

می رسد.
انتظارات فزاینــده از حل وفصــل اختالفات تجاری 
میــان دو اقتصاد بــزرگ جهــان در هفته های اخیر 
موجب رشد بازارهای سهام و برعکس افت اندک دالر 
شده اســت. دلیل این امر هم خوش بینی بسیاری از 
تحلیلگران و ســرمایه گذاران به خاتمه جنگ تجاری 

میان دو اقتصاد بزرگ جهان است.
تحلیلگران در بانک اچ اس بی سی اما می گویند، روند 
صعودی دالر در ســال آینده هم ادامه خواهد یافت؛ 

مگر آنکه پکن و واشینگتن به توافقی دست یابند.
دیوید بلوم، استراتژیست در این بانک انگلیسی گفته 
اســت: اگر روند فاز اول توافق تجاری به خوبی ادامه 
یابد و در نهایت توافقی میان دو کشــور امضا شــود، 
یوان چین تقویت می شــود، تقاضا برای دارایی های 
پرریســک افزایش می یابد و در نتیجــه دالر کاهش 

خواهد یافت.
به گفته بلوم اما کسانی که در بازار ارز معامله می کنند، 
نباید انتظار داشته باشــند به زودی توافقی رخ بدهد. 
بنابرایــن در حال حاضر، دالر بــه روند صعودی خود 

ادامه خواهد داد.

پیام های متفاوت در بازار طال
بر اســاس تازه ترین نظرســنجی کیتکو، درحالی که 
خوش بینی قابــل توجهی در میان ســرمایه گذاران 
مین اســتریت به بازار طال دیده می شــود، اکثریت 
تحلیلگران وال استریت معتقدند، آمار مثبت اشتغال 
در آمریکا موجــب ادامه رونــد نزولی بــازار طال در 

کوتاه مدت خواهد شد.

نظرسنجی کیتکو
علی رغــم افت قیمــت طــال در کوتاه مــدت، فواد 
رزاق زاده، تحلیلگر تکنیکال موسسه سیتی  ایندکس 
گفته اســت، قیمت فلــز زرد در بلندمــدت افزایش 
خواهد یافت.افشــین نبوی، تحلیلگر ارشد موسسه 
ام کی اس هم معتقد است، قیمت طال از سطح کنونی 
پایین تــر نخواهد رفــت. علی رغم عامــل مهم نرخ 
اشــتغال در آمریکا که در کوتاه مدت بر بازار طال فشار 
وارد می کند، عدم قطعیِت موجود برای حمایت از فلز 

گرانبها کافی است.
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@kharidaar بانک پاسارگاد برای دانش آموزان

سپرده سرمایه گذاری کوتاه 
مدت افتتاح می کند

بانک پاســارگاد در راستای توســعه ی خدمات 
خــود و ایجــاد آمادگــی بــرای دانش آموزان 
جهت بهره منــدی از خدمات بانکــی به عنوان 
آینده سازان کشــور، سپرده ســرمایه گذاری 

کوتاه مدت دانش آموزی افتتاح می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، سپرده 
ســرمایه گذاری کوتاه مــدت دانش آموزی که 
بــرای دانش آموزان مقطع تحصیلی متوســطه 
افتتاح خواهد شــد، می تواند به عنــوان ابزاری 
مناســب جهت آموزش نوجوانــان در خصوص 
انجام عملیات بانکی و همچنین ایجاد زمینه ی 
مناســب برای مدیریت هزینه  ها و شکل گیری 
اســتقالل آنها در انجام امور بانکی و اقتصادی و 

توسعه دانش مالی و بانکی آنها در آینده باشد.
بر اســاس این خبر، بانک پاســارگاد در راستای 
ایفای مســئولیت های اجتماعی، عالوه بر واریز 
مبلــغ ۵۰۰ هزار ریــال به عنــوان هدیه جهت 
افتتاح حساب، هیچ گونه کارمزدی نیز در هنگام 
گشایش سپرده و صدور کارت اخذ نخواهد کرد. 
دانش آموزان با افتتاح این حساب، کارت نقدی 
با عنوان »کارت دانش آموز« با طرح اختصاصی 
دریافــت خواهند کــرد. همچنین ســود این 
ســپرده، ۱۰ درصد به صورت ماه شمار، مشابه با 
سایر ســپرده های کوتاه مدت عادی، محاسبه و 

پرداخت خواهد شد.
گفتنی اســت شــعبه های بانک پاســارگاد در 
سراسر کشور و مرکز مشاوره و اطالع رسانی این 
بانک به شــماره ۸۲۸۹۰ آماده ی پاسخگویی به 

سؤاالت و ارائه ی اطالعات تکمیلی هستند.

خدمات دهی به مشتریان بانک 
سینا متحول می شود

مدیرعامــل بانــک ســینا با ســفر به اســتان 
آذربایجان شــرقی، با همکاران شعب بانک در 

این استان دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، دکتر ایمانی 
در این ســفر، ضمن دیدار و گفتگوی صمیمانه 
با همکاران شــعب مرند، ملکان، مراغه و بناب، 
عملکرد این شــعب را بررســی و از زحمات آنان 
قدردانی کرد.دکتر ایمانــی در این دیدارها طی 
ســخنانی با بیان آنکه موفقیت های بانک سینا 
حاصل تــالش و زحمات همکاران اســت گفت: 
عامل محرکه و زمینه ســاز پیشرفت هر سازمان 
و بنگاه اقتصادی، ســرمایه انســانی آن است که 
توجه به دغدغه ها و مسائل معیشتی آنها می تواند 
ســرعت حرکت بر مسیر پیشــرفت و توسعه را 
بهبود ببخشــد لذا تالش برای ایجاد همدلی در 
 بین کارکنان در سرفصل استراتژی ها و برنامه ریزی های

 بانک ســینا خواهد بود و ســفرهای استانی نیز 
کمک بســیار موثری برای آشــنایی با مسائل و 
شناخت و رفع مشــکالت کارکنان است.دکتر 
ایمانی با بیان آنکه موفقیت هر سازمانی حاصل 
تالش و خرد جمعی کارکنان آن اســت، اظهار 
داشت: پیشرفت سازمان ارتباط مستقیم با نگاه 
مجموعه به نیروی انســانی دارد، هــر چه رابطه 
عاطفی و فضای همدلی بین مجموعه با همکاران 
قویتر و مســتحکم تــر و تالشــها و برنامه ریزی 
هوشمندانه تر باشد، رسیدن به اهداف و موفقیتها 

بیشتر خواهد بود.
مدیرعامل بانک ســینا افــزود: وظیفــه بانک به 
عنوان یک بنگاه خدماتی، ارائــه بهینه و مطلوب 
خدمــات بــه هموطنان اســت و بانک ســینا به 
عنوان بانکی خوشــنام، بدون حاشیه و برخوردار 
از محصــوالت نویــن و رقابتی به ویــژه در حوزه 
بانکداری الکترونیک، همواره توجه به مشــتری را 
سرلوحه کار قرار داده و اکنون نیز با تنوع بخشی به 
محصوالت و معرفی سبد خدمات جدید، اقدامات 

موثری را در این راه به انجام خواهد رساند.



زنگنه:هفتهایچندباروقتمیگذارمتابهاستارتآپهاکمککنم

توجه ویژه وزیر نفت به شرکت های دانش بنیان 
خریدار    وزیر نفت گفت: شرکت های دانش بنیان 
می توانند به جز مسائل فنی و مهندسی، در بسیاری از 
زمینه های دیگر نیز به صنعت نفت کمک کنند و کار 
را جلو ببرند. این آغاز کار است و پایان راه نیست و من 

نیز به طور قاطع از این روند حمایت می کنم.
بیژن زنگنــه در آیین گشــایش نخســتین رویداد 
توســعه فناوری ویژه اقالم پرمصــرف صنعت گاز در 
محل صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاست جمهوری 
در جمــع مدیران ارشــد صنعت گاز و شــرکت های 
دانش بنیان، گفت: راه اندازی رویداد توســعه فناوری 
نیازمند اراده جدی مدیریت هاســت، زیرا در صورتی 
که مدیریت ها خودشــان اهتمام کنند، پیگیر باشند 
و وقت بگذارند بیش از ۷۰ درصد از کار انجام می شود.

وی با اشــاره به همکاری شــرکت ملــی گاز ایران با 
صندوق نوآوری و شــکوفایی برای توســعه فناوری 
و خودکفایی افزود: کاری که شــرکت ملی گاز ایران 
انجــام داده، بســیار مهم اســت و مــن از مدیران و 
کارکنان این شرکت سپاســگزارم و امیدوارم این کار 

را با جدیت ادامه دهند و به نتیجه برسانند.
وزیر نفت از جدیت در راستای حمایت از شرکت های 
دانش بنیان خبــر داد و اظهار کرد: من امســال وقت 
زیادی برای حمایــت از شــرکت های دانش بنیان و 
استارت آپ ها گذاشته ام، قرار شد یک شهرک بزرگ 
در منطقــه ری ایجاد کنیــم. آنجا منطقه وســیعی 
داریم کــه اکنون ۲۵ هکتار آن را به اســتارت آپ ها و 
شــرکت های دانش بنیان اختصــاص داده ایم، البته 
یکی از مواردی که باید به آن توجــه کنیم تا بتوانیم 
اکوسیســتم شــرکت های دانش بنیــان در حــوزه 
صنعت نفــت را راه اندازی کنیم این اســت که حتما 
به پشتیبانی مالی از ســوی آنها )دانش بنیان ها( نیاز 
داریم تا صندوق نوآوری را تشــکیل دهیم و به زودی 

باید تقاضای این صندوق نوآوری را ارائه دهیم.
زنگنه ادامــه داد: هفته گذشــته تاســیس صندوقی 
با ســرمایه ۱۰۰ میلیــارد تومانی را تاییــد کردیم که 
ســهامدارانش نیز مشــخص شــدند و این هفته باید 
مدارکش را آماده کنیــم و برای تصویب بــه هیئت یا 
شورایی که در این محل هست )صندوق توسعه نوآوری 
و شکوفایی( ارائه دهیم. من متوجه شدم آدم های فهیم 
و عاقلی در این حوزه کار می کنند که همه زنجیره ها را 

درست شناخته اند و از آنها استفاده می کنند.
وی تصریح کرد: باید در این زمینه )توســعه فناوری 
و شــرکت های دانش بنیان( کار کرد تا مجموعه های 
فناورانه شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها رشد 
کنند و آن قدر این کار از نظر من مهم است که تصمیم 

دارم هفته ای چند بار وقت بگذارم تا به استارت آپ ها 
کمک کنم و از همــکاران خودمان هــم تقاضا کنم 
بیایند و به اســتارت آپ ها کمک کنند، زیرا وقتی ما 
وارد کار می شــویم وضع خیلی فــرق دارد. ما خرید 
می کنیم و بازار را از سوی تقاضا می شناسیم و در این 

زمینه کارهای خوبی انجام شده است.
وزیر نفت یادآور شــد: پیــش از این نیز مــا درهای 
پژوهشگاه نفت را به روی استارت آپ ها و شرکت های 
دانش بنیان باز کرده بودیم. نخستین قدم کار نیز باید 
از محیط فیزیکی پژوهشگاه صنعت نفت باشد تا پس 
از آن به ســراغ منطقه ری برویم، زیرا ممکن اســت 

)راه اندازی منطقه ری( کمی طول بکشد.
وی دربــاره تقاضاهــای مطرح شــده در حــوزه 
اســتارت آپ ها و دانش بنیان ها توضیــح داد: در این 
سه روزی که نخستین رویداد توســعه فناوری ویژه 
اقالم پرمصرف صنعت گاز برگزار می شــود، بیشــتر 
روی اقــالم پرمصرف بحــث خواهید کــرد، اما این 
ساده ترین شــکل نیاز ما است. یک ســری اقالم را از 
خارج می خریم یا به هر ترتیبی به آنها دسترسی پیدا 
می کنیم که باید در داخل کشور ســاخته شوند. این 
اقالم بیشــتر به عنوان قطعه یدکی هســتند، وگرنه 
زمانی که ما قصد ســاختن یک پاالیشــگاه گازی را 
داریم تقریبا هیچ قطعــه ای از آن را نمی خریم، بلکه 
در قالب یک قرارداد ای پی ســی، تامین کاال و نصب و 
راه اندازی را به پیمانکار واگــذار می کنیم، بنابراین ما 
طرف خرید نیستیم، فقط زمانی که پاالیشگاه ساخته 
و به شــرکت ملی گاز ایران تحویل شــود از آن پس 
شرکت گاز اقدام به خرید کاالهای مورد نیاز می کند، 
در نتیجه اگر شرایط عادی را در پیش بگیریم ساالنه 
۱۵ تا ۲۰ میلیارد دالر در صنعت نفت سرمایه گذاری 
می شــود که مقدار کمی از این رقم مربوط به قطعات 
یدکی اســت و بخش مهمی از این گــردش مالی به 

مسائل فنی ربطی ندارد.
زنگنــه خطاب به شــرکت های دانش بنیــان گفت: 
همیشــه به دوســتان توصیــه می کنم کــه نفت را 
از جایگاه های بــاال ببینیــد، ایده بگیریــد و دنبال 
کسب وکار باشــید، زیرا این موضوع خیلی مهم است 
که زمینه های جدید شناخته شوند. شرکت ملی نفت 
ایران، شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
و شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز باید در راهی که 
شرکت ملی گاز ایران پیش قدم شده، وارد شوند. این 
مسیر فقط بحث دولت نیســت، بلکه موضوعی ملی 
اســت. زمینه های متعددی اســت که شرکت های 

دانش بنیان می توانند به آن وارد شوند و کار کنند.

وزیر نفت ادامه داد: در زمینه پیمایش می گفتند باید 
۶۰۰ دالر بدهیم تا دســتگاه جی پی اس بسازیم، اما 
بعد دیدیم که تنها ســه دالر نیاز اســت که ساخته و 
روی همه خودروها نصب شود تا مشخص شود چقدر 
پیمایش می کنند و به چه میزان ســوخت نیاز دارند، 

زیرا موضوع اصلی قاچاق در زمینه گازوئیل است.
وی افــزود: در ســال های اخیر که میــزان صادرات و 
واردات کم شــده، اما میزان مصرف سوخت شناورها 
افزایش یافته است به چه معناســت؟ معلوم است این 
وسط یک اتفاقاتی رخ می دهد. می توان میلیاردها دالر 
از هدر رفتن ثروت ملــی جلوگیری کرد که اینجا دیگر 
موضوع ساخت تجهیزات نیست، بنابراین زمینه های 
بازرگانی و سیستم هایی که به کار می گیریم و کنترل 

پروژه ها مسائل خیلی مهمی برای ما هستند.
زنگنه درباره توزیع ســوخت اظهار کرد: برای توزیع 
سوخت نیز می خواستیم سیستمی مثل تاکسیرانی 
اینترنتــی راه بیندازیــم، برخی مخالفــت کردند و 
گفتند این مثل یک بمب ســاعتی است، اما برای آنها 
توضیح دادیم و فکر کنم قانع شدند. ما در تهران دیگر 
نمی توانیم جایگاه درســت کنیــم. از میانه تهران به 
باال قیمت زمین بســیار گران است، دولت هم زمینی 
ندارد که برای ســاخت جایگاه اختصــاص دهد، اما 
با راه اندازی سوخت رســانی ســیار هم مــردم و هم 
توزیع کنندگان نفع می برند. این کار هم اشــتغال زا و 

هم درآمدزا است.
زنگنه گفت: ایده من این است که یکی سری از کاالها 
را تایید کنیم تا خرید تضمینی برای آنها داشته باشیم 
و نگذاریم هر خریدی الزاما به یک خریدار وصل شود. 
همان طور که گندم را خرید تضمینــی می کنیم در 
صنعت نفت نیز یک سری اقالم را تضمین کنیم که هر 
کسی از آنها )دانش بنیان ها و استارت آپ ها( نخرید، 
ما خریداری کنیم. این ســبب می شــود که خیلی از 
مشکالت حل شود.وی ادامه داد: از سوی دیگر، ما در 
وزارت نفت کاری کنیم هر کاالیی که به تولید داخلی 
رسید دیگر از خارج کشور خریداری نشود. می توانیم 
این مشــکالت را حل کنیم. انجمن نفت به هر کاالیی 
که گواهی کیفیــت داد آن کاال باید از داخل کشــور 
خریداری شــود، بنابراین ســودی که در مجموع از 

ایجاد اشتغال و رونق تولید می بریم قابل توجه است.
وزیر نفــت افزود: تســهیالت اعتباری، دسترســی 
به امکانــات آزمایشــگاهی و امکانات پژوهشــگاه 
صنعت نفــت از جمله مزایایی اســت کــه در اختیار 
دانش بنیان ها قرار می گیرد و همــه اینها اقدام هایی 

است که برای کشور انجام می دهیم.
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وشیمی ها  دوره کمبود خوراک پتر

پایان یافت
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی 
با تأکیــد بر اینکــه اجرای طرح هــای خوراک 
ترکیبی، سودآوری طرح های خوراک مایع را به 
مقدار خیره کننده ای افزایش می دهد، مهم ترین 
مزیت اســتفاده از این خوراک هــا در طرح های 
جدید را ایجاد تنوع در ســبد تولید محصوالت، 
افزایش تاب آوری، تکمیل زنجیره های ارزش و 
جلوگیری از توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی 
برشــمرد.بهزاد محمدی در گفت وگو با شــانا با 
رد برخی اظهارنظرها مبنی بر اعتقاد نداشــتن 
وزیر نفــت به توســعه صنعت پتروشــیمی در 
کشــور، گفت: مهم ترین مؤلفه توســعه صنعت 
پتروشــیمی در اختیار داشتن ســبد متنوع و 
مطمئنی از انواع خوراک های مایع و گاز است و 
تا زمانی که خوراک کافی و پایدار وجود نداشته 
باشــد، توســعه ای در صنعت پتروشیمی اتفاق 

نخواهد افتاد.
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران 
در پاســخ به برخی انتقادها به سیاست های وزارت 
نفت در حوزه ساخت توســعه صنایع پاالیشگاهی 
و پتروشــیمی تصریح کرد: این منتقدان فراموش 
کرده اند که تا چند ســال پیش بخش چشمگیری 
از صنایع پتروشــیمی به علت کمبود گاز در فصل 
سرد ســال، با قطعی و افت فشار سوخت و خوراک 
گاز دســت وپنجه نرم می کردند و بــه اجبار باید 
مجتمع ها از ســرویس خارج می شــد و تعمیرات 
اساسی آنها در دستور کار قرار می گرفت.وی ادامه 
داد: با شتاب بخشــی به اجرای طرح های توســعه 
میدان عظیم پارس جنوبی در طول ۶ سال گذشته 
تاکنون و بهره برداری از ۱۲ فاز این میدان مشترک 
گازی، در شــرایط کنونی، صنایع پتروشــیمی با 

مشکل کمبود خوراک گاز روبه رو نیست.
محمدی بــا تأکید بــر اینکه با توســعه پارس 
جنوبی افزون  بر افزایش تولید و عرضه ســوخت 
و خوراک متــان، دوره کمبود شــدید خوراک 
اتان و میعانــات گازی صنایع پتروشــیمی هم 
به پایان رسیده اســت، یادآور شــد: نگاهی به 
وضعیت تولید مجتمع هــای زنجیره آروماتیک 
صنایع پتروشیمی نشــان می دهد این واحدها 
در سخت ترین شــرایط تحریم بدون کسری و 
کمبود خوراک میعانــات گازی در حال تولید، 
تأمین نیاز داخلی و صادرات محصوالت هستند.

وی با بیــان اینکه وضــع تولیــد در واحدهای 
الفینــی و بــه دنبــال آن مجتمع های مســیر 
خط اتیلــن غرب از ثبــت رکوردهــای جدید 
تولید حکایــت دارد که این رکوردشــکنی به 
دلیل توســعه پارس جنوبی و افزایش ظرفیت 
تولید و تأمین خوراک اتان در طول چند ســال 
اخیر اســت، بیان کــرد: امروز به مدد توســعه 
شــتابان پارس جنوبی در کنار سبقت از کشور 
شریک در این میدان، مشــکالت تأمین پایدار 
و مطمئن ســوخت و خوراک های گازی و مایع 

پتروشیمی ها هم به حداقل کاهش یافته است.
معاون وزیر نفت با یادآوری بهره برداری از ســه 
فاز پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس در طول دو 
سال گذشــته تاکنون، یادآور شــد: توسعه این 
پاالیشگاه با اســتفاده از خوراک میعانات گازی 
پارس جنوبی نه تنها موجــب افزایش ظرفیت 
تولید بنزیــن و گازوییل با اســتاندارد یورو ۴ و 
یورو ۵ و بی نیازی از واردات ســوخت در شرایط 
تحریم های ظالمانه شــده که بــا افزایش تولید 
نفتا، مشــکل تأمین خوراک بخشــی از صنایع 

پتروشیمی کشور هم حل شده است.
وی با بیان اینکه امسال مجتمع های پتروشیمی 
مصرف کننده نفتا همچون پتروشــیمی شازند، 
بندرامام، تبریــز و... با مشــکل تأمین خوراک 
روبه رو نیســتند، افــزود: حتی تأمیــن کامل 
خوراک نفتای این واحدها موجب افزایش تولید 
سایر محصوالت در مسیر زنجیره ارزش از جمله 

پروپیلن و پلی پروپیلن شده است.



چالشهایپیشرویتولید

تهدید مشاغل خرد با افزایش قیمت بنزین
خریدار     عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان 
با اشــاره به مهمترین چالش های پیش روی تولید، 
گفت: اجرای طرح افزایش قیمت بنزین در شــرایط 

فعلی کسب و کارهای کوچک را تهدید کرده است.
اصغر آهنی ها در گفتگو با مهر، با اشــاره به چالش های 
پیش روی کارفرمایان اظهار داشــت: یکی از مشکالت 
پیش روی تولیــد و کارفرمایــان عدم ثبــات بازار و 
نوسانات قیمتی به تبع افزایش نرخ بنزین است. اجرای 
این طرح حتی با این توجیه که تمــام منابع حاصل از 
افزایش قیمت بنزین به مردم پرداخت می شــود، در 
شــرایط فعلی منطقی نبود و باعث افزایش تورم شده 
اســت، البته پولی که مردم نیز از این بابت دریافت می 
کنند با تــورم ایجادی بخار می شــود.این عضو هیأت 
مدیره کانون عالی کارفرمایان  با اشــاره به تاثیر کسب 
و کارهای کوچک و متوســط از افزایش قیمت بنزین 
گفت: بسیاری از کســب و کارهای کوچک با توجه به 
رکود اقتصادی داخلی  به دلیل مصرف کمتر از تولید، 
قــدرت افزایش قیمــت ندارند و به ســمت زیاندهی 
میروند که خطر تعطیلی، این کســب و کارها را تهدید 
می کند.آهنی ها با بیان اینکه استراتژی های نامناسب 
در تصمیمات اقتصــادی آثار و لطمه هــای زیادی به 
بار می آورد، گفت: یکی از مشــکالتی که کارفرمایان 
صادرکننده با آن مواجه هستند موضوع نقل وانتقاالت 
بانکی است. گردش مالی و تولید وجود دارد اما مجرای 

نقل و انتقال پول می تواند تولید را به مخاطره اندازد.

بازرسی »چند سال اخیر« دفاتر قانونی
وی رســیدگی و بازرســی دفاتر قانونــی را از دیگر 

چالش های کارفرمایــان عنوان کــرد و گفت: یکی 
از مشــکالت عمده، آیین نامه مربوط به بازرســی و 
رســیدگی به دفاتر قانونی و بندهای غیر شفاف این 

آیین نامه است.
نایب رئیس کمیسیون مالیات ،بیمه و قانون کار اتاق 
ایران  با بیان اینکه طی جلسه کارگروه تنقیح قوانین 
با مدیران ســازمان تامین اجتماعی، نســبت به رفع 
مشکالت آیین نامه قبلی اقدام شد و آیین نامه جدید 
نیز طی دو ماه آینده اجرایی و ابالغ خواهد شد، افزود: 
در حالی که طبق آیین نامه مصــوب در قالب اقتصاد 
مقاومتی، باید یکســال آخر دفاتر قانونی کارفرمایان 
بازرســی می شــد اما بعضا سال های گذشــته نیز از 
طریق سند افتتاحیه  مورد بازرسی قرار می گیرد که 
در کارگروه تنقیح قوانین بصورت مرتب برای اصالح 
آیین نامه اقداماتی انجام گرفته و مشــکالت زیادی 
حل و مرتفع گردیده اســت.نایب رئیس کمیسیون 
اتاق ایران ادامه داد: همچنین با مشــارکت شــرکای 
اجتماعــی )کارفرمایــان و کارگران (بــرای احیای 
شورای تامین اجتماعی و مشارکت گیری جدی اقدام 

شده که بسیار با اهمیت و قابل تقدیر است.

 سنگینی سهم 4 درصدی سخت
 و زیان آور پیمانکاران 

آهنی ها همچنین با اشــاره به مشکل برخی صاحبان 
مشاغل و کارفرمایان با مطالبات معوق ۴ درصد سهم 
تامین اجتماعی از بابت ســخت و زیــان آوری گفت: 
موارد زیادی مشــاهده شده که نوع شــغل کارگران 
در زمان بازنشســتگی، ســخت و زیان آور تشخیص 

داده شــده اما کارفرمــای قبلی)پیمانکار( ســهم ۴ 
درصد تامین اجتماعی را پرداخت نکرده اســت و این 
مطالبات را بعد از زمان قانونی پیمــان از پیمانکاری 
که ســالها کارآن خاتمه یافته طلب می کنند که این 
امر ضمن اطاله دادرسی مشکالت زیادی ایجاد کرده 

است .
 این فعال صنفــی ادامه داد: یکی از شــکایات متعدد 
شــرکت های پیمانکاری این است که پرداخت سهم 
۴ درصد ســخت و زیان آوری »کارگران شــاغل در 
زمان کارفرما یا کارفرمایان قبلــی« جزو قرارداد آنها 
نبوده اســت؛ ضمن اینکه بر اســاس ماده ۱۳ قانون 
تامین اجتماعی کارفرمای قبلی باید مطالبات تامین 
اجتماعی از بابت سهم ۴ درصد سخت و زیان آوری را 

پرداخت کند.

دولت کاهش قدرت خرید کارگران را فقط با 
افزایش دستمزد جبران نکند

وی همچنین به سهم دستمزد در هزینه تولید اشاره 
کرد و گفت: مشاغل خرد و کوچک وابستگی زیادی به 
دستمزد دارند. سهم دســتمزد در بسیاری از مشاغل 
افزایش چشــمگیر داشته اســت؛ البته می دانیم که 
بســیاری از کارگران شرایط زندگی ســختی دارند، 
بنابراین دولت باید هزینه های زندگی را کنترل کند 
نه اینکه قدرت خرید کارگــر را صرفا از محل افزایش 
دستمزد جبران کند.این امر نشــان می دهد بیش از 
۶۰ درصد هزینه های زندگی شامل مسکن ،آموزش و 
درمان است که با طرحهای حمایتی می تواند کاهش 

چشمگیری داشته باشد.

تولید

وزیر نیرو از تمدید صادرات برق ایران 
به عراق خبــر داد و گفــت: ایران یک 
سند همکاری سه ســاله با عراق برای 
کمک به صنعــت برق این کشــور در 

ابعاد مختلف امضا کرده است.
رضــا اردکانیان در حاشــیه ســی و 
چهارمین کنفرانــس بین المللی برق 
با بیان اینکه ایران یک ســند همکاری 
سه ساله با عراق برای کمک به صنعت 
برق این کشــور در ابعاد مختلف امضا 
کرده اســت، اظهارداشــت: صادرات 

برق موضوعی اســت که در 
انتهای آن سند قید شده و 
تا زمانی که آنها به برق ایران 
نیاز دارند ما به این کشــور 

برق صادر کنیم.
وی اضافه کــرد: قراردادی 
که ایران با دولت عراق امضا 

کرده است مثل تمام قراردادها ساالنه 
اســت چون بودجه عراق نیز ســاالنه 

است.
وزیــر نیــرو از تمدید صــادرات برق 

ایــران خبــر داد و گفت: 
طبــق برنامــه پیش بینی 
شده، سیســتم برق عراق و 
ایران حــدود یک ماه پیش 
سنکرون شــده و در ارتباط 
با صنعت برق این دو کشور 
سیســتم برق شــان به هم 
پیوســته اســت.اردکانیان در بخش 
دیگری از ســخنان خود با اشــاره به 
اینکه بودجه ۹۹ بــا بودجه ۹۸ تفاوت 
معنــاداری از لحاظ منابــع آب و برق 

ندارد، گفت:صنعت برق به میزان زیاد 
و صنعت آب هم همین طــور به منابع 
داخلی متکی است یعنی به فروش آب 

و برق متکی هستند.
وی با بیان اینکه بخــش برق ۲۳ هزار 
میلیارد تومان و بخــش آب ۵ تا ۶ هزار 
میلیارد تومان فــروش دارند، تصریح 
کرد: بنابراین قانون بودجه به ما کمک 
می کند ولی بیش از آنکــه منابع به ما 
کمک کنــد این ســازوکار و راهکارها 

هستند که به ما کمک می کنند.

و نیر

قرارداد صادرات برق به عراق تمدید شد 
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تجاری ایران و عمان
وزیر راه و شهرسازی از امضای توافق کشتیرانی 
تجاری، باری و مســافری میان نهادهای بندری 

ایران و عمان خبر داد.
محمد اسالمی در حاشــیه مراسم امضای توافق 
نامه تجارت و حمل و نقــل دریایی میان ایران و 
عمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این برای 
نخستین بار اســت که ایران و عمان سند توافق 
نامه حمل و نقل دریایی با یکدیگر امضا و تبادل 
می کنند؛ وزیر صنعت و تجــارت عمان، رئیس 
کمیسیون مشــترک همکاری های اقتصادی 
ایــران و عمان نیز هســت و این توافــق نامه در 
کمیسیون مشترک دو کشــور نیز مطرح شده 
است. ســند حمل و نقل و تجارت و کشتیرانی 
دریایی میــان ایران و عمان در این کمیســیون 

مشترک به تصویب طرفین رسیده بود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: امروز این سند را 
که سه ســال بود معطل مانده بود و ما مراحل آن 
را در ایران طی کرده بودیــم، نیاز به یک مذاکره 
مجدد داشــت که روز جمعه این گفت وگوها را 
آغاز کــرده بودیم. آقای رحمانــی وزیر صنعت، 
معدن و تجارت هم خواســته بودند تا در همین 
ســفر وزیر صنعت و تجارت عمان به ایران، این 
توافق نامه نهایی شــود که پیشرفت خوبی برای 

روابط دو کشور محسوب می شود.
اســالمی با اشــاره به اینکه مدیرعامل سازمان 
بنــادر و دریانــوردی و همچنین معــاون وزیر 
حمل و نقل عمان که ریاست ســازمان حمل و 
نقل دریایی این کشــور را نیز بــر عهده دارد، در 
این دو روز مذاکراتی را در خصوص موافقت نامه 

تجارت دریایی ایران و عمان انجام داده اند.
به گفته وزیر راه و شهرســازی، بر اســاس این 
توافق نامه، دو کشــور خطوط کشتیرانی منظم 
میان بنادر دو کشــور برقرار می کنند خواسته 
بازرگانان ما نیز توســعه تبادالت دو کشور است 
جامعه تجار ما روابط بســیار گســترده و روان با 

بازرگانان عمانی دارند.
وی با اشاره به درخواست عمانی ها برای حضور 
شرکت های فنی و مهندسی ایران در این کشور، 
افزود: این توافق نامه کمک می کند تا با استفاده 
از ظرفیت امکان کشــتیرانی میان دو کشــور، 

تبادالت خود را افزایش دهیم.
اســالمی در خصــوص درخواســت افزایــش 
پروازهای مستقیم میان ایران و عمان گفت: در 
حال حاضر ۳ شرکت هواپیمایی ما به این کشور 
پرواز دارند به دو شرکت عمانی نیز مجوز داده ایم تا 
به ایران پرواز داشته باشند. دو ایرالین دیگر نیز 
تقاضا دارند تا از چند شــهر دیگر عمان پرواز به 
ایران داشته باشــند چون میزان تقاضای مردم 
این کشور برای سفر به ایران زیاد است و اعتماد 

خاصی به مردم ایران دارند.
علی بن مســعود بن علی السنیدی، وزیر صنعت 
و تجارت عمان نیز در مراســم امضــای توافق 
نامه حمل و نقل دریایی ایــران و عمان در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: از اینکه در ایران حاضر 
شدم بسیار خوشحالم؛ این توافق نامه در هیئت 
وزیران عمان به تصویب رسیده است؛ به محض 
اینکه کل نسخه های توافق نامه را دریافت کنیم 
و به وزارت امور خارجه تحویل دهیم، این توافق 

نامه اجرایی خواهد شد.
وی تأکید کرد: امیدوارم امضای این توافق نامه 
انگیزه ای بــرای افزایش تجارت میــان ایران و 

عمان باشد.
محورهای توافق نامه ای کــه عصر امروز میان 
مدیران عامل سازمان های بنادر و دریانوردی 
ایران و عمان و با حضور وزرای راه و شهرسازی 
ایران و صنعت و تجارت عمان به امضا رســید،   
در حــوزه توســعه همکاری هــای دریایی در 
زمینه حمل ونقل و تالش مشــترک برای رفع 
موانع توســعه همکاری هــای دریایی طرفین 

است.



رییساتحادیهامالکتهران:تاپایانسالافزایشقیمتنداریم

افزایش تدریجی گرمای بازار مسکن
محسن محروقی    دســت اندرکاران بازار مسکن 
معتقدند با ورود به دوره ثبات قیمتی و پایان ماه صفر، 
بازار مســکن مقداری گرم شــده و معامالت در حال 

رشد است اما قیمت ها افزایش نخواهد داشت.
مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه امالک تهران 
در گفت وگو با مهر اظهار کــرد: معموال مردم با توجه 
به اعتقادات دینی در ماه های محرم و صفر، مســکن 
خریــداری نمی کنند. بعد که به ســمت مــاه ربیع 
می رویم وضع بازارها از جمله بازار ملک بهتر می شود. 
در این مدت هم که اینترنــت قطع بود خرید و فروش 
انجام شــده اما کد رهگیری گرفته نشده است. به هر 
حال معامالت روند خوبــی دارد و روز به روز در حال 

افزایش است.
وی افزود: با وجود این که چهار متغیر بورس، طال، ارز 
و حامل های انرژی در بازار مسکن تاثیرگذار است اما 
با توجه به جهش قیمت خانه در سال ۱۳۹۷ ظرفیتی 
برای رشد مجدد قیمت مســکن وجود ندارد. ضمن 
این که تجربه نشــان داده تاثیر افزایش قیمت بنزین، 

روی بازار ملک بسیار اندک است.

افزایش 1۷ درصدی معامالت مسکن شهر تهران
خسروی گفت: بر اساس آمار ســامانه ثبت معامالت 
امالک در آبان ماه ۱۳۹۸ بالــغ بر ۴۷۴۵ فقره معامله 
ملک در شهر تهران انجام شــده که نسبت به ماه قبل 
۱۷ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۸ 

درصد کاهش نشان می دهد.
وی افزود: در بخش اجاره نیز در آبان ماه امســال ۱۰ 
هزار و ۱۳۲ اجاره نامه در پایتخت به امضا رســیده که 
نسبت به  ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۱ 

و ۱۷ درصد کاهش یافته است.

وضعیت معامالت مسکن در سراسر کشور
رئیس کمیســیون امالک اتاق اصناف کشور اظهار 
کرد: با وجود افزایــش ماهیانه معامالت در تهران، 
در کل کشــور قراردادهای خرید و فروش با ثبات 
ماهیانه همراه بود. آبان ماه ۱۳۹۸ در کل کشــور 
۲۷ هــزار و ۹۵۹ قــرارداد خرید و فــروش ملک 
منعقد شــده که نســبت به ماه قبل ۰.۸ درصد و 
نســبت به ماه مشابه ســال قبل ۴۰ درصد کاهش 

یافت. 
همچنین در آبان ماه ســال جاری ۳۶ هــزار و ۸۸۸ 
قرارداد اجاره در کل کشــور به امضا رسیده که نسبت 
به مهرماه امســال ۲۱ درصد و نســبت بــه آبان ماه 

پارسال ۸ درصد کاهش نشان می دهد.

طرح  اقدام ملی در رونق بازار مؤثر است
وی با بیان این کــه طرح اقدام ملــی در رونق دهی به 
بازار مسکن موثر خواهد بود گفت: برنامه تولید ۴۰۰ 
هزار واحد مسکونی، هم به رونق بازار کمک می کند و 

هم جو روانی قیمت ها را کنترل خواهد کرد.
خسروی با اشاره به کاهش ۲ درصدی قیمت مسکن 
شــهر  تهران در آبان ماه ۱۳۹۸ نســبت بــه ماه قبل 
تصریح کرد: پس از دوره نوســان قیمــت خانه که در 
ســال گذشــته اتفاق افتاد هم اکنون وارد بازه زمانی 
ثبات شده ایم و تا پایان سال افزایش قیمت نخواهیم 
داشــت. البته به متقاضیان مصرفی توصیه می شود 

نسبت به خرید  اقدام کنند.
وی تاکید کرد: به هر حال در سال آینده شاخص تورم 
را خواهیم داشت که ممکن است منجر به تغییر اندک 
قیمت ملک شود. لذا کســانی که خانه را برای مصرف 

می خرند امروز بخرند بهتر از فردا است.

 ارزان ترین منطقه در لیست 
پرفروش های مسکن 

منطقه ۱۰ تهران در پنج ســال گذشته همواره یکی 
از ۵ منطقه پرطرفدار از سوی خریداران مسکن بوده 
است، در تازه ترین آمار بانک مرکزی از تحوالت بازار 
مســکن منطقه ۱۰ با ۳۴۷ فقره معامله بعد از مناطق 
۵ و ۲ با ۷۰۰ و ۳۸۳ قرارداد، جایگاه ســوم را به خود 

اختصاص داده است.
براســاس گزارش بانک مرکزی در آبــان ماه، منطقه 
۴ که در اغلــب ماه ها رتبــه دوم یا ســوم را در میان 
مناطق پرفروش دارد، به جایــگاه چهارم نزول کرده 
است، البته تفاوت تعداد معامالت میان منطقه ۴ و ۵ 
فقط یک معامله است، با وجود این، منطقه ۱۰در ماه 
گذشــته یکی از مناطق پرطرفدار در میان خریداران 
مســکن بوده اســت.در این میان، بررســی گزارش 
مرکز آمــار از تحوالت بــازار مســکن در منطقه ۱۰ 
طی سال های ۸۹ تا ۹۷ نشــان می دهد که بیشترین 
تعداد قراردادهای خرید و فــروش طی این مدت در 
ســال ۹۰ و با ثبت ۱۳ هزار و ۹۵۰ فقــره معامله بوده 
است و کمترین حجم معامله به ســال ۸۹ با ۵ هزار و 
۶۱۵ قرارداد بوده اســت. همچنین بیشترین قیمت 
هرمترمربع واحد مســکونی در منطقه ۱۰ پایتخت 
در ۹ ســال مذکور، یک میلیــون و ۲۰۰ هزار تومان 
و کمترین میزان قیمت به ســال ۹۷ بــا ۵ میلیون و 
۴۶۰ هــزار تومان مربوط می شود.براســاس گزارش 
مرکز آمار، منطقه ۱۰ از مناطق ارزان قیمت پایتخت 
محسوب می شود که توانسته بســیاری از متقاضیان 

خرید مسکن را جذب کند و درواقع نخستین منطقه 
ارزان قیمت پایتخت در لیست پرطرفدارها است.

بیشترین جهش قیمت در منطقه 10
قیمت هرمترمربــع واحد مســکونی در منطقه ۱۰ 
پایتخت طی ســال های ۸۹ تا ۹۷ به صــورت مداوم 
افزایش یافته است، قیمت از یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان در ســال ۸۹ آغاز می شود و به ۵ میلیون و ۴۶۰ 

هزار تومان در سال ۹۷ می رسد.
قیمــت هرمترمربــع واحــد مســکونی در منطقه 
۱۰پایتخت طی ســال ۸۹ به ۹۰ حــدود ۱۹ درصد 
افزایــش یافت، پس از آن رشــد قیمت مســکن ۲۷ 
درصد بود، یعنی قیمت مســکن در سال ۹۱ نسبت 
به سال ۹۰، ۲۷ درصد رشــد کرد.قیمت هرمترمربع 
واحد مسکونی از سال ۹۱ تا ۹۵ افزایش یافت، اما این 
افزایش قابل مالحظه نبود و کمتــر از ۱۰ درصد بود 
تا اینکه از ســال ۹۵ به ۹۶، قیمت ها ۱۱ درصد رشد 
کرد، پس از آن و از سال ۹۶ به ۹۷، قیمت مسکن ۳۹ 
درصد افزایش یافت.بازار مســکن طی ۹ سال )۸۹ تا 
۹۷(، دو بار جهش قیمت را تجربه کرد. البته افزایش 
قیمت اغلب مناطــق پایتخت در دومین جهش بیش 
از نخستین جهش بوده اســت و منطقه ۱۰ پایتخت 
هم از این قاعده مستنثنی نیســت، درحالی که رشد 
قیمت مسکن از ســال ۹۰ به ۹۱، ۲۷ درصد بوده در 

سال ۹۶ به ۹۷، ۳۹ درصد شده است.

رکورد حجم معامالت در سال 90
بررسی روند معامالت انجام شــده طی ۹ ساله مورد 
بررســی )۸۹ تا ۹۷( حکایــت از آن دارد که این روند 
فراز و نشیب های بسیاری را طی کرده است، کمترین 
حجم معامالت مربوط به ســال ۸۹ بــا ۵ هزار و ۶۱۵ 
فقره قرارداد بوده است و بیشــترین میزان معامالت 
به سال ۹۰ با ۱۳ هزار و ۹۵۰ فقره معامله بازمی گردد.

در ســال ۹۱ و همگام با رونق بازار مســکن و جهش 
قیمت هــا حجم معامالت بــه ۱۱ هــزار و ۵۶۸ فقره 
می رســد، درســال ۹۲ تعــداد قراردادهــای خرید 
وفروش به ۹ هزار و ۱۴۷ فقره معامله می رســد، پس 
از آن در سال ۹۳، دوباره معامالت دراین منطقه رونق 
می گیرد و به ۱۲ هزار و ۳۳۰ معامله می رسد، در سال 
۹۴ تعداد قراردادها، ۹ هزار و ۸۰۱ فقره می شــود، در 
سال ۹۵ دوباره کاهش می یابد و ۹ هزار و ۳۵۷ معامله 
می شود.درسال ۹۶ و پیش از رونق بازار مسکن، حجم 
معامالت ۱۰ هزار و ۷۷۲ قرارداد شد و در سال ۹۷ و با 

تداوم رشد قیمت مسکن، تعداد قراردادها افت کرد.
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ح   آغاز ثبت نام جدید طر
ملی مسکن 

 مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه جزئیات 
ثبت نام طرح ملی مسکن استان های باقیمانده 
در ۴ فاز را تشــریح کرد و گفت:ثبت نام جدید از 

۱۹ آذرماه آغاز می شود.
پروانه اصالنی با اعالم این که فازهای ۴ تا ۷  ثبت 
نام طرح ملی مسکن برای اســتان های سراسر 
کشــور تا ۳۰ آذرماه به طول می انجامد، اظهار 
کرد:  در فاز بعدی )چهــارم( ثبت نام طرح ملی 
مسکن در ۶ اســتان  ســمنان،  ایالم، سمنان،  
سیستان و بلوچستان )ایرانشــهر(، آذربایجان 

غربی و خراسان رضوی فردا آغاز می شود.
وی با بیان این که ثبت نام این اســتان ها طی ۳ 
روز انجام می شود، ادامه داد: فاز ۵ ثبت نام طرح 
ملی مســکن از ۲۳ آذرماه در ۶ استان اصفهان، 
زنجان، گیالن، هرمزگان، مازندران و لرســتان 

آغاز خواهد شد.
وی بیان کرد: در فاز ششــم، ۲۶ آذرماه ثبت نام 
طرح ملی مســکن بــرای اســتان های فارس 
)الرســتان( اردبیل، آذربایجان  شرقی، مرکزی 

و بوشهر انجام می شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن همچنین از شروع 
ثبت نام طرح ملی مســکن اســتان های تهران،  
البرز، قزوین و جنوب کرمان طی روز ۳۰  آذرماه 

و به مدت ۳ روز خب رداد.
پیش از این وزارت راه و شهرســازی طی سه فاز 
ثبت نام طرح ملی مســکن را انجام داده اســت. 
ســاعت ۱۰ صبــح روز ۱۶ آذرماه ســاعت ۱۰  
ثبت نام طرح ملی مسکن ۵ استان همدان، یزد، 
چهارمحال و بختیاری، خوزســتان و کرمانشاه 
شامل ۶۹ شهر آغاز شــد که حدود ۲ ساعت بعد 

ظرفیت ۶۳ شهر تکمیل شده بود.
قرار اســت از ۳۰ آذرماه ثبت نام طرح مذکور در 
تهران آغاز شود؛ بر این اســاس ثبت نام ها برای 
تهرانســر، شــهر جدید پردیس و پرنــد انجام 
خواهد شــد. دیروز  معاون وزیر راه و شهرسازی 
از حذف اندیشــه به عنــوان یکی از شــهرهای 
جدید پایتخت به دلیل نبود زمین در طرح ملی 
مســکن خبر داده بود. این احتمال وجود دارد 
ثبت نام طرح ملی مسکن برای پروژه تهرانسر نیز 
با یک سری محدودیت انجام شود،  چراکه یکی از 
مجموعه های دولتی ادعای مالکیت زمین های 
در نظر گرفته شــده برای ســاخت وســاز این 
پروژه را دارد. این احتمــال نیز وجود دارد که در 
ثبت نام طرح ملی مســکن برای تهرانسر برخی 

مجموعه های دولتی در اولویت قرار بگیرند.
مدیــرکل دفتــر اقتصاد مســکن، با تشــریح 
زمانبنــدی ثبت نام طرح اقدام ملی مســکن در 
۲۳استان کشــور گفت: ثبت نام در استان های 
تهران و البرز از ۳۰ آذر آغاز می شــود و به مدت 

سه روز ادامه خواهد یافت.
به گزارش اقتصادآنالین به نقــل از مهر، پروانه 
اصالنی، برنامه زمانبندی ثبت نــام متقاضیان 
در ســامانه طرح اقدام ملی مربوط به ۲۳ استان 

باقیمانده را تا پایان آذرماه اعالم کرد.
مدیرکل دفتــر اقتصاد مســکن مرحله بعدی 
ثبت نام طرح اقدام ملی مســکن را شش استان 
ســمنان، ایالم، شــرق ســمنان، ایرانشــهر، 
آذربایجان غربی، و خراسان رضوی اعالم کرد و 
گفت: ثبت نام در این ۶ اســتان از ۱۹ آذرماه به 

مدت سه روز انجام می شود.
اصالنی زمــان ثبت نام طرح اقدام ملی مســکن 
برای ۶ اســتان دیگر را از ۲۳ آذرماه اعالم کرد و 
افزود: اســتان هــای اصفهان، زنجــان، گیالن، 
هرمزگان، مازندران و لرســتان جزو ۶ اســتانی 
هســتند که ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن برای 
آنها انجام خواهد شــد.وی مرحله بعدی ثبت نام 
طرح اقدام ملی مسکن را برای استان های فارس، 
اردبیل، آذربایجان شرقی، مرکزی و بوشهر اعالم 
کرد و توضیح داد: ثبت نام در این اســتان ها از ۲۶ 

آذرماه به مدت ۳ روز انجام می شود.



ابهامدردرآمددولتازمحلوارداتخودرو

و سال آینده هم ممنوع می شود؟ واردات خودر
مازیار شریف کیان  رئیس جمهور الیحه بودجه 
سال آینده را تقدیم مجلس کرد. بر این اساس ردیف 
درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو در الیحه 
بودجه ســال ۹۸ می توانــد به نوعــی تعیین کننده 

سرنوشت ورود خودرو به کشور در سال آینده باشد.
روز گذشته خبرگزاریی با انتشار خبری با این مقدمه 
که »قرار نیست شاهد باز شــدن قفل واردات خودرو 
طی سال آینده توسط دولت باشیم«، در مورد درآمد 
دولت از محل واردات خودرو به نقل از یک منبع آگاه 
اعالم کرده اســت که در الیحه بودجه ســال آینده، 
دولت ردیفی تحت عنوان ردیــف درآمدی مربوط به 
حقوق و عوارض مالیاتی واردات خودرو لحاظ کرده، 
اما درآمــد خود را از ایــن محل صفــر در نظر گرفته 
است. براســاس تحلیلی که این خبرگزاری به نقل از 
منبع آگاه خود ارائه کرده، ایــن امکان وجود دارد که 
در دقیقه نود دولت در تصمیــم خود تجدیدنظر کند 
یا نمایندگان عدد صفر را از جلــوی ردیف مربوط به 
حقوق و عوارض مالیاتی واردات خــودرو پاک کنند 
و دولت را مکلــف کنند تا با رفــع ممنوعیت واردات، 

باردیگر ورود خودرو به کشور را آزاد کند.
البته با توجه به اینکه دولت به طــور ناگهانی واردات 
خودرو به کشــور را براســاس مصوبه ســتاد اقتصاد 
مقاومتی ممنوع کرد، بعید به نظر می رسد تا تغییری 
در موضع خود ایجاد کند؛ زیــرا در آن زمان با توجه به 
برنامه دولت برای کم اثــر کردن تحریم ها و همچنین 
مدیریت منابع ارزی کشــور، ایــن ممنوعیت اعمال 
شــد و از آن زمان تاکنون نه تنها تغییری در شــرایط 
اقتصادی و محدودیت های حاصل از تحریم ها ایجاد 

نشده، بلکه شاهد بودیم از اواسط آبان ماه سال جاری، 
حلقه تحریم ها تنگ تر نیز شده است.

اما دولت از اول تیرماه ســال جاری، واردات خودرو به 
کشور را ممنوع اعالم کرد با این حال پیش از این و در 
زمان تقدیم بودجه ســال ۹۷، برای این ردیف بودجه 
درآمدی ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی برای خود قائل 
شــد. البته این میزان درآمد با ممنوعیت ناگهانی در 
تیرماه به نسبت درآمد سال گذشته افت داشته است. 
براساس آمارهای بانک مرکزی طی شش ماه ابتدای 
ســال جاری در مجموع یــک هــزار و ۱۳۰ میلیارد 
تومان درآمد کسب شده است. دولت از سال گذشته 
و با توقف پنج ماهه ثبت ســفارش خــودرو به نوعی 
محدودیت در واردات را برای ســال ۹۷ هدف گذاری 
کرده بود. با این حال فســاد کشف شــده در واردات 
و همچنیــن ممانعت از ورود ۱۶ هــزار خودرویی که 
در گمرکات کشــور مانده نیز دولت را از دستیابی به 
درآمد پیش بینی شده دور کرده است. به این ترتیب 
میزان درآمد دولت از واردات خودرو در ســال جاری، 
حتی با توجه بــه ممنوعیت ورود خودرو به کشــور 
می توانست تا حدودی محقق شــود؛ اما سختگیری 
دولت و عدم اتخــاذ تصمیمات قاطــع در این زمینه 
سبب شده تا به گفته رئیس انجمن واردکنندگان ۱۶ 

هزار خودرو در کمرگات کشور معطل بماند.
دلیل ایــن بالتکلیفــی را باید در تخلفــات مرتبط با 
واردات دانست که طی ســال گذشته و در زمان بسته 
بودن ســایت ثبت ســفارش خودرو اتفاق افتاد. این 
تخلف تا جایی گســترش یافت که حســن روحانی، 
رئیس جمهور بــه محمد شــریعتمداری، وزیر وقت 

صنعت، معدن و تجارت طی اولتیماتومی دستور داد 
تا ابعاد این فساد را شناسایی و عامالن آن را به مراجع 

قضایی معرفی کند. 
اما نگاهی به ردیف درآمدی دولــت از بخش واردات 
خودرو از ابتدای دولت حســن روحانــی گویای این 
واقعیت است که تنها در سال های ۹۳ و ۹۴، در زمان 
دولت اول روحانی، شــاهد تحقــق درآمدها بیش از 

پیش بینی های صورت گرفته بوده ایم.
در سال ۹۲، یعنی اولین سال استقرار دولت یازدهم، 
دولت از هدف ۲ هــزار و ۲۰۰ میلیــارد تومانی تنها 
موفق به کسب یک هزار و ۴۸۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
تومان شــد، به عبارتی تنها توانســت تا ۶۹ درصد از 
پیش بینی صورت گرفته در بودجه را برای این بخش 

محقق کند.
در ســال بعــد از آن، یعنی ۹۳ که یکی از ســال های 
طالیــی در تحقــق درآمــدی ردیــف مربــوط به 
واردات خودرو به کشــور بــود، ۲۲۴ درصد بیش از 
پیش بینی های صورت گرفته، دولت توانســت درآمد 
کسب کند. در این ســال، دولت پیش بینی کرده بود 
تا از محل واردات خودرو به کشــور، یک هزار و ۱۶۴ 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان درآمد کســب کند. این 
در شرایطی است که در پایان سال ۹۳، دولت توانست 
تا از این محل، ۲ هــزار و ۶۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
تومان درآمد کسب کند. این میزان افزایش درآمد در 
ســال هایی که واردات خودرو در دستور قرار داشت، 
بی سابقه بوده است. در سومین ســال دولت یازدهم 
بار دیگر درآمد دولــت در این بخــش از پیش بینی 
صورت گرفته در الیحه بودجه آن سال، پیشی گرفت.

پدال

مدیرعامل ایران خودرو اجرای نهضت 
داخلی سازی قطعات را از رویکردهای 
بسیار مهم این خودروساز توصیف کرد 
و با اشاره به میثاق نامه با تامین کنندگان 
برای افزایش ظرفیت تولید و حمایت 
از مشــتریان و ذی نفعان گفت: در سه 
حوزه میزهــای خودکفایــی وزارت 
صمت، پروژه های داخلی ایران خودرو 
و همــکاری بــا صنایــع دفاعــی به 
دنبــال افزایش عمق ســاخت داخل 

محصوالت هستیم.

فرشاد مقیمی تصریح کرد: 
درمجموع ســه میز برگزار 
شــده تخصصــی تعمیق 
ســاخت داخــل، حــدود 
۸۵ قطعــه از محصــوالت 
ایــران خــودرو توســط 
۳۹ ســازنده و بــا کاهش 

ارزبری ســاالنه ۱۲۷ میلیــون یورو 
بومی سازی می شــود.وی ادامه داد: 
همچنین  بــه منظور تحقــق اهداف 
تعیین شــده در جهــاد خودکفایی،  

تاکنون بومی سازی و تولید 
انبوه ۳۲ قطعــه از مجموع 
شده  هدف گذاری  قطعات 
محصوالت ایران خودرو۷. 
۱۶میلیــون یــورو کاهش 

ارزبری داشته است.
مقیمــی افــزود: از دیگر 
سو اســتفاده از توان فنی و مهندسی 
صنایــع دفــاع در دســتور کار ایران 
خــودرو قرارگرفت کــه در این زمینه 
همکاری با ۸ شرکت وزارت دفاع برای 

ساخت داخل قطعات و مجموعه ها در 
قالب ۲۳ پروژه آغاز شد.

مدیرعامل ایران خودرو با بیان این که 
صیانت از تولید ملی و استفاده از قانون 
حداکثری از ظرفیت هــای داخلی از 
ضروریات فعلی ایران خودرو اســت، 
از تشــکیل کمیته جایگزینی واردات 
بــرای جلوگیــری از خریــد خارجی 
»اقــالم قابل  تامیــن از ســازندگان 
داخلی« مــورد اســتفاده در صنعت 

خودرو، در ایران خودرو خبر داد.

جاده مخصوص
خودکفایی در تولید ملی از سه مسیر با کاهش ارزبری باال

۷
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بازارهــای جهانی فــروش خودرو در بیشــتر 
کشــورها و مناطــق مختلف جهان بــا کاهش 

مواجه شده است.
به نظر می رســد که میزان فروش خــودرو در 
بازارهــای جهانی چندان وضعیــت قابل قبول 
و مناســبی ندارد و بازار خودرو در بســیاری از 
کشــورهای مهم جهان با کاهش قابل توجهی 

روبرو شده است.
همانطور که پیشتر نیز بســیاری از کارشناسان 
و تحلیلگران فعــال در حوزه خــودرو برآورد و 
اعــالم کرده بودنــد عوامل مختلفــی همچون 
شرایط مختلف سیاسی، تجاری و اقتصادی که 
کشورهای مختلف جهان با آن دست و پنجه نرم 
می کنند، موجب کاهش رشد بازارهای جهانی 
خودرو خواهد شد، به نظر می رسد که در نه ماهه 
نخست سال جاری میالدی همین اتفاق افتاده 
و حال و روز بازارهای فــروش خودرو در مناطق 
و کشــورهای مختلف در جهان چندان مناسب 

گزارش نشده است.
آنها قبال پیش بینی کــرده بودند که بازار فروش 
خودرو حداقل در شش ماهه نخست سال ۲۰۱۹ 
با افت و کاهش قابل مالحظــه ای روبرو خواهد 
شد که بیشــتر آن تحت تأثیر مسائلی همچون 
احتمال تــداوم جنگ تجاری آمریــکا با چین و 
اروپا و افزایــش تعرفه های گمرکی که در نهایت 
منجر به افزایش هزینه های خودروسازان و رشد 

قیمت خودرو در جهان می شود، خواهد بود. 
با نگاه مختصری بر نمودارهای تهیه و منتشــر 
شده از میزان فروش خودرو، می توان دریافت که 
بجز ژاپن و برزیل، ســایر بازارهای مهم جهان با 

رشدی منفی مواجه بوده است. 
میزان فروش خودرو در بازار اروپا در بازه زمانی 
سه ماهه نخست تا سوم ســال جاری میالدی، 
۱۲ میلیــون و ۱۱۵ هزار و ۹۰۰ دســتگاه بوده 
این در حالیســت که این رقم در مدت مشــابه 
ســال گذشــته ۱۲ میلیون و ۳۰۴ هزار و ۷۰۰ 
دستگاه ثبت شده بوده است. این بدان معناست 
که میزان فروش خــودرو در بازار کشــورهای 
اروپایی از ابتدای ســال ۲۰۱۹ میالدی تا پایان 
فصل ســوم آن، با کاهش ۱.۶ درصــدی روبرو 
شده است.از دیگر بازارهای مهم و حائز اهمیت 
صنعت خودرو می توان به ایاالت متحده آمریکا، 
ژاپن، چین، روســیه ، برزیل و هند اشاره کرد که 
همواره کارشناسان و تحلیلگران با بررسی آمار و 
ارقام مربوط به فروش خودرو در بازار کشورهای 
مذکور، به رونــد و الگوهای ثابتی دســت پیدا 
کرده و با انتشار آنها در رسانه های خبری، سعی 
دارند به شــرکت های خودروســازی و تمامی 
صنایع وابســته به آنها بــرای افزایش یا کاهش 

تولیدات آتی هشدار دهند.
میزان فروش خــودرو در بازار روســیه در بازه 
زمانی نه ماهه نخســت ســال جاری میالدی، 
یک میلیــون و ۲۷۱ هزار و ۴۰۰ دســتگاه بوده 
در حالی که این رقم در مدت مشــابه سال قبل، 
یک میلیــون و ۲۹۷ هزار و ۴۰۰ دســتگاه بوده 
اســت. به عبارتی دیگر، بازار خودروی روســیه 
با یک افت ۲ درصدی در ایــن بازه زمانی مواجه 
شده اســت.در بازار ایاالت متحده آمریکا نیز با 
یک کاهش ۱.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه 
ســال ۲۰۱۸، از ۱۲ میلیون و ۷۰۹ هزار و ۱۰۰ 
دســتگاه به ۱۲ میلیــون و ۸۴۱ هــزار و ۷۰۰ 

دستگاه رسیده است.
در بازار خودروی ژاپن نیز ۳ میلیون و ۴۴۱ هزار 
و ۲۰۰ دستگاه در این بازه زمانی به فروش رفته 
است که نســبت به نه ماهه نخست سال گذشته 
که معادل ۳ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۳۰۰ دستگاه 

بوده ، ۲.۲ درصد رشد و افزایش پیدا کرده است.
این در حالیســت کــه هند و چیــن در این بازه 
زمانی ۹ ماهه نخســت ســال ۲۰۱۹ میالدی، 
شاهد بیشــترین افت و کاهش در میزان فروش 

خودرو بوده اند.
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

بازار متشکل ارزی منتظر فرمان سیاست گذاران
پدرام صادقی    با گذشــت بیــش از ۹ ماه از وعده 
راه اندازی بــازار متشــکل ارزی هنوز این بــازار به 
صورت رســمی آغاز به کار نکرده است. البته به گفته 
مدیرعامل بازار متشــکل ارزی، هشــت بانک و ۱۲۳ 
صرافی به این بازار پیوســته اند و راه اندازی آن منتظر 

فرمان سیاست گذاران است.
پس از نوساناتی که سال گذشــته در بازار ارز رخ داد، 
بانک مرکزی عمده تمرکز خود را بر کنترل این بازار و 
ایجاد ثبات در آن گذاشت و در نیمه دوم سال گذشته 

در این مورد تا حدودی موفق عمل کرد.
اما دولت در تالش اســت فراتر از ایــن موضوع عمل 
کرده و قیمت ارز را با نرخ واقعی و بر اساس بازار تهران 
تعیین کنــد، چراکه در حال حاضــر بازارهایی چون 
هرات و سلیمانیه، تأثیر زیادی بر کشف قیمت ارز در 
بازار تهران دارند و بانک مرکزی در تالش است کشف 
قیمت ارز را بر اســاس مؤلفه های اقتصادی در تهران 
انجام دهد.این بــازار قرار بود از ابتدای ســال جاری 
راه اندازی شــود، اما به دالیل مختلف به تعویق افتاد و 

در زمان اعالم  شده نتوانست آغاز به کار کند.
رئیس کل بانک مرکزی علت تأخیر در راه اندازی این 
بازار را برخی ارزیابی ها دانســت و اعالم کرد که »این 
بازار به زودی راه اندازی می شــود، اما باید به من ثابت 
شود که این بازار مشکلی برای کشور ایجاد نمی کند«.

پس از آن، با حل برخی از مشکالت در روند راه اندازی 
این بازار، قرار شــد بازار متشــکل ارزی تا عید سعید 
قربان یعنی روز ۲۱ مرداد ماه سال جاری راه اندازی و 

فعالیت رسمی آن آغاز شود.
با رســیدن به روز موعود، بازهم افتتاح ایــن بازار به 

تعویق افتاد و گفته شــد که بانــک مرکزی در تالش 
اســت با حداکثر ظرفیت این بازار را راه اندازی کند، تا 

مشکلی در بازار ارز ایجاد نشود.
این در حالی است که با گذشــت بیش از ۹ ماه از سال 
جاری، هنوز خبــری از راه اندازی این بازار نیســت و 
اطالع رسانی جدیدی نیز از سوی سیاست گذاران در 
این باره مطرح نشده است تا اینکه برخی گمانه زنی ها 
به این ســمت پیش برود کــه قرار نیســت این بازار 

راه اندازی شود.

 پیوستن 8 بانک و 123 صرافی 
به بازار متشکل ارزی

با این حــال، محمود شکســته بند، مدیرعامــل بازار 
متشــکل ارزی در گفت وگو با ایســنا، تاکیــد کرد که 
همه چیز برای راه اندازی این بازار فراهم اســت و برای 
افتتاح رســمی آن، منتظــر فرمان سیاســت گذاران 
هســتیم.وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۲۳ صرافی 
مجاز بانک مرکزی به این بازار پیوسته اند، گفت: بیش از 
۸۰ صرافی نیز پرونده خود را در این بازار تکمیل کرده و 

در حال انجام تست های سرد و گرم بازار هستند.
به گفته شکســته بند، هشــت بانک مهم کشور نیز 
تاکنون به ایــن بازار پیوســته اند و همــه چیز برای 
راه اندازی بازار متشکل ارزی فراهم است ولی دستور 
آن باید از سوی سیاســت گذاران ابالغ شود.حال باید 
دید که بانک مرکزی چه زمانی را برای راه اندازی بازار 
متشکل ارزی مناســب می بیند و آیا رییس کل بانک 
مرکزی هنوز از عدم ایجاد مشــکل در بازار ارز توسط 

بازار متشکل ارزی مطمئن نشده است؟

 ممنوعیت واردات پوشاک
 لغو نمی شود

مدیرکل صنایع نســاجی، پوشــاک و سلولزی 
وزارت صمت گفت: دســتورالعمل نحوه صدور 
گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت های 
خارجی عرضه کننده پوشــاک در ایران در حال 
بازنگری اســت اما بازنگری در این دستورالعمل 
به معنای رفع ممنوعیت واردات پوشاک نیست.

افســانه محرابــی در خصوص دســتورالعمل 
ســاماندهی واردات و عرضــه پوشــاک، کیف 
و کفــش و نحوه فعالیــت نمایندگان و شــعب 
شــرکت های خارجی در ایران، افــزود: با توجه 
به بررســی های به عمل آمده، گزارش ها و آمار 
منتشره از سوی ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
در ســالیان اخیر، میزان واردات قانونی پوشاک 
حدود شــش درصد از کل واردات برآورد شده 
اســت که عالوه بر تضییع حق و حقوق عمومی، 
موجب بروز مشــکالت برای تولیــدات داخلی 
و اشتغال مولد شــده و معضالت ناشی از خروج 

غیرقانونی ارز را نیز به دنبال دارد.
وی بــا تأکید بر ضــرورت حمایــت هدفمند از 
تولیدات داخلی و ســاماندهی واردات و عرضه، 
یــادآوری کــرد: در ۱۷ شــهریورماه ۱۳۹۵ 
دســتورالعمل نحوه صــدور گواهــی فعالیت 
نماینــدگان و شــعب شــرکت های خارجــی 
عرضه کننده پوشــاک در ایران توسط وزیر وقت 
صنعــت، معدن و تجــارت ابالغ شــد.مدیرکل 
صنایع نســاجی، پوشــاک و ســلولزی وزارت 
صمت در این خصوص اضافه کــرد: با عنایت به 
نامگذاری امســال به نام رونق تولیــد و با در نظر 
گرفتــن ممنوعیت کاالهای مشــمول، فرصت 
مناسبی برای رفع نارسایی های اجرایی و نظارتی 
موجود در دســتورالعمل و مبتنــی کردن آن بر 
مستندات قانونی الزم بوجود آمد.محرابی ادامه 
داد: براســاس موارد مطروحه، اصالح و ویرایش 
این دســتورالعمل با برگزاری ۱۵ جلسه مستمر 
کارشناســی با حضــور نماینــدگان حوزه های 
مرتبط و ارگان های ذیربط در پنج ماهه امســال 
با بهره گیــری از نظرات و تجارب دســتگاه های 
دولتی و نظارتی در بخش حاکمیت انجام گرفت.

طبق اعالم وزارت صنعــت، معدن و تجارت وی 
با بیان اینکــه پیش نویس اولیه بــرای تمامی 
دستگاه ها و ارگان های ذیربط و بخش خصوصی 
ارسال شــده اســت، گفت: با اخذ نقطه نظرات 
اولیه، جلســات نهایی کردن دســتورالعمل با 
حضور نمایندگان ۲۵ دســتگاه و ارگان ذیربط 
دولتی و بخــش خصوصــی آغاز کــه در حال 
حاضر چهار جلســه تشکیل شــده و براساس 
مصوبه چهارمین جلســه کارگروه مقرر شــد 
پس از وصول پاســخ ها و اعالم نظرات، برگزاری 
جلسات کارگروه بمنظور بررسی و نهایی کردن 

دستورالعمل اصالحی موصوف صورت گیرد.
مدیرکل صنایع نســاجی، پوشــاک و سلولزی 
وزارت صمت در پایان تصریح کرد: در شــرایط 
حاضر ممنوعیــت واردات پوشــاک، تمرکز بر 
ساماندهی عرضه و نیز اســتفاده از ظرفیت های 
تولید داخل در راســتای صیانت از حق و حقوق 
عمومی و نیز حمایت هدفمند از توسعه تولیدات 
داخلی پوشــاک، کیــف و کفــش، در فرآیند 
بازنگری و تدوین دوباره این دستورالعمل مورد 
تأکید اســت، اما بازنگری در دســتورالعمل به 

معنی رفع ممنوعیت واردات پوشاک نیست.

قیمت دالر رکورد شکست
قیمــت دالر در صرافی هــای بانکــی دیروز با 
افزایشــی قابل توجه در مرز ۱۳ هــزار و ۵۵۰ 

تومان ایستاد.
 هر چند دیروز هــر دالر در صرافی های بانکی به 
نرخ ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان عرضه شد و بازارساز 
تالش گســترده ای را به کار گرفت تــا دالر در 
صرافی های بانکی به کانال ســیزده هزار تومان 
وارد نشــود اما پیشــروی قیمت ها در بازار آزاد 
ســبب شــد قیمت  دالر در صرافی های بانکی 
افزایشــی برابر با چهارصد تومان را در یک روز 
تجربه کند. بــه این ترتیب ســد مقاومتی دالر 

شکسته شده است. 
صرافان معتقد بودند سد مقاومتی دالر ۱۳ هزار 

و ۲۰۰ تومان بوده است .
  بر این اساس نرخ خرید دالر از مردم نیز ۱۳ هزار 

و ۲۵۰ تومان اعالم شد.
 بررسی ها نشان می دهد نرخ یورو نیز با افزایشی 
محســوس به ۱۴ هزار و ۸۵۰ تومان رسید و نرخ 
خرید این ارز در صرافی های بانکی نیز برابر با ۱۴ 

هزار و ۵۰۰ تومان گزارش شد.
 افزایش قابل توجه نرخ ارز در بازار از سوی همتی 
در دو پست اخیر اینســتاگرامی اش مورد اشاره 
قرار گرفــت. وی تمایل صادرکننــدگان برای 
فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت های باالتر 
و همچنین فرارســیدن موعد تســویه های 
بین المللی را مورد اشــاره قرار داد و از ســوی 
دیگر در پست اخیرش تاکید کرد که افزایش نرخ 

بنزین این بازار را متاثر کرده است .

گوشت گوسفندی ارزان شد
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه 
افزایش قیمت دالر باعث شروع قاچاق دام زنده 
از مناطق غرب کشــور شده اســت، گفت: طی 
حدود دوماه اخیر، قیمت گوشــت گوسفندی 

نزدیک به ۱۵ هزار تومان کاهش یافته است.
علی اصغر ملکی در گفتگو با مهر، با اشاره به رکود 
سنگین در بازار گوشت قرمز، گفت: به دلیل عدم 
خرید و تقاضای مردم، بازار راکد است و در حال 
حاضر، مغازه داران هر کیلوگرم شقه بدون دنبه 
با کیفیــت را بین ۸۰ تا نهایــت ۸۳ هزار تومان، 
خریداری می کنند و با ۱۰ درصد سود، آن را در 

اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند.


