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در آخرین روز معامالتی هفته گذشــته قیمت دالر با 
افزایش ۲۰۰ تومانی نسبت به روز قبل مرز ۱۳ هزار 
تومان را به راحتی پشت سر گذشــت و با رسیدن به 
قیمت ۱۳ هزار و ۱۲۰ تداوم انتظارات افزایشــی در 
میان معامله گران را به دنبال داشــته است. همانطور 
که پیشتر گفته شد افزایش انتطارات تورمی مربوط 
به اصالح قیمت بنزین، کاهش سطح عرضه، افزایش 
ورود تقاضای احتیاطــی به بازار بــه دلیل افزایش 
نااطمینانی در بازار و به طــور کلی باال بودن تقاضای 
سنتی ارز در آذر ماه، رشــد نرخ حواله درهم پس از 

اتمام چند روز تعطیلی در امارات و ناآرامی های عراق 
در رشد قیمت دالر در هفته گذشته مؤثر بوده است.

به این ترتیب شــاخص ارزی در دو هفته قبل و هفته 
قبل رشــد ۵ و ۴.۵ درصدی را تجربه کرده است. این 
در حالی است که رشــد قیمت سکه در هفته گذشته 
به دلیل عبور بهای جهانی طال از محدود هزار و ۴۷۰ 

دالر نسبت به رشد قیمتی دالر بیشتر بوده است.
در شــروع هفته جاری رشــد قیمت دالر و ســکه 
همچنان ادامه داشــت. بــه اعتقاد فعاالن بــازار با 
افزایش اعتراض های پیرامون افزایش قیمت بنزین 
در آبان ماه نااطمینانی تشدید شده و با افزایش تمایل 
بازیگران به تبدیل نقدینگی خود به دارایی های امن 
مانند دالر و سکه رشــد تقاضای احتیاطی منجر به 
ادامه رشد قیمت ها در هفته جاری شده است. این در 
حالی است که بازارساز در روزهای اخیر هشدار داده 

اســت که تقاضای احتیاطی بــه زودی از بازار خارج 
خواهد شــد و با افزایش عرضه ارز، قیمت ها به مسیر 
کاهشــی بازخواهند گشــت. عالوه بر این، افزایش 
فاصله بین  قیمت ثبت شــده بر تابلوی صرافی های 
بانکی و قیمــت در بازار آزاد در این هفته کمســابقه 

بوده است.
به طوری که در مقاطعــی از روز فاصله این دو قیمت 
به ۵۰۰ تومان نیز رسیده اســت. به اعتقاد بازیگران 
ارزی، همین مسئله با افزایش تقاضای کاذب زمینه 
را برای افزایش ورود سفتهبازان به منظور کسب سود 
از این فاصله قیمتی را فراهم کرده اســت. به اعتقاد 
تحلیلگران عالوه بر مواردی همچون رشــد تقاضای 
فصلی، ورود تقاضــای احتیاطی به بــازار و کاهش 
تمایل عرضه ارز توســط صادرکنندگان که به نوعی 
افزایش قیمتهــا در دو هفته اخیر را تشــدید کرده 

است؛ خوشبینی دولت نسبت به درآمدهای نفتی در 
سال آینده و اعالم قیمت ۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای 
قیمت دالر نیمایی در بودجه در تداوم روند انتظارات 
افزایشی مؤثر خواهد بود. در واقع این گروه استدالل 
میکنند که این میزان از درآمدهای پیش بینی شده 
در سال آینده محقق نخواهد شــد و دولت مجبور به 
استقراض از بانک مرکزی خواهد شد که این موضوع 

افزایش نرخ تورم و رشد قیمت دالر را به دنبال دارد. 
البته پدیدار شدن نشــانه هایی از بهبود روابط بین 
ایران و آمریکا مانند احتمال میانجیگری ژاپن برای 
برقرار شــدن مجدد مذاکرات بین دو کشور و مبادله 
زندانیهای بین دو کشــور در افزایش خوش بینی ها 
در این هفتــه و در نتیجه کاهش نوســانات نرخ ارز 

تأثیرگذار بوده است. 
  ادامه در صفحه 2
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وج تقاضای احتیاطی از بازار ارز پیش بینی خر



 قائم مقام وزیر صمت اعالم کرد

بسته حمایتی برای صادرکنندگان
خریدار    قائم مقام وزیر صنعــت، معدن و تجارت، 
صدور برخی بخشــنامه های دولتی را پاسخ به هنگام 
به متغیرهــای بیرونی ناشــی از تحریم دانســت و 
گفت: تــالش داریــم تا ســنگ ها را از جلــوی پای 

صادرکنندگان برداریم.
حسین مدرس خیابانی در جلســه با صادرکنندگان 
کرمان با بیان اینکه صادرکنندگان در ســخت ترین 
شــرایط، تداوم صادرات ایران را تضمیــن کرده اند، 
گفت: تمام هدف دشــمن در ایــن دوره از تحریم ها، 
آن بوده که با کاهش صادرات نفت، درآمدهای ارزی 
کشــور هم به صفر برسد؛ اما خوشــبختانه به اتکای 
درآمدهای ارزی که صادرکنندگان فراهم آورده اند، 
کشور در ســال ۹۸ اداره شــده و این ســال با تامین 
همزمان نیازهای داخلی بازار و صنعت و تولید کشور 

در شرایط مناسبی رو به پایان است.
قائم مقام وزیر صنعــت، معدن و تجارت با اشــاره به 
شرایط خاص ارزی کشور در ســال گذشته و به تبع 
آن، محدودیت ها و ممنوعیت هایی که از سوی دولت 
در قالب بخشــنامه ها و دســتورالعمل ها پیش روی 
تجار و صادرکنندگان کشور قرار گرفته است، افزود: 
منشا بســیاری از این محدودیت ها و بخشنامه هایی 
که فعاالن اقتصــادی از آن به تحریــم داخلی تعبیر 
می کنند، فشــارهای بیرونی اســت؛ ایــن در حالی 
است که پاشنه آشــیل اتکای منابع دولت برای اداره 
کشور، ارز است و بنابراین دولت مجبور بود که نه تنها 
تخصیص ارز بــرای واردات را مدیریــت نماید، بلکه 
ارز حاصل از صادرات را نیز تحت کلید خود داشــته 
باشد تا بتواند از آن، برای تامین نیازهای ارزی کشور 

بهره برداری نماید.
وی تصریح کرد: فضــای امروز روز ملــی صادرات و 
تجلیل و تکریم از صادرکنندگان، با سال های گذشته 
بســیار متفاوت اســت، چراکه در ســال های قبل، 
صادرکنندگان، کمتر مورد توجه قرار گرفته و پشــت 

دریای عظیم منابع نفتی، گم شده بودند.

آخرین وضعیت لغو بخشنامه های متناقض
مدرس خیابانی با بیان اینکه دولت در ســال گذشته، 
به تناســب نســخه ای که تحریم ها بر علیــه ایران 
پیچید، بخشــنامه هایی را صادر کرد، گفت: در واقع، 
بخش عمده ای از این بخشــنامه ها، پاسخ به هنگام به 
متغیر بیرونی اســت که دولت هر روز باید به تناسب 
این نســخه ها را پاســخ می داد. البته بخشــی از این 
بخشــنامه های متعــدد و متناقض را هــم نمی توان 
تائید کرد؛ کمــا اینکه بالغ بر یک ماه و نیم اســت که 

موسســه مطالعات و پژوهش هــای بازرگانی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مامور شــده اســت که تمام 
دســتورالعمل ها و بخشــنامه هــای صــادره ظرف 
یکسال و نیم گذشــته را احصاء کرده و تعارضات آن 

را استحصال کند.
وی با اشاره به لغو دو بخشــنامه متناقض در خصوص 
صادرات تراکتــور، نیز تصریح کرد: دو بخشــنامه در 
حوزه صادرات قطعــات تراکتور صادر شــده بود که 
متاسفانه متناقض با یکدیگر بودند، بر این اساس این 
دو بخشنامه ابطال شــده و یک بخشنامه واحد جای 

آن را گرفته است. 
در عین حال، در مورد صدور بخشــنامه ها، موسسه 
مطالعات و پژوهش های بازرگانی گزارشــی را آماده 
کرده که بر اساس آن، روند صدور بخشنامه های سال 
گذشته کامال متناسب با نوســانات نرخ ارز بوده است 
و اکنون که در شــش ماهه اخیر، قیمــت ارز از ثبات 
برخوردار است، درصد صدور بخشــنامه ها کم شده 

است.
قائم مقــام وزیــر صنعت، معــدن و تجــارت افزود: 
گزارشــات نشــان می دهد کــه در ماههــای تیر و 
مرداد سال گذشته، ۴۰ بخشــنامه از سوی گمرک و 
ســازمان های صنعت، معدن و تجارت صادر شده که 
بخشــی از آن ها واقعا الزم نبوده اســت و بخشی نیز 

حتما باید باطل بشود.
وی تصریح کرد: امروز صادرکنندگان کامال راه خود را 
بلد هستند و تنها دولت وظیفه دارد که سنگ جلوی 
پای آنها نگذارد و آنها را حمایــت کند تا بتوانند به راه 
خود ادامه دهنــد؛  این در حالی اســت که اگر برخی 
بخشنامه ها از درون دارای کج سلیقگی و یا بدفهمی 
برخی مجریان هســتند، باید آنهــا را اصالح نماییم. 
ولی باید توجه داشــت کــه بخش عمــده ای از این 
بخشــنامه ها، برای اداره کشور الزم است؛ چراکه باید 

سفره مردم را هم اداره کرد.

 متنوع سازی کاالها و بازارهای صادراتی 
در دستور کار

مدرس خیابانــی در بخش دیگری از ســخنان خود، 
از ایجاد نمایشــگاههای دائمی کاالهــای ایرانی در 
بازارهای هــدف صادراتی خبــر داد و گفت: در عین 
حالی که باید در کشــورهای هــدف صادراتی تمام 
تالش خود را بــرای عرضه کاالهــای ایرانی صورت 
داد، اما نکته حائز اهمیت آن است که اکنون در حوزه 
صادرات، با چالش تمرکز کاال و بازار صادراتی مواجه 

هستیم.

وی افزود: بر این اســاس، یکــی از برنامه های جدی 
سازمان توسعه تجارت ایران آن است که بتواند تنوع 
کاالیی و بازارهای صادراتی را ایجاد کند. به این معنا 
که نباید شــرایطی را پیش روی صادرات داشــت که 

سبد بازارهای هدف و کاالهای ما محدود باشد.

 بسته حمایتی سازمان ملی استاندارد 
برای صادرکنندگان

قائم مقــام وزیر صنعت، معــدن و تجارت با اشــاره 
به وجــود ۵۰ توافق نامه اســتاندارد میــان ایران و 
ســایر کشــورهای دنیا خاطرنشــان کرد: در کنار 
توافق نامه های تجاری کشــور، بایــد توافق نامه های 
اســتاندارد را نیز منعقد کرد تا کاالهای ایرانی برای 
تطبیق گواهینامه های استاندارد مورد نیاز کشورهای 

هدف صادراتی، در مرزها معطل نمانند.
وی افــزود: ایــن در حالی اســت که هــر چقدر که 
توافق نامه تجــاری منعقد شــده و بــرای کاالهای 
صادراتی، بازاریابی صورت گیرد، اما در زمان دریافت 
گواهینامه های استاندارد در بازارهای هدف، معطلی 
به وجود آید، قدرت رقابت کاالهای صادراتی ایران با 
همتایان خود، کاهش خواهد یافت. پس هدف اصلی 
این است که با تفاهم نامه ای که میان حوزه قائم مقام 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با سازمان ملی استاندارد 
ایران منعقد شــده، به تناسب توافق نامه های تجاری، 
توافق نامه های حوزه اســتاندارد نیز با کشــورهای 

هدف صادراتی به امضا رسد.
مدرس خیابانی از وجود بســته حمایــت از صادرات 
در ســازمان ملی اســتاندارد ایران خبر داد و گفت: 
تفاهم نامه ها و بســته های حمایتی دســتگاههای 
مختلف دولتی باید کامال اطالع رســانی شود تا تجار 
و صادرکنندگان کشور از آن مطلع شــده و استفاده 

نمایند.
 بر همین اساس، سازمان توسعه تجارت ایران مکلف 
شــده تا اطالع رســانی های الزم از توافق نامه های 
تجاری و نیز تسهیالتی که برای صادرکنندگان کشور 
تعریف شــده، صورت دهــد و به خصــوص در حوزه 
اوراسیا نیز، قرار بر این است که کارگاههای آموزشی 

متعددی با همکاری اتاق های بازرگانی برگزار شود.
قائم مقام وزیــر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به 
گالیه صادرکنندگان از طوالنی شدن استرداد مالیات 
بر ارزش افزوده صادرات خاطرنشــان کــرد: مطابق 
با نص صریح قانــون، مبلغ مالیات بــر ارزش افزوده 
صادرات بایــد حداکثر ظرف یکماه بــه صادرکننده 

مسترد گردد؛ اما این اتفاق اکنون رخ نمی دهد.
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احتیاطی از بازار ارز
  ادامه از صفحه یک

در سومین روز هفته نیز شاخص ارز با ششمین 
جهش متوالی به ســرعت از مــرز مقاومتی ۱۳ 
هزار و ۵۰۰ تومان عبور کرد و در پایان روز به ۱۳ 

هزار و ۷۰۰ تومان رسید.
این در حالی است که رشد قیمتها با اصالح های 
کوچــک متوالــی در دو هفتــه گذشــته از 
ویژگی هــای بارز بازارهــا بوده اســت. در واقع 
افزایش قیمت دالر و عــدم وجود عقب گردهای 
متوالی مانند هفته های گذشــته نشان می دهد 
رشد قیمت بیشتر به واســطه هیجانات است و 
عوامل بنیادی نقش کمتــری در ادامه این روند 

صعودی داشته اند. 
عــده ای نیز بر ایــن باورند کــه محدودیتهای 
گســترده صرافیهــای دولتــی در تأمیــن ارز 
متقاضیان موجــب مراجعه این افــراد به بازار 
آزاد برای تأمین ارز مورد نیاز خود شــده که این 
موضوع افزایش هیجانات و نوســانات در بازار را 
سبب شده است. اما در روز سه شنبه اوضاع کمی 
متفاوت بوده اســت و به باور فعاالن بازار یکی از 
شــدیدترین روزهای نوســانی در سال ۹۸ رقم 
خورده است. شــاخص ارزی در ابتدای روز سه 
شنبه به ســرعت کانال ۱۴ هزار تومان را پشت 
سر گذاشــت و به قیمت ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان 
جهش کرد. اما در پایــان روز افتی بیش از ۵۰۰ 
تومان را ثبت کرده اســت. مسلما افزایش شدید 
فروشــها در نزدیکی ســطح مقاومتی ۱۴ هزار 
تومان بیشــترین تأثیر را بر افــت قیمت در این 

روز داشته است.
افزایش عرضه توســط بازارســاز و محدودیت 
جدید بانک مرکزی در مورد تراکنش های بانکی 
نیز بر این کاهش قیمتها تأثیرگذار بوده اســت. 
عدهای نیز معتقدند که بــازار نیاز به یک اصالح 
قیمتی داشــت و نقطه مقاومتی ۱۴ هزار تومان 
سطح مناسبی برای این اصالح بوده است. البته 
نباید از نقش  قیمت گذاری صرافی های بانکی در 
افت قیمتها غافل ماند. در واقع مکانسیم واکنش 
صرافی ها در روز سه شنبه اینگونه بوده است که 
با افزایش قیمــت دالر در بــازار آزاد، صرافی ها 
قیمت دالر خود را تا ۱۳ هــزار و ۹۰۰ تومان نیز 
باال بردند )این در حالی است که حداکثر قیمت 
ثبت شــده بر تابلوی صرافیها در دو روز قبل ۱۲ 
هزار و ۹۵۰ تومان بوده است( و این تفکر در میان 
سفته بازان تقویت شــد که بازارساز حساسیت 
زیادی به افزایــش قیمت ها نــدارد و در نتیجه 
نوســانگیران خریدهای خود را افزایش دادند. با 
ادامه این روند، بازارساز با افزایش یکباره عرضه 
خود قیمت را با چنان ســرعتی کاهشی کرد که 
نوسان گیران نتوانستند در قیمت های باال اقدام 

به فروش کنند.
 بنابراین، برگشــت دالر از مرز ۱۴ هزار تومانی 
بسیاری از معامله گران و ســفته بازان را متضرر 
کــرد. در پنجمین روز هفته نیز دالر با ســرعت 
زیادی در مسیر کاهشــی قرار گرفت و به راحتی 
از مــرز حمایتی ۱۳ هــزار و ۵۰۰ تومانی پایین 
رفــت. از جمله دالیــل این کاهــش میتوان به 
افزایش عرضــه ارز، افــت نرخ حوالــه درهم و 

افزایش فروش ها اشاره نمود. 
کاهــش ۲.۷ درصــدی قیمــت ســکه در روز 
چهارشنبه و رسیدن به قیمت ۴ میلیون و ۵۴۰ 
هزار تومان نیز در ۴ ماه و نیم گذشــته بی سابقه 

بوده است. 
به اعتقــاد فعاالن بازار  در صورت شکســت مرز 
حمایتی ۴ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومانی احتمال 

افت بیشتر قیمت سکه وجود دارد. 
بــا توجه به عــدم نوســان بهــای جهانی طال، 
مهم ترین عامل اثرگذار بر بازار ســکه و طال در 
این هفته نیز همچنان تغییرات قیمت دالر بوده 

است.



 هشدار نسبت به شیوه خطرناک دولت در استقراض از بانک مرکزی

پوش اضافه برداشت تامین مالی دولتی با سر
خریدار    مرکز پژوهش های مجلــس اعالم کرد: 
گرفتن خط اعتبــاری و اضافه برداشــت بانک های 
دولتی از منابع بانک مرکزی برای اجرای دســتورات 
دولت با اندکی تفاوت همان روش سنتی تأمین مالی 

دولت از منابع بانک مرکزی است.
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی با انتشار 
گزارشی با اشاره به اینکه منابع مالی بانک های عامل 
دولتی در موارد بســیاری برای تأمیــن هزینه ها و یا 
تسهیالت مورد نیاز توســط دولت مورد استفاده قرار 
گرفته اند، اعالم کرد: در بســیاری از موارد بانک های 
دولتی توان مالی الزم برای اجرای دســتورات دولت 
را نداشته و در عمل متوسل به استفاده از منابع بانک 
مرکزی شده اند. گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت 
از نمونه های قابل توجه این اتفاق است. لذا برایند این 
اتفاقات بــا اندکی تفاوت همان روش ســنتی تأمین 

مالی دولت از منابع بانک مرکزی است.

فهرست مهم ترین طلبکاران دولت
در بخــش »چکیده« گــزارش بازوی کارشناســی 
مجلس با تاکید بــر اینکه دولت به طیف وســیعی از 
اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، دولتی و عمومی 
غیردولتی بدهکار اســت، آمده اســت: »از مهم ترین 
طلبکاران دولت میتوان به سازمان تأمین اجتماعی، 
بانک مرکزی، بانکهای دولتی و خصوصی سازی شده، 
دارندگان اوراق بهــادار دولتــی و پیمانکاران بخش 
خصوصی اشاره کرد. نکته بسیار مهم پس از مشخص 
شــدن ماهیت طلبکاران از دولت، شناسایی مجاری 
ایجاد این بدهی هاست. این موضوع از آن جهت حائز 
اهمیت اســت که در صورت عدم شناخت مسیرهای 

ایجاد بدهی برای دولت نمی توان تمهیدات الزم برای 
جلوگیری از افزایش روزافزون آن را فراهم کرد«.

 چگونه بدهی قابل توجه شرکت های دولتی
 به بانک مرکزی شکل گرفت

این مرکز پژوهشــی با تقســیم بندی مجاری ایجاد 
بدهــی دولت به چهــار گــروه اصلــی از طلبکاران 
یعنی بانــک مرکــزی، بانک های تجــاری دولتی و 
خصوصی سازی شــده، صندوق های بازنشستگی و 
پیمانکاران بخش خصوصی، نــکات زیر را درباره این 

موضوع اعالم کرد:
اگرچه در ســالهای اخیر دولت از منابع بانک مرکزی 
اســتقراض مســتقیم نکرده اســت، اما شرکت های 
دولتی به طرق مختلف از منابع بانک مرکزی استفاده 
کرده اند و بدهــی قابــل توجهی به بانــک مرکزی 
دارند. بخــش قابل توجهــی از بدهی هــای دولت و 
شــرکت های دولتی به بانک مرکــزی از محل صدور 
ضمانت دولت برای گشــایش اعتبار اســنادی برای 
شرکتها و ســازمانهای دولتی ایجاد می شود. شرکتها 
و ســازمان های دولتی معموال اعتبار دریافت شده را 
بازپرداخت نمی کنند و ســازمان برنامه و بودجه نیز 
اعتباری برای تســویه این بدهی ها در قوانین بودجه 
پیش بینی نمی کند. در نتیجه از این محل بدهی قابل 

توجهی برای آنها ایجاد می شود.

برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی تفاوت 
چندانی با استقراض مستقیم دولت از این 

منابع ندارد
 منابع مالی بانک های عامل دولتی در موارد بســیاری 

برای تأمین هزینه ها و یا تســهیالت مورد نیاز توسط 
دولت مورد استفاده قرار گرفته اند. در بسیاری از موارد 
بانک های دولتی توان مالی الزم برای اجرای دستورات 
دولت را نداشــته و در عمل متوسل به استفاده از منابع 
بانک مرکزی شــده اند. گرفتن خط اعتباری و اضافه 
برداشــت از نمونه های قابل توجه این اتفاق است. لذا 
برایند این اتفاقات با اندکی تفاوت همان روش ســنتی 
تأمین مالی دولت از منابع بانک مرکزی است. درنتیجه 
می توان انتظار داشت مشکالت ناشــی از تأمین مالی 
کســری بودجه دولت از بانک مرکــزی در این حالت 
نیز اتفاق افتد؛ عالوه بــر آن ترازنامه بانک های دولتی 
تضعیف شــده و قدرت وام دهی و کســب سود آن ها 
کاهش یابد و از منابع در دسترس برای سرمایه گذاری 

بخش خصوصی کاسته شود.

نقش دولت در ایجاد فشار مالی به صندوق های 
بازنشستگی

 دولت با عدم پرداخت کامل و بموقــع تعهدات خود 
به صندوق هــای بازنشســتگی و ایجاد بــار مالی از 
طریق مصوبه های قانونی نظیر بازنشســتگی زودتر 
از موعد و تخفیف های مختلف موجب فشــار بر منابع 
مالی و ایجاد مشــکالت بســیاری برای صندوق های 

بازنشستگی شده است.
 عدم ایفای تعهدات دولت به بنگاه ها نکول تسهیالت 
آنها و کاهش رتبه اعتباری بنگاه در نظام بانکی را نیز 
به دنبال خواهد داشت. ازســوی دیگر تنگنای مالی 
ایجاد شــده در بســیاری از موارد منجر به اخالل در 
امور جاری بنگاه شــده و پرداخت حقوق و دستمزد 

و هزینه های انرژی را نیز با مشکل مواجه می کند«.

شعبه

یک کارشــناس اقتصادی با تاکید بر 
اینکه دولــت بایــد هزیننه های خود 
را کاهــش دهــد، اظهار کــرد: منابع 
درآمدی که دولت در الیحه بودجه در 
نظر گرفته مطلوب اســت اما دولت به 
جای این که ثروت خود را بفروشد باید 

هزینه هایش را کم کند.
غالمرضــا حیــدری کــرد زنگنه در 
گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به الیحه 
بودجه که توسط دولت تقدیم مجلس 

شورای اســالمی شد، اظهار 
کرد: در بخشی از این الیحه 
به فــروش امــوال منقول و 
غیرمنقول دولت اشاره شده 
اســت برای تحقــق این امر 
باید دید بــازار به چه صورت 
اســت. اگر این اموال فروش 

رود خوب است؛ مهم اعتمادسازی بین 
مردم اســت تا مردم به سرمایه  گذاری 
اعتماد کنند. اگر ایــن اعتماد رخ دهد 

ایــن موضــوع مطلــوب 
اســت در غیر این صورت 
بودجه ای که از این طریق 
بعید  شــود  پیش بینــی 

محقق شود.
وی با بیــان این که دولت 
اعالم کــرده ســهم نفت 
در بودجه را کاهش داده اســت، ادامه 
داد: علی رغم این موضوع ســهم نفت 
در بودجه کاهش داده نشــده است. از 

آنجایی که ســهم تعاون ملی جدا شده 
و ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده 
به نظر ســهم نفت رقم کمی است، اما 
باز هم رقم بزرگی بــرای این بخش در 
نظر گرفته شــده اســت.رئیس اسبق 
سازمان خصوصی ســازی  تاکید کرد: 
باید دید مســائل سیاســی و تحریم ها 
به چه شــکلی پیش خواهــد رفت. اگر 
گشایشی در این زمینه رخ دهد مشکلی 

در تحقق بودجه رخ نخواهد داد.

دیدگاه
وی کاهش هزینه ها تمرکز کند دولت به جای درآمد، ر
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کشور هستند
رئیس کل بانک مرکــزی، صادرکننــدگان را 
پشــتوانه اقتصاد کشور دانســت و گفت: تمام 
تالش بانک مرکزی این است که در این مسیر به 
تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان 

برای برطرف شدن مشکالتشان کمک کند.
عبدالناصــر همتــی با بیــان اینکه در کشــور 
بخش هــای مختلــف، نیازمند تأمیــن مالی و 
ارز هســتند، گفت: تمام تــالش بانک مرکزی 
این است که در این مســیر، به تولیدکنندگان، 
واردکنندگان و صادرکننــدگان برای برطرف 
شدن مشکالت اقتصادی پیش رو کمک کنیم، 
اما در هر حال محدودیت هایی پیش روی دولت 

در این حوزه، قرار دارد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیــان اینکه به مانند 
همه دنیا، وظیفه بانک مرکــزی کنترل تورم و 
ثبات وضعیت اقتصادی اســت، عنوان کرد: اگر 
نتوانیم تورم را کنترل کنیم، بیشــترین آسیب 
به اقشــاری با درآمدهــای ثابــث وارد می آید؛ 
بنابراین هدف اصلی ما این اســت که به رشــد 

اقتصادی و توسعه اشتغال کمک کنیم.
وی با اشــاره به تحریم هــای ظالمانه اقتصادی 
آمریکا علیه مردم ایران، گفت: دشمن در تالش 
اســت که فعالیت های اقتصادی مــا را محدود 
کند، در چنین شرایط دشــواری، بانک مرکزی 
باید نرخ ارز را کنتــرل و همزمان نقدینگی را نیز 

مدیریت کند.
همتی در ادامه افزود: با این حــال ملت ایران با 
وجود شرایط سخت تحریمی، توانست در برابر 
وضع کنندگان تحریــم و اهداف آنها ســربلند 
باشــد، هر چند در ایــن مســیر لطمه هایی نیز 
دیده اند که به ویژه اقشــار ضعیف مــردم قرار 
دارند که فشــار بیشــتری به آنهــا وارد آمده و 
تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی نیز مســائل 
خود را دارند. در هر حال شــرایط ما خاص است 
و همه باید در چنین وضعیتی به یکدیگر کمک 

کنیم.
رئیس شــورای پول و اعتبار خاطرنشــان کرد: 
صادرات استان خراســان رضوی به تنهایی در 
حدود ۱.۲ میلیارد دالر اســت و در صورتی که 
در حالت کالن کشــور به موضوع نگاه کنیم، ۴۰ 
میلیارد دالر صادرات غیرنفتــی ما قرار دارد که 
البته این رقم، نســبت به عظمت کشــور ایران، 

کافی نیست.
به گفته رئیس کل بانــک مرکزی، نکته کلیدی 
در کشور ما تحقق ثبات است، چراکه به واسطه 
آن تولیدکننده و صادرکننده می توانند از آینده 
پیش بینی داشته باشند، لذا تولیدکنندگان باید 
به ما کمک کنند تا بتوانیم ثبات را محقق کنیم.
همتی هدف از حضور بانک مرکزی در بازار ارز را 
ایجاد ثبات عنوان کــرد و گفت: بانک مرکزی به 
هیچ وجه هدف تعیین نرخ ارز را دنبال نمی کند، 
بلکه هدف این بانک ایجاد ثبات در بازار اســت 
و اگر هم در بازار حضور پیدا می کند، ناشــی از 
آن اســت که تقاضا را زیاد، غیرواقعی و یا ناشی 
از ســفته بازی می بیند، پس باید بازار را کنترل 

کند.
وی اظهار داشــت: از این رو، در چنین شــرایط 
تحریمی، اجــازه ســفته بازی در بــازار را 
نمی دهیم، چراکه معتقدیم ســفته بازی ابزار 
دشمن است. الزم به ذکر اســت، در حال حاضر 
هیچ تقاضای واقعی وجود ندارد که تأمین نشود 

و تمام تقاضاهای واقعی در نیما تامین می شود.
رئیس شورای پول و اعتبار درباره اظهارنظرهای 
مختلف درخصوص بازار ارز عنــوان کرد: اینکه 
بعضی افراد در مورد نرخ ارز اظهارنظر می کنند، 
نباید مبنای ذهنی قــرار گیرد، زیرا اینها نظرات 
شخصی برخی افراد است و نه موضع و نظر بانک 
مرکزی؛ تبیین سیاست های ارزی بر عهده این 
بانک اســت و نباید دیدگاه افــراد مختلف را به 

عنوان نظر این بانک تصور کرد.



برنامه های اکتشاف و توسعه منابع نفتی دریای خزر ادامه دارد

ایجاد زیرساخت های توسعه خزر در دوره زنگنه
خریدار    مدیرعامل شرکت نفت خزر با اشاره به نقش 
بسزای مهندس زنگنه در تاسیس و تقویت زیرساخت های 
این شــرکت و راهبری فعالیت های توسعه ای در خزر، 
گفت: اکنون نیز با تاکیــد رئیس جمهوری و وزیر نفت، 
تالش برای توسعه و اکتشاف منابع هیدروکربوری در 

خزر با جدیت ادامه دارد.
علی اصولی به صحبت های اخیر رئیس جمهوری در 
دیدار با رؤسای جمهوری کشــورهای حاشیه دریای 
خزر مبنی بر اینکه ایران اجرای پروژه های مشــترک 
اکتشاف و اســتخراج نفت در دریای خزر را با جدیت 
پیگیری می کند، اشــاره کرد و افزود: ایشــان در این 
دیدار ابــراز امیــدواری کردند که ایــن مباحث در 
نشست های کمیسیون های مشــترک به طور دقیق 
بررسی شود. از ســوی دیگر، با تاکید مهندس زنگنه، 
تالش برای همکاری با شــرکت های صاحب فناوری 
و متخصص در حــوزه آب های عمیــق و همکاری با 
کشورهای همسایه در این بخش با جدیت در دستور 

کار شرکت شرکت نفت خزر قرار دارد.

خزر؛ از تاسیس تا شکوفایی
وی درباره تاریخچه فعالیت های انجام شــده در خزر 
گفت: با توجه به اینکــه در دوران پیــش از انقالب، 
هیچ گونه فعالیت نفتی از طــرف ایران در دریای خزر 
صورت نگرفته بود، پس از انقالب، در نخســتین گام 
و به دستور مهندس زنگنه، وزیر وقت نفت، مطالعات 
وســیع ژئوفیزیکی، زمین شناســی و مهندسی نفت 
از ســوی شــرکت های بزرگ بین المللی در حوضه 
خزر جنوبــی انجام  و متعاقب آن ۴۶ ســاختار بزرگ 
و کوچک نفتی با ذخایری بالغ بر ۴۸ میلیارد بشــکه 
نفت و گاز شناسایی شد که این مهم، نقطه عطفی در 
ادامه فعالیت و توســعه صنعت نفت ایران در خزر بود. 
شرکت نفت خزر برای نخســتین بار در زمان وزارت 
مهندس زنگنه برای پیشــبرد اهداف صنعت نفت در 
دریای خزر به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه 

شرکت ملی نفت ایران تاسیس شد.

ساخت سازه های عظیم دریایی
اصولی ادامــه داد: پــس از مطالعات انجام شــده و 
شناسایی ســاختارهای نفتی در خزر جنوبی، نیاز به 
ساخت یک سکوی حفاری نیمه شناور برای عملیات 
اکتشــاف در دریای خــزر در فهرســت اولویت های 
شــرکت ملی نفت ایران قرار گرفت و با پیگیری های 
ویژه مهندس زنگنه، ســکوی نفتی نیمه شناور ایران 
امیرکبیر که امــروز  نماد عظمت، شــکوه و صالبت 

صنعت نفت کشور در خزر است، به دست متخصصان 
و شــرکت های توانمند داخلی ســاخته شد. از جمله 
اقدام های مهم دیگری که در گام نخســت توســط 
صنعت نفت در شمال کشور توســط مهندس زنگنه 
انجام شد، ساخت سه فروند شــناور منحصربه فرد و 
چندمنظوره پشتیبانی از سکوی نیمه شناور امیرکبیر 
و همچنین احداث پایگاه پشــتیبانی و احداث اسکله 
و حوضچه آرامش بــرای انجام عملیات اکتشــاف و 

حفاری در مازندران بود.

امیرکبیر؛ نمادی از حاکمیت ایران در خزر
اصولی گفــت: مهندس زنگنــه )وزیر نفــت وقت( در 
سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۲ هنگامی که از مراحل ساخت 
سکوی نفتی امیرکبیر بازدید داشــتند، بارها بر تسریع 
کار ساخت ســکو تاکید کردند و می گفتند »این سکوی 
حفاری اســت که رژیم حقوقی دریای خــزر را تعیین 
می کند و مهم ترین کار در خزر حفاری است و باید سکوی 
نیمه شــناور امیرکبیر هر چه زودتر آماده شود«. آقای 
زنگنه بارها تأکید داشتند که این سکوی منحصربه فرد 

در واقع یک ناو است که ما به خزر می فرستیم.
مدیرعامل شرکت نفت خزر با بیان اینکه ساخت این 
سازه عظیم و منحصربه فرد که مجهز به فناوری های 
پیچیده با وزنی حــدود ۱۵ هزار تن اســت به همراه 
احداث منطقه عملیاتی و پایگاه پشــتیبانی، یکی از 
چالش های پیچیده صنعت نفــت در دوره اول وزارت 
مهندس زنگنــه بود که با عبور از مشــکالت فراوان و 
پیگیری های ویژه ایشــان به ثمر رســید و عملیاتی 
شــد، افزود: امروز ســکوی نیمه شــناور امیرکبیر 
به عنــوان نمــادی از حاکمیت جمهوری اســالمی 
ایران و نگین درخشــانی از تبحر، دانــش و فناوری و 
به عنــوان بزرگ ترین و منحصربه فردترین ســکوی 
نفتی خاورمیانه متعلق به شــرکت ملــی نفت ایران، 
برگ زرینی در صفحه افتخارات صنعت نفت کشــور 
محسوب می شــود و به واســطه همین سکوی نفتی 
ارزشمند و کشفیات انجام شده در دریای خزر، کشور 

ایران به عضویت باشگاه آب های عمیق جهان درآمد.

 تثبیت 2 میلیارد بشکه نفت درجا 
در سردار جنگل

اصولی درباره گام دوم مهندس زنگنه در وزارت نفت 
در حوزه شــمال کشــور اظهار کرد: با روی کار آمدن 
دولت تدبیر و امیــد، با وجود تحریم های شــدید، با 
تأکیــد وزیر نفت چاه کشف شــده در میــدان نفتی 
ســردار جنگل دوبار آزمایش شــد که در نتیجه، ۲ 

میلیارد بشــکه نفت درجای این میدان تثبیت شد. 
پس از حصول توافق برجام نیز با تاکید ویژه مهندس 
زنگنه بر گســترش فعالیت های نفتی ایران در دریای 
خزر، همکاری های خوبی بین شــرکت نفت خزر به 
نمایندگی از شــرکت ملی نفت ایران با شرکت های 
بین المللــی و متخصص در آب هــای عمیق صورت 
گرفت که تعدادی از این مذاکرات به امضای قرارداد و 

تفاهم نامه های همکاری مشترک منجر شد.

تاکید مداوم زنگنه: از حق نفتی ایران در خزر 
کوتاه نمی آییم

به گفته ایــن مدیر نفتــی، زنگنه همــواره در طول 
ســال های وزارت خود تاکید داشــته اســت که از 
حق نفتی ایــران در دریای خزر کوتــاه نخواهیم آمد 
و به همین منظور  شــرکت نفت خزر به نمایندگی از 
شرکت ملی نفت ایران از حدود دو دهه قبل با دستور 
وی تأسیس و نســبت به انجام مطالعات اکتشافی در 
بخش خزر جنوبی اقدام شــد و نفت شمال در آینده 
مرهون خدمات و نــگاه ویژه مهنــدس زنگنه به این 

خطه استراتژیک از کشورمان خواهد بود.
مدیرعامل شــرکت نفت خزر یکــی از دالیل امضای 
ســند همکاری بیــن جمهوری اســالمی ایــران و 
جمهوری آذربایجان در زمینه بهره برداری مشترک از 
ظرفیت های مشترک در خزر را دستاوردهای صنعت 
نفت و به ویژه کشــف ۲ میلیارد بشــکه نفت درجا در 
میدان سردارجنگل توسط سکوی نفتی نیمه شناور  
امیرکبیر که با پیگیری هــا و تاکیدات مهندس زنگنه 

ساخته شد عنوان کرد.

ادامه همکاری با کشورهای حاشیه خزر
اصولی با تاکید بر اهمیت منافــع ایران در خزر اظهار 
کرد: در شــرایط فعلــی و در اوج تحریم های ظالمانه 
علیه کشــورمان، همچنان همکاری با پنج کشــور 
همســایه دریای خزر را در ســایه صلح و دوســتی و 
توافق های انجام شده بین روســای جمهور و وزیران 

نفت این کشورها با جدیت دنبال می کنیم.
وی با تأکید بر حفظ منافع ملــی ایران در دریای خزر 
گفت: پیوســته از طرق مختلف همچون توســعه و 
به روزرســانی مطالعات انجام شده توسط متخصصان 
داخلی و انعقاد تفاهم نامه های همکاری با شرکت های 
صاحبنــام در حوزه آب های عمیــق در جهت تحقق 
اهداف اکتشافی، توســعه ای و تولیدی از خزر همسو 
با سیاســت های کالن کشور گام برداشــته ایم و افق 

روشنی در این حوزه پیش روی آیندگان خواهد بود.
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شرکت ملی نفت ۲ قرارداد 

اکتشافی با دانشگاه های کشور 
امضا کرد

مدیریت اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران در 
آســتانه هفته پژوهش، ۲ قرارداد مطالعاتی در 
حوزه زمین شناسی غرب و شمال غرب کشور با 

دانشگاه های صنعتی سهند و تبریز امضا کرد.
قراردادهای مطالعاتی مدیریت اکتشاف شرکت 
ملی نفت ایران در حوزه زمین شناســی مشتمل 
بر قرارداد »مطالعه زمین شناســی ساختمانی 
و زمین ســاخت ســنوزوئیک در شــمال غرب 
حوضه ی ایــران مرکزی« و قرارداد »بررســی 
آنومالی ژئومیکروبی نفت و گاز در دشت سراب« 
با حضور امام جمعه اســتان آذربایجان شــرقی 
امضا شد؛ قرارداد نخست بین سیدصالح هندی، 
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و احمدرضا 
مصطفی قره باغی، رئیس دانشگاه صنعتی سهند 
و قرارداد دوم نیز بین هندی و میر رضا مجیدی، 

رئیس دانشگاه تبریز به امضا رسید.
پروژه »مطالعه زمین شناســی ســاختمانی و 
زمین ساخت سنوزوئیک در شمال غرب حوضه 
ایران مرکزی« با تاکید بر زیرحوضه های نئوژن 
تعریف شده و منطقه  مورد مطالعه در این پروژه، 
قســمت های غرب و شــمال غرب حوضه ایران 
مرکزی اســت که تمامی مســاحت استان های 
آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی و هم چنین 
مناطقی از اســتان های زنجان و اردبیل را شامل 
می شود. هدف از اجرای این پروژه اکتشافی که 
در مدت ۱۲ ماه از سوی دانشگاه صنعتی سهند 
انجام خواهد شد، شناســایی و تبیین عملکرد 
گســل های موثــر در تشــکیل زیرحوضه های 
نئوژن غرب ایران مرکزی و اثر آنها بر هندســه 
حوضه و توســعه و شــکل گیری رخساره های 
مختلف رسوبی با اســتفاده از اطالعات موجود 

و بررسی های صحرایی است.
نتایــج حاصل از این پــروژه، در شناســایی و 
درک بهتر عملکرد گســل های اصلی موثر بر 
شــکل گیری حوضه اصلــی و زیرحوضه های 
مهم نئوژن در منطقــه آذربایجان و تکامل این 
حوضه ها موثر و در شناســایی پتانســیل های 
هیدروکربــوری محتمــل در ناحیــه و نحوه 
تکوین آنها در زمان زمین شناســی ســودمند 

خواهد بود.
پروژه »بررســی آنومالی ژئومیکروبی نفت و گاز 
)ژئوشیمی سطحی( در دشت ســراب« نیز در 
شــمال غرب حوضه ایران مرکزی اجرا می شود 
که در تقســیمات کشــوری مناطقی از شــرق 
استان آذربایجان شــرقی را در بر می گیرد. این 
پروژه نیز قرار اســت در مدت ۱۲ ماه از ســوی 
دانشگاه تبریز انجام شود. هدف اصلی مطالعات 
ژئوشــیمی ســطحی در این منطقــه، کاهش 

ریسک اکتشاف منابع هیدروکربوری است.
بر اســاس این گــزارش، مطالعات ژئوشــیمی 
ســطحی معموالً در محدوده مربــوط به یک یا 
چند ســاختار زمین شناســی انجام می شود تا 
تصویر عمودی محل انباشته شدن هیدروکربور 
احتمالی )تله نفتی( در ســاختمان ها تشخیص 
داده شــود. در صورتی کــه مطالعــات اولیــه  
ژئوفیزیکی انجام نشده باشــد در این صورت با 
طراحی مطالعه ژئوشــیمی سطحی در مقیاس 
بزرگ و بــا فواصل طوالنــی می تــوان ابتدا به 
وجود نشانه های وابسته به تجمعات زیرزمینی 
هیدروکربور پی برد و ســپس بــا انجام مطالعه 
کوچک مقیاس تــر و با فواصــل کمتر محدوده 

دقیق منابع را شناسایی کرد. 
عــدم اطالعــات کافــی در مــورد توالی ها و 
ســاختمان های زیر ســطحی در این منطقه و 
نبود داده های ژئوفیزیکی و حفاری اکتشــافی، 
اهمیت نیاز به انجام این گونــه مطالعات اولیه و 
پایه را در این بخش از حوضه ایران مرکزی نشان 

می دهد.



کارشناسان اقتصادی اعالم کردند

حرکت منفعالنه دولت در کاهش وابستگی به نفت
خریدار    یک کارشناس مســائل اقتصادی با بیان 
اینکه کاهش وابستگی به نفت در بودجه سال آینده، 
منفعالنه است، گفت: تحریم ما را مجبور کرده تا نقش 

درآمدهای نفتی را در سال آینده کم کنیم.
علی سعدوندی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 
دو سیما، گفت: الیحه بودجه ســال آینده، ریاضتی 
بسته شــده اســت در حالی که صرفه جویی باید در 
دوران رونق انجام شود و در دوران رکود نباید بودجه 
ریاضتی باشد.وی گفت: از ســال ۹۲ تا ۹۶ رونقی در 
اقتصاد ایجاد شــد و نرخ تورم کاهش یافت، اما دولت 

مطلقاً در بودجه صرفه جویی نکرد.

حرکت منفعالنه دولت در کاهش درآمدهای نفتی
سعدوندی افزود: کاهش وابســتگی به نفت در بودجه 
سال آینده منفعالنه اســت و ما به سمت کاهش نقش 
درآمدهای نفتی در این بودجه نرفته ایم بلکه تحریم ها 
و محدودیت دسترسی به درآمدهای نفتی ما را مجبور 
کرده است نقش درآمدهای نفتی را در بودجه کاهش 
دهیم؛ پس این که در الیحه بودجه ســال آینده پیش 
بینی یک میلیون صادرات نفت در روز شــده، ممکن 

است دوباره بودجه را با کسری روبرو کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: سازمان برنامه و بودجه 
فقط سازمان بودجه است و برنامه ای ندارد؛ چراکه اگر 
سازمان برنامه داشتیم می توانستیم درآمد حاصل از 

فروش نفت را برای ایجاد زیرساخت ها هزینه کنیم.
وی گفت: درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در پنجاه 
سال گذشــته به بازار ارز داخلی تزریق شده و قیمت 
واقعی ارز را کاهش داده اســت که بــه معنای یارانه 
دادن به کاالهای خارجی و تضعیف تولید ملی است؛ 
ضمن اینکه در الیحه بودجه ســال ۹۹، مولد سازی 
و فروش دارایی های دولــت ناگهان هزار برابر افزایش 
یافته اســت در حالی که درآمد چهارهــزار میلیارد 
تومانی پیش بینی شــده در بودجه ســال ۹۸ از این 
محل محقق نشــد.وی گفت: بر فرض دو سه سال نیز 
اموال دولت را حراج کردیم بعد از آن می خواهیم چه 
کنیم؟ در حالیکه اگر درآمــد حاصل از فروش نفت را 
مســتقیم به اقتصاد ملی تزریق کنیم نه تنها منفعتی 
برای اقتصاد ندارد بلکــه آن را ویران می کند و تفاوتی 

ندارد این درآمد هزینه عمرانی یا هزینه جاری شود.

ما فقط ادعای اصالح ساختاری بودجه را داریم
ســعدوندی گفت: ۵۰ سال است با مشــکل تورم روبرو 
هســتیم؛ در حالی که فقط پنج شش کشــور دنیا مانند 
ونزوئال، ســودان و آرژانتین اکنون این مشکل را دارند؛ 

در حالیکه ما فقط ادعای اصالح ســاختار بودجه داریم، 
اما درآمد ارزی حاصل از فروش نفت را از حســاب دولت 
به حساب بانک مرکزی منتقل می کنیم و دولت از محل 
پایه پولی درآمد نفتی را از بانک مرکزی دریافت می کند 

که موجب ادامه روند گذشته و تورم زایی می شود.
سعدوندی با بیان اینکه در ســال های گذشته بیش 
از صــد میلیــارد دالر ذخایر خارجــی بانک مرکزی 
بوده اســت گفت: این پول باید در داخل کشور برای 
زیرســاخت های اقتصادی هزینه می شد؛ در حالیکه 
اگر یکی از بزرگترین بنادر اقیانوســی جهان را با این 
پول در چابهار می ســاختیم و در عیــن حال بازدهی 

برای ما نداشت باز از نظر اقتصادی به نفع ما بود.
سعدوندی افزود: باید بودجه ارزی از ریالی جدا شود؛ 
این در حالی است که دولت ادعا می کند بودجه هیچ 
وقت کسری نداشته، اما این ادعا؛ سیاسی کاری است 

و می بینیم در کشور تورم وجود دارد.
وی با بیان اینکه رویکردی که نســبت به بودجه سال 
۹۹ وجود دارد کامل اشتباه است افزود: وقتی از صرفه 
جویی حرف می زنیم یعنی منفعالنه عمل می کنیم، 
زیرا مشخص اســت جامعه دچار رکود و فقر در حال 
گســترش اســت و صرفه جویی بیشــتر این فقر را 
گســترده تر خواهد کرد؛ در این میان، به دلیل هزینه 
زیاد دولت از سال ۹۲ تا ۹۷ و رشــد نقدینگی شدید 

کشور نمی توانیم سیاست انبساط پولی را اجرا کنیم.
این کارشناس اقتصادی افزود: در شرایط رکود، سود 
شرکت ها و درآمد حاصل از حقوق و دستمزد به دلیل 
کاهش اشتغال، کم می شود و به این دلیل در شرایط 
تحریم و رکود اقتصــادی اســتفاده از همه ظرفیت 

درآمدهای مالیاتی کار خوبی نیست.

نفت هنوز از بودجه خارج نشده است
سیدعلی مدنی زاده کارشــناس اقتصادی نیز در این 
برنامه گفت: بودجه منعکس کننده تعادالت سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی کشور و در چند دهه اخیر دچار 
کسری ساختاری بوده است.وی افزود: این کسری با 
درآمدهای نفتی و بدهی دولت به نهادهای اقتصادی 
جبران شــده، اما خود را به صورت تــورم در جامعه 
نشان داده است؛ اما اکنون با کاهش درآمدهای نفتی 
به اجبار نقــش درآمدهای نفتــی در بودجه کاهش 

یافته، اما هنوز از بودجه خارج نشده است.
وی افزود: منظور از قطع وابستگی به نفت؛ سرمایه گذاری 
درآمد حاصل از فروش نفت در کشــور اســت و نباید 
به آســانی دسترســی به منابع صندوق ذخیره ارزی 
وجود داشــته باشد.این کارشــناس اقتصادی گفت: 

اصالح قیمت گذاری حامل های انرژی به معنای گران 
شدن قیمت ها نیست بلکه ســاز و کار قیمت گذاری 
باید اصالح شــود و دولت نباید قیمت بنزین را تعیین 
کند و از ســوی دیگر، چگونگی استفاده از درآمدهای 
نفتی به این معنا است که این درآمدها نباید در بودجه 
بیایــد و به عنوان نمونــه در صندوق توســعه ملی یا 
صندوق های حمایتــی دیگر تزریق شــود و آن ها را 
تقویت کند.وی گفت: با توجه به کاهش ۱۵۰ تا ۱۶۰ 
هزار میلیارد تومانی درآمدهای فروش نفت نمی توان 
گفت: با از دســت دادن این درآمد هیچ اتفاقی برای 
کســی نیفتد و قدرت خرید و رشــد اقتصادی مانند 
گذشته باشــد؛ پس با توجه به اینکه درآمدهای نفتی 
از بودجه کم شــده اســت، بودجه باید کاری کند که 

کاهش قدرت خرید مردم تقسیط شود.
وی گفت: نمی توانیم بودجه ای معادل بودجه سال ۹۶ با 
شرایطی که درآمدهای نفتی کاهش یافته است ببندیم.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر اوراق مشارکت نیز 
برای جبران کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی 
منتشــر کنیم به دلیل اینکه بازار بدهی عمق انتشار 
اوراق در این ابعــاد را ندارد و عملیات بــازار باز بانک 

مرکزی نیز نداریم انتشار این اوراق موثر نیست.
مدنی زاده گفت: پنج شــش سال اســت که به بانک 
مرکزی برای عملیــات بازار باز توصیه می شــود، اما 
بانک مرکزی این کار را انجام نداده اســت؛ اگرچه در 
دو سال گذشته تالش شده اســت که از بانک مرکزی 
استقراض نشــود و در این مدت اســتقراض از بانک 

مرکزی برای جبران کسری بودجه وجود ندارد.
مدنی زاده گفت: رکود به دلیل کاهش درآمد نفتی امر 
محققی است و تنها کاری که می شود انجام داد کاهش 

اثر آن است و نمی توان این مسأله را حذف کرد.

بودجه 99 تفاوتی با بودجه 98 ندارد
هادی قوامی، نایب رئیس کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلس نیز در این برنامه گفت: اصالح ساختار به معنای 
واقعی در الیحه بودجه سال آینده دیده نمی شود و این 
الیحه تفاوتی با الیحه بودجه ســال ۹۸ نــدارد و منابع 
درآمدی بودجه سال ۹۸ بهتر از الیحه بودجه سال ۹۹ 
است.قوامی گفت: کســری بودجه عملیاتی سال ۹۹، 
۲۶۰ هزار میلیارد تومان اســت و با احتساب هزینه ها 
به رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می رســد؛ ضمن اینکه 
کســری تراز عملیاتی بودجه ســال آینده ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان است؛ البته در بودجه سال آینده درآمد 
نفتی حدود ۱۱ میلیارد دالر پیش بینی شــده که یک 

سوم درآمد نفتی بودجه سال ۸۸ است.
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 تشریفات گمرکی
معاون گمرک ایران، ضمن تشریح علل طوالنی 
شدن تشریفات گمرکی، گفت: گمرک در انجام 
فرآیند تشــریفات خود، از صفر تا صد با بیش از 

۲۵ سازمان مختلف در ارتباط است.
مهــرداد جمــال ارونقــی در گفــت و گوی 
رادیویی اظهار داشــت: تمامی دستگاه هایی 
که در امر تجــارت خارجی دخیل هســتند، 
طبق مــاده ۱۲ قانون امور گمرکــی موظفند 
تحت نظارت گمرک اقــدام کنند؛ قانون امور 
گمرکــی مصوب ســال ۱۳۹۰ گمــرک را به 
عنوان مدیریت واحد در این زمینه شــناخته 

است.
معاون فنی و امور گمرکــی گمرک ایران گفت: 
یکپارچه ســازی تجــارت از این نظــر معنی 
پیدا می کند که در تشــریفات تجارت خارجی 
سازمانهای مختلفی در قبل از صدور مجوز ورود 
کاال، تشریفات حمل کاال، پس از رسیدن کاال به 
گمرک و تشــریفات ترخیص و بعد از تشریفات 
ترخیص به یک نحوی با هــم ارتباط تنگاتنگی 

دارند.
وی افزود: باید اساس این سازمان ها در راستای 
یک هدف واحد یکپارچه باشد تا بتوانند فرآیند 
تشــریفات را بــه حداقل زمــان ممکن کاهش 

دهند.
جمال ارونقــی تصریح کرد: گمــرک در انجام 
فرآیند تشریفات خود از صفر تا صد با بیش از ۲۵ 

سازمان مختلف در ارتباط است.
وی افزود: ایــن ســازمان هــا در زمینه های 
مختلف از قبیل صــدور مجوز های قانونی برای 
ترخیص کاال، اعمال کنترل هــا و نظارت های 
الزم، صدور مجــوز ورود کاال، تامین، تخصیص 
و کنترل ارز و بسیاری موارد دیگر نقش آفرین 

هستند.
معاون فنی و امور گمرکــی گمرک ایران گفت: 
پروســه های مختلفــی که تعریف شــده برای 
ترخیــص کاال، انجــام تشــریفات گمرکــی و 
کنترلهای که پشــت ســر هم صورت می گیرد 
تمامی این مــوارد باعث طوالنی شــدن انجام 

تشریفات گمرکی خواهد شد.
وی افــزود: این شــرایط بــرای قبــل از انجام 
تشــریفات گمرکی نیز صادق است یعنی امکان 
دارد یــک کاال از ســوی چند ســازمان بطور 

همزمان مورد اظهار نظر قرار گیرد.
جمال ارونقی اظهارداشــت: برای یک کاال به 
فرض ســه مجوز قانونی نیاز اســت که هریک 
از ایــن مجوزها نیــاز به نمونــه برداری و 
کنتــرل های جداگانه از ســوی دســتگاه ها 
دارد کــه متاســفانه چنین رویــه ای موجب 
 طوالنی شــدن فرآیند انجام تشریفات گمرکی

 می شود.
وی گفت: خوشــبختانه در ســایر کشــورها 
بدین شــکل نیســت بلکه کنترل ها یا نمونه 
برداری از کاال به وســیله یک دستگاه صورت 

می گیرد.
معاون فنی و امــور گمرکی گمرک ایران افزود: 
امکان دارد ســه دســتگاه برای صــدور مجوز 
قانونی اظهار نظــر کنند اما نمونــه برداری به 
وســیله یک دســتگاه صورت می گیرد که این 
رویه موجب تسهیل و تسریع فرآیندها خواهد 

شد.



  بانک ها ۵۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی را به مردم وام بدهند

ود؟ سقف تسهیالت مسکن باال می ر
خریدار   با افزایش قیمت مســکن طی یک سال و 
نیم اخیر،  وام خرید مســکن اثرگــذاری خود را برای 
متقاضیان آن در بازار مســکن از دست داده و این وام 
در حال خروج تدریجی از سبد تقاضای خانوارهاست.

افزایش شدید قیمت مســکن در طول یک سال و نیم 
اخیر، قدرت خرید مســکن را از بســیاری گروه های 
آسیب پذیر گرفته اســت؛ به طوری که گزارش های 
رســمی دولت، متوســط قیمت هــر مترمربع واحد 
مســکونی به ۱۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان افزایش 
یافته که رشــد ۳۵.۸ درصدی نســبت به آبان سال 

گذشته را نشان می دهد.
این یعنی فــردی که بخواهد خانه بخــرد، با توجه به 
متوســط قیمت ۱۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومانی برای 
هر مترمربع واحد مسکونی، برای یک خانه ۵۰ متری 
باید ۶۲۳ میلیــون تومان هزینه کنــد. این در حالی 
است که حداقل دســتمزد یک کارگر برای سال ۹۸ 
حدود یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان است. به عبارتی، 
اگر یک کارگر هیچ هزینه ای نداشته باشد و حتی یک 
ریال از دســتمزد خود را هزینه نکند، بعد از ۴۱۰ ماه 
می تواند یک خانه ۵۰ متــری بخرد.این روزها حتی 
وام و تسهیالت خرید مســکن نیز نمی تواند گره ای از 
مشکالت خریداران مسکن باز کند. با افزایش قیمت 
مسکن طی یک سال و نیم اخیر،  وام خرید بانک مسکن 
اثرگذاری خود را برای متقاضیان آن در بازار مسکن از 
دســت داده و این وام در حال خروج تدریجی از ســبد 
تقاضای خانوارهاســت.وام هایی که در بازار مســکن 
توســط بانک مســکن برای خرید پرداخت می شود، 
تناسبی با قیمت های کنونی ندارد. این بانک هم اکنون 
دو نوع وام را بــه متقاضیان پرداخت می کنــد؛ وام از 

طریق اوراق حق تقدم و وام صندوق پس انداز یکم.

سقف تسهیالت مسکن باال می رود؟
این شــرایط به نظر می رســد در حال حاضر اقتصاد 
کشــور را به ســمتی برده که برای افزایش ســقف 
تسهیالت مسکن فکری کنند؛ تا جایی که مدیرعامل 
بانک مســکن در تازه تریــن اظهارنظــر از احتمال 
افزایش سقف تسهیالت مســکن تا دو هفته دیگر در 

شورای پول و اعتبار خبر داده است.
ابوالقاســم رحیمی انارکی در حاشــیه آغاز احداث 
۶۵۲۱ واحــد مســکونی در قالب ۳۱ پروژه توســط 
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن اعالم کرد: »تا دو 
هفته دیگر جزییات افزایش سقف تسهیالت مسکن 
که در شــورای پول و اعتبار تصویب می شــود، اعالم 
خواهد شــد.«وی همچنین چند روز قبل در مراسم 

رونمایی از طرح آبــاد )طرح احداث۶ هــزار و ۲۵۱ 
واحد مسکونی( با مشــارکت بانک مسکن گفته بود: 
»افزایش وام مســکن از محل اوراق در شورای پول و 
اعتبار در دست بررسی اســت. البته االن خبر قطعی 
نمی دهم، اما پیشنهاد افزایش وام مسکن در شورای 

پول و اعتبار در دست بررسی است.«
این در شــرایطی اســت که دبیر کانون سراســری 
انبوه سازان چندی پیش از ارائه پیشنهاد افزایش وام 
خرید مسکن به ۳۰۰ میلیون با بازپرداخت ۲۰ ساله 
به دولت خبر داده بود. به گفته فرشید پورحاجت، وام 
خرید و ساخت مسکن در شرایط کنونی کارایی خود 
را هم برای خریداران و هم برای ســازندگان از دست 
داده است. بر این اساس، در حال مکاتبه با دولت برای 
افزایش ســقف وام خرید به ۳۰۰ میلیون تومان و وام 

ساخت به ۲۵۰ میلیون تومان هستیم.«

افزایش وام مسکن، تورم را باال می برد؟
در این میــان، با وجــود این که گروهــی بر ضرورت 
افزایش سقف تسهیالت تاکید می کنند، این موضوع 
مخالفانی دارد. مخالفان افزایش وام مسکن معتقدند 
که افزایش مبلغ وام مســکن تورم زا اســت. در سوی 
دیگــر، بعضی فعاالن بــازار مســکن می گویند وزن 
معامالت سوداگرانه در جهش قیمت مسکن طی دو 

سال اخیر، بیشتر از خرید و فروش واقعی بوده است.
ســیدهادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس 

اعتقاد دارد؛ »افزایش میزان وام 
مسکن موجب بروز تورم در بازار 
می شــود. همچنین این مساله 
قطعا تشدید گرانی در بازار را به 
دنبال خواهد داشــت.«به گفته 
وی، »شــاید افزایش میزان وام 
خرید مسکن در شــرایط عادی 
راه کار قابل قبولی باشــد، اما در 
شــرایط کنونی که میزان تقاضا 
بســیار باالتر از عرضه اســت، 
افزایش میزان وام موجب هجوم 
خریداران برای خرید مســکن و 

افزایش قیمت ملک می شود.«
وی تاکید دارد؛ »دولت به جای 
تزریق اعتبــارات مربوطه برای 
افزایش میزان وام خرید مسکن، 
باید در جهت تولید مســکن گام 
بردارد، یعنی آنکه دولت و وزارت 
راه و شهرســازی خــود اقدام به 

ســرمایه گذاری برای تولید مســکن کنند و آن را به 
صورت مســتقیم به جوانان با قیمت بســیار معقول 

بفروشند.«
وی باور دارد؛ »در شرایط فعلی تنها راه کار برای خانه 
دار کردن جوانان ورود دولت برای تولید مسکن است، 
در غیر این صورت حتی اگر میزان تســهیالت خرید 
مســکن افزایش یابد، باز با توجه به افزایش قیمت ها، 

وام کفاف خرید مسکن را نخواهد داد.«

بانک ها 50 درصد قیمت یک واحد مسکونی را 
به مردم وام بدهند

در ایــن میــان، محمدرضــا رضایی کوچــی، رییس 
کمیســیون عمران مجلــس، بر ضــرورت پرداخت 
تسهیالت ارزان قیمت از ســوی بانک ها تاکید دارد؛ به 
طوری که بانک ها ۵۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی 
را به مردم وام بدهند.به گفته وی، »قیمت مســکن در 
ماه های اخیر به صورت غیرمتعــارف و حبابی افزایش 
پیدا کرد و قیمت هایی که در چند ماه گذشته، مسکن با 
آن خرید و فروش می شد قیمت واقعی نبود، بلکه عمدتا 
بر مبنای فضای روانی جامعه شکل گرفته بود.«رییس 
کمیســیون عمران مجلس با تاکید بر ضــرورت ارائه 
تســهیالت ارزان قیمت برای خرید مســکن، یادآور 
می شــود: »بانک ها باید متناســب با قیمت مسکن به 
مشتریان وام بدهند. در حال حاضر حتی یک وام ۱۵۰ 

میلیون تومانی هم معادل ۷ -۸ متر یک خانه است.
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توصیه وزارت راه به متقاضیان 
مسکن ملی

مقام مســئول وزارت راه و شهرســازی گفت: 
افرادی که توانایی پرداخت اقســاط وام با سود 
۱۸درصــدی را ندارنــد در ثبت نــام طرح ملی 

مسکن ثبت نام نکنند.
رضا نگهبان مدیرکل راه و شهرســازی استان 
تهران با بیان این که کســانی که فاقد شــرایط 
ثبت نام هســتند در ثبت نام طرح ملی مسکن 
شــرکت نکنند، اظهار کرد: افرادی که صاحب 
زمین یا واحد مســکونی از ســال ۸۴ بوده اند 
یا از ســال ۵۷ تا کنــون از امکانــات نهادهای 
عمومــی غیردولتی مثــل واحد مســکونی، 
زمین و تسهیالت یارانه ای اســتفاده کرده اند 
به اصطــالح فرم »ج« شــان قرمز اســت، در 
ثبت نام اقدام ملی مسکن توسط سامانه حذف 

می شوند.
وی ادامــه داد: با ورود ایــن افراد به ســامانه 
تنهــا ترافیک ثبت نام بیشــتر شــده و حقوق 
همشــهریان خود را نقض می کنند پس اکیدا 
به این افــراد توصیه می کنیم کــه در ثبت نام 

شرکت نکنند.
وی همچنین از کســانی کــه توانایی پرداخت 
اقساط تســهیالت وام بانکی با سود ۱۸درصد را 
در طرح مذکور ندارند خواست به عنوان دومین 

گروه به سایت مراجعه نکنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: 
مورد بعدی کسانی هســتند که سابقه ۵ سال 
سکونت در شــهر مورد تقاضا را ندارند، چون 
در مرحله بعــدی پاالیش حذف می شــوند 
پس این گروه هم نباید بــرای ثبت نام اقدام 

کنند.
قرار اســت در طرح ملی مســکن وام هایی بین 
۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان با ســود ۱۸ درصد به 
متقاضیان پرداخت شود. بر این اساس متقاضی 
در یک بازه ۱۲ســاله باید اقســاط ایــن وام را 
بازپرداخت کنــد در روش ســاده و پلکانی باید 
سودی بین ۱۰۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان به بانک 

عامل پرداخت کند.
در بازپرداخت به روش ســاده وام گیرنده ماهانه 
برای تســهیالت ۱۰۰ میلیون تومانی باید یک 
میلیون و ۹۹۱ هزار و ۱۹۵ تومان قسط پرداخت 
کند. کل بازپرداخت در این روش ۲۴۴ میلیون 

و ۶۷۳ هزار و ۲۱۵ تومان خواهد بود. 
متقاضی در انتهای سال دوازدهم ۱۴۴ میلیون 
و ۶۷۰ هزار تومان برای این وام ســود پرداخت 

می کند.
در روش پلکانــی رقم اقســاط از یــک میلیون 
و ۵۳۰ هزار تومان آغاز شــده و بــه ۲ میلیون و 
۱۰۵ هزار تومان در ســال ۱۲ افزایش می یابد. 
کل بازپرداخت در ماه دوازدهم ســال ۱۲ بالغ بر 
۲۵۹ میلیون و ۶۶۵ هزار تومان و سود آن ۱۵۹ 

میلیون و ۶۶۵ هزار تومان است.
برای وام ۷۵ میلیون تومانی نیز متقاضی بیش از 
۱۰۰ میلیون تومان سود به روش ساده با اقساط 
ماهانه یک میلیــون و ۲۷۵ هزار تومان پرداخت 
می کند.در روش پلکانی بــرای وام ۷۵ میلیون 
تومانی، قسط ماهانه از یک میلیون و ۱۴۴ هزار 
تومان آغاز شــده و به یک میلیــون و ۵۸۲ هزار 
تومان در ســال دوازدهم ختم می شود. میزان 
ســود در این روش حــدود ۱۲۰ میلیون تومان 

است.



قیمت تایر سنگین مصوب و مقطوع است

راه اندازی سامانه جدید توزیع تایر سنگین
خریدار     معاون دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت 
صمت با اعالم آغاز به کار »ســامانه توزیع تایر وزارت 
صنعت« با هدف رفع نیاز گروه جدیدی از متقاضیان 
گفت: کمبود تایر های »کامیونتی« و »نیسان  باری« 

که سایز های ۱۶ تا ۲۰ دارند، رفع خواهد شد.
ســال گذشــته بحرانی در فرآیند توزیع تایر ناوگان 
ســنگین ایجاد شــد و رانندگان این خودرو ها برای 
تامین تایر مورد نیاز خود با مشکالت متعددی روبرو 
شــدند؛ به همین منظور، دولت تصمیــم گرفت تایر 
ناوگان سنگین و نیمه ســنگین را  در گروه کاال های 

اساسی دریافت کننده ارز ۴۲۰۰تومانی قرار دهد.
بر همین اســاس، دولت طرح توزیع سیســتمی تایر 
ســنگین را اجرایی کرد که بر اســاس آن »ســامانه 
جامعه تجارت« به صورت متمرکز به »ســامانه توزیع 
الستیک ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای« و 
»ســامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل درون شهری 
وزارت کشــور« متصل شــد؛ و در نتیجه آن شفافیت 
زنجیره توزیع تایر ســنگین از مرحله واردات و تولید 
تا مصرف نهایــی افزایش چشــمگیری یافت.بعد از 
اجرای کامل این طرح در شــهریورماه ســال جاری و 
بهبود فرآیند توزیــع تایر برای ناوگان برون شــهری 
و درون شــهری، دغدغــه جدیــدی بــرای وزارت 
صمت ایجاد شــد. ماجرا از این قرار بــود که  بعضی از 
خودرو های ناوگان ســنگین و نیمه سنگین، شرایط 
دریافت حواله تایر را از هیچ  یک از سامانه های موجود 
نداشــته و در واقع خارج از گروه ناوگان درون شهری 
و برون شــهری قرار می گرفتند.برای حل این مشکل 
ســامانه جدیدی در وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
شــروع به کار کرده اســت. به همین منظور به جهت 
کسب اطالعات بیشتر در خصوص این سامانه جدید و 
آخرین وضعیت توزیع سیستمی تایر ناوگان سنگین،  

با حمید محله ای، معــاون دفتر امور خدمات بازرگانی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت  به گفت  وگو نشستیم.

فرآیند دریافت تایر از سامانه جدید وزارت 
صمت، چگونه است؟

محله ای با اعالم اینکه سامانه جدید، برای رفع نیاز گروه 
سومی از رانندگان ناوگان ســنگین ایجاد شده است، 
گفت: با توجه به انسجام یافتن سامانه های توزیع تایر و 
همچنین تولید و واردات کافی این کاال،  وزارت صنعت 
درگاه جدیدی را به آدرس  kala.ntsw.ir   ایجاد کرد  
تا نیاز آن دسته از متقاضیانی که در گروه ناوگان درون 
شــهری و برون شــهری قرار نمی گیرند، تامین شود.
وی با بیان اینکه  رانندگان هم اکنــون می توانند برای 
دریافت حواله تایر به این ســامانه مراجعه کنند ، افزود: 
متقاضیان می توانند با مراجعــه به این درگاه و ثبت کد 
ملی و مشخصات خودرو خود، حواله تایر مورد نیاز خود 
را دریافت کنند، البته صــدور حواله برای این رانندگان 
مشــروط به راســتی آزمایی پیماش خودرو و تطبیق 
مشــخصات آن ها با بانک  اطالعاتی موجود در سامانه  
اســت.این مقام مســئول با تاکید بر اینکه سامانه های 
توزیع تایر ســنگین، کامال به یکدیگر متصل هستند، 
ادامه داد: بر این اســاس در هنگام ثبت نام مشــخص 
می شــود که فرد تاکنون چند حواله تایر دریافت کرده 
اســت و در صورت عدم دریافت حواله از ســامانه های 
راهداری و حمل و نقل درون شهری، فرد می تواند حواله 
تایر را با توجه به ســایز و برند مورد نظر خود از سامانه 

جدید وزارت صمت دریافت کند.

 رفع مشکل کمبود تایر های »کامیونتی« 
و »نیسان   باری«

وی با تاکید بر اینکه تایر ســنگین و نیمه ســنگین به 

میزان کافی در کشــور وجود دارد، گفــت: پیش از این 
در مورد بعضی از ســایز ها و مدل  ها کمبود های وجود 
داشت اما در حال حاضر مشــکالت مربوط به تایر های 
»کامیونتــی« و »نیســان  باری« که ســایز های ۱۶ تا 
۲۰ را شامل می شود با شــروع فعالیت »سامانه توزیع 
تایر وزارت صمت« رفع خواهد شــد.معاون دفتر امور 
خدمــات بازرگانی وزارت صمت با اشــاره به چگونگی 
تخصیص تایر به هرکــدام از ســامانه های توزیع این 
کاال، گفت: سبد های توزیع شــده بین »سامانه توزیع 
تایر وزارت صمت«، »ســامانه توزیع الستیک سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای« و »ســامانه مدیریت 
مرکزی حمل و نقل درون شهری وزارت کشور«  شناور 
و اشتراکی است، به عنوان مثال اگر تایر های اختصاص 
یافته به سامانه برون شــهری به صورت ۱۰۰ درصدی 
جذب نشوند بعد از مدتی مابقی آن به سامانه های دیگر 
منتقل می شود.محله ای با اشــاره به اصالح روند ثبت 
سفارش واردات تایر ناوگان سنگین گفت: عالوه بر آغار 
فعالیت سامانه توزیع تایر وزارت صمت ، ثبت سفارش 

تایر سنگین نیز هوشمندانه شده استد.

قیمت تایر سنگین مصوب و مقطوع است
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه  قیمت  تایر سنگین 
کامال مقطوع و مصوب اســت ، گفــت: قیمت گذاری 
کاال هایی مانند تایر که ارز دولتــی دریافت می کنند 
توسط ســازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
انجام می گیــرد، در فرآیند قیمت گــذاری به عوامل 
گوناگون مانند ارزش کاال، هزینه هــای حمل و نقل 
کاال، مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سود عاملین 
فروش توجه می شــود بر همین اساس  قیمت مصوب 
کاال با توجه به برند و ســایز تایــر در حواله های صادر 
شده درج و همچنین برای خریداران پیامک می شود.

پدال

شــرکت خودروســازی پژو فرانســه 
خودروهای شاســی بلنــد پژو ۵۰۰۸ 
مدل ســال ۲۰۱۸ را تحت تاثیر نقص 

در الستیک یدک آن فراخوان داد.
از آنجــا که موضــوع امنیت خــودرو و 
سرنششــینان آن در ســال های اخیر 
از اهمیــت خــاص و بســیار بیش تری 
برخوردار شــده اســت، به تبع آن تب 
فراخوان شــرکت های خودروســازی 

بزرگ در گوشه و کنار جهان 
بعلت مشکالت و نقص های 
فنی نیز باال گرفته اســت و 
خودروســازان برتر و فعال 
در بازارهــای جهانــی برای 
برطــرف کردن مشــکالت 
مربوط بــه خودروهای خود 

آن ها را فراخوان می دهنــد تا با مراجعه 
دارنــدگان خودروهــای موردنظــر به 

بررسی مشــکل و حل آن ها 
اســاس  بر  بپردازند.حــاال 
تازه تریــن خبــری کــه در 
 caradvice ســایت  وب 
منتشر شده است، دارندگان 
خودروهای پژو ۵۰۰۸ مدل 
ســال ۲۰۱۸ میالدی باید 
هرچه سریع تر به مراکز و نمایندگی های 
مجاز شرکت خودروســازی پژو فرانسه 

مراجعــه کنند تا متخصصــان مربوطه 
نقص ایمنی و مشکالت الستیک یدک 
جاسازی شــده در این خودرو را برطرف 
کنند.به گفتــه کارشناســان ایمنی 
خــودرو در صورتی که این مشــکل 
برطرف نشود، ممکن اســت در صورت 
استفاده راننده از الستیک یدک، با خطر 
تصادف و حوادث ناگوار رانندگی در جاده 

و به هنگام سرعت باال مواجه شوند.

جاده
و فراخوان داد پژ
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@kharidaar
@kharidaar GLA ونمایی از مرسدس بنز  ر

مدل ۲۰۲۱
به تازگی شــرکت آلمانــی دایملــر خودروی 
جدید مرســدس بنــز GLA مــدل ۲۰۲۱ را 
رونمایی کرده اســت تا قبل از عرضه، مشتریان 
و عالقمنــدان را با قابلیــت و امکانات جدید آن 

آشنا کند.
سرانجام خودروی مرســدس بنز GLA مدل 
۲۰۲۱ با تغییر و تحوالت متعددی در سیســتم 
محرکه و همچنین طراحی ظاهــری رونمایی 

شد . 
گفته می شــود این خودرو اوایل ســال ۲۰۲۰ 
میالدی روانــه بازارهای اروپــا و آمریکا خواهد 

شد.
ایــن خــودرو کــه یــک کــراس اوور کامال 
بازطراحی شــده از نســل قبلی مرسدس بنز 
GLA اســت، از همان پلتفرم قبلی بهره برده 
اســت با این تفاوت که نســبت به نسخه های 
قبلــی جادارتر بــوده و از بهبودهــای فراوانی 
به خصوص در بخش سیســتم قــوای محرکه 
و همچنیــن طراحی ظاهــری و کابین داخلی 

برخوردار شده است.
 همچنین گفته می شود نسخه پرفورمنس این 
خودرو نیز برای عالقمنــدان و طرفداران خاص 

این محصول عرضه خواهد شد.
 در مورد طراحی ظاهری این خــودرو می توان 
گفت که مرســدس بنز GLA  ۲۰۲۱ نســخه 
تکامل یافته نســل قبلی خود اســت و در عین 
شباهت های بســیار زیاد، دماغه آن کشیده تر 
است و بخش عقبی آن نیز دیگر به صورت جعبه 
وار طراحی نشده و شباهت به یک خودروی هاچ 

بک پیدا کرده است.
بر اساس گزارش وب سایت اتوبالگ، همچنین 
فضای جلوی پای سرنشــینان عقــب خودرو 
حدود ۱۱ ســانتی متر نســبت به نســل قبلی 

افزایش پیدا کرده است . 
طراحی کابیــن داخلی خــودرو نیــز تغییر و 
تحوالت زیادی را تجربه کرده اســت. به عنوان 
مثال این خودرو از دو صفحــه نمایش دوگانه ، 
۷ و ۱۰.۲۵ اینچی، بهره می برد. شکل داشبورد 
و کنســول مرکزی آن نیز متفاوت طراحی شده 

است.
 ۲۵۰ GLA مدل های استاندارد همچون
این خــودرو به سیســتم چرخهــای جلو 
 ۴MATIC ۲۵۰ GLA محرک و مــدل
 به سیســتم تمــام چــرخ محــرک مجهز

 شده اند.
از دیگر مشخصات اصلی این خودرو می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
پیشرانه  چهار سیلندر ۲ لیتری توربوشارژ

قدرت موتور:
 ۲۲۱ اسب بخار و ۳۵۰ نیوتن متر گشتاور

سیستم انتقال قدرت:
 دو کالچه هشت سرعته اتوماتیک

سیستم تعلیق خودرو:
 مکانیزم مک فرســون در جلو و چنداتصالی در 

عقب
البته برخی از ویژگی های فوق برای نسخه های 

مختلف این خودرو متغیر خواهد بود.
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جوالن شایعات در بازار ارز

بازار ارز چگونه مهار شد؟
خریدار   هر چند قیمــت دالر در آغاز و پایان هفته 
تفاوت چندانی را نشــان نمــی دهد اما بررســی ها 
حکایت از آن دارد که یکی از پرنوسان ترین هفته های 

پاییزی در بازار این ارز رقم خورده است .
بــازار ارز در هفته اخیر تغییراتی متعــددی را تجربه 
کــرد. دالر که تــا مــرز ۱۳ هــزار و ۷۰۰ تومان در 
صرافی های بانکی پیشروی کرد، بار دیگر در آخرین 
روز هفته به کانال ۱۲ هزار تومان برگشت و بر قیمت 
۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان ایســتاد. این وضعیت در مورد 
ســایر ارزها نیز وجود داشــت اما دلیل مهم نوسان 

قیمت دالر در بازار چه بود؟

چرا دالر باال رفت؟
 عبدالناصر همتی، رییــس کل بانک مرکزی تا کنون 
سه دلیل مشــخص را برای افزایش قیمت دالر مورد 
اشــاره قرار داده است.اول فرارســیدن فصل تسویه 
حساب های بین المللی ، تالش صادرکنندگان برای 
فروش دالرها به باالتریــن قیمت و همچنین افزایش 

قیمت بنزین.
 هر چند همتــی دالیل فوق را بــرای توضیح چرایی 
کــوچ دالر از کانال یــازده هزار تومان مورد اســتناد 
قرار می دهد اما تاکیــد دارد که اتفاقا اشــراف بانک 
مرکزی به بازار باالست و بی تردید آرامش به این بازار 

بازخواهد گشت.
 آنچه همتی درباره چرایی نوسان قیمت ها می گوید، 
کارشناســان و فعاالن اقتصادی نیز مورد استناد قرار 
می دهند. مستخدمین حســینی، معاون اسبق بانک 
مرکز اما جدا از دالیــل فوق ، کاهش صــادرات غیر 
نفتی به عراق و افغانســتان را به واسطه ناآرامی های 
این دو کشــور دلیل دیگر نوســان نرخ ارز می داند. 
عراق و افغانســتان دو خریدار مهــم کاالهای ایرانی 
در منطقــه و جهان محســوب می شــوند. دبیر اتاق 
مشترک بازرگانی ایران و عراق از کاهش ۲۱۰ میلیون 
دالری صادرات به این کشــور براثر ناآرامی های عراق 
خبر داده است. از ســوی دیگر تداوم تحریم ها و اخبار 
سیاسی منتشــره در این حوزه نیز در این روند موثر 
بوده اســت. همه این ها دســت به دســت هم داد تا 

چهارشنبه ای استثنایی را در بازار ارز ایران رقم بزند.

چرا قیمت ها برگشت کرد؟
هر چند رونــد ریزش قیمت ها در بازار ارز آغاز شــده 
است اما هنوز دالر به موقعیت پیشین بازنگشته است. 

حرکت دالر از میانه کانال یازده هزار تومان آغاز شــد 
و حاال در آخرین روز هفته در ســقف کانال ۱۲ هزار 

تومان متوقف شده است .
 به این ترتیب دالر بیش از هزار تومان افزایش قیمت 
را همچنان در کارنامه خود ثبت کرده است.  بسیاری 
از معامله گران بازار معتقدنــد یکی از مهمترین دلیل 
ریزش قیمت هــا در بازار ارز، تصمیــم بانک مرکزی 

مبنی بر محدودیت تراکنش بین بانکی است.
بانــک مرکزی با هــدف اجــرای الزامات مبــارزه با 
پولشــویی و مدیریت جریان وجوه در کشــور، مقرر 
کرداز بیستم آذر ماه، تراکنش های کلیه سامانه های 
بیــن بانکی بــه ازای هر شــخص در ۲۴ ســاعت از 
درگاه های غیر حضــوری به ۱ میلیارد ریــال برابر با 
صد میلیون تومان محدود می شــود.کلیه بانک ها و 
موسسات اعتباری نیز موظفند این محدودیت را برای 
تراکنش های درون بانکی در درگاه های غیر حضوری 
خود اعمــال کنند.به این ترتیب مشــتریان بانک ها 
می توانند برای انجــام تراکنش های باالتر از این مبلغ 

کماکان به شعب بانک ها مراجعه کنند.
همین تصمیم سبب شــد از روز چهارشنبه بسیاری 
از دالالن بــا تاکید بــر اینکه نقدی خریــد و فروش 
می کنند، تالش کنند شــرایط را بــرای معامله مهیا 
نمایند. پول نقد، پول نقد، به یکــی از کلید واژه های 
دالالن حاشــیه خیابان فردوســی در این روز تبدیل 

شد.

آینده دالر چه می شود؟
هر چند افزایش قیمت ها در پایــان هفته جاری تب 
خرید را باال برده است اما بسیاری معتقدند قیمت ها 
در بازار ارز برگشــت خواهد کرد اما احتمال ایستادن 
در قیمتــی باالتر از قیمــت های آبان ماه باالســت 
.گزارش های رسیده از بازار ارز نشان می دهد، جو بازار 
شکننده است و جوالن شایعات در این بازار قیمت ها 
را به ســرعت متاثر می کند . رییس کنفدراســیون 
صادرات معتقد است با بازگشــت جو ثبات و آرامش 
جو روانی بــازار نیز تغییــر می کند، ایــن وضعیت 
می تواند ابتکار عمل را از دســت شایعه سازان خارج 

کند.
یک کارشــناس اقتصادی گفت: بررســی ها نشــان 
می دهد بازار ارز ایران مســتعد جهش تازه ای نیست 
و در نتیجــه می توان انتظار داشــت کــه قیمت ها از 

محدوده های فعلی عقب نشینی کند.

و ریزشی شد بازار خودر
هر چند بازار خودرو این روزها با رکودی سخت 
و سنگین دســت و پنجه نرم می کند اما بررسی 
وضعیت بازار نشــان می دهد نشانه های ریزش 

قیمت در این بازار آشکار شده است.
 از پس نوسان شدید نرخ ارز در هفته های اخیر، 
قیمت ها در بازار خودرو روندی افزایشی را طی 
کرد. از سوی دیگر ســهمیه بندی بنزین همراه 
با افزایش نرخ بنزین آزاد به ســه هزار تومان در 
بیســت و چهارمین روز از آبان ماه ســبب شد 
قیمت ها در بازار خودرو با افزایش روبرو شــود. 
این رشــد قیمت خودروهای گازسوز و ارزان تر 
بازار را بیشــتر تحــت تاثیر قــرار داد به طوری 
که برخی خودروهای گازســوز افزایشی تا ۱۰ 
میلیون تومان را نیز تجربه کردند. در عین حال 
رشــد قیمت وانت نیز به دلیل سهمیه باالتر این 

نوع خودروها بسیار مشهود بود.
 با ایــن حال جســتجویی در میــان فایل های 
اعالمی فروش خــودرو در بــازار از نیمه دیروز 
نشان می دهد روند ریزشی بر بازار خودرو حاکم 
شده اســت و قیمتها در حال کاهش در این بازار 

است.
 فعــاالن بازار مــی گویند ریزش قیمــت ها بی 
تردید باید تــا زمانی ادامه یابد که مشــتریان با 
بازار خودرو آشتی کنند چرا که خودرو در حال 
حاضر در محدوده ای از قیمت ایستاده است که 
مشتری عادی دســت به خرید و فروش نمی زند.  
بررســی ها نشــان می دهد وانت آریسان که تا 
مرز ۷۴ میلیون تومان پیشــروی کرده بود، حاال 
به قیمــت ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هــزار تومان فایل 
شده است اما نمایشگاه داران ریزش بیشتر این 

قیمت را نیز محتمل می دانند. 
 در مورد سایر خودروها نیز ریزش قیمت به طور 
متوســط بین یک تا دو میلیــون تومان گزارش 
شده اســت. قیمت ساینا با کاهشــی نزدیک به 
یک میلیون وســیصد هزار تومان به ۶۴ میلیون 

تومان رسیده است.
 قیمت سمند، پژو ۴۰۵ و انواع ۲۰۶ نیز بین یک 

تا دو میلیون کاهش را در این روز شاهد است.
 برخی از فعاالن بــازار می گویند ایــن روند در 
هفته آتی، در صورت عدم نوسان نرخ ارز تشدید 
خواهد شد و قیمت ها با ریزشــی بیشتر همراه 

خواهند بود.
 بازار خودرو از ابتدای ســال با رکودی سخت و 
ســنگین دســت و پنجه نرم می کند. افزایش 
فاصله قیمــت خــودرو در کارخانه بــا قیمت 
بازار سبب شده است بســیاری از سرمایه های 
سرگردان راهی این بخش شــود. به این ترتیب 
در حالی که بازار خرید و فروش خودرو کســاد 
اســت، خودروهای صفر کیلومتر عرضه شده از 
سوی کارخانه به سرعت مشــتریان خود را 

می یابند.

سکه شکست!
به گفتــه  نایب رییــس اتحادیه طــال و جواهر 
تهران، با توجــه به کاهش قیمت ارز از اواســط 
هفته، قیمت ســکه نیز در روزهای پایانی هفته 
حدود ۳۰۰ هزار تومان نســبت به ابتدای هفته 
کاهش داشــته اســت. چنانچــه در هفته های 
آینده، رونــد نزولی دالر ادامه دار باشــد، بازهم 

قیمت ها در بازار سکه و طال کاهشی خواهد بود.
محمــد کشــتی آرای، در گفت وگو با ایســنا، 
در رابطه بــا اوضاع و احوال بازار ســکه و طال در 
هفته ی اخیر  اظهار کرد: جالب است که با وجود 
اینکــه در ابتدای هفته شــاهد باالترین رشــد 
قیمت طال و ســکه در ۹ ماه اخیــر بوده ایم و در 
واقع افزایش لجام گســیخته ای ایجاد شده که 
در ۹ ماهه گذشــته سابقه نداشــته است؛ اما در 
اواســط هفته کاهش نرخ ارز باعث شــد قیمت 
ســکه و طال نیز کاهش یابد. در حقیقت قیمت 
ســکه و طال در حدود ۳۰۰ هزار تومان نســبت 
به روزهای ابتدایی هفته کاهش قیمت داشــته  

است.
نایب رییس اتحادیه طــال و جواهر تهران تاکید 
کرد: عالوه بر این نکته قابل توجه دیگر این است 
که افزایش قیمت  ســکه و طال در اوایل هفته در 
حالی ایجاد شد که تغییرات قیمت جهانی طال، 
بســیار مختصر بوده اســت. در روزهای پایانی 
هفته افزایــش ۱۰ دالری ایجاد شــد  اما مجدد 
قیمت انس جهانی به قیمــت  روزهای ابتدایی 
هفته بازگشــت؛ بنابراین افزایش قیمت سکه و 
طال در بازار داخلی ناشــی از افزایش قیمت های 
جهانی نبــود بلکه تنها ناشــی از قیمت ارز بوده 
اســت که در اوایل هفته قیمت سکه و طال را هم 
افزایش داده بود اما از اواســط هفته، محدودیت 
تراکنش هــای بانکی که توســط بانک مرکزی 
اعالم شد، سبب شــد قیمت ارز که تا ۱۴ هزار و 
۲۵۰ تومان هم افزایش پیدا کرده بود، کاهشی 

شده و یکباره به زیر  کانال ۱۳ هزار تومان برسد.
وی افزود: این کاهش قیمت ارز باعث شــد که 
یکباره قیمت سکه در یک روز حدود ۲۲۰ هزار 
تومان کاهش یابد. وضعیــت هفته ی اخیر بازار 
ســکه و طال، رکورد بی ســابقه ای بوده است که 
قیمت سکه به شدت افزایش و یکباره مجدد در 

طول هفته کاهش یابد.
کشــتی آرای تاکید کرد: جالب است که در این 
نوبت زمانی که قیمت ســکه و طال افزایش پیدا 
کرد، هیچگونــه تقاضای کاذبــی در بازار ایجاد 
نشــد. برای یک روز در اوایل هفته قیمت سکه 
به دلیــل افزایش نرخ ارز، دارای حباب شــد اما 
مجدد در روزهای پایانی هفته این حباب ازبین 
رفته و روز پایانی هفته ) پنجشنبه( قیمت ها به 
روال عادی خود باز گشــته با قیمت های جهانی 

منطبق شد.
نایــب رییــس اتحادیه طــال و جواهــر تهران 
پیش بینی کرد: طبیعتاً چنانچــه قیمت ارز در 
هفته های آینده همچنان کاهشــی پیش رفته و 
مجدد افزایش نرخ ارز ایجاد نشــود، قیمت سکه 
و طال نیز کاهشی خواهد بود. همانطور که اشاره 
شد، این روزها قیمت جهانی طال نوسان زیادی 
نداشته  و قیمت  ســکه و طال در بازار تحت تأثیر 
قیمت ارز پیش رفته است؛ بنابراین طبیعتاً اگر 
قیمت ارز توســط بانک مرکزی به همین شکلی 
که اکنون مدیریت شــده، کنترل شــود، شاهد 
ثبات و حتی کاهش قیمت ســکه و طال در بازار 

خواهیم بود.


