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پس از تشدید تحریم های نفتی در 
یک ســال اخیر، حذف نفت از بودجه و تحقق آرمان 
اقتصاد بدون نفت در صدر اولویت های کشــور قرار 
گرفت. در این راســتا مطالب و مباحث مختلفی در 
محافل علمی، رســانه ای و سیاســت گذاری مطرح 
شــد. یکی از این موضوعات ضــرورت صرفه جویی 
در هزینه های دولــت و کاهش هزینه ها متناســب 
با کاهش درآمدهای نفتی اســت، اما به نظر میرسد 

تحقق این امر چندان آسان و ممکن نیست.
نگاهی به هزینه های دولت نشان می دهد که ماهیت 
آنها به گونه ای اســت که چسبندگی به پایین دارند و 
در کوتاه مدت نمی تــوان کاهش قابل مالحظه ای در 
آنها ایجاد کرد. چســبندگی در اقتصاد به زبان ساده 

به معنای عدم کاهش در شــرایط مختلف و مقاومت 
دربرابر کاهش است. البته در اینجا منظور هزینه های 
اسمی اســت و با هزینه های واقعی که بر اساس تورم 

تعدیل می شوند، کاری نداریم.
شاید این مدعا در ابتدا کمی عجیب باشد، اما مروری 
بر انواع هزینه هــای دولت صحــت آن را به راحتی 
اثبات می کنــد. در دو دهه اخیر همــواره ۶۰ تا ۷۰ 
درصد از کل هزینه هــای دولت مربوط به هزینه های 
جاری بوده اســت. هزینه های جــاری دولت نیز در 
هفت فصل دسته بندی می شــود که دو فصل جبران 
خدمت کارکنان )حقــوق و دســتمزد( و رفاهی به 
تنهایی بیش از ۶۰ درصد هزینه های جاری را به خود 
اختصاص داده اند. این دو فصل نیز همه ســاله رشد 
دارند و امکان کاهش حقوق و یا مخارج رفاهی وجود 
ندارد. بنابراین دولت تنها در یک ســوم هزینه های 
جاری خود می تواند صرفه جویــی کند که قطعا رقم 

باالیی نخواهد بود.

درمورد هزینه های عمرانی نیز باید توجه داشــت که 
در سال های اخیر بخش قابل توجهی از این هزینه ها 
بصورت اوراق پرداخت شــده و دولت با انتشار اوراق 
خزانه و بدهی این بخش را پیش بــرده و پولی بابت 
آن پرداخت نکرده است. بنابراین صرفه جویی در این 
بخش نیز کمکی به دولت نخواهــد کرد. به این نکته 
هم باید توجه کرد که بودجه عمرانی در ســال های 
اخیر ۱۰ تا ۱۵ درصد اعتبار الزم برای اتمام طرح های 
عمرانی نیمه تمام بوده که در عمل در اکثر سال ها نیز 

به طور کامل تخصیص داده نشده است.
پرداخت های مربــوط به تملــک دارایی های مالی 
نیز که مربوط به اوراق می باشــد بــا توجه به رویکرد 
دولت برای گسترش اســتفاده از ابزار اوراق و تعمیق 
بازار بدهی در کشور امکان کاهش ندارد. لذا رویکرد 
دولت، صرفه جویی در هزینه های مالی را غیرممکن 

کرده است.
بنابراین همان طور که مشــاهده شد امکان کاهش 

هزینه های دولت در کوتاه مــدت وجود ندارد و از این 
طریق نمی توان به تحقق بودجــه بدون نفت کمک 
کرد. لذا به جــای پرداختن به کاهــش هزینه های 
دولت باید بــه افزایش درآمدهــای دولت بخصوص 
درامدهای مالیاتی معطوف بــود و برای اصالح نظام 
مالیاتــی، جلوگیری از فــرار مالیاتــی، تعمیق بازار 
بدهی، مولدسازی واقعی دارایی های دولت و... اقدام 

کرد.
در پایان باید به این نکته هم توجه کرد که تنها راهکار 
کاهش هزینه های دولت، اصالح ســاختاری دولت 
و بودجه و بازتعریــف وظایف دولت اســت. کاهش 
تصدی گری دولت، واگذاری امور به بخش خصوصی 
و بسترســازی برای فعالیت بخش خصوصی واقعی، 
اصالح نظام یارانه ای، اصالح نظام اداری و... ازجمله 
مهم ترین اقداماتی اســت که می توان در راســتای 
اصــالح ســاختاری دولــت و کاهــش هزینه ها در 

میان مدت و بلندمدت انجام داد.

سرمقاله

سعید مسگری
کارشناس اقتصادی

چسبندگی هزینه های دولت



دولت نگراِن استرس پردرآمدهاست

غربال یارانه بگیران؛ شاید وقتی دیگر
سمیه رسولی    اگرچه درســالهای اخیرهمواره بر 
غربــال یارانه بگیران و حذف۲۴میلیــون یارانه بگیر 
پردرآمد تاکید شده اما رئیس سازمان برنامه می گوید 
که دولت نمی خواهد بــا حذف دهک های پردرآمد به 

جامعه استرس وارد کند.
نزدیک به ۹ سال از زمان اجرای قانون هدفمندسازی 
یارانه ها می گذرد و بر خالف اهداف پیش بینی شده، 
به دلیل اجرای اشــتباه، این قانون نتوانست در بهبود 
فاصله طبقاتی، رقابتی شــدن اقتصاد، بهبود بخش 
تولید و صنعت و ســاماندهی یارانه پنهــان کاری از 

پیش ببرد.
یکی از اصلی ترین انتقادها بــه نحوه اجرای قانون 
مربوط بــه وضعیــت واریــز یارانه نقدی اســت؛ 
سیاستی که قرار بود ۵ ســال ادامه داشته باشد اما 
تداوم آن به شــیوه اولیه، مورد نقد مســئوالن نیز 

قرار گرفت.
در همین راستا در فرایند تصویب الیحه بودجه سال 
۹۸ کل کشــور، مقرر شــد که دولت این بار و خالف 
ســال های قبل که صرفا از روی کاغذ اقدام به اجرای 
قانون می کرد، غربالگری ۷۸ میلیــون یارانه بگیر را 
به صورت دقیق تر و بــا ثبات تر در دســتور کار قرار 
دهد؛ در این راســتا نیــز از اوایل تابســتان با مصوبه 
دولت، قرار شد با تشــکیل کمیته ای چهارجانبه بین 
سازمان برنامه و بودجه کشــور، وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات 
و وزارت کشــور، دســتورالعمل حذف یارانه بگیران 
تهیه و از ابتدای پاییز اجرا شــود کــه در نهایت این 
سیاســت در زمان واریز یکصد و سومین یارانه نقدی 
در ۲۶ شهریور ماه اجرایی شــد و ۲۰۰ هزار خانوار یا 
عبارتی ۸۰۰ هــزار نفر از صف دریافــت یارانه حذف 
شدند. بنا به گفته مسئوالن و البته بدون اعالم تعداد 
حذف شدگان، این سیاست همچنان در حال اجرایی 

شدن است.
در خالل غربالگری یارانه بگیران که به صورت قطره 
چکانی در حال انجام است، ناگهان اعالم شد که نرخ 
بنزین قرار است با افزایش مواجه و ما به التفاوت آن 
به عنوان حمایت معیشــتی به مردم پرداخت شود 
که در این راســتا دولت به صراحت اعــالم کرد که 
۶۰ میلیون نفر مشــمول دریافت کمک معیشــتی 

هستند.
این ۶۰ میلیون نفر از بین همان جمعیت ۷۸ میلیون 
یارانه بگیــری انتخاب شــده اند که طی ۹ ســال هر 
ماه ۴۵۵۰۰ تومــان دریافت کرده انــد؛ این موضوع 
مشــخص می کند که مابقی یارانه بگیران شــرایط 

دریافت کمک و حمایت مالی دولــت را ندارند و جزء 
اقشار پردرآمد هستند.

این مســاله انتظارها را به این سمت برد که دولت 
در الیحه بودجه سال ۹۹ اشــاره دقیقی به حذف 
تعداد یارانــه بگیــران خواهد کــرد و باالخره به 
اجرای دقیق قانــون هدفمندی احتــرام خواهد 
گذاشــت اما با این حال در الیحه بودجه سال ۹۹ 
که اذرماه تقدیم مجلس شــد، هیچ اشــاره ای به 
حذف ۲۴ میلیون پردرآمد از صــف یارانه بگیران 

نشده است. 
بویژه آنکه اقــدام محتاطانه دولــت در حذف قطره 
چکانی اقشار پردرامد طی ماههای گذشته این تلقی 
را بوجود آورده که دولــت قصد ندارد ۲۴ میلیون نفر 
از اقشار پردرامد را از شمول یارانه بگیران حذف کند 
و احتماال تعداد بســیار کمی از یارانه بگیران که در 
زمره افراد بسیار ثروتمند قرار دارند، حذف خواهند 

شد. 
ناتوانی دولــت در غربالگــری موثر یارانــه بگیران 
موید آن اســت که دولت با خودش هم تعارف دارد 
و علیرغم تکلیــف قانونی، امــا بدلیــل ناتوانی در 
مدیریت افکار عمومی، حاضر نیســت تن به اجرای 

قانون بدهد.
به ویژه آنکه اگر واقعا بخش عمــده این ۷۸ میلیون 
نفر یارانه بگیر، مستحق واقعی دریافت یارانه نقدی 
هســتند، پس چرا دولت در مورد کمک معیشــتی 
فقط ۶۰ میلیون نفر را مشــمول اعالم کرده اســت 
و اگر از نگاه دولت، فقط این ۶۰ میلیون نفر شــرایط 
دریافت کمک معیشتی دولت را دارند، چرا در مورد 
یارانــه نقدی دولت حاضــر به غربالگــری موثر ۷۸ 
میلیون یارانه بگیر نیســت تا تعدادشان را به سطح 
همین ۶۰ میلیون مشــمول کمک معیشتی نزدیک 

کند. 

 نوبخت: حذف 24 میلیون نفر را
 پیش بینی نکردیم

در این ارتباط محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه 
و بودجه کشور در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: کال 
ما این اجازه را داریم که پردرآمدها را از فهرست یارانه 
بگیران حذف کنیم ولی اینکــه تعداد این پردرآمدها 
۲۴ میلیون نفر باشند در الیحه بودجه ۹۹ پیش بینی 

نشده است.
معاون رئیس جمهور درباره اینکــه در نظر دارید چه 
تعداد یارانه بگیر از فهرست دریافت یارانه نقدی خارج 
شــوند، تصریح کرد: بنده از این موضوع اطالع ندارم و 

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعــی این اقدام را انجام 
می دهد.

نمی ارزد به جامعه استرس وارد کنیم؟!
وی همچنین در نشســت خبری هفته پیش خود در 
این رابطه گفته بــود که »نمی ارزد بنا بــه هر دلیلی 
به جامعــه اســترس وارد کنیم؛ ما فعــال حذف ۲۴ 
میلیون نفر را در بودجه نیاورده ایم و برای ســال بعد 
هدف گذاری نکرده ایــم اما سالهاســت این موضوع 

مطرح است.«
شــانه خالی کردن دولت از زیر بار این تکلیف قانونی 
در حالی اســت که طی ۹ ســال گذشــته بسیاری 
از دهک های یک، دو، ســه و چهار درآمــدی  از قطار 
یارانه بگیــران جامانده انــد و نه فقط طی ســالهای 
گذشــته موفق به دریافت یارانه نقدی نشده اند بلکه  
دولت بخاطر نگرانی از افزایش جمعیت یارانه بگیران، 
حاضر نیســت مکانیزمی برای ثبت نام و مشــمول 

کردن این افراد اعالم کند. 

دولتی فقط نگران استرس پردرآمدهاست؟
طبیعتا اقشار پردرآمد جامعه که با موضوع مشمول 
نبودن در کمک معیشــتی کنار آمده اند در صورت 
حذف از شــمول یارانه نقدی نیــز - در صورتی که 
دولت فضای افــکار عمومی را بدرســتی مدیریت 
کند- با موضــوع کنار خواهند آمد اما متاســفانه به 
نظر می رسد دولت حاضر نیست هیچ گام اصالحی 
را که نیازمند اندکی تدبیر و مدیریت اســت به اجرا 

درآورد. 
بویژه آنکه دولت در برخــی موضوعات مهم که نمونه 
اخیرش »اصالح قیمــت بنزین« بود، بــدون برنامه 
ریزی و بصورت ناگهانی و ناشــیانه اقــدام به اجرای 
تصمیم خود گرفت و بابت فشار روانی که در این زمینه 
به جامعه وارد شــد، هیچ نگرانی نداشت. بویژه آنکه 
قیمت بنزین اتفاقا بر هزینه معیشت تمام دهک های 
ضعیف جامعــه تاثیر زیادی داشــت اما حذف دهک 
های پردرآمد از شــمول یارانه نقــدی طبیعتا چنین 

تبعاتی نخواهد داشت. 
انتظار می رود نمایندگان مجلس در جریان بررســی 
الیحه بودجه ۹۹، تاملی بر این موضوع داشــته باشند 
و برای تنویر افــکار عمومی به صــورت دقیق اعالم 
کنند که چــرا ۲۴ میلیون نفر در زمــان اجرای طرح 
حمایت معیشــتی پردرآمد محسوب می شوند اما در 
زمان غربالگری یارانه بگیران، همچنان محق دریافت 

شمرده می شوند.
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تکمیل زنجیره تولید محتوای 

بومی با بخش خصوصی
اگرچه شــاید بخش دولتی به صورت مستقیم 
در نقش تولیدکننــده محتوا ظاهر نشــود، اما 
صاحبان کســب وکارها و کاربــران آن ها که در 
این نقش ظاهر می شــوند، می توانند از امکانات 

تسهیل گر دولت برای این بخش استفاده کنند.
یکــی از الزمه های رشــد اقتصــادی، ضرورت 
تولید است. تولید محتوای بومی که شاید نتوان 
نمونــه آن را در منابع بین المللــی یافت و علت 
آن هم محدود بودن برخی اطالعــات به زبان و 
جغرافیای خاص هر کشــور است را می توان زیر 
مجموعه ای از این تولید دانست. تولید محتوای 
بومی به زبان فارســی در حــوزه فضای مجازی 
همــواره از دغدغه هــای مســووالن فنــاوری 
اطالعــات و همچنین بخش فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی بوده است.
البته چاره هایی نیز برای آن اندیشــیده شده که 
توسعه میزان استفاده مصرف کنندگان اینترنت 
از محتوای داخلی به ۸۰ درصد تا انتهای برنامه 
ششــم، افزایش حجــم تولید محتــوای بومی 
دیجیتال بــا افزایش منابع حقیقــی و حقوقی 
تولید محتوا و تسهیل فعالیت های آن ها از جمله 
آنهاست، اما هنوز هم راه زیادی برای طی کردن 
دارد. همچنین در حالی که زنگ آغاز شبکه ملی 
اطالعات چندسالی اســت که زده شده، یکی از 
تکه های اصل این پــازل، موضوع محتوای بومی 
است که مســووالن وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات نیز همواره به آن تاکید داشتند.
در حال حاضر با راه اندازی فازهای سه گانه شبکه 
ملی اطالعات و بحث های زیرساختی مربوط به 
آن، کمبود در زمینه محتــوای بومی را می توان 
حلقــه مفقوده شــبکه ملی اطالعات دانســت 
که نیازمند مشــارکت بخش هــای خصوصی 
و تجمیع کننــدگان محتواســت. شــبکه ملی 
اطالعات به تعبیر برخی، یک زیرســاخت یا به 
عبارتی یک سخت افزار اســت که نیازمند تولید 

محتواست.
متولی این محتــوا طبیعتــاً نمی تواند تنها یک 
نهاد یا سازمان باشــد، زیرا این محتوا باید آنقدر 
گســترده باشــد که بتواند نیاز فکری، فرهنگی 
و حتی ســرگرمی مردم را پاســخ دهد. در این 
شرایط مســلماً کســی بهتر از مردم نمی تواند 
تولیدکننده نیازهای محتوایی کشــور باشــد 
و از همین رو در ســال های گذشته ورود بخش 
خصوصی به عرصه تولید محتــوا، موجب رونق 

گرفتن این بخش شده است.
در حال حاضر کســب وکارها و استارت آپ های 
زیادی به حــوزه تولید محتوا وارد شــده اند و با 
قرار دادن محتوای متنی، صوتــی و تصویری و 
هم چنین اســتفاده از خود کاربران برای تولید 
چنین محتواهایــی، نقش تولیدکننــده را ایفا 
می کنند تا بتواننــد این حلقه مفقوده شــبکه 
ملی اطالعــات را تامیــن کننــد. البته بخش 
دولتی هم اگرچه شاید به صورت مستقیم خود 
تامین کننــده نباشــد، اما می تواند با تســهیل 
قوانین برای کســب وکارها، راه را برای آن ها باز 
کند.در این راســتا همچنین محمدجواد آذری 
جهرمی، وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات با 
حضور در جشــنواره کودک آنالین اظهار کرد: 
کــودک آنالین یک شــتابدهنده اســت و این 
شــتابدهنده به کســانی که می خواهند تولید 
محتوا انجام دهند کمک می کند. البته طبیعی 
اســت که وزارت ارتباطات در حوزه محتوا ورود 
نمی کند؛ محتوا را هنرمندها و مردم می ســازند 

و مردم هم مصرف کننده آن هستند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه 
این است که باید به تولیدکنندگان کمک و راه را 
برایشان تسهیل کنیم تا بتوانند ایده و خالقیتی 
که در ذهنشان است را تبدیل به محصول کنند 
تا مصرف کنندگان نیز بتوانند از این محصوالت 

استفاده کنند. 



 بانک مرکزی بر فراهم بودن زیرساخت بانک ها تاکید کرد

شمارش معکوس برای غیرفعال سازی رمز دوم 
محبوبه فکوری   شمارش معکوس برای اجباری 
شــدن رمز یکبار مصــرف در عملیات هــای بدون 
کارت در نظام بانکی درحالی آغاز شــده که بسیاری 
از مشتریان بانک ها،برای اســتفاده از رمزهای پویا از 

طریق پیامک،با اختالل مواجه هستند.
بر اســاس اعالم بانک مرکزی، از ابتدای دی ماه سال 
جاری، تمامــی تراکنش های بــدون کارت در نظام 
بانکی مکلف به اجرا از طریق رمزهــای پویا یا همان 
رمزهای یکبــار مصرف با عمر ۶۰ ثانیه ای هســتند. 
بنابراین مشــتریان نظام بانکی کــه از پرداخت های 
اینترنتی برای نقــل و انتقاالت پولی، پرداخت قبوض 
و اینترنت بانک و موبایل بانک استفاده می کنند، تنها 
تا آخر آذرماه فرصت دارند تا با مراجعه به شعب بانکی 
یا دستگاههای خودپرداز نسبت به دریافت رمز یکبار 

مصرف یا همان رمز پویا اقدام نمایند.
 هر چقدر بــه موعد اجــرای طرح غیرفعال شــدن 
رمزهای ایستا نزدیک تر می شویم، مراجعات مردم به 
شعب بانکی یا دســتگاههای خودپرداز برای دریافت 
رمز پویا بیشتر شده اســت و اکنون بخش عمده ای از 
افرادی که تا پیش از این، نسبت به هشدارهای بانک 
مرکزی در مورد فیشینگ یا مراقبت از رمزهای ایستا 
و جایگزینی آن با رمزهای پویا بی اعتنا بودند، اکنون 
مراجعات بیشتری برای دریافت این رمزها دارند و بر 
همین اساس، امتحان کردن این فرآیند از سمت آنها 

بیشتر از قبل شده و روز به روز هم رو به افزایش است.
آنگونه که بانــک مرکزی اعــالم کرده، مــردم هم با 
اســتفاده از دریافت رمز پویا از طریــق پیامک و هم از 
طریق اپلیکیشــن های نظام بانکی می توانند فرآیند 

دریافت رمزهای یکبار مصرف را سپری کنند؛ اما نکته 
حائز اهمیت در این میان آن است که مشتریانی که به 
تازگی رمزهای پویا را بر روی کارتهای بانکی خود فعال 
کرده اند، از روند کاری بانکها مبنی بر ارسال پیامک های 
رمز پویا رضایت ندارند و خود را در فرآیندی می بینند 
که شاید برای ابتدای کار آشنایی آنها با رمزهای یکبار 

مصرف اندکی خسته کننده باشد.

مشکالت دریافت رمز پویا با پیامک
یکی از مشتریان نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر 
گفت: از هفته گذشــته که رمز پویا را بر روی کارتهای 
خود فعال کرده ام، تاکنون دو بار مجبور به مراجعه به 
شعبه برای فعال کردن کارت خود شده ام؛ چراکه رمز 
یکبار مصرف با تاخیر از سوی بانک پیامک می شود و 
زمانی رمز پویا به گوشی تلفن همراه من می رسد که 

اعتبار ۶۰ ثانیه ای آن تمام شده است.
وی افزود: بر این اســاس رمزی کــه از بانک دریافت 
کرده و برای انجام خرید اینترنتی وارد وبسایت کردم، 
منقضی شــده بود و بعد از دوبار تکرار وارد کردن رمز 
اشتباه، کارت من از رده خارج شد و مجبور شدم برای 

فعال کردن کارت به بانک مراجعه کنم. 
یکی دیگر از مشــتریان نظــام بانکــی در گفتگو با 
خبرنگار مهر گفت: در فرآیند فعال ســازی رمز پویا، 
گزینه پیامــک را انتخاب کرده ام، امــا بانک پیامک 
ارســال نمی کنــد و من مجبــور به ارســال مجدد 
درخواســت برای دریافت رمز پویا هســتم. این کار 
مشــکالت زیادی را ایجاد کرده و باید حتما به سمت 

نصب اپلیکیشن بروم.

او ادامه داد: قشر جوان آشنایی بیشتری با اپلیکیشن ها 
دارند، اما بهتر اســت که نظام بانکی باید خود را آماده 
ارسال پیامک ها به موقع کند، چراکه تعداد زیادی از 
مردم ترجیح می دهند که رمز پویا را از طریق پیامک 

فعال و دریافت کنند.

 تاکید بانک مرکزی بر فراهم بودن
 زیرساخت بانک ها

 مسئوالن بانک مرکزی بارها تاکید کرده اند که بانکها 
مکلف به ارسال رمز پویا از طریق پیامک به آندسته از 
مشتریانی هستند که درخواست دریافت رمز از طریق 
اس ام اس را داده اند؛ بنابراین هیچ بانکی نباید در این 
حوزه تعلل کند. در واقع، بانک مرکزی بر این موضوع 
تاکید دارد که ارســال و دریافت پیامک، باید با هزینه 
خود بانک صورت گیرد نه اینکه مشتری هزینه ارسال 
و دریافت پیامک را بپردازد. ضمن اینکه زیرســاخت 
کار باید به گونه ای باشد که مشتریان برای استفاده از 

این سرویس، دچار مشکل و سختی نشوند. 
مهران محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی نیز در 
گفتگویی از ایجاد زیرســاخت »هریم« برای ارسال 
رمــز دوم پویا به صــورت پیامکی خبــر داده و اعالم 
کرده بود که زیرســاخت ارائه رمز دوم یکبار مصرف، 
از سوی تمامی بانک ها آماده شــده و رمز دوم پویا از 
ابتدای دی ماه برای تمامی تراکنش های بدون حضور 
کارت به صورت اجباری عملیاتی می شود.وی افزود: 
بانک مرکزی در این رابطه وضعیت و عملکرد بانکها را 
رصد خواهد کرد و در قالب ســامانه هدایت رمز یکبار 

مصرف بانکی)هریم( کار را پیش خواهد برد. 

شعبه

بعد از گذشت حدود یک ماه از نوسان 
بازار ارز در پی جهش سه برابری بهای 
بنزین، باالخره ســیگنال های مثبت 
رییس کل بانک مرکزی به بازار جواب 
داد و قیمت دالر و یورو از اواسط هفته 

گذشته وارد مدار نزولی شد.
بعد از جهش ناگهانی قیمت بنزین در 
آخرین روزهای آبان ماه به رغم اینکه 
تمام مســئوالن بر عدم افزایش بهای 
انواع کاال به بهانه بنزین تاکید داشتند، 
اما شــوک این اتفاق بزرگ اقتصادی 

از همــان روز اجــرا بــازار 
ارز را تحت تاثیــر قرار داد 
تاجاییکه طــی حدود یک 
ماه اخیر قیمــت ارز تقریبا 
۲۷درصد رشــد کرد و دالر 
از ۱۱هــزار تومــان تا مرز 
۱۴هــزار تومان و یــورو به 

بیش از ۱۵هزار تومان در صرافی ملی 
رســید؛ ولی در نهایت از اواسط هفته 
گذشته با آغاز روند نزولی نرخ ارز ترمز 
بازار کشیده شــد و کام شیرین نوسان 

گیران، تلخ شد.
بعد از گذرانــدن التهابات 
سال گذشــته و حتی اوایل 
امسال، طی سه هفته اخیر 
بازار ارز بیشــترین نوسان 
قیمتی ســال ۹۸ را تجربه 
کرد به طوریکــه بهای دالر 
در این مدت حدود ســه هــزار تومان 
برابر با ۲۷درصد افزایش یافت؛ اگرچه 
در ایــن مــدت دالر به ســقف قیمت 
امســال که حدود ۱۵هزار تومان است 

نرســید، اما با توجه به آرامش شــش 
ماهه اخیر بازار و نوســان حدود دو تا 
ســه درصــدی نــرخ ارز و حرکت در 
محــدوده ۱۱هزار تومــان، این اولین 
باری بود که در ســال جــاری بازار ارز 
مجددا به محل جوالن دالالن و نوسان 

گیران تبدیل شده بود.
در این مــدت رییس بانــک مرکزی 
ضمن برشــمردن دالیل نوســان نرخ 
ارز، بارها بــر غیرواقعی بودن قیمت ها 

تاکید داشت.

بازار ارز

استقبال بازار ارز از سیگنال های همتی
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سقف وام مسکن
 مدیرعامل بانک عامل حوزه مســکن از موافقت 
بانک مرکزی با افزایش سقف وام مسکن از محل 

اوراق تسهیالت خبر داد.
ابوالقاســم رحیمی انارکی در مراســم تودیع و 
معارفه مدیر شعب این بانک در خراسان شمالی 
بر لزوم توجه بیشــتر به بحث افزایش بهره وری 
تمامی فعالیت ها در شرایط کنونی تاکید و عدم 
ورود بانک به رقابت با ســایر بانک ها در افزایش 
نرخ سود سپرده را در راســتای همین سیاست 
عنوان کرد و گفت: پیش بینی می کنیم با توجه 
به تاثیر بســیار منفی عدم رعایت ســقف نرخ 
ســود پرداختی به ســپرده ها، تعدیل نرخ سود 

پرداختی در سایر بانک ها ایجاد شود.
وی به تمهیدات الزم و سیاست های بانک برای 
رونق بخشــیدن به بازارمسکن اشــاره و اظهار 
کرد: بانک برای تحرک بخشــیدن به بازار خرید 
و فروش مسکن با افزایش قدمت ساختمان های 
مشمول دریافت تســهیالت مسکن از ۲۵ سال 
به ۳۰ سال ساخت موافقت کرد که خوشبختانه 
آثــار مثبت این سیاســت در آمار ماه گذشــته 
مشــهود اســت و باعث افزایش چند درصدی 
تسهیالت پرداخت شــده خرید مسکن در بانک 

شده است.
رحیمی انارکــی در ادامــه از پیشــنهاد بانک 
جهت افزایش سقف تســهیالت مسکن از محل 
اوراق حق تقدم اســتفاده از تسهیالت،  به بانک 
مرکزی خبر داد و افزود: بانک پیشنهاد افزایش 
سقف تسهیالت مسکن از محل اوراق را به بانک 
مرکزی داده اســت که با نظر مســاعد آن مقام 

مرجع همراه است.
مدیرعامل بانک مســکن تصریح کرد: همچنین 
طرح بانک بــرای افزایــش دو برابری ســقف 
تســهیالت جعاله مورد موافقــت بانک مرکزی 
واقع شده است و در آخرین جلسه هیئت مدیره 
مصوب شد که در مشــارکت مدنی تا ۸۰ درصد 
هزینه باقی مانده اجرای پروژه از محل اوراق حق 
تقدم، تسهیالت ساخت مســکن پرداخت شود 
که این موضوع می تواند بــه افزایش توان مالی 

سازندگان و رونق بخش مسکن منجر شود.

بخشودگی سود و جرایم تسهیالت 
کمتر از ۱۰۰میلیون تومان 

 تمامــی مطالبات کمتــر از یک میلیــارد ریال 
سیستم بانکی، شامل بیش از ۲۶ میلیون پرونده 
با مانده اصل بدهی بیش از ۲۴۷۸ هزار میلیارد 
ریال و ســود متعلقه به میزان بیش از ۴۳۸ هزار 

میلیارد ریال بود.
بانک مرکزی با اشــاره به اخبار منتشر شده در 
برخی از رســانه ها در خصوص » بخشــودگی 
سود و جرایم تســهیالت زیر یک میلیارد ریال 
سررســید شــده تا ســال ۱۳۹۷« که منجر به 
اطالع رســانی نامناســب به مردم شده است؛ 
اعالم کرد:در راســتای اجرای بند »ل« تبصره 
۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، موضوع 
بخشودگی سود تسهیالت کمتر از یک میلیارد 
ریال که از ســال ۱۳۹۵ تاکنــون در حال انجام 
اســت؛ با توجه به آمار اخذ شده در سال ۱۳۹۵، 
کلیه مطالبات کمتر از یک میلیارد ریال سیستم 
بانکی، شامل بیش از ۲۶ میلیون پرونده با مانده 
اصل بدهی بیش از ۲۴۷۸ هــزار میلیارد ریال و 
سود متعلقه به میزان بیش از ۴۳۸ هزار میلیارد 

ریال بود.
با توجه به محدودیت منابع در نظر گرفته شــده 
در مفاد تبصره )۳۵( قانون اصالح بودجه ســال 
۱۳۹۵ کل کشــور و جدول پیوســت آن، بانک 
مرکــزی ناگزیر گردیــد موارد قابــل پذیرش 
را محــدود نماید که بــه تدریــج و در صورت 
وجود منابع، گستره مشــمولین بخشش سود 

تسهیالت زیر یک میلیارد ریال افزایش یابد.



 پایگاه خبری اویل پرایس گزارش داد

قوی ترین مرد نفتی ایران زیر آتش
خریدار     پایــگاه خبری اویل پرایس در آســتانه 
نشست ۱۷۷ اوپک، در گزارشــی، بیژن زنگنه را وزیر 
نفت باسابقه، بســیار توانمند و بســیار مورد احترام 
در ســطح داخل و خارج و یکی از معمــاران کلیدی 
الگوی اقتصاد مقاومتی ایران توصیف کرد و با اشــاره 
به طرح اســتیضاح وی در مجلس نوشــت: »یکی از 
تأســف آورترین جنبه های تحریم ها پیش از ســال 
۲۰۱۵ میالدی این بود که ایــران باوجود منابع غنی 
نفت و گاز خود، مجبور بود نزد دیگر کشورها )بنزین( 
گدایی کند، اما زنگنه افزایــش ظرفیت تولید بنزین 
را اولویــت مهم خود قــرار داد و به واســطه عملکرد 
وی، امروز روزانه حــدود ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین در 
ایران تولید می شود که با احتساب تقاضای حدود ۸۶ 
میلیون لیتری، ایران از حداقــل ۲۴ میلیون لیتر در 

روز بنزین مازاد برخوردار شده است«.
چند ماه قبل، شــبکه خبری بلومبرگ نیز در آستانه 
نشست ۱۷۶ اوپک، در گزارشــی، وزیر نفت ایران را 
از چهره های باســابقه در اوپک خوانده بود که در برابر 
چالش های ایجادشــده از سوی عربســتان و رئیس 
جمهــوری آمریکا به خوبی مقاومت نشــان می دهد. 
بلومبرگ در این گزارش به تحت فشار بودن زنگنه از 
سوی تندروهای داخلی هم اشاره کرده و نوشته بود: 
»تندروهای داخلی، زنگنــه را در زمره اصالح طلبانی 
می دانند که در بهبود روابط با غرب دچار لغزش شده 
اســت. این در حالی اســت که زنگنه ثابت کرده قادر 
است از بدترین شرایط، بهترین را بسازد. هدف او این 
خواهد بود که به همتایانــش و همین طور مخاطبان 
داخلی که خواهــان نمایش قدرت ایــران در محیط 
بین المللی هســتند، نشــان دهد ایران را نمی توان 

نادیده گرفت«.
مؤسسه آتالنتیک که سازمانی فعال در زمینه اقتصاد، 
سیاست و صلح و مســتقر در آمریکاست نیز چندی 
پیش در بخشی از یک مقاله درباره زنگنه نوشت: »اگر 
رّد فعالیت های زنگنه را بگیرید، می بینید که پرونده 
او پر اســت از موقعیت هایی که تهدیدها را به فرصت 
تبدیل کرده. از او با عنوان شــیخ الوزرا یا پدر صنعت 
نفت ایران نام برده می شــود. تجربه و مهارت های او 
بود که سبب شد صنعت نفت ایران زیر فشار تحریم ها 

دوام آَوَرد«.
توصیــف شــبکه های خبــری بین المللــی از بیژن 
زنگنه با عنوان »وزیــر خدمتگزار« اگرچــه در نگاه 
نخســت مایه غرور است، اما در شــرایطی که برخی 
رســانه های داخلی به طور مستمر ســعی در تخریب 
وی دارنــد و از انــواع روش ها برای متهم ســاختن 

زنگنه به خسارت زدن به کشور اســتفاده می کنند و 
در شرایطی که به طور مثال، رســانه های بین المللی 
جزئیات فرآیندهای اجرا شــده برای افزایش ظرفیت 
تولید بنزین کشور در ســال های اخیر را از بر هستند 
و روایت می کنند، اما برخی رســانه های داخلی با علم 
به این واقعیات، وزیر نفت را به عدم توجه به توســعه 
فرآورده های نفتی متهم می سازند، بسیار قابل توجه، 

قابل تاّمل و در عین حال تاسف آور است.
بیژن زنگنــه، وزیر نفت باســابقه، بســیار توانمند و 
بســیار مورد احترام )داخلی و خارجی( ایران، اکنون 

با استیضاح روبه روست.
۹ اتهام مبنای فرآیند اســتیضاح اســت و مهم ترین 
آنها، افزایش قیمت بنزین اســت کــه از محرک های 
اعتراضات اخیــر در ایران بــوده. زنگنه قبــال هم با 
استیضاح روبه رو بوده، اما این بار ممکن است متفاوت 

باشد.
زنگنه یکی از معماران کلیدی الگوی اقتصاد مقاومتی 
ایران در مسیر ایجاد ارزش افزوده و تبدیل دارایی های 
فکری به توسعه اقتصادی و همچنین خودکفایی در 
منابع اصلی به شمار می رود. شــاید مهم ترین منبع 
در این میان، بنزین باشد، زیرا یکی از تأسف آورترین 
جنبه هــای تحریم ها پیش از ســال ۲۰۱۵ میالدی 
این بود که ایران باوجود منابــع غنی نفت و گاز خود، 
مجبور بود برای تأمین بنزین خودروها و دیگر وسایل 

نقلیه، نزد دیگر کشورها )بنزین( گدایی کند.
پس از آن زنگنه افزایش ظرفیت تولید بنزین ایران را 
اولویت مهم خود قرار داد و شــخصا در برنامه ساخت 
پاالیشــگاه بنزین محور ســتاره خلیج فارس و دیگر 
پروژه های مشــابه مداخله کرد تا تکمیل سریع آنها 

را تضمین کند.
 پاالیشگاه ستاره خلیج فارس شــامل سه فاز بود که 
هر یک برای تولید روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین یورو 
۵ و همچنیــن ۴ میلیون و ۵۰۰ هــزار لیتر گازوئیل 
یورو ۴، یک میلیون لیتر نفت سفید و ۳۰۰ هزار لیتر 
ال پی جی طراحی شــدند. برای تکمیــل این پروژه، 
توســعه دهندگان )بــرای تأمین بخشــی از هزینه 
تخمینی ۳ میلیــارد و ۴۰۰ میلیون دالری الزم برای 
سه فاز( از ۲۵۰ میلیون یورو وام صندوق توسعه ملی 
برخوردار شدند که خود زنگنه پیشــنهاد آن را داده 
بود. فاز نخســت آن در ســال ۲۰۱۷ میالدی به طور 
رســمی افتتاح و نخســتین محموله آن برای توزیع، 

یک ماه بعد تحویل شد. 
فاز دوم این پاالیشــگاه هم چند ماه پس از افتتاح در 
ماه فوریه ســال ۲۰۱۸ میالدی عرضه بنزین یورو ۵ 

را آغاز کرد. فاز ســوم چند ماه پیش افتتاح شــد، اما 
عمال چند ماه پیش از آن عملیــات اولیه خود را آغاز 

کرده بود.
پروژه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس که به طور مستمر 
از حمایت زنگنه برخوردار بود، بــه جای برنامه اولیه 
روزانه ۳۶۰ هزار بشکه، اکنون روزانه ۴۵۰ هزار بشکه 
میعانات گازی از پــارس جنوبی دریافت می کند. این 
کار امکان داده اســت ایران فاز چهــارم را هم به این 

پاالیشگاه اضافه کند.
با توجه به بومی ســازی فناوری ها در دیگر تأسیسات 
تولید بنزین در ایران، این کشور در ماه های اخیر قادر 
بوده است به طور کامل تقاضای داخلی بنزین خود را 
تأمین کند. طبق اعالم منابع گوناگون، ۱۰ پاالیشگاه 
در نقاط مختلف ایران اکنون روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر 
بنزین تولید می کنند که فراتــر از ۸۰ میلیون لیتر در 

روز در سال گذشته است.
در دیگر طرف معادله عرضــه و تقاضا، تقاضای روزانه 
بنزین در ایران که پارســال حــدود ۸۰ میلیون لیتر 
در روز بود، امســال حدود ۸۶ میلیــون لیتر در روز 
اســت و با این حســاب، ایران از حداقل ۲۴ میلیون 
لیتر در روز بنزین مازاد برخوردار شــده است. برنامه 
پس از تحریم های آمریکایی به دقت از ســوی زنگنه 
و مشاوران نزدیکش طراحی شــد و یک مازاد عرضه 
مســتمر و خفیف بــرای تقاضای داخلــی و بیش از 
۸ درصد رشــد داخلی این تقاضا در هر ســال )طبق 

محاسبات وزارت نفت( ایجاد شد.
منبــع یادشــده گفته اســت برنامه اصلــی پیش از 
وضع تحریم هــای آمریکا این بود که ظرف دو ســال 
و نیم، ایران حداقل ۱۰ درصــد از مجموع نیاز نفت و 
نفت گاز جنــوب اروپا را تأمین کند، زیــرا تا آن زمان 
بــه بزرگ ترین تولیدکننــده بنزیــن در خاورمیانه 
تبدیل می شــد. زمانی که آمریکا از برجام خارج شد 
و تحریم ها را بازگرداند، ایــن برنامه زمانی به یک رقم 
تولید تجربی تغییر یافت کــه حداقل بنزین تولیدی 
در مجموع تأسیسات را در نظر می گرفت، ۱۰ میلیون 
لیتر در روز به عنوان بازه احتیاطــی اضافه می کرد و 

رقم باقی مانده را برای صادرات در نظر می گرفت.
زنگنه قرار اســت هفته آینده در کمیســیون انرژی 
مجلس حاضر شــود و اگر این کمیسیون از گفته های 
زنگنــه قانع نشــود، به احتمــال زیاد کمیســیون 
اســتیضاح را به صحن مجلــس می فرســتد. نکته 
آزاردهنده این اســت که زنگنه نه تنها برای افزایش 
قیمت بنزین که برای هشــت ســوال دیگر هم باید 

پاسخگو باشد.
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عزم وزارت نفت برای همکاری با 

جامعه دانشگاهی کشور 
 معاون وزیــر نفت، هــدف اصلــی از برگزاری 
نخســتین رویداد نــوآوری وزارت نفت را اعالم 
صریح و نمایش عزم جدی ایــن وزارتخانه برای 
همکاری بــا جامعــه دانشــگاهی و نخبگان و 
پژوهشــگران خواند و ابراز امیدواری کرد که با 
تقویت این رویکرد وزارت نفــت، صنعت نفت و 
دانشگاه ها به طور متقابل از ظرفیت های موجود 

مشترک منتفع شوند.
ســعید محمــدزاده در آیین گشــایش رویداد 
دانشــجویی پتروتست در پژوهشــگاه صنعت 
نفت، با بیان این مطلب افــزود: آمارهای جهانی 
درباره جایگاه ایران از حیث شــاخص تولید علم 
و شــاخص کاربســت علم، بیانگر ناهمخوانی 
رتبه های کشــور در این دو شــاخص اســت؛ 
به نحــوی که به رغم رتبــه قابل قبــول ایران از 
حیث تولید علم، از نظر به کارگیری علم جایگاه 

مناسبی نداریم و باید این رویه اصالح شود.
وی یادآور شــد: بنابراین به حلقه واســطی نیاز 
است تا به کارگیری علم را در صنعت هموار کند 
و این مهم در وزارت نفت و در قالب طرح توسعه 
زیســت بوم فناوری و نوآوری در حال پیگیری 
است.معاون مهندســی، پژوهش و فناوری وزیر 
نفت، حضور جوانان، پژوهشــگران و نخبگان را 
از ضرورت های نیل به این هدف برشمرد و گفت: 
وزارت نفــت به این منظــور طرح های مختلفی 
را مبتنی بر میزبانی از دانشــجویان و اساتید در 
رشــته های گوناگون در دســتور کار دارد که از 
جمله آن می توان به طرح میزبانی پژوهشــگاه 
صنعت نفت از دانشجویان و یا ارائه فرصت های 

مطالعاتی به استادان اشاره کرد.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز خطاب 
به دانشجویان حاضر در پژوهشگاه صنعت نفت 
که برای حضور در رویداد دانشجویی پتروتست 
گردهم آمده بودند، گفت: جای خوبی آمده اید؛ 
در صنعت نفــت متفاوت فکــر می کنند و برای 

همکاری با دانشگاه ها راهبرد ویژه ای دارند.
مســعود برومنــد در آییــن گشــایش رویداد 
دانشــجویی پتروتست، به شــرح تاریخچه ای 
مختصــر از فعالیت هــای صنعت نفــت پس از 
انقالب اســالمی پرداخت و گفت: صنعت نفت 
پیش از انقالب اســالمی وابستگی کامل داشت 
و تا آن زمــان، حتی یک خط لوله یا پاالیشــگاه 
طراحی نکرده بودیم؛ حال آنکه امروز به واسطه 
پیشــرفت و اســتقالل صنعت نفــت، چنین 
موضوع هایی آنقدر نهادینه شــده که آنها را در 
مقطع کارشناســی به دانشــجویانمان تدریس 

می کنیم.
وی با اشاره به اینکه در سال های ابتدای انقالب 
به جوانان اعتماد می شــد، ادامه داد: من در سن 
۲۵ سالگی عهده دار مســئولیت پروژه سنگینی 
در پاالیشگاه اصفهان شــدم و این اعتماد سبب 
شــد طی ســال های فعالیتم در صنعت نفت، 

آموزه های بسیاری کسب کنم.
برومند با تاکید بر اینکه باید بــه جوانان اعتماد 
کرد، خطاب به دانشــجویان حاضر در ســالن 
کاســپین پژوهشــگاه صنعت نفت گفت: جای 
خوبی آمده ایــد؛ در صنعت نفــت متفاوت فکر 
می کنند. تا پیــش از این ها صنعت نفت به حوزه 
استارتاپ ها و شــتاب دهنده ها ورود نکرده بود، 
اما امــروز بر این حوزه تاکیــد دارد و همکاری با 
دانشــگاه ها را با راهبرد »یادگیری راهبردی« 
دنبال می کند.وی بــه ظرفیت های صنعت نفت 
برای برخورداری دانشجویان کشور از آموزه های 
این صنعت اشــاره کرد و گفت: این صنعت تنها 
مختص رشته های مهندسی و فنی نیست و همه 
رشته ها در آن کاربرد دارند. مگر می شود صنعت 
نفت بی نیاز از علوم انســانی باشد؟ مگر می توان 
در مناطق نفت خیز جنوب طرحی را بدون نگاه 
به جامعه اجــرا کرد؟ مگر می تــوان از مباحثی 

مثل روانشناسی و ... در این صنعت گذشت؟



خطر اتالف سرمایه های ملی با دوگانه سوزی خودرو

گازسوز خوب است، اما نه به هر قیمتی؟
رامین شــهراد    پس از اجرای سیاســت اصالح 
قیمت بنزین مســئوالن دولتی در پی این هستند که 
با سیاست های مکمل مصرف بنزین را کاهش دهند. 
یکی از این تصمیم ها که در گذشــته هم اجرا شــده، 

طرح گازسوزکردن خودروهاست.
وزارت نفت قرار است براســاس مصوبه شورای اقتصاد 
به منظور اجــرای این طرح بــه بیــش از یک میلیون 
و ۴۰۰ هــزار خودرو تســهیالت بانکی  دهــد. هرچند 
گازســوزکردن خودروهــا به عنوان راه حلی مناســب 
برای کاهــش مصرف بنزین و هزینه هــای خودروهای 
شــخصی معرفی شــده اما این بار برخی کارشناســان 
نســبت به عواقب اجرای چنین طرحــی اظهار نگرانی 
کرده اند. برای نمونه حســین ایزانلو، کارشناس خودرو 
در صفحه »لینکدین« خود نوشــت: »دوباره جوزدگی 
و دوبــاره تصمیم گیری. قرار اســت در مــدت کمتر از 
یک ســال یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو ســبک فعال 
در بخش حمل ونقل عمومی، گازســوز شوند. با توجه به 

تقاضای محدود برای خودرو عمومی نو، قاعدتا بیش از 
۹۰ درصد خودروهای مذکور، خودروهای درحال تردد 
بوده و توســط کارگاه ها تبدیل به میکســر یا به عبارت 
دیگر به کاربراتور مجهز می شــوند. باید انتظار داشــت 
آلودگی این خودرو ها در مد گاز حتی بیش از ۱۰برابر مد 
بنزینی شود، چون در مد گاز نه انژکتوری در کار هست 
و  نه کاتالیست عمل می کند، حتی به تدریج کاتالیست 
معیــوب می شــود و آلودگی مــد بنزین هــم افزایش 
می یابــد.«در »طرح دوگانه ســوزکردن خودروها« که 
اخیرا اجرای آن از ســوی وزارت نفت و صنعت شــروع 
شــده؛ مالکان خودروهای یورو۴ یا یــورو۲ موجود در 
بازار به نصب »کیت گازســوز« تشــویق می شوند. این 
کیت گازسوز که به آن میکسر گفته می شود؛ یک قطعه 

مکانیکی است که به موتور اضافه می شود. 

گازسوز خوب است، اما نه به هر قیمتی؟
تعداد زیــادی از کارشناســان حــوزه آلودگی هوا 

گازســوز شــدن خودروهــا را راهکار مهمــی برای 
کاهش آالیندگی در کالنشــهرهای ایران می دانند 
و معتقدنــد ظرفیت های الزم بــرای چنین طرحی 
به لحاظ انــرژی وجود دارد، اما بنا بــه اذعان علیرضا 
حاجی علی محمــدی، رئیس انجمــن علمی موتور 
ایران، اضافه کردن ســامانه سوخت رسانی گاز به یک 
خودروی بنزین ســوز نمی تواند خودروی گازســوز 
کم مصــرف و کم آالینده را در اختیــار مصرف کننده 

قرار دهد. 
استاد دانشگاه سمنان تأکید کرد که تخصیص اعتبار 
به گازســوز کردن خودروها موضوعی بســیار به جا 
و صحیح اســت، اما الزم است به ســایر عوارض این 
طرح توجه ویژه ای شــود: »اساسا نسبت تراکم بهینه 
ســوخت های گاز و بنزین با هم متفاوت است و برخی 
قطعات موتور مانند سیت، دوام الزم را برای کارکرد با 
ســوخت گاز ندارند و حتما باید تعویض شوند. از این 

فاجعه بارتر آالیندگی خودروی تبدیلی است.«
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۶سرعته دستی با دانش فنی 
ونمایی می شود ایرانی ر

تولیــد  فــن آوری  بومی ســازی  راه  نقشــه 
گیربکس های دســتی و اتوماتیک شــش دنده 
با هدف کاهش وابســتگی و مصرف ســوخت 
و پاســخگویی به نیاز روز مصــرف کنندگان با 
همکاری مهندسان ایران خودرو و شرکت های 

دانش بنیان تدوین شده و درحال اجراست.
فرشــاد مقیمی مدیرعامــل ایران خــودرو با 
اشــاره به الزامات قانونی جدید، نیاز بازار و روند 
تکنولــوژی در گیربکس هــای جدید، طراحی 
و ســاخت گیربکس اتوماتیک و بومی ســازی 
آنها را ضروری دانســته و گفت:  درگام نخست،  
طراحی و ساخت گیربکس دستی شش دنده با 
هدف راحتی راننده  و کاهش مصرف سوخت در 

دستور کار قرارگرفت.
وی افزود:  نخستین مدل نمونه سازی گیربکس 
دســتی شــش دنده با دانش فنی ایرانــی و با 
همــکاری مرکــز تحقیقــات ایران خــودرو، 
شرکت های ســاپکو و  نیرو محرکه و بدون اتکا 
به شرکای خارجی  و در شرایط محدودیت های 
بین المللی در اسفندماه ســال جاری رونمایی 

می شود.
مقیمی تاکید کرد:  تولید این نــوع گیربکس با 
۹۵ درصد ســاخت داخل ســال آینده  آغاز می 
شود. همچنین تجهیز محصوالت ایران خودرو 
به گیربکس ۶ دنده نســبت بــه گیربکس های 
پنج دنده فعلی ۲ تــا ۵. ۲ درصد کاهش مصرف 

سوخت را به دنبال خواهد داشت.
مدیرعامل ایــران خودرو درخصــوص تامین 
گیربکس اتوماتیــک و بومی ســازی فن آوری 
آن خاطرنشــان کرد: مطالعات بازاریابی نشان 
می دهد کــه حداقــل ۵۰ درصد نیاز بــازار به 
گیربکس های اتوماتیک است و برهمین اساس 
بومی سازی فن آوری تولید گیربکس اتوماتیک 
در نقشه راه توســعه محصول ایران خودرو دیده 

شده است.
وی تصریح کرد: برای تجهیز خودروی دناپالس  
توربوشارژ به گیربکس اتوماتیک شش سرعته، 
گیربکس در ابتدا به صورت ســی.بی.یو و درگام 

بعدی سی.کی.دی تامین می شود.
وی تاکید کرد: برای بومی ســازی و ایجاد دانش 
فنی در زمینه گیربکس های اتوماتیک و با توجه 
به زیرساخت های موجود در شرکت نیرومحرکه 
در ساخت شفت و انواع دنده ها، پروژه  طراحی و 
 )DCT( ساخت گیربکس اتوماتیک شش دنده
 با همکاری شــرکت های دانش بنیان در دستور 

کار قرار دارد.
مقیمی خاطر نشــان کــرد: ســاخت این نوع 
گیربکس تا عمــق ۷۰ درصد داخلی ســازی، 

هدف گذاری شده است.
مدیرعامــل ایــران خــودرو افــزود: تولیــد 
گیربکس های روز دنیا، پاسخگویی به نیازهای 
بــازار، افزایش ایمنــی و درعین حــال مصرف 
ســوخت بهینــه، بهره گیــری از ظرفیت های 
تولیدی ایجاد شــده در کشــور و تولید با عمق 
ســاخت داخل باال، از دالیل اصلی انتخاب این 

نوع گیربکس است.
وی ظرفیت تولید شرکت نیرو محرکه را روزانه 
دو هزار و ۵۰۰ دســتگاه انواع گیربکس عنوان 
کرد و افــزود: تولیــد گیربکس های دســتی و 
اتومانیک شش دنده در این شــرکت با آخرین 
فن آوری های روز و با کیفیت باال صورت خواهد 
گرفت.مقیمی درخصــوص گیربکس های نیمه 
اتوماتیــک )AMT( نیز اظهار کــرد: طراحی 
و ســاخت این نوع گیربکس بــرای خودروهای 
اقتصادی در شــرکت نیرو محرکه انجام خواهد 
شــد. از مزیت های این نوع گیربکس می توان به 
پایین بودن قیمت آن نســبت به گیربکس های 
اتوماتیک، کاهش مصرف سوخت آن و سادگی 

تغییرات اشاره کرد.



 فاز پنجم ثبت نام در ۱۰۹ شهر و ۶ استان آغاز شد

ح اقدام ملی مسکن جزییات تامین زمین طر
 محسن محروقی   مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از 
آغاز فاز پنجم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در ۹۰۱ 
شهر اســتان های اصفهان، زنجان، گیالن، هرمزگان، 
مازندران و لرســتان از امروز ۳۲ آذر خبر داد و گفت: 
بــرای متقاضیان شــهر فومن صرفا امــکان ثبت نام 
در شهر شــفت و برای متقاضیان شــهرهای رودبار و 
منجیل نیز صرفا امکان ثبت نام در شهر لوشان وجود 
دارد.پروانــه اصالنی، مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن 
از آغاز ثبت نام فاز پنجم طرح اقدام ملی مســکن در 
اســتان های اصفهان، زنجان، گیــالن، مازندران، و 
لرستان از ســاعت ۰۱ صبح ۳۲ آذر خبر داد و با اعالم 
اینکه ثبت نام تا ساعت ۴۲ روز دوشــنبه ۵۲ آذرماه 
ادامه خواهد یافت، گفت: ثبت نام فاز پنجم به تفکیک 
شهر و همچنین شــهرهای جدید در شش استان از 
ساعت ۰۱ آغاز می شود و متقاضیان این استان ها نیز 
باید به نشانی ri.durm.met  برای ثبت نام مراجعه 

کنند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصریح کرد: در صورت 
تکمیل ظرفیت شــهرهای تعیین شــده، ســامانه 

بالفاصله برای آن شهر بسته می شود.
اصالنی همچنین اعالم کرد: در استان زنجان ثبت نام 
طرح اقدام ملی در ۴۱ شــهِر زنجــان، ابهر، خرمدره، 
صایین قلعه، هیــدج، گرماب، زرین رود، ســهرورد، 
ســجاس، زرین آباد، چــورزق، آب بر، ماه نشــان، و 
سلطانیه انجام می شــود. همچنین در استان گیالن  
۹شهِر رشت، بندرانزلی، شفت، رودسر، صومعه سرا، 
لنگرود، کیاشهر، لوشــان و مرجقل مشمول ثبت نام 
هستند.به گفته اصالنی، ثبت نام استان هرمزگان نیز 
در ۳۱ شــهِر بندرعباس، میناب، دهبارز، بندرلنگه، 
چارک، کنگ، تیرور، هشتبندی، حاجی آباد، جناح، 
بســتک، خمیر و سیریک انجام می شــود. همچنین 
در اســتان مازندران نیز ثبت نام در ۴۲ شهِر ساری، 
آمل، بابل، قائمشــهر، بهشهر، بابلســر، نکا، چالوس، 
فریدونکنار، رامســر، جویبــار، امامــزاده عبداهلل، 
کیاسر، پل ســفید، بلده، رویان، سرخرود، مرزن آباد، 
کوهی خیل، عباس آباد، کالرآباد، کیاکال، شــیرگاه و 

کالردشت امکان پذیر است.
در اســتان لرســتان ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن 
از امروز در هشــت شــهِر خرم آباد، بروجرد، دورود، 
الیگودرز، نورآباد، ازنا، الشــتر، و پلدختر آغاز خواهد 
شد.در اســتان اصفهان نیز به غیر از شهرهای جدید 
ثبت نام طرح اقدام ملی در ۱۴ شــهر اســتان انجام 
می شود که شهرهای این استان شامِل خمینی شهر، 
شاهین شهر، شهرضا، مبارکه، زرین شهر، گلپایگان، 

دولت آباد، سمیرم، نائین، اردســتان، مهاباد، زواره، 
نیک آبــاد، محمدآباد، نصر آباد، کوهپایه، ســجزی، 
تودشک، قهجاورستان، حسن آباد، ورزنه، هرند، اژیه، 
خوانسار، کمه، حنا، داران، فریدونشــهر، برف انبار، 
منظریه، نیاسر، برزک، ســده لنجان، دهق، علویجه، 
بادرود، خالدآباد، میمــه، وزاوان، الی بید، ابوزیدآباد، 
نوش آباد، تیران، چادگان، رزوه، دهاقان، حبیب آباد، 

کمشچه، خور، فرخی، و جندق است.
همچنیــن، ثبت نــام طرح اقــدام ملی مســکن در 
شهرهای جدید فوالدشهر، شــهر جدید بهارستان و 

شهرجدید مجلسی انجام خواهد شد.

اصفهانی ها و گیالنی های متقاضی طرح اقدام 
ملی توجه کنند

مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن همچنین در خصوص 
ثبت نام طرح اقدام ملی مســکن در شهرهای جدید 
اســتان اصفهان، گفت: برای متقاضیان شــهرهای 
اصفهان، لنجان، نجف آباد، فالورجان و خمینی شهر 
عالوه بر شــهر خود در صورت وجــود ظرفیت امکان 

ثبت نام در شهر جدید فوالد شهر وجود دارد.
اصالنــی ادامــه داد: بــرای متقاضیان شــهرهای 
شهرســتان اصفهان نیز عالوه بر شهر خود در صورت 
وجود ظرفیت امکان ثبت نام در شهر جدید بهارستان 
وجود دارد.وی همچنین اعالم کرد: متقاضیان تمامی 
شهرهای اســتان اصفهان، عالوه بر شــهر خود،  در 
صورت وجود ظرفیت امکان ثبت نام در شــهر جدید 
مجلسی را نیز دارند.به گفته اصالنی، برای متقاضیان 
شــهر فومن صرفا امکان ثبت نام در شهر شفت و برای 
متقاضیان شهرهای رودبار و منجیل، نیز صرفا امکان 

ثبت نام در شهر لوشان وجود دارد.
طرح اقدام ملی مســکن طرحی است که در آن ۰۰۴ 
هزار واحد مسکونی طی امسال و سال آتی در سراسر 
کشور احداث می شــود. بر اســاس برنامه ریزی ها، 
۰۰۲ هــزار واحد این طرح توســط شــرکت عمران 
شــهرهای جدید در شــهرهای جدیــد، ۰۰۱ هزار 
واحد توسط شــرکت بازآفرینی شهری در بافت های 
ناکارآمد شــهری و ۰۰۱ هزار واحد در شهرهای زیر 
۰۰۱ هزار نفر و توســط بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

احداث خواهد شد.

 جزییات تامین زمین مورد نیاز طرح
 اقدام ملی مسکن

 مدیرعامل ســازمان ملی زمین و مســکن از تامین 
زمین مورد نیاز طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن 

از طریق تفاهم با دستگاه های مختلف خبر داد.
علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل 
سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص اقدامات این 
سازمان برای تامین زمین مورد نیاز ساخت واحدهای 
مســکونی طرح اقدام ملــی تولید و عرضه مســکن 
گفت: تکالیفی که وزیر راه و شهرســازی در خصوص 
تامین زمین این طرح برعهده ســازمان ملی زمین و 
مســکن گذاشــته بود از طریق تفاهم با دستگاه های 
مختلف انجام شــده است.وی افزود: ســتاد اجرایی 
فرمان امام، بنیاد مســکن و دســتگاه های وابسته به 
آن که مقرر شــده بود اقداماتی را انجام دهند در این 
خصوص گام های خوبی برداشــته اند.معاون وزیر راه 
و شهرســازی همچنین با بیان اینکه در مناطقی که 
زمین داشته باشــیم، آن را برای ســاخت واحدهای 
مسکونی طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن تامین 
و آماده ســازی می کنیم، تصریح کرد: در این راستا با 
مدیران کل راه و شهرســازی اســتان ها نیز جلسات 

مستمری داریم تا مشکالت و مسائل را حل کنیم.

نذر نداریم زمین بدهیم تا برخی سود کنند
وزیر راه و شهرســازی با دعوت از قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیا)ص( بــرای ورود به طرح ملی مســکن، 
گفت: نذر نداریم که زمین دولتــی بدهیم تا عده ای 

کسب و کار کنند.
وزیــر راه و شهرســازی بر ضــرورت ارتقای ســطح 
تکنولوژی در حوزه صنعت و ساخت وســاز تاکید کرد 
و گفت: این مهم باید در پروژه هایی که هنوز به صورت 
سنتی انجام می شــوند، مدنظر قرار گیرد. تا جایی که 
اطالع دارم، قرارگاه نیز قرار اســت خط آهن چابهار-

زاهدان را با تکنولوژی متفاوتی تکمیل کند.
اسالمی ســپس ضمن دعوت از هلدینگ ساختمانی 
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا برای شرکت در طرح 
اقدام ملی مسکن افزود: ما نذر نداریم که زمین بدهیم 
تا عده ای کســب و کار کنند. زمین دولتــی را واگذار 
می کنیم تا برای جامعه هدف ما، یعنی اقشار متوسط 
و ضعیف کشور مســکن ایجاد شــود. ما نیاز به خانه 

سازی انبوه داریم.
 وی ادامه داد: بــا ثبت نام هایی کــه روزانه انجام می 
شود، مشخص شــد افراد زیادی در کشــور هستند 
که مشــمول ضوابط این طرح قرار دارند. آن دسته  از 
مشموالن که واحدها را خود می سازند، توسط بنیاد 
مسکن حمایت می شــوند. اما در آن دسته از پروژه ها 
که شامل انبوه سازی در شهرهای بزرگ است، خوب 

است که قرارگاه نقش ایفا کند.
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 کاهش قیمت های نجومی 
در بازار مسکن

رییس اتحادیه مشــاوران امالک گفت: اکنون 
کســی نمی تواند قیمت نجومی برای واحد خود 
تعیین کنــد؛ قیمت های قطعی حــدود هفت 
درصــد و قیمت های پیشــنهادی حــدود ۰۴ 
درصد کاهش یافته اســت و عمده همکاران ما 
از کار کردن بر روی فایل های نجومی خودداری 

می کنند.
مصطفی  قلی خســروی با بیان اینکه توهم های 
قیمتی فروکش کرده اســت، گفت: بازار مسکن 
ظرفیت مشــخصی دارد؛ جهش حــدود ۰۰۲ 
درصــدی قیمت ها در دو ســال گذشــته توان 
متقاضیــان را پاییــن آورده و بــه همین دلیل 
متغیرهایی که اخیرا در اقتصاد کشور پدید آمده 

نتوانسته بر بازار مسکن تاثیر بگذارد.
وی افزود: با کاهش فایل هــای نجومی در دفاتر 
امالک شاهد گرم شدن بازار هستیم؛ به طوری 
که در نیمه اول آذر ماه تعداد قراردادهای شــهر 
تهران حدود سه برابر شــده و با توجه به پیشران 
بودن بخش مسکن در رونق دهی به اقتصاد، این 

خبر خوبی برای کشور محسوب می شود.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران گفت: در 
۷۱ روز ابتدای آذرماه ۸۹ بیش از ۵ هزار و ۸۰۵ 
فقره قرارداد خرید و فروش ملک در شهر تهران 
منعقد شــده که نســبت به ۷۱ روز ابتدای آبان 
ماه امسال ۱۸۱ درصد و نســبت به زمان مشابه 

پارسال ۸ درصد رشد یافته است.
قلی خســروی اظهار داشــت: در بخش اجاره 
نیز در ۷۱ روز ابتدای آذرمــاه ۸۹ تعداد ۶ هزار 
و ۶۲۸ اجاره نامه در شــهر تهران به امضا رسیده 
که نســبت به زمان مشــابه ماه قبل و سال قبل 
به ترتیب ۷۲ درصد و یک درصد افزایش نشــان 

می دهد.
رییس اتحادیه مشــاوران امالک تهران تصریح 
کرد: به دنبال افزایش قراردادهای خرید و فروش 
مســکن که در دو ماه اخیر در شهر تهران منعقد 
شده است، معامالت در کل کشــور نیز افزایش 
یافت؛ به طوری که در ۷۱ روز ابتدای آذرماه ۸۹ 
بیش از ۴۲ هزار و ۵۶۵ قــرارداد خرید و فروش 
ملک در کل کشــور به امضا رسیده که نسبت به 
همین زمان در مــاه قبل ۲۷ درصــد افزایش و 
نسبت به زمان مشابه ســال گذشته ۰۱ درصد 

کاهش یافته است.
وی گفت: در ۷۱ روز ابتدایــی آذرماه، ۶۲ هزار 
و ۸۸۱ اجاره نامه در کل کشــور امضا شــده که 
نسبت به ۷۱ روز ابتدای ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل به ترتیب ۲۳ درصد و ۷۱ درصد رشد یافته 

است.
رییس  اتحادیه مشــاوران امــالک درباره تاثیر 
تغییــر نرخ بنزین بــر بازار ملــک گفت: قیمت 
مسکن متاثر از نرخ ارز و شرایط اقتصاد کالن در 
سال ۷۹ دچار رشد قابل توجهی شده و افزایش 

مجدد قیمت ها امکان پذیر نیست.
وی گفت: با وجــود اینکه تغییر نــرخ بنزین بر 
قیمت تمام شــده آهــن آالت و دســتمزد اثر 
گذاشــت، اما بر قیمت نهایی مسکن تاثیرگذار 
نبود.به گفته قلی خســروی، مالکانی که تصور 
می کننــد بــا افزایش نــرخ بنزیــن می توانند 
خانه های خود را باالتر از عرف منطقه به فروش 

برسانند در اشتباه هستند.
رییس اتحادیه مشــاوران امــالک تهران ضمن 
توصیه به متقاضیان واقعی بــرای نهایی کردن 
خرید خود تا قبل از ماه های پایانی ســال گفت: 
به هر حال اقتصاد کشــور معموال با تغییر سال 
دچار تورم می شــود و بازار مســکن هم  از این 
قاعده مستثنی نیســت. لذا ممکن است در سال 
آینده افزایش قیمت در حد شــاخص تورم را در 
بخش امالک داشته باشــیم که این مقدار سود 
برای فعالیت های ســوداگرانه مناســب نیست 
اما خریدارانی که مســکن را به قصد ســکونت 

خریداری می کنند خرید خود را انجام دهند.



خودروسازی ها تعطیل شوند؛ ۱۷ میلیارد دالر ارز برای واردات نیاز است

وسازان تحمیل شد؟  زیان بزرگ چگونه به خودر
مازیار شریف کیان    متوســط ارزش واردات هر 
خودرو سواری در سال های گذشــته بالغ بر ۱۷ هزار 
دالر بوده، بنابراین بــرای واردات معــادل تولیدات 
دو خودروســاز بزرگ حداقل ۱۷ میلیــارد دالر ارز 
نیــاز است.بررســی صورت های مالی شــرکت های 
خودروسازی حاکی از آن است که نرخ خودرو هم پای 
جهش نرخ ارز و مواد اولیه حرکت نکرده و در نهایت، 
عدم تناسب قیمت فروش با بهای تمام شده، منجر به 

زیان خودروسازان شده است.
برخی کارشناســان صنعــت خودرو اعتقــاد دارند؛ 
تعهدات معوق خودروســازان و تحویــل خودروها با 
قیمت های قبلی، دولتی بودن شــرکت ها و نیز عدم 
پرداخت تسهیالت با بهره پایین در زیان شرکت های 
خودروســازی دخیل بوده، اما مهم تریــن عاملی که 
باعث شده این شــرکت ها در نیمه اول امسال و حتی 
سال گذشــته با زیان همراه باشــند، قیمت گذاری 

دستوری خودرو است.

زیان 34 هزار میلیارد تومانی خودروسازان
برآوردها نشان می دهد با احتساب زیان شرکت های 
فرعی، رقم زیان صنعت خــودرو از ۵۰ هزار میلیارد 
تومان فراتر می رود.تازه تریــن آمارها نیز حاکی از آن 
است که زیان شــرکت ایران خودرو در نیمه نخست 
امسال ۱۲۲ درصد و زیان ســایپا ۵۳ درصد نسبت به 
پارســال افزایش یافته اســت. زیان عملکرد شرکت 
پارس خودرو هــم در همین دوره ۱۷۶درصد رشــد 
کرده و تنها شــرکتی که عملکردش نســبت به سال 
قبل بهبود یافته، زامیاد اســت که مقــدار زیانش در 
نیمه نخســت امسال نســبت به پارســال ۱۵درصد 
کاهش یافته اســت.این اطالعات نشــان می دهد ۶ 
شــرکت ایران خودرو، ســایپا، زامیاد، پارس خودرو، 
ایران خودرو دیزل و ســایپادیزل با وجود آنکه قیمت 
محصوالتشــان را افزایش کرده اند گذاشته اند. با این 
مقدار زیــان، کل زیان عملکرد این شــرکت ها بدون 
احتساب زیان شــرکت های تابعه و فرعی به ۳۴هزارو 

۴۳۹ میلیارد تومان رسیده است.

زیان 30 تا 34 میلیون تومانی تولید هر خودرو
در این میان، محاسبات براســاس صورت های مالی 
خودروسازان نشان می دهد که به طور متوسط تولید 
هر خودرو بین ۳۰ تا ۳۴ میلیون تومان زیان داشــته 

است.
 صحبــت از زیــان خودروســازان در شــرایطی که 
قیمت ها در بازار روندی افزایشــی را طــی می کند، 

شــاید برای افکار عمومی قابل هضم نباشد. بررسیها 
نشــان می دهد قیمت های تحویلی خودروهای پیش 
فروش شــده تغییری را تجربه نکرده اســت. در این 
شرایط، برخی فعاالن حوزه واردات خودرو با اشاره به 
افزایش قیمت خودرو در هفته های اخیر، پیکان گرانی 
قیمت ها را به سمت خودروسازان برده اند. آنها عنوان 
می کنند؛ خودروسازان می خواهند در یک شب زیان 

خود را با افزایش قیمت خودرو جبران کنند.
این در حالی اســت که کارشناســان اعتقاد دارند با 
توجه به پیش فروش های تحمیلی به دوخودروســاز 
بزرگ )بیش از ۴۰۰ هزار دســتگاه( و دستور مراجع 
نظارتی )تحویــل خودرو بــه قیمت هــای دی ماه 
ســال ۹۷ باشــد( و عدم صدور مجوز بــرای افزایش 
منطقی قیمت هــا و یا اصالح قیمت هــای فروش و با 
در نظر گرفتــن هزینه های ثابت و کاهــش تولید در 
هر دو خودروســاز، تــداوم زیان دهی شــرکت های 
خودروســازی تا پایان ایفاد تعهــدات قبلی و امکان 
فروش محصوالت با قیمت های منطقی شــده وجود 

خواهد داشت.
با این وجود، کارشناســان تاکید دارند؛ بــا توجه به 
شــرایطی که صنعت خودرو با آن دســت و پنجه نرم 
می کند، ادعای خروج از حاشیه زیان با افزایش قیمت 

در آینده نزدیک دور از انتظار است.
 

امکان واردات خودرو وجود دارد؟
در ایــن میــان، گروهی اعتقــاد دارند کــه درهای 
خودروسازی با توجه به زیان ده بودن، بسته و درهای 
واردات خودرو باز شــود. اما ســوالی که مطرح است، 
این که آیا در مجموعه اقتصادی کشور توان تامین ارز 
برای واردات خودرو به میزان نیاز کشــور وجود دارد؟ 
آن هم در شــرایطی که بودجه کشــور با محدودیت 
شدید منابع روبه رو است.با یک حساب سرانگشتی و 
با فرض ارزش متوسط هر خودرو تولید داخلی معادل 
۱۰ هزار دالر و با توجــه به میزان تولیــدات داخلی 
دوخودروساز بزرگ که در ســال جاری یک میلیون 
دســتگاه اســت، ۱۰ میلیارد دالر ارز نیاز است.۱۰ 
میلیارد دالر در حالی برای واردات خودرو نیاز اســت 
که در شرایط کنونی، کشــور درگیر تامین ارز مورد 
نیاز کاالهای اساســی اســت و نمی توان حداقل ۱۰ 

میلیارددالر ارز برای واردات خودرو اختصاص داد.
این در حالی است که متوسط ارزش واردات هر خودرو 
سواری در سال های گذشته بالغ بر ۱۷ هزار دالر بوده، 
بنابراین برای واردات معادل تولیدات دو خودروســاز 

بزرگ حداقل ۱۷ میلیارددالر ارز نیاز است.

دالیل اصلی بحران صنعت خودرو
اما ســوالی که در این میان مطرح است، این که علت 
اصلی بحــران صنعت خودرو در کشــور چیســت؟ 
محمدرضا نجفی منش، رییس کمیســیون تسهیل 
کســب وکار اتاق بازرگانی تهران چنــدی پیش در 
گفت وگو با خبرگــزاری خبرآنالیــن در واکنش به 
این که چرا صنعت خودروســازی به این جا رســیده 
اســت؟ عنوان کرد: »به دلیل این که بــرای صنعت 
خودرو برخالف تمام دنیــا قیمت گذاری کردند و هر 
کســی که موفق می شــد یک خودرو ثبت نام کند، از 
۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان ســود می کرد. «وی متذکر 
شد: »این در شرایطی است که ۳۵ هزار میلیارد تومان 
زیان تا ســال گذشته وجود داشــت و هنوز متاسفانه 
این زیان ادامه دارد؛ در صورتی که طبق قانون برنامه 
پنجم، اگر ضرر و زیان حاصل شــد، دولت باید ضرر و 

زیان را جبران کند. این اتفاق هم نیفتاد. «
رییس کمیسیون تسهیل کســب وکار اتاق بازرگانی 
تهــران تاکید کرد: »مــا صنعت خودرو را به ســمت 
کم جانی و ناتوانی مالی حرکت دادیم و از طرف دیگر 
هم عنوان می کنیم به این صنعت کمک نمی کنیم.« 
نجفی منش متذکر شــد: »دولت باید دست خود را از 
صنعت خودرو بردارد و حداقل مدیریت این صنعت را 
واگذار کند. قیمت ها را هم بایــد بگذاریم بازار تعیین 

کند تا ضرر و زیان هنگفت به این صنعت وارد نشود. «
 وزیر صنعت، معدن و تجــارت گفت: راه های متفاوت 
تامین مالی خودروســازان را بررســی کرده ایم و در 
شــرایط کنونی تامین نقدینگی از محل تســهیالت 

بانکی بهترین شیوه است.
رضا رحمانی در جلســه ای در خصوص مشــکالت 
خودروســازان در کمیســیون صنایــع و معــادن 
مجلس شورای اســالمی، بیان کرد: مشکالت ارزی 
خودروسازان در مقطعی حل شــد و با پیگیری های 
مجموعــه وزارت صمــت بانک ها نیز همــکاری می 
کنند، اما باید در تصمیم گیری ها اولویت ها را در نظر 
گرفت.وی بــا بیان اینکه به مشــکالت حوزه صنعت 
آگاه هستیم، تصریح کرد: تأمین نقدینگی مهمترین 
مساله حوزه صنعت اســت و اتفاقاً یکی از برنامه های 
محوری هفت گانه امســال ما تأمین مالی نیز هست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رهبر معظم 
انقالب اســالمی صنعت خودرو را صنعتی پیشــران 
نامیدند، اضافه کرد: وزارتخانه با همکاری دانشگاه ها 
و مراکز علمی و تحقیقاتــی مطالعات و پژوهش های 
مختلفی را در حوزه تامین مالی صنعــت انجام داده 

است.
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و  در بازار خودر
 بــازار خــودرو در اولیــن روز هفتــه در حالی 
بازگشایی شــد که کاهش قیمت تا یک میلیون 

تومان هم در قیمت خودروها دیده می شود.
دیروز شــاهد ریزش قیمــت ها در بــازار راکد 
خــودرو بودیم به گفتــه برخی از فعــاالن بازار 
انتظار می رود در صورت عدم نوسان نرخ ارز این 

کاهش قیمت ادامه دار باشد.
بر اســاس این گزارش وانت آریســان با کاهش 
۵۰۰ هزارتومانــی همــراه بود و بــه قیمت ۷۱ 
میلیون تومان رسید. همچنین کوییک دنده ای از 
میان خودروها کمتریــن ریزش قیمت را تجربه 
کرد و با ۱۰۰ هزارتومان کاهــش، با قیمت ۷۳ 

میلیون و۴۰۰ هزارتومان به فروش رسید.
در ایــن میــان خودروهایی مانند کیا ســراتو، 
کوییک اتومات و پژو۲۰۶ تیپ ۵ )فول( کاهش 
یک میلیون تومانی یافتند و به ترتیب به قیمت 
۳۲۹ میلیون تومان، ۱۰۰ میلیون تومان و۱۱۳ 

میلیون تومان معامله شدند.
پژو۴۰۵ جی ال ایکــس  که تا ۸۰ میلیون تومان 
هم پیش رفــت در قیمت ۷۸ میلیــون و۵۰۰ 
هزارتومان ماندگار شــد.برلیانس اچ ۲۲۰ دنده 
ای یک میلیون تومان و پــژو ۲۰۶ تیپ ۲)فول( 
هم یک میلیون و۳۰۰ هزارتومــان ریخت و به 
ترتیب با قیمت ۱۰۵ میلیون تومان و۹۳ میلیون 

و۵۰۰ هزارتومان در بازار خرید و فروش شد.
تنها ســمند ال ایکس و پژو پارس دوگانه ســوز  
بودند کــه افزایش قیمــت را تجربــه کردند، 
هرکدام با افزایش ۲۰۰ هزارتومانی به ترتیب با 
قیمت۸۵ میلیون تومــان و۱۲۹ میلیون تومان 

عرضه شدند.

شاسی بلند محبوب مدیران 
و در راه بازار خودر

 شــرکت مدیران خودرو ، دوران موفقیت خود را 
در سال ۱۳۸۹ با عرضه کراس اوور شهری ایکس 
۳۳ رونق بخشــید ، این خودرو تــا کنون در خط 
تولید این شــرکت قرار داشــته و پر فروش ترین 
محصول این خودروساز است.در ارزیابی موسسه 
جی دی پاورز در کالس کامپکــت اس یو وی ها 
این  خودرو به همراه برادر کوچکترش ایکس ۲۲ 

جزو بهترین ها به لحاظ کیفیت بوده اند.
این شــرکت  پس از عرضه موفــق خودروهای 
تیگــو ۵ ، تیگــو۷ و ایکــس ۲۲، ســرانجام در 
نمایشــگاه شــانگهای ۲۰۱۷ خودروی ایکس 
۵۵ را رونمایی کرد که مورد توجه بســیاری قرار 
گرفت. به نوعی بســیاری این محصول را موفق 
و خوش نام می دانند، به لحــاظ طراحی دارای 
نوعی ســادگی در کنار وقار است و شما طرحی 

کامال اروپایی را در این خودرو می بینید.
 ســبک و اســتایلی مشــابه  محصوالت مدرن 
فولکس واگن ، روبرو هســتید ، اتفاقا در ســال 
۲۰۱۷ و همزمــان بــا نمایشــگاه فرانکفورت 
شــرکت چری این خودرو را در کشــور آلمان 
توسط رسانه ها مورد تســت و بررسی قرار داد، 
بر اساس نتایج تستها  خودروی ایکس ۵۵  دارای 
هندلینگ و فرمان پذیری بســیار باالیی  است، 
این خودرو خیلی زود ســر از بازارهای صادراتی 
چری به کشــورهای آمریکای جنوبی ، روسیه و 
دیگر بازارها در آورد و توانســت به یک خودروی 

مطلوب و موفق تبدیل شود.
  ام وی ام ایکس ۵۵  قرار اســت توســط شرکت 
مدیران خــودرو ، با موتــور ۱.۵ لیتــری توربو 
با قدرت ۱۴۷ اســب بخار  و گیربکس ۶ سرعته 
دوکالچه عرضه خواهد گشت ،همچنین مجهز 
به آپشن های مهم ایمنی و رفاهی چون دوربین 
۳۶۰ ، ایربگ های جانبی و چرده ایی خواهد بود  
و همچنین ساعت مچی هوشمند کنترل خودرو 
به رقابت بــا خودروهای وارداتی چون ســانگ 

یانگ تیوولی و نیسان جووک بپردازد. 
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معامله گران حرفه ای دست از معامله کشیدند

ورق در بازار سکه و ارز برگشت
سمیرا ربیع   روند حرکــت در بازار طال و سکه و ارز 
به گونه ای دیگر رقم خورد به طوری که معامله گران 

حرفه ای دست از فعالیت کشیدند.
در حالی که نرخ هــر دالر در بازار آزاد بــه ۱۲ هزار و 
۶۰۰ تومان رســید، صرافی های بانکی قیمت دالر را 

۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان اعالم کردند.
 به این ترتیب بســیاری از فروشــندگان ارز در بازار 
ترجیح دادند ارز خود را به جای صرافی های معمولی 
به صرافی های بانکی بفروشند چرا که صرافان در بازار 
آزاد قیمت باالتــر از ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومــان را برای 

خرید ارز پیشنهاد نمی دادند.
 بسیاری از صرافان در پاســخ به این سئوال که دلیل 
ریزش قیمت ها در بازار چیســت می گفتند عرضه ارز 

در بازار با افزایش روبرو شده است.
بســیاری از فعاالن پایین آمدن قیمت را تحت تاثیر 
افزایش عرضه ارز از ســوی بانک مرکــزی می دانند. 
برخی دیگر نیز خــروج تقاضای احتیاطــی را عامل 
ریزش قیمت هــا در بازار ارزیابی می کنند.  از ســوی 
دیگر محدودیت در نقل و انتقــال بین بانکی به روزنه 
صد میلیون تومان از ســوی فعاالن بازار تاثیر بسیار 
باالیی بر این بازار گذاشته و زمینه مهار سفته بازی را 

فراهم کرده است.

 نوسان به سود اقتصاد نیست
 نه فقط بســیاری از صرافان و فعــاالن اقتصادی که 
برخی کارشناسان نیز بر این عقیده اند که تاثیر نوسان 
در بازار ارز بر اقتصاد بسیار مضر است و ثبات قیمت ها 

می تواند آینده اقتصاد را قابل پیش بینی کند.
 قیمــت دالر در حالی بــه محدوده ۱۲ هــزار و ۶۰۰ 
تومان رســیده اســت که در فاصلــه کوتاهی قیمت 
در بازار آزاد حتی از ۱۴ هــزار و ۴۰۰ تومان نیز فراتر 
رفت.  به این ترتیب کاهــش نزدیک به دو هزارتومانی 
قیمت ها در شرایط کنونی نوسانی غیر منطقی تلقی 
می شود . در یک روز کاهش قیمت دالر بیش از ۳۰۰ 

تومان بود.
 هر چند همتی، رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده 
است دالالن نباید قدرت بانک مرکزی را در مهار بازار 
دست کم بگیرند اما بازگشــت ثبات به بازار خواسته 

بسیاری از فعاالن و کارشناسان اقتصادی است.

 ورق در بازار سکه برگشت
 با ریزش قیمــت دالر در بــازار آزاد، قیمت ها در بازار 

سکه و طال نیز برگشــت و هر قطعه ســکه تمام بهار 
آزادی از ۴ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومــان به ۴ میلیون 
و ۳۲۸ هــزار تومــان رســید. بســیاری از فعاالن 
بازار می گویند ریــزش قیمت ها عرضه ســکه های 
سرمایه گذاری شده را با افزایشــی بسیار اندک روبرو 
کرد. به عبارت دیگــر تخلیه حباب قیمتــی در بازار 
سکه ســبب شــد روند ریزش قیمت ها تشدید شود. 
قیمت ربع ســکه و نیم سکه نیز کاهشــی نزدیک به 
۵۰ هزار تومان را تجربه کرد. میزان کاهش قیمت هر 
گرم طال نیز ۱۲ هزار تومان در یک روز اعالم شد و هر 

گر طال در بازار حدد ۴۳۷ هزار تومان قیمت خورد.

بازار به کدام سمت می رود؟
بســیاری از فعاالن بازار در پاســخ به این سئوال که 
قیمت هــا در روزهای آتی به کدام ســو می  رود؟ می 
گویند نوســان چه کاهشی و چه افزایشــی بازار را با 
وضعیت غیر معمــول و توقف خرید و فــروش روبرو 
می کند . معامله گــران حرفه ای در هفته گذشــته 
نیز دســت از خرید و فــروش در حالی کشــیدند که 
صف های طوالنــی برای خریــد دالر ۱۳ هزار و ۷۰۰ 

تومانی مقابل صرافی های بانکی تشکیل شده بود .
در شــرایط کنونی نیز بســیاری از صرافــان در بازار 
خرید و فــروش را متوقــف کردند  بــازار در حالی به 
فعالیت خود پایان داد که دالالن حاشــیه خیابان به 
عابران گوشــزد می کردند که قیمت ها فردا کمتر از 
امروز است و فروش دالر به ســود آنهاست اما خبری 
از پیشــنهاد قیمت ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومــان نبود بلکه 
بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان کمتر از این رقم را پیشــنهاد 

می دادند.

سکه عکس مسیر دالر حرکت کرد
قیمت هر قطعه ســکه تمام بهارآزادی، به ۴ میلیون 

و۵۰۲ هزارتومان رسید.
قیمت هر قطعه ســکه تمام بهــارآزادی طرح جدید 
بــا افزایــش ۶۰ هزارتومانی بــه ۴ میلیــون و۵۰۲ 
هزارتومان و هر قطعه ســکه طرح قدیم با افزایش ۷۱ 

هزارتومانی به ۴ میلیون و۴۷۶ هزارتومان رسید.
با این حال، نیم سکه ۱۶ هزارتومان کاهش یافت و به 
قیمت ۲ میلیون و۴۰۲ هزارتومان فروخته شد و ربع 
ســکه نیز به یک میلیون و۵۰۳ هزارتومان رسید که 
به این ترتیب ربع ســکه نیز کاهش ۱۶ هزارتومانی را 

نشان می دهد.

قیمت هندوانه و انار شب یلدا 
اعالم شد

رئیــس اتحادیه فروشــندگان میوه و ســبزی 
با اشــاره بــه کاهــش ۲۰۰۰ تومانــی قیمت 
هرکیلوگــرم گوجه فرنگی، گفــت: روند نزولی 
قیمت در بازار تا رســیدن به نقطه تعادل ادامه 

دارد.
اسداهلل کارگر از کاهش قیمت گوجه فرنگی طی 
روزهای اخیر خبر داد و گفــت: با ورود محصول 
جنوب به بازار نرخ این محصــول کاهش یافته 
و روند نزولی قیمت تا رســیدن به نقطه تعادل 

ادامه دارد.
وی با بیــان اینکه در حال حاضــر عمده گوجه 
فرنگی کــه در بــازار عرضه می شــود متعلق 
به بوشــهر اســت، افــزود: هم اکنــون قیمت 
هرکیلوگرم گوجــه فرنگی انبــاری بین ۳ تا ۵ 
هزارتومــان و گوجه فرنگی بوتــه ای بین ۵ تا ۸ 

هزارتومان است.
کارگر با اشــاره بــه اینکه گوجــه فرنگی تولید 
فارس نیز به زودی وارد بازار خواهد شــد، گفت: 
ورود گوجه فرنگی فارس نیز باعث افت بیشــتر 

قیمت ها می شود.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود وضعیت 
بازار میوه را در آســتانه شــب یلدا مناســب 
توصیــف کرد و افزود: امســال هندوانــه و انار 
شرایط مناســبی در تولید داشــتند و مشکلی 
در عرضه آنها نداریم.کارگر بــا بیان اینکه هم 
اکنــون قیمت هــر کیلوگرم هندوانــه نو بین 
۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان اســت، ادامه داد: ۲ نوع 
انار در بازار عرضه می شــود که یک نوع متعلق 
به دماوند است و کیفیت بســیار باالیی دارد و 
یک نوع متفرقه و متعلق به نقاط اطراف شــهر، 
شیراز و ... است که انار دماوند به هنگام فروش 
باید از سایرین جدا شود و روی آن قید شود که 

متعلق به دماوند است.
وی قیمت انــار دماونــد را کیلویــی بین ۷ تا 
۱۲ هزارتومــان و انــار متفرقه را بیــن ۵ تا ۹ 

هزارتومان اعالم کرد.

شیرینی شب یلدا گران نمی شود
رئیــس اتحادیه قنــادان گفت: نرخ شــیرینی 
تر هــر کیلوگرم ۳۵ هزار تومــان، زبان ۲۸ هزار 
تومان، دانمارکی ۲۸ هزار تومــان، پاپیون ۲۸ 
هزار تومان و کیــک یزدی ۲۱ هــزار تومان در 

واحدهای صنفی عرضه خواهد شد.
علی بهرمند در خصوص آخریــن وضعیت بازار 
شیرینی در شــب یلدا گفت: واحدهای صنفی 
برای ارائه خدمات در شــب یلدا آماده هستند و 
کمبودی در بازار وجود نخواهد داشــت و قیمت 

نیز همان مصوبه تیرماه است.
وی با اشــاره به نرخ شــیرینی در واحدهای 
صنفی درجه یک برای شــب یلدا خاطرنشان 
کرد: نرخ شــیرینی تر هــر کیلوگرم ۳۵ هزار 
تومــان، شــیرینی زبــان ۲۸ هــزار تومان، 
شــیرینی دانمارکــی ۲۸ هــزار تومــان و 
شیرینی پاپیون ۲۸ هزار تومان و کیک یزدی 
۲۱ هزار تومــان در واحدهــای صنفی عرضه 

خواهد شد.
رئیس اتحادیه قنادان افزود: مواد اولیه مورد نیاز 
قنادی را از بازار آزاد تهیه می کنیم و مشــکلی 
برای تهیه مــواد اولیه به لحــاظ کمبود کاالیی 

نداریم.

موجودی ۴ میلیون تنی کاالهای 
اساسی در بنادر

طبق اعــالم گمرک، در حــال حاضر موجودی 
کاالهای اساسی در بنادر ایران به چهار میلیون 
تن رسیده اســت که ترخیص ۵۶ هزار تن برنج 

قرار است به زودی آغاز شود.
مهرداد جمــال ارونقی، معاون گمــرک ایران 
آخرین وضعیــت واردات کاالهای اساســی و 

ترخیص آن را تشریح کرد.
آنطور کــه وی گفته در حال حاضــر موجودی 
کاالهای اساســی در بنادر ایــران چهار میلیون 
تن است که اغلب این کاالها را گندم، ذرت، جو، 
شکر خام، سویا برنج و دانه های روغنی تشکیل 

می دهند.
معاون فنی و امور گمرکی گمــرک ایران اظهار 
کرد کــه موجودی کاالهــای غیــر کانیتنری 
که جزو کاالهای اساســی هم نیســتند مانند 
تجهیزات نیروگاهی، ماشــین آالت راه سازی، 
معادن و ماشــین آالت خطوط تولیــد در حال 

حاضر حدود چهار میلیون تن برآورد می شود.
ارونقی یادآور شد: ۲۰ شــناور با ظرفیت ۳۰۰۰ 
تن تا ۳۰ هزار تــن در بنارد جنوبی و شــمالی 
کشور در حال تخلیه کاالهای اساسی هستند و 
۲۰ شناور هم در بندرگاه منتظر تخلیه کاالهای 

اساسی پهلو گرفته اند.
این مقام مســئول با بیان اینکه موجودی فعلی 
بنادر ۸۳ هزار TEU کانتینر کاال اســت، اعالم 
کرد: بیشــترین کاالهــای کانتینــری در بندر 
شــهیدرجایی، بندر امام خمینــی)ره(، انزلی، 

بوشهر، چابهار و خرمشهر است.
وی افزود: اگر تعداد باکس های کانتینر را لحاظ 
کنیم این میزان کانتینر کمتر از ۶۰ هزار باکس 
خواهد بود که موجودی این رقــم در بنادر قابل 
قبول و منطقی اســت و اگر کمتــر از این اعداد 
باشــد جای نگرانــی خواهد داشــت که حجم 
واردات کاالهــای ســرمایه ای در کشــورمان 

کاهش یافته است.
معاون گمرک ایــران با بیان اینکــه ظرف یک 
هفته توانســتیم ۵۰۰۰ کانتینر در بنادر کشور 
ترخیص کنیم، گفت: هر روز به صورت متوسط 
هزار تا ۱۵۰۰ کانتینر در بنادر کشــور ترخیص 
می شــود که ایــن نشــان از پویایــی عملیات 
ترخیص و تخلیــه دارد.ارونقــی درباره آخرین 
وضعیــت واردات و ترخیص برنج نیــز گفت: از 
ابتدای سال تا ۱۶ آذرماه، یک میلیون و ۴۶ هزار 
و ۹۲۷ تن برنج وارد شده که در سال گذشته این 
رقم یک میلیون و ۳۴ هزار و ۷۳۴ تن بوده که از 
نظر وزنی واردات امســال ۱.۱۸ درصد افزایش 
داشته است.وی با اشــاره به آغاز واردات برنج به 
عنوان کاالی اساسی در کشور گفت: حدود ۸۲ 
هزار تن برنج در جریان انجام تشریفات گمرکی 
قرار دارد کــه از امروز ترخیــص ۵۶ هزار تن آن 
البته با استثنائاتی، بدون اخذ تعهد در گمرکات 

کشور آغاز می شود.
به گفته ارونقی، مبــدأ واردات برنج  عمدتا این 

برنج ها هندوستان و پاکستان است.
اما طبق توضیحات معاون فنــی و امور گمرکی 
گمرک ایران، از تاریخ یــک فرودین تا نیمه آذر 
ماه سال جاری، یک میلیون و ۲۶۸ هزار و ۹۴۰ 
تن انواع دانه های روغنی وارد کشــور شده است 
که در مدت مشابه در سال گذشــته این رقم دو 

میلیون و ۱۶۳ هزار و ۱۵۱ تن بوده است.


