
فرصتهاییکهازدستمیرود

غفلت ایران از بازار 
گاز ۲.۲ میلیارد نفری

اقتصادایرانروزگارسختوپرتنشیرامیگذراند.
ایرانیاندرطولچهاردههگذشتهتجاربمختلفیاز
تحریمهاوزندگیدرشرایطدشوارراازنزدیکدیده
ولمسکردهاند،ولیکنبهاذعانمردمومســئوالن
دریکسالونیمگذشــتهاوضاعواحوالاقتصادی
خانوارهایایرانیبهشکلغیرقابلتصوریدرشرایط
بغرنجوسختیبودهاستوتورمسنگینوکمرشکن،
بیکاری،رشــداقتصادیپایینورکــوددرصنعتو

تولیدتنهاگوشههاییازاقتصادبیمارایرانهستند.
اقتصادایرانهمینچندســالپیشرویایشاگرد
اولشدندرمنطقهخاورمیانهدرافق۱۴۰۴رادرسر
داشتهاست.اقتصادنفتیکشورمانهمیشهبهکمک

درآمدهاینفتیاشتوانســتهخودراسرپانگهدارد
وهرگاهکهقیمتهایجهانینفتســقوطمیکرد،
تمامیبرنامههایتوسعهایوعمرانیایرانمتوقفو
یادچاراختاللمیشدهواینموضوعکامالدرتضاد
باهدفهایایدهآلاقتصادیاســتکههموارهتولد
صنعتوتولیدداخلیوخودکفاییرابهعنوانیکیاز
شعارهایشعنوانمیکردهاست.نگاهیبهمحتوای
بودجه۹۹گویایایناســتکهدولتمردانبهناچار
تصمیمگرفتهاندکهدرسالآیندهاصالحاتاساسی

سنگینیبرپیکرهبیماراقتصادمانتحمیلکنند.
اصالحاتیکهازآنبهیکترکاعتیادخشــنبرای
دولتتعبیرشدهاســت.دولتحســنروحانیبه
راحتیمیتوانستدرســالهایگذشتهکهاقتصاد
آرامشوثباتبیشــتریداشت،دســتبهاینفکر
بزند،ولیکنبنابهدالیلسیاسیازاینکارخودداری
کردواکنونبهناچاروازسراجباربهسراغاصالحات

سنگیندرساختاربودجهسالآیندهرفتهاست.

تجربهچنددههگذشتهنشــاندادهکهبرنامههای
اصالحیدرایرانهموارهبــاصفآراییمجموعهای
ازچالشهادستوپنجهنرمکردهکهفقداناجماع
میانکنشگرانسیاسیازجملهمهمترینآنهابوده
است.سیاستگذاریاقتصادیمحلبرخوردوتضاد
منافعگروههایمختلفاســتوعملیکردنآنچه
بررویکاغذمیآید،فرایندبســیاردشواریخواهد
بود.بهطورمثالاگردولتتصمیمبگیردنرختعرفه
بروارداتکاالییراکاهشدهد،ازیکســوبامنافع
مصرفکنندگانیروبهرواســتکهمایلندازخرید
ارزانتردرکاالهایموردنظربهرهمندشوندودرآن
ســویمیدان،بامنافعتولیدکنندگانیروبهرواست
کهسودآوریشــانباکاهشتعرفهوارداتبهخطر

خواهدافتاد.
اگردولتبخواهدکهپسازســالهاســرکوبمالی،
نرخبهــرهبانکهارابهســطحتعادلــیاشنزدیکتر
کند،ازیکطــرفباوامگیرندگانیمواجهاســتکه

برایپرداختهمانتســهیالتســابقبایدهزینه
بیشــتریازجیبشــانبپردازدوازســویدیگر،با
پسانــدازکنندگانیبرخوردخواهدکــردکهتمایل
دارندبرایپساندازخودحداقلسودیمعادلتورم
موجوددریافتکنند.درمجمــوعمیتوانگفتاگر
سیاســتگذاراناقتصادیبخواهندبــهانتظاراجماع
گروههــایمختلفبمانند،هیچــگاهموفقبهاجرای
پروژهاصالحاتشاننخواهدشد.البتهنبایدازیادببریم
کهسیاســتگذاراقتصادیدرحینپروژهاصالحاتش
بایدکامــالازاوضــاعواحوالفاکتورهــایمختلف
اقتصادیاشبهصورتکاملمطلعباشدواینتوانایی
ومدیریتراداشتهباشــدکهدرصورتبروزهرگونه

حادثهواختاللآنرابهبهترینوجهتصحیحکند.
اصالحاتاقتصــادیاگــربخواهدبــاموفقیتبه
سرانجامبرســد،بایدبهگونهایطراحیواجراشود

کهمنافعمردمرادربلندمدتتامینکند.
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وزیراقتصاد:مالیات،بدهیپردرآمدهابهمردماست

سامانه اعالم فساد اجرایی می شود
خریدار   وزیراقتصادازاجراییشدنسامانهاعالم

فسادازطریقمردمدرروزهایآیندهخبرداد.
فرهاددژپسنددرحاشیهمراسمدوازدهمینسالروز
تاســیسبانکقرضالحســنهمهرایــراندرجمع
خبرنگاراندرپاسخبهاینپرسشکهاخیراویدئویی
ازنشستکمیسیونبهداشــتمجلسمنتشرشده
کهدرآناعضــابرایدریافتنشــدنمالیاتپلکانی
پزشکانهمقسمشدهاند،اظهارداشت:مناینویدئو
راندیدهام،امــامالیاتیکهاخذمیشــودحقملت
ایرانوبدهــیصاحباندرآمدبــهکلمردمجامعه

است.
ویبابیــاناینکــهاگرمــنازدریافــتمالیات،
خودداریکنمخودرابدهکار۸۰میلیونمردمایران
کردهام،اضافهکرد:وزارتاقتصاداهتمامجدیدارد
کهباابزارهــایدراختیار،فرارمالیاتــیرابهحداقل
برساندوخوشبختانهدراینباره،قانونصندوقهای

مکانیزههمتصویبشدهکهبهکمکماخواهدآمد.
دژپســندبابیاناینکهیقیندارممســئلهمالیات
پزشــکانراحلمیکنیم،گفــت:درآیندهنزدیک
جلســهایباهیئتمدیرهســازماننظامپزشــکی،
مســئوالنوزارتبهداشتوســازمانامورمالیاتی
برگزارخواهیمکردتاراهکارهــایتحققایندرآمد

رابررسیکنیم.
وزیرامــوراقتصادیوداراییدربارهمشــترکبودن
مســیرخروجیکاالهایصادراتیفاسدشــدنیبا
دیگرکاالهایصنعتیدرگمرک،افزود:کریدورهای
صادراتیبهوزارتراهبرمیگرددبهطورنمونهشاید
اینوزارتخانهبخواهدمســیرپروازیویژهایبرای
صادراتگلایجادکنــد،امامادرگمــرکآمادگی
داریمکــهاگرکریــدورصادراتیبــرایمحصوالت
فاسدشدنیازسویوزارتراهآمادهشودماهمتوقف
کاالهایفاسدشدنیرادرگمرکبهحداقلبرسانیم.

دژپســنددربارهعملیاتیشــدننرمافزارموبایلی
گمرک،گفت:کارهایاجراییگمرکموبایلیانجام
شــدهکهدرآیندهنزدیکرونماییخواهدشد،امابا
قولیکهازرئیسکلگمرکگرفتــمتاهفتهدولت

سالآینده،گمرکهوشمندرارونماییمیکنیم.
ویدربارهمیزانورودموقــتکاالازگمرک،گفت:
دراینبــارهمحدودیتوممنوعیــتنداریماگرهم
واحدهایتولیدینمیتوانندمیزانبیشــتریرادر
ورودموقتکاال،بهکشــورواردکنندشــایدناشیاز

محدودیتهایبیرونیباشد.
وزیراموراقتصــادیوداراییدربــارهمیزاناجرایی
شــدنبانکداریدیجیتــال،گفت:ایــنوزارتخانه

دســتورالعملبانکداریدیجیتالیرابهکلبانکها
ابالغکردهومــابهصورتماهانــهازبانکهاگزارش
گیریمیکنیمضمــناینکهبهصــورتحضوری
نیزازرونداجراییشــدنبانکداریدیجیتالبازدید

میکنیم.

اجرایی شدن سامانه اعالم فساد از طریق مردم
دژپسندهمچنینازاجراییشدنسامانهاعالمفساد

ازطریقمردمدرروزهایآیندهخبرداد.
ویافزود:روابــطعمومیوزارتاقتصــادمتولیراه
اندازیاینسامانهاستکهباراهاندازیآندرروزهای
آینده،مردممیتوانندوقوعهرگونهفسادیرابهاین
ســامانهگزارشکنندتادرســریعترینزمانممکن

بررسیوپیگیریشود.
وزیرامــوراقتصــادیودارایــیهمچنیــندرباره
مشکالتناشــیازصدورمجوزها،گفت:مجوزهادر
سامانهG۴Bثبتومشــکالتآنبررسیمیشودو
مردموفعاالناقتصادیهماگردراینبارهشــکایت

دارندمیتوانندازسامانه»دادور«استفادهکنند.

ارایه اطالعات 9۵درصد دستگاههای دولتی 
در محیط دولت الکترونیک

وزیرامــوراقتصــادیودارایــیازارایــهاطالعات
۹۵درصــددســتگاههایدولتــیدرمحیطدولت

الکترونیکخبرداد.
فرهاددژپســندگفت:برنامهریــزیکردیمکههمه
مجوزهایمــوردنیازبــرایهرفعالیــتدرمحیط
الکترونیکقرارگیرد،البتهرسانههاهمانطورکهبرای
موضوعمالیاتبهکمکماآمدندودســتگاههایکم

کارراافشاکردند،دربارهمجوزهاهمکمککنند.
ویاضافهکرد:برخیهاگفتندوزارتاقتصادمتولی
هیئتمقرراتزداییوبســیاریازفسادهادرصدور
مجوزهااســتکهدراینبارهبایــدبگویمهمهیئت
مقرراتزداییخوبکارکردهوهــمصدورمجوزها
درمحیــطالکترونیکرادردســتورکاردارمکهاین
کاررابرایاصنافانجامدادیمکهاصنافمتقاضیدر

محیطالکترونیک،مجوزخودراتقاضاکنند.
دژپســندگفت:مجوزهــایموردنیــازدرآغازیک
فعالیتبایددرمحیطدولتالکترونیکقرارگیردتا
متقاضیانبتوانندازمزایایآنبهرهمندشوندضمن
اینکهقراردادناطالعاتومجوزهادرمحیطدولت
الکترونیکازفوایداقتصادهوشــمنداستاقتصادی

کهفقطبهدیجیتالخالصهنمیشود.
وزیرامــوراقتصــادوداراییافزود:بااجراییشــدن

اقتصادهوشمندبهطورنمونهدربانکهانیازبهشعبه
وکارمندبهحداقــلکاهشمییابــدضمناینکه
مردممیتوانندخدماتموردنیــازخودرادرمحیط
تلفنهایهمراهدریافتکنندبنابرایناجراییشدن
اقتصادهوشمندتقاضابرایسفربهمنظورانجامکار

بهحداقلمیرسد.
ویاضافــهکرد:بــااجراییشــدنمحیــطدولت
الکترونیکهممدلکســبوکاروهممدلزندگی
تغییرمیکندووقــتدارایارزشمیشــودضمن
اینکهمنابعشــکلدیگریبهخودمیگیردبهطور
نمونهاگرفرآیندکاشــت،داشتوبرداشتدرکشت
گلخانهایمکانیزهشــودهمفضایمــوردنیازبرای
کشتگلخانهایبهحداقلمیرسدوهممنابعبهینه

مصرفمیشود.
وزیرامــوراقتصــادیوداراییگفــت:۹۵درصداز
دســتگاههابرایارائهاطالعاتخوددرمحیطدولت

الکترونیکاعالمآمادگیوتفاهمنامهامضاکردند.
دژپســندگفت:درموضوعاقتصادهوشــمندهماز
تحوالتفناوریبهمعنایمفهومکاملآناســتفاده
میکنیــموهمهمــوارهدرمقــامتغییــروتکامل
فناوریهاهســتیمبهطورکلیکــیازویژگیهای
ذاتیاقتصادهوشمندایناستکهبایددائمدرروندو
ریلنوآوریقرارگیریموبااستفادهازنوآوری،زمینه
رابرایاستفادهازحداکثریوعواملدراختیارفراهم

کنیم.
وزیراقتصادگفت:وقتیفعالیتهایدستیبهصورت
هوشــمندوالکترونیکــیانجاممیشــودفردفقط
درمقامطراحــیقرارمیگیردونظــارتومدیریت
عالیرااعمالمیکند.دژپســندگفت:دربانکداری
ســنتیوقتوکاغذزیادیهدرمیرود،امااکنونبا
اجراییشــدنبانکداریالکترونیکــیمصرفکاغذ
بهمیزانزیــادیکاهشمییابدوبااجراییشــدن
بانکداریهوشــمندبایدحضورفــرددرمراجعهبه
بانکنیزبهحداقلبرسد.ویافزود:چرابایدمتقاضی
برایگشایشحسابویااخذتســهیالت،درشعبه
حضوریابد؟بنابراینبااقتصادهوشــمندهممراجعه
حضوریبهحداقلمیرســدوهمعارضهمنفیبرای
کارمندانیکهدچارلغزشهســتنددردیداررودررو
بامتقاضیانبهحداقلمیرسد،زیرابخشیازفسادی
کهماازآنمینالیموناشیازادراکفساداستمنشاء
بهروابطرودررودرمراجعاتبانکیبرمیگیرد.وزیر
اقتصادگفت:راهریشــهکنکردنبنیادینواساسی
فساد،گســترشاقتصادهوشــمنددرهمهابعادوبا

همهاجزاوزوایااست.
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  ادامه از صفحه یک
تجربهگذشــتهنشــاننمیدهدکــهایننوع
اصالحاتدولتمردانبایدمبتنیبرسازوکارهای
علمیاقتصادباشدوبیشترمتاثرازکمبودبودجه
وهمچنینناشیازاشتباهاتدولتهایگذشته
ودولتفعلیاســتکهتغییرقیمتهارابهدلیل
آنکهبهدنبالمنافعخودبودنــدانجامندادندوبه
تعویقانداختندودرحالحاضرهمکهســودای
عملیاتیکردنآنرادارند،بیشتربهدنبالکسب
منافعخودشــانخواهندبودوبهایندلیلمهم
استکهمردمبااجرایاینسیاستهایاصالحی
مخالفهستند.البتهاگرمردمبهحکومتودولت
اعتمادکافیداشتهباشندوصداقترادررفتارو
اعمالشانببینند،باآنهاهمراهیخواهندکرد.به
طورنمونه،آخرینباریکهبنزینگرانشد،سال
۹۴بود.ازســال۹۴تابهامروزحدود۱۰۰درصد
تورمداشــتهایم،ولیکنقیمــتبنزینتغییری
نکرد.طبققانونمیبایستقیمتبنزینوسایر
حاملهایانــرژیافزایشمییافــت،امادولت
اعتناییبهقانوننکردواکنونکهمنابعدرآمدی
دولتکاهشیافته،بهدنبالاصالحقیمتبنزین

وگرانکردنآنرفتهاست.
اینجاســتکــهمــردماعتمــادنمیکنندو
میگویندآنروزگارهاییکهدولتدرآمدخوبی
داشتازاجرایقانون،سرباززدوامروزازسرنیاز
واجباردمازاصالحاتاقتصادیمیزند،البتهدر
دولتهاییکهشکافعمیقونیزفضایگفتمان
پوپولیستیوجوددارد،مانعاصلیاصالحاتدر
درونساختقدرتاست.آنجاستکهموانعی
برایشکلگیریاجماعوانجاماصالحاتوجود
دارد.چنانچهواقعگرایانهبهموضوعنگاهکنیم
دربســیاریازموارد،اصالحاتاقتصادی،اسم
رمزیاستبرایاتخاذسیاستیکههدفآنپر
کردنجیبدولتهاست.وجوددرآمدهاینفتی
باعثشدهتنهادغدغهدولتهانحوههزینهکرد
اینمنابــعباشــدوازآنجاکهباتوجــهبهعدم
وابســتگیبهمردمدرتامینمالی،پاسخگویی
الزمنیزوجودنداشته،تصمیماتاشتباهیاتخاذ
شــدهوبهمدتزمانطوالنیتداومداشتهاست
ونتیجهآنبروزشــوکهایتورمیمخصوصادر

دورانکاهشدرآمدهاینفتیشدهاست.
درگذشــتهدیدهایمکــهبهدرســتیدغدغه
معیشتاقشــارمحروموجودداشتهودراسناد
باالدستیکشوربرآنتاکیدشــده،امابهدلیل
آنکهسیاســتگذاریدراینحــوزهدرقالب
یارانهقیمتیکهبهنوعیمشــوقمصرفبیشتر
استوهرکسکهمصرفبیشتریداشتهباشد،
بیشتربهرهمندمیشــوددنبالشده،خروجی
اینسیاستهانیزناموفقبودومنجربهکسری

بودجهفرآینددولتوتورمفرضشدهاست.
درواقــعسیاســتهاییکــهبــرایحمایتاز
دهکهایپایینجامعهاتخاذشده،درنهایتخود
بهعاملیبرایفشاربیشــتربرآنهاتبدیلشده
است.آنچهاهمیتبســیاریدارد،حفظقدرت
خریدمردماستودرصورتیکهدرسیاستهای
اصالحیحمایتهایالزمازگروههایآسیبپذیر
صورتبگیرد،ایــننگرانیمرتفعمیشــود.راه
نجاتاقتصادایرانازچهاربزرگراهاصالحقیمت
انرژی،آزادسازیوبهبودفضایکسبوکار،تمام
کردنسیاستســرکوبقیمتهاوایجادروابط
خارجیپایدارمیگذرد.مــادرمضیقهاقتصادی
بهســرمیبریمومردممشــکالتزیادیدارند.
پساجــرایهرگونهاصالحــاتنیازمندتدبیرو
مدیریتزیادیازســویحاکمیتودولتاست.
مابازاربزرگیدراختیارداریم.منابعچشمگیری
دراختیارماناســتودولتمــردانمیتوانندبا
اصالحاتآرامآراموداشتنیکمنطقاقتصادی
صحیحوعاقالنه،اقتصادرابــهریلاصلیاشباز
گردانند.هرگونهبیتدبیریواجرایتصمیمات
کارشناســینشــدهمیتواندخســاراتجبران

ناپذیریرابهایرانمانتحمیلکند.



محدودیتجدیدتراکنشبینبانکیبساطدالالنراجمعکرد

رکب بانک مرکزی به سفته بازان بازار ارز
محبوبه فکوری   قیمتدالربعدازبخشنامهبانک
مرکزیمبنیبرمحدودیتجدیدتراکنشهایبین
بانکیروبهکاهشاســتواجرایاینبخشــنامهو
محدودیتسیســتمیانجامنقلوانتقاالت،تحرک

دالالنرامتوقفکردهاست.
بازارارزظرفدوهفتهاخیر،نوســاناتبســیاریرا
تجربهکردهاست.بااینوجود،بعدازبخشنامهبانک
مرکزیمبنیبــرمحدودیتجدیــدتراکنشهای
بینبانکی،قیمــتروبهکاهشاســتواجرایاین
بخشــنامهومحدودیــتسیســتمیانجــامنقلو

انتقاالت،تحرکدالالنرانقشبرآبکرد.

چرا قیمت ارز افزایش یافت؟ 
بانــکمرکزیشــشعاملرابــرایایننوســانات
برمیشــمردومعتقداســتکهاینشــشعامل،از
جملهمباحثتعیینکنندهایهســتندکهنوسانات
نرخطیروزهایگذشــتهرارقمزدهانــد.آنگونهکه
عبدالناصرهمتی،رئیسکلبانکمرکزیمیگوید،
شوکقیمتیبنزینوفضایروانیکهازداخلوخارج
ازکشوربراقتصادحاکمشدهاســت،درکناربرخی
فضاسازیهادربارهالیحهبودجهسالآیندهتوانسته

بازارارزراملتهبسازد.
اوالبتهبرخیشوکهاییکهطرفدارانباالبردننرخ
ارز،آنراایجادکردهانــدرادرکنارمواردیهمچون
بیثباتیدرعراقواختاللدرمیزانصادرات،تشدید
تسویهحسابشرکتهاباطرفهایخارجیدرپایان
سالمیالدیوتالشبرخیشبکههایخارجازکشور
برایایجادنوساناتنرخارزراهمازجملهدالیلدیگر

میداند.

بازهم پای کارتخوان  در میان است
بااینوجود،بابرنامهریزیهایصورتگرفتهازسوی
بانکمرکزی،نوســاناتقیمتظرفدوروزگذشته
تاحدودیمهارشدهاســت.قیمتدالرکهدربرخی
روزهایمیانیهفتهگذشــته،واردکانــال۱۳هزار
تومانیهمشــدهبود،دیــروز)۲۱آذر۹۸(مجددبه
کانال۱۲هزارتومانیبازگشتوروندکاهشیخودرا

درمبادیعرضهارزباسرعتبیشتریادامهداد.
بسیاریازفعاالنبازارارزبراینباورندکهبانکمرکزی
درستدرروزهاییکهدالالنوســفتهبازاناحساس
پیروزیبســیاریدربازارارزداشــتهوروندروبهرشد
قیمترابسیارمعقولومطلوبعنوانمیکردند،وارد
عملشــدهوبخشــنامهایصادرکردهاستکهبساط
بسیاریازدالالنیکهگوشهبهگوشهخیابانفردوسی
وچهارراهاستانبولمیایســتادند،راجمعکردهاست؛
چراکهآنهانقــلوانتقاالتمالیخودرابااســتفادهاز
دســتگاههایکارتخوانانجاممیدادهانــدوهمین

بخشنامهآنهارامحدودترکردهاست.

 نقل و انتقال از درگاه های غیرحضوری
 هر 24 ساعت فقط 100 میلیون تومان

درواقع،بانــکمرکزیدربخشــنامهایاعالمکرده
اســتکهدرادامهاجرایالزاماتمبارزهباپولشویی
ومدیریــتجریانوجوهدرکشــور،ازچهارشــنبه
)بیستآذرماه۹۸(،تراکنشهایتمامیسامانههای
بینبانکــیرامحدودکردهاســت؛بهایــنمعناکه
اینتراکنشهابهازایهرشــخصدر۲۴ســاعتاز
درگاههــایغیرحضــوری،باســقف۱۰۰میلیون

تومانیمواجهاست.

اینبخشــنامهاعالمکردهاســتکهتمامیبانکهاو
موسساتاعتبارینیزموظفنداینمحدودیترابرای
تراکنشهایدرونبانکیودردرگاههایغیرحضوری
خوداعمالکنند.اینگونهاســتکهمشتریانبانکها
فقــطمیتوانندبرایانجــامتراکنشهــایباالتراز
اینمبلغکماکانبهشــعببانکهــامراجعهکنند.
همینبخشــنامهکافیبودکهبخشــیازداللیهاو
سفتهبازیهادربازارارزمحدودشــدهوبساطبرخی

خریدوفروشهایسفتهبازانهجمعشود.
دراینمیان،رئیسکلبانکمرکزیالبتهباردیگربه
عدمدخالتودستکاریقیمتیدربازارارزهماشاره
میکندومعتقداستکهبرخیتحرکاتسفتهبازانه
باعثشــدهتاقیمتدربازارباالرودواینتحرکات،
سهمبیشترینســبتبهسایرعواملداشــتهاند.او
میگویدکههدفازحضوربانکمرکزیدربازارارز،
ایجادثباتاستوبههیچوجههدفتعییننرخارزرا
دنبالنمیکند،بلکههدفایــنبانکایجادثباتدر
بازاراستواگرهمدربازارحضورپیدامیکند،ناشی
ازآناســتکهتقاضارازیاد،غیرواقعیویاناشــیاز

سفتهبازیمیبیند،پسبایدبازارراکنترلکند.
ویبهایننکتههماشــارهمیکندکهبانــکمرکزیدر
چنینشرایطتحریمی،اجازهســفتهبازیدربازاررانمی
دهد،چراکهمعتقداستسفتهبازیابزاردشمناست؛به
خصوصاینکهدرحالحاضــرهیچتقاضایواقعیوجود
نداردکهتأمیننشــودوتمامتقاضاهــایواقعیدرنیما
تامینمیشود.همتیهمچنینمیگویدکهدربازارثانویه
یانیمانیز،قیمتبراساسعرضهوتقاضاتعیینمیشود
وبانکمرکزیازبروزنوســاناتدراینبــازارجلوگیری

میکند،چراکهثباتاقتصادیهدفاینبانکاست.

شعبه

آنطورکــهرئیسکلبیمــهمرکزی
اعالمکردحــدود۱۴هــزارمیلیارد
تومانازکلپرتفویبیمهای،ســهم

بیمهشخصثالثاست.
غالمرضــاســلیمانیدرگفتوگوبا
ایســنا،دررابطهباوضعیــتبیمهدر
بخشهایمختلفبااشــارهبهاینکه
درحالحاضرپوشــشبیمــهایدر
کشــوربهحدود۵۰۰میلیارددالرمی
رســد،توضیحداد:پوشــشبیمهدر

کلیهصنایعکشــوروهمه
پاالیشــگاه، از بخشهــا
نیروگاه،صنایعوخودروو
هرجاییکــهداراییوجود
داشتهباشــداعمالشده
اســتوحتــیحــوادث
طبیعی،زلزلهوســیلدر

پوششبیمهقراردارندکهمجموعابه
۵۰۰میلیارددالرمیرسد.

ویدررابطهبابیمهدرصنعتخودرو

نیزگفت:خــودرویکیاز
بخشهاییاســتکهسهم
قابــلتوجهیدرپوشــش
بیمهایدارد؛بهطوریکه
درحالحاضرازحدود۲۲
میلیونخودرودرســطح
کشــوربیشاز۹۰درصد

تحتپوششبیمههستند.
ویبااشارهبهسهمباالیبیمهشخص
ثالثاظهارکرد:درســالگذشته۱۴

میلیاردتومــانازکلپرتفویبیمهای
سهمبیمهشخصثالثبودهاست.

رییــسکلبیمــهمرکــزیالبتهدر
رابطهبااینکههریکازشــرکتهای
خودروســازیچهمیزاندرپوشــش
بیمهایســهمدارندتوضیحاتیارائه

نکرد.
امادرموردایرانخــودروهمبهگفته
سلیمانیمشــکلیدربخشبدهیو

بیمهوجودندارد.

بیمه
و وضعیت پوشش بیمه ای در صنعت خودر
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بانک قرض الحسنه مهر ایران
مدیرعامــلبانکقرضالحســنهمهــرایرانبا
رونماییازســامانههایمیعادوغدیرگفت:فکر
میکنمتاسهســالآیندهبهیکیازبزرگترین
بانکهایقرضالحسنهکشــورتبدیلخواهیم

شد.
مرتضیاکبریدردوازدهمینسالگردتاسیس
بانکقرضالحســنهمهرایرانمرتضیاکبری
گفت:وقتیاینبانکدرســال۸۶باسهامداری
دهبانکبزرگکشوردرقالبعقدقرضالحسنه
تاسیسشــدکسیباورنداشــتقرضالحسنه

بتواندتااینمقدارپیشرفتبکند.
ویبابیاناینکههیاتمدیرهســابقومدیران
عاملقبلــیکمککردنــدکهمســیربانکاز
اساســنامهخارجنشــودافزود:منابــعبانک
۲۸۰هزارمیلیاردریالاســتکهسعیکردیم
۱۰درصدشرابرایسپردهقانونیو۸۸درصد
راهمبرایتســهیالتقــرضالحســنهکنار

بگذاریم.
اکبریبابیــاناینکهبقایبانکباســودآوری
اســت،خاطرنشــانکــرد:بخشــیازمنابع
ســهامدارانرابرایســودآوریبانکدربازار

استفادهمیکنیم.
مدیرعاملبانکقرضالحسنهمهرایرانیادآور
شد:تعدادکارکناندرســال۲۷۹۰۹۵بودکه
امروز۲۰نفرازتعدادشــانکمترشــدهاست.
همچنینطیســهسالگذشــتهسعیکردیم
کهابتداشــعبرابهینهســازیکنیموسپس

تعدادشانراکاهشدهیم.
اکبریبااشــارهبهاینکهدرحالیکهبانکهای
کشــوربین۱۵تــا۲۰درصدســودپرداخت
میکنند،جذبســپردهقرضالحســنهبسیار
سختاست،ادامهداد:ازســال۹۵تا۹۸شاهد
رشــد۵۰۰درصدیمنابعقرضالحسنهبانک
بودیموبیشترینرشدماهمدرمناطقمحروم

بودهاست.
ویدررابطهبــاافزایشســرمایهبانکیادآور
شــد:ســرمایهبانکاز۱۵۰هزارمیلیاردریال
بــه۲۵۰هزارمیلیــاردریالرســیدهاســتو
برنامهداریــمتــاپایانســالاینرقــمرابه

۳۰۰هزارمیلیاردریالبرسانیم.
اکبریادامهداد:در۸ماههســال۱،۹۸میلیون
و۳۰۰فقرهوامپرداختکردیــموبرنامهداریم
تاپایانســالتعــدادتســهیالتپرداختیرا
بهدومیلیــونوامبامبلــغکل۲۰هزارمیلیارد

برسیم.
ویخاطرنشانکرد:نســبتمعوقاتبانکیک
درصداستکههمیشهسعیکردیمآنراحفظ
کنیم.امســالوسالگذشتهشــرایطسختی
داشتیموممکناستبهدلیلشرایطاقتصادی
پرداختهایمــردمبــهتعویــقبیوفتدولی
امیدوارمبهمددســنتپسندیدهقرضالحسنه

ایناتفاقپیشنیاید.
اکبریبابیــاناینکــه۵درصدســپردههای
جاریقرضالحسنهکشــورنزداینبانکاست،
ادامهداد:ولی۲۵درصدتســهیالتکشــوررا
ماپرداختمیکنیمو۳۰درصدحســابهای
افرادیکهنزدمااستحقوقیو۷۰درصدآنها

حقیقیاست.
ویهمچنیــنازبرنامــهبانکبــرایافزایش
تســهیالتبه۱۰۰میلیاردتومانتاســهسال
آیندهوتبدیلبانکقرضالحســنهمهرایرانبه
یکیازبانکهایبزرگکشــوردرزمینهقرض

الحسنهخبرداد.
همچنیندراینمراســمازسامانهمیعادوغدیر
رونماییشــدکهباکمکســامانهمیعادشعب
اینبانکدرسراسرکشــورباالکترونیکیشدن
فرایندهایثبتکاغذیرابهحداقلمیرسانند
وباسامانهغدیرهمارزیابیشاخصهاوعملکرد
تمامیشــعببانکدرسراســرکشــورقابل

دسترسخواهدبود.



فرصتهاییکهازدستمیرود

غفلت ایران از بازار گاز ۲.۲ میلیارد نفری
عرفانه تاجیکی  یککارشــناسانــرژیگفت:
کشــورهایپرجمعیتیماننــدپاکســتانبا۲۰۰
میلیوننفرجمعیتوهندوچینبابیشاز۲میلیارد
نفرجمعیتجزوبزرگتریــنمتقاضیانگازدرجهان

هستندکهایرانازآنغافلاست.
سیدعلینصر،کارشــناسانرژیدرگفتگوبامهربا
بیاناینکهگازطبیعییــکازنعمتهایخدادادی
اســتکهبشرتوانســتهاســتدراوایلدهه۱۹۳۰
میالدیبهماهیتآنپــیببرد،گفــت:امروزهگاز
طبیعیبهعنوانســومینمنبعانرژیدردنیامورد
اســتفادهقرارمیگیرد.بنابراکثرپیــشبینیهای
مراکزمعتبرانرژیدنیا،بهدلیلاســتفادهسادهترو
آلودگیکمترنسبتبهذغالســنگونفتخام،گاز
طبیعیتاسال۲۰۴۰میالدی،بهعنوانسوختیپاک
وارزان،بیشــترینرشــدتقاضارادربینسایرمنابع

اولیهانرژیدارد.
ویافزود:کشورمانیزبادراختیارداشتن۱۸درصد
کلذخایرجهان،دومینکشوردرذخایرگازیجهان
شــناختهمیشــود؛بااینوجودبادراختیارداشتن
ســهمکمتراز۲درصدصــادراتگازجهان،جایگاه
سیزدهمرادربینصادرکنندگانبهخوداختصاص
دادهاســت.درحالیکهکشــورهایدیگــرهمچون
روســیه،قطروترکمنســتانبهترتیب۱۲،۲۰و۴
درصدازصــادراتگازیکلجهانرادرانحصارخود

دارند.

بهگفتهاینکارشــناسانرژی،دراســنادباالدستی
همچــونســندچشــمانــداز۱۴۰۴وبندهــای
سیاستهایاقتصادمقاومتیبهمسئلهصادراتگاز
بهطورویژهپرداختهشدهاســت.اماباتوجهبهاینکه
سیاســتدولتهابرصادراتنفتاستواربودهاست،
بنابراینصادراتگازبهموضوعــیکماهمیتبرای

مسئولینتبدیلشدهاست.

مزیت واردات گاز از ایران 
نصربااشــارهبهاینکــهارزشصــادراتگازآنجا
مشخصمیشودکهکشورهایپرجمعیتیهمچون
پاکســتانبا۲۰۰میلیونجمعیتوهنــدوچینبا
بیشاز۲میلیاردجمعیتجزوبزرگترینمتقاضیان
گازدرجهانطیدههپیشروبهحســابمیآیند،
اظهارداشــت:ازطرفدیگرنیــزوارداتگازازایران
برایاینکشورهانســبتبهســایرمبادیوارداتی
بسیاربهصرفهواقتصادیاست.تعللدرصادراتگاز
ایرانبهاینکشــورهاطیسالهایپیشرومنجربه
حذفایرانازبازارگازاینکشورهاوبهتبعآنازبازار

جهانیخواهدشد.
ویتصریحکــرد:اهمیــتصــادراتگاززمانیدو
چندانمیشودکهبدانیمساختارقراردادهایگازی
بهگونهایاستکهدرآمدکشــوررابرایبلندمدتاز
اینطریقتضمینمیکند.چراکهقراردادهایگازبر
خالفقراردادهایفروشنفتکهکمترازیکســال

اســتبرایبیشاز۲۰ســالمنعقدمیَشودوعمال
کشــورخریدارخریدگازرابرای۲۰ســالضمانت

میکند.

چگونه قدرت نرم خود را ارتقا دهیم؟
اینکارشــناسانرژیگفت:ازطرفدیگرصادرات
گازباایجادوابســتگیمتقابلموجبافزایشقدرت
نرمکشــوروارتقاامنیتسیاسیکشورمیشود.چرا
کهجایگزینیوارداتگازازیککشــوربهحداقل۳
ســالزمانوهزینههنگفتینیازخواهدداشت.این
موضوعموجبمیشودقراردادتجاریبیندوکشور
برایبلندمدتپایــداربماند.تجربهتحریمنشــدن
صادراتگازایرانبهکشــورهایترکیــهوعراقنیز
نشانمیدهدکهباوجودفشــارهایامریکامبنیبر
قطعارتباطگازیاینکشورهاباایران،اماوارداتگاز
همچنانپابرجاستوعمالتحریمهایآمریکاعلیه

ایرانبینتیجهبودهاست.
نصرادامهداد:همهاینمطالبنشــانازآنداردکه
صــادراتگازاولویتیفراموششــدهبرایکشــور
استوهمچنانمغفولماندهاســت.بدینمنظورو
برایایفاینقــشجدیایراندربــازارگازابتداباید
تصمیمگیریواجرادراینزمینهدرکشــورمنسجم
باشدومسئولینکشــوربهکمکدیپلماسیقویبا
کشــورهایمنطقه،کشورهایبیشــتریرابهجمع

تجارتکنندگانگازباایراناضافهکنند.

نفت

معاونســازمانبرنامهبابیــاناینکه
الیحهبودجه۹۹راباوضعیتکشــور
منطبقکردهایم،گفــت:راهکارهای
مناســبییافتهایمواعــالمصادرات
یکمیلیونبشــکهنفتبرایســال
آیندهیــکعددواقعیاســت.حمید
پورمحمدیدرگفتوگــوبامهر،در
پاســخبهاینســوالکهچراعلیرغم
شــرایطتحریمــیکشــورومیزان
صادراتســالجارینفت،درالیحه
بودجهسال۹۹کلکشــورصادرات
نفتیــکمیلیونبشــکهپیشبینی
شدهاست؟اظهارداشت:درسالهای
مختلفدولتهموارهمیزانصادرات

نفتخودراپیــشبینیو
عددراکموزیادمیکند.

معــاونســازمانبرنامهو
بودجهکشــورافــزود:در
ســالهای۹۵و۹۶میــزان
صــادراتنفــت۲میلیون
و۵۰۰هزاربشــکهبودکه

اینعــددرادرالیحــهوقانونبودجه
امســالبهیکمیلیــونو۴۰۰هزار
بشکهکاهشدادیمامابهدلیلتشدید
تحریمها،درابتدایامسالاینعددرا

به۳۰۰هزاربشکهتعدیلکردیم.
ویگفــت:درادامــهدوبارهخــودرا
باوضعیتجدیــدمنطبــقکردیمو

راهکارهایمناسبییافتیم.
ازاینرواعالمصادراتیک
میلیونبشکهنفتبرایسال
آیندهیکعددواقعیاست.
پورمحمدیدرادامهبابیان
اینکهمشــکالتیکهتحریم
برایصادراتنفــتایجاد
کردموجبشداینتهدیدرابهفرصت
تبدیلکنیم،افــزود:درســالآینده
ازمنابــعحاصلازصــادراتنفت
برایهزینــههایجاریاســتفاده
نخواهیــمکــردواینمبلــغراصرف
طرحهایعمرانیمیکنیم.ویتاکید
کرد:ماواگذاریداراییهایســرمایهای

کهنفتاســترابهتملکداراییهای
سرمایهایکهطرحهایعمرانیاست
تبدیلمیکنیــم.دربودجه۹۹ارتباط
نفترابــابودجــهجاریقطــعواین
منبعرابهبودجــهعمرانیوصلکردیم
کهامیدواریماینروندبرایســالهای
بعدینیزتداومداشتهباشد.پورمحمدی
افزود:اینفرایندیکریلگذاریمحســوب
میشــودواگربتوانیمقطعوابســتگی
بودجهجــاریبهنفتراادامــهبدهیمو
هرمقدارکهنفتوســرمایهمیفروشیم
صرفســرمایهگذاریهایدیگرکنیم،
میتوانیمازاینبیماریهمیشگیکهبه
اقتصادکشورآسیبمیزدمصونشویم.

صادرات

پیش بینی صادرات یک میلیون بشکه نفت 
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رئیسکلگمرکایرانگفت:از۲۲میلیونتن
کاالیواردشده،۱۴ونیممیلیونتنکاالهای
اساسیبودهکهعمدتاشــاملنهادههایدامی
اســتودرمجموع،۹۰درصدکاالهایوارداتی

کاالهایواسطبودهاند.
مهدیمیراشــرفیاظهارداشــت:درهشــت
ماهگذشــتهآمــارتجــارتخارجیکشــور
امیدوارکنندهاســت؛بــهصورتیکهامســال
تاکنون۱۱۰میلیونتــنوارداتوصادراتاز
طریقگمرکانجامگرفتهکــهازاینعدد،۲۲
میلیونتنآنسهموارداتو۸۸میلیونتنهم

سهمصادراتاست.
رئیــسکلگمرکایــرانافــزود:هرچندآثار
مخربتحریمهابرکســیپوشــیدهنیست،اما
تاکنونباوجودتحریمهایظالمانهوتروریسم
اقتصادیکهکشــورراتهدیــدمیکند،هنوز
دشمناننتوانســتهاندراهرابرتجارتخارجی
کشــورببندندواینبهایندلیلاستکهایران
بزرگترازآناســتکــهبتوانندبــاتحریممارا

زمینگیرکنند.
ویگفت:ازآمــاریکهطیهشــتماههاول
امســالازتجارتخارجیاســتخراجمیشود
مشــخصاســتکهحجــموارداتوصادرات
۱۱۰میلیونتنبودهکــه۱۶و۴دهمدرصددر
وزنصادراتافزایشرانشــانمیدهدکهاین
یعنی۸۸میلیونتنواینعددنســبتبهسال
گذشــتهکه۷۵میلیونتنبودهاستافزایش

چشمگیریداشتهاست.
میراشرفیافزود:دروارداتهم۲۲میلیونتن
کاالواردکشورشدهکهســالگذشتهاینعدد
۲۱و۷دهممیلیونتنبودهاستکهاینیکو
نیمدرصدافزایشوزنیدروارداتکاالرانشان

میدهد.
رئیسکلگمرکایــرانگفت:ارزشواردات
کشــوربهلحــاظفنیچهــاروهفــتدهم
درصدنســبتبهمدتمشــابهکاهشداشته
اســتودرارزشوارداتوصــادراتهم۱۰
وهشــتدهمدرصدکاهــشرادراینآمار
مشــاهدهمیکنید،امــابایداشــارهکردکه
مادرصادرات،بــرایکاهشآثــارتحریمبر
صادرکنندههــاوتولیدکنندههــامیانگیــن
درهشــتماههنخســتامســال۳۰درصد
پایههایارزشصــادراترادرگمرککاهش
دادهایمتــاصادرکنندهبتواندبــهراحتیارز

خودراواردکشورکند.
میراشــرفیتاکیدکرد:اگرایــن۳۰درصدرا
لحاظکنیمیعنی۳۰درصدیکهماازپایههای
ارزشصادراتــیدرگمرککاســتهبودیمدر
میزانصــادراتضــربکنیمبــهنوعیعدد
صادرات۳۰درصــدبیشازآنچهکــهدرآمار
هستمیشــودپسبااینمحاســبهمیتوان
ادعاکرداگردرشــرایطعادیقراربودازتجارت
خارجیکشورآماریگرفتهشــودترازتجاری

کشوردرحالحاضرمثبتمیشد.
ویافزود:دربارهترکیبکاالهایوارداتیاز۲۲
میلیونتنکاالیواردشــده،۱۴ونیممیلیون
تنکاالهایاساســیبــودهکهعمدتاشــامل
نهادههایدامیاســتودرمجموع۹۰درصد
کاالهایوارداتیکاالهایواســطبودهاند
وکاالیمصرفیمحســوبنمیشــود،یعنی
کاالهاییکهبایددربخشزنجیــرهتولیدقرار
بگیرددرهشتماههامســالبیشترواردکشور

شدهاند.
رئیــسکلگمرکایــرانادامــهداد:ترکیب
کاالهــایصادراتیدرهشــتماههامســال
همعمدتاکاالهایپتروشــیمیبــودهکهدر
اینفهرســتخودپتروشــیمیمقاماولرادر
صادراتداشــتهومقامدومبــهمیعاناتگازی
اختصاصیافتهاســتودرکنــارایندو۵۲
درصدســهمازاینترکیبراهمســایرکاالها

تشکیلمیدادند.



مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیالبرزمطرحکرد

اصحاب رسانه، زبان گویای صنعتگران
خریدار   مدیرعاملشــرکتشهرکهایصنعتی
البرزگفت:درخواســتبهرهبرداریازقانونشــعاع
۱۲۰کیلومتری،درخواســِتمعافیتجدیدنیست
بلکهحقیاســتکهازســال۸۰بــرایصنعتگران
اســتان،تعریفشــدهوتاکنونبهناحــقازحقوق

صنعتگرالبرزیگرفتهشدهاست.
محمدامینفرشــیدرپاســخبهســئوالخبرنگار
ایلنامبنیبرمراحلپیگیریوامــکانبهرهبرداری
مجددقانونشعاع۱۲۰کیلومتریومعافیتمالیاتی
واحدهایصنعتیاشــتهارد،تاکیدکــرد:بهجرات
میتوانگفتکهدرخصوصمحدودیتهاینابجای
شــعاع۱۲۰کیلومتــریدرالبرزبیشــترازمدیران
اســتانی،صنعتگرانوصاحبانواحدهایتولیدی،
مطالباتاصحابرســانهالبرزحائزاهمیتاستچرا
کهباپیگیریهــایمکرر،زبانگویــایصنعتگران

شدهاند.

ویباعنــواناینکهبهرهگیریازقانونشــعاع۱۲۰
کیلومتریحقیاستکهبهناحقازالبرزگرفتهشده،
تصریحکرد:از۶شهرستاناستانالبرز،۲شهرستان
طالقانواشــتهاردکه۳۳درصداستانراشامل
میشــودبهصورتســندشــدهجــزومنطقهکم
برخورداراستومیتواندتا۱۳سالازمعافیتهای
مالیاتیبرخوردارگرددلذامدیــرانمالیاتیبهجای
گرفتنمالیاِتبیشــتر،همتکنندکهواحدهایغیر

فعالواردچرخهتولیدشوند.
فرشــیادامهداد:بیــشاز۱۵ماهطولکشــیدتا
مدیرانمربوطهمتقاعدشدندکهشهرستاناشتهارد
کنونیهماندهســتانپلنگآبادســال۸۸است
لذاباپیگیریهایمکرراســتانیمشــخصشــده
شهرکاشتهاردبزرگاســتاندارایسهمیهمناطق
کمبرخورداراســتوباعنایتبهاینامربایدخدمات
حمایتیویژهبرایتمامیواحدهایمستقراشتهارد

نیزلحاظشود.مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتی
البرزباعنواناینکهاســتاندارالبرزبــاجدیتپیگیر
اینموضوعاســت،ادامهداد:دربحثشــعاع۱۲۰
کیلومتری،دیگرمشــکلزیســتمحیطیمطرح
نیستوازسال۹۱اینمشکلبحثاستقرارشهرک،
برطرفوبحثماده۱۳۲قانونمالیاتهایمستقیم
مطرحشــدهکهدرآییننامهاجراییکهبهناحقدر
مجموعهمالیاتیکشورمنعقدشدهاست،واحدهای

مستقردرالبرزرامستثنینکردهاند.
فرشیبااشــارهبهعدمتبعیضالبرزباسایراستانها
بهعنوانمهمترینخواســتهواحدهــایتولیدی
مستقردرشهرکصنعتیاشــتهاردگفت:باتوجه
بهاینکههیچتفاوتیبادواستانقموسمناننداریم
شــایدبتوانادعاکردکهامتیازاتاستانالبرزبرای
جذبسرمایهگذاریبیشــترازدواستانذکرشده

است.

البرز

رئیسدانشــگاهعلمی-کاربردیالبرز
گفت:درحالحاضر۱۱مرکزنوآوری
درســطحمراکــزدانشــگاهیعلمی
کاربردیاستانالبرزفعالاست.پیمان
دانشکارآراســتهدرحاشیهبرگزاری
نمایشــگاههفتهپژوهــشوفناوری
اســتانالبــرزدرجمعخبرنــگاران
اظهارکرد:امســالدرنمایشگاههفته
پژوهشاســتان۲۶غرفهبراینمایش

حــوزه دســتاوردهای
پژوهشوفناوریوهچنین
دستاوردهایتجاریسازی
شــدهخوددراختیارداریم.
ازمیــان۶۰۰دســتاورد
دانشجویان۲۷مرکزعلمی
کاربردیالبرز،بالغبر۳۶۲

مورددرنمایشــگاهپژوهشوفناوری
اســتانالبرزبهنمایشگذاشتهشده

است.رئیسدانشگاهجامع
علمــیکاربردیاســتان
البــرزگفــت:هرکــداماز
دســتاوردهایارائهشدهاز
ســویمراکزدانشگاهیما
بهیقینپاســخگوینیازی

ازجامعهخواهدبود.
ویبااشارهبهتعدادمراکزنواوریالبرز
گفت:درحالحاضر۱۱مرکزنوآوری

درســطحمراکــزدانشــگاهیعلمی
کاربردیاستانالبرزفعالاست.دانش
کارآراســتهدرادامهدانشــگاهعلمی
-کاربــردیرادانشــگاهیکارآفرین
برشــمردوافزود:درواقعایندانشگاه
بیندانشگاههاینسل۳و۴کارمیکند
وتالشداردنــگاهکالنبهتحصیالت
تکمیلیراازســمتمدرکگراییبه

سویمهارتآموزیسوقدهد.

فرمانــدارکــرجگفــت:فعالیــت
هیئتهایاجراییوبررسیصالحیت
داوطلبانآغازشــدهواسامیقطعی
نامزدهــایانتخاباتــی۲۲بهمنماه
اعالممیشود.غفورقاسمپوردرجمع
خبرنــگاراناظهارکــرد:هیئتهای
اجراییدرتمامحوزههاتشکیلشده
وازهفدهمآذرماهفراینداســتعالماز
مراجعچهارگانهوبررسیصالحیتها

بهطوررســمیآغازشده
است.

ویاضافهکــرد:درنهایت
بیســتودومبهمــنمــاه
اسامیقطعینامزدهااعالم
خواهدشــدوطبــققانون
اعالماســامیپیشازنتایج

اســتعالماتجرممحســوبمیشود.
فرمانــدارکــرجگفت:طبــقجدول

زمانبندیقانــونانتخابات،
هیئتهــایاجرایــیبــه
استنادماده۳۱قانونازدهم
آذرماهتشکیلشدهوفرایند
داوطلبان ســوابق بررسی
درمراجــعچهارگانــهبه
اســتنادماده۴۸قانونآغاز
شــدهوتابیســتویکمآذرماهادامه
خواهدداشت.قاسمپورافزود:ازتاریخ

هفدهمتابیســتوششــمآذرماهنیز
بررسیصالحیتداوطلباندرهیئتهای
اجراییانجاممیشــود.اســامیرد
صالحیتشــدگاننیزطبقماده۵۱
قانوندرروزبیســتوهفتمآذرماهبه
هیئتنظارتاســتاناعالممیشودو
طیچهارروزازبیســتوهشتمآذرتا
اولدیماهداوطلبــانفرصتدارندکه
نسبتبهنتایجاعالمنظرداشتهباشند.

آموزش

انتخابات

فعالیت ۱۱ مرکز نوآوری در مراکز علمی-کاربردی البرز

اسامی قطعی نامزدهای انتخاباتی ۲۲ بهمن ماه اعالم می شود
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مدیریت شهری به جذب بودجه
ساختماننیمهکارهدانشــکدهآتشنشانیبه

مرکزنوآوریوشهرداناییتبدیلمیشود.
علیکمالیزادهدرســیزدهمینجلسهشورای
معاونینبااشارهبهشرایطاقتصادیموجوداظهار
داشت:دراینشرایطلزومتوجهمدیرانشهری
بهجذببودجهبیشازگذشتهاحساسمیشود.
ویباتاکیدبراهمیتاینموضــوع،عنوانکرد:
ازمدیرانیکهبتوانندباالتریــنجذببودجهرا
داشتهباشند،قدردانیخواهدشد.شهردارکرج
درادامهبهدیــدارخودبامعاونعلــموفناوری
رئیسجمهورنیزاشارهکردوافزود:درایندیدار
پیشنهادتبدیلســاختماِننیمهکارهدانشکده
آتشنشانیبهمرکزنوآوریوشهرداناییمطرح
شــد.اینمســئولاضافهکرد:اینپیشــنهادبا
استقبالمعاونرییسجمهورمواجهومقررشد
دولتنیزدرتحققاینمهمسرمایهگذاریکند.

کمالیزادهدربخشدیگــریتوجهبهنظافت
اتوبوسهاینــاوگانحملونقــلعمومیرا
ضروریعنوانکردوخاطرنشــانکرد:توجهبه
اینموضوعمیتواندشهروندانرابهاستفادهاز

حملونقلعمومیترغیبکند.

وهش راس برنامه های   پژ
اجرایی باشد

مدیریتشــهریوشورایشــهرپژوهشرادر
راسبرنامههایعملیواجراییخودقراردهد.

ســارادشــتگرددربازدیدازغرفــهمدیریت
شهریدرششــمیننمایشــگاههفتهپژوهش
اظهارداشت:مجموعهمدیریتشهریپژوهش

رادربرنامههایعملیواجراییخودبگنجاند.
ویبابیاناینکــهآگاهیعمومشــهرونداناز
نیازهایمدیریتشــهریدرحوزههایعلمی،
پژوهشــیوفناوریدردســتورکارقراردارد،
افزود:بامشــارکتدانشــگاههاومراکزعلمی
پژوهشــیشــهروندانراازایننیازهاآگاه
میکنیم.اینمســئولبااشــارهبهاینکهبایداز
آخریندستاوردهادرادارهامورشهریاستفاده
کنیم،یادآورشــد:اینآمادگینیــزبایدوجود
داشتهباشــدکهقبلازظهورموضوعاتجدید
درحوزهفناوریبتوانیمآنراپیشبینیکنیم.

دشــتگردبیانکرد:موضوعدیگریکهبایدبه
آنتوجهشودموضوعاتپژوهشــینمایشگاه
سالآیندهاســت،اعتقاددارماینموضوعاتاز
هماکنونبایدبهماارائهشودتاوقتکافیبرای
نمایشپــروژههاییکهدرطولســالرویآن

سرمایهگذاریمیشودفراهمشود.
اینعضوشــوراخاطرنشــانکرد:نکتهدیگری
کهبایدمودتوجهقرارگیردسودبردنازفضای
رســانهایبرایاعالمنیازهایحــوزهمدیریت
شــهریاســت؛کهبایدازاینمحیطبهویژهدر

حوزهدانشوپژوهشوفناوریاستفادهکنیم.

 شکارچیان غیرمجاز بز وحشی
 در البرز دستگیر شدند

مدیرکلحفاظتمحیطزیســتاســتانالبرز
گفتکــه۲شــکارچیغیرمجــازدرمنطقه

حفاظتشدهالبرزجنوبیدستگیرشدند.
فردینحکیمیافزود:اینشــکارچیاناقدامبه
شکارغیرمجازیکراسبزوحشیکردهبودندکه
توســطمامورانیگانحفاظتدستگیروتحویل
مراجــعقضاییشــدند.ویبابیــاناینکهبرای
مجرمانپروندهتخلفدرمراجعقضاییتشکیل
شــده،اظهارداشــت:ازاینافرادعالوهبرضبط
الشــهشــکار،ادواتجرمهمچوناسلحهثبتو
ضبطشد.حکیمیبااشــارهبهفرارسیدنفصل
ســرماونزدیکشــدنحیاتوحشبهحاشیه
جادهوروســتاها،ازدوســتدارانحیاتوحش
خواســتتادرصورتمشــاهدههرگونهتخلف

شکارغیرمجازباشماره۱۵۴۰تماسبگیرند.



تأثیرافزایشنرخبنزینبرمسکنمنتفیاست

تیر سوداگران به سنگ خورد
برهان محمودی  کارشناســاناقتصادمســکن
معتقدندتالشبرخیانبوهسازانومشاورانامالک
برایشوکآمیزنشــاندادنافزایشقیمتبنزینبر

بازارمسکنباشکستروبهروشدهاست.
علیرغمافزایشقیمتبنزیندریکماهاخیر،امانه
تنهااتفاقخاصیدربازارهایموازیســرمایهایرخ
نداده،بلکهحتیدرکاالهایمصرفیونیزکرایهحمل
ونقلعمومینیزشاهدافزایشچندانینبودهایمهر
چندکهبرخیتالشهابرایافزایشنرخدالریاطال
ومسکندرروزهایاخیر،هیجانیکاذبایجادکرد،
امانرخهابهســرعتبهدلیلعدماســتقبالازسوی
مصرفکنندگانونیزکنترلبازارازســویمتولیان
بازارهایموازی،بهقیمتهایقبــلازافزایشنرخ

بنزینبازگشت.
درمســکننیزاگرچهمنافعبرخیمشاورانامالک
وانبوهســازاندرایجادالتهابدرفضایرسانهایو
مجازیبرایافزایشقیمتمســکنبود،امابهدلیل
آنکهبازارمســکنمصرفینتوانســتازبازارمسکن
سرمایهایپشــتیبانیکند،اینتالشهاناکامماند
وعلیرغمتــداومافزایشتعــدادمعامالتوخریدو
فروشمسکندرماهجارینســبتبهماههایمهرو
آبان،اماروندثباتیاحتیکاهشــیقیمتمسکنبه
خصوصدرمناطقمیانی،مرکزیوجنوبیپایتخت

حفظشد.

تفاهم خریدار و فروشنده بر حبابی بودن 
قیمت ها

بررســیهایمیدانیخبرنگارمهرنشــانمیدهد
اگرچهتقاضایخریدمسکنمصرفیازسویاقشار
متوســطروبهافزایشاســت،اماقیمتهامشابه
نرخهایمهرماهاســتوباتوجهبــهاینکهکنترل
بازارمســکندراختیارخریداراســتنهفروشنده،
امکاناخذتخفیفهایخارجازعرفبازارمســکن
نیزکامالفراهماســت.بهعبارتدیگــر،خریدارو
فروشــندههردوازحبابیوغیرواقعیبودنقیمتها
اطــالعدارندوازاحتمــالادامهروندکاهشــیآن

مطلعهستند.
ازســویدیگرادامهثبــتنامطرحملیمســکنو
استقبالمثبتمردمازاینطرح،توانستهتاحدودی
ازادامهروندافزایشیقیمتمســکنبهدلیلایجاد
جوروانیافزایشعرضهنســبتبهتقاضا،جلوگیری
کند.بهنظرمیرســدتاپایانســالجاری،تقاضای
ســرمایهاینتواندجایگاهیدربازارمسکنداشتهو
درنتیجهخریدارانمصرفیباخیالآســودهتریبه

دورازالتهاببازارمســکنبتوانندبهخریدمســکن
اقدامکنند.

 نگاهی به 3 منطقه نخست پُرمعامله مهر
 و آبان تهران

بهعنــوانمثــالقیمتمســکندربرخــینقاط
گرانقیمتترستارخانتقریبادربازهقیمتیمهرماه
وآبانماهباقیماندهاســت؛براســاسگزارشدفتر
برنامهریزیواقتصادمســکنوزارتراهوشهرسازی
ازمیانگینقیمتیمنطقه۲پایتخــتدرمهروآبان
امســال،اینارقامبهترتیــب۱۹.۹و۱۸.۸میلیون
توماناست.درحالحاضردرســتارخانواحدهای
نوســازتا۵ســالســاختدربازهقیمت۱۸تا۲۰
میلیونتومــاندرهرمترمربعبهفروشمیرســند
وواحدهایباالی۲۰سالســاختنیزدربازه۱۰تا
۱۲میلیونتوماندرحالخریدوفروشهســتندکه
نشاندهندهثباتوحتیکاهشنسبیقیمتهادر
منطقهمذکورنســبتبهدوماهنخستپاییزامسال

است.
گزارشدفتربرنامهریزیواقتصادمسکنوزارتراه
وشهرسازیبرایمناطق۹و۱۰تهراندردوماهمهر
وآبانامســالبهعنواندومنطقهپُرمعاملهترنسبت
بهسایرمناطقشــهریپایتختمیانگینقیمتهر
مترمربعواحدمســکونیرا۸.۷و۸.۸میلیونتومان
وتقریبابدونتغییردرایندوماهذکرکردهاست؛در
حالحاضربررســیهایمیدانیازمشاورانامالک
نشانمیدهددرمنطقهاستادمعینتهران)واقعدر
منطقه۹(واحدمسکونینوســازباقیمتهرمتر۱۱
میلیونتومانوواحدهایبین۱۵تا۲۰سالساخت
نیزبینهرمتر۷.۵تــا۸.۵میلیونتومــاندرحال
خریدوفروشاســت.درخیابانآذربایجان)منطقه
۱۰(نیزقیمتهاتقریباباهمیــنبازهودرمواردیبا

قیمتیکمتربهمشتریانارائهمیشود.

کارشناس اقتصاد مسکن: افزایش شوک آمیز 
قیمت مسکن منتفی است

درهمینخصــوصبهروزملکیکارشــناساقتصاد
مســکندرگفتوگوبامهردربارهتأثیرشوکبنزین
بربازارمســکناظهارداشــت:دراواخرسال۹۲که
اوایلرکودبازارمســکن۵ســالدرابتــدایدولت
یازدهممحســوبمیشــد،یکیازمدیرانانجمن
انبوهســازانازاحتمالافزایش۳۰۰درصدیقیمت
مسکندرسال۹۳خبردادهبود!درحالیکهافزایش

۳۰۰درصدیبهمعنای۴برابرشدنقیمتهاست.
ویافزود:اینانبوهسازیاواقعاازمعنایافزایش۳۰۰
درصدیبیاطالعبودیاآنکهمنافــعویدرافزایش
قیمتمســکنبود؛بااینحالدرانتهایســال۹۳،
قیمتمسکنتفاوتیباابتدایآنسالنداشت؛چون
اقتصادمسکنتابعشرایطخاصیاستواصولخود

رادارد.
اینکارشناساقتصادیادامهداد:ازآنجاییکهمردم
دربازارمســکنیاســایربازارهایموازیتاحدودی
تحتتأثیررســانههاهســتند،درروزهایاخیرنیز
برخیافرادیکهمنافعآنهــادرایجادالتهابدربازار
مسکناســت،ازجملهبرخیمشــاورانامالکو
انبوهســازانبهدنبالالقایافزایشقیمتمســکن
وبروزشوکدربازارمســکنبهبهانهافزایشقیمت
بنزینبودند؛حالآنکهمــنهمچنانمعتقدمقیمت

مسکنتاپایانسالبدونتغییرباقیمیماند.
ویتأکیدکرد:مختصاتکنونیبازارمســکننشان
میدهدعلیرغــمفضایهیجانیوپُراسترســیکه
برخیبهدنبالالقایآنهســتند،پیــشبینینمی
شودشوکجدیدیدربازارمسکنبُروزکندوتحلیل
سابقمبنیبرثباتنسبیقیمتمسکنکهمیتواند
بازهایتاافزایشیاکاهش۱۰درصدیراشاملشود،

همچنانتاپایانسالجاریمعتبراست.
ملکیدربارهعلتارائهایــنتحلیلگفت:ازآنجایی
کهتقاضایســوداگرانهبدونپشــتیبانیتقاضای
مصرفینمیتواندتداومداشتهباشد،افزایششوک
آمیزقیمتهادربازارمسکنبســیاربعیداست.به
خصوصکــهدرحالحاضرمهمترینشــاخصدر
بازارمسکنشــامل»فاصلهقیمتمسکننسبتبه
درآمدخانوار«درباالترینوماکزیممحالتممکن
قرارگرفتهواینفاصلــهدردامنهزمانیکوتاهمدت
قابلجبراننیســت؛لــذاخانوارهــاتواناییخرید

مسکنراندارند.

پالک
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ونق غیرتورمی   پیش بینی ر
در بازار مسکن

یککارشناساقتصادمسکنبابیاناینکهبازار
ملکدرشرایطرونقغیرتورمیقرارداردگفت:
معامالتتاپایانســالروندصعــودیخواهد
داشــتونوســاناتقیمتدرحد۱تا۲درصد

است.
بیتاهللستاریاندرگفتوگوباایسنااظهارکرد:
روندافزایشمعامالتمسکنتاپایانسالادامه
مییابدوباوجوداینکــهپیشبینیمیکردیم
اوایلسالآیندهمســکنواردرکودشودتغییر
نرخبنزیــناحتمــاالازرکودســالآیندهنیز

جلوگیریخواهدکرد.
ویدربارهپیشبینیبازارمســکندرماههای
آیندهگفت:افزایشیکتــادودرصدیقیمت
درکناررشــدمعامــالتراخواهیمداشــت.
ریزنوســاناتماهیانه،طبیعیاستاماجهش
قیمتاتفاقنمیافتد.البتــهافزایشیکتادو
درصدیقیمتبرایبخشمسکنمفیداست؛
چراکهبــازدهوانگیــزهســرمایهگذاریراباال

میبرد.
ســتاریانبااشــارهبهافزایــش۱۸۱درصدی
معامالتدرنیمهاولآذرماهنســبتبهماهقبل
گفت:علتکســادیمعامالتدرماههایقبل
بهقرارداشــتندرماههایمحرموصفرمربوط

میشدوعلتاقتصادینداشت.
اینکارشناسبازارمســکن،تغییرنرخبنزین
راضروریدانســتوگفت:قطعااصالحقیمت
بنزینتصمیمدرستیبود.بنزیندرپاالیشگاه
لیتری۵۰۰۰تومانتماممیشودوتابهجایگاه
برسدقیمتتمامشــدهبهباالی۷۰۰۰تومان
میرســد.اینیارانهبردوشکســانیاستکه
ازتواناییمالیبســیارپایینیبرخوردارند.لذا
رشــدقیمتبنزینتصمیمدرســتیبودامادر

اطالعرسانیآنخوبعملنشد.
ســتاریاندربارهنقشدولتدرکنترلقیمت
مسکنگفت:اساسادولتنهدرسرکوبقیمت
ونهدرتولیدمســکننقشعمــدهایندارد.اما
اقتصاددولتیهموارهدربخشمســکنمشکل
ایجادمیکند.مثالبودجههــایعمرانی،تغییر
قیمتسوختیاحذفیارانههادربخشمسکن
تاثیرگذاراســتوبههمیندلیلبایددولتدر

اینزمینهدقتداشتهباشد.

اختصاص وام های کم بهره برای 
ساخت مسکن کارگران

یکفعالکارگریبــابیاناینکــهاگرطرحی
درزمینهمســکنبهنتیجهنمیرســدآنرابه
هرقیمتیاجرانکنیم،پیشــنهادکرد:درطرح
مسکنملیکارگران،وامهایکمبهرهدرقالب
تعاونیهایمســکندراختیارکارگــرانقرار

گیرد.
عبدالهمختاریدرگفتوگوباایسنا،درارزیابی
طرحملیمســکنکارگرانگفت:اگرقراراست
دراینزمینهتفاهمنامهایباوزارتکاربهامضا
برســدومقدماتاولیهاینطرحنوشــتهشود
معتقدمتعاونیهایمســکنکارگریبایداحیا

شوند.
ویگفت:قبلازهرچیزبایدمنطقهبندیشود
یعنیکارگرانهرمنطقــهبهخصوصکارگران
فاقدمسکنشناساییوتقســیمبندیشوندتا
همفاصلهمســافتمحلکارتامحلســکونت
بهوجــودنیایدوهــمآلودگیهــوا،ترافیکو

خستگیکارگررادرپینداشتهباشد.
اینفعالکارگریبهســاختمسکنکارگری
توسطبرخیازکارخانههایقدیمیاشارهکردو
گفت:سالهاقبلبعضیازکارخانههایبزرگبه
فکرمسکننیروهایکارخودافتادندودرداخل
کارخانهیامحــدودهمحلکاربــرایکارکنان
خودخانهسازیکردندتاازاینطریقرفاهحال

کارگرانخودرافراهمکردهباشند.



مدیریتبهرهگیریازتوانوظرفیتداخلی

و به راه انداخت بازی برد- بردی که ایران خودر
خریدار  گروهصنعتیایرانخودرودرفصلجدید
فعالیتهایخودبــاهدفاعتــالیصنعتخودرو
کشــوردرســایههمدلیمجاهدانهوبهرهمندیاز
ظرفیتواســتعدادارزشــمندداخلی،رویکردیرا
برگزیدهکهقطعامنافعپایداریرابرایصنعتکشور
رقمخواهدزد.مجموعهاقداماتیکــهاهتمامبهآن
میتواندپیشرانموثریبرایاینصنعتدرشرایط

دشوارامروزکشورباشد.
درهمهمهپرآشــوبمحدودیتهایبیــنالمللی
وضعشــدهبرایبهتالطمانداختنایــرانعزیزمان،
باحمایتمتخصصانجهادگرگــروهصنعتیایران
خودروودرظلتوجهبهرهنمودهــایداهیانهمقام
معظمرهبریتوانســتهایمبااتکایبرتوانوظرفیت
داخلی،ضمنتحرکبخشیدنبهبخشهایمختلف
تولیدیصنعتخودروکشوروهمچنینبهرهگیری
ازتجربهودســتاوردهایبهدســتآمدهدرصنایع
دفاعیکشــورمعبریجدیددرکاهشوابســتگی

بگشایموتوفیقاتارزشمندیرابهدستآوریم.
اقدامــیکهبــااعتمادســازیوایجــادهمدلی
دربخشهــایمختلفبیــنتامینکننــدگانو
تولیدکنندگانصنعتخودروکلیدخوردوحاصلآن
طیسهماهگذشــتهاینبودکهباهمهمحدودیتها
بتوانیمباگذرازروندروبهتنــزلکهموقعتیبحرانی
برایاینصنعتایجادکردهبــود،نقطهعطفیرادر
فعالیتهاشــاهدباشــیمکهدســتاوردآنرشدو

خوداتکاییدراینصنعتبودهاست.
گروهصنعتیایرانخودروتوانستدرسهماهگذشته
بهرغمتشدیدتحریمهایبینالمللیبویژهدرصنعت

خودرودســتاوردهایشــاخصیراتنهابااتکابه
ظرفیــتهایمحدودشــرکتهایخودروســازو
قطعهسازرقمبزند.اینشــرکتضمنایجادمیثاق
نامهایباتامینکنندگان،تمرکزبرافزایشظرفیت
تولید،کاهشتعهدات،جلبرضایتمندیمشتریان
وتوســعهصــادراترادرســرفصلبرنامههای
خودتعریفکــردواهتمــامخودرابهکاربســتتا

دستاوردهایقابلارایهایراتقدیمکند.

 دستاوردهای شاخص حوزه تولید، فروش
 و خدمات پس از فروش

ازثمراتایناقداماتیکیافزایشتجاریســازیاز
روزانه۹۳۰دســتگاهبهحدود۲۰۰۰دســتگاهبوده
است.آهنگرشــداینافزایشتولیدروزانهبهنحوی
اســتکهدرهفتهآیندهاینرقمبه۲۵۰۰دســتگاه
خواهدرســید.بعالوهافزایشتولیدخودرویبدون
کســری)عبورمســتقیم(از۳درصدتولیدروزانهدر
هفتهاولمهرماهبه۵۸درصــد،کاهشخودروهای
کفاز۶۵هزاردســتگاهدرهفتهاولشــهریورماهبه
حدود۱۶هزاردســتگاهوهمچنیــنتحویلتمامی
تعهداتمعوقدرفروشفــوریمحصوالتازجمله
فعالیتهایموثرانجامشــدهدرحوزهتولید،فروش

بودهاست.
شایانذکراســتکهتعهداتمعوقدرفروشفوری
محصوالتدرهفتهاولشــهریورماه۳۷۰۰دستگاه
بودهاســتدرحالیکهدرهفتهاولآبانماهبهکلیه
تعهداتمعوقعملشدودرحالحاضرفروشفوری
تعهدمعوقیندارد.ازدیگرســوبرنامههایتوســعه

محصــولوبرنامهریــزیجهتعرضــهمحصوالت
جدیدازجملهدناپالستوربوشــارژاتوماتیک،۲۰۷

پانورامادردستورکارایرانخودروقراردارد.
همچنینادغامویکپارچهســازیحوزههایفروش
وخدماتپسازفروشباهدفخلــقارزشافزوده
برایمشــتریانباهزینهکمترواعمالسیاستهای
یکپارچهدرحوزهفروشوخدمــاتپسازفروشبا
هدفکاهشهزینههادرچرخهعمرمحصول،اعمال
مدیریتواحدبرشبکهفروشوخدماتپسازفروش
باهدفنظارتبرعملکردشــبکهوبهبودمســتمر،
افزایشدرآمدهاوبهبودکیفیــتخدمات،پیگیری
اصالحســبددرآمدیگروهوافزایشتمرکزبرحوزه
خدماتپسازفــروشازمهمتریــناقداماتانجام
شــدهدرحوزهخدماتپسازفــروشایرانخودرو

است.

 دستاوردهای شاخص در حوزه صادرات 
و امور بین الملل

استراتژیصادراتایرانخودروبرمبنایفعالسازی
سایتهایتولیدیفرامرزی،تولیدمحصوالتجدید
وهمکاریباشرکایخارجیبراساسرابطهبرد-برد
وکسبسهممناسبازبازارهایبینالمللیبناشده
است.برهمیناساسعقدقراردادبراینحویل۱۵۰
دستگاهکامیونواگنهودامضاشدهاست.همچنین
فعالسازیدفاترخارجازکشــوربرایبهرهمندیاز
ظرفیتهایموجوددرراســتاینفــوذدربازارهای
موجودوتوسعهبازارهایجدید،دردستورکارایران

خودروقراردارد.

پدال

دبیــرانجمــنخودروســازانگفت:
بازگشــتخودروهاییفرانســویبه

ایرانباوجودتحریمهابعیداست.
احمــدنعمتبخــش،دبیــرانجمن
احتمــال دربــاره خودروســازان
همکاریمجــددبافرانســویهادر
زمینهخودروسازیگفت:برایتولید
خودروباتوجهبهاطالعاتیکهموجود
اســت،فعالخبریازتولیدنمونههای
فرانســوینیســت.درصورتــیکه
تحریمهاهمچنانپابرجاباشــدبعید

اســتکهدوبارههمکاری
ایرانبافرانسویهاصورت
خودروســازانی بپذیــرد.
مانندپژو،رنووسیتروئندر
ایرانسرمایهگذاریکرده
بودندامابهدلیلتحریمها
ازایــرانرفتنــد.چنیــن

اتفاقاتیبعیداســتمگرایــنکهبه
صورتپشتپردهصحبتهاییشود.

و قطعــات تامیــن دربــاره وی
خدماتدهــیبــهخودروهاییمانند

c۳پژو۲۰۰۸وسیتروئن
اظهارکرد:وارداتقطعات
یدکیخودروتحریمنشده
اســت.بنابراینبــاتوجه
بهایــنقضیه،شــرکتها
موظفهســتندتا۱۰سال
پسازتولیدخدماتراارائه

دهند.
الزمبهذکراســتکهایــنخودروها
ازلحــاظداخلیســازیدرســطح
پایینــیقــراردارنــد.۱۴درصداز

داخلیسازیشاملمونتاژبدنه،رنگ
ومونتــاژنهایــیدرکارخانهاســت.
قراربودایــنخودروهابــا۴۰درصد
داخلیبهتولیدبرســندامــاباتوجه
بهایــنکهقطعهســازاننتوانســتد
بهســرعتالزمدرســاختقطعات
برســندوزارتخانهکوتاهاومــدوکار
بــا۲۰درصدداخلیســازیشــروع
شــد.بنابراینخودروهاییمانندپژو
۲۰۰۸وســیتروئنc۳بــا۲۰درصد

داخلیسازیتولیدشدند.

جاده مخصوص
وهای فرانسوی وسازان به بازگشت خودر واکنش دبیر انجمن خودر
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هرچندخریدوفروشخودرودربازارپرالتهاب
اینروزهابهکفرسیدهاماروندافزایشیقیمت

دراینبازارراکدمتوقفنشدهاست.
درحالیکهتحتتاثیرافزایشقیمتارزدربازار
ورشــدقیمتهادربازارهایموازیچونسکه،
قیمتهاروندیافزایشــیراطیکردهاست.بر
اساساینگزارشامروزقیمتسمندالایکس
باافزایشــی۷۰۰هزارتومانیبــه۸۵میلیون
تومانرسیدوبهایسمندEFنیزبارشد۷۰۰
هزارتومانیقیمــت،۹۹میلیونوهفتصدهزار
تومانفایلشــد.قیمتدناتیپیکنیزبارشد
دومیلیونتومانیقیمتبه۱۲۳میلیونتومان
رسیدهاستوپژو۴۰۵نیزبرقیمت۸۰میلیون
تومانایســتادهاســت.پاینگانبهسهمیلیون
تومانافزایشبه۲۰۸میلیونتومانرســیدو
برلیانسنیزدرمدلهــایمختلفیکمیلیون

تومانافزایشقیمتراتجربهکرد.
فعاالنبــازارمیگویندحجمخریــدوفروش
کاهشیافتهوکمترکســیدرایــنبازارراضی
بهخریددراینمحدودهقیمتیاســت.درعین
حالفروشندگاننیزدرفضایمجازیقیمتها
رابهصــورتهماهنگباالبــردهاند.فعاالن
بازارمــیگویندقیمتهادربــازارپایینتراز
قیمتهایدرجشدهدرفضایمجازیوفایلهای
اعالمیاســتامافعاالکمترکســیدستبه
خریدمیزند.بازارخودرودرســالگذشــتهبا
افزایشقابلتوجهقیمتروبروشــدوبسیاری
ازســرمایهگذارانراهیبازارخودروشــدند.
بررسیهانشانمیدهددرســالگذشته۹۰
درصدخریدارانخودروبهقصدسرمایهگذاری
وارداینبازارشدندودرنتیجهاینبازارازشرایط

معمولوعادیخارجشد.
درســالجاریاماتحتتاثیررشدبسیارباالی
قیمتها،خریدوفروشخودروبارکودیبسیار
شدیدمواجهشــدوحاالبابروزاتفاقاتتازهدر
بازارازجملهســهمیهبندیبنزیــنوافزایش
قیمتهرلیتربنزینزمینهرابرایرشدقیمتها

درعینرکودشدیددربازارفراهمکرد.
براســاساینگزارشپیشبینیهانشــان
میدهدباتوجهبهرکودبازاروبهکفرســیدن
خریدوفــروش،احتمالبازگشــتقیمتها

وجوددارد.

وش ام وی ام ایکس ۵۵  آغاز فر
و توسط شرکت مدیران خودر

باالخرهپسازمدتهاانتظارشــرکتمدیران
خودروفروشرسمیشاسیبلندجدیدخودرا

بانامامویامایکس۵۵آغازکرد.
اینشاسیبلندجذابکهدرفضایرسانهاییبه
کراتراجبعآنصحبتشدهاستدارایموتور
۱.۵لیتریتوربــوبهقدرت۱۴۷اســببخارو
گشتاور۲۱۰نیوتندرمتراست.همچنیناین
خــودرودارایگیربکساتوماتیک)۶ســرعته
دوکالچه(مشــابهتیگو۷،مانیتــور۹اینچی
ESP.TCSلمسی،سیســتمهایپایداری
HHC.،ایربگهــای)جلو-جانبی)دوربین

۳۶۰،سیستمGPSاست(.
اینخودروداریگارانتی۴ســالیا۱۰۰۰۰۰
کیلومتــرو۲ســالیــا۶نوبــتســرویس
رایگاناســت.همچنیــنقیمتایــنخودرو
۳۶۵.۵۰۰.۰۰۰تومانبرایمدلاکســلنتو
.۳۶۷.۵۰۰.۰۰۰.تومانبرایمدلاکســلنت
اسپورتاستکهدارایســقفمشکیمیباشد
وموعدتحویل۴۵روزکاریبرایاینخودرودر

نظرگرفتهشدهاست.
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شدیدترینسقوطارزیامسالثبتشد

دالر تا مرز حمایتی عقب نشست
خریدار آخرهفتهگذشــتهوقتنــزولیکباره
قیمتدالردربازارآزادبود؛روزچهارشنبه،اسکناس
آمریکایــینزدیکبه۵۰۰تومــانازارزشخودرااز

دستداد.
بیشــترینکاهــشروزانهایکــهایــنارزازاواخر
اردیبهشــتماهتجربهکردهبود.بهواسطهاینافت،
قیمتدالرتامحدوده۱۳هــزارو۲۰۰تومانیعقب
نشســت.عرضهبازارســازازقیمتهایباالومتضرر
کردننوسانگیران،افزایشفروشمعاملهگرانفنی
وباالرفتنفعالیتخالیفروشهاازجملهعواملیبود
کهازنگاهبرخیفعاالندرثبترکوردکاهشــیبازار

اثرگذاربودند.
درپنجمینروزهفته،دالرباسرعتزیادیدرمسیر
کاهشــیقرارگرفتوبهراحتیازمــرزحمایتی۱۳
هزارو۵۰۰تومانیپایینرفت.ســاعت۳بعدازظهر،
شاخصارزیدربازارباقیمت۱۳هزارو۲۰۰تومان
بهفروشمیرســیدکه۴۸۰تومــانکمترازقیمت
بستهشدهروزسهشنبهبود.چنینمیزانافتیبرای
دالرازاواخراردیبهشــتماهسابقهنداشــتوبازار
بهطورکلیدرآذرماهاصالکاهشسهرقمیرابهثبت
نرساندهبودواوضاعبهطورکلیبهکامافزایشیهابود.
بهگفتهفعاالن،شدیدترینافتروزانهدالردرهفت
ماهگذشته،ریشهدرعواملمتفاوتیداشت.گروهی
برعرضهیکبارهبازارســازازقیمتهــایباالتاکید
داشــتند.دســتهایبهافزایشفروشمعاملهگران
فنیوســفتهبازاناشــارهمیکردندوعدهاینیزبه
افزایشفعالیتخالیفروشــانارزیباورداشتند.در
اینمیانافتنرخحوالهدرهــمرانیزنبایدفراموش
کردکهدیروزدرمقطعیحتیتاابتدایکانال۳هزار
و۶۰۰تومانینیزعقبنشــینیکردهبود.بااینحال
آنچهمسلماســتدیروزحجماسکناسدالرموجود
دربازاربــاالرفتهبودوخریــداراننیزحضورچندان
فعالیدربازارنداشتندوتنهادرمقاطعیسعیکردند
کهمرز۱۳هزارتومانیراحفظکنند.درحاشیهبازار،
برخیفعاالناماازبرخوردامنیتیباشماریازدالالن
درپلهآهنیوخیابانفردوســیصحبتمیکردندو
اعتقادداشــتند،اینموضوعدرهراسمعاملهگران
برایفعالیتدربازارارزنقشداشتهاست.البتهبیشتر
بازیگرانکاهشقیمترابهطورکلیناشــیازهمان

افزایشعرضهارزدربازارمیدانستند.
درروزیکهدالرباهیجانزیادیدرجهتکاهشــی
حرکتمیکرد،ســکهتمامبهارآزادینیزراهنزولرا
درپیشگرفتوبهراحتــیازکانال۴میلیونو۶۰۰

هزارتومانیعقبنشست.ساعت۳بعدازظهر،قیمت
فلزگرانبهایداخلیدربــازارحدود۴میلیونو۵۴۰
هزارتومانبود.اینقیمــت۱۲۰هزارتومانکمتراز
روزسهشــنبهبود.بهنظرمیرســدبرایسکهبازان
آنچهبیــشازهرموضوعیاهمیتدارد،سرنوشــت
مرزحمایتــی۴میلیونو۵۰۰هــزارتومانیخواهد
بود.درصورتشکســتآن،احتمالافتبیشتراین
فلزگرانبهاافزایشمییابد.بهنظرمیرسدمهمترین
عاملاثرگذاربربازارســکهوطالدرشرایطکنونی،
تغییراتقیمتدالراســت.بازارطــالیجهانینیز
درروزهــایاخیرنوســانخاصینداشــتهودیروز
نیزتاحدودساعت۴بعدازظهرنوســاناتخودرادر

محدودههزارو۴۶۰دالریانجامدادهبود.
برگشــتدالرازمرز۱۴هــزارتومانیبســیاریاز
معاملهگرانوســفتهبازانرادچارضررکرد،ولییک
گروهخاصازاینافتســودزیادیرامیتوانســتند
کسبکنند.خالیفروشاندســتهایازمعاملهگران
هســتندکهازانتظاراتکاهشیخودسودمیگیرند.
بهعنوانمثــال،زمانیکهدرروزسهشــنبهدالر۱۴
هزارو۲۰۰تومانبود،اگریــکخالیفروشاقدامبه
معاملهارزیکردهباشــدوفردابازارتاقیمت۱۳هزار
و۲۰۰تومانیعقبنشینیکند،بهازایهردالرهزار
تومان)حدود۱۰درصد(سودکردهاست.درواقعبه
ایندلیلبهایندستهخالیفروشگفتهمیشودکه
درزمانمعامله،دالرخاصیندارندوتنهابراســاس
انتظارکاهشــیخودبرایروزبعداقــدامبهمعامله
میکنند.اگرقیمتدالرمطابقانتظارخالیفروشان
پایینبیاید،ازطــرفدیگرمعاملــهمیخواهندکه

تفاوتریالیقیمتهارابهاوپرداختکنند.
برخیفعــاالنبــاورداشــتندیکــیازدالیلمهم
نوسانشدیدهفتهگذشــتهافزایشفعالیتهمین
خالیفروشــانبود.دراینمیان،البتهبایدعرضهارز
بهصورتاســکناسنیزباالرفتهباشد؛درواقعبدون
عرضهواقعیارز،امکاننداشــتکهخالیفروشــان
بتوانندقیمتراتحتتاثیرخودقراردهند.پنجشنبه
قیمتدالرکاهششــدیدیراتجربهکــرد؛دراین
میان،بایدمنتظربودودیددامنهنوسانیمجازبعدی
برایدالرچیســت؟آنچهمسلماســتچهنوسانات
شدیدافزایشیوچهنوساناتتندکاهشی،سیگنالی
ازناپایداریرابهمعاملهگرانمخابرهمیکنند.برخی
معاملهگرانباوردارند،بازارسازدرروزهایآتیبهتر
استبیشــتربهدنبالتثبیتقیمتهایاکاهشآرام

آنهاباشدومانعازثبتنوساناتشدیددربازارشود.

خ جدید ارز در راه است؟ نر
رئیسکنفدراسیونصادراتگفت:رئیسبانک
مرکزیاصرارداردکههیچدخالتیدرســامانه
نیماصورتنمیگیردوقیمتهاکامالبراساس
عرضــهوتقاضاتعیینمیشــوندامــاوقتیدر
بودجهدالر۸۵۰۰تومانیتعیینشــداینشک

راایجادکردهکهنرخدستوریاست.
محمدالهوتــیدرخصوصبودجهســال۹۹
گفت:امســالباپدیــدهایدربودجــهمواجه

هستیمکهسالهایقبلآنرانداشتیم.
ویادامهداد:معموالدولتهابراســاسپیش
بینیهایخودیکعددرابهعنــواننرخواحد
ارزدربودجــهتعیینمیکنندتابراســاسآن

درآمدهارامحاسبهکنند.
درســالهایقبلکهارزتکنرخییادونرخی
بودوبــازارثباتداشــتاینعــددنزدیکبه
واقعیتبــوداماازســال۹۷کــهدالر۴۲۰۰
تومانیمطرحشــدوسپسشاهدجهشقیمت
ارزبودیم،نــرخآنهمــان۴۲۰۰تومانباقی
ماندواکنونشــاهداینهســتیمکهاینعدد
غیرکاربردیاســتونمیتوانبــرمبنایآن

محاسباتانجامداد.
رئیسکنفدراســیونصادراتباابــرازتعجب
ازاصراردولتبرایمبناقــراردادندالر۴۲۰۰
تومانیگفت:حتیدرسامانهنیمامیانگیننرخ
ارزکمتراز۱۰هزارتومانبودهامامعلومنیست
چرادولتبررویاینعدداصــراردارد.ایندر
شرایطیاســتکهبیشترکارشناســاناعالم
کردهاندکــهارز۴۲۰۰تومانیبهدســتمردم
نمیرسدوبهتراستدولتنرخارزراواقعیکند
وبهروشهایدیگربهاقشــارآسیبپذیرکمک

کنند.
ویافــزود:هرچنداعالمشــدهکــهدرالیحه
بودجهســال۱۰،۹۹میلیــاردو۴۰۰میلیون
دالر،ارز۴۲۰۰درنظرگرفتهشدهوبقیهبایداز
منابعدیگرکهمیتوانگفتفقطارزصادراتی
است،تامینشود.اینارزیاازطریقتوافقبین
صادرکنندهوواردکنندهحاصلمیشــودیااز

طریقعرضهدرسامانهنیما.
الهوتیادامهداد:ازســویدیگــررئیسبانک
مرکزیاصرارداردکههیچدخالتیدرســامانه
نیماصــورتنمیگیــردوقیمتهــاکامالبر
اســاسعرضهوتقاضــاتعیینمیشــونداما
وقتیدربودجهعدد۸۵۰۰تومانتعیینشــد
اینشکراایجادکردهکهنرخدستوریاست.
اگراینفرضیهدرســتباشــدبایدمنتظرنرخ
سوموچهارمهمباشیم.امااگرازطریقعرضه
وتقاضاباشــدپــسدالر۸۵۰۰تومانیدوراز

ذهناست.
اینکارشــناساقتصادیافزود:پستنهافرض
ایناســتکههرعددیباالتــراز۸۵۰۰تومان
مطرحشــوددولتخــودشسوبســیدآنرا
پرداختمیکندکهالبتههنــوزچنینچیزی
اعالمنشدهاســت.امادرنهایتاگرفرضیهاول
درستباشدصادراتبامشــکلمواجهخواهد
شــدوعرضهارزدرنیمابهحداقلخواهدرسید
وبایدمنتظرنرخســوموچهارمدرسالآینده
باشیم.فرضیهسوبســیدهمکهتاکنونازسوی

دولتتاییدنشدهاست.
بنابراینبهتراســتدولتبهسمتشفافیتو
تکنرخیکردنارزحرکتکنندتارانتوفساد

راازبینببرند.

بازار ارز چگونه مهار شد؟
هرچندقیمــتدالردرآغازوپایانهفتهتفاوت
چندانیرانشاننمیدهدامابررسیهاحکایت
ازآنداردکهیکیازپرنوســانترینهفتههای

پاییزیدربازاراینارزرقمخوردهاست.
بازارارزدرهفتــهاخیرتغییراتــیمتعددیرا
تجربهکرد.دالرکهتامرز۱۳هزارو۷۰۰تومان
درصرافیهایبانکیپیشــرویکــرد،باردیگر
درآخریــنروزهفتهبهکانــال۱۲هزارتومان
برگشــتوبرقیمــت۱۲هــزارو۹۰۰تومان
ایســتاد.اینوضعیتدرموردســایرارزهانیز
وجودداشتامادلیلمهمنوســانقیمتدالر

دربازارچهبود؟
عبدالناصرهمتی،رییــسکلبانکمرکزیتا
کنونسهدلیلمشخصرابرایافزایشقیمت
دالرمورداشــارهقراردادهاست.اولفرارسیدن
فصلتســویهحســابهایبینالمللی،تالش
صادرکنندگانبرایفــروشدالرهابهباالترین

قیمتوهمچنینافزایشقیمتبنزین.
هرچندهمتیدالیلفوقرابرایتوضیحچرایی
کوچدالرازکانالیازدههزارتومانمورداستناد
قرارمیدهداماتاکیدداردکهاتفاقااشرافبانک
مرکزیبهبازارباالستوبیتردیدآرامشبهاین

بازاربازخواهدگشت.
آنچههمتیدربارهچرایینوســانقیمتهامی
گوید،کارشناســانوفعاالناقتصادینیزمورد
استنادقرارمیدهند.مســتخدمینحسینی،
معاوناســبقبانکمرکزاماجداازدالیلفوق،
کاهشصادراتغیرنفتیبهعراقوافغانستانرا
بهواسطهناآرامیهایایندوکشوردلیلدیگر
نوســاننرخارزمیداند.عراقوافغانســتاندو
خریدارمهمکاالهــایایرانیدرمنطقهوجهان
محسوبمیشوند.دبیراتاقمشترکبازرگانی
ایرانوعــراقازکاهــش۲۱۰میلیوندالری
صادراتبهاینکشــوربراثرناآرامیهایعراق
خبردادهاست.ازســویدیگرتداومتحریمهاو
اخبارسیاسیمنتشــرهدراینحوزهنیزدراین
روندموثربودهاست.همهاینهادستبهدست
همدادتاچهارشنبهایاســتثناییرادربازارارز

ایرانرقمبزند.
هرچندروندریزشقیمتهادربــازارارزآغاز
شــدهاســتاماهنوزدالربهموقعیتپیشین
بازنگشتهاست.حرکتدالرازمیانهکانالیازده
هزارتومانآغازشــدوحاالدرآخرینروزهفته
درسقفکانال۱۲هزارتومانمتوقفشدهاست.
بهاینترتیبدالربیشازهــزارتومانافزایش
قیمتراهمچناندرکارنامهخــودثبتکرده
اســت.بســیاریازمعاملهگرانبازارمعتقدند
یکیازمهمتریندلیلریــزشقیمتهادربازار
ارز،تصمیمبانکمرکزیمبنــیبرمحدودیت

تراکنشبینبانکیاست.
بانکمرکزیباهدفاجــرایالزاماتمبارزهبا
پولشــوییومدیریتجریانوجوهدرکشــور،
مقررکردازبیســتمآذرماه،تراکنشهایکلیه
سامانههایبینبانکیبهازایهرشخصدر۲۴
ســاعتازدرگاههایغیرحضوریبه۱میلیارد
ریالبرابرباصدمیلیونتومانمحدودمیشود.
کلیهبانکهاوموسســاتاعتبارینیزموظفند
اینمحدودیترابرایتراکنشهایدرونبانکی
دردرگاههایغیرحضوریخــوداعمالکنند.
بهاینترتیبمشــتریانبانکهامیتوانندبرای
انجامتراکنشهایباالترازاینمبلغکماکانبه

شعببانکهامراجعهکنند.


