
صدور ۱۷ میلیون کارت هوشمند سوخت

آیا کارت سوخت 
متهم قاچاق است؟

بنزین یکی از موضوعاتی بود که همه صاحب نظران 
اقتصادی معتقد بودنــد از آنجا کــه ارزان و به طور 
مستقیم در اختیار همه اقشــار جامعه قرار می گیرد 
و دهک های باال نیز بیشــترین بهره را از سوبســید 
دولتــی می برند، عدالــت اجتماعی نــدارد؛ در این 
راستا پینشنهاد شده بود که قیمت بنزین به گونه ای 
متعادل شــود که هم مابه التفــاوت آن کمکی برای 
اقشــار ضعیف باشــد و هم از قاچاق بی رویه آن در 
شــرایطی که بــا محدودیــت ارزی و تحریم مواجه 

هستیم، جلوگیری شود.
بنابرایــن افزایش نــرخ بنزین چیزی نبــود که یک 
دفعه اتفاق افتاده باشد؛ حتی این موضوع در بودجه 

و قوانین مجلــس نیز به دولت تکلیف شــده بود، اما 
متاســفانه دولت به آن بی اعتنا بوده و مجلس هم به 
عنوان ناظر بر این موضوع هیچ عکس العملی نشــان 

نمی داد.
افزایش قیمت بنزیــن همانند اتفاقات ارزی ســال 
گذشــته بود؛ هرچه صاحب نظران تاکید کردند که 
ســرکوب نرخ ارز باعث رها شــدن فنر قیمت شده و 
نتایج جبران ناپذیری خواهد شــد، اما دولت توجهی 
نکرد. در نهایت عواقب ســوء مدیریت و عدم اجرای 
قانون افزایش نرخ ارز متناســب با تورم، رها شــدن 
میلیاردها دالر ذخایر ارزی و طالی کشور برای پایین 
نگه داشــتن قیمت ها و در نتیجه افزایش نرخ ارز بود 
به طوریکه دولت تا کنون قادر نشــده قیمت ارز را به 

کمتر از اعداد امروز کاهش دهد.
بنابراین درخصوص اصالح قیمت سوخت نیز اگرچه 
معتقدیم باید بهای بنزین افزایــش می یافت و جزو 
تکالیف فراموش شــده دولت بود، امــا این تصمیم 

در شرایط سخت اقتصادی گرفته شــد و اجرای آن 
با روش هــای غیرقابل پیش بینی و اعالم یک شــبه 
بدون توجیه مردم، نتیجه ای جــز بروز ناآرامی های 
اخیر، زیان هنگفت عموم مردم، خسارت بنگاه های 
اقتصادی نداشــت و البتــه از همــه مهم تر قطعی 
اینترنت در این مــدت منجر به ضرر و زیان بســیار 

استارتاپ ها و فعالیت های نوین شد.
به هرحال اتفاقات پیش آمده نشان داد، به رغم اینکه 
افزایش قیمت بنزین تصمیم درستی بود اما به خاطر 
نسنجیدن شرایط و اجرای نادرست نتایج بدی برای 

کشور به همراه داشت.
 رییس کل بانک مرکزی هم بارها در صحبت هایشان 
اشاره کرده اند که عوامل متعددی در افزایش نرخ ارز 
تاثیر دارد و بعید می دانم ایشان ناامنی و بی اعتمادی 
در جامعــه و آشــوب های اخیــر را در افزایش نرخ 
ارز مــورد توجه قرار ندهنــد و مشــکل را به گردن 

صادرکنندگان بیندازند.

از این روز صادرکنندگان هر زمان ارز دارند باید آن را 
به نرخ روز عرضه کنند زیــرا اگر با قیمتی باالتر اعالم 
کنند مشتری نخواد داشت و پایین تر از نرخ بازار هم 
نمی توانند بفروشند چراکه مجددا باید کاالی دیگر را 
متناســب با ارزی که فروخته اند تهیه کنند؛ بنابراین 
اینکه در شرایط فعلی انگشــت اتهام را به سمت یک 
گروه یا صادرکننده ای بگیریم که ارزآوری کشــور را 

به عهده دارد دور از انصاف است.
درباره وضعیت آینده اقتصاد و بــه خصوص بازار ارز 
معتقدم، به محض اینکه در جامعه بی اعتمادی شکل 
بگیرد و ثبات اقتصادی حفظ نشــود بیشترین تقاضا 
به ســمت ارز و طال می رود؛ نکته دیگر اینکه افزایش 
50درصدی قیمت پایه بنزین هم اگرچه ممکن است 
تاثیر زیادی بر هزینه ها نداشــته باشد اما بنابه گفته 
بانک مرکزی و مرکز آمار حــدود 4 تا 5درصد تورم را 

افزایش خواهد داد.
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رئیس اتاق تهران عنوان کرد

بخش خصوصی اولین قربانی مبارزه با فساد 
خریدار  رئیــس اتــاق بازرگانی تهــران، فعاالن 
اقتصادی شفاف را اولین قربانی مبارزه با فساد دانست 
و گفت: هر روز تعداد دســتگاههای نظارتی بیشتر 
می شود، در حالیکه اینها خود عاملی برای گسترش 

فساد هستند.
مســعود خوانســاری در پنجمین همایــش مبارزه 
با فســاد، با تاکید بر ضرورت شــکل گیری گفتمان 
مبارزه با فساد، گفت: فســاد قربانی می گیرد و بخش 
خصوصی اولین قربانی فساد است، به این معنا که هر 
چقدر که محیط کسب و کار کشور مساعد باشد، فضا 
برای مبارزه با فســاد هم فراهم تر است. اما در فضایی 
که فســاد وجود دارد، علف هرز هم بیشــتر رشد 

می کند.
رئیس اتــاق بازرگانی تهــران، با بیــان اینکه چرخه 
تولید فساد در کشور هر روز تولید دارد، افزود: انجمن 
وکالی تجــار در دوره بی قانونی در کشــور، گفتمان 
مبارزه با فســاد را آغاز کــرد و اکنون که هم کشــور 
صاحب قانون و دولت اســت، می توان این روش را به 
شکل بهتری پیش برد؛ این در حالی است که اگر قرار 
باشد که ســرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور 
رشد کند، با وجود فســاد به طور قطع اهداف محقق 

نخواهد شد.
وی تصریح کرد: به دلیل نابرابری ها و فســاد موجود 
در اقتصاد، در کنار عدم شــفافیت، ســرمایه گذاری 
داخلی و خارجی دچار مشــکل اســت و هر چقدر 
بتوان به ریشــه های فســاد پرداخت، موثرتر به کار 
مبارزه با فســاد ادامه خواهیم داد؛ این در حالی است 
که اگرچه برگزاری دادگاههای مبارزه با فساد با برخی 
افراد می تواند به صورت مقطعی مشــکل را حل کند، 
اما تا زمانی که به معلول نپردازیم و زمینه های فســاد 

را از بین نبریم، نمی توانیم در این حوزه موثر باشیم.
به گفته خوانســاری، امروز متاســفانه رقم هایی که 
برای فســاد مطرح می شــود، کمتر در بــاور افراد 
می گنجد، در حالیکه اگر آســیب شناسی در سه قوه 
انجام شــود، می توان کار را به خوبی پیش برد. دولت 
بزرگ قطعا یکی از مشکالت اساسی و فسادزا خواهد 
بود، یعنی اگر دولت خودر ا مسئول همه کشور بداند، 
مشکل بزرگتر می شــود؛ اکنون دولت از ارز و بنزین 
گرفته تا سیب زمینی و پیاز و گوجه هم خود را مسئول 
می داند و دخالت می کند و با دستورالعمل های متعدد 

وارد فضایی اجرایی می شود.
وی اظهار داشت: سال گذشته در شرایط ارزی خاص 
کشور، متاسفانه به دلیل تعدد بخشنامه های متضاد 
و متناقــض، اخالل در نظــام اقتصادی ایجاد شــد و 

هر کسی برداشــت خاص خود را از این بخشنامه ها 
داشت؛ این در حالی است که حضور شرکتهای خاص 
دولتی که انحصار دارند، به فســاد دامن می زند؛ این 
در حالی است که بودجه شــرکتهای دولتی تقریبا دو 
برابر بودجه عمومی دولت اســت و در ســال گذشته 
اگرچه بالغ بر 400 هزار میلیــارد تومان بودجه خود 
دولت بود، اما بودجه شــرکتهای دولتــی ۸00 هزار 
میلیارد تومان بود، در حالیکــه اگرچه این بودجه دو 
برابر است، اما مالیاتی که شرکتهای دولتی می دهند، 

بسیار پایین است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دســتگاهها 
وارگانهایــی که در اقتصــاد دخالت مــی کنند، در 
مبــادی ورودی کاال و صــادرات کاال حضــور دارند 
که با ۲0 رویه گمرکی دســتگاههای مختلفی کار را 
هدایت می کنند، اظهار داشــت: افــرادی که در این 
ارگانها حاکم هستند، دخالت موثری در ورود و خروج 
کاال دارند، ضمن اینکه زمان باالیی نیز صرف ورود یا 
خروج کاال می شود، به این معنا که در ایران صادرات 
و واردات کاال روزهای متمــادی به طول می انجامد، 
اما در سایر کشورها این کار در ظرف دو ساعت انجام 

می شود.
وی با اشاره به تصمیمات یکشبه و خلق الساعه گفت: 
این تصمیمات منجر به فســاد خواهد شــد؛ این در 
حالی اســت که حتی دولت امریکا نیز اگر قرار است 
تحریم اعمال کند، سه تا شــش ماه زمان به اقتصاد 
ایران می دهد، اما امــروز یکشــبه در اقتصاد ایران 
ورود یا صــادرات کاالیی متوقف و ممنوع میشــود و 
همین امر، درآمدهای بــادآورده ای را نصیب عده ای 
خواهد کرد. همه اینها مسائلی است که اگر به صورت 
زیربنایی حل نشود، برخورد با فساد را درست صورت 
نخواهیم داد. پس تنها برخورد با مفســد امکان پذیر 

نیست.
خوانســاری گفت: بخش خصوصــی آمادگی دارد تا 
گفتمان مبارزه با فســاد را در جامعه گسترش دهد و 
با تجربه ای که در کشــورهای دنیا صورت گرفته که 
دولت کوچک ولــی بخش خصوصی قوی تشــکیل 
شده اســت، کار را پیش بریم. ما نیاز به راه اندازی یک 

کمپین نه به فساد در جامعه هستیم.
وی افزود: مقابله با مفسد مشــکلی را حل نمی کند، 

بلکه باید علت ها را شناسایی کرد.

فساد تا هشت درصد روی تولید ناخالص 
داخلی اثر دارد

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فســاد از یک 

تا هشــت درصد بر روی تولید ناخالــص داخلی اثر 
دارد، گفت: متاســفانه قبح فســاد در جامعه ریخته 

است.
غالمحسین شافعی در همایش مبارزه با فساد گفت:  
فساد از یک نقطه سرچشــمه می گیرد که باید به آن 
توجه کرد؛ در حالیکه اکنون بــه آن توجهی صورت 
نمی گیرد؛ باالتر از مشــکالت اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و مسائل دیگری که به آن توجه داریم، آنچه 
که آینده ما را با مخاطره شدید مواجه می سازد، روند 

حرکت اخالق در جامعه است.
رئیس اتــاق بازرگانی ایران افزود: مســائل اقتصادی 
آنقدر برای ما مشــکل آفرین نخواهد بود که سقوط 
اخالق در جامعه دردسرســاز می شود و روند حرکت 
نیز با کمال تاســف، یک سیر نزولی با شــیب تند را 
نشان می دهد. این موضوع باید به عنوان یک موضوع 
مهم، ســرلوحه کار قــرار گیرد و به وضــع خطرناک 

کنونی پایان ببخشیم.
وی تصریــح کــرد: ما همان کشــوری هســتیم که 
رفتارهای حاکم بر بازار ما تحسین برانگیز بود؛ ما اگر 
می دیدیم که همسایه مان کســب و کار خوبی ندارد، 
یک ســاعت زودتر چراغ حجره خــود را خاموش 
می کردیم تا حجره کناری هم بتواند کاســبی کند.  
ما در بازار بیش از اینکه بــه تولید فکر کنیم، به تربیت 
و تولید افراد فکر می کردیم. به همین خاطر شــاهد 
بودیم فردی که در بنــگاه اقتصادی در بــازار به کار 
گرفته می شد، از ســوی صاحب کار، بیشتر تربیت 
می شــد تا اینکه کار یابــد بگیرد. امــا اکنون فاصله 

زیادی با آن شرایط داریم.
به گفته شــافعی، قبح فســاد در جامعه ریخته است 
و تا جایی جلو آمده ایم که فســاد در جامعه زشــت 
نیســت؛ اما اینکه به ســر اقتصاد چه آید نیز برای ما 
مهم نیســت. این در حالی است که فســاد از یک تا 
هشــت درصد بر روی رشــد اقتصادی یک جامعه 

اثرگذار است.
وی اظهار داشــت: در جامعه ایران، از دســت دادن 
ســرمایه های اجتماعی کشــور به شــدت در حال 
ترویج اســت و یکی از عوامل اصلی آن، رانت و فساد 
است که در نهایت این شــیوه تبدیل به تجمل گرایی 
شــده و خطرناک تر از همه این مسائل، آن است 
که تجمــل گرایی یک قاعده عمومــی اجتماعی در 
ایران شده است و متاســفانه فقراحساسی بر جامعه 
حاکم شده است؛ فقراحساســی، از فقر واقعی بسیار 
خطرناک تر اســت. اگر به این مســائل توجه نکنیم، 

ممکن است زود دیر شود.
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  ادامه از صفحه یک

من تصور می کنم به هرحال بــا توجه به افزایش 
هزینه ها، ارز نیز به عنوان یک کاال از این موضوع 
نشات گرفته و افزایش یافته و این تورم 4درصدی 
عالوه بر متاثر کردن قیمت کاالهــا، بر بازار طال 
و ارز نیز اثرگذار اســت، همچنین هنوز شــرایط 
ثبــات و پایداری به جامعه بازنگشــته و ســایه 
نگرانی هایی که بر اثــر ناآرامی ها به وجود آمده، 
بر اقتصاد کشور حکم فرماســت. لذا تا زمانی که 
وضعیت به روال سابق بازنگردد نرخ ارز متناسب 

با شرایط افزایش یا کاهش خواهد داشت.
درباره ارز 4۲00تومانی نیــز باید بگویم، به عقیده 
من ضعف دولت یازدهم و دوازدهم عدم انسجام تیم 
اقتصادی آن اســت و تناقض های پیش  آمده نیز به 
خاطر همین موضوع بوده؛ به طورمثال از یک طرف 
ماندگاریارز 4۲00تومانی انقدر پافشاری می شود 
تا جایی که حتی عالی ترین مقام اجرایی کشــور 
یعنی رییــس جمهور نیز بر مانــدگاری این عدد 
اصرار می کند، از طرفی دیگر یک شــبه بهای پایه 
انرژی سهمیه ای جدای از افزایش ۲00درصدی 

نرخ آزاد آن، 50درصد گران می شود.
بنابرایــن همچنان بــرای ما جای ســوال دارد 
که چرا دولت علــی رغم اگاهی از مفســده  ارز 
4۲00تومانی به رغم تمامی مشــکالتی که در 
پی داشته و تقریبا همه اذعان دارند که این ارز بر 
سر سفره مردم نمی رود، کماکان اصرار بر حفظ 
این عدد و اتالف منابع ارزی در شــرایط حساس 

کنونی وجود  دارد.

جزئیات درآمد ۲۲.۲ میلیارد 
دالری نفت و گاز در سال آینده

با کاهــش درآمدهای نفتــی و پیش بینی های 
انجام شــده درآمد نفت و گاز در ســال آینده به 

۲۲.۲ میلیارد دالر می رسد.
با تحمیــل تحریم ها و بــه دنبــال آن کاهش 
صادرات نفت در ســال جاری پیش بینی بر این 
اســت که صادرات نفت در ســال آینده از یک 
میلیون و 500 هزار بشــکه در روز به حدود یک 
میلیون بشکه برسد.هر بشــکه نفت معادل 50 
دالر پیش بینی شده که در ســال جاری حدود 
55 دالر بوده اســت، البته طبق اعالم ســازمان 
برنامه و بودجه متوســط قیمت فروش هر بشکه 
نفت در ماه های اخیــر به ۶۳ دالر نیز رســیده 
ســت و بر خالف برخی اظهارات، پیش بینی ها 

خوشبینانه نیست و باید بتوان نفت فروخت.
 همچنین مبنای تبدیل دالر بــه ریال و به عبارتی 
نرخ تســعیر دالر 4۲00 تومان در نظر گرفته شده 
که در مقایسه با میانگین موزون نرخ 5400 تومانی 
که برای سال جاری در نظر گرفته شده بود کاهش 
دارد، اما در مجموع برابر با همان نرخ 4۲00 تومانی 
است که دولت برای کاالهای اساسی مورد استفاده 
قرار داد.در ســال آینده مجموع درآمد نفت و گاز 
به ۲۲.۲ میلیارد دالر می رســد کــه از محل ۱۸.۲ 
میلیارد دالر صــادرات نفت و چهــار میلیارد دالر 

صادرات گاز به دست خواهد آمد.
این در حالی است که در آمد ریالی صادرات نفت 
حدود 4۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در 
مقایسه با درآمد ناشی از صادرات نفت مصوب در 
بودجه سال جاری که حدود ۱50 هزار میلیارد 
تومان بود تا ۱00 هزار میلیــارد تومان کاهش 
دارد.از  رقم  ۲۲.۲ میلیارد دالری ناشی از درآمد 
نفتی باید ۳۶ درصد معادل هشــت میلیارد دالر 
به ســهم صندوق توســعه ملی اختصاص پیدا 
کند، ۱4.5 درصدی برای شــرکت ملی نفت با 
۳.۲ میلیــارد دالر پرداخت می شــود  و 4۹.5 
درصد برای دولت باقی  می مانــد که حدود ۱۱ 

میلیارد دالر خواهد بود.

کالن



تفسیر های متناقض از دو قیمت دالر

در بازار ارز چه می گذرد؟
خریدار      روز گذشــته دالر در بــازار آزاد نه تنها 
کاهش قیمت را تجربه نکرد، بلکه به پیشــروی خود 
در کانال ۱۳ هزار تومانی ادامــه داد. بعدازظهر دیروز 
در کف بــازار، معامله گران، دالر را بــا قیمت ۱۳ هزار 
و 4۲0 تومان به فروش می رســاندند که ۲00 تومان 
باالتر از روز شــنبه بود. این چهارمین افزایش متوالی 
دالر بود و بازار برای سومین روز پیاپی تغییرات خود 

را در کانال ۱۳ هزار تومانی به ثبت رساند.
با این حال، قیمت این ارز دیروز بر تابلوی صرافی های 
بانکی همچنان زیر کانال ۱۳ هزار تومانی ثبت شــد، 
هر چند کمی نســبت به روز شــنبه باال آمد. حدود 
ســاعت 4 بعدازظهر دیــروز در ســایت صرافی ملی 
قیمت دالر ۱۲ هزار و ۹50 تومان درج شده بود که 50 
تومان از روز اول هفته بیشتر بود، ولی در حدود 500 
تومان با قیمت بازار آزاد فاصله داشــت. این اتفاق در 
حالی رخ می دهد که بازارساز در طول سال جاری در 
بیشتر مواقع سعی کرده بود، فاصله بین این دو نرخ به 
باالی ۲00 تومان نرســد. هم زمان با افزایش قیمت 
دالر، سکه تمام بهار آزادی نیز با ۱0 هزار تومان رشد 

به بهای 4 میلیون و ۶۳0 هزار تومان رسید.

تفسیر های متناقض از دو قیمت دالر
تفســیر برخــی معامله گــران از نــوع قیمت گذاری 
صرافی ملی آن بود که بازارســاز کانال ۱۳ هزار تومانی 
را به رسمیت نشناخته اســت و احتماال سعی خواهد 
کرد که با مداخله بیشــتر قیمت را بــه کانال ۱۲ هزار 
تومانی بازگردانــد. در کنار این، نــرخ خرید بر تابلوی 
صرافی های بانکی نیز ۱۲ هزار و ۷50 تومان درج شده 
بود که ۲00 تومان با نرخ فروش فاصله داشت. فعاالن 
عنوان می کردند، این اختالف قبل تر معموال بین 50 تا 
۱00 تومان بود. از نظر آنها، اینکه صرافی های منتخب 
بازارساز با قیمت بســیار کمی اقدام به خرید می کنند، 
نشان می دهد آنها انتظار بازگشت قیمت ها به سطوح 
پایین تر را دارند. در واقع بازارســاز نمی خواهد از نگاه 

آنها با قیمت باالیی اقدام به خرید کند.
در حالــی که برخــی معامله گران از رفتار بازارســاز 
برداشــت های کاهشــی کرده انــد، گروهــی دیگر 
از بازیگــران ارزی باور داشــتند که ایــن اقدام خود 
تحریک کننده تقاضا می تواند باشد. به گفته آنها، هر 
چقدر فاصله قیمتی صرافی های منتخب بازارســاز 
با بازار آزاد بیشتر باشــد، تقاضای کاذب بیشتری به 
دنبال استفاده و کسب سود از این فاصله است و ورود 
تقاضای جدید، سفته بازان را برای باال بردن قیمت در 
بازار آزاد بیشتر وسوسه  می کند. از نظر این گروه یکی 

از عواملی که به بازارســاز در ســال جاری کمک کرد 
که نوسانات را در بیشتر مقاطع ســال مدیریت کند، 

همین فاصله کم قیمتی با بازار آزاد بود.
البته یک نکتــه را بایــد در نظر گرفت کــه خرید از 
صرافی های دولتی محدودیت هایــی دارد؛ به عنوان 
مثال، هر فردی نمی تواند بیشــتر از سقف خاصی در 
طول ســال اقدام به خرید کند و مدارک شناســایی 
نیز به طــور کامل از فرد درخواســت می شــوند. در 
چنین شــرایطی، افراد زیادی که از ایــن صرافی ها 
خرید کرده اند، دیگر نمی تواننــد در موقعیت خرید 
ارز ارزان تر قــرار بگیرند و برای تهیــه ارز خود باید به 
بــازار آزاد مراجعه کننــد. در این میــان، عده ای نیز 
بیان می کردند، این صرافی ها ســقف مشخصی برای 
فــروش ارز در طول روز دارنــد. در واقــع از نظر این 
گروه قیمت دهی صرافی بــزرگ دولتی که در خیابان 
فردوسی قرار دارد، بیشتر جنبه های انتظاری بازار را 
مدیریت می کند.  آنچه مسلم است دیروز دیدگاه های 
چندگانه ای در مورد قیمت گــذاری دو صرافی مهم 
ضلع جنوبی میدان فردوسی وجود داشت و هر کدام 

بر اساس آن، انتظار متفاوتی از آینده قیمت داشتند.

بازار خلوت، ولی افزایشی بود
دیروز ضلــع جنوبی خیابان فردوســی نســبت به 
روزهای قبل خلوت تــر بود و معامله گــران کمتری 
در آن حضــور داشــتند. برخــی معامله گــران این 
موضوع را به شــرایط جوی ارتباط می دادند و اعتقاد 
داشــتند، باران موجب شده اســت که کمتر کسی از 
آنها در خیابان حضور داشــته باشد. به باور این دسته، 
معامله گران غیررســمی به پاســاژ های اطراف رفته 
بودند و معامالت خــود را در آنجا صورت می دادند. در 
مقابل، عده ای از فعاالن اعتقاد داشــتند برخوردهای 
امنیتی یا هــراس از چنین برخوردهایی در شــرایط 
نوسانی بازار، موجب شده بود که دالالن تمایلی برای 
حضور در بازار نداشته باشند. با وجود آنکه دیروز به هر 
دلیلی بازار خلوت تر بود، روند قیمت افزایشی بود. در 
واقع، بازار از همان ابتدای روز دوم هفته، راه افزایشی 
را در پیش گرفت و حتی در مقطــع کوتاهی به باالی 
مرز مقاومتی ۱۳ هــزار و 500 تومانی رفت، هر چند 
در ســاعات انتهایی روز از این مرز عقب کشــید و در 
محدوده ۱۳ هــزار و 400 تومانی بــه کار خود پایان 
داد. این چهارمین افزایــش متوالی دالر بود و موجب 
شد بازار به پیشــروی خود در کانال ۱۳ هزار تومانی 
برخالف انتظار برخی از معامله گــران ادامه دهد. در 
واقع، رشــد قیمتی این ارز در شرایطی صورت گرفت 

که برخی از معامله گران به واسطه کند شدن سرعت 
رشد این ارز در روز شنبه، انتظار آغاز روند اصالحی و 
کاهشی را در روز یکشنبه داشتند.دیروز صرافی های 
بانکی چون ملی از معدود بازیگران رســمی بودند که 
قیمت فروش خود را زیر کانــال ۱۳ هزار تومانی ثبت 
کردند؛ در واقع بیشــتر صرافی های خیابان فردوسی 
قیمت دالر را باالی مرز ۱۳ هــزار تومانی درج کرده 
بودند. این در حالی بــود که برخــی از صرافی ها نیز 
قیمــت درج شــده ای روی تابلوی خود نداشــتند. 
گروهی نیز به  رغــم ثبت قیمت، در هنــگام مراجعه 
عنوان می کردند فروش ندارند یا با قیمت هایی باالتر 
از نرخ ثبت شده حاضر به فروش می شوند. با این حال، 
آنچه مسلم است در فضای خارج از صرافی ها، دالالن 
و بازیگران غیررســمی حاضر به فــروش ارز بودند و 

قیمت آنها نیز تا حدی زیر نرخ صرافی ها بود.

3متغیر جدید در بازار؟
در روزهای گذشته عوامل متعددی معرفی شدند که 
در نوسان قیمت دالر نقش داشتند؛ از تقاضای فصلی 
تا ورود تقاضــای احتیاطی به بــازار و کاهش تمایل 
عرضه ارز توسط صادرکنندگان که در مقطعی توسط 
رئیس کل اعالم شد. روز یکشــنبه، اما معامله گران از 
یک متغیر افزایشی تازه صحبت می کردند؛ این متغیر 
نیز چیزی نبود جز درآمدهایی که دولت برای بودجه 
ســال ۹۹ در نظر گرفته بود. عده ای از ســفته بازان 
پیرامون قیمــت ۸ هزار و 500 تومانــی دالر نیمایی 
در بودجه جوســازی می کنند. عــده ای دیگر عنوان 
می کردند دولــت درآمدهایی را کــه در نظر گرفته 
از فروش نفت به دســت خواهد آورد، خوشــبینانه 
محاسبه کرده است. از نظر آنها با توجه به تحریم های 
فعلی و میــزان فروش نفــت چنیــن اتفاقی ممکن 
نخواهد بود و برآورده نشــدن درآمدهای پیش بینی 
شــده موجب چاپ پول خواهد شد که خود در نهایت 
در باال رفتن تورم و رشــد نرخ دالر موثــر خواهد بود. 
عده ای بــر تایید نشــدن احتمالی لوایــح مربوط به 
FATF تاکید می کردند و به برخی اخبار غیررسمی 
اشاره داشتند. البته برخی از فعاالن نیز اعتقاد داشتند 
این متغیر تاثیر چندانی بر روند بازار نخواهد داشــت.

زیر پوســت چنین انتظارات افزایشی و خبرهایی که 
پخش می شد، گروهی از معامله گران اعتقاد داشتند 
که طرفین ایران و آمریکا بیشــتر از گذشته به دنبال 
مذاکره هستند و یک نشــانه از این موضوع را مبادله  
زندانی هایی عنوان می کردند که بین دو کشور انجام 

شده است. 
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 سازی مسئولیت اجتماعی
 در جامعه

 معــاون عملیات بانکــی بانک ایــران زمین، با 
اشــاره به تالش بانک ایران زمیــن برای اجرای 
مســئولیت اجتماعی خود در حــوزه اقتصادی 
و اجتماعی، اظهار داشــت: بانکهــا به عنوان 
ســازمان هایی مــردم نهاد نقش بســزایی در 
گســترش فرهنــگ مســئولیت اجتماعی در 

جامعه ایفا می کند.
هادی قدیمی با تشــریح نقش راهبردی بانکها 
در حوزه مســئولیت اجتماعی اظهار داشــت: 
مخاطبین و مشــتریان بانکها امروز از بانک خود 
انتظار دارند مســیر حرکت اقتصادی خود را هم 

راستا با شرایط اجتماعی انتخاب کنند.
وی افزود: بانکهــا امروز عالوه بر اینکه نقشــی 
راهبــردی در کاهــش آلودگی هــوا، مصرف 
ســوخت و کاهش مصرف کاغذ دارند، همســو 
با جامعــه خود را در قبــال اتفاقــات طبیعی و 
اجتماعی مســئول می دانند.قدیمی با اشاره به 
اقدامات بانک ایران زمین در حوزه مســئولیت 
اجتماعی گفت: در ســال جاری با مصوبه هیئت 
مدیره ما اقدام به ســاخت ۲ مدرسه و یک خانه 
بهداشــت در مناطق ســیل زده کرده ایم، که 

بزودی شاهد افتتاح آنها خواهیم بود.
معاون عملیات بانکی، بانک ایران زمین با اشاره 
زلزله اخیر آذربایجان شــرقی و کمک های این 
بانک بــه زلزله زدگان اظهار داشــت: با توجه به 
گستردگی شعب ما در سراســر کشور عالوه بر 
اینکه همکاران من بصورت خود جوش نســبت 
به ارســال کمک به این مناطق اقدام نمودند، با 
پیشــنهاد مدیر اســتانهای آذربایجان شرقی و 
غربی و و موافقت هیئــت عامل تعدادی کانکس 

برای زلزله زدگان میانه تهیه و ارسال شد.
قدیمی ادامه داد: برقراری تعامل بین بنگاههای 
اقتصادی و جامعــه و دولت موجبات توســعه 

کشور در عرصه های مختلف را فراهم می آورد.
قدیمی در انتها از همکاران خود در اســتانهای 
آذربایجان شــرقی و غربی به جهــت حضور در 
مناطق زلزله زده و کمک مردم تقدیر و تشــکر 

کرد.

 باالترین جذب سپرده های
  بلند مدت و قرض الحسنه 

در نظام بانکی 
با همراهــی و اعتماد مشــتریان گرانقدر، بانک 
ملی ایران بیشــترین سهم از ســپرده های بلند 
مدت، پس انداز و مجموع ســپرده های ریالی و 
ارزی را در میان نظام بانکی کشــور در هفت ماه 

ابتدای امسال به خود اختصاص داد.
افزایش ســهم جذب ســپرده هــا در بانک ها، 
ارتباط مســتقیمی با افزایش سهم بخش های 
اقتصادی از تســهیالت آن بانک دارد و از این رو 
اعتماد مشــتریان گرانقدر در رشد سپرده های 
بلند مدت و قرض الحسنه گام مهمی در راستای 
تحقق سیاســت های این بانــک در حمایت از 

رونق بخش های تولید و اشتغال کشور است.
این بانــک در مدت مذکــور با ســهم ۳۲.4۸ 
درصدی، رتبه اول ســپرده های بلند مدت را در 
میان بانک های عضو شورای هماهنگی بانک ها 
در اختیار دارد. مانده این نوع ســپرده ها نسبت 
به پایان ســال ۹۷ به میــزان ۱۷ درصد افزایش 

داشته است.
بانک ملی ایــران در این مدت، در ســپرده 
قرض الحســنه پس انداز نیز با ســهم ۲۶.4۸ 
درصــدی، رتبه اول بانــک های مذکــور را در 
ایــن آمار حاکی از آن اســت  اختیار دارد.
که ســپرده های قرض الحسنه پس انداز بانک 
در مدت مذکور نسبت به اسفندماه سال ۹۷ از ۷ 
درصد رشد برخوردار بوده است که این امر نشان 

از خیرخواهی مشتریان گرانقدر دارد.



صدور ۱۷ میلیون کارت هوشمند سوخت

آیا کارت سوخت متهم قاچاق است؟
آرزو عطایــی    مرتبط دانســتن پدیــده قاچاق 
بنزین به استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی 
در حالی مطرح شده که این ســامانه نه تنها در طول 
سال های گذشته حذف نشده، بلکه سرمایه هنگفتی 
صرف به روزرسانی آن شده است؛ از طرفی ساده ترین 
اصول ابتدایی علــم اقتصاد نشــان می دهد آنچه در 
میزان مصرف یک کاال و به تبع آن ســودآوری قاچاق 
آن تاثیرگذار است، سیاست های قیمتی مرتبط با آن 

کاال و میزان تقاضای موجود در بازار است.
در روزهای اخیر عــده ای بدون دالیل کارشناســی 
و تنها بر پایه تحلیل های ســطحی، بحــث افزایش 
بی رویه قاچاق سوخت در کشــور را به الزامی نبودن 
استفاده از کارت ســوخت شخصی برای سوختگیری 
مرتبط دانســته اند، برخی پا را فراتر گذاشته و اساسا 
فعالیت ســامانه هوشمند ســوخت در وزارت نفت را 
انکار کرده اند؛ این در حالی است که سامانه هوشمند 
ســوخت شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی 
به عنوان یکی از منحصربه فردترین و پیشــرفته ترین 
سامانه های هوشــمند در دنیا نه تنها هیچ گاه از مدار 
خارج نشــده، بلکه با موافقت شــخص وزیــر نفت و 
سرمایه گذاری بیش از ۲۳0 میلیارد تومانی در فاصله 
ســال های ۹۲ تا ۹۸ به روز و زنده نگاه داشــته شده 
اســت، چه اگر زیرساخت های این ســامانه به ادعای 
واهی برخی جمع آوری شــده بود، امروز با دونرخی 
شدن و ســهمیه بندی بنزین امکان استفاده گسترده 
از این ســامانه تنها با صرف زمــان و هزینه ای گزاف 
امکان پذیر بود، اما چنین ادعاهایــی تا چه حد پایه و 

اساس کارشناسی و حقوقی دارد؟
برخالف برخی از این اظهارات کــه حاکی از ناآگاهی 
مطرح کنندگان است، ســامانه هوشمند سوخت در 
طول این سال ها جمع آوری نشــده است، بلکه آنچه 
به وقوع پیوسته، برداشته شدن الزام استفاده از کارت 
هوشمند سوخت شــخصی برای مردم بوده است که 
این موضوع با توجه به ارائــه بنزین تک نرخی و حذف 
سهمیه بندی سوخت، اقدامی منطقی بوده و عالوه بر 
آن کارت سوخت جایگاه داران همچنان به تعداد زیاد 
فعال بوده و سوختگیری از طریق آن انجام شده است 
و افزون بر آن عده ای از هموطنــان، بنا به صالحدید 
خود همچنان از طریق کارت ســوخت شخصی خود 

اقدام به سوختگیری می کردند.
صدور نزدیک به ۱۷ میلیون کارت هوشمند سوخت 
در شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتــی ایران 
در فاصله ســال های ۹۲ تا ۹۸ یکــی از محکم ترین 
شواهد این مدعاســت. بر پایه آمار شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی ایران در طول ۶ ســال گذشــته 
حدود ۱0 میلیون کارت سوخت از این تعداد مربوط 
به وسایل نقلیه نوشــماره و ۷ میلیون کارت سوخت 
نیز به صورت المثنی برای متقاضیان صادر شده است.

به گفته مســئوالن شــرکت ملی پاالیــش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران، در فاصله ســال های ۹۲ تا 
۹۸، حدود ۲۳۷ میلیارد تومان ســرمایه گذاری برای 
تعمیر، نگهداری و به روزرســانی ســامانه انجام شده 
که این میزان ســرمایه گذاری با موافقت شخص وزیر 
نفت بوده است و این برخالف برخی اظهارنظرهاست 
که مدعی هستند از طریق حذف ســامانه هوشمند 
سوخت هزینه و خســارت هنگفتی به کشور تحمیل 

شده است.
طبق مقررات قوانین شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران، یکــی از ضروریات احــداث و راه اندازی 
جایگاه ســوخت و به تبع آن فروش سوخت به مالکان 
خودروها، اتصال به سامانه هوشــمند سوخت است 
که این ضابطه در طول ســال های گذشته همچنان 
پابرجا بوده و مالک هیچ جایگاهــی نمی تواند بدون 
طی مراحل قانونی اتصال به سامانه هوشمند سوخت، 
نسبت به فروش سوخت به مالکان خودروها اقدام کند 
و این امر شــاهدی دیگر بر این مدعاســت که سامانه 
هوشمند سوخت در طول سال های گذشته همچنان 

فعال بوده است.

 کارت سوخت یا قیمت
 دلیل اصلی قاچاق چیست؟

آنچه عده ای از منتقدان به سیاســت های وزارت نفت 
در حوزه کارت ســوخت مطرح می کننــد، افزایش 
بی رویه قاچاق سوخت به دلیل عدم استفاده از کارت 
سوخت شــخصی به شــکل اجباری برای دارندگان 
خودروها و وســایل نقلیه بوده اســت، امــا آنچه در 
این میان مهم اســت اینکه اساســا بر پایه آمار ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، تنها ۳ درصد از کشــفیات 
قاچاق فرآورده در کشــور مربوط بــه بنزین و عمده 
قاچاق ســوخت )۹۷ درصد( مربوط به گازوئیل است 
که وزارت نفت هیچ گاه این فــرآورده را بدون کارت 
سوخت و بدون محاســبه پیمایش نفتکش ها عرضه 

نکرده است.
اصوال هر فردی که با بدیهی تریــن اصول علم اقتصاد 
آشنایی داشــته باشــد، می داند که کاهش مصرف با 
سیاســت های قیمتی تحقق می یابد، یعنی افزایش 
قیمت به کاهش مصرف منتهی می شــود، اما عجیب 
اســت که عده ای فکر می کنند کارت ســوختی که 

هیچ سیاســت قیمتی در آن لحاظ نشــده اســت و 
محدودیتی نیز برای عرضه سوخت با آن وجود ندارد 
می تواند مصرف را کنترل کند، اما متاسفانه این عده 
از سیاست های غیرقیمتی شامل گسترش حمل ونقل 
عمومی، مترو و بی آرتی و توســعه تکنولوژی و تولید 
خودروهای کم مصرف کــه می تواند بر میزان مصرف 
سوخت تاثیرگذار باشد، غافل شده و به دنبال چیزی 

هستند که هیچ پایه و اساس علمی ندارد.
یکــی دیگــر از دالیــل افزایــش بی رویــه مصرف 
بنزین در کشــور، باالرفتــن قیمت ارز و بــه دنبال 
آن افزایش قیمت بلیــت هواپیما در کشــور بود که 
سبب شــده عده ای حتی برای مســیرهای دور نیز از 
وسیله شــخصی اســتفاده کنند، چراکه استفاده از 
خودروی شــخصی بــا بنزین لیتــری ۱000 تومان 
حتی در مقایسه با دیگر وســایل حمل ونقل عمومی 
به صرفه ترین روش بود و باید به این نکته نیز اشــاره 
کرد کــه کارت ســوختی که هیچ سیاســت قیمتی 
و غیرقیمتی پشــت آن نبود و بنزین را به نرخ ۱000 
تومان و بدون هیچ گونــه محدودیتی عرضه می کرد، 

چگونه می توانست جلوی مصرف بنزین را بگیرد؟
عمده قاچاق ســوخت از طریق استان های مرزی و به 
دلیل اختالف قیمت با کشــورهای همسایه صورت 
می گیرد. بــا توجه به افزایش قیمــت بنزین در ایران 
طی ســال های ۹۳ و ۹4 این اختالف بســیار ناچیز 
شده، ولی در سال ۹۶ و به دلیل روند افزایشی نرخ ارز و 
قیمت نفت در بازارهای جهانی، اختالف قیمت بنزین 
در ایران در مقایســه با کشورهای همســایه تفاوت 
محسوســی پیدا کرده اســت، اما در چنین شرایطی 
باز هم اگــر بخواهیم بــه میزان ۳ درصــدی قاچاق 
فرآورده بنزین در کشــور بپردازیم، توزیع سوخت در 
استان های مرزی کشــور از جمله استان سیستان و 
بلوچستان تنها با کارت هوشــمند سوخت شخصی 

مجاز بوده است.
حال اگر اختالف قیمت بنزین در ایران و کشــورهای 
همســایه را مبنای افزایش قاچاق بنزیــن، آن هم با 
ســهم ۳ درصدی در نظر بگیریم، باز هــم باید به این 
موضوع اشاره کرد که در سال های ۹۶ تاکنون با توجه 
به عدم مجوز مجلس در بودجه های ســاالنه، دولت 
اجازه افزایش قیمت بنزین بــرای کاهش فاصله قیمتی 
با کشورهای همسایه را نداشــته است که این موضوع را 
می توان به عنوان ریشــه اصلی قاچاق سوخت دانست، 
چون با توجه به اختالف محســوس حتی اگر استفاده از 
کارت سوخت شخصی در این سال ها اجباری بود، قاچاق 

از طریق کارت جایگاه دار نیز شدیدا اقتصادی بود.
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W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R انرژی
وزانه٤٠میلیون  امکان صادرات ر

لیتربنزین
 رییس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی تهران 
گفــت: در صــورت پرداخــت ۶500 میلیارد 
تومان بالعوض دولت برای دوگانه ســوز کردن 
خودروها، شــاهد صرفــه جویــی ۲0 میلیون 

لیتری در مصرف روزانه بنزین خواهیم بود.
رضا پدیدار در گفتگو با مهر با بیان اینکه شرایط 
اقتصادی کنونی کشــور به نحوی است که باید 
درآمدهای ملی را به ثروت ملــی تبدیل کنیم، 
گفت: در این بین منابــع هیدروکربوری جایگاه 
ویژه ای دارند و توســعه و درآمــد زایی از آن 
می تواند نقش به ســزایی در ثروت زایی و ایجاد 

اشتغال داشته باشد.
پدیدار با بیــان اینکه طرحی با هدف توســعه 
صنعت CNG و افزایش ســهم ایــن فرآورده 
در ســبد سوختی کشــور تدوین شــده است، 
تصریح کرد: به عنوان بخش خصوصی به دولت 
پیشــنهاد داده ایم تــا ۶500 میلیــارد تومان 
بالعوض در راستای دوگانه سوز کردن خودروها 
به صاحبان آن اختصاص دهد، البته بانک عامل 
آن هنوز مشــخص نشــده و جزییات اجرای آن 
که بستگی به حمایت و همت وزارت نفت دارد، 

هنوز مشخص نیست.
به گفته وی، پیش بینی می شــود در صورتی که 
چنین طرحی به مرحله اجرا برســد، روزانه ۲0 
میلیون لیتر  معــادل مصرف CNG در مصرف 
بنزین صرفه جویی شود که با توجه به استقبال 
مطلوبی که از بنزین ایران شــده است انتظار 
می رود صادرات و درآمد ارزی مطلوبی حاصل 

شود. 
پدیدار جایگزین شــدن ۲0 میلیون لیتر بنزین 
با CNG را عالوه بر کاهــش فعلی ۲0 میلیون 
لیتر مصرف روزانه بنزیــن که هم اکنون حاصل 
شــده، عنوان کرد و گفت: به این ترتیب شــاهد 
کاهش40 میلیون لیتری مصرف بنزین باشیم 
که می توانــد صرف صادرات شــود و این همان 
سیاست فاصله گرفتن از خام فروشی نفت است.

وئیل برای سال آینده  خ گاز نر
افزایش نمی یابد

 معاون ســازمان برنامه و بودجه گفت: در رابطه 
با افزایش قیمت ســوخت از جملــه گازوئیل، 
هیچگونه پیش بینــی در بودجه صورت نگرفته 

است.
حمید پورمحمدی در نشســت خبری جزئیات 
بودجه ۹۹، در پاســخ به این ســوال که آیا برای 
سال آینده افزایش نرخ گازوئیل خواهیم داشت؟ 
گفت: هیچ پیش بینی در رابطه با افزایش قیمت 
ســوخت از جمله گازوئیل در بودجه ۹۹ وجود 

ندارد.
معاون ســازمان برنامه و بودجه کشــور درباره 
منابع فرآورده های نفتــی در تبصره ۱4، افزود: 
دو برابر شــدن منابع فرآورده های نفتی، آنالیز و 
تحلیل دارد و در عمل از االن این دو برابر منظور  
شده و باید توجه داشت که این امر،  بنا به شرایط 

کشور رخ داده است.
وی ادامــه داد: لحــاظ کردن منابــع صادرات 
گاز به جــدول تبصره ۱4 هدفمنــدی یارانه ها، 
طبق اصالح ســاختار بودجه بوده و برای اینکه 
یارانه ها را شــفاف کنیم، ظرفیت فرآورده ها را 
فعال تر کرده و معتقدیم صادرات باید در بخش 
هدفمندی با نرخ آزاد باشــد؛ امــا دولت نظرش 

چیز دیگری بود.
پورمحمدی در مــورد علت عــدم افزایش نرخ 
انرژی واحدهای تولیدی، تصریح کرد: یک نظر 
این اســت که قیمت ســوخت و انرژی را به طور 
کامل باید آزاد کرد؛ اما با توجــه به اینکه انرژی 
یک مزیت نســبی است و در این شــرایطی که 
داریم، نظر بر این بود که انرژی با نرخ ارزان تری 

در اختیار تولید قرار گیرد.



رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج:

زباله سالی ۳۰۰ میلیارد تومان از اعتبار شهرداری را می بلعد
خریدار    در شــهر کرج نزدیک به 400 هزار واحد 
آپارتمان مســکونی وجــود دارد که هر یــک از این 
مجتمع ها و آپارتمان ها مــی توانند در فرایند کاهش 
تولید زباله و تفکیک آن نقشی ویژه ایفا کنند. از این رو 
مدیریت شهری کرج برگزاری همایشی برای مدیران 
ســاختمان، آموزش و تجلیل از این افراد که به نوعی 
همــکاران شــهرداری در مجموعه تحــت مدیریت 

خویش هستند را در دستور کار قرار داد.
وقتی رئیس ســازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج 
پشت تریبون همایش آموزشی مدیران ساختمان رفت 
تا از ضرورت حفــظ ارتباط این افراد با شــهرداری و به 
ویژه سازمان مدیریت پســماند سخن بگوید، این حس 
به وجود آمد که احمد خیری، مدیری از جنس آگاهی 
به نیازها و اولویت های مجموعه های تحت امر خویش 
است. برای او بســیار مهم بود که کاهش تولید زباله، به 
دغدغه ای جــدی و عمومی برای شــهروندان تبدیل 
شود. برگزاری این همایش از ســوی سازمان مدیریت 

پسماند هم شــاید به همین رویکرد باز می گردد.احمد 
خیری، در تشــریح ضرورت پرداختن جدی به مسئله 
تفکیک و کاهش زباله، تاکید کرد: ســاالنه بالغ بر ۳00 
میلیارد تومان از اعتبار شــهرداری کرج صرف چرخه 
جمع آوری، انتقال و دفن زباله ها می شــود. این مبلغ 
را شهروندان پرداخت می کنند تا ۸00 تن زباله ای که 
روزانه در کرج تولید می شــود به مرکــز دفن منتقل و 

فرآیندهای الزم روی آنها اجرا شود.
وی، مدیران ســاختمان را شــهرداران ساختمان ها 
توصیف کرد و اذعان داشــت: مدیران ســاختمان در 
واقع همکاران مدیریت شهری هستند.خیری اضافه 
کرد: تالش ما ایجاد ارتباط محکم و قوی بین مدیران 
ساختمان با شهرداری اســت تا آنها بتوانند مجریان 
طرح ها و برنامــه های ما در حوزه مدیریت پســماند 
میان ســاکنان ســاختمان ها و مجتمع های شــان 
باشند.به گفته این مســئول، تغییری هر چند اندک 
در مدیریت پســماند چه در حوزه کاهش تولید و چه 

در زمینه تفکیک از مبداء، تغییراتی بســیار شگرف 
در این بخش ایجاد کرده و مــی تواند به تحولی بزرگ 
در آینده بیانجامد.رئیس ســازمان مدیریت پسماند 
شهرداری کرج، با بیان اینکه ما تمام قد کنار مدیران 
ساختمان هستیم تا به اصالح فرهنگ شهروندی در 
زمینه پســماند کمک کنیم، اذعان داشت: جمعیت 
کرج ظرف چهار دهه گذشــته، شش برابر رشد کرده 
و هزاران منــزل و پالک ویالیی به حــدود 400 هزار 
واحد آپارتمان مســکونی تبدیل شده است. مدیران 
ساختمان می توانند بهترین سفیران مدیریت شهری 
برای آگاهی بخشی به همســایگان در مورد مضرات 

تولید زباله و مزایای کاهش تولید آن باشند.
در این همایش از اپلیکیشــن دوریــزو )dorizo( و 
ویســایت dorizo.ir به عنوان محصوالتی طراحی 
شــده در فضای مجازی برای آموزش و ارتقاء دانش 
مدیران ســاختمان ها بــه ویژه در زمینه پســماند، 

رونمایی شد.

البرز

رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل 
و ترافیک شــورای شــهر کرج گفت: 
تعداد چرخ دســتی هایی که در سطح 
شــهر فعالیت می کنند نباید افزایش 
یابد.مهــدی حاجی قاســمی در نطق 
پیش از دســتور صد و هفتاد و سومین 
جلسه رسمی شورای شهر کرج ضمن 
قدردانی از مدیریت شــهری به منظور 

احداث پارک روشــندالن 
پیگیــــــری  ر  خواستا
ری از پارک  بهــره بــردا
ایــران کوچک با ســرعت 

بیشتری شد.
این عضو شــورا با اشــاره به 
اینکــه احداث پــارک اقوام 

به نوعی در شــورای ابتدای کار شورای 

پنجم استارت خورد، تاکید 
کرد: ضروری اســت تا قبل 
از پایان کار این دوره شــورا، 
این پارک به بهــره برداری 
برسد.وی با بیان اینکه پس 
از گذشــت مــدت زیادی، 
پیشرفت قابل توجهی در کار 
دیده نمی شود، گفت: روند اتمام پارک 

به صورت طراحی در حین کار است که 
این روش با هزینه و زمان بیشــتری به 
نتیجه می رســد.حاجی قاسمی تاکید 
کرد: ضروری اســت تا روش پیشرفت 
کار بررسی مجدد شــود تا در آینده ای 
نزدیک شاهد بهره برداری از پارک اقوام 
که به عنوان یک نمــاد در ایران کوچک 

به شمار می رود باشیم.

شــهردار مشــکین دشــت گفت: در 
مصوبه هیأت دولت در خصوص تعیین 
حدود مرزی شــهرها، شهرک شهید 
رستمی به مشکین دشت الحاق شده 
اما پرونده های ملکی ایــن منطقه در 

شهرداری فردیس رسیدگی می شود.
سید جعفر موسوی شــهردار مشکین 
دشــت  با بیان اینکه الیحــه بازنگری 
طرح تفصیلی شــهر مشــکین دشت 

مصوب شــده و در مرحله 
گرفتن مشاور است؛ افزود: 
در مصوبه هیــأت دولت در 
خصــوص تعییــن حدود 
مرزی شــهرها، شــهرک 
شهید رســتمی به مشکین 
دشت الحاق شده و از سال 

۹۲ تا کنون شهرداری مشکین دشت 
به این شهر خدمات می دهد.

وی افــزود: ایــن در حالی 
است که پرونده های ملکی 
این منطقه در شــهرداری 
فردیــس اســت و عوارض 
و درآمدها نیز توســط این 
فت  یا در ری  ا شــــهرد

می شود. 
موسوی با اشاره به تشــکیل جلسات 
مختلــف در این خصــوص گفت: در 

آخرین نشستی که با مسؤوالن ذیربط 
استانداری البرز، فرمانداری شهرستان 
و شــهردار وقت فردیس تشکیل شد؛ 
اجرایی شــدن مصوبه هیئت دولت به 
امضای همه اعضا رســید اما متأسفانه 
شــهرداری فردیس از این امر تمکین 
نمی کند و همچنان پرونده های ملکی 
این منطقــه در شــهرداری فردیس 

مدیریت می شود.

شورا

شهر

بهره برداری از پارک اقوام با سرعت بیشتری پیگیری شود

شهرداری فردیس از صورتجلسه هیأت دولت تمکین نمی کند
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ج بصری کر
  رئیس کمیســیون 
هنــر و ارتباطــات 
شــورای اســالمی 
شهر کرج رسیدگی 
به وضعیت آشــفته 
بصری شــهر تاکید 

کرد.
 رحیم خستو در صد 
و هفتاد و ســومین 

جلسه رســمی شورای اسالمی شــهر کرج طی 
نطق پیش از دســتور ضمن ابزار خرســندی از 
بهره بــرداری از پارک روشــن دالن که در یکی 
از مناطق کم برخوردار شــهر کرج احداث شده 
است اظهار داشت: استقبال شــهروندان از این 

مجموعه بینظیر و قابل تقدیر بود.
وی در ادامه از وضعیت نابســامان و آشفتگی 
بصری سطح شــهر کرج گالیمند بود و افزود: 
در خصوص فضای شــهری و معابر و وضعیت 
بصری متاســفانه آشــفتگی به چشــم می آید 
و مشــخص نیســت مجوز ســازه یا تابلو و یا 
کانکس توســط چه معاونتی صــادر گردیده 
اســت و این نکته زمینه ســوء اســتفاده قرار 

گرفته است .
وی از شهردار کرج خواست تا صدور مجوز برای 
تابلوهای تبلیغاتی و کانکس و ســازه بر اساس 

ظوابط قانونی اعمال گردد.

رفع مشکل ترافیک گلزار شهدای 
بهشت سکینه )س( با احداث 

پارکینگ طبقاتی
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری کرج از 
اقدامات ترافیکی سازمان مدیریت آرامستان ها 
نظیر نصب دوربین هــای نظارتی و پالک خوان 
و مناسب ســازی قطعات به منظور استفاده کم 

توانان بازدید کرد.
رییــس ســازمان مدیریــت آرامســتان های 
شــهرداری کرج در این بازدید با اشاره به طرح 
احداث پارکینگ طبقاتی در بهشــت ســکینه 
)س( اظهار داشــت: بــا توجه به تعــداد باالی 
مراجعان به بهشت سکینه )س( و شرایط خاص 
خانواده های عزادار، در برخی ســاعت ها شاهد 
ایجاد ترافیک و مســدود شدن برخی از مسیرها 

هستیم.
حمیدرضا عســگری با بیان اینکه لزوم احداث 
پارکینگ طبقاتی در بهشت سکینه )س( بیش 
از گذشته احساس می شــود، گفت: پارکینگ 
طراحی شــده با ســه هزار مترمربع مســاحت 

گنجایش یکصد خودرو را دارد.
به گفته وی؛ در صورت تائید طرح و تامین منابع 
مالی در آینــده نزدیک کار احــداث پارکینگ 
طبقاتی در محل پارکینگ فعلــی آغاز خواهد 

شد.
این مســئول در پایان از مراجعین خواست برای 
برقراری نظم و امنیت در ســاعات شلوغ و پیک 
ترافیکی همکاری الزم را با پرســنل انتظامات 

گلزار بهشت سکینه )س( داشته باشند.



 پیش بینی قیمت مسکن در ادامه سال ۹۸

بهترین زمان خرید مسکن چه موقع است؟
محســن محروقی   طبق نظر کارشناسان، بازه 
رکودی بازار مســکن که معموال ۱0 تا ۱5 فصل طول 
می کشد مناســب ترین زمان برای خرید خانه است و 

هم اکنون در این دوره قرار داریم.
شواهد نشان می دهد بازار مسکن وارد دوره پسارکود 
شده اســت؛ بدین مفهوم که خرید و فروش نسبت به 
نقطه ی عمق رکود 4۶ درصد افزایش یافته اما آن قدر 
باال نیســت که بتوان از آن به عنوان رونــق یاد کرد. 
آبان ماه امســال 4۱00 مورد معامله مسکن در شهر  
تهران به امضا رسید که نســبت به ماه پایانی تابستان 
که خرید و فروش به پایین ترین ســطح خود رسیده 
بود 4۶ درصد و نســبت به فروردین ماه نیمه تعطیل 
۲0 درصد افزایش نشــان می دهد. به نظر می رســد 
متقاضیانی که ســطح فعلی قیمت ها را پذیرفته اند به 

تدریج وارد بازار شده اند.
مســکن به عنوان یک دارایی ثابت همواره خود را به 
انتظــارات تورمی تطبیــق می دهد. بر این اســاس، 
نوســانات ماهیانه بــرای متقاضیــان واقعی اهمیت 
چندانی نــدارد. البته پــس از تیرماه امســال با بروز 

نشانه های رکود، نوســان گیران بازار مسکن را ترک 
کردند و احتماال برای ۱0 تــا ۱۲ فصل آینده اقدام به 
خرید نمی کنند.تجربه ســیکل های رونــق و رکود 
مسکن در ســال های ۱۳۶۸، ۱۳۸۶، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ 
نشان داده بازار مســکن بعد از دوره کوتاه مدت رونق، 
وارد رکود ۱0 تــا ۱5 فصل خواهد شــد. رکود اوایل 
ســال ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۶ بالغ بر ۱5 فصل به طول 
انجامید کــه طوالنی ترین دوره در چهــار بازه زمانی 
مذکور بوده اســت.دو عامل رونق بخــش، تقاضای 
واقعی را به ســمت بازار مسکن ســوق داد؛ به دنبال 
کاهش هفت درصدی قیمت نســبت به نقطه ی اوج و 
نزدیک شــدن به ماه های پایانی سال، طرف تقاضا به 
تدریج با اقتباس از ادوار گذشــته خود را برای خرید 
آماده می کند.قیمت ماهیانه مســکن شهر تهران در 

وضعیت کلی دو درصد کاهش داشته است. 

پیش بینی قیمت مسکن در ادامه سال 98
فرشــید پورحاجت، دبیر کانون انبوه ســازان گفت: 
کاهش نســبی قیمت مسکن شــهر تهران در دو سه 

مــاه اخیر به ثبــات اقتصــادی مربوط می شــود که 
ریســک ســرمایه گذاری در دو بخش خرید و ساخت 
را کاهش داد. از ســوی دیگر ثبــات  بازارهای موازی 
مسکن، تقاضا را به ســمت بازار ملک هدایت کرد. بعد 
از یک دوره پرالتهاب در ســال ۱۳۹۷ که فعالیت های  
سوداگرانه در بازار ملک را تشــدید کرده بود بازار در 
ماه های اخیر به آرامش نسبی رسیده و به همین دلیل 
رغبت فعاالن عرصه ساخت و ساز برای حضور در بازار  
بیشتر شده اســت. برخی از متقاضیان مصرفی نیز در 
این شــرایط اقدام به خرید کردند که به افزایش نسبی 
معامالت انجامیــد.وی درباره تاثیر نرخ ســوخت بر  
قیمت مسکن اظهار کرد: مهم ترین عامل رکودی حال 
حاضر بازار مســکن، کاهش قدرت خرید متقاضیان 
است. وقتی قیمت یک کاالی استراتژیک مثل بنزین 
افزایش می یابد ممکن اســت التهاباتــی را در کوتاه 
مدت در برخی کاالها ایجاد کند. اما در بخش  مسکن، 
علی رغم وجود تقاضای بالقوه ای که دیده می شود هر 
نوع افزایش قیمت، عمق  رکود را بیشــتر می کند. لذا 

رشد قیمت ها در بازار مسکن بعید به نظر  می رسد.

پالک

معاون وزیر راه و شهرسازی اختصاص 
۱500 میلیــارد تومان بــه طرح های 
زیربنایی شهرهای جدید و بازآفرینی 
را مناسب دانست و گفت: منابع دولتی 
در کنار ســرمایه های بخش خصوصی 
را به تکمیل خدمات و زیرســاخت ها 

اختصاص می دهیم.
حبیــب اهلل طاهرخانــی در گفت وگو 
با ایســنا اظهار کــرد: تکالیفی که در 
بودجه ســال ۱۳۹۹ برای شــهرهای 

جدید  در نظر گرفته شــده 
همانند سال گذشته است. 
هدف اصلی این اســت که 
زیرساخت ها و خدمات در 
مواردی از جمله طرح های 
مســکن مهر و طرح اقدام 

ملی تکمیل شود.
وی رقــم ۱500 میلیــارد تومــان 
بــه طرح هــای  یافتــه  اختصــاص 
زیرساختی در حوزه شــهرهای جدید 

و بازآفرینــی را مناســب 
دانست و گفت: ان شاءاهلل به 
مرور و با اســتقرار جمعیت، 
نســبت به تکمیل خدمات 
اقــدام می کنیم.مدیرعامل 
شهرهای  عمران  شــرکت 
جدید با بیــان این که منابع 
در نظر گرفته در بودجه صرف ســاخت 
مدرسه، درمانگاه، مســجد، کالنتری، 
تصفیه خانه و غیره می شود گفت: سال 

گذشــته در شــهرهای جدید عملکرد 
قابل توجهــی در بخش های خدمات و  
زیرساخت ها داشتیم. به طور مثال ۸۳ 

مدرسه ساختیم. 
از ســوی دیگر در طرح  اقــدام ملی نیز 
اقدامــات مناســبی صــورت گرفت.

طاهرخانی تصریح  کرد: در شــهرهای 
پردیس یا پرند به حدود ۲00 مدرســه 
نیاز داریــم که االن 40 تا 45 مدرســه  

ساخته شده است.

شهرسازی

اختصاص بودجه ۹۹ به زیرساخت های شهرهای جدید
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سقف وام مسکن از محل اوراق 
افزایش می یابد

مدیرعامل بانک عامل بخش مســکن از ارسال 
درخواســت این بانک به شــورای پول و اعتبار 
برای افزایش سقف تسهیالت مسکن تا دو هفته 

آینده خبر داد.
ابوالقاسم رحیمی انارکی در مراسم آغاز فرآیند 
احداث ۶5۲۱ واحد مســکونی از سوی شرکت 
انبوه ســاز وابســته به بانک عامل بخش مسکن 
اظهار داشــت: این شرکت در ســال گذشته به 
پایین ترین سطح تولید خود رسیده بود و عمال 
وارد فاز بساز و بفروش شده و مجموعه های ۱0 
تا ۲0 واحدی را در قالب مشــارکت احداث می 
کرد که مرا از آینده آن بســیار نگــران کرده بود 
به گونه ای که این شــرکت در ســال گذشته به 
کمترین میزان اجرای پروژه های مســکونی در 
طول فعالیت خود رســیده بود و امیدوار نبودیم 

این شرکت بتواند کار مؤثری انجام دهد.
وی افزود: این شــرکت انبوه ســاز بدهی معوق 
ناشی از تســهیالت بانک به شــرکت را داشت؛ 
همچنیــن اجرای پــروژه های تجاری ســبب 
منجمد و راکد شــدن دارایی های شرکت شده 
بود اما در حال حاضر شرکت انبوه ساز وابسته با 
بانک عامل بخش مسکن توانسته این مشکالت 
را پشت سر بگذارد بدهی معوق نیز به رقم ناچیز 
۱۹ میلیارد ریال رســیده و این شــرکت امروزه 
توانسته احداث ۶500 واحد مسکونی را تعریف 
کرده و ســاخت چند هزار واحــد دیگر را هم در 
دســتور کار دارد. ضمن اینکه به دنبال افزایش 

ذخیره زمین نیز هستیم.
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن با بیان اینکه 
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی دید مثبتی 
به عملکرد این شــرکت انبوه ســاز دارد، گفت: 
وزیر راه و شهرسازی قول مســاعد پشتیبانی از 

فعالیت های این شرکت را داده است.
وی با اشــاره به اینکه شــرکت انبوه ساز مذکور 
توانســته  در بحث کیفیت ســاخت و ساز اقدام 
مناسبی انجام دهد، ادامه داد: باید به مرحله ای 
از کیفیت برســیم که به محض آنکه پروژه ای را 
آغاز می کنیم، مردم برای ثبــت نام در آن صف 
بکشند. قیمت تمام شــده واحدهای مسکونی 
شرکت انبوه ســاز نیز باید به گونه ای باشد که نه 
حالت رکود بازار و نه حالت رونق بازار مسکن بر 

روی فعالیت این شرکت اثر منفی نگذارد.
به گفتــه رحیمی انارکی، شــرکت انبوه ســاز 
مسکن وابســته با بانک عامل بخش مسکن قرار 
است اولین انبوه سازی باشد که گواهی کیفیت 
صادر کند همچنین شــرکت مذکور توانســته 
مجوز تسهیل گری از شرکت بازآفرینی شهری 

دریافت کند.
رحیمــی انارکــی در خصوص افزایش ســقف 
تسهیالت مسکن بیان داشــت: اقداماتی در این 
زمینه در حال انجام اســت و این موضوع نیز در 
دستور کار شــورای پول و اعتبار قرار گرفته که 
۲ هفته آینده نوبت بررسی این طرح در شورای 

پول و اعتبار خواهد بود.
وی در خصوص اســتفاده از تسهیالت صندوق 
پس انداز مســکن یکم برای طرح اقــدام ملی 
مســکن با قابل انتقال دانســتن آن گفت: یکی 
از اقداماتی که پیگیری می کنیم این اســت که 
دارندگان این حســاب در اولویت این طرح قرار 

گیرند.
به گفته این مقام ارشــد نظام بانکــی، از 400 
هزار واحد مســکنی که در قالب طرح ملی اقدام 
مسکن ساخته می شود، ۱40 هزار واحد توسط 

بانک عامل بخش مسکن تامین مالی می شود.
رحیمی انارکی درباره طرح کارت های اعتباری 
خرید مصالح ســاختمانی ویژه انبوه سازان نیز 
تصریح کرد: این موضوع در دستور کار قرار دارد 
که بعد از رفع مســائل حقوقی اجرایی می شود. 
امیدواریم تا پایان امســال به یــک جمع بندی 

برای اجرای این طرح برسیم.



واگذاری خودروسازان بزرگ در شرایط فعلی به کجا می انجامد؟

خصوصی سازی، بازی جدید انحصارگرایان
مازیار شریف کیان    درحال حاضر که بستر قانونی 
الزم برای ایجاد بازار رقابتی و جلوگیری از انحصار در 
بازار خودرو و قطعات خودرو وجــود ندارد و حتی در 
طرح ســاماندهی صنعت خودرو هم گنجانده نشده 
است، واگذاری خودروسازان بزرگ در شرایط فعلی، 

آسیب های قبلی را دوچندان می کند.
طرح ســاماندهی صنعت خودرو، مســئله اصلی در 
مشکالت خودروســازی را دولتی بودن آن می داند و 
ازاین رو پیشــنهاد واگذاری آن به بخش خصوصی را 
مطرح کرده است. اما مسئله اصلی در صنعت خودرو، 
فضای غیررقابتی اســت که درصورت واگذاری بدون 

ایجاد رقابت، آسیب های قبلی تشدید خواهد شد.
صنعت خودروســازی کشــور بعــد از صنعت نفت، 
بزرگترین صنعت کشور محسوب می شود که حدود 
5.۲ درصد از تولید ناخالص داخلــی )GDP( و ۲۱ 
درصد از ســهم ارزش افزوده صنعت کشور را به خود 
اختصاص داده اســت. این صنعت پراهمیت که جزو 
صنایع پیشران کشور به حساب می آید، سال گذشته 
با یک تالطم اقتصادی روبه رو شــد که بازار خودرو را 

تحت تأثیر مستقیم خود قرار داد.
با توجه به اینکه خودروســازی در سال های پیش از 

این نیز در زمینه توســعه کمی و کیفی ضعیف عمل 
کرده و انتظارات را برآورد نکرده بود، کارشناســان و 
مســئولین مربوطه، زمینه را فراهم دیده تا انتقادات 
و پیشــنهادات خود را مطرح کنند. یکی از مشکالتی 
که اکثر کارشناسان روی آن اتفاق نظر دارند، انحصار 
ایجاد شده توســط دولت در خودروسازی ها است اما 
راهکارهای پیشــنهادی برای حل این معضل بسیار 

متنوع است.
پیشــنهادات اصــالح وضعیت فعلی در دو دســته 
کلی تقسیم می شــود: برخی کارشناسان که ریشه 
این مشــکل را در دولتی بودن آن مطرح می کنند، 
راهــکار اصــالح وضعیت فعلــی را واگــذاری این 
صنعت به بخش خصوصی می دانند. اما دسته دیگر 
کارشناســان، غیررقابتی یا انحصــاری بودن این 
صنعت را مســئله اصلی می دانند و به تناسب، ایجاد 
بازار رقابتــی را اولویت اول حل این مشــکل مطرح 

می کنند.
مجلس شورای اســالمی با توجه به شرایط نامتعادل 
موجــود، اقدام بــه تصویــب طرحی تحــت عنوان 
»ساماندهی صنعت خودرو« می کند که درحال حاضر 
در دست بررسی مجدد در کمیسیون صنایع و معادن 

اســت. ماده ۲ این طرح، دولت را مکلــف به واگذاری 
صنایع خودروسازی به بخش خصوصی کرده است که 
در واقع در پازل دســته اول قرار گرفته و حل مشکل 

خودروسازی ها را دولتی بودن آن می داند.
در این مسئله از یک نکته بسیارمهم غفلت شده است 
و آن هــم غیررقابتی بودن خودروســازی های بزرگ 
است که اگر در این شرایط، بدون ایجاد یک ضابطه و 
نظام رقابتی مشخص، واگذاری صورت گیرد، ممکن 
است محرک نابه ســامانی های اخیر صنعت خودرو 
شود. به طوری که تجربه خصوصی سازی در سال های 
گذشته در شــرکت هایی مانند هپکو، ماشین سازی و 

غیره مؤید همین مسئله است.
بنابراین برای حل مشــکل انحصــار دولتی صنعت 
خودرو ضروری است در وهله اول یک نظام انگیزشی 
برای شکستن فضای غیررقابتی طراحی شود و سپس 
در وهله دوم، به صورت پلکانــی و مرحله ای به بخش 
خصوصی واگذار شــود. تجربه کشــورهای موفقی 
مانند کره جنوبی نیز دقیقاً این نحوه عملکرد را نشان 
می دهد که با حفظ دولتی بودن خودروســازی، ابتدا 
اقدام بــه رقابتی کــردن نمودند و ســپس به بخش 

خصوصی واگذار کردند.

پدال
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و ایران به بازار خودر
رئیس انجمــن صنایع همگن قطعه ســازی از 
مذاکره قطعه ســازان ایرانی با فرانسوی ها خبر 
داد و گفت: تحریم هــای اخیر آمریکا قطعا ابدی 
نیست. برای بازگشــت خودروهای فرانسوی به 

ایران در تالش هستیم.
رئیس انجمــن صنایــع همگن قطعه ســازی 
در پاســخ به این پرســش که آیا ممکن اســت 
خودروســازان فرانســوی دوبــاره بــه ایران 
بازگردنــد؟ بــه تجارت نیوز گفــت: اخیرا طی 
سه هفته گذشــته با رئیس انجمن قطعه سازان 
فرانسه دیدار و گفتگویی داشتیم. تحریم ها قطعا 
ابدی نیستند و ما هم درصدد هســتیم تا برای 
توســعه همکاری ها ارتباطامان را مجدد برقرار 

کنیم.
محمدرضا نجفی منش افزود: در سفر اخیرمان 
به فرانســه قرار شد قطعه ســازان فرانسوی در 
بهمن مــاه در راس هیاتی وارد ایران شــوند. از 
ســوی دیگر قطعه ســازان ایرانی تفاهم نامه ای 
با انجمــن قطعه ســازان فرانســوی در زمینه 
همکاری های فی ما بین و افزایــش رفت و آمد 
هیات ها جهت توسعه فعالیت ها دارند که در این 
نشســت اخیر درباره احیای این نوع قراردادها 

مذاکراتی کردیم.
او در پاسخ به پرســش دیگری مبنی بر اینکه آیا 
ممکن اســت رنو دوباره وارد بازار خودرو ایران 
شــود؟ اظهار کرد: در این شــرایط بــا افزایش 
تحریم های آمریکا رو به رو هســتیم. به هر حال 
برای بازگشــت خودروهای فرانســوی به ایران 
در تالش هستیم. خوشــبختانه هنوز ارتباط ما 
با فرانسوی ها قطع نشــده و در صدد هستیم تا 
ارتباط مان را در صنعت خودروســازی با طرف 

فرانسه زنده نگه داریم.

و چند توصیه به خریداران خودر
بازار بالتکلیف و فاقد ناظر خرید و فروش خودرو 
با بی ثباتی قیمت ها هر روز رقم های متفاوتی را 
ثبت میکند که در این شرایط اگر خریدار واقعی 
خودرو هســتید با مشــاهده محصول نسبت به 

خرید اقدام کنید.
اوضاع این روزهای خریــد و فروش خودرو بدتر 
از هفته گذشته با تشــدید رکود روبه رو است و 
کســی حاضر به خرید خودرو نیســت. جالب 
اینجاست در این شرایط دو شرکت ایران خودرو 
و سایپا اقدام به عرضه تعدادی محصوالت خود 
در قالب طرح های فروش اعتباری و نقدی برای 
مدیریت بــازار کرده اند اما جــو روانی افزایش 
قیمت دالر و بنزین در کنــار تحویل های مدت 
دار  خودرو عاملی شده تا روند افزایش قیمت ها 
در انواع محصوالت این دو شرکت ادامه داشته و 
نگرانی مصرف کنندگان در خرید خودرو بیشتر 

شود.
در همین ارتباط فروشــندگان خودرو به مردم 
توصیــه می کنند  اگــر امروز خریــدار خودرو 
هســتند قبل از اینکه خودرو را ندیده اید اقدام 
خرید آنها نکنیــد. عالوه بر ایــن در طرح های 
فروش  فوری شــرکت هــای خودروســازهم  
مصرف کننده می توانــد محصول خود را با چند 
ماه تأخیر دریافت کند که این موضوع می تواند 

به صرفه باشد.
در خودروهــای خارجــی نیز ســقف افزایش 
قیمت ها در انواع خودروها پر شده و محصوالت 
دیگر کشش بیشتر قیمت ها را ندارند. به عنوان 
نمونه ســانتافه از ۶۷0 میلیــون تومان به ۹00 
میلیون تومان رسیده است که اصاًل این خودرو 

ارزش ۱ میلیارد تومان را ندارند.
بر همین اســاس اگر کســی خواســتار خرید 
خودرو های خارجی اســت نباید به امید گرانی  
بیشتر قیمت ها اقدام به خرید کند چراکه نه تنها 
در آینده سودی کسب نمی کنید بلکه باید ضرر 

خواب پول خود را هم باید پیش بینی کرد.
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

کف بازار ارز چه خبر است؟ 

وشندگان خانگی دالر تحریک فر
ســمیرا ربیع  گزارش میدانی از میدان فردوسی 
حاکی است، در هیاهوی افزایش خریدهای هیجانی 
در بازار ارز، دالل های خیابان فردوسی به مردم توصیه 
می کنند که االن وقت خرید نیست و به احتمال قوی 

بانک مرکزی قیمت ها را به شدت کاهش خواهد داد.
 قیمت دالر و ســکه در بازار آزاد طــی روزهای اخیر 
درحالی سیر صعودی را طی می کند که کارشناسان 
اقتصادی و فعاالن بازار معتقدند هیچ دلیل اقتصادی 
برای افزایش قیمت هــا وجود نــدارد و تنها دلیل 

گرانی های اخیر جو روانی حاکم در بازار است.
فعاالن بازار ارز مــی گویند: قیمــت ارز در تمام دنیا 
به شدت تحت تاثیر شــایعات و اخبار قرار می گیرد؛ 
طبیعی اســت که بعــد از افزایش قیمــت بنزین و 
اتفاقاتی که در هفتــه های اخیــر رخ داد،  قیمت ارز 
تغییر کند.رئیس کل بانک مرکــزی هم البته معتقد 
اســت که گرانی قیمت بنزیــن در افزایش قیمت ارز 
تاثیر داشته است؛ وی می گوید: شوک قیمتی بنزین 
و عوارض ناشی از آن که در کشــور رخ داد در افزایش 

نرخ ارز تاثیر داشته است.
همتی با تأکیــد براینکه جو روانــی حاکم در داخل و 
فضاســازی ها از خارج کشور ســیر نزولی قیمت ارز 
را صعودی کــرد، گفت: به تدریج ثبــات را به بازار ارز 
بازمی گردانیم و امیدواریم مانند گذشــته به تدریج 
شــرایط بازار ارز را کنترل و ثبــات را در نرخ ها حاکم 
کنیم.همزمان با تشدید نوسان قیمت ارز در بازار آزاد، 
خبرنگار تســنیم به خیابان فردوسی رفت و از فعاالن 
حاضر در بازار ارز علت افزایش قیمت ارز را سوال کرد؛ 
هرچند که برخی بازاری ها در جواب می گفتند: این 
سوال را باید از دولت بپرســید! خودشان میدانند که 

چرا دالر بعد از گرانی بنزین گران شد.

نکته جالــب در اظهــارات تمام این افراد این اســت 
که قیمــت ارز با دالیــل اقتصادی گران نشــد بلکه 
خریدهــای هیجانــی و ورود تقاضــای کاذب باعث 

افزایش قیمت شده است.
یکی از دالل های خیابان فردوســی که هر روز در این 
محل مشــغول خرید و فروش ارز اســت، به خبرنگار 
تســنیم که از او درباره قیمت دالر سوال کرد، گفت: 

قصد خرید دالر دارید؟ االن اصال زمان خرید نیست!
وی با تأکید براینکه افزایــش قیمت دالر خیلی دوام 
نخواهد داشــت، گفــت: درحالی ایــن روزها مردم 
و خریداران خانگی بازهم وارد بازار ارز شــده اند که 
پیش بینی می شود بانک مرکزی خیلی سریع قیمت 
ارز را به شــدت کاهش دهد.او می گوید: قباًل هم این 
وضعیت اتفاق افتاد؛ خیلی از مردم در قیمت های باال 
خرید کردند و بعد از آن بانک مرکزی، قیمت ها را به 
شــدت پایین آورد تا جایی که اکثــر خریداران دالر 
ضرر کردند.این فعال بــازار ارز که خودش نیز تجربه 
ضرر ســنگین در خریدهای هیجانی را دارد توصیه 
کرد کــه در این ایام اصــال دالر نخریــد و گفت: اگر 
قیمت دالر ارزان شد، خیلی شــدید کاهش خواهد 

یافت.
البته این توصیه تنها از سوی این فرد مطرح نشد بلکه 
برخی دیگر از افرادی که شغل شــان خرید و فروش 
دالر در حاشیه ی بازار اســت نیز درحالی که افزایش 
قیمت دالر را درک نمی کنند، می گویند: اگر به قصد 
سرمایه گذاری قرار اســت دالر بخرید فعاًل دست نگه 
دارید!یکی از این افراد می گوید: بخاطر اینکه دالر بی 
دلیل و فقط به خاطر جو روانی گران شده است، حتماً 
به زودی ریزش خواهد داشــت؛ به همین دلیل االن 

زمان برای خرید نیست.

بازرسان در مراکز بزرگ تجاری 
مستقر می شوند

قائم مقام وزیر صنعت، معــدن و تجارت در امور 
بازرگانی در شــصت و نهمین جلســه کارگروه 
تنظیم بازار کشــور گفت: تنظیم بازار محدود به 
کشور ما نیست و اکثر کشــورهای دنیا به عنوان 
یک برنامه حمایتی از اقشار مختلف جامعه، این 
شکل از سیاست گذاری را در ســطح بازار انجام 

می دهند.
حسین مدرس خیابانی افزود: روند کنترلی بازار 
بعد از طرح اصالح قیمت بنزین قابل قبول بوده و 
خوشبختانه با همکاری دستگاه ها و تشکل های 
مرتبط، جو روانی بازار به خوبی کنترل شــده و 
قیمتها از ثبات الزم تا حدود بســیاری برخوردار 

هستند و باید تداوم یابد.
وی ادامــه داد: بازرســان ســازمان حمایت، 
سازمانهای صمت اســتان ها، بازرسی اصناف 
و همچنین اتحادیه های تحت پوشــش در ۲۱ 
روز نخســت از اجرای طرح تشدید بازرسی بعد 
از اصالح قیمت بنزین، بالغ بر 5۱۶ هزار و ۲۹0 
مورد بازرســی انجام داده اند و برای ۳۷ هزار و 
۹4۳ متخلف صنفــی برگه گزارش بازرســی 
به ارزش بیش از یــک هــزار و ۲۱۷ میلیارد و 
۱۷5 میلیــون ریال صــادر و مراتب را جهت 
بررسی های بعدی به تعزیرات حکومتی ارجاع 

کرده اند.
مدرس خیابانــی اضافه کرد: تعداد بازرســی 
ســازمان حمایت و ســازمان هــای صنعت، 
معدن و تجارت اســتان ها در این ۲۱ روز بالغ 
بر ۲۹۸ هــزار و ۷۶5 مورد بوده که نســبت به 
مدت مشــابه خود بیــش از ۷0 درصد افزایش 

داشته است.
وی اعالم کرد: تعداد پرونده های متشکله در این 
مدت ۲5 هزار و 4۱۶ فقره بوده که افزایش ۱۱0 

درصدی را نشان می دهد.
قائم مقام وزیر صمت در امــور بازرگانی تصریح 
کرد: ارزش ریالی پرونده های تشــکیل شــده با 
۱۸5 درصد افزایش، بیش از ۱۶۹ میلیارد و ۸۷۱ 

میلیون ریال برآورد می شود.
وی خاطرنشــان کرد: از طریق ســامانه ۱۲4 و 
اپلیکیشن آپ که شــکایت مردمی را در سطح 
عرضه وصــول می کند، در ایــن ۲۱ روز بیش از 
۲5 هــزار و ۱۲5 مورد شــکایت دریافت و مورد 

رسیدگی قرارگرفته است.
این مقام مسئول گفت: بازرســی اصناف نیز در 
این مدت بالغ بر ۲۱۷ هزار بازرســی در ســطح 
خرده فروشــی و عمده فروشــی ها انجام داده و 
برای بیــش از ۱۱ هزار متخلــف صنفی پرونده 
تخلف تشــکیل و مراتب را به تعزیرات حکومتی 

استانها ارجاع داده است.
قائم مقــام وزیر صمت در امــور بازرگانی افزود: 
با توجه بــه مصوبه ســتاد تنظیم بازار کشــور 
و بــا محوریت اتاق اصناف در ســطح اســتانها 
و شهرســتان هــا و در مراکز بــزرگ تجاری و 
بازارهای مرکــزی شــهرها، پایگاه های دائمی 

بازرسی مستقر می شود.
مدرس خیابانی خاطرنشــان کرد: هم اکنون 
در ۱۷ اســتان پایگاه های بازرسی دایر شده 
و ۶۱ پایگاه فعــال وجود دارد کــه با دریافت 
شکایات شــهروندان در مراکز تجاری در همان 
 محل بــه تخلفات گزارش شــده رســیدگی

 می کنند.

بورس باز هم صعود کرد
معامالت در بــورس اوراق بهــادار درحالی به 
پایان رســید که این بازار رشــد خود را حفظ 
کرد و بــه ۳۳5 هزار واحد رســید کــه صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس، پاالیش نفت تهران، 
پاالیش نفت بندرعباس، گســترش نفت و گاز 
پارســیان و نفت و گاز و پتروشــیمی شاخص 

بورس را باال بردند.
دوشــنبه نیز مانند روزهای اخیر روند افزایشی 
بورس حفظ شــد و شــاخص کل با رشد ۳۲۲4 
واحدی به ۳۳5 هزار و ۷۹۱ رسید. شاخص کل 
هم وزن هم با رشــد ۱۳۷۹ واحدی در رقم ۱04 

هزار و ۱۷۹ ایستاد.
همچنیــن معامله گران در بــورس تهران 5۳۱ 
هزار معامله بــه ارزش ۲۲۹۷ میلیــارد تومان 

انجام دادند.
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، پاالیش نفت 
تهران، پاالیش نفت بندرعباس، گسترش نفت 
و گاز پارســیان و س. نفت و گاز و پتروشــیمی 
شاخص بورس را باال بردند و در مقابل گروه مپنا 
و ملی  صنایع  مس  ایران  بر شــاخص تاثیر منفی 

گذاشتند.
بانک های ملت، تجارت و اقتصــاد نوین، فوالد 
مبارکه اصفهــان ، گروه مپنا، ســایپا و پاالیش 
نفت اصفهان  نمادهــای پربیننده بورس تهران 
بودند.رشد فرابورس نیز مانند بورس حفظ شد 
و شــاخص این بخش نیز با ۶۸ واحد رشــد رقم 

4۳5۱ را ثبت کرد.
معامله گران در فرابورس ۲۸4 هــزار معامله به 
ارزش ۱4۸۳ میلیــارد تومان انجــام دادند که 

نسبت به روز گذشته با کاهش مواجه بود.
در فرابورس پتروشــیمی مــارون، بیمه کوثر، 
پاالیش نفــت الوان، هلدینــگ صنایع معدنی 
خاورمیانه، مدیریــت انرژی امیــد تابان هور و 
فوالد هرمزگان جنوب بیشــترین تاثیر مثبت و 
گروه صنایع کاغذ پارس بیشــترین تاثیر منفی 

را گذاشتند.
نمادهای پربیننده بازار فرابورس امروز سهامی 
ذوب آهن اصفهان، گروه صنایــع کاغذ پارس، 
توســعه مولــد نیروگاهــی جهــرم، گروه 
ســرمایه گذاری میراث فرهنگــی، بازرگانی 
و تولیــدی مرجــان کار، توزیــع داروپخش و 

داروسازی آوه سینا بودند.


